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ABSTRACT 

 This study comes with the title (The Care of the Prophetic Sunnah 

of the Social Peace). It has concluded that some of the findings, outlined 

as follows: 

 1- The honorable Sunnah cares with the principles of the social peace 

and the need to ensure the legitimacy of which the Muslims and their 

rights, and emphasizes the unity and freedom. 

 2- The subject of the social peace is one of the necessities that should be 

achieved, so as to address the problems, which has shaken the unity of the 

community. 

 3- The method of the Qura'n and the Sunnah is developing the principles 

and the rules of social peace and other topics that have a link the 

humanitarian community issues. 

 4- The social changes, today took the form of the rapid changes do not 

slow in the light of modern media, which affected the right adversely 

affected, probably shaken the social compatibility.  

5- One origin of the social peace is (The Absolute Justice) which is a 

right and duty of the application, even if it on the self, or your parents and 

relatives, without being in self – love or favour for one.  

6- The justice is considered the balance of Allah on the Earth and it lasts 

the development of the world, and elevates the various aspects of the life, 

because it is the justice which is absolute from the passion and favoritism. 

 7- The union and the rejection of the band are also originally from the 

assets of the social peace, and have been affirmed by the Holy Qura'n and 

the honorable Sunnah in several places.  

8- The freedom and human dignity are the principle of the social peace 

asset. Islam has decided the freedom of belief, the freedom of thought, 
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the freedom of speech and action, and all surrounded by a limit 

permissible and not to go out or anomalies for permissible. 

 9- Islam stressed that the resorting to the law is one of the pillars of the 

social peace, and that the principles of justice and other must-have 

support by the political administration.  

10- Keeping the commitments and covenants that preserve the peace, 

security and tranquility in the soul sends, and the prohibition of the 

perfidy of all kinds and forms. 

 المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسللين ، وعللى هللص وصلحجص ينمعلين  
 وجعد ،،،

يمثل موضوع السلم االنتماعي جأصولص وخصائصص وسماتص ؛ صورة المنتمل  الل ي يريلد  
اإلسلللالم ؛ ان اإلسلللالم يلللو الللل ي يسلللرس ممالللوم السللللم االنتملللاعي ويصلللولص ، ويحلللدد الح لللو  
والوانجللات ، وملليم الخيللر واليللر ، ويحللدد ولل لن التعللاون جللين المللاس ، وحللجام جعضللام لللجعض ؛ 

مية تدعو الماس إلى توثي  العالمات اإلمسامية، ومير الحب فيما جيلمام ؛  لن ين الترجية اإلسال
 و لن من ينل المحافظة على ويان المنتم  الواحد   

مثللل اؤمللؤمفين فلل   "  عللن المعمللان جللن جيللير رضللي ق عمامللا ، مللال   مللال رسللول ق   
ه شللا ر اؤجشللد تللداد م دتللراحمهم دتعللاطثهم لمثللل اؤجشللد إنا اضللتلا مفلله   للد تللدا ا ؤلل

   (ٔ)"  باؤشهر داؤحما
ومن خالل ما مرا  ماثاًل للعيون ، فإن المنتمعات العرجية  واإلسالمية اليوم ال تزال تعامي 
من صراعات فورية وعمصرية ؛ جحيث يصجحت الطائمية، والعرمية ، واإلمصاء ، والتاميش يي 

 السمة السالجة في جعض جلداماا  
ولرجما ييعر الوثير من الماس جاإلحجاط وااليمئزاز من السياسات واليعارات التي للم تنلِد 

 ممعًا ، ومن يسم  نعنعة وال يرى طحمًا    
ل ا ، فإن السلم االنتماعي جلات ضلرورة يلرعية يضلمن ملن خالللص المسللمون ح لومام فلي 

زالللة المللوار  ، و  تعزيللز مماللوم اإلنمللاع الموللري علليش وللريم ، ويعوللد علللى الوحللدة االنتماعيللة واق
والع للدي، وتوللون الدولللة يللي الراعيللة والخادمللة لحلل  اإلمسللان فللي منللاالت الحيللاة المختلمللة مللن 

سوان     إلخ     يمن، واست رار، وغ اء، وصحة ، وتعليم ، واق
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ومن يما ، ف د ونب مير مماييم السلم االنتماعي من ممظور إسلالمي، والل ي ملن يلأمص ين   
يل المنتم  اإلسالمي من  للن التيلر م والتيلتت ، فيولون متح  لًا فلي الدوللة الواحلدة، يم   ويمت

 والمنتم  الواحد  
وج ا يأخ  السلم االنتماعي موامتص الالئ ة ليصل جاإلمسان إلى الجيئة االنتماعية الصحية، 

للى اامللن اللداخلي والخلارني ل مسللان ، ح للى التمميلة االمتصللادية والث افيلة ، واق تلى مصلل إلللى واق
التعلللايش السللللمي ؛ والللل ي تتح للل  ملللن خالللللص الوراملللة اإلمسلللامية ماملللا اختلملللت ينملللاس الملللاس 

 وم ايجام وتونااتام 
ال لللللدوة الحسلللللمة فلللللي السللللللم  ومملللللا تنلللللدر اإليلللللارة إليلللللص والتللللل وير جلللللص لملللللا فلللللي رسلللللول ق    

لعمو يما ااساس في االنتماعي، و لن في مواممص المختلمة ممن خالمص؛ جأن نعل المسامحة وا
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} : التعايش السلمي وتح ي  العدالة االنتماعيلة، ي لول تعلالى 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 . [959]سورة آل عمران:{ چ چ ڃ

]سووووووووووووووورة { ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  } :   وي للللللللللللللول تعللللللللللللللالى
 [91املائدة:

  [989]سورة األعراف:{ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} : وي ول تعالى

جتوفير السلم االنتماعي ، والوحدة االنتماعية، والتوافل االنتماعي جعد  ل د مام الرسول 
م دمللللص مللللن موللللة إلللللى المديمللللة ماللللانرًا إلياللللا ، و لللللن جتيللللري  مظللللام المعاخللللاة جللللين الماللللانرين 
مياء مظاٍم نديٍد حدد فيص مواعلد العلدل ، والمسلاواة، وااخلوة ، وحلدد طجيعلة الحيلاة  واامصار، واق

 اسية جين المسلمين وغيريم  االنتماعية والسي
 تمّثل  لن في وثي ة المديمة التي يطل  علياا المعرخون الدستور  

وتأسيسللص  ومللن يمللا يموللن لللي ال للول ين ثمللة يجعللاٍد حضللارية م للت علياللا مللن خللالل سلليرتص 
 للمنتم  اإلسالمي والدولة الواحدة ، فمن  لن   

 والتيتت والملزاعات جداًل من الُمرمة  تماعية، والوحدة االن يواًل   تح ي  السلم االنتماعي
 ، والتمييز العمصري  ثاميًا   إمامة الدولة في مواناة ال جيلة 

 ، واق اجة التعصب   ثالثًا   التيري  في مواناة الُعرت
 في مواناة اايواء    المماج الرجامي  راجعاً 

 في مواناة التخريب والمساد  خامسًا   العمران الموري
   (ٕ)  اإلمسان المسلم النديد الملتزم جممظومة ال يم الُخُل ية والسلووية ادساً س
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من تطجي  مجادئ اإلسالم في السالم والسلم االنتماعي في الحياة  ويو ا تمّون الرسول 
 ولاا جأمر من ق  

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ}  :  ي للللللول تعللللللالى  

 .  [808]سورة البقرة:{ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

ومما يمجسي التمطن لص ، ين الدراسات االنتماعيلة والترجويلة سلتظل ل فلي ت لديري ل ماصلرة ملا 
يي إصلللالح ملللا فسلللد مللن فطلللرة اإلمسلللان ملللن تيلللويات  –لللم يلللتم إصلللالح المطريلللة فللي اإلمسلللان 

فلللللإ ا ملللللا تلللللم  -سللللللووية ، وانتماعيلللللة ، وترجويلللللة، وفوريلللللة، وسياسلللللية ، وامتصلللللادية ، وغيريلللللا 
اإلصلللالح، فإملللص سللليعدي ال محاللللة  إللللى المنلللاح فلللي دراسلللة الوامللل  االنتملللاعي والترجلللوي وفللل  

لخاللللدة ؛ وت لللديم الحللللول المانعلللة المعلللايير الواضلللحة والصلللحيحة والمسلللتمدة عللللى مللليم اإلسلللالم ا
 لميوالت الحياة االنتماعية المعاصرة   

 وق ي ول الح  ويو الاادي إلى سواء السجيل  
                                                              

 املبحث األول 
 يعىن انس  
 
 Social Peace    ى االجتًاعيه

 
ْلم   مسلالمون ،  السلم المسالم:  اؤِشلم ؤغة ، ت ول   يما ِسْلم لمن سلالممي ، وملوم سلِلم وَسل

    (ٖ)والتسالم   التصالح ، والمسالمة   المصالحة، وو لن امرية ِسْلٌم وَسْلٌم   وتسالموا   تصالحوا

، والسللللالمة ييضللللًا الجللللراءة مللللن  (ٗ) والسللللالمة يللللو ين يسلللللم اإلمسللللان مللللن العايللللة واا ى
مملللص تجلللري ، والسلللالمة  الصلللحة والعافيلللة، وينلللوز ين يولللون السلللالم نمللل  العيلللوب؛ ي لللال   تسللللم 

   (٘)سالمة
ظاار اليريعة والتزام ما يتى جص المجي  وج لن  واإلسالم من اليريعة   إظاار الخضوع واق

 ُيح ُن الدم وُيْسَتدفُ  المورو    
والصلحة ، والعافيلة  يما السالم فلاا عدة معاٍن ؛ وولاا تدل إلى معملى الجلراءة ، والسلالمة،

 من اآلفات   
ْلم المسلالم ، ت لول   يملا  ْلم   الصلح يعمث وي وَّر وُيمتح ويُوسلر ، والسِّل ْلم والسِّ والسالم والسَّ

 ِسْلم لمن سالممي   
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والِسالم والّسِلمة   الحنارة الصلجة ، وُسميت ِسالمًا ؛ اماا يجعد ييء في اارض ملن المملاء 
   (ٙ)الجتااوال ياب ؛ ليدتاا وص

لَّم   المرمللاة ، ويللي السللاللم التللي يرت للى علياللا ، ويللو مللن السللالمة، ان المللازل فللي  والُسلل
   (ٚ) الساللم ُيرنى لص السالمة 

اؤهددء ، داألمان ، داؤتصلاؤ،،   د : السلم االنتماعي جيان مماوموعلى ي ا ؛ فيمون لما 
 داؤبراءة من اؤعيدب ، داؤتعايش باؤعدل، داؤمشاداة داؤحرية ، داؤلرامة اإلفشافية . 

وعللى يل ا ، فللإن السللم االنتمللاعي ُيعلد مللن الضلرورات التللي يمجسلي تح  اللا، و للن لمعالنللة 
ن اإلمسلان يلو العمصلر والمحلور الل  ي ملن يلأمص ين الميوالت التي زعزعت وحدة المنتمل ، واق

 يرتجط م  جمي نمسص ؛ و لن للتسلب على سائر الميوالت المتعل ة جاليأن االنتماعي   
وتندر اإليارة إلى ين فالسمة االنتماع يعتمدون غالجًا عللى التأملل الملسلمي والمظلر الع للي 

ض المنللرد ، ويعللالنون المسللائل العامللة جطري للة ت ديريللة ، والللجعض مللمام يتنللص محللو تعللديل جعلل
 النوامب االنتماعية    وثمة هخرون يعتمدون على االست راء لح ائ  االنتماع اإلمسامي ويو ا  
يملللا علملللاء االنتملللاع اإلسلللالمي فليسلللت يجحلللاثام ودراسلللتام االنتماعيلللة ت لللوم عللللى الملسلللمة 
والع ل والتحليل المظلري المنلرد ، جلل يعتملدون عللى مرنعيلة ملماج الوتلاب والسلمة فلي معالنلة 

ا االنتمللاع اإلمسللامي وسللالمتص، ومللا يمللص يعتمللد المللماج المتوامللل فللي معالنللة وللل ينزائللص مضللاي
 المتصلة جالحياة االنتماعية للماس   

لم االنتمللاعي،  مة يلو الل ي ي لوم جوضلل  ااسلس وال واعلد للِسل فلإ ا ملا ولان ملماج ال للرهن والّسل
ع اإلمسلامي ، فإملص ملن المعولد ولسائر الموضوعات االنتماعية التي لاا ارتجاط ج ضايا االنتملا

سيتسم جالثجات واليمولية والعدل والتسامح ؛  لول يمص يعتمد على ال يم اإلسالمية الثاجتلة، فيولون 
صلللالح لولللل زملللان ومولللان ماملللا تسيلللرت الظلللروت وااحلللوال ، ان مصلللدر ال للليم يلللو وحلللي ق 

ل، والمظر، وت لديم الحللول سجحامص وتعالى ؛ وي ا جال ين سيساعد علماء االنتماع على التحلي
جيول يخالمي يستمد على الثواجت اليرعية م  مراعلاة التسيلرات االنتماعيلة ، والجيئيلة وغيريلا ، 

 جعيدًا عن المظريات الملسمية وتع يداتاا  
وملا مللن يللن ، فلإن التسيللر االنتمللاعي ُيعللد ملن ييللم الموضللوعات التلي وامللت محللور ايتمللام 

لتحللول فللي يممللاط الحيللاة االنتماعيللة ، والسلللون االنتمللاعي ، مللن علمللاء االنتمللاع ؛  لللن ين ا
 يأمص ين يعدي إلى التسير الث افي ، وزعزعة الحياة االنتماعية  

ولعلل التسيلرات االنتماعيلة اليلوم يخل ت صللورة ملن صلور التسيلرات السلريعة ال الجطيئلة فللي  
د، وي   التسيرات تلمعوس هثاريلا ظل وسائل اإلعالم الحديثة ، وفي ظل الت دم التومولوني الندي

على اإلمسان ، والخطورة يو التسير الموري ال ي ُيعد يحد مصادر التسيلرات االنتماعيلة ،  للن 
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ين التسير الموري الممحرت المخالت للثواجت اليرعية، رجما يعدي إلى زعزعة التعايش السللمي، 
 وزعزعة التواف  االنتماعي داخل المنتم  الواحد   

: مللن شلللم  يي اإلسللالم يفضلللل مللال ! قيللا رسللول    مللالوا مللال    جللي موسللىعللن ي -
  (ٛ)اؤمشلمدن من ؤشافه ديده

: اؤمشللم ملن شللم اؤمشللمدن ملن ؤشلافه  ملال رسلول ق      ملال  عن يجي يريلرةو 
   (ٜ)ديده ، داؤمؤمن من أمفه اؤفاس  لا دما هم دأمداؤهم

 -مللا يللعدي إلللى السلللم االنتمللاعي ، والتوافلل  االنتمللاعي ؛ فاللو  إن فللي تونيللص الرسللول 
يونللللص محللللو مماللللوم السلللللم واامللللن فللللي الللللدماء واامللللوال سللللواء وللللاموا يفللللرادًا يو  -عليللللص السللللالم 

 نماعات 
وجا ا سييعر المسلمون جاامن االنتماعي ، والتويت السللمي ، جعلد إزاللة يسلجاب الخلالت، 

ماتلللة الصلللراع ، فيتح للل  علللن   للللن التمميلللة االنتماعيلللة، وولللل ملللا للللص ارتجلللاط ج ضلللايا المنتمللل  واق
 والتممية االمتصادية وغيريا  

 
 املبحث انثاني 

 أصىل انسهى االجتًاعي
 

 أوالً : انعدل املطهق 
مما ال ين فيص، فإن العدل من ال يم السامية والعظيمة التي ناء جاا اإلسالم ، ويو يحد     

 م ومات الحياة جوافة ييوالاا من يسرية ، وانتماعية، وامتصادية ، وسياسية  
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}:  ي ول تعالى   

ويوايد العدل في   [90]سورة النحل: {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 ال رهن وثيرة  

 والعدل إمما ناءت جص ول الرساالت السماوية ، ي ول تعالى       
]سورة   ڦ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }

 . [85احلديد:
ل د مرر ال رهن الوريم جأن العدل ح  وانب التطجي  ، ولو على الممس يو الوالدين    

 واامرجين، دون ين يوون في الممس يوى يو محاجاة احد  
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 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :  ي ول تعالى    

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . [915]سورة النساء:     چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 
سلللون ومللا مللرر ال للرهن العظلليم التعامللل  جالعللدل ملل  مللن ي لل  عللليام الللجسض والوراييللة ويللو 

 حسن تحيا جص اامة ويو يمرب للت وى، وي ا ما تحلى جص المسلمون امتثااًل لتونيص ال رهن الوريم 
 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} مال تعالى      

 . [8]عٛسج اٌّائذج:  {     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷
وممللا يمجسللي مولللص ، فللإن االسللت امة والت للوى التللي يتحلللى جاللا المسلللمون نعلللتام ييللاًل لتحمللل 
يمامة تطجي  ميم العدل ومجادئص رغم ما يوتمت الممس اإلمسامية من حب وجسلض ويلوى ، ااملر 

 ال ي يعود على ثجات ال يم ، وعدم االعترات جمسجية ااخال    
ن يالن اامم يوون جاختالل العدل ، و لن     وما ورد في السمة ما يدل على مجدي العدل ، واق

 في مصة يسامة جن زيد م  المرية المخزومية  
، زوميللة التللي سللرمت مخييماللم يللأن المللرية ال   ين مرييللاً  -رضللي ق عماللا  –عللن عائيللة    
ب رسلول ق سلامة جلن زيلد ِحل ينترئ عليص إال من ي  ل ف الوا من يولم فياا رسول ق   ف الوا 
  ، ف لال، فولملص يسلامة   إفمللا ف لال، ثلم ملام فاختطلب  ؟ أتضلث  فل  حلد ملن حلددد ه  :

نا شلرق فليهم اؤ لعيو  أ لك اؤنين من قبللم أفهلم للافدا إنا شلرق فليهم اؤضلريو ترللده ، داق
   (ٓٔ) ؤقطعت يد ا أقامدا  ليه اؤحد ، دأيم ه ؤد أن فاطمة بفت محمد شرقت

ونعلالا ، فيالا   يملص ملال  يفلاء ق خيجلر عللى رسلولص فلأمريم رسلول ق ،  عن ناجرو 
ثلللم مللال  يلللا معيللر اليالللود يملللتم ، عللليام  (ٔٔ) فجعللث عجلللد ق جللن رواحلللة فخرصلللاا، جيمللص وجيلللمام

وللليس يحململلي جسضللي إيللاوم علللى ين ، وولل جتم علللى ق ، متلللتم يمجيللاء ق  ،يجسللض الخللل  إللليّ 
ن يلئتم فللي، فلإن يلئتم فلولم ، من تملر (ٕٔ)  سْ وَ مد خرصت عيرين يلت ، يحيت عليوم   ،واق

ين   ف للال يجللو الزجيللر، (ٖٔ)فللاخرنوا عمللا،  مللد يخلل ما ،  جالل ا مامللت السللماوات واارض   ف للالوا
مللال  ال ت لللروا فللي نزيلللرة  ان رسلللول ق ، إممللا يخلللرنام مماللا جعلللد  لللن، عمللر جللن الخطلللاب

  (ٗٔ)العرب من ليس مما يو مال  من ليس من المسلمين
دل الحديث على ين عجد ق جلن رواحلة للم يظللم اليالود رغلم وراييتلص لالم، ويلي صلورة ملن  

 صور العدل التي يحت ى جاا   
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ئص ومولام   جا ا مامت السموات واارض ، اعترات وديية ممام عللى عداللة اإلسلالم ومضلا
 الممصت جح ام   

 ومما يمجسي  ور  ، فإن من صور العدل  
  ١ِضاْ هللا فٟ األسعأ ــ   

والندير جال ور، فإن العدل إمما يو ميزان ق تعلالى فلي اارض، جلص يسلتمر عملران اللدميا 
وترت ي الحياة جنوامجاا المختلمة ؛ امص عدل متنرد من العاطمة والمحاجلاة ، فلال يتلأثر جحلب يو 

 ُجسض، ل ا ف د جدي العدل وما في سورة المساء جالممس  
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} مللللللللال تعللللللللالى 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . [915]سورة النساء:{ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ٻ ٱ}:ف لال تعلالى جالموازمة جين ح  ممسص وح  رجص ، وح و  غير ،ف د يمر المسلم 

 .  { ٺ ٺ     ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ
ال ي نار   ، لما مال اجي الدرداء سلمان المارسي  يظار  لن حين ييد رسول ق وما 

على ح  زونتص جترواا ، إ  إمص وان يوثر الصوم وي يم الليل ، فوان في  لن ت صير تنا  
إن ؤربك  ليك حقًا دؤفثشك  ليك حقًا ، دأل لك  ليك حقًا، فأ ِط ؤلل ني ييلص ، ف ال لص  

 «صذق سلمان» فأتي الىثي ملسو هيلع هللا ىلص، فزكش رلك له، فقال الىثي ملسو هيلع هللا ىلص:، حق حقه
(ٔ٘)  

يرسى مواعد المساواة والعدل، فمي عصر السيرة المجوية ، وفي  وما ُيالحظ  ين الرسول   
يسوي صموت الم اتلين ج ضيب يحملص ومد وخز جص رنال وان  غزوة جدر يخ  الرسول 

متأخرًا عن الصت مائاًل لص  استو يا سواد ، وييار إليص جال ضيب ال ي يحملص فأونعص دون 
إال ين يويت لص  مصد ، ف ال الرنل   يونعتمي يا رسول ق ! فما وان من رسول ق 

لي جلص  الرنل يموب على موض  نسمص موضعًا من نسمص وي ول لص   ال صاص ، فنعل 
ِا ؼٍّه ػٍٝ ِا طٕؼد؟ فماي: ؼؼش ِٓ أِش اَّلله ِا لذ ذشٜ، ٚخش١د  :ٌٗ سعٛي هللا  فماي

ٚواْ طٍّٝ اَّلله ػ١ٍٗ ،  ٚأْ أػرٕمه،  اٌمرً، فأسدخ أْ أوْٛ آخش ػٙذٞ ته أْ ٠ّظ ظٍذٞ ظٍذن

ٜ اٌظفٛف ٚوأّٔا ٠مَٛ تٙا اٌمذاغ ّٛ ٚعٍُّ ٠غ
 (ٔٙ)  

  املساواة أياو انقانىٌ ــب 
ولعل من صور العدل الم يلة ، ما سلنلص التلاريخ ملن مصلة يميلر الملعممين عللي جلن يجلي 

 م  الرنل المصرامي وف دامص لدرع الحرب ، وحضوريم منلس ال ضاء   طالب 
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فأمجللل جللص إلللى ، درعللص عمللد رنللل مصللرامي   ونللد علللي جللن يجللي طالللب  مللال ، عللن اليللعجي
ريح لللو وللان خصللمي ومللال  يللا ُيلل، ريح مللال  فنللاء علللي حتللى نلللس نمللب ُيللريح يخاصللمص، ُيلل

يللايم فللي طريلل   ومللد مللال رسلول ق، مللا نلسللت إال معللص، ولوملص مصللرامي  مسللماً    " إ ا ومللتم واق
فاضللطرويم إلللى مضللاي ص، وصللسروا جاللم ومللا صللسر ق جاللم مللن غيللر ين تطسللوا " ثللم مللال  يلل ا 

ال يللريح للمصللرامي  مللا ت للول فيمللا ي للول يميللر المللعممينل ف للال ولللم يجلل  ولللم ييللب، ف لل الللدرع درعللي
 ، ومللا يميللر المللعممين عمللدي جوللا ب، فالتمللت يللريح إلللى علللي ،  مللا الللدرع إال درعللي المصللرامي

، ملالي جيملة، ف ضلى  ريحيصلاب ُيل  وملال ، ف ال  يا يمير المعممين يل من جيمة ل فضحن عللي
ف للال  يمللا يمللا فأيللاد ين يلل   ، ثللم رنلل   اً ي وميللى خطللجاللا يللريح للمصللرامي، مللال فأخلل   المصللرام

ن ال إللص إال ق وييلاد ين يمجياء، يمير المعممين يدميمي إلى ماضيص ي ضلي عليلص، ييلاد ايحوام ا
، اللللدرع وق درعلللن يلللا يميلللر الملللعممين اتجعلللت النللليش ويملللت ممطلللل  إللللى  عجلللد  ورسلللولص محملللداً 
   ، وحملص على فرس يما إ  يسلمت فاي لن ف ال    ور افخرنت من جعيرن ا، صمين

  (ٚٔ)مال اليعجي  فأخجرمي من ره  ي اتل الخوارج يوم الماروان   
إن ي   الرواية ويمثالاا تعطي تصورًا رائعًا عن الجعد الح ي ي للعدل المطل  المايمن على 

  مادة العالم اإلسالمي ماما اختلمت اانماس ، واايوال، وااديان والم ايب 
ومن يما تتح   الورامة اإلمسامية ، فيعيش الماس في يمن ويمان، وفي مساواة يمام ال امون ،    

 فال ورامة في ظل العمصرية والتمييز جين الماس  
ومملللا يودتلللص مصلللادر التلللاريخ والسلللير ين اجلللن يميلللر مصلللر عملللرو جلللن العلللاص تسلللاج  مللل  
مصرامي فسج ص ، فما وان من اجن اامير إال ين يضلرب المصلرامي وي لول للص   خل يا مملي ويملا 
اجن ااورمين ! فايتوى المصرامي عمد يمير المعممين عمر المارو  ، فاستدعى يمير الملعممين 

جمللص ، فلمللا حضللرا جللين يللدي يميللر المللعممين ، طلللب ين يضللرب اجللن ااميللر عمللرًا يميللر مصللر وا
 ، فلوق ل ملال يملس  فضلرب فنعل يضرجص جالسوط وي ول عمر  اضرب اجن ااورمينجالسوط ، 

   ل د ضرجص ومحن محلب ضلرجص، فملا رفل  عملص حتلى تمميملا ين يرفل  عملص، ثلم ملال عملر للمصلري
ت مملص، ف لال َ دْ تسلر المعممين إمما اجمص ال ي ضرجمي ومد ااصم  على صلعة عمرو، ف ال  يا يمي

مال  يا يمير الملعممين للم يعللم وللم  ل ومد ولدتام يمااتام يحراراً  الماس تعجدتمعمر لعمرو  م  وم 
 . (ٛٔ)يأتمي
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 ج ــ املساواة يف اندياء فًا دونها 
وملللا ملللررت السلللمة المجويلللة المسلللاواة جلللين الملللاس فلللي اللللدماء ، وين يولللون حومالللم فيملللا دون 

 الدماء سواء   

 يلد ويلمَماَل   اْلُمْسِلُموَن َتَتَواَفلُأ دملاُعُيم،  َعِن المَِّجيِّ ،  رضي ق عماما جاسع ناج نع  -  
  (ٜٔ)  َيْمَصاُيمْ ، َوُيَردُّ َعَلى دمايميَ  متامج  سعى، ي وايمس نم لىع

الدماء ، فونب  يجين النمي  ف  سوى، وما دل الحديث على المساواة جين الماس نميعًا 
  ين يوون حومام فيما دون الدماء سواء

، د لجعضام من جعضوال وَ اص دماعيم متوافئة في ونوب ال ص، ين يحرار المسلمين وما 
ن و  ،ونب ال صاص على ماتللص فإ ا وان الم تول وضيعاً  ،ال يمضل ممام يريت على وضي   اق

  د عمص يرفصس ط ال وَ لم يُ  وان يريماً 
يريد ين العجد ومن وان في معما  ملن الطج لة اللدميا والمسلاء ، (يشعا بنمتهم أدفا م :)  ومولص   

   (ٕٓ)نواريم ولم تخمر  متام يوالضعماء ال ين ال نااد عليام إ ا يناروا وافرًا يمض
يريلد السلرية إ ا خرنلت ملن العسلور فسمملت يجعلدت فلي (  أقصا م ا ل ردُ ديُ )   ومعمى موللص

ان جللص ، تللرد مللا غممللت علياللا وعلللى العسللور اللل ي خرنللت ممللص، خروناللا فللي  لللن ولللم تجعللد 
  (ٕٔ)وصلت إلى ما وصلت إليص

إن العللدل وسللائر يحوللام اليللريعة اإلسللالمية يرسللت مجللدي توللافع المللرص ، و لللن مللن يللأمص ين 
يزيل المنوات المتزايدة جين الماس ، ان التماوت الطج ي رجما يدى إلى يعور الضلعماء جلالتاميش 
واإلحجاط ؛ اامر ال ي يعدي إلى ظايرة التطرت واليعور جالظلم وردة فعل لملا يعييلص الجعسلاء ، 
ويووملللوا فريسلللة اصلللحاب المولللر الممحلللرت ويلللم ملللد يئسلللوا ملللن الحيلللاة جسلللجب ملللرارة الظللللم ومسلللاوة 

 الحرمان   
ومن يما يمجسي االتنا  إلى حوم ق ورسولص ؛ و للن ملن ينلل إعلادة الح لو  إللى مسلتح ياا ، 
والعمل على تح ي  مجدي المساواة في اامة اإلسالمية ، ، وجالتالي تتح ل  الحيلاة الوريملة والعادللة 

 للماس فيعييون جسالم   
  االحتاد ونبذ انفزقت ثانيًا :

مرمللة مللن ييللم يصللول وم ومللات السلللم االنتمللاعي ، ومللد حللث ُيعللد موضللوع االتحللاد ومجلل  ال
 ال رهن الوريم والسمة المجوية على  لن في مواض  عدة ، فمن  لن  
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} : مولللص تعللالى

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 . [901]سورة آل عمران: {گ گ
مثللل    وفللي السللمة   عللن المعمللان جللن جيللير رضللي ق عمامللا ، مللال   مللال رسللول ق     

اؤمؤمفين ف  تداد م دتراحمهم دتعاطثهم لمثل اؤجشد إنا اضتلا مفه   د تدا ا ؤله شلا ر 
   (ٕٕ)اؤجشد باؤشهر داؤحما

والعطت إ ا انتمعت في المعممين فاي جال ين تدفعام إلى إن صمة المودة والرحمة 
االتحاد ، ومج  الخالت ، خصوصًا إ ا عرفما ين ال رهن الوريم  م االختالت ، ومدح االتما  

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې    ۉ} ف ال تعالى  واالتحاد ،

 . [99]سورة يونس: {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 
: ) إن اؤملؤمن ؤلملؤمن لاؤبفيلان يضلد ملال  ، عن المجي  وفي السمة   عن يجي موسى 
   (ٖٕ)بع ه بع ًا (، دضبك أصابعه

يدل الحديث على ترغيب المعممين في ين يووموا متحدين ومنتمعين غير متمرمين ، ويجص 
عليص الصالة والسالم اتحاديم وانتماعام جالجميان ال ي ول نزء مملص ييلد جعضلص جعضلًا، ومّثلل 

 ويو وماية عن ال وة واالتحاد ، والتماسن والتراجط    جتيجين ااصاج  
يلمللت مظللر المللعممين إلللى اتحللاديم ، ملل  ونللوب ميللروعيتاا ، ولعللل فللي فرضللية الصللالة مللا  

وونوب ياود صالة النمعة ، مما يزيد  لن من ريد الماس محو مماوم االتحاد ال ي يدعو للص 
 .  اإلسالم

وجا ا الوفا  واالتحاد سيح   المسلمون مممعة منتمعاتام جالعلم الماف  والعمل الصالح ، وما 
 يدف  عمام الخ الن والخوت ، فيوتسجوا ييجة اامم، وسييعرون جاامن االنتماعي والث افي   

 پ ٻ ٻ } : ف لال سلجحامص. ل ا ، ف د حل ر ال لرهن الولريم ملن التملازع  و يلاب ال لوة   

 . [64]سورة األنفال: {ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
فالملزاع مدعاة للميل و ياب ال وة ، فإ ا ما  يجت موة المسلمين االمتصادية والعلمية 
والعسورية والسياسية ، وغير  لن، حل جام الاوان والخ الن ، وصار من السال السيطرة 

 عليام من مجل يعدائام  
ي  ، وما من ين فإن استمرارية الملزاع والمرمة من ااسجاب المعدية إلى الميل ال ر 

واالمايار الحضاري ، ولما يوايد من تاريخ يمتما اإلسالمية في  ياب ينزاء من حضارتما 
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اإلسالمية  وما يصاب اامة من حزن ويوان جضياع حضارة اامدلس مما نعل ملوب 
 المسلمين تئن وتمتلئ حزمًا ويسمًا   

 
 حل باإلسالم ( :ومما قاله أبو البقاء يف قصيدته املرثية ) باكياً ما           

ووووو  الَبيَضووووواء    احلَنيف يَّووووو     تَووووووب      أسووووو  م 
لوو    ل ف وورا    بَووو    َكوووما= َأَسوو    َهيَمووا اإل 

 ن  
 

لوووووووو    ل ف وووووووورا    بَووووووووو    َكوووووووووما   َهيَمووووووووان   اإل 
أَقووفَ   قَوود  خال يَو    اإل سوم    مو َ  د يوار    َعول  

 ع مووووووووووووووووووووووووووووران   بووووووووووووووووووووووووووووال  فر   َوََلووووووووووووووووووووووووووووا َرت
 

 ع مووووووووووران   بووووووووووال  فر   َوََلووووووووووا أَقوووووووووووَفَرت  قَووووووووووود 
د   َحيث    َساج 

فوو  موا َكنائ س صاَرت َقد امل
 وصووووووووووووووووووووووووولبان   نَوووووووووووووووووووووووووواق يس   إ ّل   يووووووووووووووووووووووووو   َّ 

 

 وصووووووووووووووووووووولبان   نَوووووووووووووووووووووواق يس   إ ّل   فويووووووووووووووووووووو   َّ   
َحاريوووووو    َحوووووووّ   

ووووووَدة   َوهوووووو َ  تَب وووووو  امل    جام 
 

 عيوووووووووَدان   َوهووووووووو َ  تَووووووووووب   الووووووووووَمناب ر   َحووووووووووّ   
ووو  الَقلووو    ذوبيَووو  ذاَهووو  ل ووووم ل       َكَموووود   م 

 
  (86) َوإ ميووان   إ سووم    الَقلوو    فووو  كوووانَ  إ ن  

 
 ہ ہ} :  ل د ح ر ال رهن الوريم مما ستعول عمص الملزاعات من فرمة واختالت، ف ال

سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة آل ] {﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 .  [905عمران:

ويل ا ملاال  –ال سمح ق  –ولعل في استمرارية الملزاعات ما يمتج عماا تووين مظام طج ي 
لسلللاء  ممللل  عصلللر الرسلللالة ؛ إ  ولللان سلللائدًا فلللي النزيلللرة  يرضلللا  اإلسلللالم ، جلللل يعللللن رفضلللص واق

ن امطملللاء نلللل وة العصلللجية والعمصللللرية جلللين المسلللللمين تعتجلللر مللللن يعظلللم اإلمنللللازات  العرجيلللة، واق
 ااخالمية والحضارية   

" ؤيس مفا من د ا إؤا  صبية ، دؤيس   ملال   ين رسول ق  عن نجير جن مطعم    
   (ٕ٘) فا من قاتل  لا  صبية ، دؤيس مفا من مات  لا  صبية"م

فاو عليص الصالة والسالم يلسي مماوم العصجية والتمييز العمصري مم  يوثر من يرجعة عير 
مرمًا من الزمان مجل إعالن ال وامين الدولية إللساء العصجية والتمييز العمصري التي تجمتاا ااملم 

 المتحدة في العصر الراين ، والتي ال تزال تعامي مماا العديد من دول العالم اليوم   
ومن المالحظ ين الجعض من المث مين يجحث عن صيغ ومملايج لمعالنلة التلديور االنتملاعي 
وغيلللر  ، ورجملللا يتنلللص اللللجعض إللللى إينلللاد جلللرامج وصللليغ متلللأثرة جالحيلللاة السرجيلللة   جيمملللا يعتملللد 
المنتم  اإلسالمي على ااحوام اليلرعية، واآلداب ، وااخلال  ، والرحملة ، والملودة، والمحجلة، 

 وليس على االستحوا  واامامية   والتعاون
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ومللا ين لح للو  ق سللجحامص وتعللالى يللرطًا يساسلليًا ي للوم جأدائللص  المسلللمون ، وعمدئلل  يميللأ لللدى 
 اافراد مماوم التممية االنتماعية، والتسيير محو اافضل  

لللل ا ، سللليتولد ملللن ممالللوم حريلللة المولللر اإلسلللالمي والتمويلللر وفللل  الرعيلللة اإلسلللالمية، تأسللليس 
عسسللات الخيريللة واالنتماعيللة والترجويللة ، لترت للي جالمللاس محللو االسللت امة والرغجللة فللي الجمللاء الم

 والتطوير والعيش الوريم 
للل شلىما ملن اؤفلاس  ليله صلدقة ، للل   )  ملال   ملال رسلول ق  عن يجلي يريلرة    

فتحملله  ، دُتعلين اؤرجلل فل  دابتله تعلدل بلين اثفلين صلدقة -قلال   -يدم تطل  فيه اؤضمس 
 ليها أد ترف  متا ه صدقة، قال: داؤللملة اؤطيبلة صلدقة ، دللل  طلدة تمضليها إؤلا اؤصلىة 

  (ٕٙ)(  صدقة ، دُتميط األنى  ن اؤطريق صدقة
يمثللللل مماللللوم الللللتالحم ، والتوافللللل االنتمللللاعي،  والتعللللاون ، وللللليس   إن حللللديث الرسللللول 
 االستئثار جاايياء   

وعليللللص ، فالحريللللة حليللللة اإلمسللللان وزيمللللُة المدميللللة ، فياللللا َتممللللو ال للللوى وتمطللللل  الموايللللب ،      
وصلللوجاا تتنلللص فضلللائل الصلللد  واليلللناعة والمصللليحة جصلللراحة ااملللر جلللالمعروت والمالللي علللن 

  (ٕٚ)الممور ، وتتالمح اافوار وُتوِر  يفمان العلوم
وجاللا يللدرن الملللاس مجللادئ اإلسللالم ، وعصلللر الرسللالة ، وملللا امطللوى عليللص ملللن ملليم ومملللاييم    

وجعجللارة يخللرى، رجمللا ال يتح لل  الماللم اليللامل  –سللج ت اإليللارة إلياللا  –ميللرمة وموامللت سللامية 
لعصر الرسالة ، وسيرتص عليص الصالة والسالم إال جاستعمال وممارسة وتح ي  مجدي الحريات في 

عاصللرة ، ال ين يللتم  لللن عللن طريلل  النامللب المظللري فحسللب، ان النوامللب المظريللة الحيللاة الم
لمماللللوم الحريللللة ال تحمللللي الح للللو  ، وال يح لللل  السلللللم وال التسللللامح ، وجالتللللالي تصللللجح الحيللللاة 

 االنتماعية للماس متعثرة في نوامجاا اإلصالحية وغيريا   
 ثانثًا : احلزيت وانكزايت اإلنسانيت 

فعل اإلفشلان ؤملا يريلد فعلله بترادتله اؤناتيلة بعيلدًا  لن  لغدط او لرين ، أد اؤحرية :     
 إيقاع اؤ رر بهم .

ناء اإلسالم ليحرر اإلمسان تحريرًا تامًا ملن عجوديلة المخلوملات ، وملن ميلود اليلرن ، فأورملص 
 جالع لللل والللل ي جواسلللطتص يوتيلللت الح ي لللة والحريلللة ، ويلللو يداة التمويلللر الوتيلللات يسلللرار الحيلللاة
جداللص جلالعلم ، وملن اليلرن إللى  والوون، ويول توريم ل مسان يو دفعص لتحرير ع لص من النال واق

 حرية التوحيد 
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يلو ين اإلسلالم يملر حريلة الع يلدة الديميلة داخلل المنتمل  اإلسلالمي ، وال  : حزيـت املعتقـدأيا 
 ُيور  يحٌد على دين معين دون هخر  

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی}  : مال تعالى 

 [854البقرة:]سورة  {جخحخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت
ومضمون اآلية ُيميد ين من ح  اإلمسان ين يحتمظ جديمص ييًا ولان موعلص ، إال ين ق تعلالى ال 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}  :  ي جل من ااديان سوى دين اإلسالم الخاتم    ف لال سلجحامص

 . [85]سورة آل عمران: {چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
ن دل على     وي ا في الوام  مما يثير الديية واإلعناب لدى الممصمين من غير المسلمين، واق

يلليء فإمملللا يللدل عللللى سلللمو الحضللارة اإلسلللالمية التللي يعلملللت  للللن مجللل يرجعلللة عيللر مرملللًا ملللن 
 الزمن 

للل ا ، فلللإن حريلللة المعت لللد عملللد المسللللمين إمملللا يللي محلللدودة جملللا نلللاء جلللص اإلسلللالم ملللن يحولللام  
يرعية، فإ ا ما خرج المسلم من يحوام اليريعة، ف د خرج من المطرة السليمة ، و يب جعيدًا إلى 

 حالة متأثرة جالحرية المطل ة ، وجالتالي دخل في تأثير الحياة الملسمية والمادية  
ق عز ونل لنامم وثيرًا من النن واإلمس جسجب تعطيل حواسام، فأصجحت ملوجام  ل د توعد 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  } : ف للال تعللالى  ال تم للص ، ويعيللمام ال تجصللر ، وه اماللم ال تسللم ،

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 . [979]سورة األعراف: {ڄ ڦ ڦ ڦ
دران، ويورمص جالع ل ال ي  ل د ممح ق اإلمسان حواس  المعرفة من سم  ، وجصر ، وفعاد ، واق

يو مماط التوليت ، ودعا  إلى العمل في ينواء الحرية جيرط العلم واليعور جالمسعولية ِحيال 
 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}  :  ف ال سجحامص  لن،

 .  [14]سورة اإلسراء:  {جئ
  ؼش٠ح اٌرفى١ش 

والتمويللر فللي يصللول اليللريعة علللى حريللة الموللر  ميللأ المنتملل  اإلسللالمي فللي تاريخللص الطويللل
اإلسللالمية ، اامللر اللل ي سللاعد فللي ميللوء المللدارس الم ايللة واآلراء الم يجيللة ، وولل ا فللي سللائر 

االختيللار عللن الموافلل  والمخللالت ، ولللم يمللمعام  العلللوم ، جللل وفللي مظللام الحوللم ممللا سللاعد فللي
  (ٕٛ)اختالت الملزعات والمحل



  م 2017   –اذار –/ الدنة الحادية رذر  44/ العدد 13مجلد ال                        

 
37 

إن المنتمعللات اإلسللالمية يمجسللي ين ي للوم يفراديللا علللى مجللدي التمويللر السللديد، واينللاد الحلللول 
 لميوالت التموير المسلوط ، واتخا  المماج ااموم والمستمد على يموار رسالة اإلسالم الخالدة 

جلاع ومما يمجسي التمطن لص ، ين اإلسالم دعا الملعممين إللى ممالوم االتجلاع، وجلين لالم ين االت 
 يوون للمور ال لحامل المور  
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :  ي لللللللللللللللللللللللللللول تعلللللللللللللللللللللللللللالى

  [98]سورة اجلاثي :{ ڻۀ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ } :  وي للول فللي موضلل  هخللر   

   [957]سورة األعراف:{ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 وتاب ق تعالى  مت ومددت جالت ليد ااعمى  وثمة مواض  من 
 :  ي للول سللجحامص والوانللب علللى المللرء ين يميللي سللويًا علللى طريلل  المللور ال مموجللًا علللى وناللص،

 . [88]سورة امللك:{ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}

وما من ين فإن ق سجحامص ّجين خطر االمحرات إ ا تمحور الملاس حلول اايلخاص دون ملا  
]سوووووورة { ۇئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} :  ف لللللال ، يلللللرع ق
  [19التوب :

ال    وما مددت السمة و لن جالت ليد واالتجاع ااعمى ، فعن ح يمة، ملال  ملال رسلول ق    
ن ظلملدا ظلمفلا ، إن أحشن اؤفاس أحشلفا : تقدؤدن، تلدفدا إمعة   ،دؤللن دطفلدا أفثشللم ، داق

ن أشاءدا فى تظلمدا ، إن أحشن اؤفاس أن تحشفدا    (29)داق
والنللدير جاللل ور ، فللإن اإلسللالم دعللا إلللى الجللراءة مللن المعللل المخللالت ال مللن صللاحجص ، ف للال 

 .[894]سورة الشعراء:{ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :  سجحامص مخاطجًا رسولص 

َ ْمًجلللا فَلللال َتُووُملللوا يَْعَواًملللا  اً َيخلللاُوم َماَرفللل ييلللتمِإَ ا ر ملللال    وفلللي السلللمة ، علللن اجلللن مسلللعود    
ِص َتُ ولُللوا َيِطاِن َعَلْيل   حمللدَفِإمَّللا َيصلَحاُب م عافيلة ،ال ق واسلل لوللن، و عملصال اللاللم ، اخلِز  الم  الل ِلْلَيل

 ْيًئا َحتَّللى َمعلَللم َعلَللى مللا ي يفلل  للولال م ومللا ِتَم للل وتمللَيحللد َيلل َعِلْمَمللا َيمَّللُص مَللْد خيللر، ج ص، فَللِإْن ُخلل
ْن ُخِتَم َلُص جي َيَصاَب َخْيًرا   (ٖٓ)ِخْمَما َعَلْيِص َعَمَلصُ  رٍ ، َواِق

وي ين يجلللا اللللدرداء ملللر عللللى رنلللٍل ملللد يصلللاب  مجلللًا ، فولللاموا يسلللجومص ، ف لللال   يرييلللتم للللو ورُ 
ملال   فلال تسلجوا يخلاوم ، واحملدوا ق   وندتمو  في مليب ، يلم تووموا مستخرنيصل ملالوا   جللى 

  (ٖٔ)ال ي عافاوم ، مالوا   يفال تجسضصل مال   إمما يجسض عملص ، فإ ا تروص ، فاو يخي
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المماج ال ي سار على مموالص الصحاجة الورام ، فحرٌي جما ين مسير جا ا المماج  ي ا يو
 ال ويم 

    حزيت انقىل
 إن حرية اؤقدل    اؤتعبير بما يريد أن يتللم به اإلفشان، بشبب دداع فطرية .    
وثملللة يسلللس تضلللجط لسلللان الملللرء جملللا يريلللد ين ي وللللص ولللالوازع اللللديمي وااخالملللي ، وملللن يملللا   

رياديم إلى ال ول وف  ااخال  الحسمة ، ووف  ملا نلاءت  يحرص اإلسالم على دف  الماس واق
، فلليس ملن الممطل  ين ي لول اإلمسلان ، الجاطلل ، يو ي لول ملا  جص تونياات الرسول الوريم 

يو السيجة يو المميمة يو االتاامات ، يو مير المتمة ويوون  لن من الحريلة ،  يعدي إلى الو ب
 جل يمجسي ين ت وم معايرة الماس جاللطت وال ول الحسن  

 [81]سورة البقرة: {ۈئ   ى ې ې }  :ي ول تعالى  
إال حصلا د  ، أد  للا مفلا ر م ، د ل يلب اؤفاس ف  اؤفار  للا دجلد هم"    وي ول 

   (ٕٖ)"  أؤشفتهم
 إلى ي ا المعمى ج ولص   ل ا ، ونب الصد  ، ويال ي ول المرء إال خيرًا ، ف د يريد المجي 

 ،دمن لان يؤمن باهلل داؤيدم او ر ، فليقل  يرا أد ؤيصمت ،من لان يؤمن باهلل داؤيدم او ر
  (ٖٖ) فليلرم  يثه ،داؤيدم او ردمن لان يؤمن باهلل ، فى يؤن جاره 

ن الجللر ياللدي إلللى النمللة ، وحلل ر مللن  ومللا يريللد  إلللى ين الصللد  ياللدي إلللى الجللر ، واق
ْدَق ي   " الو ب ال ي يعدي جصاحجص إلى المنور ثم الاالن ،  ف ال   هدي إؤلا اؤبلر،ِإنَّ اؤصِّ

ن اؤبلر يهللدي ن اؤرجللل ؤيصللدُق حتلا يلللدن د  ،ِإَؤللا اْؤَجفَّلةِ  داق ن اؤللنب يهللدي إؤللا د ،  صللديقاً اق اق
درِ  اؤثجللدر ِدي ِإَؤللا اؤفَّللارِ  ، اْؤُثُجلل دَر َيْهلل نَّ اْؤُثُجلل َل َؤَيلللِنُب َحتَّللا ُيْلتَللَب ِ ْفللَد ِه ، َداِق نَّ اؤرَُّجلل َداِق
  (ٖٗ)َلنَّاًبا

مللن    ولعلل مللن مظللاير حريللة ال للول فللي اإلسللالم حريللة ال للول فلي تسييللر المموللرات، مللال 
فليغيره بيده ، فتن ؤم يشتط  فبلشافه ، فتن ؤم يشتط  فبقلبه ، دنؤك أ عو رأى مفلم مفلرًا 

  (ٖ٘) اإليمان
،  يحةاؤلدين اؤفصلومن حرية ال لول حريلة المصلح للمسللمين ، ملال عليلص الصلالة والسلالم  

 . (ٖٙ)دأل مة اؤمشلمين د امتهم ، دؤرشدؤه، دؤلتابه ، قلفا ؤمن ؟ قال: هلل 
وملللن الصلللور المجالللرة والميلللاورة فلللي تلللاريخ المسللللمين ملللا يلللدل عللللى حريلللة ال لللول؛ ين يميلللر  

 ! مللا  ان لللنالمللعممين عمللر جللن الخطللاب يراد ين يمملل  زيللادة ماللور المسللاء ، ف الللت لللص امللرية   
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يصلاجت املرية   ف لال عملر "، تيتم إحلداين ممطلارًا وه    " ان ق تعالى مال  مالت ل وِلَم   مال
  (ٖٚ)ويخطأ عمر

ومن حرية ال ول في معرفة الصواب من ااصوب ، ين المم ر اجن الحجاب سأل رسلول ق   
     لليس لملا ؛ زل يمزلولص ق لممل! رسلول ق  يلاعن مومعة العسوري فلي غلزوة جلدر؛ ملائاًل للص

بللل  للد اؤللرأي   رسللول ق  ف للالل  يم يللو الللريي والحللرب والمويللدة، ين متعللدا  وال م صللر عمللص 
زل ، ولوللن اماللض حتللى لف للال الحجللاب   يللا رسللول ق   فللإن يلل ا للليس جممللداؤحللرب داؤمليللدة   

ر ول مليب جاا إال مليجًا واحدًا، ثم احمر عليص حوضًا، تنعل الُ لب ولاا من وراء ظارن، ثم غوّ 
بلاؤرأي . فثعلل  : قلد أضلرتف لال فم اتل ال لوم، فميلرب وال ييلرجون حتلى يحولم ق جيمملا وجيلمام،

 . (ٖٛ) نؤك
 حزيت انعًم 

خالص ، وتمان، وصجر ، وولاا   ف د وض  لاا اإلسالم ااسس السامية ، من إحسان، واق
ن مجادئ الحرية في  تدخل ضمن دائرة العمل المجاح، ان ااصل في اايياء اإلجاحة ، واق

 اإلسالم ولاا محاطة جسياج المجاحات ، ومراعاة الح و    
المثال ، ف د توعد ق عز ونل  المطممين جالويل ويم يوتالون على الماس ،  فعلى سجيل

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ}  :  ف ال سجحامص

 . [9،8،1]سورة املطففني:  {ې ې

، فعلن عجلد   وما ح رت السمة من خمسة يمور ، ويي من االجتالء ، وملد تعلو  ممالا 
يا معضر اؤمهاجرين ،  مس  صال ف ال  "  ، مال   يمجل عليما رسول ق  ق جن عمر 

ؤم تظهر اؤثاحضة ف  قلدم قلطح حتلا يعلفلدا بهلا  –دأ دن باهلل أن تدرلد ن  -ابتليتم بهّن إنا 
دا ، دؤلم يفقصلدا  إال فضا فيهم اؤطا دن داألدجاع اؤت  ؤم تلن م ت ف  أشىفهم اؤلنين َمَ ل

ُأ ندا باؤشفين دضدة اؤمؤدفة ، دجدر اؤشلطان  ليهم ، دؤم يمفعلدا اؤزللاة اؤمليال داؤميزان إال 
إال مفعدا اؤقطر من اؤشماء ، دؤدال اؤبها م ؤم ُيمطلردا ، دؤلم يفق لدا  هلد ه د هلد رشلدؤه إال 
شلط  ليهم  ددًا من غيلر م ، فأ لندا بعلا ملا فل  أيلديهم ، دملا ؤلم يحللم أ ملتهم بلتلاب ه 

 . (ٜٖ)"  ديت يردا مما أفزل ه ، إال جعل ه بأشهم بيفهم
ويمولللن ال لللول ين السلللمن التلللي ُ ولللرت فلللي الحلللديث واضلللحة جيملللة، فمتلللى ملللا ظالللرت تللللن 
المعاصي والمخالمات والممورات ، ف د وم  الع اب وتعاسة الحياة الدميا ؛ من اامراض ، ويدة 

 العيش ، ونور السلطان    إلخ   
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ن  للللن ال يحتلللاج إللللى دراسلللات انتماعيلللة يو امتصلللادية ، وملللا تمعللللص الدراسللل ات السرجيلللة واق
االنتماعية واالمتصادية ، فسالجًا ما تعنز عن الويت عن يسجاجاا ، ان دراساتام خاضعة جما 

 ي   تحت دائرة الحس والتنرجة  
يملللا المعمملللون جالسيلللب فالللم يمعملللون جمصلللادر معرفيلللة يلللي ) اللللوحي اإللالللي ( وفيلللص عللللم ق 

]سوووووورة { ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} . المحللللليط جخل لللللص ، وملللللوامين الخلللللل  والحيلللللاة 
  [96امللك:

ولو ين علم االنتماع يو االمتصاد مما في المنتمعات اإلسالمية تحت ظل الوحي اإللالي 
وجحوثللص علللى ظاللور  امومللص جالل ا االستريللاد ين يصللل إلللى ح للائ  وثيللرة ، ولللدلل جإحصللائياتص
   (ٓٗ) المتائج التي ييار إلياا الحديث المجوي اليريت عمد مخالمة اامر اإللاي

 
 المبحث الثالث

 اإلدارة انسياسيتوانسهى االجتًاعي 
ممللا ال يللن فيللص ين االحتوللام إلللى ال للامون ُيعللد يحللد يروللان السلللم االنتمللاعي، وللي تتح لل   

من خاللص مجادئ المسلاواة والعداللة جلين اافلراد داخلل المنتمل  الواحلد ، ولليس للعلدل مواملة فلي 
يي مظام جيري مثلما يو في اإلسالم ، والعدل إمما يوون في الحوم وال ضاء جين الماس ، وفي 

 ة يعومام في مناالت الحياة وافة  إدار 
واق ا سلللاد العلللدل فلللإن الح لللو  االنتماعيلللة واالمتصلللادية وغيريلللا ، سلللتند دعملللًا ملللن مجلللل  

اإلدارة السياسللللية ؛ للللل لن فللللإن اليللللعوب الحللللرة مرمللللت مسللللألة ح وماللللا االنتماعيللللة واالمتصللللادية 
غاجلللت الديم راطيلللة يو جالحريلللة والديم راطيلللة ، ويللل ان يملللران متالزملللان، يي جمعملللى هخلللر   إ ا 

اليلللورى يو الحريلللة، فلللإن الح لللو   االنتماعيلللة وغيريلللا تللل يب فلللي مالللب اللللريح ، فمنلللد ح لللو  
اليعوب في الدول غير الديم راطية ، وو لن اامظمة التي ال تنعل اليورى ممانًا لاا تضي ، 

منتمعلللللات فلللللتومم يفلللللوا  المملللللادين جتح ي الللللا، وي مللللل  المطلللللالجون جالللللا ، يملللللا اليلللللعوب الحلللللرة وال
الديم راطية الح ي ية ، فإن مسلألة الحل  فلي الضلمان االنتملاعي ومسلتوى المعييلة والرفاييلة ، 

   (ٔٗ)مد تح  ت من مجل حووماتاا وج وة ال امون ، وتجويت حيزًا في دساتيريا
عمللد توليللص الخالفللة مللا يعوللد علللى ممارسللة الحريللة  ولعللل فللي خطجللة يجللي جوللر الصللدي  

مللد وليللت عللليوم يللا يياللا المللاس ! إمللي    السياسللية ، ومجولللص للم للد والمصلليحة والت للويم ، ف للال 
ن يحسللمت فللأعيمومي، الصللد  يمامللة ، والولل ب خيامللة،  ولسللت جخيللروم ، فللإن ضللعمت ف ومللومي، واق

 ياء ق ، وال وي فيوم الضعيت عملدي حتلىالضعيت فيوم ال وي عمدي حتى يزيح عليص ح ص إن 
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وال ظالرت ، يدع موم النالاد فلي سلجيل ق إال ضلرجام ق جلالم ر  ال، هخ  ممص الح  إن ياء ق 
فللإ ا  ،يطيعللومي مللا يطعللت ق ورسللولص، الماحيللة فللي مللوم إال عماللم الللجالء  -يو مللال يللاعت  -

   (ٕٗ) فال طاعة لي عليوم ، عصيت ق ورسولص
إن يلل   الحريللة السياسللية لللدى الخلمللاء الرايللدين مللادت اامللة ، ووومللت رنللااًل يمسللووا جزمللام 
الحضلللللارة اإلسلللللالمية مروملللللًا طويللللللة ، فملللللن الطجيعلللللي ين يتح للللل  السللللللم االنتملللللاعي، والعداللللللة 
االنتماعيلة ، والتمميللة االمتصلادية ، ويميللأ للدى يفللراد المنتمل  السلللون االنتملاعي الممضللجط ، 

 جمصلحة النماعة والحرص علياا    والواعي
والنللدير جاللل ور، فللإن مللن ييللم الوسللائل التللي تعللود علللى اإلدارة السياسللية  لمظللام الحوللم فللي    

 تح ي  السلم االنتماعي جين الماس ، يي  
إمرار العالمات جين الراعي والرعية على يساس من السللم والعلدل والطمأميملة ، يلماض  -ٔ

 االنتماعي سليمًا راسخ ااروان  علياا جماء السلم 
تطجيلل  ضللمامات العدالللة االنتماعيللة المسللتمدة مللن عدالللة ال للامون  اتللص ، ويللو العللدل  -ٕ

 المطل  ال ي ال يتأثر ججسض يو محجة يو مال يو نا   
ج ل ول ااسجاب التي تساعد على وحدة المسلمين ورجط جعضام ججعض جراجط ااخوة  -ٖ

 ما يمسص ي   ااخوة  اإليمامية ، ودف  ول 
تطجيللل  مجلللدي التلللوازن االنتملللاعي ، وضلللمان وماللللة اللللرز  لولللل فلللرد، وضلللمان الومايلللة  -ٗ

المعييللية للنميلل  ، ان التللوازن االنتمللاعي يللو ال اعللدة الوجللرى التللي ي لليم علياللا اإلسللالم جمللاء 
 العدالة االنتماعية ، التي يماض على يساساا السالم االنتماعي   

يللللللريعة اإلسللللللالمية ، جحيللللللث تصللللللجح الحاومللللللة فللللللي نميلللللل  يللللللعون الحيللللللاة تحولللللليم ال -٘
  (ٖٗ)االنتماعية، واالمتصادية ، والسياسية ، وغيريا 

ومما يمجسي التمطن لص ، ين اإلسالم ي يم التوازن االنتماعي على عدة مجادئ يساسية ، 
ي ين ال يوون المال ي رريا وأصول لمظريتص في المال ويوّلت الدولة جااخ  وااللتزام جاا؛ ومجد

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} متداواًل في ييدي ااغمياء دون الم راء، وي ا ما مرر  ال رهن ج ولص 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[7]سورة احلشر:{ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وومجدي المصالح المرسلة ؛ يي المصالح العامة التي لم يرد فياا مص خاص، والتي يخول 
 ين ترعايا جحسب الم تضيات والظروت   –جل ُيونب علياا  –اإلسالم للدولة المسلمة 



 بالِدْلم االجتماري مذّرفةرناية الدنة ال 
 رفيق َحِميد طه. أ.م                                                                    

 
42 

وومجدي سد ال رائ  ويو مجدي يساسي فلي منلال التلوازن االنتملاعي ؛ ان علدم التلوازن فلي 
من يأمص ين يعدي إلى مماسلد انتماعيلة يلتى ، يملالا تأريلث الضلسائن جلين توزي  الثروة العامة 

اافلراد والنماعللات ، ومعلود الامللم فلي الللدفاع عللن الخطلر؛ إ  ال ينللد المحروملون مصلللحة لاللم 
 في الدفاع عن وطن يظلمام ويحرمام     إلخ 

  تحللريم االحتوللار ، ومللن اامثلللة والتطجي للات لمجللدي سللد اللل رائ  والتللي ورد اليللرع جتحريماللا    
وعدم تحديد الموارد العامة جملويات خاصة، وجوصماا ضروريات للحياة ينب ين تظل مياعة، 

 مياسًا على ييوع الماء ، والوأل ، والمار ، استمادًا إلى الحديث المجوي  
اْؤُمْشِلُمدَن ُضَرَلاُء ِف  َثَىٍث: ِفل     ، َماَل   َماَل َرُسلوُل ِق  ن اجن عجاس رضي ق عماماع

  (ٗٗ) ، َدَثَمُفُه َحرَامٌ  اْؤَماِء، َداْؤَلإِل ، َداؤفَّارِ 
ووتحللريم السللَرت والتللَرت ، ووتحللريم الومللز ، ان حللجس المللال عللن التللداول، والوللت عللن 
اإلممللا  فللي تلجيللة الحانللات والمصللالح ، مللن يللأمص يمسللد التللوازن المللالي والتنللاري واالمتصللادي 

 عامة ، ويمسد معص التوازن االنتماعي   
ال تخلللرج علللن مجلللادئ  وملللا ين الملويلللة المرديلللة ال ت لللوم إال عللللى يسلللجاب صلللحيحة ميلللروعة،

اإلسالم العامة في المال ، وال عن مجادئص العاملة فلي ااخلال ، فلال يمولن ين ت لوم عللى المالب 
والسلب والسصب والسرمة والريوة والسش يو الرجلا يو االحتولار  الخ ، وملن ثلم فملن حل  الدوللة 

عة فالملويلللة اإلسلللالمية ين تجحلللث علللن يسلللجاب التمللللن وميلللروعيتص ، فلللإن واملللت الملويلللة ميلللرو 
مضمومة لصاحجاا، واق ا لم تون ميروعة فاإلسالم ال يعترت جونوديا ، وال يترتب علياا ح و  

 الصيامة والمماعة التي يرتجاا للملوية ال ائمة على يصل صحيح   
وممللا يتأوللد ، فللإن الزوللاة فللي اإلسللالم مللن ييللم المجللادئ التللي يونجاللا اليللارع لل ضللاء علللى 

 ي  الضمامات االمتصادية واالنتماعية جين يفراد المنتم  المسلم  الم ر ، ومن ينل تح 
ومما يمجسي  ور  ، فلإن اإلسلالم يملر السلالم العلالمي ، وملد حلدد ورسلم لل لن علدة خطلوات 
الست رار  وضمامص ، وفي  لن ت   المسعولية على اإلدارة السياسية ، والمث ملين ، واإلصلالحيين 

 تمعيلص ، فمن  لن   االنتماعيين ، والترجوجيين ل
 االيتمام الوجير جمعمى ااخوة جين الماس ، وال ضاء على روح التعصب   -
اإليادة جمضل السللم والسلالم ، ودفل  الملاس إللى روح التسلامح ملن غيلر استسلالم لليلر  -

 يو ال ل  
الوفلللاء جلللالعاود والمواثيللل  التلللي تحملللظ السلللالم وااملللن وتجعلللث فلللي المملللوس الطمأميملللة ،  -

  (٘ٗ)تحريم السدر جول يمواعص وييوالص و 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ} : مال تعالى

  .   [99]سورة النحل:  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

الٍ وفلي السلمة    لل ِن َعسَّ ْمَواَن ْجل ْن َصل ِريَّةٍ  عثفللا رشللدل ه ب، َملاَل     َعلل َفَقللاَل :  ، ِفل  َشلل
ِشيُردا ِباْشِم ِه ، َدِف  َشِبيِل ِه ، َقاِتلدا َمْن َلثر ِباَّللَِّ ، َداَل تمثلدا ، َداَل تغدردا ، َداَل تغلحلدا ، 

  (ٙٗ)َداَل تقتلدا دِؤيًدا 
وعلى ي ا ، فإن ال يم ااساسلية التلي تتملرع عمالا سلائر ال ليم السياسلية اإلسلالمية ، ويلي  

لمعروت والماللي عللن المموللر، ويللو مجللدي م للرر فللي ال للرهن والسللمة ، ثللم اليللورى ، مجللدي اامللر جللا
ويللي ييضللًا م للررة فللي ال للرهن والسللمة ، وولل لن  العللدل ، ثللم حريللة الللريي السياسللي ، والمسللاواة، 
ن يلللللل   ال لللللليم يساسللللللية ، ونللللللديرة جللللللالتطجي  فللللللي الحيللللللاة السياسللللللية واالنتماعيللللللة  والت للللللوى ، واق

  (ٚٗ)وغيريا
عللى تأسليس مظلم  -جلال يلن  -ويمون ال ول ين ي   ال يم إ ا ما تح  لت ، فإمالا ستسلاعد   

سياسلللية مرمللللة معاصلللرة ، ت للللوم جإصلللالح الحللللال ، وتيسلللير يللللعون الملللاس فللللي نواملللب حيللللاتام 
 المختلمة  

 الخاتمة
 

ٍُ اتظرّةاػٟناءت ي   الدراسة تحت عموان "     " وملد خلصلت إللى  ػٕا٠ح اٌغٕح إٌث٠ٛةح تاٌِغة
 جعض المتائج ، يونزيا على المحو التالي   

تالللتم السلللمة الميلللرفة جمجلللادئ السللللم االنتملللاعي ، ويملللص ضلللرورة يلللرعية يضلللمن ملللن خالللللص -ٔ
 المسلمون ح ومام ، وتعود على وحدتام وحريتام   

ُيعللللد موضللللوع السلللللم االنتمللللاعي مللللن الضللللرورات التللللي يمجسللللي تح ي اللللا ، و لللللن لمعالنللللة  -ٕ
 الميوالت التي زعزعت وحدة المنتم    

إن مللماج ال للرهن والسللمة يللو اللل ي ي للوم جوضلل  ااسللس وال واعللد للسلللم االنتمللاعي ولسللائر -ٖ
 الموضوعات التي لاا ارتجاط ج ضايا المنتم  اإلمسامي 

االنتماعية اليوم يخ ت صورة من صلور التسيلرات السلريعة ال الجطيئلة فلي ظلل  إن التسيرات-ٗ
لللرت علللللى اإلمسللللان تللللأثيرًا سلللللجيًا ، ورجمللللا زعزعللللت التوافلللل   وسللللائل اإلعللللالم الحديثللللة ، ممللللا يثّل

 االنتماعي  
من يصول السلم االنتماعي " العدل المطل  " ويو ح  ووانب التطجي  ، ولو عللى اللممس -٘

 واامرجين ، دون ين يوون في الممس حب يو جسض ، يو محاجاة احد  يو الوالدين 
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ُيعلللد العلللدل يلللو ميلللزان ق فلللي اارض ، جلللص يسلللتمر عملللران اللللدميا، وترت لللي الحيلللاة جنوامجالللا -ٙ
 المختلمة ؛ امص عدل متنرد من العاطمة والمحاجاة  

نتملاعي ، وملد يولد عليلص وما يعد االتحاد ومج  المرمة يلو اآلخلر يصلاًل ملن يصلول السللم اال-ٚ
 ال رهن الوريم والسمة الميرفة في مواض  عدة  

إن الحريللة والورامللة اإلمسللامية مجللدي ويصللل مللن يصللول السلللم االنتمللاعي، ف للد مللرر اإلسللالم -ٛ
حرية المعت د ، وحرية التموير ، وحرية ال ول والعمل ، وول  لن يحاطص جسياج المجاحات وعلدم 

 صل المجاح  الخروج يو الي و  عن ي
يوللد اإلسللالم علللى ين االحتوللام إلللى ال للامون يللو يحللد يروللان السلللم االنتمللاعي ، وين العللدل -ٜ

 وسائر المجادئ ال جد لاا من دعم من مجل اإلدارة السياسية  
الوفاء جالعاود والمواثي  التي تحمظ السالم واامن وتجعث في المموس الطمأميمة ، وتحريم  -ٓٔ

   وييوالص السدر جول يمواعص
 

 وصلى ق وسلم وجارن على سيدما محمد وعلى هلص ينمعين                     
                      

 الهوامش      
                                                           

(ٔ )
سٚاٖ ِغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ ــــــ وراب اٌثش ٚاٌظٍح ــــــ تاب ذشاؼُ اٌّإ١ِٕٓ ٚذؼاؽفُٙ 

 ( . 8ٕٙ٘تشلُ )  999ٔ/ٗٚذؼاػذُ٘ ، 
 

(ٕ)
(، ترظشف ، ١ٔٛ٠ٕٓٓٓٛ  –) أتش٠ً  ٖاٌذورٛس ػّاد اٌذ٠ٓ خ١ًٍ ، ِعٍح ؼشاء ، اٌؼذد  

 –ٚأظش: ِذخً ئٌٝ اٌراس٠خ ٚاٌؽؼاسج اإلعال١ِح ٌٍّإٌف ، اٌعاِؼح اإلعال١ِح اٌؼا١ٌّح ، ِا١ٌض٠ا 

 .  8ٕٖ – 9َٖٓ ، ص  ٕٔٓٓ
 

(ٖ)
،  9ٓ/ ِٖؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح  

 
 . 9ٖٕ – 89ٕ/  ٌٕٔغاْ اٌؼشب 

 

(ٗ )
 . 9ٓ/ ِٖما١٠ظ اٌٍغح 

 

(٘ )
 . 89ٕ/  ٌٕٔغاْ اٌؼشب 

 

(ٙ )
 .  9ٔ/  ِٖؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح 

 

(7 )
 .  9ٓ/  ٖاٌّظذس اٌغاتك 
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(8 )

( ،  ٔٔتشلُ )  ٔٔ/ ٔتاب: أٞ اإلعالَ أفؼً ،  –وراب اإل٠ّاْ  –سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ 

تشلُ  ٙٙ/ٔٚأٞ أِٛسٖ أفؼً ، تاب: ت١اْ ذفاػً اإلعالَ  –وراب اإل٠ّاْ  –ِٚغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ 

 (ٕٗ . ) 
 

(9 )
تاب : ِا ظاء فٟ أْ اٌّغٍُ ِٓ عٍُ اٌّغٍّْٛ ِٓ  –وراب اإل٠ّاْ  –سٚاٖ اٌرشِزٞ فٟ اٌغٕٓ 

 . لاي أتٛ ػ١غٝ : ٘زا ؼذ٠س ؼغٓ طؽ١ػ ( . 7ٕٕٙتشلُ )  7ٔ/ ٌ٘غأٗ ٠ٚذٖ،  
 

(ٔٓ )
تشلُ  7٘ٔ/ٗؼذ٠س اٌغاس تاب :  –وراب أؼاد٠س األٔث١اء  –سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ 

(ٖٗ٘7. )
 

(ٔٔ)
ْه  ِش، ألَ ّْ ًِ ٚاٌره ُْٕٗ َخْشُص إٌهْخ ِِ َخَشَص اٌؼَذَدَ ٠َْخِشُطُٗ ٠َْٚخُشُطٗ َخْشطاً ِٚخْشطاً، ئِرَا َؼَضَسٖ، ٚ

ٍّٓ َت ئَِؼاَؽح .   ] ِخراس اٌظؽاغ ٌٍشاصٞ  َٛ ذَْمِذ٠ٌش تَِط ُ٘ ا  َّ ، ٌٚغاْ اٌؼشب تتٓ  89/ٔاٌَخْشَص ئِٔه

 [ . ٗٗ٘/ 7ٔ، ٚذاض اٌؼشٚط ٌٍضت١ذٞ  ٕٔ/  7ٛس ِٕظ
 

(ٕٔ)
َعَك() ٍَرُْٗ. لَاَي  َٚ َّ اَء: َؼ َّ ٌْ ُٓ ا ٌْؼ١َْ َعمَِد ا َٚ َٚ ِء.  ْٟ ًِ اٌشه ّْ حٌ ذَذُيُّ َػٍَٝ َؼ َّ ٍِ ٌْمَاُف: َو ا َٚ  ُٓ ١ اٌّغِ َٚ  ُٚ ا َٛ ٌْ ا

َعَك{ ]اتٔشماق:  َٚ ا  َِ َٚ  ًِ اٌٍه١ْ َٚ ُ ُعْثَؽأَُٗ: } َغ 7ٔاَّلله َّ ْٞ َظ اِء:[ ، أَ َّ ٌْ ًِ ا ّْ لَاَي فِٟ َؼ َٚ  . ًَ َّ َؼ َٚ 

 ُُ ِٙ لًا ئ١ٌَِْ ْٛ َش َٚ  ُْ ُ٘ ئ٠ِها َٚ ئِِّٟٔ  َٚ...  ْٗ ٍُ ِِ ُْ ذَِغْمُٗ أََٔا اٍء ٌَ َِ  َومَاتِِغ 

َْ َطاًػا ] ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح تتٓ فاسط اٌشاصٞ  ُّٛ َٛ ِعر ُ٘ َٚ ْعُك،  َٛ ٌْ ُْٕٗ ا ِِ َٚٙ /ٔٓ9  . ] 

 

                                                         
 

(ٖٔ )
( . لاي اٌش١خ شؼ١ة سؼّٗ هللا : ئعٕادٖ  9ٖ٘ٗٔتشلُ )  ٕٓٔ/ ٖٕسٚاٖ أؼّذ فٟ اٌّغٕذ 

 لٛٞ ػٍٝ ششؽ ِغٍُ . 
 

(ٔٗ )
ٚاألظضاء  . ٚاإل٠ّاء ئٌٝ صٚائذ األِاٌٟ ٖٗٔ/  9اٌر١ّٙذ ٌّا فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼأٟ ٚاألعا١ٔذ 

تاب:  –وراب اٌعٙاد ٚاٌغ١ش  –( . ٚأطً اٌؽذ٠س فٟ اٌظؽ١ػ ػٕذ ِغٍُ 7ٕ9ٔتشلُ )  ٖٗ٘/7

 ( .   7ٙ7ٔتشلُ )  88ٖٔ/ٖئخشاض ا١ٌٙٛد ٚإٌظاسٜ ِٓ ظض٠شج اٌؼشب 
 

(ٔ٘ )
تاب: ِٓ ألغُ ػٍٝ أخ١ٗ فٟ اٌرطٛع ٌُٚ ٠شد  –وراب اٌظَٛ  -سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( .  9ٙ8ٔتشلُ )  8ٖ/  ٖ ػ١ٍٗ ئرا واْ أٚفك ٌٗ ،
 

(ٔٙ )
 . 99/ ٔئِراع األعّاع تّا ٌٍٕثٟ ِٓ األؼٛاي ٚاٌؽفذج ٚاٌّراع   ٌٍّمش٠ضٞ 

 

(ٔ7 )
.  ٚإٌٙشٚاْ ِٕطمح ت١ٓ ٚاعؾ ٚتغذاد ششلٟ دظٍح ، أطاترٙا ػ١ٓ  ٘/  8اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح 

٘ـ ٚع١ّد ِؼشوح  8ٖاٌضِاْ فخشتد .. ٚلذ ٚلؼد ف١ٙا اٌّؼشوح ت١ٓ اإلِاَ ػٍٟ  ٚاٌخٛاسض عٕح 

 إٌٙشٚاْ .   

 ٌٍمض٠ٕٟٚ [ . 9ٖٔ/  ٔ] آشاس اٌثالد ٚأخثاس اٌؼثاد                                 
 

(ٔ8 )
 ٌٍىأذٍ٘ٛٞ . ٖٕٔ/  ٕؼ١اج اٌظؽاتح 

 

(ٔ9 )
تشلُ )  89ٙ/  ٖسٚاٖ اتٓ ِاظح فٟ اٌغٕٓ ـــ وراب اٌذ٠اخ ــ تاب: اٌّغٍّْٛ ذرىافأ دِاؤُ٘  

 ش١خ األٌثأٟ : ؼذ٠س طؽ١ػ .( ، لاي اٌ 8ٖٕٙ
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(ٕٓ )

 . ٖٖٔ/  ِٕؼاٌُ اٌغٕٓ ٌٍخطاتٟ 

َُٕٗ .. ٚخفشٖ : اعرعاس تٗ ٚعأٌٗ أْ   ِْ ٚخفش اٌشظً ٚخفش تٗ ٚػ١ٍٗ ٠َخِفُش خفشاً : أظاسٖ ِٕٚؼٗ ٚأ

 [ . ٖٕ٘/٠ٗىْٛ ٌٗ خف١شاً .  ٚاٌخف١ش ٘ٛ اٌّع١ش .   ] ٌغاْ اٌؼشب 
 

(ٕٔ )
 . 9ٕٓ/  ٕاتعرزواس تتٓ ػثذ اٌثش 

 

(ٕٕ )
تاب: ذشاؼُ اٌّإ١ِٕٓ ٚذؼاؽفُٙ ٚذؼاػذُ٘   –وراب اٌثش ٚاٌظٍح  –سٚاٖ ِغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( .  8ٕٙ٘تشلُ )  999ٔ/  ٗ
 

(
ٕٖ

/  ٔتاب : ذشث١ه األطاتغ فٟ اٌّغعذ ٚغ١شٖ  –وراب اٌظالج  -( سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ  

 ( . 8ٔٗتشلُ )  ٖٓٔ

 

، ٚأظش: ٔفػ اٌط١ة ِٓ غض األٔذٌظ  ٕٙٗ / ٘أظش: ِعأٟ األدب فٟ ؼذائك اٌؼشب  (ٕٗ)

 . 87ٗ/ٗاٌشؽ١ة 
(ٕ٘)

( .  ٕٔٔ٘تشلُ )  ٕٖٖ/  ٗتاب فٟ اٌؼظث١ح  –وراب األدب  -ٗسٚاٖ أتٛ داٚد فٟ اٌغٕٓ  

تاب  –(، ٚاٌثغٛٞ فٟ ششغ اٌغٕح 7ٓٔتشلُ )  9ٙ/ٔتاب فٟ رَ اٌؼظث١ح  –ٚاٌث١ٙمٟ فٟ ا٢داب 

ػؼ١ف ٌؼؼف دمحم تٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ ٌث١ثح ،( . ئعٕادٖ ٖٖٗ٘تشلُ )  ٕٔٔ/ٖٔاٌؼظ١ثح 
 

٠شٚٞ ِشاع١ً ػٓ عؼذ ٚاتٓ ػّش .. لاي  7ٙ/ٖلاي ػٕٗ اتٓ اٌعٛصٞ فٟ اٌؼؼفاء ٚاٌّرشٚوْٛ 

( : ػؼ١ف وص١ش 8ٓٓٙ)  9ٖٗ/ٔ: ػؼ١ف . ٚلاي ػٕٗ اٌؽافظ اتٓ ؼعش فٟ اٌرمش٠ة  اٌذسالطٕٟ

 اإلسعاي ، ِٓ اٌغادعح .  
 

(ٕٙ )
تاب: ت١اْ اعُ اٌظذلح ٠مغ ػٍٝ وً ٔٛع ِٓ  –وراب اٌضواج  –سٚاٖ ِغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( .9ٓٓٔتشلُ ) 99ٙ/ٕاٌّؼشٚف 
 

(ٕ7 )
 تتٓ ػاشٛس . 9ٕٙأظش : أطٛي إٌظاَ اتظرّاػٟ ص 

 

(ٕ8 )
 ترظشف . 7ٕٙأظش : أطٛي إٌظاَ اتظرّاػٟ ص 

 

(ٕ9 )
 ٖٗٙ/  ٗتاب: ِا ظاء فٟ اإلؼغاْ ٚاٌؼفٛ  –وراب اٌثش ٚاٌظٍح  –سٚاٖ اٌرشِزٞ فٟ اٌغٕٓ 

٘زا ؼذ٠س ؼغٓ غش٠ة ت ٔؼشفٗ ئت ِٓ ٘زا اٌٛظٗ . ٚلاي ( ٚلاي أتٛ ػ١غٝ : 7ٕٓٓتشلُ ) 

 اٌش١خ األٌثأٟ : ػؼ١ف . 
 

(ٖٓ )
تشلُ  7ٖٔ/  ٖٔٞ ( . ٚفٟ ششغ اٌغٕح ٌٍثغٛ 8ٗ9٘تشلُ )  9/  8سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش 

 (ٖ٘٘9. ) 
 

(ٖٔ )
 ٌٍثغٛٞ .  7ٖٔ/  ٖٔششغ اٌغٕح 

 

(ٖٕ )
تشلُ )  ٔٔ/  ٘تاب : ِا ظاء فٟ ؼشِح اٌظالج  –وراب اإل٠ّاْ  –سٚاٖ اٌرشِزٞ فٟ اٌغٕٓ 

 ( . ٚلاي اٌرشِزٞ : ؼغٓ طؽ١ػ . ٚلاي اٌش١خ األٌثأٟ سؼّٗ هللا : طؽ١ػ . ٕٙٔٙ
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(ٖٖ )

تاب: ِٓ واْ ٠إِٓ تاهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش فال ٠ٛر  –ألدب وراب ا -8سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( . 8ٔٓٙتشلُ )  ٔٔ/  8ظاسٖ 
 

(ٖٗ )
تاب: لٛي هللا ذؼاٌٝ : ٠ا أ٠ٙا اٌز٠ٓ إِٓٛا اذمٛا  –وراب األدب  –سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( . 9ٗٓٙتشلُ )  ٕ٘/  8هللا ٚوٛٔٛا ِغ اٌظادل١ٓ 
 

(ٖ٘ )
تاب : ت١اْ وْٛ إٌٟٙ ػٓ إٌّىش ِٓ اإل٠ّاْ، ٚأْ  –تاب اإل٠ّاْ  –سٚاٖ ِغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ 

 ( .  9ٗتشلُ )  9ٙ/  ٔاإل٠ّاْ ٠ض٠ذ ٠ٕٚمض ، ٚأْ األِش تاٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ٚاظثاْ  
 

(ٖٙ )
(  ٘٘تشلُ )  7ٗ/  ٔتاب: ت١اْ أْ اٌذ٠ٓ إٌظ١ؽح  –وراب اإل٠ّاْ  –سٚاٖ ِغٍُ فٟ طؽ١ؽٗ 

. 
 

(ٖ7 )
 تتٓ وص١ش . 7ٖ٘/  ِٕغٕذ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػّش تٓ اٌخطاب 

 

(ٖ8 )
 ٌٍث١ٙمٟ .  ٖ٘/  ٖدتئً إٌثٛج 

 

(ٖ9 )
 ( . 9ٔٓٗتشلُ )  9ٗٔ/  ٘تاب : اٌؼمٛتاخ   –فٟ أتٛاب اٌفرٓ  –سٚاٖ اتٓ ِاظح فٟ اٌغٕٓ 

ٓ أتٟ ِاٌه لاي اٌش١خ شؼ١ة األسٔإٚؽ  سؼّٗ هللا : ؼغٓ ٌغ١شٖ  ٚ٘زا ئعٕاد ػؼ١ف، ٌؼؼف ات 

 ، ٚاعّٗ خاٌذ اتٓ ٠ض٠ذ تٓ ػثذ اٌشؼّٓ اٌّٙذأٟ اٌذِشمٟ.

ِٓ ؽش٠ك خاٌذ اتٓ ٠ض٠ذ، تٙزا  ٖٖٗ - ٖٖٖ/ 8ٚ  ٕٕٓ/ ٖٚأخشظٗ أتٛ ٔؼ١ُ فٟ "ؼ١ٍح األ١ٌٚاء" 

 اإلعٕاد.

 ( ِٓ ؽش٠ك خاٌذ تٓ ٠ض٠ذ ...9ٖٔٙٔٚأخشظٗ تاخرظاس اٌطثشأٟ )

(، ٚفٟ 8٘٘ٔٚاٌطثشأٟ فٟ "ِغٕذ اٌشا١١ِٓ" ) ،ٓٗ٘/ ٌٗٚٗ ؽش٠ك آخش ٠رمٜٛ تٗ ػٕذ اٌؽاوُ 

ؼ١َِذ ؼفض تٓ غ١الْ، ػٓ ػطاء 7ٔٙٗ"األٚعؾ" ) ُِ ( ِٓ ؽش٠م١ٓ ػٓ ا١ٌٙصُ تٓ ؼ١ّذ، ػٓ أتٟ 

 تٓ أتٟ ستاغ لاي: وٕد ِغ ػثذ هللا تٓ ػّش ...

 ٚ٘زا ئعٕاد ؼغٓ سظاٌٗ شماخ ئت أْ ؼفض تٓ غ١الْ ٠ٕضي ػٓ سذثح اٌظؽ١ػ .
 

(ٗٓ )
 د. أوشَ اٌؼّشٞ .  8ٓٚاٌٛػٟ اٌؽؼاسٞ صأظش : اإلعالَ 

 

(ٗٔ )
 د.طاٌػ تٓ ػثذ هللا اٌشاظؽٟ.  ٘ٗٔأظش: ؼمٛق اإلٔغاْ ٚؼش٠اذٗ األعاع١ح ص 

 

(ٕٗ )
 ٘( ، ٚوٕض اٌؼّاي ٌٍّرمٟ إٌٙذٞ   7ٕٕٓٓتشلُ )  ٖٖٙ/ ٔٔسٚاٖ ػثذ اٌشصاق فٟ اٌّظٕف 

 ( .  787ٖٕتشلُ )  ٕٔٔ/  ٕ٘( ، ٚفٟ ظاِغ األؼاد٠س ٌٍغ١ٛؽٟ   ٕٙٓٗٔتشلُ )  9٘٘/ 
 

(ٖٗ)
ٌألعرار ٠ٛعف اتٓ عؼ١ذ  ٕٕٗص   -سعاٌح ِاظغر١ش –أظش : اٌغالَ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  

ػطٛج . ترظشف. 
 

 

(ٗٗ )
( ، ٚلاي 77ٖٗتشلُ) 78ٕ/ٖتاب: فٟ ِٕغ اٌّاء  –وراب اٌث١ٛع  –سٚاٖ أتٛ داٚد فٟ اٌغٕٓ 

/  ٖاب: اٌّغٍّْٛ ششواء فٟ شالز ت –وراب اٌشْ٘ٛ  –األٌثأٟ : طؽ١ػ ، ٚاتٓ ِاظح فٟ اٌغٕٓ 

 (، ٚلاي اٌش١خ األٌثأٟ سؼّٗ هللا : طؽ١ػ دْٚ ٚشّٕٗ ؼشاَ .  7ٕٕٗتشلُ )  8ٕٙ
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(ٗ٘ )

ٌألعرار ٠ٛعف تٓ عؼ١ذ  ٕٕٗص   -سعاٌح ِاظغر١ش –أظش : اٌغالَ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 ػطٛج . ترظشف. 
 

(ٗٙ )
( .  8٘7ٕتشلُ )  9ٖ٘/  ٕاإلِاَ  تاب: ٚط١ح  –وراب اٌعٙاد  –سٚاٖ اتٓ ِاظح فٟ اٌغٕٓ 

 ٕٔٔ/8( ، ٚ٘ٛ ػٕذ إٌغائٟ فٟ اٌىثشٜ ، تاب ػذد اٌغش٠ح 8٘8ٌٕٚٗ شا٘ذ اٌؽذ٠س اٌزٞ ١ٍ٠ٗ ) 

تشلُ )  ٖٖٔ/ٖ( ، ٚ٘ٛ أ٠ؼا فٟ اٌّغٕذ اٌّغرخشض ػٍٝ طؽ١ػ ِغٍُ ألتٟ ٔؼ١ُ 878ٙتشلُ ) 

ٕٖ8ٙ. ) 

 ٚلاي اٌش١خ شؼ١ة سؼّٗ هللا : طؽ١ػ ٌغ١شٖ . 
 

(ٗ7)
:أظش 

 
 . ٌٍذورٛس دمحم ع١ٍُ اٌؼٛا ٕٔٔإٌظاَ اٌغ١اعٟ فٟ اإلعالَ ص 

 
                                             **** 

 

 فهرس المصادر والمراجع

 { اٌمشآْ اٌىش٠ُ}  -

 

جن محمد جن عجد اعمر يوست جن عجد ق ، اجي  االشتنلار اؤجام  ؤمنا ب فقهاء األمصار د لماء األقطار -
  ] الوتاب مواف  للمطجوع[ يل(ٖٙٗالجر جن عاصم الممري ال رطجي )المتوفى  

 – ليٚٓٗٔ، ٔدار الممارة للمير والتوزي  ، ط، للدوتور يورم ضياء العمري  ، اإلشىم داؤد   اؤح اري -
 ندة   السعودية  ، م ٜٚٛٔ

تح ي     ، مٕٔٓٓ – لئٕٗٔ،  ٔل مام محمد الطاير جن عايور، ط أصدل اؤفظام االجتما   ف  اإلشىم -
 ااردن    –دار الممائس ، عمان  ،  محمد الطاير الميساوي

تح ي    ( ،  يلٕٚٙ )ت محمد جن عجد ق جن عجد ق جن مالن الطائي النيامي  إلمال اإل ىم بتثليث اؤلىم -
 العرجية المملوة –لمورمة موة ا، مٜٗٛٔيل ٗٓٗٔ ، الماير   نامعة يم ال رى،  سعد جن حمدان السامدي

 السعودية  

 ت ي الدين يحمد جن على الم ريزي )   من األحدال داألمدال داؤحثدة داؤمتاع  إمتاع األشماع بما ؤلفب -
تح ي    محمد عجد الحميد ،   ، جيروتٜٜٜٔ/ٕٓٗٔ،  ٔدار المير   دار الوتب العلمية ، ط  ( ،يل ٘ٗٛت

   عير منلدا م  الماارسعدد اانزاء   خمسة ي ، المميس

 م، جيروت   ٜٜٔٔ - لي ٕٔٗٔ،  ٘ٔمعسسة الرسالة ، ط ،يوست ال رضاوي  د  ، اإليمان داؤحياة -
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ح  ص ودم  ، يل(ٗٚٚالمداء إسماعيل جن عمر جن وثير ال ريي الدمي ي )المتوفى    اجي اؤبداية داؤفهاية -
 ٜٛٛٔ -يل  ٛٓٗٔ /ٔطالعرجي طجعة نديدة مح  ة / دار إحياء التراث  ، يصولص وعل  حواييص   علي ييري

   م

ذ تٓ ػثذ اٌشّصاق اٌؽغ١ٕٟ، أتٛ اٌف١غ، اٌٍّمّة تّشذؼٝ،  تاج العشوس مه جواهش القاموس - ّّ ذ تٓ ِؽ ّّ ٌّؽ

ت١ذٞ )اٌّرٛفٝ:   داس اٌٙذا٠ح . ،إٌاشش: ِعّٛػح ِٓ اٌّؽمم١ٓ ،اٌّؽمك: ٘ـ(ٕ٘ٓٔاٌضه

دار ، م ٜٜٚٔ – ليٚٔٗٔ، ٔللدوتور يورم ضياء العمري ، ط ف  اإلشىماؤتربية اؤردحية داالجتما ية  -
 يجيلية للمير ، الرياض   السعودية  إ

عمر يوست جن عجد ق جن محمد جن عجد الجر جن عاصم  اجي اؤتمهيد ؤما ف  اؤمدطأ من اؤمعاف  داألشافيد -
لوي و محمد عجد الوجير الجوري   معسسة   مصطمى جن يحمد الع تح ي  يل(ٖٙٗالممري ال رطجي )المتوفى   

   ال رطجة

، والمتح يووموز الح ائ  للمماو  ،والنام  اازير ي،وييتمل على نم  النوام  للسيوط ) جام  األحاديث -
ضجط مصوصص وخرج ،  يل(ٜٔٔعجد الرحمن جن يجي جور، نالل الدين السيوطي )المتوفى  ، ل (يالوجير للمجاام

   د حسن عجاس زوى طج  على مم ة الجاحثين جإيرات د على نمعة )ممتي الديار المصرية(يحاديثص  فري  من 
   ٖٔ   عدد اانزاء، 

مسلم جن الحناج يجو الحسن ال ييري الميساجوري )المتوفى   ( لالمسمى صحيح مسلم) اؤجام  اؤصحي، -
   يل(ٕٔٙ

   داؤقافدن اؤد ع حقدق اإلفشان دحرياته األشاشية ف  اؤضريعة اإلشىمية  -

 م ٕٗٓٓ –ه ٕ٘ٗٔ، ٔط موتجة العجيوان ، الرياض  ، للدوتور صالح جن عجدق الرانحي  

سمة ،  محمد جن عمر جحر  الحضرمي اليافعيل حدا ق األفدار دمطاؤ  األشرار ف  شيرة اؤفب  اؤم تار -
 . جيروت ،  مٜٜٛٔ ، دار الحاوي ، تح ي    محمد غسان مصوح عزمول،  يلٖٜٓيل / سمة الوفاة ٜٙٛالوالدة 

دار الوتب العلمية ، جيروت ، توزي  دار الجاز للمير والتوزي  جموة ، لمحمد يوست الوامديلوي  حياة اؤصحابة -
 م   ٜٚٛٔ -يلل  ٚٓٗٔ،  ٔ، ط

ى عل     الدوتور / عجد المعطتو  وتوثي  وتخريج تح ي ، يل ( ٛ٘ٗل  ٖٗٛ)  اؤبيهق  إلمامدال ل اؤفبدة  -
   ٚعدد اانزاء      م ٜٛٛٔيل /  ٛٓٗٔ ،ٔ، ط دار الوتب العلمية ل ودار الريان للتراث ،ملعني
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،  تح ي    د  حاتم صالح الضامن،  جور محمد جن ال اسم اامجاري اجي اؤزا ر ف  معاف  للمات اؤفاس -
   ٕٜٜٔ-يل  ٕٔٗٔ -، ٔ، طجيروت  -معسسة الرسالة 

 اؤشىم ف  اؤقرآن ، دراشة مد د ية  -

 م ٕٚٓٓنامعة العلوم والتوملونيا جاليمن ،  -إعداد   يوست جن سعيد عطوة ، رسالة مانستير 

 دار الوتاب العرجي ل جيروت ، يجو داود سليمان جن اايعث السنستامي ، شفن أب  دادد -

 ٗعدد اانزاء   

تح ي    ،  جيروت –دار إحياء التراث العرجي  ،الترم ي السلميمحمد جن عيسى يجو عيسى  ، شفن اؤترمني -
 ااحاديث م يلة جأحوام االجامي علياا  ،  ٘عدد اانزاء   ،  يحمد محمد ياور وهخرون

تدمي    موتب التح ي  جمروز ،  [ٖ٘ٛ - ٖٙٓاجي الحسن علي جن عمر الدارمطمي ]  شفن اؤدارقطف  -
   التراث للجرمنيات

وتب حواييص   ،  يل(ٖٕٚ)المتوفى   ،  اجن مانة يجو عجد ق محمد جن يزيد ال زويمي،  ن ماجةشفن اب -
   ٘عدد اانزاء   ،  موتجة يجي المعاطي ،  محمود خليل

ذ واًِ لشٖ تٍٍٟ  -ػادي ِششذ  -شؼ١ة األسٔإٚؽ  :ذؽم١ك/  دطبعة دار اؤرشاؤة  ّه  ، َػثذ اٌٍّط١ف ؼشص هللا -ِؽ
 .5عدد األجزاء: ، م 9112 -هـ  1341، 1ط ، دار الرسالة العاملية

ؼممٗ /  ٘ـ(ٖٖٓألتٟ ػثذ اٌشؼّٓ أؼّذ تٓ شؼ١ة تٓ ػٍٟ اٌخشاعأٟ، إٌغائٟ )اٌّرٛفٝ:   السىه الكثشى -

ٚخشض أؼاد٠صٗ: ؼغٓ ػثذ إٌّؼُ شٍثٟ ، أششف ػ١ٍٗ: شؼ١ة األسٔاؤٚؽ ، لذَ ٌٗ: ػثذ هللا تٓ ػثذ اٌّؽغٓ 

 ٕٚ  َٓٔ / ػذد األظضاء: ) ٕٔٓٓ -٘ـ  ٕٔٗٔت١شٚخ / اٌطثؼح: األٌٚٝ،  –اٌرشوٟ / إٌاشش: ِإعغح اٌشعاٌح 

 . فٙاسط( ، ]ذشل١ُ اٌىراب ِٛافك ٌٍّطثٛع، ٚ٘ٛ ػّٓ خذِح اٌرخش٠ط[

دار ،  المح     عجد المعطي يمين ملعني،  يجو جور يحمد جن الحسين جن علي الجيا ي  ،اؤشفن اؤصغير -
   ٗعدد اانزاء      مٜٜٛٔيل ، ٓٔٗٔ، ٔ، ط وراتيي ل جاوستان ، المير   نامعة الدراسات اإلسالمية

 عجد الملن جن ييام جن ييوب الحميري المعافري يجو محمد ، اؤشيرة اؤفبدية البن  ضام -

   يلٔٔٗٔ،  ٔ، ط جيروت –دار النيل  ،  المح     طص عجد الرءوت سعد يل[ٖٕٔ] ت   

محمد زيير  -المح     يعيب اارماعوط ،  يل[ٙٔ٘ -يل ٖٙٗالحسين جن مسعود الجسوي ] ،اؤشفة ضرح -
   ٙٔعدد اانزاء   ،  مٖٜٛٔ -يل ٖٓٗٔ،  ٕ، طدمي  _ جيروت -الموتب اإلسالمي  ، الياويش
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 -عرفة دار الم ، يحمد جن علي جن حنر يجو المضل العس المي اليافعي،  فت، اؤباري ضرح صحي، اؤب اري -
 (  ٖٔعدد اانزاء   ) تح ي    يحمد جن علي جن حنر يجو المضل العس المي اليافعي، يلٜٖٚٔجيروت ، 

عالء الدين علي جن حسام الدين المت ي الامدي الجريان فوري ،  لفز اؤعمال ف  شفن األقدال داألفعال-
 م  ٜٔٛٔيل/ٔٓٗٔ، ٘، طالةمعسسة الرس ، صموة الس ا -  جوري حيامي  ، تح ي  يل(ٜ٘ٚ)المتوفى  

 دار صادر ل جيروت  ،  اجي المضل نمال الدين محمد جن مورم جن ممظور اافري ي  ؤشان اؤعرب  -

٘ـ( ، ٌٙٙٙض٠ٓ اٌذ٠ٓ أتٛ ػثذ هللا دمحم تٓ أتٟ تىش تٓ ػثذ اٌمادس اٌؽٕفٟ اٌشاصٞ )اٌّرٛفٝ:    مختاس الصذاح -

٘ـ / ٕٓٗٔ،  ٘ط١ذا ، ؽ –اٌذاس إٌّٛرظ١ح، ت١شٚخ  -اٌّىرثح اٌؼظش٠ح اٌّؽمك: ٠ٛعف اٌش١خ دمحم ، إٌاشش: 

 . َٔ ، ػذد األظضاء: 999ٔ

جن عمر جن وثير اإسماعيل  ، مشفد أمير اؤمؤمفين  مر بن اؤ طاب ر   ه  فه دأقداؤه  لا أبداب اؤعلم -
 ،  ٔط،  الممصورة،  لوفاءدار ا ،   عجد المعطي ملعني تح ي  ( ،يارتص   اجن وثير) اليافعي الدمي ي

 ٕعدد اانزاء   ،  مٜٜٔٔيل ، ٔٔٗٔ

عدد اانزاء   ،  ال ايرة –معسسة مرطجة  ،يحمد جن حمجل يجو عجدق الييجامي ،  مشفد اإلمام أحمد بن حفبل -
 ااحاديث م يلة جأحوام يعيب اارمعوط علياا  ،  ٙ

ال اضي يجو المضل عياض جن موسى جن عياض اليحصجي السجتي  ،مضارق األفدار  لا صحاح اوثار -
   ] ترميم الياملة مواف  للمطجوع [، ٕعدد اانزاء / ،  الموتجة العتي ة ودار التراث،  المالوي

 ل ٖٓٗٔ  ،ٕط، جيروت –الموتب اإلسالمي  ، يجو جور عجد الرزا  جن يمام الصمعامي،  قمصفو  بد اؤرزا -
 . ٔٔعدد اانزاء   ،  الرحمن ااعظميتح ي    حجيب ، 

 ،  يل( ٕٛٛيجو سليمان يحمد جن محمد الخطاجي الجستي ) ، ] ويو يرح سمن يجي داود [ معاؤم اؤشفن -
   م ٕٖٜٔ -يل  ٖٔ٘ٔالطجعة ااولى ،  حلب –المطجعة العلمية 

 ، ٘ـ(ٌٖٙٗٔشصق هللا تٓ ٠ٛعف تٓ ػثذ اٌّغ١ػ تٓ ٠ؼمٛب ش١خٛ )اٌّرٛفٝ:   مجاوي األدب في دذائك العشب - 

 .َٙ / ػذد األظضاء:  9ٖٔٔػاَ إٌشش:  ِطثؼح ا٢تاء ا١ٌغٛػ١١ٓ، ت١شٚخ

 يل(ٖٓٙسليمان جن يحمد جن ييوب جن مطير اللخمي اليامي، يجو ال اسم الطجرامي )المتوفى    ،اؤمعجم اؤلبير -
   ر مواف  للمطجوع [] الوتاب مرمم هليا غي،

 دار المور ،   عجد السالم محمد يارون تح ي  يجو الحسين يحمد جن فارس جن زوريا ،  معجم مقاييس اؤلغة -
   ٙعدد اانزاء    م ٜٜٚٔ -يل ٜٜٖٔالطجعة   ، 
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ٌشٙاب اٌذ٠ٓ أؼّذ تٓ دمحم   وفخ الطية مه غصه األوذلس الشطية، وركش وصيشها لسان الذيه ته الخطية -

اٌطثؼح:  -ٌثٕاْ  -ت١شٚخ  -٘ـ( ، اٌّؽمك: ئؼغاْ ػثاط ، إٌاشش: داس طادسٔٗٓٔاٌّمشٞ اٌرٍّغأٟ )اٌّرٛفٝ: 

 - ٗ/ اٌعضء:  997ٔ، ٔاٌطثؼح:  - ٖ/ اٌعضء:  997ٔ، ٔاٌطثؼح:  - ٕ، اٌعضء:  9ٓٓٔ، ٓاٌطثؼح:  - ٔاٌعضء: 

 9ٙ8ٔ/ اٌطثؼح األٌٚٝ  ٙ/ اٌعضء:  997ٔ، ٔطثؼح: اٌ - ٘/ اٌعضء:  997ٔ، ٔاٌطثؼح: 

 محمد سليم العوا   للدوتور جريان غليون جااليتران م  د   اؤفظام اؤشياش  ف  اإلشىم-

 م   ٕٗٓٓيل ،  ٕٗٗٔ،  ٔجيروت ، ودمي  ، ط –دار المور المعاصر 

                                        **** 

وتاب ،  ٓٓٓٓٔجحث وما يي من الموتجة الياملة )اإللوترومية ( ويي تحتوي على ملحوظة   يثجُت مصادر ال
 ؛ ليسال الرنوع إلياا     DVD ROM  ،3.39اإلصدار 

 وجاهلل التوفي  ،،،

 
 


