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عناية اإلسالم بالمحافظة على المياه
وترشيد استهالكها

بقلم األستاذ الدكتور /عبد الفتاح عبد الغني العواري
عميد كلية أصول الدين بالقاهرة

عي اعإلسال ع ع د د ددش ة ا
المحافظة على المياه مقص د د ددٌّ ع د د ددش ع
وأحاطإلع سدديا م مسي م فستقال لكلن وصددلش الاددشي الحديت ،وكعال نلن السصددلش لى

االهإلما لكلن ،ووهال عن ا

د د دد

عسا ة فائقة،

دشاف في ا ددإلهٌّامع حإلى ولل هاا هكا اال ددإلهٌّا مإل لقا

لإلحقيق و م
عيس هالنسد د ددب ،ووظافة الحٌّا ،ولف الحٌّط اللمد د ددل للتهال مسع،
اجب عد د ددش م
ل
فدنا لحسدا وسد د د د د د ددإلق أش الدكهش الحديت ل شفسدا مدٌّت نلدن ال سدا دة واالهإلمدا من الاد د د د د د ددالي
نودال :ون دالى

ُهو

دالمحدافظدة على الميداه ،فقي مقدا االمإلسداا على القوداك قلر
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يمو (ُ )10يْن ِب ُت ل ُك ْم
الذي أْنزل من ال َّسَّما ما ل ُك ْم مْن ُه شَّ ار ومْن ُه شََّر فيه ُتسَّ ُ
الثمر ِ
الن ِخيَّ َّ و ْاأل ْعنَّ َّا و ِم ْن ُكَّ َّ ِ َّ
الزْي ُتو و َّ
الزْرع و َّ
ِبَّ َّ ِه َّ
ات ِإ َّ ِفي ذِلَّ َّ َليَّ َّة لِق ْوم
يتف َّكُرو ﴾ [السحب  ،]11 ،10و قلر د ددوحاوع و ُهو َّال ِذي أْرسَّ َّ ِ
الرياح ُب ْشَّ َّ ار ب ْين
ور ( )48لُِن ْحِيي ِب ِه بْلدة م ْيتا وُن ْسَََّّّ َّ ِ ي ُه ِم َّما
يد ْي ر ْحم ِت ِه وأْنزْلنا ِمن ال َّسَََّّّ َّما ِ ما ط ُه ا
الن ِ
اه ب ْين ُه ْم لِي َّذ َّكُروا فأبى أ ْكثُر َّ
اس ِإَّّل
خل ْقنا أْنعاما وأنا ِسََََََّّّّّّ َّ َّي ك ِث ا
ير( )49ولق ْد صََََََّّّّّّ ََّّرْفن ُ
ور ﴾ [القشقاا .]50 -48
ُك ُف ا
لهددة أبيشت ونيدداا أودع وحددٌّه هل ا لددع

وفى مقددا ا وكددال على ْم ان انهددك م
المٌّعا قلر د د د د د ددوحاوع
الهالق القاكل المحٌّي ال غيشه من اآللهة الواطلة ب
13

أ َّم ْن خلق

ال َّسََّّ َّماو ِ
ات و ْاأل ْرض وأْنزل ل ُك ْم ِمن ال َّسََّّ َّما ِ ما
ل ُكم أ ُتْن ِب ُتوا شَََََََّّّّّّّ ََّرهَّا أِإلَّه مع َّ ِ
ّللا بَّ ْ ُه ْم ق ْوم
ْ ْ
ار وجعَّ لهَّا روا ِسَََََََّّّّّّّ َّي وجعَّ
وجعَّ ِخال لهَّا أْنهَّ ا

فأْنب ْتنا ِب ِه حد ِائق ذات ب ْهَة ما كا
ار
ي ْعَّ ِدُلو ( )60أ َّم ْن جعَّ ْاأل ْرض قر ا
اج از أِإلَّه مع َّ ِ
ب ْين اْلب ْحرْي ِن حَّ ِ
ّللا بَّ ْ

أ ْكثُرُه ْم ّل ي ْعل ُمو ﴾ [ السمب .]61 ،60
ومحٌّ
والم سى هما قلر ض المقس د د ددش ن أم ان يلق قتش ال الت الوس د د ددماوي ب
مسداف مدا ليسهمدا ،وأولر لكت أاهدا المسكشوا للجلكه ،والمإلهدكوا م دع أودٌّاكا ،وهدكا الإلقدا

لى يتاب الكقش  ،أال نشوا أوع أولر ألجلكت ومسق إلكت من الس ددما ولعا من الما وهل

المتش ،فأوحال قٌّلنع ومقإلضد د ددى حدمإلع الحٌّائق النسا والوسد د ددانين اا

الحلائ ال الية

لهوة وحسددن ولووق احإلهب ع السا ش وبسددش ،فما

الو بٌّل المحيتة ،وم هكا فهي اا
و ب
صد د د د ددن وما أمدن لكت أاها المسكشوا لقٌّلنع أا نسحإللا عد د د د دوشها فضد د د د د عن يلق مشها

و د د د د ددائش صد د د د ددقانها الحٌّ ة ،ونأمب م ي الإل حيش لحب المقيٌّ ل م د د د د دشاب ب ْ ُه ْم ق ْوم
ي ْعَّ ِدُلو ﴾ فهل مد د د د د د دشاب واوإلقدار من نوديإلهت ونلنيههت ونقش هت تش ق الهتداب لى
ليداا د د د د د د ددل حدالهت وحددااإلدع لنيشهت ألوهت قل عداكنهت ال دٌّور عن طش ق الحق دالكليدة
أ
هب م
أمش من األملل ،فلكلن ق للا ما ق للا من ال ٌّور
واالوحشاف عن اال ددإلقامة في ل
عن الحق اللامد د ددن الكت هل الإللحيٌّ وال دلف على الواطب الحين الكت هل ا ع د د دشا. :

اهد).(1

(ُ )1يراجع :روح المعاني ( )217 - 215 /10بتصرف وحذف.
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وفي مقا اال د د ددإلٌّالر على الو  ،والشألك على كعلت القائلين أوع لج
القشا الكش ت سددلد كلي مإلما في ولور الما من السددما  ،وتووا الوساا السام د اش

يٌّ وشت

ع ،وتي اش الللي المهإللف األصساف واألللاا ،والسهب الوا ق اا التل المإلشاكت ضع

فلد ض لزقد دا مس ددع لقو دداكه ،وتحي ددا الملا لسلور الم ددا عليه ددا فس اشهد دا نهإلل ونشنل
هب زو م وص د د د م
أ
دسف هش مت ليٌّلب لكلن هلأع أا ْم ان هكا ع د د ددأوع ونلن قٌّلنع قاكل
ونبهش من ل
أا هش السدا من قحللهت دٌّ ل هت ،ون دٌّ أا صد د د د د د دديشوا عظدامدا وهش ولفداندا مقإلإلدة
فيساد ددأهت يلقا يش في حيا أيشت وعالت غيش هكا ال الت ،قلر د ددوحاوع ون َّزْلنا ِمن
ب
ِ
ال َّسَََّّّ َّما ِ ما مباركا فأْنب ْتنا ِبه جَّنات وح َّب اْلح ِصَََّّّ َّ ِ
يد ( )9و َّ
الن ْخ با ِسَََّّّ َّقات لها طْلع
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ﴾ [ د .]11 - 9
نضيد (ِ )10رْزقا لْلعباد وأ ْحي ْينا ِبه بْلدة م ْيتا كذل اْل ُخُر ُ
قلر ض المقسد د ددش ن وفي الإل حيش عن ي اش السوا من األلض ا حيا أ
وأحييسدا لدكلدن المدا األلض المودٌّ دة الإلي ال وودا فيهدا فإلشنل ونسحدال من ه ألدب زو م لهي مب،
وعن حيا الملنى عحش الهشو أ وماب هكه الحيا الحٌّ ة نكلا حيانكت الو من
القحلل ،وفى هكا الإل حيش نقهيت لاد د د د د ددأا ا ووا  ،ونهل ن ألمش الو
لين ي اش السوا

وتحيا الملنى لإللمين مسها القيا

 ،ونحقيق للمما لة

ونقش وع ألفها السا

أهد).(1

ت اهش الحق نودال :ون دالى كلي يش على حقيدة الو د مإلما هدكا الدٌّليدب في
ِ
وه ِمن
الما الماددشوب فقار ددوحاوع أف أرْي ُت ُم اْلما َّالذي ت ْشَّرُُو ( )68أأْن ُت ْم أْنزْل ُت ُم ُ

(ُ )1يراجع :تفسير المراغي ( .)156 /26
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اْل ُم ْز ِ أ ْم ن ْح ُن اْل ُمْن ِزُلو ﴾ [ اللاق ددة  ]69 ،68أفشأاإلت  -أاهددا السددا  -المددا ال ددكب
الق اش الك ناد دشنلوع أوإلت أوللإلمله من الس ددحاب الكت فلقكت لى قشال األلض أ وحن
مسللله لكت ؟
اه أُجاجا فل ْوّل ت ْشَّ ُُُرو ﴾ [ اللاق ة  ]70أ لل وادا لو لساه
ل ْو نشَّا ُ جعْلن ُ
ملحا زهاقا ال نسإلق لا ع في عد د م
دشب وال غش م وال زلمي ،فه ناد دددشوا لندت على ولالع
عك ا باالال دائنا للادالنين ،وقٌّ حال أا السحي ﷺ هاا اا عدشب الما قار ( الحمٌّ هلل

الك

قاوا عك ا فشانا لشحمإلع ،ولت و لع ملحا أبجاجا لكولنسا)  .أهد).(1

مما د د د د د ددحق اإلحين لن ميمة و مة الما وفضد د د د د ددب

عليسا فيها ،ومن هسا جا

ا قشوية أبيشت نسهاوا عن ا د دشاف في الا ددشب هما نسهاوا عن ا
فقار دوحاوع يا ب ِني آدم ُخ ُذوا ِزينت ُك ْم ِعْند ُك ِ م ْسَّ َِد وُكُلوا وا ْشَّرُُوا وّل ُت ْسَّ ِرُفوا ِإَّن ُه
ّل ُي ِحب اْل ُم ْسَّ َّ ِرِفين ﴾ [ األعشاف  ]31وهكا السهي احين لن مٌّت ما في ا د دشاف من
نوال:
مقسد د ددٌّ م ال قإلصد د ددش مد د ددشلها على المسد د ددشف وحٌّه ،وتوما نإل ٌّاه لإلسار غيشه،
د دشاف في األكب،

ّللا ّل ُي ِحب اْلفسَََّّّ َّاد ﴾ [ الوقش
ون الى حكلوا من القسد د د دداك ،فهل د د د ددوحاوع القائب و َّ ُ
ّللا ّل ُي ْصلِ ُح عم اْل ُم ْف ِس ِدين ﴾ [ الوس  ،]81وهل القائب
 ،]205وهل القائب ِإ َّ َّ
وّل ت ْب ِغ اْلفسََّّ َّاد ِفي ْاأل ْر ِ
 ،]77وهل
ّللا ّل ُي ِحب اْل ُم ْف ِسََّّ َّ ِدين ﴾ [ القص د د د
ض ِإ َّ َّ

(ُ )1يراجع :تفسير المراغي ( .)147 /27
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الن ِ
القائب ظهر اْلفسََّّ َّ ُاد ِفي اْلب ِر واْلب ْح ِر ِبما كسََّّ َّب ْت أ ْي ِدي َّ
اس لُِي ِذيق ُه ْم ب ْعض َّال ِذي
ع ِمُلوا لعَّل ُه ْم يْرِج ُعو ﴾ [ الشو .]41
ا أهميدة المحدافظدة على المدا مد د د د د د ددشول حإلميدة نإلتلحهدا حيدا األحيدا  ،ومن ت

وهال الادش ة عن ا

دشاف في ا دإله كع ادإلى صدلل ا

دشاف ،والن في دائش عمل

األحلار واألزماا واألوقا  ،فما اسوني للمسدلت أا دلا مسدشفا في ا دإلهٌّامع وا دإل مالع
للما

د دلا أكاا اال د ددإل مار مسع للللاعة أو ألغشاض الصد ددساعة أو للسظافة أو لإلحقيق

واجب أو لشف حٌّط أو ل نياا ما حقق لع الٌّيلر في الصد د د

ولهن الٌّان ،وتال لل ف ب المس د د د د د ددلت ولعا من ا

الإلي أل

القواكا ،

د د د د د د دشاف لكاا مشنكوا لوش مة من أكحش

الوشائت ،وهاا مس د د د د د ددإلحقا ألع د د د د د ددٌّ أولاي ال قاب في اآليش  ،و د يع من هكا ال قاب أوع
أصددون فشكا من األفشاك الكان ال ححهت هما قار ددوحاوع وّل ُت ْسَّ ِرُفوا ِإَّن ُه ّل ُي ِحب
حق عليع وعٌّ وحدمع القاط اله  ،:والن
اْل ُم ْسََََََّّّّّّ َّ ِرِفين ﴾ [ األعشاف  ،]31لب ل
وأ ْهل ْكنا اْل ُم ْس ِرِفين ﴾ [ األوحيا
في قللع
لقٌّ ألع د د ددٌّ ا د د د الحسيل أنواعع لى الإلشع د د دديٌّ في اال د د ددإله  :والإلل د د د في
.]9

ا د ددإل مار الما حإلى وحافي عليع ،فإلوقى أوهاله نبسد ددقى لها زلاعإلسا ،ونبشوت لها أوقسد ددسا،
ونشعى على هلئها أو امسا ،ونسيش على أملاجها قسسا وفلكسا.

ا أهمية الإلشع دديٌّ في ا ددإل مار الما ال نقب أهمية عن الإلا ددش ا ا لهية الإلي
أنال لإلحمي الحيا والحيئة الإلي وقيش فيها هما قار ددوحاوع وّل ُت ْف ِسَّ ُدوا ِفي ْاأل ْر ِ
ض
بعد ِإصَََّّّال ِحها و ْادعوه خوفا وطمعا ِإ َّ رحمت َّ ِ
ّللا ق ِريب ِمن اْل ُم ْح ِسَََّّّ ِنين﴾ [ األعشاف
ْ
ُ ُ ْ
ْ ْ
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 ،]56والإلي أنال نتلب مسا عمال األلض ونشمية الحضدا ال فلقها ،فقي قللع دوحاوع
ُهو أْنشََََّّّّأ ُك ْم ِمن ْاأل ْر ِ
ض وا ْسََََّّّّت ْعمرُك ْم ِفيها﴾ [ هلك  ]61كعل ل مال الكلا ونشمية
الحضد ددا ال  ،فهل د ددوحاوع طلب مسا عمالنها ونشقيإلها ،والما أصد ددب من أصد ددلر الحيا
وجعْلنَّا ِمن اْلمَّا ِ ُكَّ َّ شَََََََّّّّّّّ َّي حي أفال ُي ْؤ ِمُنو ﴾ [
لدب هل عد د د د د د ددش داوهدا قدار ن دالى
ْ
األوحيددا  ،]31فددا د د د د د د د حيسمددا اعإلسى ددالمحددافظددة على المددا وحد على نشعد د د د د د ديدٌّ
ا د ددإلهٌّامع وا د ددإله كع وما قصد ددٌّ من و ال الن نحقيق المصد ددلحة ال ليا ،وكل المقا د ددٌّ
والمضد د د ددال ،ومن هسا أنى السهي عن ا

د د د دشاف في هايش من ا

القشا الكش ت ،ونين

وحاوع أوع ال حب المسشفين ،لب اقب وحاوع على ا

شاف قٌّل ما اساأ عسع من

الصد ددحيحة في الن هايش أنال نك ا

د دشاف ونسهى عسعس ألوع أمش

مقسد ددٌّ  ،واألحاكا

بهالف د د ددسن القتش وبوافي الا د د ددش ة في هٌّا انها ،فقٌّ لوت عحٌّ لن حميٌّ والسس د د ددائي
والن ماجع والن مشكو ع والحيهقي في عد د د د ب ا ماا من طش ق عمشو لن عد د د د يب عن

أليع عن جٌّه عن السحي ﷺ قار ( هللا واعد د دشنلا ونصد د ددٌّقلا والوسد د دلا في غيش مهيلة وال
شفس فنا

حب أا اشت أ ش و مإلع على عحٌّه).

وولك في م ساه عن الن عوا

لمى

عسهما قار ( هب ما عئال ،واعشب ما

عئال ،والوس ما عئال ،اا أيتأنن ا سإلاا شف ومهيلة).

والمهيلددة ( قإلن الميت للزا د د د د د د ددقيسددة ) الهي
األصد ددب في ا د دشاف نواوز الحٌّ في هب عد ددي م حسد ددوع ،وهاوال الحٌّوك مسها ما هل
وا عودداب والكحش ،وتاا هدداا

طحي ي هالولي والاددو والظمأ و لأ
الشأل  ،فلل لت أكب ا وسدداا ال اا أحس الولي ،ومإلى
18

عد ش الادو هل ،وتا هاا سدإللك اال دإللاك  ،ولل لت ادشب ال اا عد ش الظمأ واكإلقى
ما ال لع لًّا ،فلت الك عليع ال د د ددإللكاا لشك الاد د د دشاب أو ح ونع لت دن مسد د د دشفا في أكلع

وعدشنع ،أما من ن ٌّت هكا الحٌّ التحي ي فا دإللاك في األكب والادشب فهل مسدشف ،ومسها

ما هل اقإلص د د دداك  ،وهل أا نكلا وققة الا ة على وس د د ددوة م يسة من كيب ا وس د د دداا ال
د
فم ان وقيسا عسع ا
نس ددإلنش هس ددوعْ ،
م ددال ددع اا ه دداا ولي ط ددام ددع وعد د د د د د د اش ددع مم دا ال قي كيل ددع مال ددع ،وهد ددكا الح ددٌّ ال شفي
د دشاف التحي ي في أكلع وعد دشنع قٌّ دلا مسد دشفا في

والاشعي ).(1

أقلر اا هاا الن هل األص ددب في ا

د دشاف في األكب والا ددشب ،فنا ا

د دشاف

في ا دإلهٌّا الما وا دإله كع ،وما دلا ٌّ االوضدواف في الإلل د  ،وهلا المسدإل مب
أ
حٌّ الإلشعيٌّ.
للما غيش واقف عسٌّ ل
وقٌّ أوكش السحي صد د ددلى عليع و د د ددلت الن على م
لجب له سد د ددشف في ا د د ددإل مار
الما عسٌّ طهلله ووم ددلئع ،ف ْ ان ْع اح أٌّ أ ال أن ْع ام أشو ال أن اال ْ أ
اش لم ددي عسهما أْا
م
أ
ملأ ْ ْشف؟
ار أْفي اال بل ب
ار ْما ْه ْكا الس ْش ب
ف ْا ْ ا بٌّ؟ ْق ْ
السأحي ﷺ ْمش أ ْس ا ٌّ ْو به ْل ْاإلْْلمأب ْفْق ْ
ار ْو ْ اتْ ،وتأ اا به اس ْال ْعْلى ْو اه مش ْج م
ال» .لواه ا ما أحمٌّ والن ماجع.
ْق ْ

(ُ )1يراجع :تفسير المنار (.)342/8
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لب عٌّ الققها االقإلصد د دداك في ا د د ددإل مار الما في اللمد د ددل من د د ددسن اللمد د ددل
عسع قار ( هاا ل د د د ددلر

ﷺ نإلس د د ددب

مسد د د ددإلٌّلين على الن حٌّا أوس لمد د د ددى
أ
مٌّ) )(1مإلقق عليع.
الصاي لى يمسة أمٌّاك ،اإلْْلمأ أاال ل
وفي الحٌّا كاللة على ا د ددإلحواب االقإلصد دداك في ا د ددإل مار الما حإلى عسٌّ أكا

و م
م
عي ،والن اإلولى في اكإلقا السحي ﷺ في غسدلع وومدلئع على
اجب ،أو لف
عكل عدش م
ل
الم ألٌّ -الك هاا سد ددإلهٌّمع ،ونهكا اشعد ددٌّوا الحٌّا لى
هكا القٌّل الضد ددئيب من الما  -ب
نشعيٌّ ا إل مالسا للما  ،و لوا لى نلفيشه.

اإلحين لن مما ددحق اهشه أا المحافظة على الما ونشعدديٌّ ا ددإل مالع والإلل د في

هحيش من عسا ة ا
حيل ا
اال إله  :لع مقصٌّ عشعي وار ا

م
ألملل مسها
ع ،والن

أوّل :على الما نشقى وهض د د ددة اللطن ونبحسى حض د د ددالنع ا ب ٌّ وجلكه ووفشنع في
األوهال والوحال والمحيتا شو قلمية ال شف قٌّلها ال ْم ان ال ملن مالها.

ِ
ويروى ِبف ْت ِح اْل ِميمِ و ُهو اْلغاي ُة وق ْد تكَّرر ِذ ْكُر
رُع ال َّصََََّّّّ َّا ِع ُ
المد في ْاأل ْصََََّّّّ َّ ِ ُ :
(ُ )1
«المد» ِبال َّضََََّّّّ َّمِ ِفي األح ِاديث و ُهو ِر ْط وُثُلث ِباْل ِعر ِ
َّافعي وأه ِ
اق ِي ِعْند الشَََََّّّّّ ِ
ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
المد ُمقدَّر
اْلحَ ِاز و ُهو ِرطال عْند أبي حنيفة وأه العراق .وقي  :إ َّ أصََّّ ُ
الر ُجَّ يَّد ْيَّ ِه فيمأل كفيَّه طعَّامَّاُ .يراجع :النهَّايَّة في غريَّب الحَّديَّث
ِبَّأ ْ ي ُمَّد َّ
واألثر ّلبن األثير ( )308/4مادة (مدد).
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ثانيا :المحافظة على المياه والح

على نشع د دديٌّ ا د ددإله كها واجب كاسي ووطسي

وب أا قيع هب م
فشك من أفشاك اللطن ،و إللاصد د د د د د ددى ضد د د د د د ددهت م
حمااإلع وعٌّ الإل ٌّ عليع د د د د دلا نلقا المهلقا

أج ال مسع حإلى ال نضيق مساحإلع .

ض لل مب على

في مياهع أو الحسا عليع أو اقإلتاي

ثَّالثَّا :ودب أا و لت أا جش داا المدا في للدٌّودا ووجلك السيدب فيهدا و مدة من أج ألدب
الس ت نس ددإلحق مسا جمي ا ع دددش المس ت لها عليسا ،وال اإلحقق الا دددش ال المحافظة على
أ
هب الل د د د د د ددائب المإلاحة لللطن على المسد د د د د ددإللت ال ا ( الاد د د د د د ب )،
هكه الس مة ،ونكر ل
ع عليسا ومسحسا اها.
والهاش ( الٌّولة ) لوقا هكه الس مة الإلي امإلن

رابعَّا :نقددٌّاش الددٌّول الددك نقل ددع الددٌّولددة مماْل دة في د د د د د د ددلتددانهددا وحدلمإلهددا من
ا إلهٌّا القاولا الك حمي حقلد هكا الا ب في المحافظة على مياه السيب ولعااإلها،
م
أ
هب ْم ان نبس د د د ددلر لع وقس د د د ددع و قكش في االعإلٌّا على هكا
والض د د د ددشب ليٌّ من حٌّاٌّ على ل
الاد ددش اا والم ين ال ياض الوال مما و لسا وتالب المل ٌّ من د د ألدن القلاوين وناد ددش
م
أ
مهالف وم مإلٌّ على المياه.
لكب
ال قلنا الشاكعة ل
وناهلل الإللفيقس
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الشحمن الشحيت

ست

"ترشيد استخدام الما في ضو الشريعة اإلسالمية"
أ.د /محمود محمد محمود غطاس
على ل لر
الحمٌّ هلل ،والص والس
ٰ
وصحوع ومن نو هت نحساا لى ال الٌّان.

صلى

عليع و لت ،وعلى لع

ون ٌّ
قحب أا ألٌّأ في لياا نلجيع الاشي الاش ل لى نشعيٌّ ا إلهٌّا المياه هما قشله

القشا الكش ت ،وأكٌّنع ونيسإلع السسة السحل ة الاش قة ،و ال على هكا السهب لقسا الصالن،

لأوك أا أومن م سى الإلشعيٌّ في اللنة واالصت ح ،وما المشاك الإلشعيٌّ هسا ،وما ع قة
الن المقهل اللنة ومٌّلللع في القشا الكت.

"معنى الترشيد في اللغة"
ْلْع ٌّْ ال اش والاين والٌّار أصب واحٌّ ،اٌّر على ا إلقامة التش ق ،فالمشاعٌّ
مقاصٌّ التشد هما قلر الن فال ( .)1والشعاك ي ف الني ،والتش ق األلعٌّ وحل
ل
(|)1معجم مقاييس اللغة البن فارس2/398
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()1
لع ٌّْ اشعٌّ،
ولْعٌّ ولعاك ،وقٌّ ْ
األقصٌّ هما في الصحاح  .ولجب لاعٌّ ولعيٌّ وفيع بلعٌّ ْ
ولأع ٌّْ اشعٌّ ،و قلر اللمهاش وال ا مى علين الشعٌّ اا أصاب وجع األمش( .)2فالشعٌّ
ْ

هل الص ح ،وهل ي ف الني والض ر وهل صا ة الصلاب .فأما ْلأعٌّ الكسش ْلْعٌّا
ل
أ
شعٌّ فهل من اب ْق ْإلب فهل لاعٌّ ،واال ت الشعاك،
ولْعٌّ القإلن ْا ب
فهل من اب نْ ْبْ .
و إل ٌّت الهمل  .ولعٌّه القامي نشعيٌّا ج لع لعيٌّا( .)3فالإلشعيٌّ هل حدت القامي

الشعٌّ ،والشاعٌّ المسإلقيت على طش ق الحق م نصلب فيع هما جا في
لحللغ الااب ب
حٌّ الإلكليل صالحا في كاسع
الم وت الل ي  .والشعٌّ عسٌّ الققها أا احلغ الصحي ل

مصلحا لمالع .وفي القاولا السن الإلي اا للنها المش ا إلقب لإلصشفانع
الهلق لى مصالحهت أ
الى وهل الك ألعٌّ ْ
ّللا ن ٰ
الشعيٌّ من أ ما ٰل

()4

وفي السها ة

هٌّاهت وكلهت

عليها ،فهل ف يب م سى بماق أ ب .وقيب هل الك نسساد نٌّليشانع لى غا انها على ْ ْس أن
السٌّاك ،من غيش عال مايش ،وال نسٌّاٌّ مسٌّك(.)5

(|)1الصحاح للجوهري 2/474

(|)2أساس البالغة للزخمشري ص163.
( |)3املصباح املنريللفيومي ص227.

()4

| املعجم الوسيط 1/359

(|)5النهاية البن كثري2/225
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"المفهوم القرآني لمادة رشد"
الى ل لهت
سإل مب الشعٌّ والشعٌّ في القشا الكش ت ا إل مار الهٌّا ة قار ن ٰ
اشعٌّوا [الوقش ة  ]186وقار قٌّ نحين الشعٌّ من الني [الوقش ة ]256
ل
وقار ن الى فنا وسإلت مسهت لعٌّا [السسا
من قحب [األوحيا

لشاهيت عليع الس

لشاهيت عليع الس

ة  ]6وقار ولقٌّ نيسا لشاهيت لعٌّه

ة  ]51قلر الشاغب األصقهاوي عن الشعٌّان لعٌّ الصحي ،ولعٌّ
ونين الشعٌّان أعسي الشعٌّ المؤوس من اليإليت ،والشعٌّ الك أوني

للا يٌّ( .)1ومن هكا أ ضا قللع هب أنو ن على أا ن لمسي مما

علمال لعٌّا [الكهف ة .)2(]24
"استعماّلت مادة رشد في القرآ واللغة"
غالب ا إل مار الشعٌّ ل

إلقامة تش ق ال قب ،و سإل مب ل

إلقامة في الاشعيا
من الشعٌّ فنوع قار

عٌّ أي
مش -وقيب الش ب
أ ضا ،و سإل مب ا إل مار الهٌّا ة -كما ل
في األملل الٌّويل ة واأليشو ة ،والشْعٌّ-محشهة -في األملل األيشو ة ال غيش .والشاعٌّ

(|)1مفرادات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ص ،355.وعمدة احلفاظ لسمني احلليب ص271.
(|)2املصدر السابق وانظر :بصائر ذوي التمييز للفريوزاابدي3/75
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والشعيٌّ قار فيهما أ ضا .وا لعاك أعت من الإللفيقس ألا ّللا ألعٌّ الكافش ن الكإلاب
والش لر ولت الفقهت .والشعاك هل ال مب ملجب ال قب(.)1
"المراد بالترشيد هنا"
ليس المشاك الإلشعيٌّ حار هل الإلقليب أو ا وإلقاش من اللاجوا

المتللنة من

ا إلهٌّا المياه في ال اكا أو القواكا  ،وتوما هل نحش الصلاب ،وال مب ملجب ال قب
والاشي في غيش

شاف وال نات هما قار لنسا نوال :ون الى كللا واعشنلا وال نسشفلا

وع ال حب المسشفين [األعشاف ة .]31
"حال مُة والمدينة أيام البعثة النبوية في قلة المآ أو كثرته ومالحظة
التشريع اإلسالمي لذل واعتباره"

اكهش ا ما أللحامٌّ النلالي حالة مدة والمٌّاسة أ ا الو اة السحل ة في قلة الما

الشاكٌّ أو الوال  ،وما نشنب على الن من أحدا نإل لق لهكا الواوب ،فيقلر وتاا اجإلم

قلإلاا من ما ْو أو م
س طهش ،وال لك ووسا الإلقش ق-أ

األيك مسع ،-هكا مكهب الااف ي

لمي ّللا عسع .-ت قلر النلالي وهسال لأوك أا دلا مكهوع همكهب مالن -لميقب ال اسوس ال الإلنييشس
ّللا عسع ،-في أا الما وتا ل
(|)1الكليات أليب البقاء الكوفيص ،476.مصطلحات جامع العلوم للقاضي عبد النيب نكري ص453.
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ا الحاجة ما ة ليع ،وماال الل لا

أقب-
اعإلشاف القلإلين-أ عٌّ السوا ة كوا ل

وشنع و إلأملع!! ت
وألجلع عق على السا الن ،وهل ل مش حب الماقة ،و شفع من ل
قلر ومما العن فيع أا الن لل هاا ماشوطا لكاا أولى الملام لإل لسش التهال مدة
والمٌّاسة ،ا ال داش فيهما المياه الوال ة وال الشاكٌّ الكايش .ومن أور عصش الش لر -

صلى ّللا عليع و لت -لى يش عصش الصحا ة لت نسقب واق ة في التهال  ،وال ؤار

عن هي ية حقي الما عن السوا ا

وهاوال أواوي مياههت اإل اطاها الصحياا وا ما

جش وصشاوية،
الكان ال حإلشزوا عن السوا ا  .وقٌّ نلمأ عمش-لمي ّللا عسع -في ل
ننيش الما ( .)1وأقلر مدن لن أا نإلا
وهكا هالصش ن في أوع ال للر ال على عٌّ ل
الإلشعيٌّ دب صسلفع وأولاعع وأعدالع في ا إلهٌّا الش لر-صلى عليع و لت -للما
لا في وملئع أو بغسلع و ائش عئلوع ومحافظإلع على وقائع وطهالنع ،وح ل صحالإلع
على الن ،وهكلن ائش أمإلع هما يأني في الإلاش ا المشنوتة الما وا إل ماالنع.
"سنن هللا الكونية تحافظ على الما وتعم على ترشيده وترشيحه"
ُ
مسك أور وهلة حين فكش أا اكإلب في هكا الململي يتش لي أا

الك يلق

فسلت وألٌّي في يلقع على غيشماار ،لت اإلش :هكا الهلق ال ويب نيش قاولا صياوة
ل
الك
لع أا اوقى ،فق أش قللع ن الى
ونوٌّاٌّ ليحافي على ك ملمإلع لى ماعا

(|)1إحياء علوم الدين للغزايل1/387
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أل ب الش اح فإلايش حا ا فسقساه لى للٌّ مال فأحييسا ع األلض

ٌّ ملنها هكلن

السالل [فاطش ة  ]9ونكهش قاولا كول المياه في التحي ة واللاق أا هكه الٌّول المائية
نحٌّط في التحي ة صلل مسإلمش على مٌّال فصلر السسة ،وفي مهإللف األماكن

والقا ال  .ومن اللامن لٌّت ال لما من وجهة السظش الكيميائية أا مصاكل الما

التحيقية هي ألن ة مصاكل ،وهي ما المتش ،وما األوهال ،واليسالي  ،والمياه الم ٌّوية،
ومياه الوحش .وأا ما المتش هل أوقاها لهلله من األم ح الم ٌّوية .ولكن اللاق الق ب
أا هكه المصاكل الاسقصب ضها عن ض ،ونيسها النواف و يق فيما شف الٌّول

المائية  ،وهي أا المستحا

المائية الكحيش في الوحال والمحيتا  ،وهي الإلي ننتي

ما ال ٌّ على لاي مساحة الكش األلمية م شمة صقة مسإلمش لحشال الامس و سإلب

عن الن نوهش الما من هكه المستحا  ،ت اإلصاعٌّ هال الما السانب عن هكه ال ملية
لى طوقا

الول المهإللقة حي

ل نواها

الإلي نسلكها نلن الش اح ،وفي الظشوف الحيئية والول ة المسا وة سق هكا

ونقل الش اح لٌّف هكه المسإلوا
الما

اإلحلر لى السٌّت والضواب والسحب والالل وغيشها،
المائية لى مهإللف مساطق الكش األلمية نو ا

مهإللف أعدالع على تن األلض ،فإلمإللئ ع األوهال ،والوحي اش

وغيشها من مصاكل الما ال كب ،و لك

وعيلا الما

ٌّ الن جل هحيش من هكا الما لى الوحش

اوية عن طش ق األوهال أو المسامية األلمية ،ونكلن نإلت الٌّول المائية لإلحٌّأ من جٌّاٌّ،

وهي نلمن الإلواكر المسإلمش لين الما ال كب والما الملن على مسإللت الكش األلمية،
وعساصش هكه الٌّول ملجلك في اآل ة الكش مة الإلي اهشواها ،وهي السحب والش اح
27

واألمتال .والنش ب أا هكه الٌّول التحيقية الإلي اإلت ي لها نحل ب الما الملن لى ما
عكب ،قٌّ أوحال لى ال لما مسك قٌّ ت اللماا قكش نحلية ما الوحش وهي القكش الإلي

عمب عليها هايش من الح ك الصحشاو ة ،الإلي نقوش فيها الحإلشور ،ولكن قي الما ال كب
عل ل المسار( ،)1ولكن قب لي لشنن أليس هكا عوازا؟ ،للى وع م ول هلوية هحشت،
كيل ال دلا م ول وما وقصال قتش واحٌّ من هكه المياه حإلى انساعها وهاشنها،
وفي أوماعها المهإللقة لا أكاوال مياه الوحال والمحيتا

المالحة  ،أو مياه النٌّلاا

واألوهال وال يلا وغيشها ال ك ة لب ا عملية نحل ب المياه المالحة لى مياه عك ة عن
طش ق الإلوهيش ن إلحش م ول كايب الم ول الكحشت.
وهكا ماار أحٌّ ال قٌّل عليع أحٌّ من الواش ،لا هاا من األوحيا أو من كووها

من حاك السا

وعامإلهت ،و هإل

صاحب القٌّل وحاوع ون الى عللا هحيشا ،ولكن فيع

للالد هٌّا ة للواش ومسالن قٌّل طاقإلهت الواش ة ،ونقٌّمهت ال لمي المإلوهع والمسالك في
نشعيٌّ المياه والمحافظة عليها ،وال مب على نسقيإلها ونشعيحها وا إل كالها ،ولت هتش

لوار أحٌّ من السا

ق في أ عصش هاا أا وش هكه الٌّول المائية على هكا السحل

الم ول!

(|)1وجعلنا من املاء كل ش يييء حي للدكتور مد رش يياد الطويب ص ،23-21.هللا والكون أتليف :مجال الدين
الفندي ص 173.وما بعدها
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"مشُالت المياه مع األنبيا
اا هاا قٌّ ن لق فق

وكيف كانت تصرفاتهم في حلها"

اهلل ن الى وقٌّلنع في نسييش ألزاد القواك والح ك والحيلاا

والسوا  ،وهب عي حيس ألا

من الما هب عي حي ،وأوحى لى عواكه طشائف

من الإلأمب والإلقكيش قٌّل طاقإلهت حإلى اهإلٌّوا على ما اسق هت في حقي حيانهت وحيا

زلوعهت ومشوعهت و ائش ما اإل لق لهت ،فنا هكا الماار اإل لق األوحيا والش ب هما

حدى القشا عسهت ،واألوحيا والش ب لهت طاقا هائلة ولكن قٌّل ما أمٌّهت

ما يسهت

على نحقيق ل االنهت ووحلنهت ما اوع أا دلا م ول لهت وكلي على صٌّد وحلنهت
ول الإلهت ،ولكلن أمقسا هكا الموح

القت ليس م ول لسلح عليع الس

ليهت .وال أل ٌّ هسا أا ااهش طلفاا ولح ،وهل
ولكسع هاا ة عكاب للمهالقين والم اوٌّان

والكافش ن لٌّعلنع ،هما أوع هاا و يلة ووا وهٌّا ة للمؤمسين لٌّعلنع .وال ااهش طلفاا

حب آر فشعلا لما هكلله ،وقاللا لع مهما نأنسا ع من ة لإلسحشوا لها فما
مل ى الك
ل
وحن لن مؤمسين .فأل لسا عليهت التلفاا...اآل ة [األعشاف اآلاإلاا  ،]133،132وتا
كاا طلفاا ولح غيش طلفاا مل ى ،فالااوي هما قار عسع الن عوا

التلفاا هل هاش

األمتال المنشقة ،والمإل لقة للللوي والامال ،أقلر وقٌّ ب ميال هكه اآل ة -التلفاا -في

الح ْشأك ،وأوع هاا ْل ْشكا عظيما جٌّا ،والحشك في السها ة اإلحلر لى ما جالف هما
الإلل ال ْ
وصقإلع الإلل ال  ،فهل طلفاا نشد الللوي والامال ،ولكن ليس ال ظت هتلفاا ولح حي
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الهلق أ ضا( .)1وهكا من لحمة
نشد ْ
وهكا ليس من مقصلكوا هسا ،ولكن حٌّا

 ،ا هل اش ٌّ من الهلق أا اإل ظلا فيؤمسلا.
القشا عن ماد

المياه في حيا األوحيا

واألمت ال اسقت  ،وليس الضشول أا نكلا المادلة واعئة عن قلة الما ووٌّلنع ،فنا
قلما هقل صالن عليع الس

وهت ملك ،وهي قحيلة ماهلل  ،وهاولا سدسلا الحوش لين

الحواز ونحل :في الامار النشني للول ش ال شنية عشد يليب ال قوة عن انصالع الوحش

األحمش ،وال اإلواكل لى اهسن أا هكه المستقة هاوال هما هي اآلا صح اش  ،فنا اك ة

الاا  ،ومستقة عشد األلكا هاوال ممتش  ،وفيها من المشاعي ما و لها مستقة جكب
للقوائب السازحةس ولكلن فنا القوائب المإلقشعة من ملك واصلال يشها جسلنا حإلى وصلال
لى المداا المسمى حاليا مٌّائن صالن(.)2والك

اٌّر على أا أهب ملك هاولا أهب

يصب ولفاهة حار ،وما هاا لهت من الماعية الكايش  ،والوسا

اللافش الوسى ،وال يلا

الإلي سإلاقلا مسها ،هت وماعيإلهت وزلوعهت ،قللع ن الى أنإلشهلا فيما هاهسا مين في
جسا

اآل ا

وعيلا.وزلوي ووهب طل ها هضيت.ونسحإللا من الووار ليلنا فالهين [الا اش
]149-146

()3

ونشغت هكه الس ت الوليلة هكللا وحيهت ،وعصلا ل للهت ،و شوا

عواك األصسا على عواك

 ،وعإللا وا إلكحشوا..في قصة طل لة حداها القشا ،وال وش ٌّ

(|)1قصص األنبياء والتاريخ للدكتور /رشدي البدراوي ،908-4/906تفسري روح املعاين لأللوسي 9/33

(|)2قصص األنبياء أتليف :عبد الوهاب ص ،58.قصص األنبياء والتاريخ للدكتور/رشدي البدراوي 1/148
( |)3املصدران السابقان وانظر تفسري ابن كثري229-2/227
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الإل شض لها هسا ،وتوما وقصٌّ لى مشاكوا هسا ،قصة الما عسٌّهت وهي أوهت طلحلا من
وحيهت صالن أا اش هت ة نٌّر على صٌّقع ،وايإلالوا أا سإلهش لهت واقة من الصهش
يسها ملاصقانها هما طلحلا ،فإلمهضال الصهش عن الساقة فقار لهت وحي

واقة

لكت ة [هلك ة  ،]64وقٌّ ج لها

صالن هكه

فإلسة لهت ،وعشف عليهت عشوطا حداها

القشا ،مسها ووحئهت أا الما قسمة ليسهت هب عشب محإلضش [القمش ة ]28وقار لها
أع اشب ولكت عشب ال م لل [الا اش ة ]155وقار هكه واقة لكت ة فكلوها نأكب
في ألض وال نمسلها سل فيأيكهت عكاب قش ب [هلك ة ،]64وهاوال الساقة حق
ة ،في أوع هاا لها أع اشب ال  ،وا إليقا واقة عشب أمة أمش عويب ويشوجها من
الصهش أعوب مسع ،وهكلن أوهت هاولا ولحلا مسها القٌّل الك قل لهت مقا الما في
ال عشنهت .هما أا جمي الحيلاوا

هاوال ال مويئها الما نمإلس من الللوك على

الما  ،وهاوال ال امإلساعها نأني جمي الحيلاوا

الما ونسحب هكه اآل ة من قليب

مسهت ،وهقش أكاشهت ،لب لت تيقل وجلكها ،نقا مهت الما والكأل ونهيل كوالهت ،وهاا
مما حداه

ن الى فقار لهت ل للهت واقة

و قياها.فككلله ف قشوها فٌّمٌّ عليهت

لنهت لكوحهت فسلاها وال هاف عقواها [الامس ]15-13وال أل ٌّ أا أكيب في نقاصيب
ه كهت ،لب وأيك من الن أا الهشو عن الإلشعيٌّ اللك المهالن ،فاهلل هل الك

قست

ليسهت الما  ،وما اسإلب عسع من الام اش والللوي ،ولل أوهت صحشوا أوقسهت ولملا قسمة
لهت ما أصالهت مشل ،وال وق ال لهت أ ا  ،ولكن التغياا والوني ،وا فساك في

األلض ،هب أولئن أول هت الحلال ،وأهلن أيضشهت و ا سهت؟ فناا اوإلقلسا لى ألض مصش،
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وفي صح اش

يسا حي

اإلٌّ في السيش م لسي

هاا مل ى عليع الس

شائيب وحل

الوسلب ،وقٌّ مشوا على كفقة وأللش حإلى وصللا لى لفيٌّ ت -ا ت عحش م ساه مإلس ا

وهي واك

فيشاا حاليا ،-وهاا الما

حمللوع قٌّ وقٌّ ،وفي

الك

قش

الهشو ()2 17فهاصت القل مل ى وقاللا أعتسا ما لساشب فقار لهت مل ى لمااا

نهاصملوي؟ لمااا نوشنلا الشب؟ ،وعتش هسا :الا ب لى الما  ،ونكمش الا ب على
مل ى ،لى أا قار ها أوا أقف أمامن على الصهش ،فامشب الصهش فيهش مسها

الما لياشب الا ب فق ب مل ى أما عيلا عيلخ

شائيب وكعا ا ت الملم مسة

ومش وة ومسة ا ت عحش م ساه نوشنة ،ومش وة ا ت عحش م ساه الهصا س وهت ا إلشاللا
ن الى وتا ا إلسقى مل ى لقلمع

في قٌّل الشب(.)1وقٌّ نحٌّط القشا عن الن في قلر

فقلسا امشنو صا :الحوش فاوقوش مسع ا سإلا عاش عيسا قٌّ علت هب أوا

واعشنلا من لزد

جملة الس ت الإلي أفا

ماشنهت هللا

وال ن الا في األلض مسشفين [الوقش ة ]60وهل ايش هسا لى
لها على لسي

شائيب ،من اولار المن والسللت ،ونتشهت عسع

قللهت لن وصحش على ط ا واحٌّ[ ...الوقش ة ]61وطلحهت مما نسحال األلض من

الوقب ،والقاا  ،والال  ،وال ٌّ

والوصب في تش زائف ،وجحلك و مة ووكشاوها ،حإلى

فاجأهت ال تش ،فلت اشف لا أكف الضشاغة لى
وا

إل اش ة في

يالقهت ،وقٌّ لوت عتاهت الك

للسقيا ،وتوما مهاصمة مل ى وحيهت،

هاك أا حشد أكواكهت ،ولكسهت لت

(|)1قصص األنبياء والتاريخ للدكتور :رشدي البدراوي4/981
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ادشوا و مة الما عليهت فلت دلولا لاعٌّان وال مهٌّاين لب هاولا مالين مدكلين ،لشغت

أا ال يلا هاوال ٌّك أ واطهت ا سإلى عاش عيسا-وهلعين الشعاك -حإلى ال ق ليسهت
الإللاحت ،وهاوال المياه نكقيهت ونكقي كوالهت فأوى اوصشوا؟ ،هما أعيش هسا -موشك
عال  -لىملقف مل ى عليع الس

من السإلي الشجب الصالن هما حدى اقشا في
]اوظش لى

قللع ولما نلجع نلقا مٌّان قا عسى لني أا اهٌّاسي لا السحيب [القص

لشاعة اال إله ر ،لشغت أوع هاا يائقا اإلشقب ٌّ ،أا تش القوتي ،قار ن الى ولما

ولك ما مٌّان وجٌّ عليع أمة من السا

سقلا ووجٌّ من كووهما امشأنين نكوكاا قار ما

يتودما قالإلا ال وسقي حإلى صٌّل الشعا وأللوا عيخ هحيش فسقى لهما ت نللى لى

اآلاإلاا  ،]24،23هاا لين

الظب فقالشني ا لما أوللال لي من ييش فقيش [القص
ل
مصشالإلي جا مسها ومٌّان الإلي وصب ليها عحش يسا مسيش ماوية أ ا

( ،)1فهل يٌّ

عن اٌّ فشعلا هسا ،ولكسع غش ب في مٌّان ،وقٌّ وت لى الظب وهل جائ  ،ال وٌّ عسٌّ

القل مشو م الضيل ،لب لت الإلقال ليع أحٌّ ،فسظشتلى هكا المأل من السا

عمهت
وقٌّ ل

التغياا،و اكنهت القلمى ،وهل حلر الحئش سإلقلا ليس لهت وظا  ،لب األقلت هل الك

مإللن زما األمش حإلى قشغ من قياه ،ت أني الك اليع في القل ..وهدكا حإلى أني
أم ف القل بليسقى ما قي من القل الكٌّل والتين هما قار عمشو لن هلال

(|)1تفسري ابن جرير الطربي ،20/34قصص األنبياء والتاريخ للدكتور بدراوي 4/124
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هٌّل وطيسا
و اشب غيشوا ا

وواشب ا ولكوا الما صقلا

()1

نقش مل ى في هكه اللجله ،وأكل :أا هكه أمة غيش لعيٌّ وال مهٌّ ة ،وال
هسا ل
نأيك ليٌّ عا ش ،لب الظلت عيمإلها ،وال ٌّواا كاٌّوها ،وليس للضقيل حق عسٌّها ،ولما
لأت امشأنين نكوكاا أغسامهما -أ نمس ا أغسامهما أا نشك م غست أولئن الشعا س ياية

فشد لهما مل ى ولحمهما وقار ما يتودما أ ما
أا اإل شما لألات من أولئن اقل ْ ،
يحشهما ال نشكاا م هؤال ؟ ،قالإلا ال وسقي حإلى صٌّل الشعا أ حإلى قشغ هؤال
من السقي ،ت عللإلا الن قللهما وأللوا عيخ هحيش قار عمش لن الهتاب-لمي

عسع -فيما اشو ع عسع أللندش لن ألي عيوة سسٌّه أا مل ى عليع الس
مٌّان ،وجٌّ عليع أمة من السا

لما ولك ما

سقلا قار فلما فشغلا أعاكوا الصهش على الحئش ،وا

تيق لف ها ال عاش لجار ،فناا هل امشأنين نكوكاا قار ما يتودما؟ ،فحٌّ إلاه ،فأنى

الحوش فشف ع ت لت سإلق ال اولنا واحٌّا حإلى لو ال النست[ ساك صحين]

()2

لى يش

القصة ،ولكن اوظش هيل هاا ملقف مل ى لعيٌّا م هانين االمشأنين في مقالب م لة
وغلا ة قلمهما ،وهيل جازاه

على الن ،لا ولازه من حٌّاهما ،أو نأميسع من ٌّ

الهلف ضماوة ع يب أليهما-ليس ع يوا السحي على الصحين -قللع وول من القل

الظالمين لى غيش الن من الو ال األوفى .وتاا هاا لي من هلمة أييش في متلب
(|)1شرح القصائد املشهورات املوسومة ابملعلقات أليب جعفر النحاس 2/120
(|)2تفسري ابن كثري 3/383

34

األوحيا والما  ،ف ولنن ال أنواوز من علت الٌّويا الإلشعيٌّ ،وأعتى السملا األكحش الك
لت اإلكشل على مٌّال اللمن الك مضى ،والك لت أ

لى أا اشط

األلض ومن

عليها ،وهاا لإلشعيٌّه أ ش هحيش في حيا األمت والا لب ،كوا اعإلٌّا على أحٌّ و لب
ما لٌّ ع ،أو لت ألحٌّ حإلى اإلواوزالمحسة ،وهل لجب واحٌّ ولكسع اكر أمما من أصحاب

الكقا ا والهح اش في هب ملق  ،والمحن تحي إلها نحإلا

لى لجاال او

ما ياصة،

اإللت هب واحٌّ مسهت ملق ا قل عليع ،و تيب لع ،و ظب عاكقا عليع مساعٌّ يش ن،

وليإلع اسون في مس اه في لأب جاوب المحسة الك نلاله؟ولكن لملوا الك ومهٌّ لع هاا

ال ف عليع الس

وفي مصش أ ضا ،ومصش عالقة السيب واألمتال ،ولنما فاض السيب

وزاك المتش ،ولنما غاض السيب وجف المتش ،فلئن حٌّط هكا في عا واحٌّ فشما دلا

محإلم  ،أما اا

مإلإلا ة فهكه هي المحسة ،وهكا هلالح

ب حار الوقاف سلا

والكشب ،وما سإلللمع من ه  :الحشط والسسب والحيلاا ،وهكا ما حٌّط م ال ف عليع
الس  ،فقٌّ لأت ملن مصش في مسامع و
سح

ق اش

ماا أكلهن و عواف و و

يضش وأيش ا سا [ال ف ة ]43وطلب من ياصإلع نأو ب هكه الشؤ ة

ف ولوا ،وهاا ال ف وقإلها في السون لما ،وقار الك ووا مسهما واكهش ٌّ أمة أوا

أوحئكت لإلأو لع فأل للا [ال ف ة ]45أ فا الا لى ال ف فهل الك

قٌّل على هكا

وال قٌّل عليع غيشه أما ال ف فلت لسف القإلى الك هاا م ع في السون ،ووسى وصيإلع
أا اكهش أمشه عسٌّ الملن ،ولت اإلشف على الملن أا هشجع من السون قحب أا اؤر لع

الشؤ ة ،وقار مواعش نللعلا و

سين كأ ا فما حصٌّنت فكلوه في سوع ال قلي مما
35

نأكللا .ت أني من ٌّ الن و عٌّاك أكلن ما قٌّمإلت لهن ال قلي مما نحصسلا .ت
أني من ٌّ الن عا فيع ناط السا

وفيع صشوا [ال ف ة ]49-47طلوع الملن

ليسإلهلصع لسقسع ،فألى أا هش من السون حإلى ناحال ل اش نع ،وقٌّ أ حال ل اش نع على
لؤو

األعهاك ،ت طلب من الملن أا و لع على يلائن األلض قللع وي ح يي

عليت [ال ف ]55وأقلر بكشه طلب ا مال اا لت ن ين عليع طلحها ،فناا ن ل ين وجب عليع

كما قلر الهازاس ألوع مش ب من

،وهاا مدلقا لشعا ة المصالن سحب ما يحٌّط

من قح (.)1
واهش ا ما السسقي أا ال ف وصف وقسع وي ح يي عليت أ
والكقا ة ،ليإللصب لى مضا أحدا

األماوة

 ،وتقامة الحق ،ونس ال ٌّر ،ول لمع أا أحٌّا

غيشه ال قل مقامع في الن( .)2و قلر الن هايش الز للشجب أا مٌّح وقسع اا جهب
أمشه ،وقار وع ح يي أ

حافي لما يسإللكعع الملن من أمش مصش ،وعليت سسى

الوٌّب ،ول لمع قٌّلنع على ال مب لما فيع مصالن السا

الشاعٌّان .لٌّأ

السسلا

اهد( .)3ألت أقب لن أوع لائٌّ

السو السماا ،وهاوال األلض ن تى غلة هايش  ،ومياه السيب

وعين
مإللافش  ،وال يضاا أني غل شا ،فأمش ال ف لحسا المهازا في هب أوحا مصش ،ل
( |)1تفسري اخلازن 3/292

(|)2تفسري النسفي 2/227

(|)3تفسري ابن كثري 2/482
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عليها ح اش ا وأمسا  ،وأمش للم أغلب المحصلر في سحلع في المهازا ال القليب
السو الشيا  ،ونٌّأ

ال ز ألكب ،ومضال سلا

السو ال واف ،وقلال األمتال أو

امإلس ال الكلية ،وجا ال يضاا مسهقضا جٌّا ،ونالكاك دقي الاشب ،واجإلاح الوقاف
ألض مصش وعمب أ ضا ألض هس اا-فلستين -والاا  ،وعمال المواعة جمي ل ك

الاشد األكوى ،و م السا

في هب المستقة أا وز اش نسوأ المواعة و احإلاف لألمش

فايإللا الححلب ،ونلافٌّ عليع السا

من الح ك المواول على مصش ليحصللا على

النكا ،ومن ليسهت يل ال ف()1س ليحقق
وأوله عليع من قصة ال ف ،وقٌّ حقق

ما وعٌّه ع ،هكا ماألك

لع ما ألاك في عواز نشعيٌّ

وال أل ٌّ أا أطيب أكاش من هكا ،وهكا من ماد
م هكه الماد

أا أعيش ليع
غيشمسحلد،

الما  ،وهيل هاوال ملاقف األوحيا

 ،وهيل هاوال حلللهت م ها لا هاوال م أفشاك ماب السإلي الشجب

الصالن ،أو جماعا

هحسي

شائيب م مل ى ون شمهت لل تش ،أوقحيلة هقحيلة ملك

م صالن ،أومستقة دب ما فيها من ل ك هما حٌّط م ال ف عليع الس  ،وهب هؤال

األوحيا قٌّ علملا أممهت هيل دلا الإلشعيٌّ في ماب هكه الملاقف الصقوة والاٌّاٌّ .
"أهمية المياه والعناية بها في اإلسالم"

بعدها

(|)1قصيص األنبياءوالتاريخ للدكتور البدراوي  ،3/492القصيص القرآين للدكتور صيالح اخلالدي  2/178وما
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قٌّ ولك اهش الما في القشا الكش ت في

ط و إلين مش ()1س لإللعية ا وساا لهكه

الس مة ال ظيمة عساه أا مب على نوسيحها أيتال الإلللط ،ومما أكٌّه القشا أا قا
كب الكائسا

الحية قائت على وجلك الما  ،قار ن الى وج لسا من الما هب عي حي

أف اؤمسلا [األوحيا  ]30و قلر

يلق هب كا ة من ما [السلل  ]45والم حي أا

م ظت الملام الإلي ولك فيها اهش الما في القشا دلا اهشه مشنوتا األلض ،وهي
ما ميإلة أوهامٌّ أوياع ة ،فيسلر عليها الما فإلهإلل ونشنل ،ونسحال من هب زو لهيب،

فهل مصٌّل الحيا س ولكلن لأاسا أا المياه هي أحٌّ علامب واأ الحضا ال  ،فحضا ال
السلمش ين والوالليين واآلعلل ين والقيسيقيين والقشاعسة واأ

فنا المٌّا الإلال هية الكحشت واأ

في أحلاض األوهال ،هكلن

على مقاف األوهال ،فونٌّاك وكماق والقاهش ولسٌّا

ونال س ونشلين لسيال على مقاف كجلة ،والق اش  ،والسيب ،ونشكت ،والإليمس ،والسين،

والشاان على الإللالي( .)2وألجب أهمية الما في حيا ا وساا ،ج لع

لين السا

عليع و لت -المسلملا عشها في

نملن ،لب عشها فيع ،قلر السحي-صلى

ل

ط،

في الكأل والما والسال (.)3وعلى الشغت من أا المياه ننتي  %71من الكش األلمية
ونقٌّل هكه السسوة حلالي 1360مليال مإلش مد ب ،و ماب اليا س %29مسها ،ال أا

(|)1املياه واحلياة بني الوفرة والندرة للدكتور /أمحد مد عمر ص22.

(|)2املياه وأوراق اللعبة السياسية يف الشرق األوسط لآلستاذ :فتحي علي حسني
( |)3رواه أبو داود
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ا وساا ال سإلهٌّ من هكه الكمية من الما على هكا الكلا ال %1فق  ،وهل الما
ال كب .فناا هاوال هسا :وٌّل في المياه فهكا الاإل الض م قللع وما من ك ة في

األلض ال على

لزقها[ ...هلك  ]6فمن عظيت و ت

قٌّل م لل  ،ليلحي حاجا

أوع اسلر الما من السما

الواش ،فنا هت أحسسلا في الما هقاهت على هب حار ،وتا

أ ا وا نهٌّاله أونلل اع ،أو لإلشهع صب في مياه الوحال والمحيتا  ،فقٌّ هقشوا لهكه

الس مة(.)1وتاا هاا من القلاعٌّ الشئيسية للصحة ال امة في ا
ج لال التهال والسظافة عشطا ألكا الص

السظافة والتهال وقٌّ

وغيشها من القواكا  ،قار ن الى

حب الإللالين و حب المإلتهش ن [ الوقش  ] ٢٢٢وج ب السحي -صلى
مية وهال عن ا

التهلل عتش ا ماا( .)2ال أا الاش ة ا

ا

عليع و لت-

شاف في ا إل مار

الما  ،وللهاا نشض التهال من الحٌّط األكحش أو األصنش ،وهاا السحي -صلى

عليع و لت -هل الم لت األكحش للٌّويا أ شها ،والقٌّو األحسن في الن ،فقٌّ لوت ا ما

مسلت في صحيحع من حٌّا أوس -لمي

عسع-

المٌّ ،و نإلسب الصاي لى يمسة أمٌّاك
اإللمأ
ل

()3

هاا السحي صلى

وجا أعشالي سألع عن اللمل

( |)1مستقبل األمن املائي العريب يف عصر العوملة لألستاذ :أمحد على سليمان ص24.
(|)2أخرجه مسلم

(|)3صحيح مسلم
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عليع و لت

فألاه

ا

ا قار هكا اللمل فمن زاك على هكا فقٌّ أ ا ون ٌّت و لت

()1

وعن عحٌّ

مش س ٌّ وهل
لن عمش  -لمي عسهما -أا السحي -صلى عليع و لت -ل
اإللمأ فقار ماهكا السشف ا ٌّ ؟ فقار أفي اللمل شف؟ قار و ت  ،وتا هسال
على وهش جال

()2

وقٌّ ا إلسٌّ ال لما

لى هكا الحٌّا

األعضا في اللمل على الا ط اللالك في الحٌّا

ليقشلوا أا الل اك في غسب

مدشوهة ،ااكاا الما مواحا أو

ممللها لصاحوع ،وأما اا هاا ملقلفا ماب ما المساجٌّ والمٌّال

فنا الل اك على

الا ط فيع ح اش عسٌّ جمهلل الققها ألا النشض مسع هل اللمل الاشعي فق  ،وتاا
كاا الل اك في ا إله ر المياه في غيش القواكا

فكيل دلا حدمها؟

"نهي الشريعة عن تلويث المياه"
نحصب الاش ة ا

مية ال ٌّاٌّ من السصلش الإلي نح

من الإلللط ف ن ألي هش ش أا السحي -صلى

على حما ة الما

عليع و لت -قار وال نإلسب أحٌّهت في

الما الٌّائت وهل جسب قاللا ا أ ا هش ش هيل ق ب؟ قار اإلساور نساولع( ،)3وعن جالش

(|)1رواه أمحد يف مسنده

( |)2رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها حديثا رقم 419
(|)3صحيح مسلم
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عليع و لت-

عن السحي -صلى

أوع وهى أا اوار في الما الشاكٌّ

أقلر وال

()1

-صلى

الوالت .هما وهي عن الإلحشز في الما ف ن م اا لن جحب قار قار ل لر

عليع و لت -و انقلا الم عن الا طس الحشاز في الملالك ،وقالعة التش ق ،والظب

كما وهى صلى

أحٌّهت من ولمع ف

عليع و لت عن نش :ا وا لٌّوا غتا  ،وقار أ ضا

()2

اا ا إليقي

نمس اٌّه -أ في الما أوغيشه د حإلى نسلها فنوع ال اٌّل أان

انال اٌّه (،)3و حب الحٌّا

–كما اهشوا لقا في أور الوح  -هما قار ال لما  ،هل أا

أهب الحواز هاولا سإلسولا الحوال ون كهت حال فناا وا أحٌّهت عشد ،ف

أمن السائت

أا نق اٌّه على الن الملم السوس أو على قكل غيش الن( .)4هكا من نما حشش

السحي -صلى

عليع و لت -على السظافة وعٌّ الإلللط.

هكا وناهلل الإللفيق وصد ددلى

و د ددلت ونال :على د دديٌّوا محمٌّ م لت السا

الهيش

والحمٌّ هلل أوال و يشا.

(|)1رواه مسلم والنسائي وابن ماجة
( |)2أخرجه أيب داود
(|)3رواه مسلم

(|)4اهتمام اإلسالم ابملاء والنظافة للدكتور :عبد الفتاح الشيخ ص 26.وانظر :اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية
للدكتور صاحل أمحد رضا  1/265وما بعدها
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لَا المؤتمر
اللجنة العليا للمؤتمر:
محي عزب
أ .د/عبد
ي
أ .د/سالم عبد الخالق السكري
البسيون
أ .د/خالد سعيد أحمد
ي
أ .د/مجدي عبد الغفار حبيب
الغي العواري
أ .د /عبد الفتاح عبد
ي
سطوح
مرس
أ .د /يارس أحمد
ي
ي
حنف
د/إحسان الحق محمد
ي
د/محمد رأفت عبد للا
لجنة تحكيم البحوث:
الغي العواري
أ .د/عبد الفتاح عبد
ي
أ .د/جالل إسماعيل عجوة
أ .د/محمد حساني البطح
أ .د/هشام فرج
أ .د/عبد الرحمن جية
أ .د /رجب خض
أ .د/حسن عبد الحميد وتد
أ .د/محمود محمد حسي
أ .د /محمد حسن سبتان
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أ .د/جمال سعد
البسيون
أ .د/خالد سعيد أحمد
ي
محي عزب
أ .د/عبد للا
ي
عفيف
أ .د/جمال حسي
ي
أ .د/مجدي عبد الغفار حبيب
أ .د/محمد يرسي جعفر
أ .د/محمد عبد الرحمن محمد عبد للا
أ .د/سالم عبد الخالق السكري
ر
بيي
أ .د/عماد السيد الرس ي
ر
نون
أ .د/أحمد الرس ي
سطوح
مرس
أ .د/يارس أحمد
ي
ي
الخول
أ .د/عاطف محمود محمد
ي
الميه
متول
أ .د/محمود
ي
ي
أ .د/مصباح منصور موس
ا .د /محمد عبد العزيز عوض
لجنة مراجعة البحوث:
مرس  -أستاذ مساعد قسم التفسي بالكلية
أ.د /يارس أحمد
ي
حنف  -مدرس مساعد قسم التفسي بالكلية
د /إحسان الحق محمد
ي
د /محمد رأفت  -مدرس التفسي بالكلية
السنيط (تنسيق وإخراج)
ا /جهاد محمد
ي
د/أحمد حسن محمد  -مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية
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د/محمد عيد مطر  -مدرس مساعد قسم التفسي بالكلية
د /محمود ابراهيم النفاض  -مدرس التفسي بالكلية
د /محمد أحمد عبد الكريم  -مدرس الدعوة بالكلية
د /مصطف مختار الهلباوي  -معيد قسم التفسي بالكلية
د /أحمد محمد شبل الغندور  -مدرس الحديث بالكلية
د/عمر أمي واكد  -مدرس بقسم التفسي بالكلية
الرسة ة ة ة ة ي وعلوم
ر ة

لجن ةةة ورش ة ة ة ة ة ة ةةة عم ةةل مر ز ارعهر الع ةةال ي للفل ة
الفضاء بمجمع البحوث االسالمية
أ.د /محمةد خليةل عرا ي  -نةابةب الرب ا التنفيةلي لوةةالةة الفض ة ة ة ة ة ةةاء
المضية
أ.د /حس ة ة ةةن غ ة ة ةةالح الص ة ة ةةغي  -أمي عام هيئة بار العلماء وعض ة ة ةةو
مجلا إدارة المر ز
أ.د /عبدالفتاح العواري  -رب ا المر ز ارشعري
أ.د /محمد محمد مصطف بحيي  -أستاذ الفل
أ.د /ةامل عبداللطيف جادللا  -أستاذ الفل
أ.د /أحم ة ةةد محم ة ةةد عب ة ةةدالي  -م ة ةةدكر مر ز ارعهر الع ة ةةال ي للفل ة ة
ر
الرس ي وعلوم الفضاء
د /نجالء عبده مر ز الفل
د /إيمان مر ي مر ز الفل
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اللجنة اإلعالمية :
المر ز اإلعالم لمشيخة ارعهر ر
الرسيف.
ي
المطعي
د .سعد
ي
أسماء عادل سيد
أسماء إبراهيم غباري
عل حساني
ي
أحمد حسن محمد
أحمد رأفت عبد للا
لجنة الضيافة
أد/مجدي عبد الغفار حبيب
أ/نادية ر
الرسقاوي
حنف
أ/حمزة محمد
ي
مشاص
عل
ي
أ /ي
أعضاء اللجان التنظيمية
د/محمود أحمد منصور
د/أحمد حسن شعراوي
الصامول
د/يحي عطية
ي
د /أحمد شبل الغندور
د/محمد نمر
أ/هالل عبد الستار الطويل
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أ/سيد حبيب
أ /ررسيف عقل
أ/خالد أحمد خالد
أ/عبد المنعم محمد
أ/محمد الفاتح
أ/محمد الضوي
أ/أحمد سالم
يمي
د/بهجت ي
د/مصطف مختار الهلباوي
د /ر
العرن
أرسف
ي
د/رحاب باظة
د/هالة محمد مصطف
د/محمد عبد للا منصور
د/أحمد عبد العظيم
د/عمرو خلف
د/إسالم السيد
د/فرج مصطف رياض
د/عبد العزيز غالح محمود
د/يارس عبد العظيم حماد
أ/محمد كوسف
أ/أحمد إسماعيل
أ/أحمد أبو المحاسن
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البنداس
أ/مصطف حسن
ي
أ/نورا عبد الرحمن
أ/أمل فوعي
العال
أ/أحمد غالح عبد
ي
مشاص
عل
ي
د /ي
هان سمي أمي
د /ي
د/محمود ربيع أحمد
د/طارق عهران
أ/عمر الخي
د /محمود إبراهيم النفاض
السنيط
أ/جهاد محمد
ي
د/أحمد مظهر
د/محمد فارس
د/رفعت عبد الرحمن
د/سعيد أحمد عيد
د/فادي محمود الرفا ي
د/خالد عبد الموجود دويدار
د/ماهر فرماوي
د/محمد الفضل
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محتويات البحث

مقدمة البحث.

المبحث األول :ح يقة ال ُغُل ِو.
مفهوم ال ُغُل ِو.

ذم ال ُغُل ِو في القرآ الكريم والسنة المطهرة.
الفرق بين ال ُغُل ِو والتمس بالنصوص.

المبحث الثاني :أنواع ال ُغُل ِو في الدين.

ال ُغُلو العملي.

ال ُغُلو اّلعتقادي وُعض صوره.
مخاطر ال ُغُل ِو اّلعتقادي.

المبحث الثالث :نبذة موجزة عن تاريخ ال ُغُل ِو اّلعتقادي.
المبحث الرابع :أسبا الغلو اّلعتقادي.

المبحث الخامس :مظاهر ال ُغُل ِو اّلعتقادي.
المبحث السادس :سب مواجهة ال ُغُل ِو اّلعتقادي.

خاتمة البحث.

مصادر ومراجع البحث.
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مقدمة البحث:

الحمٌّ هلل ،والص

بسم هللا الرحمن الرحيم
والس

على يٌّوا ل لر

م
محمٌّ لن عحٌّ
،

 ،وعلى لع وصحوع

ومن انو هٌّاه.
أما بعد:

ك
فنا ا
النلبل ،قار ن الى ﴿ َوَك َذلِ َ
كان الل تية واالعإلٌّار ،ال شف الإلتشف و ب
َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا﴾[الوقش .]143
عسهت د الكان حمللا

ونالحسي ية السمحة ب وحيسا ‘ وعليها ْلنى أصحا ع د لمي
ْ
لها على المؤمسين ،قار
هٌّ ع ،فأوالوا ع ال التس ولكا هاوال اإلع ‘ مسة امإلن
ث فِي ِهم رس ً ِ
ِ
ِ
ن الى ﴿لَ َق ْد َم َّن َّ
آَيتِ ِه َويُ َزكِي ِه ْم
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ني إِ ْذ بَ َع َ ْ َ ُ
وًل م ْن أَنْ ُفس ِه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ِ
ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [ ر عمشاا  ،]164هما هاوال
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل ل َِفي َ
َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
اب َوا ْْلك َ
ِ
ني﴾ [األوحيا  ،]107وهاا
ل الإلع لحمة لل المين ،قار وحاوع ﴿ َوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إًَِّل َر ْْحَةً لل َْعال َِم َ
الكإلاب الك ولر عليع د وهل القشا الكش ت د لحمة وهٌّت ،وفيع نحياا لكب عي  ،قار
ْكتاب تِب ي ًاًن لِ ُك ِل َشي ٍء وه ًدى ور ْْحَةً وب ْشرى لِل ِ
ن الى ﴿ونَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
ني﴾[السحب ،]89
ْم ْسل ِم َ
ْ
ك ال َ َ ْ َ
ْ َ ُ ََ َُ َ ُ
َ
ِ
ِ
وهاوال سإلع المتهش لياوا للقشا الكش ت ،قار ن الى ﴿وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ني للن ِ
َّاس َما نُ ِز َل
ك الذ ْك َر لتُ بَِ َ
َ َ ْ
إِل َْي ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾[السحب .]44
النبلل لل :غش ب عسع،
للنبل لأل ،لب ب
ووإليوة لهكه السما الإلي نميل لها كاسسا هاا لافضا ب
لنلبل من عأا المسلت ،وتوما
ليس مسع في عي  ،وليس ا ب
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لك لى فكش مإلتشف ،نحساه

ض المإلاٌّكان ،وا إلقتحلا ليهت ْم ان اوهٌّي قكشهت ،وعدللا هياوا هاوال م اور للهٌّ
لآليش ،فحدت الو ض
والإلهش ب ،واألكهى من الن أوهت صٌّ بلوا صلل يئة عن ا

على ا

أوع كان لهاب ونتشف.

النبل لأل ما عاوال مسع أمإلساس ا ا المسلمين
والمؤ ف د حقا د أوع ال نلجٌّ أمة عاوال من ب
باكللا وبهاولا ،وبقكفلا بج ْلافا لدلصف ا لهالين  ،و المإلتشفين  ،و لصت كاسهت أوع
كان ميب لى ال سف ،و هلت الإلهش ب ،و قن الٌّما  ،ومن أ واب الن

لل :عشامة

النبل لأل مسهوا لهت ،ولل أوهت نسلحلا
ميأقي األفق وال قب ،الكان انهكوا من الإلاٌّك و ب
من ل
وهٌّ ع لكاا أفضب وأ اْزْن.
ال لت ،ونحصسلا لل تية ا
النبلل االعإلقاك س ألا ال قائٌّ المإلتشفة الإلي نحب محب ال قيٌّ
وأخطر أنواع ال ُغُل ِو :ب
الل تية نصون كالنش ل المسإلحٌّ ة  ،والإلي نكلا ماا ة الملجع للسلل.:
المإلتشفةس حي

ا ممال انها ا جشامية نسإلسٌّ لى م
فكش

وهسا نكمن يتلل الكياوا
م
النلب لأل االعإلقاك لحياا ما ناإلمب عليع عقيٌّ أهب السسة من
وعقيٌّ س ولكا هاوال ملاجهة ب
ما الل تية والإلسامن هي أهت ليا نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة في الواوب االعإلقاك .

أهمية دراسة مشُلة الغلو اّلعتقادي:

وال قلنسا في هكه المقٌّمة الإلسحيع على مشول ك ال ة مادلة النلل االعإلقاك س ا وها

من أعقٌّ الماد

اهإلت الواحالا لوح

في اللقال الشاهن ،وقٌّ اقإلشوال لها شوف زاكنها ن قيٌّاس ولكا فقٌّ

هكه المادلة ال يما في اآلووة األييش  ،و شج نلااٌّ اهإلمامهت

لوحاها لى أ واب مسها
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 َّ1عالمية المشُلة :فنا مادلة النلل االعإلقاك ليسال مادلة أمة

يسها ،أو قضية

كان م ين ،لب هي مادلة هب األمت ،وقضية جمي األك اا ،و اهٌّ ل المية هكه المادلة

الالاهٌّ الإلالية

أ د اهإلما السا ة والقياكا

لهكه المادلة في م ظت ل ك ال الت ،ا وسا ووٌّ أا الإلحكاش

من يتش النلل القكش من ال ساصش المهمة في نصش حانهت ،ومن الحياوا الهإلامية في
لقا انهت ومؤنمشانهت.

ب د هاش الوحلط الإلي نساقش مادلة النلل القكش  ،وهكا ن ٌّك المؤنم اش
الٌّولية الإلي بع أق ٌّْ ا ونب ا ْق بٌّ لوح هكه المادلة.
د اهإلما و ائب ا ع المحلية وال المية لساش ومإلا ة أيوال الكياوا

واللقا ا
المإلتشفة

وممال انهت الإلهش حية.
 َّ2تعقد وصعوُة مشُلة الغلو اّلعتقادي :مادلة النلل االعإلقاك في ال صش الشاهن
من الماد

المشهوة الم قٌّ  ،و شج الن لى ما الي

أ َّ تشاب أسبا الغلو اّلعتقادي ومظاهره :مما ب ْ لأق بٌّ مادلة النلل االعإلقاك
ال صش الحامش ن ٌّك مظاهش المادلة ونسلعها ما لين مظاهش عقٌّ ة ،ومظاهش للهية،
في

ومظاهش مإل لقة الإل امب م السا

وأ ضا نسلعال ون ٌّك

والحدت عليهت.

أ واب مادلة النلل االعإلقاك

القكش ة ،واالجإلماعية ،واالقإلصاك ة ،والسيا ية ،والسقسية.
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وناا دال ،فمسها األ واب

أ اك مهإللقة ،فهي ليسال مادلة

ومن ي ر ما حق اإلحين لسا أا مادلة النلل اا
اا ب ا مٌّ أبحاك س ا ال لامب المساعٌّ على هللها هايش ومإلسلعة و الها هايش هكلن،
جاوب و م
م
احٌّس فنا السظش للمادلة وب أا اإلس انساي علاملها
وليسال مسصوة على
وأ اكها ،وال سا ة واوب وب أال دلا و يا للولاوب األيشت (.)1

وهكا الإل ٌّك والإلاا ن في أ واب مادلة النلل االعإلقاك ومظاهشها نماب ص لنة حقيقية

أما هب كال لهكه المادلةس ألوع الب مادلة مشهوة عٌّاٌّ الإل قيٌّ.
َّ تصدي أطراف مختلفة لدراسة مشُلة الغلو :مما ب ْ لأق بٌّ مادلة النلل االعإلقاك
امتشاب الشؤ  ،وايإل ف الم الوا لهكه المادلةس فقٌّ أصوحال قضية النلل

االعإلقاك مواال آل ال مإلوااسة ،واعإلش :في حاها المإلهصصلا وغيشهت.
ووإليوة لإلصٌّ غيش المإلهصصين لوح

اهش النلل نللٌّ مصتلحا

أيشت نإلصب

مقهل النلل هاألصللية ،وا لهاب ،والشجقية ،وغيشها ،وقٌّ أك هكه المصتلحا
لى نلااٌّ الهل في مقهل النلل االعإلقاك س ولهكا لأاسا ض الم ان أش أ
مين العملا أا
ب
الل تية غللا حوة أوها أصللية ،ولجقية ،وتلهاب.
 َّ3الخلط في مفهوم الغلو اّلعتقادي :مما زاك مادلة النلل ن قيٌّا هكا الهل الحاصب
في مقهل النللس حي

أصوحال لع مقاهيت وسحية نحملها هب طائقة على ما الافق

( )1مادلة النلل ،وظش عشعية عاملة ،صد د( 31لإلصشف سيش) ،نأليل ك/عحٌّ الشحمن لن بم ْ
مسالل على عودة األللهة ا ليدإلشووية.
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اللل حق ،ح

أهلا ها و للهها ،ونكلن فنا المإلاٌّكان اشوا في ناٌّكهت نمسدا الٌّان ،والمقشطلا
اشوا أا هكا الإلاٌّك غللا ،و شوا في أوقسهت و تية الٌّان واعإلٌّالع.

 َّ4جع التصدي للغلو ذريعة للطعن في الثوابت :فقٌّ عاي في ض االنواها القكش ة
ا ائشه والحقاظ على لالإلع ،ونين النلل

عقٌّ النواف لين الإلمسن الٌّان وااللإل ال

االعإلقاك  ،فأصون المإلمسدلا الٌّان لل تية واعإلٌّار ،هت الم سيلا للصف (الن )
أو (المإلتشفين)س ولكا فقٌّ انهك الإلادين والت ن في الالالال عد

يش ،وهل اال إلإلال

يلف ملاجهة النلل والإلتشفس ولكا هاا مهما وقض هكا االلنواف المإللهت لين الإلمسن
الٌّان قه مت م
وفقع واعإلٌّار ،ونين النلل والإلتشف(.)1
وفي هكه الللقة الوحاية الإلي أنقٌّ لها للمؤنمش الٌّولي الاال لكلية أصلر الٌّان القاهش

النبل لأل االعإلقاك هنحٌّ الماد
أحاور طشح مادلة ب
في موار القكش االعإلقاك م لياا ب بح أب ع جها وملاجهإلها.
أما عن منهج البحث :فسلف أنو في هكه الٌّ ال ة مسهوين مإلكاملين

الإلي ن إلشض الإلسمية المسإلٌّامة

النلب لأل االعإلقاك  ،وصلله.
األول :المنهج التاريخي :والن في لياا نال خ ب
الثاني :المنهج التحليلي :والن في ك ال ة مقاهيت النلل االعإلقاك  ،و اله ،وأ وا ع،
ومظاهشه ،و حب ملاجهإلع.

أما عن خطة البحث :فإلإلكلا هكه الللقة من مقٌّمة ويمسة مواح

( )1لاج مادلة النلل ،وظش عشعية عاملة ،صد د 7د .10
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ويانمة

المقدمة :فيها نمهيٌّ للململي ،وونياا أهميإلع ،ومسهب الوح  ،ويتإلع.

المبحث األول :حقيقة النلل.

المبحث الثاني :أولاي النلل في الٌّان.

المبحث الثالث :وحك ملجل عن نال خ النلل االعإلقاك .

المبحث الرابع :أ واب النلل االعإلقاك .

المبحث الخامس :مظاهش النلل االعإلقاك .

النبللأل االعإلقاك .
المبحث السادس :حب ملاجهة ب
خاتمة البحث :وفيها أهت الإللصيا

والسإلائب.

وهللا من و ار القصد وهو نعم المولى ونعم النصير.
ك /علاك محملك علاك الت

أ إلاا ال قيٌّ والقلسقة المساعٌّ
كلية أصلر الٌّان القاهش .
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المبحث األول
ح يقة ال ُغُل ِو

أوّل :مفهوم ال ُغُل ِو:

(غ ْ ) لى االلنقاي ومواوز
أ َّ ال ُغُلو لغة :مصٌّل ،ف لع ْغ ْ  ،انبلل ،بغللا ،ونايش ماك ْ
الحٌّ في أ عي .

قلر (الن فال ) في م وت مقاايس اللنة النين وال

والحشف الم إلب أصب صحين

اٌّر على النقا مي ،ومواوز م
وغ ْ
قٌّل ،بقار ْغ ْ الس ش انلبل ْغ ْ  ،والن النقاععْ ،
وغ ْ سهمع بغبللا اا لمى ع هما أقصى
الشجب في األمش بغللا اا جاوز حٌّهْ ،
غااإلع (.)1
الن ْ وقيض الش اي أ ْ ،غ ْ الس ش وغيشه انبلل ْغ ْ  ،ممٌّوك،
وفي لساا ال شب ْغ ْ ْ
لامن ْغ م
فهل ْغ م
وغاْلى الاي اعإلشاه م
وغ ْ في
ْغ ْ ه
وغلأي ،وأ ا
ارْ ،
ج لع ْغالأياْ ،
ارْ ،

( )1م وت مقاايس اللنة ،هإلاب النين ،اب النين وال
الحسين أحمٌّ لن فال

وما االاهما ،ماك (غللت) 387/4 ،د  ،388نأليل ألي

لن زهش ا ،نحقيق عحٌّ الس

والإللز  ،التو ة األولى ،عا . 1979
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محمٌّ هالوا ،طو ة كال القكش للتواعة والساش

االلنقاي ،ومواوز الْق اٌّ أل في هب

الن ْ
الٌّان واألمش انلبل بغلبلا جاوز حٌّه ،وأصب ْ
عي (.)1
ْغ ْ ْغ ْ  ،فهل ْغ م
ْغ ْ ه  ،ونأ ا إلبع
وفي القامل المحي
وغلأي مٌّ ْل بي ْ  ،وأ ا
ار ْ
وغبللا النق في
وغ ْ السهت ْغاللا ب
وغ ْ في األمش بغللا جاوز حٌّهْ ،
النلأ أليْ ،
النالأي و ْ
ْ
اها ع ،وجاوز المٌّت(.)2

النلبل الإلواوز عن الحٌّ ،وتاا هاا في
و قلر القيشوز اك في صائش او الإلمييل و ب
الس ش أمي ْغ ْ  ،وقٌّ ْغ ْ الس ش ،فهل ْغ م
النلأ أي،
النالأي و
ْغ ْ ه  ،ونأ ا إلبع ْ
وغلأي ،وأ ْ
ار ْ
ْ ل
بلْ
وغلبلا لف اٌّ ع ألقصى النا ة،
أ
وغ ْ في األمش جاوز حٌّه ،ونالسهت ْغاللا ب
الن ْ ْ ،
ْ
النْلياا في أ
وغ ْها (.)3
ْغ ْ ْها ْ
الق اٌّ أل اا طقحال ،وقٌّ ْغْل اال ،وأ ْ
وْ
النال بي و ْ ْ ب
(غبل لمل) ووٌّ أا م اجت اللنة مإللافقة على
وقفة تحليلية :من ي ر الحياا اللنل لكلمة ب

أا أصب الماك ايش لى االلنقاي ،ومواوز الحٌّ في الاي متلقا ،والهشو عن

( )1لاج لساا ال شب ،ماك (غ )  ،78/6نأليل ألي القضب ،جمار الٌّان ،محمٌّ لن مدش لن مسظلل ،ا فش قي،
طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب ،التو ة األولى ،عا . 2014
( )2لاج القامل

المحي  ،ماك (غلل) ،ص د ،1200نأليل موٌّ الٌّان ،محمٌّ لن قلب ،القيشوز اك  ،طو ة كال

الحٌّا  ،القاهش  ،التو ة األولى ،عا . 2008
( )3صائش او الإلمييل في لتائف الكإلاب ال ل ل)148/4لإلصشف) ،نأليل موٌّ الٌّان ،القيشوز اك  ،نحقيق
محمٌّ علي السوال ،ف المولس األعلى للائلا ا
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مية ،عا . 2015

الل تية ،لا هاا هكا الإلواوز في األملل الحسية المااهٌّ هما في بغلب لأل السهت،
وغْل ْي أ
اا الما  ،أ في األملل الم سل ة هما في مواوز حٌّ االعإلٌّار في
وغ ْ أ الس شْ ،
ْ

القكش عامة ،وفي القكش الٌّاسي ياصة.

وهكا الم سى ال ا ال قيٌّ نحٌّاٌّ المتللب لٌّقة فيما وحن فيعس ا ا الم اجت اللنل ة
وما و أ
م ْ اال لضو األلقاظ ،ال لإلحٌّاٌّ الم اوي ،ومهمإلها نقل ت اللساا ،ال ناقيل
ب
الوساا ،ومن عا أا اإلل في حٌّوك هكه المهمة اغ لع أا قلر وها بوم ال لسشك

المإلشاكفا
أح ٌّْأنع (.)1

والمإلقال

 ،ونقٌّ مها لمن باق ْشض فيع أوع

شف م سى هب مقشك على

للنبل لمل ال و ٌّ مسع فائٌّ س ا وع ض نأصي لنلًّا لمقهل
وم عملمية الم سى اللنل ب
(النبل لأل في الٌّان).
النبل لمل ،ومن هكا الإلأصيب اوتلق ال لما لصياغة مقهل ب
ب
كما أا المقهل اللنل لكلمة بغلب لمل ايش لى ما استل عليع م ساها من أ ْم مة ْح ْشأكي مة
الن ْ في أمش الٌّان ال دلا ال ضشب من االوإلقار
نكلا لإلْ ْح الر ونْ ْن ايشس فنا نواوز ب
أ
للحٌّ اإلحلر عن و تيإلع لى فشاف أو نقش .
والإلحلرس حي ا المواوز ل

أ ضا الم سى اللنل لكلمة ( بغبل لمل) حيلسا لى ما اإلواوز موشك اللقيس فنوع ايش لى
النبلل ليس موشك لقظة لنل ة جلفا  ،لب هي لقظة
حقيقة ملجلك اهسا ويالجاس فنا ب
( )1الٌّان ،حلط ممهٌّ لٌّ ال ة نال خ األك اا ،صد د ،26نأليل ك /محمٌّ عحٌّ
ا

مية ،عا . 2007
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كلاز ،طو ة موم الوحلط

الن ْ  ،اإلماب في ميلهت عن االعإلٌّار
نايش لى ولعة فكش ة ،وواق و لل :عملي اإلو ع ب
والل تية ،وتااالهت لهلب الإلهاوا نال  ،والات نال أيشت(.)1

النلب لأل االصت حي عن م سي الكلمة في اللنة،
َّ ال ُغُلو اصطالحا :لت احإل ٌّ ن ش ل ب
م
نواوز ماكًّا هاا أ م سلًّا ،فنا الإل ش ل
عاما في هب
فناا هاا الم سى اللنل للكلمة ًّ
النبلل وحٌّك مقهلمع أكاش ،فاقإلصش على الإلواوز الم سل الكت
ب

االصت حي يص
است عن نلج مع فكش ظهش أ شه في السلل ،:وقٌّ وم ال لما عٌّ عوا ال ناشح م سى

النلب لأل في الٌّان ،ومسها
ب
1د قلر ألي مسصلل المانش ٌّ في نقسيش قللع ن الى ﴿َي أَ ْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب ًَل تَ غْلُوا ِِف ِدينِ ُك ْم
َ َ
وًَل تَ ُقولُوا َعلَى َِّ
النبلل في الٌّان هل المواوز عن الحٌّ
اَّلل إًَِل الْ َح َّق﴾[السسا  ،]171و ب
َ
الك بحٌّ لهت في الق ب وفي الستق.
وقار ضهت نقسيش النبل أل ما اهش ﴿وًَل تَ ُقولُوا َعلَى َِّ
ما
اَّلل إًَِل الْ َح َّق﴾س فالقلر على
َ
بل
ال اليق ع بغلبعل ،وقيب (ال نْ انلبلا) ال نإل مقلا (في كاسكت) وال ناٌّكوا ،فيحملكت الن على
االفإل اش على  ،والقلر ما ال حب وال اليق (.)2
( )1لاج كول الكلمة في اللنة صد د ،29نأليل

إليقين أولماا ،نشجمة ون ليق ك /همار محمٌّ اش ،طو ة مدإلوة

الاواب ،القاهش  ،لٌّوا.
( )2نأو

أهب السسة  ،530/1نأليل ا ما ألي مسصللالمانش ٌّ  ،نحقيق فاطمة ال ف الهيمي ،مؤ سة
الش الة واعشوا ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2004
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النلبل الواطب في الٌّان أوع نواوز الحق ،ونهتيع ،والن
2د فس ْش ألل القا ت اللمهاش ب
الا ْو أع ،هما ق ب أهب األهلا والحٌّي(.)1
ا عشاض عن األكلة ،وانواي ب
النلب لأل في الٌّان ا فشاف في ن ظيت ض األعهاش ،أو ا فشاف في
3د ومن مقاهيت ب
امهت ،والنض من مسصحهت(.)2

النبلل فهل الموالنة في الاي  ،والإلاٌّاٌّ
النبلل في الٌّان قللع وأما ب
4د وعشف الن حوش ب
وغ ْ الس ش
فيع لإلواوز الحٌّ ،وفيع م سى الإل مق ،قار ْغ ْ في الاي ْ انلبل بغلبًّلاْ ،
ْ انلبل ْغ ْ اا جاوز ال اك  ،والسهت ْ انلبل بغلبلا اا للغ غا ة ما اشمي (.)3
النلبل في الٌّ اوة هل
النلبل في الٌّان نحٌّت صلله فقار و ب
5د وأ ضا عشف الن حوش ب

الإلست في القواك الحمب على السقس فيما لت أااا فيع الاشيب (.)4

( )1لاج الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب وعيلا األقاو ب في وجله الإلأو ب  ،511/1نأليل ألي القا ت ،محملك
لن عمش اللمهاش  ،طو ة كال الكإلاب ال شني ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2006
( )2لاج لعاك ال قب السليت لى م ال ا القش اا الكش ت  ،259/2نأليل ألي الس لك محمٌّ لن محمٌّ ال ماك  ،طو ة
كال حيا الإلشاط ال شني ،ليشو  ،لٌّوا.
( )3فإلن الوال

علي لن حوش ال سق وي ،نشنيب محمٌّ فؤاك
اشح صحين الوهال  ،278/13نأليل أحمٌّ لن
أل

عحٌّ الواقي ،طو ة كال الم شفة ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا  1379هد.
( )4لاج فإلن الوال .301 /12
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النلبل في الٌّان اوحشاف عن الل تية في جلاوب
ومما سبق :و لت أا ب
أحدها :الإلقكيش والم إلقٌّا  ،و ظهش الن وامحا جليا من ي ر مقاال القشد المإلتشفة

كالماحهة والموسمة الكان ج للا ا لع د عل وجب د جسما هاألجسا  ،ومسهت من ج لع
على صلل وساا ،وأجازوا عليع الحشهة واالوإلقار()1د ن الى

هحيشد،
عن قللهت عللا ا

وهالقٌّل ة األولى الكان أوكشوا القٌّل ،ونالنلا في و يع( ،)2وهاأل ازلقة من الهلال الكان

كقشوا الكوب متلقا(.)3

ي ،أو السق
ثانيها :ال مب ،والن الإلٌّاي ما لت ب ْاش ا
ي ،أو الل اك فيما بعش ْ

مسع.

( )1لاج نوصش األكلة  272/1د  ،273نأليل ألي الم ين السسقي ،نحقيق ك /محمٌّ األولل حامٌّ عيسى ،طو ة
المدإلوة األزهش ة للإلشاط ،التو ة األولى ،عا . 2011كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا
. 2001
( )2لاج عشح المقاصٌّ  ،196/3نأليل

ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي ،طو ة كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى،

عا . 2001
( )3لاج الملب والسحب ،122/1نأليل ألي القإلن الاهش إلاوي ،نحقيق عحٌّ ال ل ل محمٌّ اللهيب ،طو ة مؤ سة
الحلحي وعشهاه للساش والإللز  ،القاهش  ،لٌّوا.
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ثالثها :الإل ظيت ،أوالإلسقي

لو ض الصحا ة ،والن هنلل مإلتشفة الاي ة والهلال في

علي لن ألي طالب د لمي عسع دس فقٌّ ْغْل اال مإلتشفة الاي ة في ن ظيمع ،فو لله
أ
ل
وغْل اال مإلتشفة الهلال في النض ،فشمله الكقش.
مساو ا للسحي ‘ْ ،
ثانيا :ذم ال ُغُل ِو في القرآ الكريم والسنة المطهرة:

النبلل اوحشافا عن الصشاف المسإلقيت ،وطغياوا ويشوجا عن حٌّ االعإلٌّارس جا
ولما هاا ب

ماهلل في القشا والسسة
ا
امع م للما

فقي القشا الكش ت ا
ومن الن ما الي

النلبلأل في أكاش من ملم  ،ونألقاظ مإلسلعة،
د ن الى د حقيقة ب

أ د امع مص أشحا للقي النل أل هما في قللع ن الى ﴿َي أَ ْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب ًَل تَ غْلُوا ِِف ِدينِ ُك ْم َوًَل تَ ُقولُوا
بْل
َ َ
بل
اَّلل وَكلِمته أَلْ َقاها إِ ََل مرََي وروح ِمنْه فَ ِآمنُوا ِِب ََّّللِ
ول َِّ
ِ
َعلَى َِّ
ِ
ِ
َّ
َْ َ َُ ٌ ُ
يسى ابْ ُن َم ْرََيَ َر ُس ُ َ َ ُ ُ َ
اَّلل إًَِّل ا ْْلَ َّق إَّنَا ال َْمس ُ
يح ع َ
ِ
ِِ
السماو ِ
ْيا لَ ُك ْم إِ ََّّنَا َّ
ات
اَّللُ إِلَهٌ َواح ٌد ُس ْب َحانَهُ أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َولَ ٌد لَهُ َما ِِف َّ َ َ
َو ُر ُسله َوًَل تَ ُقولُوا ثَََلثَةٌ انْ تَ ُهوا َخ ْ ً
ض وَك َفى ِِب َِّ
َّلل َوكِ ًيَل﴾[السسا .]171
َوَما ِِف ْاْل َْر ِ َ
ب د امع م أح اش عسع للقي التغياا هما في قللع وحاوع ﴿ ُكلُوا ِمن طَيِب ِ
ات َما َرَزقْنَا ُك ْم َوًَل
ْ َ
ب ْل
ضِِب فَ َق ْد َه َوى﴾[طع .]81
ضِِب َوَم ْن ََْيلِ ْل َعلَْي ِه غَ َ
تَطْغَ ْوا فِ ِيه فَ يَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
اْل ْحس ِ
ِ ِ
د امع بم ْ ألح اش عسع للقي الوني هما في قللع ن الى ﴿إِ َّن َّ
ان َوإِيتَ ِاء
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ َ
ش ِاء َوال ُْمنْ َك ِر َوالْبَ ِغ ِي﴾[السحب .]90
ِذي الْ ُق ْرََب َويَنْ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
النلب لأل ألقاظ مإل ٌّك مسها
وأما في السسة المتهش فقٌّ هاا السهي عن ب
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أ
الٌّ أ
اا ْقاحْل بك ات أاال بنبللأل
(وتأ ب
1د ب
اك ات ْواال بنلبل أفي ل
انْ ،فأنو ْما ْهْل ْن ْم ان ْه ْ
النلبل هما في قللع ‘ ْ
أ
الٌّ أ
ان)(.)1
أفي ل
ت ب ل ْا)(.)2
(هْل ْن اال بمإلْْس أل
2د الإلست هما في قلر السحي ‘ ْ
أ
الٌّ أ
ان ْ ام بشبقل ْا أم اس بع ْه ْما ْ ام بش بد الس اه بت
3د الإل مق هما في قللع ‘ (أا ْق الما ْاإلْ ْ مبقل ْا أفي ل
أم ْن الشأمي أة)(.)3

( )1الحٌّا

أيشجع أحمٌّ في مسسٌّه ،سسٌّه من حٌّا

وقار فيع محقق المسسٌّ (ع يب األلواؤوف)

عحٌّ

لن عوا

د لمي
ْ

عسهما د حٌّا

لقت ،1851

ساكه صحين على عشف مسلت ،لجالع قا  ،لجار الايهين،

غيش ز اك لن الحصين -وهل الش احي -فمن لجار مسلت( .المسسٌّ  350 / 3د  ،351طو ة مؤ سة الش الة،
ْ
ليشو  ،التو ة األولى ،عا .) 2001
( )2الحٌّا

أيشجع مسلت في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا

هلن المإلست لا ،حٌّا
( )3الحٌّا

أيشجع

عحٌّ

لقت .2670

يٌّ لن مسصلل في سسع ،سسٌّه من حٌّا

اب جام الاهاك  ،حٌّا

لن مس لك د لمي
ْ

عسع د ،هإلاب ال لت ،اب

لقت 2905
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أوس لن مالن د لمي
ْ

عسع د ،هإلاب الوهاك،

أ
أ
ْحٌّ أال ْغْل ْو بعْ ،ف ْس ألٌّ بكوا
ان ب اسشْ ،وْل ان ب ْااك ل
4د الإلاٌّك هما في قللع ‘ (أا ل
الٌّ ْ
الٌّ ْ
ان أ ْ
ْوْق أالبنلاْ ،وأْ ا أا بشواْ ،وا ا إلْ أ بيسلا أاال ْن اٌّْوأ ْوالشاو ْح أة ْو ْعي م أم ْن الٌّال ْو أة)(.)1
ا
5د الإل سيش والإلسقيش هما في وصية السحي ‘ لم اا لن جحب وألي مل ى األع ش د

ت ْاو ْعا
لمى عسهما د حيسما اهما لى اليمن (ْ ألس ْاش ْوالْ نب ْ ألس ْشاْ ،وْن ألا ْاش ْوالْ نبْسلأق ْشاْ ،ونْ ْ
ْوالْ نْ اهْإللأْقا)(.)2
ثالثا :الفرق بين ال ُغُل ِو والتمس بالنصوص:

النبل لأل في
قٌّ ق ض قاصش السظش في الهل واللهتس فيظسلا أا موالهة مادلة ب
ظت الهتأ
الٌّان وملاجهإلها كعل لى الإلحلب والإلحشل من أصلر الٌّان وفشوعع ،وْ ا ب

النلبل في الٌّان ،والإلمسن ا ائش الٌّان في مداوة واحٌّ .
حيسما ض لا ب
النلب لأل في الٌّان ،لب
والحق :أا ال نْاا ب ْع أص لين الإلمسن اللاعي السصلش ،ونين ب
النلب لأل والإلمسن حقيقة الإلة من حقائق الٌّان ،وقٌّ هش هكه الإلقشقة
ا الإلقشقة لين ب

( )1الحٌّا

أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا
سش ،حٌّا

ألي هش ش د لمي
ْ

عسع د ،هإلاب ال لت ،اب الٌّان

لقت .39

( )2الحٌّا أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا ألي لشك األ لمي د لمي
ْ
ما دشه من الإلسازي وااليإل ف ،حٌّا

لقت .3038

67

عسع د ،هإلاب الوهاك ،اب

ما لة من ي ر حيا الصحا ة والسلف األورس فقٌّ هاولا أعٌّ السا

نمسدا الٌّان،

النبل لأل والإلاٌّك(.)1
وأحشصهت على عشائ ع ،هما هاولا أ ٌّْ السا عن ب
إذ  :هسا :أصب وما وحإلكت ليع ،ووقيس عليع السلل:س لس شف اا ما هاا هسا:

بغبلعل أ ال ،وهكا اٌّعلوا لى طشح أقلار المإلهاووين من أهب اله عة الكان اشملا هب
مإلٌّان ال بنبل لأل ،والإلتشف ،وا لهاب.

وهما امإلٌّ ألسسة ض المهالقين للمسهب الل تي الم إلٌّر الت ن على لل :المإلٌّان

الملإلل طالال أق مهت المؤ سا

الإلي نحمب للا الٌّان الل تي هاألزهش الاش ل،

النلب لأل والإلتشف ،و إلحشووع من اسالي ا لهاب ،ومن الشاعين لع ،وما لشح هؤال
اإلهملوع ب
اشملا األزهش ومؤ سانع النبل أل والإلتشف ولعا ة ا لهاب ﴿ َكُب ْ ِ
ج ِم ْن أَفْ َو ِاه ِه ْم
ت َكل َمةً ََتُْر ُ
َُ
بل
إِ ْن يَ ُقولُو َن إًَِّل َك ِذ ًِب﴾ [الكهف .]5
المبحث الثاني

أنواع ال ُغُل ِو في الدين

اإلمب الٌّان على أصلر علمية ،الإلة أكلة ونشاهين قتقية ،وهي القضا ا االعإلقاك ة،

الإلي بتلب من المدلف الإلصٌّاق لها ،نصٌّ قا جازما ،متا قا لللاق  ،واعئا عن كليب،
و اإلمب هكلن على فشوي عملية ،وهي األحدا المإل لقة القشوي الققهية من عواكا

( )1لاج ملقف السلف من النلل والوقا  ،1860/2 ،كهإللل /هيا لسال

ماعيب لن عحٌّ ال ل ل ر الايخ ،ح

مولة قتاي أصلر الٌّان ،الول الااوي ،ال ٌّك الساك  ،عا . 2011
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النلبل ومواوز الحٌّ واق ا في األصلر ،وفي القشوي اوقست
 ،وغيشها ،ولما هاا ب

وم ام

النلبل في الٌّان لى ولعين
ب

األول :ال ُغُلو العملي :وهل المإل لق األحدا القشعية ،وهكا النلل غلل جلئي فشك في
أغلب األحلار ،وهكا النلل دلا على جهإلين
األولى :االلإلٌّاي في م
أصب لت باشي هص م اك مة ووحلها.
الثانية :الموالنة في أكا ما بع لأشي ،وهكا السلي ال دلا عن عقيٌّ فا ٌّ  ،وتوما دلا
وانوا عن فه مت قيت ألملل الٌّان ،وهل د أ ضا د مشفلض مكمل .
ومن أبرز األدلة على ِ
السحي ‘ في لمي الحصيا س فقٌّ اكإلقي الحصيا
ذمه :ف بب أ
ل
(و ت أأْماْ أ
اك ات ْواال بنلبل
ار ْه بؤال أ ْ ،وتأ ب
الصنال ،ولت اإلشف الحصيا الكوال ،ت قار ‘ ْ ْ ا ا

أ
أ
الٌّ أ
الٌّ أ
ان)( ،)1والسصلش الٌّالة على وهي
اا ْقاحْل بك ات أاال بنلب لأل أفي ل
أفي ل
انْ ،فأنو ْما ْهْل ْن ْم ان ْه ْ
السحي ‘ ألصحا ع عن الإلاٌّك هايش .
أ
ل
ولهذا الغلو العملي آثار سيئة منها:
أ د أوع اإلضمن االعإلشاض على د ن الى  -في ناش ع وحدمع ،هما اإلضمن نككاوا
لأ
نحلغ حق
للسحي ‘ ،وهأا المإلتشف قلر
أ
للماشي لت نحسن الإلاش  ،و قلر للمحألغ لت ا
ل
( )1الحٌّا

أيشجع ا ما أحمٌّ في مسسٌّه من حٌّا

وقار فيع محقق المسسٌّ (ع يب األلواؤوف)

عحٌّ

لن عوا

د لمي
ْ

عسهما د حٌّا

لقت ،1851

ساكه صحين على عشف مسلت ،لجالع قا  ،لجار الايهين.

(المسسٌّ 350/3د .)351
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الح غ ،فالمإلتشف م اوٌّ ومااقق هلل ولش للع ،وهكا غا ة االوحشافس فنا الاش ة جا
وو أقب عن ا ما مالن قللع (من الإلٌّي في ا
كاملة ال نحإلمب ز اك وال وقصاوا ،ب
لٌّعة اشاها حسسة فقٌّ زعت أا محمٌّا ياا الش الة)(.)1
ب د الهشو عن طحي ة الواش ،ويشد فتش

الإلي فتش السا

فالنبلل ال نحإلملع
عليها ،ب

طحي ة الواش ،وال صحش عليع المدلقلا ،وتا نحملع الو ض لقساك فتشنهت ،أو لإلمإل هت
النلبل كاساس ألا األك اا يتاب
قٌّ ال ياصة ف اإلحملع الكافة ،ونالإلالي ال صلن ب
النلبل د لكلوع يشوجا عن القتش د فإلسة في األلض وفساك هحيش ،وهكا ما عحش
للكافة ،و ب
عسع د لما للنع أوع أطار السا

عسع السحي ‘ ملجها م اا لن جحب د لمي
ْ
)
2
(
أ
( ْا بم ْ ا با أْْفإلاا أ اْو ْال؟ ا اق ْاأش أ ْد ْكاْ ،وا اق ْاأش ْد ْكا) .
الص

في

فالنلبل قصيش ال مشس ألا االوساا ْملبلر
د اؤك
النلبل في ال مب لى الملب والإلش:س ب
ب
ظم اال قٌّلانع ،فسشعاا ما أ
نكب كالإلع،
تو ع ،وطاقإلع محٌّوك  ،فمهما نسلعال ملاهوعْ ،
وع ب ْ
أو ن صاه متيإلع ،وال عوب أا ووٌّ أوا ا ممن بعشفلا الإلاٌّك قٌّ اوقلحلا على أعقالهت

( )1لاج ا لٌّاي في مضال االلإلٌّاي ،صد ،90نأليل الايخ على محقلظ ،طو ة مدإلوة ا ماا ،القاهش  ،التو ة
األولى ،عا . 2011
( )2الحٌّا

أيشجع مسلت في صحيحع سسٌّه من حٌّا

الق اش في ال اا  ،حٌّا

جالش لن عحٌّ

لقت .465
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د لمي
ْ

عسع ،هإلاب الص  ،اب

م
هالم اسْح لأال الك أيحش
هب ع
وننيش لهت الحار ،ونحٌّر ا فشاف نقش تا ،وفي ل
عش ،فالمإلاٌّك ب
هش أ قى(.)1
ا
قي بع ل جٌّوت ،ف ألما قت وال
عسع وحيسا ‘ ،ونين أا ْ ْ
نقإلضى لل :التش ق الل  ،وعٌّ الميب لى ا فشاف
ومن هسا هاوال ماحة ا

ف من األمش ما وتيق ا إلوا ة للإللجيع السحل
أو الإلقش  ،وأا ْو اكلب ْ

(عليدت ما نتيقلاس

ْ ْمب حإلى نْ ْدمللا)( ،)2وال نيب عن األاهاا السصيحة الإلي أ ٌّاها السحي
فو ال
فلي أ
لغب لشفق.
‘ لكب أنواعع ،وهى أا أمش الٌّان عٌّاٌّ ،فمن أوغب فيع ب
النبل لأل ال ملي همار لحق وب أا باشاعىس ولكا قار
ك د أوع اإلمب على جلل و لت ،فقي ب
ضي ) ،ولقٌّ هاا السحي ‘ وصحالإلع د
الحدما (ما لأاسا شافا ال ونواووع ع
حق بم ْ

ت ْ ْوال ْ اه اش أْا ْقى) ،أيشجع الحيهقي في السسن الكحشت ،سسٌّه من حٌّا
(ْ )1ح أٌّا ب (اال بم اسْحال ال أ اْلما ْق ْ
عحٌّ

د لمي
ْ

عسع د للقي ( ا هكا الٌّان مإلين فأوغب فيع لشفق وال نونض لى وقسن عواك ّللا ،فنا

هش أ قى) ،جماي أللاب ص
ا
المسحال ال ألما قت وال
القواك والوهٌّ في المٌّاومة ،حٌّا
( )2الحٌّا

جالش لن

لقت .4743

أيشجع الوهال في صحيحع من حٌّا
اب أحب ال مب لى

 ،حٌّا

الإلتلي ،وميا عهش لمضاا ،اب القصٌّ في

أ المؤمسين السيٌّ عائاة د لمي
ْ

عسهاد ،هإلاب ا ماا،

لقت  43للقي (أا السحي ‘ كيب عليها وعسٌّها ام أش قار من هكه قالال

ف وة نكهش من ص نها قار مع عليدت ما نتيقلا فو
عليع صاحوع).
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ال مب

حإلى نمللا وهاا أحب الٌّان ليع ماكا

عسهت د اسكشوا على الموالنين في الإل حٌّ مإلسا ين حقلد او الحقلد ،ومن

لمي
ْ
السماا الٌّالة على هكا ما الي

 -1يى السأحي ‘ لين الماا ،وأْألي الٌّلكا أ ْ ،ف ْلال الماا أْ ا الٌّلكا أ ْ ،ف أشْت أب الٌّلكا أ
ْ
اْ
ْ ْ ْ ب ْ اْ
اْ
ْ
ْا ْ ْ ْ ْ ْ
أ
أ
اجة أفي الٌّ اوْياْ ،ف ْوا ْ أ بْلل
ار ْل ْها ْما ْعأباو أن؟ ْقاْل اال أ ب
ْي ْ
ل :أ بْلل الٌّ الْكا ْل اي ْس ْل بع ْح ْ
بمإلْْح لكْلةْ ،فْق ْ
أ
ط اماْ ،فْقار بهب؟ ْقار ْفأنألوي ص أائتْ ،قار ما أْْوا أ أ
اك ْب،
آك مب ْحإلى نْأ ب
ْ ا
ص ْس ْ ْل بع ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
الٌّ الْكا ْف ْ
أ
ار
ار ْفأ ْ
ْك ْبْ ،فْلما ْه ْ
ار ْو اتْ ،ف ْسا ْ  ،بت ْا ْه ْب ْبقلب ْفْق ْ
اا اللاي بب ْا ْه ْب أ بْلل الٌّ الْكا ْ بقلب ْ ،ق ْ
ْق ْ
أ
ْوتْ ،فْلما ْه أ أ
أ
أن ْعْل اي ْن
ار ْل بع ْ ال ْم ب
اا بق أت ْ
ار ْ ال ْم ب
ْ
اا أا ل ْشلن ْ
صل ْيا ْفْق ْ
اا م ان ي أش اللايب ْق ْ
اآلاْ ،ف ْ
ا
أ
حًّقا ،ولأساق أسن عْلين حًّقا ،وأألْهلأن عْلين حًّقاْ ،فأ أ
أ
صلى
ا
ْ ْْ ْ ْاْ ْ ْ ا ْ ْاْ ْ
ْع بهب ا ْح ملق ْحق بعْ ،فأْنْى السحي ْ
)
1
(
ب ْعْل اي أع و لتْ ،ف ْك ْك ْش ْالأ ْن ْل بعْ ،فْق ْ أ
اا) .
(ص ٌّْ ْد ْ ال ْم ب
ار السحي ‘ ْ
ْْ ْ
 -2قلر السحي ‘ ل حٌّ

لن عمشو لن ال اش حيسما علت اجإلهاكه في القواك ،

ار (ْف ْ نْاق ْ اب،
ووسياوع حق أهلع (أْْل ات أ ا
صلب الس ْه ْال) بقال بال ْلْلىْ ،ق ْ
بي ْح اش أْو ْن نْبقلب اللاي ْب ْونْ ب
ص ات ْوأْ اف أت اشْ ،فأنا لأ ْو ْس أٌّ ْْ :عْل اي ْن ْحًّقاْ ،وتأا لأ ْ ايأس ْن ْعْل اي ْن ْحًّقاْ ،وتأا لأ ْلاوأل ْْ :عْل اي ْن
بق ات ْوْو اتْ ،و ب
ْحًّقاْ ،وتأا لأ ْلاو أج ْن ْعْل اي ْن ْحًّقا.)2()...
( )1الحٌّا

أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا

ألي بجحيقة د لمي
ْ

أقست على أييع ليقتش في الإلتلي ولت اش عليع قضا اا هاا أوفق لع ،حٌّا
 ))2الحٌّا

أيشجع ا ما الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا

األكب ،حق الضيل ،حٌّا

لقت .6134
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عحٌّ

عسع د ،هإلاب الصل  ،اب من
لقت .1968

لن عمشو د لمي

عسهما د هإلاب

ال نوإلم في غيشه ،فهل نواوز

النلبل ال ملي نوإلم فيع يئا
ونهكا اإلضن لسا أا ب
لحٌّوك الاشي ،وطغياا على الحقلد ،ومضاك طحي ة السقس الواش ة ،وم الض لسماحة

الٌّان ،وهقى ع عيوا أا دلا ب ٌّا عن هٌّ السحي ‘.
جماعي ،وهل
هلي
ع
الثاني :ال ُغُلو اّلعتقادي وُعض صوره :وهكا السلي من النلل غلل ع
الكت الإلواوز الك اشج لى األصلر ال قٌّ ة ،والن نوكالها أو وكال ضها ،أو
الل اك عليها ،أو لإلأو لها نأو

ومن صور ال ُغُل ِو اّلعتقادي:

ال مسضوتا.

أ د بغلب لأل الاي ة في نقٌّ س أئمإلهت.
ب د بغلب لأل الهلال في نكقيش عصا المسلمين.

األمش أ ببوف).
قٌّل و ب
د بغبل لأل الْق ٌّْل ة لسقي القٌّل وقللهت (ال ْ
الماحهة والموسمة اعإلقاكهت أا جست هاألجسا الحسية ،وأوع اوع يلقع.
ك د بغبل لأل
أل

هد د بغلب لأل الم إلللة في المسهب ال قلي عملما ،والك
د عل وجب د األ صال ،وقللهت الإلحسين والإلقحين
كايش من القضا ا هسقي لؤ ة
قاكهت لى مهالقة أهب السسة في

ال قليين ،وقللهت للجلب ف ب ما فيع لتف القواك ،وما هل أصلن لهت ،وغيش الن من

ملاطن اله ف الحقيقي الإلي مأل

تلا أكاش مؤلقا

أهب السسة والم إلللة.

ود بغبللأل كعا الحٌّا ة نيضاي الالالال ال قٌّ ة والسصلش الٌّاسية لمساهب ال نسسوت م
ما لإللن القضا ا والسصلش من قٌّا ة ،وما لها من صقا ا ط د والاوا .
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النلبل االعإلقاك أعٌّ يتشا ،وأ ٌّ ْغ اللاس والن ألوع قضي د
مخاطر ال ُغُل ِو اّلعتقادي :ب
في أكاش األحلار د لى الهشو من ا ماا أص  ،أو لى القسق والحٌّعة.
ونلكاك يتلل النلل االعإلقاك في عصشوا الحامشس والن لسشعة اوإلاال األفكال عحش

الإلقسيا

وو ائب االنصار الحٌّااةس فقٌّ عمٌّ الن

المإلتشفة ،والن لإلهصي

ملاق وصقحا

لى ا إلهٌّامها في واش أفكالهت

لكإلشووية مهمإلها واش غللهت االعإلقاك

فشاطا ،أو نقش تا ومن الن الملاق المهصصة للٌّعا ة لى القكش ا لحاك  ،والملاق

الإلي لصٌّها القائملا عليها للت ن على ا

(.)1

( )1هكا الللا من النلل بسمى لدد(النلل ا ليدإلشووي) ،ف لى الاودة ال سكحلنية هايش من الملاق والصقحا
نإلحسى ونساش ا لحاك والقكش المإلتشف ،ومن هكه الصقحا
وعلى نل إلش ،اإلشاوح عٌّك مإلا ي الحسا ا

الإلي

الملحٌّان ال شب الإلي نضت الف المإلا ين.

الإلي لن أصحالها عن لحاكهت لين المئا

واآلالف ،فما اإلواوز

عٌّك مإلا ي حساب  "Arab Atheistالاماوية الف مإلا .
و إلسلي محإللت السقاعا

الإلي وش ها أصحاب هكه الحسا ا

ا إلهٌّا ال قب ،والو ض اآليش اساش على حسا ع ن ليقا

فو ضهت قلر وهت اش ٌّوا هٌّ يشافا
وصلل مضاك ل
ا

الٌّان

 ،ون ضهت قلر ا هٌّفع

عمار ال قب وواش ال لت ،وهسا :من قلر ا ننش ٌّانع ملجهة لألنواي الملحٌّان ،وهسا :من صف وقسع أوع
كافش وملحٌّ  ،و ساش ماالها

نٌّعي أا الهتاب ا
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مي او على ال سف مٌّ الٌّ اوا

األيشت .

وال ُغُلو اّلعتقادي يشتم على مخاطر بالغة منها:

النلبل االعإلقاك
 َّ1التفرق والتحز  :فنا ب
ايإل فا حقيقية ،ج لال األمة فشقا مإلوااسين ،وأح ال ا ماإلإلين ،وفي هكا مااققة ألمش
د ن الى د وأمش ل للع ‘ للمؤمسين االعإلصا وعٌّ الإلقشد ،قار ن الى ﴿وا ْعتَ ِ
ص ُموا
َ
ِِبب ِل َِّ
اَّلل َِ
ضلا ،وال نْحا ْ بٌّوا،
َْ
َج ًيعا َوًَل تَ َف َّرقُوا﴾[ ر عمشاا  ،]103وقار ل للسا ‘ (ال نْ ْ
واغ ب
أ
أ
أا ْا اه بو ْش أياهب ْف ال ْد ْ ْ أة أ ا م)(.)1
ٌّال بشوا ،ب
لولا ع ْ
وه ب
واك ّللا ايلاوا ،وال ْ أحب لأ بم اسلأ مت ا
وال نْ ْ
وقٌّ هش هكا الإلقشد والإلحلب في الموإلم المسلت ياصة ٌّ واأ القشد والوماعا
اؤك

لى نقشد األمةس ا وع اؤك

لى

المسحشفة عن لا السحيب قٌّ ما وحٌّااا

وعلى (النيلب) ،أواأ
أصحاب هكه القسلا

ض الملحٌّان ال شب ال ٌّاٌّ من القسلا
مشئيا

مٌّ ا

الإلي نوكب الف الماإلشهين ،وغالوا ما اساش

نحمب عساو ن ماب يشافا

الٌّان .

وعلى عودة ا وإلشوال ،أطلق ض الاواب ال شني قسا نلقل لوية نسمى ال قب الحش  ،و شف ملق (نلقل لا ال قب
ال لماوية عحش ا وإلشوال ،الإلي نهٌّف لى نقٌّ ت أيوال

الحش) على ا وإلشوال لسقسع على أوع حٌّت و ائب ا ع

يٌّ عن هيمسة الشقا ة الٌّاسية والحدلمية ،لى ع لب الاشد األو

وال الت .

المصٌّل مقار ا لحاك في ال الت ال شني لمااا نهلى الو ض عن الٌّان؟ قلت أحمٌّ ولل ،قست المإلا ة ا ع مية
قسا  BBC NEWSعشني ،لإلال خ  31أغستس . 2015
( )1الحٌّا

أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا
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أوس لن مالن د لمي

عسع د ،حٌّا

لقت .6065

ففي القديم :هاوال واأ القشد ا

مية أ اش من ال السلعا

المإلتشفة في فهت هليا

الٌّان وأصللع ال قٌّ ة ،فما قضية الْق ٌّْل اساأ سحب اله ف فيها انواه الوحش ،والك
مار أنواعع لى لك أف ار ا وساا لى قٌّل  ،ووقلا ا إلتاعة ال حٌّ ،وج لله هالوماك،
ال نسسب ليع أف الع ال على جهة المواز(.)1

وفي مقالب هكا االنواه هاوال القٌّل ة األولى ،الإلي زعمال أا ال قٌّل ،وهب ما وش

فهل مسإلأوف ،ال اش ٌّه

وفي قضية مشنكب الكحيش

 ،وال قضي ع ال وقال حٌّو ع(.)2

هش من قلر دقشه لسا ا على أا ا ماا هل ال مب ،وهت

الهلال  ،ال يما األ ازلقة مسهت.

وفي مقاللهت من قلر أا الكحيش ال نضش مشنكحها ،وال حقيقة لللعيٌّس ا ال نضش م

ا ماا م صية ،هما ال نسق م الكقش طاعة(.)3

نوصش األكلة  ، 843/2نأليل ألي الم ين السسقي ،نحقيق ك /محمٌّ األوللحامٌّ عيسى ،طو ة المدإلوة

( )1لاج

األزهش ة للإل اشط ،التو ة األولى ،عا  ، 2011والملب والسحب  ،87/1والقلر السٌّاٌّ في علت الإللحيٌّ ،10/2
نأليل الايخ محملك ألل كميقة ،نحقيق ك /علض
ا

حواز  ،طو ة األزهش الاش ل ،ونال خ المكاهب

مية ،صد د.98
مية ،صد د.106

( )2لاج

نال خ المكاهب ا

( )3لاج

عشح المقاصٌّ  ،437/3ونال خ المكاهب ا

مية ،صد د.113

76

وفي قضية صقا

هش فشد حملال هكه الصقا

الاحلنية

على اهشها صشاحة،

فقاكهت هكا لى الإلوسيت الإلصش ن ،فلت اإلللعلا من القلر ع ،فقاللا هل جست هاألجسا .
وفي مقاللهت هاا من وقى الصقا

طلوا لإلسل ع الهالق عن ماالهة المهللقين(.)1

النبلل االعإلقاك قضي لى الإلقشد والإلحلب،
و حين ا ما (ألل حاد الااطحي) أا ب
و هلل القشد والمكاهب المهالقة لمسهب أهب الحق فيقلر ا هكه أ
الق ْشد وما نصيش
هلي في الٌّان ،وقاعٌّ من قلاعٌّ الاش ة ،ال
أف ْشقا ه فها للقشقة الساجية في م سى م
ل
ئي من الولئيا س ا الول أو القشي الااا ال اساأ عسع مهالقة ق سححها الإلقشد،
جل أ
ل
وتوما اساأ الإلقشد عسٌّ وقلي المهالقة في األملل الكليةس ألا الكليا و من الولئيا
م
محب كوا محب ،وال م
لواب كوا اب.
غيش قليب ،وعأوها د في النالب د أا ال نهإل
واعإلحش الن مسألة الإلحسين ال قليس فنا المهالقة فيها أواأ

في القشوي ال نسحصش ،ما لين فشوي عقائٌّ ،وفشوي أعمار (.)2

لين المهالقين ي فا

وفي عصرنا الحاضر :هاا اله ف في ض القضا ا ال قٌّ ة حوا في هلل ض
االواقاقا المكهحيةس فقي قضية وصلش الصقا المإلاالهة لشز مكهب غ

الحساللة

( )1لاج عشح المقاصٌّ .51/3
( )2االعإلصا  ،172/2 ،نأليل ألي

حاد ،لشاهيت لن مل ي لن محمٌّ اللهمي ،الااطحي ،طو ة الهيئة المصش ة

ال امة للكإلاب ،عا . 2009
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في أ لاب جٌّاٌّ  ،وعلى ألسن عٌّاٌّ  ،وفي ملاطن هايش  ،و قل مكهحهت على حمب
السصلش اللالك في الصقا

على اهشها وحقيقإلها من غيش نأو ب.

وعلى الواوب المقالب وهشك ف ب على مقاال

ال ْدح اشأفيين

هش كعا الحٌّا ة لاف ين

ع ال القكش الحش ،والٌّعل لى الإلوٌّاٌّ وملاكوة ال صش ،وقٌّ حملهت هكا على كيار

مساهب مسإلحٌّ ة في فهت الالالال ال قٌّ ة هالنلل الإلأو لي الهيشمسيلطيقا ( ،)1والسلعة

الإلال هية( ،)2وغيشهما من ولعا

مسإلحٌّ ة ،ال نهض لها لالإلسا ال قٌّ ة ،وال صن

محاكمة وصلصسا ميلاوها ،هب الن نحال غتا الإلوٌّاٌّ و ال صشوة  ،و ال قلسة .
اؤك

لى كيار مقاهيت وأفكال عقٌّ ة

النلبل االعإلقاك
 َّ2تشويه الثوابت العقدية :ب
م قٌّ  ،فيقضي هكا لى نال ع االعإلقاكا  ،و دلا هكا الإلال ع أ ضا لإلقش غ الالالال

( )1الهيشمسيلطيقا م سى هكه الكلمة اٌّول حلر نأو ب السصلش المقٌّ ة( .لاج الم وت القلسقي ،ش ،664مشاك
وهوة ،طو ة كال موا الحٌّااة ،القاهش  ،التو ة األولى ،عا .) 2007
( )2الإلال هية هي مقٌّل هب موإلم على وإلا موالع الاقافي واالجإلماعي الهاش ع ،ومحيتع الكاني الإلال هي.
(لاج المل لعة القلس ية  ،561/2نأليل أوٌّل ع الالوٌّ ،نشجمة يليب أحمٌّ يليب ،مسال ال عل ٌّا  ،ليشو ،
التو ة الااوية ،عا .) 2001
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ال قٌّ ة من مقاهيت ا ط د والاوا  ،والقلر لسسحيإلها وقالليإلها للإلنيش على حسب

الق اش ا المإل ٌّك  ،وهكا من اآل ال السيئة المإلشنوة على بغبل لأل الحٌّا يين(.)1
 َّ3اإلسالموفوُيا :لقٌّ هاوال ض السللهيا الااا الإلي مال ها الن المسإلسحين لى
ا

من أ واب اهش الشهاب  ،أو ا

األجسحي مشهب من مقت ين ( )Islamoأ
صون م سى الكلمة (الهلف من ا

على هشاهية ا

ا

ملفلنيا ) ،(Islamophobiaوهكا اللقي
 ،و( )phobiaأ

) ،ونهكا صال هلمة (ا

الهلف ،ونهكا

ملفلنيا) علما

صاكل من
ا
 ،والهلف مسع ،ونهل ل اآليش ن مسع ،لا هاا الن

أفشاك ،أ من مؤ سا (.)2

ملفلنيا حشه بة ل م
هاب مشنوتة نلهاب ،من أجب ناحيال ض األحدا المسوقة
فا
م
 ،ومحاولة نحل لها من موشك م
وقسية ،لى مل م
تاٌّالللجي
قف فكشمل و
حالة
نواه ا
م
ل

( )1لاج ق اش ا

م اصش في الس

القشوي ،ص د 35وما ٌّها ،عٌّاك /موملعة من المؤلقين ،طو ة مدإلوة مؤمن

قش ش ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2008
( )2لاج لمااا هاف النشب ا
الٌّولية اهش ا

أ
حميش ( ،ح
 ،ص د د د د د د د د د ،14نأليل ك .عحٌّ الحق ل

ملفلنيا و ب حب الإل امب م ها) ،طو ة مسال ال المسظمة ا

سيسدل ،عا . 2015
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مسالل ممن أعمار السٌّو
مية للإلشنية وال لل والاقافة،

م
م
م
كائ مت نواه هكا الٌّان ،من ي ر ناحيال صللم
مضللة عن ا
ومتية
اهسية

 ،نقشوع

ال ب سف وا لهاب ،ونصقع أوع مٌّ الإلقٌّ والإلتلل والحٌّا ة(.)1
ملفلنيا) في أوايش القشا المامي ،ال ا م سى هكا
وقٌّ هش مصتلن (ا

المصتلن ومضملوع ،وهل الهلف من ا

 ،أو الإلهل ل مسع ،ليس األمش الوٌّاٌّ

في نال خ الصشاي القكش وال قائٌّ لين ا

واألمت األيشتس ومن صلل الهلف من

المودش ال شوض المنش ة الإلي قٌّمها ماشهل مدة للسحي ‘ ليدف عن الٌّعل

ا

لى ا

(.)2
المبحث الثالث

نبذة موجزة عن تاريخ ال ُغُل ِو اّلعتقادي
النبل لأل والإلتشف مإلأصلة في هافة الاشائ ،
النبلل االعإلقاك قٌّ ت قٌّ الواش ةس فسلعا
ب
ب
ف لى طلر الإلال خ وعشمع ووٌّ طلائف الماشهين والملحٌّان المسكش ن ألصلر االعإلقاكس
( )1لاج األ اطيش المؤ سة اٌّالللجية ا
أ .عحٌّ ال ل ل الوتيل  ( ،ح

ملفلنيا وأ شها في نال ع صلل ا

مسالل ممن أعمار السٌّو الٌّولية اهش ا

( )2لمل ٌّ من الإلقاصدديب عن اهش ا

د ملفلنيا لاج

أعمار السٌّو الٌّولية

م ها.
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النشب ،صد ،178نأليل
ملفلنيا و ب حب الإل امب م ها).
اهش ا

د ملفلنيا و ب دحب الإل امب

ولكا هاوال كعل األوحيا مإلوهة أوال لى قامة الإللحيٌّ ،وفي القشا الكش ت ووٌّ أا ل اال
الش ب مصٌّل  ،قللهت ﴿ا ْعبُ ُدوا َّ
د عليهت
اَّللَ َما لَ ُكم ِم ْن إِ َٰلَ ٍه غَ ْْيُهُ﴾ ،وقٌّ هاا هب ل ب
ول إًَِّل نُ ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
وحي
الص والس د كاعين لى الإللحيٌّ ،قار ن الى ﴿ َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ بْلِ َ
إِل َْي ِه أَنَّهُ ًَل إِ َٰلَهَ إًَِّل أ ًََن فَا ْعب ُد ِ
ون﴾[األوحيا .]25
ُ
أما عن ال ُغُل ِو اّلعتقادي في التاريخ اإلسالمي :فقٌّ هاوال السلعا االعإلقاك ة المإلتشفة
مصاحوة لحٌّ الٌّعل لى ا

 ،وا إلمش في الإلسامي والإلتلل حإلى أ قش عن

النلب لأل االعإلقاك
اواقاقا مكهحية ،و هلل مٌّال فكش ة اعإلقاك ة مسإلقلة ،ومن وماا ب
مية ما الي
قحب واأ القشد ا

النلبل نط اش السحي ‘ ومٌّحع ،ما هشجع عن الواش ة فما أكٌّ عليع السحي ‘ أوع
1د ب
اش الحى ليع ،فقار لقلمع ﴿قُل إِ ََّّنَا أ ًََن ب َ ِ
ل﴾[فصلال  ]6وفي اش إلع
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْ لُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ
‘ نسحيع علي لتف د ن الي د ولحمإلع قواكه لو اع ليهت ل لال من جسسهتس ليققهلا
عسع ،وليإلمدسلا من مهاطحإلع ،وليإلأني لهت انواعع ،والإلأ ي ع.

ولهكه الوهة هاوال اة السحي ‘ مسة وو مة من  ،قار ن الي ﴿لَ َق ْد َم َّن َّ
اَّللُ َعلَى
ِ
الْم ْؤِمنِني إِ ْذ ب ع َ ِ
ِ
وًل ِمن أَن ُف ِس ِهم ي ْت لُو َعلَي ِهم ِ ِ ِ
ِ
ْمةَ َوإِن
ُ َ ََ
آَيته َويُ َزكي ِه ْم َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
َْ
ث في ِه ْم َر ُس ً ْ
ْ ْ َ
اب َوا ْْلك َ
ض ََل ٍل ُّمبِ ٍ
ني﴾[ ر عمشاا .] 164
َكانُوا ِمن قَ ْب ُل ل َِفي َ
وحما ة لهكا األصب وهى السحي ‘ عن ما قٌّ ق لع ض المؤمسين من ط اش ومٌّح

زائٌّ لع ‘ لٌّاف المحوة والإللقيش ،ونأكيٌّا لهكا السهي لي ْن أا هكا ا ط اش قٌّ قضي
لى هقش صاحوع ،اا الغ فيع ،ولف السحي ‘ عن مقا السحل لى مقا األللهية ،فقٌّ
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ت بشوأوي هما
اهش عمش لن الهتاب د لمي
(ال نب ا
عسع د أوع م السحي ‘ قلر ْ
أْ ا أ
عحٌّ ّللاأ ْوْلب للب بع)(.)1
ص ْالت اال ْن ْم اشْ ْتس فنوما أ ْْوا ْع اح بٌّهبْ ،فبقلللا ب
ط ْش الس ْ
وفي هكا السهي نشعيٌّ لألمة ونلجيع لها لى اللجهة الشعيٌّ في حوع ‘ ما ال اشف ع
عن كلجة السحل والواش ة الم صلمة ،ونما ال هشجع عن هلوع عحٌّا هلل ول لال ،وهكا
الإلحكاش وجع من وجله ا إلواد الحٌّط للم ع جع (.)2

النلبل الت ن علي السحي ‘ ما اإلسافى م عصمإلع عن الم اصي والمهالقا
2د ب
وأ هش األمالة على الن اعإلشاض األعشالي على قسمة السحي ‘ س فقٌّ قار ألل يٌّ
علي لن ألي طالب  -لمي

عسع  -لى ل لر

الهٌّل د لمي عسع ( ْ
أ
الي ْمن ل بك ْه ايوة في أأك مت ْماق بشوظ ،لت نب ْحصب من نبْاشألها ،قار فْقسمها لين أْلن ْ ة
‘ من ْ
وز أٌّ الهيب ،وال اش أما علْقمة وتما ع أ
ْوْقش ،لين بعْي ايسة لن لٌّل ،وأ اق ْشي أ
امش
لن ْحا أسْ ،
ْ
ْ
ْ ْ
أ
وحن أحق لهكا من هؤال  ،قار فحلغ الن السحي
ب
ْصحا ع بهسا ا
لن التْقيب ،فقار لجب من أ ْ
أ أأ
يحش السما أ صواحا ومسا )،
ام بسلأوي وأوا ب
أمين ْمن في السما ْ ،أانيسي ب
‘ فقار (أال نْأ ْ
أ
أ
الو احهةْ ،ه
قار فقا لجب غائ بش ال ْ اي ْس اي أن ،بم اا ب
الل اج ْسإلين ،واع بل ْ
شف ْ

( )1الحٌّا أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا عمش لن الهتاب د لمي
ْ
( )2النلل في ال هٌّ السحل  ،صلله وع جع ،ص د ( ،127ح
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عسع د ،حٌّا لقت .4335

لأل إلاا الٌّهإللل /لشاهيت الهٌّهٌّ ،ممن أعمار مؤنمش

األزهش ال المي لملاجهة الإلتشف وا لهاب ،المس قٌّ عا  ،)2014طو ة كال القٌّ
األولى . 2015

أ
حيةْ ،م احلبل بد
الل ْ

ال شني ،القاهش  ،التو ة

انق

 ،قار (و ْلن ،أْوْلس بال أحق أ
أهب األلض
ْا
ْ ا

لر
أ
الش  ،بم ْامش ا زال ،فقار ا ل ْ
أ
جب ،قار يالٌّ لن اللليٌّ ا ل لر  ،أال أ
أمش بب بع بسْقع؟
أا اإلق ْي ) ،قار ت ولى الش ب
أ
قار (الْ ،ل لع أا دلا صألي) ،فقار يالٌّ ْ أ
للساوع ما ليس في
ص ملب قلر
ْ ا
وهت من بم ْ
بْ
أ
تلوهت)،
ْعق
أا أ ْبولأق ْب عن قللب السا وال أ ب
ْ
أوم اش ا
قلوع ،قار ل لر ‘ ( وي لت ْ
ئضئ هكا قل اإلللا هإلاب أ
م أ
ف ،فقار ( وع هش من أ
قار ت وظش ليع وهل ماق م
ْ
ْ
ب
أ
أ
الٌّان هما ْ ام بشد الس اه بت من الشأمية) ،وأ سع قار
ْل ا
طوا ،ال ب ْو أاوز ْح ْسا أج ْشهت ْ ،ام بشقلا من ل
ملك)(.)1
(لئن أكلهإلبهت ألْاق بإلْلس بهت ْق اإل ْب ْ
د ن الى د ،ومن أ هش األكلة

النلبل لإلكلف الل اك على السحي ‘ في الإلقشب لى
3د ب
عسع  -قار
على الن ما لواه الوهال سسٌّه من حٌّا أوس لن مالن  -لمي
بيأح بشوا
ْجا ْ ْ ْ ْةب ْلاه م أْلى بل بيل أ أ اْزْوا أ السأح ألي ‘ ْ ،اسأْلبل ْا ْع ان أع ْو ْاك أ السأح ألي ‘ْ ،فْلما أ ا
لهاْ ،فْقالبلا ْوأ اْا ْن ْو اح بن أم ْن السأح أي ‘؟ ْق اٌّ بغ أق ْش ْل بع ْما نْْقٌّ ْ أم ان ْا او أو أع ْو ْما نْأْي ْش،
ْكأْو به ات نْْقال ْ
ل
أ
ْقار أْح بٌّهت أْما أْْوا ْفأنألوي أ أ
ار
ْصلب الٌّ اه ْش ْوالْ أبافت بشْ ،وْق ْ
بصلي اللاي ْب أ ْْلٌّاْ ،وْق ْ
ار ْي بش أ ْْوا أ ب
ْ
ْ ْ با
أ
أ
ان بقالإلب ات
ْعإلْ ألبر أل
ار (أ اْوإلب بت الك ْ
ْي بش أ ْْوا أ ا
لر ّللا ‘ أْل اي أه اتْ ،فْق ْ
الس ْسا ْ ْف ْ أْنْ ْلو ب أ ْْلٌّاْ ،ف ْوا ْ ْلب ب

( )1الحٌّا

أيشجع الوهال في صحيحع سسٌّه من حٌّا

.4351
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يٌّوا ألي

يٌّ الهٌّل د لمي
ْ

عسع د ،حٌّا

لقت

ْك ْكا وْه ْكا ،أْما ّللاأ
ْ ْ
ْ
الس ْسا ْ ْ ،ف ْم ان
ْوأْنْ ْلو ب أل

أ
أأ
بصلأي ْوأ اْلبق بٌّ،
اك ات أهللأ ْوأ اْنْق ب
ْي ْا ب
أألوي ْأل ا
ْصلب ْوأبافت بشْ ،وأ ْ
اك ات ْل بعْ ،لكلسي أ ب
ْلأغ ْب ْع ان ب سأإلي ْفْل اي ْس أمألسي)(.)1

4د الإلسازي في القٌّل ،وهي من وقائ النلل االعإلقاك الإلي هش في عهٌّ السحي ‘

عسع د يش عْليسا ل لر ّللاأ
وواجهها دب عٌّ وحل س فقٌّ قار ألل هش ش د لمي
ْ
ب
أ
أ
ووحن وإلْسازيب في الْق أ
وجسإليع
ئ في
‘
ٌّل ْ
ب
فن ْ
وجه بع ،حإلى هأوما بفق ْ
ضب حإلى احمش ب
أ
حين نْسازعلا
فقار (أأل ْهكا أبمشنب ات؟ أ أل ْهكا أبل ب
هاا قحْل بكت ْ
لال ليدت؟ وما هْل ْن من ْ
الشما باْ ،
األمش ،علمال عليدت أال نإلسازعلا أ
فيع)(.)2
في هكا
ْ ْ
أ ْ ب
5د اهش اكعا السحل  ،و اهش الشك وهما د أ ضا د من وقائ النلل االعإلقاك الإلي
اٌّ في عهٌّ الهليقة األور ،يٌّوا ألي دش الصٌّاق د لمي

هش

من أكحش الإلحٌّ ا

الإلي ا إلهب لها الصٌّاق ي فإلع ،وقٌّ وصشه

المإلسحئين والمشنٌّان ،ووقى

( )1الحٌّا

عشهت.

كولة ا

أيشجع الوهال في صحيحع سسٌّه من حٌّا
اب الإلشغيب في السكاح ،حٌّا

والمؤمسين م ع على

يٌّوا أوس لن مالن د لمي
ْ

عسع د ،هإلاب السكاح،

لقت .949

( )2الحٌّا أيشجع الإلشمك في سسع ،سسٌّه من حٌّا
حٌّا

عسع د ،وهاوإلا

ألي هش ش د لمي
ْ

حسن.
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عسع د ،حٌّا لقت  ،2133وقار فيع

(صحيغ لن عسب) ،وج ب سأر عن
6د الهلض في المإلاالها فقٌّ قٌّ لى المٌّاسة ب
المإلاا ع ،فأيكه عمش لن الهتاب د لمي عسع د ،ومشنع شاجين السهيب حإلى كمي

أل ع ،ت وقاه لي الوصش حإلى نيقن من ص ح حالع (.)1

عسهما د

علي لن ألي طالب د لمي
7د وفي أوايش ي فة عاماا لن عقاا ،وي فة أ
ل
النبلل االعإلقاك صلل أعسف وأعٌّ ،وهاش وقائ عس فقٌّ هاوال الٌّعل الإلي نلعمها
هش ب

النلب لألس فقٌّ حاور حيا لٌّي اليهلك ة ،فقار
(عحٌّ لن وأ اليهلك ) من أيتش صلل ب
علي د لمي عسع د لى المٌّائن ،ولكن كعل (الن
أللهية
علي لن ألى طالب ،فسقاه ع
ل
ْ

( )1حٌّا

مشب عمش لن الهتاب د لمي

ار
عسع د لصحيغ أيشجع ا ما الٌّالمي في سسع للقي (أْا ْل بج بْق ب

أ
أ
أ
ْلع أ أ
أ
ين
ْعٌّ ْلعب ْع ْاش أج ْ
ْر ْع ان بمإلْ ْااأع االبق اش أاْ ،فأ اْلْ ْب أْل ايع بع ْم بش ْلم ْي ّللاب ْع اسعب ْوْق اٌّ أ ْ
صحيغ ْقٌّ ْ اال ْمٌّ ْاس ْة ْف ْو ْ ْب ْ اسأ ب
ب ْ
أ
أ
ْي ْك بع ْم بش بع اش بجلوا أم ان أنال ْن اال ْ ْاش أج أ
ار أْْوا
صأحيغْ ،فأ ْ
ينْ ،ف ْ
ض ْشْنعب ْوْق ْ
ار ْم ان أ اْو ْال؟ ْق ْ
الس اهبْ ،فْق ْ
ار أْْوا ْع اح بٌّ ّللا ْ
أ
أ
أ
أ
ينْ ،ح اس بو ْنْ ،ق اٌّ ْا ْه ْب ال أك
ار ْا أْم ْيش اال بم اؤ أمس ْ
ْع اح بٌّ ّللا بع ْم بشْ ،ف ْو ْ ْب ْلعب ْ
م اشنا ْحإلى ْكم ْي ْأال ب عبْ »،فْق ْ
أْ أج بٌّ أفي ْ األ أ ي) .سن الٌّالمي ،المقٌّمة ،اب من هاب القإليا ،وهشه الإلست والإلحٌّي ،حٌّا
محقق سن الٌّالمي (حسين ليت أ ٌّ الٌّالاوي) لجالع قا

به اس بال

لقت  ،146وقار

غيش أوع مسقت س ا ا ليماا لن سال لت

اٌّل :عمش لن الهتاب  ( .سن الٌّالمي  ،252/1طو ة كال المنسي ،الس لك ة ،التو ة األولى ،عا
.) 2000
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وأ) لت نْ بمال ،لب نوٌّك هللها ٌّ مقإلب يٌّوا علي ،فساكت (الن وأ) محٌّأ الشج ة،
ل
)
1
(
وقار ا عليًّا لت ْ بمال ،ولكسع اهب لى لنع ،و يشج هما لج مل ى وهالوا .
مية ،فكاوال الحٌّا ا
ون ٌّ كعل (الن وأ) نلالال األحٌّاط والإلني اش على الٌّولة ا

األولى للقشد والمكاهب االعإلقاك ة ،وما صاححها من وار فكش لين المكاهب المهإللقة،
النبل لأل االعإلقاك  ،والإلي ضيق المقا عن ستها
والك أ قش عن هايش من صلل ب
وحصشها ،و دقيسا أا وسظش في أ هإلاب من هإلب القشد والمقاال لسظقش ما اقي

النليب في هكه الولئية(.)2

المبحث الرابع
أسبا ال ُغُل ِو اّلعتقادي
الماد

األ اك المهإللقة ،ال مدن ن ليلها سحب واحٌّ ،لب

الم قٌّ المشهوة ،اا

نإلضافش جملة من األ واب المإلسلعة المإلٌّايلة م ايإل فها في كلجة الإلأ يش لإلكلا

المادلة.

( )1لاج الملب والسحب .174 /1
( )2اوظش من هإلب القشد ما

مقاال

ا

ميين أللي الحسن األع ش  ،والإلسحيع والشك أللي الحسين الملتي،

والقشد لين القشد للونٌّاك  ،والإلوصيش في الٌّان أللي المظقش ا

قشاايسي ،والقصب في الملب واألهلا والسحب

اللن حل األوٌّلسي ،والملب والسحب للاهش إلاوي ،واعإلقاكا فشد المسلمين والماشهين للقهش الشاز  ،وغيشها.
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ونسا ا على ما حق أقلر نقف و ال مادلة النلل االعإلقاك

عٌّ أ واب موإلم ة،

والململعية نقإلضي أا ال وسسٌّ هكه الظاهش لى حب واحٌّ ،وونقب ما لاهس ا ا

النبل لأل االعإلقاك
اهش ب
ومن أهم أسبا ال ُغُل ِو اّلعتقادي:

اهش مشهوة ،وأ والها مإلٌّايلة.

النلب لأل
 َّ1الَه بُثير من أصول علم اّلعتقاد وفروعه :وهكا من أومن أ واب ب
هايش من بغلب لأل ض أنواي الكياوا الم اصش
االعإلقاك س وييش عاهٌّ على الن ما ووٌّه ا
لإلهتئة أهب السسة في ض المسائب ال قٌّ ة ،ومن الن ما
أ د انها األعاعش الإل تيبس ألوهت حصشوا صقا

في عٌّك م ين.

والحق أا هكا حدت غيش صحين ،أ ا ع عٌّ االط ي على أصلر مسهب أهب السسة

من الساك األع ش ة والمانش ٌّ ةس فنا من ق أش هإلب القل لإلوشك وتوصاف وكقة وٌّ أا
أهب السسة د ليض

وجلههت د أل لا قاعٌّ نقضي أا (عٌّ اللجٌّاا ال اٌّر على عٌّ

اللجلك) ،وهكلن انققلا على أوع (ال الل من عٌّ الٌّليب عٌّ المٌّللر) ،وقٌّ عشح هكه
القاعٌّ غيش واحٌّ من أئمإلهت

قلر ا ما فهش الٌّان الشاز في الم الت هكه الصقا

لها ،فأما وا

الإلى عشفساها وجب ا قشال

الحصش فيها ،فلت اٌّر عليع كليب ،فلجب الإللقف فيع ،وصقا

وو ل الكمار أعظت من أا نحي لها عقلر الواش (.)1

( )1م الت أصلر الٌّان ،صد د ،66نأليل فهش الٌّان الشاز  ،طو ة مدإلوة الكليا
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األزهش ة ،لٌّوا.

الو ر،

و إلا ع الن أ
الإللأ ام ْساوي م لقا على ه مع قائ
غيش م للمة لسا ،وحقيقة الصقة اللائٌّ أ ضا غيش م للمة لسا ،فكيل مدن الحدت قحللع
هكا حقس فنا ماهية الوال د ن الي د

د ن الي د لإللن الصقة ،أو عٌّ قحللع لها ،والإلصٌّاق ملقلف على الإلصلل؟!

وزعت قل أوع ال صقة هلل د ن الي د و ال ما علمساهس ألا الٌّليب لت اٌّر ال على هكه

الصقا  ،وما ال كليب عليع وب و يع ،وهكا نحدت ،فنا عٌّ ال لت الاي ال قيٌّ ال لت
ٌّمع

(.)1

وال عن أا انها أهب السسة الإل تيب بغلبعل اعإلقاك  ،أ ا ع الوهب للمهت وأصللهت،
يتش من موشك
ا
ولت اإللقف األمش عسٌّ موشك الوهب ،لب هل جهب م ع حدت  ،وهل أعٌّ

الوهبس ا ا الواهب اٌّل :جهلع ،و س ى ل جع السؤار ،أما هؤال الموازفلا الحدت
إلشفلا قلة الوضاعة ،لب حسحلا
على أئمة أهب السسة ،لب وعلى المسهب أكملع ف
أوقسهت من ال لما الم إلحش ن ،فيإلحٌّ لا و إلصٌّلوا و قإللا ،فيق لا و إل اشوا ،في أ
ضللا
ْ
و أ
ضللا.
ب

( )1عشح الم الت اللن الإللمساوي ص د  ،415ولاج في هكه الولئية أ ضا المتالب ال الية  ،141/3نأليل ا ما
فهش الٌّان الشاز  ،طو ة كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا  ، 1999وعشح الملاقف ،118/8
نأليل السيٌّ الاش ل الوشجاوي ،طو ة كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا  ، 1998وعشح
المقاصٌّ  ،128/3نأليل

ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي ،طو ة كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا

. 2001
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الماقضي
وقٌّ ووع ا ما ب الااطحي على هكه التائقة فقار في طال اهشه أل واب االلإلٌّاي ب
لى الإلقشد ...أا إلقٌّ ا وساا في وقسع ،أو ب ا إلْْق بٌّ فيع أوع من أهب ال لت واالجإلهاك
في الٌّان ،وهل لت احلغ نلن الٌّلجة ،في مب على الن ،و ٌّ ألْع أل ا وي ْفع ي فا (.)1
اع أة
وهكا الصسف عٌّ السحي ‘ هلله ع مة على اقإلشاب الساعة ،فقار (ْقاح ْب الس ْ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ينْ ،وب اؤنْ ْم بن
يها ااألْم ب
بسل ْا ْيٌّ ْ
يها اال ْكاا ببْ ،وب ْهل با ف ْ
صٌّ بد ف ْ
اعة ،ب ْكك بب ف ْ
يها الصاك بدْ ،وب ْ
أفيها االه أائن ،و س أتق أفيها الشو أوض بة ،أقيب وما الشو أوض بة؟ ا ل لر أ
أ
يع
ْا ْ
ار الس ب
ْق ْ
ْا ْ ْ ْ ب ْ
ْ ْ ب ْ ْا ب ْ
ْ ْْ
ْاإلْ ْكل بت أفي أ اْم أش اال ْ ام أة)(.)2
الإلافع الحقيش ،قإلي في أملل ال امة ،و إلكلت ما ال لت ،وقٌّ
والشو وضة هل الشجب
ب
عصشوا هكا لهكا الصسف ممن ال حسسلا قلال وال ف  ،و هلل هكا الصسف

بغ
للنلب لأل هل هكلن حب لسلي الهيش وعمل الاش.
واوب هلوع حوا ب
ْي بكوا اال أ ال ْت ْع ان
ار السا ب أ ْه اي مش ْما أ ْ
قلر عحٌّ الن مس لك د لمي عسع د (ال ْا ْل ب
ْكاأل أشأهتْ ،فأن ْاا أْي بكوه عن أْص أ
اغ أشأه اتْ ،وأع ْشأالأه ات ْهْل بكلا)(.)3
ْ ب ْا ْ
أْ ا

( )1االعإلصا .153 /2
( )2الحٌّا

أيشجع ا ما أحمٌّ في مسسٌّه من حٌّا

األلواؤوف أا الحٌّا
( )3الحٌّا

ألي هش ش د لمي
ْ

حسن موملي طشقع( .المسسٌّ )291/13

اهشه الحيهقي في المٌّيب لى السسن الكحشت ،حٌّا
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لقت .275

عسع د حٌّا

لقت  ،7912واهش ع يب

 َّ2اّلعتماد على مناهج غريبة ّل تتناسب مع طبيعة اّلعتقاديات :فنا االعإلماك على

ال قلر الموشك  ،والمساهب النش وة المسإلحٌّ ة ،أو االوحشاف في فهت السصلش نسحب

في بغبل لأل اعإلقاك  ،وج أش غيش م هلك وال مسحلقة في الك
وصقانع ،وأ هش ماار على نلن الو أش

عن اا

د ن الى د

القول بَّ(أنسنة الذات والصفات) :والإلي نحساها وأعلسها هايش من كعا الحٌّا ة ال شب،
مسهت ك/حسن حسقي ،والك
اا

استلق في نقش شها من وظش ة (الماب األعلى) ،فا وساا

مهللقة نحاكي مالها األعلى ،وهل الكامب ،ونالإلالي نحٌّط عملية

هكا الماب األعلى على الكا

وحيا صقا

المهللقة ،فإلصون صقا

ل وساا ،ونهكا فصقا

قاف لصقا

الهالق من علت وقٌّل وتلاك

هي في اللاق صقا

ا وساا الك

ا إلشك

فحلر هكه السظش ة من موشك بماب صلل ة وظش ة لى واق ململ  ،فحٌّااسا
وعيع لكانعْ ،
عن لع م
قاكل ،وعالتم ،ومش مٌّ ،هل في اللاق حٌّا عن ا وساا المإلصف لهكه الصقا

حيش
عالت ،قاكل لكاا الن ن ا

ٌّ وعيع لكانع ،ولل اكإلقيسا لإلشكاٌّ عوا ال المإلكلمين
م
م
عاجل ،و إلحلر ال ول والمل والوهب لى لقي ونقٌّ وعلت لل
جاهب،
عن موإلم م

ج لسا هكه الصقا

وساوية(.)1

 َّ3التعصب والتقليد األعمى للموروثات ولألشخاص :فالمإلتشف اإل صب لملل انع
ولمشجقيانع الهاصة ،و إلحش هب ما هالقهما ،يشوجا ومشوقا ،وقٌّ دلا الإل صب

( )1لاج من ال قيٌّ لى الالل  ،596/2ك /حسن حسقي ،ف المشهل الاقافي ال شني ،ليشو .
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ن صوا لل أش  ،أو لاه

مصٌّل للإلاش  ،فيضقي على قللع للوا
ا
م ين اشاه المإل صب

من القٌّا ة ،وقٌّ الإللي موإلم ب سا لهكا الٌّا ال ضار ،فالإلليسا أنواي بف ا ،وأوصال بف ا،
ع
مضاك
وه ل للع ،فالإل صب
الكان ال اشملا قللع لٌّا ولل هاا من ه

النبل لأل االعإلقاك .
لل لتس ولكا هاا الإل صب للنيش ونقليٌّه من أقلت أ واب ب
هايش
للنلب لأل االعإلقاك س فنا ا
 َّ 4قوة ظهور موجات التفريط اّلعتقادي :وهكا حب مهت ب
من األفكال ال قٌّ ة المإلتشفة جا لك ف مب ألفكال مالها في الإلتشف ،لكسها في الوهة
األيشتس فما

الم اش أجئة في الحدت أا مشنكب الكحيش ال نضشه هحيشنع هاا لك ف ب
بغلبل ب

لقلر الهلال دقشه ،وقلر الم إلللة أا القٌّل ة األولى لسقي هاا لك ف ب على الوحش
تلة.
الم ْاألحهة لك ف ب على نقش
الم ْ أل
ب
المتلق الك أعلسع الوحش ة ،وهكا هاا بغبلل ب
قلر الن ألي ال ل الحسقي فصال هؤال الكان فشقلا كاسهت ،وهاولا عي ا قالللا الحٌّعة

علي ،وأولئن هقشوه ،وأولئن غللا في اللعيٌّ حإلى يلٌّوا ض
الحٌّعة ،أولئن غللا في م
ل
المؤمسين ،وأولئن غللا في اللعٌّ حإلى وقلا ض اللعيٌّ ،د أعسي المشجئة د ،وأولئن غللا
في الإلسل ع حإلى وقلا الصقا  ،وهؤال غللا في ا وا

حإلى وق لا في الإلاحيع ،وصالوا

مل ْا عن األمش الماشوي (.)1
احإلٌّعلا من الٌّالئب والمسائب ما ليس ماشوي ،وب ا أش ب

( )1عشح التحاو ة ،ص د د ،542نأليل صٌّل الٌّان علي لن علي لن محمٌّ لن ألي ال ل الحسقي ،نحقيق أحمٌّ
محمٌّ عاكش ،طو ة وزال الاؤوا ا

مية واألوقاف والٌّعل وا لعاك ،المملكة ال شنية الس لك ة ،التو ة

األولى ،عا 1418هد.
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النلب لأل االعإلقاك
 ََّّ5الحْرِفية في فهم النصوص :من أ واب ب
واالقإلصال عليع ،وقٌّ أْك ا هكه الحشفية المإلتشفة الو ض لى اللقلي في نوسيت

الإلقلق على الظاهش

د

هحيش د ،وأْك ا آيش ن لى نكقيش المؤمسين الكولب.
ن الى عن الن عللا ا
النبللأل
 َّ6التركيز على المتشابهات واّلهتمام بالمسائ الخالفية :ومن أ واب ب
االعإلقاك الم إلحش الإلشهيل على لشاز المإلاا ع من السصلش ،وهل الك ال اإلحين المشاك

الحين اللامن الكت ال قإلقش في
من لقظع ،و نش :وتهمار
ْ
المحدت من السصلش ،وهل أل
لياا م ساه لى غيشه(.)1

الن ْ س فنا ال بن ْ في قللنهت ز غ ،والكان
وال عوب أا دلا انواي المإلاا ع من ما
ب
في قللنهت ز غ اإلو لا ما ناا ع من الكإلاب ،قار ن الى ﴿ ُهو الَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
اب
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ات ُه َّن أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ين ِِف قُلُوِبِِ ْم َزيْ ٌغ فَ يَ تَّبعُو َن َما تَ َ
ش ِاِبَ ٌ
اب َوأُ َخ ُر ُمتَ َ
ت ُُْم َك َم ٌ
آَي ٌ
شابَهَ منْهُ
منْهُ َ
ات فَأ ََّما الَّذ َ
اَّلل و َّ ِ
ِِ
ِ
ابْتِغَ ِ ِ ِ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِنَا
الراس ُخو َن ِِف الْعل ِْم يَ ُقولُو َن َ
اء ََتْ ِويله َوَما يَ ْعلَ ُم ََتْ ِويلَهُ إًَِّل َُّ َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ
َوَما يَ َّذ َّكر إًَِّل أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب﴾[ ر عمشاا  ،]7فانواي المإلاالها هاا حوا لو ض األفكال
ُ
المإلتشفة ،ومن الالاهٌّ على الن ما الي

( )1لاج

لعاك القحلر لي نحقيق الحق من علت األصلر ،90/1نأليل محمٌّ لن علي الالهاوي ،طو ة كال
الكإلاب ال شني ،كماق ،التو ة األولى ،عا . 1999
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أ د انواي المإلاا ع هل الك أكت الهلال لى ما وق لا فيع ،لب هل الك أكت لى واأنهت
لٌّا ة ،فقللإلهت (ال حدت ال هلل) هي انواي للمإلاا ع ،و تحية في القهتس ولكا لكها يٌّوا
عسع د قللع (كلمة حق أل ٌّ لها اطب).

علي د لمي
ع
ْ
ب د انواي المإلاا ع هل الك
ا مافا

الهحش ة ،حي

أوق غ

الحساللة في المكهب النش ب الك

اكعلا أا هكه ا مافا

قشلوه في

الإلة هلل د ن الى د على الحقيقة،

واكعلا أا هكا هل المشو عن أئمة السلف الصالن(.)1

 َّ7التآمر المعلن والخفي على األمة اإلسالمية :وهكا حب ال مدن غقالعس فنا الإلال خ
القٌّ ت والحٌّا عاهٌّ لٌّول القلت الم اك ة ل
وكعت الكياوا

المد

في نأجيب وال اله ف في األصلر،

المإلتشفةس لإلسقست األمة على وقسها ،ونكلن ضمسلا ألوقسهت طلر

وطيب المقا  ،وهكا هل كألهت قٌّ ما وحٌّااا

عسع د هاا لٌّعل (عحٌّ

فقي أوايش عهٌّ عاماا لن عقاا د لمي

لن وأ) أ لأ

األ ش في ع ار وال اله ف ،و هلل أفكال محإلٌّعة ،أ قش عن نقشد واقإلإلار لين

المسلمين.

وفي القشا الإلا

عاش وجٌّوا القلت اال إل مال ة نشعى ونإلحسى الحشها

الهٌّامة ماب

القاك اوية في الهسٌّ ،والوالية والحهائية في اشاا ما اعإلملال عليع هب مسها من عقائٌّ

( )1لاج عقيٌّ ا ما نا الٌّان السودي وملققع من مإلأيش السل ية والم إلللة  ،582 /2ك/علاك محملك علاك الت،
طو ة كال ا ما الشاز  ،القاهش  ،التو ة األولى ،عا . 2016
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مإلتشفة هنوكال يإلت السحل  ،والقلر ولاز حللر
الحشها

في الواش ،وغيش الن ،فكاوال هكه

وغيشها علهة في هش الموإلم المسلت ،ج لإلع ضشب ضع ضا ،ليسما

وقف المسإل مش ملقف المااهٌّ الما ب لسال اله ف(.)1

اجإلماعي
 َّ 8الفقر والحرما  :ومن األ واب الإلي ال مدن نواهلها د أ ضا د حب لع ب ا ٌّ
ع
الم اٌّ أق قٌّ اٌّف لو ض القق اش والمحشومين لى
واقإلصاك ع وهل الققش والحشماا ،فالققش ب

حيش عن اعإلشامع و للنع على وم ع االجإلماعي واالقإلصاك ،
النلب لأل ن ا
لهلب متية ب
النلب لأل والإلتشف ،ال يما أا هكه الكياوا نشف
وقٌّ اإلحلر لى عضل في حٌّت هياوا
ب
د في الظاهشد ع ا ال لشاقة.
النبل لأل ،نلن الظاهش الم قٌّ
وُعد :فهكه أهت األ واب الإلي نوإلم م ا لإلقف و ال اهش ب
الإلي لها أ اك وقسية وكاسية و يا ية واقإلصاك ة واجإلماعية ،وتاا ما عملال األ واب
النلب لأل االعإلقاك
عملها ،وأ قش عن مسحوانها ،وأك لى هلل ولعة ب
نكلا لهكه الظاهش مظاهش نٌّر عليها ،ونياا هكا في الموح الإلالي

( )1لاج

هاا للاما أا

حقيقة الوالية والحهائية ،ص د 9د  ،17نأليل ك /محسن عحٌّ الحميٌّ ،طو ة مدإلوة الم الف ،نٌّاك ،التو ة
األولى ،عا  ، 1969والقاك اوية ،واأنها ونتللها ،ص د ،7نأليل ك /حسن عيسى عحٌّ الظاهش ،طو ة
المتا

األميش ة ،التو ة األولى ،عا ، 1973
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المبحث الخامس
مظاهر ال ُغُل ِو اّلعتقادي
لأال بنبل لأل االعإلقاك مظاهش نٌّر عليع ،ومن أهمها
النبلل االعإلقاك
 َّ1اتباع األهوا واألوهام :فنا ب

مشض سإلاش في القلب ،و لجع

ال قب ،فيهشجع عن فتشنع واعإلٌّالع ،و قضي ع لى مهاو انواي الهلت ،والإلمسن
األوها س ولكا وشت الن

ميللا لى أهلائهت ،ال لى وصش الحق ،و ظهش الن عسٌّ

موي األكلة الاشعية على ي ف ما اشووع ،فإلشاهت شملا عسها ،و شكووها الت ن

في حلنها نال وفي كاللإلها نال أيشت.

ولقٌّ ا القشا هكا ،وو ى على من انهك لهع هلاه ،قار ن الى ﴿أَفَ َرأَيْ َ
ت َم ِن َّاَتَ َذ إِ ََلَهُ َه َواهُ
شاوةً فَمن ي ْه ِد ِيه ِمن ب ع ِد َِّ
اَّلل َعلَى ِعل ٍْم و َختم َعلَى َسَْ ِع ِه وقَلْبِ ِه وجعل َعلَى ب ِ ِ
اَّلل أَفَ ََل
َوأَ َ
ْ َْ
ََ
ضلَّهُ َُّ
ص ِره غ َ َ َ ْ َ
َ ََ
َ َ ََ َ
تَ َذ َّك ُرو َن﴾[الوا ية .]23

و قإلضي انواي الهلت أا احسي الن
ْ
السقٌّ ،ولنما إلمٌّوا على أيوال مت لا فيها هما هل الحار عسٌّ
مكاهحهت على أوها

الحساللة الكان اعإلمٌّوا في اب الصقا
صب لى حٌّ الول (.)1

( )1لاج

سية مقيقة ،ال نصمٌّ أما
ض مإلأيش

ا لهية على أيوال مقيقة ،ن لقلا لها ن لقا

السيل الصقيب ،صد د .18
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النلب لأل االعإلقاك الإل صب لل أش  ،ومصاكل
 َّ2البغي على المخالفين :من أ هش كالئب ب
إلحشوا أوقسهت مشجقية كاسية ،و تلا ألوقسهت
ال أش اآليش ،والوني عليع ،فالن
حق االجإلهاك حإلى ولل بحشملا أكوانع ،و لعملا أوهت موإلهٌّوا ،وهت لين األجش

واألجش ن(.)1

وفي غمش الإل صب نيب عن الن

أا اله ف في المسائب القشعية واق ال محالة،

ك ََلََع َل
اء َربُّ َ
لب ا هكا اله ف من كواعي الإليسيش ولف الحش  ،قار ن الى ﴿ َول َْو َش َ
ِ
ِِ
ني﴾[هلك  ،]118فاله ف في القشوي ي ف نل ة.
َّاس أ َُّمةً َواح َدةً َوًَل يَ َزالُو َن ُُمْتَلف َ
الن َ
أ
نسمع هإلاب
و شوت أا لج صسف هإلا ا في االيإل ف فقار لع ا ما أحمٌّ ال ل
االيإل ف ،ولكن ألمع هإلاب الس ة ،وقٌّ عاي على األلسسة أا جماي ال لما حوة

قاط ة ،وايإل فهت في القشوي لحمة وا ة(.)2
قلر ا ما الااطحي

ا جماعة من السلف الصالن ج للا ايإل ف األمة في القشوي

مشنا من مشوب الشحمة ،وتاا هاا من جملة الشحمة ،ف

يالجا من قست أهب الشحمة.

مدن أا دلا صاحوع

( )1لاج حشمة النلل في الٌّان ،صد د ،27نأليل أ امة حافي ،طو ة مدإلوة ال حيداا.
مية ،50/1 ،ك /موٌّت عحٌّ النقال ححيب ،ح

( )2لاج النلل في الٌّان أو الإلتشف في ميلاا الٌّعل ا

كلية أصلر الٌّان القاهش  ،المولٌّ األور ،ال ٌّك  ،23عا . 2006
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حللية

ونياا هلا االيإل ف المكهلل لحمة ما لو عن القا ت لن محمٌّ أوع قار لقٌّ وق
ايإل ف أصحاب ل لر
أوع في

‘ في ال مب ،ال مب ال امب مب لجب مسهت ال لأت

ة (.)1

وأ ضا االيإل ف في القشوي د واوب هلوع
قلر الااطحي أ ضا فنا

ة د هل من مقإلضيا

حدمة الماشي،

د ن الى د حدت حدمإلع أا نكلا فشوي هكه الملة قاللة

لألوظال ،ومواال للظسلا ،وقٌّ حال عسٌّ السظال أا السظش ا ال مدن االنقاد فيها عاك س

فالظسيا

عش قة في مداا االيإل ف ،لكن في القشوي كوا األصلر ،وفي الولئيا

كوا الكليا س فلكلن ال ضش هكا االيإل ف (.)2
فالإل صب حوب لأ ْو أ
اب الشحمة ،ونضييق للس ة ،ويشو عن الصشاف السل  ،و ظت
الهتب حيسما اٌّعل الإل صب صاحوع لى الهشو آ ال ونقسي اش في غا ة ال وب ،ال

اوالي أا اك فيها عن هافة اآل ال الم إلحش  ،و إلاٌّد أا من حقع أا وإلهٌّ ،وأوع ال
قب عن أئمة األمةس فهل لجب وهت لجار.

 َّ3التزام التشدد دائما :م ميا ملجوا

الإليسيش ولف الحش  ،ال أا الن

الإللملا

جاوب الإلاٌّك ،و شهحلا الص ب ،مإلسا ين أو وا ين أا كعل ا
لشف الحش  ،قار ن الى ﴿وما جعل َعلَي ُكم ِِف ِ
الدي ِن ِم ْن َح َر ٍج﴾[الحب  ،]78ومن ما وحيسا
ََ َ َ َ ْ ْ
جا

( )1االعإلصا .149 / 2
( )2االعإلصا .150 / 2
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في أصلها

ِ
ول
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
اليسش ،قار ن الى ﴿الَّذ َ
صش ،وتح ر ب
‘ ومقلما عهصيإلع لف ا ا
َِّب ْاْل ُِم َّي الَّ ِذي ََِي ُدونَه مكْت ِ
ِ
َّوَراةِ َو ِْ
اْل ِْْن ِ
اه ْم َع ِن ال ُْم ْن َك ِر
النِ َّ
يل ََي ُْم ُرُه ْم ِِبل َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ُ
وِب ع ْن َد ُه ْم ِِف الت ْ
َُ ًُ
ِ
و َُِي ُّل ََلُم الطَّيِب ِ
آمنُوا
ات َو َُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
اْلَبَائِ َ
ص َرُه ْم َو ْاْلَغْ ََل َل الَِِّت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َعنْ ُه ْم إِ ْ
ين َ
ُ َ
ت َعلَْي ِه ْم فَالَّذ َ
َ
ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾[األعشاف  ،]157وقٌّ
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُوا الن َ

او دس هكا على للهع قلال وف  ،فما بيأليش لين أمش ن ال ايإلال أ سشهما ما لت دن
ما ،هما أكاش من نلجيع األمة وتلعاكهت لى اليسش قائ ( ألسشوا وال ن سشوا).
 َّ4الغلظة والخشونة :من مظاهش النلل النلظة والهالوة في الإل امب ،وننليب جاوب
الإلشهيب على جاوب الإلشغيبس ولكا وظش الن ب لى األعيا مسظال أ لك ،وجا
أحاكااهت عن السال وأهلالها ،وهكه النلظة مهالقة ألصب كعل السحي ‘ الكت

م ظت

لحمة لل المينس ألوع جا ليلحٌّ ،ال ليقشدس ولكا ياطوع د ن الى د قللع ﴿فَبِ َما َر ْْحَ ٍة
ِمن َِّ
ظ الْ َقل ِ
استَ غْ ِف ْر ََلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم
ت فَظا غَلِي َ
ك فَا ْع ُ
ْب ًَلنْ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
اَّلل لِْنت ََلُ ْم َول َْو ُكنْ َ
ف َعنْ ُه ْم َو ْ
َ
ت فَ ت وَّكل َعلَى َِّ
ِِ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
ني﴾[ ر عمشاا  ،]159فالنلظة
اَّللَ َُِي ُّ
ب ال ُْمتَ َوكل َ
ِِف ْاْل َْم ِر فَإذَا َع َزْم َ َ َ ْ
والهالوة من أمون المسلأق اش  ،نسقش القش ب ،وال نل ٌّ الو يٌّ ال ٌّا ،وال نسإلب ما نسإلوع
الل تية واللين(.)1

( )1لاج

النلل في الٌّان في ميلاا الٌّعل  ،صد د .57
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 َّ5سو الظن باَلخرين و ل الظن اآليش ن ،والإلشهيل على السلحيا كوا ا واليا ،
وتيقا الحسسا

ونحقيشها ،وتلشاز السيئا

ونضهيمها ،هب هكا من عيت الن  ،فهت ال

الإلمسلا لآليش ن الم اااش ،لب قإلالا عن ال يلب و إلصيٌّوا األيتا .
ونا مافة لى هلا ل

ن الن

جش مة كاسية ،هل د هكلن د جهب مسهت قن

السا

الإل امب م السا  ،فللحيا طش قإلاا

1د طش قة قائمة على لؤ ة األيتا ال ص حها ،لب ال إلن لها ادب هٌّا  ،وال لك
ليها مسا وة ونٌّوا مسا وة.

2د طش قة أيشت نسظش لى األملل ين الشما ،ونوح

عن المحا ن

هالها.

والتامة الكحشت أا ل الظن لت اإللقف عسٌّ ال لا لب اوإلقب لى الهلاش من علما
األمة ،وليإلع نلقف عسٌّ األحيا  ،لب نساور من لحللا مسهت ،فما من عهصية ال ونساوللها

تب ،واا :مإلأور ...لى يش قائمة
السقٌّ واالنها والإلوش ن ،فهكا ْج اهمي ،وهكا بم ْ ل
هالش عن هالش.
االنهاما المحقل ة الإلي نلال لها ا
و ستل ل الظن النيش على نلهية للسقس مهالقين لكلن قللع ن الى ﴿فَ ََل تُ َزُّكوا
س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّ َقى﴾[السوت ،]32وأصب هكا هلع االعإلٌّاك اللائٌّ السقس واالزك ال
أَنْ ُف َ
للنيش ،ومن هسا هاوال أور م صية هلل د ن الى د في ال الت م صية لليس االمإلساي عن
السولك آلك د عليع الس  ،وأ ا ها نلهية السقس ،وط ن النيش.
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 َّ6تكفير المخالف أو اتهامه بالفسق واّلبتداع( :)1ومن أعس المظاهش المشنوتة النلل

لمي
هي اهش الإلكقيش ،فنا الحلية ن ظت حيسما اإلحلر ل الظن أو السب والاإلت لى م
الكقش اإلشنب عليع ا إلواحة المار والٌّ وا إلح ر الحشما  ،وعظيمة الإلكقيش ،الإلي وق

فيها الهلال قٌّ ما ،فهت أور من نحسلا نكقيش المسلمين ،ونحققال فيهت وحل ب السحي ‘

أ
الٌّ أ
ان ْه ْما ْ ام بش بد الس اه بت أم ْن الشأمي أة)(.)2
( ْ ام بشبقل ْا أم ْن ل
المبحث السادس

سب مواجهة ال ُغُل ِو اّلعتقادي
النلبل االعإلقاك د هما مش د مادلة لها أ والها و الها السيئةس ولكا هاا اللٌّ من ملاجهإلها،
ب
وهكه الملاجهة ال نق على عانق المؤ سا وحٌّها ،وال سإلقب لها األفشاك ،لب هي
ملاجهة نإلكامب فيها الوهلك ،ونإللحٌّ فيها القلت للقضا على هكه المادلة الهتيش ،
ومن يتلا

هكه الملاجهة ما الي

( )1نساولال قضية الإلكقيش نقصي في ح

مسإلقب

سلاا (مقهل الكقش ويتلل الإلكقيش) ،وقٌّ قٌّمال هكا الوح

للمشهل ال المي للشصٌّ والقإللت ا ليدإلشووية.
أيشجع الوهال في صحيحع ،سسٌّه من حٌّا

( )2الحٌّا
اب

ألى

يٌّ الهٌّل د لمي
ْ

علي لن ألي طالب ويالٌّ لن اللليٌّ لى اليمن قحب حوة اللكاي ،حٌّا
أ
ل
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عسع د ،هإلاب المناز ،
لقت .6449

النلب لأل االعإلقاك الشئيس
 َّ1التزام منهج الوسطية واّلعتدال في اّلعتقاد :فناا هاا حب ب
هل الإل صب والميب لى أحٌّ طشفي السقيض هاوال محالنة نلن ال قائٌّ المإلتشفة نعاعة
المسهب ال قٌّ المإلست االعإلٌّار والل تية ،وهل مسهب أهب السسة من الساك األع ش ة

والمانش ٌّ ةس فنا المإلأمب في مسهب أهب السسة ال قٌّ

وٌّه مسهوا و تا لين مسهوين

غا ة في ا فشاف والإلقش
أولهما :و لي ال قب ،واعإلمٌّ عليع في هب عي  ،وانهكه حي لقهت هب عي
من أنواعع قٌّل ال قب علي كال :هب عي  ،ونواوب ال قب وقف الس

ماوا

م ضٌّا لع،

ا هاا سيا ،وتا

لكن اا ن الض الس م مقش ال ال قلر الصحيحة باشك الس
كاا قتقيا اؤور ليإلقق م ما أك ليع السظش ال قلي الصحين ،وهكا هل مسهب الم إلللة،
ومن اكعى السيش على مسهوهت من كعا الإلسل ش والحٌّا ة(.)1

ثانيهما :من أصحا ع الس

الاشعي ماوا هام  ،وحمللا السصلش علي لاهشهاس

ولكا فقٌّ لفض هؤال المسهب ال قلي متلقا ماوا مسهت أا ال قب ال كول لع م الس
ال الإللقي والقحلر ،وقٌّ أكاهت مكهحهت هكا لي الإلاحيع والإلوسيت د ن الي

( )1لاج

نال خ المكاهب ا
القكش ا
وق اش ا

عن الن عللا

مية ،ص د ،123نأليل محمٌّ ألل زهش  ،طو ة كال القكش ال شني ،القاهش  ،ونيا ال

مي ص د ،43نأليل ك /محمٌّ عمال  ،طو ة كال اللحٌّ  ،ا ما ال  ،التو ة األولى ،عا ، 1985
م اصش في الس

القشوي ،ص د ،195نأليل موملعة من المؤلقين ،طو ة مدإلوة مؤمن قش ش،

ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2008
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كحيش د ،وفي ال صش الحامش ما الار هكا القكش ملجلكا في هياوا
ا
ون ضهت ي

نإلحساه ،ونؤمن ع،

في األلض فساكا ،و اإلٌّ علي المهالقين ،وال اإلللي عن نكقيشهت(.)1

وفي ب هكان المكهحين المإلقاللين هش مكهب أهب السسة الك هاا مكهوا و تا لين
هؤال وأولئن ،وفيع هش الإلآيي لين الس

فال قب هالوصش السليت ،والس

وال قب ،وهما في الحقيقة مإلققاا ال هإللقااس

هالامس ،وال غسى ألحٌّهما عن اآليش(.)2

وقٌّ نولال و تية مسهب أهب السسة ال قٌّ من ي ر وماا هايش  ،مقصلة نقصي في

مصسقا

1د صقا

أهب السسة الك مية ،ومن الن

د ن الى دس فلت اسقها أهب السسة هما ف لال الم تلة ،وما قاللا مما لإلها

لصقا المهللقين هما ف لال الماحهة والموسمة ،وتوما أ حإللها هلل د ن الى د على مشاكه،
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾ [الاللت.)3(]11
وعلى مشاك ل للع ‘ ،وفي طال﴿ل َْي َ
2د لؤ ة د ن الى دس فلت اسقها أهب السسة هما ف لال الم إلللة ،ولت قلللا مما لإلها لشؤ ة

المحٌّ ا  ،لب قاللا أا
( )1لاج

السيل الصقيب ،صد د ،22نأليل نقي الٌّان السودي ،نحقيق محمٌّ زاهٌّ الكل ش  ،طو ة المدإلوة األزهش ة
للإلشاط ،ونال خ المكاهب ا
نأليل

( )2لاج

د ن الى د باشت ،ولكن ل هيل.

لؤ ة

مية ص د177وص د  ،199والصلاعق ا لهية في الشك علي اللهالية ،صد د،25

ليماا لن عحٌّ اللهاب السوٌّ (عقيق محمٌّ لن عحٌّ اللهاب) ،طو ة كال ا وساا القاهش  ،لٌّوا.
مية ص د  ،159ونيا ال القكش ا

مي ص د .168

( )3لاج أصلر الٌّان (الحلكو ) ،صد د.244
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3د أف ار القواك ،لت قب أهب السسة أا ال حٌّ أوجٌّ ف ب وقسع هما زعت الم إلللة ،ولت
قلللا أوع ال كيب لع في ف ب وقسع متلقا هما زعمال الوحش ة ،وتوما قاللا أا ف ب ال حٌّ

هلل يلقا ،ولل حٌّ هسوا وايإليالا.
4د مشنكب الكحيش  ،نل

أهب السسة في حدمع لين المشجئة القائلين أا الكحيش ال نضشه

م
عاش ،وأمشه لى لنع ،ا عا
متلقا ،ونين الهلال القائلين دقشه ،فقاللا أوع مؤمن
عقا عسع الإلٌّا  ،وتا عا عاموع قٌّل اووع ،ومآلع لى الوسة.

ككلن مسهب الل تية ال قٌّ ة لٌّت أهب السسة اإلست سما

أيشت نو لع ماحيا وماحقا

للنبل لأل ال قٌّ  ،ومن الن
ب
أَّ أنه امتداد لمنهج السلف الصالح :فلت دن مسهب أهب السسة ال قٌّ  ،الك عشحع

ونيسع ا ماماا ألل الحسن األع ش  ،وألل مسصلل المانش ٌّ  ،وأصحالهما عقيٌّ محإلٌّعة
مهإلشعة ،وتوما هي نشجمة لما هاا عليع لف األمةس فنا هؤال األئمة لت احٌّعلا أل ا،
ولت اؤ سلا مكهوا مهإلشعا ،وتوما أيكوا المكاهب المشو ة عن السلف ،وكاف لا عسها،

وكعملها أومن الحشاهين وأقلاها ،فصال المسإلسب ليهت بسمى أع ش ا ومانش ٌّ ا لهكا
االعإلوال.
فكب ما ف لع عيخ أهب السسة ،ألل الحسن األع ش وتما الهٌّت ،ألل مسصلل المانش ٌّ ،
صش فيع القشا الكش ت والسسة المتهش لٌّالال
وأصحالهما هل صياغة مسهب عقٌّ  ،با اس ْ
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ال قلر ،ونكلن اإلحين لكب ا عقب أا وصلش اللحي نسسوت م ال قب الهال

المإلوشك

عن الهلت والإل صب ،المإلحلي الحياك والململعية(.)1
قلر ا ما اللن أ
مامين ألي الحسن األع ش  ،وألي مسصلل
أيٌّ وال بي ا ْل ات أا ه من ا
ا
المانبأش ٌّ  ،لت احٌّعا أل ا ،ولت اإلقا مكهوا ،وتوما هما مقشلاا لمكهب السلف ،مسام ا
عما هاا عليع أصحاب ل لر

 ،فصال المقإلٌّ لهما سمى أع ش ا ومانش ٌّ ا (.)2

َّ اشتمال منهج أه السنة على عالج َلثارال ُغُل ِو اّلعتقادي :لقٌّ اعإلمب مسهب أهب

للنلبلأل االعإلقاك  ،ومسها
السسة في ال قيٌّ على ع لآل ال السيئة ب
قضية التكفير :فقٌّ وم ال عقيٌّ أهب السسة ح لقضية الإلكقيش قٌّ ما وحٌّااا من ي ر
الإلأكيٌّ على أا اله ف اللاق لين المسلمين ال اسلي عسهت وصف ا

لهت لى نقسيق ،أو نكقيش ،أو نحٌّ .

( )1لاج

مقاال

 ،وال اؤك

في الإلوٌّاٌّ (طلي ة الكإلاب) ،ص د ،11قلت ا ما األكحش عيخ األزهش ،أ.ك /أحمٌّ محمٌّ التيب،

طو ة األزهش الاش ل.
( )2نحاف الساك المإلقين اشح حيا علل الٌّان ،7/2نأليل السيٌّ محمٌّ لن محمٌّ الحسيسي ،اللنيٌّ  ،طو ة
مؤ سة الإلال خ ال شني ،ليشو  ،لحساا ،عا . 1994
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قلر ا ما األع ش في مقاال

ا

ميين ايإللف السا

ٌّ وحيهت في أعيا ملب

فيها ضهت ضا ،ونح أش ضهت من ض ،فصالوا فشقا مإلوااسين ،وأح ال ا مإلاإلإلين،
وم هت ،و اإلمب عليهت (.)1

ال أا ا

و حين الإلقي السودي يتلل الإلكقيشس والن لما اإلشنب عليع من ا إلواحة الٌّ والمار،

وفي هكا السياد قٌّ لسا وصا جام ا قلر فيع اعلت أا هب من ياف
ا إل ظت القلر الإلكقيش لمن قلر ال لع ال

 ،محمٌّ ل لر

د عل وجب د

س ا الإلكقيش أمش هائب

عظيت الهتشس ألا من هقش عهصا يسع فكأوع أيحش أا عاقحإلع في اآليش الهللك في
السال ألٌّ اآللٌّان ،وأوع في الٌّويا مواح الٌّ والمار ،ال ب ْمك بن من وكاح مسلمة ،وال وش
عليع أحدا المسلمين ،ال في حيانع ،وال ٌّ ممانع ،والهتأ في نش :ألف هافش أهلا

من الهتأ في قن محومة من ك مسلت (.)2

( )1مقاال

ا

صلمين ،34/1نأليل ا ما ألي الحسن األع ش  ،نحقيق محمٌّ محيي الٌّان
الم ْ
ميين ،وايإل ف ب

عحٌّ الحميٌّ ،مدإلوة السهضة المصش ة ،القاهش  ،التو ة األولى ،عا . 1950
( )2للاقن األولال في طوقا

األييال  ،11/1نأليل ا ما عحٌّ اللهاب الا شاوي ،طو ة المدإلوة الا حية مصش،

لٌّوا.
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أأ
اا ْل بع ْم اه ْش ْ ،ف ْهللا
وفي الحٌّا
ين ْما ا ا إلْ ْ
ا
(اك ْلب وا اال بح بٌّ ْ
ت ا إلب اتْ ،فأن اا ْه ْ
وك ْع أن اال بم اسلم ْ
أ
أ
أحيْلعْ ،فأنا ا اأ ما أْا اه أت أ
ئ في ال قلنة)(.)1
ئ في اال ْ اق ألْ ،ي ايش م ان أ ا
ْ ب
ْْ ا ب
ْا ب اهت ْ
ْ

ح مقس ا لها في

مية قٌّ ما وحٌّااا وجٌّ
فقضية الإلكقيش الإلي عاوال مسها األمة ا
ب عقيٌّ أهب السسة ،ووق جماعهت على عٌّ نكقيش م
أحٌّ من أهب القحلة(.)2

ونتحيقا لهكه القاعٌّ  ،واوت قا من يتلل الإلكقيش لن أئمة أهب السسة م القشد

ا

مية مسلكا لعيٌّا الإللملا فيع لحياا األيتا الإلي وق لا فيها ،ولكوا عليهت

ململعية وتوصاف ،ونهكا لت هشجلا نلن القشد عن جماعة المسلمين(.)3

( )1الحٌّا

أيشجع الإلشمك في سسع ،سسٌّه من حٌّا أ المؤمسين السيٌّ عائاة د لمي
ْ
اب ما جا في كل الحٌّوك ،حٌّا

عسها د أللاب الحٌّوك،

لقت .1424

( )2لاج عشح م الت أصلر الٌّان ،صد د .717
( )3لاج وحل نل يل فكش ا ما األع ش في حيانسا الم اصش  ،338/3نأليل محمٌّ كاش ماساا ( ،ح

ممن

أعمار الملإلقي ال المي الهامس ل اش تة يش وي األزهش الاش ل ،عا  ،) 2010سلاا ا ما ألل الحسن
األع ش  ،ما أهب السسة والوماعة ،وحل و تية
التو ة األولى ،عا . 2014
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مية جام ة  ،طو ة كال القٌّ

ال شني ،القاهش ،

و مدسسا في ال صش الحامش اال إلقاك من هكا المسهب الشعيٌّ في الحٌّ من اهش الإلكقيش
الإلي طالال والها هب مهالف ،وجازف لها هب من هب وكب ،ولت اإلللي الموازف لها

من لمي عامة المسلمين وياصإلهت الكقش والقسق.

قضية العالقة بين اإليما والعم  :هكلن مادلة ال قة لين ا ماا وال مب ،والإلي من
جشائها وق الهلال فى نكقيش المسلمينس ألوهت أكيللا ال مب فى مقهل ا ماا ،اسإلقي

ا ماا اوإلقائع ،وفي المقالب الغ المشجئة في الإلقش فهمالا ال مب نماما ،وقاللا أا
نال :ال مب مؤمن هامب ا مااس ألوع ال نضش م ا ماا م صية ،هما ال نسق م

الكقش طاعة.

ونين هكان المكهحين المإلقاللين وقف األع ش ة ملققا و تا ،وقشلوا أا ا ماا هل

نصٌّاق القلب فيما علت موي السحي ع جماال فيما جا موم ونقصي فيما جا
مقص د  ،وم سى الإلصٌّاق هل االعإلقاك الواز المتالق لللاق الساعئ عن كليب.

فا ماا في حقيقإلع نصٌّاق قلحي ،وهكا الإلصٌّاق اللٌّ أا دلا نصٌّ قا جازما واص

لى كلجة اليقين ،وأا دلا متا قا لللاق  ،هكلن اللٌّ أا دلا مؤ سا على أكلة ولل
جمالية ،وبسٌّب ال لت الإلقصيلي في حق المإلهصصين وأهب ال لت ،وهكا الإلصٌّاق
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الملصلف لهكه الصقا

ال قلليا ،وعم
اامش قش ا

الولالح ،وهما من م اش

ومن عشوف همالع ،فهسا :فشد لين ا ماا الصحين وا ماا الكامب(.)1

ا ماا

قضية الَبر والقدر :نلن المادلة الإلى ألقال ا وساا مسك فوش الإلال خ ،وا إل صال
على ال قلر ،فكاوال من أغمض المسائب وأعصاها لقحلر الحللر المشمية ،وقف في

هكه المادلة هب من الوحش ة والم إلللة على طشفي وقيض فو لال الوحش ة ا وساا
مسيش متلقا ،ليس لع هسب في أف الع ،وليس لع ايإليال في عي مما وش عليع،
ا
وهب ما اسسب ليع من أف الع فهل على جهة المواز(.)2

مهيش متلقا ،يالقا ألف ار وقسع قٌّل أوكعها
ا
ليسما ج ب الم إلللة ا وساا

فيعس والن

حإلى نسلت قاعٌّ الإلكليل ،ومن ْت نإلحقق عٌّالة الو ال (.)3
ونين هكان التشفين المإلقاللين نل ا ما األع ش من ي ر وظش ة الكسب ،والإلي

كاوال مضشنا لألماار في الص لنة والنملض ،حإلى قيب أص ب من هسب األع ش ،

( )1لاج

طوقا

الاافقية الكحشت ،102/1نأليل نا الٌّان السودي ،نحقيق محملك محمٌّ التساحي ،عحٌّ القإلاح

محمٌّ الحلل ،طو ة كال حيا الكإلب ال شنية ،القاهش  ،لٌّوا.
( )2لاج

الملب والسحب للاهش إلاوي  ،87/1والقشد لين القشد للونٌّاك ص د.221

( )3لاج

عشح األصلر الهمسة ص د.323
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ونسإلهي هكه السظش ة والإلقسي اش الإلى قيلال حللها لى وسوة الق ب لى

يلقا وتلٌّاعا،

ووسحإلع لى ا وساا هسوا واكإلسا ا (.)1
 َّ2العم على نشر المنهج العقدي الوسطي :من ليا ملاجهة النلل في الٌّان ال مب
على واش المسهب ال قٌّ الل تي ،وهكا اإلت لل ائب مسها

أد كعت المؤ سا

الإلي نحمب للا القكش ال قٌّ الل تي ،وعلى أل

األزهش الاش ل دب الهيئا

هكه المؤ سا

الإلا ة لع ،فنا لألزهش الاش ل كول ال اسكش في عاعة

الل تية ،وملاجهة النلل االعإلقاك  ،والن من ي ر نحسيع لمسهب أهب السسة ،والك ب ٌّ
امإلٌّاكا لما هاا عليع السلف الصالن ،وهكا من ي ر السإلا ال لمي اللفيش أللسا األزهش
الاش ل عحش ال صلل ،والك ب ٌّ اسحلعا صافيا فياما لإلصحين المقاهيت ،ولاشح حقائق
الٌّان الاالإلة.
ب د نمدين علما ال قيٌّ األزهش الاش ل ونسائش المؤ سا الل تية من القيا للاجحهت
في الٌّعل لى

 ،وفإلن السحب لكلمإلهت لإلصب لى جماهيش السا  ،والن من ي ر

المسالش ،وعقٌّ المؤنم اش

والسٌّوا

والمحام اش

ال امة ،وت واك قسلا

ال لما من ي لها لساش لوح الل تية على وتاد أو .

( )1لاج عقيٌّ ا ما السودي وملققع من مإلأيش السل ية والم إلللة ص د.270
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ع مية قل

د نتهيش و ائب ا ع

من هب ما هالف القكش ال قٌّ الم إلٌّر ،وهكا مس المسا

م الت الل تية ال قٌّ ة ،ونوش ت من ق ب الن ،وهكا اسوني نوش ت من اإلصٌّت للهلض

في الٌّان من غيش المإلهصصين.

 َّ3تن ية مناهج التعليم :من أهت و ائب ع
الإل ليت ونسقيإلها من المنالتا

النلل االعإلقاك

االنواه لى مساهب

أو ما اسلي لى النلل ال قٌّ  ،ولنتها قيٌّ أهب السسة

الل تية ،وهكا اعإلماك لسلة من الكإلب ال قٌّ ة الم إلٌّلة وواشها في المؤ سا الإلشنل ة،

و إلصب لكلن الإلشنية ا ماوية على مسهب القشا والسسة ،وعلى احإل اش المقٌّ ا  ،والإلأكب

م ل لر

‘س حي

نألى األجيار الساعئة هب يشو أو غلل.

 َّ4التصدي الدائم لك ما ُير ِو ُج ُه دعاة الغلو العقدي :فنا الو ٌّ عن أصحاب القكش
مساقاة أفكالهت الإلي هي
ال قٌّ المإلتشف ليس ح ًّ أو ع جا ،وتوما اإلت ال
أحسن ،وال لٌّ أا دلا المحاول من او ال لت والوصيش .

علي لن ألي طالب د لمي
ولسا في لقسا قٌّو  ،فلما يشجال الهلال على يٌّوا أ
ل
ْ
عسهما د فساقاهت لهٌّو  ،وأنى على
الن عوا د لمي
عسع د أل ب ليهت عحٌّ
ْ
بح ْووهت ،وهاا من وإليوة الن أا اقإلس د مع ألقاا مسهت ،ولج لا لى لحاب الوماعة

ا

مية(.)1

( )1اهش الحاكت حٌّا

مساقاة الن عوا

للهلال في مسإلٌّلهع لشقت .7386
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وفي ال صش الحامش بضاف لصلل الإلصٌّ للنلل االعإلقاك
لما نشوجع الن من عحها عحش مسصانهت ا ليدإلشووية.

الإلصٌّ ا ليدإلشووي

مشهل عالميا مإلهصصا للشصٌّ
ا
ولألزهش الاش ل اليٌّ ال ليا في هكا الوابس فقٌّ أقا

ا ليدإلشووي للقكش المهالف ،والإلصٌّ

لع ،هكا واوب وحٌّا

الشك ا ليدإلشووي على

القكش المإلتشف ،والإلي نب ٌّ جل ا مهما من مؤ سة األزهش الاش ل ،وهب الهيئا
املها.

الإلي

 َّ4العودة إلى المصادر الصافية لتلقي العقائد وأدلتها :أ ضا من أهت و ائب ملاجهة
النلل االعإلقاك

ال لك لى القشا الكش ت ،والسسة المتهش  ،وتجماي األمة ،والحشاهين

ال قلية ،وهكه هي اليسالي الصافية ،الإلي وإللقى عسها عقائٌّوا أكلإلها اليقيسيةس فنا االعإلماك

على مساهب مسإلحٌّ ة وأيشت غيش م صلمة نؤك

أا اسوشف في نيال الإلقش الحٌّا ي ،أو اسح

ا وساا لى االوحشاف ال قٌّ  ،فنما

لى هاو ة ا فشاف ال ْدح اشأفي.

قال بب مالع ،وتال هاا نتشفا
 َّ5مَانبة التعصب والعنف :فنا الإلتشف االعإلقاك ال ْ
وغللاس فنا ملاجهة ن تيب الم تلة ما اساقضع كت لى اللقلي في مهاو الإلاحيع
علي د لمي
والإلوسيت ،وملاجهة الاي ة لنلل الهلال في الت ن على م
ل
ْ
لو ضهت لى ن ظيمع ولف ع لى مقا السحل .

 َّ6التوعية الدائمة :من طشد ع
الموإلم

النلل االعإلقاك

عسع د أكت

الإللعية المسإلمش  ،وملاال

المحام اش  ،والكإليوا  ،والحشامب الإلي نكاف يتش النلل ال قٌّ
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و اله

السيئة ،وناشح ملاطن النلل في القضا ا ال قٌّ ة ،ونحشز الواوب الل تي هسلي من
مساهضة الإلتشف القكش .

و إلصب لكلن مشول ال مب على نوسي هإلب أهب السسة م الحقاظ على كللها،

ونقٌّ مها للموإلم

صلل نسا وع ،وهكلن عقٌّ الٌّو ال

ال لمية لاشحها للسا

علما مإلهصصين قاكل ن على نلصيب الم للمة والإلقاعب م الومهلل.

من قحب

وهُذا :وشت أا ملاجهة النلل أمش نإلكامب فيع الوهلك ،ونإلحٌّ فيع عٌّ جها
 -1فحٌّا ة الموإلم الك اؤمن أا كاسع هل ا

الل تي الك اشفض هب أعدار

النلل والإلتشف ،ومن هسا دلا اللعي الموإلم ي أور المسالكان للنلل االعإلقاك  ،وفي
طلي ة الشافضين لع ،ولمن كعا ليع.

2د و أني كول الإلشنية من قحب أوليا األملل في نشنية الساعئة على االعإلٌّار ،و شاعى أا
الح بس لأل ،ونوسب لنة اال إل
نكلا لنة الإللجيع هي لنة ب
 -3ت أني كول ال لما الكان قلملا أعظت مهمة في ملاجهة يتش النلل االعإلقاك
والنلظة.

نعاعة ولل ال قيٌّ الل تية ،ونحٌّاٌّ

 -4وهكلن ال وسسى كول المؤ سا
االعإلٌّار االعإلقاك

الإل صب والوهب.

الحدلمية الٌّاسية وا ع مية في نلجيع الٌّفة وحل

ومواووة النلل ،وعلى أل

هكه المؤ سا

أني األزهش الاش ل

مسحش لإل ليت و تية الٌّان ووحك النلل والإلتشف.
لشجالع وعلمائع ،والك ما لشح ا
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ونهكه الملاجهة المإلكاملة ،الإلي نإلكانف فيها الوهلك ،ونإلحٌّ فيها المؤ سا
من يتلل النلل االعإلقاك  ،لب والقضا عليع متلقا ،ف
حاال

فشك ة ،ال نادب يتشا ،وال ب اقوأ لها(.)1

( )1لاج النلل ،األ واب وال

 ،واصش عحٌّ الكش ت ال قب ،ح
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مدن الحٌّ

دلا لع وجلك ال من ي ر

مسالل على ملق وزال األوقاف الس لك ة.

خاتمة البحث
ٌّ هكه الٌّ ال ة الملجل لمادلة النلل االعإلقاك

تيب لي أا أيإلإلمها لإلسويب أهت

وإلائب هكه الٌّ ال ة ونلصيانها
أوّل :النتائج:

1د النلل االعإلقاك

مادلة عامة ،عالمية ،لت نقإلصش على كان م ين ،أو على أمة

يسها ،فمسك وجلك ا وساا على األلض وجٌّ المسهب االعإلقاك الم إلٌّر المسضو  ،هما

وجٌّ

2د ا

واووع السحب المإلتشفة ،المائلة ما لى ا فشاف ،أو لى الإلقش .

كان يض ماحة و سشاس ولكا فهل تحي إلع ألى الإلاٌّك والإللمال ،و لقي

كب ما فيع غلل ،لا هاا ا فشاف أ الإلقش .
3د لقٌّ وم ا

من ي ر القشا الكش ت ،والسسة المتهش  ،وحيا الصحا ة والإلا ين

المسهب األماب في محالنة النلل االعإلقاك  ،والٌّعل لى ال ٌّر والل تية ،وقٌّ حشش

السحي الكش ت ‘ أعٌّ الحشش على محق النلل ال قٌّ واقإل ي لكلنع.
4د النلل االعإلقاك
حي

اهش قامية على القشك ،مٌّمش للموإلم  ،محٌّك للتاقا

وها نلقٌّ وال اله ف والقشقة ،ونؤك

لى صشف السا

حلر فشوي ال طائب نحإلها غالوا م نضيي األصلر وتهمالها.

والوهلكس

عن المهما  ،والإلشهيل

5د وب الإلسوع لى القشد اللامن لين الإلمسن اللاعي المإل قب ال قيٌّ الصحيحة ونين

المساهب ال قٌّ ة المإلتشفة.
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6د نقف و ال

اهش النلل االعإلقاك أ واب ن لك لى الوهب أو الإل صب ،أو االوسياد

و ال ملجا الإلتشف المإللالية ،وقٌّ دلا من أ وا ع ما لك لى الظشوف االجإلماعية،
كالققش والحشماا.

7د ن ٌّ اهش النلل في الٌّان مستلقا أليتش م اور الهٌّ الإلي نهٌّك قا األمة قل ة
فإلية ،مشهلنة الواوب ،ومسها

اهش الإلكقيش ،الإلي نقضي لى الإلسازي واالقإلإلار.

ثانيا :التوصيات:

وآل ال النلل ال قٌّ السيئة نلصي الٌّ ال ة ما الي

1د نلجيع الوهلك لى ملاجهة النلل االعإلقاك  ،م مشول ميا هب األطشاف الم سية
كالمؤ سا

الش مية ،والموإلم  ،واأل ش  ،والقشك ما وب عليها لملاجهإلع.

2د القيا لساش المسهب ال قٌّ الل تي عحش و ائب ا ع
3د فساح مساحة أو

في ا ع

والساش المهإللقة.

المشئي والمسملي والمقشو أما ال لما المإلميل ن،

المإلهصصين في ال قيٌّ  ،والمٌّلنين ع ميًّاس لمقاومة ملجا
والإلصٌّ لاحها

المإلتشفين.

النلل االعإلقاك ،

صٌّل للموإلم من ملاك قافية مدإللنة هاوال مشئية،
4د نق يب الشقا ة الٌّاسية على هب ما ب ْ

أ مسملعة ،أ مقشو .

5د االنواه لى مساهب الإل ليت ونسقيإلها من المنالتا  ،أو ما اسلي لى النلل االعإلقاك ،
واعإلماك لسلة من الكإلب ال قٌّ ة الم إلٌّلة ،ونيسيشها.
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6د الإللعية المسإلمش  ،وملاال الموإلم المحام اش  ،والمقاال  ،والكإليوا
نكاف ملاطن النلل االعإلقاك  ،ونساقاها اعإلٌّار وو تية.

7د ك ال ة اهش النلل االعإلقاك ا ليدإلشووي ،و حب ملاجهإلها في ح
ل الة علمية.
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والحشامب الإلي
أكاك مي ،أو

مصادر ومراجع البحث:

1د ا لٌّاي في مضال االلإلٌّاي ،نأليل الايخ/على محقلظ ،طو ة مدإلوة ا ماا ،القاهش،
التو ة األولى ،عا . 2011

 2د نحاف الساك المإلقين اشح حيا علل الٌّان ،نأليل السيٌّ محمٌّ لن
محمٌّ الحسيسي ،اللنيٌّ  ،طو ة مؤ سة الإلال خ ال شني ،ليشو  ،لحساا ،عا
. 1994

3د لعاك ال قب السليت لى م ال ا القش اا الكش ت ،نأليل ألي الس لك محمٌّ لن محمٌّ
ال ماك  ،طو ة كال حيا الإلشاط ال شني ،ليشو  ،لٌّوا.

4د لعاك القحلر لي نحقيق الحق من علت األصلر  ،90/1نأليل محمٌّ لن علي
الالهاوي اليمسي ،طو ة كال الكإلاب ال شني ،كماق ،التو ة األولى ،عا

. 1999

5د أصلر الٌّان ،نأليل ألى اليسش الحلكو  ،نحقيق هاول ليإلش ليسس ،طو ة المدإلوة
األزهش ة للإلشاط ،التو ة األولى ،عا . 2003

6د صائش او الإلمييل في لتائف الكإلاب ال ل ل ،نأليل موٌّ الٌّان ،محمٌّ لن قلب

القيشوز اك  ،نحقيق محمٌّ علي السوال ،طو ة المولس األعلى للائلا
ا

مية ،طو ة عا . 2015

7د الحهائية ،و ائب وغا ا  ،ك /طع الٌّ لقي ححياي ،طو ة جام ة األزهش.
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8د نأو

أهب السسة ،نأليل ألي مسصلل المانش ٌّ  ،نحقيق فاطمة ال ف الهيمي،

مؤ سة الش الة واعشوا ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2004

9د نال خ المكاهب ا
لٌّوا.

مية ،نأليل محمٌّ ألل زهش  ،طو ة كال القكش ال شني ،القاهش ،

10د نوصش األكلة ،نأليل ألي الم ين السسقي ،نحقيق ك /محمٌّ األولل حامٌّ عيسى،
طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط ،التو ة األولى ،عا . 2011

11د نقسيش القشا ال ظيت ،نأليل عماك الٌّان ،الن هايش ،طو ة كال مصش
للتواعة القوالة ،القاهش  ،لٌّوا.

12د الإلقسيش الكحيش ،نأليل فهش الٌّان الشاز  ،طو ة المدإلوة الإللفيقية،
لٌّوا.

13د نيا ال القكش ا

مي ،نأليل كهإللل /محمٌّ عمال  ،طو ة كال اللحٌّ  ،ا ما ال ،

التو ة األولى ،عا . 1985

14د جام لياا ال لت وفضلع ،نأليل الن عحٌّ الحش المالكي ،طو ة كال الن الولز ،
المملكة ال شنية الس لك ة ،التو ة األولى ،عا . 1994

15د حشمة النلل في الٌّان ،أ امة حافي ،طو ة مدإلوة ال حيداا.

16د حقيقة الحهائية ،نأليل كهإللل /محسن عحٌّ الحميٌّ ،ف المدإلب ا

مي ،ليشو .

17د سن الٌّالمي ،نحقيق حسين ليت أ ٌّ الٌّالاوي ،طو ة كال المنسي للساش والإللز ،
المملكة ال شنية الس لك ة ،التو ة األولى ،عا . 2000
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18د السيل الصقيب في الشك على الن زفيب ،نأليل نقي الٌّان السودي ،نحقيق محمٌّ
زاهٌّ الكل ش  ،طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط.

19د عشح األصلر الهمسة ،ن ليق ا ما أحمٌّ لن الحسين لن ألي هاعت ،نحقيق ك/عحٌّ
الكش ت عاماا ،طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب ،عا . 2009

20د عشح التحاو ة ،نأليل صٌّل الٌّان علي لن علي لن محمٌّ لن ألي ال ل الحسقي،
نحقيق أحمٌّ محمٌّ عاكش ،طو ة وزال الاؤوا ا

مية واألوقاف والٌّعل

وا لعاك ،المملكة ال شنية الس لك ة ،التو ة األولى ،عا 1418هد.
21د عشح م الت أصلر الٌّان ،نأليل عشف الٌّان لن أ
الإللأ ام ْس أاوي ،نحقيق ك/علاك محملك
علاك الت ،طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط ،التو ة األولى ،عا . 2011
22د عشح المقاصٌّ ،نأليل

ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي ،طو ة كال الكإلب ال لمية ،ليشو ،

التو ة األولى ،عا . 2001

23د عشح الملاقف في علت الك  ،نأليل السيٌّ الاش ل الوشجاوي ،طو ة كال الكإلب
ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 1998

24د الصلاعق ا لهية في الشك علي اللهالية ،نأليل
طو ة كال ا وساا القاهش  ،لٌّوا.

25د طوقا

الاافقية الكحش  ،نأليل نا

ليماا لن عحٌّ اللهاب السوٌّ ،

الٌّان السودي ،نحقيق محملك محمٌّ

التساحي ،عحٌّ القإلاح محمٌّ الحلل ،طو ة كال حيا الكإلب ال شنية ،القاهش ،

لٌّوا.
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26د االعإلصا  ،نأليل ألي

حاد ،لشاهيت لن مل ي لن محمٌّ اللهمي ،الااطحي،

طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب ،عا . 2009

27د عقيٌّ ا ما نا الٌّان السودي وملققع من مإلأيش السل ية والم إلللة ،نأليل
ك/علاك محملك علاك ،طو ة كال ا ما الشاز  ،التو ة األولى ،عا . 2016

 28د النلل في الٌّان في ميلاا الٌّعل ا
كلية أصلر الٌّان القاهش .

مية ،ك /موٌّت عحٌّ النقال ،ح

29د النلل في ال هٌّ السحل  ،صلله وع جع ( ،ح

حللية

لأل إلاا الٌّهإللل /ل اشهيت الهٌّهٌّ،

ممن أعمار مؤنمش األزهش ال المي لملاجهة الإلتشف وا لهاب ،المس قٌّ عا

 ،)2014طو ة كال القٌّ

ال شني ،القاهش  ،التو ة األولى . 2015

 30د النلل في الٌّان أو الإلتشف في ميلاا الٌّعل ا
ححيب ،ح

. 2006

مية ،ك /موٌّت عحٌّ النقال

حللية هلية أصلر الٌّان القاهش  ،المولٌّ األور ،ال ٌّك  ،23عا

علي لن حوش
31د فإلن الوال اشح صحين الوهال  ،نأليل الحافي أحمٌّ لن أ
ل
ال سق وي ،نشنيب محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي ،طو ة كال الم شفة ،ليشو  ،التو ة
األولى ،عا  1379هد.

32د القشد لين القشد ،نأليل عحٌّ القاهش الونٌّاك  ،طو ة مدإلوة كال الإلشاط ،القاهش،
لٌّوا.
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33د القاك اوية ،واأنها ونتللها ،طو ة الهيئة ال امة لائلا المتا

األميش ة ،التو ة

األولى ،عا . 1973

34د القامل

المحي  ،نأليل موٌّ الٌّان ،محمٌّ لن قلب ،القيشوز اك  ،طو ة كال

الحٌّا  ،القاهش  ،التو ة األولى ،عا . 2008

35د ق اش ا م اصش في الس

القشوي ،عٌّاك /موملعة من المؤلقين ،طو ة

مدإلوة مؤمن قش ش ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2008

36د القلر السٌّاٌّ في علت الإللحيٌّ ،نأليل الايخ محملك ألل كميقة ،نحقيق ون ليق ك/
علض

جاك حواز  ،طو ة األزهش الاش ل.

37د الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب وعيلا األقاو ب في وجله الإلأو ب ،نأليل ألي
القا ت اللمهاش  ،طو ة كال الكإلاب ال شني ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا
. 2006

38د لساا ال شب ،نأليل ألي القضب ،جمار الٌّان ،محمٌّ لن مدش لن مسظلل،
ا فش قي المصش  ،طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب ،التو ة األولى ،عا
. 2014

39د للاقن األولال في طوقا

األييال ،نأليل ا ما عحٌّ اللهاب الا شاوي ،طو ة

المدإلوة الا حية مصش ،لٌّوا.

40د مسسٌّ ا ما أحمٌّ لن حسحب ،نحقيق ع يب األلواؤوف ،طو ة مؤ سة الش الة،
ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 2001
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 41د مادلة النلل...وظش عشعية عاملة ،نأليل ك/عحٌّ الشحمن لن م

اللل حق ،ح

مسالل على عودة األللهة ا ليدإلشووية.

42د المتالب ال الية من ال لت ا لهي ،نأليل ا ما فهش الٌّان الشاز  ،طو ة كال
الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة األولى ،عا . 1999

43د م الت أصلر الٌّان ،نأليل فهش الٌّان الشاز  ،طو ة مدإلوة الكليا
لٌّوا.

األزهش ة،

 44د الم وت القلسقي ،نأليل مشاك وهوة ،طو ة كال موا الحٌّااة ،القاهش  ،التو ة
األولى ،عا . 2007

 -45م وت مقاايس اللنة ،نأليل ألي الحسين أحمٌّ لن فال لن زهش ا ،نحقيق عحٌّ
الس

محمٌّ هالوا ،طو ة كال القكش للتواعة والساش والإللز  ،التو ة األولى،

عا . 1979

صلمين ،نأليل ا ما ألي الحسن األع ش ،
46د مقاال ا
الم ْ
ميين ،وايإل ف ب
نحقيق محمٌّ محيي الٌّان عحٌّ الحميٌّ ،مدإلوة السهضة المصش ة ،القاهش  ،التو ة
األولى ،عا . 1950

47د مقاال

في الإلوٌّاٌّ (طلي ة الكإلاب) قلت ا ما األكحش عيخ األزهش أك /أحمٌّ

التيب ،طو ة كال القٌّ

ال شني.

48د الملب والسحب ،نأليل ألي القإلن الاهش إلاوي ،نحقيق عحٌّ ال ل ل محمٌّ اللهيب،
طو ة مؤ سة الحلحي وعشهاه للساش والإللز  ،القاهش  ،لٌّوا.
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49د المل لعة القلس ية ،نأليل

أوٌّل ع الالوٌّ ،نشجمة

عل ٌّا  ،ليشو  ،التو ة الااوية ،عا . 2001

50د ملقف المسهب السلقي من النلل والوقا  ،ك /هيا لسال
الايخ ،ح

. 2011

يليب أحمٌّ يليب ،مسال ال
ماعيب لن عحٌّ ال ل ل ر

مولة قتاي أصلر الٌّان ،الول الااوي ،ال ٌّك الساك  ،عا

 -51وحل نل يل فكش ا ما األع ش في حيانسا الم اصش  ،نأليل محمٌّ كاش
ماساا ( ،ح

ممن أعمار الملإلقي ال المي الهامس ل اش تة يش وي األزهش

الاش ل ،عا ،) 2010

سلاا ا ما ألل الحسن األع ش  ،ما أهب السسة

والوماعة ،وحل و تية

ال شني ،القاهش ،

التو ة األولى ،عا . 2014

مية جام ة  ،طو ة كال القٌّ
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125

المبحث األول

محتويات البحث

بيا مفهوم التنمية ومراح تطوره

المطلب األول :لياا مقهل الإلسمية في اللنة واالصت ح.

المطلب الثاني :الإلتلل الإلال هي لمقهل الإلسمية.
المبحث الثاني

التنمية المستدامة (المفهوم – النشأة)

المطلب األول :لياا مقهل اال إلٌّامة في اللنة واالصت ح.

المطلب الثاني :هلل مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة ونٌّا ة ا إل مالع.
المبحث الثالث

مفهوم التنمية المستدامة في الرؤية اإلسالمية

المطلب األول :نأصيب مصتلن الإلسمية في المقهل ا

المطلب الثاني :نأصيب مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل ا
الخََّّاتمََََّّّّة :وناإلمب على أهت السإلائب والإللصيا .
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مي.
مي.

المقدمة

ا مسإلقحب ال الت اليل أصون مشنوتا الإلهتي لإلسمية كائمة ومإلوٌّك نلحي احإلياجا

الحامش كوا المسا

مإلتلوا

وملالك التحي ة ونضمن في اا

المسإلقحب واحإلياجانع ،نسمية نسإلهٌّ عساصش الحيئة

اللقال عٌّ نلل ها وا إلسلافها ،لب ونحشش علي

ا إلمشالها من أجب ا إلهٌّامها من قحب األجيار القاكمة ،وال ل ب أا الإلسمية المسإلٌّامة

هي الحب لإللن الم ضلة ،ياصة وأوها نماب أحٌّ أوماف الإلسمية الإلي نإلست ال ق وية
والشعٌّ ،فهي نسمية نهٌّف في المقا األور لي حٌّاط ولي من الإللازا لين الإلسمية

االقإلصاك ة واالجإلماعية من واحية والحقاظ علي الحيئة وحمااإلها من واحية أيش  ،هما

نهٌّف لي نلحية احإلياجا الحامش كوا ا ي ر احإلياجا ومإلتلوا المسإلقحب ،ومن

هحيش على مائٌّ األ حاط
ا
حي ال
ت فقٌّ احإللال الٌّ ال ا المإل لقة الإلسمية المسإلٌّامة أل
والمؤنم اش ال لمية المحلية والٌّولية في القإلش األييش  ،وأصون نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة

عاما اساك
متلوا ًّ

ع هب داا األلض على ايإل ف ماالنهت ونلجهانهت.

ول ب من أهت الهتلا

القاعلة والوهلك المحكولة في هكا المضمال ما قامال ع القياك

السيا ية المصش ة من اعإلماك لشؤ ة مصش  ،2030وهي أجسٌّ وطسية أبطلقال في فحشااش
 ٢٠١٦ن دس الهتة اال إلشانيوية التل لة المٌّت للٌّولة لإلحقيق مواكئ وأهٌّاف الإلسمية
المسإلٌّامة في هب المواال  ،ونلطيسها أجهل الٌّولة المصش ة المهإللقة ،ا نسإلسٌّ لؤ ة

مصش ٢٠٣٠على مواكئ الإلسمية المسإلٌّامة الااملة والإلسمية ا قليمية المإللازوة ،ون دس
األ اك الا ة للإلسمية المسإلٌّامة الو ٌّ االقإلصاك  ،والو ٌّ االجإلماعي ،والو ٌّ الحيئي.
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وعلى الشغت من أا مصتلن (الإلسمية المسإلٌّامة) ٌّ من المصتلحا الحٌّااة
فنا مقهلمع ليس وٌّاٌّ على ا
المتهش قٌّ حقللا

ونض الضلا

والمسلمين ،ياصة وأا القشا الكش ت والسسة السحل ة

ٌّاٌّ من السصلش الإلي نماب الشهائل األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة،

الحاكمة ل قة ا وساا الحيئة –لب وناأللض والكلا هلع -من أجب

مماا ا دإلمشال إلها ،و يإلساور الواح
أهمية البحث:

نحشز أهمية هكا الوح

الن اي من الإلقصيب في سا ا حاع.

في اآلني

(أ) -م الوإلع لململي الإلسمية المسإلٌّامة من مسظلل

مي.

(ب) -لياا القشد لين مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

السظت واألفكال األيشت.

( ) -لشاز كول الاقافة ا

أجم اوح

مي وغيشه من

مية في نأصيب هايش من القيت الإلي ا

ال الت

عسها اآلا و وٌّ في طلحها لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة والإللازا الحيئي علي

كلهب األلض.

(ك) -نلمين النواف الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

ا وساوي وهل عواك

مي نا ة اللجلك

ن الى واال إله ف في األلض ون ميشها.

(ه) -لياا عمللية السظش ا

الماك ة والشوحية جسوا لى جسب.

مية للإلسمية المسإلٌّامة وجم ها لين السلاحي

(و) -الإلأكيٌّ على عمللية السظا ا
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مي وص حيإلع لكب زماا ومداا.

أهداف البحث:
اهٌّف الوح

لي لياا عٌّ أملل من أهمها لشاز كول القكش والاقافة ا

مية

في نأصيب مقهل الإلسمية المسإلٌّامة ومواكئها والن عن طش ق

(أ) -الحٌّا عن واأ مقهل الإلسمية والمشاحب الإلي مش لها حإلي هلل مصتلن

الإلسمية المسإلٌّامة.

(ب) -نلمين مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

مي.

( ) -لياا أهمية الإلسمية المسإلٌّامة للصقها حٌّت أولاي الإلسمية وحاجة الواش ة
ليها.

(ك) -ا إله اش عٌّك من السصلش والالاهٌّ القشوية والسحل ة الإلي نماب الشهائل

األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة.

الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

(ه) -لياا ما

مي.

إشُالية البحث:
المقصلك ا عدالية هسا المأزد القكش أو الم ضلة السظش ة الإلي نإل لق التشح
السظش لململي الوح  ،ونإلماب هكه ا عدالية في اآلني
ما مقهل الإلسمية المسإلٌّامة؟ ونال خ واأ هكا المقهل ؟ ومقهل الإلسمية المسإلٌّامة

في المسظلل ا
ا

م تيا

مي؟ وهب الجٌّ فشد لين مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل

مي ونين مقهلمها في غيشه من المساهب واألفكال األيشت؟ وما مٌّت الإللافق لين
الاقافة ا

مية والإلسمية المسإلٌّامة مقهلمها ومواكئها؟ وهب ك ال ة الإلسمية
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المسإلٌّامة ن ٌّ ولعا من أولاي الإلشف القكش والمسهوي؟ أ أصوحال ك ال إلها نماب مشول
من مشول ا

المشحلة فشمإلها طحي ة الإلحٌّ ا

الحالية؟ وهيل مدن نل يل الإلسمية

المسإلٌّامة ون ظيت اال إلقاك مسها في الحقاظ على ملالك األلض والحقاظ على حقلد
األجيار القاكمة في عيش حيا هش مة على هكا الكلهب؟

منهَية البحث:
نحإلت علي از هكه الٌّ ال ة أا أ لن المساهب ال لمية اآلنية
(أ) -المنهج الوصفي التحليلي المؤ س على وصف الظاهش هما هي في

اللاق  ،م الإلشهيل على المسهب الإلحليلي ،والن وم الم للما من مصاكلها ،ومحاولة
هما ًّ
وهيقا لللصلر لى السإلائب المشجل  ،ونما أا هكه الٌّ ال ة ممن الٌّ ال ا
نحليلها ًّ

السظش ة األ ا ية فقٌّ أ إل ين لهكا المسهب تش قة هي ية لحياا مقهل الإلسمية عامة

والإلسمية المسإلٌّامة ياصة ،ونياا مقهلمها في الشؤ ة ا

مية عن طش ق القشا والسسة،

والن ٌّ ا إلق اش موملعة من المصاكل والمشاج اا الصلة ململي الوح  ،وصلال
لى ض السإلائب المحسية على اال إلق اش القاح
( ) -المنهج المقار

والٌّ ال ة الإلحليلية واال إلسواف.

وقٌّ اعإلمٌّ عليع للملح في المقالوة لين مقهل الإلسمية

المسإلٌّامة في األوظمة اللمقية ونين مقهلمها في الشؤ ة ا
الإلسمية

(ج) -المنهج اّلستردادي :والن عسٌّ الحٌّا
ٌّ الحشب ال المية الااوية وحإلى

مية.

عن المشاحب الإلي مش لها مقهل

هلل مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة ،وهكلن

المشاحب الإلي مش لها مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة مسك هلله.
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حدود البحث :الإلأصيب لمقهل الإلسمية عامة ،والحٌّا

عن واأ مقهل الإلسمية

المسإلٌّامة ونٌّا ة هلله وا إل مالع ،ونأصيب مقهل الإلسمية والإلسمية المسإلٌّامة في الشؤ ة
ا

مية.
خطة البحث:

اآلني
الوح

جا

يتة الوح

ماإلملة على مقٌّمة و

ة مواح

ويانمة على السحل

المقٌّمة وناإلمب على أهمية الوح – أهٌّاف الوح – عدالية الوح – مسهوية
-حٌّوك الوح

 -يتة الوح .
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المبحث األول

بيا مفهوم التنمية ومراح تطوره

المطلب األول :لياا مقهل الإلسمية في اللنة واالصت ح.

المطلب الثاني :الإلتلل الإلال هي لمقهل الإلسمية.
المبحث الثاني

التنمية المستدامة

(المفهوم – النشأة)

المطلب األول :لياا مقهل اال إلٌّامة في اللنة واالصت ح.

المطلب الثاني :هلل مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة ونٌّا ة ا إل مالع.
المبحث الثالث

مفهوم التنمية المستدامة في الرؤية اإلسالمية

المطلب األول :نأصيب مصتلن الإلسمية في المقهل ا

مي.

المطلب الثاني :نأصيب مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل ا
الخََّّاتمََََّّّّة :وناإلمب على أهت السإلائب والإللصيا .
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مي.

المبحث األول
بيا مفهوم التنمية ومراح تطوره

ا المإلإلو لمصتلن الإلسمية الحي أا هكا المصتلن قٌّ عاي ا إلهٌّامع مسك لٌّا ة

السصف الااوي من القشا ال اش ن ،ليحب محب مصتلحا أيشت هاوال عائ ة اال إل مار
ماب مصتلحا (السمل – الإلتلل االقإلصاك ) وغيشها ،وفيما أني حاور الواح

لقا

الضل علي مقهل الإلسمية في اللنة واالصت ح ونياا المشاحب الإلي مش لها المصتلن
لٌّا ة من هلله في ألن يسيا

القشا المامي وما ط أش عليع من نتل ال

حإلى هلل

مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة وهي ليال القصيٌّ.

المطلب األول
بيا مفهوم التنمية في اللغة واّلصطالح

أوّل :معني كلمة (التنمية) في اللغة:

الل اك  ،ومى ا اس أمي وميا أ
ووميًّا ْ
ْا ب
جا في (لسا العر ) ومي السما ب لأ ْ ْ ب ْ ْ ْ
ووما ْ
أ
ار ْو ْم ايال اال ْح أٌّا ْ أْ ْلْف ا إلبع وأْللنإلع،
ْزْاك وهاش ،وأ اْو ْم اي بال الاي ْ ْ
ووم ايإلع ْج ْ الإلب بع ْواميا ،بْق ب
م
توا واهيإلها أ أع (.)1
ووم ايال الس ْال نْ اس أمْية أ ْاا أْلقيال ْعْل اي ْها ْح ْ
ْوبهب ْع اي ْلْف ا إلْ بع ْفْق اٌّ ْو ْم ايإلعْ ،

( -)1لساا ال شب لل مة ألي القضب جمار الٌّان محمٌّ لن مدش لن مسظلل ( 711ه) ش،356 – 353
طو ة كال صاكل – ليشو  ،التو ة الاالاة (1414ه).
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وو بمًّلا زاك وهاش ،بقار وما الللي،
وفي (المعَم الوسيط) وما الاي ْوما  ،ب
و(ومي) الاي ْ أو الحٌّا ْ نسمية أوماه (.)1
ْ

إذ وفي ضو ما سبق :مدن القلر أا هلمة (الإلسمية) نٌّول في اللنة حلر

م اوي السما والل اك والكاش والمضاعقة والنقاي الاي من مداوع لى مداا يش.
 ثانيا :معني كلمة (التنمية) في اّلصطالح:حي

المإلأمب في مقهل (الإلسمية) وٌّ أا هكا المقهل قٌّ لشز لٌّا ة في عالت االقإلصاك

ا إلهٌّ للٌّاللة علي عملية حٌّاط موملعة من الإلني اش

الوكل ة في موإلم

م ين ،لهٌّف كساب الن الموإلم القٌّل علي الإلتلل الكاني المسإلمش م ٌّر ضمن
الإلحسن المإللااٌّ في ولعية الحيا لكب أفشاكه (.)2

وقٌّ النو مقهل الإلسمية ٌّ مقاهيت أيشت ماالهة لع ماب مقاهيت الإلقٌّ والشقي

والإلتلل والل اك والسمل ،قلر (د /إبراهيم أحمد عمر) في هإلا ع (فلسفة التنمية رؤية

إسالمية) والم سي الاائ لمقهل الإلسمية هل الل اك والسمل ،وفي مواال
( - )1الم وت الل ي

ا واا ا

موم اللنة ال شنية ش  ،956طو ة مدإلوة الاشود الٌّولية – القاهش  ،التو ة ال اش ة

. 2004
( -)2الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق والمأملر ش 18حٌّ

صٌّا ال

لسلة وحل موإلم الم شفة

– لسلة صٌّلها مشهل االوإلا ا ع مي – جام ة الملن عحٌّ ال ل ل – جٌّ  -المملكة ال شنية الس لك ة،
ا صٌّال الحاك عاش 1427ه.
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الصساعية وال مشاوية وا قإلصاك ة والللاعية ياصة ب حش عسع األعيا المإلحققة وإليوة
لأليك ع ،فالإلسمية ن سي مصاو نقا  ،وطشقا نب حٌّ ،وعمائش نبحسي ،وماال بسإلامش" (.)1
وعشفها االقإلصاك

األمش دي (جيرالد ماير) أوها عملية الكاك ي لها الٌّيب

القلمي الحقيقي للٌّولة ي ر مٌّ زمسية م يسة (.)2

وجا في قاموس التنمية الإلسمية هي السمل زائٌّ الإلنييش ،والإلنييش لٌّوله

اجإلماعي و قافي وهكلن اقإلصاك  ،وهل هيقي مالما هل همي ،وال لٌّ أا دلا المقهل
األ ا ي هل ولعية حيا السا
فالتنمية إذ

المحسسة"(.)3

نماب النقا الموإلم واالوإلقار ع من وم ما الال لى وم

أعلى عن طش ق ا إلن ر جمي ا مداوا

( - )1فلسقة الإلسمية لؤ ة

المإلاحة اال إلن ر األماب.

مية ك /لشاهيت أحمٌّ عمش ش ،15طو ة الم هٌّ ال المي للقكش ا

مي ،التو ة

الااوية 1413ه. 1992 /
( – )2الإلسمية االقإلصاك ة جيشالٌّ مااش -لونش لللٌّا ،نشجمة

ماعيب صحش عحٌّ

ش ،18طو ة مدإلوة

لحساا – ليشو . 1965
( -)3قامل

الإلسمية (كليب لي الم شفة اعإلوالها قل ) فللقواوب اكس ،نشجمة أحمٌّ محملك ش ،30طو ة الهيئة

المصش ة ال امة للكإلاب  -مدإلوة األ ش . 2009
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المطلب الثاني
التطور التاريخي لمفهوم التنمية

لشز مصتلن (الإلسمية) علي الساحة المحلية وال المية عقب الحشب ال المية

الااوية ( ) 1945 – 1939وحصلر م ظت كور ال الت الاال

على ا إلق لها السيا ي،

وقٌّ مش هكا المصتلن ٌّ مشاحب من الإلتلل مسك لٌّا ة هلله وحإلي المسا هكا ،فقي

أولى مشاحب هلله هاا سي الٌّلجة األولى (الإلسمية االقإلصاك ة) الإلي نؤك لٌّولها

لى (نسمية اجإلماعية عاملة) ،ت نتلل المصتلن بليتلق على (الإلسمية المسإلقلة) وفي
األييش هش مصتلن (الإلسمية المسإلٌّامة).
أوّل :التنمية اّلقتصادية لهل مقهل الإلسمية في لٌّا ة

االقإلصاك وما اإلحقق فيع من نهلف أو ومل ،فقي ال قٌّان ال اش

هلله على الواوب

والهامس من القشا

المامي هاوال الإلسمية ن حش عن ز اك مسإلل كيب األفشاك ومسإللت الٌّيب اللطسي

للٌّولة ،وهاا القكش الإلسمل

وكا :اسظش لى مصتلن الإلسمية علي أوها نماب السمل

االقإلصاك السش  ،ا عشفال الإلسمية أوها الل اك السش ة والمسإلمش في مسإلل الٌّيب

القشك عحش اللمن ( ،)1وأوها هي ال ملية الإلي الكاك للا إلتها الٌّيب القلمي الحقيقي

( - )1الإلسمية في عالت مإلنيش لؤ ة

مية (ك ال ة في مقهل الإلسمية ومؤعشانها) ك /لشاهيت القيسل ش،13

طو ة كال الاشود – القاهش  ،التو ة الااوية 1422ه. 2001 /
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()1
وع لشفال أ ضا أوها الل اك الإلي نت أش
للسظا االقإلصاك ي ر فإلش زمسية طل لة  ،ب
علي السانب القلمي من ل ويٌّما في فإلش زمسية م يسة (.)2

ويالحظ في التعريفات السابقة :نشهيلها علي الواوب االقإلصاك

من واحية

ز اك ا وإلا والٌّيب القلمي كوا الإلتشد لكي ية نلز ع على أفشاك الموإلم لإلحقيق
ال ٌّالة والمساوا وعمل السق  ،أ أوها نسظش لى الإلسمية على أوها موشك عواي اقإلصاك
حال كوا الإلتشد أل

اعإلوا ال

أيشت ميمية أو اجإلماعية ،من هسا أمحال الحاجة

ما ة لى ا إلسواف مؤعش يش مدن االعإلماك عليع في نحٌّاٌّ مقهل الإلسمية ،م مشاعا

أا اإلمب المؤعش الوٌّاٌّ على قٌّل هحيش من المحإلل ا وساوي والقيمي ،فظهش مصتلن

الإلسمية الااملة.

ثانيا :التنمية الشاملة م وها ة ال قٌّ الساك

ونٌّا ة ال قٌّ السا

من القشا

المامي أميل لي مصتلن الإلسمية مصتلن يش وهل الاملر ،وأصوحال الإلسمية

وكا :نب شف الإلسمية الااملة ،أ الإلي نامب جمي جلاوب حيا االوساا ،ونبنتي
مهإللف أ اك الموإلم  ،فقٌّ أيك عملية الإلسمية في طيانها أ اكا اجإلماعية هاا أ ا ها
( - )1فلسقة الإلسمية لؤ ة

مية ك /لشاهيت أحمٌّ عمش ش ،15طو ة الم هٌّ ال المي للقكش ا

مي ،التو ة

الااوية 1413ه. 1992 /
( – )2المسهب الإلسمل الحٌّاب في االقإلصاك ا

مي (ك ال ة للمقاهيت واألهٌّاف واألولل ا

ونحليب لأللهاا

والسيا ا ) أ.ك /صالن صالحي ش ،88طو ة كال القوش للساش والإللز  ،القاهش  ،التو ة األولي . 2006
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القضا علي ال مساوا في الإللز  ،ونحلر مقهل الإلسمية من موشك االهإلما السمل
االقإلصاك

لي االهإلما أ ضا ال ٌّالة في نلز الٌّيب ،وال مب علي زالة الققش،

ومحالنة الوتالة ،أو م سي يش وقب ا وساا لي مسإلل أفضب سإلتي م ع نحقيق
عواي حاجانع األ ا ية ال قلية والشوحية ( ،)1وأصوحال الإلسمية الااملة ال نقإلصش فق

وع لأشفال
علي الو ٌّ االقإلصاك ولكن نس ي أ ضا لإلحقيق جمي أ اك الموإلم الا ة ،ب
الإلسمية الااملة أوها هي الن الوهٌّ المسظت الاامب المإلكامب الك نحكلع الٌّولة لإلحش ن
وا إلامال هافة ملالكها ا وساوية ،واالقإلصاك ة ،واالجإلماعية من أجب ملاجهة جمي

ولاحي الإلهلف ،والقضا عليع (.)2

وعلى الشغت من أا مقهل الإلسمية الااملة ا إلتاي م الوة قصلل مقهل الإلسمية

مقإلصش على الو ٌّ االقإلصاك الوحال كوا مشاعا أل
ا
األور الك هاا

أ اك أيشت،

ال أوع لت سإلت نواوز القصلل الونشافي ،فظب مقهل الإلسمية حمب كالال

نوقية

للسملا النشني في الإلسمية ،ومن ت لشز الحاجة لي فن االلنواف م السملا النشني،
( – )1الم للما

والإلسمية الااملة لشاهيت أحمٌّ المهٌّو ش 49مولة هلية اآلكاب والإلشنية – جام ة قال لوس –

لسنال – ليحيا  /ال ٌّك / 18 – 17سة . 1989
( – )2فلسقة الإلسمية الااملة والإلشنية لؤ ة ل يلنشنل ة أ.ك/علي عمش فؤاك الكاعف  /3ش  ،6المؤنمش ال لمي
األور لكلية الإلشنية القاهش جام ة األزهش سلاا(نلجيع حلط الوام ا ا
في القإلش من  19-18فحشااش . 2007
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مية في يٌّمة قضا ا األمة) المس قٌّ

وتعاك االعإلوال لي عملية الإلسمية ه ملية عاملة نإلسق م طالها الونشافي ،ومحيتها
االجإلماعي والاقافي والحضال  ،فظهش مقهل الإلسمية المسإلقلة (.)1

ثالثا :التنمية المستقلة لشز هكا المقهل همحاولة ال واك ا إلشانيوية جٌّاٌّ

للإلسمية نستلق من االعإلماك علي الكا  ،والهشو من نوقية الٌّور النشنية ،والإلحلب من

القيلك الإلي هاوال نقشمها للسيتش علي الٌّور السامية ،حي
النشنية ملية فن ونشهيب لموإلم ا

قامال عٌّك من الٌّور

الٌّور السامية الصلل الإلي نحقق مصالحها هي،

كوا أكوي اعإلوال لمصالن نلن الٌّور السامية ،ونسا علي هكه اال إلشانيوية الوٌّاٌّ نكلا
الإلسمية لكلن عملية وقب االقإلصاك من حالة الإلشك

لي حالة الإلقٌّ الإلي ال نإلت ال

حٌّوط ننييش جكل وجلهش في أ اليب االوإلا المسإل ملة م م حظة اوحااقها من

( – )1لاج

الإلسمية من مسظلل قشوي ك /فإلن الشحمن عحٌّ

المؤنمش ال المي الك

وظمع المشهل ا

مي األفش قي – الإلا

محمٌّ الصافي ش 21 - 20ح

مسالل في

لوام ة فش قيا ال المية الهشطل – السلكاا

سلاا (القشا الكش ت وكوله في لسا الحضال ا وساوية) في القإلش من 22 – 20محش 1433ه الملافق -15
 17ك سمحش . 2011
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شوف الموإلم ويصلصيانع ،مما
الظشوف المسا وة للموإلم الك

سي ل ت ا إلشانيوية االوما

ادب اإلقق م

س ي لي نحقيقها (.)1

ومن الَدير بالذكر أا المقصلك الهشو من الإلوقية ال

سي ألٌّا الإلقلق

واالو لالية واالوقتاي عن ال الت ،فاالعإلماك علي السقس حمب م سي اال إلق ر ،لكن

كوا وقي مداوية الإل اوا م اآليش ن ،فالإلسمية المسإلقلة اا ال ن سي االو لار عن
ال الت الهالجي ،لب نأ يس ال قا

االقإلصاك ة م ال الت الهالجي اوت قا من

المصالن اللطسية ،وهي ال ن سي االون د علي الكا

والتاقا

والملالك اللطسية وهقا

لب االعإلماك علي المقٌّ ال

ا إلهٌّامها ونسميإلها (.)2

( – )1الإلسمية المسإلٌّامة لؤ ة

مية أمب هسٌّ

الومقية ال لمية للوحلط والٌّ ال ا

اال إلشانيوية المولٌّ( ،)1ال ٌّك (. 2005 )4

الهلاعلي ش ،121مولة الوحلط والٌّ ال ا

اال إلشانيوية،

( – )2الإلسمية المسإلقلة وال ٌّالة االجإلماعية عحٌّ القاكل السيار المولٌّ  / 38ال ٌّك / 437ش،111 – 110
الساعش مشهل ك ال ا

اللحٌّ ال شنية الليل . 2015
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عشفها (د /إسماعي صبري عبدهللا) –
أما عن مفهوم التنمية المستقلة فقٌّ ل
وزير التخطيط األسبق  -أوها ننييش لاك مقصلك حشل ع لنسا من الإلوقية
واال إلن ر وما اشنو

لهما من فقش وجهب ومشض وغيشها من صسلف الحشماا (.)1

وفي ضو ما سبق وتأسيسا عليه مدن نلهي

المقصلك ا إلق لية الإلسمية

مسال
ا
في أا نكلا للصلة ال مب الإلسمل هي المصلحة اللطسية ،وأا نبحٌّك
طوقا ل لاك اللطسية ،وأا نبإلاح للموإلم الحش ة الكاملة في انهاا القشال كوا الشملخ
الإلسمية

أو ا اعاا أل من الضنلف والمصالن الهالجية.

وعلي الشغت من المشاحب والإلتل ال الإلي عهٌّها مقهل الإلسمية مسك لٌّا ة هلله

ال أوع لت سلت من السلحيا

والمآيك في أ من مشاحلع ،وال وواوب الصلاب ا قلسا

أا الوهلك الإلسمل ة أمحال قش سة عٌّك من الكلالط التحيقية ،لٌّليب ن الي عٌّك من
الصيحا

من مهإللف جسوا

األلض نٌّعل لي مشول الحقاظ علي الحيئة وحما ة

األلض من الكلالط التحي ة الإلي ححإلها الوهلك الإلسمل ة ماب قب األوزوا واالحإلوا

الحشال والإلصحش والإلنيش المسايي وغيشها ،األمش الك أك لٌّوله لي لشوز مقهل ال
للإلسمية اٌّعل لي مشول الحقاظ علي الحيئة والس ي لي نحقيق ومل اقإلصاك اإل

( – )1الإلسمية المسإلقلة محاولة لإلحٌّاٌّ مقهل موهب

ماعيب صحش عحٌّ

اللحٌّ ال شنية وجام ة األمت المإلحٌّ ك سمحش . 1983
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ش ،205الساعش مشهل ك ال ا

م قٌّ ال

الحيئة ،وا إلهٌّا الملالك التحيقية تش قة عق وية ،وال مب علي ا إلٌّامإلها،

حقا ا علي مإلتلوا

األجيار القاكمة وهل ما بعشف لد(مقهل الإلسمية المسإلٌّامة).

المبحث الثاني

التنمية المستدامة (المفهوم – النشأة)

الإلي عهٌّها القكش الإلسمل الحٌّا  ،و ٌّ

نب ٌّ الإلسمية المسإلٌّامة من أهت الإلتل ال
مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة من ألشز المصتلحا

الإلي أميقال لي أكليا

الإلسمية

ي ر ال قلك األييش  ،ياصة وأا هكا السلي من أولاي الإلسمية اشنو النواطا و يقا اللعي

المإللااٌّ از ع قة ا وساا الحيئة المحيتة ع ،وهي ية الحقاظ عليها ،وال مب علي
ا إلٌّامة ملالكها ،ومن ي ر هكا الموح

يإل شض الواح

لحياا مقهل الإلسمية

المسإلٌّامة في اللنة واالصت ح ،ونياا المشاحب الإلي مش لها مقهل الإلسمية المسإلٌّ مة

مسك واأنع لى اآلا.

المطلب األول
بيا مفهوم اّلستدامة في اللغة واّلصطالح

مفهوم اّلستدامة في اللغة:

(كا ْ ) وماك األلف والسين والإلا ن سي التلب ،ا إلٌّا
اال إلٌّامة من الق ب ْ
أ طلب كوا  ،وا إلٌّا الاي أ طلب كوامع ،والملا وة عليع ،والإلأوي فيع.
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أ أ
وم بع
يب ْ
ٌّام بع نأْوى فيعْ ،وأق ْ
طْل ْب ْ
ام بع ،وأ اْك ْ
كو ْ
ْكام بع وا ا إلْ ْ
جا في (لسا العر ) أ ْ
يع ،والمٌّاومة على األْمش الملا وة علي أع (.)1
ْك ْكلأن ،وا إلٌّمال األْمش أاا نأْويال أف أ
ب ْ ب ْْ
ْ ا ْْ ا ب
ا بْ ْ ْ ب ْ ْا
ا
جا في (المعَم الوسيط) (كاو ) عْلي أع وا ب ،والاي طلب كوامع ونأوى أف أ
يع،
ْا
ْْ
ْ ا
ْوبْقار ا إلٌّا الا اي طلب ْكْوامع ونأوى أف أيعْ ،و ااألْمش نشفق أف أيع ونمهب (.)2

مفهوم اّلستدامة في اّلصطالح:
اشج

مصتلن (اال إلٌّامة)

لي اللنة ال نيسية القٌّ مة ون سي (الحقاظ

واالحإلقاظ الاي وصياوة ا إلهٌّامع ل قا عليع) ،ونشج أصلر المصتلن لى
القشوين الاامن عاش والإلا

األ ا

عاش عسٌّ ا إلهٌّا الكلمة في النا ا

األلماوية ،ا هاا

ال إلهٌّا المصتلن من قحب األلماا هل المسظلل التل ب األجب وسحيا في كال

النا ا "( ،)3و شت الو ض نحٌّاٌّ مقهل اال إلٌّامة الك

هش هإلشجمة للنة ا ووليل ة

( -)1لساا ال شب اللن مسظلل ( 711ه)  / 12ش .213
( - )2الم وت الل ي

موم اللنة ال شنية ش .305

( – )3نتلل مقهل الإلسمية المسإلٌّامة وأ اكه ووإلائوع في مصش أ.ك /محمٌّ فإلحي عحٌّ النسي ش ،407المولة
ال لمية ل قإلصاك والإلوال  -جام ة عين عمس المولٌّ ( ،)50ال ٌّك(. 2020 )2
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( )Sustaunabilityفي م سي الحقاظ على الحيئة وصياوإلها ادب مإللاصب و إلحٌّك
غالوا السسوة للقإلش اللمسية الم يسة أ

السسين والقشوا ()1

وع لشفال اال إلٌّامة أا وإلش :لألجيار القاكمة وقس القشش الإلي حصلسا عليها
ب
ا لت دن أكاش مسها ()2
عشفها د /خالد مصطفي قاسم في هإلا ع (إدارة البيئة
 ،وقٌّ ل

والتنمية المستدامة في ظ العولمة) أوها هي الإلي نلحي احإلياجا

الحامش ،كوا

( – )1الإلسمية المسإلٌّامة من ي ر الو ٌّ الحيئي  ،عٌّاك وسيمة عقلا – اعشاف األ إلااه ححيوع م اش
مكهش نهش لسيب عهاك ما إلش الحقلد نهص

ش20

قاولا المؤ سة والإلسمية المسإلٌّامة  -هلية الحقلد وال لل

السيا ية – جام ة عحٌّ الحميٌّ لن اك س . 2018 / 2017
( - )2أ اك الإلسمية المسإلٌّامة م ك ال ة للو ٌّ الحيئي في االقإلصاك المصش

محمٌّ زهي علي السيٌّ ش ،21ل الة

ماجسإليش(غيش مسالل ) ،هلية االقإلصاك وال لل السيا ية ،قست االقإلصاك ،جام ة القاهش  -مصش . 2000
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ا ي ر قٌّ ال
الإل ش قا

األجيار القاكمة علي نلحية احإلياجانها ( ،)1لي جاوب عٌّك من

األيش لمصتلن اال إلٌّامة (.)2

إذ وفي ضو التعريفات السابقة مدن القلر أا مصتلن اال إلٌّامة اٌّول

حلر الإلحدت في ا إل مار الملالك لإللحية احإلياجا

الحامش م المحافظة علي مقٌّ ال

األجيار القاكمة والملا وة علي صياوإلها ،و مدن نلهي

مقهل اال إلٌّامة في ا كال

الشعيٌّ والمسئللة للحيئة وللملالك الحيئية التحيقية ،أو الإللازا في ا إل مار الملالك وفي
ا إلي اب السقا ا .

( - )1كال الحيئة والإلسمية المسإلٌّامة في ب ال للمة ك /يالٌّ مصتقي قا ت ش ،20طو ة جام ة الٌّور ال شنية
– مصش . 2007
( – )2للمل ٌّ حلر عٌّك من الإل ش قا االصت حية ل

إلٌّامة لاج

الإلسمية المسإلٌّامة(المقهل والمدلوا ومؤع اش

القيا ) علي ز ٌّ اللعحي و يشوا ش ،242 – 240حللية هلية اآلكاب  -جام ة عين عمس ،المولٌّ ()37
حإلمحش . 2009
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المطلب الثاني
ظهور مصطلح التنمية المستدامة وُداية استعماله

لٌّأ ا إل مار مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في األكب الإلسمل الم اصش صلل

كحيش  ،وأصون ال الت اليل علي قساعة أا الإلسمية المسإلٌّامة هي السحيب اللحيٌّ لضماا
الحصلر علي مقلما

الموإلم ا

الحيا في الحامش والمسإلقحب ،وهي التش ق األماب لإلقٌّ

ونأمين احإلياجا

األفشاك ،ياصة وأا وم اال إلٌّامة اإل امب م األواتة

االقإلصاك ة الإلي نهٌّف للسمل وز اك الٌّيب من واحية ،وتج اش ا

المحافظة علي الحيئة

والملالك التحيقية وا إلٌّامإلها من واحية أيش .
ومما تَدر اإلشارة إليه أا مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة اوي من الإللاحت الاٌّاٌّ

في الإل ش ل والم اا ،فهسا :أكاش من  60ن ش ل لهكا السلي من الإلسمية ( ،)1ومن ت أصوحال
المادلة ليسال في غياب الإل ش قا

االصت حية وتوما في ن ٌّكها ونسلعها.

وقد برز مفهوم التنمية المستدامة أول ما برز ي ر مؤنمش ا إلكهللت –

عاصمة السل ٌّ  -حلر الحيئة االوساوية في القإلش من  16 – 5الويل عا ، 1972

( – )1الإلسمية المسإلٌّ مة ك ال ة وظش ة في المقهل والمحإللت ماجٌّ ألل زو – عاماا غسيت ش  ،156الساعش
مولة المسال  ،المولٌّ  ،12ال ٌّك ( )1سة . 2006
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حضلل ممالل  113كولة من ليسها  13كولة عشنية ( ،)1وقٌّ ولقاال في هكا المؤنمش

للمش األولي القضا ا الحيئية وع قإلها للاق الققش وغياب الإلسمية في ال الت ،وقٌّ أعال
و ائق الملنمش لي مشول وم االعإلوا ال

الحيئية ممن السيا ا

الإلسمل ة ،وتلي

مشول ا إلهٌّا الملالك التحيقية أ للب ضمن قا ها وا إلمشالها لألجيار القاكمة

(.)2

ومن الَدير بالذكر أا مقهل الإلسمية المسإلٌّامة قٌّ ب ي ر عقٌّ السو يسيا

غامض ومقإلصش علي السٌّوا

ال لمية المنلقة الإلي هاوال نحاور أا نوٌّ ن ش قا مقحلال

لهكا المقهل  ،وفي عا  1981صٌّل نقش ش االنحاك ال المي للمحافظة علي الحيئة نحال
عسلاا (اال إلشانيويا الٌّولية للمحافظة علي الحيئة) ،وفي هكا الإلقش ش نت وم ن ش ل

محٌّك للإلسمية المسإلٌّامة ونت أ ضا نلمين أهت مقلمانها وعشوطها ،وهما جا في الإلقش ش

( – )1الإلسمية المسإلٌّامة مساقاة المقهل  -لؤ ة مسإلقحلية مالن عحٌّ

محمٌّ المهٌّ

اآلكاب – جام ة طشاللس – ليحيا  -ال ٌّك( )12سة . 2009
( – )2لاج الإلسمية المسإلٌّامة وال قة لين الحيئة والإلسمية عحٌّ الهالق عحٌّ
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ش.94

ش ،192مولة هلية

فإ التنمية المستدامة هي الس ي الٌّائت لإلتل ش ولعية الحيا االوساوية م األيك
االعإلوال قٌّ ال وامداوا

حإلضن الحيا (.)1

السظا الحيئي الك

وقٌّ وجٌّ مقهل الإلسمية المسإلٌّامة أكحش سٌّ لع في عا 1987

فقي 27

ألش ب  1987قٌّمال اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية  -الم شوفة لد(لوسة لشووٌّالوٌّ) (-)2
نقش شها نحال عسلاا (مستقبلنا المشترك)( ،)3ونإلضمن الإلقش ش فص هام عن الإلسمية

القاللة ل

إلمشال من كوا مشل ليئي ،محيسا أا الإلسمية القاللة ل

ا وساوية الإلي نسإلويب الحإلياجا
اللفا احإلياجانها
( – )1لاج

ك ال ا

إلمشال هي السااطا

الحامش كوا ا ي ر قٌّل األجيار القاكمة على

(.)4

في الإلسمية ال شنية اللاق واآلفاد

ليماا الش اعي و يشوا ش ،239مشهل ك ال ا

اللحٌّ

ال شنية – لسلة هإلب المسإلقحب ال شني ( – )13ليشو – لحساا ،التو ة االولي ب  /أغستس . 1998
( – )2بعشفال هكه اللوسة ا ت لوسة لشووٌّالوٌّ وسوة لي ا ت لئيس اللوسة وهل لئيس وز ال السشو ب غشو هاللت
لشووٌّالوٌّ.
( – )3لاج

مسإلقحلسا الماإلش :عٌّاك اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية ،نشجمة محمٌّ هامب عالف ،مشاج ة ك /علي

حسين حوا  ،لسلة عالت الم شفة – لسلة عهش ة صٌّلها المولس اللطسي للاقافة والقسلا واآلكاب -الكل ال،
ال ٌّك ( )142أكإللنش . 1989
( – )4الإلسمية المسإلٌّامة مساقاة المقهل  -لؤ ة مسإلقحلية مالن عحٌّ
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محمٌّ المهٌّ ش.195

و إلحش صٌّول نقش ش (مسإلقحلسا الماإلش ):ماا ة اللالك الحقيقية لمقهل الإلسمية
المسإلٌّامة ،ياصة وأا هكا الإلقش ش قٌّ أعلن في سا اه أا الإلسمية المسإلٌّامة قضية أي مية
وعشفال التنمية المستدامة من ي ر ما ولك
وتوساوية قٌّل ما هي قضية نسمل ة ونيئية ،ب
في الإلقش ش أوها نلن الإلسمية الإلي نلحي حاجا

الحامش كوا المساومة على قٌّل

األجيار المقحلة في نلحية حاجانهت (.)1

ونسا علي صٌّول نقش ش لوسة لشووٌّالا –السالق -عا  1989فقٌّ قشل

الومقية ال امة لألمت المإلحٌّ عقٌّ مؤنمش للإلسمية المسإلٌّامة في الحشاز ب  ، 1992وفي

مٌّاسة ل لك جاويشو الحشاز لية ونحٌّاٌّا في القإلش من  4- 3الويل عا  1992او قٌّ
مؤنمش األلض والم شوف لد(قمة األلض األور) ( ،)2وقٌّ يش هكا المؤنمش موملعة
من الل ائق القاولوية نمالال في ع ا (ل ل) والك

الإلسمية المسإلٌّامة ،وقٌّ و

نضمن  28محٌّأ لهل فيها علي

المحٌّأ الاال من االع ا على أوع اإللجب عمار الحق في

( – )1مسإلقحلسا الماإلش :عٌّاك اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية ،نشجمة محمٌّ هامب عالف ،مشاج ة ك /علي حسين
حوا ش .69
( – )2هسا :مؤنمش قمة األلض الااوي بعقٌّ في مٌّاسة جلهاوسحيش وسلب أفش قيا عا  2002وقٌّ واقش هكا
المؤنمش أ ضا مشول الحٌّ من فقٌّاا الملالك التحيقية.
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الإلسمية حإلي نقي ادب مسصف االحإلياجا
(.)1

ا ومائية والحيئية لألجيا الحالية والمقحلة

وأ ما هاا أصب هكا المقهل ونال خ مي كه فنا الإلسمية المسإلٌّامة اآلا قٌّ

أصوحال وا ة الإلٌّاور ومإل ٌّك اال إلهٌّاما والمضامين المهإللقة ،ومن هكه الإل ش قا
لمقهل الإلسمية المسإلٌّامة ما الي

عشف (قاموس ويبستر  )Websterهكه الإلسمية على أوها (نلن الإلسمية الإلي
ل
نسإلهٌّ الملالك التحيقية كوا أا نسمن ا إلسلافها أو نٌّميشها جلئيًّا أو هليًّا) ،وعشفها
(وليم روكلز هاوس  )W.Ruckelshausمدير حماية البيئة األمريُية على أوها
(نلن ال ملية الإلي نقش ضشول نحقيق ومل اقإلصاك اإل

م قٌّ ال الحيئة والن من

مستلق أا الإلسمية االقإلصاك ة والمحافظة على الحيئة هما عمليا

مإلساقضة (.)2

( – )1الإلسمية المسإلٌّامة فشاحإليع همار ش ،281مولة األ إلاا الواح

للٌّ ال ا

مإلكاملة وليسال

القاولوية والسيا ية – هلية

الحقلد وال لل السيا ية – جام ة محمٌّ للمياف – الولائش ال ٌّك ( )11حإلمحش . 2018
(– )2الإلسمية المسإلٌّ مة ك ال ة وظش ة في المقهل والمحإللت ماجٌّ ألل زو – عاماا غسيت ش156
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وعشفها البروفيسور(إدوارد بارُر) -األستاذ بقسم اّلقتصاد بَامعة وّلية
ل
كولورادو وُاحث أول في كلية اّلستدامة البيئية العالمية وهل أور من ا إلهٌّ ن حيش

الإلسمية المسإلٌّامة  -أوها

السااف االقإلصاك

الك

اؤك

لى االلنقاي الشفاهية

االجإلماعية م اكحش قٌّل من الحشش على الملالك التحيقية المإلاحة ونأقب قٌّل ممدن
من ا مشال وا

ا

للحيئية ( ،)1فهل اش أا الإلسمية المسإلٌّامة هي الإلسمية الإلي

نحقق الإللازا لين السظا الحيئي واالقإلصاك واالجإلماعي ونساهت في نحقيق أقصي قٌّل

من السمل وااللنقا في هب وظا من هكه األوظمة الا ة ،كوا أا اؤ ش الإلتلل في أ
وظا

لوا علي األوظمة األيشت (.)2

وجا في (معَم مصطلحات البيئة والتنمية المستدامة) في ن ش ل الإلسمية

المسإلٌّامة هي أ للب في نحقيق الإلسمية سلكع للٌّ أو موملعة وساوية حي

( - )1الإلسمية المسإلٌّ مة وال قة لين الحيئة والإلسمية عحٌّ الهالق عحٌّ
( ،)15ال ٌّك لقت ( – )167الساعش مشهل ك ال ا

ش ،98مولة المسإلقحب ال شني المولٌّ

اللحٌّ ال شنية اسااش . 1993

( – )2الإلسمية المسإلٌّ مة وال قة لين الحيئة والإلسمية عحٌّ الهالق عحٌّ
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نإلت

ش.97

اال إلوا ة لحاجيا

األجيار الحالية كوا المس قٌّ ال

األجيار المقحلة علي نلحية

حاجيانها هي هكلن (.)1
وفي حٌّااع عن الإلسمية المسإلٌّامة قلر د /أسامة أمين الخولي ولنما هاا

الإل ش ل األكاش وملحا هل أا الإلسمية المسإلٌّامة هي الإلسمية الإلي نأيك في االعإلوال

القيلك الا ة الشئيسية الإلي نقشمها الحيئة علي جهٌّ الإلسمية ،أال وهي عٌّ الإلحكاش في
ا إلهٌّا الملالك الساموة ،وااللإل ال في ا إلهٌّا الملالك المإلوٌّك حٌّوك قٌّلنها علي

نوٌّاٌّ وقسها ،وعٌّ نواوز قٌّل الحيئة علي هضت ما القيع فيها جهٌّ الإلسمية من مهلقا

( ،)2لى غيش الن من الإل ش قا

( - )1مصتلحا

االصت حية (.)3

الحيئة والإلسمية المسإلٌّامة (م وت عشني – فشوساو ) ش 21هإلا ة الٌّولة المدلقة الما والحيئة

– المملكة المنشنية (لٌّوا نال خ).
( – )2الحيئة وقضا ا الإلسمية والإلصسي

ك /أ امة الهللي – نقٌّ ت ك /مصتقي طلوة ش ،174 – 173لسلة

عالت الم شفة – لسلة عهش ة صٌّلها المولس اللطسي للاقافة والقسلا واآلكاب -الكل ال ،ال ٌّك( – )285جماك
اآليش 1423ه /حإلمحش . 2002
( – )3للمل ٌّ حلر عٌّك من الإل ش قا

االصت حية للإلسمية المسإلٌّامة لاج

ومؤع اش القيا ) علي ز ٌّ اللعحي و يشوا ش.248 – 247
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الإلسمية المسإلٌّامة(المقهل والمدلوا

وفي ضو التعريفات اّلصطالحية السابقة ولحي أا القا ت الماإلش :لين هب

هكه الإل ش قا  ،هل نلحية حاجا

الويب الحامش كوا المسا

حقلد األجيار القاكمة،

و إلحقق الن لإلشعيٌّ ا إله  :الملالك التحيقية واال إلهٌّا األماب لها ،والمحافظة عليها

وعٌّ ا إلسلافها.
"وأ ا

يقول د /مصطفي كمال طلبه – المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
إلمشال عشف اس

مقهل الإلسمية القاللة ل

لي نقليب امداوية المحافظة علي مسإلل ا

علي أال نؤك الممال ا

الحالية

المقياة أو نحسيسها في المسإلقحب ،ونم سي

يش اسوني اكال السظت االقإلصاك ة هيما نحافي علي قاعٌّ الملالك والحيئة أو نحسيسها

حإلي نإلمدن األجيار المقحلة من أا نقيش حيا هش مة أ ضا أو أفضب (.)1

أبعاد التنمية المستدامة

نهٌّف الإلسمية المسإلٌّامة لي الإللافق والإلكامب لين الحيئة والإلسمية من ي ر

أ اك ،ونالإلالي فهي نسمية

ة

ية األ اك مإل اش تة مإلكاملة ومإلٌّايلة في طال نقاعب

اإلست الضو والإلسظيش و مدن لياوها في اآلني

( – )1وقاا هلهحسا الإلحٌّ ا ...واآلمار ك /مصتقي همار طلوة ش ،279مشهل ك ال ا اللحٌّ ال شنية – ليشو
– لحساا ،التو ة األولي ك سمحش . 1992
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البعد اّلقتصادي:

ماب ال سصش االقإلصاك أحٌّ الشهائل األ ا ية في عملية الإلسمية المسإلٌّامة،

و قضي للناك لفاه الموإلم لي أقصي حٌّ ،والقضا علي الققش من ي ر ا إلن ر
الملالك علي السحل ال ق وي دقا

( ،)1لب مدن القلر أا الإلسمية المسإلٌّامة في

أصب واأنها هي وإلا الإلكامب لين علت االقإلصاك وعلت الحيئة.
البعد اّلجتماعي:

نحقيق الإلكافب والإللافق االجإلماعي لٌّ

أفشاك الموإلم

بقصٌّ لهكا الو ٌّ
ونالإل اوا والإلكامب م وظت الموإلم األيش  ،ما دقب نحقيق ال ٌّالة االجإلماعية م

االحإلقاظ دشامة ا وساا (.)2

( – )1لاج لإلل

الإلسمية المسإلٌّامة في الحلٌّاا ال شنية لين السظش ة والإلتحيق ك /قاكل محمٌّ التاهش ش،78

طو ة مدإلوة حسن ال صش ة – ليشو – لحساا . 2013
( – )2لاج

الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق والمأملر جام ة الملن عحٌّ ال ل ل ش 21لسلة

وحل موإلم الم شفة – نصٌّل عن مشهل ا وإلا ا ع مي – جٌّ – الس لك ة االصٌّال الحاك عاش . 2013
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البعد البيئي:

الل

أو الموار المداوي الك

قيش فيع ا وساا ما

نب شف الحيئة أوها
اإلضمن من لاهش طحيقية وناش ة اإلأ ش لها و ؤ ش فيها ،و سإلمٌّ مسها مقلما

من غكا وهسا وكوا ومأو و مال فيها ع قإلع م من لاه (.)1

حيانع

ويمُن القول بأ  :الو ٌّ الحيئي هل السحب المواعش في هلل وم جٌّاٌّ من
كيلر الو ٌّ الحيئي في موار االقإلصاك لي

أوماف الإلسمية وهل وم اال إلٌّامة فقٌّ أك

ننييش مقهل الإلسمية االقإلصاك ة من موشك الل اك في ا إلن ر الملالك االقإلصاك ة الساكل

العواي الحاجا ا وساوية المإل ٌّك والمإلوٌّك لي هلل مقهل الإلسمية المسإلٌّامة (.)2
على

إذ وفي ضو ما سبق وتأسيسا عليه فنا عملية الإلسمية المسإلٌّامة نشنكل
ة أ اك وال مدن اال إلنسا عن واحٌّ مسها ،فهكه األ اك الا ة مإلكاملة

ومإلٌّايلة ،ومن ت فنا نق يب الإلسمية المسإلٌّامة الل نق يب هكه الشهائل واأل اك الا ة

م ا على قٌّ المساوا .

( – )1ال الت اال

مي والإلسمية المسإلٌّامة الهصلصيا

والاقافة (اال سيسدل)  -و ائق المؤنمش اال

والإلحٌّ ا

وااللإللاما

المسظمة ا

مي األور للزال الحيئة ،ك ال ة (ال الت ا

مية للإلشنية وال لل
مي ونحٌّ ا

الإلسمية

المسإلٌّامة) ش ،98جٌّ – الس لك ة  ، 2002 /6 / 12-10الساعش مسظمة اال سيسدل – الشناف – المنشب.
( – )2لاج

الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق والمأملر ش.22
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المبحث الثالث
التنمية المستدامة في الرؤية اإلسالمية

عن غيشه من الاشائ واألوظمة اللمقية األيش

اإلميل ا

وص حيإلع لكب زماا ومداا ،فا

املليإلع

كان عامب ،امب جمي ولاحي الحيا  ،ولع

مسهب نسمل مسإلقب ومإلميل ،اإلميل ع عن غيشه من المساهب الإلسمل ة اللمقية األيش ،
فالإلسمية في المسهب ا

مي نوم لين ا عواي الماك

الشوحي ،وفيما الي اإلحٌّط الواح

عن ملقف ا

م عٌّ ا ي ر الواوب

من الإلسمية ،ونياا مقهل الإلسمية

المسإلٌّامة في مل القشا الكش ت والسسة السحل ة.

المطلب األول
تأصي مصطلح التنمية في المفهوم اإلسالمي

ال وواوب الصلاب ا قلسا ا الإلسمية في ا

مشب من مشوب الإل حٌّ

الشغت من أا مصتلن
هلل ن الى في األلض اامش لصاحوع ييش الٌّويا واآليش  ،وعلي ب
الإلسمية لت اشك للقظة في القشا الكش ت أو السسة السحل ة ال أا مة مصتلحا أيش
ماالهع لها ع قة و يقة الإلسمية قٌّ ولك

ومسها ما الي (مصتلن اال إله ف،

ومصتلن ا عمال) وفيما الي مل ٌّ من الضل وحل المصتلحين وع قإلهما الإلسمية.
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أوّل :مصطلح اّلستخالف
يلق

ا وساا وميله عن ائش يلقع لس مة ال قب ،و هش لع الكلا ما فيع

لمسق إلع ولإلمديسع من أكا المهمة الإلي ايإلاله

من أجلها ،وهي مهمة اال إله ف في

األلض ،وج ب نحقيقها نحقيقا للنا ة من وجلكه ،وهي نإلضمن مسئللية عظيمة ،نإلماب
في نمدين ا وساا من أماوة األلض وواصية الكلا ،ونسهيشه لع ،ليدلا يٌّا عليع،

مالكا لمقانيحع ،مإلصشفا في عؤووع ،مسإلن ييشانع ،مسقكا فيع لاكنع الإل ميش والإلنييش
والإلشمية والإلتل ش (.)1

وقٌّ ولك مصتلن اال إله ف في القشا الكش ت صيغ مهإللقة مسها (يليقة)،
ك لِلْم ََلئِ َك ِة إِِّن ج ِ
اع ٌل ِِف ْاْل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ (،)2
و(ي ئف) وغيشها قار ن الي َوإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
ِ
سخ َّْرًَن لَهُ ِ
ث
اء َح ْي ُ
الر َ
يح ََتْ ِري ِِب َْم ِره ُر َخ ً
وفي يتا ع لٌّاوك عليع الس قلر ن الي فَ َ
أَصاب﴾ ()3
ف ِِف ْاْل َْر ِ
ض﴾ (.)4
وقار ن الي ُه َو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخ ََلئِ َ
َ َ
( – )1و يقة ا
الاش ة والٌّ ال ا

إله ف في القشا الكش ت كالالنها وأ اكها الحضال ة ك /محمٌّ زلماا ش ،195مولة هلية
ا

مية – جام ة قتش ال ٌّك (. 1998 )16

( – )2لل الوقش جل من اآل ة لقت (.)30
( – )3لل ش جل من اآل ة لقت (.)26
( – )4لل فاطش جل من اآل ة لقت (.)39
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بيا مفهوم اّلستخالف

أ
ف بف ْ ا
ف بف ْ وا م ان بف ْ ما ْج ْ ْل بع ْم ْك ْاو بعْ ،
ويْل ْ
جا في (لسا العر ) ا ا إلْ اهْل ْ
أ
أ
ويْلاقإلبع أْ ضا أ ْاا أج ائ بال ْ ا ٌّْهب ،وا ا إلْ اهلاقإلبع
ار ْيْلْقع أفي ْق ال أمع أي ْفةْ ،
بف ْ وا أ ْاا ْه ْ
اا ْيل ْيقإلْع ،بْق ب
ف أمم ان ْقاحْل بع ،والوم
أْوا ْج ْ لإلبع ْي ْ
الهلأيق بة ال أك ب اس ا
ليقإلي ،وا ا إلْ اهلقع ْج ْ ْل بع ْيلأ ْيقة .و ْ
إلهْل ب

ْي ْ أئفْ ،واال ْو ام ب بيْلْقا " (.)1

ف ف ا ف وا قا األمش عسع ،لما
وجا في (المفردات في غريب القرآ ) ْيْل ْ
م ع وتما ٌّه ،و أ
تما
اله ف بة ل
تما لملنع ،و ل
السيا ة عن النيش لما لنيوة المسلب عسع ،و ل
ل
تما لإلاش ل المسإلهلف ،وعلى هكا اللجع األييش ا إلهلف
ل وله ،و ل

أوليا ه في األلض

(.)2

أ
أ أ
ف ْغ اي ْشهب أ اْو ْ بكل با ْل ٌّْال ْع اس بع
ْص أب الك ْ اهلب ب
يقول (ابن عاشور) ْواال ْهل ْيقةب في ااأل ا
أ
أفي ْع ْم مب ْ ا ْملب بعْ ،واال بم ْشباك أم ْن اال ْهلأ ْيق أة بهْسا أما اال ْم ا ْسى اال ْم ْو أ
از ْو به ْل الك ْاإلْْللى ْع ْم با أش بٌّهب
أ
االمسإلْ اهْل أ
أ أ
أ أ
ض م ٌّْألل اش ْ ا م بب ما بو أش بٌّهب أفي ااأل اْل أ
أ
ض،
ب
با
ْ ْ
ف ما ْب اال ْلهيب ْواال ْلص ألي ،أْ ا ْجاعب في ااأل اْل ب
( – )1لساا ال شب اللن مسظلل ( 711ه)  / 9ش.83
( – )2المقشكا

في غش ب القشا ألل القا ت الحسين لن محمٌّ الم شوف الشاغب األصقهاوى (

٥٠٢هد)،

نحقيق صقلاا عٌّواا الٌّاوك ش ،294طو ة كال القلت  -الٌّال الاامية  -كماق – ليشو  -التو ة األولى
 ١٤١٢ -هد.
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أ أ
أ
يش ااأل اْل أ
ام بع ألإلْ اس أق أيك بم ْشأاك ّللاأ نْ ْ اْلى أم ان نْ ا أم أ
ض أا اأ ال ْها أ أْ او أاال ْل اح أي
ْفاال ْهل ْيقةب ْك ب ْو ْيْلقيإلب بع م ْي ب
ْوْنال أق أ
ين بالأل أإل أع بم ْشْاك ّللاأ نْ ْ اْلى أم ان ْه ْكا اال ْ اْل أت ااأل اْل أم ألي (.)1
عشف ك (عليع الس ) وال إلع فاصتقاهت من ائش
والم سي أا
ن الي ل
يلقع ومسحهت متلق السياك علي الكلا ،لإل ميشه ونسميإلع واعاعة ال ٌّر ع ،والن وفق

أوامشه وحاوع ن الي وتلاكنع وأحدامع ،فاال إله ف هسا م سي السيا ة أو الإلقل ض من
ألك عليع الس

وال إلع ،في كال عئلا الكلا ،فا وساا ليس مالكا للكلا أو

حاكما األصالة وتوما هل حاكت الإلقل ض عن

مهلر
ن الي ،ومن ت فا وساا غيش ل

في أا سيش في الكلا وفق هلاه ،أوتلاكنع الهاصة ،لب ال لٌّ أا نكلا حشهانع و دسانع
وفق أوامش

ن الي ،ونلجيهانع ا لهية ،وهكا هل م سي اال إله ف.

وفي ضو ما تقدم يمُن القول بأ عملية اال إله ف في القشا الكش ت هي

حشهة وساوية والية فاعلة ،كائوة ،مسإلمش  ،ومإلساغمة م

سن األوقس واآلفاد ،س ى

ا وساا من ي لها لى نشمية حيانع الشوحية والهلقية ،ونسهيش هب مظاهش الكلا
القسين ،واالوإلقاي لها ،ونلجيهها لهٌّمإلع ،ويٌّمة لسي جسسع ،لغوة في قامة حضال

( – )1الإلحش ش والإلسل ش (نحش ش الم سى السٌّاٌّ ونسل ش ال قب الوٌّاٌّ من نقسيش الكإلاب المويٌّ) محمٌّ التاهش لن
محمٌّ لن محمٌّ التاهش لن عاعلل الإللوسي (

١٣٩٣هد)

للساش – نلوس  ١٩٨٤هد.
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 / 1ش ،399 - 398الساعش الٌّال الإللوسية

وساوية في ب مسهب ال حلك ة هلل الك نسإلقي م ع مظاهش الهلب واالمتشاب والقلمى

(.)1
اّلستخالف ومصطلح التنمية

نشنو الإلسمية نا ة اللجلك ا وساوي في ا

الإلي هي عواك

وتعمال

المحإلٌّأ والهٌّف والنا ة ههليقة هلل في ألمع ،فإلكلا الإلسمية
األلض ،مإلهك من ا وساا
ْ
لكلن الل يلة المالى لإلحقيق الإلقٌّ واالزكهال الحضال المسالك في عإلى مواال
الحيا  ،م المحافظة في اللقال وقسع على

لحق األماوة الإلي ألى ا وساا ال أا حملها.

مة هلهب األلض من أ

مشال أكا

وُنا علي ما سبق يمُن القول أا ال قة لين مصتلحي اال إله ف

والإلسمية ع قة عمل ويصلش ،ياصة اا أيكوا في الحسواا أا الإلسمية جل من

الل يقة الإلي قل لها ا وساا ههليقة عن

في حقيقإلها –كما حق لياوع -هي نكليل من

ن الي في األلض ،ف ملية اال إله ف
وحاوع ل وساا مواعش مهمة الس ي

في األلض وتعمالها ونسائها ونشقيإلها وفق لاكنع وحاوع لإلإلحقق لكلن ال حلك ة الكاملة

هلل في هكا الكلا ،وال ل ب أا مقهل الإلسمية امب الحسا والسمل والس ي وا عمال في

األلض فحهكا الم سي نكلا الإلسمية جل ال اإلو أل من المهمة المسلطة االوساا لإلحقيق
م سي اال إله ف لي جاوب عحلك ة
( – )1لاج

و يقة ا

ن الى وتعاعة ال ٌّر في األلض.

إله ف في القشا الكش ت ك /محمٌّ زلماا ش .200
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أما اا فهمسا الإلسمية م سى أو

من الولاوب الماك ة فق واعإلحشواها وااف

في جمي السلاحي الماك ة والشوحية والهلقية قل علي ميت وأهٌّاف الموإلم و امب

نحقيق األمالية لشفاهية االوساا في هب هكه األ اك ( ،)1فقي هكه الحالة صون الإلكليل
اال إله ف هل وقسع الإلكليل الإلسمية ونكلا ال قة لين المصتلحين ع قة نشاكف.

وُاإلضافة إلي ماسبق في حي أا ن الي قٌّ لن لين اال إله ف والح
ف ِف اْل َْر ِ
ض ِمن
علي الإلسمية ونين الواوب األيشو في قللع ن الي ُُثَّ َج َعلْنَ ُك ْم َخَلئِ َ
ف تَ ْع َملُو َن﴾ ( ،)2فا وساا مشكه لى ن الي و لف بحا وع على مٌّت
بَ ْع ِد ِه ْم لِنَنظَُر َك ْي َ
امت عع المهمة الإلي يللال ليع ،ومن ت فهي نسمية أي مية لوحية فيها جاوب

ن حٌّ هلل لب ال المين.

ثانيا :مصطلح اإلعمار:

ال ل ب أا عمال األلض النش

اال إله ف الك

والللي والحسا والإلاييٌّ

ٌّ من مقإلضيا

هل مهمة ا وساا في األلض ،وفي الإلأكيٌّ علي هكا الم سي قلر

شأَ ُكم ِم َن ْاْل َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم فِ َيها﴾ ( ،)3فاهلل ن الي قٌّ يلق الكلا وا إلهلف
ن الي ُه َو أَن َ
ض َو ْ
( – )1الإلسمية المسإلٌّامة لؤ ة

مية أمب هسٌّ الهلاعلي ش.123

( – )2لل الوس اآل ة لقت (.)14
( – )3لل هلك جل من اآل ة لقت (.)61
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ا وساا فيع ليقل

مالنع وتعماله وغش ع وزلاعإلع وا إله اش م اكوع وهسلزه واال إلقاك

مسها.

أ
يب
جا في (فتح القدير) ْوا ا إلْ ا ْم ْشبك ات فيها أْ ا ْج ْ ْل بك ات بعم ْالْها ْو ب د ْاو ْهاْ ،وأق ْ
م ْساه أْمشبكت أ أ مالأنها أمن ألْسا أ االمس أ
اك أن ْو ْغ اش أ ااأل اْع ْو أ
ال ( ،)1و قلر (صاحب التحرير
ْ ا ب ْْ ا ْ ْ ْ ا
ْْ
أ
ين ْوالإلا ب لأال بمْواْل ْن أة ْهالأإلي أفي
والتنوير) ْو أاال ا أإل ا ْم بال ا اأ اع ْم بال ،أْ ج ب
الس ب
لك ات عامش سهاْ ،ف ل
ال أْوهت ج لبلا ااألْلض ع أ
ام ْشه أاالأحْسا أ ْواال ْن اش أ ْواللالأي أألْا
ا ْ ْ
ا ا إلْ اوْقى ْوا ا إلْْق ْ
ادْ ،و ْم ا ْسى ا اأ اع ْم أ ب ا ْ ْ
أ
أ
أ
ْالأن ٌّ نْ أم ا أ
لك أم اس بع ْع ام بش ااأل اْل أ
أ
ض (،)2
صْ
ْ بْ ا
يش ل األ اْلض ْحإلى ب لم ْي اال ْح اش بط ع ْم ْال ألْا اال ْماق ب
وجا في (زهرة التفاسير) (وا إلْ مش أ
يها) أ ج لكت ن مشووها فإلسائلا فيها المواوي
كت ف ْ
ا ا ْْ ا
كت) م ساهما الإلكليل لقواكه أا مشوها
والحٌّائق النسا  ،والسين والإلا في هلمة (ا ا إلْ ا ْم ْش ا

(.)3

( – )1فإلن القٌّاش محمٌّ لن علي لن محمٌّ لن عحٌّ

الالهاوي اليمسي( 1250ه)  /2ش ،576طو ة كال

الن هايش – كال الكلت التيب – كماق – ليشو  ،التو ة األولي 1414ه.
( – )2الإلحش ش والإلسل ش محمٌّ التاهش الن عاعلل (

١٣٩٣هد)

 / 12ش ،108الساعش الٌّال الإللوسية

للساش – نلوس  ١٩٨٤هد.
( – )3زهش الإلقا يش محمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف ألي زهش ( ١٣٩٤هد)  / 7ش ،3723
طو ة كال القكش ال شني (لٌّوا نال خ).
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بيا مفهوم اّلعمار

جا في (المصباح المنير) ْع ْم اش ب الٌّ ْال ْع ام اش ْل ْس ايإلب ْهاْ ،و أاال ا بت اال أ ْم ْالب أاال ْك اس أش،
اا ا ا ت لأال بح اس ْي أ
اا (.)1
ْواال ب ام ْش ب
وفي (تاج العروس)
وأْعمشه المداا وا إل مشه أف أ
يع
ْ ا ْا ْْب
اْ
أ
أ
لكت
يها أْ أْا ْا ب
وا ا إلْ ا ْم ْشبكت ف ْ

"عمش أعمال مصٌّل أ
الااوي أة صال أ
صال ْهأايشا،
عامشا،
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ا ْب
ْكت من األ اْل أ
ض
ْج ْ ْل بع ْ ا بم بشهْ ،وأفي الإل اس أل ب به ْل أ اْو ْاأ ب
أ
أ أ
أ
لكت ب بع لم ْالها،
وج ْ ب
في ع ْمالأن ْها وا ا إل اه ْاش أ بق الأنكت م اس ْها ْ

الإل ميش واال إلقاك من يي اش

األلض وما فيها من ملالك و شوا  ،وهل مٌّ الهشاب

أ
واكه أفي األ اْلض ْطلب أم اس بهت ال أ ْم ْالْ أف ْيها (.)2
ا ا إلْ ا ْمش ع ْ

ْوأفي األْ ا
وفي ضو العرض السابق و حي أا مصتلن االعمال اٌّول حلر م اوي

واالفساك.

( – )1المصواح المسيش في غش ب الاشح الكحيش أحمٌّ لن محمٌّ لن علي القيلمي (

وحل  ٧٧٠هد)

/2

ش ،429طو ة المدإلوة ال لمية  -ليشو (لٌّوا نال خ)
( – )2نا ال شو

من جلاهش القامل

الشزاد الحسيسي اللنيٌّ ( ١٢٠٥هد) ،نحقيق
محمٌّ لن عحٌّ ل
محمٌّ لن ل
ل

موملعة من المحققين  / 13ش ،129طو ة كال الهٌّا ة (لٌّوا نال خ).
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اإلعمار ومصطلح التنمية:
ولك

نح

في القشا الكش ت والسسة السحل ة المتهش الكايش من السصلش الإلي

ا وساا علي حش أغلال الكلا ون ميشه ،ونسميإلع ،ون ظيت اال إلقاك ما فيع من

ملالك ،وا إله اش هسلز األلض واال إلقاك ما فيها من يي اش وملالك و شوا  ،و ايش

القشا الكش ت في أكاش من ملم لى أا

وحاوع ون الى قٌّ سش ل وساا حب

اال إلقاك من نلن الاشوا الهائلة ،ومسحع القٌّل ال قلية الإلي نؤهلع عمال األلض
ون ميشها نسميإلها وتقامة أعظت الحضا ال علي تحها قار ن الي ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم
ض َِ
َّما ِِف ْاْل َْر ِ
الس َم ِاء﴾ ( ،)1وعن نسهيش ما في السماوا واأللض من
استَ َو َٰى إِ ََل َّ
َج ًيعا ُُثَّ ْ

َّر
امداوا لهٌّمة ا وساا ومساعٌّنع في عمال األلض ون ميشها قلر ن الي َو َسخ َ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِِف ْاْل َْر ِ
َج ًيعا ِم ْنهُ﴾ ( ،)2وفي كعلنع لي ن ميش األلض
لَ ُكم َّما ِِف َّ َ َ

( – )1لل الوقش جل من اآل ة لقت (.)29
( – )2لل الوا ية جل من اآل ة لقت (.)13
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ْحْيا أ اْلما ْم ايإلْةْ ،فْل بع
(م ان أ ا
وتحيائها النش والللاعة قلر السحي صلي عليع و لت ْ
افي أمسها ،فهل لع صٌّقة)(.)1
أ
أ
ْكْل أال اال ْ ْل أ ا ْ ْ ب ْ ْ ب ْ ْ ْ
ْج اش ْ ،-و ْما أ ْ
م اس ْها  ْ -ا سي أ ا
وفي ضو ما سبق يمُن القول اا هاا المقصلك لإل ميش األلض وتعمالها

هل ا إلن ر األلض وا إلامال ما فيها من شوا طحيقية ويي اش ومساف  ،ونهيئإلها ليحيا

عليها ا وساا حيا مسإلقش هاكئة سإلمإل فيها الشيا ونما ْمن

و ت فهكه هي الإلسمية م ساها الم اصش.
و ل ٌّ القشا الكش ت لي مإلتلوا

ن الى ع عليع من

نسمية األلض ون ميشها الإلسلن س ح ا ماا

وال ٌّر فناا فقٌّ أحٌّهما أوهليهما نحلر ال مشاا لى يشاب وكمال وعلز وفقش ،وهل ما
حظش مسع القشا الكش ت في حٌّااع عن األمت السا قة في قللع ن الي أ ََوََلْ يَ ِسْيُوا ِِف
ِ
ف َكا َن َعاقِبةُ الَّ ِذ ِ ِ
ْاْل َْر ِ
وها أَ ْكثَ َر
ض فَ يَنظُُروا َك ْي َ
ض َو َع َم ُر َ
ين من قَ ْبل ِه ْم ۚ َكانُوا أَ َش َّد م ْن ُه ْم قُ َّو ًة َوأ َََث ُروا ْاْل َْر َ
َ
َ
ِ
وها وجاء ْْتُم رسلُ ُهم ِِبلْب يِنَ ِ
ات ۖ فَ َما َكا َن َّ
اَّللُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َوَٰلَ ِكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن﴾ (.)2
َ
ِمَّا َع َم ُر َ َ َ َ ْ ُ ُ
مي للإلسمية
وُنا علي ما سبق وتأسيسا عليه يمُن القول أا الإلصلل ا
إلحش أكاش عملال مما عٌّاه ،فهل امب الإلسمية الماك ة والم سل ة لألمة ،فالاق الماك

( – )1مسسٌّ ا ما أحمٌّ أحمٌّ لن حسحب( 241ه) ،نحقيق ع يب األلوؤوف – عاكر مشعٌّ و يشوا ،مسسٌّ جالش
لن عحٌّ
والحٌّا

 / 22ش  / 170حٌّا لقت ( )14271طو ة مؤ سة الش الة ،التو ة األولي 1421ه 2001 /
صحين.

( – )2لل الشو اآل ة لقت (.)9
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امب ز اك الاشو الللاعية والحيلاوية والم ٌّوية وغيشها ،أما الاق الم سل فيامب القيت
واألي د هال ٌّر والمساوا واالااال وغيشها من مسظلمة األي د والإلي هي جلهش الٌّان،

و دلا مقهل الإلسمية في ا

مقهل عامب لسلاحي الإل ميش في الحيا هافة نحٌّأ لإلسمية

الهلقية ليضتل
ا وساا اانيا ،والن لإلشنيإلع من الساحية الٌّاسية والحٌّوية والشوحية و ب
ميا ،وهي غا ة اللجلك ا وساوي ،ومن ي ر الن نساأ عملية
المهمة المسلف ع
ن ميش األلض قإلصاك ا واجإلماعيا و يا يا ليس ت الس اك واال إلقشال والهٌّو السقسي،

مية

ومن ت فهي نب ٌّ مشنا من مشوب الإل حٌّ وهي جل ال اإلو أل من ال قيٌّ ا
على الوماعة وعلى األفشاك ،ومشول حيانية لملاجهة الحالة
وفش ضة فشمها ا
الإلي وصلال ليها األمة ا

مية.

المطلب الثاني

تأصي مصطلح التنمية المستدامة في المفهوم اإلسالمي

ب ٌّ مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة من المصتلحا الحٌّااة ،وعلي الشغت من الن
فقٌّ حقب القشا الكش ت والسسة السحل ة المتهش ال ٌّاٌّ من الالاهٌّ والسصلش الإلي نماب

الشهائل األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة ،ونض الضلا

الحاكمة ل قة ا وساا الحيئة من

أجب الحقاظ عليها ومماا ا إلمشالها ،وفيما الي وماا لو ض الالاهٌّ واألمالة اللالك

في القشا الكش ت والسسة السحل ة والإلي نصلن ألا نكلا أ اك ومشنك ال
عليع الم اصشوا الإلسمية المسإلٌّامة ومن نلن الالاهٌّ ما الي
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لما اصتلن

أوّل :البعد اّلقتصادي

(أ) -الٌّعل لى الس ي في األلض وال مب من أجب نحقيق الإلسمية وا إلٌّامإلها
()1
ِ
في قللع ن الى وأَ ْن ل َْيس لِإلنْس ِ
ض
ان إًِل َما َس َعى﴾  ،وقللع ن الي ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر َ
َ
َ
َ
()2
ور﴾ (.)3
َذل ً
شوا ِِف َمنَاكِبِ َها﴾  ،وفي قللع ن الى َوُكلُوا ِمن ِرْزقِ ِه ۖ َوإِل َْي ِه النُّ ُ
ُوًل فَ ْام ُ
شُ
(ب) -الٌّعل لي االعإلٌّار والإللازا ونشعيٌّ اال إله  :وعٌّ اال شاف والإلحكاش

في األكب والاشب ومحالنة ال اكا اال إله كية الهاطئة حقا ا علي الملالك التحيقية
ب
واحإلياجا األجيار القاكمة هما في قللع ن الى َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َوًَل تُ ْس ِرفُوا ۚ إِنَّهُ ًَل َُِي ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾ ( ،)4وفي قللع ن الي و ِ
السبِ ِ
يرا﴾
ني َوابْ َن َّ
آت ذَا الْ ُق ْرَ ََٰب َح َّقهُ َوال ِْم ْسك َ
الْ ُم ْس ِرف َ
َ
يل َوًَل تُبَذ ْر تَ ْبذ ً
()5
ِ
اما﴾ (.)6
ني َٰذَلِ َ
ين إِذَا أَن َف ُقوا ََلْ يُ ْس ِرفُوا َوََلْ يَ ْق ُُتُوا َوَكا َن بََْ
ك قَ َو ً
 ،وفي قللع ن الي َوالَّذ َ
( – )1لل السوت اآل ة لقت (.)39
( – )2لل الملن اآل ة لقت (.)15
( – )3لل الملن اآل ة لقت (.)15
( – )4لل األعشاف جل من اآل ة لقت (.)31
( – )5لل ا

اش اآل ة لقت (.)26

( – )6لل القشقاا اآل ة لقت (.)67
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( ) -الٌّعل لي عمال األلض وعمالنها الحسا وننيشها من أعدار الإلسمية
شأَ ُك ْم ِم َن اْل َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْم فِ َيها﴾ (.)1
والإل ميش في قللع ن الى ُه َو أَنْ َ
ض َو ْ
(ك) -حٌّا

القشا الكش ت عن الملالك والاشوا

التحيقية الإلي امإلأل لها الكلا،

ومن الن حٌّااع عن الملالك المائية وع قإلها الاشو الللاعية ونسلعها في قللع ن الى
السم ِاء ماء ۖ لَّ ُكم ِم ْنه َشر ِ
هو الَّ ِذي أ ِ
ِِ ِ
ع
ت لَ ُكم بِ ِه َّ
يمو َن ) (10يُنبِ ُ
الز ْر َ
ُ َ ٌ
َ
اب َوم ْنهُ َش َج ٌر فيه تُس ُ
َنز َل م َن َّ َ َ ً
َُ
ِ
َّخيل و ْاْلَ ْعنَاب وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ك َليَةً لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾ ( ،)2وفي قللع
َو َّ
ات ۗ إِ َّن ِِف ََٰذلِ َ
َ َ
الزيْ تُو َن َوالن َ َ
ََ
ِ
ْب فُر ٌ ِ
ِ
اج ۖ َوِم ْن ُك ٍل ََتْ ُكلُو َن َْلْ ًما
ُج ٌ
ْح أ َ
ات َسائ ٌغ َش َرابُهُ َو ََٰه َذا مل ٌ
ن الى َوَما يَ ْستَ ِوي الْبَ ْح َران ََٰه َذا َعذ ٌ َ
ْك فِ ِيه مو ِ
ِ
ضلِ ِه َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾ (.)3
س َ
اخ َر لِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
وَنَا ۖ َوتَ َرى الْ ُفل َ َ َ
طَ ِرَي َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجو َن حلْيَةً تَ لْبَ ُ
ومن اب المحافظة علي التيش والسوا

فقٌّ أقا السحي صلي

عليع و لت

حش فيها الصيٌّ واالحإلتاب وقت األعوال لمسافة ألن ة
محمية طحيقية حلر المٌّاسة ل
أميار ،وحش االحإلتاب وحٌّه لمسافة ا سي عاش مي  ،للحقاظ علي ملالك المٌّاسة وال مب
ار و ْحٌّ ْْسا مالأ بن ال بن أ ْْو م
س أْو بع ْلْل ْن بع ْع أن السأح أي
علي ا إلٌّامإلها ،جا في كتا (الخراج) ْق ْ ْ
ْ
ل

( – )1لل هلك جل من اآل ة لقت (.)61
( – )2لل السحب اآلاإلاا لقت (.)11 - 10
( – )3لل فاطش اآل ة لقت (.)12
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صلى ّللاب ْعْل اي أع ْو ْ ل ْت أوع حش عضا – هب عوش لع عل -:اال ْم أٌّ ْاس أة ْو ْما ْح الْل ْها ا ا ْسي
ْ
ا
)
1
(
ْع ْاش أمي -أْ ج اسحها -وحش الصي ٌّْ أفيها أْلن ْة أْمي م
.
ار ْح الْل ْها ،أْ ا جسحها
ا ْ اْْ اْ
ْ
ا ْ ْْ ْ ْ ْ
(ك) -حٌّا القشا الكش ت عن الاشو الحيلاوية في قللع ن الي َو ْاْلَْن َع َام َخَلَق َها ۗ لَ ُك ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِف َيها ِد ْ
ني تُ ِرَيُو َن َوح َ
ف ٌء َوَمَناف ُع َومْن َها ََْت ُكلُو َن َ 5ولَ ُك ْم ف َيها ََجَ ٌال ح َ
ني تَ ْسَر ُحو َن َ 6وَ َْت ِم ُل أَْث َقالَ ُك ْم ِإ َ ََٰل َب َلد ََلْ
س ۚ ِإ َّن ربَّ ُكم لَرء ٌ ِ
اْلَيل واْلِبغَ َال و ْ ِ
تَ ُكونُوا َِبلِِغ ِيه ِإًَّل بِ ِش ِق ْاْلَْن ُف ِ
وها َوِز َين ًة ۚ َوََيْلُ ُق َما ًَل
اْلَِم َْي ل َ ُْتَكبُ َ
وف َرح ٌ
َ
يم َ 7و ْ ْ َ َ
َ ْ َُ

َت ْعَل ُمو َن،)2( 8

(ه) -الحٌّا عن الاشوا الم ٌّوية في قللع ن الي لَ َق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا ِِبلْب يِنَ ِ
ات
َ
َْ ُُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوليَ ْعلَ َم
َّاس ِِبلْق ْسط ۖ َوأ َ
َوأ َ
اب َوال ِْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َنزلْنَا ا ْْلَدي َد فيه َِب ٌ
وم الن ُ
نص ُرهُ َو ُر ُسلَهُ ِِبلْغَْي ِ
ب ۚ إِ َّن َّ
َّ
يز﴾ (.)3
اَّللَ قَ ِو ٌّ
ي َع ِز ٌ
اَّللُ َمن يَ ُ
و إلحش وحي

ال ف عليع الس

من أوائب من طحق مقهل الإلسمية

المس د ددإلٌّامة أ سا فإلش والاإلع علي ي لائن مص د ددش ،فقٌّ ا د ددإلتاي ال د ددف عليع
نواوز األزمة االقإلص د د د د دداك ة التاحسة الإلي ن شم د د د د ددال لها الح ك في

الس د د د د د

( – )1اله اش
ٌّ،

ألل ال ف قلب لن لشاهيت لن ححيب لن

ٌّ األوصال (

١٨٢هد) ،نحقيق طع عحٌّ الش وف

ٌّ حسن محمٌّ ش ،117طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط (لٌّوا نال خ).

( – )2لل السحب اآل ا

لقت (.)8 - 5

( – )3لل الحٌّاٌّ اآل ة لقت (.)25
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عص د د د دشه عن طش ق احٌّاط نلازا لين م ٌّر ا د د د ددإله  :الس د د د ددداا واحإلياجإلهت
ونين قٌّلنهت علي اال د د د ددإلم شال وال تا هما وم د د د ددن القش ا الكش ت في د د د ددلل
ى س بْ ع ب قَ ر ٍ
ات
ال ددف عليع الس د د
نحمب ا ددت وحي
ْم لِ ُ
ك إِ ِّن أ َ
َو قَا َل ا ل َ
َر َٰ َ َ َ َ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ ٍ
ْم َ ُ
جا ٌ
َسَان ََيْ كُ لُهُ َّن سَ بْ عٌ ع َ
ف َو سَ بْ عَ سُ نبُ ََل ت خُ ضْ رٍ َوأُ َخ َر ََي ب سَ ات ۖ ََي أَيُّ َه ا ا ل َ
أَفْ تُ ِ
ي إِ ن كُ نتُ ْم لِ ُّ
لر ْؤ ََي تَ عْ ُُبُو َن ) (43قَالُوا أَض ْ غَا ُ أ ْ
َح ََل ٍم َو مَ ا َ ْ نُ
وّن ِِف رُ ْؤ ََي َ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
بِتَ أْ وِ ي ِل ْ
اْل ْ
َح ََل ِم بِعَ ال م نيَ ( َ )44و قَا َل ا لَّذ ي َْنَ ا م نْ هُ َم ا َوا دَّ َك َر بَ عْ َد أُمَّ ة أَ ًَن أُنَ بِ ئُكُ مْ
ات َِسَ ٍ
ف أَيُّ َه ا الصِ دِ يقُ أَفْ تِ نَ ا ِِف س بْ ِع ب قَ ر ٍ
بِتَ أْ وِ يلِ هِ فَأَر ِس لُ ِ
ان ََيْ كُ لُهُ َّن
ون )(45يُوسُ ُ
ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َرج عُ إِ ََل ال ن ِ
َّاس لَعَ لَّهُ ْم
جا ٌ
ف َو سَ بْ ِع سُ نْ بُ ََل ت خُ ضْ رٍ َوأُ َخ َر ََي بِسَ ات لَعَ ل ي أ ْ
سَ بْ عٌ ع َ
ِِ
َِب فَ َم ا َح ص َ ْد ُُْ فَ َذ رُوهُ ِِف س ُ نْ بُلِ هِ إِ ًَّل
يَ عْ لَ مُ ونَ )(46قَا َل تَ ْز َرعُ ونَ س َ بْ عَ س ن نيَ دَ أ ً
ِ
ْن مَ ا قَ َّد مْ تُ ْم ََلُ َّن
قَلِ ً
يَل ِِمَّا ََتْ كُ لُونَ )ُ(47ثَُّ ََي ِِْت ِم ْن بَ عْ دِ ذَ لِ َ
ك س َ بْ عٌ ش َد ا دٌ ََيْ كُ ل َ
ك ع امٌ فِ ي هِ ي غ ا ُ النَّاس و فِ ي هِ
إِ ًَّل قَلِ ً
يَل ِِم َّا َُتْ ص ِ نُو َن )ُ (48ثَُّ ََي ِِْت ِم ْن بَ عْ دِ ذلِ َ
ُ
ُ َ
ِ
ك ائْ تُ ِ
ك
وّن بِهِ ۖ فَ لَ مَّ ا َج اءَ هُ َّ
ار ِج ْع إِ ََلَٰ رَبِ َ
ْم لِ ُ
الرسُ و ُل قَا َل ْ
يَ عْ ص ُرونَ )َ (49و قَا َل ا ل َ
ِ
س َو ةِ َّ
الَل ِِت قَطَّعْ َن أَيْدِ يَ هُ َّن ۚ إِ نَّ رَ ِّب بِ َك يْ دِ ِه َّن عَ لِ يمٌ ﴾ ( . )1
فَ ْ
اس أَلْهُ مَ ا َِب ُل الن ْ

ثانيا :البعد اّلجتماعي

(أ) -ل ا ا

لمحٌّأ الإلكافب االجإلماعي لين أفشاك الموإلم فيلجب علي

األغسيا أا اسققلا مما أعتاهت

( – )1لل ال ف اآل ا

من فضلع في مساعٌّ القق اش والمحإلاجين ال يما

لقت (.)50 -43
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ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني
وأوهت مسإلهلقلا في هكه األملار قار ن الي آمنُوا ِِب ََّّلل َوَر ُسوله َوأَنف ُقوا ِمَّا َج َعلَ ُكم ُّم ْستَ ْخلَف َ
ِ
ِِ ِ
َج ٌر َكبِْيٌ﴾ ( ،)1وال ل ب أا هكا لٌّوله اؤك لي ا إلٌّامة
آمنُوا من ُك ْم َوأَن َف ُقوا ََلُْم أ ْ
ين َ
فيه ۖ فَالَّذ َ

الملالك وعٌّ ا إلسقازها ،فاألغسيا ا لت ق للا الن يضتش القق اش لي الضن علي

الملالك التحيقية وا إله كها من أجب نلفيش أقلانهت ومن لللا ،هكلن الحار السسوة
للٌّور المإلقٌّمة اا نهلال عن مساعٌّ الٌّور السامية ونقٌّ ت الم لوا
الٌّور الققيش لي الضن علي ملالكها وا إلسقازها هما نق ب

قت جائش للنا ا

وصيٌّ جائش للحيلاوا

للإللازا الحيئي( .ب) -حشش اال

لهت يضتش نلن

ض الٌّور السامية من

وال هقي ما سحوع الن من نللط وفقٌّاا

علي ن ل ل األمن والسلت الموإلم ي فمس

اكا

عليع

الوال وكعا الشجار لي أا سإللصلا السسا يي اش فقي الحٌّا أا السحي صلي
أ
أ
أ
الس ْسا أ ْي ايشا،
صلا أ أل
(م ان ْه ْ
اا با اؤ أم بن أاهلل ْو ْ
الي ال أ اآلي أش ْف ْ با اؤا ْج ْالهبْ ،وا ا إلْ ال ب
و لت قار ْ
أ
أ أ أ
أ
م أ
أ
يم بع ْه ْس اشنْ بعْ ،وتأ اا
ْع ْل ْ ْع اي في ل
الضْل أ أ ا
ْفأنو بهن بيلاق ْن م ان مْل م ْ ،وتأا أ ا
ْع ْ هبْ ،فن اا ْا ْه اح ْال نبق ب
ش) (.)2
الس ْسا أ ْي اي ا
صلا أ أل
نْ ْشاكإلْ بع ْل ات ْا ْلار أ ا
ْع ْل ْ ْ ،فا ا إلْ ال ب
( – )1لل الحٌّاٌّ اآل ة لقت (.)7
( – )2الوام

الصحين(صحين الوهال )

اب (اللصا السسا )،
هإلاب السكاح ( ْ - )67ب

ألل عحٌّ

محمٌّ لن

ماعيب الوهال

( 256ه)

 /7ش  / 26حٌّا لقت ( )5185التو ة السلتاوية  -المتو ة

الكحشت األميش ة لحلالد مصش  ١٣١١هد ،اعإلسي ع محمٌّ زهيش الساصش ،طو ة كال طلد السوا – ليشو ،
التو ة األولي 1422ه.
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( ) -السهي عن القساك واالفساك في األلض ،والحدت السقاد علي هب من اإلللي
االفساك في األلض لا أكاا فساك ماك اه  :الللي أو فساك أي قي أا ظهش
ي ف ما اوتن هما في قار ن الى َوِم َن الن ِ
ك قَ ْولُهُ ِِف ا ْْلَيَاةِ الدُّنْ يَا َويُ ْش ِه ُد َّ
َّاس َمن يُ ْع ِجبُ َ
اَّللَ
َد ِْ
ص ِام (َ )204وإِذَا تَ َوَّ ََٰل َس َع َٰى ِِف ْاْل َْر ِ
َعلَ َٰى َما ِِف قَ لْبِ ِه َو ُه َو أَل ُّ
ك ا ْْلَْر َ
ض لِيُ ْف ِس َد فِ َيها َويُ ْهلِ َ
اْل َ
َّس َل ۗ َو َّ
ب الْ َف َس َاد﴾ (.)1
اَّللُ ًَل َُِي ُّ
َوالن ْ
(ك) -كعل المسلمين لي الإللاك والإلشاحت ليإلحقق اال إلقشال والتمأويسع فقي الحٌّا
عْلي أع و لت ْقار (نْشت المؤ أمأس أ
ط أق أه ات،
اح أم أه ات ْونْْل ألاك أه ات ْونْ ْ ا ب
با ْ
ين في نْ ْش ب
صلى ب ْ ا ْ ْ ْ ْ ْ
أا السحي ْ
أأ
أ
أ
الحمى) (.)2
الو ْس أٌّ ،أ ْاا ا
اعإلْ ْكى بع ا
ضلا نٌّْْ ْ
اعى ْل بع ْ ائ بش ْج ْسٌّه أالس ْه أش ْو ب
ْك ْم ْاب ْ

ثالثا :البعد البيئي

(أ) -السهي عن الإلللط السم ي والضلما وتحٌّاط الضويب هما في قللع ن الى
ض ْ ِ
ك ۚ إِ َّن أَن َكر ْاْل ْ ِ
واق ِ
ت ا ْْلَ ِم ِ
ْي﴾ (.)3
َص ْو ُ
ص ْوتِ َ
ك َواغْ ُ
ْص ْد ِِف َم ْشيِ َ
َص َوات ل َ
ض من َ
َ
َ

( – )1لل الوقش اآلاإلاا لقت (.)205 - 204
(( – )2صحين الوهال ) ألل عحٌّ
 /8ش / 10حٌّا

اب (لحمة السا
الوهال ( 256ه) هإلاب األكب( ْ - )78ب

لقت (.)6011

( – )3لل لقماا اآل ة لقت (.)19
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والحهائت)،

(ب) -ح

ا

علي وظافة الحيئة وتماطة األا من التش ق فقي الحٌّا

أ
ض ْوأ إلل ْا -بع اقْوة،
ض ْو ْ او ب ل ْا -أ اْو أ ا
اا أ ا
صلى ّللاب ْعْل ايع ْو ْ ل ْت قار (ا اأ ْم ب
أا السحي ْ
ط بة ااألْ ْات ْع أن الت أش أقْ ،واال ْح ْيا بع اق ْوة أم ْن ا اأ ْم أ
اا)
اها أ ْما ْ
ْفأْ اف ْ
ضبل ْها ْق ال بر ْال أْل ْع أال بْ ،وأ اْكْو ْ
ب
(.)1

علي نسمية الحيئة الللاعة والنش وننيشها من أعدار الإلسمية
( ) -ح ا
(ما أم ان بم اسلأ مت ْ ان أش ب ْغ اش ا ،أ اْو
والإل ميش لٌّ ملمة وق هما فيقلر صلي
عليع و لت ْ
أأ
أ
أ
ص ٌّْْقة) ( ،)2وفي حٌّا
اك بب أم اس بع ْ
ْا الْليب ْزالعاْ ،ف ْيأ ب
يمة ،أال ْه ْ
اا ْل بع ع ْ
ط ايش أ اْو او ْساا أ اْو ْله ْ
يش قلر السحي صلي عليع و لت (أا ْقامال عْلى أ أ
أ
امةبْ ،وأفي ْا أٌّأه ْف أسيْلة –
ا ْا ْ
ْ
ْحٌّ به بت االق ْي ْ

وهلة منيش  -فلين أش ها) (.)3
ْاْ ا ا ْ

( – )1صحين مسلت ألل الحسين مسلت لن الحوا القايش السيساللل ( ٢٦١ - ٢٠٦هد) ،نحقيق محمٌّ فؤاك
عحٌّ الواقي هإلاب اال ماا ( – )1اب ع ب اال ماا ( / 1 )12ش /63حٌّا

لقت( ،)35كال حيا الإلشاط

ال شني – ليشو  ١٣٧٤هد . ١٩٥٥ -
( -)2صحين الوهال ا ما ألل عحٌّ
أ ْاا أ أ
بك ْب أم اسعب) /3 ،ش / 103حٌّا

الن اش أ
ض أب اللالأي ْو ْ
اب ( ْف ا
الوهال ( 256ه) هإلاب الملالعة( ْ - )41ب
لقت (.)2320

( – )3مسسٌّ ا ما أحمٌّ أحمٌّ لن حسحب( 241ه) ،نحقيق ع يب األلوؤوف – عاكر مشعٌّ و يشوا ،مسسٌّ أوس
لن مالن  / 20ش  / 251حٌّا

لقت ( ،)12902وولك في صحين األكب المقشك لس
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أ
(اا ْق أ
اعةب
امال الس ْ
ا ْ

(ك) -الحشش علي عٌّ اوإلاال األونئة عن طش ق كفن الملني ،قار ن الي حدا ة
عن النشاب الك أل لع لي لت لسي ك طش قة كفن الملني حقا ا علي مة الحيئة
ف ي وا ِري سوءةَ أ ِ
ث ِِف ْاْلَر ِ ِ
ث َّ
ت أَ ْن أَ ُكو َن ِمثْ َل
َخ ِيه ۚ قَ َ
اَّللُ غَُر ًاِب يَ ْب َح ُ
فَ بَ َع َ
َع َج ْز ُ
ال ََي َويْ لَتَا أ َ
ْ
َْ َ
ض ل ُِْييَهُ َك ْي َ ُ َ
ِِ
ِ
ِ
ََٰه َذا الْغُر ِ
ني﴾ (.)1
ي َس ْو َءةَ أَخي ۖ فَأ ْ
َصبَ َح م َن النَّادم َ
اب فَأ َُوا ِر َ
َ
مواك

وفي ضو العرض السابق اإلضن أا مواك
اقإلصاك ة واجإلماعية ونيئية ،وقٌّ كعا اال

اال إلٌّامة في ا

ة

لي الإللازا واالعإلٌّار في هب

عي لإلحقيق اال إلٌّامة ،هما كعا لي اال والية في هب عي  ،وكعا أ ضا لي السمل
وتعمال األلض ،وهكا عين ما نٌّعل ليع مواك

الإلسمية المسإلٌّامة القشا الكش ت والسسة

السحل ة مليئة الالاهٌّ واألمالة الإلي ن حش عن أ اك الإلسمية المسإلٌّامة ومشنكلانها.

مية للإلشنية وال لل والاقافة ( سيسدل) الإلسمية

عشفال المسظمة ا
هكا وقٌّ ل
مي أوها عملية مإل ٌّك األ اك ن مب علي الإللازا لين
المسإلٌّامة في المسظلل ا

أ اك الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية من جهة والو ٌّ الحيئي من جهة أيش  ،نهٌّف لى
اال إلن ر األماب للملالك واألواتة الواش ة القائمة عليها من مسظلل

مي اؤهٌّ علي

أ
ْا ْال نْبقلْ ْحإلى ْ ان أشْ ْها ،فلينش ها) (صحين األكب المقشك محمٌّ لن ماعيب
ْح أٌّ به ات ْف أسيْلة س ْفأن أا ا ا إلْ ْ
اي أ ا
ت ْ
ْوأفي ْاٌّ أ ْ
لن لشاهيت لن المنيش الوهال (

٢٥٦هد) حقق أحاكااع وعلق عليع محمٌّ واصش الٌّان األلواوي ش،181

الساعش كال الصٌّاق للساش والإللز  ،التو ة ال اش ة  ١٤١٨هد  ١٩٩٧ -أ.
( – )1لل المائٌّ اآل ة لقت (.)31
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أا ا وساا مسإلهلف في األلض لع حق االوإلقاي ملالكها كوا حق ملكيإلها ،و لإلل في
نسميإلها أحدا القشا والسسة السحل ة الاش قة ،علي أا اشاعي في عملية الإلسمية اال إلوا ة
الحامش ،كوا هٌّال حق األجيار ال حقة ،ووصلال لي االلنقا

لحاجا

الكمية والسلعية للماك ول وساا (.)1

وعشفال الإلسمية المسإلٌّامة أ ضا في المسظلل ا
ب
المإلكاملة للمدلوا الحيئية والاشوا االقإلصاك ة والإلقاع

ا إلٌّامإلها نو ا للمواك

والضلا

اال

مية (.)2

مي أوها الإلشمية ال لمية
االجإلماعية ،ما ضمن

سمات مفهوم التنمية المستدامة في اإلسالم

اإلست مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في ا
األوظمة اللمقية األيش ومن نلن السما
( – )1المسظمة ا

الولاوب

ٌّك من السما

الإلي نميله عن

ما الي ()3

مية للإلشنية وال لل والاقافة (ا سيسدل) ،ك ال ة (ال الت ا

مي ونحٌّ ا الإلسمية المسإلٌّامة)

ش.138
( – )2الإلسمية المسإلٌّامة في السسة السحل ة ك ال ة نأصيلية ل الة ماجسإليش عٌّاك دش عحٌّ

علاك الهشماا –

عشاف أ.ك/علي لشاهيت عوين ش – 8قست أصلر الٌّان  -هلية الاش ة – جام ة ر الحيال – األلكا . 2018
( – )3لاج لإلل
مولة الٌّ ال ا

الإلسمية المسإلٌّ مة وظش القكش اللم ي وا إلاشاف للحٌّاب ا
ا

مية – ال ٌّك الاال

مي أ /وزاوي محمٌّ ش،331

حإلمحش  ، 2013الإلسمية المسإلٌّامة والمسؤولية االجإلماعية من المسظلل

175

(أ) -اإلست مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في ا

أوع أكاش عملال وتللاما من المقهل

اللم ي الك نحسإلع األوظمة اللمقية األيش في أجسٌّ القشا الحاك وال اش ن المسحاقة
عن قمة (ل لك جاويشو) في الحشاز ب  ، 1992وهكه السظش ا
المسإلٌّامة نلجب أال نإلت هكه الإلسمية م لر عن الضلا

الضلا

مية الااملة للإلسمية

الٌّاسية واألي مية ،ألا هكه

هي الإلي نحلر كوا أ ة نواو از نققٌّ الإلسمية المسإلٌّامة محش ال ا إلمشالها.

(ب) -ن سي السظش ا

مية الااملة للإلسمية المسإلٌّامة السلاحي الماك ة ،جسوا

لى جسب م السلاحي الشوحية والهلقية ،ف نقإلصش الإلسمية المسإلٌّامة على األواتة

المشنوتة الحيا الٌّويا وحٌّها ،وتوما نمإلٌّ لى الحيا اآليش  ،ادب ضمن نحقيق الإللافق
لين الحيانين ،و و ب ص حية األولى جسش عحلل لى السقيت في الحيا األيشو ة الإلي

هي الحيلاا ،أ الحيا الحقيقية المسإلمش ل اوقتاي.
( ) -نإلست الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

مي أوها اا مضملا أي قي

استل علي مسؤلية الويب الحالي نواه األجيار القاكمة.

وفي الختام :مدن وصف الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل ا

مي أوها نسمية

مإللزاوة وعاملة ال تنى فيها جاوب على يش ،فهي نسمية اقإلصاك ة واجإلماعية وتوساوية
ونيئية ،وهي نسمية ماك ة ولوحية ،نهٌّف في المقا األور لي ال مب علي نلفيش مإلتلوا

ا

مي ك /وقيمة حياو  ،ك /فضيلة عاقلي ش 122هلية ال لل االقإلصاك ة والإلوال ة وعلل الإليسيش – جام ة

الحا لهضش انسة (لٌّوا نال خ).
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ا وساا وحاجيانع الماك ة والشوحية الحالية والمسإلقحلية ،وهي أ ضا نسمية ناالهية ال
قصى فيها أحٌّ ،وال حش من مالها أحٌّ ،نسمية نحافي على الحيئة من الإلللط ،نسمية

ن تي لألجيار الحامش حقها من غيش جحاف حقلد األجيار القاكمة ،نسإلهٌّ فيها
أفضب الل ائب والسحب لإلحقيق اال إلامال األماب للملالك الماك ة والواش ة في ال مليا

الإلسمل ة ،ون إلمٌّ مواكئ ال ٌّالة في ا وإلا والإللز وال لائٌّ ،نسمية غااإلها القصلت هي
ا وساا هب ا وساا ،فهي نس ى لى االلنقا المسإلمش ع ،ا نقل لإلأهيلع وتعٌّاكه ليقل

ملية الإلسمية المسالك من أجب نحقيق الشفاهية لع في حيانع ،واللصلر ع لى الإلكش ت

الك ألكاه

لع في هكه الحيا .
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الخاتمَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّة
وتشتم على أهم النتائج والتوصيات

ٌّ هكه الشحلة الإلي لافقال فيها ململي الوح

يلبصال لى عٌّ وإلائب

ونلصيا وجٌّ من المسا ب أا أ ْبزل ب لها حاي نماما للقائٌّ  ،وقٌّ لاعيال في عشمها
أا نكلا هلية ومشهل  ،ون يٌّ عن الإلول والإلقصيب.

أوّل :أهم النتائج:

(أ) -لت ن ٌّ ك ال ة الإلسمية المسإلٌّامة ولعا من أولاي الإلشف القكش والمسهوي ،لب

أمحال ك ال إلها نماب مشول من مشول ا المشحلة فشمإلها طحي ة الإلحٌّ ا الحالية.
( ) -مش مصتلن الإلسمية ٌّ مشاحب من الإلتلل مسك لٌّا ة هلله وحإلي المسا

مشول الإلسمية الااملة والمسإلقلة وصلال لى الإلسمية
ا
هكا ،لٌّا ة من الإلسمية االقإلصاك ة

المسإلٌّامة

( )-

ٌّ صٌّول نقش ش(مسإلقحلسا الماإلش ):الصاكل سة  1987عن اللوسة

ال المية للحيئة والإلسمية  -الم شوفة لد(لوسة لشووٌّالوٌّ) ماا ة اللالك الحقيقية لمقهل

الإلسمية المسإلٌّامة ،ياصة وأا هكا الإلقش ش قٌّ أعلن في سا اه أا الإلسمية المسإلٌّامة قضية

أي مية وتوساوية قٌّل ما هي قضية نسمل ة ونيئية.
(ك) -الإلأكيٌّ على أ وقية ا

في االهإلما الإلسمية المسإلٌّامة والحقاظ علي

حقلد األجيار القاكمة ،فوا إلق اش عٌّك من السصلش القشوية واألحاكا
ووٌّ أا ا

قٌّ حاز قصب السحق في الحٌّا
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السحل ة الاش قة

عن أ اك الإلسمية المسإلٌّامة والٌّعل

ليها والٌّعل لي مشول الحقاظ علي الحيئة والإللازا الحيئي ،على الشغت من عٌّ ولوك
مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت أو السسة السحل ة.

مي مشنا من مشوب الإل حٌّ

(ه) -نب ٌّ الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا
مية وفش ضة فشمها ا
وهي جل ال اإلو أل من ال قيٌّ ا

األفشاك ،ومشول حيانية لملاجهة الحالة الإلي وصلال ليها األمة ا
(و) -نإلميل الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا

ومإللازوة فهي ال نإلت م لر عن الضلا

على الوماعة وعلى
مية.

مي دلوها نسمية عاملة

الٌّاسية واألي مية ،ونهإلت السلاحي الماك ة،

جسوا لى جسب م السلاحي الشوحية والهلقية.

ثانيا :أهم التوصيات:

(أ) -مشول نل ي الوح

ونكايقع في موار الإلسمية المسإلٌّامة وعقٌّ المؤنم اش

والسٌّوا ال لمية وولش ال مب المإلهصصة للإللعية ضشول الحقاظ علي الحيئة وحمااإلها

من المهاطش المحٌّقة لها.

(ب) -مشول عقٌّ كو ال

نٌّل حية للٌّعا والهتوا والماإلنلين ال مب الٌّعل

لحياا مقهل الإلسمية المسإلٌّامة وأ اكها وأهٌّافها.

( ) -مشول نق يب كول المساجٌّ وكول القواك والمؤ ا

الٌّاسية والإل ليمية

لهٌّمة الإلسمية المسإلٌّامة لحياا أهمية الحقاظ علي الحيئة ويتلل الإل ٌّ عليها ،ونلجيع

179

السا

وحل مصاكل التاقة السظيقة هالتاقة الامسية وغيشها ونٌّو ش مياه اللمل عن

طش ق نهصي

حٌّائق للمساجٌّ.

(ك) -مشول ال مب على يلق مسظلمة وساوية من المواكئ والقيت الحاكمة الإلي

نإلمحلل حلر مقاهيت الل تية واالعإلٌّار والإللازا ،ونقل على مواكئ ال ٌّر والمساوا

في نلز الاشوا .

(ه) -الإللصية لإلٌّل س أ اك الإلسمية المسإلٌّامة ومشنكلانها ومهاطش الإلللط
والوام ا

الحيئي علي الت ب في المٌّال

لإلهش ب جيب جٌّاٌّ علي ك ال ة أهمية

الحقاظ علي الحيئة والملالك التحيقية وحقلد األجيار القاكمة.
وحٌّا

(و) -ال مب على واا مشاكل ك ال ا
مؤ سية كايب الوام ا

مإلهصصة في الإلسمية المسإلٌّامة وتواا

لحللل لؤ ة وامحة ونصلل مقيٌّ عن أهمية الحقاظ

علي الحيئة والملالك التحيقية ،وال مب علي اوواز الٌّ ال ا
اللاق المقيش

(ز) -ا إلهٌّا و ائب ا ع

الإللاصب االجإلماعي لإللعية السا

الملاطسين والحدلما

اليل على مهصصا

وتعٌّاك األ حاط ولنتها

المهإللقة (المشئية والمسملعة والمقشو ه) وو ائب
ادب مواعش ،وال مب علي لف

قف اللعي لٌّت

أهمية الحقاظ على الحيئة والملالك التحيقية ،حإلى ال ولل وساا
وساا النٌّ.
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المقٌّمة
وما و سمل وومل ،هلها مشاكفا

للل اك والص د د لك والكاش  )1( ،وقٌّ عشفال مسظمة األمت المإلحٌّ الإلسمية

اوها موملعة الل د د د ددائب والسد د د ددحب ،الإلي نسد د د ددإلهٌّ نشض نلحيٌّ موهلكا

القلت الا د د د د حية م السظت

والحدلما من أجب نحسدين مسدإللت الحيا في عدإلى المساحي اقإلصداك ا و ديا ديا واجإلماعيا ،والإل حيش
للقي مسددإلٌّا سي الٌّ ملمة ،واال ددإلمشال ة والاوا والللو ( )2والحق أا الاددش ة هاوال حش صددة هب
الحشش على نحقيق هب و د د د ددائب الإل اوا ،ونلفيش د د د ددحب الشاحة لكب ملاطسيها على ايإل ف م الفهت
وم إلقٌّانهت وماد د د د د ددالنهت ،ولما هاوال الإلسمية ن سي ماد د د د د ددالهة هب األطشاف ،في األحٌّاط القاعلة ،فنا
الم أش قٌّ أ د د ددمهال لسص د د دديب وافش في نلن ال ملية ،فالم أش هي ولا الموإلم  ،وهي قلا األ د د ددش  ،وهي
المحش :الشئيس في عولة االوإلا والإلتل ش ،ا أوها األ والمشنية والحامد ددسة واللوجة ،والم لمة ،فهي

نإلٌّايب في عمليا

الإلسمية أعدار مواعش وغيش مواعش .

أمدحال الإلسمية المسدإلٌّامة مدشول لكب اللحٌّا

االقإلصداك ة الإلي نشغب في اال دإلن ر

األمادب لملالكهدا في جمي األ داك المإلمالدة في االقإلصد د د د د د دداك دة مسهدا والحيئيدة واالجإلمداعية

والإلكسلللجية والحلهمة ،وملاكوة الإلتل ال  ،والحصد ددلر على ميل نسافسد ددية ،فض د د عن

المهاطش الإلي نؤك

لى نحقيق ال ٌّالة لين جمي األجيار الحالية كوا المسد د ددا

األجيار المسإلقحلية على نلحية احإلياجانها.

 1األصحهاوي الموملي المني

في غش ب القشا والحٌّا  ,جد.355/3

 2أحمٌّ مهإلال م وت اللنة ال شنية الم اصش  ,جد.790/1
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قٌّل

نقل الإلسمية المس د د ددإلٌّامة على نلفيش اآلليا

والل د د ددائب لكب فشك للحص د د ددلر على فشش

مإلسد دداو ة ومإلكافئة ل د ددا موإلم أفضد ددب ونحقيق الإللز ال اكر للملالك والاشوا

لين

مهإللف القئدا  ،فهي نقل على ا وإلداجيدة وال دٌّالدة االجإلمداعيدة واال د د د د د د دإلدٌّامدة والإلمدين
قصد د ددٌّ ع نلفيش الل د د ددائب المهإللقة الاقافية والماك ة والإل ليمية( ،)1ونسا القٌّ ال

والك

ليإلمدن أفشاك الموإلم من المادالهة القاعلة في انهاا الق اش ال والإلحدت في الملالك ،لهكا
ا

ننييش ع د د د د د ددام في ب م تيا
ا
نحقيق الإلسمية اإلتلب

فشك ة موإلمقية لإلص د د د د د ددون

عملية نمدين الم أش عملية أ د د د د ددا د د د د ددية في الإلسمية على اعإلوال الم أش جل من الموإلم ،
فولهش عملية الإلمدين هل الشغوة واال إل ٌّاك لٌّت الم أش لإلقحب الإلنييش من جاوب ونلفيش

الإلنييش وم تيانع في الموإلم  .ال أوها وياص د د ددة في كور ال الت السامي ما زالال نلاجع
نحٌّ ا

جمة ياصد ددة من حي

على عملية نمديسها)2( .

الإلمل ب والهٌّما

األ د ددا د ددية والحسية الإلحإلية الإلي نؤ ش

ونما أا واق الم أش في الٌّور ال شنية اإلميل هصددلصددية م يسة ونلاق اجإلماعي و قافي

واقإلص دداك امإلٌّ ددسلا

طل لة ،مما أ ش على كول الم أش  ،ال أوسا ووٌّ أا مس دديش الم أش

 ) )1عائاة محمٌّ لشاهيت مساهمة الم أش في نحقيق الإلسمية ،مولة االجإلهاك للٌّ ال ا

القاولوية واالقإلصاك ة ،ي،10

 ،2016مصش ،ش .218
 )2أمب عحٌّ القإلاح عمس الققش والإلسمية لين األوماي الٌّايلية والسظا ال المي ،كال القكش ال شني ،القاهش  ،مصش،
ف ،2013 ،1ش.34
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واليا وململ د دا ،ونقٌّما ا ددهٌّ لها في هب المواال
نتلل
ا
وكولها في الإلسمية قٌّ ع ددهٌّ
ًّ
من حي

أييش اللصددلر
ا
نلفش فشش الإل ليت ومي مسددإلل انع ،وكيلر ددلد ال مب ،ت

لى مشاكل انهاا القشال.

فقٌّ أكل :المسد د د د ددؤوللا في الٌّور ال شنية ،أوع ال لٌّ من الإلنلب على الصد د د د د لنا
نلاجع مسد د د دديش الهت الإلسمل ة ،ول ب أهت هكه الص د د د د لنا

الإلي

هل ما اإل لق لإلهميش كول

الم أش في يت الإلسمية ،وأوع لٌّف مس د د د دديش الإلسمية لى األما ال لٌّ من ما د د د ددالهة الم أش
ومساهمإلها القاعلة في الحشامب الإلسمل ة)1( .

واحإللال قضد د ددية الم أش ملق ا مهما في عمليا

كماجها في عمليا

الإلسمية الواد د ددش ة المسد د ددإلٌّامة ،وأصد د ددون

الإلسمية ع ددشطا أ ددا د ًّديا للسواح ،هما ولك في نقش ش للإلسمية الوا ددش ة

ل ا  ،1995ا نواهب ال سصدش السسدائي في الإلسمية الوادش ة يق نقٌّمها ،وال قإلصدش

ا كما على وجلك الم أش وحض ددللها للص ددقها قل عمب فق  ،وتوما اإلتلب ناحة فشش
مإلكافئة لها للماددالهة ق الية في صددياغة الق اش ال  ،ول ددت السدديا ددا  .ولقيا

ماددالهة

 )1طل ال مصتقى السشوجي الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة لى ال للمة ،كال الكإلب والل ائق مصش،2020 ،
ش .23
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الم أش في الحيا اللطسية ،فهسا :عٌّ مقاهيت حٌّكها الصد د د د د ددسٌّود الٌّولي لٌّعت الم أش في
هيئة األمت المإلحٌّ أهمها()1

-1

المساهمة االقإلصاك ة.

-3

الماالهة في القشال.

-5

الصحة.

-2
-4

القشش المإلاحة اقإلصاك ا.

الإل ليت.

و مدسسا ومن ي ر هكه المقاهيت ق اش ماددالهة الم أش وحضددللها همسددإلقيٌّ من فشش

الإل ليت والهٌّما

الصد د ددحية ،وفشش ال مب والٌّيب ،وقٌّلنها على الماد د ددالهة في الحيا

االقإلصدداك ة والسدديا ددية ،أ ميا

حصددإلها في األعمار المهسية وا كال ة ،وحصدإلها في

المقدداعددٌّ الحشلمدداويددة والسد د د د د د ددلتددة الإلسقيددك ددة ،ومددٌّت النودداف الددن ددالإلمدين أ ميددا

مددٌّت

المساوا لين الوسسين .وقٌّ اهإلمال م ظت الٌّور ال شنية وياصة جمهلل ة مصش ال شنية
لإل ل ل كول الم أش االقإلصد د دداك واالجإلماعي واأل د د ددش على أ د د ددا
والإلمسد د ددن مواكئ الٌّان ا

من المواكئ الٌّاسية

د د د مي ،واعإلوال األ د د ددش هي اللحٌّ األ د د ددا د د ددية للموإلم ،

ونا ددوي وكعت عمب الم أش  ،والن عن طش ق لفض الإلمييل م ددٌّ الم أش  ،وما اإلتلوع من

 )1لٌّل ة عحٌّ

ال لمي ملإلقى حلر كول الم أش ال شنية في الإلسمية المسإلٌّامة ومؤ سا الموإلم المٌّوي ،الٌّوحة،

قتش ،2021 ،ش .12
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ننيي اش في األومداف االجإلمداعيدة والاقدافيدة لسد د د د د د ددلل :الوسسد د د د د د ددين (الم أش والشجدب) لهدٌّف
القضا على الإلمييل وال اكا
أهمية البحث.

لغت ن ٌّك الوها

والإلقاليٌّ ال شفية الإلي نح من عأا الم أش .

الإلي نإل امب م ململي الإلسمية المسإلٌّامة لا هاوال جها

محلية

أو قليمية أو كولية ،ولغت عشض الملمد د ددلي من قحب الواحاين تشائق مإل ٌّك ومإلسلعة

ووظش
ا
نإلاددا ع في ض األحياا ونهإللف في أحياا أيشت ال دديما في الحقوة األييش ،
لى وجلك النواف و يق لين الإلسمية المسإلٌّامة ،وكول الم أش الإلي ن ٌّ جل ا مسها ،وألهمية

ملمد د د د ددلي الإلسمية المسد د د د ددإلٌّامة ،ووإليوة السق

الحاصد د د د ددب في عٌّاك مؤع د د د د د اش الإلسمية

المسد د د ددإلٌّامة ،جا ملمد د د ددلي لقا الضد د د ددل على كول الم أش ال شنية كايب هب من واق
و د د د دديا د د د ددا

الإلسمية في المستقة ال شنية واللقلف على د د د ددحب نحقيق نسمية مس د د د ددإلٌّامة

واجحة ،والإلشهيل على كول الم أش المصد د ددش ة ن قا احإلياجا

الحامد د ددش كوا األمد د دشال

قٌّل أجيار المسددإلقحب على اللفا احإلياجانها الهاصددة ددحي لحقي األصددلر التحيقية

ألغشاض السمل والإلسمية في المس ددإلقحب عن طش ق نقٌّ ت نلص دديا

في الإلسمية المسإلٌّامة.
أهداف البحث.
وعلى األ ا

اوتلقال أهٌّاف الوح

من اآلني

 -نحٌّاٌّ طشد نق يب الحقي في نسمية مسإلٌّامة.
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االوٌّما الا ددامب لها

 الإل شف اللم الشاهن للم أش ال شنية في المستقة ال شنية فيما اإل لق الهٌّف الإلسملمحلل الوح .

 -عشض الإلح ددٌّ ددا

الإلي نلاج ددع كول الم أش الإلسمل

غي ددة الإل شف على القشش الإلي

مدن اال د ددإلقاك مسها في موار نحقيق الهٌّف الإلسمل والن لإلاد ددو ونسسد دديق الٌّعت

ال ددك

نق ددٌّم ددع الوه ددا

الم دداوح ددة لهلق ليئ ددة م ئم ددة للإلسمي ددة االقإلصد د د د د د د دداك ددة والإلحلر

االجإلماعي المسإلٌّامين من ي ر اللقلف على األ واب الإلي نمس نتل ش السيا ا
الهاص د د ددة الإلسمية المس د د ددإلٌّامة والإللص د د ددب لى انقاد أو نلافق في اآل ال اا

ال قة

ا د د د د ددأوها ،هكا لى جاوب الإلا د د د د ددوي على أحٌّاط ننييش في الموالين المؤ د د د د دس د د د د ددي

والسللهي حي لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.

اإلطار النظري للبحث.

(أ) مفهوم التنمية المستدامة.

عالميا الجع مسدإلقحب األمت االقإلصداك
أصدون مقهل الإلسمية المسدإلٌّامة محشها ديا ًّديا
ًّ

واال ددإلشانيوي ،ف ن طش ق أوماف اال ددإله  :وا وإلا غيش المس ددؤور ،أص ددون ل وس دداا

نأ ي اش مال الحيئة ،وهل ما عشض األلض واألجيار المسإلقحلية للهتش.

ق ددٌّ مد دا ،ه دداو ددال السد د د د د د دمد ددة المميل للإلسميد ددة واالزكه ددال في ال ددٌّور هي الإلسميد ددة ال لمي ددة
واالقإلصد دداك ة ،غالال فيها المسد ددا لة الحيئية للسد دديا د ددا
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والإلصد ددسي واال د ددإله  :اليلمي

ل وس دداا لمئا

الس ددسين مما أكت لى نقاقت األزما

الإلي نإلولى في ننيش المساخ ونآكب

الإلسلي الحيلللجي والإلللط وفقٌّاا الملالك التحيقية)1( .

على صد د د د د د يٌّ يش ،لت نحقق جهلك الإلسمية االقإلص د د د د دداك ة وال لمية نلن نتل ا
ال ددالمي والحدلم ددا

السظا

وعلم ددا االجإلم دداي عس ددٌّم ددا اإل لق األمش م ددالو ددة الماد د د د د د ددد

االجإلمداعيدة الملمسدة الإلي ن صد د د د د د ددف دال دالت الدك وقيش فيدع ،ا ال الار الققش واألميدة

والإلقاو في مسإلل ا

الٌّيب ائٌّا في عٌّاٌّ من الحلٌّاا في جمي أوحا ال الت.

ويا ليص ددون في اللقال الحام ددش
وفي هكا الستاد ،هش مقهل الإلسمية المس ددإلٌّامة نٌّل ًّ

الهٌّف والنا ة الشئيس د د د دديين لألمت المإلحٌّ والموإلم المٌّوي ،فقٌّ أقش الٌّور وص د د د دداو ل

السيا ا

يتيش قا الواش ة.
ا
أيي اش أا اللم الحالي للإلٌّهلل الحيئي اهٌّك نهٌّاٌّا

وعلى الشغت من أا هددكا المقهل قددٌّ نت نقددٌّ مددع أور مش عددا  1972على الس د د د د د د دداحددة

دميا فق عا  1982صد ددقإلع مقهلما وامد ددحا للمش األولى عسٌّما
ال المية ،فنوع قٌّ ل د د ًّ

قدٌّمدال اللوسدة ال دالميدة الم سيدة دالحيئدة والإلسميدة ( ،)WCEDلشئدا د د د د د د ددة لشووإل ودٌّ ،نقش اش
نحال عسلاا مس د د د ددإلقحلسا الما د د د ددإلش . :عشفال فيع الإلسمية المس د د د ددإلٌّامة على السحل اآلني

 ) 1هاا محملك األقٌّاحي ماد
ا

الإلسمية والإلهتي في الإلوم ا

دسٌّل ة ،مصش ،2020 ،ش .45
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الوٌّاٌّ والمسإلحٌّ ة ،مؤ سة عواب الوام ة

الإلسمية الإلي نلحي احإلياجا

الحامد د ددش كوا المسد د ددا

قٌّل األجيار القاكمة على نلحية

احإلياجانها الهاصة )1( .

وعلى هكا ،نسدإلسٌّ الإلسمية المسدإلٌّامة لى مقهل ملا مة الإلسمية االجإلماعية واالقإلصداك ة

م األولل ا

الحيئية من أجب الحٌّ من الإلٌّهلل الحيئي الحالي وننيش المساخ م الحقاظ

على الملالك التحيقية قٌّل ا مداا ما ال اإل ٌّت قٌّلنها على الإلوٌّك من أجب مسد د ددإلقحب

األجيار القاكمة.

(ب) المواكئ واأل س الإلي نقل عليها الإلسمية المسإلٌّامة(.)2
-1

ا وسدداا هل الملمددلي األ ددا ددي للإلسمية وجلهشها والماددال :لحٌّو ها والمسددإلقيٌّ

من عائٌّها.

-2

الإلسمية حق ونكلن فنا الٌّولة نإلحمب مس د ددؤولية نهيئة المساخ المسا د ددب لحٌّوط

-3

ن إلمدٌّ الإلسميدة على الماد د د د د د ددالهدة الاد د د د د د د حيدة الحيداك دة في هدب يتلانهدا ومشاحلها

-4

ن ٌّك الهيا ال والقشش المإلاحة أما الومي الواش في الموإلم .

الإلسمية م ٌّال

أ شي.

ونلجيع عمليانها.

 )1هاا محملك األقٌّاحي ماد

الإلسمية والإلهتي في الإلوم ا

الوٌّاٌّ والمسإلحٌّ ة ،مصٌّل الق ،ش .46

 ) 2ليت ال ااب ،للحسيدة وكاش مساهمة الم أش ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية لأل ش  ،الولسا
األولى لل مب والإلسظيت ،الم أش والانب ،هلية ال لل ا وساوية واالجإلماعية الحل ش  ،2021 ،ش .302
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-5
-6

نق يب ونمدين األفشاك المهماين في الموإلم ونقل إلهت.

حقلد ا وس د د د د د د د دداا في الموإلم كوا نمييل لين القئد ددا

الموإلم ا .

-7
-8
-9

الموإلمقيد ددة أو لين

نٌّعيت الملاطسة القاعلة وساحيها أ الحقلد واللاجوا .

الٌّ مقشاطية وال مشهل ة الإلي نق ب الماالهة الا حية والموإلمقية.
المس د د د د د د دداوا ونكددافؤ القشش لين جمي فئددا

الموإلم في اللصد د د د د د ددلر للملالك

والهٌّما .

 -10الٌّور القل ة الق الة الإلي نإللازا م موإلم مٌّوي قل .
 -11الإلنييش المهت الهاكف ل ص د د د ح االجإلماعي والموٌّك لل قٌّ االجإلماعي لين
الملاطن والٌّولة.

 -12نلافق المقاهيت السظش ة للإلسمية م اللاق الموإلم ي.
(ج) أهداف التنمية المستدامة (:)SDGs

نت ا ع ا عن أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في ال الت من ي ر قشال  1/70للومقية

ال امة لألمت المإلحٌّ نحال عسلاا نحل ب عالمسا أجسٌّ الإلسمية المسإلٌّامة ل ا 2030

190

في عا  .2015الإلي نماب يتة عمب لألفشاك والكلهب وحل االزكهال ،وفقا لما ولك
الميااد ونٌّأ الإلسقيك الق لي لهكه األهٌّاف في اسااش )1( .2016

االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئية

صممال األهٌّاف ادب مإل مٌّ لإلإلضمن الإلحٌّ ا
وقٌّ ب
على وتاد وا  ،م ن اش تها في وقس اللقال والإلي نامب على  17هٌّفا و 169غا ة،
قصٌّ مسها أا نصون حلمة من االلإللاما

للٌّور والموإلم ا

وحإلى األفشاك ،لم الوة

القضا ا الحا مة للوسس الواش  .ومن المإللق أا نإلحقق األهٌّاف وغا انها حللر عا

 .2030لكا فهسا :جهلك عالمية مإلضافش وحيل ة وعمب كؤوب من أجب نحقيق هكه
األهٌّاف .لإليسيش نحقيق هكه األهٌّاف نلقى ج اش ا الإلتل المحلي ونشنيب األولل ا
نشحيوا وناوي ا من قحب الٌّور والمؤ سا

والموإلم ا )2( .

(د) دور المرأة في التنمية المستدامة.

ال مدن نواهب كول الم أش في الإلسمية وماالهإلها كايب المسلر ويالجع في الإلسائة

االجإلماعية ،ومن ت ال مدن الإلسمية ال اا أمدن كمب الم أش في الوهلك المحكولة للإلسمية
م الشجب ،فاال إلامال في هكا الموار اٌّعت الهياكب االقإلصاك ة ،االجإلماعية والسيا ية،
ا ا الم أش لها ع قة م ٌّال

الهصلنة ،الصحة ال ائلية ،الإلسائة االجإلماعية الإلي

 ) )1ليت ال ااب ،للحسيدة وكاش مساهمة الم أش ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية لأل ش  ،مصٌّل
الق ،ش.305
 ))2طل ال مصتقى السشوجي الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة لى ال للمة ،مصٌّل الق ،ش .45
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ل ص ح والإلحٌّا

لها نأ يش على الإلسمية .هما أا الإلهتي
االجإلماعية وب أا نشهل أوال على الحاجا

االجإلماعي والسيا ة

األ ش ة أكاش من نشهيلها على حاجا

أيشت ألهمية األ ش هسسق فاعب في لسا ا وساا في الموإلم )1( .

ا أكٌّ هايشوا أهمية أكوال الم أش في عمليا الإلسمية في ال الت الاال  ،فالو ض اشت أا

األكوال مإل ٌّك ونإلشاوح لين ماالهة الم أش في السضار من أجب نحقيق اال إلق ر اللطسي،

ونين ماالهإلها في الحشها
لى الحٌّا ة.

االجإلماعية والسيا ية في أ سا عملية الإلحلر من الإلقليٌّ ة

ولكن هسا :من الواحاين من اسظش لى الم أش وظش حكل م إلمٌّان في نحش ش وجهة

وظشهت على القلر أا الم أش في ال الت الاال ما نلار أ يش الإلقاليٌّ الإلي نحٌّ أكوالها في
الموإلم  ،ومن ت فنا ماالهإلها في عمليا

الإلسمية محٌّوك  ،و سي الن أا هسا:

ايإل ف ا لين الواحاين والماققين في فيما اإل لق مساهمة الم أش في عمليا
أعال(لل س) نلهيصها فيما الي()2

 ))1األ مت المإلحٌّ

كول الم أش

الإلسمية .وقٌّ

في نحقيق الإلسمية والمسإلقحب المسإلٌّا  ،2017 ،مإلاح على

https://news.un.org/ar/audio/2016/02/346292
 ))2أ ما لسال يليقة ال تية كول الم أش في الإلسمية المسإلٌّامة في كور مولس الإل اوا لٌّور الهليب ال شنية،2009 ،
(ك.ا) ،ش.45
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-1

الو ض اشت أا الم أش في ال الت الاال

ما زالال أ يش للسظش الإلقليٌّ ة الإلي

نضقي على ا واط مداوة أقب ،ونقإلشض أا أكوالهن ما هي ال أكوال هاماية .ون إلمٌّ
هكه السظش على افإلشاض مؤكاه أا الم أش في ال الت الاال

لن نحقق مداوة عالية ولن

ناال :ف الة في األواتة االقإلصاك ة ال اا اكإلسحال مظاهش الاقافة األولنية الحٌّااة،

ووقضال أاٌّاها على الإلقاليٌّ الوالية.

-2

و شت الو ض اآليش أا الإلقاليٌّ في حٌّ اانها ليسال السحب في نهلف الم أش
وتوما اال إل مال الك لت حاور أا نيش من هكه الإلقاليٌّ القائمة على وظا

ال الت الاال

ألل صال  ،ولقٌّ أكت هكا اللم
حيب نحقيقها ل

-3

لى نأكيٌّ الٌّول الإلا

للم أش الك أصون عقوة في

إلق ر.

فكايش ما نإل شض الم أش
ا
ا اال إل مال والإلقاليٌّ مسؤوالا عن وم الم أش ،

ألعدار من اال إلن ر سحب السظش الإلقليٌّ ة ،أما اال إل مال فنوع لت اوقى فحسب على
هكه السظش الإلقليٌّ ة ،وتوما أماف مظاهش جٌّاٌّ ال إلن ر الم أش نحال وطأ الإلل

ال أش مالي.

ونادب الم أش ق اش ة وصف القلت ال املة في كور ال الت ،ا نحإلب  %10لى %20

من الل ائف ا كال ة ال ليا والل ائف األيشت ،لكلن فنوع ال مدن القلر ا الم أش ال
ناال :في صس القشال ياصة في الٌّور المإلقٌّمة ،ا نإللافش للم أش فشش الإل ليت وال مب

على مإلكافئ م الشجب ،ومن ت صون ا إلتاعة الم أش نللي المساصب ال ليا في الٌّولة

على عدس اللم في الٌّور السامية ،ا نكلا فشش ن ليت الم أش أقب من الشجب ،ونكلا
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المسؤوليا

ال ائلية على الم أش من الضهامة ،حي

ال مدسها من االلنقا لسقسها في

موار ال مب والإلٌّل ب القسي والمهسي ،للمساهمة في عملية نسمية الموإلم  ،ونؤهٌّ نوالب

الٌّور مسك القٌّ نقٌّ الم أش هل نقٌّ للٌّور ،وأا نسمية قٌّ ال

ليميا
الم أش
صحيا ون ًّ
ًّ

و يا ًّيا سهت في وصللها لى ملاق انهاا القشال ،ونالإلالي في ا إلمشال الٌّ مقشاطية
والشيا في الموإلم )1( .

و حين نقش ش الإلسمية الواش ة ل ا ( )2001أا الم أش ناإلش :م الشجب على قٌّ

المساوا في القشش والقلائٌّ والمسؤوليا المإل لقة الملاطسة والإلسمية المسإلٌّامة ،ونهإللف
األهٌّاف المإل لقة المساوا لين الوسسين من للٌّ آليش نو ا لألطش االجإلماعية والاقافية

واالقإلصاك ة ،وال امب الولهش

السسوة لهكه األوليا

جمي ها هل المساوا في مداوية

الحصلر على و ائب نسمية القٌّ ال

الواش ة األ ا ية ،والمساوا في فشش الماالهة

أا نحٌّكه هب كولة .وما زالال الم أش

يٌّ عن نقا ت مساصب صس القشال على قٌّ

في جلاوب عملية صس الق اش ال

االقإلصاك ة واالجإلماعية والسيا ية ،وهل هٌّف وب

 ) 1مسظمة الم أش ال شنية الم أش ونحقيق أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في المستقة ال شنية ك ال ة ا إلشعاك ة ،القاهش ،
 ،2020ش.34
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حدش على الشجب وحٌّه
ا
المساوا م الشجب ،ألا المساصب ال ليا لصس القشال ال نلار
لى حٌّ هحيش في م ظت الٌّور وعلى األي

في الٌّور ال شنية)1( .

ونحين ا حصائيا الش مية الصاكل من الٌّور المإلقٌّمة أا ماالهة الم أش في لد

ال مب ال

سي أوها مإلساو ة م الشجب في نللي المساصب القياك ة ،مافة لى الن

فنا ن ٌّك األكوال الإلي نقل لها الم أش ومسؤوليانها كايب المسلر ونواه ألسائها وزوجها

حٌّ من طملحانها في الماالهة في صس القشال ،ومن ال لامب األيشت الإلي نحٌّ من

وصلر الم أش لى المشاكل القياك ة احإلكال الشجب للسلتة والاشو  ،و وب على الم أش الإلي

نحاور الٌّيلر لى مشاكل السلتة ال ليا أا دلا لٌّاها اال إل ٌّاك للمسافسة ليس فق من

الساحية الماك ة وتوما في الاقة الكانية ،وهكلن وجلك القلت الإلي نٌّعمها ،وعلى الم أش أا
نٌّل :جيٌّا قحب الهلض في هكا الموار الك

ال شنية ياصة)2( .

)1

اش ع

الٌّان ولل

حدش على الشجار في الٌّور
ا
ال الار

واق الإلسمية المسإلٌّامة في مصش ،الم لقا

والإلحٌّ ا

وا إلشانيويا

الإلتل ش ،مولة

كلية الإلوال لل لل االقإلصاك ة ،ي ،2019 ،8ش .253
 )2أ ما لسال يليقة ال تية كول الم أش في الإلسمية المسإلٌّامة في كور مولس الإل اوا لٌّور الهليب ال شنية ،مصٌّل
الق ،ش .123
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ومن هكا فنوع مدسسا القلر ا هسا :يتلا مضيئة في مسيش الم أش ال شنية ،وماالهإلها
في صس وانهاا القشال ي ر نلن القإلش ليس فق في الٌّور المإلقٌّمة وتوما في الٌّور

السامية أ ضا ،ومسها الٌّور ال شنية.

ولقٌّ أصون االهإلما الم أش ونٌّولها في نحقيق الإلسمية جل ا أ ا يا في عملية الإلسمية

اانها ،الن أا الم أش نادب وصف الموإلم ونالإلالي وصف طاقإلع ا وإلاجية ونقٌّ أ

موإلم مشهلا ومشنو النواطا و يقا مٌّت نقٌّ الم أش فيع وقٌّلنها على الماالهة في
مشهل اولًّا في المواال االقإلصاك ة
ا
الإلسمية ومي جلاوحها ،فقٌّ هاوال الم أش قٌّ ما نحإلب

واالجإلماعية ،ونسإلمٌّ قلنها من ي ر الٌّور الك نقل ع هلوجة وأ  ،ولكن يشوجها

اليل لل مب ج ب كولها ال قإلصش فق على ا وواب والإلشنية واالهإلما أملل الحيال ا

مهما في الحيا ال امة للموإلم  ،وفي أ شنها
وكول اقإلصاكًّا و
ا
اكإلسحال ملق ا
ًّ
اجإلماعيا ًّ
ياصة ،فالٌّيب الماك الك نلفشه لميلاوية األ ش أصون

تيها مداوة أقلت)1( .

كول أ ا ًّيا وجلهشًّا في الحيا األ ش ة ،فهي ن ٌّ أل
ونؤك الم أش ال املة ا

الواش الك
أل

قلد في أهمية أ

عي

حب ال نسإلتي أا نقيش الكقا

المار

يش ،وهي المسظت لحشهة األ ش وفي غيالها

وقسها ،فأكوال الم أش مإل ٌّك في عواي حاجا

األ ش الماك ة ،السقسية وتوواب األطقار ونشنيإلهت وهكلن ال مب كايب المسلر ويالجع.

 ))1ولل ة على حمٌّ و يشوا الم أش والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية ،لسلة ك ال ا الم أش المصش ة في الإلسمية
لقت ( ،)1وزال السأمن والاؤوا االجإلماعية ،مصشد  ،2020ش .78
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مما ال عن فيع أا الحاجة االقإلصاك ة للٌّولة ن ٌّ ال امب الك

كف

المسؤولين

لإلشمية نلاجٌّ الم أش في عالت الانب ،وأللمال الحاجة المإللااٌّ للموإلم االقإلصاك

الحٌّا  ،ا ا ن ٌّك مواال

السااف في االقإلصاك الم اصش لٌّت هب الٌّور في ال الت

ما فيها مصش أ هت دايش في يشو الم أش لل مب ،فناا أيكوا ين الحسواا أا ما ال ٌّ

على  %60من الاواب المصش ن مما من جسس ا واط ماب شو اش ة ال لٌّ أال
نضي هدكا ٌّت سحب مدلط الم أش في الحيال ،لب من المستقي واألجٌّل أا نبل ف
هكه القل الواش ة الاوالية للٌّف لٌّفة االقإلصاك وحل الإلتلل والشقي ،ول ب هكا االهإلما

ا إلامال ال سصش السسل في الحيا االقإلصاك ة ،الك أملإلع الإلني اش الإلي ط أش على

االقإلصاك المحلي وال المي ،قٌّ فإلن فاقا وا ة للسسا في الحصلر على فشصة عمب

عسصش ف اال ومساهما في
ا
محإلشمة ومقحللة في موإلم  ،سإللجب أا دلا فيع هب فشك
اهش هاا أ أواى كوا نمييل لين الوسس ،لب دقي
نحقيق االزكهال والشقي االقإلصاك  ،ا
أا اإللفش عامب األهلية للمسصب والكقا

والمهال ال لمية)1( .

ومن واحية أيشت ال عن أا الإلنيي اش الإلي نت أش على اقإلصاك أ كولة أو موإلم ،

أوها نؤ ش في مهإللف عساصش الموإلم يصلصا نأ يشها في األ ش لكلا األ ش هي
الهلية الشئيسية لإلكل ن الموإلم  ،ونما أا االقإلصاك عسصش من المسظلمة االجإلماعية،

 ))1فشحا

واك ة عمب الم أش وأ شه على ال قا

األ ش ة ،مولة األكاك مية للٌّ ال ا

حسيوة لن للعلي ،ي ،56الولائش ،2020 ،ش .133
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االجإلماعية وا وساوية لوام ة

ف عن أا األ ش نإلأ ش ال محار القتاي االقإلصاك والإلحلال
أ ش في مصش الحشا :االقإلصاك

الك

الإلي نت أش عليع ،ولقٌّ

عشفع موإلم سا في مهإللف القتاعا

على األ ش المصش ة ،ومن لين هكه الإلأ ي اش

مواعش

الإلي حٌّ ال والظاهش للملح للقياا،

اهش ماح األ ش هشو الم أش لل مب ،فمن جهة نسهت في اش الواوب االقإلصاك

لأل ش  ،ومن جهة اوية هش الن سحب لغوة السلتا

الحاكمة في ا إلامال ال سصش

السسل لإلساي الحيا االقإلصاك ة لٌّر هٌّال الاشو  ،هكا نض السظش عن ا مداوا

الهائلة الإلي هشنها الٌّولة لهٌّف نمدين السسا من الٌّ ال ة وحق الإلكل ن( ،)1فشغوة

المسؤولين في نحقيق ال ائٌّ الماك من ج اش اال إلامال في ال سصش الواش  ،فيوب أال
نصشف موالغ وميلاوية مهمة في نكل ن الم أش ت عٌّ ا إلامال الإلكل ن لكت حصلال
عليع في نحقيق فلائٌّ وولانب للحيا االقإلصاك ة للحلٌّ ،فمن الهتأ أا ال باشاعى الٌّول
الك مدن أا نسهت ع الم أش في نحقيق الشقي والإلتلل االقإلصاك للموإلم .

(هد) حٌّا

القشا والسسة عن الإلسمية المسإلٌّامة وت ها الم أش فيها

ول ب الاش ة ممالة في أصليها القشا والسسة قٌّ أعال لماب هكا األمش في مسا وا

أوال القشا الكش ت.

عٌّ .

لما نحٌّط القشا عن ملكة للقيس ،صقإلها الحاكت ،وأوها المحش :الشئيس في عولة نلن المملكة
ال ظيمة ،وهي المحلل الشئيس لها وهأوها ملكة في يلية وحب ،ال أنمش الم

ال أمشها ،وال اإلحش:

 ))1ولل ة على حمٌّ و يشوا الم أش والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية ،لسلة ك ال ا الم أش المصش ة في الإلسمية
لقت ( ،)1مصٌّل الق ،ش .55
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ال وفق مايئإلها ،فهي عال ولمل ة من القشا الكش ت لى عظت كول الم أش  ،ونكش ت القشا لها ،وأا
أأ
ام ْأْش
الم أش من أهت علامب الحسا والإلسمية في الحضال ا
مية ،قلر الحق وحاوع لوي ْو ْج اٌّ ب ا
نْ املأ بك به ات ْوأبوأن ْي اال أم ان به ألب ْعي م ْوْل ْها ْع اشش ْع أظيت﴾ (السمب ع  )23فقٌّ وصف القشا ملن نلن الم أش
ا
ال ظمة والقهامة ،وهكا ال اإلأني من فشاغ ،ف ظت الملن والحدت حإلا لى عهصية قائٌّ لائٌّ  ،و يا ة
صالمة ،واقإلصاك قل  ،ول ب للقيس قٌّ أ همال لسصيب األ ٌّ هما لو المصاكل الإلال هية في نلن

ال ملية.
حٌّا

القشا عن هاجش زو لشاهيت

والن في قلر

ن الى

اج َع ْل أَفْئِ َد ًة ِم َن
َّ
الص ََل َة فَ ْ

ِ ِِ
يموا
ت ِم ْن ذُ ِريَِِّت بَِو ٍاد غَ ِْْي ِذي َز ْر ٍع ِع ْن َد بَ ْيتِ َ
َس َك ْن ُ
َربَّنَا إِِّن أ ْ
ك ال ُْم َح َّرم َربَّنَا ليُق ُ
ْهم ِمن الثَّمر ِ
ِ
الن ِ
ك ُرو َن﴾ ( لشاهيت )37
ات ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْش ُ
َّاس َْتْ ِوي إل َْي ِه ْم َو ْارُزق ُ ْ َ َ َ

فالقشا هسا ايش لى نلن الم أش ال ظيمة وكولها في نتلل الحشهة الإلال هية والٌّ ملغشافيا ،والحشهة

التحلغشافيية ،لول ش ال شب ،فهاجش ا إلتاعال م ولٌّها وم حسن نشنيإلها لها ،وكعا الشاهيت عليها
الس

أا نحلر نلن الوق ة الوشكا  ،لى مشهل حضال من أهت مشاكل الحضال في جل ش ال شب

قٌّ ما ،وا إلتاعال من ي ر مصاهشنها لوشهت ،أا نؤ س ألكحش نكإلب عشني ،هاا هل األصب الكت

نقشعال مسع فشوي عٌّه ،من أهمها وحيسا صلى
حٌّا

عليع و لع وصحوع و لت.

القشا عن السع ع يب.

هاوال السة ع يب وزو مل ى عليع الس
ال ش قة ،وهشمل ة وكاللة للم أش ال شنية ،اا

حامش ونقل  ،هشمل ة للم أش القل ة ،القاعلة ،اا

الوكول

الحيا الممإلل القل  ،وال قاف المملو لشاجحة ال أش

ووقاا الوصيش  ،فقصة مل ى والسة ع يب ،نحٌّأ في محسة ونسهإلي لمسحة ،عاب فإلي قل  ،سإلظب
اوش  ،و شت امشانين ،نلوكاا عن غسمهما ،في مللك ما  ،ا اإلوم القل في ال قائيس وم م قهما

ونكا ش القل من حللهما ،ال سإلتي اا قا الشعا  ،فيسإلشعي مل ى هكا الملقف ،فيحمب نلن

الصهش القل ة الإلي ال قلت على حملها ال عاش من الشجار ،و أل نلن الم أش في مل ى قل وحيا
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وعقة ،ج لإلها نتلب من أليها نلميحا ال نصش حا ،ا ألال ا إلوشه ،فهل القل األمين صاحب الهلق،
في عال وامحة لشغحإلها في مل ى ،نلن الشغوة الإلي لما هقيها ع يب لب ألٌّاها لع ،وقار وي أل ٌّ
أا أوكحن حٌّت السإلي هانين ...والامن أا ن مب م ي ،وناال :في نسمية مالي وغسمي ونوالني ،ما
ماا سلا

أو عاش ،وهل هسا ،اش ٌّ أا سإلنب مقا مل ى م ع أطلر فإلش ممدسة ،اشعى فيها مالع

و أمسع على أهلع ،و و لها فيها ولٌّه ،و لمع مما أونى من الحدمة ،فأ نسمية وأ ا إلشانوية أعظت
من نلن نسحب فيها السة ع يب!!
ولت أ
نسإلع القصة لين مل ى وأهلع عسٌّ هكا لب امإلٌّ
ال

لما هل أعظت وأعمق واعٌّ ،وهل أمش الٌّعل  ،لما

واووع ،نساوٌّه أفشاحع وأنشاحع ،في لحلإلع من الاا لى مصش مش أيشت ،وللال أوها هاوال من

ليال غيش ات أصب وعشاقة ،لقالال وما الك
ولكن هكا مة من ما

اٌّف سي على نحمب الموهلر ،ونش :اللطن واألهب،

وعسصش فاع في
ا
الم أش ال شنية األصيلة الإلي طالما هاوال م لر لسا ،

صس الحضال مسك أقٌّ ال صلل.
أزوا السحي وحٌّا
أزوا السحي صلى

القشا عسهن
عليع و لت ،هن ال از

وع ما

مضيئة في نال خ الحشهة الحضال ة ،مسك

ُت َكأ ٍ ِ ِ
ِ
ض ْع َن
اء النِ ِ
س ِاء إِ ِن اتَّ َق ْي َُّ
ُت فَ ََل ََتْ َ
َس َُّ َ
َِّب ل ْ
سَ
َحد م َن الن َ
الو اة المحمٌّ ة ،قلر الحق وحاوع ََي ن َ
ُبج ا َْل ِ
اهلِيَّ ِة
ْن قَ ْوًًل َم ْع ُروفًا (َ )32وقَ ْر َن ِِف بُيُوتِ ُك َّن َوًَل تَ ََّ
ِِبلْ َق ْوِل فَ يَط َْم َع الَّ ِذي ِِف قَ لْبِ ِه َم َر ٌ
ُب ْج َن تَ َُّ َ َ
ض َوقُل َ
اَّلل ورسولَه إِ ََّّنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ِ
الر ْجس أَ ْهل الْب ْي ِ
ني َّ
ت
ْاْل َ
ُوَل َوأَقِ ْم َن َّ
الص ََلةَ َوآتِ َ
ب َعنْ ُك ُم ِ َ َ َ
الزَكاةَ َوأَط ْع َن ََّ َ َ ُ ُ ُ
اَّللُ ليُذْه َ
ِ
ت َِّ ِ
ويطَ ِهرُكم تَطْ ِهْيا ( )33واذْ ُكر َن ما ي ْت لَى ِِف ب يوتِ ُك َّن ِمن آَي ِ
ِ
ْم ِة إِ َّن َّ
ْيا
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ َ
َُ َ ْ
اَّلل َوا ْْلك َ
اَّللَ َكا َن لَطي ًفا َخب ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لص ِ
ات و َّ ِ
ادقَ ِ
ِ ِ
ني والْم ْؤمنَ ِ
ِ
ِ
ات
ني َوا َّ
الصادق َ
ات َوالْ َقانِتِ َ
( )34إِ َّن ال ُْم ْسل ِم َ
ني َوالْ َقانتَ َ
ني َوال ُْم ْسل َمات َوال ُْم ْؤمن َ َ ُ
ات والْمتَ ِ ِ
ات و ْ ِ ِ
الصائِم ِ
ني والْمتَص ِدقَ ِ
ني و ْ ِ ِ
الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
ات
ات َو َّ
الصائِ ِم َ
ص دق َ َ ُ َ
اْلَاش َع َ ُ َ
ني َو َّ َ
اْلَاشع َ َ
الصاب َر َ
َو َّ َ َ
ِ
ِِ
ِ
الذاكِر ِ
الذاكِ ِرين َّ ِ
ِ ِ
َع َّد َّ
يما (.﴾)35
ات أ َ
اَّللُ ََلُ ْم َمغْف َرةً َوأ ْ
َوا ْْلَافظ َ
ني فُ ُر َ
َج ًرا َعظ ً
وج ُه ْم َوا ْْلَافظَات َو َّ َ
ْيا َو َّ َ
اَّللَ َكث ً
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فالقشا ايش لى عظت نلن الش الة واألماوة ال ني ل حسها ،والٌّول ال ئي مال سع م
صدلى

عليع و دلت ،ول ب السحي صدلى

يٌّوا ل لر

عليع و دلت قٌّ أعدال لى الن عسٌّ حٌّااع عن أمسا يٌّ وة

لمدي عسها لما قار مسال لي حين هقش السا  ،وصدٌّقإلسي ا هكلسي السا  ،ووا دإلسي ما لها ا
حشمسي السا  ،ولزقسي مسها الللٌّ كوا غيشها من السسا ()1
وهسا ووٌّ حٌّا

السددسة المتهش عن مسدداوٌّ أمسا يٌّ وة لمددي

عسها لسدديٌّوا ل ددلر

صددلى

عليع و د ددلت ،مالها ووقس د ددها وهب ما نملن ،ولت نإللقف الملا د ددا عسٌّ حٌّ المار وفق  ،لب الإلص د ددٌّاق،
والحب واالحإللا  ،وصددٌّد من قار يلف هب عظيت ام أش  ،نٌّعمع ونسدداوٌّه ،وناددالهع أفشاحع وأنشاحع،
نسمي لع ولٌّه ،وننش فيع القيت ،هما نش اللالي غش ع و شعاه ،وصٌّد حافي لشاهيت حي
من لي ألإلْشنأي أة أ
الاش أد أعلةب ْالأ ْن ا أ أ
يقاد
السسا أ ْفأنوها ...في ْ
ْ
ْ
أ
طأليد د ْب األْعشادأ
ْعٌّك ْ ْعد د د د دقوا ْ
ْعٌّكنْها ...أ ْ
ٌّلْ ة اا أ ْ
األب ْمد د د د ْ

حٌّا

قلر

ْول ْد أْ م دا اش أ
اد
الح د د ديا ...أالد د د د أشأل أ ْ
األب ْلوض أا نْ د د ددْه ٌّْهب ْ
األب أب إلا با األْ أان ْك أ األبلىْ ...ع ْنْلال مآأ بشبهت م د د دٌّت اآلف د د أ
اد
ْ
ْ

السسة المتهش عن الم أش

كاوال السد ددسة جسو ا لى جسب م المصد ددٌّل األور من مصد دداكل الإلاد ددش في لياا كول الم أش ونياا أوها
جليا في قلر ديٌّوا ل دلر صدلى عليع و دلت الٌّ اوْيا ْمإلْاي،
ال لا وال لاا والسدسٌّ وقٌّ لٌّا الن ًّ
اي الٌّ اويا االم أْش الص د دالأح بة» ( )2وْقار ل د دلر ّللاأ ص د دلى ّللا عْلي أع و د دلت أْلن أمن الس د د اك أ
ْْ
ْو ْي اي بش ْمإلْ أ ْ ْ ا ب
ب ْ ا ْ ْ ْ اْ ْ
ْ
ْ ْب ب
ْ

 1التحشاوي الم وت الكحيش ,جد13 /23
 2صحين مسلت ,جد  ,1090/2لقت الحٌّا 1467 ,
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اال ْم ا أْشب الصالأ ْح بةْ ،واال ْم اس ْد بن اال ْلا أ ب ْ ،واال ْو بال الصالأ بنْ ،واال ْم اشْك بب اال ْهأسي ب ْ ،وأ اْلْن أم ْن الاْق ْاوأ اال ْو بال السلب ،
الضيق ،والمشكب السل ()1
أ
ْواال ْم ا أْشب السلب ْ ،واال ْم اس ْد بن ل ب ْ ا ْ ا ْ ب
ب
 :أ ْه اي أش ما ْ اكأس بل االم اش ؟ االم ا أْشب الصد د د دالأ ْحةب أ ْاا ْو ْ أ
اب
ْم ْشْها أْ ْ
أ ْْال أ ا
بيأح بش ْ
ط ْ
اع اإل بع ْوتأ ْاا ْغ ْ
ظ ْش ْل اي ْها ْ د د د دشان بع ْوتأ ْاا أ ْ
ْ ب ْ
ْ
عسها حأقظإلع ()2
ْا ْ ْ ْا ب
وقٌّ اهش السحي صد ددلى

عليع و د ددلت صد دشاحة وسد ددا هاا لهن كول الز في حيانع وفي حيا الٌّعل ،

حي قلر صلى عليع و لت همب من الشجار هايش ،ولت دمب من السسا ال ية ام أش فشعلا،
ومش ت لسال عمشاا ،وتا فضب عائاة على السسا هقضب الاش ٌّ على ائش الت ا ()3
لملز في عص ددللهن،
ا
عليع و ددلت ا دديش لى وس ددا هن

وهسا السحي ص ددلى
كب ص د اب فكافأها

ددية الإلي أمسال ونحٌّط

لحيال في الوسة ،وهاوال نلن الم أش هي السددحب في نساددئة مل ددى على التهش

وال قة والمشو وأي د الادهامة والسحب الإلي لأنها عليع السة عد يب ،ومش ت أ عيسدى الإلي قاومال هب
الص اب ،وأيشجال للموإلم وللٌّويا هلها وحي مش ب ،وعائاة المححوة ،اا
للسحي صد د د ددلى

القلب الكحيش ،الإلي هاوال

عليع و د د د ددلت مسللة األ  ،وااللسة ،واأليال ،واللوجة ،والإلي هاا لها عظيت األ ش في

ي اش عٌّاٌّ من الصحا ة والإلا ين في موار السيش ولوا ة الحٌّا

وهإلا ة الإلال خ!

والحق أا الم أش هاوال حام د ددش ونقل في الموإلم المس د ددلت ،ما د ددالهة ،ومس د دداهمة في نسيمإلع ،في حار
السدلت والحشب ،في السدلت نتحن ونشني ونشعى عدؤوا ليإلها ونقل على أمش زوجها ،وقٌّ لأاسا الن في

أ د د ددما لسال ألي دش واللنيش لن ال لا  ،عن أ د د ددما لسال ألي دش لم د د ددي

 1صحين الن حواا ,جد  ,340 /9لقت الحٌّا .4032 ,
 2الحيهقي السسن الكحشت ,جد ,140 /4لقت الحٌّا
 3صحين الوهال

جد ,158/4لقت الحٌّا

.7235

3411
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عسهما ،قالال

كسال

أوقب السلت من ألض اللنيش الإلي أقت ع ل دلر

صددلى

عليع و ددلت على أل ددي ،وهي مسي على

لاي فش خ» وقار ألل ممش  ،عن هاا  ،عن أليع أا السحي صلى
من أملار لسي السضيش ()1

عليع و لت أقت اللنيش ألما

وفي حار ال شب نضددمٌّ الوشوح ،ونٌّوا الوشحى ،ونشن على قللب الاكلى ،و ب كول الم أش اإلسامى

د مية ،ولت نقإلصدش على موشك الإلشنية ،لب أ دهمال في الإل ليت ،والحشهة القكش ة ،لب

في ال حضدال ا

وفي الحشهة ال مشاوية ،فلٌّاسا مسد د د د دداجٌّ وعمائش نحمب ا د د د د ددت الم أش هوام الم أش اد د د د ددالي نحال الشن ،

وجام الملكة ص ية ،و حيب و يسة الحيضا ومسلر ز سب يانلا وغيشها من المساآ .

والإللصيا

(و) اال إلسإلاجا

من ي ر نحليلسا للاق الٌّول الك ممدن أا نهلمع الم أش ال شنية والمصش ة على

وجع الهصلش في نحقيق نسمية مسإلٌّامة واجحة نساهت في نتل ش القٌّ ال
ون ل ل قٌّ ال

األفشاك وحل نحقيق مسإلل ا

الواش ة

أعلى من الصحة والم شفة واحإل اش الكا

والمقٌّل على الماالهة في الحيا االجإلماعية لسااف لن اإلت ما لت نإللفش الحيئة السيا ية
واالجإلماعية الم ئمة لكلن ،ونه فع لن اإلت الإللصب لى نتالق فشمية الوح

اللاق االقإلصاك

اال إلسإلاجا

الك

والإللصيا

نقياع الٌّور ومصش من ليسها ،وعليع أعٌّ الواح
حي

لإلتل ش واق

والإللصيا  ،هما الي

 1صحين الوهال

جد ,95/4لقت الحٌّا 3152
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م

عٌّك من

ل كوا ،وفيما الي أهت اال إلسإلاجا

أ-

-1

اّلستنتاجات:

الإلسمية المسإلٌّامة في المشحلة الشاهسة للٌّور ال شنية ومصش على وجع الهصلش

ملحا ال نشفا.
متلوا ًّ

-2

كول أو ماالهة الم أش يتل مهمة لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.

-3

أا لكب نوشنة نسمل ة طش ق ياش ،وهكا الإلأكيٌّ سإلسٌّ لى يصلصيإلها

-4

افإلقال مصش أللشز مؤع اش الإلسمية المسإلٌّامة وال يما ٌّ  ،2011مما عدب

الإلال هية و شوفها االقإلصاك ة وغيش االقإلصاك ة ،ونحٌّ انها الٌّايلية والهالجية.

على عٌّ القٌّل على حٌّاط طقش ولعية في الموإلم المصش .
-

-1

التوصيات:

يلق قافة للإلسمية المسإلٌّامة على وحل وا  ،وهكا لن اإلت ال ال مب وحل

نحقيق الإلكامب لين الولاوب االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئية.

-2

واك قسلا

االنصار ما لين الوها

الش مية وغيشها ماب وزال الحيئة ووزال

السق  ،ووزال الإل ليت ال الي والوح ال لمي ،ومسظما الموإلم المٌّوي الهاصة حما ة
الحيئة لإلسمية ونتل ش الٌّ ال ا

-3

والوحلط ال لمية اأوها.

نحسين ماالهة الم أش في لد ال مب نوسيٌّا لمحٌّأ نكافؤ القشش من ي ر

الإلٌّل ب الملجع لها ،ونلفيش نسهي

األقشاض القتاي الهاش ،وهكا لى جاوب نق يب

قاولا ال مب المصش  ،الإلشهيل على حما ة الم أش ال املة ما سهت في كعت ماالهة
الم أش في لد ال مب.
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قائمة المراجع.

اش ع

.1

وا إلشانيويا

الٌّان ولل واق الإلسمية المسإلٌّامة في مصش ،الم لقا والإلحٌّ ا

الإلتل ش ،مولة هلية الإلوال لل لل االقإلصاك ة ،ي.2019 ،8

.2

أ ما لسال يليقة ال تية كول الم أش في الإلسمية المسإلٌّامة في كور مولس

.3

األمت المإلحٌّ كول الم أش في نحقيق الإلسمية والمسإلقحب المسإلٌّا ،2017 ،

.4

أمب عحٌّ القإلاح عمس الققش والإلسمية لين األوماي الٌّايلية والسظا ال المي،

.5

ال لمي ملإلقى حلر كول الم أش ال شنية في الإلسمية المسإلٌّامة

الإل اوا لٌّور الهليب ال شنية( ،2009 ،ك.ا).

مإلاح على https://news.un.org/ar/audio/2016/02/346292
كال القكش ال شني ،القاهش  ،مصش ،ف.2013 ،1
ومؤ سا

.6

لٌّل ة عحٌّ

الموإلم المٌّوي ،الٌّوحة ،قتش.2021 ،

ليت ال ااب ،للحسيدة وكاش مساهمة الم أش ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة

واالجإلماعية لأل ش  ،الولسا

األولى لل مب والإلسظيت ،الم أش والانب ،هلية ال لل

ا وساوية واالجإلماعية الحل ش.2021 ،

.7

طل ال مصتقى السشوجي الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة لى ال للمة ،كال

.8

عائاة محمٌّ لشاهيت مساهمة الم أش في نحقيق الإلسمية ،مولة االجإلهاك للٌّ ال ا

الكإلب والل ائق مصش.2020 ،

القاولوية واالقإلصاك ة ،ي ،2016 ،10مصش.
205

.9
للٌّ ال ا

.10

فشحا

واك ة عمب الم أش وأ شه على ال قا

األ ش ة ،مولة األكاك مية

االجإلماعية وا وساوية لوام ة حسيوة لن للعلي ،ي ،56الولائش.2020 ،

مسظمة الم أش ال شنية الم أش ونحقيق أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في المستقة

ال شنية ك ال ة ا إلشعاك ة ،القاهش .2020 ،

.11

ك ال ا

.2020

.12

ولل ة على حمٌّ و يشوا الم أش والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية ،لسلة
الم أش المصش ة في الإلسمية لقت ( ،)1وزال الإلأمن والاؤوا االجإلماعية ،مصشد

هاا محملك األقٌّاحي ماد

والمسإلحٌّ ة ،مؤ سة عواب الوام ة ا

الإلسمية والإلهتي

في الإلوم ا

دسٌّل ة ،مصش.2020 ،
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الوٌّاٌّ
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العلم هو الوسيلة الوحيدة

التي يرتفع بها شأن اإلنسان
إىل مراتب الكرامة والشرف

208

بسم هللا الرحمن الرحيم
والس

الحمٌّ هلل ،والص

على يٌّوا ل لر

 ،و لع وصحوع و لت

ومن وااله.
ون ٌّس
فنوسي أنقٌّ أوال هال

الادش والإلقٌّاش لى هليإلسا ال ش قة – هلية أصلر

الٌّان القاهش – مياك وأعضا على ايإليال هكا الململي ا

األهمية

ال ظيمة على المسإللت اللطسي وال المي أال وهل ململي التنمية المستدامة
في ضو الفكر اإلسالمي ليدلا ململعا للمؤنمش ال لمي الٌّولي الاال

للكلية.

وقٌّ وم ال الٌّور الماالهة في وم أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة و ْة
عاش هٌّفا نٌّول جمي ها في فلن يٌّمة ا وساوية ولعا ة حقلد ا وساا
األ ا ية ،ومإلتلوا

وجلكه ،ومقلما

نقٌّ ا وساوية وازكهالها.

وهاا من لين نلن األهٌّاف األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة " جودة
التعليم " Quality Educationحي
المسإلٌّامة.
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ماب الهٌّف ال اش من أهٌّاف الإلسمية

ليوٌّ دب ومل مح أا
وتا السا ش المإلأمب في الإلال خ والقكش ا
مي ب
الإل ليت وجلكنع قٌّ حظي الكايش من األهمية مسك اللحظة األولى الإلي ولر
فيها اللحي على ل لر
ا

عليع و لت ،وهل ما ج ب للحضال

صلى

مية نلن الوصمة ال لمية والإل ليمية على مٌّال الإلال خ.
وفي هكه الللقة الوحاية أنساور هكه المسألة اا األهمية الوح والٌّ ال ة

نحال عسلاا جودة التعليم في ضو الفكر اإلسالمي وأ أر

ن الى أا

سٌّك الهتى ،وأا ين على اللفا حق هكه الللقة الوحاية.
وناهلل ن الي الإللفيق

الواح

❖ مشُلة البحث:
نحإلب مسألة الإلشنية والإل ليت مداوة عظيمة في جمي األمتس والن لما
م
أماا واق مي ومسإلقحلي لألجيار ،ومماوة للإلقٌّ واالزكهال
نمالع من
ل
ل
االقإلصاك واالجإلماعي.
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ا ناحة الإل ليت ملجلك صلل ف لية ،لكن المادلة اآلا ليسال في
ا ناحة ،وتوما في ناحة ن ليت اا جلك عالية نليق للاق ومإلتلوا
ال مب ،والإلتل ال

لد

ال المية.

وقٌّ أعال الشئيس عحٌّ القإلاح السيسي لئيس جمهلل ة مصش ال شنية لى
هكا في هلمإلع المسإلٌّت ال لمي الاال
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للإل ليت والوح

ال لمي المس قٌّ

ال اصمة ا كال ة  )1(، ٢٠٢١حي

أعال لى أوسا و مب ي ر سلا

طل لة على ناحة الإل ليت ،وقٌّ حاا اللقال لل مب على جلك الإل ليت(.)2

( )1عقد المنتدى العالمي الثاني للتعليم والبحث العلمي ( )GFHS 2021بالعاصمة
اإلدارية الَديدة في الفترة  ١٠-٨ديسمبر ٢٠٢١م برعاية وتشريف السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الَمهورية وهو منتدى سنوي عقد في المرة
األولى بمبادرة من رئيس الَمهورية نهاية عام ٢٠١٩م على أ يعقد سنويا

ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا كوفيد  ١٩وانطلقت نسخته الثانية في ٢٠٢١

ويهدف المنتدى إلى مناقشة قضايا التعليم وتطويره وجودته وتحدياته والخروج
بعدد من التوصيات للعم عليها خالل العام حتى انعقاد النسخة التالية[ .راجع:
موقع

المنتدى

للتعليم

العالمي

(.])/https://www.gfhsegypt.com

والبحث

العلمي

( )2راجع :كلمة الرئيس السيسي خالل الَلسة الحوارية “تحديات ووظائف
المستقب ” بالمنتدى العالمي للتعليم العالي قناة إكست ار نيوز ()Extra News

على

يوتيو

على

هذا

الرابط:

(.)https://www.youtube.com/watch?v=nUMgiukDOIM
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ا الإل ليت قٌّ ماب وقلة حقيقية لللطن وحل فاد جٌّاٌّ من االقإلصاك
الملكهش والحيا االجإلماعية الكش مة ،وقٌّ دلا على السقيض من الن حوا
السش
في الشهلك االقإلصاك  ،والكساك االجإلماعي ،والهاماية الإلأ يش ة ..وهلمةب ل

في الن هلع هي جودة التعليم .

❖ أهمية البحث:
سإلمٌّ هكا الوح
جلك الإل ليتس ونشنو

أهميإلع من أهمية القضية الإلي اإلساولها وهي قضية
لهكه القضية الكايش من قضا ا الإلسمية المسإلٌّامة،

والإلما ن االجإلماعي ،والإلقٌّ ال لمي ،واالزكهال االقإلصاك  ،وملاكوة
الإلتل ال

ال المية على جمي

جلاوب الحيا ال ملية ،وملاجهة األفكال

المإلتشفة وال قلية ا لهالية ،ونلازا القلت ،وموالهة الإلحٌّ ا

على هب

المسإلل ا .
ا مصتلن الولك في الإل ليت أصون

انب ار الكايش ن ممن مللا

الإل ليت ،والن من أجب الحصلر على أفضب المسإلل ا
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وأع ها في حيب

عٌّاك جيب مإلسلن الإل ليت الويٌّ ،الك

ضمن لع مسإلقح

اهش في الحيا ،
ا

ونوٌّ اآلا الكايش من المٌّال والوام ا الإلي نس ى للحصلر على الولك ،
ولكن هسا :الكايشوا الكان ال شفلا ما الولك ؟ وما أهميإلها؟ وما الم اايش
الإلي اللٌّ أا نسيش عليها المؤ سة الإل ليمية من أجب الحصلر على الولك ؟
»

()1

ومؤع اش

وما األهٌّاف الحقيقية الإلي نشمي ليها ممال ا

جلك

الإل ليت؟ وما مٌّت النواف هكا األمش أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة؟

❖ أهداف البحث:
اهٌّف الوح

لى ا جا ة على عٌّك من الإلساؤال

من أهمها

 )١ما ملق جلك الإل ليت من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة ،حي

نماب

الهٌّف ال اش من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة؟
 )٢ما مقهل جلك الإل ليت؟ وما ا عداليا الاقافية الإلي نحل حلر الن
المقهل ؟
( )1الموسوعة العرُية الشاملة /17نوفمبر  2018/أم سالم
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 )٣ما ملقف ا

من جلك الإل ليت؟

 )٤ما كول الٌّولة ومسئلليانها نواه جلك الإل ليت ههٌّف من أهٌّاف
مي؟

الإلسمية المسإلٌّامة في مل القكش ا

 )٥ما كول الموإلم ومسئلليانع نواه جلك الإل ليت في مل القكش
ا

مي؟

❖ مفهوم جودة التعليم:
اإلألف مصتلن جلك الإل ليت من هلمإلين ،جلك ون ليت.
فأما الَودة فقار صاحب مهإلال الصحاح
أ
أ
(جلكا) ْف به ْل
(ج ْاك) أ ْمالأع ْ بو ب
لك ب
(جأليٌّ) ْواال ْو ام ب (جْياك)ْ .و ْ
و ك ْع اي ْ
(جلاك) ،وجاك الاي ولك (جلك ) أْق اإل أن اال أوي أت و أ
ص ْال ْجأليٌّاْ ،و
ا ب ْ ب ب ْا ْ
ْْْ
ْ ْ
ْْ
م لم ْها أْ ا ْ
(جلْكهب) أْا ضا (نْ او أل ٌّا) (.)1
ْج ْاك) الا اي ْ ( ْف ْو ْاك) ْو ْ
(أ ْ
( )1محمد بن أبي بُر بن عبد القادر الرازي الحنفي أبو عبد هللا زين الدين (ت:
٦٦٦ه) تحقيق :يوسف الشيخ محمد الناشر :المُتبة العصرية الدار
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جيٌّا ،وأْجٌّ
ص ْال أل
وجا في لساا ال شب ْو ْج ْاك الاي ب بجلك ْ
وج الك أْ ْ
الاي ْ ْف ْو ْاك ،والإلول ٌّ أمالب بع (.)1
الإلميل من
ومن ت فنا الولك اٌّول م ساها حلر ا جاك وا نقاا و ل

جاوب ،وحلر الولك والكش من جاوب يش م سى أا ولك ا وساا أفضب
م
جاوب ال
ما لٌّ ع ،وحلر القهامة واالزكهال من

فنا الاي الويٌّ اإلست

قهامإلع ولوعإلع.
وأما التعليم في اللغة فقٌّ قار صاحب نا ال شو
ايإلْ
ا ع ْ ا

اا أ ا م
ايإلْ
ليت ا
أ ْما ْه ْ
نيوال ْ ش م  ،والإل ا ْ

قار الش أ
اغ بب
ْ
أما ْكلا ألإلْ اكش مش
أا

النموذجية بيروت صيدا الطبعة الخامسة ١٤٢٠ه – ١٩٩٩م(:ص)63 :

باختصار.

( )1ابن منظور محمد بن مُرم بن علي أبو الفض
اإلفريقي المتوفى (٧١١ه) لسا

العر

الثالثة ١٤١٤ه )135 /3( :باختصار.
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جمال الدين األنصاري الرويفعي

ط .دار صادر بيروت الطبعة

أ
ونْ اك م أ
ين ْ احص بب أم اس بع أ ْش أفي ْواق أ
حيع
ار ْ ب
ايش ،ح ْ
ليت نْ اس ب
س المإلْ ْ لتْ .وْق ْ
ب
ضهت الإل ب
أ
أ أ
أ
صللل ْالأن (.)1
صلل الم اوي .والإل لت نْسوع الساقس لإلْ ْ
الساقس لإلْ ْ
جودة التعليم اصطالحا:
لقٌّ ا إل مب مصتلن جلك الإل ليت في ال صش الحٌّا

همصتل من لع

كاللة وامحة في األو اف الإلشنل ة ،حي عشفال الهيئة القلمية لضماا جلك
الإل ليت واالعإلماك هكا المصتلن أوع " تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن
المعايير األكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها
وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء
على المستوى القومي أو العالمي ،وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث
العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعد مالئمة وتقابل أو تفوق توقعات
المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية"(.)2

( )1محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى َّ
الزُيدي

(المتوفى1205 :هَّ ).تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق :مَموعة من

المحققين ط .دار الهداية (بدو ذكر السنة) )١٢٩-١٢٨/٣٣( :باختصار.

( )2دلي اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي – إصدار :الهيئة القومية لضما جودة
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❖ جودة التعليم الهدف الرابع من أهداف التنمية
المستدامة:
جا الهٌّف ال اش

من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة

 Quality Educationوو ل الهٌّف على

سلاا الإل ليت الويٌّ

ضما تعليم جيد وعادل

وشام وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للَميع »(.)1
وقٌّ حشصال جمهلل ة مصش ال شنية على كمب أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة

في يتتها القلمية واال إلشانيوية( )2حي نت وم ا إلشانيوية مصش للإلسمية
التعليم واّلعتماد – جمهورية مصر العرُية – اإلصدار الثالث – يوليو ٢٠١٥م:

ص.١٤٣

( )1موقع األمم المتحدة – إدارة الشئو اّلقتصادية واّلجتماعية  -أهداف التنمية
المستدامة

–

الهدف

(.)https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4

الرابع

رابط:

( )2موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول العالم مصر – أهداف التنمية
المستدامة – الهدف الرابع رابط.)https://n9.cl/ehiye( :
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المسإلٌّامة /مصش ٢٠٣٠

والإلي نماب محتة أ ا ية في مسيش الإلسمية

الااملة ،وقٌّ نضمن الو ٌّ االجإلماعي في اال إلشانيوية جودة التعليم حي
جا المحلل السا

الإل ليت والإلٌّل ب ،وو ل على

بحلول عام ٢٠٣٠م من المستهدف إتاحة التعليم والتدريب للَميع
بَودة عالية دو تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كف وعادل ومستدام
ومر

مرتكز على المتعلم وعلى المتدر القادرة على التفكير
ا
وأ يُو

والمتمُن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا وأ

يساهم أيضا في بنا الشخصية

المتكاملة وإطالق إمُاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير
ومبدع ومسئول وقاب للتعددية يحترم اّلختالف وفخور بتاريخ بالده
وشغوف ببنا مستقبلها وقادر على التعام تنافسيا مع الكيانات اإلقليمية
والعالمية »(.)1

( )1مصر  – ٢٠٣٠نشرة من إصدار :وزارة التخطيط والتنمية اّلقتصادية – ٢٠١٥م:
ص.١٣

219

وتا المإلأمب في اللاق الإل ليمي وٌّ أا

الساحة الإلشنل ة ناهٌّ نتل ال

كميا وولعيا مإلسالعا في موار الإل ليت ال الي ،حي
الإل ليت ال الي ،ونسلعال الحشامب والإلهصصا

نلااٌّ

أعٌّاك مؤ سا

المتشوحة فيها ،ونتلل

نقسيانها وأوماطها الإل ليمية ،فلت ن ٌّ الم شفة نشفا فكش ا لب مشول حيانية
وأ ا ا لإلقٌّ الموإلم ا

الم اصش  ،واعإلحش

اقإلصاكا قائما لكانع ،حي

هش السظت الإلاا دية والمسظلما المقإللحة ل وإلا ا لٌّاعي ،وأصون هسا:
مشول ل هإلما لإلتل ش الم شفة وا وقاد عليها ،هما أصون اقإلصاك الم شفة
محل ال أ ا يا في هافة المحافب ال لمية والاقافية اعإلواله من االقإلصاك ا
المقإللحة ،الإلي ال الجٌّ حلاجل للٌّيلر ليها ،وال ننلق الحلا ا
اقإلصاك حإلا

عليها ،ألوع

لى م شفة عقلية وتلاك نانيلية ووعي هامب أ اكه وجلاووع

ومسؤولية االلإل ال الإلقسي دب ما فيع ،ياصة

ٌّما اوإلاش

ال اقإلصاك

الم شفة في ال ٌّاٌّ من األواتة االقإلصاك ة ال يما في ال لت والهٌّما
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الصساعية والإل ليت والاقافة والصحة وا كال ال امة وغيشها ،ونكلن نحلر موار
الم شفة لى محلل للإلسافس لين الٌّور والموإلم ا

الإلي نإلسالق فيع»

()1

.

وعلى الواوب الإلتحيقي في نتل ش الإل ليت وشت أا وظت الولك قٌّ لٌّأ
م
مداا وام من كايب المؤ سا
في أيك

الإلشنل ة والإل ليمية،

ٌّ أا هاوال

الولك موشك هلمة نقار في المحافب ال لمية والإلشنل ة.
فلت ن ٌّ الولك لٌّا نتوقع المؤ سا

الإل ليمية لب أصون مشول

ملحة نمليها حشهة الحيا الم اصش  ،و قشمها الإلقٌّ ال لمي والإلقوش الم شفي
وملاكوة الإلتلل الإلقسي والإلي ن إلحش من أهت ما

عصشوا الحالي ،ا نحقيق

الولك القاعلة وما اٌّر على هقا ال ملية الإل لمية وف الية المؤ سة الإل ليمية
في نحقيق أهٌّافها ال امة والسللهية ادب فاعب ونحقيق الإل لت ا والي(.»)2
( )1الَودة الشاملة في التعليم تاليف أ  /د  /رأفت عبد العزيز البوهي د  /إبراهيم
جابر المصري د  /أحمد محمد ماجد د  /منى أحمد عبد الرحيم دار العلم واإليما
للنشر والتوزيع دار الَديد للنشر والتوزيع :ص ٩٢

( )2الَودة الشاملة في التعليم – مرجع سابق  :-ص. ٩٥
221

ونكمن المادلة الشئيسة لسظا الولك في قافة الولك  ،والإلي ال نشهل
غالوا على األهٌّاف الإل ليمية والإلشنل ة وتوما على الل ائب ،مما اٌّف سا لى
الحٌّا

عن أهٌّاف الولك .

❖ اإلشُاليات الثقافية تَاه مفهوم جودة التعليم:
مودش
ا
هش االنواه الش مي لى نحقيق م اايش جلك الإل ليت في مصش
قحب وجلك أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة اش سلا

نقش وا حي

نت واا الهيئة

القلمية لضماا جلك الإل ليت واالعإلماك عا  ٢٠٠٦وهٌّفها الشئيس واش
قافة جلك الإل ليت ،ومساعٌّ المؤ سا الإل ليمية على نتحيق م اايش الولك ،
ومسن عهاكا االعإلماك للمؤ سا الإلي نصب لى مسإللت مسا ب من نتحيق
نلن الم اايش(.)1
 ه الَودة تعني إعداد ملفات ووثائق؟( )1راجع :موقع الهيئة القومية لضما جودة التعليم واّلعتماد – عن الهيئة –
القانو – رابط.https://naqaae.eg/ar/about_us/law :
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ا ا عدالية الإلي نحل حلر مقهل جلك الإل ليت مسك الن الحين وحإلى
اآلا هي اوإلاال مقهل أا جلك الإل ليت ن سي عٌّاك ونوهيل موملعة مهمة
من الل ائق والملقا

ونقٌّ مها لى الهيئة القلمية للولك للحصلر على

االعإلماك.
فهب الولك الق ب ن سي موشك عٌّاك الملقا

والل ائق الضهمة؟! أ

الإلتلل
أوها مسهب مإلكامب اس دس على ال ملية الإل ليمية – ط ا وم لمين –
ل

واالزكهال الإل ليمي؟!

ول جا ة على هكا الإلساؤر أقلر ا جلك الإل ليت مسهب مسإلمش ،اسإلظت
موملعة من ا ج اش ا

والممال ا

والإلتحيقا  ،وقٌّ بعشف المسهب أوع

فن الإلسظيت الصحين لسلسلة من األفكال ال ٌّاٌّ  ،ما من أجب الكاف عن
الحقيقة – حين وكلا لها جاهلين  ،-أو من أجب الحشهسة عليها – حين وكلا

لها عالفين»(.)1
( )1مناهج البحث العلمي – عبد الرحمن بدوي – وكالة المطبوعات الكويت – الطبعة
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والل ائق الهاصة الولك في الإل ليت وما

ومسع وٌّل :أا نلن الملقا

هي نسظيت لل مب وفق م اايش الولك  ،ونشهسة على وجلك نلن الإلتحيقا ،
لكن نلن الملقا
ل

حٌّ اانها ليسال هي الولك .
ل

ونقوال أيشت فنا الولك  -في موار الإل ليت  -هي عملية ص حية
النقائية عاملة لكب هحيش وصنيش في ال ملية الإل ليمية ،ولما هاوال ال ملية
الإل ليمية ليسال مسإلوا ململ ا ،وتوما هي عمليا
والحلال وممال ا

وتج اش ا

اا

نشنو

السااف ال قلي

صقة ن ليمية ونشنل ة ووظامية ،فكاا ال

م
وااف أو ممال ة نقل لها الكلية في طال الولك  ،نل يقا
لٌّ من نل يق هب
كاعقا لقيمة الن السااف وأهميإلع ،وو ائلع ،وأهٌّافع ،ووإلائوع و مشانع(.)1

الثالثة 1977م :ص.4

( )1راجع :أ.د محمود خلي أبو دف – جودة التعليم في التصور اإلسالمي مفاهيم
وتطبيقات – بحث مقدم لمؤتمر الَودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخ للتميز
– المنعقد بتاريخ٢٠٠٧ / ١٠ / ٣١-٣٠ :م :ص.٤ ٣
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ا هب م
ولقة في حوش الولك ال لٌّ وأا دلا لها واق ململ
ل

من ولش

ال مب ،أو االجإلماعا  ،أو الحقائب الإلٌّل حية ،أو المساقاا  ،أو جلسا
الحلال ،أو ال صف الكهسي حلر ململي أو قضية من ململعا أو قضا ا
جلك الإل ليت ،فض عن نل يق ما هل قائت الق ب من م اايش أو مؤع اش
الولك المؤ سة الإل ليمية مما لت اإلت نل يقع صلل ل مية اا

مسهوية

علمية ون ليمية حاكمة.
ولكا فنا نلن الملقا

ناإلهش لد األكلة والل ائق ون لشف أوها

" مصدر متاح يمكن االستناد إليه في الحكم على جودة األداء والممارسات
ويتمثلل في البراهين الملموسلللللة من وثلائق (مثلل قواعلد البيلانلات ،ومحلا لللللر
االجتملاعلات والتقلارير السلللللنويلةة والمرئيلة (نتلائ المالحظلةة والمسلللللموعلة
(نتائ المقابالتة التي تؤكد إجراء الممارسللات ،ويؤخذ في االعتبار عند تقييم
أداء المؤسسة " (.)1

 -وما الداعي إلى إعداد تل الوثائق واألدلة؟

( )1دلي اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي – مرجع سابق  :-ص.١٤٤
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ا نل يق ممال ا
نلن الممال ا

جلك الإل ليت ليس من اب نحصيب الحاصب ،ألا

نصب في مصلحة جلك الإل ليت هي في
القائمة الق ب والإلي
ل
أني الامش

النالب ممال ا اا صقة فشك ة ،أو غيش م لممة القٌّل الك
المشجل مسها ،ولكلن فنوع عسٌّ نل يقها مدن للواا الولك ن ميمها
الإلامة
ل
ل
ونل ة وتاد ا فاك لها.
والوٌّاش الكهش أا وظا كال الولك الااملة اشهل على أكا ال مب
الصحين ادب مواعش ،ومن أور مش  ،وفي هب مش  ،والإلحسين المسإلمش
لومي ال مليا  ،والإلشهيل على األ اليب اللقائية في الإلصٌّ للمااكب قحب
وقلعها ،وماالهة جمي األفشاك ال املين في المؤ سة من ي ر ا إلهٌّا
موملعة من أكوا

الولك المهإللقة لهٌّف لما المسإلقيٌّان من الت ب

وأوليا األملل وأصحاب ال مب قٌّل وإلاجية عالية ونأقب جهٌّ ونكلقة ()1
وهب هكا ال اإلأنى كوا نل يق للممال ا  ،ونشنيب للملقا .

( )1د .محمد زكي عويس الطريق إلى الَودة في التعليم العالي – مرجع سابق :-
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❖ موقف اإلسالم من جودة التعليم:
م
لا الولك  -في أ ل م
وساا
لكب
عأا من عؤوا الحيا  -متلب
ع
وساوي ل
لوحع وعقبلع في مٌّال السحلغ والتملح.
ا
مال ع وساويإلع ،ونشقال ع ب
ولكلن هاوال الولك في ميٌّاا الإلشنية والإل ليت أهت جلاوب الولك
ك

وا نقااس ألا ال لت هل ال مة الشئيسة على ميمة ا وساا بم اك علت
عليع و لت -
وحيع الكش ت  -صلى
ومشول ليل
ا
األ ما هلها،
ل
الش الة الهانمة ،واوإلها لى هكا ال صش الحٌّا

م
كوحش مإل طت األملا ؟!
قار

المإلٌّلفق ال لل والم الف

ِين يَ ْعلَ ُم َ
ست َ ِوي الَّذ َ
ون
نوال :ون الى في محدت هإلا ع { قُ ْل َه ْل يَ ْ

ِين َال يَ ْعلَ ُم َ
َوالَّذ َ
ب } (.)1
ون ِإنَّ َما يَتَذَك َُّر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
ولقٌّ ح ل ا

أنواعع علي ال مب ووعٌّهت عليع الهيش ال ظيت

والقضب ال ميت فقار

ع َم َل
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنِي َال أ ُ ِ ي ُع َ
وحاوع { فَا ْ
ست َ َج َ

ص.٤١

( )1سورة الزمر :اَلية .9
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ض } [ ر عمشاا  .]195وقار
ع ِ
َام ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذَك ٍَر أ َ ْو أ ُ ْنثَى َب ْع ُ ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
وحاوع

صا ِل ًحا ِم ْن ذَك ٍَر أ َ ْو أ ُ ْنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَنُحْ ِييَنَّهُ َحيَاةً
{ َم ْن ع َِم َل َ

َ
س ِن َما كَانُوا يَ ْع َملُ َ
ون }(.)1
ط ِيبَةً َولَنَجْ ِزيَنَّ ُه ْم أ َجْ َر ُه ْم ِبأَحْ َ
وحاوع ون الى اشت عملهت ،وهل

لت للين القشا ال ظيت للمؤمسين أا
ما سإللل نول ٌّه وتنقاوع ،والحللغ ع لى أقصى كلجا ا نقاا والولك  ،فقار
ست ُ َرد َ
سولُهُ َوا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ُّون
َّللاُ َ
ون َو َ
وحاوع { َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى َّ
ش َها َد ِة فَيُنَ ِبئ ُ ُك ْم ِب َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُ َ
ون }(. )2
ب َوال َّ
ِإلَى عَا ِل ِم ا ْلغَ ْي ِ
و لمن هكا أ ضا وحيسا الكش ت  -صلي

عليع و لت – ا قلر

هللا َّ
عز وج َّ ُي ِحب ِإذا ع ِم أح ُد ُك ْم عمال أ ْ ُي ْت ِقن ُه »(.)3

( )1سورة النح  :اَلية .٩٧

()2سورة التوُة :اَلية .١٠٥
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ِإ َّ

وهل ما اؤهٌّ أا ا نقاا وا حساا متللب في ال مب هلع ،وال عن أا
الإلشنية والإل ليت من أفضب األعمار وأعشفها.

❖ إلماحة إلى بعض تطبيقات جودة التعليم في اإلسالم:
اعإلمب القشا ال ظيت ،وهكلن السسة السحل ة الاش قة  -في ن ليمانها
ونتحيقانها  -على مسظلمة مإلكاملة لإلتحيق الولك على مسإللت الإلشنية
والإل ليت،
و مدن ا عال لى ض نتحيقانها في هكه السقاف ،على حيب الماار
ال الحصش

 )١أركان منظومة جودة التعليم كما يوضحها القرآن
الكريم:
عسٌّما وإلحٌّط عن جلك الإل ليت فنوسا وإلحٌّط عن نلن األلهاا األلن ة
لل ملية الإل ليمية ،والإلي مدن ا إلسواطها من هكه اآل ة الكش مة ،حي

قلر

ّللا على اْلم ْؤ ِم ِنين ِإ ْذ بعث ِف ِ
يه ْم ر ُسوّل ِم ْن أْن ُف ِس ِه ْم
عل وجب ﴿ لق ْد م َّن َّ ُ
ُ
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ي ْتُلو عل ْي ِه ْم آي ِات ِه وُيزِك ِ
يه ْم وُيعلِ ُم ُه ُم اْل ِكتا واْل ِح ُْمة وِإ ْ كاُنوا ِم ْن قْب ُ ل ِفي
ضال ل ُم ِبين ﴾ (.)1
ا نلن اآل ة الكش مة نٌّلسا على ليال القصيٌّ في صساعة جلك الإل ليتس

ا ْ بمن ن الى على المؤمسين ألن ة أملل
فيهت ل لال من أوقسهت ،وثانيها اإللل عليهت ،وثالثها
أولها أوع
انع ورابعها

و لهيهت ،أ

والحدمة(.)2

تهشهت و هكلهت و شنيهت ،و لمهت الكإلاب
ل

( )1سورة آل عم ار  :اَلية .164

( )2قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا في تفسير هذه اَلية  { :لقد من هللا على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسوّل من أنفسهم } أي :من جنسهم ليتمُنوا من مخاطبته وسؤاله
ومَالسته واّلنتفاع به فهذا أبلغ في اّلمتنا أ يُو الرس إليهم منهم

بحيث يمُنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكالم عنه ولهذا قال{ :يتلو عليهم

آياته} يعني :القرآ {ويزكيهم} أي :يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو

نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم
وجاهليتهم {ويعلمهم الكتا والحُمة} يعني :القرآ والسنة {وإ كانوا من قب }
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األ ا

ا نلن أ
المْس ْن األلن ْة ،على وقس نشنيحها اللالك في اآل ة ،هي ال سصش
في صساعة ونأ يس جلك الإل ليت من ي ر ألن ة ألهاا وب ال مب

عليها لإلق يب مسظمة الولك في الإل ليت
على المؤمسين ا

من
الركن األول [ المعلم ] لقٌّ ل

الركن الثاني [ الطالب ] وهت األمة ا

فيهت (ل لال).

مية ،اإلللا (عليهت ).

الركن الثالث [ المنهج ] وهل القشا ال ظيت ،اإللل عليهت ( انع ).
الركن الرابع

المسظلمة الإلي نوم الومي  ،أ

[ الترُية والتعليم ]،

( و لهيهت و لمهت ).

أي :من قب هذا الرسول {لفي ضالل مبين} أي :لفي غي وجه ظاهر جلي

بين لك أحد [ .تفسير القرآ العظيم لإلمام ابن كثير الدمشقي – أبو الفدا

إسماعي بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هَّ)

تحقيق :سامي بن محمد سالمة  -دار طيبة للنشر والتوزيع  -الطبعة :الثانية

1420هَّ  1999 -م )158 /2( :باختصار].
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فإللن األلهاا األلن ة هي الإلي وب االهإلما لها ألجب نحقيق جلك
الإل ليت صلل صحيحة ،فالم لت باحسى الصلل الصحيحة ،والتالب وٌّ قٌّونع
وننيإلع ،والمسهب دلا ملافقا لمشاك  ،وواف ا لت ع ،والمسظلمة الإلي نوم
الومي نكلا قائمة على ا فاك ال ميقة لومي األطشاف.
ونكلن نإلحقق جلك الإل ليت صلل حقيقية.
ولقٌّ لين

م
أللغ م
أهمية النة
الك في اآل ة او
نيب الل ْ
ن الى ْ
لياا أا الإلش ْ

المشني ،والتالب ،والمسهب ،والإلشنية والإل ليتس فنا

ن الى امإلن على

المس أن ا إلوا ة مسع ن الى لٌّعل ألي األوحيا
المؤمسين لإللن ْ
مهحش عن كعلا أ لشاهيت عليع الس
ا
الس  ،حي قار ن الى

لشاهيت عليع
﴿ رَُّنا

يه ْم ر ُسوّل ِمْن ُه ْم ي ْتُلو عل ْي ِه ْم آي ِات وُيعلِم ُه ُم اْل ِكتا واْل ِح ُْمة وُيزِك ِ
و ْابع ْث ِف ِ
يه ْم
ُ
ِ
لشاهيت عليع الس في كعائع
يم ﴾( )1فسوٌّ أا وحي
ِإَّن أْنت اْلع ِز ُ
يز اْلحك ُ

لنع قٌّ الإل ليت على الإللهية  -أ الإلشنية  -ولكن

( )1سورة البقرة :اَلية .129
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المسة
ن الى حين اهش ل

قٌّ الإلشنية على الإل ليت في اآلاإلين األيش ين ،مما اٌّر على
على المؤمسين ل
أا الإلشنيب لع أهمية ومنلت (.)1

 )٢طلب العلم فريضة وفضيلة:
اشنو هكا األمش لاقافة الولك في الإل ليت ،حي
طلب ال لت ون ليمع أا دلا في مقٌّمة أولل ا

القشك والموإلم  ،والقش ضة

والقضيلة ال اسوني أا نؤكت ال في أقصى كلجا
نضافش اآل ا
ال ظيمة في وقل

القشوية ،واألحاكا

نقيٌّ فشمية وأفضلية
ا نقاا والولك  ،ولقٌّ

السحل ة ،لإلش يخ هكه القاعٌّ الإلشنل ة

الساعئة مسك و لمة أ قالهت ،وتلى لللغهت المايب ،فمسك

اللحظة األولى من اة السحي  -صلى
ل

عليع و لت  -هاوال اآل ة الوليلة

( )1راجع :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى:

1332هَّ)  -محاسن التأوي – ت :محمد باس عيو السود  -دار الكتب

العلمية – بيروت  -الطبعة األولى – 1418هَّ :انظر (.)٤٠٠/١
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اسمِ رُِ َّال ِذي خلق ( )1خلق ِْ
اإل ْنسا ِم ْن علق ( )2ا ْق ْأر ورُ
﴿ ا ْق ْأر ِب ْ
ْاأل ْكرُم (َّ )3ال ِذي عَّلم ِباْلقلمِ ( )4عَّلم ِْ
اإل ْنسا ما ل ْم ي ْعل ْم (. )1( ﴾ )5
فوا

هكه الكلمة األولى ( اق أش ) لإللقال اوإلواه السحي  -صلى

و لت  -واوإلواه أمة ا

عليع

من ٌّه لى حقيقة المهمة الإلي جا من أجلها،

مهمة علمية ن ليمية نشنل ة ،ت جا اآل ا من ٌّ الن األمش ا لهي
وهي ل
ل
م
يمس ا م
أ
نامة في أ
ف نكش ت ا وساا.
في
لياا عظمة ال لت وفضلع و لأوع مسا ب
من أجب الن هاا الإللجيع السحل ل الٌّائت لى اقإلساش ال لت ،وطلوع،

واالوإلقاي ع ،فكاا الإللجيع السحل ل لى وجلب طلب ال لت حي
عليع و لت -

قار  -صلى

طلب العلم فريضة على ك مسلم »(. )2

( )1سورة العلق :اَليات . 5 : 1

( )2رواه ابن ماجه في سننه – با فض العلما والحث على طلب العلم – كتا

اإليما وفضائ الصحابة والعلم – حديث رقم ( )224وأخرجه أيضا ابن عبد

البر في جامع بيا العلم وفضله با قوله  -صلى هللا عليه وسلم « :-طلب
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ت هاوال الإللجيها
فقار السحي  -صلى

السحل ة المإلكشل لى فضيلة ال لت وعظمإلع ومداوإلع،
عليع و لت -

من سل طريقا يلتمس فيه علما

سه هللا له به طريقا إلى الَنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا
يتلو

كتا

هللا ويتدارسونه بينهم إّل نزلت عليهم السُينة وغشيتهم

َّ
وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده » ).(1
الرحمة

 )٣وجوب االنتفاع بالعلم والعمل به:

العلم فريضة على ك مسلم» برقم ( )15وغيرهما وقال أبو عمر :هذا حديث

يروى عن أنس بن مال عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -من وجوه كثيرة
كلها معلولة ّل حَة في شي منها عند أه العلم بالحديث من جهة اإلسناد.

وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه :قال جمال الدين

المزي« :هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن» وقال محمد ناصر الدين
األلباني في تعليقه على سنن ابن ماجه :صحيح.

( )1صحيح مسلم – با فض اّلجتماع على تالوة القرآ وعلى الذكر – كتا الذكر
والدعا والتوُة واّلستغفار – رقم (.)2699
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وهكه اوية القلاعٌّ الإلشنل ة في ا
ل

 ،نأني ٌّ القاعٌّ األولى مواعش
موشك نحصيب وحال
هل ل

مسازي ،فليس الهٌّف من ال لت في ا

ححكه ا
الم شفة في الكهن كوا اوإلقاي
حقيقي لها ،فهكا ما ال ل
ل
مدامن وق م واللاجب علين الوح عسها واالوإلقاي لها،
كب عل مت في الحقيقة لع
ب
ل

س ألا

وهكا من أهت مواكئ الولك في الإل ليت.

من أجب هكا ا إل اا السحي  -صلى
اسإلق ب ع صاحوع ،فقار  -صلى

عليع و لت  -من ال لت الك ال

عليع و لت -

اللهم إني أعوذ ب

من علم ّل ينفع ومن قلب ّل يخشع ومن نفس ّل تشبع ومن دعوة ّل
يستَا لها »(. )1

( )1صحيح مسلم – كتا

الذكر والدعا والتوُة واّلستغفار – با

ما عم ومن شر ما لم يعم – رقم (.)2722
236

التعوذ من شر

وفي لوا مة أيشت جم لين طلب ال لت الساف  ،والإل لا من ال لت الك ال
اسق  ،فقار  -صلى

عليع و لت -

وأ ُعوُذ ِب ِم ْن ِعْلم ّل يْنف ُع »(.)1

الله َّم ِإ ِني أسأُل ِعْلما ن ِ
افعا
َّ ُ
ْ

وقٌّ جا اللعيٌّ الاٌّاٌّ لل الت الك لت اسإلق

أعٌّ السا
لمع ،و لأوع دلا ل

عكا ال ال القيامة ،فقٌّ لوت ا ما الحيهقي في ع ب ا ماا ،والتحشاوي في
ل
أا ل لر  -صلى عليع
الم وت الصنيش ،واآلجش ل في أي د ال لما ل

و لت  -قار « إ أشد الناس عذابا النبي يوم ال يامة عالم لم ينفعه هللا
بعلمه »(.)2

( )1رواه الطبراني في المعَم األوسط – با الميم (من اسمه محمد) – الحديث رقم
( )154 /7( - )7139وُا (من اسمه مقدام) الحديث رقم (/9( - )9050
.)32

( )2رواه البيهقي في شعب اإليما – البا الثامن عشر :في نشر العلم وأّل يمنعه
أهله – فص  :قال :وينبغي لطالب العلم أ يُو تعلمه وللعالم أ يُو تعليمه
لوجه هللا – الحديث رقم ( – )1778دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة األولى
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اٌّر على مٌّت اهإلما ا
لا هكا الإلأكيٌّ على مشول االوإلقاي ال لت ل

ولهش ال لت وليس مظهشه والإلقايش لإلحصيلع وحسب ،وهكه القاعٌّ نسسحب
هب عل مت مدن أا اسإلق
على ل
وهكا المحٌّأ من مواكئ ا

ع ا وساا في الٌّويا واآليش .
في عأا ال لت والإل ليت نسٌّل نحإلع الكايش

من المواكئ والم اايش في نحقيق الولك  ،فيما ه ل الوح ال لمي واألواتة
ال لمية ،وفيما ه ل الإلٌّل س والإل لت وا إلشانيويا وطشد الإلٌّل س وما اشنو
لها من ليا  ،وفيما ه

الت ب والهش وين ومشول ملاصلة اوإلقاعهت

ال لمي ونحصيلهت األكاك مي ،وغيش الن.

 )٤وجوب مراعاة استعدادات املتعلمني (الفروق
الفردية):

1410ه .)284 /2( -
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مي قٌّ لاعى صلل كميقة نسلي ا إل ٌّاكا
ا المسهب الإلشنل ل ا
ل
المإل لمين – وهل ما ب شف في مقاهيت جلك الإل ليت القشود القشك ة  -وأوجب

على الم لت أو المشني أا اشاعي نلن اال إل ٌّاكا

على نسلعها وايإل فها

ونقاونها ،ص لكا وهحلطا.
فأعال
اال إل ٌّاكا

ا

القشا الكش ت ووصلش السسة السحل ة لى نقاو

عسٌّ المإل لمين ،ووجهال المشنين لى مشاعا هكه اال إل ٌّاكا ،

وتعٌّاك القشك لما ا ئت ا إل ٌّاكانع كوا لهاد أو ن ويل ،وأا ب تى القشصة
ليإل لت الإلوشنة والهتأ ا أيتأ الإلقكيش أو الإلتحيق »(. )1
ا

وحاوع ون الى لما يلق الهلق جمي ا وواش عليهت من و مع

وهوانع ،جا هب واحٌّ مسهت مهإللقا عن اآليش ال االهع وال تا قع ،وقٌّ أكٌّ

( )1تطور مفهوم النظرية الترُوية اإلسالمية – د /ماجد عرسا الكيالني – دار ابن
كثير بيروت ودار التراث المدينة المنورة – الطبعة الثانية 1405ه1985/م:

ص 58بتصرف يسير.
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ض َد َر َجا ٍ
ت
ض ُك ْم فَ ْوقَ َب ْع ٍ
وحاوع هكا االيإل ف ،فقار وحاوع { َو َرفَ َع َب ْع َ
} .وهكا الإلقضيب قٌّ دلا الوست أو ال لت أو تش قة الإلقكيش أو األملل
ّللا قَ ْد َبعَ َ
ث
الماك ة ،قار ن الى حدا ة عن طالل { َوقَا َل لَ ُه ْم َن ِب ُّي ُه ْم إِ َّن ه َ
لَ ُك ْم َ
طالُوتَ َم ِل ًكا قَالُ َواْ أ َ َّنى َي ُك ُ
علَ ْينَا َونَحْ ُن أ َ َح ُّق ِب ْال ُم ْل ِك ِم ْنهُ َولَ ْم
ون لَهُ ْال ُم ْلكُ َ
علَ ْي ُك ْم َوزَ ا َدهُ َب ْس َ
ص َ
طةً فِي ْال ِع ْل ِم َو ْال ِجس ِْم
ّللا ا ْ
طفَاهُ َ
يُؤْ تَ َ
سعَةً ِ همنَ ْال َما ِل قَا َل إِ َّن ه َ
ع ِلي ٌم } (الوقش .)247
ّللا َوا ِس ٌع َ
ّللا يُؤْ ِتي ُم ْل َكهُ َمن َيشَاء َو ه ُ
َو ه ُ
لكلن حشش ا

على مهاطوة السا

على قٌّل عقللهت وعلى مقٌّال

ما سإللعحلا و قهملاس فللك في صحين ا ما مسلت عن الن مس لك لمي
عسع

ما أوال محٌّط قلما حٌّااا ال نحلنع عقللهت ال هاا لو ضهت

فإلسة  .وولك عن علي لمي
أ يُذ

عسع " حدثوا الناس بما يعقلو

هللا ورسوله؟  .وم سى هكا الك

هلع أا ا

أتحبو

أقش القشود

القشك ة لين األعهاش واألفشاك ،أو م سى يش أقش محٌّأ االهإلماما المهإللقة،
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فما أهإلت ع أوا ليس الضشول أا نهإلت ع أوال ،وما اهإلت ع ولٌّ هل غيش
الك أهإلت ع أوا (.)1
سبَتْ
سا ِإ َّال ُو ْ
سعَ َها لَ َها َما َك َ
َّللاُ نَ ْف ً
ف َّ
ولسإلأمب قلر ن الى ﴿ َال يُك َِل ُ
سينَا أ َ ْو أ َ ْخ َ
ع َل ْي َنا
طأ ْ َنا َر َّب َنا َو َال تَحْ ِم ْل َ
َو َ
َاخ ْذنَا ِإ ْن نَ ِ
س َبتْ َر َّبنَا َال تُؤ ِ
علَ ْي َها َما ا ْكت َ َ
طاقَةَ لَنَا ِب ِه ﴾()2
ِين ِم ْن قَ ْب ِلنَا َربَّنَا َو َال ت ُ َح ِم ْلنَا َما َال َ
علَى الَّذ َ
ِإص ًْرا َك َما َح َم ْلتَهُ َ
لا هكه اآل ة نحين أا مساف الإلكليل الاشعي هل (الل  ،أو المقٌّل  ،أو
ل
التاقة) وألوع نإلقاو المقٌّل والتاقة والل من وساا آليش ،فككلن نقاو
م
وساا لى يش حسب مقٌّلنع وو ع وطاقإلع ،وهدكا
الإلكليل الاشعي من
ل
اإل لت المشنلا من القشا ال ظيت لأوع ال ولز نحميب المش فلد طاقإلع ومقٌّلنع،
في أ عي من أملل الٌّويا أو أملل اآليش .

( )1انظر :الَودة الشاملة في التعليم أ.د رأفت عبد العزيز البوهي د .إبراهيم جابر
المصري د .أحمد محمد ماجد د  /منى أحمد عبد الرحيم دار العلم واإليما للنشر
والتوزيع دار الَديد للنشر والتوزيع :ص.٦٢ – ٦١

( )2سورة البقرة :اَلية .286
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عليع و لت  -هكا الم سى أومن لياا،

فسش السحي  -صلى
وقٌّ ل
م
مستق فقار مث ما بعثني هللا به من الهدى والعلم كمث الغيث
وأجمب
الكثير أصا

أرضا فكا منها ن ية قبلت الما فأنبتت الكأل والعشب

الكثير وكانت منها أجاد أمسُت الما فنفع هللا بها الناس فشرُوا وسقوا
وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما قيعا ّل تمس ما وّل تنبت كأل
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فذل مث من فقه في دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم ومث من
لم يرفع بذل رأسا ولم يقب هدي هللا الذي أرسلت به(.)2(» )1
وفي حٌّا م يش في وقس هكا المسهب الإلشنل  ،للين السحي  -صلى
ل
عليع و لت  -أا من السا من دلا ماا ة الحافظة الإلي نحمب ال لت ونسقلع،
( )1معاني المفردات الواردة في الحديث ( :الغيث ) المطر الذي يأتي عند اّلحتياج
إليه ( .ن ية ) طيبة  ( .الكأل ) نبات األرض رطبا كا أم يابسا  ( .العشب )
النبات الرطب  ( .أجاد

) جمع أجد

وهي األرض التي ّل تشر الما وّل

تنبت  ( .قيعا ) جمع قاع وهي األرض المستوية الملسا  ( .فذل ) أي النوع
األول  ( .فقه ) صار فقيها بفهمه شرع هللا عز و ج  ( .من لم يرفع بذل

رأسا ) كناية عن شدة الكبر واألنفة عن العلم والتعلم  ( .قيلت الما ) شرُته .

( قاع الصفصف ) قاع يعلوه الما والصفصف المستوي من األرض ] [صحيح

البخاري – مرجع سابق  )42 /1( -عقب الحديث المذكور وتفسير هذه المعاني

من تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا – محقق الكتا ] .
( )2صحيح البخاري – كتا العلم – با فض من علِم َّ
وعلم – رقم الحديث ()79
واللفظ له وصحيح مسلم – كتا الفضائ – با مث ما بعث به النبي  -صلى

هللا عليه وسلم  -من الهدى والعلم – رقم الحديث (.)2282
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ومسهت من ققهع و ي ما فيع ،فلت أ اب السحي  -صلى
ل
موشك السقب لى من ملن القٌّل على القهت
على من هاوال قٌّلنع ال نإل ٌّت ل

عليع و لت -

ال ميق والققع الٌّقيق ،لب كعا لمن هاا هكلن لسضال اللجع ،ألا نلن القٌّ ال
وما هي قسمة من عسٌّ

ن الى ،وعلى المش أا سإلامش ما وهوع

قب أو هاش.
قٌّل اال إلتاعة ل
فقار  -صلى

عليع و لت -

ن الى

نضر هللا ام أر سمع منا حديثا فبلغه

غيره فر حام فقه إلى من هو أفقه منه ور حام فقه ليس بف يه
»( ،)1وفي لوا ة أيشت عسٌّ الن حواا قار  -صلى
وضش

عليع و لت -

ام أش م مسا حٌّااا فحلنع هما م ع ،فشب محلغ أوعى من ام

» (.)2
( )1رواه أحمد في مسنده ( )221 /7رقم الحديث ( )4157و ( )60 /21برقم
( )13350والترمذي في السنن ( )141 /4رقم الحديث ( )141وابن حبا
في صحيحه ( )421 /3رقم الحديث (. )455

( )2صحيح ابن حبا ( )284 /1رقم الحديث (.)272
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وقار ا ما علي لمي
أنححلا أا دكب

عسع وألماه

حٌّ لا السا

ما شفلا،

ول للع ؟ »(.)1
عسع وألماه

وقار الصحالي الوليب الن مس لك لمي
ل
محٌّط قلما حٌّااا ال نحلنع عقلبلهت ال هاا لو ضهت فإلسة »(. )2

ما أوال

للقشود لين الواش في ال قب والإلقكيش

ومن هسا اإلحين مٌّت مشاعا ا

والحقي والقٌّل على القهت واال إلي اب والإلحليغ ،وأوع لب حامب م
فقع لى من
ل

هل أفقع مسع.

❖ دور الدول ومسئولياتها تَاه جودة التعليم:
كول هل األهت في نحقيق جلك الإل ليت ،ألا الٌّولة هي المسئلر
ا للٌّولة ا
األور عن واا المؤ سا الإل ليمية ومياك الإلأ يش الإل ليمي والإلشنل  ،ومو
( )1صحيح البخاري – كتا العلم – با من خص بالعلم قوما دو قوم كراهية أّل
يفهموا – رقم الحديث ( )127موقوفا.

( )2صحيح مسلم – مقدمة اإلمام مسلم رحمه هللا – با النهي عن الحديث بُ ما
سمع – (ج / 1ص )10رقم الحديث (.)5
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المسظلمة الإل ليمية ما حقق مسإلهٌّفا

وم اايش الولك  ،ياصة وأا جلك

الإل ليت ن إلحش لهسا لئيسا لإلحقيق أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة.
و مدن نلهي

كول الٌّولة في وقاف أهمها

 )١الإلشهيل على واش قافة الولك وا نقاا في نقٌّ ت الهٌّمة الإل ليمية
والإلشنل ة ،ون ميت مواكئ الولك من ي ر الموإلم

الإلشنل  ،واألجهل

ا ع مية والاقافية المإلسلعة(.)1
 )٢نلفيش الٌّعت الماك ال ز لإلحقيق م اايش الولك  ،ونلفيش مإلتلوانها،
و امب الن كعت جمي ألهاا ال ملية الإل ليمية والإلشنل ة – الم لت ،والتالب،

( )1وضعت الهيئة القومية لضما جودة التعليم واّلعتماد جملة من المبادئ التي
تمث الثقافة األساسية لَودة التعليم مختصرة إياها في عشرة من المبادئ التي
تنبثق منها كافة الممارسات الخاصة بالَودة في التعليم وإ

مراجعة تل

المبادئ ونشر ثقافتها من أهم مسئوليات الدولة تَاه جودة التعليم راجع :دلي

اعتماد مؤسسات التعليم العالي – مرجع سابق  :-ص.١٦ :
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والمسهب ،والمسظلمة – ما ضمن مداوية نحقيق م اايش الولك سهللة
و م
سش قٌّل ا مداا.
الإل ليمية على هب المسإلل ا ،

 )٣االيإليال الٌّقيق واألماب للقياكا

ووم م اايش ململعية هاكفة ل ملية االيإليال.
 )٤مشاموة ومإلا ة األكا  ،وميا

مسإللت الإلقٌّ في حشاز األهٌّاف

صلل مسإلمش  ،لهٌّف الإلقل ت والإلتل ش المسإلمش.
 )٥اعإلماك محٌّأ الالاب وال قاب ،وتع

ميمة الممال ا

المإلميل في

جلك الإل ليت.

❖ دور المَتمع ومسئولياته تَاه جودة التعليم:
ا نحقيق جلك الإل ليت ليسال مهمة الٌّولة فق  ،أو األفشاك المسإلقيٌّان
صلل مواعش وحسب – أعسي المسهشطين صلل مواعش في لن الإل ليت –
 ،وتوما هي مسؤولية الموإلم هدب ،وال اإلأنى أل ة أمة نحقيق جلك حقيقية
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في الإل ليت كوا أا دلا الموإلم

دب فئانع قائما لٌّوله في الن الصلل

الصحيحة والمسا وة.
والن ألا

الإلشنية هي التش قة الإلي اإلمدن القشك للا تإلها أا دإلسب

الكايش من القٌّ ال الحٌّوية واألي مية واالجإلماعية الإلي اإلتلحها الموإلم الك
ولٌّ فيع ،والك

وب أا

مب فيع ،و سمي علما االجإلماي هكه ال ملية

الإلتحي االجإلماعي ،أو الإلسائة االجإلماعية ،ونشج ميمة هكا المصتلن لى
ححين فهل اؤهٌّ في المقا األور على أا الإلشنية عملية اجإلماعية ،نحٌّط
في طال اجإلماعي ،هما أوها نإلت التشد الإلي نإلتلحها قلاوين الموإلم »(.)1
فال ملية الإل ليمية هي عملية نقاعلية لين الموإلم

ونين المؤ سة

نهش
الإل ليمية ،فالموإلم اٌّف األجيار لى مؤ سا الإل ليت ،والمؤ سا
ل
حٌّ
نلن األجيار لى الموإلم  ،وفيما لين المشحلإلين نكلا مشحلة ا عٌّاك ل
( )1الترُية ومشُالت المَتمع في دول الخليج العرُية معالَة إسالمية – د /محمد

عبد العليم مرسي – عالم الكتب الرياض 1989م :ص 18نقال عن :د .ف.

سويفت :اجتماعيات الترُية – دراسة تمهيدية تحليلية – ترجمة :محمد سمير

حسانين – مؤسسة سعيد للطباعة – طنطا 1977م :ص 16بتصرف يسير.
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اانها مشحلة ماإلشهة لين الموإلم – الك

اإلمب األ ش والم لمين وا كال ين

والت ب أوقسهت – ونين المؤ سة الإل ليمية ،والإلي ناإلمب على وقس نلن
ال ساصش السا قة ،ونكلن

نإلحلر المٌّال

لى مؤ سا

اجإلماعية غسية

هحشانها وأواتإلها ونقاع نها » ( )1و إلحلر الموإلم هكلن لى مؤ سة

ن ليمية ونشنية هحشت.

( )1مَلة الترُية (مَلة محُمة تصدر عن اللَنة الوطنية القطرية للترُية والثقافة
والعلوم) – العدد  – 96السنة  – 20مارس 1991م :ص 172باختصار.
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الخاتمة
من ي ر ما حق نإلحين لسا م الت نلن القضية اا

األهمية جلك

الإل ليت ههٌّف من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في مل القكش ا
و مدسسا أا وسإلهل

مي،

– صلل جمالية – عٌّكا من السإلائب الشئيسة لهكا

الوح
أوّل ن إلحش جلك الإل ليت من أهت أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة ،ونشنو لها
كافة األهٌّاف األيشت للإلسمية المسإلٌّامة ،حي
م
جيب مإلسل من الإل ليت الويٌّ ،مإلم لد من من أكوا

حإلا هب هٌّف مسها لى
ومقلمانع.
ال صش ل

ثانيا جلك الإل ليت ن سي في المقهل ال ا نقٌّ ت يٌّمة ن ليمية ونشنل ة
اا

جلك عالية ،ووفق م اايش هاكفة ،وهب ما ناإلمب عليع عمليا

من ملقا

ولمية وما هي أكلة وو ائق إلثبات الن.
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الولك

ثالثا أعلى ا
وأوجب ا

من عأا الإل ليت ،وج لع في أعلى مقاما ا وساوية،
نقاا الإل ليت ونول ٌّه ،ونقٌّ مع لى أهلع ،واالوإلقاي وال مب

عس والإلسافس فيع.
هكا ..
وما هاا من نلفيق فمن

وحٌّه ،وما هاا من هل أو يتأ فأ أر

ن الى أا نقش لي زالني ،وأا قل عن يئاني ،وألجله وحاوع ون الى أا
سٌّك الهتى ،و كلب ال قوا  ،و قيت وقل سا وأفئٌّنسا على الصشاف المسإلقيت..
وع ولي الن والقاكل عليع.
والحمد هلل رب العالمين
وصلى للا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

251

المراجع
مولة الإلشنية (مولة محدمة نصٌّل عن اللوسة اللطسية القتش ة

١

للإلشنية والاقافة وال لل ) – ال ٌّك  – 96السسة  – 20مال

1991

ش 172ايإلصال.
نلجها

2

في الإل ليت ال الي ال المي ( لصٌّ الالل األكاك مية ) أعٌّ

الإلقش ش لمؤنمش اليلوسدل ال المي للإل ليت 2009
3

صحين مسلت – مقٌّمة ا ما مسلت لحمع
الحٌّا

– اب السهي عن

دب ما م
ل
الإلشنية وماد

الموإلم في كور الهليب ال شنية ،م الوة

مية

– ك /محمٌّ عحٌّ ال ليت مش ي – عالت الكإلب ،الش اض 1989 ،ش،18

وق عن ك .ف .ل قال اجإلماعيا

الإلشنية – ك ال ة نمهيٌّ ة نحليلية –

نشجمة محمٌّ ميش حساوين – مؤ سة
4

يٌّ للتواعة – طستا 1977

صحين الوهال – هإلاب ال لت – اب فضب من علأت وعلت – لقت
الحٌّا ( )79واللقي لع ،وصحين مسلت – هإلاب القضائب – اب ماب ما
ع السحي  -صلى

5

عليع و لت  -من الهٌّت وال لت

الَودة الشاملة في التعليم تأليف أ  /د  /رأفت عبد العزيز

البوهي د  /إبراهيم جابر المصري د  /أحمد محمد ماجد د  /منى
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أحمد عبد الرحيم دار العلم واإليما للنشر والتوزيع دار الَديد

للنشر والتوزيع.
6

مية – ك /ماجٌّ عش اا الكي وي

نتلل مقهل السظش ة الإلشنل ة ا

– كال الن هاي ،ليشو  ،وكال الإلشاط ،المٌّاسة المسلل – التو ة الااوية
1405ه1985/
7

الحيهقي في ع ب ا ماا – الواب الاامن عاش في واش ال لت وأال

مس ع أهلع – فصب قار و سوني لتالب ال لت أا دلا ن لمع ،ولل الت

أا دلا ن ليمع للجع

– الحٌّا

لقت ( – )1778كال الكإلب ال لمية،

ليشو – التو ة األولى
8

صحين مسلت – اب فضب االجإلماي على ن و القشا وعلى الكهش
– هإلاب الكهش والٌّعا والإللنة واال إلنقال

9

محمٌّ جمار الٌّان لن محمٌّ

يٌّ لن قا ت الح د القا مي

(المإللفى 1332هد)  -محا ن الإلأو ب –

محمٌّ ا ب عيلا السلك

 كال الكإلب ال لمية – ليشو  -التو ة األولى10

[نقسيش القشا ال ظيت ل ما الن هايش الٌّماقي – ألل القٌّا
ماعيب لن عمش لن هايش القشعي الوصش
774هد) نحقيق

امي لن محمٌّ

التو ة الااوية 1420هد 1999 -
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ت الٌّماقي (المإللفى

مة  -كال طيوة للساش والإللز -

 11ضما الَودة الشاملة في القرآ الكريم والسنة النبوية دراسة موضوعية
تحليلية
عٌّاك الٌّهإللل /ز اك علاك أللحماك أ إلاا جام ة السلتاا قالل
الٌّهإللل  /ليماا لن علي الا يلي أ إلاا ماال :جام ة السلتاا قالل
الٌّهإللل /صالن لن احمٌّ الحل يٌّ أ إلاا مساعٌّ جام ة السلتاا قالل
12

اله اس ْشاو أجشك اله اش اوي ،ألل
أحمٌّ لن الحسين لن علي لن مل ى ب
دش الحيهقي (المإللفى 458هد) ،ع ب ا ماا – نحقيق الٌّهإللل عحٌّ
ال لي عحٌّ الحميٌّ حامٌّ  -الساعش مدإلوة الشعٌّ للساش والإللز
الإل اوا م الٌّال السل ية لحلموا

الش اض

الهسٌّ  -التو ة األولى 1423 ،هد

 200313

أ.ك محملك يليب ألل كف – جلك الإل ليت في الإلصلل ا

مي،

مقاهيت ونتحيقا – ح مقٌّ لمؤنمش الولك في الإل ليت ال ا القلستيسي
كمٌّيب للإلميل – المس قٌّ لإلال خ ٢٠٠٧ / ١٠ / ٣١-٣٠

14

15

ملق الهيئة القلمية لضماا جلك الإل ليت واالعإلماك – عن الهيئة

– القاولا – ال

مساهب الوح

https://naqaae.eg/ar/about_us/law
ال لمي – عحٌّ الشحمن لٌّو – وهالة المتحلعا ،

الكل ال – التو ة الاالاة 1977
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16

ملق لشوامب األمت المإلحٌّ ا ومائي حلر ال الت ،مصش – أهٌّاف
الإلسمية المسإلٌّامة – الهٌّف ال اش  ،ال

17

(.)https://n9.cl/ehiye

مصش  – ٢٠٣٠واش من صٌّال وزال الإلهتي

والإلسمية

االقإلصاك ة
الولك الااملة في الإل ليت ناليل أ  /ك  /لأفال عحٌّ ال ل ل الحلهي

18

ك  /لشاهيت جالش المصش ك  /أحمٌّ محمٌّ ماجٌّ ك  /مسى أحمٌّ عحٌّ
الشحيت كال ال لت وا ماا للساش والإللز كال الوٌّاٌّ للساش والإللز
19

ملق األمت المإلحٌّ – كال الائلا االقإلصاك ة واالجإلماعية -
أهٌّاف

الإلسمية

المسإلٌّامة

–

الهٌّف

ال اش ،

ال

(.)https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4
كليب اعإلماك هليا

20

وم اهٌّ الإل ليت ال الي – صٌّال الهيئة القلمية

لضماا جلك الإل ليت واالعإلماك – جمهلل ة مصش ال شنية – ا صٌّال
الاال
21

– الليل ٢٠١٥

الشزاد الحسيسي ،ألل ال يض ،المللقب
محمٌّ لن
محمٌّ لن عحٌّ ل
ل
ل
مشنضى اللنيٌّ (المإللفى 1205هد ،).نا ال شو من جلاهش
القامل  ،نحقيق موملعة من المحققين ،ف .كال الهٌّا ة
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22

الن مسظلل ،محمٌّ لن مدش لن علي ،ألل القضب ،جمار الٌّان
األوصال الشو ق ي ا فش قي ،المإللفى (٧١١ه) ،لساا ال شب ،ف .كال
صاكل ،ليشو  ،التو ة الاالاة١٤١٤ ،ه

23

محمٌّ لن ألي دش لن عحٌّ القاكل الشاز الحسقي ،ألل عحٌّ
الٌّان (

زن

٦٦٦ه) ،نحقيق ال ف الايخ محمٌّ ،الساعش المدإلوة

ال صش ة ،الٌّال السملاجية ،ليشو صيٌّا ،التو ة الهامسة١٤٢٠ ،ه –

١٩٩٩
24

المل لعة ال شنية الااملة /17ولفمحش  2018/أمب الت

25

كلمة الشئيس السيسي ي ر الولسة الحلال ة “نحٌّ ا

وو ائف

المسإلقحب” المسإلٌّت ال المي للإل ليت ال الي ،قسا كسإل اش ويلز ( Extra
)News

على

النيلب،

على

هكا

ال اش

(.)https://www.youtube.com/watch?v=nUMgiukDOIM
26

أحمٌّ عحٌّ ال ظيت الت ،أ إلاا ا كال والإلهتي الإلشنل المساعٌّ،
الماشف علي وحٌّ الٌّ ال ا

والإلهتي

اال إلشانيوي

ماك الإلتل ش،

الولك الااملة في الإل ليت ناليل أ  /ك  /لأفال عحٌّ ال ل ل الحلهي ك /
لشاهيت جالش المصش ك  /أحمٌّ محمٌّ ماجٌّ ك  /مسى أحمٌّ عحٌّ الشحيت
كال ال لت وا ماا للساش والإللز كال الوٌّاٌّ للساش والإللز
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dr.qutaipa.fawzi@uofallujah.edu.iq
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الملخص

لت دن للومقية ال امة لألمت المإلحٌّ قصب السحق عسٌّما أقش أهٌّاف الإلسمية
المسإلٌّامة السو ة عاش في عا  ،2015لب جا
وألن مائة عا في قشوسا ال ظيت ،مقص
ونلجيها

هكه األهٌّاف مسك أكاش من ألف

هكه األهٌّاف السامية في

ا

عٌّاٌّ ،

ٌّاٌّ  ،ن لز مداوة الإلسمية المسإلٌّامة في كاسسا الحسيل ،هما ألاكها

وحاوع ون الى لقواكه ،هٌّفها القيش في حيا

يٌّ

يٌّا عن األزما والظلت وال ٌّواا،

و هٌّف هكا الوح لى الإلأصيب الاشعي لمقهل وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة هما فصلها
القشا الكش ت ،مسإلشعٌّا د هوال المقسش ن ،في ك ال مة نوم لين السظش ة والإلتحيق،
مإلو ا المسهب الململعي في عشح اآل ا  ،ونياا مشاك

ن الى مسها ،ونصحين االعإلقاك

السائٌّ في عصشوا أا الشقي والحضال والإلسمية المسإلٌّامة هل فكش غشني ال ع قة لع
ا

 ،وأوع فكش كييب على ا

 ،وك ال ة مٌّت كعت الٌّان ا

مي لمقاهيت

اال إلٌّامة ونتحيقانها على القشك والموإلم  ،والشك على المادكين مٌّت ص حية هكا
الٌّان لكب زماا ومداا ..والحمٌّ هلل لب ال المين.
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المقدمة

والس

الحمٌّ هلل لب ال المين ،والص

على يٌّ المش لين ،وعلى لع

وصحوع ومن ال على وهوع لى ال الحاش واليقين.
اشج االهإلما

الإلسمية المسإلٌّامة لكلوها نلحي احإلياجا

ا وساا في

الحامش والحقاظ على نلحيإلها في المسإلقحب ،ولكي اإلحقق هكا الهٌّف ال ظيت اللٌّ من

ال سا ة قضا ا الإلسمية المسإلٌّامة ،الإلي نسهب ل وساا الحصلر على الهي اش

والس ت

والمحافظة عليها ،فلم ال مسظمة األمت المإلحٌّ  ،و ة عاش هٌّفا في يتة الإلسمية
المسإلٌّامة ل ا  ،2030وقٌّ باكش هكه األهٌّاف في قشال الومقية ال امة لألمت المإلحٌّ

في  25أاللر /حإلمحش  ،2015وقٌّ غتال نلن األهٌّاف موملعة وا ة من قضا ا
الإلسمية المسإلٌّامة الإلي عملال ململعا

(الققش  -الولي  -الصحة – الإل ليت  -ننيش

المساخ  -المساوا لين الوسسين – المياه  -الصشف الصحي – التاقة – الحيئة  -ال ٌّالة
االجإلماعية) ،وجا اهش هكه األهٌّاف السو ة عاش في ا
لهية نساولال جمي هكه األهٌّاف ،للإلهل

عيش ا وساا وحيانع.
ا المإلقح

القشا الكش ت ،لإللجيها

من أ واب الماد

الإلي نهٌّك مسإلقحب

لمقهل وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي نت اعإلماكها من جمي

الٌّور األعضا في األمت المإلحٌّ  ،والإلي نب شف أ ضا ا ت األهٌّاف ال المية ،ومقالوإلها
أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت ،يظهش لسا لنواف عويب ووجله جٌّاٌّ من
عوائب هكا الكإلاب ال ظيت ،الك لت اإلش :صنيش وال هحيش  ،ال وأعتى لها نلجيها في
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ا

و لل عٌّاٌّ اؤهٌّ مقهل وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي نهٌّ ا وساا ،فكاا

للقشا الكش ت قصب السحق في نقصيب هكه األهٌّاف ون ل ل الإلسمية المسإلٌّامة الإلي

نوح

عسها كور ال الت عشقا وغشنا.

سبب اختيار عنوا البحث:

هاا حب ايإليال ل سلاا حاي (مقهل وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في

القشا الكش ت – ك ال ة ململعية)س لإللحية الٌّعل الكش مة
مله

ٌّ الملافقة ال ل ل على

حاي من قحب اللوسة ال لمية للمؤنمش ال لمي الٌّولي الاال

وام ة األزهش والمل ل (الإلسمية المسإلٌّامة في القكش ا

من أهمية هحشت في عصشوا ٌّ الإلصش حا

لكلية أبصلر الٌّان

مي) ،ولما لهكا الململي

ال المية الإلي واكحال اهش ننيش المساخ،
للحٌّ

ال
والإلللط الحيئي ،والإلي كعال كور ال الت لى عقٌّ مؤنم اش كولية وتصٌّال قش ا
من الإلللط ،وأيك الإلٌّاليش الم ئمة للحٌّ من هكه الظلاهش ،فكاوال أ
الحدت واأل شال
الشناوية ،مقاكها ما اهشه القشا الكش ت قحب أكاش من  1400عا .
وأما أهمية البحث:

فأهمية الوح في هكا الململي ال نهقى على أحٌّس لما للإلسمية المسإلٌّامة

من أهمية لس مة ا وساا ،وعياع أماا،

ٌّ هاش القإلن ،وز اك المهاطش الإلي نهٌّك

وجلك ا وساا وحيانع ،فكاا للاما عليسا أا نكلا لسا وققة م

من م يسها ،ووحإلمي حماها.
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ا

قشوسا ال ظيت ،لسسهب

فأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة السو ة عاش الإلي اهشها القشا الكش ت ال نهإللف
عن الحسلك ال المية السو ة عاش وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي ولك

المإلحٌّ س ألا يالق الكلا أعلت مصالن الكلا.
وأما منهَي في البحث:

فهل مسهب ململعي اهش فيع اآل ا

الإلسمية المسإلٌّامة الإلي جا

في لسلك األمت

القشوية الإلي نإل لق أهٌّاف

لز لو ض أقلار المقسش ن حللها،
في القشا الكش ت ،م ا

ومقسما هكه األهٌّاف حسب أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي أقشنها األمت المإلحٌّ  ،ملهصا

القلر حلر هب هٌّف من هكه األهٌّاف كوا
اإلمب الوح

هاب أو نتل ب ،وأملى علي مسهوي أا

على متلحين فكاا المتلب األور لياا لمقهل الإلسمية المسإلٌّامة في

اللنة واالصت ح ،وأما المتلب الااوي فياإلمب على أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة هما

عشمها القشا الكش ت ،مسإلأوسا أقلار المقسش ن ،وم قوا على هكه األهٌّاف ما ألاه
سإللجب الإل قيب ،وفي يانمة الوح أهت السإلائب الإلي نلصلال ليها ،ون ض الإللصيا ،

والحمٌّ هلل لب ال المين ،والص

أجم ين.

والس

على الشحمة المهٌّا  ،وعلى لع وصحوع
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المطلب األول :مفهوم التنمية المستدامة

التنمية لغة :نسمية مصٌّل ومى( ،)1من ْوم ايال الس ْال نْ اس أمْية أ ْاا أْلقيال ْعْل اي ْها
أ
وساا
ْح ْ
قلكها .والس ْما ب الشا ب ْ .
السال لْف إلها وأْعو ال ْو ْ
توا واهيإلها أعْ .
وو ْمى ا أ ب
ووم ايال ْ
أ
أ أ
أ
ار ْو ْم أال الساق بة أ ْاا ْ أم ْس اال(.)2
ْ م ْن .والسامي بة م ْن ا أ لب السميس بة .بْق ب
اّلستدامة لغة :نقلر ا إلٌّا ْ سإلٌّ ت ،ا ا إلْأٌّ ا  ،ا إلٌّامة ،فهل مسإلٌّ ت ،والمق لر
أ
الهيش ،وا إلٌّا الاه ب
بمسإلٌّا للمإل لٌّ  ،وا إلٌّا الاي ب ا إلمش ،و حال وكا ا إلٌّا لع ب
()3
ار
ْ
األمش نأوى فيع ف نْ ا ْو اب أمش :وا إلٌّمع ،وا إلٌّا الاي ْ طلب ا إلمشْاله  ،فالٌّ ب

()1

معَم اللغة العرُية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤هَّ) بمساعدة فريق عم

عالم

الكتب ط١٤٢٩ ( 1هَّ ٢٠٠٨ -م).2288/3:

()2

لسا العر

محمد بن مُرم بن على أبي الفض

جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى

(ت ٧١١هَّ) دار صادر – بيروت ط١٤١٤(3هَّ) 342/15:والمعَم الوسيط مَمع اللغة العرُية
بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النَار) دار الدعوة.956/2 :

()3

معَم اللغة العرُية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤هَّ).790/1:
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ْواال ْل باو
ْواال ْما ب

أ
أ
ار ْكا ْ الاي ب ْا بٌّوب  ،أ ْاا ْ ْد ْن.
ْصب ْواحٌّ ْا بٌّر ْعْلى الس بدل أا ْوالل بلو أ .بْق ب
يت أ ا
ْواالم ب
ا
الٌّ أائت الس أ
اك بن(.)1
ب
والتنمية المستدامة اصطالحا :هي عملية نتل ش األلض والمٌّا والموإلم ا

وهكلن األعمار الإلوال ة اشف أا نلحي احإلياجا الحامش لٌّوا المسا

القاكمة على نلحية حاجانها (.)2

قٌّل األجيار

والتنمية هي التي تمُن من إشباع حاجيات األجيال الحالية وتحقيق

رفاهيتهم (بما في ذل الفق ار منهم) دو المساس بقدرة األجيال القادمة على إشباع
حاجياتهم آخذة بعين اّلعتبار تحديات الحفاظ على األنظمة البيئية ومحدودية الموارد

الطبيعية القابلة للتَدد(.)3

()1

معَم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبي الحسين (ت ٣٩٥هَّ) تحقيق عبد
السالم محمد هارو

()2

دار الفكر(١٣٩٩هَّ ١٩٧٩ -م).315/2 :

/ https://ar.wikipedia.org/wikiتنمية_مستدامة.

()3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11
//30
التنمية-المستدامة.
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وتعرف أيضا بأنها :الإلسمية الإلي نلحي احإلياجا

الويب الحامش كوا

الإلضحية أو ا مشال قٌّل األجيار القاكمة على نلحية احإلياجانها). (1
المطلب الثاني :أهداف التنمية المستدامة في القرآ الكريم:
لقٌّ جا اهش أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في ا

القشا الكش ت و لله الإلي

أقشنها األمت المإلحٌّ في عا  ،2015وفي هكا المتلب أعشض هكه األهٌّاف م اهش

اآل ا

الإلي ولك

فيها ،واهش

ض أقلار المقسش ن حللها ،م قوا عليها اي من

االيإلصال ،وهي هاآلني
الهدف األول :القضا على الفقر:
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛ
ﱨ
ﱩ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

ﱳ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ البقرة:
ﱴ
ﱯﱱﱲ
ﱰ
ﱪﱫﱬﱭﱮ
١٧٧

قار مقانب ْل اي ْس الإلقلت أا نحلللا وجلهدت أفي الص
واالم ان أش أب ف نق للا ْالأن و أ
لكن االأحش ْم ان ْم ْن اهلل أوع واحٌّ ال عش ن ْل بع
ْ ْ
ْ ْ
أ
ال أك أفيع ج ال األعمار .أوع هائن وصٌّد الم ئكة واال أك أ
ين وأعتى المار
إلاب ْوالسأحألي ْ
ْ

نلقا االم ااش أ
أد
ْ
وصٌّد الو

(/ https://arabi21.com/story/1342563)1التنمية-المستدامة-من-منظور-إسالمي.
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أ
أ
أأ
ين
ين والضيل وازر علين ْوأعتى السائل ْ
ْعلى بحلأوع ْل بع أعتى ْا أو االبق اشنى ْواال ْيإلامى ْواال ْمساك ْ
وأفي لأ أ
ار -ب او ْح ْاو بعْ -وأْقا ْ الص ْ المدإللنة ْو نْى وأعتى اللكا ْ
الشقاب فهكا نتلي .ب لت ْق ْ
ْ
المقشومة واالملبفل ْا أ ه أٌّ أهت أاا عاهٌّوا فيما ليسهت ونين السا والصاأل أش ن أفي االو اأ ا أ
ْب
ْ
ْا ْ
ْ
ْ
ْا ا
ْ ب
أ
أ
ين اال ْو اأ أ سي وعسٌّ القإلار به ات صالشوا
ْوالض اش سي الققش والض اش سي الح ْوح ْ
بولئن ال أكان صٌّبقلا فى ماوهت وأ أ
أ
بولئ ْن به بت اال بمإلبقل ْا (.)1
ْ ْْ
أ ْ
ْ
فسوٌّ أا اآل ة ومحال مقهل الإلقلت والحش ا ماا المقشوا ا وقاد على
عٌّ أصساف ومن أهٌّاف هكا ا وقاد القضا على الققش.

 .2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ

البقرة٢٧١ :
الصدق ِ
ات ف ُت ْعطُوها م ْن تصَّد ْق ُت ْم ِبها عل ْي ِه ف ِن ْعم َّ
يقول الطبريِ :إ ْ ُت ْعلُِنوا َّ
الش ْي ُ
ِهي وِإ ْ تس ُتروها فلم ُتعلُِنوها وُتعطُوها اْل ُفق ار ِفي ِ
اؤُك ْم ِإَّياها خ ْير
الس ِر فِإ ْخف ُ
ْ
ْ ْ
ْ ُ
ل ُك ْم ِم ْن ِإ ْعال ِنها وذلِ ِفي صدق ِة َّ
التطوِع(.)2
()1

تفسير مقات بن سليما

ألبي الحسن مقات بن سليما بن بشير األزدي البلخي (ت ١٥٠هَّ) تحقيق

عبد هللا محمود شحاته دار إحيا التراث – بيروت ط١٤٢٣( 1هَّ).157/1 :

()2

جامع البيا عن تأوي آي القرآ = تفسير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اَلملي
أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هَّ) تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاو مع مركز
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ومنهم من حم قولهِ( :إ ْ
على التطوع وذهب إلى أ

فسوا فيها اإلبدا واإلخفا

واإلخفا له أسلم(.)1

الصدق ِ
ات) على الفريضة و(وِإ ْ ُت ْخ ُفوها)
ُت ْب ُدوا َّ
الفريضة ليس فيها الريا ؛ ألنه ّل شي عليه

وأما التطوع ففيه الريا ؛ ألنه معروف ليس عليه

والمراد إعال الزكاة ألنها فريضة وإخفا صدقة التطوع تَنبا للريا .

إلصدَ قَ ُ
ات ِللْ ُفقَ َرإ ِء َوإلْ َم َسا ِكنيِ َوإلْ َعا ِم ِل َني عَلَْيْ َا َوإلْ ُم َؤل َّ َف ِة قُلُوُبُ ُ ْم َو ِِف إل ِّ ِرقَ ِاب َوإلْغ َِار ِم َني َو ِِف
 .3ﭧﭐﭨﭐ ﱡإن َّ َما َّ
ِ
إلسبِيلِ ۖ فَ ِريضَ ًة ِ ِّم َن َّ ِ
َسبِيلِ َّ ِ
إَّلل عَ ِل ٌمي َح ِك ٌميﱠ التوُة٦٠ :
إَّلل ۗ َو َّ ُ
إَّلل َوإبْ ِن َّ
قار الا أاف أ ي لحمع

وليس ألحٌّ أا قسمها على غيش ما قسمها

-

تى من بوجٌّ .وتاا
عل وجب  -عليع ،الن ما هاوال األصساف ملجلك س ألوع وما ب ْ

البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هَر الدكتور عبد السند حسن يمامة دار هَر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعال

()1

ط ١٤٢٢ ( 1هَّ  ٢٠٠١ -م).14/5 :

تأويالت أه السنة = تفسير الماتريدي لمحمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي (ت ٣٣٣هَّ)
تحقيق د .مَدي باسلوم دار الكتب العلمية  -بيروت لبنا
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ط ١٤٢٦ ( 1هَّ  ٢٠٠٥ -م).264/2 :

أيك

الصٌّقة من قل قسمال على من م هت في كالهت ،من أهب هكه السهماا ،ولت

نهش من جيشاوهت لى أحٌّ حإلى ال اوقى مسهت أحٌّ سإلحقها (.)1
أأ
أ
أ أ
أ أ
أ
ْر،
ْر ْو به ْل بم احإلْا ْ ،واالم اسد ب
واالْقق ب
ين الك ْ اسأ ب
يش االْقاع بٌّ في ْل ايإلع ْال ْ اسأ ب
أ أ
أ
أأ
ان ْ اس ْ ل ْا أفي ْج ام أ ْهاس ْج ْ ْب ّللاب ْ -عل ْو ْجب
ين ْعْل اي ْها} ْ ا سي ْعْلى الص ٌّْْقا الك ْ
{واال ْ امل ْ
ْ
أ
أ
أ
أ
 ْلهت فيها اهما{ ،واالم ْؤلْقة بقبللنهت} وا ْه ْ أصلى ّللاب ْعْل ايع ْو لت ب ا تي أه ات ْاإلْأْلبق به ات
اا السحي ْ
ْ ب
با ْ ْ
)
2
(
أ
أل ْكلأ ْن لأ ْكي ب اسل بملا .
ا
ﲏﲑﲒﲓﲔ ﲕ
ﲐ
.4ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲧﲩ
ﲨ
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲗ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ الروم٣٩ - ٣٨ :

()1

تفسير اإلمام الشافعي ألبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثما بن شافع بن عبد المطلب بن
الفر
عبد مناف المطلبي القرشي المُي (ت ٢٠٤هَّ) جمع وتحقيق ودراسة :د .أحمد بن مصطفى َّا
(رسالة دكتوراه) دار التدمرية  -المملكة العرُية السعودية ط٢٠٠٦ - ١٤٢٧ ( 1م).935/2 :

()2

تفسير القرآ العزيز ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري اإللبيري المعروف بابن
أبي زم ِنين المالكي (ت ٣٩٩هَّ) تحقيق أبو عبد هللا حسين بن عُاشة  -محمد بن مصطفى الكنز دار
الفاروق الحديثة  -مصر /القاهرة ط١٤٢٣( 1هَّ ٢٠٠٢ -م).213/2 :
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أمس ،ونالملا ا
الق اش ة على قسمين ق اش ة السسب وق اش ة ل
الٌّان ،وق اش ة الٌّان ل

مإلقشغ لتلب المقياة فالكان لهت ماا
أحق وتاا هاا الشجب ماإلن القواك  ،غيش ل
ل
حالع ،وتعشاف على وقإلع وب عليهت القيا اأوع قٌّل ما مدسهت ،مما دلا لع علا
على التاعة وفشاغ القلب من هب علة فاعإلنار الشجب مشاعا القلب و ب حلقع كٌّ،
(.)1

ونقلقٌّه أوجب ،وتاإلا اللها أا نش ٌّ لها وجع
الهدف الثاني :القضا على الَوع وتوفير األمن الغذائي وتعزيز الزراعة

المستدامة:

ﱵﱷ
ﱶ
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﲂ ﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲃ
ﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲉ ﲊﱠ المائدة٨٨ – ٨٧ :
اهش الماولك في نقسيشه أا فيها نأو ا أحٌّهما أوع اغإلصاب األملار

المسإلتا ة ،فإلصيش النصب حشاما ،وقٌّ هاا مدسهت اللصلر ليها سحب مواح ،قالع
ض الوصش ين .والااوي أوع نحش ت ما ألين لهت من التيوا  ،و حب الن أا جماعة

من أصحاب ل لر

صلى

عليع و لت مسهت علي ،وعاماا لن مظ لا ،والن

وج لأب أوقسهت،
مس لك ،والن عمش ،هملا صيا الٌّهش ،وميا الليب ،واعإللار السسا ْ ،
()1

لطائف اإلشارات = تفسير القشيري لعبد الكريم بن هواز بن عبد المل القشيري (ت ٤٦٥هَّ) تحقيق
إبراهيم البسيوني الهيئة المصرية العامة للكتا – مصر ط( 3بدو تاريخ).119/3 :
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ونحش ت التيوا من الت ا عليهت ،فأولر ن الى فيهت { ْال نْح أشملا ْ أ
طألي ْوا ْما أ ْ
ْحب ّللاب
ْل ب
أ
أحٌّها
ان} فيع ألن ة نأو
{وْال نْ ا إلْ بٌّوا أا ّللاْ ْال بحب اال بم ا إلٌّْ ْ
ْل بكت}  .وقللع ن الى ْ
ال ن إلٌّوا النصب لألملار الإلي هي ح اش عليدت .والااوي أوع ألاك االعإلٌّا ما ْهت ع
عاماا لن مظ لا من لأ
جب وقسع ،قالع السٌّ  .والاال
ع من نحش ت السسا والت ا  ،واللوا  ،والسل  ،قالع عدشمة .وال اش

أوع ما هاوال الوماعة ْهمال

لى الح اش  ،قالع الحسن (.)1

هل نواوز الح ر

.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ األنعام١٤١ :
اكهش اللاحٌّ

أا ا

شاف حين لت اإلش :ألهلع عيئا ،والإلأو ب على هكا

أا ا وساا اا أعتى هب مالع ،ولت الصب لى عيالع عيئا فقٌّ أ شف ،ألوع قٌّ جا في
الهحش الٌّأ من ن لر فهكا مواوز حٌّ ا عتا  ،قار

()1

يٌّ لن المسيب م ساه ال نمس لا

السكال وال يلا = نقسيش الماولك  ،أللي الحسن علي لن محمٌّ لن محمٌّ لن ححيب الوصش الونٌّاك  ،الاهيش

الماولك

(

٤٥٠هد) ،نحقيق السيٌّ الن عحٌّ المقصلك لن عحٌّ الشحيت ،كال الكإلب ال لمية  -ليشو

.59/2
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 /لحساا

الصٌّقة ،ونأو ب هكا ال نإلواوزوا الحٌّ في الوهب وا مسا :حإلى نمس لا اللاجب من
الصٌّقة (.)1
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ طه٨١ :
اهش هكه اآل ة أا هكا القلر قيب لحسي
الإلي عٌّك
ولكن ه

شائيب حيسئك عسٌّ حللر هكه الس ت

ن الى عليهت ،ونين يشوجهت من الوحش ونين هكه المقالة مٌّ وحلاكط

ن الى الكهش ما اا من الن .و حإلمب أا نكلا هكه المقالة يلطب

لها م اصش ول لر

صلى

عليع و لت ،الم سى هكا ف لسا أ

فكت و دلا قللع

ن الى بهلبلا لإلقٌّاش قيب لهت هللا ،ونكلا اآل ة على هكا اعإلشاما في أ سا قصة مل ى،

()1
(

الل ي في نقسيش القشا المويٌّ ،أللي الحسن علي لن أحمٌّ لن محمٌّ لن علي اللاحٌّ  ،السيساللل  ،الااف ي
 ٤٦٨هد) ،نحقيق الايخ عاكر أحمٌّ عحٌّ الملجلك ،الايخ علي محمٌّ م لض ،الٌّهإللل أحمٌّ محمٌّ صيش ،

الٌّهإللل أحمٌّ عحٌّ النسي الومب ،الٌّهإللل عحٌّ الشحمن عل س ،قٌّمع وقش ع األ إلاا الٌّهإللل عحٌّ الحي القشماو ،
كال الكإلب ال لمية ،ليشو – لحساا ،ف ١٤١٥ ( 1هد .330/2 ) ١٩٩٤ -
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والمقصٌّ ع نلنيخ هؤال الحضلل ا لت صحش لقهت على أكا عدش و ت

ن الى،

والم سى األور أ هش وألين(.)1
الهدف الثالث :الصحة الَيدة والرفاه:
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﱠ البقرة١٩٥ :
ولك أا م سى اله  :في هكه اآل ة أ ال نإلشهلا السققة في الوهاك فإلهلكلا
ا ت ،أو ال نهشجلا نيش زاك فإلهلكلا الض ف ،أو ال نيأ لا من المنقش عن الم صية

ف نإللنلا ،وال نإلشهلا الوهاك فإلهلكلا ،أو ال نقإلحملا القإلار من غيش وكا ة في ال ٌّو ،أو

هل عا محملر على الن هلع(.)2
()1

المحشل اللجيل في نقسيش الكإلاب ال ل ل ،أللي محمٌّ عحٌّ الحق لن غالب لن عحٌّ الشحمن لن نما لن عتية

األوٌّلسي المحالني (

عحٌّ الاافي محمٌّ ،كال الكإلب ال لمية – ليشو  ،ف1

٥٤٢هد) ،نحقيق عحٌّ الس

(١٤٢٢هد) .56 – 55/4

()2

نقسيش القشا (وهل ايإلصال لإلقسيش الماولك ) ،أللي محمٌّ عل الٌّان عحٌّ ال ل ل لن عحٌّ الس

لن الحسن السلمي الٌّماقي ،الملقب سلتاا ال لما (

٦٦٠هد) ،نحقيق الٌّهإللل عحٌّ

الن حل – ليشو  ،ف١٤١٦ ( 1هد.198/1 ) ١٩٩٦ /
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لن ألي القا ت

لن لشاهيت اللهحي ،كال

 .2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱫ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱠ
ﱬ
ﱧﱩﱪ
ﱨ
ﱤﱥﱦ

النساء٢٩ :

اكهش القسلجي أا الح اش الك ال حب في الاشي ،والواطب ما ليس حق،

ووجله الن هايش هالشنا والقمال والنصب والسشقة والهياوة وعهاك اللول ،وأيك األملار
اليمين الكاا ة ووحل الن ،ومن الواطب الحيلعا

أوقسدت) أ

ال قإلب

ضدت أاها المسلملا

الإلي وهى عسها الاشي( ،وال نقإلللا

ضا ال سحب أ حإلع الاشي ،وتوما قار

أوقسدت ألوهت أهب كان واحٌّ فهت هسقس واحٌّ (.)1

 .3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒﱠ األعراف٣١ :
قلر السمشقسٌّ

ا

شاف أا أكب ما ال حب أكلع أو أكب مما حب لع

أكلع فلد القصٌّ ومقٌّال الحاجة .وقيب لو ض األطوا
ن الى؟ قار و ت قٌّ جم

()1

هب وجٌّ

التب في هإلاب

اع ْشبنلا ْوال نب اس أشبفلا ت قار
التب هلع في هكه اآل ة ْوبهبللا ْو ا

فإلن الحياا في مقاصٌّ القشا ،أللي التيب محمٌّ صٌّاق ياا لن حسن لن علي الن لتف
ب

أ
القسلجي (

أ
وقٌّ لع ولاج ع ياك ال لت ْعحٌّ
١٣٠٧هد) ،عسي تو ع ل

ص ْيٌّا – ليشو (١٤١٢هد .93/3 ) ١٩٩٢ -
للتواعة و ل
ْ
الس ااشْ ،
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الحسيسي الوهال

المكإلوة ال صش ة
لن لشاهيت
األوصال ْ ،
ْ

أ
ين أ ال نحشملا ما أحب
أو بع ْال بحب اال بم اس أشأف ْ
ن الى (.)1
ما حش

لكت ،فنا المحش ما أحب

هالمحب

الهدف الرابع :التعليم الَيد:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ العلق٥ – ١ :

م
وأهي أْور ْ م
صلى ب ْعْل اي أع ْو ْ ل ْت( ،)2نؤهٌّ فضب
لل أ ابو ألْل اال ْعْلى بم ْحمٌّ ْ
ْ ْ ب ب
ال لت في كاسسا الحسيل.
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎﱠ الزمر :من اآلية٩ :

()1
()2

حش ال لل  ،أللي اللي

وصش لن محمٌّ لن أحمٌّ لن لشاهيت السمشقسٌّ (

اسظش جام الحياا عن نأو ب

السش لن هب ،ألي

حاد اللجا (

القشا = نقسيش التحش

٣٧٣هد) .511/1

 ،531/24وم اوي القشا وتع اش ع ،لشاهيت لن

٣١١هد) ،نحقيق عحٌّ الوليب عحٌّه علحي ،عالت الكإلب – ليشو  ،ف( 1

١٤٠٨هد .345/5 ) ١٩٨٨ -
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أ
لمل ْا هت اال بم اؤ أم بسل ْا،
قلر السم اوي ْم ا سى ْال سإللواْ ،وبْقار الكان ب
لمل ْا اال بوهار (،)1
لما ْ ،والكان ْال ب
لمل ْا اال ْ
لمل ْا هت االكقالْ ،وبْقار الكان ب
ْوالكان ْال ب
والقشد أللين فإلأمب.
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ

ﳦﱠ المجادلة١١ :
قلر التحش

اشف

المؤمسين مسكت أاها القل تاعإلهت لنهت ،فيما

أمشهت ع من الإلقسن في المولس اا قيب لهت نقسحلا ،أو لسالزهت لى الهي اش
لهت اوالوا ليها ،و شف

اا قيب

الكان أونلا ال لت من أهب ا ماا على المؤمسين ،الكان لت

اؤنلا ال لت قضب علمهت كلجا  ،اا عمللا ما أمشوا ع (.)2
الهدف الخامس :المساواة بين الَنسين [في فرص التعليم والرعاية الصحية

والعم الالئق والتمثي السياسي واّلقتصادي واتخاذ الق اررات]:

( )1تفسير القرآ

ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الَبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي

ثم الشافعي (ت ٤٨٩هَّ) تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن الرياض –
السعودية ط١٤١٨ ( 1هَّ١٩٩٧ -م).461/4:

()2

جامع البيا عن تأوي آي القرآ = تفسير الطبري.246/23 :
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ﲗﲙ ﲚﲛ
ﲘ
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲦﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲧ
ﲡ ﲣﲤﲥ
ﲢ
ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ

ﲭ ﲮ ﱠ النساء٣٢ :

أأ
ض بدت ْعلى ْ ا م
ض
جا في محا ن الإلأو ب ْوال نْإلْ ْمس الا ما ْفض ْب ّللاب ع ْ ا ْ ا
صيب أمما أصاللا وأحشزوا ولأ أللسسا أ و أ
جار و أ
صيب أمما أصحن وأحشزا .أ لكب فش ق
ْ
لأ لألش أ ْ
ْ
وصيب مما اكإلسب في وقيت الٌّويا موضا أو ستا ،فيسوني أا اشمى ما قست

لع (.)1

.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ األحزاب٣٥ :

أأ
ين ْواال بم اسلأما أ الٌّايلين في
و قسش الحيضاو هكه اآل ة قللع أا اال بم اسلم ْ
أ
ين ْواال بم اؤ أمسا أ المصٌّقين ما وب أا صٌّد ع.
السلت المسقاكان لحدت ْ .واال بم اؤ أمس ْ
أ أ
أأ
أأ
ين ْوالص أاكقا أ في القلر وال مب
ين ْواالقاوإلا المٌّاومين على التاعةْ .والصاكق ْ
ْواالقاوإل ْ
هاع ا أ
هاع أ ين واال أ
والصاأل أش ن والصاأل اش أ على التاعا وعن الم اصي .واال أ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
()1

محاسن التأوي

لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (ت ١٣٣٢هَّ) تحقيق محمد

باس عيو السود دار الكتب العلمية – بيروت ط١٤١٨( 1هَّ).90/3 :
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المإللام ين هلل قللنهت وجلالحهت .واالمإلْ أ أ
ص ألٌّقا أ ما وجب في مالهت.
ص لٌّق ْ
ين ْواال بمإلْ ْ
ْ ب ْ
حاف أظين بفشوجهت واال أ
والص أائ أمين والص أائما أ الصل المقشوض .واال أ
حافظا أ عن الح اش .
ْ ب ْ با ْ
ْ
ْ ْ
ْ
أ أ
أ
أ
ْعٌّ ّللاب ْل به ات ْم ان أق ْش لما اقإلشفلا من الصنائش
ْوالكاك أش ْن ّللاْ ْهاي اش ْوالكاك اش قللنهت وألسسإلهت .أ ْ
ْج اش ْع أظيما على طاعإلهت ،واآل ة وعٌّ لهن وألماالهت على التاعة
ألوهن مدق اش ْ .وأ ا
والإلٌّلي لهكه الهصار (.)1
ﲐﲒﲓﲔﲕ
ﲑ
ﲌﲎﲏ
ﲍ
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﱠ البقرة :من اآلية٢٢٨ :
اكهش الشاغب م سى اآل ة قللع اإلحين أا لكب واحٌّ على اآليش حقا هحق
اآليش ،فمما ناالها فيع مشاعانهما للم سى الك عشي ألجلع السكاح وهل طلب السسب،

()1

أنوار التنزي وأسرار التأوي
٦٨٥هَّ)

لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت

تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي

ط١٤١٨(1هَّ).232/4:
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دار إحيا

التراث العرُي – بيروت

ونشنية الللٌّ ،وم اعش هب واحٌّ مسهما لآليش الم شوف وحقي المسلر ،ونٌّليش ما فيع
و يا ة ما نحال أاٌّاهما ،حما ة هب واحٌّ على اآليش قٌّل جهٌّه وحٌّه (.)1
.4ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯﱠ آل عمران١٩٥ :

أ
بمي } ْال أ تب {عمب ع أ
أ
أ
ام مب
ْْْ ْ
ار ن الى {ألْوي ْال أ ب
يما ْ أْلبلهب ْفْق ْ
والمراد :ف ْ
أ
أ
أ
ض بدت ألمن ْ ا م
ضدت
اا ْ ا ب
ض) أا ْه ْ
(من ْا ْك مش أ اْو أ ابواْى ْ ا ب
لم اس بك ات} ْْلاب عمب ْعامب م اس بكت ل
أ
اج بشوا} من ْمكة
ار {ْفالك ْ
ان ْه ْ
على كان ض وأوليائع ض ت ْلين هشامإلع للمهاجش ن ْفْق ْ
أ
أ
أ
أ
أ
بي أش بجلا أمن أكْ أ
الأه ات} أيشجلهت
{وأ ا
ْلى اال ْمٌّ ْاسة ْم ْ السحي ْعْل ايع الص ْ ْوالس ْ ْون ٌّ السحي ْ
كقال مكة من مْس أاز أ
{وْق ْانلبلا} اال ْ ٌّو أفي ْ أحيب
{وأبوباوا أفي ْ أحيلأي} أفي ْ
ط ْ
اعإلي ْ
لهت ْمكة ْ
ا
ْ
ْ
بكلأق ْشا ْع اس به ات ْ ألي ْئ أان أه ات} اولنهت أفي اال أو ْهاك
{وبقأإللبلا} ْحإلى قإلللا أفي اال أو ْهاك ْم ْ ْوأحي
{أل ْ
ْ
ْوهال
{وأل ابك أيْلس به ات ْجسا م } سانين {نْ او أش أمن نْ احأإل ْها} من نْحال ْع ْوشْها ومساكسها ا
{األ اْو ْهال} أ ْ
ْ

()1

تفسير الراغب األصفهاني ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (ت ٥٠٢هَّ)
تحقيق ودراسة :د .محمد عبد العزيز بسيوني كلية اَلدا  -جامعة طنطا ط١٤٢٠( 1هَّ ١٩٩٩ -م):
.469/1
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االهمش ْواال ْما ْواال ْ ْسب ْواللحن { ْْلا ا ألمن أع أسٌّ
الا ْلاب} االمشج الصالن أحسن من جلائهت(.)1

} ْج ْال ْل بهت من

أع ْسٌّهب بح اس بن

{ْ

الهدف السادس :المياه النظيفة والنظافة الصحية:
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ األنبياء٣٠ :
و قسش المشاغي هكه اآل ة قللع
السملا

أ

وع وب عليهت أا

لملا أا

واأللض هاوإلا ماك واحٌّ مإلصلة ال فإلق فيها وال اوقصار ،وهي ما نسمى لٌّت

علما القلن السٌّ ت ،و سميها القشا الٌّياا ،فقإلقساهما قصب ضهما من ض فكاا

مسها ما هل ما ومسها ما هل ألض ،وج لسا من الما كب عي حي ،أف اؤمسلا
أا الشب الك يلق هب هكا هل الك

()1

نسل ش المقوا

حٌّ وحٌّه وال اش :ع عي  ،وأوع قاكل على

من نقسيش الن عوا  ،اسسب ل حٌّ

موٌّ الٌّان ألل طاهش محمٌّ لن قلب القيشوز اكت (

لن عوا

 -لمي

عسهما ( -

٨١٧هد) ،كال الكإلب ال لمية – لحساا .63
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٦٨هد) ،جم ع

عاك الهلق هما لٌّأه أور مش ؟ واله صة -ا الما أصب جمي األحيا وهل الك
اإلسلر ليع أمش الإلٌّليش والإلكل ن (.)1
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ عبس٣٢ - ٢٤ :

صوًّا) أْ ا أ اْو ْ الل ْساهب أم ْن الس ْما أ ْعْلى
ص ْح اح ْسا اال ْما ْ ْ
فم سى قللع ن الى (أْوا ْ
ااأل اْل أ
ض ،وهل المتش( ،)2والما مصٌّل الحيا .
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ ق١١ - ٩ :

()1

نقسيش المشاغي ،ألحمٌّ لن مصتقى المشاغي (

١٣٧١هد) ،عشهة مدإلوة ومتو ة مصتقى الوالى الحلحي

وأوالكه مصش ،ف١٣٦٥( 1هد .6/12 ) ١٩٤٦ -

()2

نقسيش القشا ال ظيت ،أللي القٌّا

ماعيب لن عمش لن هايش القشعي الوصش

ت الٌّماقي (

نحقيق امي لن محمٌّ الس مة ،كال طيوة للساش والإللز  ،ف١٤٢٠ ( 2هد .323/8 ) ١٩٩٩ -
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 ٧٧٤هد)،

{وحب االح أ
ص أيٌّ}
ْ
ْْ
)
1
(
ونقإلا  ،وأماف الحب لى الحصيٌّ وهما واحٌّ .

سي الحش والا يش و ائش الححلب الإلي نحصٌّ ونٌّيش

الهدف السابع :ضما حصول الَميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة

المستدامة:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ

البقرة١٦٤ :
يقول القشيري" :ن لشف لى قللب التالحين من أصحاب اال إلٌّالر وألناب
ال قلر لٌّالال قٌّلنع ،وأما ال وجلكه ،و ما لنلنيإلع الإلي هي أقسا أف الع .ووحههت
على وجلك الحدمة وكالال

اللحٌّاوية ما أ حال فيها من لشاهين نلتف عن القوال ،

نٌّد عن ا عال  ،فما من عين من ال ٌّ محصللة -من عه
ووجله من الٌّالال
ل
أو طلب ،أو ل ت أو أ ش ،أو ما أو فضا  ،أو هلا أو ما  ،أو عمس أو قمش ،أو

()1

الكاف والحياا عن نقسيش القشا ،أللي

حاد أحمٌّ لن لشاهيت الا لحي (

 ٤٢٧هد) ،نحقيق عٌّك من

الواحاين ،كال الإلقسيش ،جٌّ  -المملكة ال شنية الس لك ة ،ف ١٤٣٦( 1هد .433/24 ) ٢٠١٥ -
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قتش أو متش ،أو لمب أو حوش ،أو ووت أو عوش -ال وهل على اللحٌّاوية كليب ،ولمن
قصٌّ وجلكه حيب (.)1
الهدف الثامن :العم الالئق ونمو اّلقتصاد:
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱠ الملك١٥ :

قلر ا وي ليسة لكي نسيشوا فيها ،ونللعلاْ( ،فام بالا أفي م ْس أ
اكأح ْها)
ا
ْ
(وبهبللا أمن لألازأق أع) من لزد الك فيها من الححلب ،والامال ،أو
جلاوحها ،أو جوالهاْ ،
الإلوال وغيشها(.)2
وطشقها م ساه فسافشوا فيها حي عئإلت ،واطلحلا من و ت
الهدف التاسع :الصناعة واّلبتكار وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز

التصنيع الشام للَميع والمستدام وتشَيع اّلبتكار:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ هود٦١ :

()1
()2

لتائف ا عا ال = نقسيش القايش  ،للقايش (

٤٦٥هد) .144/1

نقسيش ا وي جام الحياا في نقسيش القشا ،لمحمٌّ لن عحٌّ الشحمن لن محمٌّ لن عحٌّ

ا أ وي الااف ي (
ل

الحسسي الحسيسي

٩٠٥هد) ،كال الكإلب ال لمية – ليشو  ،ف ١٤٢٤ ( 1هد .344/4 ) ٢٠٠٤ -
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أ
ض به ات أ دسكت فيها،
ار ْ ا ب
يها) ْق ْ
اهش المانش ٌّ أا م سى ( ْوا ا إلْ ا ْم ْشبك ات ف ْ
ض به ات أ ج لكت عمال األلض ن مشووها لم اكهت
ار ْ ا ب
وقار ضهت ا إلهلقكت فيها .وْق ْ
وم اعدت ،ج ب عمال هكه األلض لى الهلق هت الكان قلملا مالنها ونسائها وأولاي

االوإلقاي لها ،و شج هلع لى واحٌّ(.)1
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ طه٥٥ - ٥٣ :
قلر القايش

مسإلقش
ا
مسإلقش أللٌّاوهت ،وج ب ألٌّاوهت
ا
ج ب األلض

مسإلقش لمااهٌّنع،
ا
مسإلقش لمححإلع ،وأ شالهت
ا
مسإلقش لم شفإلع ،وألواحهت
ا
لقواكنع ،وقللنهت

وهيأ لهت أ واب المقياة ،وهما اوظش ليهت ولزقهت لزد كو لالهت الإلي اسإلق لا لها ،وأمشهت
ل

أا اإلقلوا ما نصب ليع أاٌّاهت ،وأا اسإلق لا -ما أمدسهت -أو امهت ليدمب لٌّاهت
و امهت (.)2

()1
()2

نأو

أهب السسة = نقسيش المانش ٌّ  ،للمانش ٌّ (

لتائف ا عا ال = نقسيش القايش  ،للقايش (

٣٣٣هد) .149/6

٤٦٥هد) .463 – 462/2
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الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخ البلدا وفيما بينها (الفقر-

الخدمات الصحية والتعليمية):

ﳆﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﳇ
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳄﳅ

ﳒ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ البقرة٢١٥ :
ﳓ
ﳐ ﳑ
ولك في نقسيش زهش الإلقا يش على حٌّ ن حيش علما االقإلصاك
وعا القش ضة فأجيحلا ملم صشفها ،فلمااا عٌّر

أللا عن

وحاوع ون الى عن ا جا ة عن

ؤالهت لى هكه ا جا ةس الولاب عن الن أا السلي والمقٌّال احيسع المصشف ،فأجاب

عن المصشف ،لي لملا أا المتللب هل ٌّ حاجة هؤال س والسلي الك

سٌّ حاجإلهت

متللب وقاقع (.)1
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﳀﳂ
ﳁ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳒﳔ
ﳓ
ﳌﳎﳏﳐﳑ
ﳍ
ﳇﳉﳊ ﳋ
ﳈ
ﳃﳄﳅﳆ

ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ النساء٦ - ٥ :
ﳚ
ﳕﳖﳗﳘ

()1

زهش الإلقا يش ،لمحمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف ألي زهش (

(لٌّوا طو ة ونال خ) .677/2
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١٣٩٤هد) ،كال القكش ال شني

فالإللجيها

القشوية نؤهٌّ على حقي األملار من نصشف السقها  ،وعٌّ

لها مسشفين {ونٌّا ال أْا دحشوا} أْ
الإلواوز على أملار اليإلامى ،أْ ْال نْأ ب
اكلب ْ
أ
امى ،يلفا من أْا دحشواس فيأيكوا أ اْم ْلالهت (.)1
ْلى أكب أ اْم ْلار اال ْيإلْ ْ

اكلوا
ْال ْنو ب

ﲌﲎﲏﲐﲑ
ﲍ
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝ
ﲟﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲠ
ﲞ
ﲴﲶﲷﲸ
ﲵ
ﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ

ﲹ ﲺﱠ النساء٣٧ - ٣٦ :

أفي أ اْم ْلالهت ،وهإلملا بم ْحمٌّاس وهت

الح ْسن هت اال ْي بهلكس مس ب لا بحبقلد
ار ْ
ْق ْ
لمل ْا أْو بع ْلب لر (.)2
ب
الهدف الحادي عشر :اإليما سبب من أسبا أمن واستدامة المد والبلدا :
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱠ النحل١١٢ :
()1
()2

نقسيش القشا ،أللي المظقش السم اوي (

٤٨٩هد) .398/1

نقسيش القشا ال ل ل ،اللن ألي ْزْمأسين المالكي (

٣٩٩هد) .372/1
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م ْش ْب ّللاب ْماْ ْق اشْة أ ج ب القش ة الإلي هكه حالها
قلر اللمهاش ْو ْ
ما لكب قل أو ت عليهت فأ تشنهت الس مة ،فكقشوا ونلللا ،فأولر لهت وقمإلع .فيولز

األولين قش ة هاوال هكه حالها،
أا نشاك قش ة مقٌّل على هكه الصقة ،وأا نكلا في قشت ل
ت ْمأئسة ال العوها يلف (.)1
ا
فضشنها ما لمدة
وكال من ماب عاقحإلها بم ا
ﱋﱍﱎﱏﱐ
ﱌ
ﱆﱈﱉﱊ
ﱇ
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱒﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱑ ﱓ
ﱭﱯﱰ
ﱮ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬ
ﱿﲁ
ﲀ
ﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾ
ﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ

ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ سبأ١٩ - ١٥ :
ﲓ
ﲐﲑ
قلر المشاغي لقٌّ هاا أهب هكا الحي من ملل :اليمن فى و مة عظيمة

و ة في الشزد ،وهاوال لهت حٌّائق غسا  ،ونسانين فيحا  ،عن مين اللاك وعمالع،
وقٌّ أل ب
()1
ا
جال

ليهت الش ب نأمشهت أا أكللا من لزد لنهت و ادشوه لإللحيٌّه وعواكنع هقا

الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب (م الكإلاب حاعية (االوإلصاف فيما نضمسع الكااف) اللن المسيش

دسٌّل (  ،)٦٨٣ونهش ب أحاكا الكااف ل ما الل ل ي) ،أللي القا ت محملك لن عمشو لن أحمٌّ ،اللمهاش
(

٥٣٨هد) ،كال الكإلاب ال شني – ليشو  ،ف ١٤٠٧( 3هد) .638/2
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ما أو ت عليهت لهكه المسن ،وأحسن ليهت لإللن الس ت ،فكاولا هكلن لى حين ،فأعشملا
عن طاعة لنهت ،وصٌّوا عن انواي ماكعإلهت ليع الش ب ،فأل ب

هايش
ا
عليهت ي

ويشنع واهب الوساا والوسانين ،وأهلن الحشط والسسب ،ولت احق
مأل اللاك وهسش السٌّ ل
ونٌّللا لإللن الوساا والوسانين الإلي حق وصقها
مسهت ال عشاا قليلة نقشقال في الح ك ،ل
سانين ليس فيها ال ض أعوال ال اؤنع لها هالهم واأل ب وقليب من السحق (.)1
الهدف الثاني عشر :اّلستهالك واإلنتاج المسؤوّل :
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ اإلسراء٢٧ - ٢٦ :
اش صشف المار فيما ال اسوني وتوقاقع على
قار الحيضاو ْوال نبْح ألك ال نْ اح أك ا
وجع ا أ شاف ،وأصب الإلحكاش الإلقش ق (.)2
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ األنعام١٤١ :

()1
()2

نقسيش المشاغي ،ألحمٌّ لن مصتقى المشاغي (
أولال الإلسل ب وأ شال الإلأو ب ،للحيضاو (

١٣٧١هد) .70/22

٦٨٥هد) .253/3
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فسش ا أ شاف
قلر الا شاو ا شاف هل مواوز الحٌّ ،والو ض قٌّ ل
الل اك فق  ،ولكن الحقيقة أا أ نواوز للحٌّ ز اك أو وقصا سمى شافا (.)1
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒﱠ األعراف٣١ :

تأس أع أْ اك ْح ْش ْه ألم أع ْف به ْل أم ْن
قلر محمٌّ لعيٌّ لما ْف ْم ان ْج ْ ْب ْع اه ْلْ ْ ا
أ
أ
أ
ينْ ،و ْم ان
ينْ ،و ْم ان ْاْل ْغ أفي أل
ض ْم ٌّْنْ بع ْوأ اْم ْ ا ْ هب للإل ْه أت ْف به ْل م ْن اال بم اس أشأف ْ
اال بم اس أشأف ْ
الاْو أ ْو ْعش ْ
أْوْقق أفي ْالأن أْ اكاْش أمن ْ أ أ
ار السا أ أاالو أ
ض ْواقس بع لأ بك أر الٌّا أن أْو أْ اك أب أْمل أ
اط أب،
ْ ْ ا
طاْقإلعْ ،و ْعش ْ
ْ
ا ْ
ل ا ا
اْ
ْ
ْفهل أمن االمس أشأفين ،وما ْهاا االمس أش أ
أ
ين (.)2
ف م ْن اال بمإلق ْ
بْ ْ ب ا ْ ْ ْ ْ ب ا ب
الهدف الثالث عشر :اتخاذ اج ار ات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳﱠ األعراف٥٦ :

()1
()2

نقسيش الا شاو – الهلاطش ،لمحمٌّ مإلللي الا شاو ( ١٤١٨هد) ،طا أيوال اليل (لٌّوا نال خ) .3968/7
نقسيش القشا الحديت (نقسيش المسال) ،لمحمٌّ لعيٌّ لن علي لما لن محمٌّ عمس الٌّان لن محمٌّ لها الٌّان

لن مس علي يليقة القلملوي الحسيسي (

١٣٥٤هد) ،الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب(.25/7 ) ١٩٩٠
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وحيا لى السا فأطاعله صلحال األلض وصلن
والن أا ّللا اا
لر ال ن مللا أفي األلض الم اصي
أهلها وأا الم اصي فساك المقياة وه  :أهلها ْ بق ب
ط ْم ا أفي لحمإلع (.)1
ٌّ التاعة ْو ااك بعلهب ْي الفا من عكا ع ْو ْ

.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ األعراف:

من اآلية٧٤ :
وهي من الٌّلو
لى قلمع ملك أ

في الإلكهيش لس ت

فااهشوا لإلٌّلش وان اظ و ت

ن الى الإلي قٌّمها صالن عليع الس

عليدت ،واعدشوه على هكه الس ت

الول لة ،ويصله وحٌّه القواك  ،وال نإلماكوا في القساك حار فساكهت في األلض،
والمقصلك السهى عما هاولا عليع من الإلماك

القساك (.)2

في القساك ،مأيلا من ال ي

وهل أعٌّ

.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ األعراف٩٦ :

()1
()2

تفسير مقات بن سليما

لمقات بن سليما (ت ١٥٠هَّ).42/2 :

الإلقسيش الل ي للقشا الكش ت ،لمحمٌّ يٌّ طستاو  ،كال وهضة مصش للتواعة والساش والإللز  ،القوالة –

القاهش  ،ف( 1لٌّوا نال خ) .311/5
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يقول الماتريدي :أ

ألعتلا هب ييش اسار من السما واأللض ،والحشهة

ما اسار من هب ييش على غيش  -مؤوة وقيب الحشهة هب عي اسار ل نو ة عليع وال
عٌّ  -اهش هاهسا أوع قإلن عليهت لشها

من السما واأللض لل مسلا وانقلا (.)1

الهدف الرابع عشر :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على

نحو مستدام:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀﱠ

النحل١٤ :

أ
ضأل أع قلالا أحٌّهما
قلر الن الولز وفي قللع ن الى ْولأإلْ احإلْ بنلا م ان ْف ا
الشهلب فيع للإلوال الإلنا الشنن من فضب ؟! والااوي ما نسإلهشجلا من حليإلع،

ونصيٌّوا من حيإلاوع (.)2

()1
()2

نأو

أهب السسة = نقسيش المانش ٌّ  ،للمانش ٌّ (

٣٣٣هد) .510/4

زاك المسيش في علت الإلقسيش ،لومار الٌّان ألي القش عحٌّ الشحمن لن علي لن محمٌّ الولز (

نحقيق عحٌّ الشزاد المهٌّ  ،كال الكإلاب ال شني – ليشو  ،ف ١٤٢٢( 1هد) .553/2

291

٥٩٧هد)،

ﱋﱍﱎ
ﱌ
.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱔﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱕ
ﱏﱐﱑﱒ ﱓ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ فاطر١٢ :

أأ
يع مل أ
طْل ْب
اي ْش لأإلْ احإلْ بنلا من ْفضلع} ْ ا أسي ْ
{ونْ ْشت االبقال ْن ف ْ ْ
قلر الن ألي زمسين ْ
أ
الإلل ْو ْالأ أفي السبق أن (.)1
الهدف الخامس عشر :حماية النظم اّليُولوجية البرية (الغابات التصحر
تدهور األراضي التنوع البيولوجي):

ﳁ
ﳂ
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ البقرة١٦٨ :
أ ال نإلو لا حيلع ،وال نسلكلا ،وال نققلا أ شه ،وال نأنملا ع ،وال نتي له
فيما ال ن لكت من نحش ت ح ر وا إلح ر ح اش أفي الاشي ( ،)2فانواي الايتاا هل حيب
لى اله  :والٌّمال.

()1
()2

نقسيش القشا ال ل ل ،اللن ألي ْزْمأسين المالكي (
الل ي في نقسيش القشا المويٌّ ،لللاحٌّ (

٣٩٩هد) .27/4

٤٦٨هد) .253/1
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.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱺ
ﱻ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ البقرة٢٠٥ - ٢٠٤ :

عن مواهٌّ أ ْاا نْللى ْ ى أفي ااأل اْل أ
ض أاال ب اٌّْو أ
اا ْوالظالتأْ ،ف ْي احأو بس ّللاب أل ْكأل ْن
ْ ْ
)
1
(
أ
ت ْشْ ،ف بي اهلأ بن اال ْح اش ْط ْوالس اس ْبّ ْ ،للاب ْال بحب االْق ْس ْاك .
االْق ا
.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ الشعراء١٥٢ - ١٤٦ :
قلر الوقاعي {الكان قسٌّوا في األلض} أ
لكلوع غيش محدت ا إلساكه لى

 ،ولما هاا لنما اكعى في

ص حا ،وقى الن قللع {وال صلحلا} أ

()1

جام الحياا عن نأو ب

مللا ما اؤك

القشا = نقسيش التحش

لى القساك

ض القساك أا فيع

ألوهت أ سلا أمشهت على الاشف فصالوا

.583/3
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حي

ال صلن لهت عمب وتا ن اش ت غيش الن ،أو أا الم سى أا المسشف من هاا

عش قا في ا

شاف وم هكان األمش ن (.)1

الهدف السادس عشر :السالم والعدل والمؤسسات القوية:

.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ الرحمن١٣ – ٧ :
ت ْن الا أفي اال أميل أ
اا ،أ
اكهش القا مي أا م سى أْال نْ ا
القضيلة واالعإلٌّار ،فيلل الولل الملجب للقساك (.)2

()1

وظت الٌّلل في نسا ب اآل ا

٨٨٥هد) ،كال الكإلاب ا

()2

والسلل ،لشاهيت لن عمش لن حسن الشناف لن علي لن ألي دش الوقاعي (

مي ،القاهش (لٌّوا نال خ) .76/14

محا ن الإلأو ب ،للقا مي (

حٌّ
ا فشاف عن ل

١٣٣٢هد) .101/9
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م ْ ْها لأ األ ْْوا أ أ
ض ْو ْ
وأما قللع ن الى ْو ااأل اْل ْ
عليهت الإلصشف والإلشكك في اكإلساب الم اش والم اك (.)1

ستها مٌّحل س لئ

اق

.2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ اإلسراء٧٠ :
اكهش الماولك في نقسيش قللع ن الى {ولقٌّ ْه لشمسا لسي ك } أا فيع و ة

أوجع أحٌّها

سي هشمساهت نو امسا عليهت .الااوي هشمساهت أا ج لسا لهت عقلال

ونمييلا .الاال

أا أكللا ما اإلساوللوع

أا ج لسا مسهت ييش أمة أيشجال للسا  .ال اش

من الت ا والاشاب أاٌّاهت ،وغيشهت اإلساولع قمع ،قالع الكلحي ومقانب .الهامس هشمساهت
األمش والسهي .الساك

الهلق لهت (.)2

()1

هشمساهت الك

اسظش غا ة األماوي في نقسيش الك

واله  .السا

هشمساهت أا لهشوا جمي

الشناوي  -من أور لل السوت لى يش لل السا  ،ألحمٌّ لن

ماعيب

لن عاماا الكللاوي ،عهاب الٌّان الااف ي ت الحسقي ( ٨٩٣هد) ،ك ال ة ونحقيق محمٌّ مصتقي هلهصل ،ل الة
ل
كهإلللاه  -جام ة صاقش ا هلية ال لل االجإلماعية – نشهيا ١٤٢٨ ( ،هد .56 ) ٢٠٠٧ -

()2

السكال وال يلا = نقسيش الماولك  ،للماولك (

٤٥٠هد) .257/3

295

.3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ النساء٥٨ :
ﲶﲸﲹﲺﲻ ﲽ
ﲷ
ﲵ

ْا نْ اح بك بملا أاال ْ اٌّ أر
يقول الخازن :أ ا
ال ٌّر فيوب على الحاكت أا أيك الحق ممن وجب عليع لمن وجب لع وأصب
سي وتا

السا

ال ٌّر هل المساوا في األعيا فكب ما يش عن الظلت واالعإلٌّا

أمشهت أا نحدملا لين
مي عٌّال (.)1

الهدف السابع عشر :عقد الشراكات لتحقيق األهداف:
ﳈﳊ
ﳅﳇ ﳉ
ﳆ
ﲿﳁﳂ ﳃﳄ
ﳀ
.1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ المائدة :من اآلية٢ :
اكهش الهازا أا م سى اآل ة لي ن ضدت ضا على ما دسب الحش

والإلقلت قار الن عوا الحش مإلا ة السسة ْوال نْ ْاوبولا ْعْلى ا اأ ا أت ْواال ب اٌّو أ
اا سي وال ن
ضدت ضا على ا ت وهل الكقش وال ٌّواا هل الظلت (.)2

()1

لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب ،ل

الهازا (

()2

الٌّان علي لن محمٌّ لن لشاهيت لن عمش الايحي ألي الحسن ،الم شوف

٧٤١هد) ،نصحين محمٌّ علي عاهين ،كال الكإلب ال لمية – ليشو  ،ف ١٤١٥ ( 1هد) .392/1

لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب ،للهازا (

٧٤١هد) .7/2
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الحمٌّ
والإللصيا

الك

الخاتمة

أو ت علي ننما هكا الوح  ،و مدسسي نلهي

السإلائب

اآلني

 .1أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت هي أهٌّاف مإلكاملة ،ومإلسلعة ،عملال
جمي ولاحي الحيا  ،وهي من مسإلللما نكل ن حضال عش قة وعظيمة ،طا ها
ال ٌّر وا وصاف واألي د.
 .2اإلتالق مقهل الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت م
واالصت حي ،الك
كوا المسا

اش ٌّ عواي حاجيا

الم سى اللنل

األجيار الحالية ونحقيق لفاهيإلهت

قٌّل األجيار القاكمة على عواي حاجيانهت.

 .3ا ماا حب من أ واب األمن وا إلٌّامة المٌّا والحلٌّاا ،والكقش حب من
أ واب الهلف واله  :وا

إلئصار.

 .4من أهت أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت ،القضا على الققش ،والقضا

على الولي ونلفيش األمن النكائي والصحي ،والإل ليت الويٌّ ،والمساوا لين

الوسسين ،والمياه السظيقة ،والحصلر على التاقة المسإلٌّامة ،وال مب ال ئق

وومل االقإلصاك ،والصساعة وااللإلكال ،والحٌّ من او ٌّا المساوا كايب الحلٌّاا،
وا ماا حب من أ واب األمن وا إلٌّامة المٌّا والحلٌّاا ،واال إله  :وا وإلا

المسؤوالا ،وانهاا اج اش ا
المحيتا

عاجلة للإلصٌّ

لإلنيش المساخ و اله ،وحقي

والوحال والملالك الوحش ة وا إلهٌّامها على وحل مسإلٌّا  ،وحما ة
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السظت اال دلللجية الحش ة ،والس
.5

وال ٌّر والمؤ سا

القل ة ،وعقٌّ الاشاكا

لإلحقيق األهٌّاف.

ٌّ م شفة مقاصٌّ وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت ،ومتا قإلها م

أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي أقشنها األمت المإلحٌّ  ،وسإليقن أا قصب السحق

هل للقشا الكش ت.

 .6أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القشا الكش ت هي صما أماا لهٌّمة ا وساا ،وتا
أ مهالقة لهكه األهٌّاف إلكلا علاقحها وييمة في الٌّويا واآليش .
 .7عليسا أا وم ن السظش في هكه األهٌّاف ،وأا وو لها مسهب لحيانسا ،لسس ت األمن
واألماا ،والس مة واال إلقشال ،ألا المصيوة والح

ال اسلالا ال لكوب ،وال

اشف اا ال لإللنة.

وآخر دعوانا أ الحمد هلل ر العالمين والصالة والسالم على سيد
المرسلين.
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وهي بعد القرآ الكريم:

 .1أنوار التنزي وأسرار التأوي

المصادر والمراجع
لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد

الشيرازي البيضاوي (ت ٦٨٥هَّ) تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحيا
التراث العرُي – بيروت ط١٤١٨(1هَّ).

 .2حش ال لل  ،أللي اللي

وصش لن محمٌّ لن أحمٌّ لن لشاهيت السمشقسٌّ (

٣٧٣هد).

 .3تأويالت أه السنة = تفسير الماتريدي لمحمد بن محمد بن محمود أبي منصور
الماتريدي (ت ٣٣٣هَّ) تحقيق د .مَدي باسلوم دار الكتب العلمية  -بيروت

لبنا

ط ١٤٢٦ ( 1هَّ  ٢٠٠٥ -م).

 .4تفسير مقات بن سليما

ألبي الحسن مقات بن سليما بن بشير األزدي البلخى

(ت ١٥٠هَّ) تحقيق عبد هللا محمود شحاته دار إحيا التراث – بيروت ط1
(١٤٢٣هَّ).

 .5تفسير اإلمام الشافعي ألبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثما بن

شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المُي (ت ٢٠٤هَّ) جمع

الفر (رسالة دكتوراه) دار التدمرية -
وتحقيق ودراسة :د .أحمد بن مصطفى َّا

المملكة العرُية السعودية ط٢٠٠٦ - ١٤٢٧ ( 1م).
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 .6تفسير القرآ العزيز ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري
اإللبيري المعروف بابن أبي زم ِنين المالكي (ت ٣٩٩هَّ) تحقيق أبو عبد هللا
حسين بن عُاشة  -محمد بن مصطفى الكنز دار الفاروق الحديثة  -مصر/

القاهرة ط١٤٢٣( 1هَّ ٢٠٠٢ -م).

 .7تفسير الراغب األصفهاني ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
األصفهاني (ت ٥٠٢هَّ) تحقيق ودراسة :د .محمد عبد العزيز بسيوني كلية

اَلدا  -جامعة طنطا ط١٤٢٠( 1هَّ ١٩٩٩ -م).

 .8تفسير القرآ

ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الَبار ابن أحمد المروزى

السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت ٤٨٩هَّ) تحقيق ياسر بن إبراهيم
وغنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن الرياض – السعودية ط١٤١٨ ( 1هَّ-

١٩٩٧م).

 .9نقسيش القشا ال ظيت ،أللي القٌّا

ماعيب لن عمش لن هايش القشعي الوصش

ت الٌّماقي (

 ٧٧٤هد) ،نحقيق امي لن محمٌّ الس مة ،كال طيوة للساش والإللز  ،ف١٤٢٠ ( 2هد -
.) ١٩٩٩

 .10نقسيش ا وي جام الحياا في نقسيش القشا ،لمحمٌّ لن عحٌّ الشحمن لن محمٌّ لن عحٌّ
الحسسي الحسيسي ا أ وي الااف ي (
ل
.) ٢٠٠٤ -

٩٠٥هد) ،كال الكإلب ال لمية – ليشو  ،ف ١٤٢٤ ( 1هد

 .11نقسيش المشاغي ،ألحمٌّ لن مصتقى المشاغي (

١٣٧١هد) ،عشهة مدإلوة ومتو ة مصتقى

الوالى الحلحي وأوالكه مصش ،ف١٣٦٥( 1هد .) ١٩٤٦ -
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 .12نقسيش القشا (وهل ايإلصال لإلقسيش الماولك ) ،أللي محمٌّ عل الٌّان عحٌّ ال ل ل لن عحٌّ الس
لن ألي القا ت لن الحسن السلمي الٌّماقي ،الملقب سلتاا ال لما ( ٦٦٠هد) ،نحقيق الٌّهإللل
لن لشاهيت اللهحي ،كال الن حل – ليشو  ،ف١٤١٦ ( 1هد.) ١٩٩٦ /

عحٌّ

 .13نقسيش الا شاو – الهلاطش ،لمحمٌّ مإلللي الا شاو (
نال خ).

أيوال اليل (لٌّوا

١٤١٨هد) ،طا

 .14نقسيش القشا الحديت (نقسيش المسال) ،لمحمٌّ لعيٌّ لن علي لما لن محمٌّ عمس الٌّان لن محمٌّ
لها الٌّان لن مس

علي يليقة القلملوي الحسيسي (

١٣٥٤هد) ،الهيئة المصش ة ال امة

للكإلاب(.) ١٩٩٠

 .15الإلقسيش الل ي للقشا الكش ت ،لمحمٌّ يٌّ طستاو  ،كال وهضة مصش للتواعة والساش والإللز ،
القوالة – القاهش  ،ف( 1لٌّوا نال خ).

 .16نسل ش المقوا

من نقسيش الن عوا  ،اسسب ل حٌّ

 ٦٨هد) ،جم ع موٌّ الٌّان ألل طاهش محمٌّ لن

لن عوا

 -لمي

قلب القيشوز اكت (

عسهما ( -

٨١٧هد) ،كال الكإلب

ال لمية – لحساا.

.17

جامع البيا عن تأوي آي القرآ = تفسير الطبري لمحمد بن جرير بن يزيد

بن كثير بن غالب اَلملي أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هَّ) تحقيق :الدكتور عبد
هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاو مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية
بدار هَر الدكتور عبد السند حسن يمامة دار هَر للطباعة والنشر والتوزيع

واإلعال

ط ١٤٢٢ ( 1هَّ  ٢٠٠١ -م).

 .18زاك المسيش في علت الإلقسيش ،لومار الٌّان ألي القش عحٌّ الشحمن لن علي لن محمٌّ الولز (
٥٩٧هد) ،نحقيق عحٌّ الشزاد المهٌّ  ،كال الكإلاب ال شني – ليشو  ،ف ١٤٢٢( 1هد).
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 .19زهش الإلقا يش ،لمحمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف ألي زهش (
القكش ال شني (لٌّوا طو ة ونال خ).

 .20غا ة األماوي في نقسيش الك

١٣٩٤هد) ،كال

الشناوي  -من أور لل السوت لى يش لل السا  ،ألحمٌّ لن
٨٩٣هد) ،ك ال ة ونحقيق

ماعيب لن عاماا الكللاوي ،عهاب الٌّان الااف ي ت الحسقي (
ل
محمٌّ مصتقي هلهصل ،ل الة كهإلللاه  -جام ة صاقش ا هلية ال لل االجإلماعية – نشهيا( ،
 ١٤٢٨هد .) ٢٠٠٧ -
فإلن الحياا في مقاصٌّ القشا ،أللي التيب محمٌّ صٌّاق ياا لن حسن لن علي الن لتف
 .21ب
أ
الحسيسي الوهال أ
وقٌّ لع ولاج ع ياك ال لت ْعحٌّ لن
القسلجي ( ١٣٠٧هد) ،عسي تو ع ل
ص ْيٌّا – ليشو (١٤١٢هد .) ١٩٩٢ -
لشاهيت
المكإلوة ال صش ة ْ
للتواعة وا للس ااشْ ،
األوصال ْ ،
ْ
 .22الكاف والحياا عن نقسيش القشا ،أللي

حاد أحمٌّ لن لشاهيت الا لحي (

 ٤٢٧هد) ،نحقيق

عٌّك من الواحاين ،كال الإلقسيش ،جٌّ  -المملكة ال شنية الس لك ة ،ف ١٤٣٦( 1هد .) ٢٠١٥ -
 .23الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب (م الكإلاب حاعية (االوإلصاف فيما نضمسع الكااف) اللن
المسيش ا

دسٌّل (

 ،)٦٨٣ونهش ب أحاكا

عمشو لن أحمٌّ ،اللمهاش جال

(

الكااف ل ما الل ل ي) ،أللي القا ت محملك لن

٥٣٨هد) ،كال الكإلاب ال شني – ليشو  ،ف١٤٠٧( 3

هد).
 .24لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب ،ل
الحسن ،الم شوف الهازا (

ليشو  ،ف ١٤١٥ ( 1هد).

.25

لسا العر

الٌّان علي لن محمٌّ لن لشاهيت لن عمش الايحي ألي

٧٤١هد) ،نصحين محمٌّ علي عاهين ،كال الكإلب ال لمية –

محمد بن مُرم بن على أبي الفض

األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت ٧١١هَّ)
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جمال الدين ابن منظور

دار صادر – بيروت

ط١٤١٤(3هَّ) 342/15:والمعَم الوسيط مَمع اللغة العرُية بالقاهرة (إبراهيم
مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النَار) دار الدعوة.

.26

لطائف اإلشارات = تفسير القشيري لعبد الكريم بن هواز بن عبد المل

القشيري (ت ٤٦٥هَّ) تحقيق إبراهيم البسيوني الهيئة المصرية العامة للكتا
– مصر ط( 3بدو تاريخ).

 .27المحشل اللجيل في نقسيش الكإلاب ال ل ل ،أللي محمٌّ عحٌّ الحق لن غالب لن عحٌّ الشحمن لن
نما لن عتية األوٌّلسي المحالني (

٥٤٢هد) ،نحقيق عحٌّ الس

عحٌّ الاافي محمٌّ ،كال

الكإلب ال لمية – ليشو  ،ف١٤٢٢( 1هد).

.28

محاسن التأوي

لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي

(ت ١٣٣٢هَّ) تحقيق محمد باس عيو السود دار الكتب العلمية – بيروت
ط١٤١٨( 1هَّ).

 .29م اوي القشا وتع اش ع ،لشاهيت لن السش لن هب ،ألي

حاد اللجا (

٣١١هد) ،نحقيق عحٌّ

الوليب عحٌّه علحي ،عالت الكإلب – ليشو  ،ف١٤٠٨ ( 1هد .) ١٩٨٨ -

.30

معَم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبي الحسين

.31

معَم اللغة العرُية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤هَّ)

(ت ٣٩٥هَّ) تحقيق عبد السالم محمد هارو
بمساعدة فريق عم

عالم الكتب ط١٤٢٩ ( 1هَّ ٢٠٠٨ -م).

 .32وظت الٌّلل في نسا ب اآل ا
الوقاعي (

دار الفكر(١٣٩٩هَّ ١٩٧٩ -م).

والسلل ،لشاهيت لن عمش لن حسن الشناف لن علي لن ألي دش

٨٨٥هد) ،كال الكإلاب ا

مي ،القاهش (لٌّوا نال خ).
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.33

النكت والعيو = تفسير الماوردي ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد

بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هَّ) تحقيق السيد ابن

عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنا .
 .34الل ي

في نقسيش القشا المويٌّ ،أللي الحسن علي لن أحمٌّ لن محمٌّ لن علي اللاحٌّ ،

السيساللل  ،الااف ي (

٤٦٨هد) ،نحقيق الايخ عاكر أحمٌّ عحٌّ الملجلك ،الايخ علي محمٌّ

م لض ،الٌّهإللل أحمٌّ محمٌّ صيش  ،الٌّهإللل أحمٌّ عحٌّ النسي الومب ،الٌّهإللل عحٌّ الشحمن

عل س ،قٌّمع وقش ع األ إلاا الٌّهإللل عحٌّ الحي القشماو  ،كال الكإلب ال لمية ،ليشو – لحساا،
ف ١٤١٥ ( 1هد .) ١٩٩٤ -

.35

/ https://ar.wikipedia.org/wikiتنمية_مستدامة.

.36

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminolog

.37

/التنمية-المستدامة-من-

/y/2015/11/30التنمية-المستدامة.

https://arabi21.com/story/1342563

منظور-إسالمي.
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تمهيد

الحمٌّ هلل لب ال المين والص

والس

على ل لر

األمين وعلى لع وصحوع

أجم ين ون ٌّس فنا ململي الإلسمية المسإلٌّامة في القكش ا
األهمية اللنواطع الحيا وا إلمشال وجلكها ،و ؤك

مقلمانها ونشعيٌّ ا إلهٌّا ملالكها.

مي على م
قٌّل هحيش من

هاما في المحافظة على
ا
كول ًّ

لقشك أو م
والملالك التحيقية ،وفي مقٌّمإلها الما  ،ليسال حقا ياصا م
فئة ،وليسال
لويب كوا م
م
حق عا للواش ة هافة وجمي األجيار عامة .ووظش ا
جيب يش لب هي ع

لى الإلشعيٌّ هي وظش حضال ة طل لة األمٌّ ،وتا نشعيٌّ اال إله  :والمحافظة على

الملالك التحيقية عملما في الٌّان ا

ونتحق في جمي
مي هي مواكئ الإلة
ومسإلقش  ،ل
ل

الظشوف ،وليس هشك ف ب مؤقإلة ألزمة ومش لها ،ون ٌّ اوإلهائها مدن ال لك لى ال اكا
القٌّ مة من

شاف وهٌّل ،لب نصون عاك مسإلقش وصقة أ ا ية من صقا

وقٌّ نولى الن على حيب الماار ال الحصش في السهي عن ا

ا وساا،

شاف في اللمل ولل

كاا المإللمأ على وهش جال.
وقٌّ جا

السصلش السحل ة في نشعيٌّ ا إلهٌّا الما تش قة صحيحة في أكا

هكه القواك  ،ونٌّعل لى الحقاظ على الاشو المائية ،دب أعدالها ،من الهٌّل والإلللط،
ونسظت ع قة ا وساا الما عشنا وا إل ماال على وحل ضمن الصحة والس مة و حقق
أغشاض السظافة والتهال و حافي على اآلكاب ال امة الإلي س ى الاشي الحسيل لى

غش ها في وقل

األجيار.
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شاف فيها اؤك

وظش ألا ا
قضية هامة جٌّا ا
وقضية نشعيٌّ ا إل مار المياه
ل
يتش على مسإلقحب الملالك المائية الملجلك لين اٌّ
ا
لى ا إلسلافها وتهٌّالها ،وهكا ماب

ا وساا ،الك هل مسإلهلف في األلض وليس مالكا لها ولملالكها وتوما هي ألض
وملكع ،ونالإلالي فهل مسؤور أما

ن الى عن المحافظة عليها وعلى ملالكها وعٌّ

فساكها وا ي ر لها .قار ن الى (هل الك أواأكت في األلض وا إل مشهت فيها) هلك،61

وعمال األلض نإلت ا ص ح وا حيا وااللإل اك عن ا فساك وا هٌّال.

هكه الماالهة نحال عسلاا (ترشيد استهالك المياه في السنة النبوية

وجا

"أحاديث الوضو أنموذجا") في مؤنمشهت الموال :المل ل لد د الإلسمية المسإلٌّامة في
القكش ا

مي في المحلل الساك

عاش مسع الك

الحيئة وأ شه في الإلسمية المسإلٌّامة في مل القكش ا
ممن ألن ة مواح

حمب عسلاا المحافظة على

مي  ،لإلقل م الوة الململي

على السحل اآلني

 نمهيٌّ -الموح

 -الموح

األور أهمية الما ومشول المحافظة عليع.
الااوي هٌّ السحي صلى

اللمل .

 الموح -الموح

الاال

ال اش

عليع و لت في نشعيٌّ ا إله  :الما في

الل ل ة من أكحش أ واب هٌّل الما في اللمل .

وصائن عملية في أكا اللمل أكا صحيحا.
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 الهانمة والإللصيا . جٌّور المن همية الما المسإلهٌّ في اللمل للحٌّ األكوى ومقٌّال الإللفيش–األلقا الليإلش.

 فهش المشاج .وقٌّ جا الموح

الاال  ،الوسوسة أكحش هكه المواح

م الوة هكا الململي ونسلي

وال

الضل عليع من حي

 ،وألوع أكاش األ واب المؤك ة ل

حوما والن ألهمية

األ واب والمظاهش

شاف والهٌّل ي ر القيا

قواك

اللمل .

المبحث األول
أهمية الما وضرورة المحافظة عليه
المطلب األول :أهمية الما

ن ددالى لهددا على عودداكه ،وهل د د د د د د ددش الحيددا

الس ت الإلي أو ت
المددا من أعظت ل
لومي الكائسا الحية ،والس د د د د ددحب الك و ب الحيا ممدسة على د د د د ددتن األلض ،وقٌّ
دف مهإلص ددش ،وهيل أا ج ب هب ع ددي م
وص ددف ن الى الما في القشا الكش ت للص د م
ل
حي من المددا قللددع ن ددالى َو َج َعلْنَا ِم َن إلْ َمَا ِء ُ َّ
ي َففَ َ ي ُ ْؤ ِموُو َ ﴾ األوحيددا  ،30وهددكا
َّ َ ْ
ْ حء َ ح ِّ
ل
اٌّر على أهمية وجلك الما في أ ل مداا.
ل
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و حشز الما في ا
على عظمة

ادب ملقال لألوظال ،وما الن ال ألهميإلع في الٌّاللة

فهل ة من انع ،وألوع أصب الحيا ومٌّاكها وماك الإلتهيش ،ا مافة

ونقوشه من الوماك كليب على
لى أا ولولع من السما كليب اشت ولحمة للمؤمسين،
ل
قٌّل ن الى على ي اش الحي من الميال ،لكلن نكشل اهشه ،أعدالع المهإللقة وحاالنع

المتهش .
المإلسلعة ،في القشا الكش ت والسسة
ل
وال عن أا اهإلما ا

فهل و مة هحشت مهٌّا من

الما كف علما المسلمين لى الحشش عليع ونكش مع

ليهت ،لى جاوب حاجإلهت ليع ع اش ا وا إل ماال .هما عدب

ماك لها لكايش من المحٌّعين والمهإلشعين في نلن ال هلك المو لدش .

ووجلك الما ال قإلصش على أهميإلع هلوع الماشوب األ ا ي للكائسا

الحية ،لب

ا أهميإلع ن لك لى يصائصع الكيميائية الإلي ال اإلمإل لها أ ماشوب يش ،فهل ل

ط ت وال للا وال لائحة ،وهكه ميل ال نلجٌّ في غيشه ألٌّا ،هما لأوع و مة للتحي ة و حب
فموشك أا أني الما في فصب الاإلا  ،فهكا سي أا الشني أنى،
من أ واب ن افيها،
ل
أا ال شب وصقله
وغياب الما بادب فلعا ا
هحيش للسا  ،وبسكل الوقاف والمل  ،حإلى ل
أعل مققلك.
أوع أهلا ملجلك و ل

اإلكلا في م ظمع من الما ،
من األكلة على أهمية الما هل أا جست ا وساا ل
نإلكلا من الما  ،ا لا المستحا المائية على
كما ل
أا ة ألناي الكش األلمية ل
أا عٌّك الكائسا الحية الإلي نقيش
األلض نإلنلب على مساحة اليا سة ،ا مافة لى ل

في الما

هايش عٌّك الكائسا
قلد ا

الحية الإلي نقيش قي اليا سة ،لهكا فهل و
309

ليئي

أا ال لالق المائية هي المصٌّل األ ا ي لألكسوين
مهت للحيا  ،ومن الم شوف أ ضا ل
في الكش األلمية ،ونبسإلب حلالي  %90من األوهسوين الول  ،وهي لهكا نكلا لئة
ال الت ومصٌّل نسقسع.1

المطلب الثاني :ضرورة المحافظة على الما

ألا نللط الما
والمحافظة على الما مشول وليسال ييالا ،ل
عساصش الحيئة ،وحصلر يلب حقيقي في الكش األلمية ،والمحافظة على الما ال نكلا
فق
وا

سي نللط جمي

ننيش يصائصع ،لب أ ضا الحقاظ عليع من الإلحكاش
حمااإلع من الملل ا أو ل
شاف ،فا شاف في ا إلهٌّا الما بسحب حشماا فئة هحيش من السا من حقهت في

وهش م
ما الاشب ،لهكا وب االعإلٌّار في ا إلهٌّا الما حإلى لل هاا ا وساا على م
جال

أو وو ما .

وألا غياب وجلك الما

سي غياب الحيا  ،والحقاظ عليع

سي الحقاظ على

للمحافظة عليع التش قة األماب ،و لن
الحيا  ،ولهكا وب أا نإلكانف جمي الوهلك ب
الإلاش ا الإلي نضمن حمااإلع من الإلللط وا شاف قٌّل ا مداا.
وال غ اش ة في أا نماب قضد د ددية المياه هكه األهمية الكحيش على المسد د ددإللت الٌّولي،

فالما أ د د ددا

هب حي ،قار ن الى

َو َج َعلْنَا ِم َن إلْ َما ِء ُ َّ
ي َففَ َ ي ُ ْؤ ِموُو َ ﴾ األوحيا ،30
َّ َ ْ
ْ حء َ ح ِّ

 Water distribution of the world - 1من أبحاث المركز الَيولوجي لإلحصا التابع للوّليات المتحدة
األمريُية البحث بعنوا  29 Earth's water distribution :يونيو 2012م الصفحة .16-9
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وقٌّ واد ددأ

الحيا مسك الحٌّا ة و د ددإلوقى لى ال السد دداعة مشنوتة الما عصد ددب الحيا ،

وأهت مدلا من مدلوانها ،والنو ا ددإلقشال ا وسدداا على وجع األلض وازكهال حضددالنع
الما  ،والنوتال الحضددا ال القٌّ مة ملاق مائية ،عشف ضددها المسددمى المائي ماب

حض ددال لين السهش ن وحض ددال واكت السيب ،وكلال الحيا في مدة المدشمة ٌّ أا نقوش

َّربَّنَا إ ِ ِّّن َف ْس َ َكو ُ ِمن ُر ِّ ِري َّ ِ ب َِوإ ح
لئش زمل ا د ددإلوا ة لٌّعل ألى األوحيا لشاهيت عليع الس د د
ِ
إلصَََ َ َ َج فََا ْجعَ ْل َففْ َِدَ ًج ِ ِّم َن إلنََّ ِاإ ََ ْ ِوي إا َْيْ ِ ْم َو ْإر ُز ْقاُم ِ ِّم َن إل َّ َم َر ِإت
غَ ْ ِْي ِري َز ْرعح ِعنَدَ بَْْ َِِ َ إلْ ُم َ َّر ِم َربَّنََا ِل ُُ ِقُُوإ َّ
ِ
ل َ َعلَّاُ ْم ي َْش ُك ُرو َ ﴾ لشاهيت.37
ووظش لى هكه األهمية القصلت للما ج لع
ا

جمي ا ،فحق االوإلقاي الما مدقلر للومي كوا

وحاوع حقا عائ ا لين الواش

شاف وال فساك وال احإلقال وال ن تيب،

وهكا سى أا مصاكل الما ال ولز ألحٌّ أا حإلكشها أو مس ها عن اآليش ن.
وال عن أا نصشفا الواش من ل ا إلهٌّا المياه ال ك ة وا

شاف فيها ونلل اها

همل

داا ال الت ياصة

قٌّ دلا حوا لسٌّل المياه ،واهٌّال هكه الس مة الشناوية ،وحٌّوط الققش المائي في ض
المساطق .ولكلن فقٌّ أصوحال مادلة المياه نإلصٌّل أولل ا

وأا هسا :أكاش من لليلا من داا ال الت ال شفلا الما السقي.
وااا هاوال مااكب المياه نسحصش في الإلللط وا

القضا ا عالوها ا

شاف و ل اال إلهٌّا  ،فنا هكه

مسك  14قشوا من اللماا ما قشله من كاب وقلاعٌّ وأحدا

للمحافظة على الما ونشعيٌّ ا إله كع ،فالما هل مصٌّل الحيا  ،والمحافظة عليع ن سي

المحافظة على الحيا أعدالها المهإللقة.
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المبحث الثاني
هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في ترشيد استهالك الما في

صلى

لقٌّ أمش السحي صلى

الوضو

عليع و لت لإلشعيٌّ ا إل مار الما واالقإلصاك فيع ،وهاا
لى عٌّ ا

عليع و لت أور من كعا السا

شاف في ا إلهٌّا الما  ،وقٌّ

1
يمس م اش م في اليل
نولى الن في عواك اللمل ادب ياش ألا المسلت اإللمأ ْ
أ
حٌّه األكوى ،ونسإلنشد هكه القواك همية هحيش من الما  ،حإلى وع لي ْن لع أا
والليلة في ل

أقب نقٌّاش اللمل مش مش  ،وأكاشه

ا ،لب ووهى أا ال ٌّ المسلت في وملئع على

الا ط ،والن للحقاظ على الما وعٌّ ا
وهكه ا لعاكا

والإل ليما

شاف فيع وتهٌّاله.

نولال في عٌّ أحاكا

ايإلش مسها يمسة وهي

ضوُ بالضم:
ضوُ بالفتح :الما ُ الذي ُيتوضأُ ِب ِه كالفطُور و َّ
الو ُ
 - 1الو ُ
فطر عليه ُ
ويتسحَُّر به .و ُ
الس ُحور لما ُي ُ
َّ
سن
قال:
ُ
الح ُ
توضأت أتوضاُ توضؤا ووضو ا .وأص الكلمة من الوضا ة وهي ُ
التوضوُ والفع نفسه ُي ُ
والنظاف ُة ووضو الصالة معروف وقد ُيرُاد به غ ْس ُ بعض األعضا  .النهاية ّلبن األثير195/5 :
مادة (وضأ) ولسا العر ّلبن منظور 322/15 :مادة (وضأ).
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لن عمشو لمي

الحديث األول :عن عحٌّ
عليع و لت ْمش س مٌّ وهل اإللمأ فقار ما هكا السشف؟ فقار أفي اللمل
قار و ت وتا هسال على وهش جال .1
ألاك السحي صلى

عسهما أا ل لر

شاف؟ فقار صلى

قائب وهب يسق

شاف؟

عليع و لت أا اشني األمة على االقإلصاك حإلى في القواك

من ي ر كف هكا الإللهت الك أعدب على الصحالي

اللمل

صلى

ٌّ لمي

عسع لما قار أفي

عليع و لت و ت ،وتا هسال على وهش جال ،وقٌّ قلر

اللمل من السهش الوال الما حإلى اسكش السحي على

ٌّ هكا

االوكال؟ قلال األمش أعظت من الن ،وأ ٌّ.
ا القضي ْة قضي بة نش م
نية على محٌّأ وعلى يلق عظيت ،وع يلق االقإلصاك وا إلهٌّا
ما دقي فق  ،وااللإل اك عن يلق اميت أال وهل الإلحكاش وا
وألجب هكا هلع حالب ا

قار عل وجب (و

ا

شاف.

شاف ،فاعإلحش المحكل ن من يلاا الاياطين،

اا القشنى حقع والمسدين والن السحيب وال نحكل نحكاشا ،ا المحكل ن

كاولا ايلاا الاياطين وهاا الايتاا لشنع هقل ال) ا

اش .27-26

 - 1أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه في كتا الطهارة وسننها با

ما جا في القصد في الوضو وكراهة

التعدي فيه برقم( )425وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده في مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما برقم( )7065وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه هللا تعالى.
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ت ا ن الى ْلي ْن أوع ال حب المسشفين ،قار وحاوع ون الى ﴿ ََي ب َ ِِن ف َ َم خ ُُذوإ
ِزينََِ ُ ُْك ِعندَ ُ ِ ِّ
ْسِف َني﴾ األعشاف .31وقٌّ أكٌّ على
ْسفُوإ ۚ إن َّ ُه ََل ُ ُِي ُّب إلْ ُم ْ ِ
إْشبُوإ َو ََل ت ُ ْ ِ
َّ َم ْسجِ حد َو ُ ُُكوإ َو ْ َ
ِ
الن صلى

م م
هيلة .1
ْ

ومن ا

عليع و لت قللع

شاف والإلحكاش الك

نو انع ،ونض ف الما
ا

كبللا ،واعشبنلا ،ونصٌّبقلا ،واال ْو بسلا في أ
غيش

شم
اف وال

ن اوي األمة مسع ،ونئن نحال قلع ،ونسإلويش من

ٌّ ال من نمدسع من أفشاكها حإلى أصون ماي في عشوقهت

شاف في ا إلهٌّا المشافق الحيل ة الإلي نقل عليها حيا السا

ووحل الن ،فالما الك هل ألي

اليل من ما وههشنا

ملجلك وأعل مققلك اهٌّل الكميا

الكحيش الهائلة

ل عإلاب وال حساب ،وهأوسا وقيش على مقاف أوهال ال نإللقف و ال ال نسضب ،غقلة
واهمار ،نحكاش وت ا

ا إل مار ،وهأوسا وسيسا أوسا وسإلسب لى أمة مسهوها ال ظيت قل

على الل تية واالعإلٌّار.

 - 1أخرجه اإلمام النسائي في سننه في كتا الزكاة با اّلختيال في الصدقة برقم( )2561وأخرجه اإلمام
ابن ماجه في سننه في كتا اللباس با البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة برقم(.)3605
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صلى ب عليع و ل ْت
الحديث الثاني :عن أوس لمي
عسع قار ْ
هاا السحي ْ
ان أسب ،أو هاا انإلْ أسب ،الصا أي لى يمس أة م
الم لٌّ.1
ْ ب ا ْ ْ ب
ْاْ ا
أم ٌّْاك ،وْإلْْلمأب ب
في هكا الحٌّا أ هأحش أوس لن م
مالن ْلمي ب عسع أا السحي صلى ب عليع
ب ب ب ب
ْ
أ
أ
م
أ
الم لٌّ ،والصايب ْهيب ْ ْس ب ألن ْة
و ل ْت هاا ْنإلس بب الصا أي ،أو ْه امسة ا
أم ٌّْاك ،وْإللمأب ب
أ
أم م
ٌّاك ،2أو ْماوي ْة أل م
أ
طار ،و لأ
الحٌّااةس قيب وع ْحلاْلي  380أجشاما ،أ
المقاكاش
ط بب
الش ا
ا
ا
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أكاش من وصف ل م
أقب من وصف ل م
المٌّ
أا  538جشاما ،أ
إلش ،وقيب وع ْالب
ْ
إلش قلي  ،و ب
أ
أ
أ
ٌّال ما ْ ام ْألب الكق أ
ين
طب وبلب  ،وقيب أل ا
قٌّاله أل ا
ط ْ أا ،وهل ماق ب
ْ ٌّ بر بلبن ْ الصا أي ،وقيب م ب
الم إلٌّلين.
أ
ولز ما
وهكا يوال عن الْق اٌّ أل الكت هاا ْ اك أ يع صلى ب عليع و ل ْت ،ال أوع ال ْ ب
أ
أ
حقيق اللملأ
زْاك على الن ،وتوما ْهإلل ب
ف السا ب في النس فمن السا أ ْمن ال ْسإلتي ب نْ ْ
حار عٌّ ا ش أ
أ
هب م
أ
وب أ
اف في
وج أهع ال
أكاش من الن ،ا
النسب على ا
ولكن ْاسوني على ل
ْ
ْب
الك ،ونْ ظي أت القائٌّ أ مسها حس أن الإلصش أ
الما  .وهكا أم ان بحس أن ا أإلهٌّا أ المل أ
ف فيها ْق اٌّ أل
با
ا ا
أ
الحاجة.
بالمد برقم( )201واإلمام مسلم في
 - 1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتا الوضو با الوضو
ُ
صحيحه في كتا الحيض با القدر المستحب من الما في غس الَنابة وغس الرج والمرأة في
إنا واحد في حالة واحدة وغس أحدهما بفض اَلخر برقم(.)325
 - 2معَم لغة الفقها

ص.241

315

والحٌّا
السحي صلى

اٌّر على ا إلحواب الإلقليب في ما اللمل والنسب ،وأا هكا هل هٌّ
عليع ،فيسوني للمسلت أا اإلماب هٌّ السحي صلى

في الما و حكل من ا

ا

عليع و لت و قإلصٌّ

شاف ال يما في وقإلسا الحامش فكايش من السا

شاف اعٌّه في الن صساليش الما الملجلك اليل حي

وق في

قإلن الصسحلل وال اوالي

ه ف من وقسا فقٌّ هاا احإللا الما في الحيل من ي ر األواوي فق .
أ
أأ
م
ْع ْاشأل عي أْلى
ار ْجا ْ أ ا
الحديث الثالثْ :ع ان ْع ام أشو ال أن بع ْ ايبْ ،ع ان أْأليعْ ،ع ان ْج لٌّه ْق ْ
أ
أ
ار ْه ْك ْكا
ملأ ْ ،فأ ْْلاهب اال بل ب
صلى ب ْعْل ايع ْو ْ ل ْت ْ اسأْلب بع ْع أن اال بل ب
ملْ ْ ْ ا ْ ْ ا ،بت ْق ْ
السح ألي ْ
ملب ْ ،ف ْم ان ْزْاك ْعْلى ْه ْكا ْفْق اٌّ أْ ْ ا ْ ْونْ ْ ٌّت ْو ْ ْل ْت .1
اال بل ب
اه أة لأ
اللْ ْاك أ ْعْلى الا ْ أطْ ،واال بم ْشباك
قار السلو لحمع
ْج ْم ْ اال ب ْل ْما ب ْعْلى ْه ْش ْ
أا
ضل أال أ ْنشْفإلْي أنْ ،ف أهي ْغسْلة و أ
أأ
أ
أالا ْ أط االم اسإلْ ال أعْو أة لأال ب ا أ
اح ٌّْ ،
ا ا
ْ ا ْ
ضلْ ،وأْما ْاا ْل ات نْ اسإلْ العب اال ب ا ْ
ب
وْلل ْعن هب غسب ْ ْ ا أْ أ ا اسإلْي أن ،ج ب ْالأن ا اسإلْي أن وأْنْى ألاْالأاْ مة ،ه ْكا هل الصلاب الكأ
ْ ب
ْا ْْ ْ
ْا
ْ بْ
ْ ا ْْ ْ ْ ْ ا ْ
م
أ
أ أ
اه أ
ْص ْحاأل ْسا ْ او ْ بب ْالأ ْن
ْقاْل بع اال ْو ْم ب
ْص ْحاألْساْ ،وْق ْ
ار الا اي بخ أ بْلل بم ْحمٌّ اال بو ْلا سي م ان أ ا
يش م ان أ ا
م
الشأ أة ،و ااألْور هل االو أال عْلى االْقل أ
أ
أ
اعأٌّ،
ْ
ْ ْ ا ْوْال ْا أل بٌّ ْعْل اي ْها ْم ْهاْفة م ْن االأن ْكاب أل اٌّ ْعة أ ا ْ ْ ب ب ْ ْ
ْ
وهة أ ْاا نْ ْ م ٌّْ ْه الْو ْها ْالأ ْ ة .2
ْوتأو ْما نْ بكل با ا
الشأ ْ بة أل اٌّ ْعة ْو ْم اك بش ْ

 - 1أخرجه اإلمام النسائي في سننه في كتا الطهارة با اّلعتدا في الوضو برقم( )140وأخرجه اإلمام
أحمد في مسنده في مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما برقم(.)6684
 - 2شرح النووي على مسلم.109/3 :
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أ
ف أفي
وقار الالهاوي لحمع
ْال ي ْ ْ
أ
أ
ملأ ْعْلى الا ْ أط
اال بم ْو ْالْ :ال ْم بن ْاا ْزْاك في اال بل ب
ْعْلى الا ْ أط ال ْل بجب بم احْإللى.1

ْهشاه أة لأ أ
أ
ار اال بن
ْْ
اللْ ْاك ْعْلى الا ْ طْ ،ق ْ
اد ْال ْا أل بٌّ
أا
ْح ْم بٌّ ْوتأ ا ْح ب
ار أ ا
ْا ْ اأ ْ ْتْ ،وْق ْ

تب لها التهال  ،ألا
وهكه الل اك وتا هاوال ممسلعة االنقادس ال أوها ال نْ او ب

اللمل وق صحيحا ناما الا ط ،والل اك وق ال مشكوك  ،ال نوتلع.

ومن زاك ال اش ة مإل مٌّا فهكا الك قٌّ ف ب المدشوه والمكمل  ،أما من زاك ال اش ة

وا يا أو عاكا ،أو جاه

ف عي عليع.

الحديث الرابع :عن الن عوا

قار لال عسٌّ يالإلي ميملوة ليلة فقا السحي صلى

عليع و لت من الليب فلما هاا في ض الليب قا السحي صلى

من عن م لق ومل ا ي يقا هققع عمشو و قللع وقا صلي فإللمأ
ت جئال فقمال عن ساله ولنما قار

صلى ما عا
لى الص

عليع و لت فإللمأ
وحلا مما نلمأ

ياا عن عمالع فحللسي فو لسي عن ميسع ت

ت امتو فسا حإلى وقخ ت أناه المساك فآاوع الص

فصلى ولت اإللمأ.2

 - 1ني األوطار لإلمام الشوكاني.218/1 :
 - 2أخرجه البخاري في صحيحه في كتا الوضو با التخفيف في الوضو برقم(.)138
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فقا م ع

ن الى والان قإلن الم ومة وناٌّاٌّ السلا

قار الن حوش ال سق وي لحمع

أ القشنة ال إليقة ،وقللع ( هققع عمشو و قللع) أ
المسيش هققع أ

ال داش الٌّلن ،و قللع أ

صقع الإله يل والإلقليب ،وقار الن

ال ال ٌّ على مش مش .1

علي أع و ل ْت
عسها أا السحي صلى ب ا

الحديث الخامس :عن أ عمال لمي
م
المٌّ .2
قٌّل أ
نلمأْ فأنى نوا فيع ْ
لاي ب
صٌّ في ا أإل أ
أ
هٌّامع للما أ  ،حإلى أع اس ٌّْ ب أ
على أ
اللملأ س
أا ْ اقإلْ ْ
المسلأ أت ا
ا
الن اسب أو ب
المش ب
ْ
أ
أ
فقٌّ هاا السحي صلى ب عليع و لت ْ اسإلْ م بب الما ْ على ْق اٌّ أل الحاجة ،هما جا في هكا
أ
أا اإللمأْ ،فأبني نوا م فيع ما ْق اٌّ ْل
الحٌّا أوع صلى ب عليع و لت نْلمأْ  ،أ ألاك ا
ْ
ببلاي أ
أ
أ
وساا ،وقيب هكا أقب ما نلمأْ ع السحي صلى
ٌّال ما ْ امألب ْهق أي ا
المٌّ ماق ب
الم لٌّ  ،و ب
ب
أ
أ
أ
ب عليع و لت ،وقٌّ أبم ْش السا ب أال ب اس أشفلا في الما ولل هاولا على ْو اه مش م
جال ،وهكا م ان
أ
الك ،ون ظي أت القائٌّ أ مسها حس أن الإلصش أ
بحس أن ا أإلهٌّا أ المل أ
الحاجة.
ف فيها ْق اٌّ أل
با
ا ا

 - 1فتح الباري ّلبن حَر.288/1 :
 - 2أخرجه اإلمام أبو داود في سننه في كتا الطهارة با ما ُيَزئُ من الما في الوضو برقم(.)94

318

المبحث الثالث

الوسوسة 1من أكبر أسبا هدر الما في الوضو
المطلب األول :الوساوس من كيد الشيطا الرجيم

الايتاا لع مٌّايب عٌّ  ،وطشد عإلى على لسي ك  ،نهإللف ايإل فهت ،ومن

أيتش هكه المٌّايب وأعظمها مشلا ،وأقلاها نأ يشا ،وأعمها فساكا هي الل ل ة ،الإلي

هي طش قع لقش ق من المسلمين الكان عول عن غلائهت التشد األيشت ،ولت نصٌّهت

حوائلع المهإللقة ،ف مٌّ ليهت لهكه الل يلة ،ويٌّعهت هٌّعة اهشها الشحمة وناطسها من
قحلها ال كاب ،لهكا أمش

ن الى أا وسإل يك مسع ومن و ل إلع على وجع الهصلش،

وأولر لل ياصة لكلن وهي لل السا  ،قار الايخ ألل محمٌّ الول سي في امع

للمل ل ين في هإلا ع الإلوصش في الل ل ة هما وقب الن عسع السلو في الموملي
الإلللا النلل في غيش ملم ع ،وفي الإلساهب في ملم
(وهكه طش قة الحشول ة الهلال  ،ب

 - 1قال ابن منظور رحمه هللا تعالى :الوسوسة والوسواس :الصوت الخفي من ريح والوسوسة والِوسواس:
حديث النفس يقال :وسوست إليه نفسه وسوسة ِووسواسا بُسر الواو المصدر وُالفتح اّلسم مث
الزلزال و َّ
ِ
الزلزال والوسواس بالفتح هو الشيطا

وك ما حدث به ووسوس إلي  .ورج ُموسوس إذا

غلبت عليه الوسوسة .أنظر لسا العر ّلبن منظور ج 255-254 /6مادة (وسس).
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االحإلياف ،قار ومن ف ب الن فكأوع إلشض على أف ار ل لر

صلى

عليع و لت

والصحا ة والإلا ين و ائش المسلمين).1
والل او

من الماد

ال صيوة الإلي اإل شض لها عٌّك هحيش من السا  ،وهي

مإلقاونة في يتللنها ،فقٌّ نحٌّأ أملل سيتة عالمة حإلى نصب صاححها لى قضا ا
يتيش  ،هالل او

القهش ة وما نسحوع من عدل :قٌّ نإلصب مسلما كاسية و لالال عقٌّ ة

ماب الان في وجلك

ن الى ،وفي عقيٌّ القضا والقٌّل ،وفي أكا القواكا هالتهال

والص

وغيشها من القواكا .

كميا

هحيش من الما يصلصا عسٌّ اللمل س فاوظش لى يلاوسا وأيلانسا من

وتا مما ال عن أا الايتاا لع صلال

المل ل ين والمل ل ا

وجلال

م المل ل ين في ا إلهٌّا

هت باهٌّلوا من الما ي ر وملئهت ،وهت صحلا من المياه

النل ش أ سا طهالنهت ،وهت مدالا في الٌّو ال والملامئ من أوقا وأوقا  ،والمل ل

لنسب اٌّ عس م أا السحي صلى
اشت أوع ال د يع الصاي ْ
ن الى فالمل ل
في جمي وملئع وهل لن الصاي ،ولهكا قار الن القيت لحمع
ما هل مسي ع مإل ملٌّ فيع
بمسي بمإل ملٌّ الت اهاك ل لر  ،فكيل اإلقشب لى
لحٌّوكه.
المٌّ
عليع و لت هاا د يع ب

 - 1المَموع للنووي :ج .345/ 6
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وقار ا ما الن القيت لحمع

 :ال ل ب أا الايتاا هل الٌّاعي لى الل لا

فأهلع قٌّ أطاعلا الايتاا ،ولحلا كعلنع ،وانو لا أمشه ولغحلا عن انواي سة ل لر

ن الى عليع و لت وطش قإلع ،حإلى ا أحٌّهت ليشت أوع اا نلمأ ومل ل لر

صلى

صلى

ن الى عليع و لت ،أو اغإلسب هاغإلسالع ،لت تهش ولت اشنق حٌّ ع ،وللال

ال كل الوهب لكاا هكا مااقة للش لر ،فقٌّ هاا ل لر
اإللمأ المٌّ ،و نإلسب الصاي ،والمل ل
وصن عسع عليع الس

اشت أا الن القٌّل ال د يع لنسب اٌّ ع،

أوع نلمأ مش مش  ،ولت الك على

ْعْل اي ْها ْفْق اٌّ أْ ْ ا ْ ْونْ ْ ٌّت ْو ْ ْل ْت).
فالمل ل مسي مإل ٌّ الت اهاك ل لر

فكيل اإلقشب لى

صلى

ن الى عليع و لت

صلى

ما هل مسي ع مإل لٌّ فيع لحٌّوكه.1

(م ان ْزْاك
ط ،لب أيحش أا ْ
ن الى عليع و لع و لت،

المطلب الثاني :اإلسراف في استخدام الما في الوضو من اّلعتدا
والغلو

لقٌّ حكل السحي صلى

عليع و لت من االعإلٌّا في التهال وهل ا

شاف في

ا إلهٌّا الما في النسب والتهال والسظافة واللمل  ،ومما جا صش حا في الن قلر
أ
أ
األليض ،عن أ
عحٌّ ّللاأ أ
مين
صش
لن بمنق مب عسٌّما م ْ ْ
ْ
قلر اللهت لوي أ ألب ْن الْق ْ
الس بع ب
أ
أ
أ
من الس أ
لر
ال ،أل
فقار أ بلْسي ،أب ّللاْ الوس ْة ،ون لا أع ْ
فنوي ْ م ا بال ل ْ
الوسة اا كيلإلبهاْ ،

 - 1إغاثة اللهفا من مصايد الشيطا ّلبن ال يم.197/1 :
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أ
أ
عليع و لت قلر وع يكلا في أ
هكأه األم أة قل ْ إلٌّو ْا في الت أ
هلل
ب ب ْ ب
ّللا صلى ّللاب
ْ
والٌّعا أ .1

وا كاال من صب الما في أكا القواك كوا حاجة ولي من النلل،
ْهب اال أكإلْ أ
اب الْ نْ انبللا أفي أك أاس بك ات) السسا  ،171وقٌّ حكل السحي صلى عليع و لت
( ا أا ْ
أ
الٌّ أ
ان،"2
من النلل في الٌّان قللع "أ ب
اا ْقاحْل بك بت اال بنلبل أفي ل
ْهْل ْن ْم ان ْه ْ
اك ات ْواال بنلبلْ ،فأنوما أ ا
الحٌّ في أ أ
أ
أ
أ
الٌّ أ
الٌّ أ
ان ،والإلاٌّ ْك فيع
"وت اكت  ،أ أبح لكلهت ،و ب
أملل ل
ان  ،أ بمواوزْ ل
النلل في ل
أ
أ
أ
هب عي م س فنوما أهْلن ْمن هاا اقحْلكت أمن األبم أت
ا فشاف ،ولكن عليدت الل ْ تية في ل
قلر

 - 1أخرجه اإلمام أبوداود في سننه في كتا الطهارة با اإلسراف في الما
في كتا الوتر با الدعا

برقم( )96وأخرجه بلفظ آخر

برقم( )1480بلفظ " سمعني أبي وأنا أقول َّ
َّ
الَنة ونعيمها
هم ِإني أسأُل
الل َّ
ُ

وُ ْهَتها وكذا وكذا وأعوُذ ِب من َّ
الن ِار وسالسلِها وأغاللِها وكذا وكذا فقال يا ُبن َّي ِإني س ِم ْع ُت رسول
ّللا ِ
عليه َّ
َّ ِ َّ
فإياك أ تكو من ُهم َّإن إ أُعطيت َّ
الَنة
وسلم
يقول سيكو ُ قوم يعتدو في الدعا ِ َّ
ُ
ّللا صلى َّ ُ
الن ِار أ ِ
الخير وإ أ ِ
ُعذت منها وما فيها من َّ
ُعذت من َّ
ِ
الشر"ِ يوضح فيه اّلعتدا
أُعطيتها وما فيها من
في الدعا وهو التكلف.
 - 2أخرجه اإلمام النسائي في سنن في كتا
ماجه في كتا المناس

مناس الحج با

التقاط الحصى برقم( )3057واإلمام ابن

با قدر حصى الرمي برقم(.)3029
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أ
أ
الٌّ أ
ان  ،أ
السا قة ،ب
النلل في ل
أ
الحل أال.
اله  :و ْ

أ
أ
أ
الٌّ أ
حب
الحٌّ ،والإلاٌّ بك في ل
بمواوزب ل
ان ا فشافس فهل ب

ونياا أوع من أ أ
واب ه أ :األم أت
الن لألل،
حكاش من ب
ب
فٌّر الحٌّا على الإل ب
السا قة .وهل -أعسي ا كاال من صب -الما ولي من انواي يتلا الايتاا ،وفإلن
اب الل ل ة وعٌّ عدش المس ت على و مة الما  ،وولي من ا

شاف ،قار ن الى

ْسِف َني﴾ األو ا .141
ْسفُوإ ۚ إن َّ ُه ََل ُ ُِي ُّب إلْ ُم ْ ِ
َو ََل ت ُ ْ ِ

ِ
 -شبهة وردها

قٌّ ظن ا وساا سحب ما اعإلاكه من لل :حيانع أوع ال د يع المٌّ لللمل
صلى

للنسب هما هاا دقي ل لر
والصايب ب
ع مش هايل ،ولكب امشئ من كهشه ما ن لك ،فيقلر ال دقي المٌّ ،والما القليب لللمل ،
والولاب على الن من قلر جالش لمي

عليع و لت ،ويصلصا اا هاا اا

عسع فقٌّ ألع قل عن ال بنسب ،فقار د ين

صاي ،فقار لجب ما دقيسي ،فقار جالش هاا دقي من هل أوفى مسن ع اش وييش
مسن ،سي ل لر

صلى

عليع و لت.1

 - 1أخرجه البخاري في صحيحه في كتا الغس

با الغس بالصاع ونحوه برقم(.)252
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المطلب الثالث :من أسبا الوسوسة

وأ واب الل ل ة هايش ومإل ٌّك ونهإللف من عه

آليش لكسها في النالب

نوإلم في ة أ واب قلة ال لت ،االحإلياف للٌّان ،واللل داش لأ
صب الما .
قار ا ما الن الولز اعلت أا الواب األعظت الك اٌّيب مسع لليس على
السا

هل الوهب ،فهل اٌّيب مسع على الوهار أماا ،وأما ال الت ف اٌّيب عليع ال

بمسالقة ،وقٌّ لوس لليس على هايش من المإل حٌّان قلة علمهت ،ألا جمهللهت اإلنب
الإل حٌّ ولت حدت ال لت ...،ومسهت من الوس عليع داش ا إل مار الما  ،ولنما أطار

اللمل فقا
وأ ا

أولع وهل فضيلة ،أو فانإلع الوماعة .1

وقال الص  ،أو فا

الشك على هكه األ واب في طلب ال لت وال مب ع ،وهل أور يتل في

طش ق الهشو من الل ل ة ،وهكا ا حساا في عواك اللمل وا نياا لها وفق الهٌّ
السحل  ،وييش الهٌّ هٌّ محمٌّ صلى
عليع و لت صس عيئا فشي

و لت ،فهتب فحمٌّ

عليع و لت ،وقٌّ لوت الوهال أا السحي صلى

فيع ،فإلسله عسع قل  ،فحلغ الن السحي صلى

 ،ت قار ما ار أقلا اإلسلهلا عن الاي أصس ع؟! فو

عليع
وي

ألعلمهت اهلل ،وأعٌّهت لع ياية .2ومن ا حساا في القواك ا نياا لها على اللجع
األكمب األحسن كوا ز اك م أو وقصاا ،وال لما ولهلا من زاك على الا ط حشمإلع
 - 1تلبيس إبليس ّلبن الَوزي با  :ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات ص.132-131
 - 2أخرجه البخاري في صحيحه في كتا األد

با من لم يواجه الناس بالعتا
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برقم(.)6101

ونٌّعيإلع ،فقار الن الموال :لحمع
وقار ا ما أحمٌّ لحمع

ال ال ٌّ على الا ط ال لجب محإللى ،وال عن في كيللع

ْح ٌّْ ْط أفي أ اْم أشْوا
في حٌّا
ْم ان أ ا
ن الى في ما
فلسإلقي
الحيل

" :ال من اا زاك على الا ط في اللمل أا أ ت"،
ْه ْكا فهل ع
لك .1
اللمل لا هاا في المساجٌّ ،والمشافق ال امة أو

والٌّوائش الحدلمية ،ون ظت األهمية اا هاا الما وققا فاأليك مسع ز اك على

الحاجة بمحش هاللمل من الحشاكا

والمياه الملقلفة.

المطلب الرابع :من عالمات الموسوس في الوضو
للمل ل

في اللمل ع ما

نظهش عليع أ سا أكائع لللمل  ،وقٌّ نقب عسٌّ

عه م ونض ف ،ونكاش عسٌّ يش ونقلت ،وقٌّ نوإلم جمي ها في عه
و سقشك ضها في يش ،وهكه ال ما

كليب اسإلوع مسها المسلت فقٌّ دلا من

المصالين لهكا الٌّا وهل ال ا ش ،وقٌّ ظن وقسع في ميامع لكلن أوع حإلاف

سوغ وملْ هب ال غيش ،لكلن أحححال أا أعيش لى
لٌّاسع و إلمت و ب
ال ما للحكل مسها.

 - 1أخرجه البخاري في صحيحه في كتا

الصلح با

ض هكه

إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

برقم( )2679ومسلم في كتا األقضية با نقض األحُام الباطلة ورد محدثات األمور برقم(.)1718
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ض هكه ال ما

في الاه

أوع مش ض وقسيا و حإلا

وال

سي وجلك

لل

 ،وتوما غا ة األمش أا اسصن لشفق ولين ولحمة وحدمة .ومن هكه

ال ما

 .1اإلسراف في استخدام الما في الوضو والل لا
قار أهب ال لت ،وقار الن عمش لمي
الل لا

ا

عسهما هاولا اشوا أوع لٌّا ة

شاف في اللمل وأوع من الايتاا.

وقار لشاهيت الإليمي لحمع

احٌّأ من اللمل هما

أور ما احٌّأ ع الل لا

من اللمل  ،وقار

كاولا قلللا هاش اللمل من الايتاا ،وهاولا بحكلوا من ا

شاف في ما

اللمل ولل هاا المش على عاطئ الوحش ،هما قار ألل الٌّلكا لمي

عسهما أقصٌّ في اللمل ولل هسال على عاطئ م
وهش.
 .2اإلكثار من الوضو

والزيادة على ثالث مرات فيه والولع بصب الما

فشض
لي ْن السحي صلى
وقٌّ قار الوهال لحمع
عليع و لت أا ْ
اللمل مش مش  ،ونلمأ أ ضا مشنين و ا ،ولت الك على ط ،وهشه أهب

ال لت ا

و لت.1

شاف فيع -أ في الما  -وأا بواوزوا ف ب السحي صلى

 - 1صحيح البخاري كتا الوضو با ما جا في الوضو .
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عليع

وقار ا ما أحمٌّ هاا قار من قلة فقع الشجب ول ع الما  .وقار عحٌّ

لن

أحمٌّ قلال أللي وي ألكاش اللمل  ،فسهاوي عن الن ،وقار ا لسي ،قار

ا لللمل عيتاوا قار لع الللهاا .قار لي الن غيش مش  ،اسهاوي عن هاش

صب الما  ،وقار لي أقلب من هكا الما ا لسي.
وقار

حاد لن مسصلل قلال ألحمٌّ ول ٌّ على

ط في اللمل ؟ فقار ال

ال لجب محإللى .وقار محمٌّ لن عو ا الققع في كان

واغ اللمل

وقلة هشاد الما .
 .3لطم الوجه أثنا الوضو فإلوٌّ أحٌّهت ضشب وجهع الما أ سا غسب
اللجع هأوما اموع ،ونشاه سإلمإل لكلن ،وقٌّ اؤك هكا الق ب لى ْل ألب م سع
أ
لب غيشه ممن هل واووع أ سا
الما هأوما اونمس في حيش  ،واهين عن ل
اللمل  ،ون ضهت اا كيلال ٌّه لى الحما لإلإللمأ نلب على سن أوع

كاا نإلسب مما نااهٌّه من الما في المداا .لوت الن ألي عيوة في
مصسقع عن لشاهيت قار هاولا دشهلا أا بالتملا وجلههت الما لتما،
وهاولا مسحلوها قلي قلي  ،وهاا الن عمش لمي

فيسن الما على وجهع سا ،1أ
ب

 - 1المصنف ّلبن أبي شيبة.124/1 :
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عسهما عسٌّما اإللمأ

صوع .والسن الصب في ب بهللة.
ْ

 .4تضييع األوقات في ال يام بعبادة الوضو  ،والن لما قضيع من وقال في

عاك جمي اللمل مش ٌّ مش  ،ومن نكشال غسب األعضا مش ٌّ مش ،
قار ا ما الن الولز لحمع ن الى في اهش نلحيسع عليهت أفي اللمل ،
ومسهت من الوس ْعْل اي أع داش ا إل مار الما والن وم ألن ة أعيا مدشوهة
ا شاف أفي الما  ،ونضيي ال مش القيت فيما ليس للاجب وال مسٌّوب،
ما قس ال ع من ا إل مار الما القليب

والإل اطي ْعْلى الاش ة اا لت قس
والٌّيلر فيما وهال عسع من الل اك ْعْلى الا ط ،ولنما أطار اللمل فقا
اعة.1
وقال الص أ اْو فا أولع ْو به ْل القضيلة أ اْو فانإلع اال ْو ْم ْ

المطلب الخامس :من أسبا

العالج لوساوس الشيطا

المتعلقة

بالطهارة

 .1الإل لا اهلل من الايتاا الشجيت ،ألا الل ل ة من الايتاا ،والايتاا اإلسل
على ا وساا وليس ل وساا قٌّل على كف ع ،فيلوأ لى

ن الى ليحقظع مسع

و و ٌّ عسع و او ع ،قار ا ما القشطحي في نقسيش عسٌّ قللع ن الى (وتما

اسلغسن من الايتاا ولغ فا إل ك اهلل وع مي عليت) األعشاف ،200أ
اطلب السوا من الن اهلل ،فأمش ن الى أا اٌّف الل ل ة االلإلوا

واال إل اا ع.

 - 1تلبيس إبليس ّلبن الَوزي ص.166
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ليع،

 .2ال لت الصحين مسوا من الل ل ة ،وقار الن عوا

لمي

عسهما

فقيع

واحٌّ أعٌّ على الايتاا من ألف عالٌّ  1وقار ن الى ( ا هيٌّ الايتاا هاا

مقيقا) السسا  ،76وقٌّ قار الشاز لحمع

هسا

ا المشاك أا هيٌّ الايتاا

مقيل ،أوع ال قٌّل على أا ضش ،وتوما ال ل  ،و ٌّعل فق  ،فنا انو

لحقال المضش  ،وتال فحالع على ما هاا ،فهل مسدللة فقيش ال ل

لنسي في

كف مالع ليع ،وهل قٌّل على االمإلساي ،فنا كف ع ليع ،فليس الن لقل هيٌّ

الققيش ،لكن لض ف أل المالن .2

ألا الايتاا وما اسإلصش على ا وساا وهب ا وساا وغقلإلع ،وال لت م نلفيق
وهٌّااإلع أ ا

الحقي من هيٌّ الايتاا ومدشه.

أ
الان  ،فما حال ليقين ال
 .3ا إلصحاب القاعٌّ الققهية ال ظيمة اليقين ال بالار
ل
اشنق ال ليقين.
 .4االقإلٌّا والإلأ ي السحي صلى
اللالك عسع صلى

عليع و لت محاولة القيا اللمل الكي ية

عليع و لت ،واال إل اوة ما لوك عن السلف الصالن في

هكا الواوب الإلتحيقي ال ملي.

 - 1لواه ألل وقيت في أيوال أصحهاا ( )322/1سسٌّ صحين عن الن عوا
 - 2تفسير الرازي:
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ملقلفا.

المبحث الرابع
نصائح عملية في أدا الوضو أدا صحيحا

أوّل :تطبيقات عملية في ترشيد استهالك الما في الوضو

هٌّل في هب مش اإلت فيها فإلن المياه ادب
ا حلالي عاش لإل اش من المياه نكهب ا

مإللاصب أ سا اللمل  ،والك

دقي فق وصف ليإلش من الما  ،علما أا صسحلل الما

اا هاا مقإللحا لسسوة  %50صشف  4ليإلش في هب كميقة .ولمس هكا الهٌّل أ سا

اللمل عليسا أا ولإلل قلاعٌّ نشعيٌّ اال إله  ،:وأهمها

 اللمل قلة صب الما من ي ر نه يل صسحلل المياه أو غ قع لين غسبعضل و يش.
 فإلن الصسحلل لن فإلحة أو أقب أ سا اللمل في المسلر أو المسوٌّ. عٌّ نش :صسحلل المياه مقإللحا طيلة فإلش اللمل . اللمل مسإل يسا آيش صب لع الما أ سا اللمل  ،وهكا ولك عن السحي صلىعليع و لت هما في الوهال  ،وهكا من الل ائب الم يسة على نشعيٌّ ا إله :

الما في اللمل .
 -الإلقليب من ا إله  :المياه قٌّل المسإلتاي في وملئسا فقٌّ هاا صلى

عليع

هٌّل ي ر
و لت األ ل الحسسة في موار المحافظة على الما من الضياي ا
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اللمل  ،فنا بمًٌّا واحٌّا من الما هاا د يع لللمل  ،والمٌّ ساو نقش وا
لاي ليإلش من الما .
ثانيا :العلم ويُو ذل بوصف وضو النبي صلى هللا عليه وسلم

وصفا دقيقا

لوت ا ما مسلت في صحيحع أا عاماا لن عقاا لمي

عسع كعا

إلساش ،ت غسب وجهع
للمل فإللمأ فنسب ه يع ط م اش  ،ت مضمض وا ْ
غسب ْاٌّهب اليمسى لى المشفق ط م اش  ،ت غسب اٌّه اليسشت
ط م اش  ،ت
ْ
ماب الن ،ت مسن أل ع ،ت غسب لجلع اليمسى لى الك حين

غسب اليسشت ماب الن ،ت قار لأاال ل لر
وحل وملئي هكا ت قار صلى

صلى

ط م اش  ،ت

عليع و لت نلمأ

عليع و لت من نلمأ وحل وملئي هكا

أ
حٌّ بط فيهما وقسع غقش لع ما نقٌّ ْ من او أو أع .1
ت قا فشه له إلين ال ب ل
ثالثا :محاولة الوضو فرديا من إنا س هما ف ب الش لر المصتقىس ألا
اللمل من وا م اإلحدت ا وساا مقٌّاله وهميإلع ،ليٌّ أا اللمل من الصسحلل
ال حٌّ لع وال عٌّ ،ونالإلالي دلا اللمل أم اف أم اف المتللبس اا
الصسحلل مقإللح وغسب األعضا فيما ليسها دلا مقإللحاس فا
وعسش .فيق ا
والإلحٌّاٌّ فيع ماقة ب

شاف فيع من وجهين:

 - 1أخرجه مسلم في صحيحه في كتا الطهارة با صفة الوضو وكماله برقم(.)226
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شاف والك

األور عٌّ الإلحدت فيع.
الااوي الكمية السازلة لين غسب األعضا .

ولهكا من الحسسا المسإلحسسة ما بق ب في ض الملامئ في المساجٌّ ،ون ض
أجش ،هي
القساكد والحيلنا ووحلها ،اقإلصاكا واحإلشاما ،وتاا انبهك عواك هاا لا ا و ا

الصساليش الكهشنائية الإلي موشك اللمس أو ا حسا
وقف الما فيصب لن مقٌّال.
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نبهش لن الما وتاا لف ال اٌّ:

ا الما من أكحش و ت

الخاتمة

ن الى على ا وساا ،فهل او عأا عظيت ،وكوامع

ادشه ،وعدشه المحافظة عليع ونشعيٌّ ا إلهٌّامع ،وعٌّ هٌّله وت شافع .فااهشوا و مة

الما واعدشوها ،وال نسكشوها ونكقشوها ،فوالادش نٌّو الس ت ،ونالكقش نلور الس ت.
أ
االقإلصاك في ا إل أ
مار الما ،
لقٌّ هاا صلى عليع و لت القٌّوْ واأل لْ ألمإلع في
المٌّ الل أ
أ
احٌّ ،وهل مقٌّال سيش جٌّا ال ٌّ على قالول ما الصحة الصنيش
فكاا اإللمأ ل
أ
اي قليب ،ولهكا هاا ا ما أحمٌّ قلر أمن أف أ
قع ال أ أ
شجب قل بة بوبل ال أعع الما أ ل
ا
أا عٌّ ْ
أ
الموالنة في ا إل أ
مار الما أ كليب على أعل أت المسلت وفقهع ،هما أا اشْفع في ْومل ه
وغسلأع وا إل ماالنع ع مة على جهلع.
ب
أ
اللجع أو
لقٌّ ْا السحي صلى عليع و لت من إلٌّ في بوملئع ،فناا هاا ْغ اس بب
أ
أ
ونحكاش فكيل الإلحكاش ما هل فلد الن
ا
القٌّمين ألن ْم اش م عٌّاووا و لما
اليٌّان أو
دايش.
وساا ولع أ بالهب المؤا ة عقٌّ ا وفكش ا و للهيا
الل ل بة كا يتيش صيب ا
ْ
واجإلماعيا ونيئيا ،ومن أم اشله على الحيئة ما قل ع المسل من شاف ونحكاش وتهٌّال

لهكه الس مة ال ظيمة ،و مة الما  ،واهين عن ن كاب وقسع ونضيي أوقانع وأحياوا نضيي
صللانع.

حٌّك الققها مقٌّال الحاجة لنسب ال ضل ،والحاجة الاشعية نهإللف ايإل ف

األعهاش واألحلار ،فنا زاك عن الحاجة فهل
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شاف ،وا

شاف في الما

اا هاا

ممللها للاه

وقسع فهو مُروه وأما اا هاا ممللها للنيش ولت لت لماه ا

شاف

أو هاا ملقلفا هما هل الحار في أماكن اللمل الملجلك في المساجٌّ ،فإ اإلسراف
في الما عندئذ محرم عند جميع الفقها  ،ألوع مار ملقلف ال ولز أا بسإلهٌّ ال
قٌّل الحاجة.
قار ا ما الن القيت لحمع

ن الى ومن مقا ٌّ الل لا

أوع انب امإلع اللائٌّ

على حاجإلع ،اا هاا الما ممللها لنيشه هما الحما  ،فيهش مسع وهل مشنهن الكمة ما

زاك على حاجإلع ،و إلتاور عليع الٌّان حإلى اشنهن من الن اي هايش جٌّا اإلضشل ع

في الحشزخ و ل القيامة.1

جدول يوضح كمية الماء المستخدم في الوضوء للحد األدنى ومقدار التوفير – األرقام بالليتر

الفترة
لخمس صلوات

مقدار الماء المستخدم للوضوء
للمسرف

يوم واحد

10

مقدار التوفير باستخدام الهدي النبوي
للفرد الواحد

الهدي النبوي

ل  5مليار مسلم

2.5

7.5

37,500,000,000

أسبوع

70

17.5

52.5

262,500,000,000

شهر

280

70

210

1,050,000,000,000

عام

3360

840

2520

12,600,000,000,000

 - 1إغاثة اللهفا من مصايد الشيطا ّلبن ال يم.221/1 :
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هكا الوٌّور سل الضل على همية ا

شاف في الما من ي ر اللمل فق ،

ولت وإل شض لململي التهال واالغإلسار وما عا ع ،والمقٌّال الك

مسإللت األمة من ي ر اللمل فق .

مدن نلفيشه على

ا وهش السيب وش فيع الميا مقٌّال  ٣٠٠مليلا مإلش مد ب من الما ما اكر

 300,000,000,000ليإلش

سي المسلمين ا إلهٌّا الهٌّ

لف الفشوا ما قالب لن مياه وهش السيب.

 -نشر ثقافة "ّل لإلسراف وإ

السحل فق في اللمل

التوصيات

كنت على نهر جار" في المساجٌّ والمٌّال

والمسازر ،و حإلا الن لى وققة من اللالٌّان ،والم لمين ،والمشنين ،والهتوا ،
واللاعظين ،ومن و ائب ا ع

المهإللقة.

مشول
ا
 نشر ثقافة الترشيد أو اّلقتصاد واّلعتدال في هب عي  ،لٌّ ا من الحيالالمٌّل ة واوإلها الٌّوائش والمؤ سا

والومقيا

والهيئا  .فحإلى ولل لت نكن

الصساليش (الحس يا ) الملجلك في المساجٌّ أو الحيل أو أماكن ال مب مصممة
أ
هقف من فإلحها قلي وتغ قها
الحٌّ من اوٌّفاي الما  ،فيمدن أا
للإله يل أو ل
ْ
م االوإلقار من غسب عضل لى غسب عضل يش.
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 األسرة هي اللبنة األولى في الإلشنية ويصلصا في ململي االقإلصاك واالعإلٌّارفي هب عي م  ،فهي قافة نشنل ة أ ش ة ،اإل لت فيها األلسا من اآل ا  ،لكلن
ف اللالٌّاا هما الم سياا في المقا األور لإل ل ٌّ أطقالهت على االقإلصاك وعٌّ
ا

شاف لا في الت ا أو اللوا

اللمل  ،الك

إلحش من القشنا

أو ا إلهٌّا الما في اال إلحما أو حإلى

لى

وحاوع ون الى ،وال نصن الص

لها ،وهكلن األ في ن ليت لسانها غسب الم س واألطواد ونسظيل الحيل

ال

وغيشها.

 نشر الحذر من اإلسراف والتبذير في ك شي  ،وأا هكا األمش ال حوعاونض فاعلع ،لب احلغ األمش لى وصف ا

لب

شاف التغياا ولن الن نضب

ن الى في قللع عل وجب ُ ُُكوإ ِمن َط ِ ُِّ َبات َما َر َز ْقوَ ُاُك َو ََل ت َْطغَوإ ِفي ِه فَيَ ِحل عَل َ ُْ ُُك غَضَ ِِب
ُْسفُو ْإ َول َ ْم
َو َمن َ ُْي ِلل عَل َ ُْه غَضَ ِِب فَقَدْ ه ََوى﴾ طع ،81و قلر وحاوع َوف َّ َِّل َين إ َرف َفن َف ُقو ْإ ل َ ْم ي ْ ِ
ِ
ْسفُوإ إن َّ ُه َلَ
َ
إْشبُوإ َوَل ت ُ ْ ِ
ي َ ْق ُ ُُتو ْإ َو ََك َ ب َ ْ َني َر َٰ ِ َِل َق َوإ ًما ﴾ القشقاا  .67وقار ن الى َو ُ ُُكوإ َو ْ َ
ِ
ْهت ا إل ماال أ المياه ،فناا وهيسا عن ا ش أ
ُ ُِي ُّب إلْ ُم ْ ِ ِ
اف في
شب أحٌّ أ لأ
ْسف َني﴾ والا ب

أ
الاشب فما لس ْن ا

شأ
اف في غي أشه من ا إل ماال

الما !!

ا
وقار ن الى
محكل من الإلحكاش متلقا َو ََل تُ َب ِِّذ ْر ت َ ْب ِذ ًيرإ * إ َّ إلْ ُم َب ِِّذ ِر َين ََكنُوإ إخ َْوإ َ
ِ
ِ
إلش َُا ِطنيِ ۖ َو ََك َ َّ
َّ
ورإ﴾ فهب نشمى أا نكلا من يلاا الاياطين!!
إلش ُْ َطا ُ ِل َ ِرب ِّ ِه َك ُف ً
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السها ة في غش ب الحٌّا واأل ش ،لموٌّ الٌّان الموال :لن محمٌّ الولل

الم شوف الن األ يش ،نحقيق اهش اللاو ومحملك التساحي ،كال القكش،
ليشو – لحساا ،التو ة األولى.
.20

ويب األوطال عشح مسإلقى األيوال ،لمحمٌّ لن علي الالهاوي ،كال

الويب ،ليشو – لحساا ،التو ة األولى.
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الملخص نب ٌّ مسألة حما ة الحيئة التحيقية وا إلسلاف ملالكها أهت القضا ا
وا عداال الإلي أعنلال ار الواحاين والمهإلمين الاأا الحيئي ،ول ب أهت عساصش الحيئة
الشئيسية المتللب حقظها وعٌّ ا إلسلافها هي الاشو المائية مإلمالة ملالكها ،والحيئة هي

أهت أ اك الإلسمية المسإلٌّامة.

دكل من يتلل االعإلددٌّا على الحيئددة لهددٌّل ملالكهددا
ولهددكا جددا الهددٌّ السحل محد ا

المائية وا دإلسلافها و دل ا دإلن الها ،و لياا عسا ة ا

د

لها ،والإلأكيٌّ على دوقع في

م الوة هافة الماد د د دداكب الحيانية الإلي اوي مسها السا  ،وعلى أل د د د ددها الماد د د دداكب الإلي

نإل لق ددالاشو المددائيددة ،فحم دااإلهددا وحسد د د د د د ددن ا د د د د د د ددإلهددٌّامهددا كعددامددة للإلسميددة االجإلمدداعيددة
واالقإلص د د د دداك ة والس د د د دديا د د د ددية ،وهي أ د د د ددا

الحيا نقل للجلكها ونس ٌّ قلانهاس ولكلن

نضد د ددافش السصد د ددلش في الكإلاب والسد د ددسة على وجلب السد د ددحق انهاا الإلٌّاليش والحٌّائب

ال زمةس لحمااإلها من الإلللط واال د د ددإلسلاف وحقي مصد د دداكلها واللقلف على الإلاد د ددش ا
ا

مية ال زمة والحٌّائب لٌّ ملمإلها ونكايشها وحب ماد نها.
منهج البحث المسهب اال ددإلقشائي والمسهب الإلحليلي ،وم السص ددلش من

القشا والسد د ددسة ،ونحليلها ووم د د د ها في مظاوها ،ونلجيهها ما هٌّ الملمد د ددلي لإلحقيق
الإلسمية المسإلٌّامة.
أصالََََََّّّّّّة البحََََََّّّّّّث :نكم د د د ددن القيم د د د ددة ال لمية للوح

في هلوع اإل لق أحٌّ محاول

المؤنمش المإل لق ددالحيئ ددة وأهمه ددا الملالك الم ددائي ددة الإلي نس د د د د د د د دداع ددٌّ في نحقيق الإلسمي ددة

المسد د د ددإلٌّامة ،وجا

فكش هكا الوح س ليسد د د ددل الضد د د ددل على الواوب الماك والم سل
342

للمد د الإلٌّاليش ال زمة لحما ة الملالك المائية وا ددإلن الها اال ددإلن ر األماب ،وا فاك
مسها في نحقيق الإلسمية.
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الحمٌّ هلل لب ال المين ،والص

والس

المقدمة

على أعشف األوحيا والمش لين ،وحيسا محمٌّ

وعلى لع وأصحا ع أجم ين ،ومن ال على هٌّاهت لى ال الٌّان.
أما ٌّ

ن ل ٌّ الاشو المائية من األملل الضشول ة في ميا حيا السا
م ا اهت ،ونادب مشنك ال مهما في حيا السا س لما لها من أ ش على جمي جلاوب الحيا
المهإللقة ،حي

وص ح

نسهت في حقي حيانهت وا إلمشال ة وجلكهت وحقي هياوهت ،وكف عولة

الإلقٌّ الحضال لٌّاهت.

وقٌّ أصوحال قضية حقي المياه وحمااإلها من ا

شاف والإلحكاش ،والمحافظة

على مصاكلها من الإلللط من أهت قضا ا ال صش ،ونماب ٌّا لئيسيا من أ اك الإلحٌّ ا
الإلي نلاجع ال الت اليل س حي

أا ا إلمشال الحيا على هكه األلض وك ملمإلها مشهلا

حما ة الاشو المائية الإلي نحمي الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئيةس لهكا أصون

للاما أا وٌّد أج اش

الهتش قل وانهاا الإلٌّاليش اللقائية ال زمة لحما ة الاشو المائية

وحقظها من الإلللط والسق

 ،وا إلهٌّامها التشد السليمة ،وتكالنها كال حقيقية لعيٌّ

نإلسا ب م ميمإلهاس اوت قا من الإللجيها

وا لعاكا

الصحين في هي ية الإل امب م هكا ال سصش الشئيس الك
المشنك ال

السحل ة الإلي ل مال لسا المسهب
ٌّ أصب الحيا  ،ومشنك ال من

األ ا ية ال إلمشالها ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة فيها ،والن من ي ر نإلو

األحاكا الإلي ولك في هإلب السسة السحل ة المتهش س ال إلسواف الإلٌّاليش والحٌّائب ال زمة
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لحقي الما وت واك الل ائب المسا وة لحب أزمة المياه وماد نها قحب وقلعها ،وعشح
أ اك هكه القضية وغش ها في مميش هب فشك مسا ،قحب أا نإلقاقت األملل فٌّلهت وقا ة
ييش من قستال ع

 ،وال

مشهلا مٌّت وعي ونقهت السا

لأليتال المسإلقحلية

المإل لقة أزمة المياه الإلي نؤ ش في أهت ٌّ من أ اك الإلسمية المسإلٌّامة وهل الحيئة الإلي
ن ٌّ الاشو المائية أهت لهائلها األ ا ية.

مشُلة البحث:

لى الاشو المائية اعإلوالها أهت الملالك التحيقية ونها

اوت قا من وظش ا

ا إلمشال ة الحيا  ،ووٌّ أا حمااإلها وحقظها مسلطاا للم جملة من الإلٌّاليش والحٌّائب
المسا وة لحمااإلها من ا

شاف والإلحكاش والو ٌّ لها عن مهاطش الإلللط ونهٌّاٌّانع ،ووم

الإلاش ا المسا وة لمس احإلكاله ومياعع ،ما دقب للسا
الحيئي ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة ،و ويب على السؤاال
-1

مصالحهت في نحقيق األمن

الإلالية

ما هي الإلٌّاليش ال زمة الإلي ألعٌّ لها األحاكا السحل ة الاش قة لحما ة

الاشو المائية؟

-2

ما هي الحٌّائب اللاجب انهااها لحب ماد

-3

ما المسهب السحل في حما ة الاشو المائية من مهاطش الإلللط؟

-5

ما ال قة لين الاشو المائية والإلسمية المسإلٌّامة؟

-4

المسإلٌّامة؟

وق

المياه لإلحقيق الإلسمية

ما الحٌّائب ال زمة في السسة السحل ة ال إلٌّامة الاشو المائية؟
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أهداف البحث

-1

نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة من ي ر المحافظة على الاشو المائية وحمااإلها
السحل ة.

من الإلللط في مل الإللجيها

-2

نق يب الإللجيها

-3

اال د د د د د د ددإلهدٌّا ال ق وي للملالك المدائيدة داعإلودالهدا ملالك محدٌّوك  ،ف لدٌّ من

-4

الم ددا  ،لإلل يل

المائية.

السحل ة ن واك الحٌّائب المسا وة لٌّ ملمة وا إلمشال الملالك

حمااإلها وعٌّ ا إلسلافها ونلل اها.

نلفيش الملالك الم ددائي ددة ددنج دداك الح ددٌّائ ددب المس ددا د د د د د د دو ددة لسق

الإلكسلللجي ددا الح ددٌّاا ددة في نحقيق الإلسمي ددة كوا أا اؤك

ال ددن لى مه دداطش

و ال لحية على الحيئة.

أهمية البحث:

-1
-2

لياا أهمية أيك الإلٌّاليش والحٌّائب ال زمة لحما ة الاشو المائية الإلي نادب

اللحسة األ ا ية في نحقيق الإلسمية.

مٌّاك الموإلم لٌّ ال ة حٌّااية نحين أهمية حقي مصاكل المياه ،وا إلٌّامإلها.

-3

م الوة ألشز المااكب الإلي نإل لق لسق

-4

نظهش يصلصية األمة المسلمة و وقها للم الإلاش ا

السحل ة.

الاشو المائية ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.
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الاشو المائية على مل األحاكا
ال زمة لحقي

الدراسات السابقة:

-1الإلٌّاليش الاشعية لحما ة الحيئة في زمن السلت ،ك .عحٌّ المويٌّ ص حين،
المؤنمش ال لمي الااوي ،قضا ا الحيئة من مسظلل
نساور الواح

مي ،جام ة جشش  -هلية الاش ة

ململي حما ة الحيئة م االهإلما الواوب الققهي.

-3الهٌّ السحل في حما ة الما من الإلللط وأ شه في المحافظة على الحيئة ،ك.

علي القضا  ،مولة ك ال ا  ،علل الاش ة والقاولا مولٌّ . 46،2019نساولال هكه

الٌّ ال ة الململي من جاوب الحقاظ على الحيئة و هش فيها حقي الما من الإلللط
اعإلواله أهت عساصش حما ة الحيئة.

ونهإللف ك ال إلي عن الٌّ ال إلين السا قإلين أوها نساولال الواوب الحٌّااي من

الململي ونياا الها في الإلسمية المسإلٌّامة ململي المؤنمش.
منهج البحث

 المسهب اال إلقشائي ا إلق اش هإلب الحٌّا الاش ل وا إله اش السصلش اللالكفي هكا الموار ومن ت نقسيمها حسب الململعا .

 -المسهب الإلحليلي وا إلهٌّمإلع في نحليب ململعا

واآل ال اا

ال قة م نحليب هكه األحاكا

الإلي نإل لق الململي ،وا إله اش

الم اصش

الهتة ولنتها األحاكا

واآل ال وفق الم تيا

ال لمية الحٌّااة،

الم اوي اللالك فيها ونل يقها ما هٌّ واق سا
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خطة البحث
يتكو البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة:
المقدمة :وفيها بيا

مشُلة البحث وأهميته وأهدافه الدراسات

السابقة منهج البحث خطة البحث.

أهمية الثروة المائية

التمهيد :تعريف مصطلحات الدراسة وُيا
وعالقتها بالتنمية.

المطلب األول :تعريف الما .

المطلب الثاني :تعريف التنمية المستدامة.

المطلب الثالث :أهمية الثروة المائية وعالقتها بالتنمية المسَََََََََّّّّّّّّّتدامة.المبحث
األول :التدابير الالزمة لحماية الثروة المائية وأثرها في التنمية.
المطلب األول :توفير القوة واإلدارة الحُيمة.

المطلب الثاني :الترشيد واّلعتدال في استخدام الما

.

المطلب الثالث :حماية الثروة المائية من التلوث.

المطلب الرابع :تحصين المَتمع بالمحصنات اإليمانية الالزمة لنزول المطر.

المبحث الثاني :البدائ الالزمة لديمومة الموارد المائية وأثرها في
التنمية.

المطلب األول :حفر اَلبار وشق العيو وك ار األنهار.
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المطلب الثاني :تحلية ما البحر.

المطلب الثالث :تعدد استخدام الما بحسب الحاجة.

المبحث الثالث :التشاركية وعدم احتكار الما وأثرها في التنمية.

المطلب األول :التشاركية ومنع احتكار الما .
المطلب الثاني :النهي عن منع فض الما .

المطلب الثالث :تنظيم تقسيم المياه في السقي والزراعة.

الخاتمة :وفيها أهم النتائج.
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التمهيد
تعريف مصطلحات الدراسة
وُيا أهمية الثروة المائية وعالقتها بالتنمية

المطلب األول :تعريف الما

الما في اللغة :أصبلع ْم ْله ،وبوم ْعْلى أ اْم ْل ماه و أم ْي ماهْ ،وْق اٌّ ْجا ْ أ اْم ْلا ،
و قار مل ع ومل هة ،والماه والما ( ،)1و مله  ،واالمله أْصب ألسا أ االما أ  ،ونْ أ
ْْ ب ا ب ْ
ب
صن ب
يشهب
ْْ ْ
ب
ْ ا
ْ
ب
بم ْلا ع(.)2
وهل ائب م شوف عقاف ال ط ت لع وال للا وال لائحة ،وهل جست مشهب اسإلب

عن انحاك حومين من الهيٌّلوجين م حوت واحٌّ من األوهسوين للا تة الاشال
الكهشنائية(.)3()H2O

المإلوٌّك في هكا الكلهب ،وهل من
التحيقية
وب لشف أ ضا لأوع أحٌّ الملالك
ل
ل
مإلقشكا عن غيشه همشهب هيميائي
ال ساصش األ ا لية على األلض ،و ل
أهت ما و لع ل
تا من ل
ل

 - 1ابن األثير الَزري النهاية في غريب الحديث واألثر( )374 /4ابن منظور لسا العر ()543 /13
الزمخشري أساس البالغة (.)234 /2
 - 2ابن فارس معَم مقاييس اللغة (.)286 /5
 .- 3أحمد رضا معَم متن اللغة(.)373 /5
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همية الما
همية الما الملجلك على األلض في اللقال الحالي هي ل
هل وانعس حي لا ل
األلض ،حي ب حإلب الما ب  %70.9من مساحة تن
اانها الإلي هاوال مسك يلق

أ
األلض(.)1

المطلب الثاني :تعريف التنمية المستدامة.

وإلاجع
أوّل ن ش ل الإلسمية لنة هي مصد د د د ددٌّل الق ب ومى أو أومى ،قار ومى ْ

طلله  ،وومى ااكشنْع
وقلكها ،وومى
الس ْال أع د د ددو
زْاكه وهاشه ،لف م ٌّلع ،ومى ل
ْ
ْ
األمش ل
أو ْ اها وْقللاها( .)2وي صة األمش السما م سى الل اك والإلكايش.
وفي االصت ح عملية مإلكاملة اا أ اك اقإلصاك ة واجإلماعية و قافية
و يا ية ،نهٌّف لى نحقيق الإلحسن المإللاصب لشفاهية هب السداا واألفشاك ،والإلي مدن

عن طش قها عمار حقلد ا وساا وحش انع األ ا ية(.)3

وقيب الإلسمية قٌّل الٌّولة على ز اك الملالك المهإللقةس من ملالك اش ة،

واقإلصاك ة ،وطحيقية ،واجإلماعية ،ونٌّعيمهاس لهٌّف نحقيق وإلائب أعلى ل وإلا لإللحية
االحإلياجا

األ ا ية لنالحية ملاطسيها(.)4

-1المرجع السابق الموسوعة العرُية الشاملة محمد الزواوي الما

"الذهب األزرق" في الوطن العرُي(..)7

 - 2انظر :معَم اللغة العرُية المعاصرة (.)2289 /3
 - 3انظر :إعال الحق في التنمية الصادر عن األمم المتحدة عام ( )1986ص.9
- 4المرجع السابق.
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ثانيا المسإلٌّامة من الق ب (كو ) كا الاي اٌّو و ٌّا  ،وا إلٌّمال األمش اا

نأويال فيع ،والمٌّاومة على األمش الملا وة عليع  ،وا إلٌّا الشجب غش مع لفق ع،
لر ّللاأ
والٌّائت من كا الاي اٌّو اا طار زماوع ،ومسع أْا ْع أائ ْا ْة أئْل اال ْع ان ْعم أب ل أ
ْ ْب
ب
اا ْع ْمبل بع أك ْمة»( )1أْ ا ْك أائما ،والم سى أوع هاا اٌّو
صلى
عليع و لتْ ،فْقاْل اال ْك ْ
قب ،أو هاش ،ولكسع هاا ال هب (.)2
عليع ،لا ل
فالإلسمية المس د ددإلٌّامة نا د دديش لى كوا الا د ددي وا د ددإلمشال إلع كوا اوقتاي م مشاعا

الإلدأوي والشفق ،فدأ مللك حإلى سد د د د د د دإلدٌّا ال لدٌّ في الإلشفق م الإل دامدب م دع والإلدأوي في
ا دإل مالع كوا موالنة أو
نكقب لها اال إلمشال (.)3

دشاف حإلى اوقى مسدإلٌّاما وال لٌّ للجلك لأ
مقلما

واجحة الإلة

ياصا لها
ثالثا الإلسمية المسإلٌّامة حٌّك اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية ن ش قا ل
على أوها الإلسمية الإلي بنلحي احإلياجا الحامش (كوا
المساومة على قٌّل األجيار القاكمة
ْ

في نلحية احإلياجانهت الهاصة) ( ،)4وكوا ا فشاف في ا إلهٌّا الملالك التحيقية المإلوقية
على هلهحسا.

- 1صحيح البخاري كتا الرقاق با القصد والمداومة على العم (.)6466
 - 2انظر :ابن فارس مقاييس اللغة ( )316 /2الفراهيدي كتا العين (.)373/8
 - 3بُر عبد هللا الخرما

التنمية المستدامة في السنة النبوية رسالة ماجستير(ص.)16

 - 4انظر :تقرير مستقبلنا المشترك الصادر عن اللَنة العالمية للبيئة والتنمية ص.69
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و شفع االنحاك الٌّولي لحما ة التحي ة أوها نحسين ولعية الحيا م القيش
ممن القٌّل اال إلي الية للسظت الحيئية الٌّاعمة(.)1
رابعا ن ش ل الإلسمية المسإلٌّامة من مسظلل

مي هي عملية مإل ٌّك األ اك

ن مب على الإللازا لين أ اك الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية من جهة ،والو ٌّ الحيئي

من جهة أيشت ،ونهٌّف لى اال إلن ر األماب للملالك واألواتة الواش ة القائمة عليها
من مسظلل

مي و ؤهٌّ على أا ا وساا مسإلهلف في األلض لع حق االوإلقاي

ملالكها كوا حق ملكيإلها ،و لإلل في نسميإلها أحدا القشا والسسة السحل ة الاش قة ،على

أا اشاعي في عملية الإلسمية اال إلوا ة لحاجا

الحامش كوا هٌّال حق األجيار

ال حقة ،ووصلال لى االلنقاي الولاوب الكمية والسلعية للماك والواش(.)2

وهكا هل المشجل من حما ة الاشو المائية وحقظهاس لما لع من أ ش في نحقيق

الإلسمية المسإلٌّامة.

المطلب الثالث :أهمية الثروة المائية وعالقتها بالتنمية المستدامة.

القسم األول :أهمية الثروة المائية:

 - 1عودة راشد الَيوسي اإلسالم والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة ص.22
 - 2انظر :وثائق المؤتمر اإلسالمي األول لوز ار البيئة دراسة العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامة
منظمة األيسيسُو المنظمة اإلسالمية للترُية والعلوم والثقافة العالم اإلسالمي والتنمية المستدامة
جدة السعودية 2002م.
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عن

نسوع ا وساا لى أهمية الما مسك القٌّ فحشش على نلفيشه وأيك اوح
قٌّ ل
مصاكله ،فهل عصب الحيا وأ ا وجلكها ،والمإلإلو لسال الحضا ال والمٌّا

وازكهالها اشت أوها اوتلقال من حلر األوك ة وموال األوهال ومسا

المياه ،واوٌّ ش

في األماكن الإلي ال اإللفش فيها الما أو قب.
وقٌّ امإلن

ن الى على ا وساا أا هش لع جمي ما في األلض وطلب مسع

عمالها وا إلامال ما فيها من الاشوا  ،قار ن الى

ه َُو َّ ِإَّلي َخل َ َق لَ ُ ُْك َما ِِف ْ َ
إْل ْر ِض َ َِجُ ًعا﴾

[الوقش صٌّل اآل ة  ]29فكاا في هكه كاللة وامحة على مشول نسمية ملالكها في
جمي مواال

الحيا المهإللقة ،والاشو المائية أ ا

اللجلك ،وهي ال سصش الشئيس

،]30

ال إلمشال الحيا  ،قار ن الى َو َج َعلْنَا ِم َن إلْ َما ِء ُ َّ
ي َففَ َ ي ُ ْؤ ِموُو َ ﴾ [األوحيا
َّ َ ْ
ْ حء َ ح ِّ
إَّلل َفنْ َز َل
فهل أصب األحيا  ،و حب ا إلٌّامة الإلسمية على األلض ،قار ن الى َفل َ ْم تَ َر َف َّ َّ َ

إلس َما ِء َم ًاء فَ َسلَ َك ُه يَنَابُِ َع ِِف ْ َ
إْل ْر ِض ُ َُّث ُ ُْي ِر ُج ِب ِه َز ْرعًا ُم ْختَ ِل ًفا َفلْ َوإن ُ ُه﴾ [اللمش .]21
ِم َن َّ
لى مشول حقي هكه الس مة وحمااإلها ،وحكلوا من فساكها
وقٌّ ألعٌّوا ا

ومياعها ،وحاسا على نلز ها ال ٌّر والمساوا والإلاالهية وحكلوا من الصشاي واله ف
عليع.

فلما وق ال تش في لسي

شائيب وأجٌّلال األلض وقب الما اهشهت

لس مإلع عليهت ،حين ا إلسقى مل ى لهتس فيسش

ن الى

لهت الما  ،وأيشجع لهت ،م ول  ،من

حوش ،وفوش لهت الما من ا سإلي عاش عيسا ،وج ب لكب و من أ واطهت عيسا اشنلا
مسها ما طيوا ،ل

ي مسهت وال هٌّ ،وكوا زحا  ،وأنت
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ن الى عليهت الس مة لإلسظيت

أمللهت في الكهاب وا اب ،فأصوحلا مسإلظمين ،ال اوني أحٌّ على أحٌّ ،ت حكلهت من

إْض ْب ِب َع َصاكَ
مقاللة الس ت ال صياا بفي اسْلحلها( .)1قار ن الى َوإ ِر ْإست َ ْسقَى ُم َ
وَس ِلقَ ْو ِم ِه فَ ُقلْنَا ْ ِ
إْشبُوإ ِم ْن ِر ْز ِق َّ ِ
َْش َج َع ُْنًا قَدْ عَ ِ َِل ُ ُّ
إَّلل َو ََل ت َ ْع َْوإ ِِف ْ َإْل ْر ِض
ْشُبَ ُ ْم ُ ِ ُُكوإ َو ْ َ
َّ ُفَنَ حإ َم ْ َ
إلْ َ َج َر فَانْ َف َج َر ْت ِموْ ُه إثْنََِا ع ْ َ
ُم ْف ِس ِد َين ﴾ [الوقش ]60
قار الن عاعلل وفي هكا نكهيش لس مة أيشت جم ال

ط و ت وهي الش من

ال تش ،ونلن و مة هحشت أعٌّ من و مة عتا الت ا ولكلن عاي الإلمايب لش الظمآا

في حصلر المتللب ،وهلا السقي في مظسة عٌّ نحصيلع ونلن م ول لمل ى وهشامة
ألمإلع ألا في الن فض لهت ،وهلا ال يلا ا سإلي عاش ليسإلقب هب و

اإلٌّاف لا (.)2

ماشب ف

القسم الثاني :عالقة الثروة المائية بالتنمية المستدامة:

ن إلحش الاشو المائية ال عب الشئيس في ا إلٌّامة الإلسمية ،ألوها أهت عساصش

الحيئة ،والحيئة أهت الشهائل األ ا ية الإلي ن إلمٌّ عليها الإلسمية المسإلٌّامة ،حي

نشنو

الحيئة في الإلسمية النواطا و يقا اعإلوالها المهلوا التحي ي للملالك الإلي نحسى عليها
الإلسميةس لهكا فنا حقي الملالك المائية ونوٌّاٌّها وا إلامالها ادب عق وي اؤك
نلازوا

ليئية نضمن وملا مسإلٌّاما ،وتعواي حاجا

 - 1انظر :ابن كثير تفسير القرآ العظيم (.)278 /1
 - 2ابن عاشور التحرير والتنوير (.)517 /1
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األجيار المسإلقحلية ،ووق

لى

الملالك

المائية التحيقية إلحش أحٌّ مهٌّكا

الإلسمية المسإلٌّامة.

وهكلن نٌّيب الاشو المائية في الإلسمية االقإلصاك ة والإلسمية االجإلماعية مما اس دس

على قتاي الصساعة والللاعة والإلوال والصحة والتاقة وغيشها ،ومن هسا نظهش الحاجة
الكحيش لسن القلاوين ووم الإلاش ا

المائية اإلى التشد والل ائب.
وقٌّ جا

األحاكا

والهت

اال إلشانيوية لحقي الملالك والاشوا

السحل ة نسإلاشف المسإلقحب لٌّعت الإلسمية المسإلٌّامة للملالك

المائية ال ك ةس لملاجهة الإلحٌّ ا

المإل لقة ماد

المياه ونحين واآل ال المسإلقحلية

لسقصع على هافة المسإلل ا  ،وحملال لسا الإلٌّاليش ال زمة ال إلٌّامة الملالك المائية
واالوإلقاي الإلا لها والكقا

في كالنها ون ل ل القٌّ ال ال زمة في ا كال ووم يت

ا إلشانيوية مإلكاملة نهٌّف لى الإلسمية المسإلٌّامة للملالك المائية المإللفش لومي السا

لحياا الل ائب المسا وة لحقظها وحمااإلها ومدافحة نلل اها وت واك الحٌّائب ال زمة لحب

ماد

المياه ،وهكا ما أنساولع من ي ر المواح
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اآلنية.

المبحث األول
التدابير الالزمة لحماية الثروة المائية وأثرها في التنمية
المطلب األول :توفير القوة واإلدارة الحُيمة:

ن إلحش القل وا كال الحديمة أهت ال ساص د د د د ددش الشئيس د د د د ددية لحما ة الاشو المائية،

فالٌّولة القل ة نسددإلتي أا نحمي شوانها التحيقية ونٌّاف عن ملالكها ،وتا م د قال أو

عول عن الن ماعال ملالكها وعول فيها ميلاا الإلسمية.

ونإلحقق قل الدٌّولدة ويش قل قداكل على حمدااإلهدا ،م مد د د د د د ددشول ايإليدال

أص د ددحاب الكقا

من األقل ا واألمسا القاكل ن على كال الٌّولة ونلز ملالكها ،قلر

الحين اللامد ددن أا األمت في لفاهإلها و د د اكنها والا د د لب في
محمٌّ لعد دديٌّ لمد ددا من ل
لاحإلها واوإلظا مقيا د د د ددإلها محإلاجة لى كولة قل ة عسيٌّ  ،وهكه الٌّولة ال نقل ال لشجار

أمسدا أوفيدا اللا أعمدالهدا ،و قلملا على مصد د د د د د ددالحهدا ددب أمداودة وتي ش ،فدنا نمدال
أماوة أولئن الشجار ،وهت ألهاا الٌّولة ،ا د د ددإلقش أ د د ددا

الحدت  ،ونسد د د

ر األمن ،

ولف لسياا ال ل ،وأما ا يشنال أماوإلهت ،و هش يياوإلهتس فنا لسا الس د د ددلتة س د د ددق ،

وو مة األمن نبسلب ،وحقلد الشعية نضي
فمن من األ د د د د ددس الإلي وب مشاعانها فيمن اإلللى أ عد د د د ددأا من عد د د د ددؤوا
(.)1

المس د د ددلمين القل واألماوة ،وهكه من أهت األ د د ددس الإلي اعإلمٌّها السحي -ص د د ددلى

 .1محمد رشيد رضا تفسير القرآ الكريم " تفسير المنار".)52/5( :
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عليع

و د ددلت -في ايإليال المل قينس فاألصد ددب ايإليال الشجب المسا د ددب في المداا المسا د ددبس
ألا المل ف ال احشز في عملع ،وال سد د د د د د ددإلتي يٌّمة موإلم ع ،ونأك ة واجوانع ،ال اا

كاا من أص د د ددحاب الكقا ا
صد د د د د د ددلى

ن الى إ َّ
ِ

ال اليةس لهكا ووٌّ أا جمي ال مار الكان ايإلالهت السحي -

عليددع و د د د د د د ددلت -هدداولا وم لا لين القل واألمدداوددة ،و ظهش هددكا في قللددع

ني﴾ القص
خ ْ ََْي َم ِن ْإس تَأْ َج ْر َت إلْقَ ِو ُّي ْ َإْل ِم ُ

ونظهش أهمية القل في الإلهتي ل

(.)126

إلحلاا على الما  ،هما ف ب السحي-صلى

عليع و لت -في غلو لٌّل حي

أيك مالل الحواب لن المسكل لما علت ما فيها من

 ،ألأاال هكا المسلر ،أمسلال أوللكع

ليس لسا أا وإلقٌّمع ،وال وإلأيش عسع ،أ هل ال أش

الحدمة في نلفيش الما وحمااإلع ،فكاا الما أحٌّ أ واب الإلقٌّ والسصش ،قار ا ل لر
والحشب والمديٌّ ؟  ...قار لب هل ال أش والحشب والمديٌّ ؟ فقار ا ل لر
ليس مسلر ،فاوهض السا

 ،فنا هكا

حإلى وأني أكوى ما من القل  ،فسسللع ،ت ونلل ما و ال ه

من القلب ،ت وحسي عليع حلما فسملؤه ما  ،ت وقانب القل  ،فساشب وال اشنلا ،فقار

ل لر

-صلى

عليع و لت -لقٌّ أعش

ال أش  ،فسهض ل لر

-صلى

عليع و لت -ومن م ع من السا  ،فسال حإلى اا أنى أكوى ما من القل ولر عليع ،ت

أمش أاالبقبل أب ْف بن لألْل ا  ،ونسى حلما على القليب الك ولر عليع ،فملئ ما  ،ت قكفلا فيع
اآلوية(.)1

 - 1ابن هشام السيرة (.)620 /1
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المطلب الثاني :الترشيد واّلعتدال في استخدام الما :
ما أا السا

عد د د د ددشها في الما وحيا السا

نلكهش للجلكه ونس ٌّ قلانعس

لهدكا هداا من أهت طشد اللقدا دة هي عدٌّ ا فشاف والإلقش في ا د د د د د د ددإلهدٌّا المدا واألمش
الإلشعديٌّ في ا دإله كع والسهي عن ا

مستلق االحس د د ددا

دشاف في ا دإلهٌّامع ،ف لى المسدلت أا استلق من

المس د د ددؤولية االجإلماعية نواه الاشو المائية ،فهي ال نقإلص د د ددش على

اال واك ،لب ناد د د ددمب المحافظة على الملجلك من السْقاك وحمااإلع من اال د د د دشاف والإلحكاش
أا اإلحللا أعلى كلجا

والض د د د دديايس ولهكا وب على السا

المس د د د ددؤولية واال د د د ددإلهٌّا

األمادب للملالك المدائيدة التحيقيدة ،حإلى في الاد د د د د د ددشب والل سدة ،قدار ن دالى ﴿ ََيب َ ِِن ف َ َم خ ُُذوإ
ِزينََِ ُ ُْك ِع ْندَ ُ ِ ِّ
ْسِف َني﴾ [األعراف.]31 :
ْسفُوإ إن َّ ُه ََل ُ ُِي ُّب إلْ ُم ْ ِ
إْشبُوإ َو ََل ت ُ ْ ِ
َّ َم ْسجِ حد َو ُ ُُكوإ َو ْ َ
ِ
-ص ددلى

"كُلوا وا ْش َّرُُوا واْلب ُس َّوا وتص ََّّد ُقوا ِفي
عليع و ددلتُ -

وقار ل ددلر
غ ْي ِر ِإ ْسراف وّل م ِخيلة "(.)1
فد ددناا هد دداا السهي عن ا

د د د د د د دشاف في المد ددا للاد د د د د د دشاب فكيل نيشه من

اال د ددإل ماال ؟! فمن ب الت القشك والموإلم ا د ددإلسلاف الاشو المائية وا د ددإلهٌّامها ص د ددلل
غيش ددليمة ،حإلى في القواك  ،فقي الحٌّا

الك اشو ع الن عمش لمددي

عسع ،عن

 - 1أخرجه البخاري معلقا كتا اللباس با قول هللا {ق من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده}()140/7

359

السحي -صد د د د د ددلى
ُت ْس ِر ْف"(.)1

ار لع "ّل ُت ْسَََََََّّّّّّّ ِر ْف ّل
عليع و د د د د د ددلت -أوع ْألْت ْل بج ْاإلْْلمد د د د د دأبْ ،فْق ْ

لب جا اعإلوال من س د د د ددإلهٌّ الما ا د د د دددب مقشف ومن غيش حاجة ولي من
أ
أأ
م
ْع ْاشأل عي أْلى السأح أي
ار ْجا ْ أ ا
ا دا والظلت ،ف ْ ان ْع ام أشو ال أن بعد ْ ايبْ ،ع ان أْأليعْ ،ع ان ْج لٌّه ْق ْ
ل
ار "هذا اْل ُو ُ
صددلى عليع و ددلتْ -ف ْس دأْْل بع ْع أن اال بل بضَّوُ
م دلأ ْ ،فأ ْْلاهب ْ ْ ا ْ ْ ا ،بت ْق ْ
فم ْن زاد على هذا فق ْد أسا أ ْو تعدَّى وظلم"(.)2
أ
أ
لر الل بهت أألوي
ومن الن أ ضد د د ددا أا ْع اح بٌّ ال بن اال بم ْنقب د د د ددم االسا ْل بع ْو به ْل ْ بق ب
أ
ين االوس أةْ ،قار ا ل ْسي ،أ ْاا د د دأْال ْال ْفا د د دأ أ
ْر ْ اال ْوسة،
ص د د د ْش ااأل اْل ْي ْ
ْ ْ ب
ض ْع ان ْم أ ْ
ا
أْ ا د د دأْلب ْن االْق ا
ْ

 - 1أخرجه ابن ماجه في أبوا الطهارة وسننها با ما جا في القصد في الوضو وكراهة التعدي فيه ()424
وقال العيني :إسناده لين انظر :عمدة القاري (.)224 / 2
 - 2أخرجه أبو داود كتا الطهارة با الوضو ثالثا ثالثا ( )135والنسائي كتا الطهارة با اّلعتدا في
الوضو ( .)140قال ابن حَر :إسناده جيد انظر :فتح الباري (.)279
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ونْ لا أ أع أمن الس أ أ
أ
لر أ -صدلى
ْ
ْ ْ
الْ ،فأنلوي ْ دم ا بال ْلب د ْ
)
1
(
ِ
الزما ِ ق ْوم ي ْعت ُدو ِفي الدعا ِ و َّ
الط ُه ِ
آخ ِر َّ
ور" .
ومن الإللجيها

السحل ة في السهي عن ا د د دشاف في الما  ،ما لواه أ ْبل أي ال أن
ل
ال ل ُه :ولها ُ ؛
ار "ِإ َّ لِْل ُو ُ
ضَّوِ شَّ ْيطانا ُيق ُ
عليع و ددلتْ -ق ْ

ْك ا مب ْع أن السأح أي -صددلى
ل
)
2
(
ِ
ف َّاتُقوا و ْسواس اْلما " .
والحدٌّاد ادٌّر على هشاهيدة ا
ال لما على السهي عن ا

لر "ي ُكو ُ ِفي
عليع و دلت ْ ،-بق ب

وقدٌّ أجم

د د د د د د دشاف في المدا  ،قدار المودالهقلل

شاف في الما ولل على عاطئ السهش (.)3

وقٌّ نض د د د ددافش السص د د د ددلش للح

على المحافظة على ملالك المياه ،وعلى

حمااإلها من هب ال لامب الإلي نسد د ددحب فسد د دداكهاس لكلن وهال الاد د ددش ة عن ا

د د دشاف في

الما أو ا د د ددإل مالع في غيش ملق ع ،أو نواوز الحٌّ ال ئق في ا د د ددإل مالع حإلى لل هاا
نشض التهال من الحٌّط األكحش أو األصد ددنش ،وهاا السحي -ص د دلى

عليع و د ددلت-

 - 1أخرجه أبو داود في كتا الطهارة با اإلسراف في الوضو ( )96والحاكم في كتا الطهارة سيُو في
هذه األمة قوم يعتدو

في الطهور والدعا

( .)583وقال النووي :إسناده صحيح انظر:

المَموع(.)220/2
 - 2أخرجه الترمذي أبوا الطهارة عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -با كراهية اإلسراف في الما
غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح من قول الحسن (.)57
 - 3المباركفوري تحفة األحوذي (.)157 /1
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وقال:

مضددشب الماب والقٌّو الحسددسة والماب األعلى في الن ،فقٌّ للغ من حشصددع على الما
أا قإلص د ددٌّ فيع حإلى وم د ددلئع وغس د ددلع ،هما جا في حٌّا أوس لم د ددي عسع" ،أنه
كا ي ْغت ِسَّ ِبال َّصَّا ِع ِإلى خمسَّ ِة أمداد ويتو َّضَّأُ ِباْلم ِد"( ،)1وفي لوا ة " كا رسَّول ِ
هللا
ُ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
)
2
(
س مك ِ
صلى عليع و لت -ي ْغت ِس ُ ِبخ ْم ِاكي ويتو َّضأُ ِبمكوك" .
و إلولى المسهب السحل في حمددا ددة الاشو المددائيددة من ا

حإلى لل هاا ا وس د د د د دداا على وهش جال ،ف ْ ان عحٌّ

د د د د د د دشاف والحشش عليدع

لن عمشو لم د د د د ددي

- 1أخرجه البخاري في كتا الوضو با الوضو بالمد ( )201و كتا الغس

عسع  ،أْا

با ه يدخ الَنب يده في

اإلنا قب أ يغسلها ( )264ومسلم في كتا الحيض با القدر المستحب من الما ِفي غس الَنابة
(.)325
 - 2أخرجه مسلم في كتا الحيض با القدر المستحب من الما ِفي غس الَنابة وغس الرج والمرأة ِفي
إنا واحد ) ( .)325والمُوك :جمع مُاكي ومُاكي وهو المد .انظر :المنهاج شرح صحيح مسلم
النووي (.)6/4
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أ
م
ف؟
ار "ما هذا ال َّس َّر ُ
لر -ص ددلى عليع و ددلتْ -مش أ ْسد د ا ٌّ ْ ،و به ْل ْاإلْْلمد دأبْ ،فْق ْ
ْلب د د ْ
أ
ار "نع ْم وِإ ْ ُكْنت على نهر جار (.)1
ار أْفي اال بل ب
ملأ أ ا ْشاف؟ ْق ْ
ْفْق ْ
فناا هاا الإلاٌّاٌّ والحشش في ا إلهٌّا الما في حالة القواك والإلتهش ،فمن اب

أولى أا الإلل ا وساا الحٌّ الم إلٌّر في الحاال األيشت هالتهي والإلسظيل واال إلحما

والللاعة والصساعة وغيشها .لا أكاوال هكه المياه مإللفش داش أ محٌّوك س ألا األصب

الإللازا في ا إلهٌّامها ،قار مواهٌّ
أوقق مٌّا في غيش حق هاا محك ال

(.)2

اله ص د د ددة في الن أا ا

د د دد

يتلل ا

لل أوقق وساا مالع في الحق لت دن محكلا ،ولل

د د ددحق هب الإلا د د ددش ا

في نسحيع السا

على

د د ددشاف في الما  ،ونين أا أكحش المهاطش الإلي نهٌّك الحيئة هي اال د د د ددإله :

اللائٌّ عن الحاجةس فألع د د ددٌّه لى أقل الس د د ددحب للإل امب م الاشو المائية ،لص د د ددياوإلها من
ال ح  ،والمحافظة عليها من الس د د د ددشف ،وحمااإلها من الإلحٌّاٌّ ،وهي األملل الض د د د ددشول ة
الإلي قإلقش ليهدا الموإلم  ،و ققدٌّهدا ا وسد د د د د د دداا ،ونإلتلدب الإلحش :اللاعي

وداك القسلا

 - 1سنن ابن ماجه أبوا الطهارة وسننها با ما جا في القصد في الوضو وكراهة التعدي ( )425وأحمد
في المسند ( )7186( )1489 / 3قال ابن حَر :وإسناده ضعيف انظر :التلخيص الحبير (/ 1
 )253وقال ابن الملقن :في إسناده ابن لهيعة انظر :البدر المنير (.)598 / 2
 - 2محمد على الصابوني :مختصر تفسير ابن كثير(.)473
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المؤ ش الإلي نمداوها نلص د دديب هكا القكش الهص د ددب والتشح اللاعي لى ال الت( ،)1ونياا
أهمية الإلهتي اال إلشانيوي كال المياهس لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.

المطلب الثالث :حماية الثروة المائية من التلوث:
الإلللط المائي هل هب ننييش في الصد د ددقا

التحيقية للما  ،حي

صد د ددون

او للا أو لائحة أو ط ت ،ا م د د د د ددافة لى احإللائع لملاك غش وة عسع ،ونس د د د د ددحب األات
ل وساا ،والسوا

والحيلاا (.)2

ن إلحش ماد دددلة نللط المياه على مش ال صد ددلل واألزماا من أهت الماد ددد

الإلي نلاجع د ددداا ال الت لما لها من أ ش هحيش في نٌّميش حيا الكائسا

الحية على هكا

الكلهبس لهكا هاا للاما على ا وسد د دداا حقي الما من الإلللط و د د ددل اال د د ددإلهٌّا  ،فهل
الشهن األ ددا ددي لوقا الحيا وا دإلمشالها ،فالمحافظة عليع حما ة لومي الكائسا

الحية

من اله  :والقسد د د د د د دداك ،وهدكا مدا و لسدا ودٌّل :أهميدة أيدك الإلدٌّاليش ال زمدة لحمدا دة الاشو

المائية من الإلللط.

وقٌّ حشش ا

دد

على نقل ة اللازي الٌّاسي عسٌّ ا وسد دداا ،ووم د د عليع

لقا ة اانية ٌّما لين لع األ د د د ددللب األماب لحما ة الاشو المائية من الإلللط والقس د د د دداك،
حي

جا

الكايش من الإللجيها

 -1انظر :محمد زرما

السحل ة نحين أهمية حقي الما من الإلللط ،فالادش ة

الفقه اإلسالمي ودوره في ح مشُلة التلوث (.)33

 - 2كام مهدي التميمي مبادئ التلوث البيئي(.)47
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ا

د د مية الن اش أور من ومد د ال الم اايش والملاصد ددقا

السد ددليمة ألولاي الما  ،ومٌّت

صد د د د د د حيإلها للاد د د د د ددشب واال د د د د د ددإل مار والقواك وغيشها ،و ظهش هكا جليا في الكايش من
أأ
ار قدار ل د د د د د د ددلر أ -صد د د د د د ددلى عليدع
األحداكاد السحل دة ،ف ْ ان أْألي أب ْمدا ْمد ْة اال ْوداهل أليْ ،قد ْ
و د د د ددلت" -اْلما ّل ين َِسَََّّّ َّ ُه شَََّّّ َّي ِإَّّل ما غلب على ِر ِ
يح ِه وط ْع ِم ِه ول ْوِنه"( )1فالما
ُ ُ ُ
ْ
ط ا ت أ اْو أل ن أ اْو
ار اللاه أش ْال ْ اأ ْ أاال ْما أ ْما ْل ات ب ْنألي اشهب ْ
طاهش ما لت نإلنيش أوصد ددافع ،وْق ْ
ْل الا(.)2

ولحما ة الاشو المائية ددأاهش ألشز الإلٌّاليش اللقائية ال زمة لحمااإلها من الإلللط

من ي ر الإللجيهدا

السحل دة الإلي نشعد د د د د د ددٌّودا لى م دالودة اللندا قحدب وقلعدع ،ونحين لسدا

فكب ما ضد د لدش
التش قة السد ددليمة في الإل امب م الما ق اش ال لمحٌّأ ال مد ددشل وال مد دشال ،ل
المس ددلمين في مأكلهت وماد دشنهت مشفلض في ا د د  ،ومن القلاعٌّ الإلي أقشها ا د د
لمس الإلللط ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة

أوّل :المحافظة على نظافة الما من النَاسََََّّّّة :عن أْألي هش ش أْا ل د د دلر أ
ْا
ْب ْ
ار "ِإذا تو َّضَََََّّّّّ َّأ أح ُد ُك ْم فْلي َْع ْ ِفي أْن ِف ِه ثُ َّم لِيْنثُْر وم ِن
صد د د د ددلى عليع و د د د د ددلتْ -ق ْ - 1أخرجه ابن ماجه أبوا الطهارة وسننها با

الحياض ( .)521قال أبو حاتم :يوصله رشدين بن سعد؛

يقول :عن أبي أمامة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم-

ورشدين ليس بقوي والصحيح مرس .

انظر :العل (.)547/1
 - 2أخرجه البخاري كتا الوضو با ما يقع من النَاسات في السمن والما (.)56/1
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ا ْسَََََََّّّّّّّت َْمر فْلُيوِتْر وإِذا ا ْسَََََََّّّّّّّت ْيقظ أح ُد ُك ْم ِم ْن ن ْو ِم ِه فْلي ْغ ِسَََََََّّّّّّّ ْ يد ُه قْب أ ْ ُي ْد ِخلها ِفي
ضوِئ ِه فِإ َّ أحد ُك ْم ّل ي ْدرِي أ ْين بات ْت ي ُد ُه"(.)1
وُ
وهسا و حي أوع ال لٌّ من أيك الإلٌّاليش اللقائية ف اٌّيب ا وسد د د د دداا اٌّه في

وا الما مواع د د د ددش س فقٌّ نص د د د ددحوع الو اش يت فيسوس الما و إلشنب عليع أمشاض مهإللقة،
قار الن حوش وهل وهي صد ددش ن عن مواعد ددش ا وا  ،نقاك ا لما قٌّ نإلسد ددحب فيع اليٌّ من
نسويس للما  ،ولما اإلشنب عن الن من أمشال يتيش (.)2
ثانيا :تغطية أواني الما  :وقٌّ جا الإللجيع السحل

ضدشول ننتية السدقا وحقي

المددا من الإلللط يلفددا من كيلر الميدشونددا واألونئددة عليددع ،ف ْ ان جددالش لن عحددٌّ
أ
ار "غطوا ِْ
اإل نا وأ ْوُكوا
لر -ص د د ددلى عليع و د د ددلتْ -ق ْ
لم د د ددي عسع أْا ْلب د د د ْ
ال ِسَََََََّّّّّّّقا فِإ َّ ِفي ال َّسَََََََّّّّّّّن ِة لْيلة يْن ِز ُل ِفيها وُا ّل ي ُمر ِبِإنا ل ْيس عل ْي ِه ِغطا أ ْو
ِسقا ليس علي ِه ِوكا ِإَّّل نزل ِف ِ
يه ِم ْن ذلِ اْلوُا ِ "(.)3
ْ
ْ

 - 1أخرجه البخاري في كتا الوضو با اّلستَمار وت ار ( )162ومسلم في كتا الطهارة با كراهة غمس
المتوضئ وغيره يده المشُوك ِفي نَاستها ِفي اإلنا قب غسلها ثالثا (.)278
 - 2انظر :ابن حَر فتح الباري()265/2
 - 3أخرجه البخاري كتا األشرُة با تغطية اإلنا ( )5624ومسلم واللفظ له كتا ْاألشرُة با ْاألمر
بتغطية اإلنا وإيُا السقا (.)2012
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فمن أهت فلائٌّ الإلنتية  ..ص ددياوإلع من السوا ددة والمق لك ال  ،وص ددياوإلع من

الحاد د اش والهلا  ،فشنما وق عد ددي مسها فيع فاد دشنع وهل غافب ،أو في الليب فيإلضد ددشل
ع( .)1و ظهش لهكا الحشش الكحيش على الما من الإلللط حإلى ولل هاا قلي .

ثَّالثَّا :النهي عن الشَََََََََّّّّّّّّّر من فوهَّة اَلنيَّة والتنفس فيَّه :من الإلدٌّاليش اللقدائيدة

ال زمة لحما ة الما من الإلللط عٌّ الا د ددشب من فلهة الس د ددقا س ألوع ال ش على وظافة
المدا و سقدب الو اش يت لى هدب المدا فيصد د د د د د ددون ملل دا ووعدا لألمشاض ،ف ْ ان ألي هش ش
لمد د د د ددي عسع ،قار " نهى َّ
الن ِبي -صد د د د ددلى عليع و د د د د ددلت -أ ْ ُي ْشََََََّّّّّّر ِم ْن ِفي
السقا ِ "(. )2
أم
أ
لر أ -صدلى
وعن ألي ْ د يٌّ اال به اٌّ أل لمدي عسع قار ْ دم ا بال ْلب د ْ
ايأإلس أ
اط ااألْ ا د د د أق ْي أة ( .)3وقٌّ جا السهي في هكه األحاكا س ألا
عليع و د د ددلتْ -ا اس ْهى ْع أن ا ْ
الادشب من فلهة ا وا قسدٌّ الما و للط ما نوقى مسع و و ب لائحإلع مسإلسة ج اش هال

السقس ،أو ما هال الما من ل ق الاالب فيإلقكل(.)4
 - 1النووي المنهاج شرح صحيح مسلم (.)183 /13

 - 2أخرجه البخاري كتا األشرُة با الشر من فم السقا (.)5628
 - 3صحيح البخاري نفس الكتا

والبا السابق( )5626ومسلم كتا ْاألشرُة با آدا الطعام والش ار

اّلختناث :هو الشر ِمن أفْو ِ
اهها.
وأحُامها( .)2023و
ُْ ْ
ُ ُ
 - 4انظر :ابن حَر فتح الباري (.)91 /10

367

وقٌّ ولك في األحاكا

السهي عن الإلسقس في ا وا والسقخ في الما وقال

الاشبس لحما ة الما من الإلللط وا فساك ومس ا لسقب األونئة والميدشونا  ،ف ن أْألي
ار قار ل لر أ -صلى عليع و لتِ" -إذا ش ِر أح ُد ُك ْم فال يتنَّف ْس ِفي
ْقإلْ ْاك ْْ ،ق ْ
ِْ
اإل نا ِ "(.)1
عسها "أ النبي -صلى

عليع و لت-

ومن حٌّا عائاة لمي
نهى أ ْ ي ْشر ِم ْن ِفي ِ
السقا ِ ِأل َّ ذلِ ُيْن ِتُن ُه"(.)2
ُ
فهكه األحاكا نلمن هشاهية الإلسقس والسقخ في الما وقال الاشب لحمااإلع

من الإلللط ،وما قٌّ حٌّ ع هكا الق ب من فساك للما  ،ومس ا لسقب الو اش يت ،و لك الن

لسححين األور ا نللط ما السقا لشائحة فت الاالب ،والااوي حما ة الاالب مما قٌّ
دلا في السقا من عي مهإلل

الما  ،فناا وم الما في هأ

علت ما ع (.)3

رابعَّا :النهي عن التبول في المَّا الراكد ومَاري األنهَّار :فمن الإلدٌّاليش اللقائية

ال زمة لحما ة الما من الإلللط السهي عن الإلحلر فيع ألوع اسوس د د د د ددع و و لع عشم د د د د ددة

 - 1أخرجه البخاري كتا األشرُة با النهي عن التنفس في اإلنا ( )5630وكتا الوضو با النهي عن
اّلستنَا باليمين ( )154ومسلم كتا ْاألشرُة با كراهة التنفس ِفي نفس اإلنا (.)267
 - 2أخرجه الحاكم كتا األشرُة وقال هذا ح ِديث صحيح ِْ
اإل ْسن ِاد ول ْم يخرجاه( )7211وقال الذهبي :على شرط
مسلم.
 - 3انظر :علي راضي زريق اإل نسا والبيئة (.)24
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لإلوم الو اش يت والميدشونا مما سددحب اوإلاددال األمشاض ،وعٌّ القٌّل على ا ددإلهٌّامع
"أ رسََّّول ِ
هللا -ص ددلى عليع و ددلت-
س ددحب فس دداكه ونلل ع ،ف ْ ان جالش لن عحٌّ
الر ِ
اك ِد"(.)1
نهى أ ْ ُيبال ِفي اْلما ِ َّ

و لك حب السهي عن الإلحشز في الما الشاكٌّ ألوع أكاش عشمة لساش األمشاض

ه ف الما الوال فنوع اٌّف السوا ة قلنع وجش ع ،وفى حالة الما الشاكٌّ نلكاك

المهاطش ونإلقاقت ونلكاك حٌّنهاس ألا الما الشاكٌّ تحي إلع

نسحب أمشاما يتيش ل وساا.

ٌّ مشن ا للميدشونا

الإلي

ولت قإلصش السهي السحل عن الحلر في الما الشاكٌّ ،لب زاك على الن السهي
عسع قار

عن االغإلسار فيع هما جا في حٌّا ألي السائب عن ألي هش ش لمي
قار ل لر أ -صلى عليع و لتّ" -ل ي ْغت ِس أح ُد ُكم ِفي اْلما ِ الد ِ
َّائمِ و ُهو ُجُنب"
ْ
ْ
ار ْاإلْْس ْاولب بع نْْس باوال (.)2
ار ْه اي ْ
ل ْ اق ْ بب ْا أْْا هش ش ؟ ْق ْ
ْفْق ْ
وهكلن وب على ا وساا أا ال شض وقسع لٌّعا السا

عليع ،ول سهت لع

في حار ننلطع على ملالك المياه ومقاف األوهال ،ف ن ألي هش ش لمي

 - 1أخرجه مسلم في كتا الطهارة با النهي ع ْن البول ِفي الما الراكد (.)281
 - 2أخرجه مسلم كتا الطهارة با النهي ع ْن اّلغتسال ِفي الما الراكد(.)283
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عسع قار

ِ
ِ
قار ل لر -صلى عليع و لت " -م ْن تغ َّوط على ض َّفة ن ْهر يتو َّضأُ مْن ُه وي ْشر ُ
اس أجم ِعين "()1
فعلي ِه لعن ُة َّ ِ
ّللا واْلم ِ
الئك ِة و َّ
الن ِ ْ
ْ ْ
أ
م
عليع و لتَّ -
"اتُقوا
ار قار ل لر أ -صلى
ْ
وع ان بم ْ اا ال أن ْجْحبْ ،ق ْ
)
2
(
ِ
يق و ِ
اْلمال ِعن َّ
الثال ثة :اْلبراز ِفي اْلمو ِارِد وق ِارعة َّ
الط ِر ِ
الظ ِ "  .وفي هكا الحٌّا
نحكاش من الحشاز في الملالك وهي الموال والتشد لى الما ()3س لما لهكا من أ ش في
نلل

الما عسٌّما اسلر المتش ونوش األوهال.

 - 1الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ( )321 /9والحديث ضعيف فيه داود بن عبد الَبار الكوفي وهو ضعيف
الحديث.
 - 2أخرجه أبو داود في كتا
"مستدركه" في كتا

الطهارة با

المواضع التي نهى النبي عن البول فيها ( )26والحاكم في

الطهارة وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ( .)598قال ابن حَر:

صححه ابن السُن والحاكم وفيه نظر أل أبا سعيد لم يسمع من معاذ وّل يعرف هذا الحديث بغير
هذا اإلسناد قاله ابن القطا وفي البا عن ابن عباس نحوه انظر :التلخيص الحبير (.)184 / 1
 - 3ابن منظور لسا العر

مرجع سابق (.)457/3
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وقٌّ و ل ال لما على أوع دشه الحلر والإلنلف قشب الما وتا لت صب ليع،
عليع و لت -عن الحشاز في الملالك ،ولما فيع من اكا
ل مل وهي السحي -صلى
المال ن الما  ،ولما هاف من وصللع لى الما (.)1
وفي هكه األحاكا

كاللة وامحة على نحش ت االعإلٌّا على عساصش الحيئة دب

صللها وأعدالها لإللل اها أو ال ح

لها ،و ٌّيب في الن هب من ض المياه ال اكمة

ومياه الصشف الصحي في ملالك الما ومصاكلها من األوهال والوحال ،فالحكل الحكل

من ايإل ف المياه ال ك ة م مياه الموال والصشف الصحي عحش األواليب وموال
األوهال.

وهكا الملم ددلي نح

عليع الملا يق الٌّولية ونحكل من نلل

من أ ال د ددلحية على األمن ا وسد دداوي ال المي ،حي

المياهس لما لها

جا في نقش ش الإلسمية ا وسد دداوية

ن إلحش المياه من أهت أوظمة التحي ة ،وفي حار ن شم د ددها للإلللط والقس د دداك فيإلشنب على

الن أ ال يتيش على ا وسد د د د د دداا والحيئة على حٌّ د د د د د دلا  ،وهكا لٌّوله اؤ ش على األمن
المائي الك

ٌّ أحٌّ مشنك ال األمن ا وس د د د د دداوي حي

األمن ا وساوي (.)2

 - 1النووي المنهاج شرح صحيح مسلم(.)188/3
 - 2تقرير التنمية اإلنسانية لعام 2006م (.)112
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أا أمن المياه جل ال اإلو أل من

وقٌّ أعال الإلقال ش األممية لى يتلل نللط الما ووقصع ،فحسب نقش ش الإلسمية
ا وساوية ،فنا ال الت يلاجع في ال قلك القاكمة وقصا عٌّاٌّا في المياه ،و شج الن لى
أ واب هايش مسها السمل السداوي والإلللط واحإلياجا

اللالعة والصساعة ،ونلااٌّ التلب

على الملالك المائية(.)1

المطلب الرابع :تحصَََََََّّّّّّّين المَتمع بالمحصَََََََّّّّّّّنات اإليمانية الالزمة
لنزول المطر.

القسََّّم األول :اّلسََّّتقامة واّلسََّّتغفار :من الإلحصدديسا

لسلور المتش الإللجع لى

الإلي اهشها القشا الكش ت

الٌّعا واال د د ددإلقامة واال د د ددإلنقال والإللوك ا ماا والإلقلت

إسَََ َ تَقََا ُموإ عَ ََّ َّ
اَ مَ ًاء غََدَ قًَا﴾ [الون  .]16وقدار
إلط ِريقََ ِة َ َْل ْسَََ َقَ ْينََ ُ ْ
والتداعدة ،قدار ن دالىَ ﴿:و َفل َّ ِو ْ
[األْعش أ
ن الى ﴿ َول َ ْو َف َّ َف ْه َل إلْ ُق َرى ف َموُوإ َوإتَّقَ ْوإ ل َ َفَِ ْ نَا عَلَْيْ ِ ْم بَ َر ََك حت ِم َن َّ ِ
اف ]96
إلس َماء َوإ أْل ْر ِض﴾ ا ا ْ
وهكلن من أ واب ولور المتش اال إلنقال وال لك لى ن الى ﴿فَ ُقلْ ُ ْإس َت ْغ ِف ُروإ
إلس َم َاء عَل َ ُْ ُ ُْك ِمدْ َر ًإرإ﴾[ولح  ،]11-10وقار ن الى ﴿ َو ََيقَ ْو ِم ْإس َت ْغ ِف ُروإ َ بر َّ ُ ُْك
َرب َّ ُ ُْك ِإن َّ ُه ََك َ غَفَّ ًارإ ،يُ ْر ِسلِ َّ
إلس َم َاء عَل َ ُْ ُ ْ
ُك ِمدْ َر ًإرإ﴾[هلك ]52
ُ َُّث تُوبُوإ ِإل َ ُْ ِه يُ ْر ِسلِ َّ
وفي هانين اآلاإلين كليب على أا اال إلنقال من أعظت أ واب ولور المتش ،قار

الن هايش

اا نحإلت لى

وا إلنقشنمله وأط إلمله ،هاش الشزد عليدت ،وأ قاكت من لشها

 - 1تقرير التنمية اإلنسانية لعام 2006م (.)71
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السما  ،وأوحال لكت من لشها
أملار ونسين (.)1

أمٌّكت
أكل لكت الضشي ،و ل
األلض ،وأوحال لكت الللي ،و ل

القسم الثاني :فع الخير والصدقات :ومن الإلٌّاليش ا ماوية لسلور المتش

ونكايشه ف ب الهيش ونقٌّ ت الصٌّقا  ،ومن األحاكا

الإلي نٌّر على الن ،ما جا في

حٌّا ألي هش ش لمي عسع قار قار ل لر -صلى عليع و لت" -ب ْينا ر ُج
ِ
ِ
ق ح ِديقة ُفال  .فتنحَّى ذلِ
ِبفالة ِمن ْاألْر ِ
اس ِ
َّ
السحا ُ
ض فسمع ص ْوتا في سحابةْ :
()2
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
است ْوعب ْت ذلِ اْلما ُكَّل ُه
فأ ْفرغ ما ُه في حَّرة  ،فِإذا شْرجة م ْن تْل الش ار ِج قد ْ
فتتَّبع اْلما فِإذا رج ق ِائم ِفي ح ِديق ِت ِه يح ِول اْلما ِب ِمسح ِات ِه فقال له :يا عبد ِ
هللا ما
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ ُ
السحاب ِة .فقال له :يا عبد ِ
هللا لِم ت ْسأُل ِني
اس ُم ؟ قالُ :فال  .لِِال ْسمِ َّال ِذي س ِمع ِفي َّ
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
اس ِ
ق حديقة
اس ِمي؟ فقالِ :إ ِني س ِم ْع ُت ص ْوتا ِفي َّ
السحا ِ َّالذي هذا م ُ
ولْ :
ع ِن ْ
اؤُه يُق ُ
ج ِمْنها
ُفال ِّل ْس ِم فما ت ْصن ُع ِفيها؟ قال :أ َّما ِإ ْذ ُقْلت هذا فِإ ِني أْن ُ
ظُر ِإلى ما ي ْخُر ُ

آك ُ أنا و ِعيالِي ُثُلثا وأُرد ِفيها ُثُلث ُه"( .)3وهكا الحٌّا
ق ِب ُثُل ِث ِه و ُ
فأتصَّد ُ
الصٌّقة وأ شها في ولور المتش.

احين أهمية

 .- 1ابن كثير تفسير القرآ العظيم (.)233 /8
 - 2الحرة :األرض الملبسة حَارة سودا

انظر :ابن األثير الَزري النهاية في غريب الحديث(.)364/1

 - 3أخرجه مسلم كتا الزهد والرقائق با الصدقة ِفي المساكين(.)2984
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القسم الثالث :الدعا واّلستسقا  :ظهش حشش السحي -صلى
السا

عليع و لت-

على ا إلو ب الما أوع ج ب لع وصيوا من الٌّعا  ،وح
أ
اا
لر -صلى عليع و لتْ -ه ْ
المتش وعسٌّ ولولع ،وعن عمشو لن ع يب ،أْا ْلب ْ
َّ
اس ِ
ق ِعبادك وُ ِهيمت واْن ُشْر ر ْحمت وأ ْح ِي بلدك اْلمِيت"(.)1
ار "الل ُه َّم ْ
أ ْاا ا ا إلْ اسْقى ْق ْ
وعن عحٌّ لن ز ٌّ االم أازأوي لمد د د د د ددي عسع "أ َّ َّ
الن ِب َّي -صد د د د د ددلى عليع
ْ ل
و لت -خرج ِإلى المصَّلى فاستسقى فاستقب ال ِقبلة وقلب ِردا ه وصَّلى ركعتي ِن"()2
ْ ْ
ْ ْ ْْ
ُ
ْ ْ
ُْ
.

 - 1أخرجه اإلمام مال

كتا اّلستسقا

على الٌّعا لتلب

ما جا في اّلستسقا ( ) 203 / 649وأبو داود كتا الصالة

با رفع اليدين في اّلستسقا (.)1174
 - 2أخرجه البخاري كتا

اّلستسقا

با

تحوي الردا في اّلستسقا ( )1012وُا

اّلستسقا وخروج

النبي -صلى هللا عليه وسلم -في اّلستسقا ( )1005ومسلم بنحوه كتا صالة اّلستسقا (.)894
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أ
أ
ار
ار أْنْال السأحي -صددلى عليع و ددلتْ -ل ْلاكيْ ،فْق ْ
وعن جالش لن عحٌّ ْ ،ق ْ
"الله َّم اسََََّّّّ َّ ِقنا غيثا م ِغيثا م ِريئا( )1م ِريعا( )2ن ِ
َّ
اجال غ ْير ِ
افعا غ ْير ضََََّّّّ َّار ع ِ
آج
ُ ْ
ْ ُ
السما ُ "(.)3
قال :فأ ْطبق ْت عل ْي ِه ُم َّ
عليع
لر أ -صلى
وعن عائاة لمي
عسهاْ ،قاْل اال ْي ْشْ ْلب ب
أ
أ
أ
ين ْل ٌّْا ْحا أج بب الا ام أ
ار أو بك ات
و لت -ح ْ
سْ ،فْق ْ ٌّْ ْعْلى االم اس ْح أش ْف ْحم ٌّْ ْ ْوأْ ا ْسى ْعْل ايع ،بت ْق ْ
ت أش عن أ أ أ أ
ْع ْدلنبت جٌّب أجس أاو بكت ،و أ
ْا نْ اٌّ بعلهب،
ْم ْشبك بت ب أ ا
احإل ْوا ْ اال ْم ْ ْ ا
ا ا ْا ْ ْ ا ْ ا
اا ْزْماوع ْع اس بك اتْ ،وْق اٌّ أ ْ

اِل ي َ ْو ِم ِّ ِ
أ
ار ﴿إلْ َ ْمدُ ِ َِّلل َر ِ ِّب إلْ َعال َ ِم َني * َّإلر ْْح َِن َّإلر ِح ِمي * َم ِ ِ
إل ِين﴾ ّل
ْوْو ْع ٌّْ بك ات أ ا
ْا ْ اسإلْو ْ
يب ْل بك ات بت ْق ْ
ِإله ِإَّّل أْنت ت ْفع ما ُت ِر ُ َّ
هللا ّل ِإله ِإَّّل أْنت اْلغ ِني ون ْح ُن اْل ُفق ار ُ أْن ِز ْل
يد" .الل ُه َّم أْنت ُ
ُ

 - 1مريئا :المري الذي يمرئ يقال :مرأني الطعام وأمرأني قال الف ار  :يقال :هنأني الطعام ومرأني فإذا أتبعوها:
((هنأني)) قالوا :مرأني بغير ألف فإذا أفردوها قالوا :أمرأني .انظر :ابن األثير جامع األصول(.)211/6
 - 2مريعا :يروى على وجهين :بالبا واليا

فمن رواه باليا جعله من المراعة وهي الخصب يقال منه :مرع

المُا  :إذا أخصب فهو مريع بوز قتي

ومن رواه بالبا

فمعناه :منبتا للرُيع يقال :أرُع الغيث ُيرُع

فهو مرُع بوز ُمكرم .ابن األثير(.)211/6
 - 3أخرجه أبو داود كتا الصالة با رفع اليدين في اّلستسقا ( )1169وابن خزيمة كتا الصالة با
صفة الدعا في اّلستسقا ( .)1416قال ابن عبد البر :من أحسن ما روي في اّلستسقا
اّلستذكار (.)141 / 7
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انظر:

اجع ْ ما أْنزْلت لنا ُق َّوة وُالغا ِإلى ِحين" .بت ْلْف ْ ْا ٌّْ ا أع -صلى
عل ْينا اْلغ ْيث و ْ
ت اي أع ،بت ْحل ْر أْلى السا أ ْ اه ْشهبْ ،وْقْل ْب أ اْو ْحل ْر ألْكا ْ هب ْو به ْل
اض أ ا ْ
و لتْ -حإلى ْألاْا ْسا ْل ْي ْ
أ
أ
صلى ْلاك ْ إلْ اي أنْ ،فأ اْو ْاأْ ب ْ ْحا اْ ،ف ْشْع ٌّْ ا ْوأ اْل ْشْق اال
ْلاف ْا ٌّْا ع ،بت أْ اقْح ْب ْعْلى السا ْوْو ْلْر ْف ْ
أ
أأأ
أ
أ
لر أ -صلى
ْوأ اْم ْ
لرْ ،فْلما ْألْت ْلب ب
ت ْش ا أأنا أا ْ ،فْل ات ْاال ْح ا في ْم اسوٌّه ْحإلى ْ اْلال الس بي ب
أ
أ
عليع و لتْ -لاْق الأالْي أ
ار "أ ْشه ُد أ َّ هللا
اب ْعْلى السا أ ْ
ْ
مح ْن ْحإلى ْل ٌّْ ا ْو ْلاج بكهب ْوْق ْ
على ُك ِ شي ق ِدير وأ ِني عب ُد ِ
هللا ور ُسوُل ُه"(.)1
ْ
ْ
القسََََّّّّم الرابع :اّلبتعاد عن أسََََّّّّبا منع المطر :حكلوا السحي -صد د ددلى
عليع

عليع و د د ددلت -من األ د د ددواب الإلي نؤك

لى مس

د د ددقلف المتش ومن أهمها مس اللها

ووق المديار والميلاا ،ف ن عحٌّ لن عمش لمد ددي عسع قار قار ل د ددلر
ِ
ص ددلى عليع و ددلت -يا م ْعش َّر اْلمه ِ
اج ِرين خ ْمس ِإذا ْابُتلِ ُ
يت ْم ِب ِه َّن وأ ُعوُذ ِبا ََّّلل أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهم َّ
ِ َِّ
اعو ُ
ُت ْد ِرُك ُ
الط ُ
وه َّن :ل ْم ت ْظه ِر اْلفاحشََّّ َّ ُة في ق ْوم قط ح َّتى ُي ْعلُنوا بها إّل فشََّّ َّا ف ِ ُ
ِ َّ ِ
و ْاألوج ُ َّ ِ
ِ
يز
صوا اْل ِم ُْيال واْل ِم ا
ْ
اع التي ل ْم ت ُك ْن مض ْت في أ ْسالف ِه ُم الذين مض ْوا ول ْم يْنُق ُ
ِإَّّل أ ِ
ُخ ُذوا ِبال ِس َّ ِنين و ِش ََّّد ِة اْلمُئون ِة وج ْو ِر الس َّْلطا ِ عل ْي ِه ْم ول ْم ي ْمن ُعوا زكاة أ ْموالِ ِه ْم
ضَََّّّ َّوا عهد َّ ِ
ّللا وع ْهد
ِإَّّل ُم ِن ُعوا اْلق ْطر ِمن ال َّسَََّّّ َّما ِ ول ْوّل اْلبه ِائ ُم ل ْم ُي ْمطُروا ول ْم يْنُق ُ
ْ

 - 1أخرجه أبو داود في كتا الصالة با رفع اليدين في اّلستسقا
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-

وقال :إِ ْسن ُاد ُه جِيد (.)1173

َّ
ِ َّ
ّللا عل ْي ِه ْم ع ُد روا ِم ْن غ ْي ِرِه ْم
ر ُسََََََّّّّّّولِه ِإّل سََََََّّّّّّلط َّ ُ
تح ُكم أ ِئ َّم ُتهم ِب ُِتا ِ َّ ِ
ِ
ّللا
ُْ
ْ ْ
ّللا ويتخَّيُروا م َّما أْنزل َّ ُ
وهكا الحٌّا

فيع من القلائٌّ أا وق

فأخ ُذوا ب ْعض ما ِفي أ ْي ِد ِ
يه ْم وما ل ْم
َّ
ّللا بأْس ُه ْم ب ْين ُه ْم" (.)1
ِإّل جع َّ ُ
المديار والميلاا حب للوٌّب وعٌّ

المؤووة وجلل الس طين ،وفيع أا مس اللها من األ واب الملجوة لمس قتش السما ،
وأا ولور الني

م وجلك الم اصي وما هل لحمة من

ن الى للحهائت (.)2

اب اوإلقا الشب وحاوع ون الى من
وقٌّ نشجت ا ما الوهال في الصحين ( ب
محالمع(.)3
يلقع القح اا اوإلب أه ْد اال
ب

وهكا هلع من اب األيك األ واب والإلحصن المحصسا ا ماوية ،فالإللهب على

ن الى والٌّعا واال إلقامة واال إلنقال من أ واب ولور المتش ،وهكه من و ت
ن الى على ا وساا المؤمن ،وال شف أ شها ال من عشف م سى الإللجع لى

ن الى.

 - 1أخرجه ابن ماجه في أبوا الفتن با العقوُات ( )4019والحاكم في كتا الفتن والمالحم ذكر خمس
بال أعاذ النبي صلى هللا عليه وسلم منها للمسلمين ( )8718قال البوصيري :هذا حديث صالح للعم
به .انظر :حاشية السندي على بن ماجه .488 / 2( :والحديث حسن لغيره.
 - 2الشوكاني ني األوطار( .)649/ 2
 - 3البخاري كتا اّلستسقا (.)28/2
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المبحث الثاني
البدائ الالزمة لديمومة الموارد المائية وأثرها في التنمية

األزما

نمش الاشو المائية في عصشوا الحامش

مسها ما اإل لق لسق

ٌّ ماد

ونلاجع ال ٌّاٌّ من

الما وجقافعس لهكا هاا ال لٌّ من الوح

عن الحللر

المسا وة لم الوإلها ،و دلا هكا نجاك الحٌّائب ال زمة لٌّ ملمة الملالك المائية ون ٌّك
مصاكله ،ومن ألشز الحٌّائب

المطلب األول :حفر اَلبار وشق العيو وك ار األنهار:
من الحٌّائب الإلي الوأ ليها لم الوة وق

وه اش األوهال ولهكا ح

السحي -صلى

الما أو نلق وقصع حقش اآل ال

عليع و لت -على حقش اآل ال وحلقل عليها

و لها من أفضب الصٌّقا الإلي ق لها المسلت في حيانع ونسإلمش حإلى ٌّ ممانع ،ف ْ ان
ألي هش ش لمي عسع ْقار قار ل لر أ
ِ
ق
صلى عليع و لتِ" -إ َّ م َّما يْلح ُْ
ِ
ِ
ِ
اْل ُم ْؤ ِمن ِم ْن عملِ ِه وحسن ِات ِه ب ْعد م ْوِته عْلما عَّلم ُه ونشرُه أ ْو ولدا صالحا ترك ُه أ ْو
اه أ ْو صدقة أ ْخرجها ِم ْن مالِ ِه ِفي
اه أ ْو ب ْيتا ِّلْب ِن َّ
اه أ ْو نه ار كر ُ
الس ِبي ِ بن ُ
م ْس َِدا بن ُ
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ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ار أبْلل ْ اك مش ْه ْشاهب ْ ا أسي ْحْق ْشهب (.)1وعسٌّ الن
صحَّته وحياته تْلحُق ُه م ْن ب ْعد م ْوته ْ .ق ْ
اه"( .)2حي قشا لين ه اش األوهال ونسا المساجٌّ والصٌّقة الوال ة.
ماجع "نه ار أ ْجر ُ
عليع
ار قار ل لر أ -صلى
وعن أوس لن مالن لمي
عسعْ ،ق ْ
و لت" -س ْبع ي َْرِي لِْلع ْب ِد أ ْجُرُه َّن ِم ْن ب ْع ِد م ْوِت ِه و ُهو ِفي ق ْب ِرِه :م ْن عَّلم ِعْلما أ ْو كرى
نه ار أ ْو حفر ِبْئ ار أ ْو غرس ن ْخال أ ْو بنى م ْس َِدا أ ْو وَّرث ُم ْصحفا أ ْو ترك ولدا
ي ْست ْغ ِفُر ل ُه ب ْعد م ْوِت ِه"(. )3
عليع و لت -الإلاوي على ال سا ة اآل ال

وهاا من مسهب السحي -صلى

وحقشها ،ومن هسا وار عاماا لن عقاا لمي

عسع الوسة أعمالع والإلي هاا من

أهمها ع اش لئش لومة وحقشها ،وج لها قا ة للمسلمين ف ن ألي عحٌّ الشحمن ،أْا عاماا
عسع أحين ح أ
أ
اب
لمي
لص ْش أ ا
ْع ْش ْ
ْص ْح ْ
ْ ب
ف ْعْل اي أه اتْ ،وْق ْ
ار أ اْو با بٌّ بك بت ّللاْْ ،والْ أ اْو با بٌّ ال أ ا
عليع و لت-
لر ّللاأ -صلى
السأح أي -صلى
عليع و لت ،-أْْل اسإلب ات نْ ا ْل بمل ْا أْا ْلب ْ
ل
 - 1أيشجع الن ماجع ،أللاب السسة ،اب لاب م لت السا

الهيش( .)242قار األعظمي

ساكه حسن

لنيشه.
 - 2أخرجه ابن ماجه أبوا السنة با

ثوا

معلم الناس الخير( .)242قال األعظمي في التحقيق :إسناده

حسن لغيره.
 - 3أخرجه البزار ( )7289قال الهيثمي :فيه محمد بن عبيد هللا العرزمي وهو ضعيف انظر :مَمع الزوائد(/1
 )167والحديث يرتقي إلى الحسن؛ لشواهده .
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ار "م ْن ج َّهز ج ْيش
ار "م ْن حفر ُرومة فل ُه الََّنةُ"؟ ْف ْحْق اشنب ْها ،أْْل اسإلب ات نْ ا ْل بمل ْا أْو بع ْق ْ
ْق ْ
أأ
أ
ُ ِ
اح
ار بع ْم بش في ْواققع الْ بج ْس ْ
ار ْوْق ْ
صٌّبقلهب أ ْما ْق ْ
الع ْسرة فل ُه الََّنةُ"؟ فَ َّه ْزُت ُه ْمْ ،ق ْ
ار ْف ْ
أأ
يع أ
ف ْو ْغ اي بشهب ْف به ْل ْوا أ لأ بك ملب (.)1
ْا ْأ ب
ْعْلى ْم ان ْولأْي بع أ ا
اللاق ب
اك ْب ْوْق اٌّ ْال ْ
ار
وفي لوا ة عن األحسف لن ميس ،اهش حٌّااا طل في قإلب عامااْ ،وْق ْ
فناا علي ،واللنيش ،وطلحة ،و ٌّ لن ألي وقاش ،وأوا هكلن ا جا عاماا فقار
أ
أ أ
ار
لر -صلى عليع و لتْ ،-ق ْ
أ اْو با بٌّ بك ات أاهلل الك ْال أْل ْع أال به ْل أْنْ ا ْل بمل ْا أْا ْلب ْ
هللا ل ُه ْ ،ف االإلْ ا إلب ْها أ ْد ْكا ْوْه ْكاْ ،وأْنْ ايإلب بعْ ،فبقال بال ْق أٌّ االإلْ ا إلب ْها أ ْد ْكا.
"م ْن ي ْبت ُ
اع ِبْئر ُرومة غفر ُ
"اجعْلها ِسقاية لِْل ُم ْسلِ ِمين وأ ْجُرها ل "؟ ْقالبلا الل بهتْ ،و ْ ات(. )2
ار ْ
ْق ْ
وعن ْ أٌّ أ
فقار أ ل الص ٌّْْق أة
لن بع ْ
واك ْ أوع أنْى السأحي -صلى عليع و لتْ -
ِ
ار ْه أكأه أألبلأ ْ ا مٌّ(.)3
أعو بب ْل ْ
ْ
ار ْف ْحْق ْش أل ائشاْ ،وْق ْ
ين؟ قار " الما " ْق ْ

 - 1أخرجه البخاري با إذا وقف أرضا أو بئ ار واشترط لنفسه مث دّل المسلمين ( )2778وأخرجه البخاري
معلقا قال :وقال َّ
الن ِبي -صلى هللا عليه وسلم" :-م ْن ي ْح ِفْر ِبْئر ُرومة فلهُ اْلََّنةُ"(.)13/5
 - 2أخرجه ابن خزيمة كتا الزكاة جماع أبوا الصدقات والمحبسات با إباحة حبس آبار المياه()2487
وأخرجه الضيا المقدسي األحاديث المختارة (.)350
 - 3أخرجه أبو داود في كتا الزكاة با في فض سقي الما ( )1681وابن ماجه أبوا األد
صدقة الما ( .)3684وقال ابن حَر :مرس

انظر :التلخيص الحبير(.)550 / 2
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با فض

عليع و لت -في حقي مصاكل المياه

ونلغ من حشش السحي -صلى

وحمااإلها أوع هاا اا أل ب جياال اسهاهت عن نٌّميش عيلا الما س ألهميإلها وحاجة السا

اا السحي -صلى
ار ْه ْ
ليها ،ف ن ْع ان علي لن ألي طالب – لمي عسع ْ -ق ْ
عليع و لت -أ ْاا ْ جياا أمن االمسلأ أمينْ ،قار "اْنطلُِقوا ِباسمِ ِ
هللا وّل ت ْقُتُلوا ولِيدا
ْ با ْ
ْْ ْا
ْ
ْ
ِ
ير وّل ُتغ ِوُر َّ ع ْينا"(.)1
ام أرة وّل ش ْيخا ك ِب ا
ط ْفال وّل ْ
وما أحلجسا في هكه األ ا لحسا السٌّوك وحمااإلها ،والحقاظ على المياه

الولفية.

المطلب الثاني :تحلية ما البحر
هكلن لقال السحي -صلى

عليع و لت -أوظال السا

لى أهمية ما الوحش

كمصٌّل لٌّاب من مصاكل المياه ،ونين لهت أهميإلع ،وياصة عسٌّ حاجة السا
أ أ
ار أوا
ْر ْل بجب أْلى ْلب لر -صلى عليع و لتْ -فْق ْ
ال كبس ف ن ألي هش ش قار ْ أ ْ
وشْكب االوحش ،ووح أمب م سا االْقلأيب أمن االما أ ْ ،فأنا نْلمأاوا أ أع ع أت ااسا ،أْْفسإلْلمأب أمن ما أ
ا ْ ْ
ْا ب ْ ا ْ ْ ْ ا ب ْ ْ ْ
ْ ْ ْْ
ا ْ
ْ ْ ْ

 - 1أخرجه البيهقي السنن الكبرى كتا

السير با

للما

ترك قت من ّل قتال فيه من الرهبا والكبير وغيرهما

وقال :في هذا اإلسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فيه من اَلثار يقوى (.)18226
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االوح أش؟ ْفقار ل لر أ
اؤهب ،اال أحب ْم ايإلْإلب بع ( .)1وفي هكا كعل لى ا إلن ر
لل ْم ب
ْا
به ْل الت به ب
ما الوحش واال إلقاك مسع في الاشب والسظافة والإلتهش للقواك  ،وفيع كعل لإلحلية ما
الوحش.

و ظهش من الحٌّا

أا الإلتهيش ما الوحش وج لع لٌّا للما ال كب أحٌّ

وجله المحافظة على الملالك المائية ،قار الن لجب

ؤالهت ا ش أا من م ع ما

سيش ال اإللمأ ع وهل هاى ال تش على وقسع ،وأقشهت -صلى

الن ،ولت اشكهت عن اعإلقاكهت ( ،)2وفي هكا نلحية لحاجا
وهكا اإلتلب مسا اليل الوح

السا

عليع و لت -على

.

عن و ائب حٌّااة لإلسقية مياه الوحال وا إلهٌّامها

في الاشب والللاعة والصساعة ،والن لحاجة السا

ال إلٌّامة الإلسمية ونتللها.

 - 1أخرجه أبو داود كتا الطهارة با الوضو بما البحر( ) 83والترمذي أبوا الطهارة عن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -با ما جا في ما البحر أنه طهور ( )69والنسائي كتا الطهارة با في
ما البحر ( )331قال البخاري حديث صحيح انظر :إكمال تهذيب الكمال (.)305 / 5
 - 2الن لجب ،فإلن الوال .)282/2( ،
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المطلب الثالث :تعدد استخدام الما بحسب الحاجة:

الما مسع ال كب والمالن ومسع من اإلنيش للوع وط مع سحب الظشوف التحيقية

واال إلهٌّاما

الواش ةس لهكا وجهسا السحي -صلى

عليع و لت -لى التش قة الحٌّالة

المسا وة في اال إلهٌّا وحسب الحاجة.

فالما قٌّ مس ا إلهٌّامع في أملل – ماب اللمل واالغإلسار-ولكن هكا ال سي

اال إلنسا عسع متلقا فحين لسا الحٌّاب في ا إلهٌّامع في أملل أيشت نصلن لكلن ،ف ن
ألي هش ش لمي عسع عن السحي -صلى عليع و لت -قار ّل يُبول َّن أح ُد ُك ْم ِفي
َّائمِ َّال ِذي ّل يَرِي ُث َّم ي ْغت ِس ِف ِ
اْلما ِ الد ِ
يه"(.)1
ْ
ُ

والسهي عن االغإلسار في الما الٌّائت لف قسٌّه من جهة هلوع صون

مسإل م  ،فيحش السا

من ا إل مالع في طهالنهت ،وتا هاا مدسهت ا إل مالع في أملل

أيشت ،ال هلوع صيش ووسا( ،)2حي
وهكلن

مدن ا إل مالع في النسيب وأعمار السظافة.

ولز ا إلهٌّا الما المإلوقي من اللمل أو االغإلسار من اب
ض أزوا السحي في

اغإلْ ْس ْب
ار ا
نلفيش اا كعال ليع الحاجة ،ف ن الن عوا ْق ْ
جقسة فوا السأحى -صلى عليع و لت -لأ ْيإلْْلمأْ مسها  -أ اْو نإلسب  -فقالال لع ا
 - 1أخرجه البخاري كتا الوضو با البول في الما الدائم( )239ومسلم كتا الطهارة با النهي ع ْن
البول ِفي الما الراكد (.)282
 - 2ابن حَر فتح الباري(.)346/1
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لر ّللاأ -صلى
ل لر
ار ْلب ب
وي هسال جسواْ ،فْق ْ
ي َُْن ُب"( ،)1فناا كعال الحاجة للما ولز ا إلهٌّامع ،ما كا طاه اش ،قار ا ما

عليع و لتِ" -إ َّ اْلما ّل

الهتالي قللع ال وسب ،م ساه ال اسوس وحقيقإلع أوع ال صيش ماب هكا الق ب
لى حار وإلسب ف

وعٌّ مياعع.

سإل مب ( ،)2وهكا هلع من اب واك الحٌّاب المسا وة ال إلهٌّامع

وهكلن سإلتي ا وساا المسلت اا فقٌّ الما  ،أو هاا م ع قلي من الما ال
د يع لللمل والنسب والاشب أا اإليمت و سإلهٌّ الما للاشب ،ف ْ ان ْع أائ ْا ْة لمي
أ أ
أ
ض أْ ْق أأ
الهْ ،حإلى أ ْاا
عسها ْقاْل اال ْي ْش اج ْسا ْم ْ ْلب لر ّللا -صلى عليع و لت -في ْ ا أ ا
بكسا أاالحيٌّا أ أْو أل ْكا أ
ش ااوْق ْ أ أ
الو اي أ
لر ّللاأ -صلى عليع و لت-
ْ
ت ْ عاقٌّ ليْ ،فأْْقا ْ ْلب ب
ْا ْ ا
أ أأ
أ
م
أ أ
الص ألٌّ أ
اق،
ْعْلى الإل ْما عْ ،وأْْقا ْ السا ب ْم ْ بع ْوْل اي بسلا ْعْلى ْما ْ ،فأْنْى السا ب ْلى أْلي ْ اك مش ل
ْفْقالبلا أْالْ نْشت ما ص ْس اال ْع أائ ْا بة؟ أْْقام اال ألش أ
لر ّللاأ -صلى عليع و لت -والسا أ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْب
م
لر ّللاأ -صلى عليع و لت-
ْوْل اي بسلا ْعْلى ْما ْ ،وْل اي ْس ْم ْ به ات ْما ْ ،ف ْوا ْ أبْلل ْ اك مش ْوْلب ب
أأ
أ
أ
لر ّللاأ -صلى عليع و لتْ -والسا ْ ،
ار ْحْو اسال ْلب ْ
ْوام ْاأل ْ بع ْعْلى ْفهك ْق اٌّ ْوا ْ ْ ،فْق ْ
أ
أ
م
ار ْما ْعا ْ ّللاب
ْوْل اي بسلا ْعْلى ْما ْ ،وْل اي ْس ْم ْ به ات ْما ْ ،فْقاْل اال ْعائ ْا بة ْف ْ انْْحسي أ بْلل ْ اك مشْ ،وْق ْ
 - 1أخرجه أبو داود كتا الطهارة با الما ّل يَنب( )68والترمذي كتا الطهارة با ما جا في الرخصة
في ذل

وقال :حسن صحيح (.)65

 - 2الخطابي معالم السنن(.)38/1
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ت ب بسأسي أل ْي أٌّأه
لر ْو ْج ْ ْب ْ ا
أا
ْا ْ بق ْ
عليع و لت-
ّللاأ -صلى
م
أ
ض اي أش ْما
الح ْ
حْ
ار أب ْ اي بٌّ ال بن ب
ْص ْو ْن ْعْلى ْغ اي أش ْما ْ ،فأ اْو ْلْر ّللاب ْ ْة الإلْيم أت ْفإلْْيم بملا»ْ ،فْق ْ
ين أ ا
أ
أ
أهي أأْو أر لشْكأإل بكت ا ر أْألي اك مشْ ،قاْل اال ْفو اسا أ
ْص احْسا ال أ اق ٌّْ
ْْ ْ ْ
ْ
ْْ ا ْ ْ
الو ْيش الك به اس بال ْعْل ايعْ ،فأ ْ
ْ
)
1
(
نْ احإلْ بع  ،فو ب الإليمت سٌّ مسٌّ اللمل الما حشصا على نقٌّ ت الضشو ال حقظا
للحيا وا إلمشالها
أ أ
أ
اا ل أ
أ أ
أ أ
لر
في ْياص ْشنيْ ،ف ْ ْ ام ْس ب سي م ْن الإل ْحش :ال ْم ْك ب ْ ب
أأ
عليع و لت-
لر ّللاأ -صلى
ْعْلى ْفهك ْ ،فْقا ْ ْلب ب

المبحث الثالث
التشاركية وعدم احتكار الما وأثرها في التنمية

إلحش الما حق أ د ددا د ددي من حقلد ا وسد دداا ونع كوا الحيا وكوا الإلسمية

فحٌّال من الص د د د دشاي على الما ونحٌّاٌّ الاشوا

المائية ،أوجٌّ لسا ا

د د دد

مسهوا مإللازوا

وهل الإلاد د ددالهية في ا د د ددإلهٌّا الما ونلفيشه لكب فشك في الموإلم للصد د ددقع حقا وسد د دداويا

مؤهٌّا مما سددإللجب ددن القلاوين والإلاددش ا

الومي .

وقٌّ هاا ل

المائية ،حي

د د دد

السا مة ل ملية نلز الملالك المائية لين

الس د د ددحق في ومد د د د قلاعٌّ الإلا د د ددالهية في ا د د ددإلهٌّا الملالك

مسن هب فشك من أفشاك الموإلم الحق في المياه اآلمسة والكافية والميسد د د ددش

 - 1أخرجه البخاري كتا التيمم با قول هللا تعالى" :فلم تَدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهُم
وأيديُم منه )327( " :ومسلم كتا الطهارة با التيمم(.)744
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كوا نمييل لين النسي والققي ،وأعتى الومي حق نملن الما والحصددلر على وصدديحهت
فيع مدمن مدلا

ال نلحق الضدشل في الموإلم  ،فو ب للقشك حق اال دإلمإلاي في الما

في صلل ناالهية هقلال للومي ما حإلاجلوع من الما من غيش ا إلئاال من أحٌّ على

أحٌّ ،وص د د ددال الما من األم  :ال امة الإلي ج لها

الس ددسة السحل ة على حق السا

جمي ا في الما  ،وع ددٌّك

ن الى للسا

هافة ،حي

أكٌّ

على نحش ت احإلكاله أو حوس ددع

أو هٌّاله ومن ت دلا أحٌّ لهائل نحقيق الإلسمية لومي األجيار.

المطلب األول :التشاركية ومنع احتكار الما :

وسإلتي أا وحقق الإلسمية المسإلٌّامة من ي ر الإللز ال اكر للاشو المائية

والإلاالهية في المياه ومس احإلكالها ،وهكا حمي الموإلم من الصشاي والولل ،مما
اس دس على نحقيق السمل االقإلصاك

في مواال

الللاعة والصساعة والإلوال وغيشها

ومن ت نحقيق لفاهية ا وساا ،ون ل ل ميت الإلسمية الااملة للموإلم  ،وهكا ما ل هع
-صلى

عليع

الهٌّ السحل و ب السا عشها في الملالك المائية ،قار ل لر
و لت -اْل ُم ْسلِ ُمو ُشركا ُ ِفي ثالثِ :في اْلما ِ واْلك ِأل و َّ
الن ِار ( ،)1وعن ألي هش ش

 - 1أخرجه أبو داود في كتا اإلجارة با في منع الما ( )3477قال ابن حَر :رجاله ثقات انظر :الدراية
في تخريج أحاديث الهداية (.)246 /2
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لمي

عليع و لت -قار

عسع أا السحي -صلى

ثالث ّل ُي ْمن ْعن :اْلما ُ واْلكألُ

و َّ
الن ُار ( .)1قار ألل
فالما الوال في األوهال والوحي اش والحش :وما ال يلا ما مواح للومي ،
يٌّ سي الما الوال (.)2

ليس أحٌّ أولى لها من أحٌّ ،وهي ال نواي وال ناإلشت ما كامال في ملم ها ،فناا أيك
عليع

جش أو وا لع فقٌّ أحشزه وملكع ،وال ولز لنيشه اال إلي
مسع وساا ومأل ع ل
نيش اا صاحوع(.)3
م
وحيسئك ولز لي ع و دلا
فناا أحشز ا وساا الما وحازه أصون ملكا لع،

قلر الش لر -

في هكه الحار ماب الحتب المواح أيكه الك حب ح اشزه وفي الحٌّا
عليع و لت" -أل ْ ي ْأ ُخذ أح ُد ُك ْم حْبل ُه فيأ ِْتي ِب ُح ْزم ِة الحط ِب على ظ ْه ِرِه
صلى
ّللا ِبها و ْجه ُه خ ْير ل ُه ِم ْن أ ْ ي ْسأل َّ
وه"( )4وهكا
في ِبيعها في ُك َّ
الناس أ ْعط ْوُه أ ْو من ُع ُ
ف َّ ُ
لة ال إلهشاجع فنوع ولز لي ع في هكه الحاال (.)5

اا حقش لئ اش في ملكع أو وم

 - 1أخرجه ابن ماجه أبوا

الرهو

با

المسلمو شركا ِفي ثالث( .)2473قال البوصيري :هذا إسناد

صحيح رجاله ثقات .انظر :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (.)81 /3
 - 2أخرجه ابن ماجه (.)528/3
 - 3موسوعة القواعد الفقهية (.)414 /9
 - 4أخرجه البخاري كتا الزكاة با اّلستعفاف عن الم سألة (.)1471
 - 5الشوكاني ني األوطار (.)173 /5
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-ص د ددلى

قار ألل بعحيٌّ أ اح ل د ددلر
والكأل والسدالس والدن أا اسلر القل في أ د د د د د د دقدالهت ونلاكاهت داأللض فيهدا السودا

أيشجع

عليع و د ددلت -للسا

هافة الما
الدك

لألو ا مما ال اسص د ددب فيع أحٌّ حشط وال غش وال د ددقي ،قلر فهل لمن

د ددحق ليع ،وج لهت فيع أ د ددل  ،ليس ألحٌّ أا حإلظش مسع عد دديئا كوا غيشه ،ولكن نشعاه

أو امهت وملاعيهت وكوالهت م ا ،ونشك الما الك فيع هكلن أ ضا(.)1
فيع وا

قار السشيسي في لياوع لم سى حٌّا

الاشهة للسا

السا

عشها في

ط...»...

هافة المسلمين والكقال في هكه األعيا الا ة وهل هكلن،

ونقسيش هكه الاشهة في المياه الإلي نوش في األوك ة واألوهال ال ظا هويحلا و يحلا

وف اش

وكجلة وويب فنا االوإلقاي لها مسللة االوإلقاي الامس والهلا و سإلل في الن

المسلملا وغيشهت وليس ألحٌّ أا مس أحٌّا من الن وهل مسللة االوإلقاي التشد ال امة

من حي الإلتشد فيها ومشاكهت من لقظة الاشهة لين السا
لين السا

لياا أصب ا احة والمساوا

في االوإلقاي ال أوع مملل :لهت فالما في هكه األوك ة ليس ملن ألحٌّ (.)2
وفي هكا نحقيق للإلسمية االجإلماعية واالقإلصدداك ةس لهكا م ظت األحاكا

في

الس ددسة السحل ة الا ددش قة نشهل على قض ددية نحقيق ال ٌّالة والمس دداوا ونلز الملالك المائية

لومي قتاعا

الموإلم  ،وال حق للمسد د ددلت أا سد د دديتش على المياه الإلي هي زائٌّ عن

 - 1أبو عبيد القاسم بن سالم كتا األموال(.)125
 - 2السرخسي المبسوط(.)290/23
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حاجإلع ،وا

د

تي ا وسداا حق االوإلقاي المياه ولكسع ال تيع حقا فشك ا متلقا،

وال ولز اوقشاك فئة م يسة االوإلقاي المياه واحإلكالها وعٌّ نلز ها ٌّالة.

وما أكاش الحشوب الإلي حص د ددلال س د ددحب الص د دشاي على الما من كاحس والنح اش

لى المسا هكا ،وال نحب هكه االم ددت اش ا

نلز الما .

واله فا

ال ال لك لى الهٌّ السحل في

المطلب الثاني :النهي عن منع فض الما .

لإلحقيق المص د د د ددلحة ال امة لإللز الاشو المائية وعٌّ احإلكالها وهى السحي -ص د د د ددلى

عليع و ددلت -عن مس فض ددب الما  ،فقار ل ددلر
ُي ْمن ُع ف ْض ُ اْلما ِ لُِي ْمنع ِب ِه اْلكألُ " (.)1

 - 1أخرجه البخاري كتا

الشر والمساقاة با

-ص ددلى

ار "ّل
عليع و ددلتْ -ق ْ

من قال إ صاحب الما أحق بالما حتى يروى ()2353

( )2354ومسلم كتا البيوع با تحريم بيع فض الما الذي يُو بالفالة ويحتاج إليه لرعي الكأل
(.)1566
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لر أ -صددلى
ومن لوا ة ْع ام ْشْ لسال عحٌّ الشحمن ،أْا ْلب د ْ
"ّل ُي ْمن ُع ن ْق ُع ِبْئر (.)1
فيظهش من هكه األحاكا

الإللجيع السحل في م الوة ما د د دددلة وق

وتعاك نلز ها ما قإلض د د ددي وص د د ددللها لومي السا  ،حي

لقشك فنا عليع أا مسن السا

ار
عليع و ددلتْ -ق ْ
المياه

في حالة وجلك لئش ممللهة

ما زاك عن حاجإلع حإلى مدن أا س د د د د ددإلقيٌّ مسع اآليشوا

ممن ال الجٌّ لٌّاهت الما  ،وهكا اؤك

لى حما ة الاشو الللاعية ا د د ددإلن ر األ الم د د ددي

الللاعية المواول لمن اإللفش لٌّ ع الما م مشاعا عٌّ ا مشال مالن الحئش.
وألهمية عٌّالة الإللز ج ب السحي -صد ددلى

عليع و د ددلت -حق االوإلقاي

ع مدقلال للومي  ،ومس احإلكال مصد دداكله ،ولنب ال قلنة على من مس من حإلا
من السا  .ف ن ألي هش ش لمدي عسع قار قار ل دلر أ -صدلى عليع و دلت-
هللا ِإل ْي ِه ْم ي ْوم اْل ِ يَّامَّ ِة وّل ُيزِك ِ
يه ْم ول ُه ْم عَّذا ألِيم :ر ُجَّ كَّا لَّ ُه
"ثال ثَّة ّل يْنظُُر ُ
ف ْض َّ ما ِب َّ
الط ِر ِ
يق فمنع ُه ِمن ْاب ِن ال َّس َّ ِبي ِ ور ُج بايع ِإماما ّل ُيبايِ ُع ُه ِإَّّل لِ ُدْنيا فِإ ْ
ُ
ِِ ِ
ِ
أعط ِ
ِ
ِ
ار
ْ ُ
اه مْنها رضَّ َّي وِإ ْ ل ْم ُي ْعطه مْنها سَّ َّخط ور ُج أقام سَّ َّْلعت ُه ب ْعد اْلع ْصَّ َّ ِر" ْفْق ْ

- 1أخرجه مال

ليع

الموطأ كتا األقضية القضا في المياه ( )2756قال ابن عبد البر :ومعناه ما تبقى في

البئر من الما بعد منفعة صاحبها انظر :التمهيد (.)124/13

390

أ ال أك ْال أْلع غيشهْ ،لْقٌّ أ أ
يال أل ْها ْه ْكا ْوْه ْكاْ ،ف ْصد د د د دٌّْق بع ْل بجب .بت ْق ْأْش ْه أكأه ااآلْ ْة ﴿إ َّ
بعت ب
ْ ْ ابب ا ا
ْ
ِ
َّ ِإَّل َين ي َْش َ ُُتو َ ِب َعاْ ِد ِ
هللا َو َفيْ َماِنِ ِ ْم ث َ َمنًا قَ ِلُ ﴾( ر عمشاا .)1( )77

وعن بل ْه اي ْسد دةب ْع ان أليها قالال ا ا د دإلْ اأ ْا ْا أْألي السأحي -صد ددلى عليع و د ددلت-
أ أ أ
لر أْ ،ما الا دي ب ال أك ْال
ار ْا ْلب د ْ
ْف ٌّْ ْي ْب ْل اي ْس بع ْوْن اي ْن ْقميص دعْ ،ف ْو ْ ْب بْقألح بب ْوْ الإلْ ألب  ،بت ْق ْ
ا
أ
ار اْلما ُ (.)2
ْحب ْم اس ب بع؟ ْق ْ
فهكه األحاكا

نحين أهمية الإلاد د د ددالهية ونسهى عن مس فضد د د ددب الما الك اؤ ش

على الللاعة وغيشها مما دلا لع نأ يش ي على الموإلم أو اهٌّك الإلسمية المسإلٌّامة.

المطلب الثالث :تنظيم تقسيم المياه في السقي والزراعة:

حشصا على ال ٌّالة االجإلماعية ووحك الهصلمة ونلز الملالك المائية حسب

الحاجة وعٌّ هٌّلها ونضي ها أو لحاد الضشل الللاعة وم السحي -صلى

عليع

و لت -لية نقسيت الما لين السقي والللاعة ،ف ن بع اشْوْ ال أن اللْن ايش لمي عسع ،أْو بع
أ
أ أ
أ
أ أ
صأ
ار
اص ْت اللْن اي ْش في ع ْاش م م ْن ْ
الحش ْ اسقي أل ْها الس اه ْبْ ،فْق ْ
ال ْي ْ
ْحٌّ ْ بع أْا ْل بج م ْن األ اْو ْ
ق يا ُزُير فأمره ِباْلمعر ِ
«اس ِ
وف ثُ َّم أْرِس ْ ِإلى
عليع و لت-
لر ّللاأ -صلى
ُ
ُْ
ُْ
ْ
ْلب ب
 - 1أخرجه البخاري كتا الشر والمساقاة با إثم من منع ابن السبي من الما ( )2358ومسلم كتا
اإليما

با بيا غلظ تحريم إسبال اإل زار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف(.)108

 - 2أخرجه أبو داود كتا الزكاة با ما ّل يَوز منعه ( )1669والنسائي كتا الزينة با لبس القميص
(.)9591( )425 / 8
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اا ال ْن ْعمأإل ْنْ ،ف ْإلْلل ْا وج بع ل أ
صأ
لر ّللاأ -صلى
ال أ ا
ْا ْه ْ ا
ج ِارك» ْفْق ْ
ْ ا ْب
ار األ اْو ْ
َّ
«اس ِ
ار
ار
ق ثُ َّم ْ
اح ِب ْس يْرِجع الما ُ ِإلى الَ ْد ِر و ْ
ْ
است ْوعى ل ُه حق ُه» ْفْق ْ
و لت ،-بت ْق ْ
اللْن اي بش ْ ّللاأ أا ْه أكأه اآلْ ْة أ ابو ألْل اال أفي ْالأ ْن ﴿فَ َ َو َر ِب ِّ َ ََل ي ُ ْؤ ِموُو َ َح ََّّت ُُي ِ ِّ ُ
َّكوكَ ِفَُا ََش ََر بََْْنَ ُ ْم﴾
عليع

[السسا

)1( ]65

وعن لود ْة لن ألي مدالدن أودع د د د د د د دم ْ بهح اش هت ادكهشوا أا لج من قش أ
ش هداا لدع
ْ
د دهت في لسي قش ظة ،فهاص د دت لى ل د د أ
مهل م
ول
دلر
صد ددلى عليع و د ددلت -في بْ ا
ْ ْ
السد أ
دلر
يب الك قإلسدملا ما ْ ه ،فْق ْ
ضدى ليسهت ل ب
صدلى عليع و دلت -أا الما ْلى الك حين ال ْح أو بس األعلى على األ قب (.)2
وفي هكان الحٌّااين ظهش أهمية مس الهص ددلمة لإلسظيت الإللز هب حس ددب حاجإلع،
فيسإلهٌّ الما للسقي والللاعة ،والصساعة وهب األملل.
فالمإلإلو لحشهة ا وسداا مسك لٌّ الهليقة وحإلى اآلا ،الحي أا الملالك المائية هاوال
ومازالال و د د د د د ددإلظب هي وقتة االلإلقا والإلوم  ،ف

نلل اهدا أو ال حد

ولز مس ها عن أحٌّ من السا

لهداس لمدا لهدا من أهميدة قصد د د د د د ددلت في حيدا السدا  ،من حيد

دٌّل أ د د ددا د د دا من مصد د دداكل ا د د ددإلمشال الحيا  ،ومن حي
مصد د د ا

 -2أيشجع ألل كاوك ،أللاب من القضا ( ،)3638والحٌّا
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هلوهدا

أ شها في جمي المواال

 -1صحين الوهال  ،هإلاب المساقا  ،اب عشب األعلى لى الك حين (.)2362
ساكه حسن.

أو

المهإللقة ،ماب الللاعة ،والصددساعة ،والاشو الحيلاوية ،والاددشب ،والسظافة  ...فقٌّ واددأ
الحيا على األلض مسك لٌّ الهليقة ،و د د د د ددإلوقى لى أا أني أمش

-ن الى -مشنوتة

دالمدا  ،فهل الس مدة المهدٌّا من الهدالق ال ظيت ،لى مهللقداندع هي نسد د د د د د ددإلمش في القيش

لى ما عا

(.)1

 -2انظر :محمود محمد حبيب محروس الشرقاوى اإلسالم والحفاظ على البيئة(.)67
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الخاتمة

على عحٌّه ومصد د د د د ددتقاه محمٌّ لن عحٌّ

الحمٌّ هلل لب ال المين وصد د د د د ددلى
وعلى لع وصحوع ومن وااله  ....ون ٌّ
الي

ولك أا واد د د د دديش لى أهت السإلائب الإلي اوإلهيال ليها في عٌّاك هكا الوح

-1

-2

-3

،

وهي هما

نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة حقي الاشو المائية الإلي ن إلحش أهت عساصش الحيئة

والإلي لٌّولها نشنو

الإلسمية النواطا و يقا اعإلوالها المهلوا التحي ي للملالك

الإلي نحسى عليها الإلسمية.

على حقي الاشو المائية ونحقيق ا إلٌّامإلها دب الل ائب

حشش ا

والسحب المإلاحة ،مس ا

الإلحصيسا
أا ا

شاف والإلحكاش ،وحمااإلها من الإلللط ،ووم

ا ماوية.

قٌّ لؤ ة لائٌّ لحما ة الاشو المائية ،وحسن كالنها ،ما حقق

ا إلٌّامإلها ،حي

أوجٌّ الحٌّائب المسا وة والمإلوٌّك

حقش اآل ال وه اش

األوهال ،ونحلية ما الوحش ،ونسا السٌّوك ووم القلاعٌّ ال زمة لإل ٌّك

ا إلهٌّا الما حسب الحاجة.
-4

أوجٌّ القلاعٌّ والإلاش ا

ل مل السا

المسا وة الإلي نحقي الاشو المائية ونو ب فائٌّنها

في جمي مواال

394

الحيا س للم قلاعٌّ الإلاالهية وعٌّ

االحإلكال ،ومس فضب الما  ،وتعاك نلز ع حي اٌّيب في السقي والللاعة
-5
-6

والصساعة وغيشها.

حما ة الما وحقظع من الإلللط وا

د د د اشف والإلحكاش هل الٌّعامة الشئيسد د ددية

لحما ة الحيئة ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.
نحقيل السا

الصٌّقا

على حقش اآل ال وعق األوهال و قيا الما لٌّيللها في اب

الوال ة.

التوصيات

نسمية اللعي لٌّت ا وساا المسلت أهمية الاشو المائية عن طش ق نلو ٌّه

الإلٌّاليش والحٌّائب ال زمة لحمااإلها من الإلللط وا

المتللب لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.
ن القلاوين والإلاش ا

شاف والضياي ما حقق كوله

ال زمة لحما ة الاشو المائية ووم

الحٌّائب

المسا وة لٌّ ملمإلها من ي ر لسا السٌّوك ،ونحلية الما  ،وم الوة الما المسإلهٌّ
الل ائب الحٌّااة عاك ا إلهٌّامع الللاعة والصساعة ونهكا وحقق الإلسمية المسإلٌّامة.
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 -1ا

المراجع

والحقاظ على الحيئة ،محملك محمٌّ ححيب ،محشو

الاشقاوت ،طو ة وزال

األوقاف المصش ة ،سة . 1999

 -2ا

والإلسمية المسإلٌّامة لؤت هلوية جٌّاٌّ  ،علك لاعٌّ الويل ي ،مؤ سة

فش ٌّل ش ااحش . 2013،

 -3ا وساا والحيئة ،علي لامي ألل زل ق ،مدة المدشمة ،ال تة ال الت ا
. 1996

مي،

 -4الحٌّل المسيش في نهش ب األحاكا واأل ال اللاق ة في الاشح الكحيش ،الن الملقن اش
الٌّان ألل حق

عمش لن علي لن أحمٌّ الااف ي المصش (

مصتقى ألل الغي وعحٌّ

804هد) ،نحقيق

لن ليماا ،كال الهوش للساش والإللز  -الش اض-

الس لك ة ،ف 1425 ،1هد. 2004-

 -5الإلحش ش والإلسل ش ،محمٌّ التاهش لن محمٌّ لن محمٌّ التاهش لن عاعلل الإللوسي
(

1393هد) ،الٌّال الإللوسية للساش 1984 ،هد.

 -6نقسيش القشا ال ظيت ،الن هايش،
الٌّماقي (

ماعيب لن عمش لن هايش القشعي الوصش

774هد) ،نحقيق امي لن محمٌّ

ف1420 ،2هد . 1999-

ت

مة ،كال طيوة للساش والإللز ،

 -7نقسيش القشا الحديت (نقسيش المسال) ،محمٌّ لعيٌّ لن علي لما ،الهيئة المصش ة
ال امة للكإلاب. 1990 ،
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 -8نقش ش الإلسمية ا وساوية أزمة المياه ال المية ،لشوامب األمت المإلحٌّ ا ومائي،
.PNUD ، 2006

816هد) ،كال

 -9الإل ش قا  ،علي لن محمٌّ لن علي الل ن الاش ل الوشجاوي (
الكإلب ال لمية ليشو –لحساا،ف1403 ،1هد . 1983-

 -10الإللهي

الححيش في نهش ب أحاكا

الشاف ي الكحيش ،ألل القضب أحمٌّ لن علي

لن محمٌّ لن أحمٌّ لن حوش ال سق وي (

852هد) ،كال الكإلب ال لمية ،ف،1

1419هد. 1989 .

 -11الإلسمية المسإلٌّامة في السسة السحل ة ،ك ال ة نأصيلية ،دش عحٌّ

الهشماا،

ل الة ماجسإليش ،جام ة ر الحيال ،األلكا . 2018،

 -12الوام الكحيش
(

سن الإلشمك  ،الإلشمك  ،ألل عيسى محمٌّ لن عيسى لن ْ الل ،

٢٧٩هد) ،نحقيق اال علاك م شوف ،ك ف كال النشب ا

١٩٩٨

 -13الوام المسسٌّ الصحين المهإلصش من أملل ل لر
صحين الوهال  ،الوهال  ،ألل عحٌّ

محمٌّ لن

-صلى

مي – ليشو ،

عليع و لت-

ماعيب الو قي ،نحقيق محمٌّ

زهيش لن واصش الساصش ،ف 1كال طلد السوا ١٤٢٢ ،هد.
 -14ازك الم اك في هٌّ

ييش القواك ،الن ميت الولز ة– نحقيق ع يب األلوائلف

مؤ سة الش الة – التو ة الاامسة ،سة 1405هد – . 1985
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سن ألي كاوك ،ليماا لن األع األزك أ
الس أو اسإلاوي (
-15
ل
محمٌّ محيي الٌّان عحٌّ الحميٌّ ،ك ف صيٌّا – ليشو  ،المدإلوة ال صش ة ،ك

٢٧٥هد)،نحقيق

 -16السسن الكحشت ،أحمٌّ لن الحسين الحيهقي ( ،

.

٤٥٨هد) ،مولس كائش الم الف

ال ماوية حيٌّل اك الٌّهن – الهسٌّ ،ف 1355 1،1352هد

 -17صحين الن حواا ،نشنيب الن للواا ،الوسإلي ،محمٌّ لن حواا لن أحمٌّ ،نحقيق
ع يب األلوؤوف ،مؤ سة الش الة ،ليشو 1414هد. 1993 ،

 -18صحين الن يل مة ،محمٌّ لن

حاد لن يل مة لن المنيش السيساللل (

311هد)د نحقق ك .محمٌّ مصتقى األعظمي ،المدإلب ا

مي – ليشو (ك ف).

 -19فإلن الوال عشح صحين الوهال  ،ال سق وي ،ألل القضب أحمٌّ لن علي لن
حوش (

852ه) ،نحقيق محب الٌّان الهتيب ،ك ف ليشو  ،كال الم شفة ،

. ١٣٧٩

 -20فإلن الوال عشح صحين الوهال  ،ز ن الٌّان عحٌّ الشحمن لن أحمٌّ لن لجب
795هد) ،نحقيق محملك

الس مي ،الونٌّاك  ،ت الٌّماقي ،الحسحلي (
لن الحسنْ ،
لن عقواا لن عحٌّ المقصلك ولفاقع ،مدإلوة النشنا األ ش ة -المٌّاسة السحل ة ،التو ة

األولى. 1996

 -21فإلن الحياا في مقاصٌّ القشا ،ألل التيب محمٌّ صٌّاق ياا الوهال أ
القسلجي
ب
ص ْيٌّا – ْليشو ،
( 1307هد) ،مشاج ة ْعحٌّ
المكإلوة ال صش ةْ ،
األوصال ْ ،
ْ
1412هد . 1992 -
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 -22فإلن القٌّاش ،محمٌّ لن علي لن محمٌّ لن عحٌّ
(

هد.

-23

الالهاوي اليمسي

1250هد) ،كال الن هايش ،كال الكلت التيب  -كماق ،ليشو  ،ف1414 -1
الققع ا

مي وكوله في حب مادلة الإلللط ،محمٌّ زلماا ،ح

مؤنمش االجإلهاك في قضا ا الصحة والحيئة وال مشاا الك
وام ة اليشمل :األلكا . 2003

مقٌّ في

عقٌّ في هلية الاش ة

 -24عمٌّ القال عشح صحين الوهال  ،ألل محمٌّ محملك لن أحمٌّ لن مل ى لن
أحمٌّ لن حسين الحسقى لٌّل الٌّان ال يسى (

– ليشو (ك ).

855هد) ،كال حيا الإلشاط ال شني

 -25كإلاب األملار ،ألل بعحيٌّ القا ت لن
224هد) ،يليب محمٌّ ه اش  ،كال القكش – .ليشو (ك ف).
-26

ل لن عحٌّ

الهشو الونٌّاك

(

لساا ال شب الن مسظلل ،محمٌّ لن مدش لن على ،ألل القضب ،جمار الٌّان

األوصال (

711هد) ،ف ،3ليشو  ،كال صاكل  1414ه.

 -27الما  ،الكهب األزلد في اللطن ال شني ،محمٌّ يالٌّ اللواو  ،مصش موملعة
السيب ال شنية للتواعة والساش. 2004 ،

 -28مواكئ الإلللط الحيئي ،هامب مهٌّ
. 2004
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الإلميمي ،األهلية للساش والإللز  ،ف،1

 -29موم اللوائٌّ ومسو القلائٌّ ،ألل الحسن ولل الٌّان علي لن ألي دش لن ليماا
الهيامي (
.

807هد) ،نحقيق حسا الٌّان القٌّ ي ،مدإلوة القٌّ ي ،القاهش 1994 ،

 -30المسؤولية المٌّوية الساعئة عن نللط الحيئة ،محمٌّ فالود المساو  ،كال الوام ة
الوٌّاٌّ ( ،ك ف). 2008

-31

مهإلصش نقسيش الن هايش ،محمٌّ على الصاللوي ،كال القشا الكش ت ،ليشو

التو ة ،السا ة سة . 1981

 -32م الت السسن ،عشح سن ألي كاوك ،ألل ليماا حمٌّ لن محمٌّ لن لشاهيت لن
الهتاب الوسإلي الهتالي ،المتو ة ال لمية – حلب ،ف. 1932 1

 -33م وت مقاايس اللنة ،الن فال  ،أحمٌّ لن فال
ألل الحسين (
. 1979

-34

395هد)،

عحٌّ الس

لن زهش ا القلو سي الشاز ،

محمٌّ هالوا ،كال القكش1399 ،هد -

الم وت الكحيش ،ليماا لن أحمٌّ اللهمي الاامي التحشاوي ( ،

نحقيق حمٌّ السلقي ،كال الساش ،ف ،3القاهش  ،مدإلوة الن نيمية  ،ك

 -35المسإلٌّل :على الصحيحين ،الحاكت ألل عحٌّ

محمٌّ لن عحٌّ

٣٦٠هد)،
.

السيساللل

(405هد) ،نحقيق مصتقى عحٌّ القاكل عتا ،كال الكإلب ال لمية ،ليشو  ،التو ة
األولى1411 ،هد.
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 -36المسسٌّ ،أحمٌّ لن حسحب الايواوي (241هد) ،نحقيق ع يب األلوؤوف ،ليشو ،
مؤ سة الش الة ،التو ة األولى1413هد.

-37

المسسٌّ الصحين المهإلصش لسقب ال ٌّر عن ال ٌّر لى ل لر

-صلى

عليع و لت(،-صحين مسلت) السيساللل  ،مسلت لن الحوا ألل الحسن القايش

(

261هد) ،نحقيق محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي ،ك

ف.

 -38المصواح المسيش في غش ب الاشح الكحيش ،أحمٌّ لن محمٌّ لن علي القيلمي
الحمل  ،ألل القوا

-39

(

770هد) ،المدإلوة ال لمية – ليشو (ك .ف.) .

مصسف عحٌّ الشزاد ،عحٌّ الشزاد لن هما الصس اوي ،المدإلب ا

مي -

ليشو – لحساا ،ف1403 2،1390هد .

 -40المتالب ال الية للوائٌّ المساويٌّ الاماوية ،الن حوش ال سق وي ،كال ال اصمة،
 -الش اض – الس لك ة ،التو ة األولى1420هد . 2000 -

 -41المسها عشح صحين مسلت لن الحوا  ،السلو  ،ألل زهش ا محيي الٌّان حيى
لن عشف (

676هد) ،كال حيا الإلشاط ال شني – ليشو  ،ف.1392 ،2

 -42المقهت لما أعدب من نلهي

هإلاب مسلت ،ألل القوا

أحمٌّ لن عمش لن لشاهيت

القشطحي (  656هد) ،نحقيق محيي الٌّان كاب ،كال الن هايش ،كماق – ليشو

ف 1417 ،1هد . 1996 -

 -43م وت مإلن اللنة (مل لعة لنل ة حٌّااة) ،أحمٌّ لما (عضل الموم ال لمي
ال شني لٌّماق) ،كال مدإلوة الحيا – ليشو  1380 ،هد.
401

 -44المنسي ،الن قٌّامة ،ألل محمٌّ ملفق الٌّان عحٌّ

لن محمٌّ المقٌّ ي (

620هد) ،مدإلوة القاهش ( ،ك ف)1388 ،هد . 1968-

 -45ملطأ ا ما مالن ،مالن لن أوس لن مالن األصوحي (

١٧٩هد) ،نحقيق

محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي ،ك ف ليشو – لحساا ،كال حيا الإلشاط ال شني، ،

 ١٤٠٦هد ١٩٨٥ -

-46

السها ة في غش ب الحٌّا

واأل ش ،موٌّ الٌّان ألل الس اكا

لن محمٌّ لن الايواوي الولل الن األ يش (

الموال :لن محمٌّ

606هد) ،نحقيق طاهش اللاوت

ومحملك التساحي ،المدإلوة ال لمية ،ليشو 1399 ،هد . 1979-

-47

ويب األوطال ،محمٌّ لن علي لن محمٌّ لن عحٌّ

الالهاوي اليمسي (المإللفى

1250هد) ،نحقيق عصا الٌّان الصوا تي ،كال الحٌّا  ،مصش ،ف1413 ،1هد

. 1993 -
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