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حطٕس حمٕق اإلَساٌ ف ٙانفكش اإلساليٙ
ه .طذق ٙثنعجهنــــٙ
ؽجيعز كٌدالء – كهٛز ثنضٌدٛز  -قْى ثنهغز ثنعٌدَّٛز
Conclusion
This research entitled (The Development of Human Rights in Islamic Thought ), represents a
beginning to establish a comprehensive study for the stages of The Development of Islamic
Thought and the factor that led to the appetence of these lieges since the beginning of Islam.
Prophet Mohammed ( peace be upon him and his household ) had established the basis for them,
the household struggled to actives and apply them after the prophet's ( peace be upon him and his
household ) death . Hence , section one includes the legislative history of these rights and the
obstacles . Section two deals with the properties of those rights and the development of the
Islamic dogma . Section three tackles the role of the prophet's household ( peace be upon ) and
the obstacles faced in spreading freedom and establishing . The research proved the Islamic
realism in laying basis of Islamic legislative history of these rights , duties and the freedom and
their activity in the growth and development of the Islamic thought on both levels , the Islamic
law ( Sharia'a ) and the historic level .

انخًٓٛذ :
نٕ َظٌَج إنٗ ؽًٛع ثألهٚجٌ ٔثألفكجً َظٌر يٕػٕعٛز ٔيقجٚورَ ،ؾوْج صضفق عهٗ قجعور يشتضٌكز فًٛتج دُٓٛتج ،وه ْٔت ٙيتُـ ف تٕ
ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّ ي جدم ٔفجءِ دٕثؽذجصّ ثنًكهف دٓجْٔ ،يث يج ثصفق عهٛتّ ثنؾًٛتع ٔ.نكتٍ ثنًشتكهز نْٛتش ُْتج ،إًَتج صكًتٍ فت ٙإيكجَٛتز
صطًٕ صهك ثنق ٕ ٔثنٕثؽذجسٔ ،يوٖ ثن وًر عهٗ صٌؽًضٓج إنٗ ٔثقتع عًهت ٙيهًتُٕ يتع يؾٌٚتجس ثنضطتًٕ ثنضت ٙومتيس صض توو َقتٕ
فًجٚز آهيٛز ثإلَْجٌ ّٔعجهصّ ٔ.إٌ ف ٕ ثإلَْتجٌ ثنٛتٕو رٛتٌ ثنضت ٙكجَتش يتٍ قذتمٔ ،كتينك فٌٚجصتّ ،فجإلَْتجٌ ثن توٚى يتغال كتجٌ ه
ْٚضطٛع يعٌفز يج ٔطم إن ّٛثإلَْجٌ ف ٙثنؤل ثنذعٛور عُّ ،ألَّ ر ٌٛيعُ ٙدٓتجٔ ،هّتًٛج إٌ ؽعتى فٌٚتز ثإلَْتجٌ ه ًٚكتٍ صئقتّ
إه دعو يالفظز ثنًضُعً ٍٛدّ ف ٙثنًؾضًعجس ثنًضقؼٌر ٔثنًض ويتز .ويتج ث ٌٜفتجأليٌ ينضهتف صًجيتج عًتج كتجٌ عهٛتّ يتٍ قذتم ،فٛتظ
وطتذقش ّٔتتجةم ثإلصظتتجل ٔثنًعٌفتز يْٛتتٌر ّٔتتٓهز ثنًُتتجل ،نتينك وطتتذـ يتتٍ ثنْٛتت ٌٛعهتٗ كتتم إَْتتجٌ يعٌفتتز يتج ٚتتؤً فتت ٙؽًٛتتع
ثنًؾضًعجس يٍ وفكجً ٔصطذ ٛجس ٔصؾجًح ،يًج وطذـ ثإلَْجٌ ثنٕٛو ف ٙوقظٗ ثألًع ٔوهَجْج  ًَّٛٚد ٍٛثنؼجً ٔثنُجفع .
ٔقو ؽّٕ ً ْيث ثنُٓتٕع ّتعز ثنًعٌفتز ٔثإلصظتجل ٔثإلؽتال عهتٗ يظتجهً ثنقٌٚتجس ٔف تٕ ثإلَْتجٌ ثألمتٌٖٔ ،يتٍ صهتك ثنًظتجهً
ثألهٚج ٌ ٔثنًيثْخ ثنض ٙوطذقش دفؼم ْيث ثإلصظجل يُفضقز عهٗ دعؼٓجٔ ،نى صنضف ٙفٓٛج مجفٛتز .إى وطتذقش يكشتٕفز نهؾًٛتع ،نٓتيث
وطذـ يٍ فق كم إَْجٌ ف ٙثنعجنى وٌ ٚطهع عهٗ وهٚجٌ ٔييثْخ ثنُجُ ثنًضعوهر نٛغذش دٓج ف ٕقّ ًَّٛٚٔ ،دٕثّطضٓج ثنؼجً يٍ ثنُجفع.
ٔقو صًَّٛس َظٕص ثنشٌٚعز ثإلّاليٛز دأٌ ي جطوْج ٔرجٚجصٓج ه صُعٌف إه يٍ مالل ثنضودٌ ٔثنضًعٍٔ ،ه ًٚكٍ ىنك إه دعتو إؽتال
ٔثّع ف ٙيفٌهثس ثنُظٕص ٔيعجَٓٛجٔ ،ثنٕقٕف عهٗ صطذ ٛجصٓج ثنض ٙصؼًٍ ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصتّٔ ،صؼتع فتؤهث يُجّتذز عهٓٛتج،
دغٛز ثنًقجفظز عهٗ ف ٕ ٔفٌٚجس ثٜمٌٔ ٍٚعوو ثنضؾجٍٔ عهٓٛج ٚٔ.ذ ٗ صطًٕ ثنق ٕ ٔثنٕثؽذتجس يْتضًٌث دًٕثكذتز ثنًُتٕ ثنذشتٌ٘
ٔثنقؼجً٘ٔ ،يقجٔنز هًء ثننطٌ عٍ ثإلَْجٌ ٔثإلَْجَٛزٔ ،ؽهخ ثنًُجفع ٔهًء ثنًفجّو ،إنٗ يج ر ٌٛىنك يٍ يْهضَيجس إٚؾجه فٛتجر
ؽًٛهز َٔجفعز ف ٙثنوَٛج ٔثٜمٌر ٔ.هًّٛج إٌ ْيث ثنضٕؽّ ثٜنٓ ٙثنتي٘ ؽتجء يضتٕثصٌث فت ٙثنُظتٕص ثإلّتاليٛز إَتّ ٚضًجعتٗ يتع ؽذٛعتز
ثإلَْجٌ ،كَّٕ يْضًٌ ثنضفكٔ ٌٛثإلفْجُ ٔثنٕعٔ ٙثنضطًٕ ،نٓتيث فئَتّ فت ٙفجنتز يطجنذتز يْتضًٌر نق ٕقتّ ٔفٌٚجصتّ ،عتٌٚطز ثنقفتج
عهٗ ثنغٕثدش ثإلّاليٛز ٔ.إٌ صطًٕ صهك ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس َقٕ صطذٓ ٛج نّٓ ِٛال ٌْٔٛٚثٔ ،إًَج ٚنؼع إلؽٌثءثس يع تور ٔيضوثمهتز
يع دعؼٓج ،قو صضقٕل إؽٌثءثس ثنضطذٛق إنٗ ّٔجةم ْوو ٔإعجًر فٕػٗ عُويج نى ٚقٍْ ثنًؾضًع صُظًٓٛج ،ألٌ ثنُظٌٚجس ثهؽضًجعٛتز
وعذضتتش دتتأٌ ثنًؾضًعتتجس ينضهفتتز يتتٍ فٛتتظ ثنضٌثكٛتتخ ٔثننظٕطتتٛجس ٔثألفتتٕثل ٔثن تتٕثَٔ ٍٛوَظًتتز ثنقكتتى ٔثن ٕثعتتو ٔثنعتتجهثس ثنعجيتتز
ٔثننجطز ٔرٌْٛجٔ ،إٌ كم يؾضًع نّ يجػٔ ّٛفجػٌِ ٔيْض ذهّٔ ،نّ إفْجّجصّ ٔفٌكضّ ثنؾًجعٛز ٔثنشنظٛز ثنضت ٙصؾعهتّ يضًتجَٚث
عٍ ر ٌِٛيٍ ثنًؾضًعجس ثألمٌٖ نينك ٚضً َٛكتم يؾضًتع عتٍ رٛتٌِ فت ٙؽٌ ٚتز ثنضطذٛتق ٔ.قتو ٚكتٌٕ ْتيث ثإلمتضالف هثمتم ثنًؾضًتع
ثنٕثفؤ ،كينك ثألٌّر ثنٕثفورٔ ،ه صْضغٌح عُويج َ ٕل هثمم يقضٕٚجس ثنشنظٛز ثنٕثفورٔ ،يتٍ ُْتج صظٓتٌ عٕثةتق ثنضطتًٕ ،ثنضتٙ
قو صضقٕل إنٗ عٕثيم ػجرطز صًُع ثنًؾضًع يٍ ثنًطجنذز دق ٕقّ ٔفٌٚجصّ ٔصًُعّ يٍ صطذٓ ٛتج ،كًتج وَٓتج صذتوه ؤؽتّ ثنضُظتٛى د ُتٕثس
ثنًطجنذز دضهك ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس ،كجنضٌَ ٙثْج ف ٙدعغ ثنًؾضًعجس إى صقٕنش إنٗ طوثيجس عُٛفز وهس إنٗ طٌثعجس هيٕٚز يؤنًتز
فأطذقش دقجنز ه صْضطٛع صطذٛق ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس ،دم ه ًٚكُٓج يؾٌه ثهعالٌ عُٓج ٔ.ثني٘ ٚغذتش يتج ىكٌَتجِ وٌ ثإلَْتجٌ ينهتٕ
يع و ٔيٌكخ صَثفًش ف ّٛعور يضُجقؼجس ٚقكًٓج ثنًقٛؾ ثني٘ فٕنّ ،فئىث دطش دّ وفو ثألفٌثه ثنًٌصذط ٍٛدجنقتجكى يتغال فئَتّ ّت ُٛى
عهٗ ثنقجكى ٔيٍ فٕنّ ،هٌٔ وٌ ٚضق ق يٍ ؽذٛعز ثألفٌثه ثنًنضهفزٔ ،إىث ق ّوو نّ وفو وفٌثه ثنقجكى ؽًٛال ،فئَتّ ّتٛؤٚوْى ٔٚتوثفع عتُٓى
هٌٔ صًقٛض وٚؼجْٔ ،كيث َؾو ثإلَْجٌ ٚقكى عهٗ ثنشٌٚقز يٍ مالل ثنفٌه ،فئَتّ ٚقتخ ٔٚتذغغٚٔ ،ؤٚتو ٔٚتٌفغٚٔ ،تؤيٍ ٔٚكفتٌ،
كم ىنك ٚؾٌ٘ دضأع ٌٛيج ٚقٛؾ دّ يٍ يؤعٌثس قوًٚز ؤ فوٚغز .
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ْٔيِ ع ذز ومٌٖ ويجو صطًٕ ثنق ٕ ٔثنقٌٚجسٔ ،ىنك ألٌ عوو صؾجَِ ثألفٌثه ٚؤه٘ إنتٗ عتوو صؾتجَِ ثنًؾضًتع ،فضتٗ إٌ ثنضؾتجَِ
ثنًٕؽٕه ف ٙثنًؾضًع ٔثني٘ ٚطهق عه ّٛدـ(ثنظفجس ثنًشضٌكز) فئَّ صؾجَِ يَعٕو ٚقٌكّ ثنْهٕك ثنؾًعت ٙرٛتٌ ثنتٕثعٔ ،ٙرجنذتج يتج
ٚكٌٕ دوثفع ػًجٌ يظهقز ثنفٌه ثنًٌصكَر عهٗ يظهقز ثنؾًجعز ،كأيُّ ٔفًجٚز يًضهكجصّ ٔرٌْٛج .
ْٔيِ ثنظٕثٌْ ثنض ٙوطذقش صضقكى دشور ف ٙػًجٌ صطًٕ ف ٕ ثإلَْجٌ ْٕ ٙثٌْ كغٌٛر ٔينضهفز ،فجنؤل ثنًض ويز يتغال صضعتٌع
ف تتٕ ثإلَْتتجٌ فٓٛتتج إنتتٗ يتتو ٔؽتتًَ صذعتتج نهظتتٌٔف ثنْٛجّتتٛز ثنًضغٛتتٌر ،كقتتجهس ثنطتتٕثًأ ،ثنًَثٚتتوثس ثإلَضنجدٛتتز ٔرٌْٛتتج ،كتتينك
صضعٌع ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس ف ٙثنًؾضًعجس ثألمٌٖ إنٗ ثنعجهثس ٔثنض جنٛؤ ،نكٍ قو ٚكٌٕ ًٔثءْج عٕثيتم ػتجرطز ومتٌٖ َجدعتز يتٍ
إًط ٔع جفز صهك ثنًؾضًعجس .
ٔصأّْٛج عهٗ يجص وو فئٌ ْيث ثنذقظ عهٗ ثنٌرى يٍ ثمضظجًِ إه وَّ ٚعتو دوثٚتز يضٕثػتعز نٓكتيث هًثّتز  ،فئَتّ صؼتًٍ عالعتز يذجفتظ
ْٔ: ٙ
ثنًذقظ ثألٔل  :هًٔ ثهؽضٓجه ف ٙصشٌٚع ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس .
ثنًذقظ ثنغجَ : ٙصطًٕ مظجةض ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس ف ٙثإلّالو .
ثنًذقظ ثنغجنظ  :هًٔ وْم ثنذٛش ف ٙصطًٕ ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس
ْيث وْى يج ٔثؽّ عًهٛز صطًٕ صشٌٚع ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصُّّٔ ،أص ٙإنٗ ىكٌ ىنك فْ ٙيث ثنذقظ إٌ عجء هللا صعجنٗ .

انًبحث األٔل
دٔس اإلجخٓاد ف ٙحششٚع انحمٕق ٔانحشٚاث
انًطهب األٔل َ :بزة حاسٚخٛت عٍ حانت انحمٕق ٔانحشٚاث لبم اإلسالو :
صجًٚل ثنؾٌَٚر ثنعٌدٛز قذم ثإلّالو يعٌٔف دجنذوثٔر ٔيج ًثف ٓج يٍ عجهثس ٔص جنٛو فٓٛج ثنكغ ٌٛيٍ يظجهًر ف ٕ ثإلَْتجٌ ٔفٌٚجصتّ،
ٔنكٍ ه ًٚكٍ صعًٛى ْيِ ثنظفز عهٗ ؽًٛع وَقجء ثنؾٌَٚر ف ٙصهك ثنًٌفهز ثنضجًٚنٛز ،إى كجَتش يؾضًعتجس فٓٛتج صضطهتع إنتٗ عتٙء يتٍ
ثنضًضع دجنق ٕ ٔثنقٌٚجس ،يغم ثنُظجو ثنًهك ٙف ٙثنٔ ًٍٛر )1(. ٌِٛفجنُظجو ثنًهكت ٙفت ٙثنت ًٍٛقذتم ثنذعغتز ثنُذٕٚتز ثنشتٌٚفز يتغال ،كتجٌ
يضكٌٕ يتٍ عتٕٛك ثن ذجةتم ثنًُٛٛتزٔ ،كتجٌ ٚطهتق عهٛتّ دتـ(ثنًَٔه) ٔٚضتٕنٗ ّتهطجصّ ثنضشتٌٚعٛز ٔإطتوثً ثن تٌثًثسٕٚٔ ،ؽتو إنتٗ ؽجَذتّ
يؾهِ إّضشجً٘ ٚضكٌٕ يٍ ثنًهك ّٔجةٌ ثن ذجةم ٔثألعٌثف ٔوطقجح ثأليالك ٔثنًٕ فٔ ،ٍٛكجٌ  ٚتوو ثنتٌو٘ ٔثنًشتًٕر فًٛتج ٚضعهتق
دشؤٌٔ ثألًع ٔثنع جًٔ ،كينك ثنؼٌثةخٔ ،قو ٔطم عوه وعؼجء ثنًؾتجنِ ثنضشتٌٚعٛز فت ٙثنت ًٍٛآَتيثك إنتٗ ( )319عؼتٕث ،كتجٌ
ُٕٚح كم ٔثفو يُٓى عٍ عشٌر آهف يٍ ثنْكجٌْٔ)2(.كتيث كجَتش دعتغ ثألقتٕثو صضظتف دشتٙء يضفتجٔس يتٍ إفضتٌثو ف تٕ ثإلَْتجٌ
ٔفٌٚجصّٔ ،كجٌ ىنك ثإلفضٌثو ٚضُجّخ يع ؽذٛعز صهك ثنًؾضًعجس ٔيٕثًهْج ثإلقضظجهٚز ٔإيكجَٛجصٓج ثنغ جفٛز .
انًطهب انثاَ : ٙحأثٛش انجًٕد ٔانخشذد عهٗ حششٚع انحمٕق ٔانحشٚاث :
ثنؾًٕه  ْٕ :عوو صفْ ٌٛثنُض دًج ٚقًهّ يٍ ي جطو ٔرجٚجس .ويج ثنضشتوه  :فٓتٕ عتوو قذتٕل ثنتٌو٘ ثٜمتٌٔ ،يقجٔنتز فًٓتّ ٔثإلؽتال
عهْ ّٛيث يٍ ؽٓزٔ ،يج صقًهّ ثنُظٕص يٍ ّعز ف ٙثنضفْٔ ٌٛثنضأٔٚم يٍ ؽٓز ومٌٖ ٔ.نًج كجَش ف ٕ ثإلَْجٌ رٛتٌ يقتؤهر صذعتج
نًج  ٚويّ ثإلَْتجٌ يتٍ ٔثؽذتجس ٔعطتجءثس كغٛتٌر ،نتينك ًٚكتٍ صّٕتعز آنٛتجس ثإلؽضٓتجه نضشتٌٚع صهتك ثنق تٕ ٔثنقٌٚتجسٔ ،هّتًٛج إٌ
ثإلّالو دطذٛعضّ هُٚج يضؾوهث ٔيضطًٕث نؾًٛع ثألٍيجٌ ٔثأليكُز ٔثألفٕثلٔ .يج هثو ف ٙثنًْتهً ٍٛع تٕل صفكتٌ ٔقهتٕح صف تّ ،فتال ًٚتخ
نٓى يٍ ثنُظٌ ف ٙثنُظٕص ثإلّاليٛز ٔثنضًعٍ فٓٛج ،دغٛز إهًثك يعجَٓٛج ثنوثنز عهٗ ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّ ٔ)3( .نكٍ دْذخ ثنؾًٕه
ٔثنضشوه عُطه ش يعظى ثألفكجو ثنشٌعٛز ثنؼجيُز نق ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّ ،فتأهٖ ىنتك إنتٗ صعطٛتم ثنعًتم دتجن ٌآٌ ثنكتٌٚى ثنتي٘ َتض
طٌثفز عهٗ يُـ ٔصطذٛق صهك ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس ٔ.ثنغٌٚخ ف ٙثأليٌ وٌ ثن ٌآٌ ثنكٌٚى ه ٚتيكٌ ثنع تم إه فت ٙي تجو ثنضعظتٛى ٔثنضُذٛتّ
إنتٗ ٔؽتتٕح ثنعًتم دتتّ ٔثنٌؽتٕ إنٛتتّٔ ،ه صتتأص ٙيُتّ ثإلعتتجًر عجًػتز ي ضؼتتذز فتّ ٙتتٛج ثٜٚتتز ،دتم ْتت ٙصتأص ٙفتت ٙكتم يٕػتتع يتتٍ
يٕثػعٓج ،يؤكور ٔؽجٍيز دجنهفظ ٔثنوهنتزٔ ،صضكتًٌ فت ٙكتم يعتٌع يتٍ يعتجًع ثأليتٌ ٔثنُٓت ،ٙنٛقتظ ثن تٌآٌ فٓٛتج ثنًتؤيٍ عهتٗ
صقكٛى ع هّ ،ؤ ٚالو فٓٛج ثنًُكٌ عهٗ إًْجل ع هّٔ ،قذٕل ثنقؾٌ عهٔ ّٛثنع م ثنضشٌٚع ٙثنُجػؼ ٚش ٌٛدؾالء إنٗ ٔؽٕح صطذٛتق صهتك
ثنق ٕ ٔثنٕثؽذجس  )4( .نٓيث فئٌ إ ٓجً ثنُظٕص ٔدٛجٌ وفكجيٓج ْٕ ثنكفٛم دضفعٛم ف ٕ ثإلَْتجٌٔ ،صغهٛذٓتج عهتٗ ثنعتجهثس ٔثنض جنٛتو
ثن وًٚز ثنض ٙص ًع ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّٔ ،يٍ ثنطذٛع ٙوٌ و٘ يؾضًع صنضف ٙف ّٛثنضٕعٛز ثإلّاليٛز ثنظقٛقز ،فًٍ ثنًؤكو ّتضظٌٓ
ف ّٛوفكجو ثنعجهثس ٔثنض جنٛو ثنض ٙن ِٛنٓج وٚز طهز دجإلّالو ه يٍ قٌٚخ ٔه يٍ دعٛو ٔنكُٓج ّضقم يكجَّ ،دتم ٔطتم ثأليتٌ فت ٙكغٛتٌ
يٍ ثألفٛجٌ إنٗ صقكى ثنعتجهثس ٔثنض جنٛتو دأفكتجو ثإلّتالو ،فضتجًر صقٕنٓتج إنتٗ وعتو يُٓتجٔ ،صتجًر هَٔٓتجٔ ،صتجًر ومتٌٖ ص ظتٓٛج دجنكجيتم
ٔفُٛتي صظذـ قجعور ثنْهٕك ثنقجكًز نهًؾضًع ْ ٙثن جعور ثنعٌفٛتز ثنًضشتوهر ،ؤ ثنٌثفؼتز نمّتالو ؽًهتز ٔصفظتٛال ٔ .يتٍ صقتش ْتيِ
ثنع ذتتجس ثنكغٛتتٌر ومتتيس َظٌٚتتز ف تتٕ ثإلَْتتجٌ صضطتتًٕ دفؼتتم آًثء دعتتغ ثنف ٓتتجء ثنتتي ٍٚوّتتضُؤث عهتتٗ يذتتوو فٌٚتتز ثإلَْتتجٌ ٔفٌيتتز
عذٕهٚضّ ألفو ر ٌٛهللا صعجنٗ ،دًج صٕفٌ نوٓٚى يٍ َظٕص هثعٛز إنٗ ثإلًٚجٌ دج هل صعتجنٗٔ .يتٍ دعتو إًٚتجٌ ثنًؾضًتع دتج هل صعتجنٗ عُوةتي
ّٛكٌٕ ْيث ثإلًٚجٌ قجعور يُجّذز نضطًٕ ثنق ٕ ٔثنٕثؽذجس .
عى وٌ ع ٛور ثإلًٚجٌ ْ ٙثألمٌٖ مؼعش نهضطًٕ وٚؼج ،فٛظ دووس دعذجهر ثنقٕٛثٌ (ثنوٚجَز ثنطٕؽًٛز) ٔثنظٕثٌْ ثنكَٕٛزٔ ،ثنشتًِ
ٔثن ًٌ ،فضٗ ٔطهش فَ ٙؼؾٓج دٕثّطز ثألهٚجٌ ثنًْجٔٚز إنٗ ثإلًٚجٌ دج هل صعجنٗٔ ،صٕفٛوِ .قجل صعجل (( :فَهَ ًَّا َجنٍَّ َعهَ هٛن اّ انهَّ هٛن َم َس ٖ
َك هٕ َكبا ً لَا َل َْ َزا َسبِّ ٙفَهَ ًَّا َفَ َم لَا َل ال َ اح ُّب هاٜفاها ، ٍَٛفَهَ ًَّا َس ٖ ا هنمَ ًَ َش بَا اصغا ً لَا َل َْ َزا َسبِّ ٙفَهَ ًَّا َفَن َم لَنا َل نَنْاٍه نَن هى  َٚهٓن اذَاَ ٙسبِّنَ ٙألَ َكنٍَََّٕ اينٍَ
نٙ
س بَا اص َغتً لَا َل َْ َزا َسبَِّ َْ ٙزا َ هكبَ َش فَهَ ًَّا َفَهَجه لَا َل َٚا لَ هٕ او إاَِّ ٙبَ اش٘ ٌء اي ًَّا حَ ه
ضانِّ ، ٍَٛفَهَ ًَّا َس ٖ ان َّ
ا هنمَ هٕ او ان َّ
ش هً َ
ش اش َكٌَٕ  ،إاََِّّ َٔ ٙجٓهجَ َٔ هج آ َ
()5
َ
ه
ش اش اك. )) ٍَٛ
ض َحُاٛفا ً َٔ َيا َََا ايٍَ ا هن ًَ ه
س
األ
ٔ
ث
ا
ٔ
ا
ً
س
ان
ناهَّ از٘ فَطَ َش َّ َ َ ا َ ه َ
ٔنٕ ٔقفُج عهٗ وهعٛز وْم ثنذٛش (عهٓٛى ثنْتالو) ٔآًثةٓتى نٕؽتوَجْج وفتوعش ؽفتٌر ٔثّتعز فت ٙصطتًٕ ثنفكتٌ ثإلّتالئ ٙكْتٌ ثنؾًتٕه
ٔثنضشتتوه ٔيقجٔنتتز صْتته ٛؾ ثنؼتتٕء عهتتٗ ف  ٛتتز ثإلّتتالؤ ،ىنتتك يتتٍ متتالل ثنضٕفٛتتو ٔصؾٌٚتتو ثإلَْتتجٌ يتتٍ وٚتتز عذتتجهر ؤ يتتٕثهر نهطغتتجر
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ٔثنًضؾذٌ ٍٚثنيّ ٍٚهذٕث يٍ ثإلَْجٌ ف ٕقّ ٔفٌٚجصّ .يًتج طتجً ثنذتجح يفضٕفتج ٔٔثّتعج ويتجو ثنًؾضٓتوَ ٍٚقتٕ صعَٚتَ ف تٕ ثإلَْتجٌ
ٔإ ٓجًْج دأهنضٓج ثنُ هٛز ٔثنع هٛزْٔ .كيث ٚضؼـ نُج دؾالء إيكجَٛز صطًٕ ثألفكجً نضضذعٓج ثنضطذ ٛجس ٔثنًًجًّجس ثنْهٕكٛز ٔثهؽضًجعٛز
ف ٙكجفز ثنًٛجه. ٍٚ

انًبحث انثاَٙ
حطٕس خصائص انحمٕق ٔانحشٚاث ف ٙاإلسالو
انًطهب األٔل  :انخصائص انخ ٙطٕسث انحمٕق ٔانحشٚاث ف ٙاالسالو :
ن تتو صطتتًٕس ثنق تتٕ ٔثنقٌٚتتجس يتتٍ متتالل ثّتتضُذجؽجس ٔصشتتٌٚعجس ثنف ٓتتجء ٔ ،يتتج وعجًصتتّ قتتٕثَ ٍٛثنتتؤل ثنًض ويتتز فتت ٙىنتتك ثنًؾتتجل ،
ُّٔأص ٙعهٗ ْيث ف ٙثنًطجنخ ثٜصٛز :
 -1ثنعوثنتتز ْٔ :تت ٙثنضتت ٙؽعهٓتتج ثإلّتتالو يتتٍ عٕثدضتتّٔ ،يتتٍ وًْٓتتج  :عوثنتتز ثنقتتجكى ،ثنضتت ٙثعتتضٌؽٓج ثإلّتتالو عتتٌؽج وّجّتتٛج نضذتتٕء ْتتيث
س ٌَه ح هَح َك ًَنٕا
ثنًُظخ ثنٌفٛعٔ ،نى ٚشضٌؽ ثإلّالو ف ٙثنقجكى وكغٌ يج عٌؽ عوثنضّ يتع ًعٛضتّ ،قتجل صعتجنٗ َٔ ((:إا َرا َح َك هًنخَ هى بَنٛهٍَ انَُّنا ا
باا هن َعذ اهل)) (.)6
ٔألًْٛز عوثنز ثنقجكى يع ًعٛضّ ٔثعضذجًْج ف تج يشتٌٔعج نهٌعٛتز فت ٙيٌثقذضٓتج ٔثنًقجفظتز عهٓٛتج فت ٙثنقتجكى ٔثنقكتى ،فتئٌ ثنٌّتٕل
ثنكٌٚى (ص) نى ٚضعٌع نهًهٕك ٔثأليٌثء ٔعٕٛك ثن ذجةتم ثنتي ٍٚكتجَٕث ٚقكًتٌٕ وقتٕثيٓى دجنعتول ٔثإلَظتجف ،فٛتظ كتجَٕث ٚؤٚتؤَٓى،
ألَٓى كجَٕث عجهن ٍٛف ٙفكًٓى يعٓى ،عهٗ إعضذجً إٌ عٌؽ ثنقكى ْٕ ثنعول د ٍٛثنٌعٛز ،كًج فظم ىنك نًهك ثنقذشز ثني٘ كجٌ رٛتٌ
()7
يْهىٔ ،نكُّ كجٌ عجهه .
 -2ثنظالؿ  :ن و وَفٌه ثإلّالو عٍ ر ٌِٛيٍ ثألَظًز ثألمٌٖ ،دأَّ ثعضٌؽ ف ٙيٕثهر ثنظتهقجء نهقتجكى ثنعتجهلٔ ،صأٛٚتو ثنظتهقجء نتّ
ٚعُ ٙعوثنضّ ٔإَظجفّ نٓى ،ألٌ ثنًُقٌف ٍٛه ٌٚٚؤٌ ثنعول ،دغٛز إّضغالنٓى نًظجٌْ ثنظهى فضٗ ٚظهًتٕث ْٔٚتٌقٕث ُٔٓٚذتٕث ٔٚنضهْتٕث
ٌٔٚصشٕث ٌٔٚعٕث يٍ مالل إّضغالنٓى ثنقجكى ٔثّضنوثو َفٕىِ نٌعجٚز يظجنقٓى ثننجطز .
ٔيًج ٚغذش ىنك إٌ ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) ود تٗ ؤنتتك ثنًهتٕك ٔيتُٓى يهتك ثنقذشتز إلًصٛتجؿ ثنظتهقجء نقكًٓتى ٔعتوثنضٓىٔ ،هّتًٛج إٌ
إمضٛجًْى كجٌ ٚأص ٙعٍ ؽٌٚق طهقجء ثن ٕو ٔنت ِٛعتجيضٓى ،عهتٗ وّتجُ عتؾجعضٓى ٔه صهتٕيٓى فت ٙإقجيتز ثنقتق ًٔه ثنذجؽتم نٕيتز
()8
هةى.
 -3ثنًْجٔثر ٔ :يًج ٚغذش ىنك وٌ ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) كجٌ ٌٚٚو وٌ ُٚعهى قٕيّ دأٌ وفٌثه ثنًؾضًع ّٕثّٛز كأُّجٌ ثنًشؾ ثنًضْتجٔٚز،
فئىث ثًصكخ وفوْى ؽٌيج يج ،فْٛأمي ؽَثءِ ثننجص دينك ثنؾٌو ،هٌٔ ثنُظٌ إنٗ و٘ إعضذجً آمٌ ،فضٗ إَّ (ص) صٕعوْى دجنًْضقٛم
ثنًْضقٛم ،إى قجل نٓى (( :نٕ ٌّقش فجؽًز دُش يقًو ن طعش ٚوْج))ْٔ ،تيث فٛتّ إعتجًر ٔثػتقز عهتٗ صطذٛتق ثن تجٌَٕ دجنضْتجٔ٘ دتٍٛ
ثنُجُٔ ،ثنًْجٔثر ْ ٙععذز يٍ ععخ ثنعول وٚؼج .
 -4ف ٕ ثنًٌور َ :ؾو مطجدجس ثن ٌآٌ ثنكٌٚى (ٚتج وٓٚتج ثنُتجُٚ .تج وٓٚتج ثنتي ٍٚآيُتٕثٚ .تج يعشتٌ ثإلَتِ  )...ؽًٛعٓتج صتول عهتٗ ثنٌؽتجل
ٔثنُْجء عهٗ فو ّٕثءٔ ،قو وؽًع ثنعهًجء عهٗ ؽٕثٍ قٛجو ثنًٌور دأ٘ عًم ٕ ٚو دّ ثنٌؽم ،دشتٌؽ ثإلدجفتز ٔعتوو ْضتك ّتضٌْج ،فضتٗ
ىْخ ثنكغ ٌٛيٍ ثنف ٓجء إنٗ ؽٕثٍ يًجًّضٓج ثن ؼجء ٔثنقكىٔ ،فضٗ قٛجهر ثنؾٛش ،فٛتظ إٌ ثإليتجو ويٛتٌ ثنًتؤيُ ) ( ٍٛنتى ُٚكتٌ عهتٗ
ثنْٛور عجةشز قٛجهر ثنؾٛشٔ ،إًَج وَكٌ عهٓٛج ثن ؼٛز ثنض ٙقجهس ثنؾٛش يٍ وؽهٓج ،ألَّ دٌ٘ء كجيم ثنذٌثءر يٍ هو ثننهٛفز عغًجٌ .
ويج َكٌثٌ ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) عهٗ قٕو فكًضٓى إيٌور فٓيِ يتٍ ثن ؼتجٚج ثنضت ٙصكهتى فٓٛتج ثنعهًتجء كغٛتٌثٔ ،يقظتهز ىنتك عتوو ؽتٕثٍ
فكى صهك ثنًٌور هٌٔ رٌْٛج ٔثنضَ ٙض ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) عهٗ عوو ؽٕثٍ فكًٓج .نعهز عوو ثألْهٛتز ٔثنضًٕٚتظ فت ٙثنقكتى ٔنتِٛ
نعهز ثنؾُِٔ .ثنًْأنز عجةكز ٔهللا صعجنٗ وعهى دٓج (.)9
انًطهب انثاَ : ٙحشٚت انعمٛذة :
ن و صأكو إقٌثًْج ف ٙثنكغ ٌٛيٍ ثنُظٕص ثإلّاليٛز ،يُٓج قٕنّ صعجنٗ (( :ال إكشاِ ف ٙانذ ٍٚلذ حب ٍَّٛانششذ يٍ انغٔ ))ٙقٕنّ صعجنٗ :
((فًٍ شاء فهٛؤيٍ ٔينٍ شناء فهٛكفنش))ٔ .كتجٌ ًّتٕل هللا (ص) ٕٚطت ٙؽٛشتّ دجّتضًٌثً ٔ ٚتٕل نٓتى (( :ؤطتٛكى دض تٕٖ هللأ ،ه
صغهٕثٔ ،ه صؾذُٕثٔ ،ه صٓويٕث دٛعزٔ ،ه صقٌقٕث َنالٔ ،ه صقٌقتٕث ًٍعتجٔ ،ه صتيدقٕث دًٓٛتزٔ ،ه ص طعتٕث عتؾٌر يغًتٌرٔ ،ه ص ضهتٕث
عٛنج كذٌٛثٔ ،ه طذٛج طغٌٛثٔ ،ه ثيٌورّٔ ،ضؾؤٌ وقٕثيج قو فذْٕث وَفْٓى فت ٙثنظتٕثيع فتوعْٕى ٔنًتج فذْتٕث وَفْتٓى نتّ)) .كًتج
و ٌٓ ثنًْهًٌٕ ف ٙىثس يٌر ْٛكال نهٕٓٛه قو ؽًّْ ثنٌٔيجٌ دجنضٌثح ،فضٗ دوو ٔ ٌٓ ،عتى ويتٌْى ثنٌّتٕل ثنكتٌٚى (ص) وٌ ٚعطتِٕ
()10
نهٕٓٛه نٛضعذؤث دّ ٔف ج نطٌ ٚز عذجهصٓى .
كًج ودٌو ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) عور يعجْوثس يع ر ٌٛثنًْهً ،ٍٛدغٛز صأي ٍٛفٌٚز يًجًّز عتعجةٌْى ٔؽ ّٕتٓى ثنوُٛٚتزٔ ،نٓتى ثنقتق
فًٛج ٚعض ؤٌ ٔٚعذؤٌ ،فٛظ ؽجء فت ٙكضتجح طتهـ ثنُذت( ٙص) يتع َظتجًٖ َؾتٌثٌ ٔ(( :نُؾتٌثٌ ٔفجعتٛضٓج ؽتٕثٍ هللا ٔىيتز يقًتو
ثنُذ( ٙص) ًّٕٔل هللا ،عهٗ ويٕثنٓى ٔوًثػٓٛى ٔيهضٓى ٔرجةذٓى ٔفجػتٌْى ٔدتٛعٓىٔ ،كتم يتج صقتش وٚتوٓٚى يتٍ قهٛتم ؤ كغٛتٌٔ ،ه
()11
 ٚضم وّ ف يٍ وّ فٛضٓىٔ ،ه ًثْخ يٍ ًْذجَٛضٓىٔ ،ه كجٍْ يٍ كٓجَضٓى ،ن ِٛعه ّٛهٚز ٔه هو ثنؾجْهٛز)) .
 -6فٌٚز ثنفكٌ  :ن و يُـ ثإلّالو ثإلَْجٌ فٌٚز ثنفكٌٔ ،ؽعهّ ثنؾَء ثنًٓى ثني٘ ه ًٚكٍ ثإلعضتَثل عُتّ فت ٙكتم فتجل يتٍ ثألفتٕثل،
قجل صعجنٗ (( :انَّ از َٚ ٍَٚهز َكشٌََٔ َّ
َّللاَ لاَٛايا ً َٔلَ َعٕداً َٔ َعهَنٗ َجَُنٕبا آ هى ََٔٚخَفَ َّ
ض َسبََُّنا َينا َخهَ همنجَ َْن َزا بَنا اطالً))
نك ان َّ
أا ا
سن ًَ َ
ث َٔ هاألَ هس ا
13كن)شٌََٔ فانَ ٙخ هه ا
(
(ٔ )12قٕنّ صعجنٗ َ (( :ك َزنا َك َٚبََّ ٍَِّٛ
ث نَ َعهَّ َك هى حَخَفَ َّكشٌََٔ )) .
َّللاَ نَ َك َى هاٜٚا ا

انًبحث انثانث :
دٔس ْم انبٛج (ع) ف ٙحطٕس انحمٕق ٔانحشٚاث

ىكٌَج يج ٚضْتع نتّ ْتيث ثنذقتظ يتٍ يٕثقتف ًثةعتز نٌّتٕل هللا (ص) فت ٙصفعٛتم صطذٛتق ف تٕ ثإلَْتجٌ ٔفٌٚجصتّّٔ ،تُضقوط فتْ ٙتيث
ثنًذقظ عٍ هًٔ دعغ وْم ثنذٛش ( ) .
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انًطهب األٔل  :دٔس اإلياو عه( ٙع) ف ٙحطٕٚش انحمٕق ٔانحشٚاث :
ن و كجٌ وي ٌٛثنًؤيُ ) ( ٍٛه صهٕيّ ف ٙثنقق نٕيز هةىٔ ،قو وفوط صطًٕث فعهٛج ٔكذٌٛث ف ٙيؾجل صطذٛق َظٌٚز ثنق تٕ ٔثنقٌٚتجس،
ٔوِّ نٓج َٓؼز كذٌٖ ،فضٗ إَّ ( ) صٌك ثنيً ٍٚفؼٕث دٛعضتّ وفتٌثًثٔ ،نتى ُٚكتٌِ وفتوث يتُٓى عهٓٛتجٔ ،يتُـ ف تٕقٓى ٔفٌٚتجصٓى دًتج
وًثهٔث يٍ إعضَثلٔ ،قذم يُٓى يج قويٕث يٍ عئً ،قجو هَٔٓى ًُٚع ثنغجةٌ ٍٚيٍ وٌ ٚظهٕث إنٓٛى دْٕء )14( .كًج إَّ ( ) صكفم عذتو هللا
دٍ عًٌ عُويج وًثه ثنْفٌ مجًػ ثنًوُٚز ثنًًُٕر ،عهٗ ثنٌرى يٍ ثيضُجعّ يٍ يذجٚعز ثإليتجؤ ،عُتويج صكفهتّ ّٔتجفٌ عذتو هللا دتٍ عًتٌ
فُٛتي ًّـ نّ دكفجنضّ وٌ ٚشكم يعج ًػز ػؤِ ،قو وعطجِ ( ) دٓيِ ثنكفجنتز ٔثنْتًجؿ دجنْتفٌ فتق فٌٚتز ثنتٌو٘ فت ٙثنقكتى ٔثنقتجكى،
عهٗ ثنٌرى يٍ وٌ كم ثألؽٌثف كجَش صَعى ثنًطجنذز دقكى إّالئ. ٙكجٌ وي ٌٛثنًؤيُ ) ( ٍٛؽجنْتج دت ٍٛوطتقجدّ ىثس ٚتٕو ٚضقتوط
إنٓٛى ف جل ًؽم يٍ ثننٕثًػ ٚظفّ د ٕنّ (( :قجصهّ هللا كجفٌ يج وف ّ)) فٕعتخ ثن تٕو ن ٛضهتِٕ ،ف تجل ثإليتجو ( ) ًٚٔ(( :توث إًَتج ْتٕ ّتخ
دْخ ؤ عفٕ عٍ ىَخ)) ْٔ)15( .يث ه ٚعُ ٙؽذٍ ؤ صٕثؽب يٍ ثإليجو ثنقجكى إصؾجِ ثنًْٙء ،إًَج ْٕ ًفعز ُمهقٔ ،يُـ ف ٕ ثنٌعٛز
ف ٙإدوثء ثنٌو٘ ٔثنُ ؤ ،نكٍ ثنٌعٛز كجَش ر ٌٛيٕف ز ف ٙؽٌ ٚز إدوثء ًوٓٚجٔ ،ف ٙكغ ٌٛيٍ ثنقجهسٔ ،ىنتك ألٌ ثنْتٛف كتجٌ عُتوْى
وطو وَذجء يٍ ثنكضخ فت ٙفتوِ ثنقتو دت ٍٛثنؾتو ٔثنهعتخ ٔ.نتٕ هًّتُج دًٕػتٕعٛز يعجيهتز ثإليتجو ويٛتٌ ثنًتؤيُ ) ( ٍٛنهنتٕثًػ ثنتيٍٚ
كفٌِّٔ ٔعضًِٕ فٔ ٙؽّٓٔ ،صآئٌث عه ّٛف ٙعجطًضّ نٌوُٚج فٓٛج عؾذج ،فٕٓ قو كجٌ ٚضقًم يُٓى ىنك طجدٌثٔ ،يع كتم ىنتك كتجٌ ( )
ٚعطٓٛى عطجءْى ثنًفٌٔع نٓىٚٔ ،ؾجهنٓى ؽتوثه ؽتٕٚال ،نعهٓتى ٚضوثًّتٌٕ ويتٌْى ٔٚغٕدتٌٕ إنتٗ ًعتوْىٔ ،كتجٌ ثإليتجو ( ) نتى  ٚضتم
يُٓى وفوث إه ثنؾًجعز ثنض ٙمٌؽش عه ّٛدجنْٛفٔ ،قطعش ؽٌٚق ثنْجدهزٔ ،وىثعش ثنتيعٌ فت ٙثنُتجُٔ ،قضهتش عذتو هللا دتٍ مذتجح يتع
َْٕر كٍ يعّ ،فأًّم إنٓٛى ثإليجو ًّٕه ْٚأنٓى عٍ ْيث ثنفْجه ف ضهٕث ثنٌّٕل وٚؼجٔ ،يع ىنك فئٌ ثإليتجو نتى ٚذتوو د ضتجنٓى إه دعتو وٌ
وّضُفي ؽٓوِ ف ٙيقجؽؾضٓى ٔؽوثنٓى ْ)16( .كيث كجٌ هًٔ وي ٌٛثنًؤيُ ) ( ٍٛف ٙيتُـ ثنق تٕ ٔثنقٌٚتجسٔ ،كجَتش ثأليتًٕ فٓٛتج عتٙء
يٍ ثألمي ٔثنٌه ٔ ،فٓٛج ثنشٙء ثنكذ ٌٛيٍ يُـ ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّٔ ،نكٍ صقٕنش صهك ثنق تٕ ٔثنقٌٚتجس إنتٗ فجنتز يأّتجٔٚز يتٍ
ثنفٕػتٗ ٔثنظتٌث عهتتٗ ثنْتهطز ،وهٖ ىنتتك إنتٗ طتٌثعجس ٔفتتٌٔح هيٕٚتز عُٛفتتز ٔ .قتو صقٕنتش ثأليتتًٕ إنتٗ فتتجهس يتٍ ثإلؽتتٌثو
ثنفؼٛعٔ ،هًّٛج فٔ ٙثقعز ثنطف عُويج ثيضُع ثإليجو ثنقْٔ ٍٛوم ّٛثنعذجُ (عهًٓٛج ثنْالو) يٍ يذجٚعز َٚٚو دتٍ يعجٔٚتز ،فتأهٖ ىنتك
وَّ فشو ثن ٕو ن ضجنّ ،ف ضهِٕ ف ٙكٌدالء يع وْم دٛضّ (عهٓٛى ثنْالو) عتٌ قضهتز ،عتى عتٌهْٔى ٔوّتٌْٔىٔ ،كتجٌ َٚٚتو ٔيتٍ كهفتّ د تضهٓى
ٚعهًٌٕ ؽٛوث وَّ ّٛو عذجح وْم ثنؾُز .صهك ثنٕثقعز ثنض ٙثَضٓكش فٓٛج ؽًٛع ثنق ٕ ٔ ،ثَطًْش صقتش ٔؽأصٓتج ؽًٛتع ثنقٌٚتجس ٔ.كتجٌ
ثنظٌث عهٗ ثنْهطز يٍ وْى ثنعٕثيم ثنض ٙوهس إنٗ صفش ٙثنظهى ٔإقظجء ثنق ٕ ٔ ،قو وّجءس ثألفٕثل إّجءر ه فؤه نٓج ،فضٗ إَٓج
ف ٙعٓو٘ دُ ٙويٛز ٔدُ ٙثنعذجُ وّجءس وكغٌ يًج كجَش عه ،ّٛىنك ٚؤكو نُج وٌ ثنق ٕ ٔثنقٌٚجس وميس دجنظًًٕ ٔثنضالع ٙف ٙصهتك
ثنفضٌر .
انًطهب انثاَ : ٙدٔس اإلياو ص ٍٚانعابذ ٍٚف ٙحطٕٚش انحمٕق ٔانحشٚاث :
ٍ ٍٚثنعجدو ْٕ ٍٚثإليجو عه ٙدٍ ثنقْ ٍٛدٍ عه ٙدٍ ود ٙؽجنخ (عهٓٛى ثنْالو) ْٕٔ ،ثني٘ َؾٗ يٍ ثنٓالك فٔ ٙثقعز ثنطف نًٌػتّ
ثنشوٚؤ ،قو وك َّو عذٕهٚز ثإلَْجٌ نٌدّ ف ؾٔ ،ىنك يٍ مالل يج ؽجء يٍ وهعٛز ف ٙطقٛفضّ ثنْؾجهٚز .
كًج مهّف نُج وْى ٔع ٛز صغذش كًجل ثنق ٕ ثإلّاليٛز يُي صهتك ثنق ذتز ثنضت ٙكجَتش فٓٛتج ّتًز ثن ٓتٌ ٔثنوكضجصًٕٚتز ْت ٙثنغجنذتز فت ٙىنتك
ثنًؾضًتعٔ ،هّتتًٛج دتت ٍٛثنطذ تتز ثنقجكًتز ٔثنًْتتضقكًز عهتتٗ ًقتتجح ثنُتجُٔ ،كتتجٌ ثنشتتعخ وعتتَهٚٔ ،طهتق عهتتٗ صهتتك ثنٕع ٛتتز دتتـ(ًّجنز
ثنق تتٕ ) ْٔتت ٙثنضتت ٙؽًتتع فٓٛتتج ثإليتتجو ٍٚتتٍ ثنعجدتتو ) ( ٍٚنًعظتتى ثنق تتٕ ٔثنٕثؽذتتجسٔ ،ثنضتت ٙه ٚضْتتع ثنًؾتتجل نهنتتٕع فٓٛتتجْٔ ،تتٙ
يطذٕعز ٔيضٕفٌر ف ٙيعظى ثنًكضذجس ٔ.قو صؼًُش ٔثقعز ثنطف قًٛج عهٓٛج ؽجءس ف ٙوقٕثل ٔوفعتجل ثإليتجو ثنشتٓٛو ثنقْت ٍٛدتٍ عهتٙ
(عهًٓٛج ثنْالو)ٔ ،إٌ ٔثقعز ثنطف وعطش نهشعخ ثنؾٌور ف ٙثنًطجنذز دق ٕقّ ٔفٌٚجصّٔ ،قو وع ذش َٓؼز ثإليجو ثنقْٔ ) ( ٍٛقتجةع
كغٌٛر صُقٕ َفِ ثنًُقٗ يُٓج ٔثقعز ثإليجو ثنشٓٛو ٍٚو دٍ عهت( ٙعهًٓٛتج ثنْتالو)ٔ ،يتج هعتٗ دتّ دظتًٕر ّتهًٛز ثإليتجو ٍٚتٍ ثنعجدتوٍٚ
( ).
انًطهب انثانث  :انعمباث انخٔ ٙاجٓج ْم انبٛج ف ٙبُاء حمٕق االَساٌ :
يٍ ثنؾو ٌٚدجإلعجًر ُْج وٌ ثنقجكى نٔ ْٕ ِٛفوِ ثني٘ ٓٚوً ثنق ٕ ٔثنٕثؽذتجسٔ ،إًَتج ثنُتجُ صطهتخ يُتّ ىنتك ،دتم ٚوفعتّ ثنًُتجف ٌٕ
إنٗ ثنظهى عُٕر ،عى ٚظذٌٕ عه ّٛثنَٚش ٔثنُتجً ،دعتويج وعتذعٕث يظتجنقٓى ثننجطتز دئّتًّ ْٔتيِ يتٍ ثْتى ثنع ذتجس ثنضتٔ ٙثؽٓتش ثْتم
ثنذٛش ٔ.نٓيث فتئٌ ثنقتجكى ثنُتجؽـ ْتٕ ثنتي٘ ٚكغتٌ ثنًٌثقذتز ٔثنقتيً يتٍ ثإلَْتجٌ ثنتي٘ ًٚوفتّ كغٛتٌثٔ ،قتو وعضتجه ثنًُتجف ٌٕ عهتٗ ْتيِ
ثنطٌ ٚز ،دغٛز ٌّقضٓى ويٕثل ثنُجُ ٔثمضالّٓج ٔثإلّضقٕثى عهٓٛج ،دٕثّطز ثنضًهق نهقجكى ٔثنكيح عهٔ. ّٛنٓيث فئٌ وْم ثنذٛش (عهتٓٛى
ثنْالو) كجَٕث  ٌُٕٓٚثنُجُ عٍ يوفٓى ٔثنضًهق إنٓٛجٔ ،قو ًٔ٘ وٌ وي ٌٛثنًؤيُ ٍٛعه ٙدتٍ ودت ٙؽجنتخ ( ) كتجٌ ُٚقُتٌٕ ؽًجعتز دتٍٛ
ٚو ،ّٚف جل نٓى (( :يج ْيث ثني٘ طُعضًِٕ ؟)) قجنٕث (( :مه ٌ
ق يُٓج َعظى دّ ويٌثءَج)) ف جل نٓى ٔ(( :هللا يتج ُٚضفتع دٓتيث ويتٌث كىٔ ،إَكتى
()17
نضش ٌٕ عهٗ وَفْكى ف ٙهَٛجكىٔ ،صش ٌٕ دّ ف ٙآمٌصكى)) ْٔ .يث ثنُفج ْٕ وّجُ دالء ثأليىٔ ،يٍ ودشتع ثنؾتٌثةى ،ألَتّ ْتٕ ثنتي٘
ٚؤمٌ ثأليزٚٔ ،قؾخ إف ج ثنقق ٔإٍْج ثنذجؽم .إى ٚتٌٖٔ وٌ ثنكغٛتٌ يتٍ ثألفجهٚتظ ٔثنٌٔثٚتجس ثن جهفتز ٔثنًجهفتز ْت ٙيٕػتٕعز
ٔيفضٌثر ،صهك ثنض ٙؤقعش عهًجء ثنشٌٚعز ثإلّاليٛز ٔثنًْهً ٍٛف ٙنذِ ْٔٔى ٔثمضالف ٔمالف ،كم ىنك كجٌ دْذخ ثنُفج ٔإقظتجء
فٌٚز ثنٌو٘ ٔ.يًج  ٌٖٔٚف ٙىنك وٌ ثنٌّٕل ثنكٌٚى (ص) قجل (( :وَج يوُٚز ثنعهى ٔعه ٙدجدٓج)) فتجيضعغ ثنتذعغ يتٍ ْتيث ثنقتوٚظ،
فؾج ث دقوٚظ ي جدم نّٔ ،قجنٕث  :قجل ًّٕل هللا (ص) (( :وَتج يوُٚتز ثنعهتى ٔودتٕ دكتٌ يقٌثدٓتج)) .عتى ؽتجء آمتٌٌٔ دقتوٚظ عجنتظ ْتٕ :
((وَج يوُٚز ثنعهى ٔودٕ دكٌ وّجّٓج ٔعًٌ فٛطجَٓتج ٔعغًتجٌ ّت فٓج ٔعهت ٙدجدٓتج)) ٔؽتجء آمتٌٌٔ دقتوٚظ آمتٌ ْتٕ (( :وَتج يوُٚتز ثنعهتى
()18
ٔعه ٙدجدٓج ٔيعجٔٚز فه ضٓج)) .
ٔيقظهز يج ىكٌَجِ ٚضؼـ نُج وٌ وْى ّذخ يٍ وّذجح صنهف ثنشعٕح ٔإقظجء ف ٕ ثإلَْجٌ ٔفٌٚجصّ ثنكيح ٔثنُفج ٔعوو ثنٕثقعٛتز
ويجو ثنقكجو ،ي جدم ثنقكجو نشعٕدٓى .كًج إٌ ف ٕ ثإلَْجٌ ه ًٚكٍ صطٌْٕٚج ف ٙدٛتز ر ٌٛطجنقز نًُٕ ثنغ جفز ٔفٌٚز ثنٌو٘ ٔيعٌفتز
ثنٕثؽذجس ٔإقجيز ثنعول يٍ فٛظ ثنغٕثح ٔثنع جح .
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انخاحًت :
ٚعو ْيث ثنذقظ ثنًّٕٕو دـ ( صطًٕ ف ٕ ثإلَْجٌ ف ٙثنفكٌ ثإلّالو ) يقجٔنز نضأّت ِٛهًثّتز يْضفٛؼتز ٔٔثفٛتز نًٌثفتم صطتًٕ
ثنضشٌٚعجس ثإلّاليٛز ثننجطز دق ٕ ثإلَْجٌ ٔٔثؽذجصّ ٔ ،ثنعٕثيم ثنضّ ٙجعوس عهٗ إ ٓجً صهك ثنضشٌٚعجس ثنض ٙوقٌْج وإلّالو يُي
دوثٚتتز ثنٌّتتجنز ٔ ،قتتو ٔػتتع ثنٌّتتٕل ثنكتتٌٚى ( ص ) وّْتتٓج ٔقٕثعتتوْج ٔ ،ؽجْتتو وْتتم ثنذٛتتش ( ) عهتتٗ صفعٛهٓتتج ٔصطذٓ ٛتتج يتتٍ دعتتوِ
( ص )  .نٓيث صؼًٍ ثنًذقظ ثألٔل ثنضجًٚل ثنضشٌٚع ٙنضهك ثنق ٕ ٔيج ٔثؽٓضّ يٍ ع ذجس ٔ ،ثنغجَ ٙصؼًٍ مظجةض صهك ثنق تٕ
ٔصطًٕ ثنع ٛور ٔ ،صؼًٍ ثنًذقظ ثنغجنظ هًٔ وْم ثنذٛش ( ) ٔيج ٔثؽٓضٓى يٍ ع ذجس فَ ٙشٌ ثنقٌٚز ٔصغذٛش ثنق تٕ ٔ ،قتو وعذتش
ثنذقظ ثنٕثقعٛز ثإلّتاليٛز ألّتجُ ثنضشتٌٚع ثإلّتالي ٙعذتٌ ثنضتجًٚل ثنضشتٌٚع ٙنهق تٕ ٔثنٕثؽذتجس ٔثنقٌٚتجس ٔ ،فجعهٛضٓتج فت ٙثنًُتٕ
ٔثنضطًٕ عذٌ يٌثفم ثنفكٌ ثإلّالي ٙيٍ ثنُجفٛض ٍٛثنشٌعٛز ٔثنضجًٚنٛز .
ْٕايش انبحث :
( )1طفٕر ثنذٛجٌ نًعجَ ٙثن ٌآٌ  :فُْ ٍٛيقًو ينهٕ ص ،719ؽ ،3ثنكٕٚش  .1978صجًٚل ثن جٌَٕ ثن ًُٙٛثن وٚى قذم ثإلّالو  :هّٛٓ .م فٍْٛ
ثنفضالٔ٘ ص ،84هثً ثنفكٌ ثنًعجطٌ  .1993ثإلهثًر ثنًقهٛز ف ٙثنؾًًٕٓٚز ثنًُٛٛز  :ه .نطف ٙعذو ثنْٕجح ٚقٛتٗ ص ،359دٛتٌٔس 1979
.
( )2صجًٚل ثن جٌَٕ ثن : ًُٙٛصٔ 84يج دعوْج .
( )3ثنٕفور ثإلّاليٛز  :ي جل دعُٕثٌ (ثإلؽضٓجه ف ٙثنشٌٚعز) نهشٛل يقًو ثنقْ ٍٛآل كجعف ثنغطجء ص ،284يؤّْز ثألعهً ،ٙدٌٔٛس . 1975
(ًّ )4جنز ثنضٕفٛو  :ثنشٛل يقًو عذوِ ص. 65
(ًّٕ )5ر ثألَعجو  :ثٜٚجس (. )79-76
(ًّٕ )6ر ثنُْجء  :ثٜٚز . 58
(َ )7ظجو ثنقكى ف ٙثإلّالو  :ه .عذو هللا ثنعٌد ٙص ،61يظٌ .
( )8ثنذُٛز ثن ذهٛز ف ٙثن : ًٍٛه .فؼم عه ٙوفًو ص ،96هثً ثنقكًز ثنًُٛٛز . 1991
( )9ثنًومم نوًثّز ثن جٌَٕ ثنً جًٌ دجنف ّ ثإلّالي : ٙثنوكضًٕ عذو ثنعَ َٚعجيٌ ص ،10دٌٔٛس  .1978ف تٕ ثإلَْتجٌ فت ٙثإلّتالو  :ثنتوكضًٕ
يظطفٗ ثنَنً ٙصّ ،9هْهز ثنًجةور ثنقٌر ،عوه مجص (ف ٕ ثإلَْجٌ) ف ٙثنشٌٚعز ثإلّاليٛز ٔثن جٌَٕ ثنؤن ،ٙثنعوه  23وٚهتٕل عتجو 1998
عٌكز يطذعز ثألهٚخ ثنذغوثهٚز .
( )10ثنشٌٚعز ثإلّاليٛز ٔثن تجٌَٕ ثنتؤن : ٙثنتوكضًٕ فجيتو ّتهطجٌ ،يؾهتز ثن تجٌَٕ ٔثنعهتٕو ثنْٛجّتٛز  ،13/2ثنقه تز ثنوًثّتٛز ثنغجنغتز ،دغتوثه ُٚتجٌٚ
 ،1969ثنٓٛتز ثنًظٌٚز نهكضجح ،ثن جٌْر . 1972
( )11ثنشٌٚعز ثإلّاليٛز ٔثن جٌَٕ ثنؤن ٙثنعجن : ٙوفًو كًجل عذو ثنعَ ،َٚيؾهز ثن جٌَٕ ٔثنعهٕو ثنْٛجّٛز ،ثنقه ز ثنوًثّٛز ثنغجنغز .316/1
(ًّٕ )12ر آل عًٌثٌ  :ثٜٚز . 191
(ًّٕ )13ر ثنذ ٌر  :ثٜٚز . 266ٔ 219
( )14عذ ٌٚز ثإليجو عه : ٙعذجُ يقًٕه ثنع جه ص 79يظٌ  .ثنفضُز ثنكذٌٖ  :ؽّ فْ ،42/2 ٍٛيظٌ .
( )15وَظٌ َٓ :ؼ ثنذالرز  :عٌؿ يقًو عذوِ  ،54/3دٌٔٛس .
( )16ثنفضُز ثنكذٌٖ . 114ٔ 113/2 :
(َٓ )17ؼ ثنذالرز  .160/3 :ثَظٌ  :ثإليجو عه : ٙثنع جه ص. 41
( )18ثنظٕثعق ثنًقٌقز  :ص .20وَظٌ  :يَٓنز ثنع م ثنذشٌ٘  :ه .عه ٙثنًٕه٘ ص ،234هثً ثنقًٕثء ،دغوثه . 2005

ْى انًصادس ٔانًشاجع :
 انمشآٌ انكشٚى . -1ثإلهثًر ثنًقهٛز ف ٙثنؾًًٕٓٚز ثنًُٛٛز  :ه .نطف ٙعذو ثنْٕجح ٚق ،ٗٛدٌٔٛس . 1979
 -2ثنذُٛز ثن ذهٛز ف ٙثن : ًٍٛه .فؼم عه ٙوفًو ،هثً ثنقكًز ثنًُٛٛز . 1991
 -3صجًٚل ثن جٌَٕ ثن ًُٙٛثن وٚى قذم ثإلّالو  :هّٛٓ .م فْ ٍٛثنفضالٔ٘ ،هثً ثنفكٌ ثنًعجطٌ . 1993
ًّ -4جنز ثنضٕفٛو  :ثنشٛل يقًو عذوِ ،يظٌ .
 -5طفٕر ثنذٛجٌ نًعجَ ٙثن ٌآٌ  :فُْ ٍٛيقًو ينهٕ  ،ؽ ،3ثنكٕٚش . 1978
 -6عذ ٌٚز ثإليجو عه : ٙعذجُ يقًٕه ثنع جه ،يظٌ .
 -7ثنفضُز ثنكذٌٖ  :ؽّ فْ ،ٍٛيظٌ .
 -8يومم نوًثّز ثن جٌَٕ ثنً جًٌ دجنف ّ ثإلّالي : ٙه .عذو ثنعَ َٚعجيٌ ،دٌٔٛس . 1978
 -9يَٓنز ثنع م ثنذشٌ٘  :ه .عه ٙثنًٕه٘ ،هثً ثنقًٕثء ،دغوثه . 2005
َ -10ظجو ثنقكى ف ٙثإلّالو  :ه .عذو هللا ثنعٌد ،ٙيظٌ .
َٓ -11ؼ ثنذالرز  :عٌؿ يقًو عذوِ ،دٌٔٛس .
 -12ثنٕفور ثإلّاليٛز  :يؾًٕعز يٍ ثنعهًجء ،يؤّْز ثألعهً ،ٙدٌٔٛس . 1975
انًجالث انعهًٛت :
 -13ثن جٌَٕ ٔثنعهٕو ثنْٛجّٛز  :ثنٓٛتز ثنًظٌٚز نهكضجح ،ثن جٌْر . 1972
 -14ثنًجةور ثنقٌر  :عٌكز ثألهٚخ ثنذغوثهٚز . 1998
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