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 انًمذيخ       

، ٝجُقالز  ( 1) چی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبچ  : جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ جُوحتَ        

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ ، ٖٝٓ ضرؼْٜ ذاقغحٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُذ٣ٖ.ٝجُغالّ ػ٠ِ ٗر٤٘ح دمحم 

أٓح ذؼذ، كإ جُؼ٘ح٣س ذر٤حٕ ػظٔس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ)جُطؾش٣غ جإل٢ُٜ جُٔكل( ٝئذشجص كنِٚ ٝخقحتقٚ       

ٝجُطق٤٘ق ك٤ٚ ٖٓ آًذ ٓح ٣٘رـ٢ ُِٔق٘ل٤ٖ جالؽطـحٍ ذٚ؛ ألٗٚ أقذ أٝؾٚ ئػؿحص جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، جُذجُس ػ٠ِ ئػؿحصٙ 

 ك٢ دػٞضٚ.ملسو هيلع هللا ىلص  ّٞ جُو٤حٓس ، ٝآ٣س فذم جُ٘ر٢ئ٠ُ ٣

 ٗقٞفٜح كؿحءش جُضٖٓ، جألعحع٤س ٓشٝس ٝٗظش٣حضٜح ،جُؼحٓس هٞجػذٛحك٢  ٣إغش ال ذك٤ع جُؾش٣ؼس ٤ـصف   ٝهذ     

ًحٗص ؿ٤ش ٓطٞهؼس ُٝٞهحستس،  قحُس ًَ ضكٌْ ذك٤ع ٝجُٔشٝٗس جُؼّٔٞ ٖٓ
(2) 

. 

                                                             
  . 50(عٞسز: جُٔحتذز، ج٣٥س: 1

 ٝٓح ذؼذٛح.  49(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ أ/2

 انًهخض 

ص ُٔكل( ٝؿح٣طٚ، ٤ًٝل٤س ٗؾأضٚ ٝأذش٢ُٜ ج)جُطؾش٣غ جإل قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ نجٍبٌؾحء ٛزج جُركع       

 .جُذجُس ػ٠ِ ئػؿحصٙ ٝػظٔطٚخقحتقٚ 

 ٝجضرؼص ك٤ٚ جُٜٔ٘ؽ جُطٌح٢ِٓ. . ٓوذٓس، ٝٓطِر٤ٖ، ٝخحضٔس، ٝغرص ُِٔقحدس ٝجُٔشجؾغ ٝهذ جؽطَٔ ٛزج جُركع ػ٠ِ     

ٖٓ جُ٘طحتؽ جُو٤ٔس ذؾإٔ جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ػحٓس   جُؼذ٣ذ   ٝهذ أٝمف ٛزج جُركع     
 ،
 أذشصٛح ٓح ٣أض٢: ٖٓ 

 ٙ.هقٞس جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ٝمؼلٚ جُظحٛش ٖٓ خالٍ جُكزف ٝجإلمحكس ٝجُطـ٤٤ش ٝجُطرذ٣َ ك٢ ٓٞجد   (1

 ػذّ ؽ٤ُٞٔطٚ ألخزٙ ذٔرذأ جإله٤ٔ٤ِس ٝٓرذأ جُؾخق٤س جُوح٤ٗٞٗس. (2

 :كٖٔ أذشصٛحأٓح ٗطحتؽ جُركع ذؾإٔ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ )جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ(،      

ػوال إٔ  ُْ ٣طشأ ػ٤ِٚ أ١ ضـ٤٤ش أٝ ضرذ٣َ أٝ ص٣حدز أٝ قزف،  كحعطكحًٍحَٓ، أٗٚ ضؾش٣غ سذح٢ٗ ؽحَٓ  (1

 ش.٣ٌٕٞ ٖٓ ٝمغ ذؾ

ٝقٔح٣س جُلشد  ٝجُشقٔس ٝجُغٔٞ، ،ٝجُؼذٍ أٗٚ ضؾش٣غ ُٚ ؿح٣حش غحذطس ٝٓوحفذ ٝجمكس، ِٓإٙ جُكٌٔس (2

  .ٝجألعشز ٝجُٔؿطٔغ ٝٗظحّ جألٓس

ٕ ػرش جألصٓحٕ ٝجألؾ٤حٍٖٓ ٓؼ٤٘ٚ جُٔؿطٜذ٢ٖٓ٣ َٜٓ٘ ػزخ َُٜ٘ جُطؾش٣غ جإلعال (3 -ٝكن مٞجذطٚ-، ك٤غ٘ٞ 

  .قِٞال ٗحؾؼس ُٔح ٣ؼشك ُْٜ، ٣ٝغطؿذ ٖٓ أهن٤س

 أٗٚ ضؾش٣غ عٔف ال ضؼقد ك٤ٚ ئال ُِكن.  (4
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ٙ؛ ُٝزج أقررص إٔ أض٘حٍٝ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذحُذسجعس ٖٓ ُٜٝزج ًحٕ ُِطؾش٣غ جإلعال٢ٓ خقحتقٚ جُط٢ ض٤ٔض     

ؾٜس ذ٤حٕ قو٤وطٚ ٝؿح٣طٚ، ٝٗؾأضٚ ٝأذشص خقحتقٚ، سؿرس ك٢ جإلعٜحّ ك٢ ذ٤حٕ ػظٔس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ٝئذطحال 

ُوٍٞ ٖٓ هحٍ: ئٕ ٓح ؾحء ذٚ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ال ٣ٞجًد ضطٞس ٛزج جُضٓحٕ ٝقحؾحضٚ، ٝئٕ جألؾذس ذأِٛٚ جضرحع 

٣ؼحش جألْٓ جُط٢ ذِـص دسؾس ٖٓ جُشه٢ جُكنحس١ ٝجُٔذ٢ٗ ك٢ جُؼقش جُكحمش، ٝرُي ٖٓ خالٍ ئذشجص ضؾش

 خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ .

 أذشص)جُطؾش٣غ جإل٢ُٜ جُٔكل( ٝؿح٣طٚ، ٤ًٝل٤س ٗؾأضٚ ٝ قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ نجٍبٌؾحء ٛزج جُركع       

ج٤ُٔشجظ...(، ٝدٕٝ -جُطالم -ال ذٞؾٚ خحؿ )ٗظحّ جُضٝجؼ  ذٞؾٚ ػحّ، -ذٔح كطف هللا-خقحتقٚ ذططرغ ٝجعطوشجء

تٔس جُشذح٤٤ٖٗ جُٔؼطرشز ؽشػح، جُؾحَٓ الؾطٜحدجش جُٔؿطٜذ٣ٖ ٝجأل ض٘حٍٝ ُخقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذٔؼ٘حٙ جُؼحّ

  ػٖ جإلؽٌحالش ج٥ض٤س: ٔنإلعبثخ

 ٓح قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ) جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ(؟. -1

 -ش٣غ جإلعال٢ٓ ٝجُٔقطِكحش جألخشٟ رجش جُقِس ذٚ،ًٔقطِف جُذ٣ٖٓح جُلشم ذ٤ٖ ٓقطِف جُطؾ -2

 جُوحٕٗٞ...؟. -جُلوٚ  -جُؾش٣ؼس

 َٛ ُِطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ؿح٣حش ٣ٜذف ئ٠ُ ضكو٤وٜح؟. -3

 َٛ ٗؾأز جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ًحٗص ً٘ؾأز أ١ هحٕٗٞ ٝمؼ٢؟. -4

 َٛ ُِطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذٞؾٚ ػحّ خقحتـ ض٤ٔض ذٜح ػٖ ؿ٤شٙ ؟. -5

ٗظحٓح ضؾش٣ؼ٤ح ضقَ خقحتقٚ جُطؾش٣ؼ٤س ئ٠ُ ٓقحف  خقحتـ جُطؾش٣غ َٛ ػشكص جُرؾش٣س  -6

 جإلعال٢ٓ؟ .

 ٓؿطٔؼس ك٢ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ؟. -ج٥ض٢ ذ٤حٜٗح-ػالّ ٣ذٍ ٝؾٞد جُخقحتـ جُطؾش٣ؼ٤س  -7

أٓح جُذسجعحش جُغحذوس قٍٞ ٓٞمٞع جُركع، كٔح ًطد قٍٞ ٓٞمٞع خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ك٢ جُكو٤وس      

 -سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ–ٌٖٔ ققشٙ، كوذ ض٘حٍٝ جُكذ٣ع ػٜ٘ح جُٔلغشٕٝ، كٖٔ جُٔؼحفش٣ٖ جذٖ ػحؽٞس ًػ٤ش ؾذج، ال ٣

ٖ ف٘ق ٖٓ جُٔؼحفش٣ٖ ك٢   ٓ ك٢ ٓوذٓس ضلغ٤شٙ: "جُطكش٣ش ٝجُط٣ٞ٘ش" )جُٔوذٓس جُشجذؼس ٝجُؼحؽشز(، ٝض٘حُٝٚ أ٣نح 

جُطؾش٣ؼ٢" ، ٝٓكٔٞد جُض٣ٖ ك٢  ئػؿحص جُوشإٓ جُطؾش٣ؼ٢، ًٔكٔذ ئعٔحػ٤َ ئذشج٤ْٛ ك٢ ًطحذٚ: " جُوشإٓ ٝئػؿحصٙ

ًطحذٚ: "جُوشإٓ ئػؿحص ضؾش٣ؼ٢ ٓطؿذد" ، ٖٝٓ ف٘ق ٖٓ جُٔؼحفش٣ٖ ك٢ أفٍٞ جُلوٚ، ًؼرذ جُٞٛحخ خالف، ك٢ 

"خالفس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ" ٝ"ػِْ أفٍٞ جُلوٚ"، ٝػرذ جٌُش٣ْ ص٣ذجٕ ك٢ ًطحذٚ: "جُٔذخَ ُذسجعس  ًطحذ٤ٚ:

ٚ: "جُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ" ، ٖٝٓ ػوذ جُٔٞجصٗحش ذ٤ٖ جُطؾش٣غ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس"، ٝدمحم ٣ٞعق ك٢ ًطحذ

جإلعال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢، ًؼرذ جُوحدس ػٞدز ك٢ ًطحذٚ: "جُطؾش٣غ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ ٓوحسٗح ذحُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢"، 

ػرذ هللا ػ٢ِ ك٢  :"ضطر٤ن جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٝجُؿ٘حت٢ ػ٠ِ ٓزٛد جإلٓحّ ٓحُي"، ٝجُغ٤ذ ٝٓخِٞف ج٤ُ٘ٔح١ٝ ك٢ ًطحذٚ

"ٓوحسٗس ذ٤ٖ كوٚ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ٝٓزٛد جإلٓحّ ٓحُي"، ًٝزُي ٖٓ ف٘ق ك٢ سد  جكطشجءجش جُِٔكذ٣ٖ  ًطحذٚ:

"ؽرٜحش جُِٔكذ٣ٖ ٝجإلؾحذس  ٝجُٔغطؾشه٤ٖ ٝجُٔرؾش٣ٖ ػ٠ِ آ٣حش جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ًٔكٔذ ؾٞجد ٓـ٤٘س ك٢ ًطحذٚ:

أػذجء جإلعالّ ٝٓ٘حهؾطٜح"، ٝئذشج٤ْٛ ػٞك ك٢ ًطحذٚ:  "ًطحذحش ػٜ٘ح"، ٝػٔحد جُغ٤ذ ئعٔحػ٤َ ك٢ ًطحذٚ:

ؾضجْٛ -ٝؿ٤شْٛ ًػ٤ش، (""جُٔغطؾشهٕٞ ٝجُوشإٓ )دسجعس ُطشؾٔحش ٗلش ٖٓ جُٔغطؾشه٤ٖ جُلشٗغ٤٤ٖ ُِوشإٓ ٝآسجتْٜ

سقٔٚ –ٌُٜٝ٘ح ؾحءش ٓطلشهس ٓرػٞغس، ٝٛ٘حى ٖٓ أكشدٙ ذٔإُق خحؿ، ًحُغ٤ذ عحذن -هللا خ٤شج ػٖ جإلعالّ ٝأِٛٚ

ك٢ ًطحذٚ: "خقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٤ٔٓٝضجضٜح" ، جُز١ ؾٔغ ك٤ٚ هشجذس ئقذٟ ػؾشز خق٤قس  -٠هللا ضؼحُ

َ جُوٍٞ ك٢ جُٔرحدب جُغح٤ٓس جُط٢ قٞجٛح جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ٝرًش عرؼس ٜٓ٘ح )ؿ -17ذقٞسز ٓٞؾضز، ٝكق 

ٝٛٞ ًطحخ ه٤ْ ك٢ ، طحذٚ: "خقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓسك٢ ً -ؾضجٙ هللا خ٤شج-ػٔش جألؽوش (، ٝجُذًطٞس25

(، ٝؾؼَ ٗؾأز 100-35ٓٞمٞػٚ، ك٤ٚ ضلق٤َ ٝقغٖ ضر٣ٞد ٝػشك، ؾٔغ ك٤ٚ عرغ ػؾشز خق٤قس )ؿ

٤قس ٖٓ خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ٝجُكو٤وس إٔ جُ٘ؾأز ٓشضرطس ذحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ  ق   جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ خ 

٤قس ٓغطوِس، ك٢ ق٤ٖ ٢ٛ ٓذسؾس ك٢ خ   ق  ٤قس: إٔ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٗلغٚ ال ذخقحتقٚ، ٝؾؼَ جُؼذٍ خ  ق 

ز، ٝجُطٌحكَ جًٔرذأ جُؼذٍ، ٝجُشقٔس، ٝجُٔغحٝ هحتْ ػ٠ِ ٓشجػحز ج٥دجخ جُؼحٓس جُلحمِس، ٝجُٔرحدب جُغح٤ٓس جُشك٤ؼس،

جالؾطٔحػ٢ ٝجُكش٣س ٝجٌُشجٓس جإلٗغح٤ٗس...، ٝؾؼَ جعطوالٍ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ خقحتقٚ، ٝجُكو٤وس 

٤ق ق  ُضّ إٔ ٓغ ٓح جٗلشدش ذٚ خقحتقٚ س، كحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ُٔح ًحٕ ئ٤ُٜ ح ؽحٓال ًحٓال أٗٚ ٗط٤ؿس، ٤ُٝظ خ 

 ٣ٌٕٞ ٓغطوال.
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جُٜٔ٘ؽ جُطٌح٢ِٓ، جُز١ قٟٞ جُٔ٘حٛؽ  ج٥ض٤س: جُٜٔ٘ؽ جُ٘و٢ِ جُز١  -ٗظشج ُطر٤ؼطٚ-ٝهذ جضرؼص ك٢ ٛزج جُركع     

ٔغ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس  ٝضشض٤رٜح ٝف٤حؿطٜح جػطٔذضٚ ك٢ ٗوَ جُ٘قٞؿ ٖٓ ٓظحٜٗح، ٝجُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢ جُطك٢ِ٤ِ ك٢ ؾ

ٝضك٤ِِٜح، ٣قكرٜٔح جُٜٔ٘ؽ جالعطوشجت٢ ٝجُٔوحسٕ ٝجُ٘وذ١ 
(1)

. 

ٝجػطٔذش ك٢ ٛزج جُركع ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔقحدس ٝجُٔشجؾغ ٓػرطس ك٢ جُٜحٓؼ ٝك٢ جُػرص جألخ٤ش ٓ٘ٚ، ُْٝ      

 أضشؾْ ُٖٔ ٝسد جعٔٚ ٖٓ جألػالّ ك٤ٚ؛ ٗظشج ُطر٤ؼس جُركع.

ٓشضرح ػ٠ِ قغد قشٝف  ؾحء ٛزج جُركع ك٢ ٓوذٓس، ٝٓطِر٤ٖ، ٝخحضٔس، ٝغرص ُِٔقحدس ٝجُٔشجؾغ ٝهذ     

أٓح جُٔطِد جألٍٝ، ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ: جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ قو٤وطٚ ٝؿح٣طٚ، كوذ جؽطَٔ ػ٠ِ كشػ٤ٖ: جُلشع جألٍٝ،  جُٔؼؿْ.

ٌحٕ ذؼ٘ٞجٕ: ؿح٣س جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ. ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ: قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ُـس ٝجفطالقح. ٝأٓح جُلشع جُػح٢ٗ، ك

جإلعال٢ٓ ٝأذشص خقحتقٚ، ٝهذ جؽطَٔ ػ٠ِ ضٞهثس ٝكشػ٤ٖ، ٗؾأز جُطؾش٣غ ٝأٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ، كٌحٕ ذؼ٘ٞجٕ: 

جُلشع  أٓح جُطٞهثس، كٌحٗص قٍٞ ٗؾأز جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ٝأذشص خقحتقٚ، ٝأٓح جُلشػحٕ، كٌحٗح ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢:

أذشص خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ٝهذ جؽطَٔ ػ٠ِ ضغغ ػؾشز -٢ٓ. جُلشع جُػح٢ٗٗؾأز جُطؾش٣غ جإلعال-جألٍٝ

٣ٝالقع ػ٠ِ ٛزج جُطوغ٤ْ ػذّ جُطٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔطِر٤ٖ ك٢ ػذد جُقلكحش، ٝٛٞ ٓح أِٓطٚ هر٤ؼس جُٔٞمٞع  خق٤قس.

 ٖٝٓ هللا أعطٔذ جُؼٕٞ ٝجُطٞك٤ن. ٝجُذسجعس.

 طٚ.  جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ: قو٤وطٚ ٝؿح٣–انًطهت األٔل     

 قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ُـس ٝجفطالقح: -انفشع األٔل     

ع(؛ ُِذالُس ػ٠ِ  -أٔال      ع ( ٓنؼق: )ؽ ش  قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ُـس:)جُطؾش٣غ( ُـس ٓقذس جُلؼَ: )ؽ شَّ

ع: ح: ٚئ ذِ  ، ٝجُؾش٣ؼس : ع٘ ٜح ٝذ ٤ ٜ٘ح، ٝٝمغ هحٗٞٗح ٝهٞجػذ جُٔرحُـس، ٣وحٍ: ؽش  دٛ  س  ْٝ ٓٞسد ججُٔحء جُز١  س  ؾش٣ؼجُ أ 

ؽحء ٣غطو٠ ٓ٘ٚ ذال س 
(2)

. 

 ٓح قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ جفطالقح:  )جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( ٓشًد ٝفل٢، ٣شجد ذٚ ك٢ جالفطالـ: -صبٍَب     

٣ٖ ٖٓٝأظٜشٙ ُؼرحدٙ  هلالج لج هللا ٚعَّ٘  ش جُذ    ٓ  ٝأهشٙ ػ٤ِٚ )جُطؾش٣غ جإل٢ُٜ جُٔكل( ؛ ُط٘ظ٤ْملسو هيلع هللا ىلص ، ٝأُٜٔٚ سعُٞٚ ذٚ ٝأ 

ق٤حضْٜ ٝؽإْٜٝٗ ؿ٤ش هحذَ ُِطرذ٣َ أٝ جُطـ٤٤ش
(3)

 . 

، ٝٛٞ ٓح ٣ؼشف ٣ٝطِن )جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( أ٣نح ػ٠ِ ٓح ٣ؾَٔ أهٞجٍ جُلوٜحء، ٝجؾطٜحدجضْٜ، جُٔؼطرشز ؽشػح     

ـ)جُلوٚ جإلعال٢ٓ(ذــ
(4)

ذؼُل جُٔؼحفش٣ٖ ػ٠ِ جُ٘قٞؿ جُوطؼ٤س ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ٝجُغ٘س جُقك٤كس أؽهك ٝهذ . 

)جُطؾش٣غ جُن٤ن(، ٣ٝقلٚ ذـــ)جُٞجعغ( ُِذالُس ػ٠ِ ٓح ًحٕ ػٖ جؾطٜحد جُؼِٔحء  ػجبسح  جًطِٔص ك٢ ػٜذ جُ٘رٞز  جُط٢

)جُلوٚ جإلعال٢ٓ(، ٝال ٣خل٠ ٓح ك٢ ٛزج جالعطؼٔحٍ ٖٓ ئ٣ٜحّ ك٢ ٝفق ٗقٞؿ جُوشإٓ أٝ جُغ٘س جُقك٤كس ذِلع 

)جُٔؼ٠٘ ٍ ذأٗٚ جُطؾش٣غ ذـإٔ ٣ٞفق جألٝ- غ٤ْئٕ ًحٕ ٝالذذ ٖٓ ٛزج جُطو-، ٝجأل٠ُٝ ك٢ ٗظش جُرحقع )جُن٤ ن(

ٗٚ  ٝسعُٞٚ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخقٞؿ،  ٝجُػح٢ٗ ذأ جُخحؿ( أٝ )جُطؾش٣غ جإل٢ُٜ جُٔكل(، ٣ٝوقذ ذٚ ٓح ع٘ٚ هللا 

 . -ٝهللا أػِْ–)جُٔؼ٠٘ جُؼحّ(، ٣ٝوقذ ذٚ ٓح أم٤ق ئ٤ُٜٔح ٖٓ جؾطٜحدجش أَٛ جُؼِْ جُٔؼطرشز ؽشػح جُطؾش٣غ ذـ

جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخقٞؿ )جُطؾش٣غ  انزششٌغ   -ك٢ ٛزج جُركع  طؾش٣غ جإلعال٢ٓ(ذـ)جُ ٔيشادي      

 جُلوٚ جإلعال٢ٓ( .، ٝٛٞ ٓح ٣ؼشف ذــ)أهٞجٍ جُلوٜحء ٝجؾطٜحدجضْٜ جُٔؼطرشز ؽشػحجإل٢ُٜ جُٔكل(، دٕٝ 

اإلعاليً( ٔثٍٍ ٔنززؼؼ ؽمٍمخ )انزششٌغ اإلعاليً(  أكضش ٌغذس ثُب ثٍبٌ انفشق ثٍُّ )يظطهؼ انزششٌغ     

 أنفبظ راد طهخ ثّ، يٍ رنك  يب ٌأرً :

٢ ٖٓ ٓلشد٣ٖ: )أفٍٞ( ٝ)جُذ٣ٖ(، غْ فحس ٛزج جُٔشًد جإلمحك٢ ػ ِ ٔح ػ٠ِ ٓشًد ئمحك أطٕل انذٌٍ: -أٔال     

 ، ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وط٤ٜٔح ُـس ٝجفطالقح:-ًٔح ع٤أض٢ ذ٤حٗٚ-جُؼِْ ذحألقٌحّ جالػطوحد٣س

                                                             
 . 59 - 51ركٞظ جُؼ٤ِٔس، ؿ (٣٘ظش: جُٔل٤ذ ك٢ ٜٓ٘ؿ٤س جُركع ٝٓؼحُؿس جُظٞجٛش جُغِر٤س ك٢ ج1ُ

 . 162، ٝجُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش) ػ س ع ( ؿ3/299(٣٘ظش: ُغحٕ جُؼشخ 2

، ٝجُوحٓٞط 162، ٝجُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش )ػ س ع( ؿ3/299، ُٝغحٕ جُؼشخ 1/532(٣٘ظش: جُٔلشدجش ُِشجؿد جألفلٜح٢ٗ 3

 .7، ٝخالفس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ُخالف، ؿ193جُؾ٤ٖ( ؿ جُلو٢ٜ )ذحخ:

 .    7، ٝخالفس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ُخالف، ؿ42ٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ أ/(٣٘ظش: ج4ُٔ
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ٍ( نغخؽمٍمخ )أطٕل( ٔ)انذٌ -1
(1)

: 

عٞجء أًحٕ ، ٣ٝرط٢٘ ػ٤ِٚ ،ك٢ ًَ ٓح ٣غط٘ذ ئ٤ُٚ ؿ٤شٙ: جألفٍٞ ؾٔغ أفَ، ًٝػش جعطؼٔحُٚ ؽمٍمخ )أطٕل( نغخ-أ 

 .حألخ أفَ ُُِٞذ، ٝجألعحط أفَ ُِؿذجس، أّ ػو٤ِح ًحذط٘حء جُٔذٍُٞ ػ٠ِ جُذ٤ًَُ ،جالذط٘حء قغ٤ح

وذٙ جإلٗغحٕ ٣ٝذ٣ٖ ذٚ، ٝجُطحػس، ٝع٤أض٢ ذ٤حٗٚ ٓلقال : ُٚ ػذز ٓؼحٕ، ٜٓ٘ح: جُؿضجء، ٝٓح ٣ؼطؽمٍمخ )انذٌٍ( نغخ -ة

 ٖ جإلعال٢ٓ(.)جُذ٣ هش٣رح ػ٘ذ جُكذ٣ع ػٖ ٓقطِف

 ؽمٍمخ )أطٕل( ٔ)انذٌٍ( اططالؽب: -2

 ػذز ٓؼحٕ، ٜٓ٘ح: : ُٜحؽمٍمخ )أطٕل( اططالؽب -أ 

 ،٤ِٜح، ٝٓ٘ٚ أفٍٞ جُلوٚأ١: دُ ،ًوُْٜٞ: أفَ ٛزٙ جُٔغأُس ٖٓ جٌُطحخ ٝجُغ٘س ،جُذ٤َُ ك٢ ٓوحذِس جُٔذٍُٞجألفَ: *

 .أ١: أدُطٚ

 .جُشؾكحٕ، ًوُْٜٞ: جألفَ ك٢ جٌُالّ جُكو٤وس، أ١: جُشجؾف ػ٘ذ جُغحٓغ ٛٞ جُكو٤وس ال جُٔؿحصجألفَ: *

 جعطٔشجس جُكٌْ جُغحذن، ًوُْٜٞ: جألفَ ذوحء ٓح ًحٕ ػ٠ِ ٓح ًحٕ قط٠ ٣ٞؾذ جُٔض٣َ ُٚ.  جألفَ:*

 ٢ ضغطخذّ ك٢ دسجعطٚ . ٚ ٝجُوٞجػذ جُؼحٓس جُطدتٓرح :أفٍٞ ًَ ػِْ*

جُوحػذز جُٔغطٔشز، ًوُْٜٞ: ئذحقس ج٤ُٔطس ُِٔنطش ػ٠ِ خالف جألفَ*
(2)

. 

ذحُؼو٤ذز أٝ جألخالم أٝ  عٞجء ٓح ٣طقَ ٜٓ٘ح ؽشػٚ هللا ُؼرحدٙ ٖٓ أقٌحّ،ٛٞ ٓح  :ؽمٍمخ )انذٌٍ( اططالؽب -ة

، كٜٞ ٓشجدف ُـــــ)ُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( جألقٌحّ جُؼ٤ِٔس
(3)

. 

 نذٌٍ( ثبػزجبسِ يشكجب إػبفٍب ٌطهك ثضالصخ يؼبٌ:ٔ)أطٕل ا    

 ، ٝٛٞ ذٜزج جُٔؼ٠٘ ٓشجدف ُِطؾش٣غ جإلعال٢ٓ.ٗضٍ ذٚ ًطحذٚٝملسو هيلع هللا ىلص أسعَ هللا ذٚ سعُٞٚ  ٓح*

ٝٗكٞ رُي ٖٓ  ،أٝ ػِْ جٌُالّ أٝ جُلوٚ جألًرش ػِْ جألفٍٞ، ٣ٝغ٠ٔ أ٣نح جُؼِْ ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س جالػطوحد٣س*

 ك٤ٜح جُٔوحفذ ٝجالفطالقحش. ٝئٕ جخطِلص ،جألعٔحء جُٔطوحسذس

عٞجء ًحٕ ػ٤ِٔح أٝ ػ٤ِٔح  ،ٓح جضلوص ك٤ٚ جُؾشجتغ ٓٔح ال ٣٘غخ ٝال ٣ـ٤ش*
(4)

. 

 ، ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٚ ُـس ٝجفطالقح: انذٌٍ اإلعاليً -صبٍَب

 ؽمٍمخ انذٌٍ نغخ:-1

ُـققس ػِقق٠ ٓؼققحٕ ؽققط٠( جُققذ٣ٖ) ُلققع ٣طِققن     
(5)

(6)چٺ   ٺ  ٺ چ  :ذٔؼ٘قق٠ جُؿققضجء، هققحٍ  ٌطهققك: 
 ٌطهققكٔ  .

كقالٕ ، ٣وحٍ: ٠٘ جُِٔس جُط٢ ضؿشٟ أهٞجُٚ ٝأكؼحُٚ ػ٠ِ ٓوطنحٛحؼذٔؼ٠٘ جُؼو٤ذز جُط٢ ٣ؼطوذٛح جإلٗغحٕ ٣ٝذ٣ٖ ذٜح، ٝذٔ

ڎ   ڈ    ڈ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ       ڇ    ڇ    چ  چ: حٍ هقق ٣ققذ٣ٖ ذٌققزج ئرج جضخققزٙ د٣٘ققح ٝػو٤ققذز،

چڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ    گ   گ  ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   
 (7)

 .  

                                                             

 . 1/116(٣٘ظش: جُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش ) أ ؿ ٍ( 1

 . 1/26ٝ،27(٣٘ظش: جُركش جُٔك٤و ك٢ أفٍٞ جُلوٚ،ُِضسًؾ2٢

 .1/16، ٝجُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س  3/294(٣٘ظش: ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، الذٖ ض٤ٔ٤س 3

 .134/ 19 ، ٣3/294ٝ٘ظش: ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، الذٖ ض٤ٔ٤س (4

الذٖ  ، ٝٓؿٔٞع جُلطحٟٝ،155/ 1 ، ُِطرش١ؾحٓغ جُر٤حٕ، 8/73ٝ، ُِخ٤َِ)ذحخ: جُذجٍ ٝجُٕ٘ٞ( كتاب العين (ينظر:5

 .  527/ 15ُط٘طح١ٝ  ،جُطلغ٤ش جُٞع٤و، 10/91ٝضلغ٤ش جُٔشجؿ٢ ، 383ٝ/ 2 أمٞجء جُر٤حٕ، 152ٝ/ 10، 7/636ٝض٤ٔ٤س

 .4عٞسز: جُلحضكس، ج٣٥س: (6

 .29(عٞسز: جُطٞذس، ج٣٥س: 7
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ر حد ضٚ  ،٣ٝخنغ ُ ُٚ  ،٣ٝط٤ؼٚ ،٣ؼرذ هللا :أ ١ ،٣ٝذ٣ٖ هلل ،٣ذ٣ٖ هللا )جُذ٣ٖ( ػ٠ِ جُطحػس، ٣وحٍ: ٌٔطهك      كذ٣ٖ هللا ػ 

(1) چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  :، هحٍ ٝٓ٘ٚ ع٤ٔص أٝجٓش هللا ٝٗٞج٤ٛٚ د٣٘ح، ٝهحػطٚ ٝجُخنٞع ُ ُٚ 
حٍ ٝه ، 

(2)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  : هللا
ڦ  ڦ  ڦ  چ  :حٍ ٝه، 

ڃ  چ  چ (3) چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
(4) چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئچ:ٝهحٍ  

 ،

د  جُذ جتْ.ك جف   ٞ حُٔشجد ذحُذ٣ٖ ك٢ ، كأ١: قن  جإلٗغحٕ إٔ ٣ط٤ؼٚ دجتٔح ك٢ ؾ٤ٔغ أقٞجُٚ حُذ ٣ٖ ٛحٛ٘ح جُط حػس، ٝٓؼ٠٘ جُ

ال  ٗؼرذٙ  ،ٝؾٔحع جُذ ٣ٖ أفالٕ: أ ال ْٗؼرذ ئ الَّ هللا، ٣٥حش: هحػس هللا ذحٓطػحٍ ؾ٤ٔغ جألٝجٓش، ٝجؾط٘حخ ؾ٤ٔغ جُ٘ٞج٢ٛج  ٝ
ح ؽشع  ٔ ذ ال  ٗؼرذٙ ذحُرذع.،   ئ الَّ ذ  َّٔ ك  ُٓ حد ز إٔ    ٜ ؽ   ٝ حد ز إٔ  ال  ئُ  ٚ ئ الَّ هللا   ٜ حد ض ٤ْٖ: ؽ   ٜ ُ ي ض ْكو ٤ن جُؾَّ ر  ُعٍٞ  جٝ   .ملسو هيلع هللا ىلصهللاس 

 ،ال ؽش٣ي ُٚ   ؼرحدز هللا ٝقذًٙ ،ألفٍٞ جُط٢ ضطغحٟٝ ك٤ٜح جَُِٔ، كال ٣قف  ػ٤ِٜح جُ٘ غخ)جُذ٣ٖ( ػ٠ِ ج ٌٔطهك     

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ:   هحٍ هللا جُز١ ذؼع ذٚ ؾ٤ٔغ جألٗر٤حء، ٝٛٞ د٣ٖ جُكن ٝجألخالم جُلحمِس،

(5) چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
.
 

ٖٓ ذحخ جُطـ٤ِد، ك٤وحٍ: جُذ٣ٖ جإلعال٢ٓ.جُؾشػس ٝجُٜٔ٘حؼ  ٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص ًزُي ػ٠ِ ٓح ؾحء ذٚ سعٍٞ هللا ٌطهكٔ      
 

٤شجد ذٚ ٓح ؽشػٚ هللا ُؼرحدٙ كٜٞ ٓشجدف ُِطؾش٣غ، ك –ػ٘ذ جإلهالم-أٓح جُذ٣ٖ جفطالقحؽمٍمخ انذٌٍ اططالؽب:  -2

جُؼ٤ِٔسعٞجء ٓح ٣طقَ ٜٓ٘ح ذحُؼو٤ذز أٝ جألخالم أٝ جألقٌحّ  ٖٓ أقٌحّ،
(6)

. 

 ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٚ ُـس ٝجفطالقح: :انششع اإلعاليً -صبنضب

 ؽمٍمخ انششع نغخ:-1

ع(، ٣وحٍ: ؽشع كالٕ ك٢ ًزج، ئرج جذطذأ ك٤ٚ، ٝ       ع  جُؾَّْشع ك٢ جُِـس ٓقذس جُلؼَ: )ؽ ش  ُػُٚ ) ًزج ُ٘ح هللا  ؽ ش  ( ٣ ْؾش 

َُّ٘ٚ، ٝ ذ ٤َّ٘ ٚ، ٝجألٝأٝمكٚ أظٜشٙ : ع   ٖ : ، ٝجُذ٣ غ٘ٞٗح، ٝجُطش٣ن   ٓ ْؾُشٝػح   ٓ : ؾؼِٚ  َّٜ  ٙذَّ ٓ  ٓش   جُٜ٘ؽ ٢ٝعٔ. ذٙٝٓ

ذحُٔقذس ضغ٤ٔس   ؽ شػح  
(7)

 .جُٔطَّرؼس جُذ٣ٖ ٝجُِٔس ، ٣ٝطِن ػ٠ِ

: ٛٞ ٓشجدف ُِطؾش٣غؽمٍمخ انششع اططالؽب-2
(8)

. 

 ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٜح ُـس ٝجفطالقح: :انششٌؼخ اإلعاليٍخ -ساثؼب

ْشػ س، ؽحءس   ذال ٓ٘ٚ ٣غطو٠ جُز١ جُٔحء ٓٞسدجُؾش٣ؼس ك٢ جألفَ:  ؽمٍمخ انششٌؼخ نغخ: -1  جعْ جعطؼ٤ش ٝٓػِٜح جُؾ  

 :ٝؾٔؼٜح ،ٝظٜٞسٛح ُٞمٞقٜحجُش١ ٝجُطط٤ٜش، أٝ  ٓ٘حكغ ٖٓ ك٤ٜح ٔحُ جُٔحء ذؾش٣ؼس ضؾر٤ٜح  جإل٢ُٜ  ِٜ٘ؽُ جُؾش٣ؼس

جت غُ  . ٝضطِن ػ٠ِ جُذ٣ٖ ٝجُِٔس جُٔطرؼس ؽ ش 
(9)

. 

ػ٠ِ ٓح ؽشػٚ هللا  (جُؾش٣ؼس)ئهالم ُلع ك٢ قحمشٗح ؽحع ٝ : ٢ٛ ٓشجدكس ُِطؾش٣غ،ؽبؽمٍمخ انششٌؼخ اططال -2

  ذحالػطرحس جُز١ ػ٤ِٚ جُٔطأخشٕٝ. ُٝؼَ ُٜزج  (كوٚ)ٖٓ أقٌحّ ػ٤ِٔس، ك٢ٜ ذٜزج جإلهالم ضٌٕٞ ٓشجدكس ُِلع

                                                             

 .19(عٞسز: آٍ ػٔشجٕ، ٖٓ ج٣٥س: 1

 .3(عٞسز: جُٔحتذز، ٖٓ ج٣٥س: 2

 .85(عٞسز: آٍ ػٔشجٕ، ج٣٥س: 3

 .52(عٞسز: جُ٘كَ، ٖٓ ج٣٥س: 4

 .13(عٞسز: جُؾٞسٟ، ٖٓ ج٣٥س: 5

 .1/16(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س 6

 .193، ٝجُوحٓٞط جُلو٢ٜ )ذحخ: جُؾ٤ٖ( ؿ 162، ٝجُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش ) ػ س ع( ؿ3/299ُؼشخ(٣٘ظش: ُغحٕ ج7

 ، ٝٓح ذؼذٛح .1/16(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س 8

م ذؼنْٜ ذ٤ٖ جُؾش٣ؼس ٝجُذ٣ٖ ٝجُِٔس ٝجُٔزٛد، كوحٍ:" جُذ٣ٖ ٝجُِٔس ٓطكذجٕ ذحُزجش، ٝٓخطِلحٕ ذحالػطرحس، كإ 9 (ٝهذ كش 

ٔ ٠ ٓزٛرح، ٝه٤َ: جُؾش٣ؼس ٖٓ ق٤ع  ٠ ِٓس، ٖٝٓ ق٤ع ئٜٗح ٣شؾغ ئ٤ُٜح ضغ  ٔ ئٜٗح ضطحع ضغ٠ٔ د٣٘ح، ٖٝٓ ق٤ع ئٜٗح  ضؿٔغ ضغ

َِّس ٓ٘غٞذس ئ٠ُ جُشعٍٞ، ٝجُٔزٛد ٓ٘غٞخ ئ٠ُ جُٔؿطٜذ".  جُلشم ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُِٔس ٝجُٔزٛد إٔ جُذ٣ٖ ٓ٘غٞخ ئ٠ُ هللا   ٔ ٝجُ

 . 162، ٝجُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش) ػ سع(  ؿ3/299جُؼشخ، ُٝغحٕ 141جُطؼش٣لحش ُِؿشؾح٢ٗ، ذحخ: ) جُذجٍ ( ؿ 
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ڱ   ںچ : جُؼشف جُٔغطكذظ ع٘ذج ٖٓ هُٞٚ (1) چڱ   ڱ   ڱ   
ِق ك٤ٚ كإ ٖٓ جُٔؼِّٞ إٔ ٓح ضخط،  

ٝئال كحألقٌحّ جألف٤ِس ٝجقذز ك٢ ًَ جُؾشجتغ جُغٔح٣ٝس.  ،جُؾشجتغ جُغٔح٣ٝس ئٗٔح ٛٞ ك٢ جألٓٞس جُؼ٤ِٔس جُلشػ٤س

٠ ذذسجعس جُلشٝع جعْ ٤ًِحش جُؾش٣ؼسؼ٘ ٝذٜزج جُؼشف جُٔغطكذظ أهِوٞج ػ٠ِ ج٤ٌُِحش جُط٢ ضُ 
(2)

. 

 ٖٓ أقٌحّ ػ٤ِٔس ٤ُظ ٤ُٝذ قحمشٗح ًٔح  ؾحء ٌُٖ ٓح ؽحع ك٢ قحمشٗح ٖٓ ئهالم )جُؾش٣ؼس( ػ٠ِ ٓح ع٘ٚ هللا     

ك٢ ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ إٔ ٛزج جإلهالم ًحٕ  –سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-ك٢ جُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س، كوذ رًش جذٖ ض٤ٔ٤س

ؽحتؼح ك٢ صٓحٗٚ
(3)

. 

٠ ٓقطِف ػحّ ٣ؾ٤ش ئُٙ ػ٘ذ كحُؾش٣ؼس ٖٝٓ جُٔؼحفش٣ٖ ٖٓ ٣شٟ إٔ ٛ٘حى كشهح ذ٤ٖ جُؾش٣ؼس ٝجُطؾش٣غ،     

جألٝجٓش جإل٤ُٜس )جُٔٞؾٜس( ُِغِٞى "جُطش٣وس، أٝ جُغر٤َ أٝ جُٜٔ٘ؽ، ٝئؾشجت٤ح : ٢ٛ ٓقطِف ٣ؼر ش ػٖ ٓؿٔٞع 

ح جُطؾش٣غ،   "جإلٗغح٢ٗ  ٓ ٗطحم جُوٞجػذ، جُط٢ : جُٔؼحفش؛ أ١  ٜٞ جُوحٕٗٞ ك٢ جالفطالـ جُكذ٣ع ٝكدٕٝ ضكذ٣ذ. أ

س، جُٔؼحٓالشضكذ د جُطؿش٣ْ ٝجُؿضجء، ٝضكٌْ جألقٞجٍ جُؾخق٤س، ٝض٘ظ ْ   ٓ َ  ؾٞجٗد جُك٤حز  كحُؾش٣ؼس ػح ؽحِٓس ٌُ

جإلٗغح٤ٗس، ذ٤٘ٔح جُطؾش٣غ ؾضت٢  خحؿ  ذؿحٗد ٓكذ د
(4)

. 

 ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٚ ُـس ٝجفطالقح: :انفمّ اإلعاليً -خبيغب

ٕ  رٛد ذؼل جُؼِٔحء ئُ ٝجُلْٜ ٓطِوح، ٛٞ ٓشًد ٝفل٢، ٝٓؼ٠٘ )جُلوٚ( ُـس  ؽمٍمخ انفمّ اإلعاليً نغخ: -1 ٠ أ 

 .ُـس ٛٞ كْٜ جُؾ٢َّْء  جُذَّه ٤ن (جُل ْوٚ)

٣طقَ ٓٔح  هلالج لجٛٞ ٓؼشكس ًَ ٓح ؾحء ػٖ هللا ٣أض٢ ُلع )جُلوٚ( ٓشجدكح ُِلع جُؾشع، ٝ ؽمٍمخ انفمّ اططالؽب: -2

    ۇئ      ۇئ         وئ        وئ     ەئ   ەئ   ې  ى    ى  ائ   ائ  چ: ، ٖٓ رُي هُٞٚ أكؼحٍ جُؿٞجسـٝجألخالم ٝذحُؼو٤ذز 

(5) چىئ   ی   ی  ی     ىئ   ىئ      ېئ     ېئ     ۈئ  ۈئ  ېئ       ۆئ  ۆئ  
ُ :" ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهُٞٚ  د  َّللاَّ ٖ ٣ُش   ٓ

  ٖ ٣ ُٚ ك ٢ جُذ   ْٜ ج ٣ُل و   ٤ْش  ٚ  خ  " ذ 
(6 )

جُؼِْ ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س جُلشػ٤س جُؼ٤ِٔس جُٔغطٔذز ٖٓ  ٣ٝأض٢ ُلع )جُلوٚ( ٓشجدج ذٚ .

 هالم جألخ٤ش ٛٞ جُز١ جعطوش ػ٤ِٚ سأ١ جُؼِٔحء جألف٤٤ُٖٞ ك٢ ٓؼ٠٘ )جُلوٚ(.، ٝٛزج جإلجألدُس جُطلق٤ِ٤س

أٝ ذأ١ د٤َُ آخش  ،قلع هحتلس ٖٓ جألقٌحّ جُؾشػ٤س جُؼ٤ِٔس جُٞجسدز ك٢ جٌُطحخ أٝ جُغ٘سأٓح ػ٘ذ جُلوٜحء  كٜٞ       

 ُٔغحتَ جُؾشػ٤س جُؼ٤ِٔس. ٓؿٔٞػس جألقٌحّ ٝج ، أٝ ٛٞعٞجء أقلظص ٛزٙ جألقٌحّ ذأدُطٜح أّ ذذٜٝٗح ،٤ٜٔح٣شؾغ ئُ

كحُلو٤ٚ ػ٘ذْٛ ال ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓؿطٜذج ًٔح ٛٞ  ٝٛزج جإلهالم ٖٓ هر٤َ ئهالم جُٔقذس ٝئسجدز جُكحفَ ذٚ،     

 . ٔٞهٖ جُكٌْ ٖٓ أذٞجخ جُلوٚ جُٔط٘حغشزذ ، ذَ ٣ٌل٢ إٔ ضٌٕٞ ُذ٣ٚ ٓؼشكسسأ١ جألف٤٤ُٖٞ

؛ جُقلحش ٝجُؼِْ ذحألقٌحّ جُؼو٤ِس ٝجُكغ٤س ٝجُِـ٣ٞس ٝجُٞمؼ٤س جُؼِْ ذحُزٝجش أٝ: فخشط ثٓزا انزؼشٌف نـ)ـهفمّ(     

جُؼِْ ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س جالػطوحد٣س جُط٢ ٢ٛ أفٍٞ جُذ٣ٖ، أٝ جألقٌحّ ، ًٝزُي ألٜٗح ٤ُغص ػِٔح ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س

ألٜٗح ؛ ٍ جُلوٚجُؼِْ ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س جُط٢ ٣ؾطَٔ ػ٤ِٜح ػِْ أفٞٝجُؾشػ٤س جُوِر٤س جُط٢ ضشؾغ ئ٠ُ أػٔحٍ جُوِٞخ، 

، ٝػِٔٚ ف٠ِ هللا ػِْ ؾرش٣ًَزُي:  ٔخشط ثّ ٢ٛ أقٌحّ ػ٤ِٔس هِر٤س أٝ أف٤ُٞس.٤ُغص أقٌحٓح ػ٤ِٔس، ذَ 

ًزُي جُؼِْ ذٌَ ٓح ٤ِٝظ كوٜح ، ك ،ػ٤ِٚ ٝعِْ ذٔح هش٣وٚ جُٞق٢؛ ألٗٚ ؿ٤ش ٓغطلحد ذطش٣ن جالعط٘رحه ٝجالعطذالٍ

، ًٝكشٓس جُشذح ٝفّٞ سٓنحٕ ٝجُكؽ ػ٠ِ جُٔغطط٤غ زػِْ ٖٓ جُذ٣ٖ ذحُنشٝسز ، ًٞؾٞخ جُقالز ٝجُضًح

ٝال ٣غطرؼذ إٔ ضٌٕٞ ٛزٙ  ؛٤ِظ كوٜحكألٗٚ ؿ٤ش قحفَ ذحالعط٘رحه ذَ ذحُنشٝسز  ؛ٝجُض٠ٗ ٝؽشخ جُخٔش ٝج٤ُٔغش 

قٌْ ػ٤ِٚ ذحٌُلش ٜحجألقٌحّ ٖٓ هر٤َ ػِْ جُؼوحتذ ؛ ألٕ ٖٓ أٌٗش ؽ٤ثح ٓ٘
(7)

 . 

 

                                                             

 .48(عٞسز: جُٔحتذز ، ٖٓ ج٣٥س: 1

 .1/17(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س 2

 .13، ٝخقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، ُألؽوش ، ؿ19/134(٣٘ظش: ٓؿٔٞع جُلطح3ٟٝ

 . 48، 32ٝ(٣٘ظش: أفٍٞ جُؾش٣ؼس ، ُٔؿٔذ عؼ٤ذ جُؼؾٔح١ٝ ، ؿ 4

 .122ج٣٥س:  (عٞسز: جُطٞذس،5

 . 1/25(أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ، ًطحخ: جُؼِْ، ذحخ: ٖٓ ٣شد هللا ذٚ خ٤شج  ٣لوٚ ك٢ جُذ٣ٖ 6

 .1/13(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س 7
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 أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٚ ُـس جفطالقح:ٝك٤ٔح ٣ انفكش اإلعاليً)انذًٌُ(: -عبدعب

ش ؽمٍمخ انفكش نغخ: –1 ٌْ ٣َّسجُٝ، ٘ظ شجُ :جُل   ٝ دُّد ج، ٝش ٌ شؼ حٗ  جُٔ و ِد ذحَُّ٘ظ ش ٝجُطَّذ ذُّش ُط ِ دُض ش  ج -٢، ٣وحٍ: ك  ٌْش  ش ك   ٌ -٣ْل

ز ج، -ذٌغش جُلحء ٝكطكٜح ٌْش  ٌ حسعٝجُل  كط  ٖ جال   ٓ ػَ ،ْ  ْقِ س :ٓ  ز ٝجُش   ْرش  ٌ  ٔٝؾ، جُؼ  ٍُ . ش  ؼٜح ك  ٣ُو ح ٌْش :ٝ  ُْل  ٞس ك٢  ج ُٓ ُ ض ْشض ٤د أ

ْٖٛ َ ذ ٜح ئُ ،جُز   ًّ٘حٌُ طِٞخ ٣ٓ ٣٠طٞفَّ ِْٔح أٝ  ظ   ٕٞ ػ 
(1)

. 

َ  كْٜ ُِ٘ـ جُذ٢٘٣،  )جُذ٣ٖ( ٝضطر٤وٚ،ٛٞ جألعِٞخ جُطحس٣خ٢ ُلْٜ ( جُلٌش جُذ٢٘٣: )ؽمٍمخ انفكش اططالؽب -2 كٌ

ٝهذ  (،جُذ٣ٖ)هذ ٣ٞجكن ف٤ْٔ  أٝ جُطلغ٤ش جُلْٜ ٝٛزج، (جُذ٢٘٣ جُلٌش)ٛٞ ٖٓ هر٤َ ملسو هيلع هللا ىلص  ًَٝ ضلغ٤ش ُٚ، ذؼذ ق٤حز جُ٘ر٢

٣خحُلٚ
(2)

 كٜ٘حى كشم ذ٤ٖ )جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( ٝ )جُلٌش جُذ٢٘٣( أٝ )جإلعال٢ٓ( ، كــ)جُطؾش٣غ( ٛٞ ٓح ع٘ٚ هللا  .

 .-ًٔح ضوذّ هش٣رح-أقٌحّ ػوذ٣س ٝخِو٤س ٝػ٤ِٔسٖٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٝ سعُٞٚ 

ٌٕانمبَ -عبثؼب
(3)

 قو٤وطٚ ُـس ٝؽشػح: : ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ

هٞجٗ ٤ٖٝجُؿٔغ:  ،ذؼشذ٢ ٤ُٝظ ،ٝهش٣وٚ ؽ٢ء ًَ ٓو٤حطٛٞ   -ُـس -جُوحٕٗٞ(ؽمٍمخ انمبٌَٕ نغخ:  ) -1
(4)

. 

"جُوٞجػذ جُط٢ ض٘ظْ عِٞى جألكشجد ك٢ جُٔؿطٔغ  -ذٞؾٚ ػحّ -(جُوحٕٗٞـ): جُٔشجد ذــؽمٍمخ انمبٌَٕ اططالؽب-2

ض٘ظ٤ٔح ٓوطشٗح ذحُؿضجء جُٞمؼ٢"
(5)

 . 

أ٣نح ػ٠ِ ًَ ٓح ٣وذس ذٚ كٌش٣ح أٝ سٝق٤ح، ٝٓ٘ٚ جُوٞج٤ٖٗ جُؼ٤ِٔس ٝجألخاله٤س  ٌطهكٔ     
(6)

 . 

كإ ًحٕ  ،٣ؼَٔ ذٚ ٣ٝغحس ػ٤ِٚ )جُوحٕٗٞ( ػ٠ِ جُطؾش٣غ جُز١ ضغ٘ٚ جُغِطس جُطؾش٣ؼ٤س، كـ)جُوحٕٗٞ( ٗظحّ ٌٔطهك     

حئ٤ُٜع٢ٔ   ٝأٝجٓش هللا ،جُؾشعٓقذسٙ  ٝئٕ ًحٕ، حٝمؼ٤ ٢عٔ ٓقذسٙ جُؼشف ٝجُٔؿطٔغ
(7 )

. 

عال٢ٓ ػرحسز )جُوحٕٗٞ جإلعال٢ٓ(ُٝزج ٗؿذ ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ ٣طِن ػ٠ِ جُلوٚ جإل     
(8)

ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ ُْ ، ٌُٖٝ 

٣ؿٞص ئهالم ُلظس )هحٕٗٞ( ػ٠ِ )جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( ، ًٝزج ئهالم ُلظس )ؽشجتغ( ػ٠ِ )جُوٞج٤ٖٗ(؛ ُٔح ك٢ رُي 

ٖٓ جُِرظ ٝجإلذٜحّ
(9 )

٣ؿؼَ ُلظس )جُطو٤ٖ٘( ُِوحٕٗٞ جإلعال٢ٓ ك٢ ٓوحذَ  ُلظس )جُوحٕٗٞ( جُط٢  ٖٝٓ جُرحقػ٤ٖ ٖٓ .

ضغطؼَٔ ُِوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ٝقذٙ، ٝٛزٙ جُِلظس )جُطو٤ٖ٘( ٣شجد ذٜح ك٢ جألفَ ٝمغ ٓٞجد ضؾش٣ؼ٤س ٣كٌْ ذٜح 

جُوحم٢، ٝال ٣طؿحٝصٛح
(10)

. 

 

 

                                                             

 .2/492(٣٘ظش: جُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش )ف ى س( 1

 .53(٣٘ظش: أفٍٞ جُؾش٣ؼس، ُِؼؾٔح١ٝ،  ؿ2

ُٔ ػٖ ٓؼ٠٘ )ٓؼ٠٘ )جُوحٕٗٞ(  ٣خطِق( 3 ُْ َّٝ ج ضؾش٣غ ٣ؿٔغ جُوٞجػذ جُٔطؼِوس ذلشع ذأًِٔٚ ٖٓ كشٝع جُوحٕٗٞ،  جُط٢ ٢ٛٗ س( ذ 

ٝهذ ٣طِن ػ٠ِ )جُوحٕٗٞ( ُلظس )جُٔذٝٗس( ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُٔـشخ، أٝ ُلظس )جُٔؿِس(  ،جُطؿحس١ٝٔذٝٗس جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ، ً

٣وطقش ػ٠ِ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُٞجسدز ك٢  ًٔح ٛٞ ك٢ ضٞٗظ أٝ )جُ٘ظحّ( ًٔح ٛٞ ك٢ جُغؼٞد٣س. ٝٓذٍُٞ ًِٔس )جُوحٕٗٞ(  ال

جُطؾش٣غ جُٔذٕٝ، ذَ ٣طؼذجٙ ٤ُؾَٔ جُوٞجػذ جألخشٟ جُٔطٔػِس ك٢ جُؼشف، ٝأقٌحّ جُونحء، ٝآسجء جُؼِٔحء، ًٔح إٔ ًِٔس 

  .31-27)جُوحٕٗٞ(ك٢ جفطالـ جُوح٤٤ٖٗٞٗ ضوطقش ػ٠ِ جُٔؼحٓالش دٕٝ ؿ٤شٛح. ٣٘ظش: جُٔذخَ ُذسجعس جُوحٕٗٞ ٝجُؾش٣ؼس ؿ

 )ٓحدز: هٖ٘(. 7/556، ٝٓؼؿْ جُٔقطِكحش جُؼ٤ِٔس، ُِخ٤حه2/763، ٝجُٔؼؿْ جُٞع٤و5/177ظش: ُغحٕ جُؼشخ (4٘٣

، ٣ٝ٘ظش: جُٔٞعٞػس جُؼشذ٤س جُغٞس٣س )جُوحٕٗٞ( 122جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ )م(ؿ-ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز-( ٓؼؿْ جُوح5ٕٞٗ

15/151. 

 )ٓحدز: هٖ(. 7/556جُخ٤حه(٣٘ظش: ٓؼؿْ جُٔقطِكحش جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س ٤ُٞعق 6

، ٝجُؾشجتغ جُغحذوس ٝٓذٟ قؿ٤طٜح ك٢ جُؾش٣ؼس 7( ٣٘ظش: جُٔشؾؼحٕ جُغحذوحٕ، ٝخالفس جُطؾش٣غ جإل عال٢ٓ، ُخالف ، ؿ7

 . 23جإلعال٤ٓس ؿ 

 .32( ٣٘ظش: جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، ُألؽوش ، ؿ 8

 .422(٣٘ظش: ٓؼؿْ جُٔ٘ح٢ٛ جُِلظ٤س، ُرٌش أذ٢ ص٣ذ، ؿ 9

ٝٓح ذؼذٛح، ٝجُٔٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢  6ٝ،12جُؾش٣ؼس ذ٤ٖ جُطك٤َِ ٝجُطكش٣ْ، ُؼرذ جُشقٖٔ ذٖ عؼذ ؿ( ٣٘ظش: ضو٤ٖ٘ 10

 . 40جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ أ/
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 ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ قو٤وطٚ ُـس ٝجفطالقح : انُظبو اإلعاليً: -صبيُب

  ٍمخ انُظبو نغخ:ؽم -1

ْ  ذؼنٜح ئ٠ُ ذؼل، ٝٗظْ أٓشٙ، ئرج أهحٓٚ ٝسضرٚ، ٝجُ٘  ظحّ:       ٜٔح ٗ ْظٔح، ئرج أَُّلٜح، ٝم ، ٣٘ظ  ٣وحٍ: ٗ ظ ْ جألٓٞس 

ًُٚجُطشض٤د ٝجالضغحم، ٣وحٍ: ٗ ظحّ جألٓش  أ١ :ه ٞجٓٚ ٝػٔحدٙ ٝ ال ٍ ػ٠ِ ٗظحّ ٝجقذ، أ١: ػ٠ِ هش٣وس ، ٣ٝوحٍ: ٓح صجٓ 

ُّ ٓح ٗ ظ   ص  ك٤ٚ جُؾ٢ء ٖٓ خ  ٝجُ٘  ظح ٌّ  ،٤و ٝؿ٤شْٙٔ َ  ٗ ظح َُّ ؽؼرس  ٓ٘ٚ ٝأ ْف ًٝ ، ٌْ ُْ ُُٝٗظ حظ٤ ٔس ٝأٗ  ْٗظ   ٝجُؿٔغ أ 
(1)

. 

 ُٚ ػذز ئهالهحش :ؽمٍمخ انُظبو اططالؽب:  -2

"٘حعرس جُذالالش، ػ٠ِ قغد ٓح ٣وطن٤ٚ جُؼوَطضأ٤ُق جٌُِٔحش ٝجُؿَٔ ٓطشضرس جُٔؼح٢ٗ، ٓ "ٌطهك ػهى     
(2)

. 

ٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حفش، ٣شضرو ذؼنٜح ذرؼل، ٝضؾٌَ ذٔؿٔٞػٜح ًال ٝجقذج، ٝهذ ٣ٌٕٞ جُ٘ظحّ ٓؿ ٌٔطهك ػهى

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػذ جُط٢  ٌٔطهك ػهى .ؾضت٤ح، ٝٛٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حفش ضؾٌَ ٓؿٔٞػس ؾضت٤س ٖٓ ٛزج جُ٘ظحّ

ضكٌْ عًِٞح أٝ ذ٤٘س
(3)

ُغ٘ س، ٝجُو٤حط، ٣ؾَٔ جُوشإٓ، ٝج ٓؼ٠٘ أٝعغ ٖٓ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ق٤ع  ٌٔطهك ػهى .

َ  جُطشجظ جإلعال٢ٓ : جُوشإٓ ٝجُغ٘س جُقك٤كس: جُلؼ٤ِس ٝجُو٤ُٞس ٝجُطوش٣ش٣س ٝجُٞفل٤س، ٝجإلؾٔحع؛ أ١ ٣ؾَٔ ً

ٝه٤حط أ١  ٓؿطٜذ العط٘رحه أ١ قٌْ أٝ هحػذز -ئٕ أٌٖٓ ٝهٞػٚ-ٝئؾٔحع ر١ٝ جُشأ١ 
(4)

. 

 ( ٝ)جُذ٣ٖ( ٝ)جُؾش٣ؼس( ٢ٛ ٓح ع٘ٚ هللا ــ)جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( ؿ٤ش)جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ(؛ كــ)جُطؾش٣غــك     

 ، ٝأٓح جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ كٜٞ أٝعغ ٖٓ رُي. -ًٔح ضوذّ-ٖٓ أقٌحّ ػوذ٣س ٝخِو٤س ٝػ٤ِٔسملسو هيلع هللا ىلص  ٝسعُٞٚ

 -جإلعال٤ٓس( ٝخالفس ٓح عرن إٔ )جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ( ٝ)جُذ٣ٖ جإلعال٢ٓ( ٝ )جُؾشع جإلعال٢ٓ( ٝ )جُؾش٣ؼس      

ٓح  ٖٓ أقٌحّ ػوذ٣س ٝخِو٤س ٝػ٤ِٔس، ٝٛٞملسو هيلع هللا ىلص ٝسعُٞٚ  ذٜح ًَ ٓح ع٘ٚ هللا  ، ٣شجد سكٓطشجد ٓشًرحش ٝفل٤س

 .ـ)جُطؾش٣غ جإل٢ُٜ جُٔكل(٣ؼشف ذــ

ٝهذ ضطِن ٣ٝشجد ذٜح ٓح ٣ؾَٔ ٓح عَّ٘ٚ ٓؿطٜذٝ جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ فكحذس ٝضحذؼ٤ْٜ ٝجألتٔس جُٔؿطٜذ٣ٖ جعط٘رحهح ٖٓ       

ٓح أسؽذش ئ٤ُٚ ٖٓ ٓقحدس؛ ُٝزج ضشٟ ًػ٤شج ٖٓ جُرحقػ٤ٖ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجُغ٘س جُقك٤كس ٝٓوحفذٛح ٝٓرحدتٜح، ٝ

ػ٘ذ جعطؼٔحُْٜ ُٜزٙ جُٔقطِكحش ٣كذدٕٝ ٓشجدْٛ ٜٓ٘ح
(5)

 .أػِْ ، ٝهللا 

  غبٌخ انزششٌغ اإلعاليً: -انفشع انضبًَ     

 ٖٝٓ أذشص ؿح٣حش جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٓح ٣أض٢:     

ُؼوٍٞ ٖٓ عِطحٕ جُؿَٜ ٝجُؾٜٞز، ٝضكظ٠ ذخ٤ش١ جُذ٤ٗح ، ٝذزُي ضطكشس جُ٘لٞط، ٝج ضو٣ٞس جُقِس ذحهلل  -أٔال

 ٝج٥خشز. 

جُٔكحكظس ػ٠ِ جُذ٣ٖ، ٝجُ٘لظ، ٝجُؼوَ، ٝجُؼشك، ٝجُٔحٍ؛ فٞٗح ُِٔقحُف  جُلشد٣س، ٝجالؾطٔحػ٤س جُؼحٓس،  -صبٍَب

 جُط٢ ٢ٛ هٞجّ جألٓس.

٤ٖ أٝ جُخقّٞ، ال كشم ذ٤ٖ ؾ٘ظ ضكو٤ن ٓقحُف جُ٘حط ذاهحٓس جُؼذٍ جُٔطِن ذ٤ْٜ٘، ُٝٞ ػ٠ِ جُ٘لظ أٝ جألهشذ -صبنضب

 ٝآخش، كحُ٘حط ؾ٤ٔؼح أٓحّ جُؾشع عٞجء.

 ،ٕٞجُقحُك جألكشجدضٞؾ٤ٚ جُٔغِْ ٝئػذجدٙ ذذ٤ٗح، ٝػو٤ِح، ٝخِو٤ح ٖٓ خالٍ جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ، ك٤ٌٕٞ  -ساثؼب

جُٔػح٢ُ ٝجُؼحُْ جُٔػح٤ُس، ٝجُذُٝس جُقحُكس، ٝجُؿٔحػس
(6)

. 

 ٝذقٞسز ٝجمكس ؾ٤ِس ػ٘ذ ذ٤حٕ خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ج٥ض٤س.ٝعطظٜش ٓؼحُْ ٛزٙ جُـح٣حش أًػش      

                                                             
  . 2/933، ٝجُٔؼؿْ جُٞع٤و )ٕ ظ ّ ( 6/667ُغحٕ جُؼشخ (٣٘ظش:1

  310( جُطؼش٣لحش،  ُِؿشؾح٢ٗ ؿ 2

، ٝجُؾحَٓ هحٓٞط ٓقطِكحش جُؼِّٞ ٤7/678حه )ٓحدز: ٗظْ( ٤ُٞعق جُخ(٣٘ظش: ٓؼؿْ جُٔقطِكحش جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س، 3

 ، ٝٓح ذؼذٛح. 279جالؾطٔحػ٤س ، ُٔقِف جُقحُف )ٓحدز: ٗظحّ( ؿ

 .48( ٣٘ظش: أفٍٞ جُؾش٣ؼس، ُِؼؾٔح١ٝ، ؿ4

 .7( ٣٘ظش ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ خالفس جُطؾش٣غ جإل عال٢ٓ، ُخالف ، ؿ5

  . 61-39، ٝجُٔذخَ ُذسجعس جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ؿ13-10(٣٘ظش: خقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، ُِغ٤ذ عحذن ؿ6
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 َشأح انزششٌغ اإلعاليً ٔأثشص خظبئظّ. -انًطهت انضبًَ     

 ٔلذ عبء ْزا انًطهت فً رٕؽئخ ٔفشػٍٍ .     

ػ٠ِ ذ٤حٕ خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذحُٔؼ٠٘ جُخحؿ )جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ  -ذؼٕٞ هللا-ٝع٤وطقش جُكذ٣ع     

 ٤ٖ ػ٠ِ ػظٔطٚ ٝئػؿحصٙ( دٕٝ جُٔؼ٠٘ جُؼحّ، ٝٛٞ ٓح ٣ؼشف ذحُلوٚ جإلعال٢ٓ ػ٘ذ جُٔطأخش٣ٖ.جُذجُ  

٣ٝؿذس ذ٘ح هرَ جُكذ٣ع ػٖ ٗؾأز جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝأذشص خقحتقٚ ضوذ٣ْ ض٤ٜٔذ ُٚ ٣ط٘حٍٝ ٗؾأز جُوحٕٗٞ      

ٝكنِٜح جُذجُس  -ٜح ذؼذج٥ض٢ ذ٤حٗ-جُٞمؼ٢، ٝأذشص خقحتقٚ ؛ ٤ُطنف ذؿالء ػظٔس خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.  ػ٠ِ ئػؿحصٙ ، ٝفذم سعٍٞ هللا

 رٕؽئخ      

 انٕػؼً، ٔأثشص خظبئظّ: انمبٌَٕ َشأح      

مبٌَٕ أيب َشأح ان"جُوحٕٗٞ" ُـس ٝجفطالقح؛ ُٝزج كال قحؾس إلػحدضٚ،  ذ٤حٕ ٓؼ٠٘رمذو يؼُب أٔل انجؾش       

 جألعشز سخ ًحٗص ًِٔسٝ ٝجُور٤ِس، جألعشز ضٌٕٞ ٓغ ٣طٌٕٞ ذأذ جُوحٕٗٞ  ئٕ: جُٞمؼ٢ جُوحٕٗٞ ػِٔحء، ك٤وٍٞ األٔنى

، جُذُٝس ضٌٞٗص قط٠ جُؿٔحػس ٓغ جُوحٕٗٞ ٣ططٞس ٝظَ ،طٚهر٤ِ ك٢ جُور٤ِس ؽ٤خ ًِٔسًٝزُي  جألعشز، هح٢ٕٛٞٗ 

 أ٣٘ؾ ًح٤ُُٞذ ٣ٝ٘ٔٞ، ٣ططٞس غْ ، جُوٞجػذ ٓكذٝد مث٤ال   ٣ٝكٌٜٔح ٣٘ظٜٔح جُط٢ ،جُؿٔحػس ك٢ جُٞمؼ٢ ٣٘ؾأ حُوحٕٗٞك

ٙ ٓطٞهق ػ٠ِ قحٍ جُؿٔحػس ٝعٔٞ ٙٝٗٔٞ ٙضطٞسٝ أؽذٙ، ٣رِؾ قط٠ كؾ٤ثح   ؽ٤ثح   ٣ٝوٟٞ ،٣٘ٔٞ غْ مؼ٤لح ، فـ٤شج  

كٌش٣ح ٝػ٤ِٔح ٝأدذ٤ح
(1)

. 

 ٔعًهخ انمٕل ؽٕل َشأح انمبٌَٕ انٕػؼً ٔأثشص خظبئظّ يب ٌأرً :     

 ،ُٜح ضحذغ ٝٛٞ ق٤حضٜح، ٣ٝ٘ظْ ،حقحؾحضٜ ٣غذ جُز١ جُٞؾٚ ػ٠ِ جُٞمؼ٢ جُوحٕٗٞ ضق٘غ جُط٢ ٢ٛ جُؿٔحػسإٔ  -1

 .ذطوذٜٓح ٓشضرو ٝضوذٓٚ

 ٖٓ ؿ٤شٛح ُطوح٤ُذ ٓٔحغِس ضٌٖ ُْ هر٤ِس ًَ ٝضوح٤ُذ جألعش، ٖٓ ؿ٤شٛح ػحدجش ٓغ ضطلن ال ًحٗص أعشز ًَ ػحدجشإٔ -2

  .جُورحتَ

ٜٗح  ق٤ٖ جُذُٝسإٔ  -3  ٞ ذشضٌ  ٝجُورحتَ ٝجألعش شجدجألك ُؿ٤ٔغ ِٓضٓح   هحٗٞٗح   ٜٓ٘ح ٝؾؼِص،  ٝجُطوح٤ُذ جُؼحدجش ٝقَّ

 .جُذُٝس ٗطحم ك٢ جُذجخ٤ِٖ

 جُٔشقِس ذذأش قط٠ جُخالف ٛزج ظَ، ٝ جألخشٟ جُذٍٝ هٞج٤ٖٗ ٓغ جُـحُد ك٢ ٣طلن ٣ٌٖ ُْ دُٝس ًَ هحٕٗٞإٔ  -4

 ٝجالؾطٔحػ٤س ،ٝجُؼ٤ِٔس ،جُلِغل٤س جُ٘ظش٣حش ٛذ١ ػ٠ِ، ػؾش جُػحٖٓ جُوشٕ أػوحخ ك٢ جُوح٢ٗٞٗ جُططٞس ٖٓ جُؿذ٣ذز

 ئ٠ُ جُؼحُْ ك٢ جُ٘ظش٣حش ٛزٙ ؽ٤ٞع أدٟك ،ٝجإلٗغح٤ٗس ،ٝجُشقٔس ،ٝجُٔغحٝجز ،جُؼذجُس ٜحأعحع جُط٢ ًحٕجُكذ٣ػس، 

  ٖٓ ؿ٤شٙ ػٖ ٣خطِق جُز١ هحٜٗٞٗح دُٝس ٌَُ ٢ذو ٌُٖٝ ، جُؼحُْ دٍٝ ٖٓ ًػ٤ش ك٢ جُوح٤ٗٞٗس جُوٞجػذ ٓؼظْ ضٞق٤ذ

 جعطٔش٢ء، ذط ه٣َٞ ضطٞسجُٞمؼ٢ ٛٞ ٗطحؼ  ، كحُؾٌَ جُكح٢ُ ُِوحٕٗٞٝجُطلحف٤َ جُذهحتن ٖٓ ًػ٤ش ك٢ جُوٞج٤ٖٗ

جُغ٤ٖ٘ آالف
(2)

 . 

ًحٗص ٛزٙ ضٞهثس، هرَ جُكذ٣ع ػٖ ذ٤حٕ ٗؾأز جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝأذشص خقحتقٚ؛ ظٜش ٖٓ خالُٜح ٓالٓف      

، ٝعططنف أًػش ذؼذ ذ٤حٕ خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ. ـ   مؼق جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ف٤حؿس  ٝخقحت

 

 

 

 

                                                             

 ٝٓح ذؼذٛح .  49( ٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ أ/1

 .٣٘ظش: جُٔشؾغ ٗلغٚ(2
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  اإلعاليً )انمشآًَ ٔانُجٕي(: ششٌغزان حَشأ -انفشع األٔل     

 ٓغ هلال ُٞذ٣ ْجإلعال٢ٓ)جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ( جُكح٢ُ ٛٞ جُطؾش٣غ ٗلغٚ ٓ٘ز أًػش ٖٓ أسذؼس ػؾش هشٗح، ُ ؾش٣غطُج     

ُذ ٝئٗٔح ذ٘ٔٞٛح، حٗٔ غْ جإلعال٤ٓس جُؿٔحػس الضرحػٚ ٜٓ٘ؽ جُطذسؼ ك٢ - خالٍ غالظ ٝػؾش٣ٖ ع٘سٌٓطٔالك ط ٤ ح  ُٝ

أٝ  ئُـحء أٝ ضؼذ٣َ أٝ ئمحكس، ذ٤ٖ هّٞ ُْ ٣ؼشكٞج ذحُطو٤ٖ٘، ُْٝ ٣ِكن ٗقٞفٚ ذؼذ ٝكحز سعٍٞ هللا -جُطؾش٣غ

 ٓغ جقطٌحّ جُ٘حط ئ٤ُٚ ٖٓ أهطحس ؽط٠.–ك٤ٔح ٣خـ جُ٘ـ جُوشآ٢ٗ-ضكش٣ق، ُٝٞ ذكشف ٝجقذ

ّ، فٍغٓم ػهٍّ ٔانغؤال انمٍى ُْب: ْم ػشف انزبسٌخ لبََٕب ثششٌب ٌزى إػذادِ فً صيٍ لظٍش، ٌٔزى رؼًًٍ     

أٌ ٌؼى رؾذ عُبؽٍّ أيًب يخزهفخ انؾؼبساد ٔاَساء ٔاألخالق ٔانؼبداد فً ػظٕس يخزهفخ، ٌٔغهى يٍ 

 انزجذٌم ٔانزغٍٍش يغ رؾمٍمّ األيٍ ٔاأليبٌ ٔانخٍش نٓى ؟.

ُؿٔحػس ال ٣زًش جُطحس٣خ، ٝال ٣ٌؾق ُ٘ح ػٖ ٝؾٞد هحٕٗٞ ذؾش١ ذٜزٙ جُٔؼح٤٣ش؛ ألٕ جُوحٕٗٞ ضق٘ؼٚ ج انغٕاة:      

ًحٕ جُوحٕٗٞ أ٣نح  ، ُٝٔح ًحٗص قحؾحضٜح ٓطؿذدزُٜح ضحذغ ٝٛٞ، ق٤حضٜح ٣ٝ٘ظْ ،قحؾحضٜح ٣غذ جُز١ جُٞؾٚ ػ٠ِ

ٝؾذ ضؾش٣غ ذطِي جُٔٞجفلحش ٓغ ضكو٤وٚ جألٖٓ ٝجألٓحٕ، ٝجُشه٢ ٝجالعطوشجس، ذؾٜحدز جُطحس٣خ ٓطـ٤شج، ٌُٖٝ 

ٝجألػذجء
(1)

جأل٢ٓ جُز١ ال ٣وشأ ٝال ٣ٌطد ك٢  سذٚ سعٍٞ هللا دمحم ، ٝٛٞ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ جُز١ أض٠ ذٚ ٖٓ ػ٘ذ  

 ذ٤ثس ُْ ضُؼشف ذحُطو٤ٖ٘ ٝجُطوؼ٤ذ.

ثزهك انًؼبٌٍش ثششٌب ؟ إر نٕ كبٌ رششٌؼب ثششٌب  -اإلعاليً -ٔانغؤال األْى: ْم ٌؼمم أٌ ٌكٌٕ ْزا انزششٌغ      

 أليكٍ ٔعٕدِ لجهّ، ٔركشاسِ ثؼذِ ثأفؼم يُّ، ْٔزا نى ٌؾظم.

"قغد ٛزج جٌُطحخ ؾالال ٝٓؿذج إٔ جألسذؼس ػؾش هشٗح جُط٢ ٓشش ػ٤ِٚ ُْ  جُٔغطؾشم جُلشٗغ٢ ٤ُرٕٞ: ٣وٍٞ      

ٖٓ أعِٞذٚ جُز١ ال ٣ضجٍ ؿنح، ًإٔ ػٜذٙ ذحُٞؾٞد أٓظ"-ُٝٞ ذؼل جُؾ٢ء-ضغططغ إٔ ضؿلق
(2)

. 

ػؾشز خق٤قس، ك٢ ضغغ   -ذٔؼٞٗس هللا ٝكطكٚ –ٝكذ ضؿِص  أثشص خظبئض انزششٌغ اإلعاليً : -انفشع انضبًَ  

 ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٜٗح ٓلقِس :

خ األٔنى ٍظ  ، ُٝزج كٜٞ ضؾش٣غ اإلعاليً رششٌغ سة انؼبنًٍٍ انزي ٔعغ كم شًء ػهًب ششٌغزان أٌ -انِخظ ِ

كنال  ػٖ أقٌحّ جُؼرحدجش جُط٢ ض٘ظْ فِس  –كوذ قٟٞ ٝٛٞ ضؾش٣غ ؽحَٓ أ٣نح ،  ًحَٓ؛ كِْ ٣ضد جُلوٜحء ك٤ٚ ؽ٤ثح،

ََّ  –جُؼرذ ذشذٚ ٝخحُوٚ  ٓح ٣ؾِٔٚ جُوحٕٗٞ ذوغ٤ٔٚ: جُوحٕٗٞ جُخحؿ، ٝجُوحٕٗٞ جُؼحّ ً
(3)

ٝع٤أض٢ ٓض٣ذ ذ٤حٕ ُٜزج هش٣رح  ،

ٍظخ انضبنضخك٢  ، ذَ ئٕ ٖٓ أقٌحّ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝٓرحدتٚ ٝٗظش٣حضٚ ٓح ضٞفَ ئ٤ُٜح جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ك٢ انِخظ ِ

ًطؿش٣ْ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢ ٖٓ جُططٞس،جُغ٤ٖ٘   آالف ٓشٝس ذؼذػقش جُٜ٘نس، ٝجُؼقش جُكذ٣ع، ٝ
(4)

  ُٖٔ

٣طخ٠ِ ػٖ جُؾخـ ؿ٤ش جُوحدس ػ٠ِ قٔح٣س ٗلغٚ، ٝٛٞ ٓح ٣ؼشف ك٢ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذوحػذز جُطشى َٛ ٛٞ 

ًحُلؼَ أّ ال ؟ 
(5)

ُ  سغ ال غ:"، ٝٓر٠٘ ٛزٙ جُوحػذز ٓح ؾحء ك٢ جُكذ٣ع جُقك٤ف ٖٓ هُٞٚ ُْ َّللاَّ ُٜ ُٔ   ِ  ٌ ال  ، ال  ٣ُ ْ٘ظُُش  ٝ   ٣

ْْ ئُ     ٜ ٤ْ،  ْْ  ٜ ٤   ً ال  ٣ُض   ٝ ، ٌْ ٤  ُ ْْ ػ ز جٌخ أ  ُٜ  ُ حء   :ٝ   ٓ   َ ٌَ ػ ِ ٠ ك ْن ُؾ ٣نس  ٘ ذ ط ش   ٓ ٘ ُغ  ْٔ  ٣ٚ   ٖ َ   جْذ ر ٤ ..."جُغَّ
(6)

، ٝٓح ٛزج جُٞػ٤ذ ئال 

ألٗٚ ٣ؼشمٚ ُِطِق، ٝٛٞ ك٢ ضؼش٣نٚ ٣ؾرٚ هحضِٚ
(7)

، ًٝ٘ظش٣س جُٔغحٝجز، ٝٗظش٣س جُؾٞسٟ، ٝٗظش٣س جُكش٣س كٌشج 

 جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُ٘ظش٣حش أقذظ ٖٓ ٢ٛٝهٞال، ٝٗظش٣س ضو٤٤ذ عِطس جُكحًْ، ٝٗظش٣س جإلغرحش ٝجُطؼحهذ، ٝٝجػطوحدج 

جُكذ٣ػس جالؾطٔحػ٤س ٝجُٔزجٛد جُٞمؼ٤س
 

، ٝٗظش٣س جُظشٝف جُطحستس ٝٓشجػحز جألػزجس، ًٝزُي ٗظش٣س جُخطش جُط٢ 

جُخحؿ، ٝهذ هرن جُوحٕٗٞ جألُٔح٢ٗ  ضون٢ ذإٔ جُٔؿٕ٘ٞ ٣غأٍ ٓذ٤ٗح  ػٖ ضؼ٣ٞل جألمشجس جُط٢ أقذغٜح ٖٓ ٓحُٚ

ٝجُوحٕٗٞ جُغ٣ٞغش١ ٗظش٣س جُخطش، كارج ًحٗص جُوٞج٤ٖٗ جُٞمؼ٤س ُْ ضؼشف ٛزٙ جُ٘ظش٣حش ئال ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع ، 

أًػش ٖٓ غالغس ػؾش هشٗح  كوذ ػشكٜح جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٓ٘ز 
(8)

غْ ئٕ ُِطؾش٣غ جإلعال٢ٓ عِطحٗح ٜٝٓحذس ٝؾالال  .

                                                             

 : ذ٤حٕ ؽٜحدجش جُـشخ قٍٞ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ . 372( ٣٘ظش: جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح  ؿ 1

 .88كع  جإلعالّ ك٢ ٗظش ٓلٌش١ جألٝسذ٤٤ٖ ، ُٔكٔذ ؿالخ ؿ(ٛزج ٛٞ جإلعالّ ك٢ ٓر2

 . 112-106ؿ ، ُٔكٔذ ٣ٞعق ٓٞع٠ ٓذخَ ُذسجعطٚ ٝٗظحّ جُٔؼحٓالش ك٤ٚ –جُلوٚ جإلعال٢ٓ  (٣٘ظش:3

 ّ .2000، فذس جُٔشعّٞ ع٘س  4-223، ٝ 3-223(٣٘ظش: جُٔحدضحٕ ٓ٘ٚ : 4

 .128هٞجػذ جُلوٚ ؿ  ، ٝضطر٤وحش83، 82ٝ( ؿ32، 31ٝ(٣٘ظش: ئ٣نحـ جُٔغحُي )م:5

 .  2/950(أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ، ًطحخ: جُؾٜحدجش، ذحخ: ج٤ٔ٤ُٖ ذؼذ جُؼقش 6

 . 1/384ُِوحم٢ ػ٤حك  -ؽشـ فك٤ف ٓغِْ-(٣٘ظش: ئًٔحٍ جُٔؼِْ ذلٞجتذ ٓغِْ 7

٣غ جُؿ٘حت٢ جُطؾش، 138ٝ، ٝأ/  104، ٝ أ/ 72، ٝ أ/ 58(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ ؿ أ/8

 .16ؿ ، ٝٓح ذؼذٛح، ٝخقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس،  ُِغ٤ذ عحذن  1/595 ؼرذ جُوحدس ػٞدزُ ،جإلعال٢ٓ
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ٕ؛ ألٗٚ ض٘ض٣َ ٖٓ سخ جُؼح٤ُٖٔ  جُز١ ٣ؼِْ جُغش ٝأخل٠، ُٝزج كاْٜٗ ٣زػٕ٘ٞ ألقٌحٓٚ دٕٝ ك٢ ٗلٞط أَٛ جإل٣ٔح

ػ٠ِ عحًٜ٘ح  -ك٢ هشهحش جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓغ ؽـلْٜ ذٜح، هٞجػ٤سكٜح ٢ٛ أٝج٢ٗ جُخٔش ضشجم   سه٤د ئال هللا 

ٍُ هللا  -أكنَ جُقالز ٝجُطغ٤ِْ ك٢ ضكش٣ٜٔح دٕٝ َٜٓ، ق٤ٖ هشم أعٔحػْٜ هٞ
(1)

:                   

                            
(2)

 جُٞمؼ٤س، جُوٞج٤ٖٗ، ٝٛزج ذخالف 

أٓح ٓح ٣طؼِن ذٔغطورَ  جُٞهط٤س، قحؾطٚ ٣غذ ٓح ذوذس٣غٜ٘ح  ،جُؼحؾض ػٖ ٓؼشكس جُـ٤د جُرؾش ٝمغ ٖٓجُط٢ ٢ٛ 

:  ، هحٍ ق٤حضْٜ كال، ئال إٔ ٣ؼٔذٝج  ئ٠ُ جُطرذ٣َ ٝجُطـ٤٤ش                        

       
 (3 )

 . 

كى ػشثً، ألٌ يظذسِ انمشآٌ انكشٌىأٌ انزششٌغ اإل -انخظٍظخ انضبٍَخ :  ، هحٍ عاليً)انمشآًَ ٔانُجٕي( ؽ 

(4) چڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :ٝهحٍ هللا  ، 

ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ   (5)  چڻ  
ُٝزج كحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ )جُوشآ٢ٗ ٝجُ٘ر١ٞ( أقذ أٝؾٚ جإلػؿحص جُوشآ٢ٗ، . 

ئر جُطقذ٣ن ٣طٞهق ػ٠ِ دالُس جُٔؼؿضز ذؼذ جُطكذ١، ٝجُوشإٓ ؾٔغ ؛  ملسو هيلع هللا ىلص ذجُس ػ٠ِ فذم جُشعٍٞأهٞجٛح، جُذَ ٛٞ 

ٝجُطكذ١ ٝهغ ك٤ٚ، ًٞٗٚ ٓؼؿضز ذِلظٚ ٝٓطكذٟ ألؾِٚ ذٔؼ٘حٙ
(6)

ڭ  ۇ    ۓ  ڭ  ڭڭ چ  :قال  :، هحٍ 

(7)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
ىئ  يئ  جب  حب   ی  جئحئ  مئ   ی چ  :ٝهحٍ   ،

(8)چخب  مب  
:"ئٕ ؽش٣ؼس جُوشإٓ ٢ٛ أهٟٞ ٝؾٞٙ جإلػؿحص، ٢ٛٝ دجُس -سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ–٣وٍٞ دمحم أذٞ صٛشز . 

٣لطشم ك٢ هرُٜٞح ٖٓ ٣ؼشف  ػ٠ِ ئػؿحصٙ ئ٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس، ٢ٛٝ هحتٔس ئ٠ُ ج٤ُّٞ قؿس ػ٠ِ جُؼشذ٢ ٝجألػؿ٢ٔ، ال

:   ًٔح هحٍ ؿطٔؼحش،ُغحٕ جُوشإٓ، ٖٝٓ ال ٣ؼشكٚ، ٢ٛٝ ؽلحء ألعوحّ جُٔ             

                    
(9 )

"
  (10)

ٝهذ ضؿ٠ِ ٛزج جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ك٢ ٤ًل٤س ٗؾأز   . 

  .٤حٕ ذؼنٜح ذٔح كطف هللا جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝف٤حؿطٚ ٝخقحتقٚ ج٥ض٢ ذ

هحٍ هللا   : أخرحس، ٝأقٌحّ،أٌ َظٕص انزششٌغ اإلعاليً )انزششٌغ اإلنًٓ انًؾغ( -انخظٍظخ انضبنضخ : 

﮵    ﮶   ﮷    ﮲    ے   ۓ    ۓ ھ   ھ    ے       ھ   ھچ  (11) چ﮳   ﮴  
، أ١: فذهح ك٢ جألخرحس، ػذال ك٢ 

ألقٌحّ ؽِٔص غالغس أٗٞجع : أقٌحٓح جػطوحد٣س، ٝأقٌحٓح ُخِو٤س، ٝأقٌحٓح جألقٌحّ، ٝٗقٞؿ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ك٢ ج

٤ِس، ٢ٛٝ ض٘طظْ  ٔ  ٗٞػ٤ٖ: جُؼرحدجش ، ٝجُٔؼحٓالش جُط٢ ض٘طظْ ٓح ٣أض٢: -جُؼ٤ِٔس-ػ 

أقٌحّ جألقٞجٍ جُؾخق٤س، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذحألعشز، كط٘ظْ ػالهس جُضٝؾ٤ٖ ٝجألهحسخ ذؼنْٜ ذرؼل، ٝآ٣حضٜح -1

 ( آ٣س .70)ك٢ جُوشإٓ ٗكٞ 

                                                             

 ٝٓح ذؼذٛح . 6/285(٣٘ظش: جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوشإٓ 1

  . 90ج٣٥س: جُٔحتذز، ( عٞسز: 2

 . 82( عٞسز: جُ٘غحء، ج٣٥س: 3

 . 37( عٞسز: جُشػذ،  ٖٓ ج٣٥س: 4

 . 195-192ج٣٥حش:  ( عٞسز جُؾؼشجء،5

 ، ٝٓح ذؼذٛح.21ؿ ، ٝجإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح 1/41(٣٘ظش: جُطكش٣ش ٝ جُط٣ٞ٘ش6

  .38ج٣٥س:  ،٣ٞٗظ (عٞسز:7

  .50ج٣٥س:  جُٔحتذز، (عٞسز:8

 .57، ج٣٥س :-ػ٤ِٚ جُغالّ -( عٞسز ٣ٞٗظ 9

 .88(أفٍٞ جُلوٚ، ُٔكٔذ أذ٢ صٛشز  ؿ 10

 ٣٥115س: ( عٞسز: جألٗؼحّ، ج11



 ته وغايته، نشأته وأبرز خصائصهالتشريع اإلسالمي: حقيق

511 
 

جألقٌحّ جُٔذ٤ٗس، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذٔؼحٓالش جألكشجد ٝٓرحدالضْٜ ٖٓ ذ٤غ ٝئؾحسز ٝٓذج٣٘س، ٝٝكحء ذحالُطضجّ، ك٢ٜ -2

 ( آ٣س.70ض٘ظْ ػالهحش جألكشجد، ٝضكلع قن ًَ ر١ قن، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ)

ٜح ٖٓ ػوٞذس، ٣ٝوقذ ذٜح جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذٔح ٣قذس ػٖ جٌُِٔق ٖٓ ؾشجتْ، ٝٓح ٣غطكوٚ ػ٤ِ-3

 ( آ٣س.30رُي ، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ ) قلع ق٤حز جُ٘حط ٝأٓٞجُْٜ ٝأػشجمْٜ ٝقوٞهْٜ ٝؿ٤ش

أقٌحّ جُٔشجكؼحش، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذحُونحء ٝجُؾٜحدز ٝج٤ٔ٤ُٖ، ٣ٝوقذ ذٜح ض٘ظ٤ْ جإلؾشجءجش ُطكو٤ن جُؼذٍ ذ٤ٖ -4

 ( آ٣س.13جُ٘حط، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ )

جُط٢ ضطؼِن ذ٘ظحّ جُكٌْ ٝأفُٞٚ، ٣ٝوقذ ذٜح ضكذ٣ذ ػالهس جُكحًْ ذحُٔكٌّٞ  ٝضوش٣ش جألقٌحّ جُذعطٞس٣س، ٢ٛٝ  -ـ5

 ( آ٣حش.10ٓح ُألكشجد ٝجُؿٔحػحش ٖٓ قوٞم، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ )

جألقٌحّ جُذ٤ُٝس، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذٔؼحِٓس جُذُٝس جإلعال٤ٓس ُـ٤شٛح ٖٓ جُذٍٝ عِٔح ٝقشذح، ٝذٔؼحِٓس ؿ٤ش -6

 ( آ٣س.٤25س ، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ)جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ جُذُٝس جإلعالٓ

جألقٌحّ جالهطقحد٣س ٝجُٔح٤ُس، ٢ٛٝ جُط٢ ضطؼِن ذكن جُغحتَ ٝجُٔكشّٝ ك٢ ٓحٍ جُـ٢٘ ٝض٘ظ٤ْ جُٔٞجسد -7

( آ٣حش10ٝجُٔقحسف، ك٢ٜ ض٘ظْ جُؼالهحش جُٔح٤ُس ذ٤ٖ جُـ٢٘ ٝجُلو٤ش، ٝذ٤ٖ جُذُٝس ٝجُلشد، ٝآ٣حضٜح ٗكٞ )
(1.)

   

"ٗظحّ جُضٝجؼ"  ٤ِس ك٢ رجضٜح ؾحءش ػ٠ِ هغ٤ٖٔ، ُٝ٘أخز ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍٝجُٔالقع إٔ ٛزٙ جألقٌحّ جُؼٔ     

جُ٘قٞؿ جُط٢ ضكع  ػ٠ِ جُضٝجؼ ٝضر٤ٖ أعغٚ،  -انمغى األٔل : ػهى لغًٍٍأٗٔٞرؾح ُزُي، كوذ ؾحءش ٗقٞفٚ 

ٝضشؽذ ئ٠ُ قٌٔس ٓؾشٝػ٤طٚ، ٝٓح ٣٘رـ٢ ُِؼالهس ذ٤ٖ جُضٝؾ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓٞدز ٝسقٔس، ك٢ٜ ٗقٞؿ 

جألسك جُط٤رس ٖٓ خالٍ ضٞؾ٤ٚ جُٔغِْ ٗكٞ جُٔلح٤ْٛ جُقحُكس، ٝجُو٤ْ جُ٘ر٤ِس ٝجألخالم جُلحمِس، ٝض٤ٔ٘س  ض٤ٜة

انمغى جالضؿحٛحش جإل٣ؿحذ٤س ٗكٞٛح؛ ٤ٌُٕٞ ػ٠ِ ذ٤٘س، ٝػِْ ذٜح، ض٤ٜٔذج ُطؾ٤٤ذ فشـ جُضٝجؼ )جُر٤٘حٕ جُٔكٌْ( . 

جُططر٤و٤س جُؼ٤ِٔس، جُط٢ ٢ٛ ذٔ٘ضُس جُر٤٘حٕ جُٔكٌْ جُ٘قٞؿ جُط٢ ضشؽذ ئ٠ُ أقٌحٓٚ، ٝٓغحتِٚ جُط٘ظ٤ٔ٤س  - انضبًَ

جُز١ ع٤طْ ضؾ٤٤ذٙ ػ٠ِ ضِي )جألسك جُط٤رس( 
(2)

 . 

كحُٔغِٕٔٞ ؾ٤ٔؼح ك٢ ٓؾحسم  أٌ انزششٌغ اإلعاليً نهُبط عًٍؼب، فٕٓ ػبنًً أثذي، -انخظٍظخ انشاثؼخ

ڀ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   چ  : جألسك ٝٓـحسذٜح ٓخحهرٕٞ ذأقٌحٓٚ، كْٜ أٓس ٝجقذز، ٝئٕ ضؼذدش أٝهحْٜٗ، هحٍ

چٿ   ٿ   ٿ
(3)

، ٖٝٓ ًحٕ ذ٤ْٜ٘ ٖٓ ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ، كِْٜ قٌْ جإلعالّ ك٢ جُؼوٞذحش ٝجُٔؼحٓالش ئال 

ٓح جعطػ٢٘، دٕٝ جإل٣ٔحٕ ٝجُؼرحدجش، كال ٣طحُرٕٞ ذٜٔح، ٝئٕ ػٞهرٞج ػ٤ِٜٔح ك٢ ج٥خشز
(4)

. ٝٛزج ٓح ٣خشؼ جُطؾش٣غ 

٣ؼرش ػ٘ٚ ذـ"ٓرذأ ئه٤ٔ٤ِس جُوحٕٗٞ"، ق٤ع ٣طرن جُوحٕٗٞ ذ٘حء ػ٠ِ ٛزج جُٔرذأ  جإلعال٢ٓ ػٖ ٗطحم جإله٤ٔ٤ِس، ٝٛٞ ٓح

٣طرن ػ٠ِ ٖٓ ًحٕ خحسؾٚ، ُٝٞ ًحٕ ٓٞجه٘ح،  ٝال ػ٠ِ ًَ جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ ٛزج جإله٤ِْ ٖٓ ٓٞجه٤ٖ٘ ٝأؾحٗد،

ج خحسؼ ٣ٝخشؾٚ ػٖ "ٓرذأ ؽخق٤س جُوحٕٗٞ"، ق٤ع ٣طرن جُوحٕٗٞ ٝكن ٛزج جُٔرذأ ػ٠ِ ًَ جُٔٞجه٤ٖ٘، ُٝٞ ًحٗٞ

جُٞهٖ، ٝال ٣طرن ػ٠ِ جألؾحٗد جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُٞهٖ، كحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٣ؼطرش عحس٣ح ك٢ قن جُٔخحهر٤ٖ ذٚ 

عش٣حٗح ئه٤ٔ٤ِح ٝؽخق٤ح ٓؼح   ئال ٓح جعطػ٢٘، ٝٛٞ ه٤َِ
(5)

ُٝزج كال ػؿد إٔ ٣غطٜذف جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٓقِكس  . 

ع٤حعس ٝ ذٌَ ٓح ًحٕ ٖٓ أقٌحّ ضطؼِن ذحُٔؿطٔغ ٝجُذُٝسْؼ٘ ٠ ال كشم ذ٤ٖ أؾ٘حعْٜ ٝأد٣حْٜٗ. كطشجٙ ٣ُ   جُ٘حط ًحكس،

 ذوُٞٚ ًحإلسؽحد ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ جُؿحٓؼس، ٝقلع ٗظحٜٓح ،جُوقذ ٓ٘ٚ فالـ جألٓس ،ٝٛٞ ذحخ ػظ٤ْ ك٢ جُوشإٓ ،جألٓس

:  ڌ      ڌ   ڍ    ڍ    ڇ     ڇ  ڇ     چ   ڇ    چ    چ  چ     ڃ    ڃ   ڄ  ڃڃ      ڄ  ڄ  ڄ   ڦچ

 چ ڍ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ  :  -ػض ٖٓ هحتَ- ٝهُٞٚ ، (6)چ ڑ   ژ   ڈ  ڈ  ژ       ڎ    ڎ
(7)

.      

                                                             

 ٝٓح ذؼذٛح. 35(٣٘ظش: ػِْ أفٍٞ جُلوٚ، ُخالف ؿ1

 ، ٝٓح ذؼذٛح.73(٣٘ظش: جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح )دسجعس ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢( ؿ 2

 . 92( عٞسز : جألٗر٤حء، ج٣٥س: 3

، ٝجُٞؾ٤ض 320/ 1 ، ُِضسًؾ٢أفٍٞ جُلوٚ جُركش جُٔك٤و ك٢ؾش٣ؼس" : خطحخ جٌُلحس ذلشٝع جُ(٣٘ظش ك٢ ذ٤حٕ "ٓغأُس : 4

 . 119، ٝجُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ، ُٔكٔذ ٣ٞعق ؿ  1/410ك٢ أفٍٞ جُلوٚ جإلعال٢ٓ ُِضق٢ِ٤ 

 . 121ؿ : جُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ ، ُٔكٔذ ٣ٞعق (٣٘ظش5

  .103ٖٓ ج٣٥س:   آٍ ػٔشجٕ، (عٞسز:6

  .159ٖٓ ج٣٥س:  جألٗؼحّ، (عٞسز:7
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ٝكوٚ ٓ٘ظٞٓس جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش جُؼحٓس ، ٝئدجسضٚ ٝهش٣وس قٌٔٚ، ٝفكطٚ ٝضؼ٤ِٔٚ لوٚ أٖٓ جُٔؿطٔغًٝحُؼ٘ح٣س ذ

(1) چ ڀ پ    پ ٻ  ٻ  پ  پ  چ   :ذوُٞٚ   جُؾحِٓس
چں  ں  ڻ   چ   : ٝهُٞٚ  ، 

(2)
                : ، ٝهُٞٚ  

ې  ى  ى   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې ۋ  ۋ  ۅ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ

ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ائ چ   ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
(3 )

، ًٝزُي ج٣٥حش  

ٓغ جألْٓ ٝجُذٍٝ ؿ٤ش جُٔغِٔس ٖٓ خالٍ ٓح ٝسد ك٢ عٞسض٢ جألٗلحٍ  جٌُش٣ٔحش جُط٢ ض٘حُٝص قحُط٢ جُكشخ ٝجُغِْ

ٝجُطٞذس
(4)

. 

 ٗضػس ٝجمكس ك٢٢ ٝٛ، جُلشد ٝجُٔؿطٔغ ٓؼح   ِكسقٓذف ئ٠ُ ٣ٜ ُز١ج طحذغ جُؿٔحػ٢،حُٝضشجٙ ٣ُؼ٠٘ أ٣نح ذ     

جُؾٞجٛذ ذأعشٙ، ٝ ٚؿطٔؼٓضٜذف ئ٠ُ ضٜز٣د جُلشد، ٝضكو٤ن ٓح ك٤ٚ خ٤شٙ ٝخ٤ش جُط٢  جُؼرحدجش ٝجُٔؼحٓالش، أقٌحّ

ٝفالز جٌُغٞف ، ك٢ جُٔغحؾذ، ٝفالز جُؿٔؼس أعرٞػ٤ح ٝفالز جُؼ٤ذ٣ٖ قالزجُضؾش٣غ  ػ٠ِ رُي ًػ٤شز، ٖٓ رُي 

ك٢ أٓٞجٍ جألؿ٤٘حء، قوح  ٓؼِٞٓح ، ُِغحتَ ٝجُٔكشّٝ،   أٝؾد هللاك ٝجُقّٞ، ٝجُضًحز،ٝجُخغٞف ٝجالعطغوحء، 

ْ  ؾؼَ كك ضؼط٠ ُز١ٝ جُوشذ٠ ، ٢ أٓٞجٍ جألؿ٤٘حء قوٞهح  أخشٟ ؿ٤ش جُضًحزطإخز ٖٓ جألؿ٤٘حء، ُطؼط٠ ُِلوشجء، غ

ك٢ ذ٤ص جُٔحٍ ٌَُ كو٤ش  جُالصٓس   ٝج٤ُطح٠ٓ ٝجُٔغح٤ًٖ ٝٗكْٞٛ. ٝأٝؾد جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٖٓ ٗحق٤س أخشٟ جُ٘لوس  

 ػحؾض ػٖ جُؼَٔ، ٤ُٝظ ُٚ هش٣د ضؿد ػ٤ِٚ ٗلوطٚ، ال كشم ك٢ رُي ذ٤ٖ جُٔغِْ ٝؿ٤ش جُٔغِْ، جُز١ ٣ؼ٤ؼ ضكص

ٝقَ جُر٤غ، ٝضكش٣ْ جُشذح، ٝجألٓش ذشػح٣س جُؿحس، ٝجُٞكحء ذحُؼوٞد، ًٝزُي ٓح ؽشػٚ ذؾإٔ جُكؽ، ظَ جإلعالّ، 

جألقٌحّ جُط٢ ؾحءش ذحألٓش ٝج٢ُٜ٘ ٝجُكَ ٝجُكشٓس، كل٤ٜح ًِٜح ضٜز٣د  ٝضكش٣ْ جُضٗح، ٝئهحٓس جُكذٝد، ئ٠ُ آخش

ك٤ٜح جٌُلح٣س إلغرحش جُ٘ضػس "جُؿٔحػ٤س" ُِطؾش٣غ  -ٝؿ٤شٛح ًػ٤ش- ضِي جُٔػَ .ٔؿطٔؼٚ ٝأٓطٚ ُِلشد ٝخ٤ش ُٚ ُٝ

 .جإلعال٢ٓ

ٔقِكس جُلشد ٝٓؿطٔؼٚ ٝأٓطٚ، ٝٛٞ خالف ٓح ػ٤ِٚ جُلشد ٝقذٙ، ذَ ُ ٔقِكسحُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ُْ ضأش ُك      

ٍ أٓشٛح ٛزٙ جُ٘ظش٣س جُؿٔحػ٤س أٝ جالؾطٔحػ٤س جُغح٤ٓس، ذَ ًحٗص ضغٞدٞمؼ٤س جُطؾش٣ؼحش جُ  ٝ ٛح ، كِْ ضالقع ك٢ أ

 جػطرحسْٛٓغ جُشٝـ جُط٢ أِٓص قوٞم جإلٗغحٕ، ٢ٛٝ ضذػ٤ْ قوٞم جألكشجد ٝقٔح٣طٜح، ٝس ِطثٔو٣ٞس جُٔجُلشد٣س جُ سٝـ

ٝهذ ًحٕ ٖٓ ٗطحتؽ رُي، إٔ أض٠ ٝهص، جػطرشش ك٤ٚ ٢ٛٝ جُؿٔحػس، ؾضءج  ٖٓ ًَ،  جُؼ٘قش جألْٛ ك٢ جُك٤حز، ال

ٖٓ جألمشجس جُط٢ ضك٤ن  ٣ٚطشضد ػ٠ِ جعطؼٔحُ ذ، ال ٣غأٍ ػٔحجُكوٞم ٓطِوس جُٔذٟ، ٝإٔ فحقد جُكن ع٤  

ذـ٤شٙ
(5) 

. 

ضشضرو جسضرحه ح ٝغ٤و ح  ٔقِكس جُلشدكحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ جُك٤ٌْ ٣ش٢ٓ ئ٠ُ فالـ جُلشد ٝػّٔٞ جُٔؿطٔغ، ك     

٣كقَ أٝال ٖٓ جُقالـ جُلشد١ ئر ئٗٔح جُقالـ جُؿٔحػ٢ ، ٝأدجء جُلشد ُٞظ٤لطٚ ك٢ ٛزٙ جُذ٤ٗحٝذٔقِكس جُٔؿطٔغ، 

ٝٛٞ مرو ضقشف جُ٘حط  ،كشجد أؾضجء جُٔؿطٔغ، ٝال ٣قِف جٌَُ ئال ذقالـ أؾضجتٚ، ٖٝٓ ؽ٢ء صجتذ ػ٠ِ رُيجأل

، ذؼنْٜ ٓغ ذؼل ػ٠ِ ٝؾٚ ٣ؼقْٜٔ ٖٓ ٓضجقٔس جُؾٜٞجش ٝٓٞجغرس جُوٟٞ جُ٘لغح٤ٗس، ٝٛزج ٛٞ ػِْ جُٔؼحٓالش

قْؿش جُؾشع ٓػحٍ رُي . كس جُؼحٓسٌُٖ ئرج ضؼحسمص ٓقِكس جُلشد ٓغ ٓقِكس ػّٔٞ جُٔؿطٔغ ضؼ٤َّٖ ضوذ٣ْ جُٔقِٝ

ْٜ ػ٠ِ جُغل٤ٚ ُِٔقِكس جُؼحٓس، ٝضكش٣ٔٚ ضقشف جُٔؾشف ػ٠ِ جُٔٞش ذأًػش ٖٓ جُػِع، ٝ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ جدخحس ُكّٞ  ٤ٚٗ

ٍ  جَُّ٘ر ٢ُّ "قك٤ف كل٢ جُ ي،جألمحق٢ أٝال  ُكحؾس جُ٘حط غْ ئرٗٚ ك٢ رُ َّٖ ملسو هيلع هللا ىلص ه ح ْْ ك ال  ٣ُْقر ك  ٌُ ْ٘  ٓ  ٠ كَّ ْٖ م   ٓ ػ س   :   ُ ذ ْؼذ  غ ح

ُْ٘ٚ ؽ ٢ْءٌ   ٓ   ٚ ذ و ٢  ك ٢ ذ ٤ْط   ٝ، ٢ حم   ٔ ّ  جُ ِْ٘ ح ػ ح ح ك ؼ   ٔ  ً  َُ ٍ  َّللاَّ ، ٗ ْلؼ  ُعٞ ، ه حُُٞج: ٣ ح س  َُ ْور  ُٔ ُّ جُ ٕ  جُؼ ح ً ح ح  َّٔ ًُُِٞج  .كِ    :  ٍ ه ح

ذٌ، ك أ س   ْٜ ٕ  ذ حَُّ٘حط  ؾ  ح  ً   ّ ُ ي  جُؼ ح َّٕ ر  ُشٝج، ك ا  جدَّخ   ٝ ٞج  ُٔ أ ْهؼ  حٝ   ٜ ٤ُ٘ٞج ك ٤ ْٕ ضُؼ  "دُْش أ 
(6)

ٛ    كؼِٚ ػٔشح ٓٝ،  ذّ ق٤ٖ 

ٍ  َّللاَّ   ُعٞ ذ س  ْغؿ   ٓ جء  ه حف جَُّط ٢ ذ ا ص  ْٝ ؼُِملسو هيلع هللا ىلص  جأْل  ع  ْٞ ق٤ٖ   ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ٝٓح كؼِٚ  ،ٚك ٢ جُٔغؿذ ػ٘ذ م٤و ذ ٜح  سطَّ

                                                             

  .146ٖٓ ج٣٥س:  جألٗلحٍ، سز:(ع1ٞ

  .38ٖٓ ج٣٥س:  جُؾٞسٟ،  (عٞسز:2

  .151ج٣٥س: ٖٓ  جألٗؼحّ، (عٞسز:3

، ٝٓح ذؼذٛح،  224 " ؿ ٗظشز ػحٓس ك٠ كِغلس جُكشخ ٝجُغِْ ٝجُٔؼحٛذجش، ُشؽ٤ذ سمح "ملسو هيلع هللا ىلص (٣٘ظش: جُٞق٢ جُٔكٔذ١ 4

 .112ٝجُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ، ُٔكٔذ ٣ٞعق ؿ

)ٗوال ػٖ .5ؿ غؼ٤ذُِ ٝجُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُكذ٣ع، عطؼٔحٍ قوٞم جُضٝؾ٤س ٝٓح ضطو٤ذ ذٚ ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓسٓذٟ ج(٣٘ظش: 5

 ّ: 8/8/2020ُِذًطٞس دمحم ٣ٞعق، ٗؾش ػرش ٓٞهغ جُرالؽ ، ذطحس٣خ:   جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذ٤ٖ جُطؾش٣ؼحش جُكذ٣ػس، ٓوحٍ:

https://www.balagh.com/mosoa    

 .103/ 7 ٓح ٣إًَ ٖٓ ُكّٞ جألمحق٢ ٝٓح ٣طضٝد ٜٓ٘حًطحخ: جألمحق٢، ذحخ:  (أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ،6

https://www.balagh.com/mosoa
https://www.balagh.com/mosoa
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ػ٠ِ ؾٞجص ٗضع ج٤ٌُِٔس ٝٛزج ٣ذٍ . أٓش جُغح٤ًٖ٘ جُٔؿحٝس٣ٖ ُِٔغؿذ ذر٤غ دٝسْٛ جُٔك٤طس ذٚ ٖٓ أؾَ ضٞعؼطٚ

ًحُٔغطؾل٤حش  ،ًطٞع٤غ جُطشم ٝئهحٓس جُٔغحؾذ ٝئٗؾحء جُٔإعغحش جُؼحٓس ،جُلشد٣س ُٔقِكس جُٔشجكن جُؼحٓس

ٝجُٔذجسط ٝٗكٞٛح
(1)

. 

ٝهذ ٣وحٍ: ئٕ ٓشجػحز ٓقِكس جُؿٔحػس ٤ُغص ٓطشدز ك٢ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ك٘شٟ جُؾشع ٣كٌْ ذوطَ جُؿٔحػس      

ى ػٔذج ك٢ هطِٚ، ٣ِٝضّ جألٓس جإلعال٤ٓس ذحُكشخ ٝجُوطحٍ ئرج جػطُذ١ ػ٠ِ ٓغِْ أٝ ٓغِٔس ك٢ ذحُٞجقذ، ػ٘ذ جالؽطشج

أ١ ٌٓحٕ قط٠ ٣ضٍٝ جُؼذٝجٕ، ٝٗشجٙ ٣ٔ٘غ هطحٍ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٖٓ هطحٍ جُٔؾش٤ًٖ ٖٓ أَٛ ٌٓس ك٢ ؿضٝز جُكذ٣ر٤س ذغرد 

ٝؾٞد أكشجد هالتَ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ذٌٔس خؾ٤س إٔ ٣قحذٞج ك٢ جُكشخ
(2)

ک       چ :، هحٍ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

چک  ک
 (3)

ٝئرج أٓؼ٘ح جُ٘ظش ك٤ٔح رًش ٖٓ أٓػِس القظ٘ح أٜٗح ضشضرو جسضرحهح ٝغ٤وح ذوحػذز: دسء جُٔلحعذ ٓوذّ . 

ػ٠ِ ؾِد جُٔقحُف، ٝٛزج ظحٛش ك٢ ٓ٘غ جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ هطحٍ جُٔؾش٤ًٖ ك٢ فِف جُكذ٣ر٤س، ٓغ ٝػذ هللا ُْٜ 

، ٝدكغ  ًحٗٞج ك٢ خالٍ أَٛ جُؾشى ال ٣ؼِْٜٔٞٗ ،ٖٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٝجُٔإٓ٘حش ؾٔغ   سقٔس   هللا ذكٌٔطٚ أسجدك ذحُ٘قش،

ز ػْٜ٘، ٝ ٝؿشّ أمشجس، ٖٝٓ ئغْ  ئرج أُكوٞج أمشجسج ذحُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ د٣حش هط٠ِ، ،٢ٛ ٛ٘ح ضؿٔغ ٓح ٣ِكوْٜجُٔؼ ش 

ورحتَ إٔ دمحمج ف٠ِ هللا ٣ٝؾ٤ؼٜٞٗح ك٢ جُ ،ٖٝٓ عٞء هحُس ٣وُٜٞح جُٔؾشًٕٞ ٣ِكن جُوحض٤ِٖ ئرج ُْ ٣طػرطٞج ك٤ٖٔ ٣وطِٞٗٚ،

شقْ ذٜزج جالٓط٘حع ؾ٤ؼ ك ٤ٌُشٛٞج جُؼشخ ك٢ جإلعالّ ٝأِٛٚ.؛ ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفكحذٚ ُْ ٣٘ؽ أَٛ د٣ْٜ٘ ٖٓ مشْٛ

ٝجُؼذز ئ٠ُ أٓذ ٓؼِّٞ، ٝسقْ جُٔإ٤ٖ٘ٓ  ،ٝإٔ أذو٠ ُْٜ هٞضْٜ ك٢ جُ٘لٞط، جُٔغ٤ِٖٔ ذإٔ عِْٜٔ ٖٓ ٓؼشز ضِكوْٜ

ًٔح ققَ ذؼذ  ،أٝ ٣غِْ أًػشْٛ ،قْ جُٔؾش٤ًٖ ذإٔ جعطروحْٛ ُؼِْٜ ٣غِٕٔٞٝجُٔإٓ٘حش ذ٘ؿحضْٜ ٖٓ جإلٛالى، ٝس

كطف ٌٓس، ٝسقْ ٖٓ أعِٔٞج ْٜٓ٘ ذؼذ رُي ذػٞجخ ج٥خشز
(4)

كٖٔ جُٞجمف ٖٓ خالٍ ٓح عرن إٔ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ   .

ٛٞ ٝكن ٣شجػ٢ ٓقِكس جُلشد، ٝٓقِكس جُؿٔحػس ٓؼح، ٝإٔ ضوذ٣ْ ئقذجٛٔح ػ٠ِ جألخشٟ ك٢ ٤ٓضجٕ جُؾشع ئٗٔح 

 مٞجذطٚ ٝٓرحدتٚ ٝٓوحفذٙ، ٤ُٝظ ضكٌٔح.

 مذ انظؾٍؼئطالػ االػزمبد ٔرؼهٍى انؼ  ٌؼُى ث أٌ انزششٌغ اإلعاليً -انخظٍظخ انخبيغخ
(5)

: 

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ چ  : هحٍ هللا      
(6)

 . 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ :هحٍ ٝ
(7)

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻچ   :حٍ هللا هٝ .

چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
(8)

ٝٛزج . 

أػظْ عرد إلفالـ جُخِن، ألٗٚ ٣ض٣َ ػٖ جُ٘لظ ػحدز جإلرػحٕ ُـ٤ش ٓح هحّ ػ٤ِٚ جُذ٤َُ، ٣ٝطٜش جُوِد ٖٓ جألٝٛحّ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :  ٝهذ أؽحس ئ٠ُ ٛزج جُٔؼ٠٘ هُٞٚ .حجُ٘حؽثس ػٖ جإلؽشجى ٝجُذٛش٣س ٝٓح ذ٤ٜ٘ٔ

چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     
(9)

. 

                                                             

 -، ٝٓكحمشز د.ؽٞه٢ ػال40ّ-1/38، ٝجُطكش٣ش ٝجُط٣ٞ٘ش، الذٖ ػحؽٞس 154/ 2 الذٖ كشقٕٞ ضرقشز جُكٌحّ(٣٘ظش: 1

ّ ٢17/12/2019 جُؾإٔ جُؼحّ، ذ٤ٌِس جُذػٞز جإلعال٤ٓس ذحُوحٛشز، ذطحس٣خ: : مٞجذو جُلطٟٞ ك –ٓلط٢ جُذ٣حس جُٔقش٣س

 "ٓ٘ؾٞسز ػرش ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس".

 .91جإلعال٤ٓس، ُألؽوش، ؿ ؼس (٣٘ظش: خقحتـ جُؾش2٣

  .25ٖٓ ج٣٥س:   جُلطف، (عٞسز:3

 ، ٝٓح ذؼذٛح. 26/190(٣٘ظش: جُطكش٣ش ٝجُط٣ٞ٘ش4

 . 1/40(٣٘ظش: جُٔشؾغ ٗلغٚ 5

  .4-1ج٣٥حش:  جإلخالؿ، عٞسز:(6

 .5ٖٓ ج٣٥س:  جُر٤٘س، (عٞسز:7

  .285ج٣٥س:   جُروشز، (عٞسز:8

  .101ٖٓ ج٣٥س:  ،ٛٞد (عٞسز:9
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أٌ انغضاء فً انزششٌغ اإلعاليً دٍَٕي ٔأخشٔي -انخظٍظخ انغبدعخ
(1)

، ذَ جألفَ ك٤ٚ جُؿضجء جألخش١ٝ، 

  : -ضؼح٠ُ-كٜٞ ٣ؼ٠٘ ذحألكؼحٍ، ٝجُ٘ٞج٣ح، هحٍ هللا                          

                   
(2)

 . 

 األؽكبو خبطخ ٔػبيخ" أٌ انزششٌغ اإلعاليً -انخظٍظخ انغبثؼخ ْٕٔ: 

    چى  ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ې  ېچ  :هحٍ       
(3)

 : هحٍ ٝ  ،   

(4)چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  چ 
ُٝوذ ؾٔغ .  

                               ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :  جُوشإٓ ؾ٤ٔغ جألقٌحّ ؾٔؼح ٤ًِح ك٢ جُـحُد، ٝؾضت٤ح ك٢ جُْٜٔ، كوُٞٚ

 چڄ
(5)

چچ  چ  چ  ڇچ  :ٝهُٞٚ ،
(6) 

ئًٔحٍ ج٤ٌُِحش جُط٢ ٜٓ٘ح جألٓش ذحالعط٘رحه  :جُٔشجد ذٜٔح

ٝجُو٤حط
(7)

. 

 ٢ٛٝ غالغس أهغحّ :أٌ انزششٌغ اإلعاليً نّ يمبطذ ٔغبٌبد ٔاػؾخ -انخظٍظخ انضبيُخ : 

ش٣ؼس، ، ٝضؼَٔ ػ٠ِ ضكو٤وٜح ك٢ جُؼحٓس: ٢ٛٝ جُٔوحفذ جُط٢ سٝػ٤ص ك٢ ؾ٤ٔغ أذٞجخ جُؾ جُٔوحفذ -انمغى األٔل

: جُط٢ جضلوص جَُِٔ ػ٠ِ قلظٜحظ قلع جُٔوحفذ جُخٔ صٓح ضنٔ٘س، ٢ٛٝ جُنشٝس٣ًَ أذٞجذٜح جُطؾش٣ؼ٤س، ٝضغ٠ٔ 

ٝجُ٘غد ،ٝجُٔحٍ، ٝجُؼوَ، ٝجُذ٣ٖ ،٢ٛٝ جُ٘لظ
(8)

. 

٤ٖ، أٝ ك٢ أذٞجخ جُط٢ ضٜذف جُؾش٣ؼس ئ٠ُ ضكو٤وٜح ك٢ ذحخ ٓؼ جُٔوحفذ:  جُخحفس، ٢ٛٝ جُٔوحفذ -انمغى انضبًَ 

 .، ٝأقٌحّ جألعشزٓوحفذ جٌُ٘حـؼوٞذحش أٝ ٓوحفذ جُٓطؿحٗغس، ٓػَ: ٓوحفذ جُؾشع ك٢ جألقٌحّ جُٔح٤ُس، أٝ 

     ، ٢ٛٝ: ٓح ٣وقذٙ جُؾشع ك٢ ًَ قٌْ ؽشػ٢ عٞجء جألقٌحّ جُط٤ٌِل٤س أٝ  جُؿضت٤س جُٔوحفذ -انمغى انضبنش

جُٞمؼ٤س 
(9)

. 

 إنى رهمً انششٌؼخ  ثًخبؽجخ انفطشح ٔانؼمم، ٔيب ٌؤْم ٌ ؼُى عاليًأٌ انزششٌغ اإل -انخظٍظخ انزبعؼخ

َٔششْب
(10)

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  چ  : هحٍ ، 

ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳     ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁          

(11)چڭ    ڭ  ڭ                               
.  

 

                                                             

  . 44(٣٘ظش: جُٔذخَ ُذسجعس جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، ُؼرذ جٌُش٣ْ ص٣ذجٕ ؿ 1

 .8-6(عٞسز جُضُضُس، ج٣٥حش :2

 .105( عٞسز: جُ٘غحء ،ج٣٥س:  3

 .48تذز، ٖٓ ج٣٥س: (عٞسز: جُٔح4

 .89( عٞسز: جُ٘كَ، ٖٓ ج٣٥س: 5

 .3( عٞسز: جُٔحتذز، ٖٓ ج٣٥س:  6

 .1/40( جُطكش٣ش ٝ جُط٣ٞ٘ش:7

، 229، ٝػِْ أفٍٞ جُلوٚ، ُخالف ؿ 2/17 -ك٢ ذ٤حٕ هقذ جُؾحسع ك٢ ٝمغ جُؾش٣ؼس -(٣٘ظش جُٔٞجكوحش ُِؾحهر٢ 8

 .10ٌ٘حـ ٝآغحسٛح، دسجعس كو٤ٜس ٓوحسٗس، ُِغ٤ذ قحٓذ خطحخ ؿ  جُ وحفذ ، 84ٓٝألذ٢ جُ٘ٞس ؿ ٜٝٓ٘ؽ جُغ٘س ك٢ جُضٝجؼ، 

 ٝٓح ذؼذٛح  . 10ٓوحسٗس، ُِغ٤ذ قحٓذ خطحخ ؿ   جٌُ٘حـ ٝآغحسٛح، دسجعس كو٤ٜس  وحفذ ٓ (٣٘ظش:9

 .1/41(٣٘ظش: جُطكش٣ش ٝ جُط٣ٞ٘ش10

  .23-21جُروشز ، ج٣٥حش: (عٞسز:11
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ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ  :كًب دػب إنى انُظش ٔانزذثش ٔانزفكش، فمبل     

ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ

چہ  ہ  ہ       ھ   
(1)

چڎ  ڎ  ڈ     ڌ    ڌ    ڍ    ڇ      ڇ    ڍ      ڇ   چ  چ  چڇ  چ :  ٝهحٍ ،  
ٝهحٍ  .  (2)

:   چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ     چ 
( 3)

 ،ؽكًخ يٍضاٌ انؼمٕلٔأسشذ إنى  .

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  چ        : ، كوحٍ  يغبدالرّ نهؼبنٍٍ يٍ خاللٔطؾخ االعزذالل 

چڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ 
(4)

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  چ : ، ٝهحٍ 

ىئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ   ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    

چ     ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت
(5)

. 

ڈ  چ :انؼهى ٔفؼهّ ٔيضٌخ انكزبثخ، فمبل  َٔجّ إنى فبئذح       چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

 چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
(6 )

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  چ  : َِٕٔ ثشأٌ انؾكًخ، فمبل  .

چائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ   
(7) 

فمبل   ٔػشة األيضبل نهُبط نؼهٓى ٌزفكشٌٔ،، 

 :  ک  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک    ڌ  ڎ    ڎ     ڈ  ڈژ   ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ   ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  

چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
(8 )

. 

 ْبوعبس ػهى انفطشح، ٔانؼمم، ٔػهى انٕالغ  ٔانؾمبئك ال األٔأٌ انزششٌغ اإلعاليً  -انخظٍظخ انؼبششح :

، ق٤ع سجػ٠ جُؾشع أقٞجٍ  جُ٘غحء جُٔخطِلس ك٢ جُؼذز، ثشأٌ انؼذح يب ششػّ  ٓٞجكوطٚ جُلطشزٖٓ جُؾٞجٛذ ػ٠ِ 

ٖٓ جٓشأز ضشٟ جُك٤ل، ٝغح٤ٗس جٗوطغ ق٤نٜح ٌُرش، ٝغحُػس ُْ ضكل ُقـشٛح، ٝسجذؼس رجش قَٔ، كؿحءش آؾحٍ 

 ضك٤ل ٌُرش أٝ ُقـش  غالغس أؽٜش، ٝػذز رجش ػذضٜٖ ٓخطِلس، ضرؼح ُكحُٜٖ، كؼذز ٖٓ ضك٤ل غالغس ٌهشٝء، ٖٝٓ ال

جُكَٔ إٔ ضنغ قِٜٔح
(9)

، كأذحـ هللا ُٜح قذج  ضغطط٤غ ٖٓ خالُٚ جُطؼر٤ش ػٖ  يب ششػّ ثشأٌ إؽذاد انًشأح. ٝ

ٓؾحػش جُكضٕ ٝجألُْ ذحُٔقحخ، ٓغ جُشمح جُطحّ ذٔح هنحٙ هللا 
(10)

ُِطرحع ، ْٔزا ٌذل ػهى يٕافمخ انششع 

 جُرؾش٣س.

قٌْ جُطر٢٘ جُز١ ًحٕ ؽحتؼح ك٢ ٓؿطٔغ ٓح هرَ جإلعالّ ٖٓ جُؼشخ ،  كوذ أذطَ هللا ثشأٌ انزجًُ، شػّ يب شٔ     

كوذ أذطَ هللا جُظٜحس جُز١ ًحٕ ألَٛ ثشأٌ انظٓبس، يب ششػّ ٔ .ٖٓ ذحخ ئذطحٍ جػطرحس جألٝٛحّ ك٢ جُكوٞم

ٓش دٕٝ جألٝٛحّ ٝجُقٞسجُؿح٤ِٛس، ٝجػطرحسٙ هالهح؛ ألٕ ٓر٠٘ جُكٌْ ػ٠ِ جػطرحس جُٞجهغ ٝٗلظ جأل
 (11)

 . 
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 ٛزج ٝجمكح  ٖٓ خالٍ  ، ٝهذ  ذذجأٌ انزششٌغ اإلعاليً ٌؾفع ٌٔشػى يب ٌششػّ -انخظٍظخ انؾبدٌخ ػششح

: ذا٣ؿحد جُٞجصع جُ٘لغح٢ٗ األيش األٔلأٓش٣ٖ: 
(1)

ك٢ ٗلٞط أضرحػٚ جُٔر٢٘ ػ٠ِ ؿشط جإل٣ٔحٕ جُشجعخ ذحهلل جُٔطِغ  

ٝجُشؿرس ك٤ٔح ػ٘ذ هللا ٖٓ جُؿضجء ػ٠ِ جُؼَٔ جُقحُف، ٝجُخٞف ٖٓ ػق٤حٗٚ،  ػ٠ِ ػرحدٙ، ٝٓكرس هللا ٝسعُٞٚ،

ٝذع جُؼذجٝز ك٢ ٗلٞط جُٔإ٤ٖ٘ٓ ُخٞجهش جُؾش جُ٘حضؿس ػٖ ٝعٞعس جُؾ٤طحٕ. ٝجُؾحٛذ ػ٠ِ رُي إٔ جُؿح٢ٗ ًحٕ 

ٚ؛ ٤ُطٜشٙ ٖٓ ذذجكغ جُٞجصع جُ٘لغح٢ٗ، ك٤وش ُذ٣ٚ ذؿ٘ح٣طٚ، ٣ٝغأُٚ ئهحٓس ؽشع هللا ػ٤ِ - -٣أض٢ ئ٠ُ سعٍٞ هللا

ًٔح ٝهغ ُِـحٓذ٣س، ُٝٔحػض جُز١ أهش ػ٠ِ ٗلغٚ ذحُض٠ٗ ؾ٘ح٣طٚ،
(2)

كحُٞجصع جُ٘لغح٢ٗ جُ٘حؾْ ػٖ ئ٣ٔحٗٚ ٛٞ جُز١ ،   

ٖ   ٓح ٣ك٢ٔ ٝؾٞد ٓح ٣ؾشػٚ، ٝؿح٣طٚ، ٓػحٍ رُي أٗٚ أقحه ٗظحّ  ٔاأليش انضبًَ ؽ٢ء ؿ٤شٙ. دكؼٚ ئ٠ُ رُي، ال ذغ 

جُك٤٘ق ػٖ جُطرطَ، ٝجالخطقحء، ٝجُض٠ٗ، ٝجُؾزٝر، ٝجُ٘ظش جُٔكشّ، ك٠ٜ٘ جُؾشع ٓوحفذٙ،  جُضٝجؼ ذٔح ٣كلع

 ٌكس ًحٗص ٓ٘طؾشز ك٢ ٓؿطٔغ ٓح هرَ جإلعالّ؛ ألٜٗح ض٘حك٢ ٓح أسجدٙ هللاٝػٖ أٗٞجع ٖٓ جألٗٝجُغلٞس ٝجالخطاله، 

ؽشخ  ًٔح قشُّٜزج جإلٗغحٕ ٖٓ ًشجٓس ٝعٔٞ ٣شضلغ ذٜٔح ػٖ ق٤حز جُؼؿٔحٝجش جُوحتٔس ػ٠ِ جُلٞم٠ ٝجُؾ٤ٞع، 

جُخٔش، ٝجُؤحس، ٝجُغشهس، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ج٥كحش جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضذٓش جُؼالهس جُضٝؾ٤س، ٝض١ٜٞ ذحُٔؿطٔغ ئ٠ُ 

 جُذسى جألعلَ، ٝػحهد ػ٤ِٜح. 

نؼًبٌ ؽظٕل ألم األػشاسأٌ انزششٌغ اإلعاليً ٌزجغ يجذأ انزذسط فً أؽكبيّ  -انخظٍظخ انضبٍَخ ػششح ،

ٔش، ٝػالؾٚ ُ٘ؾٞص جُٔشأز، ك٤ِظ جُنشخ، ٝال جُطالم أُٜٝح، ٝال غح٤ٜٗح، ذَ ؾحءج ٓػحٍ رُي جُطذسؼ ك٢ ضكش٣ْ جُخ

ٓطأخش٣ٖ ػٖ جُٞػع ٝجُٜؿش، ٝه٤ُ ذ ذٔح ئرج ًحٕ جُنشخ ٓؿذ٣ح، ٝؿ٤ش ٓرشـ، ٝذغٞجى ٝٗكٞٙ، ٝأسؽذ جُؾشع ئ٠ُ 

ققَ كشجم  أٗٚ ُٖ ٣نشخ خ٤حسْٛ ٗغحءْٛ ، ٝٓػحُٚ أ٣نح ػالؾٚ جُٔرٌش ُؾوحم جُضٝؾ٤ٖ، ذرؼع ق٤ٌٖٔ، كإ

ؾؼَ جُؾشع  ُِطالم ػذز ذحٗونحتٜح ٣ٌٕٞ جالٗلقحٍ، كٔ٘ف ذزُي جُضٝؼ كشفس ئفالـ جُخَِ، ٝٓشجؾؼس ٓح أهذّ 

كارج كحسهٚ كؼ٘ذ رُي ٣ظٜش، كِٞ ؾؼَ هللا  أّ ال، جإلٗغحٕ ٓحدجّ ٓغ فحقرٚ ال٣ذس١ َٛ ضؾن ػ٤ِٚ ٓلحسهطٚػ٤ِٚ؛ كـ"

غْ ُٔح ًحٕ ذطوذ٣ش إٔ ضظٜش جُٔكرس ذؼذ جُٔلحسهس،  ،ػ٠ِ جإلٗغحُٕؼظٔص جُٔؾوس ٞجقذز ٓحٗؼس ٖٓ جُشؾٞع جُطِوس جُ

" سهس ٓشض٤ٖحلٔجُٔشجؾؼس ذؼذ جُ قن -ضؼح٠ُ–هللا أغرص كال ؾشّ  ،ًٔحٍ جُطؿشذس ال ٣كقَ ذحُٔشز جُٞجقذز
(3)

ٝٛزج ، 

 .دٙحٝسأكطٚ ذؼر -ضؼح٠ُ- جُطذس٣ؽ ٝجُطشض٤د ٣ذٍ ػ٠ِ ًٔحٍ سقٔطٚ

ئػطحء ًَ ؽ٢ء قوٚ ٖٓ أٌ انزششٌغ اإلعاليً عبس ػهى االػزذال ٔانزٕعؾ -انخظٍظخ انضبنضخ ػششح ٞٛٝ ،

ؿ٤ش ص٣حدز ٝال ٗوـ، كٜٞ ٓ٘ضُس ذ٤ٖ جإلكشجه ٝجُطلش٣و 
(4)

ٖٓ رُي ضؾش٣ؼٚ جُضٝجؼ ٝٓ٘ؼٚ جُغلحـ، كٜٞ ٓ٘ضُس  . 

جُالت٢ ٣ؿٞص ؾٔؼٜٖ ك٢ ػقٔس جُشؾَ  ٝعو ذ٤ٖ جُشٛرح٤ٗس ٝذ٤ٖ جإلذحق٤س ٝ جُؾ٤ٞع، ٝك٢ ضكذ٣ذ ػذد جُضٝؾحش

ذأسذغ ٓ٘ضُس ذ٤ٖ ٝؾٞخ جالسضرحه ذضٝؾس ٝجقذز، ٝذ٤ٖ ئهالم جألٓش ك٢ رُي، ٝضؾش٣ؼٚ جُٞف٤س  ك٢ٜ ٓ٘ضُس ٝعو 

  ذ٤ٖ جإلكشجه ك٢ جُكوٞم ٝجُطلش٣و ك٢ جُٞجؾرحش.

حٓس، ٝجُٔشم٠ ػٖ جُ٘حط ػ ٌغش ٔسفك ثشفؼّ انؾشط ٔانًشمخأٌ انزششٌغ اإلعاليً -انخظٍظخ انشاثؼخ ػششح

ْ  جُؼذٍ ٝجُشقٔس، -ٝكن مٞجذو-ٝجُٔقحذ٤ٖ خحفس  ، كٞعغ ًَ ٓح ك٤ٚ سقٔس ٝػذٍ، كك٤ػٔح ٝؾذ جُؾشع، ك ػ 

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ :، هحٍٝجُٔقِكس

    ک      ک       ک  ک   ڑ    ڑ     ژ   ژ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

چڻ      ں    ں          ڱڱ      ڱ       ڱ         ڳ      ڳ  ڳ    ڳ      گ       گ      گ  گ
(5)

  :    حٍهٝ .

      
 (6)

:    هحٍٝ،                   
(7)

 ڄ   ڦ    ڦ   چ  :، ٝهحٍ 
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ڃ      چڃ   ڃ    ڃ   چ      چچ     ڄ   ڄ    ڄ   
(1)

 :     حٍهٝ  ،        
(2)

. ٝك٢ جُقك٤ف 

ٍُ س   هحٍ ٖ  :"ئٕ  هللا   عٞ ٣ ْٖ  ٣ُْغٌش، جُذ    ُ حدَّ  ٝ  ٖ   ٣ُؾ  ٣ ذٌ  جُذ   ِ ر ُٚ، ئ ال أ ق  دُٝج، ؿ  ذُٞج، ك غ ذ   ه حس  ُشٝج، ٝ  أ ْذؾ  ٤ُ٘ٞج ٝ  جْعط ؼ  ز  ذ   ٝ   ٝ ُْـ ذْ  ح

س   ق  ْٝ جُشَّ ؽ ٢ْء   ٝ   ٝ   ٖ س   ٓ  ُْؿ  "جُذُّ
(3)

قوس ُُِ. كٞعغ جُؾحسع  خ  ٜٔشمغ ك ٢ جُ٘ ؿحعس جُالَّ ْٞ ػ   ً ذٙ   ٛ ح ح ُْ  ُٗؾ  َّٔ  ٓ ـ٤ش،  ٖ جُقَّ  ٓ ح 

ٖ جُوز  ٓ ٤ٖ ػ٠ِ ٓح ك ٤ٚ  عَّغ  ك ٢ صٓحٕ جُٔطش ك٢ جُط    ٝ  ٝ حع،  ْسم  عَّغ  أل  ْفكحخ جُوشٝـ ،حعسؿ  ٝجُ٘ سجإْل   ٝ ً ػ٤ش  ٝ  ك ٢ 

عَّغ    ٝ  ٝ حع طٜح،  حُِْ ٖٓ ٗ ؿ   ٜ  ِ ٤ش  ك ٢ ذ ِ  جع   ٞ ُْر  د  ج حق  ُ ق  عَّغ    ٝ  ٝ عٚ،  ٍ ك ش  ْٞ ١ ك ٢ ذ  ص   ،ـحص  َّٞ ؾ  جُقالز ك٢ جُٔغحؾذ  ى  ضش ٝ 

ز ٝجالًطلحء ذأدجتٜح ك٢ جُشقحٍ ُخٞف مش، ٝضشى   ال  حٕ جُقَّ  ً حم جُ ،ُؽُشٝهٜحٝأ ْس ف ال  حٍ ًقك  ئر ج م  ْٞ ُْخ  ز ج

ًػ٤ش ٖٓ جُؼوٞد ُِنشٝسز، ًحُؼشج٣ح ٝجُٔغحهحز ٝجُوشجك ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؼوٞد جُٔغطػ٘حز، ٝم٤ن ٝٝعغ ك٢  ٞٛح،ٝٗ كْ 

ٝجُذٓحء  ،ٝهرَ ك٢ جُوطَ جغ٤ٖ٘، ك٢ جُؾٜحدز ك٢ جُضٗح، كِْ ٣ورَ ك٤ٜح ئال أسذؼس ٣ؾٜذٕٝ ذحُضٗح ًحُٔشٝد ك٢ جٌُٔكِس

ذ٤٘س ؿ٤ش أ٣ٔحٗٚ، ُْٝ ٣ٞؾٚ ئ٤ُٚ قذ جُوزف ذخالف  ٌُٖ جُٔوقٞد جُغطش، ُْٝ ٣كٞؼ جُضٝؼ جُٔالػٖ ئ٠ُ أػظْ،

، ٝؿ٤ش رُي ًػ٤شعحتش جُوزكس ُؾذز جُكحؾس ك٢ جُزخ ػٖ جإلٗغحٕ، ٝفٕٞ جُؼ٤حٍ ٝجُلشػ ػٖ أعرحخ جالسض٤حخ
 (4 

 ،

ال  ال ٣طـ٤ش ػٖ قحُس ٝجقذز ٛٞ ػ٤ِٜح، -األٔل ُٕعان :َٕػبٌٝهذ ظٜش ٣غش جُطؾش٣غ ٝٓشٝٗطٚ ك٢ إٔ أقٌحٓٚ 

س ٝال جألٌٓ٘س، ٝال جؾطٜحد جألتٔس ًٞؾٞخ جُٞجؾرحش، ٝضكش٣ْ جُٔكشٓحش، ٝجُكذٝد جُٔوذسز ذحُؾشع ذكغد جألصٓ٘

مغ ػ٤ِٚ ُٝ ٓح ٣طـ٤ش  -انُٕع انضبًَ .ػ٠ِ جُؿشجتْ، ٝٗكٞ رُي ، كٜزج ال ٣ططشم ئ٤ُٚ ضـ٤٤ش، ٝال جؾطٜحد ٣خحُق ٓح 

 ...شذكغد جهطنحء جُٔقِكس ُٚ صٓحٗح  ٌٝٓحٗح  ٝ قحال ، ًٔوحد٣ش جُطؼض٣شج
(5)

. 

، ٝجُٔشٝٗس ضٌٕٞ ك٢ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س ٝجألخاله٤سٝٝج٤ٌُِحش  ،جألفٍٞ، ٝٝجُـح٣حش، جألٛذجفكحُػرحش ٣ٌٕٞ ػ٠ِ       

 ك٢ جُؾثٕٞ جُذ٣ٞ٤ٗس ٝجُؼ٤ِٔس، ٝجُلشٝع ٝجُؿضت٤حشٝ ،ٝجألعح٤ُد جُٞعحتَ
(6)

. 

انزشٌٕك ٔانؼفٕ ٔ ٔانزشٍْت انزشغٍت أٌ انزششٌغ اإلعاليً ٌزجغ يجذأ-انخظٍظخ انخبيغخ ػششح

حس٤ٝجخط ٤ُورَ جُ٘حط ػ٠ِ جُخ٤ش ػٖ هٞجػ٤س؛ ٔانظفؼ
(7)

، بنًٕاػع ٔاإلَزاس ٔانزؾزٌش ٔانزجشٍشفزشاِ ٌ ؼُى ث، 

ٝٛزج ٣ؿٔغ ؾ٤ٔغ آ٣حش جُٞػذ ٝجُٞػ٤ذ، ًٝزُي جُٔكحؾس ٝجُٔؿحدُس ُِٔؼحٗذ٣ٖ، ٝٛزج ذحخ جُطشؿ٤د ٝجُطش٤ٛد
(8)

. 

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ : هحٍ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ   چڦ  ڦ   
(9 )

ىت  چ     ٝهحٍ،  خب  مب     ىب  يب  جت  حتخت  مت   مئ  ىئ  يئجب  حب   ی  ی  جئ  حئ      ىئ   ی  ی  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ يت  جث  مث  ىث    ڀ                 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڤ  ڦ  چ           ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  چ  چ    چڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  
(10)

ٝهحٍ هللا  ، 

:  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ                                                                         : ، وقال (11)چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   

                                                             

 .17( عٞسز: جُلطف، ٖٓ ج٣٥س:1

 .78( عٞسز: جُكؽ ، ٖٓ ج٣٥س: 2

 ٣ٌِق(  جُذ٣ٖ ٣ؾحد. ) ٣غش رٝ( ٣غش) . ٝٓؼ٠٘ 1/23جإل٣ٔحٕ ،ذحخ: جُذ٣ٖ ٣غش  (أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ، ًطحخ:3

 ٝٛٞ ،جُغذجد جُضٓٞج(  كغذدٝج. ) ٝجالػطذجٍ ج٤ُغش ئ٠ُ سدٙ(  رٚؿِ ئال. ) جُٔـحُرس ٝجُٔؾحدز هحهطٚ كٞم جُؼرحدز ٖٓ ٗلغٚ

 ػ٠ِ ٝجُػٞجخ ذحألؾش أ١ ٝ)أذؾشٝج( .ط٤ؼٞٙطضغ ُْ ئٕ جألًَٔ كؼَ ٖٓ جهطشذٞج( هحسذٞج. )ضلش٣و ٝال ئكشجه ؿ٤ش ٖٓ جُقٞجخ

 ًأٍٝ جُٔ٘ؾطس جألٝهحش ك٢ وحػٜحذا٣ جُؼرحدز ٓذجٝٓس ػ٠ِ جعطؼ٤٘ٞج( ؿسُْ جُذُّ  ٖٓ ٝؽ٢ء ٝقسٝجُشَّ  ذٝزذحُـ   ٝجعطؼ٤٘ٞج) جُؼَٔ

 .1/95، ٝكطف جُرحس١ الذٖ قؿش 1/96ؽشـ فك٤ف جُرخحس١ الذٖ ذطحٍ .٣٘ظش: ج٤َُِ ٝآخش جُضٝجٍ ٝذؼذ جُٜ٘حس

 .116ؿ ٝٓح ذؼذٛح، ٝجُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ، ُٔكٔذ ٣ٞعق  4/286( ٣٘ظش: ضرقشز جُكٌحّ، الذٖ كشقٕٞ 4

 . ٤1/331ْ الذٖ جُو ئؿحغس جُِٜلحٕ(٣٘ظش: 5

 .138، ؿ، ٤ُٞعق جُوشمح١ٝجإلعالّ ٝجُؼِٔح٤ٗس ٝؾٜح  ُٞؾٚ( ٣٘ظش: 6

 .٣1/798٘ظش: جُطلغ٤ش جُٞع٤و، ُِضق٢ِ٤ (7

 .1/40(٣٘ظش: جُطكش٣ش ٝ جُط٣ٞ٘ش8

  . 2ج٣٥س:   ، ٣ٞٗظ (عٞسز:9

  .31-29ج٣٥حش:   آٍ ػٔشجٕ، (عٞسز:10

  .38ج٣٥س:  جألٗلحٍ، (عٞسز:11
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﮶      ﮷   ﮸     ھ    ھ  ےے   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ چ﮹     ۓ  ۓ  ﮲     ﮳     ﮴﮵ 
(1 )

    :ٝهحٍ  .

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

چڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 (2)

ّ   ":ملسو هيلع هللا ىلصٝك٢ جُقك٤ف هحٍ .  ْعال ٖ  ك٢ جإل  ْٖ أ ْقغ   ٓ

ش   ج٥خ   ٝ   ٍ َّٝ ز  ذ حأل  ّ  أُخ  ْعال ْٖ أ عحء  ك٢ جإل   ٓ  ٝ  ، ٤َّس   ِ  ٛ ُْؿح َ  ك٢ ج  ٔ زْ ذ ٔح ػ  جخ  ْْ ٣ُإ   ُ"
(3)

 . 

ٓٓى ٌٔزُكشٔا نٓى، ٔنكٍ ًٍ انخطأ انكجٍش أٌ ٌزؼغم انًظهؾٌٕ ػمبة انًُؾشفٍٍ، ٌٔزغًٕٓا فً ٔعف     

فً ارجبع ْزا اإلسشبد انزششٌؼً انؾكًخ ٔانًظهؾخ
(4)

. 

بنمظض ٔأخجبس األيى انغبنفخ نهزأعً ثظبنؼ ٌؼُى ث أٌ انزششٌغ اإلعاليً -انخظٍظخ انغبدعخ ػششح

أؽٕانٓى
(5)

﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ : هحٍ ، (6) چ  ۓ  ۓ  
ەئ  ەئ  وئ  چ   :، ٝهحٍ 

 چوئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ
(7)

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  : هحٍ، ٓىئٔنهزؾزٌش يٍ يغبٔ، 

 چڌ
(8)

ٝئٗٔح خققطٜح ذحُزًش ض٘ر٤ٜح ُٖٔ ، أخرحس جُؼشخ ٢ٛ ٖٓ ؾِٔس أدذْٜ"، كــــٝك٢ خالُٜح ضؼ٤ِْ، 

ألٕ جُوشإٓ ئٗٔح ٣زًش  ؛ك٢ عٞهٜح ك٢ٜ ٣غطؼحٕ ذٜح ػ٠ِ كْٜ ٓح أٝؾضٙ جُوشإٓ. ٣طْٞٛ إٔ جالؽطـحٍ ذٜح ٖٓ جُِـٞ

ال ألٕ ٣طكحدظ ذٜح جُ٘حط ك٢ جألعٔحس، كرٔؼشكس جألخرحس ٣ؼشف ٓح أؽحسش  وقـ ٝجألخرحس ُِٔٞػظس ٝجالػطرحس،جُ

چڻ  ۀ  ۀ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ :ُٚ ج٣٥حش ٖٓ دهحتن جُٔؼح٢ٗ، ك٘كٞ هُٞٚ 
 (9)

               :ٝهُٞٚ، 

 چڀ  ڀ  ڀ    چ 
(10)

"٣طٞهق ػ٠ِ ٓؼشكس أخرحسْٛ ػ٘ذ جُؼشخ 
(11)

. 

هحٍ ٔانغًٕ ثبنغًبػخ انًغهًخ، زٓزٌت األخالقأٌ انزششٌغ اإلعاليً ٌؼُى ث -ظٍظخ انغبثؼخ ػششحانخ   

چڱ  ڱ  ڱ  ں چ :
 (12)

ٕ  ً  "ُٔح عثِص ػٖ خِوٚ ملسو هيلع هللا ىلص كوحُص:  اهنع هللا يضر ٝكغشش ػحتؾس ،   ٕ  شْ وُ جُْ  ُٚ وُ ُِ خُ  ح " آ
(13)

ٝك٢  .

م  :  سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلصجُكذ٣ع "هحٍ  ُ ف  جأْل ْخال  ح ْ  ف    ٔ ُض  ػُْص أل  ح ذُؼ   ٔ "ئ َّٗ
(14)

ٝهذ ؽِٔص ٗقٞؿ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ك٢  . 

 ٛزج جُؿحٗد:

 ٓح ٣طؼِن ذأدخ جإلٗغحٕ ٓغ سذٚ ًٝطحذٚ ٝسعُٞٚ)د٣٘ٚ(. -1

 ٓح ٣طؼِن ذأدخ جإلٗغحٕ ٓغ ٗلغٚ.-2

                                                             

 .53س: ج٣٥  جُضٓش، (عٞسز:1

 . 71-68ج٣٥حش:  جُلشهحٕ، (عٞسز:2

 . 9/14-ٗؼح٠ُ- ئغْ ٖٓ أؽشى ذحهلل :حخذجعططحذس جُٔشضذ٣ٖ:  :ًطحخ ك٢ فك٤كٚ، أخشؾٚ جُرخحس١  (3

 .٣1/798٘ظش: جُطلغ٤ش جُٞع٤و، ُِضق٢ِ٤ (4

  .1/41(٣٘ظش: جُطكش٣ش ٝجُط٣ٞ٘ش5

  .3، ٖٓ ج٣٥س:  ٣ٞعق (عٞسز:6

 .90ج٣٥س:   جألٗؼحّ، (عٞسز:7

  .45ٖٓ ج٣٥س:  ، ئذشج٤ْٛ (عٞسز:8

  .92ٖٓ ج٣٥س:  جُ٘كَ، (عٞسز:9

  .4ج٣٥س:  جُرشٝؼ، (عٞسز:10

  .1/41(جُطكش٣ش ٝجُط٣ٞ٘ش، الذٖ ػحؽٞس: 11

  .4ج٣٥س:  جُوِْ، (عٞسز:12

هحٍ . 42/183 -سم٢ هللا ػٜ٘ٔح -(أخشؾٚ جإلٓحّ أقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٓغ٘ذ جُ٘غحء: ٓغ٘ذ جُقذ٣وس ػحتؾس ذ٘ص جُقذ٣ن13

  : "ئع٘حدٙ فك٤ف ػ٠ِ ؽشه جُؾ٤خ٤ٖ". ؤٝهحٗسٓكووٚ ؽؼ٤د جأل

  ."فك٤ف"ؽؼ٤د جألسٗحؤٝه : ٓكووٚ هحٍ.    14/513( جُٔقذس ٗلغٚ، ٓغ٘ذ جٌُٔػش٣ٖ ٖٓ جُقكحذس: ٓغ٘ذ أذ٢ ٛش٣شز14
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ٖ قُٞٚ.   -3  ٓ  ٓح ٣طؼِن ذأدخ جإلٗغحٕ ٓغ 

ح قُٞٚٓح ٣طؼِن ذأدخ جإل -4  ٓ ٗغحٕ ٓغ 
(1)

. 

ٖٝٓ قُْٜٞ جؾطٔحػ٤ح ك٤ؾٜذ ُٚ ٓح ؽحع ػٖ أقٞجٍ جُؼشخ ٔأيب عًٕ انزششٌغ اإلعاليً ثبنفشد ٔانغًبػخ،      

ئ٠ُ جُضٝؾس، ٝئًشجٜٓح؛ ُٔح  يٍ رنك أَّ أٔطى ثبإلؽغبٌكِٔح ؾحءْٛ جإلعالّ ع ٔح ذْٜ ٝفكف ٓغحسْٛ،  ٝهح٤ٗٞٗح،

ٓح ًحٕ ؽحتؼح ك٢ ٓؿطٔغ ٘ف جُضٝؾس ٗق٤رٜح ٖٓ ئسظ صٝؾٜح،  ٝقشّ ٝؾذ ٖٓ ظِْ ٝهٜش، ٝأٝؾد ػ٠ِ أضرحػٚ ٓ

ٔيٍ رنك أٌؼب يب ٖٓ جألٌٗكس جُط٢ ال ضكون ٓوحفذٙ، ًحُٔخحدٗس ٝجُغلحـ، ٝجُٔوص، ٝؿ٤شٛح.  ٓح هرَ جإلعالّ

 ،جُر٤ص ٖٓ ٓ٘ؼضال حٌٓحٗ صخِد صٝؾٜح ػٜ٘ح ٓحش ئرجًحٗص جُٔشأز ك٢ جُؿح٤ِٛس  ، كوذششػّ ثشأٌ ػذح انٕفبح

ح ك٤ٚ صِٝظ  ٓ قحٍ ٝأذؾغ فٞسز،  جُرح٢ُ ٖٓ جُػ٤حخ، ًٝحٗص ك٢ أعٞئ  ئال ضِرظضطط٤د ٝال ضـطغَ ٝال  ال ًحٓال ، ػح

ذ ز جُٞكحز، ٝذ٤ٖ ٓذز جإلقذجد، ٝٓح ٣٘رـ٢ ُِضٝؾس إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٤ٛثس جإلقذجد، ٖٓ   ٜحضشًكؿحء جإلعالّ ك٘ظ ْ ػ 

 ئ٠ُ دجػ٤س جُض٣٘س ٕ؛ ألػذضٜح ك٢ دجٓص  ٓح ذحُك٘حء خنحخجُ ٝ ٝجٌُكَ ٝجُك٢ِ ٝجُط٤د جُِرحط ٖٓ ًِٜح جُض٣٘س

ٔيٍ رنك أٌؼب يب ششػّ ثشأٌ . ض٘طٜي إٔ -ضؼح٠ُ -هللا ُكشٓحش ٝقٔح٣س ، ُِزسجتغ هطؼح رُي ػٖ ك٤ٜ٘ص ، جألصٝجؼ

ذ ز ٝال ػ ذد ذال ٓؾشٝػح   ك٢ ٓؿطٔغ ٓح هرَ جإلعالّ جُطالم حًٕ، كوذ انطالق ، غالغح   صٝؾطٚ جُشؾَ ك٤طِن ،ػ 

، ًٝحٕ جُشؾَ أقن ذشؾؼس جٓشأضٚ ٓح جُٔطؼحهر٤ٖ جألصٝجؼ ذ٤ٖ جُطلش٣ن ك٢ ذزػ   ُِٔشأز ٣ٌٕٞ إٔ دٕٝ ٝٓحتس،، ػؾشج  ٝ

، كؾشع جإلعالّ ٗظحّ جُطالم ٝذ٤ٖ ػذز جُٔطِوس فٞٗح ُألٗغحخ، ٝٓ٘ؼح ٖٓ ٓشز ٓحتس هِوٜح ٝئٕدجٓص ك٢ ػذضٜح، 

 ك٢ ذح٤ٌُِس ٝأذحٜٗح ٝجُػ٘ط٤ٖ، جُٔشز ك٢ جُشؾؼس ٝأذحـ هِوحش، غالظ ئ٠ُ  هللا قشْٛجإلمشجس ذحُضٝؾحش كو

ٝأذحـ ُٜح إٔ ضطضٝؼ ذضٝؾٜح جألٍٝ جُز١ هِوٜح غالغح ذؼذ إٔ ضٌ٘ف صٝؾح ؿ٤شٙ جُػحُػس،
(2)

ٔيٍ رنك اشزًبنّ ػهى . 

ٖٓ جُغ٤ٖ٘   آالف ٓشٝس ذؼذئال ك٢  ػقش جُٜ٘نس ٝجُؼقش جُكذ٣ع، ٝ َظشٌبد نى ٌؼشفٓب انمبٌَٕ انٕػؼً

هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢ ًطؿش٣ْ جُططٞس،
(3)

ُٖٔ ٣طخ٠ِ ػٖ جُؾخـ ؿ٤ش جُوحدس ػ٠ِ قٔح٣س ٗلغٚ، ٝٛٞ ٓح  

٣ؼشف ك٢ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذوحػذز جُطشى َٛ ٛٞ ًحُلؼَ أّ ال؟
(4)

، ٝٓر٠٘ ٛزٙ جُوحػذز ٓح ؾحء ك٢ جُكذ٣ع 

ُ  سغ ال غٌ : "جُقك٤ف ٖٓ هُٞٚ ُْ َّللاَّ ُٜ ُٔ   ِ  ٌ ْْ  ال  ٣ُ  ٜ ٤ْ  ُ ُْ٘ظُش ئ  ال  ٣   ٝ،  ْْ  ٜ ٤   ً ال  ٣ُض   ٝ ، ٌْ ٤  ُ ْْ ػ ز جٌخ أ  ُٜ  ُ حء   :ٝ   ٓ   َ ِ ٠ ك ْن ٌَ ػ  ُؾ س 

٣ن ٘ ذ ط ش   ٓ ٘ ُغ  ْٔ  ٣ٚ   ٖ َ   جذْ ر ٤ ..."جُغَّ
(5)

ٝٓح ٛزج جُٞػ٤ذ ئال ألٗٚ ٣ؼشمٚ ُِطِق، ٝٛٞ ك٢ ضؼش٣نٚ ٣ؾرٚ هحضِٚ ،  

ش٣س ضو٤٤ذ عِطس  جُكحًْ، ًٝ٘ظش٣س جُٔغحٝجز، ٝٗظش٣س جُؾٞسٟ، ٝٗظش٣س جُكش٣س كٌشج ٝجػطوحدج ٝهٞال ، ٝٗظ

، جُكذ٣ػس جالؾطٔحػ٤س جُٔزجٛد ك٢ ٝ ،جُٞمؼ٤س جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُ٘ظش٣حش أقذظ ٖٓ ٢ٛٝٗظش٣س جإلغرحش ٝجُطؼحهذ، ٝ

ًٝزُي ٗظش٣س جُخطش جُط٢ ضون٢ ذإٔ جُٔؿٕ٘ٞ ٣غأٍ ٓذ٤ٗح  ػٖ ضؼ٣ٞل جألمشجس جُط٢ أقذغٜح ٖٓ ٓحُٚ جُخحؿ 

ٝجُ٘ـ ػ٠ِ  ، ؼ٤سج٤ٖٗ جُٞمٞ، جُط٢ ُْ ضأخز ذٜح جُوحع ػٖ ضكَٔ جُؾٜحدزٗظش٣س جُؾش٣ؼس ك٢ ضكش٣ْ جالٓط٘ٗلغٜح، ٝ

ٝهذ ٗـ "ٓحط الهش١"،  ،ػذّ جُٔغإ٤ُٝس جُؿٔحػ٤س ٓٔح ُْ ٣ؼشف ئال خالٍ جُوشٕ جُطحعغ ػؾش ذؼذ قشخ جُوشّ

ػ٠ِ رُي ٖٓ خالٍ ٓؼحٛذز أذشٜٓح جُٔٞقذٕٝ
(6)

چ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ : جٌُش٣ٔسج٣٥س  ذ٘حء ػ٠ِ 
 (7)

 

هحٍ جألعطحر جُغٜ٘ٞس١: "٣ذسى ًَ ٓطِغ ك٢ كوٚ جُـشخ إٔ ٖٓ أقذظ ٗظش٣حضٚ ك٢ جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ ٗظش٣س       

"جُطؼغق ك٢ جعطؼٔحٍ جُكن"، ٝٗظش٣س "جُظشٝف جُطحستس" ٝٗظش٣س "ضكَٔ جُطرؼس "، ٝ"ٓغإ٤ُٝس ػذّ جُط٤٤ٔض" ، 

ال ٣كطحؼ ئال ئ٠ُ جُق٤حؿس ٝجُر٘حء "، غْ  ٌَُٝ ٗظش٣س ٖٓ ٛزٙ جُ٘ظش٣حش جألسذغ أعحط ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس

أٝمف ذاعٜحخ أعظ ٛزٙ جُ٘ظش٣حش جُكذ٣ػس جألسذغ ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس
(8)

 . 

كارج ًحٗص جُوٞج٤ٖٗ جُٞمؼ٤س ُْ ضؼشف ٛزٙ جُ٘ظش٣حش ئال ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع، كوذ ػشكطٜح جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس      

 عٔٞٛح ٝضلٞهٜح.هشٗح ، ٢ٛٝ ؽحٛذز ػ٠ِ  أسذؼس ػؾش ٓ٘ز أًػش ٖٓ

                                                             

ٍ ٖٓ جُلقَ جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح "دسجعس ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢"جُٔركع جألٝ (٣٘ظش:1

  ٝٓح ذؼذٛح، ٓلقال. 76جألٍٝ ؿ 

  .  236، ٝ 202، ٝ 151، ٝ 139، ٝ  55ؿ   (٣٘ظش: جُٔشؾغ ٗلغ2ٚ

 ّ .2000، فذس جُٔشعّٞ ع٘س  4-223، ٝ 3-223( ٣٘ظش: جُٔحدضحٕ ٓ٘ٚ : 3

 .128ؿ، ٝضطر٤وحش هٞجػذ جُلوٚ ُِـش٣ح٢ٗ 83، 82ٝ( ؿ 32، 31ٝ(٣٘ظش: ئ٣نحـ جُٔغحُي ُِٞٗؾش٣غ٢ )جُوحػذز 4

 .  2/950( أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ فك٤كٚ، ًطحخ: جُؾٜحدجش، ذحخ: ج٤ٔ٤ُٖ ذؼذ جُؼقش 5

 . 46( ٣٘ظش: ٓؼِٔس جُلوٚ جُٔح٢ٌُ ُؼرذ جُؼض٣ض ذٖ ػرذ هللا ؿ 6

 .164( عٞسز جألٗؼحّ ، ٖٓ ج٣٥س : 7

( ُِغ٘س جأل٠ُٝ 7-6ك٢ جُؼذد٣ٖ )، 1936ٝ(ٓوحٍ ُٚ ٗؾش ك٢ ٓؿِس جُونحء جُؼشجه٤س، جُؼذد جألٍٝ ٖٓ جُغ٘س جُػح٤ٗس، ٓحسط/ 8

 (.309ٖٓ ٓؿِس ٗوحذس جُٔكح٤ٖٓ ذذٓؾن )ٗوال ػٖ ًطحخ "جُٔذخَ جُلو٢ٜ جُؼحّ" ُٔقطل٠ أقٔذ جُضسهح ؿ
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أٌ انزششٌغ اإلعاليً لبئى ػهى يشاػبح اَداة انؼبيخ انفبػهخ، ٔانًجبدا انغبيٍخ  -انخظٍظخ انضبيُخ ػششح

ٍ   كل٢ جُكذ٣ع"، انشفٍؼخ ٍُ  ه ح ُعٞ س   ال  :  َّللاَّ   س  ش  ال   م  جس   ٝ  ش  "م 
(1)

، ْٕٔ أطم َظشٌخ عٕء اعزؼًبل انؾك، 

٣ٌٕٞ ُِضٝؾس  ُٜٝزج ،ك٤كذظ مشسج ذح٥خش٣ٖأال ٣غ٢ء جعطؼٔحٍ قوٚ، ء ػ٠ِ جُٔش٣ؿد  جألفَ جُؼظ٤ْ ٝػ٠ِ ٛزج

 إٔ ٣طحُدؽشػح  نشس ؿ٤ش ٓؾشٝع. ُِٝؿحس أٝ جُؾش٣يُ ضؼشمص جٖٓ صٝؾٜح، ئر جُطالم إٔ ضطِدؽشػح 

ؾ٘ر٢، ٓغ إٔ ٖٓ خقحتـ ج٤ٌُِٔس قش٣س جُٔحُي ك٢ جُطقشف ك٤ٔح ٣ِٔي، ألحُؾلؼس ك٤ٔح ذحػٚ ؽش٣ٌٚ أٝ ؾحسٙ ذ

ُٚ ؽشػح إٔ إٔ ٣كلش ك٢ أسك ؿ٤شٙ ٓؿشٟ ٓحء، ٤ُش١ٝ أسمٚ جُرؼ٤ذز ػٖ ٓؿشٟ جُٔحء، ٝشػح ؽُٝإلٗغحٕ 

٣ؿرش فحقد جألسك جألخشٟ جُٔؿحٝسز ُِٔحء ػ٠ِ رُي
(2)

 :      ٝهحٍ .           

                 
 (3)

ًْٔ أطم َظشٌخ انؼشٔسح،  
(4)

:  ٝهحٍ ،        

                                         
(5)

ًْٔ أطم يجذأ   ،

، كحُ٘حط ٓطغحٕٝٝ ك٢ جُو٤ٔس جإلٗغح٤ٗس، ٝجُكوٞم ٝجُٞجؾرحش أٓحّ أقٌحٓٚ قط٠ جُز٢ٓ ٝجُٔغطأٖٓ ئال ك٤ٔح ًغبٔاحان

:   ٝهحٍ  .خقْٜ ذٚ جُؾشع جُك٤ٌْ ٖٓ أقٌحّ                           

                   
 (6)

ہ   ہ   ھ   ھ         ھ   ھ    ے   ےۓ   ۓ   چ : ٝهحٍ  ، 

﮳   ﮴   ﮵    ﮶   ﮷﮸   ﮹   ﮺   ﮻   ﮼﮽   ﮾   ﮿﯀   ﯁              چ﮲   
 (7)

،   ًْٔ

٣ؼشف ٤ٓضجٗح ٝٓو٤حعح ٣طلحمَ  ُٝزج كحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ال، األٔنٍبء ٔاألػذاء ػهى ؽذ عٕاء غأطم يجذأ انؼذانخ ي

ڄ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چ   چ   چ    چ   ڇ   ڇڇ   ڇ     چ  : هحٍ ، ك٤ٚ جُ٘حط ئال جُطوٟٞ ٝجُؼَٔ جُقحُف

 چڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ    ڈ   ژ 
(8)

:  ٝهحٍ .                           

                   
(9)

، ٝٛزج جإلًشجّ ًْٔ أطم يجذأ انؾشٌخ ٔانكشايخ اإلَغبٍَخ ،

ٝقن ج٤ٌُِٔس، ٝقن ًكن جُكش٣س، ٝقن جُك٤حز، ٝقن ف٤حٗس جُؼشك،  ٣وطن٢ قلع قوٞم جإلٗغحٕ، ٝف٤حٗطٜح،

رُي، ٝكن مٞجذو جُؾشع جُٔغحٝجز، ٝقن جُٔؼحِٓس جُكغ٘س ٝؿ٤ش
(10)

 :     ٝهحٍ.               

         
(11)

ٝ ،  ٍ ْٖ  ئ َُّٗٚ  :  ه ح ْْ  ال   ٓ  ْْ  ال   ٣ ْشق  " ٣ُْشق 
(12)

:         ٝهحٍ جذأ انشؽًخ.ًْٔب أطم ي،  

                       
(13)

ٍ   " ، ٝك٢ جُقك٤ف ٍُ  ه ح ُعٞ َُ :   َّللاَّ   س  ػ   ٓ 

  ٖ ٤ ٘  ٓ ْإ ُٔ ُْ ْْ  ك ٠ ج  ٛ جد    ٞ ْْ  ض   ٜ  ٔ جُق ض ش   ٝ  ْْ  ٜ ض ؼ حُهل   ٝ  َُ ػ  غ ذ   ٓ  ُْؿ  ٌ ٠ ئ ر ج ج ُْ٘ٚ  جْؽط   ٓ  ٌٞ حت شُ  ُ ُٚ  ض ذ جػ ٠ ُػْن غ ذ   ع  ُْؿ  ٜ ش   ج  ذ حُغَّ

                                                             

 ".قغٖ":  ؤٝهٗحجألس ؽؼ٤د. هحٍ ٓكووٚ 5/55(أخشؾٚ أقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٖٓ ٓغ٘ذ ذ٢٘ ٛحؽْ: ٓغ٘ذ جذٖ ػرحط 1

 ..121كٔذ ٣ٞعق ؿ (٣٘ظش: جُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ، 2ُٔ

 .119(عٞسز جألٗؼحّ، ٖٓ ج٣٥س: 3

 ، ٝٓح ذؼذٛح.57(٣٘ظش: ٗظش٣س جُنشٝسز جُؾشػ٤س ٓغ ٓوحسٗس ذحُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢، ُٞٛرس جُضق٢ِ٤، ؿ 4

 . 10(عٞسز جُكؿشجش، ٖٓ ج٣٥س: 5

 . 158(عٞسز: جُ٘غحء، ٖٓ ج٣٥س: 6

 . 8(عٞسز: جُٔحتذز، ج٣٥س: 7

 . 13(عٞسز: جُكؿشجش، ج٣٥س: 8

 .70( عٞسز: جإلعشجء ، ج٣٥س :9

، ٝخقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ُِغ٤ذ 85،ٝأ/72،ٝأ/ 64(٣٘ظش: جُٔٞعٞػس جُؼقش٣س ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ ؿ أ/10

  .  61- 39، ٝجُٔذخَ ُذسجعس جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ُؼرذ جٌُش٣ْ ص٣ذجٕ ؿ  28– 16عحذن ؿ 

 . 17(عٞسز جُرِذ، ج٣٥س: 11

ٚ  : ذحخفك٤كٚ، ًطحخ: جُلنحتَ، (أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ 12 ط   ٔ ْق ٕ   -- س  ْر٤ ح ٍ   جُق   ٤ ح ُْؼ  ج  ٝ   ٚ جُمؼ   ٞ ض   ٝ   َ ك ْن ُ ي   ٝ   . 7/77 ر 

 .2(عٞسز جُٔحتذز، ٖٓ ج٣٥س :13
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٠ َّٔ ُُْك ج  ٝ"
(1)

:   ٝهحٍ  .ًْٔب أطم يجذأ انزؼبٌٔ ٔانزكبفم االعزًبػً ،                  

                        
(2 )

ٍ  ، ٝك٢ جُقك٤ف:"  ٍُ  ه ح ْٞ ُع ح:   هللا س   ٓ 

صْ  ذ ه سٌ  ٗ و ق  ٖ ف   ٓ   ٍ ح ح ٓ   ٓ جد   ٝ  ُ  ص  ْرذ ج َّللاَّ ٞ   ػ  ج ئ الَّ  ذ ؼ ْل ضًّ ح، ػ   ٓ غ   ٝ  جم   ٞ ذٌ  ض  َّ   أ ق  ك ؼ ُٚ  ئ الَّ  لِل  ُ  س  "َّللاَّ
(3)

ًْٔب أطم يجذأ انؼفٕ ، 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  :ٝهحٍ  . ؼانؼفٕ ٔانزغبي

چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    
 (4)

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ  : ، ٝهحٍ  

چی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  
(5)

 ، ًْٔ أطم يجذأ ؽغٍ ظٍ انًغهى ثأخٍّ، ٔانزضجذ َٔجز انشبئؼبد. 

ٝٛزج جُطشجذو ٝجُطٞجكن  :أٌ أؽكبو انزششٌغ اإلعاليً يزشاثطخ يُزظًخ دٌٔ رُبلغ-شح انخظٍظخ انزبعؼخ ػش

 ٓٞؾٞد ذ٤ٖ أقٌحّ جُ٘ظحّ جُؿضت٢، ً٘ظحّ جُضٝجؼ ٝجُطالم ٝج٤ُٔشجظ ...، ٝجألٗظٔس ؾ٤ٔؼٜح، ٝك٤ٔح ٣أض٢ ذ٤حٕ رُي. 

 :-أؽكبو انضٔاط إًَٔرعب–انزشاثؾ ثٍٍ أؽكبو انُظبو انغضئً -أ  

؛ ٓكحكظس  ػ٠ِ -ذحخ ج٥غحس جُٔطشضرس ػ٠ِ جٌُ٘حـ جُقك٤ف ٝؿ٤شٙ-ك٤٘ق ئُكحم ُٝذ جُض٠ٗ ذأذ٤ٚ*ٓ٘غ جُؾشع جُ

جُضٝجؼ جُؾشػ٢، ٝػ٠ِ غٔشضٚ ذاذؼحد جُنشس ػٖ جُُٞذ جُؾشػ٢، ٝػذّ ض٤ٌٖٔ أقذ ٖٓ جالػطذجء ػ٤ِٚ ك٢ قوٞهٚ 

 ٖٓ جال٤ٜٗحس.جُٔطشضرس ػ٠ِ جُضٝجؼ جُقك٤ف، ٝئؿالهح ُرحخ جُلغحد ٝجالٗكشجف، ٝقٔح٣س ُِٔؿطٔغ 

 *ٓ٘غ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ إٔ ضطضٝؼ جُٔغِٔس ٖٓ جٌُحكش؛ ألٕ ٖٓ ٓوحفذ جُضٝجؼ قلع جُذ٣ٖ. 

ُؾٞج"  : *ٖٓ قٌٔس ضؾش٣غ جُضٝجؼ ضٌػ٤ش عٞجد جألٓس، جُٔغطلحد ٖٓ هُٞٚ  َّٝ دُٝد   ض ض   ٞ ُْ ُُٞد   ج  ٞ ُْ ٌ حغ شٌ  ٢ك اٗ     ؛ج ُٓ  ُْ ٌُ  ذ 

  ْ  ٓ
" جألُ

(6)
 ك٢ ظحٛش جألٓش ض٘حهل . كِٞ ٓ٘غ جُؾحسع جُطؼذد ٌُحٕ  جُؾشع جُك٤٘ق ُِطؼذد، ، ٝٛزج جألٓش ٣ٞجكن ئذحقس

كرقالقٜح ٣ٌٕٞ فالـ جُٔؿطٔغ ٝسه٤ٚ؛ ُٝزج أٓش  ،-انضٔاط ٔأؽكبيّ-*جُٔشأز جُٔغِٔس ػٔحد جألعشز ك٢ جُؾش٣ؼس

 جُٔغِٔس ذحُكؿحخ، ٝٓ٘ؼٜح ٖٓ جالخطاله ٝجُخِٞز، ٖٝٓ ٓقحككس جُشؾحٍ جألؾحٗد . 

 :ثٍٍ أؽكبو األَظًخ انزششٌؼٍخانزشاثؾ  -ة

قذج  ضغطط٤غ ٖٓ خالُٚ جُطؼر٤ش ػٖ ٓؾحػش جُكضٕ ٝجألُْ ُِٔشأز ك٢ ئقذجدٛح  -ثبة انؼذح ٔأؽكبيٓب–أذحـ جُؾشع  *

اسرجبؽ األؽكبو -ٝال ٣خل٠ ٓح ك٢ رُي ٖٓ ٓٞجكوس ُِطرحع جُرؾش٣س ، -ضؼح٠ُ-ذحُٔقحخ، ٓغ جُشمح جُطحّ ذٔح هنحٙ هللا 

لظ ضطلحػَ ٓغ جُٔقحتد ٝجُ٘ٞجتد، كإ جُ٘-ثبنفطشح
(7)

. 

؛ ألٗٚ ال ٣كون ؿشك جُضٝجؼ ٖٓ جُٔٞدز  -ثبة: انطالق ٔأعجبثّ انًجٍؾخ -* أؾحص جُؾشع خ٤حس جُؼ٤د ُِضٝؾ٤ٖ

 .-انضٔاط ٔأؽكبيّ-ٝجُغٌٖ

* ٠ٜٗ جُؾشع جُك٤٘ق ػٖ جُطرطَ ٝجالخطقحء، ٝجُض٠ٗ ٝجُؾزٝر ٝجُ٘ظش جُٔكشّ، ٝجُغلٞس ٝجالخطاله، ٝػٖ أٗٞجع 

؛ ألٜٗح ض٘حك٢ ٓوحفذ جُؾشع جُك٤٘ق، -شانزؼضٌ ثبة انؾذٔد ٔ-ٖ جألٌٗكس ًحٗص ٓ٘طؾشز ك٢ ٓؿطٔغ ٓح هرَ جإلعالّٓ

ثبة  -ٝٓح أسجدٙ هللا ُٜزج جإلٗغحٕ ٖٓ ًشجٓس ٝعٔٞ ٣شضلغ ذٜٔح ػٖ ق٤حز جُؼؿٔحٝجش جُوحتٔس ػ٠ِ جُلٞم٠ ٝجُؾ٤ٞع 

 .-يمبطذ انششٌؼخ ٔؽفع انؼشٔساد انخًظ

                                                             

 عحتش جُؿغذ دػحٝجكن ٝ . ٝجُٔؼ8/20:٠٘... جُٔإ٤ٖ٘ٓ ضشجقْ: ذحخ ،ٝج٥دجخ ٝجُقِس جُرش ك٢ك٢ فك٤كٚ  ٓغِْ أخشؾٚ(1

، ٝك٤ل جُوذ٣ش ٣16/139٘ظش: ؽشـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ  .قشجسضٚ ٝؽذز ذأُٔٚٝ جُّ٘ٞ ؼذّذ ؾحسًسجُٔ ئ٠ُ ذؼنح ذؼنٚ

 . 5/656ُِٔ٘ح١ٝ 

 .34( عٞسز: كقِص ، ج٣٥س :2

 . 8/21ك٢ فك٤كٚ ، ًطحخ: جُرش ٝجُقِس ،ذحخ: جعطكرحخ جُؼلٞ ٝجُطٞجمغ   ٓغِْ أخشؾٚ(3

 .12ٝ13( عٞسز: جُ٘ٞس ، ج٣٥طحٕ:4

 .19ج٣٥س : ( عٞسز: جُ٘ٞس، ٖٓ 5

٠  ( أخشؾٚ أذٞ دجٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،ًطحخ: جٌُ٘حـ ، ذحخ: 6 ْٜ ْٖ  جَُّ٘ ٣ؽ   ػ   ٝ ْْ  ٖٓ ض ْض ذْ  ُ   ِ  ٣   ٖ ، هحٍ فحقد ًطحخ 2/175 جُ٘  غ حء   ٓ 

 :"ئع٘حدٙ قغٖ فك٤ف". 6/291فك٤ف عٖ٘ أذ٢ دجٝد 

 .27،ُخحُذ جُٔقِف ؿ ، ٝأقٌحّ جإلقذجد ك٢ جإلعال9/487ّ، ٝكطف جُرحس١  2/165( ٣٘ظش: ئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ 7
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ذٔح ٣٘لن ٖٓ ٓحُٚ ػ٠ِ صٝؾطٚ ٝأهلحُٚ، ٝئٕ ًحٗص  -ثبة: انضٔاط ٔأؽكبيّ-٤٘ق جُوٞجٓس ُِشؾَ * ؾؼَ جُؾشع جُك

 .-أؽكبيّ ثبة انطالق ٔأؽكبيّ ٔ -صٝؾطٚ ٓٞعشز، ُزج ًحٕ ذ٤ذٙ ػوذز جٌُ٘حـ

ذِرظ جُكؿحخ ٝجُك٤حء ٝؿل  -ثبة عزش انؼٕسح ٔؽغبة انًشأح انًغهًخ-* أٓش جُؾشع جُك٤ٌْ جُٔشأز جُٔغِٔس

ػ٠ِ جُ٘قق ٖٓ ؽٜحدز  -ثبة أداء انشٓبدح -ػذّ ٓخحُطس جُشؾحٍ، ُٝزج ًحٗص ؽٜحدضٜح ك٢ جألٓٞجٍجُرقش ٝ

 .جُشؾَ؛ ئر ه٤حٜٓح ذحُؾٜحدز ٓغ ٓح أٓشش ذٚ ٣ؿؼَ ؽٜحدضٜح آض٤س ػ٠ِ ؿ٤ش ٝؾٜٜح

* ؾؼَ جُؾشع جُك٤٘ق جُٔشأز ٓغإُٝس ػٖ سػح٣س ذ٤طٜح ٝجُو٤حّ ذؾإٕٝ جألهلحٍ ُٔح ؾرِص ػ٤ِٚ ٖٓ جُؼطق 

 ٖٓ جُشؾَ. -ثبة انؾؼبَخ-، ُزج ًحٗص أقن ذحُكنحٗس -انضٔاط ٔأؽكبيّ-٘حٕٝجُك

قلظح ُِلن٤ِس، ٝٓ٘ؼح ُِشر٣ِس، ٝئذطحال ُٔرشسجش  ؛*أذحـ جُؾشع جإلعال٢ٓ ضؼذد جُضٝؾحش ٝكن مٞجذو ؽشػ٤س

 . جُٔكقٖ ؽذ٣ذز؛ ُؼظْ ٓح أهذّ ػ٤ِٚ -ثبة انؾذٔد-أَٛ جألٛٞجء ٝجُلؿٞس، كال ػؿد إٔ ضٌٕٞ ػوٞذس جُضج٢ٗ

، ُْٝ ٣ِضّ جُضٝؾس ذزُي، ُٝزج ًحٕ -ثبة انضٔاط ٔأؽكبيّ-* أُضّ جُؾشع جُضٝؼ ذحإلٗلحم ٝ جُو٤حّ ذؾإٕٝ جألعشز

 ، ٗظشج ُألػرحء جُط٢ ع٤ٜ٘ل ذٜح ضؿحٙ جألعشز جُؿذ٣ذز - ثبة انًٍشاس -٤ٓشجظ جُضٝؼ أًػش ٖٓ صٝؾطٚ

-ٜٓحُٚ ئ٠ُ ٤ٓغشز، ٝٗذخ ئ٠ُ ٝمؼٚ ػ٘ٚ ئٕ ٛٞ ػؿض ػٖ عذجد جُذ٣ٖ ذا -ثبة انمشع -* أٓش ذحُشكن ذحُٔذ٣ٖ 

 -ثبة انضكبح -، ٝؾؼَ جُٔذ٣ٖ ف٘لح ٖٓ جألف٘حف جُػٔح٤ٗس جُط٠ ضؼط٠ جُضًحز  -أؽكبو خهمٍخ: يجذأ انشؽًخ ٔانشفك

 ، ٝؾؼَ ذ٤ص ٓحٍ جُضًحز ٣غذد د٣٘ٚ ئٕ ًحٕ ك٢ ؿ٤ش عشف. 

ٔس ٛٞجٕ، ٢ٛٝ ضقـش ذقـش ؛ ألٕ جُؿش٣-ثبة انؾذٔد-*ؾؼَ ػوحخ جُؼر٤ذ ػ٠ِ جُ٘قق ٖٓ ػوحخ جألقشجس

 ، ٝضٌرش ػ٠ِ جُكش. -ثبة أؽكبو انؼجٍذ-ٓوطشكٜح، ٝضٌرش ذٌرشٙ، كطقـش ػ٠ِ جُؼرذ

ٔانغؤال انًهؼ ثؼذ كم يب رمذو: ْم ٔعٕد ْزِ انخظبئض يغزًؼخ     
(1)

فً انزششٌغ اإلعاليً يغ ػًٕيّ  

 .ٔاعزمشاسِ، ٔيب رًٍضد ثّ َشأرّ ٔطٍبغزّ ْٕ يٍ ٔػغ ثشش؟

ُٖٔ أٗقغ جألدُس ػ٠ِ إٔ  -جُط٢ ضوذّ ذ٤حٕ ذؼنٜح ذٔح كطف هللا جٌُش٣ْ -حتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓئٕ خق      

 ٖٓجُٞمؼ٤س، جُط٢ ٢ٛ  جُوٞج٤ٖٗ؛ ئر ُٞ ًحٕ ٖٓ ػ٘ذ ذؾش الػطشجٙ ٓح ٣ؼطش١ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٖٓ ػ٘ذ هللا 

س قحؾ ٣غذ ٓح ذوذس٤ْٜٗ٘ ٝهِس ػِْٜٔ، كوٞج ،ٖٓ جُوقٞس ٝجالخطالف؛ ُؼؿضْٛ ػٖ ٓؼشكس جُـ٤د جُرؾش ٝمغ

 أٓح ٓح ٣طؼِن ذٔغطورَ ق٤حضْٜ، كال عر٤َ ئ٤ُٚ، ئال إٔ ٣ؼٔذٝج  ئ٠ُ جُطرذ٣َ ٝجُطـ٤٤ش. جُٞهط٤س، ٓؿطٔؼْٜ

   هللا جُؼظ٤ْ ئر ٣وٍٞ ٝفذم                                   
 (2)

 . 

 

 

                                                             

: ٝفق جألذكحظ جُط٢ ضُْؼ٠٘ ذر٤حٕ جُٔوقذ جُؿضت٢ ٖٓ ضؾش٣غ ُقٌْ ؽشػ٢ ؾضت٢، ًطكش٣ْ جُشذح، ٝئذحقس ضؼذد هِصُ ( 1

ٌٔس جُطؾش٣غ ٝجإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢، كٔٞمٞع جإلػؿحص  جُضٝؾحش  ذـــ"جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢" ك٤ٚ ٗظش، ألٕ ك٤ٚ خِطح ذ٤ٖ ق 

ال جُكٌْ جُؾشػ٢ جُؿضت٢، ٝجألٓش ك٢ ٛزج أؽرٚ ذوُْٜٞ ك٢  -جُ٘ظحّ -ؿٔٞػس جألقٌحّ جُؾشػ٤س: ٓ-ك٢ ٗظش جُرحقع-جُطؾش٣ؼ٢

ٔس جُطؾش٣غ ٌْ -ػِْ جُ٘كٞ: ٓٞمٞع ػِْ جُ٘كٞ جٌُِٔحش جُؼشذ٤س ٖٓ ق٤ع جإلػشجخ ٝجُر٘حء، ال جٌُِٔس جُٔلشدز. أٓح ٓٞمٞع ق 

ُُْكٌْ جُؾشػ٢ جُؿضت٢ ٖٓ ق٤ع ذ٤حٕ أعشجس -ذٔؼ٠٘ جُٔوقذ جُؿضت٢ ٙ ٝؿح٣طٚ، ٝٓح ٣كووٚ ٖٓ ٓقحُف، ٝٓح ٣ذسؤٙ ٖٓ كح

ألٕ ٓر٘حٛح جالؾطٜحد ئال ك٤ٔح ٗـ ػ٤ِٚ جُؾحسع جُك٤ٌْ، ٝٛزج أؽرٚ -ٓلحعذ، ٢ٛٝ ك٢ ذؼل فٞسٛح أٓحسز ؿ٤ش ٓ٘نرطس 

: ضكش٣ْ جُشذح ئػؿحص  -ك٢ ٗظش جُرحقع -ذوُْٜٞ: ٓٞمٞع ػِْ جُقشف جٌُِٔس جُٔلشدز، ال جُؿِٔس ٝجٌُِٔحش؛ ُٝزج ال ٣وحٍ

؛ألٜٗح ٓوحفذ ؾضت٤س ٓر٘حٛح جُكٌْ جُؾشػ٢ -جُِْٜ ئال ػ٠ِ عر٤َ جُطٞعغ-ضؾش٣ؼ٢، أٝ ضؼذد جُضٝؾحش ئػؿحص ضؾش٣ؼ٢

جُؿضت٢، ال جألقٌحّ جُؾشػ٤س جُط٢ ٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألقٌحّ جُٔطشجذطس )جُ٘ظحّ( ٓغ ؿ٤شٛح ٖٓ ٓ٘ظٞٓس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، 

الع٤ٔح أَٛ -إٔ ٖٓ جُٔؿطٔؼحش جإلٗغح٤ٗس هرَ جإلعالّ  -ٓػال-ُٔؼِّٞ كحُكٌْ جُؿضت٢ هذ ٣ٌٕٞ ٓغرٞهح ك٢ جُؿِٔس، كٖٔ ج

ذح، ٝأذحقص ضؼذد جُضٝؾحش  -جٌُطحخ ٓص جُش   ٝأقِص جُطالم، ٝذٜزج ال ٣ٌٕٞ ٓح ؾحء ك٢  -ذـل جُ٘ظش ػٖ مٞجذطٚ-ٖٓ قش 

ؾح )دسجعس ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ذؾإٔ رُي ًِٚ ؿ٤ش ٓغرٞم ئ٤ُٚ. ٣٘ظش: جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞر

 ٝٓح ذؼذٛح. 60جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢(، ُِرحقع ؿ

 . 82( عٞسز: جُ٘غحء، ج٣٥س: 2
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 انخبرًخ      

جُز١ ض٘حُٝص ك٤ٚ ذ٤حٕ قو٤وس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝؿح٣طٚ، ٝٗؾأضٚ -ذلنَ هللا ٝٓؼٞٗطٚ-ٛزج جُركع أٔػؼ لذ      

ٖٓ جُ٘طحتؽ جُو٤ٔس ذؾإٔ جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ػحٓس   انؼذٌذ  ٝأذشص خقحتقٚ 
(1)

ٓٞجصٗس  ذحُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، جُط٢  

 خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ، ٖٝٓ أذشصٛح ٓح ٣أض٢: ظٜشش ٝجمكس خالٍ ذ٤حٕ

 هقٞس جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ٝمؼلٚ جُظحٛش ٖٓ خالٍ جُكزف ٝجإلمحكس ٝجُطـ٤٤ش ٝجُطرذ٣َ ك٢ ٓٞجدٙ. (1

 ػذّ ؽ٤ُٞٔطٚ ألخزٙ ذٔرذأ جإله٤ٔ٤ِس ٝٓرذأ جُؾخق٤س جُوح٤ٗٞٗس. (2

هٕيخ ِيٍ ل ْجم ألْم اإلًٌبٌ ٔغٍشْى أيب َزبئظ انجؾش ثشأٌ انزششٌغ اإلعاليً )انمشآًَ ٔانُجٕي(، فًٓ يؼ     

 يٍ انًُظفٍٍ، ٔنكٍ ال ثأط ثؼشػٓب يٍ ثبة انززكٍش ثٓب، يٍ رنك:

أٗٚ ضؾش٣غ سذح٢ٗ ؽحَٓ ًحَٓ، ٣غطك٤َ ػوال إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٝمغ ذؾش؛ ُٔح ُٚ ٖٓ خقحتـ جٗلشد ذٜح،  (1

 ٝذٜح ًحٕ جُلنَ ٝجألغش ٝجأل٤ٔٛس.

جُكٌٔس، ٝقٔح٣س جُلشد ٝجألعشز ٝجُٔؿطٔغ ٝٗظحّ  أٗٚ ضؾش٣غ ُٚ ؿح٣حش غحذطس ٝٓوحفذ ٝجمكس، ِٓإٙ (2

 جألٓس، ٝجُغٔٞ ذْٜ أػ٠ِ ٓشجضد جٌُٔحٍ جإلٗغح٢ٗ.

أٗٚ ضؾش٣غ ٣ُؼ٠٘ ذافالـ جُرحهٖ ذحعطػحسز جُٞجصع جُ٘لغح٢ٗ ك٢ جُٔإٖٓ، ٝؿشط جُو٤ْ جُ٘ر٤ِس، ٝجألخالم  (3

  جُلحمِس ٝج٥دجخ جُشجه٤س.

حّ أٗظحس جُٔؿطٜذ٣ٖ، ك٤غ٘ ٕٞ ػرش جألصٓحٕ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ َٜٓ٘ ػزخ، ٝٓؿحٍ سقد كغ٤ف أٓ (4

َ ك٤ٔح ال ٣طـ٤ش، -ٝكن مٞجذطٚ-ٝجألؾ٤حٍ قِٞال ٗحؾؼس ُٔح ٣ؼشك ُْٜ، ٣ٝغطؿذ ٖٓ أهن٤س؛ ألٗٚ ٣لق 

 ٣ٝؿَٔ ك٤ٔح ٣طـ٤ش، ذَ هذ ٣غٌص ػ٘ٚ ضٔحٓح. 

 أٗٚ ضؾش٣غ عٔف ال ضؼقد ك٤ٚ ئال ُِكن. (5

٤ٚ جُؼحدٝ ٝجُكن إٔ جُكذ٣ع ػٖ كنَ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ٝٓ         طٚ  ضج٣حٙ ٝٗؼٔحتٚ أٓش ال ٣ُْكق  ذْق   ٓ ٕ، ٝال ٣رِؾ 

 جُوحتِٕٞ.

 أيب ثشأٌ انزٕطٍبد، فأٔطً ثًب ٌأرً:ٝ      

ضٞظ٤ق خقحتـ جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ جُؼحٓس ك٢ جُؿحٗد جُططر٤و٢، ٝرُي ذططر٤وٜح ػ٠ِ ٗظحّ ضؾش٣ؼ٢  (1

خحؿ، ً٘ظحّ جُضٝجؼ
(2)

جالعطؾٜحد ُٜح ذحُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س  ٝٗظحّ جُطالم ٝٗظحّ ج٤ُٔشجظ ٓػال، ٣ٝطْ، 

أٝ س، ًحُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغى٢ جُٞجسدز ك٤ٜح ٓغ ػوذ ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ألْٓ ؿ٤ش ٓغِٔ

 ؾذٟٝ ق٤٘ثز ٖٓ ػوذ جُٔٞجصٗس. جُغ٣ٞغش١؛ ألٕ جألْٓ جُٔغِٔس ٝئٕ ُْ ضطروٚ، ك٢ٜ ٓطأغشز ذٚ، ٝال

حش ٝجُركٞظ جُؼ٤ِٔس قٍٞ أقٌحّ  جُطؾش٣غ ضشؾٔس ٓؿٔٞػحش ٓخطحسز ٖٓ جُٔإُلحش جُلو٤ٜس، ٝجُذسجع (2

 جإلعال٢ٓ ٝعٔٞٙ ذاؽشجف ٤ٛثحش ٓخطقس.

ئٗؾحء ُؿحٕ ٖٓ جُرحقػ٤ٖ ٖٓ أَٛ جالخطقحؿ جُلو٢ٜ ٝجُوح٢ٗٞٗ ضط٠ُٞ ػوذ جُٔٞجصٗحش جُطؾش٣ؼ٤س،  (3

 ٝٓطحذؼس ٓح ٣غطؿذ ٜٓ٘ح، ٝٗؾشٛح ذقٞسز دٝس٣س، ذاؽشجف ٤ٛثحش ٓخطقس.

، ٝف٠ِ هللا ٝعِْ ٝذحسى ػ٠ِ ٗر٤٘ح أٝال ٝآخشج هلل ٝجُكٔذٝأذشص جُطٞف٤حش.  ًحٗص ٛزٙ أْٛ ٗطحتؽ جُركع،        

 ٝآخش دػٞجٗح إٔ جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ.  دمحم، ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ أؾٔؼ٤ٖ،

 

                                                             

( ٣٘ظش: جٌُطد جُٔق٘لس ك٢ رُي، ًــــٌطحخ: "جُطؾش٣غ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ ٓوحسٗح ذحُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢"، ُؼرذ جُوحدس ػٞدز، 1

ي"، ُٔخِٞف ج٤ُ٘ٔح١ٝ، ٝ"ٓوحسٗس ذ٤ٖ كوٚ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ٝٓزٛد ٝ"ضطر٤ن جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٝجُؿ٘حت٢ ػ٠ِ ٓزٛد جإلٓحّ ٓحُ

 جإلٓحّ ٓحُي"، ُغ٤ذ ػرذ هللا ػ٢ِ.

ٝجُ٘ر١ٞ" ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح )دسجعس ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ  ٢: ًطحخ" جإلػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ "جُوشآٗ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ( ٣٘ظش 2

 جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢(".
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 صجذ انًظبدس ٔانًشاعغ

ٔ غ ، ٝضخش٣ؿح سعٔح ػحفْ ػٖ قلـ ذشٝج٣س جُكحعٞذ٢ ُِ٘ؾش جُ٘ر٣ٞس جُٔذ٣٘س ٓقكق*  ُطرحػس كٜذ جُِٔي ٓؿ

 .1.0  جإلفذجس جُغؼٞد٣س، جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس - (ٝجُغالّ جُقالز عحًٜ٘ح ػ٠ِ) سجُ٘ر٣ٞ جُٔذ٣٘س  جُؾش٣ق، ُٔقكقج

 ّ.  1997جُوحٛشز، جُطرؼس جُغحذؼس ، -، ٤ُٞعق جُوشمح١ٝ، ٌٓطرس ٝٛرس ُؼِٔح٤ٗس ٝؾٜح  ُٞؾٚججإلعالّ ٝ (1

 ّ.1983-ـ1403ٛٛشز، جُطرؼس: جُػح٤ٗس،حجُو –جُ٘حؽش: ٌٓطرس ٓذذ٢ُٞؼؾٔح١ٝ، ُٔكٔذ عؼ٤ذ جُأفٍٞ جُؾش٣ؼس،  (2

  ش(. -ه ، د –أفٍٞ جُلوٚ، ُٔكٔذ أذ٢ صٛشز ، دجس جُلٌش جُؼشذ٢ )د  (3

 -ُٔكٔذ جُطحٛش، جُ٘حؽش: جُؾشًس جُطٞٗغ٤س ُِطٞص٣غ الذٖ ػحؽٞس ،أفٍٞ جُ٘ظحّ جالؾطٔحػ٢ ك٢ جإلعالّ (4

 ش( .-ضٞٗظ، جُطرؼس: جُػح٤ٗس، )د

(ـ، ٓإعغس ـ1393ٕٛ، ُِؾ٘و٤ط٢ دمحم جأل٤ٖٓ ذٖ دمحم جُٔخطحس ، )ش: أمٞجء جُر٤حٕ ك٢ ئ٣نحـ جُوشإٓ ذحُوشآ (5

 ش(.-ه(، )د-دجس ػحُْ جُلٞجتذ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، )د

، أهشٝقس دًطٞسجٙ ػؿحص جُطؾش٣ؼ٢ ٗظحّ جُضٝجؼ أٗٔٞرؾح )دسجعس ٓٞجصٗس ذحُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢(جإل (6

ذًطٞس: ػرذ هللا دمحم جُ٘وشجه، ؾحٓؼس هشجذِظ ٓشهٞٗس ُْ ض٘ؾش، ُشٓنحٕ ٓغؼٞد ذٖ ػغٌش، ئؽشجف جألعطحر جُ

 ّ.٤ُ2012ر٤ح،  –

، ٛـ(751: ش) ، ٔكٔذ ذٖ أذ٢ ذٌش ذٖ أ٣ٞخ ؽٔظ جُذ٣ٖ جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، ُػٖ سخ جُؼح٤ُٖٔ ئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ (7

 .1991ّ -ٛـ 1411جُطرؼس: جأل٠ُٝ، ، ٤شٝشذ –جُ٘حؽش: دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  ػرذ جُغالّ ئذشج٤ْٛدمحم  كو٤ن:ض

(، ضكو٤ن: دمحم قحٓذ 751ٛ)ش:ذٖ أ٣ٞخ  ؿحغس جُِٜلحٕ ٖٓ ٓقحتذ جُؾ٤طحٕ، الذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س دمحم ذٖ أذ٢ ذٌشئ (8

 1975ّ-1395ٛذ٤شٝش، جُطرؼس جُػح٤ٗس –جُلو٢، دجس جُٔؼشكس

 544، ُِوحم٢ ػ٤حك أذ٢ جُلنَ ذٖ ٓٞع٠ جذٖ ػ٤حك) ش:-ؽشـ فك٤ف ٓغِْ–ئًٔحٍ جُٔؼِْ ذلٞجتذ ٓغِْ  (9

- ٛ 1419ٓقش، جُطرؼس جأل٠ُٝ ،-ئعٔحػ٤َ ، دجس جُٞكحء ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش جُٔ٘قٞسز ( ضكو٤ن : ٣ك٠٤ ٛ

1998.ّ 

 ضكو٤ن: ،( 914ٛئ٣نحـ جُٔغحُي ئ٠ُ هٞجػذ جإلٓحّ أذ٢ ػرذ هللا ٓحُي، ُِٞٗؾش٣غ٢ أقٔذ ذٖ ٣ك٠٤ ، )ش (10

 2006ّ- ٛ 1427دجس جذٖ قضّ ، جُطرؼس جأل٠ُٝ جُقحدم ػرذ جُشقٖٔ جُـش٣ح٢ٗ،

دمحم دمحم  :كو٤ن( ، ضـ794ٛ)ش: ذذس جُذ٣ٖ دمحم ذٖ ذٜحدس ذٖ ػرذ هللا ، ُِضسًؾ٢ ٢ أفٍٞ جُلوٚجُركش جُٔك٤و ك (11

 .2000ّ -ٛـ 1421ه( ،-، )دُر٘حٕ ُر٘حٕ -جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش دجس جٌُطد :جُ٘حؽش ضحٓش

 ئذشج٤ْٛ ذٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم، ذشٛحٕ جُذ٣ٖ، الذٖ كشقٕٞ ضرقشز جُكٌحّ ك٢ أفٍٞ جألهن٤س ٝٓ٘حٛؽ جألقٌحّ (12

 1986ّ -ٛـ 1406جُطرؼس: جأل٠ُٝ،  ،جُ٘حؽش: ٌٓطرس ج٤ٌُِحش جألصٛش٣س ٛـ(799:ش)

 .ّ 1997 ،ضٞٗظ -دجس جُ٘ؾش: دجس عكٕ٘ٞ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ، ٔكٔذ جُطحٛش ذٖ ػحؽٞس، ُ ٣ٞ٘شُطجُطكش٣ش ٝج (13

ه(، -،)دذ٤شٝش–، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ؼرذ جُوحدس ػٞدزُ ،جُطؾش٣غ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ ٓوحسٗح  ذحُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ (14

 ش(-)د

ٖٓ خالٍ ًطحذ٢ ئ٣نحـ جُٔغحُي ُِٞٗؾش٣غ٢ ٝؽشـ جُٜٔ٘ؽ جُٔ٘طخد ُِٔ٘ؿٞس، ُِقحدم          ضطر٤وحش هٞجػذ جُلوٚ (15

 ش(.-عرٜح، )د -ػرذ جُشقٖٔ جُـش٣ح٢ٗ، ٓطحذغ ٤ُر٤ح

 دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ضكو٤ن: ئذشج٤ْٛ جألذ٤حس١ ، ،(816ٛشش، ُِؿشؾح٢ٗ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ ػ٢ِ )جُطؼش٣لح (16

 ٛ.1405 ،جأل٠ُٝ :جُطرؼس ذ٤شٝش،

جُرحذ٠  جُ٘حؽش: ؽشًس ٌٓطرس ٝٓطرؼس ٓقطل٠، ٛـ(1371: شقٔذ ذٖ ٓقطل٠ جُٔشجؿ٢ )، ألضلغ٤ش جُٔشجؿ٢ (17

 .ّ 1946 -ٛـ  1365جُطرؼس: جأل٠ُٝ، ، جُكِر٢ ٝأٝالدٙ ذٔقش

 .ٛـ 1422 ،٠ُٝجُطرؼس: جألعٞس٣ح، -دٓؾن، جُ٘حؽش: دجس جُلٌش، ٞٛرس ذٖ ٓقطل٠ جُضق٢ِ٤، ُجُطلغ٤ش جُٞع٤و (18



 ته وغايته، نشأته وأبرز خصائصهالتشريع اإلسالمي: حقيق

151 
 

،  ٝجُطٞص٣غ جُ٘حؽش: دجس ٜٗنس ٓقش ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش، ٔكٔذ ع٤ذ ه٘طح١ٝ، ُجُطلغ٤ش جُٞع٤و ُِوشإٓ جٌُش٣ْ (19

 ّ.1998-1997ّ، جُطرؼس: جأل٠ُٝٓقش ،  -جُوحٛشز ،جُلؿحُس

د٣س ، جُغؼٞ –، دجس جُلن٤ِس ، جُش٣حك كش٣ْ ، ُؼرذ جُشقٖٔ ذٖ عؼذ جُؾطش١ ضو٤ٖ٘ جُؾش٣ؼس ذ٤ٖ جُطك٤َِ ٝجُط (20

 ٛـ.1426جُطرؼس جأل٠ُٝ، 

ضكو٤ن: ٛؾحّ ع٤ٔش  ،(671ٛجُؿحٓغ ألقٌحّ جُوشإٓ ،ُِوشهر٢ أذ٢ ػرذ هللا دمحم ذٖ أقٔذ جألٗقحس١،)ش: (21

 ّ.2003- ٛ 1423جٌُِٔٔس جُغؼٞد٣س، هرؼس   -جُرخحس١ ، دجس ػحُْ جٌُطد، جُش٣حك

 .1982ج٣ٌُٞص ، جُطرؼس: جأل٠ُٝ، -الـخقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، ُؼٔش ع٤ِٔحٕ جألؽوش، جُ٘ؾش : ٌٓطرس جُل (22

- ٛ 1409جُٔ٘قٞسز، جُطرؼس جأل٠ُٝ –خقحتـ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٤ٔٓٝضجضٜح، ُِغ٤ذ عحذن، ٓطحذغ جُٞكحء  (23

1988.ّ 

 ش(.-،د ه-ج٣ٌُٞص، )د–ُؼرذ جُٞٛحخ خالف ، جُ٘حؽش: دجس جُوِْ خالفس جُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ،  (24

(  ـٛ 1252 :ش) جُك٘ل٢ جُذٓؾو٢ ػحذذ٣ٖ ذٖ ػٔش ذٖ أ٤ٖٓ دمحم ٖػحذذ٣ الذٖ جُٔخطحس، جُذس ػ٠ِ جُٔكطحسسد  (25

 .ّ 1992-ـٛ 1412 جُػح٤ٗس، س:جُطرؼ ُر٘حٕ،  -ذ٤شٝش جُلٌش، دجس :جُ٘حؽش

 ش(.-، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ذ٤شٝش، )د ٛ 275، ش دجٝد ع٤ِٔحٕ ذٖ جألؽؼع جُغؿغطح٢ٗ  عٖ٘ أذ٢ (26

ٕ(، جُطرؼس: -٤س، ُؼرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا جُذس٣ٝؼ، )دجُؾشجتغ جُغحذوس ٝٓذٟ قؿ٤طٜح ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعالٓ (27

 .ٛ 1410جأل٠ُٝ 

(، ضكو٤ن:  أذ٢ ض٤ْٔ ٛ 449ؽشـ فك٤ف جُرخحس١، الذٖ ذطحٍ أذ٢ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ خِق ذٖ ػرذ جُِٔي )ش:   (28

 .2003- ٛ 1423جُغؼٞد٣س ، جُطرؼس جُػح٤ٗس  –٣حعش ذٖ ئذشج٤ْٛ ، ٌٓطرس جُشؽذ، جُش٣حك 

جُطرؼس  (، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ676ٛ،٢أذ٢ صًش٣حء ٓك٢ جُذ٣ٖ ذٖ ؽشف)ش:ؽشـ ٓغِْ، ١ُِٝٞ٘  (29

 .1392ٛجُػح٤ٗس، 

 ٓإعغس : جُ٘حؽش( ٛـ1420 : ش) ٗٞـ جُكحؼ ذٖ جُذ٣ٖ فشٗحدمحم  جُشقٖٔ ػرذ أذ٢ ُألُرح٢ٗ دجٝد، أذ٢ فك٤ف (30

 .)ش-د ه،-د) ،ج٣ٌُٞص ٝجُطٞص٣غ، ُِ٘ؾش ؿشجط

 ػرذ أذ٢ ُِرخحس١ ٣حٓٚ"ٝأ ٝع٘٘ٚ ملسو هيلع هللا ىلص هلل سعٍٞ أٓٞس ٖٓ جُٔخطقش جُقك٤ف جُٔغ٘ذ جُؿحٓغ" جُرخحس١ فك٤ف (31

 جُ٘ؿحز، هٞم دجس : جُ٘حؽش فش،ٗحذٖ  ص٤ٛش دمحم :ضكو٤ن ،(ـٛ 256 :ش)جُؿؼل٢  جُرخحس١ ئعٔحػ٤َ ذٖج دمحم هلل

  .ٙ 1422 جأل٠ُٝ، : جُطرؼس

 ذٖ ٓغِْ جُكغٖ ذ٢أل ،"ملسو هيلع هللا ىلص هللا سعٍٞ ئ٠ُ جُؼذٍ ػٖ جُؼذٍ ذ٘وَ جُٔخطقش جُقك٤ف جُٔغ٘ذ" ٓغِْ فك٤ف (32

 -ذ٤شٝش جُؼشذ٢، جُطشجظ ئق٤حء دجس: جُ٘حؽش جُرحه٢، ػرذ كإجد قٔذ :ن٤ضكو ج٤ُ٘غحذٞس١، جُوؾ٤ش١ جُكؿحؼ

 .)ش-د ه،-د، )ُر٘حٕ

 ّ.2003ه(، -جُوحٛشز ،)د –ػِْ أفٍٞ جُلوٚ، ُؼرذ جُٞٛحخ خالف ، دجس جُكذ٣ع  (33

 ذ٤شٝش ،-دجس جُٔؼشكس ،(852ٛذٖ دمحم )ش:كطف جُرحس١ ؽشـ فك٤ف جُرخحس١، الذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗ أقٔذ  (34

1379.ٛ 

(، 1331ٛك٤ل جُوذ٣ش ؽشـ جُؿحٓغ جُقـ٤ش ٖٓ أقحد٣ع جُرؾ٤ش جُ٘ز٣ش، ُِٔ٘ح١ٝ دمحم ػرذ جُشؤٝف، )ش: (35

 ّ.1994مرو ٝضقك٤ف: أقٔذ ػرذ جُغالّ ،دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،ذ٤شٝش ، جُطرؼس جأل٠ُٝ 

 ّ.1988دٓؾن، جُطرؼس جُػح٤ٗس جُوحٓٞط جُلو٢ٜ، ُغؼذ١ أذٞ ؾ٤د ، دجس جُلٌش ،  (36

 

 

 



 "020 -281"  0202، 17)العلوم اإلنسانية واالجتماعية( العدد  مجلة البحوث األكاديمية 

 

155 
 

 : -- Updated 04/04/2006 جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ (37
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: ، ضكو٤نٛـ(170: شػرذ جُشقٖٔ جُخ٤َِ ذٖ أقٔذ ذٖ ػٔشٝ ذٖ ض٤ْٔ جُرقش١ ) ٢أذ ، ُِلشج٤ٛذ١جُؼ٤ًٖطحخ  (38

 ش(.-ه، د-، )دجُ٘حؽش: دجس ٌٝٓطرس جُٜالٍ،  ئذشج٤ْٛ جُغحٓشجت٢ .ٜٓذ١ جُٔخض٢ٓٝ، د .د

أػحد ذ٘حءٙ ػ٠ِ جُكشف جألٍٝ ٖٓ  ٌٓشّ،أذ٢ جُلنَ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ دمحم ذٖ الذٖ ٓ٘ظٞس ،جُٔك٤و  ُغحٕ جُؼشخ (39

  ّ.1988جُؿ٤َ ذ٤شٝش، جُطرؼس جأل٠ُٝ دجس  جٌُِٔس ، ٣ٞعق جُخ٤حه

 جُشقٖٔ ػرذ  :ضكو٤ن ،(ـٛ 728شْ )جُك٤ِ ػرذ ذٖ أقٔذ جُؼرحط أذ٢ جُذ٣ٖ ضو٢ ض٤ٔ٤س الذٖ ،جُلطحٟٝ ٓؿٔٞع (40

 (ه-،)دجُغؼٞد٣س جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس -ر٣ٞسجُ٘ جُٔذ٣٘س جُؾش٣ق، جُٔقكق ُطرحػس كٜذ جُِٔي ٓؿٔغ: جُ٘حؽش دمحم ذٖ

1416 ٙ. 

ه(، -ٓقش )د–جُٔذخَ ُذسجعس جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس،  ُؼرذ جٌُش٣ْ ص٣ذجٕ، دجس ػٔش ذٖ جُخطحخ جإلعٌ٘ذس٣س  (41

2001. ّ 

جُوحٛشز، جُطرؼس: جُػح٤ٗس ،  –جُٔذخَ ُذسجعس جُلوٚ جإلعال٢ٓ، ُٔكٔذ ٣ٞعق ٓٞع٠، جُ٘حؽش: دجس جُلٌش جُؼشذ٢ (42

 ّ .   2009 -ـ1430ٛ

جُشٝٓح٢ٗ ٣طرؼٜح ٗظحّ ُِٔٞجس٣ع، ٗوِٚ ئ٠ُ جُؼشذ٤س ػرذ جُؼض٣ض ك٢ٜٔ ، دجس جٌُحضد  ٓذٝٗس ؾٞعط٤٘حٕ ك٢ جُلوٚ (43

 ّ.1946ٓقش، جُطرؼس: جأل٠ُٝ،  -جُٔقش١ ، جُوحٛشز

ضكو٤ن: ؽؼ٤د جألسٗإٝه ٝآخش٣ٖ، ٓإعغس جُشعحُس، جُطرؼس: ،241ٛٓغ٘ذ جإلٓحّ أقٔذ ذٖ دمحم ذٖ ق٘رَ، ش (44

 ّ.1999 - ٛ 1420  جُػح٤ٗس

، جُؼقش٣سٌٔطرس جُ ذؼ٘ح٣س : ٣ٞعق جُؾ٤خ دمحم، جُٔقرحـ ج٤ُ٘ٔش، ألقٔذ ذٖ دمحم ذٖ ػ٢ِ جُل٢ٓٞ٤ جُٔوشب، (45

 ّ.1996جُطرؼس: جأل٠ُٝ، ،  ذ٤شٝش

 ّ.1999- ٛ 1420ٓؼؿْ جُوحٕٗٞ ، ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س جُوحٛشز، ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُؾإٕٝ جُٔطحذغ جأل٤ٓش٣س ،  (46

ّ ،)هرغ 1988ذ٤شٝش، جُطرؼس جأل٠ُٝ   -جُؿ٤َ دجس  جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س، ٤ُٞعق جُخ٤حه، ٓؼؿْ جُٔقطِكحش (47

 مٖٔ ٓؼؿْ ُغحٕ جُؼشخ جُز١ أػحد ضشض٤رٚ( .

 جٌُِٔٔس جُغؼٞد٣س  -ص٣غ ، جُش٣حك، دجس جُؼحفٔس ُِ٘ؾش ٝجُطِٞلظ٤س، ُرٌش ذٖ ػرذ هللا أذ٢ ص٣ذٓؼؿْ جُٔ٘ح٢ٛ جُ (48

 ّ.1996-ٛ 1417جُطرؼس: جُػحُػس، 

 (.ش-ه،د-د) جُذػٞز، دجس : جُ٘حؽش ،( ٝآخش٣ٕٝحش، جُض أقٔذ) ،ُوحٛشزس ذحجُؼشذ٤ جُِـس ٓؿٔغ جُٞع٤و، ؿْجُٔؼ (49

 .ٛ 1403ُر٘حٕ، جُطرؼس جأل٠ُٝ  -، دجس جُـشخ جإلعال٢ٓ ذ٤شٝش ػرذ هللا ٓؼِٔس جُلوٚ جُٔح٢ٌُ، ُؼرذ جُؼض٣ض ذٖ (50

جُطرؼس  ذ٤شٝش، -جٌُطد جُؼ٤ِٔسدجس  ،(ٛ 604ٓلحض٤ف جُـ٤د، ُِلخش جُشجص١ دمحم ذٖ ػٔش جُط٢ٔ٤ٔ، )ش: (51
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