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دممين وأثخ ذلك عمى الجعهة العالقات اإلندانية بين المدممين وغيخ الم
 اإلسالمية

 .فهج عامخ العجمي
اسهيئمممم راس ة ممممم رسل  لممممم ؼر ركل ممممم راس األ مممم را اةاممممم  رقسممممؼراساراامممممة،را امممم     

راس ظب قيرواس اريب راسكؾيت.رر
h_newman123@yahoo.com ررراسبايارا سك اوني:ر  

 المخمص:
أحكةمرا ا مروتةريخراسطسملطيؽرجدمارأنم رمرجطكمؽرأنرجقمؾمر د طم رر ؽري أ ل

تح ممامره مم راسحقممؾارواسؾاماممة،روطممةرسمميردوسمم را امم م رسويمماراسطسمملطيؽروممةنؾار
ي بممؾنونرأىلمممراسطظةوممبراممؾانرسمميراسظممبرأوراسهظاامم رأورح مممرسمميراسس ةامم ر

مروغياهمممةر رو مممةرومممةنرسطنممملرهمممومنرأنرجغهممماوارأوريظاومممؾارسمممؾمرامممطةح را اممم 
وت ةجشمم ر مم رغيمماراسطسمملطيؽ روهمم اراسطاممةدغراسااا مم رم لممتر ممؽرا امم مرديظممة ر
ىةسط ممممة روممممةسحة رسكمممملرز ممممةنرو كممممةنر روديمممملرسمممميرقلممممؾ راسظممممةسر رحيمممم رسممممؼر
جسمم ظ  ؾار ااس  مم رسصمم ح روألسممةط  روومماق رودممطؾس .رويهمما راساحمم رإسمممر

ر.  ةسد ره اراسقض  ربطؾضؾع  رواى اال
روقاراى طا،رىلمر:ر

 حليلممير:روذسممػر ممؽريمم لرتحليمملراسظصممؾصرو حةوسمم رإامم ظاة راسطممظهاراس -ٔ
 قؾاىارىة  رحؾلراسحقؾاراسط  لق ربوياراسطسلطيؽر.

 مممظهاراسطقةرنممم ر:ر مممؽريممم لرتؾضممم عرسقممم راس ممم  رسممميرىممماضراسطسمممة لر -ٕ
 اسط  لفرسيهة.

راسطظهاراسظقاؼر:رر ؽري لراا  اا  رسيرنقاراآلرانراسشةذةرواسضع ف ررر-ٖ
رساح :ووةنر ؽرأهؼرن ة ارا
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تووممارنصممؾصراسك ممة رواسسممظ رومممؾ را حسممةنرإسمممرغيمماراسطسمملطيؽرسممير -ٔ
 اسطد ط را ا  يرواسباربهؼروحا  رإي ا هؼرسيرأنفسهؼروأ ؾاسهؼروأىااضهؼر.

مةرأوم   ريظبنمار ممؽر -ٕ ج  بماريلماراسطسمةواةرواس سمة عر م رغيماراسطسملطيؽريلق 
 إجطةنراسطسلؼروىقيات .

راساىؾة ررغياراسطسلطيؽر  إنسةن ر :رى قة،رالكممات المفتاحية
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Human Relationships between Muslims and non-Muslims and 

its Effect on the Islamic Da’wa 

Fahd Amer Al-Ajami. 

Department of Islamic studies, Basic Education College in the 

Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait. 

Email: h_newman123@yahoo.com 

Abstract: 

Islam is the religion of forgiveness and co-existence. Whoever 

contemplates the rules of Islam and the history of Muslims finds 

that you can never find a society in which rights and duties are 

respected like the Islamic society. In the Islamic society, non-

Muslims have ascended the highest positions in medicine, 

geometry, or even in politics, etc.; such people could not have been 

elevated without the forgiveness and co-existence of Islam with 

non-Muslims. These moral principles have allowed Islam to be a 

global religion that is valid for any place and time and cherished by 

people. `People could not keep themselves away from Islam for its 

righteousness, simplicity, credibility, and comprehensiveness. The 

present study aims at dealing with this issue objectively and 

moderately. It adopts three approaches: the first is the analytical 

approach through which texts are analyzed to deduce general rules 

on rights of non-Muslims; the second is the comparative approach 

through which the disagreement etiquette shows how controversial 

issues should be handled, the third is the critical approach through 

which weak and deviant opinions are refuted. The study reaches the 

following conclusions: Quran and Sunnah assert that it is obligatory 

to be kind and generous to non-Muslims in the Islamic society. It is 

forbidden to make their lives, money, and honor subject to danger. 

Being just and forgiving with non-Muslims is among inherent ethics 

originating from Muslims’ faith and beliefs. 

Keywords: Relationships, humanity, non-Muslims, Da’wa. 
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 املقدمة

إنراسحطاررنحطاارونس  يظ ر رونس وفاارون ؾ رإس  ر رون ؾذربةهللر ؽرداورر
أنفسظةرو ؽرايئة،رأىطةسظةر ر ؽريهاارهللارس ر ضلرس رو ؽرجضللرس رهةدؼر

ر رهارأنرمرإس رإمرهللاروحاارمردايػرس روأدهارأنردمحما رب ااروراؾس رس ر روأد

 وبعج:

س رجس راساةح رسيرحضةرتظةراس ةساةروآثةرهةرإمرأنرج ظيربةسظزى را نسةن  ر
ر ؽر را نسةن   رنقلت رحي  ر  راسحضةرا، رول رىؽ رحضةرتظة ربهة رتطيز، اس ي

انراسحبرواس سة عرواس  ةونرأمؾانراسحقارواسكااه  رواس فاق رواس صب  رإسمرأمؾر
ره  ر رت ةسي رم رتسةوية  راس شاي ي راسقةنؾن رأ ةم رثؼ ر  رت ةسم رهللا رأ ةم واس سةوؼ
رأىلؽر رسقا رذسػر  رنحؾ راسطةلرأو رأو راسقبيل  ربسببراس اارأو رىلمرأحا  حا

نُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُىاْ زَبَّكُ :}اسقاآنراسكايؼرتسةوؼراسظةسرسيرأولريلق هؼرسقةلرت ةسم

اللّهَ الَّرِي الَّرِي خَلَقَكُن هِّي ًَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ هِنْهَا شَوْجَهَا وَبَثَّ هِنْهُوَا زِجَاالً كَثِريًا وًَِسَاء وَاتَّقُىاْ 

 (1){تَسَاءلُىىَ بِهِ وَاألَزْحَامَ إِىَّ اللّهَ كَاىَ عَلَيْكُنْ زَقِيبًا

 هطةرتفااراسظةسرب ارذسػرسش ؾ رسة ولراساشاؼرسدط  رأبظةنراساشارواحارور
وااة لرودولروحكؾ ة،رسإنطةرهؾرو فااراسبيتراسؾاحار ؽرأمروأ ر رو ةروةنر
ك سػرسإنرابيلره ارا ي   رسيرا مظةسرواسبلاانريودؼرسل  ةونرواس  ةر ر

                                 
 ٔ(راؾرةراسظسةنرآج رٔ
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وَجَعَلْنَاكُنْ شُعُىبًا وَقَبَائِلَ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إًَِّا خَلَقْنَاكُن هِّي ذَكَسٍ وَأًُثَى :}واس  قي روطةرقةلرت ةسمر

ر(1){لِتَعَازَفُىا إِىَّ أَكْسَهَكُنْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُنْ إِىَّ اللَّهَ عَلِينٌ خَبِريٌ 

ر راس فةضل رواسص حرو يزان رواس يا راس قؾػ ر قاار رسي رجكؾن رت ةسم رهللا ىظا
را نس راسؾحاة رإى ن رسي را ا م رجس طا روهك ا ر  رسأليايؽ ربيؽرواسظف  ةن  

رت ه زر روشداة راسطد ط  رسي را م طةع   رواسؾحاة روأم  رأٍ  ر ؽ روإيؾة اسظةس
أغصةنهةرمط  ة رإذار س هةراسايعرمرسااربيؽرأى هةروأدنةهة روسه ارونارسير

رر{ ....{} يا بين آدم...يَا أَيُّهَا النَّاسُ :}اسقاآنراسكايؼراس ظة رقؾس رت ةسمر:رر

راسط رسويا را ا ُم رأقاَّ رأتط رسقا رىلم ربهة راسق ةم رأتاةَى  روأسزم رحقؾق ة  سلطيؽ
راسصاد؛ر رحسظ ربه ا رسيرراؾلرهللارولمرهللارىل  روالؼرأاؾٌة وأحسظ  روسظة
ر  ر روالؼ رىل   رهللا رولم رت ةَ ل رسقا راسطسااة  رواسظِّ ط  راسطهااة  راساحط  سهؾ
راسظصةرػر ر ؽ راسك ة  روأهل رواسطدؾس راسطشاويؽ ر ؽ راسطسلطيؽ رغيا مط  

رر.اسط ة لَ راسحسظ  راس يرَتحةرر ظهةراس قؾلرواسيهؾد

روالؼ رىل   رهللا رولم راسظةَسر))سقةل رَياَحؼ رم رَ ؽ رهللُا رَياحؼ روولط ر(((ٕ)م  
رقةلرابؽر رِديؽ؛ ردونراى اةررسدظسرأو رتشطلرولرأحا  رىة   رسفغ  )اسظةس(

راسطو ؽرربظَّةل: رسيايل راسَ ْلا  رسدط   راساحط  راا  طةل رىلم راسحضُّ "ه  

                                 
 ٖٔ(راؾرةراسحداا،رآج رٔ
قلرادىؾارهللارأور :تاةركروت ةسم-أيام راسا ةرؼ رو ة راس ؾحيا ربة رقؾلرهللارر(ررٕ)

راسحسظم را اطةن رسل  رتاىؾا ر ة رأجة راساحطؽ ر] ادىؾا ر)ٓٔٔا ااان: رٜ[  ( ر٘ٔٔ/
ر) راٖٙٚٚباقؼ: رو ة  رو سلؼ  راسصب ةنرواسع ةلروتؾاض  ر(  ررحط   ربة  سفضة ل 

ر.( رواسلفعرسطسلؼٜٖٕٔ( رباقؼ:ر)ٜٓٛٔ/رٗوسضلرذسػ ر)
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ر راس  ةهاررواسبهة ؼواسكةسا راساحط  رسي رويايل راسططلؾك  روغيا ر ظهة اسططلؾك
 " (ٔ)بة ط ةمرواسسقي رواس  ف فرسيراسحطل روَتْاكراس  اؼربةسضا 

 أسباب إختيار البحث:

رغيار -ٔ راسط ةسف ر   روتسة ح  رت ةجش  رسي را ا م رىغط  إعهةر
 اسطحةر ر.

راس  -ٕ رحق ق  رحؾل را ا م رأىاان رينياهة راس ي راسشبهة، ر  ركناة  ة ل
غياراسطسلطيؽرواتهة هؼرسإلا مربأن رجطةرسربحقهؼرأنؾاعر ؽراس طييزر

 .رواس ظفر

رتؾض عراس  ق ربيؽرا ا مروغياار ؽراآلدجةنر.ر -ٖ
 الجراسات الدابقة:

اسارااة،رحؾلره اراسطؾضؾعرىاياةروسكؽرونياا ر ظهةرطومرىل  راس طؾ   رسير
را ره ا ر ؽ راسطوول  رغيا را نف ةس   رأو ر"دىؾةراسظاح  رب ظؾان ربح   بحةث

رحؾس  ر رسي رونشا ر/ راسطحةرأليؽ راسط ةسفيؽرغيا ر   راسسلطي رسل  ةجش ا ا م
رمرٜٕٓٓكل  رأوؾلراسايؽرواساىؾةربظظظةرراس ادراس شاونراسطدلاراسنةنيرىةمر

رسكؽره اراساراا ر حةوس رسط ةسد ره اراسقض  ربطؾضؾع  رواى االر.

                                 
ر(ٓٗٗ:رٓٔاساةرؼ رابؽرحداراس سق نير) (رس عرٔ)
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 منهج البحث:

اسبة لهحا المهضهع التي من هج العممية المنمناالب حاولت اإلستعانة
 :أهمها

ر -ٔ رو حةوس رر:راس حليلياسطظها راسظصؾص رتحليل ري ل ر ؽ وذسػ
 .رإا ظاة رقؾاىارىة  رحؾلراسحقؾاراسط  لق ربوياراسطسلطيؽ

 ظهاراسطقةرن ر:ر ؽري لرتؾض عرسق راس   رسيرىاضراسطسة لر -ٕ
 اسط  لفرسيهة.

ر -ٖ ر ر: راسظقاؼ راا  اااسطظها ري ل رسي ؽ راسشةذةرر   راآلران نقا
رواسضع ف .

 :خطة البحث

يتكهن هحا البحث من مقجمة ، وتمهيج ، ثالث مباحث ، وخاتمة ، وقائمة 
 بالمرادر والمخاجع.

ر ررأما المقجمة راي  ةرا روابب راسطؾضؾع رأهط   رىؽ رسيهة رتحاثت رسقا :
رواسارااة،راسسةبق ر رو ظهاراساح ر رويظ راساح ر.

ب ظؾانر"روؾرر ؽر اةدغرا ا مرسير  ة ل رغيارر:رسهؾروالمبحث األول
 "اسطسلطيؽ

رروالمبحث الثاني  وؾرر ؽرحقؾارغياراسطسلطيؽرسيراسطد ط ر:رسهؾرب ظؾانر"
ر"ا ا  ي

:رسهؾرب ظؾانر"رأثاراس  قة،را نسةن  ربيؽراسطسلطيؽروغياهؼرروالمبحث الثالث
رىلمراساىؾةرا ا    "
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ر:وأما الخاتمة  راد طلت رقا رأرىلم رذيل هة روقا راسظ ة ا راسطصةدررهؼ ربأهؼ بقة ط 
رواسطاام .
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 :جـــــتمهي

 أصناف غيخ المدممين في المجتمع اإلسالمي:

رأهلرىها روأهلراسَ ْهارث ث رأوظة :ر :غيخ المدممين رأهلرحا  روإ ة إ ة
أهلرذ   روأهلرهان  روأهلرأ ةن روقارىقاراسفقهةُنرسكلرِوظفربةب ة رسقةسؾا:ر

ي ظةولرهومنرر(بة را  ةن ربة رىقاراس    روسفعر)اس   رواس هابة راسهان  ر
 رسإنراس   ر ؽرِمظسرسفعراسَ ْهارر(اسصلع)ركلهؼرسيرا ول روو سػرسفعر

رسيرولرولع روهؾري ظةولرُوْلعراسطسلطيؽرر(اسصلع)واس قا روهك ارسفعر ىةمّّ
ب ضهؼر  رب ض روُوْلحهؼر  راسكفةر روسكؽروةررسيراوظ حرونيار ؽر

ؼراسدزي  روهومنرسهؼرذ  ر وألَّاة روهومنر(:أهلراس   )راسفقهةن عاةرةرىطؽريودِّ
قارىةَهاواراسطسلطيؽرىلمرأنرجداؼرىليهؼرُحْكؼرهللاروراؾس  رإذرهؼر ق طؾنر
رسإنهؼر راسهان   رأهل رب    روراؾس   رهللا رُحْكؼ رسيهة رجداؼ راس ي راساار سي

لعرىلمر ةل رأوروةَسحؾاراسطسلطيؽرىلمرأنرجكؾنؾارسيردارهؼ راؾر انروةنراسصُّ
غيار ةل رمرتداؼرىليهؼرأحكةمرا ا مروطةرتداؼرىلمرأهلراس    رسكؽر
رىؽر حةرأل راسطسلطيؽ روهومنرُجسطَّؾنرأهلراس ها روأهلراسصلع ر ىليهؼراسكفُّ

 وأهلراسهان .

راسطس أَ ؽ  روهومنرروأ ة راا  ظةنهة  رغيا ر ؽ راسطسلطيؽ رب د رَجقَام راس ؼ سهؾ
سةم:ررال روتدةر رو س دياونرح مرُج َاضرىليهؼرا ا مرواسقاآن رأرأل  رأق

سإنردةؤوارديلؾاره   روإنردةؤواررم ؾارإسمرب دهؼ روطةسبؾرحةم ر ؽرزيةرة ر
روأنر راسدزي   ر ظهؼ أورغياهة روُحْكؼرهومنرأمرُيهةِماوا رومرُجقَ لؾا رومرتوي 

ديلره  رس اك روإنرَأَحبررُج َاضرىلمراسطس ديار ظهؼرا ا ُمرواسقاآن رسإن
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اسلَّحةاربطأ ظ رُأسِحارب  روسؼرُج َاضرس رقبلرووؾس رإس   رسإذاروولر أ ظ  ر
 .(ٔ)ىةدرحاأل ِّةروطةروةن

                                 
وانغارأحكةمراس  ييؽرواسطس أ ظيؽرسيرداررا ا مر:رر)ٖٚٛ:رٕ(رأحكةمرأهلراس   ر)رٔ)

رٛٔىباراسكايؼرزياانروم
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 فغيخ المدممين َينقِدمهن إلى أربعة أقدام:

هؾراس ؼربيؽراسطسلطيؽروأليؽردوس  رحةس رحا  راسحاأليرررأهلراسحا :ر-ٔ
ر(ٔ)ر."ؾوةني:ر"اسحاألي:راس ؼرمرذ  رس رومرىهاومرذ  رس رومرىها رقةلراسش

راس   :ر-ٕ راسطسلطيؽرأهل رغيا رباس رياسطق طرهؼ راسطسلطيؽ رذ   رتحت ؽ
اسدزي ؛رقةلرابؽراسق ؼ:ر"أمط راسفقهةنرىلمرأنراسدزي رتوي ر ؽرأهلراسك ة ر

 روُحْكؼرأهلراس   راسط ةَهايؽراس يؽرُجسةِكظؾنراسطسلطيؽرسير"(ٕ)و ؽراسطدؾس
ر ردجةرهؼ  رسيرغيار ةرر-وياس ؾنراسدزيَ  را ا   َّ  رج ض ؾنرسألحكةم أنهؼ

رواسطظ ؾ ة،ر رواسظ ا  رواسزواج رواسعاةدا،  راس قة ا رأحكةم ر ؽ رىل   وا ُأِقاُّ
رابؽر رقةل روحطةي هؼ  رىظهؼ راسكفُّ راسطسلطيؽ رىلم روسهؼ واسطلبؾاة، 

ر(ٖ)ر"وُاطِّيرأهلراس   ؛رسايؾسهؼرسيرىهاراسطسلطيؽروأ ةنهؼ".را ثيا:

رراسط ةَها:ر-ٖ رهؾ راسطسلؼ رقةلرغيا ر هةدن   روأليؽراسطسلطيؽرىها اس ؼربيظ 
" روإذارديلردجةَرر(ٗ)ابؽربظةل:ر"واسط ةها:راس ؼربيظ روأليؽرا  ةمرىهاروهان 

 اسطسلطيؽراطِّيرُ س أَ ظ ة.

را  ةن:ر-ٗ ردجةرررأهل رسي ر وقَّ   رإقة   راسطق ؼ راسحاألي رهؾ اسطس أَ ؽ:
لرسير سأس راسطسلطيؽ رقةلراسش خردمحم ربؽرىن طيؽرىظا ةرائل:راسا ُضري أوَّ

أهلراس   رباىؾػرىامرومؾدروسيرا  اراس ةمرأوراس  س  رأورس امرومؾدرأهلر
                                 

ر(ٜٗٓص:ر)سط اسارىلمرحاا ارا زهةر؛راسشؾوةنير(راسسيلراسدااررارٔ)
ر(ٔ:رٔ)ابؽرا ؼراسدؾزي رر :أحكةمرأهلراس   (ررٕ)
ر(ٛٙٔ:رٕ(راسظهةج رسيرغايبراسحاي ؛رابؽرا ثيار)رٖ)
دمحمربؽرأحطاربؽردمحمربؽرال طةنر :نْغُؼراسُطْسَ ْ َ ُ رِسيرتْفِسيارغايِبرأْسَفةِظراسطَهّ  ِر(ررٗ)

ر(ٙ٘ٔ:رٔ)ربؽربظةلراساوبي
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راسظةسر ردىؾة رسي رغضةض   رَجِداون رم روس سػ رىاياة؛ رباىةوػ رأو   اس   
رُأواِسارىلمر رأنة س ى اانرىلمرغياراسطسلطيؽر ؽراسط ةَهايؽ؟رسأمة ربقؾس :

 سرىظانةرأهلرذ  ؛ر نرأهلراس   رهؼراس يؽرج ض ؾنر حكةمرا ا م رأن رس
ويودُّونراسِدزيَ  روه ار فقؾدر ظ رز ؽرطؾيل رسكؽرسايظةر  ةَهاونرو س أَ ظؾن ر
ر ؽراسكفةرر رإسمرب دنة رسطؽرَقِام ريةو   رىة   رو  ةهاة و  ةهاونر  ةهاة

رأو ر  ةَها رإ ة رسهؾ: رب سػ  رس  روُاِطع رِتدةرة  رأو رجدؾزررس طل رس  ُ س أَ ؽ 
ر رىل  ؛ رىطاورىؽر دةهاراثظةحامى اان ربؽ رهللا رهللاررىبا رولم راسظبي ىؽ

وإنرريحهةرسيؾمارر ؽرق لرنفسةر  ةهاارسؼرياحررا ح راسدظ ر:"ىل  روالؼرقةل
 .(ٔ)" ؽر سياةرأرأل يؽرىة ة

                                 
(رس عراساةرؼرداحروح عراسا ةرؼر ربة رإثؼر ؽرق لرذ  ة ربويارمامررقؼراسحاي ررٔ)

رٕٓٚومرٕٔممٙٔ٘ٙ
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 املبحح األول

 صور من مبادئ اإلسالو يف معاملة غري املسلنني

 كخامة اإلندانية في اإلسالم:حفظ الأواًل:مبجأ 

اسظةسرسيرنغارا ا مراؾاا  روأاظةنراسُطْشط روهؼرأبظةنراس ة ل را نسةن   ر
رسيراسع شرواسكاا  ردونراا نظةنرأورتطييز؛ر رسهؼرمط   ةراسحاَّ وُيؾسِّارا ا ُم

ر﴿ رَواسْررقةلرت ةسم: رِسيراْسَباِّ رَوَحَطْلَظةُهْؼ رَبِظيرآَدَم ْ َظة رَواَّ رِ َؽرَوَسَقْا رَوَرَزْقَظةُهْؼ َاْحِا
رَتْفِض   ر رَيَلْقَظة رِ طَّْؽ رَىَلمرَوِنيٍا ْلَظةُهْؼ رَوَسضَّ روامي   راس ؼرر(1)﴾راسظَّيَِّاةِ،  

ر ر ؽرحي راسلؾنرواسدظسرواسلو  را نسةن   راس ة ل  رسيرأسااد ر ؽرر-يؾما آجٌ 
ر﴿ رت ةسم: رقةل روطة رت ةسم؛ رهللا طَررآجة، راسسَّ رَيْلُا رآَجةِتِ  رَواْ َْرِضرَوِ ْؽ َؾاِ،

رِسيرَذِسَػرآَلَجةٍ،رِسْلَ ةِسِطيؽَر  روه ارامي   رر(2)﴾رَواْيِ َ ُ رَأْسِسَظِ ُكْؼرَوَأْسَؾاِنُكْؼرِإنَّ
س سرَ ْاىةةرسل ظةسارواس ظةُكا ربلرهؾراببرسل  ةر رواس  ةضارواس  ةونرىلمر

ر﴿ راسكايؼ: راسقاآن رىظ  رَتحاَّث روطة رواس قؾػ؛ رواسِباِّ رِإنَّةررَجةراس يا راسظَّةُس َأيَُّهة
ِر رِىْظَارَّللاَّ رَأْكَاَ ُكْؼ رِإنَّ رِسَ َ ةَرُسؾا رَوَاَاةِ َل رُدُ ؾأل ة رَوُأْنَنمرَوَمَ ْلَظةُكْؼ رَذَكٍا رِ ْؽ َيَلْقَظةُكْؼ

رَّللاََّرَىِل ٌؼرَيِبياٌر ر(3)﴾ررَأْتَقةُكْؼرِإنَّ

اس يروهبهةرهللاررسقارأومبرا ا مرىلمراسطسلطيؽرأنرُيااىؾاراسكاا َ را نسةن َّ 
ت ةسمرسإلنسةنرسض  ر ظ رورحط  روسؼرُجفاِّارسيهةربيؽراسطسلؼروغياراسطسلؼ ر
رب ر رنةدػ روطة رواحاة  روأم رواحا رأ  رأبظةن رولهؼ راسظةس رأن رىلم ريووِّا وهؾ
ي ةرو دلد  :ر))جةر اسااؾلرولمرهللارىل  روالؼرسيرُيْظب  رسحد راسؾداعرُ اوِّ

                                 
 ٓٚاؾرةرا ااان:رر(رٔ
 ٕٕاؾرةراساوم:رر(رٕ
 ٖٔاؾرةراسحداا،:رر(رٖ
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رواح ررألكؼ رإن رأم راسظةس  رىلمرأيهة رس األي رسضَل رم رأم رواحا  رأبةكؼ روإن ا 
رىلمر ر اؾد روم رأاؾد  رىلم ر حطا روم رىاألي  رىلم رس دطي روم ىدطي 

 ".(ٔ)أحطارإمربةس قؾػ رَأبلَّوُت؟

إنرا نسةنرسيرنغارا ا مرُ كاَّم ربصا راسظغارىؽرأول روسْصل  رديظ ر
هللارُ كاَّ  ة رومرَجطِلػروىقيات  ر اوزاروِا ط  رسيراسهيئ رامم طةع   رسقاريلق ر

رِسظات ر ر ؽ روم لهة رِمبلَّ    رسي رأودىهة راس ي رواا    ر ؽ رُجداِّدا رأن أحا
ربؽر راس ؼريو ؽربةسقاآنرو ة رهللاروألطحطا رجس ؾؼرسيرذسػراسطسلؼ وطب     
رأور ؽرمر ر ؽرأهلرا دجةنرا ياػ  روغياراسطسلؼ ىباهللارراؾلرهللارونب   

ر شةعري ط َّ رب راسدط  ر ؽردونراا نظةن روتلػرديؽرس  رسةسكاا  راساشاي ر حاّّ
 ِذروةراس كايؼروقط راس شايف.

رسير روآياا  رأوم  ري طّنل را نسةن   ردا  رم ل رحيؽ را نسةن روام را ا م إن
ر-ول هةربةهلل رواا طاادهةر ظ  روتقياهةربشاا   روووةجةا.رواسحاي راسحق ق  ر

را نسةنرأنري انَّسرإذارس سترر-اس يرهيرمؾهاراسكاا  را نسةن  ر سيرحّا
دةنروياتف رإذاردةن ربلراسحاي رأنرج ض رسقيؾدراسكطةل روأنري صا ردايلر
نظةقهةروحاا.روقيؾدراسكطةلره ارتض ظةرىلمراسظايارإسمرَّللّا رطاياراسكطةل ر
رإسمر ؾاطؽراس وارواسحاي  ر رواس حؾلرىؽر ؾاطؽراسوفل رواساوؾد  واس صف   

فؾسراياا رومه  رهللاروىّات روةسعرا ي اروا ىطةل رواسسيارسير  ةديؽراسظ
رواسشكار رواسصبا رواسقظةى  رواس ّف  رواسؾرع رَّللّا رإسم رواساغا  راس ؾأل  ودةرات 

ر(ٕ)ر واس ؾ رواسامةنرواس ؾولرواسحب

                                 
رٙٓٚصرٚس عراساةرؼرداحروح عراسا ةرؼربة رحد راسؾداعررممر(ررٔ)
ررٕ) را ا ( ر ؽ راس ةطفي راسدةنب راسوزاسي  ردمحم راماكظاري   راساىؾة  ردار ر ر ر.ٜٜٓٔم

ر٘ٚٔص
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رو ااىةةر راسطسلطيؽ رغيا رواا   رىلم ربةسطحةسغ  رأتاةَى  را ا ُم رأ ا سقا
رسق رىؾاطفهؼ؛ رَمْاح رىؽ رونهم ر شةىاهؼ  راسا  رر-ةل رومل ر﴿-ىز َوَمرر:

رآَ ظَّةر رَوُقؾُسؾا رِ ْظُهْؼ رَعَلُطؾا راسَِّ يَؽ رِإمَّ رَأْحَسُؽ رِبةسَِّ يرِهَي رِإمَّ راْسِكَ ةِ  رأَْهَل ُتَدةِدُسؾا
رُ ْسِلُطؾنَر رَسُ  رَوَنْحُؽ رَواِحٌا رَوِإَسُهُكْؼ رَوِإَسُهَظة رِإَسْ ُكْؼ رَوُأْنِزَل رِإَسْيَظة رُأْنِزَل  رر(1)﴾رِبةسَِّ ؼ

ِرَهَ ُسبُّؾارَّللاََّرَىْاو ارر:ر﴿-ىزروملرر-وقةلر َوَمرَتُسبُّؾاراسَِّ يَؽرَيْاُىؾَنرِ ْؽرُدوِنرَّللاَّ
رَوةُنؾر رِبَطة رَسُيَظبُِّئُهْؼ رَ ْاِمُ ُهْؼ رِإَسمرَرألِِّهْؼ رُثؼَّ رَىَطَلُهْؼ رُأ ٍَّ  رِسُكلِّ رَوَ ِسَػرَزيَّظَّة ارِبَوْيِارِىْلٍؼ

ايعرىؽراسظيلر ؽراآلسه راس يرَج ُباهةراسطشاوؾنر ؽر رنهيرور(2)﴾رَجْ َطُلؾنَر
رحايَّ   ر رىلم روِحفةع ة را نسةن  رسكاا   روؾن ة ره ا روول رواسبؾذييؽ  اسؾثظييؽ

ر.واح اا  ةرسطشةىاا

جقؾلرا  ةمراسقاطبيرىظارتفسياره اراآلج راسكايط :رمرَجِحلرسطسلؼرأنرَجُسبر
ؼرإسمرذسػ؛ر ن رُولاةنهؼ رومرديظهؼ رومروظة سهؼ رومري  اَّر ضرإسمر ةريودِّ

راسط ص   رىلم راسا   رسير(ٖ)بطظزس  رسظة ري دلَّم را نسةن   راسكاا   روِحْفع  
ربؽر رمةبا رس ؽ ر ظهؼ؛ را  ؾا، ر   رح م راسطسلطيؽ رغيا ر   راسظبؾؼ اس  ة ل
ربظةرَمظةزة رسقةمرسهةراسظبيرولمرهللارىل  ر ىباهللاررضيرهللارىظهطة رقةل:ر اَّ

ر رب   روُقْطظة ررأي ؼروالؼ ر))إذا رقةل: ريهؾدؼ؟! رمظةزة رإنهة رهللا  رراؾل رجة سقلظة:

                                 
 ٙٗ(راؾرةراس ظكبؾ،:ررٔ
 ٛٓٔ(راؾرةرا ن ةم:ررٕ
رٔٙص:رٚج(رتفسياراسقاطبيررٖ)
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رسقؾ ؾا روالؼر (((ٔ)اسدظةزَة  رىل   رهللا رولم رسقةل ررواج : رأيباواروسي رىظا ة
ة؟!بأنهةرمظةزةرسيهؾدؼر  .(ٕ)ر((:ر))أس سترنفس 

 الحخية في االعتقاد والعبادة لغيخ المدممين: مبجأ ثانيًا:

را ا  روفلهة راس ي راسحاية، رامى قةدر ؽ رحاي  راسطسلطيؽ: رغيا رحاِّ رسي ُم
رتاكر ربل ره    راسايؾل رىلم رُجكِاههؼ روسؼ راسظةَس را ا ُم رُجدِبا رسؼ واسعاةدة 

رسقةلراسا ر رووَولرا  ارإسمرأنفسهؼ؛ رىلمرغةرألهؼ  :ر-ىزروملرر-اسحبَل
راْسَويِّرر﴿ رِ َؽ راساُّْدُا رَتَبيََّؽ رَقْا يِؽ راساِّ رِسي رِإْكَااَا روا  نر(3)﴾رَم راآلج ر  رسه ا ةم 

ر ؽر رىليهؼ روَىْاض  را ا م رإسم راسظةس ردىؾة رىلم راسطسلطؾن ردأ  اسكايط 
دونرإكاااروإماةر رسه ارأ ياراسطو ظيؽرىطاربؽراس ظة ررضيرهللارىظ رَجُطار
رأي هةر رَأاِلطي رقة   : رإس   روياىؾهة را ا َم رىليهة روَي ِاض رنصاان َّ   ب دؾز

ربةسحا رقةست:رأنةرىدؾزروبياةرواسطؾ،راس دؾزرتسلطي رإنرهللارب  ر حطا ر ا
ر﴿ روت رقؾس رت ةسم: رادها  راسلهؼ رسقةلرىطاررضيرهللارىظ : رقايب  َمررإسيَّ

يِؽرَقْارَتَبيََّؽراساُّْدُارِ َؽراْسَويِّر ر.ر﴾ررِإْكَااَارِسيراساِّ

رو شةىاا ر روِسْكاا رإرادت  رواح اام رسإلنسةن  رهللا رتكايُؼ ري دلَّم راسطباأ ره ا وسي
ربةسهاػرواسض لرسيرامى قةد روتحطيل رَتَا  روتاكر رَج  صُّ رسظفس ره طة أ اا

راس حارر ررا نسةني  ريصة صراس حاُّ ىطل روحسة رنفس  روه ارهيرأيصُّ
اس ؼرُتظِكاارىلمرا نسةنرسيراسقانراس شايؽر  اهُبرُ  َ ِسف  روُنُغؼرُ ِ سَّ  رمر

راسكة ؽراس ؼرواَّ  رهللار رسر-تسطعرسه ا ربةي  ةرا أنريظظؾؼرضطياارر- قيات 
                                 

ررٔ) ر( ر سلؼ رر-وح ع راسدظة ز رسلدظةزةر-و ة  راسق ةم رر-بة  رٚاسدزن رقؼررٕٗصر
رٜٛ٘اسحاي 

رٜٕٗٔرقؼراسحاي رٔٗٗصرٔجر بة ر ؽرقةمرسدظةزةريهؾدؼر « وح عراسا ةرؼر (ررٕ)
 ٕٙ٘(راؾرةراساقاة:ررٖ
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رأمهزتهةر ربش م راساوس  رىل   رُتطل   ر ة رغيا روُنُغطهة  رسلح ةة رَتصؾُّر ىلم
رَج  ِظار رأن رسإ ة روأوضةىهة  ربقؾانيظهة رذسػ رب ا رىل   رُتطل   رو ة اس ؾميه   
راسكؾَن ر   هبراساوس ره ا روهؾرجحا  ر ؽرا جطةنربإس رسلكؾنرُجصاِّ ره ا

 مراسؾاة لروا ااة !رإنرحاي رامى قةدرهيرأولروإ ةرأنري  اَّضرسلطؾ،ربش
رحاي ر رسةس ؼرَجسُلبرإنسةن ة رووفرإنسةن  ربهة حقؾارا نسةنراس يرَيْنبترس 
امى قةد رإنطةرَجسُلا رإنسةنيَّ  راب اان رو  رحاي رامى قةدرحاي راساىؾةرسل قياة ر

رسي رسهة ر اسؾل رم ربةماؼ رحاي  رسهي روإم رواسف ظ   را ذػ ر ؽ واق رروا  ؽ
راسح ةة.

وتةريخرا ا مراسظؾيلردةهارىلمرأنراسشاي  روأهلهةرقاروَفلؾار تاةعرا دجةنر
را ا مراساقةَنرىلمرىقة اهؼرودجةنةتهؼ روسؼرُياَغؼرأحار اس يؽرجع شؾنرسيرعلِّ
رجكؽر ؾقفر رسؼ رساػراسقةويرواساانيرأنره ا رو  لؾم ىلمراى ظةارا ا م 

نره ارهؾر باأهة رح مرحيؽروةنترسيرَأْوجرَضْ فر ؽردوس را ا م ربلروة
ربةسقؾةر رىقياَتهة را سااد رىلم رَتفِاض رأن رأراد، روسؾ رقةدرة  رس  َّ  رُأ َّ  قؾتهة

ر.(ٔ)اسقةهاة رسكةنرذسػرسير قاورهة رسكظهةرسؼرتف ل

وهظةكردهةدا،ر ؽراس لطةنرغياراسطسلطيؽر طؽرُيؾَثاربهؼرأنرا ا مرتاكرر
ر)سؾراره ش ةرسةغلياؼرر(قارتقؾلراسطس شاق را جظةس  سوياراسطسلطيؽرحايَّ راسط  

سيرو ةبهةر"دسةعرىؽرا ا م":ر"كةنراسطسلطؾنرمرجكةدونرَج ِقاونرامتفةقة،ر
  راسش ؾ رح مري اوؾارسهةرحايَّ راسط  قا روح مرُجحِدطؾارىؽرإكااارأحار ؽر

رتُر روةنت ر ة را ا     رواسديؾش راسدايا  راسايؽ رسي راسايؾل رىلم ْ ا رأبظة هة
بحشار ؽراسطاشايؽراسلحةحيؽرغياراسطاغؾ رسيهؼ رو ةروةنترتض راسطاشايؽر

                                 
 اةدغراس  ةجشراسسلطيرسيرا ا مر ظهدة رواياةر د/رىباراس غ ؼراسطظ ظيرر ردارر(ررٔ)

رٜٚاسف عرسإلى مروم
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سير ااكزر حةط ربضاو رام   ةزرسكيريظشاوارىقياتهؼ رأوريااس ؾارىظهة ر
رولر رىلم راسف اا، ر ؽ رس اة رسي راسطسلطؾن رساض رسقا ربل رسحسب  ره ا س س

ريبرىلمررراغبرسيراسايؾلرسيرا ا مرأنرَجسُلػر سلك ةرمرجسةىار ؽرغيا
ت سياران شةررا ا م؛رذسػرأنهؼرطلبؾارإسمراسااغبيؽرسيراى ظةاراسايؽراسدايار
أنرَجطُنلؾارأ ةمراسقةضي روُي ِلظؾارأنرإا  هؼرسؼرجكؽرن  د ر ؼرضوط روأنهؼر

ردنيؾؼر رَوْسب رإسم رذسػ روران ر ؽ ريهاسؾن رسويار(ٔ)م را ا ُم روَفل رسقا  "
ر رحاي  را ا  ي راسطد ط  رسي روحطةج راسطسلطيؽ راسعاةدة  روحاي  اسط  قا

رسير رسلطسلطيؽ را ذن رأااة  ر ؽ ره ا روم ل روأِلَ  هؼ  رووؾا  هؼ   ةباهؼ
رَّللاََّرَىَلمرَنْصِاِهْؼرَسَقِاياٌر اسَِّ يَؽرر*راسق ةل:ر﴿ُأِذَنرِسلَِّ يَؽرُجَقةَتُلؾَنرِبَأنَُّهْؼرُعِلُطؾارَوِإنَّ

رِإمَّر رَحاٍّ رِبَوْيِا رِدَجةِرِهْؼ رِ ْؽ راسظَّةَسرُأْيِاُمؾا ِ رَّللاَّ رَدْسُ  رَوَسْؾَم رَّللاَُّ رَرألَُّظة رَجُقؾُسؾا رَأْن
ِر رَّللاَّ راْاُؼ رِسيَهة رُيْ َكُا رَوَ َسةِمُا رَوَوَلَؾاٌ، رَوأِلَ ٌ  رَوَؾاِ ُ  َ ْت رِبَاْ ٍضرَسُهاِّ َبْ َضُهْؼ

رَىِزيزٌر رَّللاََّرَسَقِؾؼّّ رَّللاَُّرَ ْؽرَيْظُصُاُارِإنَّ  .ر(2)﴾رَكِنيا ارَوَسَيْظُصَانَّ

وإنرا ا مرسؼرَجُقؼرىلمراضظهةدرُ  ةسف   رأور صةدرةرحقؾقهؼ رأورتحؾيلهؼر
بةسُكْاارىؽرىقة اهؼ رأوراسطسةسراسدة ار  ؾاسهؼروأىااضهؼرود ة هؼ روتةريخر

ر.(ٖ)ا ا مرسيره اراسطدةلرأنص رتةريخرىلمروم را رض

ر را ا م  رىلم رأحا رُأكِاا رسؾ رأن  راسفقهةن رىظا ر راسطقاَّ رَجِصعرو ؽ رم سإن 
"وإذارُأكِاارىلمرا ا مر ؽرمرجدؾزرإكااه روةس  يررإا    رقةلرسيراسطوظي:

را ا م  رُحْكؼ رَينُبترس  رسؼ رسأالؼ  ريالرىلمررواسطس أ ؽ  ر ة ر ظ  ح مريؾما

                                 
رٖٖ-ٕٖ(رحقؾارغياراسطسلطيؽرسيرب درا ا م؛روةسعراس ةيار)ص:ررٔ)
 ٓٗ رٜٖ(راؾرةراسحا:ررٕ
اسوزاسي ردارراس ؾزي  راسقةهاة ر ر(راس  صبرواس سة عربيؽراسطس ح  روا ا م؛ردمحمررٖ)

ر(ٙهم ر)صٜٓٗٔ رٔ
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ة رطؾى  راس ير(ٔ)إا    راسعاةدا، ر طةرا  رحاي  راسطسلؼ رسويا را ا م ري اك  "
رجأ اربةس رثؼ راس يرُجطةرسرسيهةرت َِّفار  رىقيات   طحةسغ رىلمربيؾ،راسعاةدة

رأور رهْا هة رأو راسعاةدة ربيؾ، رىلم رامى اان راسطسلطيؽ رىلم رويحام د ة اا 
رواسحا  ر لؼ راسسِّ رحةسَ ي رسي راؾان رسيهة  راسقة طيؽ رىلم رامى اان رأو ت ايبهة 
راسط ةهاا،ر روسي راسديؾش  رسقةدة راس لفةن روو   رسي رونياة راس ةري    واسؾثة ا

 ترسيراس ةريخرا ا  ي روىظاراسف ؾحة، رو ظهةراسؾث ق راس طاي ر  راس يرُأباِر
رأ ةكؽر رباقةن رذسػ رىلم ردةها راسطلطؾس راسطةدؼ رواساسيل راسطقاس  ربيت أهل
را ا مر ردجةر ر  غؼ رسي روغياهؼ رواسظصةرػ رسليهؾد راسقاجط  راس ةري    اسعاةدة

ر.(ٕ)واسطسلطيؽ

ةربةآلياروسؼريُر اِغؼرأؼرواحارىلمراسايؾلرسيرإنراسف عرا ا  يراى ا رأجض 
رىلمر رأطاقؾا راسظصةرػ راسدزياة ردا  ر لؾك ران صا رىظا ة رحيؽ رسي ا ا م 
إبةدةراسطسلطيؽروإحااارو بهؼروُتااثهؼ روتحؾيلر سةماهؼرإسمروظة س رإذرسؼر
يبَارسيرإااةن ةروسؾرو ة رواحار ؽر  ييؽراسك براس يرأسَّفهةرواق ظةهةرونَس هةر

ةيؾهة رأ ةراسك براس يرهيربطك ا را اكؾريةل رىلطةنرا ناسسروورَّر اقؾهةرونسَّ
سهير واأل  را ولرقاوظهةرقاوةنرسانسيروَتسلَّطرىل  را ااةن رسد لؾهةر

ر.(ٖ)سيرديارا اكؾريةل روقارُأتِلفرُملُّهةربةسَحْااروغياا

و ؽردؾاهاراس ةريخرسيره ارأن رسطةرتؾاَّ ترُرق  راساوس را ا    رز ؽراسظبير
راسطس ح  ررولم راسقاة ل ر ؽ روبياة ر دطؾى  رهظةك روةن روالؼ  رىل   هللا

                                 
رٕٔ/ٜٕٔ (راسطوظي؛رابؽرقاا   رتحقيا:رد.رىباهللاراس اوي رد.رىبااسف ةحراسحلؾرٔ)
(رحقؾارا نسةنر حؾرر قةواراسشاي  ؛رأحطاراسايسؾني ردمحمراسزحيلي ردمحمرىنطةنررٕ)

ر(ٖٙدبيار)ص
ر(ٚٔس ةساة؛رىباراسس مراسهااسر)ص(را ا مرديؽراسؾاظ  رواسفضة لرواسق ؼرارٖ)
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اس األ   روأل ةو رسيرنداان رسطةروةنر ظ رولمرهللارىل  روالؼرإمرأنرأقةمر
رحاي ر رسهؼ رتو ِّؽ رحي  رواس سة ع رواساِّسا ربةسليؽ رت َِّسؼ راس ي راسط ةهاا،   هؼ

سمرضطةنرحاي راسُط  َقا رو طةرا راسش ة ا رووؾنرأ ةكؽراسعاةدة رإضةس رإ
راسظبيرولمرهللارىل  روالؼر هلر(ٔ)اسِفْكارواس  لؼ روردرسير  ةهاة ر ة رسه ا  

نداان:ر"وسظداانروحةدي هةرمؾاررهللاروذ  ردمحمراسظبيرراؾلرهللارىلمرأنفسهؼر
روولؾاتهؼ ر روأِلَ  هؼ روىشياتهؼ رودةهاهؼ  روغة بهؼ روأ ؾاسهؼ  روأرضهؼ وِ لَّ هؼ

ورونيا روأمرجوياوار طةروةنؾارىل  ربويارحاروولر ةرتحترأيايهؼر ؽرقليلرأ
 ؽرحقؾقهؼرومرِ لَّ هؼ رومرُجويَّارأاقفرىؽرأاقفي   رومرراهبر ؽررهاةني   ر
وس سرىليهؼردن  رومردمرمةهل   رومرجحشاونرومرج شاونرومرجظأرأرضهؼر
ر غلؾ يؽ ر روم رعةسطيؽ رغيا راسظصف  رسبيظهؼ رحقِّة  ر ظهؼ راأل رو ؽ م ش 

جأكلؾاراساألة رسَطؽرأكلراساِّألةر ؽرذؼرقبل رس  َّ ير ظ ربايئ  رومريوي رىلمرأمر
رملر ظهؼربغلؼرآيا روىلمر ةرسيره اراسصح ف رمؾاررهللاروذ  راسظبيردمحمر
رغيار رىليهؼ ر ة روأولحؾا رنصحؾا ر ة ربأ اا  رهللا رجأتي رح م ا رأبا  رهللا راؾل

 ."(ٕ) نقليؽربغلؼ

روةرسمرسإنرىهارراؾلرهللارولمرهللارىل  روا لؼر  رنصةرػرنداانرقاربلغراس ِّ
ره  رىلمر َت ةُ لراساوس را ا    ر  ردورراسعاةدةره ا رإسمراسحاراس ؼرَنصَّ
رهير رعاةداتهؼ ردور رتا  ؼ رسم راسطسلطيؽ رسويا را ا     راساوس  ر سةىاة أن
مزنر ؽرواماة،ره اراساوس ؛رو نرغياراسطسلطيؽرهؼرمزنرأويلرسيرا   ر

رواساع  رنصةرػراسؾاحاة  ر   راسطينةا ره ا رسي رسدةن راساوس   رسه ا راسط َِّحاة  
رأوردينر ؽر صةسعر رِبَ  هؼرووؾا  هؼ رسمرَ ا َّ  رإنراح ةمؾا روسهؼ نداان:

                                 
ر(ٛاس  صبرواس سة عربيؽراسطس ح  روا ا م؛ردمحمراسوزاسي ر)صر(ررٔ)
ر(ٕٓٗ:رٙ(رابلراسهاػرواسادةدرسيراياةريياراسعاةدر)رٕ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

9999 

أنرر-أ ؾررديظهؼرإسمررسارو سةىاةر ؽراسطسلطيؽ روتقؾي رسهؼرىلمر ا َّ هةر
رسه رتقؾي  ربل رىليهؼ  رَديظ ة رذسػ رجكؾن روم روُي ةَونؾا  رذسػ رىلم رىلمرياساوا ؼ

ر صلح رديظهؼ رووسةنرب هارراؾلرهللا رو ؾها رسهؼ روِ ظَّ رروراؾس رىليهؼ.

رديؾرانت: رول ررجقؾل راس    رأهل روةن رواسيهؾدر)"سقا رواسزردد يؾن اسطس حيؾن
رندارر(واسصةبئؾنر راس سة عرم ر ؽ ربارم  را  ؾي  راس  س  رىها رسي ي ط َّ ؾن

را جة رسيراسا دراسطس ح  رسيره ا رسهة رسير طةرا رنغيا ا رأحاار ا رسلقاروةنؾا م 
رذاتير ربُحْكؼ ري ط َّ ؾن رووةنؾا رو  ةباهؼ  ربكظة سهؼ رواح فغؾا رديظهؼ  د ة ا

ريل ف رراؾلرهللارولمر(ٔ)ج ض ؾنره  رس لطة هؼروقضةتهؼروقؾانيظهؼ " روه ا
هللارىل  روالؼرأبؾربكاررضيرهللارىظ رُيؾِويرأاة َ ربؽرزياروم ش :ر"جةرأيهةر

ُأوِوكؼرب شٍا رسةحفغؾهةرىظي:رمرت ؾنؾارومرَتُولُّؾا رومرَتوِارواراسظةس رقفؾا؛ر
ةروبيا ا رومرا اأة رومرَت ِقاوارن   ر ومرُتَطنِّلؾا رومرتق لؾارطف  روويا ا رومرد   
رإمر رب يا ا روم ربقاة روم ردةة  رت بحؾا روم رُ نِطاة  ردداة رتقظ ؾا روم رتحاقؾا  وم

ربأقؾر رتطاون رواؾ  رو ةرسطأكل   رسَاُىؾهؼ راسصؾا    رسي رأنفَسهؼ رساَّغؾا رقا ام
 (ٕ)رساَّغؾارأنفسهؼرس "

ا روهؾرُجصةِسحهؼربةسدةب   رىؽر وه ارىطاربؽراس ظة رجك بر هلرإيل ةنرىها 
يةساروعاةدةررضيرهللارىظهطة رقةم:ر"وةَسعرىطارأهلرإيل ةنربةسدةب   روو بر

ا ر ةر لَعرسكلروؾرةرو ةب ةرواحا  ي رأهلرإيل ةن ربسؼرهللاراساحطؽرسهؼرسيهةراسصُّ
را  ةن ر ر ؽ رإيل ةن رأهل راسطو ظيؽ رأ يا رىطا رىباهللا رأىظم ر ة ره ا اساح ؼ 
روألايئهةر رواق طهة روُولاةنهؼ  روسكظة سهؼ روأ ؾاسهؼ  ر نفسهؼ رأ ةن ة أىظةهؼ

                                 
(رنق  رىؽرٙ(رحقؾارغياراسطسلطيؽرسيرب درا ا م؛روةسعربؽرحسيؽراس ة ار)ص:ررٔ)

ر.(ٖٔٔ:رٖٔقص راسحضةرةر)
ر(ٕٕٚ:رٖاساالرواسطلؾك؛راسظباؼر)ر(رتةريخرٕ)
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واة ارِ لَّ هة رأن رمرُتسَكؽروظة سهؼرومرُتهَام رومرُيظَ قصر ظهةرومر ؽرحيِّزهة ر
ر رومروم رديظهؼ  رىلم رُجكَاهؾن روم رأ ؾاسهؼ  ر ؽ ردين ر ؽ روم روليبهؼ   ؽ

ُجضةررأحار ظهؼ رومرَجسُكؽربإيل ةنر  هؼرأحار ؽراسيهؾد روىلمرأهلرإيل ةنر
راساوَمر ر ظهة رُج ِامؾا رأن روىليهؼ راسطاا ؽ  رأهل رُج ظي روطة راسدزيَ  رُج ظؾا أن

رسطؽرياجر ظهؼرسإن رآ ؽرىلمرنفس رو ةس رح مري ر أ ظهؼ رواسلصؾ،  بلوؾا
رىلمرأهلرإيل ةنر ؽراسدزي  روَ ؽر رِ ْنلر ة رسهؾرآ ؽ روىل   ر ظهؼ وَ ؽرأقةم
ر ؽرأهلرإيل ةنرأنرجسياربظفس رو ةس ر  راساوم روُي ليرِبَ  هؼروُوُلبهؼ ر أحبَّ
سإنهؼرآ ظؾنرىلمرأنفسهؼروىلمرب  هؼروولبهؼرح مريبلوؾار أ ظهؼ رو ؽروةنر

ن رسَطؽردةنر ظهؼرق اروىل  رِ ْنلر ةرىلمربهةر ؽرأهلرا رضرقبلر ق لرس 
أهلرإيل ةنر ؽراسدزي  رو ؽردةنراةرر  راساوم رو ؽردةنررم رإسمرأهل ؛ر
راسك ة ر رسيره ا سإن رمريوي ر ظهؼردينرح مرجحصارحصةدهؼ روىلمر ة
ىهارهللاروذ  رراؾس روذ  راس لفةنروذ  راسطو ظيؽرإذارأىظؾاراس ؼرىليهؼر ؽر

ر."(ٔ)اسدزي 

سطسلطيؽرتط َّ ؾاربه اراسحاي رسيرامى قةدرواسعاةدةرىلمرأحسظهةروأتطهة رسويارا
ر.سلؼرَجْطسسهؼراؾنرسير  ةباهؼرووظة سهؼرىلمرأياراسطسلطيؽ

راس سة عراسايظيرر رباةوؼ: رنبيلرسؾقة راسطصاؼراسطس حيراساو ؾر راسطفكا جقؾل
راس راسايظ   راس قياة روحاي  ر صا  رسي را ا   َّ  راساوس  رحقَّق   رأقاَّهةراس ؼ  ي

ردايلر راسايظ   رد ة اهؼ ر طةرا  رسي رأحاار ا روتاوهؼ راسطسلطيؽ  رسويا ا ا م
كظة سهؼ روتظبيارداا  رِ لَّ هؼرسيرا حؾالراسش ص  ؛ر صااق ةرسقؾس رت ةسمر

ر﴿ راساقاة: راؾرة يؽِررسي راساِّ رِسي رِإْكَااَا رواسطسةواةرسيرر(2)﴾رَم راس ااس  روتحقيا  
                                 

ر(ٜٓٙ:رٖ(راسطصارراسسةبار)رٔ)
 ٕٙ٘(راؾرةراساقاة:ررٕ
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لطيؽروغياراسطسلطيؽرسيراساوس را ا    ؛رإىطةم راسحقؾارواسؾاماة،ربيؽراسطس
رُينِبترأنرا ا مرسؼرررسلقةىاةرا ا    : رسظة روىليهؼر ةرىليظة روه ا سهؼر ة

رأور را ا م رَقُبؾل راسطسلطيؽربيؽ رت ييارغيا رَتؼَّ ر ن  ربةسس فرواسقؾة؛ َيظ ِشا
راسدزي  ردس  ر   رديظهؼ رىلم رراساقةن روحطةي هؼ رىظهؼ راساسةع وتط ُّ هؼرضايا 

راساوس ر روةنرسيرقارة روقا رىلمرديظ رسهؾرُحاّّ  رسطؽراي ةرراساقةَن بةسِ ْا ة، 
رأنر رأو ربقؾتهة  را ا م رسي راسايؾل رىلم راسطس حييؽ رُتدِبا رأن ا ا    
تقضيرىليهؼربةسق لرإذارسؼريايلؾارقها ا روسكؽراساوس را ا    رسؼرتف لرذسػ؛ر

ر."(ٔ)سأيؽردىؾػران شةررا ا مربةسس ف؟تظفي  ارس  ةس ؼرا ا مرو اةد   ر
 العجل والمداواة والبخ واإلحدان: ثالثًا: مبجأ

أقةمرا ا مراسطد طَ رىلمردىة ؼرقؾي رثةب   رو ظهة:راس الربيؽراسظةسرىلمر
راسحار راس زام رت ظي روايط   رُيُلق َّ  روف  رواس ال روطاقةتهؼ  رأمظةاهؼ اي   

ة رواسُاْ ارىؽراسغلؼرواساويرواس اوان روا نصة رسيرولرأ ار ؽرأ ؾرراسح ة
واس اُلرسيرا ا مرهؾر طةرُجكطِّلرأي اراسطسلؼرسطةره  ر ؽراى االرواا قة  ر
رَ ؽر رو اونة رَتُالرىلمردهة ِ  وحبرسلحا روهؾرو سػروف رُيُلق َّ ر حطؾدة

رري حلَّمربهة روىلمرواا   رواا قة    رورحط  رووفةنرقلا ؛رقةلرت ةسم:ر﴿ ِإنَّ
ْحَسةنِرَّللاََّر رَواْ ِ رِبةْسَ ْاِل ر﴿ر(2)﴾ررَجْأُ ُا روقةلرت ةسم: وارر  رُتَودُّ رَأْن رَجْأُ ُاُكْؼ رَّللاََّ ِإنَّ

 رجقؾلرابؽرر(3)﴾راْ ََ ةَنةِ،رِإَسمرأَْهِلَهةرَوِإَذارَحَكْطُ ْؼرَبْيَؽراسظَّةِسرَأْنرَتْحُكُطؾارِبةْسَ ْالِر
كؼرو صةسعراسعاةدرسيراسط ةشر"سإنراسشاي  ر بظةهةروأاةاهةرىلمراسحراسق ؼ:

                                 
( رنق  رىؽرو ة ر"ان شةررا ا مربحاراسس فربيؽرٙٙ-٘ٙ(راسطصارراسسةبار)ص:ررٔ)

ر.اسحق ق روامس اان"؛راساو ؾررنبيلرسؾقةرباةوؼر
 ٜٓ(راؾرةراسظحل:ررٕ
 ٛ٘(راؾرةراسظسةن:ررٖ
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رسكلر رولهة  روحكط  رولهة  رو صةسع رولهة  رورحط  رولهة  رىال روهي واسط ةد 
روىؽر رضاهة  رإسم راساحط  روىؽ راسدؾر  رإسم راس ال رىؽ ريامت  سأس 
اسطصلح رإسمراسطفساة روىؽراسحكط رإسمراس ب  رسل ستر ؽراسشاي   روإنر

ر" روقار(ٔ)أديلترسيهةربةس أويل

"مرَجحِطلظَّكؼرداةربوضكؼرسلطشاويؽرىلمرتْاكراس الرسيهؼ رروقةلراسب ضةوؼ:
س   اوارىليهؼربةرتكة ر ةرمرَجِحل روَقْ  روَقْ لرنسةنرووب   رونْقضرىها؛ر

أؼ:راس الرأقا رسل قؾػ رر﴾؛راْىِاُسؾارُهَؾرَأْقَاُ رِسل َّْقَؾػررتشفِّ  ةر طةرسيرقلؾألكؼ ر﴿
ربطكةن رأن  روأليؽ ربةس ال  ربة  ا رسهؼ رىؽررواَّح رنهةهؼ رب ا ة راس قؾػ  ؽ

راس الر  راسكفةر رسطةرعظُّػر اسدؾر روأليَّؽرأن ر ق ضمراسهؾػ روإذاروةنره ا
ر.(ٕ)ربةس الر  راسطو ظيؽ؟"

رب ن رروقةلرابؽرونيا: رسطة رقؾلرىباهللاربؽررواح ررضيرهللارىظ  "و ؽره ا
دواراسظبيرولمرهللارىل  روالؼرَجْ ُاصرىلمرأهلرييبارثطةَرهؼروزرىهؼ رسأرا

أنرَيْاُدؾارسَياُساربهؼ رسقةل:روهللارسقارمئ كؼر ؽرىظارأحبراسَ ْلارإسيَّ رو ن ؼر
ر ؽرأىاادوؼر ؽراسقادةرواس ظةزيا رو ةرجحطلظيرحبيرإجةاروألوضير أبوضرإسيَّ

ر.(ٖ)رسكؼرىلمرأمرأىالره كؼ رسقةسؾا:ربه ارقة تراسسطؾا،روا رض"

روا ا مرديؽراس الرواس سة عرواس  ةجشربيؽر بظيراساشا رواس  ةونرىلمراسِباِّ
روأسؾانهؼر رأدجةنهؼ راي لفت ر هطة راسظةس رإسم را حسةن رىؽ رَيظهم روم واس قؾػ 
وأوطةنهؼ روَيصؾنرواا  را نسةنروحاي  رسيرامى قةد رواسع شراسحاراسكايؼ ر

                                 
ر(ٖ:رٖ يؽرىؽرر راس ةسطيؽ؛رابؽراسق ؼر)(رإى مراسطؾقرٔ)
ر(ٕٕٕ:رٖ(رتفسياراسب ضةوؼر)رٕ)
ر(٘ٙ٘:رٔ(رتفسياراسقاآنراس غ ؼر)رٖ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

9999 

رراؾلرهللارسيرمطةى ر ؽرأوحةب روأنصةرا روهؼر ة  روث ثؾنررم   ر سه ا
روق راسدؾع  رُ شِاك رُجصيبهؼ ررمل ربهؼ رَجُطا راسظ ةم  رإسم راسحةم  ت ر سَّ ا

ردةة ر ر ظ  رويش اؼ رحسظ   ر  ة ل  ر    روالؼ رىل   رهللا رولم راسظبي سي  ة ل
بنطظهة رومرُجْكااراساملرىلمرأنري ظةزلرىؽراسنطؽرأورُج فِّفر ظ  رواسقؾةروةنتر

وةنر  ؾاساةرساػراسظبيرولمرهللارىل  روالؼ رواسحةم روةنترداياة رواساملر
ارولمرهللارىل  روالؼروةنر ظبؾى ةرىلمراس ال رو دبؾم ر كةسا ا روسكؽر حطا 

 روألةسطقةبلر ظ رناػراسديؾشرر(1)﴾رَوُأِ ْاُ،رِ َْىِاَلرَبْيَظُكؼُررىل   رو أ ؾر ارب ر﴿
ستراسِاقةَعر اما  طةري راسطح لَّ رب درا ا مرواسطسلطيؽرسيره ارا جةمرقارحؾَّ

راس رأتؾن رإسم ربلراآل ظ  رحقِّة  رجحفغؾن روم رُحا     رُيااىؾن رس  رواسشا؛ حا 
ا.  َج ينؾنرسيرا رضرسسةد 

جأ ار ظةدَج رأنرُيظةدؼ:رأمر ؽروةنترر-رحط رهللارر-ه ارىطاربؽرىبااس زيزر
رأ يار رجة رسقةل: رحطص رأهل ر ؽ رذ ي ررمل رإس   رقةم رسلياس هة  ر غلط  س 

راس رقةل: رذاك؟ رو ة رقةل: رهللا  رو ة  رأاأسػ ربؽراسطو ظيؽ راسؾسيا ربؽ عاةس
ر ةر رعاةس  رجة رسقةلرس رىطا: رواسعاةسرمةسس  ىبااسطلػراغ صبظيرأرضي 
رسقةلر رأ ياراسطو ظيؽراسؾسياروو برسيربهةراد    رأقظ ظيهة تقؾل؟رقةل:رن ؼ 
ىطا:ر ةرتقؾلرجةرذ ي؟رقةل:رجةرأ ياراسطو ظيؽرأاأسػرو ة رهللارت ةسم رسقةلر

 ؽرو ة راسؾسيا رقؼرسةرُددرىل  رضْ  َ  رىطا:رن ؼ رو ة رهللارأحارأنرُي َّا ر
هةرىل   ر.(ٕ)سادَّ

ه ارهؾراس الروا نصة راس ؼرحبَّبرا ا مرواسطسلطيؽرإسمرغياراسطسلطيؽ ر
رإسيهؼر ؽرغياهؼ روطةرو براسظصةرػر ظ ر ؽرقلؾألهؼ روم لرُحكَطهؼرأحبَّ و كَّ

                                 
 ٘ٔاسشؾرػ:رر(راؾرةرٔ
رٖٕٔرصر:ٜج(راسبااج رواسظهةج ؛رابؽرونياررٕ)
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راظ  رجقؾسؾنررٗٔسيراسشةم ربؽراسدااحررضيرهللارىظ  رإسمرأبيرىبياة "جةرر:هم
  شاراسطسلطيؽ رأن ؼرأحبرإسيظةر ؽراساومروإنروةنؾارىلمرديظظة؛رأن ؼرأوسمر

 ".(ٔ)سظة روأرأ ربظة روأكفرىؽرُعْلطظة روأحسؽرومج رىليظة

ةربدةنا  رسقةلرس ر اد كمريهؾدؼرىل ِّةرإسمرىطاررضيرهللارىظهطة رووةنرمةسس 
رقفربدةنبراسيهؾدؼر ؾقفراسقضةن"  راسحسؽ  رأبة رجة ر"قؼ رتبا  ررىطا: وأل ا

ر"أَوقار رسقةلرس : رَتويُّا ا  رمحعرىطارىلمروم رىليٍّ ىليربةى اا راسيهؾدؼ 
روإنطةر ر"م  رىلي: رسقةل راسقضةن"  ر ؾقف راسيهؾدؼ ربدةنب رأوقف ػ رأني اةنك
رأبةر رب ة رونةدي ظي ربةاط   رنةدي   رسطة رىل  ؛ رُ حةبةتي راسيهؾدؼ رعؽَّ يشيت

رجقؾل ة رىطاررضيرهللارىظ رأجض  رإسمرأبير ؾامرراسحسؽ" روه ا سيرراةس  
رمر رح م رو دلسػ؛ روىاسػ رومهػ رسي راسظةس ربيؽ ر"اةِو ريؾو  : ا د اؼ

 جظط ردايفرسيرح فػ رومرييئسرضع فر ؽرىاسػ".

راسطسلطؾنراس اَلرسير  ة  تهؼر  رغياراسطسلطيؽ رومرَيا سؾهؼر ؽر سلي حاَّ
رِإَسْيِهؼْر  ؽرأ ؾاسكؼرىلمروم ر﴾؛رأؼرت ظؾهؼرقسظ ةررحقؾقهؼرديئ ة ر﴿َوُتْقِسُظؾا

رسؼر روه طؽ رقةتل ره طؽ روامب راس ال رسإن راس ال  ر ؽ رب  ريايا روس س ل   اسصِّ
 .(ٕ)ُجقةِتل؛رقةس رابؽراس األي

ر  را بؾيؽ روا حسةنرإسيهطة رواس  ة َلر وسقارأومبرا ا مرىلمرأتاةى راسباَّ
ر﴿ ر شاويؽ  روةنة روسؾ ربةسُحسظم رَتْ ُبُاوار  هطة رَأمَّ رَرألَُّػ رِإجَّةُاررَوَقَضم ِإمَّ

ر رِىْظَاَكراْسِكَبَارَأَحُاُهَطةرَأْورِوَ ُهَطةرَسَ رَتُقْلرَسُهَطةرُأ ٍّ َوأِلةْسَؾاِسَاْيِؽرِإْحَسةن ةرِإ َّةرَيْبُلَوؽَّ

                                 
رٜٖٔص(رس ؾحراسبلاان؛راسا ذرؼررٔ)
رٗ٘صرٛٔممرٛاؾرةراسطط حظ رراآلج رر(رتفسياراسقاطبيرٕ)
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 روأ ارا ا مراسطسلطيؽرأنريوتؾارذوؼرر(1)﴾رَوَمرَتْظَهْاُهَطةرَوُقْلرَسُهَطةرَقْؾم رَوِايط ة
َوآِ،رَذاررنراسسبيلرحقؾَقهؼروسؾروةنؾارغيار سلطيؽ:ر﴿اسقاألمرواسطسةكيؽروأبظة

ْررَتْبِ يا ا ِبيِلرَوَمرُتَب ِّ  ره ارأاطةنربظترأبيرر(2)﴾راْسُقْاأَلمرَحقَُّ رَواْسِطْسِكيَؽرَواْبَؽراسسَّ
رأ يروهير شاو  رسيرىهارقايشر بكاررضيرهللارىظهطة رتقؾل:رَقِا ْترىليَّ

والؼ رسةا ف ترراؾلرهللارولمرهللارىل  ررإذرىةهاوارراؾلرهللارولمرهللارىل  
روهيرراغا  رأسأِوُلهة؟ رقةل:ر والؼ رسقةست:رجةرراؾلرهللا رإنرأ يرَقِا ترىليَّ

َمرَيْظَهةُكُؼرَّللاَُّرَىِؽراسَِّ يَؽرَسْؼرُجَقةِتُلؾُوْؼرر روأنزلرهللارت ةسمرسيهة:ر﴿"(ٖ)َن ؼ روليهة"
يِؽرَوَسْؼرُجْ ِاُمؾُوْؼرِ ْؽردِر وُهْؼرَوُتْقِسُظؾارِإَسْيِهؼْرِسيراساِّ ر.(4)﴾رَجةِرُوْؼرَأْنرَتَباُّ

ه ارراؾلرهللاردمحمرولمرهللارىل  روالؼريؾويرأوحةَب ربةسقاطرييا ا؛رِحفةع ةر
إذارس ح ؼر صَا رسةا ؾوؾاربةسِقْاطرييا ا؛رسإنر)ىلمرذ َّ هؼرورِحطهؼ رويقؾل:ر

ة روَرِحط  رذ َّ  رأ(٘)(سهؼ را ف حؾن رسطسلؼ: روسيررواج  راسقياا  ر  رسيهة ري وا ة رض 
ررواج :ر روسي راسظؾوؼ: رقمةل رورحط ة  رذ   رسهؼ رسإن رييا ا؛ ربأهلهة سةا ؾوؾا

سإنرسهؼرذ َّ روَرِحط ة ررا ف حؾنر صا روهيرأرضرُجسطَّمرسيهةراسقياا  روسيهة:
رأهلر رووةن روغياهطة  رواسارهؼ راسايظةر رأمزان ر ؽ رمزن راسقياا  راس لطةن: قةل
 صارُجكِناونر ؽراا  طةس رواس كلؼرب  روأ ةراس    رسهيراسُحْا  رواسحا روهير

                                 
 ٖٕ ااان:رار(راؾرةرٔ
 ٕٙا ااان:ر(راؾرةرٕ
رٕٕٛٗماي ررقؼررٕٖٕومر٘س عراساةرؼرداحروح عراسا ةرؼرمم(ررٖ)
 ٛاسطط حظ :رر(راؾرةرٗ
رٗٚٔ/٘ رو سظارأحطا ررقؼ:ر)ٕٗ٘(روح عر سلؼ ررقؼ:رر٘)
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ها؛ر هظةربط ظمراس ِّ ةم روأ ةراساَّحؼ؛رسلكؾنرهةمارأمرإاطةىيلر ظهؼ روأ ةراسصِّ
 .(ٔ)إبااه ؼر ظهؼرسلكؾنر ةري رأم

وياوؼرىباهللاربؽرىطاررضيرهللارىظهطةرأنرىطاربؽراس ظة ررضيرهللارىظ ر
ره ار راد ايت رسؾ رهللا  رراؾل رجة رسقةل: راسطسدا  ربة  رىظا راياان رُحلَّ  رأػ
سلاس هةرسلظةسريؾمراسدط   روسلؾسارإذارَقِا ؾارىل ػ رسقةلرراؾلرهللارولمرهللار

مري ارس رسيراآلياة(( رثؼرمةن،رراؾلرىل  روالؼ:ر))إنطةريلاسره ار ؽر
هللارولمرهللارىل  روالؼر ظهةرُحلٌل رسأىظمرىطار ظهةرُحلَّ  رسقةلرىطا:رجةر
راؾلرهللا روسؾتظيهةروقارقلَترسيرحل رىظةردر ةرقلت؟رسقةلرراؾلرهللارولمر
ةر ر شاو  رس  ة رأي  رىطا رسكسةهة رسَ لِاسهة((  رَأْكُسَكَهة رسؼ ر))إني روالؼ: رىل   هللا

 رقةلراسظؾوؼ:روسيره اردسيلرسدؾازرِول را قةر راسكفةر روا حسةنر(ٕ)ك بط
 .(ٖ)إسيهؼ رومؾازراسهاج رإسمراسكفةر رواسطشاوؾنربطك روةنؾارأهلرحا 

أ ارا ا مرأتاةى ربة حسةنرإسمراسدةر روحاَّمرإي اناربشينروسؾروةنراسدةرر
حسظ ؛رحي روةنررغيار سلؼ روسظةرسيرراؾلرهللارولمرهللارىل  روالؼرأاؾة

درراؾلرهللار س رولمرهللارىل  روالؼرمةرريهؾدؼ رووةنرج ؾدارإذارَ ِاض روحاَّ
ولمرهللارىل روالؼرحقؾَاراسدةر؛رس ؽربهزربؽرحك ؼ رىؽرأب   رىؽرماا ر
؟رقةل:ر))إْنر اضرُىات  روإنر قةل:رقلت:رجةرراؾلرهللا ر ةرحارمةرؼرىليَّ

روإن رأقاض    راا قاضػ روإن رد َّ     رييارر ة، رأوةب  روإن را ات   أُىِؾز

                                 
ر(ٜٚ/ٙٔ(رداحر سلؼ؛رسلظؾوؼ ر)رٔ)
ر(ٕٛٙٓ(روح عر سلؼ ررقؼ:ر)رٕ)
رٜٖ:رٗٔ(رداحراسظؾوؼرىلمروح عر سلؼر)رٖ)
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رىل  ر رسَ ُسا ربظة   رسؾا ربظةنك رتاس  روم رىزَّي    ر صيا  رأوةب   روإن هظَّأت  
ر.((ٔ)اسايع رومرتوذاربايعرِقْاركرإمرأنرَتوِا رس ر ظهة

                                 
ر(ٗٔٓٔ(ر  دؼراسظبااني ررقؼ:ر)رٔ)
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 املبحح الجاىي

 صور من حقوق غري املسلنني يف اجملتنع اإلسالمي

 حق الحماية واألمن لغيخ المدممين:أواًل: 

 ؽرحقؾارغياراسطسلطيؽرسيراسطد ط را ا  يرأنري ؾسَّارسهؼراس ط ُّ ربحطةج ر
ردايلير روُعْلؼ ريةرمي رىاوان رولِّ ر ؽ ر أ ؽ رسي رويكؾنؾا را ا      اساوس 

 كةسطسلطيؽراسطؾمؾديؽرسيردايلراساوس را ا    .

 حق الحماية من االعتجاء الخارجي: -ٔ

ر رُيؾسِّا رأن را  ا روسي رأو راسحةكؼ رىلم راسطد ط رجدب رسي راسطسلطيؽ سويا
ا ا  يره اراسحطةج ربطةرس ر ؽرالظ رداع َّ  رو ةرساج ر ؽرقؾةرىسكايَّ  ر

"جدبرىلمرا  ةمرِحْفعرأهلراس ِّ   رو ْظ رَ ؽرر" ظةسبرأوسيراسظهم":رمةنرسي
ربااررحا  ربلر يوذيهؼ روسػرَأْااهؼ رودس ر ؽرقصاهؼربأذػرإنرسؼرجكؾنؾا

روسؾوةنؾا رباارنة  رببلا" ركةنؾا رأحكةمرر ظفاديؽ رىليهؼ ربأنهؼ:"َماْ، رذسػ وىلَّل
 .(ٔ)را ا م روتأبَّارىقاهؼ رسَلِز  رذسػروطةرَيلَز  رسلطسلطيؽ"

رسُ كلِّؼ"قظلؾدةا" رذهب راسشةم  رىلم راس  ةُر رتولَّب رحيظطة رت ط َّ   رابؽ سيرروه ا
أنرإط ارا ااػ رسسطعراسقة اراس  اؼرسلش خربإط ارأااػراسطسلطيؽ روأبمر

رمر رقةل: رأن رإم را ا م رد خ ر ؽ روةن رسطة راس     رأهل ربإط ا رس  جسطع
ناضمرإمربةس كةكرمط  را اةرػر ؽراسيهؾدرواسظصةرػ رسهؼرأهلرذ  ظة رومر
دا ر َنَاعرأايا ا رمر ؽرأهلراس    رومر ؽرأهلراسطل  رسلطةررأػرإوااراروتشاُّ

                                 
رٕٓٙ:رٕ(ر ظةسبرأوسيراسظهمرسيرداحرغةج راسطظ هم؛ر صظفمربؽرا اراسسيؾطير)رٔ)

ر(ٖٓٙر–



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

9999 

رس  رو ةب (ٔ)أطلقهؼ رسي راسقااسي را  ةم روذَوا رسويارراسفاوا""ر  راسحطةج  حاَّ
"أنر ؽروةنرسيراس    رراسطسلطيؽرنق  رىؽرابؽرحزمرسير ااتبرا مطةعرس :

ومةنرأهلراسحا رإسمرب دنةرَجقِصاون  روَمبرىليظةرأنرن اجرسق ةسهؼربةسُكااعر
واسس ح رونطؾ،ردونرذسػ؛روؾن ةرسطؽرهؾرسيرذ  رهللارت ةسمروذ  رراؾس ر

رسإن راس   " رولمرهللارىل  روالؼ  وحكمرسيررتسل ط ردونرذسػرإهطةلرسَ ْقا
 .(ٕ)ذسػرإمطةعرا   

 حق الحماية من الظمم الجاخمي: -ٕ

روسير رمؾارنة  رسي ر نهؼ رسهؼ؛ رىليظة رحقؾق ة رُيؾِمب راس    رَىْقا راسقااسي: جقؾل
يفةرتظة روذ  رهللارت ةسمروذ  رراؾس رولمرهللارىل  روالؼ روديؽرا ا م ر

بكلط راؾن رأورِغيا رسيرِىْاضرأحاهؼ رأورنؾعر ؽررسَطؽراى اػرىليهؼروسؾ
أنؾاعرا ذج  رأورأىةنرىلمرذسػ رسقارض َّ رذ  رهللارت ةسمروذ  رراؾس رولمر
روردرسيراسقاآنر رابار ة هللارىل  روالؼروذ  رديؽرا ا م روقار ضمره طة
راسق ةمر روىام راسغلؼ رىلم راسشايا راسؾىيا ر ؽ راسشايف راسظبؾؼ رواسحاي  اسكايؼ

 الرواسِقْسط رومرا طةرإذاروةنراسغلؼري  اَّضرس رغياراسطسلطيؽر ؽرأهلربةس
ا ر اس   رواس هاروا  ةن رجقؾلراسااؾلرولمرهللارىل  روالؼ:ر))َ ؽرعلؼرُ  ةها 
أوران قص رحقِّة رأورولَّف رسؾارطةق   رأورأي ر ظ رديئ ةربويارِطيبرنفسر ظ  ر

سؼرجحلرسكؼرأنرتايلؾار-رىزروملر- روإنرهللار(((ٖ)سأنةرحد د ريؾمراسق ة  

                                 
ر(ٓٔ(رغياراسطسلطيؽرسيراسطد ط را ا  ي؛ر)ص:ررٔ)
ر(ٗٔ:رٖ(راسفاوا؛رسلقااسير)رٕ)
ر(ٕٖ٘ٓ(راظؽرأبيرداود ررقؼر)رٖ)
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بيؾ،رأهلراسك ة رإمربإذن رومرضا رنسة هؼ رومرأكلرثطةرهؼ رإذارأىظؾوؼر
ر.(((ٔ)اس ؼرىليهؼ

رأهلر رحةل رىؽ را قةس ؼ ر ؽ رىل   راسؾاسايؽ رجسأل رىظ  رهللا ررضي رىطا ووةن
اس   ؛ريش  رأنرجكؾنرأحار ؽراسطسلطيؽرقارأسضمرإسيهؼربأذػ ره قؾسؾنرس :ر

"إنطةرب سؾارر" روىليربؽرأبيرطةسبررضيرهللارىظ رجقؾل:(ٕ)إمروسةن ر" ةرن لؼر
رس كؾنرأ ؾاسهؼروأ ؾاسظة رود ةؤهؼروا ة ظة " روسيرىهاراسادياروةنتر(ٖ)اسدزيَ 

رُج ةِطا ر رحي  راس     ربأهل رَياُسا ربأن رس  ريؾاف رأبي راسقةضي وو  
مرسير-أيَّاكرهللارر-"يظاويرجةرأ ياراسطو ظيؽرربقؾس : اساِّساربأهلرذ  ررأنرت قاَّ

رومر نب ػروابؽرىطػردمحمرولمرهللارىل  روالؼ رواس فقُّارسهؼ؛رح مرمرُجغَلطؾا
ر(ٗ)رُيوذوارومرُجكلَّفؾارسؾارطةق هؼ رومريوي ر ؽرأ ؾاسهؼرإمربحارجدبرىليهؼ".

وقارواَّحرسقهةنراسطسلطيؽر ؽرمط  راسط اهبرامم هةدج ربأنرىلمراسطسلطيؽر
را رأهل رىؽ راسغلؼ رأىظؾهؼردس  راسطسلطيؽرحيؽ ر ن رىليهؼ؛ رواسطحةسغ  س    

اس هَارقاراس ز ؾارباس راسغلؼرىظهؼ روهؼروةروارب ر ؽرأهلرداررا ا م ربلر
ر ؽرعلؼراسطسلؼرإثط ة؛روقارذوارابؽر واَّحرب ضهؼربأنرعلؼرغياراسطسلؼرأداُّ

س ررىةبايؽرسيرحةدي  ر ةرنص :روَتحُامرِغيب  روةسطسلؼ؛ر ن رب قاراس   رومب
راس  ير رعلؼ رإن رقةسؾا: ربل رغيب    رحا ت راسطسلؼ رِغيا  رَحُا ت رسإذا رسظة   ة

ر.(٘)أدا

                                 
ر(ٖٓ٘ٓ(رنفسراسطصار ررقؼ:ر)رٔ)
رٕٛٔ:رٗاسظباؼر)ر(رتةريخرٕ)
ر٘ٗٗ:رٛ(راسطوظير)رٖ)
رٕ٘ٔاس ااج؛ر بيريؾافر)ص:ر(ررٗ)
ر(ٔٔغياراسطسلطيؽرسيراسطد ط را ا  ي؛ر)ص:ر(رر٘)
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 حق غيخ المدممين في عرمة دمائهم وأمهالهم وأعخاضهم: ثانيًا:

سحاراسحطةج راس ؼرأوما را ا مرىلمرأتاةى رسوياراسطسلطيؽري ضطَّؽرحطةج ر
ر ة  رأجض  روأ ؾاسهؼ رأىااضهؼ روحطةج  روأرواحهؼ  رىلمرد ة هؼ راس لطةن سةتَّفا

َوَمررِىصط رد ة هؼروأرواحهؼ رو صط رأىااضهؼروأ ؾاسهؼ؛رسقؾلرهللارت ةسم:ر﴿
ةُكْؼرِبِ رَسَ لَُّكْؼرَتْ ِقُلؾنَر رَذِسُكْؼرَووَّ رِبةْسَحاِّ ][ رر(1)﴾رَتْقُ ُلؾاراسظَّْفَسراسَِّ يرَحاََّمرَّللاَُّرِإمَّ

ةرِبوَرر:ر﴿-ىزروملرر-وقؾس ر ْيِارَنْفٍسرَأْورَسَسةٍدرِسيراْ َْرِضرَسَكَأنََّطةرَ ْؽرَقَ َلرَنْفس 
ة رَمِط    راسظَّةَس رَأْحَ ة رَسَكَأنََّطة رَأْحَ ةَهة رَوَ ْؽ ة رَمِط    راسظَّةَس روسقؾلرر(2)﴾رَقَ َل  ][

ا رسؼرَيَاحررا ح راسدظ  روإنر اسااؾلرولمرهللارىل  روالؼ:ر))َ ؽرقَ لرُ  ةَها 
رىة  ر رأرأل يؽ ر سياة ر ؽ رسيؾما را ثيا:ر(((ٖ)رةريحهة رابؽ رقةل روطة رواسط ةَها  

رإذار راسكفةر ر ؽ رغياهؼ رىلم رُجظَلا روقا راس     رأهل رىلم رُجظَلا ر ة أكنا
 .(ٗ)وؾسحؾارىلمرتْاكراسحا 

ر رَجُ اون  ر ة رَجح ِام رأن  رو ط لكةتهؼ رأ ؾاسهؼ رسُحْا   را ا م ر-وأللغر ؽررىةج 
طيؽ رسةس طارواس ظزيار ةم  روإنرسؼرجكؽر ةم رسيرَنَغاراسطسلر-حسبرديظهؼر

ره يؽر رَجط ِلػ رأن رسلطسلؼ رجدؾز روم ر  قؾ  ة  ر ةم  راسطسلطيؽ رىظا رُجَ اان م
رغيار ر لكهطة رإذا رواس ظزيا راس طا رأ ة رسلويا  رسيب  هطة روم رسظفس  رم اسشيئيؽ
راسحظف   ر رسقهةن رقةل روطة را  ؾال  رأنفس ر ؽ ربل رىظاا  ر ةمن رسهطة اسطسلؼ 

 .(٘)مرا ط هطةسطؽرأتلفهطةرىلمراس  يرَغاِر

                                 
 ٔ٘ٔا ن ةم:رر(راؾرةرٔ
 ٕٖاسطة اة:رر(راؾرةرٕ
ر(ٖٙٙٔوح عراسا ةرؼ ررقؼ:ر)(ررٖ)
ر(ٖ٘ٔ:رٙه ضراسقايار)(ررٗ)
رر٘) راسصةد( ردمحم ر: را ا م راطةح  رسي رسلظشاراسطؾاؾى  راسس ؾدج  راساار رىامؾن  ا

رٗ٘همرصٗٓٗٔ
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دكةرأحاررهاةنراسظصةرػرسير صارإسمراسؾاسيرأحطاربؽرطؾسؾنرأحارقؾادا؛ر
 ن رعلط روأي ر ظ ر بلو ةر ؽراسطةلربويارحا رسطةروةنر ؽرابؽرطؾسؾنرإمر
ارإسمراسظصااني روقةلر راروأي ر ظ راسطةَل روردَّ أنرأحضاره اراسقة اروأنََّا روىزَّ

رسؾرادَّىيترىل  رأض ةَ ره راسطبلغر سز   رب  روس عربةب رسكلرُ  غلِّؼرس :  ا
 .(ٔ) ؽرأهلراس    روسؾروةنراسطشكؾر ؽرواةرراسقؾادرو ؾعفيراساوس 

رجحطيرِىْاضراسطسلؼروواا    ر روطة ويحطيرا ا مرِىْاضراس  يروواا    
رأور ربةسَكِ    رىل   رُجشظِّ  رأو ربةساةطل  رَي َِّهط  رأو رَجُسا  رأن ر حا رجدؾز س 

وي وااربطةرجكاا رسيرنفس  رأورَنَسا  رأورُيُلق  رأورَيْلق  رأورغيارذسػرجو ةب  ر
  طةري  لَّارب .

سَطؽراى اػرىليهؼروسؾربكلط راؾن رأورِغيا رسيرِىْاضرأحاهؼ رأورنؾعر ؽر
أنؾاعرا ذج  رأورأىةنرىلمرذسػ رسقارض َّ رذ ََّ رهللارت ةسمروذ  رراؾس رولمر

 .(ٕ)مهللارىل  روالؼروذ  رديؽرا ا 

 حق غيخ المدممين في العمل والتجارة:ر -ٔ

ر  رغياراسطسلطيؽر  ة ل رقة ط رىلمر رأتاةى رأنري  ة لؾا رأ ارا ا م وسقا
اساِّسارواسسهؾس رواسسطةح رسيرمط  رأ ؾرراسح ةةرودوونهة؛ر ؽراسب  رواسشاان ر

رَاْطح رر":وا ماةرواسكاان؛رسقةلراسظبيرولمرهللارىل  روالؼ رإذاررِحؼرهللاررم   ة
راق ضم روإذا راد اػ  روإذا راسطسلؼر(ٖ)"بةع  ر   راس  ة ل رجشطل راسظص روه ا  

ر  ةسير رواا  طةل راسط ة ل  رسي راسسطةح  رىلم راسحضُّ روه   راسطسلؼ  وغيا

                                 
رٕٕر-ٕٔاسطصارراسسةبار)ص:ر(ررٔ)
رٗٔ:رٖاسفاوا؛رسلقااسير)(ررٕ)
رٕٖٓٔوح عراسا ةرؼررقؼ:ر)(ررٖ)
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رسير راسظةس رىلم راس ضييا رَتْاك رىلم رواسحض راسطشةح   روتْاك ا ي ا 
كسب ربةس  ةقار رسلوياراسطسلطيؽرحاي راس طلرواس(ٔ)اسطظةسا  روأي راس فؾر ظهؼ

  رغياهؼ رأوربةس طلرسحسة رأنفسهؼ رو زاوس ر ةرج  ةرونر ؽراسطهؽراسحاة ر
ردأنر رذسػ رسي ردأنهؼ رامق صةدؼ  راسظشة  رأسؾان ر ؽ رياياون ر ة و اةداة

 اسطسلطيؽ.

راس قؾدر رواة ا رواس دةرا، راسبيؾع رسي راس ِّ    رأهل رأن راسفقهةن ر رقاَّ سقا
روسؼ روةسطسلطيؽ  راسطةس    رسإن ررواسط ة  ، راساألة؛ رَىْقا رإم رذسػ ر ؽ َجس نظؾا

راس دةرا،ر ُ حاَّمرىليهؼروةسطسلطيؽ ريَ ط َّ راس  يؾنرب طةمرحايَّ هؼ رسير اةداة
رتةريخر رونظارب  را  ا  رماػرىل   ر ة روه ا واسصظةىة،رواسِحَا راسط  لف  

 .(ٕ)اسطسلطيؽرسيرد مرا ز ةن

 َبخ الدن:حق التأمين لغيخ المدممين عنج العجد والفقخ وكِ  -ٕ

رسهؼر راسط  ط  راسطع ش  روفةس  ردوس    رسيرعلِّ راسطسلطيؽ رسويا رَضِطؽ ا ا م
ررىةجةهة ر روهير سووس رىؽرولِّ راسطسلط   رسلاوس  ررع   وسطؽرَج ؾسؾن ؛ر نهؼ
قةلرراؾلرهللارولمرهللارىل  روالؼ:ر))كلكؼرراٍعرو سوولرىؽررىي  ؛رسة  ةمر

أهل رراٍع روهؾر سوولرىؽررىي   ررراٍع روهؾر سوولرىؽررىي   رواساملرسي
ر ةلر رسي رواس ةدم ررىي هة  رىؽ ر سووس  روهي رراع    رزومهة ربيت رسي واسطاأة

ر(ٖ)ر.((اياارراٍع روهؾر سوولرىؽررىي  

                                 
رٖٚٓ:رٗس عراساةرؼر)(ررٔ)
ر(ٜٓٔر-ٛٓٔاس  ة لر  راآليا؛رإبااه ؼربؽردمحمراسحطاراسطزيظير)ص:ر(ررٕ)
ر(ٕٗ٘٘وح عراسا ةرؼ ررقؼ:ر)(ررٖ)
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ومةنرسيرَىْقاراس   راس ؼرو ا ريةساربؽراسؾسيار هلراسحياةربةس ااا رووةنؾار
ورأوةب  رآس ر ؽر"وم لترسهؼرأجطةرد خرَضُ فرىؽراس طل رأر ؽراسظصةرػ:

اآلسة، رأوروةنرغظ ِّةرسةس قارووةررأهلرديظ ري صاَّقؾنرىل   رُطِاحْترِمزي   ر
وِىيَلر ؽربيتر ةلراسطسلطيؽرهؾروع ةس ر ةرأقةمرباارراسهداةروداررا ا م ر
رإسمرغياردارراسهداةروداررا ا م رسل سرىلمراسطسلطيؽراسظفق ر سإنريامؾا

 .(ٔ)رىلمرع ةسهؼ"

                                 
رٗٗٔ ة راس ااج؛ر بيريؾاف رص:رك(ررٔ)
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 لجالحاملبحح ا

أثر العالقات اإلىساىية بني املسلنني وغريهه على الدعوة 
 اإلسالمية

 أواًل : عرخ الخسهل صمى هللا عميه وسمم  والخمفاء الخاشجين:

ررأوارررررر رإذ ربيظ  رعةهاة ريصؾ هة روةنتردهةدة را ا     رسداراساىؾة  ظ 
ربأساةبةهؼر رور ربهارىقؾسهؼر روأي  ر ة راسايؽروت سياا ر ؽر ؽراطةح ره ا رأوا

الؾكرأهل ر ةردىةهؼرإس  ر رسةا دةبترنفؾسراسكنيايؽرإس  روإسمرأهل روإنرسؼر
رواسسطةح ر راسط ة ل  ربحسؽ رو هل  رس  ردهةداتهؼ راس ةريخ رساون ر  رب  يو ظؾا

راس غ ط ر.

رو بررررر رحي  ر  را ا م روار رسي راسشةم رنصةرػ رو ا  ر ة رذسػ سطؽ
راظ  راسشةم رسي رأٖاسظصةرػ ربؽ رىبياة رأبي رإسم ر رهم رىظ  رهللا ررضي سدااح

جقؾسؾنر"رجةر  شاراسطسلطيؽرأن ؼرأحبرإسيظةر ؽراساومروإنروةنؾارىلمرديظظةر ر
ر)ٔ(أن ؼرأوسمرسظةروأرأ ربظةر روأكفرىؽرعلطظةر روأحسؽرومج رىليظةرر

رودهاروالؼرىل  رهللارولمراسظبيرس هارا  اادا رراساادايؽراس لفةنرىهاركةنرو
رأوربةسطةلرإىةن هؼر ؽراسطسلطيؽ رغيار ة ل  رسيرا ا مراطةح ر ؽروؾرا ر
روغياراسسؽ ركبياراس طل رىؽر ظهؼراس ةمزركفةس رو ؽراسحةم  رىظاراسظفس
ررضيراسصحةب راطةح رتبيؽراس يروا  نل راسشؾاهارب ضرهظةروأاؾاررذسػ 

ر.اسطسلطيؽرغيار  ة ل رسيرىظهؼرهللا

                                 
 .ٜٖٔهمر رومٖٓٗٔ ررٔ(ررس ؾحراسبلاانر راسا ذرؼر دارراسه لر ربياو،ر   ٔ
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رىظ رهللاررضيراسؾسياربؽريةسارك برىظ رهللاررضيربكارأبيري س رسير-ٔ
رسهؼروم لت:ر"ر-راسظصةرػرر ؽرووةنؾار-ربةس اااراسحياةر هلراس   رىقارسي
رسةس قا رغظ ة رركةنرأوراآلسة،ر ؽرآس رأوةب  رأوراس طل رىؽرض فرد خرأجطة

ر ةلربيتر ؽروىيلرمزي   رطاحترىل  ري صاقؾنررديظ رأهلرووةر
ر.ر(ٔ)"وع ةس رهؾراسطسلطيؽ

رأىغؼرجداوارسؽروؾراروأل ةنرامم طةىيرس كةسلارتقايارإسمرجس ؾنرراس يؽرإن
ركظف رسيرجع شؾنرربطؽري سة مرسهؾر  ةسف   ر  را ا مرسيراسصؾرةره ار ؽ

ر ؽراببر ؼر ؾااةةرإسمرجح ةمؾنررىظا ةروإحسةن رباحط  رويحؾطهؼ
رأجة رر ظ رسهؼروياضخراسطسلطيؽر ةلربيترىلمرع ةم ررجد لهؼربلرا ااة  

ر.دجةن هؼركةنت
راس    رأهلر ؽررملري لرأنرياضمرمرا ا مرسيرامم طةىيرسلاس كةرإن

روسكؽراسظةس ري كففراسصاق رىلمره ع شرا ا مركظفرسيرجح ةروهؾ
ر.ر(ٕ)ع ةس روت ؾلرت ؾس رأنراساوس رىلمرويؾمبرويكا   رجحط  را ا م

:ربقؾس را ا    راسديؾشريؾويرىظ رهللاررضيربكارأبؾروةنر-ٕ
رساىؾهؼرهللا رسيرتاهبؾارأنهؼريزىطؾنرررهاةنة رراسصؾا  ريسرقؾمرىلمروا طاونر"

ر.ر(ٖ)"وؾا  هؼرتها ؾاروم
رسهؼريؾسمرأنراس   ربأهلرب اار ؽراس ل ف رىظ رهللاررضيرىطارأووم-ٖ

ر.ر(ٗ)طةق هؼرسؾاررجكلفؾارمروأنرورا هؼر ؽرجقةتلروأنرب هاهؼ 
                                 

ر(ٖٙٓ(رو ة راس ااج رأبؾريؾاف رص:ر) ٔ
ر(ٙٗٗ رص:ر)ٔ(رانغا:راسطؾاؾى رسيراطةح را ا م رج ٕ
ر(ٛ رص:ر)ٔ(رس ؾحراسشةم راسؾاقاؼ رج ٖ
ة ر ةرمةنرسيرقباراسظبيرولمرهللارىل  روالؼروأبير(رروااراسا ةرؼ رو ة راسدظة ز رب ٗ

ر(ٕٜٖٔبكاروىطاررضيرهللارىظهطةررقؼراسحاي :ر)
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رد خ:رلجسأراة لروىل  رقؾمرباة رىظ رهللاررضيراس ظة ربؽرىطار اّرر-ٗ
روقةلريلف ر ؽرىضاارسضا راساصا رضاياركبيا راسك ة رأهلرأؼر ؽ:
رواسحةم راسدزي رأاأل:رقةلرأرػ؟ر ةرإسيرأسدأكرسطة:رقةلريهؾدؼ :رقةلرأنت؟

رقةلرواسسؽ  ر ؽربشينرس رساضخر ظزس رإسمرب روذهبربياارىطارسأي :
ر ةرهوهللاروضاألةناره ارانغا:رسقةلراسطةلربيتريةزنررإسمرأرالرثؼراسطظزل 

رسلفقاانراسصاقة،رإنطة"راسهامرىظارن  س رثؼردبيب  رأكلظةرأنرأنصفظةا 
رواسطسةكيؽ راسك ة  رأهلر ؽراسطسةكيؽر ؽروه اراسطسلطؾن رهؼرواسفقاان"

ر.ر(ٔ)ضاألة  روىؽراسدزي رىظ رووض 

راسشاعرضؾابطرضؾنرسيرتكؾنررأنرجدبراسط ة ل رسيراسسطةح رإنر-٘
رولمراسظبيربهاؼربصياةرىلمراسطسلؼرنرجكؾررأنري ظلبرذسػرو نلرو قةواا 

رسطؽراسشأن ره ارسيرواس ةب يؽراسصحةب ر ؽرا   روالفروالؼرىل  رهللا
رقامرسطةرأن رىظ رهللاررضيرىطارىؽرروؼرر ة:راسط ة ل رسيراسسطةح روؾر

رقط ص ريةطؾارح مرسلاس رنصاانير ؽرثؾألة رراا  ةرراسشةمرأرضر ؽراسدةب  
ر.ر(ٕ)نصاان  رماةر ؽروتؾضأروغسلؾا

رس ؽروح ع روقصار صلح ركلر  ة ل هؼرسيريااىمرأنراسسطةح رو ؽ-ٙ
رقةلرا سربؽرىباهللا رىبياةرأبير  راس ظة ربؽرىطارتلقمره طؽركظت:
ربلعا ريل بؾنررقؾمروهؼ(راسطقلسؾنر)رسق  رإذرجسيارىطارسبيظطةراسشةم ر ؽر قا  

ررضيرىطارلسقةرواسايحةن ربةسسيؾ رىليهؼرقا ؾارإذارا  اانرأياؼربيؽرسهؼ
راظ ره اراسطو ظيؽرأ يارجة:رىبياةرأبؾرسقةلروا ظ ؾهؼ رردوهؼر   :رىظ رهللا

                                 
ر(ٕٙٔ(رو ة راس ااج رأبؾريؾاف رص:ر) ٔ
ر(ٚ٘ٔ رٖ٘ٔورص:ر)ٔ(رأنغا:رإغةث راسلهفةنر ؽر صةياراسش ظةن رج ٕ
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رنقضة ررنفسػرسيرأنرااوار ظهةرتطظ هؼرإنروإنػرنحؾهة ركلط رأوراس دؼ
ر.ر(ٔ)ىبياةرأبيرطةى رسيرىطاروآلرىطاردىؾهؼ :رسقةلرس هاهؼ 

راساشاروإنقةذرج  واسهااربةساحط  رإمرمةنر ةراسايؽره ارأنرىلمردسيلرذسػروسي
رسطؽرىدبرومراسظةى  رنؾررإسمراسكفارعلطة،رو ؽراسهاػ رإسمراسض لر ؽ

رجوطاونهؼربلراسظةسريوذونررمر طؽروغياا راسصحةبيره ارت اجراسظبؾةر ارا 
ر.وإحسةنهؼرواطةح هؼرورحط هؼرب ظفهؼ

روغ   رىظ رهللاررضيرىطاوربؽرهللارىبارىظاركظترقةلر دةهارىؽر-ٚ
ر"ةلسقردةةرجسلخ ر ؽررملرسقةلراسيهؾدؼ ربدةرنةرسةباأرساغترإذارغ مرجة:
ريؾويروالؼرىل  رهللارولمراسظبيراط ت:رقةلرهللا؟رأولحػراسيهؾدؼ:راسقؾم

ر.ر(ٕ)"ايؾرث :رأن ررويظةرأوريشيظةرح مربةسدةر

:رأرطأةربؽرىاؼرإسمرك برهللاررحط راس زيزرىباربؽرىطاري س روسير-ٛ
رىظ رووسترقؾت روض فتراظ ركبا،رقار اس  رأهلر ؽرقبلػر ؽروانغا"

ر.ر(ٖ)"جصلح ر ةراسطسلطيؽر ةلربيتر ؽرىل  رسأماراسطكةاب

رسيرإمرومؾدرس رج ا رمراس ؼرواس الراسط ة ل رسيراسسطةح ر ؽرسؾنرروه ا
ر.ر(ٗ)حقؾقهةرو  اس را نسةن  راح اامرىلمرقة ؼر ن را ا م؛

                                 
ر(ٓٛٔ(رو ة را  ؾال رأبؾرىبياراسقةاؼربؽرا م رص:ر) ٔ
رس ٕ راسا ةرؼ ررواا رانغا:ر( را ساةني  رووحح  راسيهؾدؼ  رمةر ربة  راسطفاد  را د  ي

ر(ٜ٘(ررقؼراسحاي :ر)ٕٚوح عرا د راسطفاد را ساةنيرص:ر)
ر(ٚ٘(رو ة را  ؾال رأبؾرىبيا رص:ر) ٖ
ر(ٕٔٔ رص:ر)ٔ(رأنغا:راسطؾاؾى رسيراطةح را ا م ردمحمراسصةدارىامؾن رج ٗ
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رس ركةنتر ؽرأم:ريظةدؼرةدج  ظرهللاررحط رىبااس زيزربؽرىطارأ اروىظا ةر-ٜ
راسطو ظيؽرأ يارجة:رسقةلرحطصرأهلر ؽرذ يررملرإس  روقةمرسلياس هةر غلط 
رقةلرهللارك ة رأاأسػ رقةلرذاك؟رو ة: رىبااسطلػربؽراسؾسياربؽراسعاةس:

:رقةلرتقؾل؟ر ةرعاةسرجة:رىطارس رسقةلرمةسس رواسعاةسرأرضي راغ صبظي
رىطارسقةلراد   ربهةرسيروو براسؾسيا راسطو ظيؽرأ يارأقظ ظيهةرن ؼ  ر ة:
رن ؼ:رىطارسقةلرت ةسم رهللارك ة رأاأسػراسطو ظيؽرأ يارجة:رقةلرذ ي؟رجةرتقؾل
رسادهةرض     رىل  رسةرددرقؼراسؾسيا رك ة ر ؽري ا رأنرأحارهللارك ة 
ر.ر(ٔ)ىل  

ربأهلرياساربأنرس ريؾافرأبيراسقةضيروو  ركةنتراساديارىهاروسير-ٓٔ
رت قامرأنر-رهللارأياكر-راسطو ظيؽرأ يارجةريظاوي:ر"بقؾس را ج ةطرحي راس   

رسهؼرواس فقار روالؼرىل  رهللارولمردمحمرىطػروابؽرنب ػ رذ  ربأهلراساسارسي
رإمرأ ؾاسهؼر ؽريوي رومرطةق هؼ رسؾاررجكلفؾارومريوذوا رومرجغلطؾا رمرح م
ر.ر(ٕ)"ىليهؼرجدبربحا

رتحؾيلهؼرأورحقؾقهؼ ر صةدرةرأور    ةسف راضظهةدرىلمرجقؼرسؼرا ا مرإن
روتةريخرود ة هؼ روأىااضهؼربأ ؾاسهؼراسدة اراسطسةسرأورىقة اهؼ رىؽربةسكاا

ر.ر(ٖ)ا رضروم رىلمرتةريخرأنص راسطدةلره ارسيرا ا م

                                 
ر(ٖٕٔ رص:ر)ٜ(رأنغا:راسبااج رواسظهةج  رج ٔ
ر(ٕ٘ٔ(راس ااج رأبؾريؾاف رص:ر) ٕ
ر(.ٙ(راس  صبرواس سة عربيؽراسطس ح  روا ا م ردمحمراسوزاسي رص:ر) ٖ



 

 على الدعوة اإلسالمية وأثر ذلك  العالقات اإلنشانية بني املشلمني وغري املشلمني

9998 

ر:رالعرــخ الحـــجيثفي رثانيًا: 

جع شرطؾا فرىاياةر ؽراسظصةرػرسيرب دراسشةمرو صاروأل دراسطوا رررررر
راس ار را ندليزؼ راسطورخ رم لت را ا م راطةح  رىلم ردةها روهي الديخ ألي

سيرو ةب ر"اساىؾةرإسمرا ا م"رجقؾلر:ر"رسقارىة لراسطسلطؾنررتهماس أرنهلج
اسغةساونراس ا راسطس حييؽرب سة عرىغ ؼر ظ راسقانرا ولرسلهداةر رواا طار

راس رأن ربحا رنحكؼ رأن رونس ظ   ر  راسط  ةاا  راسقاون رسي راس سة ع قاة لره ا
روإنر ر  رحاة روإرادة راي  ةر رىؽ راى ظق   رقا را ا م راى ظقت راس ي اسطس ح  
اس ا راسطس حييؽراس يؽرجع شؾنرسيروق ظةره اربيؽرمطةىة،راسطسلطيؽرسشةهار

رر.)ٔ(ىلمره اراس سة عر"
ر رواسيهؾدرول ديهرانتجقؾل رواسزرادد يؾن راسطس حيؾن راس     رأهل روةن ر"سقا :

اراس  س را  ؾي ربارم ر ؽراس سة ع رمرندارواسصةبئؾنرجس ط  ؾنرسيرىه
رسير طةرا ر رأحاارا  رسلقاروةنؾا را جةم  رسيراسا دراسطس ح  رسيره ا رنغياا  سهة

رد ة ارديظهؼ رواح فغؾاربكظة سهؼرو  ةباهؼ"

ويقؾل:ر"ووةنراسيهؾدرسيرب دراسشاارا دنمرقاررحبؾاربةس ا راس يؽرحاروهؼر
روأ ر.. راسسةبقيؽ رحكة هؼ رعلؼ رح ةتهؼر ؽ رسي راسحاي  ربكة ل ري ط  ؾن واحؾا

ربأع ةدهؼر رامح فةل رسي رأحاارا  راسطس حيؾن رووةن ر.. رديظهؼ رد ة ا و طةرا 
ىلظة  رواسحدةجراسطس حيؾنرجأتؾنرأسؾامة رآ ظيؽرسزيةرةرا ضاح راسطس ح  رسير
سلسظيؽر..روأواعراسطس حيؾنراس ةرمؾنرىلمروظ س راساوس راسبيزنظ   راس يؽر

ريلقؾنر روأوردل ؼرركةنؾا راسقسظظظيظ   ربظةرو  ريا رىلم رامضظهةد ر ؽ وؾرا 

                                 
 (.ٔ٘(راساىؾةرإسمرا ا مر) ٔ
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رحكؼر رتحت رآ ظيؽ رأحاارا  راآلن رهومن رأواع روإنظةك ة  واماكظاري 
ر.)ٔ(اسطسلطيؽ"

:ر"سؼرنسط رىؽرأج ر حةوس ر اباةر رغةمرغياراسطسلطيؽررتهماس آرنهلججقؾلر
راسايؽ راا ئصةل ر ظ  رقصا ر ظغؼ راضظهةد رأؼ رىؽ رأو را ا م رقبؾل رىلم

ر.)ٕ(اسطس حي"

رقؾلرروألاتسؽرسيرو ةب ر"تةريخردةرسكؽ":ر"إنر ويظقلر  ا ر"حضةرةراس ا "
رأتاةعر رنحؾ راس سة ع روروح رسايظهؼ راسوياة ربيؽ رمط ؾا راس يؽ روحاهؼ اسطسلطيؽ
ا دجةنرا ياػ روإنهؼر  را  شةقهؼراسحسةمرنشاا رسايظهؼ رتاوؾارَ ؽرسؼرياغبؾار

رسايظ  ".ه  رأحاارا رسيراس طسػرب  ةس طهؼرا
سيرو ةب ر"رحل رديظ  رسيراسشاا"رقؾس :ر"و ؽررالخاهب ميذهدويظقلرأجضة رىؽر

اسطوافرأنرتق اسراسش ؾ راسظصاان  ر ؽراسطسلطيؽراس سة عر راس ؼرهؾرآج ر
رىليهؼر ر   قا رأؼ رساض روىام راآليايؽ رىقة ا رواح اام را  ؼ ربيؽ ا حسةن

رر.)ٖ(بةسقؾة"
" عيذه يابه يرا ا م"ردهةدةراساظايػرسيرو ةب ر"أهلراس   رسرتختهن  ويظقل

رر" رىةم رح م راساةبؾي  ر ظصب رتؾسم ر كظهؼرٚ٘ٙاس ؼ راس يؽ راس ا  رإن هم:"
ربأىاانر رس سؾا رإنهؼ رت اسؾن. روطة رج ة لؾنظة راس ةسؼ رىلم راسس ظاة ر ؽ اسا 

                                 
 (.ٖٔٔ/ٕٔ(رقص راسحضةرة:رولرديؾرانتر) ٔ
 (.ٜٜ(راساىؾةرإسمرا ا م:رايارتؾ ةسرارنؾسار) ٕ
 رٕٛٔحةد  راسصفح رحضةرةراس ا "رسوؾا ة رسؾألؾن".(ر ٖ
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سلظصاان  ر ربلرجط احؾنر ل ظةر رويؾقاونرقاجسيظةروقسسظة رويطاونرياراس ؾنر
ر.)ٔ(ظةر"إسمروظة سظةروأديات

سيرو ةب ر"ع لراسكظ س "ر  حاثة رىؽرربالسكها أبانيدويقؾلراسطفكارا ااةنير
راا قاةلرأوسئػراسامةلراس يؽر رأحسظترأااةن ة ر"سقا اسف عرا ا  يرسألناسس:
قا ؾارإسيهةر ؽراسقةرةرا سايق   روأالط هؼراسقاػرأز  هةربويار قةو  رومرىاان ر

سااةنراس ا ر ؽرإحاػراسقاػ؛رح مرتف عررسطةرهؾرإمرأنرتق ا روؾوا ر ؽ
رس عر رغزوة رتكؽ روسؼ رتطايؽ  رغزوة روةنت ر.. ربةس احة  روت لقةهة را بؾا  سهة
وقهار..روسؼري  لرأبظةنرتلػراسحضةرةرز ظة رىؽرسضيل رحاي راسضطيا روهير
راس ير راسطان رسي رسقبلؾا رسلش ؾ   رحق  رىغط  رول رىليهة رتقؾم راس ي اساىة  

وأل  راسيهؾد روسؼرج َشراسطسدار  ةبارا دجةنراس يرر لكؾهةروظة سراسظصةرػر
ااق   رس ا رسهةرحقهة رواا قارإسمرمةنبهة رغيارحةاارسهة رومرراغبرسير

ر.)ٕ(اسس ةدةرىليهة"
:ر"راس ا رسؼرجفاضؾارىلمراسش ؾ ررزيغخيج ههنكهوتقؾلراسطس شاق را سطةن  ر

واسيهؾدراس يؽرمقؾارقبلراسطولؾأل راسايؾلرسيرا ا م رسةسطس حيؾنرواسزرادد   ر
رأؼر ردون رمط  ة  رسهؼ راطع روأسغ هة؛ راسايظي رسل  صب رأ نل  رأبش  ا ا م
رعاةدتهؼر ربيؾ، رسهؼ راسطسلطؾن روتاك رديظهؼ  رد ة ا ربططةرا  رجطظ هؼ ىة ا
وأدياتهؼرووهظ هؼروأحاةرهؼردونرأنرجطسؾهؼربأدنمرأذػ رأورس سره ار ظ همر

ر.)ٖ(ىطةل؟رو  م؟"اس سة ع؟رأيؽرروػراس ةريخر نلرتلػرا 

                                 
 (.ٜ٘ٔ(رأهلراس   رسيرا ا مر) ٔ
 (.ٖٚٛ(رسؽراسحكؼرسيرا ا م ر صظفمرأبؾرزيارسهطير) ٕ
 (ر.ٖٗٙ(ردطسراس ا رتسظ رىلمراسوا ر) ٖ
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ر
ررررررر رىنطةنراثظةررتهماس أرنهلجويبيؽرسظة أنريااجر صاروةنرىلمرىها

ىشار ليؾنرديظةر رسظقصرىلمرىهار  ةوي رح مربلغريطس ر  ييؽ رو نل ر
كةنرسيرياااةن رسلؼرجسقطرب ضرا  اانراسدزي رىطؽرأالؼر ؽرأهلراس    ر

راسسببرىزلرىطاربؽرىباراس زيزرواس  رىلمر ياااةنراسدااحربؽرىباروسه ا
ر.)ٔ(هللاراسحكطير روو ب:ر"إنرهللارب  ردمحما رهةدجة روسؼريا ن رمةب ة "

رإذاروةنراسحةلروطةرىاسظة رسطةراسسارسيرتقبلراسش ؾ رسإلا مروإااةسهةرىل  ؟
سيرو ةب ر"نغاا،رسيرتةريخررالمدتذخق دوزي ىؽررالخخبهطمي ويظقلرررررر

رو  ة  رتسة ع ر"إن رقؾس : رإسمرا ا م" رأدػ راس    ر هل راسظيا  راسطسلطيؽ ل 
إااةسهؼرىلمرا ا مروأنهؼررأواره  راس سارواساسةط ر طةرسؼرجأسفؾارسيردجةنةتهؼر

ر.)ٕ("راسسةبق 
رإنراسقؾةرسؼرتكؽررغهستاف لهبهن ويقؾلررررر ر:ر" سيرو ةب ر"حضةرةراس ا "

رسيرأ رتاكراس ا راسطولؾأليؽرأحاارا  رسقا رسيران شةرراسقاآنر  ر..رىة    دجةنهؼ
سإذارحاثرأنران حلرب ضراسش ؾ راسظصاان  را ا مروات  راس األ  رسو رس ؛ر
رجكؽر راس ا راسوةسبؾنر ؽرضاو راس الراس ؼرسؼ روةنري صفرب  س سػرسطة
سلظةسرىهاربطنل  روسطةروةنرىل  را ا مر ؽراسسهؾس راس يرسؼرت اسهةرا دجةنر

ر.)ٖ(ا ياػ"

                                 
 (.ٖٜ( رواساىؾةرإسمرا ا مر رنؾسار)ٖٕٛ/٘(رطاقة،رابؽرا ار) ٔ
 (.ٔٔٔ(را ا مروأهلراس   ر) ٕ
 (.ٕٚٔ(رحضةرةراس ا ر) ٖ
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 ؽرحلؼراس ا راسفةتحيؽروتسة حهؼروةنر ؽرويقؾل:ر"و ةرمهل راسطوريؾنررررر
را  ؼر ر ؽ رونيا راق ظةع راهؾس  روسي رس ؾحةتهؼ راتسةع رسي راسساي   ا ااة 
رت ا رسةتحيؽررحطةنر  سة حيؽر نلر رسؼ رواسحارأنرا  ؼ ر.. بايظهؼروسو هؼ

ر.)ٔ(اس ا ر رومرديظة راطحة ر نلرديظهؼر"
ر"سرروبختدهن  ويقؾلررررر ردةرسكؽ": ر"تةريخ رو ةب  رسإلا مرسي رن لؼ رم كظة

 دط ة رديظ ة  رومررا  رورانراسديؾش رومررهبظ رب اراسف ع رسلؼرُجكاارأحارىل  ر
ر ةر رن  د  رووةن رواي  ةر  ردؾا رىؽ راسقلؾ  رديل ربل ربةسلسةن  روم بةسس ف

ر.)ٕ(أودعرسيراسقاآنر ؽر ؾاهبراس أثياروا ي ربة ااة ر"

 يريةوة ربةسطسلطيؽ رسقاريلَّتر"وسطةروةنراسشاعرا ا رآدم متد: ويقؾلرررر
اساوس را ا    ربيؽرأهلراسطللرا ياػروأليؽر حةكطهؼراس ةو ربهؼ رواس ؼر
ن لط ر ؽرأ اره اراسطحةكؼرأنهةروةنتر حةكؼروظس   رووةنررؤاةنراسطحةكؼر
رو بر ر ؽ رونياا  رو بؾا روقا رأجضة   راسقضةة رواةر ر قةم رسيهة رجقؾ ؾن اساوحيؾن

حكة هؼرىلمر سة لراسزواج ربلروةنترتشطلرإسمرمةنبراسقةنؾن روسؼرتق صارأ
ذسػر سة لراسطيااثروأكناراسطظةزىة،راس يرت صراسطس حييؽروحاهؼر طةرمر

ر.)ٖ(دأنرسلاوس رب "

                                 
 (.٘ٓٙ(رحضةرةراس ا ر) ٔ
 (.ٕٔٗ)رر(رروحراسايؽ رىف فرطاةرة ٕ
ر(.ٖٜ/ٕ(راسحضةرةرا ا    رسيراسقانراسااب راسهداؼر) ٖ
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ويقؾلرأجضة :ر"أ ةرسيرا ناسس رس ظانةر ؽر صاررماياربةسنق رأنراسظصةرػر
سلقةضيرإمرركةنؾارجفصلؾنرسيريصؾ ةتهؼربأنفسهؼ روأنهؼرسؼرجكؾنؾاريلدوونر

ر.)ٔ(سير سة لراسق ل"
سيرو ةب ر"تةريخراس ا "رحاين ررالجكتهر فيميبيظقلرىؽر سكؽراس األؾطليرررر

ىؽررغا رأهلراس   رسيراس حةكؼرإسمراس شاي را ا  ي رواا ئ انهؼرسلسلظة،ر
ر.)ٕ(اسايظ  رسيرأنرتكؾنر ؾارينهؼرحسبر ةرقارارا ا م

                                 
 (.ٜ٘/ٕاسحضةرةرا ا    رسيراسقانراسااب راسهداؼر)ٔ)

 (.ٜٔٔا ا مروأهلراس    راس األؾطلير) ٕ)
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 الخاتمة:ر

اسسطةوؼراس ةساراس ؼرمرجأت  راساةطلر ؽربيؽرياج رومره ارهؾرا ا م راسايؽر
 ؽريلف  رهؾراس ؼرأرالرراؾس ربةسهاػروديؽراسحارسُ غِهاارىلمراسايؽرولِّ ر
وسؾرَوِااراسطشاوؾن روَتطكَّؽره اراسايؽر ؽرقلؾ راسظةسربآداب راسق ِّط  روت ةس ط ر

راسطاة رراَّ  هة راس ي راسسة    را ي ا رتلػ رووةنت رسيراسظيِّاة  را ا     دغ
اس  ة لر  رغياراسطسلطيؽر ؽراسيهؾدرواسظصةرػرواسطشاويؽرواسطدؾسرابا ةر
را ا مر رديل رإس    راساىؾة رسي ر هط  رووايل  ربة ا م  راس  ايف رسي بةرز ا
  غؼرأنحةنرآا ةروإسايق ةرىؽرطاياراس دةرراسطسلطيؽراسُ زَّلر ؽرأؼرا حر

رر- راسااا   راس قياة رمَ بؾار-اؾػ ربة  ةن رراس يؽ را ولييؽ راسسكةن أنغةَر
واسصاارو كةرمرا ي ا روندحؾارسمردىؾتهؼرإسمرا ا مربةسقاوةراسحسظ  ر
راسَحَسؽر  رغياراسطسلطيؽرهؾراس ؼردس راسكنيايؽر ظهؼرإسمردراا ر واس  ة ُل
ا ا مرو ظةس  راسقاآن رووةنرذسػرابا ةرسيرَقُبؾسهؼرا ا م روانضطة هؼرإسمر

راسطسلط  .يؽوفِّ

 أهم النتائج:

تووارنصؾصراسك ة رواسسظ رومؾ را حسةنرإسمرغياراسطسلطيؽرسير -ٖ
اسطد ط را ا  يرواسباربهؼروحا  رإي ا هؼرسيرأنفسهؼروأ ؾاسهؼر

 .وأىااضهؼر

ج  باريلاراسطسةواةرواس سة عر  رغياراسطسلطيؽريلق ةرأو   ريظبنار -ٗ
  ؽرإجطةنراسطسلؼروىقيات .

ااارىليهةربلرمبارسيهةر ؽرا قظةعروا ق ظةعرأنراس قياةرمرجطكؽرا ك -٘
 واساضة.
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إنراس فةضلربيؽراسظةسرسيراسح ةةروىظارهللارت ةسمرإنطةرهؾربطقاارر ةر -ٙ
 جقامرأحاهؼرسظفس روسلظةسر ؽرييا.

رب ضة ر -ٚ رب ضهؼ رجدةدل رأن رسلهؼ رأدجةنهؼ رسي راي لفؾا روإن راسظةس إن
روسكؽربةسحسظمروسيرحاودرا د رواسحد روا قظةع.
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 س املصادر واملراجعفهر

 المرادر والمخاجع:

دمحمربؽرأبيربكاربؽرأيؾ ربؽرا اردطسراسمايؽرابمؽررأحكةمرأهلراس   :ر -ٔ
ر-يؾامممفربمممؽرأحطممماراساكممماؼرراسطحقممما:(هممممٔ٘ٚاممم ؼراسدؾزيممم ر)اسط مممؾسم:ر

راسمممممممما ةمر–ر ممممممممةدػرسلظشممممممممارراسظةدمممممممما:ردممممممممةكاربممممممممؽرتؾسيمممممممماراس ممممممممةرورؼر
رٜٜٚٔر–رٛٔٗٔا وسم رراسظا  :

 رٔ راسطممممممةوردؼر ردارراسك ممممممة راس األمممممميربيمممممماو،ر ا حكممممممةمراسسمممممملظةن  ر -ٕ
 هم.ٓٔٗٔ

اس  صبرواس سة عربميؽراسطسم ح  روا ام مر ردمحمراسوزاسمير ردارراس ؾزيم ر -ٖ
 هم.ٜٓٗٔ ررٔ راسقةهاةر ر 

اسظةدممممما:ررراسطوسمممممف:رىلممممميرحسمممممظيراس األمممممؾطليررا اممممم مروأهممممملراس  ممممم ر -ٗ
ر-رٜٖٛٔامممظ راسظشممما:رر صمممار-اسطدلمممسرا ىلممممرسلشممموونرا اممم    ر

ٜٜٔٙ 

 ررٔتفسممياراسقمماآنراس غمم ؼ رابممؽرونيمما ر ك امم رطيامم ر راسطايظمم راسطظممؾرةر   -٘
 هم.ٓٔٗٔ

 رداررإح ةنراس مااثراس األمير ربيماو،حضةرةراس ا ر رغؾا ة رسؾألؾنر ر -ٙ
 هم.ٜٜٖٔ رٖدلرزىي ار ر ةتامط رى

اسحضممةرةراٍ امم    رسمميراسقممانراساابمم راسهدمماؼرأورىصمماراسظهضمم رسمميرر -ٚ
ىبمممممااسهةدؼرأبمممممؾرريممممماةدارراسظشممممما:ردارررتامطممممم :ردمحمرآدمر  مممممزرا اممممم م

 د،رربياو،ر–اسك ة راس األير

اساىؾةرإسمرا ا مر رتؾ سرآرونؾسما ر ك ام راسظهضم ر ر صمار رتامطم ر -ٛ
 م.ٜٓٚٔ ررٖإبااه ؼرحسؽر ر 
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ىف مممممممممممفرىبممممممممممماراسف مممممممممممةحرر وسمممممممممممفراسك مممممممممممة :رروحراسمممممممممممايؽرا اممممممممممم  ي -ٜ
 ٖٜٜٔراظ راسظشا:ردارراس لؼرسلط ييؽراسظةدا:رطاةرا

اممظؽرأبممميرداودر أبممؾرداود امممل طةنربمممؽرا دمم  ر ردارراسك مممبراس لط ممم ر ر -ٓٔ
 بياو،ر رد،.

 ررٔدمممماحروممممح عر سمممملؼر راسظممممؾوؼر ر ك امممم راسط ممممةر ر راسايممممةضر ر  -ٔٔ
 هم.ٚٓٗٔ

ويومممممادرهؾنكممممم ر رداررومممممةدرر رر ىلممممممراسوممممما .دمممممطسراس ممممما رتسمممممظ ر -ٕٔ
 هم.ٖٕٗٔ رٓٔ رتامط رسةروارب ضؾنرووطةلرداؾقي ر ربياو،

 ردارراسسممممممممم مر راسايمممممممممةضر رومممممممممح عراسا مممممممممةرؼر را  مممممممممةمراسا مممممممممةرؼر -ٖٔ
 همٚٔٗٔ ٔ 

رٔومممممفؾةراسصممممممفؾةر رابممممممؽراسدممممممؾزؼر ردارراسك ممممممبراس لط مممممم ربيمممممماو،ر ر  -ٗٔ
 هم.ٜٓٗٔ

 ردارراسط اسممممم ر رر رابمممممؽرحدممممماسممممم عراسامممممةرؼر ربشممممماحرومممممح عراسا مممممةرؼر -٘ٔ
  رد،.بياو،

 همٖٓٗٔ ررٔس عراسبلاانر راسا ذرؼر ردارراسه لر ربياو،ر ر  -ٙٔ

:ردمحمرانتر ردارراسدبلر ربيماو،ر رتامطم يؾرررقص راسحضةرة رولروايايلا -ٚٔ
 باران

 هم.ٜٜٖٔك ة راس ااجر رأبؾريؾافر ردارراسط اس ر ربياو،ر ر -ٛٔ

 رن راسماارراسسم ؾدج راسصةدارىاممؾراسطؾاؾى رسيراطةح را ا مر ردمحم -ٜٔ
 همٗٓٗٔ رٕماةر ر 

دمحمربمؽرأحطماربممؽردمحمررْغمُؼراسُطْسمَ ْ َ ُ رِسميرتْفِسميارغايممِبرأْسَفمةِظراسطَهمّ ِ :ن -ٕٓ
بؽرال طةنربؽربظةلراساوبمي رأبمؾرىبمارهللا راسط ماو رباظمةلر)اسط مؾسم:ر
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رد.ر صممممممظفمرىبمممممماراسحفمممممم عرَاممممممةِسؼروت ليمممممما:ر(هممممممم(دراا روتحقيمممممماٖٖٙ
 ٜٛٛٔرري  ر ك راسطكا  ىةمراسظشا:اسطك ا راس دةراسظةدا:

 

 


