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 )القىاعد الفقهية وأحرها يف التعايش السلمي( 
 د. رافد عبد الخالق صالح

 املقدمة

ً وؤصحابه  لى آله الُُبحن الُاهٍغ الحمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى ؾُض اإلاغؾلحن ٖو

 الغغ اإلاُامحن.

 وبٗض...

فال ًسفى ٖلى ؤخض الحاحت اإلالحت للؿلم والخٗاٌل الؿلمي بحن البكغ وافت وإن الخٗامل بالحؿجى 

 تهم وؤٖغاكهم وؤصًانهم.هى ألانل في الٗالكاث بحن الىاؽ ٖلى ازخالف مكاعبهم وزلافا

ٗاجه بالؿلم والؿالم والخٗامل بالحؿجى  وؤلاؾالم صًً اقخمل اؾمه ٖلى خغوف الؿالم وؤمغ بدكَغ

ت، ًلٌى حٗالى: ) اْحَىْذ واخترام اإلالابل، بل ختى ٖىض الحغوب وان الؿلم والهلح ؤولٍى
َ
ِم ف

ْ
ل َوِإْن َحَىُدىا ِللؿَّ

ِ ِبهَّ 
َّ

ى َّللا
َ

ل َٖ ْل 
َّ
َىو

َ
َها َوج

َ
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ُ٘ ال ِمُ  .(ُه ُهَى الؿَّ

مدؿاوون في ؤلاوؿاهُت ووؿبتهم  -مً خُث هم ؤهاؽ–وهبِىا ٖلُه الهالة والؿالم بّحن ؤن الىاؽ 

ت الجاهلُت : آلصم فلاٌ في الحضًث الصحُذ الظي عواه الترمظي َُّ
ّبِ
ُٖ ًا ؤيها الىاؽ، بن هللا كض ؤطهب ٖىىم 

م ٖلى هللا، وفاحغ قلي هحن ٖلى هللا وحٗاْمها بأبائها، فالىاؽ عحالن: بّغ  والىاؽ بىى آصم، وزلم  .جلي هٍغ

هللا: }ًا ؤيها الىاؽ بها زللىاهم مً طهغ وؤهثى وحٗلىاهم قٗىبا وكبائل لخٗاعفىا بن  هللا آصم مً جغاب، كاٌ

 .ؤهغمىم ٖىض هللا ؤجلاهم بن هللا ٖلُم زبحر{

ِٗل في بلض  ٌكاعهه فُه غحره مً اإلاىاَىحن، بل ختى بطا ؾافغ فهى وإلاا وان ؤلاوؿان احخماُٖا بُبٗه، َو

اصاتهم، لظا وان  ً، وهم ًسخلفىن في ؤلىانهم ولغاتهم وؤٖغاكهم وؤصًانهم ٖو ٗاٌل ؤهاؾا آزٍغ ؾُلخلي َو

جخيب لؼاما ٖلُه ؤن ًخٗاٌل مٗهم بالحؿجى ٖلى ان ال جظوب شخهِخه وصًىه، بل ًإزظ بسحر ما ً غي، ٍو

با ؤن جدىاٌو بٌٗ اللىاٖض الفلهُت هظه اإلاؿإلت وجبُنها    قغ ما ًإجُه. لظا ما وان غٍغ

وجانلها وجً٘ لها مٗالم وخضوصا، فجاء البدث في بُان هظه اللىاٖض وإبغاػ ما فيها مً ؤخيام فلهُت حٗجى 

يغع وال بالحالٌ والحغام والىاحب واملحغم في الٗالكاث ؤلاوؿاهُت، وهي ٖضًضة منها اللاٖضة الكهحرة )ال 
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ً( وغحرها  ً واحخىاب قغ الكٍغ يغاع( وكاٖضة )جهغف ؤلامام مىٍى باإلاهلحت( وكاٖضة )اجبإ زحر الخحًر

 مً اللىاٖض.

ٗت مً ههىم ماهضة لحلىق ؤهل الظمت وما ؤفاى الفلهاء فُما ًسو  هظلً ما وعص في الكَغ

ٗت في خف اث الخمـ خلىكهم وصًنهم ومٗخلضاتهم وججاعتهم، بيافت بلى ملانض الكَغ ٓها للًغوٍع

 )الضًً والٗلل والىفـ والٗغى واإلااٌ(.

 وللض حاء البدث في جمهُض ومبدثحن وزاجمت.

ت والِانُالخُت التي ًضوع خىلها البدث. فاث اللغٍى  اإلابدث ألاٌو خٌى الخٍٗغ

واإلابدث الثاوي خٌى اللىاٖض الفلهُت التي جضٖى بلى الخٗاٌل الؿلمي وجبحن ماهُخه وخضوصه وما 

ُت. ومً زم الخاجمت التي طهغث فيها ملخو البدث وؤهم ما  ٗت ؤلاؾالمُت مً ؤخيام قٖغ عجبذ ٖلُه الكَغ

 ًغمي بلُه. 

وزخاما، ٖسخى ؤن ًيىن هظا البدث مفُضا في جدضًض مالمذ وؤؾـ الخٗاٌل الؿلمي بحن ألافغاص مً 

     مسخلف ألاصًان ؤو مخفلها، مً زالٌ كىاٖض الفله ؤلاؾالمي.

        

  الباخث

 تمهيد

ٗت ؤلاؾالمُت ً صًىا ووضحذ  بحن الكغائ٘ التي ةالىخُض الكَغ حٗلذ مً خؿً الخٗامل م٘ آلازٍغ

بهما هى ليل  ، وهظا لِـ فلِ إلاً ًضًً به؛حىاهبه وعجبذ ٖلُه الىاحب والحغام ومً زم الثىاب والٗلاب

  مً ٌِٗل صازل صوله اإلاؿلمت بل وللبكغ ؤًىما واهىا وخُثما ناعوا.

فُما بُنهم والخظلل ٖلى بزىانهم، ووحههم بخىحيههم بلى زفٌ الجىاح ؤَّغث الٗالكت بحن اإلاؿلمحن 

 .م٘ غحرهماجبإ مياعم ألازالق في الخٗامل في الىكذ ُٖىه بلى 
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ذ الىو ؤو بقاعجه بلى  ت صلذ بهٍغ م والؿىت الىبٍى ؤنها عجبذ ألاخيام الىثحر مً ههىم اللغآن الىٍغ

 .1))نضها ومأالتها، وطلً مً زالٌ حلب اإلاهالح وصعء اإلافاؾضبالىٓغ بلى ملا

الغالب مً الحغمت بهما هى صف٘ مفؿضة مالػمت للفٗل ؤو جللُلها، وفي الىحىب حاء في ؤلاخيام: )

جدهُل مهلحت مالػمت للفٗل، ؤو جىمُلها، واهخمام الكإع والٗلالء بضف٘ اإلافاؾض ؤجم مً اهخمامهم 

والىهي ًٖ  ،وؾُلت بلى جدهُل مهلحت طلً اإلاٗغوفألامغ باإلاٗغوف  لظا فةن، (2)(بخدهُل اإلاهالح

لُه ًترجب ألامغ والىهي خؿب اإلاهلحت واإلافؿضة، فاإلاىىغ وؾُلت بلى صف٘ مفؿضة طلً اإلاىىغ ُترجب ، ٖو

وهظلً جترجب عجب ، جهغف الحيام والىالة ٖلى جغجب ما ًجلبه جهغفهم مً حلب اإلاهالح وصعء اإلافاؾض

اإلاٗىهاث واإلاؿاٖضاث ٖلى البر والخلىي ٖلى عجب مهالحها هما جترجب مغاجب اإلاٗاوهت ٖلى ؤلازم والٗضوان 

ما ؤمغ الحفاّ ٖلى خلىق مً ال ٌؿخُُ٘ اؾخدهاٌ خله ؤو الحفاّ ٖلُه، ؤ، ٖلى جغجبهما في اإلافاؾض

حلىق ًٖ الهبُان ههب الحيام ووالة ؤمىع ؤلاؾالم إلههاف اإلآلىمحن مً الٓاإلاحن وخفٔ الفلض 

ً والغائبحن  .(3)واملجاهحن والٗاحٍؼ

وإهل الظمت؛ فلض حاءث ٖضًض الىهىم التي خفٓذ خلىكهم  ؤما ما ًسو غحر اإلاؿلمحن؛

 ومهالحهم ومٗخلضاتهم وبُيذ واحباتهم، بل ختى غحر ؤهل الظمت هفاعا واهىا ؤو ؤهل هخاب.

صًخم منهم مىصة وهللا كضًغ وهللا غفىع عخُم * ٖسخى هللا ؤن ًجٗل بِىىم وبحن الظًً ٖا}ًلٌى حٗالى: 

ال ًنهاهم هللا ًٖ الظًً لم ًلاجلىهم في الضًً ولم ًسغحىهم مً صًاعهم ؤن جبروهم وجلؿُىا بليهم بن هللا 

اهغوا ٖلى  ًدب اإلالؿُحن * بهما ًنهاهم هللا ًٖ الظًً كاجلىهم في الضًً وؤزغحىهم مً صًاعهم ْو

 .(4){ىلهم فإولئً هم الٓاإلاىن بزغاحىم ؤن جىلىهم ومً ًخ

                                                           

ؼ بً ٖبض الؿالم الضمكلي، اإلاللب بؿلُان ألبي دمحم ٖؼ الضًً ٖبض ، 53م الفىائض في ازخهاع اإلالانضًىٓغ:  -1 الٍٗؼ

صمكم، الُبٗت ألاولى:  –هـ(، جدلُم: بًاص زالض الُبإ، صاع الفىغ اإلاٗانغ / صاع الفىغ 660الٗلماء )اإلاخىفى ؾىت 

 هـ.1416

ٖبض ، جدلُم: هـ(631 ؾىت آلامضي )اإلاخىفى الحؿً ؾُض الضًً ٖلي بً ؤبي ٖلي ألبي ،4/260ؤلاخيام في ؤنٌى ألاخيام  -2

 ؤحؼاء.  4، صمكم -بحروث /اإلاىخب ؤلاؾالمي، الغػاق ٖفُفي

 وما بٗضها. 140الفىائض في ازخهاع اإلالانض م -3

 .9-7ؾىعة اإلامخدىت/ آلاًت  4-
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ً: }ٖسخى هللا ؤن وعص في جفؿحر ابً هثحر: ) ًلٌى حٗالى لٗباصه اإلاامىحن بٗض ؤن ؤمغهم بٗضاوة اليافٍغ

ًجٗل بِىىم وبحن الظًً ٖاصًخم منهم مىصة{ ؤي: مدبت بٗض البغًت، ومىصة بٗض الىفغة، وؤلفت بٗض 

الجم٘ بحن ألاقُاء اإلاخىافغة واإلاخباًىت واملخخلفت، فُالف بحن الفغكت. }وهللا كضًغ{ ؤي: ٖلى ما ٌكاء مً 

وكىله حٗالى: }ال ًنهاهم هللا ًٖ الظًً لم ، )(1)(الللىب بٗض الٗضاوة واللؿاوة، فخهبذ مجخمٗت مخفلت

ًلاجلىهم في الضًً ولم ًسغحىهم مً صًاعهم{ ؤي ال ًنهاهم ًٖ ؤلاخؿان بلى الىفغة الظًً ال ًلاجلىهىم في 

ًً، واليؿاء والًٗفت منهم، }ؤن جبروهم{ ؤي: جدؿىىا بليهم }وجلؿُىا بليهم{ ؤي: حٗضلىا }بن هللا ًدب الض

 .(2)(اإلالؿُحن{

ًٖ ؤؾماء بيذ ؤبي بىغ امهنع هللا يضر، كالذ: كضمذ ٖلي ؤمي وهي مكغهت في ٖهض وعوي البساعي في صحُده 

ل، بط ٖاهضوا عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومضتهم م٘ ؤبيها، فاؾخفخذ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلالذ: ًا عؾٌى هللا بن ؤم ي كَغ

 .(3)(«وٗم نليها»كضمذ ٖلي وهي عاغبت ؤفإنلها؟ كاٌ: 

ج مً اإلاؿلمحن مً هؿىة ؤو هىان مً الٗلماء مً ّٖض مً فغوى الىفاًت: )بل ؤن  صف٘ يغع املحاٍو

ج ؤهل الظمت  . (4)(َٗام بطا لم جىضف٘ بؼواة ؤو بِذ ماٌ، ومثله مداٍو

وؤن ألامغ مدؿاٍو بحن  مً بىاء بِخه وما ال ًدم لظميًدم لوطهغ في غمؼ ُٖىن البهائغ فُما ًجىػ 

ؤهل الظمت في اإلاٗامالث واإلاؿلمحن ما حاػ للمؿلم ؤن ًفٗله في ملىه حاػ له وما لم اإلاؿلم وبِىه، فلاٌ: )

 .(1)(ًجؼ للمؿلم لم ًجؼ له

                                                           

 8/89جفؿحر ابً هثحر  - 1

 .8/90هفؿه  عاإلاهض - 2

الصحُذ املخخهغ مً ؤمىع  اإلاؿىضالجام٘ ) ،3183خضًث عكم  4/103صحُذ البساعي  .وطلً كبل ؤن حؿلم ؤمها - 3

دمحم ػهحر بً هانغ ، جدلُم: (هـ256 - 194)  بً بؾماُٖل البساعي الجٗفيدمحم ٖبضهللا (، ألبيعؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؾيىه وؤًامه

 ؤحؼاء.  9، هـ1422 :الُبٗت ألاولى، صاع َىق الىجاة، الىانغ

، هـ(794 ؾىت ٖبض هللا بضع الضًً دمحم بً ٖبض هللا بً بهاصع الؼعهصخي )اإلاخىفى ألبي، 3/37اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت  - 4

دُت صًيُت   ؤمغ هلي جخٗلم به مهالح  :الىفاًتفغى و  ؤحؼاء.  3، م1985 -هـ 1405 :الُبٗت الثاهُت، وػاعة ألاوكاف اليٍى

ت ال ًيخٓم ألامغ بال بدهىلها اإلاهضع هفؿه  .الىاخض وامخداهه بها فلهض الكإع جدهُلها وال ًلهض جيلُف ،وصهٍُى

3/33. 
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ش  ،اإلاؿلمحن بحن ْهغاويهى قامل ليل بوؿان ٌِٗل  بطبل ؤن ألامغ ال ًسخو بإهل الىخاب،  والخاٍع

ؤن واخضا مً املجىؽ وان هثحر اإلااٌ خؿً الخٗهض : )بدياًاث ووكائ٘ جثبذ طلً، منهااملجخمعي مليء 

لغى  ُٗي ؤصهان ؾغاحها ٍو ىفم ٖلى مؿاحضهم َو انهم ٍو ىسخي ٍٖغ لفلغاء اإلاؿلمحن ًُٗم حائٗهم ٍو

ج اإلاؿلمحن، فضٖا الىاؽ مغة بلى صٖىة اجسظها لجؼ هانُت ولضه فكهضها هثحر مً ؤهل ؤلاؾالم  مداٍو

ي بلُه بًٗهم هضاًا فاقخض طلً ٖلى مفخيهم فىخب بلى ؤؾخاطه قُش ؤلاؾالم ؤن ؤصعن ؤهل بلضن وؤهض

ٗت ومجاػاة املحؿً  فلض اعجضوا بإؾغهم، فظهغ قُش ؤلاؾالم ؤن بحابت صٖىة ؤهل الظمت مُللت في الكَغ

ل ؤلاؾالم بةخؿاهه مً باب الىغم واإلاغوءة وخلم الغؤؽ لِـ مً قٗاع ؤهل الًالٌ، والحىم بغصة ؤه

فهظه الحاصزت صلذ ٖلى الخٗاٌل والىئام الظي وان ًجم٘ اإلاؿلمحن وغحرهم،  .(2)(بهظا اللضع غحر ممىً

 ٖلماء اإلاؿلمحن وهٓغتهم بلى ملانض الضًً ومغامُه.وصلذ هظلً ٖلى خىمت وفله 

ا افخخدخم مهغا فاؾخىنى بطا ): بلىله ملسو هيلع هللا ىلصٗاملتهم بالحؿجى ؤمُغ خث ٖلُه اإلاهُفى هظلً فم  

ؤال مً )كاٌ: ؤهه ًٖ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص . وؤزغج ؤبى صاوص خضًثا صحُدا (3)(باللبِ زحرا فةن لهم طمت وعخما

ْلم مٗاهضا، ؤو اهخلهه، ؤو ولفه فىق َاكخه، ؤو ؤزظ مىه قِئا بغحر َُب هفـ، فإها حجُجه ًىم 

 وهى ٖىض مىجه وفي ونِخه إلاً بٗضه في ؤمغ الضولت اإلاؿلمت ، بل ؤن ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر(4)(اللُامت

ؤوصخي الخلُفت مً بٗضي بإهل الظمت زحرا، واإلاؿلمحن ومً ٌِٗل ٖلى ؤعيها لم ًيـ ؤهل الظمت فلاٌ: )

ش ، (5)(ؤن ًىفي لهم بٗهضهم، وؤن ًلاجل مً وعائهم، وؤن ال ًيلفىا فىق َاكتهم وهخب الفله والؿحر والخاٍع

                                                                                                                                                                                     

الحمىي الحىفي  قهاب الضًً ؤخمض بً دمحم مييألبي الٗباؽ ، 3/399غمؼ ُٖىن البهائغ في قغح ألاقباه والىٓائغ  - 1

 ؤحؼاء.  4  ،م1985 -هـ 1405 :الُبٗت ألاولى، صاع الىخب الٗلمُت، هـ(1098 ؾىت )اإلاخىفى

 .2/179اإلاهضع هفؿه   2-

وكاٌ ٖىه صحُذ ٖلى قٍغ الكُسحن ولم ًسغحاه ووافله  4033خضًث عكم  2/603اإلاؿخضعن ٖلى الصحُدحن  - 3

جدلُم: مهُفى ٖبض اللاصع ، هـ(405 ؾىت ٖبض هللا الحاهم دمحم بً ٖبض هللا الىِؿابىعي )اإلاخىفى ألبيالظهبي. اإلاؿخضعن 

 ؤحؼاء.  4م، 1990 –هـ 1411 :الُبٗت ألاولى، بحروث –صاع الىخب الٗلمُت ، ُٖا
ِجْؿخاوي  صاوص ألبي ؾجن ؤبي صاوص، ،3052خضًث عكم  3/171ؾجن ؤبي صاوص - 4 ؾلُمان بً ألاقٗث بً بسحاق الّسِ

ت، دمحم مدحي الضًً ٖبض الحمُض، جدلُم: هـ(275 ؾىت )اإلاخىفى  ؤحؼاء.  4، بحروث – اإلاىخبت الٗهٍغ

: ، جدلُمهـ(458 ؾىت ؤخمض بً الحؿحن بً ٖلي الخغاؾاوي )اإلاخىفى، ألبي بىغ البيهلي 13/384مٗغفت الؿجن وآلازاع - 5

 حؼءا. 15،  م1991 -هـ 1412 :الُبٗت ألاولى، ٖبض اإلاُٗي ؤمحن كلٗجي
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وألاخيام خٌى الخٗامل م٘ ؤهل الظمت واإلاٗاهضًً وغحرهم، وفُما  حياًاال كًُت ملُئت بالىهىم ووألا

 طهغها الىفاًت.

دغع في بدث   اث الخمـ فهى ؤهثر مً ؤن ًجم٘ ٍو ٗت مً املحافٓت ٖلى الًغوٍع ؤما ما زبذ في الكَغ

ىفي ؤن وؿخضٌ ٖلى مخىاي٘ ههظا، فلض ؤلفذ فُه الىخب والخإلُفاث وؤفاى فُه الٗلماء  واإلافىغون، ٍو

( : ٗت وؤوضحها، وهى الكاَبي بط ًلٌى بل ؾائغ ــ لض اجفلذ ألامت فهظا بىالم ؤبغػ مً بّحن ملانض الكَغ

اث الخمـ وهي: الضًً، والىفـ, واليؿل، واإلااٌ،  ــ اإلالل ٗت ويٗذ للمدافٓت ٖلى الًغوٍع ٖلى ؤن الكَغ

لمها ٖىض ألامت والًغوعي، ول .والٗلل م ًثبذ لىا طلً بضلُل مٗحن, وال قهض لىا ؤنل مٗحن ًمخاػ ٖو

ٗت بمجمٕى ؤصلت ال جىدهغ في باب واخض ها بلُه، بل ٖلمذ مالءمتها للكَغ   .(1)(بغحٖى

اث ال ًسخو بها اإلاؿلم بل حٗم حمُ٘ البكغ الظًً ولضوا ولهم خلىق  صون غحره، وهظه الًغوٍع

ليهم واحباث مدضوصة   الخجاوػ ٖلى ألاولى وال ججاوػ الثاهُت.ال ًيبغي مىفىلت ٖو

ً والحث ٖلى مغاٖاتهم وخؿً الخٗامل مٗهم  وفُما ؾبم هفاًت للضاللت ٖلى اهخمام ؤلاؾالم باآلزٍغ

 والخٗاٌل الؿلمي الُبُعي مٗهم، وحٗل طلً مً الضًً، وهظا ما لً ججضه في غحره مً ألاصًان واإلالل.

ت والا  فاث اللغٍى / الخٍٗغ  نُالخُتاإلابدث ألاٌو

ت فاث اللغٍى / الخٍٗغ  اإلاُلب ألاٌو

 اللىاٖض لغت:

  كٗض
ْ
 َوال

ً
ت

َ
ِفُف

َ
 ز

ً
َضة ْٗ َض ِك َٗ َ

ْدَى ك
َ
 ه

ٌ
ت

َ
ئ ُْ ْؿِغ َه

َ
ى

ْ
 َوِبال

ُ
ة غَّ

َ ْ
ْخِذ اإلا

َ
ف

ْ
 ِبال

ُ
َضة ْٗ َ

ل
ْ
ىًصا َوال ُٗ ُ

ُض ك ُٗ ْل ًَ َض  َٗ َ
ٌض : ك ِٖ ا

َ
ُل ك ِٖ ا

َ
ف

 
َ
ُ٘ ك َجْم

ْ
 َوال

ٌ
َضة ِٖ ا

َ
 ك

ُ
ة

َ
ْغؤ

َ ْ
ىٌص َواإلا ُٗ ُ

ُ٘ ك َجْم
ْ

ُِم َوال ِ
ْ

ْخِذ اإلا
َ

ُض ِبف َٗ ْل
َ ْ
ُه َواإلا

ُ
ْضج َٗ ْ

ك
َ
ٌُ ؤ ا

َ
ل ُُ َ

َهْمَؼِة ف
ْ
ي ِبال ضَّ َٗ َخ ٍَ َضاٌث َو ِٖ ا

َ
ُض َوك ِٖ َىا

ْنَها وَ  َٖ َغ  زَّ
َ
إ

َ
ًْ َخاَحِخِه ج َٖ َض  َٗ َ

ْؾَىاِق َوك
َ ْ
ُض ألا ِٖ ا

َ
ىِص َوِمْىُه َمل ُٗ ُل

ْ
ُ٘ ال ْحِن َمْىِي َٗ ْ

هُ َوال
َ
ْمِغ اْهَخمَّ ل

َ ْ
َض ِلْل َٗ َ

ُض  ،ك ِٖ َىا
َ
 َوك

َؾاُؾهُ 
َ
ِذ ؤ ِْ َب

ْ
ِمُضهو  ال ْٗ َ

ِتي ح
َّ
ِبَىاِء ال

ْ
ؾاَحُن ال

َ
 ، ؤ

ٌ
َضة ِٖ ا

َ
 ك

ُ
َىاِخَضة

ْ
 .(2)ال

                                                           

ؤبى  ، جدلُم:هـ(790 ؾىت بغاهُم بً مىىخى بً دمحم اللخمي الغغهاَي الكهحر بالكاَبي )اإلاخىفى، إل 1/31اإلاىافلاث - 1

 ؤحؼاء.  7،  م1997هـ/ 1417 :الُبٗت ألاولى، صاع ابً ٖفان، ٖبُضة مكهىع بً خؿً آٌ ؾلمان
ب الكغح الىبحر، 361و3/357، ولؿان الٗغب 2/510حر اإلاهباح اإلاى ًىٓغ: - 2 ؤخمض ، ألبي الٗباؽ اإلاهباح اإلاىحر في غٍغ

حماٌ  ، ألبي الفهل لؿان الٗغبحؼءان. و: ، بحروث –الٗلمُت اإلاىخبت ، هـ(770هدى  بً دمحم بً ٖلي الفُىمي )اإلاخىفى

 حؼءا. 15 هـ، 1414 :الُبٗت الثالثت، بحروث –صاع ناصع ، هـ(711ؾىت  الضًً دمحم بً مىغم بً ٖلى ، ابً مىٓىع )اإلاخىفى
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ف انُالحي وهى الاهخمام لْلمغ وحٗله  ف اللغىي حٗللا بما ؾُإحي مً حٍٗغ هجض مً زالٌ الخٍٗغ

 ؤؾاؾا واٖخماصا لغحره.

 الفله لغت:

ُه،ف
َ
ْيِء والفهُم ل

َّ
ُم ِبالصخ

ْ
ل ِٗ

ْ
ِله له: الِفْلُه: ال ًْ َ

َغِفِه وف
َ

ًِ لِؿُاَصِجه َوق ً م الّضِ
ْ
ل ِٖ ى 

َ
ل َٖ ى َؾاِئِغ  وغلَب 

َ
ل َٖ

ِم؛
ْ
ل ِٗ

ْ
هىإ ال

َ
ِٕ ِمْنَها. ؤ ُفُغو

ْ
ِم ال

ْ
ل ِٗ  ِب

ً
هُها

ْ
س

َ
ى، وج

َ
ال َٗ َ

ُ ح َّ
ها َّللا

َ
ف غَّ

َ
ِت، ق َٗ ِغَ

َّ
ِم الك

ْ
ل ِٗ ا ِب انًّ

َ
 ز

ُ
ْغف ُٗ له ال َٗ ْض َح

َ
 َوك

وحِ 
ُ
: ؤ ٌُ ا

َ
ل ًُ ْهم. 

َ
نل الف

َ
:والِفْلُه ِفي ألا ؼَّ َوَحلَّ َٖ  ُ َّ

ٌَ َّللا ا
َ
 ِفُِه. ك

ً
ْهما

َ
ي ف

َ
ًِ ؤ ً  ِفي الّضِ

ً
ُهىا ِفي } َي فالٌن ِفْلها لَّ

َ
َخف َُ ِل

 ًِ ً َهه هللُا؛{ الّضِ لَّ
َ
ماء ِبِه، وف

َ
ل ُٖ يىهىا  َُ ي ل

َ
 َوُهَى  ؛ ؤ

ً
لاَهت

َ
ُله ف

َ
ْض ف

َ
ًُ ِؾَُضْه: َوك . اْب

ً
ما

ْ
ل ِٖ ِلم  َٖ َجى  ْٗ : ِبَم

ً
ِله ِفْلها

َ
وف

 
َ
ًْ ك ِلٌُه ِم

َ
مه.ف

َّ
ل َٖ َهه: 

َ
ل

ْ
ف

َ
َهه وؤ لَّ

َ
ِلَمه. وف َٖ ِله الصخيَء: 

َ
ِله. وف

َ
 وف

ً
 وِفْلها

ً
ها

َ
ل

َ
ُحُل ف ُله الغَّ

َ
هاَء، ف

َ
ل

ُ
ها  ْىٍم ف

َ
ْهُخه ؤ

َ
ل

ْ
ف

َ
وؤ

 ًَ ُه 
َ
ُذ ل

ْ
ي َُّ ي َما َب ّجِ

َٖ ِلَه فالٌن 
َ
: ف ٌُ ا

َ
ل ٍُ ِهَم. َو

َ
ْؿِغ، ف

َ
ى

ْ
ْىُه، ِبال َٖ ِلَه 

َ
م الِفْله. وف

ُّ
ل َٗ َ

ُه ح
َ
ُذ ل

ْ
ي َُّ ي َب

َ
ِهَمهْف ؤ

َ
ا ف

َ
 ِبط

ً
ه ِفْلها

َ
 ،ل

: عَ  ٌُ ا
َ

ل ًُ ىِث.  ُٗ َمُل ِفي الىُّ ْٗ ْؿَخ ٌُ َما  ِةهَّ
َ
اِف، ف

َ
ل

ْ
ّمِ ال ًَ ُله، ِب

َ
ما ف

َ
. وؤ

ٌ
ُلهت

َ
هثى ف

ُ
ِلٌُه، وألا

َ
ُلٌه: ف

َ
ْض َوَعُحٌل ف

َ
ِلٌُه، َوك

َ
ُحٌل ف

هاءَ 
َ

 وؾاَص الُفل
ً
ليها

َ
ا ناَع ف

َ
 ِبط

ً
لاهت

َ
ْفُله ف ًَ ُلَه 

َ
 . (1)ف

 الخٗاٌل لغت: 

.ِٖل
ً
ىقت

ُ
ك ِْ َٖ  و

ً
 وَمٗاقا

ً
ِكا ِٗ  وَم

ً
ت

َ
ِك ِٖ  و

ً
كا ِْ َٖ ِل  ِٗ

ٌَ ، ٖاَف 
ُ
ُل: الحُاة ِْ َٗ ًَ  : ال : يغٌب ِم

ُ
ِكت ِٗ وال

ِكت  ِٗ
َ
ُ٘ اإلا ٗاُف ِبِه، َوَحْم ٌُ : َما 

ُ
ِكت ِٗ

َ
ُِل واإلا ِٗ

َ
ٗاُف واإلا

َ
 َؾىٍء. واإلا

َ
ِكت ِٖ  ِنْضق و

َ
ِكت ِٖ : ٖاَف  ٌُ ا

َ
ل ًُ ل.  ِْ َٗ ال

اِؽ،  َُ ِل
ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُل  ٌِ اٍؽ َمٗا َُ ْحِر ِك

َ
ى غ

َ
ل َٖ ًَ . وَمٗاِئُل  غت ِم

ْ
و الُبل

ُ
ُل: ط ِ

ِّ َٗ َخ
ُ
ِكت. واإلا ِٗ

َ
ؾباب اإلا

َ
ف ؤ

ُّ
ُل: جيل ُِّ َٗ والخ

ِل  ِْ َٗ  .(2)ال

 الؿلم لغت:

،
ُ
ت َُ اِف َٗ ْ

المت ال ٖغابي: الؿَّ
َ
ًُ ألا ٌَ اْب ا

َ
. َوك

َ
ؤ َبرَّ

َ
َم ِمْىُه: ج

َّ
َؿل

َ
. وح

ُ
َبَراَءة

ْ
: ال

ُ
الَمت الُم والؿَّ  ؾلم: الؿَّ

ىالؿَّ و 
َ
ال َٗ َ

ِ ح
َّ

ْؾَماِء َّللا
َ
ًْ ؤ ُم ِم

َ
ال ِه َوالؿَّ ُْ َ

ل َٖ َم 
َّ
ًْ َؾل ُم اْؾٌم ِم

َ
 .ال

مىن ِفُِه 
ّ
 ًدَؿل

ً
ْىال

َ
ىا ك

ُ
ال

َ
ي ك

َ
 ؤ

ً
ىا َؾالما

ُ
خاعهت. كال

ُ
ة واإلا

َ
مغن اإلاباعؤ

َ
مغي وؤ

َ
ي ؤ

َ
ٌُ َؾالٌم ؤ ُلى ًَ  ًْ َوِمْنُهْم َم

َغُب فِ  َٗ ْ
ِذ ال

َ
اه

َ
زم، َوو

ْ
 َمإ

َ
ّٗضٍ َوال

َ
ـَ ِفُِه ح ِْ َ

َذ ل ِْ َب
َ
ْم َنَباًخا، وؤ ِٗ

ْ
و

َ
خضهم ِلَهاِخِبِه ؤ

َ
ٌَ ؤ ُلى ًَ ن 

َ
ىَن بإ ُُّ َد ًُ ِت  َُّ َجاِهِل

ْ
ي ال

                                                           
 .13/522ًىٓغ: لؿان الٗغب  - 1

 .322-6/321ًىٓغ اإلاهضع هفؿه لؿان الٗغب  2-
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 باإلِ 
َّ

مَّ َحاَء َّللا
ُ
، ز ًَ  َخْغب ُهَىاِل

َ
هه ال

َ
ِت وؤ

َ َ
ؿاإلا

ُ
 اإلا

ُ
َمت

َ
ال َٖ هه 

َ
ْم، فيإ

ُ
ى ُْ َ

ل َٖ ىَن: َؾالٌم 
ُ
ُلىل ٍَ ، َو ًَ ْٗ َّ

َهُغوا الل
َ

ل
َ
ؾالم ف

مغوا
َ
ِم وؤ

َ
ال ى الؿَّ

َ
ل ى ِفُِه  َٖ

ْ
غ

َ
 ل

َ
 ال

ً
ْهضا

َ
ٌِ وك ْى

َ
ل

ْ
ًَ ال  ِم

ً
ي َؾضاصا

َ
 ؤ

ً
ىا َؾالما

ُ
كاِئِه، َوِكَُل: كال

ْ
 .(1)بِةف

فاث الانُالخُت  اإلاُلب الثاوي/ الخٍٗغ

 

 الفله انُالخا: 

فاث ٖضة فيها بٌٗ الدكابه والخلاعب ، وطلً جبٗا بلى هٓغه الٗلماء بلى ّٖغف الفله انُالخا بخٍٗغ

 ماهُت الفله وخضه.

ُت صون الٗللُتفلض ٖغف بإهه  ُت، ؤو الٗلم بإفٗاٌ اإلايلفحن الكٖغ ، حملت مً الٗلىم بإخيام قٖغ

ُت الثابخت ألفٗاٌ اإلايلفحن زانتؤو  ُت، ؤو الٗلم باألخيام الكٖغ  .(2)مٗغفت ألاخيام الكٖغ

فاث الفله فؿإزخاع ما ٖغفه به ص. مهُفى الؼلمي بإهه: ) باألخيام الٗلم وخؿب اؾخلغائي لخٍٗغ

ُت الٗملُت اإلاؿخيبُت مً ؤصلتها الخفهُلُت( ف فُه الىفاًت الجامٗت اإلااوٗت.. (3)الكٖغ  وهى حٍٗغ

 

 اللاٖضة الفلهُت انُالخا )باٖخباعها مغهبا بيافُا(:

ىم ؤهثري ال هلي خهي ، ؤو حؼئُاث هثحرة جفهم ؤخيامها منها ألامغ الىلي التي جىُبم ٖلى ٖغفذ بإنها

  .(1)ؤهثر حؼئُاجه لخٗغف ؤخيامها مىهًىُبم ٖلى 

                                                           

 .12/289، و: لؿان الٗغب 1/286اإلاىحر ًىٓغ اإلاهباح  - 1
، هـ(428 ؾىت ٖلي الحؿً بً قهاب بً الحؿً الٗىبرّي الحىبلي )اإلاخىفى ، ألبي72م عؾالت في ؤنٌى الفله ًىٓغ: - 2

اإلاٗخمض في . و: م1992-هـ1413 :الُبٗت ألاولى، مىت اإلاىغمت -اإلاىخبت اإلاىُت ، : ص. مىفم بً ٖبض هللا بً ٖبض اللاصعجدلُم

صاع ، زلُل اإلاِـ، جدلُم: هـ(436 ؾىت الحؿحن الَبْهغي اإلاٗتزلي )اإلاخىفى ؤبيحمض بً ٖلي الُُب ، امل1/4 ؤنٌى الفله

خامض دمحم بً دمحم الغؼالي الُىىخي  ، ألبي5م اإلاؿخهفى. و:هـ، حؼءان1403 :الُبٗت ألاولى، بحروث –الىخب الٗلمُت 

. و: م1993 -هـ 1413 :الُبٗت ألاولى، اع الىخب الٗلمُت، صم ٖبض الكافيجدلُم: دمحم ٖبض الؿال ، هـ(505 ؾىت )اإلاخىفى

: ، جدلُمهـ(543 ؾىت بىغ بً الٗغبي اإلااليي )اإلاخىفى يؤب للاضخي دمحم بً ٖبض هللا ، ل21م املحهٌى في ؤنٌى الفله

  م. 1999 -هـ 1420 :الُبٗت ألاولى، ٖمان –صاع البُاعق ، ؾُٗض فىصة -خؿحن ٖلي الُضعي 

 –مُبٗت الخيؿاء ،اط الضهخىع مهُفى ببغاهُم الؼلميلْلؾخ ،7ؤنٌى الفله ؤلاؾالمي في وؿُجه الجضًض م - 3

 . الُبٗت الخامؿت ٖكغ ،بغضاص
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هالخٔ هىا ؤن مً الٗلماء مً اٖخبر اللاٖضة الفلهُت ؤغلبُت ًسغج ٖنها بٌٗ ؤفغاصها ؤخُاها، ومً 

 اٖخبرها ولُت ال ٌكظ ٖنها شخيء.

ت،  فاللاٖضة: كًُت ولُت وفي الحلُلت فةن الغؤي الغاجح هى ؤن اللاٖضة الفلهُت ولُت ال ؤهثًر

واللاٖضة بما ؤن جُبم ٖلى  واإلاؿائل مً ألابىاب اإلاخفغكت. حؼئُاث هثحرة، وجدُِ بالفغٕوًضزل جدتها 

ف حمُ٘ الفغٕو التي سغج ، جضزل جدتها، هما ؾبم في الخٍٗغ وإما ؤن حكمل غالَب الجؼئُاث ؤو ؤهثرها، ٍو

ف املخخاع , لظا ٖنها بٌٗ الفغٕو والجؼئُاث التي حٗخبر اؾخثىاءاث، وكض جُبم ٖليها كاٖضة ؤزغي  فالخٍٗغ

ت  الظي ًفُض اهُباق اللاٖضة ٖلى حمُ٘ الجؼئُاث، ألن ألانل فيها هى بإن اللىاٖض الفلهُت ولُت ال ؤهثًر

ؤن جيىن هظلً، وؤن زغوج بٌٗ الفغٕو ٖنها ال ًًغ وال ًازغ، وجيىن اؾخثىاء مً اللاٖضة، ألن ول 

زم مً ؤخؿً ما   حر مً خلُلت ألانل ؤو اإلابضؤ،كاٖضة ؤو مبضؤ ؤو ؤنل له اؾخثىاء، وهظا الاؾخثىاء ال ٌغ

ُت، وما ًخسغج مً الفغٕو  ٌٗاهُه الفلُه اإلاخلً، والىبُه املحؿً، مٗغفت اللىاٖض اليلُت واإلاٗاكض اإلاٖغ

غح٘ مً الكىاعص اإلاخفغكت ِبليها  .(2)ٖليها ٍو

 الخٗاٌل الؿلمي انُالخا )باٖخباعه مهُلحا كائما بظاجه(:

ة زالٌ الحغب الباعصة للضاللت ٖلى ؤن الاجداص الؿىفُتي والىالًاث اإلاخدضة ٖباعة اؾخٗملذ بىثر 

صون اللجىء بلى الحغب. وكض حؿخٗمل الٗباعة ؤًًا بمٗجى خاحت  ًخٗاٌكا عغم فىاعق هٓاميهما ًمىنهما ؤن

 .(3)بؿالم والِٗل ًغضخي الُغفحن ؾلمي زهمحن بلى الخفىحر في خل

                                                                                                                                                                                     

غ في ؤنٌى الفله :ًىٓغ - 1 الحؿً ٖلي بً ؾلُمان اإلاغصاوي الحىبلي  يٗالء الضًً ؤب، ل1/125الخدبحر قغح الخدٍغ

ً، ص. ٖىى اللغوي، ص. ؤخمض الؿغاح ، جدلُم:هـ(885 ؾىت )اإلاخىفى اى –مىخبت الغقض ، ص. ٖبض الغخمً الجبًر ، الٍغ

 .1/51، و: غمؼ ُٖىن البهائغؤحؼاء  8 ، م2000 -هـ 1421 :الُبٗت ألاولى

بىغ بً دمحم  ، ألبياللىاٖض. 1/22اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت ، و 1/186اللىاٖض للحهجي  ًىٓغ: -2

وجدلُم: ص. ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا  ، صعاؾتهـ( 829 ؾىت )اإلاخىفى« جلي الضًً الحهجي»بً ٖبض اإلاامً اإلاٗغوف بـ 

ل بً دمحم بً خؿً البهُلي اى، -مىخبت الغقض ، الكٗالن، ص. حبًر ؤحؼاء، و:   4، م 1997 -هـ  1418 :الُبٗت ألاولىالٍغ

 :الُبٗت ألاولى، صمكم –الفىغ  ، صاعدمحم مهُفى الؼخُلي ، للضهخىع ي اإلاظاهب ألاعبٗتاللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها ف

 حؼءان.، م 2006 -هـ  1427

 . https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arملاٌ ٖلى قبىت ألاهترهذ، مىك٘ اإلاٗاوي  - 3
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ت مً الىاؽ في مياٍن مٗحن جغبُهم وؾائل الِٗل مً : )احخمإ هى الؿلمي لخٗاٌلاف مجمٖى

ٗغف ول منهما بدم  ٌُ اإلاُٗم واإلاكغب وؤؾاؾُاث الحُاة بغٌ الىٓغ ًٖ الضًً والاهخماءاث ألازغي، 

 (1)(آلازغ صون اهضماج واهههاع

 اإلابدث الثاوي/ اللىاٖض الفلهُت اإلاخٗللت بالؿلم املجخمعي

 اللاٖضة ألاولى

ؼاٌ) ًُ  (2)(الًغع 

ال يغع وال يغاع، مً )        وألانل فيها كىله ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يغع وال يغاع(، وؤنل الحضًث بخىملخه: 

هي ؤولى اللىاٖض الفلهُت التي حٗجى بدىُٓم ؤؾاؽ الحُاة . و (3)(ياع ياعه هللا، ومً قاق قاق هللا ٖلُه

ب  اإلاكترهت وجىزُم الحلىق والضفإ ٖنها وجثبُذ الىاحباث والخإهُض ٖليها، بل ؤنها مً ؤوؾ٘ وؤٖو

الىهىم الفلهُت التي قملذ كؿما هبحرا مً ألاخيام الفلهُت الٗملُت زهىنا في باب اإلاٗامالث والظي 

بخضي اللىاٖض الفلهُت الىبري  لظا فهياملُت م٘ بًٗهم بُٗا وقغاء واهخفاٖا، ًىٓم ٖالكت الىاؽ الخٗ

ُاجه.  التي ٖليها مضاع الفله وفغٖو

واإلاٗجى ال ًضزل ٖلى ؤخض يغعا لم ًضزله ٖلى  ،ؤهل الٗغبُت الاؾم والًغاع الفٗلالًغع ٖىض 

لى حاعن فُه مًغة  هفؿه ومٗجى ال يغاع ال ًًاع ؤخض بإخض، وكُل الًغع الظي لً فُه مىفٗت ٖو

لى حاعن فُه مًغة. وهى لفٔ ٖام مخهغف في ؤهثر ؤمىع الضهُا وال  والًغاع ما لِـ لً فُه مىفٗت ٖو

 ًياص ؤن ًداٍ بىنفه.

                                                           

"الىؾائل الاكخهاصًت في الخٗاٌل م٘ غحر اإلاؿلمحن في الفله بدث نبخي فىضي الىبِسخي، ٖبضهللا خؿً الحضًثي،  - 1

 .324، نفدت 3ؤلاؾالمي"، مجلت مضاص آلاصاب، الٗضص 

ي )اإلاخىفى، ل83م ألاقباه والىٓائغ - 2 ، صاع الىخب الٗلمُت، هـ(911 ؾىت ٗبض الغخمً بً ؤبي بىغ حالٌ الضًً الؿَُى

ً الضًً بً ببغاهُم بً ، ل72م ألاقباه والىٓائغ ٖلى مظهب ؤبي خىُفت الىٗمانو:  .م1990 -هـ 1411الُبٗت ألاولى  ٍؼ

ا ٖمحراث، جدلُمهـ(970 ؾىت دمحم اإلاٗغوف بابً هجُم اإلاهغي )اإلاخىفى ، بحروث – صاع الىخب الٗلمُت، : الكُش ػهٍغ

 .م 1999 -هـ  1419 :الُبٗت ألاولى
 ، وكاٌ ٖىه الحاهم صحُذ ٖلى قٍغ مؿلم ولم ًسغحاه ووافله ٖلُه الظهبي.2345خضًث عكم  2/266اإلاؿخضعن  - 3
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ًْ  ثالكٕغ آًا ههىموكض حاءث هثحر مً   اَب َم
َ

ْض ز
َ
وؤخاصًث في هظا اإلاٗجى، مثل كىله حٗالى: }َوك

ًما{
ْ
ل
ُ
فةن صماءهم، وؤمىالىم، : في حجت الىصإ في البلض الحغام في الكهغ الحغام: )، وكىله ملسو هيلع هللا ىلص (1)َخَمَل ْ

، لُبلغ الكاهض الغائب، فةن وؤٖغايىم، بِىىم خغام، هدغمت ًىمىم هظا، في قهغهم هظا، في بلضهم هظا

ه ًٖ عبه (2)(ض ٖسخى ؤن ًبلغ مً هى ؤوعى له مىهالكاه ، وفي الحضًث اللضىخي ًٖ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص فُما ًغٍو

. وؤنل الٓلم وي٘ (3)ّٖؼ وحّل: )ًا ٖباصي بوي خّغمذ الٓلم ٖلى هفسخي وحٗلخه بِىىم مدغما فال جٓاإلاىا(

 وؤزظه مً غحر وحهه، ومً ؤيّغ بإزُه فلض ْلمه.الصخيء في غحر مىيٗه، 

بما ؤبُذ له  -بن كضع-ؤم ال، بال ؤن ًيخهغ  ؤوان كض ؤيغه هى كباللِـ ألخض ؤن ًًغ بإزُه ؾىاء و 

مً الاٖخضاء بالحم الظي له بمثل ما اٖخضي ٖلُه، والاهخهاع لِـ باٖخضاء، وال ْلم، وال يغع بطا وان 

ٖٗلى الىحه الظي ؤباخخه ا  . (4)تلكَغ

ضث هثحر مً ألاخاصًث بمفخٗل الًغع الٗلىبت، منها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ كىله ملسو هيلع هللا ىلص: ) بن هىخم وكض جٖى

( وؤصاء ألاماهت وخؿً الجىاع جدبىن ؤن ًدبىم هللا وعؾىله فدافٓىا ٖلى زالر زهاٌ: نضق الحضًث

اصة  . (5)لُض(الكمـ الج فةن ؤطي الجاع ًمدى الحؿىاث هما جمدى): وفي ٍػ

                                                           

 . 111ؾىعة َه/ آلاًت - 1

 .1/24صحُذ البساعي   - 2

إلاؿىض الصحُذ املخخهغ بىلل الٗضٌ ًٖ الٗضٌ اصحُذ مؿلم اإلاؿمى بـ)، 2755خضًث عكم 4/1994صحُذ مؿلم  - 3

م: دمحم فااص ٖبض ، جدلُهـ(261 ؾىت الحؿً اللكحري الىِؿابىعي )اإلاخىفى يؿلم بً الججاج ؤب(، إلاملسو هيلع هللا ىلصبلى عؾٌى هللا 

 ؤحؼاء.  5 ، بحروث –صاع بخُاء الترار الٗغبي ، الباقي

بي )اإلاخىفى ، البً ٖبض البر ؤبي7/191 الاؾخظواعًىٓغ:  - 4 جدلُم: ؾالم دمحم ، هـ(463: ؾىت ٖمغ ًىؾف بً ٖبض هللا اللَغ

اإلاٗحن ٖلى جفهم و:  ؤحؼاء.  9م، 2000-هـ1421: الُبٗت ألاولى، بحروث –صاع الىخب الٗلمُت ، ُٖا، دمحم ٖلي مٗىى

، هـ( 804 ؾىت اإلاهغي )اإلاخىفى خفو ٖمغ بً ٖلي الكافعي  يبً اإلاللً ؾغاج الضًً ؤبال  وما بٗضها، 377 /1 ألاعبٗحن

٘، مالعجميجدلُم: الضهخىع صغل بً قبِب  ذ – ىخبت ؤهل ألازغ لليكغ والخىَػ  2012 -هـ  1433 :الُبٗت ألاولى، اليٍى

ٖماصة البدث الٗلمي ، ٗبض الغخمً بً نالح الٗبض اللُُف، ل1/50اللىاٖض والًىابِ الفلهُت اإلاخًمىت للخِؿحرو:  .م

 . ، حؼءانم2003-هـ1423 :اإلاضًىت اإلاىىعة، الُبٗت ألاولى-بالجامٗت ؤلاؾالمُت

ٖبض الغخمً  ، ألبيؾلؿلت ألاخاصًث الصحُدت وشخيء مً فلهها وفىائضها، 6/1264ؾلؿلت ألاخاصًث الصحُدت  - 5

٘، دمحم هانغ الضًً ألالباوي اى-مىخبت اإلاٗاعف لليكغ والخىَػ  ؤحؼاء.  6، ُبٗت ألاولى، الالٍغ
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وكض ؤلحم الٗلماء بهظه اللاٖضة الىبري ٖضصا مً اللىاٖض اإلاخٗللت بها بما جلُُضا لها، ؤو جغجِبا 

ٗا ٖنها، ومً جلً اللىاٖض ما  )الًغع ال ًؼاٌ بالًغع(، )الًغوعاث جبُذ املحٓىعاث(، ًلي: ٖليها، ؤو جفَغ

م( ،)ألانل في اإلاىاف٘ ؤلاباخت(، الًغع ًضف٘ كضع ؤلاميان() )اإلاكلت ججلب ، )ألانل في اإلاًاع الخدٍغ

 .(1)الخِؿحر(

 

 اللاٖضة الثاهُت

ُت مىٍى باإلاهلحت()  (2)جهغف ؤلامام ٖلى الٖغ

 

هفى بهظه اللاٖضة الفلهُت صاللت ٖلى الخٗاٌل الؿلمي واخترام ؤلاؾالم لحلىق الىاؽ وما لهم وما 

مفخىخا ٖلى مهغاُٖه إلاً ًمخلً مهائغ الىاؽ ٖليهم، فدتى في مؿائل الحىم والؿلُت ما حٗل ألامغ 

ضًغ قاون البلض، بل يبُه بًىابِ ٖضًضة خضث مً كىة الدؿلِ وحٗلذ الغخمت والٗضٌ وجلىي  ؛ٍو

ُفتهم في خلُلتها وؤؾاؾها هي هللا  ومغاٖاة خلىق الىاؽ هي ؤؾاؽ اإلالً والحىم، فإولُاء ؤمغ الىاؽ ْو

 اق الحم ومى٘ الٓلم.زضمت الىاؽ وجِؿحر ؤمىعهم وقاونهم وإخل

مً ولي مً ؤمغ ؤمتي قِئا فكم  اللهم)الكمـ في عابٗت النهاع في كٌى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  وهظا واضح ويىح

 .(3)(ٖليهم، فاقلم ٖلُه، ومً ولي مً ؤمغ ؤمتي قِئا فغفم بهم، فاعفم به

ُت ولؼومه ٖليهم  قائوا ؤو ؤبىا مٗلم ومخىكف وهظه اللاٖضة حٗجي ؤن هفاط جهغف الغاعي ٖلى الٖغ

ت. فةن جًمً مىفٗت ما وحب ٖليهم  ٖلى وحىص الثمغة واإلاىفٗت في يمً جهغفه، صًيُت واهذ ؤو صهٍُى

جىفُظه، وإال عص، ألن الغاعي هاْغ، وجهغفه خُيئظ مترصص بحن الًغع والٗبث وهالهما لِـ مً الىٓغ في 

 شخيء.

                                                           

ـ اإلااليي  ( ألبيؤهىاع البروق في ؤهىاء الفغوق) 4/146لللغافي الفغوقًىٓغ:  - 1 الٗباؽ قهاب الضًً ؤخمض بً بصَع

خاج الضًً ٖبض الىهاب بً جلي ، ل1/41 ألاقباه والىٓائغو:  ؤحؼاء.  4، ٖالم الىخب، هـ(684 ؾىت الكهحر باللغافي )اإلاخىفى

 حؼءان.، م1991 -هـ1411 :الُبٗت ألاولى، صاع الىخب الٗلمُت، هـ(771 ؾىت الضًً الؿبيي )اإلاخىفى

ي م ألاقباه - 2  .1/309. و:اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت 121والىٓائغ للؿَُى

 . 1828خضًث عكم  3/1458 صحُذ مؿلم - 3
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ٓم، ؤو زانا همً صوهه واإلاغاص بالغاعي: ول مً ولي ؤمغا مً ؤمىع ال ٗامت، ٖاما وان والؿلُان ألٖا

مً الٗماٌ، فةن هفاط جهغفاث ول منهم ٖلى الٗامت مترجب ٖلى وحىص اإلاىفٗت في يمنها، ألهه مإمىع مً 

ُض ض مً كبله ٖلى جغن طلً بإٖٓم ٖو هم بالىصح، ومخٖى  .(1)كبل الكإع ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ًدَى

ٌ وألانل في هظه اللاٖضة هى  بوي ؤهؼلذ هفسخي مً ماٌ هللا بمجزلت والي الُدُم، بن : )ٖمغ هنع هللا يضر كى

 .(ؤٌؿغث عصصجه فةن اؾخغىِذ اؾخٗففذاخخجذ ؤزظث مىه فةطا 

هغف بلى وحب ٖلُه ؤن ًخلي هللا  الؼواة ٖلى ألانىافؤلامام ؤهه بطا كؿم  اللاٖضةومً فغٕو  حٗالى ٍو

اصة ول مؿخدم كض فةن كهغ في طلً وان  ،ٍدغم ٖلُه الخفًُل م٘ حؿاوي الحاحاثو ع خاحخه مً غحر ٍػ

 .(2)هللا ٖلُه خؿِبا

ولى ؤن ؾلُاها ؤطن للىم ؤن ًجٗلىا ؤعيا مً ؤعاضخي البلضة خىاهِذ مىكىفت ٖلى اإلاسجض فغق ؤو 

ضوا في مسجضهم، كالىا: بن واهذ البلضة فخدذ ٖىىة، وطلً ال ًًغ ب اإلااع، والىاؽ ًىفظ ؤمغ ؤمغهم ؤن ًٍؼ

 وإن واهذ البلضة فخدذ نلحا جبلى ٖلى ملً مالهها، فال ًىفظ ؤمغ الؿلُان فيها . الؿلُان فيها.

شخيء ألهل الظمت في بِذ ماٌ وهظا ألامغ ال ًلخهغ ٖلى اإلاؿلمحن صون غحرهم، فم٘ ؤن ألانل ؤهه ال 

مىه كضع ما ؤن ٌُُٗه ؤلامام  فٗلىطمُا يهلً لًٗفه هىان اؾخثىاء بوؿاهُا ، فةط ُوِحَض بال ؤن ، اإلاؿلمحن

خه  . (3)ٌؿض حٖى

ومً طلً ؤًًا ؤهه ال ًجىػ ألخض مً ؤولُاء ألامىع ؤن ًىهب بماما للهلىاث فاؾلا وإن صجحىا 

ألنها مىغوهت وولي ألامغ مإمىع بمغاٖاة اإلاهلحت وال مهلحت في خمل الىاؽ  الهالة زلف الفاؾم، ؤي

 .(4)اإلاىغوهٖلى فٗل 

                                                           

لم ٖلُه: مهُفى ، خمض بً الكُش دمحم الؼعكا، أل قغح اللىاٖض الفلهُت. 309قغح اللىاٖض الفلهُت م - 1 صجحه ٖو

 .م1989 -هـ 1409 :الُبٗت الثاهُت، صمكم –صاع الللم ، ؤخمض الؼعكا

ي - 2  . 371/ 1غمؼ ُٖىن البهائغ ، . و: 121م ألاقباه والىٓائغ للؿَُى

ً الضًً بً ببغاهُم ، لالبدغ الغائم قغح هجز الضكائم . 373/ 1غمؼ ُٖىن البهائغ و: . 128/  5البدغ الغائم  - 3 ٍؼ

 ؤحؼاء.  8، الُبٗت الثاهُت، صاع الىخاب ؤلاؾالمي، هـ(970: ؾىت اإلاٗغوف بابً هجُم اإلاهغي )اإلاخىفى

 . 1/309اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت  - 4
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بما هى ألانلح للمىلى ٖلُه صعءا للًغع  ؤهه ًيىن ًخهغف الىالة وهىابهم وطهغ الٗلماء بما ًسو 

والفؿاص، وحلبا للىف٘ والغقاص، وال ًلخهغ ؤخضهم ٖلى الهالح م٘ اللضعة ٖلى ألانلح بال ؤن ًاصي بلى 

، وإن وان هظا في خلىق (1)مكلت قضًضة، للٌى هللا حٗالى: }وال جلغبىا ماٌ الُدُم بال بالتي هي ؤخؿً{

الُخامى فإولى ؤن ًثبذ في خلىق ٖامت اإلاؿلمحن فُما ًخهغف فُه ألائمت مً ألامىاٌ الٗامت؛ ألن اٖخىاء 

اٖخىائه باإلاهالح الخانت، وول جهغف حغ فؿاصا ؤو صف٘ نالخا  الكٕغ باإلاهالح الٗامت ؤوفغ وؤهثر مً

 .(2)فائضةوةياٖت اإلااٌ بغحر  فهى مىهي ٖىه

 

 اللاٖضة الثالثت

 (3)(مىٗت الضاعالضًً صاف٘ )

 .ومً اإلامىً نُاغت هظه اللاٖضة ٖلى الىدى آلاحي )الضًً صاف٘ والضاع ماو٘(

)مٗجى هظه اللاٖضة ومضلىلها: الضًً ًضف٘ ًٖ مٗخىله ومٗخلضه ما ًمىً ؤن ًىك٘ ٖلُه مً ٖلىباث 

ًٖ ؤفٗاٌ ًبُدها الضًً. وؤما مً ال ٌٗخلض الضًً فةن الضًً لِـ بماو٘ ٖىه ما ًجب ٖلُه مً ٖلىباث 

ما مىٗت الضاع فهي صافٗت ًٖ الؿاهً فيها، ؾىاء وا
َ
فٗاٌ ال ٌؿمذ بها صًىه. وؤ

َ
ن ٌٗخلض الضًً ؤلِاؾالمي أل

 .(4)(ؤو وان مً ؤهل الظمت ؤو مً اإلاؿخإمىحن

                                                           

 . 152ؾىعة ألاوٗام / آلاًت  - 1

ؼ بً ٖبض الؿالم اإلاللب بؿلُان  ، ألبيكىاٖض ألاخيام في مهالح ألاهام.  2/89كىاٖض ألاخيام  - 2 دمحم ٖؼ الضًً ٖبض الٍٗؼ

ت ، الغئوف ؾٗض: َه ٖبض ، جدلُمهـ(660 ؾىت الٗلماء )اإلاخىفى ، م 1991 -هـ  1414اللاهغة،  -مىخبت اليلُاث ألاػهٍغ

 .حؼءان

ت اللىاٖض الفلهُت  - 3 الُبٗت ، بحروث  - اؾؿت الغؾالتم، الحاعر الغؼي  يحمض نضقي بً ؤخمض ؤبمل ، 367/ 4مىؾٖى

 حؼءا.12 ، م 2003 -هـ  1424 :ألاولى

 اإلاهضع هفؿه. - 4
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ُاله، ) خموهظا في  ألن جلىم الضم اإلاؿخإمً ؤو الظي ؤؾلم في صاع الحغب في خفٔ هفؿه وماله ٖو

واإلااٌ ًيىن باإلخغاػ بالضاع فةن الضًً صاف٘ في خم مً ٌٗخلض ال في خم مً ال ٌٗخلض، ومىٗت الضاع صافٗت 

 .(1)(مً ٌٗخلض ومً ال ٌٗخلض في خم

ةطا ؤؾلم وافغ في صاع الحغب زم زغج بلى اإلاؿلمحن، زم فخذ اإلاؿلمحن هظه الضاع فةن ؤوالص هظا ف

 .(2)؛ ألهه ناع في مىٗت اإلاؿلمحن حغخىم، بل جغص ٖلُه كبل اللؿمتالغحل وؤمىاله جيىن مدغػة وال

 

 اللاٖضة الغابٗت

 (3)(الىفاةول جملًُ في الحُاة صح بٗض )

 

مت وتهُئت ؤؾباب الىفاًت في اإلاِٗكت، ؤال  هظه اللاٖضة جخهل بصخيء ؤؾاىخي هى كىام الحُاة الىٍغ

 وهى ألامىاٌ واإلاىاف٘.

ً وهما الىنُت والىكف، وهما ًفُضان اهخلاٌ الخملً ؤو الاؾخفاصة مىه  وجُبُلها مىحىص في ؤمٍغ

 إزباث الججت باليؿبت للىكف.بٗض زغوحه مً ملً ناخبه باإلاىث باليؿبت للىنُت، و 

جىػ ؤن ًخبٕر بدضوص زلث ماله ، بماله في خُاجه ٖلى ؾبُل الهضكت ًجىػ للصخو ؤن ًخبٕربط  ٍو

ًىصخي به بٗض وفاجه؛ ألن  وول ماٌ ًجىػ ؤن ًخبٕر به في خُاجه ًجىػ ؤن بٗض الىفاة ٖلى ؾبُل الىنُت.

لإلوؿان في خُاجه ، و ػ له ؤن ٌُٗي لها إلاا بٗض اإلاىثاإلاالً بطا حاػ له ؤن ٌُٗي مً ماله لجهت في خُاجه، حا

ؤن ٌُٗي مً ماله َمً ٌكاء. وما صام كض حاػ له ؤن ٌُٗي مً ماله َمً ٌكاء في خُاجه فله ؤن ًىصخي بظلً 

 .(4)بٗض وفاجه

                                                           

لكغهت ، هـ(483 ؾىت حمض بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل قمـ ألائمت الؿغزسخي )اإلاخىفىمل  ، 1136قغح الؿحر الىبحر م -1

 ؤحؼاء.  5، م1971، الكغكُت لإلٖالهاث

ت اللىاٖض الفلهُت  - 2  . 367/ 4مىؾٖى

ت اللىاٖض الفلهُت ، و:1/638اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت  - 3  .8/376مىؾٖى

 هما.ااإلاهضعان هفؿ - 4
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، هظلً فللض كاٌ ؤهل الٗلم ؤهه 
ً
 ؤو خغبُا

ً
ًجىػ للمؿلم ؤن ًخبٕر مً ماله إلاكغن ؾىاء وان طمُا

ِض َوِن }للىله حٗالى: ، ىا مً ؤهل الظمت ؤو مً ؤهل الحغبالىنُت للمكغهحن، ؾىاء واه فُجىػ له ْٗ ًْ َب ٍت ِم َُّ

 ًٍ
ًْ ْو َص

َ
ي ِبَها ؤ ىصخِ  ُُٖخه في الحُاة حاػث بٗض الىفاة والظمي. ، وألن ول مً حاػث(1){ًُ

ض طهغ ؤو ؤهثى لإلوؿان ؤن يهب مً ماله في خُاجه إلاً ٌكاء مً مؿلم ؤو طمي ؤو مكغن، خّغ ؤو ٖبو 

يل مً صح جملُىه بغحر ونُت صح ؤن ًملً بالىنُت واإلاٗاهض واإلاؿخإمً، وألن ، بطن فنغحر ؤو هبحر

 .(2)الخملًُ بالىنُت وىنُت الظمي للمؿلم ازخالف ألاصًان والضاع ال ًازغ في

دغم ٖلى الىىائـ والبُ٘،  وؤلاهجُل، فةن خابت الخىعاة وه ًصح الىكف ٖلى حهت اليهىص والىهاعي، ٍو

، والىاكف مالً، له ؤن ًجٗل ماله خُث قاء ما لم ًىً  قغائِ الىاكف مٗخبرة بطا لم جسالف الكٕغ

، وال قً ؤن الخهضق ٖلى ؤهل الظمت كغبت، ختى ؤهه ٖلى وحه اللغبتوإن وان الىي٘ في ولهم  ،مٗهُت

 بٌٗ الٗلماء. حاػ ؤن جضف٘ بليهم نضكت الفُغ والىفاعاث ٖىض

م لِـ ؾبًبا في الحغمان، بل الحغمان لٗضم جدلم ؾبب جملىه هظا اإلااٌ، والؿبب: هى وؤلِاؾال  

جىػ ؤن ًخهضق . بُٖاء الىاكف اإلاالً ا مدترًما، ٍو
ً
صح الىكف ٖلى ؤهل الظمت؛ ألنهم ًمليىن ملي ٍو

 ،.ٖليهم، فجاػ الىكف ٖليهم، واإلاؿلمحن

جى  تى بٌٗ ؤهل الٗلم بجىاػ ؤن ًسو ، بل ؤفٖلى فلغاء اليهىص والىهاعي والىكف  ػ الحبـٍو

فغق ٖلى اليهىص والىهاعي واملجىؽ منهم.الىاكف   في وكفه مؿاهحن ؤهل الظمت، ٍو

ِؾحًرا{
َ
اَم{ بلى كىله }َوؤ َٗ َّ

ُمىَن الُ ِٗ
ْ
ُ ٍُ ا (3)وطلً للىله حٗالى: }َو

ً
صح الىكف . وال ًيىن ألاؾحر بال مكغو ٍو

 .(4)الهضكت ٖليهم حائؼةؾىاء وان الىاكف مؿلًما ؤو غحر مؿلم؛ ألن 

ُاله فاإلؾالم ال ًىٓغ بلى صًً الصخو ومٗخلضه ٖىض الحاحت، بل ًىٓغ بلى خاحخه وخاحت ؤ هله ٖو

م وملىماث الحُاة ؤلاوؿاهُت ما ؤمىً.  ؿعى لؿضها وجىفحر مخُلباث الِٗل الىٍغ  َو

                                                           
 .11ؾىعة اليؿاء/ آلاًت  - 1

ت اللىاٖض الفلهُت، و:1/638اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت  - 2  .8/376 مىؾٖى
 .  8ؾىعة ؤلاوؿان/ آلاًت  - 3

ىُت، ضبُان بً دمحم الضبُانل، وما بٗضها 16/401اإلاٗامالث اإلاالُت ؤنالت ومٗانغة ًىٓغ:  - 4  – مىخبت اإلالً فهض الَى

اى  حؼءا.20، هـ 1432 :الُبٗت الثاهُت، الٍغ



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الخاني 0202حزيران   

 

975 
 

  

 للاٖضة الخامؿتا

ًاجبا) ً واحخىاب قغ الكٍغ  (1)(ٕ زحر الخحًر

ضف٘ قالتز  لضم ٖىضؤي ً ً، ٍو ًكال غاخم زحر الخحًر ضُّ }ومً ألاصلت ٖليها كىله حٗالى:  ،ٍغ
َ

ق
َ
 ؤ

ُ
ِفْخَىت

ْ
َوال

ْخِل 
َ

ل
ْ
ًَ ال ً بال ؤزظ ؤٌؿغهما، ما لم ًىً بزما، وما وعص في الصحُذ ًٖ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه  .(2){ِم ما بحن ؤمٍغ

عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص لىفؿه بال ؤن جىتهً خغمت هللا، فُيخلم هلل فةن وان بزما وان ؤبٗض الىاؽ مىه، وما اهخلم 

 .(3)(بها

وجؼاخما، ولم ًمىً الجم٘ زحران هظه اللاٖضة جغقض بلى خل الخٗاعى بطا وك٘، فةن حٗاعى و  

 ومهلحت للىاؽ.
ً
ً، ؤي ؤهثر الخحر هفٗا  وإطا جؼاخم قغان في مؿإلت فُضف٘ قغ بُنهما، فُلضم زحر الخحًر

،
ً
ً، ؤي ؤهثرهما يغعا  و  الكٍغ

ً
 .(4)باعجياب ؤزفهما إطا حٗاعيذ مفؿضجان عوعي ؤٖٓمهما يغعا

ذ كملحخىغ الظي ًجم٘ الؿل٘ مً الؿىق وكذ كلتها، لُبُٗها و ومً جُبُلاث هظه اللاٖضة، ا

ً بضف٘  ألنغغ الًغٍع
ً
ُٗى عؤؽ ماله فلِ، اعجيابا ، وجبإ للىاؽ، َو

ً
 الغالء، جازظ مىه الؿل٘ حبرا

 ؤٖٓمهما.

ت ؤو صعب ؤو ؾىق ؤو مضًىت، فخىؾِ عحل منهم مدؿً في الضف٘ و  لى ويٗذ مٓلمت ٖلى ؤهل كٍغ

ٖنهم بغاًت ؤلاميان، وكؿُها بُنهم ٖلى كضع َاكتهم، مً غحر مداباة لىفؿه وال لغحره، وال اعحكاء، بل 

؛ ألن ما ال ًمىً بػالخه مً ا
ً
ُاء وان مدؿىا  .(5)لكغ ًسفف بلضع ؤلاميانجىول لهم في الضف٘ ٖنهم وؤلٖا

ٗت حاءث لخدهُل اإلاهالح الصحُدت الىافٗت للبكغ والحغم ٖلى خُاػة الخحر، بل زحر  فالكَغ

ٗت حؿعى لحُاػتهما، لىً بطا جؼاخما فخدهُل  ً، فةطا جىاحض زحران في الىكذ هفؿه فالكَغ الخحًر

 زحرهما وؤفًلهما ؤولى.

                                                           

 .2/772 اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت، 3/392اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت - 1

 .191ؾىعة البلغة/ آلاًت  - 2

 .3560خضًث عكم  4/189صحُذ البساعي  - 3

 . 2/772اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت  - 4
 .وما بٗضها 1/221اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت  - 5
 



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الخاني 0202حزيران   

 

976 
 

  

وهي هظلً حاءث لضعء اإلافاؾض ًٖ البكغ، والحغم ٖلى صفٗها ٖنهم، لىً بطا خهل وجؼاخمذ 

مفؿضجان في الىكذ ُٖىه في الحاصزت ؤو اإلاؿإلت ُٖنها، فهي حؿعى لضف٘ الًغع ألاهبر لخسفُف ؤزغه ٖلى 

 الىاؽ. 

 اللاٖضة الؿاصؾت

 (1)(ًثاع في اللغب مىغوه وفي غحرها مدبىب)ؤلا 

ىؿه ألازغة: وهي اؾخئثاعه ًٖ ؤزُه بما هى مدخاج ؤلاًثاع ؤن ًا  زغ غحره بالصخيء م٘ خاحخه بلُه، ٖو

 بلُه.

ازغون ٖلى ؤهفؿهم ولى وان بهم  و ًيىن فُما للىفـ فُه خٔ، فهى مُلىب للىله حٗالى: }ٍو

 . (2)زهانت{

، وطلً ؤن ًترن خٓه لحٔ غحره، اٖخماصا ٖلى  وؤلاًثاع ٖلى الىفـ، هى ؤٖغق في بؾلاٍ الحّٓى

صحت الُلحن، وإنابت لٗحن الخىول، وجدمال للمكلت في ٖىن ألار في هللا ٖلى املحبت مً ؤحله، وهى مً 

ماٌ، وهى زابذ مً فٗل عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وم ً زلله اإلاغضخي، وكض وان ٖلُه مدامض ألازالق، وػهُاث ألٖا

ل)الهالة والؿالم  ؤحىص بالخحر  ؤحىص الىاؽ بالخحر، وؤحىص ما وان في قهغ عمًان، ووان بطا للُه حبًر

ذ اإلاغؾلت ، (4)(بهً جدمل اليل، وجىؿب اإلاٗضوم، وحٗحن ٖلى هىائب الحم)، وكالذ له زضًجت: (3)(مً الٍغ

  .(5)وغحرها الىثحر مً الكىاهض

 الخاتمة

الؿلم مما ؾبم طهغه في زىاًا هظا البدث اإلاخىاي٘، جبحن مٗىا حلُا واضحا اهخمام ؤلاؾالم بةخالٌ 

املجخمعي والؿعي مً ؤحل حٗاٌل بىئام وحٗاون مً ؤحل زحر الىاؽ والبالص، واللًاء ٖلى ؤؾباب جفغق 

 املجخم٘.

                                                           

ي  - 1  .  1/30 اللىاٖض للحهجي ، و:116م ألاقباه والىٓائغ للؿَُى

 . 9ؾىعة الحكغ/ آلاًت  - 2

 . 6خضًث عكم  1/8صحُذ البساعي  - 3

 . 3خضًث عكم  1/7اإلاهضع هفؿه  - 4

 .  3/66. و: اإلاىافلاث 1/210اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت  - 5
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مل ٖلى اكخإل حظوع الفغكت والخضاف٘ غحر الىاف٘ والخىافـ غحر الكغ  ٍف مً ؤحل الىؿب غحر ٖو

ً والخدىم بإعػاكهم وعكابهم.  اإلاكغٕو ؤو اإلاًغ بالغحر ؤو ؾُٗا للدؿلِ ٖلى آلازٍغ

ٗت الغغاء في هظا الكإن جمثل في اللىاٖض الفلهُت التي اؾخلاها الٗلماء  وحاهب مً جىحيهاث الكَغ

ٗت  ح وصعء اإلافاؾض وؾض وعوخها وملانضها التي هي في خلُلتها حاءث لخدهُل اإلاهالمً ههىم الكَغ

 باب الظعائ٘ اإلااصًت بلى الًغع وؤلايغاع.

ُت  مً الحل والحغمت والىغاهت والخفايل بحن وكض جفٕغ ًٖ هظه اللىاٖض الٗضًض مً ألاخيام الكٖغ

ماٌ، و   التي يمً الحلىق و وبُيذ الىاحباث وؤُٖذ ليل طي خم خله.ألٖا

لىق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت التي هغم بحن آصم بها ولم ًفغق ؤلاؾالم بحن اإلاؿلمحن وبحن غحرهم في خ

 وفًلىا ٖلى غحرهم مً املخلىكاث، وهظا مً وٗم هللا حٗالى ٖلى ؤلاوؿان.

تزاػ به وبخٗالُمه والؿعي ليكغ هظا الضًً الحىمت  فدم ألبىاء هظا الضًً الفسغ به ول الفسغ والٖا

ٓت الحؿىت، وإبغاػ وحه ؤلاؾالم الىان٘ وصف٘ قبهاث ال  حاكضًً واملخُئحن ومً ٌؿعى لدكىيهه.واإلاٖى

ومً هىا فةن الباخث ًىصخي باؾخدضار هغىخي ألامً املجخمعي والخٗاٌل الؿلمي في الجامٗاث 

ٗت والفىغ ؤلاؾالمي  واليلُاث وافت، ٌٗهض به بلى ؤؾاجظة اهفاء طوي ازخهام في ٖلم ملانض الكَغ

 في ؤلاؾالم.ًيكغون فُه الىخب والبدىر لخبُحن هظا الجاهب ألاؾاىخي 

 والحمض هلل ؤوال وآزغا...

 املصادر

 

هـ(، جدلُم: 631ؤلاخيام في ؤنٌى ألاخيام، ألبي الحؿً ؾُض الضًً ٖلي بً ؤبي ٖلي آلامضي )اإلاخىفى ؾىت  -1

 ؤحؼاء.  4صمكم،  -ٖبض الغػاق ٖفُفي، اإلاىخب ؤلاؾالمي/ بحروث

بي )اإلاخىفى ؾىت: الاؾخظواع، البً ٖبض البر ؤبي ٖمغ ًىؾف بً ٖبض هللا  -2 هـ(، جدلُم: ؾالم دمحم 463اللَغ

 ؤحؼاء.  9م، 2000-هـ1421بحروث، الُبٗت ألاولى:  –ُٖا، دمحم ٖلي مٗىى، صاع الىخب الٗلمُت 
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ً الضًً بً ببغاهُم بً دمحم اإلاٗغوف بابً هجُم  -3 ألاقباه والىٓائغ ٖلى مظهب ؤبي خىُفت الىٗمان، لٍؼ

ا ٖمحراث، صاع الىخب الٗلمُت هـ(، جد970اإلاهغي )اإلاخىفى ؾىت  بحروث، الُبٗت ألاولى:  –لُم: الكُش ػهٍغ

 م. 1999 -هـ  1419

هـ(، صاع الىخب 771ألاقباه والىٓائغ، لخاج الضًً ٖبض الىهاب بً جلي الضًً الؿبيي )اإلاخىفى ؾىت  -4

 م، حؼءان.1991 -هـ1411الٗلمُت، الُبٗت ألاولى: 

ي )اإلاخىفى ؾىت ألاقباه والىٓائغ، لٗبض الغخمً بً ؤ هـ(، صاع الىخب 911بي بىغ حالٌ الضًً الؿَُى

 م.1990 -هـ 1411الٗلمُت، الُبٗت ألاولى 

 –ؤنٌى الفله ؤلاؾالمي في وؿُجه الجضًض، لْلؾخاط الضهخىع مهُفى ببغاهُم الؼلمي، مُبٗت الخيؿاء -5

 بغضاص، الُبٗت الخامؿت ٖكغ.

ً الضًً بً -6 ببغاهُم اإلاٗغوف بابً هجُم اإلاهغي )اإلاخىفى ؾىت:  البدغ الغائم قغح هجز الضكائم، لٍؼ

 ؤحؼاء.  8هـ(، صاع الىخاب ؤلاؾالمي، الُبٗت الثاهُت، 970

غ في ؤنٌى الفله، لٗالء الضًً ؤبي الحؿً ٖلي بً ؾلُمان اإلاغصاوي الحىبلي )اإلاخىفى  -7 الخدبحر قغح الخدٍغ

ً، ص. ٖىى اللغوي،885ؾىت   –ص. ؤخمض الؿغاح، مىخبت الغقض  هـ(، جدلُم: ص. ٖبض الغخمً الجبًر

اى، الُبٗت ألاولى:   ؤحؼاء.  8م،  2000 -هـ 1421الٍغ

جفؿحر ابً هثحر اإلاٗغوف بـ)جفؿحر اللغآن الُٗٓم(، ألبي الفضاء بؾماُٖل بً ٖمغ بً هثحر اللغشخي  -8

٘، هـ(، جدلُم: ؾامي بً دمحم ؾالمت، صاع َُبت لليكغ والخ774البهغي زم الضمكلي )اإلاخىفى ؾىت  ىَػ

 ؤحؼاء.  8م، 1999 -هـ 1420الُبٗت الثاهُت: 

ت 182الخغاج، ألبي ًىؾف ألاههاعي ٌٗلىب بً ببغاهُم بً خبِب )اإلاخىفى ؾىت  -9 هـ(، اإلاىخبت ألاػهٍغ

 للترار، جدلُم : َه ٖبض الغئوف ؾٗض ، ؾٗض خؿً دمحم.

هـ(، 428ي )اإلاخىفى ؾىت عؾالت في ؤنٌى الفله، ألبي ٖلي الحؿً بً قهاب بً الحؿً الٗىبرّي الحىبل -10

-هـ1413مىت اإلاىغمت، الُبٗت ألاولى:  -جدلُم: ص. مىفم بً ٖبض هللا بً ٖبض اللاصع، اإلاىخبت اإلاىُت 

 م.1992
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ؾلؿلت ألاخاصًث الصحُدت وشخيء مً فلهها وفىائضها، ألبي ٖبض الغخمً دمحم هانغ الضًً ألالباوي،  -11

٘ اى، الُبٗت-مىخبت اإلاٗاعف لليكغ والخىَػ  ؤحؼاء.  6ألاولى،  الٍغ

ؾلؿلت ألاخاصًث الصحُدت وشخيء مً فلهها وفىائضها، ألبي ٖبض الغخمً دمحم هانغ الضًً ألالباوي،  -12

٘ اى، الُبٗت ألاولى، -مىخبت اإلاٗاعف لليكغ والخىَػ  ؤحؼاء.  6الٍغ

ِجْؿخاوي -13 هـ(، جدلُم: دمحم 275)اإلاخىفى ؾىت  ؾجن ؤبي صاوص، ألبي صاوص ؾلُمان بً ألاقٗث بً بسحاق الّسِ

ت   ؤحؼاء.  4بحروث،  –مدحي الضًً ٖبض الحمُض، اإلاىخبت الٗهٍغ

هـ(، لكغهت 483قغح الؿحر الىبحر، ملحمض بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل قمـ ألائمت الؿغزسخي )اإلاخىفى ؾىت  -14

 ؤحؼاء.  5م، 1971الكغكُت لإلٖالهاث، 

لم ٖلُه: مهُفى ؤخمض الؼعكا، صاع قغح اللىاٖض الفلهُت، ألخمض بً الكُش دمحم -15  الؼعكا، صجحه ٖو

 م.1989 -هـ 1409صمكم، الُبٗت الثاهُت:  –الللم 

صحُذ البساعي اإلاؿمى )الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ املخخهغ مً ؤمىع عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وؾيىه وؤًامه(، ألبي  -16

جدلُم: دمحم ػهحر بً هانغ الىانغ، صاع َىق هـ(، 256 - 194ٖبضهللا دمحم بً بؾماُٖل البساعي الجٗفي )

 ؤحؼاء.  9هـ، 1422الىجاة، الُبٗت ألاولى: 

صحُذ مؿلم اإلاؿمى بـ)اإلاؿىض الصحُذ املخخهغ بىلل الٗضٌ ًٖ الٗضٌ بلى عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص(، إلاؿلم بً  -17

فااص ٖبض الباقي، صاع بخُاء  هـ(، جدلُم: دمحم261الججاج ؤبي الحؿً اللكحري الىِؿابىعي )اإلاخىفى ؾىت 

 ؤحؼاء.  5بحروث،   –الترار الٗغبي 

غمؼ ُٖىن البهائغ في قغح ألاقباه والىٓائغ، ألبي الٗباؽ قهاب الضًً ؤخمض بً دمحم ميي الحمىي  -18

 ؤحؼاء.  4م.  1985 -هـ 1405هـ(، صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت ألاولى: 1098الحىفي )اإلاخىفى ؾىت 

ـ اإلااليي الكهحر الفغوق )ؤهىاع ا -19 لبروق في ؤهىاء الفغوق( ، ألبي الٗباؽ قهاب الضًً ؤخمض بً بصَع

 ؤحؼاء.  4هـ(، ٖالم الىخب، 684باللغافي )اإلاخىفى ؾىت 

ؼ بً ٖبض الؿالم الضمكلي، اإلاللب بؿلُان  -20 الفىائض في ازخهاع اإلالانض، ألبي دمحم ٖؼ الضًً ٖبض الٍٗؼ

صمكم،  –م: بًاص زالض الُبإ، صاع الفىغ اإلاٗانغ / صاع الفىغ هـ(، جدل660ُالٗلماء )اإلاخىفى ؾىت 

 هـ.1416الُبٗت ألاولى: 
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ؼ بً ٖبض الؿالم اإلاللب بؿلُان الٗلماء  -21 كىاٖض ألاخيام في مهالح ألاهام، ألبي دمحم ٖؼ الضًً ٖبض الٍٗؼ

ت 660)اإلاخىفى ؾىت   1991 -هـ  1414غة، اللاه -هـ(، جدلُم: َه ٖبض الغئوف ؾٗض، مىخبت اليلُاث ألاػهٍغ

 م، حؼءان.

صمكم،  –اللىاٖض الفلهُت وجُبُلاتها في اإلاظاهب ألاعبٗت، للضهخىع دمحم مهُفى الؼخُلي، صاع الفىغ  -22

 م، حؼءان. 2006 -هـ  1427الُبٗت ألاولى: 

اللىاٖض والًىابِ الفلهُت اإلاخًمىت للخِؿحر، لٗبض الغخمً بً نالح الٗبض اللُُف، ٖماصة البدث  -23

 م، حؼءان.2003-هـ1423اإلاضًىت اإلاىىعة، الُبٗت ألاولى: -ي بالجامٗت ؤلاؾالمُتالٗلم

اللىاٖض والًىابِ الفلهُت اإلاخًمىت للخِؿحر، لٗبض الغخمً بً نالح الٗبض اللُُف، ٖماصة البدث  -24

 م، حؼءان.2003-هـ1423اإلاضًىت اإلاىىعة، الُبٗت ألاولى: -الٗلمي بالجامٗت ؤلاؾالمُت

هـ(، صعاؾت  829)اإلاخىفى ؾىت « جلي الضًً الحهجي»بىغ بً دمحم بً ٖبض اإلاامً اإلاٗغوف بـ اللىاٖض، ألبي  -25

ل بً دمحم بً خؿً البهُلي،  مىخبت الغقض -وجدلُم: ص. ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا الكٗالن، ص. حبًر

اى، الُبٗت ألاولى:   ؤحؼاء.  4م،  1997 -هـ  1418الٍغ

هـ(، صاع 711ًً دمحم بً مىغم بً ٖلى ، ابً مىٓىع )اإلاخىفى ؾىت لؿان الٗغب، ألبي الفهل  حماٌ الض -26

 حؼءا. 15هـ،  1414بحروث، الُبٗت الثالثت:  –ناصع 

هـ(، 543املحهٌى في ؤنٌى الفله، الللاضخي دمحم بً ٖبض هللا  ؤبي بىغ بً الٗغبي اإلااليي )اإلاخىفى ؾىت  -27

 م.1999 -هـ 1420ان، الُبٗت ألاولى: ٖم –ؾُٗض فىصة، صاع البُاعق  -جدلُم: خؿحن ٖلي الُضعي 

هـ(، 405اإلاؿخضعن ٖلى الصحُدحن، ألبي ٖبض هللا الحاهم دمحم بً ٖبض هللا الىِؿابىعي )اإلاخىفى ؾىت  -28

  4م، 1990 –هـ 1411بحروث، الُبٗت ألاولى:  –جدلُم: مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا، صاع الىخب الٗلمُت 

 ؤحؼاء.

هـ(، جدلُم: دمحم ٖبض الؿالم ٖبض 505 الغؼالي الُىىخي )اإلاخىفى ؾىت اإلاؿخهفى، ألبي خامض دمحم بً دمحم -29

 م.1993 -هـ 1413الكافي، صاع الىخب الٗلمُت، الُبٗت ألاولى: 

ب الكغح الىبحر، ألبي الٗباؽ ؤخمض بً دمحم بً ٖلي الفُىمي )اإلاخىفى هدى  -30 هـ(، 770اإلاهباح اإلاىحر في غٍغ

 بحروث، حؼءان. –اإلاىخبت الٗلمُت 
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ىُت اإلا -31 اى، الُبٗت  –ٗامالث اإلاالُت ؤنالت ومٗانغة، لضبُان بً دمحم الضبُان، مىخبت اإلالً فهض الَى الٍغ

 حؼءا.20هـ،  1432الثاهُت: 

هـ(، 436اإلاٗخمض في ؤنٌى الفله، املحمض بً ٖلي الُُب ؤبي الحؿحن الَبْهغي اإلاٗتزلي )اإلاخىفى ؾىت  -32

 هـ، حؼءان.1403وث، الُبٗت ألاولى: بحر –جدلُم: زلُل اإلاِـ، صاع الىخب الٗلمُت 

هـ(، 458مٗغفت الؿجن وآلازاع، ألبي بىغ البيهلي ؤخمض بً الحؿحن بً ٖلي الخغاؾاوي )اإلاخىفى ؾىت  -33

 حؼءا. 15م،  1991 -هـ 1412جدلُم: ٖبض اإلاُٗي ؤمحن كلٗجي، الُبٗت ألاولى: 

بً ٖلي الكافعي اإلاهغي )اإلاخىفى ؾىت  اإلاٗحن ٖلى جفهم ألاعبٗحن، البً اإلاللً ؾغاج الضًً ؤبي خفو ٖمغ -34

804  ٘ ذ، الُبٗت  –هـ(، جدلُم: الضهخىع صغل بً قبِب العجمي، مىخبت ؤهل ألازغ لليكغ والخىَػ اليٍى

 م. 2012 -هـ  1433ألاولى: 

اإلاىثىع في اللىاٖض الفلهُت، ألبي ٖبض هللا بضع الضًً دمحم بً ٖبض هللا بً بهاصع الؼعهصخي )اإلاخىفى ؾىت  -35

دُت، الُبٗت الثاهُت: 794  ؤحؼاء.  3م، 1985 -هـ 1405هـ(، وػاعة ألاوكاف اليٍى

هـ(، جدلُم: 790اإلاىافلاث، إلبغاهُم بً مىىخى بً دمحم اللخمي الغغهاَي الكهحر بالكاَبي )اإلاخىفى ؾىت  -36

 ؤحؼاء.  7م،  1997هـ/ 1417ؤبى ٖبُضة مكهىع بً خؿً آٌ ؾلمان، صاع ابً ٖفان، الُبٗت ألاولى: 

ت اللىاٖض الفلهُت، ملحمض نضقي بً ؤخمض ؤبى الحاعر الغؼي،  -37 بحروث ،  -اؾؿت الغؾالت ممىؾٖى

 حؼءا.12م،   2003 -هـ  1424الُبٗت ألاولى: 

فىضي هبخي لـمكترن ، بدث الىؾائل الاكخهاصًت في الخٗاٌل م٘ غحر اإلاؿلمحن في الفله ؤلاؾالمي -38

 صاب.مجلت مضاص آلا  ٖبضهللا خؿً الحضًثي،و  الىبِسخي

 . https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمىك٘ اإلاٗاوي  -39

 

 


