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Summary 
This research deals with the relation between "purpose of sharee'a" 

and "social scale" through the Biography of the Prophet and the four 

logical proportions which is: 

1- Contrast Ratio  

2- Equality ratio 

3- General and absolute respect ratio 

4- General and absolute respect from one side ratio 
The realty of the search was divided into two parts as below: 

First topic: the definition of both purpose of sharee'a and the social 

scale 

Second topic: Islam and making peace that related with the social 

scale 

Conclusion: contain Highlights or the results 

Recommendations: contains the important recommendation for 

anyone who want to search in this topic in future   

االجتامظل" وذفؽ مـ  يتـاول افبحث حتديد كقع افعالؿة بغ مصطؾح "مؼاصد افؼيعة" ومصطؾح  "افسؾؿ

كسبة افتساوي -2كسبة افتبايـ    -1خالل افسرة افـبقية ادؼؾة ،وافـسب ادـطؼقة األربعة وافتل هل :  

 كسبة افعؿقم واخلصقص مـ وجف. -4كسبة افعؿقم واخلصقص ادطؾؼ  -3

 وؿد اؿتضت ضبقعة افبحث أن يؼسؿ اػ مبحثغ وـام يليت:

 اصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظلافتعريػ بؿؼ ادبحث األول:

 اإلشالم وحتؼقؼ افسالم وظالؿة ادؼاصد بافسؾؿ االجتامظل  .ادبحث افثاين:

 وؾقفا ابرز افـتائج . اخلامتة :

وؾقفا تقصقات مفؿة دـ أراد افبحث ذم هذا ادقضقع وما يتعؾؼ بف مستؼبال افتقصقات:

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل رب افعادغ افذي  اكزل افؼران افعظقؿ ،وؿد أثبت ؾقف أول اظتداء أثقؿ ، بعد كزغ افشقطان 

افشؼقؼغ ؾاؾسد ما بقـفام مـ صػاء وشالم ؾؼال شبحاكف واصػا ذفؽ احلدث افرجقؿ بغ األخقيـ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    چ  اجلسقؿ:

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڳڳ

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

﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁                           

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ڭ                     ڭ  ڭ

وافصالة وافسالم ظذ افرمحة ادفداة وظذ افف  (1) چىئ  يئ  جب  حب     مئۋ  جئ  حئ

 :وصحبف أمجعغ أما بعد

الصؽ أن فؽؾ حضارة وؾؽر وديـ ضابعا يطبعف وصبغة تصبغف وفقكا يؿقزه ، وظذ ؿدر أصافة 

احلضارة وظؿؼفا وصؿقهلا يؽقن تلثرها ذم اإلكسان افذي يعقش ذم إضارها وؿد تتشابف األؾؽار 

ـة وادعتؼدات ؾال تستؼؾ ظـ بعضفا إال ذم جقاكب معقـة :ـام هق احلال ذم افػؾسػات افامدية ادفقؿ

ظذ ظؾؿـا ادعاس ،ؾان افتحقل مـ ؾؽرة إػ أخرى ال يتطؾب تغقرا جذريا واكؼالبا صامال ذم حقاة 

اإلكسان بؾ يؽػل أن تتغر ؿـاظتف بؿبدأ مـفا وتزداد بآخر فقتؿ افتحقل افػؽري إػ ادبدأ اجلديد ، 

ه افظاهرة ال تـطبؼ ظذ وهذا افتحقل ذم افػؽر ال يصحبف تغقر ذم شؾقـقات افػرد افققمقة، إن هذ

اإلشالم ؾفذا افديـ مـذ طفقره أحدث اكؼالبا جذريا ذم حقاة افػرد وادجتؿع ، بحقث ؽر اإلشالم 

                                                             

 (31-27شقرة افامئدة اآليات ) (1)



 

 

شؾقك األؾراد افققمل وظاداهتؿ ادتلصؾة تغقرا ـؾقا وـذفؽ تغرت بـقة ادجتؿع بصقرة واضحة 

ان مـضبطا بضقابط افؼيعة ذم ؾاختػت مظاهر وصقر وبرزت معامل وطقاهر جديدة ، ؾلصبح اإلكس

 (1)جزئقات حقاتف افققمقة داخؾ خؾقة ادجتؿع حتت صعار ال رضر ورضار

وكؾحظ افققم ذم ظادـا احلديث بروز مصطؾحات خلدمة ادجتؿع ، أو باألحرى طفقر مسؿقات 

كتقجة حلقادث احلروب واألزمات األمـقة اخلاكؼة  مـفا مصطؾح "افسؾؿ االجتامظل" ـؿصطؾح 

مة األمـ االجتامظل ، ؾؽان فزاما ظذ مـ اكتسب فتدريس افؼيعة اإلشالمقة أن يؽقن فف دور خلد

 وإشفام ذم بقان هذا ادصطؾح خدمة فؾؿجتؿع اإلكساين متبعا أمر اهلل بؽؾ خر ذم ؿقفف شبحاكف

     (2)  چەئ وئ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ     چ

إبراز مػفقم افسؾؿ االجتامظل مـ خالل افتعريػات  مشؽؾة افبحث : تؽؿـ مشؽؾة افبحث ذم

افؼاكقكقة وافسقاشقة واالجتامظقة هلذا ادصطؾح وما يستب ظذ ذفؽ  مـ أثار هلا دورها ذم جمال افـؼد 

فذفؽ ادػفقم مع بقان كقع افعالؿة بغ مصطؾح افسؾؿ االجتامظل ومؼاصد افؼيعة اإلشالمقة  مـ 

 خالل افـسب ادـطؼقة.

ة افبحث : تليت أمهقة افبحث ذم إبراز دور مؼاصد افؼيعة ذم احلػاظ ظذ حقاة اإلكسان وؿقؿتف أمهق

ادعـقية  حماؾظة صامؾة مع حرية مـضبطة بؿؼابؾ ؿصقر واضح  دػاهقؿ ادصطؾحات احلادثة ذم 

ن وهل ظباد احلػاظ ظذ حقاة اإلكسان  بسبب إخالهلا بؿبدأ احلقاة وافغاية افتل خؾؼ مـ اجؾفا اإلكسا

 (3) چڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ اهلل خافؼ األـقان ـام ؿال شبحاكف:

                                                             

 ادـقرة ادديـة – واحلؽؿ افعؾقم مؽتبة –يـظر  بتكف: افسرة افـبقية افصحقحة فؾدـتقر اـرم ضقاء افعؿري  (1)

 (232-231( )م1994-هـ1415) شـة6ط

 (2شقرة افامئدة اآلية ) (2)

 (56شقرة افذاريات اآلية ) (3)



 

   

 

شبب اختقار ادقضقع : ؿـاظة افباحث بلمهقتف وفام ذم مصطؾح افسؾؿ االجتامظل مـ ؽؿقض ؾؽري 

ؿد يمدي إػ رضب ثقابت افؼيعة  ذم بعض األحقان وـذفؽ ؾقف مـ ادثافقة ؽر واؿعقة افتل جيب 

ومل أجد مـ صـػ فبقان كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل ،  ؾؽان  افتحذير مـفا ،

 ـؾ ذفؽ شبب الختقار ادقضقع .

مـفج افبحث : يسر افبحث ظذ ادـفج االشتؼرائل وحتؾقؾ ادضؿقن مع ادؼاركة فؽتب ادؼاصد 

اشتؼراء ما حصؾـا ظؾقف مـ  وافسرة دعرؾة مػفقم ادؼاصد افؼظقة وتطبؼفا فؾسؾؿ االجتامظل مع 

ـتب ومؼاالت ذم ظؾؿ افؼاكقن وافسقاشة واالجتامع دصطؾح افسؾؿ االجتامظل واألفػاظ ذات 

افصؾة فبقان كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة ومصطؾح افسؾؿ االجتامظل ؾاؿتضت ضبقعة 

 إػ مبحثغ :افبحث ادقشقم بـ " مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل " أن يؼسؿ 

 ادبحث األول : افتعريػ بؿؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل

وتـاوفت ؾقف افتعريػ بؿصطؾح مؼاصد افؼيعة وبقان أؿسامفا ، مع بقان معـك افسؾؿ االجتامظل 

واألفػاظ ذات افصؾة ثؿ أرـان افسؾؿ االجتامظل افتل حتؼؼ  افسؾؿ ذم ادجتؿع مـ وجفة كظر أهؾ 

 شة . وتضؿـ مطؾبغ مها :افؼاكقن وافسقا

 ادطؾب األول : افتعريػ بؿصطؾح ادؼاصد وأؿسامفا

 ادطؾب افثاين : افتعريػ بافسؾؿ االجتامظل وأرـاكف

 ادبحث افثاين :اإلشالم وحتؼقؼ افسالم وظالؿة ادؼاصد بافسؾؿ االجتامظل 

تـاوفت ذم هذا ادبحث ـقػ حؼؼ اإلشالم افسالم ذم ادجتؿع وما هق ادعقار افذي جعؾ اآلمان 

( افتل تثبت حتؼقؼف فؾسؾؿ يـتؼ ذم أرض اإلشالم ،ذاـريـ بعض افصقرة مـ شرة رشقل اهلل )

قع االجتامظل واحلرص ظؾقف مـذ بداية افدظقة بؾ ؿبؾ افبعثة افؼيػة، وـذفؽ تـاوفت ؾقف بقان ك



 

 

افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة وافسؾؿ االجتامظل ـؿصطؾح معاس وذفؽ مـ خالل 

 مطؾبغ مها:

 (ادطؾب األول :اإلشالم وحتؼقؼ افسالم مـ خالل شرة رشقل اهلل )

 ادطؾب افثاين : كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل

أما اخلامتة ؾؽاكت ؾقفا ابرز كتائج افبحث افتل تقصؾت إفقفا ثؿ أظؼبتفا بتقصقات أراها  اخلامتة :

 مفؿة 

  



 

   

شـتـاول ذم هذا ادبحث افتعريػ بشؽؾ خمتك دؼاصد افؼيعة وأؿسامفا واإلشفاب ذم تعريػ  

ت افصؾة ـقكف مصطؾح حادث ومتداخؾ ادػاهقؿ بغ ظؾقم االجتامع افسؾؿ االجتامظل واألفػاظ ذا

 وافؼاكقن وافسقاشة ثؿ كذـر أرـان افسؾؿ االجتامظل ، وذفؽ مـ خالل مطؾبغ :

 ادطؾب األول : افتعريػ بؿصطؾح ادؼاصد وأؿسامفا

 ادطؾب افثاين : افتعريػ بافسؾؿ االجتامظل وأرـاكف

 شقؽقن حتت هذا ادطؾب ثالث مسائؾ وـام يليت :

 ادسلفة األوػ : افتعريػ بؿصطؾح مؼاصد افؼيعة

ادؼاصد ذم افؾغة ملخقذة مـ افػعؾ ))" ؿصد" افؼاف وافصاد وافدال أصقل ثالثة ، يدل أحدها ظذ 

ف، واآلخر ظذ اـتـاٍز ذم افقء ((  (1)إتقان رء وأمِّ

وافؼيعة ذم افؾغة معـاها مقرد افامء وؿد اصتؼت مـفا ـؾؿة افؼيعة افتل بؿعـك ـؾ أظامل افز  افتل 

أمر اهلل هبا جاء ذم فسان افعرب ظـ معـك افؼيعة هل:)) ادقاضع افتل يـحدر إػ افامء ...وافؼيعة 

                                                             

 ط – افػؽر دار –هـ( حتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد هارون 395مؼايقس افؾغة أليب احلسـ امحد بـ ؾارس )ت معجؿؿ (1)

اشتؼرأ افدـتقر يقشػ افبدوي ادعاين  وؿد( 5/95( ) ؿصد مادة – افؼاف ـتاب) م1979 - هـ1399 شـة بال

 -2االظتزام واالظتامد واألم وضؾب افقء وإتقاكف  -1افؾغقية فؾؿؼاصد ؾؽاكت ظذ شتة معان ذم افؾغة هل : 

االـتـاز ذم افقء  -6افؽرس حسقا ـان او معـقيا  -5افؼرب  -4افعدل وافقشط بغ افطرؾغ  -3اشتؼامة افطريؼ 

 هـ1421 شـة 1ط االردن –ظـد ابـ تقؿقة فؾدـتقر يقشػ أمحد حمؿد افبدوي ،دار افـػائس  / يـظر مؼاصد افؼيعة

 (45-43) م2222-



 

 

ؾقؼبقن مـفا ويستؼقن ذم ـالم افعرب : مؼظة افامء ، وهل مقرد افشاربة افتل يؼظفا افـاس ، 

...وافؼيعة وافؼظة : ما شـ اهلل مـ افديـ وأمر بف ، ـافصقم وافصالة واحلج وافزـاة وشائر 

ؾافؼيعة ذم  )) هل االئتامر بافتزام افعبقدية وؿقؾ    (1)أظامل افز ، مشتؼة مـ صاضئ افبحر ...((

 (2)افؼيعة هل افطريؼة ذم افديـ((

اصطالحا : )) هل ادصافح افعاجؾة واآلجؾة فؾعباد افتل أرادها اهلل ظز تعريػ مؼاصد افؼيعة 

أو )) هل ادعاين واألهداف ادؾحقطة فؾؼع  (3)وجؾ مـ دخقهلؿ ذم اإلشالم وأخذهؿ بؼيعتف ((

ؾادؼاصد متثؾ افغاية مـ افؼيعة اإلشالمقة ، واألرسار افتل  (4)ذم مجقع أحؽامف أو معظؿفا ((

ـؾ حؽؿ مـ أحؽامفا ، ومعرؾتفا أمر رضوري فؽؾ افـاس : فؾؿجتفد ظـد وضعفا افشارع ظـد 

 .(5)اشتـباط األحؽام وؾفؿ افـصقص ، وفغر ادجتفد فؾتعرف ظذ أرسار افتؼيع

 ادسلفة افثاكقة :أؿسام مؼاصد افؼيعة 

                                                             

افؼاهرة ط بال افسـة بال حؼقؼ كخبة مـ افعامؾغ بدار ادعارف )باب  –فسان افعرب البـ مـظقر ، دار ادعارف  (1)

 (2238ص –مادة ذع -افشغ

–م )باب افشغ 1985ضبعة جديدة شـة  –بروت –اجلرجاين ،مؽتبة فبـان افتعريػات فعع بـ حمؿد افؼيػ  (2)

 (132ص 

رابطة افعؾؿ اإلشالمل إدارة افدظقة  –مؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال فؾدـتقر حمؿد بؽر إشامظقؾ حبقب   (3)

 (18)هـ1427 فسـة 213 افعدد –وافتعؾقؿ شؾسؾة دظقة احلؼ ـتاب صفري حُمؽؿ افسـة افثاكقة وافعؼون 

 م2228- هـ1424 شـة 16ط دمشؼ –أصقل افػؼف اإلشالمل فألشتاذ افدـتقر وهبة افزحقع ، دار افػؽر  (4)

(2/327 ) 

 (2/327يـظر ادصدر افسابؼ )  (5)



 

   

 

 (1)تبغ باالشتؼراء أن مؼاصد افؼع بحسب مراتبفا ثالثة افرضوريات واحلاجقات وافتحسقـقات

 بقاهنا ـام يليت :و

أوال:  ادؼاصد افرضورية : وهل ماال بد مـفا ذم ؿقام مصافح افديـ وافدكقا ، وبػقاهتا تػسد افدكقا 

. (2)وذم اآلخرة اخلرسان ادبغ وهل مخسة رضوريات : حػظ افديـ وافـػس وافـسؾ وافعؼؾ وافامل

ام حقاهتؿ وأشاس وجقدهؿ ؾفذه افرضوريات اخلؿس ال يؼدر افبؼ ظذ احلقاة بدوهنا ؾفل ؿق

 .(3)افامدي وافروحل

 : (4)ويؽقن حػظ افرضوريات بلمريـ

)أ(: مراظاهتا ذم جاكب افقجقد بام يؼقؿ أرـاهنا ويثبت ؿقاظدها ؾؿثال اإليامن باهلل وإؿامة افصالة 

 وإيتاء افزـاة ـؾ ذفؽ وؽره حيػظ افديـ ذم جاكب افقجقد .

ظـفا االختالل افقاؿع أو ادتقؿع ؾقفا ؾتحريؿ افؽػر وحد )ب(: مراظاهتا مـ جاكب افعدم بام يدرأ 

 افردة واجلفاد وؽر ذفؽ حػظ فؾديـ مـ افعدم .

ثاكقا : ادؼاصد احلاجقة: وهق ما يػتؼر إفقف مـ حقث افتقشع ورؾع افضقؼ ادمدي ذم افغافب إػ 

اجلؿؾة احلرج وادشؼة  احلرج وادشؼة افالحؼة بػقت ادطؾقب ، ؾنذا مل تراع دخؾ ظذ ادؽؾػغ ذم

                                                             

هـ( تؼديؿ ؾضقؾة افعالمة 792تـظر األؿسام ذم ـتاب ادقاؾؼات أليب إشحاق إبراهقؿ بـ مقشك افشاضبل )ت  (1)

 –زيد ضبط وتؼديؿ وتعؾقؼ وختريج ألحاديثف  أبق ظبقدة مشفقر بـ حسـ آل شؾامن ، دار ظػان  بؽر بـ ظبدافؾف ابق

 (23-2/17( )م1997- هـ1417) شـة 1ط افسعقدية افعربقة ادؿؾؽة

 ( ،268-267( ، ومؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال )18-2/17يـظر: ادقاؾؼات ) (2)

تطبقؼاهتا ذم افػؼف اإلشالمل ، أليؿـ جزيـ جقيؾس األيقيب مؼاصد افؼيعة ذم ختصقص افـص بادصؾحة و  (3)

 (52م( )2211-هـ 1432شـة ) 1األردن ط -،دار افـػائس

 (268( ومؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال )2/18يـظر : ادقاؾؼات )  (4)



 

 

فؽـف ال يبؾغ مبؾغ افػساد افعادي ادتقؿع ذم ادصافح افعامة ، مثؾ افرخص ذم ادرض وافسػر إذ 

يؿؽـ فؾؿريض أو ادساؾر أن يمدي افعبادات بدون افرخص فؽـ يؾحؼف مشؼة وحرج ـام هق احلال 

 .(1)ذم صقام ادريض أو ادساؾر

األخذ بام يؾقؼ مـ حماشـ افعادات ، ودمـب اددكسات افتل تلكػفا هل))  :ثافثا : ادؼاصد افتحسقـقة 

 (2)افعؼقل افراجحات ، وجيؿع ذفؽ ؿسؿ مؽارم األخالق .((

أو )) هل األخذ بام ذظف اهلل تعاػ مـ ادحاشـ ذم افعبادات وادعامالت وافعادات ، شقاء ذم  

 (3)جاكب افػعؾ أو افسك .((

وال صؽ أن ـؾ ما أتك بف افؼع ـؾف حماشـ ، وادؼاصد افتحسقـقة تدخؾ ذم مجقع أؿسام احلؽؿ 

افتؽؾقػل: افقاجبات وادـدوبات وادباحات وادحرمات وادؽروهات ،ـام ذم شس افعقرة ؾفل مـ 

مؽارم األخالق فؽـفا واجبة ، واخذ افزيـة افزائدة ظـ شسة افعقرة وهل مباحة ، وافصدؿات 

: ؾفذه افتحسقـقات )) راجعة إػ حماشـ زائدة ظذ أصؾ ادصافح افرضورية واحلاجقة ،  (4)ادستحبة 

 (5)إذ فقس ؾؼداهنا بؿخؾ بلمر رضوري وال حاجل ، وإكام جرت جمرى افتحسغ وافتزيغ .((

أو مـ  و ))ال تعـل ادؼاصد افتحسقـقة أهنا مما حيسـ ؾعؾف أو اجتـابف ، ـام ؿد يتبادر مـ اشؿفا ، 

  (6)ترتبفا ، بؾ ؾقفا ما هق واجب ، أو ذط صحة ذم ظبادة...((

                                                             

 (272يـظر مؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال ) (1)

 (2/22ادقاؾؼات )  (2)

 ( 272مؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال ) (3)

 (272( ومؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال )23-2/22يـظر : ادقاؾؼات )  (4)

 (2/23ادقاؾؼات ) (5)

 (273مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة تلصقال وتػعقال )  (6)



 

   

 

 ادسلفة افثافثة : مراتب مؼاصد افؼيعة

مـ ادالحظ أن حػظ اإلكسان ذم مؼاصد افؼيعة ال يعـل ؾؼط حػظ كقظف مـ افزوال ؾؼط،ـام ذم 

ن تداخؾ حػظ افـػس بؾ وحػظ حؼقؿف ؽر مـظقرة ـام ذم حػظ افـسب مـ افضقاع:وذفؽ ال

األكساب يمدي إػ تداخؾ احلؼقق ـحؼ ادراث وحؼ االكتساب وـذفؽ حيػظ فإلكسان ؽاية 

 وجقده وهل افعبادة اخلافصة هلل . 

ؾادؼاصد افرضورية )افرضورات اخلؿس( هل أصؾ فؾؿؼاصد احلاجقة وافتحسـقة : ألن األصؾ 

داريـ وإال فتقؿػت افدكقا بؾ مل افرضوري ما وصػ بافرضورة ، إال فؽقكف ال اشتغـاء ظـف ذم اف

يـعدم بؿقجبف اجلـس افبؼي ظذ وجف األرض مما يػيض إػ ظدم  -مثالً  –تستؼؿ ؾضقاع افـػقس 

افبؼاء ، وكػس افقء يـطبؼ ظذ باؿل افرضوريات ، أما احلاجقات ؾفل تدور ذم ؾؾؽ افرضوريات : 

فؾؿرض إػ ما بعد افشػاء يـصب حقل افصقام افذي هق جزء  -مثال –حقث ختدمفا ، ؾسك افصقام 

مـ ـع رضوري وهق حػظ افديـ ؾفق خيدمف وحياؾظ ظؾقف وذفؽ بنرجاء افصقام إػ ما بعد افشػاء 

وإال فتعطؾ هذا افرــ ذم هذه احلافة ، وأما افتحسـقات : ؾفل إما أن تؽؿؾ ما هق رضوري ؾظاهر ، 

ٌؾ" وإذا ـان األصؾ هق  وإما أن تؽؿؾ احلاجل ، وافؼاظدة تؼقل " إن ادؽؿؾ فؾؿؽؿؾ ُمؽؿِّ

افرضوري ؾافؼاظدة تؼقل " إذا شؼط األصؾ شؼط افػرع " : أي أن اختالل افرضوري وهق األصؾ 

 .(1)يؾزم مـف اختالل افباؿغ بنضالق وظؾقف ؾسؼقط افرضوري يـجؿ ظـف شؼقط احلاجل وافتحسقـل

  

                                                             
 ابـ دار –يـظر : افؼقاظد األصقفقة ظـد اإلمام افشاضبل مـ خالل ـتابف ادقاؾؼات فؾدـتقر اجلقالين ادريـل  (1)

 (266-265()م2222-هـ1423) شـة 1ط افؼاهرة– ظػان ابـ ودار افدمام-افؼقؿ



 

 

 
 شقؽقن افبحث ذم هذا ادطؾب مـ خالل ثالث مسائؾ وـام يليت :

 ادسلفة األوػ : افتعريػ افؾغقي فؾسؾؿ االجتامظل

ؾُؿ : تدل ـؾؿة افسؾؿ ذم افؾغة ظذ افصؾح ؾؼد  جاء ذم فسان افعرب ذم معـك افسؾؿ : ؾُؿ وافسِّ )) افسَّ

ؾُؿ : ادسؾؿ تؼقل : أكا شؾٌؿ دـ شادـل .وؿقٌم ِشؾٌؿ  افصؾح ،بػتح وبؽرس ، ويذـر ويمكث .... وافسِّ

ُقن ، وـذفؽ أمرأٌة ِشؾٌؿ وَشؾٌؿ . وتسادقا: تصاحلقا.((
ِ

 (1)وَشؾٌؿ :ُمساد

 ادسلفة افثاكقة : افتعريػ االصطالحل فؾسؾؿ االجتامظل  

أبغ ذم هذا ادقضع مـ افبحث مصطؾحات هلا تعؾؼ بافسؾؿ االجتامظل مـ وجفة كظر ؿاكقكقة أو 

شقاشقة أو اجتامظقة :  وذفؽ مـ خالل مصطؾحات مػردة ومصطؾحات مرـبة ؾلما ادػردة ؾؽام 

 يليت :

مصطؾح افسالم : هـاك ادماهان فػفؿ مصطؾح افسالم ؾادػفقم األول ذم افتعريػ  -1

)) "ؽقاب اخلالف ، افعـػ ، احلرب ..." ويتبـك دظاة افسالم هذا افتعريػ ظرؾف بلكف 

دػفقم افسالم . ويرى افباحثقن ذم جمال افعالؿات افدوفقة أن افسالم يعـل ؽقاب 

، وهذا ادػفقم فؾسالم يبدو ؾقف  (2)احلرب ، ووجقد احلرب ال يعـل وجقد افسالم.((

                                                             

 (3/2279مادة شؾؿ()–فسان افعرب )باب افسغ  (1)

فدـتقر شامح ؾقزي ، افـاذ مرـز ماظت فؾدراشات احلؼقؿقة افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي إظداد ا(2)

 (9)ص law.org-www.maat ادقؿع ظذ مك –وافدشتقرية 

http://www.maat-law.org/


 

   

 

ٱ   چ  افبؼ ؿائؿ وشـة ـقكقة ـام ؿال تعاػمثافقة و ؿػز ظذ احلؼائؼ الن اخلالف بغ

 (1)              چپ  ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

ؾافسالم ظذ ؾؼ  (2)أما ادػفقم افثاين فؾسالم )) هق االتػاق ، االكسجام ، اهلدوء... ((

مرؽقبة  هذا افتعريػ ال يعـل ؽقاب افعـػ بؽاؾة أصؽافف ، وفؽـف يعـل صػات اجيابقة

ذم ذاهتا مثؾ احلاجة إػ افتقصؾ إػ اتػاق ، وافرؽبة ذم حتؼقؼ االكسجام ذم افعالؿات بغ 

أـثر مـ ـقكف ؽقابا حلافة  -ـاالشتؼرار واهلدوء -هق حافة إجيابة ذم ذاهتا  –افبؼ. إذن 

ؾقػتح هذا افتعريػ جمال أمام افتػؽر ذم مستقيات  –افعـػ واحلرب –شؾبقة مرؾقضة 

ؾػة فؾتعامؾ مع مػفقم افسالم : ؾفـاك شالم بغ دول وهـاك شالم بغ جمؿقظات خمت

  (3)بؼية وهـاك شالم ذم داخؾ األرسة وهـاك شالم بغ ادرء وذاتف.

مصطؾح األمـ :وؿد ظرف بلـثر مـ تعريػ ؾؼد ُظرَف بلكف )) افعؿؾ ظذ افتحرر مـ  -2

حلػاظ ظذ ـقاهنا ادستؼؾ ، بؿعـك )) ؿدرة ادجتؿعات وافدول ظذ ا (4)افتفديد ((

 (5)ومتاشؽفا افقطقػل ضد ؿقى افتغقر افتل تعتزها معادية ((

وهـاك تعريػ آخر فألمـ جيعؾ مـ األمـ معـك أوشع مـ احلػاظ ظذ ـقان افدوفة 

بندخال افؼقؿ ادرـزية فؾدوفة ذم دائرة األمـ ؾقعرؾف بلن ))" األمـ مقضقظقا يرتبط 

قؿ ادرـزية وبؿعـك ذايت ، ؾفق ؽقاب اخلقف مـ أن تؽقن بغقاب افتفديدات ضد افؼ

                                                             

 (118شقرة هقد ) (1)

 (9افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي ) (2)

 (9ادصدر افسابؼ ) (3)

مؼال بعـقان : مػفقم األمـ ذم افؼاكقن افدويل افعام فؾدـتقر خؾقؾ حسغ أشتاذ افؼاكقن افدويل ذم اجلامعة  (4)

 drkhalilhussein.blogspot.comواألبحاث اإلشسادمقة ظذ افعـقان :  فؾدراشات خاص مقؿع –افؾبـاكقة 

 ادصدر افسابؼ (5)



 

 

تؾؽ افؼقؿ حمقر هجقم" وهل تتؿثؾ بـ " بؼاء افدوفة ، االشتؼالل افقضـل ، افقحدة 

وهذا يعـل  (1)افسابقة ، افرؾاه االؿتصادي ، اهلقية افثؼاؾقة ، احلريات األشاشقة ..." ((

مـ االحتالل ؾؼط بؾ البد مـ ان  أن األمـ فقس هق جمرد ـقان مستؼؾ فدوفة متحررة

حتػظ هذه افدوفة هقيتفا فؽل تؽقن جمتؿعاهتا آمـف ، ؾؾألمـ))مػفقم مزدوج ، حقث ال 

يعـل ؾؼط وشقؾة فؾتحرر مـ اخلطر ، بؾ يعـل أيضا وشقؾة إلرؽامف وجعؾف حمدوداً ، 

ؾقف ،  وبام أن األمـ أوجده اخلقف ؾنكف يؼتيض رضورة افؼقام بنجراءات مضادة فؾتحؽؿ

  (2)أو حتققده واحتقائف .((

مصطؾح افتعايش : ))يعد افتعايش مـ ادصطؾحات احلديثة افتل اكشغؾت هبا افعؾقم  -3

افسقاشقة واالجتامظقة ، ومل حيض باهتامم مؾحقظ إال ذم افػسة األخرة، الشقام ذم ظادـا 

 ؾؼد ظرف بتعريػات  ظدة مـفا : (3)افعريب واإلشالمل ((

ريض يستخدم فقصػ ؾؽرة ظامة واحدة وفؽـ ظذ درجات خمتؾػة )) بلكف مصطؾح ظ

مـ احلدة ، تستفدف إجياد جمتؿعات متؽامؾة متاما تعقش ؾقفا افـاس مـ خمتؾػ األظراق 

، واألجـاس ، واألديان مـسجؿغ مع بعضفؿ افبعض دون أن يؼتؾ أحدهؿ األخر ، 

ؾقام   (4)عـػ ادتبادل ((ودون أن يـػرط ظؼد افتعايش داخؾ هذه ادجتؿعات بػعؾ اف

يبدوا أن هذا افتعريػ فقس ؾقف إصؽال الن افؽؾ يتػؼ ظذ إجياد جمتؿع آمـ فؽـ يؿؽـ 

                                                             

 افعام مؼال بعـقان : مػفقم األمـ ذم افؼاكقن افدويل (1)

 ادصدر افسابؼ (2)

 اددرس ؿبؾ مـ مؼدم بحث –حؼقق االخر ذم ضقء وثقؼة ادديـة ادـقرة تلصقؾ إشالمل دبدأ افتعايش   (3)

 افثاين افعدد – افرابعة افسـة – ـربالء جامعة – افؼاكقن ـؾقة – احلؼقق رشافة جمؾة -جقاد ظؾققي خافد افدـتقر

 (148) م2212

 (148ادصدر افسابؼ ) (4)



 

   

 

االشتػسار ظـ معـك ادراد بػؽرة ظامة وهؾ يعـل ذفؽ ؿبقل أي ؾؽرة فـروجفا ذم 

 ادجتؿع مـ اجؾ إحالل افسالم ظذ مبدأ افغاية تزر افقشقؾة ؟؟

لكف :)) ؿبقل افتصافح افدكققي ، وافقجقد واجلقار ذم وهـاك مـ ظرف افتعايش ب

 (1)االتػاق ظذ مجؾة مـ األخالق اإلكساكقة افتل تـتج افػرصة فتبادل احلقار واإلؿـاع((

ويعرف ـذفؽ بلكف )) كقع مـ افتعاون وافتعارف ذم ادشسك احلضاري واإلكساين ،  

وكؼ ؿقؿ اخلر افتل يتػؼ افـاس  وتبادل اخلزات افتل تعغ اإلكسان ظذ ظامرة األرض ،

وذم هذيـ افتعريػغ يبدو ان مصطؾح افتعايش هق مؼدمة مـ  (2)ظذ االظساف هبا ((

مؼدمات افسؾؿ االجتامظل أو هق إجياد ادشسك احلضاري بغ األؾراد ادتجاوريـ )) 

وال يعـل افعؿؾ بؿبدأ افتعايش ختع أي ضرف ظـ رأيف افشخيص أو ظـ ظؼقدتف 

ف..... ؾافتعايش ترك افتعصب فؾرأي واإلـراه ظؾقف ، ال ترك افرأي كػسف أو وديـ

 (3)ادساومة ظؾقف ((

 وؾام يليت أذـُر تعريػ افسؾؿ االجتامظل وما فف تعؾؼ بف مـ ادصطؾحات ادرـبة:

مصطؾح ظدم األمـ افدويل : هذا )) مصطؾح كػز وشقاد ، يتضؿـ افشعقر  -1

  (4)وافشعقر باخلطر وؾؼدان افثؼة بافسالمة وادستؼبؾ((بافؼؾؼ وظدم افطؿلكقـة 

                                                             

 (148حؼقق اآلخر ذم ضقء وثقؼة ادديـة ادـقرة تلصقؾ إشالمل دبدأ افتعايش ) (1)

 (148ادصدر افسابؼ )  (2)

 (148ادصدر افسابؼ ) (3)

مقشقظة افسقاشة ادمفػ افرئقس: رئقس افتحرير افدـتقر ظبد افقهاب افؽقايل  مدير افتحرير : ماجد كعؿة مع  (4)

 ؿاكصق مصطػك ممشسة ضباظة – وافـؼ فؾدراشات افعربقة ادمشسة – جمؿقظة مـ األشاتذة صارـة ذم افتحرير

 (23-4/22( )م2229) فسـة 5ط بروت – افتجارة فؾطباظة



 

 

ويؿؽـ تعريػف بلكف )) جمؿقع ـؾ افعقامؾ افتل مـ صلهنا أن تمدي إػ ؿقام جماهبات 

 (1)خطرة بغ افدول افعظؿك ...((

مصطؾح افسؾؿ االجتامظل هق )).... حافة افصػاء اإلكساين ذم افتعايش األمـل   -2

قط ادمشسات واددن وادؽقكات ورواؾد افدوفة وكبذ افكاظات افعـقػة ذم حم

ـفدف كبقؾ هتتدي إفقف افشعقب ذم مضامر افصؾح واخلالص مـ احلروب وافـجاة 

مـ األخطار مـ خالل تبـل أهداف إكساكقة تتؿحقر حقل افعدافة وادساواة إحؼاق 

مـ خالل هذا افتعريػ  يتبـ أن  (2)مبدأ حؼ احلقاة وصقاكة افعـك افبؼي ((

دف افسؾؿ االجتامظل هق صقاكة افعـك افبؼي وهـاك ثالثة ظـاس فتحؼقؼف ه

 هل : افعدل ، ادساواة ، حؼ احلقاة .

مصطؾح افتعايش افسؾؿل : )) أما مصطؾح افتعايش افسؾؿل ؾفق مـ ادصطؾحات  -3

احلديثة افتل طفرت بعد احلرب افعادقة ، ؾفق يراد بف حافة افسؾؿ افتل تعقش ؾقف 

ات أكظؿة اجتامظقة ، وهؽذا يتضح أن ظـك افتـقع وافتبايـ واالختالف جمؿقظة ذ

هق حجر افزاوية ذم مػفقم افتسامح ، ويعـل اشتعداد افػرد فتحؿؾ معتؼدات 

وظادات ختتؾػ ظام يعتؼد ، يعـل مػفقم افتعايش افسؾؿل تـقظا وتعددا ذم ادجتؿع 

آراء وممارشات جيب افتعاضل أيًا ـاكت ضبقعتف وهذا افتـقع يتؿ ترمجتف ذم صقرة 

                                                             

 ( .4/23ادصدر افسابؼ )  (1)

م واالظال فؾثؼاؾة افـقر ممشسة مقؿع ظذ –مؼال بعـقان : افسؾؿ االجتامظل وافعدافة االكتؼافقة فشؿخل اجلابري  (2)

 http://alnoor.se/article.asp?id=260577#sthash.cz5ehqJg.dpuf افعـقان ظذ –

http://alnoor.se/article.asp?id=260577#sthash.cz5ehqJg.dpuf


 

   

 

وذم هذا افتعريػ يظفر ظـدكا ظـك   (1)معفا بشؽؾ حيػظ فؾؿقاضـغ حؼقؿفؿ.((

 وحقد إلؿامة افسؾؿ هق مػفقم افتسامح .

مصطؾح افسؾؿ األهع : )) يعـل مصطؾح افسؾؿ األهع افدائؿ رؾض ـؾ أصؽال  -4

ه ، أو كؼ ثؼاؾة تعتز افتؼاتؾ ، أو جمرد افدظقة إفقف أو افتحريض ظؾقف ، أو تزير

افتصادم حتؿقاً بسبب جذورية افتبايـ ، وحتقيؾ مػفقم احلؼ باالختالف إػ 

إيديقفقجقة االختالف وافتـظر هلا وكؼها . ويعتز أيضا إظادة إكتاج حلرب أهؾقة 

افتشؽقؽ ذم جقهر افبـاء افدشتقري ومقاثقؼف وحظقظ كجاحف ذم اإلدارة 

عـل افسؾؿ األهع افدائؿ إجيابا افعؿؾ ظذ مـع احلرب افديؿؼراضقة فؾتـقع . وي

، ذم هذا افتعريػ يتبغ أن افرــ افقحقد فتحؼقؼ افسؾؿ  (2)األهؾقة ذم ادجتؿع.((

هق رؾض أي كقع مـ أكقاع افتؼاتؾ مما يمدي إػ دمريؿ أي إيديقفقجقة  ظؼائدية 

 فؽ هل افديؿؼراضقة .تدظق إػ افؼتال  مفام ـان شببف ، واألداة افػاظؾة فتحؼقؼ ذ

 ادسلفة افثافثة :أرـان افسؾؿ االجتامظل: 

 :(3)مـ وجفة كظر ؿاكقكقة ألرـان هذا افسؾؿ االجتامظل تؽؿـ ذم شبعة أرـان وـام يليت 

                                                             

ورؿة بعـقان : كؼ ثؼاؾة افسالم وآفقة افتعايش افسؾؿل ورتؼ افـسقج االجتامظل اظداد وتؼديؿ أ.د حاج أبا آدم  (1)

جامعة افسقدان فؾعؾقم وافتؽؾـقجقا بافتعاون مع اهلقئة افؼقمقة افشبابقة افطالبقة دـاسة  -25/2/2213احلاج ذم 

 http://sustech.edu/files/workshop/20130225124947186.doc أبقل ظذ افعـقان :

 : افعـقان ظذ ادتؿدن احلقار مقؿع ظذ –مؼال بعـقان : دور افسبقة ذم تعزيز افسؾؿ األهع فصالح ظبد افعاضل  (2)

http://www.ahewar.org/ 

( ،وافسؾؿ االهع وافتقزيع 14-11تـظر هذه األرـان ذم ـتاب : افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي ) (3)

بريد  2212-ه1433-ؾؾسطغ  –جامعة افؼدس ادػتقحة  –افعادل فؾدخؾ ، أظداد ابراهقؿ خؾقؾ ظؾقان 

 (16-13)ص 2598557482جقال:  -:ialian@qou.ebuافؽسوين

mailto:الكترونيialian@qou.ebu:-


 

 

اإلدارة افسؾؿقة فؾتعددية : تعرف ادجتؿعات افبؼية طاهرة افتعددية افديـقة وادذهبقة ظرق  أوال :

معغ أو فغة معقـة. بؾ حتقفت افتعددية إػ ؿقؿة أشاشقة ذم ادجتؿعات ، ؾافتعددية هل طاهرة  

ساحة اجتامظقة حتتاج إػ إدارة شؾؿقة حتػظ فؾجامظات ادتـقظة افتل تعقش مع بعضفا افبعض م

فؾتعبر ظـ كقظفا ذم أجقاء مـ االحسام ادتبادل ، وهـاك تعددية شؾبقة تؼقم ظذ أشاس أن :" 

افتـقع ادجتؿعل مصدر ضعػ" وفقس" مصدر  ؽـاء"  ؾقستب ظذ ذفؽ افعؿؾ بؼدر ادستطاع ظذ 

ػقذا : مما كػل األخر ادختؾػ فصافح اجلامظة األـز ظددا ، أو األـثر شؾطة ،أو األوشع ثراء وك

ويبدو أن  اإلدارة فؾتعددية ذم بؾدكا افعراق احلارض مـ كقع  (1)يمدي إػ حروب أهؾقة ضاحـة

 افتعددية افسؾبقة بدالفة افقاؿع ادـظقر وادشاهد فألحداث اجلارية.

: يؿثؾ حؽؿ افؼاكقن  ذم ادجتؿع احلديث أهؿ ظقامؾ حتؼقؼ ادساواة  (2)ثاكقا : االحتؽام فؾؼاكقن

ة ذم افعالؿات بغ األؾراد واجلامظات مما يمدي اػ افسؾؿ االجتامظل وفؾؼاكقن كؼاط أشاشقة وافعداف

فؽل يـتج افسؾؿ االجتامظل مـفا : أن األؾراد متساوون أمام افؼاكقن، وان ممشسات افعدافة : 

افعدافة افؼضة وافـقابة وافعدافة تطبؼ افؼاكقن ظذ األؾراد بحقادية ، ويؽقن افؾجقء إػ ممشسات 

مقسقرا مؽػقاًل فؾجؿقع ،وان حياـؿ افشخص أمام ؿاضقف افطبقعل وال تقجد أي إجراءات اشتثـائقة 

بسبب اكتامئف افسقاد أو افديـل أو ادذهبل، وان يؽقن تطبقؼ افؼاكقن مـ ؿبؾ ممشسات افعدل ذم 

ون تسقيػ أو إضار زمـل معؼقل ، وأخرا تـػقذ األحؽام افصادرة ظـ ممشسات افعدافة بحزم د

 .(3)تلخر

                                                             

 (11يـظر ادصدر افسابؼ )  (1)

حتؽقؿ افؼيعة اإلشالمقة بؿػفقمفا افقاشع ظبادات ومعامالت ومعاهدات هق افرــ األشاد ذم حتؼقؼ افسؾؿ   (2)

 الحؼا .االجتامظل وهذه ما شقليت بحثف 

 (12-11يـظر :افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي )  (3)



 

   

 

ؾفذه ادعاير هل افتل دمسد " حؽؿ افؼاكقن" ذم ادجتؿع : مما يمدي إػ حدوث " افتقؿع االجتامظل" 

ويعـل ذفؽ : أن األؾراد يتقؿعقن كظاما ؿاكقكقا ذم ادجتؿع حيؽؿ ظالؿات بعضفؿ بعضا ، يؼقم ظذ 

ػقذ األحؽام افؼضائقة افـفائقة واجبة أشاس وضقح افؼقاكغ وصػاؾقة ظؿؾقة افتؼايض واحلزم ذم تـ

افـػاذ : وؽقاب بعض هذه ادعاير أو مجقعفا يمدي إػ إهدار مػفقم ادساواة بغ ادقاضـغ ذم 

ادجتؿع : ؾقدؾع األؾراد إػ ؿقاكغ مـ صـعفؿ مثؾ افبؾطجة وافرصقة  ومجقعفا تعز ظـ اهتزاز 

 .(1)يمثر ظذ افسالم االجتامظلمػفقم "حؽؿ افؼاكقن" ذم كػقس األؾراد وهق ما 

 هل:  (3)وهذه ادػاهقؿ (2)ثافثا :احلؽؿ افرصقد: ويعـقن بف : )) جمؿقظة مـ ادػاهقؿ األشاشقة((

(ادساءفة : وتعـل تؼديؿ ـشػ حساب ظـ تكف ما وتشؿؾ ادساءفة جاكبغ مها : افتؼققؿ 1

ة افؼائؿغ ظؾقف وتتؿ ادساءفة مـ وافثقاب أو افعؼاب ويعـل ذفؽ أن يتؿ أوال تؼققؿ افعؿؾ ثؿ حماشب

 خالل جمؾس افشعب وادمشسات افرؿابقة وافصحاؾة ومـظامت حؼقق اإلكسان.

 ( افشػاؾقة وتعـل افعؾـقة ذم مـاؿشة ادقضقظات وحرية تداول ادعؾقمات ذم ادجتؿع.2

 (افتؿؽغ : ويعـل تقشقع ؿدرات األؾراد ومساظدتف ظذ تطقير احلقاة افتل يعقشقهنا3

(ادشارـة : وتعـل تشجقع األؾراد ظذ ادشارـة ذم افعؿؾ افعام وإزافة افعؼبات مـ أمامفؿ 4

ـادشارـة افسقاشقة ذم ظضقية األحزاب أو االجتامظقة ـؿمشسات افعؿؾ األهع وافثؼاؾقة ـدخقل 

 احلقاة افثؼاؾقة ظـ ضريؼ إكتاج افؽتب افثؼاؾقة أو األظامل افػـقة .

                                                             

 (12يـظر : ادصدر افسابؼ )  (1)

 (12افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي )  (2)

 (13-12تـظر هذه ادػاهقؿ : ادصدر افسابؼ )  (3)



 

 

وافػساد : يعـل شقء اشتخدام ادقؿع افقطقػل مـ اجؾ حتؼقؼ مؽاشب صخصقة  (حماربة افػساد :5

،ؾؼد حتقل افػساد إػ أداة فتسقر احلقاة افققمقة مـ خالل ذاء افقالءات، ودمـقد افتابعغ وخدمة 

ادصافح افضقؼة ، وهق ما يتسبب بنحداث ؾجقة حؼقؼقة بغ األؽـقاء وافػؼراء ذم ادجتؿع :ؾقمدي 

 تػاع افتقتر االجتامظل، وجلقء بعض افػئات إػ افعـػ واجلريؿة.إػ ار

رابعا: حرية افتعبر : تعد حرية افتعبر مـ مستؾزمات ظؿؾقة بـاء افسالم االجتامظل ذم أي جمتؿع : 

ألن افتعددية صػة ممثرة ذم تؽقيـ ادجتؿعات ، وال يتحؼؼ افسالم االجتامظل دون أن تتؿتع ـؾ 

 .  (1)ؿساحات متساوية ذم افتعبر ظـ آرائفا ومهقمفا وضؿقحفامؽقكات ادجتؿع ب

خامسا : افعدافة االجتامظقة : )) تعد افعدافة االجتامظقة رــا أشاشقا مـ أرـان افسالم االجتامظل. ال 

يؿؽـ أن يتحؼؼ شالم اجتامظل ذم أي جمتؿع إذا ـاكت أؿؾقتف حتتؽر ـؾ رء ، وؽافبقتف تػتؼر إػ ـؾ 

بغ افطرؾغ شقؽقن افسؿة افغافبة . وال يؼتك مػفقم افعدافة االجتامظقة ظذ  رء. افكاع

ادشارـة ذم افثروة ، وتقشقع ادؾؽقة فتشؿؾ ؿطاظات ظريضة مـ ادجتؿع ، واحلصقل ظذ كصقب 

ظادل مـ اخلدمات افعامة ، وفؽـ يؿتد فقشؿؾ ما يؿؽـ أن كطؾؼ ظؾقف " ادؽاكة االجتامظقة"، افتل 

ـ خالل ممذات واضحة مثؾ افتعؾقؿ. وتؼتيض افعدافة االجتامظقة أن حيصؾ ـؾ صخص تتحؼؼ م

ظذ ؾرصة حقاتقة يستحؼفا بجفده ، وظرؿف ، وهق ما يعـل اكتػاء ـاؾة أصؽال ادحسقبقة وافقاشطة ، 

 (2)افتل تعد افباب ادؾؽل فؾػساد.((

ده ظذ ممارشة افتعددية مـ كاحقة شادشا :إظالم ادقاضـة : حيتاج ادجتؿع إػ إظالم تعددي يساظ

ويؽشػ األمراض االجتامظقة وافسقاشقة وافثؼاؾقة هبدف معاجلتفا وافـفقض بادجتؿع وهـاك 

كقظان مـ اإلظالم :إظالم ادقاضـة : وهق افذي جيعؾ مساحة مـ براجمف هلؿقم ادقاضـ واإلظالم 

                                                             
 (13يـظر : افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي )  (1)

 (14يـظر : ادصدر افسابؼ )  (2)



 

   

 

اؾة ادقاضـة شقاء بتجاهؾ مهقم اآلخر هق ضد ادقاضـة : وهق اإلظالم افذي يؾعب دور ضد ثؼ

 .(1)ادقاضـغ ذم ادجتؿع ، أو بتػضقؾ ضبؼات معقـة مـ ادقاضـغ ظذ أخرى 

، (2)شابعا : ذاـرة افعؿؾ ادشسك : ويؼصد هبا تؾؽ افؾحظات افتارخيقة افتل تعز ظـ وحدة ادجتؿع 

 .(3)ت افقحدةؾادجتؿع حيتاج إػ تلـقد مستؿر ظذ ذاـرة افعؿؾ ادشسك فتذـر حلظا

  

                                                             

 (14يـظر : افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي)  (1)

 (15هذا افتعريػ اشتـتجتف مـ خالل ـالم افباحث : يـظر ادصدر افسابؼ )   (2)

 (15يـظر :ادصدر افسابؼ )  (3)



 

شلتؽؾؿ ذم هذا ادقضع  ظـ حتؼقؼ  افسؾؿ االجتامظل ذم اإلشالم وظـ كقع افعالؿة بغ مؼاصد  

 افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل وذفؽ مـ خالل مطؾبغ

 (شرة رشقل اهلل ) ادطؾب األول :اإلشالم وحتؼقؼ افسالم مـ خالل

 ادطؾب افثاين : كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل



 شقؽقن حتت هذا ادطؾب ثالث مسائؾ وـام يليت:

 ادسلفة األوػ : ؿاكقن افتغقر ذم ادجتؿع اإلكساين 

 حؼقؼة وهذه. افتغقر دائؿ بلكف يتصػ – وطائػ ذي متحرك جفاز ـلي –إلكساين إن  ))ادجتؿع ا

األجفزة ، بؾ وذم ـؾ رء ذم افؽقن ، فدرجة دمعؾـا ال كجد ؽضاضة أن  مـ حقفـا ما ـؾ ذم كؾؿسفا

كؼقل إن ـؾ رء ذم هذا افؽقن جديد ، بدال مـ افؼقل افؼديؿ " ال جديد حتت افشؿس " 

........ؾؼاكقن افتغقر هق األمر افقحقد افذي تسؾؿ ـؾ افعؾقم بلكف ال يتغر . وذفؽ يبدو واضحا 

ا ، ؾفل ذم تغر دائؿ ؾاخلزات تزيد وادعارف تساـؿ وافزيادة وافساـؿ ـؾفا مـ واؿع خزتـا ومعارؾـ

، وافذي هيؿـا أـثر مـ  حرـقةظقامؾ ممدية فؾتغر وافتطقر. وافتغقر ذم حد ذاتف ما هق إال ظؿؾقة 

أن وراء  هذا افتغقر هق شببف وافعقامؾ ادمدية إفقف ، شقاء أـاكت ذاتقة أم خارجقة ، ـام هيؿـا أن كعؾؿ

ـؾ حرـة ضاؿة تدؾعفا وأن هذه افطاؿة مستؿدة مـ مصدر مـ ادصادر وكستطقع أن كؾؿس ـؾ هذه 

احلؼائؼ ذم ادحقط افبققفقجل وافطبقعل واالجتامظل. وجمتؿع اإلكسان هق اآلخر جفاز متغر ال 

افزمـ افسابؼ يستؼر ظذ حال . ؾادجتؿع افقاحد يبدو ذم ـؾ زمـ ذم صؽؾ خمتؾػ ظام ـان ظؾقف ذم 



 

   

 

وؿد أؿر افؼران افؽريؿ بؼاكقن افتغر االجتامظل بقضقح ذم آيات ـثرة وردة بؿـاشبات ظدة (1)فف .((

﮹  ﮺   چ   مـفا ؿقفف تعاػ ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ۓ  ۓ  ﮲ ﮳   

ؾافتغقر ؿاكقن اجتامظل مبـل ظذ افكاع : إذ مـ خالل حرـة (2) چ﮻﮼﮽

افقجقد وادجتؿع يشتد افكاع وتتصادم ادػاهقؿ وافؼقؿ ، ويؽقن افبؼاء ووراثة األرض فألصؾح 

 چىئ       ىئ  ی  ی  ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  چـام ؿال تعاػ 

  ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ﮵   ﮶ چ  افعاؿبة فؾؿتؼغ ؾؼال شبحاكف وؿد بغ اهلل ان (3)

﮹      پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ؾاالختالف شـة ـقكقة ـام ؿال تعاػ (4)  چ﮸  

االختالف بغ بـل افبؼ  داخؾ  ، إذاكا (5)چٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ادجتؿعات شـة ـقكقة، ؾؿـ افذي يستطقع إدارة هذا اخلالف ادجتؿعل ؟هذا ما شقُجاُب ظـف ذم 

 ادسلفة افتافقة .

 ادسلفة افثاكقة : حؽؿ اإلشالم فؾؿجتؿع اإلكساين

شـة ـقكقة مثؾفا  إن شـة االختالف افؽقكقة ال تستطقع إدارهتا واإلمساك بلضراؾفا وحؾ مشؽؾتفا إال

وهذه افسـة افؽقكقة افتل حتسـ ؾـ اإلدارة بغ ادختؾػغ هل افؼيعة اإلشالمقة مـ خالل كصقص 

                                                             

 (25)1962شـة1ط افؼاهرة –أشس االجتامع االكساين فؾدـتقر حمؿد ظبدادـعؿ كقر ، دار ادعارف  (1)

 (251افبؼرة اآلية ) شقرة (2)

 (17شقرة افرظد اآلية ) (3)

 ( 128شقرة األظراف اآلية ) (4)

( ويـظر : مـفج افتغقر االجتامظل ذم االشالم فؾدـتقر حمسـ ظبد احلؿقد 119-118شقرة هقد اآليات ) (5)

 م1986 فسـة( 1226) بغداد -افقضـقة ادؽتبة ذم االيداع رؿؿ بال ط شـة بغداد – افزمان مطبعة –مؽتبة افؼدس 

(17) 



 

 

افؽتاب وافسـة : ألهنا)) ذيعة إهلقة أوجدها اهلل رب افعادغ ـام أوجد كظام افقجقد ، ؾفل جزء 

افؽقكقة أصبف ما تؽقن بؿسارات  مـ كظام افؽقن افعام وحؼقؼة مـ حؼائؼف افقاؿعقة . وهذه احلؼائؼ

افـجقم وادجرات افدؿقؼة ذم هذا افؽقن اهلائؾ ، بحقث فق اكحرؾت ظـفا ، حلؾ اخلراب بافعامل. 

واحلؼائؼ اإلهلقة ادقدظة ذم افؼيعة فق خرجت احلقاة ظؾقفا، ومل تصطبغ بصبغتفا ، ومل تتحرك ذم 

 عطؾ كظامًا ـقكقًا ظامً . جماالهتا الضطربت وتزظزظت واكحرؾت ،ؾلصاهبا صؾؾ ي

 چۉ ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  چوهذا هق معـك ؿقفف تعاػ:

(1)))(2) 

ؾحغ يطؿئـ أؾراد ادجتؿع افقاحد فؾؼاكقن افذي حياـؿقن بف باظتباره مستؿدا مـ وحل افسامء ، 

يدير أمقرهؿ فقست فف حؼقق زائدة ظـ حؼقؿفؿ وأكف مديـ هبذا افؼاكقن ديـقكتفؿ  وأن احلاـؿ افذي

وأن افؼايض افذي يتقػ افؼضاء ال يستؿد حؽؿف مـ اهلقى وفؽـ مـ ذيعة اهلل واخلقف مـ اهلل.. 

ظـدئذ تطؿئـ كػقشفؿ وتستؼر : ويؼقم افسالم االجتامظل ظذ أحد أرـاكف افسؾقؿة وهق : رــ 

 . (3)فعادفة ذم احلؽؿ وافؼضاء افضامكات ا

واإلشالم يضؿـ شالم حقاة افػرد وادجتؿع ذم آن واحد )) ؾافػرد واجلامظة ذم اإلشالم فقسا ظدويـ 

وفقسا كديـ . إكام مها خؾقة واحدة ذم صقرتغ : افػرد ؾردا . وافػرد مشسـا ذم مجاظة. وؿد كشلت 

اهلل ال مـ إكسان . ؾافػرد ال يؼع فؾجامظة  هذه افصقرة مـ ضبقعة اإلشالم واشتؿداد ذيعتف مـ

ذم اإلشالم واجلامظة ال تؼع فؾػرد.إكام خيضع افػرد وختضع اجلامظة فذفؽ افؼاكقن افإلهلل افذي 

يرظاهؿ. وحغ تتؼرر هذه احلؼقؼة يصبح أمـ افػرد افشخيص هق أمـ اجلامظة افؽع، وأمـ اجلامظة 

                                                             

 (71شقرة ادممـقن اآلية ) (1)

 ( 62مـفاج افتغقر االجتامظل ذم اإلشالم )  (2)

 (132( )م1993-هـ1413) فسـة12ط -افؼوق دار –يـظر : افسالم افعادل واإلشالم ،فسقد ؿطب  (3)



 

   

 

، ؾتحؽقؿ افؼيعة اإلشالمقة هق  (1)ض بقـفام وال اكؼسام .((افعام هق أمـ افػرد اخلاص ، بال تعار

افرــ األشاد ذم افسؾؿ االجتامظل ؾال كحتاج إػ تؾؽ األرـان افتل ذـرت شابؼا مـ ؿبؾ أهؾ 

افؼاكقن وافسقاشة :وذفؽ ألهنا مـتجة ظذ أشاس أن تؼيع افؼاكقن مـ حؼ افبؼ وظؾقف البد مـ 

 ؼف فتحؼقؼ افسؾؿ االجتامظل .أرـاٍن تراظك ذم افؼاكقن وتطب

 ( فؾسؾؿ االجتامظلادسلفة افثافثة : حتؼقؼ افرشقل افؽريؿ )

( حيؼؼ افسؾؿ االجتامظل ،وحياؾظ ظذ حقاة افـاس، حتك ذم حافة حربف مع فؼد ـان رشقل اهلل )

 ( افؽريؿة تعز ظـ حبف فؾسالم :أظداء افؼيعة اإلشالمقة، وفـرضب فذفؽ صقرا مـ حقاتف)

افصقرة األوػ : جعؾ افسؾؿ االجتامظل حاضـة فؾدظقة اإلشالمقة ذم بداية كشلهتا مـ خالل اهلجرة 

إػ احلبشة : وذفؽ فؾحػاظ ظذ صػقة ادممـغ مـ اضطفاد ادؼـغ مـ خالل افبحث ظـ مؽان 

( ) فذفؽ أرصدهؿ رشقل اهلل  (2)آمـ يعقش ؾقف ادسؾؿقن ريثام يشتد ظقد اإلشالم وهتدأ افعاصػة

( فقجقد اآلمـ وافعدل واكتػاء افظؾؿ فذفؽ أثـا رشقل اهلل ظذ احلبشة  ومؾؽفا افـجار بؼقفف)

)) فق خرجتؿ إػ أرض احلبشة ؾنن هبا مؾؽا ال يظؾؿ ظـده أحد وهل أرض صدق ، حتك جيعؾ اهلل :

و حتؼقؼ افعدل مـ أهؿ أرـان افسؾؿ االجتامظل ـام مر وهذا أؿرار مـ  (3)فؽؿ ؾرجا مما اكتؿ ؾقف ((

 ( بان افدظقة ال يؿؽـ هلا أكت تعقش إال ذم جمتؿع آمـ حيػظ هقية ادسؾؿ .افـبل )

                                                             

 (131-132ادصدر افسابؼ ) (1)

 شـة 2ط افؼاهرة –اإلشالمقة  وافـؼ افتقزيع دار –يـظر: افسرة افـبقية فؾدـتقر ظع حمؿد حمؿد افصاليب   (2)

 ( 1/231()م2223-هـ1424)

( ابـ هشام ذم افسرة  وؿال ظـف حمؼؼ افؽتاب )حديث حسـ(. ويـظر خترجف مػصال شرة افـبل ) أخرجف  (3)

بنذاف  افدار ذم افتحؼقؼ ؿسؿ افعؾؿقة وؾفارشف افؾغقية مادتف اظد  –البـ هشام حتؼقؼ ودراشة جمدي ؾتحل افسقد 

 (428-1/427)( 1995 -ه1416) شـة1ط ضـطا –دار افصحابة فؾتقزيع وافـؼ  -د. ؾتحل أكقر افدابقيل 



 

 

افصقرة افثاكقة : افقؾاء بافعفد مع حجؿ ادصائب : وتظفر هذه افصقرة جؾقة بعد ؾاجعة بئر معقكة 

ؿارءاً فؾؼران ـاكقا يبؾغقن دظقة اهلل ،بعد اتػاق وأمان أظطل فرشقل اهلل وافتل راح ضحقتفا شبعقن 

( فؽل يبعثفؿ مبؾغغ فديـ رب افعادغ فؽـفؿ ؽدروا ذم أثـاء افطريؼ ظـد بئر معقكة ،ومل يـجق )

مـفؿ إال اثـان :ـعب بـ افـجار وـان جرحيا فؽـف ظاش حتك اشتشفد ذم يقم اخلـدق ، واألخر هق 

مقة افضؿري  : وافذي أرس ثؿ ترك ؾؾام رجع ظؿرو ذم افطريؼ كزل بظؾ صجرة وجاء ظؿر بـ أ

رجالن مـ ادؼـغ ؾـزال معف ،ؾؾام كاما ؿام بؼتؾفام وهق يرى اكف ؿد أصاب ثلر أصحابف: وفؽـ 

(  مل يشعر بف ظؿرو ؾؾام جاء ادديـة وؿصة افؼصة افرجؾغ ـان معفام ظفد آمان مـ رشقل اهلل )

واكشغؾ بجؿع دياهتؿ مـ ادسؾؿغ  (1)()) فؼد ؿتؾت ؿتقؾغ ألَِدَيـَُّفام ((ؿال رشقل اهلل )ظـدها 

( خلطر كؼض افعفد وظدم اإليػاء بف ـان أصد حضقرا مـ . ؾاشتشعار افـبل )(2)وحؾػائفؿ افقفقد 

ام حزكف افعؿقؼ ظذ أصحابف ادغدوريـ الن افزيء ال يمخذ بجريرة ادجرم مفام ؾُحش إجرامف ـ

ژڑ  ڑ  ک   کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ             ڳڳ  ڱ    ڱ   چؿال تعاػ

، وهذا مما يـعش افسالم حتك ذم حافة احلرب بؾ هل رشافة فإلكساكقة أن حمؿدًا ) (3) چڱ  ڱ

                                                             

هـ( حؼؼف وظؾؼ ظؾقف وخرج 151أخرجف ابـ اشحاق ذم افسرة افـبقية / تـظر افسرة افـبقية البـ اشحاق )ت (1)

( ، ومما جاء ذم 2/382م )2224 -هـ 1424فسـة  1بروت ط –دار افؽتب افعؾؿقة  –أحاديثف امحد ؾريد ادزيدي 

ؿقل حمؼؼ ـتاب افسرة افـبقية البـ هشام جمدي ؾتحل افسقد : )) إشـاده ضعقػ ... وفؽـ أخرجف 

( ذم تارخيف بسـده ظـ ابـ إشحاق ظـ محقد افطقيؾ ظـ اكس بف . وهذا شـد رجافف ثؼات ، 2/546،547افطزي)

 (1299( رؿؿ افـص ادحؼؼ )3/166، وهق مدفس (( )فقال ظـعـة ابـ اشحاق 

 ؿسؿ – اخلرية ادمشسات دائرة –يـظر: افرحقؼ ادختقم فصػل افرمحـ ادبارـػقري ضبعة ديقان افقؿػ افسـل    (2)

 (276-275اإلرصاد اإلشالمل ط بال )

 (7شقرة افزمر : اآلية ) (3)



 

   

 

(  ال يريد ؿتؾ افـاس إكام هدايتفؿ فؾطريؼ احلؼ : واحلػاظ ظذ افعفقد وادقاثقؼ شبب رئقس ذم

 مـ ادجتؿعات كتائج احلروب فؽل تتؿتع بافسالم . حتققد ـثر

مؽة ؾاحتا : ؾؼد كال أهؾ مؽة  )افصقرة افثافثة : إظالن افعػق افعام ظـد دخقل افرشقل افؽريؿ ) 

ودظقتف ،ورؽؿ ؿدرة  )، مع أكقاع األذى افذي أحلؼقه بافرشقل ) )ظػقا ظامًا  مـ رشقل اهلل ) 

: )) " يا معؼ ؿريش ، ما ترون أين ؾاظؾ  )اجلقش اإلشالمل ظذ إبادهتؿ ، ؾؼال هلؿ رشقل اهلل ) 

بؽؿ ؟" ؿافقا : خراً / أٌخ ـريؿ وابـ أٍخ ـريؿ ، ؿال " ؾنين أؿقل فؽؿ ـام ؿال يقشػ إلخقتف 

﮲﮳چ: فعػق افعام حػظ ، وؿد ترتب ظذ هذا ا (2)اذهبقا ؾلكتؿ افطؾؼاء "((  (1)چےۓۓ

األكػس مـ افؼتؾ أو افسبل ، وإبؼاء األمقال ادـؼقفة واألرايض بقد أصحاهبا، ؾؾؿ تعامؾ مؽة ـام 

ظقمؾت ادـاضؼ األخرى ادػتقحة ظـقة فؼدشقتفا وحرمتفا ؾنهنا دار افـسؽ ومتعبد اخلؾؼ وحرم 

فؾسؾؿ االجتامظل بشؽؾ  )،  وال أدل مـ هذا افعػق ظذ ممارشة افرشقل افؽريؿ)  (3)افرب تعاػ

 ظؿع مع أكاٍس مارشقا معف أصد افتـؽقؾ وافعداوة ، ألكف افرمحة ادفداة فؾبؼية مجعاء .

  

                                                             

 (92شقرة يقشػ اآلية : ) (1)

 (385افرحقؼ ادختقم )  (2)

 (467-2/466يـظر افسرة افـبقية فؾصاليب )  (3)



 

 

 شقؽقن حتت هذا ادطؾب ثالث مسائؾ وـام يليت :

 ادسلفة األوػ : افتعريػ بافـسب األربعة :

كسب  (1)هـاك كسب تبغ كقع افعالؿة بغ األفػاظ وادعاين أوصؾفا ظؾامء ادـطؼ إػ أـثر مـ ظؼة

هيؿـا مـفا أربعة كسب فؽل تتجذ فـا ؾقام بعد كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل 

 وـام يليت:

ف ذم ادػفقم ، وال يـطبؼ أي واحد افـسبة األوػ :افتبايـ : وهل افـسبة بغ معـًك ومعـًك آخر خمافػ ف

مـفام ظذ أي ؾرٍد مما يـطبؼ ظؾقف اآلخر: مثؾ اإلكسان وافػرس ؾؿػفقم اإلكسان ؽر مػفقم افػرس 

 ،ـام أن ـؾ معـك مـفام ال يـطبؼ ظذ أي ؾرد مـ األؾراد افتل يـطبؼ ظؾقف اآلخر.

بغ معـك ومعـك آخر خمافػ فف ذم ادػفقم ، إال أهنام متحدان  افـسبة افثاكقة : افتساوي : وهل افـسبقة

: مثؾ ـؾؿتل "مسؾؿ" و"مممـ" ؾؿػفقم ادسؾؿ : هق ادستسؾؿ ذم افظاهر فام جاء بف (2)ذم افامصدق

( ؾفام خمتؾػان ذم ( أما مػفقم ادممـ : هق ادصدق ذم افظاهر فام جاء بف افرشقل)افرشقل )

 ذم احلؼقؼة مممـ هق وحده افذي يصح أن يطؾؼ ظؾقف ذم احلؼقؼة أكف مسؾؿ . ادػفقم إال أن ـؾ مـ هق

                                                             

تـظر افـسب بشؽؾ مػصؾ : ضقابط ادعرؾة وأصقل االشتدالل وادـاطرة، فعبد افرمحـ حسـ حبـؽة ادقداين ،  (1)

اإلمام افسعد افتػتازاين ظذ افشؿسقة ذم  وذح( 58-47( )م1993 - هـ1414) شـة 4ط دمشؼ –دار افؼؾؿ 

- هـ1434) شـة 1ط-وافـؼ فؾدراشات ادبغ افـقر دار –حتؼقؼ جادافؾف بسام صافح ادـطؼ فإلمام افؽاتبل 

(( األشاس ذم ادـطؼ  مؼايستفام ظـد ـؾقغ بغ ادتقاجدة افعالؿة أو افرابطة))  هل وافـسب(  175( )م2213

-هـ1434شـة )2ط فبـان -حزم ابـ ودار ـرـقك– أمر مؽتبة –فؾعالمة ادحؼؼ افشقخ أثر افديـ األهبري 

 (68م( )2213

افامصدق : هق أشؿ صـاظل ملخقذ ذم األصؾ مـ ـؾؿة " ما " االشتػفامقة، وـؾؿة "صدق " افتل هل ؾعؾ  (2)

 ماض ملخقذ مـ افصدق ؾقؼال ظذ ماذا صدق هذا افؾػظ ؟ ؾقؼال : صدق ظذ ـذا وـذا



 

   

 

افـسبة افثافثة : افعؿقم واخلصقص ادطؾؼ : وهل افـسبة بغ معـًك ومعـك آخر خمافػ فف ذم ادػفقم ، 

وأحدمها يـطبؼ ظذ ـؾ ما يـطبؼ ظؾقف األخر مـ أؾراد دون افعؽس مثؾفام مثؾ دائرتغ ـزى وذم 

دائرة صغرى ؾاحدمها اظؿ مطؾؼا مـ ؿريـف األخر مثؾ ـؾؿة "حققان " و "ؾرس" ؾاحلققان  ضؿـفا

اظؿ مـ افػرس ألكف يـطبؼ ظذ افػرس وؽره مـ احلققاكات أما افػرس ؾال يـطبؼ إال ظذ ذفؽ 

 احلققان ادعروف ؾفق اخص مطؾؼا مـ احلققان .

سبة بغ معـك ـّع ومعـك ـّع آخر، وـؾ افـسبة افرابعة : افعؿقم واخلصقص مـ وجف : وهل افـ

مـفام يـطبؼ ظذ بعض األؾراد افتل يـطبؼ ظؾقفا اآلخر ، ويـػرد باكطباؿف ظذ أؾراد ال يـطبؼ ظؾقفا 

اآلخر، ومثؾفام ـؿثؾ دائر تغ متالؿقتغ ذم بعض ـؾ مـفام : إذ بغ افدائرتغ إؾراد ـؾ مـفام تطابؼ 

ـؾؿتل " حققان " و أبقض" هذان ـؾقان :األول مـفام وهق  مـ وجف ؾؼط دون وجف آخر ـام ذم

احلققان يـطبؼ ظذ ـؾ ؾرد مـ أؾراد احلققان، شقاء ـان ابقض ـافدب األبقض أو ؽر ابقض 

ـافغراب األشقد ؾفق اظؿ مـ افبقاض بافـظر إػ هذا افقجف، وأما افثاين: وهق األبقض ؾفق يـطبؼ 

ن أو مجاد أو كبات ؾفق أظؿ مـ احلققان باظتبار هذا افقجف، ؾفق ظذ ـؾ ما ـان ابقض شقاء ـان حققا

يـطبؼ ظذ افدب األبقض وافقردة افبقضاء وافسؽر ؾفام يتطابؼان ذم بعض األؾراد ـتطابؼفام ذم افدب 

األبقض :ؾفق حققان وفقكف أبقض ويتػارؿان ذم أؾراد أخرى ـام ذم افغراب ؾفق حققان وفقس ابقض 

فقس حققان. ؾفذه افـسب مفؿة دعرؾة كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؽر ؾفق ابقض و

 وافسؾؿ االجتامظل وـام يع :

 ادسلفة افثاكقة :بقان كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل 

 إن كقع افعالؿة بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ االجتامظل تؽؿـ ذم كسبتغ اثـتغ:

يعة أظؿ مطؾؼا مـ افسؾؿ االجتامظل ألهنا تسعك فتحؼقؼ افرضوريات ) األوػ : إن مؼاصد افؼ

حػظ افديـ وافـػس وافعؼؾ وافـسؾ وافامل (واحلاجقات وافتحسقـقات أما افسؾؿ االجتامظل يسعك 



 

 

فتحؼقؼ أمـ افـػس ومـ ضؿـف آمـ افامل ومها مطؾبان مـ مطافب افرضوريات اخلؿس. ؾادؼاصد 

 سؾؿ االجتامظل ذم هذا االظتبار .افؼظقة اظؿ مطؾؼا مـ اف

افثاكقة : أما افـسبة افثاكقة بغ افسؾؿ االجتامظل وادؼاصد افرضورية ؾفل ظالؿة أو كسبة افعؿقم 

واخلصقص افقجفل: ؾفام يؾتؼقان ذم حػظ افـػس وافامل ،بافقشائؾ ادؼوظة دياكة،ـؽؾ افـصقص 

ؼ ،مقاؾؼة فؾؼيعة اإلشالمقة ذم ذفؽ افتجريؿ افؼاكقكقة افتل دمرم ؿتؾ افـػس وشؾب افامل بغر ح

بغض افـظر ظـ كقع افعؼقبة ، فؽـ افسؾؿ االجتامظل خيافػ ادؼاصد افرضورية بقشائؾ ؽر 

مؼوظة حلػظ افـػس وافامل ظذ حساب افديـ وافعؼؾ وافـسب وذفؽ مـ خالل مبدأ افسؾؿ 

ف ادطؾؼة وافتل مـفا حرية افردة ظـ االجتامظل ذم احلػاظ ظذ افعـك افبؼ مـ خالل حػظ حريات

ديـ اإلشالم أو افتسقية بـ ديـ اإلشالم واألديان افقثـقة ،  وافتل ؾقفا اكتفاك فؾؿؼصد األول مـ 

افرضوريات اخلؿسة وهق حػظ افديـ، وـذفؽ إباحة ذب اخلؿر وإباحة افزكا إذا ـان ممارشتف 

ع مـ افشذوذ اجلـز ؾادساس هبذه احلريات بافرضا مـ افطرؾغ وذم بعض ادجتؿعات إباحة أكقا

يعد خرؿا فؾعؼد االجتامظل فؾسؾؿ األهع :وهذا يعـل أن افؼيعة اإلشالمقة ؽر مصاكة اجلاكب مـ 

هذا افقجف ذم افسؾؿ االجتامظل، وختافػ "مؼاصد افرضوريات " "افسؾؿ االجتامظل" ذم إؿامة حد 

: وظؾقف ؾان مصطؾح افسؾؿ االجتامظل  (1)وذب اخلؿر افردة ظذ ادرتد ظـ ديـف وإؿامة حد افزكا

                                                             

مـ افػقىض وافػساد ، وحتؽؿ افرذيؾة ؾقف ،  هتدف افعؼقبة ذم اإلشالم )) اػ محاية افػضقؾة ، وصقاكة ادجتؿع (1)

وهتر افـػقس اجلاحمة وادـحرؾة مـ آثار افذكقب وادعايص ، وحتؿل ادصافح احلؼقؼقة واألشاشقة افتل ترجع إػ 

حػظ افديـ ، وحػظ افـسؾ ، وحػظ افـػس  ، وحػظ افعؼؾ ، وحػظ افامل. وهل  -األصقل اخلؿة وهل :

مؼقماهتا وأشسفا افتل ال تعد مقجقدة وجقدًا حؼقؼقًا وال يسقدها كظام إال بؿراظاهتا رضوريات احلقاة افبؼية و

وادحاؾظة ظؾقفا....(( ؾؼف ادعامالت واجلـايات فؾدـتقر ظبدافؾف حمؿد اجلبقري ،بعة وزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث 

 (2/6م(  )1989-ه 1429)( شـة1ط )-بقت احلؽؿة فؾـؼ وافسمجة وافتقزيع  –جامعة بغداد  –افعؾؿل 



 

   

 

ؾقف وجف إجيايب واألخر شؾبل ، ؾال بد أن يؽقن افتعامؾ مع مصطؾح افسؾؿ االجتامظل ذم طؾ حتؼقؼ 

 مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة وهذا ما شقبحث ذم ادسلفة افتافقة :

 ادسلفة افثافثة : حتؼقؼ افسؾؿ االجتامظل ذم طؾ مؼاصد افؼيعة

( كؾؿح هذا افتػريؼ بغ مؼاصد افؼيعة وافسؾؿ ـدما كؼرأ شرة افرشقل افؽريؿ حمؿد )ظ

االجتامظل أو باألحرى ـقػقة افتعامؾ مع افسؾؿ االجتامظل دون اإلرضار بؿؼاصد افؼيعة مـ 

(  ذم أحالؾف واالتػاؿقات افتل ـان يعؼدها ، ـام ذم خالل تكؾات افرشقل افؽريؿ  حمؿد )

ؾؼال  (1)افذي ـان ككة فؾؿظؾقم وهق مـ مػاخر افعرب وِظرؾاكاً مـفؿ بحؼقق اإلكسان افػضقل و

( : )) فؼد صفدت ذم دار ظبدافؾف بـ جدظان ما أحب أن يل بف مُحر افـعؿ ، وفق ُأدظك بف ظـف افـبل )

( هبذا احلديث ظـ افػرح وافرسور افذي أحس بف فؼد ظز رشقل اهلل ) (2)ذم اإلشالم ألجبت ((

اظة ظؼد ذفؽ احلؾػ : ألن احلؿقة ضد أي طامل مفام ظز ، ومع أي مظؾقم مفام هان ، هل روح ش

، (3)اإلشالم ، ؾقطقػة اإلشالم أن حيارب افبغل ذم شقاشات األمؿ وذم صالت األؾراد ظذ افسقاء

 وهق رـقزة أشاشقة فبـاء جمتؿع آمـ .

( يؼقم ظذ أشاس افتؼريب بغ فؽـ ذم حؾػ أخر أو مػقضات فعؼد اتػاق بغ رشقل اهلل )

( ظاما ويعبد أهلتفؿ ( أن يعبدوا ربف )اإلشالم واجلاهؾقة إذ ظرضت ؿرش ظذ رشقل اهلل )

                                                             

 (1/71يـظر افسرة افـبقية فؾصاليب )  (1)

رواه ابـ هشام ذم افسرة  وؿال ظـف حمؼؼ افؽتاب )حديث صحقح . وإشـاده مرشؾ(. ويـظر خترجف مػصال   (2)

وؿال األفباين : )) ؿؾت : وهذا شـد ( 1/182181( البـ هشام حتؼقؼ ودراشة جمدي ؾتحل افسقد )شرة افـبل )

صحقح فقال أكف مرشؾ. وفؽـ فف صقاهد ....( ؾؼف افسرة دحؿد افغزايل خرج األحاديث افعالمة حمؿد كاس افديـ 

 (1 رؿؿ هامش()58ص) بال ط افؼوق دار –األفباين 

 (58ؾؼف افسرة دحؿد افغزايل  ) (3)



 

 

حتك ؿال ؿائؾفؿ )) ياحمؿد هؾؿ ؾؾـعبد ما تعبد ، وتعبد ما كعبد ؾـشسك كحـ وأكت ذم األمر   (1)ظاما

مـف ، وإن ـان ما كعبد خرا مما تعبد ــت ؿد  ، ؾنن ـان افذي تعبد خرا مما كعبد ــا ؿد أخذكا بحظـا

.... (2) چٱٻ  ٻٻ پ پ پ چأخذت بحظؽ مـف ، ؾلكزل اهلل تعاػ ؾقفؿ :

وافـاطر إػ ضؾب ادؼـغ ذم   (3)وحسؿ اهلل مػاوضاهتؿ ادضحؽة هبذه ادػاصؾة اجلازمة.((

ظبادهتؿ هلل ظاما وأهلتؿ ظاما ربام يتسؾؾ إػ ذهـف أن هذا االتػاق ؾقف حؼـ فدماء ادسؾؿغ ظاما ـامال 

ومـ ادحتؿؾ ذم هذا افعام افذي شتقحد ؾقف ؿريش ظبادة اهلل  –أي حتؼقؼ دبدأ افسؾؿ االجتامظل  –

ـّ هذا افـظر واالحتامل ذم أن يـؼؾب ادجتؿع إػ جمتؿع إشالمل طاه را وباضـا وهق ادطؾقب ، فؽ

ؽاية افسذاجة الن ادقجف بغ اخلصقم هل مقاجفة  حجج ومبادئ ؿبؾ أن تؽقن مقاجفة ؿتال 

( بام يردون )وحاصاه( فؽان  إؿرارا بافؽػر وهزيؿة فإليامن : وشالح ، ؾؾق أؿر هلؿ رشقل اهلل )

ي أو ظسؽري يصطؾح ظؾقف افغرب ال بد مـ معرؾة معاكقف وظؾقف ؾؽؾ اتػاق اجتامظل أو اؿتصاد

وشز أفػاطف وما حتتؿؾف مـ كتائج ثؿ افتسؾقؿ فف إن مل خيافػ ذظـا احلـقػ أو افتسؾقؿ جلزئف احلؼ 

ورؾض جزئف افباضؾ إن ـاكت خمافػة فقجف مـ وجقه افؼيعة أو رؾضف باجلؿؾة إن ـان راؾضا 

 فؼظـا باجلؿؾة.

مـ ادصطؾحات افتل أكتجتفا حضارة  -ل أو افسؾؿ األهع :هق مـ هذا افباب أيوافسؾؿ االجتامظ

ؾنن ـان ؾقف رؾعا فؾظؾؿ واحلقػ وإحؼاق ادبادئ افعامة فؾحقاة مـ حػظ افـػس وافامل  -افغرب

                                                             

 (78يـظر :افرحقؼ ادختقم  )  (1)

 (2-1افؽاؾرون اآليات ) شقرة (2)

( ، ويـظر تػاصقؾ أشاكقد احلادثة : أشباب افـزول افقاردة ذم ـتاب جامع افبقان 79-78افرحقؼ ادختقم ) (3)

 دـتقراه رشافة –ه( ، مجعا وخترجيا ودراشة حسـ بـ حمؿد بـ ظع صبافف افبؾقط 312فإلمام ابـ جرير افطزي )ت 

 فسـة -وافسـة افؽتاب ؿسؿ – افعؾقا افدراشات – افديـ وأصقل فدظقةا ـؾقة –مؼدمة اػ جامعة أم افؼرى 

 (1151-3/1152( )ه1419)



 

   

 

واحلرية ادـضبطة، ـان اإلشالم معف، وان أظطك افسؾؿ االجتامظل احلرية حسابا ؾقق حدود اهلل 

ة اإلشالمقة ـان ذم حؼقؼتف دظقى ؾارؽة بؾ دظقى إػ  حرب ديـ اهلل  بقاشطة هذا راؾضا افؼيع

ادصطؾح افرؿقؼ اجلؿقؾ مصطؾح "افسؾؿ االجتامظل" ورؿة افقء ال تدل ظؼال ظذ ظدم إيذائف 

وظدواكقتف: ؾافثعبان رؿقؼة ادؾؿس فؽـ شؿفا األبقض افؾقن يؽدر احلقاة ويؽقن شببا الن تغادر 

 سد: ؾافعزة بـتائج ادصطؾحات ال بام تدظقف .افروح اجل

  



 

 

 وؾقام يليت كزز أهؿ كتائج افبحث وـام يليت :

مصطؾح حادث خرج ما بعد احلرب افعادقة افثاكقة ،أما  إن مصطؾح افسؾؿ االجتامظل  هق -1

ـّ طفقره ـؿصطؾح ذظل  مصطؾح مؼاصد افؼيعة ؾؿعـاه ـان مـذ بداية افبعثة افـبقية، فؽ

 .(1)أصقيل ذم افؼرن افثامـ اهلجري ظـدما ـتب ؾقف اإلمام افشاضبل ـتابف ادعروف ادقاؾؼات

ية إػ جمتؿعات خمتؾػة تتػاظؾ ؾقام بقـفا مصطؾح افسؾؿ االجتامظل ؿائؿ ظذ تؼسقؿ افبؼ -2

بقاشطة ذفؽ افعؼد االجتامظل ، أما مصطؾح مؼاصد افؼيعة ؾقـظر إػ افبؼية ظذ أشاس 

أهنا ـقان واحد خاصة ادسؾؿغ مـفؿ مع تقؾر أجقاء احلقاة افرؽقدة وافؽرامة اإلكساكقة فغر 

 ادسؾؿغ.

وحريتفا بغض افـظر ظـ افؼقؿ أما مؼاصد  مقضقع افسؾؿ االجتامظل افـػس اإلكساكقة -3

افؼيعة ؾؿقضقظاهتا أصؿؾ وتشؿؾ ضؿـا افـػس افبؼية بحرية مـضبطة مع ادحاؾظ ظذ 

ؿقؿة افـػس داخؾ ادجتؿع مـ خالل احلػاظ ظذ أحؽام افؼيعة وظالؿة افـػس بتطبقؼ تؾؽ 

 األحؽام .

يتلتك بتحؼقؼ أرـاكف افسبع وهل  حتؼقؼ افسؾؿ االجتامظل ذم ادـظقر افسقاد وافؼاكقين -4

وافعدافة  :اإلدارة افسؾؿقة فؾتعددية ، واالحتؽام إػ افؼاكقن ، واحلؽؿ افرصقد،وحرية افتعبر،

أما حتؼقؼ افسؾؿ االجتامظل ذم اإلشالم  وإظالم ادقاضـة ،وذاـرة افعؿؾ ادشسك، االجتامظقة،

                                                             

دزيد تػصقؾ أثر افشاضبل ذم إطفار مصطؾح مؼاصد افؼيعة  يـظر :افثابت وادتغر ذم ؾؽر اإلمام أيب إشحاق    (1)

- هـ1423)1ط ديب–ء افساث دار افبحقث فؾدراشات اإلشالمقة وإحقا -افشاضبل ، دجدي حمؿد حمؿد ظاصقر

 افقؿػ ديقان مطبعة – افؽبقز مفدي بشر فؾدـتقر – افشاضبل جفقد ذم ادؼاصدي ،وافػؽر( 131( )م2222

 ( ،59-57م( )2226 -هـ 1427شـة )1ط -اإلشالمقة وافدراشات افبحقث مرـز – افسـل



 

   

 

ؼقؼ افعدل االجتامظل ، بؿعـك أن ؾقتحؼؼ برــ واحد هق تطبقؼ افؼيعة وافذي يمدي إػ حت

 آفقة حتؼقؼ افسؾؿ االجتامظل ذم اإلشالم أشفؾ بؽثر مـ حتؼقؼفا ذم األكظؿة األخرى .

يشعر مػفقم افسؾؿ االجتامظل ـؿصطؾح ظرذم ألهؾ افؼاكقن أو افسقاشة بلكف يسعك إليؼاف  -5

قـقة بؽؾ ؾصائؾفا اجلفاد خاصة ذم أرض اإلرساء ؾؾسطغ احلبقبة ودمريؿ ادؼاومة افػؾسط

واالظساف بافؽقان اإلرسائقع بدظقى إؿامة مؼوع افسؾؿ األهع أو االجتامظل ذم ادـطؼة 

 وكبذ افعـػ.

افدفقؾ افذي أكتج مصطؾح مؼاصد افؼيعة هق االشتؼراء افتام دصادر افؼيعة وأحؽامفا ،  -6

ؾحات، هق ردت افػعؾ أما افدفقؾ افذي أكتج مصطؾح افسؾؿ االجتامظل أو ما يشابف مـ مصط

ظذ افقاؿع ادلشاوي فؾؿجتؿع وما ؾقف مـ طؾؿ وحروب ، ؾؿؼاصد افؼيعة دراشة فقء 

طاهر وهق أحؽام افؼيعة بنطفار ظؾؾ افتؼيع ؾقفا  ، أما ذم افسؾؿ االجتامظل ؾفل افبحث 

 ظـ أؾؽار وتصقرات ؿد ال تؽقن واؿعقة إلجيادها ظذ ارض افقاؿع .

( مبادئ افسؾؿ االجتامظل مـ خالل شرتف افؽريؿة خاصة فؽريؿ حمؿد )فؼد مارس افـبل ا -7

 ذم افقؾاء بافعفقد وادقاثقؼ وافعػق ظـد ادؼدرة .

( فؾحػاظ ظذ شالمة افدظقة مبدأ األمـ ادجتؿعل مـ ادبادئ افتل اظتؿدها افـبل حمؿد ) -8

 ف ذم ذفؽ افقؿت .اإلشالمقة مـ خالل هجرة ادسؾؿغ إػ احلبشة أرض افعدل واإلكصا

( مبدأ افسؾؿ االجتامظل افصحقح ؽر ادعارض دؼاصد افؼيعة  مـ أؿر افرشقل افؽريؿ) -9

خالل دخقفف ذم حؾػ افػضقل ؿبؾ افبعثة وثـائف ظذ هذا احلؾػ بعد افبعثة ، فؽـف رؾض 

افسؾؿ االجتامظل افـاؿص وادشقه وافذي ؾقف معارضة دؼاصد افؼظقة ـام ذم رؾضف فعرض 

 (  :بلن تعبد إهلف ظاما ويعبد آهلتفؿ )حاصاه( ظاما.ؿريش ظـد مػقضاهتا معف)



 

 

ظالؿة مؼاصد افؼيعة بافسؾؿ االجتامظل باظتباريـ األول : ظالؿة افعؿقم واخلصقص  -12

ادطؾؼ:وذفؽ ألن مؼاصد افؼيعة تشؿؾ افرضوريات واحلاجقات وافتحسقـقات ومـ ؿسؿ 

ن األخران يؿثالن جقهر افسؾؿ االجتامظل ؾافسؾؿ افرضوريات حػظ افـػس وافامل ،وهذا

االجتامظل أخص مـ هذا افقجف. االظتبار افثاين : افعؿقم واخلصقص افقجفل: وذفؽ ظـد 

ادؼاركة بغ كؼطة االفتؼاء ذم ادؼاصد افرضورية ذم حػظ افـػس وافامل وافسؾؿ األهع ألهنام 

قس ظؾقفا مماخذه ذظقة وال ؿاكقكقة( ،فؽـ  يؾتؼقان ذم حػظ افـػس افزيئة براءًة مطؾؼة )ف

رضورة حػظ افـػس وحػظ افامل تؽقكان أظؿ مـ افسؾؿ االجتامظل مـ خالل تؼيع 

افؼصاص دـ ؿتؾ كػسا وحد ؿطع افقد دـ رسق مال حمروزًا بؼوضف ادعتزة إلؿامة احلد 

ؾضالً ظـ افعؼد ظؾقف،وتؼيع اجلفاد فؾؿحاؾظة ظذ كػقس ادممـغ مـ أي أذى يؾحؼفؿ،

االجتامظل افذي يستـد ظؾقف افسؾؿ االجتامظل ذم حػظ افـػس وافامل ، ويؽقن افسؾؿ 

االجتامظل أظؿ مـ وجف مـ رضورة حػظ افـػس ورضورة حػظ افامل ذم تؼيع ؿقاكغ تـاذم 

افؼيعة اإلشالمقة مـ خالل إباحة افردة ظـ ديـ اإلشالم حػاطا ظذ كػس ادقاضـ وحريتف 

احتة احلرية ادطؾؼة دون افـظر فؾضقابط افؼظقة ـؼب اخلؿر، وافزكا ، وافتضققؼ ظذ ، اب

صعرة األمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر :مـ خالل افتسقية بغ األديان  أي افتسقية بغ ديـ 

 افتقحقد  اإلشالم وديـ افؼك وافقثـقة وهذا يؼقد إػ تبـل مبدأ افعؾامكقة احلاـؿة .

  



 

   

 

هذه بعض افتقصقات افتل جافت ذم خاضري ظـد إهناء افبحث ، ؾلؿسح ظذ افباحثغ افؽرام افؽتابة 

 ذم ادقاضقع اآلتقة :

 حتؼقؼ افسؾؿ االجتامظل مـ خالل ادعاهدات افـبقية.  -1

 هجرة احلبشة وافسؾؿ االجتامظل . -2

 أويص بدراشة افعالؿة بغ مػفقم افسؾؿ االجتامظل وافعؾامكقة. -3

افديؿؼراضقة بافسؾؿ األهع أو حتؼقؼ افسؾؿ األهع مـ خالل افديؿؼراضقة بغ ظالؿة  -4

 ادثافقة وافقاؿعقة.

 أثر افسؾؿ االجتامظل ظذ أحؽام افؼيعة)دراشة كؼدية(. -5

 أثر افسؾؿ االجتامظل ظذ ادؼاومة افػؾسطقـقة  -6

 أثر افسؾؿ االجتامظل ظذ أمـ إرسائقؾ  -7

 افؼاكقن ذم حتؼقؼ افسؾؿ األهع . واؿعقة اإلشالم  ومثافقة -8

  



 

 

  بعد افؼران افؽريؿ 

 ابـ ودار ـرـقك– أمر مؽتبة –األشاس ذم ادـطؼ فؾعالمة ادحؼؼ افشقخ أثر افديـ األهبري  .1

 (68( )م2213-هـ1434) شـة2ط فبـان -حزم

ه( ، مجعا وخترجيا 312أشباب افـزول افقاردة ذم ـتاب جامع افبقان فإلمام ابـ جرير افطزي )ت  .2

 ـؾقة – افؼرى أم جامعة اػ مؼدمة دـتقراه رشافة –ودراشة حسـ بـ حمؿد بـ ظع صبافف افبؾقط 

 ( .ه1419) فسـة -وافسـة افؽتاب ؿسؿ – افعؾقا افدراشات – افديـ وأصقل افدظقة

 .1962شـة1ط افؼاهرة –أشس االجتامع االكساين فؾدـتقر حمؿد ظبدادـعؿ كقر ، دار ادعارف  .3

- هـ1424 شـة 16ط دمشؼ –أصقل افػؼف اإلشالمل فألشتاذ افدـتقر وهبة افزحقع ، دار افػؽر  .4

  م2228

 م.1985ضبعة جديدة شـة  –بروت –افتعريػات فعع بـ حمؿد افؼيػ اجلرجاين ،مؽتبة فبـان  .5

دار افبحقث  -افثابت وادتغر ذم ؾؽر اإلمام أيب إشحاق افشاضبل ، دجدي حمؿد حمؿد ظاصقر .6

 ( .م2222- هـ1423)1ط ديب–فؾدراشات اإلشالمقة وإحقاء افساث 

 ؿبؾ مـ مؼدم بحث –حؼقق األخر ذم ضقء وثقؼة ادديـة ادـقرة تلصقؾ إشالمل دبدأ افتعايش  .7

 افسـة – ـربالء جامعة – افؼاكقن ـؾقة – احلؼقق رشافة جمؾة -جقاد ظؾققي خافد افدـتقر اددرس

 .م2212 افثاين افعدد – افرابعة

 – اخلرية ادمشسات دائرة –افرحقؼ ادختقم فصػل افرمحـ ادبارـػقري ضبعة ديقان افقؿػ افسـل  .8

 .اإلرصاد اإلشالمل ط بال  ؿسؿ

افسالم االجتامظل ذم ادجتؿع ادكي إظداد افدـتقر شامح ؾقزي ، افـاذ مرـز ماظت فؾدراشات  .9

  law.org-www.maat ادقؿع ظذ مك –احلؼقؿقة وافدشتقرية 

 (.م1993-هـ1413) فسـة12ط -افؼوق دار –افسالم افعادل واإلشالم ،فسقد ؿطب  .12

 – ادػتقحة افؼدس جامعة –سؾؿ االهع وافتقزيع افعادل فؾدخؾ ، أظداد ابراهقؿ خؾقؾ ظؾقان اف .11

  2598557482جقال:  -:ialian@qou.ebuافؽسوينبريد 2212-ه1433- ؾؾسطغ

 ادـقرة ادديـة – واحلؽؿ افعؾقم مؽتبة –افسرة افـبقية افصحقحة فؾدـتقر أـرم ضقاء افعؿري  .12

 ( م1994-هـ1415) شـة6ط

http://www.maat-law.org/
mailto:الكترونيialian@qou.ebu:-


 

   

 

دار  –هـ( حؼؼف وظؾؼ ظؾقف وخرج أحاديثف امحد ؾريد ادزيدي 151افسرة افـبقية البـ اشحاق )ت .13

 م 2224 -هـ 1424فسـة  1بروت ط –افؽتب افعؾؿقة 

 شـة 2ط افؼاهرة –اإلشالمقة  وافـؼ افتقزيع دار –افسرة افـبقية فؾدـتقر ظع حمؿد حمؿد افصاليب  .14

 ( 1/231()م2223-هـ1424)

 وؾفارشف افؾغقية مادتف اظد  –( البـ هشام حتؼقؼ ودراشة جمدي ؾتحل افسقد شرة افـبل ) .15

 –دار افصحابة فؾتقزيع وافـؼ  -بنذاف د. ؾتحل أكقر افدابقيل  افدار ذم افتحؼقؼ ؿسؿ افعؾؿقة

 ( .1995 -ه1416) شـة1ط ضـطا

 –ذح اإلمام افسعد افتػتازاين ظذ افشؿسقة ذم ادـطؼ فإلمام افؽاتبل حتؼقؼ جادافؾف بسام صافح  .16

 ( م2213- هـ1434) شـة 1ط-وافـؼ فؾدراشات ادبغ افـقر دار

 . بال ط افؼوق دار –ؾؼف افسرة دحؿد افغزايل خرج األحاديث افعالمة حمؿد كاس افديـ األفباين  .17

جلـايات فؾدـتقر ظبدافؾف حمؿد اجلبقري ،ضبعة وزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث ؾؼف ادعامالت وا .18

 .م( 1989-هـ 1429( شـة )1بقت احلؽؿة فؾـؼ وافسمجة وافتقزيع ،ط) –جامعة بغداد –افعؾؿل 

 افسـل افقؿػ ديقان مطبعة – افؽبقز مفدي بشر فؾدـتقر –افػؽر ادؼاصدي ذم جفقد افشاضبل  .19

 م( .2226 -هـ 1427شـة )1ط -اإلشالمقة وافدراشات افبحقث مرـز –

 ابـ دار –افؼقاظد األصقفقة ظـد اإلمام افشاضبل مـ خالل ـتابف ادقاؾؼات فؾدـتقر اجلقالين ادريـل  .22

 (م2222-هـ1423) شـة 1ط افؼاهرة– ظػان ابـ ودار افدمام-افؼقؿ

افؼاهرة ط بال افسـة بال حؼقؼ كخبة مـ افعامؾغ بدار  –فسان افعرب البـ مـظقر ، دار ادعارف  .21

 ادعارف .

 دار –هـ( حتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد هارون 395معجؿ مؼايقس افؾغة أليب احلسـ امحد بـ ؾارس )ت .22

  م1979 - هـ1399 شـة بال ط – افػؽر

اإلشالمل إدارة  افعؾؿ رابطة –مؼاصد افؼيعة تلصقال وتػعقال فؾدـتقر حمؿد بؽر إشامظقؾ حبقب  .23

 فسـة 213 افعدد –افدظقة وافتعؾقؿ شؾسؾة دظقة احلؼ ـتاب صفري حُمؽؿ افسـة افثاكقة وافعؼون 

 هـ1427

شـة  1األردن ط –مؼاصد افؼيعة ظـد ابـ تقؿقة فؾدـتقر يقشػ أمحد حمؿد افبدوي ،دار افـػائس  .24

 م 2222-هـ 1421



 

 

مؼاصد افؼيعة ذم ختصقص افـص بادصؾحة وتطبقؼاهتا ذم افػؼف اإلشالمل ، أليؿـ جزيـ جقيؾس  .25

 م( 2211-هـ 1432شـة ) 1األردن ط -األيقيب ،دار افـػائس

 افـقر ممشسة مقؿع ظذ –مؼال بعـقان : افسؾؿ االجتامظل وافعدافة االكتؼافقة فشؿخل اجلابري  .26

 افعـقان ظذ – واالظالم فؾثؼاؾة

http://alnoor.se/article.asp?id=260577#sthash.cz5ehqJg.dpuf 

 ادتؿدن احلقار مقؿع ظذ –مؼال بعـقان : دور افسبقة ذم تعزيز افسؾؿ األهع فصالح ظبدافعاضل  .27

 /http://www.ahewar.org : افعـقان ظذ

مؼال بعـقان : مػفقم األمـ ذم افؼاكقن افدويل افعام فؾدـتقر خؾقؾ حسغ أشتاذ افؼاكقن افدويل ذم  .28

واألبحاث اإلشسادمقة ظذ افعـقان :  فؾدراشات خاص مقؿع –اجلامعة افؾبـاكقة 

drkhalilhussein.blogspot.com 

 – افزمان مطبعة –تقر حمسـ ظبد احلؿقد مؽتبة افؼدس مـفج افتغقر االجتامظل ذم اإلشالم فؾدـ .29

 م .1986( فسـة 1226بغداد ) -اإليداع ذم ادؽتبة افقضـقة رؿؿ بال ط شـة بغداد

هـ( تؼديؿ ؾضقؾة افعالمة بؽر بـ 792ادقاؾؼات أليب إشحاق إبراهقؿ بـ مقشك افشاضبل )ت .32

بق ظبقدة مشفقر بـ حسـ آل شؾامن ، دار ظبدافؾف أبق زيد ضبط وتؼديؿ وتعؾقؼ وختريج ألحاديثف  أ

 م(1997-هـ 1417) شـة 1ط افسعقدية افعربقة ادؿؾؽة –ظػان 

مقشقظة افسقاشة ادمفػ افرئقس: رئقس افتحرير افدـتقر ظبدافقهاب افؽقايل  مدير افتحرير :  .31

 – وافـؼ فؾدراشات افعربقة ادمشسة –ماجد كعؿة مع جمؿقظة مـ األشاتذة صارـة ذم افتحرير 

 ( .م2229) فسـة 5ط بروت – افتجارة فؾطباظة ؿاكصق مصطػك ممشسة ضباظة

ورؿة بعـقان : كؼ ثؼاؾة افسالم وآفقة افتعايش افسؾؿل ورتؼ افـسقج االجتامظل إظداد وتؼديؿ أ.د  .32

جامعة افسقدان فؾعؾقم وافتؽؾـقجقا بافتعاون مع اهلقئة  -25/2/2213حاج أبا آدم احلاج ذم 

 ة افشبابقة افطالبقة دـاسة أبقل ظذ افعـقان :افؼقمق

http://sustech.edu/files/workshop/20130225124947186.doc  
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