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ميسعون سعام   إععااا,  والقوانين الوضععيةالشريعة اإلسالمية  بينحقوق اإلنسان 

 . أحما

 : ةــامـقـمــال

أقرراإلسالمررلحإلسق ارراسإلس مإلمررٌ إلق حمررإلحإلاررحإل رر إلسق ٌررإلحإلا اٌرر إلسق رر ٌحإلا اٌرر إل     

إل,سق الكإلاؼٌاهإلإلاحإلسق ااسإل,إلاق إلأ إلطإلكلإلذقكإلبمٌإلجإلارحإلسق ر ا إلااحرجإل زإلا هرإلإل

اا بإلعلىإلسقاع  ٌحإلعلٌهإلإلعاابإلتإلاعٌح إل,إلاكر أبإلسقطرإلعحاحإلاسقاهراهاحإلق مرلحإل

هإلتإل الإلسالملحإل,إلفكإلحرتإلابرإل  حإل اراسإلٌم ؽلاحهإلالثإلاحإلسقهبالإلٌ اكاحإلهٌئإلإًلإالّإلا

 ٌررحإلالإلٌارراإلسق اراسإلس مإلمررٌ إلاررحإلإلحرهأ هإلاررهإلبإذقركإلاررحإلإل,سقهرربهإلهرذ إلسالحمرإلحإلأ رر  إل

سقعاابرإلتإلإل رالإلسقزر لقكإلاكرذ,إلإلاالإلٌ  احإلسق ٌرإلحإلسالحمرإلحٌ إل,إل اٌ إلسالع اإل إلاسق  ٌح

إلبعضإلسقزاسئحإل.علىإلإل  تإلز سحإًلسقهاعٌ إلسق ًإل  إل

أقراإل اراسإلسالحمرإلحإلقبرلإلأكثراإلإلقر إل ه ؾإلسق اسم إلإقىإلإثبإلتإلأحإلسقر ٌحإلسالمرلاًإلإلإلإلإلإل

ًإل قبرلإلأحإلٌل ترتإلإقٌهرإلإلسقؽرابإل,إلاأحإل اراسإلسالحمرإلحإلعحر إلسقؽرابإلإلاحإلأابع إلعهراإلقاحرإل

احهرإلإلإل؛سقؽاضإلاحهإلإلقٌسإلإحمإلحًإلاإحاإلإلهًإلااإلامإلتإلمٌإلمرٌ إلق  اٌر إلأهر سؾإلاعٌحر إل

إلحمرٌإل اإح هرإلكإلإل, عإلئهإلإلسق فإلعإلعحإلهرذ إلسق اراسإلإطاٌ إلعحإلفًإلبعضإلسق الإلسق  خلإل

إلسق الإلسقضعٌت إلسق ًإلالإل ح هجإلطاٌاهإلإل.

 : حقوق اإلنسان ف  اإلسالم: ث األول المبح

سق  إلفًإلسقلؽ إل:إل  إلس ااإلإذسإلصحإلاثبتإلاصر سإلإلإلإلإلإلإل
(ٔ)

,إلاسق ر إلفرًإلسقلؽر إل:إلهراإلإل

سقثإلبتإلسقذيإلالإلٌماغإلإحكإلا إل
(ٕ)

,إلاسق  إل:إلسقثإلبرتإلبرلإلهركإل,إلاهراإل ر إلبكرذسإل:إلزر ٌاإلإل

بهإل
(ٖ)

.إلاسق  إلاحإلأماإلحإلهللاإل عإلقىإل,إلأاإلاحإلصتإل هإلإل
(ٗ)

إل.إل

                                                           

,إلسقاؤقؾإلإباسهٌحإلأحٌسإل,إلعب إلسق لٌحإلاح صاإل,إلعطٌر إلسقصراسقًإل,إلخإلخلرؾإلإل(إلسقاعزحإلسقامٌطإلٔ
إل إلٕ٘ٗٔهللاإلأ ا إل,إلاك ب إلسقهااسإلسق اقٌ إل,إلاصاإل,إلسقطبع إلسقاسبعر إل,إل إلحإل,إلارإل حإل ر إل,ٕٗٓٓهر 

 .إل88ٔ إلإل81ٔصإل
إل إلإل8ٔٙاعزحإلسق عاٌترإلتإل,إلسقعلار إلعلرًإلبرحإلخإلسقمرٌ إلسقهراٌؾإلسقزازرإلحًإل)(إلإلٕ حإل(,إلٖٔٗٔهر 

إل إلاصرا  اٌر إلا ,إلبررإلبإل اسمر إلخإلصرر ٌ إلسقاحهرإلايإل,إل ساإلسقتضررٌل إلقلحهراإلاسق ا ٌرجإل,إلسقاررإلهاح
 .إلإل17صإلسق إلحإل,إل

قمإلحإلسقعابإل,إلسالاإلحإلأبًإلسقتضلإلزاإللإلسق ٌحإلخإلبحإلاكاحإلإبرحإلاحورااإلس فاٌارًإلسقاصرايإل(إلإلٖ
 .إلإل88ٔ,إلسقز حإلسقثإلقثإل,إلصإله (إل,إل ساإلصإل ا,إلبٌااتإل إلقبحإلحإل1ٔٔ ٖٓٙ)
هرر إل,إل  اٌرر إلاك رربإلإل8ٔ1سقاررإلااسإلسقا ررٌطإل,إلازرر إلسقرر ٌحإلخإلبررحإلٌعاررابإلسقتٌرراا إلأبررإل يإلت(إلإلٗ

,إلصإلحإلٕ٘ٓٓ إلإلٕٙٗٔ,إلإل  اٌ إلسق اسثإلفًإلاؤمم إلسقامإلق إل,إلبٌرااتإل إلقبحرإلحإل,إلسقطبعر إلسقثإلاحر 
 .إلإل81ٗ
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اسق رر إلإصررطل إلإًل:إلهرراإلاصررل  إلاارر احإلهرراعإلإًلأاإلقإلحاحررإلإًل,إلفررإلق  إلهرراإلاصررل  إلإلإلإل

ااحتع إلق اهإلإلسقاهاعإل؛إلقٌح تجإلبهإلإلصإل بهإلإل,إلاٌ ا جإلبا سٌإلهإلإل,إلااحإلثحإل كراحإلاسزبرإلإًل

إق ساٌإلإًلعلىإلأخاإلٌؤ ٌهإلإل,إلأاإلعلىإلزه إل ل  حإلبهإلإل
(ٔ)

إل.إل

سق رر ٌثإلمرراسًحإلفررًإلإلإا رربطإلقٌررإلحإلابررإل  حإل ارراسإلسالحمررإلحإلاسقرر فإلعإلعحهررإلإلفررًإلسقعصرراإلإلإل

سقاز اعإلتإلسق ًإل ح مبإلإقىإلسالملحإلأاإلؼٌاهإلإل,إلبإلقؽابإلسقذيإلأصبحإلاازعرإلإًلقل اراسإل

سالحمررإلحٌ إل,إل ٌررثإلمررعىإلسالمرر عاإلاإلسقؽابررًإلفررًإلكثٌرراإلاررحإلسقرر الإلإقررىإلفرراضإلقٌاررهإل

ااحواا إلعحإلسق ٌإلحإلعرحإلطاٌر إلسقاهراإلسالمر عاإلايإل,إلاسقمرٌطاحإلسالمر ب س ٌ إلسقاإل ٌر إل

فإلقاتررإلهٌحإلاسقابررإل  حإلسقؽابٌرر إلصررإلاتإلسقاازررجإلس مإلمررًإلإلفررًإلكإلفرر إلازررإلالتإلسق ٌررإلحإل,

ق حوٌحإلسق ااسإلسقتا ٌ إلفرًإلسقعرإلقحإلأزارجإل,إلاحزرحإلعرحإلذقركإلمرلبإلسق ضرإلاحإلسالمرلاٌ إل

اصررإلاتإل,إلااااررإلتإلازا هررإلإلكاسقررجإلااررإلاسإلفررًإلسقع ٌرر إلاررحإلسقاز اعررإلتإلسالمررلاٌ إل

قاسقجإلسق هراٌعًإلااازعإلإًل)أخلقٌإلً(إلا  ا إلس ثاإلفًإلس,إل اسثإلإًلعإلز سإًلعحإل حوٌحإلسقاسقجإل

سقاعإلصاإلسقاحوحإلق ااسإلسالحمإلحإل
(ٕ)

إل.إل

بإلقاؼحإلاحإلأحإل لكإلسق ااسإلق إلولرتإلاقمرحاستإلطاٌلر إل براسإًلعلرىإلااسإل احإلأحإلإلإلإلإلإلإل

 طبر إلعلررىإلأاضإلسقاسقرجإل,إلأاررإلإلسقهرراٌع إلسالمرلاٌ إلفكإلحررتإلسق ارراسإلسق رًإلأقا هررإلإلهررًإل

ٌرراإلاثررإللإلقلحواٌرر إلاسق طبٌرر إل,إلاأحإلسقمررلؾإلسقصررإلقحإلفررًإلصرر اإلسقامررإلق إلسالمررلاٌ إلخ

ق طبٌرر إل لرركإلسقحصرراصإلسقرراسا حإلفررًإلسق هرراٌجإلسالمررلاًإلبخصرراصإل ارراسإلسالحمررإلحإل

اإ  اسحإلكاسا ِهإلاآ اٌ ِهإل
(ٖ)

إل.إل

اعلررىإلسقرراؼحإلاررحإلإحررهإلالإلٌازرر إلفررًإلسقارراآحإلسقكرراٌحإلأاإلسقمررح إلسقحباٌرر إلأيإلذكرراإلإلإلإلإلإل

قاصطلحإل ااسإلسالحمرإلحإل,إلقكرحإلكلار إل ر إل كرااتإلفٌهارإلإلكثٌراسً,إلاأحإلكثٌراإلارحإلهرذ إل

سق ااسإلقبلهإلإلسالملحإل,إلاأقاهإلإلاحذإلأكثاإلاحإلأابع إلعهاإلقاحإلإًل
(ٗ)

إل.إل

سق اٌر إلسق ٌحٌرر إلفررًإلسقهرراٌع إلسالمررلاٌ إلأبعإل هرإلإلاضرراسبطهإلإل,إلسقرر ك ااإلخإلسق  ٌلررًإل,إلازلرر إل(إلإلٔ
حإل,إل رإلاٌ إلااا إلٕٔٔٓ,إلسقعر  إلس الإل,إلإل1ٕ اه إلقلعلاحإلسالق صإل ٌ إلاسقاإلحاحٌ إل,إلسقازل إلإلزإلاع 

 .إل1ٖٖ إلإل1ٕٖحإل,إلصإل7ٕٓٓ/إلإلٙ/إلإل8ٔسقب ثإلإقىإلازل إلزإلاع إل اه إل
 ااسإلسالحمرإلحإلفرًإلسقتكراإلسقمٌإلمرًإلسقؽابرًإلاسقهراعإلسالمرلاًإل) اسمر إلااإلاحر (إل,إلسقر ك ااإل(إلإلٕ

سقاكٌررلإل,إل ساإلسقحهضرر إلسالمررلاٌ إل,إلسقطبعرر إلس اقررىإل,إلخإلأ ارر إلات ررًإل,إلسقرر ك ااإلمررإلاًإلصررإلقحإل
إل.إلٕحإل,إلصإل77ٕٔه إل إلٖٔٗٔ

 ااسإلسالحمإلحإلبٌحإلسقهاٌع إلسالملاٌ إلاسالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإلسقصإل اإلعإلحإل(إلإلٖ
(إل,إلب ثإلٖٔ)إل٘حإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إل,إلااك إلسق اسمإلتإلسالقلٌاٌ إل,إل7ٗ8ٔ

 احهااإلعلىإلهبك إلسالح احتإل.
 ااسإلسالحمإلحإلفًإلسالمرلحإل,إلزارإللإلسقر ٌحإل اسبرا اإل,إلا ساحإلسقهرؤاحإلسالمرلاٌ إلاس اقرإلؾإل(إلإلٗ

اسق عاحإلاسالاهإل إل,إلسقاالكر إلسقعابٌر إلسقمرعا ٌ إل,إل ازار إلااكر إلسق ازار إلبزإلاعر إلسقالركإلمرعا ,إل
.8ٕ٘إل,إلصإله 1ٖٗٔ احإلذكاإلسقطبع إل,إل
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أهاٌ إل ااسإلسالحمإلحإل,إلسق رًإلهرًإلفإلالملحإلكإلحإلقهإلسق ااإلسقاٌإل يإلفًإلسق أكٌ إلعلىإلإلإلإلإلإل

زرر حإلالإلٌ زرر حإلاررحإل كرراٌحإلهللاإل عررإلقىإلق حمررإلحإلعاااررإلإًل,إلفررإلقكثٌاإلاررحإل ارراسإلسالحمررإلحإل

باتهااهررإلإلسقهررإلئجإلسقٌرراحإل,إلقرر إلحررصإلسقارراآحإلسقكرراٌحإلعلٌهررإلإل,إلأاإلأهررإلاتإلسقمررح إلسقحباٌرر إل

سقص ٌ  إلإقٌهإلإل,إلاإ خذهإلإلسقاز اجإلسقاملحإلحباسمرإلإًلقرهإلفرًإلسقعصرااإلزاٌعرإلإًل,إلبر حسإًلارحإل

عه إلسقامالإلخإلملسو هيلع هللا ىلصإل
(ٔ)

إل.إلإل

إحإلسالحمإلحإلخلٌتر إلهللاإل عرإلقىإلفرًإلس اضإل,إلقعاإلا هرإلإلاإقإلار إلأ كرإلحإلهراٌع هإلفٌهرإلإل,إلإلإلإل

إلسْ َْاض﴾ َخَلئِرررؾإَل َزعَلَك رررحإْل ﴿َاه رررَاإلسقيرررِذيفاررر إلقرررإللإل عرررإلقىإل:إل
(ٕ)

 عرررإلقىإل:إلإلهللاإل,إلاقرررإللإلإل

إلَخِلٌتَ ﴾ سْ َْاِضإل فًِ َزإلِعل إل إِحًِّ ِقْلَاَلئَِك إِل َابُّكإَل قَإللإَل ﴿َاإِذإْل
(ٖ)

إل.إل

قذقكإلٌرا إلسالمرلحإلإحإلسالحمرإلحإلااضرجإلسق كراٌحإلارحإلهللاإل عرإلقىإل,إلاٌ مرإلا إلبهرذسإلإلإلإلإلإلإل

سق كراٌحإلزاٌررجإلسقبهرراإلبصررت هحإلسالحمررإلحٌ إل,إلاهاررإلإلسخ لتررتإلأقرراسحهحإلاارراسطحهحإلاأحمررإلبهحإل

كاررررإلإلٌ مررررإلا إلفررررًإلذقرررركإلسقازررررإللإلاسقحمررررإلحإل
(ٗ)

,إلافررررًإلذقرررركإلٌاررررالإلهللاإل عررررإلقىإل:إلإل

ْاحَررإل َاقَاَرر إْل﴿ ررْلحَإله ْحإل سقطيٌِّبَررإلتإِل ِاررحإَل َاَاَ ْقحَررإله حإْل َاسْقبَْ رراإِل سْقبَرراإِّل َاَ َاْلحَررإله ْحإلفِررً آَ حإَل بَحِررً َكاي َافَضي

حإْل َكثٌِا إل َعلَى إل إل َْتِضًٌل﴾ َخلَْاحَإل ِااي
(إل٘)

إل.

اقاإلإلكإلحإلسالملحإلخإل حإلس  ٌإلحإلسقماإلاٌ إل,إلاكإلحإلسقحبًإلخإلملسو هيلع هللا ىلصإلهاإلخإل حإلسقحبٌٌحإل,إلقذسإلإلإلإل

فإلالمررلحإلزررإلحإلقلبهرراٌ إلزاعررإلحإل,إلاقل ررإلاٌ إلكلررهإل احإلسالق صررإلاإلعلررىإلهررعبإلبعٌحررهإلأاإل

احطارر إلا رر  حإلأاإل ابرر إلاررحإلسقرر احإل,إلاقارر إلأقرراإلسالمررلحإلبهرراٌع هإلسقمررا إلحإل ارراسإل

ثاإلاحإلأابع إلعهاإلقاحإلإًلسالحمإلحإلاحذإلأك
(ٙ)

إل.إلإل

اق إلزإلحتإلسقحصاصإلسقهاعٌ إلفًإلسقاراآحإلسقكراٌحإلاسقمرح إلسقحباٌر إلا ر  حإلقل اراسإلإلإلإلإل

ااحعررتإل زإلا هررإلإلاإح هإلكهررإلإلح رراإل  رراٌحإلسقا ررلإل؛إلق ترروإلسق ٌررإلحإلسالحمررإلحٌ إل,إلاازررابإل

سقزهإل إل؛إلال سق إلسالم ب س إلاعبا ٌ إلسالحمإلحإلق حمإلحإل,إلا  اٌحإلسق حىإلاسقاذؾإل؛إل اإلٌ إل

عررراسضإلاسقكاسارررإلتإل,إلا  ررراٌحإلسقابرررإلإلقأل
(1)

اسال  كرررإلاإل
(ٔ)

؛إلقضررراإلحإلااإلامررر إل ررر إلإل

صإلقحإلا اا إلسقلهٌبًإل)أم إلذإلا خلإلق اسم إل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقهاٌع إلسالملاٌ إل,إلفإلئ إل(إلإلٔ
احإلإلٙٔ,إلكلٌ إلسقعلاحإلسقمٌإلمٌ إل,إلزإلاع إلسقااصلإل,إلسقعاسسإل,إلااإللإلحهاإلفًإلسقع  إلإل(سقتكاإلسقمٌإلمً

إلحإل.1ٕٔٓ/إلإلٖ/إلإلٕٔ,إل إلاٌ إلسقحهاإلٔٔازل إلزٌلإل ااسإلسالحمإلحإل,إلص
[إل.٘ٙٔإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلس حعإلحإل]إل(إلإلٕ
[إل.ٖٓإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقبااحإل]إل(إلإلٖ
الحمإلحإلفًإلسقتكاإلسقمٌإلمًإلسقؽابًإلاسقهاعإلسالملاًإل) اسم إلااإلاح (إل,إلسق ك ااإل ااسإلس(إلإلٗ

.ٔٔإلصخإلأ ا إلات ًإل,إلسق ك ااإلمإلاًإلصإلقحإلسقاكٌلإل,إل
[إل.1ٓإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسالماسحإل]إل(إلإل٘
 .إلا خلإلق اسم إل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقهاٌع إلسالملاٌ إل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إلسقلهٌبً(إلإلٙ
(إلسقابإلإلقؽ إلهاإلسقتضلإل,إلاهابٌجإلفٌهإلفضلإلام   إل   إلسقا عإلق ٌحإل,إلخإللإلعاإلإلٌاإلبلهإلاحإلإل1

ااماع إلكهإلؾإلسصطل إلتإلسقتحاحإلاسقعلاحإل,إلسقعلا إلخإلعلًإلعاضإل,إلاهاإلعا إلفإلم إل:إل
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سقكمبإلسق للإل,إلاأازبتإلعلىإلسق اق إلسقهاعٌ إلاعإلٌ إلسقهؤاحإلقكإلفر إلس فراس إل,إلااحرجإل

سقولحإلبرٌحإلسقاعٌر إل,إلاإقراساإلسقع سقر إلفرًإلسقاز ارجإل,إلاا برتإلسقهراٌع إلسالمرلاٌ إلعلرىإل

إلحإلعاابرإلتإل سزراحإل  رالإل احإلضرٌإلعإلسقاخإلقتإلتإلسق ًإلٌحزحإلعحهإلإلضٌإلعإل اراسإلسالحمر

 لكإلسق ااسإل
(ٕ)

إلإل.إل

إل:إلهًااحإلسق ااسإلسق ًإلكتلهإلإلسالملحإلق حمإلحإل

ٌِح﴾ فًِ إِْكَاس َإل ﴿الإَل اٌ إلسالع اإل إلاسق  ٌحإل:إلٌاالإل عإلقىإل:إل إل سقّ ِ
(إل (ٖ

إل.إلإل

 رررررإل ررررر إلسالحمرررررإلحإلفرررررًإلسق ٌرررررإلحإل,إلا  ررررراٌحإلق لرررررهإلإالإّلبرررررإلق  إل:إلقااقرررررهإل عرررررإلقىإل:إل

حإَل سقي ًِ سقحيْتسإَل ٌَْا  ل احإَل ﴿َاالإَل ﴾إل إاِليإل ّللاي إل َ اي بِإلْقَ ّ ِ
(ٗ)

إل,إلاٌاالإل عإلقىإل:إلإل

حإَل سقي ًِ سقحيْتسإَل  َْا  ل اس ﴿َاالإَل ِقك حإْل إاِليإل ّللاي إل َ اي إلَذ  إلك حإْل بِإلْقَ ّ ِ بِِهإلقَعَليك ْحإل َْعِال اَح﴾إل َاصي
(٘)

 احإل,إلاٌ إلإل

أَْحت َمك ْح﴾إل  َْا  ل اس ق لإلسالحمإلحإلقحتمهإل,إلقااقهإل عإلقىإل:إل﴿َاالإَل
(ٙ)

إل.إلإلإل

  إلسقعالإل:إلاٌع إل  إلسقعالإلاحإلسق ااسإلسقاها إل؛إلفهاإلٌزم إل  إلسالحمرإلحإلفرًإلأاحرهإل إل

سقاإل يإل,إلاٌطائحإلباازبهإلسالحمإلحإلعلىإل إلضا إلاام ابلهإل,إلاٌرافاإلقرهإلسقعرٌلإلسقكراٌحإل

,إلاٌحاذ إلاحإلاذق إلسالم ز سحإلاسال مإلحإلاحإلقبلإلسآلخاٌحإل
(1)

إل.إلإلإل

فإلالمرلحإلٌع راؾإلب اٌر إلسق الركإلقلترا إلاب ارهإلفرًإلسقالكٌر إل,إلاٌ  راحإل اٌ إلسق الكإل:إل إل

هررذسإلسق رر إل,إلاٌع برراإلسالع رر سحإلعلٌررهإلاررحإلسقاعإلصررًإلسقكبررإلا,إلاٌا رربإلعاابررإلتإل حٌاٌرر إل

 سزرراحإلعلررىإلسقاع رر ٌح
(8)إل

ررحَك حإْل أَْاررَاسقَك حإْل  َررأْك ل اس الإَل آَاح رراس ﴿ٌَررإلإلأٌََُّهررإلإلسقيررِذٌحإَلإل,إل ٌْ إل بِإلْقبَإلِطررلإِل بَ إاِلي

                                                                                                                                                                      

سق هإلحايإل,إل  اٌ إلسق ك ااإلافٌ إلسقعزحإل,إلسق ك ااإلعلًإل  ااجإل,إلاك ب إلقبحإلحإلحإلهااحإل,إلبٌااتإل إل
 .إل8ٗٔ,إلسقز حإلس الإل,إلصإلإلح77ٙٔ إلس اقىإل,إلقبحإلحإل,إلسقطبع

(إلسال  كإلاإلقؽ إلهاإلإ  بإلسإلسقهًحإلإح وإلاسإًلقؽلئهإل,إلاهاعإلإًلإه اسحإلقاتإلسقبهاإلاسقبهإلئحإلإلٔ
ا بمهإلإقىإلسقؽلحإل:إلااماع إلكهإلؾإلسصطل إلتإلسقتحاحإلاسقعلاحإل,إلسقعلا إلخإلعلًإلسق هإلحايإل,إل

 .إل7ٓٔسقز حإلس الإل,إلصإل
اإلسقمٌإلمًإلسقؽابًإلاسقهاعإلسالملاًإل) اسم إلااإلاح (إل,إلسق ك ااإل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقتك(إلإلٕ

إل.إل٘ٔ إلإلٗٔخإلأ ا إلات ًإل,إلسق ك ااإلمإلاًإلصإلقحإلسقاكٌلإل,إلصإل
إل[إل.ٕٙ٘]إلمااحإلسقبااحإل:إلسآلٌ إلاقحإل(إلإلٖ
 [إل.8ٙ(إل]إلمااحإلسقتاقإلحإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٗ
 [إل.ٔ٘ٔ(إل]إلمااحإلس حعإلحإل:إلسآلٌ إلاقحإلإل٘
 [إل.7ٕ(إل]إلمااحإلسقحمإلحإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٙ
(إلسقازٌ إلفًإل ااسإلسالحمإلحإلا اٌإل هإلفًإلسقهاٌع إلسالملاٌ إل إلسقااسثٌ إلسق اقٌ إلاس قلٌاٌ إل إلإل1

حإل,إلصإلٕٔٓٓسق م ااإلس ا حًإل,إلسق ك ااإلأاٌحإلسقعضإلٌل إل,إل ساإلاح إلقلحهاإلاسق  ا ٌجإل,إلس ا حإل,إل
حمإلحإلسقصإل اإل.إلحالإًلعحإل ااسإلسالحمإلحإلبٌحإلسقهاٌع إلسالملاٌ إلاسالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالإل87
 .حإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إلإل7ٗ8ٔعإلحإل
إل.إل(إلا خلإلق اسم إل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقهاٌع إلسالملاٌ إل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إلسقلهٌبًإل8
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إل َعرررررررررررحإْل  َِزرررررررررررإلَاحًإل احإَل َك ررررررررررر أَحإْل ِارررررررررررْحك ْح﴾إل  َرررررررررررَاسض 
(ٔ)

,إلاٌارررررررررررالإل عرررررررررررإلقىإل:إلإل

َاإل فَإلْقَطع اس َاسقميإلِاقَ  إل ﴿َاسقميإلِاس إل ٌِْ ٌَه  ِ﴾إل ِاحإَل حََكإلالإًل َكَمبَإل بَِاإل َزَ سحإًل أَ ّللاي
(ٕ)

إل.إل

اقهررحإلزاٌررجإلسق ارراسإل,إلاٌخضررعاحإلقزاٌررجإل,إلفإلقحررإلسإلأاررإلحإلسقهرراعإلمرراسحإلإلسقامررإلاسحإل: ررإل

ٌارااإلامرإلاسحإلسقبهراإلزاٌعرإلإًلفرًإلأصرلهحإلس الإل,إلاٌزعرلإل تإلضرلهحإلس  كإلحإل,إلفإلالملحإل

علرىإلأمررإلسإلسقعاررلإلسقصررإلقحإلااررإلإلٌا ااحررهإلاررحإلخٌررا,إلاقرر إلمررإلا إلسالمررلحإلبررٌحإلسقازررلإل

اسقارراأحإل,إلأاررإلإلسق ضررإلاستإلسقا ٌارر إلفارر إلهررككاسإلبررأحإلسقارراأحإلإحمررإلحإل,إلااررحإلسع رراؾإل

بإحمرررإلحٌ هإلإلأع باهرررإلإلأقرررلإلارررحإلسقازرررلإلاالإل مرررإلاٌه
(ٖ)إل

﴿إلٌَرررإلإلٌارررالإلهللاإلعررر إلازرررلإل:إلإل,إل

ِق َعَررررإلَاف اسإل َاقَبَإلئِررررلإَل ه ررررع ابإًل َاَزعَْلحَررررإلك حإْل َاأ ْحثَررررى إل َذَكررررا إل ِاررررحإْل َخلَْاحَررررإلك حإْل إِحيررررإل سقحيررررإلس إل أٌََُّهررررإل

ِإل ِعْحررررررررررررر إَل أَْكرررررررررررررَاَاك حإْل إِحيإل أَ ْاَرررررررررررررإلك ْح﴾إل ّللاي
(إل(ٗ

 ,إلاٌارررررررررررررالإل عرررررررررررررإلقىإل:إل

ْؤِاح إل ه اإَلاإَل أ ْحثَى إل أَاإْل َذَكا إل ِاحإْل َصإلِقً إل َعِالإَل ﴿َاحإْل حإْل َطٌِّبَ ًإل َ ٌَإلحًإل فَلَح ْ ٌٌَِحيه إل ا   أَْزرَاه حإْل َاقَحَْزِ ٌَحيه 

ٌَْعَال رررررررررررراَح﴾إل َكررررررررررررإلح اس بِأَْ َمررررررررررررِحإلَاررررررررررررإل
(٘)

 اٌاررررررررررررالإل عررررررررررررإلقىإل:إلإل.إل

إلِقَ إلتإِل ِاحإَل ٌَْعَالإْل ﴿فََاحإْل ْؤِاح إل َاه اإَل سقصي َاإِحيإلإلقَه إلَكإل ِب اَح﴾إل ِقَمْعٌِهإِل ك ْتَاسحإَل فََلإل ا 
(ٙ)

 .إل

اٌ تاعإلاحإلذقكإل,إلسقامإلاسحإلأاإلإلسقاإلحاحإلإلإلإل
(إل1)

:إلفار إلأحكراإلسقامرالإلملسو هيلع هللا ىلصإلعلرىإلأمرإلا إلبرحإل

 ٌ إلاضًإلهللاإلعحرهإل
(8)

إل,إلسقرذيإل رإلالإلسقهرتإلع إلفرًإل ر إلارحإل ر ا إلهللاإل عرإلقىإل,إلعحر اإلإل

أهَحإلقاٌلإلهأحإلسقااأحإلسقاخ ااٌ إل
(إل7)

,
إل

سق ًإلماقتإل,إلفاإلقاسإل:إلاحإلٌكلحإلفٌهإلإلامالإلهللاإل

                                                           

إل[إل.7ٕإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقحمإلحإل]إل(إلإلٔ
إل[إلإل.8ٖإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقاإلئ حإل]إل(إلإلٕ
سقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإلسقصإل اإلعإلحإل(إل ااسإلسالحمإلحإلبٌحإلسقهاٌع إلسالملاٌ إلاسالعلحإلإلٖ

 .إلحإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا 7ٗ8ٔ
إل[إل.ٖٔإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسق زاستإل]إل(إلإلٗ
 [إل.71إلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقح لإل]إل(إلإل٘
 [إل.7ٗإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلس حبٌإلحإل]إل(إلإلٙ
عإلحإلإل(إل ااسإلسالحمإلحإلبٌحإلسقهاٌع إلسالملاٌ إلاسالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإلسقصإل اإل1

 .إلحإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إل7ٗ8ٔ
هاإلإمإلا إلبحإل ٌ إلبحإل إلاث إلبحإلهاس ٌلإلبحإلعب إلسقع  إلبحإلأاا حإلسقاٌسإل,إل بإلامرالإلهللاإل(إلإل8

اسإًل,إلإلاأ بهإلكثٌهللاإلملسو هيلع هللا ىلصإل,إلاااال إلاإبحإلااال إل,إلاهاإلإبحإل إلضح إلسقحبًإلملسو هيلع هللا ىلصإل:إلأحإلأٌاحإل,إلابإل إلسقحبًإلملسو هيلع هللا ىلص
إم عالهإلسقحبًإلملسو هيلع هللا ىلصإلعلىإلزٌلإلقؽ اإلسقهإلحإل,إلافًإلسقزٌلإلكبإلاإلسقص إلب إلاضاسحإلهللاإلعلرٌهحإل,إلاقارإلإل
أّاا إلسقحبًإلملسو هيلع هللا ىلصإلعلىإلذقكإلسقزٌلإلكإلحإلعاا إلثاإلحًإلعهراحإلمرح إل,إلاقرحإلٌمراإل  رىإل رافًإلامرالإلهللاإل

ٌح إل,إلاقٌلإلاإلتإلباس يإلسقاا إل,إلاقر إلارإلتإلفرًإلأخراإلخلفر إلملسو هيلع هللا ىلصإلفبإل اإلسقص ٌ إلببعثهحإل,إل افًإلبإلقا 
مٌاإلأعلحإلسقحبلحإل,إلأبًإلعب إلهللاإلهاسإلسق ٌحإلخإلبحإلأ ا إلبحإلعثاإلحإلبرحإلاعإلاٌ إلبحإلأبًإلمتٌإلحإل:إل

,إلإل87ٙاقرحإلسق ازار إل,إلإلحٕٗٓٓ(إل,إلبٌرتإلس فكرإلاإلسق اقٌر إل,إلقبحرإلحإل,إل1ٗ8 إلإل1ٖٙقإلٌاإل إلسقذهبًإل)
 .إلإلٖ٘ٓٔ إلإلٓ٘ٓٔصإل

تإلأبًإلس م إلأاإلأبًإلس ما إل,إلاقٌلإلبحتإلس ما إلبحإلعب إلس م إلاقٌلإلؼٌاإلذقكإل:إل(إلهًإلفإلطا إلبحإل7
سقاماىإلسقامح إلسقص ٌحإلسقاخ صاإلاحإلسقمححإلبحارلإلسقعر لإلعرحإلسقعر لإلإقرىإلامرالإلص ٌحإلاملحإل:إل

هر (إل,إلٕٔٙ إلإلٕٙٓ,إلسالاإلحإلسق إلفوإلأبًإلسق مٌحإلامرلحإلبرحإلسق زرإلجإلسقاهرٌايإلسقحٌمرإلباايإل)هللاإلملسو هيلع هللا ىلصإل
فرًإلإلإل8ٓ٘إلص,إلإلحٕٙٓٓهر إل إل1ٕٗٔطٌب إلقلحهرا,إلسقاٌرإلضإل إلسقمرعا ٌ إل,إلسقطبعر إلس اقرىإل,إل ساإل
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إلامررالإلهللاإل,إلفكلارره إلأمررإلا إل,إلفاررإللإل هللاإل؟إلفاررإلقاسإلااررحإلٌز ررا حإلعلٌررهإلإالإّلأمررإلا إلِ ررب 

:إل)أ هتجإلفًإل  إلاحإل  ا إلهللاإل؟إلثحإلقإلحإلفإخ طبإلفاإللإل:إلأٌهرإلإلسقحرإلسإلأحارإلإلملسو هيلع هللا ىلصإلامالإلهللاإل

هاٌؾإل اكرا إلاإذسإلمراسإلفرٌهحإلسقضرعٌؾإلأهلكإلسقذٌحإلقبلكحإلأحهحإلكإلحاسإلإذسإلماسإلفٌهحإلسق

أقإلااسإلعلٌهإلسق  إل,إلاأٌحإلهللاإلقاإلأحإلفإلطا إلبحتإلخإلماقتإلقاطعتإلٌ هإل(إل
(إلٔ)

إل.

اٌؤخذإلاحإلهذسإلسق  ٌثإلأحهإلالإلٌ لإلق إلكحإلأحإلٌابرلإلسقهرتإلع إلفرًإل ر إلارحإل ر ا إلهللاإلإلإلإلإل

 عإلقىإل,إلكاإلإلالإلٌ لإل   إلأحإلٌهتجإلعحإلازاحإلفًإل ر إلاصرلإلإقرىإلسق رإلكحإل,إلاهرذسإلاارإلإل

الإلخلؾإلفٌهإلبٌحإلسقعلاإلحإل,إلفا ىإلعلرحإلسق رإلكحإلبازراحإلسمر   إلعاابر إلسق ر إلفإحرهإلٌزربإل

االإلٌالكإلسقعتاإلعحهإل,إلعلٌهإلسق حتٌذإل
(ٕ)

إل.إلإل

إلعلرىإلسقحبرًإلخإلملسو هيلع هللا ىلصإلبٌهرا يإلا اارإلإًلازلرا سإًلفر عإلهحإلصرلىإلهللاإلعلٌرهإلإلإلإل راي ااايإلأحهإلا 

امررلحإلفاررإللإل:إلهكررذسإل زرر احإل رر إلسق سحررًإلفررًإلك ررإلبكح؟إلقررإلقاسإل:إلحعررحإل,إلفرر عإلإلازررلإًلاررحإل

علاإلئهحإلفاإللإل:إلأحه كإلبإلهللإلسقذيإلأح لإلسق ااسحإلعلىإلاامىإل:إلأهكذسإل ز احإل ر إلسق سحرًإل

حإل؟إلقإللإلالإل,إلاقاالإلأحركإلحهر  حًإلبهرذسإلقرحإلأخبراكإل,إلحزر  إلسقرازحإل,إلاقكحرهإلكثراإلفًإلك إلبك

فًإلأهاسفحإلإلفكحإلإلإذسإلأخذحإلإلسقهاٌؾإل اكحإل إلاإذسإلأخذحإلإلسقضعٌؾإلأقاحرإلإلعلٌرهإلسق ر إل,إلقلحرإلإل

 عإلقاسإلفلحز اجإلعلىإلهًحإلحاٌاهإلعلىإلسقهاٌؾإلاسقاضٌجإلفزعلحإل إلسق  اٌحإلاسقزل إلاكرإلحإل

زحإلسقازحإل,إلفاإللإلامالإلهللاإل:إل)سقله حإلأحًإلأالإلاحإلأ ٌإلإلأاراكإلإذإلأارإل ا (إل.إلفرأااإلبرهإلفرا 
(ٖ)

إل.إل

 طبٌ إلهرذ إلسقامرإلاسحإلٌهرٌجإلفرًإلحتراسإلسقاراسطحٌحإلسقاضرىإلاسالطائحرإلحإلعلرىإلإحإلإلإلإلإلإلإل

 ااقهحإل,إلاٌزعلهحإلٌ ماحإلبضراااحإلبارإلحإل اقر هحإل,إلفٌ اصراحإلعلرىإلباإلئهرإلإلاسقر فإلعإل

اقتإلهذ إلسقامإلاسحإل,إلاطب إلسقاإلحاحإلعلىإلسقضع ٌؾإل احإلسقارايإل؛إلفرإحإلعحهإلإل,إلأاإلإلإذسإلخ 

سقحتاسإل إلحتاسإلعإلا إلسقحإلسإل إل  رسإلبخٌبر إلااٌراحإلاٌضرعؾإلاالؤهرإلإلقل اقر إل,إلاٌهرٌجإل

                                                                                                                                                                      

سقهإلالإل.إلاكإلحإلهذسإلسق إل ثإلٌاحإلف حإلاك إل,إلاسقاسقجإلأحإلفإلطا إلسقاخ ااٌ إلهذ إلهًإلاحإلعلٌ إلسقااحإل
,إلاق إلأصب تإلبع إل حتٌذإلسق  إلعلٌهإلإلاحإلسقصإلق إلتإلسق إلئبإلتإل,إلفلحإل ؤثاإلعحهإلإلأٌ إلاذٌل إلخلاٌر إلبعر إل

:إلك إلبإلسقتاهإلعلىإلسقاذسهبإلس ابعر إل,إل رأقٌؾإلعبر إلسقرا احإلسقز ٌرايإل,إل ساإلسقك ربإلسقعلاٌر إل,إلذقكإل
 .إلإلٙ إلإل٘حإل,إلسقز حإلسقخإلاسإل,إلصإلٖٕٓٓه إل إلٕٕٗٔبٌااتإل إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلسقثإلحٌ إل,

صرر ٌحإلامررلحإل,إلسالاررإلحإلسق ررإلفوإلأبررًإلسق مررٌحإلامررلحإلبررحإلسق زررإلجإلسقاهررٌايإلسقاصرر اإلحتمررهإل,إل(إلإلٔ
ه (إل,إلك إلبإلسق  ا إل,إلبإلبإلقطجإلسقمإلاسإلسقهاٌؾإلاؼٌا إل,إلاسقحهرًإلعرحإلٕٔٙ إلإلٕٙٓسقحٌمإلباايإل)

إل.إل8ٓ٘,إلسقازل إلسقثإلحًإل,إلص88ٙٔسقهتإلع إلفًإلسق  ا إل,إل  ٌثإل
إل8سقزر حإلسقخرإلاسإل,إلصإلإلك إلبإلسقتاهإلعلىإلسقاذسهبإلس ابع إل,إل أقٌؾإلعب إلسقا احإلسقز ٌايإل,(إلإلٕ

إل.إلٕٔ,إل
 إلإلٕٙٓسق زرإلجإلسقاهرٌايإلسقحٌمرإلباايإل)ص ٌحإلاملحإل,إلسالاإلحإلسق إلفوإلأبرًإلسق مرٌحإلامرلحإلبرحإل(إلإلٖ

سقازل إل,إلإلإل1ٓٓٔبإلبإل)ازحإلسقٌها إل,إلأهلإلسقذا إل,إلفًإلسق حى(إل,إل  ٌثإلإله (إل,إلك إلبإلسق  ا إل,ٕٔٙ
إل.إل8ٖٔ إلإل8ٕٔصإلإلسقثإلحًإل,
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سقولرحإلفررًإلسقاز اررجإل؛إل حإلسق رر إلقألقررا إلالإلقلا رر إل,إلاإذسإلصررإلاإلأارراإلسق اقرر إلإقررىإلهررذ إل

سق إلق إلفلإلباإلحإلقهإلإل
(ٔ)

إل.إلإل

؛إل  ىإلالإلٌ الإلسقعالإلإل توإلسقعالإل:إلاقذقكإلاحجإلسالملحإلهابإلسقخاا إل
(ٕ)

:إلقإللإلهللاإلإل

ٌَإلإلأٌََُّهإلإلإل﴿ عإلقىإل:إل

ٌِْما إل سْقَخْاا إل إِحيَاإل آَاح اس سقيِذٌحإَل ٌَْطإلحإِل َعَالإِل ِاحإْل ِاْزس إل َاسْ َْ اَلح إل َاسْ َْحَصإلب إل َاسْقَا فَإلْز َِحب ا  إل سقهي

احإَل  إل.إل(ٖ)إل﴾ قَعَليك ْحإل  ْتِل  

ابررذقكإلحل رروإلأحإلسالمررلحإلقرر حإلاحوررااسإًلاسقعٌررإلإًلق ارراسإلسالحمررإلحإلفررًإل هرراٌعإل هإلإلإلإلإل

احمررزاإلإًلاررجإلسقتطرراحإلسالحمررإلحٌ إل,إلاثإلب ررإلإًلفررًإلسق صرراا؛إل ٌررثإل رر  إلسق ارراسإلبررأاساا إل

احاسهٌرررهإلسقهررراعٌ إل,إلا ررر  إلسقكٌتٌررر إلاسقضررراإلحإلتإلسق رررًإلٌررر حإلبهرررإلإل أكٌررر إل لررركإلسق اررراسإل

إلإل,إلبٌحاإلإلسقااسثٌ إلسق اقٌ إلسقخإلصر إلب اراسإلاإباس هإلإل,إلابٌحإلس  سحإلسق ًإلٌ حإلطإلبهإلإلإقإلا ه

سالحمإلحإل...قرحإل رحصإلصراس  إلعلرىإلسقامرإلئلإلسقكتٌلر إلبضراإلحإل اراسإلسالحمرإلحإلاإك ترتإل

بإلقحصإلعلىإلضاااحإلصٌإلح هإلإلفاطإل
(ٗ)

إل.إلإل

سقمب إلفًإلسق أكٌ إلعلىإل اراسإلسالحمرإلحإلقهإلكإلحإلالملحإلأحإلسإلااحإلخللإلذقكإلحل وإلإلإلإلإل

,إلفا إلزإلحتإلحصراصإلسقاراآحإلسقكراٌحإلاسقمرح إلسقحباٌر إلاؤكر حإلعلرىإل ر إلسق ٌرإلحإلاسقر ٌحإل

اسق الرركإلاسقعاررلإلاسقعلررحإلااسعٌرر إلاصررإلقحإلسالحمررإلحإلقبررلإلأحإلٌل تررتإلسقؽررابإلإقررىإلهررذ إل

إلسق ااسإل.إل

 خضررجإلأصررٌل إلأثب هررإلإلهللاإل عررإلقىإلق حمررإلحإل,إلالإلفررًإلسالمررلحإل ارراسإل ارراسإلسقإلاهررذ إلإلإلإلإل

قألهاسحإلاسقمٌإلمإلتإلاإخ لؾإلس  ٌإلحإل,إلفهرًإل اراسإلاا مر إل حبرجإلارحإلق مرٌ إلسالحمرإلحإل

بهكلإلعإلحإلا كاٌاهإل,إلبٌحاإلإل اراسإلسالحمرإلحإلعحر إلسقؽرابإلهرًإل اراسإل  برجإلسقاصرل  إل,إل

ٌررر حإلسق ؽإلضرررًإلعحهرررإلإلعحررر اإلإل  عرررإلاضإلارررجإلاصرررإلقحإلسقررر الإل,إلاهرررًإل اررراسإلخإلصررر إل

إلبااسطحٌهحإل,إلاالإل هالإلسآلخاٌحإل.

 ٌحإلسالمررلاًإلعاابررإلتإل سزرراحإلقاررحإلٌهرر  إلأاررحإلامررلا إلسقاز اررجإلهرراعإلسقررإلاقرر إلإلإلإلإل

خاحإل,إلقل تإلوإلعلىإلاصل  إلسالحمإلحإلا اإلٌ هإلارحإلق اق إل,إلعاابإلتإلفًإلسق حٌإلإلافًإلسآلاس

                                                           
,إلصإلحإل71ٙٔ(إلازااع إلب اثإلفاهٌ إل,إلسق ك ااإلعب إلسقكاٌحإل ٌ سحإل,إلاك ب إلسقا سإل,إلبؽ س إل,إلإلٔ

سقهاٌع إلسالملاٌ إلاسالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإل ااسإلسالحمإلحإلبٌحإلعحإلإل,إلحالًإلإل7ٔٔ
 .إلحإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إل7ٗ8ٔسقصإل اإلعإلحإل

(إلك إلبإلسقتاهإلعلىإلسقاذسهبإلس ابع إل,إل أقٌؾإلعب إلسقا احإلسقز ٌايإل,إلسقز حإلسقخإلاسإل,إلصإلإلٕ

 .إل1ٗ
 [إل.إل7ٓإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقاإلئ حإل(إل]إلإلٖ
سقؽابًإلاسقهاعإلسالملاًإل) اسم إلااإلاح (إل,إلسق ك ااإلخإل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقتكاإلسقمٌإلمًإل(إلإلٗ

 .إلٗٔ,إلإل7إلأ ا إلات ًإل,إلسق ك ااإلمإلاًإلصإلقحإلسقاكٌلإل,إلص
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س خطررإلاإل,إلا حإلسقررحتسإلسالحمررإلحٌ إل اٌررلإلإقررىإلسقهرراإلإذسإلأاحررتإلسقعاررإلبإل,إلفكررإلحإلسقاسزرربإل

إل هاٌجإلسقعاابإلتإلسق ًإل ا عإلسقازااٌحإلا ااعهحإل.إل

 حتٌررذإلسقعاابررإلتإلاسق رر ا إلفررًإل رر إلسقازررااٌحإلاسقا زررإلا ٌحإلزاٌعررإلإًل احإل اٌٌرر إلاإلإلإلإلإل

بٌررحهحإل,إلإذسإلثب ررتإلسقزاٌارر إل,إلااصررلتإلقرراقًإلس ارراإل,إلهررًإلاررحإلسقاسزبررإلتإلسقاحهررًإلعررحإل

سقهتإلع إلفٌهإلإل,إلأاإلإلإذسإل حإلإماإلطهإلإلعحإلبعضإل احإلسقربعضإلسآلخراإلفرأحإلهرذسإلسقعارلإلارحإل

اقافرجإلسقولرحإلسقاسقرجإل,إلخرذإل ارهإلبٌر  إلهأحهإلأحإلٌثٌاإلسقتاضىإل,إلاٌ فجإلسالحمرإلحإلقلعارلإل 

إلعلٌهإل.

الحمإلحإلا اإلٌ هإلإلفًإلسالملحإلامؤاقٌ إلسق اق إل,إلاهذ إل ااسإلقهرإلإلس ااسإلضاإلحإلإلإحإلإلإلإل

 ررر ا إل  ررر  هإلإلالإلٌ مررراحإلب زإلا هرررإلإلخإلصررر إلعحررر اإلإل  عرررإلاضإلارررجإل اررراسإلسآلخررراٌحإل

ااصإلق هحإل,إلفهًإل ااسإلقٌمتإلاطلا إل,إلاإحاإلإلهًإل اراسإلاعااقر إل  اسفر إلارجإلسقهراعإل

إلاحإلسالحمإلحإل.ااجإلفط

 :حقوق غير المسلمين ف  اإلسالم المبحث الثان  : 

احإلسق هحإلسق رًإل ا كر إلعلٌهرإلإلآقر إلسق عإلٌر إلفرًإلسقؽرابإلق هراٌهإلسالمرلحإل:إلإحرهإلٌ  راحإلإلإلإلإل

 اٌ إلسقاأيإلاسقعاٌ حإل,إلاٌ زاإلعلرىإلأبحرإلحإلسقر ٌإلحإلتإلس خرا إلفرًإلااإلامر إلعاإلئر هحإل,إل

زاٌررجإلسقهررعابإل,إلااخ لررؾإلاأحإلسالمررلحإلفررًإلمرربٌلإلحهرراإل عا ررهإلأعلررحإلسق ررابإلضرر إل

س  ٌررإلحإل,إلبررلإلاٌررذهباحإلإقررىإلأحإلسق ررابإلاررحإلأمررسإلسقعاٌرر حإلسالمررلاٌ إل,إلفررإلق ابإلهررًإل

امٌل إل عإلالإلسقاملاٌحإلاجإلسقؽٌا,إلاأحهحإلالإلٌزح احإلإقىإلسقملحإلأبر سإًلإالإّلإذسإل رحإلقهراهحإل,إل

اإحإلسالملحإلالإلٌاعىإلسقعه إل,إلاالإلٌ  احإلسقااسثٌ إلاسقاعإله ستإل,إلاأحإلسق رابإلمٌإلمر إل

قلاملاٌحإل زإل إلسقؽٌاإلثإلب  
(ٔ)

إل.إلإل

فصااحإلسالملحإلاسقاز اعرإلتإلسقعابٌر إلاسالمرلاٌ إلفرًإلسقؽرابإل كرإل إل ر لخصإلفرًإلإلإلإلإلإل

أحهإل
(ٕ)

إل:إلإلإل

أاالإًل:إلإمررلحإل اررايإلٌهررزجإلعلررىإلسالاهررإلبإلامررتكإلسقرر اإلحإل,إلاٌ هرركلإلاصرر اإل ه ٌرر إل

إلقل ضإلاحإلسقؽابٌ إل,إلاالإلٌالكإلفاهإلإًلقل عإلٌلإلاجإلسآلخاإلأاإلسقابالإلبهإل.

از اعإلتإلإملاٌ إلا خلت إلمٌإلمٌإلإًلاإق صإل ٌإلإًل,إلاالإل    راحإلفٌهرإلإل اراسإلسالحمرإلحإلثإلحٌإلإًل:إل

,إلا  ضطه إلسقااأحإل,إلا  صإل اإل ااسإلس قلٌرإلتإل,إلاهرًإلاز اعرإلتإلعرإلز حإلعرحإلسقل رإلسإل

                                                           

(إلسالملاافابٌإلإلفًإلأاابإلإل:إلسقخطإلبإلاسقااإلام إل,إلازااع إلبإل ثٌحإل,إلسقااك إلسقعابًإلإلٔ
سقطبع إلس اقىإل,إلسق ٌاااسطًإلقل اسمإلتإلسالم اس ٌزٌ إلاسقمٌإلمٌ إلاسالق صإل ٌ إل,إلباقٌحإل إلسقاإلحٌإلإل,إل

إل.إلٖٕإلحإل,إلص7ٕٔٓ
 .إل8ٖإل,إلصإلسقاص اإلحتمه(إلإلٕ
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باكبإلسق ضإلاحإلسقؽابٌ إلااحإلفم هإلإل,إلا مرٌطاإلعلٌهرإلإلاهرإلعاإلسق ار إلاسقؽٌراحإلاسق مر إل

إلاسقكاسهٌ إل.

ابررذقكإلحل رروإلأحإلأعرر سحإلسالمررلحإلٌهررؽلاحإلأحتمررهحإلكثٌرراسإًلفررًإلسقب ررثإلعررحإلثؽرراستإلإلإلإل

ق لعربإلأ ٌرإلحهحإلٌحتذاحإلاحإلخلقهإلإلقلطعحإلفًإلسق ٌحإلسالملاًإل؛إلأالإًلفًإل خلٌ إلسقمرإل  إل

سقا اف إل ااسإًلكبٌاسإًلفًإلسقمٌإل حإلاسالم علحإل,إلاإضللإلسقهعابإلاإبعإل هحإلعحإلسقه سٌ إل

أحإلٌطتئرراسإلحررااإلهللاإلبررأفاسههحإل,إلافررًإلكررلإلارراحإلٌاررذفاحإلاإ بررإلعإلسقرر ٌحإلسق رر إل,إلٌاٌرر احإل

مهإلاهحإلسقامااا إل زإل إلسالمرلحإل ا ر إلهرذ إلسقمرهإلحإلبرإذحإلهللاإلعر إلازرلإلإقرىإلصر ااهحإل

إلفٌماطاحإلصاعىإلفًإلأاهإلاهحإلسآلمح إلاسقاذاحإل.

إحإلسالملحإلَضاَحإل اٌ إلسالع اإل إلقؽٌاإلسقاملحإل,إلااحجإلسالكراس إلعلرىإلسقر ٌحإل,إلاقرااإلإلإلإلإل

اجإلمإلئاإلس  ٌإلحإل,إلااإلإلالإلٌعاؾإلسق رإلاٌ إلقرهإلاثرٌلإًل,إلاٌوهراإلذقركإلفرًإلسق مإلاحإلسق ٌحًإل

سقابإل  حإلسق إلقٌ إل
(إلٔ)

إل:إل

 إل اٌ إلسالع اإل إلقؽٌاإلسقاملحإل:إلفإلالملحإلالإلٌل حإلسالحمإلحإلسقبرإلقػإلسقعإلقرلإلعلرىإلسقر خالإلٔ

ٌِح﴾ فًِ إِْكَاس َإل فًإلسالملحإل,إلقااقهإل عإلقىإل:إل﴿الإَل سقّ ِ
ٕ) )
سقاعرإلحًإلإلاأك إلسقااآحإلسقكاٌحإلهذ .إلإل

ررحإْل سْ َْاِضإل َاررْحإلفِررً آَلَاررحإَل َابُّرركإَل َهررإلحإَل ﴿َاقَرراإْلفررًإلعرر حإلآٌررإلتإل,إلفاررإللإل عررإلقىإل:إل َزِاٌعًررإلإل ك لُّه 

ررررررْؤِاحٌَِح﴾ ٌَك اح رررررراس َ  يررررررى إل سقحيررررررإلسإَل   ْكررررررِا  إل أَفَأَْحررررررتإَل إلا 
(ٖ)

ٌَْسإلإل﴿اقررررررإللإل عررررررإلقىإل:إلإل,إل قَرررررر

ٌْكإَل ِكحيإل ه َ سه حإْل َعلَ َإل َاقَ  إلٌََهإلح﴾ َاحإْل ٌَْهِ ي ّللاي
(إلٗ)

فإلقه سٌ إلاحإلهللاإل عإلقىإل,إلاسقامالإلاسقر عإلحإلإل.

ْاإلإِحيَارإلإلأَْحرَتإلاسقعلاإلحإلاحإلبع  إلازا إلابلؽٌحإلاحإلص ٌحإلاارذكاٌحإل,إلقرإللإل عرإلقىإل:إل ﴿فَرَذّكِ

ا إل َذّكِ ٌِْطا إل(إلٕٔ) ا  َص ٌِْهْحإلبِا  إل﴾(ٕٕ)قَْمَتإلَعلَ
(٘)

إل.إل

إلالرر إل ررإلسقاعإلالرر إلسالحمررإلحٌ إلاررحإلسقامررلحإلقؽٌرراإلسقامررلاٌحإل:إلإحإلاررحهجإلسالمررلحإلفررًإلسقاعٕ

سالحمإلحٌ إلالإلٌتاسإلبٌحإلسقحإلسإلفًإلسق ٌحإلاسقعاٌ حإل,إلقذقكإلأازبإلإقإلار إلسقعر لإلبرٌحإلزاٌرجإل

سقحإلسإل,إلااحجإلسقولحإلعإلا إل,إلا ارىإلسقر اإلحإلاس بر سحإلاس اراسلإلاس عراسضإلقلامرلاٌحإل

إلاقؽٌاإلسقامرلاٌحإل,إلاأاراإلبإلالحصرإلؾإلاقراإلارجإلسقعر ساحإلاسخر لؾإلسقر ٌحإل,إلقرإللإل عرإلقىإل:إل

سِاٌحإَل ك اح رراس آَاح رراس ﴿ٌَررإلإلأٌََُّهررإلإلسقيررِذٌحإَل ِإل قَرراي إل قَررْاح إل َهررحَ ح إل ٌَْزررِاَاحيك حإْل بِإلْقِاْمررِطإلَاالإَل ه ررَهَ سحإَل لِِلي َعلَررى 

َإلإِحيإل َاس يا اسإلِقل يْاَا  إل أَْقَاب إل ه اإَل سْعِ ق اسإل َْعِ ق اس أاَليإل َإل ّللاي إلبَِاإلإل َْعَال راَح﴾ َخبٌِا إل ّللاي
(ٙ)

هللاإل.إلاٌارالإلإل

                                                           

سق ك ااإلخإلسق  ٌلًإل,إلااقجإلإملحإلاٌبإل,إلعلىإل(إلااإلص إلسقهاٌع إل...أمإلسإلق ااسإلسالحمإلحإل,إلإلٔ
 https://www.islamweb.netسقاسبطإل:إل

إل[إل.ٕٙ٘إلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقبااحإل]إل (ٕ
إل[إل.77(إل]إلمااحإلٌاحسإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٖ
 [إل.1ٕٕسقبااحإل:إلسآلٌ إلاقحإلمااح(إل]إلإلٗ
 [إل.ٕٕ إلإلٕٔ(إل]إلمااحإلسقؽإلهٌ إل:إلسآلٌإلتإلاحإلإل٘
إل[إل.إل8(إل]إلمااحإلسقاإلئ حإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٙ
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َإل ﴿إِحيإل عإلقىإل:إل ا إل ّللاي ْ َمإلحإِل بِإلْقعَْ لإِل ٌَأْا  ْحَكرا سْقتَْ َهرإلحإِل َعرحإِل َاٌَْحَهى إل سْقا ْابَى إل ِذي َاإٌِ إَلحإِل َاساْلِ إلَاسْقا 

إلَاسْقبَْؽرررررًِ﴾
(إلٔ)

ررررر ًإل سقحيرررررإلسإَل قََزعَرررررلإَل َابُّررررركإَل َهرررررإلحإَل ﴿َاقَررررراإْلٌارررررالإل عرررررإلقىإل:إلا.إل َاسِ رررررَ حإًل أ اي

ْخ َِلِتٌَح﴾ ٌََ سق احإَل َاالإَل إلا 
(ٕ)

ر ًإل سقحيرإلسإَل قََزعَرلإَل َابُّكإَل َهإلحإَل ﴿َاقَاإْل,إلاقاقهإل عإلقىإل:إلإل أيإلإلَاسِ رَ حً﴾ أ اي

ْخ َِلِترررٌَح﴾ ٌََ سق ررراحإَل ﴿َاالإَلأهرررلإل ٌرررحإلاس ررر إل,إل فرررإلقااس إلبرررإلالخ لؾإلهحرررإلإل:إلإلفرررًإلسقررر ٌحإل,إلا 

سالخ لؾإلفًإلسق ٌحإل
(ٖ)

إل.إلإل

إل:إلارإللإل عرإلقىفإل,إلاحهرىإلعرحإلحارضإلسقعهر   راسحإلسقاعإلهر ستإلاق إل عإلإلسالملحإلإقىإلإإلإلإلإلإل

ِإل بِعَْه إِل َاأَْاف اس﴿ ٌَْاإلحإَل  َْحا ض اس َاالإَل َعإلَهْ   حإْل إَِذس ّللاي َإل َزعَْل  ح إل َاقَ إْل  َْاِكٌِ َهإل بَْع إَل سْ َ ٌْك حإْل ّللاي َكِترًٌلإل َعلَ

إل﴾
(ٗ)

إلإل.إل

اق إلاٌ إلسالملحإلأهلإلسقك إلبإلعحإلؼٌاهحإلفًإلكثٌاإلاحإلس  كإلحإلسقهاعٌ إل:إلاثلإلإلإلإلإلإل

 اسجإلحمإلئهحإلاأكلإلذبإلئ هحإل,إلفا إلأبإلحإلسالملحإلقلاملحإلسق اسجإلاحإلسقك إلبٌ إلاأكلإل

ذبإلئ هحإل
(٘)

:إلٌاالإل عإلقىإل:إلإل

ك حإْل ك حإْلقَإل ِ ل إل سْقِك إَلبإَل أ ا  اس سقيِذٌحإَل َاَطعَإلح إل سقطيٌِّبَإلت قَك ح إل أ ِ ليإل ﴿سْقٌَْاحإَل ْحإلۖ ِ ل إل َاَطعَإلا  ْ صإَل قَه  َاسْقا 

ْؤِاحَإلتإِل ِاحإَل حَإلت إل ْ َصحَإلت إل سْقا  ِاَحإل َاسْقا 

اه حيإل إَِذس قَْبِلك حإْل ِاحإْل سْقِك إَلبإَل أ ا  اس سقيِذٌحإَل ٌْ  ا  اَاه حيإل آ َ ْ ِصحٌِحإَل أ ز  ٌْاإَل ا  َمإلفِِ ٌحإَل َؼ ا  يِخذإِل َااَلإل ا 

﴾ ي إلأَْخَ سح 
(ٙ)

,إلفعحإلعإلئه إلأحإلإلا اعهإلااهاح إلعح إلٌها يملسو هيلع هللا ىلصإلخإلاق إلاإلتإلسقحبًإلإل.إل

ا اعهإلااهاح إلعح إلٌها يإلإلفًإلامالإلهللاإلملسو هيلع هللا ىلصسقاؤاحٌحإلاضًإلهللاإلعحهإلإلقإلقتإل:إل) ا

بثلثٌَحإلصإلعإلإًلاحإلهعٌا(إل
(إل1)

إل.

ابذقكإلحل وإلأحإلإخ لؾإلسق ٌحإلالإلٌاحجإلسق عإلالإلسالحمإلحًإلاعهحإل,إلاق إلأااإلإلإلإلإل

َعِحإلسقيِذٌَحإل ّللاي إل ٌَْحَهإلك ح إل اَلإلإل﴿بإلال مإلحإلإقىإلؼٌاإلسقاملاٌحإلقااقهإل عإلقىإل:إلسالملحإل

                                                           

 [إل.إل7ٓ(إل]إلمااحإلسقح لإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٔ
 [إل.إل8ٔٔ(إل]إلمااحإلها إل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٕ
(إل,إلزللإلسق ٌحإل8ٙٗ إلإل17ٔ تمٌاإلسقزلقٌحإلسقاٌما,إلسالاإلاٌحإلزللإلسق ٌحإلسقا لًإل)(إلإلٖ

(إل,إل  اٌ إلسق ك ااإلفخاإلسق ٌحإلقبإلاحإل,إلاك ب إلقبحإلحإلحإلهااحإل,سقطبع إل7ٖٔ إلإل8ٗ7سقمٌاطًإل)
إل.إلٖٕ٘حإل,إلصإلٖٕٓٓس اقىإل,إل

إل[إل.7ٔ(إل]إلمااحإلسقح لإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٗ
سقعاٌ حإلسالملاٌ إلفًإلااسزه إلسق حصٌاإل,إلعب إلسقزلٌلإلإباسهٌحإل اإل إلسقته سايإل,إل ساإلاا إل(إلإل٘

 .8ٗٔصإلإل,إلح7ٕٓٓقلحها,إلعاإلحإل إلس ا حإل,إل
 [إل.٘مااحإلسقاإلئ حإل:إلسآلٌ إلاقحإل(إل]إلإلٙ
ه (إل,إل ساإلإبحإلٕٙ٘ إلإل7ٗٔ(إلص ٌحإلسقبخإلايإل,إلسالاإلحإلأبًإلعب إلهللاإلخإلبحإلإماإلعٌلإلسقبخإلايإل)إل1

ك إلبإلحإل,إلٕٕٓٓه إل إلٖٕٗٔإبحإلكثٌاإلقلطبإلع إلاسقحهاإل,إل اه إل إلبٌااتإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل
إل.إلإل1ٕٓ,إلصإلإل7ٕٔٙسق ابإل,إل  ٌثإلسقزهإل إلاسقمٌا,إلبإلبإلاإلإلقٌلإلفًإل اعإلسقحبًإلاسقااٌصإلفًإل
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ٌحإِل فًِ ٌ اَإل ِل اك حإْل قَحإْل اك حإْل َاقَحإْل سقّ ِ اه حإْل أَحإْل ِ ٌَإلِاك حإْل ِاحإْل ٌ ْخِاز  ٌِْهْحإلۚإل َا  ْاِمط اس  َبَاُّ إِقَ

ْاِمِطٌَح﴾ ٌ ِ بُّإل ّللايإَل إِحيإل إلسْقا 
(ٔ)

إل.إل

: التاخل اإلنسان  بإسم حقوق اإلنسان المبحث الثالث 
(2)

 : 

حمررإلحإلذاٌعرر إلقاٌرر إلق باٌرراإلازرر تإلسقرر الإلسقكبررا إلفررًإلابرر أإل اإلٌرر إل ارراسإلسالإلإلإلإلإلإلإلإل

اارررإلإلمرررإلهحإلفرررًإل ااٌررر إلسق اكرررإلتإل,إلخرررا إلأ ررر خل هإلإلفرررًإلسقهرررؤاحإلسق سخلٌررر إلقررر الإل

ًإلإلح هرإلاسًإلسح هراتإلإا  اٌكإلسقع ٌر إلارحإلسقح سعرإلتإلسق رًإل,إلحتصإلقٌ إلسال فرًإلسقحورإلحإلإلاسمرعإل

سق اقًإلسقاعإلصا
(ٖ)

إل.

كثراإلفرًإلسقصراسعإلتإلأازرحإلٌكراحإلحإلهرذسإلسق ر خلإلعلرىإلس أقىإلإا هٌاإلسق اسمإلتإلإلإلإلإلإل

قلٌر إلسق رًإل هر اكإلاعهرإلإلاإلخاسإل إلالتإلسق  خلإل  خلإلقصرإلقحإلس أابجإلأفح اإل؛إلسق ٌحٌ إل

حإلٌمررببهإلإلأعلاٌرر إلسق ررًإلاررحإلسقااكررحإلاإلح ٌزرر إلسقضررز إلسالأفررًإلحتررسإلسقهاٌرر إلسق ٌحٌرر إل,إل

حإل ضرٌؾإلأاسق رًإلارحإلسقااكرحإل,إلطاسؾإلسقصاسعإلعلىإلامر ا إلسقراأيإلسقعرإلحإلسقعرإلقاًإلأ

م ااسا إلفًإلسقصاسعإ  إلسقطافٌحإلسقهاعٌ إلفًإل 
(ٗ)إل

إل.إلإل

اإلازااع إلارحإلسقر الإلأكاسهً(إل ااحإلبهإل اق إلإحمإلحًإلٌعحًإل)عالإلسق  خلإلسالإحإلإلإلإلإلإلإلإل

كراس إلبجإلسالفهراإلٌ مرحإلبطرإل,إلإلخٌراحاحإل احإلااسفا إلهرذ إلس ,إلخا إلأاسضًإل اق إلأعلىإل

قىإلسق اسفجإلسقاا ازر إلقر  إلسقارا إلسقعوارىإلقرحإلإإل,إلاحواسًإلإلاٌه  إلبإلق   ٌ إلمٌإل حإلسق اق 

حمرإلحًإلسق عرإلطًإلإذإلهر ؾإلسق ر خلإلسال؛إلإلبر سًإلأحمإلحًإلبطاٌار إلاحمرزا إلٌاإلاسإلسق  خلإلسال

                                                           

 [إل.إل8إلاقحإلسآلٌ إل–مااحإلسقاا  ح إل]إل(إلإلٔ
صإلغإلسالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإلااثلاحإلاحإلاخ لرؾإلسقخلتٌرإلتإلسقاإلحاحٌر إلاسقثاإلفٌر إلارحإل(إلإلٕ

زاٌجإلأح إلحإلسقعإلقحإل,إلاإع ا تإلسقزاعٌ إلسقعإلار إلسالعرلحإلسقعرإلقاًإلق اراسإلسالحمرإلحإلفرًإلبرإلاٌسإلفرًإل
,إلسقؾإلباصتهإلسقاعٌإلاإلسقاهر اكإلسقرذيإلٌحبؽرًإلأحإلإل1ٕٔحإلباازبإلسقااساإل7ٗ8ٔكإلحاحإلس الإلإلٓٔ

 م ه فه إلكإلف إلسقهعابإلاس احإل,إلاهاإلٌ ر  إلاقلاراحإلس اقرىإل اراسإلسالحمرإلحإلس مإلمرٌ إلسق رًإلٌ عرٌحإلإل
قؽر إلارحإلقؽرإلتإلسقعرإلقحإل,إلا رحصإلسقاثٌار إلعلرىإلإلٓٓ٘ اإلٌ هإلإلعإلقاٌرإلإًل,إلا ازارتإل لركإلسق اراسإلإقرىإل

:إلٌاق إلزاٌجإلسقحرإلسإلأ راساإلاا مرإلاٌحإلفرًإلسقكاسار إلاسق اراسإل,إلاقكرلإلفرا إلإ  اسحإلسق ااسإلسق إلقٌ إل
سق رر إلفررًإلسق ٌررإلحإلاسق اٌرر إلافررًإلس اررإلحإلعلررىإلهخصررِهإل,إلاالٌزررا إلإمرر اقإلسإلأ رر إلأاإلإمرر عبإل  إل,إل
اٌ واإلسقاسإلاسال زإلاإلبإلقاقٌ إلبزاٌجإلصااهإلإل,إلاالإلٌزرا إلإخضرإلعإلأ ر إلقل عرذٌبإلاالإلقلاعإلالر إل

ٌ إلأاإلسق إلطر إلبإلقكاسار ,إلاسقحرإلسإلزاٌعرإلإًلمراسحإلأارإلحإلسقارإلحاحإل,إلاهرحإلأاإلسقعااب إلسقاإلمٌ إلأاإلسقلإحمإلح
ٌ مإلااحإلفًإل  إلسق ا جإلب اإلٌر إلسقارإلحاحإل احإل اٌٌر إل,إلاالإلٌزرا إلإع ارإللإلأيإلإحمرإلحإلأاإل زر  إلأاإل
إلحتٌهإل عمتإلإًل,إلاهكذسإلإقىإلآخاإلسقاثٌا إل,....سالعلحإلسقعإلقاًإلق ااسإلسالحمإلحإل/إلإلااقجإلس احإلسقا   ح.

سالحمإلحًإلاأثا إلفًإلاب أإلمٌإل حإلسق الإل,إلسقر ك ااق طإلحإل مرٌحإلطرإلها,إلزإلاعر إلإلسق  خلإلسق اقً(إلإلٖ
بإلبلإل/إلكلٌ إلسق اسمإلتإلسقااآحٌ إل,إلازل إلكلٌر إلسق ابٌر إلس مإلمرٌ إلقلعلراحإلسق اباٌر إلاسالحمرإلحٌ إل,إلسقعر  إل

إل.7ٕٔ,إلصإلحإل1ٕٔٓ,إلحٌمإلحٕٖ
سق اقٌر إل,إلإعر س إل  لٌلإلسقح سعرإلتإلسقاعإلصراحإلفرًإلضراحإلاكاحرإلتإلسقبعر إلسقثارإلفًإلفرًإلسقعلقرإلتإل(إلإلٗ

,إلحإلٕٓٔٓإل-حإل7ٕٓٓ,إل,إلسقز سئرا,إلامرإلق إلاإلزمر ٌا,إلزإلاعر إلسق رإلجإلقخضرا,إلبإل حر إلإلإكاسحإلباكإلح
إل.7ٓٔإلص
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ًإل خٌرراحإلحإلازهررإلتإلسقحورراإل ررالإلهررذ إلس إاباررإلإل,إلحمررإلحإلق ارراسإلسالإلاررجإلاررإلإلٌع برراإلخاقررإل

ًإل ًإلإلحإلٌكرراحإلا إلٌرر سًإلأحمررإلحًإلٌاكررحإلحإل عاٌررؾإلقل رر خلإلسالفاررإلإلارر,إلإلاهررااط إلثاإلفٌررإل ,إلإلثاإلفٌررإل

علررىإلإلكبرراإلذسإلطبٌعرر إلمٌإلمررٌ إلااا كرر سًإلصرربحإلفررًإلز ئررهإلس أحمررإلحًإلفاتهرراحإلسق رر خلإلسال

إلسق اق 
(إلٔ)

,إلإلق الإل   خلإلعح اإلإل ز إلفاص إلفًإلسقح سعإلسقاإلئحإلق  اٌ إلاصإلقحإلاعٌحر إل.إلف

ح اإلحإلارحإل عرحإلسقر الإلإاإلك,إلأق محإلقضإلٌإلإلعإلقا إلبٌحهاإلإلإل,إلضعإلؾإلسق اق إلسقام ه ف إاإلأ

قلٌإلتإلسق اق إلسقا  خل إلسقام ه ف إل 
(ٕ)

إل.إل

ًإلع باإلقضٌ إل ااسإلسال اإلإلإل مٌإل حإلسق الإلسقضعٌت قإلخطٌاسًإلإلحمإلحإل   ٌإل
إل
؛
إلإل

فؽإلقبإلإلاإلإل خترًإل

سقر الإلأهرر سفهإلإلسق امرعٌ إلااسحإلابرر أإلسق ر خلإلسالحمررإلحً
(إلٖ)إل

إلق ترراضإلاولر إل  خررذ إلفهرًإل.

إلارحإلاإلٌحإلمربهإلإلاق  خرذ,إلإلبؽٌاهرإلإلأاإلبرإلقااحإلاصرإلق هإلإلٌخر حإل,إلاسقرذيإل اٌ إلسقذيإلسقملح

سقر اقًإلإلسق عإلارلإلفرًإلسقارٌحإلؼٌإلبإل,إلااحإلإ  اسزٌ إلاحإل خلاإلالإلااإلٌٌس
(إلٗ)

إلقاالٌرإلتإلفإل.

اس تإلسق صرالإلعلرىإل حرإل التإلأحمإلحإلكلاإلإل م عالإلااق إل ااسإلسالسقا   حإلس ااٌكٌ إل

سق الإلس خا احإل
(إل٘)إل

 كراحإلسق اقر إلسقا ٌر حإلسقاهٌاحر إلعلرىإلسقر الإلإلحأإل؛إلا هر ؾإلبرذقك

عطرإلحإلإاهرذ إلسقهٌاحر إل اح هرإلإلسقار احإلعلرىإل,إلخا إلح ٌز إلقاا هإلإلا تاقهرإلإلسقعمركايإلس 

فكإلاهرإلإلأكارإلإل اح هرإلإلسقار احإلعلرىإل ار ٌحإل,إلق صإل ٌ إلاسقعمركاٌ إلاقاٌ إلقاصإلق هإلإلسالس 

إلقلزاٌج
(ٙ)

إل.

إلهرراحإلسقؽابررًإل؛إلف ارراس ارراسإلسالحمررإلحإلفررًإلسالمررلحإلقهررإلإلاتهرراحإلٌخ لررؾإلعررحإلسقاتإلإلإلإلإل

إلسقهرراٌع إلااإلصرر إلاررجإلسق عررإلاضإلبعرر حإلااٌرر حإل,إلبررلإلاطلارر إلقٌمررتإلسالمررلحإلفررًإلسالحمررإلح

إلارحإلفرا سًإلإلسالحمرإلحإلٌع باإل,إلسق ًإلسقزاإلع إلباصإلقحإلسالضاساإلبع حإل,إلابإلق إلقًإلسالملاٌ 

أفاس هررإلإل
(1)

إلبهررإلإلحواررتإلسق ررًإلسقعإلارر إلس طرراإلضرراحإل كرراحإلأحإلٌزرربإل ارراسهررذ إلسقفإلإل.إل

                                                           

سقاتإلهٌحإلس مإلمٌ إلفًإلسقعلقإلتإلسق اقٌ إل,إلاإلا حإلؼاٌتٌلإلا ٌايإلأاكإلالهرإلحإل,إلااكر إلسقخلرٌجإل(إلإلٔ
إل.ٖٗٔ إلٕٖٔصإل,حإل8ٕٓٓقألب إلثإل,إل بًإل إلسالاإلاستإلسقعابٌ إلسقا   حإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

إلصإلسق ر خلإلسقر اقًإلسالحمرإلحًإلاأثرا إلفرًإلابر أإلمرٌإل حإلسقر الإل,إلسقر ك ااق طإلحإل مرٌحإلطرإلها,(إلإلٕ
إل.7ٕٕ
إل.7ٕٙ,إلصسقاص اإلحتمهإل(إلإلٖ
,إل ساإلسقؽررابإلسالمررلاًإل,إلبٌررااتإل,إلإل(إلأااسسإلفررًإلسق ررإلاٌ إلاسق ضررإلاحإل,إلعبرر إلسقع ٌرر إلسقرر اايإلٗ

 .8ٙٔ,إلصإلإلحإل,إلسقز حإلسقاسبج1ٕٓٓه إل إل8ٕٗٔ,إلإلقبحإلحإل,إلسقطبع إلس اقى
حإل,إلٕٙٓٓ-77ٔٔسق ااإلسقصٌحًإلفًإلسقحورإلحإلسالقلٌارًإلقزحرابإلآمرٌإلإلبرٌحإلسالمر ااساإلاسق ؽٌراإل(إلإل٘

إل-1ٕٓٓإع س إلعب إلسقاإل اإل حر سحإل,إلامرإلق إلاإلزمر ٌا,إلزإلاعر إلسق رإلجإلقخضراإل إلإلبإل حر إل,إلسقز سئراإل,إل
 .78ٔإل,إلصحإل8ٕٓٓ

ٌرلإلا ارا إلسقكرا إل,إلحواٌ إلسقتاضرىإلسقخلقر إلاأثاهرإلإلعلرىإلس ارحإلسقعابرًإل,إلإعر س إلأمرإلا إلخل(إلإلٙ
امإلق إلاإلزم ٌاإل,إلإهاسؾإلسق ك ااإلعب إلسقحإلصاإلخإلمااا,إلأكإل ٌاٌ إلسال ساحإلاسقمٌإلم إلقل اسمرإلتإل

إل.ٖٔإل,إلصحإلٕٙٔٓه إل إل1ٖٗٔ,إلإلسقعلٌإلإل,إلزإلاع إلس قصىإل إلؼ حإل,إلفلمطٌح
سقعاٌ حإلاسقمٌإلم إلاعإلقحإلحواٌ إلعإلا إلقل اق إلسالملاٌ إل,إلقؤيإلصرإلفًإل,إلسقاعهر إلسقعرإلقاًإلقلتكراإل(إلإل1

إل.ٕٖ,إلصإلإلح77ٙٔإل-ه إلٙٔٗٔسالملاًإل,إلسقاالٌإلتإلسقا   حإلس ااٌكٌ إل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل
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إلارحإلامرٌل إل,إلأاإلفاضرىإلإقرىإلااإلامر هإل   رالإلالإل,إل  رىإلسق ر إلهذسإلااإلام إلسقهاٌع 

اسق خاٌبإلسقه حإلامإلئل
(ٔ)إل

إلإل.إل

إلسالاس حإل اٌر إلعلرىإلسقابحرً)إلسقمرلٌحإلسق ر ٌحإلاٌاراإلسالع اإل إل,إل اٌ إلٌضاحإلفإلالملحإلإلإلإل

سق تكٌررا(إلا اٌرر 
(ٕ)إل

ٌِحإلقَرر إْل فِررً إِْكررَاس َإل ﴿الإَل,إلقااقررهإل عررإلقىإل:إلإل ْهرر  إل  َبَررٌيحإَل سقررّ ِ إِل ِاررحإَل سقاُّ ًّ سْقؽَرر

ِإل َاٌ ْؤِاحإْل بِإلقطيإلؼ اتإِل ٌَْكت اإْل فََاحإْل ثْاَى إل بِإلْقع ْاَاحِإل سْم َْاَمكإَل فَاَ إِل بِإللِلي إل إل سْحِتَصرإلحإَل الإَل سْقا  َمرِاٌ َاّللاي إل قََهرإل

إلَعِلررٌح ﴾ ع 
(ٖ)

إلافررضإلذقرركإلبعرر إلٌابررلإلالإل رراحإلبررإاس حإلاإع حإلقررهإلسالمررلحإلقبررالإلبعرر إلأاررإلإل.إل

,إلإلسقهرراعإل,إل ااهررإلإل,إلا حإلسقهرراعإل كررحإلفررًإلاررحهحإلسقررافضإلفهررذسإلبهرراٌع هإل,إلسالق رر سح

إلفإلق لا (إل ٌحهإلب لإل:إل)احإلباالإلسقحبًإلخإلملسو هيلع هللا ىلصإلعلٌهإلإلاعإلقب
(ٗ)

إل.إل

فإلقاا  إلبإعلحرهإلسقرا حإلعرحإلسالمرلحإل)قر إلإح هركإلقإلعر حإلسالمرلحإل,إلاهرإلزحإلسالمرلحإلإلإلإلإلإل

عٌإلحإلإًل,إلازهإلاسإًلبخٌإلح هإل,إلاسقطعحإلفًإلسق ٌحإل,إلااباإلإل    ثإلهذ إلسقخٌإلحر إلب سٌر إلخرااجإل

 سخلًإل,إلأاإل اا إلخطٌاإل سخلإلسقاز اجإلسالملاً(إل
(٘)

إل.إلإلإل

إلقبررالإل,إلهرراإلا  اٌررهإلسقهرراٌع إل اررا إل,إلاسقررذيإلسقهرراعإلفررًإلسقاع برراإلسق رراإلفإلقاضررإلإلإلإلإلإلإل

إلفٌرهإلسقر سخلٌحإلعلرىإلف حمر بإلسالمرلحإلفًإلسق خالإلبع إل,إلأاإلإلافضهإلأاإلإب  سًحإل,إلسالملح

إلقأل كرإلحإلاص اإلا  هإلإل,إلا صبحإل,إلف ما هحإلهاٌع هإلأ كإلح
(إلٙ)

,إلفرإلقا حإل ع براإلخٌإلحر إل

إلعلرىإل عإلقربإلسقاعإلصراحإلسقر الإلعواىإلق ملحإل,إلاهًإلااإلثل إلقخٌإلح إلسقاطحإل,إلا)كإلف 

سقعواى(إلسقخٌإلح إلزاٌا 
(إل1)إل

إل.

ا  ررىإلسقٌهررا إلفررًإلهرراٌع هحإلٌ كارراحإلعلررىإلسقاا رر إلبإلقا ررلإل,إلاهررحإلفررًإلذقرركإلالإلإلإلإلإلإل

إلإلٌخ لتاحإلعحإلسقحصإلا إل؛إل حإلك إلبهحإلاس  إل,إلاهاٌع هحإلاس  حإل,إلف االإلك بهحإل:إل

                                                           

ٌمأقاحكإلعحإلسقهاٌع إل,إل ك ااإلصرلحإلسقصرإلايإلائرٌسإلسقزإلاعر إلسق اقٌر إلاأارٌحإلعرإلحإلازارجإل(إلإلٔ
 .7ٕٓ,إلصإلإلحٕٔٔٓه إل إلٕٖٗٔفاهإلحإلسقهاٌع إلفًإلأااٌكإلإل,إلاصا,

إل إل ساإلإل(إلااإلصر إلسقهراٌع إلبأبعرإل إلز ٌر حإل,إلسقر ك ااإلعبر إلٕ سقازٌر إلسقحزرإلا,إل ساإلسقؽرابإلسالمرلاً
 .1٘إلحإل,إلص8ٕٓٓصإل ا,إلبٌااتإل,إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلسقثإلحٌ إل,إل

 .إل]ٕٙ٘سآلٌ إلاقحإلإل مااحإلسقبااحإل[ (إلإلٖ
هر (إل,إلك رإلبإلٕٙ٘ رإل7ٗٔ(إلص ٌحإلسقبخإلايإل,إلسالاإلحإلأبًإلعبر إلهللاإلخإلبرحإلإمراإلعٌلإلسقبخرإلايإل)إلٗ

,إلإل7ٕٕٙ كحإلسقاا ر إلاسقاا ر حإلاإمر  إلب هحإل,إل ر ٌثإلإلسم  إلب إلسقاا  ٌحإلاسقاعإلح ٌحإلاق إلقهحإل,إلإلبإلب
 .إل1ٕٔٔصت  إل

 .7ٖٙ ااسإلسالحمإلحإلفًإلسالملحإل,إلزاإللإلسق ٌحإل اسبا اإل,إلصإل(إلإل٘
سقملط إلسقعإلا إلاااإلاا إلطؽٌإلحهإلإلفرًإلسقحورإلحإلسقاضرعًإلاسقهراٌع إلسالمرلاٌ إل اسمر إلااإلاحر إل,إل(إلإلٙ

 .إلإلإلإلٔٓٙإلصحإل,إلٕٕٔٓه إل إلٕٖٗٔسق ك ااإلاسه إلعب إلهللاإلآلإلطهإل,إلاصا,إلسقطبع إلسقثإلحٌ إل,إل
إل.7ٕٕإل(إلٌمأقاحكإلعحإلسقهاٌع إل,إل ك ااإلصلحإلسقصإلايإل,إلصإل1
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"إلاإحإلحمٌَتإلسقاَبإلإقهَكإلاذهبَتإلااسحإلآقه إلأخا إلاَعب  هإلإلامز َتإلقهرإلإلأهره  إلعلرٌكحإل

حإل بٌ احإلالإلا إلق إل.إلكإلقهعابإلسقذٌحإلٌبٌر هحإلسقرابإلارحإلأارإلاكحإلكرذقَكإل بٌر احإلسقٌاحإلأحك

 زلإلإحكحإلقحإل ماعاسإلقاالإلسقابإلإقهكحإل"إل
(ٔ)

إلا االإلسق ااسحإل:إل.إل

"إلاإذسإلأؼرراسكإلمرراسإلأخرراكإلإبررحإلأارركإل...أاإلصررإل بكإلسقررذيإلاثررلإلحتمرركإلقررإلئلإًل:إلحررذهبإل

احعب إلآقه إلأخا إلقحإل عافهإلإلأحتإلاالإلآبإلؤكإل.إلاحإلآقه إلسقهعابإلسقرذٌحإل اقركإلسقاراٌبٌحإل

احكإلأاإلسقبعٌ ٌحإلعحكإلاحإلأقصإلحإلس اضإلإقىإلأقصإلئهإلإل.إلفلإل اضإلاحهإلاالإل مراجإلقرهإل

 ا إل.إلبرلإلقر لإًل ا لرهإل.إلٌر كإل كراحإلعلٌرهإلأاالإًلاالإل هت إلعٌحكإلعلٌهإلاالإل اسإلقرهإلاالإل مر

قا لهإلثرحإلأٌر يإلزاٌرجإلسقهرعبإلأخٌراسإًل.إل ازاره إلبإلق زرإلاحإل  رىإلٌاراتإل...فٌمراجإلزاٌرجإل

إماسئٌلإلاٌخإلفاحإلاالإلٌعا احإلٌعالاحإلاثلإلهذسإلس ااإلسقهاٌاإلفًإلامطكإل"إل
(ٕ)

إل.إلإلإل

اٌخباإلهللاإلمب إلحهإلا عإلقىإلعحإلا إلاالتإلسقكتإلاإلسقام ااحإل,إلامعٌهحإلسق سئحإلفًإلإلإلإلإلإل

إخاسجإلسقاملاٌحإلعحإل ٌحهحإلبااقهإل:إل

ِاْحك ْحإل ٌَْا َِ  إْل سْم ََطإلع اسإلَاَاحإْل إِحإِل ِ ٌِحك حإْل َعحإْل ٌَا  ُّاك حإْل َ  يى إل ٌ اَإل ِل اَحك حإْل ٌََ سق احإَل ﴿َااَلإل

تإْل ِ ٌحِهإِل َعحإْل ئِكإَل َكإلفِا إل َاه اإَل فٌََا  حإْل َ بَِطتإْل فَأ اقَ  إلَاسآْلِخَاحِإل سق ُّْحٌَإل فًِ أَْعَاإلق ه 

ئِكإَل إلسقحيإلِاه ْحإلفٌَِهإلإلَخإلِق  اَح﴾ أَْصَ إلب إل َاأ اقَ 
(ٖ)

إل.إل

إل اراقهحإلقلحإلسإل كتلإل اٌ إلسقهاعٌ إلاسق اٌ إل؛إلبإلقهاعإلااٌ حإلسق اٌ إلسالملحإلافًإلإلإلإل

,إلإلسالح اسفرررإلتإلخلقهرررإلإلارررحإلٌ مرررابإلأحإل احإلارررحإل,إلاقكرررحإلعرررحهحإلسقاورررإلقحإل,إلا احرررج

سقهرراعٌ إلإلاسق زررإلا ست
(ٗ)

إل اررراإلأحإلٌاكررحإلالإلسالمرررلحإلفررًإلاسق عبٌررراإلسقرراأيإلف اٌررر إل.إل

إلسقعترإلؾإلفضرإلئلإلأمر إلاإل,إلاه ركإلسقعايإلباذسئلإل اضىإلأحإل,إلاالإلسقتطاحإلعلىإلسقع اسح

إلسالع اإل إل اٌ إلبإمحإلسالٌاإلحإلاتإلهٌحإلبإؼ ٌإللإل اضىإلأحإلٌاكحإلاالإل,إلاسق ٌإلحإل,
(٘)

إلإل.إل

,إلإلقباقرهإلٌا ضرًإل,إلفإح ارإلؤ إلامرإلقحإلصرإلقحإلاز ارجإلعضراٌ إلإقرىإلإح ارىإلإذسإلفإلقتا إلإلإلإلإلإل

إلذقركإلكرإلحإلخصاصرإلإًلإذسإلسقاز ارجإل,إلذقركإلفرًإلسقحوإلاٌر إل,إلاسقابرإل  حإلبإلقااسع إلاسق  ساه

سقام ال إلإلذس ٌ هإلعلىإلٌع  يإل,إلاالإلس مإلمٌ إل ااقهإلٌ  احإلسقحوإلح
(ٙ)

إل.إل

                                                           

 .إلٕٓ إلإل7ٔإلسآلٌإلتإلاحإلمتاإلسق ثحٌ إل:إلسالص إلحإلسقثإلاحإل:(إلإلٔ
 .إلإلٕٓ إلإلٙإلسآلٌإلتإلاحإلمتاإلسق ثحٌ إل:إلسالص إلحإلسقثإلقثإلعهاإل:(إلإلٕ
 .إل]1ٕٔإلاقحإلسآلٌ إل:مااحإلسقبااحإلإل[(إلإلٖ
سق ٌحإلاسقهاٌ إلإهكإلالتإلسقص سحإلاسق اساإلاسقملط إل,إلسقمٌ إلاق إلأبإل إل,إلز سالإلقلحهراإلاسق ا ٌرجإل(إلإلٗ

 .1٘ٔ,إلصإلإلحٕٓٔٓاسق ا ٌجإل,إلبٌااتإل إلإلقبحإلحإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل
(إلسقارراسحستإلسقاعإلصرراحإلاسقتاررهإلسالمررلاًإل,إلعبرر إلسقرراقًإلبررحإلعبرر إلسقاس رر إلسقهررلتًإل,إلااكرر إلحاررإلإلإل٘

إل.ٗٙٔإلحإل,إلصٖٕٔٓ,إلبٌااتإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إلإلقلب اث
 .إلٙ٘إل(إلسقعاٌ حإلاسقمٌإلم إلاعإلقحإلحواٌ إلعإلا إلقل اق إلسالملاٌ إل,إلقؤيإلصإلفًإل,إلصإلٙ
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إلسق رًإلسقعلٌرإلإلسقاحإلصربإلبعرضإل,إلاإلعر سإل اراسإلقهرإلإلسالمرلاٌ إلسق اقر إلفًإلاس قلٌإلتإلإلإلإلإل

إلاقثاإلف هررإلإل,إلقكررحإلقهاٌ هررإلإل,إل,إلاسقا رر  حإلسقرربل إلق فرر إلسقاازهرر إلسقامررلا إلس ؼلبٌرر إل خررص

إلارإلإلٌوهرااحإلالإل,إلأيإلذقركإل,إلاعلحرٌحإلسالمرلاٌ إلسقهاٌع إلاخإلقت إلالإلٌوهااحإلأحإلعلٌهح

إلق اقر إلٌح اراحإلفرلإلقلامرلاٌحإل,إلخٌإلح إلأيإلاحهحإلاالإلٌكاح,إلإل ٌحهحإلفًإلسقاملاٌحإلٌت حإلق 

سق رابإلإلبر ساإلبرأالٌل ااسإل,إلاٌل  اراحإل,إلاالإلٌحإلصرااحهإلإلسالملحإل  إلابإلإملاٌ إلؼٌا
(إلٔ)

إلإلإل.

إحإل اكرر إل ارراسإلسالحمررإلحإلقٌمررتإلببمررإلط إل أكٌرر إلبعررضإلسق ارراسإلسالحمررإلحٌ إلسقعإلارر إلإلإلإلإلإل

سق ًإلٌاكحإلأحإل ابلهإلإلؼإلقبٌ إلزاإلهٌاإلسقعإلقحإل,إلبلإلإحإلسق اك إلأكثاإلارحإلهرذسإلبكثٌرا؛إلفهرًإل

تإلا ٌإلحررإلتإل,إلقررٌسإلفاررطإلاررحإلأزررلإلسالق رر سحإلبإلقابررإل  إل ااررًإلإقررىإل ؽٌٌرراإل الإلااز اعررإل

سقعإلا إل,إلاقكحإلاحإلأزلإلسالق  سحإلبأحاإلطإلا   حإلاحإلسقااسحٌحإلاسقحوحإل
(ٕ)

,إلفكلإلهًإلب حسإًلإل

اررحإلسقهررذاذإلسقزحمررًإل,إلاسقرر اسجإلبررٌحإلأ بررإلعإلسقرر ٌإلحإلتإلسقاخ لترر إل,إلاعرر حإلسقخ ررإلحإل,إل ارر حإل

كلهإلإلعلىإلأحهإلإلاحإل ااسإلسالحمإلح
(ٖ)إل

إل.إلإل

اكاإلإلحعلحإلفإلالملحإل احإلعلىإلسقاملا إلسق اسجإلاحإلسقكإلفاإل,إلقااقهإل عإلقىإل:إلإلإلإلإلإلإل

اه حيإل فَإِحإْل ﴿ ْؤِاحَإلت إل َعِلْا  ا  ٌَِ لُّاَحإل ِ ل إل سْقك تيإلِاإلاَلإله حيإل إِقَى  َْاِزع اه حيإل فََلإل ا  ْحإلَااَلإله ْحإل قَه 

﴾ إلقَه حي
(ٗ)

 عإلقىإل:إل,إلأاإلإلسقاملحإلفٌ  إلقهإلسق اسجإلاحإلسقك إلبٌ ,إلقااقهإلإل

ك حإْل قَك حإْل ِ ل إل سْقِك إَلبإَل أ ا  اس سقيِذٌحإَل َاَطعَإلح إل سقطيٌِّبَإلت إل قَك ح إل أ ِ ليإل ﴿سْقٌَْاحإَل ْحإلۖ ِ ل إل َاَطعَإلا  ْ صإَل قَه  َاسْقا 

ْؤِاحَإلتإِل ِاحإَل حَإلت إل ْ َصحَإلت إل سْقا  ِاَحإل َاسْقا 

اه حيإل إَِذس قَْبِلك حإْل ِاحإْل سْقِك إَلبإَل أ ا  اس سقيِذٌحإَل ٌْ  ا  اَاه حيإل آ َ ْ ِصحٌِحإَل أ ز  ٌْاإَل ا  َمإلفِِ ٌحإَل َؼ ا  يِخذإِل َااَلإل ا 

إلَاَاحإْل ي ٌَاإلحإِل ٌَْكت اإْل أَْخَ سح  إلِاَحإلسْقَخإلِمِاٌَح﴾ سآْلِخَاحِإل فًِ َاه اإَل َعَال ه إل َ ِبطإَل فَاَ إْل بِإلاْلِ
(٘)

إل.إلإل

اسقهذاذإلسقزحمًإلا احإلفًإلسالملحإل,إلا افضهإلسقتطاحإلسقملٌا إل,إلاٌ لإلعلىإلذقكإلإلإلإلإلإل

﴿َاسقيِذٌَحإلإلقىإلفًإلا حإلسقاؤاحٌحإل:إلقاقهإل ع

ًهإل ّللايإِل َاجإَل ٌَْ ع احإَل اَلإل حإَل سقي ًِ سقحيْتسإَل ٌَْا  ل احإَل َااَلإل آَخاإَل إِقَ  ٌَْ ح اَحإل َااَلإل بِإلْقَ  إِّل إاِليإل ّللاي إل َ اي

ِقكإَل ٌَْتعَلإْل َاَاحإْل ٌَْخل  إْل سْقِاٌَإلَا إِل ٌَْاحإَل سْقعََذسب إل ٌ َضإلَعْؾإلقَه إل(إل8ٙ) أَثإَلًاإل ٌَْل إَل َذ  َهإلحًإل َا ﴾إل(7ٙ) فٌِِهإلا 
(إلٙ)

﴿َاسقيِذٌَحإل,إلاأحإلاحإلصتإلتإلسقاؤاحٌحإلسق ًإلا  هحإلهللاإلعلٌهإلإلهًإل:إل

اِزِهحإْل ه حإْل إلَعلَى إلإل(٘) َ إلفِو احإَل ِقت ا  حإْل َالََكتإْل أَْاإلَاإل أَْ َاسِزِهحإْل إاِلي ٌَْاإلح ه  إل أَ ٌْا  ْحإلَؼ فَإِحيه 

                                                           

,إل ساإلسقاٌارإلحإلقلحهرا,إلإل(إلسق عإلالإلارجإلؼٌراإلسقامرلاٌحإلفرًإلسقعهر إلسقحبرايإل,إلحإلصراإلخيإلخإلزرإل إلٔ
 .7ٙٔحإل,إلصإل7ٕٓٓإل-ه إلٖٓٗٔسقاٌإلضإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

 .ٕٙ٘ ااسإلسالحمإلحإلفًإلسالملحإل,إلزاإللإلسق ٌحإل اسبا اإل,إلصإل(إلإلٕ
إل.إلٕ٘٘إلص,إلإلسقاص اإلحتمه(إلإلٖ
إل.] ٓٔإلسآلٌ إلاقح إلمااحإلسقاا  ح إلإل[(إلإلٗ
إل.] ٘إلاقحإلسآلٌ إل مااحإلسقاإلئ حإلإل[(إلإل٘
إل.] 7ٙ إلإل8ٙسآلٌإلتإلاحإلإل مااحإلسقتاقإلحإلإل[(إلإلٙ
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ئَِكإله ح إلسْقعَإل  احإَل َاَاسحإَل سْب َؽَى إل فََاحإِلإل(ٙ) َال اِاٌحإَل
ِقَكإلفَأ اقَ  إل﴾(1 (َذ 

(ٔ)
اهؤالحإلسقاؤاحاحإلإل.إل

 أع إلهللاإلقهحإلأزاسإًلعوٌاإلإًل,إلٌاالإل عإلقىإل:

ْمِلِاٌحإَل ﴿إِحيإل ْمِلَاإلتإِل سْقا  ْؤِاِحٌحإَل َاسْقا  ْؤِاحَإلتإِل َاسْقا  إلِ قٌِحإَل َاسْقاَإلحِ إَلتإِل َاسْقاَإلحِ ٌِحإَل َاسْقا  إل َاسقصي َاسقصي

إلبِِاٌ ِ قَإلتإِل إلبَِاستإِل حإَلَاسقصي قٌِحإَل َاسْقَخإلِهعَإلتإِل َاسْقَخإلِهِعٌحإَل َاسقصي قَإلتإِل َاسْقا  ََصّ ِ َاسق َاسْقا  ََصّ ِ

إلئِِاٌحإَل إلئَِاإلتإِل صي حإْل َاسْقَ إلفِِوٌحإَل َاسقصي اَزه  أَإل َاسقذيسِكَاستإِل َكِثًٌاس ّللايإَل َاسقذيسِكِاٌحإَل َاسْقَ إلفَِوإلتإِل ف ا 

حإْل ّللاي إل َع يإل إلَعِوًٌاإل﴾ َاأَْزًاس َاْؽِتَاحًإل قَه 
(ٕ)

علىإلاق إلذحإلهللاإلمب إلحهإلا عإلقىإلفإلعلًإلسقتإل ه إلإل.إل

َاأَْح  ْحإل سْقتإَلِ َه َإل أَ َأْ  احإَل ِقاَْاِاهإِل قَإللإَل ﴿َاق اًطإلإلإِذإْلبااقهإل:إلإل,علٌهإلسقصلحإلاسقملحإلقمإلحإلقاطإل

اَح﴾إل   ْبِصا 
(ٖ)

إل.إل

إلملسو هيلع هللا ىلصإلبااقررهإل:أاررإلإلسقخ ررإلحإلفررًإلسالمررلحإلفهرراإلاررحإلسقمررححإلسق ررًإل عررإلإلإقٌهررإلإلسقحبررًإلخإلإلإلإلإلإلإل

إلابإلا الٌحإلس وترإلاإلاح رؾإلسآلبرإلط()سقتطاحإلخاسإل:إلسقخ إلحإلاسالم   س إلاقصإلسقه
(ٗ)

إل.

اسقخ إلحإلفًإلسالملحإلإ سق إلسقز حإلسق سئ إلاحإلؼلت إلعضاإلسق حإلملإلفًإلسقذكا,إلاسقٌها ٌر إل

 ع باإلخ إلحإلسقذكااإلفاٌض إل,إلاأاإلإلسقحصاسحٌ إلفا إلحمختإلخ رإلحإلسقرذكااإلارحإلسقتاٌضر إل

إقىإلعإل حإل)مح (إل,إلالإلٌعإلقبإل إلاكهإلإل,إلاالإلٌا حإلفإلعلهإلإل
(إل٘)

إل.إل

أيإلقراسحٌحإلٌها ٌر إل,إلاسقخ رإلحإلقلرذكااإلفإلقخ إلحإلهاٌع إلٌها ٌ إلقحإل َحمخهإلإلأاإل  لؽهرإلإلإلإلإلإلإل

فاٌض إلاحإلالإلٌ ساقهإلإلإلٌع إلإلاا  سإًلعحإلسق ٌحإلسقٌها يإل,إلاٌمر   إلسقاصرإلصإل,إلفخ رإلحإل

سقذكااإلفًإلسق ااسحإلفاٌض إل,إلاقٌمتإلمح إل,إلفلإلسخ ٌإلاٌ إلفٌهإلإل,إلاهًإلعه إلاار سإلبرٌحإل

حإلهللاإلاهررعبهإلسقاخ ررإلا,إلابرر أإلهررذسإلسقعهرر إلبخ ررإلحإلأبررًإلس حبٌررإلحإلإلإبرراسهٌحإلعلٌررهإلسقمررل
(ٙ)

,إلإل

:إلإل"إلاقإللإلهللاإلالباسهٌحإل:إل)اأاإلإلأحرتإلفر  توإلعهر يإلأحرتإلاحمرلكإل االإلسق ااسحإلفًإلذقكإل

احإلبع كإلفًإلأزٌإلقهحإل.إلهذسإلهاإلعه يإلسقذيإل  تواحرهإلبٌحرًإلابٌرحكحإل,إلابرٌحإلحمرلكإلارحإل

بع كإلٌخ حإلاحكحإلكلإلذكاإل.إلف خ حاحإلفًإلق حإلؼاق كحإلفٌكاحإلعلا إلعهر إلبٌحرًإلابٌرحكحإل

حكحإلكلإلذكاإلفًإلأزٌلكحإل...اأاإلإلسقرذكاإلس ؼلرؾإلسقرذيإلالإلٌخر حإل.إلسبحإلثاإلحٌ إلأٌإلحإلٌخ حإلا

فًإلق حإلؼاق هإلف اطرجإل لركإلسقرحتسإلارحإلهرعبهإلإلإحرهإلقر إلحكرثإلعهر يإل...(إل"إل
(1)

ا ارالإل.إلإل

                                                           

إل.إل]1سآلٌ إلاقحإلإل مااحإلسقاؤاحاحإلإل[(إلإلٔ
إل.إل]ٖ٘سآلٌ إلاقحإلإل مااحإلس   سبإلإل[(إلإلٕ
إل.] ٗ٘سآلٌ إلاقحإلإل مااحإلسقحالإل[ (إلإلٖ
ك رإلبإلهر (إل,إلٕٙ٘ رإل7ٗٔ(إلص ٌحإلسقبخإلايإل,إلسالاإلحإلأبًإلعبر إلهللاإلخإلبرحإلإمراإلعٌلإلسقبخرإلايإل)إلٗ

 .إل8ٙٗٔ,إلصت  إلإل87ٔ٘سقلبإلسإل,إلبإلبإل الٌحإلسآلوتإلا,إل  ٌثإل
سقااأحإلفًإلسقٌها ٌ إلاسقامٌ ٌ إلاسالملحإل,إلإع س إل كًإلعلًإلسقمٌ إلأباإلؼض إل,إل ساإلسقافإلحإل(إلإل٘

 .إل7ٖٕصإلإل,حإلإلٖٕٓٓإل-ه إلٕٗٗٔع إلس اقىإل,إلقلطبإلع إلاسقحها,إلسقاحصااحإل إلاصاإل,إلسقطب
سقااأحإلفًإلسقٌها ٌ إلاسقامٌ ٌ إلاسالملحإل,إلإع س إل كًإلعلًإلسقمٌ إلأباإل,إلإلسقمإلب (إلسقاص اإلإلٙ

 .إلٖٖٕ إلإلٖٕٔؼض إل,إلصإل
إل.إلٖٕ إلإل7(إلمتاإلسق كاٌحإل:إلسالص إلحإلسقمإلبجإلعهاإل:إلسآلٌإلتإلاحإلإل1
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سق ااسحإل:إل"إلاكإلحإلإبراسهٌحإلسبرحإل مرجإلا مرعٌحإلمرح إل رٌحإلخر حإلفرًإلق رحإلؼاق رهإل.إلاكرإلحإل

إماإلعٌلإلسبحهإلإبحإلثلثإلعهاحإلمح إل ٌحإلخ حإلفًإلق حإلؼاق هإل(إل"إل
(ٔ)

إل.إلإلإل

اٌارالإلسقصرإل سإلسقاصر اسإلسقامرالإلخإلملسو هيلع هللا ىلص:إل)إلأخ رر حإلإبراسهٌحإلعلٌرهإلسقمرلحإلاهرراإلإلإلإلإلإل

إبحإلثاإلحٌحإلمح إلبإلقا اح(إل
(ٕ)

إل.

كارإلإلفرًإلسقٌراحإلسقثرإلاحإلإلعلٌرهإلسقمرلحإلأاإلإلسقخ إلحإلفرًإلسقحصراسحٌ إل,إلفار إلسخ ر حإلسقامرٌحإلإلإل

ٌمراعإل"إلإل:إل"إلاقاإلإل ارتإلثاإلحٌر إلأٌرإلحإلقٌخ حراسإلسقصربًإلٌمراىٌاالإلس حزٌلإل
(ٖ)

اكرإلحاسإلإل.إل

ٌت خررااحإلبإلقخ ررإلحإل"إل ححررإلإلح ررحإلسقخ  ّررإلحإلسقررذٌحإلحعبرر إلهللاإلبررإلقااحإلاحت  رراإلفررًإلسقامررٌحإل

ٌماعإل"إل
(ٗ)

اهاإلاحإلس عاإللإلسق ًإلٌزا إلا ساق هرإلإلٌراحإلسقمربتإل,إلعرحإلسقامرٌحإلعلٌرهإلإل.إل

سقملحإل:إل"إلقهذسإلأعطإلكحإلاامىإلسقخ إلحإلقٌسإلإحهإلاحإلاامىإلبلإلاحإلسآلبإلحإل,إلفتًإلسقمبتإل

 خ ِحاحإلسالحمإلحإل"إل
(٘)

.إلاق إلقإلحإلبراقسإلسقامرالإلبحمر إلاإقؽرإلحإلسقخ رإلحإل,إلاسقار هلإلإحرهإلإل

إلحإلاخ احإلفًإلسقٌاحإلسقثإلاحإل"إلحتمهإلق إلخ  حإل,إلاٌاالإلعحإلحتمهإل"إلاحإلزه إلسقخ 
(ٙ)

إل.إلإلإل

فإلقخ إلحإلفًإلسقحصاسحٌ إلإخ ٌإلايإلاقٌسإلإزبإلاٌإلإًل,إلاهاإلاحإلبرإلبإلسقحوإلفر إل,إلاقرحإلٌعر إلإلإلإلإل

بحمر إلإلسالحمإلحإلعلىإل اكرهإل,إلفار إلقرإلحإلبراقسهاٌع إلفًإلسق ٌحإلسقحصاسحًإلإلب ٌثإلٌعإلقبإل

سقخ إلحإل؛إلإاضإلحسإًلقألاحإلسقؽٌاإلٌها ٌ إلسق ًإلكإلحإلٌ عاإلقلحصاسحٌ إلفٌهإلإل
(1)

إل.إل

 : الخـاتمـة

ثإلب رر إلافررًإلسقخ ررإلحإلٌ بررٌحإلقحررإلإلأحإل ارراسإلسالحمررإلحإلفررًإلسالمررلحإلهررًإل ارراسإلأصررٌل إلإلإلإلإلإلإل

أعطإلهرررإلإلهللاإلق حمرررإلحإل,إلاهرررذ إلسق اررراسإلالإل خضرررجإلقألهررراسحإلاسقمٌإلمرررإلتإلاأخررر لؾإل

إلسقاصإلقحإل.إل

 ااسإلاضااح إلقؽٌاإلسقاملاٌحإلسقذٌحإلٌاٌ احإلسقعٌلإلبملحإلاجإلسقامرلاٌحإل,إلسقإلذ اهإلإلإلإل

ٌمًحإلق ملحإلاسقاملاٌحإل,إلفإلالملحإلالإلٌراؼحإلأ ر إلعلرىإلسقر خالإلفٌرهإلاالإلٌعالاحإلباإلإل

ٌع رر إلبإلالٌاررإلحإلسقاهررايإلأاإلسالٌاررإلحإلبإلق الٌرر إلس عاررىإل,إلفإلالٌاررإلحإلإلا برر ٌلإل ٌحررهإل,إلاهرراإلال

إلسالملحإلهاإلسقابحًإلعحإلقحإلع إلااضإلإل.فًإلإلبهسقاع اؾإل

                                                           

 .إلٖٕ إلإل7(إلمتاإلسق كاٌحإل:إلسالص إلحإلسقمإلبجإلعهاإل:إلسآلٌإلتإلاحإلإلٔ
,إلك إلبإلأ إل ٌثإلس حبٌإلحإل,إل,إلص ٌحإلسقبخإلايإل,إلسالاإلحإلأبًإلعب إلهللاإلخإلبحإلإماإلعٌلإلسقبخإلايإل(إلإلٕ

 .إلإلإلإلإل8ٕٙصت  إلإل,إلٖٖٙ٘  ٌثإل
 .إلٕٕ(إلإحزٌلإلقاقإلإل:إلسالص إلحإلسقثإلحًإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٖ
 .إلٖ(إلامإلق إلباقسإلسقامالإلإقىإلأهلإلفٌلبًإل:إلسالص إلحإلسقثإلقثإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٗ
 .إلٕٕسالص إلحإلسقمإلبجإل:إلسآلٌ إلاقحإل(إلإحزٌلإلٌا حإلإل:إلإل٘
 .إل٘(إلامإلق إلباقسإلسقامالإلإقىإلأهلإلفٌلبًإل:إلسالص إلحإلسقثإلقثإل:إلسآلٌ إلاقحإلإلٙ
,إلإلٕٖٕسقااأحإلفًإلسقٌها ٌ إلاسقامٌ ٌ إلاسالملحإل,إلإع س إل كًإلعلًإلسقمٌ إلأباإلؼض إل,إلصإل(إلإل1

 .إلإلإل8ٖٕ
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قل ر خلإلافًإلسآلاح إلس خٌاحإلأم عالتإلابإل  حإل اراسإلسالحمرإلحإلكأ ر  إلسقامرإلئلإلإلإلإلإلإلإلإل

,إلاإح هررإلكإلسقخصاصررٌ إلسق ٌحٌرر إلقلامررلاٌحإلفررًإلفرراضإلسقاررٌحإلسقؽابٌرر إلعلررىإلسقامررلاٌحإل

امرر ؽلٌحإل إلقرر إلسقضررعؾإلسقاا لررًإلسقررذيإل عررٌلإلفٌررهإلأا حررإلإل,إلفزررإلحتإلااضرر إل ارراسإل

سالحمررإلحإل كالرر إلأاإل ك ٌرركإلأخرراإلقلامررإلئلإلسق الٌ ٌرر إلسقاعاافرر إلاسقاعاررالإلبهررإلإلاررحإلقبررلإل

إلثلإلسق حصٌاإلاسق بهٌاإلاسالم عاإلا.سقؽابإلا

 :لمصـــــاارا

إلسقااآحإلسقكاٌحإل.

إلسق ااسحإل+إلسالحزٌلإل.

إلسقك بإل:

.إلسالمررلاافابٌإلإلفررًإلأاابررإلإل:إلسقخطررإلبإلاسقااإلامرر إل,إلازااعرر إلبررإل ثٌحإل,إلسقااكرر إلإلٔ

سقعابًإلسق ٌاااسطًإلقل اسمإلتإلسالم اس ٌزٌ إلاسقمٌإلمٌ إلاسالق صإل ٌ إل,إلبراقٌحإل إلسقاإلحٌرإلإل

إلحإل.7ٕٔٓ,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

اسق ضرإلاحإل,إلعبر إلسقع ٌر إلسقر اايإل,إل ساإلسقؽرابإلسالمرلاًإل,إل.إلأااسسإلفًإلسق إلاٌ إلإلٕ

إلحإل.1ٕٓٓه إل إل8ٕٗٔبٌااتإل,إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلس اقى,إل

  لٌلإلسقح سعإلتإلسقاعإلصاحإلفًإلضاحإلاكاحإلتإلسقبع إلسقثاإلفًإلفرًإلسقعلقرإلتإلسق اقٌر إل.إلإلٖ

,إلإعرر س إلإكرراسحإلباكررإلحإل,إلامررإلق إلاإلزمرر ٌا,إلزإلاعرر إلسق ررإلجإلقخضررا,إلبإل حرر إل,إلسقز سئررا,إل

إل.حإلٕٓٔٓإل-حإل7ٕٓٓ

سق رر خلإلسقرر اقًإلسالحمررإلحًإلاأثررا إلفررًإلابرر أإلمررٌإل حإلسقرر الإل,إلسقرر ك ااق طإلحإل مررٌحإل.إلإلٗ

طإلها,إلزإلاعر إلبإلبرلإل/إلكلٌر إلسق اسمرإلتإلسقااآحٌر إل,إلازلر إلكلٌر إلسق ابٌر إلس مإلمرٌ إلقلعلراحإل

إل.حإل1ٕٔٓ,إلحٌمإلحٕٖسق اباٌ إلاسالحمإلحٌ إل,إلسقع  إل

يإلخإلزإل إل,إل ساإلسقاٌارإلحإل.إلسق عإلالإلاجإلؼٌاإلسقاملاٌحإلفًإلسقعه إلسقحبايإل,إلحإلصاإلخإل٘

إلحإل.7ٕٓٓإل-ه إلٖٓٗٔقلحها,إلسقاٌإلضإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

(إل,إلزرللإل8ٙٗ إلإل17ٔ تمرٌاإلسقزلقرٌحإلسقاٌمرا,إلسالارإلاٌحإلزرللإلسقر ٌحإلسقا لرًإل).إلإلٙ

(إل,إل  اٌرر إلسقرر ك ااإلفخرراإلسقرر ٌحإلقبررإلاحإل,إلاك برر إلقبحررإلحإل7ٖٔ إلإل8ٗ7سقرر ٌحإلسقمررٌاطًإل)

إل.حإلٖٕٓٓسقطبع إلس اقىإل,إلإلحإلهااحإل,
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.إلسق اٌ إلسق ٌحٌ إلفًإلسقهاٌع إلسالملاٌ إلأبعإل هإلإلاضاسبطهإلإل,إلسقر ك ااإلخإلسق  ٌلرًإلإل1

,إلسقعرر  إلس الإل,إلإل1ٕ,إلازلرر إلزإلاعرر إل اهرر إلقلعلرراحإلسالق صررإل ٌ إلاسقاإلحاحٌرر إل,إلسقازلرر إل

 .حإل7ٕٓٓ/إلإلٙ/إلإل8ٔحإل,إل إلاٌ إلااا إلسقب ثإلإقىإلازل إلزإلاع إل اه إلٕٔٔٓ

سالعرررلحإلسقعرررإلقاًإلق اررراسإلسالحمرررإلحإل.إل اررراسإلسالحمرررإلحإلبرررٌحإلسقهررراٌع إلسالمرررلاٌ إلاإل8

حإل,إلٌ حإلخلاسإل,إلفإلئ إلصإلقحإلا اا إل,إلااك إلسق اسمرإلتإلسالقلٌاٌر إل7ٗ8ٔسقصإل اإلعإلحإل

 (إل,إلب ثإلاحهااإلعلىإلهبك إلسالح احتإل.ٖٔ)إل٘,إل

.إل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسالملحإل,إلزارإللإلسقر ٌحإل اسبرا اإل,إلا ساحإلسقهرؤاحإلسالمرلاٌ إلإل7

ابٌرر إلسقمررعا ٌ إل,إل ازارر إلااكرر إلسق ازارر إلاس اقرإلؾإلاسقرر عاحإلاسالاهررإل إل,إلسقاالكرر إلسقع

إله إل.1ٖٗٔ,إل احإلذكاإلسقطبع إل,إلإلبزإلاع إلسقالكإلمعا 

.إل ااسإلسالحمإلحإلفًإلسقتكاإلسقمٌإلمًإلسقؽابًإلاسقهراعإلسالمرلاًإل) اسمر إلااإلاحر (إلإلٓٔ

,إلسق ك ااإلخإلأ ا إلات ًإل,إلسق ك ااإلمإلاًإلصرإلقحإلسقاكٌرلإل,إل ساإلسقحهضر إلسالمرلاٌ إل,إل

إل.حإل77ٕٔه إل إلٖٔٗٔسقطبع إلس اقىإل,إل

-77ٔٔسق ااإلسقصٌحًإلفًإلسقحوإلحإلسالقلٌاًإلقزحابإلآمٌإلإلبٌحإلسالم ااساإلاسق ؽٌاإل.إلإلٔٔ

حإل,إلإع س إلعب إلسقاإل اإل ح سحإل,إلامإلق إلاإلزم ٌا,إلزإلاع إلسق إلجإلقخضاإل إلإلبإل حر إل,إلٕٙٓٓ

إل.حإل8ٕٓٓإل-1ٕٓٓسقز سئاإل,إل

سقر ٌحإلاسقهاٌر إلإهرركإلالتإلسقصر سحإلاسق رراساإلاسقمرلط إل,إلسقمرٌ إلاقرر إلأبرإل إل,إلزرر سالإلإل.إلٕٔ

 حإل.ٕٓٔٓقلحهاإلاسق ا ٌجإل,إلبٌااتإل إلإلقبحإلحإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

سقمررلط إلسقعإلارر إلاااإلاارر إلطؽٌإلحهررإلإلفررًإلسقحوررإلحإلسقاضررعًإلاسقهرراٌع إلسالمررلاٌ إل.إلإلٖٔ

إل إلٕٖٗٔسقثإلحٌر إل,إلإل اسم إلااإلاح إل,إلسق ك ااإلاسه إلعب إلهللاإلآلإلطرهإل,إلاصرا,إلسقطبعر  هر 

 ح.ٕٕٔٓ

.إلمٌاإلأعلحإلسقحبلحإل,إلأبًإلعب إلهللاإلهاسإلسق ٌحإلخإلبحإلأ ا إلبحإلعثاإلحإلبحإلقإلٌاإل إلإلٗٔ

 حإل.إلٕٗٓٓ(إل,إلبٌتإلس فكإلاإلسق اقٌ إل,إلقبحإلحإل,إل1ٗ8 إلإل1ٖٙسقذهبًإل)

 رررإل7ٗٔصررر ٌحإلسقبخرررإلايإل,إلسالارررإلحإلأبرررًإلعبررر إلهللاإلخإلبرررحإلإمررراإلعٌلإلسقبخرررإلايإل).إلإل٘ٔ

إل إلبٌررااتإل,إلسقطبعرر إلس اقررىإل,إلهرر (إل,إل ساإلإبررحإلكثٕٙ٘ ٌرراإلقلطبإلعرر إلاسقحهرراإل,إل اهرر 

إلإلإلحإل.ٕٕٓٓه إل إلٖٕٗٔ

.إلصر ٌحإلامرلحإلسقامراىإلسقامرح إلسقصر ٌحإلسقاخ صراإلارحإلسقمرححإلبحارلإلسقعر لإلعررحإلإلٙٔ

سقعرر لإلإقررىإلامررالإلهللاإلملسو هيلع هللا ىلصإل,إلسالاررإلحإلسق ررإلفوإلأبررًإلسق مررٌحإلامررلحإلبررحإلسق زررإلجإلسقاهررٌايإل
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إل إلسقمررعا ٌ إل,إلسقطبعرر إلهرر (إل,إل ساإلٕٔٙ إلإلٕٙٓسقحٌمررإلباايإل) طٌبرر إلقلحهررا,إلسقاٌررإلض

إلحإل.ٕٙٓٓه إل إل1ٕٗٔس اقىإل,إل

.إلسقعاٌ حإلسالملاٌ إلفًإلااسزه إلسق حصٌاإل,إلعب إلسقزلٌرلإلإبراسهٌحإل ارإل إلسقتهر سايإل,إلإل1ٔ

 حإل.7ٕٓٓ ساإلاا إلقلحها,إلعاإلحإل إلس ا حإل,إل

 إل.إلسقعاٌ حإلاسقمٌإلم إلاعإلقحإلحواٌر إلعإلار إلقل اقر إلسالمرلاٌ إل,إلقرؤيإلصرإلفًإل,إلسقاعهرإل8ٔ

إل-هر إلٙٔٗٔسقعإلقاًإلقلتكاإلسالملاًإل,إلسقاالٌإلتإلسقا   حإلس ااٌكٌ إل,إلسقطبع إلس اقرىإل,إل

إلحإل.77ٙٔ

هر إل,إلإل8ٔ1افً.إلسقاإلااسإلسقا رٌطإل,إلازر إلسقر ٌحإلخإلبرحإلٌعارابإلسقتٌراا إلأبرإل يإل رإل7ٔ

,إلإل  اٌ إلاك بإل  اٌ إلسق اسثإلفًإلاؤمم إلسقامإلق إل,إلبٌرااتإل إلقبحرإلحإل,إلسقطبعر إلسقثإلاحر 

إل.حإلٕ٘ٓٓ إلإلٕٙٗٔ

.إلسقارراسحستإلسقاعإلصرراحإلاسقتاررهإلسالمررلاًإل,إلعبرر إلسقرراقًإلبررحإلعبرر إلسقاس رر إلسقهررلتًإل,إلإلٕٓ

إلحإل.ٖٕٔٓااك إلحاإلإلقلب اثإل,إلبٌااتإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

.إلك إلبإلسقتاهإلعلىإلسقاذسهبإلس ابع إل,إل أقٌؾإلعب إلسقا احإلسقز ٌرايإل,إل ساإلسقك ربإلإلٕٔ

 حإل.ٖٕٓٓه إل إلٕٕٗٔسقعلاٌ إل,إلبٌااتإل إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلسقثإلحٌ إل,

.إلقمررإلحإلسقعررابإل,إلسالاررإلحإلأبررًإلسقتضررلإلزاررإللإلسقرر ٌحإلخإلبررحإلاكرراحإلإبررحإلاحوررااإلإلٕٕ

 ه (إل,إل ساإلصإل ا,إلبٌااتإل إلقبحإلحإل.إل1ٔٔ ٖٓٙس فاٌاًإلسقاصايإل)

ارر خلإلق اسمرر إل ارراسإلسالحمررإلحإلفررًإلسقهرراٌع إلسالمررلاٌ إل,إلفررإلئ إلصررإلقحإلا اررا إل.إلإلٖٕ

قااصرلإل,إلسقعراسسإل,إلسقلهٌبًإل)أم إلذإلسقتكاإلسقمٌإلمً(إل,إلكلٌ إلسقعلاحإلسقمٌإلمرٌ إل,إلزإلاعر إلس

/إلإلٖ/إلإلٕٔ,إل ررإلاٌ إلسقحهرراإلإلاررحإلازلرر إلزٌررلإل ارراسإلسالحمررإلحإلٙٔااررإللإلحهرراإلفررًإلسقعرر  إل

إلحإل.1ٕٔٓ

.إلسقااأحإلفًإلسقٌها ٌ إلاسقامٌ ٌ إلاسالملحإل,إلإع س إل كرًإلعلرًإلسقمرٌ إلأبراإلؼضر إل,إلإلٕٗ

إل إلاصرراإل,إلسقطبعرر إلس اقررىإل,إل إل-هرر إلٕٗٗٔ ساإلسقافررإلحإلقلطبإلعرر إلاسقحهررا,إلسقاحصررااح

إلحإل.إلٖٕٓٓ

إل إلإل8ٔٙسق عاٌتإلتإل,إلسقعلا إلعلرًإلبرحإلخإلسقمرٌ إلسقهراٌؾإلسقزازرإلحًإل)إل.إلاعزحإلٕ٘ هر 

حإل(,إل  اٌرر إلا اسمرر إلخإلصرر ٌ إلسقاحهررإلايإل,إل ساإلسقتضررٌل إلقلحهرراإلاسق ا ٌررجإل,إلٖٔٗٔ

إلسقاإلهاحإل إلاصا.
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سقاعزحإلسقامٌطإل,إلسقاؤقؾإلإباسهٌحإلأحٌسإل,إلعب إلسق لٌحإلاح صاإل,إلعطٌ إلسقصراسقًإل.إلإلٕٙ

إل إلٕ٘ٗٔسقهااسإلسق اقٌ إل,إلاصاإل,إلسقطبع إلسقاسبعر إل,إل,إلخإلخلؾإلهللاإلأ ا إل,إلاك ب إل هر 

إل.حإلٕٗٓٓ

سقاتإلهٌحإلس مإلمٌ إلفًإلسقعلقإلتإلسق اقٌر إل,إلارإلا حإلؼراٌتٌلإلا ٌرايإلأاكإلالهرإلحإل,إل.إلإل1ٕ

إل إلسالارررإلاستإلسقعابٌررر إلسقا  ررر حإل,إلسقطبعررر إلس اقرررىإل,إل ااكررر إلسقخلرررٌجإلقألب رررإلثإل,إل برررً

إلح.8ٕٓٓ

سق ك ااإلخإلسق  ٌلًإل,إلااقجإلإملحإلااإلص إلسقهاٌع إل...أمإلسإلق ااسإلسالحمإلحإل,إل.إلإل8ٕ

إلhttps://www.islamweb.netاٌبإل,إلعلىإلسقاسبطإل:إل

ااإلصررر إلسقهررراٌع إلبأبعرررإل إلز ٌررر حإل,إلسقررر ك ااإلعبررر إلسقازٌررر إلسقحزرررإلا,إل ساإلسقؽرررابإلإل.إل7ٕ

إلحإل.8ٕٓٓسالملاًإل إل ساإلصإل ا,إلبٌااتإل,إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلسقثإلحٌ إل,إل

اامرراع إلكهررإلؾإلسصررطل إلتإلسقتحرراحإلاسقعلرراحإل,إلسقعلارر إلخإلعلررًإلسق هررإلحايإل,إل.إلإلٖٓ

  اٌ إلسق ك ااإلافٌ إلسقعزحإل,إلسق ك ااإلعلًإل  ااجإل,إلاك ب إلقبحرإلحإلحإلهرااحإل,إلبٌرااتإل

إل.حإل77ٙٔ إلقبحإلحإل,إلسقطبع إلس اقىإل,إل

حواٌرر إلسقتاضررىإلسقخلقرر إلاأثاهررإلإلعلررىإلس اررحإلسقعابررًإل,إلإعرر س إلأمررإلا إلخلٌررلإلإل.إلٖٔ

امإلق إلاإلزم ٌاإل,إلإهاسؾإلسق ك ااإلعب إلسقحإلصاإلخإلمرااا,إلأكإل ٌاٌر إلإلا اا إلسقكا إل,

هر إل إل1ٖٗٔسال ساحإلاسقمٌإلم إلقل اسمرإلتإلسقعلٌرإلإل,إلزإلاعر إلس قصرىإل إلؼر حإل,إلفلمرطٌحإل,إل

إل.حإلٕٙٔٓ

ٌمأقاحكإلعحإلسقهاٌع إل,إل ك ااإلصلحإلسقصإلايإلائرٌسإلسقزإلاعر إلسق اقٌر إلاأارٌحإلإل.إلٕٖ

 .حإلٕٔٔٓه إل إلٕٖٗٔعإلحإلازاجإلفاهإلحإلسقهاٌع إلفًإلأااٌكإلإل,إلاصا,

إل

إل
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