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مجلة العلوم اإلسالمية

مجل��ة علمية، محكمة فصلية، تصدرها كلية العلوم 

اإلس��امية يف الجامعة العراقي��ة يف بغداد »العراق« 

وتعنى بن��رش املق��االت، والبحوث، والدراس��ات 

األصلية، واملبتكرة، والتطبيقية يف الفروع اإلسامية، 

والعلمي��ة، والرتبوية كافة، بعد أن تخضع للمراجعة 

 والتقوي��م م��ن الخ��راء واملختص��ن يف داخ��ل 

العراق وخارجه. 

وتشتترط املجلة: أن تكون املشاركة املقدمة إليها 

للنرش غري منشورة سابق�ًا يف مجلة أو دورية أخرى. 

يقصد من هذه املجلة: أن متثل منتدى الختصاصات 

إس��امية، وعلمية متعددة، ضم��ن مجتمع البحث 

العلمي يف العراق. 

وتهدف املجلة: إىل نرش املعرفة، وتوفري املراجع، 

واملصادر املقومة يف الفروع: اإلسامية، والعلمية، 

والرتبوي��ة، وكذل��ك إيج��اد قن��وات للتواصل بن 

األكادميين، والخراء، والباحث��ن، وصناع القرار، 

والقامئن عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.
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شروط النشر

ترحب أرسة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثني والدارسني، ويرسها نرش بحوثهم، ضمن الرشوط اآلتية:

يشرط أَن يكون البحث رصيناً علمياً، مراعيتاً معايري البحث العلمي: 	 

تقديم طلب خطي لنرش البحث، مع التعهد بعدم إرساله إىل مجلة أخرى، أَو نرشه فيها. 

ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية. 

ينبغي أَن يكون البحث مطبوع�ًا عىل الحاس��ب اإِللكرتوين وتقدم ثاث نس��خ منه )من ضمنها النس��خة 

 .CD األَصيلة( مع قرص

عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج

2- الحاشية من أَعىل وأَسفل الصفحة 3.5 سم، وترتك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليرسى 3سم.

3- املسافات بن األَسطر مفردة: ١سم. 

.)Times New Roman( والخ�ط اإلِنجلي�زي ،)Traditional Arabic( ٤- أَن يك�ون ن�وع الخ�ط العرب�ي

5- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، وإِذا كان البحث باللغة اإلِنجليزية تكتب األَحرف 

.)Capital( األوىل من الكلامت كبرية

6- تكتب أَسامء الباحثن بلون غامق وبحجم خط )١6( ويكتب تحتها عنوان الباحثن بحجم خط )١5( 

متضمن�ًا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة.

١٧- محتوي��ات البحث العريب ترت��ب بالصيغة اآلتية )الخاصة العربية، املقدم��ة، املواد وطرائق العمل 

أَو الجزء العلمي حس��ب اختصاص الباحث، النتائج واملناقش��ة، االس��تنتاجات أَن وجدت، املصادر(. 

أَم��ا البح��وث اإلِنجليزية فتكتب فيها الخاصة العربية قبل اإلِنجليزية عىل أَن ال تزيد الخاصة عىل 250 

كلمة.

َِّذيَن  ُ ٱل ١8- اعتامد رس��م مصح��ف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية كام موضح أدن��اه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ

ىجس حجسالُمَجادلَة اآلية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل

١٩- م��ن البح��ث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع إِتباع طريقة الرتقيم يف كتابة 

املصادر.  

20- توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.

2١- يطال��ب الباحث بنس��خة نهائية ورقية بع��د إِقرار الخراء، بنرش البحث مع الق��رص )CD( ويجب أَن 
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تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة متام�ًا ملا موجود يف القرص.

22- ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.

23- املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.

تكون املراس��ات املتعلقة باملجلة كافة باس��م رئيس تحرير املجلة، وعىل العنوان اإِللكرتوين أَو موقع 

املجلة: 

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل املجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  :إميل مدير التحرير

❊ ❊ ❊

ملحق العدد السادس والعرشون
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هيئة التحرير

............................................................ رئيس التحرير ١- أ.د. ضياء محمد محمود 

................................................................. مدير التحرير 2- أ.د. صاح حميد عبد

.................................................................... عضواً 3- أ.د. محمد شاكر عبد الله

٤- أ.د. كاظم خليفة حامدي..................................................................... عضواً

5- أ.د. محسن عبد فرحان....................................................................... عضواً
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................................................................. عضواً ١١- أ.د. أحمد صويعي شليبك

١2- أ.د. عبد العزيز دخان....................................................................... عضواً
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 املؤمتر انعهمي اندويل اخلامس املشرتك انثانث  جلان
 "انتعايش انسهمي بني االديان عرب انتاريخ " 
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 "انتعايش انسهمي بني االديان عرب انتاريخ " 

 
 

  

 

   ....................................أ.د. دمحم الاخضر ذرفوفي  ....................
 
املغرب -رئيسا  

  .............................أ.د. يوسف عليل الشطىاوي .......................
 
الاردن -ملررا  

   ................................أ.د. حسن الغرباوي ..................................
 
كطر -عضوا  

  ...............................أ.د. عائشة بن السايح  ...........................
 
الجسائر -عضوا  

  ...................................أ.د سعد محمود هاصـر  ......................................
 
عضوا  

عضوا  .................................أ.د. جاسم الحاج جاســم ....................................  

  ......................................أ.د. صالح حميد العيساوي .... ..................
 
... . عضوا  

   ..................................أ.م.د. أدريس ابراهيم صالح .. ............................
 
عضوا  

   .................................أ. م. د. شهاب سليم صادق  ...............................
 
عضوا  

   ...................................أ.م.د. فاثن غاهم فتحي......................................
 
عضوا  

   .................................................................أ.م.د. كبية ثوفيم اليوزبكي...
 
عضوا  

   ..........................................................م.د. اهمار احمد دمحم .........أ
 
ثركيا -عضوا  

  .....................................الدكتور املفتي صفوان دمحم رضا عضيبات 
 
الاردن -.. عضوا  

 

 

 انهجنة انعهمية نهمؤمتر



 
 
 

 

 املؤمتر انعهمي اندويل اخلامس املشرتك انثانث  جلان
 "انتعايش انسهمي بني االديان عرب انتاريخ " 
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رئيسا  
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عضوا  
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عضوا  

  ......................................................م.د. هـــىد فخـــري ..................................
 
عضوا  

  .................................................م.د. جىان عبد هللا يووس ...........................
 
عضوا  

   ....................................................ة وليد زيدان ...............................م. ساري
 
عضوا  

   ....................................................م. أفياء مؤيد يووس ...............................
 
عضوا  

   .................................................م.م. رسل فيصل دلول .............................
 
عضوا  

  ...................................................م.م. أروى زبير عبد الجبار ........................
 
عضوا  

   .................................................يدان  .....................بايولوجي. آيات مجيد ز 
 
 عضوا

 جلنة االستبقال وانتشريفات



 
 
 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالث فهرست 

 
 

  أ
 

  

ً اظماء الباحثين ث  الطفحاث العىاٍو

 أ.د دمحم شاكش عبذهللا الكبِس ي  .1

 أ.د إبشاهُم دسباط مىس ى الكلي

 أ.م.د صمً حامذ هادي الحعىاوي 

التعاٌش العلمي والحىاس بين ألادًان في ظل 

عت واللاهىن   الشَش
1-02 

 أ.د سائذ دمحم عبذ العبُذي  .2

 أ.د اًاد طه ظشحان العجُلي

العذالت وأثشها في التعاٌش العلمي في ضىء 

عت إلاظالمُت الخلفاء الشاشذون أهمىرًجا  الشَش
01-95 

3.  

 أ.د. ابشاهُم محمىد عباط

اللاعذة امللاضذًت للتعاٌش العلمُت )امللطذ 

ع هى ضالح هظام الامت بطالح  ألاوعان العام للتشَش

 املهُمً علُه(

02-23 

 أ.م.د.احمذ سشُذ حعين  .4

 أ.م.د. دمحم علي حعين احمذ

م وأثشها في التعاٌش  كُم التعامح في اللشان الكٍش

 العلمي
24-50 

5.  
 أ.م.د. جمُل حعين الضامً

عضص مبادئ اللاهىن  مت العذوان َو الاظالم ًحشم جٍش

 الذولي إلاوعاوي
59-110 

كشدي الجىابيا.د عبذ هللا جاظم   .6  

 ا.د عباط علي حمُذ العبُذي
 191-111 فله التعامل والحىاس مع أصحاب الذًاهاث ألاخشي 

7.  
 أ.د كحطان محبىب فضُل

التأضُل الششعي ملفهىم التعاٌش العلمي بين 

 الادًان
192-105 

8.  
 أ.د دمحم جاظم عبذ العِعاوي 

ت املعتذل  الىظطُت الذًيُت والخطاب الفكٍش

وألامً املجتمعيجشظُخ للعلم   
112-125 

 141-132 العطبُت وآثاسها على التعاٌش العلمي في املجتمع أ.د . جىفُم أحمذ علي العيباوي  .9

11.  
 أ.د. بذٌع دمحم ابشاهُم الكشبىلي

التعاٌش العلمي مىهج اظالمي)عطش ضذس إلاظالم 

 اهمىرًجا (
142-002 

كُفُته ، وجزوسه في الذًً  "ظؤال التعاٌش" د.سبُع ضبحي العاًذي  .11  001-095 

 024-002 التعاٌش و التعامح العلمي مً مىظىس إظالمي د. جىدث عبذ طه املظلىم  .12

 051-025التعامح الذًني مفتاح لبىابت التعاٌش العلمي بين  م.م. حعام الذًً دمحم ظلمان داود  .13



 
 
 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالث فهرست 

 
 

  ب
 

  

 الشعىب م.د. ًىظف هىسي حمه باقي

14.  
الفهذاوي أ.م. د. حعين صبير ثلج   

ظُاظت الىبي دمحم) ص ( اججاه الذًاهاث والاكلُاث الاخشي 

 في اسقى همىرج للتعاٌش العلمي في الشد على اعذاء ألاظالم
050-901 

 أ.د خالذ خلُل ابشاهُم  .15

 م.ددمحم ظعذون جاظم
 912-900 في الاظالم الاهحشاف العلذي )اظبابه وعالجه (

 م.د. خضش عباط خماط  .16

خضيرأ.م.د.طه ًاط   

جحعين وجلبُح الشخطُت العامت وفم املىظىس 

 اللشآوي
911-933 

17.  
 م.دالذكتىس جاظم حعً طعمه حعين اللشه غىلي

ألاثش العلذي لللُم التربىٍت في بىاء الفشد واملجتمع 

 العلمي التربُت التىحُذًت اهمىرجا
934-025 

 أ.م.د ظشمذ فؤاد شفُم العبُذي  .18

بي ظلمان الىعُمي  م.د محمىد عٍش

همارج مً التعاٌش العلمي مً خالل اللشان 

م والعىت الىبىٍت  الكٍش
012-099 

19.  
ه علي ضالح  د. ضبًر

م واللىاعذ  التعاٌش العلمي في اللشآن الكٍش

 الشباهُت للتعاٌش
090-012 

21.  
 أ.د. ضالح علي مضغً

ججذًذ الخطاب الذًني واثشه في التعامح والتعاٌش 

م  في مىظىس اللشان الكٍش
011-022 

 أ.م.د.طه ًاط خضير سمُض  .21

ذي  م.د. خضش عباط خماط الٍض
 059-023 إلاسهاب ٌغضب هللا ويهلك خلله

22.  
 م.د. عابذ غاهم رهىن 

ألاظتلطاب ألاجتماعي وخطشه على التعاٌش العلمي 

 وكفاث مع ظىسة اللطظ
050-110 

 أ. د. عباط فائم ابشاهُم  .23

 أ. م. د. أهىس فشحان عىاد

عت الاظالمُت مع حكم املىاظشة والحىاس في  الشَش

 املخالف  )دساظت فلهُت(
111-105 

 أ . م . د . عبذ الباظط أحمذ حعً الطه  .24

 م . م . دمحم ًاظين حمادي
ِمي 

َ
ىِس إلاظال

ُ
ىظ

َ
لِمي في امل َش الّعِ ٌُ َعا

َ
اَسة -الت

َ
َماِرٌج ُمخت

َ
ه  192-103 

25.  
 أ.م.د. عبذهللا دمحم فهذ

 أ.م.د. ظالم عبىد حعً

الحضاسي للجىاهب العلمُت والثلافُت ضىابط التعاٌش 

ت عت  العماٍو دساظت وضفُت للتعاٌش في العشاق     في الشَش

 إهمىرجا 

104-139 

 



 
 
 

 

  الثالجادلشرتك  اخلامسادلؤمتر العلمي الدويل احباث 

 

1 
 

  

 التعايش السلمي واحلوار بني األديان يف ظل الشريعة والقانون
 ألاسخاذ الدكخىر دمحم شاكر عبدهللا الكبِس ي

 ألاسخاذ الدكخىر إبراهُم درباس مىس ى الكلي

 ىاوي سألاسخاذ املساعد الدكخىرة زمً خامد هادي الح

 اإلالضمت

ْالؿالم ٖلى اإلابٗٓر عخمت للٗاإلاحن ،الخمض هلل عب الٗاإلاحن ْٖلى آلّ ْصخبّ  ؾیضها ،ْالهالة  ْؾلم دمحم 

 
 
ٓم الضًً، زم ؤما بٗض حؿلُما هثحرا  : بلى ً

ْحٗمُم  ال ؾُما في الضٌْ التي ٌِٗل فحها ؤجبإ بن صٖم  ٓاع،  ْالخٗاٌل الؿلمي في ْل الخ ٓاَىت  ْح اإلا ع

ٍٓغ َغق اؾخسضام ْؾاثل  ْالثلافي مً زالٌ جُ ٕٓ الضًجي  ٖٓت خفاْا ٖلى الخى ْالثلافاث اإلاخى ألاصًان 

ْالثلافا ٓاع بحن ؤجبإ ألاصًان  ا لخضمت ؤَضاف الخ ْحسخحَر ٓانل الاحخماعي    .ثالخ

عي حضا لِـ في الٗغاق ْخضٍ بل في ول الضٌْ الٗغبُت ْؤلاؾالمُت بن الا  ٕٓ يْغ َخمام في َظا اإلآي

ْاخترام  ْبىاء ؤؾـ مخِىت للخٗاٌل الؿلمي  ْالدؿامذ،  خضاٌ  ْالٗالم، مً ؤحل جغؾُش الٓؾُُت ْالٖا

ٓاَىت اإلاكترهت، هما َٓ زابذ في ٖلُضجىا ؤلاؾالمُت ٓم اإلا  .آلازغ، اهُالكا مً مفِ

ٍْت الخلت حٗض ْح  بن الكغاج٘ الؿما ٓع الضًجي اؾخلغ في ع ت حمٗاء فالكٗ ْالغاعي ألاٌْ للبكٍغ اإلاىٓم ألاٌْ 

ت حمٗاء ٓاهحن غغيِا جىُٓم  ،البكٍغ ت لٓي٘ ك ٌٍٓ الهي للبكٍغ ْما هخج ًٖ الاوؿان ما َٓ الا جف

ٓاهحن ن اإلاغجبُت لِم ْ ْي٘ ٖلاب صهُٓي ٖلى ول مً ًسالف الل ت حؿعى  ،الكْا فيل الخٗالُم البكٍغ

ٓإػ الكغ ْالؿالم الؿاعي لبىاء اوؿان مجخم٘ بُٗض ًٖ ول ه ت الاوؿان املخب للخحر  فدلٓق ، لغٍئ

اث ْجًمُجها في  ْخٍغ ْاخترامِا  تراف بها  ْالؼمذ الضٌْ بااٖل ألافغاص مغث بالٗضًض مً ألاػماث ختى جثبخذ 

ْاإلاٗخلض فِما مً  ت الضًً  اث هي خٍغ ْالخٍغ ْوان مً بحن جلً الخلٓق  ْلُت  ٓازُم ص اإلالؼمت لجمُ٘  تاإلاباصم

ْزُلت الاٖالن الٗالمي لخلٓق الاوؿان لٗام  ْجًمىتها  التي جًمجها جىو  تاإلاباصذ ْانبد ،1948الضٌْ 

ت الٗغاق الضاثم لٗام  ٍٓع ٓع حمِ ْمجها صؾخ ٓاص فُّ جدمل  ،2005ٖلحها صؾاجحر صٌْ الٗالم  ْجم ْي٘ م
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ت اإلاٗخلض الضًجي ْمجها خٍغ اث  ْالخٍغ ُْٖت  ،مًامُجها الخفاّ ٖلى وامل الخلٓق  ْاهُالكا مً مبضؤ اإلاكغ

ٓباث الٗغاقي عكم  ٓبت ٖلى ول مً ًىتهً ما جم  1969ىت لؿ 111فلض ْي٘ في كاهٓن الٗل اإلاٗضٌ الىافظ ٖل

ٓاعصة  اث ال ْالخٍغ َْظا ما ًاهض بان حمُ٘ الخلٓق  ْاإلاٗخلض  ت الضًً  ٓع في خماًت خٍغ الىو ٖلُّ في الضؾخ

ٓعة خضاء ٖلحها بإًت ن ٓػ الٖا ال ًج ٓع مهاهت   .في الضؾخ

ف : الخٗاٍع  اإلابدث ألاٌْ

  .لغت واصطالخا: الخعاٌش السلمي املطلب ألاول  -

ْاإلاِٗكت التي  (1) ْعصث مفغصة الخٗاٌل في اإلاٗاحم الٗغبُت مً اإلاهضع )ِٖل( بفخذ الٗحن: الِٗل: الخُاة 

ٓا مجخمٗحن ٖلى  ٓصة: ٖاق ْاملخبت ؤْ اإلا ٓم باأللفت  ْحٗاٌل الل ْاإلاكغب،  ٌِٗل بها ؤلاوؿان مً اإلاُٗم 

ٓصة ْاإلا ْٖ (2)ألالفت  ْمِٗكت  ْمٗاقا  ْالِٗكت: يغب ْٖاف ٌِٗل ِٖكا  ْاإلاكغب،  ْمِٗكت، الِٗل  ِكت 

ِْٖكت ؾٓ  .(3)ءمً الِٗل، ًلاٌ: ٖاف ِٖكت نضق، 

ٖٓت مً الىاؽ في ميان مٗحن جغبُِم ْؾاثل الِٗل مً اإلاُٗم  الخٗاٌل انُالخا: )احخمإ مجم

 ْ ، ٌٗغف ول مجهما بدم آلازغ ص ْؤؾاؾُاث الخُاة بغٌ الىٓغ ًٖ الضًً ْالاهخماءاث ألازٔغ ن ْاإلاكغب 

ْاههِاع(  .(4) اهضماج 

                                                           

، 1َىضاْي، صاع الىخب الٗلمُت، ٍ جدلُم : ص. ٖبض الخمُضم(، ۷۹۱ٌ/ ۰۷۱هخاب الٗحن، الفغاَُضي، الخلُل بً ؤخمض، )ث:  -1

 .261 /2ث( ،.بحرْث، )بال

 (،م1988َـ/1402، بحرْث، )۷۷اإلاكغق، ٍم(، صاع 922َـ/310)ث: هغإ الىمل، اإلاىجض في اللغت، الِىاجي، ٖلي بً خؿً اإلاللب: -2

 /540. 

ٓع دمحم بً اخمض، )ث:  -3 غي، ابٓ مىه ٖبض الغخمً مسُمغ، صاع الىخب  م(، جدلُم: ص. اخمض985ٌ/۷۷۱تهظًب اللغت، الاَػ

 .270-2/269 (،م2004َـ/1425الٗلمُت، بحرْث، )

ًىٓغ: الٓؾاثل الاكخهاصًت في الخٗاٌل م٘ غحر اإلاؿلمحن في الفلّ ؤلاؾالمي، نبحي ؤفىضي الىبِس ي، ٖبضهللا خؿً الخضًثي،  -4

 .۷۳4، ۷مجلت مضاص آلاصاب، الٗضص 
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ْالكاط ٖىّ  -ْالالم  -ؤما الؿلم لغت: فالؿحن  ٍْيٓن فُّ ما ٌكظ  ْالٗافُت  ْاإلاُم. مٗٓم بّ مً الصخت 

كلُل. فالؿالمت: ؤن ٌؿلم ؤلاوؿان مً الٗاَت ْألاطٔ، كاٌ ؤَل الٗلم: هللا حل زىاثّ َٓ الؿالم، لؿالمخّ 

ٓكحن ْالىلو مما ًلخم املخل   ، كاٌ هللا هلالج لج:(1)ىاءفْال مً الُٗب 

ه 
َ

ّللا َْ ٓ ٖه ْض ى   ًَ
َ
ِم  َصاعِ  ِبل

َ
َيْهِضي الَؿال َْ  ًْ اءه  َم

َ
ك ى   ٌَ

َ
ٍ   ِبل ْؿَخِلُم   ِنَغا

 .(2)﴾٥٢﴿ مه

ْالؿلم:  ٓا ،  ٓا جهالخ ْحؿاإلا ٓم ؾلم ْؾلم ، مؿاإلآن ،  ْك ٌٓ: ؤها ؾلم إلاً ؾاإلاجي،  ْالؿلم: اإلاؿالم جل

ْالدؿالم الخهالح ،   .(3)ْاإلاؿاإلات اإلاهالختالاؾدؿالم ، 

فاث مخىٖٓت، مجها  :ؤما الؿلم انُالخا، فلض ٖغفّ الٗلماء بخٍٗغ

ما ْغحَر ٓم، َٓ الؿلم، (4) فلض ٖغفّ بًِٗم بمٗجى الاؾدؿالم ؤْ ؤلاؾالم  ْما ؤكهضٍ في بدثي اإلآؾ  ،

ٓانل بحن ألاَل ألاصًان ليي ٌٗم الؿالم ٖلى مؿاخت الىغة ألاعيُت، وٓن  ْالخ اليٓن مليء ْاملخبت، 

ش ْاإلاٗخلضاث ٖلى مغ الخاٍع  .(5)باألصًان 

 ٌ ٓافم بملخًاٍ الضْ ْلي ج ْلي: بإهّ اجفاق ص ف الؿلم في اللاهٓن الض اإلاخداعبت ٖلى بنهاء الخغب  ْحاء حٍٗغ

لى بٖاصة الؿالم  .(6)اللاثمت ْٖ

ْالؿالم ْألامً ْألامان في الٗالم بطا بضؤث فىغةهْما  ٓص الؿلم  ٓاع  لهضٍ هما ؾبم ؤن ٌٗ ْالخ الؿلم 

ٓاكْ٘ همىهج  ْجىفظ ٖلى ؤعى ال ٖلمي جضعؽ في ول مغاخل الخٗلُم في الٗالم، 
(7). 

 

                                                           

 .565/ 1(،  م2008-َـ1429، بحرْث، لبىان، )۳(، ٍ َـ1395) يملاًِـ اللغت، ابً فاعؽ، اإلاخٓفًىٓغ: معجم  -1

ٓوـ، مً آلاًت -2 ٓعة ً  .25 ؾ
ٓع) -3 ض، لؿان الٗغب، ابً مىٓ ٓفُلُت للترار م711 -َـ630ًىٓغ: اإلاٍؼ  .383/، 7ث( ، م-بال ، )(، صاع الخ

 . ۷۸۷، / 7ًىٓغ: لؿان الٗغب، م -4

 ٓن.خثباال -5

ْلي، دمحم خافٔ غاهم، مُبٗت الجهًت الجضًضة، اللاَغة، ) -6 ٓن الض  .۸۷۸م(،/ 1967ًىٓغ: مباصت اللاه

ٓن.ال -7  باخث
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ف الحىار لغت واصطالخ املطلب الثاوي: .حعٍر
ً
 ا

ضخ ٌٓ ابً صٍع ْالغاء، ًل ٓاْ،  ْال ٓاع )ان  (1)ٓاع َٓ: الخاء،  ٓع خ ا خاع ًد ٓاع مهضَع  الخ
 
ٓاع .بطا عح٘ ا  فالخ

ٓع"  ٓع بٗض الي ٓط باهلل مً الخ ٕٓ، ْفي الخضًث: "حٗ اصة(2)الغح َْٓ الىلهان بٗض الٍؼ  ،(3). 

ْإلى الص يء، فداع بلى ش يء، ؤي عح٘ ٖىّ ٕٓ ًٖ الص يء  ٓاع الغح ْما  فالخ ٓابا  ٌٓ: ؤخاع ٖلُّ ح ْإلُّ، جل

 .(4)ؤخاع بيلمت

ّه  كاٌ حٗالى: 
َ
اَن ل

َ
و َمغ   َْ

َ
ٌَ  ز ا

َ
ل
َ
ِّ  ف َٓ  ِلَهاِخِب َه ا َْ

َ
ه
َ
ٍه ؤ عه ِْ َدا

ره  ًه
َ
ث
ْ
ه
َ
ًَ  ؤ   ِمْى

 
ا َماال غ 

َ
ف
َ
ؼُّ ه َٖ ؤَ َْ ﴿٤٣﴾ (5). 

ٓاع َٓ لفٔ  ٓمي: ؤن الخ فّ مٗاوي هثحرة مجها ما ٖغفّ الفُ ْعصث في حٍٗغ ٓاع انُالخا، فلض  ف الخ ؤما حٍٗغ

ٓع  ْالخضًث بحن َغفحن اٖام ٌكمل ن ٍْغاص بّ مغاحٗت الىالم  ْاملجاصلت،   .(6)ٖضة مجها، اإلاىاْغة، 

                                                           

ض -1 ٓلٓن ابً صٍع ٓا ًل ض ألاػصي، مً اػص ٖمان مً كدُان واه ض: دمحم بً الخؿً بً صٍع ْلض  ؤقٗغ الكٗغاء ؤْ ؤٖلم الٗلماء، ابً صٍع

ْاهخلل َـ223في البهغة ٖام ) ْعح٘ بلى بغضاص، (،  ٓاحي فاعؽ  اص بلى البهغة زم عخل بلى ه بلى ٖمان فإكام ازجي ٖكغ ٖاما، ْٖ

ْص( ْ )قغخّ( ْ)طزاثغ الخىمت( ْ ۰۷۳۰فإكام فحها بلى ؤن جٓفي ؾىت ) ْاإلامض ٓع  (، مً هخبّ: )الاقخلاق( في ألاوؿاب ْ)اإلاله

الم، زحر الضًً الؼعهلي، صاع ال ا. ًىٓغ: ألٖا ْغحَر  .6/80 م(،۰۹۸۱، )25ٗلم، للمالًحن، ٍ)ألامالي(، 

ْوأبت  -2 ْٖثاء الؿفغ  ٓط مً  ْٖلى آلّ ْصخبّ ْؾلم: )بطا ؾافغ ًخٗ ًٖ ٖبض هللا بً ؾغحـ هنع هللا يضر كاٌ: وان عؾٌٓ هللا نلى هللا ٖلُّ 

ْاٍ مؿلم في صخُدّ، مؿلم ب ْاإلااٌ، ع ٓم ْؾٓء اإلاىٓغ في ألاَل  ٓة اإلآل ْصٖ ٓع  ٓع بٗض الي ْالخ  ً حجاج بً مؿلم )ثاإلاىللب 

ٌٓ بطا عهب بلى ؾفغ  -(، جدلیم: دمحم فااص ٖبض الباقي، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحرْث، )بالَـ261 ث(، هخاب الدج، باب ما ًل

، عكم الخضًث ْغحٍر  .2/979 ،(3340) -426الدج 

ض ألاػصي، صاع بخُاء الترار الٗغبي، ٍ -3 (، باب الثىاجي الصخُذ، م1987 -َـ1407ْث، )، بحر3حمِغة اللغت، دمحم بً الخؿً بً صٍع

ف، ماصة )ح ، ْ، ػ(، ْما بٗضَا، مً الخْغ ْالغاء   .1/267 باب الخاء 

ٓع دمحم بً مىغم اإلاهغي، ٍ -4 ٓع(، -بال )، بحرْث، صاع ناصع، 1ًىٓغ: لؿان الٗغب، ابً مىٓ  .4/217 ث(، خغف الغاء، ماصة: )خ

ٓعة الىِف، آلاًت  -5  .34ؾ

ٓمي، اإلاىخبت الٗلمُت، بحرْث، لبىان،)بالًىٓغ:  -6 ب الكغح الىبحر، الفُ ْما -اإلاهباح اإلاىحر في غٍغ ٓاْ  ث(، هخاب الخاء، الخاء م٘ ال

 .1/156ًثلثهما،
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ْالبراَحن إلكىإ ؤخضَما بغؤي  ٓاع َٓ: مغاحٗت الىالم بحن َغفحن مسخلفحن، م٘ جلضًم الدجج  ْكُل ان الخ

ْالغص في  .(1)آلازغ م ألازظ  ْطلً ًٖ ٍَغ ت  ْكُل َٓ: ) بصاعة الفىغة بحن َغفحن مسخلفحن ؤْ ؤَغاف مخىاٖػ

ْالغؤي اإلاًاص غح الغؤي   .(2) (الىالم َْ

ْصف٘  َغفحن ؤْ ؤَغاف، ًلهض بها جصخیذ کالم، ْكُل ؤًًا: َٓ )مىاككت بحن ْإزباث خم،  ْإِْاع حجت، 

ْالغؤي ْعص الفاؾض مً اللٌٓ   .(3) (قبهت، 

ْاللهض ٓاع َٓ مغاحٗت الىالم بحن َغفحن ؤْ ؤَغاف  مجها جصخُذ فىغة ؤْ بُانها  ٍْخضح مما جلضم ؤن الخ

ٓابا ٓاب ؤْ ألاهثر ن ٌٓ بلى اله  .ؤْ بزباتها، للٓن

ٍْبضت، فةن: )ولمت ٓاع ٌُٗض فُّ الصخو  ْعح٘، فالخ ْهالم في املخاَبت،  خاع ؤي: ٖاص  ْعة مغاحٗت  ْاملخا

ٓاع  ْالىالم في املخاَبت حؿمى خ ْججاْب، فمغاحٗت اإلاىُم  ْبت   ْهي مجا
 
حن (4)ا ٓص مخىاٖػ ، فُلؼم مً طلً ْح

ٌٓ بلى الىخاثج اإلاغيُت  .للغص ٖلى بًِٗم البٌٗ فُما ًلضمّ الُغفان مً حجت للٓن

- .
ً
عت لغت وإصطالخا ف الشَر  املطلب الثالث: حعٍر

عت في اللغت: ْجُلم ٖلى مٗىُحن الشَر  :(5)هي مهضع قٕغ 

:
ً
م اإلاؿخلُم.  أوال  الٍُغ

                                                           

ٓاع م٘ آلازغ في  -1 ٌٓ الخ ٓعة ألاوٗام، بٖضاص ؤخمض دمحم الكغكاْي، بدث ملضم بلى اإلااجمغ الٗالمي خ ٓاع اللغآوي في يٓء ؾ الخ

 .2/(،َـ1428ؾالمي بجامٗت الكاعكت، )الفىغ ؤلا 

ٓاع، ص. ببغاَُم دمحم، صاع ؤلاؾغاء، ٖمان، ) -2  .76/ م(،۳۱۱۷ماطا حٗغف ًٖ الخ

ْآصابّ، ص. نالح بً خمُض، ٍ -3 ٓاع   .6/ث(،-، صاع اإلاىاعة، )بال 1الخ
ٓاع، ص. َاعق ؾلُمان، مُبٗت الفغاصي، ) -4  .2/ م(،۰۹۹۰آصاب الخ

ْلُاثف ألازباع حماٌ الضًً. دمحم َاَغ بً ٖلي الهضًلي الِىضي،  -5 ل  ٓاع في غغاثب الخجًز ًىٓغ: بخهغف مجم٘ بداع ألاه

ٓع، ث .3/203، 3(، 1967ٍبحرْث) ض لؿان الٗغب، ؤبً مىٓ ٌ، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحرْث، لبىان، 711 -630ٍْىٓغ: اإلاٍؼ

 .88 -87م/ 1999 -َـ1419، 7، 13ٍٍ
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:
ً
ٓاء  جاهُا ال جدب٘ ؤَ ٗت مً ألامغ فاجبِٗا  ٌٓ هللا ٖؼ ْحل))زم حٗلىان ٖلى قَغ ْمىّ ك جإحي بمٗجى اإلاجهاج 

 .(1)اللظًً ال ٌٗلمٓن((

عت  ّ ؾبداهّ لٗباصٍ مً ألاخيام التي حاء بها  في إلاصطالح:الشَر ٗت في ؤلانُالح بإنها ما قٖغ حٗغف الكَغ

ٓا   ٖملُت لُامى
 
ٓاء واهذ َظٍ ألاخيام ؤخيام بٖخلاصًت ؤْ ؤخياما ْالؿالم، ؾ هبي مً ألاهبُاء ٖلحهم الهالة 

ٗت وان مٗجى ا ْبةيافت لفٔ ؤلاؾالم الى الكَغ ٗت ؤلاؾالمُت ما بها فخيٓن ؾٗاصتهم في الضهُا ْآلازغة  لكَغ

ٓاء في طلً ألاخيام  ٓاٌ الىاؽ في الضهُا ْآلازغة ؾ ٓحي ٖلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مً ألاخيام التي جهلح ؤخ هٌؼ بّ ال

 .، ؤْ ألاخيام الٗملُت ؤْ ألازالقالٗلاثضًت

.املطلب الرابع:  -
ً
ف اللاهىن لغت وإصطالخا  حعٍر

ٍْلاٌ ؤن اللغت الٗغبُت ؤؾخٗاعث  ٓهاهُت،  ٓص ؤنل مهُلح اللاهٓن بلى اللغت الُ ف اللاهٓن لغت: ٌٗ حٍٗغ

ٓهاهُت.  ٓانل م٘ اللغت الُ ُث جم بؾخٗماٌ اإلاهُلح بمٗجى مؿُغة ؤي ٖص ى خَظا اإلاهُلح هدُجت الخ

 ْ َْظا ألاؾاؽ ًلهض بها الىٓام  ْاللاهٓن لغت ٌٗجي اللاٖضة ؤْ ألاؾاؽ.  ألاؾخلغاع ٖلى همِ مؿخلُمت 

ْلِـ بٗغبي )هما ؾبم( ٓاخض كاهٓن  ٌٓ، ال ٓاهحن ألان ْالل ٓاهحن.   .(2) مٗحن ْحمِٗا الل

ف إلاهُلح اللاهٓن ؤَمِا فلض ٖغف اللاهٓن  : جم الخُغق بلى الٗضًض مً الخٗاٍع
 
ف اللاهٓن بنُالخا حٍٗغ

ْمجغصة جىٓم الؿلٓن البكغي الاحخماعي.  ٓاٖض ٖامت   ٍْدبِٗا حؼابإهّ )مجمٖٓت ك
 
بما ٖلى قيل ميافإة  ءا

ْلت( ٍْخم طلً مً كبل الؿلُت الٗامت في الض ٓبت إلاً ًىفظَا ؤْ ًسالفِا.   .(3) ؤْ ٖل

 .(4)ْحٗغف اللاهٓن هظلً بإنها كاٖضة ؾلٓن ٖامت مجغصة جدىم ٖالكاث ألافغاص في املجخم٘ ٖلى ْحّ ملؼم

ْص الخلٓق  ةْٖغف هظلً بإهّ )ٖباع  ْجدضًض خض ٓاٖض الخهغف التي مً زاللِا ًخم بحاػة  ٖٓت ك ًٖ مجم

 .(1)ْالٗالكاث بحن الىاؽ

                                                           

 .18آلاًت  -ٓعة الجازُت ؾ -1

 .1/327لؿان الٗغب، ٍ -2

ْوي  -3 ٓك٘ ألالىتر ٍٓض الى اإلا  https://mawdoo3.comًىٓغ: اإلا

ْوي الؿابم. -4 ٓك٘ ألالىتر  اإلا
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ُفي ألهّ ْي٘  ٍُْلم ٖلُّ اللاهٓن الْٓ ْػمان مُٗىحن،  ٓهُت ملؼمت في ميان  ٓاٖض كاه ٖٓت ك ؤْ بإهّ )مجم

بةصاعة الؿلُت في البالص
(2). 

عت دًت في املبدث الثاوي: الحىار مً الثىابت العلائ  ُتإلاسالمالشَر

  .إلمام أبى بكر الباكالوي رخمه هللا مع ملك الروم وكساوستهمل ادئهالالحىار  املطلب ألاول: -

، فازخاٍع ملً الٗغاق في ٖام  -عخمّ هللا حٗالى  - (3)وان ؤبٓ بىغ الباكالوي  ۷۷۰مً هباع ٖلماء ٖهٍغ

ْم ؤبي بىغ الباكالوي  ْم بلض ْٖىضما ؾمذ ملً الغ  -عخمّ هللا  -للهجغة إلاىاْغة الىهأع في اللؿُىُُيُت، 

ٌٓ بلى زفٌ عؤؾّ ْحؿضٍ  ٌٓ الباب بدُث ًًُغ الباكالوي ٖىض الضز ْا مً َ ؤمغ خاقِخّ ؤن ًلهغ

ْم ْخاقِخّ فلما خًغ الباكالوي ٖغف الخُلت فإ ٕٓ فُظٌ ؤمام ملً الغ صاع حؿمّ بلى الخلف هُِئت الغو

م بضال مً ْحِّ: َىا ٖلم اإلالً اهّ ؤمام  ٓعاء حاٖال كفاٍ إلالً الْغ َْٓ ًمص ي لل ْعه٘ زم صزل مً الباب 

 .صاَُت

ٌٓ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْلم ٌؿلم ٖلحهم ) لىهي الغؾ ًٖ ابخضاء ؤَل الىخاب بالدؿلُم(. زم الخفذ  صزل الباكالوي فدُاَم 

الصبلى الغاَب ألاهبر  ْهُف خاٌ ألاَل ْألا ْكاٌ " ؤلم حٗلم بإن  ْكاٌ لّ " هُف خالىم  ْم  غًب ملً الغ

فاٌ" ال ًىجبٓن ألَا باهىا ال ًتزْحٓن   .(4)؟َع

م جز : هللا ؤهبر! ج-عخمّ هللا  -فلاٌ ؤبٓ بىغ  ْج مٍغ ْاج ْؤلاهجاب زم جتهمٓن عبىم بإهّ جؼ باهىم ًٖ الؼ َٓن َع

ِّ مِ .(5)ْؤهجب ٖیس ى ْم ِب ِه م   ًْ َما لَ
ْ
ل ِٖ  

َ
ال َرْث   ِِلَباِئِهْم  َْ به

َ
  ه

 
ِلَمت

َ
غهجه  و

ْ
س

َ
ًْ  ج ْم  ِم ِِ َِ ا

َٓ فْ
َ
َٓن  ِبْن   ؤ

ه
ٓل له ا ًَ ِظب 

َ
 ه

َ
 .(6)﴾٢﴿ ِبال

                                                                                                                                                                                     

ْوي الؿابم. -1 ٓك٘ ألالىتر  اإلا

ْوي الؿابم. -2 ٓك٘ ألالىتر  اإلا

ْمدضر،  اإلاظَب. ماليي َْٓ( َٓ دمحم بً الُُب بً دمحم بً حٗفغ بً اللاؾم، م1013-950َـ/ 403-338الباكالوي: ) -3  ، فلیّ بإع

ض،  . ًىٓغ: اإلاٍؼ لت ألاقٗغي، اهتهذ بلُّ عثاؾت اإلاالىُت بالٗغاق في ٖهٍغ ٍغ ْالجماٖت َْ ْمخيلم ٖلى مظَب ؤَل الؿىت  ْحجت، 

ٓػ  ْالخ ٖٓت لليكغ  ٖٓت الٗغبُت الٗاإلاُت، ماؾؿت ؤٖماٌ اإلآؾ  .4/104 (،م1999-َـ1419، )۳َ٘، ٍاإلآؾ

 .5/379 ث(، - ًىٓغ: بخهغف ٌؿحر، جاعیش بغضاص، الخُُب البغضاصي، َبٗت الىخب الٗلمُت، )بال -4

 .5/379 ًىٓغ: جاعیش بغضاص، الخُُب البغضاصي، -5

ٓعة الىِف، مً آلاًت  -6  .5ؾ
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ْما طان؟ كاٌ الىهغاوي: جبُدٓن  ت. كاٌ الباكالوي:  فلاٌ لّ الغاَب ألاهبر: ؤهخم اإلاؿلمٓن ٖىضهم ٖىهٍغ

ْاج الىخابُت  ٓصًت ؤْ الىهغاهُت -ألهفؿىم ػ ْاج ببىاجىم. كاٌ لّ ؤلامام: هدً  -الحه ال جبُدٓن لغحرهم الؼ

ْج الىهغاهُ ْهتز ٓس ى ٖلُّ الؿالم،  ٓصًت ألهىا آمىا بم ْج الحه ْؤهخم متى هتز ت ألهىا آمىا بِٗس ى ٖلُّ الؿالم، 

حىاهم بىاجىا. فبهذ   .(1)لغاَب ألاهبر، إلاا ْحض مً صَاء في الغص ْخىمت في الخلفٔاما آمىخم بمدمض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْػ

؟! كاٌ ؤلامام ؤبٓ بىغ  في اإلالً: "فِل وان ًلاجل  : وٗم كاٌ-عخمّ هللا  –كاٌ اإلالً: َل وان هبُىم ٌغْؼ

اإلالضمت؟!" كاٌ ؤبٓ بىغ: وٗم، كاٌ اإلالً: "فِل وان ًيخهغ؟!" كاٌ ؤبٓ بىغ: "وٗم"، كاٌ اإلالً:" فِل وان 

ْيهؼ يه ٍْهلب؟" ؼ م؟!" كاٌ ؤبٓ بىغ: "وٗم" كاٌ اإلالً: "عجُب ! هبي   .(2)بهذ اإلالًفم؟" فلاٌ ؤبٓ بىغ: "بلّ 

 .مع وفد هجرانملسو هيلع هللا ىلص  خىار الىبي املطلب الثاوي: -

ْآلّ  ْفض هجغان بلى الىبي نلى هللا ٖلُّ  م ٖلُّ ْصخبّ حاء  ْهّ في ِٖس ى ابً مٍغ ْع ٍْدا ٓهّ  ْؾلم ًداح

ْآلّ  ٌٓ نلى هللا ٖلُّ  ٓا اإلاسجض فٗغى ٖلحهم الغؾ ْصزل ْا اإلاضًىت  ْؾلم ؤلاؾالم، ْصخبّ الؿالم، فجائ

ْالؿالم هخبخما اهّ ًمىٗىما مً اها كض ؤؾلمىا كبلً فلاٌ: لِما  (3)فلاٌ عاَبان مً هجغان ٖلُّ الهالة 

ْلض، فلاٌ ؤخضَما مً ؤبٓ ِٖس ى ؟  ٓلىما هللا  ْك غ،  ْؤولىما للخجًز ؤلاؾالم زالر، ٖباصجىما للهلُب، 

ْوان ال ٌعجل ختى ًيٓن عب ، فإهٌؼ هللا ٖلُّ:ـــــــفؿىذ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،   ّ َٓ ًإمٍغ

َل  ِبَن 
َ
ى   َمث ِس َ ْىَض  ِٖ ِٖ  ِ

َ
ِل  ّللا

َ
َمث

َ
ّه  آَصمَ  ه

َ
ل
َ
ل
َ
ًْ  ز  ِم

                                                           

ٖٓت الٗغبُت الٗاإلاُت، -1 ض، اإلآؾ ٓك٘ ٍْىٓغ: بخهغف. 4/104 ًىٓغ: اإلاٍؼ ٓجُت  ٌؿحر، م م ؤلاؾالم ٖلى الكبىت الٗىىب ٍَغ

ٓان: صَاء ؤبٓ بىغ الباكالوي، ٖلى الغبِ آلاحي ٕٓ بٗى ٓماث الٗاإلاُت، مٓي    :http:// iswy.co/e187gp: للمٗل

  ttp://iswy.co/e187gp        :ًىٓغ: بخهغف ٌؿحر، اإلاهضع الؿابم، ٖلى الغابِ آلاحي -2

ْاص هبحر ٖلى  -3 َْٓ ملؿم آلان بحن اإلاملىخحن ههفّ الكمالي جاب٘ للملىت الٗغبُت هجغان:  ٓصًت،  ْاإلاملىت الٗغبُت الؿٗ ْص الُمً  خض

ْص ) ْاكٗت الازض ْكٗذ فُّ  ْكض  ش اإلاؿُدُت،  ٓبي جاب٘ للُمً، اعجبِ اؾمّ بخاٍع ْههفّ الجى ٓصًت،  م(، التي ؤقاع بلحها 533الؿٗ

م، كاٌ حٗالى: ْج،     اللغآن الىٍغ ٓعة البر ْفُّ بلاًا 6 - 4آلاًاث: ؾ ٍْت،  ْحؿىىّ اللباثل البض ٓاصي هجغان آلان ػعاٖاث هثحرة،  ْب  .

ٖٓت  ْمُٗيُت. ًىٓغ: اإلآؾ ا هخاباث ؾبئُت  ْؤهثَر ْصًاهت هثحر مً الىلٓف  ٓع بٌٗ  ْٖلى صخ ْص،  ْالؿض ْاإلاٗابض اللضًمت  اإلاضن 

ن، ) ْآزْغ ْس ي   .2/1824 لبىان، (، بحرْث،م1987 -َـ1407الٗغبُت اإلاِؿغة، حالٌ الٗغ
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َغاب   
ه
َم  ج

ه
ٌَ  ز ا

َ
ّه  ك

َ
ًْ  ل

ه
  ه

ٓنه
ه
ي َُ

َ
َخمُّ  ختى بلغ: (1)﴾٢٥﴿ف

ْ
ًْ  ال ًَ  ِم ِ

  َعب 
َ

ال
َ
ًْ  ف

ه
ى
َ
ًَ  ج ِرً

َ
ْمت
ه ْ
ًَ اإلا كاٌ هللا   زم ،(2)﴾٠٦﴿ ِم

ـــــــــما كــــــــــحٗالى فُ ًْ اال:ـــــــــ َم
َ
ًَ  ف ِّ  َخاَح ًْ  ِفُ ِض  ِم ْٗ ًَ  َحاَءَن  َما َب ِم  ِم

ْ
ل ِٗ

ْ
ْل  ال له

َ
ا ف ْٓ

َ
ال َٗ

َ
ٕه  ح ْض

َ
  ه

ا
َ
ْبَىاَءه

َ
ْم  ؤ

ه
ْبَىاَءه

َ
ؤ ا َْ

َ
ِوَؿاَءه ْم  َْ

ه
ِوَؿاَءه َؿَىا َْ فه

ْ
ه
َ
ؤ ْم  َْ

ه
َؿى فه

ْ
ه
َ
ؤ َم  َْ

ه
ْبَتِهْل  ز

َ
ْل  ه َٗ َىْج

َ
َىَذ  ف ْٗ

َ
ِ  ل

َ
ى ّللا

َ
ل اِطِبحَن  َٖ

َ
ي
ْ
 (3)﴾٠٦﴿ ال

ٌٓ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ْالخؿحن كاٌ فضٖاَما الغؾ غاء ْؾُضا قباب ؤَل الجىت الخؿً  ْؤزظ بُض فاَمت الَؼ بلى اإلاباَلت 

ت  ٖلحهم ْاكغا الجٍؼ ْعض ي هللا ٖجهم، فلاٌ ؤخضَما لآلزغ، كض ؤههفً الغحل فلاال ال هباَلً  الؿالم، 

ا ؤلاؾالم  .(4)ْهَغ

ٌٓ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ت الٗباصة، ْنلى الىهأع في مسجض عؾ ٓاع ؾاصث فُّ خٍغ ٓاع في حٓ مً فِظا خ ْجم الخ  ،

ٓا مىّ ًغؾل مً  ْلم ًمىِٗم ٖضم اجباِٖم ملخمض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، ؤن َلب ٓاصٖت،  ٓا بلى م ْاهخبه  ٌٓ ت الل ٓصة ْخٍغ اإلا

ْصاٖت الخلم. زم  ْإن ًمٌ مِٗم بلى الاَخضاء بالخم في ؾماخت اللُم، ْ ٓا فُّ،  ًدىم بُجهم فُما ازخلف

ْعص في صخُذ البساعي في نهاًت اللهت " ألبٗث مٗىم عحال ؤمُىهخب لِم هخاب  ت، خُث 
 
، (5)خم ؤمحن" ا

ٌٓ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، فلاٌ: كم ًا ؤبا ٖبُضة بً الجغاح ٌٓ هللا نلى (6)فاؾدكغف لّ ؤصخاب عؾ ، فلما كام، كاٌ عؾ

ْآلّ ْؾلم َظا ؤمحن َظٍ ألامت  .هللا ٖلُّ 

                                                           

ٓعة آٌ ٖمغان ، مً آلاًت  -1  .59ؾ

ٓعة آٌ ٖمغان ، مً آلاًت  -2  .60ؾ

ٓعة آٌ ٖمغان، مً آلاًت  -3  .61ؾ

 .1/193ث(، -ًىٓغ: بخهغف بؿُِ، جفؿحر الىكاف، َبٗت: صاع الىخاب الٗغبي، بحرْث، )بال -4

 .(4119صخیذ البساعي، هخاب اإلاغاػي، باب كهت ؤَل هجغان، عكم الخضًث ) -5

ؤبٓ ٖبُضة بً الجغاح: َٓ ؤبٓ ٖبُضة بً الجغاح ٖامغ بً ٖبض هللا بً الجغاح بً َالٌ بً ؤَُب بً يبت بً الخاعر بً فِغ بً  -6

مت بً مضعهت بً بلُاؽ بً مًغ بً هؼاع بً مٗض بً ٖضهان اللغش ي الفِغي اإلايي، ؤخض الؿابلحن  مالً بً الىًغ بً هىاهت بً زٍؼ

ْمً ٖؼم ا ْلحن  ْالىبي ألا ٓم الؿلُفت لىماٌ ؤَلُخّ ٖىض ؤبي بىغ، ًجخم٘ في اليؿب َٓ  ْؤقاع بّ ً ٓلُخّ الخالفت  نلى لهضًم ٖلى ج

ْاث ملسو هيلع هللا ىلصٖلُّ ْؾلم في فِغ، قِض لّ الىبي هللا  ْغؼا غؼ ْصة  ٔ ؤخاصًث مٗض ْمىاكبّ قِحرة حمت ْع  بالجىت ْؾماٍ ؤمحن ألامت، 

ٓصة. ًىٓغ: ؾحر ؤٖالم   .6-1/5 (،م2001 -َـ1422الىبالء، دمحم بً ؤخمض بً ٖثمان الظَبي، ماؾؿت الغؾالت، )مكِ
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 .الىعمانيت ىد بهخىار الصحابت رض ي هللا عنهم مع ال الثالث:املطلب  -

ٌٓ في ؤلاؾالم،  َْم ٖلى الضز ْلم ًجبر ْع الصخابت عض ي هللا ٖجهم الىثحر مً ؤَل ألاصًان ألازٔغ  للض خا

ْمجهم مً بلي ٖلى مٗخلضاتهم َْم فمجهم مً اَخضٔ  ْع   .بل خا

ْلضث ببِذ اإلالً بالخحرة( واهذ هبُلت م693ث : )(1)فمثال َىض بيذ الىٗمان بذ إلاا ماث (2)ْفهُدت  ، جَغ

ٓلُض إلاا فخذ زالض بً ال ْالخحرة.  ٓفت  ْؤكامذ في صًغ بيخّ بحن الي  ، َٓا في سجً هؿٔغ ا  )هنع هللا يضر( ؤب الخحرة ػاَع

ا عحاالث لْٖغى ٖلحها ؤلاؾالم، فاٖخظعث  ْػاَع ْٖمُذ  ٍٓال،  ٓة، ٖاقذ َ ْهؿ ٓهت  ىبر ؾجها فإمغ لِا بمٗ

ابجي  ْماجذ في صًَغ  .(3)ؤمُت، 

ٓاع الصخابي ٖمْغ بً الٗام هنع هللا يضر م٘ ؤكباٍ مهغ بٗض فخدِا اإلاُلب الغاب٘:   .خ

ت مهغ للض فخذ ٖمْغ بً الٗام هنع هللا يضر،  مثلما حاء في هخاباث ًٓخىا الىُفُٓؽ ؤؾلف مضًىت هُلٓؽ اإلاهٍغ

غن ٓا  الظي هكف بٖاصة ابً الٗام لبٍُغ ٓل ْاؾخ  ٍْ حن " بيُامحن " بٗض ما وان البحزهُُٓن كض َغص اإلاهٍغ

حن )) ألاهبا بيُامحن(( صزل مضًىت  غن اإلاهٍغ ٓس ي ان بٍُغ ٓا قلُلّ، ًظهغ الىُل ٓالّ ْخغك ٖلى ؤم

ْؤٖاص )) ألاهبا بيُامحن ت بٗض َغبّ مجها إلاضة )) زالزت ٖكغ ٖاما ((، زم ػاع هنع هللا يضر ول الىىاجـ،  (( بلى  ؤلاؾىىضٍع

ْوان صًضن ألاكباٍ في جلً الفترة الخاؾمت انهم  ٓع الىغامت، قامش الِمت،  ٓف ٕٓ الغؤؽ، م هىِؿخّ مغف

                                                           

ْوكإث في  -1 ْلضث  َْىض للبها ألامحري ْهي قاٖغة مسًغمت  َىض بيذ الىٗمان: هي الخغكت بيذ الىٗمان بً اإلاىظع ملً إلاىاطعة 

ٍٓلت لىً ؤب ْاج في كهت َ حِا لّ ألهّ ؤعجمي، فغًب هؿٔغ مً كهغ ؤبحها بالخحرة ْخحن قبذ َلبها هؿغي للؼ اَا ؤهف ؤن ًْؼ

غف بضًغ َىض  ا الظي بيخّ لىفؿِا ْٖ ْكامذ في صًَغ ٓح  ْلبؿذ اإلاؿ بذ  َْىض مؿُدُت فلض جَغ ْماث في سجىّ.  الىٗمان فسجىّ 

ٓفُذ بٗض ػیاعث ا ٓفت. ج ْالي ٍْل٘ َظا الضًغ بحن الخحرة  ٌ 74لدجاج لِا ؾىت الهغٔغ جمُحزا لِا مً َىض الىبٔر بيذ اإلالً الخاعر 

ٓماث الٗاإلاُت، ٖلى الغابِ آلاحي ٓجُت للمٗل ٓك٘ الكٗغ ٖلى الكبىت الٗىىب ا. ًىٓغ : م  :ْصفىذ في صًَغ

 https://www.alsh3r.com/poets/view/4019.  

ٓفت، اجسظَا اإلاىاطعة -2 سُت جل٘ في حىٓب ْؾِ الٗغاق حىٓب الي اوي كبل اإلاُالص. ٖانمت لِم في اللغن الث الخحرة: هي مضًىت جاٍع

ٓجُت ٓك٘ اإلاٗغفت ٖلى الكبىت الٗىىب ٓماث الٗاإلاُت، ٖلى الغابِ آلاحي ًىٓغ: م  :للمٗل

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1 %D8%A9.  

ٓماث الٗاإلاُت، ٖلى الغابِ آلاحي -3 ٓجُت للمٗل ٓك٘ الكٗغ ٖلى الكبىت الٗىىب  :ًىٓغ: بخهغف ٌؿحر، م

https://www.alsh3r.com/poets/view401  
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ٓطهـ ٖلى ًض  ْايُِاص ألاكباٍ ألاعز ٓلٓن: )) ان اهخهاع ؤلاؾالم حاء بؿبب ْلم اإلالً َغكل  ٓا ًل واه

ْم ْؾُاصة اإلاؿل ْواهذ الىدُجت َالن ملً الغ ؽ اإلاخٓفي((،  ٍْخدضر مُساثُل البابا هْغ محن ٖلى مهغ، 

ْهي ٖالكت اهخجذ  ْابً الٗام،  ٓة الٗالكت بحن بيُامحن  ٓة في الاوؿاهُتًٖ ك في الٗالكاث بحن اإلاؿلمحن  از

 .(1)ْاإلاؿُدُحن في جلً الفترة

  املبدث الثالث: الخعاٌش السلمي بين ألادًان في اللاهىن 

  5002بمىجب دسخىر العراق لعام الخعاٌش السلمي بين ألادًان : املطلب ألاول 

ٓطج البكغي  ت في ْل مٗغفت اللاهٓن اججِذ بةوؿاهُتها  ،اللاهٓن َٓ الًابِ في جيؿُم الىم فالبكٍغ

ٓاث حضا مِمت ْزُحرة خُث حكيلذ حماٖاث احخماُٖت لئلوؿان ْالخٗامل م٘  ،زُ زانت بٗض الازخالٍ 

ت نغحرة ٓعاث الِاثلت في  ،الخُاة اإلاكترهت بُجهم في َظا اليٓن الظي ما َٓ الا ٖباعة ًٖ كٍغ فىٓغا للخُ

ٓلٓحُت التي اػالذ َُمىت اإلاؿافاث الكاؾٗت ْالخىى ْخغكت الفغاق فالخلى اإلاكغق باإلاغغب في  ،الخلىُاث 

ْالتي هخاحِا الفغص الظي ًيخمي لؤلؾغةفدل الٓناٌ بحن البكٍغ ،بلإ اليٓن  فلِؿذ عابُت جغبِ ألافغاص  ،ت 

ٓمت جدؿ٘ لدكمل حمُ٘ افغاص املجخم٘ الظي جدكيل  ْاهما مىٓ بًِٗم ببٌٗ بٓقاح اللغابت ْالاعجباٍ 

ٓصًت اليٓن  ،مىّ لت الخُاة باججاٍ ْح ٍغ ْالثلافت َْ ْالخلالُض  الثاهُت الفلغة )فىهذ اإلااصة  ،فالٗاصاث 

ت الٗغاق الضاثم لٗام )الثاهُ ٍٓع ٓع حمِ ٍٓت 2005ت( مً صؾخ ٓع الخفاّ ٖلى الِ ( ٖلى ) ًًمً الضؾخ

ت الٗلُضة  ،ؤلاؾالمُت لغالبُت الكٗب الٗغاقي ًٍْمً وامل الخلٓق الضًيُت لجمُ٘ ألافغاص في خٍغ هما 

ضًحن ،ْاإلاماعؾت الضًيُت ) الثالثت ( ) الٗغاق بلض  ْههذ اإلااصة ،(2) ْالهابئت اإلاىضاثُحن( ،واإلاؿُدُحن ْؤلاًٍؼ

ْاإلاظاَب ... ٓمُاث ْألاصًان  ْاإلالاماث  (هما ؤقاعث اإلااصة )الٗاقغة (3) (الل مىّ ٖلى ) الٗخباث اإلالضؾت 

ت  .(4) (الضًيُت في الٗغاق هُاهاث صًيُت ْخًاٍع

                                                           

ٓك٘  -1 غن بً یامحن، م ْالبٍُغ ٓان: ٖمْغ بً الٗام  ض، بخهغف، بٗى ٓماث  غؽبًُىٓغ: اإلاٍؼ ٓجُت للمٗل ٖلى الكبىت الٗىىب

  https://www.masress.com/october/119094  :  الٗاإلاُت، ٖلى الغابِ آلاحي

ٓع 2الفلغة  2اهٓغ اإلااصة ) -2  .( مً الضؾخ

ٓع 3هٓغ اإلااصة )ا -3  .( مً الضؾخ

ٓع 10اهٓغ اإلااصة ) -4  .( مً الضؾخ
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ت اإلاٗخلض الضًجي فىهذ اإلااصة )الغابٗت ٖكغ  ؼ خٍغ ٓع اهض ٖلى يمان حٍٗؼ مً الباب الثاوي  (ْالضؾخ

اث ْالخٍغ الفٕغ ألاٌْ الخلٓق خُث حاءث ب الىو الاحي ) الٗغاكُٓن  ،الفهل ألاٌْ مىّ ،الخلٓق 

ٓمُت اْ الانل اْ اللٓن ؤْ الضًً ؤْ  ْْن ؤمام اللاهٓن صْن جمُحز بؿبب الجيـ ؤْ الٗغق اْ الل مدؿا

ٖجها اإلااصة ) الخامؿت  ْلم جسخلف .(1) اإلاظَب اْ اإلاٗخلض اْ الغؤي اْ الٓي٘ الاكخهاصي اْ الاحخماعي(

ت  ْالخٍغ ٓػ الخغمان مً َظٍ الخلٓق ؤْ  ،ٖكغ( التي ههذ ٖلى ) ليل فغص الخم في الخُاة ْألامً  ال ًج

ْبىاء ٖلى كغاع ناصع مً حِت كًاثُت مسخهت( ْفلا لللاهٓن  الؿابٗت )هما ههذ اإلااصة  .(2) جلُُضَا الا 

ال مجها ٖكغ( ٖلى اخترام زهٓنُت الاوؿان ٓلِا في الفلغة ا ليل فغص الخم في الخهٓنُت الصخهُت ) بل

ْالآلصاب الٗامت(  ً  .(3) بما ال ًدىافى م٘ خلٓق آلازٍغ

اث خُث ههذ اإلااصة )  َْٓ فهل الخٍغ ٓع  ( ٖلى 41اما في الفهل الثاوي مً الباب الثاوي مً الضؾخ

ٓالِم الصخهُت خؿب صًاه) اتهم اْ مظاَبهم اْ مٗخلضاتهم اْ ازخُاعاتهم الٗغاكُٓن اخغاع في الالتزام باخ

 .(4) ٍْىٓم طلً بلاهٓن(

ْالٗلُضة(42اما اإلااصة )  ْالًمحر  ت الفىغ  ٓع فىهذ ٖلى ) ليل فغص خٍغ ( 43اما اإلااصة ) ، ( مً الضؾخ

  فىهذ ٖلى

 اجبإ ول صًً ؤْ مظَب اخغاعا في –اوال 

 مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت بما فحها الكٗاثغ الخؿُيُت. -أ 

ْماؾؿاتها الضًيُت -ب ْنها  ْكاف ْقا   .ٍْىٓم طلً بلاهٓن  ،بصاعة ألا

                                                           

ٓع 14اهٓغ اإلااصة ) -1  .( مً الضؾخ

 ٓع.( مً الضؾخ15اهٓغ اإلااصة ) -2

ٓع.17اهٓغ اإلااصة ) -3  ( مً الضؾخ

ٓع.17اهٓغ اإلااصة ) -4  ( مً الضؾخ
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ت الٗغاق الضاثم لٗام  ٍٓع ٓع حمِ ت هو ٖلحها صؾخ ٍٓع هجض ؤهّ كض  2005مً زالٌ ما جلضم مً ههٓم صؾخ

ت كاثمت ٖلى اؾاؽ الٗغق ؤْ الجيـ ؤْ اللٓن اْ الضًً اهُالكا مً ؤلاًمان بان  جم هبظ اي ؾیاؾت ٖىهٍغ

ْا ْاجساطَا ؾىض لخدلُم الؿالم  ْاملخبت للخٗاٌل الؿلمي بحن ألاصًان  لُمإهِىت بحن ألافغاص الدؿامذ 

ٓوي  ت الٗغاق الظي ٌٗخبر اٖلى كمت الِغم اللاه ٍٓع ٓع حمِ ْالكٗٓب فيل َظٍ الىهٓم حاء بها صؾخ

ْلت  .(1)للض

 الخعاٌش السلمي بين ألادًان في ضىء كاهىن العلىباث العراقي :املطلب الثاوي -

ٓباث الٗغاقي  ٓع خظا بّ كاهٓن الٗل ( اإلاٗضٌ 1969لؿىت  111عكم ) بظاث الؿُاق الظي حاء بّ الضؾخ

ٓبت ْْي٘ الٗل ْالٗلاثضًت ألي فغص مً افغاص َاثفت  (2)الىافظ  ٖلى ؤي شخو ٌٗخضي ٖلى اإلاكاٖغ الضًيُت 

خُث اقاع في باب الجغاثم  ،ْطلً لغغى الخٗاٌل الؿلمي بحن افغاص املجخم٘ ،اْ صًً اْ مٗخلض

ٓع الضًجي( خُث زههتها اإلااصة ) الاحخماُٖت في الفهل الثاوي مىّ ) الجغاثم التي جمـ  (3) (372الكٗ

ض ٖلى زال ب ٓاث اْ بغغامت ال جٍؼ ض ٖلى زالر ؾى  .(4) (ماثت صًىاع رىهِا ٖلى ) ٌٗاكب بالخبـ مضة ال جٍؼ

ٓاثف الضًيُت اْ خلغ مً -1 ا. مً اٖخضٔ بإخضٔ َغق الٗالهُت ٖلى مٗخلض الخضٔ الُ  قٗاثَغ

َٓل ٖلى بكامت قٗاثغ -۳ مى٘ اْ حُُٗل  َاثفت صًيُت اْ ٖلى خفل اْ احخمإ صًجي ؤْ حٗمض مً حٗمض الدك

 اكامت ش يء مً طلً.

ٍٓ اْ صوـ بىاء مٗ -٤  خغمت صًيُت. ض إلكامت قٗاثغ َاثفت ؤْ عمؼ اْ قِئا آزغ لّبمً زغب اْ اجلف اْ ق

فا بغحر مٗىاٍ اْ -4 اطا اؾخسف  مً َب٘ اْ وكغ هخابا ملضؾا ٖىض َاثفت صًيُت اطا خغف ههّ ٖمضا جدٍغ

 بدىم مً بخيامّ اْ ش يء مً حٗالُمّ.

                                                           

ٓع.42اهٓغ اإلااصة ) -1  ( مً الضؾخ

ٓعي، بغضاص، -2 ٓباث، مىخبت الؿجه ٓن الٗل  .19م ،حماٌ ابغاَُم الخُضعي  ،2012قغح اخيام اللؿم الخام مً كاه

ٓباث الٗغاقي عكم 372اهٓغ اإلااصة ) -3 ٓن الٗل  .اإلاٗضٌ الىافظ 1969لؿىت  111( مً كاه

ٓباث الٗغاقي عكم  -4 ٓن الٗل ٓاعصة في كاه ٓن الخٗضًل عكم )  1969لؿىت  111جم حٗضًل مبلغ الغغاماث ال  .(2008لؿىت  6بمٓحب كاه
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  .مً ؤَان ٖلىا عمؼا اْ شخها َٓ مٓي٘ جلضٌـ اْ جمجُض اْ اخترام لضٔ َاثفت صًيُت -5

ت مىّ. -6  مً كلض ٖلىا وؿيا اْ خفال صًيُا بلهض السخٍغ

َْٓ الخبـ اْ الغغامت كض ْي٘ ألي شخو ًغجىب ؤي فٗل ؤ (1)مً زالٌ الىو الٗلابي  مً ألافٗاٌ ٖالٍ 

ٓع الضًجي ٓلت بىو اللاهٓن  ،التي جمـ الكٗ ْاإلاٗخلض مىف ت الضًً  خُث لم جىً َظٍ  ،ماهضا ؤن خٍغ

ٗاتها الى كاهٓن  ْاهما جغح٘ في حكَغ ْلُضة اللخٓت  ٓباث الٗغاقي عكم ) الىفالت   (2) (1969لؿىت  111الٗل

ْا195ْما ؾبلتها مً ماصة )  (3)اإلاٗضٌ الىافظ ٌٗاكب بالسجً اإلاابض مً اؾتهضف ازاعة تي جىو ٖلى ) ل( 

ٓاص )  ،خغب اَلُت اْ اكخخاٌ َاثفي ...( ٓبت السجً ؤْ الخبـ اْ 225، 214ْ 204هما ههذ اإلا ( ٖل

ٓاثف ْج إلاا ًثحر الىٗغاث اإلاظَبُت ؤْ الُاثفُت اْ ًدغى ٖلى الجزإ بحن الُ اْ حِغ  ،الغغامت ٖلى ول مً ًغ

اب عكم  ،الُاثفُتبالغىاء اْ الهُاح ألزاعة الفخىت   13ْهما جًمىذ اإلااصة )الثاهُت( مً كاهٓن ميافدت الاَع

ابُت  2005لؿىت  ْالتهضًض ٖلى ازاعة  -4في فلغتها الغابٗت ٖلى )حٗض الافٗاٌ الاجُت مً ألافٗاٌ ؤلاَع الٗمل 

ْطلً بدؿلُذ بًِٗم بًٗا ...( جغم الظي فإٖخبر الفٗل امل ،فخىت َاثفُت اْ خغب اَلُت اْ اكخخاٌ َاثفي 

ٓبت  ،اَلُت اْ اكخخاٌ َاثفي ال ؾامذ هللا ًاصي الى فخىت َاثفُت اْ خغب ابُت جيٓن فحها ٖل افٗاٌ اَع

ضام إلاغجىبها  .(4)ؤلٖا

 

                                                           

  .15حماٌ ابغاَُم الخُضعي، اإلاهضع هفؿّ، م  .ص -1

ٓهُت، ص -2 ٓباث اللؿم الخام، اإلاىخبت اللاه ْما  275، م 2007الغػاق نلبي الخضًثي، بغضاص، فسغي ٖبض .قغح كاهٓن الٗل

 .بٗضَا

ْاللاهٓن  -3 ٓع  ٓاٌ الصخهُت1917لؿىت  6بُان املخاهم عكم )ؾبم الضؾخ ن ألاخ ٓ الظي ًىٓم قْا ْلم ًٌؼ هافظ الى آلان َْ  ) 

ٓاٌ الصخهُت الٗغاقي عكم  ْع كاهٓن ألاخ ٓاثف الضًيُت في الٗغاق كبل نض  ٗضٌ.الىافظ اإلا 1959لؿىت  188للُ
ضام ٖلى ول مً ًغجىب فٗل مً ألافٗاٌ التي ههذ ٖلحها اإلااصة )4ٖاكبذ اإلااصة ) -4 ٓبت ؤلٖا اب بٗل ٓن ميافدت ؤلاَع ( مىّ 2( مً كاه

مت ازاعة الفخىت الُاثفُت اْ الاكخخاٌ الُاثفي ؤْ ازاعة الخغب ألاَلُت.  ْمً يمجها حٍغ
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 الخعاٌش السلمي بين ألادًان على الصعُد الدولي. :املطلب الثالث -

ن ْحٗلِا ٖلى مؿخٔٓ الٗالم  ت الضًيُت كض ؾعي لّ مىظ ٖضة كْغ ٍْمىً  (1)ان الىفاح مً ؤحل الخٍغ

تراف مً كبل ألامم اإلاخدضة ً وان كض قِض جلضم خُث جم الاكغاع ْالٖا ٌٓ بان اللغن الٗكٍغ ت  (2)الل بدٍغ

الن الٗالمي لخلٓق الاوؿان الظي اكغ ٖام  ( مىّ 18خُث ههذ اإلااصة ) (3)1948الضًاهت ؤْ اإلاٗخلض في الٖا

خّ في ان ًضًً بضًً ما َْكمل طلً خٍغ ْالضًً  ْالٓحضان  ت الفىغ  خّ في  ،ٖلى ) ليل اوؿان خم في خٍغ ْخٍغ

) ٓص  ،اٖخىاق اي صًً اْ مٗخلض ًسخاٍع ْالؿُاؾُت ٖلى بى ْلي الخام بالخلٓق اإلاضهُت  هما اكغ الِٗض الض

ْهي: ت الاصًان   اعبٗت جسو خٍغ

ْالضًًليل اوؿان خ -1 ْالٓحضان  ت الفىغ  خّ في ان ًضًً بضًً ،م في خٍغ خّ في  ،ما َْكمل طلً خٍغ ْخٍغ

ْاإلاماعؾت  ،اٖخىاق ؤي صًً اْ مٗخلض ًسخاٍع ْاكامت الكٗاثغ  خّ في اِْاع صًىّ اْ مٗخلضٍ بالخٗبض  ْخٍغ

 ضة.خ ْامام اإلاؤل اْ ٖلى ،ْالخٗلُم بمفغصٍ ؤْ م٘ حماٖت

ٓػ حٍٗغٌ اخض ألهغاٍ م -2 خّ في ان ًضًً بضًً ماال ًج خّ ،ً قإهّ ؤن ًسل بدٍغ في اٖخىاق اي صًً  ؤْ بدٍغ

.  اْ مٗخلض ًسخاٍع

ت الاوؿان في اِْاع صًىّ اْ مٗخلضٍ. -3 ٓػ ازًإ خٍغ  ال ًج

ت الاباء -4 غاف في َظا الِٗض باخترام خٍغ ٓصَم ،جخِٗض الضٌْ ألَا في جإمحن جغبُت ، اْ الاْنُاء ٖىض ْح

الصَم صًيُا ْزللُا  .ْفلا للىاٖاتهم الخانت ؤ

                                                           

ض، -1 ٓهُت، بغضاص، م  ًىٓغ: اإلاٍؼ  .ا بٗضَاْم 9اإلاىخبت اللاه

ٓاص ) 1945جًمً مُثاق ألامم اإلاخدضة لٗام  -2 اث ألاؾاؾُت للىاؽ55ْ  13ْ  1في اإلا ْالخٍغ  ( مىّ ٖلى اخترام خلٓق الاوؿان 

ْاليؿاء. م بحن الغحاٌ  ال جفٍغ  حمُٗا ْ الدصجُ٘ ٖلى طلً اَالكا بال جمُحز بؿبب الجيـ ؤْ اللغت اْ الضًً 

ْاإلاٗاكبت ٖلحها لٗام هما جًمىذ اجفاكُت مى٘ ؤلاباصة  -3 ْهظلً  1948الجماُٖت  ٖلى مى٘ الخضمحر الىلي اْ الجؼجي بؿبب الضًً، 

ْهظلً الاجفاكُت الخانت  1954( مً الاجفاكُت الخانت بٓي٘ الالحئحن لٗام 4اإلااصة ) ههذ م الضًيُت،  ت مماعؾت قٗاثَغ ٖلى خٍغ

ت الضًً ؤْ الٗل 1954بٓي٘ ألاشخام ٖضًمي الجيؿُت لٗام  ٓاعصة في مُثاق ألامم اإلاخدضةبدٍغ  .ُضة ال
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الن الخام بكإن اللًاء ٖلى حمُ٘ اقياٌ  1981ٖام  (1)هما جبيذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة الٖا

ْالخمُحز اللاثمحن ٖلى اؾاؽ الضًً ؤْ اإلاٗخلض اع الٗام الظي ًىفل  ،الخٗهب  الن الَا خُث جًمً الٖا

ْٖضم الخمُحز اللاثم ٖلى الضًً  ْاحباث الضٌْ  ،اْ اإلاٗخلضؾُاصة مىار الدؿامذ  الن  هما بحن الٖا

ْاإلااؾؿاث الضًيُت ْالاباء ْالاْنُاء في اخترام ما حاء فُّ. هما جًمىذ اجفاكُت خلٓق الُفل لٗام 

ْالتي جلغ بدم الُفل في14في ماصتها ) 1989 ْالضًً (  ْالٓحضان  ت الفىغ  هما ؤن َىان الٗضًض مً  ،(2)خٍغ

ىُت  ْاللجان الَٓ ًاء في ألامم اإلاخدضة َضفِا لاإلااؾؿاث  ٓصة في الىثحر مً الضٌْ ألٖا خلٓق الاوؿان مٓح

الث  خماًت ٓو ْج ْالبر الهاث  ْمخابٗت جىفُظ الالتزاماث التي جم الىو في الاجفاكُاث ْالٖا خلٓق الاوؿان 

ْالٗلُضة ْمجها خلّ في الضًً  ٓايُ٘ اإلاخٗللت بدلٓق الاوؿان   .(3)الخانت باإلا

 ئج والخىصُاث في ظل الشرائع واللاهىن الخاجمت وأهم الىخا

ْالٗالم.  ش ألاصًان  ٓغلت في جاٍع ٓاع بحن ألاصًان مً اإلافاَُم اإلا ْالخ ْالخٗاٌل الؿلمي  ٓاَىت  ٓم اإلا بن مفِ

ت التي ِْغث ٖلى مؿاخت الىغة ألاعيُت وان لِم مً اإلاٗخلضاث ْألافياع الؿلمُت  فيل املجخمٗاث البكٍغ

ٓع.مما ؤصٔ بلى جغاهم اإلاٗغفت  ْالخٗاٌل الؿلمي ٖلى مغ الٗه  الضًيُت 

ْؤلّ ْصخبّ ْؾلم. ْ ْبٗض ؤن زخم هللا ؾبداهّ  ْاإلاغؾلحن ٖلُّ  ٍْت بساجم ألاهبُاء  حٗالى الغؾاالث الؿما

ت حمٗاء ٖىضما صزل اإلاضًىت  ْلى للبكٍغ ٓة ألا ْالؿالم واهذ الضٖ َْٗض ؤٌْ زُاب لّ ٖلُّ الهالة  ٓعة،  اإلاى

ٓا ٓا الجىت بؿالم كاثال " ؤيها الىاؽ ؤفك ْالىاؽ هُام جضزل ٓا باللُل  ٓا الُٗام، ْنل ْؤَٗم  ".الؿالم، 

                                                           

ٓن )بُان املخاهم عكم  -1 ْاللاه ٓع  ٓاٌ الصخهُت 1917لؿىت  6ؾبم الضؾخ ن ألاخ ٓ الظي ًىٓم قْا ْلم ًٌؼ هافظ الى آلان َْ  )

ٓاٌ الصخهُت الٗغاقي عكم  ْع كاهٓن ألاخ ٓاثف الضًيُت في الٗغاق كبل نض ْهف 1959لؿىت  188اللُ ْهظلً  لذ الىافظ اإلاٗضٌ، 

ْالضًً ٖضص مً ْالٗلُضة  ت الفىغ   .الخلٓق مجها الخم في خٍغ

اث ألاؾاؾُت لٗام  -2 ْالخٍغ ْعبُت لخماًت خلٓق الاوؿان  الصَم  1950هما جًمىذ الاجفاكُت ألا اخترام خلٓق آلاباء في جغبُت ؤ

  ت.إلاٗخلضاتهم الضًيُ ْفلا

ٓمُت في1945صٌؿمبر مً ٖام  21ٍش الٗغاق مً بحن ؤخض ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة اهًم الحها بخاع  -3 ْلُت خي ْحٗخبر اهبر مىٓمت ص  ، 

ْوي ٓك٘ الالىتر ٓماث اهٓغ اإلا ض مً اإلاٗل ٓك٘ http:l lar.m Wikipedia. Orgl wiki الٗالم، اإلاٍؼ ش الضزٌٓ للم ْوي  جاٍع -2-18الالىتر

. 1:55ت في الؿاٖ 2021
 
 مؿاءا
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 أما أهم الىخائج فكما ًأحي:

ٍٓت  أوال: ْآلّ ْصخبّ ْؾلم هُف اهّ ٖلُّ الهالة لْحضها ٖىض صعاؾت الؿحرة الىب لىبي دمحم نلى هللا ٖلُّ 

ٌٓ مسجضٍ نلى  ٓفض هجغان، ْؾمذ لِم بضز ْآلّ ْصخبّ ْؾلم في اإلاضًىت ْالؿالم، اَخم هثحرا ب هللا ٖلُّ 

ْا نالتهم فُّ. ٓعة، بل كض ؤص  اإلاى

ٓا مً الىهأع الٗغب اإلآخضًً،  جاهُا:  ْواه ْص  ٓعة واملت ًٖ ؤصخاب ألازض ال هيس ى ؤن هللا حٗالى ؾمى ؾ

ْان ٖیس ى ٖلیّ الؿالم  ْاخض  ٓا ٌٗخلضْن بإن هللا  ٓعة ٖبضْواه ٓعة باؾم ؾ ٓلّ، ْؾمي الؿ ْعؾ هللا 

ْج(())ا  .لبر

ْا لِا عاجبإ مً  جالثا: ْهُف ؤحغ ْحضها حٗامل الصخابت عض ي هللا ٖجهم م٘ الىهغاهُت الِىض بيذ الىٗمان 

ْاللؿاْؾت في مهغ. اما مً  بِذ ماٌ اإلاؿلمحن، زم هُف حٗامل الصخابي ٖمْغ بً الٗام م٘ البُاعهت 

 في الٗغاق ههذ اإلااصة )الثالثت(، )الٗغاق هاخی
 
ْاإلاظاَب(.لبت اللاهٓن فمثال ٓمُاث ْألاصًان   ض الل

 :أما أهم الخىصُاث فكما ًأحي

ْإلى ؤًً  أوال: ًت التي ال حٗغف مً ؤًً حاءث  ْلِؿذ مً ألامم اإلاٍغ ال هيس ى ؤن ؤمخىا ؤلاؾالمُت ؤمت خُت 

ْالخٗاٌل الؿلمي، لِـ ٖلى بإبىائها البرعة كاصعة  فةن الامت الاؾالمُت، لظا جظَب ٖلى جدلُم الؿالم 

 م٘.حمؿخٔٓ الضٌْ الٗغبُت ْؤلاؾالمُت، بل ٖلى مؿخٔٓ الٗالم ا

ْالدؿامذ ألازٓي الظي ًملىّ ؤبىاء ألامت، ال جدمل َظٍ جاهُا: اإلاحزة ؤي خًاعة ٖلى  ؤن ألاعر الخًاعي 

ٓاهُجها زحر صلُل ٖلى طلً. اثظبْ  مؿاخت الىغة ألاعيُت ٓعابي بل ْمؿالث خم ٗت الؿمداء    في ْل الكَغ

  كائمت املصادر واملراجع

:او 
ً
 .املصادر واملراجع العربُت ال

م  اللران الكٍر

ٓاع، ص. َاعق ؾلُمان، مُبٗت الفغاصي، ) .1  م(.۰۹۹۰آصاب الخ

الم، زحر الضًً الؼعهلي، صاع الٗلم، للمالًحن، ٍ .2  م(.۰۹۸۱، )25ألٖا
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ٓمي، اإلاىخبت الٗلمُت، .3 ب الكغح الىبحر، الفُ   ث(.-بحرْث، لبىان، )بال  اإلاهباح اإلاىحر في غٍغ

ٓهُت، ص. فسغي عقُض اإلاُىا، بغضاص )بال  .4 ْلُت، اإلاىخبت اللاه  ث( –اإلاىٓماث الض

٘،ا .5 َٓػ ْالخ ٖٓت الٗغبُت الٗاإلاُت، ماؾؿت ؤٖماٌ اإلآؾٖٓت لليكغ   (.م1999 -َـ1419، )۳ٍ إلآؾ

ن، ) .6 ْآزْغ ْس ي  ٖٓت الٗغبُت اإلاِؿغة، حالٌ الٗغ   ن.لبىا(، بحرْث، م1987 -َـ1407اإلآؾ

ش اإلاظاَب الفلُِت، دمحم .7 ْجاٍع ْالٗلاثض  ش اإلاظاَب ؤلاؾالمُت في الؿُاؾت  غة، اللاَغة، صاع  جاٍع ؤبٓ َػ

  .م2009 -َـ1430الفىغ الٗغبي،

 ث(.-جاعیش بغضاص، الخُُب البغضاصي، َبٗت الىخب الٗلمُت، )بال  .8

 ث(. -جفؿحر الىكاف، َبٗت: صاع الىخاب الٗغبي، بحرْث، )بال .9

ٓع دمحم بً اخمض، )ث:  .10 غي، ؤبٓ مىه جدلُم: ص.اخمض ٖبض الغخمً  م(،985ٌ/۷۷۱تهظًب اللغت، الاَػ

 (.م2004َـ/ 1425مسُمغ، صاع الىخب الٗلمُت، بحرْث، )

ض ألاػصي، صاع بخُاء الترار الٗغبي، .11  -َـ1407، بحرْث، )3ٍ حمِغة اللغت، دمحم بً الخؿً بً صٍع

 (.م1987

ٓباث اللؿ .12 ٓهُت،  ،فسغي ٖبض الغػاق نلبي الخضًثي. ص م الخام،قغح كاهٓن الٗل اإلاىخبت اللاه

  .2007بغضاص، 

ٓباث،  .13 ٓعي ،ص.حماٌ ببغاَُم الخُضعي قغح اخيام اللؿم الخام مً كاهٓن الٗل ، مىخبت الؿجه

 .2012بغضاص، 

ٓهُت .14 ْلُت، اإلاىخبت اللاه  .ث(-)بال، بغضاص، فسغي عقُض اإلاِىا .ص ،اإلاىٓماث الض

  .(م2001 -َـ1422الغؾالت، ) الىبالء، دمحم بً ؤخمض بً ٖثمان الظَبي، ماؾؿتؾحر ؤٖالم  .15

ٓعي،  .16 ٓباث، ص. حماٌ ببغاَُم الخُضعي، مىخبت الؿجه قغح اخيام اللؿم الخام مً كاهٓن الٗل

 .2007بغضاص، 

ٓهُت، بغضاص ،  .17 ٓباث، اللؿم الخام، فسغي ٖبضالغػاق الخضًثي، اإلاىخبت اللاه  .2007قغح كاهٓن الٗل

ٌ(، جدلُم: دمحم فااص ٖبض الباقي، صاع بخُاء الترار 261خیذ مؿلم، مؿلم بً حجاج بً مؿلم )ثص .18

 ث(.-الٗغبي، بحرْث، )بال
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م(، جدلُم: ص.ٖبضالخمُض َىضاْي، صاع ۷۹۱ٌ/۰۷۱هخاب الٗحن، الفغاَُضي، الخلُل بً ؤخمض، )ث:  .19

 ث(..، بحرْث، )بال1الىخب الٗلمُت، ٍ

ٓع ) .20 ٓفُلُتم711 -َـ630لؿان الٗغب، ابً مىٓ  .ث( -للترار، )بال  (، صاع الخ

ٓع دمحم بً مىغم اإلاهغي، ٍبؿان الٗغب، ال .21  ث(. -صاع ناصع، )بال ، بحرْث،3 ً مىٓ

ٓاع، ص. ببغاَُم دمحم، صاع ؤلاؾغاء، ٖمان، .22  م(.۳۱۱۷) ماطا حٗغف ًٖ الخ

ْلي، دمحم خافٔ غاهم، مُبٗت الجهًت الجضًضة، اللاَغة، .23  .م(1967) مباصت اللاهٓن الض

ْلُاثف ألازباع حماٌ الضًً، دمحم َاَغ بً ٖلي الهضًلي  .24 ل  ٓاع في غغاثب الخجًز مجم٘ بداع ألاه

 م(.1967الِىضي، بحرْث: )

 .(م2008 -َـ1429بحرْث، لبىان، ) ،۳(، ٍَـ195معجم ملاًِـ اللغت، ابً فاعؽ، اإلاخٓفى ) .25

 جا
ً
 :البدىث: هُا

ٓعة ألاوٗام،  .1 ٓاع اللغآوي في يٓء ؾ بٖضاص ؤخمض دمحم الكغكاْي، بدث ملضم بلى اإلااجمغ الٗالمي الخ

ٓاع م٘ آلازغ في الفىغ ؤلاؾالمي بجامٗت الكاعكت، ) ٌٓ الخ  .(َـ1428خ

الٓؾاثل الاكخهاصًت في الخٗاٌل م٘ غحر اإلاؿلمحن في الفلّ ؤلاؾالمي، ؤ.ص. نبحي افىضي  .2

 . خؿً الخضًثي، مجلت مضاع الاصابالىبِس ي، ؤ.ص. ٖبضهللا

 
ً
 اللاهىهُت: املخىن جالثا

اث ألاؾاؾُت لٗام  .1 ْالخٍغ ْعبُت لخماًت خلٓق الاوؿان    1950الاجفاكُت ألا

  1954الاجفاكُت الخانت بٓي٘ ألاشخام ٖضًمي الجيؿُت لٗام  .2

م الضًيُت.  1954الاجفاكُت الخانت بٓي٘ الالحئحن لٗام  .3 ت مماعؾت قٗاثَغ  ٖلى خٍغ

ْلُت الخانت بمى٘ الخ .4   1960مُحز بؿبب الضًً في مجاٌ الخٗلُم لٗام الاجفاكُت الض

ْلُت اإلاخٗللت باللًاء ٖلى حمُ٘ ؤقياٌ الخمُحز الٗىهغي لٗام  .5   1965الاجفاكُت الض

ْاإلاٗاكبت ٖلحها لٗام  .6   1948اجفاكُت مى٘ ؤلاباصة الجماُٖت 

الن الٗالمي لخلٓق الاوؿان لٗام  .7   1948الٖا
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  1917لؿىت  6بُان املخاهم عكم  .8

ت الٗغاق الضاثم لٗام  .9 ٍٓع ٓع حمِ   2005صؾخ

ٓاٌ الصخهُت الٗغاقي عكم  .10   1959لؿىت  188كاهٓن ألاخ

ٓباث الٗغاقي عكم .11   1969الؿىت  111 كاهٓن الٗل

ٓباث.2008ؿىت ل 6كاهٓن عكم )  .12 ٓاعصة في كاهٓن الٗل  ( لخٗضًل مبلغ الغغاماث ال

اب عكم  .13   2005لؿىت  13كاهٓن ميافدت الاَع

  1945مُثاق ألامم اإلاخدضة لٗام  .14

 
ً
اكع الالكتروهُت  رابعا  : املى

1. http://ar.mWikipedia.prg/ wiki                       

2. https://mawdoo3.com 

3. http:// iswy.co/e187gp:   

4. https://www.alsh3r.com/poets/view/4019.  

5. https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1 

%D8%A9.  

6. https://www.masress.com/october/119094  

7. http:llar.mWikipedia.Orglwiki  

 

 

 

 

 


