
    
 

 

4532 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكليت العلوم اإلسالهيت  

 والفكراحملور الرابع 0 العقيدة والدعوة 
 شباب األهت والوسطيت الفكريت 

  

 

 

 

 شباب األهت والوسطيت 

 الفكريت- ال لو وا  ال  

   األدياى   و  ا

 
  عداد

 د.  برا ين دربا  هوس  ا ودي /  ليت   و  الديي . م.

 د. ً ا   ب   ا  ال  عيوي/  ليت ال بيت للب اث . م.

 ا اهعت العرا يت



    
 

 

4532 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكليت العلوم اإلسالهيت  

 والفكراحملور الرابع 0 العقيدة والدعوة 
 شباب األهت والوسطيت الفكريت 

 المقدمة
الحمددد ر رب اللددنلمان الالوددسة الالىددسم امددس ىدداد المرىددمان ىددادعن محمددد وددمس ار  لددنلس امادد  

 الآلِ  الوحبِ  الىمم.
أمددن بلدددَّ إنه مددعسال "اهىددسم" جددال المددعسال الحدد" الددذء وددنر بدد  "ايعباددنر الالمرىددمان" امدداسم الوددسة 
الالىسم، الامس مّر الدجالر الاللوالر، فبلد رحمة ار  لنلس بنلمو ملنت البشراة، ال ي انعدت مدن 

ىطًن" قنل  لنلسَّ "الغمال الاالعحسل"، ابر ال نراخ الطالال. اخ نر ار  لنلس، أْن اكالن جذا الدان "ال 
، الىدددطًن مدددن حادددث المكدددنن الالزمدددنن الال شدددرا ، الوالاعدددب الحادددنة (ٔ)چڤ ڤ  ڤ  ڤچ 

كنفددة، االو مناادددة، الاالق ودددنداة، الالىانىدداة الاعددددمن  شدددسد ايمدددة بلددض االعحرافدددنت، مدددن "الغمدددال 
ء الاالعحسل" فإّن  أثارجن ضلاف المحدالد، ذلك يّن ار  لنلس، قدد ولدل جدذأل ايمدة، البشدكل فطدر 

"الىددطًن بدددان ايمدددم"، الولدددل اهىددسم  الىدددطًن بدددان ايدادددنن. الأمدددن ايىددبنب ال دددي  دددداال إلدددس "الغمدددال 
الاالعحدسل" فسدي أكثدر مدن أْن  حودس، معسدن مددن جدال مخطدط المددرالس، ال لمدل امدس عشدرأل، دالا ددر 
المؤىىددنت كثاددرة، المعسددن مددن جددال عددنب  مددن فكددرف ىددب" جددذأل ايمددة، ف ددأثر بدد  الددبلض، كددالن "الغمددال 

ل" شدددب  ظدددنجرة كالعادددة اودددست بنيداددددنن الىدددمنالاة ال دددي حرفدددت ادددن إطنرجدددن الوددددحا  الاالعحدددس
كنلاسالداة الالمىاحاة الايدانن الالضلاة كنلسعدالىاة الالبالذاة في الشر"، الايدانن الالثعاة فدي أالربدن 
الوالاًل إلس أمراكن الشمنلاة إضنفًة إلس ضدغط الددالل الكبدرع، امدس الددالل العنمادة المحناللدة طمدس 

الالقضنر اماسم  حت مىدمانت شد س معسدن مدنجال حد" ادراد بد  بنطدل كنلدامقراطادة، الحقدال" جالا سم 
 اهعىنن، فا اللد اعد بلض أفراد جذأل الشلالب مىألة "الغمال الاالعحسل" .

إن البحث من أول دراىة"شبنب ايمة الالالىطاة السكراة الغمال الاالعحسل في ايدانن أعمالذودن مدن 
ر ،خنودددة بلدددد ايحدددداث ال دددي اودددست بدددبسد المىدددممان  قددددامن المىدددن ل المسمدددة فدددي جدددذا اللوددد

الحداثن.لددذا البددد مددن االل وددنر إلددس مددن أمرعددن ار بدد  ، الرىددالل  ايمددان وددمس ار  لددنلس امادد  الآلدد  
الودددحب  الىدددمم ،لععدددنل رضدددن ار ،الالىدددلندة فدددي الدددداران .الالبدددد للممدددنر ايمة،البنلدددذات المخ ودددان 

الار شدبنب ايمدة البادنن بخطدر ايفكدنر ال دي  حمدل فدي طان سدن   بنلسكر اهىدسمي الملنودر مدن  عد
" الغمال الاالعحسل" م  مىناد سم لالض  برامال امماة إامنعاة  وذبسم إلدس الىدنحة اهىدسماة ال دي 

  ى  الوما  .    
الاق ضدت طبالدة البحدث أْن اكددالن فدي ثسثدة مبنحددث، بلدد مقدمدة باددّعن  فاسدن ىدبب اخ اددنرء        

 ضالع .لسذا المال 
 الخن مة فاسن أجم الع ن ال الال الوانت .

 المبحث األول عن "الوسطية" ويتضمن مطمبين.
 المطمب اياللَّ  لراف الالىطاة في المغة الرأء اللممنر فاسن .    

                                                 

 .ٖٗٔ( ىالرة البقرة، آاة/ٔ)
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 أمن المطمب الثنعي فكنن بلعالان "الىطاة ايمة اهىسماة بان )الدار الالدالار("       
 "الغمو واالنحالل في األديان أنموذجا" فكان بعنوان   َّأماالمبحث الثاني

 ويتضمن ثالثة مطالب:
 الغمال الاالعحسل ال لراسسمن – المطمب اياللَّ      

 أىبنب االعحسل – المطمب الثنعيَّ
 الغمال الاالعحسل في ايدانن  – المطمب الثنلثَّ

 المسيحية في ظل الوسطية في اإلسالم . –المبحث الثالث: 
 الا ضمن ثسثة مطنلب َّ

 مىاحاة مور في ظل الىطاة االىسم .–المطمب اياللَّ 
 ايدارة الالرجبنن في ظل الالىطاة في اهىسم. –المطمب الثنعيَّ 

 المطمب الثنلث َّد ايىبنب الدافلة لبلد الشبنب ان الالىطاة السكراة.
ثدددم الخن مدددة م ضدددمعة أجدددم الع دددن ال الال الودددانت فضدددًس ادددن قن مدددة بدددأجم المودددندر الالمراوددد  ،القدددد 
اىد لعت بددنر  لدنلس قبددل كدلم شددير،ثم بددنلعظر بك نبد  اللزاددز، البىدّعِة عبّاعددن محمدد وددمس ار  لددنلس 
الآل  الوحب  الىمم، ثّم بنرار المسىران  ثم بنلملدنوم الك دب المغدة الالسكدر الايدادنن، ىدن مان المداللس 

وددمس ار امادد   أْن اكددالن اممعددن جددذا  لظامددًن لشددلن رأل وددّل فددي اددسأل، الّا بناددن لمددعسال عبّاعددن محمددد
 الامس ال  الوحب  الىمم المن ىنر امس دربِ  إلس االم الدان.

 المبحث األول
 الوسطية

 المطمب األول :. تعريف الوسطية في المغة
قددنل ابددن فددنرس )الىدددط( الددالاال الالىددان الالطدددنرَّ بعددنرا ادددل امددس الليددددل الالعموددف، الأادددل الشددديرَّ 

ىيط ُ   .(ٔ)أاْلىيُط  الالي
)اى لمل الالىط اى لمنل القيْود الموالن ان اهفراط الال سراط، فامدح  القنل الراغب ايوسسنعيَّ

 .(ٕ)ب  عحال الىالار الاللدل الالّعوسة(
                                                 

 ( ملوم مقنااس المغة، يبي الحىن أحمد بن فنرس بن زكران،  حقا" الضدبطَّ ابدد الىدسم محمدد جدنرالن، دارٔ)
. القددنمالس المحدداط، لملسمددة المغددالء موددد الدددان محمددد بددن القددالب الساددرالز ٛٓٔ/ٙم(، ٜٜٚٔ-جدددٜٜٖٔالسكددر )

، ٕجد(،  حقاد" مك دب ال دراث فدي مؤىىدة الرىدنلة بإشدراف علدام اللرقالىدي، بادرالت، طٚٔٛآبندء، الم الفس ىعة )
 م(، بنب الطنر فول الالاال.ٜٚٛٔ-جدٚٓٗٔ)
بددي القنىددم الحىددان بددن محمددد الملددرالف بنلراغددب ايوددسسنعي، دار الملرفدددة ( المسددردات فددي غراددب القددرآن، يٕ)

 .ٕ٘٘لمطبناة الالعشر، بارالت، لبعنن/ 
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 .(ٕ). أء اداًل الخانراً (ٔ)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چال أكادًا امس ذلك قالل   لنلس َّ  
قددنل القرطبددي فددي  سىددارأل لمالىددطَّ )كمددن أّن الكلبددة الىددط ايرض كددذلك ولمعددنكم أمددًة الىددطًن، أءَّ 

 .(ٖ)معنكم دالن ايعبانر الفال" ايمم، الالالىط اللدل. الأول جذا أنه أحمد ايشانر أالىطسن(ول
. أءَّ قنل أاددلسم الأخادرجم الأاقمسدم الأفضدمسم ٗ چگگ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳڱچ القنل  لنلسَّ  

 .٘رأانً 
الّاحىدنع  قنل أبال حاننَّ )عدبسسم الالبخسدم امدس  دركسم مدن حضدسم اماد  مدن ال ىدبا  اللدال ذكدرالا ار 

 .ٙإلاسم الم ثمالا من أمر ب  من مالاىنة المىنكان(
القددنلالاَّ إّن ال الىددط اكددالن فددي الحدد" الاللدددل، الالالىددط محركددةَّ المل دددل، اقددنلَّ )روددلا الىددط(، أءَّ 

 .ٚحىن
الاللمددم  -الوددنر أاضددًن فددي ملعددس )الالىدداط(، أءَّ الم الىددط بددان الم خنوددمان، الالم الىددطَّ المل دددل

 ٛايالىط، أءَّ الحكمة الالىطس(
الذكدددر المدددنرالدء فدددي  سىدددارأل لمسظدددة )الىدددطًن( ااادددة، أء )الخادددنر، الالالىدددط مدددن ال الىدددط فدددي     

 ايمالر، يّن المىممان  الىطالا في الدان فس جم أجل غمال فا ، الال جم 
 .ٜأجل  قوار فا ، الالالىط جال اللدل، يّن اللدل الىط بان الزاندة الالعقونن (

. الونر من ملنعي لسظة )الىطًن(  اااة، أّن العسنىدة ٔ)ايمالرأالىطسن(الفي الحداث الشرافَّ )خار 
العسنىة الاللزة الالخانر من لالازم الالىطاة، الالالىط جال اللدل الاالى قنمة بان خمقدان ذمامدان فاسمدن 

                                                 

 .ٖٗٔ( ىالرة البقرة، آاة/ٕ)
( أقددرب المددالارد فددي فوددا  اللرباددة الالشددالاردَّ اللسمددة ىددلاد الخددالرء الشددر ال ي المبعددنعي، دار ايىددرة لمطبناددة ٖ)

الالوددالأل الالعظددن ر يلسددنظ ك ددنب ار اللزاددز، يبددي ابددد ار الحىددان بددن محمددد . ٘ٙٚ/٘جددد(، ٙٔٗٔ، )ٔالالعشددر، ط
الدامغنعي، حقق  القدم ل َّ محمد حىن أبال اللزم الزفا ي، بنحث بونملة أم القدرع بمكدة المكرمدة )ىدنبقًن(، القدنجرة، 

 .ٜٕٚ/ٕم(، ٖٕٓٓ -جدٕٗٗٔ)
جددد(، حقا" ىددنلم ٔٚٙعوددنرء القرطبددي، )ت ىددعة ( الوددنم  يحكددنم القددرآن، يبددي ابددد ار محمددد بددن أحمددد ايٗ)

 م.ٗٓٔ/ٔم(، ٕٓٓٓ-جدٕٓٗٔ، )ٔموطسس البدرء، دار الك ب اللمماة، بارالت، ط
 .ٕٛىالرة القمم، اااة/  (6)

 .ٗٓٔ/ٔاعظرَّ الونم  يحكنم القرآنَّ  (7)

 .ٖٓٔ/ٛالبحر المحاط، يبي حاننَّ  (8)

 .٘ٙٚ/٘اعظرَّ أقرب المالارد لمشر العيَّ  (2)

 .ٙٙٚ-٘ٙٚ/٘اعظرَّ المودر عسى َّ  (2)

العكت الاللاالن  سىار المنالردء، يبي الحىن امدي بدن محمدد المدنالردء البودرء، راولد  الامد" اماد  الىداد بدن  2
 .ٜٜٔ/ٔابد المقوالد بن ابد الرحام، دار الك ب اللمماة، بارالت، لبعنن، 



    
 

 

4543 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكليت العلوم اإلسالهيت  

 والفكراحملور الرابع 0 العقيدة والدعوة 
 شباب األهت والوسطيت الفكريت 

إفراط ال سراط كنلشوناة بان الوبن الال سالر الاللدالدة بدان الرحمدة الالقىدنالة، الالالىدط ملعدنأل الخادنر، 
بودددداغة المددددذكر يّعدددد  اىددددم ونمددددد فسددددال لومددددالدأل اىدددد الء فادددد  ال ددددذكار  الالضددددلت )ايمددددة بالىددددط(

 .ٕالال أعاث
ْىط الجال اىدم لممكدنن الدذء  ىد الء  القنل الكسالء في  لراف الالىطاة اوطسحًنَّ )الالىطاة من الالي

 .ٖإلا  المىنحنت في كلم شير، ثم اى لار لمخونل المحمالدة لالقالاسن بان طرفي إفراط ال سراط(
العي م بناددان ادن طرفدي اهفدراط فدي كدلم ايمدالر  ٗ.چڤ  ڤ  ڤڤ   چقنل  لنلسَّ 

 .(٘)الال سراط
الالالىددطاة جددي مددعسال ايمددة اهىددسماة فددي ومادد  اا قندا سددن الابندا سددن  ال شددرالن سن، إذ جددي أجددم 
الركن ز الالدان م اللنمة هىسمعن الحعاف الجي أاللس ايىس الحقاقادة الشنخودة ال دي أظسرجدن رب 

دااي لاخرج العنس من ظممنت الوالر الالسىند إلس عالر اهىسم الد اللنلمان امس اد عباعن الكرام 
 إلس االا دال الالقىط العبذ السرقة الالبغضنر.

خطًن بادأل، ثّم قنلَّ )جذا ىبال ار مى قامًن(، ثم خّط  قنلَّ خّط رىالل ار  الان ابن مىلالد 
. ثدّم قدرأَّ (ٙ)ان اماع  الشمنل ، ثم قنلَّ )جذأل الىبل، لاس معسن ىبال إال اما  شداطننا ادداال إلاد (

. فنلوددددراط المىدددد قام، جددددال الخددددط الالىددددط (ٚ)چڇ  ڇ  ڍ   ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ
 .(ٛ)بان الخطالط ايخرع ان الامان الان الشمنل

                                                                                                                                            

جددد(، دار الك ددب اللمماددة، ٕٙٔٔ)ت كشددف الخسددنر المزاددل اهلبددنس، إىددمناال بددن محمددد اللومددالعي الوراحددي،  3
 (.ٜٕٕٓ، رقم الحداث )ٕٙٓٔ/ٕم(،  حقا" ابد القندر البغدادء، ٜٜٔٔ-جدٔٔٗٔبارالت، )

اعظددرَّ  سىددار ال حراددر الال عددالار، لدمددنم محمددد الطددنجر بددن انشددالر، الدددار ال العىدداة لمعشددر، الدددار الومنجاراددة  4
 .ٕٓ-ٗٔ/ٕلمعشر، 

-جدٜٗٓٔسرال" المغالاة، يبي أاالب بن مالىس الحىان الكسالء، )الكمانت، ملوم في الموطمحنت الال 5
م(، قنبمة امس عىخة خطاة الأادأل لمطب  الالض  فسنرى  د. ادعنن درالاش، المحمد المورء، مؤىىة ٖٛٙٔ

 ٖٛٙم(/ ٜٜٛٔ-جدٜٔٗٔ، )ٕالرىنلة لمطبناة، ط
  .ٖٗٔىالرة البقرة، آاة/ 6
 .٘ٔ-ٗٔ/ٕ( اعظرَّ ال حرار الال عالار، ٘)
(، المىدددعد، أحمدددد بدددن حعبدددل، بادددرالت، دار السكدددر، ٖٚٗٗ(، )ٕٗٔٗأحمدددد فدددي مىدددعدأل فدددي مالضدددلان )( رالاأل ٙ)
(، الودحح  الالافقد  ٜٖٕم(، القنل الشاخ شنكرَّ إىعندأل وحا ، الرالاأل الحنكم في المى درك من طراقان )ٜٜٗٔ)

 ، الوحح  أاضًن الرالاأل العىن ي أاضًن كمن ذكر ابن كثار.ٖٛٔ/ٕالذجبيَّ 
 .ٖ٘ٔاااة/ ( ىالرة ايعلنمَّٚ)
، ٔ( اعظددرَّ مخ وددر  سىددار القددرآن اللظددام، المىددمس امدددة ال سىددار الحددنفظ ابددن كثاددر، دار الالفددنر، موددر، طٛ)
 .ٖٖٙ/ٔم(، ٖٕٓٓ-جدٕٗٗٔ)
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القددنلالاَّ إّن ال الىددط اكددالن فددي الحدد" الاللدددل، الالالىددط محركددةَّ المل دددل، اقددنلَّ )روددل الىيددط( أءَّ 
الوددنر أاضددًن فددي ملعددس )الالىدداط( أءَّ الم الىددط بددان الم خنوددمان، الالم الىددطَّ المل دددل،  (ٔ)حىددن

 .(ٕ)ط، أءَّ الحكمة الالىطسالاللمم ايالى
ىيدط( دالن غادرأل مدن ايلسدنظ  فنلىرُّ إذًا في اخ انر القرآن الكرام الالوس  لألمدة اهىدسماة بمسدظ )الالي
المقنربة ل  جال اى مرار الىان" فدي بادنن جالادة ايمدة لدىدسم الىدمالكسن طراد" الخادر فدي اا ددالسن 

ْىدط(  ددّل امدس العمودف فدي وماد  ايشدانر المندادة المعد   الالىطا سن إذ كمن جال الاضد  أّن مدندة )الي
ىيدط ال دي  ىيط لكثادر مدن الملدنعي )المحىالىدة( الملعالادة، المدن ايلسدنظ المقنربدة لمالي اى لار لسظ الالي

 ىأذكرجن فامن امي الار أامم.
)رحمدد  ار( فددي لسددظ )الىددطًن( اااددة، إّن ايمددة الالىددط جددي  ال ددي  شددسد امددس  (ٖ)اددذكر ىدداد قطددب
ال قدددام بادددعسم اللددددل، الالقىدددط، ال ضددد  المدددالازان الالقدددام ال بددددء فددداسم الدددرأء المل مدددد العدددنس ومالدددًن، 

ال حكم بان ايمم، الالىطاة ايمة اهىسماة في ال والر الاالا قند فس  غمال في ال ورد الرالحي الال 
في االر كنس المندء، أءَّ ال إفراط الال  سراط، الالىطاة ايمة اهىسماة في ال عظام الال عىا" فدس 

ع الحانة كمسن لممشدنار الالضدمن ر الال  دداسن كدذلك لم شدرا  الال أدادب، إّعمدن  رفد  ضدمن ر البشدر  د
 بنل الوا  الال سذاب ال كسل عظنم المو م  بنل شرا .

الالبددد يبعددنر ايمددة اهىددسماة أن اكالعددالا امددس اطددسع الاىدد  بن ونجددنت السكددر اهىددسمي الملنوددر 
الغربي بمسنجام  المى مدة بلض أوداللسن مدن ايدادنن  ال طالرأل ،من أول أن ال زحف مبندئ السكر

 الالثعاة القدامة كنلاالعنعاة الالرالمنعاة.
كذلك البد لمسكرء الاممنر ايمة اهىسماة ، من اى مسنم معظالمة اهىسم حالل الكالن الالحانة 
 الملنلوة المى ودات ال ي طرأت امس ايمة ع اوة لمغزال الثقنفي الالسكرء الغربي ،إضنفة إلس

المنكعة االاسماة الضخمة المقرالرة الالمىمالاة ال ي بدأت  غزالعن في باال عن المو ملن عن 
ال وملن عن فكنن البد من إحداث عسضة في كل مونالت الحانة بدرًا ،في الىانىة الاالق وند 

 الاالو منع م  اهلمنم بنلمى ودات الالدراىنت الحداثة ال ي ىبق عن في اللنلم الغربي ،يع  لم الد
اكسي لممالاوسة االدانر بنيفضماة الالخاراة لالحدجن إذا لم ع ودع لممالاوسة الالحالار الاهقعنع 

                                                 

 .٘ٙٚ/٘( اعظرَّ أقرب المالارد لمشر العي، ٔ)
 .ٙٙٚ-٘ٙٚ/٘( اعظرَّ المودر عسى ، ٕ)
 م(.ٕٗٓٓ-جدٕ٘ٗٔ، القنجرة، )ٔر الشرال"، ط( اعظرَّ المزاد، ب ورف، في ظسل القرآن، ىاد قطب، داٖ)
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ال أاندة  لبعنر المعظالمة اهىسماة ،الف" ايىنلاب ال ربالاة الايبحنث العسىاة الالبرموانت المغالاة
 .    الثقة يبعنر ايمة

 والدواء(المطمب الثاني: وسطية األمة اإلسالمية بين )الداء 
إّن مددن  شددخاص الوددلالبنت ال ددي  ل ددرء أفكددنر بلدددض العددنس مددن أم عددن اهىددسماة جددال إامدددنعسم 
ب سر" ايمة إامنعًن ونزمًن، الال أا قد ذلك وحاحًن، فدلال بلض ايخالة امس ذلك مثًس من ونر فدي 

د بعددددي . ح دددس إذا مددددّر بمىدددو(ٔ)أقبدددل ذات اددددالمف مدددن اللنلاددددة الحدددداث الشدددرافَّ )أّن رىددددالل ار 
َّ ىددألُت ملنالاددة، دخددل فركدد  فادد  ركل ان،الوددماعن ملدد  الداددن ربدد  طددالاًس ثددّم اعوددرف إلاعددن فقددنل 

. فأاطنعاسدن، الىدأل   أْن الاسمدك أم دي بدنلغر" فأاطنعاسدن، الىدأل   (ٕ)ربي أْن ال اسمك أم دي بنلىهدعية
 .(ٖ)أْن ال اولل بأىسم باعسم فمعلعاسن(

جددذأل ايمددة باعسددن، أءَّ أْن ا ددرك جددذا  (ٗ)أْن اكددالن بددأس فددنيمر الالاضدد  فددي الحددداث الشددراف جددال
 ايمر ابر ايزمنن الأقدار الىعة اهلساة الم مثمة في ايىبنب الالمىببنت.

لقاللدد  ( ٘)الجددذا الحددداث الشددراف فددي اح مددنل بددأس ايمددة قددد ذكددرأل الباضددنالء )رحمدد  ار( فددي  سىددارأل
﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ چ لددددددددددددددددنلسَّ 

. أءَّ )اولمكددم فرقددًن م حددزبان اقن ددل بلضددكم بلضددًن فدداخمطكم م حددزبان امددس أجددالارف (ٙ) چ﮼﮺  ﮻
 .(ٚ)ش س فاعشب الق نل باعكم(

                                                 

( اللنلاةَّ  طم" امس أامس القعنة، الجي من فال" عود إلس أرض  سنمدة إلدس مدن الرار مكدة القدرع بظدنجر المداعدة، ٔ)
 القنمالس المحاط، ت لمسارالز آبندء، بنب الالاال الالانر فول اللان.

جعدن أءَّ القحدط الالوددب )الالوددب ضدد الخودب(  ( الّىعيةَّ اللنم ال وم  امس ىعالن الىعسنت الىعالات الملعنجدنٕ)
مددن ايراضددي ال ددأ ي بملعددس الموناددنت ال ددي  سمددك بسددن ايمددم، الجددي ىددعالات اشدد دت امددس أجددل المداعددة، القددنمالس 

 المحاط، لمسارالز آبندء، بنب السنر فول الىان.
رمي، البىدد ي، )ت ( وددحا  ابددن حبددنن، محمددد بددن حبددنن بددن أحمددد بددن ملددنذ بددن ملبددد ال مامددي، أبددال حددن م الددداٖ)

 (، مودر الك نبَّ مالق  ونم  الحداث ٖٓٙٚجد(، رقم الحداث )ٖٗ٘
http://www.alsunnah.com 

 (.ٖٓٙٚرقم الحداث )
ايودسسنعيَّ ( البأسَّ المكرالأل، الالسقر، الالشدة في الحرب الالدجنر، اعظرَّ المسردات في غرادب القدرآن، لمراغدب ٗ)

 . الالقنمالس المحاط لسارالز آبندء، بنب الىان فول البنر.ٗٗ
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔ( اعظرَّ مخ ور  سىار ابن كثارَّ ٘)
 .٘ٙ( ىالرة ايعلنمَّ اااة/ٙ)
 .ٖٚٔ/ٔت(،-جد(، )بٜٔٚ( أعالار ال عزال في أىرار ال أالال، لمباضنالء، عنور الدان أبي ىلاد )ت ٚ

http://www.alsunnah.com/
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جذا جدال  شدخاص الددار، الّالداكم الددالار بإذعد   لدنلسَّ ال عب لدد ادن  الفاد" ار لمودن ر ايمدم، لكدن 
بادددجن أمرجددن فسددي المنلكددة الشخودداة لددذا سن العسىددسن فمددم الحددّل ايمثددل جددال باددد ايمددة اهىددسماة إذ 

 ُ وبر امس شيرف رغمًن اعسن، فإْن أطنات ار في الىطا سن الاا دالسن بلدم الشقن".
ادددذكر ار  لدددنلس فدددي جدددذا الدددعّص الكدددرام دادددالًة قالادددًة لدددرصم ودددسالف المىدددممان، الاو مدددناسم امدددس 

كاددد ايادددار لدىددسم، بنر دددادجم امددس أاقددنبسم ال الحاددد العبددذ السرقددة، المحددذرًا فددي الالقددت عسىدد  مددن 
إلدددس الكسددددر بلددددد اهامددددنن، الال مىددددك بحبددددل ار أىدددنس اال حددددند الالالحدددددة الال ومدددد  بددددان المىددددممان، 

 .(ٔ)ال ذكر سم بعلمة ايخالة اهامنعاة بلد الونجماة
 ادددن البمدددن أّن السددددف ايىنىدددي الالعبادددل لألمدددة جدددال الدددداالة إلدددس خارادددة اهىدددسم الال اكدددالن ذلدددك إال

طرا" )الالىطاة( العبذ الطن ساة الاللعوراة كمن جال الاق  اللرا"  حت االح سل البغاض الدذء أراد 
أْن اس ددت شددمل ، لكدددن جاسددنت فقدددد بطددل كاددد المل ددددء البدددأت اروددد  جددال المددن ملددد  امددس اقباددد  
القسقدددرء، الجدددذا جدددال شدددأن المعدددنفقان الالمل ددددان فبالحددددة المىدددممان ال وملسدددم امدددس الحددد" الاهامدددنن 

حا  الشدددنخص بنالا ددددال الالالىددطاة القطددد  الطراددد" أمددنم أجدددل الغمدددال الاالعحددسل ىدددالف  بدددالر الودد
ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ چ:بنلسشل أادة محناللدة لغدرس السرقدة بدان أمدة اهىدسم قدنل  لدنلس

 (ٕ)چىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
 المبحث الثاني
 الغمو واالنحالل

 المطمب األول: تعريف الغمّو لغًة واصطالحاً 
قنل ابُن فنرس في الغمدالَّ )الغدان الالدسم الالحدرف المل دل( أودلا ودحا ا فدي ايمدر اددّل لغًة:الغمّو 

. المن ذلك اقنل غيس الروُل في ايمدِر ُغمُدالهًاَّ إذا ودنالزي حددهألُ  . كمدن قدنل (ٖ)امس ار سنِع المونالزِة قْدرف
فددددي أمددددر الدددددان  أءَّ اددددن ملشددددر ايعوددددنر ال   وددددنالزا الحددددده (ٗ)چٻ  ٻ  ٻ  پچ  لددددنلسَّ 

                                                 

 .ٖٗٓ/ٔ ( اعظرَّ مخ ور  سىار ابن كثارَّٔ
 .ٚٔ( ىالرة الرادَّ اااة/ٕ)
 .ٜٚٙ( ملوم مقنااس المغة،/ٖ)
 .ٔٚٔ( ىالرة العىنرَّ آاة/ٗ)
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الفي الحداثَّ "إادنكم الالغمداّل فدي الددان، فإّعمدن جمدك مدن (ٔ)المىا  الاّدانِر إلالجا   فإفراطكم في شأن
 .(ٕ)كنن قبمكم بنلغمالم في الدان"

ارف  ابن  اماةرحم  ار ،الغمال مونالزة الحد ،مونالزة بدأن ادزداد فدي الشدير فدي الغمو اصطالحا :.
 .(ٖ)" العحال ذلك حدأل أال في ذم  امس من اى ح

ڎڈ  چ الضنبط الغمال جال  لدء من أمر ار ب ، الجال الطغانن الذء عسس اع  في قالل   لدنلسَّ 

 .(ٗ)چڈ  ژ  ژ  ڑ
البذلك عود أن الغمال جال اهفراط الال ونالز في ايمالر ممن االق  اهعىنن في ضعك الضدا" الاولمد  

عسدرة القدد  دؤدء إلدس الكراجادة البنل دنلي  غار قندر امس ال أقمم الال سنجم م  أبعنر مو مل  ماللددًا لداد 
ظمم ااخران الال ونالز اماسم .البذلك عود أن الطغانن لداس حنلدة خنودة بنلحكدنم اعددمن اودالرالن 

 امس ايمة بل قد االود في السرد اعدمن اطغس امس ااخران ىالار كنعالا أفرادا أم ومنانت .
 (5المطمب الثاني: أسباب االنحالل)

 أىبنب االعحسل البد من  لراف االعحسل لغًة الاوطسحًن.قبل أْن عخالض في 
ًس الحمالاًل، إذن أوم  من العزالل  .(ٙ)فنالعحسل لغًةَّ أوم  من حّل ايِحلُّ حي

، أء اعدددزل، الاقدددنل، حدددله اللقددددة (ٚ)چڑژژ  ڑچثدددّم اىددد لار لحدددّل ايمدددالر لقاللددد   لدددنلسَّ 
 .(ٔ)ف حسن )فنعحمت(

                                                 

( اعظدددرَّ فددد   القددددار الودددنم  بدددان فّعدددي الرالاادددة الالدراادددة مدددن امدددم ال سىدددار،  دددألاف محمدددد بدددن امدددي بدددن محمدددد ٔ)
الالفنر، المعوالرة، دار ابن حزم، جد(، حقق  الخّرج أحنداث  الدك الر ابد الرحمن امارة، دار ٕٓ٘ٔالشالكنعي، )ت 

 .ٓ٘ٛ/ٔ، ٖم(، طٕ٘٘ٓ-جدٕٙٗٔبارالت، )
( المى درك امس الوحاحان، أبال ابد ار الحنكم محمد بن ابد ار بن محمد بن حمدالاة بن علدام بدن الحكدم، ٕ)

 جد(، مودر الك نبَّ مالق  ونم  الحداث٘ٓٗالضبانلطسمنعي، العاىنبالرء، )ت 
http://www.alsunnah.com 

 (.ٗٙٙٔرقم الحداث )
( اق ضنر الوراط المى قام ،لمشاخ أحمد بن ابد الىسم بن  اماة الحراعي ،  حقا" د.عنور ابد الكرام اللقل ٖ)

 .(.ٜٕٛجد ،/ ٗٓٗٔ)ٔ،ط
 .ٔٛ( ىالرة ط ، آاة/ ٗ)
الال انرات الالحركنت الملنودرة، د. محمدد المس دي، امدنن، دار ( اعظرَّ المزاد، إظسنر الح" في ايدانن الالسر" ٘)

 .ٜٚٔ-ٚٚٔم(،/ ٕٗٓٓاهىرار، )
 ( اعظرَّ القنمالس المحاط لمسارالز آبندء، بنب السم، فول الحنر.ٙ)
 .ٔٛ( ىالرة ط َّ آاة/ٚ)

http://www.alsunnah.com/
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كهددب إعمددن اكددالن إلددس مددن معدد  ال ركاددب  أمددن االعحددسل اوددطسحًنَّ فسددال بطددسن الوددالرة الاعحددسل الُمري
. مدددن جدددذا ال لرادددف لسعحدددسل الدددرف المقودددالد بمسسالمددد ، الجدددال االعحدددسل فدددي (ٕ)بدددبطسن ودددالر  

الشخواة، أال في مومالاة أفراد، أال في مو مد  مدن المو ملدنت، كمدن رأاعدن فدي ايدادنن الىدمنالاة 
المو ملددددنت بددددذلك الدددددار الخطددددر، الا ددددرك السددددرد، أال ال ددددي ُحرفددددت، الايداددددنن الالضددددلاة، ف ودددداب 

المو مدد ، يوددالِل  ايوددامة، أال للقاد ددِ ، أال لمرمدددالز الددذان عددالرالا ايرض، الاالل وددنر إلددس غادددرجم 
ممددن الاشددالن فددي مو ملددنت أوددابت بددنالعحسل، فاقمدددجم فددي اددندا سم ال قنلادددجم الجددذا ممددن حددذرعن 

 . (ٖ)مع  اهىسم
كىدددب الشدددبنب المىدددممان ،الّاغدددرا سم بدددبلض المغرادددنت المنلادددة ،لاددد م الاركدددز دادددنة االعحدددسل إلدددس 

 ساأجم عسىان بنالا ددار امدس المقدىدنت اهىدسماة ،ال عشدأ أفكدنر االعحدسل اعدد مدن الاممدك السكدر 
الداعي الذء احوع  من جدذأل ال ادنرات المغرضدة فربمدن   رادرع فدي با دنت ملرالفدة بدنلخالار السكدرء 

امددة أوددب  ملرالفددن لدددع الومادد  الجددال محناللددة  جدددم الدددان اهىددسمي ،ان جدددف جددذأل ايفكددنر السد
ال قالاض المو م ، ال الا م ذلك إال ادن طراد" اعغمدنس العدنس فدي الممدذات الالشدسالات بدس ضدنبط 
،الّاىقنط السرا ض. الان الوساالعاة اللنلماة جي رأس بث أفكدنر االعحدسل فدي المو ملدنت البشدراة 

ل  قدالاض العسضدة اهىدسماة، فسدم الممدالن أن عسدنا سم ىد كالن ،البنلذات اهىدسماة معسدن ،مدن أود
ال دي  لدد الطراد" الىدالء لمالودالل إلدس  اعدمن  دعسض ايمدة ال قدالع شدالك سن فدي ظدل الالىدطاة 

 بر ايمنن . 
 المطمب الثالث: الغمو واالنحالل في األديان

الالد  نراخ "الغمال الاالعحسل"، إلس أجل ايدانن ال ي ىدبقت اهىدسم، ىدالار أكنعدت أدانعدًن ىدمنالاًة، 
ثددّم اعحرفددت كنلاسالداددة الالمىدداحاة، أم أداددنن الضددلاة، القددد ارفددت كمسددن "بددنلغمال الاالعحسل"،الاددأ ي 

ًة إلدس الاسالد في مقدمة من ارف بنلغمال  الاغ ونب "أرض المىممان" فدي فمىدطان المح مدة إضدنف
الموددنزر الالحشدداة بددان آالعددة الأخددرع، أالضدد  دلاددل امددس غمددال الاسددالد، ال لعدد سم، إضددنفًة إلددس "الغمددال 
الداعي" مثممن جال ملرالف انلماًن،الىدأك سي ،بقدالل ال ممدالد َّ)اق دل الودنل  مدن غادر اهىدرا اماان ، 

                                                                                                                                            

 ( مخ نر الوحنح، لمحمد بن أبي بكر الرازء، )مندة حمل(.ٛ)
رب العبددي بددن ابددد رب الرىددالل ايحمددد، دار الك ددب اللمماددة، باددرالت،  ( اعظددرَّ دىدد الر اللممددنر، القنضددي ابدددٔ)

 .ٖٖٔ/ٔم(، ٕٓٓٓ-جدٕٔٗٔ، )ٔلبعنن، ط
 ( اعظر مالق  في اهع رعت ب ورف ٕ)
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اسدن يعد  المحرم امس الاسالد أن اعوي أحد من بنقي ايمم من السدسك أال اخرود  مدن حقدال" اقد  ف
 (ٔ)بذلك اكالن حسظ حانة الالثعاان (

أمددن فددي مىددألة "االعحددسل" فددإّعسم فددي ااددد بلددض أااددندجم اقالمددالن بوددع  أكددالاخف مددن ايشددونر فددي 
الخددسر  ددداس "ىددالكن" الاشددربالن داخمسددن "الخمددر"، الاغعددالن الارقوددالن، ثددّم اقالمددالن بددأدار الىددبنحة 

 .(ٕ)الومنااة روناًل العىنرً 
المىاحاة، فإّن "الغمال الاالعحسل" اعدجم الاض  ال لدبس فاد ، فدإّن او مدناسم فدي مداعدة أمن الدانعة 
م(، الّااسن مرىالم "ماسعال"، حاث ادت الدانعة الماىدحاة امدس "أىدنس ال ثمادث" ٕٖ٘عاقاة ىعة )

داعددددًن رىددددماًن لمداللددددة "الرالمنعاددددة" الحوددددل ذلددددك "لغمددددالجم" فددددي داددددعسم، ثددددم  لددددنممسم مدددد  المالحدددددان 
، كآباالن، الباللص الىماىنطاالآراالس، بنلحداد الالعنر، ثم ع ال ان ذلك "الغمال" الحرالب المىاحاان

الومابباة  ال ي دامت "قرعًن العاسًن" الّاذا ف حعن ممسنت ال نراخ الودعن العونرع قدد بمغدال مع سدس الظمدم 
الاالضدددطسند لمدددن جدددال  حدددت حكمسدددم الىدددمطنعسم مدددن أجدددل ايدادددنن ايخدددرع مدددن قددد مسم ال دددرحامسم 

جم الكنعددت أامددنلسم االع قنماددة ىانىددة ثنب ددة  ىدد سدف مىدد  خوددالمسم فقددد ار كبددالا أفظدد  الاضددطسند
لمددفنع اعسدن إذ  سدنالض الالداسم آعدذاك ،اف خدنر الداللدة  (ٖ)المونزر البشراة ،اعدمن  خنذل اللبادداالن

ب أمان عون   م  حرىد  الخدنص ال درك المداعدة لمودماباان الاثدالن فاسدن فىدندا ،بلدد أن دافد  اعسدن 
 ن جزاس ،ذرا لمرمند في اللاالن .دفنا

الجددذا عددص مددن قنلدد )القس ،رامالعددد ( الجددال شددنجد ااددنن مددن العوددنرع َّ)الشددنجدعن أشددانر اوابددة .إذ 
قطلدددت رؤالس اددددد كبادددر مدددن المىدددممان ،الق دددل غادددرجم رمادددن بنلىدددسنم .أال أرغمدددالا امدددس أن امقدددالا 

عنر،الكعددت  ددرع فدددي بأعسىددسم مددن فدددال" ايبددراج ،الظددل بلضدددسم الددذب ادددة أادددنم ،ثددم احددر" فدددي ال

                                                 

موطسس الزرقنر ،دار الزرقنر ( اعظر الكعز المروالد في قالااد ال ممالد د. رومةد.االىف عور ار ،قدم ل  ٔ)
 ٜٓم/ٜٚٛٔجد ٛٓٗٔ، ٔدمش" ،ط

( اعظددددرَّ المزاددددد، ب وددددرف، مالىددددالاة ايداددددنن الالمل قدددددات القدامددددة،  ددددألاف ابددددد الددددرزا" محاددددي وددددسل، دار ٕ)
. الاعظرَّ مالىدالاة الاسدالد الالاسالدادة الالودساالعاة، ابدد الالجدنب المىدارء، ٚٚٔم(،/ ٕٕٓٓ-جد  ٕٕٗٔالمعنجال، )

 .ٖٛم(،/ ٕٗٓٓدار الشرال"، )
مؤىس داللة السنطمان اللمالاان بنلمغرب ،اللد بنلكالفة أال ىمماة ٕٛٚ_ٜٖٗ:( عىب  الس ...اللباداالنٖ)

)بىالراة(،ارىل ابالأل الدانة ،الأاظمسم ابال ابد ار الحىن المشسالر ،فمسدالا ل  بالة المغرب حنالل ام سك مور 
ىعة ،اعظر المزاد المالىالاة ٕٗمنت بلد أن حكم  م( ،الا خذجن قناد  ٜ٘ٔفمم اظسر،اخ مط مداعة المسداة )

 .ٙٛٔٔ/ٕاللرباة الماىرة ،
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الشالارع أكالام الرؤالس الايادء الايرودل الايقددام ،الكدنن اهعىدنن أاعمدن ىدنر فدال" اىدار بدان وثدث 
الرونل الالخانل

(ٔ ). 
أمددن الاسددالد فددإعسم فددرال إلددس ملبدددجم الكبار،غاددر أن  قددرر إلقددنر القددبض امدداسم بحوددة إعسددم ىددنادالا 

الاسدددالد بداخمددد  مودددراسم  يعدددنر فدددي الملبدددد اللقدددال االمىدددممان فمدددم  أخدددذجم الرحمدددة الالرأفدددة ،فأشدددلمال 
مح ددرقان ،ال ركددت مذبحددة باددت المقدددس أثددرا اماقددن فددي ومادد  اللددنلم ،لدداس ملرالفددن بنلضددبط ادددد 

 .( ٕ)ضحنانجن ،غار أعسن أدت إلس خمال المداعة من ىكنعسن المىممان الالاسالد 
فنلمقودددالد أن اع بددد  الطدددرف ااخدددر الملدددنرض لألمدددة اهىدددسماة  (ٖ)فلعددددمن عدددداال إلدددس الالىدددطاة 

بثقنف سدددن الاقادددد سن ، فدددنلسر" شنىددد  بدددان دخدددالل الودددماباان جدددذأل المداعدددة المقدىدددة لددددع المىدددممان 
 الالمىاحاان الالاسالد البان دخالل القن د المىمم وسح الدان اياالبي رحم  ار 

العحدل  حدت مظمدة الالىدطاة فدي اهىدسم أرالع ادنش العودنرع الالاسدالد الكدل  دأمن في ايعدلس، فق
وددالر ال ىددنم  الالمحبددة اللكددن اعدددمن اىدد اللس العوددنرع الحنقدددان ، الحقددالا بنلمىددممان ضددرالبن مددن 

 ددم إوددسر ألددالف المىددممان  ٓٔٙٔالٜٔٙٓايذع الالظمددم الالقسددر الالوددالر الاللدددالان البددان اددنم 
 من أىبنعان بلد أن أغرقالا بدمسم أرضسن .

الال زالت المىاحاة الابر الكثار (ٗ)اعدجم، فملرالف لدع وما  المو ملنت البشراةأمن االعحسل   
مدددن مؤىىدددن سن اللممادددة كنلاىدددالاان ،مدددن الضددد  قادددالد ودددنرمة ال اللقالبدددنت ال دددي اسرضدددالعسن امدددس 
الطسب ،كالعسم بذلك ارادالن إاداد القدندة الدذان اىداطرالن امدس المو مد  ،لا مكعدالا مدن االىد سندة 

الغمدددال الاللقالبدددنت ال دددي اسرضدددالعسن امدددس الطدددسب ال دددي  قضدددي امدددس اهرادة  مدددن عسدددالذجم ،أال إن
 . (٘)إال مظنجر خدااة من الطناة الالعظنم رالاللزامة الال  ثم

أمدن إذا بحثعدن ادن الحضدنرة السعدادة الال دي  لدّد مدن ضدمن الحضدنرات القدامدة ، فدإّن ظدنجرة "الغمدال 
ار ابدندة "الاالودن"، الجدال أدار "الودسة"، الاالعحسل" كنن من ضمن اقن دجم فبأء شير امكدن  سىد

                                                 

جد  ٛٓٗٔ( اعظر المزاد قوة الحضنرة ،الل داالراعت ، رومة ،محمد بدران دار السكر ،بارالت ، العس ،)ٔ
 .ٕ٘/٘ٔم(جٜٛٛٔ

م ٕٓٓٓجد  ٕٙٗٔ( اعظر المزاد الالىطاة في القران الكرام ،د.امي محمد الوسبي ،دار الملرفة بارالت ، ٕ)
/ٔٓٙ 
( اعظر قوة االضطسند الداعي في المىاحاة الاالىسم ،د. الفا" الطالال ،طبلة دار الثقنفة االىكعدراة ٖ)
 .ٕٚ_ ٔٚم(،ٜٚٗٔجد  ٖٙٙٔ،)
. الاعظدددرَّ ٕ٘-ٓ٘م(/ ٜ٘ٚٔ، )ٕ( اعظددرَّ المزادددد، لمحدددنت مدددن  دددنراخ اللدددنلم، ودددالاجر الل عسدددرال، بادددرالت، طٗ)

 .٘ٚم(/ٖٜٚٔاحاة، د. أحمد شمبي، )ب ورف، مقنرعة ايدانن المى
 ٕٛٛ/ٔ( اعظر المالىالاة اللرباة الماىرة ٘)
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امس لالح مدن الخشدب  غدرس فاد  المىدنمار، الاكدالن الشدكل الحدند معسدن فدي ايامس،كدذلك الالقدالف 
معكالىددن االعحعددنر ال لمادد" الادددان جددذأل ايامددنل قددد  ىدد مر للقددالد ارافقسددن أمددالر وددلبة ودددا لمغناددة 

 (ٔ)،معسن الض  المنر أمنمة ،الالبقنر في حنلة الظمأ
الامس الرغم من أن السدف من جذأل الرانضة جال الالوالل إلس الحقاقة ،إال أن  ظسر أحانعدن لمقدن م 

(،ان جدذأل ايمدالر  حدالل دالن الودالل  لمكمدنل yougiبسن اى دراج ،حىب زامسم ،الال قد الاالغي )
 ،الا س" كثارا أن  ظسر مع  أامنل خنرقة لملندة دالن أن ام ست الاسن بل الالار لسن أجماة .

ن أمثمة ذلك ىكالن الدم في اللرال" امس إثر ال مراعنت الشنقة ايمر الذء اؤدء الس اعخسنض الم
امماددة ال ددعسس ،حاددث اك سددي الاددالغي بلدددأل شددسقنت طامددة الىددعة ،الادد م أاضددن ابددر الاالغددن الدد حكم 
بددنلعبض الىددن ر ايامددنل الحان ادددة لمبدددن ،فددي وماددد  جددذأل الحددنالت اخ دددنر الوىددم أىددنلاب أخدددرع 

ل حاددن ،القددد ا سدد" أن ادددفن الاددالغي حاددن لمدددة ىدد ة أشددسر ،ثددم اعددبش قبددرأل الاخددرج معدد  ودادددة الاظدد
،ف لالد إلاة الحانة بمورد أن اأخذ شساقن الاحدا ،كمن اعىدب لبلضدسم قنبمادنت أخدرع مثدل الد خمص 
مددن الونذباددة ايرضدداة ،أال إاقددنف قطددنر م حددرك ،أال قنبماددة غمددي المددنر بإلقددنر عظددرة الاحدددة امادد  

 (ٕ).الغار ذلك
القد قنم اممنر الغرب بإخضنع أوحنب الاالغن ل ونرب انلا  م عالادة أثب دالا خسلسدن الاقلادة بلدض 

قنمت  برالس.الفي جذا اهطنر  شكمت جا ة امماة بر نىة الدك الر  مايامنل ال ي  طرأ اماس
 .(ٖ)بإورار  حقاقنت ال ونرب ،العشرت من اع ست إلا  من ع ن ال 

انعة السعدالىاة ،ال الحرامة الخنروة ان السطرة اهعىنعاة ،عود مقنبل اعد دراى عن لسذا الغمال في الد
 إىددسم أبددندذلددك شددب  اعحددسل اعددد أدا سددم مراىددام الحددال امددس عسددر الكددعال البنلددذات فددي مداعددة 

حاث اخ مط الرونل الالعىنر في الىانحة الومنااة ،الجي قرابدة مدن الىدانحة الومناادة فدي الدانعدة 
 الاسالداة ،حاث اقالمالن عسس المراىام بلد أدار مسمة الحال ،كمن ال ضحعنجن ىنبقن. 

 

                                                 

( ونرت آداب الشرا ط الاالغن في ك نب ب نعونلي ،القد عقم  إلس اللرباة اللنلم اهىسمي الكبار أبال راحنن ٔ)
المركز اللنلمي البارالعي .)عقس ان درالس في  نراخ االدانن ، ألاف حىن  الفاقي ، لراب أعالار الونفي 

 ٓ٘(/ٖٔٛٔلمدراىنت اهىسماة ،مك بة مطنللة ال دالان المعنجال الدراىاة )
(ودار بنلذكر كثارا من جذأل االمالر جي في الالاق  شن لنت الاىنس لسن من الوحة القوص خاناة حاكت ٕ)

 .ٓ٘حاللسم  سال" الالاق  كثارا .المودر الىنب" /
  ٖٜٙٔأك البر  ٗٔالٖٛ،  ، اللدد  pressemedicale(اعظر مومة   ٖ)
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فدي الانبدنن ف عدزل امداسم  (ٔ)أمن الدانعة البالذاة، فإّعسم ادؤدالن ابدندة الحدال، امدس وبدل "فدالوي انمدن"
 الحمم العنراة،

 .ٕفالدالن ذلك دلاًس امس قبالل حوسم 

، فددس  ددزال فكددرة ابددندة "الملبددالد البشددرء"، قن مددًة إلددس االمعددن جددذا ال لددّد مددن ٖأمددن فددي بددسد "العالبدد "
ايفكنر الالثعاة، ال ي ىندت ىكنن الكرة ايرضاة، حاث ال قدالن أّن فا  قالًة اوابدًة الخنرقدًة امدس 

، فاىددددألالع  أْن ادددددف  ٗ)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀپ         چ "امددددم الغاددددب" 
اددعسم الددبسر الالمددرض، الأْن اشددار امدداسم بنلالقددت المعنىددب لمودداد الالحددرب، الام مىددالع  أْن اددأ اسم 
بنلمطر لزراسم الىن م سم، ح س إذا ا ىالا مع  ىوعالأل، بل ربمن ق مالأل، الأقنمالا غارأل مكنع ، ممن لد  

 .٘جذأل الخون ص الخنرقة
مدددن  الوسعدددن غربدددًن، عودددد أّن الرالمدددنن الالاالعدددنن، اقالمدددالن فدددي بلدددض اح سدددنال سم الداعادددة بودددب الّاذا 

الخمر ح س اىال كدنلعسر، فام قدي حاللسدن الرودنل الالعىدنر، فاشدربالن معد  لحدد الىكر،الاحودل مدن 
 خسل ذلك من ال امكن ذكرأل.

. الال اددزال السعددالد فددي أمراكددن الشددمنلاة اعدددمن (ٙ)إال ُالددّد ذلددك مددن أامددس مظددنجر االعحددسل الالسددالع
ابحثدددالن ادددن "الرؤادددن الاهلسدددنم"، فدددإّن طنلدددب الرؤادددن اودددالم الاالقددد  امدددس عسىددد  أشدددد أعدددالاع ال لدددذاب 
الوىدددء، لاىدد در بسددذا اللمددل، اطددف إحدددع الكن عددنت ذات القددالع فددال" الطبالددة، فددإذا عودد  ذلددك 

                                                 

" الانبنعادة، اقد  امدس Honshu("فالوي انمن"َّ وبل بركنعي جنمدد، فدي الودزر الوعدالبي مدن الىدط وزادرة جالعشدال "ٔ)
مقربدةف مددن ىدالاحل المحدداط السدندئ، ا ماددز بقبل دد  المخرالطادة المكممددة بدنلثمالج البددنلبحارات الخمدس الوددغارة الالاقلددة 

"، "العددنر"، ار قاسددن ألددالف مددن الحوددنج كددل اددنم، Aiunoفددي لغددة االاعددال " "،  لعدديFujiاعددد ىددسح ، اللسظددة فددالوي "
، فدددال" مىددد الع ىدددط  البحدددر. ٙٚٚ.ٖ. أال ٖٓٛٛ.ٕٔالالددد وبدددل انبدددنن المقددددس، أامدددس قمدددة فاسددن فالجدددة بركنعادددة 

. الاعظدددرَّ المالىدددالاة ٗٚٚٔ/ٗت(، -اعظدددرَّ المزادددد، مالىدددالاة المدددالرد، معادددر البلمبكدددي، دار اللمدددم لممسادددان، )ب
 .ٜٕٖٔ/ٕالماىرة،  اللرباة

 .ٚٚٔ/ٗاعظر ب ورف ،مالىالاة المالرد ، (4)

كدرد فدنن َّمدارادة بالىدط ومسالراددة الىدالدان ،غربدي العادل ،انودم سن ايبدداض ،ثنلثدة مددن  الومسالرادة .اعظددر  (5)
 .ٓ٘ٗٔ/َّٕالمزاد،المالىالاة اللرباة الماىرة ،

 .٘ىالرة الكسف، آاة/ (6)

جددددد  ٜٖٓٔ)ٕراىددددة  ددددنراخ االداددددنن ،د. محمددددد ابددددد ار الطددددراز ،طاعظددددرَّ المزاددددد، الدددددان ،بحددددالث ممسدددددة لد (7)
 .ٖٗ_ٕٗم(ٜٓٚٔ

 .ٕٕ_ٕٔ( اعظر المزاد ب ورف ،درالس في  نراخ ايدانن ٙ)
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ن اقن دددد فنىددددة فدددي ايدادددنن الىدددمنالاة .ان منىدددب" ذكدددرأل مددد(ٔ)الكدددن ن اظسدددر أمنمددد  كمدددن ال قددددالن
فدي  الغمال الاالعحسل،كنلاسالداة الالمىاحاة ،بلد  حراسسمن الكذلك ايدانن الالضلاة من مأىنة 

بأمراكدددن الشدددمنلاة مدددن ق دددل ايبدددنر الايمسدددنت مدددن قبدددل ( ٕ)مو ملدددن سم ،ال مدددن احودددل فدددي أىدددكامال 
أمدددن االعحدددسل فدددي  مدددك الغمدددالأالالدجدددم بنا بدددنر أن دالرجدددم قدددد اع سدددس ،الدددد مدددن أكبدددر درودددنت 

المو ملنت البشراة الغارجن ،كنلشاالااة في مىألة العىنر ف مك مىألة اشاب معسن اهعىدنن ،فمدال ال 
لزحسدددددت اماعدددددن  مدددددك ايفكدددددنر السدامدددددة  بمعسوددددد  الالىدددددطسفضدددددل ار  لدددددنلس اماعدددددن بنهىدددددسم 

 ،اليوبحعن خنىران في الدعان الااخرة .
 في ظل وسطية االستالم .المبحث الثالث : المسيحية 

 المطمب األول :.مسيحية مصر في ضل وسطية االسالم
اددنش العوددنرع فددي ظددل االىددسم الددذء  مقددالأل مددن المىددممان، عددرع ذلددك مددن خددسل ايحددداث ال ددي 
القلددت فددي موددر، الفددي وعددالب اللددرا"، فىددأبدأ بموددر أالاًل، ثددّم بوعددالب اللددرا" فامددن بلددد، لاكالعددن 

، لمددن ىددم  بخددن م المرىددمان" (ٖ)م. إّن حددنكم اهىددكعدراة "المقددالقس"مثددنلان امددس مددن ىددب" مددن الكددس
، القدنل لسدم ادن أجدل دادن العودراعاة، (ٗ)اما  الوسة الالىسم" وم  القىنالىة الالرجبنن الكبرار القبط

ااممددالا أنه زمددعكم قددد مضددس، الجددذا العبددي المبلددالث ال عشددك فادد ، الجددال آخددر ايعباددنر الال عبددي بلدددأل، 
كدم الأودمحالا ذات بادعكم الارفقدالا بدراا كم الال  ودالرالا فدي حكمكدم، اللدم امدِض شدسر فنعظرالا إلس ممك

                                                 

(،الرجبنعاة المىاحاة ،المالقف االىسم معسن ،د. أحمد اوابة ٙاعظر َّالمزاد، مالىالاة ايدانن ،اللدد) (3)
 .ٜٔم(/ٕٗٓٓ،)ٔ،ط

الالطعاالن لممعنط" القطباة الشب  القطباة بأمراكن الشمنلاة اقدر اددجم اان بحدالد ثسثان اىكامال َّالىكنن ( 4)
ألسن أال كنعالا ازادالن امس من ة ألف في المنضي اى مدالن من الحاالاعنت الثدااة البحراة الطلنم الالمسبس الزات 

 .ٗ٘ٔ/ٔ اهضنرة الالمطبخ الااالت الايىمحة ،اعظر المزاد المالىالاة اللرباة الماىرة
 ( المقالقسَّ حنكم مور اعد غزال اللرب المىممان لمداعة اهىكعدراة. اعظرَّ المزاد، مالق  في اهع رعتٖ)

www.diomio.org/vb/showthread.php?=2888 
" ملعنجن ىكنن مور، أء البسد ال ي بسن ملبالد في "معدف"، Elgyptos(  القبطَّ "قبطي" كممة االعنعاة ايول"ٗ)

" أء "بادت HA-KA-PATA"، الأطم" امس الدبسد بنلكممدة السراالعادة "BATAامة، اىم  "ب نحانومة مور القد
الخم""، الاان أوبحت كممة ايقبنط  طم" بالو ف انم امس عودنرع مودر. اعظدرَّ المزادد،  -إل  -رالح اهل  ب نح

الوسعددي، دار العدددالة ب وددرف، المالىددالاة الماىددرة فددي ايداددنن الالمددذاجب الايحددزاب الملنوددرة، د. مددنع  بددن حمددند 
 .ٖٔٔٔ/ٕ، ٘م"، طٖٕٓٓ-جدٕٗٗٔاللنلماة لمطبناة الالعشر                "
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، ثدم (ٔ)"" اداالأل إلس اهىدسم، بادد الودحنبي "حنطدب بدن بم لدةح س ونر ك نب "العبي محمد 
 ، ونرا ان جداًة ل  أرىل المقالقس إثر ذلك إلس العبي 

 .(ٖ) سن "ىاران"، الأخ(ٕ)"اما  الوسة الالىسم"، جمن "منراة القبطاة"
الممن ال خسف فا  أّن اهىسم ونر هخراج العنس مدن ابدندة اللبدند إلدس ابدندة رب اللبدند إضدنفًة 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُُّّ َِِّايا أَسَلَيَانَاشَ هَيااً َام بَشِّبَاًي َام      ، قنل  لنلسَّ (ٗ)إلس ذلك فإّن اهىسم  من ايدانن ال بشاراة

بَََّذًي َام
. لقد كثرت المظنلم الرالمنعاة إلدس درودة ال امكدن لدذالء البودن ر الىدكالت اعسدن، إضدنفًة (٘)

"، إلدددس إلدددس ذلدددك فدددإّن لمودددر  دددنراخ بلادددد المددددع فدددي مىدددألة ال الحادددد، فمدددن عبدددي ار إدرادددس 
 (ٙ)"إبدراجام"، الحساددأل القدالب ثدم ايىدبنط، ثدم ثدالرة أخعدن الن ال الحادادة، الودالاًل إلدس كمدام ار مالىددس

الودسة الالىددسم، الدذء كمّدم ار  كمامددًن، فمداس مددن الىدسل فدرض ايفكددنر الالثعادة امدداسم، الّاّن اماد  
، حددنرب كددل  مددك المظددنجر الداددن إلددس  طساددر الدانعددة الاسالداددة ممددن ااىددس ابددد ار الرىددالل  

 .،  قرار ألالجا  دخمسن من ال شالا  الال حراف فكاف امكن ي بنع المىا  
. المددن أوددل مظددنلم الرالمددنن فددي موددر، الادددم اىدد ونب سم، لمضددنمان الرىددنلة (ٚ)فددي "مومدد  عاقادد "

العبالاة الادم الىمنح لمعونرع بأدار طقالىسم الداعاة، الجرالب البطنركة من الجامعة الرالمنن مدعسم 
" جنربددًن مددن )قاددرس( )المقددالقس( البطراددرك الممكددن ي، البلددد السزامددة ٖٛالبنبددن بعاددنمان البطراددرك الددد"

                                                 
َّ جال حنطب بدن أبدي بم لدة امدرال بدن امادر المخمدي الحودنزء الالدد ابدد الدرحمن الحمادف بعدي أىدد، ( حنطب بن بم لةٔ)

بن بم لة إلس المقالقس القبطي ونحب  من الحداباة في ذء القلدة ىعة ىت من السورة بلث حنطب لمن رو  رىالل ار 
اهىكعدراة، الك ب مل  إلا  ك نبًن اداالأل فا  إلدس اهىدسم، فممدن قدرأ الك دنب قدنل خادرًا الأخدذ الك دنب فكدنن مخ المدًن الخد م اماد  

منراددة القبطاددة الأخ سددن ىدداران. اعظددرَّ  وددالاب ك نبدد  اللددم اىددمم الأجدددع إلددس العبددي  الدفلدد  إلددس ونراددة الك ددب إلددس العبددي 
 .ٖٗٔ/ٔالطبقنت الكبرع، محمد بن ىلد بن معا  أبال ابد ار البورء الزجرء، دار العشر، دار وندر، بارالت، 

، أم ابعددد  إبدددراجام الدددذء مدددنت طسدددًس، مودددراة ايودددل أجدددداجن ( منرادددة القبطادددةَّ رضدددي ار اعسدددن، زالودددة العبدددي محمدددد ٕ)
، بلددد ذلددك إلددس لسددن اىددمسن "ىدداران"، ال ددي أجددداجن العبددي  ، جددي الأخ ددنً المقددالقس القبطددي وددنحب اهىددكعدراة إلددس العبددي 

 .ٕٓٙٔ/ٕحىنن بن ثنبت، دفعت رضي ار اعسن بنلبقا . اعظرَّ المالىالاة اللرباة الماىرة، 
 .ٔٓٔ/ٔ(اعظرَّ المودر الىنب"، ٖ)
ل بشدداراة كالعسدن معس حدة امددس ( ايدادنن ال بشداراةَّ اددد اممدنر ايدادنن الدانعددة المىداحاة، الاهىدسم، الالبالذاددة، مدن ايدادنن اٗ)

غارجم، الالاسالداة الايدانن الشرقاة القدامة الالبدا اة من الوعف الثنعي. اعظرَّ المزاد، ب ودرف، بحدالث فدي مقنرعدة ايدادنن. 
 .ٜٔم(/ ٕٓٓٓ-جدٕٓٗٔد. محمد ابد ار الشرقنطي، دار السكر اللربي )

 .٘ٗ(ىالرة ايحزابَّ اااة/٘)
، كنن قبل أْن االحس إلاد  بدنلعبالة، قن ددًا َّ اى دل البنحثالن من المدالعنت ال نراخاة القدامة امس أّن مالىس (مالىس ٙ)

موراًن في الواش المورء، الاش رك في الحرب ضد الحبشة، الاىم  مورء بحت، القد  ربس فدي الدبسط السرادالعي، ال دزالج 
اخاددة لملقن ددد الاسالداددة، مددن معشددالرات الوملاددة اللراقاددة لم ددنراخ مددن امددرأة أثاالباددة فددي الحبشددة. اعظددرَّ المزاددد، ايىددس ال نر 

 .ٛم(، ٜٜٙٔ(، مطبلة الرشند، بغداد )ٔالااثنر رقم )
م(، أالل موم  مىكالعي، دادن إلاد  اهمبراطدالر "قىدطعطان" لحدل المشدكمة ال دي أثنرجدن "ارادالس" ٕٖ٘( موم  عاقا َّ )ىعة ٚ)

ن، الحضددر اراددالس جدددذا المومدد ، الكددنن "اثعنىددداالس"من أشددد المدددافلان ادددن المؤداجددن أّن المىددا  لدداس إلسدددًن بددل موددرد إعىدددن
اللقادددة، ثددم أودددر المومدد  قددنعالن إامددنن ىددمي بنىددم ، عددّص فادد  امددس أّن االبددن مىددنالف لددألب فددي الوددالجر، حىددب اقاددد سم. 

 .ٚٙٛٔ/ٕاعظرَّ المزاد، ب ورف، المالىالاة اللرباة الماىرة، 
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الددرالم، الرحاددل واالشددسم غدددا القددبط فددي مددأمن مددن الخددالف البدددأالا اشددلرالن بنلحراددة ال ددي معددي بسددن 
" بنخ سدنر البنبدن القبطدي بعادنمان لمظدرالف ال دي كدنن امدّر الداعاة. اللمن امم " امرال بن اللنص 

بسن ايقبنط ك ب ك نب أمنن إلس البنبن "بعانمان بطرارك العونرع القبطي"، بدأّن لد  اللسدد الايمدنن 
ة من ار، فماحظر آمعًن مطم عًن الادار حنل بال   الىانىدة طن س د  كمدن اقدنل أّن امدرال بدن الالىسم
اللنص 

الجال في طراد" االد د  بلدد فد   اهىدكعدراة خدرج لمقن د  رجبدنن الادء العطدرالن، فممدن (ٔ) 
رأع طدددنا سم ىدددممسم ك دددنب ايمدددنن لمبنبدددن لمبطدددرك، القدددد خدددرج مدددن مخب ددد  الادددند إلدددس اهىدددكعدراة. 

دخالل السن حان، الفرح العنس بروالا  فرحًن اظامًن بلد أْن ظّل غن بًن ثسثة اشر انمًن. ثم الدخمسن 
اىدد طرد الراجددب أعطالعاددالس ايعطددالعي اللقددد كددنن للددالدة بعاددنمان أثددر اظددام فددي حددل اقدددة مددذجب 

 .(ٕ)القبط. إْن لم  كن االد   قد  داركت  مك الممة من الضانع الالسسك
 الرهبان في ظل الوسطية في اإلسالميةالمطمب الثاني :.األديرة و 

اعدددد دراىدددة عظدددنم ايدادددرة الالرجبدددنن فدددي وعدددالب اللدددرا" عدددرع أرالع ايمثمدددة الودددندقة امدددس رانادددة 
المىددممان لمعوددنرع الاالج مددنم بسددم  حددت مظمددة الالىددطاة اهىددسماة فبلددد أْن  عوددر العلمددنن بددن 

مددّر بمقددنبر بظددنجر الحاددرة فالقددف ، الىددبب  عوددرأل أّعدد  (ٖ)المعددذر، حاددث كددنن مددن قبددل البددد ايالثددنن
جددل  لمدددم اددن أماددر مددنذا  قدددالل جددذأل الدددمقنبر بمىددنن  (ٗ)قرابددًن معسددن فقددنل لدد  "ادددء بددن زاددد اللبددندء"

 حنلسن؟ قنل ال، قنل ل َّ إّعسن  قداللَّ
 رُبّ ركةٌ قد أنـاخوا حَولنا                              يشزتونَ اخلــمزَ تاملـــاءِ الزالل

                                                 

في ف   مودر، اع ودر فدي  مىمم، أذن ل  امر بن الخطنب  م(، قن دٖٙٙ-َّ٘ٚ٘ )(امرال بن اللنص ٕ)
م(، البمددبس الأم دعددان، ثددم جددزمسم ٓٗٙملددنرك ودددر اهىددسم الفمىددطان، اع وددر امددس الددرالم فددي اللددراش الالسرمددن )

م(، حنور اهىكعدراة الاف  حسن اعالًة، ال رك بسن حنماة، اف د   برقدة الطدرابمس، أرىدل عدنف  بدن ابدد ٔٗٙببنبماالن )
سسدرء لسد   العالبدة ل دأمان مودر مدن الوعدالب، أىدس مداعدة السىدطنط، البعدس بسدن ونملد  الملدرالف، فكدنن القاىي ال

أقددددم الوالامددد  فدددي أفراقادددن، الحسدددر خمددداال أمادددر المدددؤمعان مدددن العادددل إلدددس القمدددزم. اعظدددر، المزادددد، المالىدددالاة اللربادددة 
 .ٖٕٛٔ/ٕالماىرة، 

القووددددي أعطالعاددددالس ايعطددددالعي، دار الطبناددددة القالماددددة ( ك ددددنب الطعاددددة الكعاىددددة القبطاددددة ال نراخسددددن، الراجددددب ٖ)
 .ٗٙ(/ ٜٜٙٔبنلقنجرة )

 .ٕٓٔت(، -( اعظرَّ المزاد، ب ورف، ايدانن الالمذاجب بنللرا"، رشاد خاالن )بٗ)
م(، شنار اللد المنت بنلحارة،  لمم الك نبدة بنللربادة الالسنرىداة المدنرس ٜٓ٘( ادء بن زاد اللبندءَّ )ت حالالي ٘)

رس، الاشدد غل كن بددًن الم رومددًن اعددد ايكنىددرة، الاظمددت معزل دد ، ح ددس ىددسر لسددم اعددد قاوددر الددرالم حاددنة اللددرب الالسدد
"طابددنراالس"، " ابارادددالس" الثدددنعي، ال دددخل فدددي إمدددنرة الحادددرة، فولمسددن لمعلمدددنن بدددن المعددذر، اللكدددن اللسقدددنت ىدددنرت 

ماددل الشددلر، الكددنن اغمددب باعسمددن، فخدادد  العلمددنن الحبىدد ، الق مدد  اعدددمن خددنف أْن ا دددخل كىددرع هطسقدد ، الكددنن ق
 .ٕٜٔٔ/ٕامس شلرأل اماسن الحكمة الالوبغة المىاحاة. اعظرَّ المزاد، ب ورف، المالىالاة اللرباة الماىرة، 
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 (ٔ)دوا عصفَ الدهزُ هبموكذا الدهزُ حاالً تعد حالثمّ تــا
، (ٕ)قنلَّ أاْد فأاند فرو  م عورًا، اللبس مىالح الرجبنن الكنن ذلك قبل البلثة العبالاة ب ىلة أشسر

، فددإّن ممددك فددنرس "برالاددز" لمددن ىددم  أّن عىددنر المعددذر ، (ٖ) القددد  عحددرت جعددد ابع دد  أمددن ىددبب  رجددب
  اخطب إلس العلمنن أخ   أال ابع  ، فممن قدرأ العلمدنن الك دنب، االوسني بنلومنل الايدب، فك ب إلا

قنل المن اودع  الممدك بعىدن عن الرفدض السكدرة، فحدرض زادد بدن اددء ممدك فدنرس امدس العلمدنن بدن 
المعذر اع قنمًن لالالددأل الطمدب "برالادز" العلمدنن فسدرب العلمدنن معد . فلمدم أّعد  غادر عدنجف معد  فحدبس، 

ْن ردأل ار إلس ممك  أْن  بعي دارًا  ىكع  ح س  مالت فلسس كىرع ادن فأاطت بع   جعد اسدًا ر إ
 .(ٗ)أباسن العلمنن، فبعت الدار الأقنمت ب  إلس أْن من ت الدفعت فا 

 الثالث:األسباب الدافعة لبعد الشباب عن الوسطية الفكرية المطمب
. الوسل بأحكنم الدان اهىسمي  العظم  السكراة الال ربالاة (1

.اهىسماة ال ي  لنلال مشنكل ايمةقمة العمنذج  (2

ال خمف االو مناي الال أخر اللممي ممن االلد اعلدام الثقة بنلمشرالع اهىسمي .   (3

قبل الدالل الكبرع ممن قد االلد ردة  نالسامعة السكراة الاللىكراة امس ايمة اهىسماة م (4
فلل لدع أبعنر ايمة القد  ؤدء إلس ال طرف الل وساة الحىنبنت ملسم.

علدام الثقة بنلعسس من خسل العظر إلس ااخر عظرة ادار الكراجاة الادم الروالع إلس ا (5
ايىبنب الحقاقاة لممشكمة .

ىالر فسم لدالر اهىسم في دالرأل اللنلمي في ىاندة ايمن الالىسم بان الشلالب . (6

                                                 

( اعظر، المزاد، ايغنعي، أبال السرج ايوبسنعي،  دار السكر لمطبناة الالعشر، لبعنن،  حقاد" امدي مسعدن الىدمار ٔ)
 .ٚٛ/ٕونبر، 

في  نراخ الممالك الايمم،  ألاف ابد الرحمن بن امي بن محمد بن الوالزء أبال السرج،  ( اعظر، المزاد، المع ظمٕ)
 .ٕٖٖ/ٕجد(، ٖٛ٘ٔ) ٔدار العشر، دار وندر، بارالت، ط

(دار جعدَّ من أاظم دانرات الحادرة، فسدي ال دي "بعدت جدذا الددار ال رجبدت فاد  الىدكع   دجدرًا طدالاًس، ثدم امادت"، ٖ)
جددد(، ٜ٘-٘ٚمددن الالاددة الحوددنج بددن االىددف الثقسددي بددنللرا"                  )القاددل زارجددن جعددد القددد انشددت ح ددس ز 

ادالم دخدل الحادرة، بقاللسدنَّ "جدؤالر  اعد دخالل  الكالفة، القال إّعسدن ىدألت خنلدد بدن الاللادد  ىلد بن أبي القنص 
نودة غادر ، قنلدت مدنلي حالعونرع الذان في أاداكم  حسظالعسم؟ فقدنلَّ جدذا فدرض اماعدن، قدد الودنعن عباعدن محمدد 

جدذأل، أعدن ىددنكعة فدي دادر بعا دد  مسود" جدذأل اياظددم البنلادة مددن أجمدي ح دس ألحدد" بسدم، فدأمر لسددن بملالعدةف الكىددالة، 
 .ٕٛٔ/ٕزارجن رونالت بعي أماة المن ت في دارجن. اعظرَّ المزاد، ب ورف، ايغنعي، 

 .ٜٗٓٔ/ٕ(اعظرَّ المزاد، ب ورف، المالىالاة اللرباة الماىرة، ٗ)
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ر اعلدام عمالذج الداللة االىسماة الرا دة في المونل اللممي الال ربالء اضنفة الس ال طال  (7
.االق وندء

إلس بنقي المىممان الالوسسم بنلوسل القمة اللمم ع اوة العلدام ال سنجم  االى قسلاةالعظرة  (8
الالحالار بنلحىعس . 

 ودء لمشنكل االمة من قبل اشخنص لم ا مالا  لمامسم السقسي البعن سم الرالحي العقص  (9
 ورب سم الحان اة . 

 اهم النتائج والتوصيات
لقددد  الوددمعن مددن خددسل بحثعددن اددن اب لددند الشددبنب اددن الالىددطاة السكراددة الغمددال الاالعحددسل أعمالذوددن 

 الكمن امي 
أالالَّ.الودددت فكددرة الغمددال الاالعحددسل ،فددي ومادد  ايداددنن ،ىددالار الىددمنالاة ال ددي خروددت اددن إطنرجددن 

أقودس  المرىالم من قبل الخدنل" ودل فدي ادسأل الاسالدادة الالمىداحاة ،أال فدي ايدادنن الالضدلاة مدن
الشر" إلس أقوس الغرب ،ذلك بىبب االب لند ان المعسال الىالء الذء ونر ب  ايعبانر الالمرىدمان 

 اماسم الوسة الالىسم ابر ال نراخ .
ثنعانَّ.كنن الغمال الاالعحسل ظنجرة كالعاة فدي المو ملدنت البشدراة ،الكدنن الظمدم أجدم أىدبنب  الكدذلك 

 فة أال كنعت من الض  البشر.ادم اى قرار الشرا   ،كالعسن إمن كنعت محر 
ثنلثددنَّ.إن مدددعسال اهىددسم الاضددد  فدددي محنربددة الغمدددال الاالعحددسل الالدددداالة ودددراحة فددي آادددنت القدددرآن 

إفددراط ال داددن الىددط الكددرام الايحنداددث الشددراسة  ددداال المو ملددنت اهىددسماة الالبشددراة .بأعدد  
و منااددة ،الاالق وددنداة الجددذأل الىانىدة البددد أن  زحددف امدس ومادد  موددنالت الحادنة اال طالال  سدرا

 الالىانىاة المالافقة لمشرع الشراف الالسكراة .
رابلنَّ.أمدددن فدددي مىدددألة اللبدددند فدددنن جعدددنك أحندادددث كثادددرة ال الواسدددنت عبالادددة كرامدددة ، رىدددمت مدددعسال 
الالىطاة لممىممان في اللبندة الالحث امس االق وند الاالا دال فاسدن ،الالعسدي ادن ال لمد" الال شددد 

 ن" من اللبندة الاالب لند ان  كمف من ال اطن" .الاالق وند امس من ال اط
 أمن أجم ال الوانت فسي

أالالَّ.االج مدددنم بدراىدددة فكدددر الغمدددال الاالعحدددسل فدددي ايدادددنن المعحرفدددة .الالالضدددلاة بودددالرة أكندامادددة 
.امماددة ،الايىددبنب ال ددي أدت إلددس جددذا الغمددال الاالعحددسل ثددم  حوددان شددبنب ايمددة اهىددسماة ،مددن 

 مزحف جذا السكر ايثا
المؤ مرات اللمماة، لرد الّاوسنض مثل جذا العمالذج ،كي  قف  دامس مو ملن عن اهىسماة، الاق

 ايمة بشبنبسن حوعن معالن ال مع   ىرب جذأل ايفكنر المدمرة . 
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ثنعانَّ.إاوند الوال المس م في الونملنت في الدالل اللرباة الاالىسماة لمطسب الالطنلبنت ،الف   
عالان ،م   الفار مى مزمنت الدراىة .ال خواص را ب لكل طنلب الطنلبة مراكز مداالمة منلان المل

في الدراىنت اياللاة المنبلدجن،الىاكالن ذلك ىبب في  شوالسم لمدراىة ال خساف أابنر 
عسقةالدراىة امس ذالاسم ،الال لنمل ملسم بمحبة امس قنادة الىطاة ،كالن الظرالف ،  طمب ذلك 

ايدانن ايخرع كنلاىالااان ،إلس الاق  اممي في  اللكي ال  عقل ادالع المدارس الم شددة في
 حان سم .

ثنلثنَّ.بلد ايحداث المؤلمة ال ي اوست بنيمة اهىسماة ،كنلداالة إلس اللاللمة الداالات 
الم سردة المشبالجة ، الالوراع بان الحضنرات أال الثقنفنت ،المن اى  ب  ذلك من محنالالت لمعال 

ب ال خمف ،كل ذلك اولمعن ععندء دا من أن ع و  كبنحثان من اهىسم ،الا سنم  بأع  دان إرجن
الذء ونر ب  اهىسم ،دان الدارىان الدانة إلس المزاد من االج منم الالداالة إلس الالىطاة

الىمنحة الاهىسم الرد الحمست المشبالجة اع  ،الاالم  عشط ال ىالد جذأل السكرة ،ى خبال  رجنت 
 ببلاد ان شنر ار  لنلس . البنطل ،ال  ض  ملنلم الح" ،اللاس جذا الاالم

ان عسى  المونل لمن اراد مى  ايمة من  الس الالىطاةرابلنَّ.لاس المقوالد بداال عن
الخنرطة الىانىاة الالسكراة ،امس أىنس أععن ىع لنمل مل  بالىطاة أن المقوالد بنلداالة الس 

الحن" الضرر  لمن اراد أقالعالالىطاة في السكر الال لنمل م  ااخران ،الىعكالن في مالاوسة
ين قال عن امس أىنس  (ٔ)چڤڤڤڤچ بنالمة البسكرجن المى مد من قالل   لنلس  

الالىطاة السكراة ى معحعن قالة أامس لممالاوسة ،ين ايمة اعدمن  و م  امس الالىطاة السكراة فمن 
اقدر امس مالاوس سن ،إضنفة إلس ذلك ،أععن البد أن عداال ااخران من أجل ايدانن ايخرع إلس 

ااخران أن اكالعالا كذلك في الدان الالىط ين ار  لنلس الوف ايمة اهىسماة بنلالىطاة فلمس 
 وما  المو ملنت البشراة .

 أهم المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 

اظسنر الح" في ايدانن الالسر" الال انرات الالحركنت الملنورة ،د.محمد المس ي امنن  .ٔ
م(.ٕٗٓٓ،دار االىرار .)

مي ايغنعي ،أبال السرج ايوبسنعي ،دار السكر لمطبناة الالعشر لبعنن،  حقا" ا .ٕ
مسعن،الىمار ونبر.

                                                 

 ٖٙٔآاة /(ىالرة البقرة ٔ)
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اق ضنر الوراط المى قام ،لمشاخ احمد بن ابد اىسم ،ابن  اماة الحمداعي ، حقا"  .ٖ
جد( ٗٓٗٔ)ٕد.عنورابد الكرام السلل ط

اقرب المالارد في فوا  اللرباة الالشالارد .اللسمة ىلاد الخالرء الشر العي المبعنعي ،دار  .ٗ
جد(. ٙٔٗٔ)ٔاالىرة لمطبناة الالعشر ،ط

 جد ( ٜٔٚال عزال في أىرار ال أالال ،لمباضنالء ،عنور الدان ابي ىلاد )تأعالار  .٘
 ت(.د  )ب

البحر المحاط في ال سىار ،محمد بن االىف الشسار بأبي حانن ايعدلىي الغرعنطي  .ٙ
.ٖٔٔ/ٛواغة ودادة بلعناة ودقي محمد ومال ،دار السكر ،بارالت ،

 ٕٓٗٔ،دار السكر اللربي  بحالث في مقنرعة ايدانن د.محمد ابد ار الشرقطنعي .ٚ
م(.ٕٓٓٓجد

 سىار ال حرار الال عالار ،لألمنم محمد الطنجر بن انشالر ،الدار ال العىاة لمعشر،الدار  .ٛ
 ت(.د  الومنجاراة لمعشر ،)ب

 ٔٚٙالونم  يحكنم القران ،يبي ابد ار محمد بن احمد ايعونرء القرطبي )ت ىعة  .ٜ
م(ٕٓٓٓجد ٕٓٗٔ،)ٔاللمماة ،بارالت ط جد(، حقا" ىنلم موطسس البدرء ،دار الك ب

 درالس في  نراخ ايدانن ، ألاف حىن  الفاقي ، لراب ،أعالار الونفي . .ٓٔ
دى الر اللممنر ،القنضي ابد رب العبي بن ابد رب الرىالل ايحمد ،دار الك ب اللمماة  .ٔٔ

 م(.ٕٓٓٓجد ٕٔٗٔ)ٔ،بارالت د لبعنن ،ط
 ٖٜٓٔ)ٕبد ار الدران طالدان ،بحالث ممسدة لدراىة  نراخ ايدانن د.محمد ا .ٕٔ

م(.ٜٓٚٔجد

ودددحا  ابدددن حبدددنن بدددن احمدددد بدددن ملدددنذ بدددن ملبدددد ال مامدددي ،أبدددال حدددن م الددددارمي البىددد ي  .ٖٔ
(.مودر الك نب ٖٓٙٚجد(،رقم الحداث ) ٖٗ٘،)ت

ف   القدار الونم  بان فعي الرالااة الالدرااة من امم ال سىار ، ألاف محمد بن امي بن  .ٗٔ
  الخرج أحنداث  الدك الر ابد الرحمن امارة ،دار جد(،حقق ٕٓ٘ٔمحمد الشالكنعي ،)ت 

 م(.ٕ٘٘ٓجد ٕٙٗٔالالفنر ،المعوالرة ،دار ابن حزم ،بارالت )
 م(ٕٗٓٓجد  ٕ٘ٗٔ،القنجرة )ٔفي ظسل القران ،ىاد قطب ،دار الشرال" .ط .٘ٔ
القنمالس المحاط ،لملسمة المغالء مود الدان محمد بن القالب السارالز أبندء الم الفي  .ٙٔ

" مك ب ال راث في مؤىىة الرىنلة بإشراف علام اللرقالىي جد(، حقا ٚٔٛىعة )
م(.ٜٚٛٔجد  ٚٓٗٔ،)ٕ،بارالت ،ط
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قوة االضطسند الداعي في المىاحاة الاهىسم ،د. الفا" الطالال طبلة دار الثقنفة  .ٚٔ
 م(.ٜٚٗٔجد  ٖٙٙٔاهىكعدراة )

 ٘ٔقوة الحضنرة ،الل داالراعت ، رومة ،محمد بدران دار السكر ،بارالت ، العس ، ج .ٛٔ
 م(.ٜٛٛٔجد ٛٓٗٔ)

ك نب الطعاة الكعاىة القبطاة ال نراخسن ،القووي اعطالعاالس ايعطالعي ،دار الطبناة  .ٜٔ
 م(،ٜٜٙٔالقالماة ،بنلقنجرة )

 ٕٙٔٔالوراحي )تكشف الخسنر المزال اهلبنس ،إىمناال بن محمد اللومالعي  .ٕٓ
 م(. حقا" ابد القندر البغدادءٜٜٔٔجد ٔٔٗٔجد(،دار الك ب اللمماة ،بارالت،)

مانت ملوم في الموطمحنت الالسرال" المغالاة ،يبي أاالب بن مالىس الحىان الكسالء الك .ٕٔ
م(،قنبمة امس عىخة خطاة الاادة لمطب  الالض  فسنرىةد.ادعنن ٖٛٙٔجد  ٜٗٓٔ)

م(. ٜٜٛٔجد ٜٔٗٔ)ٕدرالاش ،المحمد المورء ،مؤىىة الرىنلة لمطبناة ،ط

،قددم لد  مودطسس الزرقدنر الكعز المروالد في قالاادد ال ممدالد ، رومدة د.االىدف عودر ار  .ٕٕ
 م(. ٜٚٛٔجد ٛٓٗٔ)ٔ،دار القمم ،دمش" ،ط

م(.ٜ٘ٚٔ،)ٕلمحنت من  نراخ اللنلم ،والاجر الل عسرالا ،بارالت ط .ٖٕ

مخ وددر  سىددار القددران اللظددام ،المىددمس امدددة ال سىددار ،الحددنفظ ابددن كثاددر ،دار الالفددنر  .ٕٗ
 م(. ٖٕٓٓجد  ٜٔٗٔ)ٔ،مور،ط

الحنكم محمد بدن ابدد ار بدن محمدد بدن حمدالادة المى درك امس الوحاحان ،أبالابد ار  .ٕ٘
 بن علام بن الحكم ،الضبانلوسمنعي ،العاىنبالرء )ت

ملوم مقنااس ،البي الحىن احمد بن فنرس بن زكران  حقا" الضبط ابد الىسم محمد  .ٕٙ
 م(.ٜٜٚٔجد  ٜٜٖٔجنرالن ،دار السكر )

بن امر بن الحىان مسن ا  الغاب ،المشسالر بنل سىار الكبار،لألمنم فخر الدان محمد  .ٕٚ
 .ٚٛٔ/ ٖٓجد ( ٗٓٙجد  ٗٗ٘،البكرء ،الرازء، دار الك ب اللمماة د بارالت د لبعنن،)

المسردات في غراب القران ،يبي القنىم الحىان بن محمد الملرالف بنلراغب  .ٕٛ
 لبعنن . _ايوسسنعي ،دار الملرفة لمطبناة الالعشر ،بارالت 

،السعدالىاة ،البالذاة ،الونع اةد.احمد شمبي ،مك بة مقنرعة ايدانن ،أدانن السعد الكبرع  .ٜٕ
 م(.ٜٚٛٔ)ٜالعسضة ،ط

مقنرعة ايدانن ،العوراعاة الاهىسم ،المى شنر محمد ازت الطسطنالء مك بة العنفذة  .ٖٓ
م(.ٕٗٓٓ)ٔ،ط
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 م(.ٖٜٚٔمقنرعة ايدانن المىاحاة ،د.احمد شمبي،) .ٖٔ
ي بن محمد بن الوالزء أبال المع ظم في  نراخ الممالك الايمم ، ألاف ابد الرحمن بن ام .ٕٖ

 جد(. ٖٛ٘ٔ)ٔ،دار وندر، بارالت ط رالسرج ،دارا لعش
(،الرجبنعاة المىاحاة ،المالقف اهىسم معسن د.أحمداوابة ٙمالىالاة ايدانن ،اللدد) .ٖٖ

 م(.ٕٗٓٓ)ٔ،ط
مالىالاة ايدانن الالمل قدات القدامة ، ألاف ابد الرزا" محاي وسح دار المعنجال  .ٖٗ

م(.ٕٕٓٓجد ٕٕٗٔ،)

 م(ٜٚٛٔجد  ٚٓٗٔاة اللرباة الماىرة ،دار عسضة لبعنن ،لمطب  الالعشر ،)المالىال  .ٖ٘
 ت( دمالىالاة المالرد،معار البلمبكي ،دار اللمم لممساان ،)ب .ٖٙ
المالىالاة الماىرة في ايدانن الالمذاجب الايحزاب الملورة ،د.منع  بن بن حمند  .ٖٚ

 م(ٖٕٓٓجد  ٕٗٗٔالوسعي ،دار العدالة اللنلماة لمطبناة الالعشر،)
 م(.ٕٗٓٓىالاة الاسالد الالاسالداة الالوساالعاة ،ابد الالجنب المىارء ،دار الشرال" )مال  .ٖٛ

العكت الاللاالن  سىار المنالردء ،يبي الحىن امي بن محمد المنالردء البورء راول   .ٜٖ
 ت( . دالام" اما  الىاد بن ابد الرحام ،دار الك ب اللمماة بارالت ،لبعنن .)ب

لزاز ،يبي ابد ار الحىان بن محمد حقق  القدم ل  الالوالأل الالعظن ر يلسنظ ك نب ار ال .ٓٗ
 َّٕٗٗٔمحمد حىن أبال اللزم الزفا ي، بنحث بونملة أم القرع ،بمكة المكرمة ،القنجرة )

 م(.ٖٕٓٓجد
 ٕٙٗٔالالىطاة في القران الكرام ،امي محمد الوسبي ،دار الملرفة ،بارالت ) .ٔٗ

 م(ٕٓٓٓجد
 اجم مالاق  االع رعات  .ٕٗ
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