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 وألابحاث معارف للدراساتمركز                                       

     contact.maarif@gmail.com  

 

 سهسهح دساساخ وأفكاس 

 

 فصم انخطاب فً انؼىف انسٍاسً تٍه انذٌاوً وانؼهماوً

 –ــــ مقاستح فهسفٍح دٌىٍح وقذٌح 

 -اندضء انثاوً-

 

 المصطفى أمقذوف 

 

 

 

 اآلراء الواردة في مواد الموقع ال تعبر بالضرورة عن توجهات المركز 

9119-9191 

mailto:contact.maarif@gmail.com
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 انذٌاوٍىن وانخطأ انمىهدً: ثاوٍا

إٔ جُٜ٘ٞع ذأٝػحع جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس ػ٠ِ ٓوطؼ٠  ٣شٟ جُذ٣ح٤ٕٗٞ

جُو٤ْ جإلعال٤ٓس، ٣ططِد ٖٓ جُلحػَ جُذ٢٘٣ جهطكحّ ٓؿحٍ ضذذ٤ش جُشإٔ جُؼحّ 

ُٜزٙ جُٔؿطٔؼحش، ػ٠ِ جػطرحس إٔ ٛزج جُٔؿحٍ أػك٠ ج٤ُّٞ ٓلظٞال ػٖ جُو٤ْ 

د جُذ٤٘٣س، ٗط٤ؿس ئخشجؼ جُذ٣ٖ ٖٓ ٓٞهغ جُك٤حز جُؼحٓس ٝئقالٍ جُو٤ْ ٝجُطشجض٤

جُـشذ٤س جُؼِٔح٤ٗس ٓكِٚ، جُز١ خِلٚ جُـضٝ جُـشذ٢ جُػوحك٢ ٝجُؼغٌش١، كؼال 

ػٖ ئعٜحّ جُلحػ٤ِٖ جُؼِٔح٤٤ٖٗ جُؼشخ، جألٓش جُز١ أدٟ ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف 

 .ئ٠ُ جإلخالٍ ذٔرذأ جُش٤ُٞٔس جُز١ ضوّٞ ػ٤ِٚ جُٔٔحسعس جُذ٤٘٣س

ش٣ن ؽ -ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ٛزج جُٔطِد  –ٝذ٘حء ػ٤ِٚ، جٗطٜؽ جُذ٣ح٤ٕٗٞ 

جالعط٤الء ػ٠ِ جُطذذ٤ش جُغ٤حع٢، أٝ هَ جُطٌٖٔ ٖٓ جُش٣حعس جُغ٤حع٤س، جػطوحدج 

ْٜٓ٘ ذإٔ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُغِطس ٝجُطكٌْ ذٔوح٤ُذ جُكٌْ، ٛٞ جُغر٤َ جُٞق٤ذ 

جُز١ ذٔوذٝسٙ إٔ ٣ٌٖٔ ٖٓ ئػحدز ذ٘حء جُٔؿطٔغ ػ٠ِ ٓوطؼ٠ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س 

ٝجألقٌحّ جُششػ٤س جُٔ٘ضُس
1. 

جُٔطٔػَ ك٢ جإلعٜحّ ك٢ جُٜ٘ٞع  -ٛإالء جُذ٣ح٤٤ٖٗ ُٝثٖ عِْ ذإٔ هظذ  

 -ذشإٕٝ جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس جُؼحٓس ػ٠ِ ٓوطؼ٠ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س جُٔ٘ضُس 

هظذج ٓششٝػح، ذحػطرحسٙ ٓوظذج ٣٘ذسؼ ك٢ ٓوحطذ جُششع جإل٢ُٜ جُٔ٘ضٍ، 

كال ٣ٌٖٔ جُطغ٤ِْ ذإٔ ٛزج جُطش٣ن جُز١ عٌِٞٙ ئ٠ُ ضكو٤ن ٛزج جُٔوظذ 

ُذ٣ٖ ك٢ ضؿذ٣ذ طِس جإلٗغحٕ ذحُو٤ْ جُذ٤٘٣س، ألٗٚ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓ٘حعد ُٔغحُي ج

أعظ ٜٓ٘ؿ٤س ضخَ ذحُٔوطؼ٤حش جُذ٤٘٣س، ٝضطٔػَ ٛزٙ جألعظ ك٢ ٓغِٔط٤ٖ 

  : كحعذض٤ٖ ٝضظٞسجش ذحؽِس، ٝذ٤حٕ رُي ًح٥ض٢

                                                           
1
 .9119/ 1ــ جٗظش عؼٞد ج٠ُُٞٔ، جُؿٔحػحش جإلعال٤ٓس ٝجُؼ٘ق، ٓشًض جُٔغرحس ُِذسجعحش ٝجُركٞظ، ؽ  
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 انمسهمتان انفاسذتان - 1

٣ر٢٘ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ضٔغٌْٜ ذطش٣ن جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُغِطس ػ٠ِ ٓغِٔط٤ٖ كحعذض٤ٖ 

ٓغِٔس جُطٞعَ "، ٝجُػح٤ٗس "ٓغِٔس ضظ٤ٜش جُذ٣ٖ"ٓظشـ ذٜٔح، جأل٠ُٝ ؿ٤ش 

 : ، ٝذ٤حٕ رجى ًح٥ض٢"ذحُغِطحٕ ك٢ ضؿذ٣ذ جُؼَٔ جُذ٢٘٣

 مسهمح تظهٍش انذٌه واإلخالل تانقٍم انشوحٍح وانخهقٍح - 1 – 1

٣طٔػَ ٛزج جُطظ٤ٜش ك٢ جػطوحد جُذ٣ح٤٤ٖٗ ذإٔ جُؼَٔ جُذ٢٘٣ ٣طكون ذاهحٓس ؾِٔس 

ششػ٤س ٝجُوٞج٤ٖٗ جُلو٤ٜس جُط٢ أٗطؿٜح جُلٌش جإلعال٢ٓ، ٖٓ طٞس جألقٌحّ جُ

جُؼرحدجش ٝأشٌحٍ جُٔؼحٓالش ٝٓظحٛش جُغِٞى جُخحسؾ٤س، ؿ٤ش إٔ ٛزج 

جُطظ٤ٜش ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣لؼ٢ ئ٠ُ ضؿذ٣ذ ؾزس١ قو٤و٢ ُظِس جإلٗغحٕ ذشذٚ، 

رُي ألٕ قو٤وس جُطؿذ٣ذ جُذ٢٘٣ ػرحسز ػٖ ذ٘حء ُظالـ ظحٛش جألػٔحٍ ػ٠ِ 

حؽٜ٘ح، كحُطذ٣ٖ جُكو٤و٢ ٛٞ جُز١ ال ٣٘لي ك٤ٚ جُظحٛش ػٖ جُرحؽٖ، ذَ طالـ ذ

ضٌٕٞ ك٤ٚ ضض٤ًس جُرحؽٖ ذٔػحذس جألعحط جُز١ ضوّٞ ػ٤ِٚ ضض٤ًس جُظحٛش
2. 

أٓح جالٛطٔحّ ذظحٛش جألقٌحّ جُذ٤٘٣س دٕٝ ٓؼح٤ٜٗح جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س، كال  

خِو٤س، ٣لؼ٢ ئال ئ٠ُ ضذ٣ٖ خحسؾ٢ ؾحٓذ ٣لشؽ ك٢ جُٔوحطذ جُشٝق٤س ٝجُ

جُط٢ ؾؼِص ٛزٙ جُظٞس ٝجألشٌحٍ جُخحسؾ٤س أدُس ػ٤ِٜح، ٝئرج كحش ضكظ٤َ 

ٛزٙ جُٔوحطذ أٝ أُـ٢ جػطرحسٛح كال ػرشز ذحُؼَٔ ذٜزٙ جُظٞس ٝجألشٌحٍ 

جُخحسؾ٤س جُٔحد٣س، قط٠ ُٝٞ ػظْ شأٜٗح، ئر ضطكٍٞ ٓغ ٓشٝس جُضٖٓ ئ٠ُ 

 .ٓؿشد ؽوٞط غوحك٤س ٝأقٌحّ هح٤ٗٞٗس ذذٕٝ سٝـ ٝال آكحم

                                                           
2

ئٕ ك٢ جُؿغذ ٓؼـس ئرج طِكص طِف ُٜح عحتش جُؿغذ، ٝئرج كغذش، كغذ ُٜح عحتش : "ــ ضأَٓ هٍٞ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

 [.ٖٓ قذ٣ع جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذش٤ش سػ٢ هللا ػ٘ٚسٝجٙ جُرخحس١ ٝٓغِْ ".]جُؿغذ، أال ٢ٛٝ جُوِد
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ٝٛزٙ جُكو٤وس جُطؿذ٣ذ٣س جُط٢ ؿلَ ػٜ٘ح أؿِد جُذ٣ح٤٤ٖٗ ج٤ُّٞ، ٢ٛ جألعحط 

جُز١ هحٓص ػ٤ِٚ جُٔٔحسعس جإلعال٤ٓس ك٢ ٓخطِق جألؽٞجس جُط٢ ضوِرص ك٤ٜح، 

ُٝ٘ح إٔ ٗؼطرش ذٜٔ٘ؽ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ضؿذ٣ذ طِس جإلٗغحٕ ذشذٚ، كِوذ هحّ ٛزج 

َٔ جُشٝق٢ جُوشآ٢ٗجُٜٔ٘ؽ ػ٠ِ أعحط جُطض٤ًس ذٞجعطس جُؼ
3

، ػ٠ِ جػطرحس 

 .إٔ طالـ أػٔحٍ جإلٗغحٕ جُخحسؾ٤س ضرغ ُظالـ أػٔحٍ جُوِٞخ جُرحؽ٤٘س

سػ٢ هللا _ ٝ ُؼَ ٛزٙ جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس ٛٞ ٓح كوٜطٚ أّ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػحتشس  

أ١ جُوشإٓ  –ٗٔح ٗضٍ أٍٝ ٓح ٗضٍ ٓ٘ٚ ئ: "ك٤ٔح س١ٝ ػٜ٘ح أٜٗح هحُص –ػٜ٘ح 

قط٠ ئرج غحخ جُ٘حط ئ٠ُ  عٞسز ٖٓ جُٔلظَ ك٤ٜح رًش جُؿ٘س ٝجُ٘حس، -جٌُش٣ْ 

جإلعالّ ٗضٍ جُكالٍ ٝجُكشجّ، ُٝٞ ٗضٍ أٍٝ ش٢ء ال ضششذٞج جُخٔش ُوحُٞج ال 

وحُٞج ال ٗذع جُضٗح أذذج، ُوذ ٗذع جُخٔش أذذج، ُٝٞ ٗضٍ ال ضضٗٞج ُ

ذَ جُغحػس ٓٞػذْٛ ٝجُغحػس أد٠ٛ  ػ٠ِ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝئ٢ٗ ُؿحس٣س أُؼد ذٌٔس ٗضٍ

 .4"ال ٝأٗح ػ٘ذٙٝٓح ٗضُص عٞسز جُروشز ٝجُ٘غحء ئ ٝأٓش،

ئٕ جُٜ٘ٞع ذحُؼٔشجٕ جالؾطٔحع جُرشش١، ٝكن جُطظٞس جُذ٢٘٣، ال ٣غطو٤ْ ٓح  

ُْ ٣ٌٖ ٓٞطٞال ذحُؼٔشجٕ جُوِر٢ جُشٝق٢، ٝكن ٜٓ٘ؽ ضشذ١ٞ ٓطٌحَٓ، ٝئال 

ًحٕ ذ٤٘حٗح ذذٕٝ أعحط ٓط٤ٖ، ك٤ٌٕٞ، ػ٘ذتز، ٓؼشػح ُالٛطضجص ك٢ ًَ ق٤ٖ، 

ػٖ أػٔحٍ  اته انقٍمغِٕٔٞ، ٣وٍٞ ٝٛزج جُِٔكع ٛٞ ٓح ضلطٖ ئ٤ُٚ جُ٘ظحس جُٔ

٢ٛ جألطَ جُٔشجد جُٔوظٞد، ٝأػٔحٍ جُؿٞجسـ ضرغ ٌِٝٓٔس : "جُوِٞخ

ٝٓطٔٔس، ٝإٔ ج٤ُ٘س ذٔ٘ضُس جُشٝـ، ٝجُؼَٔ ذٔ٘ضُس جُؿغذ ُألػؼحء، جُز١ ئرج 

كحسم جُشٝـ كٔٞجش، ًٝزُي جُؼَٔ ئرج ُْ ضظكرٚ ج٤ُ٘س ككشًس ػحذع، 

                                                           
طَح: "ضأَٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ - 3 ٌِ ُْ ُْ ج ُٜ ُٔ ٣ُؼَِِّ َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّ ٣َُض َٝ  ِٚ ْْ آ٣َحضِ ِٜ ْْ ٣َطُِْٞ َػ٤َِْ ُٜ ْ٘ ِّٓ َٖ َسُعٞالا  ٤ِّ٤ ِّٓ ُ َٞ جَُِّز١ ذَؼََع ك٢ِ جأْل سَ ُٛ َٔ ٌْ ُِْك ج َٝ َخ 

 ٍٖ ر٤ِ ُّٓ  ٍٍ َُ َُِل٢ َػاَل ٖ هَْر ِٓ ًَحُٗٞج  ئِٕ   [,9: عٞسز جُؿٔؼس، ج٣٥س"]َٝ
 حتَ جُوشإٓطك٤ف جُرخحس١، كؼ - 4

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
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قٌحّ جُؿٞجسـ، ئر ٢ٛ أطِٜح، ٝأقٌحّ كٔؼشكس أقٌحّ جُوِٞخ أْٛ ٖٓ ٓؼشكس أ

 .5"جُؿٞجسـ ٓطلشػس ػ٤ِٜح

جُوِد ٛٞ جألطَ، كارج ًحٕ ك٤ٚ ٓؼشكس ٝئسجدز عشٟ " :اته تٍمٍح٣ٝوٍٞ  

كارج ... رُي ئ٠ُ جُرذٕ ذحُؼشٝسز، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣طخِق جُرذٕ ػٔح ٣ش٣ذٙ جُوِد 

ز طالـ ًحٕ جُوِد طحُكح ذٔح ك٤ٚ ٖٓ جإل٣ٔحٕ ػِٔح ٝػٔال هِر٤ح، ُضّ ػشٝس

: جُؿغذ ذحُوٍٞ جُظحٛش ٝجُؼَٔ ذحإل٣ٔحٕ جُٔطِن ًٔح هحٍ أتٔس أَٛ جُكذ٣ع

هٍٞ ٝػَٔ هٍٞ ذحؽٖ ٝظحٛش ٝػَٔ ذحؽٖ ٝظحٛش ٝجُظحٛش ضحذغ ُِرحؽٖ 

 .6"الصّ ُٚ ٓط٠ طِف جُرحؽٖ طِف جُظحٛش ٝئرج كغذ كغذ

جُظحٛش ٝجُرحؽٖ ٓطالصٓحٕ، ال ٣ٌٕٞ جُظحٛش ٓغطو٤ٔح ئال : "٣ٝوٍٞ، أ٣ؼح 

ُٜٝزج ... عطوحٓس جُرحؽٖ، ٝئرج جعطوحّ جُرحؽٖ كال ذذ إٔ ٣غطو٤ْ جُظحٛش ٓغ ج

ًحٕ جُظحٛش الصٓح ُِرحؽٖ ٖٓ ٝؾٚ، ِٝٓضٝٓح ُٚ ٖٓ ٝؾٚ، ٝٛٞ د٤َُ ػ٤ِٚ 

ٖٓ ؾٜس ًٞٗٚ ِٓضٝٓح ال ٖٓ ؾٜس ًٞٗٚ الصٓح، كإ جُذ٤َُ ِٓضّٝ جُٔذٍُٞ، 

ٝؾٞد ٓح  ٣ِضّ ٖٓ ٝؾٞد جُذ٤َُ ٝؾٞد جُٔذٍُٞ، ٝال ٣ِضّ ٖٓ ٝؾٞد جُش٢ء

 .7"٣ذٍ ػ٤ِٚ، ٝجُذ٤َُ ٣طشد ٝال ٣٘ؼٌظ، ذخالف جُكذ كاٗٚ ٣طشد ٣ٝ٘ؼٌظ

ٝئرج طف ٛزج، طف ٓؼٚ إٔ جُٜ٘ٞع ذأٝػحع جُٔؿطٔؼحش جُٔغِٔس ػ٠ِ  

ٓوطؼ٠ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣غطو٤ْ ٓح ُْ ٣ٌٖ غٔشز ُطؿزس جُو٤ْ جُشٝق٤س 

جُؿٔؼ٢، ألٕ ٖٓ شإٔ ٝجُخِو٤س ك٢ جُوِٞخ، ٝضـِـِٜح ك٢ جُٞؾذجٕ جُلشد١ ٝ

ٛزج جُطـَِ ٝجُطؿزس إٔ ٣ٔذجٕ جُلؼَ جُكؼحس١ جُظحٛش١ ذأعرحخ جُغذجد 

 .ٝجُطرظش، جُط٢ ضكلظٚ ٖٓ ج٥كحش ٝجالٗكشجكحش

                                                           
 .188ص / 3ذذجتغ جُلٞجتذ، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ ذ٤شٝش، ؼ - 5
 .187ص /7ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، ضكو٤ن ػرذ جُشقٖٔ ذٖ دمحم ذٖ هحعْ، ؼ - 6
 973ــ  979ص /18ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، ؼ - 7
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 انتىسم تانسهطان واإلخالل تانىاصع انشوحً  - 2 – 1

٣ٝطٔػَ ٛزج جُطٞعَ ذحُغِطحٕ ك٢ جػطوحد جُذ٣ح٤ٖٗ، ذإٔ جُٜ٘ٞع ذأقٌحّ 

جُششع جإل٢ُٜ جُٔ٘ضٍ، ٝضش٤ٜذ ه٤ٔٚ ك٢ ٓٞجهغ جُلشد ٝجُٔؿطٔغ، ال ٣طْ ئال 

ذٞجعطس جُوٞز جُٔحد٣س جُٔطٔػِس ك٢ جُغِطحٕ جُغ٤حع٢، ٝإٔ جُٞجصع جُز١ ٣ٔ٘غ 

جصع جُوٜش، جُٔخحُلحش جُششػ٤س ٛٞ ٝجصع خحسؾ٢، ٓطٔػَ ذحألعحط ك٢ ٝ

كٞهؼٞج ذزُي ك٢ جإلخالٍ ذأطٍٞ جُذػٞز، جُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ أعحط إٔ جألطَ 

ك٢ جُٜ٘ٞع ذحُؼَٔ جُذ٢٘٣ ٛٞ جُوٞز جُٔؼ٣ٞ٘س ٤ُٝظ جُغِطحٕ، ٝإٔ جُٞجصع 

جُكو٤و٢ جُز١ ٣ٔ٘غ ٖٓ جُٔخحُلحش ٛٞ جُٞجصع جُذجخ٢ِ جُٔطٔػَ أعحعح ك٢ 

 .جُٞجصع جُشٝق٢

غ جُٔخحُلحش جُظحٛشز جُٔؼشز أٓح جُغِطحٕ ػ٠ِ ًٞٗٚ ٣غْٜ ك٢ ٓ٘ 

ذحُٔؿطٔغ، كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣غطوَ ذحُٜ٘ٞع ذحُطؿذ٣ذ جُذ٢٘٣، ٝئٗٔح ٣٘رـ٢ إٔ 

٣ٌٕٞ ضرؼح ُِٞجصع جُشٝق٢ ٝٓإعغح ػ٤ِٚ، كحإلطالـ جُكو٤و٢ ُِٔؿطٔغ ال 

٣طكون ذحإلًشجٙ جُٔحد١، ٝئٗٔح ٣طكون ذطؿذ٣ذ كطشز أكشجدٙ ذٞجعطس جُطض٤ًس 

قحُس ٖٓ ... ٗٞع ٖٓ جالُطضجّ جألخاله٢ "٢ٛ  جُشٝق٤س، ألٕ ج٤ُوظس جُذ٤٘٣س

 .8"جُوٞز جُشٝق٤س ػ٠ِ جُٔحدز، قحُس ٖٓ جُٔػح٤ُس جُك٤س جُؼ٤ِٔس

ذَ ئٕ جُذُٝس جإلعال٤ٓس ذٞطلٜح دُٝس ضوّٞ ػ٠ِ أعحط جُطؼرذ ُِكن ؾَ  

ضٞؾد ئهحٓس دُٝس ٓر٤٘س ػ٠ِ أعظ ؿ٤ش ضغِط٤س، أ١ دُٝس ٣كَ ك٤ٜح "ٝػال، 

9"َ جُٞجصع جُغِطح٢ٗ جُوٜش١جُٞجصع جُشٝق٢ جُطٞػ٢ ٓك
، ذك٤ع ال ٣ٌٕٞ 

جُِؿٞء ئ٠ُ جُٞجصع جُغِطح٢ٗ ئال ك٢ قحالش جُظِْ ٝجُؼذٝجٕ ٝؿظد جُكوٞم 

 .جُط٢ ٣وغ ك٤ٜح جألكشجد ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘
                                                           

 .199جإلػالٕ جإلعال٢ٓ، ص  -8
 .351سٝـ جُذ٣ٖ، ص  9
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ئٕ جُٔطأَٓ ك٢ ٛزج جُٔغِي جُز١ ٣شجٖٛ ػ٤ِٚ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ك٢ ضؿذ٣ذ طِس 

٢، ذأعح٤ُد جُؼِٔح٤ٗس جإلٗغحٕ ذشذٚ، ٣ؿذ أْٜٗ ضأغشٝج ك٤ٚ، ذٞػ٢ أّ ذـ٤ش ٝػ

جُط٢ ع٤طشش ػ٠ِ ٓؿَٔ جُلٌش جإلٗغح٢ٗ ك٢ جُؼظش جُكذ٣ع، ٝٛزٙ 

جألعح٤ُد ال ضو٤ْ أ١ ٝصٕ ُِؼَٔ جُذ٢٘٣ جُشٝق٢ جُوِر٢ ك٢ جإلطالـ 

ٝجُٜ٘ٞع ذحُلشد ٝجُٔؿطٔغ، ألٜٗح ال ضؼطشف ئال ذٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٣خؼغ 

 .ُِطؿش٣د ٝجُٔالقظس

ػٖ سٝـ جُذ٣ٖ ٝقو٤وطٚ جُؼ٤ِٔس، ُوذ ًحٕ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ذٜزج جُطظٞس أذؼذ  

ٝأهشخ ئ٠ُ أعح٤ُد جُغ٤حعس جُؼِٔح٤ٗس ٜٓ٘ح ئ٠ُ أعح٤ُد جُغ٤حعس جُوشآ٤ٗس، رُي 

ألٕ ضشذ٤س جإلٗغحٕ ٝكن جُٜٔ٘ؽ جُوشآ٢ٗ، ضوّٞ ػ٠ِ أعحط ئق٤حء هِد جُلشد 

ذحُٔؼح٢ٗ ٝجُو٤ْ جُشٝق٤س، ذٔح ٣ؿؼِٚ ٣غطؼ٤ذ كطشضٚ جألط٤ِس، ٣ٌٝشق ػٜ٘ح 

وحش جُغ٤ٌُٞٞؾ٤س ٝجُطٔػالش جُٔؼشك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س جُط٢ ؽروحش جُ٘لظ ٝجُطر

َوانَِّزٌَه َخاَهذُوا فٍِىَا نَىَْهِذٌَىَُّهْم ُسثُهَىَا ": ضشجًٔص ػ٤ِٜح ٖٓ ؽلُٞطٚ، هحٍ ضؼح٠ُ

َ نََمَغ اْنُمْحِسىٍِهَ  10"َوإِنَّ اَّللَّ
أَفَهَْم ٌَِسٍُشوا فًِ اْْلَْسِض " ٝهحٍ ؾَ شأٗٚ  ،

ٌب ٌَْؼِقهُىَن تَِها أَْو آرَاٌن ٌَْسَمؼُىَن تَِها فَِإوََّها ََل تَْؼَمى اْْلَْتَصاُس فَتَُكىَن نَُهْم قُهُى

11"َونَِكْه تَْؼَمى اْنقُهُىُب انَّتًِ فًِ انصُّذُوسِ 
مه ػمم تما ػهم "، ٝهحٍ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".وسثه هللا ػهم ما نم ٌؼهم

 -ِس جُٔؿطٔؼحش جُٔغِٔس ذحُذ٣ٖ ئٕ ضؿذ٣ذ ط: ُٝزُي ال ٌٕٗٞ ٓرحُـ٤ٖ ئرج هِ٘ح

ال ٣ٌٖٔ إٔ "ضؿذ٣ذج ؾزس٣ح شحٓال،  - ٝأ٣ؼح جُٔؿطٔؼحش جإلٗغح٤ٗس ػحٓس

ذٔح  –أٝ جُشٝـ  –ضطٞطَ ئ٤ُٜح جُ٘ظش٣س جُطشذ٣ٞس ئال ذإٔ ضؼ٤ذ ط٤حؿس جُوِد 

٣ُكِذظ ك٢ جإلدسجًحش ضكٞال ؾزس٣ح، ٣٘وِٜح ٖٓ جُٔٞش جُز١ ضغرد ك٤ٚ 

                                                           
 .69: عٞسز جُؼٌ٘رٞش، ج٣٥س - 10
 .46، ج٣٥س عٞسز جُكؽ - 11
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هَ ذحخطظحس، ال ٣ٌٖٔ جُطٞطَ ئ٠ُ ئػحدز ط٤حؿس أٝ ... جالٗوطحع ئ٠ُ جُك٤حز 

 .12"جإلٗغحٕ ئال ذحُؼَٔ ػ٠ِ ئق٤حء جُوِد أٝ جُشٝـ

ذٔض٣ذ  ألٕ ٖٓ شإٔ ٛزٙ جُظ٤حؿس جُشٝق٤س إٔ ض٘ؼٌظ ػ٠ِ ؾٜٞد جُذ٣ح٤٤ٖٗ 

ٖٓ جُطغذ٣ذ ٝجُطأ٤٣ذ جإل٤٤ُٜٖ، ك٤ٌٕٞ، ػ٘ذتز، جشطـحُْٜ ذوؼح٣ح جإلٗغحٕ 

ٝجُٔؿطٔغ، ٓر٤٘ح ػ٠ِ جُطرظش جُلِغل٢ جُٔكٌْ، ٝجُط٘ظ٤ش جُؼ٢ِٔ جُشط٤ٖ، 

ًٔح ضٌٕٞ ػٞجهد ذشجٓؿْٜ ٝٓخططحضْٜ جإلطالق٤س ٓكلٞظس ٖٓ ج٥كحش 

جُٔلظُٞس ػٖ  ٝجالخطالالش، جُط٢ ضذخَ ػ٠ِ جُٔخططحش ٝجُرشجٓؽ جُؼِٔح٤ٗس

جُؼَٔ جُذ٢٘٣، ٝٓح رُي ئال ألٕ جُرشجٓؽ ٝجُٔخططحش جإلطالق٤س جُٔر٤٘س 

ػ٠ِ ٓوطؼ٠ ئق٤حء جُوِٞخ، ضٌٕٞ ٓٞطُٞس ذحُكرَ جُشٝق٢ جُٔشذٝد ئ٠ُ 

جُٔطِن جإل٢ُٜ، جُز١ ٣ٔذٛح ػ٠ِ جُذٝجّ ذحُطحهس جُٔغذدز، ٣ٝكلظٜح ٖٓ إٔ 

 . ض٘وِد ذحُؼشس ػ٠ِ جإلٗغحٕ ٖٓ ق٤ع ال ٣شؼش

كٞظ ج٤ُّٞ، إٔ ٛزٙ جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس جُطؿذ٣ذ٣س، ػ٠ِ أطحُطٜح جُوشآ٤ٗس، ٝجُِٔ

ٝذذجٛطٜح ذ٤ٖ جُ٘حط، ُْ ٣ؼذ ٣ؼرأ ذٜح جُذ٣ح٤ٕٗٞ ك٢ ذشجٓؿْٜ ٝٓخططحضْٜ، ذَ 

طحس جٌُالّ ػ٤ِٜح ذ٤ْٜ٘ ٓؿشد ٗحكِس، ٓإغش٣ٖ جٌُالّ ػٖ جُلٌش ٝجُطؼوَ، 

جُطكحُلحش ٝجُطخط٤ؾ ٝجُرشجٓؽ، ٝجُطٞجصٗحش ٝجُٔٞجؾٜس جُغ٤حع٤س، ٝ

ٝجُٔشحسًس ك٢ ضغ٤٤ش جُشإٔ جُؼحّ، ٝض٢ُٞ جُٔ٘حطد ٝضٞص٣غ جُٞظحتق، 

جذطِٞج ذٔح جذط٢ِ ذٚ ؿ٤شْٛ ٖٓ ػِٔ٘س "قط٠ ًأْٜٗ ... ٝجُط٤ٔ٘س ٝجُطوذّ 

جُخطحخ جُذ٢٘٣ ٖٓ ق٤ع ال ٣شؼشٕٝ، ٝك٢ ٛزج جعطٜطحس ذحإلططالـ 

 . 13"جُوشآ٢ٗ، كؼال ػٖ ؾكذ جُكن

                                                           
ؽٚ ػرذ جُشقٖٔ، ٖٓ جإلٗغحٕ جألذطش ئ٠ُ جإلٗغحٕ جٌُٞغش، جُٔإعغس جُؼشذ٤س ُِلٌش ٝجإلذذجع، ذ٤شٝش،  - 12

 .49_ 48، ص 1/9116ؽ
 .49جُٔشؾغ جُغحذن، ص  - 13
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 انتصىسان انفاسذان  - 2

ُوذ ذ٠٘ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ٓغٌِْٜ ك٢ جُٜ٘ٞع ذحُؼَٔ جُذ٢٘٣ ك٢ جُٔؿطٔغ ػ٠ِ 

 :ضظٞس٣ٖ كحعذ٣ٖ

 إقامح اإلصالذ انمدتمؼً ػهى مقتضى تثذٌم انقمح انحاكمح: انتصىس اْلول

٣وّٞ ضظٞس جُذ٣ح٤٤ٖٗ ُِٜ٘ٞع ذحإلطالق٢ جُٔؿطٔؼ٢ جإلعال٢ٓ ػ٠ِ 

جُؤس ال ٖٓ جُوحػذز جالػطوحد ذإٔ جُطؿذ٣ذ، أٝ جإلطالـ، جُٔؿطٔؼ٢ ٣رذأ ٖٓ 

جُشؼر٤س، ٝرُي ذحُغؼ٢ ئ٠ُ ضـ٤٤ش جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُطذذ٤ش جُغ٤حع٢ ُشإٕٝ 

 :جُذُٝس ٝجُٔؿطٔغ، ٝجٗوغٔٞج ك٢ رُي ئ٠ُ ٓغ٤ٌِٖ ئغ٤ٖ٘

٣ٝوّٞ ػ٠ِ جُذخٍٞ ك٢ جُٔٞجؾٜس  مسهك انمىاخهح انمثاششج، :انمسهك اْلول

ذْٜ ٝجعطرذجُْٜ  جُٔرحششز ٓغ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ أٗظٔس جُكٌْ، ٖٓ أؾَ جإلؽحقس

ذٖٔ ٣شْٜٝٗ ٓإ٤ِٖٛ إلهحٓس جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ، عٞجء ًحٗص ٛزٙ جُٔٞجؾٜس 

ذحُوٞز أّ ذطشم جُطؼرثس ُِػٞسجش جُشؼر٤س، ٝضخطض ذٚ ذؼغ جُطٞؾٜحش 

جُذ٣ح٤ٗس جُط٢ ال ضإٖٓ ذؿذٟٝ جالشطـحٍ ٓغ ٛزٙ جألٗظٔس، ػ٠ِ جػطرحس أٜٗح 

ذ٤٘طٜح جالعطرذجد٣س ٝشرٜطٜح أٗظٔس ؿ٤ش هحذِس ُِطـ٤٤ش ٝجإلطالـ ذحُ٘ظش ئ٠ُ 

جُؼِٔح٤ٗس، ًٔح إٔ جالشطـحٍ ذحُطـ٤٤ش ك٢ ظَ ٝؾٞدٛح، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣كذظ 

ضـ٤٤شج قو٤و٤ح، ذحُ٘ظش ئ٠ُ ئٌٓحٗحضٜح جٌُر٤شز، جُط٢ ضٌٜٔ٘ح ٖٓ جالُطلحف ػ٠ِ 

 .ٛزج جُطـ٤٤ش، ٝضٞؾ٤ٜٚ ُظحُكٜح ٝذٔح ٣خذّ جعطٔشجسٛح
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إلٗغح٢ٗ جُوش٣د، جُط٢ عٌِص ٓػَ ٝئرج ضأِٓ٘ح ك٢ ذؼغ جُ٘ٔحرؼ ٖٓ جُطحس٣خ ج 

ٛزٙ جُطشم، ٗؿذ إٔ ٛزج جُطظٞس ُطش٣ن جإلطالـ ال ٣ٞك٢ ذطكو٤ن جُٔؼح٢ٗ 

 :جُكو٤و٤س ُٔلّٜٞ ضؿذ٣ذ جُؼَٔ جُذ٢٘٣، ٝرُي ُالػطرحسجش ج٥ض٤س

إٔ ٛزج جُطش٣ن ُٖ ٣إد١ ئال ئ٠ُ ٓض٣ذ ٖٓ جالػطشجذحش  :اَلػتثاس اْلول

ٝضٔحعي أكشجدٙ، كؼال ػٖ ًٜٞٗح ٝجالٗوغحٓحش جُط٢ ضٜذد ٝقذز جُٔؿطٔغ 

ضلطف جُطش٣ن ُِطذخالش جُخحسؾ٤س، ٝضضدجد خطٞسز ٛزج جُطش٣ن ٓط٠ ػِٔ٘ح 

قؿْ جُطذخَ جُخحسؾ٢ جُز١ ضٔحسعٚ هٟٞ جالعطٌرحس جُؼح٤ُٔس ك٢ ٛزج 

جُؼشخ ٖٓ جُطـ٤٤ش، ئر ضوّٞ ذطك٣ِٞٚ ئ٠ُ جُكشٝخ جأل٤ِٛس ٝجُ٘ضجػحش 

ٝضِٜي جُكشظ ٝجُ٘غَ، ٝضخشخ  جُطحتل٤س، جُط٢ ضأض٢ ػ٠ِ جألخؼش ٝج٤ُحذظ

 .جُرالد ٝجُؼرحد، خذٓس ألؿشجػٜح جُغ٤حع٤س ٝٓظحُكٜح جُٔحد٣س

إٔ ٛزج جُطش٣ن ال ٣أخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس هؼ٤س أعحط ك٢  :اَلػتثاس انثاوً

جُطـ٤٤ش، ٢ٛٝ إٔ أ١ ئطالـ ك٢ جالؾطٔحع جُرشش١ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓإعغح 

 -إٔ ًَ أٓس "٠ِ جػطرحس ػ٠ِ ئطالـ أخاله٢ ٝٓؼشك٢ ك٢ دجخَ جإلٗغحٕ، ػ

ػ٤ِٜح إٔ ضك٤ح كطشز ٖٓ جُطط٤ٜش  -هرَ دػٞضٜح ألدجء دٝسٛح ك٢ جُطحس٣خ 

جُؿٞج٢ٗ ٝجُطغ٤ِْ جُؼ٢ِٔ ذٔرحدب أخاله٤س أعحع٤س ٓؼ٤٘س، ألٕ ًَ هٞز ك٢ 

جُؼحُْ ضرذأ ذػرحش أخاله٢، ًَٝ ٛض٣ٔس ضرذأ ذح٤ٜٗحس أخاله٢، كٌَ ٓح ٣شجد 

 ك٢ أٗلظ جُ٘حطضكو٤وٚ الذذ إٔ ٗرذأ ذطكو٤وٚ أٝال
14. 

إٔ جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ ال ٣خطضٍ ك٢ ٓؿشد ئهحٓس ٗظحّ ع٤حع٢  :اَلػتثاس انثانث

ٖٓ جُطذجذ٤ش ٝجُطشجض٤د، ٝئٗٔح ٢ٛ ذحألعحط ؾِٔس ٓؼح٢ٗ سٝق٤س ٝه٤ْ أخاله٤س 

ضر٠٘ ػ٤ِٜح ٛزٙ جُطذجذ٤ش ٝجُطشجض٤د جُط٢ ضغ٤ش ذٞجعططٜح شإٕٝ جُٔؿطٔغ، 

                                                           
14
 .191ـ جإلػالٕ جإلعال٢ٓ، ص  
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جُ٘ظحّ، جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س، ٓطـِـِس ك٢ ك٤ِضّ ٖٓ رُي إٔ ضٌٕٞ ٓؼح٢ٗ ٛزج 

ٝؾذجٕ أكشجد جُٔؿطٔغ جإلعال٢ٓ ٝٓطشرؼس هِٞذْٜ ذٜح، ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُغر٤َ 

ئرج طِف جألعلَ، "ئ٠ُ ئهحٓطٜح ٛٞ جُرذء ذحُطـ٤٤ش ٖٓ أعلَ ال ٖٓ أػ٠ِ، قط٠ 

هحػذز ٝأؽشجكح، ُضّ إٔ ٣ظِف جألػ٠ِ، هٔس ٝٓشجًض، ألٕ ػ٘حطش ٛزج ٣طكطْ 

طش رجى، كال شي إٔ جُٔؿطٔغ جُظحُف ٣٘شة جُو٤حدز جخط٤حسٛح ٖٓ ػ٘ح

15"جُظحُكس
، أٝ هَ ئٕ جُٔؿطٔغ جُظحُف جُز١ ضشرغ ذٔؼح٢ٗ جُ٘ظحّ 

جإلعال٢ٓ، جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س، ٣٘طؽ جُوحدز جُظحُك٤ٖ إلدجسز جُذُٝس جإلعال٤ٓس، 

أٝ ػ٠ِ جألهَ ٣ؿؼَ جألٗظٔس جُط٢ ضٔػَ جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس ٓشؿٔس ػ٠ِ 

 .طِد جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ ك٢ أذؼحدٙ جُش٤ُٞٔسجالٗو٤حد ُٔ

إٔ ٛزج جُطظٞس، ذكٌْ جٗر٘حتٚ ػ٠ِ ٓغِٔس ضظ٤ٜش جُذ٣ٖ،  :اَلػتثاس انشاتغ

٣ؿؼَ دػحز جُذُٝس جإلعال٤ٓس ٣شطشًٕٞ ٓغ جُغ٤حع٤٤ٖ جُؼِٔح٤٤ٖٗ ك٢ طلس 

جُطغِؾ ػ٠ِ جُخِن، أٝ هَ ٗضػس جُطغ٤ذ ػ٠ِ جُ٘حط، ذٞجعطس جُٞجصع 

ؾٞد كشم ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ق٤ع ٓرذأ جُطغِؾ، كحُغ٤حع٤ٕٞ جُغِطح٢ٗ جُوحٛش، ٓغ ٝ

جُؼِٔح٤ٕٗٞ ٣ٔحسعٕٞ جُطغِؾ ػ٠ِ جُخِن ٓطو٤ذ٣ٖ، ٖٓ ق٤ع جُٔرذأ، ك٢ 

جعطؼٔحٍ جُٞجصع جُغِطح٢ٗ، ذحُو٤ٞد ٝجُؼٞجذؾ ٝجُطشش٣ؼحش جُٞػؼ٤س، أٓح 

دػحز جُخالكس جإلعال٤ٓس ك٤ٔحسعٕٞ جُطغِؾ ػ٠ِ جُخِن، ٓطو٤ذ٣ٖ، ٖٓ ق٤ع 

ٔحٍ جُٞجصع جُغِطح٢ٗ، ذحألقٌحّ جُلو٤ٜس ٝجُطشجض٤د جإلعال٤ٓس جُٔرذأ، ك٢ جعطؼ

 . جُٔٞسٝغس

، ٝضخطض ذٚ جُطٞؾٜحش مسهك اَلوخشاط فً انؼمم انسٍاسً: انمسهك انثاوً

جُذ٣ح٤ٗس جُط٢ ضإٖٓ ذحُخ٤حس جُذ٣ٔوشجؽ٢ ٝكن جُٔٔحسعس جُغ٤حع٤س جُـشذ٤س، 

                                                           
 .513سٝـ جُذ٣ٖ، ص  15
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ذجٍٝ جُغ٢ِٔ ذحػطرحسٙ ؽش٣وح ٣طؿ٘د آكس جُؼ٘ق، ئر ٣وّٞ ػ٠ِ ٓوطؼ٠ جُط

ػ٠ِ جُغِطس ٝجُكٌْ، ٝذحػطرحسٙ، أ٣ؼح، جعطشجض٤ؿ٤س ذحإلٌٓحٕ إٔ ضلطف 

جُطش٣ن ُِطـ٤٤ش ٝجإلطالـ ٖٓ دجخَ ٓإعغحش جُذُٝس، ػ٠ِ جػطرحس إٔ ٛزج 

جُٔإعغحش رجش طِس ٓرحششز ذحُشإٔ جُٔؿطٔؼ٢ جُؼحّ، ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُطٌٖٔ 

شجسجش ٝجُوٞج٤ٖٗ ٜٓ٘ح ٝع٤ِس ٗحؾؼس إلقذجظ جُطـ٤٤ش جُٔطِٞخ، ذٞجعطس جُو

 .ٝجُطذجذ٤ش جُط٢ ضظذسٛح ٛزٙ جُٔإعغحش

ُٝثٖ ًحٗص ٛزٙ جُلثس ٖٓ جُذ٣ح٤٤ٖٗ ال ضوٍٞ ذحُغ٤حعس جُؼِٔح٤ٗس، ٣رو٠ ضظٞسْٛ 

ُِٔٔحسعس جُغ٤حع٤س ال ٣خشؼ ك٢ ٓؿِٔٚ ػٖ جُطظٞس جُؼِٔح٢ٗ، ٖٓ ق٤ع 

جألعح٤ُد ٝجُطشجتن جُؼ٤ِٔس، ٝال أدٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ ضخ٘ذهْٜ ك٢ جألؽش 

س رجش جُظ٤حؿس جُؼِٔح٤ٗس ٖٓ ق٤ع جألطَ، ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣رذُٞج ؾٜذج جُكضذ٤

كٌش٣ح ٝٓؼشك٤ح ك٢ ئػحدز جُ٘ظش ك٢ ٓلّٜٞ جُكضخ ٖٓ ؾٜس آ٤ُحضٚ ٝخِل٤حضٚ 

ٝٓوحطذٙ، ػ٠ِ ػٞء ٓوطؼ٤حش جُغ٤حم جإلعال٢ٓ ٝأطُٞٚ جُذػ٣ٞس ٝٓرحدتٚ 

٢ جألخاله٤س، رُي ألٕ ٓلّٜٞ جُكضخ جُغ٤حع٢ ٓػِٔح ضشٌَ ك٢ جُغ٤حم جُـشذ

٣وّٞ ػ٠ِ ٓرحدب ٝضظٞسجش ضخحُق ٓوحطذ جُؼَٔ جُذ٢٘٣، ٗكظ٢ ٜٓ٘ح ٓح 

٢ِ٣: 

كحُّٜٔٞ جُط٢ ضشـَ جُكضخ ك٢ جُغ٤حم جُـشذ٢ ال  مثذأ انتؼهق تانذوٍا،: اْلول

ضخشؼ ػٖ ّٛٔٞ جُظشـ جُذ٤ٗح٢ٗ جُٔحد١، ٖٓ قظٞظ ٓحد٣س ٝقوٞم 

جإلٗغحٕ جؾطٔحػ٤س ٝٓطحُد جهطظحد٣س ٝٓظحُف كث٣ٞس، ال ٗظ٤د ك٤ٜح ُوؼح٣ح 

 .جٌُرشٟ ٝأعثِطٚ جُٞؾٞد٣س
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كحُكضخ ك٢ جُغ٤حم جُـشذ٢ ال ٣غؼ٠  مثذأ طهة انسهطح، أو انتسٍذ،: انثاوً

ئ٠ُ ش٢ء ٓػِٔح ٣غؼ٠ ئ٠ُ جُظلش ذحُغِطس، ؾحػال ٜٓ٘ح جُٜذف جألع٠ٔ 

 .ُ٘ؼحالضٚ ًٝلحقحضٚ جُغ٤حع٤س

٢ كحُكضخ ك٢ جُغ٤حم جُـشذ٢ ٣وّٞ ػ٠ِ أعحط جُغؼ مثذأ انمغانثح،: انثانث

ئ٠ُ جُطـِد ػ٠ِ جُخظّٞ، ٓطٞعال ذٌَ جُٞعحتَ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضكون ُٚ ٛزج 

 .جُطـِد، ك٤ٌٕٞ ٓ٘طن جُٔـحُرس ٛٞ جُز١ ٣كٌْ جُؼالهحش جُؿضذ٤س

جُٔطٔػَ ك٢ كظَ جُغ٤حعس ػٖ جألخالم، كحُكضخ ك٢  مثذأ مٍكٍافٍم،: انشاتغ

، كال ٣طكشؼ جُغ٤حم جُـشذ٢ ال ٣طو٤ذ ذحُو٤ْ جألخاله٤س ك٢ جُٔٔحسعس جُغ٤حع٤س

ك٢ ؽِد جُغِطس ٖٓ جُطٞعَ ذشر٣َ جألخالم ٝهر٤ف جُ٘ؼٞش ٤َُِ٘ ٖٓ 

خظٞٓٚ أٝ جعطٔحُس جُكشٞد، ذذء ذحٌُٔحتذ ٝجُذعحتظ ٝجُطشذظحش، ٓشٝسج 

ذحُطغخ٤ش ٝجالعطٜضجء ٝجُطكو٤ش ُِخظّٞ، ٝجٗطٜحء ذحٌُزخ ٝجُذػح٣س 

 .جإلػال٤ٓس ٝضغ٣ٞن جألٝٛحّ

٣ٝطٔػَ ك٢ ضو٤ذ جُؼحَٓ  مثذأ انتؼثذ نهثشوامح انحضتً انفكشاوً،: خامسا

جُكضذ٢ ذحُرشجٓؽ ٝجُخطؾ ٝجُشؤٟ جُط٢ عطشٛح جُكضخ ٌُلحقٚ جُ٘ؼح٢ُ، 

ك٤طكٍٞ جُكضخ جُغ٤حع٢ ئ٠ُ ٓح ٣شرٚ جُظْ٘ جُز١ ال ٣ؿٞص جُخشٝؼ ػٖ 

 .ؽوٞط ؽحػطٚ ٝٓشجع٤ٔٚ جُطؼرذ٣س

ٍ طش٣ف ذأطٍٞ جُؼَٔ جُذ٢٘٣ ٝال ٣خل٠ ٓح ك٢ ٛزٙ جُٔرحدب ٖٓ ئخال

ٝٓوحطذٙ، ٝػذّ ضلطٖ جُذ٣ح٤٤ٖٗ ئ٠ُ ٛزٙ جُكوحتن، ٝجعطؼؿحُْٜ جُٜ٘ٞع 

ذحُؼَٔ جُذ٢٘٣ ٝكن جُطظٞس جُغ٤حع٢ جُكضذ٢ ػ٠ِ ػِِٚ ٝػ٤ٞذٚ، أدٟ ذْٜ 

ئ٠ُ جُٞهٞع ك٢ آكحش سؾؼص ػ٠ِ ٓششٝػْٜ جإلعال٢ٓ ذحُ٘وغ ٖٓ ق٤ع ُْ 

 :٣شؼشٝج، ٗكظ٢ ٜٓ٘ح أسذؼس، ٢ٛٝ
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٣ٝطٔػَ ك٢ سد ٓؿَٔ جُؼَٔ جإلعال٢ٓ  تضٍٍق انؼمم انذٌىً، :ونىاَفح اْل

ئ٠ُ جُٔٔحسعس جُغ٤حع٤س، قط٠ ًحد ٣ظرف جالشطـحٍ ذحُغ٤حعس ػ٘ذ ذؼؼْٜ 

ٓوذّ ػ٠ِ جالشطـحٍ ذـ٤شٙ ٖٓ ػشٝخ جُطؼرذ ٝٓؼح٢ٗ جُطوشخ، ذك٤ع أطرف 

جالٗخشجؽ ك٢ جُؼَٔ جُغ٤حع٢ جُكضذ٢ ٝخٞع ؿٔحس جُط٘حصع جُغ٤حع٢، 

 .طٔحء جُذ٢٘٣ ٝػالٓس ج٤ُوظس جُذ٤٘٣س ٝأٓحسز جُطوٟٞػ٘ٞجٕ جالٗ

٣ٝطٔػَ ك٢ جالٗغ٤حم ئ٠ُ ضغخ٤ش جُو٤ْ  تسخٍش انؼمم انذٌىً،: اَفح انثاوٍح

جُذ٤٘٣س ألؿشجع جُغ٤حعس جُكضذ٤س، ئر أطرف جُكضخ جُغ٤حع٢ ٣غططرغ ؿ٤شٙ 

ٖٓ جُٔإعغحش ٝجُط٘ظ٤ٔحش جُذػ٣ٞس، جُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ ك٢ جألطَ خحدٓس 

ذ جُؼَٔ جُذ٢٘٣، كرذٍ إٔ ٣ٌٕٞ جُكضخ خحدٓح ُألٓس ك٢ ذؼذٛح ُٔوحط

جإلٗغح٢ٗ جُش٢ُٞٔ أطركص جألٓس خحدٓس ُِكضخ، قط٠ ذذج جُذ٣ٖ ًٔح ُٞ ًحٕ 

 .ٓؿشد ٝع٤ِس، أٝ ٓط٤س، ُخذٓس أؽٔحع جُكضخ ك٢ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُغِطس

٣ٝطٔػَ ك٢ ػذّ ئ٣الء جُؼ٘ح٣س  تثخٍس انؼمم انتأوٍسً،: اَفح انثانثح

س ُِرؼذ جألخاله٢ جإلٗغح٢ٗ، جُز١ ٣ؼطرش ٓكٞس جُشعحالش جُغٔح٣ٝس جُٔطِٞذ

ػرش جُطحس٣خ، ٝجُٔطٔػَ أعحعح ك٢ جُٔوٞٓحش جُو٤ٔ٤س، جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س 

ٝجُٞؾٞد٣س، جُط٢ ٣طكذد ذٜح ٝػغ جإلٗغحٕ ك٢ ٛزج جُؼحُْ، ٝؽر٤ؼس جُؼالهس 

ٛزج جُط٢ ضشذطٚ ذحُخحُن ػض ٝؾَ ٝذـ٤شٙ ٖٓ جُٔٞؾٞدجش جُط٢ ضك٤ؾ ذٚ، ٝ

جُرؼذ ٣ؼطرش أعحط جُٜ٘ٞع ذحإلطالـ ٝجُطـ٤٤ش جُٔؿطٔؼ٢ ٝجُلشد١، ٣غطكن 

إٔ ضٞػغ ُٚ جُٔخططحش ٝجالعطشجض٤ؿ٤حش ٝجُٔشحس٣غ ٓػِٔح ضٞػغ ُـ٤شٙ ٖٓ 

جُٔوٞٓحش جُٔؼ٤ش٤س، ٌُٖ ضؼخْ جُؼحَٓ جُغ٤حع٢ جُٔؼ٤ن ػ٘ذ جُذ٣ح٤٤ٖٗ شَ 

 .    ٢ك٤ْٜ جُوذسز ػ٠ِ جُطل٤ٌش جُٔرذع ك٢ ٛزج جُرؼذ جالعطشجض٤ؿ
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٣ٝطٔػَ ك٢ جٗغ٤حم جُذ٣ح٤٤ٖٗ ٓغ  طغٍان انىضػح انمادٌح،: اَفح انشاتؼح

جُطك٤َِ جُٔحد١ ُألٝػحع جُط٢ ٣ؼ٤شٜح جُٔؿطٔغ ذؼ٤ذج ػٖ جالػطرحسجش 

جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س جُذ٤٘٣س، ذك٤ع أطرف ضٞؾْٜٜ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س ٣أخز 

ٌحالش ٓ٘ك٠ ٣طـ٠ ػ٤ِٚ جُخطحخ جُٔحد١ ك٢ ضك٤َِ جُوؼح٣ح ٝجإلش

جُٔؿطٔؼ٤س، ٝضضدجد قذز ٛزٙ جُ٘ضػس ٓط٠ أخزٗح ذؼ٤ٖ جالػطرحس جػطشجس 

جُذ٣ح٤٤ٖٗ، ذغرد ٓ٘طن جُِؼرس جُغ٤حع٤س ج٤ٌ٤ُٔحك٤ِ٤س، ئ٠ُ جُذخٍٞ ك٢ أشٌحٍ 

ٖٓ جُطكحُق ٓغ خظْٜٞٓ جُغ٤حع٤٤ٖ ٖٓ جُوٟٞ جُؼِٔح٤ٗس، جُط٢ ٣ٌٕٞ غٜٔ٘ح 

ٝجُذ٢٘٣ ك٢  ؿح٤ُح، ئر ٣كٞؾْٜ ئ٠ُ ٓض٣ذ ٖٓ ض٤ٜٔش جُؼ٘ظش جُشٝق٢

ذشجٓؿْٜ جُغ٤حع٤س، ٖٓ أؾَ ضكو٤ن هحػذز ٓشطشًس ٓغ ٛزٙ جُوٟٞ جُؼِٔح٤ٗس 

 .  جُٔخحطٔس

ُوذ أدٟ جشطـحٍ جُذ٣ح٤٤ٖٗ ذحُغ٤حعس ٝكن جُطظٞس جُكضذ٢ جُؼ٤ن ئ٠ُ جُٞهٞع 

ك٢ جٗكظحس جُؼَٔ جإلعال٢ٓ ك٢ دجتشز جُشإٔ جُغ٤حع٢ جُؼ٤ن، ٖٓ أقضجخ 

، ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُظٞس جُط٘ظ٤ٔ٤س ٤ٛٝحًَ ٝض٘ظ٤ٔحش ٝضؼرثحش جٗطخحذ٤س

كأطركٞج شرٚ  ،"انمحاصشج انزاتٍح"ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس، كٞهؼٞج ذزُي ك٤ٔح ٣شرٚ 

ٓلظ٤ُٖٞ ػٔح ٣طشأ ك٢ جُٔؿطٔغ ٖٓ ضكٞالش ذ٣ٞ٤٘س ضطحٍ ٗظحّ جُو٤ْ ك٢ 

ٓخطِق جُٔؿحالش جإلٗغح٤ٗس، ضكطحؼ ئ٠ُ ؾٜٞد كٌش٣س ٝػ٤ِٔس ٖٓ أؾَ 

٠ جعطٞػحذٜح ٝضٞؾ٤ٜٜح، ذٔح جعطشٌحُٜح ٝئذذجع ؾٞجخ ئعال٢ٓ ٣وذس ػِ

 .٣ؿؼِٜح ال ٣خَ ذٔوحطذ جُذ٣ٖ ٝٓ٘ظٞٓطٚ جُو٤ٔ٤س

ٝال ٣خل٠ إٔ جخطضجٍ جُؼَٔ جإلعال٢ٓ ك٢ دجتشز جُؼَٔ جُغ٤حع٢ جُؼ٤ن، 

٣ٌٖٔ جػطرحسٙ ػشذح ٖٓ جإلخالٍ جُٔل٢ٜٓٞ ذكو٤وس جُطؿذ٣ذ جُذ٢٘٣، جُز١ 

ك٢ ٓخطِق ٣وّٞ أعحعح ػ٠ِ جُطؿذ٣ذ ج٢ٌُِ جُش٢ُٞٔ ُظِس جإلٗغحٕ ذشذٚ 
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أذؼحدٛح جُٞؾٞد٣س، ذذء ذحُرؼذ جُٔؼ١ٞ٘ جُٔطٔػَ ك٢ جُٔؼح٢ٗ جُشٝق٤س ٝجُخِو٤س 

جُط٢ ضكِٜٔح كطشضٚ جألط٤ِس، ٝجٗطٜحء ذحُرؼذ جُٔحد١ جُٔطٔػَ ك٢ جُؼٔشج٢ٗ 

جُرشش١ ك٢ ٓخطِق ٓؿحالش جُلؼح٤ُس جإلٗغح٤ٗس، ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُطؿذ٣ذ 

جُشٝق٢، ذٔح ٣كون جُؼٔشج٢ٗ جُخحسؾ٢ ٓإعغح ػ٠ِ جُطؿذ٣ذ جُؼٔشج٢ٗ 

 .جُطٞجصٕ جُٔطِٞخ ُإلٗغحٕ

ئٕ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُغِطس ٝئٕ عِْ ذأٗٚ هذ ٣كذظ ذؼغ جإلطالقحش   

ٝجُطـ٤٤شجش جُظحٛشز جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ئٌٗحس ه٤ٔطٜح ٝكحتذضٜح، كال ٣ٌٖٔ جُطغ٤ِْ 

ٓالى جُغِطس ك٢ ٛزج "ذأٗٚ ٓغِي ذٔوذٝسٙ إٔ ٣ؿذد طِس جإلٗغحٕ ذشذٚ، كـ

غالّ جُٞؽ٢٘ جُؼحُْ هحذِٕٞ ُِطـ٤٤ش، ٖٝٓ جٌُٖٔٔ ضـ٤٤ش جألعٔحء ٝجألػالّ ٝجُ

ٝجُشؼحسجش، ٌُٝ٘٘ح ذٜزج ًِٚ ال ٗغطط٤غ إٔ ٗطوذّ خطٞز ٝجقذز ٗكٞ ضكو٤ن 

جُ٘ظحّ جإلعال٢ٓ ٖٓ ق٤ع ٛٞ ضؿشذس ؾذ٣ذز ك٢ جُؼحُْ، ٝػالهس ؾذ٣ذز ٓخطِلس 

 .16"ذ٤ٖ جإلٗغحٕ ٝٗلغٚ، ٝذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ج٥خش٣ٖ ٝجُؼحُْ

جُذ٣ٖ ُٝوذ جعطذسؼ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ذٜزج جالخطالٍ جُٜٔ٘ؿ٢ ئ٠ُ ٗغ٤حٕ هؼ٤س 

جُشت٤غس، ٢ٛٝ هؼ٤س جإلٗغحٕ، كحإلٗغحٕ ذحػطرحسٙ ٓكٞس جُخطحخ ك٢ 

ٓؿحٍ جالعطػٔحس ُِذ٣ٖ، ٝهؼ٤طٚ جٌُرشٟ ـ أ١ "جُشعحتَ جُغٔح٣ٝس، ٛٞ 

جإلٗغحٕ ـ ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ ػرذج هلل ٝئٓح جٕ ٣ٌٕٞ ٓطٔشدج ػ٤ِٚ، ؾَ ػالٙ، عٞجء 

٘ٚ، أٝ ػالهحضٚ ك٢ رُي ئ٣ٔحٗٚ ٝػو٤ذضٚ، أٝ ػرحدضٚ ًٝغرٚ، أٝ ضشش٣ؼٚ ٝهٞج٤ٗ

كحالعطػٔحس جُذػ١ٞ ك٢ جإلٗغحٕ ًل٤َ ... جالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س ٝجالهطظحد٣س 

رُي ٛٞ جُٜٔ٘حؼ . ذؼٔحٕ رُي ًِٚ -ئرج جعطوحٓص جُٞعحتَ ؽر٤ؼس ٜٝٓ٘ؿح  -
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جُلطش١ جُز١ ؾحء ذٚ جُوشإٓ، ٝجشطـَ ذٚ جُشعَ ٝجألٗر٤حء، ٖٝٓ عحس ػ٠ِ 

 .17"ُشذح٤٤ٖٜٗٗؿْٜ ٖٓ جُؼِٔحء جُؼح٤ِٖٓ، ٝجُكٌٔحء ج

إقامح اإلصالذ انمدتمؼً ػهى مقتضى ػهى اإلصالذ : انتصىس انثاوً

 انسٍاسً 

٣وّٞ ٓششٝع جُذ٣ح٤٤ٖٗ ك٢ جُذػٞز ئ٠ُ ػٞدز جإلعالّ ػ٠ِ ٓرذأ جُطغ٤٤ظ، 

ٝٓوطؼحٙ ٛٞ ئػطحء جأل٣ُٞٝس ُِؿحٗد جُغ٤حع٢ ػ٠ِ ؿ٤شٙ ٖٓ جُؿٞجٗد 

ٓوطؼ٠ جُطشجض٤د ٝجُو٤ْ  جُطأ٤ٗغ٤س، جػطوحدج ْٜٓ٘ ذإٔ ئطالـ ٛزج جُؿحٗد ػ٠ِ

جُغ٤حع٤س جإلعال٤ٓس، ًل٤َ ذاقذجظ جُطكٞالش جُو٤ٔ٤س جُٔ٘شٞدز ك٢ جُٔؿطٔؼحش 

جُٔغِٔس، ض٤ٜٔذج ُؼٞدز جإلعالّ، ئر ٣ٌٖٔ ٛزج جُطش٣ن ٖٓ ئؾشجء جُطؼذ٣الش 

ذك٤ع ضظرف ... جُٔطِٞذس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُو٤ْ جُٔؿطٔؼ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجُكؼحس٣س 

إلعال٤ٓس ٓخطضُس ك٢ أعِٔس ٓإعغحش جُذُٝس ػ٘ذْٛ قو٤وس ػٞدز جُو٤ْ ج

 .ٝأؾٜضضٜح جإلدجس٣س ٝجُغِط٣ٞس

طك٤ف إٔ جُذ٣ح٤٤ٖٗ ال ٣ٌ٘شٕٝ ه٤ٔس جُؼَٔ جُطؼرذ١ جُشٝق٢، ؿ٤ش أْٜٗ ال 

٣شٕٝ ك٤ٚ أًػش ٖٓ ٗحكِس ال ٣ؼش ضشًٜح، ٝقط٠ ئرج ضطشهٞج ئ٤ُٚ ك٢ ذشجٓؿْٜ 

حعرحض٤س، ٣ِو٠ ٝخططْٜ كال ٣ٌٕٞ ٗظ٤رٚ ٖٓ جالٛطٔحّ أًػش ٖٓ ضٞؾ٤ٜحش ٓ٘

ذٜح جُضػ٤ْ ػ٠ِ ٓوطؼ٠ جُٞػع جُو٢ُٞ ٝجإلسشحد جُخطحذ٢، كال ٣شضوٕٞ ذٚ 

ئ٠ُ دسؾس جُؼَٔ جالعطشجض٤ؿ٢، جُز١ ٣ؼشخ ذؿزٝسٙ ك٢ ػٔن جُ٘غ٤ؽ 

 .جُٔؿطٔؼ٢

ٝئرج عِٔ٘ح ذإٔ جُٔؿطٔغ جُٔغِْ ج٤ُّٞ ٣كطحؼ أًػش ٖٓ أ١ ٝهص ٓؼ٠ ئ٠ُ 

ِن ٓ٘ٚ جُذ٣ح٤ٕٗٞ ذٔوذٝسٙ إٔ ضؿذ٣ذ جُطذ٣ٖ، كال ٗغِْ ذإٔ جُطظٞس جُز١ ٣٘ط
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٣كون جُٔطِٞخ، ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي، ٣رذٝ هحطشج ػٖ ذِٞؽ جُٔشجد، 

ٝقط٠ ئرج قحُلٚ جُطٞك٤ن ك٢ جُٞجهغ، كِٖ ٣أض٢ ئال ذطؿذ٣ذ طٞس١ أٝ ش٢ٌِ ال 

٣٘لز ئ٠ُ ٝؾذجٕ جألكشجد، ٝرُي ألٕ ٛزج جُطظٞس كحعذ، ٝذ٤حٕ كغحدٙ ٖٓ 

 :ٝؾٞٙ، ٗؿِٜٔح ك٢ جألٝؾٚ ج٥ض٤س

إٔ جُغ٤حعس ٖٓ هؼح٣ح جُلشٝع ٤ُٝظ ٖٓ هؼح٣ح جألطٍٞ، ٝجُٔطِٞخ : جألٍٝ

 .ٛٞ جُشؾٞع ئ٠ُ جألطٍٞ، ٝذ٘حء جُلشٝع ػ٠ِ جألطٍٞ

إٔ جُطذ٣ٖ ػرحسز ػٖ ٗظشز ٝؾذج٤ٗس ٤ًِس ئ٠ُ جُٞؾٞد، ػٜ٘ح ضظذس : جُػح٢ٗ

ٓخطِق ضظشكحش جٌُحتٖ جُذ٢٘٣، ٝال ٣ٌٖٔ جخطضجُٜح ئ٠ُ ٓؿشد ضشجض٤د 

 .شٝهٞج٤ٖٗ ٝض٘ظ٤ٔح

إٔ جُغ٤حعس ٖٓ ذحخ جُٞعحتَ ٤ُٝظ جُٔوحطذ، ًٔح إٔ جإلطالـ : جُػحُع

 .جُغ٤حع٢ ٗط٤ؿس ُإلطالـ جُلشد١ ٝجُٔؿطٔؼ٢، ٤ُٝظ جُؼٌظ

إٔ جإلٗغحٕ ػرحسز ػٖ ٝقذز ٤ًِس ٓطٌحِٓس جُؼ٘حطش ٝجألؾضجء، : جُشجذغ

 .ٝئكشجد جُغ٤حعس ذحُوذسز ػ٠ِ ضؿذ٣ذٙ ٣ٞهغ ك٢ ضؿض١ء جٌُحتٖ جإلٗغح٢ٗ

 

 

 استؼذاء انمخانف: انثانث وانتصىس

 -خحطس أطكحخ ٓغِي جُٔٞجؾٜس جُٔرحششز  –ُوذ ًحٕ ضظٞس جُذ٣ح٤٤ٖٗ 

ُِٔخحُق ٓطأغشج ذحُٔٞهق جُؼوذ١ جُز١ ٝسغٞٙ ػٖ جُغِل٤س جُطو٤ِذ٣س، جُط٢ 

ًحٗص ضو٤ْ جُطؼحَٓ ٓغ جُـ٤ش ػ٠ِ أعحط جالٗطٔحء جُؼوذ١ ٤ُٝظ ػ٠ِ أعحط 
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ٓزٛر٤س، ًٔح ًحٕ ٓطأغشج، أ٣ؼح، جُٔٞهق جألخاله٢، الػطرحسجش ضحس٣خ٤س ٝ

ذحُٔٞهق جُغ٤حع٢ جُز١ خِلٚ جالعطؼٔحس جُـشذ٢، ئر ضشى ك٤ْٜ قحُس ٖٓ 

أطرف ػ٘ذْٛ جُٔخحُق، ٓغِٔح ًحٕ أّ "جُشؼٞس ذحُٔظ٤ِٓٞس ٝجُٔوٜٞس٣س، كـ

ؿ٤ش ٓغِْ، ٓٞعٞٓح ذغٔس جالٗكشجف جُؼوذ١، ٝٓغطكوح ألٕ ٣كحسخ ٓكحسذس 

 .18"جُٔؼطذٟ

ُِٔخحُق ٣خَ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُٔرحدب جألعحع٤س جُط٢  ٝجُكحٍ إٔ ٛزج جُطظٞس 

٣وّٞ ػ٤ِٜح جُؼَٔ جإلعال٢ٓ، ٝضكذد ؽر٤ؼس جُؼالهس جُط٢ ضشذؾ جُٔغِْ ذـ٤شٙ، 

 :ٓخحُلح ًحٕ أّ ٓٞجكوح، ٝٛزٙ جُٔرحدب ٢ٛ

كحُٔغِْ ٓطحُد ذذػٞز جُـ٤ش ئ٠ُ هللا ضؼح٠ُ، ضلش٣ـح  مثذأ انذػىج،: اْلول

ك٢ ٛزٙ جُذػٞز ذأخالم جُظرش ٝجُظلف  ُزٓطٚ ٖٓ ٝجؾد جُطر٤ِؾ، ٓطك٤ِح

ٝجُؼلٞ، ٝٓطٞعال ك٢ رُي ذحُٜٔ٘ؽ جُوشآ٢ٗ جُٔطٔػَ ك٢ جُكٌٔس ٝجُٔٞػظس 

 .جُكغ٘س ٝجُؿذجٍ ذحُكغ٠٘

٣ٝطٔػَ ك٢ ًٕٞ جُٔغِْ ٓطحُد، ذٔوطؼ٠  مثذأ حسه انمؼامهح،: انثاوً

جٗطغحذٚ ئ٠ُ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س، ذإٔ ٣طك٠ِ ذأؾَٔ جألٝطحف ٝجُطؿَٔ ذغح٢ٓ 

الم ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُـ٤ش، عٞجء ًحٕ ٛزج جُـ٤ش ٓٞجكوح ك٢ جُؼو٤ذز أّ جألخ

ٓخحُلح، ذَ ئٕ ٛزج جُٔرذأ ضضدجد أ٣ُٞٝس ٓطِٞذ٤طٚ ٓط٠ ًحٕ ٛزج جُـ٤ش ؿ٤ش 

ٓغِْ، ٗظشج ُٔح ك٤ٚ ٖٓ ضش٤ٜذ جُرؼذ جُذػ١ٞ جألخاله٢ جُز١ ٣خطض ذٚ 

 .جإلعالّ

غِْ ٓطحُد ذٔذ ٣ذ ٣ٝطٔػَ ك٢ إٔ جُٔمثذأ انتؼاون ػهى انمؼشوف، : انثانث

جُطؼحٕٝ ُِـ٤ش، ُٝٞ ًحٕ ٓخحُلح، ٓط٠ ًحٕ ٛزج جُطؼحٕٝ ٣٘ظد ػ٠ِ ٗشش 
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أٗٞجع جُخ٤شجش ٝأط٘حف جإلقغحٕ جُط٢ ضشضو٢ ذحٌُشجٓس جإلٗغح٤ٗس، ٝضوحّٝ 

ًَ أشٌحٍ جُٔظ٤ِٓٞس ٝطٞس جُٔوٜٞس٣س جُط٢ ضٜذس جٌُشجٓس جإلٗغح٤ٗس، أٝ 

 .ضغطخق ذٜح

٣ٝطٔػَ ك٢ ًٕٞ جُٔغِْ ٓطحُرح ذحخط٤حس ه، مثذأ انذفغ تانتً هً أحس: انشاتغ

أكؼَ جُغرَ ٝأقغٖ جُطشم ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ػذجٝز جُٔخحُق ذحُكغ٠٘، ذَ 

أق٤حٗح إٔ ٣وحذِٜح ذٔح ٣وطغ دجذشٛح ٖٓ ؾ٤َٔ جُٔؼشٝف ٝجإلقغحٕ، ألٕ ٖٓ 

شإٔ ٛزج جُطش٣ن ك٢ جُذكغ إٔ ٣رؼع ك٢ جُٔخحُق ٓؼح٢ٗ جُكِْ ٝجُشقٔس 

ٞ أ٣ؼح، ئ٠ُ ٓوحذِس ٛزج جُذكغ جإلقغح٢ٗ ذاقغحٕ ٝجُشكن ٝج٤ُِٖ، ك٤رحدس، ٛ

ٓػِٚ، أٝ ػ٠ِ جألهَ ٣ٌرف طُٞطٚ جُؼذٝج٤ٗس ٣ٝطكشص ػٖ أعرحذٜح، ٝذزُي 

٣ٌٕٞ هذ أػزس ئ٠ُ جُٔخحُق ك٢ ضؼ٤٤ن ٓغحُي جُؼ٘ق ٝجألخز ذذٝجػ٢ 

جألُلس، ٝجعطلشؽ جُٞعغ ٝجُٞع٤ِس، ك٢ ئهحٓس جُكؿس ػ٤ِٚ ٝجُرذجس ئ٠ُ ًِٔس 

 ...عٞجء 

د جُظٞجخ ئرج هِ٘ح ئٕ جُذ٣ح٤٤ٖٗ، ُٞ أْٜٗ ضو٤ذٝج ذٜزٙ جُٔرحدب ٝال ٗؿحٗ

جُؿٞٛش٣س ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُـ٤ش، ٌُحٕ ٖٓ شإٔ ٛزج جُطو٤ذ إٔ ٣كذظ ضـ٤٤شج 

ػ٤ٔوح ك٢ ٗظشز جُـ٤ش ٤ُظ ئ٠ُ جُٔغ٤ِٖٔ ككغد، ٝئٗٔح ئ٠ُ جإلعالّ أ٣ؼح، 

٤س كؼال ػٔح ٣طلشع ػٜ٘ح ٖٓ ه٤ْ أخاله -ٗظشج ُٔح ضؿغذٙ ٛزٙ جُٔرحدب 

ٖٓ ذؼذ ئٗغح٢ٗ أخاله٢ طش٣ف، ال ضكطحؼ جإلٗغح٤ٗس ج٤ُّٞ ئ٠ُ ش٢ء  -ٓطؼذدز 

ٓػِٔح ضكطحؼ ئ٠ُ ٛزج جُظ٘ق ٖٓ جُطؼحَٓ جألخاله٢، ذؼذٓح أٌٜٜٗح جُطٞؾٚ 

جُؼِٔح٢ٗ جُذٛشج٢ٗ، جُز١ ٣و٤ْ جُطؼحَٓ ذ٤ٖ جألكشجد ػ٠ِ أعحط جُٔ٘لؼس جُٔحد٣س 

 .جُظشف
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جُٔٞسٝظ  -طخِظٞج ٖٓ ٛزج جُطأغ٤ش إٔ ٣"ٝػ٠ِ ٛزج، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُذ٣ح٤٤ٖٗ  

جُز١ جصدٝؼ ك٤ٚ جالخطالف  -ػٖ جُغِل٤س جُطو٤ِذ٣س ٝٓشقِس جالقطالٍ جُـشذ٢ 

جُؼوذ١ ذحُظِْ جُغ٤حع٢، ٝإٔ ٣ر٘ٞج ضظٞسج ؾذ٣ذج ُِٔخحُق ٣طغغ الػطرحسٙ 

19"ٝجالػطشجف ذكوٞهٚ، قط٠ ُٝٞ خحُق ػو٤ذضٜح ٝؾحس ػ٠ِ قوٞهٜح
، ألٕ 

وذٝسٙ إٔ ٣غطٞػد ٛزج جُٔخحُق ٣ٝشؼشٙ ٓػَ ٛزج جُطظٞس ٛٞ جُز١ ذٔ

 .ذحألٓحٕ ٣ٝو١ٞ ك٤ٚ ٗٞجصع جُطؼح٣ش

ُٝ٘ح ك٢ جُطؿشذس جإلعال٤ٓس خ٤ش ٓػحٍ ػ٠ِ رُي، كوذ جقطؼٖ جُٔؿطٔغ  

جإلعال٢ٓ هذ٣ٔح كثحش ػش٣ؼس ٤ُظ ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ككغد ٝئٗٔح ٖٓ ؿ٤ش 

جُٔغ٤ِٖٔ ٓخطِلس جألؾ٘حط ٝجألػشجم ٝجُٔؼطوذجش، ًح٤ُٜٞد ٝجُٔغ٤ك٤٤ٖ 

جُٔؿٞط ٝجٌُلحس، ًٝحٗص ضطٔطغ ذؿ٤ٔغ قوٞهٜح جالؾطٔحػ٤س ٝجُذ٤٘٣س، ًحُكن ٝ

ك٢ ذ٘حء دٝس جُؼرحدز جُخحطس ذٜح، ٝجالقطٌحّ ئ٠ُ أػشجكٜح ٝششجتؼٜح ك٢ 

  .شإٜٝٗح جالؾطٔحػ٤س

ًحٕ ذآٌحٕ جُذ٣ح٤٤ٖٗ ضلحد١ ٓؼحس ٛزج جُؼشخ ٖٓ جُطغ٤٤ظ، ُٞ أْٜٗ ضر٘ٞج   

جُؼ٤ن جُز١ ٣خطضُٜح ك٢ جُؼَٔ جُكضذ٢  ٓلٜٞٓح ٓٞعؼح ُِغ٤حعس ذذٍ جُٔلّٜٞ

ٝٓٔحسعس جُغِطس، ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٛزج جُٔلّٜٞ جُٔٞعغ رج ضٞؾٚ ئٗغح٢ٗ 

طش٣ف، ٣ؼغ جإلٗغحٕ ذأذؼحدٙ جُٔخطِلس ك٢ هِد جُطـ٤٤ش، ٣ٝطكذد ٛزج جُٔلّٜٞ 

 :جُٔٞعغ ُِغ٤حعس، ػ٠ِ جألهَ، ذػالغس ضٞؾٜحش ع٤حع٤س ؾٞٛش٣س، ٢ٛٝ

ٝضطٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ ئق٤حء  وانخهقٍح، انسٍاسح انشوحٍح: انتىخه اْلول

ٓؼح٢ٗ جأل٤ُٛٞس ك٢ هِد جإلٗغحٕ، ٝذؼع ٓؼح٢ٗ ضرؼ٤س جُٔخِٞه٤س ُِخحُن ؾَ 

ٝػال ك٢ ٝؾذجٗٚ، ػٖ ؽش٣ن جُطٞعَ ذٔلّٜٞ جُطض٤ًس جُشٝق٤س، جُٔطٔػَ 
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أعحعح ك٢ ٓؿحٛذز جُ٘لظ، ذٞجعطس جالشطـحٍ جالؾطٜحد١ ذحُطؼرذ هلل ضؼح٠ُ 

غحٕ ٖٓ جُطرؼ٤س ُألش٤حء جُط٢ ضك٤ؾ ذٚ، ٝكن أقٌحّ ذحُوذس جُز١ ٣كشس جإلٗ

 .جُٞق٢ جإل٢ُٜ جُٔ٘ضٍ

ٝضطٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ ضكظ٤َ أعرحخ  انسٍاسح انؼقهٍح،: انتىخه انثاوً

 :جُوٞز جُؼو٤ِس، ٝضٌٕٞ ٛزٙ جُغ٤حعس ٓٞؾٜس ذػالغس ّٛٔٞ ؾٞٛش٣س، ٢ٛٝ

 ثذع،اَلختهاد فً تىاء أومىرج مؼشفً ــ ػهمً إسالمً مستقم وم: اْلول

ك٢ ٓخطِق ٓؿحالش جُركع جُؼ٢ِٔ ٝجُٔؼشك٢، ٣أخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس قو٤وط٤ٖ 

 :جغ٘ط٤ٖ

 ػشٝسز ٝطَ جُؼوَ ذحُـ٤د: جُكو٤وس جأل٠ُٝ

 .ػشٝسز ٝطَ جُؼِْ ذحُخِن: جُكو٤وس جُػح٤ٗس

ٝرجش ذؼذ  اَلختهاد فً إوشاء فهسفح إسالمٍح مستقهح ومثذػح،: انثاوً

ئٗغح٢ٗ أخاله٢ طش٣ف، ضؼ٠٘ ذٞؾٞٙ طِس جإلٗغحٕ ذحإلُٚ ك٢ ٓخطِق أذؼحدٛح 

جُٞؾٞد٣س، ًٔح ال ضشطـَ ذحُوؼح٣ح جُ٘ظش٣س جُظشف، ٝئٗٔح ضؼ٠٘ ذحُوؼح٣ح 

جُط٢ ضكطٜح كحتذز ػ٤ِٔس، ٝضغطػٔش ك٤ٜح جُٔلح٤ْٛ جإلعال٤ٓس جُٔأطُٞس ٓغ 

خ جُٔؼشكس ٝجُٔ٘حٛؽ، جألخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس جُٔغطؿذجش جُٔؼحطشز ك٢ ذح

ذك٤ع ضٌٕٞ ٛزٙ جُلِغلس هحدسز ػ٠ِ ٓؼحٛحز جُلِغلس جُٔ٘وُٞس رجش جألطٍٞ 

ج٤ُٜٞد٣س ــ جُٔغ٤ك٤س، ٝهحدسز ػ٠ِ جعطشٌحٍ هؼح٣ح جإلٗغحٕ جُٔؼحطشز 

 .ٝضوذ٣ْ أؾٞذس ػٜ٘ح

ٝضطٔػَ ك٢ جالشطـحٍ ػ٠ِ  انذخىل فً مقاومح فهسفٍح مفهىمٍح،: انثانث

ظٞسجش ٝجُ٘ظش٣حش جُلِغل٤س جُٔ٘وُٞس ُإلٓطكحٕ ئخؼحع ًَ جُٔلح٤ْٛ ٝجُط
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جُ٘وذ١ جُلِغل٢، ُطر٤ٖ خِل٤حضٜح ٝٓوحطذٛح ٝقذٝدٛح، ذك٤ع ال ضرو٢ ٜٓ٘ح ئال 

ػ٠ِ ٓح غرص ذحُذ٤َُ طكطٚ ٝٗلؼٚ ُإلٗغح٤ٗس ذحُ٘ظش ئ٠ُ جُٔؿحٍ جُػوحك٢ 

 .جإلعال٢ٓ

ٝضطٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ ٝػغ  سٍاسح اَلختماع انثششي،: انتىخه انثانث

٣غ ٗظش٣س ٝط٤حؿس خطؾ ػ٤ِٔس ُطذذ٤ش جُؼالهحش جإلٗغح٤ٗس ك٢ ٓخطِق ٓشحس

ٓؿحالش جُك٤حز، ٖٓ ع٤حعس ٝجهطظحد ٝغوحكس ٝكٖ ٝقوٞم ئٗغح٤ٗس ٝٓطحُد 

جؾطٔحػ٤س ٝقش٣حش ٝؿ٤شٛح، ذك٤ع ضوذّ ٛزٙ جُٔشحس٣غ ٝجُخطؾ ٗٔحرؼ 

ػ٤ِٔس ٝجهؼ٤س ضؿ٤د ػٖ جألعثِس جُط٢ ضطشأ ك٢ ٛزٙ جُٔؿحالش ٝضوذّ قِٞال 

س ُِكحؾحش جُلشد٣س ٝجُٔؿطٔؼ٤س جُط٢ ضٞؾرٜح جُظشٝف جُشجٛ٘س، ػ٠ِ إٔ ػ٤ِٔ

 :ضٌٕٞ ٛزٙ جُكٍِٞ ٝجألؾٞذس ٓإعغس ػ٠ِ ذؼذ٣ٖ جغ٤ٖ٘

ذك٤ع ٣طْ ئػحدز ذ٘حء ٛزٙ جُٔؿحالش جُذ٣ٞ٤ٗس ػ٠ِ  انثؼذ انشوحً،: جألٍٝ

ٓوؼ٠ جػطرحسجش ج٥خشز، ذك٤ع ضٌٕٞ ٛزٙ جُٔؿحالش ٓٞؾٜس ذحُٔوحطذ 

 .جُطؼرذ٣س، جُط٢ ضؿؼَ ٜٓ٘ح ٓؿحالش ضؼرذ٣س طش٣كسجُشٝق٤س ٝجُٔؼح٢ٗ 

٣ٝطٔػَ ك٢ ئػحدز ٤ٌِٛس ٛزٙ جُٔؿحالش، ٝئػحدز  انثؼذ انتكشٌمً،: جُػح٢ٗ

ضش٤ٌَ جُؼالهحش جُط٢ ضشذؾ ذ٤ٖ ٓخطِق جُلحػ٤ِٖ ك٤ٜح، ٝضشذؾ ٛإالء 

جُلحػ٤ِٖ ذحُٔؿطٔغ ٝأكشجدٙ، ػ٠ِ أعحط ٓح ضوطؼ٤ٚ ه٤ْ ضٌش٣ْ جإلٗغحٕ جُط٢ 

جإل٢ُٜ جُٔ٘ضٍ، ٝسعخٜح جُؼَٔ جُ٘ر١ٞ ك٢ جُطحس٣خ، ذك٤ع  ضؼٜٔ٘ح جُٞق٢

ضٌٕٞ ٛزٙ جُؼالهس رجش ؽر٤ؼس أخاله٤س، ضطكذد ك٤ٜح جُ٘ظشز ئ٠ُ جإلٗغحٕ ال 

ذحػطرحسٙ ؾِٔس ػٞجَٓ جهطظحد٣س أٝ ئٗطحؾ٤س أٝ جعطٜال٤ًس أٝ خذٓحض٤س، ٝئٗٔح 

لخ ذحػطرحسٙ ًحت٘ح ًشٓٚ جُخحُن ؾَ ٝػال ٝكؼِٚ ػ٠ِ ًػ٤ش ٖٓ خِوٚ، ئر ٗ

ك٢ ٖٓ سٝقٚ ٝشِٔٚ ذؼ٘ح٣س جُِط٤لس هرَ خشٝؾٚ ئ٠ُ ٛزج جُؼحُْ ٝذؼذ 
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خشٝؾٚ ئ٤ُٚ، كطشجػ٢ ك٤ٚ ٛزٙ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ضؿؼَ ٓ٘ٚ ال آُس ػحِٓس أٝ سهٔح 

جعطٜال٤ًح ًٔح ٛٞ جُٞجهغ ج٤ُّٞ، ٝئٗٔح آ٣س دجُس ػ٠ِ جُخحُن، ًٔح ضكلع ُٚ 

 .   ذٜح ئٗغح٤ٗس٤ً٘ٞٗطٚ ج٥د٤ٓس ًٝشجٓطٚ ٝقوٞهٚ جُٔششٝػس جُط٢ ضطكون 

 ػهى سثٍم انختم

ُوذ أدٟ جعطكٞجر جُشؿرس ك٢ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُغِطس ػ٠ِ جُؼِٔح٤٤ٖٗ 

ٝجُذ٣ح٤٤ٖٗ، ٝكن جُخِل٤حش ٝجُك٤ػ٤حش جُغحذوس، ئ٠ُ دخُْٜٞ ك٢ ػشٝخ ٖٓ 

جُؼ٘ق، أخلٜح جُؼ٘ق جٌُال٢ٓ ٝأهظ٠ جُٔٞجؾٜس جُٔغِكس، كغوطٞج ذزُي ك٢ 

ٖٓ، ئال ٓض٣ذج ٖٓ جُطوٜوش ك٢ عِْ كخ جُؼ٘ق جُز١ ال ٣ؿِد، ٓغ ٓشٝس جُض

جُطٔذٕ ٝٓض٣ذج ٖٓ جُطشجؾغ ك٢ ج٤ُوظس جُذ٤٘٣س، ًٔح ال ٣خذّ جُٔششٝع 

 .جإلعال٢ٓ ذوذس ٓح ٣خذّ ٓظحُف خظٞٓٚ، ال ع٤ٔح هٟٞ جالعطٌرحس جُؼح٤ُٔس

كحُٞهٞع ك٢ كخ جُؼ٘ق، ٣ؿش قطٔح ئ٠ُ كطف جُطش٣ن أٓحّ أؽٔحع ٛزٙ جُوٟٞ  

ٖٓ أعح٤ُد جُذػح٣س ٝجٌُٔش، ٝٝعحتَ جُوٞز  جُٔطـطشعس، ٗظشج ُٔح ضٔطٌِٚ

ٝجُرطش، ضٌٜٔ٘ح ٖٓ جُذخٍٞ ك٢ ئدجسز ٛزج جُؼ٘ق ذٔح ٣ض٣ذ ٖٓ ضل٤ٌي جألٓس 

ٝضوغ٤ْ جُٔوغْ ٖٓ أٝؽحٜٗح، أٝ ػ٠ِ جألهَ ئدجسضٚ ُخذٓس ٓظحُكٜح أٝ خذٓس 

ٓظحُف جألؽشجف جُط٢ ضخذّ ٓظحُكٜح جُغ٤حع٤س ٝجالهطظحد٣س، ٝقغر٘ح ٓح 

ِذجٕ جإلعال٤ٓس ج٤ُّٞ ٖٓ ضذخَ عحكش ُوٟٞ جالعطٌرحس ضطؼشع ُٚ ذؼغ جُر

جُؼح٢ُٔ، ال ع٤ٔح جُذٍٝ جُط٢ ضؼشف ٝهحتغ جُؼ٘ق جُغ٤حع٢ جُٔغِف ٓػَ 

 .عٞس٣ح ٝجُؼشجم ٝج٤ُٖٔ ٤ُٝر٤ح

ٝئرج ظٜش كغحد جُطظٞسجش جُط٢ جٗر٘ص ػ٤ِٜح ؽشجتن جُطـ٤٤ش ػ٘ذ ًَ ٖٓ 

ئذذجع ؽش٣ن ؾذ٣ذ ك٢ جُؼِٔح٤٤ٖٗ ٝجُذ٣ح٤٤ٖٗ، ُضّ ػ٘ٚ ػشٝسز جالشطـحٍ ػ٠ِ 

جُطـ٤٤ش ٝجُٜ٘ٞع، ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٛزج جُطش٣ن ٓغطٔذج ٖٓ دجخَ جُٔؿحٍ 
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جُطذج٢ُٝ جُؼشذ٢ ٝجإلعال٢ٓ ال ٖٓ خحسؾٚ ًٔح ٣ضػْ جُؼِٔح٤ٕٗٞ، ٣ٝأخز 

ذؼ٤ٖ جالػطرحس جُطكٞالش جُو٤ٔ٤س ٝجُٔغطؿذجش جُٔؼشك٤س جُط٢ أكشصٛح جُؼظش 

 .جُكذ٣ع

ُؼشذ٢ ٝجإلعال٢ٓ إٔ ضٌٕٞ قذجغس ٣٘رـ٢ ُِكذجغس جُغ٤حع٤س ك٢ جُٔؿحٍ ج 

جُوط٤ؼس ٓغ "ٝ" جُوط٤ؼس ٓغ جُٔحػ٢"جعطث٘حك٤س، ض٘ضٍ ٓ٘ضُس ٝعط٠ ذ٤ٖ 

، كال ضطٌ٘ش ُو٤ْ جألٓس جُٔحػ٤س جُط٢ ًحٗص عرد ٜٗؼطٜح جأل٠ُٝ، "جُكحػش

ًٔح ال ضطٌ٘ش الػطرحسجش ٝٓوطؼ٤حش جُضٖٓ جُكحػش، كحُٔطِٞخ ٖٓ جُكذجغ٢ 

ذحُزجش، جالؾطٜحد جإلذذجػ٢ ك٢ ٝطَ  جُغ٤حع٢ جُؼشذ٢ ٝجإلعال٢ٓ، ٛٞ،

ػظشٙ ذشٝـ جُٔحػ٢ جُٔطٔػِس ك٢ ٓؿٔٞػس جُو٤ْ جُخِو٤س ٝجُشٝق٤س ٝجُؼوذ٣س 

 .ٝجُؼو٤ِس ٝجُٔؼشك٤س، جُط٢ ضأعغص ػ٤ِٜح جُكذجغس جُ٘ر٣ٞس جأل٠ُٝ

ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٛز جُٞطَ ػرحسز ػٖ ضؿ٢ِ ؾذ٣ذ ٖٓ ضؿ٤ِحش سٝـ جُٔحػ٢،  

ٛزج جُوطغ ٖٓ ذحخ جُٔكحٍ، ٝئٗٔح ٣وطغ ال ٣وطغ طِطٚ ذحُطشجظ ؾِٔس، ألٕ "

طِطٚ ذؿضتٚ جُز١ جٗوؼ٠ ٗلؼٚ، ٣ٝؼ٤ذ ئذذجع ؾضتٚ جُ٘حكغ، ًٔح ٣وطغ طِطٚ 

20"ذحُؿضء جُلحعذ ٖٓ جُٞجهغ جُكذجغ٢ جُـشذ٢ ٣ٝؼذ ئذذجع ؾضتٚ جُظحُف
، أ١ 

إٔ ٗؼ٤ش ػظشٗح ذحعطِٜحّ سٝـ جُٔحػ٢ ٝجعطث٘حف ؾٜحصٙ جالؾطٜحد١ 

شٌحٍ ٝجُظٞس رجش جُظرـس جالؾطٜحد٣س جُٔرذع ٖٓ ؿ٤ش ؾٔٞد ػ٠ِ جأل

 .جُظشك٤س، جُط٢ ضؿِص ذٜح ٛزٙ جُشٝـ ك٢ جُضٖٓ جُٔحػ٢

 :انمشاخغ

جذٖ ض٤ٔ٤س، ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، ضكو٤ن ػرذ جُشقٖٔ ذٖ دمحم ذٖ هحعْ،  -

 . 1995ٓؿٔغ جُِٔي كٜذ ُطرحػس جُٔظكق جُشش٣ق، ؽ 
                                                           

 .41: سٝـ جُكذجغس، ص - 20
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 .جذٖ جُو٤ْ، ذذجتغ جُلٞجتذ، دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ذ٤شٝش -

دمحم جُٔظش١، ٓإعغس  -ػذٗحٕ دس٣ٝش : أذٞ جُروحء، ج٤ٌُحش، ضكو٤ن -

 .443ذ٤شٝش، ص  –جُشعحُس 

جُطٜح٢ٗٝ، ًشحف جططالقحش جُلٕ٘ٞ ٝجُؼِّٞ، ضكو٤ن ػ٢ِ دقشٝؼ،  -

 .814ص/1، ؼ1/1996ٌٓطرس ُر٘حٕ ٗحششٕٝ، ذ٤شٝش، ؽ

جذٖ جُخط٤د، ٗشش : ضٜز٣د جألخالم ٝضط٤ٜش جألػشجم، قووٚ ٝششـ ؿش٣رٚ -

 .154جُػوحكس جُذ٤٘٣س، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ص  ٌٓطرس

ػ٢ِ ػضش ذ٤ؿٞك٤طش، جإلػالٕ جإلعال٢ٓ، ضشؾٔس دمحم ٣ٞعق ػذط،  -

 .1/9119ٌٓطرس جإلٓحّ جُرخحس١، ؽ

 .1/9119ؽٚ ػرذ جُشقٖٔ، سٝـ جُذ٣ٖ، جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ٢، ؽ  -

 .1/9116ؽٚ ػرذ جُشقٖٔ، سٝـ جُكذجغس، جُٔشًض جُػوحك٢ جُؼشذ٢، ؽ -

شقٖٔ، جُكذجغس ٝجُٔوحٝٓس، ٓؼٜذ جُٔؼحسف جُك٤ٌٔس، ؽٚ ػرذ جُ -

 .9117/ؽ

ؽٚ ػرذ جُشقٖٔ، جُكٞجس أكوح ُِلٌش، جُشرٌس جُؼشذ٤س ُألذكحظ ٝجُ٘شش،  -

 .1/9113ذ٤شٝش، ؽ

ؽٚ ػرذ جُشقٖٔ، قٞجسجش ٖٓ أؾَ جُٔغطوَ، ٓ٘شٞسجش جُضٖٓ،  -

 .9/9118، ؽ13ًطحخ جُؿرش، جُؼذد 



 

97 
 

عؼٞد ج٠ُُٞٔ، جُؿٔحػحش جإلعال٤ٓس ٝجُؼ٘ق، ٓشًض جُٔغرحس   -

 . 9119/ 1ُِذسجعحش ٝجُركٞظ، ؽ 

طح٣َٞٓ ٛ٘ط٘ؿطٕٞ، طذجّ جُكؼحسجش ٝئػحدز ط٘غ جُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ،   -

 .9/1991ؽِؼص جُشح٣د، ؽ

كشجٗغ٤ظ ك٣ًٞٞحٓح، ٜٗح٣س جُطحس٣خ ٝخحضْ جُرشش، ضشؾٔس قغ٤ٖ أقٔذ  -

 .1/1993وحٛشز، ؽأ٤ٖٓ، ٓشًض جألٛشجّ ُِطشؾٔس، جُ

 .جُٜٔذ١ جُٔ٘ؿشز، جُكشخ جُكؼحس٣س جأل٠ُٝ -

قٞجس جُٔششم ٝجُٔـشخ، جُٔإعغس جُؼشذ٤س ُِذسجعحش ٝجُ٘شش،  -

 .1/1991ؽ

جُذ٣ٖ ٝجُذُٝس ٝضطر٤ن جُشش٣ؼس، ٓشًض دسجعحش جُٞقذز جُؼشذ٤س،  -

 .1996/ 1ذ٤شٝش، ؽ

 سؤ٣سٌ ٓؼشك٤سٌ : ػرذ جُٞٛحخ جُٔغ٤ش١، كوٚ جُطك٤ض، ك٢ ئشٌح٤ُس جُطك٤ض -

، (ٓؿِذجٕ ًر٤شجٕ)ضأ٤ُق ٝضكش٣ش (. جُٔؿِذ جألٍٝ)ٝدػٞزٌ ُالؾطٜحد 

ٗوحذس جُٜٔ٘ذع٤ٖ، جُوحٛشز ٝجُٔؼٜذ جُؼح٢ُٔ ُِلٌش جإلعال٢ٓ، جُطرؼس 

 .1993جأل٠ُٝ، 

 :ػرذ جُٞٛحخ جُٔغ٤ش١، أعثِس ج٣ُٜٞس، ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ -

http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id=20 

 .ٓحسع٤َ ؿٞش٢، جُذ٣ٖ ك٢ جُذ٣ٔوشجؽ٤س -

http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id=20
http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id=20
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جإل٣ذ٣ُٞٞؾ٤ح جُؼِٔح٤ٗس ٝؾذٝس جُظشجع : أعطٞسز جُؼ٘ق جُذ٢٘٣ -

جُكذ٣ع، ضشؾٔس أعحٓس ؿحٝؾ٢، جُشرٌس جُؼشذ٤س ُألذكحظ ٝجُ٘شش، 

 .99، ص 1/9117ذ٤شٝش، ؽ

- The meaning an End of Religion ( New York: 

Macmillan, 1962) 

- (Emilio Gentile; Politics as Religion, translated by 

George Staunton,Princeto NJ: Princeton Unevesity 

Press, p: 14 

 .ػثذ سته انثاحث مصطفى امقذوف: انكاتة       

 


