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 القىاعد  الفقهية للتعايش السلمي
 ا.م.د. هىاء دمحم حسين احمد الخميمي

 الزحيم الزحم هللا بسم

 املسخخلص  

ى الاهدؽاس واظؼ العلمي الخػاٌؾ مفىلح        ىالً الحُاة في خخمُت ظمت َو  في له اؼاساث َو

اث الادًان ف له ًمؼ فيل والامان ألامً سهب في البؽش بىى ٌعحر ليي, الاوعاهُت والىظٍش  حػٍش

 .مخلاسب اإلاممىن  لىً آخش الى اخذَم مً اخخلف

ت العلمي الخػاٌؾ بؽشه الاخخالف بدخمُت ًامً الاظالمو   لاٌ,ف , الزي َى اـل الخىمُت البؽٍش

 للػاإلاحن آلًاث رلً في بن وؤلىاهىم ؤلعيخىم واخخالف وألاسك العمىاث خلم آًاجه ومً: ) حػالى

  الػام، الاحخماعي والخيافل التراخمب ًخم رلً...... ( 
 
ٌ  جدلُلا ٌ  للى ـلى هللا غلُه واله ) الشظى

  ".العماء في َمً ًشخمىم ألاسك في َمً اسخمىا: "(وظلم

م، دون  وافت آدم بجي مً ألاسك َزٍ غلى الحُاة، مػىاٍ والػِؾ  هؽػاس وغشف ,ومىدة  بإلفت  جفٍش

ٌ  بحن الػذاثُت الػالكت غً البذًل :ٌػجي ظُاسخي  والخػاٌؾ املخخلفت. ؤلاحخماغُت الىظم راث الذو

ت واإلاعاواة الػذٌ مً حى في بال ًخدلم ال العلمي  وساء مً اإلالفذ وؤن.  والػمل اإلاػخلذ في والحٍش

ػت لاـذإلا اوجدلُل ..ألاسك في الحلت الخالفت لخدلُم الخػاسف َى رلً  ًدفظ ان في الؽَش

كىاغذ فلهُت جىمم َزا الخػاٌؾ :  وفم وؤمىالهم، وؤغشالهم وغلىلهم وؤهفعهم دًنهم غليهم

...  وال لشاس , وكاغذة الفىشة  وكاغذة اللشس صحت ,وكاغذة الحلىق والالتزاماث ,منها كاغذة ال

    ممحزاث وظماث هبُنها في زىاًا البدث  لافت الى ان الخػاٌؾ العلمي ًمخلً ا
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 امللدمت 

م ,والحمذ له سب الػاإلاحن والفالة  بعم هللا الػظُم الزي اسظل سظله بالهذي والذًً اللٍى

 والعالم غلى هبِىا الشخمت اإلاهذاة للػاإلاحن .اما بػذ 

 الحُاة في خخمُت ظمت واغخبٍرالُه  هظش والىثحر الاهدؽاس واظؼالعلمي فان مىلىع الخػاٌؾ 

ىالً اث الادًان في له اؼاساث َو  والامان ألامً سهب في البؽش بىى ٌعحر ليي, الاوعاهُت والىظٍش

ف له ًمؼ فيل  .مخلاسب اإلاممىن  لىً آخش الى اخذَم مً اخخلف حػٍش

 آلًاث رلً في بن وؤلىاهىم ؤلعيخىم واخخالف وألاسك العمىاث خلم آًاجه ومً):حػالى لاٌف

 : }حػالى لاٌ,ف العلمي الخػاٌؾ بؽشه الاخخالف بدخمُت ًامً فاإلظالم(,1)...... ( للػاإلاحن
َ
ُم  ال

ُ
ْنَهاه ًَ 

 ُ
َ
ًِ  ّللا ًَ  َغ ِزً

َ
ْم  ال

َ
ْم  ل

ُ
ىه
ُ
اِجل
َ
ل ًِ  ِفي ًُ ً ْم  الّذِ

َ
م َول

ُ
ِشُحىه

ْ
خ ًُ ً ْم  ّمِ

ُ
اِسه ًَ ن ِد

َ
ْم  ؤ َُ و َبرُّ

َ
ىا ج

ُ
ْلِعى

ُ
ْيِهْم  َوج

َ
َ  ِبَن  ِبل

َ
 ّللا

ِدبُّ  ْلِعِىحَن  ًُ
ُ ْ
ْم ).. :حػالى ٌوكا,(2){ اإلا

ُ
َىاه

ْ
  وَحَػل

 
ُػىبا

ُ
َباِثَل  ؼ

َ
ىا وك

ُ
 َى يؤلاظالم ذًًفال ،(3...( )ِلَخػاَسف

ى وافت، الىاط دًً شاعي الزي الذًً َو  الؽشع لىابي مؼ مخىافلت مادامذ ؤلاوعان، مفالح ًُ

لت، لػلىد وؤمان عالمب ظله في الىاط غاػ ولزا. , والفىشة الاوعاهُت العلُمت الحىُف  بلي وٍى

 لىابي وفم اإلاعلمحن، وغحر اإلاعلمحن ججمؼ التي اإلاظلت َى الىاط بحن العلمي الخػاٌؾ فيها

لّذٍس ؤلاوعان ًدترم هظام ظل في جذوس  وكُم  . ٍو

ى الؽػىب، بحن العلمي الخػاٌؾ دًً َى ؤلاظالم  ًىشم ؤلاوعان، هشامت خفظ غلى ًدث الزي َو

دشؿ,بػما  بػمهم ؤلاوعاهُت ؤبىاء  كاثمت مىهجُت في اإلاعلم، وغحر اإلاعلم خلىق  اخترام غلى ٍو

 . سفُػت بظالمُت مبادت لمً البؽش حمُؼ واظدُػاب واإلاعاواة، الػذالت غلى

ٌ  غلى الخجاسب ؤزبدذ كذ  خ وى ما وال ـ الخاٍس َُ  ألامم مىظىمت غبر اإلاىفشمت، الخمعت الػلىد في ظ

  ًبذو ال الػالم ؼػىب بحن العلمي الخػاٌؾ وبىاء الفلح بكامت ؤن ـ اإلاخدذة
 
 خالٌ مً بال ممىىا

 جلبُت ًمىىه الزي ـ ؤلالهُت ألادًان بحن مً ـ الىخُذ الذًً َى ؤلاظالم وإن بالذًً، الاظخػاهت

ت الاخخُاحاث مخخلف  جمهُذ مً ؤلاظالم مىكف بُان ًدظى َىا ومً. الشاًَ الػفش في البؽٍش

                                                           
 22ظىسة الشوم الاًت  - 1
 8ظىسة اإلامخدىت الاًت  - 2
 13الاًت  الحجشاث ظىسة - 3
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والخػاٌؾ الاوعاوي بحن افشاد املجخمؼ وفم كىاغذ فلهُت واهظمت  الػالمي للعالم ألاسلُت

ت واخيام الهُت جىظم خُاة افشاد املجخمؼ في الذاخل والخاسج  ً فهم كفىس  ان ..دظخىٍس  مً الىثحًر

,  مؽترهت دًاهت وةًجاد ”الذًجي الدعامذ“ ؼػاس جدذ َادفت مداوالث وبشوص لذًىه ؤلاظالم ؤبىاء

 ؤجباع بحن شخىء ول فى الخلاء بإهه .خىإ الذًجى والخػاٌؾ  الدعامذ ًفهم ما هثحرا ألادًان وملخلى

ُاث فى الخمحز وهلُن املخخلفت، الذًاهاث  والخػاون  لالظخلشاس خذمت الذًيُت الخفـى

 الخفىؿ َزا فى بظالمي مفهىم جىلُذ بلى ملحت الحاحت فياهذ ,الاحخماغُحن

يخهي بخاجمت وكاثمت  هبُنها في بدثىا َزا بارن هللا في مبدثحن ومىالب ..حعبلهما ملذمت ٍو

 باإلافادس التي اغخمذث غليها في غملُت البدث الػلمي 

واخش دغىاها ان الحمذ هلل سب الػاإلاحن والفالة والعالم غلى ظُذ اإلاشظلحن وغلى اله وصحبه 

 احمػحن 

 املبحث الاول 

 مفهوم الخعايش السلمي

  ًبذو ال, الػالم ؼػىب بحن العلمي الخػاٌؾ وبىاء الفلح بكامت ؤن
 
 الاظخػاهت خالٌ مً بال ممىىا

 مخخلف جلبُت ًمىىه الزي ـ ؤلالهُت ألادًان بحن مً ـ الىخُذ الذًً َى ؤلاظالم وإن بالذًً،

ت الاخخُاحاث ذغى للعالم . .الشاًَ الػفش في البؽٍش  وىهه خىاب غالمي ًيبز الػىف ٍو

 الخعايش السلمي  املطلب الاول : حعزيف  

ى الحُاة، مػىاٍ والػِؾ. مػه غاػ: غاٌؽه: اللغت في الخػاٌؾ ٌػجي     ألاسك َزٍ غلى الػِؾ َو

م، دون  وافت آدم بجي مً  جفاغل وصن غلى وهي ,واإلاىدة ألالفت غلى الحُاة في الاؼتران وحػجي جفٍش

 ..الىشفحن بحن(4)اإلاخبادلت الػالكت وحىد ًفُذ الزي

ف( العلمي) ولمت جيىن  وغلُه , ًفضخي  العلمي الخػاٌؾ ومفىلح الخػاٌؾ، لىبُػت ماهذ ـو

زا ًلفذ به الخلاء ,زلافي ,الى حػاٌؾ ظُاسخي  , حػاٌؾ اكخفادي , وحػاٌؾ دًجي  خماسي .. َو

ت مً احل ان ٌعىد الامً والعالم في الػالم فُذلل غلى وحىد غالكت  اسادة اَل الادًان العماٍو

                                                           
 .٥٤٥ؿ" غِؾ" مادة ،واإلاىجذ ٦٤٦ؿ ٢ ج الىظُي اإلاعجم - 4
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 غً الىظشبحن وشفحن او اهثر بُنهما اظىاد واغخماد وفاثذة ,اي َىان غالكت جفاغلُت بُنهم بفشف 

فها ..اي الخالصم ب ؽا في حػاٌ غلُه ًىلم فال خالفه غلى وان وما حن الخػاٌؾ العالم جالصما راجُا.ـو

ل   الـا

ٌ  بحن الػذاثُت الػالكت غً البذًل ٌػجي ظُاسخي ؽػاسوغشف ه   الاحخماغُت الىظم راث الذو

 بحن الاحخماغُت الػالكاث ظاخت في اظخخذامه في للخىظؼ ماوؼ ؤي َىالً لِغ َزا ومؼ  املخخلفت،

 (5)واخذة دولت في ٥اإلالُمحن وبخاـت املخخلفت الذًاهاث ؤجباع

ت الػذٌ مً حى في بال ًخدلم ال العلمي والخػاٌؾ  وؤن , والػمل اإلاػخلذ فيو اإلاعاواة  والحٍش

ػت في  ..ألاسك في الحلت الخالفت لخدلُم الخػاسف َى رلً وساء مً اإلالفذ وجدلُم ملاـذ الؽَش

 وؤمىالهم. وؤغشالهم وغلىلهم وؤهفعهم دًنهم غليهم ًدفظان 

  السلمي الخعايش دلتا الثاوي : املطلب

ت غلى ان الخػاٌؾ بحن الىاط ًيىن بالعالم  اللشآهُتللذ اهذث الىفىؿ         والاخادًث الىبٍى

مىحه ليل الىاط دون جمحز بلىن او غشق  الاظالمي والىثام والاخترام بُنهم ..وىن الخىاب الذًجي

 (6)"البر خعً الخلم "او دًً ..وان الاخعان باإلاػاملت واإلاػاؼشة ًيىن مؼ الجمُؼ وفم مبذا

 :  , هذكز منها على الخعايش السلمي اللزآهيتالادلت كثيرة هي ..

ا: )حػالى كىله ظبداهه و - َها ًَ يُّ
َ
ًَ  ؤ ِزً

َ
ىا آَمُىىا ال

ُ
ىه
ُ
َىاِمحَن  و

َ
ِ  ك

َ
َهَذاءَ  لِِل

ُ
ِلْعِي  ؼ

ْ
  ِبال

 
ۖ 

َ
ْم  َوال

ُ
ْجِشَمَىى ًَ 

َىأُن 
َ
ْىم   ؼ

َ
ى   ك

َ
  َغل

َ
ال
َ
ىا ؤ

ُ
ْػِذل

َ
ىاۖ   ح

ُ
َى  اْغِذل َشُب  َُ

ْ
ك
َ
  ِللَخْلَىي   ؤ

 
َ  َواَجُلىاۖ

َ
َ  ِبَن ۖ   ّللا

َ
ِبحر   ّللا

َ
 ِبَما خ

ىَن 
ُ
ْػَمل

َ
 دمحم، وبشظىله باهلل آمىىا الزًً ؤيها ًا: زىاٍئ حل بزلً ٌػجي: حػفش ؤبى كاٌ ..(7)(ح

فاجىم ؤخالكىم مً لُىً  ججىسوا وال  وؤغذاثىم، ؤولُاثىم في بالػذٌ ؼهذاء هلل اللُامُ  ـو

شوا وال لىم، لػذواتهم ؤغذاثىم في لىم خذدث ما فخجاوصوا وؤفػالىم ؤخيامىم في  فُما جلّفِ

 بلى حمُػهم في اهتهىا ولىً  لىم، لىالًتهم ؤولُاثىم في وخذودي ؤخيامي مً لىم خذدث

                                                           
 وظػذ حالٌ ؼىقى: جشحمت العىفُتي، باالجداد الػلىم وؤوادًمُت الفلعفت مػهذ ؤظاجزة مً مجمىغت: والعالم الحشب مؽيلت - 5

خ، بذون  بمفش، الجذًذ الثلافت داس – سخمي  ٢١٥ؿ جاٍس
ت، ألاسبػحن ؼشح ًىظش : - 6 ا بياس دمحم للذهخىس  الىىٍو  (88) صهٍش
 8ظىسة اإلااثذة الاًت  - 7
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ي، ٌ  فةهه"  حػذلىا ؤال غلى كىم ؼىأن ًجشمىىم وال: " كىله ؤما .بإمشي  فُه واغملىا خّذِ : ًلى

  ًدملىىم وال
ُ
 مً غليهم فخجىسوا بُنهم، وظحرجىم فيهم خىمىم في حػذلىا ؤال غلى كىم غذاوة

 (8) .الػذاوة مً وبُنهم بِىىم ما ؤحل

ْم :" حػالى كاٌو  -
ُ
ى
َ
ْم  ل

ُ
ًِ  َوِليَ  ِدًُىى م (9" )ِدً  خش ,ًجب ان ًدترم فُه الا دًً  ,فليل فٍش

ْى :) حػالى كاٌو  -
َ
اءَ  َول

َ
ًَ  ؼ ًَ  َسبُّ َم

َ َ
ًْ  آل ْسِك  ِفي َم

َ ْ
ُهْم  ألا

ُّ
ل
ُ
ا و َذ  َحِمُػ 

ْ
ه
َ
إ
َ
ف
َ
ٍُ  ؤ ِش

ْ
ى
ُ
ىا َخَتى الَىاَط  ج

ُ
ىه
ُ
ي ًَ 

ِمِىحَن 
ْ
ٌُ (.10)( ُما ه زىاٍئ حل ًلى ُّ  ، دمحم ًا ًفذكً لً بهه: (وظلمواله  غلُه هللا ـلى) دمحم لىب

لّش  ًدبػً ولً ً ،وال بًاٍ بةهشاًَ ال ًفّذكً، ؤن سبً ؼاء مً بال به حئذ بما ٍو  بدـش

 غىذ مً به حئتهم ما غلى مفذكحن ، لً(  مامىحن ًيىهىا ختى الىاط جىٍش ؤفإهذ)رلً، غلى

ٌ  سبً؟ مش، بما فاـَذعْ : زىاٍئ حل له ًلى
ْ
 ولمت غليهم خَلذ الزًً اإلاؽشهحن غً وؤغشك جا

ت في الخفذًم بىبُىا الىٍش ًامىىن, ال ؤَنهم سّبً م ..وجترن لخلذًش فهىا معاخت مً الحٍش

 .(11)الباسي غض وحل 

َ  ِبَن :) حػالى وكاٌ -
َ
ُمُش  ّللا

ْ
إ ًَ  ٌِ َػْذ

ْ
ْخَعاِن  ِبال ِ

ْ
ُلْشَبى ِري َوِإًَخاِء  َوؤلا

ْ
 خث حػالىظبداهه و  هللاف. (12)(ال

 . وغحٍر معلم بحن جمُحز دون  الىاط حمُؼ غً والففذ الػفىغلى 

 :)حػالى وكاٌ -
َ
ُم  ال

ُ
ْنَهاه ًَ  ُ

َ
ًِ  ّللا ًَ  َغ ِزً

َ
ْم  ال

َ
ْم  ل

ُ
ىه
ُ
اِجل
َ
ل ًِ  ِفي ًُ ً ْم  الّذِ

َ
ْم  َول

ُ
ِشُحىه

ْ
خ ًُ  ًْ ْم  ِم

ُ
اِسه ًَ ْن  ِد

َ
 ؤ

ْم  َُ و َبرُّ
َ
ىا ج

ُ
ْلِعى

ُ
ْيِهْم  َوج

َ
َ  ِبَن  ِبل

َ
ِدبُّ  ّللا ْلِعِىحَن  ًُ

ُ ْ
 شخيء ول في الػذٌ ؤوحب حػالى هللا إنف..(13)(اإلا

 بل اإلاعلمحن، غحر مؼ الػذٌ غً اإلاعلمحن ًىه لم حػالى وؤهه خفمحن، ول وبحن ؤخذ، ول ومؼ

م م ؤمَش  .الػذٌ ؤي مػهم واللعي بليهم ؤلاخعان ؤي ببَر

                                                           
 108ؿ  اإلااثذة ظىسة جفعحر-الىبري  جفعحر - 8
 6 اليافشونظىسة - 9

 99ًىوغ  الاًت ظىسة  - 10
 220ًىظش :جفعحر الىبري لعىسة ًىوغ ؿ - 11
 90 الاًت الىدل ظىسة - 12
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ت   َوَحَضاءُ :)حػالى كاٌ -
َ
ئ ِ
ِّ   َظ

 
ت
َ
ئ ِ
ِّ َها َظ

ُ
ل
ْ
ًْ  ِمث َم

َ
ا ف

َ
َح  َغف

َ
ل ـْ

َ
ْحُشٍُ  َوؤ

َ
إ
َ
ى ف

َ
ِ  َغل

َ
  ِبَههُ  ّللا

َ
ِدبُّ  ال ًُ 

حَن  اإلِاِ
َ
ٌ  (14)(الظ ا, بلُه بظاءجه بلُه ؤظاء غمً غفا فمً: زىاٍئ حل .ًلى  ٌػاكبه ولم, له فغفَش

ى, بها  غلُه مثِبه وهللا, هللا غلى رلً غفٍى فإحش, هللا وحه ابخغاء كادس غليها غلىبخه غلى َو

ِدبُّ  ال ِبَههُ .) زىابه حَن  ًُ اإلِاِ
َ
ٌ (  الظ , الىاط غلى ًخػّذون  الزًً الظلم ؤَل ًدب ال هللا بن: ًلى

 .(15فُه) لهم هللا ؤرن ما بغحر بليهم فِعِئىن 

 : )ظبداهه وكاٌ  -
ُ
اْغف

َ
ْذ  َغْنُهْم  ف

َ
ف ـْ َ  ِبَن  َوا

َ
ِدبُّ  ّللا ْحِعِىحَن  ًُ

ُ ْ
 الػفى خث حػالى هللا ؤن. (16)(امل

 .وغحٍر معلم بحن جمُحز دون  الىاط حمُؼ غً والففذ

 :السىت من السلمي الخعايش أدلتو  

 بً غمشو  بً هللا غبذ غً بعىذٍ البخاسي  سوي: واإلاػاَذًً الىخاب ؤَل ظلم غً الىبي ههى -

 (.الجىت ساثدت ًشح لم مػاَذا كخل مً:)كاٌ (وظلم واله غلُه هللا ـلى) الىبي ؤن الػاؿ

 مػاَذا ظلم مً ؤال:)كاٌ (وظلمواله  غلُه هللا ـلى) الىبي غً صحُذ بعىذ داوود ؤبى سوي -

 ًىم حجُجه  فإها هفغ وُب بغحر ؼِئا مىه ؤخز ؤو واكخه فىق  ولفه ؤو اهخلفه ؤو

 (.اللُامت

 مىسخى ؤبى غً بعىذَما خعً بةظىاد داوود وؤبى ؤخمذ سوي: اإلاعلمحن لغحر الىبى دغاء -

 ؤن ًشحىن  (وظلم واله غلُه هللا ـلى) الىبي غىذ ًخػاوعىن  اليهىد واهذ: كاٌ ألاؼػشي 

 ٌ ٌ  فيان هللا، ًشخمىم: لهم ًلى فلح هللا يهذًىم: )لهم ًلى  .(17)(بالىم ٍو

 دوظا بن فلاٌ (وظلمواله   غلُه هللا ـلى) الىبي بلى الذوسخي غمشو  بً الىفُل حاء كاٌ -

 دوظا اَذ اللهم: )(وظلم غلُه هللا ـلى) الىبي فلاٌ غليهم هللا فادع وؤبذ غفذ ؤي َلىذ

شة ؤبي ألم ودغا ،(بهم وؤث شة ؤبي ؤم اَذ اللهم:)فلاٌ ٍَش  وؤظلمذ، حػالى هللا فهذاَا(  ٍَش

 غحر مؼ (وظلمواله  غلُه هللا ـلى) غذله مؼ َزا (.ؤمً ـلي) بىش ؤبي بذ ألظماء وكاٌ

                                                           
 40الاًتالؽىسي  ظىسة - 14
  487ؿ -ظىسة الؽىسي–جفعحر الىبري  - 15
 13 الاًت اإلااثذة ظىسة - 16
 (2739ظجن الترمزي سكم الحذًث ) - 17
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م واللشآن ال وهُف اإلاعلمحن ٌ  معلما وفطح يهىدًا ؤهفف الىٍش ٌ  وهض  ِبَها:)حػالى هللا كى

َىا
ْ
َضل
ْ
ه
َ
ًَ  ؤ ُْ

َ
ِىَخاَب  ِبل

ْ
َحّمِ  ال

ْ
َم  ِبال

ُ
َساَن  ِبَما الَىاِط  َبْحَن  ِلَخْدى

َ
ُ  ؤ

َ
  ّللا

َ
ًْ  َوال

ُ
ى
َ
اِثِىحَن  ج

َ
خ
ْ
ا ِلل ِفُم 

َ
 ومً ،(خ

 ؤمحر مؼ اللاضخي فػله وما اليهىدي، حاٍس مؼ اإلاباسن ابً ًفػله وان ما العلف ؤفػاٌ

ً . .غلي اإلاامىحن ا الىثحر في الخػامل الحعً مؼ الاخٍش  وغحَر

 بً غمشو  بً هللا غبذ غً بعىذٍ البخاسي  سوي: واإلاػاَذًً الىخاب ؤَل ظلم غً الىبي ههى -

 (18)(الجىت ساثدت  ًشح لم مػاَذا كخل مً: )كاٌ واله وظلم(  غلُه هللا )ـلىالىبي ؤن الػاؿ

 مػاَذا ظلم مً ؤال: )كاٌ( وظلم غلُه واله هللا )ـلى الىبي غً صحُذ بعىذ داوود ؤبى سوي -

 ًىمحجُجه  فإها هفغ وُب بغحر ؼِئا مىه ؤخز ؤو واكخه فىق  ولفه ؤو اهخلفه ؤو

 .(19)(اللُامت

 

 الثالث : مميزاث الخعايش الاوساوي   طلبامل

ض والعىت اإلاىهشة  دلتبػذ ظشد ا  الخػاٌؾجظهش لىا ممحزاث  الخػاٌؾ العلمي مً الىخاب الػٍض

ً ,و ,  خاحض ًىعش غمىما الخػاٌؾ, وىن العلمي الخػاٌؾ ػجيٌ ماراوهُف هخػاٌؾ مؼ الاخٍش

بحن الخػاٌؾ مً خالٌ اإلاماسظاث الحُاجُت ..والتي مً ممحزاتها : الىاط بحن خالفالاخ  ,ٍو

ٌ  الان  -1  الاخش؟كبل   مً ججشح ؤهذ جلبل فهل ,الاخش حشح جداو

لذ الُه ,ف -2  جفىاد ؤن ؤخذَم ٌػلمً ؤن جدب الا ,فلحرا هىذ ارااإلابادسة بخػلُم غحرن ما ـو

 .الفُذ الفلشاء بخػلُم ؤهذ فبادس ,؟العمً

 ان ختى ,والبالَت, العزاحت بيلماث جلزفه ؤو ,مىه حعفه ؤو, الاخش مً رحفغالخ تداولغذم م -3

ضغضع هفعِخه غلى ًازش رلً الن, مىه ؤفمل غلم جملً هىذ  .بً زلخه ٍو

 البدثفب  ,مً حؽاء  غلى الخجاوص  غذم بؽشه, حؽاء ما واوشح, حؽاء ما وغلل ,حؽاء فُما ابدث -4

ى شخيء ًىلفً  كذألهه , الخػاٌؾ ًيىن   .لً ىملهً َو

                                                           
 (6924)صحُذ البخاسي ,سكم الحذًث  - 18
 الفلح باب الجهاد، هخاب ،ظجن ابي داود الترمزي  - 19
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ىن غلى شخيء ,ف-5 بلغىن الىاط ,وال ًىَش  فال, وافشا هىذ ؤو مىخذا هىذ اراجىشح الافياس وآلاساء ٍو

اث ؤدلت مً جشاٍ ما اوشح بل, الاخش غلُذة حؽخم ؤو حعب  في له  وؤجشن ,جفىذَا ؤو جثبتها وهظٍش

اجه او الاخش إلالذظاث والؽخم الدعفُه الن ,ُاسخخالا  زا, والػذاوة الخىاخش ٌػجي هظٍش  ًيسجم ال َو

 .العلمي الخػاٌؾ مؼ

 فال البؽش لذي ؤظاظُت اخخُاحاث هىالًالاخخياس ممىىع في ول اؼياله في املجخمؼ العلمي .ف  -6

ا  جفػل .,مارا  ميانهم هىذ لى لىفعً فإهظش , لذًً جىفشث ارا جدخىَش

ً جلػى اإلاؽترواث في -7  املخخلف مؼ الخػامل حػجي فاألولى,  ؤـال مىحىدة اإلاىففالث وفي الػىاٍو

ىا واإلاؽترن غىىاها ىا غىىاها الاؼتران حػجي والثاهُت, جيٍى  .وجيٍى

لح ًجب ان ًلىد اإلاهام سحاالتها .واخخُاس -8  الػىىان ألن,  غىىاها مػً اخخلف وان ختى الـا

ٌ ,  والجبر العالح بلىة ال, وؤدلخه وشخه بلىة ًىدؽش  فحزوٌ الػلل ًجبر والثاوي الػلل ًداوي فاألو

ػخبر اإلاازش بضواٌ  .اوعاوي ال حػامل َو

 الثاوي حثاملب

 اللواعد الفلهيت للخعايش

اث مً ان             ػت فهم ًشوم والزي, ؤلاظالمي الفله في اإلاخبدش لشوٍس  بؽيلها ؤلاظالمُت الؽَش

,ولبي ؤلاخاوت ببػن اللىاغذ الفلهُت التي حعهل غلُه فهم  مً له البذ, الصحُذ ألاظاسخي

 حلب َى ؤلاخيام مً الشثِعت الغاًتاإلاعلمحن, وىن  الاخيام الفلهُت اإلاخػللت بإفػاٌ ,وجىبُم

  .غليها الىاط هللا فىش التي العلُمت فىشجه وفم, الاوعان غً اإلافاظذ ودسء اإلافالح

 ومنها ,منها بخيامها جفهم هثحرة حضثُاث غلُه ًىىبم الزي الىلي ألامش: الفلهُت اللىاغذ ان خُث

 مػفُت ظبُلها هفاسة ول هلىلىا ًخخق ما ومنها, بالؽً ًشفؼ ال الُلحن هلىلىا, بباب ًخخق ماال

ذ، بالػمىمُت جدعم  الفلهُت اللاغذة ان .(20(() الفىس  غلى فهي  الػمىمُت مً والهذف والخجٍش

ذ ذ اللاغذة، في بالحىم ًخػلم فالػمىم املجخمؼ، ؤفشاد بحن اإلاعاواة جدلُم َى والخجٍش  والخجٍش

   للخعايش السلمي ,في املطالب الاجيت  اللواعد الفلهيت  بيان ويمكن اللاغذة، في بالغشك ًخػلم

                                                           
اب غبذ الذًً جاج لؤلمام والىظاثش الاؼباٍ - 20  10/11(,  771ٌث)العبيي اليافي غبذ بً غلي بً الَى
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 كاعدة الصحت الاول : املطلب

 وجيىن  الػمل... صحت في الؽً ومىلىغها الصحت، غلى اإلاعلم فػل خمل حػجي : اللاغذة      

 الصحت مً واإلاشاد والػباداث اإلاػامالث ظاثش في ألامش وهزلً الاظخصحاب غلى خاهمت اللاغذة

 ظُذها كاٌ هما اللبُذ ملابل في ال الفعاد ملابل في الصحت فهزٍ ألازش غلُه ًترجب ما َى َىا

الت اخخفاؿ وال الغحر، مً الفادس الػمل غلى ألازش جشجِب َى الصحت ؤـالت مػجى: ألاظخار  أـل

ت بل اإلاامً، بػمل اإلاػجى بهزا الصحت  (21حمُؼ) خم في حاٍس

الت اخخفاؿ وال الغحر مً الفادس الػمل غلى الازش جشجِب َى الصحت اـالت مػجى  الصحت أـل

ت بل ,اإلاامً بػمل اإلاػجى بهزا ً بل اإلاعلمحن حمُؼ خم في حاٍس  اإلاىاسد بػن في اًما اليافٍش

يىن  افادٍ هما والامش,  البذف ,الػمل اـل اخشاص بػذ الػمل صحت َى اللاغذة في الؽً مخػلم ٍو

ان في  كاثمت الامىس  ار, والفاظذ الصحُذ بحن الجامؼ الػمل اـل اخشاص مً الصحت اـالت حٍش

ل.  وفعادٍ صحخه في وؼً الػمل اـل اخشص  فُما الصحت غلى الحمل غلى في الاؼُاء  فاأـل

مىً الاظخذالٌ غلى كاغذة الصحت. ىلُحن في رلً (..ٍو صحت الافػاٌ -الصحت )سغم اخخالف الـا

  :ًلي بما – ابخذاءوالاكىاٌ 

 مً الاحخىاب وحىب افادث.(22")ازم الظً بػن ان الظً مً هثحرا واحخيبىا":  حػالى كىله . 1

 الن جامت غحر الذاللت ان والخدلُم.  الصحت غلى اإلاعلم فػل خمل هدُجخه الزي الظً ظىء

  الصحت ٌعاوق  ال الظً خعً

ت.  2  كلبه مً الاًمان اهمار اخاٍ اإلاامً اتهم ارا:  (العالم غلُه الفادق ) غبذهللا ؤبي غً ما سٍو

 . (23) اإلااء في اإلالح ًىمار هما

 غلى اإلاعلم فػل خمل هدُجخه ان فُلاٌ ,الللب غً الاًمان ًزَب اإلاامً اتهام ان غلى دلذ

 . اإلاىلىب مً اغم الاتهام غذم ان والخدلُم الصحت

 .  (24)اخعىه غلى اخًُ امش لؼ:  .كىله )غلُه العالم( 3

                                                           
 ١٤١ الففدت - اإلافىفىي  العُذ - فلهُت كاغذة ماثت - 21
 .49ظىسة الحجشاث الاًت  -22
23 -3 ٌ  269  ؿ 2 ج:  اليافي اـى
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 ملابل في الحعً غلى اإلاعلم فػل خمل َى و.  الىحٍى اخعً غلى اإلاعلم فػل خمل غلى دٌ

 جامت غحر فالذاللت الفعاد ملابل في الصحت ال اللبُذ

 اللاغذة بهزٍ اإلاخمعىحن ان:  الجراقي املحلم كاٌ: )احماع الفلهاء والػلالء ( الاحماع والادلت مً  

 (25) والعىت والىخاب الاحماع بلى فيها ٌعدىذون 

 حمُؼ في اإلالل، حمُؼ مً وافت، الػلالء ظحرة هيالادلت غلى غلي اغخباس الصحت  غمذة ؤن

م، اإلاعلمحن مً ألادًان حمُؼ ؤسباب مً الػفىس، لت َزٍ غً ًشدع لم والؽاسع وغحَر  بل الىٍش

ل َزا ًىً لم لى: ًلاٌ ؤن ًمىً بل. مخػذدة ؤبىاب في ألاخباس مفاد َى هما ؤمماَا،  مػخبرا ألـا

 هالم في وسد وكذ .(26) الىظام اخخالٌ اغخباٍس غذم ًىحب بل ظىق، للمعلمحن ًلىم ؤن ًمىً ال

ً، الػلماء ت  آلاخٍش
ّ
 -:(27,منها ) ؤخشي  ؤدل

ل بن ـ1  .والعالمت الصّحت غلى ًلىم غمل   ول في ألاّولي ألـا

ً بن ـ2 ًّ ً   بيل الخذ  .وحب هما بالفػل اللُام ًلخضخي دً

 .الصّحت َى ألافػاٌ في الغالب بن ـ3

 .صحُذ بؽيل   باألفػاٌ ًلىم ؤهه فاغل   وّل  خاٌ ظاَش بن ـ4

ان غذم ألن الىظام؛ اخخالٌ دون  الحُلىلت باب مً ًإحي بالصّحت الػلل خىم بن ـ7  ؤـالت حٍش

ً ؤفػاٌ في الصّحت   ًاّدي آلاخٍش
 
 .الاحخماعي الىظام اخخالٌ بلى كىػا

ً ؤفػاٌ خمل غلى الػلالء وبىاء للمعلمحن والػملي اللىلي ؤلاحماع ًلىم ـ8  .الصّح  غلى آلاخٍش

ً ؤفػاٌ خمل غلى كاثمت العحرة ؤنخُث   باإللافت بر الػالم؛ غلالء ِكَبل مً الصّحت غلى آلاخٍش

خ اظخمشاس بلى  ألافػاٌ في الاهدؽاس مً واظػت بذاثشة جخمخؼ فةنها العحرة لهزٍ الىىٍل الخاٍس

                                                                                                                                                                      
24 -3 ٌ    269  ؿ 2 ج:  اليافي اـى
ٌ  مفباحًىظش: - 25 ى  .33 ؿ:  الاًام غىاثذ,  ؿ 3 ج الـا
ىاٌ إلاشجضخى الاهفاسي 178مجمىغت كىاغذ فله للؽُخ الاهفاسي ؿ - 26    ألاغظم، الؽُخ جشار جدلُم لجىت , 717\2,فشاثذ الـا

ػذ: وؽش  العُذ ,اللىاغذ الفلهُت,113\1الفلهُت إلاياسم الؽحراصي واللىاغذ .(ػ.َـ1381 كم، ،5ه ؤلاظالمي، الفىش مجمؼ/  ؼَش

ش ،288: 1 الفلهُت اللىاغذ البجىىسدي، خعً دمحم ضي  مهذي: جلٍش /  ػ.َـ1386 كم، ،3ه ما، دلُل اهدؽاساث دساًتي، ودمحم مهٍش

 َـ1428
 كم، ،1ه بظالمي، جبلُغاث دفتر اهدؽاساث مشهض/  خشاظان جبلُغاث دفتر ،91: 1 الغىاء، واؼف حػفش ؽُخللاللىاغذ  - 27

 َـ1422
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ٌّ  بُان ؤّي  الؽاسع كبل مً ًِشدْ  لم ؤخشي  هاخُت   ومً الذًيُت، واإلاػخلذاث وألاكىاٌ  الشدع غلى دا

 .غنها

بجى ؤفػاٌ ؤو ؤكىاٌ مً الػاكل البالغ ؤلاوعان ؤوحذٍ ما اًما , اللاغذة َزٍ غلى ألادلت مًو  ُُ  ف

 غحر ؤو هخابي وافش ؤو مخالف ؤو مامً معلم مً ،…له ولػذ ما هدى غلى وكىغها غلى فيها

 .(28)هخابي

 غذم مفادَا هدُجت بلىهفل  ـ الصّحت ؤـالت بزباث غلى ظبلذ التي اإلاخىّىغت ألادلت خالٌ مًف

 .باإلاعلمحن اللاغذة َزٍ اخخفاؿ

 "الضزر وال ضزار الثاوي : كاعدة " طلبامل

َن 
َ
ُػىَب  ؤ

ُّ
  الؽ

 
ِم، جىاكت

َ
  ِللَعال

 
ت
َ
ال َُ   ِللَخفاَِم  َوَم

 
ِؾ  َوُمِدَبت ٌُ ِزي العلمي ِللَخَػا

َ
ًْ  ال ِهِه  ِم

ْ
إ
َ
ْن  ؼ

َ
  ؤ

َ
َداِفظ ًُ 

ى
َ
ى املجخمؼ افشاد َحِمُِؼ  ُمَفاِلِح  َغل

َ
َظاط َغل

َ
اِغَذة ؤ

َ
 “ ك

َ
  َلَشَس  ال

َ
 مً سهً اللاغذة َزٍ. ”ِلَشاُس  َوال

ػت اسوان ػت ملاـذ جدفُل جلشس   فهي الؽَش  ًذخل و جخفُفها ؤو اإلافاظذ بذفؼ ؤلاظالمُت الؽَش

.  ،واإلااٌ والػشك والػلل والىفغ الذًً خفظ وهي:  الخمغ المشوساث بدفظ ًخػلم ما ول فيها

ىحب المشس  ًىفي هق وهي  مً وكىغه مىؼ رلً فِؽمل(,والخاؿ الػام المشس ) مىللا مىػه ٍو

ً ؤَىن  اخخُاس ومنها. اإلامىىت بالحذود ازاٍس واصالت الىكىع بػذ سفػه او الىكاًت باب , المشٍس

 غليها جشجب وان اللاغذة ًىافي ال باملجشمحن اإلاؽشوغت الػلىباث بهضاٌ  ؤن َىا بالزهش والجذًش

ى وؤغظم اغم لمشس  ودفػا غذال فيها الن, لشس  مت مً ؤلاظالمي املجخمؼ خماًت َو  بيل الجٍش

 .  ؤهىاغها

 الفلهاء هالم في ألاخباس ألن ، ألاخباس بفُغت الػباسة حاءث وان المشس  بصالت وحىب اللاغذة حػجي 

  وخشام ظلم المشس  والن.  للىحىب
 
 سفػه ووحب, ًلؼ ال ختى الىهي وحب ؼإهه َزا وان وما, ؼشغا

 (.   29)الفشد ًخق ما وول والىفغ والػشك باإلااٌ ًخػلم بهما المشاس ؤو والمشس .  وكؼ برا

                                                           
 202: 1الغىاء  اؼفو  - 28
( م2007-1428ٌ)4ه, دمؽم– الللم داس, الضسكا مفىفى الػالمت لها كذم ، الىذوي  اخمذ غلي ، الفلهُت اللىاغذ:  ًىظش-- 29

ت  دساظت,  لشاس وال اللشس  كاغذة اك, الشؼُذ مىخبت, الباخعحن  ٌػلىب 0د,  جإـُلُت و هظٍش -1419ٌ) الاولى الىبػت, الٍش

 كم ،(العالم غلُه) غلي اإلاامىحن امحر مىبػت ، الؽحراصي  مياسم هاـش,  الفلهُت اللىاغذ( . .م1999
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مت، الحُاة جدلُم غلى ًدث الزي ؤلاظالم دًً وخلُلت  الحّشٍِت غلى املحافظت خالٌ مً الىٍش

 املجخمؼ فئاث ظاثش بحن العلمي الخػاٌؾ وغلى للؽهىاث، بزاسة وال بلشاس بال وافت للىاط الػامت

 
 
ٌ  خمىغا ا: )في وحػالى ظبداهه الحم للى َها ًَ يُّ

َ
ْم  ِبَها الَىاُط  ؤ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ًْ  خ ش   ِم

َ
ه
َ
ى ر

َ
ث
ْ
ه
ُ
ْم  َوؤ

ُ
َىاه

ْ
 َوَحَػل

 
 
ُػىبا

ُ
َباِثَل  ؼ

َ
ىا َوك

ُ
ْم  ِبَن  ِلَخَػاَسف

ُ
َشَمى

ْ
ه
َ
ِ  ِغْىَذ  ؤ

َ
ْم  ّللا

ُ
اه
َ
ل
ْ
ج
َ
َ  ِبَن  ؤ

َ
ِبحر   َغِلُم   ّللا

َ
 آلاًت ؼشح وفي ،( 30()خ

مت  ما بلى الىظش دون  وافت للبؽش لػمىما بفُغت هذاء َى( الىاط ؤيها ًا) حػالى كىله ؤن هجذ الىٍش

ا) حػالى كىله وؤما. جمُحز دون  للىاط الحلُلي الىاكؼ فُه خاوب وكذ دًً، مً غلُه َم
ّ
 ؤي( به

ححي الىاحذ الخالم اللادس هللا هدً
ُ
مُذ، امل

ُ
 خللىاهم. )وألاسك العماواث ملالُذ بُذٍ الزي اإلا

زا الخخلُم، فترة اهخماٌ بػذ مً الشوح فُىم هفخىا ؤي( وؤهثى رهش مً  اخترجه الزي ؤها الخلم َو

  مىىم وؤحػل لىم،
 
ً َزا في اإلاخفشف وؤها وؤهثى، رهشا   وحػىاهم. )والخخلُم الخيٍى

 
( وكباثل ؼػىبا

  ؤي
 
زٍ. وؤلىاهىم وؤؼيالىم وؤخىالىم وجلالُذهم غاداجىم لىم بؽشا زا الفشوق َو  في الخىىع َو

ى مىه البّذ  مػجى   ًادًان والخلم الثلافت  وحػملىا وجتزاوحىا لخخػاٌؽىا ؤي( لخػاسفىا) حػالى كىله َو

 
 
 ؤؼاس الخفالل فهزا الػاإلاحن، لشب ولهم الىاط ًشحؼ ًىم اللُامت، ًىم الخفالل في والفاـل. مػا

 وحّل، غّض  هللا اجلى َمً اللُامت ًىم خحرهم ؤي( ؤجلاهم هللا غىذ ؤهشمىم بّن ) بلىله حػالى هللا بلُه

، ولم ًظلمه فلم ؤلاوعان ؤخاٍ وسخم الػباد، وبدلىق  بدله اللُام في حػالى هللا خاف ؤي  ًدلٍش

 باي ًمٍش فال.  ِغشله ؤو ؤسله ؤو ماله في ًلؼ ولم خله، في ًظلمه ؤو الػذاء له ًىفب ولم

        كىلي او فػلي جفشف

ٌ  كاٌ ٌ (. 31") جشاب مً وآدم آدم، بىى ولىم لىاط اايها(: "ؿ) هللا سظى لى  ال(: "ؿ) دمحم ظُذها ٍو

 بال ؤخمش غلى ؤظىد وال ؤظىد، غلى ؤخمش وال غشبي، غلى عجمي وال عجمي، غلى لػشبي فمل

  ؤلاظالم، فةّن  ألاظاط َزا وغلى(. 32") بالخلىي 
 
 التي والخاسحُت الذاخلُت ظُاظخه له ومبادت، دًىا

، الىاط ظاللها في ٌػِؾ
 
 واخترام ؤلاوعان، هشامت خفظ غلى حػامالتها في جشهض وهي الظُما حمُػا

                                                           
 13 آلاًت الحجشاث ظىسة - 30
 الىداع حجت خىبت في خذًث  - 31
ؽهشي  دمحم, الحىمت محزان  - 32  3629\4 الَش
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، اإلاعلم خلىق  زٍ وغحٍر ً الالشاس وغذم, واإلاعاواة الػذالت غلى مبيُت العُاظت َو  مىللا باألخٍش

. 

ٌ  اوللها ولمت( لشاس وال لشس  ال) ولمت  الضمان خىاحض لخخترق ( لى هللا غلُه واله وظلم ـ)الشظى

ت اظماع وجفً واإلايان  بذلُل : .غليهم حجت لخيىن  البؽٍش

 
 
 .هفؼ ولها بل للمشس  مىحبت لِعذ ؤلاظالم ؤخيام: فإوال

 
 
 بمىلم ٌعمذ ال اهه هما ,هفعه غلى لشٍس وختى , لآلخش ؤلاوعان بمشس  ؤلاظالم ٌعمذ ال: وزاهُا

 .والىبُػت الحُىاهاث غلى ختى المشس 

ٌ  كاٌو  ذ فاإلظالم ؤلاظالم في لشاس وال لشس  ال:( لى هللا غلُه واله وظلمـ)هللا سظى  اإلاعلم ًٍض

 
 
ذٍ وال خحرا   ًٍض

 
فت، ألاخادًث مً وغحٍر الحذًث َزا (.33)ؼشا   ًبحن الؽٍش

 
  كاهىها

 
ى غذم  غاما ,َو

 .الىاط غً المشس  ودفؼ فػلخه غً سدغه ًجب الىاط ؤخذ الّش  مً فيل ولزا .الالشاس مىللا 

  لِعذ ؤلاظالم في خيامان ألا 
 
ت، اخياما ُّ  بل الىلػُت، ألاخيام مً هثحر في الحاٌ َى هما حػعف

 مفعذة واهذ وإن الىحىب، ًلجن ملضمت مفلحت واهذ فةن واإلافعذة، اإلافلحت حاهب فيها ًشاعى

ى للػبُذ، بظالم لِغ حػالى هللا ألن الحشمت، حؽشع بالغت ذ بهم لىُف َو الخهم مفلحتهم ًٍش  .ـو

 فيل اهىاع المشس خشام بىق الىخاب والعىت .

  ؼشع , اإلاىىلم َزا ومً
 
 َىالً جيىن  وكذ .المشس  هدالت الىاسثت الحاالث في وسفػها, اخياما

ىا المشس، دفؼ مً ؤَم مفالح ا ًمىً وال بلىتها جبلى ألاخيام َو  وال الثاهىي  بالػىىان بلغاَئ

ً  ألن رلً( لشاس وال لشس  ال) كاهىن  فيها ًجشي  مً اإلافلحت الػامت الخػاٌؾ العلمي مؼ ألاخٍش

مفلحت ملفىدة , وهي الػِؾ الشغُذ والامحن ,وهبخػذ غً ول ما ًثر الجزاغاث وغذم لىدلم 

 .ول شخيء  مً ؤَم الػامت اإلافلحتالاظخلشاس الىوجي والىفسخي ف

اإلاالخظ لالخادًث الىبىٍت وكبلها الىفىؿ اللشآهُت ولها غامت جخاوب الىاط غمىما بذون رهش و 

 وللػاإلاحن .َعي ليل الىاط اإلاعلمحن او اإلاامىحن ,وىن الخىاب الدؽش 

                                                           
 ٣٣٤ الففدت - ٤ ج - الفذوق  الؽُخ - الفلُه ًدمٍش ال مً - 33
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، الىاط ظاللها فى ٌػِؾ التى والخاسحُت الذاخلُت ظُاظخه له ومبادت دًىا ؤلاظالمو 
 
 ال حمُػا

، اإلاعلم لحلىق  والاخترام ؤلاوعان هشامت خفظ غلى حػامالتها فى جشهض وهى ظُما زٍ وغحٍر  َو

ا:”حػالى هللا كاٌ واإلاعاواة، الػذالت غلى مبيُت العُاظت َها ًَ يُّ
َ
م ِبَها الَىاُط  ؤ

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ً خ ش   ّمِ

َ
ه
َ
ى ر

َ
هث
ُ
 َوؤ

ْم 
ُ
َىاه

ْ
ا َوَحَػل ُػىب 

ُ
َباِثَل  ؼ

َ
ىا َوك

ُ
ْم  ِبَن  ِلَخَػاَسف

ُ
َشَمى

ْ
ه
َ
ِ  ِغىَذ  ؤ

َ
ْم  ّللا

ُ
اه
َ
ل
ْ
ج
َ
َ  ِبَن  ؤ

َ
ِبحر   َغِلُم   ّللا

َ
ٌ . (34)”خ لى  ٍو

 ٌ  فمل ال(:”وظلم واله غلُه هللا ـلى) دمحم ظُذها البؽش لبحن العلمي والخػاٌؾ املحبت سظى

 ،(35)”بالخلىي  بال ؤخمش غلى ؤظىد وال ؤظىد غلى ؤخمش وال غشبي غلى عجمي وال عجمي غلى لػشبي

 متى: “كاٌ ؤهه ـ غىه هللا سضخي ـ الخىاب بً غمش ظُذها ؤلاظالم فى الثاوي الخلُفت غً حاء هما

ا ؤمهاتهم ولذتهم وكذ الىاط اظخػبذجم   ،”ؤخشاس 

 ؼىاسع في( العالم غلُه) ؤلامام وان خُث , اإلاىفىف الىفشاوي مؼ( العالم غلُه)غلي  ؤلامام وكفت

ى ًخىفف بشخق فمش.. اليىفت  ( العالم غلُه) فىكف العً، هبحر ؼُخ َو
 
 ما:  وكاٌ, مخعجبا

  سؤي  اهه ؤي ٌػلل، إلاً( مً)و ٌػلل، ال إلاا( ما)و َزا، مً ًلل ولم َزا؟
 
  ؼِئا

 
 ؤن ٌعخدم عجُبا

خىّفف وعجض هبر كذ هفشاوي بهه اإلاامىحن ؤمحر ًا: كالىاَزا؟.  شخيء ؤي فلاٌ مىه، ًخعجب  .ٍو

، وعجض هبر برا ختى اظخػملخمٍى.. ؤهففخمٍى ما(: العالم غلُه) ؤلامام فلاٌ  مً له احشوا جشهخمٍى

  اإلااٌ بِذ
 
 (36) ساجبا

 

 كاعدة الفطزة الثالث :  املطلب

ػت ػت ؤلاظالمُت، الؽَش فلذ ألنها ظهلت. ظمدت ظهلت ؼَش
ُ
  ؤلاوعان ملُاط غلى ف

 
 لفىشجه ووبلا

 ولبه غلُه ٌعهل ؤلاوعان خاحت ًلبي ما ول ؤن الىاضح ومً ،- والىفعُت الجعذًت - وخاحاجه

له، في الػىاثم واهذ مهما احله مً والػمل  هعب في واإلاؽاق اإلافاغب جدمل حاء َىا ومً وٍش

ا .و  الػلم وولب الشصق  غحَر

                                                           
 13ظىسة الحجشاث الاًت  - 34
ؽهشي , 35  3629\4محزان الحىمت .دمحم الَش
 1ح 19باب 49ؿ 11ج: الؽُػت وظاثل ًىظش :- 36
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 وول. افشادٍ غلى ًىىبم هلي مفهىم او, حضثُاتها غلى جىىبم ولُت كمُت الؽشغُت اللاغذةو 

 بالػلالهُت وجخفف, بُنهما الىاكػُت واليعبت,  والحىم, الفشلُت: غىاـش زالزت لها ؼشغُت كاغذة

ي، مىلىع راث كمُت وحىد حػجي فاللاغذة.  السليمت الفطزة مع والاوسجام
ّ
ل
ُ
 ًمىً بدُث ه

 كاغذة الفىشة غذ فُمىً. مىلىغها جدذ اإلاىذسحت الجضثُاث غلى فيها الىاسد الحىم جىبُم

م الاوعاوي لخفىحرا جىاظب والتي العلُمت الاوعان افػاٌ ول حؽمل غامت  الحعً مػشفت في اللٍى

 . واللبُذ

ت الفىشة لها وحؽهذ العلُم، الػلل مً حعخيبي كاغذة هي: الػللُت واللاغذة  البؽٍش

ت، ػت غلماء فيهم بما  وؼمىلها، ـذكها غلى الػلالء ًَخفم التي العٍى مىً ,الاظالمُت  الؽَش ان   ٍو

: مثل ازىان، فيها ًخخلف ال التي والىالمُت والفلعفُت اإلاىىلُت باللىاغذ الخمثُل غليهاًخفم 

 بال ًثبذ ال غلُه الىلل ًخىكف ما" وكاغذة ،(37)"ًشجفػان وال ًجخمػان، ال الىلُمان"   كاغذة

  (39)واحب فهى به بال الىاحب ًخم ال ما" وكاغذة (38)"بالػلل
 
 ًدىي  الػلىم مً غلم ول ؤن غلما

 .غنها الاظخغىاء ًمىً ال غللُت وكماًا كىاغذ

ف -  هللا بشبىبُت الاًمان غلى مفىىس  ؤلاوعان وىن و  شن فةرا. - اوعان ليل غام ـو
ُ
 مً لفىشجه ج

ملى وزلافاث خاسحُت مازشاث دون 
ُ
ه غلُه، ج

ّ
م ظُخخاس فةه له الزي الىٍش  الزي حػالى هللا بلى ًـى

 الِاوعان فةن. حػذًاث ؤو فشوق دون  الىاط مً غحٍر مؼ عالمب  ٌػِؾ بإن وؤمٍش وؤوحذٍ، خلله

 . بالجبلت به وحؽبث بالفىشة حػالى بلُه الخجإ خباثله جمام واهبدذ وظاثله حمُؼ اهلىػذ برا

  ِفىشةوال
 
 : لغت

ُ
لت

ْ
 اما ( .40)  الِخل

ُ
ا الِفىشة بؼ هي: اـىالخ 

َ
، الى ت الَعىيُّ

َ
  والِجبل

ُ
عخلُمت

ُ
ِلَم  التي اإلا

ُ
 خ

ضجه ؤلاوعان حبلت مً جيبؼ التي الافػاٌ جلً ياو ه ( .41)  غليها الَىاُط   بلى واإلاُل والخىفغ، وغٍش

ض  (42).والجاٍ اإلااٌ وخب الجيعُت، الغٍش

                                                           
ان - 37  387ؿ م1,2017ه امحر مىخبت– بحروث. لليلُىىي  مفىفى بً اظماغُل, البَر
ب - 38  32ؿ, بىالق مىبػت– اللاَشة اإلاهاحش العيخجي اللادس غبذ,  الىالم تهزًب ؼشح في اإلاشام جلٍش
م غبذ. الفلهُت اللىاغذ ؼشح في الىححز - 39 ذان الىٍش  181ؿ.م1.2001ه الشظالت ماظعت – بحروث. ٍص
 ؿ241مخخاس الصحاح  - 40
 339\10ًىظش :فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي  - 41
 15\1مفاَُم اللشان للعبداوي  - 42
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 : (43)والفطزة اهواع

ٌ  الشغباث: غام - ، وػلمها التي الحُىاهُت، واإلاُى
 
 الجيغ، بلى واإلاُل الىػام، بلى والشغبت حمُػا

 .رلً وغحر

 .ألاخالكُت لؤلمىس  بىبػه همُله ؤلاوعان، وحىد في اليامىت العامُت الشغباث: خاؿ -

 اهلىاغه غىذ ؤلاوعان، ؤن غلى هاـت ؤخش بأًاث رلً وؤًذ بمغحر، الخغُحر جلبل ال الفىشة؛ و

  بالذغاء سبه بلى ًخىحه ألاظباب غً
 
  وىهىا كالىا)) حػالى فلاٌ.(44)المدالت الذًً له مخلفا

 
 َىدا

  ببشاَُم ملت بل كل ، تهخذوا هفاسي  ؤو
 
ٌ  وما باهلل آمىا كىلىا. اإلاؽشهحن مً وان وما خىُفا  بلُىا ؤهض

ٌ  وما ػلىب وإسحاق وإظماغُل ببشاَُم بلى ؤهض ظباه َو
َ
 ؤوحي وما ، وغِسخى مىسخى ؤوحي وما ، والا

 فلذ به آمىخم ما بمثل آمىىا فةن. معلمىن  له وهدً منهم ؤخذ بحن هفشق  ال ، سبهم مً الىبُىن 

ى هللا فعُىفُىهم ؼلاق في َم فةهما جىلىا وإن ، اَخذوا  ومً هللا ـبغت. الػلُم العمُؼ َو

ى هللا في ؤجداحىهىا كل. غابذون  له وهدً ـبغت هللا مً ؤخعً  ولىم ؤغمالىا ولىا وسبىم سبىا َو

 (.45(() مخلفىن  له وهدً ؤغمالىم

زا فىشجه، وفي ؤلاوعان في مىحىد هللا، بىحىد ؤلاخعاط بن  هدى ؤلاوعان ًجزب ؤلاخعاط َو

في املحُي الزي ٌػِؾ فُه وبالخالي ًبػي جدلم العالم والاظالم في داخله و( 46).حػالى هللا

دفل غلى رلً   .ًدُي به مً مىحىداث  الخػاٌؾ العلمي مؼ ول ماب .ٍو

ت الىاط فىشة وؤن غذاوة، بُنها لِغ الؽػىب ؤن الفىشة ؤـل وفى   ال غليها خللىا التى العٍى

 ال التي والعػادة والشاخت املحبت، بلى الىحذان هذاء ألنها الؽػىب، بحن الخباغذ ؤو اإلاؽاول جخلم

ا:” حػالى كاٌ الهىي، وغُان مً الػذاوة جإحي بهما الؽػىب، بحن العلمي بالخػاٌؾ بال جخم  َداُوودُ  ًَ

َىاَن  ِبَها
ْ
  َحَػل

 
ت
َ
ِلُف

َ
ْسِك  ِفي خ

َ ْ
م ألا

ُ
اْخى

َ
َحّمِ  الَىاِط  َبْحَن  ف

ْ
  ِبال

َ
ِبِؼ  َوال

َ
د
َ
َهَىي  ج

ْ
ًَ  ال

َ
ِمل ُُ ِ  َظِبُِل  َغً فَ

َ
 ِبَن  ّللا

                                                           
 36الخىخُذ للمىهشي ؿ - 43
 .47 \7 محزان الحىمت ,دمحم الىباوباجي  - 44
 ١٣١ ـ ١٣٥ الاًت البلشة ظىسة- 45
 35الخىخُذ للمىهشي ؿ - 46
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 ًَ ِزً
َ
ىَن  ال

ُّ
ِمل ِ  َظِبُِل  َغً ًَ

َ
 العلمي، الخػاٌؾ ًدب فهى الفىشة غلى ؤلاوعان بلي برا ؤما ، (47)”ّللا

ٌ  لزلً خحر، ولها والفىشة  :” ظبداهه الحم ًلى
َ
َشة
ْ
ِ  ِفى

َ
ِتي ّللا

َ
َش  ال

َ
ى
َ
ْيَها الَىاَط  ف

َ
  َغل

َ
ْبِذًَل  ال
َ
ِم  ج

ْ
ل
َ
 ِلخ

 ِ
َ
ًَ  ّللا ِل
َ
ًُ  ر ً ُم  الّذِ ِ

ُّ لَ
ْ
ًَ  ال ِى

َ
َر  َول

َ
ث
ْ
ه
َ
  الَىاِط  ؤ

َ
ُمىَن  ال

َ
ْػل م ولزلً .(48)”ٌَ

ّ
م الىبي غل  غلُه هللا ـلى) الىٍش

ّمت( وظلم واله
ُ
 ظلم مً اإلاعلم: "فلاٌ حػالى، باهلل اإلاامً َى ومً الحم، اإلاعلم َى َمً ألا

ذٍ، لعاهه مً اإلاعلمىن   .(49)"وؤمىالهم دمائهم غلى الىاط ؤمىه مً واإلاامً ٍو

فعش ٌ  الفىشة َزٍ ٍو  ًىلذ مىلىد ول: “بلىله( وظلمواله  غلُه هللا ـلى) والعالم ؤلاظالم سظى

 العالم غلُه آدم هللا خلم ؤن مىز وافت البؽش دًً َى الزي ؤلاظالم دًً ؤي ،(50)”الفىشة غلى

 .العاغت كُام ختى

 ؤلاوعان ؤن وهي ؤال ؤلاوعان، ؤـل فى مىحىدة واكػت وخلُلت غظُمت، داللت الحذًث لهزا ان 

شن برا
ُ
ملى وزلافاث خاسحُت مازشاث دون  لفىشجه ج

ُ
م ظُخخاس فةهه ,غلُه ج له الزي الىٍش  بلى ًـى

 حػذًاث. ؤو فىاسق  دون  الىاط مً غحٍر مؼ بعالم ٌػِؾ ؤن وؤمٍش وؤوحذٍ خلله الزي هللا

 

 والالتزام" الحلوق  " اللاعدةالزابع : طلبامل

 ًدملنها ؤن الجباٌ ؤبذ حعام معاولُاث وخّمله ألاسك، في خلُفخه لُيىن  ؤلاوعان هللا خلم

 الىبحرة، اإلاعاولُت جدمله غلى ؤلاوعان َزا ًىّشم ؤن مً البّذ  ووان. ؤلاوعان وخملها منها وؤؼفلً

م ومً ألاسك، في هللا خلُفت بجػله ورلً ، حػله ؤن ؤًما الخىٍش
 
ت، ٌػجي والاخخُاس مخخاسا  الحٍش

. هللا مىده فلذ  ألاسك في هللا خلُفت ليىهه ؤلاوعان جدّملها، التي الىاحباث ملابل وفي
 
 وال خلىكا

ػت باواس جخإوش الحلىق  َزٍ ؤن ؼً  الحُاة هظام - ألاظاط في - هي التي ؤلاظالمُت، الؽَش

 .املخلىكاث ول بلى باليعبت

                                                           
 26ظىسة ؿ الاًت  - 47
  30ظىسة الشوم الاًت  - 48
 (4995ظجن اليعاجي سكم الحذًث ) - 49
 132\64بداس الاهىاس للػالمت املجلسخي  - 50
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ت ؤصحابها ومىذ الحلىق، َزٍ ـُاهت ؤلاظالمي الحىم معاولُت لمً ووان اتهم هعب فـش  خٍش

 ٌ ت غحر واملت خلىكهم غلى والحفى  الحلىق  كىاغذ و ..وفم مبذا الػذالت الاوعاهُت  مىلـى

 فی الجمیؼ جلضم و الػفىس، حمیؼ  فی ألافشاد حمُؼ حؽمل الىلػُت الحلىق  هلىاغذ ؤلاظالمُت

 ًاّمنها التي الحلىق  جىلعم و (.51)الحىم به زبذ ما: َى الفلهاء غىذ والحم الاحخماغیت . الحیاة

 : وافت افشاد املجخمؼ بلى ؤلاظالمي الحىم

 . الشخفُت الحلىق ( 1 

 .الاكخفادًت الحلىق ( 2

 .الاحخماغُت الحلىق ( 3 

 . العُاظُت الحلىق ( 4 

 .الذًيُت الحلىق (  5

، الػذٌ لمان حػّذ  اللشآن فی ان الحلىق 
 
 الذهیىی  اإلاىخی خلیلت حػخبر الىكذ هفغ فی و لشوسیا

 و بزاجه الاوعان ـلت هىاق فی الهذف فخدلیم .املجخمؼ و الفشد مفالح و ألاخشویت والىظشة

 فةّن  ألاظاط َزا غلی و. بجيعه الاوعان ـلت هىاق فی الحلىق  لهذف ألاسلیت یمّهذ باهلل ـلخه

عم اللشآن فی الحلىق 
ّ
ا  احخماغیت، بمىاـفاث جد  و الخػاون، و الظلم، غً الابخػاد الزاحی سمَض

 الفالح و الخلىی  لىیل وظیلت ألاَذاف َزٍ و. الذیً غً الزود و اإلاظلىم، غً الذفاع و العماح،

هه و الاوعان ؤبػاد لجمیؼ الشؼذ مؼ فامتزحذ ألاخشوی، و الذهیىی 
ّ
 اللىاغذ خفاثق ؤَّم  .جإل

 :هی (  ,52) الحلىكیت

 .الذوام و الؽمىلیت. 1

 .الالضام. 2

 .الخىفیز بممان الخمّخؼ. 3

 .املجخمؼ ؤفشاد مخاوبت. 4

 

                                                           
 .495ؿ  هفاسي،ألا  مشجضخى ،والؽهاداث  اللماء - 51
 فشحاد دمحم. والاظالمُت الىلػُت الحلىق  كىاغذ فاثقخ و,سجادي ابشاَُم للعُذ والحلىق  اللشان:ًىظش - 52
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 مبدا الزحمت الخامس :   املطلب

      
 
ٌ  ؤؼاع ،يؤلاظالم بالفىش الخػاٌؾ ألَمُت هظشا  الحب لغت (لى هللا غلُه واله وظلم ـ) هللا سظى

 وحه في جبّعمً: "(غلُت الفالة والعالم ) كىله في جخمثل والتي الىاط، بحن والىد وألالفت والىثام

م، الَىاط للاء ؤَن  .(53)"ـذكت ؤخًُ بىة، ؤخالق مً الىحه، ووالكت بالَخبعُّ ى الىُّ ر، مىاف َو  للخىبُّ

 ".للمىَدة وحالب

  ٌ  ؤلاوعاهُت في ؤخُه بلى هظش برا وؤلاوعان الحُاة، مخاغب خلفه ًدمل وحه ول بن الػلماء ًلى

 ؤهه اإلاهم. كفحرة لفترة ولى الحضن، غىه وؤرَب العشوس غلُه ؤدخل وحهه، في وجبّعم والذًً،

 آلاخش ؤخضان مً خفف ألهه والثىاب، ألاحش ًىاٌ لزلً الفشح، بظهاٍس في العبب وان وؤهه جبّعم

 الزي الؽػىب، بحن العلمي الخػاٌؾ رلً غً فُيخج. الىد له وؤظهش ؤلاوعاهُت في ؤخٍى َى الزي

ت، الخىمُت ؤـل َى  مً وألامان، باألمً وافت الؽػىب لخىػم غليها هدافظ ؤن ًيبػي التي البؽٍش

  الػام، الاحخماعي والخيافل التراخم خالٌ
 
ٌ  جدلُلا ٌ  للى : (لى هللا غلُه واله وظلم ـ) الشظى

 .(54)"العماء في َمً ًشخمىم ألاسك في َمً اسخمىا"

 ًدُُه الضبالت، ؤممه ًللي ًىلؼ الىبي ٌؽىف ًىم ول الجاس َزا يهىدي، حاس غىذ الىبي  وان 

 افخلذٍ ألاًام مً ًىم...دغٍى كاٌ غلُه، هخلق دغىا اصحابه كاٌ غىه، ظاهذ والىبي بالضبالت

اسجه الىبي فزَب مٍشن، اهه كالىا الىبي،  بىفل جيء الػىف، كلب الشخمت كلب كلبه الىبي. لٍض

اس الىبي اخزٍ ًبيي مٍشن  ًا ؤجبيي مػاد بً ظػذ له فلاٌ الىفل لبياء ًبيي الىبي ًبيي، ـو

 ٌ شخم ال ًشخم لم مً كاٌ. هللا سظى  مبذؤ صسع بشخمخه الىبي. الشخماء غبادٍ مً ًشخم هللا بن ًُ

 هي الىبي دولت وفي الىبي بىظش اإلاىاوىت اإلاىاوىت؟؟ هي ما ؤجذسي . ؤلاظالمي املجخمؼ ؤبىاء بحن الشخمت

)ـلى يالىب دولت في اإلاىاوىحن مبذؤ َى الشخمت مبذؤ. بػما بػمهم ًشخم اإلاىاوىىن . الشخمت مبذؤ

 ,  هللا غلُه واله وظلم(

 

 

                                                           
 (1956ظجن الترمزي ) - 53
 ١٢١ الففدت - ١١ ج - املجلسخي الػالمت - ألاهىاس بداس - 54
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 الخاجمت 

  ”العلمي الخػاٌؾ مفىلح -
 
  ؼػاسا

 
 الؽػىب بحن الذولُت الػالكاث ظاخت غلى مىشوخا

ذفا  العلمي الخػاٌؾ بلى اإلاػاـش الػالم في لؽػىبل فالبذ .بلُه ٌععى ميؽىدا َو

 املجخمػاث مفاثش ؤـبدذ خُث الػالمي، والعالم الثلت وبىاء والفلح والخفاَم

ت  ؤن ؼػب غلى ـ اإلاعخدُل مً ؤـبذ بل ـ العهل مً ٌُػْذ  لم بدُث الدؽابً مً البؽٍش

 .ألاخشي  واملجخمػاث   الؽػىب ظاثش غً الػضلت خُاة ًخخاس

الخػاٌؾ في مجخمؼ جممه دًاهت  مً خىىسة ؤهثر الذًاهاث املخخلفت ألامم بحن الخػاٌؾ -

 العالم وبىاء الاظخلشاس كبل ًإحي بالذاخل العالم وبىاء الاظخلشاس بن بر ،واخذة 

 الخػاٌؾ جممً ـُغت بلى الخىـل غلى ودولت مجخمؼ ول خشؿ زم ومً الخاسجي،

 ولعي.  بفىش ؤو الذًً مً هذيب ظىاء بها، املخخلفت الذًاهاث ؤجباع بحن والبىاء العلمي

ـادس مً اوعان  ذيحػ اي هشفن و.(الشخمتالىبىي ) بذؤالػمل باإلا  اظخمشاسالى  هذغى  -

 غلى اوعان .

 مً بالػلالء اخخفاـها دون  الصّحت، بلاغذة الػمل غلى الػلالء ولمتذ اجفل -

 .ول البؽش  حؽمل ؤغّم، هي بل اإلاعلمحن، وؤكىاٌ بإفػاٌ جخخق ال فهي..اإلاعلمحن

َق  ًجب -
َ
ل
َ
َخخ

َ
ًْ  ال اِث  ِم َُ ِب

ْ
ي، َظل اضخِ

َ
ى َوالترهحز اإلا

َ
اِث  َغل َُ ْعَخْلَبِل، ِبًَجاِب

ُ
ْن  اإلا

َ
ىَن  َوؤ

ُ
ي ًَ  

ُ
َذف ََ 

ِىٍَش  الجمُؼ
ْ
ى
َ
اِث  ج

َ
ك
َ
َفاِلح وحػِمَُم  الَخَػاُوِن، َغال

َ
ٌِ  َبْحَن  اإلا َو

ُػىِب، الذُّ
ُّ
اِث  َوْخل َوالؽ

َ
ف
َ
 الِخال

 .الِحَىاسِ  َغْبَر 

 زلافي, دًجي وحػاٌؾ,  اكخفادي حػاٌؾ,   ظُاسخي حػاٌؾ الى ًفضخي العلمي الخػاٌؾ  -

ت الادًان اَل اسادة الخلاء هىف..  خماسي ,  في والعالم الامً ٌعىد ان احل مً العماٍو

 َىان اي, وفاثذة واغخماد اظىاد بُنهما اهثر او وشفحن بحن غالكت وحىد غلى , ًذلل الػالم

فها الىظش غً بفشف بُنهم جفاغلُت غالكت  جالصما العلمي الخػاٌؾ بحن الخالصم اي.. ـو

ل في حػاٌؽا غلُه ًىلم فال خالفه غلى وان وما . راجُا  وفم كاغذة الصحت .الـا
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م     اللشان الىٍش

 ومً زم كاثمت اإلافادس: 

اب غبذ الذًً جاج لالمام والىظاثش الاؼباٍ .1  (,  771ٌث)العبيي اليافي غبذ بً غلي بً الَى

2.    ٌ  ,زلت الاظالم دمحم بً ٌػلىب اليلُجي , وبػت داس الحذًث  اليافي اـى

 ١٤٥٣ ,,جدلُم العُذ ابشاَُم اإلاُاحي ,دمحم الباكش البهبىدي  املجلسخي للػالمت الاهىاس بداس .3

 .م ١١٩٣ -

ان .4  .م1,2017ه امحر مىخبت– بحروث. لليلُىىي  مفىفى بً اظماغُل, البَر

ش بً دمحم ,حامؼ البُان في جفعحر اللشان,جفعحر الىبري  .5 ذ بً حٍش  غالب بً هثحر بً ًٍض

 ماظعت: الىاؼش ؼاهش دمحم ؤخمذ: املحلم( َـ310: اإلاخىفى) الىبري  حػفش ؤبى آلاملي،

 م 2000 - َـ 1420 ألاولى،: الىبػت الشظالت

ب  .6  مىبػت– اللاَشة اإلاهاحش العيخجي اللادس غبذ,  الىالم تهزًب ؼشح في اإلاشام جلٍش

  بىالق

 , داس اإلاحجت البُماء إلاىهشي ,الؽُخ مشجضخى ا الخىخُذ  .7

 فشحاد دمحم. والاظالمُت الىلػُت الحلىق  كىاغذ خفاثق .8

 َـ1422 كم، ،1ه بظالمي، جبلُغاث دفتر اهدؽاساث مشهض/  خشاظان جبلُغاث دفتر   .9

 البىغي العلمي مىسخى بً ظىسة بً غِسخى بً دمحم الترمزي؛ .)الجامؼ الىبحر( الترمزي ظجن .10

 م( 1996, داس الغشب الاظالمي)مػشوف غىاد بؽاس: املحلم, غِسخى ؤبى الترمزي،

 بً غلي بً ؼػُب بً غلي بً ؤخمذ اليعاجي؛الىبري(,  اليعاجي الىبري )ظجن عجنال .11

 -ؼلبي اإلاىػم غبذ خعً: املحلم ,اليعاجي الشخمً غبذ ؤبى دًىاس، بً بدش بً ظىان

 . ( 1421ٌ-2001)ممىبػت الشظالت

ت، ألاسبػحن ؼشح  .12 ا بياس دمحم للذهخىس  الىىٍو  , داس البؽاثش الاظالمُت .صهٍش

حر دمحم: املحلم الجػفي البخاسي  غبذهللا ؤبى بظماغُل بً دمحم ,البخاسي  صحُذ  .13  بً َص

 الىجاة وىق  داس: الىاؼش الىاـش هاـش
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 الػعلالوي الفمل ؤبى حجش بً غلي بً ؤخمذ , البخاسي  صحُذ ؼشح الباسي  فخذ   .14

 1379ٌ بحروث، - اإلاػشفت داس: الىاؼش الؽافعي

ىاٌ فشاثذ .15 ػذ: وؽش   ألاغظم، الؽُخ جشار جدلُم لجىت,  الاهفاسي  إلاشجضخى الـا /  ؼَش

 .ػ.َـ1381 كم، ،5ه ؤلاظالمي، الفىش مجمؼ

ت  دساظت,  "لشاس وال اللشس  "كاغذة .16  مىخبت, الباخعحن  ٌػلىب 0د,  جإـُلُت و هظٍش

اك, الشؼُذ  ( . م1999-1419ٌ) الاولى الىبػت, الٍش

: بحروث,مجمىغت بدىر في الخفعحر اإلاىلىعي , سجادي ابشاَُم للعُذ والحلىق  اللشان .17

 ،2007 ؤلاظالمي، الفىش لخىمُت الحماسة مشهض

 كم -, داس اليؽش ألاهفاسي  مشجضخىالؽُخ  ، والؽهاداث اللماء .18

ش , الفلهُت اللىاغذ .19 ضي  مهذي: جلٍش  كم، ،3ه ما، دلُل اهدؽاساث دساًتي، ودمحم مهٍش

 َـ1428/  ػ.َـ1386

 غلُه) غلي اإلاامىحن امحرمذسظت الامام  مىبػت ، الؽحراصي  مياسم هاـش,  الفلهُت اللىاغذ .20

 كم ،(العالم

– الللم داس, الضسكا مفىفى الػالمت لها كذم ، الىذوي  اخمذ غلي ، الفلهُت اللىاغذ  .21

 (م2007-1428ٌ)4ه, دمؽم

ضي  مهذي: دلُمج البجىىسدي، خعً دمحم العُذ, الفلهُت اللىاغذ .22  خعحن دمحم - اإلاهٍش

 ٌ.١٤١١: الىبؼ ظىت, ألاولى: الىبػت, الذساًتي

 دفتر اهدؽاساث مشهض/  خشاظان جبلُغاث دفتر ،الغىاء  واؼف حػفش للؽُخ اللىاغذ  .23

 َـ1422 كم، ،1ه بظالمي، جبلُغاث

 ٌ.1417,الىبػت الثالثت  اإلافىفىي دمحم واظم  العُذ – فلهُت كاغذة ماثت  .24

 الشاصي  الحىفي اللادس غبذ بً بىش ؤبي بً دمحم هللا غبذ ؤبى الذًً ًٍص, الصحاح مخخاس   .25

ت اإلاىخبت ,دمحم الؽُخ ًىظف: املحلم,(َـ666: اإلاخىفى)  بحروث الىمىرحُت، الذاس -الػفٍش

 .م1999/  َـ1420الخامعت،:,هـُذا –
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 باالجداد الػلىم وؤوادًمُت الفلعفت مػهذ ؤظاجزة مً مجمىغت: والعالم الحشب مؽيلت .26

 بمفش. الجذًذ الثلافت داس – سخمي وظػذ حالٌ ؼىقى: جشحمت العىفُتي،

ٌ  مفباح   .27 ى ش , الـا   ٌ . 1417, ه:الخامعتللبهعىدي ، الخىجي بدث جلٍش

داس الهادي .في بُان كىاغذ اظخيباه الاخيام , اخمذ بً دمحم مهذي الجراقي  الاًام غىاثذ  .28

ؼ .  للىباغت واليؽش والخىَص

 ؤخمذ/  مفىفى ببشاَُم) باللاَشة الػشبُت اللغت مجمؼ: إلاالفا , الىظُي اإلاعجم .29

اث  الذغىة داس: الىاؼش( الىجاس دمحم/  اللادس غبذ خامذ/  الٍض

 َـ1428 ,كم-الفادق ؤلامام ماظعت, لعبداوي,للؽُخ حػفش االلشان مفاَُم   .30

ه بً الحعحن بً غلي بً دمحم حػفش ؤبي ,الفذوق  الؽُخ,  الفلُه ًدمٍش ال مً  .31  بابٍى

 م1986-َـ1406 , بحروث-ألاغلمي ماظعت ,اللمي

غ مػلىف ,اإلاىبػت اليازىلُىُت  اإلاىجذ .32  بحروث .–في اللغت ,لَى

ؽهشي  دمحم, الحىمت محزان .33  ٌ.1422كم , –,داس الحذًث  الَش

  1417ٌ, ماظعت الاغلمي للمىبىغاث ,الىباوباجي خعحن  دمحم,  في جفعحر اللشان حزاناإلا .34

.  

م غبذ. الفلهُت اللىاغذ ؼشح في الىححز   .35 ذان الىٍش  الشظالت ماظعت – بحروث. ٍص

 .م1.2001ه

ػت , الؽُػت وظاثل  .36 , الػاملي الحش الحعً بً دمحم الؽُخ الى جدفُل معاثل الؽَش

 ماظعت اٌ البِذ إلخُاء الترار .

 

 

 

 

 


