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 تسى اهلل انرمحٍ انرحيى
 يقديح انثحث

احلمددددرب برعباٍ،ددددصػن بااٍالدددد أبااٍّدددد  بلددددؼبسذنيبإبْنددددص باـددددنرباػ ـدددد ن ببْن ددددصب

بدمر بالؼبآٍهباصحْهبسمج،ن......اص،ددددددر:::

إنباٍّددددد  بقم بن دددددسبٍ   ددددد  باـددددد نسبٍ ددددد  ا باع،دددددصرأبٍ دددددربنص با دددددوبٍددددد با ـددددد   ب

انددنب ددساباـددمهب بياددلبنددنباػ، ددوببسنبأل دد باحلدد عبزبإرضبإٓبانصدضدده باا ب ددوباٍّدد  ب ب

ک  ک  گ         گ  ژ ديصلص؟بٌحبسرـلبرـوٍهبص ـصٍسباٍّد  بااٍ ةدسبٍ ،دصثبًدصببض،دصه ب

ژگ       گ  
(1). 

اا ـدد  بثبألف ددامبص،ددحنباٍّدد  بَددرباحلدد اع بصددلبرددصازلبإهباٍّدد  برددصلبٌددلبر  ب

بآل را بل ناص.ع ىباجلحداتبـصػاصباع  ب

اإفدددفصٍنسباجلحلدددصتباٍ ددديبضدددرلوبٍ ، دددامبٍنّدددابزبا ـددد   باإبدددحبزبإيفدددصرباخلصق دددس ب

يْ،ددصل امبتددأ باسطددلبار بنددنبـددرربً نددل بااٍ دديبصددصرتبل نددرأبندد بنددد ارباٍدد نن بإنب

بدب دديباػحد رباٍدد تنابٍ ّد ور باك دداب بدباٍددناباٍدرألن اٍ فد أباعديباٍّدد وربصدصرتباٍ فدد أ

ضّؽبغ امبإيفصرباخلصق سبدانبن صًشسبسابن اظ،سبع ىبسغستب سلبإيفصربض كباجلحلصتب

اٍّدد ن سبع ددىبصددصرتبزبإلددحن باسصددْح صبزبذألددلبإنددم باًددربألفددونبنددنبصددنبسـددْصعبضْ دديب

 ددسلبإيفددصر باجددوا بساباٍ  ددصيابلددؼباٍّدد آلس بسابص،ددةبأرا باٍ  انددس بانددنبأرا باٍ  انددسب

دباٍددري باظاددصدباٍآل دد  بيلاددصدباٍددري بل  ددهبآل ددرا  باظاددصدباٍ دديبضْ  اددصبص،ددةباٍ، ددوببظاددص

اٍآل  بدبزبًوبباٍْ،ةبدبل  هبيّصدباٍ، نرأ بال رباٍْحثباآـ  الدص ببلدربسنباٍ، دسبااعدرأب

                                 
 ( . ٚٓٔ( سورة األنبياء، اآلية )ٔ)
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زباجلاصدألن با يبآل را بصم، ىبسنبأغ بٍوبال درابلدؼباٍدرلوأ بسابلدؼباػّ ،د، ن بساب

ٓل ددرا  بساباٍودداعبيندده بسنددصباٍددرلوأبإهبا ـدد  بيدد برادد بٍودد اباػّدد من بي ق ْددهبنددنبسظددلبا

ضفددددنبإٓبصددددصحلوارباا ً ددددصع بيددددصػ، ؾبزباٍف دددد باٍددددرلوأ بيددددصنبن ،و ددددصبًوض ددددوا بااجلاددددصدبب ّددددهب

اإلددرادباٍ دددوأبندددصب ددمبإٓبلم ندددسبردعبًٍغددد بع ددىبألددد ابضفدددصيدباٍ ددوا بسابض وًادددص بيددد ب رطدددهب

ببسصدد   بٍددسابيدد حنبزبعصظددسبإهبن اظ،ددسبسيفصربددص بب ّددهبصصٍ  ددصب باصصٍ ددصشبيدد بألفددونب  ددصربً ددص

أل ْودديبسنبب صددر ص باب فدد بيناددص بآببّددم بٍوؽبددصبسنبألددرغلبزبل وٍ ددصبسيفددصرابغصق ددس بيفددنب

بعصرـصبلؼبسيفصرر.

ال ددرنصبصح ددابزبنوَددوعباٍّدد  بضْددنبسنبا ـدد  بدألددنباٍّدد  بصصن نددصز بي ددربص،ددثبا ب

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : باص ناباحل عباـد   ص بًدصببض،دصهبْيباٍ ةسبص ـصٍسباٍّ  بإهباٍ،صث

ژٻ  ٻ
(1) . 

امتندد تباٍ، ًددصتباٍراٍنددسبزبا ـدد  بص مددصبًصنددابندد باٍوددؽبلددؼبسصددوبب ددي باٍ ،ددصرني ب

ااٍؾ باٌ انسبا بّصن بااٍ،راٍسبااػّصااأ بااعؿا باٍ،اودبااػواطنق بااٍ ،صانباٍدراشبَدرب

ٍ ،ردألددسباٍ  صينددسباىؽ ددصبنددنباػْددصدلبااٍ دديباصددلبإٍناددصبآل ددرا  بااحل ألددسباٍرأل نددس بااعددؿا با

اٍ،صثبص،رباأل تبننباحل اعباػّ ، أبغصصسبص،رباحل صنباٍ،صػن نبإاهبااٍ صبنس بي عرطواب

ب ن سبإنمباػ حرأباٍ يبهترنيبإهباٍّ  ب.

اندددنبس دددمبإـددداباٍ ددديبسـّددداصبا ـددد  بسٓبألددد ىمبسعدددربلدددؼبل ندددرأبن،ن دددس بًدددصببض،دددصه ب

ژڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ
(2) 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ژ اننبطمبظ،لباكن سباٍ ـوبباسن هبننبص،رلباٍْ غبًصببا بض،صه ب

                                 
 ( .ٜٜ( سورة يونس، اآلية )ٕ)   ( . ٜٖ( سورة احلج، اآلية )ٔ)
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ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
اسىدددددددددد عبص،،ددددددددددامب (1)

 واراباٍّ  بي لمبسنبإصلبزبا ـ  باحل عبي ذنبصسٍك بارصامباٍف  بع ىبٌصدبسنبأل

صصحللدددصع بابزددددبسنبا ـددد  بسعددددصطباٍّددد  بصو ٍددددسبندددنباٍ ٌددددصت بإـصـدددنسباٍ دددديبض،دددمبًنمددددسب

بدبزبدارب اٍّددد   بار، دددهبسصددد   بن ادددصبسنباٍّددد  بل دددمبلدددمباٍدددساتبا جندددس با ندددسبس دددلباجل دددس

خلصمتدسبندنباٍّ  بدباٍّ   باظ،لباٍّ  بب نسبٕن  دص باسنصبدص بٕ دلبذن  دص باافد  اباٍ ـدصٍسبا

ااغ  مبسلظمبسرٌصنبا ـ  بصه باٌ  أبضف اربٍ ظبباٍّ  بلؼب دساباٍ حدوببدبزباٍ د آنب بنصدضه

بدبندددنبفددد بهبسنبألدددوًظباحلدددواس باألوظدددهبإيفدددصربإهبظ،دددلباٍّددد  ب دددوبًدددصبونباحلندددصأ ب ااٍّددد س

يصػّدد مبنددنبـدد مباٍ ددصسبااٍفددونبن ددده بإذبغ ددقبا با بّددصن باسـددف هبإرضبأل،م  ددص بًدددصبب

ژىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  ژ  :ض،صه
ک  ژ اسن لبسنبألّصثبٌلبنصبيناصبًدصببض،دصه ب (2)

ژک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
(3) 

اآغىبصنباٍ صسبمجن،ص  بصصل ْصربإصلباٍواعر باظ،دلبىصألدسباٍوظدودباٍّد  باٍدسعبٓبال درا ب

 ألس.ينهبآبك م باجصدنيبإهب  نقباٍ،رببااخلؽبٍ ْو

ددد فونبغّدددصت بابابحددنباٍندددو بزبعصظدددسبنصـددسبإهباٍّددد    إذابثبأل ح دددقباٍّددد  بٓبب، ددمبندددراـب

ربض ش بصنباٍ،دصث بغصصدسبابحدنبب،دنجبزبظدوبن  اد  باسالدصتب  دصبا  دصر ب احل عباٍ واألسباٍ يًب

باننب  صبسصْ باٍّ  بضارأبٍن ح قباٍ  ر بااٍ غص بصرٓبننباحل عبااٍرنصر.

ب

ب

                                 
 ( .ٙٗ، ٘ٗ)( سورة األحزاب، اآليتاف ٔ)

 ( .ٔٙ( سورة ىود، اآلية )ٕ)

 ( .٘ٛ( سورة األعراؼ، اآلية )ٖ)
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 صص س اٍرراـصتباٍّ

ْ اب ساباٍْحث باًرباً،ُابلؼبص،ٍةبن اص باننب سلباٍف    ب  صربدراـصتـب

بدب دددددصبونباٍّددددد  بزبا ـددددد  بػمٍ دددددهبد/بدمدددددربق ،دددددابى نمدددددي بط بنف ْدددددسباػ،دددددصرني ٌ دددددصع ًب

آـددف ررألسباأل دد بزبطحبحتددسبصدد حسبنددنباٍ آلدد باٍفْددؽ باظددص بزبط طددسبسصددواع باٍْددصعبإاب بنددرغلب

سرص،ددددسبيالددددوبب ددددي باٍ الددددلبإاب باٍّدددد  بزبا ـدددد   باأل حددددر ب دددداب ددددساببإهباٍرراـددددسبا  دددده

اٍ الددلبلدددنباجلادددصد بابظ ألددسباحلددد عباػ رـدددس باغنددوببا بنٌدددظس.بااٍ فددد أبزب ددساباٍ الدددلبضدددرارب

عوببسنباجلاصدباٍريصليبألمفنبسنبألراربزبع  سباٍّد  بسندصباجلادصدباجلدونيبيند  ةبدلدواباٍّد  ب

ا اٍددسعبألمفددنبسنبأل اددمبنددنبأألددصتباٍ دديبضددرلوبٍ   ددصببازباٍ الددلباٍ ددص ببنددنبسـصـدداص بابأل ألددلباٍ دْد

أل حدر بلدنباٍ  ظدنمباٍدراشباٍدد ا نبٍدراربا ـد   با داب دساباٍ الددلبأل حدر بلدن باٍ  دهباٍ   نددرعب

ددددصبونباٍّددددد  ب )ب ددددرباض، نددددقمل باٍ ،دددددصثبداران بإـدددد  باعدددد ع.بازباٍ الدددددلباٍ صٍددددثبأل حددددر بلدددددنًب

 باظدو  بوبنس باأل حدر بيندهبلدنبض، ألدامباٍ دصبونباٍدراشبا ـد نيا ـ نيباظو  باٍ صلرأباٍ صب

ا  هبباٍ صلرأباٍ صبوبنسبا ـ ننس بازباٍ اللباٍ اص  بأل حر بلنبسصوبباٍ صبونبا ـ ني 

نْح دددصن باػْحدددثبإاب ب رألدددربن، دددىباػالدددآل حصتباٍدددواردأبزباٍ الدددل.بااػْحدددثباٍ دددص  بأل حدددر ب

صبونباٍّ  با ـ ني  با يباٍ  آنبااٍّ سباا مجصعبااٍ، ني......بلنبنالصدرًب

ااٍْصعباٍ ص با وبص، وان بزباٍ، ًصتباٍراٍنسبزبا ـ   ب  دهبط طدسبيالدوب باٍ الدلبإاب ب

زبسفخصصباٍ صبونباٍراش.بااٍ الدلباٍ دص  بآظ ادصدباٍّد آلص بااػ،ص دراتا.بااٍ الدلباٍ صٍدث بزب

بٍ ظص باٍ  الما.بظص باحل،صرضنبااٍ ظص باٍرص ونصدابااا

ااٍْدددددصعباٍ صٍدددددث بزبإندددددوابباٍراٍندددددس با  دددددهبسرص،دددددسبيالدددددوبباٍ الدددددلبإاب بإمدددددصرباٍراٍندددددس ب

ددصبونباٍ ،ددص   بطددمبغدد مبصح ددهبصْددصعبن حددقبااٍ الددلباٍ ددص  بزبسعفددص باٍْحدد  بااٍ الددلباٍ اصدد  بزًب

ب.ص، وانبزبض و باٍْن س
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رباٍدد ةنباٍآلنددصر باأل دد باٍف ددصعبزبٌ ددصع باٍّدد  بنْددصدلبان ددص نم با ددوبٍ ددرٌ ور/بلددمبصددنبلْدد

،سببنْصعدددث باػْحدددثبإاب بن دددص نمب ددْد ،نبصددد حسبندددنباٍ آلددد باٍفْدددؽ باظدددص بزـب ن دددسباطددد  باـددْد

اٍّددد  بزباٍ ودددس بال دددرباٍ  ادددص .بااػْحدددثباٍ دددص  با ـددد  بدألدددنباٍّددد  .با دددر ب  دددهبلدددنبب آل دددنب

 بندنبسـدح با بض،دصه بااٍ د آنباٍفد ألمبإاه بنفصبدسباٍّد  بزبا ـد   با در بينادصبلدنبسنباٍّد 

ب  در بلدنباػددمن نباندصبأل ْوديبسنبألفوبددوابل ندهبنددنبغ دق بٌدحبلمددلبا ـد  بلدؼببوددٌب مدسباٍّدد  

ااػْحدثباٍ دص ب در بلدنبسـدداباٍّد  بان ادصباٍّد  بزباٍ، نددرأ بااٍّد  بزبعندصأباٍ د دباخلصصددس ب

ون با دددر بزباػْحدددثباٍ صٍدددثبلدددنب  ندددقباٍّددد   بااٍّددد  بزباٍ، ًدددصتبا بّدددصبنس باٌ صٍدددسباحل ددد

ددد  ب ااحلصظدددسبإٍنددده بادارتباٍ فددد أبزب دددساباػْحدددثبلدددؼبسنباٍ دددوأب ددديبعصرـدددسبٍ ّددد   بيادددساب دددوـب

إًوألددص بازباػْحددثباٍ اصدد ب ددر بلددنبنْددصدلباٍّدد   با دديباٍ،اددر بال ددرباٍسنددس باإنددصنبااجربددس.ب

صص ـد  .بي حدر بلدنبن ادو باٍّد صرأ بااٍّد صرأببااػْحثباخلصنا ب در بلدنباٍّد صرأ باصد  اص

زبا ـددد   بان ادددو بنالدددآل  باٍرص ونصـدددنس باةصألدددسباٍّددد  ا بااػْ،دددوطن بااػْحدددثباٍّدددصدسبٌدددصنب

ص، ددوان بإلددرادباٍ ددوأبحل ددظباٍّدد  .با ددر بلددنباػ اددو باٍ وددوعب لددرادباٍ ددوأ بانوددالنسبإلددرادب

طدمب باـدصتلبصدنصبسباٍّد   با ديباٍوعدرأبااٍ حدصٍامباٍ دوأباسبدواعبإلدرادباٍ دوأبااػْحدثباٍّدصص بلدن

باخلصمتس بايناص بص،ةباٍ  صتج باسمهاصبسنباٍّ  بزبا ـ  بعصٍسبسصن س.

األ ددد بزبب ٌ ددصعبا ـدد  بدألددنباٍّدد  بٍ ددرٌ ور/بٌددد  بع مدديبي عددصت بط بداربإيددصنباٍ، صنددس

اقْن، ددهبزبا ـدد   بن ددسباتّددنبصدد حسبنددنباٍ آلدد باٍالددوؽ باأل حددر بينددهباٍفصضدد بلددنباٍّدد   ب

صعب  ندقباٍّد   بااٍّد  ب دوباٍ صلدرأباٍراتمدس بااحلد عباـد   ص  بااٍّد  بزبل دب ااـدصتلباسـْد

اٍ ـددددصٍس بااٍّدددد  بزباٍ، نددددرأ بااٍّدددد  بزباػ،صن ددددس بااٍّدددد  بزباٍ ،ددددص  بااٍّدددد  بزباحلددددوار بطددددمب

ب ر بلنبص،ةباحل ونبن اصبعقباحلنصأبااٍف انسبااحل ألسباىؽ ص.
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دنرب ا  صرٌب  بسغ اب رطابلنباٍّ   بن اص باٍّ  باٍ،صػيباا ـد   بٍسـد صذباٍشدنس/ـب

دد  باٍ،ددمؽبااٍْنددابااػل مدد بااٍ،ددصث اٌ ددصعباٍّدد  بب ًآلدد  بط دارباٍوددانباأل حددر بينددهبلددنـب

اػ  ددددددودبببادبددددددنابراسا بط بدارباٍف ددددددصعباٍ،دددددد  باأل حددددددر بعددددددوببغ صألددددددصباٍ دددددداعبزباٍوددددددنب

ددد ؽابط بدارباجلندددلبإاـدددأ باٌ دددصعبا ب دددرألثبلدددنبيندددهباأل حدددر بإردنب–ٍّددد  بسآبٍددددباسارعـب

باٍّدد  بإعدد ببعددوببااٍ ددص  بسآباٍرألم  اقنددس بإابباٍ الددلبيالددوببغدد ببنددنباٍّدد  بنّددصرات

باٍّدد  بص ددص بلددنباٍ الددلب ددساب ددابا ددر بانّدد لراتببصًالددسبع  ددصت بااٍ صٍددثباٍ رألمددسبصددصٍآل ن

بٍ اص ب ر بلنباٍّ  باٍ، ع..اباٍ اللباز باٍّ  باصن س

اًددربعددصابباٍْصعددثبنددنبغدد بباق لددهبلددؼباٍرراـددصتباٍّددصص س بسنبأل حددوبن حددى بأل،ددنامبنددنب

غ ٍدددددهبظرألدددددرابإهب دددددساباػوَدددددوعبفدددددرألربإمهندددددس:ب كادددددصربصددددد ا أبا ـددددد  بندددددنبآل دددددرا بااٍ، دددددامب

ذعبإٓبٍ ّددد   بباا ر دددصع باسنبا ـددد  بندددصبظدددص بإٓبٍنشدددن باٍّددد  بزبإرض بع ددديباجلادددصدبندددص

ادي باٍسألنبأُل ّدرانبزبإرض بآبألؿٌدونبٍ  دصسبع ألدسباٍ،ْدصدأ بسابع ألدسباٍ، ندرأ باي ّد سبع ألدسب

اٍ، ندرأب ديبسنبثددر بض دصرعبصددنبسصدحصعباٍ، صتددربصدرٓبنددنباحلدصظ باٍ  زددباٍدسعبألّدْد باٍفد لبصددنب

 نباػّدد مببينّدد مبٌددحباٍ دصسباي ّدد سباٍ  ددصرعب دسلبر،ددلبصددصع باٍ، نددرأباػودصأل أبرصددحبأل،لدد بصد غ

رألحبن بسصحصعباٍ، صتربإغ ا.ب بي،لباٍ لصرًب

ااٍ الدددلباٍ ددد آ بصدددنبسنبا بض،دددصهبندددصبس  دددكبإندددمباٍّدددصص سبٍف ددد  م بيف ددد  مبل وص دددهباٍ دددصرب

رباٍّ  . باعر ص باإبحبٕظلبيّصد مباٍسعب وَب

صضدلبس عدرابٍف د ل بيدصػ، ؾبزباٍف د بازباٍّؽأباٍ ْوألسبألظا بٍ صبع ألسباٍ، نرأباسنبرـوببا بنصًب

دصض امبندنبسظدلبآل درا با دوب  دصبن دسبٍّنصـدسباٍ د آنباٍفد ألمبان الدهبزبن،صن دسب اٍرلوأبي أ باإبحًب

بسصحصعباٍ، نرأباػوصأل أ.

ب
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بغآلدددسباٍْحدددث 

اضشددد ملبغآلدددسباٍْحدددثبلدددؼبمتاندددر باأل ،دددمنباٍ ، ألدددامبصم ددد داتبل دددوانباٍْحدددثباـددد سب

بمباٍ وصنصتبااٍ  صتجبٌحبألم اغصمتسبضش ملبلؼبس ب نْصعث

باػْحثبإاب بنفصبسباٍّ  بزبا ـ  .

باػْحثباٍ ص  بظاودبا ـ  بٍ ح نقباٍّ  .

 اػْحثباٍ صٍث باٍّ  بانوالنسباجلاصد.

باػْحثباٍ اص  باٍّ  باا ر صع.

باػْحثباخلصنا بىصألسباٍّ  بزبا ـ  .

ب باسط لبلؼباٍواً باػ،صس.اػْحثباٍّصدس بعصظسباٍ صسبإهباٍّ 

بغصمتسباٍْحث باضشملبلؼبس مباٍ وصنصتباسص زباٍ  صتج.

بن اددجباٍْحدددث 

ـددددونيبسضْدددد بزبصح دددديباػدددد اجبآـدددد   اتيباذٍددددكبص  ْدددد باٍ الددددوصباٍوددددلنس باسًددددوابباٍ، ددددح ب

باػ ،  سبصصػوَوعبابّلاصبزبنوَوعبااعر بسنصبغآلواتباػ اجبي  م لبينحبألم 

ب الوصباٍ  آبنسبن بل ابأألصتبإهبنواق اصبن بذٌ باـمباٍّورأبارًمبأألس.بض ْ باٍ-1

بض ْ باٍ الوصباٍ ْوألسبن بخت ألجبإعصدألثبااحلفمبل ناص.-2

 ذٌ بسفا بسًوابباٍ، ح باػ ،  سبصصػوَوع.-3

 سغ مبص  مباٍ وصنصتبااٍ  صتجباٍ يبضوص ابإٍناصبننبغ بباٍْحث.-4

ب
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 متهيـــد: 
 هحاخ انثحثحتديد يصط

ض آلددددصأل بيفدددد أبسنبا ـدددد  بظددددص بٍنوّددددلباٍددددربنصبنددددنباٍف دددد بىّدددد   باارضددددْأبل ددددرباٍددددْ،ةب

ا ر صعبصص ـ   بيالبإصلبزبا ـ  باٍّ  بس باحل ع؟با لبألمألدربا ـد  باٍ ،دصألجب

اٍّد ميبند باٍ،ددصث؟با دلبألمألدرباحل ألددسباٍرأل ندس؟بس بظددص بٍن صضدلباٍ،دصثبٌ دده.باألوّدلبإرضبنددنب

ّ  ؟ب  صرببالوصبضرلوبٍ ح ع باسغ ابضرلوبٍ ّ   باـؽأباٍ ـوببصدؼبا باٍف  بى

ل نددهباـدد مبضددرببلددؼبظاددصدباٍددري  باظاددصدباخل  ددص بزبكددص  لبألددرببلددؼباٍآل دد ؟بيدد ألنباحل ن ددسب

 لبا ـ  بدألنبـ  بس بدألنبع ع؟ب لببحنبذٌص بس بساصدنص ؟بٍفدنبًْدلبسنبس در بلدنب

 حصتباٍْحدددث باذٌددد باجلادددودباٍ ددديبصدددسٍابندددنبسظدددلب دددساباػوَدددوعبٓبصدددربندددنبض، ألدددامبنالدددآل

باٍّ  بلؾباٍّ ن.

ٓ  باػ او باٍ ووعباآصآل عيبٍ ّ  باا ـ     سا

ض، ألدددامباٍّددد  بزباٍ ودددس بظدددص تبندددصدأباٍّددد  بص ٍ دددصظبذ   دددسبزباٍ ددد آنباٍفددد ألمبن ادددصبب-ا

دد  ٍ ددصبا دد ْمملبلددؼبًدد ا أبس ددلباحللددصزابَيَ ن  ـَ ددَ مملبا) ـَ بدب دد ْم
ـِ دد ْم.ب ـَ دد ِْمب ب)  ّ ددَنبِنددَنباٍ َّ ِسألَنبَيَ ُحددواباٍ

دصَػِسبَاَضدْ ِرباحْلَد ْب َّ ُ صَػَِسب بصَِمْ، َدىب باْدُغُ دوابِزباٍاْلد ِْ بَااْػ َّ ُ ُاوابَض ِْاألَ َاصبإَِهباْػ ُْمبَاظ  بَيِإم 
ِ
ِعبَاإِْلآَلدص 

نِب َّ بِنَنباٍ ِ ٌْ ٍَْف َ ُ اابَذٍَِكبصِص ًَ ِسألَنب  ٍ صبا ْ أَلِسب.بَاَسن  ُْمبُذَْ  ُِ وَنبِزبَض ِْاأل ِِهب:بَيِم ُْاْمبَنْنبأُلَوَظُاُهبباجْلِ َيِإم 

ب بَاِندددد ُْاْمبَنددددْنبأُلَوَظُاددددُهبإَِهباٍاْلدددد ِْ ب بصَِمْ، َددددىب ب ددددس  صي  ٌَ دددد َِ ب ـْ دددد َِ ب بصَِمْ، َددددىباْدُغُ ددددوابِزباِ  ـْ إَِهباِ 

ّ  ْببمل1)اْدُغُ وابِزباٍاْل ِْ ا د ْمبدبصّدفونباٍد  بدبإذبمهدصبندنباػّدصػسباثبض َ نباػ،صظمبصنباٍ َّ مبااٍ

ددد ُْم ب َّ ددد ُْمبااٍ  ّ صم، دددىباٍالددد  با دددوبندددصبأل صصدددلبعصٍدددسباحلددد عبااٍ ددداعب بًدددصبباصدددنبن ظدددور بااٍ

                                 
( احملقق: مكتب التحقيق ٖٓٔ - ٕٕٗ( جامع البياف ُب تفسًن القرآف لإلماـ أيب جعفر دمحم بن جرير الطربي )ٔ)

 .ٜٚ٘ص ٖبدار ىجر. ط: دار ىجر. الطبعة: األوىل ج
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دددُثا ُ بَاأُلَمب   ٌ دددبَاأُلدددَس ُ ٌَ اٍاْلددد ُْ  بأُلْ دددَ ُ بَاأُلْف
دددَ مب)ص ددد  باٍددد  ملبأل، دددىبآب ندددصد باإٍ دددصظبمل1)  ّ .بااٍ

ب ـَ ـَ ْمبدب  ْمبدب
ـِ َ مب)  ّ َ مملبصن اصبض صرعبدٓش:بعنثبضشؿربمجن،اصبزبن، ىباٍال   باإذابٌصنباٍ

)ص ددد  باٍددد  ملبأل، دددى بآـ ّددد  باا ذلدددصنباآب ندددصدبااخل،دددوع بيصٓب ندددصدبٍ حدددقبألدددمدعبإهب

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ  اٍالددددد  بزباٍ اصألدددددسبًدددددصببض،دددددصه 

ددَ َمبزباملب2)ژې  ې  ې     ّ ٔألددسبصم، ددىبآـ ّدد  بااخل،ددوع بااخل،ددوعبٍ حددقب ددوبيصٍ

َ ُمبا  ّ ّ  ُْم بَااٍ َّ ُْم بَااٍ َوصٌتبَط ٌَ  باٍ ٍُ َْنَْرَأ بَاِينِهباسعباٍّ  اب صَببَسُصوبُل ًَ ب.مل3)ًمسباٍّ  بب

ااٍّ  ببنصدضهباـ مابا يبزبإصلبض، يباخل وصبننبأيصت بااٍّ  بزبٌلبر ب

دد نس  بأل، ددي بنددصبـدد مبنددنبإذ ـَ دد نص با ـَ ددَ ُمب ّْ َمبأَل
دد ِ ـَ دد نُس بأُلَ ددصُب ب  ّ دد ُ بِزبإَصددل باٍ  ّ ابايصٍ

ددددَمَنْابداَرب ـُ ددددصُ  ب ظ  َيددددصِتابااًددددصبباٍ   ْٔ دددد نِسبِنددددَنبا  ّ دددد ِ بَٕمددددصبدارباٍ  ّ نددددٌلبٍِ َْل  ددددِس بدارباٍ
ًِ َاِن ْددددُهب

بض َ آل َٓ ٍ  ِيب اِتَمِسبا ّ  ِ بَٕمصبداُرباٍّ َنسباٍر  دْوِتبااجَدَ  باٍ ّ  نِسبِندَنباْػَ بَضْ  ىبَاِ َيبَداُرباٍ َٓ  بَا

ـْ ص ا ب.مل4)اإَ

دددوببا بظدددّلبالدددّ   ًَ دددَحصنبِزب ـْ دددصَببَسُصدددوبإِ ًَ ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ا

ٍَْ،ددددَ عبسرص،ددددُسبَسْفددددَنص بَيِم َْاددددص بمل5)ژڦ َوددددسبا ٍُ دددد  بِزب ّّ ٌُ بسّنباٍ ـددددم،ُابدمددددَربصددددَنبأل ألددددَربأَلددددس

دد ن ـَ ددّ مُاب با بـَ
ِ
دد  باـددٌمبنددنبسـددح   ّ دد نس بَاِن َْاددصباٍ ـَ دد َ بمجددُ ب  ّ صبَنالددَرربـددّ ما بَاِن َْاددصباٍ

                                 
بن على،رتاؿ الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي )ادلتوَب: ( لساف العرب: أليب الفضل دمحم بن مكـر ٔ)

 . ٕٜٕص ٕٔىػ، جٗٔٗٔ -بًنوت الطبعة: الثالثة  –ىػ(ط: دار صادر ٔٔٚ

 ( . ٜٓ( سورة النساء، اآلية )ٕ)

دين الرازي خطيب الري ( مفاتيح الغيب: لإلمـا أيب عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسٌن التيمي الرازي ادللقب بفخر الٖ)
 . ٕٖ٘ص ٘ىػ، جٕٓٗٔ -بًنوت، الطبعة: الثالثة  –ىػ( ط: دار إحياء الرتاث العريب ٙٓٙ)ادلتوَب: 

 مرجع سابق. ٜٕٔص ٕٔ( لساف العرب: جٗ)

 ( . ٗ٘( سورة األنعاـ، اآلية )٘)
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ددهبدلددصٌ ب دد  مابسب  ـَ ددسعبُ ددَوبَنالددَررب ٍّ ددصَب بَان، ددىباٍّدد َ با ًَ دد  بفددل .ب  ّ َْددصرربَاَضَ،ددصَه بَاِن َْاددصباٍ َض

ده باض األُ ده ِّ َيدصتبِزبِدأل دهباَبْ  ْٔ صنبصِدَ نبأَلّدَ مبندنبا َّ د  باـدُمبا  ببٍْلْبْ  ّ دصَب بااٍ ًَ اٍ  ْخ دنل.بَا

ددد َ  بُ دددَوبخت دددنٌلبندددنباْػَْفدددُ ال.باسّندددصبب-َااهللبسل دددم-اض األُ دددهب  ّ دددكباٍ
دددسعبأَلم ِ  ٍ ددد َ با  ّ دددهبُذاباٍ إِب 

َّ  ب صَب بااٍ ًَ َيصت.ب ْٔ ـَ نصبٍّ ن هبننبا َميب ـَ نمبَسْعُّْهب
بَلظِ َل بَيُاَوبَفَل بًوعٌّ ّ  َ باٍش  اٍ

غصاأباصِفَب  َنص بٍّ ن اصبننباٍ  
ـِ َمنْاب ـُ َلصَرأباٍاْل ْْس ب

ن باحْلِ َّ باٍ ب.مل1)ٌْ

ااػ، ىبٌحبض ابألراربٌ هبعوبباٍّ نسباٍ يب يباخل وصبندنبأيدصت باطمدسبل ًدسبندصب

صددنبآب نددصدبااخل،ددوعبٍ حددق بااٍالدد   باصددنباخل ددوصبنددنبأيددصت بيمددنباب ددصدبٍ حددقباسدالب

بأيصت باطم ضهباٍالحسبااٍ،صينس.ٍ ال   بي ربـ مبننب

اممصبـْقبأل ْنبسن باٍّ  بأل، يبآب نصدبٍ حدقبصدصٍ،ودأبإهباٍالد  باطم ضدهباخل دوصبندنب

ھ  ژ  ًددددصببض،ددددصه إذا باقم بن ددددسباٍ  دددد  باـدددد نسباٍدددد  اباا ـدددد  بٌ ددددهبننددددلبجددددساب

﮸  ﮹    ﮺  ﮻    ے  ے  ۓ   ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

ژ﮼ ﮽   
ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئژ وقال تعالى: (2)

(3). 
باٍ ، ألامبآصآل عيبٍ ّد   باٍّ  ب وبعصٍسباجرا بااٍّفن س باىنْسباٍ  ًل.بب-

اننباظاسباٍ ظ باٍ،ّدف ألسبااٍّنصـدنسبأل، دي بىنْدسبآَدآل اصصتباٍ، ن دس بن دلباحلد اعب

ب.مل4)اسلحبباٍ، اما

                                 
قق: دمحم عوم مرعب ط: دار ىػ، احملٖٓٚ( هتذيب اللغة: دمحم بن أزتد بن األزىري اذلروي، أبو منصور )ادلتوَب: ٔ)

  ٜٕٓص ٕٔـ، جٕٔٓٓإحياء الرتاث العريب، بًنوت الطبعة: األوىل، 

   ( .ٕٛٓ( سورة البقرة، اآلية)ٕ)
 ( .ٔٙ( سورة األنفاؿ، اآلية )ٖ)

 . ٕٛص ٖٔ( ادلوسوعة العربية العادلية، جٗ)
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باػ او باٍ ووعباآصآل عيبٍْلـ   ب-2

دد ُْمبااٍ ددظبا ـدد  ببض، ألددامبا ـدد  بز َّ اٍ وددس با ـدد  بااٍّدد  بألشددؿٌصنبزبنددصدأباباٍ

دَ َسبَسُصدوبَلْمدٍ ا بااْدُغُ دواب ًَ د َُ .بَا  ّ د ُْمملباٍ َّ ند غوذبندنبندصدأباٍّد   بازبذ دصرباٍالدحصَ بابَا)اٍ

ا س  صي  ٌَ َّ ِْمب ب.بمل2)َاَذَ َ بصَِمْ، َصَ صبإَِهبا ـ  اببمل1)ِزباٍ

اربٍآلنددامبنددنببصعنددسبغ،ددوعبٌ مهددصبٍ حددقبااخلددؽبااٍ،ددرب بيص ـدد  بٌددحبسنبصندد احبافددؿ

 دددددددوبغ،دددددددوعبٍ ددددددد اَبااجلّدددددددربٍ ظدددددددص باحلدددددددقبااٍ،دددددددرببظدددددددص بزبٍّدددددددصنباٍ،ددددددد ع بااا ـددددددد  ب

ٍْ ِددَ اُ بَنددصب ددألَ،ِسبَاا ِ ددألَ،ِس بإِكاددصرباخْلُُ،ددوِعباإِكاددصرباٍو  ِ بِْ َنددصُد.باا ـدد  بِنددَنباٍو  ِٓ دد ُ  با ّْ
ـْ ِ اآ

َماَسضدددىبصِدددِهباٍ  ب ددد   ـَ بَلَ نْدددِهبَا ُ باهلل  ِْدددْي بَصدددؼ 
اٌدددسٍكباٍّددد  ب دددوبغ،دددوعبٍ خدددؽبااحلدددقبااٍ،دددرببملب3)

دددد مبن ددددلملب4)اـددددصت بإغدددد نباحلمنددددرأ بظددددص بزباٍ ددددص  َّ دددد َ باا ـدددد  ملبااػُدددد اُدب اب)املباٍ  ّ )اٍ

دددددَ سَب ًَ دددددَ اَ أبندددددنب ًِ ددددد  باآبِْ ندددددصد بَاِن ْدددددهب ّْ
ددددد  بُ  َدددددصبآـ ِ  ّ ۓ    ھ  ے   ے  ۓ ژ  صصٍ

ژ﮲  ﮳  ﮴  
صلبسَباٍ  آنباٍف ألمببص نباٍ م أباػ ظوأبننباضْصعبا ـ  ب يب (5)

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ : آ  دددددددددرا بإهبق ألدددددددددقبااٍّددددددددد  ابًدددددددددصببض،دددددددددصه

                                 
 ( .ٕٛٓ( سورة البقرة، اآلية ) ٔ)

ىػ(، احملقق: ٙٙٙعبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )ادلتوَب: ( سلتار الصحاح: زين الدين أبو ٕ)
ـ، ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔامسة، صيدا الطبعة: اخل –الدار النموذجية، بًنوت  -يوسف الشيخ دمحم ط: ادلكتبة العصرية 

  ٖ٘ٔص ٔج

 مرجع سابق. ٖٜٕصٕٔ( لساف العرب: جٖ)

زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاؽ احلسيين، أبو الفيض، ادللّقب مبرتضى، الزَّبيدي ( اتج العروس من جواىر القاموس: ٗ)
 . ٖٔٚص ٕٖىػ(احملقق: رلموعة من احملققٌن ط: دار اذلداية، جٕ٘ٓٔ)ادلتوَب: 

  ( . ٜٗ( سورة النساء، اآلية)٘)
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ژک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
(1) . 

هباـدددْلباٍّددد  اب)ندددصبسدنب دددساباٍ ،ْدددؽبأل دددوببصدددصع باٍظددد ببرةدددهبا بلدددنبًوٍدددهبض،دددص

اسصرًهبإبهبااٍّد  ابا دوبندصبألّدفْهب دساباٍدرألنبزباحلندصأبٌ ادصبـد  باٍ د د باـد  باجلحلدس ب

اـ  باٍ،صث.بـ  باٍ،مؽ باـ  باٍ، ل باـ  باجلدوارَ.بـد  باٍْنداباإٍأ باـد  ب

صأ بااٍّدد  بندد باٍفددون بااٍّدد  باػل مدد باإنددس باـدد  باٍْوددباا بّددصبنس.باٍّدد  بندد باحلندد

بدبإٓبزب ساباٍرألنبازب ن با برعباٍفونبااحلنصأ.باٍّ  باٍسعبٓبررلباٍْوألسبدباثبررلبألونص 

ن الددددهبابظصنددددهباذأل، دددده بآبألددددررربلمددددقب ددددسلباحل ن ددددسبٌددددحبألددددررٌاصبنددددنبذانبعدددد عباٍ  ددددقب

فدددددبندددنبذاتدددد باجلص  نددددسباٍ صفددددبنددددنبل صتدددرباجلص  نددددسبزبسلدددحنباٍ،ددددمؽ باعدددد عباٍ  دددقباٍ ص

اسبظم اصباختْآلاصبزبساَدصعباحلندصأ باًدربٌدصنباػخدصقْونبلدسلباٍف دحتبساببند أبأل، يدونبندنب

ر ص امبزباجلص  ندسبن، دىب دساباٍّد  .بإذبٌدصبوابألساًوبدهبندساًص بفخالدنص باأل  دسانب دساباػدسانب

ب.بمل2)اػ أل مل

صصٍ وعنر باآب نصدبٍهبصصٍآلصلس ببا ـ  ب وبآـ ّ  ب بض، ألامبا ـ  بذلص بببببببب

ب.مل3)ااٍؾا أبممصبأل،صدمهصبننباٍورباس  ها

ب

ب

                                 
 ( .ٙٔ، ٘ٔ( سورة ادلائدة، اآليتاف )ٔ)

ىػ(ط: دار الشروؽ ٖ٘ٛٔيد قطب إبراىيم حسٌن الشاريب )ادلتوَب: ( انظر ُب ظالؿ القرآف: لألستاذ الشيخ: سٕ)
 . ٕٙٛص ٕىػ ج ٕٔٗٔ -القاىرة، الطبعة: السابعة عشر  -بًنوت -

 -( شرح األصوؿ الثالثة: لفضيلة الشيخ:صاحل بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل ٖ)
 . ٜ٘ٔص ٔـ، جٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ
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بطصبنص  بظاودبص  باٍّ  بلؾباٍّ ن 

صبداباٍ ْصتدلبض،د ب ضآلورتبلم نسباٍّ  بلؾباٍ صرألسبا بّص  بي ْدلباػل مد باػدر باػ،دصسٌب

اند ظحتبعفونندسبالصػندس بب داٍندسبصن اصبلاودابانواطنقبٍ   ص م باٍحبضآلورباػل م ببش تبمج،ندصت

بلؼبفصٌ سب ن سبإنمباػ حرأبٍ ، زبدارباٍّ  بابْسباخل نيب.

دصنبأل فدونبندنبلدردبندنباػ دصققب صنبننباٍ،صثبا ى أل ديباٍ درألم بي درٌب رألح ب)نصٌب اننبسن  سبذٍكًب

صبابضرغلبزبع اعبند بص،،داص بي شد  ابنصٌب تباٍنوبصبندسبصدنب دسلباٍدراأل بع دامباػّ   سبااٍ يٌب ؽ 

ٍ ح نقباٍّ  باٌصنبممصبض،اراابصهابسٓبخي عبص،،امبندرنبص،دة باسٓبألّدمحوابص آلد باٍدح بلدنبسألدسب

سابألّدمحوابص اْادص باسنبأل دصض وابسألدسبسندسبٓب دؿ ببمل1)ادٍ ديابااعرأبن اص باسٓبأل اْواٌب دوزباسصوٍدوابزب

أل، ؾبإعراباػحصآتبإاهبٍ حربننبيخ  وابفن ص بننباٍ،مؽباٍراش باٌصنب سابملب2) سلباػواطنقا

باحل اعبااٍوعرأبإغ ًنسبصنبنرنباٍنوبصنباػْ،  أب.

                                 
ي مدينة تقع على ادلنحدرات اجلنوبيَّة جلبل ابرانسوس. وكاف ُب ىذه ادلدينة أقدـ معبد ديين ُب بالد اليوانف ( دلفٔ)

القددية. وكانت ُب مقاطعة فوكس. اعتقد اإلغريق بقداسة موقع دلفي ُب نظر اإللو َأبولو. واكتسبت أمهية ُب وقت 
ما بعد أصبح موقع دلفي مزارًا يواننًيا دولًيا. وكاف معبد دلفي حيتوي مبكر يعود إىل القرف الثَّاين عشر قبل ادليالد. وفي

على اذليكل الرَّئيسي ألَبولو، وعلى مدرج لألَلعاب الّرايضيَّة ومسرح. كما اشتمل على العديد من األبنية والنُّصب 
 التَّذكاريَّة.

فوَّه أَبصوات غريبة ػ كما تدَّعى األساطًن ػ اشتمل اذليكل على كاىن ىيكل الوحي. وكانت كاىنة تدعى بيثيا تت     
وىي ُب حالة انفعاؿ شديد. واعتقد النَّاس َأفَّ تفوىاهتا تلك كانت كلمات َأبولو. والتمست مشورهتا ادلدُف واألفراُد 
على حد سواء. ونتيجة لذلك، كاف لكاىن ىيكل الوحي أثر كبًن ُب اليوانف، من حيث الدِّين، واالقتصاد، 

 ٓٔياسة. ٍبَّ تالشى ىذا األَثر تدرجييِّا ُب اأَلزمنة اليواننية، والرُّومانيَّة ادلتأخرة. ادلوسوعة العربية العادلية جوالسِّ 
 . ٖٖٗص

ـ( تقدًن: الدكتور زليي الّدين َصابر ٜٔٛٔ( قصة احلضارة: ِوؿ ديورَانت = ويلياـ جيمس ديورَانت )ادلتوَب: ٕ)
،  -د وآخرين ط: دار اجليل، بًنوت تررتة: الدكتور زكي صليب زلُمو  لبناف، ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلـو

 . ٖٓٙص ٙـ، جٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔتونس عاـ النشر: 
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اص،ربامنصرباٍراٍسباٍنوبصبنسبًصنابا نؾاقورألسباٍ انصبنسبصح ظباٍّ  بزبظ  بٌْؽبننب

اًدرباـد م ب دساباٍّد  بٌٕ د بندنبندصت يبلدص  بباٍّ  باٍ اندص اٍ،صثبغ ببيؿأبل يابصصـمب

ب.مل1)ب مل189ن. بإهبلص بب72سعبننبلص ب

صتحبلؼبض،صدبباٍ وابصنبداببن ّصاألسبصلبٌدصنبب نلدسبراَبنّدنآل أبٍ ندص ب ااثبألفنب ساباٍّ مًب

صنابلؼبب لسباٍو ْسباآـ ،  ا ب.مل2)بداٍسبلصػنس بي، ًسباٍ انصنبصوؽ مًب

ب

بدارباٍف نّسبزباٍ،الورباٍوـآلى ب-عب

عددد اعبٍ انصبندددسبزباٍ ددد نباخلدددصناباػدددن دع بابدددرٍ،ابال دددرنصبَددد، ابا نؾاقورألدددسبا

زبساراصددصبٌ اددص باصددصرتباٍف نّددسب دديبسٌددؾبًددوأبٍددرلمباٍّدد   باـددصدبُلددْ نيبٌ صتزددببصددوؽأ

َميب ٌصنبأل  باٍ  صببزباػ صزلصتباخلصصسبلؼبسألص بن،ن سبننبسألص بإـْوع بٌحببا ربسبا اـُ

ثدد  باٍ  ددصببزبص،ددةبإنددصٌن بن ددلببا ااـدد  بٌددصنب  ددصربعفددمبٌ صتزددبآغدد بلدد نيبصصـددمب

اٍف ددصتاباإضعددس.باٍفددنباٍف نّددسبٌصبددابضّددم بصصبددرٓعبص،ددةباحلدد اع بن ددلبض ددكباٍ دديب

بض ابسنبننبف مصبض، أل بنوً،اص.

ب

ب

ب

ب

ب

                                 
 ، مرجع سابق .ٜٕٖٔص ٖٔ( انظر ادلوسوعة العربية العادلية جٔ)

 . ٜ٘، صاإلسكندرية -( قانوف السالـ ُب اإلسالـ، د/ دمحم طلعت الغنيمي، ط:دار ادلعارؼٕ)
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اٍ ددديببمل2)ااـددد  صٍنصص وًنددد بن،ص دددرأبابمل1)ااعددد عباٍ  طدددنبلصندددد ص باب اددداب1648ازبلدددص ب

صندددسبضدددوازنباٍُ دددَوا.باأل، مددربنْدددرسبضدددوازنباٍ دددوابلدددؼبعصاٍددابسنبض،دددمنباٍّددد  بندددنبغدد ببإً

اٍ وزأل باػ ّصاعبٍ  وأباٍ،ّف ألسباآً الدصدألسبصدنبإندم بصحندثبٓبألفدونبٍدرابسعبداٍدسبساب

ب.بمل3)بسعبخمولسبننباٍرابباٍ وأباٍفصينسبٍو ابسعبداٍسبسابخمولسبسغ ابننباٍرابمل

ب

                                 
ـ(. آخر احلروب الدينية النصرانية ادلريرة ُب أورواب. وقد كاف ىذا ٛٗٙٔ - ٛٔٙٔ( حرب الثالثٌن عاًما )ٔ)

الصراع ُب الواقع سلسلة من احلروب، بدأت كحرب أىلية بٌن الربوتستانت والروماف الكاثوليك ُب الوالايت األدلانية. 
ألوروبية قد تورطت فيو، وأصبحت احلرب نزاًعا عاًما من أجل األرم ولكن قبل انتهاء الصراع، كانت معظم الدوؿ ا

والسلطة السياسية وكاف السبب األساسي للحرب العداء ادلتأصل بٌن األدلاف الربوتستانت واألدلاف الكاثوليك، 
ة ُب أدلانيا. ـ( الذي كاف الغرم منو تسوية ادلسألة الديني٘٘٘ٔفاجملموعتاف اختلفتا ُب تفسًنمها لسالـ أوجسربج )

كاف  وقد خرقت اجملموعتاف الصلح. ابإلضافة إىل ذلك، فقد اعرتؼ سالـ أوجسربج ابلكاثوليكيٌن واللوثريٌن فقط
ىناؾ الكثًن من الكالفنيٌن ُب جنوب أدلانيا الذين طالبوا أيًضا ابالعرتاؼ هبم.وقد انطلقت الشرارة اليت أشعلت 

طيم كنيسة بروتستانتية. وجلأ الناس وىم غاضبوف إىل اإلمرباطور ماتياس احلرب عندما أمر رئيس أساقفة براغ بتح
الذي جتاىل احتجاجهم. فانتفض الربوتستانت اثئرين. وتعرؼ تلك احلادثة اليت حددت البداية الفعلية حلرب الثالثٌن 

ا دلعاقبة ادلوظفٌن ادلذنبٌن عاًما، ُب التاريخ القذؼ من النافذة ُب براغ. وكانت ىي عادة قددية لدى الناس ُب بوىيمي
بقذفهم من النافذة. وقد عاقب الربوتستانت الثائروف اثنٌن من وزراء حاكمهم هبذه الطريقة. وقد بدأت احلرب 

ـ(. بعد أف عاىن الشعب األدلاين ٛٗٙٔاألىلية ُب بوىيميا وانتشرت ُب رتيع أضلاء غريب أورواب.ٍب ًب صلح وستفاليا )
ـ، أرسلت الدوؿ األوروبية شلثلٌن لعقد ٗٗٙٔواحلرماف بسبب حرب الثالثٌن عاًما. وُب عاـ لعدة سنوات من البؤس 

مؤدتر صلح. التقى الوفداف الكاثوليكي والربوتستانيت منفردين ُب مدينتٌن سلتلفتٌن ُب وستفاليا، وىو إقليم من أقاليم 
ـ( انظر ادلوسوعة العربية ُٛٗٙٔب عاـ  بروسيا. استمرت ادلفاوضات أربع سنوات إىل أف ُوقِّع صلح وستفاليا

 . ٛٛٔص ٜالعادلية، ج

( وستفاليا إقليم بروسي سابق ُب غريّب أدلانيا. وستفاليا أو ويستفالن ابألدلانية تعين الّسهل الغريّب وتقع ُب غريب ٕ)
العربية العادلية، وسوعة ـ أصبحت وستفاليا جزًءا من رتهورية أدلانيا لشمايّل الراين. انظر: ادلٜٙٗٔىولندا، وُب عاـ 

  ٗٓٔص ٕٚج

 ، مرجع سابق .ٜٕٖٔص ٖٔ( انظر ادلوسوعة العربية العادلية، جٖ)



 السالـ ُب اإلسالـ

 

98 

 

 ظاودبص،ةبإي اد ب- ب

صنابلوابإهباٍ  نبااٍ دصننبلودا.باًدؿَباٍف دؽانبلدرأباغ بباٍ ؿأبننباٍ  نبااخل

ادانبنشصرأل بهتدرنيبإهب  ندقباٍّد  باٍدراتم.بي،دؼبـدْنلباػ دصب بًدر برظدلباٍراٍدسباٍ  بزدب

زبسااتدددلباٍ ددد نباٍّدددصص بلودددباػدددن دعباػوددداعباٍفْدددؽبٍ ح ندددقباٍّددد  بزبساراصدددص.ببمل1)ـدددما

ندنبممد مباٍدراببإاراصندسبضفدونبنام دهبعدّلباٌصبابغآلدسبدانبـدمبضدرلوبإهبضشدفنلبخ داب

باخل يصتباٍ يبض و بصنباٍراب.

اٍدددسعباغدددؿعباٍدددرأل صننابصصٕـدددىبٍدددحببمل2)سٍ ددد دبع.بُبوصدددلٌدددحبفددد، باٍفنمندددصتيباٍّدددوألرعب

دددصبنددددنباٍددددحبب سعرطدددهباغؿالددددهبندددنباينددددصتباإصدددصصصتبزباًدددداباحلدددد ع بي صدددربزباصددددن هبنْ و 

                                 
(. سياسي فرنسي. كاف بروتستانتياً، و ادلستشار األكرب ذلنري  ملك نفار ٍب  ٔٗٙٔ – ٓٙ٘ٔ( دوؽ سلي )ٔ)

رخاءىا، بعد أف كادت تشرؼ على (، فأعاد إىل فرنسا  ٔٔٙٔ – ٜٛ٘ٔفرنسا. عٌن ادلراقب العاـ للمالية ) 
اإلفالس، بسبب تبذير ىنري ، ونفقات احلروب الدينية. شجع الزراعة و الصناعة، و عبد شبكة من الطرؽ، وشق 

ادلشروع » القنوات، و أشرؼ بعٌن ساىرة على رتيع أبواب مصروفات احلكومة، فرتؾ فائضاً ُب اخلزانة. كاف صاحب 
الف فدرايل يضم رتيع األمم ادلسيحية. ادلوسوعة احلرة ويكبيداي ًب التعريف بتاريخ: ، و ىو خطة إلقامة حت«األكرب 

 KB (22،555 bytes.) 22.0 ُنجم:ٖٙٗٔ شعباف/ /ٗٔ 

ـ(. كيميائي سويدي اخرتع الديناميت وأنشأ جوائز نوبل. أجرى ُب ٜٙٛٔ -ـ ٖٖٛٔ( نوبل، َألْفرِد بًنانْرد )ٕ)
ُب مصنع والده. وكاف أيمل ُب جعل ىذه ادلادة اخلطرة متفجرا آمنا وصاحلًا شبابو جتارب على النرتوجلسرين 

لالستعماؿ. وأعد متفجًرا من النرتوجلسرين، لكن وقعت العديد من احلوادث حينما ُعرم للبيع، إىل درجة أف كثًنًا 
لنرتوجلسرين مع ـ، استطاع نوبل خلط اٚٙٛٔمن الناس عدوه عدوا للشعب تقريًبا لبعض الوقت. لكن وُب عاـ 

مادة شلتصة. ُنيث ديكن شحن ومناولة ىذه ادلادة أبماف. ومسى نوبل ىذه ادلادة الديناميت. ٍب بعد ذلك عاىن 
اإلحساس ابلذنب لصنعو مادة سببت الكثًن من ادلوت والدمار. وكره فكرة إمكانية استخداـ الديناميت ُب احلرب، 

ماليٌن دوالر، يستخدـ العائد منو دلنح  ٜ. وأنشأ نوبل صندوقًا مببلغ بينما كاف يعتقد أف اخرتاعو من أجل السلم
 . ٕ٘٘ص ٕ٘جوائز سنوية، إحداىا ألكثر األعماؿ ادلؤثرة لتشجيع السالـ العادلي. ادلوسوعة العربية العادلية، ج
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 اددصبظددصت أبٍ،مددلبممندد بألّددامبزب  نددقباٍّدد  باٍ،ددصػي.بٍ موألددلبلددردبنددنباجلددوات باٍّدد وألسبنددنبصن

ب.مل1)ب مل1991اًربن حابساببظصت أبننبظوات ببوصلبٍ ّ  بلص ب

بظاودبص،ةباٍراب ب-دب

  بًصندابخمولدسبنفوبدسبندنب1918سازار صبلدص بباٍ،صػنسبإاهال رنصباَ،اباحل عب

ٍندسب دوباحل دصظبلدؼباٍّد  باٌصنب رنيبض دكباػ ظمدسباٍرابلالْسبإنما.ابداٍسبصإبشص با42ا

صبٍ ظص بلالْسبإنم بٌصنبلؼباٍراببإل،دص بيدةباػ صزلدصتباٍ ديبض شد ب زباٍ،صثبسمج .باقْ  

َْس بسابل َداصبٍ  حفدنمبسابًْدوببعفدمبقد نيبطصٍدث.ب صن اصبلنبق ألقبل َاصبلؼبخ اباٍُ،اْل

 باٍوٓألددددصتباٍفدددنبلالدددْسبإندددمبثبضفدددنبجدددصبـددد آلسبٌْدددؽأ.باٌدددصنبذٍدددكبراظددد بإهبلدددر باب،دددح

باػ حرأ باص،ةباٍرابباٍفْؽأبإغ ابإهبل،وأل اص.

  بًصنابلدرأبددصآتبٍ ح ندقباٍّد  ب1945زبلص بباٍ،صػنسباٍ صبنسال رباب اص باحل عب

باٍراتمبصنبٌصيسبإنم.باٌصبابس مبإففصبباٍ يبض،م  اصبض كباجلاود ب

ان،ظدددددددمباحلفوندددددددصتبجدددددددصبب باض ، دددددددقبصصػ صاَدددددددصتبصدددددددنبداٍ دددددددنبسابسٌ ددددددد .اٍرص ونصـدددددددنس

بدص ونصـنونبألم  ومصبٍراباٍراببإغ ابٍ  منسباٍ ،صانبااٍويصنباٍراٍنن.

اإندددمب باظ مددد بمم  دددوبتّدددنبداٍدددسباًدددصنوابصإبشدددص ب1945 بي ددديبلدددص باػددد ظحتباٍراٍندددس

ا يباػ ظمسباٍراٍنسباٍ تنّنسبخلرنسباٍّ  باٍ،صػي.بازباٍ،ص باٍ صشبضمبعلبالالْسبباػ حرأا

بٕنما.ا

األ دددو بخ دددابإندددنباٍ دددصص بٍسندددمباػ حدددرأبصْحدددثباػ صزلدددصتباٍ ددديبض دددو بصدددنباٍدددراببطدددمب

أل ؿَباٍآل نبحل اص.باإذابًصنابسعبداٍسبص ارألرباٍّ  بيإنباػل ابأل د ضبَدر صبل وصدصتب

                                 
 ، مرجع سابق .ٜٕٖٔص ٖٔ( انظر: ادلوسوعة العربية العادلية: جٔ)
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اً الدددصدألس باض دددو باٍدددراببإل،دددص بصصٓن  دددصعبلدددنبضْدددصدبباٍ لدددصرأبنددد باٍراٍدددسباػ، رألدددس بيدددإذابثب

ا ظ ا اتبزبردعباػ، رع بلؼباػل ابسنبألآل  بندنباٍدراببإل،دص بزبإندمبض ل ب سلب

ُلبصددصٍ واتباٍ زنددسبٍ   نددسبً اراهتددص.باًددربسعدد زتبإنددمباػ حددرأبص،ددةباٍ لددصَبزب اػ حددرأبَنددر 

لم نسبع ظباٍّ  .باٍف اصبثبضّ آل بسنبمت  بًنص باحل اعباػح نسبزبلدردبندنباػ دصقق بن ادصب

عبذًدديبآـددنص بااٍوددنبإاـددأ.بازبسعنددصنبسغدد ابض اغددىبخ ددابإنددنبسابإي أل نددصباظ ددو

ىةباٍآل نيبلحبجي عبننبعد اعباٌدوار  باصخصصدسبعدنبضفدونباٍشد،وعبا ـد ننسب ديب

اػّدددد اريسبصصٍ،ددددراان باضشددددفلبنواًددددامبخ ددددابإنددددنباٍددددراشبانواًددددامباٍددددرابباٍفددددؾابنددددنب

بج ـكبسٌؾبدٍنلبلؼبذٍكب.اٍ،راانبلؼباػّ منبزبي ّآلنباػح  سبااٍْوـ سباا

ب عباٍّ َ باض ،منبلم نسبب عباٍّ َباٍ ًصصسبلؼبإـ حس باغ ةباٍ دواتباػّد حسبب-ب3

 بلدددؼبن،ص دددرأبن ددد باب شدددصربإـدددد حسب1968سابآـددد و ص بل ادددص.باًدددربااي دددابإندددمباػ حددددرأبزبلدددص ب

ب  با ظددد1979اٍ واألدددس.با دددسلباػ،ص دددرأباٍ ددديبدغ دددابعنددد باٍ   ندددسبزبلدددص ب  بلدددؼباٍدددرابباٍ واألدددسبَندددر 

ددد بآ دددصدباٍّدددوينن يب1988 با1972اٍدددراببإغددد ابصددد عبسـددد حسبسابض  ندددسبذرألدددس.بازبلدددصنيب  ً   بَا

صملبااٍوٓألددصتباػ حددرأباض ددصًن نبٍ حددربنددنبإب ددص باعنددصزأبإـدد حسباٍسرألددس.بازباٍّددْ،ن نصتبنددنب )ـددصص  

 دددسبإل،دددص بلدددؼبلدددردبندددنباػ،ص دددراتباٍ ددد نباٍ،ودددألنبمتف دددابإندددمباػ حدددرأبندددنباحلالدددوببلدددؼبنواي

ٍ  ًصصدددسبلدددؼبإـددد حس.بامت ددد ب دددسلبآض صًندددصتباٍدددراببندددنباَددد بسـددد حسبذرألدددسبزبًدددصعباػحنآلدددصتبٌدددحب

داٍدددددسبص لصألدددددسبإندددددمبب125  باً،ددددداب1993 ظددددد بإب دددددص باضفدددددرألابإـددددد حسباٍْنوٍوظندددددس.بازبلدددددص ب

ب  ادددددصباخت أل ادددددص باًدددددربسصدددددْحاباػ حدددددرأباض صًندددددسب ظددددد بضالددددد ن بإـددددد حسباٍفنمنصتندددددسبااـددددد خراناصبا

ب .باٍفنبك ابص،ةباٍراب بننبصن اصبإٍاتنل بمت  كب سلبإـ حس.1997آض صًنسببصيسأبلص ب

إنددنباجلحلددي باألشددْهببظددص بنندد انباٍ ددوا بعنددثبألوايددقبٌددلبل،ددوبزبخمولددسبنددنباٍددراببب-ب4

اصدددسٍكبض دددو بًدددوأبلدددؼبنّدددصلرأبسعبل،دددوبآغددد بزباػلمولدددس بإذابندددصبض،ددد ضب دددساباٍ،،دددوبٍ ل دددرا .ب
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اػلمولددسباػشددؿٌسبصإعْددصطبسألددسبدصاٍدددسبجلددو باٍ،ددرا باضشددملبنددد ظحتبإنددنباجلحلدديبع ددامبفدددحبب

باٍّصصق.ببمل1)اارـوإق زباع امب

ددصبٌملمولددسبض،دد نيبب-ب5  ّددنبآضالددصٓتبااٍ لددصرأباٍراٍنددس بأل،مددلبلددردبنددنبداببساراصددصبن، 

نبض ألددددربصشددددفلبٌْددددؽبع ٌددددسبابّددددنصعباٍْ،ددددصت ب باًددددرباـدددد آلصلابض ددددكباٍددددراببسآ ددددصدبإارا صصـددددمب

اإيفددصربااٍشدد،وعبنددنبداببٕغدد ا.بٌددحبكادد تبداغددلباػل م،ددصتباٍ، صنددسبن ددلب ددسلبآضالددصٓتب

ااػشددددصرٌصتباٍ ،صٍددددس باضددددمبضشددددفنلبخ دددداباٍ ،ددددصانبٍددددرابباخل ددددنجباٍ، صنددددس باذٍددددكبٍ  ،ددددصانبزبٌصيددددسب

سٍكبدابباػود عباٍ،د   باٌدلب دسابزبإقدصرباػلصٓتباٍريصلنسباآً الصدألسبااٍ  صينسبااٍ  موألس باٌ

                                 
دولة غربية  ٜٔة تتوفر مبقتضاىا قيادة عسكرية موحدة للدفاع ادلشرتؾ عن ( حلف مشاؿ األطلسي: معاىدٔ)

ـ بوساطة الدوؿ ادلتحالفة مبوجب معاىدة مشاؿ ٜٜٗٔويسمى أيًضا حلف الناتو. ًب أتسيس ىذا احللف عاـ 
أو أي  دولة غربية ضد أي ىجـو زلتمل من االحتاد السوفيييت ٕٔاألطلسي اليت هنضت أبعباء دفاعها ادلشرتؾ عن 

معتِد آخر. وتنص ادلعاىدة على أف أي ىجـو مسلح ضد واحدة أو أكثر من الدوؿ األعضاء ُب أورواب أو أمريكا 
الشمالية يعترب ىجوما ضد رتيع أعضاء احللف. والدوؿ ىي بلجيكا، كندا، الدمنارؾ، فرنسا، بريطانيا، أيسلندا، 

والايت ادلتحدة. ٍب وقَّعت اليوانف وتركيا على ادلعاىدة عاـ إيطاليا، لوكسمربج، ىولندا، النرويج، الربتغاؿ، ال
ـ عندما  ٜٜٗٔـ. وقد أُنشئت أدلانيا الغربيػة عاـ ٕٜٛٔـ، وإسبانيا عاـ ٜٗ٘ٔـ، وأدلانيا الغربية عاـ ٜٔ٘ٔ

لت زلل أدلانيا ـ وحٜٜٓٔكانت الدولة مقسمة إىل أدلانيا الغربية وأدلانيا الشرقية. إال أنو ًب إعادة توحيد أدلانيا عاـ 
الغربية عضًوا ابحللف. وبعد فض حلف وارسو، وتفكك االحتاد السوفيييت السابق إىل رتهورايت مستقلة عاـ 

 ـ، طرحت تساؤالت عن جدوى الدور العسكري الذي ديكن أف يؤديو حلف مشاؿ األطلسي.ٜٜٔٔ

إلجبار يوغوسالفيا على وقف ـ وجو احللف ضرابت موجعة لألىداؼ العسكرية ُب صربيا ٜٜٜٔوُب عاـ     
ـ، أوقف احللف قصف ادلواقع الصربية بعد أف ٜٜٜٔعدواهنا على سكاف إقليم كوسوفو األلبانيٌن. وُب يونيو 

سحبت احلكومة اليوغوسالفية قواهتا من كوسوفو. وقد دخلت قوات احللف اإلقليم حلفظ السالـ فيو. أدى تدخل 
 ا إىل زايدة التوتر مع روسيا احلليف التقليدي للصرب.احللف ُب البوسنة واذلرسك ويوغوسالفي

ـ، ٕٔٓٓسبتمرب  ٔٔوبعد اذلجمات اإلرىابية اليت تعرضت ذلا الوالايت ادلتحدة األمريكية بطائرات سلطوفة ُب      
ـ، ٕٕٓٓأعلن الناتو أف االعتداء على الوالايت ادلتحدة يعد اعتداًء على رتيع الدوؿ األعضاء ُب احللف. وُب عاـ 

روسيا، وىو جهاز يسمح للطرفٌن بوضع السياسات الالزمة ُب رلاؿ مكافحة اإلرىاب واحلد -ًب تكوين رللس الناتو
 . ٔٓ٘ص ٜمن التسلح وإدارة األزمات. انظر: ادلوسوعة العربية العادلية، ج
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 ّدددنبًصلدددرأباٍ ،صندددلباٍ،ددد  بازألدددصدأباٍ ْدددصدبباػشدددؿربزبٌصيدددسباػلدددصٓت باض ألدددربض مندددسبآضالدددصٓتب

ااٍ لدددصرأباٍراٍندددسبندددنباٍ  دددص مبصدددنباٍدددراب بياددديبض  دددلبندددنبغآلددد باحلددد عبلدددنبق ألدددقبغ دددةباحلدددواظ ب

ب.مل1)اٍ  صينسباآً الصدألسباٍ يبض اللبصنباٍْ دبمل

آبفدكبسنب دسلبظادودبظْدصرأبحل دظبلم ندسباٍّد  باٍف ادصبزبص،دةبإعندصنبض   دربإهباٍ  ،نددلب

عدددنبضالدددآلر بصمالدددصٍ باٍدددرابباٍفدددؾا بسابعدددنبض ، دددقبصراٍدددسبل صندددسبي    دددربٍ ،راٍدددس باخي دددلبننددد انب

اٍ دددوابعندددثبضْدددن بص،دددةباٍدددراببحل ادددصبانددد  ربص،دددةبإـددد حسبزبعدددنبسمدددصبٓبضّدددم بٍدددراببسغددد اب

باص.صصن  ٌ

                                 
 ، مرجع سابق .ٜٕٖٔص ٖٔ( انظر: ادلوسوعة العربية العادلية، جٔ)
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 ادلثحث األول
 يكاَح انسالو يف اإلسالو

اٍّ  بزبا ـ  بٍهبنفصنبانفصبس بآبصربننبإص ازبذٍكبع ىبأل ْنباخلنأبإصنةبندنب

بإـود باـونيبس ر بزب ساباػْحثبلنبط طسبنآلصٍ ب ي بب

باػآل  بإاب بًنمسباٍّ  بزبا ـ  

باػآل  باٍ ص  باٍّ  بزباٍ اللباٍ  آ 

ب  باٍ صٍث باٍّ  بزباٍّؽأباٍ ْوألساػآل

ب

 ادلطهة األول
 قيًح انسالو يف اإلسالو

ا ـ  بسلؼبًنمسباٍّ  بصراألسبننبٌونبا بل باظلبضّمىبصه بامصألسبص نبظ، دهبند اجب

عنددددصأبصددددنباٍْودددد ال رنصبصح ددددابنوَددددوعباٍّدددد  بغنددددلبإشبسنبا ـدددد  بنددددصبظددددص بإٓبٍ ح نددددقب

بيصٍ وددأل بٌ دهبألالدد بزبلم ندسباٍّدد   بيمدنبدلددص باٍ ْدديبباٍّد  بزبإرض با ددوبٌدسٍك 

دددددَ اِ ا ٌْ دددددَابَذاباجْلَددددد َِببَااْ ِ ٌْ َْصَر ددددد َُ  بَض  ّ ددددد َُ بَاِن ْدددددَكباٍ  ّ بَسبْدددددَاباٍ سعباندددددنبضودددددأل،كببمل1)ااٍ ُادددددم 

اٍّدد   باإذابٌصبددابطمدد أباٍّدد  باٍّدد نس بيادديبندد ادباٍ وددأل بٌ دده بـددوا بـدد نسباٍ، ددل بساب

ألن بساباٍددحب بساباٍ،دد ضب طددمبض،ددراباٍ وددأل بإهبـدد نسباػل مدد بصإفددصلسباٍددؾباٍدد  ا بساباٍددر

ااٍؿاعم بالر بآل را  بطمبض،رابإهبـ نسباٍ،صثبصصٍ ،صرنيبااٍؾباا ًّدصط بااٍّد  بزب

ا ـ  بن،صألشس باٍنابخ دبف،صربأل ي  بب م ب دسابندنبغد بباٍ، ًدسباٍ اعندسبصدنبا بّدصنب

                                 
 ٔؾ:اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلَة ابب: اْسِتْحَباِب الذِّْكِر بَػْعَد الصَّاَلِة َوبَػَياِف ِصَفِتِو ج ( رواه اإلماـ مسلم،ٔ)

 مرجع سابق .ٗٔٗص
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 بع ىباجلدحدبيْ دمبندنبراعصبندسباػّد مبارً دهبندصبص دمبلدنبل ً دهباٍ اعندسباصنبمجن باٍفصت صت

ب.مل1)اسعربظْلبثْ صبابحْهابن باجلحدب اننبذٍكبًوبباٍ ْيب

ٓ بٍ شدكبسنبإصدلبزباٍ ،صندلب دوب اننبأل اظ بآألصتباٍ  آنباٍف ألمبألررربصدحبٓبألدرعبخدص

باألف دديبسنبٌ مددسباٍّدد مبانشدد  صضهض ددرألمباٍّدد  بلددؼباحلدد ع بااغ نددصرباٍ  ددص مبٓباٍ الددصرع ب

ذٌد تبزباٍ د آنبزببحدوبسرص،دنبآألدسبصند حبظدص تبٌ مدسباحلد عبصمشد  صهتصبـدابند اتبباػْصذأ

بٌْ اصبنربنس بااٍ  نبصنباٍ،ردألنب وباٍ  نبصنببظ أبا ـ  بإهبٌ بإن ألن.ي أب

ٌصنبزباًربمتن با ـ  بزبنوً هبننباٍّ  بصفومحبأل ظ،صنبٕصلبااعرباألشؿ

ٌ ؽبننباٍرٓٓتباٌ مسباا ـ  ابزباٍ وسباٍ، صنسبنش  سبننبب اباجلسرباٍ ووعبٍ ّ   ب

ژڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  ا وبدأل هباٍسعبارض،صلبا ببٍ،ْصدلبًصببض،صه 
اٍ ربظ،لب (2)

بض،صه  بًصب بل نه بل ح با بض،صه بعنثبظ، ه باٍ رـنس بًمس بز باٍّ   ھ  ے  ژ  ا ـ  

﮻﮼       ے   ۓ   ۓ    ﮲ ﮹       ﮺   ﮳    ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  

﯀    ﯁   ﮾   ﮿  ژ﮽ 
حئ   مئ  ىئ   ژ : ال مبلؼبداربٌ ان هبًصببض،صه (3)

ژيئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت   
 أل وببا بض،صٍدى با نسباػوهب (4) 

ٱ  چ   بًصببض،صٍددددى ا نسباػمن نبل ربٍ ص با بملب5)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ

                                 
ُ َعلَْيِو َوَسلََّم احْلِْجَر ج ٔ)   ، مرجع سابق.ٓٔٙٔصٗ( رواه اإلمـا البخاري، ؾ: ادلغازي اَبب: نُػُزوِؿ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 (ٖرة ادلائدة، اآلية )( سو ٕ)
    ( .ٜٓٔ( سورة األعراؼ، اآلية )ٖ)

   ( .ٕ٘( سورة يونس، اآلية )ٗ)

 ( .ٛ٘( سورة يس، اآلية )٘) 
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 :اا نسبس لباجل سببزبدارباٍّ  بًصببض،صهبمل1)چپ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٻ  ٻ  ٻ
ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ

ژڎ  ڈ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ژ  ااػ تفسباٍف ا بثنونبس لباجل سبصصٍّ   .بمل2) 

ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
(3 )

ّ  ب وباق ألقباحلقباٍسعبأل   ايبإهبداربٍا

  ّ ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ  :ٍا
 (4) . 

اإٍ ددص باٍّدد  بلددؼبندددنبلدد نيباػُّددَ مبانددنبثبأل،ددد نيبنددنبسي،ددلبغالددصببا ـددد   برااب

ب ددَ َبباٍ  ِْددي  ـَ بَرُظدد  ب بْصددِنبَلْمددٍ ابابَسن 
ِ
؟با نددص باٍْخددصرعبصّدد رلبلددنبَلْْددِرباهلل   بَسْعبا ـدد  بَغددْؽٌ

ددصَب با دد ََ بَلددَؼبَنددْنبَلَ ْيددَابَاَنددْنبَثْبَضْ،ددِ نْياًَ  ّ َ،ددصَ  بَاَضْ ددَ ُسباٍ ا ددوبسندد بلددص بألشددملببمل5)ُضآلِْ،ددُمباٍآل 

مئ  ژ  ا ددوبنوايددقبٍظددص  باٍ دد آنبًددصببض،صٍدددى بمل6)اػّدد م باىددؽباػّدد مبلددؼبًددوبباٍددْ،ة

                                 
 (ٓٔ( سورة يونس، اآلية )ٕ)    ( .ٗٗ( سورة األحزاب، اآلية )ٔ)

 ( .ٖٕ( سورة الرعد، اآلية )ٖ)

 (ٙٔ( سورة ادلائدة، اآلية )ٗ)

 .   مرجع سابق. ٖٔص ٔ، ؾ: اإِلديَاِف اَبٌب: إطعاـ الطعاـ ِمَن اإِلْسالَـِ ، ج( رواه اإلماـ البخاري٘)

قَاَؿ: "اَل تَػْبَدُءوا اْليَػُهوَد َواَل النََّصاَرى  ( ورد حديث عند اإلماـ مسلم بسنده َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا ٙ)
، فَِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُىْم ُب  َطرِيٍق، فَاْضَطرُّوُه ِإىَل َأْضَيِقِو"وىذا احلديث لو سبب ورود وىو ما رواه َأبوَعْبِد الرَّزْتَِن اِبلسَّاَلـِ
ْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ  ، َوِإَذا َسلَُّموا َعَلْيُكْم  اجْلَُهيِنِّ قَاَؿ: مسَِ يَػُقوُؿ: " ِإيّنِ رَاِكٌب َغًدا ِإىَل يَػُهوَد َفاَل تَػْبَدُءوُىْم اِبلسَّاَلـِ

 ُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم "فػَ 

لبين قريظة كما ذكر ابن القيم عن شيخو ابن  رواه أزتد وصححو األلباين فهذا حديث حالة قيل ُب غزو النب 
"تيميػػة قاؿ:" َوَأمَّا قَػْوُؿ النَِّبِّ   -ْم يَػُهوُد قُػَرْيَظَة َوَىَذا َلمَّا َذَىَب ِإلَْيِهْم لُِيَحارِبَػُهْم َوىُ  -: " "اَل تَػْبَدءوُىْم اِبلسَّاَلـِ

ْعُت َشْيَخَنا يَػُقوُؿ َذِلكَ  ؛ أِلَنَُّو َأَماٌف َوُىَو َقْد َذَىَب حِلَْرهِبِْم. مسَِ  ٖ"أحكاـ أىل الذمةج فََأَمَر َأالَّ يُػْبَدُءوا اِبلسَّاَلـِ
ابِْتَداُؤُىْم اِبلسَّاَلـِ وقد ذىب بعض السلف َنواز السالـ عليهم  قاؿ ابن حجر " َوقَاَلْت طَائَِفٌة جَيُوُز  ٕٖٙٔص

َهاكُ  َنَة قَاَؿ جَيُوُز ابِْتَداِء اْلَكاِفِر اِبلسَّاَلـِ ِلقوِلِو تَػَعاىَل "اَل يَػنػْ ُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن َلَْ يُػَقاتُِلوُكْم فَأْخرج الطَّرَبِّي من َطرِيق بن ُعيَػيػْ
َبَة ِمْن َطرِيِق َعْوِف ُب الّدين وَل خيرجوكم من دايركم أف تربوىم" َوَقوؿ ِإبْػرَ  اِىيم أِلَبِيو:" َسالـ َعَلْيك" َوأخرج بن َأيب َشيػْ

مَّةِ  ِد ْبِن َكْعٍب َأنَُّو َسَأَؿ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َعِن ابِْتَداِء َأْىِل الذِّ =  َواَل   اِبلسَّاَلـِ فَػَقاَؿ نَػُردُّ َعَلْيِهمْ  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن زُلَمَّ
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ژىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب   
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ  اًددوببإصدد ا نمبٕصندده ملب1)

ژۅ  ۉ   ۋ  ۋ   ۅ  
(2) . 

بَيَ دْرب ربصنبألصٍبًصب بابَط ٌَ بَندْنبمَجََ،ُادن  األمألرب سابنصبراالبا نص باٍْخصرعبن،  صبلنبَلح 

َك ب ِّ ّ  َِ بٍِ َْ،صَثِبمَجََ باِ ألَحَن باِ باَْلصنُيبِنْنبَبْ  ًَْ صِراَاَصْسُبباٍ ب.مل3) بَااِ بَْ صُنبِنَنباِ 

دصَب باًدربٌد لبا ـد  بخددد دباـدمبعد ع ًَ بدب ٌَْس دُهبُصدْح ٍَ صَبدْاب ٌَ بدبَا  بيَ،دْنبَسِ بَاْ دٍ باجْلَُشدِمَي 

ب
ِ
ددوُبباهلل  ـُ ددصَببَر ًَْةَِن ب  بَاَلْْددُرباٍدد  

ِ
بَلْْددُرباهلل 

ِ
بإَِهباهلل 

ِ
ددَح  ـْ َ ْٕ  بَاَسَعددْ با

ِ
َبَِْْنددص  ْٕ با

ِ
ددَح  ـْ ْوابصَِ  ددم  َّ  باَض

َُْحاَب ًْ صٌ  بَاَس َاصبَعصِرٌ  بَامَه  ًُ ُأاَاَسْصَر صبَعْ ٌعبَاُن  
ب.مل4)

بْصدددُنبَسِ ب
ِ
امدددىبلدددنباٍ ىْدددسبزباحلددد عبامت نادددص برااباٍْخدددصرعبصّددد رلبندددنبعدددرألثبَلْْدددُرباهلل 

باٍَ،صِيَنَسبا َ ُ واباهلل  ـَ َٓبَضَ َم  ْوابٍَِ صَ باٍَ،ُرَا بَا َسْاَسبًصب بًصببرـوببا با
ا سابض ْنهبلؼبض درألمببمل5)

                                                                                  
ُهْم ُىْم قَاَؿ َعْوٌف فَػُقْلُت َلُو َفَكْيَف تَػُقوُؿ َأْنَت قَاَؿ َما َأَرى أبًَْسا َأْف نَػْبَدَأُىْم قُػْلُت َلَ قَاَؿ ِلقوِلِو نَػْبَدؤُ = تَػَعاىَل: "فَاْصَفْح َعنػْ

َهِقيُّ بَػْعَد َأْف َساَؽ َحِديَث َأيب ُأَماَمَة إنَُّو َكاَف ُيَسلِّمُ  َعَلى ُكلِّ َمْن َلِقَيُو َفُسِئَل َعْن َذِلَك فَػَقاَؿ ِإفَّ  َوُقْل َسالـ" َوقَاَؿ اْلبَػيػْ
ـَ حتَِيًَّة أِلُمَِّتَنا َوَأَمااًن أِلَْىِل ِذمَِّتَنا"فتح الباري ج وقاؿ االماـ النووي "َذَىَبْت طَائَِفٌة ِإىَل َجَواِز  ٜٖص ٔٔاَّللََّ َجَعَل السَّاَل

ذلك عن بن عباس وأيب أمامة وبن َأيب زُلًَْنِيٍز َوُىَو َوْجٌو لِبَػْعِض َأْصَحابَِنا َحَكاُه ادلاوردي لكنو ابِْتَدائَِنا ذَلُْم اِبلسَّاَلـِ ُرِوَي 
واف قاؿ يقوؿ السالـ عليك وال يقوؿ َعَلْيُكْم اِبجْلَْمِع َواْحَتجَّ َىُؤاَلِء ِبُعُموـِ اأْلََحاِديِث" وقد كتب ُب ذلك ُنث قيم بعن

ادلشركٌن ابلسالـ(مع اجلمع بينو وبٌن أحاديث الباب ُب ابتداء غًن ادلسلمٌن ابلسالـ  دراسة حديث )ال تبدؤوا
د/حاكم ادلطًني، أستاذ مساعد بقسم التفسًن واحلديث كلية الشريعة ػ جامعة الكويت وىو متاح على الشبكة 

ا يؤيد ما ذىب اليو من أف الدولية ورجح فيو لفظة اليهود عن لفظة ادلشركٌن  اليت جاءت ُب بعض الرواايت وىو م
 احلديث كاف حالة احلرب. فلًناجع .

 ( . ٜٛ( سورة الزخرؼ، اآلية )ٔ)

 ( . ٚٗ( سورة مرًن، اآلية )ٕ)

، ج :( رواه اإلماـ البخاري، ؾ:اإلدياف، اببٖ)  ، مرجع سابق . ٘ٔص ِٔإْفَشاُء السَّالَـِ ِمَن اإِلْسالَـِ

ُهَما، ج( رواه اإلماـ أزتد، ُمْسَنُد اْلُمكْ ٗ)  ِٔٔثرِيَن ِمَن الصََّحابَِة: ُمْسَنُد َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللُا َعنػْ
 مرجع سابق.  ٓٔٙص

ـ البخاري، ؾ:التمين ابب :كراىية دتين لقاء العدو، ، ج٘)  مرجع سابق. ٕٗٗٙصٙ ( رواه اإلما
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ربأل يضددباٍ  ددصببإهباٍ   ددس باًددرباندد نبا بلددؼباػددمن نبزبىدد اأباٍّدد مبلددؼباحلدد ع باينددهبسبددهبًدد

ژڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ  إع اعبص نبن ،امباٍ  صببًصببض،صه 
(1). 

اثبألف امبا ـد  بصصٍ الدوصباٍ وٍندس باٍفدنب  دصربضدررأل بلمدمبلدؼباٍّد   باب حدظب

 اَسبٌلبألو  باإفصلسباٍؿاعمب سابزبسرٌصبهببننبض دألرباٍّ  بلوبن اتبزباٍال واتباػ 

لنبق ألقبإلآلص باٍ ٌصأ بالدر با ـدص أبع دىبٍ م، درعبغصصدسباًداباٍالدنص  بازباحلدجبثد  ب

لؼباػح  بًلبسكصي ل بسابع قبف، ل بساببًآل ببْصت بسابً لبعنوان بسابهتننجبقؽ ببص نكب

ْصرألددسبثدد  بلددنبسعبر بخيدد  بلددنبسدعبا ـدد   بٌددحبسنبا ـدد  بظ،ددلبط ددثباٍ،ددص ب ربددسبإظ

يناصباٍ  صب با يبإفا باحل  بايناصبض ضن بللن  بيايبزبخم اصبط طسبٍد باااعربي د ب

ٍف اصبزبب اباٍوًابنوزلسبلؼباٍّ سبٌ اص بي يبساجصبد   بازباـآلاصبرظ  بازبسغ  صب

بصبـ  بذاباحللسباذاباٍ ،رأ باٍوبفص با بسنبأل،ماصبمجن،صبٍ ،لباٍفنبرصحبٍ فونباٍّ سبٌ ا

بصدلبنآل،دمبصدصٍؾبااٍ  دوابًدصببض،دصه  ڃ  چ      ژ  اٍناباٍّ  بزبا ـد  بـد نص بـد ْنص 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ 

ژک
اًددددربًْددددلباٍ ْدددديبصودددداطبكص   ددددصبا ظحددددصنيبرىْددددسبزباٍّدددد  بٌددددحبعددددر بزبب .(2)

ببص  باحلرألْنس

اٍْددصع باضفد اربٍ ددظبباٍّدد  بزباٍ د آنبااٍّدد سبلدؼب ددساباٍ حددوببااٍ الدوصبٌ ددؽأبزب دسا

نددنبفدد بهبسنبألددوًظباحلددواس باألوظددهبإيفددصربإهبسنباٍّدد  ب ددوبًصلددرأباحلنددصأبع ددىبأل دد عبلددنب

بً وعباٍ و  بين، مونبسنبا ـ  بدألنباٍّ  بصفلبنصبض، نهب سلباٍف مس.

                                 
 ( . ٕ٘( سورة األحزاب، اآلية)ٔ)

 ( . ٛاآلية ) ( سورة ادلمتحنة،ٕ)
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رعبعنددثبإنبآل ددرا ب ددوباع دىبعندد حبذعبا باحلدد عبذلاددصبنددنبسظددلباٍ آلددورباحل،ددص

إيّددددصدبإرض باغ الددددص بيوددددعباحلدددد عبٍدددد دعباػ، ددددرعبًددددصببض،ددددصهبااٍددددوٓبديدددد با باٍ ددددصسب

ٹ ڤ ڤ ژ  ص،،امبصْ،ةبٍ ّرتبإرضابٌحبسبدهببديدصعبلدنباحل ألدسباٍرأل ندسبًدصببض،دصه 

ژ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ  ڃ
(1). 

ب

 ادلطهة انثاَي
 انسالو يف انقصص انقرآَي

لبإذابٌدددصنباٍّددد  ب دددوباٍّددد نسبندددنبإذا بي دددحذابس  دددكبا بإندددمباٍّدددصص س باثبيدددإنبًنددد

أل،آلاددمبي صددسبٍ م اظ،ددسبااحلّددصع؟بً ددا بسنددصباٍ  صددسبي ددربسلآلص ددصبا بجددم بي ددمبألو  مو ددص ب

اندددد بذٍددددكبي ددددمبب فاددددمبا بصّددددْ بٌ دددد  مباإبددددحبس  فاددددمببصّددددْ بٌ دددد أبإيّددددصد مبَددددمنمسب

ف   باإذابٌدصنبا صد َبند ضْأبصصٍ، ندرأباٍالدحنحسباخلصٍندسبٌ   م بي ّصد مبٌصنبن  ابصبصدصٍ

ممصبأل،ف  ص بيإنبغ اباٍ  وعبن ادص بي صدحصلصبزبٌدلباادبندنباٍ ّدصدببنمدون بٕبدهبٓبألوظدرب

اٍددراي باٍددراغمباٍددسعبألم دد باجلددوارَبنددنباٍّدد ورباٍ صـددر بي ددحبٌ دد بيّددصد مباثبألفددنب  صٍددكب

ّدد بيدد صبٍ م اظ،دسبااحلّددصعبي ددمبأل  دده باٍددوبرظ،دسبسغددس مبا بض،ددصه باًددربسلآلديبي لددونبض

ندد بًونددهباإناددصجمب ددسلباػددرأببسلآلدديبي صددص بسغدد عبٌ ددؽأبثبألفددنبٍن ،ددل باٍ،ددلبن ددصبببددوَب

باٍفْؽأبن صٓبااعرابزباٍ صرألسبٍنرببلؼبىؽلب.ب

ااٍ ّصدبطم أباٍف  با وبغ ا بلنبن ٍونيباحلنصأ با وبَرباٍّ   بيف بهبسغس مبننب

بإرض بيصٍّ  بصم، صلباٍ،ص بـ  باٍ  ا بااٍْن س بااٍ صس بان، انيبسظلبلر باٍّ  بز

نصبٌصنبل نهب سلبإًوا بننباٍ آل نامبزباػن ان بااٍ دواط بااَدآلاصدبٍسً ندصت باىؽ دصبندنب

                                 
 ( .ٓٗ( سورة احلج، اآلية )ٔ)
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سٍوانباٍ ّصد بيصجدرنيبندنبغ يدسبا بّدصنبزبإرضب دوباٍّد  باٍدسعبطم ضدهبلدحرأبإرض ب

إرض بعن اددصبأل غددسبيصلددلبا طددمب  بًنمددسبنددنباظددودبا بّددصنبزيددإذابثبأل ح ددقب ددساباجددرنيبيدد

 ژی جئ  حئ مئ   ىئ يئ جب حب خب  ژ  اننبريضبصه.بًصببض،صه 

اثبأل لبصدصحلونبٕنباػالد  بصدصٍ بزبب ّدهبنالد  بػدنبعوٍدهبص،فداباٍالدصٍ بيالد عهببمل1)

 فادددمبٍ  ّدددهبي دددأاباراعبلدددنباصدددنبلْدددصسبسبدددهبًدددصب باندددصبس  دددكبا بًوندددص بإٓبص،م ادددم باثبب

صصٍودددرا بأل، دددي بثبب فادددمبصودددٌامبا دددمبنالددد حون بٓبألظ دددمبص،،دددامبص،،دددص  بٕنبنفصيددد أب

اٍورباٍ صر بٓبدامص.باإبحبس  فامبا بصم،صصنامبزألصدأبلؼبذٌام بن دلبًدو بصدصٍ بص، د ب

اٍ صًددددس باًددددو بٍددددوطبصصٕي،ددددصبباخلْن ددددس باًددددو بفدددد،ن بص  الددددصنباٍفنددددلبااٍددددوزن باًددددو بي لددددونب

ب.مل2)اص يبإٍاتنلابصإألساتامبنوـى

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ژ  ًدددددددددددددددددصببض،دددددددددددددددددصه 

سعابسن بددددددصبس  اددددددصبصصٍآلصلددددددساباا صدددددد َابي،الددددددوابايّدددددد وابيناددددددص بيحددددددّقبل ددددددنامببمل3)ژی

ب.مل4)اٍ وبا

ِيدددنَببمل5)ًدددصبباٍشدددنسباٍشددد  نآلي دددَقبِينَادددصبخِلاُُلدددوِصباْػُْؿَ ّْ  ِ ٍْ ددد ََربا ـْ بَس َ باهلل  بُداَنبيدددْلنبًندددل بإِن 

ُب باْػ َ  ِْنبِن َْاصبَىْؽَ ّْ ِ ْمب َاَثْبأَل ِيَنبَاَىْؽِ َ بُلُموَ باْجَ َِربجِلَِمنِ باْػُْؿَ ٌَ ُهبَذ ِ ْمبن بَسب  ِيَنب؟َىْؽِ بْؿَ

                                 
 ( . ٚٔٔ(سورة ىود، اآلية )ٔ)

: أليب الليث نصر بن دمحم بن أزتد بن إبراىيم السمرقندي ج( ٕ)  .  ٘ٚٔص ُٕنر العلـو

 ( . ٙٔ( سورة اإلسراء، اآلية )ٖ)

ىػ(، ًٖٓٔن بن غالب اآلملي،الطربي )ادلتوَب: ( جامع البياف ُب أتويل القرآف: لإلمـا أيب جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن كثٗ)
 .ٙٓٗص ٚٔـ، جٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔاحملقق: أزتد دمحم شاكر ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

ـ[، ٖٜٚٔ: ٜٚٓٔ( الشيخ الشنقيطي ىو: دمحم األمٌن بن دمحم ادلختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ]٘)
ـ( واستقر مدرسا ُب  ٜٛٗٔىػ ) ٖٚٙٔيا، ولد وتعلم هبا. وحج سنة مفسر، ابحث، من علماء شنقيط مبوريتان

 = ادلدينة ادلنورة، ٍب ُب الرايم، فاجلامعة اإلسالمية ابدلدينة. وتوُب مبكة. من كتبو "أضواء البياف ُب نفسًن القرآف
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ٌْب بصِصٍَس ٌَْ بَجُْم بَاإِب َحبَغل  ِيَنبَض باْػُْؿَ بَىْؽَ ُب بَسن  َا  ْٕ دِسألَنب  ِبَااجْلََواُعبِنْنبَاْظَاْنِ با  ٍ ِيَنبا اْػُْؿَ

دددصَببَضَ،دددصَه  ًَ دددَحب ٌَ دددٌ بَجُدددْم ب َْ ُ ْمبَض بَىدددْؽَ َن 
ِٕ اُأُ ْم:ب دددَؾَ ٌُ دددصَدهُتُْمبَا ـَ ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ژ  ُ دددْمب

ژ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
(1)  . 

بَاَصَودىبَاَقَودىبَاَثْبأَلد َْاُاُمبا َ بَصْ،َ،ُاْمبإِْنبَلََصباهلل  ٍَْوْظُهباٍ  صِ  بَسن  باْجَد ََربأَلُ،دْمبا َغدُ اَنبَيدِإن  ْٔ

صَببَضَ،صَهبمل2)اجْلَِمنَ ب ًَ َحب ٌَ ژ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئژ  : ب
(3). 

ُ ددَ ب ٌَ ددصَببَبَ،ددْمبإَِذاب ًَ ددصحِلُوَنب ددُكبَاِين َددصباٍال 
بَسَمْ ِ

ِ
ددوَببا  ـُ اَلددْنبَزأْل َددَ بص ددابَظْحددٍجبَيُ  ْددُا بأَلددصبَر

ب.مل4)اخْلُُْْثاب

 ادلطهة انثانث
 انسالو يف انسريج انُثىيح

ـد  بٌ ادص بع دىبزبى ااضدهباٍشداؽأ بي دربٌصبدابلْدصرأبلدنبردبٍ ل درا  ب عنصأباٍ ْيب

ي ددديبصدددرربثبخيددد  باٍ ْددديبٍ حددد ع باإبدددحبغددد  بٍ ،دددؽ باـدددْْاصبسنبً ألشدددصباـددد وٍابلدددؼبسندددوابب

باػّ منبص،رباجل أ بيخ ظوابٓـؿدادبص،،اص.ب

بوببا بزباػرأل سبػحصرص ددهبط رابٍ    صبزبصرر.ازبسعربً ألجب يباٍ يبذ ْابٍ ـ

                                                                                  
سالـ وحى رللدات، طبع ُب دار "عاَل الكتب" بًنوت، لبناف.. " معجم ادلفسرين "من صدر اإل ٓٔابلقرآف". =

 .ٜٙٗص ٕلبناف ج –العصر احلاضر": عادؿ نويهض ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرترتة والنشر، بًنوت 

 ( .ٚٙسورة األحزاب، اآلية ) (ٔ)

القادر اجلكين الشنقيطي ( انظر أضواء البياف ُب إيضاح القرآف ابلقرآف: دمحم األمٌن بن دمحم ادلختار بن عبد ٕ)
مػ  ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبناف عاـ النشر :  –ىػ(ط: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بًنوت ٖٜٖٔ: )ادلتوَب

 .ٛٚص ٖج

 ( . ٕ٘(سورة األنفاؿ، اآلية )ٖ)

 ، مرجع سابق .ٕٕٔٔص ٖ( رواه اإلماـ البخاري،  ؾ: األنبياء ابب: ِقصَِّة أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج، جٗ)
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ازبإع اعب مباٍسألنبذ ْوابإٍنهبسأل،صبزباػرأل س بيخ رنبرـدوببا بعدوبباػرأل دس باثب

ب باٍ  ِْددددي  ددددصٍس بَسن   ْ ددددصَب ببألفددددنب  صٍددددكبعدددد عباَلددددِنباْصددددِنبَل َْص بَاُسْ  َِفددددْابَلددددصٌدب»ًَ دددد ددددُتبصِصٍال  ُبِ ْ

ُصوِرا ٍالْصباٍ أل باٍآلنْسباثبب فامبصصٍرصوربٌحبي،لبن بًو بلصداباٍحبل مبا برسيدسب.باامل1)صِصٍر 

ص ونددهبرظددص بسنبألّدد موابـدد أبل ددنامباٍالددْصبيفصبددابـددْ برعددن امبلددنباػّدد منبٍددحبببْنددهب

بمل2)سصصلمبصّْْاصبننباٍشرأبان بذٍكبي مبهت كبن امبسعراباثبضّ  ص اما

 باٍ ْصتددلبنددنب ددوازنبٍودد اباػّدد من بيْ ددمباىدد اأبع ددنبباـددْْاصبسنبنصٍددكبصددنبلددونيبمجدد

بيخ  بإٍنام.ببذٍكباٍ ْيب

اى اأبضْور بعنثبص مباػّ منبسنب  ًلبمج بمجولص بننباٍ ا  باًْصتلباٍ، عباػواٍندسب

بيخ  بإٍنام.ببجص بي، مبلمباٍ ـوبب

ْعِْنلبصنب لمد اباى اأبنمضس باـْْاصبإغسبص  رباحلصر بصنبلمؽبإزدعباٍسعبً  هبُذَ

ا.اٍوّص بعن حبٌصنباحلصر بثملبرـصٍسباٍ ْيب بإهبصصع بُصْ َ

دداببي ددرابص،ددثبرـددوببا ب احلددصر بصددنبلمددؽبإزدّابطددمبسعددربص ددىبَجَددٍ  بإَهبَن ِددِكبُصْ َ

بَيَ ددصَب بَسأْلددَنبُضِ ألددرُب ددصِ ّ ّّ ٍَْو ْعِْنددُلبْصددُنبَلْمددٍ ابا ددُهبُذَ ٍَ ددصَب باٍّشددصَ .بصِِفَ ددصٍع بَيَ ددّحبَبددَ َببُنْمَضددَسبَلددَ َضب ًَ ؟ب

ّرَند ًَ دص بُطدّمب .بَيدَ َنَ بصِدِهبَيدُ اطَِقبِرَصصق 
ِ
دوِببا  ـُ دوُببَر ـُ دصَب بَبَ،دْم بَسَبدصبَر ًَ دِلبُدَّمدٍر؟ب ـُ َ،ّ كبِنْنبُر ٍَ صَب  ُهبًَ

ااب َعبُل َُ ُهبَصْؾ  َ َِ َي
بص،ربذٍكبٍألسبزألربصنبعصرطس.ب يْ،ثباٍ ْيببمل3)

                                 
، مرجع ٕٕٔٔص ٖلصََّبا، جمعة ابب: قَػْوِؿ النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ُنِصْرُت ابِ ( رواه اإلماـ البخاري،  ؾ: اجلٔ)

 سابق

( فتح الباري شرح صحيح البخاري: أزتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ط: دار ادلعرفة، ٕ)
 . ٕٔ٘ص ٕعي، جبًنوت، حتقيق: أزتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشاف

ىػ( ط: ٕٚٓ( ادلغازي: دمحم بن عمر بن واقد السهمي األسلمي ابلوالء، ادلدين، أبو عبد هللا، الواقدي )ادلتوَب: ٖ)
 . ٘٘ٚص ٕـ، جٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔدار األعلمي، بًنوت الطبعة: الثالثة، 
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  باحلرألْندددسب اٍدددحبي حادددصبرـدددوببا بايددد  بنفدددسبٌصبدددابصّدددْ بسمدددمبىدددرراابصوددداطبصددد

بن، انيبنصذابص  بن،امبننباٍ، و با مبننبآذالبـ نبلردا.ب

اسنصبى اباٍ ْيبٍ ناودبيلمن،امب مباٍسألنبصرساابصصٍورربـوا بص وبًن  صع بسابص وباٍ ،ؽ ب

بسابص وبً ألظس بسابغنؾ.ب

ربلددؼباػّدد منببا ددسابٌ ددهبن،دد انيبنشدداوربي ددمبأل، ددرباٍ ـددوببلددؼبسعددر باٍددوبثبأل، ددربسعدد

ٍودددد ا مبرـددددوببا بصصٍددددرلوأبي ددددأ بطددددمبنددددنبفددددص بي نددددمنن بانددددنبفددددص بي نف دددد  بيمددددنبدراـددددسب

ابصحد عبآب إـْصعباٍ يبَسد تبإهب سلباحلد اعبأل ،د بٍ دصبلدنبأل دنبسنباٍ ـدوببثبألْدرسبسعدر 

ص   ٌ ًُ ِددَلبػلدد دبٌوبددهبنودد اب ددص بانددصباظددربصبرظدد بااعددر  صددلبٍفوبددهببً ددصب باإبددحبُدِيددَ بإهبذٍددكبدي، 

بأل صضلباػّ من.

اٍفنبزباٍّدؽأبنوً دصنبسعدرمهصبٌصندلباٍ ّدصن ببااػّدصػس بااٍ دص بٌصندلبآب  دص بالدر ب

دَ أْلٍج بَنددصبُضدَ ْاَنبَسّ بَيصِلددٌلبًْدوبباػ،دسرأ بيددصٕاببٍدحبدغددلباٍ ْديب ًُ دب دصَب بأَلددصبَنْ،َوَ ًَ نفدسبيص ددصبا

ِ ألٌم بَااصْب ٌَ ا بَسٌخب وا بَغْؽ  ٍُ ص ًَ ُْوابي ب مباٍآّل  ص اِينُفْم؟ب صَب باْذَ  ًَ ِ ألٍم.ب ٌَ بمل1)ُنبَسٍخب

ًددصب بٍددحبب ٍددابص ددوبً ألظددسبلددؼبعفددمبـدد،رب ددوباصددنببااٍ ددص بنددصبراالبسصددوبـدد،نرباخلددررعب

اًوندوابإهبباٌصنبً ألْصبن هبيلص بلؼبةصربي حبدبصبًصببرـدوببا ببن،صذبص،ثبرـوببا ب

ٍدهباإنب دمٓ بب ٍدوابلدؼبعفمدكا.بًدصببيدإ ببي دصببـنرٌماب.بيلدص بيل دابإهبرـدوببا ب

ب.ملبب2)بسعفمبسنبض  لباػ صض سباسنبضّْىباٍسرألسبًصبباٍ ربعفمابينامبصحفمباػ كا

                                 
ىػ(، ٔٛ٘أزتد السهيلي )ادلتوَب:  ( الروم األنف ُب شرح السًنة النبوية: أبو القاسم عبد الرزتن بن عبد هللا بنٔ)

 .  ٘ٚص ٚىػ، جٕٔٗٔط: دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت الطبعة: األوىل، 

 مرجع سابقٚٓٔٔص  ٖ( رواه اإلماـ البخاري ؾ: اجلهاد والسًن ابب: إذا نزؿ العدو على حكم رجل جٕ)

ىػ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ٔٛ٘: ادلؤلف: أبو القاسم عبد الرزتن بن عبد هللا بن أزتد السهيلي )ادلتوَب
 .  ٘ٚص ٚىػ، جٕٔٗٔبًنوت، الطبعة: األوىل، 
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َمبصِصْػَِرأل َدِسبِزبدَب د   ـَ باُ بَلَ نْدِهبَا بَصدؼ 
ِ
دوُبباهلل  ـُ دُاْمبَر َّ َْ وا بَيَح ٍُ دَ  َْ  ـْ با َحصَن بُطم  ـْ صَبباْصُنبإ اِربًَ

دددوِنبصِ ْدددِاباحْلَددد ـُ َمبإَهب ددد   ـَ باُ بَلَ نْدددِهبَا بَصدددؼ 
ِ
دددوُبباهلل  ـُ بَغدددَ َ بَر دددصِر بُطدددم  صِرِ  باْندددَ َسٍأبِندددْنبَص ِددديباٍ  ل 

ُاْمبِزب ًَ دَعبَسْل َدص َ َِ دنِْاْم بَي ٍَ بَصَ،دَثبإ َندْوَ  بَيَخ ْدَرَنبِلَدصبَغ َدصِدَن بُطدم  ٍْ َاصبا ًُ دو ـُ ٍ  ِيبِ دَيب ضِ ْدَكبباْػَِرأل َِس با

دددٍر بَرسُْسباخْلَ َددصدِب ـَ ْ،دددُ بْصدددُنبَس ٌَ بُعَندددْيبْصددُنبَسْغآَلدددَ  بَا
ِ
ٓ  بَاِيدددنِاْمبَلدددُرْاباهلل  ددص ـَ نْدددِهبَسْر ٍَ دددَ ُ بِلِدددْمبإ ِن بخُيْ

دْرب ًَ صُبوابَصنباٍ حنبنصَتسبَااٍ ّ بنصَتدس.بَا ٌَ ٍَْ ْوِ  با مبـّابنصَتسبَسابـْ بنصَتس بَااْػُْف ُِ بَجُْمبأَلُ وُب ب ا

وابٍَِفْ،ِ بصْب ٍُ ص ْ،دُ  بًَ ٌَ ٓ  بأَلدصب دص ـَ َمبَسْر د   ـَ باُ بَلَ نْدِهبَا بَصدؼ 
ِ
وِبباهلل  ـُ ٍر بَاُ ْمبأُلْسَ ُ بِلِْمبإَهبَر ـَ ِنبَس

ددُهبَند بأَل ْدِ ُع بَاَسب  َٓ اِلَيب بَضددَ ْاَنباٍدر  َٓ بَضْ،ِ ُ دوَن؟بَس َٓ ددَلبَندْوقٍِنب ٌُ دصَب بَسِزب ًَ ْنبُذِ ددَ بَندصبَضدَ اُلبأُلاْلدد َُ بصِ َدص؟ب

بصِِهبِن ْفُب
ِ
وُبباهلل  ـُ سُْعبَع  ىبَيَ َغبِن ُْاْمبَر ٍَْ  ُْل!بَيَ ْمبأَلَ ْببَذٍَِكباٍر  با

ِ
بأَلْ ِظُ ؟بُ َوبَاَاهلل  َٓ ب.مل1)ابْمب

ً ا بضْصألنباػوً نبننبرـوببا بٍ ْدصألنباٍ ، دنبصدحن بسنبس دلبنفدسبآذالباسغ ظدولب

اٍوًابب ّهبٌصنبب ةباٍ،اربننبنفسبٍفنبثبألفنبصن امباصنبرـوببا بلاربطمبب ،ولبازب

ننبباٍناودباًاباحل عبا سابأل، ؾبغنصبدسبلظمدىبٕمدصباًداباحلد عبال وص ادصبا لدرا  بيد ب

أل ْويبسنبأل ّصن بزبن لب سلباخلنصبصتبع ىبٓبأل ل سباٍ دصسبلدؼبي، ادصباضّ ودعباضّد ،ظمب

بصن ام.

ب

                                 
( السًنة النبوية البن ىشاـ: أبو دمحم عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلمًني ادلعافري ، رتاؿ الدين حتقيق: ٔ)

مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر  مصطفى السقا وإبراىيم األبياري وعبد احلفيظ الشلب ط: شركة مكتبة ومطبعة
 . ٕٓٗص ٕـ ج ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔالطبعة: الثانية، 
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 ادلثحث انثاَي

 جهىد اإلسالو نتحقيق انسالو
بمتانر 

صتلباٍ، صنسباىؽ صبًدرألحبألشد، ونباحلد اعبٍ، دودبندنباٍد ننبٕـدْصعبصّدنآلس بٌصباباٍ ْ

 بساببنددددلبطدددد ر بسابق ددددد بٌددددس بابددددررانبزبذٍدددددكباٍددددرنص  بيلدددددص بمل1)ٌّددددْصنبداعددددابااٍودددددؾا 

ا ـدد  باحل نددامبٍنخدد  باٍ ددصسبنددنب ددسلباحلنددصأباٍ   ددس باألدد   امبإهبعنددثبإنددنبااٍّددفن س ب

ص ـددصٍسباٍّدد   باسصددصنبلددنببًرـددنسباٍّدد   بيوَدد بض ددكبيْ،ددثبا بدمددرابزبظ ألدد أباٍ،دد عب

ب
ِ
بِندْنب اٍدرنص  باصدرسبصد حسبظرألدرأبندنباٍّد  بصدرس صبرـدوبباهلل 

ٍ
دْلبَرْ  ٌُ ب َٓ ص  ّدهبي دصب ابس

د ُب ََ َببَدٍ بَس بَسا  دوَلٌس بَاإِن  َُ ن دِسبَنْو
دوٌع بَاِدَندصُ باجْلَصِ  ِ َُ بَنْو َرَني  ًَ ن ِسبَ َْاب

ِندْنبِدَنصِت َدصبَدُ ببَسْنِ باجْلَصِ  ِ

ٍ  ِدديبَثْبأَل  اِلددْلبِلَددصبملب2)باْصددِنبَرصِنَ،ددَسبْصددِنباحْلَددصِرِ ا ن ددِسبَاُصُنوِلَاددصبا
ااِزبَ ددِسِلباجْلُْمَ ددِسبإِْصآَلددصُببَسْيَ،ددصِبباجْلَصِ  ِ

ُلبمِم دْنبأَلد ُْنُ بصِمَب َندصَ بَاَىدْؽَ باْ ِ ًَ ْ َِاصبَاَسن  ًِاَلصَصبِزب ب َٓ ُهب ٌْْةبَاَسب  َِْوديبًَ ْ،دُ انٍيبَسْابأَل َْادىبَلدْنبُن َْفدٍ بأَل ْ

دُ َعبَلْادُرُلبصِص ـد  ًَ ْوٍِِهبَاإَِهبقِندِ بَبْ دِابَندْنب ًَ ُْوِبب ًَ ًَْ ُعبإَِهب ِهبَيُاَوبَس
ِهبَاَسْ  ِ ِّ دصبَسْنبأَلَْْرَسبصِ َْ   بَاَسن 

ُهب ٍُ ْو ًَبَيِإَفصَرٌأبإَِهبإِْصآَلصٍِِهابب َرَني  ًَ ب.مل3)َ َْاب

                                 
َراء حلَذيْػَفَة ْبِن َبْدِر ْبِن َعمرو فقامت بسببهما حرب ودامت أربعٌن سنٔ) ة ( )وَداِحس كاف فَػَرٌسا ِلَقْيِس ْبِن زَُىًن، واْلَغبػْ

ة النبوية البن ىشاـ: عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب بسبب سباؽ الفرسٌن بٌن قبيليت عبس وذبياف( انظر السًن 
ىػ(، احملقق: طو عبد الرؤوؼ سعد ط: شركة الطباعة الفنية ٖٕٔاحلمًني ادلعافري، أبو دمحم، رتاؿ الدين )ادلتوَب: 

 .ٕٙ٘ص ٔادلتحدة ج

ِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو وَ ٕ)  مرجع سابق. ٙٛٛص َٕسلََّم ، ج( رواه اإلماـ مسلم،  ِؾ: احلَْجِّ اَبُب َحجَّ

ىػ(، ٙٚٙ( ادلنهاج شرح صحيح اإلماـ مسلم بن احلجاج: أبو زكراي زليي الدين حيٍن بن شرؼ النووي )ادلتوَب: ٖ)
ِة النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم، ط: دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت الطبعة: الثانية،   ٛىػ،جِٕٜٖٔؾ: احلَْجِّ اَبُب َحجَّ

 . ٕٛٔص
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بلباٍددد عمبع دددىبنددد باٍْ،دددربزباٍ، ندددرأ بي عدددلبزجيدددسبس دددلباٍف دددصعبصدددصٍ اا اا ـددد  بألالددد

اب  باٍ انصنباػّنحنونبلؼباٍ  سباٍوط ندونبيد َباػمن دونبلدساباٍ  د بيادوبن ام باعنب

اًددربظددصارباٍ ْدديباٍناددودبالص ددر مبلددؼبب ألمددربظّددورباػددودأبندد بباٍوددؽباٍددنابظددررانباٍ،ددرااأ

ا ـ  بإهباػ دورباإند ا  بيّدصثبندنبـدصػه باردبل دهبباٍّ   باسرـلبرـلباٍّ  بص ـصٍس

بٌنرباػ، رع.

ی  ی   ی    ژ  ا ددساب ددوبإصددلبسٓبأل دد غ باػّدد مونبلددنبدلددوأباٍّدد  بًددصببض،ددصه 

يدددإنبندددصببأغددد بإهباػّدددصػسبااػالدددصحلسببمل1)ژی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

لددسباٍ ًنددق بيادديباااٍ ،ْددؽبلددنباػنددلبإهباٍّدد مبصددصجل ًْددلبن ام وَبض،ْددؽبٍآلنددام بأل  دديبكددلباٍر 

ب.مل2)ع ٌسبظ صَبألمنلبإهبظصب باٍّ م باأُل غيبرألشهبزبادالسا

اثبملی  جئ    ب)اٍفدددنبٍدددحذابظدددص باٍ،دددمؽباػ الدددلبزبأألدددسباٍف ألمدددسبنمب دددصبزبًوٍدددهبض،دددصه

ألفددونببأل ددل بيددصظ  بٍدده؟بٕنباػنددلب  ددصبٓبألفددونبٍ ّدد مباٍ ظدد عباٍددسعبأل شددرنبصددهبأغدد  باإبددح

ٍ،م نددسبـدد منسبي، نددس بينفددونباٍّدد مب  ددصبصم، ددىباػّددصػسباٍ دديبيناددصبفددنسبدٍددابلددؼبسمددصبدغ دداب

ًِندَلبَلدَؼب َودٌس بَا ٍُ دُث.بَيِ ندَل باٍ   ْبِندُثب ُ بَاأُلَمب   ٌ د ُْمبأُلدَس  ّ عنسباٍ   نس بًصببسصوبعنصنبد ةهبا بد ابَااٍ

صَػَسِببَنْ، َى َّ ُ ًِنَلبَةْ  بَلَؼبااْػ ب.مل3)ٍ  ِ نِةبَاُ َوباحْلَْ ُعا بَا

باجيدددددوُزبضوظندددددهبًوٍدددددهبض،دددددصب  اباجيدددددوزبزبا ـددددد  بسأل،دددددصبدلدددددص باٍودددددؽبإهباٍاْلددددد  باص دددددرا  

ب.بمل4)بإهبذٍكا ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ژ

                                 
 ( .ٔٙ( سورة االنفاؿ، اآلية)ٔ)

 مرجع سابق.  ٘ٗ٘ٔص ٖ( ُب ظالؿ القرآف: ، جٕ)

( البحر احمليط ُب التفسًن: لإلماـ أيب حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثًن الدين األندلسي )ادلتوَب: ٖ)
 . ٖٙٗص ٘ىػ، ج ٕٓٗٔة: ىػ(، احملقق: صدقي دمحم رتيل، ط: دار الفكر، بًنوت، الطبع٘ٗٚ

ىػ( احملقق: ٖٓٔ( جامع البياف ُب أتويل القرآف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )ادلتوَب: ٗ)
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باـونيبس ر بزب ساباػْحثبلنبنآل ْنبمهص 

باػآل  بإاب بظاودبا ـ  بزبص صلسباٍ  دباػّصثب.ب

ب  بنْصدلباٍّ  بزبا ـ  ب.اػآل  باٍ ص

ب

 ادلطهة األول
 جهىد اإلسالو يف صُاعح انفرد ادلسامل

ألؿصددىباٍ دد دباػّدد مبزبد،ددنباٍّدد   بن ددسببشدد ضهبعنددثباٍّدد  بإٍع بيل،ددلباػددودأب

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  :ااٍ ةسب يباٍ اصآلدسبصدنباٍد ا بااٍ اظدس بًدصببض،دصه

بمل1)ژڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ

ااٍ يبض مردبي وآليبإص ص ب اب سلباخلنمسباٍ يبضال  بظوابذ  آلصبننباٍدؾبصصٔصدص  بااٍ،آلدامب

ااٍ ةسبلؼبإص ص  بع ىبعصببآل را  بيا صٍكبي صسبٍ ، وبااٍال  بااػو  أ بسعبإعّصنب

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ژ : ص،ددددددربإعّددددددصنبًددددددصببض،ددددددصه

ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ  گ  گ  ڳ
ثمممممم  تختمممممم  ال  خمممممم   (2)

لتشخل الخجتخع كمه فال اعت اء عمى أح ، حتى ولو كان خن باب الهزل، أو كان أ ما  
َُاِسمِ   "َخمْن َأَشماَر  ألب ه وأخه  َعِن اْبِن ِس ِر َن قال َسِخْعُت َأَبا ُهَرْ مَرَة َ ُُموُل: قَماَل َأُبمو اْل

ِه "ِإَلى َأِ  ِه ِبَحِ  َ ٍة َفإِ  ْن َكاَن َأَ اُ  أَلِب ِه َوُأخِّ  . ( 3) نَّ اْلَخاَلِئَكَ  َتْمَعُنُه َحتَّى َواِ 

                                                                                  
 . ٕ٘٘ص ٗـ، جٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔأزتد دمحم شاكر، ط: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

، اآلية )ٔ)   ( . ٕٔ( سورة الرـو

 ( .ٗٔالتغابن، اآلية ) ( سورةٕ)

اَلِح ِإىَل ُمْسِلٍم، ؾ:الرب والصلة واآلداب، جٖ)  ٕٕٓٓص ٗ( رواه اإلماـ مسلم، ابب: النػَّْهِى َعِن اإِلَشارَِة اِبلسِّ
 مرجع سابق.
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وخن اعت ي عم ه، فصبر وغفر ،فأجر  عممى ا،، وجماء األجمر نكمرة ل بمري بمالعفو 
ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ژ ألنه  ل عممى التعيم   قمال تعمالى: 

ژ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  
اػظ سبي شدملباٍ،دصثبٌ ده بيد حنبسٍأبااعدرأباجيم، دصببطمبض ّ  (1) 

ببّدد بااعددر باإبّددصبنسبااعددرأ بيددإنباىؿصدداباٍ دد اع بيا صٍددكبي صددسبٍ  ،ددصرني بًددصببض،صٍدددى ب

يدصنباىؿصدداباٍدرألصربااغ   دداباٍ، ندرأبص نددابي صدسبٍ ددؾببمل2)ژ چ   چ  ڇ  ڇژ

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ااٍ ّدددددددددددأبًدددددددددددصببا بض،دددددددددددصه ب

دددصُبوابمل3)ژڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   ٌَ دددْابِزبُغَ اَلدددَسب ٍَ ْ دددصٍس بَبَ  دددصَبباْصدددُنبَل ًَ اب

ب ْربَصصحَلُواباٍ  ِْي  ًَبِزبصَِ ِ ْما ُ َلباهلل  ا بَيَ غ  بأُلِ،ن ُوابَلَ نِْهبَسَعر  َٓ بأُلَ صضُِ وُلبَا َٓ ب ب.مل4)َلَؼبَسن 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ : ًدددددصببض،ددددددصهبمل5) باٍ  زددددددااػّددددد مبألؿصدددددىبلددددددؼباٍّددددد 

يادددددددددددددوبىدددددددددددددؽببمل6)ژٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

                                 
 ( . ٓٗ( سورة الشورى، اآلية )ٔ)

 ( . ٖٔسورة احلجرات، اآلية )( ٕ)

 ( . ٛ( سورة ادلمتحنة، اآلية )ٖ)

تنزيل ُب تفسًن القرآف: تفسًن البغوي: أبو دمحم احلسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي ( معاَل الٗ)
طبعة: األوىل، ىػ(، احملقق: عبد الرزاؽ ادلهدي، ط: دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، الٓٔ٘الشافعي)ادلتوَب: 

 . ٔٚص٘ىػ، جٕٓٗٔ

أفرع علم النفس، والذي يتعامل مع مفردات السالـ السالـ النفسي كاصطالح علمي شائع يُطلق على أحد  (٘)
 ب.النفسي وىي: السالـ، الصراع، العنف، احلر 

 وتتحدد مالمح ىذا االصطالح من خالؿ أربعة ركائز مرتابطة، وىي: البحث، الرتبية، ادلمارسة، الدعوة. انظر: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_psychology 9ٜٕٗ٘ٔ)  كيلوابيت  ٙ.ٕٔ ، ُنجم 
والباحث يقصد ابلسالـ النفسي: السالـ الداخلي ُب النفس الناتج عن  October 09, 2016 ابيت بتاريخ

قلب ال يبيت وُب نفسو شيء ألحد وذترتو حالة الطمأنينة والسكينة اليت تفيضها عقائد اإلسالـ وعباداتو ومعامالتو 
 ـ مع نفسو، ومنو ينطلق ُب تعامالتو مع احلياة واألحياء.وأخالقو على اإلنساف ادلسلم، فيصبح وقد حقق السال
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ن، ر باٍفنبأل ظ بإهبإندوربٌ ادصبلدؼبسمدصبغدؽبندنبا  باندنبطدمبيادوبىدؽببدصًمبلدؼبخ ألدصتب

بإنور بىؽبعصـربٕعر بينم ربـ نهباٍ  زبإهباٍ،صثبٌ ه.

صآلْن، دددهبألؿصدددىبلدددؼبٌددد لباٍ  دددلبااٍدددرنص  باألّددد،ىبصفدددلباٍآلددد نبٍ ل ددد باٍ  دددصب بعندددثببااػّددد م

اجل ا باٍو نظبظرابػدنًب دلبب ّدصبصودؽبب دابسابيّدصدبزبإرض بيملمدوعباٍ د دبزبا ـد  بألّدصاعب

صدربندنباٍدريصع بخمدوعباٍْودألسبمج،دص  بٍدسابثبألد ِتبا ذنبصصٍ  دصببإٓبص،دربسنبُصدرلباػّد مونبصده بعن ادصٓب

دددددصببا بض،دددددصه ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ : لدددددنباٍددددد  اًب

ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ
 (1) . 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ژ : ااٍرـدد وربا جدديببددلبلددؼب ددسا بًددصببض،ددصه

ژېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
 (2 )

 ددساباػ ددصخباٍالددحي بااٍؾخددسباٍ،الددْنسب

  بٓبضفدددصدبر،دددلباػددد  بأل يددد بألدددرلبصصٓل دددرا بلدددؼبسعدددر بيادددساباٍّددد   بًم دددهبزبلدددؼبعددد باٍّددد

اٍّددح  باعالددؽلبزبإرضبأل ددؿشبإرضبمجن،ددصباث دددوعباجلمندد  بي اددمبنددنباٍّدد  بنادددصدب

اننبيوًامبىواشبـ  بأل امباجلمن بزبصورأببصدرأبض مد بإغدوأبااػحْدسبااٍ ،دصانبااٍدسعب

بزبكلب ساباٍ  صىمباٍ،لن  بيالب  صربزباٍ،صثبٌاساباػ صخ؟بثوبباٍربنصبإهبع،صرأبيصت س

ب ضوازنبلم نسباٍّ  

ي دددنابـددد  باخل دددوعبب بآبرألدددثبآبللدددل ادلدددوأباٍّددد  باجلادددؽأبٓبيدددصرضبآبصفددد 

ياسابـ مبرغنلبأل دو بلدؼبعّدصعباػْدصدلباٍ، ندص با دسابب اٍسعبن، صلبر  باٍ  صببص عبطمن

                                                                                  
 ( .ٜٓٔسورة البقرة، اآلية ) (ٙ)
 (ٜٓٔ( سورة البقرة، اآلية )ٕ(     )ٜٖ( سورة احلج، اآلية )ٔ)
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ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ًصببض،صه بباٍّ  باٍسعبعسربا بن ه

ژۀ   ہ  ہ  
(1) 

ي يبأألسباٍف ألمسامص مبلنباٍّ مباٍ غنالس بٕبهبٍناباٍفامبلنباٍ  صببص عبطمنب وببب

بندددنبع دددونباٍدددرلوأ بآبندددنب ىصألدددسبا ـددد   بإبدددحبىصألدددسبا ـددد  باٍّددد مباٍ ددديبٓبض حندددامبع دددص 

ب.ملب2)صامباذااهتماع ونباػّ من بآبننبع ونبسفخص

صددحن بسنبا بسندد بسنبصصػنددلبص لددصاعبندد بنددنبألمنددلبإهبٍّدد   بصددلبألمفددنبسنببمددربسألددرأل صب

ٍف هبٓبصرباسنبألفونباٍّ مبلم نسبع ن نسباسنبض و بلدؼبب صصٍّ  بصراألسبٍفلبننبسرادباٍّ  

ب ٓـ ّد  اإٓبياوبـ  بصآل،دمبا باض ّمبصصػّصااأباٍ يبٓبض حنامبع صبننباحل ونب اٍ،راٍس

بياصبصبا بلنب سلباٍّ مباٍ غنالسباٌنامبٓبابحنبإل ونبصم،نسبا بض،صه.

ب

 ادلطهة انثاَي
 يثادئ انسالو يف اإلسالو

أل ضف باٍّ  بزبا ـ  بلؼبنْصدلب صنسبض نباٍْناباٍ،صػيبض ْ بننباٍوعرأبا بّدصبنس ب

باراصآل اصباٍ ،صرنيبااٍؾبااٍ ةسبا ي  بلمود صباٍؾ

بعؿا باحل ألسباٍرأل نس اب-1

إنبندددنبس دددمبسـدددْصعباٍ،دددرااأبصدددنباٍ دددصسبلدددر باعدددؿا باحل ألدددسباٍرأل ندددس باب حدددظب دددسابندددنب

 بع دىبسصدحصعباٍددرألصبصتباٍوَد،نسبأل ،الدْونبجدصبَدرباػّدد منبب ض،الد بسصدحصعباٍدرألصبصت

                                 
 ( . ٖ٘( سورة دمحم،اآلية )ٔ)

 مرجع سابق. ٖٗٚص ٕ( ُب ظالؿ القرآف: جٕ)
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ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ جسابسلآلص صبا بض،صهبٍ  صسبًصببض،صه ب
اًدصببض،دصه ببمل1)

يصٍّددد  بعدددقبٍفدددلبنّدددصثباٍدددوبٌدددصنبذصٍ دددصبزببمل2)ژحئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبی  جئ    ژ 

اٍ، ندرأ بيّدد  باٍ، ندرأبنْددرسب دص بزبإًدد ارباٍّد   با ددوبنْدرسبنف ددوببٍفدلباٍ ددصسبب مد ب ددساب

عن حبسرادبا بض،صهبب اببا بّصنبإهبإرضبٍ،ْصدضدهبي،د ضبا بل نده باثبأل  َدهبل ندهبًدصبب

ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ ض،دددددددصه ب

ژەئ
ي،دد ضباثبأل دد ضباًْ اددصبا بّددصنبقوالنددسباٌددسٍكباحلددصببندد بإبْنددص  بيحندد حب (3)

اغ صرباصنببوَبل نهباٍّ  باٍ لو بٍ لْل بالر باٍس صعبن بآصنهبٌصنبصإنفصبهبسنبأل ن بسضْصلهب

بٍه.سنبأل غسالبًٌا باٍف هبثبأل ،لباعصارل بطمبض ٌهباع أل هبص،رنصببال ب

انددنب  ددصبي ددربظ،ددلبا با بّددصنبعدد ابزباغ نددصربل نرضددهبيل،ددلباحل ألددسباٍرأل نددسبنددنبنْددصدلب

ا ـدد   بيددإذابلدد ضبا ـدد  بلددؼباٍ ددصس باري،ددول بسابع ددىبظا ددوابلددمبًصت ددهبيدد بسٌ دد بنددنب

ىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  ًوٍ صبجمبـ  بل نفمبًصببض،صه 

ژجبحب  خب  مب  ىب   
(4). 

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ : اًدددصببض،دددصه

ژژ  ڑ  ڑ  ک  
(5). 

                                 
 ( .ٜٕ( سورة الكهف، اآلية )ٔ)

 ( . ٕٙ٘ة، اآلية)( سورة البقر ٕ)

 ( . ٕٚ( سورة األحزاب، اآلية )ٖ)

 ( .ٜٛ، ٛٛ( سورة الزخرؼ، اآليتاف )ٗ)

 ( . ٘٘( سورة القصص، اآلية )٘)
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بًدددصبب اٍددوبفدددص با بحلم اددمبلدددمباجدددرا باٍف ددهبـدددْحصبهبٓبأل ألددربًواٍْدددص باٍفدددنبأل ألددربً وصدددص 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ : ض،دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددصه

ژڃ  ڃ  
(1). 

كث رة في التار خ "فبالب م  أهمل الشما  وخصمر  واألخثم  عمى الحر   ال  ن   شواه ها
اٍّددد ؼبك دددابنّدددنحنسبزباٍ ددد نباٍ صـددد باػدددن دعبصددد ىمبسنبا ـددد  بٌدددصنبن دددبل ندددهبزب دددسلب

اٌددوممبك ددواب ددسلباٍّدد نبلددؼبل نددرهتمبػددنبسٌددؾبإدٍددسبلددؼبملب2)باٍْ ددصعبسٌ دد بنددنبن  دديبـدد سا

باحل ألسباٍرأل نس.

اباٍ ددوربلددنباٍ ددصس بيمددنبع دديبسنبسدلددو بانددنبعددقبانددنبمتددص باحل ألددسباٍرأل نددسبسٓبألم دد ب ددس

ًددصببب باٍ ددصسبلددمبسنبسصددلبإٍددنامبص ددوربا  باص ندداباٍ ددوأبزبعصٍددسبن دد ب ددساباٍ ددوربلددنباٍ ددصس

ژڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ ض،صٍددددددددددددددددددددى ب
(3 )

ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ ژ : اًددددددصببض،ددددددصه

ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
(4). 

                                 
 ( . ٜٜ( سورة يونس، اآلية)ٔ)

، نقالً  kirk:Ashort history of the middle east"p 36""ٖٙ( اتريخ الشرؽ األوسط صٕ)
، ط:منشورات مؤسسات ُب للطباعة ٖٔإلسالـ، د/ إبراىيم حيي الشهايب، ص عن كتاب: مفهـو احلرب والسالـ ُب ا

 ـ .ٜٜٓٔ

 ( .ٖٜٔ( سورة البقرة، اآلية ) ٖ)

 ( . ٖ( سورة األنفاؿ، اآلية )ٗ)
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اآغددد باٍدددراا باٍفددديبصم، دددىبسبدددهباأل ْوددديبٍ حدددصٌمبسنبألْدددرسبلدددرالبصدددصٍ نبااػّدددصػسبااٍْدددسبب

اق  باػواص سبااٍّفون بيإنبثبأل ،دل بسابٌدصنبزباحلدصببندصبأل  يضدبغد نيبذٍدك برظد بن،دهب

ب.مل1)إهباٍ ،ل بآبألاللبن،هبإهباحل عبع ىبض،وزلباحلنلبٌ اصاب

اددددصدبآغدددد باٍوـددددصتلبٍ ح نددددقبىصألددددسبا دددديب راألددددسباٍ ددددصس بيددددإنباظددددرتباـددددن سبسغدددد ابيصجل

د باَاُاُظددوُعبببمل2)ٌصٍددرلوأبيددإنباٍوددعبأل عدد بأل ددوببا نددص بفددماباٍددرألنباخلآلندد باٍوددصن ي

ددددَحبُ ددددَوباْجَِراأَلددددُسبَاَندددد ِ َ ددددصِببإب  ٍْ باْػََ صِصددددِر بإَذاباْػَْ اُلددددوُدبصِص َٓ ددددصِتِلب ـَ َو ٍْ َاددددصِدبُاُظددددوُعبا ددددَواَ صبِنددددْنباجْلِ ـِ صب

ٍِنِلبصَِود صَندِسباٍدر  ًَ دْوبَسْنَفَنباْجَِراأَلِسبصِِإ ٍَ صِربَيَ نَْابصَِمْ اُلوٍدبَع  ىب ٍُْف   ًَ ُْلبا صب َاصَدِأ بَاَسن  دصَنباٍش  ٌَ بِظَادصٍدب ْؽِ

َاددصِداب ا ددسابٌدد  باظنددهبظددرابيددصػ، ؾبزباٍف دد باٍددرلوأ باٍ ددربغصقدد باٍ دد آنب بمل3)َسْاَهبِنددْنباجْلِ

بدبص وٍددهبض،ددصهسصددحص بدبانددنبحلددقبلددم ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ  بعباٍف ددصصن

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  
ي ددددمبأل ددددلببحددددصرصفمبإذابضددددوٍن م باإبددددحبًددددصببملب4) 

اػ دددد  باٍددددناببافدددداراابصإـدددد ن صبسعباٍفددددمبدألدددد فم.بٍفددددنبإنبن ،ددددواباٍددددرلوأبًوض ددددوابنددددنبسظددددل

باػحب،س بيح ألسباٍ، نرأبنْرسبنف وبباب  ظ بننبأغ باػ،صن سبصصػ لب.

ب

                                 
 . ٕٛٔ، ٕٚٔ( انظر اإلشارة إىل أدب اإلمارة، أليب بكر دمحم بن احلسن احلضرمي ادلرادي، حتقيق: د/ رضواف السيد، ص:ٔ)

 بن أزتد الشربيين، مشس الدين: فقيو شافعّي، مفسر. من أىل القاىرة. لو تصانيف، منها: السراج ( ىو: دمحمٕ)
ادلنًن، أربعة رللدات، ُب تفسًن القرآف، و"اإلقناع ُب حل الفاظ أيب شجاع"، رللداف، و"شرح شواىد القطر، و "مغين 

ريرات على ادلطوؿ"، ُب البالغة، و"مناسك احلج، توُب احملتاج"، أربعة أجزاء، ُب شرح منهاج الطالبٌن للنووي، و"تق
 ـ.ٕٕٓٓ، بًنوت: دار العلم للماليٌن، ٘ٔ، طٙ/ٙـ. انظر: األعالـ للزركلي، ٓٚ٘ٔىػ، ادلوافق ٜٚٚسنة 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج: لإلماـ مشس الدين، دمحم بن أزتد اخلطيب الشربيين الشافعي )ادلتوَب:  (ٖ)
 . ٜص ٙـ، جٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔىػ(، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ٜٚٚ

 ( . ٗٙ( سورة آؿ عمراف، اآلية )ٗ)
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باٍف انسبا بّصبنس بب-ب2

ا ـ  بٌ  با بّصنبننبعنثب وبإبّصن بيخ  هبا بصنرل باب سبينهبننبراعهباسـلرب

 صببض،ددصهٍدهبن تف دده بااـدد خ  هبزبسرَدده باـددخ بٍددهبنددصبزباٍفددونباظ، ددهبدددورباٍ ـددصٓت بًدد
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ژ 

ژڱ  ں  ں  ڻ  
(1). 

اٍ ربلصشبس لباٍف صصنبزبظ صَباػّ منبـ نبلردابزب ساباحل وبازبا ـ  بصورأب

بنوًسبػ،صن سبس لباٍف صع باٍ رباًامباٍ ْيبجل صزأببودعبٍفوبهبإبّصبص.ب

باٍ ،ردألسباٍ  صينس ب-3

   مم خن بالتع   م ، فالنمماس ل سموا نسمم او خكمررة، ولكممل خمنه  فكممر  وب ئتمه قممال اإلسمال
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ژ تعمممالى: 

ژۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵          ﮶  ﮷  ﮸  
(2). 

باٍ،راٍسبااػّصااأ ب-ب4

ٱ  ژ لى: قوله تعاالع ال  والخساواة خن الخبا ئ التي  حُُها اإلسال  خن خنطمق 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ژٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ب. (3)  

                                 
 ( . ٓٚ( سورة اإلسراء، اآلية )ٔ)

 ( . ٛٗ( سورة ادلائدة، اآلية )ٕ)

 ( .ٔ( سورة النساء، اآلية )ٖ)
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ااٍ،راٍدددددسبااػّدددددصااأبثفدددددحنباٍ  ألددددد بااٍْ،ندددددر باػّددددد مباىدددددؽباػّددددد م ب)يصػّدددددصااأبنْدددددرسب

صب ّددص باٍ ددصسبإهبًْصتدددلبإـدد نيبثددؿ با بّددصنبندددنبعنددثب ددوبإبّدددصنبٓبنددنبعن نددسبسغددد ا بي

ب.مل1)باخ م،صتبٓبأل و بلؼبسـصسباٍ منن بصلبةلبلؼباٍ  صرعبااٍ ،صرنيمل

ًصب ابسضىبرظلبننبس لبن دبٌدحبعدّرط صبلدنببمل2)اننبسن  سبذٍكبنصبراالبباصنبلْرباحلفم

سصددىبلْنددرأ بلددنبطصصدداباٍْ ددصبّىباةنددر بلددنبسبددابإهبلمدد بصددنباخلآّلددصعبي ددصب بألددصبسنددؽباػددمن ن ب

صتددسبصددكبنددنباٍظ ددم بًددصب بلددستبن،ددصذا بًددصب بـددصص اباصددنبلمدد ابصددنباٍ،ددصصبيّددْ  ه بيل،ددلبل

وط باأل وب بسبصباصنبإٌ نن بيف  بلم بإهبلم ابألد ن لبصصٍ درا بل ندهباأل در ب ّّ ألِص يبصصٍ

.بصصص هبن،ه بي ر  بي صببلم  بسألنباػ دّع؟بغدسباٍّدوطبيدصضع بيل،دلبألِدصهبصصٍّدوطب...

                                 
 :دار اآلفاؽ العربية .، طٙٙ، ٘ٙ( انظر: اإلسالـ دين السالـ، د/ كـر حلمي فرحات، ص ٔ)

( ابن عبد احلكم ىو: أبو القاسم عبد الرزتن بن عبد هللا بن عبد احلكم وجو ابرز ُب أسرة ابن عبد احلكم الذين  ٕ)
كانوا من ادلؤرخٌن والفقهاء واحملدثٌن وأئمة ادلذىب ُب مصر ُب القرنٌن الثاين والثالث اذلجريٌن وكانت ذلم شهرة ونفوذ 

 يهم رائسة ادلالكية ُب مصر.كبًنين وعلى أيد

ىػ، وترعرع ُب مصر آبداهبا وتقاليدىا. أخذ الفقو واحلديث  ٚٛٔولد ابن عبد احلكم ُب الفسطاط حوايل سنة      
عن أبيو وعن العديد من العلماء أمثاؿ يونس بن حيٍن، وأيب زرعة وىب هللا بن راشد، وشعيب بن ليث، وليث بن 

 لرزتن ونقل عنو احلديث الكثًن من احلفاظ والرواة أمثاؿ أيب احلاًب الرازي، والنسائي.سعد، وغًنىم.ولقد وثق عبد ا
وقعت أسرتو ُب عهد ادلتوكل ُب بقعة ادلشاكل والصعوابت. واالضطراابت اليت حدثت بعد ثورة علي بن عبد      

التعذيب وقُتل أخوه قى ألواف العزيز اجلروي ُب مصر انلت من عبد الرزتن حيث زُّج ُب السجن وصودرت أموالو وال
ىػ. أما الفرتة ما بعد خالصو من السجن وحى وفاتو اليت طالت  ٖٕٚحى أطلق سراحو أبمر أيب عثماف ُب سنة 

 عشرين سنة فال توجد معلومات حوذلا.
الصحابة والتابعٌن  واتصالو ابحلكاـ وحصولو على أسناد احلكومة وأسرارىا وكذا االستماع إىل أخبار ورواايت     

الذين كانوا قد جاؤوا إىل مصر، مّهدت لو أرضية التوجو إىل التاريخ حى كتب شلا حصل عليو من معلومات كتاب 
قدمة كتابو فتوح مصر وىو أقدـ كتاب مدوف ُب اتريخ العهد اإلسالمي مبصر.."انظر م« فتوح مصر وأخبارىا»

 .٘وادلغرب ص
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ّْدددرضمباٍ دددصسطدددمبًدددصببلمددد بٍ اًدددربَدددمنبملب1)باًدددرباٍدددرهتمبسّنادددصهتمبسعددد ارا؟ا ،مددد ا بندددسبٌدددمبض،

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ژ  :ا ـدد  باٍ،ددرببٍ وددؽ بًددصببض،ددصه

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

ژ        
: صلبض نمهبلؼبب ّك بان بسًد عباٍ دصسبإٍندك بًدصببض،دصه (2)

ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ژ 

يصٍ،دددرببسـدددصسباٍّددد   بآبب،دددمنبـدددنصدأباٍّددد  بإٓبصإيشدددص باٍ،دددرببصدددنباٍ دددصس باٌندددامبملب3)

ب،منبـ وربننبألش، بصصٍظ مبعنببألم كبص،ةباٍراببعقبآلؿاضبااٍ ن دوابآبألم دكب

ظ لبلؼباٍْصًن بطمباٍْ،ةبأغ  باٌنامبألّوغبٍْ،ةباٍراببسنبمت  كباٍّ َباٍ واعبا 

صدصرتبضفد  تباً الدصدألسبٍنّدودبًدصبونباٍْ دص بٍسًدوا.باًدربظدص بزبدألْصظدسبا لد نباٍ،ددصػيب

حل دددونبا بّدددصنابآلدددؿانيبصصٍف اندددسباػ  صدددد سبزبمجنددد بسل،دددص بإٍأباٍْودددألسباصح ددددوًامب

اٍ آلْنددددقببيدددد ألنب ددددسابنددددنملب4)باػ ّددددصاألسباٍ صص ددددسب ددددوبسـددددصسباحل ألددددسبااٍ،ددددرببااٍّدددد  بزباٍ،ددددصثا

باػل م،يباٍواً،ي.

ب

ب

ب

ب

                                 
الناشر: ، ىػ(ٕٚ٘رزتن بن عبد هللا بن عبد احلكم، أبو القاسم ادلصري )ادلتوَب: ( فتوح مصر وادلغرب: عبد الٔ)

 .ٖٛٔص ٔ.وانظر فتوح مصر وأخبارىا جٜ٘ٔص ٔىػ، ج٘ٔٗٔمكتبة الثقافة الدينية عاـ النشر: 

 ( . ٛ( سورة ادلائدة، اآلية )ٕ)

 ( . ٖ٘ٔسورة النساء، اآلية )( ٖ)

 دولية .( موقع األمم ادلتحدة على الشبكة الٗ)
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بآٍ  ا بصصٍ،اودبااػواطنق ب-ب5

ڑ  ک  ک  ک  ژ : ًددصببض،ددصها ـد  بثددؿ باٍويددص بصددصٍ،اودباثددثبلدؼباٍويددص بلددصب

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  

ژڻ  ڻ  
(1). 

باٍ ،صانباٍراشبَربآل را  ب-6

ـ نيباًربفارباٍ ـوببن لب سابآظ حعبًْلبص،  هبيَ،ْنبا صدباٍ صسبَرباٍظ مبنْرسبإ

ب
ِ
وَببا  ـُ بَر بْصِنبَلْونٍي بَسن 

ِ
بْصدِنبُظدْرَلصَنببَق َْحَسبْصِنبَلِْْربا 

ِ
َ ْربَفدِاْرُتبِزبَداِربَلْْدِربا  ٍَ صَب با ًَ

ْوبُسْدَلىبصِِهبِزب ٍَ بصِِهبُةَْ باٍ  َ،ِم بَا بِشَ صبَنصبُسِعْ بَسن  ََظُْْااِع ْ   َٕ ب.مل2)ا ـ  ب

باعؿا برسعباػخصٍام ب-7

اٍ  ددصزببً ددن بنددنبسظددلباٍّدد  بنْددرسبإـدد نيبـدد هبرـددوببا با ددوبنْددرسباخلّددصرأباٍ  ن ددسب

بننبسظلباػفّ باٍفْؽ بان صٍهبنصبضمبزببص  باحلرألْنسبصنبرـوببا باصنبنوٌيباٍ، عب

مصباإٓبصدددصربصن دددصبسا دددنبندددنبصنددداب دددسلبإلمدددرأباىؽ دددصبندددنباػْدددصدلبٓبألْ دددىبـددد  بصدددرا

اٍ، فْوتبٓبأل و بلؼبر  باًرباصلبإهبص،،اصباٍ،دصثبص،درباألد تبندنباحلد اعباػّد ، أ ب

بٍف اصبض  ظ باٍ آلْنق.

ب

                                 
 ( . ٜٔ( سورة النحل، اآلية )ٔ)

ى ( رواه اإلماـ البيهقي ُب الكربى حتقيق: دمحم عبد القادر عطا ؾ: َقْسِم اْلَفْيِء َواْلَغِنيَمِة اَبُب: ِإْعطَاِء اْلَفْيِء َعلَ ٕ)
يَواِف َوَمْن يَػَقُع بِِو اْلِبَدايَُة ط: دار الكتب العلمية، بًنوت   ٙـ جٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلثالثة، لبنات الطبعة: ا –الدِّ

.وصححو العالمة احملدث دمحم انصر الدين األلباين ُب خترجيو ؿ فقو السًنة:  للشيخ/ دمحم الغزايل ط : دار  ٜٙ٘ص
 ٚٙص ٔج ٜٜٛٔ –دمشق الطبعة : السابعة  –القلم 
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 ادلثحث انثانث
 انسالو ويشروعيح اجلهاد

إذابٌصبددداباحلددد عبضارأبزبص،دددةبإعندددصنبػواظادددسباٍواًددد  بيدددإنباٍّددد  ب دددوباٍ صلدددرأ ب

  ص  باًدددربألفدددونبندددنباػّددد و عباَددد ب دددساباػْحدددثبزبصحدددثباٍّددد   باٍف ادددصبااحلددد عباـددد 

باٍواً،نسباٍ يب يبسصلبزبص نسب ساباٍرألن بي بـ  بصوؽبًوأب منه.

ال ددرنصبسندد با ـدد  بصإلددرادباٍ ددوأ بارصددصطباخلنددلبثبألفددنبذٍددكبزباػ ددص بإاببنددنبسظددلب

 ـددد  ب ددديبٍ ددد ننباٍّددد  باٍ،دددصػي باحلددد ع باإبدددحبندددنبسظدددلباٍّددد  بايدددصحل عباٍ ددديبأل،  ادددصبا

اذٍكبٍ دعبننبضّوببٍهبب ّهبصصٓل را  بي بألفونب  صربملب1)بااٍ يبأل،ؾبل اصباٍ  آنبصصجلاصدا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ژ ً دددصببسصددد بًدددصببض،دددصه ب

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

ژۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ي برأل بسنبص،ةباٍ  وسبجصبنآلدصن باس دوا  ب ،(2)

بيفصنبٓبصربننبضفصيدباٍ وابٌ،حبسبحل ظباػالصٍ بااٍ ،صألجباٍّ مي.

با ساباػْحثبـ صن هبزبسرص،سبنآلصٍ  ب ي 

باػآل  بإاب بإصلبزبل ًسباػّ منبصوؽ مباٍّ م.ب

باػآل  باٍ ص  بظاصدباٍف صربٓل راتامبٓبٍ ّصدبل نرهتم.

ب باٍ صٍث بآألسباٍّنامباعرألثباٍّنام.اػآل 

باػآل  باٍ اص  بظاصدباٍآل  )ظاصدبيصرسبااٍ ا مل.

  
                                 

 . ٓ٘( نظاـ احلرب والسلم ُب اإلسالـ، مصطفى السباعي، ط:مكتبة الوراؽ، صٔ)

 ( . ٓٙاألنفاؿ، اآلية )( سورة ٕ)



 السالـ ُب اإلسالـ

 

128 

 

 ادلطهة األول
 األصم يف عالقح ادلسهًني تغريهى انسهى

إصلبزبل ًسباػّ منبصوؽ مباٍّ م باأل اباٍشنسبسصوبز د أب)سنبيفد أبسصدلبل ًدسب

سبصدددنباػّددد منباىدددؽ م باسغدددسباػّددد منبصودددؽ مباحلددد عبس باٍّددد م؟ببْ دددابااحلددد عبنشددد ، 

ص،ةباٍ  اص بسنبإصلب يباحل عبننباٍواً بٓبننبسصلباٍ الوص بان امبننبسغس صبننب

ب.مل1)اٍ الوصباال ؾباٍ، ًسب يباٍّ م با مبإٌ  ألسمل

صددحن بسنبا بض،ددصهبعددّ  بلددؼببٌددحبسنباٍ ادديبلددنبنددوآأباٍف ددصربٓبأل، دديبلددر بنّددصػ ام

ٱ  ژ ودبااٍ الصرابساٍندص بسع بسبالدصرا باسصدرًص بسغد  بًدصببض،دصه باػمن نبسنبأل خسااباٍنا

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
(2) 

ٍفددنبٍددناباٍ ادديبلددنبنددوآأباٍف ددصرب ددوباٍ ادديب

لنبنّصػ ام باإبحباٍ ايبلدنباختدصذ مبسغدرابصبألّ   دبلدمباألآلمد نبإٍدنام بيصٍشدصرعبٓبأل، دؾب

صٍؾبااٍالد سباا عّدصنبٓبألّد    باٍ حصصد بٌلبض ّ عبإٍنامبنوآأبصلبص،،دهبصد اباإعّدصبصبايد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ژ : زبًوٍددهبض،ددصهببمل3)ااٍ ددواددباػ ادديبل ددها

سنصبننبال  ىبص ن ببمل4)ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڇ    ڃ  چ      چ  چ  چ ژ  :ص،،دامبلددؼبظاددسباٍ ةدسبصونددسباـدد حٍ امبإهبا ـدد  بيد بصدد سبًددصببض،ددصه

ب.مل5)ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ 

                                 
 . ٗ٘( العالقات الدولية ُب االسالـ، الشيخ/ دمحم ابو زىرة، صٔ)

 ( .ٔ( سورة ادلمتحنة، اآلية )ٕ)

ِن الَِّذيَن ََلْ ُم اَّللَُّ عَ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ِؾ: اْلُمزَارََعِة اَبُب: اذْلَِديَِّة لِْلُمْشرِِكٌَن َوقَػْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل: اَل يَػنػَْهاكُ ٖ)
 مرحع سابق .ٖٖٕص  ٘يُػَقاتُِلوُكْم ُب الّدين( ج

  ( . ٕٕ( سورة اجملادلة، اآلية )ٗ)

 ( . ٛ( سورة ادلمتحنة، اآلية )٘)
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بيموآأباٍفصي بض  ّمبط طسبسًّصٍ  

بصف دددددد ل باأُلاَلددددددَوَصه باألواٍَنددددددهبْٕظ ِدددددده بياددددددسابٌددددددصي :بٕبددددددهبراٍضبصددددددصٍف  ببإاب  َُ سنبأَلددددددْ 

باُناَلَوٌعبٍه.

َّ باٍظص   باذٍكبىؽبباٍ ص   بمم وعبن ه.اػ،صذُأباجلمن ُسبصَح

اػدددوآأ بصم، دددىباٍ ٌدددونبإٍدددنام بااػ،وبدددس بااٍ ْْ دددأ بإندددصبصّدددْ باٍ  اصدددس باإندددصبباٍ صٍدددث 

بل ه بآبألوظ باٍف  :بٕبهبب-صّْ باػحْسبن بال  صدبسنبدأل َهبصصقلب لساباػ، ىبب-ياسابن ايٌّ

بصرأل ده باذٍدكبخي ظدهبلدنبا ـد   باٍد َُ سٍكب دردبا بدبًربجيد لبإهباـ حّدصنبق ألِ ده بااٍدَ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ژ  :دبي صببمل1)لسلبأألس

ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
(2). 

ب

 ادلطهة انثاَي
 جهاد انكفار العتدائهى ال نفساد عقيدتهى

دباٍ  ددا بسندصبٍ لاصدبظوابد بٌ دؽأ بيا دصرباجلادصدبصصٍ،مدل بااجلادصدبصإب دصنباٍدحب باظادص

اجلاصدبصم، ىباٍ  صببي بألفونبإٓبل رباٍِارأ باٍفنبنصب يباٍِدارأباػْنحدسبٍ   دصب؟ب دلب

 دددوبال دددرا باٍف دددصر؟بس بيّدددصدبل ندددرهتم؟ب دددسابنوَدددوعب دددص بأل ْوددديبسنبثددد ر باًدددربسٍدددامبفدددنسب

 ب)اً دددصببا ـددد  باصدددنبضنمندددسبرـدددصٍسبصدددوؽأبباغ دددلبإهبسنبً دددصبباٍف دددصرب دددوبٍ ل دددرا بي دددصب

                                 
( اللباب ُب علـو الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ احلنبلي الدمشقي النعماين )ادلتوَب: ٔ)

، ط: دار الكتب ٖٗٔص  ٘ؿ أزتد عبد ادلوجود والشيخ علي دمحم معوم، جىػ(، حتقيق: الشيخ/ عاد٘ٚٚ
 ـ .ٜٜٛٔىػ ػ  ٜٔٗٔبًنوت، لبناف الطبعة: األوىل،  –العلمية 

 ( .ٕٛ( سورة آؿ عمراف، اآلية )ٕ)
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ف صرب لبـدْْهباػ صض دس بس بخد دباٍف د بيدصجلماوربًدصببصدصٕاب بااٍشدصي،يبًدصببصصٍ دص  بارسعباٍ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ اجلمادددورب دددوباٍدددسعبألدددرببل ندددهباٍف دددصعبااٍّددد سباآل ْدددصربًدددصببض،دددصه 

اض، نددقباحلفددمبصدد ممببمل1)ژۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ب.بمل2)بأل صض وب صبدببلؼبسنب سابل سباٍ  صبمل

يصٍ  ددصببٓبألفددونبإٓبٍدد دبآل ددرا بـددوا بٌددصنبلددؼباٍدد  ا بساباٍددرلوأ بيمددؾرباٍف دد باٍددرلوأبيددصنب

َادصُدبَاَنْ اُلدوُدُلبُ دَوب اِعبُ َوباجْلِ ٍِْ َ صِبباْػَْوُ صَنبَسْصُلبا ٌَ ن ،و صبًوض وابًصببفنسبا ـ  باصنبضنمنس باَاإَِذاب

 باَب
ِ
 
ِ
ْ ددُهبهلل ٌُ دد ِِمَن بَسْنبأَلُفددوَنباٍددَرألُنب ّْ ُ وضِددَلبصِصَضَ ددصِنباْػ ًُ ٍُْ، َْنددصبَيَمددْنباْنَ  َددَ بِنددْنبَ ددَساب بِ ددَيبا

ِ
َمددُسباهلل 

ِ ٌَ َسْنبَضُفددوَنب

ٍْب ددددنِْسبا اِ ددددِ بَااٍش  بَااٍاَلددددَْْنصِنبَااٍ  
ِ
ددددص  َّ صٍ َ ٌَ ددددصبَنددددْنبَثْبأَلُفددددْنبِنددددْنبَسْ ددددِلباْػَُحَبَ،ددددِسبَااْػَُ صضَِ ددددِسب َْلَمددددَاَسن  ْٕ ىبَفِْددددِؽبَاا

ددد ٌَ بَسْنبأُلَ صضِدددَلبصَِ ْوٍِدددِهبَسْابيِْ، ِدددِهبَاإِْنب  ٓ :بإ
ِ
ٍُْ،َ دددَح  ُادددوِربا ِنِنبَاَبْحدددِوِ ْمبَيددد َبأُلْ َ دددُلبِل ْدددَربمُجْ صَنبَصْ،ُ،دددُاْمبأَلدددَ ابَااٍددد  

بٍِ ْب  ٓ صَ بَااٍاَلَْْنصَن:بٍَِفْوِمِْمبَندص َّ باٍ َ  ٓ ٍُْفْ ِ :بإ ِدبا َُل  
ِ
ًَ ِْلباجْلَِمنِ بػ دَواُع:بإَصصَعَسب ُببُ دَوباٍال  َا  ْٕ ِمَن.بَاا

د ِ ّْ ُم

اِ دددْنبأُلَ صضُِ  َدددصبإَذابَسَرْدَبدددصبإكَْادددصَربِدألدددِنباهلل  َ
ِ
ِ َ دددصَببُ دددَوبػ ٍْ با َن  بَضَ،دددصَهبملب3)ِٕ ُ دددصَبباهلل  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : ًَ

ژۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
دددددد َِنبَل ْددددددُهبوَ  (4) ّْ بَلددددددَؼببِزباٍ ددددددُهبَندددددد   اَسب 

صَبْابَ ِسِلبٍُِ َ صضَِلااْن َب ٌَ اَمبَلَ نَْاصباٍ  صُس.بَيَ صَب بَنصب ًَ ْربَا ًَ ٍسبِزبَصْ،ِةبَنَوصِزألِهب ٍَ ب.بمل5)َسٍأبَنْ ُ و

                                 
 ( .ٜٓٔ( سورة البقرة، اآلية )ٔ)

لشيخ اإلسالـ ابن تيمية، حققها: د/  ( انظر: قاعدة سلتصرة ُب قتاؿ الكفار ومهادنتهم وحترًن قتلهم جملرد كفرىمٕ)
 .  ٚٛعبد العزيز بن عبد هللا بن إبراىيم الزير آؿ أزتد، ص

ىػ(، احملقق: ٕٛٚ( رلموع الفتاوى: لإلماـ تقي الدين أبو العباس أزتد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ادلتوَب: ٖ)
لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة النبوية،  ، ط: رلمع ادللك فهدٖٗ٘ص  ٕٛعبد الرزتن بن دمحم بن قاسم، ج

 ـ  .ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔادلملكة العربية السعودية: 

 ( . ٜٓٔ( سورة البقرة، اآلية )ٗ)

زَلمَّد كاِمل قره بللي  ط: دار  -( رواه اإلماـ  أبو داود، ؾ:اجلهاد، ابب: قتل النساء احملقق: شَعيب األرنؤوط ٘)
 ، وقاؿ احملقق إسناده صحيح .ٖٗٓص ٗـ، جٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ الرسالة العادلية، الطبعة: األوىل،
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اًصببسأل،صبرةهبا بد ااٍف صربإبحبأُل دصض ونبصودطباحلد اع:بٌدحبذ د بإٍندهبمجادورباٍ، دح  ب

ب.بمل1)باٌحبدببل نهباٍف صعبااٍّ سا

بِزبُنَ صَصَ دددِسبب دددنمبا ندددص بباصدددنباٍاًددصبب َٓ دددَ اِعب دددَحبَاَظدددَ بِزبُنَ صَصَ دددِسباحْلِ ٍَْ  ْددَلبإِب  با َن  ِٕ وابَا ٍُ ص ًَ د ا

ِسألَنب  ٍ َْصُنبا باٍْ ْ  َٓ ٍُْ،ْمَنصُنبَا ْن َىبَاا باٍ   َٓ باٍاَلَْْنصُنبَا َٓ صُ بَا َّ بأُلْ َ ُلباٍ َ َٓ ٍُْفْ ِ بَاٍَِسٍَِكب بأُلَ صضُِ وَنبا َٓ

ب.مل2)بَنْنبَعصَرَص َصاَصْلبُبَ صضُِلب

ٓ بَندنبٌدصنبندنبس دلباٍ  دصب بسابِندنباػ،دصابنبجدمبلدؼباٍ  دصبب يصجلماوربأل وٍون بٓبأُل َ دلبإ

بزباجلم س با وبسعرباٍ وٍنبدباػ صصلبٍسكا بدبل رباٍشصي،نس.

دد ِمِب ّْ ُ بَلددَؼباْػ َ ْ ددَنبَسَذاُ ددن  ٌَ ددصُ بَيددِإْنب َّ ددصباٍ َ بًصٍدداباٍّددصدأباٍحٍفنددس ابَاَسن  ْ،ددَ بُصُنددوهِتِن  ًَ ددِ ْنَنب ٍَ َنبَا

ددددصَض َْنبَاَصددددصَذْب ًَ ِ ددددَ اِر بَيددددِإْنب ٍْ ِ َ ددددصِببَاَذَ با ٍْ با َِ دددد ْ ِِان  بَاإِْنبَفددددَ،ْ َنبِزبَنددددْر ًَ ددددِ ألِمب َنبَيدددد َبِغدددد نََيبِزبَ ْ

صأَلَ ِسبٍِوُب َّ ُ ٍِْ َ صِببِزباْػ بِزبِعِنبا ًَ ْ ِِان  بَي َبِغ نََيبِزبَظَواِزب ََ َ َّ بطدمباٍ ُظدوِدباْػَْ، َدىباْػُِْدنِ بٍَِ د ْ ِِان 

َ  ِْمبَيصػَْب ََْابَاَثْبَثْ اَمبِينِهبإَذابَسبْ
َ  بَااْغُ  ِ ٌَ بِزبمَجِنِ بَنصبَذ

ِ
ص  َّ صٍ َ ٌَ ِْْيبَااْػَُ اِ ُقب ْسَ ُ بَلَؼبًصب بَااٍال 

بخُيَْشىبِن ُْهببِب َٓ ِسعب  ٍ ٍَْ صِ با نُْسبا صباٍش  ْنِ بَاَسن  ٍَ ْو بأُل  َ ىبِنْنبَاَراِتِهبَىصِتَ ٌسبَذِننَمٌسبَي َبإْفَفصَببًَ َٓ َفصأَلٌسبَا

بأُلْ َ ُلا َٓ ُهب ب.بمل3)َسب 

                                 
( النبوات: تقي الدين أبو العباس أزتد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ٔ)

الرايم،  ىػ(، احملقق: عبد العزيز بن صاحل الطوايف، ط: أضواء السلف،ٕٛٚاحلراين احلنبلي الدمشقي )ادلتوَب: 
 . ٓٚ٘ص ٔـ، جٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔادلملكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

( أحكاـ أىل الذمة: لإلماـ دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ادلتوَب: ٕ)
بعة: األوىل، شاكر بن توفيق العاروري، ط. رمادي للنشر، الدماـ الط -ىػ(احملقق: يوسف بن أزتد البكري ٔ٘ٚ

 . ٓٔٔص ٔجٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ

يين ( مواىب اجلليل ُب شرح سلتصر خليل: مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرزتن الطرابلسي ادلغريب، ادلعروؼ ابحلطاب الرُّعٖ)
 . ٖٓ٘صٖ ـ، جٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔىػ(، ط: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ٜٗ٘ادلالكي )ادلتوَب: 
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بَسْلَمى ب َٓ ابَا بُنْ َ،ر  َٓ صبَيصبِن صبَا بَفنْخ  َٓ بَصِْنًّصبَا َٓ بَا بأَلْ ُ ُ واباْنَ َسأ  َٓ اًصٍاباٍّصدأباحل  نس بابَا

باْػُِْدنَ بٍِ َْ  ْدِلبِل ْددرَب َن  صٍُِ  َددصبِزبِٕ بدبخُيَ بَضَ،ددصَه ُ دُهباهلل  بدبَرِةَ ددصِيِ،ْي ددُقبِند ُْاْم بَااٍش  بأَلَ َح   َٓ دَ اُعبَا
َبصبُ دَوباحْلِ

ُسبَلَ نِْهبَنصبَصن   صا ٍُْفْ ُ  بَااحْلُل  باْػُِْنَ بِل َْرُلبا َن  ِٕ َْلَمىب ْٕ ٍَْ صِ بَااْػُْ َ،ِربَاا نِْسبا ب.مل1)اٍش 

ِسباًصٍاباٍّصدأباحل ص ٌَ َْصِنبِزباْػَْ،َ  بَسْاباْػََشصأِلِسبَسْاباٍْ ْ 
ِ
ص  َّ بَسْاباٍ َ

ِ
 َٓ صَضَلبِنْنبَ ُم ًَ ص س باَاَنْنب

دصِيِ،ْيبَاَسُصدوبَطدْوٍرب نْدُثبَااٍش  َْاَزاِلدْيبَااٍ  دْوِرْعبَااٍ   ْٕ دصَببا ًَ صبَاِلََساب بَبْ،َ ُمبِينِهبِغ َي  َٓ َاَسْصدَحصُعبًُ َِلب

سِْع ب.. باٍددد   باٍ  ِْدددي  َن 
ِٕ بب –...باَا َٓ ًُ َِ دددْا بَاِ دددَيب دددٍس بَيَ دددصَب بَندددصبَصصُجَدددصب ٍَ ددداَمبَلدددَؼباْندددَ َسٍأبَنْ ُ و ًَ دبَا

ددَحبَثْبألُببمل2)ُضَ صضِددُلا بإب 
ِ
 َٓ بَ ددُم َن  ِٕ ددْ َسِأبإَذابَثْبُضَ صضِددْل بَا ًَ ْددِلباْػَ ددَحبَمَددىبَلددْنب ددُهبإب  وابْ َ ُ دد.بَاَ ددَسابأَلددُرْببَلددَؼبَسب 

بأُلَ ددصضُِ وَنا َٓ ٍَْ،ددصَدِأب ُددْمبِزبا َم  األ اددمبنددنب ددسلباٍ  ددوببسنباٍ  ددصببػددنبًصضددلبسألددصبٌددصنبااٍ،فددابب.مل3)ِٕ

بصحن .

يص ـ  بٓبألرلوبٍ ح عبإٓبٕى اضبـدصننس با ديبردبآل درا بص فدفصٍه باإذاباَدآل ب

عبإن  سبزباٍؾ بص ٓبزبن صّصتباـ   صتنسبدبيؽسنيبا ـ  بص نبأل،آليبسراب–اػّ مونببإٍناصب

دصَب ب ًَ دَ نَْحَنبْصدِنبُصَ أْلدَرَأ بَلدْنبَسصِندِه ب ـُ ألودرر بآبألم دل بآبأل  دلبفدنخصبآباند سأبآبق د   بيَ،دْنب

ب
ِ
وُببا  ـُ صَنبَر ٌَبَاَندْنبنَبب 

ِ
ٍس بَسْاَصصُلبِزبَغصص  ِِهبصَِ ْ َوابا  أل  ِ ٍَ ابَلَؼبَظنٍْج بَسْاب َ بَسِنؽ  َ،دُهبإَِذابَسن 

                                 
عناية شرح اذلداية: دمحم بن دمحم بن زلمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ رتاؿ الدين ( الٔ)

 .ٕ٘ٗص ٘ىػ(، ط: دار الفكر، الطبعة بدوف طبعة وبدوف اتريخ، جٙٛٚالرومي البابرٌب )ادلتوَب: 

مرجع سابق ولفظو عن راََبِح ْبِن رَبِيٍع ، قَاَؿ : ُكنَّا ٖ٘ص ٖادلُثْػَلِة ج ( رواه اإلماـ أبو داوود ؾ: اجلهاد،  اَبٌب: ُب النػَّْهِي َعنِ ٕ)
َعَلى ْنظُْر َعاَلـَ اْجَتَمَع َىُؤالَِء ؟ َفَجاَء فَػَقاَؿ : َمَع َرُسوِؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ُب َغْزَوٍة فَػرََأى النَّاَس رُلَْتِمِعٌَن َعَلى َشْيٍء فَػبَػَعَث رَُجالً ، فَػَقاَؿ : ا

رَُجاًل . فَػَقاَؿ : قُْل خِلَالٍِد اَل يَػْقتُػَلنَّ اْمرَأًَة اْمرَأٍَة قَتِيٍل . فَػَقاَؿ : َما َكاَنْت َىِذِه لِتُػَقاتَِل قَاَؿ : َوَعَلى اْلُمَقدَِّمِة َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد فَػبَػَعَث 
 َعْنُو : َأفَّ اْمرَأًَة ُوِجَدْت ُب بَػْعِض َمغَاِزي َرُسوؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِو َواَل َعِسيًفا.ويؤيده حديث البخاري" َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ 

بػْيَاِف" .  َوَسلََّم َمْقُتولًَة ، فَػنَػَهى َعْن قَػْتل النَِّساِء َوالصِّ

ادلقدسي ٍب الدمشقي  ( ادلغين البن قدامة: أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أزتد بن دمحم بن قدامة اجلماعيليٖ)
 . ٖٖٔص ٜىػ(، ط: مكتبة القاىرة، جٕٓٙاحلنبلي، الشهًن اببن قدامة ادلقدسي )ادلتوَب: 
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 باْىددُ ااباَب
ِ
َ ددَ بصِددصهلل ٌَ ددصضُِ وابَنددْنب ًَ  ب

ِ
ددِْنِلبا  ـَ بِزب

ِ
ددِمبا  ـْ ددصَب بااْىددُ اابصِص ًَ ب ا بُطددم  ِمَنبَغددْؽ 

دد ِ ّْ ُ بِنددَنباْػ َٓ

دٌَِن ب َربِندَنباْػُْوِ ِ نَابَلُرا  ٍَ ا بَاإَِذاب بَضْ ُ ُ وابَاٍِنر  َٓ بمَتُْ ُ وا بَا َٓ بَضْوِرُراا بَا َٓ َيدصْدُلُاْمبإَِهبَضُوْ وا بَا

بب-َسْابِغ ٍَببب-َط َِ بِغاَلصٍبب ُ ُان  بَل ُْاْم.....احلرألثاَيَ أل  ام  ٌُ َْْلبِن ُْاْم بَا ًْ بمل1)َنصبَسَظصُصوَربَيص

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ژ  يصجلاددصدبٌصٍددراا بأل،دددآل بإٍنددهبا بّددصنبسعنصبدددصبًددصببض،دددصه

ژپ
(2) 

ُهباًْدلباٍ  ددص بأل، ماددمباػّد مونبصددسٍكبسنددصبعدرألثبَلددْونٍب ٍُ ددَ  ـْ َ ْْدُابإَِهبَبددصِيٍ بَس ٌَ ددصَب ب ًَ  ب

دوُبب ـُ دْربَسَىدصَربَر ًَ ِببا ـد   ب دصَنبَذٍِدَكبِزبَسا  ٌَ دَحب صَب بَيَفَ دَ بإَِش  بابإِب  ًَ ٍِْ َ صِب ب َْْلبا ًَ ب
ِ
ببَلِنباٍْرَلص 

ِ
ا 

دددب بَاَسبَْ،دددصُنُامْبمل3)َلدددَؼبَص ِددديباْػاُْلدددآَل ِِقبَاُ دددْمبَىدددصْرانَب ٍْ دددَ ىبَلدددَؼبا ّْ َْىبُض ددد ـَ  بَيَ َ دددَلبُنَ دددصضَِ َ ُاْم بَا
ِ
َح 

َْ  َسبدباْص ََسباحْلَصِرِ ب ٍْ صَب با ًَ صَببدبُظَوأْلِ أَلَسبدبَساب ًَ ُُْهب
ِّ َنى بَسْع صَببَثْ ًَ َْْنُاْم بَاَسَصصَعبأَلْوَنِ ٍسبدب ب.ملب4)باـَ

دصَبب ًَ بً ابًربٌصنبن امبران بٍ لنج بانْصدسأبصصٓـ ،رادبٍ   دصب بيصٍ  دص مبرـدوببا  ب

ب
ِ
وَبباهلل  ـُ َحصَن بَصَ َمبَر ـْ اٍربباْصُنبإ صِتدُرُ ْمباحْلَدصِرُ بْصدُنبَسِ بِضَ ًَ دُه بَا ٍَ َمُ،دوَنب بَص ِيباْػاُْلآَل ِِقبجَيْ َسن 

دددوببا ب ـُ بَسُصدددوبُظَوأْلِ أَلدددَسبصِ ْدددِاباحْلَدددصِرِ  بَزْاِ بَر
ِ
دددوُبباهلل  ـُ دددِمَ بَر ـَ ب دددنِْاْم بب بَيَ دددح  ٍَ ِلِدددْمبَغدددَ َ بإ

نُ .............احلرألثبَع  ى ِّ ُه باْػَُ أْل ٍَ بَجُْمبأُلَ صُبب
ٍ
ِ َنُاْمبَلَؼبَنص  ب.مل5)ٍَ

                                 
َماـِ اأْلَُمَراَء َعَلى اْلبُػُعوِث، َوَوِصيَِّتِو ِإايَّ ٔ) ًَنِ، اَبُب: أتَِْمًِن اإْلِ ُىْم آِبَداِب اْلَغْزِو ( رواه اإلماـ مسلم ،ؾ: اجلَِْهاِد َوالسِّ

 ص مرجع سابق . ًْٖنَِىا. ، جَوغَ 

 ( . ٕٙٔ( سورة البقرة، اآلية )ٕ)

  ( غارُّوف َأي: غاِفُلوف.ٖ)

ُهْم َدْعَوةُ ٗ) َغارَِة َعَلى اْلُكفَّاِر الَِّذيَن بَػَلغَتػْ ًَنِ اَبُب َجَواِز اإْلِ ، ِمْن َغًْنِ ( رواه اإلماـ مسلم ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِّ ْساَلـِ  اإْلِ
ـِ اإْلِ  َغارَة جتَػَقدُّ  مرجع سابق.ٕٙ٘ٔص ْٖعاَلـِ اِبإْلِ

( السًنة النبوية البن ىشاـ: عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلمًني ادلعافري، أبو دمحم، رتاؿ الدين )ادلتوَب: ٘)
ىػ(، حتقيق: مصطفى السقا وإبراىيم اإلبياري، وعبد احلفيظ الشلب، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ٖٕٔ
 . ٜٕٛص ٕـ، جٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔوأوالده مبصر، الطبعة: الثانية، احللب 
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دددُسبإٍدددنامبًدددصببض،دددصه ب َْ َشدددىبغندددصب امبسنبأُل ْ الدددؼبَدددو ب دددسابضفدددونبن،صن دددسبا ـددد  بػدددنبخُتْ

ژڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ
(1). 

دددصب بندددصبًصضدددلبرـدددوببي ـدددوببا بثبألْصىدددابسعدددرابص  دددص ًَ بباألمألدددرب دددسابعدددرألثباصدددنبلْدددصسب

ب.مل2)دبًونص بع ىبألْرُلَو ماب ا 

ابٕبددددهبٓبصدددربنددددنبةددددىباٍدددسنصربـددددوا بٌددددصنباآل دددرا ااٍ، دددسبزبً ددددصبباٍف دددصربااعددددرأب دددديب

آل ددرا بلددؼباٍدد  ا بساباٍددرلوأ بساباػّ ،دد، نباػوظددودألنبزبداببىددؽبا ـدد   باىؽ ددصب

 بيدددد دباٍ،ددددراانب اةصألددددسباٍددددرلوأ باةصألددددسبع ألددددسباب شددددصرباٍددددرألن باةصألددددسبنددددنبسفددددفصببآل ددددرا 

باػّ ،، نب يبل سباجلاصد بي  صبباٍف صربٓل راتامباٍنابٍ ّصدبل نرهتم.

يدإذابلآل دابإذالدد امبسابصدودرتبٌ دْامباظدد بإزاٍدسباحلدواظ  بااٍ، ْددصتباٍ ديبض،ددؿضب

يبارا لباٍ  ّدد صتباٍحدألدسباٍ دديبق ألدقبضْ ندمباٍددرلوأ بع دىبألفٌددباٍّدنص باحلرألدرعباٍددسعبخت  د

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ ض ددددد نباٍ دددددصس بًدددددصببض،دددددصه ب

يمدددددنبجدددددمٓ باٍدددددسألنبألوٍدددددرانبزبصددددد دببمل3)ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

أل، مدددوممبسنباػّدددن ب دددوبا ؟باندددنبجدددمٓ باٍدددسألنبألوٍدددرانبزبصددد دبأل، مدددوممبسنباٍْ ددد أب ددديب

ألوٍرانبزبص دبأل ، مونبسبهبٍنابٍ فونبهلإ بياسلبنامدسب دسلبإندسبا ٍه؟باننبجمٓ باٍسألنب

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  اٍشددددددددددص رأ بًددددددددددصببض،دددددددددددصه 

                                 
 ( .ٛ٘( سورة األنفاؿ، اآلية )ٔ)

احملقق: أزتد دمحم شاكر، ط: دار احلديث، -–( رواه اإلمـا أزتد مسند بين ىاشم حديث العباس بن عبد ادلطلب عن النب ٕ)
، ٖٗٓ: ٘حملقق إسناده صحيح، وىو ُب رلمع الزوائد ، وقاؿ آٖ٘ص ٕـ، جٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔالقاىرة، الطبعة: األوىل، 

 وقاؿ: "رواه أزتد وأبو يعلى والطرباين أبسانيد، ورجاؿ أحدىا رجاؿ الصحيح".

 ( . ٜٖ( سورة األنفاؿ، اآلية )ٖ)
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 بـ شدارب دسلبإنددسبلدؼبإنددمبل دربا بض،ددصهبسمدصبص وددابجدمبدألددنبمل1)ژڄ  ڄ  ڄ

با ـ  بال ّم امباذ ْابإٍنامباظص رتبزبـْنلبذٍك.

اػّ من بسابن  بندنبسرادباٍدرغوببزبا ـد   بيادساببدوعبندنبيمنبي نباػّ ،، نبننب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ژ بآل ددرا  بًددصببض،ددصه 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ژڦ  ڦ  
(2). 

زبآألددسبإب ددصبببا  دصربٍآلن ددسبب محادصبنددنباٍ د نبصددنبآألدسباٍْ دد أباآألدسبإب ددصببا ديبسبددهبًدصب

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ژ : ٌ ددددهبزبًوٍددددهبض،ددددصه

 :اثبأل دددلبذٍدددكبزبآألدددسباٍْ ددد أبزبًوٍدددهبض،صٍدددددددىبمل3)ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
يآألدددددددددددسببمل4)ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ژ

صربًددد ألج بادألددد امبص،دددةباٍدددرألن بٓبٌ ددده بازبآألدددسبإب دددصببزباٍْ ددد أبـدددنصًاصبأل حدددر بلدددنبٌ ددد

َبَْ ددصِب بي صـدد باٍ ،مددنمبباٍف ددصربلمونددص   ْٕ ًِنددَلبَاَظددصَ بِزبا أل ددوببسصددوبعنددصنبإبرٍزددبرةددهبا  اب

دصِربلُب ٍُْف   َبَْ دصِببِزبا ْٕ بآأَلدَسبا َن  ِٕ ْ دُه ب ٌُ اباثبجيددبُ  َدص ب
ِ
 
ِ
ْ دُهبهلل ٌُ دص بَاُ  َدصبدبأل الدربزباَاأَلُفوَنباٍدَرألُنب ُمون 

هُب بأَلَ َوظ  َٓ نَل بَاَ َساب
ًِ نِْه.ب ٍَ َ ْجبُ  َصبإِ َ بُ  َصَرباٍ  ْ،ِمنُم بَاَثْبُثْ ـَ َس بَي َص ٌِيبَنف  بَلَؼباٍْ  أبدبِزبُنْوِ  ٓ بإِ

َسبَلَؼبَسَعب ابَلَؼبَسْ ِلبَنف  صضُِ وُ ْم بَلصِتر  ًَ ِمَؽبِز بَا ْوِببَنْنبَظَ،َلباٍ،  اًَ ْنِ ٍَ ٍَْ ْو ب.بمل5)ِربا

                                 
 ( .ٖٗٔ( سورة البقرة، اآلية )ٔ)

 ( .٘ٚ( سورة النساء، اآلية )ٕ)

 ( .ٜٖ( سورة األنفاؿ، اآلية )ٖ)

 ( . ٖٜٔرة، اآلية )( سورة البقٗ)

 ، مرجع سابق.ٕٚٗص  ٕ( البحر احمليط ُب التفسًن: ، ج٘)
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ددحبدددباٍددرلوأبن دد بعددصبب–)اً ددصبباػّدد منبٍوددؽ مب باٍددسألنباػوددٌنبلمددو بػالدد حسب ددوبإب 

بلددد ام باٍفددصي باحلفددمب ددسابريدد باٍ  ددصببلدددسابأل ألددرانباػّدد منبٕن بباٍف دد  بٍّدد آلصنبخي،دد،ون

 بيمددنبفددص ب ددصسبٍ أألددسبا ـدد  باذات،ددهاٍبلمدو بلددنباحلددواظ باريدد باٍْصق ددس بذات،ددهباإزاٍدس

دددصب آندددن باندددنبفدددص بص ددديبلدددؼبٌ ددد لب ا دددسابٌ دددهبندددنبنالددد حسباػودددٌنباٍربنوألدددسباإغ األدددس بسن 

دصبإغ األدس ب اٍربنوألسبي ظا بزبمت ،امبص،رببا ـ   بااػحصيظسبلدؼبسندواجمباع دوًام باسن 

بااغ نددصر بٓبلددنبظددؾباإٌدد ا  ُ ل بيْ ان ددسبـددْلبرأألدد امبا ـدد   بااعدد حببدغددوجمبينددهبلددنبر

ب.مل.1)ازب سابـ،صدهتمبايوز مبزبأغ أمل

نلبا بٍنّدددابىصأل دددهبةدددلباٍ دددصسبلدددؼبا ـددد   بيدددصٍ  وعبٓبض ددد  بصدددصٍ وأ باإبدددحب ددْد ااجلادددصدبزـب

بأل،ملبلؼبإزاٍسباٍ، ْصتبااحلواظ باٍ يب وببصنباٍ صسباإص ىامبدلوأبا ـ  .

ٻ  ٻپ    ٱ  ٻ  ٻژ :انددنبل ددلباجلاددصدبديدد باٍظ ددمباردباٍفنددربًددصببض،ددصه

ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ژ :ًدددددصببض،دددددصه. (2)

ژېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ہ  ہ    ہ  ھ  ژ : اًصببض،صه. (3)

﮳ ﮴   ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ   ۓ ﮲ 

﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁         

ژ                              
(4). 

                                 
 بتصرؼ، ط:مؤسسة الرسالة . ٕٚٚ( أصوؿ الدعوة: د/ عبد الكرًن زيداف، ص ٔ)

   ( .ٜٖ( سورة احلج، اآلية )ٕ)

 ( .ٜٓٔ( سورة البقرة، اآلية )ٗ)

 ( . ٖٔ-ٕٔ( سورة التوبة، اآليتاف )ٗ)
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يصٔألصتباٍّدصص سبن،  دسبص ندربآل درا بصندربسنب  دصربآألدصتبنآل  دسبضدرلوبٍ  دصبباٍف دصربدانب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ : ًنددددددددددربن ددددددددددلبًوٍددددددددددهبض،ددددددددددصه

ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
(1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : اًوٍدددددددددددددددهبض،دددددددددددددددصه

ژ پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ي حمددددددددددددددددددددددلب (2)

َمددُلبَلددَؼبأألددصتباػآل  ددسبلددؼ بأألددصتباػ نددرأ بانددنباٍ والددربإصددوٍنسباػ دد رأبسن باباْػآُلَْ ددُقبُثْ

ٍِْ َنصِسبإَذابُاِظَرباْػَْ، َىبِينِها ب.بمل3)اْػَُ ن ِربِنْنبِظَاِسبا

،دنبس بـدفن َسبلددنبرُظدٍلبندنبسصددحصِعبا  دصربندنباٍّد سبسأل،ددصبندصبألمألدربـد مبنددنبـدصػ ص بي

بب –اٍ ْددديب َْشدددسبندددصبَاَدُلدددوٌم بااض ٌدددواباٍدددْؿربندددصببدبب–دبلدددنباٍ ْدددي  سبدددهبًدددصب بادلدددواباحلَ

يص ـ  بٓبثصرعبننبسظلباٍ،الْنسباٍ،  دألس بساباٍرأل ندس بساباػآلدصن بااػ دصي  بملب4)َض ٌوٌما

بسابإخصدباٍ ات س.

ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ژ : ااٍ ددصبونباٍ،ددص بًوٍددهبض،ددصه

ُفدددبمل5) ژې ې ې   ٍَ بَسْع بَيَ دددنَْاب
ِ
 َٓ دددَسٍَِك بَاَ دددُم ٌَ ْمبَسْنبَضْ ُ ُ دددوُ ْم بَندددصبَداَندددْابَعدددصُجُْمبب

                                 
 ( . ٗٔية )( سورة التوبة، اآلٔ)

 ( . ٖٕٔ( سورة التوبة، اآلية )ٕ)

 ،  مرجع سابق .ٕٕص ٛ( ادلغين البن قدامة،جٖ)

"وادلطلق حيمل على ادلقيد فيما إذا احتد احلكم ولو اختلف السبب" الشرح ادليسر لقواعد األصوؿ ومعاقد      
س صوتية قاـ بتفريغها موقع الشيخ الفصوؿ: أبو عبد هللا، أزتد بن عمر بن مساعد احلازمية مصدر الكتاب: درو 

 احلازمي.
ـ أبو داود ؾ: ادلالحم، اَبُب: ُب النهي عن هتييج الرتُّؾ جٗ)  ،مرجع سابق وقاؿ احملقق حسن لغًنه .ٖٛ٘صٙ ( رواه اإلما

 ( . ٜٓ( سورة النساء، اآلية )٘)
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دصِرُ و ٌَ ٍِْ َ دصَببَاُ دْمب داابا ُ َِ َن بَيَح
دٌِ ِسألَنبَغَ ُظوابأَلْوَ بصِْرٍربِنْنبَص ِيبَ صِفٍمبَنَ باْػُْوِ  ٍ صجْلََحَلِسبا َن بٌَ

ْ صِسبَاَبْحِوِل بَاِجََسابَمَىباٍ  ِْْيب ،ٍَْ ص ٌَب.مل1)سبلنبً لباٍ،ْصسباسن ببص ٍلاألون ب

اًربب ابا ـ  بلنبظواب باٍآلم  باإذٓبباٍ،، ص  باضوّغيبسنبألفدونباجلادصدبق أل دصب

بإهباٍّ  ب.

 ادلطهة انثانث
 آيح انسيف وحديث انسيف

ندددنبسـصـدددنصتباٍ ،صندددلبنددد باٍ ددد آنباٍفددد ألمبمجددد باٍ الدددوصبزباػوَدددوعباٍواعدددر بالدددر باٍ دددوبب

،اددصبص،نددراببصصٍ ّدسبإٓبصددرٍنل باًددر ض ظدد ببظدد أبص،ددةباػ ٌددألنبٍ لاددصدبظدد ا باظ دد ا بأألددصتبنددنبنوًا

صنلبن،مومص ب باباٍ وببصصٍ ّسبن بلر بإًصنسباٍرٍنلبلؼبذٍكب.سلنٌب

ااػآلصٍ بٍْ،ةبٌ  باٍ  ّؽبجيدربسنبآألدسباٍّدنامبدبزبًدوببااعدربلدؼبإًدلبدببّدخابٌدلب

ی  ی    ژ :ظدددص بزبًوٍدددهبض،صٍددددىبمجدددصببانوادلدددسبزباٍ ددد آنبندددنباٍ، دددوبااٍالددد   بان صٍدددهبندددص

ژی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
ًددددددصببا نددددددص باٍْن،ددددددصاع ااأألسب (2)

اًصببا ندص بسصدوببمل3)ذالوصسبص  لباٍف صعبٓضالصجصبص ال امباًنلبلصنسببّخ اصبآألسباٍّناما

                                 
ىػ(، ٍٗٚٚب الدمشقي )ادلتوَب:  ( تفسًن القرآف العظيم: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرئ)

 .  ٖٔٚص ٕـ، جٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔاحملقق: سامي بن دمحم سالمة، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

 ( . ٓٙ( سورة التوبة، اآلية )ٕ)

)ادلتوَب:  ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل: انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشًنازي البيضاويٖ)
، ط: دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، الطبعة: األوىل أ ٘ٙص  ٖىػ(، احملقق: دمحم عبد الرزتن ادلرعشلي، ج٘ٛٙ

 ىػ .ٛٔٗٔ
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ددد اَلبِزبااعندددصنبب ٌْ بإِ َٓ أَلدددِس با ْٔ ٍِْ، ْدددِمبِزبَ دددِسِلبا ددددْابَااْغَ َ ددداَمبَسْ دددُلبا َّ نْ ٍَ دددوَغٌس؟بَسْ ب ُّ ٍدددَرألِنابَسِ دددَيبَن ْ

ناِْما  ّ َخ َْاصبآأَلُسباٍ َّ ٍ  ِيبَب وَغٌس بَاِ َيبِنْنبآأَلصِتباْػَُواَدَلِسبا ُّ وَغٍس؟بَيِ نَل بِ َيبَن ْ ُّ بمل1)صَِم ْ

ددُربَاَغدددَويُْاْم.اًددصببا نددص باٍ  قْددي ٌَ اْبَسْعبَيِ،ظُْادددْمبألددصبُدَم  دددُهبَضَ،ددصَه باَيددَس ٍُ ْو ًَ ٌ بَسْعبب ب ٌَ ددحبَسبْددَابُندددَس إِب 

َخ َْاصبآأَلُسباٍّنامابمل2)ژې  ې   ې    ې  ژ  َااِلٌظ. َّ بَب َّ  ٍأبَلَ نِْاْمبَي َْ  َُ ُاْم.بُطم  ب.مل3)َسْعبصُِم

ض، ن  بسابض ظن  باض يتباخلآلورأبننًب ا أباٍشْصعب سلبإًواب با فسابزبظلباٍ  صـؽبدانب

بنصبخي صربنصبأل وايقبن بضآل ،صضهببفمنباخلآلورأ بيوصٍْص بي نابسنصنهبإٓبسنبأل ظ  با  صبن

ااٍ ف أباٍ يبألمفنبسنبض امبننبص،ةباٍ  اص ب يبسنبآألسباٍّنامببّخابآألصتباػوادلدسب

ن باٍف صر باإذابًوعباػّ مونباصصرتبجمباٍ وأبااجنْس بأل صض وابمجند باٍف دصربع دىبألدرغ واب

ألّد   ىبندنبذٍدكباٍنادودبااٍ الدصرابااػلدوسبزبدألنبا  بإنصبنآل  صبلدؼبًدوبباٍدْ،ة باإندصب

لؼباٍ وببأغ  بين صض وابع ىبألّ موابسابألمدااباجل ألس بااٍ، سبٌدحبضد اب ديباٍف د بٌدحبأل ادمب

بننبٌ نام.

 بمل4)ژۅ  ۉ  ۉژ : اآألددسباٍّددنامبٌددحبًددصبباٍ  اددص ب دديبًوٍددهبض،ددصه

چ  ژ اًنل بمهصباًوٍه ببي ن بص  صببمجن باٍف صر بياسلبسألسباٍّنام باًنل بأألسباٍ يبًْ اص 

                                 
 مرجع سابق. ٘ٔٙص ٕ( البحر احمليط ُب التفسًن: ،ػ جٔ)

 ( . ٕٕ( سورة الغاشية،  اآلية )ٕ)

أيب عبد هللا دمحم بن أزتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  ( اجلامع ألحكاـ القرآف " تفسًن القرطب": لإلماـٖ)
 –ىػ(، حتقيق: أزتد الربدوين وإبراىيم أطفيش، ط: دار الكتب ادلصرية ٔٚٙاخلزرجي مشس الدين القرطب )ادلتوَب: 

 . ٖٚص ٕٓـ، جٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة: الثانية، 

 ( . ٖٙ( سورة التوبة، اآلية )ٗ)
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ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 دددسلبأألدددصتببّدددخابٌدددلبنوادلدددسبزباٍ ددد آنب (1)

ب.مل2)ن باٍف صر با يبن سباسرص بلوأبآألسا

زبصددرربا ـددد  بيندددهباٍفدددامبب-اضدد ط باٍدددْ،ةبلدددسابي دددصٍوابً ددصبباٍف دددصرابطددد  بن اضددد اب

 دددددصببندددددنبًصضدددددل بٍ وٍددددددده بااٍالددددد  بلدددددنباػودددددٌن بطدددددمباب  دددددلبإهبعدددددصببآغددددد  با دددددوبا ذنبزبً

 طددمبص،ددربذٍددكبإذانبإندد بص  ددصبباػوددٌن بٌددحبًددصب ، ژٱٻٻٻٻژ
.بيادددساب دددوباٍ، دددسبايدددصً  واباػودددٌنبآألدددسباٍّدددناما ددديبژ ھ  ھ  ے  ے  ژ 

انددنببٕظددلبذٌاددم بٓبٕظددلبلددرااممعنددثباظددرمتو مابيددصػ، انيبسنباػوددٌنبأل ددصض ونب

سبع دددىبألشددداراابسنبٓبهلإبإٓبا  باسنبدمدددرا ب بابسنددد تبسنبسًصضدددلباٍ دددصعدددرألثباٍّدددنامسدٍ دددهب

ب.مل4).اثبأل ل بب صضلبننبًصض  صامل3)رـوببا ا

بردباٍ، ح بلؼبآألسباٍّنام 

ااحل ن سبسنبآألسباٍّنامبب ٍابزبنوٌيباحللصزبغصصسبدبٌحبألظا بننبـنصنبـورأباٍ وصسب

اًْ ددده بي ددد بباٍ دددرا بددددبااحلفمدددسب ددديبسٓبجي مددد بزبظ ألددد أباٍ،ددد عبدأل دددصنبٌومدددصبصن،دددسبا ـددد  ب

ٍ موددٌنبإنبفدد  مبادغ ددوابزبا ـدد  بضّدد موا باإنبسصندد مبي فددمبي صددسبسرص،ددسبسفددا  بيفدد ااب

يناددددص باص،ددددربذٍددددكباذ ْددددوابإهباٍوددددنبسابإهباٍودددد ع بيددددإنبري،دددد مبا ـدددد  باص ندددد مبزبظ ألدددد أب

                                 
 ( . ٜٕ، اآلية )( سورة التوبةٔ)

( انظر النجم الوىاج ُب شرح ادلنهاج: كماؿ الدين، دمحم بن موسى بن عيسى بن علي الدَِّمًني أبو البقاء الشافعي )ادلتوَب: ٕ)
 . ٕٚٛصٜـ جٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔىػ(، ط: دار ادلنهاج )جدة(، احملقق: جلنة علمية، الطبعة: األوىل، ٛٓٛ

 ٔ٘صٔمر بقتاؿ الناس حى يقولوا ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا " ؾ: اإِلديَاِف ج( رواه اإلماـ مسلم  اَبٌب:" األٖ)
 مرجع سابق .

( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ: دمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ ٗ)
الناشر: مطبعة  ٜٙٔص  ٙبن قاسػػػم، ج  ىػ(، رتع وترتيب وحتقيق: دمحم بن عبد الرزتنٜٖٛٔالشيخ )ادلتوَب: 

 احلكومة مبكة ادلكرمة.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ : اٍ،دد ع بيإبددهبٓبن ددصصبنددنبًدد  فمباإمددص باظددودٌمبًددصببض،ددصه

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ    ڦ  ڦ

ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ژ وقولمممممممممممممممممه تعمممممممممممممممممالى:  (1)

اٍفددددددددنباٍددددددددْ،ةب ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

بضآلصببمجن بس لبإرضبمجن،ص بننبىؽباػّ من.اً آل،اصبننبـنصًاصباً آلصلصباًصٍوابسمصب

سباٍّدددنامبإبدددحبب ٍدددابزبنودددٌيباٍ،ددد عبغصصدددسباٍدددسألنب)ااحل ن دددسبسنبآألدددسبصددد ا أباػّدددحأبصآألددد

ب ،واباٍ،اودباض،رااباحلرادباثبضفنبجمبداٍسبمت  امبضّم بصصٍ  ص مبن،اص بيل،لبا ـ  ب

ظ أل أباٍ، عبسابلؼبإًلبن آل سباحللصزبع نصبٍْلـ  بخي دلبٍدهبآبألْ دىبيندهبندنبـد آلصنب

أ باسلآلدىبنا دسبسرص،دسبسفدا بأل فد انبينادصبٍ وط نسبسابٍرألنبآغ بااـ   ىبننبٍهبلادربددردباػدر

اٌصبابن،صن سباـ   صتنسباسصْ بسن ابضصرخينصباب اىبص ـْصصهبادااي،ده بادغدلب دمٓ باٍ،د عبزب

ب.ببمل2)ا ـ  بذ صرألنبًْلباب اص باػرأباٍ يبعردتبجممل

ددِؽَ صبِنددْنب ِّ ْرَبددصُلبِزبَضْ    ًَ ددٌَِنباأل ددوببصددصع باػ ددصربرةددهبا  باَااحْلَددْقبَنددصب ُددَ اَدبصِصْػُْوِ باْػ َسن 

ِببَاْ َ دٍسب بُنَ اٌدبصِدِهباخْلاُُلدوُصبِندْنبَسا  ٍَْ،َ ِع بَيُاَوبَلص ٌّ وبا ٌُ ٍِْفَ دصِعب-ِينَاصبُنْوِ َ ْ دِلبا َاأُلَمأَلدُربَ دَسابب-ٌَ

ََعصِدألددُثباٍ ْٕ ددَسابا ٌَ ٍ  ِددِه بَا ًَِ ددصِجِْمبَاَسِد أَلددصِتبِزبَضْ، ِنددِلب ْٔ َ بِنددَنبا   صقَِ ددُسبصُِوُظددوِعبَظْ،ددِلبَظِ ألددَ ِأبَنددصبَضَ ددر 

ّْ ِِمَنا ُ بصِصْػ س  ٍَْ،َ ِعبَغصص  ب.بمل3)ا

                                 
 ( .ٖ( سورة التوبة، اآلية ) ٔ)

 .  ٛ٘ٗ-ٔ٘ٗص ٔ( انظر: فقو اجلهاد، د/ يوسف القرضاوي، جٕ)

( تفسًن ادلنار": دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين ٖ)
 ـ .ٜٜٓٔ، ط: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ٖٕٙص  ٓٔىػ(، جٖٗ٘ٔ)ادلتوَب: احلسيين 
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اٍ رببْا صبًْلبلؼبسنبس لباٍ  األلبااػ ٌألنبألّمونباًصببصصع باٍظ ببرةهبا  با

أألددسباٍ صبنددسبنددنبأأل ددنباٍ  ددنببحددنبزبصددردمهصبآألددسباٍّددنام باأل، ؾامددصببصـددخسبٍفددلبآألددسبيناددصب

ن بااٍ ّددددص لبندددد باػوددددٌنباإناددددصجمباا ى،ددددص بااٍالدددد  باا لدددد اضبلدددد ام بسندددد بصصٍ ّددددص

اضوظدد بً ددصجمبإق ًددص  باص،،ددامبألّدد   يباػ،ص ددرألنبندد امبإهبنددرهتم باص،،ددامبٓبألّدد   نامب

آبجيدددّوزبًْددددوببىددددؽبا ـدددد  بنددد امبص،ددددربب اجددددص بابْا ددددصبلددددؼبندددصبزبذٍددددكبنددددنبى ددددوبان صً،ددددسب

فدددددص بدفمدددددسبص،دددددر بً دددددصببىدددددؽبإلدددددرا  باضددددد رباػّدددددصػنبٍ    ألددددد اتباٍ  آبندددددسباػ ،دددددم سبٕع

ااػوادألنباص  مباا ًّصطبإٍدنام بطدمبًدصب بااأألدسبٌدحب دوبااَد بندنبيحوا دصباـدنصًاصب ديب

زبصدددددردبً دددددصبباػودددددٌنباػ،ص دددددرألنباٍ صً،دددددنبٍ،ادددددر مباعّددددد  بصحندددددثبألّدددددوغباٍ دددددوببإنب

صبصددحبٓبأل حم ددهب ددساباٍّددنصنبال ْصر ددصبآألددسبـددنامباظ، اددصبفددصن سبٍفددلبنوددربإق ًددص ب منددلبجدد

ببمل1)ااٍ حواا

ين ْويباَ بآألصتباٍّ مبزبنفصمصباآألصتباجلاصدبزبنفصمصبي فلبن اصبعصببآبأل صببسنب

ٍُْ،ْ نِيب ٍَْ،ْ ددددَوبَاسُْنددددْ بصِددددص سعددددرمهصببّددددخابإغدددد ابااادلددددص بسنبآألددددسباٍّددددنامبًددددرببّددددخا بُغددددِسبا

ببلدرلبزبض ّدؽباجل ٍدنبدبٍدنابذٍدكبن ْدوٓ بَاَسْلِ ْضبَلِنباجْلصِ  َِنبابحو صبندنبأألدصتبدبٌدح

ٕنبآألددسباجلاددصدبااٍشددرأبزبعددصببل ًددصتباحلدد ع باأألددصتبإغدد ابضدد ن بصص عّددصنبانفددصر ب

إغ نبزبعصبباٍّ م بيفلبننبأألدصتبغدصصبصوً دهباػ صـد بٍده باٍدنابذٍدكبندنباٍ ّدس.ب

بب.مل2)اىؽبذٍكبممصبألوظ باٍ  ْهبااٍ ح قبزب سابإن باخلآلؽا

                                 
 ىػ مرجع سابق.  ٜٓ٘ٔص  ٖ( ُب ظالؿ القرآف: ج ٔ)

 -ىػ ٗٔٗٔ( علـو القرآف الكرًن: نور الدين دمحم عرت احللب، الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: األوىل، ٕ)
 . ٖ٘ٔص ٔـ جٖٜٜٔ



 السالـ ُب اإلسالـ

 

143 

 

ْ ددصٍسب ُهب اممددصبألمألددرب ددساباػ، ددىبنددصبظددص بلددنباْصددِنبَل ٍَ ددو ـُ ددِسألِنبَلصَ ددُراابَر بٍِ   ُ باهلل  ًددصب بابَعددر 

َْفدُا ِب ْٕ ُهبَلْاٌر بابّ َخبا ٍَ نَْاب ٍَ َلبَسَظَلبَنْنب َْرِضبَعنُْ َحبَفصُ اا بَاَسظ  ْٕ نُحوَنبِزبا ِّ بَسْرَصَ،َسبَسْفُاٍ  بأَل

َْفدُاُ باحْلُدُ ُ بَسَندَ ُلباحْلُُ ِ ب بِنْنبأَلْوِ باٍ  ب ْٕ دَ َسبا َّ نَْ س  بَيدِإَذابابْ ٍَ وَنب ُّ ِ  بَيَسٍَِكبَتْ  َِخباْػَُح  
ِّ ْحِ بإَِهبابْ

ُها ٍَ بَلْاَرب َٓ ناَْمبَينَمْنب  ّ ب.بمل1)صَِ ْنبأَلَ،َ باٍ

ددصَب ب.......بَاَسْاَصبِل ْددَربَنْوضِددِهبصِددَ  ٍَ  باَسْغ ِب ًَ ْ ددصٍسبسأل،ددص ب ددٌَِنبِنددْنباَلددِنباْصددِنبَل ُظددواباػُْوِ

دددصَببأَلْ،ُ دددوُعبْصدددُنب ًَ دددنُاباٍ  صٍَِ دددَس بَا ِّ ٌُ ْدددُابُسِظندددُ ُ ْم بَاَب َظِ ألدددَ ِأباٍَ،دددَ ِع بَاَسِظندددُ ااباٍَوْيدددَربصِ َْحدددِوبَندددصب

دددُس بَااَػِرأل َدددسُب ْةَِن بَلدددْنبَظِ ألدددَ ِأباٍَ،دددَ ِع بَيَ دددصَببَنف  ٍُْاباػُِودددَؽَأبْصدددَنبَلْْدددِرباٍددد   دددَ  ـَ دددٍر ب  بَااٍَنَحَندددُس بُدَم 

ُببهِتَصَندَسا صَببأَلْ،ُ وُعبَااٍَ،ْ ُ بَسا  ًَ دصَنبآِغدُ بب.ملبب2)َااٍَنَمُن بَا ٌَ دْا ب ٍَ ص ًَ الدنبَلصِتَشدَسبريضبا بل ادص ب

ب
ِ
وُببا  ـُ ٍَْ،َ ِعبِدأل َصِناب َنصبَلِاَربَر ُربصَِلِ ألَ ِأبا بأُلْؿَ َٓ صَببا ًَ بب.بمل3)َسْنب

،دددحصربصددددنبنددد اعمببزب ً دددصدأباٍا ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  ژ :ًوٍدددهبض،ددددصهاًدددصبب

بمل4) ژ جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   

سنبأل صضدلباٍ،د عبس دلبإاطدصنبٓبأل ْدلبند امبإٓبٓبهلإبإٓبا بساباٍّدنام بطدمبسند بباسن برـوببا ب

وا مبسنبأل ْلباجل ألس باب ٍابينام  .(5)"ژی  جئ    حئ  مئژ  ينمنـب

                                 
ىػ(، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده ٖٔٚٔ ادلراغي: أزتد بن مصطفى ادلراغي )ادلتوَب: ( تفسًنٔ)

 .  ٕٛصٕٙـ، جٜٙٗٔ -ىػ ٖ٘ٙٔمبصر، الطبعة: األوىل، 

ًَنِ اَبٌب: جوائز الوفد، جٕ)  ، مرجع سابق.ٔٔٔٔص ٖ( رواه اإلماـ البخاري، ِؾ: اجِلَهاِد َوالسِّ

َها ج ( رواه اإلماـٖ) يِق َرِضَي هللُا َعنػْ دِّ يَقِة َعاِئَشَة بِْنِت الصِّ دِّ ،مرجع سابق ٕٖٚص ٖٗأزتد، ِؾ: مسند النساء. ُمْسَنُد الصِّ
وقاؿ احملقق: صحيح لغًنه، وىذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاؽ، وىو دمحم، وقد صرح ابلتحديث عن صاحل بن َكْيساف، 

 وبقية رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن.

 ( . ٕٙ٘سورة البقرة، اآلية )( ٗ)

( احملرر الوجيز ُب تفسًن الكتاب العزيز:أليب دمحم عبد احلق بن غالب بن عبد الرزتن بن دتاـ بن عطية األندلسي احملاريب ٘)
ىػم  ٕٕٗٔ -بًنوت الطبعة: األوىل  –ىػ(احملقق: عبد السالـ عبد الشاُب دمحم ط: دار الكتب العلمية ٕٗ٘)ادلتوَب: 

 ٖٖٗصٔج
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د ب دددِسبدبسعباٍ ديبسن  ًَصَب باَصَ، َ ِيبَسُصوبَصْفٍ بِزبضِ َْكباحلَل  ااب اىبإن بصحبراالباٍْخصرعبلنبس بُ َ ألَْ َأب ب

ْدلبعلدسباٍدوداعبصّد سبدبِزبُندَمَذبَِنبأَلدْوَ باٍ  ْحدِ  ب يناصبرـوببا ب سصصبصف بلدؼباحلدجبزباٍّد سباٍ صـد،سًب

َٓب ٌربَآَبأَلآُلونَيبصِصٍَْْنِْابُلْ أَلصٌنابُبَمَذُنبصِِم  ى باَسْنب بَصْ،َرباٍَ،صِ بُنْوِ ب.بمل1)َثُج 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ااٍددددرٍنلبلددددؼبسنبآألدددددسباٍّددددنامبب ٍددددابزبنودددددٌيباٍ،دددد عبًوٍددددهبض،دددددصه

ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  

ژٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 بااٍ  صببنيااػ ضرألنبيخؽ مبصنبا ـ  (2)

انوددٌيباٍ،ددد عبااٍ،لددمبيصبدددهبٓبض ْددلبنددد امباجل ألددس بصدددلبأل ددصض ونبع دددىبألّدد موا با دددسابل دددرب

اٍشصي،ي باسندصبل دربسصدىبع ن دسبيمودٌواباٍ،لدمبض ْدلبند امباجل ألدسبٌدحبض ْدلبندنبس دلباٍف دصعب

 ضددرانبااػلددوس بااٍددسألنبٓبأل ْددلبندد امبآبا ـدد  بساباٍّددنامبإبددحب ددمبنوددٌواباٍ،دد عبااػ

إذبثبأل  دقبدلدوأباػخ  دنبإهبً دصببساهباٍْد سبي أبل رلبازبأألسبدٍنلبلؼبإنصنسبسصىبصف ب

ب.بمل3)اٍشرألربٍوؽلبننباخل  ص ا

دْوٍ بُسْاِهبَصد ٍْسبَفدِرألٍراب دمبص ُدوبع ن دَسبًدوُ بب اًدصببا ندص بسصدوباٍّد،ود ًَ دُ ْرَلْوَنبإهب ـَ ًوٍده با

  بساباػودددددٌوَنبٍ وٍِددددددهبض،صٍددددددى ارضدددددْراابص،دددددربرـدددددوببا بنّدددددن َِمَسباٍفدددددساِعبسابىدددددُؽ مبممدددددنب
ألفددددوُنبسعددددُربإندددد ألِنبإنددددصباػ صض ددددُسبسصددددرا  بسابا ـدددد  بٓبىددددُؽبٌددددحبأي  ژڀ   ڀ  ڀژ

                                 
، ط: شركة مكتبة ومطبعة ٕٛص  ٕٙىػ(، ج ٖٔٚٔ( تفسًن ادلراغي: اإلماـ أزتد بن مصطفى ادلراغي )ادلتوَب: ٔ)

 ـ .ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔمصطفى الباىب احللب وأوالده مبصر الطبعة: األوىل، 

 ( . ٙٔ( سورة الفتح، اآلية )ٕ)

 ٜىػ(، ج ٕٚٔٔلوٌب، ادلوىل أبو الفداء )ادلتوَب: ( روح البياف: إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخلٖ)
 ، ط: دار الفكر، بًنوت .ٕٓص 
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أُل الُ بل هبًد ا ُأبسابألّد ُموا باسندصبندنبلدراُ مبين  اديبً دصَجمبصصجل ألدِسبٌدحبأل  ِاديبصص ـد  بايندهب

ب.بمل1)ادٍنٌلبلؼبإنصنِسبس بصفٍ ب

إبفدددمبب-اًدددصببا ندددص باػ اىددديبزبن، ص دددص باسعبًدددلبجدددمٓ باػخ  دددنباٍدددسألنبض دددر بذٌددد  م

ـ  رصونبإهبً صببًو بننبساهباٍْ سبااٍ لرأ بي، دنفمبسنبختدّؽا مبصدنبسند ألن بإندصباٍّدنام ب

ب.مل2)اإنصبا ـ  .با سابعفمبلص بزبنوٌيباٍ، ع بااػ ضرألنبجي باضْصلها

ٍنددهبص،ددةباٍ، ددح بسنبسألددسباٍّددنامبغصصددسبصددصٍ، عبـددصٌ يباجل ألدد أبً ددا باألمألددربنددصبذ دد بإ

ب  ٓ ددصِر بإ ٍُْف   َْددُلبِنددْنبمَجِنددِ با ْ أَلدَسبُضْ  باجْلِ ددُربَسن  اً ادصبنددنباػوددٌنبنددصبظدص بزباػو ددي باَاُرِاَعبَلددْنبَسْةَ

ٍَْ،دددَ ِعب َْاَطدددصِنبِندددْنبا ْٕ دددَرَأبا َْ ُدددمْبَل َم  ِٕ صِن بب بَاُ دددَوبَندددْسَ ُ بَسِ بَع ِنَ دددَس:ب ًَ دددِؿْ ـْ
ِٓ أُلَ دددْ اَنبَلدددَؼبِدألددد ِِاْمبصِص

دددصِر ب ٍُْف   دددُلبِندددْنبمَجِندددِ با َْ دددصبُضْ  َ دددصْػَُلوِس.بَاُعِفدددَيبَلدددْنبَنصٍِدددٍك بَسم  ٌَ ْ أَلدددِس ب دددْسِبباجْلِ َْ دددصَربَيُنَ دددْ اَنبصِ   ٌُ ب  ٓ إ

َ أْلجٍب ب.بمل3)اًُ

بردباٍ، ح بلؼبعرألثباٍّنام 

باعرألثباٍّنامبا وبندصبراالباْصدِنبُلَمد َب
ِ
دوَبباهلل  ـُ بَر صضِدَلباٍ  دصَسبب بَسن  ًَ دصَب باُسِندْ ُتبَسْنبُس ًَ

دد ََأ بَاأُلْمُضددواباٍ  ب  بَاأُلِ نُمددواباٍال 
ِ
ددوُبباهلل  ـُ ابَر ددر  بُدَم  ُ بَاَسن  باهلل   ٓ

َبإِ َٓبهلِإَ ددصَأ بَيددِإَذابَع  ددىبأَلْشددَاُراابَسْنب ٌَ

اَيَ،ُ وابَذٍَِكبَلاَلُموابِن َيبِدَنصَ ُ ْمبَاسَب
ِ
صُلُْمبَلَؼباهلل  َّ بصَِحَقبا ـ   بَاِع  ٓ يصحلرألثببمل4)ْنَواَجُْمبإِ

                                 
( تفسًن أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرًن: أبو السعود العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفى ٔ)

 . ٜٓٔص ٛبًنوت، ج –ىػ(، ط: دار إحياء الرتاث العريب ٕٜٛ)ادلتوَب: 

ىػ(، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احللب ٖٔٚٔادلراغي: أزتد بن مصطفى ادلراغي )ادلتوَب:  ( تفسًنٕ)
 .  ٕٛصٕٙـ، جٜٙٗٔ -ىػ ٖ٘ٙٔوأوالده مبصر، الطبعة: األوىل، 

شقي ( ادلغين لإلماـ ابن قدامة: أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أزتد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي ٍب الدمٖ)
 . ٕٕٔص  ٜىػ(، ط: مكتبة القاىرة، جٕٓٙاحلنبلي، الشهًن اببن قدامة ادلقدسي )ادلتوَب: 

ص مرجع ٔ( رواه مسلم  اَبٌب: " األمر بقتاؿ الناس حى يقولوا ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا "، ؾ: اإِلديَاِف، جٗ)
 . ٔ٘سابق
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سأل،ددصبثمددلبلددؼبنوددٌيباٍ،دد عبسأل،ددص بسابنددنبـددف اصبنددنبىددؽباػّدد منبٓضّددصنباػ، ددىبصن ددهب

َلبَنِنبانْب ٌُ ًَِ صُبب ًِنَلبُنْ َ َ باحْلَِرألِثب َ  َدَ باصنبصرربـورأباٍ وصسبًصبباصنبعل برةهبا  ابَيِإْنب

ْ أَلدددِسبَااْػَُ،صَ دددِربَيدددصجْلََواُعبِندددْنبَسْاُظدددٍه.....بإهبسنبًدددصب ب ًَِ دددصُببُندددَمَدعباجْلِ ِندددَنباٍ  ْوِعندددِربَيَفنْددداَمبُضدددِ َرب

صضِدَلب ًَ ْوٍِدِهبُس ًَ ُدَ اُدبصِصٍ  دصِسبِزب دِسعبُسِرألدَربصِدِهباخْلَدصْصبَيَنُفدوُنباْػ  ٍ ٍَْ،دصَ با   دصَسبَسِعباٍَطصٍُِ َاصبَسْنبأَلُفوَنبِنَنبا

ُب صضِدَلباْػ ًَ دصِتَيبصَِ ْ دِظبُسِندْ ُتبَسْنبُس َّ ٍِْفَ دصِعبَاأَلدُرْببَلَ نْدِهبِرَااأَلدُسباٍ   بَسْ ِلبا َنبِنْنبَىْؽِ
ٌِ دٌَِنااْػُْوِ ببمل1)ْوِ

بً اباٍنابٌلباػوٌنبصلباٍسألنبـف واباحللصز.ب

 وابلددؼبا ـددد  بأل ددوبباٍشددنسباٍو اش اااحلددقبسنباحلددرألثبزبنودددٌيباٍ،دد عباٍددسألنبَدد

اًدربثمدلباحلدرألثبسأل،دصببمل2)اس  هبصحقباحلنصأ باثبثؿنوابن،ص رأبنؾندسبآبنوط دص بند غوذا ا

ْربسق  ب ًَ لؼبننبًصض  ص باألفونباػ، ىبسن تبسنبسًصضلبننبًصض  صبننباٍ صسبًصبباصنبعل  ابَا

بَْفددصِربَلددَؼب ٍُْ،ْمددَرِأبِزباْ ِ با َِ ٍِْ،نددِربِزبَذْ ًِنددِقبا بصددنبَد َٓ ددصَبب ًَ بِلَددَساباحْلَددِرألِثبَلددَؼباٍ  ددلبَا ددَ َرب  ـْ َنددِنبا

ٍِْ َ ددصِببِنددَنباجْلَددصبِب ددَ  ِْ  بَاًدد با ّْ َنباْػَُ صضَ ددسبن صل ددهبَض
ِٕ ٍَْ  ْددلب بأَل ْددَ ُ بِنددْنبإَِصصَعددِسباْػَُ صَضَ ددِسبإَِصصَعددُسبا َٓ بَا َْْنِ

ٍَْ  ُْلا َسٍَِكبا ب.مل3)ٌَ

بِزبباًصببفنسبا ـ  باصنبضنمنسببزبن، ى ُ دِسألَنبَسِذَنباهلل   ٍ َ دصُبباْػَُحدصِرصَِنبا
ًِ احلرألثباُندَ اُدُلب

بَلْاِرِ ْما
ِ
بصَِوَيص  ُ ِسألَنبَسَنَ باهلل   ٍ َ صَبباْػَُ،صَ ِرألَنبا

ًِ ب.بمل4)ًَِ صِجِْمبَثْبأُلِ ْدب

ب

                                 
 -ر أبو الفضل العسقالين الشافعي، ط: دار ادلعرفة ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: أزتد بن علي بن حجٔ)

 . ٚٚص ٔج ىػ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، بًنوت،ٜٖٚٔبًنوت، 

  .ٕٓٙ( علل وأدوية، فضيلة الشيخ: دمحم الغزايل، صٕ)

 مرجع سابق . ٙٚص ٔ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ، جٖ)

 مرجع سابق.  ٕٓصٜٔ( رلموع الفتاوى: ، جٗ)
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اًدربألمألدرب ددساباأل ٌدلبـدْ باراادباحلددرألثباٍدسعبساردلباٍودألامبٌددحبباٍدرألنبصدنبةدد أب

ببمل1)  يباحلّن يباحل
ِ
دوَبباهلل  ـُ بَر دصَببُلَمدُ  بإِن  ًَ دصَب ب ًَ ب ي دربرااباصدنبس بفدنْسبَلدْنبَسِ بُ َ أْلدَ َأ ب

دد ددصَببُلَمددُ  بَنددصبمَتَ  نْددُاب»بصَب بًَ ًَ بصِددِهابب ُ ُه بأَلْ ددَ ُ باهلل  ٍَ ددو ـُ بَاَر َ ابإَِهبَرُظددٍلبُثِددْ باهلل  باٍَ ددَواَ بَىددر  َْدَيَ،ددن  بَٕ

بأَلوْب  ٓ ْنَ َأبإِ بَض ِْ دْاباْ ِ َٓ دِمباْذَ دْ بَيَ صضِدْلبَا ًُ دصَب بَيَ دصَب بأَلدصبَلدِمْ ب ًَ ٍُْابَجَصب ب ٍَْوُربَضآَلصَا صَنبا ٌَ ب َنِ ٍسب بَيَ ح 

ددصضُِ ُامْب ًَ  بَلدد ََ بُس
ِ
ددوَبباهلل  ـُ ددِ َلبَسْنبأَل َْ ِ ددَا بَيَ ددصَب بأَلددصبَر ٌَ ددىب   ًَ ب بَلَ نْددَكب بَيَ ددح  ُ ددصَب بَع  ددىبأَلْ ددَ َ باهلل  ًَ ؟ب

بصَِحَ َادصاَعب  ٓ وَ دصبَعُ َندْابِدَندصُأُ ْمبَاَسْندَواُجُْمبإِ ٍُ ص ًَ ُ بَيدِإَذاب باهلل   ٓ
َبإِ بهلِإَ َٓ وا ب ٍُ   ىبأَلُ و

يادوبعدرألثببمل2)

عصٍسبألآلْقبزبن  اص بآبب زبسنب ساباحلرألثبًنلبل ربي  بغنؾباا يباٌ أباٍرسبااٍ آن  ب

اإطدددصرأباحلددد اع بيفصبددداب ددديباجلدددرأل أبان ٌددد بآـددد   ازاتباٍ،ّدددف ألسبان،دددرنباٍ ح فدددصتب

ٓ  بسنصبٌونبغندؾبلدسلباٍالد س بيد بب ّدىبسنبس دلبغندؾب دمباٍدسألنبع صدواب صصٍ  صتباػّ منبسا

إعدد اعبَددرباػّدد من باسطددصراابص دديبً ألظددسبلددؼباٍوددرربااخلنصبددس بطددمبسغددساابزبآضالددصٓتب

ل اعباٍْصدألسبدباجل صَباٍ صٍثباصوآل صنباسب-اٍآلصصورباخلصنابزباػل م با ـ نيب-صصػ صي ن

ب.مل3)ننبإع اعبدباٌصبواب مبسب ّامببن ونبٍ   صبا

                                 
( البياف والتعريف ُب أسباب ورود احلديث الشريف: إبراىيم بن دمحم بن دمحم كماؿ الدين ابن أزتد بن حسٌن، برىاف الدين ابن زَتْزَة ٔ)

ؿ ، قاٚٙٔص  ٔبًنوت، ج –ىػ(، احملقق: سيف الدين الكاتب، ط: دار الكتاب العريب ٕٓٔٔاحلَُسْيين احلنفي الدمشقّي )ادلتوَب: 
تَّة َعن أيب ُىرَيْػرَة َرِضي هللا عَنُو ،وكذلك ُب سبب الورود ىنا رواه أبو ىريرة.  قاؿ السي وطي: ادلصنف: أخرجو َأْصَحاب اْلكتب السِّ

  وسنده صحيح.

توَب: ( ادلصنف ُب األحاديث واآلاثر: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي )ادلٕ)
 ىػ  .ٜٓٗٔ، ط: مكتبة الرشد، الرايم، الطبعة: األوىل، ٜٖٗص ٚ ىػ(، احملقق: كماؿ يوسف احلوت، جٖٕ٘

: صفي الرزتن ادلباركفوري )ادلتوَب: ٖ) ر اذلالؿ، بًنوت الطبعة: ،ط: داٖٖٖص  ٔىػ(، ج ٕٚٗٔ( الرحيق ادلختـو
 األوىل 
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األددصبٍندداب ددسابإندد بأل ،دد بع ددىبٓببأل اددمبعددرطص بإـدد صنباػدد ادبلددؼبىددؽباظاددهبيَنَ َ،  دد ب

لبـنُلباْػَآَل ِببمل1)صِ،صطور بَغر  نلبَسابِزبَغرٍّ ِّ ب.اَػ

َنددددىبْصددددُنبُلددددْ َاَأبْصددددِنباٍدددد بْصددددِنبَلْمددددِ ابْصددددِنباص دددديبعددددرألثبَثْ
ِ
ْ َصْؽِ بَلددددْنبَسصِنددددِهبُلددددْ َاَأ بَلددددْنبَلْْددددِربا 

صَبدْابُضظِْاددُ بِنددْنب ٌَ  بِيددنَحب
ِ
دوِببا  ـُ ددصبَسَصدصَصْابِنددْنبَر َ أْلش  ًُ َ ددَ بَندصبَرَسأْلددَاب ٌْ ددُه بَندصبَس ٍَ ًُ ْدُاب ددصَب ب ًَ ٍَْ،دصِص ب ا

ببِلِددُمباٍ  صٍَِ دد بَندد   ددبَلَراَاضِددِه؟ب........إهبسنبًددصببطددم  ددَمُ،وَنبأَلددصبَنْ،َوَ ّْ َس بَيَوَمددُ اُلبصِِم ْ َِاددص بَيَ ددصَب بابَض

ٍربصَِنِرِل ب ِسعبَبْ ُابُدَم   ٍ َ أْلٍج بَسَنصبَاا ْصِ بًُ َ ْربِظ ُْ ُفْمبصِصٍس  َمُ ُه بَع  ىبَنصبِند ُْاْمبٍَ
ِ ٌَ ٍَْ ْوَ ب ا بَيَ َغَسِتبا

ًِب ِهبَقصِتٌ بَاا ـِ َحبَلَؼبَرسْ َ ب  ٌَ ب  ٓ ب.مل2)ٌ ...........احلرألثَرُظٌلبإِ

سرـددلبصصٍّددنامباسنب ددساب ددوبإصددلببً ددابًددربٌددصنببي ددربأل اددمبنددنب ددسابسنبرـددوببا ب

ذٍكبن هبصؼبا بل نهباـ مبلؼبـْنلباٍولنربااٍ خوألامبجمٓ باػل ننبصد صدألربًد ألج ب

 ْلبلدؼباستمسباٍف  باٍسعبآذااببْن  صبٌحبأل امبننبـْ بارادباحلرألث بااٍ صلدرُأبإصدوٍنسبضد

ددوُزبإْغَ اُظَاددص َْظ َِاددصبَيدد َبجَيُ
ِٕ بَاَرَدب ٍَْ،ددص   با َن 

ِٕ َ ددِ :ب ٌْ َ ْٕ ددصبِل ْددَربا ًَآلْ،  َِْ بَداِغَ ددٌسب دد  ّ ِنددْنببسن  باُصددوَرَأباٍ

ٍَْ،دصَ ا ل دصبلمدنبآذالبندنبس دلباٍآلدصتامبدبا دمبندنباػودٌنبدبعدنبآذالببادٍندلبذٍدكبسبدهببمل3)ا

ددْابصصحللددصرأبعددنبق دد بن ددهباػ ددكبسنب ٍَ ص ًَ َددصب ألآلْددقبل ددنامباجلْ ددنبيدد صىبذٍددكبي،ددنبَلصِتَشددَسبَ بَسم 

ِ ندُا بٍِ   َِْيب ٍَ ْوِندِكبَندصب ًَ ِ ندُابِندْنب ٍَ َ دْرب ٍَ دصَب با ًَ بِندْنبأَلدْوِ بُسُعدٍر ب دصَنبَسَفدر  ٌَ  بَ ْلبَسَضدىبَلَ نْدَكبأَلدْوٌ ب

ُاب َْ َِْس بإِْذبَلَ  ِ نُابِن ُْاْمبأَلْوَ باٍَ،َ  ٍَ بَنصب صَنبَسَفر  ٌَ د ٍَب بَيَ دْمببَا ٌُ َبْ ِزبَلَؼباْصِنبَلْْدِربأَلصٍِندَلبْصدِنبَلْْدِرب

بَاَسَبدددصبصَِ دددْ ِنباٍ  ،َب  ٓ دددَ ِ ْقبإِ ـْ صٍِدددِ بجُيِْْ ِددديبإَِهبَندددصبَسَرْدُت بَيصبآَْلَ ْ دددُابَاَسَبدددصبَنْاُمدددوٌ بَلدددَؼبَاْظِادددي بَيَ دددْمبَس

                                 
  .( العثور أف تزّؿ القدـ بشيء كحفرة فيسقط صاحبهأ)

ُهَما ج  ٕ) ص  ٔٔ( رواه اإلماـ أزتد ؾ:مسند ادلكثرين ابب:  ُمْسَنُد َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ
 ، مرجع سابق. وقاؿ احملقق إسناده حسن.ٜٓٙ

شافعي )ادلتوَب: ( حاشية العطار على شرح اجلالؿ احمللي على رتع اجلوامع: حسن بن دمحم بن زلمود العطار الٖ)
 ، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدوف طبعة وبدوف اتريخ .ٓٗص  ٕىػ(، ج ٕٓ٘ٔ
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ْربَسَك  ب ًَ َحصَصٍسب َّ دْربَيَ َيْ،ُابَرسِْد بَيِإَذابَسَبصبصِ ًَ ب َ باهلل  ألدُل بَي َدصَداِ بَيَ دصَب بإِن 
 ْ ِي بَي ََظدْ ُتبَيدِإَذابِينَادصبِظْؾِ

َْدصِببٍَِ دد ُْنَ ُلبصِدَحبِفد َْابِيددنِامْب نْدَكبَنَ دَكباجِل ٍَ دْربَصَ،ددَثبإِ ًَ ددَك بَاَندصبَرْداابَلَ نْدَك بَا ٍَ ْوِندَكب ًَ دْوَبب ًَ دِمَ ب  بـَ

َمبَلددَم ب دد   َّ َْددصِببَي ددُر بَيَ ددصَب بَذٍِددَكبِيددنَحبِفدد َْا بإِْنبِفدد َْابَسْنبُسقِْْددَقبَي َددصَداِ بَنَ ددُكباجِل ددصَب بأَلددصبُدَم  ًَ ب  بُطددم 

؟بَيَ صَبباٍ  ِْْيب َْْنِ َٓبَلَ نِْاُمبإَْغَش بَاْعَرُل ب َ ُُْرباهلل  ْمبَنْنبأَلْ،
بِنْنبَسْص َِلِ ُ ِ َ باهلل   بَصْلبَسْرُظوبَسْنبخُيْ

ُربصِِهبَفنْ  صا ب.مل1)أُلْوِ

 ادلطهة انراتع
 جهاد انطهة )جهاد فارس وانروو(

نالآل  بظاصدباٍآل  بألْدرابعدرأل صبٕ بصح دابل دهبزبٌ د باٍ  دهبي دمبسظدرلبإٓبزبذَب

زادباػّ    بٍ شنسباٍش  نآليبباصهب سلباجلم سباظاصدباٍآل   بياوباٍسعبأُلآلَْ  بينهباٍ،درابزب

 بايَ،دَلباٍالدحصصسبِندنبلبرـدوببا بسرَه باألود اباػّد مونبيندهباٍف دصَربزبسرَدام بٌدحبي،د

ٍفدنبرصدحبلدؾبل دهباٍ  ادص بص د ضباٍف صألدسبٌدحبظدص بزببمل2)ص،رل بااٍّد امباٍالدصٍ بِندنبص،در ما

ا ً ددصعباي  ف ددصربعددصٓن باحلددصببإاب بسنبألفوبددوابصددْ د مبي دد ضبٌ صألددسبإذابي، ددهبنددنبيددنامب

دانبضوَدن بسٌ د بندنب دسا بب.مل3)ٌ صألسبـ أباحل  بلنباٍْصًنبٓنب سابف نبيد اضباٍف صألدسا

اننبأرا باٍ  انسباٍ يبضْ  اصبص،ةباٍ، وببظاصدباٍري  باظاصدباٍآل   بيلادصدباٍدري بل  دهب

باآـ  الددص باٍْحددثبال ددرباٍ، نددرأ بيّددصدبل  ددهبدددباٍددْ،ةبًددوببزب–آل ددرا  باظاددصدباٍآل دد ب

                                 
ْحَدامُهَا اأُلْخَرى، ( رواه البخاري ؾ: َبْدِء اخلَْلِق، اَبُب: ِإَذا قَاَؿ َأَحدُُكْم: آِمٌَن َوادلالَِئَكُة ُب السََّماِء، آِمٌَن فَػَوافَػَقْت إِ ٔ)

ـَ ِمْن َذنِْبِو، جُغِفَر َلُو َما تػَ   مرجع سابق . ٓٛٔٔص َٖقدَّ

 .ٖٔص ٖٙٔ( شرح زاد ادلستقنع للشيخ : دمحم بن دمحم ادلختار الشنقيطي، ط: بدوف جٕ)

 . ٕٔٔص ٖ( اإلقناع ُب حل ألفاظ أىب شجاع: مشس الدين دمحم بن أزتد الشربيىن اخلطيب القاىرى الشافعي، جٖ)
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لدؼباٍددرلوأ بسابآل ددرا بصم، دىبسنبأغد بٍددوبال دراببا ديباجلادصدألنبزبااعددرأباٍ، دسبسنببلدر

بلؼباػّ ،، ن بسابرا بٍو اباػّ من بي ق ْهبننبسظلبآل را  بساباٍواعبينه.ب

بخمولسبننباٍرلصأبٍ صرسبساباٍ ا ؟باًربأل وببًصتل بٍحذابثبألْ،ثباٍ ـوبب

ي،دلب دسابي دربسرـدلبٌ صصدهبإهبن دكباٍوّصـد سباػدواشبٍ د ا بند ب ااحل ن دسبسنباٍ ـدوبب

صدنبلمدؽبإزدعبدبي  دلباٍ ـدوب باند نبٌ صصده بيفدصنب دسابـدْ بٍألدسبنمضدس برـدوٍهباحلدصر ب

ي لربظنشصبص نصدأبزألربصنبعصرطسباٌصبابض كباٍْراألسبزبع عباٍ ا  بٌحبن نبٌٌداباٍ د سب

دوَبب ـُ بَر ْ دصٍسبَسن  بْصدَنبَل
ِ
ٌ صعبرـدوببا با دسابن، دصلبإلد نبٍ ،درا برااباٍْخدصرعبلدنبَلْْدَرباهلل 

ب
ِ
َْْحدَ أْلِنبإَِهبصَب اهلل  دنُمباٍ

َْْحدَ أْلِن بأَلْرَيُ،دُهبَلظِ دنِمباٍ
ا بَيدَ َنَ ُلبَسْنبأَلْرَيَ،دُهبإَِهبَلظِ َ ٌْ

َ،َثبصِِفَ صصِِهبإَِهبٌِ

دصَببد بَيدَرَلصبَلَ دنِْاُمباٍ  ِْد ًَ دَنِ ب َّ دِ،نَربْصدَنباػُ ـَ ب دُْْابَسن 
ِّ دُه بدبَيَح ًَ دابَع   َ ٌْ

دَ َسُلبٌِ ًَ ب ا بَيَ ح  َ ٌْ
ب ْيبٌِ

ٍنا بمُمَدد   دل  ٌُ دواب ًُ ي ٌمدلباٍشدنخنبنددصبصدرسلبرـددوببا  بيفصبدابان درادابٍددحبصدرسبزباٍ،اددرببمل1)َسْنبأُلَم  

باجلدنجباٍدسعبسلدرلبرـدوببا بًْدلبايصضدهبص ندصدأبسـدصنسبصدنبزألدرباٍ ْوع بي رـلبسصوبصف ب

 ٍ  ا  باسرـلبظنشصبآغ بٍ   سب.

 منبٌدرلصأبص،درنصبسزاٍدواباٍحبد باٍددسعبسندصبن دوًابن دبيد دبردا بمجدن  بيدرغلبظددنجباػّد

ًددددصض امبندددددنباٍ انددددصنبااًدددددرب ددددر بننخصتندددددلبإٌددددؾبص ،دددددلبا بل نددددهبعدددددنبص،دددددثبا بسآدب

إـحلنلبننبص دباجل وعبٍ خ نالامبننبًْ،سباٍ ا  با سلبٌصباباحلصٍسباٍ،صندسبٍشد،وربصد دب

يفددصنبٓبصددربنددنبإزاٍددسببااٍ ددصسبلددؼبدألددنبن ددوٌام بمل2)با633اٍشددص بإصددصنباٍودد اأباٍ دديباً،ددابز

بعصظ باٍّ آلسبع ىبضاللباٍرلوأبٍ  صسبصصل ْصربا ـ  برـصٍسب  أل باٍْوبننبلْودألسباٍْو

                                 
ًَنِ، ابب: َدْعَوِة اليَػُهوِد َوالنََّصاَرى، َوَعَلى َما يُػَقاتَػُلوَف َعَلْيِو، َوَما َكَتَب النَِّبُّ ( رواه اإلماـ البخاري ؾ: اجِلهَ ٔ) اِد َوالسِّ

ْعَوِة قَػْبَل الِقَتاِؿ، ج  ، مرجع سابق .٘ٗص  َٗصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإىَل ِكْسَرى، َوقَػْيَصَر، َوالدَّ

 .  ٖ٘وأرنولد، تررتة االستاذ: حسن إبراىيم، ص ( الدعوة إىل اإلسالـ. سًنت،ٕ)
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ٍ ْودد باسصددصنبذٍددكبرص،دديبصددنبلددصن بعددنبغصقدد برـدد مبًصتددرباٍ دد سبزبن صص  ددهبٍددهبًْددلبن، ٌددسب

اٍظ ددحتبإهب دددملبعددنبـدد ٍهبلددحبظددص بلددم بي ددصب باا باص ،  ددصبٍ خدد  باٍ ددصسبنددنب15اٍ صدـددنسب)

اٍ ور باننبفص بننبلْصدأباٍ،ْصدبإهبلْصدأبا باعرل باننبَنقباٍدربنصبإهبـد، اص باندنبظدورب

ب.ملب1)بإدألصنبإهبلرببا ـ  ا

 باـدددؽأبلدددص باٍ دددْابزبظادددصدباٍدددري  بااٍآل ددد بعدددنباٍ الدددلبصدددنبـدددؽأبرـدددوببا بي

أبعدنبسرـدلباٍف د بإهبن دكباٍ افرألن بااحل ن دسبسمدصبغآلدسبن الد سبصدرس صبرـدوببا بصصٍدرلو

اٍ  س بيم نبٌ صصه باص،ثبإهبن كباٍوّصـد سباػدواشبٍ د ا بي  دلبرـدوٍه بيلدنجبباجلندوشب

 بي متاصباٍ افران بسنصباػ وًابلظنمباٍ ْأبي دبردا بمجن   بي  حاباثبألفم اصبرـوببا ب

 بسندصبن دكباحلْشدس بي دربص دلبص حص بٓبع صص  بادغ اصباػّد مونبٌدرلصأبي دمبألو مدواباثبألّدْوا

ًددص بص،مددلبإبّددص بيصـدد  ْلباػاددصظ ألنباػّدد منبيحددصيظبلددؼبعّددنباجلددوار باثبأل، ددربصددلبٍ ددرب

بسـدد م بي ددمبألودد  مباػّدد مون باَلددْنبَسِ بُ َ أْلددَ َأب
ِ
ددوَببا  ـُ بَر َنددْوِ ب  بَسن  ٍْ بِزبا َبَ،ددىباٍ  َلددصِر 

ُب ددِسعبَنددصَتبِينددِهبَاَغددَ َ بِلِددْمبإَِهباْػ  ٍ بَلَ نْددِهبَسْرَصددَ بَضْفِْددَؽاٍتاا َ ددؾ  ٌَ بِلِددْمبَا بَياَلددام  .باض ددكبًمددسبمل2)اَلددؼ 

ب.باٍ،ْ  ألسبااٍويص بننبسصحصعبرـوببا بٍ ـوببا ب

االددددسابأل ،دددد بسنباٍ  وعددددصتبا ـدددد ننسبثبضدددد تباٍنددددرأباٍالددددرني باثبضفددددنبغآلددددسباٍ دددد  ب

 باـددصرباخل  دددص باٍ ْددديبباررصٍنددس باإبدددحبٌصبددابايدددقبغآلددسبااَدددحس برافددرأ بااَدددحسبسـّدداص

ص،دددثبسـددصنسبإهباٍشدددص برىددمبكددد انيبنددنبص،دددرلبلددؼبن الادددص بي ب ددسبسصدددوبصفدد بباٍ افددرانب

                                 
( اتريخ الطربي "اتريخ الرسل وادللوؾ"، لإلماـ دمحم بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي ٔ)

 ىػ.ٖٚٛٔ -بًنوت، الطبعة: الثانية  –، الناشر: دار الرتاث ٕٓ٘ص  ٖىػ(، جٖٓٔ)ادلتوَب: 

 ، مرجع سابق .ٚٗٗص ٔالتَّْكِبًِن َعَلى اجْلََنازَِة َأْربَػًعا، ج نائز ابب:( رواه البخاري ؾ:اجلٕ)
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 بصّددْ بردأباٍ،دد عبردأبلصنددسبسابغصصددس باضآل دد باٍ ددواباػرأل ددسباحل ظددسبص،ددربايددصأباٍ ـددوبب

ب.مل1)اػ،صدألسبٍ رلوأبا ـ ننسبإهباٍ ،ص بلؼبا ـ  باداٍ ها

ألسبااٍويص بنصبًص بصهبسصحصعباٍ ْيبننبص،رلبننبٌوممبق ْواباػ، رعبي مسباٍ امبااٍ،ْ  

سابنددنبرادد بٍ ل ددرا بصدد  اباػ النددسباٍ دديبـددصربل ناددصبرـددوببا بي ددمبألودد بسعددرابزبدألددصرلبإٓب

ب س ددلبنفددسبٍددحبب ،ددواباٍ،اددرباط نددامبٍددحبرادد اابٍودد اباػّدد منبالددؼب ددساباٍدد اجبـددصرباخل  ددص 

يدصػ، ؾبب ال ن دصبدلوضدهب بـدصػ صبـد  باٍ،دربباآبالدصنيبي دهبدأل دهبيمدنب الؼب ساباٍ اجببّدؽ

باٍناباٍ  لبساباٍ  صب.ب زباٍف  باٍرلوأ

بي ّ سباجل ألسبزبا ـ   

ْددددلباٍ  ددددصببا ددددي با ـدددد   بسابباٍ  ددددسباػ، رألددددسا ـدددد  بألواظددددهب صإعددددرابط  ددددنٌب  صددددسبسغددددؽأًب

ي ّدد سباجل ألددسبزبا ـدد  بض ددو بلددؼباجلدد ا بسعباجل ألددس بيددصنبرَددوابصص ـدد   بساباجل ألددس بيدد ًب ددصب با

نلب ْد ظ ا باٍريصعبلد ام بآبجيدؾ مبا ـد  بلدؼباجل رألدسبزباٍالدامباػّد م بٕنباػّد مبجيص دربزـب

نلبرـدددصٍسبٓب ددْد ا  باأغددد بٓبأل،  دددرلب)ي دددنابندددنباٍ،راٍدددسبسنبجيدددؾباٍ ددد دبلدددؼبصدددسببنصٍدددهبادنصتدددهبزـب

نصـب آلابل  ي نّداباجل ألدسببمل2)هباجل ألسبي ناصبن، دىبصدربباخلرندسباٍ،ّدف ألسملألمننبلص باٍوبضآلوعبرَا

لوَصبنصٍنصبلنبل نرأ بإبحب يبصربباجل رألس بياديبان ندصزبزبصدورأبضألْدسبحلحألدسباػو دوصنبزبسندواجمب

دددوا بصّدددوا ب ال صتددر مباسل اَدددامباٌددد ان امبامتفنددد امبندددنباٍ م ددد بصح ددونباٍ لصألدددسبنددد باػّددد منـب

صبددابألددرببلددؼبذٍددكبسنبمجندد با ددفصنباٍدْد د ٌب ػ،ص ددراتباٍ دديبمتددابصددنباػّدد منباصددنباػو ددوصنبنددنـب

                                 
( انظر: انتشار اإلسالـ الفتوحات اإلسالمية زمن الراشدين: رتيل عبد هللا دمحم ادلصري، ط: اجلامعة اإلسالمية ٔ)

رتادى  -احملـر  -والثاين والثمانوف  ابدلدينة ادلنورة، الطبعة: السنة احلادية والعشروف، العدداف الواحد والثمانوف،
 . ٜٚ-ٚٚص ٔىػ، جٜٓٗٔاآلخرة 

 . ٓ٘( نظاـ احلرب والسلم، مصطفى السباعي، ط:مكتبة الوراؽ،  صٕ)
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ضددد ّلبلدددؼب دددسلباحلحألدددسبزباٍ، صتدددرباإندددواب باٍ دددربردبسصدددوبلْندددرأبلدددؼبس دددلب)دنشدددقمل باص ندددسباٍ دددوادب

اػّددد منبلدددؼبس دددلباػدددرنباٍشدددصننسباػ  وعدددسبندددصبسغدددسالبنددد امبندددنباجل ألدددسبعدددنباَدددآل باػّددد مونباهب

ٍََ بَسْ َ َادصبنوصدرهتصبزبك  ٍ  ِديبَصدص ُدُرِنبا دَلبَااٍببمِم دْنبَغ  َ دُهبِزباْػ ٌُ انيبع صنسبص،ْسباَيَف ََ بَسُصوبُلَْنْدَرَأبإَِهب

ددوابَجُددْم ب ٍُ ددنِْاْمبَسْنبأَلُ و ٍَ َ ددَ بإِ ٌَ ْ أَلددِسبَااخْلَددَ اِ  بَا ددَحبَرَددْبأَلدد ُْنُ ُ ْمبَسْنبألدد داابَلَ ددنِْامبَنددصبظْدديبِندد ُْاْمبِنددَنباجْلِ َبددصبإِب 

قْ ُْمبَلَ نْ َدددصبَسْنبَبْمددد ٍَ َددصبِندددَنباجلمدددوع بَاَسب ُفدددُمباْفدددَؿَ دددَ ب
دددْربَصَ َو َدددصبَندددصبمُجِ ًَ دددُهب َب  ٍَُفْم:ٕب بَلَ ددنُْفْمبَسْندددَوا َٓ دددصب  ََ،ُفْم بَاإِب 

ْب ٍَُفْمبَلَؼباٍو  ًَْربَرَددَْبصبَلَ نُْفْمبَنصبَسَغْسَبصبِن ُْفْمبَاَبْحُنب ب.ملب1)بِطاَبْ ِرُربَلَؼبَذٍَِك بَا

اٍ دددربٌدددصنبيددد ضباجل ألدددسبزبا ـددد  بسص،دددربندددصبألفدددونبلدددنبآـددد و ببااٍآلمددد بزبسندددوابب

ملب2)اػو ددوصن بإذبٌصبددابض دد ضبصم ددصدأل بً ن ددسبلددؼباػحددصرصنبااٍ ددصدرألنبلددؼباٍ،مددلبيحّدد ا

ب.ملب3) باإبحبصسٍواباجل ألسبٍ فونبسنواجمبٌ نواٍ ص بادنصأ مبٌرنصت صااًصببلمب

اٍ  صسبٍ ق عبلؼباٍرألنباجلرألر بننبغ بباٍرلوأبعنباجلْصٍندسباٌدحباٌحبسمصبض،آليب

سمدصبن صصدلبندصبألري،ددهباػّد مونبندنباٍ ٌدصأب)ايدد ضباجل ألدسبٓبثمدلبن، دىبآن اددصنباا ذٓب ب

 دددوببمل4)ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ژ :ان، دددىباصدددصى انابزبآألدددسباجل ألدددس

 بان هبسق قبااٍالوؽابلؼباٍآل لبٕبهبخي، باخل،وع بإذبننبن،ص باٍالوصربزباٍ وسباخل،وع

ٕصوألهباػنب دوبسٌدؾبن ده:بااػد ادبصصخل،دوعبعن  دسباخل،دوعبٍّد آلصنباٍراٍدس بصحندثبألفدونبزب

                                 
ىػ(، ط: ادلكتبة ٕٛٔ( اخلراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )ادلتوَب : ٔ)

 . ٖ٘ٔصٔالرءوؼ سعد، سعد حسن دمحم، ج األزىرية للرتاث، حتقيق : طو عبد 

 -بًنوت، الطبعة: السادسة  –ىػ(، ط: دار الفكر ٜٔٗٔ( الرسوؿ القائد: زلمود شيت خطاب )ادلتوَب: ٕ)
 . ٕٗصٔىػ، جٕٕٗٔ

 مرجع سابق. ٖٕٕص ٜ( ادلغين البن قدامة: جٖ)

 ( .ٜٕ( سورة التوبة، اآلية )ٗ)
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ديددد باجل ألدددسبن، دددىبآٍ ددد ا بندددنبًْدددلبس دددلباٍسندددسبصدددصٍوٓ بٍ راٍدددس بٌدددحبض  ددد  باٍراٍدددسبٍ دددص بذٍدددكب

بمغسبإٓبزبعصببًوأباٍراٍس..باٍسٍكبٓبضمل1)صححأل امبارلصأل امبااعؿا بل صتر ممل

اي ّددد سباخل،دددوعبٍ راٍدددسب ددديبسنبب ّدددنسباٍ،ددد،نامبض ْددد بذأل،دددسباٍ دددوع با دددسلبـددد سبا ب

ا دسابص دبدصبٕمدصبذأل،دسباٍوصٍد  ببمل2)ض،صه بيصٍفواٌ بضراربزبي كباٍ لو  باضو اباٍ، حبنس

 لبٕن ألفدددصباٍدددحذابب،نددد بلدددؼبا ـددد  بندددصبب دددباخل،دددوعبأل،آلددديبي صدددسبسٌ ددد بٍ ـددد حعبإهباحلدددق 

اٍنو  بيم،ظمباٍراببضراربزبي فاص بغصَ،سبٍّنصـ اص باٍفنب  صربي نبصنبغ،وعباٍرابب

ٍْلـددد  باصدددنبىؽ دددص بيددد بٌندددلبصمفندددصٍن بآببودددبٍ  صيدددسباٍ ذأل دددس باإبدددحب دددوباٍ،دددرببااٍ، دددسب

بااٍ ةسبااٍ ،ن س.

 ًددددسباٍ دددديبااػّدددد   لبٍ ددددصرألسبا ـدددد   بأل ددددامبلددددؼبفددددوا ربنددددنباحل،ددددصرأبا بّددددصبنسباخل

سصرلاصبا ـ  بص ألرعباػّ منباىدؽ م باردصاربزبك جدصباػّد مباىدؽل بزبسغدوأبإبّدصبنس ب

ثبضشدداربجددصبا بّددصبنسبن ددن   بلددؼبغدد نيبنددصب ددوباحلصصددلبأنبنددنباٍ ددواباٍفددؾا باٍ دديبض ددو ب

بن،ه.بلؼببّسبأغ  با سابخي  امبلنباٍ،صػنسباٍ يبض و بلؼبآلؿانيبصصٔغ بااٍ فصنل

اٍناودبزباػرأل سباػ ورأ بي،ص ر م باض،صنلبن،ام باسبال ام باندنبباًربظصارباٍ ْيب

بسراعباٍشوا ربلؼب سابنصبـآّل لباٍ  آنباٍف ألم.

ې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ   وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ژ  ًددددددددصببا بض،ددددددددصه 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ       پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ۈئ ۈئ ېئ  

                                 
 . ٕٗ،ٖٗبًنوت. ص -للدكتور/ مصطفى السباعي طبعة ادلكتب اإلسالمي ( انظر: نظـا السلم واحلرب ُب اإلسالـ،ٔ)

، والرترتة الصحيحة: الالدينية أو الدنيوية، وىي دعوة إىل إقامة احلياة على Secularism( العلمانية، وأصلها اإلصلليزي: ٕ)
ة العلم، وقد ظهرت ُب أورواب منذ القرف العلم الوضعي والعقل، ومراعاة ادلصلحة بعيدا عن الدين، وىي اصطالح ال صلة لو بكلم

السابع عشر، وانتقلت إىل الشرؽ ُب بداية القرف التاسع عشر. انظر: ادلوسوعة ادليسرة ُب األدايف وادلذاىب واألحزاب ادلعاصر، 
  ىػ.ٕٓٗٔ، الرايم: الندوة العادلية للطباعة والنشر والتوزيع، ٗ. طٜٚٙ/ٕد. مانع اجلهين، 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ               ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک 

 .(1) ژگ گ 
بي ربب ٍاب سلبأألصتبُب أبٍناودعباهْتمبٌسصصبصصًٌٍس.

ًدصببا ندص باٍآلدؾع باٌدصنبق،مدسبصدنبسصدؽنبرظد بندنبإبالدصر بطدمبسعدربص ديبك د  بٍنب

مبًدسياصبلدؼببدودعبٌدصنبألوشدص م بأل دصببٍدهبزألدربصدنباٍّددمن بدرلدصبٍ،مدهبٌصبدابادأل،دسبل درل بطد

ب ام بي حبرسابذٍكبًونهبص وبك  بظص اابإهببْيبا بصدؼبا ببيلص باٍناودعبإهببْيبا ب

ًددرب ددمبص،ددسرل بع ددىبسبدد ببا بزبفدد بهبنددصببل نددهباـدد مبٍن،ددسراابصددصعْام باٌددصنببْدديبا ب

ب.مل2)سب با

ا دديبًمددسبا جيصصنددسبب عباسبدد ببينددهبً آبددصبأل ،ْددربصددهبإهبألددو باٍ نصنددسي ددربصدد سبا بض،ددصهباٍناددود

بااٍ ال سبٍوؽباػّ من.

ببب

 
 
 
 

                                 
 ( .ٜٓٔػ  ٘ٓٔ، اآلايت )( سورة النساءٔ)
ىػ، ٕٕٗٔ، القاىرة: دار ىجر، ٔ، حتقيق: الدكتور عبد هللا الرتكي. طٕٙٗ/ٚ( جامع البياف عن أتويل آي القرآف، ٕ)

 ـ.ٕٔٓٓ
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 ادلثحث انراتع
 اإلســــالو واإلرهــــــاب

ثددصاببا لدد  باٍودد  بسنبألدد صأبا ـدد  بصص ر ددصعباٍددسعبصم، ددىباٍ، ددامباآل ددرا بلددؼب

 دو بلدساباٍ، دامبردصلباٍ،دصثبا ـد نيبزبلدردبإي ادبساباجلحلصتباػّصػس بابزبسبهب وبننبأل

ننباٍراببٌ يوصبّد صن بااٍ،د ان باـدورألص باي ّدآلنباىؽ دصبصالدورأبنْدصذأبسابصالدورأبىدؽب

بنْصذأبزبىؽ صبننباٍراببا ـ ننسباـونيبس ر بزب ساباػْحثبلنبط طسبنآلصٍ ب ي 

باػآل  بإاب بن اددو با ر ددددصعب.

بسبا بّصنباٍو  ب.اػآل  باٍ ص  بقْن،

باػآل  باٍ صٍث بي  باٍْ دبصصٍ  ر باٍ، ميب.

 
 ادلطهة األول

 يفهــىو اإلرهــــاب
ٍّ يبضرّببلؼباخلوني.ب با ر صعبنالرر بسر  بأل    با وبن غوذبننبار  ابا

َُْسبااٍْ ْ ُ  بذصيدسبند ب دّ زبااَدآل اع بًدصب  ْ ڳ  ڳ  ژ  ض،صٍدددددى  ًصبباٍّ اى  بااٍ  

ژڱ  
(1)

َ دددِ بمل2)ژۀ  ۀ  ہژ :  باًدددصببض،دددصه  باًددد ل بِندددَنباٍ  
 سع اٍ ددد ع.ببمل3)

ًددصببن صضددل بغ ظددابسٍدد مابض ّددؽباٍّ  دد  بي  نددابسل اصّنددسباسبددصبآٌددل بي صٍددا بألددصبلْددربا  ب

                                 
 ( .ٖٔ( سورة احلشر، اآلية ) ٔ)

 ( .ٕٖ( سورة القصص، اآلية ) ٕ)

ْتح الرَّاء َواذْلَاء َوقَػَرَأ َحْفص الرىب ِبَفْتح الرَّاء َوُسُكوف اذْلَاء، َوقَػَرأَ ( قَػَرَأ اَنِفع َواْبن كثًن َوَأبُو َعْمرو )الرََّىِب( ِبفَ ٖ)
 اْلَباُقوَف )الرُّْىِب( ِبَضم الرَّاء َوُسُكوف اذْلَاء . حجة القراءات: عبد الرزتن بن دمحم، أبو زرعة ابن زصللة )ادلتوَب: حوايل

 ، ط: دار الرسالة.ٗٗ٘ص ٔاين، جىػ(، زلقق الكتاب ومعلق حواشيو: سعيد األفغٖٓٗ
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ضالددّرنبلددّم بيمددستبٌّ دديبٕديدد بإٍناددص بي صٍددا ب ص  ددصبزبَرْ ِْدديب سع بٌّمددي.باإّاببسصددّ .ب

ژائ  ەئ  ەئژ  :ًدددددددددددددصببض،دددددددددددددصه
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ وقمممممممممممممال تعالممممممممممممممى:  ،(1)

ژې  
ژې  ژ وقمممال تعمممالى:  (2)

ُْدددوا باًدددصبب، (3) سع بة دددو مبلدددؼبسنبأَلْ َ 

اا ر ددصعببزباػ اددو باٍؿاطدديبسًدد عبنددصببمل5)سع بيخددصيوناببمل4)ژچ  چ  چ  ژ :ض،دصه

هبألفونبإهبن او باٍّ دع بصم، ىبسّنباٍ،رّابإذابل مبسّبدكبـد  حقبصدهباج ألمدس بسابسّبدكبسلدردتبٍد

اٍ،ددددّرأبرصددددحبعددددر بٍددددهبنددددنباخلددددونيبنددددصبألم ،ددددهبنددددنباػحصرصددددس باإحلددددصنبإذابصصػّدددد من بيّددددصثب

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  :ااـ ّدد مبٍ واًددد  با ددسابسنددد بنآل ددوعبًدددصببض،دددصه

ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
)ي،ْددددددددددددصرأبض  ْددددددددددددونبٍنّددددددددددددابصم، ددددددددددددىب  (6)

ادددوبإظددد ا باعدددؿازعبديدددصليبض، دددران باإبدددحب ددديبٍددد دعباختوألدددامبندددنبأل ألدددرباٍدددرغوببزبً دددصبب ي

نوظددهبٕلددرا با  باسلددرا باػّددد منباٍددسألنبأل ألددرانبآل ددرا بلدددؼبع ددوًام باٍددنابنوظادددصب

ب.مل7)سابط صيصت بسابع،صراتملب ٕدألصن

صنربسنببن او با ر صعبضوؽبزباٍ، باحلرألث باسصْ بجسلباٍف مدسبزبن، ص دصباػ،دصسب

صؿاألدد بأن ددن باخت ألدد باٍ،مدد ان بصوددّةباٍ ّظدد بباًدد بّد بظددّرا بٓرضْصقاددصبزبسذ ددصنباٍ ّددصس

                                 
   ( .ٜٓسورة األنبياء، اآلية ) (ٔ)

   ( .ٓٙسورة األنفاؿ، اآلية ) (ٕ)

   ( .ٙٔٔ( سورة األعراؼ، اآلية )ٖ)

   ( .ٓٗسورة البقرة، اآلية ) (ٗ)

ىػ(، احملقق: ٕٓ٘( ادلفردات ُب غريب القرآف: أبو القاسم احلسٌن بن دمحم ادلعروؼ ابلراغب األصفهاىن )ادلتوَب: ٘)
 ىػ ٕٔٗٔ -، ط: دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بًنوت، الطبعة: األوىل ٖٙٙص  ٔصفواف عدانف الداودي، ج

 ( .ٓٙ( سورة األنفاؿ، اآلية )ٙ)

( انظر: شركاء ال أوصياء، د/ حامد بن أزتد الرفاعي، األمٌن العاـ ادلساعد دلؤدتر العاَل اإلسالمي ورئيس ادلنتدى ٚ)
 . ٖ٘ٙ-ٖٖٙسالمي العادلي للحوار،  صادلنتدى اإل
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دددصصتبا ر صصّندددسباض ددد لام باًدددربظدددص بزبض، ألدددامبا ر دددصع ب دددوبصدددّثب ِّ لّمدددنبضوّظدددهبإٍدددنامباٍ

دددسعبأل دددؽباجلّدددمبااٍ، دددلا ٍّ نددد بندددصبألالدددصعْهبندددنبل دددامبنددد بندددنبٍدددنابصن دددكباصن دددهببمل1)اٍّ لددد با

بنشف س.

ٍّسعبأل ي،هبا ـ    باٌوبهبأل القبصص ـ  بعدوعبا ساباٍ وعبننبسبواعبا ر صعب وبا

ٌْددؽ بارسعبصددهبٌ ٍددسبكددص  أ باٌدد  بظ دد  باٍددنابنددنباحل ن ددسبزبر  باٍددحبألدد يتباٍ ددصسبنددنب

 سابغؾبسذالوابصهبدانبردلبٕرصصصه با مبلسابألْ فنبآذانباحل ن س بٍفنبٍنببّ  فامبسنببظا ب

لنبدانبًالرباإنبٌصنبباحل ن سبٍ و بـحلونبٍ فسع بيصػّ مبٓبجيلبٍهبسنبأل ّاعبسعرابع ى

صَببرـوببا بسغصلبٕصنهباسنهبي،نبَسَ بُ َ أْلَ َأب ًَ ب بًصب ب  باَنْنبَسَفصَربإَِهبَسِغنِهبصَِحِرألَرٍأ بَيِإن 

َصِنِهبَاُسَنِها ِٕ صَنبَسَغصُلب ٌَ ب.مل2)اْػَ َِتَفَسبَض َْ، ُُه بَع  ىبأَلَرَلُهبَاإِْنب

ِوألِ ددددِهببًددددصببا نددددص باٍ ددددواع ابِينددددِهبَض ٌِْنددددرُب ددددِرألُربَلددددْنبَضْ ِاألِ،ددددِهبَاخَتْ دددد ِِمبَااٍ  ْاددددُيباٍش  ّْ ُ ُعْ َنددددِسباْػ

ُهب ٍُ ْو ًَ ْربأُلْمِذألِهبَا ًَ ُهبصَِحب ٍَ بُلُمدوِ باٍ  ْادِيبِزببَااٍ  َ،ْ ِضب َِ َوٌسبِزبإأِلَ،ص ٍَ َْص َصِنِهبَاُسَنِهبُن ِٕ صَنبَسَغصُلب ٌَ َاإِْنب

َواٌ بَنْنبأُل  َاُمبيِب ـَ َلبَسَعٍرب د ِِمبٌُ ّْ ُ بَضْ ِاألدَ باْػ َن 
ِٕ ب َٓ ْ دصبَسْ ب ،ِ ٍَ بَا  ٓ دصَنبَ دَسابَ دْ  ٌَ دَواٌ ب ـَ بأُلد  َاُمبَا َٓ نِهبَاَندْنب

ْ،ُنباْػَ َ ٍَ ُْغَ ابَا ْٕ بصِِهبِزباٍَ َااأَلِسبا ََ َحبَس  ٌَ ب َُ َ َّ ُِْ ُهباٍ ّْ ْربأَل ًَ ُهب َب 
ِٕ ُهبأَلُرْببَعَ اٌ بصُِفَلبَعصٍببَا ٍَ ِتَفِسب

ُهبَعَ اٌ اَلَؼب ب.بمل3)َسب 

ط صبسصددحصُعبدمددِرب دبسمددمبٌددصبوابألّددؽاَنبندد ببب–الددنبلْددِرباٍدد ةنبصددِنبس بٍددنؼبًددصببعددر 

بي دصَ برُظددٌلبندد ام بيدصبآل َقبص،ُ،ددُامبإهبَعْْددٍلبن،ددهبي غدسل بي دد َع بي ددصببرـددوُببا  اٍ ْدَيبب

                                 
 . ٖٕٗ( معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، ص ٔ)

اَلِح ِإىَل مُ ٕ) َشارَِة اِبلسِّ َلِة َواآْلَداِب، ابب: اَبُب النػَّْهِي َعِن اإْلِ ، مرجع ٕٕٓٓص  ْٗسِلٍم، ، ج( رواه اإلماـ مسلم، ؾ: اْلرِبِّ َوالصِّ
 سابق 

اَلِح ِإىَل ُمْسِلٍم،احملقق: دمحم ( شرح صحيح مسلم: ؾ: اْلرِبِّ ٖ) َشارَِة اِبلسِّ َلِة َواآْلَداِب، ابب: اَبُب النػَّْهِي َعِن اإْلِ  َوالصِّ
 ، ط: دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت .ٓٚٔص  ٙٔفؤاد عبد الباقي، ج 
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ددد ِح ا ّْ لدددؼبىدددؽباػّددد م بيددد بألْدددن با ـددد  ببً دددابااحلدددصببأل آلْدددقملب1)آبَثِدددْلبػّددد مبسنبأُلدددَ َاَعبُن

بض األ بسعرب.

يص ر ددصعببولددصن بدمددودبانددسنو .بي ّنددصباػحمددودبياددوبنددصباـدد ،ملبزبختوألددامباٍ،الددصأ ب

بااػل نن بااػ، رألنببٍالّر م باٌاّمبسذا مبلنباٍ ّصس.

اسّنددصباػددسنو بياددوباـدد خرا باٍ، ددامبندد بنددنبٍددنابصن ددكباصن ددهبنشددف سبنددنبض األدد بأن ددن ب

 بيص ر صعبصم، ىباٍ، امبمىبل دهبا ـد   بسندصبا ر دصعبسرااَباٍوصي نبننباٍ صسباإز صن

بصم،نبإغصيسبأغ بع ىبٓبأل، رع بياساب وباٍسعبألمدعبإهباٍّ  ب.ب

انصبثر بننبلم نصتبإر صصنسبننبي اداباٍ دصسبدبا يبصصٍآلْ بٓبأل   صبا ـ  بدبصّْ ب

ظ دددمبااٍ اددد  بيصٍّددد  بٌددديبأل ْدددابأل  ندددهبصن دددسببظن دددسباػ دددصخباٍددد دع باٍدددسعبأل،نشدددهباٍ،دددصثبندددنباٍ

ان تمسبٌ عبٌصتنبعي بي حنبب و باٍ، امبٍفنببو لبلنبـدْْه باٍدوباب ودباٍ،درببصدنباٍ،دصثب

بٍحتبا ر صعبيصجل اطنمبٓبض فصط بإٓبزبإنصٌنباٍّن س بااٍوًصألسبغؽبننباٍ،  ب.

بننبا ر ص بع ص 

ٌددسع برنددىبنددنبصددهباٍددرا باابّددل باـددف تبسصالددصرباٍ ددو بأل نددىبا ـدد  بصص ر ددصع با ددسابد ب

لددددنباحل ن ددددس بٍفدددد امبنددددصباـددددآلصلوابضوننْاددددص باغدددد بل ددددنامباٍّدددد امبي ددددمببلددددربٍ  ددددو بسطصطددددص بآبرتنددددص ب

ررًب نل بيح ندقبلدؼب دمٓ بسٓبأل غدساابلد ضب دسابإدبدى ب يْ،صل امبننباٍّ  بسطلبار بننـب

بسب اسممب مباٍسألنبأل   رانباٍّ  ب.باأل ظ اابإهباٍّ  بزبا ـ  بص،نباحل ن 

ب

                                 
ع سابق، وصححو الشيخ ، ،مرجٖٔٓص  ٗ( رواه اإلماـ أبو داود، ؾ: األدب، ابب: من أيخذ الشيء على ادلزاح ، جٔ)

 األلباين
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 بمل1)أل وبباٍفصض بااٍّنصدباسـ صذباٍ صبونباٍراشبزبسٍحبنصباٍدرٌ ور/بألدورظنبضودمدوي 

سل  ددربص ب ددصبصدد ، صبٌسصددسبن ثددسبزبعنصض ددصبٌسصددسببحددنباٍالددصحلنببحددنباٍددسألنببمددربألددرباػّددصلرأ ب

اٍود عبثببّدنآل بلدؼباٍ،دصثبندنببابحنباػ لبإلؼ باٍفدنباحل ن دسبلفدابذٍدكبسل  دربص ب دصبز

سظددلبيف بددصباٍ اتدد  بسابٍ نم ددصباٍ ْن ددس بسابٍ،ظمددسبدأل  ددص باٍفددنبٕب ددصباـدد خرن صباٍ، ددامبصدد برةددسب

سٌ دد بنددنبأغدد ألن بثبألفددنباػّدد مونب ددمباٍددسألنبذصحددوابسٌ دد بنددنبسرص،ددسبن ألددنبنددنباٍْوددبسط ددص ب

نبن نددددددونبإبّددددددصنبسط ددددددص باحلدددددد اعبااحلمدددددد تباٍالدددددد نْنس بثبألفددددددنباػّدددددد مونبنددددددنبً  ددددددوابتّدددددد

آـ ،حر بثبألفنباػّ مونبننبً  دوابـدْ،نبن ندونبإبّدصنبزباحلد عباٍ،صػندسبآاهبااٍ صبندس ب

ب.مل2)باثبألفنباػّ مونبننبً لبـ سبن ألنبننباٍناودباٍفنبٌصنب سابعالن سباٍ،صثباٍو  مل

بباػح سابزبن،صن سباًصببزبٌ صصهبلنبآـ ،حرباٍو  بٍ ونبإاـأ باٍ ربٌصنباػ ص

ب.مل3)اٍو عبٍ ، عب وباـؿاضنلنسبا صصدأباٍ يبنصرـ اصبسن ألفصبَرباج ودباحلم ا

اًدددصببزبنوَددد بآغددد بأل ٌدددبٍدددحذابألالددد  باٍوددد عبصدددصٍ، عب دددساباأل ظ،ادددصبٍ  ظددد أباٍدددربنصبٍ ،ددد عب

ببيندده بًددصب1835زٌب صصددهبعددوبباٍرألم  اقنددسبزٌب صصددهبلددص بب.مل4)ين ددوب بابوددباػددمرخباٍ  بزددبضوٌ نددل

                                 
مبدينة أوفنربج بوالية ابدف أبدلانيا وكاف والده يعمل قاضيا درس ٜٓٗٔ(  نوفمرب ٕٔ( ولد يورجن تودينهوفر ُب)ٔ)

واشتغل  ٜٜٙٔيورجن علـو القانوف ُب جامعات ميونخ وحصل على الدكتوراة ُب القانوف الدويل من جامعة فرايربج 
وىو اآلف يشغل منصب انئب ادلدير العاـ فيها. أنظر دلاذا تقتل اي  ٜٚٛٔبوردا الكربى عاـ ابإلعالـ عرب دار نشر 

 مرجع سابق.ٗٔزيد ص

( انظر: دلاذا تقتل اي زيد، د/ يورجنتودينهوفر، ط:الدار ادلصرية اللبنانية تررتة د:حارس فهمي سليم دمحم ٕ)
 ، وانظر: التسجيل تلفزيوين لو على الرابط:ٖٖٕص

https://www.youtube.com/watch?v=a72FfurX0oM  
 ، مرجع سابق .ٕٛٓ( دلاذا تقتل اي زيد،  صٖ)

ـ(: مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي، تُعترب دراستو ُب الدديقراطية ٜ٘ٛٔ - ٘ٓٛٔ( توكفيل، ألكسيس دو، )ٗ)
ىا. انظر: معجم أعالـ األمريكية والثورة الفرنسية من أىم البحوث االجتماعية ُب القرف التاسع عشر، وأبعدىا أثر 

 ـ.ٕٜٜٔ، بًنوت: دار العلم للماليٌن، ٔ، طٙٗٔادلورد دلنًن البعلبكي ص
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سبٍودددؽ مبندددنبإظ دددصسب آبألّددد باػددد  بعنددد حبأل دددصص بسعدددرا باٍ،دددصثبإٓبسنبأل   ددد بصددد نبإارصندددنبصصٍ ّددْد

سبٍ حنددوانبياددوبألّددخ  مبخلرن ددهباعددنبٓبألدد مفنبنددنبإغ،ددصلامب ص بّددصنبصصٍ ّدْد اٍْودألسبإغدد اٌب

اٍ،ددددصثبٍددددهبأل ددددو بصّددددح امابطددددمبأل، دددد بألددددورظنبلددددؼب ددددساباأل ددددوب باالددددساباػْددددرسبض،صنددددلباٍودددد عبندددد ب

نلباػ دددصببقدددوردتب ددْد ددد سبإغدددؽأب يخددد بباـددد ،حربي بّدددصبٍ ل اتددد بلدددؼـب ا ـددد نيبقدددوابباػ  ددديـب

ْصعباذتصعباط،صٍ بظ صص ا ب.مل1)باٍ،صت تباإٍباػّ مسباٌ مصَب

ازبعدددنبسبدددهبأل دددوببلدددنباػّددد من باغددد بباػ  ددديبـددد سبإغدددؽأبثبأل دددمبسعبص دددربإـددد نيب

اعدرأبإنباٍ دوابندنبسارصدصباٍو صندسبااٍوٓألدصتبإن ألفندسبٌصبدابصصجلو بلؼباٍو عباٍوبػد أبا

بب.بمل2)داتحب يباػ، رألسا

طمبأل وب باٍ ربٍنبآـد ،حربندنباٍ،دصثباٍ،د  بسٌ د بندنبنصتدسبـد سبندنباٍ  در  باًدربلدؾب

ضوٌ نلبص ـدامبلدنب دسلباحل ن دسبص وٍدهبابآل د تبإبدواربعندثبظ،  دصباػل مد با ـد نيبسٌ د ب

ب.بمل3)صباسًلبإبّصبنساي  اباظا باصمـ

تعمالى:  ب ْدلبأغد  باىؽبدصب دوباٍدسعبٓبأل ْدلبإٓبندنبٌدصنبلدؼبدأل دهبًدصبان بذٍكبيإب دصب
ژک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ 

ٱ  ٻ  ژ  :اًدددددددددددصببض،دددددددددددصهمل4) 

ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
ٓ ب (5) ااٍواًد بألمألدرب دسا بيصٍدسألنبأل دصض ونباػّد منبً دص

لبندددصبثدددر بزبن،ظدددمباٍدددراببندددنباَدددآلاصدبٍسً ندددصتبا ـددد ننسبل دددرألص ب دددمبىدددؽباػّددد منبن ددد

                                 
 . ٕ٘ٓ( دلاذا تقتل اي زيد، صٔ)

 .ٕٔٔ( ادلرجع السابق صٕ)

   . ٕ٘ٔ( دلاذا تقتل اي زيد ، صٖ)

 ( . ٕٚٔ( سورة البقرة، اآلية )ٗ)

 ( . ٕٓٔ( سورة البقرة، اآلية )٘)
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ملب2)ان لبنصبعدر بندنباٍ دعبند بنّد ميباٍْوـد سملب1)ااٍ ا ن لصاآغ  صبنصبثر بػّ ميب

بؽ مبٌ ؽ.بيمنبا ر ص بإذا ب.باى

 دلطهة انثاَيا
 طثيعح اإلَساٌ انغرتي

ّددد نبص،دددةباػ فددد ألنبضفمدددنباخلآلدددورأبزبقْن،دددسبا بّدددصنباٍوددد   بااٍدددسعبصدددصىهبلدددؾباٍ

اٍو صننبااٍسعبص خولبلؼبسبهبذابقْن،سبنصدألسبي أ بي ط تب سلباٍْن سبننبإيفدصربزباٍآلْن،دسب

ا بّصبنسب)ا سلباٍآلْن،سبا بّصبنسبٍنّابًوألسباصد ْس باٍنّدابن،الدونسبندنباخلآلد باإبدحب ديب

ببببببببببببببببببببببببببببببببَدددددددددددددددد،ن سبارًن ددددددددددددددددس بانددددددددددددددددنباٍّددددددددددددددددالبسنبض و دددددددددددددددد بل ناددددددددددددددددصباٍ،ددددددددددددددددصدأبااٍ،ددددددددددددددددوأباٍ  ددددددددددددددددصزب

                                 
ىػ ٖٙٗٔشعباف ٛلة على اإلدييل من االحتاد العادلي لعلماء ادلسلمٌن، بتاريخ:( جاءتين ىذه رسأ)

وفحواىا "إف االحتاد العادلي لعلماء ادلسلمٌن يعترب ما حدث من حكومة رتهورية احتاد ميامنار ضد  ٕ٘ٔٓ/٘ادلوافق/
وجو العاَل أرتع، بعد أف ًب ترؾ ما ادلسلمٌن الروىينجا: كارثة إنسانية وأخالقية، ليست ُب وجو ميامنار فقط، وإمنا ُب 

ألف روىينجي مسلم ُب عرم البحر دوف مأوى، وال طعاـ وال شراب، ومن بينهم نساء وأطفاؿ، بعد  ٕ٘يزيد عن 
أف ًب هتجًنىم قسرًا من بالدىم، ورفض البالد اجملاورة أف تساعدىم أو تستقبلهم كالجئٌن، ما اضطرىم إىل أكل 

هنا ليبقوا على قيد احلياة. وال حوؿ وال قوة إال ابهلل(.وللمزيد من االضطهاد ضد الروىينجا أحباؿ السفن اليت يستقلو 
 طالع موقع رابطة العاَل اإلسالمي على الشبكة الدولية.

( ارتكب اجلنود الصرب فظائع كثًنة ُب حق ادلسلمٌن البوسنيٌن، وكاف كل شيء بعلم الكنيسة األرثوذكسية ٕ)
ب آالؼ الفتيات، حى أنو من كثرهتم َل يتوصل إىل إحصائية دقيقة تعرب عن عدد ادلغتصبات، وأوامرىا؛ فتم اغتصا

ـ( وخلفت ٖٜٜٔألف سيدة وفتاة وطفلة( بوسنية حى )فرباير  ٓٙوتشًن بعض التقديرات إىل اغتصاب حوايل )
طبًقا دلا أوردتو اللجنة اليت آالؼ ُب "سراييفو" وحدىا، بينهم ألفا طفل،  ٓٔألف قتيل، منهم  ٓ٘ٔاحلرب وراءىا: 

شكلتها احلكومة البوسنية جلمع ادلعلومات وىو رقم متواضع ابلنسبة دلا خلفتو احلرب بعد انتهاءىا؛ حيث قدرت 
ألف جريح ومعاؽ( .من موقع قصة اإلسالـ،  ٕٓٓألف قتيل( و) ٕٓٓاألمم ادلتحدة خسائر احلرب ُنوايل )

 إشراؼ: د/ راغب السرجاين. 
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دبصدلبإنببمو دصببمل2).)يصٍ  ابٓبض حردبندنبغد ببلواندلباٍوراطدسبدبي دأمل1)ص صتباخلصق سملاآر

ب.مل3)اضآلور صبننبغ ببض طؽاتباظ حلنسمل

ظّدربٓبراَباغآلورأب دسابسبدكبض ،صندلبند بظّدربصد براَبٌ بدهبٌدصتنبسعدصدعباٍؿٌند ب

ينددده بي دددنبألشددد، بصدددكبسابأل ،دددصقامبن،دددك باإذابٌصبددداباٍ فددد أباعددديباٍّددد ور بٍدددسابص ددديباٍوددد عب

ـدد وٌهبلددؼب ددساباٍ فدد باٍ صضددل بي فدد أبنصدألددسبا بّددصنباى اتدد لباحلدد أباٍ دديبٓبأل ْودديبسنببددسلصب

امبدألنبآبًنمب يباٍ يبصصىاصبي األربض،ربٌصرطسبلؼبا بّصبنسب)اًربٌصنبٔرا بي األربسط بل ن

زباػل مدددد باٍودددد  بآبضفددددصدبضوظددددرببظ ألددددسبااعددددرأبسعددددرطابنددددصبسعرط ددددهبسرا بي األددددربزبـددددؽب

اػل م،دددصتبإارصندددسباٍ ادددمبإٓببظ ألدددسبدارانبندددنبًْ ددده بابظ ألدددسبٌدددصرببندددصرٌاباٍ ددديبـدددْ اب

ب.بملب4)بي األرباحل  هبزباٍ   نس باٌ اصببظ ألصتبض ،صنلبن با بّصنبلؼبسبهبنصدأمل

ببسٌ  ب ب)ي ربسعر بي األربسضارابسٌ  بننباٍ يبسعرطاصمل5)أل وببل هباٍفّنابٌصرألل

                                 
 بتصرؼ .ٕٚٔص ٔؼ الرتبية اإلسالمية، د/ ماجد عرساف الكيالين، األردين، ط. دار القلم، الطبعة األوىل، ج( أىدأ)

( ىذه اللفظة أدرجتها ُب كالـ الكاتب دلا يدؿ عليها ُب كتابو حيث قاؿ بعدما ذكر أف شخصية البالغ ديكن ٕ)
عليها الكثًنوف اعتقادىم أبف الشخصية تورث  رؤيتها ُب الطفل الرضيع فقاؿ:"ىذه ىي الفكرة األساس اليت بىن

 . ٖ٘"الطبيعة البشرية، الفريد أدلر، تررتة: عادؿ صليب بشرى، ص

 . ٕٕٛ( الطبيعة البشرية، الفريد أدلر، تررتة: عادؿ صليب بشرى، صٖ)

 ـ  .ٜٜٛٔ، ط. دار الشروؽ ٘ٗػ  ٖٗ( اإلنساف بٌن ادلادية واإلسالـ، دمحم قطب، ص ٗ)

ـ. جراح وعاَل أحياء فرنسي أثبت أف األنسجة ديكن أف تعيش بعيدة عن أعضائها إذا :1944-1873 كسيس(كاريل، أل٘)
جراحة األوعية الدموية وُب زراعة  ـ تقديرًا جلهوده ُبُٕٜٔٔغذيت بطريقة صحيحة. فازكاريل َنائزة نوبل ُب الطب لعـا 

ـ(، طور مع الكيميائي اإلصلليزي ىنري داكيناؿ ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔوإابف احلرب العادلية األوىل ) .األعضاء واألنسجة
وكاريل من مواليد ليوف بفرنسا، وسافر للوالايت ادلتحدة ُب  .زللوؿ ادلطهر كاريل داكٌن، لعالج اإلصاابت واجلروح

ـ. عاد كاريل إىل فرنسا ٜٙٓٔـ وُعٌنِّ ُب معهد روكفلر لألُناث الطبية )جامعة روكفلر اآلف( ُب عاـ ٜ٘ٓٔعاـ 
ـ(. كما كتب 1935 ـ(. ومن بٌن مؤلفاتو اإلنساف ذلك اجملهوؿٜ٘ٗٔػ  ٜٖٜٔاندالع احلرب العادلية الثانية ) عند

 ، مرجع سابقٓ٘ص ٜٔج،  ـ(، ادلوسوعة العربية العادليٖٜٛٔ)ابلتعاوف مع الطيار تشارلز لينبًن جزراعة األعضاء 
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انددنبذٍدددكبيفددد أباغددد  نيباٍ  صيددصتباسمدددصبضدددمدعبإهبصدددرا بب.مل1)ل ددح باػنفصبنفدددصبضآل يدددص ملب

ب.مل3)زبٌ صصهبصرا باحل،صراتبمل2)احل،صرات بااٍ يبصصىاصب    ل ون

 سـددحٍنسبًددربض وًددابسابيفدد أبيوٌوألصنددصبااٍ دديبيحوا ددصبسنبيفدد أباٍرألم  اقنددسباٍ نؾاٍنددسباٍ

ا دسابن، دصلبسبدهبٓبأل ْدلبصوظدودببمل4)لؼبغالمناصباٍ صفنسبااٍشنولنسبا ساببأل، ؾبمصألسباٍ دصرألسب

بع،صرأبسغ ابصلصب باحل،صرأباٍو صنسباٍ يبسطْ ابص بعن اصبإهبمصألسباٍ صرألس.

لددددنبإـدددد وعباػاددددنمنبزباػل مدددد باٍودددد  با ددددوبسـدددد وعببمل5)اًددددرب ددددر بإرألددددكبيدددد ا 

األدددد ابسنب ددددسلباٍحدألددددسبهتددددردبٌوٌْ ددددصبب ٍددددحدعباػْ دددديبلددددؼباجلشدددد بااحلّددددربااٍ،ددددرااناٍ م ددددكبا

صصٍددرنصرباألدد اباٍْددرأللبزبـددموباٍ ددنمبا بّددصبنسباـددموباٍدد اَبلددؼباٍددحدأباضوصددلبإهبنددصبألشددْهب

                                 
 . ٓٗٔف، ص ( اإلنساف ذلك اجملهوؿ، أتليف: الكسيس كاريل، ط. بدو ٔ)

( صمويل ىنتنغتوف: فيلسوؼ وعاَل سياسة، وكاتب، وأستاذ جامعي واجتماعي وعاَل اقتصاد أمريكي، ولد ُب ٕ)
، عمل َنامعة ىارفاد ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٗـ، وتوُب ٕٜٚٔ/ٗ/ٛٔ ـ، عضو األكادديية األمريكية للفنوف والعلـو

ت، وكتاب ادلوجة الثالثة التحوؿ الدديقراطي ُب سنة، من أىم كتبو وسبب شهرتو كتاب صراع احلضارا ٛ٘األمريكية 
 9ٕٖٔ٘ٔ) كيلوابيت   ٛ.ُٕٔنجم https://ar.wikipedia.org/wikiأواخر القرف العشرين"، انظر: 

 October 09, 2016ابيت( بتاريخ

 ، مرجع سابق .ٖٕٓ( انظر صداـ احلضارات،  ص ٖ)

، ط:مركز ٕٚٙوكوايما، تررتة:د/ فؤاد شاىٌن وآخروف، ص ( انظر: هناية التاريخ  واإلنساف األخًن، فرانسيس فٗ)
 اإلمناء القومي. 

، إريك )٘) ـ(. كاف زللاًل نفسًيا اجتماعًيا أدلاين ادلولد، أصبح مؤيًدا ابرزًا لفكرة أف أغلب 1980 - 1900) ( فرـو
ـ أغلب ما ُب نظرية أغلب سلوؾ اإلنساف ىو استجابة للظروؼ االجتماعية احمليطة بو. وبتبين ىذه الرؤية رفض فرو 

احمللل النفساين الشهًن سيجموند فرويد، إذ كاف فرويد يتمسك أبف الغرائز حتدد أغل بسلوؾ اإلنساف، ولد فرـو ُب 
ـ إىل الوالايت ٖٖٜٔـ وذىب عاـ ٕٕٜٔفرانكفورت وحصل على درجتو العلمية من جامعة ىايدلبًنج عاـ 

ـ، وتقلد مناصب سلتلفة ٜٓٗٔيكاغو، وأصبح مواطًنا أمريكًيا عاـ ادلتحدة ليحاضر ُب معهد التحليل النفسي ُب ش
ادلوسوعة العربية .ُب معاىد التحليل النفسي ُب الوالايت ادلتحدة ودرس ُب جامعات الوالايت ادلتحدة وادلكسيك

 . ٖٗ٘ص ٚٔالعادلية، ج
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احللبا ـ نيبزباجلم بألنباٍحدأبااٍ اَبين وب )يإنبضوٍن صبظرألرابـدنفونباٍْدرأللباٍوعندرب

اٍشصن نباٍ وٍنامبصدنباجلدو  باٍ اعدص بٍ ، دباٍوـدنأباػ د غ باضآلدوربننباٍ وُبااخل أب

األ الدددرببمل1)اٍ، دددمبااٍ  فدددؽباٍ، ددد  بن دددسبل دددباٍ ا،دددسبا دددسلباٍ وٍن دددسب ددديبنرأل دددسباٍفن وبدددسملب

بنرأل سباٍوظودبا بّص باٍسعبألْحثبل هبزبكلباٍحدألسباٍ يبضصلباٍ صسبصنبسيفصر ص.

جددصبص،ددةباٍ، ددح باٍودد صننبااٍ دديبضدد  خلبزبسبددهبا ددر بيدد ا بلددنباٍ  ددصتجباٍ دديبضوصددلب

بدبص دص بلدؼبض درأل اتباً الدصدألسبغصٍالدسبدبجيد بضوندؽب اٍفيبأل ل  بلصثباٍو عبدنصرا بنصدألدص بد  دص 

اٍ نمبإغ ًندسباٍ ا  دس باسنبأل دو ببظدص بظرألدربانوًدامبظرألدربندنباٍآلْن،دسبا بّدصبنسبأل ،دمنب

ب.بملب2)ضفصن  بإبّصبنص بفصن  ملب

غ ًندددددسبضفمددددنبزبٌومدددددصب ددددديباحلددددرباٍ دددددصرنبصدددددنباٍآلْن،ددددسبا بّدددددصبنسبااٍآلْن،دددددسبيددددصٍ نمبإ

احلنوابنس بيص بّصنبص بغ قبآبدألن بإنصباعجبٌصٍ بسابذت بىصدر بسابط،  بنصٌ ب)اٍّ صب

صحصظسبإهبإطْصتبسنبضصرألسبسارصصب وبضصرألسبٍ و اباآـ و ببااٍ وأباا غ،دصعبااٍ اد بآب

ع دسبندنباٍ دصرألسبإاهبإٓبٌصبداب دسلبـدحهتصبٓبألّد   ىبندنبذٍدكبقْ دسبضفصدبضوظدربيدؿأبسابن 

آبظدددد ابآبضوظددددربظ ألمددددسبإٓباارضفْددددابصددددحبزبذٍددددكبلم نددددصتبا صددددصدأباجلحلنددددسبٍشدددد،وعب

ص ٍ صبن لبنصبعر بٍ ا ودباحلم بع ىباحل اعباٍال نْنسباٍ يبظ، ابننباٍرألنبـ صرابجدصبثب

دألصبسابـنصـدددنصبيحّددد ؟ب دددلبٌدددصنبردددصرباٍ،ْندددرباعفدددص بضفدددنباـددد   ص  بيادددلبٌدددصنباٍدددراي باً الدددص

اج دددر باً  دددسباج دددودباحلمددد  بااٍؾألآلدددصبنونباٍدددسألنبسظدددؾااباٍالدددن ننبلدددؼبيددد  بص د دددمبٍ لدددصرأب

إينددون بان ددؽاابعدد صنبلددصػننباساٍ ددكباٍددسألنبثِددانبحلدد عبلصػنددسبطصٍ ددسب.....بنددصبٌددصبواب

                                 
، تررتة: سعد زىراف، ط. عاَل ادلعٔ)  . ٜ٘ٔرفة، ص( اإلنساف بٌن اجلوىر وادلظهر، إريك فرـو

 . ٜٓٔ( ادلرجع السابق، صٕ)
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اباآب الددصربظدد  ابنددنبنفوبددصتباٍشخالددنسبٍنّدد آلن،واب  نددقبس ددرايامبٍددوبثبضفددنبفدداوأباٍودد 

 .مل1)بآظ حلنسمل

يالبـم،ابلنباٍ، ًسباٍ اعنسبب ٍفنببزباػ صصلبص مببننبراعصبنسباػّ مبارً هبنصبص م

ااحلددد بندددنبسـدددْصعببمل2)اسعدددربظْدددلبثْ دددصبابحْدددهابع دددىبنددد باجلدددحد باندددنبذٍدددكبًدددوبباٍ ْددديب

َْلدِ نُيبباٍّ نسبان دهبًدوببرـدوببا ب َٕ ْْدَلبَسْنبُسْصَ،دَثبإَِ باإَِ ب ًَ ب دَ َمبَلدَم  َّ دصَنبأُل ٌَ دَسب ابصَِمف  َعَلد  

َنا ْٔ َْلِ ُيدددُهبا دددُهببمل3)َٕ ٍَ َْدددصُتباٍ  ْمِنندددِ بِزبَصْ،دددِةب ًدددصببا ندددص باٍ دددواع باِيندددِهبُنْ،ِلدددَ ٌأب َاِزبَ دددَسابإِْط

َلدصَرأِب ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭ ژ  اجْلَدَحَداِتبَاُ دَوبُنَواِيدٌقبٍَِ ْوٍِدِهبَضَ،دصَهبِزباحْلِ
َوَقْولُممُه  (4)

ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  َتَعممممماَلى:
دددددُهب (5) دددددِحنُ بَسب  أَلدددددِسبِغددددد نٌَيبَنْشدددددُاوٌربَااٍال  ْٔ َاِزبَ دددددِسِلبا

يصٍ  صلدددلبنددد باجلدددحدبااعدددؿا با ـددد  بٍدددهبصددد نبٓبأل دددصببصددد ذاببٍدددرٍنلبلدددؼبراعصبندددسببمل6)ألّدددْ ا

 بيحبصصبباٍْود با  دصربل ًدسبـد  بسأل،دصبع دىباػّ مباٍ،صٍنس باننبطمبإذابٌصنب سابن باحلل 

دوَبب ـُ دصَب بأَلدصبَر ًَ بَرُظد  ب َأ بَلدْنبَسصِندِه بَسن  د   ًُ بدبيَ،دْنبُنَ،صِاأَلدَسبْصدِنب ند باحلندوانبدباٍدسعبسعدلبا بٍ دصبسٌ ده

ددصَأبسَب َْرَعددُمباٍش  َٕ ددصَب بإَِ ب ًَ بدبَسْاب ددصَأ بَاَسَبددصبَسْرَةَُاددص َْذَصددُ باٍش  َٕ بإَِ ب
ِ
ددصُأبإِْنبا  بدبَيَ ددصَب باَااٍش  ْنبَسْذَصَحَاددص

صُأبإِْنبَرِةَْ َاصبَرِةََكباُ ا ب.بمل7)َرِةَْ َاصبَرِةََكباُ ببَااٍش 

                                 
 .ٜٔٔ(اإلنساف بٌن اجلوىر وادلظهر ، ص مرجع سابقٔ)

ُ عَلَيِْو َوَسلََّم احْلِْجَر، ج ٕ)  ، مرجع سابق.ٓٔٙٔص ٗ ( رواه البخاري، ؾ: ادلغازي، اَبب: نُػُزوِؿ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم، ج ( رواه مسلم، ؾ: اْلَفَضاِئِل، اَبب: َفْضِل نَ ٖ)  ، مرجع سابق.ٖٔٛص  َٔٔسِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ( . ٗٗ( سورة اإلسراء، اآلية )ٗ)

 ( . ٗٚ( سورة البقرة، اآلية )٘)

ىػ( ؾ: اْلَفَضاِئِل، اَبب: ٙٚٙ( ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أبو زكراي زليي الدين حيٍن بن شرؼ النووي )ادلتوَب: ٙ)
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم، ج فَ   ، مرجع سابق .ٖٙص  ْ٘ٔضِل َنَسِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

، مرجع سابق، وقاؿ احملقق: إسناده صحيح، ٜٖ٘ص  ٕٗ( رواه اإلماـ أزتد ُمْسَنُد اْلَمكِّيٌَِّن. بَِقيَُّة َحِديِث ُمَعاِويََة ْبِن قُػرََّة، جٚ)
راؽ: وىو ادلزين، فقد روى لو البخاري ُب "األدب ادلفرد" وأبو داود، وقاؿ احلاكم: رجالو ثقات رجاؿ الشيخٌن غًن زايد بن سل

 ىذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقو الذىب.



 السالـ ُب اإلسالـ

 

167 

 

يادددسابصدددحص بظ ندددلبرنبً ْدددهبسنبألدددسص بعنوابدددصبًدددربسعدددلبا بٍدددهبذصحددده بينّددد ببلدددنب دددساب

با بصك.اٍش،ور بي ظصصهباٍ ـوببإهب سا بصلباًصببٍهبرة كبصهبض  يضبرةسب

ب

باٍ  قباٍو   

نبااٍناددودبنددنبب،ددابإاببصدددصٍ لا ب صتددلب  ددصربص،ددةبإاصددصنيباٍ  آبنددسبٍ مودٌد ًددربأل ددوبًب

نببولدددصبندددنب ددد دأباغ دددصزأل باندددنبفددد نبض دددكبإاصدددصنيبسنبضوٍدددربزباػوددٌد ااٍ دددص بصفدددوممبنّدددخواًب

حبسنبض صنسباٍ ج بلؼب سابننبف بهبسنبألفنبًٍغ باٍف ا نس. باٍو،  ٌب

 سلبإاصصنيبٌصبابحلصٍسبن،ن سبزباٍ صرألسبصصٍ ّْسبٍ موٌنباَلَؼبَنصبابَْ َاُفوابً ا بإنب

د بِل ْدَرُلبَااٍآل 
ِ
باهلل  بإَِهبَىدْؽِ

ِ
دُه بَااٍدْرَلص  ٍَ َْصد َصِ بَعْو ْٕ َْنِْا بَااْنَ َا ُوُلبِنْنبَباْلدِ با ٍْ َوانِيبصِدِهبِنْنبُعْ َنِسبا

بَذٍَِكبِنْنبَسَيصِلن ِب ص بَاَىْؽِ هُبُلْ أل  ٍُ و ـُ بَاَر ُ ب.مل1)اِاُمباٍ ِيبأَلْفَ ُ َاصباهلل 

دددددصِيِ،ي بآبصددددد سبسنبألْنددددداباػودددددربزبٌدددددلبنّدددددلربإٓباػّدددددلرب صدددددرٍنلبًدددددوببا ندددددص باٍش 

ب.مل2)ااحل ا 

اعددددنبٌددددصنبس ددددلباٍف ددددصعبااٍالددددصص نبلددددؼباجلددددصدأبنددددنبا ألددددحنبصددددص بض،ددددصهباصدددد امبا ب

 اسمدددمبٓبغدددونيبل دددنامبًدددصببض،صٍددددى بص اصدددصنيبألّددد ح ومصبندددنبٌدددوممبي،ددد امبلدددؼباٍ،دددصػن 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ژ

 . (3) ژٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

                                 
 . ٜٖٛص ٔـ، جٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ( تفسًن ابن كثًن دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ٔ)

ن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ( تفسًن اإلماـ الشافعي: أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بٕ)
ىػ(رتع وحتقيق ودراسة: د/ أزتد بن مصطفى الفرَّاف )رسالة دكتوراه(، ط: دار ٕٗٓادلطلب القرشي ادلكي )ادلتوَب: 

 .ٜٜٓص ٕـ، جٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔادلملكة العربية السعودية الطبعة األوىل:  -التدمرية 

   ( . ٕٙ) ( سورة البقرة، اآليةٖ)



 السالـ ُب اإلسالـ

 

168 

 

ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ژ : وقمممممممال تعمممممممالى

 . (1) ژ  ۉ ې ې   ې ې ى ى ائ ائ
ددددنِ بَاَلددددَؼبِن َْاددددصِ بإِبْب ِّ ددددصِعباْػَ َْ ددددْمبَباَلددددصَرابِنددددْنبَسْض ُ ددددِسألَنبَزَلُمددددوابَسم   ٍ ٌأبَسِع با ددددِه بِيددددنِاْمبَنددددَود 

ِلن ِ

دددنِ بِندددَنب ِّ دددصُبوابَلددددَؼبِدألدددِنباْػَ ٌَ ُ دددوِلِْم بإِْذب ًُ بٍِدددَحبِزب  ٓ ددد َِ بَاَسْ  ِدددِهبِزباجْلُْمَ دددِس بَاَنددددصبَذاَربإِ ـْ ددددِسبٍِْلِْ  ً اٍَ 

سَْيِس  َااٍ  
َُْ،وُلبَرسْيَببمل2) ِسألَنباض   ٍ ُ وِعبا ًُ صَببَضَ،صَه باَاَظَ، ْ َصبِزب ًَ َحب اٌَ بَاَرْةَس  ب.مل3)اس 

اعددنبى ْددداباٍدد ا باٍ الدددصراباٍ دد سباػلدددوسبـددمىبا ب دددسابب ددابندددنبل ددرلبيددد َبصدددهب

﮸  ژ : اػمن ددونبًددصببض،ددصه ﮷  ﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

              ﯁  ﮼ ﮽﮾      ﮿﯀  ﮻  ﮹               ﮺ 

 . (4) ژ                
دددصَبباصدددنبلْدددصس ددد بًَ دددصَنباْػُْوِ دددْمبَسْ دددُلبَسْاَطدددصٍن بٌَ ُ َم  ِٕ ْْدددوَنبَسْنبَضظَْادددَ بَيدددصِرُسبَلدددَؼباٍدددْ اِ  ب

وَنبُثِ ٌُ

ُْمبَسْ ُلبٌَِ صٍعا َم  ِٕ ْْوَنبَسْنبَضظَْاَ باٍْ اُ بَلَؼبَيصِرَس ب
ّْ ُِموَنبُثِ ُ صَنباْػ ٌَ بمل5)َا

نددصضواباثبآبألالدد بب،ددابس ددلباٍف ددصعبصدد ممبسص ددص باٍ دد دأبٕنب ددمٓ بلالددوابي،وًْددوابطددمب

أل، ْدوا بااػوظدودبندنبس دلباٍف ددصعب دمبندنبسص دص بندنبص ددوابند امبسعباٍدسألنبثبألد  امبل ددصعبا ب

بض،صهب.

                                 
 ( .ٕٛ( سورة ادلائدة، اآلية )ٗ)

 مرجع سابق . ٚٙٔص، ٖ( تفسًن ابن كثًن جٕ)

 .ٕٚ( سورة احلديد  ٖ)

، اآلايت )ٗ)  ( . ٘ػ  ٕ( سورة الرـو

ص  ٗ، ج  ( رواه اإلماـ أزتد، ط: مسنػد بين ىاشم ُمْسَنُد َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد ادلُطَِّلِب، َعِن النَِّبِّ ٘)
 ، مرجع سابق ٜٕٙ
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ان اجبإ بسراٌدمبصخدؽبعد عبسنبألؿصدىبل ندهباٍد ج بٍ ْدصدببا جيصصندسباً درا بصشد،ن بل ندهب

ٓ بننبظررانباٍف ا ندس.بًدصببض،دصه ڤ  ٹ ٹ ڤ  ژ: اٍّ   بي ْ يبظّورابننباػودأبصر

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ چ 

 . (1) ژڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ 
ٍفنبٍسـامب  صربصدورأبذ  ندسبـدن سبزباٍود عبأل ْوديبسنبضالدح باازباٍ   ألد باٍالدصدرب

اٍ دددديبفدددف ابزبص ألآلصبنددددصبٍرراـدددسباػوًددددامبندددنبا ـدددد  بسنباٍشددددصت بزببب بلدددنباٍ ل ددددسباٍ ـدددمنس

زباٍودددد عبسنبا ـدددد  بنالددددرربهترألددددربٍ ددددراببااٍشدددد،وعبباٍ  صيددددسباٍشدددد،ْنسبااٍ  صيددددسباٍّنصـددددنس

بب باسنباٍ فدد أباٍّددصترأبسنبا ـدد  بهترألددربرتنزددبٍ ّدد  بزباٍ،ددصثبب باٍ   صيددسبااحل،ددصرأباٍو صنددس

اسبددهبألحطدلبهترألددرباٍ صزألددسببب باسنباٍ ،الد با ـدد نيب دوببإشبنالددرربٍ َددآل اصصتباا ر دصع

 األ دوبببألرباٍشنوليبزباخلمّدن نصتبندنباٍ د نباٍ،ودألنااٍ صفنسبٍ ،صثبزباٍ  طن نصتبااٍ ار

اسنباػ ،الددْنبا ـدد نننبألدد دادببب بإنباٍ فدد أباٍّددصترأبسنباحلدد عبندد با ـدد  بع منددسبب باٍ   ألدد 

لرد مباإممببريونبإشبضرنؽباحل،صرأباٍو صنسبا مبـ،را بٕنب ساب وباجلاصدباٍسعبأل ن بصهب

ب.ب مل2)ابدأل اما

اٍ  صيددصتبألددمدعبصصٍِددارأبإهبصددرا باحل،ددصرات با ددلبٌ ا نددسببٍفددنب ددلبع ددصباغدد  ني

اٍ  صيسباٍو صنسبنؾربٍ ل را  باإذاباصدلب دساباٍشد،وربإهباٍود عبيدحبسطد لبلدؼباٍواًد ؟بيا دصرب

ً ددقبىدد  بنددنبا ـدد   بازباػ صصددلب  ددصربٌ ا نددسبٍددْ،ةبإي،ددصبباٍوددؽبنّدد وٍسبنددنباٍودد ع ب

صبلدددؼباػّددد  ْلب دددلبألمفدددنبسنبض مدددواباض  األدددرب دددسلبيفندددامب دددلب دددسلبا فدددفصٍنس باندددصبغآلورهتددد

باػ صص س باألِ بيناصباٍ صرب.

                                 
 ( . ٗٛ( سورة ىود، اآلية )ٔ)

 ( موقع العربية اإلخبارية على الشبكة الدولية ونسبت التقرير إىل جريدة األىراـ ادلصرية .ٕ)
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أل وبب    ل ون بااٍ،را با ـ نيباػ  األربٍ و عبألمفنبن صرب هبصصٍ  قباٍو  باػ  األدرب

ننباخلآل با ـ نيباػ م لبزباٍ آل ني بإممبأل ظ انبإهبا ـ  بٌمالرربٍ ب شدصرباٍ دواعب

ب.مل1)ػّ منبٌماصظ ألنبىؽبن ىوعبينامبزبسارصصاباا ر صع باإهبا

 ددساباٍ  ددقباػ ْددصدببنددنبٌدد باٍآلدد ينبٓبصددرباسنبألْحددثبٍددهبلددنبعددل بآبصددربنددنبنواظاددسب

اٍواًدد  بيصٍّدد  باػوظددودباٍنددو بـدد  بن ألددام باا ـدد  بعدد أللبلددؼباٍّدد  بصالددرن باألمددرب

صصنددسبسل  ددرببحددنبزبعصظددسبألددرالبلددص بٍفددنبٓبصددربنددنباٍآلدد نيبأغدد بسنبألفددونبل ددرلبب ددابا جي

ٍٓ حسباحل وبباػ آل نسباٍ يبض يضباجلمن بننببصعنسبص،ةباٍ آلمن صتبٍ و عبننبغد ببسنب

ا ـ  بأل،ؿنيبص ،ردباٍ  صيصت باسنبل ربصبضفصنلبع،صرات بيإنباغ   اباٍ ظ أبإهباٍ  صيدسب

بأل ،دلبند باٍف د  باٍدناباجل ّنسبن   بيصػ، ؾبزباػ،النسبصصٍ ّْسبٍوؽباػّ مب وباٍدرلوأب ٌدح

ص،رباٍف  بذب  بٌحبسبهبجي بسنبألفدامباٍود عبلدنبآـد ،  بااٍظ دم بيصٍ ْصدٍندسبآجيصصندسبندنب

ٓ ب سلبننباٍ ْصدٍنسباٍّ ْنس. باٍآل ينبضمدعبإهباٍّ   بصر

الؼباٍو عبسنبألظا بإجيصصنسبرصلباٍّ  بسٌ  بننب سا بيص ر صعبأل موبزبن لب سلباٍْن سب

صصٍظ مبااا ر صعبأل دادببموابن بنوتبٌلبق لبنّ مبض   هباٍ  صصلباٍو صنسبإب دصببود نباػ ن سب

ب.مل2)ٌلبألو بصلببووصبص،مقبزبنّ    بـنصـصض صاب

اااخلآلدددد باٍ تنزددددباػحنددددقبص ددددصبٓبألفمددددنبزبـنصـددددسبآـؿَددددص بإبددددحبألفمددددنبزبسنبص،ددددةب

اٍدسألنبٓبألّدمحونبٕعدربسنباٍو صننبننبسصدحصعباـدؿاضنلنصتباػ صلدرباٍدوطؽأببمل3)اٍ وننن

                                 
 .ٖٚٗـ، صٜٜٜٔ( صداـ احلضارات، صامويل ىنتنجتوف، تررتة: طلعت الشايب،  ط:اثنية، ٔ)

 رجع السابق .م ٕٔٚ( انظر: دلاذا تقتل اي زيد، صٕ)

( القومية: تعين االنتماء إىل أمة معينة والتعلق هبا، وىي حركة سياسية تنادي ُنق كل أمة ُب أف تكوف وحدة سياسية مستقلة، ٖ)
وقد منت ىذه احلركة ُب أورواب خالؿ القرف التاسع عشر، وصارت من القوى الكربى ادلوجهة لتاريخ أورواب السياسي خالؿ 

 ـ.ٕٓٔٓىػ، ٖٔٗٔ، بًنوت: ادلكتبة العصرية، ٔ. طٕٗٓٙ/ٙادلوسوعة العربية ادليسرة، علي موال  ذلك القرف. انظر:
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ألّدد ْامببظددد هتمباٍ،دددن سبٍ ،دددصثبال  دددأل امبىدددؽباػ،  دددسبأل ألدددرانبسنبألّدددوًواباٍ،دددصثبإهبض  صتندددسب

ة ددص بنددنباٍ، ددامبااٍ، ددامباػ،ددصدبصشددفلبألشددْهبساٍ ددكباٍددسألنبًددصدااباٍ،ددصثبإهباحلدد عباٍ،صػنددسب

ب.مل1)إاهاب

زبيدددددنباٍراٍدددددسباٍدددددنابيدددددنبباإنبآـدددددؿاضنلنسباٍالدددددحنحسبردددددصلباٍ،دددددصثبا ـددددد نيبضفمدددددن

احلد ع...إنببظصنددصبلصػنددصبلددصدٓب ددوباٍوعنددرباٍ دصدربلددؼبع نددصنبا ر ددصصننبنددنبسرَددنسبغالددْسب

ب.بمل2)أل موابيناصبال ناصاب

 ادلطهة انثانث
 فتح انثالد تانتقدو انعهًي

اٍ   بًربألفونبصصٍال  بااػ،ص رات باًربـمىبا بص  باحلرألْنسبي حصبي،دنبَسُ بَااِتدٍل ب

صَبب ٌُ  دصبَندَ برَبًَ دصب دُفْم بَيِإب  َّ ُِمدوابَسبُْ  ْاُلبْصُنبُع َنْداٍم بَيَ دصَب بَسْبَدصباٍ  دصُسباهت  ـَ ٌُ  صبصاِِلَ َن بَيَ صَ ب دوِبب ب ـُ

ب
ِ
ددوَببا اهلل  ـُ ددصِع بَيَ ددصَب بأَلددصبَر َ صَض ْ َددص بَيَلددصَ بُلَمددُ بْصددُنباخلآَل  ٍَ ب  ٓ َ ددص

ًِ ددْوبَبددَ اب ٍَ  بأَلددْوَ باحلَُرأْلَِْنددِس بَا
ِ
هلل 

َْصقِددِل؟بَيَ ددصَب ب دد َصبَلددَؼباحلَددَقبَاُ ددْمبَلددَؼباٍ ّْ ٍَ دد ْ َُ ْمبِزبش.بَصددَؼب»َس ًَ ًَ ْ ََبددصبِزباجلَ  ددِسبَا ددنَْاب ٍَ َيَ ددصَب بَس

ددصَب ب ًَ بَصنْ َبشَصددَؼب»اٍ  ددصِر؟ب ُ ُفددِمباهلل  بَثْ ددح  ٍَ بِن ددَسبِزبِدأل ِ َددص بَسَبْ ِظددُ بَا دديباٍر 
ددصَب بَيَ،دد ََ بُبْ،آلِ ًَ  َددصبَاَصنْدد َُاْم؟ب ب

ا»َيَ ددصَب ب بَسَصددر  ُ ددْنبأُلَ،ددَنَ، ِيباهلل  ٍَ  بَا
ِ
ددوُبباهلل  ـُ ددصِع بإَِ بَر  بَيددصبآَْلَ َقبُلَمددُ بإَِهبَسِ بَصْفددٍ بشأَلددصباْصددَنباخلآَل 

صَببٍِ   َِْيب ًَ ُهبِن َْلبَنصب ٍَ بَيَ صَبب ُ ْنبأُلَ،َنَ،ُهباهلل  ٍَ  بَا
ِ
وُبباهلل  ـُ ُهبَر وَرُأباٍَ  ِْ ب بَيَ صَب بإِب  ـُ ْاب ٍَ ا بَي ََ  َسَصر 

ب
ِ
ددددوُبباهلل  ـُ  بسَببَيَ َ َسَ ددددصبَر

ِ
ددددوَبباهلل  ـُ ددددصَب بَلددددَؼبُلَمددددَ بإَِهبآِغِ َ ددددص بَيَ ددددصَببُلَمددددُ  بأَلددددصبَر ًَ َابَيدددد ٌْ بُ ددددَو؟ب

ب.مل3)َبَ،ْما

                                 
 . ٜٕٚ( انظر: ادلرجع السابق، صٔ)

 ، مرجع السابق .ٜٕٚ( انظر: دلاذا تقتل اي زيد، صٕ)

 ، مرجع سابق .ٖٓٔص ٗ( رواه البخاري ؾ: اجِلْزيَِة، ابب: بدوف، جٖ)
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اًربأل و باٍ  ر باٍ   يباآً الصدعبسأل،صبص   بً وعباٍ صسبٍْلـد   بيدصٍ  ونباٍدحدعب

ٍوظيبأل، ؾبظسصصبًٍغ  بآبب ّىبسنبخت   صبًربألفونبـْْصبرتنّصبزبإل اضباٍْ،ةبااٍ ف و

لنبدأل  ص باإذابٌصنباجرنيبندنبغ دقبا بّدصنب دوباٍ،دحرأ بااٍ،ْدصدأ بين ْوديبسنببّد  م باجلادودب

زبض ددر بسن  ددص باإٓبـددونيبثصـددْ صبا بٌوب ددصبي  ددسبٍوؽبددص بعنددثبأل ددوببأغدد بإذابٌددصنبا ـدد  ب

  ر بيحبصصبب مٓ بزبذأللبإنم باي ّ سبإغ،صعباٍّ آلصتباٍآلصىنسبثبأل،ربصدصحل اعبألرلوبٍ 

ي أ باإبحبًربأل و بن صنهباٍ  ر باٍ   ي بيصػو وعبزب ساباػلصببأل ْ بذأل،سباٍوصٍد  باٍدناب

بسدببلؼبذٍكبننباب شصرباػسا  باٍو صنسباػ،صسأبزبص دبص.

باٍ،صثبضوؽ 

اٍ وددددؽبأل  يضددددبن ابدددسبزباٍ ظدددد باٍوددددلي بضالدددوغبنددددنباٍ الددددوصببٍ دددربضوددددؽباٍ،ددددصث با دددسا

اٍوددلنسبنددصبضالدد  بصددهبسعددوابباٍ ددصس با ددسابسندد بن، ددؾبل ددربل ددح باٍوددأل،سبا ـدد ننس بي وددؽب

باٍ  وابل ر مبن الصأبٍ  نصنباٍ مفصن باٍنابضوَؽبدٍنلباعلسباص  صن.

دَسب َ دَ بَعدصِتٌأبِن َْادصباممصبأُلسٌ بزب ساباٍالرد بسنباٍشنسباصنبس بزألرباباخت  ًَ ْ دصبِزبَداِرِلبِعدَنبَا ْ ٌَ

دْوبَسْدَرَربَنصٍِدٌكبَزَن َ َدصب ٍَ دُهبِزبَذٍِدَكبدبأل، ديبنصٍدكبألف  دهبدبَيَ دصَبب ٍَ ِهبِنْنباٍَشنَ،ِسبَيِ نَلب ِّ َاَغصنَيبَلَؼبَبْ 

صا صِرأل  ََ اب ر  ـَ َسبَس َ خت  ب.مل1)بَٓ

ن دد ب ألفددونب ددسابنددنبسـددْصعباٌ ددؽبنددنبدابباٍ،ددصثباحلددرألثباغدد  أبلددمباػّدد مون باًددر

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  اٍ  دددددصببًدددددصببض،دددددصه 

                                 
ىػ(، ط: دار ٜٜٕٔخليل، دمحم بن أزتد بن دمحم عليش، أبو عبد هللا ادلالكي )ادلتوَب:  ( منح اجلليل شرح سلتصرٔ)

 .  ٖ٘ٗص ٗـ،  جٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔالفكر، بًنوت، الطبعة: بدوف طبعة، 
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ژک
(1). 

ٌددحبسنب  ددصربص، ددصتبدص ونصـددنسباـدد  ا بألم  ددونباٍددراببنددنباٍ ددصعن ن بااض صًددصتبداٍندددسب

 بااٍ يبض لبلدؼباض صًدصتبمل2)اٍنوبّفو  صربنصبأل   عبل هبننبض، نيبصمن صنبإنمباػ حرأ با

ض صوألسباض موألس بلرابنصبيناصبننبص ودبختصٍامباٍوأل،س بن لبآض صًصتباٍ يبض  عبإهباٍ،  ألس ب

بااٍ   ألقبصنباٍراب.

ٌحبسصْحابع ألسباٍرلوأبنف وٍس باسصْ ببوبا ـ  بٓبأل وًامبلؼباػ نمنبزبض كب

ٍ دددرلوأبسنبضالدددلبٍفدددلبسبحددص باٍدددربنصبلدددنبق ألدددقباـدددصتلبآضالدددصبباحلرأل دددس بباٍددراب بصدددلبألمفدددن

ااٍ دددديبضآلددددصببس ددددلبإرضبمجن،ددددصبدانبإذن باض الددددؽبصبكددددص  بزب ددددساباػلددددصب ب)يا ددددصربط طددددسب

ن نددصراتبنددنبـددفصنباٍ،ددصثبأل،نشددونباألموضددونبدانبسنبأل، يددوابفددن صبلددنبا ـدد  بصص جيددصع بساب

م  دونبسٌ د باٍ دصسبزبآـدنص باسي أل ندص باسن ألفدصباجل وصندس بصصٍّ   بصصػرَ بسابصصٍس  با مٓ بأل

ااٍ  طسبن نصراتبإغ ابل يابا ـد  بصدورأبنشدو س بابحدنبنّد وٍونبلدنب دسلبإندم ب

ين ْوددديبض ،ندددلبا ذالدددصتباػوظادددسبااٍ ،دددصتنصت بافدددْفسباػ، وندددصت بص ودددصتب دددمٓ باٍ دددصسب

 ددص بإهبإذنبا ددسلب  ددص بإهبظنددوشبااٍ دديبضّدد آلن بسنبختددؿنبإـددوارباضددرغلباٍْنددوت بٓب 

                                 
 ( .ٕ٘( سورة الفتح، اآلية )ٔ)

والعلـو والثقافة. وقد اتفقت  ( منظمة متخصصة من منظمات ىيئة األمم ادلتحدة امسها ابلكامل منظمة األمم ادلتحدة للرتبيةٕ)
الدوؿ اليت تنتمي إليها على اإلسهاـ ُب إقرار السالـ واألمن عن طريق التعاوف ُب رلاالت الرتبية والعلـو والثقافة. تضم ادلنظمة 

هتا. دولة، مبا ُب ذلك معظم الدوؿ األعضاء ُب ىيئة األمم ادلتحدة. وتتوىل الدوؿ األعضاء دفع معظم إيرادا ٓٙٔحوايل 
ـ. ومقرىا الرئيسي ابريس. وىي تسعى لتحقيق ادلزيد من العدؿ والتعاوف وحقوؽ ٜٙٗٔأتسست منظمة اليونسكو عاـ 

اإلنساف واحلرايت األساسية لكل األفراد. وتقـو اليونسكو بتنفيذ برامج لتطوير ىذه األىداؼ بناًء على طلب أي عضو فيها. 
قامت حكومات الدوؿ األعضاء ابختاذ بعض اإلجراءات داخل دوذلا. ادلوسوعة العربية  وال يتسىن تنفيذ معظم قراراهتا إال إذا

 . ٚٔٗص ٕٚالعادلية ج
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ننباػدررصن با دساب دوباجلادصدباػآل دوعبندنبسن  دصباٍندو  بيد حنببلندربظادصدباػدوت بآببلندرب

ب.مل1)ظاصدباحلنصأمل

ب،ددم باػّدد مونبصحصظددسبإهباٍ ددررعبلددؼبيددنباٍ واصددلباٍ ،ددصب باٍ ددصتمبلددؼباػ، يددسباٍ صنددسب

بوببإٍنه.بصصٍ  ا بااػ، يسباٍوالنسبصصٍوؽ باٌن نسباٍوص

ب

                                 
 ، مرجع سابق .ٕٜٔٔص ٕ(  انظر: فقو اجلهاد، د/ يوسف القرضاوي، جٔ)
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 ادلثحث اخلايس
 غايح انسالو يف اإلسالو

ب
ِ
وِبباهلل  ـُ بىصألسباػّ مبننباحلنصأبسنبضّ مبب ّه باألّ مبن هبىؽلبَلْنبَسِ بُ َ أْلَ َأ بَلْنبَر

ددددصَب ب ددددد َِمب»ًَ ـَ ُمبَنددددْنب
ددددد ِ ّْ ُ ُددددْمِنُنبَندددددْنبَسِن َدددددُهباٍ  ددددصُسبَلدددددَؼبباٍ  دددددصُسباْػ دددددصبِِهبَاأَلدددددِرِل بَااْػ َّ

بِدَندددددصِتِاْمبِنددددْنبٍِ

ب.بمل1)شَاَسْنَواِجِمْب

دصببض،دصه حبيّد نهبااظد  ًب غ بنّدٍص ٌصنبٔا حب ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ژ  :اقٍص

ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   
نبمهص (2) ـ ذٌ  صبزبنآلْ  ٍ يبض ظىبننباٍّ  ب وصألسبا بباٍا

ٍ فصنلب.ب ٍ ،صألجباا اب با باػآل  بٕا

ٍ ،صرني ٍ ص  باحلوارباا ب.باػآل  با

 ادلطهة األول
 انتعايش وانتكايم

اٍ ،صألجبااٍ فصنلبننبس مبساٍوألصتباػّ مباداتحبنصبألْ يباجلّوربننباٍ ّصن بند بإغد بأل دوبب

صبونبايخ باػربنسبا ـ ننسا صنباٍ ّصن بن باٍ الصرابااٍناودًب ب.بمل3)بألورظن باٍ رٌب

سباراتدددرأبض دددن بباب مددد بندددنبصدددحن سباػرأل دددسبااٍ ددديبص ددديبلدددصبرـدددوببا بل ًدددصتبصدددحنح

دددوُبب ـُ َ دددَ بَر ٌَ دددَحصَن باَا ـْ دددصَبباْصدددُنبإ ًَ اٍ ،ردألدددسباٍ  صيندددسبااٍ ددديب  دددقباٍ،دددنجباػشدددؿربٍ لمنددد  ب

ب
ِ
ُ ْمبَلَؼبِدأل ِِاْمبَاَسْنَواِجِبباهلل    ًَ َباَْلصِر بَااَدَعبِينِهبَبُوَدبَاَلصَ َرُ ْم بَاَس ْٕ باْػَُاصِظِ ألَنبَاا صبَصْنَ َ صص 

ْم بٌِ

                                 
ديَاِف َوَشَرائِِعِو، ابب: ِصَفُة اْلُمْؤِمِن، ط: مكتب ادلطبوعات ٔ) حلب الطبعة:  –اإلسالمية ( رواه النسائي ِكَتاُب: اإْلِ

 ، وقاؿ االلباين حسن صحيح . ٗٓٔص  ٛـ، جٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔالثانية، 

 ( . ٜٓ( سورة النساء، اآلية )ٕ)

 ، مرجع سابق.ٖٕٗ( دلاذا تقتل اي زيد، صٖ)
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طَب ددٍرباٍ  ِْددَيببَاَذَ َ ددصٌعبِنددْنبُدَم 
ِعنِم بَ ددَسابٌِ ْةَِنباٍدد   باٍدد  

ِ
ددِمباهلل  ّْ َطبَلَ ددنِْاْم بصِ بَجُددْم بَااْفددَؿَ  بَصددْنَ

دددْمبسُب ُ دددَ أْلٍجبَاأَل ْدددِ َع بَاَندددْنبَضدددَِْ،ُاْم بَيَ ِحدددَقبِلِدددْم بَاَظصَ دددَربَنَ،ُادددْم بإم  ًُ ددد ِِمَنبِندددْنب ّْ ُ ُدددْمِن َِنبَااْػ دددٌسباْػ ن 

بَاا ددَوَأ بَىدددْؽَ ـْ ُ ْٕ دددبَاا ددُهباٍ  ْ َ ٍَ ب دددُهبَنددْنبَضَِْ، َدددصبِنددْنبَبُددوَدبَيدددِإن  ِعددَرٌأبِنددْنبُداِنباٍ  دددصِس...بإهبسنبًددصب بَاإِب 

ألَنبَلَ نِْاْم....اٍسا بُنَ  َصَسِ َٓ يإذابٌصنب دسابزباػودٌنبي  دلباٍف دصعبندنبصدصعببملب1)َنظُْ وِنَنبَا

نبص،دددةباٍوددداطباٍ ددديبلدددصبإظحدددصنيبٍ مّددد منبزبصددد  بساه باندددنبطدددمبض دددصزببرـدددوببا بلددد

باحلرألْنسبرىْسبزباٍّ  .

ابرنيباٍّ  بإهبصا باٍ صسبزبصوض سبإغوأباإلصدأبإىالصنباػ آلولدسبإهبي الادص ب

يددإذابٌصبدداباٍدد عمبااعددرأباٍ دديبأل  مدديبإٍنادددصباٍْودد بيْصٍ ددصشباٍ ددصسبمجن،ددصبسٍأبااعددرأبٌْدددؽأ ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ ب ألم بًصببض،دصه ا سابنصبً رلباٍ  آنباٍف

بمل2)ژ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ي ددد ربا ـددد  باعدددرأباجلددد ا بااٍ ّددد  بايفددد أباٍ ونندددسباٍ،دددن سبختدددصٍامباٍ ظ ألدددسباٍف ندددسبلدددنب

سغددوأباٍ ّدد  باسغددوأبا ألددحن باٍوعددرأباٍْوددألس باًددربظددص با ـدد  ببٍ ح نددقبدااتدد بإغددوأ ب

اإغددوأبا بّددصبنس بي دد رباعددرأباٍ ّدد باٍْوددعب اً ددبلددؼبٌددلبنظددص  باٍ  ًددسبااخلدد ني ب

اسعنددصبإغددوأبا بّددصبنسباب مدد ب ددسابزباصددامبإبْنددص بصددصٕغوأبٍ ددونامبندد بذددصٍ  امبجددمبزب

ژائ  ائۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى    ژ: اٍ، نددددددرأ بًددددددصببض،ددددددصه
(3) 

                                 
وَب: ( السًنة النبوية البن ىشاـ: عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلمًني ادلعافري، أبو دمحم، رتاؿ الدين )ادلتٔ)

، شركة مكتبة ومطبعة ٔٓ٘ص  ٔىػ(،حتقيق: مصطفى السقا وإبراىيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبيط، جٖٕٔ
 مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية .

    ( .ٔ( سورة النساء، اآلية )ٕ)

 ( .  ٘ٙ( سورة األعراؼ، اآلية )ٖ)
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ژ  :اًددددددصببض،دددددددصه

ژے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   
(1 )(2). 

ْةَِنبْصَنب اٍ ربسلآلىبا ـ  بصورأبرات،سبزباعؿا بأغ بع ىباٍوبٌصنبنن صبلنبَلَْْرباٍ  

ْ،رٍب ـَ نُْابْصُنب ًَ ْاُلبْصُنبُع َناٍْم بَا ـَ صَنب ٌَ صَب ب ًَ نَْؼ ب ٍَ ن ِس بَيَمْ اابَلَ دنِْاَحبصَِل َدصَزٍأ ببَسِ ب
ـِ صِلَرأْلِنبصِصٍَ صِد ًَ

ب باٍ  ِْددي  َٓ بإِن  ددِس بَيَ ددص َددصبِنددْنبَسْ ددِلبإَْرِضبَسْعبِنددْنبَسْ ددِلباٍَسن  ْتبصِددِهبِظ َددصَزٌأببَيَ صَنددص بَيِ نددَلبَجُددَحبإِم  َندد  

َصبِظ َصَزُأبَبُوِدعٍّ  ُه بإِم  ٍَ صابَيَ صَ  بَيِ نَلب  ّ ْابَبْ  َّ نْ ٍَ بمل3)َيَ صَب بَس

بزباٍ  وسباعؿا بإبّصبنسباٍ  دبص،نرا بلنبٍوبهبسابل نرضهب.بي ربسعنصباٍ ْيب

ٕبالدصربدبا ديبسغدوأبغصصدسبدبص،درنصبسعندصبٍا د آنب ْدلبسعندصبلم ندسبا غدص بصدنباػادصظ ألنباا دصنًب اًرٌب

وا باخلصصسبن  ّ سـب ،صنس بابحنبزبعصظسب عنص ب سلبٍا غوأبٍا ،صنسب.ٕا باصبسابٍا

 
 ادلطهة انثاَي

 احلىار وانتعارف
بددرنيبا ـدد  بإهبغ ددقبظددوبنددنباحلددواربًصن ددهباٍ،ددرببألددمدعبإهباضْددصعباحلددقبص ددنيباٍ ظدد ب

لمددنبثم دده بيصٕصددلبسنبضفددونباٍددرلوأبصددصحلواربض آل ددقبنددنبال ْددصربسعددرباٍآلدد ينباٍدددم حصارألنب

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ بلؼبعدقبسابصصقدل با دسابًمدسباٍ،درببااٍ ّدأبًدصببض،دصه 

ااجلادددددصدبصدددددصحلوارب دددددوبإصدددددلبغصصدددددسبابحدددددنبب،دددددنجبزندددددنبآب  دددددصَببمل4)ژچ  ڇ  ڇ  

                                 
 ( . ٖٙ( سورة العنكبوت، اآلية )ٔ)

 . ٖٙر عن ثقافة السالـ، تررتة: زلسن يوسف، منتدى اإلصالح العريب مكتبة اإلسكندرية، ص ( تقريٕ)

، جٖ) ـَ جِلََنازَِة يَػُهوِديٍّ  ، مرجع سابق . ٔٗٗص ٔ( رواه البخاري: ؾ: اجلََنائِِز، ابب: َمْن قَا

 ( . ٕٗ( سورة سبأ، اآلية )ٗ)
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ااٍ واصلبصنباػل م،صت باضوم بصبطورأبآضالصٓت باض م  باٍش،وعبصح ألسباٍ واصلبلؼب

 .ساـ ببآلصن
نيبصددنبااٍ ،ددصألجبٓبصددربٍددهبنددنبض،ددصرني بااٍ فصنددلبٓبصددربٍددهبنددنبعددواربٍددسابذعبا باٍ ،ددصر

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ :اٍ صسبصصل ْصربإصلباٍواعربًدصببض،دصه

ژڇ  ڇ
(1)  . 

ب.باٍّ  بٓبأل، يبىنصعباٍ الصتبي أ باإبحبأل آل  بلم نسبضشصرٌنسبألشل بيناصباحلوار

ااٍ ،ددصرنيبل ددربصبذع بااحلددواربدألددن بااٍرلدددوأبإهبا بض،ددصهبصددصحلوارب دديباجلاددصدباٍفْددؽب

ژ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ :  آنباٍ،ظنمبًصببض،صهص لباٍ 
(2) 

ْ دددصٍساأل، ددديباٍ ددد آن دددُهباْصدددُنبَل ٍَ ص ًَ عندددثبإنباا ٌددد البـددد َبٌدددلبي دددؽبزبص ا ن ددده بيصفدددلبزببمل3)ب ب

ب.ملب4)بإً صله بسلوزلباػ آلقبي ـ،  هباٍ،الصا

چ  چ  چ  ژ  ااكن سباٍ ْيبإصن سب يباٍرلوأباٍنابإظْصرباٍ صسبًصببض،صه 

ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ :اًصببض،صه (5)

                                 
 ( . ٖٔسورة احلجرات، اآلية ) (ٔ)

 ( . ٕ٘اآلية) ( سورة الفرقاف،ٕ)

( تفسًن القرآف العظيم )ابن كثًن(: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصري ٍب الدمشقي )ادلتوَب: ٖ)
 –، ط: دار الكتب العلمية، منشورات دمحم علي بيضوف ٙٓٔص  ٙىػ(، احملقق: دمحم حسٌن مشس الدين، ج ٗٚٚ

 ىػ . ٜٔٗٔ -بًنوت، الطبعة: األوىل 

 ، ط: دار اثبت .ٜٓٔسؤاؿ عن اإلسالـ، الشيخ/ دمحم الغزايل، ص ( مئة ٗ)

     ( .ٕٕٚ( سورة البقرة، اآلية )٘)
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ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ژڌ  ڎ  
ب (1)
ژۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې      ژ  :اًصببض،صٍدى

 :اًصببض،صٍدى (2)

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ژ
 :اًصببض،صه (3)

ژڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ژ 
 :اًصببض،صه (4)

ژگ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 
ببمل5)

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ژ  :اًصببض،صه

ژۓ  ۓ   
 ا فسا........ (6)

 :غدد بًددصببا بض،ددصهااٍ ،ددصألجبل ددربصبألّددودلبًددنمباٍددؾبااٍ،ددرببااٍ ةددسبصددنبسضْصلددهباصددنبأ
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ژ

ژڑ  ک     ک  
ب" (7) دْربَصدصحَلُواباٍ  ِْدي  ًَ دصُبواب ٌَ ْابِزبُغَ اَلَسب ٍَ ْ صٍس بَبَ  صَبباْصُنبَل ًَبب َلدَؼبَسن 

ا بيَب بأُلِ،ن ُوابَلَ نِْهبَسَعر  َٓ بأُلَ صضُِ وُلبَا بِزبصَِ ِ ْمآَ ُ َلباهلل  ب.بمل8)َ غ 

                                 
 ( .ٛٓٔ( سورة يونس، اآلية )ٙ)

   ( .ٕٕ،ٕٔ( سورة الغاشية، اآليتاف )ٕ)

  ( .  ٓٛ( سورة النساء، اآلية )ٕ)

   ( . ٚٓٔ( سورة األنعاـ، اآلية )ٗ)

 ( .ٗ٘( سورة اإلسراء، اآلية )ٗ)

   ( . ٕٛ( سورة سبأ، اآلية )ٙ)

 ( .ٛ( سورة ادلمتحنة، اآلية )ٙ)

 ، مرجع سابق.ٔٚص  ٘( معاَل التنزيل ُب تفسًن القرآف،  جٛ)
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دصب بي دربضد رب يصٍ وأبٓبررعبزبي  باٍ  وعب)ي مبضفنباٍ وأبلدصن  بزباب شدصرباٍ د آنبًآل، 

ابزباػحصيظسبلؼبدأل ام باإذبال   اباٍش،وعباٍ  ابنسبدألنبىصٍْنامب اٍ، عباػو وصنبسع ار 

ٓ ببحو صبممص ب.مل1)ٌصنبل ناصبـصدهتصباٍّصص نملببيساربٕنباٍ ص نباجلردبصراابسٌ  بلر

آفددددكبسنباٍ ،ددددصألجبزبـدددد  بنددددنبفدددد بهبسنبض فصنددددلبينددددهباحل،ددددصرات باألشددددن بظددددوابنددددنب

باٍ ،صانبزباػلصٓتباػخ   س بممصبأل،ودبلؼبا بّصبنسبصصٍ  ر بااٍ يص نس.

صنددددربسنببظدددد أباٍودددد عبٍ ،دددد ع باسيفددددصر مبانمٍ ددددصهتمبسن ددددصببصددددرا باحل،ددددصرات بامصألددددسب

ا بّددصنبإغددؽ باىؽ ددصبألدد  ةبٌددلبًددوببرددصلباٍ ،ددصألجبندد باٍوددؽ.بأل ددوببألددورظن باٍ ددصرألسبا

اٌنامبٍ ،صثبا ـ نيبسنبألمننبص نم صبعوببٌ انسبا بّصنباداٍسباٍ صبونبصن حبٓبأل ابن صبإٓب

ب.مل2)آَآلاصدباا ذٓبباآـ و باب

ب

 

                                 
ـ والثقافة، صٔ)  .ٗٔ( انظر: حضارة العرب، غوستاؼ لوبوف، تررتة: عادؿ زعيرت، ط:مؤسسة ىنداوي للعلو

 . ٕٛٔ( انظر: دلاذا تقتل اي زيد، ص مرجع سابقٕ)
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 ادلثحث انسادس
 عاصرحاجح انُاس إىل انسالو وأثرِ عهى انىاقع ادل

إذابٌصنباٍّ  بزبن، صلباٍ ووعبثملبن، ىباٍّ نسبننبإذا بياسلبغ صدسبندصببدرنيب

إٍنددددهباٍّدددد  با ددددوبسنبألدددد ،مباٍ ددددصسبزبك ددددهبصصٍ ،ددددصألجبااٍ فصنددددل بااٍ دددديبضدددد ،فابلددددؼباٍ  ددددر ب

باحل،صرع بيص بّصنبٓبألْرعبإٓبزبظوبننباٍ ،صألجبااٍ فصنل.

أل، دديباٍ ةددس بااٍّدد  بأل، دديباحلنددصأ بااٍّدد  ببيصٍ ددصسبزبعصظددسبإهباٍّدد  بٕنباٍّدد  ب

 لْصدلبًدصببض،دصه  أل، يباٍ يص نس بااٍّ  بأل، يبإنصن باإنصنبب،مسبٌؾابألم نبا بلصبلؼ
ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ 

اصددنبإنددصنباا ق،ددص بارضْددصطبيحندد حب (1)

ب  بلؼبق،صنه.ضواي بإننبسضن بآرض انبٍحبننبثاللبننباٍ ف بنصبألربباػ

ًصببض،صه حب ننبأل   غبإهبقصلسبا ٌب نوربٔا ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ژ  :انف يبٕا

ژڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   
 (2). 

ااٍّ  بأل، يباٍ  ر بااٍ آلوربعندثباٍ  فدؽبزب درا بألمفدنبٍْلبّدصنبا صدراعبزباٍ فد أب

نيباٍ ع ددسبااٍّدد،يباٍ دديبض ددن بٍددهباٌ شددصنيبغْصألددصباٍفددونباٍ دديبضم  ددهبٍ زد ددصر باأل ددن بٍددهبإألدد 

صٍّدددد  بضارأبع،ددددصرألسب أل،ددددودبلددددؼباسٍارلباٍ دددديبض  لدددد بص،ددددربذٍددددكبع،ددددصرأباازد ددددصرا  بي

يصحل،صرأبض د  بزبنرنبض ،دصألجبزبـد   باإذابٌدصنبن ادو باٍّد  بندنبعندثبب.اجلمن بصصخلؽ

ك دده باألدؾلباٍ،ددصثبنددنبعدد عبض ٌددلباٍ ودسبأل، دديباٍالددحسبااٍ،صينددس بيفدسٍكبض ،ددصسباٍشدد،وعبزب

إغِدددددبااٍندددددصصا بيصٍ ،دددددصألجباٍّددددد ميبضارأبع،دددددصرألسبصدددددنباٍْوددددد بيْدددددهبأل آلدددددورباػل مددددد ب

                                 
   ( . ٗ( سورة قريش، اآلية )ٔ)

 ( .٘٘( سورة النور، اآلية )ٕ)
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ىئ  ی  ی  ژ إرضبًدصببض،دصه  األ  ر  با دساب دوباػ الدودبندنبغ دقبا بّدصنبا دوبلدحرأ

ژی        ی  جئ  
  بااٍّنبااٍ ص بٍ آل  با وبلؼباحل مبااٍوظوعببًدصبباصدُنباٍ،د  (1)

ببمل2)ػ، قبننبا بض،صهبلؼباٍوظوعااًدددصببص،ُةبل حت ص بآـ ،حُر بق ُ باٍ،حرأ بااٍآل  با

ال درنصبض  وددباٍ ددوُبااحلد اع بي ددنابطمددسبنفدصنبٓزد ددصرباٍْ ددران بيصٍّد مبنددنبفدد بهب

بٍ ْ ص  بي بسَمنبٍ زد صربآً الصدعبندنباب شدصرباٍّد مبااإنبآب  د ٓ بااي ا  صببسنبأل،آليبخص

نددنباً الدددصدباحلددد عبإهباً الدددصدباٍّددد  ب دددوباب  ددصببظدددو  عبألدددمدعبإهبغ دددقبيدددصتةبنن ابندددصتب

ظرألددر باابخ ددصضبضددررجييبزبنن ابنددسباٍددريصع باض، ألدد باٍْ دديباٍ ح نددس باغ ددقبيدد صباظ حلنددسب

ببمل3)باض  ن نسا

باـونيبس ر ب اب ساباػْحثبلنبنآل ْنبمهص 

باػآل  بإاب بسط باحل اعبلؼباٍواً .

بآل  باٍ ص  بع وببلؼبق ألقباٍّ  .اػ

ب  

                                 
 ( . ٔٙ( سورة ىود، اآلية )ٔ)

( اللباب ُب علـو الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ احلنبلي الدمشقي النعماين )ادلتوَب: ٕ)
ط: دار الكتب ، ٕٔ٘ص  ٓٔج عوم، ىػ(، احملقق: الشيخ/ عادؿ أزتد عبد ادلوجود، والشيخ/ علي دمحم م٘ٚٚ

 ـ .ٜٜٛٔ-ىػ ٜٔٗٔبًنوت، لبناف، الطبعة: األوىل،  –العلمية 

 ، ط:دار اجلليل، األردف .ٕٔٔ( السالـ أواًل، أوري سفًن، تررتة: بدر عقيلي، ص ٖ)
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 ادلطهة األول
 أثر احلروب عهى انىاقع

اٍّد  بأل، دديباٍالدحسبااٍ،صينددسبٍ شد،وعبااحلدد اعبض، ديباٍ،فددا بي دوبثبأل ،ددصألجباٍ ددصسب

زبـدد  بٕدابضآلددور مباٍّدد عيبإهبي ددص باٍْوددألس باسصددصلمبرألدد بيناددصبسبس  فدداباحلدد  ب

انصبأل  دكبصم صزأبننبأٓ  بي بصرباسنبألالنْهباٍ  َ بآبثّْنبنش،لباحل عبسبهبب ااٍ ّل

ٍفنباٍ و بألال،رانبآبأل وانبلؼبسعربزبضآلور مباٍّد عي بيحن ادصببسنبألف فامبدنوله 

ألساعبنصبألال  بننبع،صرأ باألفونبنصبسبل البننبض ر بً صصبصبض ٌ هباٍ صر باابف  باحلدصضبزب

لبصصٍشدور بسابثدر بٍدهبندصبألشدْهباػدواتبـ،نه بسابصصربٌصٍوظلباٍوعل بسابٌمنبستالهبن  ،

يدد ب ددابصددهبسابضّددم بٍددهبرٌدد ا بينددصبضدد ابنددنب ددسابعصٍددهبثّددنبض ددرنص  ببحددنبزبعصظددسبنصـددسبإهب

اٍّ  بزبكلبع،دصرأبضّدو باٍْودألسبفد ص بص،دربفد ص بيحدنببم دكباحلرألدربااٍ دصر بآببم دكب

لدددؼبفددد صبظددد نيب دددصر ببيادددسابأل دددسربصخآلددد بلظدددنمباألفدددونباٍ دددصسب قصًدددسبندددنباٍآلصًدددصتبا بّدددصبنس

غصصسبص،دربكادوربفدْ با صدصدأباٍشدصن سبٍ لد اباٍْودعبندنبغد ببصد  بإـد حسباػ آلدورأ ب

ي، ن دصبسنببْحددثبلددنبسبّد باٍآلدد نباٍ دديبضف ددلبإًصندسببظددص بـددنصدبلدصػيبنّددصث بااٍ،مددلبلددؼب

بغ قبن صخبن تمبٍْلصراعباٍ  صزبااٍ ف ع بيصحل عباٍ صدنسبض، يبا صصدأباٍشصن س.

أُلددددررربًنمددددَسباٍّدددد  بإٓبنددددنبلددددصشباحلدددد َعبااصددددآلؼبص صر ددددص باألف دددديبٍ وًددددونيبلددددؼبآب

ع ن دددسبذٍدددكبندددصبعدددر بزباحلددد عباٍ،صػندددسبإاه باي ،دددرباحلددد عباٍ،صػندددسبإاهبإعدددرابسيظددد ب

ب.ملب1)ملبن نونببّمسا21ملبص راباً،ابلؼببحوب)28اٍفوار بزباٍ صرألسبي رباـ  آلْاب)

                                 
 ، ط:دار اجملاين .ٕٙ( احلرب العادلية األوىل، كونراد ماسو، ص ٔ)
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بنددددسبسٌ دددد باحلدددد اعبدنوألددددسبزبضددددصرألسباٍْوددددألسبإذبإنبن،ظددددمباٌددددحبض، ددددؾباحلدددد عباٍ،صػنددددسباٍ ص

َحصألص صباٍسألنبختآلوبااٍّْ،نبن نوبدصابندنباػدربننبٓبندنباٍ،ّدصٌ بسعبندنبأصدص باإنادصتب

ب.مل1)ااٍْ نبااٍْ صتا

أل، يبع صننبي أبعالرتبً اصسباػ سبن نونبننباػربننبي أبىؽبنصبسعرط هبننبلص صتب

سنصباخلّصت باٍْوألسبننباٍ،ّف ألنبين ؿعبننباٍ  طنبن نوبصباننبغ اعبادنصربا ل ات ب

 مل.بسرص ب1918ب-ب1914ظص بزباػوـولسباٍ، صنسباٍ،صػنسب)اـ م تباحل عباٍ،صػنسبإاهب)

ـ واتباسز  ابسرااَبنصبأل د عبندنبلودأبن ألدنبندنباٍ دواتباػ حصرصدسبصند حبصدرستباحلد عب

.بااـددددد م تبـدددددابـددددد واتبابددددد جبلدددددنب دددددسلباحلددددد عب مل1945ب-ب1939اٍ،صػنددددسباٍ صبندددددسبزب)

غّدددصت بيصدعدددسبزبإرااَباإندددواببااٍ،مددد ان باثبأل،ددد نيباٍ،دددردباحل ن ددديبٍ  ددد ؼبندددنبظددد ا ب

دددص بسندددصباٍ ددد ؼبب17احلدد عباٍ،صػندددسباٍ صبندددس بيددد صحبأل دددؿعبلدددردباٍ ددد ؼباٍ،ّدددف ألنبندددنببحدددوب ن نوب 

تبااٍ  صصددددلبااػددددساص باإاص ددددسباػددددربنونبي ددددربٌددددصبوابسٌ دددد بنددددنبذٍددددكبب نلددددسباػلصلددددسبااٍوددددصرا

اإـْصعبإغ اباػ ضْآلدسبصدصحل عبصخد نيباجل عدىباإٍا باان درتبسرضباػ، ٌدسبإهب

ْ صبٌحبسمصبغ  ابنشف تباظ حلنسبااً الصدألسبلرألرأمل ب.مل2)ٌلبظ  بننباٍ،صثبض  أل

صندابصإ ٍ دص باٍ  ْ دسباٍسرألدسبانصبي،  هباٍوٓألصتباػ حرأبإن ألفندسبزباحلد عباٍ،صػندسباٍ صبندسبعدنًب

لؼباٍنصصصنبزبن آل سب ؽافدنحبابصظدصبزاٌدي بسّدابإهبن  دلبأٓني باندصبزاٍدابإهباٍندو ب دسلباػ دصققب

ْدؽبندنب ْْهبندنباب شدصربٍ،دردٌب غصٍنسبننبسعبسط بٍ ّفصنبٍْ ص بسط باٍ  ْ سباٍ واألسبزبض ص اصبانصتاص بانصـب

ب.إن اض باإاص سباٍ يبعالرتبسرااَباػ ألن

                                 
 ،  ط:دار اجملاين.ٕٙراد ماسو، ص ( احلرب العادلية الثانية: كونٔ)

 مرجع سابق . ٕٗٔص ٜ( انظر: ادلوسوعة العربية العادلية، جٕ)
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ب اأطصرباٍّ ْنسبٍ ح عباٍ يبننباػمفنبسنب ر بٌ ؽأبغصصسبابحنبب،نجبظوابن  اْص 

ألوسألهبـْصنباٍ ّ ن بصنباٍرابباـ فونبلصًْ اصبسٌ  بيظصلسببظ ابٍ  آلورباٍفْؽباٍسعبعر ب

بزباٍ ّ ن .ب

اإذابٌصبدداباٍْوددألسباٍنددو بض،ددص بنددنبغددوا براعددي باض ددونبـدد عيبأل ددسربصفصرطددسبٓبأل، ددمب

صبإٓبا  بيادددديبسعددددو بنددددصبضفددددونبإهبآـدددد لصصسبٍ ددددرا باٍّدددد   بٍ ،ددددنجبمجن،ددددص بـدددد،را  بنددددرا 

بيصٕرضبغ  ابٍ ص با يبضّ، ص.

يدددإذابسرادبسعدددربسنبثندددربلدددنباٍ ٌددد  بآبأل دددوعبلدددؼبر  بين ْوددديبسنبألمغدددسبلدددؼبألرألددده ب

  :األوَدد باٍ نددربزبًرننددهبٌدديبٓبأل ّددربإرض باألددرن بنددصبعالددرلباٍ ددصسبنددنبض ددر بًددصببض،ددصه
ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ژ

ژ﮼  ﮽  ﮾  
(1) . 

اي دوٓبسنبألدري با بّذبإذاربصلادصدبإغندصربٍ ّددرتباحلندصأ بّٕنباٍودبإِنبى د بٌددصنب

بملب.2)اخل اعبااٍرنصرا

 
 ادلطهة انثاَي

 حهىل عهى طريق انسالو
نسبان، دددصلباحل،دددصرأباٍ دددصسبزبعصظدددسبإهباٍّددد  بٕنباٍّددد  بن، دددصبإندددصنبان، دددصلباٍّددد 

ااٍ  دددر بابحدددنبزبسنددداباحلصظدددسبإهباٍّددد  بزب دددسلبآألدددص ببظددد ابٍ   دددر باٍ  نددد بزباٍ ّددد ن ب

                                 
 ( . ٕٔ٘سورة البقرة، اآلية ) (ٔ)

، ط: دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة ٖٗٔص  ٔ( صفوة التفاسًن: دمحم علي الصابوين، ج ٕ)
 ـ .ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔالطبعة: األوىل، 
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ااٍسعبن،دهبـد فونباخلّدصت بيصدعدسبظدرابزبإرااَبااٍ،مد انباـدونيبألدمغ باٍْودألسبسلواندصب

 ب ،دمبلرألرأبٍ ّ ،نربلصين اص ااٍش،وعبصآلْ،اصبمتنلبإهباٍّ   بع ىبٍوبٌصنبزب ساباٍّد 

نصبًدص بصدهبن،ادربظدصٍوعباممصبألرببلؼبذٍكبٍْ،ةبع وًاص با سابر بظنربأل ْويبسنبألّ ول 

اٍ،صػيبصصـ آل عببحوباٍ ىْسبزباٍّ  بصنباٍ  ّآلن ننباا ٍاتن ننبزبفدا بٌدصبونبإابب

صصٍحتدددددددددسبندددددددددنببمل81صصٍحتدددددددددسبندددددددددنباٍ  ّدددددددددآلن ننبصددددددددد ،مبا)بمل64 بي ظدددددددددصعب)2995ادألّدددددددددمؾاب

.باٍددسٍكب  ددصربص،ددةبإق اعددصتباٍ دديبضّددصلربلددؼبإلددصدأباٍّدد مبصددنبمل1)صدد ،مابا ٍاتن نددن

باٍ،صثبن اص 

دبأل ْويبسنبألفونب  صربر بننباٍ ّصن باىةباٍآل نيبلحبنيضباي  بص حسبظرألرأبب1

باألمفددنبسنببّددد   جب ددسابندددنبًددوببرـدددوببا ب دددَرَني  ًَ ن ددِسبَ ْدددَاب
بِنددْنبَسْندددِ باجْلَصِ  ِ

ٍ
دددْلبَرْ  ٌُ ب َٓ ابس

ُ بِنْنبِدَنصِت َصبَدُ باْصِنبَرصِنَ،َسبْصِنباحْلَدصرِبنَب ََ َببَدٍ بَس بَسا  وَلٌس بَاإِن  َُ ن ِسبَنْو
وٌع بَاِدَنصُ باجْلَصِ  ِ َُ بمل2)ِ اْو

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ژ : ااألمفدددنبسنببّددد   جب دددسابسأل،دددصبندددنبًوٍدددهبض،دددصه

ژہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
(3) . 

أل ددوببا لد  بع ددىبٓبألد  باجلنددلباٍ دصد ب ددساباٍدْوةببلدر بضشددوألهبٔغد بزباـددصتلبب-2

ألدددورظن اإنباٍ،دددصثبا ـددد نيبنودددصأل بمتصندددصبٍ الدددورأباٍ ددديبض دددرناصبٍ دددصباـدددصتلبا لددد  باػ تندددسب

ب.مل4)اٍو صنسبل رنصبخت  بل ن صبصالورأبنشو سبننبإب صظاصبٍ لصعبناواـنبَرباٍو عاب

                                 
 ، ط:دار اجلليل، األردف .ٖٖٕالسالـ أواًل، أوري سفًن، تررتة: بدر عقيلي، ص ( ٔ)

، اَبُب: َحجَِّة النَِّبِّ ٕ)  ، مرجع سابق.ٙٛٛص ٕ ، احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ج( رواه مسلم، ِؾ: احْلَجِّ

 ( . ٖٗ( سورة ادلائدة، اآلية )ٖ)

 بق .، مرجع سأٜٕ( انظر: دلاذا تقتل اي زيد، صٗ)
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ضفصضامباٍ صسببحوباػّ  ْلبٕدابسنبأل، مباجلمن بسنباٍّ  بزبنال حسباجلمن بي وبب-3

بخموعبنصبأل  لونبٍالصٍ باٍْوألسبٌ اصب.

ٓبندددددصب بندددددنباٍ،وػدددددسبزبخدددددصبباٍ ف وٍوظندددددص بسندددددصبزباػلدددددصبباٍ  دددددصزابغصصدددددسباٍدددددرألنبب-4

ااٍ،دد نيباي فددلبخ مدد بسل ايددهبادأل ددهبيا ددصبلصػنددسباسل دديبآلددؿانيبص  صيددسبأغدد باٍفددمبدألدد فمب

إفدددنص بصدددصٍ وأبٍفدددنبزبخدددصبباٍ  دددر باٍ ف وٍدددوظيبيددد بباشبدألدددنابيددد بألمفدددنبسنبض ددد ضب دددسل

بخ م بٍهبي حنبسلوانباذٌص بينه ببّ  نربص يفصربص،، صبص،،ص ب.ب

اٍفددامبلددنبب لددسباٍو ْددسباآـدد ،  بي ددوبٌددصنبصإنفصب ددصباٍ،ددودأبإهباٍددورا  باص  نددلبنددنبب-5

نددنبسغآلددص بأغدد ألن بباٍؿألدثبٍْ دديبن ددصتبأٓنيبنددنباٍ دد ؼبلددؼبًندرباحلنددصأ بين ْودديبسنببدد ، م

ي دددمبأل،دددربسنصن دددصباًدددابٌدددصنيبٍ فددد ربض دددكبإغآلدددص  باسغآلدددص باٍندددو بيدددراع اصبٍنّدددابٌ غآلدددص ب

اٍدددحيضبي ظدددص باٍ  دددر باٍفْدددؽبزبلم ندددسباٍ ّددد ن بااٍدددسعبألوددد عبصصٍ  دددكبصدددصٔغ ببظددد ابٍّددداوٍسب

باـ خرانه بألو عبصح عبٓبضْ يبآبضسر.

ف سبٓبضفمددنبزباٍددرألنبصددلبضفمدددنبزب  ددصربيدد نبصددنباٍددرألنبااٍ ددرألنباػو ددوطبايصػشددب-6

اٍ لح باٍرأل ننباٍّنصـننباٍدسألنبأل،ن دونبسب ّدامببدصق نبصصـدمبا باألشدو ونباٍدرألنبٍالدصٍ ب

بٍساباظ ببوباٍ ف باٍالحن بصنب مٓ ب.ب.مل1)اٍ وننصتباٍ،ن سا

بأل ْويباٍ،ملبلؼبضفصنلباحل،صراتبٓبساعباحل،صراتبزباػلصبباٍ   ي.ب-7

بألواظهببلصَبلم نسباٍ فصنلباحل،صرع با ساباٍ حرعببش بصّْ باٍ،وػسبيا صرب ربٌْؽ

انصبراي اصبننبى ابط صزبٕمصبضرلوبإهبط صيسبٌوبنسبااعرأب)اٍ فصنلباحل،دصرعباٍ   ديبسصدْ ب

ألشفلبضارأبإبّصبنس بصحفمباحلصظسبإهباٍ ،صألجباٍّ ميبصنبإنمبااٍش،وع بااحلصظسبإهب

                                 
 ، ط:دار اجلليل، األردف .ٜ٘السالـ أواًل، أوري سفًن، تررتة: بدر عقيلي، ص  (ٔ)
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   دددي باأل،ددد زب دددساباٍ واصدددلباجصتدددلباٍدددسعباي ضدددهباٍوـدددصتلباحلرأل دددس باجلادددودبخ م،دددسبٍ   دددر باٍ

يصٍ  صرعباإًصنسبل ًصتبض ، زبيناصبعصٍسباٍّ  بنآل دوعبدانبسنبضدساعبسألدسبط صيدسبزبىؽ دصب

نددددنباٍ  صيددددصت باأل،دددد زب ددددساباظددددودبنمـّددددصتبخ مدددد بداٍنددددسبضددددري بصصٓرددددصلببحددددوباػ ألددددربنددددنب

نمبإبّدددصبنسبنشدددؿٌسبضشدددفلبراي،دددسبٍفدددلبضآل ددد باٍ واصدددلبااٍ  صلدددلبصدددنباحل،دددصرات باإجيدددصدبًددد

ع،ددصرعبصددنبإنددمبااٍشدد،وع بن اددص باٍ،ددرب بااػّددصااأ بااٍ ةددسب ااٍددؾباا عّددصنبا  ددصرب

ندددمذاتبإجيصصندددسبٍ  فصندددلبصدددنباحل،دددصراتبن ادددصباٍ ودددؽبزباٍالدددورأباٍ مآلندددسبًٍغددد  بااٍ ىْدددسب

سندددصباٍ حددد رببحدددوباٍ فصندددلبباحل ن ندددسبصدددصحلواربن،ددده باض ،ندددلباجلّدددورباٍ،صػندددسبصدددنباحل،دددصرات 

ينح ددددص بإهباٍ مانددددربصخآلددددواتبلرألددددرأ بن اددددصباٌ شددددصنيبأغدددد بصالددددورأبنوَددددولنسبص،نددددرأبلددددنب

إعفدددص باػّدددْ س باا ًددد اربص فدددصيمباٍ ددد ص باآعدددؿا باػ ْدددصدب با رألدددربن ظ،ندددسبٍ   صلدددلب

احل،دددددصرع بسندددددصباٍ،ْدددددوربإهباٍ فصندددددلبي بدددددهبألمددددد بصددددد   بن اعدددددلب دددددي باٍ ،دددددصرني بااٍ ،دددددصألج ب

ب.مل1)بااٍ حصٍاممل

بدباٍددوبب-8   ددصربيدد نبصددنباٍ،وػددسبااٍ،صػنددسبيصٍ،وػددسبض آل دد بذاصددصنبإنددسبزبصوض ددسبأغدد ألنباآبّدد خ

بدبلددنباٍ ددنمباٍ  صينددسبااػْدصدل بااٍ،صػنددسبض، دديبآب  ددصَبلددؼباٍ،دصثبااٍ فصنددلبن،ددهبض  نددص باض ًدد بإيفددصرب ظ تندص 

، نيا.باا ـ  بأل  باٍ،صػنسبسعبلوػسبإيفدصرباٍ ديبض ، دقبصصٍ  در باضْصدبباػ، يسبدانبي رباجوألسبااٍرألنبااٍ

اٍ   يباٍنابلوػسباٍرألنبااٍ، ني بيصحل،صرأبا ـ ننسبض،ؿنيبصصٔغ باًْ  ه باض صل ابن،هبسغسا بالآلدص   ب

  ندسبصخ نيباٍ،وػسباٍ ديبض، ديباجنم دسبااٍ ديبض دو بلدؼببّدسبأغد باإٍودص بغالوصدنصضهباٍرأل ندسبااٍ  صيندسبااخل

بااٍ وأل،نس.ببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ببب

                                 
( من ملخص كتاب: تكامل احلضارات بٌن اإلشكاليات واإلمكانيات، د/ عطا دمحم حسن زىرة، ط:إدارة البحوث ٔ)

، من ٕٗٔٓ، ٔٙٔالعدد  والدراسات اإلسالمية، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، قطر، سلسلة كتاب: األمة،
 موقع الشرؽ العريب .
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 خامتح انثحث
 ددسلبرع ددسباٍّدد  بااٍ دديبصددحْسبيناددصباٍّدد   باقددصنيبزبذن  دديبغنددصببمت نددابسنبألفددونب

ااً،صبأل ،صألشهباٍ صس بسنبأل،نجباٍ صسبٌ ٍأبااعرأبصن امباٍؿاعم بألْ ونبظّدورابندنباػدودأب

يبضْ ىبننباٍف ا نس بااظرتبسنبننبس مبسـْصعباٍّد  بضآلْندقبااٍ ةسبصرٓبننباجلررانباٍ 

نْدددرسعباٍ،راٍدددس بااحل ألدددسباٍرأل ندددس بيدددصٍظ م باآـددد ْرادبإذابـدددصداباٍ،دددصثبٌدددصنبندددنبس دددمبسـدددْصعب

باحل اع.ب

يفلباـصتلباٍّ  بننب ن سبإنم بانصبأل ْ،اصبننبخ ابإننب إهبدفمسباٍ،درببااػ،ص دراتب

ص باحل اعباٍالوؽأ بي،  بلدنباٍفْدؽأ بٕبدهبأل  الداصباٍ،درب باضدويؽباحل ألدسباٍراٍنس بثبض ل بزبإق 

باٍرأل نس بيصٍّ  بزبكلباٍ،راٍسباع ألسباٍ رألنبأل ح قباصرامحبي باظودبٍ ّ  .

م ددىبألدد ٌنباٍ ددصسبإهببظددص باٍ،راٍددسباٍشددصن س بصددحن بسبددهبندد باًددابقوألددلبع ددىباـ  ـددربي

 باٍددسأل  بانددنباٍ، ددص باٍ ألصَددسبزباٍفددؾ بااٍ،ددودبا بّددصن باًددربًنددل بإنبنددنباٍ ،ددسأل بهتددسأل

اٍ قد بأل ْددلبآبح ددص بيددصنبظددامبثبأل ْدلبذٍددك بيدد بىبجددمباٍ  ددصاشبندنبنفددصنبص،نددر بٍفددنبألْ ددىب

إنلبنوظودابعنببْسببظادودابن،دصيسبٍ،م ندسباٍّد  بيم دىبضّد حنلبط صي  دصباٍوصرًدسبزبٍودسب

باٍّ  ببٌصت صبعنصبزبسلحً صبازبلصػ ص؟

بمل1)بًدددربألددد يتباٍّددد  بصمواظادددسبإندددصٌنباٍ صع دددسبزبً وص دددصبندددنباحل دددربااٍف ا ندددسمل)عن ادددصب

)ال دددرنصبألفدددونبا بّدددصنبًدددصدرابلدددؼبصددد  باٍّددد  بنددد بب ّدددهبعن ادددصبـنالدددْ بًدددصدرابلدددؼبصددد  ب

ب.مل2)اٍّ  بن باٍ،صثمل

                                 
( انظر: البحث عن السالـ جواف كريستوؼ أرنولد، تررتة: قسطند يشومايل، مراجعة: شلدوح حليم ط:مكتبة ٔ)
 ـ  ٕٔٓٓ، ط. أوىل ٕٔ، ٔٔنار، ص ادل

 .٘٘( انظر ادلرجع السابق، ص ٕ)
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اممدددصبألّدددصلربصبلدددؼبإعندددص باٍّددد  بن، يدددسبسنب دددسلباحلندددصأبٍنّدددابسصرألدددس باسنبص،دددر صباً دددسب

اي بألوظربـ  بلؼبا ق نبإٓبصصٍ ظ بإهباحلنصأبإصرألسبلؾباٍ نصنبٌحبااحلّصعبٍ م اظ،س

ب.بمل1)بٍوبٌصنباػ  بأل ظ بإهبن ظ بص،نربننبسلؼبظْلا

ببب

بازبمصألسب ساباٍ،ملباػ واَ بغ الدابإهبص،ةباٍ  صتجبااٍ وصنصتبسمج اصبينحبألم 

بسآباٍ  صتج 

ب مباٍّ م.إصلبزبل ًسباػّ منبصوؽ

 اٍ،رببااحل ألسباٍرأل نسبمهصببسـصـصباٍّ  .

اػّ مونب مباٍسألنبثصرصونبع صصبل رألسباٍناباٍ،فا بيصٍرألنبا ـ نيبدلدصبٍ ح ألدسب

اٍ، رألددس بسنددصبااًدد بأغدد بين ددوببسبددهب ددوباٍددسعبألددحرسبآَددآلاصدبَددربإً نددصتباػّدد مسبلددؼب

 سـصسبدأل يب.

 نبإلرادباٍ وأبٍ  دعباٍنابٍ ل را .ذعبا باجلاصدبننبسظلباٍّ  بعنثبإ

 ث ص بنوَوعباٍّ  بإهبن ألربننباٍرراـسبٍوَ باخلآلأباٍ ،صٍسبٍ ّ  .

ا ـ  بألو سبزبً وعبسضْصلهبع باٍّد  بندنبغد بباٍ راـدسباٍ ديب دنأبصصٍّد  بندنب

 ٌ  أباٍ الوصباٍ يبض حر بل ه.

 مندددددص باأل دددددصطبصحفصنادددددصباػو دددددوعبأل ْددددد بذأل،دددددسباٍوصٍددددد بٍدددددساباظددددد بلدددددمبإندددددسباظوصدددددص بع

باسي اد صابسنبض،ملبلؼباٍ  ر بااٍ ًيبزبمجن باػلصٓت.ب

ب

 

                                 
 مرجع سابق ٜ٘( انظر: البحث عن السالـ ص ٔ)
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بطصبنص  باٍ وصنددصت 

بضويؽبنصدأبط صيسباٍّ  بزبنرارسبإق صببأل ، موابن اصباٍ  ص مبااٍ ّصن ب.

 إبشدص بً صأبض   ألوبنسبىؽبن حدصزأبٍرلمبط صيسباٍّ  باضّصلدربلؼبزألصدأباٍ  ص مباٍراش.

صاٍدددسباٍ ،دددص بلدددؼبٌصيدددسبسبدددواعباٍ مننددد بااٍ ،الددد باٍ صتمدددسبلدددؼباٍ،ددد نبااٍ دددونبااٍدددرألنبد

 ااٍ وسب.

 اعؿا باحلنصأباآلؿانيبصحقباٍ  دبزباٍ ،ْؽبلنبرسألهبااٍرلوأبإهبل نرضهب.

،صثب. ّ  بزبٍا ّ  باض ،ن اصبامتوأل اصٍب وبط صيسبٍا ّصتبٍا يبضرلوبإهبٍا  ض، أل باػمـ

دد  باٍ،ددرببأل ْودديبسنبألظادد ب اٍّدد  بصلحٍددهباظ ٍددهبصددحن بسنباٍّدد  بصدد  با ـدد  بٍف ددهـب

صػ صـب  باٍ،ربباا بالصنيباثبألم  ب رابا ب ٓباخل،وعبآباخل وع بيمنـب  بي هبنصٍ صبااٍ ةسب

دصببض،ددصه ب ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ژ ال ندهبندصبل ن ددص بيصٍّد  بٍدنابن، ددصلبر د باٍ  دصببصدد طمنًب

ژۀ  ۀ   ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  
(1). 

أل ْودديبسنبضْددسببظاددودبسٌ دد بنددنبسظددلباٍّدد  بيفددمب ددوبرصددنربنن ابنددصتبـددْصنباٍ ّدد  بزب

اٍ،صثب؟باٌمبُسلربننبإنواببااٍ ظصببااٍوـصتلبٕظلبص ص باٍّ  باٍ  نب صتدلبصدنبا لدرادب

 ٍ ح ع باا لرادبٍ ّ  .ب

 باصحدددقبسنبا ـدددد  بدألدددنبأل ْوددديباب شدددصربإيفدددصرباٍالدددحنحسبعددددوبباٍّددد  بٍدددن، مباجلمنددد

باٍّ  .

إذالدددسبسنباٍ،صٍددددمبسٍأبااعدددرأ باسغدددوأبزبا بّدددصبنس با دددسابسصدددلبألْ دددىبل ندددهبٌدددلبضفصندددلب

 اضآلور.

                                 
 ( . ٖ٘، اآلية )( سورة دمحمٔ)
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بحدددنبصحصظدددسبإهبن اظ،دددسبسيفصربدددصباخلصق دددس بااٍ ددديبًدددربض   ددد بإهبل ندددرأبصمددد ارباٍوًدددا ب

بددددصبسنبألددددرغلبزباًْددددلبسنب دددد ربين ددددصبيفدددد أبأل ْودددديبسنبب صددددر ص باب فدددد بيناددددص بآببّددددم بٍوؽ

 ل وٍ صبن لب سلبإيفصربيفنبعصرـصبلؼبسيفصررب.

ٌصنباٍ صسبسنسبااعرأ بطمبض  ًابلمباٍّْل بآبألم  ب سابندنبـد  بأل،دمباجلمند بلدؼب

 سـصسباٍ ،صرني بٍ  فصنلباحل،صراتباٍ   نس بٓبٍ  الصرعباحل،صراتباٍ  صينس.ب

 اآغ بدلوابصبسنباحلمرب برعباٍ،صػن:::::

ب

ب
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 ادلصادر ادلراجــــــــع
سعفددص بس ددلباٍسنددس بدمددربصددنبس بصفدد بصددنبسألددوعبصددنبـدد،ربفددماباٍددرألنباصددنبًددنمباجلوزألددسب .1

 دددمل باػح ددق بألوـددامبصددنبسةددرباٍْفدد ع بفددصٌ بصددنبضوينددقباٍ،ددصرارع بط ب751)اػ ددوس ب

ب ب.1997ب- دب1418رنصدعبٍ  و باٍرنص باٍآلْ،س بإاه ب

 ي عصت بط داربأيصنباٍ، صنسب.با ـ  بدألنباٍّ   بد/بٌ  بع مي .2

ا فدددددصرأبإهبسدعبا ندددددصرأ بٕ بصفددددد بدمدددددربصدددددنباحلّدددددنباحلِدددددنيباػددددد ادع ب  ندددددقبد/ب .3

 رَوانباٍّنرب.

 سصوبباٍرلوأ بد/بلْرباٍف ألمبزألران بط نمـّسباٍ ـصٍسب. .4

اب شدصربا ـد  باٍ  وعدصتبا ـد ننسبزندنباٍ افدرألن بمجندلبلْدربا بدمدرباػ دعبط ب .5

اٍ،دردانباٍواعدربب-ا ـ ننسبصصػرأل دسباػ دورأ باٍآلْ،دس باٍّد سباحلصدألدسبااٍ،ودانباجلصن،سب

  دب.1499مجصدابأغ أبب-اػح  بب-ااٍ حبون بااٍ ص بااٍ حبونب

سبدددددوارباٍ   ألدددددلباسٍارباٍ  األدددددل ببدددددصسباٍدددددرألنبسصدددددوبـددددد،نربلْدددددربا بصدددددنبلمددددد بصدددددنبدمدددددرب .6

دمددربلْددرباٍدد ةنباػ لشددم بط بدارب دددمل باػح ددق ب685اٍشددؽازعباٍْن،ددصاعب)اػ ددوس ب

 .ب د1418ب-بإاه باٍآلْ،سبصؽات ب–إعنص باٍؿا باٍ،  ب

اٍْحددثبلددنباٍّدد   بظددوانبٌ ألّدد ونيبسربوٍددر بض مجددسبًّآل رألشددونصش بن اظ،ددس بممددراَب .7

  ب.2991ع نم بط نف ْسباػ صر بساهب

طدددؽباٍدددرألنباٍْحددد باػحدددنأب بسصدددوبعندددصنبدمدددربصدددنبألوـدددامبصدددنبلدددمبصدددنبألوـدددامبصدددنبعندددصنبس .8

بصددددؽاتب– دددددمل باػح ددددق بصددددرًيبدمددددربمجنددددل بط بدارباٍ فدددد ب745إبرٍزددددب)اػ ددددوس ب

 بد.بل1429 باٍآلْ،س
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اٍْندددصنبااٍ ، ألدددامبزبسـدددْصعبارادباحلدددرألثباٍودددألام بإصددد ا نمبصدددنبدمدددربصدددنبدمدددربٌدددحبب .9

ددنْ يباحل  دديباٍرنشدد ّيب)اػ ددوس َّ ددَ أباحلُ  باٍددرألنباصددنبسةددربصددنبعّددن بص  ددصنباٍددرألنباصددنبَةْ

  دمل باػح ق بـنامباٍرألنباٍفصض  بط بدارباٍف صعباٍ،   بصؽات.1129

ضص باٍ، اسبننبظوا  باٍ صنوس بدّمربصنبدّمربصنبلْرباٍ ّزانباحلّن ي بسصوباٍ نة ب .19

صنددرع)اػ وس ب لددسبنددنباػح  ددن بط بدارب دددمل باػح ددق بخمو1295اػ ّ دد بصم ض دد باٍ  

 اجراألسب

 kirk:Ashort history of the middle east"p"ا36ضصرألسباٍونبإاـأبص .11

 بب دد  بلددن بٌ ددصعبان اددو باحلدد عبااٍّدد  بزبآـدد   بد/بإصدد ا نمبثدديباٍشدداص ب 36

 ط ن شوراتبنمـّصتبزبٍ آلْصلسب.

ضدددصرألسباٍآلدددؾعباضدددصرألسباٍ ـدددلبااػ دددورابدمدددربصدددنبظ ألددد بصدددنبأل ألدددربصدددنبٌ دددؽبصدددنبىصٍددد ب .12

 باٍآلْ،دددسبصدددؽاتب– ددددمل باٍ دددصذ بدارباٍدددؿا ب319أندددم بسصدددوبظ، ددد باٍآلدددؾعب)اػ دددوس ب

 بل1387ب-باٍ صبنس

ض ّؽبس باٍّ،ود بإرفصدباٍ، لباٍّ نمبإهبن األصباٍف صعباٍف ألم بسصوباٍّد،ودباٍ،دحدعبدمدربصدنب .13

  دمل بط بداربإعنص باٍؿا باٍ،   بصؽات.982دمربصنبنالآل ىب)اػ وس ب

رفنربصنبلمبرَصبصنبدمربفماباٍدرألنبصدنبض ّؽباٍ  آنباحلفنمباض ّؽباػ صرا بدمرب .14

 دددمل بط باجن ددسب1354دمددربلددص باٍددرألنبصددنبندد  بلددمبغ ن ددسباٍ  مددو باحلّددن يب)اػ ددوس ب

  ب.1999اػ ألسباٍ،صنسبٍ ف صع بـ سباٍ و ب

ض ّؽباٍ  آنباٍ،ظنمب)اصنبٌ ؽمل بسصدوباٍ درا بإـدحلنلبصدنبلمد بصدنبٌ دؽباٍ د رباٍْ دعب .15

 ددددمل باػح دددق بدمدددربعّدددنبفدددماباٍدددرألن بط بدارباٍف ددد ب774س بطدددمباٍرنشددد يب)اػ دددو

 .بب د1419ب-بإاه باٍآلْ،سبصؽات ب–اٍ، منس بن شوراتبدمربلمبصن،ونب
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 دددددملبط بذٌددددسبنف ْددددسبانآلْ،ددددسب1371ض ّددددؽباػ اىددددي بسةددددربصددددنبنالددددآل ىباػ اىدددديب)اػ ددددوس ب .16

  .1946ب- دب1365نالآل ىباٍْص باحل ْيباسآدلبصم باٍآلْ،س بإاه ب

ز دد عباجدد اع بسصددوبن الددورب)اػ ددوس ب .17 ٍ وددس بدمددربصددنبسةددربصددنبٕا  دددملباػح ددق بدمددرب379هتددسأل با

اه ب آلْ،س بٕا ،   بصؽاتبٍا ؿا بٍا   ب.2991لوضبن ل  بط بداربإعنص بٍا

ظددصن باٍْنددصنبزبض األددلباٍ دد آن بدمدددربصددنبظ ألدد بصددنبأل ألددربصدددنبٌ ددؽبصددنبىصٍدد بأنددم بسصدددوب .18

 دددددمل باػح ددددق بسةددددربدمددددربفددددصٌ  بط بنمـّددددسباٍ ـددددصٍسب319س بظ، دددد باٍآلددددؾعب)اػ ددددو

  ب.2999ب- دب1429اٍآلْ،س بإاه ب

َب .19 عفددددص بٍا دددد آنبابض ّددددؽبٍا  قْدددديا بسصددددوبلْددددربا بدمددددربصددددنبسةددددربصددددنبس بصفدددد بصددددنبيدددد  اجلددددصن ٕب

ددرألنبٍا  قْدديب)اػ ددوس ب ٕبالددصرعباخل رظدديبفددمابٍا ددؾدا باإصدد ا نمب671ا  دددمل ب  نددق بسةددربٍا

آلْ،س بٍا صبنس بسق ن ف  باػ ألس بٍا ص  أ بٍا   ب.1964ب- دب1384ج بط بداربٍا

عصفددنسباٍ،آلددصربلددؼبذَباجلددد بباػحددمبلددؼبمجددد باجلواندد  بعّددنبصدددنبدمددربصددنبدمدددودب .29

 دددددمل بط بدارباٍف دددد باٍ، منددددس باٍآلْ،ددددس بصددددرانبقْ،ددددسب1259اٍ،آلددددصرباٍشددددصي،يب)اػ ددددوس ب

 اصرانبضصرألسب.

 ادبنصـو بط دارباػلص ب.احل عباٍ،صػنسبإاه بٌوب  .21

 احل عباٍ،صػنسباٍ صبنس بٌوب ادبنصـو بط دارباػلص ب. .22

ع،دددصرأباٍ،ددد ع بىوـددد صنيبٍوصدددون بض مجدددس بلدددصدببزلندددؿ بط نمـّدددسب  دددرااعبٍ ، دددو ب .23

 ااٍ  صيسب.

 اٍرلوأبإهبا ـ  .بـؽت باسربوٍربض مجس بعّنباص ا نم.ب .24

 ددددددمل بط بدارباجددددد ب ب1427وس باٍ عندددددقباػخ دددددو  بصددددد يباٍددددد ةنباػْدددددصرٌ ورعب)اػ ددددد .25

 صؽاتب)ب ابقْ،سباض ًنمبدارباٍويص بٍ آلْصلسبااٍ وبااٍ وزأل ملباٍآلْ،س بإاه.
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بصددددؽاتب– دددددمل بط بدارباٍ فدددد ب1419اٍ ـددددوبباٍ صتددددر بدمددددودبفددددنابغآلددددصعب)اػ ددددوس ب .26

 .ب د1422ب-باٍّصدـس باٍآلْ،س

 ددويت باػددوهبسصددوباٍ ددرا براَباٍْنددصن بإـددحلنلبع دديبصددنبنالددآل ىبا ـدد صبْوشباحل  دديباخل .27

 .بصؽاتب– دمل بط بدارباٍ ف ب1127)اػ وس ب

  .2999ب- دب1439ـ نبسصوبدااد بط بدارباٍ ـصٍسباٍ،صػنسباٍآلْ،س بإاه ب .28

ـ نباٍْنا يبزباٍفؾا ب  نق بدمربلْرباٍ صدربلآلص بط بدارباٍف  باٍ، منس بصؽات ب .29

  ب.2993ب- دب1424ٍْ صن باٍآلْ،س باٍ صٍ س ب

 ل.1496ـ نباٍ ّصتي بط بنف  باػآلْولصتبا ـ ننس بع   اٍآلْ،س باٍ صبنس ب .39

اٍّؽأباٍ ْوألدسبٓصدنب شدص  بلْدرباػ دكبصدنب شدص بصدنبسألدوعباحلمدؽعباػ،دصي ع بسصدوبدمدر بمجدصبب .31

 دمل ب  نق بنالآل ىباٍّ صباإص ا نمبإصنصرع بالْدرباحل دنظباٍشد ْي بط ب213اٍرألنب)اػ وس ب

 ،سبنالآل ىباٍْص باحل ْيباسآدلبصم  باٍآلْ،س باٍ صبنسب.ذٌسبنف ْسبانآلْ

ذَبإصدددوبباٍ  طدددس بصدددصٍ بصدددنبيدددوزانبصدددنبلْدددربا باٍ دددوزان بط بنمـّدددسباٍ ـدددصٍس ب .32

  ب.2996ب- دب1427ب-اٍآلْ،س بإاهب

ذٌدددددص بٓبساصدددددنص  بد/بعصندددددربصدددددنبسةدددددرباٍ يدددددصليبإندددددنباٍ،دددددص باػّدددددصلربػدددددممت باٍ،دددددصثب .33

   رابا ـ نيباٍ،صػيبٍ حوارب.ا ـ نيبارتناباػ

  د.1392صحن ببنّ م بط بداربإعنص باٍؿا باٍ،   بصؽات باٍآلْ،س باٍ صبنس ب .34

ب ددد1497باٍ صٍ دس بٍآلْ،دسبصددؽاتب–صدؽاتب-صدحن باٍْخدصرع بط بدارباصدنبٌ ددؽ باٍنحندسب .35

 .بب 1987/

ب–ٍ وزألددد بصددد وأباٍ  صـدددؽ بدمدددربلدددمباٍالدددصصو  بط بدارباٍالدددصصو بٍ آلْصلدددسبااٍ ودددباا .36

 .ب 1997ب-ب د1417بإاه  باٍآلْ،سباٍ ص  أ 
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 اٍ، ًصتباٍراٍنسبزبا ـ   باٍشنس/بدمربسصوبز  أب. .37

 ببل لباسداألس بي،ن سباٍشنس/بدمرباٍو اش. .38

بدنشدددقب–ل دددو باٍ ددد آنباٍفددد ألم ببدددورباٍدددرألنبدمدددربلدددؿباحل ْدددي باٍ دددصذ بنآلْ،دددسباٍالدددْصَب .39

  ب.1993ب-ب د1414بإاه  باٍآلْ،س

صألدددسبذَباجراألدددس بدمدددربصدددنبدمدددربصدددنبدمدددود بسٌمدددلباٍدددرألنبسصدددوبلْدددربا باصدددنباٍشدددنسباٍ،  .49

 دددمل بط بدارباٍ فدد ب786فددماباٍددرألنباصددنباٍشددنسبمجددصبباٍددرألنباٍ اندديباٍْددصص يتب)اػ ددوس ب

 اٍآلْ،س بصرانبقْ،سباصرانبضصرألسب.

بي ددصاابارـددصتلبـددحعسباٍشددنسبدمددربصددنبإصدد ا نمبصددنبلْددرباٍ آلنددامبآبباٍشددنس بدمددربصددن .41

 ددمل بمجد باض ضند با  ندق بدمدربصدنب1389إص ا نمبصنبلْرباٍ آلنامبآبباٍشنسب)اػ دوس ب

 لْرباٍ ةنبصنبًصـم باٍ صذ بنآلْ،سباحلفونسبصمفسباػف نسب.

يدددد  باٍْددددصرعبذَبصددددحن باٍْخددددصرع بسةددددربصددددنبلددددمبصددددنبعلدددد بسصددددوباٍ ،ددددلباٍ،ّدددد   ب .42

واصددهباسعصدأل دده بدمددربيددمادب دددب برًددمبٌ ْددهباسص1379اٍشددصي،ي بط بدارباػ، يددس بصددؽات ب

 بلْرباٍْصًيبصؽات.

ي دددوَبن دددبااػوددد ع بلْدددرباٍددد ةنبصدددنبلْدددربا بصدددنبلْدددرباحلفدددم بسصدددوباٍ صـدددمباػ دددعب .43

 لب.1415 دمل اٍ صذ بنف ْسباٍ  صيسباٍرأل نس بلص باٍ و ب257)اػ وس ب

 .2919ي هباجلاصد بد/بألوـامباٍ  َصاعبط نف ْسبا ْسب .44

 ددددددمل بط بدارب1385إصددددد ا نمبعّدددددنباٍشدددددصر ب)اػ دددددوس بزبكددددد بباٍ ددددد آن بـدددددنربًآلددددد ب .45

  د.1412اٍوان بصؽات باٍ ص  أ باٍآلْ،س باٍّصص،سبلو ب

ًصلددرأبذ  ددأبزبً ددصبباٍف ددصرباناددصدب امبا دد ألمبًدد  امبػلدد دبٌ دد  م بٍشددنسبا ـدد  ب .46

 اصنبضنمنس بع  اص بد/بلْرباٍ، أل بصنبلْربا بصنبإص ا نمباٍ أل بآببسةرب.
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 ا ـف ررألسب.ب-ّ  بزبا ـ  بد دمربق ،اباٍو نمي بط دارباػ،صرنيًصبونباٍ .47

ددرٌ ور/بب1981ًالددسباحل،ددصرأ بِاببدألوَرابدداباباأل نددص بظددنمابدألوَرابدداب)اػ ددوس ب .48  مل بض ددرألم بٍا

ْ دصن ب درٌ ور/بزٌديببلند بدُمدودباآغد ألن بط بدارباجلندل بصدؽات ٍب دّرألنبَصدصص  بض مجدس بٍا دنيبٍا

، صنسٍب ؿ ، و  بضوبابلص بٍا و باػ ظمسبٍا   ب.1988ب- دب1498صنسباٍا  صيسباٍا

د ،ح ب .49 رنشد يبٍا مبٍا رألنبلم بصنبلدمبصدنبلدصدبباحل ْد ٍا بٍا ف صع بسصوبع لب ْصعبزبل و بٍا ٍا 

شددنسبلددمبدمددربن،ددوضبط بدارب775)اػ ددوس ب شددنسبلددصدببسةددربلْددرباػوظددودباٍا  دددمل ب  نددق بٍا

، منسب ف  بٍا آلْب-ٍا ْ صنبٍا اه بصؽاتب/ٍب   ب.1998- دب1419،س بٕا

ٕبالدصرعبٍا األ ،دىب .59 درألنباصدنبن ظدوربا ،د ع بدمدربصدنبنفد  بصدنبلدؼ بسصدوبٍا ،دل بمجدصببٍا ّصنبٍا ٍ

آلْ،س بٍا صٍ س ب711ا ي أل يب)اػ وس    دب.1414 دمل بط بداربصصدر بصؽاتبٍا

د/بعدصرسببٍحذابض  دلبألدصبزألدر بد/بألدورظنبضودأل ادوي  بط اٍدرارباػ دألسباٍ ْ صبندس بض مجدددس  .51

 ياميبـ نمبدمرب.

 ددمل ب728خموعباٍ  صاا بض يباٍرألنبسصوباٍ،ْصسبسةربصنبلْرباحل نمبصنبضنمنسباحل ا ب)اػ دوس ب .52

صـم بط بخم باػ كبياربٍآلْصلسباػالحامباٍوألام باػرأل سب اػح ق بلْرباٍ ةنبصنبدمربصنًب

  .1995 د/1416اٍ ْوألس باػم فسباٍ، صنسباٍّ،ودألس ب

اٍوظن بزبض ّؽباٍف صعباٍ، أل  بسصوبدمربلْرباحلقبصنبىصٍ بصنبلْرباٍ ةنبصنباػح رب .53

 دددمل باػح ددق بلْددرباٍّدد  بلْددرباٍشددصزب542متددص بصددنبلآلنددسبإبرٍزددباػحددصر ب)اػ ددوس ب

 .ب د1422ب-بإاه باٍآلْ،سبصؽاتب–دمربط بدارباٍف  باٍ، منسب

نبس بصفد بصدنبلْدرباٍ دصدرباحل  ديباٍد ازعبذ صرباٍالدحصَ بزألدنباٍدرألنبسصدوبلْدربا بدمدربصد .54

 دمل اػح ق بألوـامباٍشنسبدمدربط باػف ْدسباٍ، دألس باٍدرارباٍ موذظندس ب666)اػ وس ب

  ب.1999 دب/ب1429صؽات بصنرا باٍآلْ،س باخلصنّس ب
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 بنّددد ربا ندددص بسةدددربنّددد ربص ددديب صفدددمبعدددرألثباٍ،ْدددصسبصدددنبلْدددرباػآل ددد بلدددنباٍ ْددديب .55

 لب.دب1416ط بدارباحلرألث باٍ ص  أ باٍآلْ،س بإاه باػح ق بسةربدمربفصٌ  ب

اػالدد امبزبإعصدألددثباأطددصر بسصددوبصفدد بصددنبس بفددنْس بلْددربا بصددنبدمددربصددنبإصدد ا نمبصددنب .56

 ددمل باػح دق بٌدحببألوـدامباحلدوت بط بنف ْدسب235ل حنبصنبغواـ يباٍ،ْزب)اػ وس ب

  دب.ب1499اٍ فر باٍ ألصض باٍآلْ،س بإاه ب

 أللبزبض ّؽباٍ  آنبابض ّؽباٍْووع بسصوبدمرباحلّنبصنبنّ،ودبصنبدمربصنبن،صثباٍ   .57

 دمل باػح دقب بلْدرباٍد زانباػادرع بط بداربإعندص ب519اٍ  ا باٍْووعباٍشصي،يب)اػ وس ب

 .ب د1429بإاه  بباٍآلْ،سبصؽات–اٍؿا باٍ،  ب

 ن،لمبنالآل حصتباٍ، و بآظ حلنسب. .58

ودددصن يبنو ددديباػح دددص بإهبن، يدددسب .59 دددرألن بدمدددربصدددنبسةدددرباخلآلنددد بٍا ن،دددص بٍس دددصظباػ ادددص  بفدددمابٍا

شصي،يب)اػ وس ب اه ب977ٍا آلْ،س بٕا ، منسبٍا ف  بٍا   ب.1994 د/ب1415 دمل ط بداربٍا

اػو يبٓصنبًرانس بسصدوبدمدربنويدقباٍدرألنبلْدربا بصدنبسةدربصدنبدمدربصدنبًراندسباجلحلدنمب .69

 ددمل بط بنف ْدسب629صصصنبًراندسباػ دردب)اػ دوس بباػ ردبطمباٍرنش يباحل ْم باٍشاؽ
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اػ  داتبزبى أل باٍ  آن بسصوباٍ صـدمباحلّدنبصدنبدمدرباػ،د انيبصصٍ اىد بإصد اصبىب .62
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 نوً بإنمباػ حرأبلؼباٍشْفسباٍراٍنسب. .67

 نبا ـ   باٍشنس/بدمرباٍو اش بط داربطصصاب.ن سبـماببل .68

ددمبصددنب .69 دد  بصددنبلْددربا بصددنبس بٍا ـص ،ْددصسبسةددربصددنبلْددرباحل ددنمبصددنبلْددرباٍّ ددرألنبسصددوبٍا ددوات بض دديبٍا  ٍْ ا

رنش يب)اػ وس ب مبٍا آلوألدصن ب728دمرباصنبضنمنسباحل ا باحلْ  ، ألد بصدنبصدٍص بٍا  دمل باػح دق بلْدربٍا
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