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يسرخهض
Abstract
- The statement of the linguistic and legal
terms of the vocabulary searched for in
the title of the research, which is
political and felony, including clarifying
the area of emptiness in which the
jurisprudence moves to fill that vacuum
jurisprudence through the ability of the

:شىثَلس فٓ تلدفط مؽمُعر مه تلمطثلح
ططحفثز تلحؤُطر َ تلٕطًعٕر لحماطًنتزٙ مىٍث خٕثن تلمَ تلمدفططُض عىٍططث فططٓ عىططُتن تلدفططط ٌَططٓ تلّٕثِططٕر
طٕؿ مىط طر تلاطًتت تلصطٓ ٔصفطً فٍٕطثُٜتلؽىثٔر َمىٍطث ش
ٓتلا ٕططً لّططه ولططا تلاططًتت تلا ٍططٓ مططه لططي تل ططهيذ تلصطط
 ت ـكطثع تلٕططًعٕر مطه تنلصٍططثٞٔمصحكٍطث تلا ٕطً فططٓ تِطصىدث
. ٕحٕرٙتلصا
طططثبٗ تلفكططط تلٕطططًعٓ َتن مىٕططط يٙ مىٍطططث تلصططططًئ لمع ت لٍٓ َتن مًَٕعٕصً َ تعصدثيي ٔعُن تلّ هللاُٜتل
ٕلصٕططًٔعٕر َ توططً فططٓ تـّططه ت وومططر تلف ُ ٕططر لصىوطط
طططثلؿ َ تٌتـطططرٙطططمثن تلمٜ َ تلعي طططثز ت ؼصمثعٕطططر
.تلماثِه

jurisprudent to derive the legal provisions
of the detailed evidence.
-

Including a statement of the
characteristics of the Islamic ruling and
its origin put up by God and that its
legitimacy and consideration belongs to
God to legislative and that in the best
legal systems to regulate social relations
and ensure interests and the removal of
evil.

ًْ مىٍث ت ٔثيذ تلّ ِٕثِطر تلصفطًٔ عىطه مطىٌح تلؽعاطَتن تِططدثج تلصفططًٔ ش ط شٓ مططه مّططاَلٕر ت وّططثن عططه
.ًًٕفثشً َ فعحً ألوً ممصثي ألفعثلً َ ممٙش
: كهًاخ دانح
طططثبٗ تلفكططط تلٕطططًعٓل مىط طططر تلاطططًتتل ِٕثِطططرٙل
ٖثٙ تلصؽًٔ عىه ؼعأًرل شًٕٔع ت٘ل تل

- Including reference to the policy of
prohibition at the doctrine of Jaafari and
that the reasons for the prohibition come
from the responsibility of man for his
actions and deeds because he is chosen
for his actions and a choice.
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1ـ مث ؼثء فٓ تلٙفثؾ ِّ ] َُِ [ :س تلًعٕر ِٕثِر

Characteristics of Shari'a Judgment,
Void Area, Criminalization Policy at
Jafariya, Legislation on the Origin of
Retribution

 ََُِ .تلًؼل أمُي تلىثَ ل عحّ مث ل ّٔ فثعحطً ل
إوت محا أمًٌ  ُ ًََِٔ .تلفطٕةر:
ل ه ُِِس أمً خىٕا ـصّ

يمذيح

َ...فين مؽًج ه ِثَ َُِٕ عحًٕ ل أْ أمً َأمً

شعًٔططا تلّٕثِططر تلؽىثبٕططر ل ط ٔكططه معًَفططث كمٙطططحؿ

عحًٕ

عىه كصح تلعحمثء تلا ً َتل ثوُن فٝي عه

تلؽًٌُْ1326ع).

2ـ مطث ؼطثء فطٓ لّطثن تلعطًجَ :تل َّ
ّطُس َ  :تلًِّٔث ةِطر ل ٔ طث
ِثٌُِ ِةُس ِث ً ل َإِوت ةيأَُِّي ٕل  :ةِ َُُِّي َأةِثُِي .

معطططثؼ تلحوطططر تلصطططٓ شٝطططمىس خٕطططثن ماًنشٓ تلّٕثِطططرل
َتلؽىثٔر) َتِصمً ٌى ت مً تلّ تَتبل تل ًن تلصثِطع عٕطً

مً ِِٕثِرً  :طثع خطً ل َيؼطل ِطثَ مطه طُع
َ ةِثَ تألة ة

ـٕط ش ظٍُي ٌىت تلمٙطحؿ عحّ ٔه تأللمثوٓ فطًُٔ خطثق

ِثِر َِ َُّتَ ؛ أةوٕه ظعحح :

ٌَُ  :تلًتبه ت َ فٓ تِصمهتع ٌىت تلمٙطحؿ ًَِي1992ع).

ِثنةذ ثنذ لكل ةؼ ِمٕع ٍ

َلكططه ؼمٕططع تلكصططح تلا ٍٕططر لحمططىتٌح ت ِططيمٕر شىثَلصططً

ِث ةِر لحًؼث ُٔ ةع تل ِصث ِ

َ فطين
َ ةِ َُّ ةًِ تل ُع  :ةؼ ةعحُي ٔةٍُِّ  َٔ .طث ِّ ِ :طُ ة

ككصطططثج ٙطططثٖ تلمصٝطططمه تلفطططهَن َتلطططهٔثز ٌَطططُ تـطططه

مً خىٓ فين أةْ كحِّا ِِٕثِصٍ ) تخه مىوُي  1324ع).
أة ة

تخُتج تلا ً َلط ٔعطًل لطهٍٔ خطثج تلؽىثٔطثز ت مطه دٕطل

3ـ ط َؼططثء فططٓ مؽمططع تلدفططًٔهِّ ):ططس تلًعٕططر ِٕثِططر :

خططثج تلؽىثٔططر عحططّ تلفٕططُتن تَ ت وّططثن َل ط ٔصعًٜططُت لططً

أمًشٍث َوٍٕصٍث َِ.ثَ ٌٔه ِٕثِر  :أمً َ ثع خط مًي .

كمٙطحؿ ٔمعل يؤٔر أل٘طُ تلؽىثٔطثز َمطه ٜطمه ٌطىي

َفططٓ تلمدططً كططثن خىططُ إِططًتبٕل شُِّططٍ أودٕططثؤٌ أْ

تلمىتٌح ٌُ تلا ً تلؽعاًْ .وع تٔثيَت تلًٕ خعىُتن كصثج

شصُلّ أمًٌ كثألمًتء َتلُ ذ ل خثلًعٕطر مطه تلّٕثِطر

تلفهَن َتلؽىثٔثز َتعصمه فًٕ عحطّ ووطثع ع ُخطثز ٘طثيع

ٌَُ تل ٕثع عحّ تلٕٓء خمث ٔٙحفً ( تلطًٔفٓ  1343ع).

فٓ مًـحر تلصؽًٔ َتلصفًٔ َمىع تلؽًٔمر َت ثمر تلفطه ل

4ـ َعًفٍث فٓ لّطثن تلعطًج ف طث ٌ):طٓ تل ٕطثع خطثألمً

َ ه تعصمهت فٓ ولا عحّ مٙثني تلصًٕٔع تلمعصدًذ عىطهٌ

خمث ٔٙحفًل َتلم ُٙن خطثألمً ٌىطث ٌطُ تمطً تلىطثَ فكحمطر

ٌَططٓ تل ططًتنل َتلّططىرل ت ؼمططثلل َتلع ططل) َلطط ٔعمحططُت

ت مً ٔثبعر ت ِصعمث خمعىّ ـك َنَلطر(

خثل ٕططثَ تلوىططٓ خططل تعصمططهي عحططّ تل ٕططثَ مىٙططُٖ تلعحططر

تخطه مىوطُي 1324

ع) .

تلىْ ٔعه مه ت ّٕر تلع ل تل طعٕرل َتخصعهَت كل تلدعطه عطه

(ب)انسياسح في ااططالح

تلمٙثلؿ تلمًِحر َت ؼصٍثن خثلًتْ َت ِصفّثن َغًٌٕطث
تلصٓ شعه عىهٌ ت ّٕطر ظىٕطر

شًكصٍ أنئ مه تلطفٕه

وكً تمثع عده تلًـمه فٓ شعًٔا تلّٕثِطٕر ف طث

تظطً لٍطث عىطهي ل ُلطً شعطثلّ

تِط

َ {:و َيا نَ ُه ْى تِ ِه ِيٍْ ِع ْه ٍى ئٌِْ يَرَّثِعُوىٌَ ئِ َّا انََّّوٍَّ َوئٌَِّ انََّّوٍَّ َا
ا و ْي ا } تلططىؽ  .)22:فمدططهبٍ ع ُخططر ت
ك َ
يُ ْغُِووي ِيووٍَ ا ْن َ و ئ

ـكُمثشٍطططث َشٕطططًٔعثشٍث َ ٝطططثبٍثل َفطططٓ ؼمٕطططع ِطططحطثشٍث

خه لىث مه خٕثن ت ٘طيـثز

تلصىإىٔر َت نتئرل َفطٓ عي صٍطث تلمثيؼٕطر تلصطٓ شًخطٍطث

خىَٗ .عحّ ٌىت ت ِثَ

لألـكططثع َتلصٙططًفثز تلصططٓ شططهتي خٍططث ٔططاَن ت مططر فططٓ

خوًٌٕث مه ت م )شًٙفثشٍث(

تلمٍمر تلصٓ ٔصُ ا عحٍٕث فٍ تلدفط.
(أ)انسياسح نغح:
ل ططه وكططً عحمططثء تلحوططر فططٓ معططثؼمٍ نهسياسووح

إمثع عده تلًـمه

1354ع).

(ج)انسياسح في ااططالح انشرعي:

عهذ معثوٓ :
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ًَِٔ تلطدع ٛتوٍطث ) :شوحطٕع ؼىثٔطر لٍطث ـكط ٔطًعٓل

كمططىٍػ ٔعدططً عططه تلعي ططر خططٕه إٞي ٕططً تلف ٕ ططر َوّططدٕر

ـّططمث لمططثنذ تلاّططثنل أْ توٍططث نتلحططر شفططس ُتعططه تلٕططًلل

تلفططُتنض َمططث ٔططىؽ عططه ولططا مططه وّططدٕر لحمعًفططر عحططّ

َتن له ٔطىٗ عحٍٕطث خمُ٘ٙطٍثل فطه مطهتي تلٕطًٔعر خعطه

تلمّططصُِ تإلوّططثوٓل  ....تلصطططٓ شعطططٓ تألٌمٕططر لحصؽًخطططرل

ُتعه ت ٔمثن ـّ تلاّثن لد طثء تلعطثل ل لطىت فطثن تلم ٙطُن

َلكىٍططث

شصؽططثٌَ تلفططُتنضل َٔمكططه تل ططُ عحططّ تلعمططُع:

مه تلّٕثِر فعل ٔٓء مه تلفطثك لمٙطحفر ًٔتٌطث َتن لط

خ ط ن فحّططار تلٙططهي

ًٔن خىلا نلٕل ؼٍبٓ (

مفمه أـمه ـثمه1321ع)..

شصمططى مُ عٍططث فططٓ تلمٕططهتن تلُ٘ططآ

َـهي َ٘ا تلُت ع)عحّ غًتي مىٍػ تلعحُع ت ؼصمثعٕطر
تلّثبهذ تلٕطُعل أْ فحّطار تلٙطهي

َلكه ٌكىت شعًٔاثز شعصدً مه تلصعًٔاثز تلىث ٙر عىطه

شكصاطٓ خُ٘طا تلُت طع

تلٕططٕعر َلُ٘ٙططث عىططه تلا ططً تلؽعاططًْل ألوٍططث شعططه مططه

َشفحٕحًل كمث أوٍث

تل ُ خثلًتْ َت ؼصٍثن ٌَُ مفًع ًٔعث عىطهٌ ل َعحٕطً

تلاثٜططحر) فاططٓ كحصططث تلفططثلصٕه شصفططُ تلاحّططار إلططّ فحّططار

فحّٕطططس تلّٕثِطططر تإلِطططيمٕر شطططهخًٕ ٔطططاَن تألمطططر عحطططّ

مفثٔططهذل ألوٍططث إمططث أن شكصاططٓ خُ٘ططا تلُت ططعل أَ شكصاططٓ

ت ٞططيئل خططل فٕمططث إوت كثوططس مصا ططر مططع أ٘ططُ تإلِططيع

خٕٙثغر أفكثي عثمر َمؽًنذل َعحّ تلعكُ مه كطل ولطا

َغٕططً ممثلاططر ل ُتعططهي تلعثمططر ل َإن كططثن لطط ٔططًن خططىلا

فإن تلٙهي ـطثَ أن ٔ طهع مطه لطي كطل كصثخثشطً تألِطُ

تلصٙططًل نلٕططل لططثٖ مططه تلٕططًل تلم ططهَ ٌَ .ططىي ش ططع

تلمىٍؽٕر َتلىؤًر لاحّطار إِطيمٕر معث٘طًذل كمطث ـطثَ

ٜططمه ـطططهَن مىط طططر تلاطططًتت تلصٕططًٔعٓ تلصطططٓ ٔدطططٕه تـطططه

مططه لططي ٌططىي تلاحّططار أن ًِٔط معططثل مّططثي تألمططر وفططُ

تلعحمثء ِدح َؼُنٌث:

إعثنذ خىثء تلفٝثيذ تإلِيمٕرل فاحّار تلٙطهي شؽمطع خطٕه
تلُت ع َتلمعث ل فإوت كثوس ٌىطث معثلٕطر فطٓ فحّطار تلٙطهي

نًارا وضعد يُطمح انفراغ؟

فٍٓ معثلٕر وُعٕر أْ معثلٕر لٍث لُٕ٘ٙصٍث عحطّ تعصدطثي

ٔطططىكً تلٙطططهي تلّطططدح فطططٓ ولطططا فٕ طططُ َ ) :تلاكطططًذ

أوٍططث لّٕططس مططه أوططُتل تلمعثلٕططثز تلفثلمططرل خططل ٌططٓ معثلٕططر

تألِثِطططٕر لمىط طططر تلاطططًتت ٌطططىيل ش طططُع عحطططّ أِطططثَ :أن
ت ِطططيع

شصمى مُ عٍث فٓ لط ٟفحّطاثز تلمطهن

مصؽططىيذ فططٓ شططثئك تألمططر َفططٓ تلُت ططعل فٍططٓ شىطح ط مططه

ٔ طططهع مدثنبططططً تلصٕطططًٔعٕر لحفٕطططثذ ت صٙططططثنٔر

تلُت ع لصوًٕٕي(

خُ٘ططططاٍث عيؼططططث ً مُ ُشططططثًل أَ شىوٕمططططث مًـحٕططططثًل ٔؽصططططثٌي

تلهكصُي مفمه عده تليَْ ل خي)

تلصططثئك خعططه فصططًذ مططه تلططٍمه إلططّ ٔططكل لططً مططه أٔططكث

(ﺟ) انجُايح نغح:

تلصىوططططٕ َ .إومططططث ٔ ططططهمٍث خثعصدثيٌططططث تلٙططططُيذ تلىؤًططططر

وكطً ٘طثـح تلمفطٕ ٟف طث  ):ؼىطّ تلطىوح عحٕطً ٔؽىٕططً

تلٙثلفر لؽمٕع تلعُٙي .فكثن خه إلعطثء تلُٙيذ ٌطىت

ؼىثٔر  :ؼًي إلًٕ َتلعمًذ  :تؼصىثٌث كصؽىثٌث ٌَُ ؼثن غ :

تلعمططُع َت ِططصٕعثجل أن ٔططىعكُ شطططُي تلعٙططُي فٍٕطططثل

ؼىثذ َؼىثء َأؼىثء وطثني َ .ؼىثٌطث لطً َؼىطثي إٔثٌطث َ .كطل

ٜمه عى ًٙمصفً ل ٔمه تلُٙيذ خثل طهيذ عحطّ تلصكٕطا

مث ٔؽىّ فٍُ ؼىّ َؼىثذ (تلإًٌَ خثنْ.

َف ث ً لوًَل ممصحار( مفمه خث ً تلٙطهي  2004ع) َخًغ تن فكًذ

َؼطططثء فطططٓ تلٙطططفثؾ ):ؼىٕطططس تلعمطططًذ أؼىٍٕطططث ؼىٕطططث

شمًغ

َتؼصىٕصٍث خمعىّ َ .تلؽىّ  :مث ٔؽصىطّ مطه تلٕطؽً َغٕطًي

عططططه كُوٍططططث أِططططُ مىٍؽٕططططر َوؤًططططر لاحّططططار تِططططيمٕر

 ٔ .ث  :أشثوث خؽىطثذ ٕٞدطر ل لكطل مطث ٔؽصىطّ َ .ظمطً ؼىطّ ل

معثً٘ذل خطل معطل فٍٕطث تلؽثوطح ت صٙطثنْ شطدٕ طث ً عمحٕطث ً

عحطّ فعٕططل  :ـطٕه ؼىططّ َ .ؼىططّ عحٕطً ؼىثٔططر َ .تلصؽىططٓ :

لاحّار تِيمٕر ٔثمحر وتز يؤٔر َت عٕر َ .طه خطٕه تلطيَْ

معل تلصؽًع ل ٌَُ أن ٔهعّ عحٕا وودث ل شاعحً .

تلّٕه تلٙهي وكًز فٓ مؽث ت صٙثن .إ توٍث

ولططال ف ططث  َ ):ططه ٘ططثت تلٙططهي ماٍططُع «مىط ططر تلاططًتت»
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ؼططثمع أَ مططىعكُ أوططً ٕٔططمل ؼمٕططع أفططًتن تلمع ط ًَّل -

َفططّ تلمعططل  " :أؼىثؤٌططث أخىثؤٌططث " ل أْ تلططىٔه ؼىططُت
عحّ ٌىي تلهتي خثلٍهع ٌ تلىٔه كثوُت خىٌُث

( )تلؽًٌُْ(.

خططثلاصؿ -

تلفكط تلٕططًعٓ شىوططٕ ـٕططثذ ت وّططثن ِططُتء كثوططس مططه

(د) انجُايح اططالحا:

لطثخططثز تل ّ ط ت َ تع تلعططثوَٓ .خعدططثيذ تلططًِ فططإن

عًفر تلؽىثٔر خصعثئا عهذ مىٍث:

تلٍططهل كمططث ٔفٙططل خمطططثج مصعح ط خ فعططث تلمكحاططٕه

1ـ ط شعططًل خثوٍططث ):كططل فعططل مفوططُي ٔفططص ٜططًيت عحططّ
تلىاُ تَ غًٌٕث

كمطططططثج ٘ططططلل َ ٘طططط ل َ شٕططططًج تلممططططًل َ

( )تلؽًؼثوٓ 1331ع(.

ش ًخُت تلٍوطث كطىلا ٔفٙطل خمططثج مصعحط خطىَتشٍ أَ

2ـ ط َشعططًل خثوٍططث) :تِ ط لاعططل مفططًع ـططل خمططث أَ واططُ

خ ٔططٕثء ألططًِ شططهلل فططٓ ـٕططثشٍ مططه دٕططل ت ـكططثع

َلطططٗ تلا ٍطططثء تلوٙطططح َتلّطططً ر خمطططث ـطططل خمطططث
َتلؽىثٔطر خمطث ؼطل خطثلىاُ َت ٞطًتل)

َتلمطثخثزل تلصٓ شىو عي ر تلٍَؼٕطر َشعصدطً تلمطًأذ

تـمطه فصفطٓ

ٌَؼر لحًؼل فٓ ظل ٔطًَ ٞمعٕىطر ل أَ شطىو عي طر

خٍىُ).

تلمحكٕر َشعصدطً تلٕطمٗ مثلكطث ً لحمطث فطٓ ظطل ٔطًَٞ

3ـ َ ه عًفٍث تلً خثوٍطث):كطل فعطل مفطًع ـطل خطثلىاُ تَ

معٕىر ل فثألفٝل تِطصدهت تلٙطٕور تلمٕطٍُيذ خمطث طث

غًٌٕث(( )ـّه تلٕثولٓ(.

تلٙهي ) :مه أن تلفك تلًٕعٓ ٌُ تلصٕطًٔع تلٙطثني
مه هللا لصىوٕ ـٕطثذ ت وّطثن ِطُتء كطثن مصعح طث ً خ فعثلطً

(أ)ذعريف ان كى انشرعي
عًل تلفك تلٕطًعٓ خثلٙطٕور تلمٕطٍُيذ خطٕه طهمثء

أَ خىتشططً أَ خ ٔططٕثء ألططًِ نتلحططر فططٓ ـٕثشططً(

تأل٘ططططُلٕٕه ل إو ٔعًفُوططططً) لطططططثج هللا شعططططثلّ تلمصعحطططط
خ فعططث تلمكحاططٕه (

تلامططً تلططًتٌْ

تلٍٕٕه تلعثوٓ

مفمططه خططث ً

تلٙهي1315ع .

1331عَ .وكططً تلططً  ):خ وططً

لطثج تلًٕل تلمصعح خ فعث تلمكحإه (

(ج) خظائض ان كى انشرعي

1331ع.

1ـ انرؤيح انىالعيح
إن ت ِيع ٔأطه تلف طُئ تلطدٕعٕطرل خمعىطّ ت وعطثن

ٌَىت تلصعًٔطا لط ّٔطح مطه ت وص طثنتز خثعصدطثيي غٕطً
ؼثمع َولا لألِدثج تلصثلٕر:

َتلًٜطططُق لحُت عٕطططثز تلمثيؼٕطططر تلصطططٓ ٔطططهيكٍث تلع طططلل

 -1تلمطططثج كثٔططا عططه تلفكط َتلفكط مططهلُ تلمطططثجل

َٔعصدطً ت وٕطثء َت عصدططثي مطه دطل تلم ططىهل مؽطًن كٕططا

َفًئ خٕه تلهت َتلمهلُ .

َتوصٍتل عه ت مُي تلعٕىٕر َتلمثيؼٕرل كمث

2ـ عىه تلىوً تلطّ لطثخطثز تلفكط تلٕطًعٓ وؽطهٌث شى ّط

ٔأه مدىطّ

تلُؼُنٔر تلف ُ ٕر تلصٓ شىٌح تلطّ تعصدطثي تيتنذ تلهَلطر أَ

تلطّ ّطمٕه :ت َ  :مصعح طر خ فعطث تلمكحاطٕه كمطططثج

ت يتنذ تلعثمر تِثِطث عصدطثي تل طُتوٕه تلف ُ ٕطر َ شطًِ

٘ططلل َ ٘ ط ل َ شٕططًج تلممططًل َ ش ًخططُت تلٍوططثل

تْ نعثمططططر ع حٕططططر لح ططططُت وططططٕه تلف ُ ٕططططر َتن تْ َت عٕططططر

َتلعثوٓٔ :صعح خطىَتشٍ أَ خ ٔطٕثء ألطًِ شطًشد ٟخٍط ل

لثيؼٕططر لططثيغ تيتنذ َتوٕططثء تلمىٕططّءل ٌَططُ مططىٌح

فىؽه أن شعًٔا طهمثء ت ٘طُلٕٕه ٕٔطمل تل ّط ت َ
نَن تلعطططثوٓ َخطططىلا

ٕٔططى مىٍططث فططًن َتـططه(تلمواططًَ .تلٍططهل مططه

ًِٔ أْ عي رل خٕه مث ٌُ كثبه ََت ع تلع ٕهذ) َخطٕه مطث

ٔكطططُن ؼثمعطططث ً لكطططي تل ّطططمٕهل

ٔىدوططٓ تن ٔكططُن ت ٔططهلُؼٕث)ل َشططًِ تن تينذ تلهَلططر تَ

َـٕىة ٍى ٔع ُّه و ٙث فٕطًَ .ممثلاطث ً ألـطه ٔطًَ ٞتلصعًٔطا

تلٕططعحل عططٕه تلعهتلططر َتلمٙططحفر تلدىططثءذ .إن تل ططُتوٕه فططٓ

تلٙططفٕؿ ٌَططُ أن ٔكططُن تلصعًٔططا ؼثمعططث لكططل تفططًتني

ت ِطططيع ـ ُ ٕطططر شٕطططًٔعٕرل أْ توٍطططث شىٕططط عطططه ت وٕطططثء

مططه نَن تِططصعىثء تـططه َلططىلا ططث تلمواططًَ ) :معىططّ
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َتلُٜططع ت لٍططٓل َتن مٕططًَعٕصٍث َتعصدثيٌططث ٔعططُن تلططّ

لهًٔ عحّ وفُ ت ٌط شٙطُي ٘طفٕؿ عطه ت وّطثن تلكثمطل

تيتنذ هللا تلصًٕٔعٕر.

َتلمؽصمع تلمصكثمل.
َخططهٍٔٓ ٌ طىي تلٙططار

شصططُفً ت فططٓ لططثل ت وّططثن

2ـ ااَسجاو وانىحذج
إن لإلوّثن واُ َتـهذل وتز ثخحٕثز َتخعطثن َكاطثءتز

َتلكُن معثًل َلىلا فإن تل طُتوٕه َتلصٕطًٔعثز فطٓ تلع ٕطهذ

مصعطططهنذ َمصمثِطططر فطططٓ تلُ طططس واّطططًل إن َـطططه توصمطططثءتز

ت ِيمٕر ٔؽح تن ش ُع عحّ َـٓ تلّمثءل َ ٔفط ألْ

َت فكططثي ت وّططثن تلمصعططهنذل لططُٕ تمططًت تعصدططثيت َ خططه تن

إوّثن أن ٔىٙح واّطً مٕطًعث َم ىىطث ٔاطً ٚيأٔطً عحطّ

شكُن ِٕثِصً مصىثغمر مع تلي طًل َ ُتوٕىطً تلف ُ ٕطر مطع

تٖلًٔه.

عًفثوطططًل َت صٙطططثني مطططع عدثنشطططًل ٌَكطططىت ِطططثبً تخعطططثني

4ـ انيسر وانسًاحح
إن أـّططه ت وومططر تلف ُ ٕططرل ٌططُ تلىوططثع تلططىْ ٔصمصططع

خعٝطططٍثل َلطططىلا فطططثن تلىوطططثع تلف طططُ ٓ لكطططل مطططىٌح فطططٓ

خٝططمثن لصىوططٕ تلعي ططثز ت ؼصمثعٕططر َٜططمثن تلمٙططثلؿ

تلمططططىتٌح تومططططث ٔكططططُن وثؼعططططث َوثفعططططث توت كططططثن مىّططططؽمث

َإٌتـططططر تلماثِططططهل خ ططططهتي أكدططططً مططططه تلّٕططططً َتلّططططمثـر

َمصىثغمث مه ظيض ؼٍثز:

َتلٍُّلرل إن ت ِيع فٓ تلُ س تلىْ ٔٝع ثوُوطث لؽمٕطع

تلُؼُنٔر ت لًِ ٔفطح تن شكطُن مصطثخ طر َمىّطؽمر مطع

ٔططاَن تلفٕططثذ ـصططّ تلمططُت ًٞتلىٌىٕططرل ت توططً ل ط ٔؽططًن

تلصُتف ط خططٕه تل ططُتوٕه تلف ُ ٕططر ت وّططؽثع تلططهتلحٓ)ل
َتلصُتف ط َتلصططًتخ ٟخططٕه تلمدططثوٓل َكططىلا ِططثبً ت وومططر

ت وّطططثن مطططه ـًٔثشطططً تلمع ُلطططرل فمطططه ؼٍطططر ٔطططص شىوطططٕ

تلاًنٔر َت ؼصمثعٕطر لطىلا تلمطىٌح ت وّطؽثع تلمطثيؼٓ)

تلُتؼدطططثز َت ـكطططثع فطططٓ تلىوطططثع تلف طططُ ٓ فطططٓ ت ِطططيعل

َتلصُتف مع تلف ثب تلمثيؼٕر َلث٘ر فٕمطث ٔصعحط خمحط

خفّططح ططهيذ تلمكحاططٕه َٞث ططثشٍ ل مططع لحٌُططث مططه تلعّططً

ت وّثن ت وّؽثع مع تلاطًذ).

َتلفططًغ ل ططث شعططثلّ {:ة ٔ ةكحِّططا َّ
هللا وة ساًّططث إِ َّ َِسطط ةعٍةث }
تلد طططًذ َ .226 :مطططه ؼٍطططر تلطططًِ ل أيِطططّ ُتعطططه تلّطططٍُلر

خططهٍٔٓ أن ٌططىت تلصىططثغ َت وّططؽثع فططٓ ؼمٕططع تل ططُتوٕه
تلف ُ ٕر َـثؼر ت وّثن تلمصىُعر َتلمصٕطعدرل

َتلّمثـر مه لي

ٔط شٓ ت

أ٘ثلر تلٙفر)ل َ أ٘ثلر تلدطًتءذ)ل

فططٓ ٜططُء ت ـثٞططر تلعحمٕططر تلٕ طثمحر َتلكثمحططرل َ ٔصمصططع

َ ُتعطه مطه دٕططل ثعطهذ

خٍططىي تلٙططار َتلمُ٘ٙططٕر ِططُِ هللا شعططثلّ تلمططهخً لحعططثل

َ ثعططططهذ تلٕططططه)ل َ ثعططططهذ ِططططُئ تلمّططططحمٕه)ل َ ثعططططهذ

َتلىاُ.

تلٙطططفر) .طططث يِطططُ هللا ٘طططحّ هللا عحٕطططً َتلطططً ):لططط

-3انًُشأ انسًاوي

ًِٔططحىٓ هللا خثلًٌدثوٕططر َلكططه خععىططٓ خثلفىٕإططر تلّططمفر (

تن تل ططُتوٕه َت وومططر تلف ُ ٕططرل ٔؽططح تن شكططُن فططٓ

ـططًغ)ل َ ثعطهذ

ٜططًي)ل

تلفً تلعثمحٓ 1334ع.

ِططططٕثئ شىوططططٕ تلططططًَتخ ٟت ؼصمثعٕططططرل َٜططططمثن تلف ططططُئ

5ـ انضًاَح انرطثيميح انذاخهيح
تن مه أٌ تلدفُض فٓ كل ووثع ـ طُ ٓل ٌطُ ٜطمثوصً

تلمٕطططًَعر َتلمع ُلطططر لؽمٕطططع تفطططًتن تلمؽصمطططعل َتعطططهتن
أيٜططططٕر لصطططططًُٔ تلطث ططططثزل َخثلصططططثلٓ شاعٕططططل تلكاططططثءتز

تلصطدٕ ٕطططرل َشؽّطططٕه تل طططُتوٕه َتل طططًتيتز عحطططّ مّطططصُِ

َتل ثخحٕثز ت وّثوٕرل َتلدحُت خٍث وفُ تلكمث ل ٌَىت ت مطً

تلمثيؼٓل مه دل عثمر تلىطثَ؛ َولطا ن تل طثوُن إوت لط

تلمٍططططط ّٔطططططصحٍع تن ٔكطططططُن تلم طططططىه مفٕططططططث ً خثإلوّطططططثن

ٔططص شعٍٔططٍي خٝططمثور شطدٕ ٕططرل

ّٔططصطٕع شفكططٕ تلطططىو

َتِصعهتنتشً َـثؼثشً تلممصحارل َكٕإر ٌطهتٔصٍث َتن ٔكطُن

َتلف ططُئ تلعثمططرل إن ت وومططر تلف ُ ٕططر شاكططه فططٓ تلوثلططح
عحّ تلٝمثور تلمثيؼٕر ل َتلع ُخثز تلصٓ ٔص َٜعٍث مطه
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دل تلّحطرل ٌَىث ٔكُن تلمُل مه تلع ُخرل ٌطُ تلعىٙطً

7ـ انثثاخ وانثماء

ت ِثِططٓ فطططٓ تلًٜطططُق َت وعطططثن لح طططُتوٕه ت ؼصمثعٕطططر

إن مه ؼمحر مث ٔمٍٕ تلىوثع تلف ُ ٓ فٓ ت ِيع ل ٌطُ

َتلعثمر إ َّ
أن ٌطىت تلعىٙطً ٔا طه ماعُلطً فطٓ مطُتين تلصطٓ

أوططططً يغطططط ٔططططمُلٕصً َشحدٕصططططً لؽمٕططططع تلمصطحدططططثز تلفٕططططثذ

ٔص فٍٕث ممثلار تل طثوُنل خعٕطهت عطه عطثل تلفكُمطر َأعطٕه

ت وّثوٕرل تلمصىُعر َ ثخحٕر شطدٕ ً فٓ ؼمٕع تلعٙطُيل لط

تلٕططًٞر َمٝططثفث تلططّ ولططا كعٕططًت مططث ٔططص شؽططثٌَ تل ططُتوٕه

ٔطططًأ عحٕططً أْ شوٕٕططً ٍ أَ شفططُ ؼططىيْل َل ط ٔفططصػ تلططّ

خٕكل ِثفً مه لي :شُظٕا تلمفُّخٕثز ل َتلمىث٘ح

إعططثنذ تلىوططًل َٔعططُن تلّططدح فططٓ ولططا تلططّ ٕططثع تل ططُتوٕه

ت ؼصمثعٕرل َنفع تلًُٔتزل َمث تلّ ولا.

تلف ُ ٕر فٓ ت ِيع عحّ تٌهتل َأِطُ َمٙطثني ظثخصطرل
ٔصطًئ تلٍٕث تلصوًٕٕ َتلصفُ تلٙثن ٓ 2010ع .

أمططث توت كثوططس تلٝططمثور تلصطدٕ ٕططر مُؼططُنذ فططٓ ٘ططحح
تل طططُتوٕه واّطططٍثل َنتلحطططر فطططٓ مطططصه تلمدطططثوٓ ت عص ثنٔطططر

سياسح انرجريى عُذ انجعفريح

َتلاكًٔططر لحىططثَل َتعص ططه تلىططثَ أن تلكططُن خؽمٕططع تؼٍتبططً

تِططدثج تلصؽططًٔ شمططثٍٔز فٕططً مططىٌدثن تِثِططٕثن ٌمططث

ـثٜططً أمططثع هللا ؼططل َعططي َتلع ُخططر َتلمكثفةططر مُؼططُنذل

تلص حٕهْ تلًَـثوٓل َتلص حٕهْ تلُت عٓ.

كمطث طث ت مطثع عحطٓ عحٕطً تلّطيع) :تلحٍط عوط ِطحطثوا

فثلمطططىٌح ت َ  ٔ :طططُع عحطططّ تِطططثَ تعصدطططثي ت وّطططثن

َعططي مكثوططا َلاططٓ مكططً َظٍططً أمططً َغحططح ٍططً
َؼططًز ططهيشا َ ٔمكططه تلاططًتي مططه ـكُمصططا (

مّاَ عه شًٙفثشً َتفعثلً وً ممصطثي فعثلطً َتمثمطً

تلطُِططٓ

 ًٔٞططثن ًٔٞ :ط ٔ ططُني تلططّ تلمٕططً  ًَٔٞ .ط ٔ ططُني تلططّ

1330عَٔ .عطططه تلمؽصمطططع تلوثلدٕطططر فٕطططً مطططه تلمطططامىٕه تلطططىٔه

تلٕططًل فططثوت ِططحا  ًٔٞط تلٕططً َت ططهع عحططّ تلؽًٔمططر لف ططه

ٕٔططكحُن خ واّطططٍ تلٝططمثور تلصطدٕ ٕطططر لح ططُتوٕهل َشفوطططّ

تِططثء ت لصٕططثي َتيشكططح تمططًت ٔؽعحططً مّططاَ َمّططصف ث

تل ُتوٕه خ هِٕر فٓ واٍُِ .

لحعُخر تلصٓ شىثِح ؼًٔمصًل مث ل ٔكه مؽىُوطث تَ ٘طوًٕتً
لتَ لوططً ولططا مططه ت ِططدثج فططي ٔكططُن مّططاَ مٍمططث كططثن

6ـ انشًىنيح

تلمطً مصًشح عحّ ؼًٔمصً ؼّٕمثً.

إن عططهع تلٕططمُلٕرل مططه أٌ ط عىث٘ططً ٜططعا َعؽططٍ

فثِطططدثج تلصؽطططًٔ عىطططه تلؽعأًطططر ش طططع عحطططّ عطططثش

تلىوثع تلف ُ ٓل َخثلصثلٓ ٌَتلً َتٜمفيلً؛ إو ٔطانْ خطً
ولطططا فطططٓ تلوثلطططح تلطططّ ت ٌصمطططثع تلماطططً ٞخطططدع ٛت خعطططثن

ت وّثن واّطً وصٕؽطر لصٙطًفثشً َتعمثلطًل َلّطُء تلصٕطثيي

َمصطحدطططثز تلفٕطططثذ تلدٕطططًٔرل َتلواحطططر عطططه ِطططثبً ت خعطططثن

لحطًٔ تلمثٞا.

تلاًنٔر َت ؼصمثعٕر مه ـٕثذ ت وّثن َم صٝطٕثشٍث َلطىلا

تلمططىٌح تلعططثوٓ :فثوططً ٔىوططً تلططّ تلؽًٔمططر مططه ـٕططط

ف ن مه أخطًٌ لٙطثبٗ تلىوطثع تلف طُ ٓ فطٓ ت ِطيع ٌطُ

تظثيٌث َلطًٌث عحّ تلمؽصمع ؛ ألن تلؽًٔمطر عىطهٌ ٌطٓ

ت ٌصمثع خؽمٕع ؼُتوطح تلفٕطثذ تلاًنٔطر َت ؼصمثعٕطرل فٍطُ

ظطططثًٌذ تؼصمثعٕطططر شًؼطططع تلطططّ عُتمطططل مصطططّ مطططث شطططُفًز

ووثع مصعهن ت خعثنل َلطً تلكحمطر تلاٙطل َتلٕطه تلططُلّ فطٓ

َشكثمحطططس ٔٙطططدؿ ت وّطططثن مّطططُ ث تلطططّ ت ؼًتع.خطدٕعطططر

كططل خعططه مططه ت خعططثن َ ططه ططهع لىططث خًوثمؽططث ؼثمعططث َٔططثمي

تلفث َعًٜث لحع طثج .فٕكطُن مٙطهي تلمّطاَلٕر عىطهٌ

لحصططططُي َتلصكثمطططل مطططه لطططي تلصىّطططٕ خطططٕه ؼمٕطططع ٌطططىي

ٌططٓ وتز تلؽًٔمططر مططه ـٕططط شٕططكل لطططًت ؼّططٕمث عحططّ

ت خعثن.

تلمؽصمع.
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فح ٍٕث عحٓ خه أخٓ ٞثلح عحٕطً تلّطيع ف طث  :مطث خطث ٌطىي

طرق اثثاخ انرجريى عُذ انجعفريح

تلمًأذ ؟ ف ثلُت  :أمً خٍث عمً أن شطًؼ فًنٌطث عحطٓ عحٕطً

َـىِ ف ٍثء تلؽعاًْ فٓ تظدطثز تلؽىثٔطر تَ وإٍطث عطه
تلمصٍ َخُِطثبل عطهذ تعصمطهٌَث مطه تلىدطٓ َأبمطصٍ عحطٍٕ

تلّطططيع ف طططث لطططً  :أمطططًز خٍطططث أن شطططًؼ ؟ ف طططث  :وعططط ل

تلّيع.

تعصًفططس عىططهْ خططثلاؽُي ل ف ثلططس ٌ :ططىت ِططحطثوا عحٍٕططث ل
فمث ِحطثوا عحّ مث فٓ خطىٍث ظ ث لً عحٓ عحًٕ تلّطيع

َ طططثلُت ٔ :مكطططه إظدطططثز تلؽًٔمطططر مطططه َؼٍطططر تلىوطططً

 :فحعحا توصًٍشٍث أَ ألاصٍث .ف ث عمً  :ه كثن ولا ل طث

تإلِيمٕر خ ـه تلطًئ تلصثلٕر:

عحٓ عحًٕ تلّيع  :أَ مث ِمعس يُِ هللا ٘حّ هللا عحًٕ

األول  :تلعح ط تلُؼططهتوٓ خُ ططُل تلؽًٔمططر مططه ٔططمٗ

َ لً َِح ٔ ُ :

كمث إوت يأِ ؼمثعر أوً تيشكح تلؽًٔمر تلايوٕر.

ـه عحّ معصًل خعه تلديء ل توطً مطه

انثوواَي  :تلٕططٕثل تلمإططه لحعح ط خط ن تلؽًٔمططر َ عططس مططه

ٕططهز أَ ـدّططس أَ شٍططهنز فططي ت ططًتي لططً ل فمحططّ عمططً

ٔوىططٓ مططه

ِدٕحٍث ظ ث  :عؽٍز تلىّثء أن ٔحهن معطل عحطٓ خطه أخطٓ

تلٕططمٗ تلايوططٓ .فططثلوه فططٓ ـك ط تل ٝططثء

تلف ٕٔةث َ ٔؽٌُ تلفك خً .ف ه يَِ عده تلطًٌتئ عطه

ٞثلح عحٕطً تلّطيع لطُ

ععمثن خه مطً عه ِطعٕه خطه أخطٓ عًَخطر عطه صطثنذ عطه

فٕؽح عحّ تل ٝثذ تن ٔكُن عثلمٕه خكصطثج هللا ؼطل َعطي

أخٓ ـًج خه تألُِن تلطهٔحٓ عطه أخٕطً طث  :يفطع [ إلطّ ]

كمث فعطل عحطٓ عحٕطً تلّطيع مطه خٕطثن مطهذ ت طل تلفمطل مطه

عمً تمًأذ َلهز لّطصر أٔطًٍ ل فط يتن عمطً أن ًٔؼمٍطث ل

كصثج هللا تلعٍٍٔ.

فؽطثءز ألصٍطث إلططّ عحطٓ خطه أخططٓ ٞثلطح يٜطٓ هللا عىططً ل

عحطٓ لٍحطا عمطً)

تلمٕيوطٓ 2005ع

.

تلًتخططع  :تلدٕىططر ٌَططٓ ٔططٍثنذ ٔمٙططٕه عططثنلٕه خُ ططُل
تلؽًٔمر مه تلٕمٗ تلايوٓ.

ف ثلطس  :إن عمطً ٔطًؼ ألصطٓ ل ف وٕطه هللا إن كىطس شعحط

َتلفططثك تلٕططًعٓ فططٓ تلمفططثك تإلِططيمٕر ٔعصمططه فططٓ

أن لٍث عىيت لمث ألدًشىٓ خً ل ف ث عحطٓ  :إن لٍطث عطىيت ل
فكدًز شكدًٕذ ِمعٍث عمً مه عىهي ل فثوطح س إلطّ عمطً

إظدططثز تلؽًٔمططر عحططّ أـططه ٌططىي تلطططًئ ففّططحل َ ٔف ط

ل ف ثلططس  :إن عحٕططث ٌع ط أن أللصططٓ عططىيت ل ف يِططل عمططً

لحّحطثز فٓ تلهَلر تإلِيمٕر أن ش ُع خطإوصٍتل تإلعصطًتل

إلططّ عحططٓ ل مططث عططىيٌث ؟ ططث  :إن هللا عططٍ َؼططل ٔ ططُ :

مه تلمصٍمٕه خطثإلكًتي َتإلؼدطثي َشفطس تلٝطوُ ٞتلىاّطٕر

ٜط سعهة أةَس ة نةٌط َّ
طه ةـططُس لةٕ ِسه ةكططث ِمحةٕسه} ل َ ططث :
{ ةَ ستل ةُتلِطهةتز ًٔس ِ

أَ تلؽّططهٔر َلططُٕ لٍططىت تألِططحُج أْ ممططًغ ٔططًعٓ فططٓ

ٙططثلً ظة ةيظططُنة ةٔ طٍسًًت } فثلفمططل ِططصر أٔططًٍ ل
{ ةَ ةـ سمحططً ةَفِ ة

تإلِططيعٌَ .ططىت ٌططُ يأْ عحمططثء تلؽعأًططر .تمططث فططٓ مّ ط لر

َتلاٙطططث أيخعطططر َعٕطططًَن ٔطططًٍت ل طططث  :فمحطططّ عمطططً

تلفططدُ خ ٙططه ت ٜططًتي َتلم ثخحططر تلصحأٍُوٕططر مططع تلمططصٍ

ِدٕحٍث) تلٙىعثوٓ.

فٕ ُ تلٕٕك مىصوًَْ :أمث مه ٔفطدُ لعطهع تلاطًتي ف طٟ

انثانث  :إعصطًتل تلمؽطًع خؽًٔمصطً عطه ٔطعُي َع طل

ل أَ مططه ٔفططدُ لططهفع ٔططًي َٜططًيي ف طط ٟخعططه تلعح ط خعططهع

َإلصٕططثي خططهَن إكططًتي َإؼدططثي ألن تإلعصططًتل ِططٕه تألنلططر

تيشهتعً أ٘ي فطي َؼطً إلٔطًتن تلصٝطٕٕ ثز عحٕطً ل َٞدطع

عىططه تلع ططيء َفططٓ تلٕططًتبع تلّططمثَٔرَ .تلعثخططس عططه أمٕططً

ٔ صٝططٓ أٌٔططه مططه مىعططً مططه ت ودعططثض ف طط. ٟ

تلمطامىٕه عحطٓ عحٕطً تلّطيع توطً كطثن

تلفططدُ

ٔعصطه خططث عصًتل

َخثلؽمحر ل فثلفدُ َكىت تلص ٕٕٝثز إِومطث ش طع لحٝطًَيذ ل

تلم صًن خثإلكًتي تَ تلصٍهٔهل فًَْ عىً عحًٕ تلّطيع أوطً :

َتلًَٝيتز شص هي خ هيٌث ل َتلٍتبه عحٍٕث ـًتع ًٔعث ً .
إِؼدثي تلمّؽُن عحّ تلم ثخحر تلصحأٍُوٕر :

لمث كطثن فطٓ َ ٔطر عمطً أشطٓ خطثمًأذ ـثمطل ِط لٍث عمطً
عططه ولططا ل فثعصًفططس خططثلاؽُي ف ط مً خٍططث عمططً أن شططًؼ
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نتلل فٓ تلصعًٍٔتز مىصوطًْ 1322عَ .شكُن عىهٌ فحّار

َخطططىلا ٔوٍطططً أن إِؼدطططثي تلمّطططؽُوٕه عحطططّ تلم ثخحطططر

تلع ُخر ٌٓ عمحًٕ ت٘يـٕر مه ؼٍر لحاطًن َتلمؽصمطع

تلصحأٍُوٕر تلًتبؽر فٓ عًٙوث
َشفطٕ ٔمٕٙثشٍ ت ؼصمثعٕر أمً مفطًع

ف مططث لحاططًن فًنعططً عططه شكًتيٌططث َلحمؽصمططع ت يشططهتل

ًٜٔطّ

لطططهيء تلماثِطططه تلصطططٓ شحفططط خطططثلمؽصمع َعطططهع تٔطططثعر

خً تلٕثيل تلىْ لً تٌصمثع كعًٕ

تلاثـٕططر فٕططًل ططث شعططثلّ {:إِ َّن تلَّط ِىٔهة ٔ ِفدُّططُنة أة سن ش ِةٕططٕ ةع
ثـ ةٕططر فِططٓ تلَّطط ِىٔهة ة ةمىططُت لةٍطط س عةطط ةىتج أةلِططٕ فِططٓ تلطط ُّه سوٕةث
ستلاة ِ

خعً ٚتلمّحمٕه َـاع ٔمٕٙثشٍ ) تلٕٕك مىصوًْ .1322
أُ٘ تلّٕثِر تلع ثخٕر تَ تلؽىثبٕر ت ِيمٕر
شعه شطدٕ تلًٕٔعر ت ِيمٕر

ةَ ستٖة ِل ةً ِذ ةَ َّ
هللا ٔة سعحة ةَأة سوص س ة شة سعحةمُن}

ـكثمٍث ًَٜيذ مطه

ًَٜئثز نعط تلعهتلطر َ خطه لمطه ٔصطُلّ تمطً تلمّطحمٕه

تلىُي..13 :

َكمططث تن تلع ططثج فططٓ تلا ططً تلؽعاططًْ

شىدعط إ مططه

أن ٍٕٔا لً تل ُذ تلكثفٕر لفمثٔر مطُتني َشٕطًٔعثشًل لصكطُن

تلصٕثئططر فعططل ت وّططثن َخمعىططّ تن ٔكططُن تلع ططثج عحططّ

لٍث ُذ تلصىإى َتلصطدٕ فٓ ممصحا تلمؽث زَ .مطه تخطًٌ

ت وّطثن تلممصططثي فطٓ فعططل تلؽًٔمطر َفط تيتنشطً َفعحططً

موطططثًٌ شحطططا تل طططُذ تلع ُخطططثز تلصطططٓ َٜطططعصٍث تلٕطططًٔعر

تلمٝطططً عحٍٕططثل َلكططه لططُٕ عحططّ وفططُ ت ٞططيئ فططثن

ت ِيمٕر تلمفهن مىٍث َغًٕ تلمفهنذَ .عحّ ٌطىت ت ِطثَ

ٔؽٌُ معي  :صل توّثن َف ت ٜطًتي؛ ألوً

ف ه ٘ىا تلا ٍثء تلؽعأًر تلع ُخر تلّ ّمٕه:

تلهمثء ل ث ت مثع تلٙطثنئ عحٕطً تلّطيع :

1ـ ط ع ُخططر م ططهيذ ـططهنٌث تلٕططثيل كم طث ً َكٕا طث ً مططه لططي

تلص ٕر لٕف ه خٍث تلهع فإو خحوس تلص ٕر تلطهع فطي ش ٕطر)

ش ٕطر فطٓ
تومطث ؼعحطس
تلٕطًٕتٌْ

و ُٖٙتلكصثج َتلّىر كع ُخر تل صلل ًَٔج تلممطًل

1330ع َ .لؽًٔمر ًٔج تلممً َ لاّثن تلهٔه فطٓ مدطهأ

َتلّطططططً رل َتلفًتخطططططر َتلطططططًنذل َغًٌٕطططططثل َتلوثٔطططططر

تلص ٕر عىهٌ ؛ ألوٍث لثيؼر عه مُتين تلص ٕر َت ٜططًتي

ت ِثِطططٕر مطططه شٕطططًٔع تلع ُخطططر عىطططهٌ ٌطططٓ لفمثٔطططر

وٍ ٔعصمهَن عحّ ُتعه ت ـصٕطث ٞتلطُتينذ فطٓ تلٕطًٔعر

تلمؽصمطططع مطططه تلاّطططثن َت وفططططث ٞتلمح طططٓ َتلصطططهٌُي

عىطططهٌ ل ٌَطططٓ ظطططيض تـصٕطططث ٞفطططٓ تلطططهمثءل َتلاطططًَغل

ت مىَٓ .شّمّ ٌكىت ع ُخثز خثلفه.

َت مطططُت )َ .عحطططّ ٌطططىت ت ِطططثَ ٔؽطططح تن وعطططًل يأْ
تلؽعأًر ـطُ فعطل ت وّطثن ٌطل ٌطُ ممصطثي لطً تع مؽدطً

2ـ ع ُخطثز غٕطً م طهيذل ٌَطٓ تلصطٓ لط ٔفطهن وُعٍطث َلط

عحًٕ؟

ٔىٗ عحطّ كٕإصٍطثل َتومطث تعططّ تلمٕطًل تلٙطيـٕر

ُٜٔؿ ٘ثـح تلمّاَلٕر تلؽٍتبٕر فٓ تلا ً تلؽعاطًْ

تلططّ َلططٓ ت مططً تن ٔعث ططح كططل مططه ّٔططٕا تلططّ تلىوططثع

تلؽططُتج فٕ ططُ ٔ :ططصحمٗ خططثن هللا ططه أَؼططه مططع ت وّططثن

تلعطططثع أَ ٔعصطططهْ عحطططّ ـ طططُئ تلعدطططثنل تَ ٔصٍطططثَن خمطططث

تل هيذ عحّ ؼمٕع ت فعث تلصٓ ٔمكه أن شٙهي عىطً خىفطُ

فً ًٜهللا عحّ عدثني خمث ًٔتي كثفٕث لًنعًل َتيؼثعطً

ٔكُن كل مه فعل تلٕٓء َشًكً شفطس شٙطًفً َِطٕطًشً

تلطططططّ تلطًٔطططططط تل ططططططُٔ َ .شّططططططمّ ٌكططططططىت ع ُخططططططثز

فثوت فعل ٕٔةث ف ه فعحً خثل هيذ تلصٓ تمطهي هللا خٍطثل فطٓ ـطٕه

خثلصعًٍٔتز َ .ه فً ُت خٕه تلع ُخثز َتلصعًٍٔ َؼعطل

أوططً ٔد ططّ ططثنيتً عحططّ شًكططً فططٓ ظططًل تلصٕططثيي إلٔؽططثني)

تلّططؽه مططه ّ ط تلصعٍٔططًتزل ف ططثلُت  :إِن تلفططه ع ُخططر

تلفّططىٓ 1321عَ .عحٕططً شكططُن تلع ُخططر عحططّ ت وّططثن تلممصططثي

م طططططهيذ مىٙطططططُٖ عحطططططّ طططططهيٌث ل فطططططٓ ـطططططٕه أن

ـٙططًتل فثلمّططاَلٕر تلؽىثبٕططر عىططه تلؽعأًططر ش ططُع عحططّ

تلصعًٍٔتز لّٕس خمفهنذ خل مصًَكطر إِلطّ ووطً تإلمطثع

تمططًٔه :تلصٕثئططر ت وّططثن شٙططًفثز َِططُء تلصٕططثيي تلططّ

ل َخمططث أن تلّططؽه فٕمططث ؼعططل ع ُخططر غٕططً مفططهن فٍططُ
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 - 1تلٕطمُ  :خمعىططّ أن شطدٕط ت ِططصًتشٕؽٕر عحطّ ؼمٕططع

لحطًٔ ط تلططىْ أنِ تلططّ تيشكططثج تلؽًٔمططرل كمططث ٔططًَن

مؽث ز تلّٕثِر تلؽىثبٕر خثلصؽًٔ َتلع ثج َتلمىع.

ؼًٔمر مع ت كًتي َتلؽىُن .
ف ه يَِ تلعٕثٔٓ فٓ شإًّيل ف ث  :أشطس تمطًأذ إلطّ
عمً ف ثلس ٔ :ث أمًٕ تلمامىٕه توّ فؽًز ف

 - 2مصكثمحطططر :خمعىطططّ أن شصاططط مطططع تألٌطططهتل تلّٕثِطططٕر
َت ؼصمثعٕر َت صٙثنٔر.

فطٓ ـطه هللا

ل ف ط مً خًؼمٍططث َكططثن عحططّ أمٕططً تلمططامىٕه عحٕططً تلّططيع

 - 3عمحٕر :خمعىطّ ٕطثع ت ِطصًتشٕؽٕر عحطّ مطىٍػ عمحطٓل

ـثٜططًت ل ططث  :ف ططث لططً ِ :ططحٍث كٕططا فؽططًز ؟ ثلططس :

فٕىوً معيً فطٓ مطهِ فثعحٕطر تلع ُخطثز تلّطثلدر لحفًٔطر

كىس فطٓ فطيذ مطه تألي ٚأ٘طثخىٓ عططٓ ٔطهٔه فًفعطس

مه ـدُ َِؽه مع تألٔطوث تلٕطث ر فطٓ شف ٕط غثٔطر

لٓ لٕمر ف شٕصٍث ف ٘دس فٍٕث يؼي أعًتخٕث فّ لصً تلمطثء ل

معٕىطططر ٌطططٓ ش ٌٕطططل تلمؽطططًع لحفٕطططثذ ت ؼصمثعٕطططر

ٌَدطططر

ف خّ عحّ أن ّٔ ٕىٓ ت تن أمكىً مه وآّ ل فُلٕطس عىطً

تلٍـٕحٓ).

ٌثيخططر فثٔططصه خططٓ تلعطططٓ ـصططّ غططثيز عٕىططثْل َوٌططح

سياسح ااسالو في يُع انجريًح:
ل ه تَلّ ت ِيع ت ِطًذ عىثٔطر فثب طر َتٌصمثمطث كدٕطًت

لّثوٓ ل فحمث خحغ ولا مىّ أشٕصً فّ ثوٓ ََ ع عحّ ل
طه
ف ث لً عحٓ عحًٕ تلّطيع ٌ :طىي تلصطٓ طث هللا  { :فة ةم ِ
طثت ةَ ة عةطث ٍن } ٌَطىي غٕطً خثغٕطر َ عثنٔطر
تٜس ط ًَّ ةغٕ ة
سطً خة ٍ
فمل ِدٕحٍث لف ث عمً  :لُ عحّ لٍحا عمً )

لفمثٔصٍططث مططه شاكططا َتلصٙططهل ألوٍططث تلمفٝططه تلصًخططُْ
ت َ لإلوّطططثن َمىطططً ٔصمطططًغ ت وّطططثن ِطططُٔث لحمؽصمطططع)
ع.ع.ـّه عحٓ لٝطً 2011ع) لطىت كثوطس ِٕثِطٕر ت ِطيع فطٓ مىطع

تلعٕثٔٓ.

َأمططث تلٍططهل تلعمحططٓ مططه تلع ُخططر عىططهٌ فططي ٔ صٙططً

تلؽًٔمر َتلصٙهْ لٍطث َ لكطُن مٙطهي تل ٙطثٖ تل طً ن

عحّ شىإى تلع ُخر ف  ٟخل خه مه تن ٔٙثـح ولا عحمٕطر

تلكطططًٔ ؛ ألوطططً تلّطططمر ت ِثِطططٕر لفمثٔطططر تلمؽصمطططع َمىطططع

ت٘يـٕر لحاًن َتلمؽصمطع مطه لطي مفطثَ ز تإل٘طيؾ

تلؽًٔمرٌَ .ىي ٌٓ تخًٌ مث تٔثيز تلًٕ ف ٍثء تلؽعأًر:

تلمصكطططًيذ فطططٓ تلّطططؽُن خ ِطططثلٕح ممصحاطططر شٕطططمل تلطططُعع

اـ ذشريع اطم انمظاص:

َتإلئطثن لًفططع تلؽثوطح تلمعىططَُْ .لًفطع تلؽثوططح تلمططثنْ

تن تل ًتن ٔ ًي لكطل ِطٕةر ِطٕةر معحٍطث ل َلكطل تعصطهتء

ٔكطططُن تلصٕطططوٕل َإٔ طططثظ تلٝطططمًٕل َتإلـّطططثَ خممطططثًٞ

تعصططهتء معحططً خططثلعمُع ؛ ت تن تلم ططًي فططٓ شعمططه تل صططل ٌططُ

تلؽًٔمطططرل أنَتز إل٘طططيؾ ت وّطططثن َشٍٕةطططر واّطططٕث فطططإن

ثٖ ةـٕةثذ ٔةث أَلِطٓ
تل ٙثٖ لـٕط ٔ ُ  {:ةَلةك س فِٓ ستل ِ ة
ِ ٙ
تلد ًذ.113:
ج لة ةعحَّك س شةصَّ ُن }
ستألة سلدةث ِ

كعًٕتً مه تلّؽىثء مث عهت ٌمًذ ٔثوذ كثن تلّؽه معيً فطٓ
تلؽطططًتب تلصعًٍٔٔطططر َِطططٕحر لٙطططيـٍ َعطططُنشٍ أِطططُٔثء

َتل ٙطططثٖ ٌطططُ :شصدطططع تظطططً تلؽطططثوٓ خثِطططصٕاثء معحطططً؛

َمطططططُتٞىٕه ٘طططططثلفٕهل تِطططططص ثمُت عحطططططّ مطططططىٍػ تلفٕطططططثذ

َشٕطًٔعً ٜطثمه لحفٕططثذ ل تو فطٓ ٜططُبً ٔصفطًٌ تلٕططمٗ

تلٙفٕفر.

عه صل غًٕي ـصّ

َ ه َٜع خع ٛتلدثـعٕه ت ِيمٕٕه أ٘طُ لحّٕثِطر

ٔ صل خطً ٙث٘طث فطصفاع ـٕثشطً كمطث

ٔفاطع ـٕطثذ غٕطًي فإطً ـٕطثذ لحىطثَ ؛ ٌَطُ تلمؽعطُ خطهَت

تلع ثخٕر أَ تلؽىثبٕر تإلِيمٕرل ف طثلُت :إن تِطصًتشٕؽٕر مىطع

فطٓ شعمطه تل صطل ل فطي نٔطً ٌىطث ـ كمطث فطٓ غٕطًي مطه ٔطدً

تلؽًٔمططططر َ ٕثمٍططططث خُظٕاصٍططططث شصطحططططح فططططٓ يأْ فيِططططار

تلعمططه َتلمطططثء تلمفطط ٛـ ط وع ط  :لططُ شُتف ط تل صططث ََلططٓ

تل ططططُتوٕه تلُٜططططعٕر شف ٕطططط أٌططططهتل تلّٕثِططططر تلؽىثبٕططططرل

تلم صُ عحّ مث ت ل مه تلهٔر تلم طهيذ فطٓ غٕطًي تَ تٌٔطه

ًََٜيذ شمٌٍٕث خثلمٙثبٗ تلصثلٕر:

تَ مّططثَٔر َيٜططٕث خططً تمكططه ِ ط ُ ٞتل ططُن خططىلا ل كمططث
ٔمكه ِ ُ ٞتٔٝث خثلعاُ تلمف ٛـّطدمث ٔط شٓ ؛ فصفٙطل
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 :تن تل ٙطثٖ عثمططل لحفٕططثذ ل مٝططثل تلطّ مططث ٔعصدططً فٕططً
مه تلصّثَْ تلمثوع عه تلصعهْ خ صل ؼمثعر

2ـ ان اكى انعادل:

تمحٓ 1333ع.

مططه ت مططُي تلصططٓ شٍططهل لمىططع تيشكططثج تلؽططًتب ٌططُ
َؼُن تلفثك تلعثن فُظٕار ت ودٕثء َت بمر عحٍٕ تلّطيع

تـ في اعرثار انرًاثم في انمظاص

شكمططه فططٓ ٘ططٕثور تلعططهت َتلفكطط خططثلف ٔ{:ةططث نةتََن إِوَّططث

تل ططًتن تلكططًٔ ٌططُ كصططثج هللا ت َـططه لططىْ ٔططىو ـٕططثذ

ثَ خِ سثل ةف }
 ٚفةثـس ك س خة سٕهة تلىَّ ِ
ةؼ ةع سحىةث ة لة حِٕاةرً فِٓ ستألةيس ِ
ز ةَأة سو س
ةطثج ةَ ستل ِمٕطٍة تنة
ٍةلىةث ةم ةعٍ ستل ِكص ة
{لة ة سه أةيس ةِ سحىةث يِحةىةث خِ سثلدةِّٕىةث ِ

ٖ 26 :

ت وّثن ) نٌٔ.ه تلعثخهٔه عده عحطٓل2012ع) لكُوً كصثخث توطٍ خطثلف
لٕ ُع تلىثَ خثل ّ ٟل ه ًي تل ٙثٖ خفٕطط

ٔصؽطثٌَ

ط}ٟ
لِٕة ططُ ةع تلىَّططثَ خِ سثل ِ سّط ِ

ُ خِطثلىَّ ساُ
خً تلعه ـٕط ث  {:ةَ ةكصة سدىةث ةعحة سٕ ٍِ س فٍِٕةث أة َّن تلطىَّ سا ة
ا ةَ ستألونة خِ سثألو ِن ةَتلّ َِّّه خِثل ِّّهِّ
ةَ ستل ةع سٕهة خِ سثل ةعٕ ِسه ةَ ستألة سواة خِ سثألة سو ِ
ٙثٖ }
َؾ ِ ة
ةَ ستلؽً ة

تلفهٔططه

 .فٕعططه َؼططُن تلفططثك تلعططثن

َ ٝططثءي خططثلف مططه تٌطط مططُتين مىططع تلؽًٔمططر َشف ٕطط
تلعه َتلمّثَتذ َت مثن فطٓ تلمؽصمطع خطل تن َ ٔطر تلا ٕطً

تلمثبهذ..45:

ش ُع عحّ تِثَ تلعه َتلمّثَتذ خمث توٍ هللا شعثلّ.

َتلوثًٌ مىٍث ٌُ تعصدثي تلصّثَْ فٓ صل تلىاُ ل فطي

َلىلا مطه تِطدثج مىطع تلؽًٔمطر عىطه تلؽعأًطر َؼطُن

ٔؽٌُ ت ًِتل فًٕ خ صل تٌٔه مه َتـه خُتـطه ل كمطث كطثن

تلفططثك تلعططثن  ٔ .ططُ تإلمططثع أمٕططً تلمططامىٕه ل )َ :أٔ ط

نأج تلؽثٌحٕر ؛ َ تلصٙثٖ لٍىت تلفك خدىطٓ تِطًتبٕل ـ

هللا ألوٙاه تلموحُع مه ظثلمً ل َٖلىن تلوطثل خمٍتمصطً

كمث مً فٓ تلاٙطل تلعطثوٓ ـ أو تلمٕطٍتن فطٓ تل ٙطثٖ ٌطُ

ـصّ أَيني مىٍل تلف َإن كثن كثيٌث)

مططث ططًيي تلٕططًل خثل ّطط ٟل مططث ش ٝططًٕ تلؤًططٍذ تلّطدعٕر
تلمٍثؼمر .

تلمعصٍلٓ  1331ع

.

3ـ انًسإونيح انجًاهيريح (انرلاتح انعايح)
َل ٔكصآ تل ًتن فٓ خٕطثن ت ثمطر تلعطه َتلفكط خطثلف

ظ توً لمث كثن مؽًن ش ثخل تلىاُ خطثلىاُ ٕٔطمل مطث توت
كثن تـهٌمث ـطًتً َت لطً عدطهتً أَ تـطهٌمث وكطًتً َ ت لطً

مه دل تلفثك خل توث ٞتلمّطاَلٕر عحطّ تلًعٕطر َخطٕه فطٓ

طح ةعحةطٕسك
توعّ ل خىًٕ َ ةٕهي خ ُلًٔ {:ةث أةٍُّٔةث تلَّط ِىٔهة ة ةمىطُت كصِ ة
ٙططثٖ فِططٓ ستل ة سصحةططّ ستلفططًُّ خِط س
طثلفًِّ ةَ ستل ةع سدططه خِ سثل ةع سد ط ِه ةَ ستأل سوعةططّ
ستل ِ ة

شعثلٕمططً تل ً وٕططر تلمّططاَلٕر تلؽمثًٌٕٔططر تلً ثخططر تلعثمططر)
َتلصططٓ شعططه نلططٕيً خططثيٌتً عحططّ شمٕططٍ كططل مّططح مٝططثفث تلططّ

خِ سثأل سوعةّ } تلد طًذ .112:فصه عحّ تعصدثي تلصمثظطل تلمطثٖ خطٕه

تـكثمً تلاًنٔر فٓ مؽثلطً تلٕمٙطٓ ل تن ٔوٍطً ـّثِطٕر

تلم صُ َمه ٔ صل ٙث٘ث ً  َ .مؽث لصطٌُ تلصىطثفٓ خطٕه

شؽطططثي ت مطططُي ت ؼصمثعٕطططر لكطططٓ ٔصف ططط ت مطططه َتلّطططح

تٖٔصٕه خعه كُن ت َلّ مطح طر مفمُلطر عحطّ تلعثوٕطر تلصطٓ

ت ؼصمثعٓ َأن ٔدى كطل مطث خُِطعر مطه أؼطل إـٕطثء تل طٕ

شكُن م ٕهذ ل ـٕط أوطً
كمث

شعطثي ٚخطٕه ت ٞطيئ َتلص ٕطهل

َتلمعًَل ممث ٔمحط لىطث مؽصمعطث وت ع طي ؼمعٕطث ٔطًفٛ

شىثفٓ خٕه تلعمُع َتلمٙطَُٖ .تٖٔطر ِطثكصر عمطث

تلمىكططً خكططل توُتعططً َٔٙططدؿ ططُذ يتنعططر لحاّططثن َ ٔعططه

لططُ صططل تلططىكً ت وعططّ أَ صحصططً تألوعططّل َلكططه لططىلا ـك ط

ـٕىة ٍى لحمىكً تيٜطث ً لٙطدر ًٔشطع فٍٕطث ل َولطا مطه لطي

مٝططدُ ٞفطططٓ تلّطططىر ل َتلكطططيع تٖن ـطططُ تٖٔطططر تلىث ٞطططر

مدهأ مٍ ل خل ٔعه تٌ مدهأ مه مدثنئ ت ِيع خعه ت ٔمطثن

خثعصدططثي تلصمثظططل فططٓ تلططىكُيذ َت وُظططر؛ َ َؼططً أٔٝططث ً

خثهلل شعثلّ َشُـٕهي ٌَُ مدهأ ت مً خثلمعًل َتلىٍٓ عطه

لح ططُ خططثن تٖٔططر تألَلططّ ممصٙططر خثٌططل تلكصططثجل َتلعثوٕططر

سطً أ َّمط ٍر أ سل ًِ ةؼ س
طثَ
تلمىكً ل ث هللا شعطثلّ  {:ك سىطص س لة ٕ ة
طس لِحىَّ ِ
طً ةَش سا ِمىطُنة خِ َّ
طثهللِ }
شة سمًَنة خِ سثل ةمعسً ِ
َل ةَشة سىٍةطُس نة ع ِ
ةطه ستلم سى ةك ِ

َظٍُيٌث فٓ تلعمُع ل ـّدمث ٔانْ تلىٙطُٖ َتلاصطثَِ

عمًتن َ . .110 :فٓ خٕثن تٌمٕر ٌىي تلأًٝر طث ت مطثع

مًشدططر خ مطر تإلِطيعل خعططهمث ش طهع مطه عطهع ت لصٙططثٖ
تمحٓ).

عحٓ عحًٕ تلّيع :فمىٍ تلم سى ِكً لحم سى ةكً خٕهي َلّثوً َ حدطً
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ل فططىلا تلمّططصكمل لمٙططث تلمٕططً ل َمططىٍ تلم سى ِكططً خحّططثوً

َتلُ٘ططُ تلططّ أعحططّ مّططصُِ مططه تألمططه َ تألِططص ًتي َ

َ حدً َتلصثي خٕهي ل فطىلا مصمّطا خمٙطحصٕه مطه لٙطث

تلطم وٕىر .

تلمًٕ َمٕٝع لٙحر َ .مىٍ تلم سى ِكً خ حدطً َتلصطثي خٕطهي

ث شعثلّ {:م ةف َّمه ةيُِ َّ
هللاِ ةَتلَّ ِىٔهة ةم ةعطً أة ِٔط َّهتء ةعحةطّ
ثي ي ةـ ةمطثء خةٕسطىةٍ س }تلاطصؿ َ .23 :طث شعطثلّ {:إِ َّن َّ
هللاة ٔةط سمً
ستلكاَّ ِ
ةطه ستلاةفس ةٕطث ِء
ثن ةَإِٔصةطث ِء ِوْ ستل ًس خةطّ ةَٔة سىٍةطّ ع ِ
تإلـس ةّ ِ
خِ سثل ةع سه ِ ةَ س ِ

َ حدططً َٔططهي ل فططىلا مٕططس ت ـٕططثء ل َمططث تعمططث تلدططً كحٍططث

ةَ ستلم سى ةك ًِ ةَ ستلدة سو ِٓ ٔة ِعوك س لة ةعحَّك س شة ةى َّكًَن}

َلّثوً  .فطىلا تلطىْ ٜطٕع أٔطًل تلمٙطحصٕه مطه تلطعيض
ططً خحّطططثوً
َشمّططا خُتـططهذ َ .مططىٍ تلصطططثي إلوكططثي ستلم سى ةك ِ

تلىفل.30:

َتلؽٍثن فطٓ ِطدٕل َّ
هللا عىطه تألمطً خطثلمعًَل َتلىٍطّ عطه

ف ططه ؼعحططس تلٕططًٔعر تإلِططيمٕر ولططا مططه أٌ ط أٌططهتفٍث

طً إ كىاعططر فططٓ خفططً لؽططٓ ل َتن تألمططً خططثلمعًَل
ستلم سى ةكط ِ
َتلىٍٓ عه تلمىكً ٔ ًخطثن مطه أؼطل ل َ ٔى ٙطثن مطه

ٌَُ مث َعه خً تلًُِ ٘حّ هللا عحًٕ َتلطً أ٘طفثخً فطٓ
خهتٔططر تلططهعُذ خمكططر تلمكًمططر ـٕططط أ ّطط لٍطط ؼثٌمططث ً أن

يٌئ ل َأفٝططططل ولططططا كحمططططر عططططه عىططططه إمططططثع ؼططططثبً)

تألؼًتع ِٕىصٍٓ فٓ ؼًٍٔذ تلعًج َتألمه ِطٕع يخُعٍطث

تلًتَوهْ1326ع.

خعطططططه تلفطططططًَج تلمىٍكطططططر َتل صطططططل َتلّططططططُ َتلىٍطططططح َ
ت غصٙططثج َِططثبً أوططُتل ت ؼططًتع ف ططث َ ... :هللا لٕططصمه

2ـ اايٍ ااﺟرًاعي يطهة لراَي

ٌىت تألمً ـصّ ًّٕٔ تلًتكح مه ٘ىعثء إلطّ ـٝطًمُز

إن مططه تِططمّ ت ٌططهتل تلصططٓ شىٕططهٌث ت ـكططثع ت لٍٕططر

ٔمثل إ هللا َتلىبح عحّ غىمً )

ٌٓ ت ثمر تلعهتلر ت ؼصمثعٕر َمفُ تلاّثن تلىْ ٔ ع ٜمه

تخه ـدثن  1333ع.

ـهَن مىع تلؽًٔمرل َ طه وٌطح تل طًتن تلكطًٔ تلطّ تعصدطثي
شطدٕط ت ـكططثع ت لٍٕططر َتل ططُتوٕه تل ً وٕططر مُؼدطث ً لصف ٕط

انًظادر وانًراﺟع

تل ّططَ ٟت ثمططر تلعططه فططٓ كثفططر وططُتـٓ تلفٕططثذ تلّٕثِططٕر

انمراٌ انكريى

َت صٙثنٔر َت ؼصمثعٕطر َلُ٘ٙطث فطٓ ؼثوطح تل ٝطثء

* أ.نٌَ.دططططر تلٍـٕحططططٓل تلا ططططً ت ِططططيمٓ َتنلصططططًل غ1ل
ٖ .234تلىثٔطططططً :نتي تلاكطططططًم ُِئرطططططـ نمٕططططط ل
تلطدعطططر :تلًتخعطططر تلمى فطططر تلمعهلر.مٙطططهي تلكصطططثج :
مُ ع تلمكصدر تلٕثمحر:
*تخططه ـدططثنل ٘ططفٕؿ تخططه ـدططثنلغ15ل ٖ31ل شف ٕ ط :
ٔعٕح تأليواَٞل تلىثًٔ  :ماِّر تلًِثلرل تلطدعطر :
تلعثوٕرل ِىر تلطدع  1333 :ع .
* تخطططه مىوطططُيل ؼمطططث تلطططهٔه مفمطططه خطططه مكطططًع ل لّطططثن
تلعطططًجل غ6لٖ102ل تلىثٔطططً :وٕطططً أنج تلفطططٌُذل
ِىر تلطدع 1325 :ع.
* تـمه فصفٓ خٍىُل لمُُِعر فٓ تلا طً تلؽىطثبٓل ؼطًل
تلؽٕ – ٖ25ل تلىثًٔ :نتي تلىٍٝر تلعًخٕر لحطدثعطر
َتلىًٕـ خًَٕز ـ لدىثن.
*شططثغل إمططثع عدططه تلططًـمهل تلّٕثِططر تلٕططًعٕر فططٓ تلا ططً
ت ِططيمٓل تلىثٔططً :تل ططثًٌذل تلمطدعططر :نتي تلصطط لٕال
تلطدعر :ت َلّل ِىر تلطدع 1344 :ع.
* تلؽًؼطططثوٓل عحطططٓ تخطططه مفمطططه تخطططه عحطططٓل تلصعًٔاطططثزل
تلىثًٔ :نتي تلاكًم خًَٕز لدىثن تلطدعر :ت َلّل ِىر

َشطدٕطط تلع ُخططثز َخم طططهتي مططث ّٔططعّ تلطططّ مفططُ تلوحططط
َتؼصعططثض تِطططدثخً فطططثن ٔطططهعُ تشدثعططً تلطططّ شطدٕططط تلعهتلطططر
ت ؼصمثعٕططططر َخّطططط ٟتل ّطططط ٟخططططٕه تلمّططططحمٕه َتلمؽصمططططع
ت ِيمٓ ٌَىت ٔؽعحىث تن وًٕٕ تلّ خع ٛت مُي َتٌمٍطث
عىه ف ٍطثء تلٕطٕعر لمىطع تيشكطثج تلؽًٔمطر َٜطمثن ت مطه
تلمؽصمعٓ.
تلًٕٔعر ت ِيمٕر تلميو تلُـٕطه َت لٕطً لإلوّطثوٕر
لكططٓ شف ط غثٔططر تلكمططث

تألوّططثوٓ ل َمىصٍططّ مططث ٔمكططه

تلُُ٘ تلًٕ مه تألمه َ تلًلثء َتلعه َتلاٌُ َتلىؽطثؾ
َشٙل تلّ تألُ٘ج َتأل٘حؿ َ تألوّح ٞطث تلٍمطثن أع
ٙططً؛ ألن ؼمٕططع تلمٙططثلؿ فٍٕططث مؽحُخططر َكثفططر تلماثِططه
فٍٕث مهفُعر ل َخمث٘ر فٍٕث ٔصٙل خُأن تلؽًٔمطر َمىعٍطث
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تلعثوٕرل ِىر تلطدع  1315 :ع.
*تلٙططططىعثوٓل عدططططه تلططططًٌتئل تلمٙططططىالغ1ل ٖ350ل
شف ٕططط  :شف ٕططط َشمطططًٔػ َشعحٕططط  :ـدٕطططح تلطططًـمه
تألعومٓل تلىثًٔ  :مىُٕيتز تلمؽحُ تلعحمٓل ن.ٞ
*تلطًٔفٓل فمً تخه مفمه خه عحطٓ خطه أـمطه خطه ٞطًٔؿ
تلًمططططثـٓل مؽمططططع تلدفططططًٔهل غ4لٖ12ل تلىثٔططططً :
مًشٝططُْل تلمطدعططرٞ :ططًتَزلل تلطدعططر تلعثوٕططرل ِططىر
تلطدع ًٍُٔٔ :ي مثي . ْ 1362
* تلطُِٓ ل مفمه تخه تلفّهل مٙطدثؾ تلمصٍؽطهل تلىثٔطً
 :ماِّططر ف طططً تلٕططٕعر – خٕطططًَز – لدىططثنل تلطدعطططر :
تألَلّل ِىر تلطدع  1331 - :ع.
*تلعٕثٔطططططٓل مفمطططططه تخطططططه مّطططططعُنل شاّطططططًٕ تلعٕثٔطططططٓل
غ1لٖ15ل شف ٕططط  :تلفطططثغ تلّطططٕه ٌثٔططط تلًِطططُلٓ
تلمفيشٓ
تلىثًٔ  :تلمكصدر تلعحمٕر تإلِيمٕر – ًٍٞتنل ن.ٞ
*تلامطططططً تلطططططًتٌْ .مفمطططططه خطططططه عمطططططً خطططططه تلفّطططططهل
تلمفٙططُ لغ5ل ٖ130ل تلىثٔططً  :ماِّططر تلًِططثلر
– خًَٕزل شف ٕ  :نكصُي  ًٞؼثخً فٕطث ٚتلعحطُتوٓل
تلمطدعططططر  :ماِّططططر تلًِططططثلر – خٕططططًَزل تلطدعططططر :
تلعثوٕرل ِىر تلطدع 1331 :ع .
* تلإًٌَ خثنْل ثمَُ تلمفٕٟل غ4ل ٖ.314
* مفمطططه أـمطططه ـثمطططهل تلّٕثِطططر تلؽىثبٕطططر فطططٓ تلٕطططًٔعر
ت ِيمٕرل مؽحر كحٕطر تلٕطًٔعر َتلهيتِطثز ت ِطيمٕر
تلصثخعططر لؽثمعطططر مفمطططه تخططه ِطططعُن ت ِطططيمٕرل تلعطططهن
ت َ ل1320ع..
*تلمٙططططهي :مُ ططططع مكصططططح تلمًؼططططع تِططططفثئ تلإططططث:ٚ
http\\www.haydrya.com/maktaba_mokt
asah.
*تلمواطططًل مفمطططه يٜطططث ل تلمىطططط ل ٖ123ل تلىثٔطططً :
ماِّر تلىًٕ تإلِيمٓ تلصثخعر لؽمثعر تلمهيِٕه خ ط
تلمًٕفرل ن ٞ.ل ن.ز .
*تلمعصٍلططٓل تخططه تخططٓ تلفهٔططهل ٔططًؾ وٍططػ تلديغططرلغ2ل
ٖ13ل شف ٕ ًٔ :ؾ  :تلٕٕك مفمطه عدطهيل تلىثٔطً :
نتي تلىلثبً – ط – تٔطًتنل تلمطدعطر  :تلىٍٝطر – ط ل
تلطدعر  :تألَلّل ِىر تلطدع 1331 :ع
* تلمىصوطططًْل نيتِطططثز فطططٓ َ ٔطططر تلا ٕطططً َف طططً تلهَلطططر
تإلِططططيمٕرل غ2لٖ442-441ل تلىثٔططططً  :تلمًكططططٍ
تلعططططثلمٓ لحهيتِططططثز تإلِططططيمٕرل تلمطدعططططر  :مكصططططح
تإلعططيع تإلِططيمٓل تلطدعططر  :تلعثوٕططر فططٓ تٔططًتنل ِططىر
تلطدع 1322 :ع.

تلطدع  1331:ع..
* ؼطططُتنْ تمحطططٓل لمطططُ يِطططثبلل ٖ12ل تلىثٔطططً :نتي
تلٙاُذ -خًَٕز -لدىثنل تلطدعر :ت َلطّل ِطىر تلطدطع:
1334ع.
* تلؽًٌُْلتلٙفثؾل غ3لٖ .332شف ٕ  :أـمطه عدطه
تلواُي تلعطثيل تلىثًٔ  :نتي تلعحط لحمئطٕه – خٕطًَز
– لدىثنل تلطدعر  :تلًتخعرِ .ىر تلطدع  1321 :ع.
* تلؽًٌُْلتلٙفثؾل مثنذ :ؼىّ.
* تلفطططً تلعطططثمحٓل مفمطططه تخطططه تلفّطططهل َِطططثبل تلٕطططٕعرل
غ20ل ٖ101ل تلىثٔطططططً  :ماِّطططططر تلدٕطططططس ل)
إلـٕطططثء تلصطططًتض خ ططط تلمٕطططًفرل شف ٕططط  :ماِّطططر
تلدٕطططس ل) إلـٕطططثء تلصطططًتضل تلمطدعطططر  :مٍطططً – ططط ل
تلطدعر  :تلعثوٕرل ِىر تلطدع 1333:ع.
* ـّطططه تلٕطططثولٓل ؼىثٔطططثز فطططٓ تلا طططً ت ِطططيمٓ نيتِطططر
م ثيوططططططططططرل غ2ل ٖ23ل تلىثٔططططططططططً :نتي تلكصططططططططططثج
تلعًخٓمتل ثًٌذ.
*تلفّىٓل ٌثٔط معطًَلل تلمّطاَلٕر تلؽٍتبٕطر فطٓ تلا طً
تلؽعاططًْل ٖ22ل تلىثٔططً  :نتي تلمعططثيلم خٕططًَز
لدىثنل تلطدعر :تلعثوٕرل ِىر تلطدع1321 :ع.
* تلهكصُي مفمه عده تليَْل فحّار تلٙهيل نيتِثز فطٓ
تلمهيِطططر تلاكًٔطططر لإلمطططثع تلٕطططٍٕه تلّطططٕه مفمطططه خطططث ً
تلٙهيلغ5لٖ.12-11
*تلًتَوطهْل طططح تلططهٔهل مىٍططثغ تلدًتعططر فططٓ ٔططًؾ وٍططػ
تلديغططرلغ3ل ٖ412ل شف ٕ ط  :تلّططٕه عدططه تلحطٕططا
تلكٌُكمًْل تلىثًٔ  :مكصدر ٔطر هللا تلمًعٕطٓ تلعثمطر
– ل تلمطدعر  :تلمٕثع – لل ِىر تلطدع 1326 :ع .
* تلٕططططططٍٕه تلعططططططثوٓل ٌٔططططططه تلططططططهٔه تلعططططططثمحٓ ل مّططططططثلا
ت فٍطططثعلغ4ل ٖ160ل تلىثٔطططً  :ماِّطططر تلمعطططثيل
تإلِطيمٕر – ط – إٔططًتنل شف ٕط  :ماِّططر تلمعططثيل
تإلِططيمٕرل تلمطدعططر  :ـططثفعل تلطدعططر  :تألَلططّل ِططىر
تلطدع 1333 :ع .
* تلٙططثن ٓل عدططه هللا ـططثؼٓل فحّططار تلىوططثع تلّٕثِططٓ فططٓ
ت ِططيعل تلىثٔطططً :مىٕطططُيتز ئططٕهل شعًٔطططح :ـّطططه
عحٓ مطًل تلطدعر  :ت َلّل ِىر تلطدع2010 :ع.
* تلٙططهي لمفمطططه خططث ً ل ت صٙطططثنوثل ٖ626ل تلىثٔطططً :
ماِّطططر خُِطططصثن كصطططثج ططط شف ٕططط  :مكصطططح تإلعطططيع
تإلِيمٓ – فًل لًتِثنل تلمطدعطر  :مكصطح تإلعطيع
تإلِيمٓل تلطدعر  :تلعثوٕرل ِىر تلطدع 2004 :ع
* تلٙططططهي لمفمططططه خططططث ً ل تلمعططططثل تلؽهٔططططهذ لأل٘ططططُ ل
ٖ100-33ل تلىثٔططططً  :مكصدططططر تلىؽططططثؾ – ٍٞططططًتنل
تلمطدعر  :مطدعر تلىعمثن  -تلىؽا تألًٔلل تلطدعر :
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* تلٕطططططططططططططًٕتٌْل وث٘طططططططططططططً مكطططططططططططططثيعل تل ُتعطططططططططططططه
تلا ٍٕططرلغ1لٖ420ل تلىثٔططً  :مهيِططر ت مططثع أمٕططً
تلمططططامىٕه ل )ل تلمطدعططططر  :مهيِططططر ت مططططثع أمٕططططً
تلمططططامىٕه ل )ل تلطدعططططر  :تلعثلعططططرل ِططططىر تلطدططططع :
يمٝثن 1330ع.
*تلمٕيوططٓل تلّططٕه مفمططه ٌططثنْل ثنشىططث كٕططا وعططًفٍ ؟ل
شف ٕ َشعحٕ  :تلّٕه مفمه عحٓ تلمٕيوٓل تلمطدعطر :
ًٔٔعس – ل تلطدعر  :تلمى فر تألَلّل ِىر تلطدطع :
2005ع.
* ٔىوطً :تلطهكصُي .أـمطه فصفطٓ ِطًَيل أ٘طُ تلّٕثِطر
تلؽىثبٕطططططر13ٖ.ل تلىثٔطططططً :نتي تلىٍٝطططططر تلعًخٕطططططرم
تل ثًٌذل تلطدعر  :تألَلِّ .ىر تلطدع  1312:ع.
*مؽحر مّٕطثن لحهتيِطثز ت كثنٔمٕطر (Misan Journal
)of Academic Studiesمؽحططه  )13تلعططهن )33
ـًٍٔتن .)2012
*مؽحر مّٕطثن لحهتيِطثز ت كثنٔمٕطر (Misan Journal
) of Academic Studiesمؽحطه  )16تلعطهن )31
ـًٍٔتن .)2011
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