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 ملخص البحث

ه نىع -:ألاهميت ٖلى الخُىع ,وان  جه٢ضع  وٖضواها بٗضممضٖحن ْلما , ب٩ل الىؾاثل وألاؾالُب جهل٣ض خاو٫ زهىم ؤلاؾالم حكٍى

ت والخ٨ىىلىحُا ولاهترهذ, بدُث ال ن ؾَغٗا زهىنا    لا الخُىع ؤنبذ , ٞجُب٣ُه ال ًلبي مهالر ؤلاوؿان اإلاخُىعة ٖهغ الؿٖغ

ىبُت مدلها ٖىضما خلذ ال٣ىاهحن ألاح ,جد٨م الٗالم مً ؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ,و٢ض ٧اهذ الكَغٗت لاؾالمُت ؤن حؿاًٍغ  تًٗم٨ً للكَغ

ٞت الٗثماهُت لاػصواحُت ال٣ًاثُت وحاء اًًا  ٦ما خهل هدُجت طل٪, ٞدضزذ اػصواحُت الدكَغ٘    اإلاى٣ُت ,   ػمً الخال

اصة الهىة بحن الدكَغٗاث ى لاؾخٗماع ٞ حض ألاعى ممهضٍ له بما جخًمىه مً ا٢خباؽ لدكَغٗاجه وؤ٩ٞاٍع الىيُٗت, ٞٗمل ٖلى ٍػ

وؤنبذ ال٨ثحر مً صو٫ الٗالم ؤلاؾالمي التي مغ ٖلحها ٢غون مً ال٠ًٗ الؿُاسخي ولا٢خهاصي  ؤلاؾالمُت,الىيُٗت والكَغٗت 

 .ًثاع مً قبهاث خى٫ جُب٣ُها  ٌٗض يغبا مً اإلاؿخدُل, بؿبب ماها والٗلمي ٌٗخ٣ضون ؤن الٗىصة بلى ؤخ٩ام

ت الٍُغ٤    ؾبُل الٗىصة بلى َضٝ الضعاؾت الغص ٖلى َظٍ لاصٖاءاث الباَلت وجٟىُضَا٩ٞان  -:ألاهداف , ومداولت عؾم زاَع

ً  خهألن ؤلاؾالم صًً وصهُا , ٨ٞما اَخم بدىُٓم ٖال٢ت الٟغص بغبه اَخم بٗال٢, الخ٨م بها ٩ٞاهذ , مخهاوبٗال٢خه بمجخمٗه و باألزٍغ

جٟي بداحاث الؼمً اإلاخُىعة وجىا٦ب , قاملت للجىاهب ٧لها نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان ومجهاج للبكٍغت ٖامت وعخمت للٗاإلاحن هاؤخ٩ام

ؤخ٩ام ؤنلُت با٢ُت زالضة ألنها عباهُت لِؿذ مً نى٘ البكغ الظي ًد٨مه ال٣هىع والٛغاثؼ والٗىا٠َ والخإزغ  الخًاعاث ٞهي

 بمازغاث الؼمان واإلا٩ان والث٣اٞت.

َا مجمىٖت ٞغيُاث ثلظا تهضٝ الضعاؾت بلى بػالت ؤلاق٩الُاث وؤلاحابت ًٖ حؿائال   -ىجيي  :املشكلت و امل ه   ما: ٞ,مهضع

الكبهاث اإلاثاعة خى٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام  وماه  اإلاىعوزت ًٖ الضولت الٗثماهُت, َاآزاع  ولاػصواحُت ال٣ًاثُت, وماه  اػصواحُت الدكَغ٘,

د  والخدلُل    .الكَغٗت ؤلاؾالمُت؟ .. مٗخمضًً ٖلى اإلاىهج الخاٍع

 -لظا ٣ٞض ٢ؿم البدث ٖلى مُلبحن : -هيكليت:ال

 اإلاىعوزت ًٖ الضولت الٗثماهُت. ُت وال٣ًاثُتػصواحُت الدكَغٗآزاع لا  -: ألاول 

 الكبهاث اإلاثاعة خى٫ جُب٤ُ اخ٩ام الكَغٗت لاؾالمُت. والخاجمت: جًمىذ الىخاثج والخىنُاث. -:والثاوي

 

 -املقدمت  :

ٓهىع ؤلاؾالم  واهدكاٍع لِكمل بمبراَىعٍت الٟغؽ قغ٢ا وؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ٚغبا ًٞل    جُب٤ُ ؤوامغ هللا حٗالى  كان    ل

ومباصت الكَغٗت ؤلاؾالمُت الؿمدت اإلاد٨مت    ٧ل ب٣إ الٗالم مً ؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ وجُب٤ مباصثه الخ٨ُمت , ختى اؾخمغ طل٪ 

كغ الهجغي , واهخهى بهضوع الخىُٓماث الٗثماهُت, خُث خلذ ال٣ىاهحن ألاحىبُت مدل الدكَغٗاث بلى مىخه٠ ال٣غن الثالث ٖ

ؤلاؾالمُت, وبهظا زلُذ الخالٞت الٗثماهُت ٖمال نالخا وآزغ ؾِئا ٟٞي الٗهض الظي ؤخلذ ُٞه ال٣ىاهحن الٟغوؿُت مدل بٌٗ 

ٗاث ؤلاؾالمُت, ٢امذ ؤًًا بةنضاع ؤو٫ ٖمل مبضٕ وَى الخ٣ ٗت ؤلاؾالمُت الخانت    مجلت ألاخ٩ام الدكَغ ىحن ألاو٫ ألخ٩ام الكَغ

الٗضلُت التي َب٣ذ    البالص الخايٗت لها , ٦ما ؤنضعث ؤًًا ٢اهىن الٗاثلت الٗثماوي الظي ٌٗض ج٣ىحن إلاؿاثل ألاخىا٫ الصخهُت 

ٗت ؤلاؾالمُت وبهظا ج٩ىن ٢ض ويٗذ الدجغ ألاؾاؽ الػصواحُت الدكَغ٘    اإلاى٣ُ ت , ٦ما خهل هدُجت لظل٪ لاػصواحُت مً الكَغ

م, وطل٪ بةوكاء اإلادا٦م الىٓامُت التي و٧لذ بلحها جُب٤ُ ال٣ىاهحن ألاحىبُت اإلا٣خبؿت , ٦ما ؤن لاػصواحُت 1860ال٣ًاثُت    ٖام

ا وبحباعا , ٧اهذ ٖلى ازغ اػصواحُت ؤزغي ؤ ا وازخُاعا ؤم ٦َغ ٢ىي مجها مٟٗىال اللُٗىت َظٍ ؾىاء خضزذ    البالص ؤلاؾالمُت َٖى
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وؾاب٣ت لها بإمض لِـ بالبُٗض ه  اػصواحُت الث٣اٞت والخٗلُم , بل ٖلى ازغ اػصواحُاث ٖضًضة ؤزغ ٧اػصواحُت الصخهُت واػصواحُت 

 ال٨ٟغ والؿلى٥ .

ٗمل ٖلى وٖىضما حاء لاؾخٗماع بلى اإلاى٣ُت وحض ألاعى ممهضٍ له بما جخًمىه مً ا٢خباؽ لدكَغٗاجه وؤ٩ٞاٍع الىيُٗت, ٞ     

ٗت ؤلاؾالمُت, وبضؤ بخُب٤ُ ال٣ىاهحن الىيُٗت اإلاؿخمضة مً ال٣ىاهحن ألاحىبُت, وانبذ  اصة الهىة بحن الدكَغٗاث الىيُٗت والكَغ ٍػ

الٛالبُت الٗٓمى مً بالص الٗالم ؤلاؾالمي جد٨مها ؤالن ال٣ىاهحن اإلاى٣ىلت ًٖ ال٣ىاهحن ألاحىبُت بٗض ؤن ٧اهذ الكَغٗت ؤلاؾالمُت 

ت جد٨م َظا الٗالم ,ومىظ طا٥ الخحن وألانىاث جغجٟ٘ مُالبت الٗىصة بلى الخ٨م بما اهؼ٫ هللا حٗالى ٖلى و٤ٞ ٢اهىن بؾالمي اإلاباع٦

 ً مىخض ,ألن ؤلاؾالم خ٣ُ٣ت ًجم٘ بحن ؤخ٩ام الضًً والضهُا ٨ٞما اَخم بدىُٓم ٖال٢ت الٟغص بغبه اَخم ؤًًا بٗال٢خه باألزٍغ

الكَغٗت ؤلاؾالمُت قاملت للجىاهب ٧لها نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان ومجهاج للبكٍغت ٖامت, جٟي  وبمجخمٗه وؤمخه , ٩ٞاهذ ؤخ٩ام

بداحاث الؼمً اإلاخُىعة وجىا٦ب خًاعاث الٗهىع ٞهي ؤنلُت با٢ُت زالضة ألنها عباهُت لِؿذ ًم نى٘ البكغ الظي ًد٨مه 

ٞت  , و   الى٢ذ الخايغ حؿخمغ ؤًًا الضٖىاث الهاص٢ت لظل٪ ال٣هىع والٛغاثؼ والٗىا٠َ والخإزغ بمازغاث الؼمان واإلا٩ان والث٣ا

اث ومظاَب بكٍغت قتى حلبذ لها الخغاب والخسل٠ والخبُٗت والٟتن.   ولاخخ٩ام لكٕغ هللا بٗض ؤن حغبذ الضو٫ ؤلاؾالمُت هٍٓغ

ٚماٍع وطل٪ لٗضم وحىص صعاؾ      ٣ٞض ٖؼمىا ٖلى الخىى     ظا اإلاىيٕى   َ ت جٟهُلُت زانت به وهٓغا إلاا ط٦غهاٍ  وألَمُت

ٖت ٞغيُاث: مداولحن بل٣اء الًىء وؤلاحابت ًٖ حؿائالث ٖضًضة ا مجمى ٞما ه  لاػصواحُت الدكَغُٗت ولاػصواحُت ,مهضَع

ا اإلاىعوزت ًٖ الضولت الٗثماهُت, وماه  اَم الكبهاث اإلاثاعة خى٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت والتي  ال٣ًاثُت, وماه  آزاَع

ٗامالث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾها حٗىص    حمل تها بلى ٖضم ؤلاإلاام ال٩ا   ؤو الجهل بإخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت, ال ؾُما    مُضان اإلا

الٗال٢اث بحن ألاٞغاص بًٗهم بالبٌٗ ألازغ, ؤو بُجهم وبحن الضو٫, ؤو بحن َظٍ الضو٫ والضو٫ ألازغ ٚحر ؤلاؾالمُت , ولاصٖاءاث 

د  م٘ ألازظ باإلاىهج الخدلُل .؟..ت ؤلاؾالمُت ٖلى الخُىعاإلاٛغيت خى٫ ٖضم ٢ضعة الكَغٗ  مٗخمضًً ٖلى اإلاىهج الخاٍع

ُه :   -٢ؿمىٍا بلى مُلبحن َما ٦أالحي : ٖلُه ٣ٞض واؾخ٨ماال للمىيٕى  وبُٛت حؿلُِ الًىء     اإلاُلب لاو٫ الظي اؾخٗغيىا ٞ

ُٗت وال٣ًاثُت اإلاىعوزت ًٖ الضولت  الٗثماهُت , واإلاُلب الثاوي وضخىا ُٞه: بزاعة الكبهاث خى٫ جُب٤ُ آزاع لاػصواحُت الدكَغ

 ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت , ومً زم زخمىا الضعاؾت بالخاجمت : التي جًمىذ ؤَم الىخاثج والخىنُاث .

 

 املطلب ألاول/ آثار الازدواجيت الدشريػيت والقضائيت املوروثت غً الدولت الػثماهيت

ٗت ؤلاؾالمُت ان بالص الٗالم ؤلا      ؾالمي الُىم جد٨مها ال٣ىاهحن الىيُٗت اإلاى٣ىلت ًٖ ال٣ىاهحن ألاحىبُت , بٗض بن ٧اهذ الكَغ

جد٨م الٗالم وجُب٤ مباصثه الخ٨ُمت ٞالدكَغ٘ ؤلاؾالمي ْل ًد٨م مُاصًً الخُاة حمُٗها, واهخهى بهضوع الخىُٓماث الٗثماهُت 

 ذ ال٣ىاهحن ألاحىبُت مدل الدكَغٗاث ؤلاؾالمُت.م ػمً الخالٞت الٗثماهُت , بط خل1839ٌ/1255ٖام

ؤو٫ اإلاىْٟحن  وؤن,و٢ض بضؤث الضولت الٗثماهُت بخُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت وؤخ٩ام الخ٣ى١ ؤلاؾالمُت مىظ جإؾِؿها     

ٗت ؤلاؾالمُت, و٧اهذ ٦خب ال٣ٟه ؤلاؾالمي ه   الظًً ُٖىتهم الضولت الٗثماهُت ٧اهىا ال٣ًاة واإلاٟدكحن اإلا٩لٟحن بخُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

ُت–اإلاغح٘ الىخُض للمدا٦م الخ٣ى٢ُت    الضولت آهظا٥, لظل٪ اؾخمغث ؤنى٫  صعاؾت ٦خب ال٣ٟه مخىا وقغخا –اإلادا٦م الكٖغ

هض الؿلُان مدمض الٟاجذ ٦مغح٘  ًض  885إلاال زؿغو)ث -الٛغع قغح الضعع –ؾخسضم متن ٦خابوخاقُت , وا  ٖ َـ( وَى ًم  ٣ٞهاء

للكُش ٖبض الغخمً ؤٞىضي ٦مغح٘ خ٣ىق   -مجم٘ ألانهغ –لإلمام ببغاَُم الخلبي وقغخه –ملخ٣ى ألابدغ –وحٗل ٦خاب,   اإلادا٦م

, و٧اهذ 1687م والٟغمان الؿلُاوي ٖام 1648طل٪ الٟغمان الؿلُاوي ٖام للضولت الٗثماهُت,ونضع بكإن  –ؤي صؾخىعي –عؾمي

ُت ٦ثحرة مىحىصة    ٚحر ,ؤخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي مىثىعة    ال٨خب ال٣ٟهُت    ٧ل مظَب مً اإلاظاَب لاحتهاصًت وَىا٥ ؤخ٩ام ٣ٞه

وبدؿب ازخالٝ ,ىنها مسخهغة ؤو مُىلتوَظٍ ال٨خب مخٟاوجت    اؾدُٗابها لألخ٩ام وآلاعاء اإلاظَبُت  بدؿب ٧,م٩ان بدثها

الغواًاث ٖىض ؤَل اإلاظَب ؤو الزخالٝ اإلاسغححن ألخ٩ام الخىاصر الجضًضة, وبالخال  ٞان البدث ًٖ ههىم ألاخ٩ام ال٣ٟهُت    

٣ٞهُت ,جل٪ ال٨خب واؾخسغاحها مً مٓانها وٚحر مٓانها ت ال٣ى٫ الغاجر مً ال٠ًُٗ اإلاغحىح ًدخاج بلى ٢ضعة ٣ٖلُت  جهٗب ومٗٞغ

ً ال٨خب التي جًم الٟخاوي التي جدخىي ٖلى خلى٫ ال٣ًاًا واإلاؿاثل ال٣ٟهُت ,ٖلى ال٨ثحًرً لظل٪ اَخم ال٣ٟهاء الٗثماهُىن بخضٍو

٘ ,و٧اهذ ٞخاوي قُش ؤلاؾالم ؤبى الؿٗىص ؤٞىضي,ٖلى ق٩ل ؾاا٫ وحىاب وٖبض الغخُم ػاصٍ ؤٞىضي مً ؤَم مهاصع الدكَغ
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ُت    الضولت ,(1)والػالذ َظٍ الٟخاوي جدخٟٔ  بإَمُتها وم٩اهتها بلى ًىمىا َظا  ؤلاؾالمي    الضولت الٗثماهُت , و٧اهذ اإلادا٦م الكٖغ

الٗثماهُت حؿخسضم ٢ىة ال٣ًاء بمٟغصَا وبك٩ل مؿخ٣ل ًٖ الضولت,واؾخمغث َظٍ اإلادا٦م ٖلى ما ه  ٖلُه    لاؾخ٣اللُت 

ت بالخُاة ا ُت ختى ْهىع الٗال٢اث ال٣ٍى لخ٣ى٢ُت ولا٢خهاصًت ألاوعبُت ,ختى بضؤث مٗها خغ٦ت الخ٣ىحن التي بضؤَا واإلاغحُٗت الكٖغ

م مً بٖالن جمؿ٪ ال٣ىاهحن الجضًضة  –ٞغمان الخىُٓماث –الؿلُان ؾلُم الثالث واؾخمغ بها الؿلُان مدمىص الثاوي, وبالٚغ

ٗت ؤلاؾالمُت  وؤخ٩ام ال٣غان ال٨ٍغم بال ؤن لاػصواحُت والثىاثُت    الخ٣ى١  الٗثماهُت بضؤث ووحضث بٗض بٖالن َظٍ  بالكَغ

م,وٍغح٘ ؾبب طل٪ بلى زغوج ؤول  ألامغ ًٖ الهالخُت الدكَغُٗت التي مىدها لهم ال٣ٟه 1839الخىُٓماث ؤي بٗض ٖام 

هغ الخٍٟغ٤    اإلاىيىٖاث الخ٣ى٢ُت طاث اإلاغحُٗت الضًيُت ؤو ال٣ىمُت ؤو طاث اإلايكإ ألاوعبي ,ؤلاؾالمي  .(2)ْو

اه٩لترا والىمؿا وٞغوؿا وعوؾُا لم ٩ًىهىا عايحن ًٖ ؤلانالخاث التي ٢امذ بها الضولت الٗثماهُت بٗض بٖالن ٢اهىن ٦ما ؤن       

ُت , لظل٪ ٢امذ بٌٗ  ها ٖلى الضولت الٗثماهُت مً ؤحل جإؾـِ مدا٦م ٚحر اإلادا٦م الكٖغ الخىُٓماث , وػاصث ًم يَٛى

ظٍ الًٛىٍ , ُٞلب الصخهُاث ناخبت الهالخُت ؤمثا٫ ٖل  باقا ومضخذ ب  َ اقا وحىصث باقا بالخدغ٥ لٗمل شخيء ما ججٍا

ؼ  ٖل  باقا با٢خباؽ ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي وجُب٣ُه    اإلادا٦م الٗثماهُت , و٧ان طل٪    الالثدت التي ؤعؾلها للؿلُان ٖبض الٍٗؼ

ااص باقا ٌؿُٗان لٟغى ٢بى٫ ال٣اهىن الٟغوسخي1867   ٖام ٧ان اخمض حىصث باقا وقحرواوي ػاصٍ   م, وبِىما ٧ان ٖل  باقا ٞو

ً ٢اهىن ًىاؾب الكَغٗت ؤلاؾالمُت وٖاصاث وج٣الُض اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي , وهدُجت لظل٪ جم  وعقضي باقا ٌؿٗىن لٟغى و٢بى٫ جضٍو

حن , وبٗض الض ٞإ جإؾِـ َُئت خ٩ىمُت ٌكاع٥ ٞحها بٌٗ الىىاب ب٣هض جغحُذ بخضي َظٍ ألا٩ٞاع , واؾخمٗذ الهُئت ل٨ال الُٞغ

الكضًض الظي ؤبضاٍ اخمض حىصث باقا جم التراح٘ ًٖ ٨ٞغة ا٢خباؽ ال٣اهىن الٟغوسخي , وجم ٢بى٫ ؤ٩ٞاع وػٍغ الٗض٫ اخمض حىصث 

ضًه  ٞدى٫ ال٣ٟهاء والٗلماء    صاثغة صًىان  ,(3)باقا ومٍا وٖلُه ٢ام وػٍغ الٗض٫ اخمض حىصث باقا بدك٨ُل َُئت ٖلمُت ًم 

الجمُٗت جإل٠ُ مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت وناعث ه  ال٣اهىن اإلاضوي للضولت الٗثماهُت , و٢ض ٧اهذ   ألاخ٩ام الٗضلُت , و٢غعث َظٍ

اٍعش نضوع الخىُٓماث الٗثماهُت بؾالمُت زالهت , ومىظ ؤن خلذ ال٣ىاهحن ألاحىبُت مدل (4)حكَغٗاث الضولت الٗثماهُت الى ج

 لبت    الٗىصة بلى الخ٨م بما اهؼ٫ هللا حٗالى.   الكَغٗت ؤلاؾالمُت , وؤنىاث الضٖاة بضؤث جىاصي وجغجٟ٘ مُا

ٞت الٗثماهُت وٖلى ما ًبضوا  لىا ٖمال نالخا وآزغ ؾِئا ,ٟٞي الٗهض الظي ا٢خبؿذ مً ال٣ىاهحن      و٨َظا ٣ٞض زلُذ الخال

الث    اإلاظَب الخىٟي ألاحىبُت وخلذ  ُٞه ال٣ىاهحن الٟغوؿُت مدل بٌٗ الدكَغٗاث ؤلاؾالمُت , ٢امذ ؤًًا بخ٣ىحن ؤخ٩ام اإلاٗام

ٖامي  , (5) م1876-1869ٌ/1293-1268مظَب الخالٞت الغؾمي    مجلت  ألاخ٩ام  الٗضلُت التي ؤنضعث ؤبىابا مخٟغ٢ت ُٞما بحن 

ام   ٖ ٗت للضولت الٗثماهُت , ُٞما ٖضا الجؼاثغ التي اخخلتها ٞغوؿا مىظ و٢ض َب٣ذ اإلاجلت ٞٗال     حمُ٘ البالص الخاي

 ٦,1926ما ْلذ اإلاجلت مُب٣ت    جغ٦ُا بلى ٖام  (6)م 1805والؿىصان ومهغ التي اؾخ٣ل بها مدمض ٖل  وؤؾغجه مىظ ٖام ,م1830

ُٟى ؤجاجىع٥ ٖىضما خ٨م جغ٦ُا وؤٖلً بؾ٣ٍا الخالٞت الٗثماهُت بك٩ل عؾمي و٢ض اؾدبض٫ بها ال٣اهىن اإلاضوي  م بلى ؤن ؤلٛاَا مه

ُا ًٖ ال٣ ؿغي , و٦ظل٪ ْلذ اإلاجلت مُب٣ت    لبىان بلى ٖام التر٧ي , وَى اإلاى٣ى٫ خٞغ م , و   ؾىعٍا بلى 1943اهىن اإلاضوي الؿَى

ومىظ جاٍعش نضوع مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت بلى و٢ذ  ,م1976و   ألاعصن بلى ؤوازغ ٖام ,م1951م, و   الٗغا١ بلى ٖام 1949ٖام 

واخضة بٗض ألازغي ب٣ىة لاؾخٗماع , ٦ما خضر    بالص اإلاٛغب  بُٗض,وه  جهإع ب٣ىة يض ال٣ىاهحن ألاحىبُت التي ما بغخذ جُب٤

م, والق٪ اهه ٧ان لالؾخٗماع الٟغوسخي 1911م, وخحن اخخلذ اًُالُا لُبُا    ٖام1883الٗغبي , خحن اخخلذ ٞغوؿا جىـو    ٖام

 . (7)الظي خل مدل اإلاجلت 1943صوع ؤًًا    بنضاع ٢اهىن اإلاىحباث وال٣ٗىص    لبىان ؾىت 

٦ما ب٣ُذ ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت مُب٣ت    الٗغا١ مىظ الٟخذ ؤلاؾالمي ختى ؤوازغ ٖهض الضولت الٗثماهُت , بط ؤنضع      

٘ 1850الؿلُان ٖبض الخمُض ؤو٫ حكَغ٘ خضًث َى ٢اهىن الخجاعة البًرت الٗثماوي    ٖام م, و٢ض ه٣لذ ؤخ٩امه ًٖ الدكَغ

ٗغٝو ب٣اهىن هابلُىن , و٢ض ٧اهذ مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت ه  الىاحبت الخُب٤ُ التي م  واإلا1807الخجاعي الٟغوسخي الهاصع ٖام

ام خ٨مذ   ٖ زم ؤنضعث ٢اهىن ال٣ٗىباث ,  (8)هاٞظا  1951م , بط ؤنبذ ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاق  الهاصع ٖام1953اإلاٗامالث ختى

ىباث البٛضاصي , الظي بضوعٍ الغ   بمىحب ٢اهىن ٢اهىن ال٣ٗم, الظي ب٣ى مٗمىال به بلى ؤن الغ  بمىحب  1840الٗثماوي ٖام

م الخ٣ىِىاث 1921,وبهظا الك٩ل وعر الٗغا١ بٗض جإؾِـ الضولت ٖام (9)اإلاٗض٫ 1969لؿىت  111ال٣ٗىباث الٗغاق  الىاٞظ ع٢م 

ألاؾاؽ الٗغاق   مً ٢اهىن  113/م , وبمىحب هو اإلااصة 1923, بد٨م الىا٢٘ بم٣خطخى مٗاَضة لىػان ٖام (10)الٗثماهُت حمُٗها 
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ت اإلاٟٗى٫ َب٣ا لخ٨م اإلااصة/1925لٗام  ُاهُت ب٣ُذ ؾاٍع ا ال٣اثض الٗام  لل٣ىاث البًر مً  114م , ٦ما ؤن ال٣ىاهحن التي ؤنضَع

ا , وبال٣ىاهحن التي   , (11)ال٣اهىن ألاؾاسخي ؤًًا و٢ض ؤْهغ الٗمل بالخ٣ىِىاث الٗثماهُت للىعزت , ٧اإلاجلت و٢اهىن الخجاعة  وٚحَر

ا ٢اثض ال٣ىاث اإلادخلت  ٢بل جإؾِـ الضولت , ٣٦اهىن ال٣ٗىباث البٛضاصي و٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت , ٦ثحر ًم ؤن ضَع

 .(12)ُٖىب َظٍ ال٣ىاهحن

ٞت الٗثماهُت ؤنضعث ؤًًا ٢اهىن الٗاثلت الٗثماوي ٖام        ظا 1917َـ /1336ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الخال  َ م, وجغح٘ ؤَمُت

بلى اهه ٌٗض ؤو٫ ج٣ىحن إلاؿاثل ألاخىا٫ الصخهُت مً الكَغٗت ؤلاؾالمُت , ٞهى لم ٣ًخهغ ٖلى ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت    اإلاظَب ال٣اهىن 

الخىٟي ٞدؿب , ٦ما َى الٛالب    الدكَغٗاث الٗثماهُت , بل ازخحرث بٌٗ ٢ىاٖضٍ ًم اإلاظاَب ألاعبٗت الؿيُت , ٦ما ٌكمل 

م باليؿبت للخالٞت 1919حهىص واإلاؿُدُحن , وٖلى الغٚم مً ؤن َظا ال٣اهىن ٢ض الغ     ٖامَظا ال٣اهىن ٢ىاٖض ٢اهىهُت زانت بال

ا  را  وٞغوؿا مً ؤمال٥ الخالٞت الٗثماهُت اؾخمغث بخُب٣ُه  ٦ؿىعٍ الٗثماهُت , بال ؤن بٌٗ البالص الٗغبُت التي ا٢خُٗتها اه٩لت

 .(13)ن    الى٢ذ الخايغ باليؿبت لُاثٟت اإلاؿلمحن الؿيُحنوألاعصن وٞلؿُحن , بل وال ًؼا٫ َظا ال٣اهىن ًُب٤     لبىا

ٗت ؤ٦ثر ٖضالت وؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى يبِ       ٨ظا جبرػ بىيىح ؤَمُت ج٣ىحن ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت خُث لم ٌٗٝغ الٗالم قَغ َو

ٞت ,(14) خغ٦ت اإلاجخمٗاث و٢ُاصتها هدى الخُىع الخًاعي مثل الكَغٗت ؤلاؾالمُت الخالضة واإلاباع٦ت ٞمىظ طل٪ الخحن والخال

الٗثماهُت بضؤث حؿحر    اججاَحن مخًاصًً ومخىا٢هحن    آن واخض ُٞما ًسو الدكَغٗاث التي ؤنضعتها,٣ٞض بضؤث ج٣خبـ ًم 

ُت ؤلالهُت واهتهذ بةخاللها مدله ,وبهظا (15)االىٓم ال٣اهىهُت ألاوعبُت,الؾُما الٟغوؿُت بٌٗ ال٣ىاٖض وحٗض٫ بها ألاخ٩ام الكٖغ

ج٩ىن ٢ض ويٗذ الدجغ ألاؾاؽ الػصواحُت الدكَغ٘    اإلاى٣ُت,٦ما خهل هدُجت طل٪ اًًا لاػصواحُت ال٣ًاثُت    ٖام 

م,وطل٪ بةوكاء اإلادا٦م الىٓامُت التي و٧لذ بلحها جُب٤ُ ال٣ىاهحن ألاحىبُت اإلا٣خبؿت,وبضؤ ج٣ؿُم جغ٦ت الخالٞت الٗثماهُت 1860

٘ وال٣ًاء ًٖ َظٍ الخالٞت بلى الٗالم ؤلاؾالمي الخاي٘ للضو٫ الٛغبُت اإلاىخهغة     الخغب الٗاإلاُت ألاولى,ووعزذ اػصواحُت  الدكَغ

اصة الهىة بحن الدكَغٗاث  لها خُىظا٧,٥الٗغا١ ومهغ وؾىعٍا وألاعصن,وحاء لاؾخٗماع لُجض ألاعى ممهضة له ٞٗمل ٖلى ٍػ

 الىيُٗت والكَغٗت ؤلاؾالمُت. 

غبى وجث٠٣ ٦ٛحٍر ًم ؤبىاء الٗالم ؤلاؾالمي    ْل َظٍ لاػصواحُت بحن اإلاىعور الخًاعي الكغق  والىاٞض وبهظا ٞمً وكإ وج      

الث٣ا   الٛغبي , وعؤي بإم ُٖيُه وجلمـ آزاع جل٪ لاػصواحُت حلُت    اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٧اإلاجخم٘ الٗغاق  واإلاهغي 

ما    هٓمهم الث٣اُٞت ولاحخماُٖت , ٗاث ٧ال٣ىاهحن الٛغبُت  وٚحَر ُٗت ْاَغة    الدكَغ وعؤي    البالص آزاع لاػصواحُت الدكَغ

ُت واإلادا٦م الٗاصًت , وعؤي ؤًًا ؤن الضولت مى٣ؿمت  والدكَغٗاث ؤلاؾالمُت , وآزاع لاػصواحُت ال٣ًاثُت مخمثلت  باإلادا٦م الكٖغ

غي , و   حكَغٗ اتها و٢ىاهُجها بحن ج٣ىِىاث ٚغبُت و٢ىاهحن ؤحىبُت وبحن حٗالُم وؤخ٩ام    هٓامها الخٗلُمي بحن حٗلُم ٖام وحٗلُم ؤَػ

ُت وؤزغي ؤَلُت , و   ػيها ؤًًا بحن ألاٞىضًت بؼيهم الٛغبي واإلاكاًش بؼيهم  الكَغٗت ؤلاؾالمُت ,و   مدا٦مها بحن مدا٦م مسخل

خيبه لخل غي مً الجبت والٗمامت , ٞلم ٨ًً مم٨ىا ل٣ٗل هابه مخٟخذ بال ٍو ٣اعن بُجها,  و٧ان َبُُٗا ؤن ها٦ض ٖلى ألاَػ ٪ اإلاٟاع٢اث ٍو

الضٖىة لل٣ًاء ٖلى بٌٗ نىع جل٪ لاػصواحُت ؾىاء     هٓم الخٗلُم والث٣اٞت وال٨ٟغ والؿلى٥ ؤم    الدكَغ٘ واإلادا٦م 

ا وبحبا ,وال٣ًاء ٖا وازخُاعا ؤم ٦َغ عا , ٧اهذ ٖلى ازغ اػصواحُت ٦ما ؤن لاػصواحُت اللُٗىت َظٍ ؾىاء خضزذ    البالص ؤلاؾالمُت َى

بل ٖلى ازغ اػصواحُاث ٖضًضة ؤزغ ٧اػصواحُت ,ؤزغي ؤ٢ىي مجها مٟٗىال وؾاب٣ت لها بإمض لِـ بالبُٗض ه  اػصواحُت الث٣اٞت والخٗلُم

مى بط مً الُبُع  ؤن ٣ًلض ال٠ًُٗ ال٣ىي واإلاخإزغ اإلاخ٣ضم ,وبضؤث ٖملُت الخ٣لُض ألٖا,الصخهُت واػصواحُت ال٨ٟغ والؿلى٥

َاث واإلاإ٧ل واإلالبـ والؿلى٥...الخ ٞإزظث با٢خباؽ الٗلىم والخًاعة ألاوعبُت وًَمذ ٧ل طل٪ ول٨ً ,للث٣اٞت وألا٩ٞاع ولاججا

ٞت والخًاعة والخُاة ,جمثلخه جمثُال ؤوعبُا ٓاَغ الث٣ا وإلاا ْهغ ؤزٍغ  ْهغ ؤًًا ؤوعبُا ٚغبُا زالها, ال    الٗلم وخضٍ بل    م

ٗاصلت ٦ُ ُإحمُٗها , ٦م ٞسل٠ مً بٗضَم زل٠ ؤياٖىا الهالة واجبٗىا الكهىاث ,مُاثُت مخىاػهت ال ًى٣هها شخئ وال ج٣بل الخ

 .    (16)ٞؿٝى ًل٣ىن ُٚا , ُٞا ؤخٟاص ؤولئ٪ الٗمال٣ت ؤُٖضوا مجض ؤباث٨م بالٗمل والٗلم وج٣ىي هللا حٗالى والخ٨م بما اهؼ٫ هللا حٗالى

بط ه٣ل اإلاؿلمىن ألاواثل ٦ثحرا مً الٗلىم مً الكغ١ والٛغب, ول٨جهم ًَمىا ٧ل طل٪ وٖلى ال٨ٗـ مً بضء الخًاعة ؤلاؾالمُت,  

م مً ؤن  وجمثلىٍ جمثُال صخُدا ٖلى و٤ٞ ههجهم وؤؾلىبهم الخام بهم ؤي الىهج ؤلاؾالمي ألانُل , ٞلظل٪ حاء ٖلمهم ٖلى الٚغ

ُا زالها ؤنُال , وحاءث خًاعاتهم بؾالمُ َا ًم الث٣اٞاث ألازغ, ٣ٞض بٌٗ مىابٗه ؤحىبُا ٖلما بؾالم ت زالهت ممحزة ًٖ ٚحر
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ً التي ٧اهذ مٗغوٞت ومؿخسضمت    الخًاعجحن الٟاعؾُت ه٣ل ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ ؾُضها ٖمغ بً الخُاب ) ( هٓام الضواٍو

ب٣ه بٗض ؤن والغوماهُت  ٢بل ؤلاؾالم,ٞاحتهض و٢ضع بان اؾخسضام َظا الىٓام  ُٞه مهلخت للمؿلمحن,ولظل٪ ا٢خبؿه واز ظ به  َو

ً ميسجما م٘ ؾُا١ الث٣اٞت ؤلاؾالمُت  ؤحغي ٖلُه بٌٗ الخٗضًالث الك٩لُت التي ال جمـ الجىَغ ختى ًهبذ هٓام الضواٍو

ب  ٟا لىهجهم, ٞهًمه وجمثله جمثُال بؾالمُا صخُدا وحغي حٍٗغ واإلاماعؾاث ؤلاؾالمُت, ٞال ٩ًىن  قاطا    هٓغ اإلاؿلمحن ؤو مسال

٦ما اؾخُإ الٗلماء اإلاؿلمىن  ,ا خحن اؾخسضمذ اللٛت الٗغبُت    جُب٣ُه بضال مً اللٛاث الٟاعؾُت ؤو الغوماهُتَظا الىٓام ؤًً

ٍغ٣ي  ؤًًا ؤلاٞاصة مً الترار الخًاعي الظي زلٟخه ألامم ألازغي    قتى اإلاجاالث الٗلمُت , خحن جغحمىا  ٦خب الترار ؤلٚا

م وبهخاحهم بلى ٨َغ ا بلى اللٛت الٗغبُت    ٖهغ الٗباؾُحن , زم ؤياٝ الٗلماء اإلاؿلمىن الجضًض مًٞ  َظا  والهىضي والٟاعسخي وٚحَر

اث وٖضلىا ٦ثحرا مً آلاعاء ىا مً ماعخ  الٛغب اٖتراٞا نٍغدا ,الترار الخًاعي ٞصدخىا ٦ثحرا مً الىٍٓغ ىا ؤن ًىتٖز ختى اؾخُٖا

 .  (17) بٗٓمت الترار ؤلاؾالمي وبخمحز الخًاعة ؤلاؾالمُت وصوعَا    الخًاعة اإلاٗانغة

غبي ؤن ٣ًٟضَم ٦ُانهم ؤو شخهُتهم ؤو ٌٛحر ًم مىهجهم ؤو مٗالم و٘م طل٪ لم ٌؿمذ الٗلماء اإلاؿلمىن لظل٪ الترار الٛ     

م, ٞال ًجىػ  َم,بط ًَمىٍ وجمثلىٍ جمثُال بؾالمُا صخُدا بةحغاء الخٗضًالث التي جخُاب٤ م٘ الضًً ؤلاؾالمي ال٣ٍى ز٣اٞتهم و٨ٞغ

ٌ ٧ل شخئ هاٞ٘ , ٞاهه ؤًًا ال  لا٢خباؽ وألازظ مً آلازٍغً صون جهُٟت ؤو جى٣ُت إلاا ٣ًخبؿىٍ  , ٨ٞما اهه ال ًجىػ    ؤلاؾالم ٞع

ًجىػ ٢بى٫ ٧ل شخئ مً آلازٍغً صون جد٤ُ٣ ؤو جمدُو إلاسالٟخه ؤو إلاالثمخه لإلؾالم,الن الخُغ الخ٣ُ٣ي ال ٨ًمً    ه٣ل 

ت الٗلمُت وحىاهب الخًاعة الٛغبُت اإلاكغ٢ت التي ؤؾهم اإلاؿلمىن ألاواثل    بىائها, ول٨ىه ٨ًم ً    وا٦دؿاب  حىاهب اإلاٗٞغ

الظوبان ولاػصواحُت والًُإ    مخاَاث َظٍ الخًاعة الكاعصة ًٖ هللا ,٦ظل٪ ٞٗل الصخئ هٟؿه ألاوعبُىن ألاواثل ٖىض بضء ٖهغ 

َا ول٨ً جمثلىَا جمثُال ًىا٤ٞ ههجهم وؤؾلىبهم الخام,  ا وًَمى ُت ٞإزظَو الجهًت ٣ٞض اهخ٣لذ بلحهم الٗلىم والخًاعة ؤلاؾالم

ا مً الث٣اٞاث.ٞجاء لظل٪ ٖلمهم ٖلى ا م مً مىابٗه ؤلاؾالمُت ٖلما ؤوعبُا مخ٣ضما وحاءث خًاعتهم ممحزة ًٖ ٚحَر  لٚغ

    ٘ ؤما لاػصواحُت التي ٌِٗكها الٗالم ؤلاؾالمي الُىم ٖمىما,وال٣ُغ الٗغاق  بهٟت زانت, ٞاػصواحُت    الث٣اٞت والخٗلُم والدكَغ

والؿُاؾت وهٓام الخ٨م ولا٢خهاص, ٣ٞض مؼ٢ذ ألامت ؤلاؾالمُت مً ٧ل  وال٣ًاء والصخهُت وال٨ٟغ والؿلى٥ واإلاإ٧ل واإلاكغب

ا واحخماُٖا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا,وؤنبدذ ٧الٛغاب الظي ٢لض الُاووؽ ٞال ؤمسخى ٚغابا وال ؤنبذ  الىىاح  ٖلمُا وخًاٍع

م وؾلى٦هم وهٓام خ٨مهم وخً,َاووؾا اعتهم وؾُاؾتهم ولظل٪ ؤنبدىا بظل٪ ٞٗال ؤوعبُحن ٚغبُحن ؤحىبُحن    مٓهَغ

َم ؤلاؾالمي الجىَغي ألانُل, هاؾحن ؤو مخىاؾحن بهىا ٢ىم ؤٖؼها َم وٖلمهم حمُٗا, و٣ٞضوا  بظل٪ مىهجهم وج٨ٟحر هللا  وا٢خهاص

ٗالى: ٗالى ,٢ا٫ ح ٛحٍر ؤطلىا هللا ح ٗؼة ب ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  حٗالى باإلؾالم ومهما ابخُٛىا ال

ُاء, ,(18) چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ٖلى ألاق ُل   وشخئ زاهىي ولـِ ؤؾاسخي للخ٨م  ٓهغ ج٨م وإلاا ٧ان اإلا

الظي ٌٗض اإلاًمىن ال٩امً والخ٣ُ٣ي للخ٨م ٖلى ألاقُاء,ألهه ٌٗض ٞٗال اإلادخىي الضازل  ,ألهه بالُب٘ ال ٢ُمت له مً صون الجىَغ

ت مؼع٦كت ٟا١ وٖملُاث ججمُلُت ٞهى الخ٣ُ٣ت الىا٢ُٗت لألقُاء بٌٛ الىٓغ ؤي بضون ه,والٟٗل  والخ٣ُ٣ي بضون عجىف وبٛحر ػزٞغ

وال ًخ٣ضم ,ولهظا ٞاهه هالخٔ اهه ٢ض مطخى ؤالن ٢غهان ؤو ؤ٦ثر ًم الؼمان ٖلى َظا الىا٢٘ ألالُم,ًٖ ألالىان وألانبٙا التي حؿىٍص

٧ل شخئ واػصواحُت الث٣اٞت والخٗلُم ٢بل  ٞال٣ًاء ٖلى لاػصواحُت اللُٗىت   ,الٗالم ؤلاؾالمي زُىة بال لُخإزغ زُىاث ٦ثحرة

بط ًم الًغوعي بل الخُىي ؤن حكخمل مىاهج الخٗلُم اإلاىخض ,ال٣ًاء ٖلى اػصواحُت الدكَغ٘ وال٣ًاء واحب خخمي ٖلى ٧ل مؿلم

الٗالم ؤلاؾالمي ؤن ًجهٌ ٖلى ؤؾـ  ولِؿخُُ٘,بلى حاهب الٗلىم الٗغبُت وؤلاؾالمُت ؤهىإ الٗلىم الخضًثت    اخضر جُىعاتها

ت وؾلُمت ٧التي جىاٞغث ألؾالٞىا ألاواثل  . (19) صخُدت  ٢ٍى

ٗاث ؤعؾُى ٦ىمىطج ٖلى ما ونلذ بلُه الخًاعاث ؤلاوؿاهُت مً مضهُت ٢بل      وبطا ٧ان الٗالم ًٟخسغ ب٣ىاهحن خمىعابي وحكَغ

َىا٥ ال٨ثحر مً الخٗخُم اإلا٣هىص ٖلى همىطج َى ألاَم    َظا اإلاجا٫ , مجا٫ الخ٣ىحن والدكَغ٘  وَى صولت  آالٝ الؿىحن , ٞان 

رالُت اإلاضٖىمت ًم الخالٞت ؤلاؾالمُت ومً ٢بل ص ضع  مً    هٟىؾهم مغى, ومً بُجهم الخُاعاث الٗلماهُت واللُب ولت الىبىة ألاولى, ٍو

ُت ٖلى الخ٨م , وحكً خغبا قٗىاء ٖلى الكَغٗت ؤلاؾالمُت , مضٖحن بانها ال (20)الٛغب , والتي جسصخى ًم اؾخدىاط ال٣ىي ؤلاؾالم

ؾاب٣ا ٣ِٞ, وَظا بُبُٗت الخا٫ ٦ظب واٞتراء ٖلى هللا  ؾبداهه وحٗالى جدىاؾب م٘ ٖهغها الخضًث وان جُب٣ُها ٧ان ًهلر 
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واصٖاء مٛغى, وبهظا ًخطر ؤن الكَغٗت ؤلاؾالمُت جدىاؾب و٧ل ألاػمىت, و   الٗالج لهظٍ اإلاك٩لت ًجب ؤن ههاعح ؤهٟؿىا ب٩ل ما 

ؿهم    البدث ًٖ الىؾاثل التي جهل ٠٣ً ؤمامىا مً ؤؾباب ونٗىباث  لىٗمل ٖلى جظلُلها والخٛلب ٖلحها , ومً احل ؤن و

بالٗالم ؤلاؾالمي بلى ٍَغ٤ الٗىصة بلى ٦خاب هللا حٗالى ال٣غان ال٨ٍغم , معجؼة هللا ال٨بري وصؾخىع ؤلاؾالم الخالض وصلُل ؤلازالم 

ا مً ؤخالم ال٣ُٓت , َمىمىا  وصعب الىجاة وؾغ الٗؼ وال٨غامت , وبطا ٧ان البٌٗ ًغي    الخضًث ًٖ ؤمجاص ؤؾالٞىا هٖى غا١  إٚل

م ٖلى طل٪ , بط ما ا٢خهغ ألامغ ٖلى مجغص الخضًث وال٨خابت والخُابت ًٖ َظٍ  الخايغة    ٧اوؽ ؤمجاصها الٛابغة , ٞىدً ه٣َغ

 ٤ ألامجاص ٣ِٞ , وبطا لم وٗؼم ٖؼما ناص٢ا وٖملُا ٖلى ؤن هخسظ مً ؤؾالٞىا وؤٖمالهم الُٗٓمت , ٢ضوة خؿىت ووؿل٪ الٍُغ

 ما وٖمال وؤصي بهم بلى ما ونلىا بلُه مً ٖؼ و٦غامت.الظي ؾاعوا ُٞه ٖل

وبهظا ًبضو ؤن مً حملت ألاؾباب ؤًًا التي ؤصث بلى اخخّٟا الٗالم ؤلاؾالمي بال٣ىاهحن ألاحىبُت وبخل٪ لاػصواحُت , وعٌٞ      

ؾٝى هبِىه    اإلاُلب الثاوي بن  الٗىصة  بلى الخ٨م بالكَغٗت ؤلاؾالمُت , َى ما ًثاع ًم ماامغاث وقبهاث خى٫ جُب٣ُها وَظا ما

    قاء هللا حٗالى .       

 

 املطلب الثاوي/ إثارة الشبهاث حول جطبيق أحكام الشريػت إلاصالميت      

حٗىص    حملتها بلى ٖضم ؤلاإلاام ال٩ا   ؤو     َظا اإلاجا٫ ًم٨ىىا ؤن هبحن ؤَم َظٍ الكبهاث مداولحن الغص ٖلحها وصخًها,والتي    

الجهل بإخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت ,ال ؾُما    مُضان اإلاٗامالث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾها الٗال٢اث بحن ألاٞغاص بًٗهم بالبٌٗ 

ة الكَغٗت ؤلاؾالمُت ولاصٖاءاث اإلاٛغيت خى٫ ٖضم ٢ضع ,ؤو بحن َظٍ الضو٫ والضو٫ ألازغ ٚحر ؤلاؾالمُت,ألازغ,ؤو بُجهم وبحن الضو٫ 

ٗت  ٖلى الخُىع, وبهظا ًم٨ىىا اؾخٗغاى طل٪ وجىيُده بالخٟهُل ٖلى الىدى آلاحي :الٟٕغ ألاو٫/لاصٖاء اإلاٛغى بٗضم ٢ضعة الكَغ

ُت    مُضان ال٣اهىن الجىاجي.الٟٕغ  ؤلاؾالمُت ٖلى الخُىع.الٟٕغ الثاوي/ لاصٖاء اإلاٛغى بٗضم مالثمت جُب٤ُ الخضوص الكٖغ

/لاصٖاء اإلاٛغى بان جُب٤ُ الكَغٗت ؤلاؾالمُت ٚحر مم٨ً    مُضان لا٢خهاص والخجاعة.الٟٕغ الغاب٘/لاصٖاء اإلاٛغى بٗضم الثالث

اء اإلاٛغى بان جُب٤ُ الكَغٗت ؤلاؾالمُت ال ًيسجم  ؤلاًٟاء بد٣ى١ ألا٢لُاث ٚحر اإلاؿلمت    الضو٫ ؤلاؾالمُت.الٟٕغ الخامـ/لاٖص

 الؿاصؽ/لاصٖاء اإلاٛغى خى٫ م٩اهت اإلاغؤة وخ٣ى٢ها    ؤلاؾالم.م٘ ال٣اهىن الضول .الٟٕغ 

 

 الفرع ألاول/ الادغاء املغرض بػدم قدرة الشريػت إلاصالميت غلى الخطور         

ه نىعجه ب٩ل الىؾاثل وألاؾالُب ٖىض مً ال ٌٗٝغ خ٣ُ٣خت, ومً َظٍ الىؾاثل بزاعة الكبهاث  يحاول     زهىم ؤلاؾالم حكٍى

كَغٗت ؤلاؾالمُت ونالخُتها , مضٖحن ْلما وٖضواها ؤن جُب٣ُها ال ًلبي مهالر ؤلاوؿان اإلاخُىعة , م٘ الٗلم ؤن خى٫ جُب٤ُ ال

ُت اإلاىاؾبت لظل٪ .  ؤخ٩امها ٧لها مهالر ومىاٞ٘ لإلوؿان واإلاجخم٘ والٗالم ٩٦ل , ٞإًىما وحضث اإلاهلخت وحضث ألاخ٩ام الكٖغ

لت , بال ؤن البٌٗ مً ؤصخاب ال٣ٗى٫ ال٣انغ      ة  ًغي اهه بطا ٧اهذ الكَغٗت ؤلاؾالمُت ٢ض خ٨مذ الٗالم ؤلاؾالمي ٢غوها ٍَى

ت  ٞان اإلاجخم٘ ٧ان ًخُىع خُيئظ بسُى بُُئت    جل٪ ال٣غون , ول٨ً الخُىع ؤالن ؤنبذ ؾَغٗا حضا زهىنا    ٖهغ الؿٖغ

ضع  البٌٗ آلازغ مً ؤصخاب ال٣ٗى٫ ال٣انغة  والخ٨ىىلىحُا ولاهترهذ , بدُث ال ًم٨ً للكَغٗت ؤلاؾالمُت ؤن حؿاًٍغ , ٦ما ً

ؤًًا بإن اإلاهضع ألاو٫ والغثِسخي للكَغٗت ؤلاؾالمُت َى ال٣غآن ال٨ٍغم,الظي ال ًم٨ً    خا٫ ما حٗضًل ههىنه, وَظا ًجٗل 

ٚحر مخُىعة بلٛت ال٣اهىهُحن زانت ,ًٞم اإلاؿدكغ٢حن ؤصخاب َظٍ الٗ م ٚحر مغهت, ؤو حامضة  ٗت    هَٓغ ٣ى٫ ؤخ٩ام الكَغ

ال٣انغة والٟٗىت الظًً ونٟىا الكَغٗت ؤلاؾالمُت بالجمىص وٖضم ال٣ابلُت للخُىع ؤمثا٫ اإلاؿدكغ١ ؾحئ الؿُِ , حىلض 

م , وناع ؤو٫ ؤؾخاط يهىصي    حامٗت 1873م( وَى مؿدكغ١ مجغي يهىصي ػاع ؾىعٍت وٞلؿُحن ومهغ    ٖام1920-1850حؿحهغ)

َا اإلاؿدكغ٢ىن  م, وٖٝغ َظا الىتن بُٗىه1894بىصابؿذ ٖام اث التي ًغصص    ؤلاؾالم وقَغٗخه , و٧ىهه مهضعا ل٨ثحر مً اإلاٟتًر

اجه مً ٖلماثىا ألاٞايل الكُش مدمض الٛؼال  الظي زهو ٦خابه " صٞإ ًٖ ال٣ُٗضة  ًٖ ؤلاؾالم , ومً ابغػ مً عصوا ٖلى مٟتًر

ن حىلض حؿحهغ التي وحهها لإلؾالم    ٦خابه والكَغٗت يض مُاًٖ اإلاؿدكغ٢حن"  لضخٌ مؼاٖم واٞتراءاث َظا الًٟٗ الىت

 .(21)"ال٣ُٗضة والكَغٗت" 
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وخ٣ُ٣ت ؤهه ال ٢ُمت ؤبضا لخ٨مهم َظا ٖلى ؤلاؾالم, ٞهم لم ًضعؾىا الكَغٗت ؤلاؾالمُت ولم ًٟهمىا ؤلاؾالم ؤوال , ولم  ٩ًىهىا     

ٗت  مً عحا٫ ال٣اهىن زاهُا, لظا هٓغوا للكَغٗت ؤلاؾالمُت هٓغة اإلااعر , ال هٓغة ال٣ُٟه الٗالم ال٣اصع ٖلى م٣اعهت ؤخ٩ام الكَغ

م٨ىىا ؤن هغص ٖلى مؼاٖم َاالء بالىٓم ال٣اهىهُ ٗت ؤلاؾالمُت ٖلى ال٣اهىن, ٍو ت مضي جٟى١ ؤخ٩ام الكَغ ت ال٣ضًمت والخضًثت ومٗٞغ

بإن ج٣ىحن الكَغٗت ؤلاؾالمُت لِـ باألمغ الهٗب, بل ٢ض جم ٞٗلُا وله ؾىاب٤ مٗغوٞت مثل ج٣ىحن مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت     ػمً 

ي ويٗها ال٣ُٟه ال٣اهىوي اإلاهغي مدمض ٢ضعي باقا    ج٣ىحن ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت    الضولت الٗثماهُت , ومثل اإلاالٟاث الت

ألاخىا٫ الصخهُت واإلاٗامالث وؤخ٩ام الى٠٢, ٞالكَغٗت ؤلاؾالمُت خ٣ُ٣ت  ٧املت مخ٩املت ًم حمُ٘ الجىاهب , ٞهي هٓام ٢اهىوي 

غ,َظا باٖتراٝ ال٣ٟهاء الٛغبُىن  بإلؿىتهم وؤٞىاَهم , ٣ٞض ؤههٟها ٣ٞهاء ٚغبُىن لهم وػنهم ؤمثا٫ ٧امل مغن ٢ابل للخُىع والخٍُى

جمىع (DelVeechioوألاؾخاط لاًُال  صالِٟكُى) (Kohler)ال٣ُٟه ألاإلااوي ٧ىَلغ ٩ي ٍو َم ٦ثحر ( Wigmore)والٗمُض ألامٍغ , (22)وٚحر

هُا, ٨ٞما اَخم بدىُٓم ٖال٢ت الٟغص بغبه,اَخم وللغص ٖلى َظٍ اإلاؼاٖم الباَلت,ال بض مً ؤلاقاعة ؤوال بلى ؤن ؤلاؾالم َى صًً وص

ُت التي جخٗل٤ بٗال٢ت الٟغص بغبه مً ٣ُٖضة وبًمان  ٦ظل٪ بدىُٓم ٖال٢خه باالزٍغً وبمجخمٗه وؤمخه,لظا ٞإن ألاخ٩ام الكٖغ

ؤَل٤ ٖلحها اؾم وٖباصاث ومىاٍعث زابخت ال جخُىع بخٛحر الؼمان واإلا٩ان, ومً زم ؤخ٩امها مٟهلت ال مجا٫ لالحتهاص ٞحها,و٢ض 

 . (23)الٗباصاث

الٗال٢اث بحن الىاؽ ؤي اإلاٗامالث , وَظا الىٕى مخُىع ومخٛحر بخٛحر اإلا٩ان والؼمان , ٣ٞض      ُت التي جخٗل٤ ب ؤما ألاخ٩ام الكٖغ

ٚحر مٟهلت , جاع٦ت لىالة ألامغ    ٧ل ٖهغ جٟهُلها خؿبما ج٣خطخي اإلاهلخت الٗامت    الضولت  امت   ٖ ؤلاؾالمُت حاءث ؤخ٩امه

ٗالى ٗامت ٣٦ىله ح ض ال ٨ٍغم ٞحها ببٌٗ ال٣ىٖا ُت , و٢ض ا٦خٟى ال٣غآن ال  چ... کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ :٦ؿُاؾت قٖغ
ُه عحا٫ ال٣ًاء وال٣اهىن بلٛتهم اإلاٗغوٞت بال٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗض,و٦ظل٪ الخا٫    ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة    (24) ظا ما ٌؿم , َو

ُت,ٞما جم اؾخيباَه مثال بهىعة  ألاخاصًث الكٍغٟت,ولظا ٗامالث اإلاضهُت اؾخيباَا باألصلت الكٖغ جىلى ال٣ٟهاء وي٘ ؤخ٩ام اإلا

ا  ت الكٍغٟت ًُل٤ ٖلحه مباقغة مً ٦خاب هللا ٌؿمى ٖاصة ب٣ٟه ال٣غآن ال٨ٍغم , وما ًخم اؾخيباَه بهىعة مباقغة مً الؿىت الىبٍى

ت ًُل٤ ٖلحها ٖاصة ٣ٞه ٣ٞه الؿىت , وما ًخم اؾخيباَه مً ألاخ٩ام الكٖغ ُت بهىعة ٚحر مباقغة مً ال٣غآن والؿىت الىبٍى

ُت  لاحتهاص, ٞال٣ٟه ؤلاؾالمي بطن َى ألاخ٩ام ال٩اقٟت ؤي التي ج٨ك٠ ًٖ الخ٨م الكغع  وال جيكإٍ, مثل مهاصع ألاخ٩ام الكٖغ

ت  -الى٣لُت ألانلُت  م  والؿىت الىبٍى ُت -٧ال٣غآن ال٨ٍغ ظا اإلاجا٫ ؤن هًغب مثاال ل٣ٗض التي جيكإ ألاخ٩ام الكٖغ  َ ٨ٟي    , ٍو

َم ال٣ٗىص    ال٣ٟه ؤلاؾالمي و   ال٣اهىن ؤًًا , ٣ٞض وعصث ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٧لمت بُ٘  ومكخ٣اتها (25) البُ٘,الظي ٌٗض ٞٗال مً ؤ

, ٦ما اهه ًم  (27)ٗجى الخ٣ُ٣ي,ومجها ؤًًا ؾب٘ مغاث باإلا(26)   ال٣غآن ال٨ٍغم ؤعب٘ ٖكغة مغة , مجها ؾب٘ مغاث ٖلى اإلاٗجى اإلاجاػي 

م الغبا , (28)يمً َظٍ الؿب٘ ألازحرة آًخان ازيخان  ُ٘ ال٣ٗىص َما : خل البُ٘ وجدٍغ ٖامحن ٌكمالن حم , والتي ههذ ٖلى خ٨محن 

البا ما ًسهو ال٣ٟهاء  امان ٌكمالن ال٣ٗىص حمُٗها, وال ٣ًخهغان ٖلى ٣ٖض البُ٘ , ٚو ا والكهاصة ٖلى البُ٘ , وَما خ٨مانٖ  للغب

ٞمىيٗها ؤًًا    باب ال٣ًاء اء الباَل اإلاٛغى بجمىص الىو ال٣غآوي , ٨ُٟٞي (29)ٞهال ؤو بابا زانا , ؤما الكهاصة  , ؤما لاٖص

( اإلاىحىص باإلاهاخ٠ اإلاى٣ى٫ بالخىاجغ اإلاعجؼ اإلاخٗبض ؤن ها٦ض ؤن ال٣غان ال٨ٍغم َى ٦الم هللا حٗالى اإلاجز٫ ٖلى مدمض عؾى٫ هللا )

بضوء بؿىعة الٟاجدت واإلاىخهي بؿىعة الىاؽ, والظي ٢ض ٞهل جٟهُال ص٣ُ٢ا    ؤخ٩ام ألاخىا٫ الصخهُت ًم ػواج بخالوجه اإلا

َا, ٦ما وي٘ ؤخ٩اما  ٦ثحرة    اإلاٗامالث الضولُت والخغب والؿلم واإلاٗاَضاث ومٗاملت ألاؾغي,و٧ل  ال١ وه٣ٟاث ومحرار .. وهدى َو

ُت لبٌٗ الجغاثم الٛحر حٍٗؼٍغت .َظٍ ألاخ٩ام ال ج٣بل الخُىع بُبُٗتها,و   ٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت للخضوص الكٖغ

 

  الفرع الثاوي/ الادغاء املغرض بػدم مالئمت جطبيق الحدود الشرغيت في ميدان القاهون اليىائي

ُت والخ٨مت ؤلالهُت مجها  -ؤن البٌٗ ال ًترصص  مً املالحظ     ُت  ٣٦ُ٘ الُض  –حهال باألخ٩ام الكٖغ مً ون٠ الخضوص الكٖغ

ا , لِـ  بال٣ؿىة ٞدؿب بل بالىخكُت والهمجُت ضٖىن ؤن الكٗىع الٗالمي واإلاضهُت الخضًثت ال (30)وعحم الؼاوي وٚحَر , ٍو

يؿىن ؤو ًدىاؾىن ؤن الكٗىع الٗالمي واإلاضهُت الخضًثت  ٢ض ؾمدذ     الٗهغ الخضًث ب٨ثحر مً ألامىع , ٦إن  ٌؿمدان بها, ٍو

٣ُا , الؿىص ؤصخاب َظٍ ألاعاضخي بخٗل٣ُهم    حظٕو ألاشجاع مً ٚحر  ٌكى٤ البٌُ    ؤمحر٧ا , والبٌُ اإلاٛخهبىن    حىىب ؤٍٞغ

ت ؟ !, وؤلم  حؿمذ َظٍ الخًاعة ؤًًا , زم الم حؿمذ الخًاعة ألامحر٦ُت بةٞىاء بلضًً    الُابان بال٣ىا(31)طهب ؤو ؾبب بل الظٍع
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غاى وخ٣ى١ ؤلاوؿان ٞحهما ؟! ويغبذ بظل٪ ٧ل ال٣غاعاث واإلاىا٠٢ الضولُت  باخخال٫ ؤٞٛاوؿخان والٗغا١ واٚخهاب واهتها٥ ألٖا

َا, لظا ٞان ال َا ًم اإلاىا٠٢ الٗضًضة  والتي ال ًدؿ٘ اإلاجا٫ لظ٦غ ض الخغب ٖغى الخاثِ !!! وٚحر خ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت التي التي ال جٍا

ًجب ٖلى الجمُ٘ ٞهمها, ؤن هللا ال ٩ًل٠ زل٣ه بصخئ بال لخ٨مت بلهُت ُٖٓمت َى اٖلم بها ألهه َى ٖالم الُٛىب, ولظا خاو٫ 

الٗلماء وال٣ٟهاء اإلاؿلمىن ببغاػ الخ٨مت    حكَغ٘ الخضوص , ٞهي بمثابت ػواحغ وعواصٕ للىاؽ, ٦ما ؤنها حٗض حىابغ ؤًًا, ؤي ًم 

 .(32) حٍغمت مً حغاثم الخضوص زم ؤ٢ُم ٖلُه الخض, ٞان ب٢امت الخض حٗض ٦ٟاعة لجٍغمخها٢تٝر 

 والخجارة  الاقخصاد الفرع الثالث/الادغاء املغرض بان جطبيق الشريػت إلاصالميت غير ممكً في ميدان

الدجت الغثِؿت لل٣اثلحن بظل٪ لاصٖاء اإلاٛغى بان جُب٤ُ ٢ىاٖض الكَغٗت ؤلاؾالمُت ٚحر مم٨ً    مُضان لا٢خهاص  إن     

, ًٞال ًٖ ؤن الىٓم لا٢خهاصًت  (33)والخجاعة , زانت وان الكَغٗت ؤلاؾالمُت جدغم الغبا ؤو الٟاثضة بلٛت  لا٢خهاص وال٣اهىن 

 .(34)بِ اعجباَا ال ٩ٞا٥ مىه بمثُالتها    الٗالم , مما ال ًم٨ً مٗه جُب٤ُ ال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت والخجاٍعت    البالص ؤلاؾالمُت جغج

ٗت       ٞاإلؾالم ؤُٖى ؤلاوؿان الخ٤    مماعؾت الخُاة لا٢خهاصًت بإن ٌؿل٪ ٍَغ٣ا لل٨ؿب اإلاكغوٕ    خضوص ؤخ٩ام الكَغ

ٞها مى٘ الٓلم ولاؾخٛال٫    قتى نىعَا ٧الغبا ولاخخ٩اع ؤلاؾالمُت وٖلى ؤن ًخ٣ُض بإخ٩امها اإلاخٗل٣ت بهظٍ اإلاٗامال  ث, التي َض

اث اإلاكغوٖت , ولم ٌٗتٝر بالىماء الىاجج  ت لا٢خهاصًت وخضص ؾبل اإلاا٫ وهماٍئ بال٣ُىص والخهٞغ والٛل , ٞاإلؾالم بهظا ا٢غ الخٍغ

 .(35)ًٖ ؾبُل باَل خغام , ٧الىماء الىاجج ًٖ الغبا ؤو بُ٘ الخمىع واإلاسضعاث 

 

 الفرع الرابؼ/الادغاء املغرض بػدم إلايفاء بحقوق ألاقلياث غير املضلمت في الدول إلاصالميت

مىيٕى خ٣ى١ ألا٢لُاث ٚحر اإلاؿلمت    الضو٫ ؤلاؾالمُت وال ؾُما الظمُحن ًم الحهىص والىهاعي مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت التي  يػد     

ت    َظا  إل ٖلى الىهىم ال٣غآهُت وألاخاصًث الىبٍى ٨ٟي لَا ٩ًاص ال ًسلى مجها ٦خاب ًم ٦خب ال٣ٟه ال٣ضًمت والخضًثت , ٍو

ٞت ؤن َظٍ الخ٣ى١  ىلت , والخاٍعش ال٣ٍغب والبُٗض قاَض ٖلى طل٪ اإلاجا٫ , إلاٗغ ٣ٞض ؾاع ؤلاؾالم خُا٫ الخٍغت الضًيُت  ,(36)م٨ٟ

ت ألاصًان واإلاٗخ٣ضاث, ومً َظٍ ألاؾـ  ٖلى ؤؾـ ومباصت ؾمدت هبُلت , ه  ؤؾمى ما ًم٨ً ؤن ًهل بلُه الدكَغ٘    خٍغ

م ؤخض ٖلى جغ٥ صًىه چ ... ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ  الى:واٖخىا١ ؤلاؾالم ل٣ىله حٗ واإلاباصت اهه ال ًٚغ
(73) .. 

ان والبُان , وٖلى َظا ؾاع اإلاؿلمىن ألاولحن     والن ؤلاًمان بطٖان وزًٕى , وال ٩ًىن طل٪ باإللؼام  وب٦غاٍ , وبهما بالدجت والبَر

وؤن ؤلاؾالم ًجٗل الغحل ٢ىاما ٖلى امغؤجه    ٧ل ما ًد٤٣ نالر ألاؾغة والهالر الٗام , بال  حٗاملهم ٘م ال٣ٗاثض ألازغي,زانت

مها ٖلى جغ٥ صًجها, بل َى ملؼم بد٨م صًىه ؤن ًامً باألهبُاء والغؾل ٧لهم,مىسخى  اهه ال ًجىػ للمؿلم اإلاتزوج ٦خابُت ؤن ًٚغ

َم ًم ألاهبُاء والغؾل نلىاث عب ( ؤًٞل الهالة ي وؾالمه ٖلحهم ؤحمٗحن وٖلى هبِىا مدمض)وِٖسخى ٖلحهما الؿالم وٚحر

والؿالم, وملؼم هدُجت لظل٪ ؤن ٌؿمذ لؼوحخه ال٨خابُت بإصاء قٗاثغ صًجها بكٍغ ؤن ال حكغ٥ باهلل حٗالى ؤخضا , واٖخ٣اصا مىه ؤن 

ان م٣ضؾان    ؤنىلهما ألاولى,وٖلى ال٨ٗـ مً َظا  ان الحهىصي ٌٗخ٣ض الحهىصًت والىهغاهُت ٧لحهما صًىان ؾماٍو  ٞ اإلاى٠٢ جماما

ٗخ٣ض الىهغاوي ؤًًا بصخت الحهىصًت وبُالن ؤلاؾالم , وال ًم٨ً ؤن حؿمذ ٢ىاٖض صًجهما بٗغيها  ببُالن الىهغاهُت وؤلاؾالم,َو

خ٣اص ببُالن ؤلاؾالم وعؾالت عؾىله , لظل٪ ال ًجىػ ػواج ال٨خاب هى ملؼم بد٨م صًىه مً لٖا ي باإلاؿلمت الخايغ باخترام ؤلاؾالم ,ٞ 

ظا يمان للخ٣ى١ واإلاؿاواة   َ و٨َظا جخإ٦ض  ,(38),    خحن ًجىػ ػواج اإلاؿلم بال٨خابُت بكٍغ ؤن ال حكغ٥ باهلل حٗالى ؤخضا و  

الىٓغة ؤلاؾالمُت لإلوؿان واخترامه إلوؿاهِخه ولٛحر اإلاؿلمحن وج٣ضًغ م٩اهتهم ؤلاوؿاهُت واخترام ٦غامتهم , وخؿً الخٗامل مٗهم 

 .(39)لخ٤ لهم , ولى زالٟىا اإلاؿلمحن    الضًً وبههاٝ ا

 

 الفرع الخامط/الادغاء املغرض بان جطبيق الشريػت إلاصالميت ال ييسيم مؼ القاهون الدولي

ؤن ال٣ٟه ؤلاؾالمي ػازغ بال٨ثحر مً ألاخ٩ام ًٖ ال٣اهىن الضول  الٗام , وال ؾُما الٗال٢اث الضولُت    ؤزىاء الخغب  ال شك      

املت ألاؾغي  ٞةطا ؤيٟىا (40)والؿلم واإلاٗاَضاث وٗم اث ال٣لُلت التي ٞهلها ال٣غآن ال٨ٍغم جٟهُال ص٣ُ٢ا ,  , التي حٗض مً اإلاىيٖى

ت الكغ  َامت حضا ال ج٣بل الجض٫ ه  ؤن ال٣اهىن الضول  الٗام    ؤلاؾالم بلحها ألاخاصًث الىبٍى ٍٟت واحتهاص ال٣ٟهاء لخغحىا بىدُجت 
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ُت ججض ؤقباَها  ٢اهىن ٧امل مخ٩امل مً حمُ٘ الىىاح , وان حمُ٘ ٢ىاٖض َظا ال٣اهىن اإلاىهىم ٖلحها    اإلاىاز٤ُ الضولُت والٗٞغ

ا    ٦خاب هللا وؾىت عؾىله مدمض )  . )(41)وهٓاثَغ

 

 الفرع الضادش/الادغاء املغرض حول مكاهت املرأة وحقوقها في إلاصالم       

َم ٣ًظٞىن اإلاغؤة  غىدما      إ٢ىام ًغجابىن مجها وٚحر  ٞ حاء ؤلاؾالم وحض ؤن الىاؽ    الٗهغ الجاَل  ًى٨غون بوؿاهُت اإلاغؤة ,

َا بةوؿاهُتها , ٞجاء ؤلاؾالم وؤُٖى لها خ٣ى٢ها و٦غمها وؤ٦ض  بوؿاهُتها وؤَلُتها للخ٩ل٠ُ واإلاؿاولُت والجؼاء وصزى٫ الجىت واٖخبر

م مً ج٣ٍغغ ؤلاؾالم لهظٍ الخ٣ى١ واإلا٩اهت للمغؤة  ٣ٞض ؤزاع زهىم  ؤوؿاها ٦ٍغما لها ما للغحل ًم خ٣ى١ بوؿاهُت, وٖلى الٚغ

و٫/ٖضم مؿاواة اإلاغؤة بالغحل    م٣ضاع ألا  ٣هضآلاجُت :اإلا ٣انضؤلاؾالم قبهاث مخٗضصة ٖلى ويٗها هىحؼ ؤَمها وطل٪ يمً اإلا

الغاب٘/  ٣هضالثالث/بباخت ؤلاؾالم لىٓام حٗضص الؼوحاث.اإلا ٣هضالثاوي الُال١ واؾخئثاع الغحل به    ؤلاؾالم.اإلا ٣هضؤلاعر.اإلا

 حىبُت . الخامـ/ مى٘ ؤلاؾالم لازخالٍ بحن الجيؿحن وزلىة الغحل باإلاغؤة ألا  ٣هضٞغى الدجاب للمغؤة    ؤلاؾالم.اإلا

 

 /  غدم مضاواة املرأة بالرجل في مقدار إلارثاملقصد الاول              

ؤلاؾالم ٧ل ما ٧اهذ ٖلُه ألامم ال٣ضًمت ٢بله مً خغمان اليؿاء ًم الخمل٪,وازبذ لهً خ٤ الخمل٪ والخهٝغ بإهىاٖه  أبطل    

الىنُت وؤلاعر لهً ٧الغحا٫ وػاصًَ ما ٞغى ٖلى الغحا٫ مً مهغ الؼوحُت والى٣ٟت ٖلى اإلاغؤة وؤوالصَا وان ٧اهذ  اإلاكغوٖت,ٞكٕغ

دب٘ طل٪ ؤًًا خ٤ الضٞإ ًٖ مالها  ٚىُت وؤُٖاًَ خ٤ البُ٘ والكغاء وؤلاًجاع والهبت والهض٢ت وٚحر طل٪ مً اإلاٗامالث اإلاالُت,ٍو

م مً طل٪, ٞان بٌٗ اإلاٛغيحن اإلاخداملحن ٖلى ؤلاؾالم  ٧الضٞإ ًٖ هٟؿها بالخ٣اضخي وٚحٍر مً ما٫ اإلاكغوٖت,وٖلى الٚغ ؤلٖا

ٗالى: َا هللا ب٣ىله ح ٖىض اإلاؿلمحن التي ٢ضع ىن ب٣اٖضة ؤلاعر    ڳگ  گ   گ  ڳچ  ؤصخاب ال٣ٗى٫ ال٣انغة الٟٗىه ًخظٖع

ُحز يض اإلاغؤة  وه  جلخ٤ ,(24)چ...ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ظٍ ال٣اٖضة ج٨غؽ مبضؤ الخم ولُىحهىا اهخ٣اصاتهم الباَلت وال٩اطبت ؤنَ 

. ً  بها الجىع والًغع,ٖلى اٖخباع ؤن الىلض ًغر يٟٗي البيذ مً ألابٍى

خ٣لُل مً اٖخباع ؤلاهار وللغص ٖلى َاالء اإلاٛغيحن ال٩اطبحن ال بض ؤن ها٦ض بُٖاء الظ٦غ مثل خٔ ألاهثُحن ال ٣ًهض به بَال٢ا ال     

٣ٖى٫ البكغ ال٣انغة, وه  ؤن الكٕغ ؤوحب ٖلى الغحل ؤن  ُت ال جضع٦ها  ٦ما ًضع  البٌٗ, وبهما َظا لازخالٝ حاء لخ٨مت ؤالَ

ا , وجخطر َظٍ  باء والخ٩ال٠ُ اإلاالُت اإلاٟغويت ٖلى ٧ل مجهما قٖغ ًى٤ٟ ٖلى اإلاغؤة , ٞالخٟاوث حاء َىا هدُجت للخٟاوث    ألٖا

ىا ؤن الغحل    ؤلاؾالم مُالب , بطا جؼوج ؤن ٌُٗي امغؤجه مهغا وؤن ٌٗض لها مؿ٨ىا وؤن ًى٤ٟ ٖلحها مً ماله الخ ٣ُ٣ت بطا ٖٞغ

ُه ه٣ٟتهم ولِـ ٖلى ؤمهم مجها شخئ , و   َظٍ الخالت ٩ًىن ماله  ٣ٞحرة ؤم ٚىُت , زم بطا ولضث له ؤوالص ٩ًىن ٖل ؾىاء ٧اهذ 

جؼوحذ ٦ما َى الٛالب ٞةنها جإزظ مهغا ًم ػوحها وج٩ىن ه٣ٟتها ٖلُه , ُٞم٨جها ؤن حؿخٛل ما  اإلاىعور صون ما٫ ؤزخه,ألنها بطا

َا , ٞلى لم ٨ًً للىاعزحن بال ما ًغزىهه مً ؤمىالهم ل٩اهذ ؤمىا٫ اليؿاء صاثما ؤ٦ثر ًم ؤمىا٫  وعزخه مً ؤبحها وجىمُه لىٟؿها وخض

ائًَ هه٠ اإلاحرار جًُٟال لهً ٖلحهم    ؤ٦ثر ألاخىا٫ , ًٞال ًٖ ؤن  الغحا٫ بطا اجدضث وؾاثل لاؾخٛال٫ , ٩ُٞىن بظل٪ بُٖ

ؾببه ؤًًا ؤن اإلاغؤة ؤي٠ٗ مً الغحا٫ ًٖ ال٨ؿب  ولها ًم قىاٚل الؼوحُت وما ًخهل بها ًم خمل ووالصة , زم ؤن ًم 

ها ًٖ ال٨ؿب الظي ج٣ضع ٖلُه وَى صون ما ٣ًضع ٖلُه الغحا٫, ومً ز م لم ج٨ً ٞغنت ه٣ٟت قىاٚل ألامىمت ؤًًا ما ًهٞغ

الؼوحُت والضاع وألاوالص ٖلى الغحل الؼوج ْلما له وجًُٟال للمغؤة الؼوحت ٖلُه    اإلاِٗكت , ؤما وحه بُٖاء اإلاغؤة ما حُٗى ًم 

٫ اإلاحرار ٞدتى جى٤ٟ مىه ٖلى هٟؿها بطا لم ًدُذ لها الؼواج طل٪ ؤو ماث ٖجها  ػوحها ولم ًتر٥ لها ما٫ , ٞهى بطن ًم ٢بُل اإلاا

وبهظا  ج٩ىن َظٍ ه  الخ٨مت    ؤلاؾالم مً حٗل ههِب اإلاغؤة    ؤلاعر هه٠ ههِب الغحل مىه,ٞإًً , (43) لاخخُاَي لها ولألؾغة

مه اإلاٛغيىن ممً ًيخ٣ضون هٓام ؤلاؾالم    ؤلاعر مً َظٍ الىاخُت !؟.   الٓلم الظي بٖؼ
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 في إلاصالمالثاوي/ الطالق واصخئثار الرجل ب  قصد امل                

ه نىعة ؤلاؾالم وحٗالُمه , و٢ض ع٦ؼوا  ـ   يػد      ا اإلاٛغيىن زهىم ؤلاؾالم بهضٝ حكٍى الُال١    ؤلاؾالم ؤًًا مثاع قبهت ؤزاَع

َظٍ الكبهت ٖلى اؾخئثاع الغحل به بكـ٩ل زـام مًـ صون اإلاـغؤة  , ولبُـان وحـه الخـ٤  ـ  َـظا اإلاىيـٕى هـظ٦غ ؤن ؤلاؾـالم لـم ٌكـٕغ 

وٖمىمـا لـِـ ٧ـل َـال١  ــ   ,ٗـالج بـه مكـ٨الث مخٗـضصة  ـ  خُـاة الـؼوج الغحـل والؼوحـت اإلاـغؤة وخُـاة ألاؾـغة واإلاجخم٘ـالُـال١ بال لُ

ؤلاؾالم مدمىص ٞمً الُال١ ما ٩ًىن م٨غوَا بل ٢ض ٩ًىن مدغما , إلاا ُٞه مً َضم لألؾغ  ـ  اإلاجخم٘ـ  التـي ًدـغم ؤلاؾـالم ٖلـى 

جها , ولهظا حاء    الخضًث اإلا , (44)( ٢ـا٫: )ؤبٌٛـ الخـال٫ بلـى هللا ٖـؼ وحـل الُـال١ ((ًٖـ الىبـي )غوي ًٖـ ابًـ ٖمـغ)بىائها وج٩ٍى

ه ؤلاؾالم َى ؤقبه ما ٩ًىن بالٗملُت الجغاخُـت اإلااإلاـت التـي ًخدمـل ؤلاوؿـان آلام حغخـه وبتـر ًٖـى مىـه خٟاْـا  ٞالُال١ الظي قٖغ

ٖلى ب٣ُت الجؿض وصٞٗا لًغع ا٦بر,  ٞةطا ما اؾخد٨م الىٟىع بحن الؼوححن ولم جىجر ٧ل وؾاثل ؤلانالح     الخى٤ُٞ بُجهما , ٞان 

َى الضواء اإلاغ الظي ال صواء ٚحـٍر , ٞهـى ٌٗـض ٦ـإزغ الٗـالج ال٩ـي ؤو ال٣ُ٘,و٢ـض ؤمـغ ؤلاؾـالم اإلاجخم٘ـ بالخـضزل  الُال١    َظٍ الخالت

ٖىض و٢ٕى الك٣ا١ بحن الؼوححن وطل٪ بدك٨ُل مجلـ ٖاثل  مً ز٣اة ؤَله وؤَلها إلاداولت ؤلانـالح والخىُٞـ٤ وخـل الخـالٝ بُجهمـا 

کڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڍ چ  حٗالى: بالخؿجى , ٢ا٫ ڑ   ڑ    .(25)چ... کڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    
ه    ٧ل و٢ذ وال    ٧ل خا٫ , ُٞجب ؤن ٩ًىن الُال١    خالت وع       ومً ؤحل ج٤ًُِ صاثغة الُال١ ٞان ؤلاؾالم لم ٌكٖغ

واجؼان وازخُاع, وان ٩ًىن ٢انضا الُال١ ولاهٟها٫ ًٖ ػوحخه بالٟٗل , ٖلى ؤن و٢ٕى الُال١ ال ٣ًُ٘ خبل الؼوحُت ٢ُٗا باجا 

ٞةطا لم ججض اإلاغجان ٩ٞاهذ الثالثت ه  بل ٌُٗي ل٩ل مُل٤ ٞغنخحن للمغاحٗ ت وجضاع٥ ألامغ , ٞال بض ؤن ٩ًىن الُال١ مغة بٗض مغة  

ٖجها ٟاع٢ها ؤو ًمىث  ُٞ ٚحٍر  ٗالى:, (46)الباجت ال٣اَٗت,ٞال جدل له مً بٗض ختى جى٨ذ ػوحا  ہ  ھ  ھ  ھ     ہہ  ہچ  ٢ا٫ ح

 چ ... ےھ
ُت, بل ,  (23) وٖلى ٧ل خا٫ ٞالُال١ ال ًدغم اإلاغؤة ه٣ٟتها َىا٫ مضة الٗضة وال ًبُذ للؼوج بزغاحها مً بِذ الؼوح

ا ؤو ٌؿترص مجها ما ًٟغى ٖلحها ؤن جب٣ى    بُتها ٢ٍغبت مىه لٗل الخىحن ٌٗىص والبىاٖث جخجضص, وال ًبُذ  الُال١ للغحل ؤن ًإ٧ل مهَغ

ض الغحل    ؤلاؾالم ٞألن الغحل ؤخغم ٖلى ب٣اء الؼوحت التي اه٤ٟ    ؾبُلها اإلاا٫ ما ,ؤما حٗل الُال١ بُ(48)ؤُٖى مً ٢بل 

ًدخاج بلى بهٟا١ مثله ؤو ؤ٦ثر مىه بطا َل٤ وؤن ًى٤ٟ ٖلحها    مضة الٗضة, ٞهى ؤنبر ٖلى ما ٨ًٍغ مً اإلاغؤة ٞال ٌؿإع بلى الُال١ 

ماال ولِـ ٖلحها جبٗاث الُال١ وه٣ٟاجه مثل ما ٖلُه,ٞالغحل َى ل٩ل ًٚب ًٌٛبه,    خحن ؤن اإلاغؤة ؤؾٕغ مىه ًٚبا وؤ٢ل اخخ

ٞ٘ اإلاهغ, وًم ٧ان ٦ظل٪ ٧ان ٍٖؼؼا ٖلُه ؤن ًدُم بىاء ألاؾغة بال لًغوعاث ٢اَغة  عب ألاؾغة  واإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖجها وَى الظي ص

 .(49)ججٗله ًًح  ب٩ل طل٪

مكتر٦ت إلاا ًيكإ بُجهما مً ألاطي لحرجٟ٘ الًغع,وحٗل الُال١ بُض لظل٪ ؤباح ؤلاؾالم الُال١ ٖىض حٗظع احخماٖهما    خُاة     

ٗت ًم ألامغ ٞإباح لها  الغحل ألهه ا٢ضع ٖلى الخ٨ٟحر اإلاتزن والخ٣ضًغ الؿلُم لٗىا٢ب ألامىع اإلاترجبت ٖلى الُال١, ٦ما ؤُٖى اإلاغؤة ؾ

لخ٣ها ألاطي ٍو ب    ب٣اء الٗال٢ت مٗه ٖلى ؤن حٗىيه ًٖ  وخحن ال ,ؤن جُلب الُال١ مً ػوحها وحؿٍغدها خحن ًمؿها الًغع  جٚغ

يخٟي لاخخُا٫  .(50)َظٍ الخؿاعة بغص الهضا١ الظي بظله لها ٧ي جخد٤٣ الٗضالت ٍو

 الثالث/ اباحت إلاصالم لىظام حػدد السوجاث  قصدامل                

ه , بط لم ٨ًً ؤلاؾالم  مً      الكبهاث اإلاثاعة خى٫ خ٣ى١ اإلاغؤة وم٩اهتها    ؤلاؾالم حٗضص الؼوحاث , و٦إن ؤلاؾالم َى ؤو٫ مً قٖغ

دُت ُخه بـل ؤن حكـَغٗه ٧ــان ٢ـضًما مىـظ الضًاهـت الحهىصًـت ٖلـى ألا٢ــل وهـ  ؤنـل الضًاهـت اإلاؿُـ , ٞلمـا حــاء (51)البـاصت بٟـخذ بـاب قـٖغ

ه ؤلاؾالم ؤلاؾالم وي٘ لخٗضص الؼوحا ا , ٞإما ال٣ُض ٞجٗل الخض ألا٢صخى للؼوحاث ؤعبٗا , وؤما الكٍغ الظي اقتَر ث ٢ُضا وقَغ

لخٗضص الؼوحاث ٞهى ال٣ضعة اإلاالُت والبضهُت وز٣ت اإلاؿلم    هٟؿه ؤن ٌٗض٫ بحن ػوحاجه    اإلاإ٧ل واإلاكغب واإلالبـ والؿ٨ً واإلابِذ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ م ٖلُه ؤن ًتزوج بإ٦ثر مً واخضة , ٢ا٫ حٗالى : والى٣ٟت ومً لم ًجض    هٟؿه ال٣ضعة ٖلى طل٪ خغ  ڌ  ڌ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڱ  گژ    ژ  ڑ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڻ    ڱگ  گ   ڻ   ڻ   ں    چں  
(54).  

بت    اليؿل ول٨ىه عػ١      ىا ؤن مً الىاؽ مً ٩ًىن ٢ىي الٚغ وبهظا جخطر لىا الخ٨مت مً بباخت الخٗضص    ؤلاؾالم بطا ٖٞغ

بخه م٘ ب٣اء ألاولى ويمان خ٣ى٢ها  بؼوحت ال جىجب إلاغى ؤو ٚحٍر , ؤٞال ٩ًىن ؤ٦غم لها وؤًٞل له ؤن ًتزوج ٖلحها مً جد٤٣ له ٚع

ض (53)واإلاداٞٓت ٖلحها  غوٝ ٧الخغوب التي جٟجي ٖضصا ٦بحرا ًم الكباب ُٞسخل الخىاػن وٍٍؼ , و٢ض ًخٗغى اإلاجخم٘ بلى خاالث ْو
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ٖضص اليؿاء ٖلى ٖضص الغحا٫ , وٖىض طل٪ ٩ًىن حٗضص الؼوحاث يغوعة الج٣اء الٟؿاص الخل٣ي والٟىضخى لاحخماُٖت التي جيكإ ًٖ 

لخت اليؿاء ؤهٟؿهً    ؤن ٩ًىن لهً يغاثغ بضال مً ؤن ٌٗكً الٗمغ ٧له وحىص وؿاء بال عحا٫ , ٞخ٩ىن مً مهلخت اإلاجخم٘ ومه

ٖىاوـ مدغوماث مً الخُاة الؼوحُت وما ٞحها مً ؾ٩ىن ومىصة وبخهان وًم وٗمت ألامىمت وهضاء الُٟغة,ومً اإلابرعاث ألازغ 

بت مً الغحا٫ ؤو لخٗضص الؼوحاث    ؤلاؾالم , ؤن ٩ًىن الؼوج ٢ىي الٍٛغؼة الجيؿُت زاثغ الكهىة ول٨ىه ع  ػ١ بؼوحت ٢لُلت الٚغ

ُت بال الؼواج باألزغي ؤو  َىا ال ًجض َظا الؼوج ؤمامه ٍَغ٣ت لخَٟغٜ َا٢خه الجيؿ َا ٞترة الخٌُ ؤو هدى طل٪ , و جُى٫ ٖىض

 جَٟغٛها بٍُغ٣ت ٚحر مكغوٖت وَى ؤمغ مدغم    ؤلاؾالم .

هٓام ؤزالق  وؤوؿاوي    آن واخض , ؤما اهه ؤزالق  ٞالهه ال ٌؿمذ مما ؾب٤ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن هٓام حٗضص الؼوحاث    ؤلاؾالم     

اصة ٖلى ػوحخه , وال ًجىػ له ؤن  للغحل ؤن ًخهل بإي امغؤة قاء    ؤي و٢ذ قاء ألهه ال ًجىػ له ؤن ًخهل بإ٦ثر مً زالر وؿاء ٍػ

ىا٣ٞىا ٖلُه , ًخهل بىاخضة مجهً ؾغا بل البض مً بحغاء ال٣ٗض وبٖالهه , والبض ؤن ٌٗلم ؤولُاء ا إلاغؤة بهظا لاجها٫ اإلاكغوٕ ٍو

والبض مً حسجُله بدؿب الخىُٓم ال٣اهىوي, وؤما اهه ؤوؿاوي ٞألهه ًس٠ٟ الغحل به مً ؤٖباء اإلاجخم٘ بةًىاء امغؤة ال ػوج لها , 

وحاث ٚحر الكغع  وه٣لها الى ن٠ الؼوحاث اإلاهىهاث اإلادهىاث, ٞخٗضص الؼوحاث الكغع  اإلاُب٤    ؤلاؾالم زحر مً حٗضص الؼ 

اصة ؤوالص الؼها    البالص التي جمى٘ حٗضص الؼوحاث الكغع  .  اإلااصي بلى ٍػ

 

 الرابؼ / فرض الحياب للمرأة  في إلاصالمقصد امل                

وَى  الكبهاث التي جثاع خى٫ مى٠٢ ؤلاؾالم مً اإلاغؤة مىيٕى الدجاب بذجت ؤن الدجاب ُٞه ج٤ًُ ٖلى خٍغت اإلاغؤة , مً     

ها .  باألؾاؽ ؾاجغ وماو٘ ًذجب اإلاغؤة اإلاؿلمت ًٖ ؤهٓاع الغحا٫ ٚحر اإلاداعم لها ج٨ٍغما لها وخٟاْا ٖلى ؾمٗتها وم٩اهتها وقٞغ

ٗالى:      ٖلى اإلاغؤة اإلاؿلمت ٢ا٫ ح   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  و٢ض ؤوحب ؤلاؾالم بىو ال٣غآن ال٨غٍم الدجاب 

(52)چ  ...ائې  ى  ى  ائ
َا  ٖلى ؤزغ ٞهظٍ آلاًت ال٨ٍغمت حٗٝغ بأًت الدجاب ألنها ه  ؤو٫ آًت ٦غٍمت هؼلذ    قإهه,و ,

َم ؤًًا , وَى هو ٢ُع  الضاللت    ٞغى الدجاب حجب عؾى٫ هللا ) وبهظا جبرػ لىا  ,(55)( وؿاءٍ وحجب اإلاامىىن وؿاء

ُت الدجاب بط الق٪ ؤن وؾُلت الدجاب مً اهٟ٘ الىؾاثل  ا    مى٘ الٟاخكت , بدُث لى لم ًإمغ هللا الخ٨مت ًم مكغوٖ وؤ٢ىَا

ىحبها , وطل٪ ألن ٌٚ البهغ ًٖ مداعم هللا  واحب صًجي , والن بَال٢ه بلى اإلادغماث ؾٝى ٣ًىص  حٗالى بها ل٩ان ال٣ٗل ًإمغ بها ٍو

مً َاٖت عبه    امخثا٫ ؤمٍغ  بلى الؼها,واإلاامً مإمىع بإصاء الىاحب ولامخىإ ًٖ الخغام ٞٗلى اإلاامً ؤن ًبدث ًٖ وؾُلت مد٨مت

واحخىاب هىاَُه,وما مً وؾُلت ؤهٟ٘ مً ٞغى الدجاب بٗض الٗمل ٖلى ؤبٗاص اإلاغؤة مً ؾاخت الغحا٫, والغحا٫ ًٖ ؾاخت اليؿاء 

آمىت مً الٟخىت ومإمىها مجها وطل٪ بًٟل الدجاب,ؤما ؤن ج٨ك٠ وحىٍ اليؿاء ومداؾجهً زم ًامغ ؤلاوؿان بٌٛ بهٍغ  وخٟٔ  

 ٞهظا ج٩ل٠ُ بما ال ًُا١ وَى ما زلذ مىه قغاج٘ هللا حال حالله .ٞغحه 

 

 الخامط/ مىؼ إلاصالم الاخخالط بين الييضين وخلوة الرجل باملرأة ألاجىبيت قصدامل

دغم لازخالٍ اإلاٟخىح بجاهب  إلاصالم     هى ًباٖض بُجهما بال بالؼواج, ٍو  ٞ ًغي ؤن لازخالٍ بحن الغحل واإلاغؤة زُغا مد٣٣ا ,لظا

و٢ض اهخ٣ض بٌٗ صٖاة لازخالٍ ؤن ٖضم لازخاٍل  ,جدٍغمه الهٍغذ  والىاضر لخدٍغم زلىة الغحل باإلاغؤة التي ال ٌٗض ؤخض مداعمها

ٟهىم ُٞه خغمان للظ٦غ وألاهثى مً ا لخٍغت ومً لظة لاحخمإ وخالوة ألاوـ التي ًجضَا ٧ل مجهما    ؾ٩ىن لألزغ, وَظٍ ه  م

م التي ٌؿٗىن بلحها ,وَظٍ  بالخإ٦ُض مسالُاث م٨كىٞت وان لظة لاحخمإ وخالوة ؤلاوـ التي ًخدضزىن ٖجها وزُمت  الخٍغت بىَٓغ

ؿاص الىٟىؽ  غاى ٞو وتهضم البُىث وق٣اء ألاؾغ وبالء الجٍغمت, لظل٪ خغم ؤلاؾالم و٢اؾُت الٗىا٢ب, إلاا ٣ٌٗبه مً يُإ ألٖا

( ٢ا٫ :) ال ًسلىن (ًٖ الىبي )الخلىة باإلاغؤة ألاحىبُت ولازخالٍ اإلاؿتهتر ٟٞي الخضًث الىبىي الكٍغ٠ اإلاغوي ًٖ ابً ٖباؽ)

ظا (56) عحل بامغؤة بال م٘ طي مدغم ( , وجخجلى خ٨مت ؤلاؾالم    جدٍغم لازخالٍ بحن الجيؿحن والخلىة  باإلاغؤة ألاحىبُت , الن     َ 

لازخالٍ وؾُلت مً الىؾاثل اإلااصًت بلى اعج٩اب حٍغمت الؼها , ٞخدٍغم لازخالٍ َى ؤؾاؾا ٖباعة ًٖ ؾضا للظعاج٘, اإلااصي بلى 

ؾالم, وبهظا جخطر َظٍ الخ٣ُ٣ت مً زال٫ ؤزاع لازخالٍ اإلاُل٤ بال ع٢ُب وال اعج٩اب حٍغمت الؼها اإلادغمت جدٍغما ٢ُُٗا    ؤلا 
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ُٛان الكهىاث واهخهاع الخُىاهُت ٖلى ؤلاوؿاهُت ويُٕا الخُاء  َمها اهدال٫ ألازال١ َو خؿِب    بٌٗ اإلاجخمٗاث , والتي مً ؤ

ُٖحن و٦ثرة الٗىاوـ بحن الٟخُاث والٗؼاب مً الكباب والٟٗاٝ بحن اليؿاء والغحا٦,٫ما ًاصي لازخالٍ    اهدكاع ألابىاء ٚحر الكغ 

, و٦ظل٪ ٦ثرة الُال١ وجضمحر البُىث ألجٟه ألاؾباب م٘ اهدكاع ألامغاى الٟخا٦ت الؿٍغت والٗهبُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت و٦ثرة ال٣ٗض 

ٖت ًم الج ٗغيه للتهل٨ت هدُجت وألايُغباث , ولٗل مً ؤقض ألامغاى زُغا ما ٖٝغ ؤزحرا بمغى ؤلاًضػ الظي ٣ًٟض اإلاىا ؿم َو

ت  لهظٍ الخٍغت اإلاُل٣ت, هاؾحن ؤو مخىاؾحن ًٖ حهل ؤو ًٖ ٖلم اهه ال ًىحض َىا٥ خٍغت مُل٣ت    ٧ل ألامىع, وبال َظٍ ال حٗض خٍغ

خباعاث ؤلاوؿاهُت والظو٢ُت .  بل ٞىضخى وحؿِب وٖضم مغاٖاة ألخ٩ام الضًً ؤو ألازال١ ؤو ختى ألبؿِ لٖا

٨ظا ًخطر ومً      زال٫ ما ج٣ضم ؤن َظٍ الكبهاث وما قابهها اإلاثاعة خى٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت, بهما ج٣ىم  َو

ٓىىن بالخال  ؤنها  ى٣ههم الٗلم والٟهم ألخ٩امها, ٍو بإطَان الظًً لم ًلمىا اإلااما ٧اُٞا بإخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت وم٣انضَا ٍو

 ى .حك٩ل ٣ٖبت     ٍَغ٤ الخ٨م بما ؤهؼ٫ هللا حٗال

 

 الخاجمت

 -أوال /الىخائج :

ْهغ مً َظٍ الضعاؾت ؤن ال٣اهىن ؤلاؾالمي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاخ٩ام اإلالؼمت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم ؾلى٥ ألاٞغاص صازل  -1

َا , ٞهى بن ُت ولا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألاؾٍغت...وهدى صر الخٗبحر ؤًٞل هٓام ٢اهىوي ٖلى  اإلاجخم٘ مً حمُ٘ الىىاح  لاحخماٖ

وحه ألاعى, ألهه واؾ٘    جىححهاجه ومدُِ بض٢اث٤ اإلاؿاثل وألامىع وواؾ٘ ومدؿ٘ لُىن٠ باإلاغوهت وٖضم الجمىص , وطل٪ ل٣ُامه 

خُه ٖلى ٢ىاٖض ٧لُت قاملت , ولهظا الؿبب  ٞاهه بخ٣ضًغها ًدمل حمُ٘ ؾماث الىٓام ال٣اهىوي اإلاخ٩امل ال٩امل مً حمُ٘ هىا

غ , ٞ ٟٞي ال٣غآن ال٨ٍغم هجض ؤخ٩اما وخضوصا ل٩ل ل٣ابلُخه للخجضًض والخٍُى اإلؾالم ٢ض ؤمضها بسحر قَغٗت وزحر صؾخىع ؾماوي, 

قاون صًيىا وصهُاها, ٧الؼواج والُال١ واإلاحرار والىنُت والبُ٘ والكغاء والى٣ٟت والغيإ واإلاٗامالث اإلاالُت وهٓام الضولت وألاخ٩ام 

ٚحر اإلاؿلمحن , وختى ألامىع الجىاثُتالضؾخىعٍت وا املت  ظا لٗال٢اث الضولُت وؤخ٩ام اإلاالُت الٗامت وٗم  َ , لظل٪ هبٗذ ًم ٣ٞه

ال٣اهىن ؤلاؾالمي ؤنى٫ ٦ثحرة بالٛت الكمىلُت والٗمىمُت والض٢ت وجٟٕغ ًٖ َظٍ ألانى٫ ال٣ٟهُت ماال ٌٗض وال ًدصخى مً الٟغوٕ 

 واإلاؿاثل. 

لخايغ ًم جىؾ٘ اإلادا٦م وػٍاصة ٖضص ال٣ًاة ًٞال ًٖ ٦ثرة الخىاصر وحكٗبها وي٠ٗ اإلال٨ت بن ما اؾخجض    الى٢ذ ا -2

, لظل٪ مً ألاًٞل وؤن ٖلم ال٣ٟه ؤلاؾالمي خ٣ُ٣ت بدغ ال ؾاخل لهالٗلمُت ٖىض ٦ثحر مً َالب الٗلم ؾىاء الكغع  ؤم ال٣اهىوي, 

ٞاؾخيبٍا صعع اإلاؿاثل الالػمت مىه لخل مُت وبما اهؼ٫ هللا , ؤن ًخم ج٣ىِىه ل٩ُىن ؾهال لل٣ًاة    الخ٨م و٤ٞ الكَغٗت ؤلاؾال 

ٞت ٖلمُت جهٗب ٖلى ال٨ثحر, ًٞال ًٖ اهٟخاح مجخمٗىا ٖلى ب٣ُت اإلاجخمٗاث الٗاإلاُت زانت  اإلاك٨الث ًخى٠٢ ٖلى مهاعة ومٗغ

الكَغٗت ؤلاؾالمُت ٧اإلامل٨ت الٗغبُت م٘ ْهىع مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ومُالبتها للضو٫ ؤلاؾالمُت اإلاىٓمت بلحها التي جُب٤ ؤخ٩ام 

 الؿٗىصًت بىٓام ٢اهىوي واضر ومدضص ؤؾىة    ؤهٓمت اإلاىًمحن بلحها صٖذ بلى يغوعة وحىص ج٣ىحن ألخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت .

 

  -:قررحاثثاهيا/ امل

ُا    الضولت مغجبُت بإٖ -1 ُت لل٣ًاء زانت وؤن ًخم حك٨ُل لجان ٖل لى اإلاؿاولحن لهُاٚخه وان ؤوصخي بخ٣ىحن ألاخ٩ام الكٖغ

جًم َظٍ اللجان والهُئاث ٦باع الٗلماء ألاٞايل اإلاكهىص لهم بيبظ الخٗهب اإلاظَبي وجخىاٞغ ٞحهم قغوٍ لاحتهاص وٖلى ؤن ج٩ىن 

ُت    الضولت خُث ج٣ىم َظٍ اللجان بةٖضاص مكاَع٘ الخ٣ىِىاث  ؤو َظٍ اللجىت ؤو الهُئت مؿخ٣لت ومداًضة وال جدب٘ ؤي حهت ؤو ؾل

 مغاحٗتها زم ج٣ضًمها بلى الجهت التي جمخل٪ خ٤ ا٢تراح ال٣ىاهحن ؤو حٗضًلها مً الخ٩ىمت .

سخاع ال٣ى٫ الغاجر بىاء ٖلى ٢ىاٖض الترحُذ اإلاٗغوٞت  -2 ؿخٗغى ألاصلت وؤ٢ىا٫ الٗلماء, ٍو ؤوصخي ٖىض ٦خابت الخ٣ىحن ؤن ًبدث َو

لبُت ٦ما َى الخا٫    ٢غاعاث َُئت ٦باع الٗلماء    ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه صون لالتزام بمظَب مٗحن وٖىض لازخ الٝ ًازظ باأٚل

ُت وان ٩ًىن ال٣ى٫ اإلاسخاع    الخ٣ىحن َى الغاجر  واإلاجام٘ ال٣ٟهُت زم جهاٙ اإلااصة ٖلى ال٣ى٫ الغاجر وحؿخسضم ألالٟاّ الكٖغ

يبغ  ٖضم لالتزام بمظَب مٗحن صلُال وألاو٤ٞ بم٣انض الكَغٗت وألال٤ُ بخد٤ُ٣ مهالر الىاؽ وصٞ٘ الخغج والٗىذ ٖجهم  , ٍو
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ه وج٤ًُِ صاثغة ال٣ٟه الغخبت التي حٗض مً مٟازغ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٦ما ًيبغ  ان بىي٘  ٟٞي طل٪ جذجحر إلاا وؾ٘ هللا مً قٖغ

جب ؤن جسً٘ للمغاحٗت بٗض مغوع  مظ٦غاث جىيُدُت له جٟهل الخاالث وجظ٦غ لاختراػاث وحؿخضع٥ ما لم جخًمىه اإلاىاص,  ٍو

٤ ألاؾباب بالهُٛت اإلا٣ترخت لخٗضًله.و٢  ذ وؤن ج٩ىن َىا٥ ؤؾباب مىحبت له وجٞغ

ؤوصخي بخُٟٗل صوع اإلاجام٘ ال٣ٟهُت ؤلاؾالمُت وماؾؿاث لاحتهاص الجماع     الٗالم ؤلاؾالمي وبقغا٦ها    ج٣ضًغ اإلاٗالجاث  -3

مىن وبزُاع َُئاث الخ٣ىحن بما ًخ٣غع لالؾخٟاصة مجها ال٣ٟهُت للمؿاثل واإلاؿخجضاث اإلاٗانغة التي لم ًخٗغى لها ال٣ٟهاء اإلاخ٣ض

  ٖىض الخ٣ىحن.

 

 املراجؼ واملصادر قائمت

َحن ,صعاؾت مىحؼة ًٖ مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت,ٍ -1 ,صاع ٚاع خغاء للُباٖت واليكغ 1ًىٓغ:ص.قامل الكا

 .12,م2004والخىػَ٘,صمك٤,

 .13, م ًىٓغ: اإلاغح٘  الؿاب٤ -2

 .14و 13ًىٓغ: اإلاغح٘  هٟؿه, م  -3

ع  ؤلاؾالمي    جغ٦ُا  بلى ؤعبٗتٖهىص   -4 ام-1:ه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اخض ال٨خاب ألاجغا٥ ٣ًؿم جاٍعش الخُىع الدكَغ -610مًٖ 

ؿمُه الٗهض الضًجي,1839 ام  –2م وَى مً  جاٍعش  نضوع الخىُٓماث  الٗثماهُت َو جاٍعش نضوع ٢اهىن م وَى ًم 1917-1839مًٖ 

ؿمُه الٗهض قبه الضًجي, ؿمى الٗهض  م  وَى ًم جاٍعش نضوع ال٣اهىن اإلاضوي التر٧ي 1926-1917مً ٖام –3الٗاثلت الٗثماوي َو َو

ؿمى الٗهض الٗلماوي,ًىٓغ:ص.مدمض ٖبض الجىاص مدمض -م1926مً ٖام -4,اإلاضوي مل٨ُت ألاعاضخي    لُبُا    الٗهىص ,بلى ؤالن َو

ىم,,لٗهض الٗثماوي, مُبىٖاث حامٗت ال٣اَغةال٣ضًمت وا  . 88, م1974الخَغ

ما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن مال٠" قغح اإلاجلت " ؾلُم عؾخم باػ ٌكحر    َظا الؿُا١ بلى ؤن " ...َظا ؤزغ ما ٖل٣خه ٖلى مجلت م -5

طة مً ؤحل ٦خب اإلاظاَب الظي ٌٗخمض ألاخ٩ام الٗضلُت التي ه  ؤنل ٢ىاهحن صولخىا,و٢ض حمٗذ ٦ثحرا مً الًىابِ والٟغوٕ  مإزى 

ٖلحها,ولم ؤ٦خب مؿإلت ختى ٦ىذ ؤعاحٗها    ٖكغ ؤو زمؿت ٖكغ ٦خابا ٞإزخاع مجها وال ًسٟى ما ٢اؾِخه مً الخٗب ول٨جي ٚحر 

صون ؾىت , صاع بخُاء الترار الٗغبي, بحروث, ًم  3آؾ٠ ٖلُه لظَابه    مغياجه حٗالى..." ًىٓغ: ؾلُم عؾخم باػ , قغح اإلاجلت , ٍ

 .  1113َب٘ , م

م 1899ًيبغ  ؤلاقاعة بلى ؤن الؿىصان  ٧اهذ ؤؾاؾا جابٗت إلاهغ ٞلم جُب٤ بظل٪  مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت , وبٗض ٞخدها ٖام   -6

هحن انضع لاه٩لحز ال٣ىاهحن لاه٩لحًزت ٞحها , ٦ظل٪  الهىض حٗخبر ؤو٫ صولت بضؤ ٞحها بلٛاء الكَغٗت  ؤلاؾالمُت بؿبب بنضاع ال٣ىا

لاه٩لحًزت  ٞحها , وللمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ص. مدمض ٖبض الجىاص مدمض , الخىُٓم ال٣ًاجي    الؿىصان , مغ٦ؼ وزاث٤ وصعاؾاث 

 .  50, م ٢1969ىاهحن البالص الٗغبُت  وؤلاٍٞغ٣ُت , ٧لُت الخ٣ى١ , حامٗت ٖحن قمـ , 

اإلاٗض٫ ٌٗض الكَغٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع الثالث مً  1948لؿىت ٢131م ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي الىاٞظ ع   -7

,جىٓغ: اإلااصة/ مىه,واججهذ    َظا لاججاٍ ؤًًا بٌٗ الضو٫ الٗغبُت  ٧الٗغا١,جىٓغ:  1مهاصع ال٣اهىن بٗض الدكَغ٘ والٗٝغ

ُا وألاعصن اٖخبرتها اإلاهضع الثاوي بٗض اإلاٗض٫,بِىما هالخٔ ؤن لُب 1951لؿىت 40ًم ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاق  الىاٞظ ع٢م 1اإلااصة/

٘, جىٓغ    َظا الخهىم: اإلااصة/ اإلاٗض٫, ًىٓغ: ص.ٖضهان الضوعي  1976لؿىت  43ًم ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي الىاٞظ ع٢م  2الدكَغ

الجامٗت ,وص.ٖبض الل٠ُُ حبر ٧ىماوي,اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗامت لُلبت ٧لُت لا٢خهاص

 ومابٗضَا. 48,م1994اإلاٟخىخت,َغابلـ,لُبُا,

حاء    ألاؾباب اإلاىحبت لل٣اهىن اإلاضوي الٗغاق  اهه:"عئي ؤن ٩ًىن اإلاكغوٕ مثاال إلاا  ًيبغ  ؤن ٩ًىن ٖل  الخ٣ىحن اإلاضوي    البالص -8

ىه,ٞجٗل مؼاحا مخألٟا ًجم٘ بحن ٢ىاٖض ه٣لذ ًٖ الكَغٗت ؤلاؾالمُت,الٗغبُت َظا  و٢ىاٖض ه٣لذ ًٖ الخ٣ىِىاث الٛغبُت وَى بخ٩ٍى

الىاٞظ  ألاؾباب اإلاىحبت لالثدت ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاق ًد٨م الخيؿ٤ُ بحن اإلاهضٍعً ُٞدؿ٘ إلاىاحهت ؤويإ الخًاعة الخضًث.."

 .  11, م1994بٛضاص,,م٨خبت اإلاثجى,َب٘ ٧امل الؿامغاجي,اإلاٗض1951٫لؿىت40ع٢م

 اإلاٗض٫.  1969لؿىت  111الٗغاق  الىاٞظ ع٢م للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ٢اهىن ال٣ٗىباث   -9
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للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ص. خؿً الخُُب , الهُٛت الٟىُت    بوكاء ال٣اٖضة ال٣اهىهُت , مجلت الخ٣ىق  , حمُٗت  -10

 وما بٗضَا. 85, م 1979, 12,  ؽ 4و3الخ٣ى٢ُحن الٗغا٢ُحن , ٕ

 م اإلالغ  . 1925اق  لٗام مً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗغ  114و113جىٓغ: اإلااصة / -11

للمٍؼض مً الخٟهُل ًٖ خغ٦ت الخ٣ىحن    مسخل٠ البالص والٗغا١ ًىٓغ:ص.ؾُٗض ٖبض ال٨ٍغم مباع٥,انى٫  -12

ٗت اإلاىنل, بٛضاص, 1ال٣اهىن,ٍ ؛ٖبض الغخمً زًغ ,٢اهىن انى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت البٛضاصي 171, م1982,مُاب٘ حام

,  .2و1,ج1932بٛضاص, وحٗضًالجه وطًله,مُبٗت اإلاٗاٝع

مً ال٨خاب الثاوي اإلاٟاع٢اث مً ٢اهىن خ٣ى١ الٗاثلت 157 -102مً ال٨خاب ألاو٫    اإلاىا٦داث واإلاىاص/  101-1جىٓغ:اإلاىاص/ -13

ُت ٖام 1917اللبىاوي ٖام   الىاٞظ. 1942واإلاٗض٫ ب٣اهىن جىُٓم اإلادا٦م الكٖغ

اإلا٣جن مهىضؽ لل٣اهىن,ٞاإلاهىضؽ اإلاٗماعي ًبضؤ ٘م ابخضاء البىاء ٞهى ٞ    َظا الهضص ًم٨ً حكبُه اإلا٣جن    ٖمله ٦مسُِ, -14

ًضعؽ لاخخُاحاث والخٍغُت واإلاكا٧ل,بال ؤن اإلاهىضؽ ال٣اهىوي ؤٖم٤ زىيا    ألامىع ًم اإلاهىضؽ,ٞٗلُه اإلاكاع٦ت    

اع ؤلاوكاجي  غؾم له ؤلَا ت َضٝ البىاء ال٣اهىوي الظي ٣ًىم بىنٟه ٍو مالٍ باإلااصة الصخُدت اؾخ٣هاءاإلاىايُ٘ ومٗٞغ اإلاىاؾب ٍو

بحن الخٟانُل الهامت ٍو٠ًُ اللمؿاث الجمالُت ألازحرة,  ,جلت ال٣ًاء,مًىٓغ:ص.ؤ٦غم الىجغي,ًٞ بٖضاص ونُاٚت ال٣ىاهحن,ٍو

 . 39,م1971, 26, ؽ3ٕالٗغا٢ُت, ه٣ابت اإلادامحن

, اإلاضزل لضعاؾت ال٣اهىن , صاع ال٨خب للُباٖت  للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ:ص. ٖل  بضًغ وٖبض الباق  الب٨غي وػَحر البكحر  -15

 .  147و124, م  1982واليكغ , حامٗت اإلاىنل , 

ماؾؿت الُٟطخي الكهُض للتربُت والخٗلُم والث٣اٞت ,جلت الغباٍ ؤلاؾالمُتم,اػصواحُت الث٣اٞت,ص.ؤوان ٖبض هللا الُٟطخي:ًىٓغ-16

  . 7ٌ , م1429,  5, ؽ 36ؤلاؾالمُت , ٕ

 . 7ص.ؤوان ٖبضهللا الُٟطخي , مغح٘ ؾاب٤ , مًىٓغ :  -17

 115ؾىعة اليؿاء / -18

 . 7ًىٓغ : ص.ؤوان ٖبض هللا الُٟطخي , مغح٘ ؾاب٤ , م -19

    ميكىع ٖلى اإلاى٢٘ آلاحي:,10م,واإلاؿاواةج٣ىحن الكَغٗت ؤلاؾالمُت هدى صولت الٗضالت ,ًىٓغ:اخمض الخالوي  -20

11-&paged=4573www.yanabeea.net/details.aspx?lasttype=1    

خه الؿالمُت , ٍ -21 , مغ٦ؼ  1للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ : مدمىص ٖبضٍ , ٖبض الغػا١ الؿجهىعي صعاؾت    مكغوٖه ال٨ٟغي وعٍئ

 .113,  م 2011لخىمُت ال٨ٟغ ؤلاؾالمي , ؾلؿلت ؤٖالم ال٨ٟغ وؤلانالح    الٗالم ؤلاؾالمي , بحروث , الخًاعة 

 . 112للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ : مدمىص ٖبضٍ , مغح٘ ؾاب٤ , م  -22

, م٨خبت  1ًت , ًٍىٓغ : ص.ؾلُمان ٖبض الغخمً الخ٣ُل , خ٣ى١ ؤلاوؿان    ؤلاؾالم وجُب٣ُاتها    اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىص -23

اى ,   . 21, م  2001اإلال٪ ٞهض لليكغ , الٍغ

  1ؾىعة اإلااثضة / -24

للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ص.حٟٗغ ؤلًٟل  , الىححز    ال٣ٗىص اإلاضهُت البُ٘ ؤلاًجاع اإلا٣اولت , مضًٍغت صاع ال٨خب للُباٖت  -25

 وما بٗضَا . 11, م  1989واليكغ , حامٗت اإلاىنل , 

 . 18و10, وؾىعة الٟخذ /  12, وؾىعة اإلامخدىت /  111ىعة الخىبت / جىٓغ: ؾ -26

  .9,وؾىعة الجمٗت /37,وؾىعة الىىع/ 31,وؾىعة ببغاَُم/254و 283جىٓغ:ؾىعة الب٣غة / -27

 .  282و 275ٓغ : ؾىعة الب٣غة / جى -28

٦خاب اإلاحزان, وبهامكه ٦خاب عخمت ألامت    ازخالٝ ألاثمت للكُش مدمض  ,للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ:ٖبض الىَاب الكٗغاوي -29

( و)٦خاب 74)٦خاب البُٕى , باب الغبا , م 2,ج1936,مُبٗت حجاػي بال٣اَغة ,1بً ٖبض الغخمً الضمك٣ي الٗثماوي الكاٞع ,ٍ

 (.202الكهاصاث , م 

http://www.yanabeea.net/details.aspx?lasttype=1&paged=4573-11
http://www.yanabeea.net/details.aspx?lasttype=1&paged=4573-11


 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 579 

 
  

ُت  -30 ا و٦ما التي ه  ٖ  –ًم٨ىىا ؤن هظ٦غ اهه    ماٖضا الخضوص الكٖغ ٣ىباث مُٗىت مدضصة م٣غعة وم٣ضعة مً هللا حٗالى هٖى

اصة وال بؾ٣اٍ ال ًم  ا,ٞهي خ٣ا هلل حٗالى ال ج٣بل حٗضًال وال حُٛحر وال جبضًال وال ه٣و وال ٍػ ونٟت , ًٖ ؤٞٗا٫ مُٗىت مدغمت قٖغ

لىيع  وؤخ٩ام الكَغٗت ؤلاؾالمُت, وطل٪ ٞلِـ زم حٗاعى ٦بحر بحن ٢اهىن ال٣ٗىباث ا -٢بل ألاٞغاص وال مً ٢بل الجماٖت والضولت 

غاث, و٢ض ؤونذ لجىت جىخُض الدكَغٗاث الجىاثُت اإلاىبث٣ت ًٖ هضوة   الن حغاثم ٢اهىن ال٣ٗىباث ه  ؤٚلبُتها مً يغوب الخٍٗؼ

جُب٤ُ ؤخ٩ام   ال ًسلى ؤخ٩ام  ٢اهىن ال٣ٗىباث الٗغبي اإلاىخض    -1جىخُض ال٣ىاهحن    ألا٢ُاع الٗغبُت بلى ٖضة جىنُاث مجها : )

الخضوص وبحغاءاتها    الكَغٗت ؤلاؾالمُت وطل٪ لضي الضو٫ التي جهضع بكإنها ٢اهىها زانا ( , وللمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: وزاث٤ 

, مجلت الخ٣ىق  , حمُٗت  1976/قباٍ/  16-14وجىنُاث هضوة جىخُض ال٣ىاهحن    ألا٢ُاع الٗغبُت اإلاى٣ٗضة    بٛضاص مً 

 .    167, م1976,  8, ؽ 2و٢1ُت , ٕالخ٣ى٢ُحن الٗغا

31- ً ٨ُت    بلض الخٍغت مثال جدغم الؼواج بحن البٌُ  ,   َظا الهضص هغي ما ٌكابه  طل٪    ال٣غن  الٗكٍغ ٞال٣ىاهحن لامحًر

ُهاص ٞحها ونل بلى ؤبك٘ ما ونلذ بلُه البكٍغت ىوـ اخمض الغاوي  ,والؿىص,ولاي مُبٗت , ,الخبكحر    ؤٍٞغ٣ُا,ًىٓغً:

غاء  , 70,م2004,مىنل,الَؼ

ً ٖباصة بً الهامذ, ٢ا٫ لىا عؾى٫ ٞٗالجضًغ بالظ٦غ ؤن الٗلماء اإلاؿلمىن اؾخضلىا ٖلى طل٪ ببٌٗ ألاخاصًث الكٍغٟت -32

جٟتروهه بحن ( وهدً    مجلـ:) جباٌٗىهجي ٖلى ؤن ال حكغ٧ىا باهلل قِئا وال حؿغ٢ىا وال جؼهىا وال ج٣خلىا ؤوالص٦م وال جإجىا ببهخان هللا)

 ...ؤًض٦م وؤعحل٨م, وال حٗهىا    مٗغوٝ ٞمً و   مى٨م ٞإحٍغ ٖلى هللا ومً ؤناب مً طل٪ قِئا ٞٗى٢ب    الضهُا ٞهى ٦ٟاعة له

ىة واخمض ٖىاًت,صاع ال٨خاب 1البساعي,صخُذ البساعي,ٍٞباٌٗىاٍ ٖلى طل٪( ,جد٣ُ٣ىجسٍغج اخمض َػ

 (.7213ٗت اليؿاء, ع٢م الخضًث )٦خاب ألاخ٩ام,باب ب1458ُ,م2004الٗغبي,بحروث,

الىححز    ٣ٞه الؿىت وال٨خاب ,للمٍؼض مً الخٟهُل خى٫ ألانىاٝ التي ًدغم  ٞحها الغبا ًىٓغ: ص.ٖبض الُٗٓم بضوي الخلٟي -33

 . 346,م  2001صاع ابً عحب, مهغ ,,3ٍ,الٍٗؼؼ

كغ خغمذ ب٢غاى الى٣ىص -34 بٟاثضة ألزاٍع الؿلبُت, مما ايُغ ؤصخاب عئوؽ  ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن ال٨ىِؿت    ال٣غن الثاويٖ 

ابخ٨غوا الكغ٦ت ٧ىؾُلت لالجٟا١ ٖلى جدٍغم الغبا,٦ما ؤن  ألامىا٫    جل٪ الخ٣بت ًم البدث ًٖ وؾُلت ؤزغي الؾدثماع ؤمىالهمٞ 

ا وججاعتها بضون الىٓام الكُىع  ال ٌؿمذ بالٟىاثض خُث جم٨ىذ عوؾُا بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ؤن حِٗل وجىٓم ا٢خهاصَ

ُع ,ال٣اهىن الخجاعي لُلبت ٧لُاث ؤلاصاعة ولا٢خهاص,صاع ال٨خب  هٓام الٟىاثض, ًىٓغ:ص.ل٠ُُ حبر ٧ىماوي وص.عبُ٘ ٧اْم ؤلٞغ

 .     216,م  2000للُباٖت واليكغ, بٛضاص ,

 . 118م ,مغح٘ ؾاب٤,للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ص.ؾلُمان ٖبض الغخمً الخ٣ُل-35

 مىنل,,مُبٗت لاهخهاع,1ىص الخاج ٢اؾم مدمض,خ٣ى١ ؤلاوؿان    ؤلاؾالم,ًٍىٓغ:ص.مدم-36

 . 66,م2003

 . 256ؾىعة الب٣غة /-37

جىصخي  -1لجىت جىخُض ٢ىاهحن ألاخىا٫ الصخهُت اإلاىبث٣ت ًٖ هضوة جىخُض ال٣ىاهحن الٗغبُت ًٖ حملت جىنُاث مجها:) ؤونذ -38

جىصخي اللجىت بةٖضاص صلُل مٟهل  -2اللجىت باٖخباع الكَغٗت ؤلاؾالمُت مهضع حكَغ٘    ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت بالىًَ الٗغبي.

حىبُت ؤو جىٞحر الخٍٗغ٠ الىز٤ُ للمغاح٘ ألاحىبُت حؿهُال للضعاؾت اإلا٣اعهت مً احل ًخًمً مغاح٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي الٗغبُت وألا 

جضٖى اللجىت بالخ٣ُض بهظٍ الخىنُاث وج٣ترح جد٣ُ٣ا  -6جىخُض ألاؾـ الٗامت لل٣اهىن الٗغبي اإلاىخض    ألاخىا٫ الصخهُت..

, للىخضة الكاملت بوكاء لجىت بٖضاص مكغوٕ ٢اهىن مىخض م٣ُض بهضٝ الخىن ُاث( ًىٓغ:وزاث٤ وجىنُاث جىخُض ال٣ىاهحن الٗغبُت 

 . 170مغح٘ ؾاب٤ , م

الن الٗالمي,ًىٓغ:ص.مدمض الؼخُل -39 الن خ٣ى١ ؤلاوؿان    ؤلاؾالم صعاؾت م٣اعهت م٘ ؤلٖا  ولٖا

  173م ,1997مً صون ؾىت َب٘,,صمك٤ ,, صاع ال٩لم الُُب22ؤلاؾالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان, ٍ

مغح٘ ؾاب٤ , م ص.ٖبض الُٗٓم بضوي الخلٟي, ى٫ ؤخ٩ام ؤؾغي الخغب وآصاب ال٣خا٫    ؤلاؾالم ًىٓغ:للمٍؼض مً الخٟهُل خ-40

 وما  بٗضَا ) ٦خاب الجهاص , باب ؤؾغي الخغب (. 488
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 وال ٌؿخُُ٘ اخض ؤن,ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣ٟهاء اإلاؿلمحن بدثىا َظٍ ألاخ٩ام    الٗال٢اث الضولُت  جدذ ٖىىان باب الجهاص -41

م  م ؤن ال٣اهىن الضول  الٗام ٢ض ونل    اخضر مغاخل جُىعٍ  بالىو ٖلى وحىب بٖالن بلٛاء اإلاٗاَضة ٦ما ٞٗل ال٣غآن ال٨ٍغ ًٖؼ

ضاث ,58ؾىعة ألاهٟا٫ / چ  ھ      ھ  ہ  ہہ    ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  ب٣ىله حٗالى: َٗا وجُب٣ُا  لهظا الخ٨م ال٣غآوي    اإلا

َا اص ٣ٞهُه ٖامت ٟم ٚحر ٚضع زحر مً ٚضع بٗظع -وي٘  ٣ٞهاء اإلاؿلمىن ٢اٖضة   ًىٓغ: ص. مدمىص الخاج ٢اؾم  -ؤن وٞاء بٗهض مً 

 .  69مدمض, , مغح٘ ؾاب٤ , م

 . 11ؾىعة اليؿاء / -42

 168,ممغح٘ ؾاب٤,الغخمً ؛ص.ؾلُمان بً ٖبض223ًىٓغ:ص.مدمض الؼخُل ,مغح٘ ؾاب٤,م-43

, يِب مدمض ٖضهان بً ًاؾحن صعوَل , صاع 1ؤبى صاوص ؾلُمان بً ألاقٗث السجؿخاوي , ٦خاب الؿجن ؾجن ؤبي صاوص , ٍ -44

 ( . 2178)٦خاب الُال١ باب    ٦غاَُت الُال١ , ع٢م الخضًث  371, م 2000بخُاء الترار الٗغبي , بحروث , 

 . 35ؾىعة اليؿاء/ -45

الُال١  -هه" ؤوالااإلاٗض٫ ههذ 1959لؿىت  188ًم ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت الٗغاق  الىاٞظ ع٢م  31ججضع ؤلاقاعة ؤن اإلااصة/-46

٘ ٢ُض الؼواج بة٣ًإ مً الؼوج ؤو ًم الؼوحت وان و٧لذ به ؤو ٞىيذ ؤو مً ال٣اضخي وال ٣ً٘ الُال١ بال بالهُٛت اإلاسهىنت له  ٞع

ا.." بِىما لم ًغص  هو مما ٢اهىن ألاخىا٫ مً  97ههذ اإلااصة/ ٦مازل    ال٣اهىن اإلاهغي والؿىعي وألاعصوي والجؼاثغي,قٖغ

تي الىاٞظ ع٢م اإلاٗض٫ ان" الُال١ َى خل ٣ٖضة الؼواج الصخُذ بةعاصة الؼوج ؤو مً ٣ًىم  م٣امه  1984لؿىت  51الصخهُت ال٩ٍى

الخام ببٌٗ ؤخ٩ام ألاخىا٫  1929لؿىت  25ن ع٢م مً مغؾىم ب٣اهى  14-1اإلاىاص/وجىٓغ:"  104بلٟٔ مسهىم و٤ٞ اإلااصة 

 59مً ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت الؿىعي الىاٞظ ع٢م 104-85؛ واإلاىاص/1985لؿىت  100الصخهُت اإلاهغي اإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م

 2001لؿىت  82مً ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت ألاعصوي الىاٞظ ع٢م 100-83؛ واإلاىاص/2000اإلاٗض٫ بال٣اهىن  1952لؿىت 

تي؛138-97؛واإلاىاص/إلاٗض٫ا لؿىت  11 -84مً ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي الىاٞظ ع٢م  57-47واإلاىاص /مً ٢اهىن ألاخىا٫ الصخهُت ال٩ٍى

 اإلاٗض٫.     1984

 .230- 229ؾىعة الب٣غة /   -47

٧لُت ,الٗغبي بً مهُضًام البىاق  حامٗت,وػاعة الخٗلُم الٗال ,الجمهىعٍت الجؼاثٍغت,الىححز    ٢اهىن ألاؾغة,ًىٓغ:ص.٧امل  مغاص-48

 .51, م2010,الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت

ال٣ٟه اإلا٣اعن لألخىا٫ الصخهُت بحن اإلاظاَب ألاعبٗت الؿيُت واإلاظَب الجٟٗغي وال٣اهىن, صاع بضعان, ًىٓغ:بضعان ؤبى الُٗىحن -49

 . 306, م2ج ,مً صون ؾىت َب٘,بحروث,الجهًت الٗغبُت

الؼواج 1ج,1972,,مُبٗت ؤلاعقاص ,بٛضاص2ألاخىا٫ الصخهُت    ال٣ٟه وال٣ًاء وال٣اهىن, ٍ,ال٨بِسخيص.اخمض :ًىٓغ -50

 . 349   اإلاٗامالث , م 2, ج2001,صاع الخحر, بحروث,1ٍ,؛اخمض ِٖسخى ٖاقىع,ال٣ٟه اإلاِؿغ165م,والُال١

 . 173ًىٓغ:. ص. ؾلُمان بً ٖبض الغخمً الخ٣ُل , مغح٘ ؾاب٤ , م   -51

 . 3ؾىعة اليؿاء /  -52

 .104للمٍؼض مً الخٟهُل ًىٓغ: ص. اخمض ال٨بِسخي ,مغح٘ ؾاب٤ , م -53

 . 53ؾىعة ألاخؼاب /  -54

يب ابىت جخل, وطل٪ ؤن ؤصخابه َٗمىا زم حلؿىا ًخدضزىن    ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن آلاًت هؼلذ    ولُمت عؾى٫ هللا ) -55 ( بٍؼ

م بالخغوج مً مجزله, و٢ُل ؤن ؾبب ؤمغ هللا اليؿاء بالدجاب مً ؤحل مجزله وعؾى٫ هللا بلى ؤَله خاحت  ٞمىٗ ه الخُاء مً ؤمَغ

( وؤجذ    طل٪ عواًاث, ًىٓغ: ًض الغحل ٨ٍٞغ طل٪ عؾى٫ هللا ) الؿُضة ٖاجكت (ٞإناب ًضؤن عحال ٧ان ًإ٧ل م٘ الغؾى٫ هللا )

 .425م٨خبت ؤلاًمان, اإلاىهىعة ,مً صون ؾىت َب٘, ممدمض بً نماصح الخجُبي,مسخهغ جٟؿحر الُبري,مظًال بإؾباب الجزو٫, 

) ٦خاب الى٩اح , باب ال ًسلىن عحل بامغؤة  بال طو مدغم والضزى٫  1098ألامام البساعي, صخُذ البساعي , مغح٘ ؾاب٤ , م  -56

 (.3352ٖلى اإلاُٛبت , خضًث ع٢م 

          


