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 عناية اإلسالم بالمحافظة على المياه 
 وترشيد استهالكها 

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

فائقة ،  المحافظة على المياه مقصدددددددٌّ  عدددددددشعيع اعإلسال  ع عدددددددش  ة ا  ددددددد   عسا ة   
وأحاطإلع  سدديا م مسي م فستقال لكلن وصددلش الاددشي الحديت، وكعال نلن السصددلش  لى 
االهإلما  لكلن، ووهال عن ا  ددشاف في ا ددإلهٌّامع حإلى ولل هاا هكا اال ددإلهٌّا  مإل لق ا  
س هالنسددددددب، ووظافة الحٌّا، ولف  الحٌّط  اللمددددددل  للتهال  مسع،   لإلحقيق واجبم عددددددشعيلم

الحديت ل شفسدا مدٌّت نلدن ال سدا دة واالهإلمدا  من الاددددددددددددددالي  فدنا لحسدا وسددددددددددددددإلقشأ    الدكهش  
  ُهو     دالمحدافظدة على الميداه، فقي مقدا  االمإلسداا على القوداك  قلر   نودال: ون دالى   

ل    الَِّذي م ا ِ  ِمن    أ ْنز  ر ا     ِمْنهُ  ل ُكمْ   م ا    السََّّ ِمْنهُ  شَّ  ر    و   َ يُمو     ِفيهِ   شَّ   ل ُكمْ   ُيْنِبتُ (  10)  ُتسَِّ
هِ  ْرع    بَََِّّّ ْيُتو     الزَّ ا     و النَِّخيَََّّّ     و الزَّ ِمنْ   و اأْل ْعنَََّّّ  ة    ذ لَََِّّّ     ِفي  ِإ َّ   الثَّم ر اتِ   كَََُّّّ  ِ   و  يَََّّّ  ْوم    َل    ِلق 

كَُّرو    ي اح   أ ْرسَََّّّ      الَِّذي  و ُهو    ، و قلر  ددددوحاوع   [11،  10]السحب  ﴾  ي ت ف  ر ا الرِ    ب ْين   ُبشَََّّّْ
يْ  ِتهِ  ي د  ْحم  م ا ِ  ِمن    و أ ْنز ْلن ا  ر  ة    ِبهِ  ِلُنْحِيي  (  48) ط ُهور ا م ا    السََََََّّّّّّ ْلد  ْيت ا ب  ِ ي هُ   م  ُنسَََََّّّّّْ   ِممَّا  و 
ل ْقن ا يَّ  أ ْنع ام ا خ  ِثير ا و أ ن اسََََََََِّّّّّّّّ دْ (  49)ك  ل ق  ْفن اهُ   و  رَّ ْين ُهمْ   صََََََََّّّّّّّّ   ِإّلَّ  النَّاسِ  أ ْكث رُ  ف أ ب ى ِلي ذَّكَُّروا  ب 
 [. 50 -48]القشقاا  ﴾  ُكُفور ا

ع وحددٌّه هل ا لددع  وفى مقددا    ا وكددال على ْمنا انهددك م     لهددة أبيشت ونيدداا أودد 
ل ق    أ مَّنْ  الهالق القاكل المحٌّي ال غيشه من اآللهة الواطلة المبٌّ عا   قلر  دددددددددددددوحاوع     خ 
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م او اتِ  ل    و اأْل ْرض   السَََََّّّّّ م ا ِ  ِمن   ل ُكمْ   و أ ْنز  ْتن ا  م ا    السَََََّّّّّ اِئق   ِبهِ   ف أ ْنب  د  ة   ذ ات    ح   َ ا    م ا  ب ْه  ك 
ر هَّ ا  ُتْنِبُتوا  أ  ْ   ل ُكمْ   َ عَّ      أ مَّنْ ( 60) ي عَِّدُلو    ق ْوم   ُهمْ  بَّ  ْ  ّللاَِّ   م ع    أ ِإلَّ ه    شَََََََََّّّّّّّّّ   ق ر ار ا اأْل ْرض   ج 

عَّ     ج  ا  و  ل هَّ  ار ا  ِخال  عَّ      أ ْنهَّ  ج  ا  و  ي    ل هَّ  و اسَََََََََِّّّّّّّّّ عَّ      ر  ج  ْينِ   ب ْين    و  اِجز ا  اْلب ْحر  ه    حَّ    بَّ  ْ   ّللاَِّ   م ع    أ ِإلَّ 
  [.61، 60] السمب   ﴾ي ْعل ُمو    ّل   أ ْكث ُرُهمْ 

والم سى هما  قلر   ض المقسدددددددش ن  أم نا يلق قتش  ال الت الوسدددددددماوي ومبحٌّ  
ا، وهدكا الإلقدا     مسداف  مدا ليسهمدا، وأولر لكت أا هدا المسكشوا للجلكه، والمإلهدكوا م دع أودٌّاك 

ألجلكت ومسق إلكت من السدددما  ولع ا من الما  وهل   لى يتاب الكقش ، أال نشوا أو ع أولر 
المتش، فأوحال  قٌّلنع ومقإلضددددددى حدمإلع الحٌّائق النس ا  والوسددددددانين اا  الحلائ  ال الية  
، فما  ٌّبل المحيتة، وم  هكا فهي اا  لهوة وحسددن ولووق احإلهب  ع السا ش و بسددش  والوب

وشها فضدددددددددد   عن يلق  مشها  صددددددددددن  وما أمدن لكت أا ها المسكشوا لقٌّلنع أا نسحإللا عدددددددددد
  ق ْوم    ُهمْ  ب  ْ   و ددددددددددائش صددددددددددقانها الحٌّ  ة، ونأم ب م ي الإل حيش لحب المقيٌّ  ل مددددددددددشاب  

﴾ فهل  مددددددددددددددشاب  واوإلقدار  من نوديإلهت ونلنيههت ونقش  هت  تش ق الهتداب  لى  ي عَِّدُلو   
لكليدة  ليداا  ددددددددددددددل  حدالهت وحددااإلدع لنيشهت ألو هت قل  عداكنهت ال دٌّور عن طش ق الحق  دا

واالوحشاف عن اال ددإلقامة في هبلأ أمشم من األملل، فلكلن  ق للا ما  ق للا من ال ٌّور 
عن الحق اللامددددددن الكت هل الإللحيٌّ وال دلف على الواطب الحين الكت هل ا عددددددشا: .  

 .  )1(اهد

 
                     .وحذف   بتصرف  ( 217 - 215/ 10) المعاني روح: ُيراجع (1)
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القائلين  أو ع لج     يٌّ  وشت  ت  على كعل   كلأ والش   ،وفي مقا  اال دددددددإلٌّالر على الو   
القش ا الكش ت  سددلد كلي   مإلما   في ولور الما  من السددما ، وتووا  الوساا السامددشا   

وا ق اا التل  المإلشاكت   ضع  ال ع، وتيشا  الللي المهإللف األصساف واألللاا، والسهب 
ا مسدددع لقوددداكه، وتحيدددا  الملا  لسلور المدددا  عليهدددا فسشاهددد ا نهإلل ونشنل  فلد   ض لزقددد 

ونبهش  من هبلأ زو م وصدددددددسفم هش تم ليٌّلب لكلن هللأع أا  ْمنا هكا عدددددددأوع ونلن قٌّلنع قاكل  
ا وهش  ولفداند ا مقإلإلدة   أا  هش  السدا  من قحللهت   دٌّ ل هت، ون دٌّ أا  صدددددددددددددديشوا عظدامد 

ن زَّْلن ا فيبساددددأهت يلق ا  يش في حيا  أيشت وعالت غيش هكا ال الت،  قلر  ددددوحاوع      ِمن    و 
م ا ِ  ك ا م ا    السََََََّّّّّّ ْتن ا  ُمب ار  نَّات   ِبهِ   ف أ ْنب  بَّ  ج  ح  يدِ  و  صَََََِّّّّّ ات   و النَّْخ   ( 9) اْلح  ق  ا ب اسَََََِّّّّّ  ط ْلع   ل ه 
ْين ا ِلْلِعب ادِ  ِرْزق ا( 10) ن ِضيد   ة   ِبهِ  و أ ْحي  ْلد  ْيت ا ب  ذ ِل    م       [.11 - 9] د   ﴾ اْلُخُروجُ  ك 

  الإل حيش عن  يشا  السوا  من األلض  ا حيا  أ قلر   ض المقسددددددش ن  وفي 
،  وأحييسدا لدكلدن المدا  األ لض المودٌّ دة الإلي ال وودا  فيهدا فإلشنل ونسحدال من هدبلأ زو م لهيبم

وعن  حيا  الملنى عح ش  الهشو  أ  وماب هكه الحيا  الحٌّ  ة نكلا حيانكت  الو   من  
ألمش الو  ، ونحقيق للمما لة    ن القحلل، وفى هكا الإل حيش نقهيت لاددددددددددددأا ا ووا ، ونهل 

 .  )1(لين  يشا  السوا  وتحيا  الملنى لإللمين مسها  القيا  ونقش وع ألفها  السا   أهد
 ت اهش الحق نودال: ون دالى كلي    يش على حقيدة الو د  مإلما   هدكا الدٌّليدب في 

ُُو     الَِّذي اْلم ا    أ ف ر أ ْيُتمُ   الما  الماددشوب فقار  ددوحاوع    ر  ْلُتُموهُ  أ أ ْنُتمْ (  68)  ت شَّْ   ِمن    أ ْنز 

 
                     (. 156/ 26)  المراغي تفسير: ُيراجع (1)
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المددا  ال ددكب   -أا هددا السددا   -أفشأاإلت    [69،  68] اللاق ددة     ﴾اْلُمْنِزُلو     ن ْحنُ   أ مْ   اْلُمْز ِ 
القشا  الك  نادددشنلوع  أوإلت أوللإلمله من السدددحاب الكت فلقكت  لى قشال األلض أ  وحن  

 مسللله لكت ؟  
ا ُ  ل وْ    ع ْلن اهُ  ن شَّ  ا ج  اج  ُرو    ف ل ْوّل    ُأج  ُُ أ  لل وادا  لو لساه    [70] اللاق ة     ﴾ ت شَّْ

، فه   نادددددشوا لندت على  ولالع   ا زهاق ا ال نسإلق لا  ع في عددددشبم وال غش م وال زليم ملح 
الحمٌّ هلل ) هاا  اا عدشب الما  قار   ملسو هيلع هللا ىلصعك  ا ابالال   دائن ا للادالنين، وقٌّ  حال أا  السحي 

ا لكولنساالك    ا أبجاج   .  )1( . أهد(قاوا عك  ا فشان ا لشحمإلع، ولت  و لع ملح 
مم ا  ددددددددددددحق اإلحين لن ميمة و مة الما  وفضددددددددددددب   عليسا فيها، ومن هسا جا   
  ا  قش وية أبيشت نسهاوا عن ا  دددشاف في الادددشب هما نسهاوا عن ا  دددشاف في األكب، 

م    ب ِني ي ا فقار  دوحاوع    د   ُك  ِ  ِعْند    ِزين ت ُكمْ  ُخُذوا آد  َِ ُكُلوا  م سَّْ ُُوا و  ر  ِرُفوا  و ّل    و اشَّْ   ِإنَّهُ   ُتسَّْ
ِرِفين    ُيِحب   ّل   وهكا السهي احين لن مٌّت ما في ا  ددددشاف من    [31] األعشاف    ﴾  اْلُمسَََّّّْ

مقسددددددٌّ م ال  قإلصددددددش مددددددشلها على المسددددددشف وحٌّه، وتو ما نإل ٌّاه لإلسار غيشه،    نوال:  
ّللاَُّ   ون الى حكلوا من القسدددددددداك، فهل  ددددددددوحاوع القائب    اد   ُيِحب    ّل   و  سَََََّّّّّ  ] الوقش     ﴾  اْلف 

، وهل القائب   [81] الوس     ﴾  اْلُمْفِسِدين    ع م     ُيْصِلحُ   ّل    ّللاَّ   ِإ َّ   ، وهل القائب   [205
اد    ت ْبغِ   و ّل     ِدين   ُيِحب    ّل   ّللاَّ   ِإ َّ  اأْل ْرضِ   ِفي  اْلف سََََّّّّ  ، وهل  [77] القصدددددد    ﴾ اْلُمْفسََََِّّّّ

 
                     (. 147/ 27)  المراغي تفسير: ُيراجع (1)
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ر    القائب    ادُ   ظ ه  ب ْت  ِبم ا  و اْلب ْحرِ  اْلب ر ِ   ِفي  اْلف سََََّّّّ  سََََّّّّ  ُهمْ   النَّاسِ  أ ْيِدي  ك   الَِّذي ب ْعض    ِلُيِذيق 
ِمُلوا     [.41] الشو    ﴾ ي ْرِجُعو    ل ع لَُّهمْ  ع 

 ا  أهميدة المحدافظدة على المدا  مددددددددددددددشول   حإلميدة  نإلتلحهدا حيدا  األحيدا ، ومن  ت  
وهال الادش  ة عن ا  دشاف في ا دإله كع  ادإلى صدلل ا  دشاف، والن في  دائش عمل   

اسوني للمسدلت أا  دلا مسدشف ا في ا دإلهٌّامع وا دإل مالع األحلار واألزماا واألوقا ، فما 
للما   ددددلا   أكاا اال ددددإل مار مسع للللاعة أو ألغشاض الصددددساعة أو للسظافة أو لإلحقيق  
واجب أو لشف  حٌّط أو ل نياا  ما  حقق لع الٌّيلر في الصدددددد   الإلي لأ  القواكا ، 

مشنكو ا لوش مة من أكحش   ولهن الٌّان، وتال لل ف ب المسدددددددددددددلت ولع ا من ا  دددددددددددددشاف لكاا
الوشائت، وهاا مسدددددددددددددإلحق ا ألعدددددددددددددٌّ أولاي ال قاب في اآليش ، و د يع من هكا ال قاب  أو ع  

ا من األفشاك الكان ال  ححهت   هما قار  ددوحاوع    ِرُفوا  و ّل   أصددون فشك    ُيِحب   ّل    ِإنَّهُ   ُتسَّْ
ِرِفين   دمع القاط   اله :، والن ، لب حقل عليع وعٌّ   وح[31] األعشاف    ﴾  اْلُمسََََََََّّّّّّّّْ
 [.  9] األوحيا    ﴾ اْلُمْسِرِفين   و أ ْهل ْكن ا في قللع   

لقٌّ ألعدددددددٌّ ا  ددددددد   الحسيل أنواعع  لى الإلشعددددددديٌّ في اال دددددددإله : والإلل ددددددد  في 
ا ددددإل مار الما  حإلى وحافي عليع، فإلوقى أوهاله نبسددددقى لها زلاعإلسا، ونبشوت لها أوقسددددسا،  

 أو امسا، ونسيش على أملاجها  قسسا وفلكسا.ونشعى على هلئها 
 ا  أهمية الإلشعددديٌّ في ا دددإل مار الما  ال نقب أهمية عن الإلادددش  ا  ا لهية الإلي   

ُدوا و ّل    أنال لإلحمي الحيا  والحيئة الإلي وقيش فيها هما قار  ددوحاوع      اأْل ْرضِ   ِفي  ُتْفسََِّّ
ا ب ْعد   ِحه  ال  ْوف ا  و اْدُعوهُ  ِإصََََّّّّْ ط م ع ا خ  ْحم ت    َّ إِ   و  ِنين    ِمن    ق ِريب   ّللاَِّ  ر  ] األعشاف     ﴾اْلُمْحسََََِّّّّ
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، والإلي أنال نتلب مسا عمال  األلض ونشمية الحضدالا  فلقها، فقي قللع  دوحاوع   [56
أ ُكمْ   ُهو     ُكمْ   اأْل ْرضِ  ِمن   أ ْنشََََّّّّ  ت ْعم ر  ا  و اسََََّّّّْ كعل   ل مال  الكلا ونشمية  [  61] هلك  ﴾  ِفيه 

 ددددوحاوع طلب مسا عمالنها ونشقيإلها، والما  أصددددب  من أصددددلر الحيا   الحضددددالا ، فهل  
ا  لدب هل عددددددددددددددش داوهدا قدار ن دالى    ع ْلنَّ  ج  ا ِ  ِمن    و  ْي     كَُّ َّ   اْلمَّ  ي    شَََََََََّّّّّّّّّ  ]   ﴾ُيْؤِمُنو     أ ف ال   ح 

فددا  دددددددددددددد   حيسمددا اعإلسى  ددالمحددافظددة على المددا  وحدد  على نشعدددددددددددددديدٌّ    [،31األوحيددا    
ن ولا  الن نحقيق المصددددلحة ال ليا، وكل  المقا ددددٌّ  ا ددددإلهٌّامع وا ددددإله كع  و ما قصددددٌّ م

والمضددددددددال، ومن هسا أنى السهي عن ا  ددددددددشاف في هايش من   ا  القش ا الكش ت، وني ن  
 وحاوع أو ع ال  حب المسشفين، لب   اقب  وحاوع على ا  شاف  قٌّل ما اساأ عسع من  

سهى عسعس ألو ع أمش  مقسددددٌّ ، واألحاكا  الصددددحيحة في الن هايش  أنال نك  ا  ددددشاف ون
 بهالف  دددددددسن القتش  و بوافي الادددددددش  ة في هٌّا انها، فقٌّ لوت عحٌّ لن حميٌّ والسسدددددددائي  
والن ماجع والن مشكو ع والحيهقي في عددددددد ب ا  ماا من طش ق عمشو لن عددددددد يب عن  

قار  ) هللا واعددددددشنلا ونصددددددٌّقلا والوسددددددلا في غيش مهيلة وال   ملسو هيلع هللا ىلصأليع عن جٌّه عن السحي 
   حب أا اشت أ ش و مإلع على عحٌّه(.  شفس فنا   

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  ددددددددددددددقيسددة ( الهي   وا عودداب والكحش، وتاا هدداا     
هب عددددي م  حسددددوع، وهاوال الحٌّوك مسها  ما هل   األصددددب في ا  ددددشاف نواوز الحٌّ في

، فلل لت  أكب ا وسدداا  ال  اا أحس  الولي، ومإلى   طحي ي هالولي والاددو  والظمأ والشلأ لأ
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، وتا هاا  سدإللك اال دإللاك ، ولل لت  ادشب  ال  اا عد ش  الظمأ واكإلقى   عد ش  الادو  هل 
ح ونع لت  دن مسدددددددشف ا في أكلع   ، فلت الك عليع ال دددددددإللكاا لشك الادددددددشاب أول ًّا  ما ال لع

وعدشنع، أم ا من ن ٌّ ت هكا الحٌّ  التحي ي  فا دإللاك في األكب والادشب فهل مسدشف، ومسها  
ما هل اقإلصددددددداك ، وهل أا نكلا وققة الا  ة على وسدددددددوة م يسة من كيب ا وسددددددداا ال  

شف ا في نسدددإلنشد هسدددوع، فْمنا وقيسا عسع ا  دددشاف التحي ي في أكلع وعدددشنع قٌّ  دلا مسددد
ا ال  قي كيلدددع  مالدددع، وهددددكا الحدددٌّ ال شفي  مدددالدددع  اا هددداا ولي ط دددامدددع وعددددددددددددددشا دددع ممددد 

 .)1(والاشعي 
أقلر   اا هاا الن هل األصدددب في ا  دددشاف في األكب والادددشب، فنا  ا  دددشاف  

وا دإله كع،  و ما  دلا   ٌّ  االوضدواف في الإلل د ، وهلا المسدإل مب   في ا دإلهٌّا  الما
 للما  غيش واقف عسٌّ حٌّلأ الإلشعيٌّ. 

وقٌّ أوكش السحي صددددددلى   عليع و ددددددلت الن على لجبم ل ه  سددددددشف في ا ددددددإل مار  
و لانأ الاْ اشأ لمدددي   عسهما   ْأا   شأ   الما  عسٌّ طهلله وومدددلئع، فْ نا ْعحاٌّأ  أ لانأ ْعما

؟   ملسو هيلع هللا ىلصالس حأي    ل أ ْ ْشف  ؟ ْقاْر  ْأفأي الالبمب ٌّب ْشفب ْ ا ْ  ا أب ْفْقاْر  ْما ْهْكا الس  ٌّم ْوهبْل ْاإْلْلم  ْمش   أْس ا
«. لواه ا ما  أحمٌّ والن ماجع. شم ْجالم سااْل ْعْلى ْوها ، ْوتأاا هب  ْقاْر  ْوْ تا

 
                     (. 8/342) المنار تفسير: ُيراجع (1)
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ن اللمددددددل   لب عٌّ  الققها  االقإلصدددددداك في ا ددددددإل مار الما  في اللمددددددل  من  ددددددس
 نإلسدددددددب   ملسو هيلع هللا ىلصمسددددددددإلٌّلين على الن  حٌّا  أوس لمددددددددى   عسع قار  ) هاا ل ددددددددلر   

أ الصاي  لى يمسة أمٌّاك،   ( مإلقق عليع. )1( أالامٌّلأ  اإْلْلم 
وفي الحٌّا  كاللة  على ا ددددإلحواب االقإلصدددداك في ا ددددإل مار الما  حإلى عسٌّ أكا  

، والن اإلول ى في اكإلقا   ، أو لف  عكلم عدشعيلم في غسدلع وومدلئع على   ملسو هيلع هللا ىلص  السحيواجبم
الك  هاا  سددددإلهٌّمع، ونهكا اشعددددٌّوا الحٌّا   لى  -المبٌّلأ   -هكا القٌّل الضددددئيب من الما  

 نشعيٌّ ا إل مالسا للما ، و  لوا  لى نلفيشه.
اإلحين لن مم ا  ددحق اهشه أا  المحافظة على الما  ونشعدديٌّ ا ددإل مالع والإلل دد  في 

 ا هحيش ا من عسا ة ا      ع، والن ألمللم مسها اال إله : لع مقصٌّ  عشعي  وار حيل  
: على الما  نشقى وهضدددددددة اللطن ونبحسى حضدددددددالنع  ا  ب ٌّ  وجلكه ووفشنع في  أوّل 

 األوهال والوحال والمحيتا   شو  قلمية ال   شف قٌّلها  ال ْمنا ال  ملن مالها.

 
اِع   رُُع: اأْل صََََََّّّّّّْ ِ   ِفي  الُمد   (1) ْتحِ  وُيروى   الصَََََََّّّّّّّ ق دْ   اْلغ اي ةُ   و ُهو   اْلِميِم  ِبف  ر    و   ِذْكرُ   ت ك رَّ

مِ  «الُمد  »   وأه ِ   الشََََََّّّّّّافعي ِ   ِعْند   ِباْلِعر اِقيِ    وُثُلث ِرْط     و ُهو    اِديثح  األ  ِفي  ِبالضَََََََّّّّّّّ
اِز   َ ة    أ ِبي ِعْند    ِرطال   و ُهو    اْلِح ِنيف  ِقي     .الِعراق  وأه ِ   ح  ر   الُمد   أصَََّّّ    ِإ َّ :  و    ُمقدَّ

أ  ْ  د    بَِّ هِ   الرَّجَُّ     ي مَُّ يَّْ د  يَّه  في مأل  يَّ  ف  ا  ك  امَّ  ُيراجع: النهَّايَّة في غريَّب الحَّديَّث   .ط عَّ 
                      ( مادة )مدد(.  4/308واألثر ّلبن األثير )
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كاسي ووطسي  المحافظة على المياه والح  على نشعددددديٌّ ا دددددإله كها واجب   ثاني ا:
 وب أا  قيع هب  فشكم من أفشاك اللطن، و إللاصددددددددددددددى   ضددددددددددددددهت م    ض لل مب على  
حمااإلع وعٌّ  الإل ٌّ  عليع  دددددددددددلا   نلقا  المهل قا  في مياهع أو الحسا  عليع أو اقإلتاي  

 أجلا  مسع حإلى ال نضيق مساحإلع .
 مدة من أجدبلأ  ودب أا و لت أا  جش داا المدا  في للدٌّودا ووجلك السيدب فيهدا و  ثَّالثَّ ا:

الس ت نسدددإلحق مسا جمي  ا عددددش المس ت لها عليسا، وال اإلحقق الاددددش  ال  المحافظة على  
هكه الس مة، ونكر هبلأ الل ددددددددددددائب المإلاحة لللطن على المسددددددددددددإللت ال ا  ) الادددددددددددد ب (، 

 والهاش ) الٌّولة ( لوقا  هكه الس مة الإلي امإلن     ع عليسا ومسحسا   اها.
ا: ة  في  ددددددددددددددلتددانهددا وحدلمإلهددا من    رابعَّ  نقددٌّاش الددٌّول الددك  نقل   ددع الددٌّولددة ممالددْ

ا إلهٌّا  القاولا الك   حمي حقلد هكا الا ب في المحافظة على مياه السيب ولعااإلها،  
والضدددددددددشب ليٌّم من حٌّاٌّ على هبلأ ْمنا نبسدددددددددلر لع وقسدددددددددع و قكش في االعإلٌّا  على هكا 

سا وتالب  المل ٌّ من  ددددنلأ القلاوين وناددددش    الاددددش اا والم ين ال ياض الوال  مم ا  و ل
 ال قلنا  الشاكعة لكبلأ مهالفم وم إلٌّم على المياه.
 سوناهلل الإللفيق                                        
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  ست   الشحمن الشحيت 

 "ترشيد استخدام الما  في ضو  الشريعة اإلسالمية" 

 أ.د/ محمود محمد محمود غطاس

وعلى  لع  الحمٌّ   و لت،  عليع  ل لر   صلى    علٰى  والس    والص    هلل، 
 وصحوع ومن نو هت  نحساا  لى ال  الٌّان. 

 ون ٌّ 

قحب أا ألٌّأ في لياا نلجيع الاشي الاش ل  لى نشعيٌّ ا إلهٌّا  المياه هما قشله  
سا الصالن، القش ا الكش ت، وأكٌّنع ونيسإلع السسة السحل ة الاش قة، و ال على هكا السهب  لق

ك أا أومن م سى الإلشعيٌّ في اللنة واالصت ح، وما المشاك  الإلشعيٌّ هسا، وما ع قة  أول
 ت. الن المقهل   اللنة ومٌّلللع في القش ا الك 

 "معنى الترشيد في اللغة" 

فالمشاعٌّ   التش ق،  ا إلقامة  على  اٌّر  واحٌّ،  أصب  والٌّار  والاين  الشا   ْلْعٌّْ  
، والتش ق األلعٌّ  وحل  (1)مقاصٌّ التشد هما  قلر الن فال    . والشعاك ي ف النيل

 
   398/2|معجم مقاييس اللغة البن فارس(1)
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. ولجب  لاعٌّ  ولعيٌّ  وفيع لبعٌّ وْلْعٌّ ولعاك، وقٌّ لْعٌّْ اشعٌّ، (1) األقصٌّ هما في الصحاح
ٌّْ اشعٌّ، و قلر الل  مى علين  الشعٌّ  اا أصاب وجع األمشوْلعأ . فالشعٌّ (2) مهاش    وال   ا

ا  ٌّ  الكسش ْلْعٌّ  هل  الص ح، وهل ي ف النيل والض ر وهل  صا ة الصلاب. فأما ْلعأ
ٌّ فهل من  اب ْقإْلب فهل لاعٌّ، واال ت  الشعاك،  ْب. وْلْعٌّ  القإلن ْاشعب فهل من  اب  ْن أ

ٌّه القامي ن او إل ٌّت  الهمل . ولع  ا  ج لع لعيٌّ  . فالإلشعيٌّ هل  حدت القامي (3)شعيٌّ 
لحللغ الااب الشبعٌّ، والشاعٌّ  المسإلقيت على طش ق الحق م  نصلب فيع هما جا  في 
كاسع   في  ا  الإلكليل صالح  حٌّل  الصحي  احلغ  أا  الققها    عسٌّ  والش عٌّ  الل ي .  الم وت 

ا لمالع. وفي القاولا  السن الإلي  اا للنها المش  ا وفي السها ة    (4)  إلقب لإلصشفانع مصلح 
الْهلق  لى مصالحهت  أ  هٌّاهت وكللهت   الشعيٌّ من أ ما  ّللاٰل ن الٰى وهل الك  ألعٌّ 
عليها، فهل ف يب  م سى مبقا أب. وقيب  هل الك  نسساد نٌّليشانع  لى غا انها على ْ ْسنأ  

 .(5)السٌّاك، من غيش  عال  مايش، وال نسٌّاٌّ مسٌّك 

 
 474/2لصحاح للجوهري |ا(1)

 163|أساس البالغة للزخمشري ص.(2)
 227| املصباح املنريللفيومي ص.(3)
 359/1| املعجم الوسيط  (4)

 225/2|النهاية البن كثري(5)
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 ي لمادة رشد" "المفهوم القرآن 

ن الٰى  ل لهت   قار  الهٌّا ة  ا إل مار  الكش ت  القش ا  في  والش عٌّ  الشعٌّ   سإل مب 
 [256[ وقار  قٌّ نحين الش عٌّ من النيل ]الوقش    ة 186اشعٌّوا ]الوقش    ة 

ا ]السسا    ة  [ وقار  ولقٌّ  نيسا  لشاهيت لعٌّه  6وقار ن الى  فنا  وسإلت مسهت لعٌّ 
[  قلر الشاغب األصقهاوي عن الشعٌّان  لعٌّ الصحي، ولعٌّ 51]األوحيا    ة  من قحب   

 لشاهيت عليع الس    ونين الشعٌّان أعسي  الشعٌّ المؤوس من اليإليت، والشعٌّ الك  أوني 
ا قللع  هب أنو ن على أا ن لمسي مما (1) لشاهيت عليع الس   للا   يٌّ  . ومن هكا أ ض 

ا ]الكهف   ة   .(2)[24علمال لعٌّ 

 "استعماّلت مادة رشد في القرآ  واللغة"

غالب ا إل مار الش عٌّ ل  إلقامة  تش ق ال قب، و سإل مب ل  إلقامة في الاشعيا   
ا، و سإل مب ا إل مار الهٌّا ة   وقيب  الش عٌّب أي  من الش عٌّ فنوع  قار   -كما مشل -أ ض 

في األملل األيشو ة ال غيش. والشاعٌّ   -محشهة-في األملل الٌّويل ة واأليشو ة، والش ْعٌّ 

 
 271، وعمدة احلفاظ لسمني احلليب ص.355|مفرادات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ص.(1)

 75/3|املصدر السابق وانظر: بصائر ذوي التمييز للفريوزاابدي(2)
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الكافش ن  الكإلاب والشعيٌّ  قار فيهما   الإللفيقس ألا ّللا  ألعٌّ  ا. وا لعاك أعت من  أ ض 
 .(1) والش لر ولت الفقهت. والشعاك  هل ال مب  ملجب ال قب

 "المراد بالترشيد هنا" 

ليس المشاك  الإلشعيٌّ  حار هل الإلقليب أو ا وإلقاش من اللاجوا  المتللنة من  
ما هل نحش  الصلاب، وال مب  ملجب ال قب ا إلهٌّا  المياه في ال اكا  أو القواكا ، وتو

والاشي في غيش   شاف وال نات  هما قار لنسا نوال: ون الى  كللا واعشنلا وال نسشفلا  
 [.31 وع ال حب المسشفين ]األعشاف   ة 

"حال مُة والمدينة أيام البعثة النبوية في قلة المآ  أو كثرته ومالحظة  
 التشريع اإلسالمي لذل  واعتباره"

حامٌّ النلالي حالة مدة والمٌّاسة أ ا  الو اة السحل ة في قلة الما   كهش ا ما  ألل ا
الشاكٌّ أو الوال ، وما نشنب على الن من أحدا  نإل لق لهكا الواوب، فيقلر  وتاا اجإلم  

ا  الإلقش ق  ، هكا مكهب الااف ي -أ   األيك مسع-قللإلاا من ما  ْووأسم طهش، وال  لك ووس 
ك أا  دلا مكهوع همكهب مالن  -عسعلمي ّللا  - لمي -.  ت  قلر النلالي  وهسال أول

 ، في أا الما  وتا قبل ال اسوس  ال  الإلنييشس -ّللا  عسع

 
  453، مصطلحات جامع العلوم للقاضي عبد النيب نكري ص.476الكليات أليب البقاء الكوفيص.|(1)
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- أ  عٌّ  السوا ة كوا أقبل - ا الحاجة ما ة  ليع، وماال الل لا  اعإلشاف القللإلين 
و إلأملع!!  ت   وألجلع عق على السا  الن، وهل ل مش   حب الماقة، و  شفع من  وشلنع

ش التهال  مدة   قلر  ومما العن فيع أا الن لل هاا ماشوط ا لكاا أولى الملام  لإل سل
- والمٌّاسة،  ا ال  داش فيهما المياه الوال ة وال الشاكٌّ  الكايش . ومن أور عصش الش لر 

 لى  يش عصش الصحا ة لت نسقب واق ة في التهال ، وال  ؤار   -صلى ّللا  عليع و لت
هي ية حقي الما  عن السوا ا  وهاوال أواوي مياههت اإل اطاها الصحياا وا ما  عن  

في جشل  وصشاوية،   - لمي ّللا  عسع-الكان ال  حإلشزوا عن السوا ا . وقٌّ نلمأ عمش 
ر  ال على عٌّ  ننيلش الما  . وأقلر   مدن لن أا نإلا   (1)وهكا هالصش ن في أوع ال   لل

للما    -صلى   عليع و لت-وأعدالع في ا إلهٌّا  الش لر الإلشعيٌّ  دب صسلفع وأولاعع  
 لا  في وملئع أو غبسلع 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. 

 وترشيحه" "ُسنن هللا الكونية تحافظ على الما  وتعم  على ترشيده 

مسك أور وهلة حين فكش  أا اكإلب في هكا الململي يتش لي أا   الك  يلق 
فسللت وألٌّي في يلقع على غيشماار، لت اإلش: هكا الهلق ال ويب  نيش قاولا صياوة  
ونوٌّاٌّ ليحافي على ك ملمإلع  لى ماعا    لع أا اوقى، فقشأ  قللع ن الى     الك  

 
 387/1حياء علوم الدين للغزايل|إ(1)
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فإلايش  حا الش اح  هكلن أل ب  ملنها  األلض   ٌّ   فأحييسا  ع  مال  للٌّ  فسقساه  لى    ا 
[ ونكهش  قاولا كول  المياه في التحي ة واللاق  أا هكه الٌّول  المائية 9السالل ]فاطش  ة   

األماكن   مهإللف  وفي  السسة،  فصلر  مٌّال  على  مسإلمش   التحي ة  صلل   في  نحٌّط 
السظش   وجهة  من  ال لما   لٌّت  اللامن  ومن  الما  والقالا .  مصاكل  أا  الكيميائية 

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 

شف   الٌّول  أا هكه المصاكل الاسقصب   ضها عن   ض، ونيسها النواف و يق فيما   
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 

المهإللقة حي  اإلحلر  لى السٌّت والضواب والسحب والالل  وغيشها،   لى طوقا  الول  
ا  نو   األلمية  الكش   مساطق  مهإللف  المائية  لى  المسإلوا   هكه  لٌّف  الش اح  ونقل  
ل نواها  الإلي نسلكها نلن الش اح، وفي الظشوف الحيئية والول ة المسا وة  سق  هكا  

ع األوهال، والوحيشا  وعيلا الما  الما   مهإللف أعدالع على  تن األلض، فإلمإللئ  
وغيشها من مصاكل الما  ال كب، و  لك   ٌّ الن جل  هحيش من هكا الما   لى الوحش 
 اوية عن طش ق األوهال أو المسامية األلمية، ونكلن نإلت الٌّول  المائية لإلحٌّأ من جٌّاٌّ، 

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

عليها هايش من الح ك الصحشاو ة، الإلي نقوش فيها الحإلشور، ولكن  قي الما  ال كب عمب  
، ولكن قب لي لشنن أليس هكا  عواز ا؟، للى  وع م ول  هلوية هحشت، (1) عل ل المسار

كيل ال  دلا م ول  وما وقصال قتش  واحٌّ  من هكه المياه حإلى انساعها وهاشنها، 
 لا  أكاوال مياه الوحال والمحيتا  المالحة ، أو مياه النٌّلاا وفي أوماعها المهإللقة 

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. 

ها  وهكا ماار أحٌّ ال قٌّل عليع أحٌّ من الواش،  لا  هاا من األوحيا  أو من كوو
من  حاك السا  وعامإلهت، و هإل   صاحب القٌّل   وحاوع ون الى علل ا هحيش ا، 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 

سا  ق  في أ  عصش هاا أا  وش  هكه الٌّول  المائية على هكا السحل  لوار أحٌّ من ال 
 الم ول!

 
، هللا والكون أتليف: مجال الدين  23-21|وجعلنا من املاء كل شييييء حي للدكتور  مد رشييياد الطويب ص.(1)
 وما بعدها 173الفندي ص.
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 "مشُالت المياه مع األنبيا   وكيف كانت تصرفاتهم في حل ها"

 اا هاا قٌّ ن لق فق   اهلل ن الى وقٌّلنع في نسييش ألزاد القواك والح ك والحيلاا  
أوحى  لى عواكه طشائف والسوا ، وهب عي  حيس ألا   من الما  هب عي  حي، و 

اسق هت في حقي حيانهت وحيا   ما  اهإلٌّوا على  قٌّل طاقإلهت حإلى  والإلقكيش  الإلأمب  من 
زلوعهت ومشوعهت و ائش ما اإل لق لهت، فنا هكا الماار اإل لق  األوحيا  والش ب هما 
ت  حدى القش ا عسهت، واألوحيا  والش ب لهت طاقا  هائلة ولكن  قٌّل ما أمٌّهت    ما   يسه

على نحقيق ل االنهت ووحلنهت  ما  اوع أا  دلا م ول  لهت وكلي   على صٌّد وحلنهت  
ولح، وهل   ااهش طلفاا  أا  هسا  أل ٌّ  الموح   ليهت. وال  هكا  ولكلن أمقسا  ول الإلهت، 
والم اوٌّان   للمهالقين  عكاب  هاا   ة  ولكسع  الس    عليع  لسلح  م ول   ليس   القت  

اا و يلة ووا  وهٌّا ة للمؤمسين لٌّعلنع. وال ااهش طلفاا  والكافش ن لٌّعلنع، هما أوع ه 
مل ى الك  حبل  آر فشعلا لما هكلله، وقاللا لع  مهما نأنسا  ع من   ة لإلسحشوا لها فما 

[، وتا  133،132وحن لن  مؤمسين. فأل لسا عليهت التلفاا...اآل ة ]األعشاف اآلاإلاا   
قار عسع الن عوا   التلفاا هل هاش   كاا طلفاا ولح غيش طلفاا مل ى، فالااوي هما  

ميال هكه اآل ة   في   -التلفاا -األمتال المنشقة، والمإل لقة للللوي والامال، أقلر  وقٌّ  ب
ا، والحشك في السها ة اإلحلر  لى ما  جالف هما  ا عظيم ا جٌّ  ، وأوع هاا ْلْشك  الإلللا   الْحْشكأ

ليس  ال ظت هتلفاا ولح  حي    وصقإلع الإلللا ، فهل طلفاا  نشد الللوي والامال، ولكن
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ا . وهكا من لحمة  ،  ا هل اش ٌّ من الهلق أا اإل ظلا فيؤمسلا. (1) نشد الْهلق أ ض 
وهكا ليس من مقصلكوا هسا، ولكن حٌّا  القش ا عن ماد   المياه في حيا  األوحيا  

ع، فنا  واألمت ال اسقت ، وليس  الضشول  أا نكلا المادلة واعئة عن قلة الما  ووٌّلن
قلم ا 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 صحشا ، فنا  اك ة  

عشد األلكا هاوال ممتش ، وفيها من المشاعي ما  و لها مستقة جكب   الاا ، ومستقة
للقوائب السازحةس ولكلن فنا القوائب المإلقشعة من  ملك واصلال  يشها جسلن ا حإلى وصلال 

مٌّائن صالن حالي ا  المسمى  المداا  أهب (2)  لى  هاولا  أهب  ملك  أا  على  اٌّر  .والك  
الكايش ، والوسا  اللافش  الوسى، وال يلا  يصب ولفاهة حار، وما هاا لهت من الماعية  

الإلي  سإلاقلا مسها، هت وماعيإلهت وزلوعهت، قللع ن الى  أنإلشهلا فيما هاهسا  مين في 
فالهين ]الا شا   ليلن ا  الووار  من  طل ها هضيت.ونسحإللا  ووهب  وعيلا.وزلوي  جسا  

وحيهت، وعصلا    (3) [149- 146اآل ا   الوليلة هكللا  الس ت  ل للهت، و  شوا ونشغت هكه 
عواك  األصسا  على عواك   ، وعإللا وا إلكحشوا..في قصة طل لة حداها القش ا، وال وش ٌّ 

 
 33/9، تفسري روح املعاين لأللوسي 908-906/4للدكتور/ رشدي البدراوي |قصص األنبياء والتاريخ(1)
  148/1، قصص األنبياء والتاريخ للدكتور/رشدي البدراوي 58يف: عبد الوهاب ص.|قصص األنبياء أتل(2)

 229-227/2| املصدران السابقان وانظر تفسري ابن كثري(3)
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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  

ا  ملاصقانها هما طلحلا، فإلمهضال الصهش  عن الساقة فقار لهت وحي   صالن  هكه   يسه
[، وقٌّ ج لها   فإلسة لهت، وعشف عليهت عشوط ا حداها  64واقة   لكت   ة ]هلك   ة 

[وقار  لها 28القش ا، مسها  ووحئهت أا الما  قسمة ليسهت هب عشب محإلضش ]القمش   ة  
ب  ولكت عشب ال  م شا [وقار  هكه واقة   لكت   ة فكلوها نأكب 155 لل  ]الا شا    ة   عأ

[،وهاوال الساقة  حق 64في ألض   وال نمسلها  سل  فيأيكهت عكاب قش ب ]هلك   ة 
أمش عويب ويشوجها من   أمة  واقة عشب  وا إليقا   ال ،  ب  شا لها عأ هاا  أوع    ة، في 

ا القٌّل الك   قل  لهت مقا  الما  في الصهش  أعوب مسع، وهكلن أوهت هاولا  ولحلا مسه
الللوك على  نمإلس  من  الما   ال  مويئها  الحيلاوا  هاوال  ال  عشنهت. هما أا جمي  
قليب  اآل ة  من  الما  ونسحب هكه  الحيلاوا   نأني جمي   امإلساعها  ال   الما ، وهاوال 

الهت، وهاا  مسهت، وهقش أكاشهت، لب لت  تيقل وجلكها، نقا مهت الما  والكأل ونهيل كو 
مما حداه   ن الى  فقار لهت ل للهت واقة   و قياها.فككلله ف قشوها فٌّمٌّ  عليهت  

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

، وما اسإلب عسع من الامشا  والللوي، ولل أوهت صحشوا أوقسهت ولملا  قسمة ليسهت الما 
  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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يع الس    اإلٌّ في السيش م  لسي   شائيب وحل  وفي صحشا   يسا  حي  هاا مل ى عل
ا ت عحش  م ساه مإلس ا  -الوسلب، وقٌّ مشوا على كفقة وأللش حإلى وصللا  لى لفيٌّ ت  

حالي ا فيشاا  واك   وفي  قش - وهي  وقٌّ،  قٌّ  الك   حمللوع  الما   وهاا   ،
لمااا  17 2الهشو ) مل ى  لهت  فقار  لساشب  ما   أعتسا  وقاللا  مل ى  القل   (فهاصت 

هاصملوي؟ لمااا نوشنلا الشب؟، وعتش هسا: الا ب  لى الما ، ونكمش الا ب على ن
مسها  فيهش   الصهش   الصهش ،فامشب  أمامن على  أقف  أوا  قار  ها  أا  مل ى،  لى 
الما  لياشب الا ب فق ب مل ى أما  عيلا عيلخ   شائيب وكعا ا ت الملم  مسة 

 ت عحش  م ساه الهصا س وهت ا إلشاللا ومش وة  ومسة ا ت عحش  م ساه نوشنة، ومش وة ا
.وقٌّ نحٌّط القش ا عن الن في قلر   ن الى  وتا ا إلسقى مل ى لقلمع (1) في قٌّل  الشب 

فقلسا امشنو صا: الحوش فاوقوش  مسع ا سإلا عاش  عيسا قٌّ علت هب أوا  ماشنهت هللا  
هل  ايش هسا  لى [و 60واعشنلا من لزد   وال ن الا في األلض مسشفين ]الوقش    ة 

جملة الس ت الإلي أفا    لها على لسي   شائيب، من اولار المن والسللت، ونتشهت عسع  
واحٌّ... ]الوقش    ة  ط ا   على  وصحش  من  61 قللهت  لن  األلض  نسحال  مما  [وطلحهت 

الوقب، والقاا ، والال ، وال ٌّ  والوصب في  تش زائف، وجحلك و مة ووكشاوها، حإلى 
تش، فلت اشف لا أكف الضشاغة  لى   للسقيا، وتوما مهاصمة مل ى وحيهت، فاجأهت ال 

وا  إلشا ة في   يالقهت، وقٌّ لوت عتاهت الك  هاك أا  حشد أكواكهت، ولكسهت لت  

 
 981/4|قصص األنبياء والتاريخ للدكتور: رشدي البدراوي(1)
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 ادشوا و مة الما  عليهت فلت  دلولا لاعٌّان وال مهٌّاين لب هاولا مالين مدكلين، لشغت  
حإلى ال  ق  ليسهت    -وهلعين الشعاك - سإلى عاش  عيساأا ال يلا هاوال   ٌّك أ واطهت ا

هسا   أعيش  هما  اوصشوا؟،  فأوى  كوالهت  ونكقي  نكقيهت  المياه  وهاوال  موشك  -الإللاحت، 
في   - عال  اقش ا  حدى  هما  الصالن  الشجب  السإلي  من  الس    عليع  مل ى   لىملقف 

قص [اوظش  لى قللع  ولما نلجع نلقا  مٌّان قا عسى لني أا اهٌّاسي  لا  السحيب ]ال
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 نلللى  لى 

[، هاا لين  24،23ني  ا لما أوللال  ليل من ييش فقيش ]القص  اآلاإلاا  الظب فقالش 
، فهل   يٌّ (1) مصشالإلي جا  مسها ومٌّان الإلي وصب  ليها عحش  يسا  مسيش   ماوية أ ا 

عن اٌّ فشعلا هسا، ولكسع غش ب في مٌّان، وقٌّ  وت  لى الظب وهل جائ ، ال وٌّ عسٌّ  
أحٌّ، فسظشتلى هكا المأل من السا  وقٌّ عملهت    القل  مشو   م  الضيل، لب لت الإلقال  ليع

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 

 شو لن هلال   أم ف القل  ليبسقى ما  قي من القل  الكٌّل والتين هما قار عم

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

هسا نقشل  مل ى في هكه اللجله، وأكل: أا هكه أمة غيش لعيٌّ  وال مهٌّ ة، وال   
نأيك ليٌّ عا ش، لب الظلت عيمإلها، وال ٌّواا كاٌّوها، وليس للضقيل حق عسٌّها، ولما 

أ  نمس ا أغسامهما أا نشك م  غست أولئن الشعا س ياية   -أغسامهما   لأت امشأنين نكوكاا
أا اإل شما لألات من أولئن اقل ، فْشد  لهما مل ى ولحمهما وقار  ما يتودما  أ  ما 
يحشهما ال نشكاا م  هؤال ؟،  قالإلا ال وسقي حإلى  صٌّل الشعا   أ  حإلى  قشغ هؤال  

لمي   -عيخ هحيش  قار عمش لن الهتاب   من السقي،  ت عللإلا الن  قللهما  وأللوا
فيما اشو ع عسع أللندش لن ألي عيوة  سسٌّه  أا مل ى  عليع الس   لما ولك ما    -عسع 

مٌّان، وجٌّ عليع أمة من السا   سقلا قار  فلما فشغلا أعاكوا الصهش  على الحئش، وا 
دما؟، فحٌّ إلاه، فأنى  تيق لف ها  ال عاش  لجار، فناا هل  امشأنين نكوكاا قار  ما يتو

ا حإلى لو ال النست]  ساك صحين[  لى  يش   (2) الحوش فشف ع  ت لت  سإلق  ال اولن ا واحٌّ 
ا م  هانين االمشأنين في مقالب م لة  القصة، ولكن اوظش هيل هاا ملقف مل ى لعيٌّ 
وغلا ة قلمهما، وهيل جازاه   على الن،  لا   ولازه من  حٌّاهما، أو نأميسع من   ٌّ 

 قللع  وول  من القل     -ليس ع يوا السحي على الصحين-الهلف  ضماوة ع يب أليهما
ش الن من الولا  األوفى. وتاا هاا لي من هلمة أييش  في متلب الظالمين   لى غي

 
 120/2|شرح القصائد املشهورات املوسومة ابملعلقات أليب جعفر النحاس (1)

  383/3|تفسري ابن كثري (2)
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األوحيا  والما ، ف  ولنن ال أنواوز من عللت الٌّويا الإلشعيٌّ، وأعتى السملا  األكحش الك  
لت اإلكشل على مٌّال اللمن الك  مضى، والك  لت  أ   لى أا اشط   األلض ومن  

مت والا لب، كوا اعإلٌّا  على أحٌّ و لب عليها، وهاا لإلشعيٌّه أ ش هحيش في حيا  األ
ما لٌّ ع، أو  لت ألحٌّ حإلى اإلواوزالمحسة، وهل لجب واحٌّ ولكسع   اكر أمم ا من أصحاب 
الكقا ا  والهحشا  في هب ملق ، والمحن  تحي إلها نحإلا   لى لجاال  او   ما  ياصة، 

 مساعٌّ   يش ن،   اإللت هب واحٌّ مسهت ملق  ا  قل  عليع، و تيب لع، و ظب عاكق ا عليع
وليإلع اسون في مس اه في لأب جاوب المحسة الك  نلاله؟ولكن لملوا الك  ومهٌّ لع هاا  
ا، ومصش عالقة  السيب واألمتال، ولنما فاض السيب  ال ف عليع الس   وفي مصش أ ض 
وزاك المتش، ولنما غاض السيب وجف المتش، فلئن حٌّط هكا في عا  واحٌّ فشما  دلا  

أما   هلالح   محإلم ،  وهكا  المحسة،  هي  فهكه  مإلإلا  ة  الوقاف  سلا   حار   اا  ب 
والكشب، وما  سإلللمع من ه : الحشط والسسب والحيلاا، وهكا ما حٌّط م  ال ف عليع  
مسامع  و   قشا   ماا  أكلهن  و  عواف و و    فقٌّ لأت ملن مصش في  الس  ، 

الشؤ ة  [وطلب من ياصإل43 سح   يضش وأيش  ا سا  ]ال ف   ة    نأو ب هكه  ع 
ف ولوا، وهاا ال ف وقإلها في السون  لم ا، وقار الك  ووا مسهما واكهش   ٌّ أمة أوا  

[أ  فا  الا  لى ال ف فهل الك   قٌّل على هكا 45أوحئكت لإلأو لع فأل للا ]ال ف   ة  
وال  قٌّل عليع غيشه أما ال ف فلت   سلف القإلى الك  هاا م ع في السون، ووسى وصيإلع  

اكهش أمشه عسٌّ الملن، ولت  اإلشف على الملن أا  هشجع من السون قحب أا اؤر لع    أا
الشؤ ة، وقار مواعش    نللعلا  و   سين كأ ا فما حصٌّنت فكلوه في  سوع  ال قلي  مما 
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نأكللا. ت  أني من   ٌّ الن  و  عٌّاك  أكلن ما قٌّمإلت لهن  ال قلي  مما نحصسلا.  ت  
[طلوع الملن 49- 47ع  ناط السا  وفيع   صشوا ]ال ف   ة  أني من   ٌّ الن عا  في

ليسإلهلصع لسقسع، فألى أا  هش  من السون حإلى ناحال لشا نع، وقٌّ أ حال لشا نع على 
لؤو  األعهاك،  ت طلب من الملن أا  و لع على يلائن األلض  قللع   وي ح يي 

ها، فناا ن لين وجب عليع [وأقلر  بكشه طلب ا مال   اا لت ن ين عليع طلح55عليت ]ال ف 
كما  قلر الهازاس ألوع مش ب من  ،وهاا مدلقا لشعا ة المصالن  سحب ما  يحٌّط 

 .(1) من قح 

أ   األماوة   عليت   ح يي  وقسع   وي  وصف  ال ف  أا  السسقي  ا ما   واهش 
ا  والكقا ة، ليإللصب  لى  مضا  أحدا   ، وتقامة الحق، ونس  ال ٌّر، ول لمع أا   أحٌّ 

. و قلر الن هايش  الز للشجب أا  مٌّح وقسع  اا جهب (2) غيشه ال قل  مقامع في الن
الملن من أمش مصش، وعليت  سسى  لما  يسإللكعع  أمشه، وقار   وع ح يي أ  حافي 

. ألت أقب لن أوع لائٌّ (3) الوٌّب، ول لمع  قٌّلنع على ال مب لما فيع مصالن السا  اهد
السو  السماا، وهاوال األلض ن تى غلة هايش ، ومياه السيب   الشاعٌّان. لٌّأ  السسلا  

مإللافش ، وال يضاا  أني غل ش ا، فأمش ال ف لحسا  المهازا في هب أوحا  مصش، وعلين  
 

 292/3| تفسري اخلازن (1)
 227/2|تفسري النسفي (2)
  482/2|تفسري ابن كثري (3)
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القليب  عليها حشا ا وأمسا ، وأمش للم  أغلب المحصلر في  سحلع في المهازا  ال 
ال واف، وقللال األمتال أو    ال ز  ألكب، ومضال  سلا  السو  الشيا ، ونٌّأ  السو 

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

الاشد األكوى، و م  السا  في هب المستقة أا وز شا نسوأ  المواعة و احإلاف لألمش 
الح على فايإللا  ليحصللا  مصش  على  المواول   الح ك  من  السا   عليع  ونلافٌّ  حلب، 

س ليحقق   ما وعٌّه  ع، هكا ماألك  أا أعيش  ليع (1)النكا ،ومن ليسهت  يل  ال ف
وأوله عليع من قصة ال ف، وقٌّ حقق   لع ما ألاك في  عواز نشعيٌّ  غيشمسحلد، 

د   الما ، وهيل هاوال ملاقف األوحيا   وال أل ٌّ أا أطيب  أكاش من هكا، وهكا من ما
م  هكه الماد  ، 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  

ؤال  م  صالن، أومستقة  دب ما فيها من ل ك هما حٌّط م  ال ف عليع الس  ، وهب ه
 األوحيا  قٌّ علملا أممهت هيل  دلا الإلشعيٌّ في ماب هكه الملاقف الصقوة والاٌّاٌّ .

 "أهمية المياه والعناية بها في اإلسالم"

 
وما    178/2اخلالدي  ، القصيص القرآين للدكتور صيالح 492/3|قصيص األنبياءوالتاريخ للدكتور البدراوي (1)

  بعدها
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س لإللعية ا وساا لهكه  (1) قٌّ ولك اهش الما  في القش ا الكش ت في   ط و إلين مش 
أكٌّه القش ا أا  قا    الس مة ال ظيمة عساه أا   مب على نوسيحها أيتال الإلللط، ومما

كب الكائسا  الحية قائت على وجلك الما ، قار ن الى  وج لسا من الما  هب عي  حي 
[ والم حي أا  45[ و قلر    يلق هب كا ة من ما  ]السلل 30أف  اؤمسلا ]األوحيا  

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

فهل مصٌّل الحيا س ولكلن لأاسا أا المياه هي أحٌّ علامب واأ  الحضالا ، فحضالا  
السلمش ين والوالليين واآلعلل ين والقيسيقيين والقشاعسة واأ  في أحلاض األوهال، هكلن 

حشت واأ  على مقاف األوهال، فونٌّاك وكماق والقاهش  ولسٌّا  فنا المٌّا الإلال هية الك
ونال س ونشلين لسيال على مقاف كجلة، والقشا ، والسيب، ونشكت، والإليمس، والسين، 

. وألجب أهمية الما  في حيا  ا وساا، ج لع   لين السا  ل  (2) والشاان على الإللالي
  المسلملا عشها  في   ط، - يع و لت صلى   عل -نملن، لب عشها  فيع،  قلر السحي 

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

 
 22|املياه واحلياة بني الوفرة والندرة للدكتور/ أمحد  مد عمر ص.(1)
 |املياه وأوراق اللعبة السياسية يف الشرق األوسط لآلستاذ: فتحي علي حسني(2)
  | رواه أبو داود(3)



39 

 

لما  % فق ، وهل ا1ا وساا ال  سإلهٌّ  من هكه الكمية من الما  على هكا الكلا  ال
في  ك  ة  من  قللع  وما  م   الاإل الض  فهكا  المياه  في  وٌّل   هسا:  هاوال  فناا  ال كب. 

[ فمن عظيت و ت   أوع اسلر الما  من السما  6األلض  ال على   لزقها... ]هلك 
 قٌّل م لل ، ليلحي حاجا  الواش، فنا هت أحسسلا في الما  هقاهت على هب حار، وتا  

اع، أو لإلشهع  صب في مياه الوحال والمحيتا ، فقٌّ هقشوا لهكه أ ا وا  نهٌّاله أونلل 
.وتاا هاا من القلاعٌّ الشئيسية للصحة ال امة في ا     السظافة والتهال  وقٌّ (1) الس مة

ج لال التهال  والسظافة عشطا ألكا  الص   وغيشها من القواكا ، قار ن الى    ا   
  - صلى   عليع و لت -[ وج ب السحي    ٢٢٢لوقش      حب الإللالين و حب المإلتهش ن   ] ا

.  ال أا الاش  ة ا   مية وهال عن ا  شاف في ا إل مار (2) التهلل عتش ا  ماا
صلى   -الما ، وللهاا  نشض التهال  من الحٌّط األكحش أو األصنش، وهاا السحي  

الن، فقٌّ لوت ا ما     هل الم لت األكحش للٌّويا  أ شها، والقٌّو  األحسن في  -عليع و لت 
   هاا السحي صلى   عليع و لت    -لمي   عسع -مسلت في صحيحع من حٌّا  أوس  

، و نإلسب  الصاي  لى يمسة أمٌّاك  وجا  أعشالي  سألع عن اللمل    (3)اإللمأ  المٌّل

 
  24ص.| مستقبل األمن املائي العريب يف عصر العوملة لألستاذ: أمحد على سليمان (1)

 |أخرجه مسلم(2)
  |صحيح مسلم(3)
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وعن عحٌّ   (1) فألاه    ا    ا قار  هكا اللمل  فمن زاك على هكا فقٌّ أ ا  ون ٌّت و لت 
مشل  س ٌّ وهل    -صلى   عليع و لت-  أا السحي    -لمي   عسهما  -  لن عمش  

اإللمأ فقار  ماهكا السشف  ا  ٌّ ؟ فقار   أفي اللمل   شف؟ قار  و ت ، وتا هسال 
جال  وهش  غسب   (2) على  في  الل اك   أا  ليقشلوا  الحٌّا   هكا  ال لما   لى  ا إلسٌّ  وقٌّ 

الا ط اللالك  في الحٌّا  مدشوهة،  ااكاا الما  مواحا أو  األعضا  في اللمل  على  
على  الل اك   فنا  والمٌّال   المساجٌّ  ما   ماب  ملقلفا  هاا  وأما  اا  لصاحوع،  ممللها 
الا ط فيع حشا  عسٌّ جمهلل الققها  ألا النشض مسع هل اللمل  الاشعي فق ، وتاا  

  دلا حدمها؟  كاا الل اك  في ا إله ر المياه في غيش القواكا  فكيل

 "نهي الشريعة عن تلويث المياه" 

نحصب الاش  ة ا   مية  ال ٌّاٌّ من السصلش الإلي نح  على حما ة الما    
قار   وال  نإلسب أحٌّهت في   -صلى   عليع و لت-من الإلللط ف ن ألي هش ش  أا السحي  

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

 
  |رواه أمحد يف مسنده(1)

  419| رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها حديثا رقم (2)

  |صحيح مسلم(3)
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أقلر  وال    (1)   أوع وهى أا اوار في الما  الشاكٌّ   -صلى   عليع و لت- عن السحي  
صلى -الوالت. هما وهي عن الإلحشز في الما  ف ن م اا لن جحب قار   قار ل لر   

 (2) و انقلا الم عن الا طس الحشاز في الملالك، وقالعة التش ق، والظب  -  عليع و لت 
كما وهى صلى   عليع و لت عن نش: ا وا  لٌّوا غتا ، وقار أ ضا    اا ا إليقي  

أ  في الما  أوغيشه د حإلى  نسلها فنوع ال اٌّل  أان    -أحٌّهت من ولمع ف   نمس اٌّه
هما قار ال لما ، هل أا    -كما اهشوا  لقا في أور الوح  – ،و حب الحٌّا   (3) انال اٌّه 

 الحوال  ون كهت حال  فناا وا  أحٌّهت عشد، ف   أمن السائت    أهب الحواز هاولا  سإلسولا 
.  هكا من نما  حشش (4) أا نق  اٌّه على الن الملم  السوس أو على قكل غيش الن

 على السظافة وعٌّ  الإلللط. -صلى   عليع و لت -السحي  

الهيش هكا وناهلل الإللفيق وصددددلى   و ددددلت ونال: على  دددديٌّوا محمٌّ م لت السا   
 والحمٌّ هلل أوال و يشا.

 
 |رواه مسلم والنسائي وابن ماجة(1)

  | أخرجه أيب داود(2)

  |رواه مسلم(3)

وانظر: اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية    26الفتاح الشيخ ص.|اهتمام اإلسالم ابملاء والنظافة للدكتور: عبد  (4)
  وما بعدها 265/1للدكتور صاحل أمحد رضا 
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 لَا  المؤتمر
 

 :اللجنة العليا للمؤتمر
ي عزب  أ. د/عبد محي 

  أ. د/سالم عبد الخالق السكري
ي 
 أ. د/خالد سعيد أحمد البسيون 
  أ. د/مجدي عبد الغفار حبيب

ي العواري
 أ. د/ عبد الفتاح عبد الغي 

 أ. د/ يارس أحمد مرسي سطوحي 
ي 
  د/إحسان الحق محمد حنف 
 د/محمد رأفت عبد للا 

 
 لجنة تحكيم البحوث: 

ي العواري
 أ. د/عبد الفتاح عبد الغي 
 أ. د/جالل إسماعيل عجوة
 أ. د/محمد حساني   البطح

 أ. د/هشام فرج
ة  أ. د/عبد الرحمن جي 
 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
ي 
 أ. د/خالد سعيد أحمد البسيون 
ي عزب    أ. د/عبد للا محي 
ي 
 أ. د/جمال حسي   عفيف 

 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

ي  أ. د/عماد السيد  
بيي   الرسر
ي  نون 

 أ. د/أحمد الرسر
 أ. د/يارس أحمد مرسي سطوحي 

 أ. د/عاطف محمود محمد الخولي 
 أ. د/محمود متولي الميهي 
 أ. د/مصباح منصور موس

 ا. د/ محمد عبد العزيز عوض
 

 : لجنة مراجعة البحوث
 ستاذ مساعد قسم التفسي  بالكليةأ -مد مرسي  حد/ يارس أأ. 

ي  
 مدرس مساعد قسم التفسي  بالكلية  -د/ إحسان الحق محمد حنف 

 مدرس التفسي  بالكلية  -د/ محمد رأفت  
 ا/ جهاد محمد السنيطي )تنسيق وإخراج(

 مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية - أحمد حسن محمد د/ 
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 مدرس مساعد قسم التفسي  بالكلية -محمد عيد مطر  د/ 
 مدرس التفسي  بالكلية - محمود ابراهيم النفاضد/  
 مدرس الدعوة بالكلية - محمد أحمد عبد الكريم د/  
 معيد قسم التفسي  بالكلية - مصطف  مختار الهلباويد/  
 الكليةمدرس الحديث ب -  أحمد محمد شبل الغندور د/  
 بالكلية مدرس بقسم التفسي   -اكد  و   عمر أمي   د/ 

 
 ي 

 وعلوم لجنةةةة ورشةةةةةةةةةةةةةةةةة عمةةةل مر ز ارعهر العةةةال ي للفلةةة  الرسةةةةةةةةةةةةةةر
 الفضاء بمجمع البحوث االسالمية

ي   / .د أ 
 
نةابةب الرب ا التنفيةلي لوةةالةة الفضةةةةةةةةةةةةةةاء    -  محمةد خليةل عرا 

 ةالمضي
 بار العلماء وعضةةةةةةةو    ةمي   عام هيئأ - حسةةةةةةةن غةةةةةةةالح الصةةةةةةةغي   / .د أ 
 المر ز  ةدار إمجلا  
 شعريرب ا المر ز ار  -  عبدالفتاح العواري أ.د/ 
ي أ.د/   بحي 

 ستاذ الفل أ - محمد محمد مصطف 
 ستاذ الفل أ -ةامل عبداللطيف جادللا    أ.د/ 
عبةةةةةدالي    أ.د/  للفلةةةةة     -  أحمةةةةةد محمةةةةةد  العةةةةةال ي  مةةةةةدكر مر ز ارعهر 

 ي وعلوم الفضاء
 الرسر

 نجالء عبده مر ز الفل    د/ 
 إيمان مر ي مر ز الفل د/  
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 اللجنة اإلعالمية : 
يف. المر ز اإلعالمي لمشيخة   ارعهر الرسر

ي  
 د. سعد المطعي 
 أسماء عادل سيد 
 أسماء إبراهيم غباري

 علي حساني   
 أحمد حسن محمد  
 أحمد رأفت عبد للا 

 
 لجنة الضيافة

 أد/مجدي عبد الغفار حبيب 
قاوي  أ/نادية الرسر

ي 
 أ/حمزة محمد حنف 
 أ/علي مشاصي 

 
 عضاء اللجان التنظيميةأ

  د/محمود أحمد منصور
  شعراويد/أحمد حسن 

  د/يحي  عطية الصامولي 
 د/ أحمد شبل الغندور

  د/محمد نمر
  أ/هالل عبد الستار الطويل
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  أ/سيد حبيب
يف عقل     أ/رسر

  أ/خالد أحمد خالد
  أ/عبد المنعم محمد
  أ/محمد الفاتح
  أ/محمد الضوي
  أ/أحمد سالم
ي 
  د/بهجت يمي 

  د/مصطف  مختار الهلباوي
ي  ف العرن 

  د/أرسر
  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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 حسن البنداسي 
 أ/مصطف 

  أ/نورا عبد الرحمن
 أمل فوعي/ أ 
 أ/أحمد غالح عبد العالي  

 د/علي مشاصي 
ي سمي  أمي   

  د/هان 
 د/محمود ربيع أحمد

 د/طارق عهران 
 أ/عمر الخي   

 د/ محمود إبراهيم النفاض
 أ/جهاد محمد السنيطي  
 د/أحمد مظهر 
 د/محمد فارس 

 د/رفعت عبد الرحمن
 د/سعيد أحمد عيد 
 د/فادي محمود الرفا ي  

 الموجود دويدارد/خالد عبد  
 د/ماهر فرماوي 
 د/محمد الفضل 
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 محتويات البحث 
 البحث.  مقدمة

. المبحث األول: ح يقة  الُغُلوِ 
.  مفهوم الُغُلوِ 

 ذم الُغُلوِ  في القرآ  الكريم والسنة المطهرة. 
 الفرق بين الُغُلوِ  والتمس   بالنصوص.  

 أنواع الُغُلوِ  في الدين. المبحث الثاني:
 الُغُلو  العملي. 

عض صوره.   الُغُلو  اّلعتقادي ُو
 مخاطر الُغُلوِ  اّلعتقادي. 

 الُغُلوِ  اّلعتقادي.المبحث الثالث: نبذة موجزة عن تاريخ 
 المبحث الرابع: أسبا  الغلو اّلعتقادي.

 المبحث الخامس: مظاهر الُغُلوِ  اّلعتقادي.
 المبحث السادس: سب  مواجهة الُغُلوِ  اّلعتقادي.

 خاتمة البحث. 
 مصادر ومراجع البحث. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 البحث:  مقدمة

ل لر  ، محمٌّم لن عحٌّ  ، وعلى  لع وصحوع    الحمٌّ هلل، والص   والس   على  يٌّوا
 ومن ان و  هٌّاه. 

 أما بعد:  
، قار ن الى      لبل  وََكَذِلَك  ﴿فنا ا     كان  الل تية واالعإلٌّار، ال   شف الإلتشف والنب

 [.143]الوقش   ﴾َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا
وعليها ْلن ى أصحا ع د لمْي   عسهت د الكان حمللا    ‘ونالحسي ية السمحة  ب   وحيسا   

ال التس ولكا هاوال   اإلع   مسة  امإلن    لها على المؤمسين، قار   ‘هٌّ ع، فأوالوا  ع 
ِمْن  ﴿ ن الى  َرُسوًًل  ِفيِهْم  بَ َعَث  ِإْذ  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى   ُ اَّللَّ َمنَّ  يِهْم َلَقْد  َويُ زَكِ  آََيتِِه  َعَلْيِهْم  ُلو  يَ ت ْ أَنْ ُفِسِهْم 

[، هما هاوال 164] ر عمشاا    ﴾َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبنيٍ 
وهاا    [،107]األوحيا     ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإًلَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ ﴿ل الإلع لحمة  لل المين، قار  وحاوع 

، وفيع نحياا  لكب عي ، قار  الكإلاب الك  ولر عليع د وهل القش ا الكش ت د لحمة  وهٌّت 
لِْلُمْسِلِمنيَ ﴿ن الى  َوُبْشَرى  َوَرْْحًَة  َوُهًدى  َشْيٍء  ِلُكلِ   َياًًن  تِب ْ اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  [، 89]السحب  ﴾َونَ زَّْلَنا 

َ لِلنَّاِس َما نُ زِ َل ﴿قش ا الكش ت، قار ن الى   وهاوال  سإلع المتهش  لياو ا لل َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
 [. 44]السحب ﴾ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 

لبل   لل:  غش ب عسع،  ، لب النب لبللأ ا للنب ووإليوة  لهكه السما  الإلي نميل لها كاسسا هاا لافض 
لبل  من عأا المسلت، وتوما   لك  لى فكش مإلتشف، نحساه ليس مسع في عي ، وليس ا  لنب
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للا هياوا  هاوال م اور للهٌّ     ض المإلاٌّكان، وا إلقتحلا  ليهت ْمنا اوهٌّي  قكشهت، وعد 
وا صلل    يئة  عن ا     لآليش، فحدت الو ض  والإلهش ب، واألكهى من الن  أوهت صٌّ لب

 على ا      أوع كان  لهاب ونتشف.
لبللأ ما عاوال مسع أمإلساس  ا  ا المسلمين  وا لمؤ ف د حق ا د أوع ال نلجٌّ أمة عاوال من النب

ابكللا و بهاولا، و بقكفلا جبْلاف ا 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 

ا لهت، ولل أوهت نسلحلا من ميلأقي األف لبللأ مسهو  ق وال قب، الكان انهكوا من الإلاٌّك والنب
ْ ن.    ال لت، ونحصسلا لل تية ا     وهٌّ ع لكاا أفضب وْأزا

 : الُغُلوِ  أنواع  ال قيٌّ    وأخطر  نحب  محب  الإلي  المإلتشفة  ال قائٌّ  االعإلقاك س ألا  لبل   النب
 إلي نكلا  ماا ة الملجع للسلل:.  الل تية نصون  كالنش ل  المسإلحٌّ ة ، وال

نسإلسٌّ  لى فكشم  المإلتشفةس حي   ا ممال انها ا جشامية  الكياوا   وهسا نكمن يتلل  
لبللأ االعإلقاك  لحياا ما ناإلمب عليع عقيٌّ  أهب السسة من   وعقيٌّ مس ولكا هاوال ملاجهة النب

 لواوب االعإلقاك .  ما  الل تية والإلسامن هي أهت  ليا  نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة في ا
 أهمية دراسة مشُلة الغلو اّلعتقادي: 

وال  قلنسا في هكه المقٌّمة الإلسحيع على مشول  كلا ة مادلة النلل االعإلقاك س  ا  وها 
اس ولكا فقٌّ  من أعقٌّ الماد   في اللقال الشاهن، وقٌّ اقإلشوال لها  شوف زاكنها ن قيٌّ 

الواحالا لوح  هكه المادلة ال  يما في ا آلووة األييش ، و شج  نلااٌّ اهإلمامهت  اهإلت 
 لوحاها  لى أ واب مسها   
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فنا مادلة النلل االعإلقاك  ليسال مادلة أمة   يسها، أو قضية   َّ عالمية المشُلة:1
كان م ين، لب هي مادلة هب األمت، وقضية جمي  األك اا، و اهٌّ ل المية هكه المادلة 

 الالاهٌّ الإلالية  
والقياكا  لهكه المادلة في م ظت ل ك ال الت،  ا  وسا ووٌّ أا الإلحكاش أ د اهإلما  السا ة  

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

واللقا ا   المؤنمشا   ن ٌّك  وهكا  القكش ،  النلل  مادلة  نساقش  الإلي  الوحلط  هاش   د  ب 
ْقٌّب لوح  هكه المادلة.   الٌّولية الإلي عبقأٌّْ ا ونب ا

اهإلما  د  المإلتشفة      الكياوا   أيوال  ومإلا  ة  لساش  وال المية  المحلية  و ائب ا ع   
 وممال انهت الإلهش حية. 

ة مشُلة الغلو2 مادلة النلل االعإلقاك  في ال صش الشاهن  اّلعتقادي:    َّ تعقد وصعُو
 من الماد   المشهوة الم قٌّ ، و شج  الن  لى ما الي 

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

 ومظاهش مإل لقة  الإل امب م  السا  والحدت عليهت. 
األ واب  فمسها  وناا دال،  االعإلقاك   النلل  مادلة  أ واب  ون ٌّك   نسلعال  ا   وأ ض 

 القكش ة، واالجإلماعية، واالقإلصاك ة، والسيا ية، والسقسية.
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ومن ي ر ما  حق  اإلحين لسا  أا مادلة النلل اا  أ  اك مهإللقة، فهي ليسال مادلة 
ٌّم أبحاك س  ا ال لامب المساعٌّ  على  هللها هايش  ومإلسلعة و  الها هايش  هكلن، اا   ب   ا

س فنا السظش للمادلة  وب أا اإلس   انساي علاملها  وليسال مسصوة  على جاوبم واحٌّم
 .(1) وأ  اكها، وال سا ة  واوب  وب أال   دلا و ي ا للولاوب األيشت 

النلل االعإلقاك  ومظاهشها نماب ص لنة  حقيقية وهكا الإل ٌّك والإلاا ن في أ واب مادلة  
 أما  هب كال  لهكه المادلةس ألوع   الب مادلة مشهوة عٌّاٌّ  الإل قيٌّ.

الغلو: َّ تصدي أطراف مختلفة لدراسة مشُلة  النلل االعإلقاك       مما  بْ قلأٌّب مادلة 
النلل   قضية  أصوحال  فقٌّ  المادلةس  لهكه  الم الوا   وايإل ف  الشؤ ،  امتشاب 

 عإلقاك  مواال  آللا  مإلوااسة، واعإلش: في  حاها المإلهصصلا وغيشهت. اال
ووإليوة لإلصٌّ  غيش المإلهصصين لوح   اهش  النلل نللٌّ  مصتلحا  أيشت نإلصب 

وا لهاب، والشجقية، وغيشها، وقٌّ أك  هكه المصتلحا  ،   مقهل  النلل  هاألصللية
ين العملا أا   لى نلااٌّ الهل  في مقهل  النلل االعإلقاك س ولهكا ل  أاسا   ض المبناشأمأ

 الل تية غلل ا  حوة أوها  أصللية، ولجقية، وتلهاب. 
ا هكا الهل  الحاصب َّ الخلط في مفهوم الغلو اّلعتقادي: 3 مما زاك مادلة النلل ن قيٌّ 

الافق  ما  على  طائقة  هب  نحملها  وسحية  مقاهيت  لع  أصوحال  حي   النللس  مقهل   في 

 
)لإلصشف  سيش(، نأليل  ك/عحٌّ الشحمن لن مبْ    اللل حق،  ح    31مادلة النلل، وظش  عشعية عاملة، صددد  (1)

 مسالل على عودة األللهة ا ليدإلشووية.



57 

 

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

فقٌّ عاي في   ض االنواها  القكش ة    َّ جع  التصدي للغلو ذريعة  للطعن في الثوابت:4
وااللإللا   ا ائش  الإلمسن  الٌّان  لين  النواف  النلل  عقٌّ  ونين  على  لالإلع،  والحقاظ  ه 

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 

ين الإلمسن يلف ملاجهة النلل والإلتشفس ولكا هاا مهم ا وقض هكا االلنواف المإللهت ل
 .(1)  الٌّان  قهتم وفقعم واعإلٌّار، ونين النلل والإلتشف

وفي هكه الللقة الوحاية الإلي أنقٌّ  لها للمؤنمش الٌّولي الاال  لكلية أصلر الٌّان  القاهش  
لبللأ االعإلقاك  هنحٌّ  الماد   الإلي ن إلشض الإلسمية المسإلٌّامة  أحاور طشح مادلة النب

حببأ ع جها وملاجهإلها.  في موار القكش االعإلقاك  م  ل  ياا  ب
 فسلف أنو  في هكه الٌّلا ة مسهوين مإلكاملين   أما عن منهج البحث:

لبللأ االعإلقاك ، وصلله.   األول: المنهج التاريخي:  والن في لياا نال خ النب
التحليلي: المنهج  النلل االعإلقاك ، و  اله، وأ وا ع،   الثاني:  والن في كلا ة مقاهيت 

 ملاجهإلع.  ومظاهشه، و حب
 فإلإلكلا هكه الللقة من مقٌّمة ويمسة مواح  ويانمة  أما عن خطة البحث: 

 
 .10د  7وظش  عشعية عاملة، صدددلاج  مادلة النلل،  (1)
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 فيها نمهيٌّ للململي، وونياا أهميإلع، ومسهب الوح ، ويتإلع.  المقدمة:
 حقيقة النلل.  المبحث األول:
 أولاي النلل في الٌّان.  المبحث الثاني:
 وحك  ملجل  عن نال خ النلل االعإلقاك . المبحث الثالث:
 أ واب النلل االعإلقاك . المبحث الرابع:

 مظاهش النلل االعإلقاك . المبحث الخامس:
لبللأ االعإلقاك .  المبحث السادس:   حب ملاجهة النب
 وفيها أهت الإللصيا  والسإلائب.  خاتمة البحث:

 وهللا من ورا  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 الُغُلو ِ 

: : مفهوم الُغُلوِ   أوّل 
لل ا، ونايش ماك   أ َّ الُغُلو  لغة : لبل، غب )ْغْ (  لى االلنقاي ومواوز    مصٌّل، ف لع  ْغْ ،  نا

 الحٌّ في أ  عي . 
 قلر )الن فال ( في م وت مقاايس اللنة   النين وال   والحشف الم إلب  أصب صحين  
النقاعع، وْغْ   ْغْ   ، والن  لبل  الس ش  نا ْغْ   ،  بقار   ، ومواوز  قٌّلم النقايم اٌّر على 

وْغْ   س  ه،  حٌّ  جاوز  لل ا  اا  غب األمش  في  أقصى الشجب  لمى  ع  هم ا  غبلبل ا  اا  همع 
 .(1) غااإلع 

لبل ْغْ   ، ممٌّوك،   ، ْغْ  الس ش وغيشه   نا وفي لساا ال شب  ْغْ   الْنْ    وقيض الش يا أ
، وْغْ  في  ْ ه    ج لع ْغالأي ا، وْغاْلى  الاي   اعإلشاه لامنم ْغارم ، وأْغا ، وْغلأي  فهل ْغارم

 
ألي    ، نأليل 388د    4/387م وت مقاايس اللنة، هإلاب النين،  اب النين وال   وما االاهما، ماك  )غللت(،    (1)

للتواعة والساش   القكش  الحسين أحمٌّ لن فال  لن زهش ا، نحقيق  عحٌّ الس   محمٌّ هالوا، طو ة كال 

  .1979والإللز  ، التو ة األولى، عا  
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لبل غب  لأ في هب الٌّان واألمش  نا لبل ا  جاوز حٌّه، وأصب الْنْ    االلنقاي، ومواوز  الْقٌّا
 . (1)عي 

إلبع   ْ ه  ، ونأ ا وأْغا ْغْ   ، فهل ْغارم وْغلأي   مٌّ ْليبْ ،  المحي   ْغْ   القامل   وفي 
لبل ا  الن لل ا  جاوز حٌّه، وْغْ  السهت ْغلال ا وغب ، وْغْ  في األمش غب ق  في  الْنالأي والْنلأيلأ

    .(2) اها ع، وجاوز المٌّت 
لبل   الإلواوز عن الحٌّ، وتاا هاا في  و قلر القيشوز  اك  في  صائش او  الإلمييل   والنب
 ، إلبع  الْنالأي والْنلأيلأ ، وأْْغْ ه  ، ونأ ا ملأْي ْغْ   ، وقٌّ ْغْ  الس ش، فهل ْغارم وْغلأي  الس ش   ب

لبل ا  لف  اٌّ ع ألقصى النا ة، أ    الْنْ  ، وْغْ  في األمش  ج اوز حٌّه، ونالسهت ْغلال ا وغب
ْها  ، وأْْغْ ْها وْغ   لأ  اا طقحال، وقٌّ ْغْلالا والْنلايب والْنْلْيااب في القأٌّا
 (3). 

(    وقفة تحليلية: لبللم ووٌّ أا م اجت اللنة مإللافقة على من ي ر الحياا اللنل  لكلمة )غب
الماك   ايش  لى   أصب  عن  أا  والهشو   متلق ا،  الاي   في  الحٌّ  ومواوز   االلنقاي، 

 
، نأليل  ألي القضب، جمار الٌّان، محمٌّ لن مدش  لن مسظلل، ا فش قي، 78/ 6لاج  لساا ال شب، ماك  )غ (    (1)

  .  2014طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب، التو ة األولى، عا  

  اك ، طو ة كال ، نأليل  موٌّ الٌّان، محمٌّ لن   قلب، القيشوز 1200لاج  القامل  المحي ، ماك  )غلل(، صدد  (2)

  .  2008الحٌّا ، القاهش ، التو ة األولى، عا   

ال ل ل  (3) الكإلاب  الإلمييل في لتائف  القيشوز  اك ، نحقيق  (4/148 صائش او   الٌّان،  نأليل  موٌّ  لإلصشف(، 

  . 2015محمٌّ علي السوال، ف المولس األعلى للائلا ا   مية، عا  
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لبللأ السهت،  الل تية،  لا   هاا هكا الإلواوز في األملل الحسية المااهٌّ   هما في غب
وْغْ  أ الس ش، وْغْلْيااأ الما ، أ  في األملل الم سل ة  هما في مواوز  حٌّ االعإلٌّار في 

 القكش عامة ، وفي القكش الٌّاسي ياصة. 
ا الم سى ال ا  ال  قيٌّ نحٌّاٌّ المتللب لٌّقة فيما وحن فيعس  ا  ا الم اجت اللنل ة  وهك 

ناقيل  اللساا، ال  نقل ت  الم اوي، ومهمإلها   لإلحٌّاٌّ  األلقاظ، ال  ْ الا لضو     وما وبمأ
الوساا، ومن عا  أا اإلل   في حٌّوك هكه المهمة  اغ لع أا  قلر   وها وبم ال لسشك 

والمإلقال    على المإلشاكفا   مقشك  هب  م سى  أوع   شف  فيع  لمن  بقاْشض  ونقٌّ مها   ،
ٌّْنأع   .(1) حأ

لبللم ال و ٌّ  مسع فائٌّ س  ا  وع  ض  نأصي   لنل ًّا لمقهل    وم  عملمية الم سى اللنل  للنب
لبللأ في الٌّان( ، ومن هكا الإلأصيب اوتلق ال لما  لصياغة مقهل  )النب لبللم  .النب

ْمةم ْحْشكأي ةم  كما أا المقهل    لبللم  ايش  لى ما استل  عليع م ساها من  أ اللنل  لكلمة غب
س فنا نواوز النبْ   في أمش الٌّان ال  دلا  ال  ضشب من االوإلقار  ر  وْنْنياش  نكلا لإْلْحلا

 والإلحلرس حي   ا المواوز للحٌّلأ اإلحلر عن و تيإلع  لى  فشاف أو نقش  .
ا  الم سى اللنل  لكلمة ) (  حيلسا  لى ما اإلواوز موشك اللقيس فنوع  ايش  لى أ ض  لبللم غب

لبل  ليس موشك لقظة لنل ة جلفا ، لب هي لقظة  اس فنا النب حقيقة ملجلك  اهس ا ويالج 

 
األ  (1) نال خ  لٌّلا ة  صدددالٌّان،  حلط ممهٌّ   الوحلط 26ك اا،  كلاز، طو ة موم   محمٌّ عحٌّ    ك/  نأليل    ،

  .  2007ا   مية، عا  
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نايش  لى ولعة فكش ة، وواق  و لل: عملي اإلو ع النبْ  ، اإلماب في ميلهت عن االعإلٌّار 
 .(1) نال   أيشت  والات والل تية، وتااالهت لهلب الإلهاوا نال  ، 

ا:    لبللأ االصت حي عن م سي الكلمة في اللنة،   َّ الُغُلو  اصطالح  لت احإل ٌّ ن ش ل النب
فناا هاا الم سى اللنل  للكلمة عامًّا في هب نواوزم  ماك ًّا هاا أ  م سل ًّا، فنا الإل ش ل 
لبل  وحٌّك مقهلمع أكاش، فاقإلصش على الإلواوز الم سل  الكت   االصت حي يص  النب

عم فكش   ظهش أ شه ف ي السلل:، وقٌّ وم  ال لما  عٌّ  عوالا  ناشح م سى است  عن نلج 
لبللأ في الٌّان، ومسها     النب

ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ًَل تَ ْغُلوا ِف ِديِنُكْم ﴿   د قلر ألي مسصلل المانش ٌّ  في نقسيش قللع ن الى 1
الْ َحقَّ  ِإًَل  اَّللَِّ  َعَلى  تَ ُقوُلوا  هل  171]السسا   ﴾ َوًَل  الٌّان  في  لبل   الحٌّ [، والنب عن  المواوز  

ٌّ  لهت في الق ب وفي الستق.  الك  حب
لبللأ ما اهش    س فالقلر على    ما ﴾َوًَل تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإًَل الْ َحقَّ ﴿وقار   ضهت  نقسيش النب

لبلا( ال نإل مقلا )في كاسكت( وال ناٌّكوا، فيحملكت الن على  ، وقيب  )ال ْننا لبلع ال اليق  ع  غب
 .(2) على  ، والقلر  ما ال  حب  وال اليق  االفإلشا 

 
، نأليل   إليقين أولماا، نشجمة ون ليق  ك/ همار محمٌّ  اش، طو ة مدإلوة 29لاج  كول الكلمة في اللنة صددد  (1)

 الاواب، القاهش ، لٌّوا. 

السسة    (2) أهب  ألي1/530نأو     ا ما   نأليل   مؤ سة   ،  الهيمي،  ال ف  فاطمة  نحقيق   مسصللالمانش ٌّ ، 

  .  2004الش الة واعشوا، ليشو ، التو ة األولى، عا  
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لبل  الواطب في الٌّان  أوع  نواوز الحق، ونهتيع، والن 2 ْش ألل القا ت اللمهاش  النب د فس 
ْوعأ، هما  ق ب أهب األهلا  والحٌّي  .(1) ا عشاض عن األكلة، وانواي الاب

لبللأ في الٌّان  ا فشاف في ن ظيت    3 ض األعهاش، أو ا فشاف في د ومن مقاهيت النب
   .(2) امهت، والنض  من مسصحهت

لبل  فهل  الموالنة في الاي ، والإلاٌّاٌّ 4 لبل  في الٌّان  قللع   وأما النب د وعش ف الن حوش النب
لبلًّا، وْغْ  الس ش  لبل غب فيع لإلواوز الحٌّ، وفيع م سى الإل مق،  قار  ْغْ  في الاي  ْ نا

لبل   لبل ا  اا للغ غا ة ما اشمي ْ نا لبل غب  . (3) ْغْ     اا جاوز ال اك ، والسهت ْ نا
لبل  في الٌّ اوة هل  5 لبل  في الٌّان  نحٌّت صلله فقار   والنب ا  عش ف الن حوش النب د وأ ض 

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

 
، نأليل ألي القا ت، محملك 1/511لاج  الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب وعيلا األقاو ب في وجله الإلأو ب    (1)

  .  2006ألولى، عا  لن عمش اللمهاش ، طو ة كال الكإلاب ال شني، ليشو ، التو ة ا

، نأليل  ألي الس لك محمٌّ لن محمٌّ ال ماك ، طو ة 2/259لاج   لعاك ال قب السليت  لى ملا ا القش اا الكش ت  (2)

 كال  حيا  الإلشاط ال شني، ليشو ، لٌّوا.

اك ، نأليل  أحمٌّ لن عليلأ لن حوش ال سق وي، نشنيب  محمٌّ فؤ 13/278فإلن الوال   اشح صحين الوهال     (3)

 هد.    1379عحٌّ الواقي، طو ة كال الم شفة، ليشو ، التو ة األولى، عا  

 .  301/ 12لاج  فإلن الوال   (4)
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لبل    ومما سبق:  في الٌّان اوحشاف  عن الل تية في جلاوب    و لت أا النب
ا جلي ا من ي ر مقاال  القشد المإلتشفة    أحدها: الإلقكيش والم إلقٌّا ، و ظهش الن وامح 

كالماحهة والموسمة الكان ج للا ا لع د عل  وجب  د جسم ا هاألجسا ، ومسهت من ج لع 
لى   عن قللهت علل ا هحيش اد، د ن ا(1) على صلل   وساا، وأجازوا عليع الحشهة واالوإلقار

، وهاألزالقة من الهلال   الكان  (2) وهالقٌّل ة األولى  الكان أوكشوا القٌّل، ونالنلا في و يع
 .(3) كق شوا  الكوب متلق ا

شْي، أو  السق  مسع.  ثانيها:  ال مب، والن  الإلٌّاي ما لت  بْاشيا، أو  الل اك  فيما عب

 
، نأليل ألي الم ين السسقي، نحقيق  ك/ محمٌّ األولل حامٌّ عيسى، طو ة 273د    1/272لاج  نوصش  األكلة    (1)

للإلشاط، التو ة األولى، عا    ليشو ، التو ة األولى، عا   2011المدإلوة األزهش ة  ال لمية،   .كال الكإلب 

2001  .  

و ة كال الكإلب ال لمية، ليشو ، التو ة األولى، ، نأليل    ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي، ط3/196لاج  عشح المقاصٌّ    (2)

  .  2001عا  

، نأليل  ألي القإلن الاهش إلاوي، نحقيق  عحٌّ ال ل ل محمٌّ اللهيب، طو ة مؤ سة 1/122لاج  الملب والسحب  (3)

 الحلحي وعشهاه للساش والإللز  ، القاهش ، لٌّوا. 
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لو ض الصحا ة، والن هنلل مإلتشفة الاي ة والهلال  في الإل ظيت، أوالإلسقي     ثالثها:
عليلأ لن ألي طالب د لمي   عسع دس فقٌّ ْغْلالا مإلتشفة الاي ة في ن ظيمع، فو لله 

 فشمله  الكقش. ،، وْغْلالا مإلتشفة الهلال  في النض ‘مساو  ا للسحي 
 

 ثاني ا: ذم الُغُلوِ  في القرآ  الكريم والسنة المطهرة: 
ا عن حٌّ االعإلٌّارس جا   لبل  اوحشاف ا عن الصشاف المسإلقيت، وطغياو ا ويشوج  ولما هاا النب

 امع م للم ا ماهلل ا في القش ا والسسة   
لبللأ في أكاش من ملم ، ونألقا ظ مإلسلعة، فقي القش ا الكش ت ا     د ن الى د حقيقة النب

 ومن الن ما الي  
ل للأ هما في قللع ن الى  ا للقي النب ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ًَل تَ ْغُلوا ِف ِديِنُكْم َوًَل تَ ُقولُوا  ﴿   أ د ام ع مبْصشلأح 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َرُسوُل اَّللَِّ   وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإََل َمْرََيَ َورُوٌح ِمْنُه َفآِمُنوا ِِبَّللَِّ  َعَلى اَّللَِّ ِإًلَّ اْْلَقَّ ِإَّنَّ
ُ ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه وَ  َا اَّللَّ َلٌد َلُه َما ِف السََّماَواِت  َوُرُسِلِه َوًَل تَ ُقوُلوا َثََلثٌَة انْ تَ ُهوا َخْْيًا َلُكْم ِإَّنَّ

 [. 171]السسا  ﴾َفى ِِبَّللَِّ وَِكيًَل َوَما ِف اْْلَْرِض وَكَ 
ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما َرزَقْ َناُكْم َوًَل  ﴿ب د ام ع مبْ حلأش ا عسع للقي التغياا هما في قللع  وحاوع   
 [. 81]طع ﴾ َتْطَغْوا ِفيِه فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِب َوَمْن ََيِْلْل َعَلْيِه َغَضِب فَ َقْد َهَوى

ْحَساِن َوِإيَتاِء  ﴿حلأش ا عسع للقي الوني هما في قللع ن الى   د ام ع مب ْ  ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواْْلِ
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبِغيِ   [. 90]السحب  ﴾ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ

لبللأ  ألقاظ مإل ٌّك  مسها    وأما في السسة المتهش  فقٌّ هاا السهي عن النب
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لبل   هما في قللع    د1 لبللأ     ‘النب ْلكبتا  أالانب ، ْفنأو ْما ْهْلْن ْمنا ْهاْا ْقحا انأ لبل  فأي الٌّلأ )ْوتأ  اكبتا ْوالانب
انأ     .(1) (فأي الٌّلأ

   .(2)   )ْهْلْن الامبإْلْستلأ بلْا(‘الإلست   هما في قلر السحي  د2
م ا  ‘د الإل مق  هما في قللع  3 تب    ) أا  ْقلا ها ساعب ْهْما ْ ماشبدب الس  شبقبلْا مأ انأ ْ ما ْاإْلْ م قبلْا فأي الٌّلأ

ي ةأ( ْن الش مأ  .(3) مأ

 
، 1851لن عوا  د لمْي   عسهما د حٌّا  لقت  الحٌّا  أيشجع أحمٌّ في مسسٌّه،  سسٌّه من حٌّا  عحٌّ      (1)

  ساكه صحين على عشف مسلت، لجالع  قا ، لجار الايهين،  وقار فيع محقق المسسٌّ )ع يب األلواؤوف(  

، طو ة مؤ سة الش الة،  351د    350/    3فمن لجار مسلت. )المسسٌّ    - وهل الش احي  -غيْش ز اك لن الحصين

     (.2001ليشو ، التو ة األولى، عا  

الحٌّا  أيشجع مسلت في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  عحٌّ   لن مس لك د لمْي   عسع د، هإلاب ال لت،  اب   (2)

 . 2670حٌّا  لقت   ،هلن المإلست لا 

 ، الحٌّا  أيشجع   يٌّ لن مسصلل في  سسع،  سسٌّه من حٌّا  أوس لن مالن د لمْي   عسع د، هإلاب الوهاك  (3)

 2905لقت حٌّا    ، اب جام  الاهاك 
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كبوا  ‘د الإلاٌّك  هما في قللع  4 اْن ْأْحٌّ   أال  ْغْلْوعب، ْفْسٌّلأ ، ْوْلنا  بْااك  الٌّلأ ش  اْن  بسا   ) أا  الٌّلأ
يسبلا  أالانْ  إْل أ وا، ْوا ا شب لاْوةأ(ْوْقالأنبلا، ْوْأ ااأ ْن الٌّ  ْحةأ ْوْعيا م مأ وا ْو أ ْوالش  ٌّا

(1).  
لم اا لن جحب وألي مل ى األع ش  دد    ‘د الإل سيش والإلسقيش  هما في وصية السحي  5

ْشا ْواْل نبْسقلأْشا، ْوْنْتاْوْعا   ْشا، ْوْنالأ ْشا ْواْل نبْ سلأ لمى   عسهما دد حيسما   اهما  لى اليمن  )ْ سلأ
إْللأقْ   . (2) ا(ْواْل ْنها

 ثالث ا: الفرق بين الُغُلوِ  والتمس   بالنصوص: 
لبللأ في  قٌّ  ق    ض قاصش  السظش في الهل  واللهتس فيظسلا أا موالهة مادلة النب
الهتأ  ظبت  وْ  ا الٌّان وفشوعع،  الإلحلب والإلحشل من أصلر  الٌّان وملاجهإلها كعل    لى 

لبل  في الٌّان،  حيسما  ض لا   والإلمسن  ا ائش الٌّان في مداوة واحٌّ . النب
لبللأ في الٌّان، لب   والحق: ن اللاعي  السصلش، ونين النب أا ال ْناا بْع أص   لين الإلمس 

لبللأ والإلمسن حقيقة  الإلة من حقائق الٌّان، وقٌّ  هش  هكه الإلقشقة   ا الإلقشقة لين النب

 
الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  ألي هش ش  د لمْي   عسع د، هإلاب ال لت،  اب  الٌّان   (1)

 . 39 سش، حٌّا  لقت 

الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  ألي لشك  األ لمي د لمْي   عسع د، هإلاب الوهاك،  اب   (2)

 . 3038ف، حٌّا  لقت ما  دشه من الإلسازي وااليإل 
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أ هاولا  فقٌّ  األورس  والسلف  الصحا ة  حيا   ي ر  من  ا  الٌّان، ما لة  نمسد  السا   عٌّ 
لبللأ والإلاٌّك   .(1) وأحشصهت على عشائ ع، هما هاولا أ  ٌّْ السا  عن النب

هسا: أصب وما   وحإلكت  ليع، ووقيس عليع السلل:س لس شف  اا ما هاا هسا:   إذ :
لبلع أ  ال، وهكا اٌّعلوا  لى طشح أقلار المإلهاووين من أهب اله عة الكان اشملا هب  غب

، والإلتشف، وا لهاب. مإلٌّان  ال لبللأ  نب
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، 

لبللأ والإلتشف، و  إلحشووع من اسالي  ا لهاب، ومن الشاعين لع، وما لشح هؤال    اإلهملوع  النب
لبللأ والإلتشف ولعا ة ا لهاب   َكُُبَْت َكِلَمًة ََتُْرُج ِمْن َأفْ َواِهِهْم ﴿اشملا األزهش ومؤ سانع  النب

 [. 5]الكهف  ﴾ِإْن يَ ُقوُلوَن ِإًلَّ َكِذِبً 
 المبحث الثاني 

 أنواع الُغُلوِ  في الدين
قتقية، وهي القضا ا االعإلقاك ة،  اإلمب الٌّان على أصلر علمية،  الإلة  أكلة ونشاهين  

الإلي  بتلب من المدلف الإلصٌّاق لها، نصٌّ ق ا جازم ا، متا ق ا لللاق ، واعئ ا عن كليب، 
الققهية من عواكا    و اإلمب هكلن على المإل لقة  القشوي  األحدا   فشوي عملية، وهي 

 
كهإللل /هيا لسال   ماعيب لن عحٌّ ال ل ل  ر الايخ،  ح    ،2/1860لاج  ملقف السلف من النلل والوقا ،    (1)

  .  2011 مولة قتاي أصلر الٌّان، الول  الااوي، ال ٌّك الساك ، عا  
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لبل  ومواوز  الحٌّ واق  ا في األصلر،   وفي القشوي  اوقست  وم ام  ، وغيشها، ولما هاا النب
لبل  في الٌّان  لى ولعين   النب

وهل المإل لق  األحدا  القشعية، وهكا النلل غلل  جلئي فشك  في   األول: الُغُلو  العملي:
 أغلب األحلار، وهكا النلل  دلا على جهإلين   

 االلإلٌّاي في أصبم لت  باش ي  هص  م  اك ةم ووحلها. األولى:
شلأي، وهكا السلي ال  دلا عن عقيٌّ  فا ٌّ ، وتوما  دلا  الموالنة في أك   الثانية: ا  ما عب

ا د مشفلض مكمل . ا عن فهتم  قيت ألملل الٌّان، وهل د أ ض   وانو 
في لمي الحصيا س فقٌّ اكإلقي  الحصيا    ‘ف بب السحيلأ    ومن أبرز األدلة على ذمِ ه: 

لبل    )ْوْ تا  أْأما ‘الصنال، ولت  اإلشف الحصيا  الكوال،  ت قار   ، ْوتأ  اكبتا ْوالانب ْاارأ ْهؤبال أ
) انأ لبللأ فأي الٌّلأ ْلكبتا  أالانب ، ْفنأو ْما ْهْلْن ْمنا ْهاْا ْقحا انأ ، والسصلش الٌّالة على وهي (1) فأي الٌّلأ

 ألصحا ع عن الإلاٌّك هايش .  ‘السحيلأ 
 الغلو العملي آثار سيئة  منها:  ولهذا

في ناش  ع وحدمع، هما اإلضمن نككاو ا    -أ د أوع اإلضمن االعإلشاض على   د ن الى  
، وهأا المإلتشف  قلر للماشلأي  لت نحسن الإلاش  ، و قلر للمحللأغ  لت نحلغا حق ‘للسحيلأ  

 
 ،1851هما د حٌّا  لقت  الحٌّا  أيشجع ا ما  أحمٌّ في مسسٌّه من حٌّا  عحٌّ   لن عوا  د لمْي   عس   (1)

  ساكه صحين على عشف مسلت، لجالع  قا ، لجار الايهين.       (ع يب األلواؤوف)وقار فيع محقق المسسٌّ  

 (. 351د 3/350)المسسٌّ 
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الح غ، فالمإلتشف م اوٌّ ومااقق هلل ولش للع، وهكا غا ة االوحشافس فنا الاش  ة جا   
ز اك   وال وقصاو ا، ووبقأب عن ا ما  مالن قللع  )من الإلٌّي في ا      كاملة ال نحإلمب  

ا ياا الش الة(    .(1)لٌّعة اشاها حسسة فقٌّ زعت أا محمٌّ 
لبل  ال نحإلملع  ب د الهشو  عن طحي ة الواش، ويشد فتش    الإلي فتش السا  عليها، فالنب

الو ض لقساك فتشنهت، أو لإلمإل هت    طحي ة الواش، وال  صحش عليع المدل قلا، وتا نحملع
لبل  كاس اس ألا األك اا يتاب   قٌّلا  ياصة ف  اإلحملع الكاف ة، ونالإلالي ال  صلن النب
، وهكا ما عحش  ا عن القتش  د فإلسة  في األلض وفساك  هحيش  لبل  د لكلوع يشوج  للكافة، والنب

ا م اا لن جحب د لمْي   عسع د لما    ‘عسع السحي   للنع أوع أطار  السا  في ملجه 
   .(2)الص    )ْ ا مبْ ااب ْأْفإل اا  ْأوااْل؟ اقاْشأا  أْدْكا، ْواقاْشأا  أْدْكا(

لبل  قصيش ال مشس ألا االوساا ْملبلر   لبل  في ال مب  لى الملب والإلش:س فالنب   د اؤك  النب
فسشعاا ما نكأب  كالإلع،  تو ع، وطاقإلع محٌّوك ، فمهما نسلعال ملاهوع، وْعظبْمالا قٌّلانع،  

ا ممن عبشفلا  الإلاٌّك قٌّ اوقلحلا على أعقالهت   أو ن صاه متيإلع، وال عوب أا ووٌّ أوا  

 
، نأليل  الايخ على محقلظ، طو ة مدإلوة ا  ماا، القاهش ، التو ة 90لاج  ا لٌّاي في مضال االلإلٌّاي، صد  (1)

  . 2011األولى، عا  

الحٌّا  أيشجع مسلت في صحيحع  سسٌّه من حٌّا  جالش لن عحٌّ   د لمْي   عسع، هإلاب الص  ،  اب   (2)

 . 465القشا   في ال اا ، حٌّا  لقت 
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، فالمإلاٌّك هالمبساْحاللأ الك  أيحش  وننيش لهت الحار، ونحٌّر ا فشاف نقش ت ا، وفي هبلم عشع
ا قت  وال  هش ا ‘عسع وحيسا    .(1) أ قى، وني ن أا ْ قْيعب ل  جٌّوت، ف  ألم 

ومن هسا هاوال  ماحة ا     نقإلضى  لل: التش ق الل  ، وعٌّ  الميب  لى ا فشاف 
لبْف من األمش ما وتيق ا إلوا ة  للإللجيع السحل   )عليدت  ما نتيقلاس  أو الإلقش  ، وأا ْوكا

السحي   ، وال  نيب عن األاهاا السصيحة الإلي أ ٌّاها(2)فو   ال   ْ ْمب  حإلى نْدْمل لا(
ب لشفق.  ‘  لكب أنواعع، وهى أا أمش الٌّان عٌّاٌّ، فمن أوغب فيع فليبلغأ

لبللأ ال ملي  همار لحق  وب أا ابشاعىس ولكا قار  ك د أوع  اإلمب على جلل و لت، فقي النب
السحي   د    ‘الحدما   )ما لأاسا   شاف ا  ال ونواووع حقع مبْضي  (، ولقٌّ هاا  وصحالإلع 

 
ا ب   (1) ش ا ْأ اْقى(، أيشجع الحيهقي في السسن الكحشت،  سسٌّه من حٌّا ْحٌّأ ا ْقْتْ  ْوال ْ ها جالش لن     )الامبساْحال  ال ْألام 

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

ا قت  وال  هش ا أ قى(، جماي   أللاب ص   الإلتلي، وميا  عهش لمضاا،  اب القصٌّ في  المسحال ال ألم 

 . 4743القواك  والوهٌّ في المٌّاومة، حٌّا  لقت 

الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع من حٌّا  أ  المؤمسين السيٌّ  عائاة د لمْي   عسهاد، هإلاب ا  ماا،   (2)

وعسٌّها امشأ  قار من هكه قالال  كيب عليها    ‘للقي  )أا السحي    43 اب أحب ال مب  لى  ، حٌّا  لقت  

ف وة نكهش من ص نها قار مع عليدت  ما نتيقلا فو  ال  مب   حإلى نمللا وهاا أحب الٌّان  ليع ماكا   

 عليع صاحوع(.
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لمْي   عسهت د اسكشوا على الموالنين في الإل حٌّ مإلسا ين حقلد او  الحقلد، ومن  
  على هكا ما الي  السماا  الٌّالة

ْكا أ   ‘ ْيى الس حأي   -1 لا ، ْفْشْأت أب   الٌّ  ْكا أ لا ، ْفْلاْل ْ لاْمااب ْأْ ا الٌّ  ْكا أ لا ْلياْن ْ لاْماْا، ْوْألأي الٌّ 
وايْ  ْكا أ ْلياْس ْلعب ْحاْجة  فأي الٌّ  لا ؟ ْقاْلالا  ْأيبلْ: ْألبل الٌّ  ْلة ، ْفْقاْر ْلْها  ْما ْعأاوبنأ ا، ْفْواْ  ْألبل  مبإْلْحكلأ

؟ ْقاْر  ْفنأولأي ْصائأت ، ْقاْر  ْما ْأْوا  أآكأبم ْحإل ى ْنأاكبْب،  ْكا أ ْفْصْسْ  ْلعب ْطْ ام ا، ْفْقاْر  هببا لا الٌّ 
، ْفْساْ ،  بت  ْاْهْب ْ قبل ب   ْكا أ ْ قبل ب، ْقاْر  ْوتا لا ْفْقاْر  ْقاْر  ْفْأْكْب، ْفْلم ا ْهاْا الل يابب ْاْهْب ْألبل الٌّ 

شأ الل يابأ ْقاْر  ْ لاْمااب قبتأ اآلْا، ْفْصل ْيا ْفْقاْر ْلعب ْ لاْمااب   أا  لأْشنلأْن ْعلْ  ، ْفْلم ا ْهاْا مأنا  يأ ياْن ْوتا
ْهالأْن ْعْلياْن ْحقًّا، ْفْأعا أ هبب  اأ  ْحقلم ْحق عب، ْفْأْنى الس حأ  ْن ْعْلياْن ْحقًّا، ْوألأ سأ ي  ْصل ى ْحقًّا، ْولأْسقا

(‘ ب ْعْلياعأ ْوْ ل ْت، ْفْكْكْش ْالأْن ْلعب، ْفْقاْر الس حأي     .(1)   )ْصٌّْْد ْ لاْمااب
السحي    -2 القواك ،   ‘قلر  في  اجإلهاكه  علت  حيسما  ال اش  لن  لن عمشو  ل حٌّ   

ل ب الس هْ  ْب ْوْنصب ْحشا ْأو ْن ْنقبل ب الل يا ، ووسياوع حق أهلع  )ْأْلتا أبيا ْ با اْل( قبلاالب  ْلْلى، ْقاْر  )ْفْ  ْنقا
لأْ: عْ  ْ: ْعْلياْن ْحقًّا، ْوتأا  لأْ ياسأْن ْعْلياْن ْحقًّا، ْوتأا  لأْلوا ، ْفنأا  لأْوْسٌّأ شا تا ْوْأفاتأ ، ْوصب ْلياْن قبتا ْوْوتا

ْن ْعْلياْن ْحقًّا...( جأ  . (2)ْحقًّا، ْوتأا  لأْلوا
 

الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  ألي جبحيقة د لمْي   عسع د، هإلاب الصل ،  اب من   (1)

 . 1968قتش في الإلتلي ولت اش عليع قضا   اا هاا أوفق لع، حٌّا  لقت أقست على أييع لي 

( الحٌّا  أيشجع ا ما  الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  عحٌّ   لن عمشو د لمي   عسهما د هإلاب  (2

 .6134األكب، حق الضيل، حٌّا  لقت 
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لبل   ال ملي نوإلم  فيع  يئا   ال نوإلم  في غيشه، فهل نواوز   ونهكا اإلضن لسا أا النب
لحٌّوك الاشي، وطغياا على الحقلد، ومضاك طحي ة السقس الواش ة، وم الض لسماحة 

ا عن هٌّ  السحي   . ‘الٌّان، وهقى  ع عيو ا أا  دلا  ب ٌّ 
عض صوره:   ، وهل  وهكا السلي من النلل غلل  هليع جماعيع الثاني: الُغُلو  اّلعتقادي ُو

أو  وكال   ضها، أو  والن  نوكالها  ال قٌّ ة،  اشج   لى األصلر  الك   الإلواوز  الكت 
  الل اك  عليها، أو لإلأو لها نأو    ال مسضوت ا.  

 ومن صور الُغُلوِ  اّلعتقادي: 
لبللأ الاي ة في نقٌّ س أئمإلهت.    أ د غب

لبللأ الهلال  في نكقيش عصا  المسلمين.   ب د غب
(.  د  لبللأ الْقٌّْل ة لسقي القٌّل وقللهت  )ال قٌّْل واألمشب أبوبف   غب

لبللأ الماحلأهة والموسمة  اعإلقاكهت أا   جست هاألجسا  الحسية، وأوع  اوع يلقع.   ك د غب
لبللأ الم إلللة في المسهب ال قلي عملم ا، والك  قاكهت  لى مهالقة أهب السسة في  هد د غب

د  األ صال، وقللهت  الإلحسين والإلقحين  كايش من القضا ا  هسقي ل  د عل  وجب   ؤ ة   
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.
لبللأ كعا  الحٌّا ة  نيضاي الالالال ال قٌّ ة والسص لش الٌّاسية لمساهب ال نسسوت م   ود غب

 ما لإللن القضا ا والسصلش من قٌّا ة، وما لها من صقا  ا ط د والاوا .
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ل اس والن ألوع  قضي د   مخاطر الُغُلوِ  اّلعتقادي: لبل  االعإلقاك  أعٌّ يتش ا، وأ  ٌّ ْغلا النب
، أو  لى القسق والحٌّعة.   في أكاش األحلار د  لى الهشو  من ا  ماا أص  

ونلكاك يتلل  النلل االعإلقاك  في عصشوا الحامشس والن لسشعة اوإلاال األفكال عحش 
أفكالهت   واش  ا إلهٌّامها في  الن    لى  فقٌّ عمٌّ  الحٌّااةس  االنصار  الإلقسيا  وو ائب 
المإلتشفة، والن لإلهصي  ملاق  وصقحا   لكإلشووية مهمإلها  واش غللهت االعإلقاك   

الملاق  المهصصة للٌّعا ة  لى القكش ا لحاك ، والملاق     فشاط ا، أو نقش ت ا  ومن الن 
 .(1) الإلي لصٌّها القائملا عليها للت ن على ا    

 
هكا الللا من النلل  بسمى لدد)النلل ا ليدإلشووي(، ف لى الاودة ال سكحلنية هايش من الملاق  والصقحا  الإلي    (1)

 نإلحسى ونساش ا لحاك والقكش المإلتشف، ومن هكه الصقحا    الملحٌّان ال شب  الإلي نضت  الف المإلا  ين.

ن  لحاكهت لين المئا  واآلالف، فما   اإلواوز وعلى نل إلش، اإلشاوح عٌّك مإلا  ي الحسا ا  الإلي   لن أصحالها ع

 الاماوية  الف مإلا  .  Arab Atheist"عٌّك مإلا  ي حساب  

الٌّان  يشافا   اش ٌّوا هٌّ   فو ضهت  قلر  وهت  الحسا ا    هكه  الإلي  وش ها أصحاب  السقاعا   محإللت  و إلسلي 

ل    ، ون ضهت  قلر   ا هٌّفع  ا إلهٌّا  ال قب، والو ض اآليش اساش على حسا ع ن ليقا  وصلل ا مضاك   

 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   مي  او  على ال سف مٌّ الٌّ اوا  األيشت . 
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 والُغُلو  اّلعتقادي يشتم  على مخاطر بالغة  منها:
والتحز :1 التفرق  اؤك   لى   َّ  األمةس  ا  وع  نقشد  اؤك   لى  االعإلقاك   لبل   النب فنا 

ألمة فشق ا مإلوااسين، وأحلا  ا ماإلإلين، وفي هكا مااققة ألمش ايإل فا  حقيقية، ج لال ا
َواْعَتِصُموا  ﴿  للمؤمسين  االعإلصا  وعٌّ  الإلقشد، قار ن الى   ‘   د ن الى د وأمش ل للع  

يًعا َوًَل تَ َفرَُّقوا لا، وال ْنحاْ ٌّبوا،  ‘[، وقار ل للسا  103] ر عمشاا  ﴾ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ   )ال ْنواْغضب
ْد ْ  ْ ةأ أ  ا م( وال نْ  ْش أياهب ْفلا وب لأتم أاا ْاها ب  لأمبسا لاو ا، وال ْ حأ أ  يا واْك ّللا  وا، وهبلوبلا عأ  .(1) ٌّاْلشب

وقٌّ  هش هكا الإلقشد والإلحلب في الموإلم  المسلت ياصة   ٌّ واأ  القشد والوماعا   
 المسحشفة عن  لا  السحيب قٌّ م ا وحٌّاا ا  

 
ل ٌّاٌّ من القسلا  الإلي نوكب  الف الماإلشهين، وغالو ا ما اساش وعلى )النيلب(، أواأ   ض الملحٌّان ال شب ا

 أصحاب هكه القسلا  مشئيا  مٌّ ا     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  

على أوع   حٌّت و ائب ا ع   ال لماوية عحش ا وإلشوال، الإلي نهٌّف  لى نقٌّ ت أيوال  الحش( على ا وإلشوال لسقسع 

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

ة المصٌّل  مقار ا لحاك في ال الت ال شني  لمااا نهلى الو ض عن الٌّان؟  قلت  أحمٌّ ولل، قست المإلا  ة ا ع مي 

  .  2015أغستس  31عشني، لإلال خ   BBC NEWS قسا 

 . 6065الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  أوس لن مالن د لمي   عسع د، حٌّا  لقت  (1)
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هاوال واأ  القشد ا   مية أ ش ا من   ال السلعا  المإلتشفة في فهت هليا    ففي القديم:
الٌّان وأصللع ال قٌّ ة، فما    قضية الْقٌّْل 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، 

 .(1) لع  ال على جهة الموازال نسسب  ليع أف ا
وفي مقالب هكا االنواه  هاوال القٌّل ة األولى، الإلي زعمال أا ال قٌّل، وهب ما  وش  

، ال اش ٌّه  ، وال  قضي  ع  ال وقال حٌّو ع   . (2)فهل مسإلأوف 
وفي قضية مشنكب الكحيش    هش من  قلر  دقشه لسا  ا على أا ا  ماا هل ال مب، وهت  

 ما األزالقة مسهت.الهلال ، ال  ي
وفي مقاللهت  من  قلر  أا الكحيش  ال نضش مشنكحها، وال حقيقة لللعيٌّس  ا ال نضش م   

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

 
، نأليل  ألي الم ين السسقي، نحقيق  ك/ محمٌّ األوللحامٌّ عيسى، طو ة المدإلوة 2/843لاج   نوصش  األكلة    (1)

،  2/10، والقلر السٌّاٌّ في علت الإللحيٌّ  1/87والملب والسحب     ،2011ط، التو ة األولى، عا   األزهش ة للإلشا 

نأليل  الايخ محملك ألل كميقة، نحقيق  ك/ علض   حواز ، طو ة األزهش الاش ل، ونال خ المكاهب  

 .98ا   مية، صددد

 . 106لاج   نال خ المكاهب ا   مية، صددد (2)

 . 113، ونال خ المكاهب ا   مية، صددد3/437لاج   عشح المقاصٌّ  (3)
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وفي قضية صقا    الاحلنية   هش  فشد  حملال هكه الصقا  على  اهشها صشاحة ، 
 إلللعلا من القلر  ع، فقاللا هل جست هاألجسا . فقاكهت هكا  لى الإلوسيت الإلصش ن، فلت ا

 .(1) وفي مقاللهت  هاا من وقى الصقا  طلو ا لإلسل ع الهالق عن ماالهة المهللقين
لبل  االعإلقاك   قضي  لى الإلقشد والإلحلب،  و حين ا ما  )ألل   حاد الااطحي( أا النب

هكه القأْشد  وما نصيش   و هلل القشد والمكاهب المهالقة لمسهب أهب الحق فيقلر    ا
الاش  ة، ال    فأْشق ا  ه فها الٌّان، وقاعٌّ  من قلاعٌّ  الساجية في م سى هليلم في  للقشقة 

جلئيلأ من الولئيا س  ا الول  أو القشي الااا ال اساأ عسع مهالقة  ق   سححها الإلقشد، 
 من الولئيا  وتوما اساأ الإلقشد عسٌّ وقلي المهالقة في األملل الكليةس ألا الكليا  و   

 غيش قليب، وعأوها د في النالب د أا ال نهإل   محبم كوا محب، وال لوابم كوا  اب.
واعإلحش الن  مسألة الإلحسين ال قليس فنا المهالقة فيها أواأ  لين المهالقين ي فا  

 . (2)في القشوي ال نسحصش، ما لين فشوي عقائٌّ، وفشوي أعمار 
هاا اله ف في   ض القضا ا ال قٌّ ة  حو ا في  هلل   ض   وفي عصرنا الحاضر:

االواقاقا  المكهحيةس فقي قضية وصلش الصقا  المإلاالهة لشز مكهب غ   الحساللة  

 
 .  3/51لاج  عشح المقاصٌّ  (1)

، نأليل  ألي   حاد،  لشاهيت لن مل ي لن محمٌّ اللهمي، الااطحي، طو ة الهيئة المصش ة 2/172االعإلصا ،    (2)

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

لاف ين   الحٌّا ة  كعا   فأيين   هش  الدْحشا مقاال   على  ف ب  وهشك  المقالب  الواوب  وعلى 
ع ال القكش الحش، والٌّعل   لى الإلوٌّاٌّ وملاكوة ال صش، وقٌّ حملهت هكا على  كيار 

الإلأو لي  الهيشمسيلطيقا  ال قٌّ ة  هالنلل  الالالال  ، والسلعة (1) مساهب مسإلحٌّ ة في فهت 
، وغيشهما من ولعا  مسإلحٌّ ة، ال نهض  لها  لالإلسا ال قٌّ ة، وال  صن  (2) الإلال هية

 محاكمة وصلصسا  ميلاوها، هب الن نحال غتا  الإلوٌّاٌّ و ال صشوة ، و ال قلسة . 
العقدية: 2 الثوابت  تشويه  وأفكال عقٌّ ة   َّ  مقاهيت  اؤك   لى  كيار  االعإلقاك   لبل   النب

ا  نال   م قٌّ ، فيقضي هكا  لى  لإلقش غ الالالال ع االعإلقاكا ، و دلا هكا الإلال ع أ ض 

 
، مشاك  664لاج  الم وت القلسقي، ش)  الهيشمسيلطيقا  م سى هكه الكلمة اٌّول حلر نأو ب السصلش المقٌّ ة.  (1)

  (. 2007الحٌّااة، القاهش ، التو ة األولى، عا  وهوة، طو ة كال موا  

الإلال هية هي مقٌّل  هب موإلم  على  وإلا  موالع الاقافي واالجإلماعي الهاش  ع، ومحيتع الكاني الإلال هي.    (2)

، نأليل  أوٌّل ع الالوٌّ، نشجمة  يليب أحمٌّ يليب، مساللا  عل ٌّا ، ليشو ، 2/561لاج  المل لعة القلس ية )

   (.2001وية، عا التو ة الاا
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حسب  على  للإلنيش  وقالليإلها  لسسحيإلها  والقلر  والاوا ،  ا ط د  مقاهيت  من  ال قٌّ ة 
لبللأ الحٌّا يين  .(1) القشا ا  المإل ٌّك ، وهكا من اآل ال السيئة المإلشنوة على غب

يا:3 إلي  مال ها الن   المسإلسحين  لى لقٌّ هاوال   ض السللهيا  الااا  ال  َّ اإلسالموفُو
، وهكا اللقي (Islamophobia) اهش   الشهاب ، أو  ا   ملفلنيا ا     من أ واب 

( أ   الهلف، ونهكا  phobia( أ   ا    ، و)Islamoاألجسحي مشهب من مقت ين  )
( علم ا ا   ملفلنيا صون م سى الكلمة )الهلف من ا    (، ونهكا صال  هلمة )

على هشاهية ا    ، والهلف مسع، ونهل ل اآليش ن مسع،  لا   هاا الن صاكل ا من  
 .(2) أفشاك، أ  من مؤ سا  

فا   ملفلنيا  حشهةب لهابم مشنوتة  نلهاب، من أجب ناحيال   ض األحدا  المسوقة 
قفم فكش لم وتاٌّالللجيلم نواه ا    ، ومحاولة نحل لها من موشك حالةم وقسيةم،  لى مل 

 
وما   ٌّها،  عٌّاك/ موملعة من المؤلقين، طو ة مدإلوة مؤمن    35قشا ا  م اصش  في الس  القش وي، صددلاج     (1)

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

السٌّو  ، نأليل  ك. عحٌّ الحق حملأيش، ) ح  مسالل ممن أعمار  14صدددددددددددددددددد  لاج  لمااا  هاف النشب ا    ، (2)

حب الإل امب م ها(، طو ة مساللا  المسظمة ا   مية للإلشنية وال لل  والاقافة،  الٌّولية  اهش  ا   ملفلنيا و ب

  . 2015  سيسدل، عا  
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كائتم نواه هكا الٌّان، من ي ر ناحيال صلل م اهسيةم ومتيةم مضللةم عن ا    ، نقشوع 
 .(1)  ال بسف وا لهاب، ونصقع  أوع مٌّ  الإلقٌّ  والإلتلل والحٌّا ة

هكا  م سى  المامي،  ال  ا  القشا  أوايش  في  )ا   ملفلنيا(  مصتلن  وقٌّ  هش 
ل الهلف من ا    ، أو الإلهل ل مسع، ليس  األمش الوٌّاٌّ المصتلن ومضملوع، وه

في نال خ الصشاي القكش  وال قائٌّ  لين ا     واألمت األيشتس ومن صلل الهلف من  
ليدف  عن الٌّعل   ‘ا     المودش   ال شوض المنش ة الإلي قٌّ مها ماشهل مدة للسحي 

 .(2)  لى ا    
 المبحث الثالث

 موجزة عن تاريخ الُغُلوِ  اّلعتقادينبذة 
 

لبل  االعإلقاك  قٌّ ت  قٌّ  لبللأ والإلتشف مإلأصلة في هافة الاشائ ،   النب الواش ةس فسلعا  النب
ف لى طلر الإلال خ وعشمع ووٌّ طلائف الماشهين والملحٌّان المسكش ن ألصلر االعإلقاكس 

 
، نأليل  178، صدلاج  األ اطيش المؤ سة  اٌّالللجية ا   ملفلنيا وأ شها في نال ع صلل  ا      النشب  (1)

حب الإل امب م ها(. أ. عحٌّ ال ل ل الوتي   ل ، ) ح  مسالل ممن أعمار السٌّو  الٌّولية  اهش  ا   ملفلنيا و ب

حب الإل امب    لمل ٌّ من الإلقاصدديب عن  اهش  (2) ا  دد ملفلنيا  لاج   أعمار السٌّو  الٌّولية   اهش  ا  دد ملفلنيا و ددب

 م ها.
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وفي القش ا الكش ت ووٌّ أا ل اال    ولكا هاوال كعل  األوحيا  مإلوهة  أوال   لى  قامة الإللحيٌّ،
َما﴿الش ب مصٌّل ،  قللهت    َ وقٌّ هاا هب ل ب   د عليهت  ،  ﴾َلُكم مِ ْن ِإلٍََٰه َغْْيُهُ   اْعُبُدوا اَّللَّ

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإًلَّ نُوِحي ﴿الص   والس   د كاعين  لى الإللحيٌّ، قار ن الى 
 [. 25]األوحيا   ﴾أَنَُّه ًَل ِإلَََٰه ِإًلَّ َأًَن فَاْعُبُدونِ ِإلَْيِه 

فقٌّ هاوال السلعا  االعإلقاك ة المإلتشفة   أما عن الُغُلوِ  اّلعتقادي في التاريخ اإلسالمي:
أ قش  عن   والإلتلل حإلى  الإلسامي  في  وا إلمش   الٌّعل   لى ا    ،  لحٌّ   مصاحوة 

لبللأ االعإلقاك  اواقاقا  مكهحية، و هلل مٌّال  فكش ة اعإل قاك ة مسإلقلة، ومن وماا  النب
 قحب واأ  القشد ا   مية ما الي 

لبل   نطشا  السحي  1 أوع    ‘ومٌّحع،  ما  هشجع عن الواش ة  فما أكٌّ عليع السحي    ‘د النب
َا َأًَن َبَشٌر مِ ثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَلَّ ﴿ اش  الحى  ليع، فقار لقلمع    وفي  اش إلع    [6]فصلال  ﴾ُقْل ِإَّنَّ

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.  

َعَلى ﴿مسة  وو مة  من  ، قار ن الي     ‘ولهكه الوهة هاوال   اة السحي    ُ َلَقْد َمنَّ اَّللَّ
يِهْم َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْ اْلُمْؤِمِننيَ  ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِه َويُ زَكِ  ْكَمَة َوِإن   ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًًل مِ ْن أَنُفِسِهْم يَ ت ْ

 [.  164] ر عمشاا  ﴾ َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل مُِّبنيٍ 
من  طشا  ومٌّح   عن ما قٌّ  ق لع   ض المؤمسين  ‘وحما ة  لهكا األصب وهى السحي  

ا لهكا السهي  لي ْن أا هكا ا طشا  قٌّ  قضي   ‘زائٌّ لع   لٌّاف  المحوة والإللقيش، ونأكيٌّ 
عن مقا  السحل   لى مقا  األللهية، فقٌّ  ‘  لى هقش صاحوع،  اا  الغ فيع، ولف  السحي
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ووأي هما   ‘اهش عمش لن الهتاب د لمي   عسع د أوع  م  السحي    قلر  )اْل نبتاشب
للبعب( أ ْوْل ب هب، ْفقبلللا  عحٌّب ّللا  ْ ْتس فنو ما ْأْوا ْعحاٌّب  .(1)ْأطاْش أ الس ْصاْلت الاْن ْمشا

 ما ال اشف ع  ‘ وفي هكا السهي نشعيٌّ لألمة ونلجيع لها  لى اللجهة الشعيٌّ  في حوع 
، وهكا   ا هلل ول لال  عن كلجة السحل  والواش ة الم صلمة، ونما ال  هشجع عن هلوع عحٌّ 

 .(2) الإلحكاش وجع من وجله ا إلواد الحٌّط للم  ع جع  
لبل   الت ن علي السحي  2  ما اإلسافى م  عصمإلع عن الم اصي والمهالقا     ‘د النب

س فقٌّ قار ألل   يٌّ   ‘اعإلشاض األعشالي على قسمة السحي     وأ هش األمالة على الن
 لى ل لر     -لمي   عسع    -الهٌّل  د لمي   عسع  ) ْ   علي  لن ألي طالب  

ب من    ‘ وظ، لت نبْحص  مها لين ْألنْ ة مأن الْيْمن لكبْهياوة في أكأ تم ْمقاشب نبْشالأها، قار  فْقس 
ْوْقش، لين عبْيياسة لن لٌّل، وأقاْشي لنأ ْحا أس، وْز ٌّأ الْهيب، والشا     أم ا ْعلْقْمة وتم ا ْعامأش 
ن أحق لهكا من هؤال ، قار  فحلغ الن السحي    س ا وحا لنب الت ْقيب، فقار لجب مأن ْأصْحا ع  هب

ا ومسا  (،  فقار  )أال ْنأاْمسبلوأي ‘ ، ْ أانأيسأي يحشب السما أ صواح  ما أ وأوا أمينب ْمن في الس 
لبلدب  ْمحا الللأحْية،  ْه    الْوحاهة،  لب  واعأ ْسإلين،  الْلجا شفب  مباا  ، الْ ياْسيانأ غائأشب  فقا  لجب   قار  

 
 . 4335الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  عمش لن الهتاب د لمْي   عسع د، حٌّا  لقت    (1)

، ) ح  لأل إلاا الٌّهإللل/  لشاهيت الهٌّهٌّ، ممن أعمار مؤنمش 127النلل في ال هٌّ السحل ، صلله وع جع، صدد  (2)

و ة كال القٌّ  ال شني، القاهش ، التو ة  (، ط2014ال المي لملاجهة الإلتشف وا لهاب، المس قٌّ عا     األزهش

  . 2015األولى 
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الب أح ق  أهبأ األلض الش أ ، مبْام ش ا زال، فقار  ا ل لْر   ان ق  ، قار  )ْو اْلن، ْأْوْلسا
، قار يالٌّ لن اللليٌّ   ا ل لر  ، أال أمشأبب عبسبْقع؟   أا اإل قأْي  (، قار   ت ول ى الش جبب
قار  )ال، ْلْ ل ع أاا  دلا  بْصللأي(، فقار يالٌّ  وْهت مأن مبْصبلم  قلر للساوأع ما ليس في 

ق   تلْوهت(،   ) وي لت أوْمشا أاا أبْوقلأْب    ‘قلوأع، قار ل لر     عن قللب السا  وال ْأعب
ئ هكا قل   اإلللْا هإلاْب  أ  ئضأ ، فقار  ) وع  هش  من مأ قار   ت وظش  ليع وهل مبقافم
ي ة(، وأ سع قار   تب مأن الش مأ ها ان هما ْ ماشبد الس  شبقلا من الٌّلأ ْشهت، ْ ما و ا، ال  بْواوأز ْحْساجأ ْلطا

إلبْلس هبت قْ   . (1) إلاْب  ملْك()لئن أكلهإلبهت أْلقا
لبل  لإلكلف الل اك  على السحي  3 في الإلقشب  لى   د ن الى د، ومن أ هش األكلة   ‘د النب

قار    -لمي   عسع    -على الن ما لواه الوهال   سسٌّه من حٌّا  أوس لن مالن  
ْوا أ الس حأيلأ   وْ   ،‘ْجاْ  ْ ْ ْ ةب ْلها م  أْلى لبيبل أ ْأزا ْألبلْا ْعنا عأ وا   ،‘اْك أ الس حأيلأ  ْ سا حأشب ْفْلم ا أبيا

ْن الس حأيلأ  نب مأ تا ْنْقال لْها، ْفْقالبلا  ْوْأااْن ْوحا ْش،  ؟‘ْكْأو هب ْ  مأنا ْاواوأعأ ْوْما ْنْأي  ْقٌّا غبقأْش ْلعب ْما ْنْقٌّ 
ا، ْوْقاْر  ْيشب  ْب ْأْلٌّ  ، ْوْقاْر ْقاْر ْأْحٌّبهبتا  ْأم ا ْأْوا ْفنأولأي أبْصللأي الل يا شب هاْش ْواْل أبفاتأ ل ب الٌّ    ْأْوا ْأصب

أ   لرب ّللا  ا، ْفْواْ  ْل ب إْللأرب السلأْساْ  ْفْ  ْأْنْلو  ب ْأْلٌّ  اْن قبلاإلبتا    ‘ ْيشب  ْأْوا أْعا ، ْفْقاْر  )ْأواإلبتب ال كأ تا  أْلياهأ

 
الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع  سسٌّه من حٌّا   يٌّوا ألي   يٌّ الهٌّل  د لمْي   عسع د، حٌّا  لقت    (1)

4351. 
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ْوْأناقْ  أ  ْااكبتا هللأ  أْلْيا أ  أولأي  ْ ّللا  ْأْما  ْوْهْكا،  قبٌّب،  ْكْكا  ْوْألا ْوأبْصللأي   ، شب ْوأبفاتأ ل ب  ْأصب ْلكأسلأي  ْلعب،  اكبتا 
س إلأي ْفْلياْس مأسلأي( ْب ْعنا  ب    .(1) ْوْأْنْلو  ب السلأْساْ ، ْفْمنا ْلغأ

 ‘ د الإلسازي في القٌّل، وهي من وقائ  النلل االعإلقاك  الإلي  هش  في عهٌّ السحي  4
قار ألل هش ش  د لمي   عسع د  يشْ  عْليسا ل لرب ّللا أ وواجهها  دب عٌّ  وحل س فقٌّ  

وجسإليعأ    ‘ في  فبقأْئ  هأو ما  حإل ى  وجهبعب،  احمش   حإل ى  فْنضْب  الْقٌّلأ  في  وإْلسازيب  ووحنب 
؟ أ  لأْهكا أبل لالب  ليدت؟  و ما هْلْن من هاْا قحْلكبت حيْن ْنسازعلا الش م ا ، فقاْر  )ألأْهكا أبمأشنبتا اب

، عْلمالب عليدت أال  نإْلساْزعلا فيعأ(  .(2) في هكا األمشأ
ا د من وقائ  النلل االعإلقاك  الإلي 5 د  اهش  اكعا  السحل ، و اهش  الشك   وهما د أ ض 

هليقة األور،  يٌّوا ألي  دش الصٌّاق د لمي   عسع د، وهاوإلا  هش   اٌّ  في عهٌّ ال
من أكحش الإلحٌّ ا  الإلي ا إلهب لها الصٌّاق ي فإلع، وقٌّ وصشه   والمؤمسين م ع على 

 المإلسحئين والمشنٌّان، ووقى   كولة ا     عشهت. 

 
الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع  سسٌّه من حٌّا   يٌّوا أوس لن مالن د لمْي   عسع د، هإلاب السكاح،   (1)

 .949ب الإلشغيب في السكاح، حٌّا  لقت   ا

، وقار فيع   2133الحٌّا  أيشجع الإلشمك  في  سسع،  سسٌّه من حٌّا  ألي هش ش  د لمْي   عسع د، حٌّا  لقت    (2)

 حٌّا  حسن. 
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حيغ لن عسب(، وج ب  سأد الهلض في المإلاالها   فقٌّ قٌّ   لى المٌّاسة  6 ر عن  )صب
المإلاا ع، فأيكه عمش لن الهتاب د لمي   عسع د، ومشنع   شاجين السهيب حإلى كمي 

 .(1)  وقاه  لي الوصش  حإلى نيقن من ص ح حالع  لأ ع،  ت
عليلأ لن ألي طالب د لمي   عسهما د   د وفي أوايش ي فة عاماا لن عقاا، وي فة7

لبل  االعإلقاك   صلل  أعسف   وأعٌّ، وهاش  وقائ عس فقٌّ هاوال الٌّعل  الإلي نلعمها  هش النب
س فقٌّ حاور  حيا  لٌّي اليهلك ة، فقار  لبللأ )عحٌّ   لن  وأ اليهلك ( من أيتش صلل النب
 أللهية عليل لن ألى طالب، فسقاه عليع د لمْي   عسع د  لى المٌّائن، ولكن كعل  )الن  

 
لصحيغ أيشجع ا ما  الٌّالمي في  سسع للقي  )ْأا  ْلجب    بْقارب  حٌّا  مشب عمش لن الهتاب د لمي   عسع د (1)

ْي ّللا ب ْعسا لْ  ْ ْب  أْلياعأ عبْمشب ْلمأ ، ْفْألا ْأرب ْعنا مبإْلْاا أعأ الاقبشا اأ اْسْة ْفْوْ ْب ْ سا ْ  الاْمٌّأ يْن عب ْصحأيغ  ْقٌّأ عب ْوْقٌّا أْْعٌّ  ْلعب ْعْشاجأ

أ ْصحأيغ ، ْفْأْيْك عبْمشب عبشاجبلو ا   ، ْفْقاْر  ْمنا ْأوااْل؟ ْقاْر  ْأْوا ْعحاٌّب ّللا  بأ ، ْفْضْشْنعب ْوْقاْر  ْأْوا  الس ها ينأ مأنا نألاْن الاْ ْشاجأ

وبْن، ْقٌّا اْ  سأيْن، ْحسا مأ يْش الامبؤا عب،« ْفْقاْر  ْ ا ْأمأ ن ا ْحإل ى ْكمأْي ْلأا ب ،  ْفْوْ ْب ْلعب ْمشا ساالب  ْعحاٌّب ّللا أ عبْمشب ْهْب ال كأ  هب

ي(.  سن الٌّالمي، المقٌّمة،  اب من هاب القإل  ٌّب فأي ْلأا أ ، وقار  146يا، وهشه الإلست  والإلحٌّي، حٌّا  لقت ْأجأ

 ليماا لن  سال لت    محقق  سن الٌّالمي )حسين  ليت أ ٌّ الٌّالاوي(   لجالع  قا  غيش أوع مسقت س  ا  ا

الٌّالمي   ) سن  الهتاب .  لن  عمش  عا     ،1/252اٌّل:  األولى،  التو ة  الس لك ة،  المنسي،  كال  طو ة 

2000 .)  
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، فساكت )الن  وأ(  محٌّأ الشج ة،  وأ( لت ْنمبال، لب نوٌّك  هللها   ٌّ مقإلب  ي ٌّوا عليل
   .(1) وقار   ا عليًّا لت ْ مبال، ولكسع اهب  لى لنع، و يشج  هما لج  مل ى وهالوا 

ون ٌّ كعل  )الن  وأ( نلالال األحٌّاط والإلنيشا  على الٌّولة ا   مية، فكاوال الحٌّا ا  
  لين المكاهب المهإللقة، األولى للقشد والمكاهب االعإلقاك ة، وما صاححها من  وار فكش 

المقا  عن  ستها  والإلي  ضيق  االعإلقاك ،  لبللأ  النب من صلل  هايش  عن  أ قش  والك  
وحصشها، و دقيسا أا وسظش في أ  هإلاب من هإلب القشد والمقاال  لسظقش  ما  اقي 

 .(2) النليب في هكه الولئية
 المبحث الرابع

 أسبا  الُغُلوِ  اّلعتقادي 

لب الماد     واحٌّ،  ن ليلها  سحب  المهإللقة، ال  مدن  األ  اك  اا   المشهوة،  الم قٌّ  
لإلكلا   الإلأ يش  كلجة  ايإل فها في  المإلٌّايلة م   المإلسلعة  األ واب  نإلضافش جملة من 

 المادلة.

 
 .  174 / 1لاج  الملب والسحب  (1)

اوظش من هإلب القشد ما    مقاال  ا   ميين أللي الحسن األع ش ، والإلسحيع والشك أللي الحسين الملتي،   (2)

والقشد لين القشد للونٌّاك ، والإلوصيش في الٌّان أللي المظقش ا  قشاايسي، والقصب في الملب واألهلا  والسحب  

 واعإلقاكا  فشد المسلمين والماشهين للقهش الشاز ، وغيشها.   اللن حل  األوٌّلسي، والملب والسحب للاهش إلاوي،
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موإلم ة،  أ واب  عٌّ   االعإلقاك   النلل  مادلة  ولا   نقف  أقلر   ما  حق  ونسا  ا على 
هكه الظاهش   لى  حب واحٌّ، وونقب ما  لاهس  ا  ا  والململعية نقإلضي أا ال وسسٌّ  

لبللأ االعإلقاك   اهش  مشهوة، وأ والها مإلٌّايلة.   اهش  النب
 ومن أهم أسبا  الُغُلوِ  اّلعتقادي:  

وفروعه:1 اّلعتقاد  علم  أصول  من  بُثير  الَه   لبللأ   َّ  النب أ واب  أومن  من  وهكا 
لبللأ   ض أنواي الكياوا  الم اصش    االعإلقاك س وييش عاهٌّ على الن ما ووٌّه هايش ا من غب

 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 
والمانش ٌّ ةس فنا من  قشأ هإلب القل  لإلوشك وتوصاف وكقة  وٌّ أا  من الساك  األع ش ة  

أهب السسة د لي ض   وجلههت د أل لا قاعٌّ  نقضي  أا )عٌّ  اللجٌّاا ال اٌّر على عٌّ  
)ال الل  من عٌّ  الٌّليب عٌّ  المٌّللر(، وقٌّ عشح هكه   اللجلك(، وهكلن انققلا على أوع
 القاعٌّ  غيش واحٌّ من أئمإلهت 

ما  فهش الٌّان الشاز  في الم الت   هكه الصقا  الإلى عشفساها وجب ا قشال  قلر ا 
 لها، فأما   وا  الحصش فيها، فلت اٌّر عليع كليب، فلجب الإللقف فيع، وصقا  الو ر،

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

 
   .طو ة مدإلوة الكليا  األزهش ة، لٌّوا  ، نأليل  فهش الٌّان الشاز ،66م الت أصلر الٌّان، صددد (1)
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ْساوي م لق ا على ه مع قائ      حقس فنا ماهية الوال  د ن الي د هكا  و إلا  ع الن الإلألأما
ا غيش م للمة لسا، فكيل  مدن الحدت  قحللع  غيش م للمة لسا، وحقيقة الصقة اللائٌّ  أ ض 

 ! لها، والإلصٌّاق ملقلف على الإلصلل؟ د ن الي د لإللن الصقة، أو عٌّ  قحللع
ى هكه س ألا الٌّليب لت اٌّر  ال علوزعت قل   أوع ال صقة هلل د ن الي د ولا  ما علمساه

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

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

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

ل لا.   و بضأ
 

ا  المتالب ال الية  ،415عشح الم الت اللن الإللمساوي صدد  (1) ، نأليل  ا ما   3/141ولاج  في هكه الولئية أ ض 

،  8/118 ، وعشح الملاقف  1999فهش الٌّان الشاز ، طو ة كال الكإلب ال لمية، ليشو ، التو ة األولى، عا   

وعشح     ، 1998نأليل  السيٌّ الاش ل الوشجاوي، طو ة كال الكإلب ال لمية، ليشو ، التو ة األولى، عا   

طو ة كال الكإلب ال لمية، ليشو ، التو ة األولى، عا     ، نأليل    ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي،3/128قاصٌّ  الم

2001  .  
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قٌّ وو ع ا ما ب الااطحي  على هكه التائقة فقار في  طال اهشه أل واب االلإلٌّاي المبقاضي و 
إْلْقٌّب فيع أوع من أهب ال لت واالجإلهاك   لى الإلقشد   ...أا   إلقٌّ ا وساا في وقسع، أو  ب ا

   . (1) في الٌّان، وهل لت احلغ نلن الٌّلجة، في مب على الن، و  ٌّ لأْ ع لأ  ا وي ْفع ي ف ا 
السحي   اْعةأ   ‘ وهكا الصسف عٌّ  الس  ْب  )ْقحا فقار   الساعة،  اقإلشاب   هلله ع مة على 

ْنْمنب   ، ْو بؤا ْمأينب اب فأيْها األا ، ْو بْهل  ، ْو بْصٌّ دب فأيْها الاْكااأبب دب اكأ اْعة ،  بْكك بب فأيْها الص  سبلْا ْيٌّ   أ
ْو اوأ  قب فأيْها الش  ْوْ ساتأ  ، الاْهائأنب ْقاْر  الس  أيعب    ْضةب،فأيْها  لْر  أ  ْ ا ْل ب ْو اوأْضةب؟  ْوْما الش  قأيْب  

شأ الاْ ام ةأ(    .(2) ْاإْلْكل تب فأي ْأما
والشو وضة هل  الشجب الإلافعب الحقيش،  قإلي في أملل ال امة، و إلكلت  ما ال   لت، وقٌّ  
، و  هلل هكا الصسف  غب   عصشوا هكا لهكا الصسف ممن ال  حسسلا قلال  وال ف   

لبللأ هل هكلن  حب لسلي الهيش وعمل  الاش.    واوب هلوع  حو ا للنب
لاْت ْعنا   قلر عحٌّ   الن مس لك د لمي   عس ع د  )ال ْاْلارب الس ا ب  أْهياشم ْما ْأْيكبوا الا أ

ْشالأهأتا ْهْلكبلا( ، ْوعأ شأهأتا ، ْفنأْاا ْأْيكبوهب ْعنا ْأْصاغأ    .(3)ْأْكالأشأهأتا

 
 . 153/ 2االعإلصا   (1)

، واهش ع يب  7912الحٌّا  أيشجع ا ما  أحمٌّ في مسسٌّه من حٌّا  ألي هش ش  د لمْي   عسع د حٌّا  لقت  (2)

 (  13/291ع. )المسسٌّ األلواؤوف  أا  الحٌّا  حسن  موملي طشق

 .  275الحٌّا  اهشه الحيهقي في المٌّيب  لى السسن الكحشت، حٌّا  لقت  (3)
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فنا االعإلماك على  َّ اّلعتماد على مناهج غريبة ّل تتناسب مع طبيعة اّلعتقاديات:2
المسإلحٌّ ة، أو االوحشاف في فهت السصلش نسحب   ال قلر الموشك ، والمساهب النش وة

د  ن الى  د  اا     الك   عن  اعإلقاك ، وجشأ  غيش م هلك  وال مسحلقة في  لبللأ  غب في 
 وصقانع، وأ هش ماار على نلن الوشأ    

والإلي نحساها وأعلسها هايش من كعا  الحٌّا ة ال شب،   القول بَّ)أنسنة الذات والصفات(:
ستلق في نقش شها من وظش ة )الماب األعلى(، فا وساا  والك  ا  مسهت  ك/حسن حسقي،

اا  مهللقة نحاكي مالها األعلى، وهل الكامب، ونالإلالي نحٌّط عملية   قاف لصقا  
هكا الماب األعلى على الكا  المهللقة، فإلصون صقا  الهالق من علت وقٌّل  وتلاك  

  صقا  ا وساا الك  ا إلشك وحيا  صقا  ل وساا، ونهكا فصقا    هي في اللاق
ر هكه السظش ة من موشك مباب صلل ة وظش ة  لى واق  ململ ، فحٌّااسا  وعيع لكانع، فْحل 
، هل في اللاق  حٌّا  عن ا وساا المإلصف لهكه الصقا   ، وعالتم، ومش ٌّم عن  لع قاكلم

لكاا الن ن حيش ا    ٌّ وعيع لكانع، ولل اكإلقيسا لإلشكاٌّ عوالا  المإلكلمين    عالت ، قاكل  
لل  ونقٌّ  وعلت  والوهب  لى لقي  والمل   ال ول  و إلحلر   ، ، عاجلم عن موإلم م جاهبم

  .( 1) ج لسا هكه الصقا   وساوية
ولألشخاص: 3 للموروثات  األعمى  والتقليد  التعصب  لملل انع    َّ  اإل صب  فالمإلتشف 

الإل صب  وقٌّ  دلا  ومشوق ا،  ا  يشوج  ما  هالقهما،  هب  و  إلحش  الهاصة،  ولمشجقيانع 

 
 ، ك/ حسن حسقي، ف المشهل الاقافي ال شني، ليشو . 2/596لاج  من ال قيٌّ   لى الالل  (1)
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ن صو ا للشأ ، أو لاه  م ين اشاه المإل صب مصٌّل ا للإلاش  ، فيضقي على قللع للو ا  
فب ا، من القٌّا ة، وقٌّ الإللي موإلم بسا لهكا الٌّا  ال ضار، فالإلليسا  أنواي فب ا، وأوصال  

فالإل صب مضاكع  لٌّا   ولل هاا من ه     وه   ل للع،  الكان ال اشملا  قللع 
لبللأ االعإلقاك .   لل لتس ولكا هاا الإل صب للنيش ونقليٌّه من أقلت أ واب النب

لبللأ االعإلقاك س فنا هايش ا  َّ قوة ظهور موجات التفريط اّلعتقادي: 4 وهكا  حب مهت للنب
ة المإلتشفة جا   لك ف بم ألفكال مالها في الإلتشف، لكسها في الوهة من األفكال ال قٌّ 

ئة في الحدت  أا مشنكب الكحيش  ال نضشه هحيشنع هاا لك  ف ب  لبل  المبشاجأ األيشتس فما    غب
لقلر الهلال   دقشه، وقلر الم إلللة  أا القٌّل ة األولى لسقي هاا لك ف ب على الوحش 

لة.  المتلق الك  أعلسع الوحش  لبل  المبْاحلأهة لك  ف ب على نقش   المبْ تلأ  ة، وهكا هاا غب
 قلر الن ألي ال ل الحسقي  فصال هؤال  الكان فشقلا كاسهت، وهاولا عي  ا  قالللا الحٌّعة  
، وأولئن هقشوه، وأولئن غللا في اللعيٌّ حإلى يل ٌّوا   ض   الحٌّعة، أولئن غللا في عليلم

اللعٌّ حإلى وقلا   ض اللعيٌّ، د أعسي  المشجئة د، وأولئن غللا  المؤمسين، وأولئن غللا في  
في الإلسل ع حإلى وقلا الصقا ، وهؤال  غللا في ا  وا  حإلى وق لا في الإلاحيع، وصالوا 

لْا عن األمش الماشوي  شأمب  .(1) احإلٌّعلا من الٌّالئب والمسائب ما ليس  ماشوي، و ب ا

 
يق  أحمٌّ  ، نأليل  صٌّل الٌّان علي لن علي لن محمٌّ لن ألي ال ل الحسقي، نحق542عشح التحاو ة، صدددد  (1)

محمٌّ عاكش، طو ة وزال  الاؤوا ا   مية واألوقاف والٌّعل  وا لعاك، المملكة ال شنية الس لك ة، التو ة  

 هد. 1418األولى، عا  
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النصوص:5 فهم  في  ْرِفي ة  الح  أ واب   ََّّ  الظاهش   من  على  الإلقلق   االعإلقاك   لبللأ  النب
واالقإلصال عليع، وقٌّ ْأك  ا هكه الحشفية المإلتشفة  الو ض  لى اللقلي في نوسيت   د 

 ن الى عن الن علل ا هحيش ا د، وْأك  ا  آيش ن  لى نكقيش المؤمسين  الكولب. 
الخالفية:6 بالمسائ   واّلهتمام  المتشابهات   على  التركيز  لبللأ  ومن    َّ  النب أ واب 

االعإلقاك  الم إلحش  الإلشهيل على  لشاز المإلاا ع من السصلش، وهل الك  ال اإلحين المشاك 
من لقظع، و نش: وتهمار المحْدت من السصلش، وهل  الحيلأن اللامن الكت ال  قإلقش في 

 .(1) لياا م ساه  لى غيشه 
نبْ   في قللنهت ز غ ، والكان  وال عوب أا  دلا انواي المإلاا ع من  ما  النبْ  س فنا ال
ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب  ﴿في قللنهت ز غ  اإلو لا ما ناا ع من    الكإلاب، قار ن الى   

َن َما َتَشابََه ِمْنُه  و ِمْنُه آََيٌت ُُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِْم زَْيٌغ فَ يَ تَِّبعُ 
ُ َوالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقو  َنِة َوابِْتَغاَء ََتِْويِلِه َوَما يَ ْعَلُم ََتِْويَلُه ِإًلَّ اَّللَّ ُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب َِنا ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

واي المإلاالها  هاا  حو ا لو ض األفكال [، فان 7] ر عمشاا  ﴾َوَما َيذَّكَُّر ِإًلَّ ُأوُلو اْْلَْلَبابِ 
 المإلتشفة، ومن الالاهٌّ على الن ما الي 

 
، نأليل  محمٌّ لن علي الالهاوي، طو ة كال 1/90لاج    لعاك القحلر  لي نحقيق الحق من علت األصلر  (1)

  . 1999ى، عا  الكإلاب ال شني، كماق، التو ة األول 
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 لى ما وق لا فيع، لب هل الك  أكت  لى واأنهت    أ د انواي المإلاا ع هل الك  أكت  الهلال 
ها  يٌّوا   لٌّا ة ، فقللإلهت  )ال حدت  ال هلل( هي انواي للمإلاا ع، و تحية في القهتس ولكا لك 

 لمْي   عسع د  قللع  )كلمة حق أل ٌّ لها  اطب(.عليع د 
ب د انواي المإلاا ع هل الك  أوق  غ   الحساللة في المكهب النش ب الك  قشلوه في 
الحقيقة،  د على  ن الى  د  الهحش ة، حي  اكعلا أا هكه ا مافا   الإلة هلل  ا مافا  

 .(1) واكعلا أا هكا هل المشو  عن أئمة السلف الصالن 
وهكا  حب ال  مدن  غقالعس فنا الإلال خ    التآمر المعلن والخفي على األمة اإلسالمية:َّ  7

القٌّ ت والحٌّا  عاهٌّ لٌّول القلت الم اك ة ل     في نأجيب وال اله ف في األصلر، 
طلر  ألوقسهت  ونكلن  ضمسلا  وقسها،  على  األمة  لإلسقست  المإلتشفةس  الكياوا   وكعت 

 ل كألهت قٌّ م ا وحٌّاا ا المد  وطيب المقا ، وهكا ه
فقي أوايش عهٌّ عاماا لن عقاا د لمي   عسع د هاا لٌّعل  )عحٌّ   لن  وأ( أ لأ  
األ ش في  ع ار وال اله ف، و هلل أفكال محإلٌّعة، أ قش  عن نقشد واقإلإلار لين  

 المسلمين. 
ة  ماب  وفي القشا الإلا   عاش وجٌّوا القلت اال إل مال ة نشعى ونإلحسى الحشها  الهٌّام

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

 
، ك/علاك محملك علاك  الت، 582/  2لاج  عقيٌّ  ا ما  نا  الٌّان السودي وملققع من مإلأيش  السل ية والم إلللة    (1)

  . 2016طو ة كال ا ما  الشاز ، القاهش ، التو ة األولى، عا  
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مإلتشفة  هنوكال يإلت السحل ، والقلر  ولاز حللر   في الواش، وغيش الن، فكاوال هكه 
ا، ليسما  الحشها  وغيشها علهة في  هش الموإلم  المسلت، ج لإلع  ضشب   ضع   ض 

 . (1)ملقف المااهٌّ الما ب لسال اله فوقف المسإل مش 
ٌّ  اجإلماعيع   َّ الفقر والحرما :  8 ا د  حب لع  ب ا ومن األ واب الإلي ال  مدن نواهلها د أ ض 

قأ  قٌّ اٌّف  لو ض الققشا  والمحشومين  لى  واقإلصاك ع وهل  الققش والحشماا، فالققش المبٌّا
لبللأ ن حيش ا عن اعإلشامع و للنع    على وم ع االجإلماعي واالقإلصاك ،لهلب متية النب

لبللأ والإلتشف، ال يما أا هكه الكياوا  نشف   ر  لى عضل في  حٌّت هياوا  النب وقٌّ اإلحل 
 د في الظاهشد ع الا  لشاقة. 

عد: ، نلن الظاهش  الم قٌّ    ُو لبللأ فهكه أهت األ واب الإلي نوإلم  م  ا لإلقف ولا   اهش  النب
يا ية واقإلصاك ة واجإلماعية، وتاا ما عملال األ واب الإلي لها أ  اك وقسية وكاسية و 

لبللأ االعإلقاك   هاا للام ا أا   عملها، وأ قش  عن مسحوانها، وأك   لى  هلل ولعة النب
 نكلا لهكه الظاهش  مظاهش نٌّر عليها، ونياا هكا في الموح  الإلالي   

 
 

 
نٌّاك، التو ة ، نأليل  ك/ محسن عحٌّ الحميٌّ، طو ة مدإلوة الم الف،   17د  9لاج   حقيقة الوالية والحهائية، صدد    (1)

واأنها ونتللها، صدد1969األولى، عا    نأليل  ك/ حسن عيسى عحٌّ الظاهش، طو ة  7 ، والقاك اوية،   ،

  ،  1973المتا   األميش ة، التو ة األولى، عا  
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 المبحث الخامس

 مظاهر الُغُلوِ  اّلعتقادي

لبللأ االعإلقاك   مظاهش نٌّر عليع، ومن أهمها  لألانب
واألوهام: 1 األهوا   اتباع  و لجع   َّ  القلب،  في  مشض  سإلاش   االعإلقاك   لبل   النب فنا 

والإلمسن  الهلت،  انواي  مهاو   و قضي  ع  لى  واعإلٌّالع،  فتشنع  عن  فيهشجع  ال قب، 
 األوها س ولكا وشت الن    ميللا  لى أهلائهت، ال  لى وصش  الحق، و ظهش الن عسٌّ 

عسها، و شكووها  الت ن  موي  األكلة الاشعية على ي ف ما اشووع، فإلشاهت   شملا  
 في  حلنها نال  وفي كاللإلها نال  أيشت.

َأفَ َرأَْيَت َمِن اَتَََّذ ِإََلَُه َهَواُه  ﴿ولقٌّ ا  القش ا هكا، وو ى على من انهك  لهع هلاه، قار ن الى   
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ََسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه   ِغَشاَوًة َفَمْن يَ ْهِديِه ِمْن بَ ْعِد اَّللَِّ َأَفََل  َوَأَضلَُّه اَّللَّ

 [.23]الوا ية  ﴾َتذَكَُّرونَ 
و قإلضي انواي الهلت أا احسْي الن   مكاهحهت على أوها   سية مقيقة، ال نصمٌّ أما   
مإلأيش   عسٌّ   ض  الحار  هل  هما  فيها   مت لا  أيوال  على  ولنما   إلمٌّوا  السقٌّ، 

 اب الصقا  ا لهية على أيوال مقيقة، ن لقلا لها ن لق ا   الحساللة الكان اعإلمٌّوا في
  .(1)  صب  لى حٌّ الول 

 
 .18لاج   السيل الصقيب، صددد  (1)
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لبللأ االعإلقاك  الإل صب للشأ ، ومصاكل    َّ البغي على المخالفين:2 من أ هش كالئب النب
الشأ  اآليش، والوني عليع، فالن     إلحشوا أوقسهت مشجقية كاسية، و  تلا ألوقسهت  

ولل   حإلى  االجإلهاك  األجش حق  لين  وهت  موإلهٌّوا،  أوهت  و لعملا  أكوانع،  حبشملا 
   .(1) واألجش ن

وفي غمش  الإل صب  نيب عن الن   أا اله ف في المسائب القشعية واق  ال محالة، 
الإليسيش ولف  الحش ، قار ن الى    َوَلْو َشاَء رَبَُّك ََلََعَل  ﴿لب  ا هكا اله ف من كواعي 

 [، فاله ف في القشوي ي ف نل  ة. 118]هلك ﴾َوًَل يَ َزاُلوَن ُُمَْتِلِفنيَ  النَّاَس أُمًَّة َواِحَدةً 
هإلاب   نسملأع  ال  أحمٌّ   ا ما   لع  فقار  االيإل ف  في  هإلا  ا  صس ف  لج    أا  و شوت 

ال لما  حوة  االيإل ف، ولكن  ملأع هإلاب الس  ة، وقٌّ عاي على األلسسة أا  جماي 
   .(2)ة وا  ةقاط ة، وايإل فهت في القشوي لحم

 قلر ا ما  الااطحي    ا جماعة من السلف الصالن ج للا ايإل ف األمة في القشوي 
مشن ا من مشوب الشحمة، وتاا هاا من جملة الشحمة، ف   مدن أا  دلا صاحوع  

ا من قست أهب الشحمة.   يالج 

 
 أ امة حافي، طو ة مدإلوة ال حيداا.   ، نأليل 27لاج  حشمة النلل في الٌّان، صددد (1)

، ك/ موٌّت عحٌّ النقال ححيب،  ح   حللية  1/50لاج  النلل في الٌّان أو الإلتشف في ميلاا الٌّعل  ا   مية،    (2)

  . 2006، عا  23كلية أصلر الٌّان  القاهش ، المولٌّ األور، ال ٌّك 
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ونياا هلا االيإل ف المكهلل لحمة   ما لو  عن القا ت لن محمٌّ أوع قار  لقٌّ وق    
في ال مب، ال   مب ال امب   مب لجب مسهت  ال لأت    ‘يإل ف أصحاب ل لر     ا

   .(1) أوع في   ة 
ا  االيإل ف في القشوي د  واوب هلوع   ة  د هل من مقإلضيا  حدمة الماشي،  وأ ض 
ا   فنا    د ن الى د حدت  حدمإلع أا نكلا فشوي هكه الملة قاللة   قلر الااطحي أ ض 
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  

   .(2) كوا الكليا  س فلكلن ال  ضش هكا االيإل ف 
الصشاف السل ، و  ظت    فالإل صب حوب  لأْوابأ الشحمة، ونضييق  للس ة، ويشو  عن

الهتب حيسما اٌّعل الإل صب صاحوع  لى الهشو   آلا  ونقسيشا  في غا ة ال وب، ال 
اوالي أا  اك فيها عن هافة اآللا  الم إلحش ، و إلاٌّد  أا من حقع أا  وإلهٌّ، وأوع ال  

 أئمة األمةس فهل لجب وهت لجار.  قب عن
يش ولف  الحش ،  ال أا الن   الإللملا  م  ميا  ملجوا  الإليس  َّ التزام التشدد دائم ا:3

جاوب الإلاٌّك، و شهحلا الص ب، مإلسا ين أو وا ين أا كعل  ا     جا   في أصلها 
يِن ِمْن َحَرجٍ ﴿لشف  الحش ، قار ن الى    [، ومن  ما  وحيسا 78]الحب  ﴾ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِ 

 
 . 149/  2 االعإلصا  (1)

 . 150/  2 االعإلصا  (2)
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ش، وتح ر اليبسش،    ‘ الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل ﴿  قار ن الى ومقلما  عهصيإلع  لف  ا صا
ْْنِيِل َيَُْمُرُهْم ِِبْلَمْعُروِف   اْلُمْنَكِر النَِّبَّ اْْلُمِ يَّ الَِّذي َيَُِدونَُه َمْكُتوًِب ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواْْلِ َهاُهْم َعِن  َويَ ن ْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْْلَْغََلَل الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا  َوَيُِلُّ ََلُُم الطَّيِ َباِت َوَُيَر ُِم   َعَلْيِهُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ
اْلُمْفِلُحونَ  ُهُم  ُأولَِئَك  َمَعُه  أُْنِزَل  الَِّذي  النُّوَر  َوات َّبَ ُعوا  َوَنَصُروُه  َوَعزَّرُوُه  وقٌّ  157]األعشاف  ﴾ِبِه   ،]

يلأش لين أمش ن  ال ايإلال أ سشهما ما لت  دن  او دس هكا على  ل ، فما يب لهع قلال  وف   
شوا وال ن سشوا(.   م ا، هما أكاش من نلجيع األمة وتلعاكهت  لى اليسش قائ     ) سلأ

من مظاهش النلل النلظة والهالوة في الإل امب، وننليب جاوب   َّ الغلظة والخشونة:4
الن  ب  لى األعيا   مسظال أ لك، وجا   م ظت    الإلشهيب على جاوب الإلشغيبس ولكا وظش

السال وأهلالها، وهكه النلظة مهالقة ألصب كعل  السحي   الكت       ‘أحاكااهت عن 
فَِبَما َرْْحٍَة  ﴿لحمة لل المينس ألوع جا  ليلحٌّ، ال ليقشدس ولكا ياطوع   د ن الى د  قللع   

ُهْم َواْستَ ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ  ِلْنت   ِمَن اَّللَِّ  ا َغِليَظ اْلَقْلِب ًَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
ِلنيَ  اْلُمتَ وَكِ  َيُِبُّ   َ اَّللَّ ِإنَّ  اَّللَِّ  َعَلى  فَ تَ وَكَّْل  َعَزْمَت  فَِإَذا  اْْلَْمِر  عمشاا  ﴾ِف  فالنلظة 159] ر   ،]

ا، وال نسإلب ما نسإلوع والهالوة من أمون المسقلأشا ، نسقش ا لقش ب، وال نل ٌّ الو يٌّ  ال   ٌّ 
  .(1) الل تية واللين

 
 .57صددد  ،ل في الٌّان في ميلاا الٌّعل لاج   النل (1)
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  و ل  الظن  اآليش ن، والإلشهيل على السلحيا  كوا ا  واليا ، َّ سو  الظن باَلخرين5
وتيقا  الحسسا  ونحقيشها، وتلشاز السيئا  ونضهيمها، هب هكا من عيت الن  ، فهت ال  

 الم اااش، لب  قإلالا عن ال يلب و إلصيٌّوا األيتا .الإلمسلا لآليش ن 
ونا مافة  لى هلا  ل   ن الن    السا  جش مة كاسية، هل د هكلن د جهب مسهت  قن  

 الإل امب م  السا ، فللحيا  طش قإلاا   
ا ، وال لك  1 د طش قة قائمة على لؤ ة األيتا  ال  ص حها، لب ال إلن لها  ادب هٌّ 

 نٌّوا مسا وة. ليها  مسا وة و 
 د طش قة أيشت نسظش  لى األملل   ين الشما، ونوح  عن المحا ن   هالها.  2

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 

واالنها  مإلأور   السقٌّ  واا:  مبْ تلب،  وهكا  مي،  ْجها فهكا  قائمة .والإلوش ن،  ..  لى  يش 
 االنهاما  المحقل ة الإلي نلال لها هالش ا عن هالش. 

ن الى  قللع  لكلن  مهالقين  للسقس  نلهية  على  الظن  النيش  تُ زَكُّوا  ﴿  و ستل   ل   َفََل 
ا هلع  االعإلٌّاك اللائٌّ  السقس واالزكلا  [، وأصب هك 32]السوت﴾أَنْ ُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَِن ات ََّقى

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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لنلل  ومن أعس  المظاهش المشنوتة  ا  :(1) َّ تكفير المخالف أو اتهامه بالفسق واّلبتداع6
ر  ل  الظن أو السب والاإلت  لى لميم  هي  اهش  الإلكقيش، فنا الحلية ن ظت حيسما اإلحل 
 الكقش اإلشنب عليع ا إلواحة المار والٌّ  وا إلح ر الحشما ، وعظيمة الإلكقيش، الإلي وق  

 ‘فيها الهلال  قٌّ م ا، فهت أور من نحسلا نكقيش المسلمين، ونحققال فيهت وحل  ب السحي  
شبقب  ي ةأ()ْ ما ْن الش مأ تب مأ ها انأ ْهْما ْ ماشبدب الس  ْن الٌّلأ   .(2) لْا مأ

 المبحث السادس 

 سب  مواجهة الُغُلوِ  اّلعتقادي

لبل  االعإلقاك  د هما مش  د مادلة لها أ والها و  الها السيئةس ولكا هاا اللٌّ من ملاجهإلها،  النب
المؤ سا    الملاجهة ال نق  على عانق  لها األفشاك، لب هي وهكه  وحٌّها، وال  سإلقب 

نإلكامب فيها الوهلك، ونإللحٌّ فيها القلت للقضا  على هكه المادلة الهتيش ،  ملاجهة 
 ومن يتلا  هكه الملاجهة ما الي  

 
نساولال قضية الإلكقيش نقصي   في  ح  مسإلقب   سلاا )مقهل  الكقش ويتلل  الإلكقيش(، وقٌّ قٌّمال هكا الوح    (1)

   .للمشهل ال المي للشصٌّ والقإللت ا ليدإلشووية

 عسع د، هإلاب المناز ، الحٌّا  أيشجع الوهال  في صحيحع،  سسٌّه من حٌّا  ألى   يٌّ الهٌّل  د لمْي    (2)

 . 6449 اب     عليلأ لن ألي طالب ويالٌّ لن اللليٌّ  لى اليمن قحب حوة اللكاي، حٌّا  لقت 
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لبللأ االعإلقاك  الشئيس َّ التزام منهج الوسطية واّلعتدال في اّلعتقاد:  1 فناا هاا  حب النب
شفي السقيض  هاوال محالنة نلن ال قائٌّ المإلتشفة  نعاعة هل الإل صب والميب  لى أحٌّ ط

المسهب ال قٌّ  المإلست  االعإلٌّار والل تية، وهل مسهب أهب السسة من الساك  األع ش ة  
ا و ت ا لين مسهوين  والمانش ٌّ ة س فنا المإلأمب في مسهب أهب السسة ال قٌّ   وٌّه مسهو 

 غا ة في ا فشاف والإلقش    
 و   لي ال قب، واعإلمٌّ عليع في هب عي ، وانهكه  حي   لقهت هب عي    ماو ا   أولهما:

ا لع،  من أنواعع  قٌّل  ال قب علي  كال: هب عي ، ونواوب ال قب وقف الس  م ضٌّ 
لكن  اا ن الض الس  م  مقشلا  ال قلر الصحيحة  ابشك  الس   ا هاا  سي ا، وتا  

يع السظش ال قلي الصحين، وهكا هل مسهب الم إلللة، كاا قتقي ا  اؤور ليإلقق م  ما أك   ل
 .(1)ومن اكعى السيش على مسهوهت من كعا  الإلسل ش والحٌّا ة 

، وحمللا السصلش علي  لاهشهاس   ثانيهما:  من أصحا ع  الس  الاشعي   ماو ا هام  
لس  ولكا فقٌّ لفض هؤال  المسهب ال قلي متلق ا   ماو ا مسهت  أا ال قب ال كول لع م  ا

 ال الإللقي والقحلر، وقٌّ أكاهت مكهحهت هكا  لي الإلاحيع والإلوسيت د ن الي   عن الن علل ا  

 
ونيالا       ، نأليل  محمٌّ ألل زهش ، طو ة كال القكش ال شني، القاهش ،123لاج    نال خ المكاهب ا   مية، صدد  (1)

 ،  1985، طو ة كال اللحٌّ ، ا مالا ، التو ة األولى، عا   ، نأليل  ك/ محمٌّ عمال 43القكش ا   مي صدد

، نأليل  موملعة من المؤلقين، طو ة مدإلوة مؤمن قش ش،  195وقشا ا  م اصش  في الس  القش وي، صدد

   .  2008 ليشو ، التو ة األولى، عا 
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ا في هياوا  نإلحساه، ونؤمن  ع،  كحيش ا د، وفي ال صش الحامش ما الار هكا القكش ملجلك 
ا، و اإلٌّ علي المهالقين، وال اإلللي عن نكقيشهت  .(1) ون ضهت   ي  في األلض فساك 

هكان المكهحين المإلقاللين  هش مكهب أهب السسة الك  هاا مكهو ا و ت ا لين  وفي  ب 
هؤال  وأولئن، وفيع  هش الإلآيي لين الس  وال قب، وهما في الحقيقة مإلققاا ال  هإللقااس 

 .(2) فال قب هالوصش السليت، والس  هالامس، وال غسى ألحٌّهما عن اآليش
لة نقصي   في وقٌّ نولال و تية مسهب أهب السسة ال قٌّ  م ن ي ر وماا  هايش ، مقص 

 مصسقا  أهب السسة الك مية، ومن الن  
د صقا    د ن الى دس فلت اسقها أهب السسة هما ف لال الم تلة، وما قاللا  مما لإلها 1

لصقا  المهللقين هما ف لال الماحهة والموسمة، وتوما أ حإللها هلل د ن الى د على مشاكه، 
 .(3) [11]الاللت  ﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿، وفي  طال‘وعلى مشاك ل للع 

د لؤ ة   د ن الى دس فلت اسقها أهب السسة هما ف لال الم إلللة، ولت  قلللا  مما لإلها لشؤ ة  2
 المحٌّ ا ، لب قاللا  أا   د ن الى د ابشت، ولكن ل  هيل. 

 
ل ش ، طو ة المدإلوة األزهش ة ، نأليل  نقي الٌّان السودي، نحقيق  محمٌّ زاهٌّ الك22لاج   السيل الصقيب، صددد  (1)

، 25، والصلاعق ا لهية في الشك علي اللهالية، صددد199وصدد  177للإلشاط، ونال خ المكاهب ا   مية صدد

  ليماا لن عحٌّ اللهاب السوٌّ  )عقيق محمٌّ لن عحٌّ اللهاب(، طو ة كال ا وساا  القاهش ، لٌّوا.  نأليل 

 . 168، ونيالا  القكش ا   مي صدد 159لاج    لؤ ة    مية صدد  (2)

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

 هلل يلق ا، ولل حٌّ هسو ا وايإليال ا.
د مشنكب الكحيش ، نل   أهب السسة في حدمع لين المشجئة القائلين  أا الكحيش  ال نضشه  4

، وأمشه  لى لنع،  ا عا   متلق ا، ونين الهلال  القائلين  دقشه، فقاللا  أوع مؤمن عاشم
 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 ماحي ا وماحق ا  
لبللأ ال قٌّ ، ومن الن    للنب

فلت  دن مسهب أهب السسة ال قٌّ ، الك  عشحع أَّ أنه امتداد لمنهج السلف الصالح:   
ا ماماا  ألل الحسن األع ش ، وألل مسصلل المانش ٌّ ، وأصحالهما عقيٌّ  محإلٌّعة  وني سع  

مهإلشعة، وتوما هي نشجمة لما هاا عليع  لف األمةس فنا هؤال  األئمة لت احٌّعلا لأ  ا، 
ولت اؤ سلا مكهو ا مهإلشع ا، وتوما أيكوا المكاهب المشو ة عن السلف، وكاف لا عسها، 

وأقلاها، فصال المسإلسب  ليهت  بسمى أع ش  ا ومانش ٌّ  ا لهكا    وكعملها  أومن الحشاهين
 االعإلوال. 

فكب ما ف لع عيخ أهب السسة، ألل الحسن األع ش  وتما  الهٌّت، ألل مسصلل المانش ٌّ ، 
وأصحالهما هل صياغة مسهب عقٌّ ، ابساْصش فيع القش ا الكش ت والسسة المتهش  لٌّالال  
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ب أا وصلش اللحي نسسوت م  ال قب الهال  المإلوشك ال قلر، ونكلن اإلحين لكب ا  عق
 .(1) عن الهلت والإل صب، المإلحلي  الحياك والململعية

ْلتا أا ه   من ا ماميان  ألي الحسن األع ش ، وألي مسصلل  نأيٌّأ    ولايب ا  قلر ا ما  الل 
السلف، مسام ا  المانبشأ ٌّ ، لت احٌّعا لأ  ا، ولت  اإلقا مكهو ا، وتوما هما مقشلاا لمكهب  

 .(2) عما هاا عليع أصحاب ل لر  ، فصال المقإلٌّ  لهما  سمى أع ش  ا ومانش ٌّ  ا  
لقٌّ اعإلمب مسهب أهب   َّ اشتمال منهج أه  السنة على عالج َلثارالُغُلوِ  اّلعتقادي:   

لبللأ االعإلقاك ، ومسها    السسة في ال قيٌّ  على ع   لآل ال السيئة للنب
فقٌّ وم ال عقيٌّ  أهب السسة ح   لقضية الإلكقيش قٌّ م ا وحٌّاا ا من ي ر   قضية التكفير:

الإلأكيٌّ على أا اله ف اللاق  لين المسلمين ال اسلي عسهت وصف ا    ، وال اؤك  
 لهت  لى نقسيق، أو نكقيش، أو نحٌّ  .  

 
،  قلت ا ما  األكحش عيخ األزهش، أ.ك/ أحمٌّ محمٌّ التيب، 11لاج   مقاال  في الإلوٌّاٌّ )طلي ة الكإلاب(، صدد  (1)

   طو ة األزهش الاش ل.

نأليل  السيٌّ محمٌّ لن محمٌّ الحسيسي، اللنيٌّ ، طو ة   ،2/7 حيا  علل  الٌّان   نحاف الساك  المإلقين  اشح   (2)

  .  1994مؤ سة الإلال خ ال شني، ليشو ، لحساا، عا  
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ب  قلر ا ما  األع ش  في مقاال  ا   ميين   ايإللف السا    ٌّ وحيهت في أعيا  مل 
ا، ونحشأ   ضهت من   ض، فصالوا فشق ا مإلوااسين، وأحلا  ا مإلاإلإلين،  فيها   ضهت   ض 

 .(1)  ال أا ا      وم هت، و اإلمب عليهت 
و حين الإلقي السودي يتلل  الإلكقيشس والن لما اإلشنب عليع من ا إلواحة الٌّ  والمار،   

ا جام  ا  قلر فيع   اعلت أا هب من ياف   د عل وجب د   وفي هكا السياد  قٌّ  لسا وص 
ا إل ظت القلر  الإلكقيش لمن  قلر ال  لع  ال  ، محمٌّ ل لر  س  ا الإلكقيش أمش هائب 

ا   يسع  فكأوع أيحش أا عاقحإلع في اآليش  الهللك في عظيت الهتشس   ألا من هق ش عهص 
السال ألٌّ اآللٌّان، وأوع في الٌّويا مواح الٌّ  والمار، ال  بْمك نب من وكاح مسلمة، وال  وش  
عليع أحدا  المسلمين، ال في حيانع، وال   ٌّ ممانع، والهتأ في نش: ألف هافش أهلا  

 .(2) ن ك  مسلت  من الهتأ في  قن محومة م

 
، نأليل  ا ما  ألي الحسن األع ش ، نحقيق  محمٌّ محيي الٌّان 1/34مقاال  ا   ميين، وايإل ف المبْصللمين  (1)

  .1950القاهش ، التو ة األولى، عا   عحٌّ الحميٌّ، مدإلوة السهضة المصش ة، 

، نأليل  ا ما  عحٌّ اللهاب الا شاوي، طو ة المدإلوة الا حية  مصش،  1/11للاقن األولال في طوقا  األييال    (2)

  لٌّوا.
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ْش  ، ْفْهل لا    ، ْفنأاا ْهاْا ْلعب ْمها إلبتا إْلْت ا يْن ْما ا ا لأمأ وْك ْعنأ الامبسا ٌّب ْل بوا الاحب وفي الحٌّا   )اكا
ْئ في ال قلنة( تأ ، ْيياش  مأنا ْأاا  بها لأ ْئ فأي الاْ قا تأ ْماْ  ْأاا  بها  .(1) ْ حأيْلعب، ْفنأا  ا اأ

ية قٌّ م ا وحٌّاا ا وجٌّ  ح   مقس  ا لها في فقضية الإلكقيش الإلي عاوال مسها األمة ا   م 
 .(2)  ب عقيٌّ  أهب السسة، ووق   جماعهت على عٌّ  نكقيش أحٌّم من أهب القحلة

القشد  م   السسة  أهب  أئمة  الإلكقيش  لن  يتلل   من  واوت ق ا  القاعٌّ ،  لهكه  ونتحيق ا 
فيها وق لا  الإلي  األيتا   لحياا  فيع  الإللملا  ا  لعيٌّ  مسلك ا  عليهت  ا   مية  ولكوا   ،
 .(3)  ململعية وتوصاف، ونهكا لت  هشجلا نلن القشد عن جماعة المسلمين

 
الحٌّا   أيشجع الإلشمك  في  سسع،  سسٌّه من حٌّا  أ  المؤمسين السيٌّ  عائاة د لمْي   عسها د أللاب الحٌّوك،   (1)

 . 1424ما جا  في كل  الحٌّوك، حٌّا  لقت   اب

 .717لاج  عشح م الت أصلر الٌّان، صددد  (2)

، نأليل  محمٌّ  كاش ماساا، ) ح  ممن 3/338لاج  وحل نل يل فكش ا ما  األع ش  في حيانسا الم اصش     (3)

ما  ألل الحسن   (،   سلاا  ا  2010أعمار الملإلقي ال المي الهامس لشا تة يش وي األزهش الاش ل، عا   

القاهش ،   ال شني،  القٌّ   السسة والوماعة،  وحل و تية    مية جام ة ، طو ة كال  األع ش ،  ما  أهب 

  . 2014التو ة األولى، عا  
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و مدسسا في ال صش الحامش اال إلقاك  من هكا المسهب الشعيٌّ في الحٌّ من  اهش  الإلكقيش 
ولت اإلللي الموازف لها    ،الإلي طالال والها هب مهالف، وجازف لها هب من هب وكب 

 صإلهت  الكقش والقسق. من لمي عامة المسلمين ويا
هكلن مادلة ال  قة لين ا  ماا وال مب، والإلي من    قضية العالقة بين اإليما  والعم :

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 نمام ا، وقاللا  أا  

هما ال نسق  م    ش م  ا  ماا م صية، نال: ال مب مؤمن هامب ا  مااس ألوع ال نض
 الكقش طاعة.  

المإلقاللين وقف األع ش ة ملقق ا و ت ا، وقشلوا أا ا  ماا هل   ونين هكان المكهحين 
نصٌّاق القلب فيما علت موي  السحي  ع  جماال  فيما جا  موم   ونقصي   فيما جا  

، وم سى الإلصٌّاق هل  االعإلقاك الواز  المتالق    .لللاق  الساعئ عن كليبمقصدد  
فا  ماا في حقيقإلع نصٌّاق قلحي، وهكا الإلصٌّاق اللٌّ أا  دلا نصٌّ ق ا جازم ا واص   
ا على أكلة ولل   لى كلجة اليقين، وأا  دلا متا ق ا لللاق ، هكلن اللٌّ أا  دلا مؤ س 
الإلصٌّاق  وهكا  ال لت،  وأهب  المإلهصصين  حق  في  الإلقصيلي  ال لت  و بسٌّب   جمالية، 
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ملصلف لهكه الصقا  اامش  قشال ا قللي ا، وعم    الولالح، وهما من  مشا  ا  ماا  ال
 .(1) ومن عشوف همالع، فهسا: فشد  لين ا  ماا الصحين وا  ماا الكامب

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

الوحش ة ا وساا   وقيض  فو لال  الوحش ة والم إلللة على طشفي  المادلة هب  من  هكه 
مسيش ا متلق ا، ليس لع هسب في أف الع، وليس لع ايإليال في عي  مما  وش  عليع، 

 .(2) وهب ما اسسب  ليع من أف الع فهل على جهة المواز

ساا مهيش ا متلق ا، يالق ا ألف ار وقسع  قٌّل  أوكعها   فيعس والن ليسما ج ب الم إلللة ا و
              .(3) حإلى نسلت قاعٌّ  الإلكليل، ومن ْ ت  نإلحقق عٌّالة الولا 

ونين هكان التشفين المإلقاللين  نل   ا ما  األع ش  من ي ر وظش ة الكسب، والإلي 
قيب  أص ب من هسب األع ش ،  كاوال مضشن ا لألماار في الص لنة والنملض، حإلى

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

  حيا  الكإلب ال شنية، القاهش ، لٌّوا. محمٌّ الحلل، طو ة كال 

 .221والقشد لين القشد للونٌّاك  صدد ،1/87لاج    الملب والسحب للاهش إلاوي   (2)

 .323لاج    عشح األصلر الهمسة صدد  (3)
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وسوة الق ب  لى   يلق ا وتلٌّاع ا،   ونسإلهي هكه السظش ة والإلقسيشا  الإلى قيلال حللها  لى 
 .(1) ووسحإلع  لى ا وساا هسو ا واكإلسا  ا 

من  ليا  ملاجهة النلل في الٌّان  ال مب   َّ العم  على نشر المنهج العقدي الوسطي:2
 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 لأ  هكه المؤ سا   
األزهش الاش ل  دب الهيئا  الإلا  ة لع، فنا لألزهش الاش ل كول ال اسكش في  عاعة 

جهة النلل االعإلقاك ، والن من ي ر نحسيع لمسهب أهب السسة، والك   ب ٌّ  الل تية، وملا
ا لما هاا عليع السلف الصالن، وهكا من ي ر السإلا  ال لمي اللفيش أللسا  األزهش  امإلٌّاك 
ا لإلصحين المقاهيت، ولاشح حقائق   الاش ل عحش ال صلل، والك   ب ٌّ  اسحلع ا صافي ا في ام 

 الٌّان الاالإلة. 
د نمدين علما  ال قيٌّ   األزهش الاش ل ونسائش المؤ سا  الل تية من القيا  للاجحهت  ب  

في الٌّعل   لى  ، وفإلن السحب لكلمإلهت لإلصب  لى جماهيش السا ، والن من ي ر 
قسلا   ع مية  قل   وت واك  ال امة،  والمحامشا   والسٌّوا   المؤنمشا   وعقٌّ  المسالش، 

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

 
 .270لاج  عقيٌّ  ا ما  السودي وملققع من مإلأيش  السل ية والم إلللة صدد (1)
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  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. 
عإلقاك   االنواه  لى مساهب  من أهت و ائب ع   النلل اال  َّ تن ية مناهج التعليم:3

الإل ليت ونسقيإلها من المنالتا  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، 

المقٌّ ا ، والإلأكب   و إلصب لكلن الإلشنية ا  ماوية على مسهب القش ا والسسة، وعلى احإلشا 
 س  حي  نألى األجيار الساعئة هب يشو  أو غلل. ‘م  ل لر   

ُجُه دعاة الغلو العقدي:  4 وِ  فنا الو ٌّ عن أصحاب القكش َّ التصدي الدائم لك  ما ُير 
ليس ح ًّ  المإلتشف  أفكالهت  الإلي هي   ال قٌّ   ال     مساقاة  اإلت  وتوما  ا،  أو ع ج 

 ا المحاول من او  ال لت والوصيش . أحسن، وال لٌّ  أا  دل 
ولسا في  لقسا قٌّو ، فلما يشجال الهلال  على  يٌّوا عليلأ لن ألي طالب د لمْي    

عسع د أل ب  ليهت عحٌّ   الن عوا  د لمْي   عسهما د فساقاهت لهٌّو ، وأنى على 
ى لحاب الوماعة  حبْووهت، وهاا من وإليوة الن  أا اقإلس   د مع ألقاا مسهت، ولج لا  ل

 . (1) ا   مية

 
 . 7386حٌّا  مساقاة الن عوا  للهلال  في مسإلٌّلهع لشقت   اهش الحاكت (1)
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وفي ال صش الحامش  بضاف لصلل الإلصٌّ  للنلل االعإلقاك   الإلصٌّ  ا ليدإلشووي  
 لما نشوجع الن   من عحها  عحش مسصانهت ا ليدإلشووية. 

ا للشصٌّ   ولألزهش الاش ل اليٌّ ال ليا في هكا الوابس فقٌّ أقا  مشهل ا عالمي ا مإلهصص 
ا ليدإلشووي للقكش المهالف، والإلصٌّ  لع، هكا  واوب وحٌّا  الشك ا ليدإلشووي على 
القكش المإلتشف، والإلي نب ٌّ  جل  ا مهم ا من مؤ سة األزهش الاش ل، وهب الهيئا  الإلي 

  املها. 
ا  من أهت و ائب ملاجهة لى المصادر الصافية لتلقي العقائد وأدلتها:  َّ العودة إ4 أ ض 

النلل االعإلقاك   ال لك   لى القش ا الكش ت، والسسة المتهش ، وتجماي األمة، والحشاهين  
ال قلية، وهكه هي اليسالي  الصافية، الإلي وإللقى عسها عقائٌّوا  أكلإلها اليقيسيةس فنا االعإلماك 

ٌّ ة وأيشت غيش م صلمة نؤك   ا وساا  لى االوحشاف ال قٌّ ، فنما على مساهب مسإلح
فأي.  أا اسوشف في نيال الإلقش   الحٌّا ي، أو اسح    لى هاو ة ا فشاف الدْحشا

فنا الإلتشف االعإلقاك  ال  قاْلبب  مالع، وتال هاا نتشف ا َّ مَانبة التعصب والعنف:  5
اساق الم تلة  ما  ن تيب  فنا ملاجهة  الإلاحيع وغلل اس  اللقلي في مهاو   ضع  كت  لى 

والإلوسيت، وملاجهة الاي ة لنلل الهلال  في الت ن على عليلم د لمْي   عسع د أكت 
 لو ضهت  لى ن ظيمع ولف ع  لى مقا  السحل .

الدائمة:  6 التوعية  وملاال   َّ  المسإلمش ،  الإللعية  االعإلقاك    النلل  ع    طشد  من 
والكإلي  و  اله  الموإلم   المحامشا ،  ال قٌّ   النلل  يتش  نكاف  الإلي  والحشامب  وا ، 
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من   هسلي  الل تي   الواوب  ونحشز  ال قٌّ ة،  القضا ا  في  النلل  ملاطن  وناشح  السيئة، 
 مساهضة الإلتشف القكش . 

الحقاظ على كللها،   نوسي  هإلب أهب السسة م   ال مب على  لكلن  مشول   و إلصب 
الٌّولا  ال لمية لاشحها للسا  من قحب   ونقٌّ مها للموإلم   صلل  نسا وع، وهكلن عقٌّ 

 علما  مإلهصصين قاكل ن على نلصيب الم للمة والإلقاعب م  الومهلل. 
 النلل أمش نإلكامب فيع الوهلك، ونإل حٌّ فيع عٌّ  جها     وشت أا ملاجهة وهُذا:

فحٌّا ة  الموإلم  الك  اؤمن  أا كاسع هل ا     الل تي الك  اشفض هب أعدار  -1
النلل والإلتشف، ومن هسا  دلا اللعي الموإلم ي أور المسالكان للنلل االعإلقاك ، وفي 

 طلي ة الشافضين لع، ولمن كعا  ليع.  
ٌّار، و شاعى أا د و أني كول الإلشنية من قحب أوليا  األملل في نشنية الساعئة على االعإل2

، ونوسب لنة اال إل    والنلظة. سبللأ    نكلا لنة الإللجيع هي لنة الحب
 ت  أني كول ال لما  الكان  قلملا  أعظت مهمة في ملاجهة يتش النلل االعإلقاك    -3

  نعاعة ولل ال قيٌّ  الل تية، ونحٌّاٌّ     الإل صب والوهب.
فة وحل  وهكلن ال وسسى كول المؤ سا  الحدلمية الٌّاس  - 4 ية وا ع مية في نلجيع الٌّ 

االعإلٌّار االعإلقاك  ومواووة النلل، وعلى لأ  هكه المؤ سا   أني األزهش الاش ل 
 لشجالع وعلمائع، والك  ما لشح مسحش ا لإل ليت و تية الٌّان ووحك النلل والإلتشف. 
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 مدن الحٌّ    ونهكه الملاجهة المإلكاملة، الإلي نإلكانف فيها الوهلك، ونإلحٌّ فيها المؤ سا  
االعإلقاك ، لب والقضا  عليع متلق ا، ف   دلا لع وجلك  ال من ي ر   من يتلل  النلل 

وأ لها  .(1) حاال  فشك ة، ال نادب يتش ا، وال  بقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   .لاج  النلل، األ واب وال   ، واصش عحٌّ الكش ت ال قب،  ح  مسالل على ملق  وزال  األوقاف الس لك ة (1)
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 خاتمة البحث 

أهت      ٌّ هكه الٌّلا ة الملجل  لمادلة النلل االعإلقاك   تيب لي أا أيإلإلمها لإلسويب
  الٌّلا ة ونلصيانهاوإلائب هكه 

: النتائج:  أوّل 
نقإلصش على كان م ين، أو على أمة 1 لت  النلل االعإلقاك  مادلة عامة، عالمية،  د 

  يسها، فمسك وجلك ا وساا على األلض وجٌّ المسهب االعإلقاك  الم إلٌّر المسضو ، هما 
حب المإلتشفة، المائلة  ما   لى ا فشاف، أو  لى الإلقش    .  وجٌّ   واووع الس 

د ا     كان   يض  ماحة و سش اس ولكا فهل  تحي إلع  ألى الإلاٌّك والإل لم ال، و لقي 2
 كب ما فيع غلل،  لا   هاا  ا فشاف أ   الإلقش  . 

د لقٌّ وم  ا     من ي ر القش ا الكش ت، والسسة المتهش ، وحيا  الصحا ة والإلا  ين  3
الٌّعل   لى ال ٌّر والل تية، وقٌّ حشش المسهب األماب في محالنة النلل االعإلقاك ، و 

   .أعٌّ الحشش على محق النلل ال قٌّ  واقإل ي لكلنع ‘السحي الكش ت 
د النلل االعإلقاك   اهش  قامية على القشك، مٌّمش  للموإلم ، محٌّك  للتاقا  والوهلكس 4

والإلشهيل حي   وها نلقٌّ وال اله ف والقشقة، ونؤك   لى صشف السا  عن المهما ،  
 حلر فشوي ال طائب نحإلها غالو ا م  نضيي  األصلر وتهمالها.

د  وب الإلسو ع  لى القشد اللامن لين الإلمسن اللاعي المإل قب  ال قيٌّ  الصحيحة ونين  5
 المساهب ال قٌّ ة المإلتشفة.  
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د نقف ولا   اهش  النلل االعإلقاك  أ واب  ن لك  لى الوهب أو الإل صب، أو االوسياد 6
ملجا  الإلتشف المإللالية، وقٌّ  دلا من أ وا ع ما   لك  لى الظشوف االجإلماعية،   ولا 

 كالققش والحشماا.  
د ن ٌّ  اهش  النلل في الٌّان مستلق ا أليتش م اور الهٌّ  الإلي نهٌّك  قا  األمة قل ة  7

 فإلية، مشهلنة الواوب، ومسها   اهش  الإلكقيش، الإلي نقضي  لى الإلسازي واالقإلإلار.  
 

 ا: التوصيات:ثاني  
 السيئة نلصي الٌّلا ة  ما الي   وآل ال النلل ال قٌّ  
د نلجيع الوهلك  لى ملاجهة النلل االعإلقاك ، م  مشول  ميا  هب األطشاف الم سية  1

 كالمؤ سا  الش مية، والموإلم ، واأل ش ، والقشك  ما  وب عليها لملاجهإلع.  
 ا ع   والساش المهإللقة.  د القيا  لساش المسهب ال قٌّ  الل تي عحش و ائب2
د  فساح مساحة أو   في ا ع   المشئي والمسملي والمقشو  أما  ال لما  المإلميل ن، 3

االعإلقاك ،  النلل  ملجا   لمقاومة  والمٌّل نين  ع ميًّاس  ال قيٌّ ،  في  المإلهصصين 
 والإلصٌّ  لاحها  المإلتشفين. 

مشئية،   وإلم  من ملاك  قافية مدإللنة هاوال د نق يب الشقا ة الٌّاسية على هب ما  بْصٌّ ل للم4
  .أ  مسملعة، أ  مقشو  

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

د كلا ة  اهش  النلل االعإلقاك  ا ليدإلشووي، و حب ملاجهإلها في  ح  أكاك مي، أو  7
 ل الة علمية. 
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 مصادر ومراجع البحث: 
الايخ/على محقلظ، طو ة مدإلوة ا  ماا، القاهش ، د ا لٌّاي في مضال االلإلٌّاي، نأليل   1

  .2011التو ة األولى، عا   
نأليل  السيٌّ محمٌّ لن   د  نحاف الساك  المإلقين  اشح  حيا  علل  الٌّان،2

محمٌّ الحسيسي، اللنيٌّ ، طو ة مؤ سة الإلال خ ال شني، ليشو ، لحساا، عا  
1994 .  

لكش ت، نأليل  ألي الس لك محمٌّ لن محمٌّ د  لعاك ال قب السليت  لى ملا ا القش اا ا3
 ال ماك ، طو ة كال  حيا  الإلشاط ال شني، ليشو ، لٌّوا.

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

1999  . 
لى اليسش الحلكو ، نحقيق  هاول ليإلش ليسس، طو ة المدإلوة  د أصلر الٌّان، نأليل  أ5

  .2003األزهش ة للإلشاط، التو ة األولى، عا   
د  صائش او  الإلمييل في لتائف الكإلاب ال ل ل، نأليل  موٌّ الٌّان، محمٌّ لن   قلب 6

للائلا   األعلى  المولس  طو ة  السوال،  علي  محمٌّ  نحقيق   القيشوز  اك ، 
  . 2015   ا   مية، طو ة عا

 د الحهائية، و ائب وغا ا ، ك/ طع الٌّ لقي ححياي، طو ة جام ة األزهش.  7
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د نأو    أهب السسة، نأليل  ألي مسصلل المانش ٌّ ، نحقيق  فاطمة ال ف الهيمي، 8
  .2004مؤ سة الش الة واعشوا، ليشو ، التو ة األولى، عا  

، طو ة كال القكش ال شني، القاهش ، د نال خ المكاهب ا   مية، نأليل  محمٌّ ألل زهش 9
 لٌّوا.

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

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

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

د نيالا  القكش ا   مي، نأليل  كهإللل/ محمٌّ عمال ، طو ة كال اللحٌّ ، ا مالا ، 13
  . 1985التو ة األولى، عا   

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

 د حشمة النلل في الٌّان، أ امة حافي، طو ة مدإلوة ال حيداا.  15
 د حقيقة الحهائية، نأليل  كهإللل/ محسن عحٌّ الحميٌّ، ف المدإلب ا   مي، ليشو .16
د  سن الٌّالمي، نحقيق  حسين  ليت أ ٌّ الٌّالاوي، طو ة كال المنسي للساش والإللز  ، 17

  .2000عا    المملكة ال شنية الس لك ة، التو ة األولى،
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د السيل الصقيب في الشك على الن زفيب، نأليل  نقي الٌّان السودي، نحقيق  محمٌّ 18
 . زاهٌّ الكل ش ، طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط 

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

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

 هد.1418وا لعاك، المملكة ال شنية الس لك ة، التو ة األولى، عا  
ْساوأي، نحقيق  ك/علاك محملك  د عشح م الت أصلر الٌّان، نأليل  عشف ا21 لٌّان لن الإلألأما

  . 2011علاك  الت، طو ة المدإلوة األزهش ة للإلشاط، التو ة األولى، عا  
نأليل    ٌّ الٌّان الإلقإلازاوي، طو ة كال الكإلب ال لمية، ليشو ،   د عشح المقاصٌّ،22

  . 2001التو ة األولى، عا   
ٌّ الاش ل الوشجاوي، طو ة كال الكإلب د عشح الملاقف في علت الك  ، نأليل  السي23

  .1998ال لمية، ليشو ، التو ة األولى، عا   
 ليماا لن عحٌّ اللهاب السوٌّ ،   د الصلاعق ا لهية في الشك علي اللهالية، نأليل 24

 طو ة كال ا وساا  القاهش ، لٌّوا.
محمٌّ 25 محملك  نحقيق   السودي،  الٌّان  نا   نأليل   الكحش ،  الاافقية  طوقا    د 

القاهش ،   ال شنية،  الكإلب  كال  حيا   طو ة  الحلل،  محمٌّ  القإلاح  عحٌّ  التساحي، 
 لٌّوا.
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د االعإلصا ، نأليل  ألي   حاد،  لشاهيت لن مل ي لن محمٌّ اللهمي، الااطحي، 26
  .2009طو ة الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب، عا   

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

د النلل في الٌّان في ميلاا الٌّعل  ا   مية، ك/ موٌّت عحٌّ النقال،  ح   حللية 28
 كلية أصلر الٌّان  القاهش . 

هيت الهٌّهٌّ،  د النلل في ال هٌّ السحل ، صلله وع جع، ) ح  لأل إلاا الٌّهإللل/  لشا 29
األزهش  مؤنمش  أعمار  عا     ممن  المس قٌّ  الإلتشف وا لهاب،  لملاجهة  ال المي 

  . 2015(، طو ة كال القٌّ  ال شني، القاهش ، التو ة األولى 2014
النقال  30 الٌّعل  ا   مية، ك/ موٌّت عحٌّ  الإلتشف في ميلاا  أو  الٌّان  النلل في  د 

، عا   23، المولٌّ األور، ال ٌّك  ححيب،  ح   حللية هلية أصلر الٌّان  القاهش 
2006 .  

الوهال ،31 صحين  الوال   اشح  فإلن  حوش   د  لن  عليلأ  لن  أحمٌّ  الحافي  نأليل  
ال سق وي، نشنيب  محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي، طو ة كال الم شفة، ليشو ، التو ة 

 هد.   1379األولى، عا  
إلوة كال الإلشاط، القاهش ، د القشد لين القشد، نأليل  عحٌّ القاهش الونٌّاك ، طو ة مد32

 لٌّوا.
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د القاك اوية، واأنها ونتللها، طو ة الهيئة ال امة لائلا المتا   األميش ة، التو ة 33
  . 1973األولى، عا  

د القامل  المحي ، نأليل  موٌّ الٌّان، محمٌّ لن   قلب، القيشوز  اك ، طو ة كال  34
  .  2008الحٌّا ، القاهش ، التو ة األولى، عا   

قشا ا  م اصش  في الس  القش وي،  عٌّاك/ موملعة من المؤلقين، طو ة د  35
  .  2008مدإلوة مؤمن قش ش، ليشو ، التو ة األولى، عا   

د القلر السٌّاٌّ في علت الإللحيٌّ، نأليل  الايخ محملك ألل كميقة، نحقيق ون ليق  ك/  36
 علض   جاك حواز ، طو ة األزهش الاش ل.

ئق غلامض الإلسل ب وعيلا األقاو ب في وجله الإلأو ب، نأليل ألي د الكااف عن حقا37 
عا    األولى،  التو ة  ليشو ،  ال شني،  الكإلاب  كال  طو ة  اللمهاش ،  القا ت 

2006  .  
مسظلل، 38 لن  مدش   لن  محمٌّ  الٌّان،  جمار  القضب،  ألي  نأليل   ال شب،  لساا  د 

ا للكإلاب،  ال امة  المصش ة  الهيئة  المصش ، طو ة  لتو ة األولى، عا   ا فش قي 
2014  .  

طو ة 39 الا شاوي،  اللهاب  عحٌّ  ا ما   نأليل   األييال،  طوقا   في  األولال  للاقن  د 
 المدإلوة الا حية  مصش، لٌّوا.

الش الة، نحقيق  ع يب األلواؤوف  ،د مسسٌّ ا ما  أحمٌّ لن حسحب40 ، طو ة مؤ سة 
   .  2001ليشو ، التو ة األولى، عا  



122 

 

النلل...وظش  عشعية عاملة، نأليل  ك/عحٌّ الشحمن لن م   اللل حق،  ح  د مادلة    41
 مسالل على عودة األللهة ا ليدإلشووية. 

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

نألي43 الٌّان،  م الت أصلر  الشاز ،د  الٌّان  فهش  األزهش ة،   ل   الكليا   مدإلوة  طو ة 
 لٌّوا.

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

م وت مقاايس اللنة، نأليل  ألي الحسين أحمٌّ لن فال  لن زهش ا، نحقيق  عحٌّ  -45
القكش للتواعة والساش والإللز  ، التو ة األولى، الس   محمٌّ هالوا، طو ة كال  

  .1979عا   
األع ش ، 46 الحسن  ألي  ا ما   نأليل   المبْصللمين،  وايإل ف  ا   ميين،  مقاال   د 

نحقيق  محمٌّ محيي الٌّان عحٌّ الحميٌّ، مدإلوة السهضة المصش ة، القاهش ، التو ة  
  . 1950األولى، عا  

ا47 )طلي ة  الإلوٌّاٌّ  في  مقاال   أحمٌّ د  أك/  األزهش  عيخ  األكحش  ا ما   لكإلاب(  قلت 
  التيب، طو ة كال القٌّ  ال شني.

د الملب والسحب، نأليل  ألي القإلن الاهش إلاوي، نحقيق  عحٌّ ال ل ل محمٌّ اللهيب، 48
 طو ة مؤ سة الحلحي وعشهاه للساش والإللز  ، القاهش ، لٌّوا.
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مساللا    ،نشجمة   يليب أحمٌّ يليب  ،نأليل   أوٌّل ع الالوٌّ   ،د المل لعة القلس ية49
  . 2001عل ٌّا ، ليشو ، التو ة الااوية، عا  

د ملقف المسهب السلقي من النلل والوقا ، ك /هيا لسال   ماعيب لن عحٌّ ال ل ل  ر 50
عا    الساك ،  ال ٌّك  الااوي،  الول   الٌّان،  أصلر  قتاي  الايخ،  ح   مولة 

2011 .  
األع ش   -51 ا ما   فكش  نل يل  محمٌّ  كاش وحل  نأليل   الم اصش ،  حيانسا  في    

األزهش   لشا تة يش وي  الهامس  ال المي  الملإلقي  أعمار  ) ح  ممن  ماساا، 
 (،   سلاا  ا ما  ألل الحسن األع ش ،  ما  أهب السسة  2010الاش ل، عا   

القاهش ،   ال شني،  القٌّ   كال  طو ة  جام ة ،  و تية    مية  والوماعة،  وحل 
  .2014عا    التو ة األولى،
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 محتويات البحث 
 المبحث األول 

 بيا  مفهوم التنمية ومراح  تطوره
 لياا مقهل  الإلسمية في اللنة واالصت ح. المطلب األول:
 الإلتلل الإلال هي لمقهل  الإلسمية.   المطلب الثاني:
 المبحث الثاني 

 النشأة( –)المفهوم  التنمية المستدامة
 لياا مقهل  اال إلٌّامة في اللنة واالصت ح. المطلب األول:
  هلل مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة ونٌّا ة ا إل مالع. المطلب الثاني: 
 المبحث الثالث

 اإلسالمية مفهوم التنمية المستدامة في الرؤية 
 نأصيب مصتلن الإلسمية في المقهل  ا   مي.المطلب األول: 

  نأصيب مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل  ا   مي.المطلب الثاني: 
 وناإلمب على أهت السإلائب والإللصيا . : الخََّّاتمََََّّّّة
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 المقدمة 
ومإلوٌّك  نلحي احإلياجا   ا مسإلقحب ال الت اليل  أصون مشنوت ا  الإلهتي  لإلسمية كائمة   

الحيئة   نسمية نسإلهٌّ  عساصش  المسإلقحب واحإلياجانع،  المسا   مإلتلوا   الحامش كوا 
علي   ونحشش  لب  وا إلسلافها،  نلل ها  عٌّ   اللقال  اا   في  ونضمن  التحي ة  وملالك 
ا إلمشالها من أجب ا إلهٌّامها من قحب األجيار القاكمة، وال ل ب أا الإلسمية المسإلٌّامة 

الإلسمية الإلي نإلست  ال ق وية  هي الحب لإل لن الم ضلة، ياصة وأوها نماب أحٌّ أوماف 
الإلسمية  لين  الإللازا  من  ولي  األور  لي  حٌّاط  المقا   في  نهٌّف  نسمية  فهي  والشعٌّ، 
االقإلصاك ة واالجإلماعية من واحية والحقاظ علي الحيئة وحمااإلها من واحية أيش ، هما 

ا ي ر  احإلياجا  ومإلتلوا  المسإلقحب، ومن    نهٌّف  لي نلحية احإلياجا  الحامش كوا 
األ حاط  مائٌّ   على  هحيش ا  حيلأل ا  المسإلٌّامة  المإل لقة  الإلسمية  الٌّلا ا   احإللال  فقٌّ   ت 
والمؤنمشا  ال لمية المحلية والٌّولية في القإلش  األييش ، وأصون نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة 

 ف ماالنهت ونلجهانهت. متلو ا عامًّا اساك   ع هب  داا األلض على ايإل 
ول ب من أهت الهتلا  القاعلة والوهلك المحكولة في هكا المضمال ما قامال  ع القياك   

، وهي أجسٌّ  وطسية أبطلقال في فحشااش 2030السيا ية المصش ة من اعإلماك لشؤ ة مصش  
  ن دس الهتة اال إلشانيوية التل لة المٌّت للٌّولة لإلحقيق مواكئ وأهٌّاف الإلسمية  ٢٠١٦

المسإلٌّامة في هب المواال ، ونلطيسها  أجهل  الٌّولة المصش ة المهإللقة،  ا نسإلسٌّ لؤ ة  
على مواكئ الإلسمية المسإلٌّامة الااملة والإلسمية ا قليمية المإللازوة، ون دس   ٢٠٣٠مصش

 األ  اك الا  ة للإلسمية المسإلٌّامة  الو ٌّ االقإلصاك ، والو ٌّ االجإلماعي، والو ٌّ الحيئي. 
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غت من أا مصتلن )الإلسمية المسإلٌّامة(   ٌّ  من المصتلحا  الحٌّااة  وعلى الش   
فنا مقهلمع ليس  وٌّاٌّ على ا     والمسلمين، ياصة وأا القش ا الكش ت والسسة السحل ة  
المتهش  قٌّ حقللا   ٌّاٌّ من السصلش الإلي نماب الشهائل األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة، 

من أجب   -لب وناأللض والكلا هلع–اا  الحيئة  ونض  الضلا   الحاكمة ل  قة ا وس
 مماا ا دإلمشال إلها، و يإلساور الواح  الن  اي  من الإلقصيب في  سا ا  حاع.

   أهمية البحث:
 نحشز أهمية هكا الوح  في اآلني   

 م الوإلع لململي الإلسمية المسإلٌّامة من مسظلل    مي. -)أ(
المسإلٌّامة في المسظلل ا   مي وغيشه من  لياا القشد لين مقهل  الإلسمية    -)ب(

 السظت واألفكال األيشت. 
 لشاز كول الاقافة ا   مية في نأصيب هايش من القيت الإلي  ا  ال الت    -) (

أجم  اوح  عسها اآلا و وٌّ في طلحها لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة والإللازا الحيئي علي 
 كلهب األلض. 

المسإل  -)ك( الإلسمية  النواف  اللجلك نلمين  ا   مي  نا ة  المسظلل  في  ٌّامة 
 ا وساوي وهل عواك    ن الى واال إله ف في األلض ون ميشها. 

السلاحي   -)ه( لين  وجم ها  المسإلٌّامة  للإلسمية  ا   مية  السظش   عمللية  لياا 
 الماك ة والشوحية جسو ا  لى جسب.

 اا ومداا. الإلأكيٌّ على عمللية السظا  ا   مي وص حيإلع لكب زم -)و(
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 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 
الحٌّا  عن واأ  مقهل  الإلسمية والمشاحب الإلي مش لها حإلي  هلل مصتلن    -)أ(

 الإلسمية المسإلٌّامة.
 هل  الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا   مي.نلمين مق -)ب(
للصقها  حٌّت أولاي الإلسمية وحاجة الواش ة    لياا أهمية الإلسمية المسإلٌّامة  -) (

  ليها.
ا إلهشا  عٌّك من السصلش والالاهٌّ القش وية والسحل ة الإلي نماب الشهائل    -)ك(

 األ ا ية للإلسمية المسإلٌّامة. 
 في المسظلل ا   مي.  لياا  ما  الإلسمية المسإلٌّامة -)ه(
 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    
الإلسم  مقهل   لين  فشد  الجٌّ  وهب  ا   مي؟  المسظلل  المسظلل في  في  المسإلٌّامة  ية 

ا   مي ونين مقهلمها في غيشه من المساهب واألفكال األيشت؟ وما مٌّت الإللافق لين  
الإلسمية  الاقافة ا   مية والإلسمية المسإلٌّامة  مقهلمها ومواكئها؟ وهب كلا ة  م تيا  
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مشول    المسإلٌّامة ن ٌّ ولع ا من أولاي الإلشف القكش  والمسهوي؟ أ  أصوحال كلا إلها نماب
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: 
 نحإل ت علي   زا  هكه الٌّلا ة أا أ لن المساهب ال لمية اآلنية     
التحليلي  -)أ( الوصفي  في  المنهج  هي  هما  الظاهش   على وصف  المؤ س    

اللاق ، م  الإلشهيل على المسهب الإلحليلي، والن  وم  الم للما  من مصاكلها، ومحاولة 
نما أا هكه الٌّلا ة ممن الٌّلا ا  نحليلها همًّا وهيقًّا لللصلر  لى السإلائب المشجل ، و 

عامة  الإلسمية  مقهل   لحياا  هي ية  المسهب  تش قة  لهكا  أ إل ين  فقٌّ  األ ا ية  السظش ة 
والإلسمية المسإلٌّامة ياصة، ونياا مقهلمها في الشؤ ة ا   مية عن طش ق القش ا والسسة، 

ح ، وصلال   والن   ٌّ ا إلقشا  موملعة من المصاكل والمشاج  اا  الصلة  ململي الو
  لى   ض السإلائب المحسية على اال إلقشا  القاح  والٌّلا ة الإلحليلية واال إلسواف.

  وقٌّ اعإلمٌّ  عليع للملح في المقالوة لين مقهل  الإلسمية  المنهج المقار    -) (
   المسإلٌّامة في األوظمة اللمقية ونين مقهلمها في الشؤ ة ا   مية.

عسٌّ الحٌّا  عن المشاحب الإلي مش لها مقهل   والن  المنهج اّلستردادي:    -)ج(
وهكلن   المسإلٌّامة،  الإلسمية  وحإلى  هلل مصتلن  الااوية  ال المية  الحشب  الإلسمية   ٌّ 

 المشاحب الإلي مش  لها مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة مسك  هلله. 
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الإلأصيب لمقهل  الإلسمية عامة، والحٌّا  عن واأ  مقهل  الإلسمية    حدود البحث: 
ٌّا ة  هلله وا إل مالع، ونأصيب مقهل  الإلسمية والإلسمية المسإلٌّامة في الشؤ ة  المسإلٌّامة ون
 ا   مية. 

 خطة البحث:
السحل   على  ويانمة  مواح   و   ة  مقٌّمة  على   ماإلملة  الوح   يتة  جا   

   اآلني 
مسهوية    – عدالية الوح     –أهٌّاف الوح     –المقٌّمة وناإلمب على  أهمية الوح   

 يتة الوح . -حٌّوك الوح  -الوح  
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 المبحث األول 

 بيا  مفهوم التنمية ومراح  تطوره
 لياا مقهل  الإلسمية في اللنة واالصت ح. المطلب األول:
 الإلتلل الإلال هي لمقهل  الإلسمية.   المطلب الثاني:

 المبحث الثاني 
 التنمية المستدامة 

 النشأة(  –)المفهوم 
 لياا مقهل  اال إلٌّامة في اللنة واالصت ح. المطلب األول:
  هلل مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة ونٌّا ة ا إل مالع. المطلب الثاني: 

 المبحث الثالث
 مفهوم التنمية المستدامة في الرؤية اإلسالمية 

 نأصيب مصتلن الإلسمية في المقهل  ا   مي.المطلب األول: 
 الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل  ا   مي.نأصيب مصتلن المطلب الثاني: 

 وناإلمب على أهت السإلائب والإللصيا . : الخََّّاتمََََّّّّة
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 المبحث األول 
 بيا  مفهوم التنمية ومراح  تطوره

لٌّا ة    مسك  ا إلهٌّامع  عاي  قٌّ  المصتلن  هكا  أا  الحي  الإلسمية  لمصتلن  المإلإلو    ا 
السصف الااوي من القشا ال اش ن، ليحب محب مصتلحا  أيشت هاوال عائ ة اال إل مار 

الإلتلل االقإلصاك ( وغيشها، وفيما  أني  حاور الواح   لقا    –ماب مصتلحا  )السمل  
واالصت ح ونياا المشاحب الإلي مش لها المصتلن  الضل  علي مقهل  الإلسمية في اللنة  

لٌّا ة من  هلله في ألن يسيا  القشا المامي وما طشأ عليع من نتللا  حإلى  هلل 
 مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة وهي ليال القصيٌّ.  

 المطلب األول 
 بيا  مفهوم التنمية في اللغة واّلصطالح

: معني كلمة )التنمية( في اللغة:   أوّل 
يًّا وْوماْ    (    ومي  الس ما ب  الللأْ اْك ب،  لسا  العر جا  في )  ي ا ووبمأ ْوْمى ْاسامأي ْوما

إلبع  وْأللنإلع،  اْ  ْأ  ْلْف ا ْزاْك وهاش، وْأواْمياالب الايْ  وْوم ياإلع  ْجْ لاإلبعب ْوامأي ا،  بْقارب  ْوْمياال الاْحٌّأ
إْلعب ْفْقٌّا ْوْمياإلع، وْوم ياال الس الْ  يإلها  أعأ    ْوهبب  ْعيا م ْلْف ا ْية   أْاا ْألقيال ْعْلياْها ْحْتو ا واه   .(1) ْنسامأ

 
، 356  –  353ه( ش711لساا ال شب  لل  مة ألي القضب جمار الٌّان محمٌّ لن مدش  لن مسظلل )   -(1)

 ه(. 1414ليشو ، التو ة الاالاة ) –طو ة  كال صاكل  
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(   وما الاي  ْوما  ، ووبمبلًّا  زاك وهاش،  بقار  وما الللي،  المعَم الوسيطوفي ) 
  .(1) و)ْوم ي( الايْ  أو الحٌّاْ  نسمية  أوماه  

لنة حلر   مدن القلر  أا هلمة )الإلسمية( نٌّول في ال إذ  وفي ضو  ما سبق:  
   م اوي السما  والل اك  والكاش  والمضاعقة والنقاي الاي  من مداوع  لى مداا  يش.

 ثاني ا: معني كلمة )التنمية( في اّلصطالح:  -
المإلأمب في مقهل  )الإلسمية(  وٌّ أا هكا المقهل  قٌّ لشز لٌّا ة في عالت االقإلصاك    

الوكل ة في موإلم   الإلنيشا   للٌّاللة علي عملية  حٌّاط موملعة من   حي  ا إلهٌّ  
م ين، لهٌّف  كساب الن الموإلم  القٌّل  علي الإلتلل الكاني المسإلمش  م ٌّر  ضمن  

 . (2)  ب أفشاكه الإلحسن المإللااٌّ في ولعية الحيا  لك
وقٌّ النو  مقهل  الإلسمية   ٌّ  مقاهيت أيشت ماالهة لع ماب مقاهيت  الإلقٌّ  والشقي   

فلسفة التنمية رؤية  في هإلا ع )  د/ إبراهيم أحمد عمر( قلر )  والإلتلل والل اك  والسمل،
 (  والم سي الاائ  لمقهل  الإلسمية هل الل اك  والسمل، وفي مواال  ا واا ا  إسالمية

 
القاهش ، التو ة الشا  ة    – ، طو ة  مدإلوة الاشود الٌّولية  956الم وت الل ي   موم  اللنة ال شنية ش    -  (1)

2004  .  

 حٌّ   صٌّالا   لسلة وحل موإلم  الم شفة   18الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق  والمأملر  ش  -(2)

المملكة ال شنية الس لك ة،    -جٌّ     – عحٌّ ال ل ل    جام ة الملن  – لسلة  صٌّلها مشهل االوإلا  ا ع مي    –

 ه.  1427ا صٌّال الحاك  عاش 
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الصساعية وال مشاوية وا قإلصاك ة والللاعية ياصة  ب حش عسع  األعيا  المإلحققة وإليوة 
 .(1) " لأليك  ع، فالإلسمية ن سي مصاو  نقا ، وطشق ا نب حٌّ، وعمائش نبحسي، وماال   بسإلامش

(  أوها  عملية الكاك ي لها الٌّيب  جيرالد مايروعش فها االقإلصاك  األمش دي ) 
 .(2) القلمي الحقيقي للٌّولة ي ر مٌّ  زمسية م يسة  

في   التنمية  وجا   لٌّوله    قاموس  والإلنييش  الإلنييش،  زائٌّ  السمل  هي   الإلسمية 
اجإلماعي و قافي وهكلن اقإلصاك ، وهل هيقي مالما هل همي، وال لٌّ أا  دلا المقهل  

   .(3) "ا  المحسسةاأل ا ي هل ولعية حيا  الس
  نماب النقا  الموإلم  واالوإلقار  ع من وم  ما  الال  لى وم   فالتنمية إذ  

 أعلى عن طش ق ا إلن ر جمي  ا مداوا  المإلاحة اال إلن ر األماب. 
 

 
، طو ة  الم هٌّ ال المي للقكش ا   مي، التو ة  15فلسقة الإلسمية لؤ ة    مية  ك/  لشاهيت أحمٌّ عمش ش  -  (1)

  .1992ه/ 1413الااوية 

، طو ة  مدإلوة 18  ماعيب صحش  عحٌّ   ش  لونش  لللٌّا، نشجمة   -الإلسمية االقإلصاك ة  جيشالٌّ مااش   –  (2)

  . 1965ليشو   –لحساا 

، طو ة  الهيئة 30قامل  الإلسمية )كليب  لي الم شفة  اعإلوالها قل (  فللقواوب  اكس، نشجمة  أحمٌّ محملك ش  -(3)

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

ال المية    الحشب  عقب  وال المية  المحلية  الساحة  علي  )الإلسمية(  لشز مصتلن 
 ( وحصلر م ظت كور ال الت الاال  على ا إلق لها السيا ي، 1945  –  1939الااوية )

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  

ليبتلق على )الإلسمية المسإلقلة( وفي  لى )نسمية اجإلماعية عاملة(،  ت نتلل المصتلن  
  األييش  هش مصتلن )الإلسمية المسإلٌّامة(.

اّلقتصادية التنمية   : الواوب  أوّل  على  لٌّا ة  هلله  في  الإلسمية  مقهل   لهل    
االقإلصاك  وما اإلحقق فيع من نهلف أو ومل، فقي ال قٌّان الشا   والهامس من القشا  

مس ز اك   عن  ن حش  الإلسمية  هاوال  اللطسي المامي  الٌّيب  ومسإللت  األفشاك  كيب  إلل  
السمل   نماب  أوها  الإلسمية علي  اسظش  لى مصتلن  الإلسمل   وكا:  القكش  وهاا  للٌّولة، 
االقإلصاك  السش  ،  ا عش فال الإلسمية  أوها  الل اك  السش  ة والمسإلمش  في مسإلل  الٌّيب 

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

 
،  13في مقهل  الإلسمية ومؤعشانها(  ك/  لشاهيت القيسل  ش  الإلسمية في عالت مإلنيش لؤ ة    مية )كلا ة  -  (1)

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

نشهيلها علي الواوب االقإلصاك  من واحية    ويالحظ في التعريفات السابقة:  
لإلحقيق   الموإلم   أفشاك  نلز  ع على  لكي ية  الإلتشد  كوا  القلمي  والٌّيب  ا وإلا   ز اك  
ال ٌّالة والمساوا  وعمل  السق ، أ  أوها نسظش  لى الإلسمية على أوها موشك  عواي اقإلصاك   

هسا أمحال الحاجة  حال كوا الإلتشد أل  اعإلوالا  أيشت ميمية أو اجإلماعية، من  
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.
من القشا    م  وها ة ال قٌّ الساك  ونٌّا ة ال قٌّ السا     ثاني ا: التنمية الشاملة 

الإلسمية   المامي أميل  لي مصتلن الإلسمية مصتلن  يش وهل الاملر، وأصوحال 
ونبنتي  االوساا،  حيا   جلاوب  جمي   نامب  الإلي  أ   الااملة،  نب شف  الإلسمية   وكا: 
ا اجإلماعية هاا أ ا ها  مهإللف أ  اك الموإلم ، فقٌّ أيك  عملية الإلسمية في طيانها أ  اك 

 
، طو ة  الم هٌّ ال المي للقكش ا   مي، التو ة  15فلسقة الإلسمية لؤ ة    مية  ك/  لشاهيت أحمٌّ عمش ش  -  (1)

  .1992ه/ 1413الااوية 

الإلسمل    –  (2) لأللهاا    المسهب  ونحليب  واألولل ا   واألهٌّاف  للمقاهيت  )كلا ة  ا   مي  االقإلصاك  في  الحٌّاب 

  . 2006، طو ة  كال القوش للساش والإللز  ، القاهش ، التو ة األولي 88والسيا ا (  أ.ك/ صالن صالحي ش 
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الإلسمية من موشك االهإلما   السمل  القضا  علي ال مساوا    في الإللز  ، ونحلر مقهل  
الققش،  علي  زالة  وال مب  الٌّيب،  نلز    في  ا  ال ٌّالة  أ ض  االهإلما   االقإلصاك   لي 
ومحالنة الوتالة، أو  م سي  يش  وقب ا وساا  لي مسإلل  أفضب  سإلتي  م ع نحقيق 

أصوحال الإلسمية الااملة ال نقإلصش فق  و ،  (1)    عواي حاجانع األ ا ية ال قلية والشوحية 
ا لإلحقيق جمي  أ  اك الموإلم  الا  ة، وعبشلأفال  علي الو ٌّ االقإلصاك  ولكن نس ي أ ض 
الإلسمية الااملة  أوها  هي الن الوهٌّ المسظت الاامب المإلكامب الك  نحكلع الٌّولة لإلحش ن 

واالقإلصاك ة، واالجإلماعية ا وساوية،  هافة ملالكها  من أجب ملاجهة جمي     وا إلامال 
  .(2)  ولاحي الإلهلف، والقضا  عليع 

وعلى الشغت من أا مقهل  الإلسمية الااملة ا إلتاي م الوة قصلل مقهل  الإلسمية    
األور الك  هاا مقإلصش ا على الو ٌّ االقإلصاك  الوحال كوا مشاعا  أل  أ  اك أيشت، 
 ال أوع   لت  سإلت  نواوز القصلل الونشافي، فظب مقهل  الإلسمية  حمب كالال  نوقية 

ن  ت لشز  الحاجة  لي فن االلنواف م  السملا  النشني، للسملا  النشني في الإلسمية، وم
 

  – جام ة قال لوس    –مولة هلية اآلكاب والإلشنية    49الم للما  والإلسمية الااملة  لشاهيت أحمٌّ المهٌّو  ش  –  (1)

  .  1989/  سة  18 – 17ليحيا / ال ٌّك –لسنال  

، المؤنمش ال لمي  6/ ش  3فلسقة الإلسمية الااملة والإلشنية لؤ ة  ل يلنشنل ة  أ.ك/علي عمش فؤاك الكاعف    –  (2)

نلجيع  حلط الوام ا  ا   مية في يٌّمة قضا ا األمة( المس قٌّ )ة الإلشنية  القاهش  جام ة األزهش   سلاااألور لكلي 

 .  2007فحشااش  19-18في القإلش  من 



139 

 

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

المستقلة التنمية  ا ثالث ا:  ال واك  همحاولة  المقهل   هكا  لشز  جٌّاٌّ      إلشانيوية 
للإلسمية نستلق من االعإلماك علي الكا ، والهشو  من نوقية الٌّور النشنية، والإلحلب من  
الٌّور  من  عٌّك  قامال  حي   السامية،  الٌّور  علي  للسيتش   نقشمها  هاوال  الإلي  القيلك 
النشنية   ملية فن ونشهيب لموإلم ا  الٌّور السامية  الصلل  الإلي نحقق مصالحها هي،  

عإلوال لمصالن نلن الٌّور السامية، ونسا   علي هكه اال إلشانيوية الوٌّاٌّ  نكلا  كوا أكوي ا 
نإلت  ال  الإلي ال  الإلقٌّ   الإلشك   لي حالة  االقإلصاك من حالة  وقب  لكلن  عملية  الإلسمية 
 حٌّوط ننييش جكل  وجلهش  في أ اليب االوإلا  المسإل ملة م  م حظة اوحااقها من  

 
 ح  مسالل في    21  -  20لاج   الإلسمية من مسظلل قش وي  ك/ فإلن الشحمن عحٌّ  محمٌّ الصافي ش  –  (1)

ال المي الك  وظمع المشهل   ال المية الهشطل     –ا   مي األفش قي  المؤنمش  السلكاا    –الإلا   لوام ة  فش قيا 

- 15ه الملافق  1433محش     22  –  20  سلاا )القش ا الكش ت وكوله في لسا  الحضال  ا وساوية( في القإلش  من

  . 2011ك سمحش  71



140 

 

مما   ويصلصيانع،  الموإلم   م   شوف  اإلقق  االوما   ادب  ا إلشانيوية  ل ت   سي 
 .(1) الظشوف المسا وة للموإلم  الك   س ي  لي نحقيقها  

بالذكر  الَدير  الإلقلق   ومن  ا  ألٌّ  ال   سي  الإلوقية  من  المقصلك  الهشو   أا    
واالو لالية واالوقتاي عن ال الت، فاالعإلماك علي السقس  حمب م سي اال إلق ر، لكن  

فالإلسمية المسإلقلة  اا ال ن سي  االو لار عن    وية الإل اوا م  اآليش ن، كوا وقي  مدا
من   اوت ق ا  الهالجي  ال الت  م   االقإلصاك ة  ال  قا   نأ يس  لب  الهالجي،  ال الت 
المقٌّلا   علي  االعإلماك  لب  الكا   علي  االون د  ن سي  ال  وهي  اللطسية،  المصالن 

 .(2) ا ونسميإلها  والتاقا  والملالك اللطسية وهقا   ا إلهٌّامه

 
والٌّلا ا  اال إلشانيوية،    ، مولة الوحلط121الإلسمية المسإلٌّامة لؤ ة    مية  أمب هسٌّ  الهلاعلي ش  –  (1)

  .2005( 4(، ال ٌّك )1الومقية ال لمية للوحلط والٌّلا ا  اال إلشانيوية المولٌّ)

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

  .2015الساعش  مشهل كلا ا  اللحٌّ  ال شنية الليل 
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 – إسماعي  صبري عبدهللا(  )د/    فقٌّ عشلفها  أما عن مفهوم التنمية المستقلة  
األسبق   التخطيط  الإلوقية   - وزير  من  ع لنسا  مقصلك  حشل  ننييش  لاك    أوها   

 . (1) واال إلن ر وما اشنو  لهما من فقش وجهب ومشض وغيشها من صسلف الحشماا  
ا عليه     مدن نلهي  المقصلك  ا إلق لية الإلسمية  وفي ضو  ما سبق وتأسيس 

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

 أو ا اعاا أل  من الضنلف والمصالن الهالجية. 
وعلي الشغت من المشاحب والإلتللا  الإلي عهٌّها مقهل  الإلسمية مسك لٌّا ة  هلله    

من مشاحلع، وال وواوب الصلاب  ا قلسا   ال أوع لت  سلت من السلحيا  والمآيك في أ   
لٌّليب ن الي عٌّك من   التحيقية،  الكلالط  الإلسمل ة أمحال قش سة عٌّك من  الوهلك  أا 
الحيئة وحما ة  الحقاظ علي  نٌّعل  لي مشول   الصيحا  من مهإللف جسوا  األلض 

ا  األلض من الكلالط التحي ة الإلي  ححإلها الوهلك الإلسمل ة ماب  قب األوزوا واالحإلو
الحشال  والإلصحش والإلنيش المسايي وغيشها، األمش الك  أك  لٌّوله  لي لشوز مقهل  لا   
للإلسمية اٌّعل  لي مشول  الحقاظ علي الحيئة والس ي  لي نحقيق ومل اقإلصاك  اإل    

 
، الساعش  مشهل كلا ا   205ة المسإلقلة محاولة لإلحٌّاٌّ مقهل  موهب    ماعيب صحش  عحٌّ  شالإلسمي   –  (1)

  . 1983اللحٌّ  ال شنية وجام ة األمت المإلحٌّ  ك سمحش 
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م  قٌّلا  الحيئة، وا إلهٌّا  الملالك التحيقية  تش قة عق وية، وال مب علي ا إلٌّامإلها، 
 مقهل  الإلسمية المسإلٌّامة(.)لوا  األجيار القاكمة وهل ما عبشف لدحقا  ا علي مإلت

 المبحث الثاني 
 النشأة(  –التنمية المستدامة )المفهوم 

الحٌّا ، و  ٌّ    الإلسمل   القكش  الإلي عهٌّها  الإلتللا   أهت  المسإلٌّامة من  الإلسمية  نب ٌّ 
الإلسمية  أكليا   أميقال  لي  الإلي  المصتلحا   ألشز  من  المسإلٌّامة  الإلسمية  مصتلن 
ي ر ال قلك األييش ، ياصة وأا هكا السلي من أولاي الإلسمية اشنو  النواط ا و يق ا  اللعي 

وال مب علي المإللااٌّ  زا  ع قة   الحقاظ عليها،  المحيتة  ع، وهي ية  ا وساا  الحيئة 
الإلسمية   مقهل   لحياا  الواح   الموح   يإل شض  هكا  ي ر  ومن  ملالكها،  ا إلٌّامة 
المسإلٌّامة في اللنة واالصت ح، ونياا المشاحب الإلي مش لها مقهل  الإلسمية المسإلٌّ مة 

 مسك واأنع  لى اآلا. 
 المطلب األول 

 اّلستدامة في اللغة واّلصطالح بيا  مفهوم 
 مفهوم اّلستدامة في اللغة:  

اال إلٌّامة من الق ب )ْكاْ ( وماك  األلف والسين والإلا  ن سي التلب، ا إلٌّا     
 أ  طلب كوا ، وا إلٌّا  الاي   أ  طلب كوامع، والملا وة عليع، والإلأوي فيع.
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وْمعب  ْأكاْمعب    ( لسا  العر جا  في )   إْلٌّاْمعب  نْأو ى فأيعأ، ْوقأيْب  ْطْلْب كْواْمعب، وْأكا وا ا
إْلٌّْماالب اأْلمش   أاا نْأو ياال فأيعأ،  .(1) والمبٌّاوْمةب ْعْلى اأْلمش  الامبْلاْ ْوةب ْعْلياعأ    ْكْكلأْن، وا ا

يا  طلب ْكْوامع ونأوى فأ    جا  في )المعَم الوسيط(   يعأ،  )كاو ( ْعْلياعأ وا ب، ْوالا 
ْمش نشفق فأيعأ ونمهب   يا   طلب ْكْوامع ونأوى فأيعأ، ْواألا  .(2)  ْو بْقار  ا إلٌّا  الا 

 مفهوم اّلستدامة في اّلصطالح:
)الحقاظ     ون سي  القٌّ مة  ال نيسية  اللنة  )اال إلٌّامة(   لي  مصتلن  اشج  

أصلر   ونشج   عليع(،  ل  قا   ا إلهٌّامع  وصياوة  المصتلن  لى واالحإلقاظ  الاي  
القشوين الاامن عاش والإلا   عاش عسٌّ ا إلهٌّا  الكلمة في النا ا  األلماوية،  ا هاا  
األ ا  ال إلهٌّا  المصتلن من قحب األلماا هل المسظلل التل ب األجب وسحي ا في  كال  

 ، و شت الو ض نحٌّاٌّ مقهل  اال إلٌّامة  الك   هش هإلشجمة للنة ا ووليل ة(3) "النا ا  

 
 . 213/ ش  12ه(  711لساا ال شب  اللن مسظلل )  -(1)

 . 305الم وت الل ي   موم  اللنة ال شنية ش  - (2)

، المولة  407لمسإلٌّامة وأ  اكه ووإلائوع في مصش  أ.ك/ محمٌّ فإلحي عحٌّ النسي شنتلل مقهل  الإلسمية ا  –  (3)

  .2020( 2(، ال ٌّك)50جام ة عين عمس المولٌّ )  -ال لمية ل قإلصاك والإلوال  
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(Sustaunability الحيئة وصياوإلها  ادب مإللاصب و إلحٌّك الحقاظ على  ( في م سي 
  (1)   غالوا  السسوة للقإلش  اللمسية الم يسة أ   السسين والقشوا 

وعبشلفال اال إلٌّامة  أا  وإلش: لألجيار القاكمة وقس القشش الإلي حصلسا عليها    
إدارة البيئة في هإلا ع )  د/ خالد مصطفي قاسمعشلفها  وقٌّ  ،  (2)     ا لت  دن أكاش مسها

(  أوها هي  الإلي نلحي احإلياجا  الحامش، كوا  والتنمية المستدامة في ظ  العولمة

 
  20اعشاف األ إلااه  ححيوع مشا   ش  –الإلسمية المسإلٌّامة من ي ر الو ٌّ الحيئي ،  عٌّاك وسيمة عقلا    –  (1)

لسيب   نهش   المسإلٌّامة  مكهش   والإلسمية  المؤ سة  قاولا  نهص   الحقلد  ما إلش  وال لل     -عهاك   الحقلد  هلية 

  . 2018/  2017جام ة عحٌّ الحميٌّ لن  اك س   –السيا ية 

، ل الة  21أ  اك الإلسمية المسإلٌّامة م  كلا ة للو ٌّ الحيئي في االقإلصاك المصش   محمٌّ زهي علي السيٌّ ش  -  (2)

  . 2000مصش   -ة االقإلصاك وال لل  السيا ية، قست االقإلصاك، جام ة القاهش  ماجسإليش)غيش مسالل (، هلي 
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القاكم األجيار  احإلياجانها   ا ي ر  قٌّلا   نلحية  علي  من ،  (1)ة  عٌّك  جاوب   لي 
 .(2) الإل ش قا  األيش  لمصتلن اال إلٌّامة 

   مدن القلر  أا مصتلن اال إلٌّامة اٌّول  إذ  وفي ضو  التعريفات السابقة  
حلر الإلحدت في ا إل مار الملالك لإللحية احإلياجا  الحامش م  المحافظة علي مقٌّلا  

والملا وة علي صياوإلها، و مدن نلهي  مقهل  اال إلٌّامة في ا كال  األجيار القاكمة  
الشعيٌّ  والمسئللة للحيئة وللملالك الحيئية التحيقية، أو الإللازا في ا إل مار الملالك وفي 

 ا إلي اب السقا ا . 
 
 
 
 

 
، طو ة  جام ة الٌّور ال شنية 20 كال  الحيئة والإلسمية المسإلٌّامة في  ب ال للمة  ك/ يالٌّ مصتقي قا ت ش  -  (1)

  . 2007مصش  –

للمل ٌّ حلر عٌّك من الإل ش قا  االصت حية ل  إلٌّامة لاج   الإلسمية المسإلٌّامة)المقهل  والمدلوا  ومؤعشا     –  (2)

( 37جام ة عين عمس، المولٌّ )  -، حللية هلية اآلكاب  242  –  240القيا (  علي ز ٌّ اللعحي و يشوا ش

  . 2009 حإلمحش 
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 المطلب الثاني 
داية استعماله   ظهور مصطلح التنمية المستدامة ُو

المسإلٌّامة في األكب الإلسمل  الم اصش  صلل     لٌّأ ا إل مار مصتلن الإلسمية  
كحيش ، وأصون ال الت اليل  علي قساعة  أا الإلسمية المسإلٌّامة هي السحيب اللحيٌّ لضماا  
لإلقٌّ    األماب  التش ق  وهي  والمسإلقحب،  الحامش  في  الحيا   مقلما   علي  الحصلر 

ب م  األواتة الموإلم ا  ونأمين احإلياجا  األفشاك، ياصة وأا وم  اال إلٌّامة اإل ام
االقإلصاك ة الإلي نهٌّف للسمل وز اك  الٌّيب من واحية، وتجشا ا  المحافظة علي الحيئة  

 والملالك التحيقية وا إلٌّامإلها من واحية أيش .
  أا مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة   اوي من الإللاحت الاٌّاٌّ  ومما تَدر اإلشارة إليه 

، ومن  ت أصوحال (1)  هكا السلي من الإلسميةن ش ل ل  60فهسا: أكاش من  في الإل ش ل والم اا،  
 المادلة ليسال في غياب الإل ش قا  االصت حية وتوما في ن ٌّكها ونسلعها. 

برز  ما  أول  المستدامة  التنمية  مفهوم  برز  ا إلكهللت    وقد  مؤنمش    –  ي ر 
 ، 1972الويل عا     16  –  5حلر الحيئة االوساوية في القإلش  من    -عاصمة السل ٌّ  

 

، الساعش   156عاماا غسيت ش    –لمحإللت  ماجٌّ  ألل زو   الإلسمية المسإلٌّ مة  كلا ة وظش ة في المقهل  وا  –  (1)

  . 2006(  سة 1، ال ٌّك )12مولة المسال ، المولٌّ 
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وقٌّ ولقاال في هكا المؤنمش  ، (1) كولة عشنية   13كولة من ليسها   113 حضلل ممالل  
ل  للمش  األولي  القضا ا الحيئية وع قإلها للاق  الققش وغياب الإلسمية في ال الت، وقٌّ أعا

الإلسمل ة، وتلي  السيا ا   الحيئية ممن  الملنمش  لي مشول  وم  االعإلوالا   و ائق 
القاكمة   مشول  ا إلهٌّا  الملالك التحيقية  أ للب  ضمن  قا ها وا إلمشالها لألجيار 

(2).   
أا مقهل  الإلسمية المسإلٌّامة قٌّ  ب  ي ر عقٌّ السو يسيا    ومن الَدير بالذكر 

غامض ومقإلصش علي السٌّوا  ال لمية المنلقة الإلي هاوال نحاور أا نوٌّ ن ش ق ا مقحلال   
  صٌّل نقش ش االنحاك ال المي للمحافظة علي الحيئة نحال 1981لهكا المقهل ، وفي عا   

يئة(، وفي هكا الإلقش ش نت وم  ن ش ل عسلاا )اال إلشانيويا الٌّولية للمحافظة علي الح
ا نلمين أهت مقلمانها وعشوطها، وهما جا  في الإلقش ش  محٌّك للإلسمية المسإلٌّامة ونت أ ض 

 
المقهل     –  (1) ، مولة هلية  192لؤ ة مسإلقحلية  مالن عحٌّ  محمٌّ المهٌّ  ش  -الإلسمية المسإلٌّامة  مساقاة 

                 .2009(  سة 12ال ٌّك) -ليحيا  –جام ة طشاللس   –اآلكاب  

            .94لاج  الإلسمية المسإلٌّامة وال  قة لين الحيئة والإلسمية  عحٌّ الهالق عحٌّ   ش – (2)
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المستدامة التنمية  األيك   فإ   م   االوساوية  الحيا   ولعية  لإلتل ش  الٌّائت  الس ي  هي 
 .(1)  االعإلوال قٌّلا  وامداوا  السظا  الحيئي الك   حإلضن الحيا   

الإلسمية المسإلٌّامة أكحش  سٌّ لع في عا        27    فقي  1987وقٌّ وجٌّ مقهل  
 - (2)  الم شوفة لد)لوسة لشووٌّالوٌّ(  -  قٌّمال اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية  1987ألش ب  

، ونإلضمن الإلقش ش فص   هام   عن الإلسمية (3)(مستقبلنا المشتركنقش شها نحال عسلاا )
القاللة ل  إلمشال من كوا مشل ليئي، محيس ا أا الإلسمية القاللة ل  إلمشال هي السااطا  
ا وساوية الإلي نسإلويب الحإلياجا  الحامش كوا ا ي ر  قٌّل  األجيار القاكمة على 

  .(4) اللفا   احإلياجانها   

 
، مشهل كلا ا  اللحٌّ   239لاج   كلا ا  في الإلسمية ال شنية اللاق  واآلفاد   ليماا الش اعي و يشوا ش –  (1)

             .1998لحساا، التو ة االولي  ب / أغستس  –ليشو    – ( 13 لسلة هإلب المسإلقحب ال شني ) –ال شنية 

يس اللوسة وهل لئيس وزلا  السشو ب غشو هاللت  عبشفال هكه اللوسة  ا ت لوسة لشووٌّالوٌّ وسوة  لي ا ت لئ   –  (2)

 لشووٌّالوٌّ. 

لاج   مسإلقحلسا الماإلش:   عٌّاك  اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية، نشجمة محمٌّ هامب عالف، مشاج ة  ك/ علي    –  (3)

ال،  الكل    -  لسلة عهش ة  صٌّلها المولس اللطسي للاقافة والقسلا واآلكاب  – حسين حوا ،  لسلة عالت الم شفة  

  . 1989( أكإللنش 142ال ٌّك )

                .195لؤ ة مسإلقحلية  مالن عحٌّ  محمٌّ المهٌّ  ش -الإلسمية المسإلٌّامة  مساقاة المقهل   – (4)
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سا الماإلش:(  ماا ة اللالك  الحقيقية لمقهل  الإلسمية  و  إلحش صٌّول نقش ش )مسإلقحل  
المسإلٌّامة، ياصة وأا هكا الإلقش ش قٌّ أعلن في  سا اه أا الإلسمية المسإلٌّامة قضية أي مية 

من ي ر ما ولك    التنمية المستدامةوتوساوية  قٌّل ما هي قضية نسمل ة ونيئية، وعبشفال  
ح نلحي  الإلي  الإلسمية  الإلقش ش  أوها  نلن  قٌّل  في  على  المساومة  كوا  الحامش  اجا  

 .(1) األجيار المقحلة في نلحية حاجانهت  
   فقٌّ قشل   1989عا     -السالق –ونسا  علي صٌّول نقش ش لوسة لشووٌّالا    

 ، وفي 1992الومقية ال امة لألمت المإلحٌّ  عقٌّ مؤنمش للإلسمية المسإلٌّامة في الحشاز ب 
  او قٌّ 1992الويل عا     4-  3مٌّاسة ل لك  جاويشو الحشاز لية ونحٌّاٌّا في القإلش  من  

، وقٌّ يش  هكا المؤنمش  موملعة (2) األور(    مؤنمش األلض والم شوف لد)قمة األلض 
نمالال في  ع ا )ل ل( والك  نضمن   القاولوية  الل ائق  فيها علي    28من  محٌّأ لهل 

الإلسمية المسإلٌّامة، وقٌّ و  المحٌّأ الاال  من االع ا على أوع اإللجب  عمار الحق في 

 
مسإلقحلسا الماإلش:   عٌّاك  اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية، نشجمة محمٌّ هامب عالف، مشاج ة  ك/ علي حسين    –   (1)

 .  69حوا  ش 

  وقٌّ واقش هكا  2002هسا: مؤنمش قمة األلض الااوي عبقٌّ في مٌّاسة جلهاوسحيش   وسلب أفش قيا عا     –  (2)

ا مشول  الحٌّ من فقٌّاا الملالك الت  حيقية. المؤنمش أ ض 
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ا الحالية والمقحلة  الإلسمية حإلي نقي  ادب مسصف االحإلياجا  ا ومائية والحيئية لألجي
(1). 

قٌّ    اآلا  المسإلٌّامة  الإلسمية  فنا  مي كه  ونال خ  المقهل   هكا  أصب  هاا  وأ ما 
أصوحال وا  ة الإلٌّاور ومإل ٌّك  اال إلهٌّاما  والمضامين المهإللقة، ومن هكه الإل ش قا  

   لمقهل  الإلسمية المسإلٌّامة ما الي 
هكه الإلسمية على أوها  )نلن الإلسمية الإلي    (Websterقاموس ويبستر  عشلف )  

نسإلهٌّ  الملالك التحيقية كوا أا نسمن  ا إلسلافها أو نٌّميشها جلئيًّا أو هليًّا(، وعش فها 
األمريُية(  W.Ruckelshausوليم روكلز هاوس  ) البيئة  أوها   مدير حماية  على 

لا  الحيئة والن من  )نلن ال ملية الإلي نقش  ضشول  نحقيق ومل اقإلصاك  اإل    م  قٌّ 
وليسال  مإلكاملة  عمليا   هما  الحيئة  على  والمحافظة  االقإلصاك ة  الإلسمية  أا  مستلق 

 .(2) مإلساقضة 

 

فشاحإليع همار ش  –  (1) المسإلٌّامة   والسيا ية  281الإلسمية  القاولوية  للٌّلا ا   الواح   األ إلاا  هلية   –، مولة 

  .2018(  حإلمحش 11الولائش ال ٌّك ) –جام ة محمٌّ للمياف   –الحقلد وال لل  السيا ية 

 156عاماا غسيت ش –  الإلسمية المسإلٌّ مة كلا ة وظش ة في المقهل  والمحإللت  ماجٌّ  ألل زو – (2)
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ر( وعشلفها    باُر باأل  -البروفيسور)إدوارد  وّلية  ستاذ  بَامعة  اّلقتصاد  قسم 
احث أول في كلية اّلستدامة البيئية العالمية وهل أور من ا إلهٌّ  ن حيش   كولورادو ُو

المسإلٌّامة  ا االلنقاي  الشفاهية    - لإلسمية  اؤك   لى  الك   االقإلصاك   السااف   أوها   
االجإلماعية م  اكحش قٌّل من الحشش على الملالك التحيقية المإلاحة ونأقب قٌّل ممدن  

للحيئية    الإلي (1)من ا مشال وا  ا    الإلسمية  الإلسمية المسإلٌّامة  هي  ، فهل اش  أا 
  الحيئي واالقإلصاك  واالجإلماعي ونساهت في نحقيق أقصي قٌّل نحقق الإللازا لين السظا 

من السمل وااللنقا  في هب وظا  من هكه األوظمة الا  ة، كوا أا اؤ ش الإلتلل في أ  
 .(2) وظا   لو ا علي األوظمة األيشت  

الإلسمية    معَم مصطلحات البيئة والتنمية المستدامة(وجا  في )   في ن ش ل 
نإلت    المسإلٌّامة حي   موملعة  وساوية  أو  للٌّ  الإلسمية  سلكع  نحقيق  في  هي  أ للب 

 
، مولة المسإلقحب ال شني المولٌّ  98الإلسمية المسإلٌّ مة وال  قة لين الحيئة والإلسمية  عحٌّ الهالق عحٌّ   ش  -  (1)

  .  1993الساعش  مشهل كلا ا  اللحٌّ  ال شنية اسااش  –( 167(، ال ٌّك لقت )15)

 .  97الهالق عحٌّ    ش الإلسمية المسإلٌّ مة وال  قة لين الحيئة والإلسمية  عحٌّ – (2)
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نلحية   علي  المقحلة  األجيار  المس  قٌّلا   كوا  الحالية  األجيار  لحاجيا   اال إلوا ة 
 .(1)حاجيانها هي هكلن  

الإلسمية المسإلٌّامة  قلر     هاا    ولنما   د/ أسامة أمين الخوليوفي حٌّااع عن 
ا هل أا الإلسمية المسإلٌّامة هي الإلسمية الإلي نأيك في االعإلوال  الإل ش ل األكاش وملح 
القيلك الا  ة الشئيسية الإلي نقشمها الحيئة علي جهٌّ الإلسمية، أال وهي  عٌّ  الإلحكاش في 
علي  قٌّلنها  المإلوٌّك   حٌّوك  الملالك  ا إلهٌّا   في  وااللإللا   الساموة،  الملالك  ا إلهٌّا  

 سها، وعٌّ  نواوز قٌّل  الحيئة علي هضت ما القيع فيها جهٌّ الإلسمية من مهلقا   نوٌّاٌّ وق
 . (3)  لى غيش الن من الإل ش قا  االصت حية   ،(2)

 
هإلا ة الٌّولة المدلقة  الما  والحيئة  21فشوساو (  ش   –مصتلحا  الحيئة والإلسمية المسإلٌّامة )م وت عشني  - (1)

 المملكة المنشنية )لٌّوا نال خ(.  –

،  لسلة  174  –  173نقٌّ ت ك/ مصتقي طلوة ش  –الحيئة وقضا ا الإلسمية والإلصسي   ك/ أ امة الهللي    –  (2)

جماك     – (  285الكل ال، ال ٌّك)  -ٌّلها المولس اللطسي للاقافة والقسلا واآلكاب لسلة عهش ة  ص   – عالت الم شفة  

  . 2002ه/  حإلمحش 1423اآليش  

للمل ٌّ حلر عٌّك من الإل ش قا  االصت حية للإلسمية المسإلٌّامة لاج   الإلسمية المسإلٌّامة)المقهل  والمدلوا    – (3)

 . 248 – 247ومؤعشا  القيا (  علي ز ٌّ اللعحي و يشوا ش



153 

 

  ولحي أا القا ت الماإلش: لين هب  وفي ضو  التعريفات اّلصطالحية السابقة  
األجيار القاكمة، هكه الإل ش قا ، هل نلحية حاجا  الويب الحامش كوا المسا   حقلد  

و إلحقق الن لإلشعيٌّ ا إله : الملالك التحيقية واال إلهٌّا  األماب لها، والمحافظة عليها  
 وعٌّ  ا إلسلافها. 

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   –يقول د/ مصطفي كمال طلبه  
الحالية   وأ ا  مقهل  الإلسمية القاللة ل  إلمشال عشف اس  علي أال نؤك  الممال ا "

 لي نقليب امداوية المحافظة علي مسإلل ا  المقياة أو نحسيسها في المسإلقحب، ونم سي 
 يش اسوني اكال  السظت االقإلصاك ة هيما نحافي علي قاعٌّ  الملالك والحيئة أو نحسيسها  

ا أو أفضب     .(1) حإلي نإلمدن األجيار المقحلة من أا نقيش حيا  هش مة أ ض 
 أبعاد التنمية المستدامة  
نهٌّف الإلسمية المسإلٌّامة  لي الإللافق والإلكامب لين الحيئة والإلسمية من ي ر    ة    
نقاعب أ  اك،   نسمية    ية األ  اك مإلشا تة مإلكاملة ومإلٌّايلة في  طال  ونالإلالي فهي 

  مدن لياوها في اآلني  اإلست  الضو  والإلسظيش و 
 
 

 
ليشو     –، مشهل كلا ا  اللحٌّ  ال شنية  279 وقاا هلهحسا الإلحٌّ ا ...واآلمار  ك/ مصتقي همار طلوة ش  –  (1)

    .1992لحساا، التو ة األولي ك سمحش  –
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 اّلقتصادي:البعد 
 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 
، لب  مدن القلر  أا الإلسمية المسإلٌّامة في (1) الملالك علي السحل ال ق وي  دقا      

   الإلكامب لين علت االقإلصاك وعلت الحيئة. أصب واأنها هي وإلا
 البعد اّلجتماعي:

الموإلم    أفشاك  لٌّ   االجإلماعي  والإللافق  الإلكافب  نحقيق  الو ٌّ    لهكا   بقصٌّ 
ونالإل اوا والإلكامب م  وظت الموإلم  األيش ،  ما  دقب نحقيق ال ٌّالة االجإلماعية م  

 .(2) االحإلقاظ  دشامة ا وساا   
 
 
 
 

 
،  78لاج  لإلل    الإلسمية المسإلٌّامة في الحلٌّاا ال شنية لين السظش ة والإلتحيق  ك/ قاكل  محمٌّ التاهش ش – (1)

  .  2013لحساا  –ليشو   – ل صش ة طو ة  مدإلوة حسن ا

 لسلة    21لاج   الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق  والمأملر  جام ة الملن عحٌّ ال ل ل ش  –  (2)

     . 2013الس لك ة االصٌّال الحاك  عاش  – جٌّ    –نصٌّل عن مشهل ا وإلا  ا ع مي  – وحل موإلم  الم شفة 
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 البعد البيئي: 
ا وساا  ما    فيع  الك   قيش  المداوي  الموار  أو  الل    الحيئة  أوها    نب شف 

اإلضمن من  لاهش طحيقية وناش ة اإلأ ش لها و ؤ ش فيها، و سإلمٌّ مسها مقلما  حيانع 
 .(1) من غكا  وهسا  وكوا  ومأو  و مال  فيها ع قإلع م  من  لاه   

الو ٌّ الحيئي هل السحب المواعش في  هلل وم  جٌّاٌّ من    ويمُن القول بأ : 
أوماف الإلسمية وهل وم  اال إلٌّامة فقٌّ أك   كيلر الو ٌّ الحيئي في موار االقإلصاك  لي 
ننييش مقهل  الإلسمية االقإلصاك ة من موشك الل اك  في ا إلن ر الملالك االقإلصاك ة الساكل  

 . (2) ك   لي  هلل مقهل  الإلسمية المسإلٌّامة   العواي الحاجا  ا وساوية المإل ٌّك  والمإلوٌّ 
ا عليه     فنا عملية الإلسمية المسإلٌّامة نشنكل  إذ  وفي ضو  ما سبق وتأسيس 

مإلكاملة  الا  ة  األ  اك  فهكه  مسها،  واحٌّ  عن  اال إلنسا   وال  مدن  أ  اك  على    ة 
ائل واأل  اك الا  ة  ومإلٌّايلة، ومن  ت فنا نق يب الإلسمية المسإلٌّامة الل  نق يب هكه الشه

 م  ا على قٌّ  المساوا . 
 

 
المسإلٌّامة الهصلصيا  والإلحٌّ ا  وااللإللاما   المسظمة ا   مية للإلشنية وال لل    ال الت اال  مي والإلسمية  –  (1)

و ائق المؤنمش اال  مي األور للزال  الحيئة، كلا ة )ال الت ا   مي ونحٌّ ا  الإلسمية   -والاقافة )اال سيسدل(  

   المنشب.  –الشناف  –  ، الساعش  مسظمة اال سيسدل 2002/ 6/  12-10الس لك ة   –، جٌّ  98المسإلٌّامة( ش

    .22لاج   الإلسمية المسإلٌّامة في اللطن ال شني لين اللاق  والمأملر  ش  – (2)
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 المبحث الثالث 
 التنمية المستدامة في الرؤية اإلسالمية 

األيش   املليإلع     اللمقية  واألوظمة  الاشائ   من  غيشه  عن  ا      اإلميل 
ولع  الحيا ،  ولاحي  كان عامب،  امب جمي   فا      لكب زماا ومداا،  وص حيإلع 
مسهب نسمل  مسإلقب ومإلميل، اإلميل  ع عن غيشه من المساهب الإلسمل ة اللمقية األيش ، 

ا  لين  نوم   المسهب ا   مي  ا ي ر  الواوب فالإلسمية في  الماك  م  عٌّ   عواي 
وفيما الي اإلحٌّط الواح  عن ملقف ا     من الإلسمية، ونياا مقهل  الإلسمية  الشوحي،  

 المسإلٌّامة في مل  القش ا الكش ت والسسة السحل ة. 
 المطلب األول 

 تأصي  مصطلح التنمية في المفهوم اإلسالمي 
الإلسمية في ا     مشب من مشوب الإل حٌّ ال وواوب الصلاب  ا قلسا   ا    

هلل ن الى في األلض اامش لصاحوع ييش  الٌّويا واآليش ، وعلي الشبغت من أا مصتلن 
الإلسمية لت اشك للقظة في القش ا الكش ت أو السسة السحل ة  ال أا  مة مصتلحا  أيش  

اال )مصتلن  الي   ما  ومسها  ولك   قٌّ  و يقة  الإلسمية  ع قة  لها   إله ف، ماالهع 
 ومصتلن ا عمال( وفيما الي مل ٌّ من الضل  وحل المصتلحين وع قإلهما  الإلسمية.
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: مصطلح اّلستخالف   أوّل 
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 نحقيق ا للنا ة من وجلكه، وهي نإلضمن مسئللية عظيمة، نإلماب 

ا عليع، في نمدين ا وساا من أماوة ا أللض وواصية الكلا، ونسهيشه لع، ليدلا  يٌّ 
مالك ا لمقانيحع، مإلصشف ا في عؤووع، مسإلن   ييشانع، مسقك ا فيع  لاكنع  الإل ميش والإلنييش 

 .(1) والإلشمية والإلتل ش  
وقٌّ ولك مصتلن اال إله ف في القش ا الكش ت  صيغ مهإللقة مسها )يليقة(،  

، (2)  ﴾َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمََلِئَكِة ِإّن ِ َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفةً  قار ن الي و)ي ئف( وغيشها 
َفَسخَّْرًَن َلُه الر ِيَح ََتِْري ِبَِْمرِِه رَُخاًء َحْيُث    وفي يتا ع لٌّاوك عليع الس    قلر ن الي

 . (4) ﴾ اْْلَْرضِ ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف ِف   وقار ن الي   (3) ﴾َأَصابَ 

 
، مولة هلية  195و يقة ا  إله ف في القش ا الكش ت  كالالنها وأ  اكها الحضال ة  ك/ محمٌّ زلماا ش  –   (1)

  . 1998( 16جام ة قتش ال ٌّك )  –الاش  ة والٌّلا ا  ا   مية 

 .(30 لل  الوقش   جل  من اآل ة لقت )  – (2)

 .(26 لل  ش  جل  من اآل ة لقت ) – (3)

 .(39 لل  فاطش  جل  من اآل ة لقت )  – (4)
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 بيا  مفهوم اّلستخالف 
ْلْف فبْ و ا مأنا فبْ ام  ْجْ ْلعب ْمْكاْوعب، وْيْلْف فبْ ا   لسا  العر جا  في )   إْلها (  ا ا

ٌّْهب،   ئاالب ْ  ا ا  أْاا جأ إلبع ْأ ض  مأعأ يأ ْفة ، وْيْلقا إلبع فبْ و ا  أْاا ْهاْا ْيلأيْقإْلع،  بْقارب  ْيْلْقع فأي ْقلا لقا إْلها وا ا
ْلعب، والوم   ْلفب مأم نا ْقحا إلها لقع  ْجْ ْلعب ْيلأيْقة . والْهلأيقةب  ال كأ   بسا إْلها ْأوا ْجْ لإلبع ْيليْقإلي، وا ا

ْلْقا   .(1) " ْيْ ئأف، ْوالاْوما ب يب
  ْيْلْف ف ا  ف وا  قا   األمش عسع،  ملا  (المفردات في غريب القرآ وجا  في )  

لملنع، وتملا م ع وتملا   المسلب عسع، وتملا  لنيوة  النيش  ملا  السليا ة عن    ٌّه، والهأ فةب  
ل وله، وتملا لإلاش ل المسإلهلف، وعلى هكا اللجع األييش ا إلهلف   أوليا ه في األلض 

  (2). 
لبفب ْغياْشهب ْأوا ْ كبلاب ْلٌّْال  ْعساعب    يقول )ابن عاشور(  بأ ال كأ  ْ ها ْصا  ْوالاْهلأيْقةب فأي األا

ْسى الاْمْوازأ   ْوهبْل ال كأ  ْاإْلْلل ى ْعْم    ْن الاْهلأيْقةأ هبْسا  أم ا الاْم ا ْملبعب، ْوالامبْشاكب مأ هب   فأي ْعْمبم ْ  ا ابشأ ٌّب
ااْب الاْلهأيبأ وْ  ْلفب مأ إْلها ، الامبسا ْلاضأ هب فأي األا ْمبب ْما وبشأ ٌّب ْلاضأ مبٌّْللأش ا ْ  ا ب  فأي األا ، ْأ ا ْجاعأ يلأ الاْلصأ

 
 . 83/ ش 9ه(  711لساا ال شب  اللن مسظلل )  – (1)

الم شوف  الشاغب األصقهاوى )     –  (2) لن محمٌّ  الحسين  القا ت  ألل  القش ا    هد(،٥٠٢المقشكا  في غش ب 

التو ة األولى   -ليشو     –كماق    -الٌّال الاامية    -، طو ة  كال القلت  294نحقيق  صقلاا عٌّواا الٌّاوك  ش

 هد.  ١٤١٢ -
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لاْها أ أْ  ْلاضأ  أا اأ مأيشأ األا أ ْنْ اْلى مأنا ْن ا يأ ْفالاْهلأيْقةب  ْك ب ْوْيْلقأي إلبعب مأْيامبعب لأإْلساقأيكأ مبْشاكأ ّللا  وا  أالاْلحا
يلأ  ْوْنلاقأينأ ابللأ  إلأعأ مب  ْلامأ أ ْنْ اْلى مأنا ْهْكا الاْ اْلتأ األا  . (1) ْشاْك ّللا 

والم سي أا   ن الي عشلف  ك  )عليع الس  ( وال إلع فاصتقاهت من  ائش    
يلقع ومسحهت متلق السياك  علي الكلا، لإل ميشه ونسميإلع واعاعة ال ٌّر  ع، والن وفق 

 إله ف هسا  م سي السيا ة أو الإلقل ض من  أوامشه  وحاوع ن الي وتلاكنع وأحدامع، فاال
للكلا أو  مالك ا  ليس  الكلا، فا وساا  الس   وال إلع، في  كال  عئلا    ألك  عليع 

ر حاكم ا  األصالة وتوما هل حاكت  الإلقل ض عن   ن الي،   ومن  ت فا وساا غيش مهلل
ا نكلا حشهانع و دسانع  في أا  سيش في الكلا وفق هلاه، أوتلاكنع الهاصة، لب ال لٌّ أ

 وفق أوامش   ن الي، ونلجيهانع ا لهية، وهكا هل م سي اال إله ف.  
عملية اال إله ف في القش ا الكش ت  هي  وفي ضو  ما تقدم يمُن القول بأ     

حشهة  وساوية   والية فاعلة، كائوة، مسإلمش ، ومإلساغمة م   سن األوقس واآلفاد،  س ى 
الكلا   مظاهش  هب  ونسهيش  والهلقية،  الشوحية  حيانع  نشمية  ي لها  لى  من  ا وساا 

قامة حضال  القسين، واالوإلقاي لها، ونلجيهها لهٌّمإلع، ويٌّمة لسي جسسع، لغوة في  

 
الإلحش ش والإلسل ش )نحش ش الم سى السٌّاٌّ ونسل ش ال قب الوٌّاٌّ من نقسيش الكإلاب المويٌّ(  محمٌّ التاهش لن    –  (1)

، الساعش  الٌّال الإللوسية  399  -  398/ ش  1هد(    ٣١٣٩محمٌّ لن محمٌّ التاهش لن عاعلل الإللوسي )    

 هد.  ١٩٨٤نلوس  –للساش 
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 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    

األلض، مإلهك  من ا وساا المحإلٌّْأ والهٌّف والنا ة ههليقة هلل في ألمع، فإلكلا الإلسمية 
مواال   عإلى  في  المسالك  الحضال   واالزكهال  الإلقٌّ   لإلحقيق  المالى  الل يلة  لكلن 

قال وقسع على   مة هلهب األلض من أ   مشال أكا    الحيا ، م  المحافظة في الل 
 لحق األماوة الإلي ألى ا وساا  ال أا  حملها. 

القول   يمُن  سبق  ما  علي  نا   اال إله ف   أا    ُو مصتلحي  لين  ال  قة 
الإلسمية جل  من   الحسواا أا  والإلسمية ع قة عمل  ويصلش، ياصة  اا أيكوا في 

 ملية اال إله ف هليقة عن   ن الي في األلض، فالل يقة الإلي  قل  لها ا وساا ه
هي نكليل من    وحاوع ل وساا  مواعش  مهمة الس ي   -كما  حق لياوع –في حقيقإلها  

في األلض وتعمالها ونسائها ونشقيإلها وفق  لاكنع  وحاوع لإلإلحقق لكلن ال حلك ة الكاملة 
لحسا  والسمل والس ي وا عمال في هلل في هكا الكلا، وال ل ب أا مقهل  الإلسمية  امب ا

األلض فحهكا الم سي نكلا الإلسمية جل  ال اإلولأ من المهمة المسلطة  االوساا لإلحقيق 
 م سي اال إله ف  لي جاوب عحلك ة   ن الى وتعاعة ال ٌّر في األلض. 

 
 .200لاج   و يقة ا  إله ف في القش ا الكش ت  ك/ محمٌّ زلماا ش  – (1)
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أما  اا فهمسا الإلسمية  م سى أو   من الولاوب الماك ة فق  واعإلحشواها  وااف    
الموإلم  و امب  وأهٌّاف  ميت  والهلقية  قل  علي  والشوحية  الماك ة  السلاحي  في جمي  

، فقي هكه الحالة  صون الإلكليل (1)نحقيق األمالية لشفاهية االوساا في هب هكه األ  اك   
   كليل  الإلسمية ونكلا ال  قة لين المصتلحين ع قة نشاكف. اال إله ف هل وقسع الإل

اإلضافة إلي ماسبق    في حي أا   ن الي قٌّ لن  لين اال إله ف والح  ُو
ُثَّ َجَعْلَنُكْم َخَلِئَف ِف اَْلْرِض ِمن    علي الإلسمية ونين الواوب األيشو  في قللع ن الي

فا وساا مشكه  لى   ن الي و لف  بحا وع على مٌّت  ، (2)  ﴾تَ ْعَمُلونَ بَ ْعِدِهْم لَِننظَُر َكْيَف  
امت عع  المهمة الإلي يللال  ليع، ومن  ت فهي نسمية أي مية لوحية فيها جاوب 

 . ن حٌّ  هلل لب ال المين
 ثاني ا: مصطلح اإلعمار: 

مقإلضيا   ال ل ب أا  عمال األلض  النش  والللي والحسا  والإلاييٌّ   ٌّ من   
وفي الإلأكيٌّ علي هكا الم سي  قلر ،  اال إله ف الك  هل مهمة ا وساا في األلض 

فاهلل ن الي قٌّ يلق الكلا وا إلهلف   ،(3)   ﴾ُهَو أَنَشَأُكم مِ َن اْْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها   ن الي

 
 .  123الإلسمية المسإلٌّامة لؤ ة    مية  أمب هسٌّ  الهلاعلي ش – (1)

 . (14 لل  الوس  اآل ة لقت ) – (2)

 .(61 لل  هلك  جل  من اآل ة لقت )  – (3)
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وهسلزه واال إلقاك  ا وساا فيع ليقل    مالنع وتعماله وغش ع وزلاعإلع وا إلهشا  م اكوع  
 مسها. 

ْوقأيْب     جا  في )فتح القدير(   اْوْها،  د  ْجْ ْلكبتا عبم اْلْها ْو ب ْمْشكبتا فأيها ْأ ا   إْل ا  ْوا ا
ْوالأ    ْعا ْماْلنأْها مأنا لأْسا أ الاْمْساكأنأ ْوْغشا أ األا ْساهب  ْأْمْشكبتا  أ أ )صاحب التحرير ، و قلر  (1)ْم ا

ينب ْوالإل ا ب لألامبْواْلْنةأ ْهال إلأي فأي   ْواالأ ا   والتنوير( ، ْأ  ج لكبتا عامش سها، ْفالسلأ ْمالب عا ْمالب  ا اأ إلأ ا
لايأ ألأْ  ْض ْعامأْشه  أالاحأْسا أ ْوالاْنشا أ ْوالل  ْلا ْمالأ ْأو هبتا ْجْ لبلا األا عا ْسى ا اأ إْلْقاْد، ْوْم ا إْلواْقى ْوا ا ا   ا ا

مأيش ا   ْلاضأ   ْالأْن  بْ ٌّ  ْن ا شب األا ساعب ْعما لْك مأ ْا  الاْمقاصب ْماْل   ألأ طب عأ ملأْي الاْحشا ْلاضأ ْحإل ى  ب  ، (2) لأألا
ْمْشكتا فأيْها( أ  ج لكت ن مشووها فإلسائلا فيها المواوي زهرة التفاسيروجا  في ) إْل ا (  )وا ا

( م ساهما الإلكل  ْمْشكتا إْل ا يل لقواكه أا   مشوها   والحٌّائق النسا ، والسين والإلا  في هلمة )ا ا
(3).  

 
، طو ة  كال  576/ ش2ه(  1250فإلن القٌّاش  محمٌّ لن علي لن محمٌّ لن عحٌّ   الالهاوي اليمسي)   –  (1)

 ه.1414ليشو ، التو ة األولي  –كماق  –كال الكلت التيب   –الن هايش 

، الساعش  الٌّال الإللوسية  108/ ش  12هد(    ١٣٩٣الإلحش ش والإلسل ش  محمٌّ التاهش الن عاعلل )      –  (2)

 هد.  ١٩٨٤نلوس  –للساش 

،  3723/ ش    7هد(  ١٣٩٤زهش  الإلقا يش  محمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف  ألي زهش  )     –  (3)

 طو ة  كال القكش ال شني )لٌّوا نال خ(. 
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   بيا  مفهوم اّلعمار 
، جا  في )المصباح المنير(    شأ ْماْل ب  أالاْكسا تب الا أ ش ا  ْلْسياإلبْها، ْواالأ ا اْل ْعما  ْعْمشا ب الٌّ 

ت  لألاحبساْيااأ   ْشااب ا ا  .  (1) ْوالا بما
ٌّْلب الااوأْيةأ  صاْل عامأش ا، صاْل ْهاأيش ا، "  وفي )تاج العروس(   ْماْل   ْمصا ْعمْش عأ

ْجْ ْلعب   فأيعأ   ْمْشهب  إْل ا وا ا المداْا  ْمشه  اأْللاضأ وأْعا من  ْأواْاْأكبت  هبْل  الإل سالأ ب   ْوفأي  مبشبه،  ْ  ا
ساْها وْجْ لكبت  ب عبملاْلها،  نأكت مأ ْشا أ قبلا إلأها ْمالنأْها وا ا ْا لكبت فأي عأ ْمْشكبت فأيْها  ْأ  ْأاأ إْل ا وا ا

ْماْلْ  فأيْها   ساهبت ال أ واْكه فأي اأْللاض  ْطلب مأ ْمش عأ إْل ا   .(2) ْوفأي اأْل ا   ا ا
السابق   العرض  اٌّول حلر م اوي وفي ضو   االعمال  أا مصتلن     و حي 

الإل ميش واال إلقاك  من ييشا  األلض وما فيها من ملالك و شوا ، وهل مٌّ الهشاب 
 واالفساك.
 
 

 
القيلمي    –  (1) الكحيش  أحمٌّ لن محمٌّ لن علي  المسيش في غش ب الاشح  /  2هد(      ٧٧٠)  وحل  المصواح 

 ليشو  )لٌّوا نال خ(   -، طو ة  المدإلوة ال لمية 429ش

هد(، نحقيق   ١٢٠٥نا  ال شو  من جلاهش القامل   محملٌّ لن محملٌّ لن عحٌّ الشزلاد الحسيسي الل نيٌّ  )     –  (2)

  ، طو ة  كال الهٌّا ة )لٌّوا نال خ(.129/ ش 13موملعة من المحققين  
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 اإلعمار ومصطلح التنمية: 
ولك  في القش ا 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  نح  

ملالك، وا إلهشا  هسلز األلض واال إلقاك   ما فيها من ييشا  وملالك و شوا ، و ايش 
ش ل وساا  حب   القش ا الكش ت في أكاش من ملم   لى أا    وحاوع ون الى قٌّ  س 

عمال األلض  ائلة، ومسحع القٌّل  ال قلية الإلي نؤهلع   اال إلقاك  من نلن الاشوا  اله
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم    ون ميشها نسميإلها وتقامة أعظت الحضالا  علي  تحها قار ن الي

يًعا ُثَّ اْستَ َوىَٰ ِإََل السََّماءِ  وعن نسهيش ما في السماوا  واأللض من  ، (1) ﴾مَّا ِف اْْلَْرِض َجَِ
َوَسخََّر    لهٌّمة ا وساا ومساعٌّنع في  عمال األلض ون ميشها  قلر ن اليامداوا  

يًعا مِ ْنهُ  وفي كعلنع  لي ن ميش األلض ، (2)  ﴾َلُكم مَّا ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َجَِ

 
 (.29 لل  الوقش   جل  من اآل ة لقت )  – (1)

 (.13 لل  الوا ية  جل  من اآل ة لقت ) – (2)
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ا ْمياإْلة ، فْ  ْيا ْألام  ْلعب  وتحيائها  النش  والللاعة  قلر السحي صلي   عليع و لت )ْمنا ْأحا
ساْها  ش ا    -مأ سأي ْأجا ْل ْلعب ْصٌّْْقة (، ْوْما ْأْكْلالأ -ْ  ا ساْها، ْفهب   .(1)الاْ ْلافأي مأ

 اا هاا المقصلك لإل ميش األلض وتعمالها    وفي ضو  ما سبق يمُن القول  
هل ا إلن ر األلض وا إلامال ما فيها من  شوا  طحيقية وييشا  ومساف ، ونهيئإلها ليحيا  
عليها ا وساا حيا  مسإلقش  هاكئة  سإلمإل  فيها  الشيا  ونما ْمن    ن الى  ع عليع من  

                                 و ت فهكه هي الإلسمية  م ساها الم اصش.
و ل ٌّ القش ا الكش ت  لي مإلتلوا  نسمية األلض ون ميشها الإلسلن  س ح ا  ماا   

يهما نحلر ال مشاا  لى يشاب وكمال وعلز وفقش، وهل ما وال ٌّر فناا فقٌّ أحٌّهما أوهل
َأَوََلْ َيِسْيُوا ِف     حظش مسع القش ا الكش ت في حٌّااع عن األمت السا قة في قللع ن الي

ًة  ُهْم قُ وَّ َوَأََثُروا اْْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثَ َر اْْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم ۚ َكانُوا َأَشدَّ ِمن ْ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َولََِٰكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَ    .(2)  ﴾ْظِلُمونَ ِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءْْتُْم ُرُسُلُهم ِِبْلبَ يِ َناِت ۖ َفَما َكاَن اَّللَّ

ا عليه يمُن   نا  علي ما سبق وتأسيس  ا   مي للإلسمية     أا الإلصلل  القول  ُو
  إلحش أكاش عملال  مما عٌّاه، فهل  امب الإلسمية الماك ة والم سل ة لألمة، فالاق الماك  

 
عاكر مشعٌّ و يشوا، مسسٌّ جالش    –ه(، نحقيق  ع يب األلوؤوف  241مسسٌّ ا ما  أحمٌّ أحمٌّ لن حسحب)   –  (1)

  2001ه /  4211( طو ة  مؤ سة الش الة، التو ة األولي  14271/ حٌّا  لقت )  170/ ش    22لن عحٌّ    

 والحٌّا  صحين.  

 . (9 لل  الشو   اآل ة لقت ) – (2)
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 امب ز اك  الاشو  الللاعية والحيلاوية والم ٌّوية وغيشها، أما الاق الم سل  فيامب القيت  
هش الٌّان، واألي د هال ٌّر والمساوا  واالااال وغيشها من مسظلمة األي د والإلي هي جل 

و دلا مقهل  الإلسمية في ا     مقهل  عامب لسلاحي الإل ميش في الحيا  هافة نحٌّأ لإلسمية 
ليضتل   لقية  والهب والشوحية  والحٌّوية  الٌّاسية  الساحية  من  لإلشنيإلع  والن  ااني ا،  ا وساا 
 المهمة المسلف  ع    مي ا، وهي غا ة اللجلك ا وساوي، ومن ي ر الن نساأ عملية  

  ميش األلض  قإلصاك  ا واجإلماعي ا و يا ي ا ليس ت  الس اك  واال إلقشال والهٌّو  السقسي، ن
ومن  ت فهي نب ٌّ مشن ا من مشوب الإل حٌّ وهي جل  ال اإلولأ من ال قيٌّ  ا   مية  
وفش ضة فشمها ا     على الوماعة وعلى األفشاك، ومشول  حيانية لملاجهة الحالة 

 ا   مية. الإلي وصلال  ليها األمة 
 المطلب الثاني 

 تأصي  مصطلح التنمية المستدامة في المفهوم اإلسالمي
 ب ٌّ مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة من المصتلحا  الحٌّااة، وعلي الشغت من الن   

فقٌّ حقب القش ا الكش ت والسسة السحل ة المتهش   ال ٌّاٌّ من الالاهٌّ والسصلش الإلي نماب 
سإلٌّامة، ونض  الضلا   الحاكمة ل  قة ا وساا  الحيئة من  الشهائل األ ا ية للإلسمية الم 

أجب الحقاظ عليها ومماا ا إلمشالها، وفيما الي وماا  لو ض الالاهٌّ واألمالة اللالك  
لما اصتلن   أ  اك ومشنكلا   السحل ة والإلي نصلن ألا نكلا  الكش ت والسسة  القش ا  في 

 الاهٌّ ما الي  عليع الم اصشوا  الإلسمية المسإلٌّامة ومن نلن ال
 



167 

 

: البعد اّلقتصادي   أوّل 
الٌّعل   لى الس ي في األلض وال مب من أجب نحقيق الإلسمية وا إلٌّامإلها    -)أ(

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض  وقللع ن الي    ،(1)  ﴾َوَأْن لَْيَس ِلإلْنَساِن ِإًل َما َسَعى   في قللع ن الى 
 .(3)  ﴾وَُكُلوا ِمن رِ ْزِقِه ۖ َوِإلَْيِه النُُّشورُ   ، وفي قللع ن الى(2)  ﴾َمَناِكِبَهاَذُلوًًل فَاْمُشوا ِف 

الٌّعل   لي االعإلٌّار والإللازا ونشعيٌّ اال إله : وعٌّ  اال شاف والإلحكاش    -)ب( 
في األكب والاشب ومحالنة ال اكا  اال إله كية الهاطئة حقا  ا علي الملالك التحيقية 

ن الى   قللع  في  هما  القاكمة  األجيار  َيُِبُّ  واحإلياجا   ًَل  ِإنَُّه  ُتْسرُِفوا ۚ  َوًَل  َواْشَربُوا  وَُكُلوا 
ْر تَ ْبِذيًرا   وفي قللع ن الي  ،(4)   ﴾ُمْسرِِفنيَ الْ   ﴾ َوآِت َذا اْلُقْرََبَٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوًَل تُ َبذِ 
ِلَك قَ َواًما  ، وفي قللع ن الي(5)  .(6)  ﴾َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ََلْ يُْسرُِفوا َوََلْ يَ ْقُُتُوا وََكاَن َبنْيَ ذََٰ

 
 (. 39 لل  السوت  اآل ة لقت ) – (1)

 (. 15 لل  الملن  اآل ة لقت ) – (2)

 (. 15 لل  الملن  اآل ة لقت ) – (3)

 (. 31 لل  األعشاف  جل  من اآل ة لقت ) – (4)

 (. 26 لل  ا  شا  اآل ة لقت ) – (5)

 (. 67 لل  القشقاا  اآل ة لقت ) – (6)
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الإلسمية    -) ( أعدار  من  وننيشها  وعمالنها  الحسا   األلض  الٌّعل   لي  عمال 
    .(1) ﴾ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اَْلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها  والإل ميش في قللع ن الى

حٌّا  القش ا الكش ت عن الملالك والاشوا  التحيقية الإلي امإلأل لها الكلا،   -)ك(
 الملالك المائية وع قإلها  الاشو  الللاعية ونسلعها في قللع ن الى ومن الن حٌّااع عن  

يُنِبُت َلُكم ِبِه الزَّرَْع   (10) ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ۖ لَُّكم مِ ْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ  
ِلَك َل  ِإنَّ ِف ذََٰ يَ تَ َفكَُّرونَ َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواْْلَْعَناَب َوِمن ُكلِ  الثََّمَراِت ۗ  لِ َقْوٍم  وفي قللع   ،(2)   ﴾يًَة 

َذا ِمْلٌح ُأَجاٌج ۖ َوِمْن ُكلٍ  ََتُْكُلوَن َْلْمً    ن الى َذا َعْذٌب فُ َراٌت َساِئٌغ َشَرابُُه َوهََٰ ا َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن هََٰ
تَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َطِرَي  َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تَ ْلَبُسوََنَا ۖ َوتَ َرى    .(3)   ﴾اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لِتَ ب ْ

ومن  اب المحافظة علي التيش والسوا  فقٌّ أقا  السحي صلي   عليع و لت    
محمية طحيقية حلر المٌّاسة حشل  فيها الصيٌّ واالحإلتاب وقت  األعوال لمسافة ألن ة  

، للحقاظ علي ملالك المٌّاسة وال مب أميار، وحش  االحإلتاب و  حٌّه لمسافة ا سي عاش مي  
ْ ْسا ْمالأنب لانب ْأْوسم ْأو عب ْلْلْنعب ْعنأ الس حأيلأ   كتا  )الخراج(علي ا إلٌّامإلها، جا  في    ْقاْر  ْوْحٌّ 

 
 (.61 لل  هلك  جل  من اآل ة لقت )  – (1)

 (.11 -  10 لل  السحب  اآلاإلاا لقت ) – (2)

 (. 12) لل  فاطش  اآل ة لقت  – (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya11.html
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ْلْها ا اْسيا   -هب عوش لع عل:  –ْصل ى ّللا ب ْعْلياعأ ْوْ ل ْت أو ع حش  عضا    اْسةأ ْوْما ْحلا الاْمٌّأ
ْيارم  -ْأ ا ْجساْحْها-ْعْاْش مأي    ْنْ ْة ْأما ياٌّْ فأيْها ْألا ْلْها، ْأ ا جسحها  ْوْحش ْ  الص   .(1) ْحلا

َواْْلَنْ َعاَم َخَلَقَهاۗ  َلُكْم     حٌّا  القش ا الكش ت عن الاشو  الحيلاوية في قللع ن الي  -)ك( 
َها ََتُْكُلونَ  َوََتِْمُل أَثْ َقاَلُكْم ِإََلَٰ بَ َلٍد ََلْ   6 َوَلُكْم ِفيَها ََجَاٌل ِحنَي تُِرَُيوَن َوِحنَي َتْسَرُحونَ 5  ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمن ْ

َواْْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواْْلَِمَْي ِلَُتَْكُبوَها َوزِيَنًة ۚ َوََيُْلُق َما ًَل   7 نْ ُفِس ۚ ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُءوٌف رَِحيمٌ َتُكونُوا َِبِلِغيِه ِإًلَّ ِبِشقِ  اْْلَ 
   ،(2)    8تَ ْعَلُمونَ 

ن اليال  -)ه( قللع  الم ٌّوية في  الاشوا   ِِبْلبَ يِ َناِت     حٌّا  عن  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  َلَقْد 
َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم  َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس ِِبْلِقْسِط ۖ َوأَنَزْلَنا اْْلَِديَد ِفيِه ِبٌَْس َشِديٌد  

ُ َمن يَنُصُرُه َوُرُسَلُه ِِبْلَغْيِب ۚ ِإنَّ   . (3) ﴾ اَّللََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ اَّللَّ
و  إلحش وحي   ال ف عليع الس   من أوائب من طحق مقهل  الإلسمية    

المسدددددإلٌّامة أ سا  فإلش  والاإلع علي يلائن مصدددددش، فقٌّ ا دددددإلتاي ال دددددف عليع  
السدددددددددد   نواوز األزمة االقإلصدددددددددداك ة التاحسة الإلي ن شمددددددددددال لها الح ك في  

 
هد(، نحقيق  طع عحٌّ الش وف  ١٨٢الهشا   ألل ال ف   قلب لن  لشاهيت لن ححيب لن   ٌّ األوصال  )      –  (1)

 ، طو ة  المدإلوة األزهش ة للإلشاط )لٌّوا نال خ(.117محمٌّ ش  ٌّ،   ٌّ حسن  

 (.8  - 5 لل  السحب  اآل ا  لقت ) – (2)

 (. 25) لل  الحٌّاٌّ  اآل ة لقت  – (3)

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/6
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/7
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/7
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/7
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/7
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/8
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/16/8
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م ٌّر ا ددددددددإله : السددددددددداا واحإلياجإلهت  عصددددددددشه عن طش ق احٌّاط نلازا لين  
ونين قٌّلنهت علي اال ددددددددإلمشال وال تا  هما ومددددددددن القش ا الكش ت في  ددددددددلل   

َراٍت  نحمب ا دددت وحي   ال دددف عليع السددد      َق  َ ب َع  ْب َرىَٰ س  َ  ّن ِ َأ ُك ِإ ِل َم ْل ا اَل  َوَق
َر َيَ  َخ ٍر َوُأ ض  ْ  ٍت ُخ ََل نُب َع س  ُ  ْب اٌف َوس  َ  َج ٌع ِع ْب نَّ س  َ  ُه ُل َ ُ  َِسَاٍن ََيُْك َم ْل ا ا  ي َُّه اٍت ۖ ََي َأ س  َ  ِب

ُُبُونَ  ْع  َ ت لرُّْؤََي  ِل ْم  نُت ن ُك ِإ َي  ُرْؤََي ِِف  وِّن  ُت فْ  َ ُْن    (43) َأ ا  َوم َ  ٍم  ََل ْح َأ اُ   غ َ  ض            ْ  َأ وا  اُل ق َ 
نَي )  ِم اِل َع ِب ِم  ََل اْْلَْح ِويِل  ْأ َت ئُ 44ِب بِ   َ ن ًَن ُأ ٍة َأ مَّ َد ُأ ْع  َ ب َر  ا َوادََّك َم ُه  ْ ن ِم ي َْنَا  اَل الَِّذ ْم  ( َوَق ُك

ونِ  ُل ْرس ِ َأ َف ِه  ِل ِوي ْأ َت نَّ   (45) ِب ُه ُل َراٍت َِسَاٍن ََيُْك َق  َ ِع ب ْب ا ِِف سَ  َن ِت ْف َأ يُق  دِ  ا الص ِ  ي َُّه َأ ُف  وسُ  ُي
ْم   لَُّه َع َل ََل النَّاِس  ِإ ُع  ْرِج ي َأ لِ  َع َل اٍت  س َ  ِب َر ََي َخ ٍر َوُأ ض ْ  ٍت ُخ ََل ُب  ْ ن ِع س ُ  ْب اٌف َوس َ  َج ٌع ِع ْب س َ 

ونَ  ُم َل ْع  َ ْزرَ  (46) ي  َ ت اَل  ًلَّ  َق ِإ ِه  ِل ُب  ْ ن ُروُه ِِف س   ُ  َذ ُُْ َف ْد ص   َ  ا َح َم ًِب َف َأ نَي َد ِن َع س    ِ ْب وَن س   َ  ُع
ونَ  ُل يًَل ِِمَّا ََتُْك ِل ُنَّ   (47) َق ْم ََل ُت ْم دَّ ا َق َن َم ْل اٌد ََيُْك َد ٌع ش      ِ ْب َك س     َ  ِل ِد َذ ْع  َ ْن ب ُُثَّ ََيِِْت ِم

ونَ  ُن َُتْص             ِ َّا  ِم ِ يًَل  ِل َق ًلَّ  ب َ   (48) ِإ ْن  ِم ََيِِْت  ي ِه  ُُثَّ  َوِف الن َّاُس  غ اُ   ُي ي ِه  ِف ِد ذلِ َك ع اٌم  عْ 
ُرونَ  ص  ِ ْع ََلَٰ َربِ َك    (49) يَ  ْع ِإ اَل اْرِج وُل َق ُه الرَّس ُ  اَء ا َج مَّ َل ِه ۖ فَ  ِب وِّن  ُت  ْ ئ ا ُك  ِل َم ْل ا اَل  َوَق

لِ  َع نَّ  ِه ِد ْي َك ِب نَّ َرّبِ   نَّ ۚ ِإ ُه يَ  ِد ْي َأ َن  طَّْع ِِت َق َوِة الَلَّ ْس ُل النِ  ا َِب َم ُه  ْل َأ اْس ﴾ َف  .  ( 1) يٌم

 ثاني ا: البعد اّلجتماعي  
فيلجب علي    -)أ( الموإلم   أفشاك  لين  االجإلماعي  الإلكافب  لمحٌّأ   ل ا  ا     

األغسيا  أا اسققلا مما أعتاهت   من فضلع في مساعٌّ  الققشا  والمحإلاجين ال  يما 

 
 (. 50  -43 لل  ال ف  اآل ا  لقت ) – (1)
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َلِفنَي آِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوأَنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّْسَتخْ    وأوهت مسإلهلقلا في هكه األملار قار ن الي
، وال ل ب أا هكا لٌّوله اؤك   لي ا إلٌّامة (1)   ﴾ِفيِه ۖ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفُقوا ََلُْم َأْجٌر َكِبْيٌ 

الملالك وعٌّ  ا إلسقازها، فاألغسيا   ا لت  ق للا الن  يضتش الققشا   لي الضن  علي  
أقلانهت ومن   لللا، هكلن الحار  السسوة الملالك التحيقية وا إله كها من أجب نلفيش  

للٌّور المإلقٌّمة  اا نهلال عن مساعٌّ  الٌّور السامية ونقٌّ ت الم لوا  لهت  يضتش نلن 
الٌّور الققيش   لي الضن  علي ملالكها وا إلسقازها هما نق ب   ض الٌّور السامية من  

نللط وفقٌّاا قت  جائش للنا ا  وصيٌّ جائش للحيلاوا  وال  هقي ما  سحوع الن من  
حشش اال    علي ن ل ل األمن والسلت الموإلم ي فمس   اكا    -)ب(  للإللازا الحيئي.

الوال وكعا الشجار  لي أا  سإللصلا  السسا  ييشا فقي الحٌّا  أا السحي صلي   عليع  
إلْ  اأ  ْجاْلهب، ْوا ا شأ ْفْ  ابؤا أ ْوالْيلا أ اآليأ مأنب  أاهلل  لا  أالسلأْسا أ ْيياش ا، و لت قار )ْمنا ْهاْا ابؤا صب لا

ْن مأنا   لأقا ْنعب، ْوتأاا  ْفنأو هبن  يب ْ هب، ْفنأاا ْاْهحااْل نبقأيمبعب ْهْسشا ْل أ أْعا ْلْ  ْعيا م فأي الضلأ ، ْوتأا  أْعا ْل م مأ
لا  أالسلأْسا أ ْيياش ا صب إْللا ْلْ ، ْفا ا إْلعب ْلتا ْاْلرا أْعا  .(2)  (ْنْشكا
 

 . (7 لل  الحٌّاٌّ  اآل ة لقت ) – (1)

الوهال (     –  (2) الصحين)صحين  لنالوام   محمٌّ  عحٌّ    )   ألل  الوهال    ه(  256  ماعيب 

المتو ة    -( التو ة السلتاوية  5185) / حٌّا  لقت    26/ ش  7ْ ابب )اللصا   السسا (،      - (  67)هإلاب السكاح   

ليشو ،    – طو ة  كال طلد السوا     اعإلسي  ع  محمٌّ زهيش الساصش،   ، هد  ١٣١١الكحشت األميش ة لحلالد مصش  

 ه. 1422التو ة األولي 
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واالفساك في األلض، والحدت  السقاد علي هب من اإلللي  السهي عن القساك    -) (
 فساك أي قي  أا  ظهش أو  االفساك في األلض  لا  أكاا  فساك ماك   اه : الللي  

َ     ي ف ما اوتن هما في قار ن الى نْ َيا َوُيْشِهُد اَّللَّ َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه ِف اْْلََياِة الدُّ
َما   )َعَلىَٰ  اْلَِْصاِم  أََلدُّ  َوُهَو  قَ ْلِبِه  اْْلَْرَ   204ِف  َويُ ْهِلَك  ِفيَها  لِيُ ْفِسَد  اْْلَْرِض  َسَعىَٰ ِف  تَ َوَلََّٰ  َوِإَذا   )

ُ ًَل َيُِبُّ اْلَفَسادَ   .(1)  ﴾َوالنَّْسَل ۗ َواَّللَّ
كعل  المسلمين  لي الإللاك والإلشاحت ليإلحقق اال إلقشال والتمأويسع فقي الحٌّا     -)ك(

، أ تا ْوْنْ اطبقأهأ تا  هأ ْوْنْلاكلأ تا  ْنْشاحبمأهأ سأيْن فأي  مأ المبؤا )ْنْشت  ْقاْر   ْوْ ل ْت  ْعْلياعأ  السحي ْصل ى  ب  ا 
ْهشأ ْوالحبم ى(ْكْمْابأ  هأ  أالس  ل ا ْنٌّْاْعى ْلعب ْ ائأشب ْجْسٌّأ إْلْكى عبضا ،  أْاا اعا  .(2) الْوْسٌّأ

 ثالث ا: البعد البيئي 
السهي عن الإلللط السم ي والضلما  وتحٌّاط الضويب هما في قللع ن الى    -)أ(

 .(3)  ﴾َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ۚ ِإنَّ أَنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْْلَِمْيِ  

 
 .(205 -  204 لل  الوقش   اآلاإلاا لقت ) – (1)

ْ ابب )لحمة السا  والحهائت(،    -(  78هإلاب األكب)ه(  256الوهال  )   ألل عحٌّ   )صحين الوهال (     –  (2)

 (. 6011/ حٌّا  لقت ) 10/ ش8 

 . (19 لل  لقماا  اآل ة لقت ) – (3)
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 ح  ا     علي وظافة الحيئة وتماطة األا  من التش ق فقي الحٌّا    -)ب(
إل لاْ -ّللا ب ْعْلياعأ ْوْ ل ْت قار )ا اأ ْمااب  أضا   ْوْ وا بلْا  أا السحي ْصل ى   ْوة ،   - ْأوا  أضا   ْو أ قا عب

ْواْها   رب اْل  أْلْع  أال   ب، ْوْأكا ( ْفْأفاْضلبْها ْقلا ْوة  مأْن ا اأ ْمااأ قا ، ْوالاْحْيا ب عب ْْات ْعنأ الت شأ قأ   أْماْطةب األا

(1).   
نسمية الحيئة  الللاعة والنش  وننيشها من أعدار الإلسمية  ح  ا     علي    -) (
لأتم ْ ناشأ ب  والإل ميش   ا، ْأوا  لٌّ ملمة وق هما فيقلر صلي   عليع و لت )ْما مأنا مبسا ْغشا  

يْمة ،  أال  ْهاْا ْلعب  ساعب ْطياش  ْأوا  أواْساا  ْأوا ْلهأ ْليب ْزلاع ا، ْفْيأاكببب مأ وفي حٌّا    ،(2)   أعأ ْصٌّْْقة (  ْالا
هأ  صلي   عليع و لت  يش  قلر السحي  تب الاقأْياْمةب، ْوفأي ْاٌّأ هب يْلة   ) أاا ْقاْمالا ْعْلى ْأْحٌّأ   – ْفسأ

ْها( -وهلة منيش   شأ ا   .(3)  ْفلاْينا

 
هد(، نحقيق  محمٌّ فؤاك    ٢٦١  -  ٢٠٦صحين مسلت  ألل الحسين مسلت لن الحوا  القايش  السيساللل  )  –   (1)

(، كال  حيا  الإلشاط  35/ حٌّا  لقت)63/ ش  1(  12 اب  ع ب اال ماا )  –(  1عحٌّ الواقي هإلاب اال ماا )

  .  ١٩٥٥ -هد   ١٣٧٤ليشو   –ال شني 

لايأ ْوالْنشا أ    -(  41هإلاب الملالعة)ه(  256 الوهال  ) ألل عحٌّ    صحين الوهال  ا ما    -(2) بأ الل  ْ ابب )ْفضا

ساعب(،    (. 2320/ حٌّا  لقت ) 103/ ش3 أْاا أبكأْب مأ

عاكر مشعٌّ و يشوا، مسسٌّ أوس    –ه(، نحقيق  ع يب األلوؤوف  241مسسٌّ ا ما  أحمٌّ أحمٌّ لن حسحب)   –  (3)

اْعةب 12902)/ حٌّا  لقت    251/ ش    20لن مالن   (، وولك في صحين األكب المقشك لس  )اأاا ْقاْمالأ الس 
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الحشش علي عٌّ  اوإلاال األونئة عن طش ق كفن الملني، قار ن الي حدا ة    -)ك(
 النشاب الك  أل لع   لي لت لسي  ك  طش قة كفن الملني حقا  ا علي   مة الحيئة عن  

ُ ُغَراًِب يَ ْبَحُث ِف اْْلَْرِض ِلُْيِيَُه َكْيَف يُ َواِري َسْوَءَة َأِخيِه ۚ قَاَل ََي َويْ َلَتا َأَعَجْزتُ   َأْن َأُكوَن ِمْثَل   فَ بَ َعَث اَّللَّ
َذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي سَ   .(1)  ﴾ْوَءَة َأِخي ۖ فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ هََٰ

  اإلضن أا مواك   اال إلٌّامة في ا        ة  وفي ضو  العرض السابق  
مواك    اقإلصاك ة واجإلماعية ونيئية، وقٌّ كعا اال     لي الإللازا واالعإلٌّار في هب 
ا  لي السمل   عي  لإلحقيق اال إلٌّامة، هما كعا  لي اال والية في هب عي ، وكعا أ ض 

امة القش ا الكش ت والسسة وتعمال األلض، وهكا عين ما نٌّعل  ليع مواك   الإلسمية المسإلٌّ 
 السحل ة مليئة  الالاهٌّ واألمالة الإلي ن حش عن أ  اك الإلسمية المسإلٌّامة ومشنكلانها.  

هكا وقٌّ عشلفال المسظمة ا   مية للإلشنية وال لل  والاقافة )  سيسدل( الإلسمية    
زا لين  المسإلٌّامة في المسظلل ا   مي  أوها  عملية مإل ٌّك  األ  اك ن مب علي الإللا

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 

 
هبتا   شأْ ْها، فلينش ها(  ْوفأي ْاٌّأ ْأْحٌّأ إْلْتاْي ْأاا اْل ْنقبلْ  ْحإل ى ْ نا يْلة  س ْفنأاأ ا ا صحين األكب المقشك  محمٌّ لن   ماعيب )ْفسأ

الوهال )    المنيش   لن  أحاكااع وعلق ع٢٥٦لن  لشاهيت  حقق  األلواوي شهد(  الٌّان  واصش  محمٌّ  ، 181ليع  

  أ.  ١٩٩٧ -هد   ١٤١٨الساعش  كال الصٌّاق للساش والإللز  ، التو ة الشا  ة 

 (. 31 لل  المائٌّ   اآل ة لقت ) – (1)
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أا ا وساا مسإلهلف في األلض لع حق االوإلقاي  ملالكها كوا حق ملكيإلها، و لإلل  في 
دا  القش ا والسسة السحل ة الاش قة، علي أا اشاعي في عملية الإلسمية اال إلوا ة نسميإلها  أح

االلنقا   الولاوب  ال حقة، ووصلال   لي  األجيار  كوا  هٌّال حق  الحامش،  لحاجا  
 .(1) الكمية والسلعية للماك  ول وساا  

ا   مي  أوها  الإلشمية    المسظلل  في  ا  أ ض  المسإلٌّامة  الإلسمية  ال لمية  وعبشفال 
االجإلماعية،  ما  ضمن   والإلقاع    االقإلصاك ة  والاشوا   الحيئية  للمدلوا   المإلكاملة 

ا للمواك   والضلا   اال  مية     .(2) ا إلٌّامإلها نو  
 سمات مفهوم التنمية المستدامة في اإلسالم   
عن    نميله  الإلي  السما   من  ا       ٌّك  في  المسإلٌّامة  الإلسمية  مقهل   اإلست 

  (3)  األوظمة اللمقية األيش  ومن نلن السما  ما الي

 
المسظمة ا   مية للإلشنية وال لل  والاقافة )ا  سيسدل(، كلا ة )ال الت ا   مي ونحٌّ ا  الإلسمية المسإلٌّامة(    –  (1)

 .  813ش

  –الإلسمية المسإلٌّامة في السسة السحل ة كلا ة نأصيلية  ل الة ماجسإليش  عٌّاك   دش عحٌّ   علاك الهشماا    –   (2)

  . 2018األلكا    –جام ة  ر الحيال    – هلية الاش  ة    -قست أصلر الٌّان    –  8 عشاف  أ.ك/علي  لشاهيت عوين ش

  ، 331م ي وا إلاشاف للحٌّاب ا   مي  أ/ وزاوي محمٌّ شلاج  لإلل    الإلسمية المسإلٌّ مة  وظش  القكش الل   –  (3)

 ، الإلسمية المسإلٌّامة والمسؤولية االجإلماعية من المسظلل  2013ال ٌّك الاال   حإلمحش    –مولة الٌّلا ا  ا   مية  
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اإلست مقهل  الإلسمية المسإلٌّامة في ا      أوع أكاش عملال  وتللام ا من المقهل    -)أ(
اللم ي الك  نحسإلع األوظمة اللمقية األيش  في أجسٌّ  القشا الحاك  وال اش ن المسحاقة 

هكه السظش  ا   مية الااملة للإلسمية   ، و 1992عن قمة )ل لك  جاويشو( في الحشاز ب  
المسإلٌّامة نلجب أال نإلت هكه الإلسمية  م لر عن الضلا   الٌّاسية واألي مية، ألا هكه 
 الضلا   هي الإلي نحلر كوا أ ة نواوزا  نققٌّ الإلسمية المسإلٌّامة محشلا  ا إلمشالها. 

ي الماك ة، جسوا  ن سي السظش  ا   مية الااملة للإلسمية المسإلٌّامة  السلاح  -)ب(
 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. 
 مدن وصف الإلسمية المسإلٌّامة في المقهل  ا   مي  أوها  نسمية    وفي الختام:  
وعاملة ال  تنى فيها جاوب على  يش، فهي نسمية اقإلصاك ة واجإلماعية وتوساوية   مإللزاوة

ونيئية، وهي نسمية ماك ة ولوحية، نهٌّف في المقا  األور  لي ال مب علي نلفيش مإلتلوا  

 
جام ة    – هلية ال لل  االقإلصاك ة والإلوال ة وعلل  الإليسيش    122ا   مي  ك/ وقيمة  حياو ، ك/ فضيلة عاقلي ش

 الحا  لهضش  انسة )لٌّوا نال خ(. 
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نسمية ناالهية ال   ا  الماك ة والشوحية الحالية والمسإلقحلية، وهي أ ض  ا وساا وحاجيانع 
حش  من  مالها أحٌّ، نسمية نحافي على الحيئة من الإلللط، نسمية  قصى فيها أحٌّ، وال  

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  

والإللز   وال لائٌّ، نسمية غااإلها القصلت هي الإلسمل ة، ون إلمٌّ مواكئ ال ٌّالة في ا وإلا  
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 

وإلائب     عٌّ   يلبصال  لى  الوح   ململي  فيها  لافقال  الإلي  الشحلة  هكه   ٌّ  
ونلصيا  وجٌّ  من المسا ب أا أبْز لب لها  حاي  نمام ا للقائٌّ ، وقٌّ لاعيال في عشمها 

 أا نكلا هلية ومشهل ، ون يٌّ  عن الإلول   والإلقصيب.
: أهم النتائج:   أوّل 

ن أولاي الإلشف القكش  والمسهوي، لب  لت ن ٌّ كلا ة الإلسمية المسإلٌّامة ولع ا م  -)أ(
 أمحال كلا 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    -) (
هكا، لٌّا ة من الإلسمية االقإلصاك ة مشول ا  الإلسمية الااملة والمسإلقلة وصلال   لى الإلسمية  

 المسإلٌّامة 
الصاكل  سة    -) ( الماإلش:(  نقش ش)مسإلقحلسا  اللوسة  1987  ٌّ صٌّول    عن 

والإلسمية   للحيئة  لشووٌّالوٌّ(  -ال المية  لد)لوسة  لمقهل     الم شوفة  الحقيقية  اللالك    ماا ة 
الإلسمية المسإلٌّامة، ياصة وأا هكا الإلقش ش قٌّ أعلن في  سا اه أا الإلسمية المسإلٌّامة قضية  

 هي قضية نسمل ة ونيئية. أي مية وتوساوية  قٌّل ما 
الإلأكيٌّ على أ وقية ا     في االهإلما   الإلسمية المسإلٌّامة والحقاظ علي    -)ك(

حقلد األجيار القاكمة، فوا إلقشا  عٌّك من السصلش القش وية واألحاكا  السحل ة الاش قة  
ووٌّ أا ا     قٌّ حاز قصب السحق في الحٌّا  عن أ  اك الإلسمية المسإلٌّامة والٌّعل  
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 ليها والٌّعل   لي مشول  الحقاظ علي الحيئة والإللازا الحيئي، على الشغت من عٌّ  ولوك 
 مصتلن الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت أو السسة السحل ة.

الإل حٌّ    -)ه( الإلسمية المسإلٌّامة في المسظلل ا   مي مشن ا من مشوب  نب ٌّ 
مها ا     على الوماعة وعلى وهي جل  ال اإلولأ من ال قيٌّ  ا   مية وفش ضة فش 

 األفشاك، ومشول  حيانية لملاجهة الحالة الإلي وصلال  ليها األمة ا   مية. 
عاملة    -)و( نسمية  ا   مي  دلوها  المسظلل  في  المسإلٌّامة  الإلسمية  نإلميل 

ومإللازوة فهي ال نإلت  م لر عن الضلا   الٌّاسية واألي مية، ونهإلت  السلاحي الماك ة، 
 لى جسب م  السلاحي الشوحية والهلقية. جسو ا  
 

 ثاني ا: أهم التوصيات:  
مشول  نل ي  الوح  ونكايقع في موار الإلسمية المسإلٌّامة وعقٌّ المؤنمشا     -)أ(

والسٌّوا  ال لمية وولش ال مب المإلهصصة للإللعية  ضشول  الحقاظ علي الحيئة وحمااإلها 
 من المهاطش المحٌّقة لها. 

كولا  نٌّل حية للٌّعا  والهتوا  والماإلنلين  ال مب الٌّعل  مشول  عقٌّ    -)ب(
 لحياا مقهل  الإلسمية المسإلٌّامة وأ  اكها وأهٌّافها. 

والإل ليمية    -) ( الٌّاسية  والمؤ ا   القواك   وكول  المساجٌّ  كول  نق يب  مشول  
لهٌّمة الإلسمية المسإلٌّامة لحياا أهمية الحقاظ علي الحيئة ويتلل  الإل ٌّ  عليها، ونلجيع  
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السا  وحل مصاكل التاقة السظيقة هالتاقة الامسية وغيشها ونٌّو ش مياه اللمل  عن  
 طش ق نهصي  حٌّائق للمساجٌّ. 

مشول  ال مب على يلق مسظلمة  وساوية من المواكئ والقيت الحاكمة الإلي    -)ك(
نإلمحلل حلر مقاهيت الل تية واالعإلٌّار والإللازا، ونقل  على مواكئ ال ٌّر والمساوا  

  .لز   الاشوا  في ن
الإلللط   -)ه(  ومهاطش  ومشنكلانها  المسإلٌّامة  الإلسمية  أ  اك  لإلٌّل س  الإللصية 

كلا ة  أهمية   علي  جٌّاٌّ  جيب  لإلهش ب  والوام ا   المٌّال   في  الت ب  علي  الحيئي 
 الحقاظ علي الحيئة والملالك التحيقية وحقلد األجيار القاكمة. 

ة في الإلسمية المسإلٌّامة وتواا  ال مب على  واا  مشاكل كلا ا  مإلهصص -)و(
وحٌّا  مؤ سية كايب الوام ا  لحللل  لؤ ة وامحة ونصلل مقيٌّ عن أهمية الحقاظ 
ولنتها  األ حاط  وتعٌّاك  الٌّلا ا   اوواز  علي  وال مب  التحيقية،  والملالك  الحيئة  علي 

  اللاق  المقيش  
شو ه( وو ائب ا إلهٌّا  و ائب ا ع   المهإللقة )المشئية والمسملعة والمق  -)ز(

الإللاصب االجإلماعي لإللعية السا   ادب مواعش، وال مب علي لف   قف اللعي لٌّت  
الملاطسين والحدلما   أهمية الحقاظ على الحيئة والملالك التحيقية، حإلى ال  ولل  وساا  

 اليل  على مهصصا   وساا النٌّ.
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  المقٌّمة
وقٌّ عشفال مسظمة األمت المإلحٌّ  الإلسمية   (1)وما و سمل وومل، هلها مشاكفا  للل اك  والصدددد لك والكاش ، 

 اوها موملعة الل ددددددددائب والسددددددددحب، الإلي نسددددددددإلهٌّ   نشض نلحيٌّ موهلكا  القلت الادددددددد حية م  السظت 
والحدلما  من أجب نحسدين مسدإللت الحيا  في عدإلى المساحي اقإلصداك ا و ديا ديا واجإلماعيا، والإل حيش 

والحق أا الاددش  ة هاوال حش صددة هب   (2)والللو    للقي مسددإلٌّا    سي الٌّ ملمة، واال ددإلمشال ة والاوا 
الحشش على نحقيق هب و ددددددددائب الإل اوا، ونلفيش  ددددددددحب الشاحة لكب ملاطسيها على ايإل ف م الفهت 
وم إلقٌّانهت وماددددددددددددالنهت، ولما هاوال الإلسمية ن سي ماددددددددددددالهة هب األطشاف، في األحٌّاط القاعلة، فنا  

ة، فالمشأ  هي ولا  الموإلم ، وهي قلا  األ دددددددش ، وهي  المشأ  قٌّ أ دددددددمهال لسصددددددديب وافش في نلن ال ملي
المحش: الشئيس في عولة االوإلا  والإلتل ش،  ا أوها األ  والمشنية والحامددددسة واللوجة، والم لمة، فهي 

 نإلٌّايب في عمليا  الإلسمية  أعدار مواعش  وغيش مواعش .
في اال دإلن ر    أمدحال الإلسمية المسدإلٌّامة مدشول  لكب اللحٌّا  االقإلصداك ة الإلي نشغب 

األمادب لملالكهدا في جمي  األ  داك المإلمالدة في االقإلصدددددددددددددداك دة مسهدا والحيئيدة واالجإلمداعية  
 عن  والإلكسلللجية والحلهمة، وملاكوة الإلتللا ، والحصددددلر على ميل  نسافسددددية، فضدددد   

المهاطش الإلي نؤك   لى نحقيق ال ٌّالة لين جمي  األجيار الحالية كوا المسددددددا   قٌّل   
 المسإلقحلية على نلحية احإلياجانها. األجيار

 
 .  3/355األصحهاوي  الموملي المني  في غش ب القش ا والحٌّا , جد 1

 .  1/790أحمٌّ مهإلال  م وت اللنة ال شنية الم اصش , جد 2
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نقل  الإلسمية المسدددددددإلٌّامة على نلفيش اآلليا  والل دددددددائب لكب فشك للحصدددددددلر على فشش 
مإلسدددداو ة ومإلكافئة  ل ددددا  موإلم  أفضددددب ونحقيق الإللز   ال اكر للملالك والاشوا  لين  

إلمدين  مهإللف القئدا ، فهي نقل  على ا وإلداجيدة وال دٌّالدة االجإلمداعيدة واال ددددددددددددددإلدٌّامدة وال
، ونسا  القٌّلا  (1)والك   قصددددددٌّ  ع نلفيش الل ددددددائب المهإللقة الاقافية والماك ة والإل ليمية

ليإلمدن أفشاك الموإلم  من المادالهة القاعلة في انهاا القشالا  والإلحدت في الملالك، لهكا 
 في  ب م تيا  فشك ة موإلمقية لإلصدددددددددددددون  ا عدددددددددددددام    ا  نحقيق الإلسمية اإلتلب ننييش  

عملية نمدين المشأ  عملية أ ددددددددددا ددددددددددية في الإلسمية على اعإلوال المشأ  جل  من الموإلم ،  
فولهش عملية الإلمدين هل الشغوة واال إل ٌّاك لٌّت المشأ  لإلقحب الإلنييش من جاوب ونلفيش  

زالال نلاجع  ما ي  الإلنييش وم تيانع في الموإلم .  ال أوها وياصدددددددة في كور ال الت السام
نحٌّ ا  جمة ياصددددة من حي  الإلمل ب والهٌّما  األ ددددا ددددية والحسية الإلحإلية الإلي نؤ ش  

 (2)على عملية نمديسها. 

ونما أا واق  المشأ  في الٌّور ال شنية اإلميل  هصددلصددية م يسة ونلاق  اجإلماعي و قافي  
ٌّ أا مسددديش  المشأ   واقإلصددداك  امإلٌّ  دددسلا  طل لة، مما أ ش على كول المشأ ،  ال أوسا وو

 
، 10واالقإلصاك ة، ي( عائاة محمٌّ  لشاهيت  مساهمة المشأ  في نحقيق الإلسمية، مولة االجإلهاك للٌّلا ا  القاولوية  (1

 . 218، مصش، ش 2016

( أمب عحٌّ القإلاح عمس  الققش والإلسمية لين األوماي الٌّايلية والسظا  ال المي، كال القكش ال شني، القاهش ، مصش، 2

 . 34، ش2013، 1ف
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المواال    با  ادددهٌّ لها في ها، ونقٌّم  ا وململ ددد  ا   واليًّ وكولها في الإلسمية قٌّ عدددهٌّ نتلل  
ا اللصددلر مسددإلل انع، وكيلر  ددلد ال مب،  ت أييش    ومي من حي  نلفش فشش الإل ليت  

  لى مشاكل انهاا القشال. 
ب على الصدددددددددد لنا  الإلي  لٌّ من الإلنل فقٌّ أكل: المسددددددددددؤوللا في الٌّور ال شنية، أوع ال

نلاجع مسدددددددديش  الهت  الإلسمل ة، ول ب أهت هكه الصدددددددد لنا  هل ما اإل لق لإلهميش كول 
لٌّ من مادددددددددالهة المشأ    المشأ  في يت  الإلسمية، وأوع لٌّف  مسددددددددديش  الإلسمية  لى األما  ال

 (1)ومساهمإلها القاعلة في الحشامب الإلسمل ة. 
مليا  الإلسمية الواددددددش ة المسددددددإلٌّامة، وأصددددددون  ا في عا مهم  واحإللال قضددددددية المشأ  ملق     

ا للسواح، هما ولك في نقش ش للإلسمية الوادددش ة ا أ دددا ددديًّ جها في عمليا  الإلسمية عدددشط  ا كم
وال  قإلصدش   ،،  ا نواهب ال سصدش السسدائي في الإلسمية الوادش ة   يق نقٌّمها1995ل ا   

اإلتلب  ناحة فشش قل  عمب فق ، وتوما  للصدددقها  ا كما  على وجلك المشأ  وحضدددللها  
مإلكافئة لها للماددالهة  ق الية في صددياغة القشالا ، ول ددت السدديا ددا . ولقيا  ماددالهة  

 
، 2020( طل ال مصتقى السشوجي  الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة  لى ال للمة، كال الكإلب والل ائق مصش،  1

 . 23 ش
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المشأ  في الحيا  اللطسية، فهسا: عٌّ  مقاهيت حٌّكها الصددددددددددددسٌّود الٌّولي لٌّعت المشأ  في 
  (1)هيئة األمت المإلحٌّ  أهمها

 المساهمة االقإلصاك ة. -1
 ا.القشش المإلاحة اقإلصاك    -2
 الماالهة في القشال. -3
 الإل ليت. -4
 الصحة. -5
و مدسسا ومن ي ر هكه المقاهيت قشا   ماددالهة المشأ  وحضددللها همسددإلقيٌّ  من فشش   

الإل ليت والهٌّما  الصددددددحية، وفشش ال مب والٌّيب، وقٌّلنها على الماددددددالهة في الحيا   
إلها في االقإلصدداك ة والسدديا ددية، أ  ميا  حصددإلها في األعمار المهسية وا كال ة، وحصدد

المقدداعددٌّ الحشلمدداويددة والسددددددددددددددلتددة 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 المشأ  االقإلصدددددداك  واالجإلماعي واأل ددددددش  على أ ددددددا  من المواكئ الٌّاسية  

  دددددد مي، واعإلوال األ ددددددش  هي اللحٌّ  األ ددددددا ددددددية للموإلم ،  والإلمسددددددن  مواكئ الٌّان ا
لفض الإلمييل مدددٌّ المشأ ، وما اإلتلوع من   عن طش قونادددوي  وكعت عمب المشأ ، والن 

 
( لٌّل ة عحٌّ   ال لمي  ملإلقى حلر كول المشأ  ال شنية في الإلسمية المسإلٌّامة ومؤ سا  الموإلم  المٌّوي، الٌّوحة،  1

 . 12، ش 2021قتش، 
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ننييشا  في األومداف االجإلمداعيدة والاقدافيدة لسددددددددددددددلل: الوسسددددددددددددددين )المشأ  والشجدب( لهدٌّف 
 من عأا المشأ . القضا  على الإلمييل وال اكا  والإلقاليٌّ ال شفية الإلي نح  

 أهمية البحث.
لغت ن ٌّك الوها  الإلي نإل امب م  ململي الإلسمية المسإلٌّامة  لا  هاوال جها  محلية  

ق مإل ٌّك  ومإلسلعة  ائأو  قليمية أو كولية، ولغت عشض الملمددددددلي من قحب الواحاين  تش 
ا   دديما في الحقوة األييش ، ووظش    نإلاددا ع في   ض األحياا ونهإللف في أحياا أيشت ال

ا مسها، وألهمية  وجلك النواف و يق لين الإلسمية المسإلٌّامة، وكول المشأ  الإلي ن ٌّ جل    لى  
ملمددددددددددلي الإلسمية المسددددددددددإلٌّامة، ووإليوة السق  الحاصددددددددددب في  عٌّاك مؤعددددددددددشا  الإلسمية  
المسددددددددإلٌّامة، جا  ملمددددددددلي  لقا  الضددددددددل  على كول المشأ  ال شنية كايب هب من واق  

ال شنية واللقلف على  دددددددددحب نحقيق نسمية مسدددددددددإلٌّامة  و ددددددددديا دددددددددا  الإلسمية في المستقة  
واجحة، والإلشهيل على كول المشأ  المصددددددش ة  ن قا  احإلياجا  الحامددددددش كوا األمددددددشال  

 لحقي األصددلر التحيقية   قٌّل  أجيار المسددإلقحب على اللفا   احإلياجانها الهاصددة  ددحي   
وٌّما  الادددامب لها اال نقٌّ ت نلصددديا    عن طش قألغشاض السمل والإلسمية في المسدددإلقحب  

 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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الإل شف  اللم  الشاهن للمشأ  ال شنية في المستقة ال شنية فيما اإل لق  الهٌّف الإلسمل   -
 محلل الوح . 

المشأ  الإلسمل   غيدددة الإل شف على القشش الإلي عشض الإلحدددٌّ دددا  الإلي نلاجدددع كول   -
 مدن اال ددددإلقاك  مسها في موار نحقيق الهٌّف الإلسمل  والن لإلاددددو  ونسسدددديق الٌّعت 
الدددك  نقدددٌّمدددع الوهدددا  المددداوحدددة لهلق ليئدددة م ئمدددة للإلسميدددة االقإلصدددددددددددددددداك دددة والإلحلر 
 االجإلماعي المسإلٌّامين من ي ر اللقلف على األ واب الإلي نمس  نتل ش السيا ا  
الهاصدددددددة  الإلسمية المسدددددددإلٌّامة والإللصدددددددب  لى انقاد أو نلافق في اآللا  اا  ال  قة  
 ادددددددددددأوها، هكا  لى جاوب الإلادددددددددددوي  على أحٌّاط ننييش في الموالين المؤ دددددددددددسدددددددددددي 

 والسللهي  حي   لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة. 
 اإلطار النظري للبحث.

 )أ( مفهوم التنمية المستدامة.
ا الجع مسدإلقحب األمت االقإلصداك   ا عالميًّ ا  ديا ديًّ  الإلسمية المسدإلٌّامة  محشه  أصدون مقهل   

أوماف اال دددإله : وا وإلا  غيش المسدددؤور، أصدددون ل وسددداا    ن طش قواال دددإلشانيوي، ف
 نأ يشا  مال   الحيئة، وهل ما عش ض األلض واألجيار المسإلقحلية للهتش.

هدددال في الدددٌّور هي الإلسميددددة ال لميدددة  ا، هددداودددال السددددددددددددددمددددة المميل  للإلسميددددة واالزك قدددٌّ مدددد  
واالقإلصدددداك ة، غالال فيها المسددددا لة الحيئية للسدددديا ددددا  والإلصددددسي  واال ددددإله : اليلمي  
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ل وسددداا لمئا  السدددسين مما أكت  لى نقاقت األزما  الإلي نإلولى في ننيش المساخ ونآكب  
 (1)الإلسلي الحيلللجي والإلللط وفقٌّاا الملالك التحيقية. 

لت نحقق جهلك الإلسمية االقإلصددددددددددداك ة وال لمية نلن نتل ا  السظا   على صددددددددددد يٌّ  يش، 
 الماددددددددددددددد   ال دددالمي والحدلمدددا  وعلمدددا  االجإلمددداي عسدددٌّمدددا اإل لق األمش  م دددالودددة  

ال الار الققش واألميدة   ا    ،االجإلمداعيدة الملمسدة الإلي ن صددددددددددددددف  دال دالت الدك  وقيش فيدع
 في جمي  أوحا  ال الت. ا في عٌّاٌّ من الحلٌّااوالإلقاو  في مسإلل ا  الٌّيب  ائٌّ  

ا ليصدددون في اللقال الحامدددش وفي هكا الستاد،  هش مقهل   الإلسمية المسدددإلٌّامة  نٌّل ويًّ 
  لأقش  الٌّور وصددددددددداو   ، فقٌّ الهٌّف والنا ة الشئيسددددددددديين لألمت المإلحٌّ  والموإلم  المٌّوي
االسيا ا  أييشا   أا اللم  الحالي للإلٌّهلل الحيئي اهٌّك    ة. قا  الواش  ايتيش   نهٌّاٌّ 

على السددددددددددددددداحددة    1972وعلى الشغت من أا هددكا المقهل  قددٌّ نت نقددٌّ مددع أور مش  عددا   
للمش  األولى عسٌّما   اوامددددح    امقهلم   صددددقإلع    1982ا فق  عا   نوع قٌّ  ل ددددميًّ فال المية، 

ا  (، لشئدا ددددددددددددددة لشووإل ودٌّ، نقش ش  WCEDقدٌّمدال اللوسدة ال دالميدة الم سيدة  دالحيئدة والإلسميدة )
ي   ننحال عسلاا  مسدددددددددإلقحلسا المادددددددددإلش: . عشفال فيع الإلسمية المسدددددددددإلٌّامة على السحل اآل

 
( هاا  محملك األقٌّاحي  ماد   الإلسمية والإلهتي  في الإلوم ا  الوٌّاٌّ  والمسإلحٌّ ة، مؤ سة عواب الوام ة  1

 .45، ش 2020ا  دسٌّل ة، مصش، 



189 

 

 الإلسمية الإلي نلحي احإلياجا  الحامددددددش كوا المسددددددا   قٌّل  األجيار القاكمة على نلحية  
 (1)اجانها الهاصة . احإلي

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  

سددددددإلقحب  على الملالك التحيقية قٌّل ا مداا  ما ال اإل ٌّت قٌّلنها على الإلوٌّك من أجب م
 األجيار القاكمة.

 .(2))ب( المواكئ واأل س الإلي نقل  عليها الإلسمية المسإلٌّامة
ا وسدداا هل الملمددلي األ ددا ددي للإلسمية وجلهشها والماددال: لحٌّو ها والمسددإلقيٌّ   -1

 من عائٌّها.
الإلسمية حق ونكلن فنا الٌّولة نإلحمب مسدددددؤولية نهيئة المساخ المسا دددددب لحٌّوط  -2

 الإلسمية  م ٌّال  أ شي.
مدٌّ الإلسميدة على الماددددددددددددددالهدة الادددددددددددددد حيدة الحيداك دة في هدب يتلانهدا ومشاحلها  ن إل -3

 ونلجيع عمليانها.
 ن ٌّك الهيالا  والقشش المإلاحة أما  الومي  الواش في الموإلم . -4

 
 . 46( هاا  محملك األقٌّاحي  ماد   الإلسمية والإلهتي  في الإلوم ا  الوٌّاٌّ  والمسإلحٌّ ة، مصٌّل  الق، ش  1

(  ليت ال ااب، للحسيدة وكاش  مساهمة المشأ  ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية لأل ش ، الولسا  2

 . 302، ش 2021ل  ا وساوية واالجإلماعية  الحل ش ، األولى لل مب والإلسظيت، المشأ  والانب، هلية ال ل
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 نق يب ونمدين األفشاك المهماين في الموإلم  ونقل إلهت. -5
حقلد ا وسددددددددددددددددداا في الموإلم  كوا نمييل لين القئددددا  الموإلمقيددددة أو لين    -6

 موإلم ا .ال
 نٌّعيت الملاطسة القاعلة  وساحيها أ  الحقلد واللاجوا .  -7
 الٌّ مقشاطية وال مشهل ة الإلي نق ب الماالهة الا حية والموإلمقية.  -8
المسددددددددددددددداوا  ونكددافؤ القشش لين جمي  فئددا  الموإلم  في اللصددددددددددددددلر للملالك   -9

 والهٌّما .
 الٌّور القل ة الق الة الإلي نإللازا م  موإلم  مٌّوي قل . -10
ييش المهت  الهاكف ل صددددددد ح االجإلماعي والموٌّك لل قٌّ االجإلماعي لين  الإلن -11

 الملاطن والٌّولة.
 نلافق المقاهيت السظش ة للإلسمية م  اللاق  الموإلم ي. -12

 (: SDGs)ج( أهداف التنمية المستدامة )
ال الت من ي ر قشال   المسإلٌّامة في  الإلسمية  أهٌّاف  للومقية    1/ 70نت ا ع ا عن 

   2030ال امة لألمت المإلحٌّ  نحال عسلاا  نحل ب عالمسا  أجسٌّ  الإلسمية المسإلٌّامة ل ا   
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. الإلي نماب يتة عمب لألفشاك والكلهب وحل االزكهال، وفقا  لما ولك 2015في عا   
 (1) . 2016لي لهكه األهٌّاف في اسااش  الميااد ونٌّأ الإلسقيك الق 

ممال األهٌّاف  ادب مإل مٌّ لإلإلضمن الإلحٌّ ا  االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئية   وقٌّ صب
غا ة،   169هٌّفا و  17على وتاد وا  ، م  نشا تها في وقس اللقال والإلي نامب على  

الوة قصٌّ مسها أا نصون حلمة من االلإللاما  للٌّور والموإلم ا  وحإلى األفشاك، لم 
القضا ا الحا مة للوسس الواش . ومن المإللق  أا نإلحقق األهٌّاف وغا انها  حللر عا   

. لكا فهسا: جهلك عالمية مإلضافش  وحيل ة وعمب كؤوب من أجب نحقيق هكه 2030
األهٌّاف. لإليسيش نحقيق هكه األهٌّاف نلقى  جشا ا  الإلتل   المحلي ونشنيب األولل ا  

 (2)الٌّور والمؤ سا  والموإلم ا . نشحيوا  وناوي ا  من قحب 
 )د( دور المرأة في التنمية المستدامة. 

الإلسائة   في  ويالجع  المسلر  كايب  وماالهإلها  الإلسمية  في  المشأ   كول  نواهب  ال  مدن 
االجإلماعية، ومن  ت ال  مدن الإلسمية  ال  اا أمدن كمب المشأ  في الوهلك المحكولة للإلسمية 
م  الشجب، فاال إلامال في هكا الموار اٌّعت الهياكب االقإلصاك ة، االجإلماعية والسيا ية، 

لها ع قة  م ٌّال  الهصلنة، الصحة ال ائلية، الإلسائة االجإلماعية الإلي    ا المشأ     ا 

 
(  ليت ال ااب، للحسيدة وكاش  مساهمة المشأ  ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية لأل ش ، مصٌّل (1

 . 305 الق، ش

 . 45( طل ال مصتقى السشوجي  الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة  لى ال للمة، مصٌّل  الق، ش (2
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والسيا ة  االجإلماعي  والإلحٌّا   ل ص ح  الإلهتي   أا  هما  الإلسمية.  على  نأ يش  لها 
 على الحاجا  األ ش ة أكاش من نشهيلها على حاجا  االجإلماعية  وب أا نشهل أوال  

 (1) وساا في الموإلم . أيشت ألهمية األ ش  هسسق فاعب في لسا  ا  
أكٌّ هايشوا أهمية أكوال المشأ  في عمليا  الإلسمية في ال الت الاال ، فالو ض اشت أا     ا 

األكوال مإل ٌّك  ونإلشاوح لين ماالهة المشأ  في السضار من أجب نحقيق اال إلق ر اللطسي، 
من الإلقليٌّ ة  أ سا  عملية الإلحلر  في  ونين ماالهإلها في الحشها  االجإلماعية والسيا ية  

  لى الحٌّا ة. 
ولكن هسا: من الواحاين من اسظش  لى المشأ  وظش  حكل  م إلمٌّان في نحش ش وجهة   

وظشهت على القلر  أا المشأ  في ال الت الاال  ما نلار أ يش  الإلقاليٌّ الإلي نحٌّ أكوالها في 
أا الن  و  سي  الإلسمية محٌّوك ،  فنا ماالهإلها في عمليا   هسا:   الموإلم ، ومن  ت 

ا لين الواحاين والماققين في فيما اإل لق  مساهمة المشأ  في عمليا  الإلسمية. وقٌّ ايإل ف  
   (2) أعال)لل س( نلهيصها فيما الي

 
األ(1 المسإلٌّا ،  (  والمسإلقحب  الإلسمية  نحقيق  في  المشأ   كول  المإلحٌّ    على  2017مت  مإلاح   ،

https://news.un.org/ar/audio/2016/02/346292  

، 2009 اوا لٌّور الهليب ال شنية،  ( أ ما  لسال يليقة ال تية  كول المشأ  في الإلسمية المسإلٌّامة في كور مولس الإل (2

 . 45)ك.ا(، ش

https://news.un.org/ar/audio/2016/02/346292
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ما -1 الاال   ال الت  في  المشأ   أا  اشت  الإلي    الو ض  الإلقليٌّ ة  للسظش   أ يش   زالال 
أكوال هاماية. ون إلمٌّ نضقي على ا واط مداوة أقب، ونقإلشض أا أكوالهن ما هي  ال  

هكه السظش  على افإلشاض مؤكاه أا المشأ  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. 
ا ليسال السحب في نهلف المشأ   و شت الو ض اآليش أا الإلقاليٌّ في حٌّ اانه  -2

ال الت الاال  وتوما اال إل مال الك  لت  حاور أا  نيش من هكه الإلقاليٌّ القائمة على وظا   
ألل  صال ، ولقٌّ أكت هكا اللم   لى نأكيٌّ الٌّول الإلا   للمشأ  الك  أصون عقوة في 

  حيب نحقيقها ل  إلق ر.  
مسؤوال   -3 والإلقاليٌّ  اال إل مال  ا  ا ا  وم   فكايش  عن  المشأ   لمشأ ،  نإل شض  ما  ا 

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 المشأ  نحال وطأ  الإلل   

 الشأ مالي.
%  20%  لى  10نحإلب     ا وصف القلت ال املة في كور ال الت،    قشا ةونادب المشأ       

من الل ائف ا كال ة ال ليا والل ائف األيشت، لكلن فنوع ال  مدن القلر  ا المشأ  ال  
نإللافش للمشأ  فشش الإل ليت وال مب    اناال: في صس  القشال ياصة في الٌّور المإلقٌّمة،  

ة  صون  ا إلتاعة المشأ  نللي المساصب ال ليا في الٌّول  ومن  تعلى مإلكافئ م  الشجب،  
نكلا فشش ن ليت المشأ  أقب من الشجب، ونكلا     ا على عدس اللم  في الٌّور السامية،  
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المسؤوليا  ال ائلية على المشأ  من الضهامة،  حي  ال  مدسها من االلنقا  لسقسها في 
موار ال مب والإلٌّل ب القسي والمهسي، للمساهمة في عملية نسمية الموإلم ، ونؤهٌّ نوالب 

ن القٌّ   مسك  المشأ  صحيًّ الٌّور  قٌّلا   نسمية  وأا  للٌّور،  نقٌّ   هل  المشأ   ا  ون ليميًّ   اقٌّ  
ا  سهت في وصللها  لى ملاق  انهاا القشال، ونالإلالي في ا إلمشال الٌّ مقشاطية و يا يًّ 

 ( 1)والشيا  في الموإلم . 
( أا المشأ  ناإلش: م  الشجب على قٌّ  2001و حين نقش ش الإلسمية الواش ة ل ا  )      
وا  في القشش والقلائٌّ والمسؤوليا  المإل لقة  الملاطسة والإلسمية المسإلٌّامة، ونهإللف المسا

ا لألطش االجإلماعية والاقافية يش نو   األهٌّاف المإل لقة  المساوا  لين الوسسين من للٌّ آل
واالقإلصاك ة، وال امب الولهش   السسوة لهكه األوليا  جمي ها هل المساوا  في  مداوية  

و ائب نسمية القٌّلا  الواش ة األ ا ية، والمساوا  في فشش الماالهة الحصلر على  
في جلاوب عملية صس  القشالا  االقإلصاك ة واالجإلماعية والسيا ية، وهل هٌّف  وب 

زالال المشأ    يٌّ  عن نقا ت مساصب صس  القشال على قٌّ     أا نحٌّكه هب كولة. وما

 
( مسظمة المشأ  ال شنية  المشأ  ونحقيق أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في المستقة ال شنية  كلا ة ا إلشعاك ة، القاهش ،  1

 . 34، ش2020
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ا على الشجب وحٌّه  نلار حدش  اللقشال  المساوا  م  الشجب، ألا المساصب ال ليا لصس  ا
 (1)  لى حٌّ هحيش في م ظت الٌّور وعلى األي  في الٌّور ال شنية. 

ونحين ا حصائيا  الش مية الصاكل  من الٌّور المإلقٌّمة أا ماالهة المشأ  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 المشأ  ومسؤوليانها كايب المسلر ونواه ألسائها وزوجها 
 حٌّ من طملحانها في الماالهة في صس  القشال، ومن ال لامب األيشت الإلي نحٌّ من  
وصلر المشأ   لى المشاكل القياك ة احإلكال الشجب للسلتة والاشو ، و وب على المشأ  الإلي 

مشاكل السلتة ال ليا أا  دلا لٌّاها اال إل ٌّاك للمسافسة ليس فق  من    نحاور الٌّيلر  لى
الساحية الماك ة وتوما في الاقة الكانية، وهكلن وجلك القلت الإلي نٌّعمها، وعلى المشأ  أا 

الار حدش  نٌّل: جيٌّ   الك  ال  الموار  هكا  الهلض في  قحب  الٌّور  ا  الشجار في  ا على 
 ( 2)ياصة.  ال شنية

 
تل ش، مولة  (   شا  ع   الٌّان ولل   واق  الإلسمية المسإلٌّامة في مصش، الم لقا  والإلحٌّ ا  وا إلشانيويا  الإل 1

 . 253، ش 2019،  8كلية الإلوال  لل لل  االقإلصاك ة، ي

( أ ما  لسال يليقة ال تية  كول المشأ  في الإلسمية المسإلٌّامة في كور مولس الإل اوا لٌّور الهليب ال شنية، مصٌّل 2

 .  123 الق، ش 
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ا هسا: يتلا  مضيئة في مسيش  المشأ  ال شنية، وماالهإلها    مدسسا القلر  ومن هكا فنوع  
في صس  وانهاا القشال ي ر نلن القإلش  ليس فق  في الٌّور المإلقٌّمة وتوما في الٌّور 

 ا، ومسها الٌّور ال شنية.  السامية أ ض  
عملية الإلسمية  ولقٌّ أصون االهإلما   المشأ  ونٌّولها في نحقيق الإلسمية جل ا  أ ا يا  في      

اانها، الن أا المشأ  نادب وصف الموإلم  ونالإلالي وصف طاقإلع ا وإلاجية ونقٌّ  أ   
ا  مٌّت نقٌّ  المشأ  فيع وقٌّلنها على الماالهة في ا و يق  موإلم  مشهلا ومشنو  النواط  

ك ة ا في المواال  االقإلصاا  اول ًّ ا نحإلب مشهل  الإلسمية  ومي  جلاوحها، فقٌّ هاوال المشأ  قٌّ م  
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 

ا في الحيا  ال امة للموإلم ، وفي أ شنها ا مهمًّ ا واجإلماعيًّ ا اقإلصاك ًّ ا وكول  اكإلسحال ملق   
 (1) الٌّيب الماك  الك  نلفشه لميلاوية األ ش  أصون   تيها مداوة أقلت. ياصة، ف

ا في الحيا  األ ش ة، فهي ن ٌّ لأ  المار ا وجلهش ًّ ا أ ا يًّ المشأ  ال املة كول    ؤك ون     
يش، وهي المسظت لحشهة األ ش  وفي غيالها  الواش  الك   قلد في أهمية أ  عي   

، فأكوال المشأ  مإل ٌّك  في  عواي حاجا  وقسها  الكقا   أل   حب ال نسإلتي  أا نقيش  
 لمسلر ويالجع. األ ش  الماك ة، السقسية وتوواب األطقار ونشنيإلهت وهكلن ال مب كايب ا

 
 ا  المشأ  المصش ة في الإلسمية ( ولل ة على حمٌّ و يشوا  المشأ  والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية،  لسلة كلا(1

 .  78، ش 2020(، وزال  السأمن والاؤوا االجإلماعية، مصشد 1لقت )
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ال امب الك  كف   المسؤولين     ٌّ عن فيع أا الحاجة االقإلصاك ة للٌّولة ن  مما ال      
االقإلصاك   للموإلم   المإللااٌّ   الحاجة  وأللمال  الانب،  عالت  في  المشأ   نلاجٌّ  لإلشمية 

ا ن ٌّك مواال  السااف في االقإلصاك الم اصش لٌّت هب الٌّور في ال الت   ا  الحٌّا ،  
أا ما ال ٌّ   حسواا هت  دايش في يشو  المشأ  لل مب، فناا أيكوا   ين الأصش   ما فيها م

لٌّ أال     من جسس ا واط  ماب  شو   اش ة ال% من الاواب المصش ن مما   60  لىع
ل ف ألجٌّل أا نب انضي  هدكا  ٌّت  سحب مدلط المشأ  في الحيال، لب من المستقي و 

القإلصاك وحل الإلتلل والشقي، ول ب هكا االهإلما   هكه القل  الواش ة الاوالية للٌّف  لٌّفة  ا
 ا إلامال ال سصش السسل  في الحيا  االقإلصاك ة، الك  أملإلع الإلنيشا  الإلي طشأ  على 

ا وا  ة للسسا  في الحصلر على فشصة عمب فاق   االقإلصاك المحلي وال المي، قٌّ فإلن  
ا في  ومساهم  ا ف اال  محإلشمة ومقحللة في موإلم ،  سإللجب أا  دلا فيع هب فشك عسصش  

هاا أ  أواى كوا نمييل لين الوسس، لب  دقي   انحقيق االزكهال والشقي االقإلصاك ، اهش  
 (1)أا اإللفش عامب األهلية للمسصب والكقا   والمهال  ال لمية. 

موإلم ،   ومن واحية أيشت ال عن أا الإلنييشا  الإلي نتشأ على اقإلصاك أ  كولة أو     
األ ش  هي   لكلا األ ش     فيا نأ يشها  لف عساصش الموإلم  يصلص  مهإل  فيأوها نؤ ش  

الهلية الشئيسية لإلكل ن الموإلم ، ونما أا االقإلصاك عسصش من المسظلمة االجإلماعية، 

 
( فشحا  واك ة  عمب المشأ  وأ شه على ال  قا  األ ش ة، مولة األكاك مية للٌّلا ا  االجإلماعية وا وساوية لوام ة (1

 . 133، ش 2020، الولائش، 56حسيوة لن للعلي، ي
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ف  عن أا األ ش  نإلأ ش ال محار  القتاي االقإلصاك  والإلحلال  الإلي نتشأ عليع، ولقٌّ 
موإلم سا في مهإللف القتاعا  مواعش   أ ش في مصش الحشا: االقإلصاك  الك  عشفع  

الإلأ يشا  الإلي حٌّ ال والظاهش  للملح للقياا،  على األ ش  المصش ة، ومن لين هكه 
 اهش   ماح األ ش   هشو  المشأ  لل مب، فمن جهة نسهت في   شا  الواوب االقإلصاك  

صش لأل ش ، ومن جهة  اوية  هش الن  سحب لغوة السلتا  الحاكمة في ا إلامال ال س
السسل  لإلساي  الحيا  االقإلصاك ة لٌّر  هٌّال الاشو ، هكا  نض السظش عن ا مداوا  

، فشغوة (1) الهائلة الإلي  هشنها الٌّولة لهٌّف نمدين السسا  من الٌّلا ة وحق الإلكل ن
  ال المسؤولين في نحقيق ال ائٌّ الماك  من جشا  اال إلامال في ال سصش الواش ، فيوب أ 

مهمة في نكل ن المشأ   ت عٌّ  ا إلامال الإلكل ن لكت حصلال   نصشف موالغ وميلاوية
الٌّول شاعى  عليع في نحقيق فلائٌّ وولانب للحيا  االقإلصاك ة للحلٌّ، فمن الهتأ أا ال اب 

 الك   مدن أا نسهت  ع المشأ  في نحقيق الشقي والإلتلل االقإلصاك  للموإلم . 
   المشأ  فيها ا  هتالمسإلٌّامة و )هد( حٌّا  القش ا والسسة عن الإلسمية 

 ول ب الاش  ة ممالة في أصليها القش ا والسسة قٌّ أعال  لماب هكا األمش في مسا وا  عٌّ . 
 القش ا الكش ت.   أوال  

للقيس،   ملكة  القش ا عن  نحٌّط  المملكة    صقإلهالما  نلن  في عولة  الشئيس  المحش:  وأوها  الحاكت، 
وها ملكة في يلية وحب، ال  أنمش الم    ال  أمشها، وال اإلحش: ال ظيمة، وهي المحلل الشئيس لها وهأ

 
حمٌّ و يشوا  المشأ  والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية،  لسلة كلا ا  المشأ  المصش ة في الإلسمية   ( ولل ة على(1

 . 55(، مصٌّل  الق، ش 1لقت )
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 ال وفق مايئإلها، فهي  عال  ولمل ة من القش ا الكش ت  لى عظت كول المشأ ، ونكش ت القش ا لها، وأا  
ْشأْ     المشأ  من أهت علامب الحسا  والإلسمية في الحضال  ا   مية،  قلر الحق  وحاوع    أولأي ْوْجٌّا ب اما

يت ﴾ )السمب   ع   لأكبهبتا ْوأبونأْيالا مأنا هببلأ ْعيا م ْوْلْها ْعشاش  ْعظأ ( فقٌّ وصف القش ا ملن نلن المشأ  23ْنما
 ال ظمة والقهامة، وهكا ال اإلأني من فشاغ، ف ظت الملن والحدت  حإلا   لى عهصية قائٌّ  لائٌّ ، و يا ة  

 ٌّ هما لو  المصاكل الإلال هية في نلن صالمة، واقإلصاك قل ، ول ب للقيس قٌّ أ همال لسصيب األ
 ال ملية.  

 لشاهيت  حٌّا  القش ا عن هاجش زو  
رَب ََّنا ِإّن ِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذر ِيَِِّت ِبَواٍد َغْْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا لُِيِقيُموا والن في قلر   ن الى   

َأْفِئَدًة   فَاْجَعْل  َيْشُكُرونَ الصَََّلَة  َلَعلَُّهْم  الثََّمَراِت  ِمَن  َواْرزُقْ ُهْم  ِإلَْيِهْم  َْتِْوي  النَّاِس  ) لشاهيت  ِمَن   ﴾37  )
فالقش ا هسا  ايش  لى نلن المشأ  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  

هت مشاكل الحضال  في جل ش  ال شب الس   أا نحلر نلن الوق ة الوشكا ،  لى مشهل حضال  من أ 
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   عليع و لع وصحوع و لت.  
 حٌّا  القش ا عن السع ع يب. 

ل ، هشمل ة للمشأ  القل ة، القاعلة، اا  الوكول هاوال السة ع يب وزو  مل ى عليع الس   حامش  ونق 
ال ش قة، وهشمل ة وكاللة للمشأ  ال شنية، اا  الحيا  الممإلل   القل ، وال قاف المملو  لشاجحة الشأ  
لمسحة، عاب فإلي قل ،  سإلظب  نحٌّأ في محسة ونسهإلي  الوصيش ، فقصة مل ى والسة ع يب،  ووقاا 

اإلوم  القل  في ال  قائيس وم  م قهما    ا غسمهما، في مللك  ما ،  ن، نلوكاا عن  ي اوش ، و شت امشان 
نلن  فيحمب  الملقف،  هكا  مل ى  فيسإلشعي  الشعا ،  ال  سإلتي اا  قا   حللهما،  من  القل   ونكا ش 

على حملها  ال عاش  من الشجار، ولأ  نلن المشأ  في مل ى قل  وحيا    ت الصهش  القل ة الإلي ال  قل 
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 إلوشه، فهل القل  األمين صاحب الهلق، األال  ا  أليها نلميحا ال نصش حا،    وعقة، ج لإلها نتلب من
لٌّاها لع، وقار  وي أل ٌّ أفي  عال  وامحة لشغحإلها في مل ى، نلن الشغوة الإلي لما  هقيها ع يب لب 

.. والامن أا ن مب م ي، وناال: في نسمية مالي وغسمي ونوالني،  ما .السإلي هانين  توكحن  حٌّأأا  
فيها مالع    ىسلا  أو عاش، وهل هسا، اش ٌّ أا  سإلنب مقا  مل ى م ع أطلر فإلش  ممدسة، اشع ماا  

أهلع، و و لها فيها ولٌّه، و  لمع مما أونى من الحدمة، فأ  نسمية وأ  ا إلشانوية أعظت   ىو أمسع عل
 من نلن نسحب فيها السة ع يب!! 

ل أعظت وأعمق واعٌّ، وهل أمش الٌّعل ، لما القصة لين مل ى وأهلع عسٌّ هكا لب امإلٌّ  لما ه  ولت نسإلعأ 
وها هاوال من أشاحع، في لحلإلع من الاا   لى مصش مش  أيشت، وللال  أن ال   واووع، نساوٌّه أفشاحع و 

ليال غيش ات أصب وعشاقة، لقالال  وما الك  اٌّف سي على نحمب الموهلر، ونش: اللطن واألهب،  
في   فاع     االإلي طالما هاوال م لر لسا ، وعسصش    ولكن هكا  مة من  ما  المشأ  ال شنية األصيلة

 صس  الحضال  مسك أقٌّ  ال صلل. 
  أزوا  السحي وحٌّا  القش ا عسهن 

السحي صلى   عليع و لت، هن  الزا  وع ما  مضيئة في نال خ الحشهة الحضال ة، مسك  أزوا  
ُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِ َساِء ِإِن ات ََّقْيُُتَّ َفََل ََتَْضْعَن  ََي ِنَساَء النَِّبِ  َلسْ الو اة المحمٌّ ة،  قلر الحق  وحاوع   

( َوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوًَل َتَُبَّْجَن َتَُبَُّج اَْلَاِهِليَِّة  32ِِبْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِف قَ ْلِبِه َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْوًًل َمْعُروفًا )
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت اْْلُوََل َوَأِقْمَن الصَََّلَة َوآ  َا يُرِيُد اَّللَّ َ َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ ِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اَّللَّ

َتْطِهْيًا )  بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آََيِت اَّللَِّ َواْلِْْكَمِة ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َلِطيًفا  33َويَُطهِ رَُكْم  َلى ِف  يُ ت ْ َما  َخِبْيًا  ( َواذُْكْرَن 
َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوا34) َواْلَقانِِتنَي  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِننَي  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمنَي  ِإنَّ  لصَّاِدقَاِت  ( 

وَ  قَاِت  َواْلُمَتَصدِ  ِقنَي  َواْلُمَتَصدِ  َواْْلَاِشَعاِت  َواْْلَاِشِعنَي  َوالصَّابَِراِت  َوالصَّاِئَماِت  َوالصَّاِبرِيَن  الصَّاِئِمنَي 
ُ ََلُْم َمْغِفَرةً  اِكَراِت َأَعدَّ اَّللَّ    . ﴾(35 َوَأْجًرا َعِظيًما )َواْْلَاِفِظنَي فُ ُروَجُهْم َواْْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثْيًا َوالذَّ
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فالقش ا  ايش  لى عظت نلن الش الة واألماوة ال ني ل حسها، والٌّول ال ئي مال سع م   يٌّوا ل لر    
صدلى   عليع و دلت، ول ب السحي صدلى   عليع و دلت قٌّ أعدال  لى الن عسٌّ حٌّااع عن أمسا يٌّ وة  

، ووا دإلسي  ما لها  ا  لمدي   عسها لما قار    مسال لي حين هقش السا ، وصدٌّقإلسي  ا هكلسي السا 
 (1)حشمسي السا ، ولزقسي مسها   الللٌّ كوا غيشها من السسا   

مسا يٌّ وة لمددي   عسها لسدديٌّوا ل ددلر   صددلى    أوهسا ووٌّ حٌّا  السددسة المتهش  عن مسدداوٌّ   
اق،  عليع و دددددلت،  مالها ووقسدددددها وهب ما نملن، ولت نإللقف الملا دددددا  عسٌّ حٌّ المار وفق ، لب الإلصدددددٌّ

والحب واالحإللا ، وصددٌّد من قار  يلف هب عظيت امشأ ، نٌّعمع ونسدداوٌّه، وناددالهع أفشاحع وأنشاحع،  
 نسمي لع ولٌّه، وننش  فيع القيت، هما  نش  اللالي غش ع و شعاه، وصٌّد حافي  لشاهيت حي   قلر  

ل ةب ْالأنْ .ْفنأو ها السأسا أ  لأإْلشنأْيةأ  لي ْمن يقادأ  .. في الْاشدأ عأ  ا أ
 ْب اأْلعشادأ دددقوا  ْطيلأ ددددددددد .. أْعٌّْكْ  عْ .ٌّْلْ ة   أاا أْعٌّْكْنهاددددددداألب   مْ 

ٌّْهب الحْ دددددددْ األب   ْلوض   أا ْن   ا  اشادأ ددشأ لأ ْأوْلْد ْأ  مددددددد..  أال.يادددددده 
 ادأ ددددٌّت اآلفددددددْعْنْلال ْمآ أشبهبت مْ  ...األب   أب إلااب اأْل انأْك أ األبلى

 حٌّا  السسة المتهش  عن المشأ   
وها أا  لى جسب م  المصددددٌّل األور من مصدددداكل الإلاددددش   في لياا كول المشأ  ونياا كاوال السددددسة جسو  

واْيا ْمإْلاي ، ال لا وال لاا والسدسٌّ وقٌّ لٌّا الن جليًّ  ا في قلر  ديٌّوا ل دلر   صدلى   عليع و دلت   الٌّ 
الأْحةب«  ْوْيياشب ْمإلْ  واْيا الاْمشاأْ ب الصدددد  ل ْت   (2)ايأ الٌّ  ل ى ّللا ب ْعْلياعأ ْو ددددْ لرب ّللا أ صددددْ ْ اْك أ   وْقاْر ْل ددددب ْن السدددد  ْن   مأ  ْألا

 
  13/ 23التحشاوي  الم وت الكحيش, جد 1

   1467, لقت الحٌّا , 2/1090صحين مسلت, جد  2
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ْن الا   ْن   مأ ْكبب الاْهسأي ب، ْوْألا ، ْوالاْمشا الأنب ْدنب الاْلا أ ب، ْوالاْوالب الص  الأْحةب، ْوالاْمسا ل ب،  الاْمشاأْ ب الص  ْقاْو أ  الاْوالب الس 
ل ب   ْكبب الس  ، ْوالاْمشا يقب ْدنب الضلأ ل ب، ْوالاْمسا ْوالاْمشاأْ ب الس 
(1) 

ش ناعب ْوتأْاا ْأْمْشهْ   الأْحةب  أْاا ْوْظْش  أْلياْها  ددددددددْ سألب الاْمشا ب؟ الاْمشاأْ ب الصدددددددد  حأشبْ:  أْهياشأ ْما ْ كا ا ْأْطاْعإلاعب ْوتأْاا ْغاْب  ْأاْل أبيا
 (2)ْعساْها ْحقأْظإلاعب  

الٌّعل ،   ا لهن كول  الز في حيانع وفي حيا اوقٌّ اهش السحي صددددلى   عليع و ددددلت صددددشاحة وسددددا  ه
حي   قلر صلى   عليع و لت  همب من الشجار هايش، ولت  دمب من السسا    ال   ية امشأ  فشعلا،  

 (3)ومش ت لسال عمشاا، وتا فضب عائاة على السسا  هقضب الاش ٌّ على  ائش الت ا   
الإلي أمسال ونحٌّط  ةفي عصدددللهن،   دددي  اوسدددا  هن لملز   لى  وهسا السحي صدددلى   عليع و دددلت  اددديش  

التهش   ىها   لحيال في الوسة، وهاوال نلن المشأ  هي السددحب في نساددئة مل ددى علأفاكب صدد اب فك
  وأي د الادهامة والسحب الإلي لأنها عليع السة عد يب، ومش ت أ  عيسدى الإلي قاومال هب و وال قة والمش 

، وعائاة المححوة، اا  القلب الكحيش، الإلي هاوال الص اب، وأيشجال للموإلم  وللٌّويا هلها وحي مش ب
، والإلي هاا لها عظيت األ ش في  ةواللوج ،يال، واألةة األ ، وااللسمسللللسحي صددددددددلى   عليع و ددددددددلت  

 يشا  عٌّاٌّ من الصحا ة والإلا  ين في موار السيش ولوا ة الحٌّا  وهإلا ة الإلال خ! 
  المسدددددلت، مادددددالهة، ومسددددداهمة في نسيمإلع، في حار  والحق أا المشأ  هاوال حامدددددش  ونقل  في الموإلم

وقٌّ لأاسا الن في    ،مش زوجهاأوا ليإلها ونقل  على  ؤ عد ىالسدلت والحشب، في السدلت نتحن ونشني ونشع
 دددددددما  لسال ألي  دش واللنيش لن ال لا ، عن أ دددددددما  لسال ألي  دش لمدددددددي   عسهما، قالال   كسال أ

 
 .  4032, لقت الحٌّا , 340/ 9صحين الن حواا, جد  1

 .  7235, لقت الحٌّا  140/ 4الحيهقي  السسن الكحشت, جد 2

   3411, لقت الحٌّا  4/158صحين الوهال   جد 3
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لر   صددلى   عليع و ددلت على لأ ددي، وهي مسي على  أوقب السلت من ألض اللنيش الإلي أقت ع ل دد
 لاي فش خ« وقار ألل ممش ، عن هاا ، عن أليع  أا السحي صلى   عليع و لت أقت  اللنيش ألما  

 (1)من أملار لسي السضيش  
 ى، و ب كول المشأ  اإلسامىقللب الاكل  ى، ونشن  علىوفي حار ال شب نضددمٌّ الوشوح، ونٌّوا  الوشح

حضدال  ا  د مية، ولت نقإلصدش على موشك الإلشنية، لب أ دهمال في الإل ليت، والحشهة القكش ة، لب في ال
وفي الحشهة ال مشاوية، فلٌّاسا مسدددددددددداجٌّ وعمائش نحمب ا ددددددددددت المشأ  هوام  المشأ   اددددددددددالي نحال الشن ، 

  وجام  الملكة ص ية، و حيب و يسة الحيضا ومسلر ز سب يانلا وغيشها من المساآ .
 

  اال إلسإلاجا  والإللصيا  )و( 
من ي ر نحليلسا للاق  الٌّول الك  ممدن أا نهلمع المشأ  ال شنية والمصش ة على      

وجع الهصلش في نحقيق نسمية مسإلٌّامة واجحة نساهت في نتل ش القٌّلا  الواش ة 
ون ل ل قٌّلا  األفشاك وحل نحقيق مسإلل ا  أعلى من الصحة والم شفة واحإلشا  الكا  

لت نإللفش الحيئة السيا ية   ف لن اإلت ماا سالل  على الماالهة في الحيا  االجإلماعية  والمقٌّ 
الوح  م   نتالق فشمية  الإللصب  لى  اإلت  لن  لكلن، ونه فع  الم ئمة  واالجإلماعية 
الواح  عٌّك من   ليسها، وعليع أعٌّ  الٌّور ومصش من  نقياع  الك   اللاق  االقإلصاك  

والإللصيا   حي    لإلاال إلسإلاجا   اال إلسإلاجا    أهت  الي  وفيما  ل كوا،  واق   تل ش 
 والإللصيا ، هما الي  

 
 3152, لقت الحٌّا  4/95صحين الوهال   جد 1
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 اّلستنتاجات: -أ
الإلسمية المسإلٌّامة في المشحلة الشاهسة للٌّور ال شنية ومصش على وجع الهصلش  -1

 . اا ال نشف  ا ملحًّ متلو  
 كول أو ماالهة المشأ  يتل  مهمة لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة. -2
نسمل ة طش ق    -3 نوشنة  لكب  وهكا  الإلأكيٌّ  سإلسٌّ  لى يصلصيإلها  أا  ياش، 

 الإلال هية و شوفها االقإلصاك ة وغيش االقإلصاك ة، ونحٌّ انها الٌّايلية والهالجية.
، مما عدب  2011 يما   ٌّ    افإلقال مصش أللشز مؤعشا  الإلسمية المسإلٌّامة وال  -4

 على عٌّ  القٌّل  على  حٌّاط طقش  ولعية في الموإلم  المصش .
 التوصيات: -  
المسإلٌّامة   -1 للإلسمية  وحل  يلق  قافة  وحل  على  اإلت  ال  ال مب  لن  وهكا  وا  ، 

 نحقيق الإلكامب لين الولاوب االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئية. 
  واك قسلا  االنصار ما لين الوها  الش مية وغيشها ماب وزال  الحيئة ووزال     -2

موإلم  المٌّوي الهاصة  حما ة  السق ، ووزال  الإل ليت ال الي والوح  ال لمي، ومسظما  ال 
 الحيئة لإلسمية ونتل ش الٌّلا ا  والوحلط ال لمية  اأوها. 

ا لمحٌّأ نكافؤ القشش من ي ر  نحسين ماالهة المشأ  في  لد ال مب نوسيٌّ   -3
الإلٌّل ب الملجع لها، ونلفيش نسهي   األقشاض  القتاي الهاش، وهكا  لى جاوب نق يب 

لى حما ة المشأ  ال املة  ما  سهت في كعت ماالهة قاولا ال مب المصش ،  الإلشهيل ع
 المشأ  في  لد ال مب.
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 قائمة المراجع.
  شا  ع   الٌّان ولل   واق  الإلسمية المسإلٌّامة في مصش، الم لقا  والإلحٌّ ا   .1

 .2019،  8وا إلشانيويا  الإلتل ش، مولة هلية الإلوال  لل لل  االقإلصاك ة، ي
الم .2 ال تية  كول  لسال يليقة  المسإلٌّامة في كور مولس أ ما   الإلسمية  شأ  في 

 ، )ك.ا(.2009الإل اوا لٌّور الهليب ال شنية، 
،  2017األمت المإلحٌّ   كول المشأ  في نحقيق الإلسمية والمسإلقحب المسإلٌّا ،  .3

   https://news.un.org/ar/audio/2016/02/346292 مإلاح على
ة والسظا  ال المي، أمب عحٌّ القإلاح عمس  الققش والإلسمية لين األوماي الٌّايلي .4

 . 2013، 1كال القكش ال شني، القاهش ، مصش، ف
لٌّل ة عحٌّ   ال لمي  ملإلقى حلر كول المشأ  ال شنية في الإلسمية المسإلٌّامة   .5

 .2021ومؤ سا  الموإلم  المٌّوي، الٌّوحة، قتش، 
 ليت ال ااب، للحسيدة وكاش  مساهمة المشأ  ال املة في عملية الإلسمية االقإلصاك ة   .6
ال لل   وا هلية  والانب،  المشأ   والإلسظيت،  لل مب  األولى  الولسا   لأل ش ،  الجإلماعية 

 . 2021ا وساوية واالجإلماعية  الحل ش ، 
طل ال مصتقى السشوجي  الإلسمية االجإلماعية من الحٌّا ة  لى ال للمة، كال   .7

 .2020الكإلب والل ائق مصش، 
ة، مولة االجإلهاك للٌّلا ا  عائاة محمٌّ  لشاهيت  مساهمة المشأ  في نحقيق الإلسمي .8

 ، مصش. 2016، 10القاولوية واالقإلصاك ة، ي 
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األكاك مية   .9 مولة  األ ش ة،  ال  قا   على  وأ شه  المشأ   عمب  واك ة   فشحا  
 . 2020، الولائش،  56للٌّلا ا  االجإلماعية وا وساوية لوام ة حسيوة لن للعلي، ي

الإلسمية .10 أهٌّاف  ونحقيق  المشأ   ال شنية   المشأ   المستقة   مسظمة  في  المسإلٌّامة 
 . 2020ال شنية  كلا ة ا إلشعاك ة، القاهش ، 

ولل ة على حمٌّ و يشوا  المشأ  والإلسمية في الومهلل ة مصش ال شنية،  لسلة  .11
(، وزال  الإلأمن والاؤوا االجإلماعية، مصشد 1كلا ا  المشأ  المصش ة في الإلسمية لقت )

2020 . 
الوٌّاٌّ   .12 الإلوم ا   في  والإلهتي   الإلسمية  ماد    األقٌّاحي   محملك  هاا  

 .2020 دسٌّل ة، مصش، والمسإلحٌّ ة، مؤ سة عواب الوام ة ا 
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 العلم هو الوسيلة الوحيدة 
 التي يرتفع بها شأن اإلنسان

 إىل مراتب الكرامة والشرف   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمٌّ هلل، والص   والس   على  يٌّوا ل لر  ، و لع وصحوع و لت  
 ومن وااله. 
 ون ٌّس 

هلية أصلر    –فنوسي أنقٌّ  أوال   هال   الادش والإلقٌّاش  لى هليإلسا ال ش قة  
هكا    –الٌّان  القاهش    ايإليال  على  وأعضا    األهمية مياك    ا   الململي 

التنمية المستدامة  ال ظيمة على المسإللت اللطسي وال المي أال وهل ململي  
الاال  في ضو  الفكر اإلسالمي الٌّولي  ال لمي  للمؤنمش    ليدلا ململع ا 

 للكلية.
ٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة  و ْة  وقٌّ وم ال الٌّور الماالهة في وم  أه

يٌّمة عاش   فلن  في  جمي ها  نٌّول  ا وساا   هٌّف ا  حقلد  ولعا ة  ا وساوية 
 .اوازكهاله نقٌّ  ا وساويةاأل ا ية، ومإلتلوا  وجلكه، ومقلما   

المسإلٌّامة   للإلسمية  األ ا ية  األهٌّاف  نلن  لين  من  جودة   " وهاا 
الإلسمية    من أهٌّاف  حي   ماب الهٌّف الشا    "   Quality Educationالتعليم

 المسإلٌّامة. 
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والقكش ا   مي ليوٌّب  دب وملحم أا  وتا السا ش المإلأمب في الإلال خ  
 الإل ليت وجلكنع  قٌّ حظي  الكايش من األهمية مسك اللحظة األولى الإلي ولر  
للحضال   ما ج ب  اللحي على ل لر   صلى   عليع و لت، وهل  فيها 

 ا   مية نلن الوصمة ال لمية والإل ليمية على مٌّال الإلال خ. 
هكه المسألة اا  األهمية  الوح  والٌّلا ة    وفي هكه الللقة الوحاية أنساور

  وأ أر   ن الى أا في ضو  الفكر اإلسالمي  جودة التعليمنحال عسلاا  
  سٌّك الهتى، وأا   ين على اللفا   حق هكه الللقة الوحاية. 

 وناهلل ن الي الإللفيق 
 الواح 

 مشُلة البحث: ❖

األمتس والن لما  نحإلب مسألة الإلشنية والإل ليت مداوة عظيمة في جمي   
واالزكهال  للإلقٌّ   ومماوة  لألجيار،  ومسإلقحليل  واق يلم  أماام  من  نمالع 

 االقإلصاك  واالجإلماعي. 
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ليسال في   اآلا  المادلة  لكن  ف لية،  الإل ليت ملجلك   صلل    ا  ناحة 
للاق  ومإلتلوا   لد   نليق  اا جلك  عالية  ن ليت  في  ناحة  وتوما  ا ناحة، 

 مية. ال مب، والإلتللا  ال ال

وقٌّ أعال الشئيس عحٌّ القإلاح السيسي لئيس جمهلل ة مصش ال شنية  لى  
المس قٌّ   ال لمي  والوح   للإل ليت  الاال   ال لمي  هلمإلع  المسإلٌّت  في  هكا 
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ا كال ة   ي ر  سلا    (1)  ،٢٠٢١ ال اصمة  و مب  أوسا  أعال  لى  حي  
 .(2) طل لة على  ناحة الإل ليت، وقٌّ حاا اللقال لل مب على جلك  الإل ليت

 
( بالعاصمة GFHS 2021( عقد المنتدى العالمي الثاني للتعليم والبحث العلمي ) 1)

الفترة  ا في  الَديدة  السيد ٢٠٢١ديسمبر    ١٠- ٨إلدارية  وتشريف  برعاية  م 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الَمهورية  وهو منتدى سنوي عقد في المرة 

م على أ  يعقد سنوي ا   ٢٠١٩األولى بمبادرة من رئيس الَمهورية نهاية عام  
   ٢٠٢١ثانية في  وانطلقت نسخته ال  ١٩ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا كوفيد  

ويهدف المنتدى إلى مناقشة قضايا التعليم وتطويره وجودته وتحدياته  والخروج  
بعدد من التوصيات للعم  عليها خالل العام حتى انعقاد النسخة التالية. ]راجع:  
العلمي   والبحث  للتعليم  العالمي  المنتدى  موقع 

(www.gfhsegypt.comhttps:/// .]) 
ووظائف 2) “تحديات  الحوارية  الَلسة  خالل  السيسي  الرئيس  كلمة  راجع:   )

( Extra Newsالمستقب ” بالمنتدى العالمي للتعليم العالي  قناة إكسترا نيوز )
الرابط:   هذا  على  يوتيو    على 

(https://www.youtube.com/watch?v=nUMgiukDOIM.) 

https://www.gfhsegypt.com/
https://www.gfhsegypt.com/
https://www.gfhsegypt.com/
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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  حو ا  

والكساك االجإلماعي، والهاماية الإلأ يش ة.. وهلمةب السشل   في الشهلك االقإلصاك ، 
  . جودة التعليمفي الن هلع هي  

 أهمية البحث:  ❖

 سإلمٌّ هكا الوح  أهميإلع من أهمية القضية الإلي اإلساولها وهي قضية  
المسإلٌّامة،   الإلسمية  قضا ا  من  الكايش  القضية  لهكه  ونشنو   الإل ليتس  جلك  

والإلقٌّ    االجإلماعي،  وملاكوة والإلما ن  االقإلصاك ،  واالزكهال  ال لمي، 
األفكال  وملاجهة  ال ملية،  الحيا   جلاوب  جمي   على  ال المية  الإلتللا  
هب   على  الإلحٌّ ا   وموالهة  القلت،  ونلازا  ا لهالية،  وال قلية  المإلتشفة 

 المسإلل ا . 

ممن   مللا    الكايش ن  ار     انب ا مصتلن الولك  في الإل ليت أصون    
ن من أجب الحصلر على أفضب المسإلل ا  وأع ها في  حيب  ، وال الإل ليت 
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  ،في الحيا    ا اهش    الك   ضمن لع مسإلقح     ، عٌّاك جيب مإلسلن  الإل ليت الويٌّ 
 ،من المٌّال  والوام ا  الإلي نس ى للحصلر على الولك   الكايشونوٌّ اآلا  

وما الم اايش   ا الولك ؟ وما أهميإلها؟الكان ال   شفلا م  وا ولكن هسا: الكايش 
؟ الإلي اللٌّ أا نسيش عليها المؤ سة الإل ليمية من أجب الحصلر على الولك 

جلك    (1)« ومؤعشا   ممال ا   نشمي  ليها  الإلي  الحقيقية  األهٌّاف  وما 
 الإل ليت؟ وما مٌّت النواف هكا األمش  أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة؟ 

 أهداف البحث:   ❖

 الإلساؤال  من أهمها  اهٌّف الوح   لى ا جا ة على عٌّك من 
نماب  ١ حي   المسإلٌّامة،  الإلسمية  أهٌّاف  من  الإل ليت  جلك   ملق   ما   )

 الهٌّف الشا   من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة؟ 
( ما مقهل  جلك  الإل ليت؟ وما ا عداليا  الاقافية الإلي نحل  حلر الن  ٢

 المقهل ؟ 

 
ية الشاملة  (1)  أم  سالم  2018نوفمبر //17الموسوعة العُر
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 ( ما ملقف ا     من جلك  الإل ليت؟ ٣
ومسئ٤ الٌّولة  كول  ما  أهٌّاف  (  من  ههٌّف  الإل ليت  جلك   نواه  لليانها 

 الإلسمية المسإلٌّامة في مل  القكش ا   مي؟ 
القكش  ٥ مل   في  الإل ليت  جلك   نواه  ومسئلليانع  الموإلم   كول  ما   )

 ا   مي؟  

 مفهوم جودة التعليم:  ❖

 اإلألف مصتلن جلك  الإل ليت من هلمإلين، جلك  ون ليت. 

 فقار صاحب مهإلال الصحاح   فأما الَودة

ْل      و  ا( ْفهب لك  (. ْو )ْجاْك(  أْمالأعأ ْ وبلكب )جب ْياك  ( ْوالاْوما ب )جأ ك  ْعيا   )ْجيلأٌّ 
 ) ا  ،)ْجْلاك  ْها ْأ ا ْصاْل ْجيلأٌّ  يتأ ْوْمملأ ْك  (  أْقإلانأ الاوأ لكب )ْجلا يا ب ْ وب ْو    ،ْوْجاْك الا 

ْ  )ْفْواْك( ْو )ْجل   يا ا)ْأْجاْك( الا  لأ ٌّ  ا )ْنوا  . (1) ( ْكهب( ْأ اض 

 
( محمد بن أبي بُر بن عبد القادر الرازي الحنفي  أبو عبد هللا زين الدين )ت: 1)

الدار ٦٦٦ العصرية   المُتبة  الناشر:  محمد   الشيخ  يوسف  تحقيق:  ه(  
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ك  ْأ  ْصاْل جيلأٌّا ، وْأجٌّ   وجا  في لساا ال شب    ْوْجاْك الاي ب جبلك  وْجلا
االبعب   . (1)  الايْ  ْفْواْك، والإل ول ٌّ مأ

من   والإلميلل  وا نقاا  ا جاك   حلر  م ساها  اٌّول  الولك   فنا  ومن  ت 
 م سى أا  ولك ا وساا  أفضب  جاوب، وحلر الولك والكش  من جاوب  يش  

ما لٌّ ع، وحلر القهامة واالزكهال من جاوبم  ال  فنا الاي  الويٌّ اإلست 
  قهامإلع ولوعإلع. 

بب     أا   فقٌّ قار صاحب نا  ال شو      وأما التعليم في اللغة  قاْر الش اغأ
إْل    أ  ايا ليْت  والإل  ا  ، ْ ش  م والم  ْهاْا  أنيا إْل    أْما  ايا لأإْلكاش شم ا ع ْ   ْ كلا  ما 

 
(  63م:)ص:  ١٩٩٩  –ه  ١٤٢٠النموذجية  بيروت صيدا  الطبعة الخامسة   

 ر.باختصا
( ابن منظور  محمد بن مُرم بن علي  أبو الفض   جمال الدين األنصاري الرويفعي 1)

 ( المتوفى  الطبعة  ٧١١اإلفريقي   بيروت   صادر   دار  ط.  العر    لسا   ه(  
 ( باختصار.135/  3ه: )١٤١٤الثالثة  
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ينْ  ، حأ ايشم هت  الإل  ليتب ْنساحيعب    وْنكا ساعب أْ ش  فأي ْوقاسأ المإْلْ للأت. ْوْقاْر ْ  ضب بب مأ صب ْ حا
ل ْالأن ل الم اوأي. والإل  ل ت  ْنسو ع الس قاسأ لإْلْصلل  . (1) الس قاسأ لأإْلْصل 

ا:   جودة التعليم اصطالح 

لع   الحٌّا  همصتلنم  ال صش  في  الإل ليت  جلك   ا إل مب مصتلن  لقٌّ 
كاللة وامحة  في األو اف الإلشنل ة، حي  عشفال الهيئة القلمية لضماا جلك  

تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن  "  الإل ليت واالعإلماك هكا المصتلن  أوع   

قد التعليمية  المؤسسة  رسالة  مع  المتوافقة  األكاديمية  تحديدها   المعايير  تم 

الذ النحو  المناظرة لها سواء    يوتعريفها وتحقيقها على  المعايير  يتوافق مع 

والبحث  التعلم  وأن مستوى جودة فرص  العالمي،  أو  القومي  المستوى  على 

تفوق توقعات   وتقابل أومالئمة    دالعلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تع

 .(2)"مؤسسة التعليميةالمستفيدين من الخدمات التي تقدمها ال

 
الزَُّيدي محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني  أبو الفيض  الملق ب بمرتضى  (  1)

هَّ.(  تاج العروس من جواهر القاموس  تحقيق: مَموعة من  1205)المتوفى:  
 ( باختصار. ١٢٩- ١٢٨/ ٣٣: )بدو  ذكر السنة(المحققين  ط. دار الهداية  )

إصدار: الهيئة القومية لضما  جودة   –دلي  اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي    (2)
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التنمية   ❖ أهداف  من  الرابع  الهدف  التعليم  جودة 
 المستدامة:

جا  الهٌّف الشا   من أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة   سلاا   الإل ليت الويٌّ  
Quality Education   على الهٌّف  تعليم جيد وعادل      وو ل  ضما  

 .(1) «  وشام  وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للَميع

حشصال جمهلل ة مصش ال شنية على كمب أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة  وقٌّ  

حي  نت وم   ا إلشانيوية مصش للإلسمية   (2) في يتتها القلمية واال إلشانيوية

 
ية  جمهورية مصر الع  –التعليم واّلعتماد   م:  ٢٠١٥يوليو    –اإلصدار الثالث    –ُر

 . ١٤٣ص
أهداف التنمية    -إدارة الشئو  اّلقتصادية واّلجتماعية    –( موقع األمم المتحدة  1)

رابط:   – المستدامة   الرابع   الهدف 
(https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4.) 

مصر  2) العالم   حول  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  موقع  التنمية   –(  أهداف 
 (.https://n9.cl/ehiyeالهدف الرابع  رابط: ) –المستدامة  
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مصش   الإلسمية  ٢٠٣٠المسإلٌّامة/  مسيش   في  أ ا ية  محتة  نماب  والإلي     
حي     جودة التعليمالااملة، وقٌّ نضمن الو ٌّ االجإلماعي في اال إلشانيوية  

 جا  المحلل السا    الإل ليت والإلٌّل ب، وو ل على  

م من المستهدف إتاحة التعليم والتدريب للَميع  ٢٠٣٠بحلول عام     
بَودة عالية دو  تمييز  وفي إطار نظام مؤسسي كف  وعادل  ومستدام 
ومر   وأ  يُو  مرتكز ا على المتعلم وعلى المتدر  القادرة على التفكير   

فني ا  الشخصية    والمتمُن  بنا   في  ا  أيض  يساهم  وأ   وتكنولوجي ا   وتقني ا 
المتكاملة وإطالق إمُاناتها إلى أقصى مدى  لمواطن معتز بذاته ومستنير 
بالده    بتاريخ  اّلختالف  وفخور  يحترم  للتعددية   وقاب   ومبدع ومسئول 
  وشغوف ببنا  مستقبلها  وقادر على التعام  تنافسي ا مع الكيانات اإلقليمية

 . (1) «والعالمية 

 
م: ٢٠١٥  –نشرة من إصدار: وزارة التخطيط والتنمية اّلقتصادية    –  ٢٠٣٠( مصر  1)

 . ١٣ص
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الساحة الإلشنل ة ناهٌّ نتللا   وتا المإلأمب في اللاق  الإل ليمي  وٌّ أا    
حي  نلااٌّ  أعٌّاك مؤ سا    ،كميا  وولعيا  مإلسالعا  في موار الإل ليت ال الي

ال الي فيها  ،الإل ليت  المتشوحة  والإلهصصا   الحشامب  ونتلل    ،ونسلعال 
الإل ليمية وأوماطها  ن ٌّ  ،نقسيانها  حيانية   فلت  لب مشول   فكش ا   نشفا   الم شفة 

الم اصش  الموإلم ا   لإلقٌّ   لكانع  ،وأ ا ا   قائما   اقإلصاكا   حي    ، واعإلحش  
وأصون هسا:   ،  هش  السظت الإلاا دية والمسظلما  المقإللحة ل وإلا  ا لٌّاعي

هما أصون اقإلصاك الم شفة   ، مشول  ل هإلما  لإلتل ش الم شفة وا وقاد عليها
محللا  أ ا يا  في هافة المحافب ال لمية والاقافية  اعإلواله من االقإلصاك ا  

ألوع    ، اوال ننلق الحلا ا  عليه  ،ا ال الجٌّ حلاجل للٌّيلر  ليهالإلي    ، المقإللحة 
وتلاك  نانيلية ووعي هامب  أ  اكه وجلاووع    اقإلصاك  حإلا   لى م شفة عقلية 

فيع  ما  الإلقسي  دب  االلإللا   اقإلصاك   ،ومسؤولية  اوإلاش    ال  ياصة   ٌّما 
والهٌّما   ال لت  في  ال  يما  االقإلصاك ة  األواتة  من  ال ٌّاٌّ  في  الم شفة 
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ونكلن نحلر موار  ،  والصحة وا كال  ال امة وغيشهاالصساعية والإل ليت والاقافة  
 .  (1) فيع«  لى محلل للإلسافس لين الٌّور والموإلم ا  الإلي نإلسالق الم شفة

وعلى الواوب الإلتحيقي في نتل ش الإل ليت وشت أا وظت الولك  قٌّ لٌّأ   
هاوال  أا  والإل ليمية،   ٌّ  الإلشنل ة  المؤ سا   كايب  وامنم  مداام  أيك  في 

 الولك  موشك هلمة نقار في المحافب ال لمية والإلشنل ة. 

ولك  لٌّا   نتوقع المؤ سا  الإل ليمية لب أصون مشول   فلت ن ٌّ ال   
و قشمها الإلقٌّ  ال لمي والإلقوش الم شفي    ،ملحة نمليها حشهة الحيا  الم اصش 

 ا نحقيق    ،وملاكوة الإلتلل الإلقسي والإلي ن إلحش من أهت  ما  عصشوا الحالي
سة الإل ليمية الولك  القاعلة  وما اٌّر على هقا   ال ملية الإل لمية وف الية المؤ 

 .«(2) في نحقيق أهٌّافها ال امة والسللهية  ادب فاعب ونحقيق الإل لت ا  والي

 
أ / د / رأفت عبد العزيز البوهي د / إبراهيم    فيالَودة الشاملة في التعليم تال(  1)

د / منى أحمد عبد الرحيم دار العلم واإليما    جابر المصري د / أحمد محمد ماجد
 ٩٢: ص للنشر والتوزيع دار الَديد للنشر والتوزيع

 .  ٩٥: ص -مرجع سابق  –الَودة الشاملة في التعليم ( 2)
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ونكمن المادلة الشئيسة لسظا  الولك  في   قافة الولك ، والإلي ال نشهل  
غالو ا على األهٌّاف الإل ليمية والإلشنل ة وتوما على الل ائب، مما اٌّف سا  لى  

 الحٌّا  عن أهٌّاف الولك .

 مفهوم جودة التعليم: تَاهاإلشُاليات الثقافية   ❖

 هش االنواه الش مي  لى نحقيق م اايش جلك  الإل ليت في مصش مودش ا  
قحب وجلك أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة   اش  سلا  نقش و ا حي  نت  واا  الهيئة 

عا    واالعإلماك  الإل ليت  جلك   لضماا  واش ٢٠٠٦القلمية  الشئيس  وهٌّفها    
الإل ليت، ومساعٌّ  المؤ سا  الإل ليمية على نتحيق م اايش الولك ،  قافة جلك   

ومسن عهاكا  االعإلماك للمؤ سا  الإلي نصب  لى مسإللت مسا ب من نتحيق  

 . (1) نلن الم اايش

 ه  الَودة تعني إعداد ملفات ووثائق؟  -

 
واّلعتماد  1) التعليم  جودة  لضما   القومية  الهيئة  موقع  راجع:  الهيئة    –(   – عن 

 .ut_us/lawhttps://naqaae.eg/ar/aboرابط:  –القانو  
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 ا ا عدالية الإلي نحل  حلر مقهل  جلك  الإل ليت مسك الن الحين وحإلى  
اوإلاال مقهل  أا جلك  الإل ليت ن سي  عٌّاك ونوهيل موملعة مهمة  اآلا هي  

على   للحصلر  للولك   القلمية  الهيئة  ونقٌّ مها  لى  والملقا   الل ائق  من 
 االعإلماك. 

فهب الولك   الق ب ن سي  موشك  عٌّاك الملقا  والل ائق الضهمة؟! أ   
ل   –لمين  ط   ا وم   –أوها مسهب مإلكامب اس دس على ال ملية الإل ليمية    الإلتلل

 واالزكهال الإل ليمي؟! 

ول جا ة على هكا الإلساؤر أقلر   ا جلك  الإل ليت مسهب  مسإلمش، اسإلظت  
      موملعة من ا جشا ا  والممال ا  والإلتحيقا ، وقٌّ عبشف المسهب  أوع

فن الإلسظيت الصحين لسلسلة من األفكال ال ٌّاٌّ ،  ما من أجب الكاف عن 
حين وكلا   –أو من أجب الحشهسة عليها    ،- ا جاهلين  حين وكلا له  –الحقيقة  

 .(1) لها عالفين« 

 
الطبعة    –وكالة المطبوعات  الكويت    –عبد الرحمن بدوي    –( مناهج البحث العلمي  1)
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ومسع وٌّل: أا نلن الملقا  والل ائق الهاصة  الولك  في الإل ليت  وما  
الإلتحيقا ،   نلن  الولك ، ونشهسة على وجلك  لل مب وفق م اايش  نسظيت  هي 

 لكنل نلن الملقا   حٌّل اانها ليسال هي الولك . 

هي عملية  ص حية    - في موار الإل ليت    -نا الولك   ونقوال  أيشت ف
النقائية عاملة لكب هحيش  وصنيش  في ال ملية الإل ليمية، ولما هاوال ال ملية  
ال قلي   نشنو   السااف  عمليا   هي  وتوما  ا،  ململ   ا  مسإلو  ليسال  الإل ليمية 
والحلال  وممال ا  وتجشا ا  اا  صقة ن ليمية ونشنل ة ووظامية، فكاا ال  

ٌّ من نل يق هب واافم أو ممال ة نقل  لها الكلية في  طال الولك ، نل يق ا ل 

 .(1) كاعق ا لقيمة الن السااف وأهميإلع، وو ائلع، وأهٌّافع، ووإلائوع و مشانع

 
 . 4م: ص1977الثالثة 

جودة التعليم في التصور اإلسالمي  مفاهيم   –( راجع: أ.د محمود خلي  أبو دف  1)
بحث مقدم لمؤتمر الَودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخ  للتميز    –وتطبيقات  

 .٤  ٣م: ص ٢٠٠٧/  ١٠/  ٣١- ٣٠المنعقد بتاريخ:  –
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لها واق   ململ   من ولش  ال لٌّ وأا  دلا   ال هب ولقةم في حوش  الولك   
الحقائب   أو  االجإلماعا ،  أو  جلسا  ال مب،  أو  المساقاا ،  أو  الإلٌّل حية، 

الحلال، أو ال صف الكهسي حلر ململي أو قضية من ململعا  أو قضا ا 
فض   عن نل يق ما هل قائت   الق ب من م اايش أو مؤعشا  ،  جلك  الإل ليت

الإل ليميةالولك    مسهوية    مما   المؤ سة  اا   ل مية  نل يقع  صلل   اإلت  لت 
 ن ليمية حاكمة. و علمية 

 ا فنا نلن الملقا  ناإلهش لد  األكلة والل ائق  ون شلف  أوها  ولك

الممارسات ومصدر متاح يمكن االستناد إليه في الحكم على جودة األداء  "  

قواعلد البيلانلات، ومحلا لللللر    )مثلل من وثلائق  ويتمثلل في البراهين الملموسلللللة

والمسلللللموعلة االجتملاعلات والتقلارير السلللللنويلةة والمرئيلة )نتلائ  المالحظلةة  

)نتائ  المقابالتة التي تؤكد إجراء الممارسللات، ويؤخذ في االعتبار عند تقييم  

 .(1)"  أداء المؤسسة

 تل  الوثائق واألدلة؟  إعداد ما الداعي إلىو  -

 
 . ١٤٤: ص-مرجع سابق  –دلي  اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي  (1)
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ا  أل  ليس من  اب نحصيب الحاصب،  ممال ا  جلك  الإل ليت ا نل يق  
نلن الممال ا  القائمة  الق ب والإلي نصبل في مصلحة جلك  الإل ليت هي في 
النالب ممال ا  اا  صقة فشك ة، أو غيش م ملمة  القٌّل الك   أني  الامش   

مسها،   المشجلل   فنوع  الإلاملة  ن ميمها ولكلن  الولك   للواا  نل يقها  مدن   عسٌّ 
 . ونل  ة وتاد ا فاك  لها

وظا   كال  الولك  الااملة اشهل على أكا  ال مب      والوٌّاش  الكهش أا
المسإلمش   والإلحسين  مش ،  هب  وفي  مش ،  أور  ومن  مواعش،  الصحين  ادب 
لومي  ال مليا ، والإلشهيل على األ اليب اللقائية في الإلصٌّ  للمااكب قحب  
ا إلهٌّا   المؤ سة من ي ر  في  ال املين  األفشاك  وقلعها، وماالهة جمي  

  الولك  المهإللقة لهٌّف  لما  المسإلقيٌّان من الت ب موملعة من أكوا
 ( 1) وأوليا  األملل وأصحاب ال مب  قٌّل   وإلاجية عالية ونأقب جهٌّ ونكلقة    

 وهب هكا ال اإلأنى كوا نل يق للممال ا ، ونشنيب للملقا .

 
: -مرجع سابق   –د. محمد زكي عويس  الطريق إلى الَودة في التعليم العالي  (1)
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 موقف اإلسالم من جودة التعليم:   ❖

وساويع لكبل  وساام  متلب     - في أ ل عأام من عؤوا الحيا     -  ال الولك   
  مالا  ع  وساوي إلع، ونشق ال  ع لوحبع وعقلبع في مٌّال  السحلغ والتملح. 

ميٌّاا  في  الولك   هاوال  والإل ليت    ولكلن  الولك   الإلشنية  جلاوب  أهت 
ال  مة الشئيسة على ميمة ا وساا مبكا عللت    ك    وا نقااس ألا ال لت هل 

 - صلى   عليع و لت    -الكش ت    األ ما  هلها، ومشول ا ليل        وحيلع
 الش الة الهانمة، واوإلها    لى هكا ال صش الحٌّا  المإلٌّفلق  ال لل  والم الف 

 ؟! األملا كوحشم مإل طت 
قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن   } ع  قار   نوال: ون الى في محدت هإلا  

 .(1)  {  َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَابِ 

ح ل  عليع  الهيش  أنواعع  ا      ولقٌّ  ووعٌّهت  ال مب  ال ظيت    علي 
َربُُّهْم أَن ِي اَل أُِ يُع َعَمَل فَاْستََجاَب لَُهْم    }   والقضب ال ميت فقار    وحاوع  

 
 . ٤١ص

 .9  اَلية الزمر:سورة  (1)
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قار  و   .[ 195{ ] ر عمشاا     َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُ ُكْم ِمْن بَْعٍض 
َحيَاةً   }     وحاوع   فَلَنُْحيِيَنَّهُ  أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن  أَْو  ذََكٍر  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن 

 .  (1){ ْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َطي ِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَ 

، وهل  عملهت  ت اش    وحاوع ون الى     أا  تل ليلن القش ا ال ظيت للمؤمسين 
فقار    ما  سإللل  نول ٌّه وتنقاوع، والحللغ  ع  لى أقصى كلجا  ا نقاا والولك ، 

ُ َعَملَُكْم َوَرسُ }      وحاوع  ولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

(2) { إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 
  . 

ا وحيسا الكش ت  ِإ َّ           ا  قلر   –  صلي   عليع و لت  -   و لمن هكا أ ض 

ُدُكْم ع م ال  أ ْ  ُيْتِقن هُ   عزَّ وج  َّ هللا    . (3) « ُيِحب  ِإذ ا ع ِم   أ ح 

 
   .٩٧ اَلية النح :سورة  (1)
ة:سورة (2)   .١٠٥ اَلية التُو
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وهل ما اؤهٌّ أا ا نقاا وا حساا متللب في ال مب هلع، وال عن أا  
 من أفضب األعمار وأعشفها. الإلشنية والإل ليت

 إلماحة إلى بعض تطبيقات جودة التعليم في اإلسالم:  ❖

السسة   وهكلن  ال ظيت،  القش ا  الاش قة  اعإلمب  ن ليمانها    - السحل ة  في 
الإلشنية    -ونتحيقانها   مسإللت  على  الولك   لإلتحيق  مإلكاملة  مسظلمة  على 

 والإل ليت، 

و مدن ا عال   لى   ض نتحيقانها في هكه السقاف، على  حيب الماار   
 ال الحصش  

أركان منظومة جودة التعليم كما يوضحها القرآن  (  ١
 الكريم:

إل ليت فنوسا وإلحٌّط عن نلن األلهاا األلن ة  عسٌّما وإلحٌّط عن جلك  ال
حي   قلر  لل ملية الإل ليمية، والإلي  مدن ا إلسواطها من هكه اآل ة الكش مة،  

ُسوّل  ِمْن أ ْنُفِسِهْم   ﴿  عل وجب    ل ى اْلُمْؤِمِنين  ِإْذ ب ع ث  ِفيِهْم ر  ُ ع  ْد م نَّ  ّللاَّ ل ق 



230 

 

ُيز كِ يهِ  ل ْيِهْم آي اِتِه و  اُنوا ِمْن ق ْبُ  ل ِفي ي ْتُلو ع  م ة  و ِإْ  ك  ُْ ُيع لِ ُمُهُم اْلِكت ا   و اْلِح ْم و 
ل  ُمِبين   ال   . (1)  ﴾ ض 

س  جلك  الإل ليت نٌّلسا على ليال القصيٌّ في صساعة    الكش مة ا نلن اآل ة  
 على المؤمسين  ألن ة أملل  ن الى ْ مبن     ا

  وثالثها ،    اإللل عليهت  وثانيها ،    أوع     فيهت ل لال  من أوقسهت  أولها
و  لمهت الكإلاب   ، شنيهت  تهلشهت و هكلهت و أ     ،  و لهيهت     ورابعها     انع  
 . (2) والحدمة

 
 . 164( سورة آل عمرا : اَلية 1)
(  قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا في تفسير هذه اَلية : } لقد من هللا على المؤمنين 2)

مخاطبته وسؤاله  إذ بعث فيهم رسوّل من أنفسهم { أي: من جنسهم ليتمُنوا من  
إليهم منهم    الرس   أبلغ في اّلمتنا  أ  يُو   به  فهذا  ومَالسته واّلنتفاع 
بحيث يمُنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكالم عنه  ولهذا قال: }يتلو عليهم  
آياته{ يعني: القرآ  }ويزكيهم{ أي: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو  

وال الدنس  من  وتطهر  حال شركهم  نفوسهم  في  به  متلبسين  كانوا  الذي  خبث 
وجاهليتهم }ويعلمهم الكتا  والحُمة{ يعني: القرآ  والسنة }وإ  كانوا من قب {  
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ْسْن األلن ةْ  هي ال سصش    ،على وقس نشنيحها اللالك في اآل ة   ، ا نلن المأ
جلك  الإل ليت من ي ر ألن ة ألهاا  وب ال مب  األ ا  في صساعة ونأ يس  

   عليها لإلق يب مسظمة الولك  في الإل ليت 
 [ لقٌّ منل   على المؤمسين  ا     فيهت )ل لال(.  المعلم  ]    الركن األول
 [ وهت األمة ا   مية، اإلللا )عليهت (.  الطالب   ]   الركن الثاني
 [ وهل القش ا ال ظيت، اإللل عليهت )   انع (.  المنهج   ]  الركن الثالث

ية والتعليم   المسظلمة الإلي نوم  الومي ، أ   ]    الركن الرابع   [،    التُر
 ) و لهيهت و  لمهت (. 

 
أي: من قب  هذا الرسول }لفي ضالل مبين{ أي: لفي غي وجه  ظاهر جلي  

أبو الفدا     –تفسير القرآ  العظيم لإلمام ابن كثير الدمشقي  بين لك  أحد . ]
هَّ( 774بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  إسماعي   

الطبعة: الثانية    -دار طيبة للنشر والتوزيع    -تحقيق: سامي بن محمد سالمة 
 ( باختصار[. 158/ 2: )م 1999 -هَّ  1420
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نحقيق جل  الإلي  وب االهإلما  لها ألجب  ك   فإللن األلهاا األلن ة هي 
الإل ليت  صلل  صحيحة، فالم لت ابحسى  الصلل  الصحيحة، والتالب  وٌّ قٌّونع 
ا لت  ع، والمسظلمة الإلي نوم    وننيإلع، والمسهب  دلا ملافق ا لمشاك  ، وواف  

 الومي  نكلا قائمة على ا فاك  ال ميقة لومي  األطشاف.
 ونكلن نإلحقق جلك  الإل ليت  صلل  حقيقية. 

لي ن   ن الى أللْغ لياام أا الإلشنيْب اللالْك في اآل ة او أهميةم  النة   ولقٌّ  
والتالب،المشني والإل ليتس   ، والمسهب  ،  امإل فنا      والإلشنية  عل ن الى  ى  ن  

ن الى    المؤمسين مسع  ا إلوا ة   المْسنأ  األوحيا   لشاهيت    لٌّعل لإللن  عليع  ألي 
ن الى مهحش ا عن كعلا أ  لشاهيت  الس   قار  الس  ، حي   َُّن ا    ﴿      عليع  ر 

ُيز كِ يِهْم  م ة  و  ُْ ُيع لِ ُمُهُم اْلِكت ا   و اْلِح ل ْيِهْم آي اِت   و  ُسوّل  ِمْنُهْم ي ْتُلو ع  و اْبع ْث ِفيِهْم ر 
ِكيمُ  يع الس   في كعائع علفسوٌّ أا وحي    لشاهيت    (1)﴾  ِإنَّ   أ ْنت  اْلع ِزيُز اْلح 

حين اهش المسلة ن الى ولكن     -  أ  الإلشنية   -   قٌّ  الإل ليت على الإللهيةلن ع  

 
 . 129( سورة البقرة: اَلية 1)
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  الإلشنية على الإل ليت في اآلاإلين األيش ين، مما اٌّر على  على  المؤمسين قٌّل 

 . (1) أا الإلشنيب لع أهمية ومنلت 

 طلب العلم فريضة وفضيلة:( ٢
الولك  في الإل ليت، حي  نقيٌّ فشمية وأفضلية اشنو  هكا األمش لاقافة  

طلب ال لت ون ليمع أا  دلا في مقٌّمة أولل ا  القشك والموإلم ، والقش ضة 
نؤكت  ال في أقصى كلجا  ا نقاا والولك ، و  اسوني أا  لقٌّ والقضيلة ال 

السحل ة، واألحاكا   القش وية،  اآل ا   الإلشنل ة   نضافش   القاعٌّ   هكه  لإلش يخ 
ي وقل  الساعئة مسك و لمة أ قالهت، وتلى لللغهت المايب، فمسك ال ظيمة ف 

   اآل ة الوليلةهاوال    -صلى   عليع و لت    -اللحظة األولى من   اة السحيل  

 
لمتوفى: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )اراجع:  (  1)

التأوي     -هَّ(  1332 السود    –محاسن  باس  عيو   الكتب    -ت: محمد  دار 
 (.١/٤٠٠هَّ: انظر )1418 –الطبعة األولى  -بيروت   –العلمية 
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ل ق  )  ﴿ ُِ    الَِّذي خ  ِباْسِم ر  ل ق  )1اْقر ْأ  ا   ِمْن ع  ْنس  ل ق  اإلِْ ُ    2( خ  ر  ( اْقر ْأ و 
ُم ) ل ِم )3اأْل ْكر  لَّم  ِباْلق  ا   م ا ل ْم ي ْعل ْم 4( الَِّذي ع  ْنس  لَّم  اإلِْ  .  (1)  ﴾( 5)( ع 

 عليع  صلى    -فوا   هكه الكلمة األولى ) اقشأ ( لإللقال اوإلواه السحي  
واوإلواه أمة ا     من   ٌّه  لى حقيقة المهمة الإلي جا  من أجلها،    -و لت  

وهي مهملة علمية ن ليمية نشنل ة،  ت جا   اآل ا  من   ٌّ الن األمش ا لهيل  
 في يمسأ   ا م نامةم في ليااأ عظمة ال لت وفضلع وأولع مسافب نكش ت ا وساا.

هاا الن  أجب  السحل ل    من  وطلوع،  الإللجيع  ال لت،  اقإلساش  الٌّائت  لى 
صلى  -واالوإلقاي  ع، فكاا الإللجيع السحل ل  لى وجلب طلب ال لت حي  قار 

 .  (2) «  طلب العلم  فريضة على ك  مسلم      -  عليع و لت 

 
 . 5:  1( سورة العلق: اَليات 1)
كتا    –با  فض  العلما  والحث على طلب العلم    –(  رواه ابن ماجه في سننه  2)

ا ابن عبد  224حديث رقم )  –لم  اإليما  وفضائ  الصحابة والع (  وأخرجه أيض 
طلب : »-صلى هللا عليه وسلم   - البر في جامع بيا  العلم وفضله  با  قوله 
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 ت هاوال الإللجيها  السحل ة المإلكشل   لى فضيلة ال لت وعظمإلع ومداوإلع،  
من سل  طريقا يلتمس فيه علما       -صلى   عليع و لت    -قار السحي  ف

سه  هللا له به طريقا إلى الَنة  وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا  
وغشيتهم   السُينة   عليهم  نزلت  إّل  بينهم  ويتدارسونه  هللا  كتا   يتلو  

 . )1(«  تهم المالئكة  وذكرهم هللا فيمن عندهالرحمة  وحفَّ 

 وجوب االنتفاع بالعلم والعمل به:( ٣

 

( وغيرهما  وقال أبو عمر: هذا حديث  15« برقم )العلم فريضة على ك  مسلم
من وجوه كثيرة    -صلى هللا عليه وسلم    -يروى عن أنس بن مال  عن النبي  

 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      
مزي: »هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن«  وقال محمد ناصر الدين ال

 األلباني في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.
كتا  الذكر   –با  فض  اّلجتماع على تالوة القرآ  وعلى الذكر    –(  صحيح مسلم  1)

ة واّلستغفار    (. 2699رقم ) –والدعا  والتُو
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وهكه  اوية القلاعٌّ الإلشنل ة في ا    ، نأني   ٌّ القاعٌّ  األولى مواعش   
فليس   مسازي،  وحال    الهٌّف ل   نحصيب  موشلك  هل  ا      في  ال لت  من 

هكا ما ال  ححلكه ا    س ألا فالم شفة في الكهن كوا اوإلقاي حقيقيل لها،  
، يقة لع مدامنب وق م واللاجب علين الوح  عسها واالوإلقاي لهاكبل علتم في الحق

 وهكا من أهت مواكئ الولك  في الإل ليت. 

من ال لت الك  ال   - صلى   عليع و لت  - من أجب هكا ا إل اا السحي 
اللهم إني أعوذ ب          -صلى   عليع و لت    -  فقاراسإلق ب  ع صاحوع،  
ومن دعوة ّل      ومن نفس ّل تشبع   ومن قلب ّل يخشع    من علم ّل ينفع 

 .  (1) «  يستَا  لها

 
ة واّلستغفار  كتا     –( صحيح مسلم  1) با  التعوذ من شر   –الذكر والدعا  والتُو

 (. 2722رقم ) –ما عم  ومن شر ما لم يعم  
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وفي لوا ةم أيشت جم  لين طلب ال لت الساف ، والإل لا من ال لت الك  ال 
اِفع ا           -صلى   عليع و لت    -اسق ، فقار   اللَُّهمَّ ِإنِ ي أ ْسأ ُل   ِعْلم ا  ن 

  . (1) « عُ و أ ُعوُذ ِب   ِمْن ِعْلم  ّل  ي ْنف  

وقٌّ جا  اللعيٌّ الاٌّاٌّ لل الت الك  لت اسإلق    لمع، وأولع  دلا أعٌّل السا  
عكا ال ال  القيامة، فقٌّ لوت ا ما  الحيهقيل في ع ب ا  ماا، والتحشاوي في  

صلى   عليع    -الم وت الصنيش، واآلجش ل في أي د ال لما  أال ل لر    
  هللا  ينفعه  لم   عالم   ال يامة يوم  النبي   عذابا   الناس   أشد  إ    » قار    -و لت  
 . (2) « بعلمه 

 
الحديث رقم  –با  الميم )من اسمه محمد(   –( رواه الطبراني  في المعَم األوسط 1)

ا  )من اسمه مقدام( الحديث رقم )154/  7)   -(  7139) /  9)  -(  9050(  ُو
32 .) 

البا  الثامن عشر: في نشر العلم وأّل يمنعه   –شعب اإليما   ( رواه البيهقي في  2)
فص : قال: وينبغي لطالب العلم أ  يُو  تعلمه  وللعالم أ  يُو  تعليمه    –أهله  

الطبعة األولى   –دار الكتب العلمية  بيروت    –(  1778الحديث رقم )  –لوجه هللا  
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 ال هكا الإلأكيٌّ على مشول  االوإلقاي  ال لت اٌّرل على مٌّت اهإلما  ا      
والإلقايش لإلحصيلع وحسب، وهكه القاعٌّ  نسسحب    مظهشه ولهش ال لت وليس  

 على هبل علتم  مدن أا اسإلق   ع ا وساا في الٌّويا واآليش  . 

وهكا المحٌّأ من مواكئ ا     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 للت وا إلشانيويا  وطشد الإلٌّل س وما اشنو   

شول  ملاصلة اوإلقاعهت لها من  ليا ، وفيما  ه  الت ب والهش وين وم
 ال لمي ونحصيلهت األكاك مي، وغيش الن. 

)الفروق  (  ٤ املتعلمني  استعدادات  مراعاة  وجوب 
 الفردية(:

 
 (. 284/ 2) -ه 1410
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ا إل ٌّاكا   نسل ي  كميقة  لاعى  صلل  قٌّ  ا   ميل  الإلشنل ل  المسهب   ا 
وأوجب   -  القشود القشك ة    جلك  الإل ليت  مقاهيت وهل ما  ب شف في    – المإل لمين  
الم  نسلعها وايإل فها على  نلن اال إل ٌّاكا  على  اشاعي  أا  المشني  أو  لت 

ا وهحلط ا.   ونقاونها، ص لك 

نقاو    السحل ة  لى  السسة  ووصلش  الكش ت  القش ا  فأعال    ا     
اال إل ٌّاكا  عسٌّ المإل لمين، ووجهال المشنين  لى مشاعا  هكه اال إل ٌّاكا ،  

 لهاد أو ن ويل، وأا  ب تى القشصة وتعٌّاك القشك لما ا ئت ا إل ٌّاكانع كوا  
 .  (1) أو الإلتحيق «الإلوشنة  والهتأ  ا أيتأ الإلقكيش ليإل لت   

و مع   من  عليهت  وواش  جمي ا  الهلق  يلق  لما  ون الى   ا    وحاوع 
وقٌّ أكٌّ    ،جا  هب واحٌّ مسهت مهإللقا عن اآليش ال  االهع وال  تا قع   ،وهوانع 

 
وية اإل1) دار ابن    –د/ ماجد عرسا  الكيالني    – سالمية  (  تطور مفهوم النظرية التُر

م: 1985ه/1405الطبعة الثانية    –  بيروت  ودار التراث  المدينة المنورة  ركثي
 بتصرف يسير.  58ص



240 

 

 َوَرفََع َبْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاتٍ }    ، فقار  وحاوع    وحاوع هكا االيإل ف 
{. وهكا الإلقضيب قٌّ  دلا  الوست أو  ال لت أو  تش قة الإلقكيش أو  األملل 

َ قَْد َبعََث    }  حدا ة عن طالل   ن الى  قار    ،الماك ة َوقَاَل لَُهْم َنِبيُُّهْم إِنَّ ّللاه

َولَْم  اْلُمْلُك َعلَْيَنا َوَنْحُن أََحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنهُ  لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا قَالَُواْ أَنَّى يَُكوُن لَهُ 

َ اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ َب  َن اْلَماِل قَاَل إِنَّ ّللاه ْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم يُْؤَت َسعَةً مهِ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ُ يُْؤِتي ُمْلَكهُ َمن َيَشاء َوّللاه  (. 247{ )الوقش  َوّللاه
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  

أوال  محٌّ لو ضهت    عسع    ما  نحلنع عقللهت  ال هاا  ط قلما حٌّااا ال 
" حدثوا الناس بما يعقلو   أتحبو      فإلسة . وولك عن علي لمي   عسع 

يُذ  هللا ورسوله أقش  القشود  أ   ا      أا  هلع  الك    هكا  وم سى  ؟ . 
المهإللقة،  القشك ة لين األعهاش واألفشاك، أو  م سى  يش أقش محٌّأ االهإلماما   
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وما اهإلت  ع ولٌّ  هل غيش    ، فما أهإلت  ع أوا ليس  الضشول  أا نهإلت  ع أوال
 . (1)  الك  أهإلت  ع أوا

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت    ﴿ولسإلأمب قلر   ن الى     اَل يَُكل ُِف َّللاَّ

ِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا  َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَ 

ْلنَا َما اَل َطاقَةَ لَنَا بِهِ   (2) ﴾  إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َواَل تَُحم ِ
أو   المقٌّل ،  أو  )الل  ،  الاشعيل هل  الإلكليل  مساف  أا  نحين  اآل ة   ال هكه 
التاقة( وألوع نإلقاو  المقٌّل  والتاقة والل   من  وساا آليش، فككلن نقاو  
الإلكليل الاشعيل من  وساام  لى  يش حسب مقٌّلنع وو  ع وطاقإلع، وهدكا 

المش  فلد طاقإلع ومقٌّلنع،  اإل لت المشنلا من القش ا ال ظيت أولع ال  ولز نحميب  
 في أ  عي  من أملل الٌّويا أو أملل اآليش  . 

 
إبراهيم جابر   .د رأفت عبد العزيز البوهي د.أ   الَودة الشاملة في التعليمانظر:    (1)

حيم دار العلم واإليما  للنشر أحمد محمد ماجد د / منى أحمد عبد الر   .المصري د
 .٦٢ –  ٦١: صوالتوزيع دار الَديد للنشر والتوزيع

 .286( سورة البقرة: اَلية 2)
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السحي   ش  لياا،    -صلى   عليع و لت    -وقٌّ فسل الم سى  أومن  هكا 
  الغيث  كمث   والعلم  الهدى  من  به   هللا  بعثني  ما  مث وأجمب مستقم فقار     

  والعشب  الكأل   فأنبتت   الما   قبلت  ن ية  منها  فكا     اأرض    أصا    الكثير
وا  الناس   بها   هللا  فنفع  الما    أمسُت   أجاد   منها   وكانت     الكثير  وسقوا   فشُر
   كأل  تنبت   وّل   ما    تمس    ّل  عا يق  إنما   أخرى   طائفة   منها   وأصابت    وزرعوا
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  من  ومث    وعلم   فعلم  به   هللا  بعثني  ما  ونفعه  هللا  دين  في  فقه   من  مث   فذل 
 . (2)« (1) به  أرسلت الذي هللا  هدي يقب  ولم  رأسا  بذل  يرفع  لم

صلى      - وفي حٌّا م  يش في وقس هكا المسهب الإلشنل ، ليلن السحيل  
أا من السا  من  دلا  ماا ة الحافظة الإلي نحمب ال لت ونسقلع،    -عليع و لت  

 
( معاني المفردات الواردة في الحديث: ) الغيث ( المطر الذي يأتي عند اّلحتياج  1)

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   

ته . رأسا ( كناية عن شدة الكبر واألنفة عن العلم والتع لم . ) قيلت الما  ( شُر
) قاع الصفصف ( قاع يعلوه الما  والصفصف المستوي من األرض [ ]صحيح  

( عقب الحديث المذكور  وتفسير هذه المعاني  42/  1)   -مرجع سابق    –البخاري  
 محقق الكتا  [ . –من تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا 

( 79رقم الحديث )  –ِلم وعلَّم  با  فض  من ع  –كتا  العلم    –( صحيح البخاري  2)
صلى   -با  مث  ما بعث به النبي    –كتا  الفضائ     –واللفظ له  وصحيح مسلم  

 (. 2282رقم الحديث ) –من الهدى والعلم   -هللا عليه وسلم 



244 

 

  - صلى   عليع و لت    -ومسهت من  ققهع و  ي ما فيع، فلت   أبا السحيل  
نإل ٌّت موشلك السقب  لى من  ملن القٌّل  على القهت  على من هاوال قٌّلنع ال  

ال ميق والققع الٌّقيق، لب كعا لمن هاا هكلن لسضال  اللجع، ألا نلن القٌّلا  
 وما هي قسمة من عسٌّ   ن الى، وعلى المش  أا  سإلامش ما وهوع   ن الى 

 قٌّل اال إلتاعة قبل أو هاش. 
  فبلغه  حديثا   منا   سمع  امرأ   هللا   نضر    -صلى   عليع و لت    -فقار  

  بف يه   ليس  فقه  حام   ور    منه   أفقه  هو   من  إلى  فقه  حام   فر    غيره
    -صلى   عليع و لت    -  وفي لوا ة أيشت عسٌّ الن حواا قار    ،(1) «

   ام   من   أوعى   غ محل    فشب  ،  م ع   هما   فحلنع   حٌّااا  مسا   م    امشأ     وضش
 » (2) . 

 
الحديث )221/  7( رواه أحمد في مسنده ) 1) برقم 60/  21( و )4157( رقم   )

(  وابن حبا  141قم الحديث )(  ر 141/ 4(  والترمذي في السنن )13350)
 ( . 455(  رقم الحديث )421/ 3في صحيحه )

 (. 272(  رقم الحديث )284/ 1( صحيح ابن حبا  )2)
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  ،   شفلا    ما  السا   حٌّ لا        عسع وألماهلمي    علي  ا ما   وقار
 . (1) ؟ « ول للع     دكب   أا أنححلا 

  أوال   ما     لمي   عسع وألماه  مس لك  لناالصحاليل الوليب  وقار  
 .  (2) « فإلسة لو ضهت هاا   ال هت عقللب  نحلنع  ال  حٌّااا قلما  محٌّط

ال قب والإلقكيش  ومن هسا اإلحين مٌّت مشاعا  ا     للقشود لين الواش في  
والحقي والقٌّل  على القهت واال إلي اب والإلحليغ، وأوع لبل حامب فقعم  لى من 

 هل أفقع مسع. 

 ومسئولياتها تَاه جودة التعليم: دور الدول   ❖

ألا الٌّولة هي المسئلر  هل األهت في نحقيق جلك  الإل ليت،   ا للٌّولة كول ا  
األور عن  واا  المؤ سا  الإل ليمية ومياك  الإلأ يش الإل ليمي والإلشنل ، ومو   

 
با  من خص بالعلم قوم ا دو  قوم كراهية أّل    –كتا  العلم    –( صحيح البخاري   1)

 ( موقوف ا.127رقم الحديث )  –يفهموا 
با  النهي عن الحديث بُ   ما   –حمه هللا  مقدمة اإلمام مسلم ر   –( صحيح مسلم  2)

 (.5( رقم الحديث )10/ ص  1)ج –سمع 
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، ياصة وأا جلك  الولك    ما  حقق مسإلهٌّفا  وم اايش الإل ليمية  مسظلمة  ال
ا لإلحقيق أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة  .   الإل ليت ن إلحش لهس ا لئيس 

 وقاف أهمها  و مدن نلهي  كول الٌّولة في 

( الإلشهيل على واش  قافة الولك  وا نقاا في نقٌّ ت الهٌّمة الإل ليمية  ١
واألجهل   الإلشنل ،  الموإلم   ي ر  من  الولك   مواكئ  ون ميت  والإلشنل ة، 

 . (1)ا ع مية والاقافية المإلسلعة

( نلفيش الٌّعت الماك  ال ز  لإلحقيق م اايش الولك ، ونلفيش مإلتلوانها،  ٢
الم لت، والتالب،    –كعت جمي  ألهاا ال ملية الإل ليمية والإلشنل ة    و امب الن

 
( وضعت الهيئة القومية لضما  جودة التعليم واّلعتماد جملة  من المبادئ التي 1)

تمث  الثقافة األساسية لَودة التعليم  مختصرة  إياها في عشرة من المبادئ التي 
ب الخاصة  الممارسات  كافة  منها  تل  تنبثق  مراجعة  وإ   التعليم   في  الَودة 

دلي    راجع:المبادئ ونشر ثقافتها من أهم مسئوليات الدولة تَاه جودة التعليم   
 . ١٦: ص: -مرجع سابق   –اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
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والمسظلمة   الولك   سهللة   –والمسهب،  م اايش  نحقيق   ما  ضمن  مداوية 
 و سشم قٌّل ا مداا. 

المسإلل ا ،  ٣ هب  على  الإل ليمية  للقياكا   واألماب  الٌّقيق  االيإليال   )
 ووم  م اايش ململعية هاكفة ل ملية االيإليال. 

األهٌّاف    (٤ في  حشاز  الإلقٌّ   مسإللت  وميا   األكا ،  ومإلا  ة  مشاموة 
  صلل  مسإلمش ، لهٌّف الإلقل ت والإلتل ش المسإلمش. 

المإلميل  في ٥ الممال ا   الالاب وال قاب، وتع   ميمة  ( اعإلماك محٌّأ 
 جلك  الإل ليت. 

 :دور المَتمع ومسئولياته تَاه جودة التعليم ❖

 ا نحقيق جلك  الإل ليت ليسال مهمة الٌّولة فق ، أو األفشاك المسإلقيٌّان  
–ش  في  لن الإل ليت عأعسي المسهشطين  صلل  موا  – صلل  مواعش  وحسب  

، وتوما هي مسؤولية الموإلم  هدب، وال اإلأنى أل ة أمة نحقيق جلك  حقيقية  
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الن  الصلل  في الإل ليت كوا أا  دلا الموإلم   دب فئانع قائم ا لٌّوله في  
 الصحيحة والمسا وة. 

  الإلشنية هي التش قة الإلي اإلمدن القشك للا تإلها أا  دإلسب  والن ألا 
 الموإلم  الك إلتلحها  االكايش من القٌّلا  الحٌّوية واألي مية واالجإلماعية الإلي  

فيع، و سمي علما     والك ،  فيعولٌّ   أا   مب  ال ملية    االجإلماي وب  هكه 
 الإلتحي  االجإلماعي، أو الإلسائة االجإلماعية، ونشج  ميمة هكا المصتلن  لى 
 ححين  فهل اؤهٌّ في المقا  األور على أا الإلشنية عملية اجإلماعية، نحٌّط 

 .(1) «   الموإلم  في  طال اجإلماعي، هما أوها نإلت  التشد الإلي نإلتلحها قلاوين  
نقاعل عملية  هي  الإل ليمية  المؤ سة فال ملية  ونين  الموإلم   لين  ية 

الإل ليمية، فالموإلم  اٌّف   األجيار  لى مؤ سا  الإل ليت، والمؤ سا  نهشل  
الموإلم ، وفيما لين المشحلإلين نكلا مشحلة ا عٌّاك  حٌّل   نلن األجيار  لى 

 
ية  معالَة إسالمية  (   1) ية ومشُالت المَتمع في دول الخليج العُر د/ محمد   – التُر

  نقال  عن: د. ف.  18: صم1989لم الكتب  الرياض   عا  – عبد العليم مرسي  
ية   ترجمة: محمد سمير    –دراسة تمهيدية تحليلية    –سويفت: اجتماعيات التُر

 بتصرف يسير.  16م: ص1977طنطا  –مؤسسة سعيد للطباعة  –حسانين 
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الك   اإلمب األ ش  والم لمين وا كال ين   –اانها مشحلة ماإلشهة لين الموإلم   
الإل ليمية، والإلي ناإلمب على وقس نلن   –والت ب أوقسهت   ونين المؤ سة 

نإلحلر المٌّال   لى مؤ سا  اجإلماعية غسية     ال ساصش السا قة، ونكلن  
ونقاع نها   وأواتإلها  هكلن  لى مؤ سة   (1)   « هحشانها  الموإلم   و إلحلر 

 ن ليمية ونشنية هحشت. 
  

 
ية والثقافة 1) ية )مَلة محُمة تصدر عن اللَنة الوطنية القطرية للتُر (  مَلة التُر

 باختصار.   172م: ص1991مارس    – 20السنة  – 96العدد  –م( والعلو 
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 الخاتمة 
األهمية  جلك    اا   القضية  نلن  م الت  لسا  نإلحين  ما  حق  ي ر  من 
ا   مي،   القكش  مل   في  المسإلٌّامة  الإلسمية  أهٌّاف  من  ههٌّف  الإل ليت  

وسإلهل    أا  لهكا   – صلل   جمالية    –و مدسسا  الشئيسة  السإلائب  من  ا  عٌّك 
 الوح   

المسإلٌّامة، ونشنو  لها    ن إلحش جلك  الإل ليت من أهت أهٌّاف الإلسمية  أوّل  
كافة األهٌّاف األيشت للإلسمية المسإلٌّامة، حي   حإلا  هب هٌّف مسها  لى  

مانع.   جيبم مإلسللنم  الإل ليت الويٌّ، مإلمدلنم من أكوا  ال صش ومقلل

  جلك  الإل ليت ن سي في المقهل  ال ا   نقٌّ ت يٌّمة ن ليمية ونشنل ة  ثاني ا 
وهب ما ناإلمب عليع عمليا  الولك  اا  جلك  عالية، ووفق م اايش هاكفة، 
 الن.  إلثباتمن ملقا  ولمية  وما هي أكللة وو ائق  
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  أعلى ا     من عأا الإل ليت، وج لع في أعلى مقاما  ا وساوية،  ثالث ا 
وأوجب ا      نقاا الإل ليت ونول ٌّه، ونقٌّ مع  لى أهلع، واالوإلقاي وال مب  

  عس والإلسافس فيع.  

 هكا .. 

هاا من نلفيق فمن   وحٌّه، وما هاا من  هل أو يتأ فأ أر    وما  
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 

  وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى للا 
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 المراجع 
القتش ة   ١ اللطسية  اللوسة  عن  نصٌّل  محدمة  )مولة  الإلشنية  مولة 

والاقافة وال لل (       1991مال     –   20السسة    –   96ال ٌّك    – للإلشنية 
  ايإلصال.  172ش

نلجها  في الإل ليت ال الي ال المي ) لصٌّ الالل  األكاك مية ( أعٌّ  2
    2009الإلقش ش لمؤنمش اليلوسدل ال المي للإل ليت 

 اب السهي عن   –مقٌّمة ا ما  مسلت لحمع      –صحين مسلت   3
 الحٌّا   دبل ما  م 

الإلشنية وماد   الموإلم  في كور الهليب ال شنية، م الوة    مية  
،  18  ش 1989عالت الكإلب، الش اض،    –محمٌّ عحٌّ ال ليت مش ي  ك/    –

  – كلا ة نمهيٌّ ة نحليلية    –وق   عن  ك. ف.  ل قال  اجإلماعيا  الإلشنية  
    1977طستا    – مؤ سة   يٌّ للتواعة    –نشجمة  محمٌّ  ميش حساوين  

لقت   –  اب فضب من علأت وعل ت    – هإلاب ال لت    –صحين الوهال    4
 اب ماب ما    –هإلاب القضائب    –لقي لع، وصحين مسلت  ( وال79الحٌّا  )

 من الهٌّت وال لت  -صلى   عليع و لت  -     ع السحي 

أ / د / رأفت عبد العزيز    تأليف الَودة الشاملة في التعليم   5
البوهي د / إبراهيم جابر المصري د / أحمد محمد ماجد د / منى  



253 

 

والتوزيع دار الَديد    أحمد عبد الرحيم دار العلم واإليما  للنشر
 .للنشر والتوزيع

ك/ ماجٌّ عش اا الكي وي   –نتلل مقهل  السظش ة الإلشنل ة ا   مية   6
التو ة الااوية   –كال الن هاي، ليشو ، وكال الإلشاط، المٌّاسة المسلل     –

   1985ه/1405

الواب الاامن عاش  في واش ال لت وأال   –الحيهقي في ع ب ا  ماا   7
فصب  قار  و سوني لتالب ال لت أا  دلا ن لمع، ولل الت    –ع   مس ع أهل

كال الكإلب ال لمية،   –(  1778الحٌّا  لقت )  –أا  دلا ن ليمع للجع    
 التو ة األولى –ليشو  

 اب فضب االجإلماي على ن و  القش ا وعلى الكهش   –صحين مسلت   8
 هإلاب الكهش والٌّعا  والإللنة واال إلنقال –

القا مي محمٌّ   9 الح د  قا ت  لن  محمٌّ   يٌّ  لن  الٌّان  جمار 
   محمٌّ  ا ب عيلا السلك    –محا ن الإلأو ب    - هد(  1332)المإللفى   

 التو ة األولى  -ليشو   –كال الكإلب ال لمية  -

الٌّماقي  ] 10 هايش  الن  ل ما   ال ظيت  القش ا  القٌّا    –نقسيش  ألل 
الٌّ الوصش   ت  القشعي  هايش  لن  عمش  لن  )المإللفى    ماعيب  ماقي 

  - كال طيوة للساش والإللز      - هد( نحقيق   امي لن محمٌّ   مة  774
     1999 -هد  1420التو ة  الااوية 
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ضما  الَودة الشاملة في القرآ  الكريم والسنة النبوية دراسة موضوعية  11
 تحليلية

قالل   السلتاا  أ إلاا جام ة  أللحماك  /ز اك علاك  الٌّهإللل   عٌّاك 
ليماا لن علي الا يلي أ إلاا ماال: جام ة السلتاا قالل  الٌّهإللل / 

 الٌّهإللل/ صالن لن احمٌّ الحل  يٌّ  أ إلاا مساعٌّ جام ة السلتاا قالل 

شك  الهشا اوي، ألل  12 جأ ْشوا أحمٌّ لن الحسين لن علي لن مل ى الهبسا
نحقيق  الٌّهإللل عحٌّ    –هد(، ع ب ا  ماا  458 دش الحيهقي )المإللفى   

الساعش  مدإلوة الشعٌّ للساش والإللز    الش اض   -لحميٌّ حامٌّ  ال لي عحٌّ ا
هد    1423التو ة  األولى،    - الإل اوا م  الٌّال السل ية لحلموا   الهسٌّ  

- 2003    

جلك  الإل ليت في الإلصلل ا   مي،    –أ.ك محملك يليب ألل كف   13
تيسي   ح  مقٌّ  لمؤنمش الولك  في الإل ليت ال ا  القلس  –مقاهيت ونتحيقا   
   ٢٠٠٧/   ١٠/  ٣١- ٣٠المس قٌّ لإلال خ   –كمٌّيب للإلميل 

عن الهيئة   – ملق  الهيئة القلمية لضماا جلك  الإل ليت واالعإلماك   14
 https://naqaae.eg/ar/about_us/lawلا     –القاولا  –

وهالة المتحلعا ،   –الشحمن لٌّو   عحٌّ    –مساهب الوح  ال لمي   15
   1977التو ة الاالاة  –الكل ال 

https://naqaae.eg/ar/about_us/law
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أهٌّاف   – ملق  لشوامب األمت المإلحٌّ  ا ومائي حلر ال الت، مصش   16
 (.https://n9.cl/ehiyeالهٌّف الشا  ، لا    ) –الإلسمية المسإلٌّامة 

وز   –  ٢٠٣٠مصش   17 من  صٌّال   والإلسمية واش   الإلهتي   ال  
 االقإلصاك ة

أ / ك / لأفال عحٌّ ال ل ل الحلهي    ليالولك  الااملة في الإل ليت نال 18
أحمٌّ محمٌّ ماجٌّ ك / مسى أحمٌّ عحٌّ   المصش  ك /  ك /  لشاهيت جالش 

 الشحيت كال ال لت وا  ماا للساش والإللز   كال الوٌّاٌّ للساش والإللز   

المإلحٌّ    19 األمت  واالجإلماعية     كال   –ملق   االقإلصاك ة   - الائلا 
المسإلٌّامة   الإلسمية  لا      –أهٌّاف  الشا  ،  الهٌّف 

(https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4.) 

 صٌّال  الهيئة القلمية   –كليب اعإلماك هليا  وم اهٌّ الإل ليت ال الي   20
و  الإل ليت  ال شنية    –االعإلماك  لضماا جلك   ا صٌّال    – جمهلل ة مصش 

 ٢٠١٥الليل  –الاال  

الملقلب  21 ال يض،  ألل  الحسيسي،  الشزلاد  عحٌّ  لن  محملٌّ  لن  محملٌّ 
)المإللفى    الل نيٌّ   جلاهش 1205 مشنضى  من  ال شو   نا   هد.(، 

 القامل ، نحقيق  موملعة من المحققين، ف. كال الهٌّا ة 

https://n9.cl/ehiye
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal4
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الٌّان الن مسظلل، محمٌّ لن   22 القضب، جمار  ألل  مدش  لن علي، 
ه(، لساا ال شب، ف. كال  ٧١١األوصال  الشو ق ي ا فش قي، المإللفى )

 ه١٤١٤صاكل، ليشو ، التو ة الاالاة،  

محمٌّ لن ألي  دش لن عحٌّ القاكل الشاز  الحسقي، ألل عحٌّ   ز ن  23
    ( المدإلوة  ٦٦٦الٌّان  الساعش   محمٌّ،  الايخ  ال ف  نحقيق   ه(، 

  – ه ١٤٢٠ال صش ة، الٌّال السملاجية، ليشو  صيٌّا، التو ة الهامسة، 
١٩٩٩   

 أمب  الت   2018ولفمحش //17المل لعة ال شنية الااملة  24

وو ائف  25 “نحٌّ ا   الحلال ة  الولسة  ي ر  السيسي  الشئيس  كلمة 
( ويلز  قسا   كسإلشا  ال الي،  للإل ليت  ال المي   Extraالمسإلقحب”  المسإلٌّت 

Newsع الشا    (  هكا  على  النيلب،  لى 
(https://www.youtube.com/watch?v=nUMgiukDOIM.) 

،  أ إلاا ا كال  والإلهتي  الإلشنل  المساعٌّ،  أحمٌّ عحٌّ ال ظيت  الت 26
الإل اال إلشانيوي   ماك   والإلهتي   الٌّلا ا   وحٌّ   علي  ، تل شالماشف 

أ / ك / لأفال عحٌّ ال ل ل الحلهي ك /    ل يالولك  الااملة في الإل ليت نال
 لشاهيت جالش المصش  ك / أحمٌّ محمٌّ ماجٌّ ك / مسى أحمٌّ عحٌّ الشحيت 

 كال ال لت وا  ماا للساش والإللز   كال الوٌّاٌّ للساش والإللز  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUMgiukDOIM
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 الملخص
لت  دن للومقية ال امة لألمت المإلحٌّ  قصب السحق عسٌّما أقش  أهٌّاف الإلسمية      

، لب جا   هكه األهٌّاف مسك أكاش من ألف 2015المسإلٌّامة السو ة عاش في عا   
عٌّاٌّ ،   في   ا   السامية  األهٌّاف  هكه  مقص    ال ظيت،  قش وسا  في  عا   وألن مائة 

ال الإلسمية  مداوة  ن لز  ألاكها   ونلجيها   ٌّاٌّ ،  هما  الحسيل،  كاسسا  في  مسإلٌّامة 
ا عن األزما  والظلت وال ٌّواا،   وحاوع ون الى لقواكه، هٌّفها القيش في حيا    يٌّ    يٌّ 

الإلسمية المسإلٌّامة هما فصلها لمقهل  وأهٌّاف    و هٌّف هكا الوح   لى الإلأصيب الاشعي
ا  د   هوال المقسش ن، في كلا ةم   نوم  لين السظش ة والإلتحيق، القش ا الكش ت، مسإلشعٌّ 

ا المسهب الململعي في عشح اآل ا ، ونياا مشاك   ن الى مسها،   ونصحين االعإلقاك مإلو  
السائٌّ في عصشوا  أا الشقي والحضال  والإلسمية المسإلٌّامة هل فكش غشني ال ع قة لع 

كييب على ا     فكش  وأوع  لم ا    ،  الٌّان ا   مي  كعت  قاهيت  ، وكلا ة مٌّت 
 مٌّت ص حية هكا  ، والشك على المادكين  اال إلٌّامة ونتحيقانها على القشك والموإلم 

 .. والحمٌّ هلل لب ال المين.الٌّان لكب زماا ومداا
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 المقدمة 
، وعلى  لع  يٌّ المش لين، والص   والس   على  لب ال المينالحمٌّ هلل          

 .  لى ال  الحاش واليقين وصحوع ومن  ال على وهوع
في          ا وساا  احإلياجا   نلحي  لكلوها  المسإلٌّامة  االهإلما   الإلسمية  اشج  

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 الهيشا  والس ت  

لم ال مسظمة األمت المإلحٌّ ،  و ة عاش هٌّف ا في يتة الإلسمية فظة عليها، فوالمحا
، وقٌّ ابكش  هكه األهٌّاف في قشال الومقية ال امة لألمت المإلحٌّ  2030المسإلٌّامة ل ا   

، وقٌّ غتال نلن األهٌّاف موملعة وا  ة من قضا ا  2015أاللر/  حإلمحش    25في  
ننيش    -الإل ليت    – الصحة    -الولي    -ققش  )الالإلي عملال ململعا      مسإلٌّامةالإلسمية ال
ال ٌّالة   -الحيئة    –التاقة    –الصشف الصحي    -المياه    –المساوا  لين الوسسين    -المساخ  

وجا  اهش هكه األهٌّاف السو ة عاش في   ا  القش ا الكش ت، لإللجيها  االجإلماعية(،  
نهٌّك مسإلقحب  لهية نساولال جمي  هكه األهٌّاف، للإلهل  من أ واب الماد   الإلي  

       .عيش ا وساا وحيانع
جمي    ماكها مناعإل ا المإلقح  لمقهل  وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي نت      

ا  ا ت األهٌّاف ال المية،  ،  الٌّور األعضا  في األمت المإلحٌّ  ومقالوإلها والإلي نب شف أ ض 
يب ووجله جٌّاٌّ  من   أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت،  يظهش لسا  لنواف عو

ا في  عوائب هكا الكإلاب ال ظيت، الك  لت اإلش: صنيش  وال هحيش ،  ال وأعتى لها نلجيه 
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فكاا   ا وساا،  نهٌّ   الإلي  المسإلٌّامة  الإلسمية  وأهٌّاف  مقهل   اؤهٌّ    ا  و لل عٌّاٌّ  
الإلي  المسإلٌّامة  الإلسمية  ون ل ل  األهٌّاف  نقصيب هكه  السحق في  الكش ت قصب  للقش ا 

 ها كور ال الت عشق ا وغشن ا.نوح  عس
 سبب اختيار عنوا  البحث:     

هاا  حب ايإليال  ل سلاا  حاي )مقهل  وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في         
الكش ت   على    –القش ا  ال ل ل   الملافقة  الكش مة   ٌّ  الٌّعل   لإللحية  ململعية(س  كلا ة 

ٌّولي الاال  لكلية أبصلر الٌّان  مله   حاي من قحب اللوسة ال لمية للمؤنمش ال لمي ال
 وام ة األزهش والمل ل  )الإلسمية المسإلٌّامة في القكش ا   مي(، ولما لهكا الململي 
من أهمية هحشت في عصشوا   ٌّ الإلصش حا  ال المية الإلي واكحال  اهش  ننيش المساخ، 

ا  للحٌّ والإلللط الحيئي، والإلي كعال كور ال الت  لى عقٌّ مؤنمشا  كولية وتصٌّال قشال 
واأل شال  دت  الحأ فكاوال  الظلاهش،  هكه  من  للحٌّ  الم ئمة  الإلٌّاليش  وأيك  الإلللط،  من 

 عا .      1400الشناوية، مقاكها ما اهشه القش ا الكش ت قحب أكاش من  
 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 للام ا عليسا أا نكلا لسا وققة م    ا  قش وسا ال ظيت، لسسهب 

  حماها.من م يسها، ووحإلمي  
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الإلي اهشها القش ا الكش ت ال نهإللف   أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة السو ة عاشف     
عن الحسلك ال المية السو ة عاش وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي ولك  في لسلك األمت  

 المإلحٌّ س ألا يالق الكلا أعلت  مصالن الكلا. 
 وأما منهَي في البحث:    

نإل لق  أهٌّاف           الإلي  القش وية  اآل ا   فيع  اهش   ململعي  مسهب  فهل 
الإلسمية المسإلٌّامة الإلي جا   في القش ا الكش ت، م لز ا لو ض أقلار المقسش ن حللها، 
ا  ومقسم ا هكه األهٌّاف حسب أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإلي أقشنها األمت المإلحٌّ ، ملهص 

هٌّاف كوا   هاب أو نتل ب، وأملى علي  مسهوي أا  القلر حلر هب هٌّف من هكه األ
الإلسمية المسإلٌّامة في  لياا لمقهل    اإلمب الوح  على متلحين  فكاا المتلب األور 
هما  المسإلٌّامة  الإلسمية  أهٌّاف  على  فياإلمب  الااوي  المتلب  وأما  واالصت ح،  اللنة 

المقسش ن، وم قو ا على   ا  أقلار  الكش ت، مسإلأوس  القش ا  هكه األهٌّاف  ما ألاه عشمها 
 سإللجب الإل قيب، وفي يانمة الوح  أهت السإلائب الإلي نلصلال  ليها، ون ض الإللصيا ، 
وصحوع   وعلى  لع  المهٌّا ،  الشحمة  على  والس    والص    ال المين،  لب  هلل  والحمٌّ 

 أجم ين.  
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 المطلب األول: مفهوم التنمية المستدامة  
ْية   أْاا ْألقيال ْعْلياْها  ْوم ياال الس اْل  ، من  (1) ل وم ىنسمية  مصٌّ التنمية لغة :         ْنسامأ

وسااب   يإلها  أعأ. وْوم ياال الساْل  لْف إلها وْأعو ال ْوقلْكها. والس ْما ب  الش  ا ب. وْوْمى ا أ ْحْتوا  واه 
يسةب.  بْقارب  ْوْمالأ الساقةب  مأ لب  الس   .(2)  أْاا ْ مأْسالا ْ مأْن. والس امأيةب مأْن ا أ

، ا إلٌّامة ، فهل مسإلٌّ ت، والمق لر نقلر  اّلستدامة لغة :        إْلٌّأ ا ا إلٌّاْ   سإلٌّ ت، ا ا
، و حال وكا   ا إلٌّا  لع الهيشب و  ،مبسإلٌّا  للمإل ٌّلأ  ي ب  ا إلمش  ه ب ، و ا إلٌّا  الا  ا إلٌّا  الا 

ْوبا  أمش: وا إلٌّمع ارب ، ف(3) يْ   طلب ا إلمشاْلها إلٌّا  الا  ، و األمْش  نأو ى فيع  ف  ْن ا الٌّ 

 

ية المعاصرة  د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت    (1)  هَّ( بمساعدة فريق عم   عالم  ١٤٢٤معَم اللغة العُر

  .3/2288م(: ٢٠٠٨ -هَّ ١٤٢٩)  1الكتب  ط

لسا  العر   محمد بن مُرم بن على  أبي الفض   جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى   (2) 

ية  15/342هَّ(:١٤١٤)3بيروت  ط  – هَّ(  دار صادر  ٧١١)ت     والمعَم الوسيط  مَمع اللغة العُر

 .  2/956وة: بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النَار(  دار الدع

ية المعاصرة  د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  (3)   . 1/790هَّ(:١٤٢٤معَم اللغة العُر
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يا ب ْاٌّبو ب،  أْاا ْ ْدْن.  و أ.  بْقارب ْكاْ  الا  دبلاأ ْوالل لب ٌّ  ْاٌّبر  ْعْلى الس  ب  ْواحأ يتب ْأصا ْوالاْلاوب ْوالامأ
اكأنب  ائأتب  الس   .(1)ْوالاْما ب الٌّ 

ا:  مستدامةالتنمية  وال والمٌّا والموإلم ا  هي عملية نتل ش األلض     اصطالح 
وهكلن األعمار الإلوال ة  اشف أا نلحي احإلياجا  الحامش لٌّوا المسا   قٌّل  األجيار 

 .( 2)  القاكمة على نلحية حاجانها
وتحقيق  هي    التنميةو      الحالية  األجيال  حاجيات  إشباع  من  تمُن  التي 

األجيال القادمة على إشباع رفاهيتهم )بما في ذل  الفقرا  منهم( دو  المساس بقدرة  
حاجياتهم  آخذة بعين اّلعتبار تحديات الحفاظ على األنظمة البيئية ومحدودية الموارد 

 .(3)الطبيعية القابلة للتَدد

 

هَّ(  تحقيق عبد  ٣٩٥معَم مقاييس اللغة  ألحمد بن فارس بن زكريا  القزويني الرازي  أبي الحسين )ت   (1) 

 .2/315م(: ١٩٧٩ -هَّ ١٣٩٩السالم محمد هارو   دار الفكر)

 (2) https://ar.wikipedia.org/wiki   .تنمية_مستدامة/ 
 (3) 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11

 30// 

 المستدامة. -تنميةال

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30%20/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30%20/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30%20/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30%20/


266 

 

بأنها:      ا  أيض  كوا   وتعرف  الحامش  الويب  احإلياجا   نلحي  الإلي  الإلسمية 
  . )1(ياجانها الإلضحية أو ا مشال  قٌّل  األجيار القاكمة على نلحية احإل

 :الكريمأهداف التنمية المستدامة في القرآ  المطلب الثاني: 
لقٌّ جا  اهش أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في   ا  القش ا الكش ت و لله الإلي        

، وفي هكا المتلب  أعشض هكه األهٌّاف م  اهش 2015أقشنها األمت المإلحٌّ  في عا   
اآل ا  الإلي ولك  فيها، واهش   ض أقلار المقسش ن حللها، م قو ا عليها  اي  من  

 االيإلصال، وهي هاآلني    
 ر:الهدف األول: القضا  على الفق

 خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ.1

 ٰذ  يي ىي  مي  خي حي  جي  يه  ىه مه جه  ين  ىن  من 

 ىئيئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

البقرة:    َّمث  زث  رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب

١٧٧ 
مقانب           شأدأ  قار  الاْماا نلقا   الص     فأي  وجلهدت  نحلللا  أا  الإلقلت  ْلياْس 

ْوالاْمناشأبأ ف  نق للا ْالأْن ْولكأن  الاحأش  ْمنا  ْمْن  اهلل   أوع واحٌّ ال عش ن ْلعب وصٌّد  الو   
ْوالس حأيلأيْن وأعتى المار  ْوالاكأإلابأ  ال كأ  فأيعأ جلا  األعمار.  أوع هائن وصٌّد  الم ئكة 

 

 (1)https://arabi21.com/story/1342563 /إسالمي. -منظور- من-المستدامة-التنمية 

https://arabi21.com/story/1342563
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نى ْوالاْيإلامى ْوالاْمس ولأعأ ْلعب أعتى ْاوأ  الاقبشا ائألأيْن  ْعلى حب اكأيْن والضيل وازر علين ْوأعتى الس 
واْحاْوعب   -ْوفأي الشلأقابأ فهكا نتلي.  بتل ْقارْ    ْوْأقاْ  الص  ْ  المدإللنة ْو ْنى وأعتى الل كاْ  - ب

الأشأ ْن   تا  أاا عاْهٌّبوا فيما ليسهت وْنياْن السا  ْوالص  هأ ٌّأ  الاْوأا ا أ فأي  المقشومة ْوالامبلفبلْا  أْ ها
يْن الاْوأا أ   سي وعسٌّ القإلار هبتا صالشوا  ش ا أ   سي الققش والضشا    سي الح   ْوحأ ْوالض 

اْن ْصٌّْقبلا فى   ماوهت ْوأبولئأْن هبتب الامبإل قبلاْ   .(1)  أبولئأْن ال كأ
الإلقلت والحش  ا  ماا المقشوا  ا وقاد على      فسوٌّ أا اآل ة ومحال مقهل  

 هٌّاف هكا ا وقاد القضا  على الققش.عٌّ  أصساف ومن أ 
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه ٹٱٹٱُّٱ. 2

  َّيئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
 ٢٧١البقرة:  
ل ْيِه         ا ع  ْقُتْم ِبه  دَّ ق اِت ف ُتْعُطوه ا م ْن ت ص  د  ْيُ    يقول الطبري: ِإْ  ُتْعِلُنوا الصَّ ف ِنْعم  الشَّ

ْير   و ِإْ      ِهي   اُؤُكْم ِإيَّاه ا خ  رِ   ف ِإْخف  ر ا   ِفي السِ  ُتْعُطوه ا اْلُفق  ل ْم ُتْعِلُنوه ا  و  ت ْسُتُروه ا ف 
ق ِة التَّط و عِ  د  ذ ِل   ِفي ص  ا  و  ِنه   .(2) ل ُكْم ِمْن ِإْعال 

 

هَّ(  تحقيق  ١٥٠تفسير مقات  بن سليما   ألبي الحسن مقات  بن سليما  بن بشير األزدي البلخي )ت    (1) 

 .157/ 1هَّ(: ١٤٢٣)  1بيروت  ط –عبد هللا محمود شحاته  دار إحيا  التراث 

جامع البيا  عن تأوي  آي القرآ  = تفسير الطبري  لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اَلملي   (2) 

هَّ(  تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي  بالتعاو  مع مركز  ٣١٠ي جعفر الطبري )ت  أب
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)ِإْ           قوله:  ُتخْ ُتْبُدوا  ومنهم من حم   الفريضة  و)و ِإْ   ق اِت( على  د  ُفوه ا( الصَّ
على التطوع  وذهب إلى أ  الفريضة ليس فيها الريا ؛ ألنه ّل شي  عليه   
فسوا  فيها اإلبدا  واإلخفا   وأما التطوع ففيه الريا ؛ ألنه معروف ليس عليه  

 .(1)واإلخفا  له أسلم
 والمراد إعال  الزكاة ألنها فريضة  وإخفا  صدقة التطوع تَنب ا للريا .

قَاِب وَ ُّ  ٹٱٹٱ  .3 ََّفِة قُلُوُُبُْم َوِِف إلِرِّ ِللُْفقََرإِء َوإلَْمَساِكنِي َوإلَْعاِمِلنَي عَلَْْيَا َوإلُْمَؤل َدقَاُت  ََّما إلصَّ ن
ِ
إلْغَاِرِمنَي َوِِف  إ

ُ عَِلمٌي َحِكميٌ  ِ ۗ َوإَّللَّ َن إَّللَّ ِبيِل ۖ فَرِيَضًة ِمِّ ِ َوإبِْن إلسَّ ة:   ََّسِبيِل إَّللَّ  ٦٠التُو
افأ أي لحمع    قار         - سمها على غيش ما قسمها    قوليس ألحٌّ أا      الا 
وتاا   .عليع، الن ما هاوال األصساف ملجلك س ألوع  وما  ب ْتى من وبجٌّ   -عل وجب  

 

والنشر   للطباعة  دار هَر  يمامة   السند حسن  الدكتور عبد  بدار هَر  اإلسالمية  والدراسات  البحوث 

 .5/14م(:  ٢٠٠١ -هَّ   ١٤٢٢)  1والتوزيع واإلعال   ط

هَّ(   ٣٣٣لماتريدي  لمحمد بن محمد بن محمود  أبي منصور الماتريدي )ت  تأويالت أه  السنة = تفسير ا (1) 

 . 2/264م(:    ٢٠٠٥  -هَّ    ١٤٢٦)    1بيروت  لبنا   ط  -تحقيق د. مَدي باسلوم  دار الكتب العلمية  
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هماا، ولت    أيك  الصٌّقة من قل  قسمال على من م هت في كالهت، من أهب هكه الس 
 .(1)  مسهت أحٌّ  سإلحقهاال اوقى   نهش  من جيشاوهت  لى أحٌّ حإلى

ْأرب    الاْققأيشب و         ْ سا ال كأ   دأينب  ْوالامأسا إْلا  ،  مبحا ْوهبْل  ْأرب  ْ سا اْل  ْلياإلأعأ  فأي  ٌّب   ،الاْقاعأ
ْهاس ْجْ ْب ّللا ب   ْ لْا فأي ْجما أ اْن ْ سا ٌّْْقا أ ال كأ سأي  ْعْلى الص  لأيْن ْعْلياْها{ ْ  ا ْعل  ْوْجب    -}ْوالاْ امأ

م الْ   - تا ْاإْلْأل قبهبتا    ،هبتا فأيْها ْ ها يهأ تأ }ْوالامبْؤل ْقةأ قبلبلنهت{ وا   ْهاْا الس حأي ْصل ى ّللا ب ْعْلياعأ ْو لت  ب ا
لأمبلا لأْكلأْن لأْكيا  بسا
(2). 

 ىي   ني مي زي ري ينٰى ىن نن  من زن  رن  مم  ٹٱٹٱُّٱ. 4
 جح  حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ

 ٣٩  -  ٣٨الروم:  َّمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 

تفسير اإلمام الشافعي  ألبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثما  بن شافع بن عبد المطلب بن   (1) 

هَّ(  جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّا   ٢٠٤مناف المطلبي القرشي المُي )ت  عبد  

ية السعودية  ط -)رسالة دكتوراه(  دار التدمرية   .2/935م(: ٢٠٠٦ - ١٤٢٧)  1المملكة العُر

لمعروف بابن  تفسير القرآ  العزيز  ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري  اإللبيري ا  (2) 

محمد بن مصطفى الكنز  دار    -هَّ(  تحقيق أبو عبد هللا حسين بن عُاشة  ٣٩٩أبي ز م ِنين المالكي )ت  

 .2/213م(: ٢٠٠٢ -هَّ ١٤٢٣) 1مصر/ القاهرة  ط   -الفاروق الحديثة 
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، ونالملا ا         ان، وقشا ة الٌّان أمسل القشا ة على قسمين  قشا ة السسب وقشا ة الٌّل
الشجب ماإلن    هاا  وتاا  لهت   ماا  أحقل  فالكان  المقياة  لتلب  مإلقشلغ    القواك ، غيش 

 حالع، وتعشاف على وقإلع  وب عليهت القيا   اأوع  قٌّل ما  مدسهت، مما  دلا لع علا  
ى التاعة وفشاغ القلب من هب علة فاعإلنار الشجب  مشاعا  القلب  و ب حقلع  كٌّ،  عل

 .(1) ونققلٌّه أوجب، وتاإلا  اللها   أا نش ٌّ لها وجع   
الزراعة  وتعزيز  الغذائي  األمن  وتوفير  الَوع  على  القضا   الثاني:  الهدف 

 :المستدامة
 زث  يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربٹٱٹٱُّٱ. 1

 ام  يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
 ٨٨  –  ٨٧المائدة:   َّرن مم

أحٌّهما  أوع اغإلصاب األملار   نأو  ا     افيهه  أا  اهش الماولك  في نقسيش       
ا، وقٌّ هاا  مدسهت اللصلر  ليها  سحب مواح، قالع المسإلتا ة، فإلصيش  النصب حشام  

التيوا ، و حب الن أا جماعة   ض الوصش ين. والااوي  أوع نحش ت ما ألين لهت من  
من أ صحاب ل لر   صلى   عليع و لت مسهت علي، وعاماا لن مظ لا، والن  
السسا ، وْجبلأ أوقسهت،  الليب، واعإللار  مس لك، والن عمش، هملا  صيا  الٌّهش، وميا  

 

يق  هَّ(  تحق٤٦٥لطائف اإلشارات = تفسير القشيري  لعبد الكريم بن هواز  بن عبد المل  القشيري )ت    (1) 

 . 3/119  )بدو  تاريخ(:  3مصر  ط – إبراهيم البسيوني  الهيئة المصرية العامة للكتا  
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ْوا أ ْما ْأْحب  ّللا ب ْنْحشلأمبلاا ْطيلأ اْل  ونحش ت التيوا  من الت ا  عليهت، فأولر   ن الى فيهت }
اْن{ فيع ألن ة نأو     أحٌّها     وقللع ن الى   . ْلكبت{ إْلٌّأ واا  أا  ّللا ْ اْل  بحب  الامب ا إْلٌّب }ْواْل ْن ا

ال ن إلٌّوا  النصب لألملار الإلي هي حشا  عليدت. والااوي  أوع ألاك  االعإلٌّا  ما ْهت   ع 
سٌّ . والاال   أوع ما هاوال الوماعة ْهم ال عاماا لن مظ لا من جبلأ وقسع، قالع ال

 ع من نحش ت السسا  والت ا ، واللوا ، والسل ، قالع عدشمة. والشا    هل نواوز الح ر 
 .(1)   لى الحشا ، قالع الحسن

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ. 2
  مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ
 ١٤١األنعام:  َّمس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج

والإلأو ب على هكا  ا،  حين لت اإلش: ألهلع عيئ  اكهش اللاحٌّ   أا ا  شاف           
ا فقٌّ أ شف، ألوع قٌّ جا  في أا ا وساا  اا أعتى هب مالع، ولت الصب  لى عيالع عيئ  

قار   يٌّ لن المسيب  م ساه ال نمس لا  ،  الهحش  الٌّأ  من ن لر فهكا مواوز  حٌّ ا عتا 

 

السكال وال يلا = نقسيش الماولك ، أللي الحسن علي لن محمٌّ لن محمٌّ لن ححيب الوصش  الونٌّاك ، الاهيش     (1) 

ال لمية  ٤٥٠ الماولك  )    المقصلك لن عحٌّ الشحيت، كال الكإلب  لحساا    -هد(، نحقيق السيٌّ الن عحٌّ  ليشو  / 

2/59. 
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ال نإلواوزوا الحٌّ في الوهب وا مسا: حإلى نمس لا اللاجب من   الصٌّقة، ونأو ب هكا   
 .(1) الصٌّقة
 اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متٹٱٹٱُّٱ. 3
 ٨١طه:   َّ يك ىك مك لك

 اهش هكه اآل ة أا هكا القلر قيب لحسي   شائيب حيسئك عسٌّ حللر هكه الس ت        
ونين هكه المقالة مٌّ  وحلاكط الإلي عٌّك   ن الى عليهت، ونين يشوجهت من الوحش  

الن. و حإلمب أا نكلا هكه المقالة يلطب  ولكن  ه    ن الى  الكهش ما  اا  من
لها م اصش ول لر   صلى   عليع و لت، الم سى هكا ف لسا  أ  فكت و دلا قللع 

لبلا لإلقٌّاش قيب لهت هللا، ونكلا اآل ة على هكا اعإلشام    ،ة مل ى ا في أ سا  قصن الى  هب

 
ٌّ لن محمٌّ لن علي اللاحٌّ ، السيساللل ، الااف ي الل ي  في نقسيش القش ا المويٌّ، أللي الحسن علي لن أحم  (1) 

الٌّهإللل أحمٌّ محمٌّ صيش ،  ٤٦٨)    هد(، نحقيق  الايخ عاكر أحمٌّ عحٌّ الملجلك، الايخ علي محمٌّ م لض، 

الٌّهإللل أحمٌّ عحٌّ النسي الومب، الٌّهإللل عحٌّ الشحمن عل س، قٌّمع وقش ع  األ إلاا الٌّهإللل عحٌّ الحي القشماو ، 

 .2/330 (   ١٩٩٤ - هد  ١٤١٥)  1لحساا، ف – ة، ليشو  كال الكإلب ال لمي 
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المقصٌّ  ع نلنيخ هؤال  الحضلل  ا لت  صحش  لقهت على أكا  عدش و ت   ن الى، و 
 .(1) والم سى األور أ هش وألين

 

 :الهدف الثالث: الصحة الَيدة والرفاه
 خب  حب جب  مئهئ  خئ  حئ جئ  يي  ىي ني  مي  زي  ري ٰى  ٹٱٹٱُّٱ. 1

 ١٩٥البقرة:  َّمب 
ال نإلشهلا السققة في الوهاك فإلهلكلا   في هكه اآل ة  أ   اله :ولك  أا م سى        

 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  

 .(2)هل عا  محملر على الن هلع
 

المحشل اللجيل في نقسيش الكإلاب ال ل ل، أللي محمٌّ عحٌّ الحق لن غالب لن عحٌّ الشحمن لن نما  لن عتية  (1) 

   ( المحالني  ال لمية  ٥٤٢األوٌّلسي  الكإلب  كال  محمٌّ،  الاافي  عحٌّ  الس    عحٌّ  نحقيق  ف  –هد(،   1ليشو ، 

 . 56 –  4/55هد(  ١٤٢٢)

نقسيش القش ا )وهل ايإلصال لإلقسيش الماولك (، أللي محمٌّ عل الٌّان عحٌّ ال ل ل لن عحٌّ الس   لن ألي القا ت    (2) 

هد(، نحقيق الٌّهإللل عحٌّ   لن  لشاهيت اللهحي، كال ٦٦٠لن الحسن السلمي الٌّماقي، الملقب  سلتاا ال لما  )   

 . 1/981 (  ١٩٩٦هد/  ١٤١٦)  1ليشو ، ف –الن حل  



274 

 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي ٱُّٱٹٱٹ.  2
  َّ مت زت رت  يب  ىب نب   زبمب رب  يئ  نئىئ مئ زئ  رئ 

 ٢٩النساء: 
الحشا  الك  ال  حب في الاشي، والواطب ما ليس  حق،  اكهش القسلجي  أا         

ووجله الن هايش  هالشنا والقمال والنصب والسشقة والهياوة وعهاك  اللول، وأيك األملار 
الكاا ة ووحل الن، ومن   الاشي اليمين  الإلي وهى عسها  الحيلعا   نقإلللا  ،  الواطب  )وال 

المسلملا   ض    أوقسدت( أاها  الاشي، وتوما قار أ  ال  قإلب   ضدت  أ حإلع  ا  ال  سحب 
 .(1)  أوقسدت ألوهت أهب كان واحٌّ فهت هسقس واحٌّ 

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ.  3

 ٣١األعراف:  َّمه جه
ا  شاف أا  أكب ما ال  حب أكلع أو  أكب مما  حب لع  السمشقسٌّ     قلر       

أكلع فلد القصٌّ ومقٌّال الحاجة. وقيب لو ض األطوا   هب وجٌّ  التب في هإلاب   
شأفبلا  ت قار   ْشنبلا ْوال نبسا لبلا ْواعا ن الى؟ قار  و ت قٌّ جم    التب هلع في هكه اآل ة ْوهب

 
فإلنب الحياا في مقاصٌّ القش ا، أللي التيب محمٌّ صٌّاق ياا لن حسن لن علي الن لتف   الحسيسي الوهال     (1) 

هد(، عسي  تو عأ وقٌّل  لع ولاج ع  ياك  ال لت ْعحٌّ   لن  لشاهيت األوْصال ، الْمكإلوة ال صش  ة ١٣٠٧القأس لجي )   

ش، ْصيٌّْا   .  3/93 (  ١٩٩٢ -هد ٢١٤١ليشو  ) –للتْواعة والسلاا
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شأفأيْن أ  ال نحشملا ما أحب   لكت، فنا  المحش  ما أحب   هالمحب  أو عب اْل  بحأب  الامب  سا
 .(1)  ما حش    ن الى

 : الهدف الرابع: التعليم الَيد
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ. 1
 ٥  – ١العلق:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

لْل م أبوالأْلالا ْعْلى          رب  ب ، نؤهٌّ فضب  (2) مبْحم ٌّم ْصل ى  ب ْعْلياعأ ْوْ ل تْ ْوهأْي ْأو 
 ال لت في كاسسا الحسيل. 

 هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مفٹٱٹٱُّٱ. 2

 ٩  من اآلية:  الزمر:  َّجم

 
 . 1/511هد(  ٣٧٣ حش ال لل ، أللي اللي  وصش لن محمٌّ لن أحمٌّ لن  لشاهيت السمشقسٌّ  )   (1) 

، وم اوي القش ا وتعشا ع،  لشاهيت لن 24/531اسظش جام  الحياا عن نأو ب    القش ا = نقسيش التحش       (2) 

)   1ليشو ، ف  –حٌّ الوليب عحٌّه علحي، عالت الكإلب  هد(، نحقيق ع٣١١السش  لن  هب، ألي   حاد اللجا  )   

 . 5/345 (  ١٩٨٨ -هد ١٤٠٨
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سبلْا،   قلر السم اوي         مأ سى  اْل  سإللوا، ْو بْقار  ال كان   لمبلْا هت الامبؤا  أْم ا
ارْوال كان اْل   لمبلْا هت   ، (1) الاكق ال، ْو بْقار  ال كان   لمبلْا الا لْما ، ْوال كان اْل   لمبلْا الاوبه 
 والقشد ليلأن فإلأمب.

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ٹٱٹٱُّٱ. 3

 مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من
 ١١المجادلة:   َّهث

التحش            أاها   قلر  مسكت  المؤمسين  فيما  اشف     القل   تاعإلهت لنهت، 
أمشهت  ع من الإلقسن في المولس  اا قيب لهت نقسحلا، أو لسالزهت  لى الهيشا   اا قيب 
لهت اوالوا  ليها، و شف    الكان أونلا ال لت من أهب ا  ماا على المؤمسين، الكان لت  

 .(2) اؤنلا ال لت  قضب علمهت كلجا ،  اا عمللا  ما أمشوا  ع
الهدف الخامس: المساواة بين الَنسين ]في فرص التعليم  والرعاية الصحية  

 : والعم  الالئق  والتمثي  السياسي واّلقتصادي  واتخاذ القرارات[

 

تفسير القرآ   ألبي المظفر  منصور بن محمد بن عبد الَبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي   (1) 

  – هَّ(  تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  دار الوطن  الرياض  ٤٨٩ثم الشافعي )ت  

  .4/461م(:١٩٩٧ -ه١٤١٨َّ)  1السعودية  ط

  .23/246جامع البيا  عن تأوي  آي القرآ  = تفسير الطبري:  (2) 
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 هئ مئ   خئ  جئحئ يي  ىي ني مي زي  ري  ٰى  ين ٹٱٹٱُّٱ. 1
  مخ  جخ مح  جح مج  مثحج هت مت  خت  جتحت هب  مب خب جبحب

 ٣٢النساء:  َّ حس جس
ْضدبتا ْعلى ْ  اضم  ْوال  جا  في محا ن الإلأو ب             ْب ّللا ب  أعأ ْ  ا ا ما ْفض  ْنإْلْمس لا

يب  مأم ا أصحن وأحشزا. أ  لكب فش ق  يب  مأم ا أصاللا وأحشزوا ْولألسلأسا أ ْوصأ لألشلأجارأ ْوصأ
موض   الٌّويا  وقيت  اكإلسب في  أو  ست  وصيب مما  أا اشمى  ما  فيسوني  ا قست   ا، 

 .(1) لع
 حئ  جئ  يي ىي ني مي زيٹٱٹٱُّٱ. 2

  مب  خب حب جب  هئ مئ خئ

 حج  مث هت مت  خت حت جت هب
 ٣٥األحزاب:  َّ  مس خس  حس جس مخ جخ مح جح  مج

لأما أ الٌّايلين في و قسش الحيضاو  هكه اآل ة  قللع          يْن ْوالامبسا لأمأ  أا  الامبسا
لحدت  .   المسقاكان  أا  صٌّد  ع. السلت  المصٌّقين  ما  وب  مأسا أ  ْوالامبؤا سأيْن  مأ ْوالامبؤا

القلر وال مب  قا أ في  اكأ ْوالص  قأيْن  اكأ ْوالص  التاعة.  المٌّاومين على  ْوالاقاوأإلا أ  ْوالاقاوأإلأيْن 
ْوالاهاعأ ا أ  يْن  ْوالاهاعأ أ الم اصي.  وعن  التاعا   على  الأشا أ  ْوالص  الأشأ ْن  ْوالص 

 

هَّ(  تحقيق محمد ١٣٣٢محاسن التأوي   لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )ت   (1) 

  .3/90هَّ(: ١٤١٨) 1بيروت  ط  –باس  عيو  السود  دار الكتب العلمية 
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مالهت. المإللام ين   في  وجب  قا أ  ما  ْوالامبإْلْصٌّلأ قأيْن  ْوالامبإْلْصٌّلأ وجلالحهت.  هلل  قللنهت 
يْن   ائأما أ الصل  المقشوض. ْوالاحافأظأ يْن ْوالص  ائأمأ وْجهبتا ْوالاحافأظا أ عن الحشا . ْوالص  فبشب
قأْش   لما اقإلشفلا من الصنائش ْوالك اكأشأ ْن ّللا ْ ْهاأيشا  ْوالك اكأشا أ  قللنهت وألسسإلهت. أْْعٌّ  ّللا ب   ْلهبتا ْمنا

ش   ْوْأجا مدقشا .  يم  ألوهن  ْعظأ التاعة ا  على  وألماالهت  لهن  وعٌّ  واآل ة  ا على طاعإلهت، 
 .(1)  والإلٌّلي لهكه الهصار

 ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن مننن زن رن مم ام ٹٱٹٱُّٱ. 3
 ٢٢٨  من اآلية:  البقرة: َّ

ا هحق  اإلحين أا لكب واحٌّ على اآليش حق  اكهش الشاغب م سى اآل ة  قللع         
اآليش، فمما ناالها فيع مشاعانهما للم سى الك  عشي ألجلع السكاح وهل طلب السسب، 

 

أنوار التنزي  وأسرار التأوي   لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت   (1) 

ي  ٦٨٥ العُر التراث  إحيا   دار  المرعشلي   الرحمن  عبد  محمد  تحقيق  بيروت     – هَّ(  

  .4/232هَّ(:١٤١٨)1ط



279 

 

ونشنية الللٌّ، وم اعش  هب واحٌّ مسهما لآليش  الم شوف وحقي المسلر، ونٌّليش ما فيع  
 .(1)  و يا ة ما نحال أاٌّاهما، حما ة هب واحٌّ على اآليش  قٌّل جهٌّه وحٌّه

 خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ. 4
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
 مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ١٩٥آل عمران:  َّيب ىب نب

ي ب{ اْل أ تب }ْعْمْب ْعامأبم   ن الى   فأيْما ْ ْألبلهب ْفْقارْ  والمراد:           }ْأولأي اْل أبمأ
(  أاا ْهاْا ْ  اضدبت   دبت ملأن ْ  اضم ساكبت )ملأن ْاْكشم ْأوا أبواْاى ْ  اضب { ْ ْلاب عمب ْعامب مأ ساكبتا ملأ
واا{ من ْمك ة  اْن ْهاْجشب على كان   ض وأوليائع   ض  ت  ْلين هشامإلع للمهاجش ن ْفْقاْر }ْفال كأ

{ أيشجلهت   أْلى الا  ْ الأهأتا شأجبلاا مأن كأ ْ   ْون ٌّ الس حأي }ْوأبيا ْ   ْوالس  اْسة ْمْ  الس حأي ْعْلياعأ الص  ْمٌّأ
كقال ْمك ة من ْمْسازألهتا  أْمك ة }ْوأبوابواا فأي ْ حأيلأي{ فأي ْطاْعإلي }ْوْقاْنلبلاا{ الاْ ٌّو فأي ْ حأيب   

ْهاك }ْوقبإلألبلاا{ ْحإل ى قإلللا فأي الا  { اولنهت فأي الاوأ تا ْهاك ْمْ  ْوحأي   }ألبْكقلأْشا  ْعساهبتا ْ يلأْئانأهأ وأ
ْواْهال{ ْأوْهال  إلأْها{ من ْنحال ْعْوشْها ومساكسها }األا شأ  مأن ْنحا {  سانين }ْنوا ْلس هبتا ْجس ا م يأ }ْوألبكا

 

بن محمد   (1)  الحسين  القاسم  الراغب األصفهاني  ألبي  بالراغب األصفهاني )ت  تفسير  هَّ(  ٥٠٢المعروف 

م(:  ١٩٩٩  -هَّ  ١٤٢٠)  1جامعة طنطا  ط  - تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني  كلية اَلدا   

1/469. 



280 

 

}ْ ْلا    ْوالل حن  ْوالاْ ْسب  ْوالاْما   سٌّأ  الاهمش  عأ ملأن  نب  ا  سٌّْهب حبسا }ْ   عأ ْلهبت من    ْجْلا    }
الن أحسن من جلائهت  .(1) الا ْلاب{ الامشج  الص 

 
 : الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

  ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ.1

 ٣٠األنبياء:  َّ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
اآل ة  قللع            هكه  المشاغي  أا  و قسش  أا   لملا  عليهت  أ   وع  وب 

ما نسمى لٌّت    ي السملا  واأللض هاوإلا ماك  واحٌّ  مإلصلة ال فإلق فيها وال اوقصار، وه
علما  القلن السٌّ ت، و سميها القش ا الٌّياا، فقإلقساهما  قصب   ضهما من   ض فكاا  

، أف  اؤمسلا ي  حيعكب  الما   من  وج لسا  ،  مسها ما هل  ما  ومسها ما هل ألض 
 ، وأوع قاكل على ي أا الشب الك  يلق هب هكا هل الك    حٌّ وحٌّه وال  اش:  ع ع

 

هد(، جم ع  ٦٨)     - لمي   عسهما    - نسل ش المقوا  من نقسيش الن عوا ، اسسب  ل حٌّ   لن عوا    (1) 

 .63لحساا   – هد(، كال الكإلب ال لمية ٨١٧ قلب القيشوز  اكت )  موٌّ الٌّان ألل طاهش محمٌّ لن   
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 ا الما  أصب جمي  األحيا  وهل الك    -واله صة   عاك  الهلق هما لٌّأه أور مش ؟
 .(1)  اإلسلر  ليع أمش الإلٌّليش والإلكل ن

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ.2
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 ٣٢ - ٢٤عبس:   َّجك مق  حق مف

     ( ن الى   قللع  ْعْلى ْصْححاْسا  ْأو ا  فم سى  ْما أ  الس  مأْن  ْأواْللاْساهب  ْأ ا   ْصوًّا(  الاْماْ  
ْلاضأ   ، والما  مصٌّل الحيا .(2)، وهل المتشاألا
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ. 3
 ١١ -  ٩ق:   َّمح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب  مب خب حب جب هئ

 
هد(، عشهة مدإلوة ومتو ة مصتقى الوالى الحلحي ١٣٧١نقسيش المشاغي، ألحمٌّ لن مصتقى المشاغي )    (1) 

 . 12/6 (  ١٩٤٦ - هد ١٣٦٥) 1وأوالكه  مصش، ف

هد(،   ٧٧٤شعي الوصش   ت الٌّماقي )   نقسيش القش ا ال ظيت، أللي القٌّا    ماعيب لن عمش لن هايش الق (2) 

 . 8/323 (  ١٩٩٩ -هد  ١٤٢٠)  2نحقيق  امي لن محمٌّ الس مة، كال طيوة للساش والإللز  ، ف
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ونٌّيش ْوْحب   }       نحصٌّ  الإلي  الححلب  و ائش  والا يش  الحش  {   سي  يٌّأ الاْحصأ
       .(1)ونقإلا ، وأماف الحب  لى الحصيٌّ وهما واحٌّ 

خدمات   على  ميسورة  بتكلفة  الَميع  حصول  السابع: ضما   الطاقة الهدف 
 :المستدامة
 حن  جن يم ىم  مم  خم  حم  جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ.1

 ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
  َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ١٦٤البقرة:  
ن شلف  لى قللب التالحين من أصحاب اال إلٌّالر وألناب يقول القشيري: "       

أقسا  أف الع. ووحههت    يلنلنيإلع الإلي هال قلر لٌّالال  قٌّلنع، وأمالا  وجلكه، و ما   
القوال ،  فيها من لشاهين نلتف عن  أ حال  اللحٌّاوية  ما  الحدمة وكالال   على وجلك 

من عه    -ووجله من الٌّالال  نٌّدل عن ا عال ، فما من عين من ال ٌّ  محصللة
أو طلب، أو ل ت أو أ ش، أو  ما  أو فضا ، أو هلا  أو ما ، أو عمس أو قمش، أو  

 
الا لحي )    (1)  لن  لشاهيت  أحمٌّ  القش ا، أللي   حاد  نقسيش  والحياا عن  نحقيق  عٌّك من   ٤٢٧الكاف  هد(، 

 . 24/433 (  ٢٠١٥ -هد   ١٤٣٦) 1الس لك ة، ف المملكة ال شنية -الواحاين، كال الإلقسيش، جٌّ  
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 ال وهل على اللحٌّاوية كليب، ولمن    -قتش أو متش، أو لمب أو حوش، أو ووت أو عوش
 .(1)   قصٌّ وجلكه  حيب

 :الهدف الثامن: العم  الالئق ونمو اّلقتصاد
 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهٹٱٹٱُّٱ.1
 ١٥الملك:   َّّٰ

ا  وي          ونللعلا،   قلر  فيها،  نسيشوا  لكي  ْمْساكأحأْها(  ليسة  فأي  لا  )ْفامااب
قأعأ(  من لزد   الك  فيها من الححلب، والامال، أو   زا لبلا مأن للأ جلاوحها، أو جوالها، )ْوهب

 .(2) وطشقها م ساه  فسافشوا فيها حي  عئإلت، واطلحلا من و ت    الإلوال  وغيشها 
قادرة على الصمود وتحفيز  ة  ي بنى تحت  إقامةو   الهدف التاسع: الصناعة واّلبتكار

 :التصنيع الشام  للَميع والمستدام  وتشَيع اّلبتكار
 حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱ.1

 ٦١هود:   َّ ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم  هل مل خل

 
 . 1/144هد(  ٤٦٥لتائف ا عالا  = نقسيش القايش ، للقايش  )   (1) 

نقسيش ا  وي جام  الحياا في نقسيش القش ا، لمحمٌّ لن عحٌّ الشحمن لن محمٌّ لن عحٌّ   الحسسي الحسيسي   (2) 

 . 4/344 (    ٢٠٠٤ -هد  ١٤٢٤)  1 ، فليشو  –هد(، كال الكإلب ال لمية ٩٠٥ا أ وي الااف يل )  
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هبتا  أ دسكت فيها، اهش المانش ٌّ   أا م سى  )        ْمْشكبتا فأيْها(  ْقاْر ْ  اضب إْل ا ْوا ا
هبتا وقار   ج لكت عمال األلض ن مشووها لم اكهت  أ       ضهت  ا إلهلقكت فيها. وْقاْر ْ  اضب

وم اعدت، ج ب عمال  هكه األلض  لى الهلق هت الكان  قلملا   مالنها ونسائها وأولاي  
 .(1)االوإلقاي لها، و شج  هلع  لى واحٌّ 

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منٹٱٹٱُّٱ. 2

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ٥٥ -  ٥٣طه:    َّرث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
مسإلقش         األلض  القايش    ج ب  مسإلقش   قلر  ألٌّاوهت  وج ب  أللٌّاوهت،  ا  ا 

ا لمااهٌّنع، ا لمححإلع، وأ شالهت مسإلقش  ا لم شفإلع، وألواحهت مسإلقش  لقواكنع، وقللنهت مسإلقش  
هت الإلي اسإلق لا لها، وأمشهت  وهيلأ لهت أ واب المقياة، وهما اوظش  ليهت ولزقهت لزد كوالل 

اسإلق لا وأا  أاٌّاهت،  نصب  ليع  اإلقلوا  ما  أمدسهت   -أا  لٌّاهت    -ما  ليدمب   أو امهت 
 .(2)  و امهت 
 

 
 .6/149هد(  ٣٣٣نأو    أهب السسة = نقسيش المانش ٌّ ، للمانش ٌّ  )   (1) 

 .463 –  2/462هد(  ٤٦٥لتائف ا عالا  = نقسيش القايش ، للقايش  )   (2) 
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بينها )الفقر  البلدا  وفيما  انعدام المساواة داخ   الحد من  العاشر:    - الهدف 
 :الخدمات الصحية والتعليمية(

 حم  جم هل مل خل حل  جل مك خكلك جكحك ٹٱٹٱُّٱ.1
 ٢١٥البقرة:  َّ خي حي جي ٰه مه  جه هن من خن جنحن مم  خم

على حٌّ ن حيش علما  االقإلصاك   أللا عن  ولك في نقسيش زهش  الإلقا يش         
وعا  القش ضة فأجيحلا  ملم  صشفها، فلمااا عٌّر    وحاوع ون الى عن ا جا ة عن  

سلي والمقٌّال احيسع المصشف، فأجاب  ؤالهت  لى هكه ا جا ةس الولاب عن الن أا ال
الك   سٌّ حاجإلهت   والسلي  المتللب هل  ٌّ حاجة هؤال س  أا  لي لملا  المصشف،  عن 

 .(1)  متللب  وقاقع
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختٹٱٹٱُّٱ. 2

 حق  خفمف حف  جف  مغ جغ مع جع  مظ  حط مض  خض حض  جض  مص خص  حص  مس
  خن  جنحن مم خم حم جم ملهل خل  حل جل لكمك خك حك جك مق

 ٦ -  ٥النساء:   َّ هي مي خي حي ٰهجي مه  جه هن من

 
هد(، كال القكش ال شني ١٣٩٤زهش  الإلقا يش، لمحمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف  ألي زهش  )    (1) 

 . 2/677)لٌّوا طو ة ونال خ(  
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حقي األملار من نصشف السقها ، وعٌّ   فالإللجيها  القش وية نؤهٌّ على        
وا  الإلواوز على أملار اليإلامى، ْأ   اْل ْنأاكبلبلْها مسشف ين }ونٌّالا ْأا  دحشوا{ ْأ   اْل نْواكلب

ْلالهت  ْلار الاْيإْلاْمى، يلف ا من ْأا  دحشواس فيأيكوا ْأما  .(1) أْلى أكب ْأما
 ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يلٹٱٹٱُّٱ. 3

 حب  جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 جخ  مح جح مج  حج  مث   هت  مت خت  حت  جت  مبهب خب

 حط  مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ
 ٣٧  -  ٣٦النساء:  َّجع  مظ

اس وهت        ْلالهت، وهإلملا مبْحم ٌّ  قبلد   فأي ْأما  ْقاْر الْحْسن  هت الاْيهبلكس مس بلا حب
لر    .(2)    لمبلْا ْأو عب ْل ب

 والبلدا :المد   اإليما  سبب من أسبا  أمن واستدامةالهدف الحادي عشر: 
 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ.1
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ١١٢النحل:  َّ

 
 . 1/398هد(  ٤٨٩نقسيش القش ا، أللي المظقش السم اوي )   (1) 

 . 1/372هد(  ٣٩٩نقسيش القش ا ال ل ل، اللن ألي ْزْمسأين المالكي )   (2) 
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ْ ة  أ  قلر اللمهاش            ج ب القش ة الإلي هكه حالها    ْوْمْشْب ّللا ب ْمْا   ْقشا
 لكب قل  أو ت   عليهت فأ تشنهت الس مة، فكقشوا ونلللا، فأولر   لهت وقمإلع. فيولز ما   

لين قش ة هاوال هكه حالها، أا نشاك  قش ة مقٌّل  على هكه الصقة، وأا نكلا في قشت األول
ْمئأس ة  ال العوها يلف لمدة  وكال  فضشنها   ما     .(1)  ا من ماب عاقحإلها مبتا

 ين  ىن من خن جنحن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ. 2

  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه

 رت  يب  نبىب مب  زب  رب يئ   ىئ  نئ مئ  زئ رئ  ّٰ ِّ  ُّ َّ

 لك  يقاك ىق يف   ىف يث ىث  نث  مث زث  رث يت  ىت  نت مت  زت

 ين   ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك

 ١٩ -  ١٥سبأ:   َّهئ مئ   خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 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، 
أل ب    ليهت الش ب نأمشهت أا  أكللا من لزد لنهت و ادشوه لإللحيٌّه وعواكنع هقا  وقٌّ  

 
نضمسع   (1)  فيما  )االوإلصاف  حاعية  الكإلاب  )م   الإلسل ب  غلامض  حقائق  عن  المسيش الكااف  اللن  الكااف( 

(، ونهش ب أحاكا  الكااف ل ما  الل ل ي(، أللي القا ت محملك لن عمشو لن أحمٌّ، اللمهاش   ٦٨٣ا  دسٌّل  )   

 .638/ 2هد(    ١٤٠٧) 3ليشو ، ف –هد(، كال الكإلاب ال شني ٥٣٨جال   )  
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فأعشملا   ما أو ت عليهت لهكه المسن، وأحسن  ليهت لإللن الس ت، فكاولا هكلن  لى حين،
ا  هايش  عن طاعة لنهت، وصٌّوا عن انواي ماكعإلهت  ليع الش ب، فأل ب   عليهت  ي   

سٌّ ويشلنع واهب  الوساا والوسانين، وأهلن الحشط والسسب، ولت احق مأل اللاك  وهسش ال
للا لإللن الوساا والوسانين الإلي  حق وصقها  مسهت  ال عشاا  قليلة نقشقال في الح ك، ونٌّل

 .(1)  سانين ليس فيها  ال   ض أعوال ال اؤنع لها هالهم  واأل ب وقليب من السحق 
 : اج المسؤوّل الهدف الثاني عشر: اّلستهالك واإلنت

  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ.1
 ٢٧ -  ٢٦اإلسراء:  َّ  جن مم خم حم جم ملهل خل حل

لا  ْوال  قار الحيضاو             اش  نبْحكلأ ا  صشف المار فيما ال اسوني وتوقاقع على  ْنحاكأ
 .(2)  وجع ا أ شاف، وأصب الإلحكاش الإلقش ق

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنٹٱٹٱُّٱ. 2
 هت مت خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ
 ١٤١األنعام:  َّ  مس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج  مث

 
  .  22/70هد(  ١٣٧١نقسيش المشاغي، ألحمٌّ لن مصتقى المشاغي )   (1) 

 . 3/253هد(  ٦٨٥أولال الإلسل ب وأ شال الإلأو ب، للحيضاو  )   (2) 
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ش ا أ شاف          قلر الا شاو    ا  شاف هل مواوز  الحٌّ، والو ض قٌّ فسل
ا  سمى   شاف ا   .(1)  الل اك  فق ، ولكن الحقيقة أا أ  نواوز للحٌّ ز اك  أو وقص 

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ. 3

 ٣١األعراف:  َّمه جه
مأْن           ْل  ْفهب ْهملأعأ  ْحْش  ْأكا سأعأ  ْ تا ْلْ   ْعها ْجْ ْب  لما   ْفْمنا  لعيٌّ  محمٌّ   قلر 

شأفأيْن، ْوْمنا  ْل مأْن الامبسا ْ اْ هب لألإل ْهتأ ْفهب ٌّْْنعب ْوْأما ْو أ ْوْعش ْض ْم أ شأفأيْن، ْوْمنا ْ اْلْغ فأي الالأ   الامبسا
، ْأواْققْ  بأ ْلارأ الس ا أ  أالاْواطأ اانأ ْأوا ْأكابأ ْأما ْسعب لأكبرلأ الٌّ  ْاْش مأنا ْطاْقإلأعأ، ْوْعش ْض ْوقا  فأي ْالأْن ْأكا

ْن الامبإل قأيْن  شأفب مأ شأفأيْن، ْوْما ْهاْا الامبسا ْن الامبسا ْل مأ  .(2) ْفهب
 :المناخ وآثارهالهدف الثالث عشر: اتخاذ اجرا ات عاجلة للتصدي لتغير 

 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت ختٹٱٹٱُّٱ.1
 ٥٦األعراف:  َّمص خص حص

 
 .7/3968هد(، طا   أيوال اليل  )لٌّوا نال خ( ١٤١٨الهلاطش، لمحمٌّ مإلللي الا شاو  )     – نقسيش الا شاو     (1) 

 نقسيش القش ا الحديت )نقسيش المسال(، لمحمٌّ لعيٌّ لن علي لما لن محمٌّ عمس الٌّان لن محمٌّ لها  الٌّان  (2) 

 . 7/25 (  ١٩٩٠هد(، الهيئة المصش ة ال امة للكإلاب)١٣٥٤لن مس  علي يليقة القلملوي الحسيسي )  
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 والن أا ّللا   اا     وحي ا  لى السا  فأطاعله صلحال األلض وصلن            
أهلها وأا الم اصي فساك المقياة وه : أهلها ْ قبلرب ال ن مللا فأي األلض  الم اصي 

عبلهب  ف ا من عكا ع ْوْطْم ا  فأي لحمإلع   ٌّ التاعة ْواكا  .(1) ْيلا
  األعراف:   َّٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىهٹٱٹٱُّٱ. 2

 ٧٤  من اآلية:
صالن عليع الس      الإلي قٌّمهاوهي من الٌّلو  في الإلكهيش لس ت   ن الى         

قلمع  ملك  الس ت    لى  هكه  على  واعدشوه  عليدت،  و ت    وان اظ  لإلٌّلش  أ    فااهشوا 
األلض،  في  حار  فساكهت  القساك  في  نإلماكوا  وال  وحٌّه  القواك ،  ويصله  الول لة، 

مأيلا من ال ي  وهل أعٌّ   ،والمقصلك السهى عما هاولا عليع من الإلماك  في القساك 
 .(2)القساك 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ. 3
 ٩٦األعراف:   َّ ىه مه  جه ين ىن من خن

 

 . 2/42هَّ(: ١٥٠تفسير مقات  بن سليما   لمقات  بن سليما  )ت  (1) 

  –الإلقسيش الل ي  للقش ا الكش ت، لمحمٌّ  يٌّ طستاو ، كال وهضة مصش للتواعة والساش والإللز  ، القوالة    (2) 

 .  5/311)لٌّوا نال خ(   1القاهش ، ف
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ألعتلا هب ييش اسار من السما  واأللض، والحشهة  أ    يقول الماتريدي:        
مؤوة وقيب  الحشهة  هب عي  اسار ل  نو ة عليع وال    -ما اسار من هب ييش على غيش  

 .(1) اهش هاهسا أوع  قإلن عليهت لشها  من السما  واأللض لل  مسلا وانقلا  -عٌّ  
ر والموارد البحرية واستخدامها على الهدف الرابع عشر: حفظ المحيطات والبحا

 :منحو مستدا
 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ محٹٱٹٱُّٱ. 1

  َّحفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض حضخض جض

 ١٤النحل: 
ن الى         قللع  وفي  الولز    الن  أحٌّهما   مأنا  ْولأإْلحاإْلنبلا   قلر  قلالا   لأعأ  ْفضا

والااوي   ما نسإلهشجلا من حليإلع،  الشهلب فيع للإلوال  الإلنا  الشنن من فضب  ؟!  
 .(2) ونصيٌّوا من حيإلاوع 

 
 .4/510هد(  ٣٣٣نأو    أهب السسة = نقسيش المانش ٌّ ، للمانش ٌّ  )   (1) 

هد(، ٥٩٧الشحمن لن علي لن محمٌّ الولز  )   زاك المسيش في علت الإلقسيش، لومار الٌّان ألي القش  عحٌّ   (2) 

 .  2/553هد(    ١٤٢٢) 1ليشو ، ف –نحقيق عحٌّ الشزاد المهٌّ ، كال الكإلاب ال شني  
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 من  خن جنحن يم  ىم مم خم  حم جم يل  ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ. 2

  ٰر  ٰذ  يي  ىي مي  خي حي يهجي ىه  مه جه ين ىن 

 ١٢فاطر:   َّ ٍّ ٌّ ٰى
ْش        لاْن فأيعأ ْمْلايأ سأي  ْطْلْب  من  لأإْلحاإْلنبلا   قلر الن ألي زمسين   }ْوْنْشت الاقب ْفضلع{ ْ  ا

قبنأ   .(1) الإللأْواْل أ فأي الس 
التصحر   )الغابات   البرية  اّليُولوجية  النظم  حماية  عشر:  الخامس  الهدف 

 :تدهور األراضي  التنوع البيولوجي(
 مفحق خف  حف جف مغ  جغ مع  جع مظ حط مض  خض  ٹٱٹٱُّٱ.1

 ١٦٨البقرة:   َّ لك خك حك جك مق
وال نأنملا  ع، وال نتي له  ال نإلو لا  حيلع، وال نسلكلا، وال نققلا أ شه،   أ             

، فانواي الايتاا هل  حيب (2)  فيما ال ن لكت من نحش ت ح ر وا إلح ر حشا  فأي الاشي
  لى اله : والٌّمال.  

 
 . 4/27هد(  ٣٩٩نقسيش القش ا ال ل ل، اللن ألي ْزْمسأين المالكي )   (1) 

  . 1/253هد(  ٤٦٨الل ي  في نقسيش القش ا المويٌّ، لللاحٌّ  )   (2) 
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 زب  رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّٹٱٹٱُّٱ. 2

 ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب
 ٢٠٥ -  ٢٠٤البقرة:  َّ اك يق  ىق يف  ىف

وأسب ّللا ب لأْكلأْن عن مواهٌّ    أْاا           ْوااأ ْوالظ لاتأ، ْفْيحا ْلاضأ  أالا بٌّا ْنْلل ى ْ ْ ى فأي األا
ْب، ْ ّللا ب اْل  بحأب  الاْقْساْك  ْط ْوالس سا لأنب الاْحشا ْش، ْفيبها  .(1) الاْقتا

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ. 3

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن
 ١٥٢  - ١٤٦الشعراء:  َّ مت خت حت  جت  هب مب خب حب

األلض{ أ    مللا ما اؤك   لى القساك في   قسٌّوا  الكان   قلر الوقاعي   }      
فيع   أا  القساك  في   ض  اكعى  لنما  هاا  ولما  محدت  ا إلساكه  لى  ،  غيش  لكلوع 

ا،   وقى الن  قللع  }وال  صلحلا{ أ  ألوهت أ سلا أمشهت على الاشف فصالوا  ص ح 

 
 . 3/583جام  الحياا عن نأو ب    القش ا = نقسيش التحش    (1) 
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 حي  ال  صلن لهت عمب وتا نشا ت غيش الن، أو أا الم سى أا المسشف من هاا  
 . (1) عش ق ا في ا  شاف  وم  هكان األمش ن 

 : الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ. 1
 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل
 ١٣ –  ٧الرحمن:   َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي

القا مي  أا م سى          ا  ْأال   اكهش  ْنلا أ   ا فشاف عن حٌّل    ،الامأيلااأ فأي  ْنتا
 . (2) القضيلة واالعإلٌّار، فيلل  الولل الملجب للقساك 

 
وظت الٌّلل في نسا ب اآل ا  والسلل،  لشاهيت لن عمش لن حسن الشناف لن علي لن ألي  دش الوقاعي )    (1) 

 . 14/76هد(، كال الكإلاب ا   مي، القاهش  )لٌّوا نال خ(  ٨٨٥

 . 9/101هد(  ١٣٣٢محا ن الإلأو ب، للقا مي )   (2) 
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ْض   وأما قللع ن الى          ْلا ْْوا أ ْوْمْ ْها  ْواألا  ستها مٌّحل س لئ   اق  أ      لأألا
 .(1) عليهت الإلصشف والإلشكك في اكإلساب الم اش والم اك 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ. 2
 ٧٠اإلسراء:   َّ ين ىن نن من زن  رن مم

فيع  و ة   أا  }ولقٌّ ْهشلمسا لسي  ك {     اكهش الماولك  في نقسيش قللع ن الى       
عقلال   لهت  ج لسا  هشمساهت  أا  الااوي   عليهت.  هشمساهت  نو امسا  أحٌّها    سي    أوجع  

ا. الاال    أا ج لسا مسهت ييش أمة أيشجال للسا . الشا     أا  أكللا ما اإلساوللوع ونمييل  
قالع الكلحي ومقانب. الهامس  هشمساهت  من الت ا  والاشاب  أاٌّاهت، وغيشهت اإلساولع  قمع،  

 األمش والسهي. الساك   هشمساهت  الك   واله . السا    هشمساهت  أا  هلشوا جمي  
 .(2) الهلق لهت

 
من أور  لل  السوت  لى  يش  لل  السا ، ألحمٌّ لن   ماعيب    -اسظش غا ة األماوي في نقسيش الك   الشناوي   (1) 

هد(، كلا ة ونحقيق  محمٌّ مصتقي هلهصل، ل الة ٨٩٣لن عاماا الكللاوي، عهاب الٌّان الااف يل  ت الحسقي )   

 . 56 (   ٢٠٠٧ - هد  ١٤٢٨)  نشهيا، –جام ة صاقش ا هلية ال لل  االجإلماعية   -  كهإلللاه 

 . 3/257هد(  ٤٥٠السكال وال يلا = نقسيش الماولك ، للماولك  )   (2) 
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 جض  مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجٹٱٹٱُّٱ. 3

 ٥٨النساء:  َّ مق  حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط خضمض حض
كبمبلا  ْأاا    يقول الخازن:           رأ   سي وتا    أمشهت أا نحدملا لين  ْنحا  أالاْ ٌّا

السا   ال ٌّر فيوب على الحاكت أا  أيك الحق ممن وجب عليع لمن وجب لع وأصب 
 .(1)  ال ٌّر هل المساوا  في األعيا  فكب ما يش  عن الظلت واالعإلٌّا   مي عٌّال  

 :الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف
 حل  مكجل لك حكخك جك  مق  حق مف  حفخف جف مغ  جغ ٹٱٹٱُّٱ. 1

 ٢ من اآلية:   المائدة: َّ  جم هل مل خل
ا على ما  دسب الحش  اكهش الهازا  أا م سى اآل ة            لي ن   ضدت   ض 

وااأ   سي وال   ن   والإلقلت قار الن عوا   الحش مإلا  ة السسة ْوال ْن اْووبلا ْعْلى ا اأ اتأ ْوالا بٌّا
ا على   .(2) ا  ت وهل الكقش وال ٌّواا هل الظلت   ضدت   ض 

 

 
لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب، ل    الٌّان علي لن محمٌّ لن  لشاهيت لن عمش الايحي ألي الحسن، الم شوف  (1) 

 . 1/392هد(    ١٤١٥)  1شو ، فلي  – هد(، نصحين  محمٌّ علي عاهين، كال الكإلب ال لمية ٧٤١ الهازا )  

 . 2/7هد(  ٧٤١لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب، للهازا )   (2) 
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 الخاتمة
السإلائب        نلهي   و مدسسي  الوح ،  هكا  علي   ننما   أو ت  الك   الحمٌّ   

 والإللصيا   اآلني 
أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت هي أهٌّاف مإلكاملة، ومإلسلعة، عملال   .1

نكل ن حضال  عش قة وعظيمة، طا  ها  جمي  ولاحي الحيا ، وهي من مسإلللما   
 ال ٌّر وا وصاف واألي د.

اللنل    .2 الم سى  م   الكش ت  القش ا  في  المسإلٌّامة  الإلسمية  مقهل   اإلتالق 
اش ٌّ الواالصت حي،   لفاهيإلهت    ك   ونحقيق  الحالية  األجيار  حاجيا    عواي 

 . كوا المسا   قٌّل  األجيار القاكمة على  عواي حاجيانهت 
وا إلٌّامةا  ماا  حب   .3 األمن  أ واب  من المٌّا    من  والكقش  حب  والحلٌّاا، 

 أ واب الهلف واله : وا  إلئصار.
القضا   و من أهت أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت، القضا  على الققش،   .4

النكائي األمن  ونلفيش  الولي  لين    على  والمساوا   الويٌّ،  والإل ليت  والصحي، 
السظيقة،   والمياه  المسإلٌّامة،الوسسين،  التاقة  على  ال ئق و   والحصلر  ال مب 

،  الحٌّ من او ٌّا  المساوا  كايب الحلٌّااو   ،الصساعة وااللإلكال، و وومل االقإلصاك 
اال إله : وا وإلا   والحلٌّاا، و المٌّا    وا  ماا  حب من أ واب األمن وا إلٌّامة

و  الهو   ،المسؤوالا المساخ  لإلنيش  للإلصٌّ   عاجلة  اجشا ا   و انهاا  حقي  ، 
مسإلٌّا  وحل  على  وا إلهٌّامها  الوحش ة  والملالك  والوحال  حما ة  و   ، المحيتا  
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عقٌّ الاشاكا   و   ،الس   وال ٌّر والمؤ سا  القل ة، و السظت اال دلللجية الحش ة
 ف. لإلحقيق األهٌّا

  ٌّ م شفة مقاصٌّ وأهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت، ومتا قإلها م    .5
ي أقشنها األمت المإلحٌّ ، وسإليقن  أا قصب السحق  أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة الإل 

 هل للقش ا الكش ت. 
أهٌّاف الإلسمية المسإلٌّامة في القش ا الكش ت هي صما  أماا لهٌّمة ا وساا، وتا   .6

 أ  مهالقة لهكه األهٌّاف  إلكلا علاقحها وييمة في الٌّويا واآليش . 
لحيانسا، لسس ت  األمن  عليسا أا وم ن السظش في هكه األهٌّاف، وأا وو لها مسهب   .7

لكوب، وال  اسلالا  ال  المصيوة والح   ال  واألماا، والس مة واال إلقشال، ألا 
 اشف اا  ال لإللنة. 

 
 

وآخر دعوانا أ  الحمد هلل ر  العالمين  والصالة والسالم على سيد 
 المرسلين.
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 المصادر والمراجع

 وهي بعد القرآ  الكريم:
وأسرار التأوي   لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد  أنوار التنزي    .1

هَّ(  تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي  دار إحيا  ٦٨٥الشيرازي البيضاوي )ت  
ي    .هَّ(١٤١٨)1بيروت  ط –التراث العُر

 . هد(٣٧٣ حش ال لل ، أللي اللي  وصش لن محمٌّ لن أحمٌّ لن  لشاهيت السمشقسٌّ  )   .2
تأويالت أه  السنة = تفسير الماتريدي  لمحمد بن محمد بن محمود  أبي منصور   .3

بيروت    -هَّ(  تحقيق د. مَدي باسلوم  دار الكتب العلمية ٣٣٣الماتريدي )ت 
 م(. ٢٠٠٥  -هَّ  ١٤٢٦)  1لبنا   ط

تفسير مقات  بن سليما   ألبي الحسن مقات  بن سليما  بن بشير األزدي البلخى  .4
 1بيروت  ط  –حقيق عبد هللا محمود شحاته  دار إحيا  التراث  هَّ(  ت١٥٠)ت  
 . (ه١٤٢٣َّ)

تفسير اإلمام الشافعي  ألبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثما  بن   .5
هَّ(  جمع  ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المُي )ت  

  - وراه(  دار التدمرية  وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّا  )رسالة دكت
ية السعودية  ط  م(. ٢٠٠٦ -  ١٤٢٧)  1المملكة العُر
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تفسير القرآ  العزيز  ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري    .6
المالكي )ت   ِنين  ز م  أبي  بابن  المعروف  أبو عبد هللا  ٣٩٩اإللبيري  تحقيق  هَّ(  

مصر/   - الكنز  دار الفاروق الحديثة  محمد بن مصطفى    -حسين بن عُاشة  
 م(.٢٠٠٢  -هَّ  ١٤٢٣) 1القاهرة  ط

بالراغب   .7 المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  ألبي  األصفهاني   الراغب  تفسير 
هَّ(  تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني  كلية  ٥٠٢األصفهاني )ت  

 . م(١٩٩٩  -هَّ ١٤٢٠) 1جامعة طنطا  ط -اَلدا  
بي المظفر  منصور بن محمد بن عبد الَبار ابن أحمد المروزى  تفسير القرآ   أل .8

الشافعي )ت   ثم  الحنفي  التميمي  إبراهيم  ٤٨٩السمعاني  ياسر بن  هَّ(  تحقيق 
  - هَّ ١٤١٨)   1السعودية  ط   –وغنيم بن عباس بن غنيم  دار الوطن  الرياض  

  .م(١٩٩٧
لقشعي الوصش   ت الٌّماقي )   نقسيش القش ا ال ظيت، أللي القٌّا    ماعيب لن عمش لن هايش ا .9

ف  ٧٧٤ والإللز  ،  للساش  طيوة  كال  الس مة،  محمٌّ  لن  نحقيق  امي    - هد  ١٤٢٠)    2هد(، 
١٩٩٩ .)  

عحٌّ    .10 لن  لن محمٌّ  الشحمن  عحٌّ  لن  لمحمٌّ  القش ا،  نقسيش  في  الحياا  ا  وي جام   نقسيش 
هد   ١٤٢٤)  1ليشو ، ف –هد(، كال الكإلب ال لمية ٩٠٥الحسسي الحسيسي ا أ وي الااف يل )   

- ٢٠٠٤ )  . 
المشاغي )    .11 لن مصتقى  المشاغي، ألحمٌّ  مدإلوة ومتو ة مصتقى  ١٣٧١نقسيش  هد(، عشهة 

 .  (١٩٤٦ -هد  ١٣٦٥) 1الوالى الحلحي وأوالكه  مصش، ف
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نقسيش القش ا )وهل ايإلصال لإلقسيش الماولك (، أللي محمٌّ عل الٌّان عحٌّ ال ل ل لن عحٌّ الس     .12
هد(، نحقيق الٌّهإللل  ٦٦٠ن الحسن السلمي الٌّماقي، الملقب  سلتاا ال لما  )   لن ألي القا ت ل

 .  (١٩٩٦هد/ ١٤١٦)  1ليشو ، ف –عحٌّ   لن  لشاهيت اللهحي، كال الن حل  
هد(، طا   أيوال اليل  )لٌّوا  ١٤١٨الهلاطش، لمحمٌّ مإلللي الا شاو  )     –نقسيش الا شاو    .13

 .نال خ(
)نقسيش المسال(، لمحمٌّ لعيٌّ لن علي لما لن محمٌّ عمس الٌّان لن محمٌّ  نقسيش القش ا الحديت   .14

   ( الحسيسي  القلملوي  يليقة  علي  مس   لن  الٌّان  ال امة  ١٣٥٤لها   المصش ة  الهيئة  هد(، 
 .  (١٩٩٠للكإلاب)

الإلقسيش الل ي  للقش ا الكش ت، لمحمٌّ  يٌّ طستاو ، كال وهضة مصش للتواعة والساش والإللز  ،  .15
  .)لٌّوا نال خ( 1لقاهش ، فا – القوالة 

المقوا  من نقسيش الن عوا ، اسسب  ل حٌّ   لن عوا    .16 )     -لمي   عسهما    -نسل ش 
هد(، كال الكإلب ٨١٧هد(، جم ع  موٌّ الٌّان ألل طاهش محمٌّ لن   قلب القيشوز  اكت )   ٦٨

 لحساا.  –ال لمية 
ن جرير بن يزيد  جامع البيا  عن تأوي  آي القرآ  = تفسير الطبري  لمحمد ب .17

هَّ(  تحقيق: الدكتور عبد  ٣١٠بن كثير بن غالب اَلملي  أبي جعفر الطبري )ت  
والدراسات اإلسالمية   البحوث  بالتعاو  مع مركز  التركي   المحسن  بن عبد  هللا 
بدار هَر الدكتور عبد السند حسن يمامة  دار هَر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م(.  ٢٠٠١ -هَّ  ١٤٢٢)  1واإلعال   ط
زاك المسيش في علت الإلقسيش، لومار الٌّان ألي القش  عحٌّ الشحمن لن علي لن محمٌّ الولز  )    .18

 هد(.   ١٤٢٢) 1ليشو ، ف –هد(، نحقيق عحٌّ الشزاد المهٌّ ، كال الكإلاب ال شني ٥٩٧
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هد(، كال  ١٣٩٤زهش  الإلقا يش، لمحمٌّ لن أحمٌّ لن مصتقى لن أحمٌّ الم شوف  ألي زهش  )    .19
 )لٌّوا طو ة ونال خ(. القكش ال شني

من أور  لل  السوت  لى  يش  لل  السا ، ألحمٌّ لن    -غا ة األماوي في نقسيش الك   الشناوي   .20
هد(، كلا ة ونحقيق  ٨٩٣  ماعيب لن عاماا الكللاوي، عهاب الٌّان الااف يل  ت الحسقي )   

نشهيا، )   –اعية  جام ة صاقش ا هلية ال لل  االجإلم  -محمٌّ مصتقي هلهصل، ل الة   كهإلللاه  
 .  ( ٢٠٠٧ - هد  ١٤٢٨

فإلنب الحياا في مقاصٌّ القش ا، أللي التيب محمٌّ صٌّاق ياا لن حسن لن علي الن لتف     .21
هد(، عسي  تو عأ وقٌّل  لع ولاج ع  ياك  ال لت ْعحٌّ   لن  ١٣٠٧الحسيسي الوهال  القأس لجي )   

ش، ْصيٌّْا  لشاهيت األوْصال ، الْمكإلوة ال صش  ة للتْواعة وا     .  (١٩٩٢  -هد ١٤١٢ليشو  ) – لسلاا
هد(، نحقيق    ٤٢٧الكاف والحياا عن نقسيش القش ا، أللي   حاد أحمٌّ لن  لشاهيت الا لحي )    .22

  (.   ٢٠١٥  -هد    ١٤٣٦)  1المملكة ال شنية الس لك ة، ف  -عٌّك من الواحاين، كال الإلقسيش، جٌّ   
ية )االوإلصاف فيما نضمسع الكااف( اللن الكااف عن حقائق غلامض الإلسل ب )م  الكإلاب حاع  .23

(، ونهش ب أحاكا  الكااف ل ما  الل ل ي(، أللي القا ت محملك لن  ٦٨٣المسيش ا  دسٌّل  )   
  ١٤٠٧)  3ليشو ، ف  –هد(، كال الكإلاب ال شني  ٥٣٨عمشو لن أحمٌّ، اللمهاش  جال   )   

 هد(.
محمٌّ لن  لشاهيت لن عمش الايحي ألي  لواب الإلأو ب في م اوي الإلسل ب، ل    الٌّان علي لن   .24

ال لمية  ٧٤١الحسن، الم شوف  الهازا )     – هد(، نصحين  محمٌّ علي عاهين، كال الكإلب 
 . هد( ١٤١٥)  1ليشو ، ف

لسا  العر   محمد بن مُرم بن على  أبي الفض   جمال الدين ابن منظور   .25
)ت   اإلفريقى  الرويفعى  صادر  ٧١١األنصاري  دار  بيروت     – هَّ(  
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ية بالقاهرة )إبراهيم 15/342هَّ(:١٤١٤)3ط   والمعَم الوسيط  مَمع اللغة العُر
 مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النَار(  دار الدعوة. 

الكريم بن هواز  بن عبد المل   .26 لطائف اإلشارات = تفسير القشيري  لعبد 
صرية العامة للكتا   هَّ(  تحقيق إبراهيم البسيوني  الهيئة الم٤٦٥القشيري )ت  

 )بدو  تاريخ(. 3مصر  ط –
المحشل اللجيل في نقسيش الكإلاب ال ل ل، أللي محمٌّ عحٌّ الحق لن غالب لن عحٌّ الشحمن لن  .27

المحالني )    األوٌّلسي  كال  ٥٤٢نما  لن عتية  الاافي محمٌّ،  الس   عحٌّ  هد(، نحقيق عحٌّ 
 . هد(١٤٢٢) 1ليشو ، ف –الكإلب ال لمية 

لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي محاسن التأوي     .28
بيروت     –هَّ(  تحقيق محمد باس  عيو  السود  دار الكتب العلمية  ١٣٣٢)ت  
   .هَّ(١٤١٨) 1ط

هد(، نحقيق عحٌّ  ٣١١م اوي القش ا وتعشا ع،  لشاهيت لن السش  لن  هب، ألي   حاد اللجا  )    .29
 .  (١٩٨٨ -هد  ١٤٠٨)  1ليشو ، ف –الوليب عحٌّه علحي، عالت الكإلب 

معَم مقاييس اللغة  ألحمد بن فارس بن زكريا  القزويني الرازي  أبي الحسين  .30
 م(. ١٩٧٩  -هَّ  ١٣٩٩هَّ(  تحقيق عبد السالم محمد هارو   دار الفكر)٣٩٥)ت  

ية المعاصرة  د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   .31 هَّ(  ١٤٢٤معَم اللغة العُر
  م(.٢٠٠٨  -هَّ ١٤٢٩)  1عالم الكتب  طبمساعدة فريق عم   

وظت الٌّلل في نسا ب اآل ا  والسلل،  لشاهيت لن عمش لن حسن الشناف لن علي لن ألي  دش   .32
 . هد(، كال الكإلاب ا   مي، القاهش  )لٌّوا نال خ(٨٨٥الوقاعي )  
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النكت والعيو  = تفسير الماوردي  ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد   .33
هَّ(  تحقيق السيد ابن  ٤٥٠البغدادي  الشهير بالماوردي )ت    بن حبيب البصري 

 .بيروت / لبنا  -عبد المقصود بن عبد الرحيم  دار الكتب العلمية 
اللاحٌّ ،   .34 علي  لن  محمٌّ  لن  أحمٌّ  لن  علي  الحسن  أللي  المويٌّ،  القش ا  نقسيش  في  الل ي  

لجلك، الايخ علي محمٌّ هد(، نحقيق  الايخ عاكر أحمٌّ عحٌّ الم٤٦٨السيساللل ، الااف ي )   
الشحمن   عحٌّ  الٌّهإللل  الومب،  النسي  عحٌّ  أحمٌّ  الٌّهإللل  محمٌّ صيش ،  أحمٌّ  الٌّهإللل  م لض، 

لحساا،  –عل س، قٌّمع وقش ع  األ إلاا الٌّهإللل عحٌّ الحي القشماو ، كال الكإلب ال لمية، ليشو  
 .  (  ١٩٩٤ - هد  ١٤١٥)  1ف

35. https://ar.wikipedia.org/wiki  .تنمية_مستدامة/ 
36. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminolog

y/2015/11/30/المستدامة-التنمية . 
37. https://arabi21.com/story/1342563  / من -المستدامة -التنمية -

 . إسالمي-نظور م
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 تمهيد 
الحمٌّ هلل لب ال المين والص   والس   على ل لر   األمين وعلى  لع وصحوع  

هحيش من    قٌّلم أجم ين ون ٌّس فنا  ململي الإلسمية المسإلٌّامة في القكش ا   مي على  
و  وجلكها،  وا إلمشال  اللنواطع  الحيا   هامًّ   ؤك األهمية  على كول ا  المحافظة  في  ا 

 .لكهامقلمانها ونشعيٌّ ا إلهٌّا  ملا
ا لقشكم أو فئةم، وليسال    ، وفي مقٌّمإلها الما ،والملالك التحيقية ليسال حق ا ياص 

لويبم كوا جيبم  يش لب هي حقع عا   للواش ة هافة  وجمي  األجيار عامة. ووظش  ا      
الإلشعيٌّ هي وظش  حضال ة طل لة األمٌّ، وتا نشعيٌّ اال إله : والمحافظة على   لى 

ملما في الٌّان ا   مي هي مواكئ  الإلة ومسإلقشل ، ونتحلق في جمي  الملالك التحيقية ع
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  ا وساا، 

السهي عن ا  شاف في اللمل  ولل    في  على  حيب الماار ال الحصش  وقٌّ نولى الن
 .كاا المإللمأ على وهش جال 

في نشعيٌّ ا إلهٌّا  الما   تش قة صحيحة في أكا  وقٌّ جا   السصلش السحل ة  
من الهٌّل والإلللط،   ، دب أعدالها  ،نٌّعل  لى الحقاظ على الاشو  المائيةهكه القواك ، و 

 ضمن الصحة والس مة و حقق   لعلى وح   ا وا إل ماال  ونسظت ع قة ا وساا  الما  عشن  
أغشاض السظافة والتهال  و حافي على اآلكاب ال امة الإلي  س ى الاشي الحسيل  لى 

 غش ها في وقل  األجيار. 
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ا وظش ا ألا ا  شاف فيها اؤك   وقضي    ة نشعيٌّ ا إل مار المياه قضيلة هامة جٌّ 
لك المائية الملجلك  لين اٌّ   لى ا إلسلافها وتهٌّالها، وهكا  ماب يتش ا على مسإلقحب الملا

ا وساا، الك  هل مسإلهلف في األلض وليس مالك ا لها ولملالكها وتوما هي ألض   
وملكع، ونالإلالي فهل مسؤور أما    ن الى عن المحافظة عليها وعلى ملالكها وعٌّ  

، 61هلك  فساكها وا ي ر لها. قار ن الى )هل الك  أواأكت في األلض وا إل مشهت فيها(  
 .وعمال  األلض نإلت  ا ص ح وا حيا  وااللإل اك عن ا فساك وا هٌّال

ترشيد استهالك المياه في السنة النبوية  )وجا   هكه الماالهة نحال عسلاا   
لددد   الإلسمية المسإلٌّامة في  ("أحاديث الوضو  أنموذجا" في مؤنمشهت الموال: المل ل  

القكش ا   مي  في المحلل الساك  عاش مسع الك   حمب عسلاا   المحافظة على 
 م الوة الململي    لإلقل الحيئة وأ شه في الإلسمية المسإلٌّامة في مل  القكش ا   مي ،  

 ممن ألن ة مواح  على السحل اآلني  
  
 نمهيٌّ  -
 الموح  األور  أهمية الما  ومشول  المحافظة عليع.  -
الموح  الااوي  هٌّ  السحي صلى   عليع و لت في نشعيٌّ ا إله : الما  في   -

 اللمل . 
 الموح  الاال   الل ل ة من أكحش أ واب هٌّل الما  في اللمل .  -
ا.  -  الموح  الشا    وصائن عملية في أكا  اللمل  أكا   صحيح 
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  .الهانمة والإللصيا -
  – قٌّال الإللفيشمجٌّور المن همية الما  المسإلهٌّ  في اللمل  للحٌّ األكوى و  -

 . األلقا   الليإلش
 فهش  المشاج . -

أكحش هكه المواح  حوم ا والن ألهمية    الوسوسة وقٌّ جا  الموح  الاال ،  
والمظاهش   األ واب  حي   من  عليع  الضل   ونسلي   الململي  هكا  م الوة 

األ وا  أكاش  وألوع  القيا   قواك   وال   ،  ي ر  والهٌّل  ل  شاف  المؤك ة  ب 
 اللمل . 

 المبحث األول 
 أهمية الما  وضرورة المحافظة عليه 

 المطلب األول: أهمية الما  
 الحيددا  من أعظت السل ت الإلي أو ت   ن ددالى لهددا على عودداكه، وهل  ددددددددددددددش  المددا   

لومي  الكائسا  الحية، والسدددددددددددحب الك   و ب الحيا  ممدسة على  دددددددددددتن األلض، وقٌّ 
وصدددف   ن الى الما  في القش ا الكش ت للصدددفم مهإلصدددش، وهيل أا ج ب هبل عدددي م  

ِّ َففََ  يُْؤِموُو َ  حيل من المددا   قللددع ن ددالى    ءح َيح ْ َْ اِء ََُّّ  ا ِمَن إلْمََ وهددكا   ،30األوحيددا   ﴾َوَجَعلْنََ
 اٌّرل على أهمية وجلك الما  في أ ل مداا.
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 ادب ملقال لألوظال، وما الن  ال ألهميإلع في الٌّاللة   ا     حشز الما  في  و 
 ا مافة ،  من   انع، وألوع أصب الحيا  ومٌّاكها وماك  الإلتهيش  ةعلى عظمة   فهل   

ونقوشله من الوماك كليب على  لى أا ولولع من السما  كليب  اشت ولحمة للمؤمسين،  
 أعدالع المهإللقة وحاالنع  ،  لكلن نكشل اهشه،  قٌّل    ن الى على  يشا  الحي من الميال 

 في القش ا الكش ت والسسة المتهلش .  ، المإلسلعة
 لى الحشش عليع ونكش مع    علما  المسلمينكف     الما       وال عن أا اهإلما  ا 

. هما عدب ،   ليهتفهل و مة هحشت مهٌّا  من      لى جاوب حاجإلهت  ليع عشا  ا وا إل ماال 
 ماك   لها  لكايش من المحٌّعين والمهإلشعين في نلن ال هلك المودلش .

وجلك الما  ال  قإلصش على أهميإلع هلوع الماشوب األ ا ي للكائسا  الحية، لب  و 
 يش، فهل ل     أهميإلع ن لك  لى يصائصع الكيميائية الإلي ال اإلمإل  لها أ  ماشوب  ا  

ا، هما أولع و مة للتحي ة و حب   ط ت وال للا وال لائحة، وهكه ميل  ال نلجٌّ في غيشه ألٌّ 
الشني  أنى،   من أ واب ن افيها، فموشلك أا  أني الما  في فصب الاإلا ، فهكا   سي أا  

قله وغياب الما   بادب فلع ا هحيش ا للسا ، و بسكل  الوقاف والمل ، حإلى أال ال شب وص
  أوع أهلا ملجلك وأعلل مققلك. 

ا في م ظمع من الما ، من األكلة على أهمية الما  هل أا    جست ا وساا اإلكلل
المائية على  المستحا   الما ،  ا  ال  ا من  الكش  األلمية نإلكلل ألناي  كما أال    ة 

نقيش األلض نإلنلب على مساحة اليا سة،  ا مافة  لى أال عٌّك الكائسا  الحية الإلي  
في الما   قلد هايش ا عٌّك الكائسا  الحية الإلي نقيش قي اليا سة، لهكا فهل و   ليئي  
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ا أال ال لالق المائية هي المصٌّل األ ا ي لألكسوين   مهت للحيا ، ومن الم شوف أ ض 
هكا نكلا لئة ل% من األوهسوين الول ، وهي  90في الكش  األلمية، ونبسإلب حلالي  

 .1ال الت ومصٌّل نسقسع 
 المطلب الثاني: ضرورة المحافظة على الما  

المحافظة على الما  مشول  وليسال ييال ا، ألال نللط الما    سي نللط جمي   و 
عساصش الحيئة، وحصلر يلب حقيقي في الكش  األلمية، والمحافظة على الما  ال نكلا 

من   عليع  الحقاظ  ا  أ ض  لب  يصائصع،  ننيلش  أو  الملل ا   من  الإلحكاش فق   حمااإلع 
فا  شاف في ا إلهٌّا  الما   بسحب حشماا فئة هحيش  من السا  من حقهت في   وا  شاف،

 ما  الاشب، لهكا  وب االعإلٌّار في ا إلهٌّا  الما  حإلى لل هاا ا وساا على وهشم جالم 
 أو وو  ما . 
الحقاظ على  وألا    والحقاظ عليع   سي  الحيا ،  الما    سي غياب  غياب وجلك 

ال نإلكانف جمي   للمبحافظة عليع  التش قة األماب، و نل    وهلك الحيا ، ولهكا  وب أا 
 .الإلاش  ا  الإلي نضمن حمااإلع من الإلللط وا  شاف قٌّل ا مداا

وال غشا ة في أا نماب قضددددددية المياه هكه األهمية الكحيش  على المسددددددإللت الٌّولي، 
ِّ َففََ  يُْؤِموُو َ   َوَجَعلْنَا ِمنَ  فالما  أ دددددددا  هب حي، قار ن الى    ءح َيح ْ َْ ،  30األوحيا    ﴾إلَْماِء ََُّّ 

 

1 -  Water distribution of the world     من أبحاث المركز الَيولوجي لإلحصا  التابع للوّليات المتحدة

 . 16-9م  الصفحة 2012يونيو   Earth's water distribution  29األمريُية  البحث بعنوا :  
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وقٌّ واددددأ  الحيا  مسك الحٌّا ة و ددددإلوقى  لى ال  السدددداعة مشنوتة  الما  عصددددب الحيا ،  
وأهت مدلا من مدلوانها، والنو  ا ددإلقشال ا وسدداا على وجع األلض وازكهال حضددالنع  

ية، عشف   ضددها  المسددمى المائي ماب   الما ، والنوتال الحضددالا  القٌّ مة  ملاق  مائ
حضدددال  لين السهش ن وحضدددال  واكت السيب، وكلال الحيا  في مدة المدشمة   ٌّ أا نقوش  

َِّ  ِبَوإ ح   لئش زمل  ا دددددإلوا ة لٌّعل  ألى األوحيا   لشاهيت عليع السددددد     ِي َكوُ  ِمن ُررِّ ّنِِّ َفسََْ
ِ
َّنَا إ ب رَّ

ََِِ  إلُْم َ  َن إل ََّمَرإِت غَْْيِ ِري َزْرعح ِعَنَد بَْْ ْم َوإْرُزْقاُم مِِّ اَْْيِ
ِ
ِْوي إ ََ َن إلَنَّاِإ  َدًج مِِّ ْل َففْ َِ َ َج َفَاْجعََ َََّ ُُِقُُوإ إلصَََ ََّنَا ِل ِم َرب   رَّ

َّاُْم يَْشُكُرو َ   .37 لشاهيت ﴾لََعل
هكه األهمية القصلت للما  ج لع    وحاوع حقا عائ ا لين الواش  لى  ا  ووظش  

االوإلقاي  الما  مدقلر للومي  كوا   شاف وال  فساك وال احإلقال وال ن تيب، جمي ا، فحق  
 وهكا   سى أا مصاكل الما  ال  ولز ألحٌّ أا  حإلكشها أو  مس ها عن اآليش ن. 

ا نصشفا  الواش من  ل  ا إلهٌّا  المياه ال ك ة وا  شاف فيها ونلل اها  أوال عن  
الس مة الشناوية، وحٌّوط الققش المائي في   ض ا لسٌّل  المياه، واهٌّال هكه  قٌّ  دلا  حو  

المساطق. ولكلن فقٌّ أصوحال مادلة المياه نإلصٌّل أولل ا  همل   داا ال الت ياصة 
 . السقيهسا: أكاش من لليلا من  داا ال الت ال   شفلا الما   وأا  

هكه    ا  ن وااا هاوال مااكب المياه نسحصش في الإلللط وا  شاف و ل  اال إلهٌّا ، ف
مسك  ال وأحدا     14قضا ا عالوها ا      وقلاعٌّ  اللماا  ما قشله من  كاب  قشوا من 

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 
استهالك الما  في  هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في ترشيد 

 الوضو 
قٌّ أمش السحي صلى   عليع و لت لإلشعيٌّ ا إل مار الما  واالقإلصاك فيع، وهاا  ل

الما ، وقٌّ  ا إلهٌّا   من كعا السا   لى عٌّ  ا  شاف في    صلى   عليع و لت أور  
في اليل     مشا م    ادب ياش ألا  المسلت اإللمأ يمْس   1نولى الن في عواك  اللمل 

لي ْن لع أا  األكوى، ونسإلنشد هكه القواك  همية  هحيش   من الما ، حإلى  وع    هفي حٌّلأ   والليلة
على   ئعوهى أا ال ٌّ المسلت في ومل أقب  نقٌّاش اللمل  مش   مش  ، وأكاشه     ا، لب و 

 وتهٌّاله. الا ط، والن للحقاظ على الما  وعٌّ  ا  شاف فيع
 أحاكا  ايإلش  مسها يمسة وهي   وهكه ا لعاكا  والإل ليما  نولال في عٌّ 

 

ُر به. والُوُضوُ  با  - 1 حَّ ُحور لما ُيفطُر عليه وُيت س  ُضوُ  بالفتح: الماُ  الذي ُيتوضُأ ِبِه  كالف ُطور والسَّ لضم: الو 

ا. وأص  الكلمة من الوضا ة وهي الُحسُن   ؤ ا ووضو   وُ   والفع  نفسه  ُيقاُل: توضأُت أتوضُا توض  ض  التَّو 

   5/195والنظافُة  ووضو  الصالة معروف  وقد ُيراُد به غ ْسُ  بعض األعضا . النهاية ّلبن األثير:  

   مادة )وضأ(. 15/322مادة )وضأ(  ولسا  العر  ّلبن منظور: 
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  لن عمشو لمي   عسهما أا ل لر   صلى      عن عحٌّ الحديث األول:  
فقار  أفي اللمل    شاف؟    ما هكا السشف؟ وهل اإللمأ فقار      س ٌّم   ش  عليع و لت مْ 

 .1 و ت وتا هسال على وهش جال قار  
أا اشني األمة على االقإلصاك حإلى في القواك     صلى   عليع و لت  ألاك السحي

من ي ر كف  هكا الإللهت الك  أعدب على الصحالي   ٌّ لمي   عسع لما قار  أفي 
وتا هسال على وهش جال، وقٌّ  قلر   ،و ت   قار صلى   عليع و لتفاللمل    شاف؟  

قائب  وهب  يسق  اللمل  من السهش الوال  الما  حإلى اسكش السحي على   ٌّ هكا 
 .   األمش أعظت من الن، وأ  ٌّ ال االوكال؟ قل
وا إلهٌّا      وع يلق االقإلصاك   ،على محٌّأ وعلى يلق عظيت  نشنيةم   قضيةب   القضيةْ  ا   

 .الإلحكاش وا  شاف   وهلوااللإل اك عن يلق اميت أال ما  دقي فق ،
يلاا الاياطين،  ألجب هكا هلع حالب ا     ا  شاف، فاعإلحش المحكل ن من  و 

و   اا القشنى حقع والمسدين والن السحيب وال نحكل نحكاشا،  ا المحكل ن  )  قار عل وجب
   .27- 26ا  شا   (كاولا ايلاا الاياطين وهاا الايتاا لشنع هقللا

 

أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه في كتا  الطهارة وسننها  با  ما جا  في القصد في الوضو  وكراهة   - 1

(  وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده  في مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي  425التعدي فيه  برقم)

 (  وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه هللا تعالى.7065هللا عنهما برقم)
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ََي بَِِن ف َ َم ُخُذوإ  ﴿   وحاوع ون الى قار ى ْلي ْن أوع ال  حب  المسشفين، ا    ن ال ت 

بُّ إلُْمْْسِِفنيَ  َُّه ََل ُُيِ ن
ِ
بُوإ َوََل تُْْسِفُوإ ۚ إ ِّ َمْسِجدح َوُُكُوإ َوإْْشَ وقٌّ أكٌّ على  .31األعشاف  ﴾ِزينََُُِكْ ِعنَد َُِّ

لا في غيشأ   شافم وال  كلبلا،      الن صلى   عليع و لت  قللع واعشنبلا، ونصٌّقبلا، والاْوسب

 .1  ْمهيلةم 
نحال  قلع، ونسإلويش من  ئن   شاف والإلحكاش الك  ن اوي األمة مسع، ون ومن ا 

نو انع، ونض ف الم ا   ٌّ ال  من نمدسع من أفشاكها حإلى أصون  ماي في عشوقهت  
عليها حيا  السا  اليل  من ما  وههشنا  ا  شاف في ا إلهٌّا  المشافق الحيل ة الإلي نقل   

ووحل الن، فالما  الك  هل ألي  ملجلك وأعل مققلك اهٌّل  الكميا  الكحيش  الهائلة 
ل  عإلاب وال حساب، وهأوسا وقيش على مقاف أوهال ال نإللقف و  ال ال نسضب، غقلة 

ها ال ظيت  قل   واهمار، نحكاش وت ا   ا إل مار، وهأوسا وسيسا أوسا وسإلسب  لى أمة مسهو
 . على الل تية واالعإلٌّار

 

(  وأخرجه اإلمام 2561أخرجه اإلمام النسائي في سننه  في كتا  الزكاة  با  اّلختيال في الصدقة  برقم)  - 1

 (.3605ابن ماجه في سننه  في كتا  اللباس  با  البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة  برقم)
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هاْا السحي  ْصل ى  ب عليع و ل ْت  عن أوس لمي   عسع قار     الحديث الثاني:
أب  المبٌّل  ، وْ إْلْلم  ٌّْاكم ْسةأ أما ايأ  لى ْيما ،  الص  بب إْلسأ ، أوا هاْا ْ نا بب  .1ْ ناسأ

 ب عسع أا  السحي  صل ى  ب عليع  في هكا الحٌّا أ  بهحأشب أوسب لنب مالنم ْلمْي  
ايب ْهيب  ْ ْس ب ألن ْة  ، والص  أب  المبٌّلأ ، وْ إللم  ٌّْاكم ، أو  ْهماسةأ أما ايأ بب  الص  و ل ْت هاا ْ نإلسأ

ٌّاكم  ، والشلأطابب  المقاكاشأ الحٌّااةأس قيب   و ع ْحلاْلي  2أما طارم شام ا، أ     380، أو ْ ماويْة ألا جأ
، وقيب   و ع ْالأاب أقب  مأن وأ  ، والمبٌّ    538صفأ لأإلشم جشام ا، أ   أكاْش مأن وأصفأ لأإلشم قلي  

أْلب الكق ينأ  ٌّالب ما ْ ما قا ، وهل مأ ، وقيب  لأطاْ اأ ، وقيب  مأقٌّالبه لأطاب و بلب   ايأ رب لبنبْ  الص   ْ  ٌّأ
   .الم إلٌّلين

لأ الكت هاا ْ كا أيعأ   صل ى  ب عليع و ل ْت، ال أو ع ال ْ ولزب ما وهكا  يوال  عن الْقٌّا
زاْك على الن، وتو ما ْ هإللأفب السا ب في النس فمأن السا أ ْمن ال ْ سإلتي ب ْنحقيْق اللمل أ 
ع  ال   أكاْش مأن الن، ولكنا ْاسوني على هبلأ حارم عٌّْ ب ا  شافأ في  هأ والنبسبأ على وجا

إلأهٌّ  نأ ا ا لأ الما . وهكا مأنا حبسا نأ الإل صش فأ فيها  ْقٌّا ، وْن ظيتأ القائٌّ أ مسها  حبسا ا أ الملالكأ
 .الحاجةأ 

 

(  واإلمام مسلم في  201)أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتا  الوضو   با  الوضو  بالُمد  برقم  - 1

صحيحه في كتا  الحيض  با  القدر المستحب من الما  في غس  الَنابة  وغس  الرج  والمرأة في  

 (. 325إنا  واحد في حالة واحدة وغس  أحدهما بفض  اَلخر  برقم)

 . 241معَم لغة الفقها   ص - 2
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في ما  اللمل  والنسب، وأا هكا هل هٌّ   الإلقليب على ا إلحواب والحٌّا  اٌّر 
فيسوني للمسلت أا اإلماب هٌّ  السحي صلى   عليع و لت و قإلصٌّ ،  السحي صلى   عليع

ال ا  شاف  من  و حكل  الما   في في  وق   السا   من  فكايش  الحامش  وقإلسا  في   يما 
وال اوالي    صسحللاليل  حي   قإلن ال  الملجلك   صساليش الما ا  شاف  اعٌّه في الن  

 فق .   األواوي الحيل  من ي ر  ه ف من  وقسا فقٌّ هاا احإللا  الما  في
ْشالأيع  أْلى   الحديث الثالث: هأ ْقاْر   ْجاْ  أْعا ، ْعنا ْألأيعأ، ْعنا ْجٌّلأ ْ يابم و لانأ عب شأ ْعنا ْعما

لْ  ْ ْ   ا ْ ْ   ا،  بت  ْقاْر   ، ْفْأْلاهب الالبمب ل أ ْألبعب ْعنأ الالبمب ْهْكْكا    الس حأيلأ ْصل ى  ب ْعْلياعأ ْوْ ل ْت ْ سا
ل ب، ْفْمنا ْزاْك ْعْلى ْهكْ   .1  ا ْفْقٌّا ْأْ اْ  ْوْنْ ٌّ ت ْوْ ْلتْ الالبمب

السلو  لحمع   ْوالامبْشاكب     قار   ، الا ْ طأ ْعْلى  الللأْ اْك أ  ْهْشاْهةأ  ْعْلى  ْلْما ب  الا ب ْمْ   ْأجا
، فْ  ْفإْليانأ ْل  أال   أْنشا بأ الا بضا إْللاعأ ، ْوْأم ا  أْاا ْلتا ْنسا لأ ْوةأ لألا بضا إْللاعأ ٌّْ  ،  أالا ْ طأ الامبسا ْلة  ْواحأ ْي ْغسا هأ

ْلابب ال   ، ْجْ ْب ْالأْن ا اْسإْليانأ ْوْأْنى لأْاالأْاةم، ْهْكا هبْل الص  كأ  ْوْللا ْعن  ْهبا ْغْسْب ْ ْ   ا ْأ أ ا اْسإْليانأ
ْحا  ْل اسأي  مأنا ْأصا ياخب ْألبل مبْحم ٌّم الاوب ْحالأْسا، ْوْقاْر الا  ْ بب ْالأْن ْقاْلعب الاْوْماهأيشب مأنا ْأصا لأْسا  ْ وا

رب هبْل الاْوالأ  ْعْلى الاْقلْ  ْو  ْعةم  أالش ا أْ ةأ، ْواألا نأْكابأ لأٌّا ،  ْ ْ   ا ْواْل ْالأ ٌّب ْعْلياْها ْمْهاْفة  مأْن الا ٌّأ اعأ
ْوْها ْلا أْ ة   وْهة   أْاا ْنْ م ٌّْ ْهلا ْعة  ْوْمكاشب   .2 ْوتأو ْما ْنكبلاب الش ا أْ ةب لأٌّا

 

(  وأخرجه اإلمام 140اّلعتدا  في الوضو   برقم)أخرجه اإلمام النسائي في سننه في كتا  الطهارة  با     - 1

 (. 6684أحمد في مسنده في مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما برقم)

 .3/109شرح النووي على مسلم:  - 2
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الانب    الالهاوي لحمع  وقار   ْقاْر   ، الا ْ طأ ْعْلى  الللأْ اْك أ  ْهْشاْهةأ  فأي  ْ ْف  يأ اْل 
ْحادب  اْل ْالأ ٌّب  ْمٌّب ْوتأ ا ل أ ْعْلى الا ْ طأ ْأاا ْ أاْ ْت، ْوْقاْر ْأحا الامبْواْل:أ  اْل  ْمنب  ْاا ْزاْك فأي الالبمب

 . 1ْعْلى الا ْ طأ  ال  ْلجبب  مبحاإْلل ى 
ألا  و  التهال ،  لها  ْنواتبب  ال  أوها  ممسلعة  االنقادس  ال  هاوال  وتا  الل اك   هكه 

 .نوتلعاللمل  وق  صحيحا ناما  الا ط، والل اك   وق ال مشكوك ، ال 
من زاك الشا  ة مإل مٌّا فهكا الك  قٌّ ف ب المدشوه والمكمل ، أما من زاك الشا  ة  و 

 .عليعوا يا أو عاكا، أو جاه   ف  عي  
ليلة فقا  السحي صلى   ميملوة عسٌّ يالإلي  لال     قار الن عوا  عن  الحديث الرابع:

فإللمأ    عليع و لت من الليب فلما هاا في   ض الليب قا  السحي صلى   عليع و لت
فإللمأ  وحلا مما نلمأ  و قللع وقا   صلي عمشو من عن م لق ومل ا ي يقا  هققع

عن عمالع فحللسي فو لسي عن  ميسع  ت     ياا نما قار ت جئال فقمال عن  ساله ول 
صلى ما عا     ت امتو  فسا  حإلى وقخ  ت أناه المساك  فآاوع  الص   فقا  م ع 

  .2 لى الص   فصلى ولت اإللمأ

 

 .218/ 1ني  األوطار لإلمام الشوكاني:  - 1

 (. 138  برقم)أخرجه البخاري في صحيحه في كتا  الوضو   با  التخفيف في الوضو  - 2
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 قإلن الم ومة وناٌّاٌّ السلا     انقار الن حوش ال سق وي لحمع   ن الى   وال 
الن   و قللع( أ    صقع  الإله يل والإلقليب، وقار عمشو قللع  ) هققعة، و أ  القشنة ال إليق

 . 1  مش     هققع أ   ال  داش الٌّلن، و قللع أ   ال ال ٌّ على مش     المسيش
ل ْت  أا  السحي  صل ى  ب علياعأ و عن أ  عمال  لمي   عسها    الحديث الخامس:

 . 2 نلمْأ فأنى  نوا م فيع قٌّْل  لايأ المبٌّ  
س  بأ أو اللبمل أ ساٌّْ النبسا ، حإل ى عأ إلأهٌّامأع للما أ ٌّْ في ا ا على الْمش أ المبسلأتأ أاا ْ قاإْلصأ
لأ الحاجةأ، هما جا  في هكا   إْل مأبب الماْ  على ْقٌّا فقٌّ هاا الس حي  صل ى  ب عليع و ل ت ْ سا

ْل   الْحٌّا أ أو ع ْأ،  فأبني  نوا م فيع ما   ْقٌّا ْأ ، أ   ألاك أاا اإللم  صل ى  ب عليع و ل ت  ْنلم 
ْأ  ع الس حي  صل ى  ، وقيب  هكا أقب  ما نلم  ٌّالب ما ْ ماألب ْهق يأ ا وسااأ قا  بلباي المبٌّلأ ، والمبٌّ   مأ

شأفلا ، وهكا مأنا     ب عليع و ل ت، وقٌّ أبمأْش الس ا ب  أال   بسا شم جالم في الما أ ولل هاولا على ْوها
لأ الحاجةأ  نأ الإل صش فأ فيها  ْقٌّا ، ون ظيتأ القائٌّ أ مسها  حبسا إلأهٌّا أ الملالكأ نأ ا ا  .حبسا
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 المبحث الثالث  
 من أكبر أسبا  هدر الما  في الوضو   1الوسوسة

 المطلب األول: الوساوس من كيد الشيطا  الرجيم
الايتاا لع مٌّايب عٌّ ، وطشد عإلى على لسي  ك ، نهإللف  ايإل فهت، ومن  
ا هي الل ل ة، الإلي  أيتش هكه المٌّايب وأعظمها مشل ا، وأقلاها نأ يش ا، وأعمها فساك 
هي طش قع لقش ق من المسلمين الكان عول عن  غلائهت  التشد األيشت، ولت نصٌّهت  

لة، ويٌّعهت  هٌّعة  اهشها الشحمة وناطسها من  حوائلع المهإللقة، ف مٌّ  ليهت لهكه الل ي
قحلها ال كاب، لهكا أمش   ن الى أا وسإل يك مسع ومن و ل إلع على وجع الهصلش، 
امع  في  الول سي  محمٌّ  ألل  الايخ  قار  السا ،  وهي  لل   لكلن  ياصة  وأولر  لل  

موملي  للمل ل ين في هإلا ع  الإلوصش  في الل ل ة  هما وقب الن عسع السلو  في ال
)وهكه طش قة الحشول ة الهلال ، الإلبللا  النلل في غيش ملم ع، وفي الإلساهب في ملم   

 

سوسة واِلوسواس:   - 1 سواس: الصوت الخفي من ريح  والو  ة والو  س  سو  قال ابن منظور رحمه هللا تعالى: الو 

الفتح اّلسم  مث   حديث النفس    ا  بُسر الواو المصدر  ُو ة ِووسو اس  س  سو  ست إليه نفسه و  سو  يقال: و 

سوس إذا   س إلي . ورج  ُمو  سو  سو اس بالفتح هو الشيطا   وك  ما حدث  به وو  الزِ لزال والزَّلزال  والو 

سة.  سو   .مادة )وسس(  255-254/ 6لسا  العر  ّلبن منظور جأنظر   غلبت عليه الو 
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االحإلياف، قار  ومن ف ب الن فكأوع   إلشض على أف ار ل لر   صلى   عليع و لت 
 .1والصحا ة والإلا  ين و ائش المسلمين( 

ن السا ، وهي  لل او  من الماد   ال صيوة الإلي اإل شض لها عٌّك هحيش م وا
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   

 .ها من القواكا  والص   وغيش 
المل ل ين في ا إلهٌّا   عن أا الايتاا لع صلال   وجلال   م     وتا  مما ال

من  كميا    من  هحيش   وأيلانسا  فاوظش  لى  يلاوسا  اللمل س  عسٌّ  ا  يصلص  الما  
وهت  صحلا من المياه   ي ر وملئهت، المل ل ين والمل ل ا  هت ابهٌّلوا من الما 

والمل ل    من أوقا  وأوقا ،  وهت  مدالا في الٌّولا  والملامئ  ،تأ سا  طهالنه   النل ش 
م  أا  السحي صلى   عليع و لت هاا  د يع المبٌّ     سب اٌّ عساشت أوع ال  د يع الصاي لنْ 

مل ل  فاللحمع   ن الى     ولهكا قار الن القيت   في جمي  وملئع وهل لن  الصاي،
إل ٌّلم  الت   اهاك  ل لر  ، فكيل اإلقشب  لى    ما هل مسي    ع مإل ٌّلم فيع  سي   مب مب 

 . لحٌّوكه
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 لى الل لا      الٌّاعيال ل ب أا الايتاا هل  : الن القيت لحمع  ا ما   قار  و 
فأهلع قٌّ أطاعلا الايتاا، ولحلا كعلنع، وانو لا أمشه ولغحلا عن انواي  سة ل لر   
صلى   ن الى عليع و لت وطش قإلع، حإلى  ا أحٌّهت ليشت أوع  اا نلمأ ومل  ل لر 
  صلى   ن الى عليع و لت، أو اغإلسب هاغإلسالع، لت  تهش ولت اشنق  حٌّ ع، وللال  

 الوهب لكاا هكا مااقة للش لر، فقٌّ هاا ل لر   صلى   ن الى عليع و لت ال كل  
القٌّل ال  د يع لنسب اٌّ ع،  اإللمأ  المٌّ، و نإلسب  الصاي، والمل ل  اشت أا الن 
وصن عسع عليع الس   أوع نلمأ مش  مش ، ولت الك على   ط، لب أيحش أا  )ْمنا ْزاْك  

 .ْ ٌّ ت ْوْ ْلْت(ْعْلياْها ْفْقٌّا ْأْ اْ  ْونْ 
فالمل ل  مسي  مإل ٌّ  الت  اهاك  ل لر   صلى   ن الى عليع و لع و لت، 

  .1فكيل اإلقشب  لى    ما هل مسي   ع مإل ٌّل فيع لحٌّوكه
المطلب الثاني: اإلسراف في استخدام الما  في الوضو  من اّلعتدا   

 والغلو
ٌّا  في التهال  وهل ا  شاف في  لقٌّ حكل السحي صلى   عليع و لت من االعإل

ا إلهٌّا  الما  في النسب والتهال  والسظافة واللمل ، ومما جا  صش حا في الن قلر 
أ لنأ   عحٌّأ   مْ  الْسعب  قلرب  الل هت   ولأي أ ألبْن الْقصْش األليْض، عن  مينأ    عسٌّما  مبنق بم   ّللا 

، فنولأي ْ مأ االب ل لْر  ا  أعأ مْن الس الأ ،  بأ ّللا ْ الوس ْة، ون ل  الوس ةأ  اا كيلإلبها، فقاْر  أ  لبْسي 

 

 .1/197من مصايد الشيطا  ّلبن ال يم:  إغاثة اللهفا  - 1
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األم ةأ  هأ  هكأ في  و ل ْت  قلرب   و عب  ْيكلاب  عليعأ  الت هللأ ّللا أ صل ى ّللا ب  في  ْ  إلٌّوْا  قل     
 . 1 والٌّ عا أ 

  ولي  من النلل،     قلرفي أكا  القواك  كوا حاجة  وا كاال من صب الما   
اسأكبتا ) لبلاا فأي كأ وقٌّ حكل السحي صلى   عليع و لت ،  171السسا  ( ا أْهاْب الاكأإْلابأ اْل ْننا

انأ  أ  اكبتا ْوالانب "من النلل في الٌّان  قللع    لبل  فأي الٌّلأ ْلكبتب الانب ، ْفنأو ما أْهاْلْن ْمنا ْهاْا ْقحا ، "2لبل 
ْك فيع  " ، والإل اٌّ  انأ انأ ، أ   مبواوزْ  الحٌّلأ في أمللأ الٌّلأ لل  في الٌّلأ وت  اكت ، أ   أبحكلألهت،  والنب

س  فنو ما أهْلن ْمن هاا   ، ولكن عليدت  اللْ تي ةأ في هبلأ عي م ْلكت  مأن األبمتأ   ا فشافأ قحا

 

(  وأخرجه بلفظ آخر 96أخرجه اإلمام أبوداود في سننه  في كتا  الطهارة  با  اإلسراف في الما   برقم)  - 1

 إنِ ي أسأُل   الَنَّة  ونعيم ها  (  بلفظ " سمع ني أبي وأ نا أقوُل اللَّهمَّ 1480في كتا  الوتر  با  الدعا   برقم)

ِمْعُت رسول    ذا  فقال  يا ُبن يَّ إنِ ي س  ك  ذا و  ك  ذا  وأعوُذ ِب   من  النَّاِر وسالسِلها وأغالِلها و  ك  ذا و  ك  وُ ْهَت ها و 

ُهم إنَّ   إ  ُأعطيت  الَنَّة   ّللاَِّ صلَّى ّللاَُّ عليِه وسلَّم  يقوُل سي كوُ  قوم  يعتدو   في الد عاِ  فإيَّاك  أ  ت كو   من 

"ِ يوضح فيه اّلعتدا    ر  ُأعطيت ها وما فيها من  الخيِر وإ  ُأِعذت  من  النَّاِر ُأِعذت  منها وما فيها من  الشَّ

 في الدعا  وهو التكلف. 

(  واإلمام ابن  3057أخرجه اإلمام النسائي في سنن في كتا  مناس  الحج  با  التقاط الحصى  برقم)  - 2

 (. 3029ماجه في كتا  المناس   با  قدر حصى الرمي  برقم)
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س فهل  حبب  انأ  ا فشافأ الٌّلأ كب في  ، والإل اٌّ  انأ ، أ   مبواوز ب الحٌّلأ الٌّلأ لل  في  ا قةأ،  النب الس 
 .اله :أ والْحلالأ 

، ونيااب أو ع من أ وابأ ه :أ األمتأ  فٌّر الحٌّا  على   لللأ الإل حكاشب من النب
ا قة انواي يتلا  الايتاا، وفإلن من ولي    الما  -أعسي ا كاال من صب - وهل .الس 

قار ن الى    اب الل ل ة وعٌّ  عدش المس ت على و مة الما ، وولي  من ا  شاف، 
بُّ إلُْمْْسِِفنيَ   َُّه ََل ُُيِ ن

ِ
 .141األو ا   ﴾َوََل تُْْسِفُوإ ۚ إ

 شبهة وردها  -
لللمل  قٌّ  ظن  ا وساا  سحب ما اعإلاكه من   المٌّ   أوع ال  د يع   لل: حيانع 

ا  اا هاا اا   والصايب للنبسب هما هاا  دقي ل لر   صلى   عليع و لت، ويصلص 
يقلر  ال  دقي المٌّ، والما  القليب لللمل ، ع شم هايل، ولكب امشئ من كهشه ما ن لك، ف 

نبسب، فقار   د ين قل   عن ال  ع أل  على الن من قلر جالش لمي   عسع فقٌّ   والولاب
صاي ، فقار لجب   ما  دقيسي، فقار جالش  هاا  دقي من هل أوفى مسن ع ش ا وييش  

 .1مسن،   سي ل لر   صلى   عليع و لت 
 

 

 

 (. 252أخرجه البخاري في صحيحه في كتا  الغس   با  الغس  بالصاع ونحوه  برقم) - 1
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 المطلب الثالث: من أسبا  الوسوسة 
النالب   في  لكسها  من عه  آليش  ونهإللف  ومإل ٌّك   هايش   الل ل ة  وأ واب 

 لة ال لت، االحإلياف للٌّان، واللل   داش  صبلأ الما . نوإلم  في    ة أ واب  ق
مسع  لليس على  ا ما   قار   اٌّيب  الك   الواب األعظت  أا  الولز    اعلت  الن 

السا  هل الوهب، فهل اٌّيب مسع على الوهار  أماا، وأما ال الت ف  اٌّيب عليع  ال  
علمهت، ألا جمهللهت  اإلنب مبسالقة، وقٌّ لو س  لليس على هايش من المإل حٌّان  قلة  

ال لت، ولت  حدت  الما   ... الإل حٌّ  ا إل مار  الوس عليع  داش   من  أطار   ،ومسهت  ولنما 
 .1  اللمل  فقا  وقال الص  ، أو فا  أولع وهل فضيلة، أو فانإلع الوماعة

وأ ا  الشك على هكه األ واب في طلب ال لت وال مب  ع، وهل أور يتل  في  
 ل ة، وهكا ا حساا في عواك  اللمل  وا نياا لها وفق الهٌّ  طش ق الهشو  من الل 

السحي صلى   أا    السحل ، وييش الهٌّ  هٌّ  محمٌّ صلى   عليع و لت، وقٌّ لوت الوهال  
عيئا فشي  فيع، فإلسله عسع قل ، فحلغ الن السحي صلى   عليع صس     عليع و لت  

  اإلسلهلا عن الاي  أصس ع؟! فو   وي و لت، فهتب فحمٌّ  ،  ت قار  ما  ار أقلا
ومن ا حساا في القواك   ا نياا لها على اللجع   .2ألعلمهت  اهلل، وأعٌّهت لع ياية 

الا ط  حشمإلع  ولهلا  من زاك على  وال لما   وقصاا،  أو  كوا ز اك م  األكمب األحسن 
 

 .132-131تلبيس إبليس ّلبن الَوزي  با : ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات  ص - 1

 (.6101با  من لم يواجه الناس بالعتا   برقم)أخرجه البخاري في صحيحه في كتا  األد    - 2
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، "في اللمل  أا  أ ت  ال  من  اا زاك على الا ط " :ونٌّعيإلع، فقار الن الموال: لحمع  
لحمع     ال ال ٌّ على الا ط  ال لجب  محإللى، وال عن في كيللع   وقار ا ما  أحمٌّ 

شأْوا ْهكْ    في حٌّا   ٌّْْط فأي ْأما  .1ا فهل لكع ْمنا ْأحا
في ما  اللمل   لا   هاا في المساجٌّ، والمشافق ال امة أو  ن الى       لسإلقي ف

ون ظت األهمية  اا هاا الما  وقق ا فاأليك مسع ز اك   على   الحيل  والٌّوائش الحدلمية،
 .الحاجة مبحش   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 

عسٌّ  يش   ونكاش  ونض ف،  في عه   عه م  جمي ها  نوإلم   وقٌّ  ونقلت، 
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  
هكه   أعيش  لى   ض  أا  أحححال  لكلن  غيش،  ال  وملْ هب  و سوغب  و إلمت  لٌّاسع 

 .ال  ما  للحكل مسها

 

مردود     - 1 فالصلح  ج ور   صلح  على  اصطلحوا  إذا  با   الصلح   كتا   في  صحيحه  في  البخاري  أخرجه 

 (. 1718(  ومسلم في كتا  األقضية  با  نقض األحُام الباطلة ورد  محدثات األمور  برقم)2679برقم)
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ال  ما  في الاه  أوع مش ض وقسي ا و حإلا    وال   سي وجلك   ض هكه 
هكه  ومن  وحدمة.  ولحمة  ولين  لشفق  اسصن  أا  األمش  غا ة  وتوما  لل   ، 

 ال  ما   
والل لا  احٌّأ من اللمل  هما   اإلسراف في استخدام الما  في الوضو   .1

ال لت،   أهب  اشو قار  هاولا  عسهما   الن عمش لمي    لٌّا ة وقار  أوع  ا 
 الل لا  ا  شاف في اللمل  وأوع من الايتاا.

قار  لشاهيت الإليمي لحمع     أور ما احٌّأ  ع الل لا  من اللمل  ، وقار  و 
كاولا  قلللا  هاش  اللمل  من الايتاا، وهاولا  بحكلوا من ا  شاف في ما   

الٌّلكا    ألل  قار  هما  الوحش،  المش  على عاطئ  هاا  ولل  لمي    اللمل  
 .  عسهما  أقصٌّ في اللمل  ولل هسال على عاطئ وهشم

  اإلكثار من الوضو   والزيادة على ثالث مرات فيه والولع بصب الما    .2
لحمع  وقٌّ   الوهال   فشْض قار  أا   و لت  عليع  السحي صلى    لي ْن    

ا مشنين و    ا، ولت الك على   ط،   هب  وهشه أ اللمل  مش   مش  ، ونلمأ أ ض 
وأا  بواوزوا ف ب السحي صلى   عليع   -أ  في الما -ال لت ا  شاف فيع  

 .1و لت

 

 ا جا  في الوضو . صحيح البخاري  كتا  الوضو   با  م - 1
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وقار عحٌّ   لن   .وقار ا ما  أحمٌّ  هاا  قار  من قلة فقع الشجب ول ع  الما 
أحمٌّ   قلال أللي   وي ألكاش اللمل ، فسهاوي عن الن، وقار   ا لسي،  قار   

ا. قار لي الن غيش مش ، اسهاوي عن هاش    ا لللمل  عيتاوا  قار لع الللها
 .صب الما ، وقار لي  أقلب من هكا الما   ا لسي

وقار   حاد لن مسصلل  قلال ألحمٌّ  ول ٌّ على   ط في اللمل ؟ فقار  ال  
الققع في كان     واغ اللمل   وقار محمٌّ لن عو ا   .    ال لجب محإللى
 وقلة  هشاد الما . 

فإلوٌّ أحٌّهت  ضشب وجهع  الما  أ سا  غسب    لوضو  لطم الوجه أثنا  ا .3
اللجع هأوما   اموع، ونشاه  سإلمإل  لكلن، وقٌّ اؤك  هكا الق ب  لى ْلبلأ م  سع  
 الما  هأوما اونمس في  حيش ، واهين عن لبلأ غيشه ممن هل  واووع أ سا   
اللمل ، ون ضهت  اا كيلال   ٌّه  لى الحما  لإلإللمأ  نلب على  سن أوع  

في  كاا   عيوة  ألي  الن  المداا. لوت  في  الما   من  نااهٌّه  مما   نإلسب 
ابلتملا وجلههت  الما  لتم ا،  مصسقع عن  لشاهيت قار    هاولا  دشهلا أا 

، وهاا الن عمش لمي   عسهما  حوهاولا  مس ما اإللمأ  عسٌّ لوها قلي   قلي  
ن  أ  ، 1فيبسن الما  على وجهع  س ا  هبللةْصو ع. والس  ب  في  ب   .الص 

 

 .1/124المصنف ّلبن أبي شيبة:  - 1
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، والن لما  قضيع من وقال في تضييع األوقات في ال يام بعبادة الوضو  .4
 عاك  جمي  اللمل  مش     ٌّ مش  ، ومن نكشال غسب األعضا  مش     ٌّ مش  ،  

، اهش نلحيسع عليهت فأي اللمل قار ا ما  الن الولز  لحمع   ن الى  في  
   ا إل مار الما  والن  وم  ألن ة أعيا  مدشوهةومسهت من الوس ْعْلياعأ  داش   

الما  فأي  مسٌّوب   ،ا  شاف  وال  للاجب  ليس  فيما  القيت  ال مش    ، ونضيي  
والإل اطي ْعْلى الاش  ة  اا لت  قس   ما قس ال  ع من ا إل مار الما  القليب 

ولنما أطار اللمل  فقا    ،والٌّيلر فيما وهال عسع من الل اك  ْعْلى الا ط 
 .1  ْأوا فا  أولع ْوهبْل القضيلة ْأوا فانإلع الاْوْماْعةوقال الص 

المتعلقة   الشيطا   لوساوس  العالج  أسبا   من  الخامس:  المطلب 
 بالطهارة  

الإل لا  اهلل من الايتاا الشجيت، ألا الل ل ة من الايتاا، والايتاا اإلسل    .1
ن الى ليحقظع مسع  على ا وساا وليس ل وساا قٌّل   على كف ع، فيلوأ  لى    

)وتما  ن الى   قللع  عسٌّ  نقسيش  في  القشطحي  ا ما   قار  و او ع،  عسع  و و ٌّ 
األعشاف عليت(  فا إل ك  اهلل  وع  مي   ولغ  الايتاا  من  أ    200اسلغسن   ،

الل ل ة  االلإلوا   ليع،   اٌّف   أا  ن الى  فأمش  الن  اهلل،  من  السوا   اطلب 
   واال إل اا   ع.

 

 .166تلبيس إبليس ّلبن الَوزي  ص  - 1
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فقيع     ن الل ل ة، وقار الن عوا  لمي   عسهما   ال لت الصحين مسوا  م  .2
وقار ن الى  ) ا  هيٌّ الايتاا هاا    1  واحٌّ  أعٌّ  على الايتاا من ألف عالٌّ 

لحمع   هسا    ا المشاك  أا هيٌّ الايتاا   الشاز   وقٌّ قار، 76مقيق ا( السسا  
أوع ال  قٌّل على أا  ضش، وتوما ال ل ، و ٌّعل فق ، فنا ا  ن و  مقيل، 

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  

 .2 الققيش، لكن لض ف لأ  المالن
ألا الايتاا  وما اسإلصش على ا وساا  وهب ا وساا وغقلإلع، وال لت م  نلفيق  

 ااإلع أ ا  الحقي من هيٌّ الايتاا ومدشه.   وهٌّ 
 ، فما  حال ليقين ال  لار  الانلأ ا إلصحاب القاعٌّ  الققهية ال ظيمة   اليقين ال اب  .3

 .اشنق   ال ليقين
 السحي صلى   عليع و لت  محاولة القيا   اللمل   الكي ية    والإلأ ي  االقإلٌّا  .4

السلف الصالن في   اللالك  عسع صلى   عليع و لت، واال إل اوة  ما لوك عن
 الإلتحيقي ال ملي. هكا الواوب 

 

  (  سسٌّ صحين عن الن عوا  ملقلفا.1/322لواه ألل وقيت في أيوال أصحهاا )  - 1

   تفسير الرازي: - 2
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 المبحث الرابع 
ا   نصائح عملية في أدا  الوضو  أدا   صحيح 

 :  في الوضو   الما استهالك ترشيد تطبيقات عملية في أوّل 
حلالي عاش  لإلشا  من المياه نكهب هٌّل ا في هب مش  اإلت فيها فإلن المياه  ادب   ا   
الما  علم ا أا صسحلل والك   دقي فق  وصف ليإلش من الما ، ، أ سا  اللمل  مإللاصب
كميقة.  4%  صشف  50لسسوة    امقإللح   اا هاا   الهٌّل  ليإلش في هب  أ سا     ولمس  هكا 

 أا ولإلل   قلاعٌّ نشعيٌّ اال إله :، وأهمها  اللمل  عليسا 
غ قع لين غسب    اللمل   قلة صب الما  من ي ر نه يل صسحلل المياه أو  -

 . عضل و يش

 فإلن الصسحلل لن  فإلحة أو أقب أ سا  اللمل  في المسلر أو المسوٌّ. -

ا  -  .طيلة فإلش  اللمل عٌّ  نش: صسحلل المياه مقإللح 

 صب  لع الما  أ سا  اللمل ، وهكا ولك عن السحي صلى  اللمل  مسإل يس ا  آيش   -
  عليع 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   -
ي ر     من الضياي هٌّل افي موار المحافظة على الما  ةو لت األ ل  الحسس 
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الما ٌّ  مب   فنا  اللمل ،   ا من  ا واحٌّ  نقش وا    ،لللمل    د يع   هاا  ً  والمٌّ  ساو  
  لاي ليإلش من الما . 

النبي صلى هللا عليه وسلم  ذل  بوصف وضو   العلم  ويُو   ثاني ا: 
ا  ا دقيق   وصف 

لوت ا ما  مسلت في صحيحع أا  عاماا لن عقاا لمي   عسع كعا  
للمل  فإللمأ فنسب ه يع   ط مشا ،  ت مضمض وا إلساْش،  ت غسب وجهع  
  ط مشا ،  ت غسْب اٌّْهب اليمسى  لى المشفق   ط مشا ،  ت غسب اٌّه اليسشت 
ماب الن،  ت مسن لأ ع،  ت غسب لجلع اليمسى  لى الك حين   ط مشا ،  ت  

يع و لت نلمأ  غسب اليسشت ماب الن،  ت قار  لأاال ل لر   صلى   عل
وحل وملئي هكا  ت قار صلى   عليع و لت   من نلمأ وحل وملئي هكا 

ْ  من اووأعأ    .  1 ت قا  فشه  له إلين ال  بحٌّلأطب فيهما وقسع غقش لع ما نقٌّ 
س هما ف ب الش لر المصتقىس ألا  من إنا فردي ا  الوضو     ثالث ا: محاولة

وهميإلع، ليٌّ أا اللمل  من الصسحلل اللمل  من  وا م اإلحدت ا وساا  مقٌّاله  
حٌّ   عٌّ    ال  وال  المتللبس  اا  لع  اللمل   أم اف أم اف  ونالإلالي  دلا   ،

والك   فا  شاف  اس  مقإللح  ليسها  دلا  فيما  األعضا   وغسب  مقإللح   الصسحلل 
  :فيق  ا  شاف فيع من وجهين  .والإلحٌّاٌّ فيع ماقة  وعبسش

 

 (. 226برقم)أخرجه مسلم في صحيحه في كتا  الطهارة  با  صفة الوضو  وكماله  - 1
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   .األور  عٌّ  الإلحدت فيع
 .الااوي  الكمية السازلة لين غسب األعضا 

ولهكا من الحسسا  المسإلحسسة ما  بق ب في   ض الملامئ في المساجٌّ، ون ض  
ووحلها والحيلنا   واحإلشام ا،  القساكد  ا  وأجش ا  ،اقإلصاك  هاا  لا  ا  عواك    انبهك  هي ،  وتاا 

وتاا لف ال اٌّ:    الصساليش الكهشنائية الإلي  موشك اللمس أو ا حسا  نبهش  لن الما 
 .وقف الما  فيصب لن  مقٌّال
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 الخاتمة 
 ا  الما  من أكحش و ت   ن الى على ا وساا، فهل او عأا عظيت، وكوامع 

ف و م ادشه، وعدشه  المحافظة عليع ونشعيٌّ ا إلهٌّامع، وعٌّ  هٌّله وت شافع.  ة ااهشوا 
 ونالكقش نلور الس ت. نسكشوها ونكقشوها، فوالادش نٌّو  الس ت،  واعدشوها، وال الما 

 الما ،   ا إل مارأ   في  االقإلصاكأ   في  ألمإلع  واأل ل ْ   القٌّو ْ   لقٌّ هاا صلى   عليع و لت 
، وهل   المٌّلأ   اإللمأ  فكاا ا   سيش    مقٌّال   اللاحٌّأ  الصنيش   الصحة  ما    قالول   على ال ٌّ  جٌّ 
عأ  الما ال  فأقعأ    مأنا    قلر  أحمٌّ   ا ما   هاا  ولهكا  قليب،   اي  لبلاعأ أ  أال عٌّْ     شجبأ قأللةب وب

لتأ المسلت وفقهع، هما أا   شاْفع في ْومل ه  الموالنةأ في ا إل مارأ الما أ كليب  على عأ
 .وغبسلأع وا إل ماالنع ع مة  على جهلع

بب اللجعأ أو   فناا وبملئع،    في    إلٌّ   من  صلى   عليع و لتْا   السحي   لقٌّ   هاا ْغسا
الن  القٌّمينأ ألن  ْمشا م عٌّاوو ا و لم ا ونحكاش ا فكيل  الإلحكاش  ما هل فلد  أو  اليٌّانأ 

 . دايش
و للهي ا   وفكش  ا  عقٌّ  ا  المؤا ة  أ البهب  ولع  ا وساْا  يتيش  صيب  كا    الل ل ةب 

شاف ونحكاش وتهٌّال واجإلماعي ا ونيئي ا، ومن أمشاله على الحيئة ما  قل   ع المسل  من   
لهكه الس مة ال ظيمة، و مة الما ، واهين عن ن كاب وقسع ونضيي  أوقانع وأحياو ا نضيي  

 صللانع.
ال ضل لنسب  الحاجة  مقٌّال  الققها   نهإللف  ايإل ف  ،  حٌّك  الاشعية  والحاجة 

الما   اا هاا    ،األعهاش واألحلار الحاجة فهل   شاف، وا  شاف في  فنا زاك عن 
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ا   ا للنيش ولت   لت لماه  ا  شاف فهو مُروه   للاه  وقسع  مملله  وأما  اا هاا مملله 
فإ  اإلسراف  أو هاا ملقلف ا هما هل الحار في أماكن اللمل  الملجلك  في المساجٌّ،  

، ألوع مار ملقلف ال  ولز أا  بسإلهٌّ   ال  في الما  عندئذ محرم عند جميع الفقها 
  قٌّل الحاجة. 

ومن مقا ٌّ الل لا   أوع  انب امإلع  اللائٌّ  قار ا ما  الن القيت لحمع   ن الى  
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  

 . 1في الحشزخ و ل  القيامة 
 
 

 األرقام بالليتر   –قدار التوفير  مجدول يوضح كمية الماء المستخدم في الوضوء للحد األدنى و

 الفترة  مقدار الماء المستخدم للوضوء  مقدار التوفير باستخدام الهدي النبوي

 لخمس صلوات  للمسرف  الهدي النبوي  للفرد الواحد  مليار مسلم   5ل 

 واحد يوم  10 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

 

 .1/221من مصايد الشيطا  ّلبن ال يم:  إغاثة اللهفا  - 1
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هكا الوٌّور  سل  الضل  على همية ا  شاف في الما  من ي ر اللمل  فق ،  

نلفيشه على ولت وإل شض لململي التهال  واالغإلسار وما عا ع، والمقٌّال الك   مدن  
 مسإللت األمة من ي ر اللمل  فق .

مليلا مإلش مد ب من الما  ما   اكر     ٣٠٠وهش السيب  وش  فيع المي ا مقٌّال   ا   
  سي المسلمين  ا إلهٌّا  الهٌّ  السحل  فق  في اللمل   ليإلش   300,000,000,000

 ما  قالب لن  مياه وهش السيب.   لف الفشوا 
 

 التوصيات 
ثقافة   - جار"  "ّلنشر  نهر  على  كنت  وإ   والمٌّال     لإلسراف  المساجٌّ  في 

، والمشنين، والهتوا ، والم لمين  ،و حإلا  الن  لى وققة من اللالٌّانوالمسازر،  
   .ومن و ائب ا ع   المهإللقة واللاعظين،

ا ا من الحيال مشول  في هب عي ، لٌّ     واّلعتدال  نشر ثقافة الترشيد أو اّلقتصاد -
حإلى ولل لت نكن ف المٌّل ة واوإلها   الٌّوائش والمؤ سا  والومقيا  والهيئا .  

الملجلك  في المساجٌّ أو الحيل  أو أماكن ال مب مصممة    (الحس يا  الصساليش )
قها  من فإلحها قلي  وتغ   من اوٌّفاي الما ، فيمدن أا  هقفْ   للإله يل أو الحٌّلأ 

 .م  االوإلقار من غسب عضل  لى غسب عضل  يش
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ا في ململي االقإلصاك واالعإلٌّار    األسرة هي اللبنة األولى - في الإلشنية ويصلص 
لكلن  اآل ا ،  األلسا  من  فيها  اإل لت  أ ش ة،  نشنل ة  فهي  قافة   ، في هب عي م

لإل ل ٌّ أطقالهت على االقإلصاك وعف المقا  األور  الم سياا في  ٌّ  اللالٌّاا هما 
ا  شاف  لا  في الت ا  أو اللوا  أو ا إلهٌّا  الما  في اال إلحما  أو حإلى  
اللمل ، الك    إلحش من القشنا   لى    وحاوع ون الى، وال نصن الص    ال  

الحيل  لها ونسظيل  واألطواد  الم  س  غسب  لسانها  ن ليت  في  األ   وهكلن   ،
 وغيشها. 

وأا هكا األمش ال  حوع   لب    ،شي   في ك والتبذير  اإلسراف    الحذر من  نشر -
لب احلغ األمش  لى وصف ا  شاف  التغياا ولن  الن  نضب  اونض فاعلع،  

ُُُْك غََضِِب       ن الى في قللع عل وجب   َ َبات َما َرَزْقوَاُُك َوََل تَْطغَوإ ِفيِه فَيَِحل عَل ُُكُوإ ِمن َطُِِّ

ه غََضِِب فَقَْد َهَوى ُْ َ ِلل عَل َرف  َفنَفُقوْإ لَْم يُْْسِفُوْإ َولَْم   ، و قلر  وحاوع  81طع  ﴾َوَمن َُيْ
ِ
يَن إ ِ َّلَّ

 
َوف

وإْ  َقَوإًما يَْقُُتُ َِِٰلَ  َر بنَْيَ  َُّه ََل    قار ن الى  و   .67القشقاا   ﴾ َوََكَ   ن
ِ
إ بُوإ َوََل تُْْسِفُوإ  َوُُكُوإ َوإْْشَ

بُّ إلُْمْْسِِفنيَ  شبب أحٌّ  أْهتلأ ا إل ماال أ الم  ﴾ُُيِ ياه، فناا وهيسا عن ا  شافأ في والا 
 الاشبأ فما  سلْن  ا  شافأ في غيشهأ من ا إل ماال  الما !! 

ْخَوإَ    وقار ن الى محكل ا من الإلحكاش متلق ا 
ِ
ِريَن ََكنُوإ إ  َّ إلُْمَبذِِّ

ِ
ْر تَْبِذيًرإ * إ َوََل تَُبذِِّ

ِِِّه   َطاُ  ِلَرب ُْ َُاِطنِي ۖ َوََكَ  إلش َّ  فهب نشمى أا نكلا من  يلاا الاياطين!! ﴾َكُفوًرإإلش َّ
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339 

 

المصسف في األحاكا  واآل ال، ل حٌّ  لن محمٌّ لن ألي عيوة، مو    .17
كال   عاهين،  عحٌّالس    ليشو   ونشميت  ال لمية،  التو ة    –الكإلب  لحساا، 

  . 1995 -هد  1416األولى 
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نب الملخص القضا ا     أهت  ملالكها  وا إلسلاف  التحيقية  الحيئة  حما ة  مسألة   ٌّ 
وا عداال  الإلي أعنلال  ار الواحاين والمهإلمين  الاأا الحيئي، ول ب أهت عساصش الحيئة  

والحيئة هي الشئيسية المتللب حقظها وعٌّ  ا إلسلافها هي الاشو  المائية مإلمالة  ملالكها،  
 أهت أ  اك الإلسمية المسإلٌّامة. 

لهددكا جددا  الهددٌّ  السحل  محددكل ا من يتلل  االعإلددٌّا  على الحيئددة لهددٌّل ملالكهددا و 
المائية وا دإلسلافها و دل  ا دإلن الها، و لياا عسا ة ا  د   لها، والإلأكيٌّ على  دوقع في 
م الوة هافة المادددددددداكب الحيانية الإلي   اوي مسها السا ، وعلى لأ ددددددددها المادددددددداكب الإلي  

ااإلهددا وحسددددددددددددددن ا ددددددددددددددإلهددٌّامهددا كعددامددة للإلسميددة االجإلمدداعيددة  نإل لق  ددالاشو  المددائيددة، فحمدد
واالقإلصددددددددداك ة والسددددددددديا دددددددددية، وهي أ دددددددددا  الحيا  نقل  للجلكها ونس ٌّ   قلانهاس ولكلن 

 والحٌّائب  نضددددددافش  السصددددددلش في الكإلاب والسددددددسة على وجلب السددددددحق  انهاا الإلٌّاليش
لإلاددددددش  ا  ال زمةس لحمااإلها من الإلللط واال ددددددإلسلاف وحقي مصدددددداكلها واللقلف على ا

 ا   مية ال زمة والحٌّائب لٌّ ملمإلها ونكايشها وحب ماد نها.

  المسهب اال دددإلقشائي والمسهب الإلحليلي،  وم  السصدددلش من  منهج البحث      
حقيق  لإلالقش ا والسددددددسة، ونحليلها وومدددددد ها في مظاوها، ونلجيهها  ما  هٌّ  الملمددددددلي 

 الإلسمية المسإلٌّامة. 

قيمدددددددددة ال لمية للوح  في هلوع اإل لق  أحٌّ محاول  نكمدددددددددن ال أصالََََََّّّّّّة البحََََََّّّّّّث:
المدددائيدددة الإلي نسددددددددددددددددداعدددٌّ في نحقيق الإلسميدددة   المؤنمش المإل لق  دددالحيئدددة وأهمهدددا الملالك 

ليسددددددددل  الضددددددددل  على الواوب الماك  والم سل   سالمسددددددددإلٌّامة، وجا   فكش  هكا الوح  
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ر األماب، وا فاك  للمددد  الإلٌّاليش ال زمة لحما ة الملالك المائية وا دددإلن الها اال دددإلن 
 مسها في نحقيق الإلسمية. 
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 المقدمة 
الحمٌّ هلل لب ال المين، والص   والس   على أعشف األوحيا  والمش لين، وحيسا محمٌّ  

 وعلى  لع وأصحا ع أجم ين، ومن  ال على هٌّاهت  لى ال  الٌّان. 
 أما   ٌّ 

وص ح        السا   حيا   ميا   في  الضشول ة  األملل  من  المائية  الاشو   ن لٌّ 
م ا اهت، ونادب مشنكلا  مهما  في حيا  السا س لما لها من أ ش على جمي  جلاوب الحيا  
المهإللقة، حي  نسهت في حقي حيانهت وا إلمشال ة وجلكهت وحقي هياوهت، وكف  عولة 

 الإلقٌّ  الحضال  لٌّاهت. 
صوحال قضية حقي المياه وحمااإلها من ا  شاف والإلحكاش، والمحافظة وقٌّ أ     

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  

ة االقإلصاك ة واالجإلماعية والحيئيةس لهكا أصون   حما ة الاشو  المائية الإلي نحمي الإلسمي
للام ا أا وٌّد أجشا  الهتش  قل  وانهاا الإلٌّاليش اللقائية ال زمة لحما ة الاشو  المائية 
وحقظها من الإلللط والسق ، وا إلهٌّامها  التشد السليمة، وتكالنها  كال  حقيقية لعيٌّ  

عاكا  السحل ة الإلي ل مال لسا المسهب  نإلسا ب م  ميمإلهاس اوت قا  من الإللجيها  وا ل 
الصحين في هي ية الإل امب م  هكا ال سصش الشئيس الك    ٌّ أصب الحيا ، ومشنكلا  من  
المشنكلا  األ ا ية ال إلمشالها ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة فيها، والن من ي ر نإلو  

يش والحٌّائب ال زمة األحاكا  الإلي ولك  في هإلب السسة السحل ة المتهش س ال إلسواف الإلٌّال
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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 مس ا، قحب أا نإلقاقت األملل  فٌّلهت وقا ة 
ييش من قستال ع   ، وال    مشهلا  مٌّت وعي ونقهت السا  لأليتال المسإلقحلية 

 لقة  أزمة المياه الإلي نؤ ش في أهت   ٌّ من أ  اك الإلسمية المسإلٌّامة وهل الحيئة الإلي المإل
 ن ٌّ الاشو  المائية أهت لهائلها األ ا ية. 

 مشُلة البحث:
ونها    الملالك التحيقية  اوت قا  من وظش  ا      لى الاشو  المائية  اعإلوالها أهت

مسلطاا للم  جملة من الإلٌّاليش والحٌّائب الحيا ، ووٌّ أا حمااإلها وحقظها    ا إلمشال ة
  ، ووم  من ا  شاف والإلحكاش والو ٌّ لها عن مهاطش الإلللط ونهٌّاٌّانع  المسا وة لحمااإلها

،  ما  دقب للسا  مصالحهت في نحقيق األمن  لمس  احإلكاله ومياععالإلاش  ا  المسا وة  
   على السؤاال  الإلالية و ويب الحيئي ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة، 

ما هي الإلٌّاليش ال زمة الإلي ألعٌّ  لها األحاكا  السحل ة الاش قة لحما ة   -1
 الاشو  المائية؟ 

ما هي الحٌّائب اللاجب انهااها لحب ماد   وق  المياه لإلحقيق الإلسمية   -2
 المسإلٌّامة؟

 ما المسهب السحل  في حما ة الاشو  المائية من مهاطش الإلللط؟ -3
  ة ال إلٌّامة الاشو  المائية؟ ما الحٌّائب ال زمة في السسة السحل  -4
 ما ال  قة لين الاشو  المائية والإلسمية المسإلٌّامة؟  -5
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 أهداف البحث  
نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة من ي ر المحافظة على الاشو  المائية وحمااإلها   -1

 من الإلللط في مل  الإللجيها  السحل ة. 
لٌّ ملمة وا إلمشال الملالك نق يب الإللجيها  السحل ة  ن واك الحٌّائب المسا وة   -2

 المائية. 
اال ددددددددددددددإلهدٌّا  ال ق وي للملالك المدائيدة  داعإلودالهدا ملالك محدٌّوك ، ف  لدٌّ من   -3

 حمااإلها وعٌّ  ا إلسلافها ونلل اها.
نلفيش الملالك المدددائيدددة  دددنجددداك الحدددٌّائدددب المسدددا ددددددددددددددودددة لسق  المدددا ، لإلل يل   -4

مهددداطش    الإلكسلللجيدددا الحدددٌّاادددة في نحقيق الإلسميدددة كوا أا اؤك  الدددن  لى
 و  ال  لحية على الحيئة.

 أهمية البحث:
لياا أهمية أيك الإلٌّاليش والحٌّائب ال زمة لحما ة الاشو  المائية الإلي نادب   -1

 اللحسة األ ا ية في نحقيق الإلسمية. 
 الموإلم  لٌّلا ة حٌّااية نحين أهمية حقي مصاكل المياه، وا إلٌّامإلها.    مٌّاك  -2
الاشو  المائية على مل  األحاكا     م الوة ألشز المااكب الإلي نإل لق لسق   -3

 السحل ة. 
نظهش يصلصية األمة المسلمة و وقها للم  الإلاش  ا  ال زمة لحقي  -4

 الاشو  المائية ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.
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 الدراسات السابقة: 
المويٌّ ص حين-1 عحٌّ  ك.  السلت،  زمن  في  الحيئة  لحما ة  الاشعية    ، الإلٌّاليش 

هلية الاش  ة   -جام ة جشش  ،  ا ا الحيئة من مسظلل    ميقض  ،المؤنمش ال لمي الااوي
 حما ة الحيئة م  االهإلما   الواوب الققهي.نساور الواح  ململي 

الهٌّ  السحل  في حما ة الما  من الإلللط وأ شه في المحافظة على الحيئة، ك.  -3
مولٌّ  والقاولا  الاش  ة  علل   كلا ا ،  مولة  القضا ،  هك    .46،2019علي  ه نساولال 

الإلللط  من  الما   حقي  فيها  و هش  الحيئة  على  الحقاظ  جاوب  من  الململي  الٌّلا ة 
 الحيئة. حما ة  اعإلواله أهت عساصش

السا قإلين  أوها   الٌّلا إلين  عن  كلا إلي  من  ونهإللف  الحٌّااي  الواوب  نساولال 
 .ونياا   الها في الإلسمية المسإلٌّامة ململي المؤنمش الململي
 

 منهج البحث 
المسهب اال إلقشائي   ا إلقشا  هإلب الحٌّا  الاش ل وا إلهشا  السصلش اللالك     -

 في هكا الموار ومن  ت نقسيمها حسب الململعا .
المسهب الإلحليلي  وا إلهٌّمإلع في نحليب ململعا  الهتة ولنتها  األحاكا    -

واآل ال اا  ال  قة م  نحليب هكه األحاكا  واآل ال وفق الم تيا  ال لمية الحٌّااة، 
واق سا   ونل يقها  ما  هٌّ   فيها  اللالك   الم اوي  وا إلهشا   نإل لق  الململي،  الإلي 

 الم اصش
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 خطة البحث 
 يتكو  البحث من مقدمة  وتمهيد  وثالثة مباحث  وخاتمة: 

الدراسات   وأهدافه   وأهميته  البحث  مشُلة  بيا   وفيها  المقدمة: 
 السابقة  منهج البحث  خطة البحث.  

المائية   الثروة  أهمية  يا   ُو الدراسة   مصطلحات  تعريف  التمهيد: 
 وعالقتها بالتنمية. 

 المطلب األول: تعريف الما . 

 المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة.

المبحث ة الثروة المائية وعالقتها بالتنمية المسَََََََََّّّّّّّّّتدامة.المطلب الثالث: أهمي
 األول: التدابير الالزمة لحماية الثروة المائية وأثرها في التنمية.  

 المطلب األول: توفير القوة واإلدارة الحُيمة.
 .المطلب الثاني: الترشيد واّلعتدال في استخدام الما 

 . التلوثالمطلب الثالث: حماية الثروة المائية من 
 المطلب الرابع: تحصين المَتمع بالمحصنات اإليمانية الالزمة لنزول المطر.

الثاني:   المائيةالمبحث  الموارد  لديمومة  الالزمة  في    البدائ   وأثرها 
 التنمية. 

  .المطلب األول: حفر اَلبار وشق العيو  وكرا  األنهار
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 المطلب الثاني: تحلية ما  البحر.
 . الثالث: تعدد استخدام الما  بحسب الحاجةالمطلب 

 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

 وفيها أهم النتائج. الخاتمة: 
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 د التمهي
 تعريف مصطلحات الدراسة

يا  أهمية الثروة المائية وعالقتها بالتنمية   ُو
 المطلب األول: تعريف الما  

اللغة:    الما       ْلا ،  في  ْأما ْجاْ   ْوْقٌّا  ْياهم،  ومأ ْلاهم  ْأما ْعْلى  و بوم   ْمْله ،  أصلبع  
ومبل هة،   مل ع  والما  ب و قار   يشبهب  (1)والماهب  نأ ْوْنصا  ، الاْما أ لأْسا أ  بب  ْأصا والاْمْلهب   و ْمْلْه ،   ،

 .(2) مبْل اع  
جست مشهب اسإلب  وهل  ائب م شوف عقاف ال ط ت لع وال للا وال لائحة، وهل  

الاشال   للا تة  األوهسوين  من  واحٌّ  حوت  م   الهيٌّلوجين  من  حومين  انحاك  عن 
 .(3) (H2Oالكهشنائية)
ك  في هكا الكلهب، وهل من       و ب شلف أ ضا  أولع أحٌّ الملالك التحيقيلة المإلوٌّل

ال ساصش األ ا يلة على األلض، وتال من أهتل ما  و لع مإلقشلكا  عن غيشه همشهب هيميائيل 

 

(  543/  13(  ابن منظور  لسا  العر  )374/  4ابن األثير الَزري  النهاية في غريب الحديث واألثر)  -  1

 (.234/ 2الزمخشري  أساس البالغة )

 (.286/ 5ابن فارس  معَم مقاييس اللغة ) - 2

 (.373/ 5متن اللغة). أحمد رضا   معَم  - 3
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الما  هل  وانعس حي   ال هميلة الما  الملجلك  على األلض في اللقال الحالي هي هميلة  
% من مساحة  تن  70.9اانها الإلي هاوال مسك يلق   األلض، حي ب  حإلب  الما ب  

 .(1)األلضأ 
 المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة.

  ن ش ل الإلسمية  لنة  هي مصددددددددددٌّل الق ب ومى أو أومى،  قار وم ى  وإلاْجع   أوّل  
لع، وم ى السلاْل   له ، ووم ى ااكشْنع  زاْكه وها شه، لف  م ٌّ  أعدددددددو  وقلْكها، ووم ى األمْش  طلل

 وي صة األمش السما   م سى الل اك  والإلكايش. .(2)أوْ اها وْقللاها
و قافية   واجإلماعية  اقإلصاك ة  أ  اك  اا   مإلكاملة  عملية  االصت ح   وفي 

ي  مدن  و يا ية، نهٌّف  لى نحقيق الإلحسن المإللاصب لشفاهية هب السداا واألفشاك، والإل
 .(3) عن طش قها  عمار حقلد ا وساا وحش انع األ ا ية

ملالك  اش ة،  من  المهإللقةس  الملالك  ز اك   على  الٌّولة  قٌّل   الإلسمية  وقيب  
واقإلصاك ة، وطحيقية، واجإلماعية، ونٌّعيمهاس لهٌّف نحقيق وإلائب أعلى ل وإلا  لإللحية  

 .(4) االحإلياجا  األ ا ية لنالحية ملاطسيها
 

ي)-1 ية الشاملة محمد الزواوي  الما   "الذهب األزرق" في الوطن العُر  (.. 7المرجع السابق  الموسوعة العُر

ية المعاصرة ) - 2  (. 2289/ 3انظر: معَم اللغة العُر

 . 9(  ص1986انظر: إعال  الحق في التنمية الصادر عن األمم المتحدة عام ) - 3

 المرجع السابق. - 4
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المسإلٌّام ة  من الق ب )كو ( كا  الاي  اٌّو  و ٌّا ، وا إلٌّمال األمش  اا     ثانيا  
نأويال فيع، والمٌّاومة على األمش  الملا وة عليع ، وا إلٌّا  الشجب غش مع   لفق  ع، 
أ  لرأ ّللا  ئأْلالا ْعنا ْعْمبأ ْل ب والٌّائت من كا  الاي  اٌّو   اا طار زماوع، ومسع  ْأا  ْعائأْاْة  ب

ْأ ا ْكائأم ا، والم سى أوع هاا اٌّو     (1) ، ْفْقاْلالا   ْكاْا ْعْملبعب كأ ْمة «ليع و لتصلى   ع
 .(2)  ، أو هاش، ولكسع هاا ال  هبعليع،  لا  قبل 

فالإل سمية المسدددددإلٌّامة ناددددديش  لى كوا  الادددددي  وا دددددإلمشال إلع كوا اوقتاي م  مشاعا   
فدأ  مللك حإلى  سددددددددددددددإلدٌّا  ال لدٌّ في الإلشفق م  الإل دامدب م دع والإلدأوي في   ،الإلدأوي والشفق

ما  واجحة  الإلة  ا دإل مالع كوا موالنة أو   دشاف حإلى اوقى مسدإلٌّام   ا وال لٌّ للجلك مقللأ
 .(3) اال إلمشالنكقب لها 
ا  لها  ثالثا     الإلسمية المسإلٌّامة  حٌّ ك  اللوسة ال المية للحيئة والإلسمية ن ش قا  ياصل

ى أوها الإلسمية الإلي نبلحي احإلياجا  الحامش )كوا المساْومة على قٌّل  األجيار القاكمة عل
وكوا ا فشاف في ا إلهٌّا  الملالك التحيقية المإلوقية  ،(4) في نلحية احإلياجانهت الهاصة(

 على هلهحسا.  

 

 (.6466صحيح البخاري  كتا  الرقاق  با  القصد والمداومة على العم  )- 1

 (.8/373(  الفراهيدي  كتا  العين )316/ 2انظر: ابن فارس  مقاييس اللغة ) - 2

 (. 16التنمية المستدامة في السنة النبوية  رسالة ماجستير)ص بُر عبد هللا الخرما    - 3

 . 69انظر: تقرير مستقبلنا المشترك الصادر عن اللَنة العالمية للبيئة والتنمية  ص - 4
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القيش   الحيا  م   ولعية  التحي ة  أوها  نحسين  لحما ة  الٌّولي  االنحاك  و  شفع 
 .(1) ممن القٌّل  اال إلي الية للسظت الحيئية الٌّاعمة

  ن ش ل الإلسمية المسإلٌّامة من مسظلل    مي  هي عملية مإل ٌّك  األ  اك رابعا  
الإللازا لين أ  اك الإلسمية االقإلصاك ة واالجإلماعية من جهة، والو ٌّ الحيئي   علىن مب  

اتة الواش ة القائمة عليها من جهة أيشت، ونهٌّف  لى اال إلن ر األماب للملالك واألو
مسظلل    مي   االوإلقاي  و من  لع حق  األلض  في  مسإلهلف  ا وساا  أا  على   ؤهٌّ 

 ملالكها كوا حق ملكيإلها، و لإلل  في نسميإلها  أحدا  القش ا والسسة السحل ة الاش قة، على 
األجيار  حق  كوا  هٌّال  الحامش  لحاجا   اال إلوا ة  الإلسمية  عملية  في  اشاعي  أا 

 .(2) لى االلنقاي  الولاوب الكمية والسلعية للماك  والواش ة، ووصلال  ال حق
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.

 المائية:القسم األول: أهمية الثروة 
 

 . 22عودة راشد الَيوسي  اإلسالم والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة   ص - 1

البيئة  دراسة العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامة    انظر: وثائق المؤتمر اإلسالمي األول لوزرا   -  2

المستدامة    والتنمية  اإلسالمي  العالم  والثقافة   والعلوم  ية  للتُر اإلسالمية  المنظمة  األيسيسُو   منظمة 

 م. 2002جدة  السعودية 
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قٌّ نسولع ا وساا  لى أهمية الما  مسك القٌّ  فحشش على نلفيشه وأيك اوح  عن  
والمٌّا   الحضالا   لسال   والمإلإلو   وجلكها،  وأ ا   الحيا   عصب  فهل  مصاكله، 
وازكهالها اشت أوها اوتلقال من حلر األوك ة وموال  األوهال ومسا   المياه، واوٌّ ش  

 ا الما  أو  قب.  في األماكن الإلي ال اإللفش فيه
وقٌّ امإلن   ن الى على ا وساا  أا  هش لع جمي  ما في األلض وطلب مسع 

ًُعا  قار ن الى  عمالها وا إلامال ما فيها من الاشوا ،  ي َخلََق لَُُكْ َما ِِف إْْلَْرِض ََجِ ِ  ﴾ ُهَو إَّلَّ
نسمية ملالكها في فكاا في هكه كاللة وامحة على مشول    [29 صٌّل اآل ة ]الوقش  

جمي  مواال  الحيا  المهإللقة، والاشو  المائية أ ا  اللجلك، وهي ال سصش الشئيس  
ءح َيِّح َففََ  يُْؤِموُو َ    ال إلمشال الحيا ، قار ن الى  ْ َْ ، [30]األوحيا    ﴾َوَجَعلْنَا ِمَن إلَْماِء ََُّّ 

َ َفنَْزَل    ن الى   فهل أصب األحيا ، و حب ا إلٌّامة الإلسمية على األلض، قار َفلَْم تََر َف َّ إَّللَّ

ِرُج ِبِه َزْرعًا ُمْختَِلًفا َفلَْوإنُهُ  َماِء َماًء فََسلََكُه يَنَاِبَُع ِِف إْْلَْرِض ُُثَّ ُُيْ  [.21]اللمش   ﴾ ِمَن إلسَّ

مشول  حقي هكه الس مة وحمااإلها، وحكلوا من  فساكها   لى  وقٌّ ألعٌّوا ا      
والإلاالهية وحكلوا من الصشاي واله ف والمساوا    ال ٌّر    هاوحاسا على نلز   ومياعها،  

 عليع.  
فلما وق  ال تش في لسي   شائيب وأجٌّلال األلض وقب الما  اهشهت   ن الى  
لس مإلع عليهت، حين ا إلسقى مل ى لهتس فيسش   لهت الما ، وأيشجع لهت،  م ول ، من  

عاش  عيسا ، وج ب لكب  و  من أ واطهت عيسا   اشنلا  سإلي  ا حوش، وفوش لهت الما  من  
مسها ما   طيوا ، ل    ي مسهت وال هٌّ، وكوا زحا ، وأنت   ن الى عليهت الس مة لإلسظيت  
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أمللهت في الكهاب وا  اب، فأصوحلا مسإلظمين، ال اوني أحٌّ على أحٌّ،  ت حكلهت من  
ْلحلها ِر إْستَْسقَى ُموََس ِلقَْوِمِه فَُقلْنَا إْْضِْب ِبَعَصاَك    لى  قار ن ا .(1) مقاللة الس ت  ال صياا فيبسا

ِ
َوإ

بُوإ ِمْن ِرْزقِ  َُبُْم ُُكُوإ َوإْْشَ نًا قَْد عَِِلَ َُُّّ ُفََنإح َمْْشَ ُْ َج َع ِ َوََل تَْع َْوإ ِِف إْْلَْرِض  إلَْ َجَر فَانَْفَجَرْت ِموُْه إثْنََِا َعْْشَ  إَّللَّ

 [ 60 ﴾ ]الوقش   ُمْفِسِدينَ 
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  
وهلا السقي في مظسة عٌّ  نحصيلع ونلن م ول  لمل ى وهشامة   ،في حصلر المتللب 

لا ا سإلي عاش  ليسإلقب هب  و   ماشب ف  ألمإلع ألا في الن فض  لهت، وهلا ال ي
 .(2)اإلٌّاف لا 

 القسم الثاني: عالقة الثروة المائية بالتنمية المستدامة:
عساصش    أهت  ألوها  الإلسمية،  ا إلٌّامة  في  الشئيس  ال عب  المائية  الاشو   ن إلحش 

الحيئة، والحيئة أهت الشهائل األ ا ية الإلي ن إلمٌّ عليها الإلسمية المسإلٌّامة، حي  نشنو  
عليها  نحسى  الإلي  للملالك  التحي ي  المهلوا  و يقا   اعإلوالها  النواطا   الإلسمية  في  الحيئة 

حقي الملالك المائية ونوٌّاٌّها وا إلامالها  ادب عق وي اؤك   لى   الإلسميةس لهكا فنا
نلازوا  ليئية نضمن وملا  مسإلٌّاما ، وتعواي حاجا  األجيار المسإلقحلية، ووق  الملالك  

 

 (. 278/ 1انظر: ابن كثير  تفسير القرآ  العظيم ) - 1

 (.517/ 1ر )ابن عاشور  التحرير والتنوي - 2
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 المائية التحيقية   إلحش أحٌّ مهٌّكا  الإلسمية المسإلٌّامة.
جإلماعية مما اس دس  مية االسوهكلن نٌّيب الاشو  المائية في الإلسمية االقإلصاك ة والإل 

على قتاي الصساعة والللاعة والإلوال  والصحة والتاقة وغيشها، ومن هسا نظهش الحاجة 
والاشوا   الملالك  لحقي  اال إلشانيوية  والهت   الإلاش  ا   القلاوين ووم   لسن  الكحيش  

 المائية  اإلى التشد والل ائب.
ية المسإلٌّامة للملالك  وقٌّ جا   األحاكا  السحل ة نسإلاشف المسإلقحب لٌّعت الإلسم 

المسإلقحلية   واآل ال  ونحين  المياه  المإل لقة  ماد    الإلحٌّ ا   لملاجهة  ال ك ةس  المائية 
المائية   الملالك  ال إلٌّامة  ال زمة  الإلٌّاليش  لسا  وحملال  المسإلل ا ،  هافة  على  لسقصع 

وم  يت  واالوإلقاي الإلا  لها والكقا   في  كالنها ون ل ل القٌّلا  ال زمة في ا كال  و 
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 

 ، وهكا ما  أنساولع من ي ر المواح  اآلنية. ماد   المياه
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 المبحث األول 
 التدابير الالزمة لحماية الثروة المائية وأثرها في التنمية 

 المطلب األول: توفير القوة واإلدارة الحُيمة: 
ن إلحش القل  وا كال  الحديمة أهت ال ساصدددددددددددش الشئيسدددددددددددية لحما ة الاشو  المائية،     

فالٌّولة القل ة نسددإلتي  أا نحمي  شوانها التحيقية ونٌّاف  عن ملالكها، وتا مدد قال أو  
 ماعال ملالكها وعول فيها ميلاا الإلسمية.ول  عن الن ع

ونإلحقق قل  الدٌّولدة  ويش قل  قداكل على حمدااإلهدا، م  مددددددددددددددشول  ايإليدال        
أصدددددحاب الكقا   من األقل ا  واألمسا  القاكل ن على  كال  الٌّولة ونلز   ملالكها،  قلر  

نها والادددد لب في محمٌّ لعدددديٌّ لمددددا   من الحيلن اللامددددن أا األمت في لفاهإلها و دددد اك 
لاحإلها واوإلظا  مقيادددددددددإلها محإلاجة  لى كولة قل ة عسيٌّ ، وهكه الٌّولة ال نقل   ال لشجار  
أمسدا  أوفيدا  اللا أعمدالهدا، و قلملا على مصددددددددددددددالحهدا  ددب أمداودة وتي ش، فدنا نمدال  
أماوة أولئن الشجار، وهت ألهاا الٌّولة، ا ددددددإلقش أ ددددددا  الحدت ، ونسدددددد    ر األمن ، 

ل ل، وأما  ا يشنال أماوإلهت، و هش  يياوإلهتس فنا لسا  السدددددددلتة  سدددددددق ،  ولف  لسياا ا
  .(1)وو مة األمن نبسلب، وحقلد الشعية نضي  

فمن من األ ددددددددددس الإلي  وب مشاعانها فيمن اإلللى أ  عددددددددددأا من عددددددددددؤوا       
صدددددددلى   عليع  -أهت األ دددددددس الإلي اعإلمٌّها السحي   من المسدددددددلمين القل  واألماوة، وهكه

 

 (. 5/52محمد رشيد رضا  تفسير القرآ  الكريم " تفسير المنار": ). 1
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في المداا المسا ددددبس  المسا ددددب  الشجب    فاألصددددب ايإليالفي ايإليال المل قينس    -و ددددلت
موإلم ع، ونأك ة واجوانع،  ال  اا ألا المل ف ال احشز في عملع، وال  سددددددددددددددإلتي  يٌّمة 

- كاا من أصدددددددحاب الكقا ا  ال اليةس لهكا ووٌّ أا جمي  ال مار الكان ايإلالهت السحي  
هدداولا  وم لا لين القل  واألمدداوددة، و ظهش هددكا في قللددع   -صددددددددددددددلى   عليددع و ددددددددددددددلت

تَأَْجْرَت إلْقَِويُّ إْْلَِمنيُ ن الى    َّ َخْْيَ َمِن إس ْ
ِ
 .(126) القص  ﴾إ

صلى  -السحي   هما ف ب إلحلاا على الما ،  ل   في الإلهتي   ونظهش أهمية القل 
غلو  لٌّل حي  أيك  مالل  الحواب لن المسكل لما علت ما فيها من    في  -  عليع و لت 

قار   ا ل لر   ،الحدمة في نلفيش الما  وحمااإلع، فكاا الما  أحٌّ أ واب الإلقٌّ  والسصش
، أمسلال  أوللكع   ليس لسا أا وإلقٌّمع، وال وإلأيش عسع، أ  هل الشأ   ، ألأاال هكا المسلر

والحشب والمديٌّ ؟ ... قار  لب هل الشأ  والحشب والمديٌّ ؟ فقار   ا ل لر  ، فنا هكا  
ليس  مسلر، فاوهض  السا  حإلى وأني أكوى ما  من القل ، فسسللع،  ت ونلل ما ولا ه 

فسملؤه ما ،  ت وقانب القل ، فساشب وال  اشنلا، فقار من القلب،  ت وحسي عليع حلما  
صلى   -فسهض ل لر      ،  لقٌّ أعش   الشأ -صلى   عليع و لت-ل لر    
ومن م ع من السا ، فسال حإلى  اا أنى أكوى ما  من القل  ولر عليع،  ت    - عليع و لت

، ونسى حلما على القليب الك  ،  ت قكفلا فيع ولر عليع، فملئ ما     أمش  أالاقبلببأ ْفنبللأْل ا
 .(1) اآلوية

 

 (.  620/ 1ابن هشام  السيرة ) - 1
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 المطلب الثاني: الترشيد واّلعتدال في استخدام الما :  
 ما أا السا  عددددددددددشها  في الما  وحيا  السا  نلكهش للجلكه ونس ٌّ   قلانعس       

لهدكا هداا من أهت طشد اللقدا دة هي عدٌّ  ا فشاف والإلقش   في ا ددددددددددددددإلهدٌّا  المدا  واألمش 
 الإلشعديٌّ في ا دإله كع والسهي عن ا  دشاف في ا دإلهٌّامع، ف لى المسدلت أا استلق من  

اعية نواه الاشو  المائية، فهي ال نقإلصدددددددش على  مستلق االحسدددددددا   المسدددددددؤولية االجإلم
اال واك، لب ناددددددددمب المحافظة على الملجلك من الس ْقاك وحمااإلع من اال ددددددددشاف والإلحكاش  

واال دددددددددإلهٌّا   والضددددددددديايس ولهكا  وب على السا  أا اإلحللا  أعلى كلجا  المسدددددددددؤولية 
ََيبَِِن ف َ َم ُخُذوإ  ﴿ لى قدار ن دا ، حإلى في الاددددددددددددددشب والل سدة،األمادب للملالك المدائيدة التحيقيدة

بُّ إلُْمْْسِِفنيَ  َُّه ََل ُُيِ ن
ِ
بُوإ َوََل تُْْسِفُوإ إ  [.31]األعراف:  ﴾ِزينََُُِكْ ِعْنَد َُِِّّ َمْسِجدح َوُُكُوإ َوإْْشَ

ُقوا ِفي     -صدددلى   عليع و دددلت-وقار ل دددلر    دَّ ت صََّّ  وا و  ُُوا و اْلب سََُّّ ر  "ُكُلوا و اشََّّْ
ْيِر   .(1)ِإْسر اف  و ّل  م ِخيل ة  "غ 

شاب فكيل  نيشه من        للادددددددددددددد  المددددا   هدددداا السهي عن ا  ددددددددددددددشاف في  فددددناا 
فمن  بلات القشك والموإلم  ا دددددإلسلاف الاشو  المائية وا دددددإلهٌّامها  صدددددلل     !اال دددددإل ماال ؟

فقي الحٌّا  الك  اشو ع الن عمش لمددي   عسع، عن   ،غيش  ددليمة، حإلى في القواك 

 

 (  7/140أخرجه البخاري معلقا   كتا  اللباس  با  قول هللا }ق  من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده{)  - 1
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أب، ْفْقاْر لع    -صددددددددددددلى   عليع و ددددددددددددلت-السحي   ِرْف  ّل   أوع ْلْأت ْلجب   ْاإْلْلمدددددددددددد  "ّل  ُتسََََََََّّّّّّّّْ
  .(1)ُتْسِرْف"

لب جا  اعإلوال من  سدددددددددإلهٌّ  الما   اددددددددددب مقشف ومن غيش حاجة ولي من       
و لانأ عدب ْ  شأ ْشالأيع  أْلى الس حأيلأ  ا  دا   والظلت، فْ نا ْعما هأ ْقاْر  ْجاْ  أْعا ، ْعنا ْألأيعأ، ْعنا ْجٌّلأ يابم

، ْفْأْلاهب ْ ْ   ا ْ ْ   ا،  بت  ْقاْر    -صددلى   عليع و ددلت- ل أ مددب ْأْلعب ْعنأ الالب وُ    ْفسددْ "ه ذ ا اْلُوضََُّّ
ظ ل م " ا    أ ْو ت ع دَّى و  ْد أ س  ل ى ه ذ ا ف ق   .(2)ف م ْن ز اد  ع 

ومن الن أ ضددددددددا  أا ْعحاٌّب  أ لانب الامبْنق بأ  ددددددددم  الاس ا ْلعب ْوهبْل ْ قبلرب  الل هبت   أولأي      
ْأرأ ْ  الاْوس ة،   ْألااْل ْفا ددددددا ،  أْاا  ددددددْ ْلاْيْض ْعنا ْ مأينأ الاْوس ةأ، ْقاْر  ْ ا لبْسي  ْش األا ْألبْن الاْقصددددددا ْأ ددددددا

 

(  424أخرجه ابن ماجه في أبوا  الطهارة وسننها  با  ما جا  في القصد في الوضو  وكراهة التعدي فيه )  -  1

 (. 224/  2وقال العيني: إسناده لين  انظر: عمدة القاري )

(  والنسائي كتا  الطهارة  با  اّلعتدا  في  135أخرجه أبو داود كتا  الطهارة  با  الوضو  ثالثا ثالثا )  -  2

 (. 279(. قال ابن حَر: إسناده جيد  انظر: فتح الباري )140الوضو )
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، فْ  ْن الس الأ اا  أعأ مأ لْر  أ  ْوْنْ ل  الب ْل دب مأ ا "ي ُكوُ  ِفي  ، ْ قبلرب  -صدلى   عليع و دلت-نأولأي  دْ
ع اِ  و الطَُّهوِر"  .(1)آِخِر الزَّم اِ  ق ْوم  ي ْعت ُدو   ِفي الد 

ومن الإللجيها  السحل ة في السهي عن ا  دددددددشاف في الما ، ما لواه أبْليلأ لانأ       
بم  ْعنأ الس حأيلأ   اُ ؛ ْقاْر     -صددلى   عليع و ددلت-ْك ا ل ه  اُل ل ُه: و  ْيط ان ا ُيق  وِ  شَّ  "ِإ َّ ِلْلُوضَُّ

اِ " ْسو اس  اْلم   .(2)ف اتَُّقوا و 
لمدا ، قدار المودالهقلل    وقدٌّ أجم   والحدٌّاد  ادٌّر على هشاهيدة ا  ددددددددددددددشاف في ا

 .(3)ال لما  على السهي عن ا  شاف في الما  ولل على عاطئ السهش 
نضدددددددددافش  السصدددددددددلش للح  على المحافظة على ملالك المياه، وعلى    وقٌّ      

حمااإلها من هب ال لامب الإلي نسددددددحب فسدددددداكهاس لكلن وهال الاددددددش  ة عن ا  ددددددشاف في 
الما  أو ا ددددددإل مالع في غيش ملق ع، أو نواوز الحٌّ ال ئق في ا ددددددإل مالع حإلى لل هاا  

  -لى   عليع و ددددلت صدددد- نشض التهال  من الحٌّط األكحش أو األصددددنش، وهاا السحي  
 

ي (  والحاكم في كتا  الطهارة  سيُو  ف 96أخرجه أبو داود في كتا  الطهارة  با  اإلسراف في الوضو  ) - 1

( والدعا   الطهور  في  يعتدو   قوم  األمة  انظر:  583هذه  صحيح   إسناده  النووي:  وقال   .)

 (.  2/220المَموع)

  با  كراهية اإلسراف في الما   وقال: -صلى هللا عليه وسلم- أخرجه الترمذي أبوا  الطهارة عن رسول هللا    -  2

 (. 57غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح من قول الحسن )

 (. 157/ 1المباركفوري  تحفة األحوذي )    - 3
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فقٌّ للغ من حشصددع  على الما  مضددشب الماب والقٌّو  الحسددسة والماب األعلى في الن،  
"أنه  أا  قإلصدددددٌّ فيع حإلى ومدددددلئع وغسدددددلع، هما جا  في حٌّا  أوس لمدددددي   عسع،  

" ُأ ِباْلُمدِ  ضََّّ ي ت و  اد   و  ِة أ ْمد  ْمسَّ  اِع ِإل ى خ  ُ  ِبالصََّّ وُل هللِا  ، وفي لوا ة (1)ك ا   ي ْغت سَِّ سَُّ ا   ر  " ك 
" -صلى   عليع و لت- ُأ ِبم ك وك  ضَّ ي ت و  ْمِس م ك اِكي    و   .(2)ي ْغت ِسُ  ِبخ 

و إلولى المسهب السحل  في حمددا ددة الاشو  المددائيددة من ا  ددددددددددددددشاف والحشش عليدع  
ْأا   حإلى لل هاا ا وسددددددددددداا على وهش جال، فْ نا عحٌّ   لن عمشو لمدددددددددددي   عسع ، 

 

(  و كتا  الغس   با  ه  يدخ  الَنب يده في 201أخرجه البخاري في كتا  الوضو   با  الوضو  بالمد )-  1

(  ومسلم في كتا  الحيض  با  القدر المستحب من الما  ِفي غس  الَنابة  264اإلنا  قب  أ  يغسلها )

(325.) 

لحيض  با  القدر المستحب من الما  ِفي غس  الَنابة وغس  الرج  والمرأة ِفي  أخرجه مسلم في كتا  ا  -  2

(. والمُوك: جمع مُاكي  ومُاكي  وهو المد. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم   325إنا  واحد ( )

 (. 4/6النووي )
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لْر  أ  أب، ْفْقاْر   -صدددلى   عليع و دددلت-ْل دددب ٌّم ، ْوهبْل ْاإْلْلمددد  ُف؟ْمش   أسدددْ ا ر    "م ا ه ذ ا السَََّّّ
؟ ْقاْر   ْشاف  ل أ  أ ا ار  ْفْقاْر  ْأفأي الالبمب ر  ج  ل ى ن ه   .(1) "ن ع ْم  و ِإْ  ُكْنت  ع 

في ا إلهٌّا  الما  في حالة القواك  والإلتهش، فمن  اب  والحشش  فناا هاا الإلاٌّاٌّ  
أولى أا الإلل  ا وساا  الحٌّ الم إلٌّر في الحاال  األيشت هالتهي والإلسظيل واال إلحما   

 األصب والللاعة والصساعة وغيشها.  لا  أكاوال هكه المياه مإللفش   داش  أ  محٌّوك س ألا  
 وساا مالع في الحق لت  دن محكل ا، ولل  ، قار مواهٌّ    لل أوقق  في ا إلهٌّامها  الإللازا 

ا في غيش حق هاا محكلا   .(2) أوقق مٌّ 

اله صدددددددة في الن أا ا  ددددددد     دددددددحق هب الإلادددددددش  ا  في نسحيع السا  على      
يتلل  ا  ددددددددشاف في الما ، ونين أا أكحش المهاطش الإلي نهٌّك الحيئة هي اال ددددددددإله :  

للإل امب م  الاشو  المائية، لصدددددددياوإلها من  اللائٌّ عن الحاجةس فألعدددددددٌّه  لى أقل  السدددددددحب  
ال ح ، والمحافظة عليها من السدددددددددشف، وحمااإلها من الإلحٌّاٌّ، وهي األملل الضدددددددددشول ة  
الإلي  قإلقش  ليهدا الموإلم ، و ققدٌّهدا ا وسدددددددددددددداا، ونإلتلدب الإلحش: اللاعي   وداك القسلا  

 

( وأحمد 425)سنن ابن ماجه  أبوا  الطهارة وسننها  با  ما جا  في القصد في الوضو  وكراهة التعدي    -  1

/    1(  قال ابن حَر: وإسناده ضعيف  انظر: التلخيص الحبير )7186( )1489/    3في المسند )

 (.598/   2(  وقال ابن الملقن: في إسناده ابن لهيعة  انظر:  البدر المنير )253

 (. 473محمد على الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير) - 2
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  ونياا،  (1) التالمؤ ش  الإلي  نمداوها نلصددددديب هكا القكش الهصدددددب والتشح اللاعي  لى ال
 حقيق الإلسمية المسإلٌّامة.   لإل سأهمية الإلهتي  اال إلشانيوي  كال  المياه

   المطلب الثالث: حماية الثروة المائية من التلوث:
الإلللط المائي  هل هب ننييش في الصددددددقا  التحيقية للما ،  حي   صددددددون       

او للا أو لائحة أو ط ت،  ا مدددددددددددافة  لى احإللائع لملاك غش وة عسع، ونسدددددددددددحب األات  
 .(2) والحيلاال وساا، والسوا  

ن إلحش مادددددلة نللط المياه على مش ال صددددلل واألزماا من أهت الماددددد         
الإلي نلاجع  دددددداا ال الت لما لها من أ ش هحيش في نٌّميش حيا  الكائسا  الحية على هكا 

من الإلللط و ددددددل  اال ددددددإلهٌّا ، فهل  حقي الما   على ا وسدددددداا  للاما     لهكا هااالكلهبس  
ومي  الكائسا  الحية  ل  عليع حما ةمحافظة  فالإلمشالها،  الشهن األ ددا ددي لوقا  الحيا  وا دد

من اله : والقسدددددددددددددداك، وهدكا مدا  و لسدا ودٌّل: أهميدة أيدك الإلدٌّاليش ال زمدة لحمدا دة الاشو  
 المائية من الإلللط.

وقٌّ حشش ا  دددد   على نقل ة اللازي الٌّاسي عسٌّ ا وسدددداا، وومدددد  عليع        
اب لحما ة الاشو  المائية من الإلللط والقسددددددددداك، لقا ة اانية   ٌّما لين لع األ دددددددددللب األم

الإللجيها  السحل ة نحين أهمية حقي الما  من الإلللط، فالادش  ة    منحي  جا   الكايش  
 

 (.33دوره في ح  مشُلة التلوث )انظر: محمد زرما   الفقه اإلسالمي و  -1

 (. 47كام  مهدي التميمي  مبادئ التلوث البيئي) - 2
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ا  دددد مية النشا  أور من ومدددد ال الم اايش والملاصددددقا  السددددليمة ألولاي الما ، ومٌّت 
في الكايش من  و ظهش هكا جليا   ،صدددددددددددد حيإلها للاددددددددددددشب واال ددددددددددددإل مار والقواك  وغيشها

، قْداْر  قدار ل ددددددددددددددلر  أ   ْة الاوْداهألأيلأ امدْ صددددددددددددددلى   عليدع  -األحداكاد  السحل دة، فْ نا ْألأي أبمدْ
ل ْوِنه"   -و ددددددددلت ط ْعِمِه و  ل ى ِريِحِه و  ل ب  ع  ْي   ِإّلَّ م ا غ  ُه شَََََّّّّّ  سَََََُّّّّّ  َِ فالما    (1)"اْلم اُ  ّل  ُين 

ت  ْأوا لأ ن  ْأوا  طاهش ما لت نإلنيش أوصددددافع، وْقاْر الل هاشأ      اْل ْ أاْ   أالاْما أ ْما ْلتا  بْنيلأشاهب ْط ا
ا    .(2)ْللا

ولحما ة الاشو  المائية  دددأاهش ألشز الإلٌّاليش اللقائية ال زمة لحمااإلها من الإلللط 
من ي ر الإللجيهدا  السحل دة الإلي نشعددددددددددددددٌّودا  لى م دالودة اللندا  قحدب وقلعدع، ونحين لسدا  

السددددليمة في الإل امب م  الما   قشالا  لمحٌّأ ال مددددشل وال مددددشال، فكبل ما  ضددددشل  التش قة  
المسدددلمين في مأكلهت ومادددشنهت مشفلض في ا  ددد  ، ومن القلاعٌّ الإلي أقشها ا  ددد    

 لمس  الإلللط ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة 
لْر  أ ْعنا ْألأي هش ش   ْأا  لْ  :أوّل : المحافظة على نظافة الما  من النَاسََََّّّّة  دددددب

م ِن  ْقاْر     -صددددددددددلى   عليع و ددددددددددلت- ْنُثْر  و  ع ْ  ِفي أ ْنِفِه ُثمَّ ِلي  َْ ْلي  ُدُكْم ف  أ  أ ح  ضََََََََّّّّّّّّ "ِإذ ا ت و 

 

(. قال أبو حاتم: يوصله رشدين بن سعد؛ 521أخرجه ابن ماجه  أبوا  الطهارة وسننها  با  الحياض )  -  1

  ورشدين ليس بقوي  والصحيح مرس  .    -صلى هللا عليه وسلم- يقول: عن أبي أمامة  عن النبي  

 (. 1/547انظر: العل  )

 (. 1/56أخرجه البخاري  كتا  الوضو   با  ما يقع من النَاسات في السمن والما  ) - 2
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ا ِفي   ُه ق ْب   أ ْ  ُيْدِخل ه  ْ  ي د  ْلي ْغسََََََََِّّّّّّّّ ُدُكْم ِمْن ن ْوِمِه ف  ظ  أ ح  ت ْيق  ْلُيوِتْر  و ِإذ ا اسََََََََّّّّّّّّْ م ر  ف  َْ ت  اسََََََََّّّّّّّّْ
ُضوِئِه  ف ِإ َّ  ُكْم ّل  ي ْدِري أ ْين  ب ات ْت ي ُدُه"و  د   .(1)أ ح 
وهسا و حي أوع ال لٌّ من أيك الإلٌّاليش اللقائية ف  اٌّيب ا وسدددددددددداا اٌّه في      

  ، وا  الما  مواعدددددددددش س فقٌّ نصدددددددددحوع الوشا يت فيسوس الما  و إلشنب عليع أمشاض مهإللقة 
ا قٌّ نإلسددددحب فيع اليٌّ من  قار الن حوش  وهل وهي صددددش ن عن مواعددددش  ا وا ، نقاك ا  لم

 .(2) نسويس للما ، ولما اإلشنب عن الن من أمشال يتيش 
وقٌّ جا  الإللجيع السحل   ضدشول  ننتية السدقا  وحقي   ثانيا : تغطية أواني الما :

جددالش لن عحددٌّ      عليددع، فْ نا المددا  من الإلللط يلفددا  من كيلر الميدشونددا  واألونئددة  
لْر  أ  ن ا    و أ ْوُكوا  ْقاْر     -صدددددددلى   عليع و دددددددلت-لمدددددددي   عسع ْأا  ْل دددددددب "غ ط وا اإلِْ
ن ِة  ا    ف ِإ َّ ِفي السَََََََََّّّّّّّّّ ق  ل ْيِه ِغط ا   أ ْو السََََََََِّّّّّّّّ  ُ ا    ّل  ي ُمر  ِبِإن ا   ل ْيس  ع  ا و  ْنِزُل ِفيه  ل ْيل ة  ي 

اِ "  ُ ل  ِفيِه ِمْن ذ ِل   اْلو  ا    ِإّلَّ ن ز  ل ْيِه ِوك  ا   ل ْيس  ع   .(3)ِسق 

 

(  ومسلم في كتا  الطهارة  با  كراهة غمس  162أخرجه البخاري في كتا  الوضو   با  اّلستَمار وترا )  -  1

 (. 278المتوضئ وغيره يده المشُوك ِفي نَاستها ِفي اإلنا  قب  غسلها ثالثا )

 ( 265/ 2انظر: ابن حَر  فتح الباري) - 2

ة  با  تغطية اإلنا  )  -  3 ة  با  اأْلمر  5624أخرجه البخاري  كتا  األشُر (  ومسلم  واللفظ له  كتا  اأْلشُر

 (.2012بتغطية اإلنا  وإيُا  السقا )
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فمن أهت  فلائٌّ الإلنتية .. صدددياوإلع من السوا دددة والمقكللا ، وصدددياوإلع من        
الحاددددشا  والهلا ، فشنما وق  عددددي  مسها فيع فاددددشنع وهل غافب، أو في الليب فيإلضددددشل  

 . و ظهش لهكا الحشش الكحيش على الما  من الإلللط حإلى ولل هاا قلي  .(1) ع
من الإلدٌّاليش اللقدائيدة    اَلنيَّة والتنفس فيَّه:ثَّالثَّا : النهي عن الشَََََََََّّّّّّّّّر  من فوهَّة  

ال زمة لحما ة الما  من الإلللط عٌّ  الادددددشب من فلهة السدددددقا س ألوع ال ش على وظافة  
المدا  و سقدب الوشا يت  لى هدب المدا  فيصددددددددددددددون ملل دا  ووعدا  لألمشاض، فْ نا ألي هش ش   

ى النَِّبي   لمددددددددددي   عسع، قار   ر    ِمْن ِفي  أ    -صددددددددددلى   عليع و ددددددددددلت-" ن ه  ْ  ُيشَََََََّّّّّّّْ
اِ " ق   . (2)الس 

لْر  أ         الب ْل دب مأ ا لأ   لمدي   عسع قار   دْ ٌّا يٌّم الاهب صدلى   -وعن ألي  دْ أ
قأْيةأ    -عليع و ددددددلت ْ ددددددا إلأْساطأ األا . وقٌّ جا  السهي في هكه األحاكا س ألا  (3)ْاساْهى ْعنأ ايا

نوقى مسع و و ب لائحإلع مسإلسة جشا   هال  الادشب من فلهة ا وا   قسدٌّ الما  و للط ما 
 .(4)فيإلقكلالسقس، أو  ما  هال  الما  من ل ق الاالب 
 

 (. 183/ 13النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم ) - 1

ة  با  الشر  من فم السقا ) - 2  (.5628أخرجه البخاري  كتا  األشُر

ة  با  آدا  الطعام والشرا  5626خاري  نفس الكتا  والبا  السابق)صحيح الب  -  3 (  ومسلم  كتا  اأْلشُر

ا. 2023وأحُامها) ْرُ  ِمْن أ ْفو اِهه   (.  واّلختناُث: ُهو  الش 

 (.91/ 10انظر: ابن حَر  فتح الباري ) - 4
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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 ْألأي 

ُدُكْم ف ال  ي ت ن فَّْس ِفي     -صلى   عليع و لت -اْر  قار ل لر  أ  ْقإْلاْكْ ، قْ  ِر   أ ح  "ِإذ ا ش 
ن اِ "  .(1) اإلِْ

  - صلى   عليع و لت -"أ  النبي  ومن حٌّا  عائاة لمي   عسها           
اِ  أِل  َّ ذ ِل   ُيْنِتُنُه" ق  ى أ ْ  ُيْشر    ِمْن ِفي السِ   .(2) ن ه 

لحمااإلع  حاكا  نلمن هشاهية الإلسقس والسقخ في الما  وقال الاشب األفهكه      
الن ،  و  لك  ا لسقب الوشا يتالإلللط، وما قٌّ  حٌّ ع هكا الق ب من  فساك للما ، ومس     من
لسقا  لشائحة فت الاالب، والااوي  حما ة الاالب مما قٌّ سححين  األور  ا  نللط ما  ال

 .(3) قا  من عي  مهإلل   الما ، فناا وم  الما  في هأ  علت ما  ع  س دلا في ال
فمن الإلدٌّاليش اللقائية   َاري األنهَّار:مرابعَّا : النهي عن التبول في المَّا  الراكد و 

ال زمة لحما ة الما  من الإلللط السهي عن الإلحلر فيع ألوع اسوسدددددددددددع و و لع عشمدددددددددددة  
 

ة  با  النهي عن التنفس في اإلنا )  -  1 وكتا  الوضو   با  النهي عن    ( 5630أخرجه البخاري  كتا  األشُر

ة  با  كراهة التنفس ِفي نفس اإلنا )154اّلستنَا  باليمين )  (. 267(  ومسلم  كتا  اأْلشُر

ل ْم يخرجاه)  -  2 ْسن اِد و  ِديث  صحيح اإلِْ ة وقال ه ذ ا ح  (  وقال الذهبي: على شرط  7211أخرجه الحاكم  كتا  األشُر

 مسلم. 

 (. 24نسا  والبيئة )انظر: علي راضي زريق  اإل  - 3
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لإلوم  الوشا يت والميدشونا  مما  سددحب  اوإلاددال األمشاض، وعٌّ  القٌّل  على ا ددإلهٌّامع  
  -صدددلى   عليع و دددلت -"أ  رسََّّول هللِا   سدددحب فسددداكه ونلل ع، فْ نا جالش لن عحٌّ    

ى أ ْ  ُيب ال  ِفي اْلم اِ  الرَّاِكِد"ن    .(1)ه 
و  لك  حب السهي عن الإلحشز في الما  الشاكٌّ ألوع أكاش عشمة لساش األمشاض   

نلكاك   الشاكٌّ  الما   حالة  وفى  وجش ع،  السوا ة  قلنع  اٌّف   فنوع  الوال   الما    ه ف 
ا للميدشونا  الإلي المهاطش ونإلقاقت ونلكاك حٌّنهاس ألا الما  الشاكٌّ  تحي إلع   ٌّ م شن  

ا يتيش  ل وساا.  نسحب أمشام 
ولت  قإلصش السهي السحل  عن الحلر في الما  الشاكٌّ، لب زاك على الن السهي      

عن االغإلسار فيع هما جا  في حٌّا  ألي السائب عن ألي هش ش  لمي   عسع قار  
""ّل  ي ْغت ِسْ  أ ح     -صلى   عليع و لت -قار ل لر  أ   اِئِم و ُهو  ُجُنب   ُدُكْم ِفي اْلم اِ  الدَّ

ْ بب ْ ا ْأْ ا هش ش  ؟ ْقاْر   ْاإْلْساْولبعب ْنْساوبال    . (2)  ْفْقاْر  ْهياْل ْ قا
وهكلن  وب على ا وساا أا ال   شض وقسع لٌّعا  السا  عليع، ول سهت لع     

لمي   عسع قار    في حار ننلطع على ملالك المياه ومقاف األوهال، ف ن ألي هش ش 

 

 (.281أخرجه مسلم في كتا  الطهارة  با  النهي ع ْن البول ِفي الما  الراكد ) - 1

 (.283أخرجه مسلم  كتا  الطهارة  با  النهي ع ْن اّلغتسال ِفي الما  الراكد) - 2
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ُ      -صلى   عليع و لت-قار ل لر     ي ْشر  ُأ ِمْنُه و  ضَّ ِة ن ْهر  ي ت و  فَّ ل ى ض  ط  ع  " م ْن ت غ وَّ
ِ و اْلم الِئك ِة و النَّاِس أ ْجم ِعين  "   (1) ف ع ل ْيِه ل ْعن ُة ّللاَّ

، ْقاْر  قار ل لر  أ        "اتَُّقوا     -صلى   عليع و لت-وْعنا مبْ ااأ لانأ ْجْحبم
" و الظِ  ِ  الطَِّريِق   ِة  ق اِرع  و  اْلم و اِرِد   ِفي  اْلب ر از   ث ة:  الثَّال  ِعن   الحٌّا  (2)اْلم ال  هكا  وفي   .
س لما لهكا من أ ش في (3)نحكاش من الحشاز في الملالك  وهي الموال  والتشد  لى الما  

 نلل   الما  عسٌّما اسلر المتش ونوش  األوهال. 

 

في  وهو ضعيف ( والحديث ضعيف فيه داود بن عبد الَبار الكو 321/ 9الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد )  - 1

 الحديث. 

2  -  ( فيها  البول  النبي عن  نهى  التي  المواضع  با   الطهارة   كتا   في  داود  أبو  والحاكم في  26أخرجه    )

( ولم يخرجاه  اإلسناد  وقال: هذا حديث صحيح  الطهارة   كتا   ابن حَر:  598"مستدركه" في  قال   .)

من معاذ  وّل يعرف هذا الحديث بغير  صححه ابن السُن والحاكم  وفيه نظر  أل  أبا سعيد لم يسمع  

 (.  184/   1هذا اإلسناد  قاله ابن القطا  وفي البا  عن ابن عباس نحوه  انظر: التلخيص الحبير )

 (. 3/457ابن منظور  لسا  العر   مرجع سابق ) - 3
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وقٌّ و ل ال لما  على أوع  دشه الحلر والإلنلف  قشب الما  وتا لت  صب  ليع،       
عن الحشاز في الملالك، ولما فيع من  اكا     -صلى   عليع و لت -ل مل  وهي السحي  

 .(1) لى الما المال ن  الما ، ولما  هاف من وصللع  
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 

ال  والصشف الصحي عحش األواليب وموال  من ايإل ف المياه ال ك ة م  مياه المو
 األوهال.   
وهكا الملمدددلي نح  عليع الملا يق الٌّولية ونحكل من نلل   المياهس لما لها     

حي  جا  في نقش ش الإلسمية ا وسدددداوية    ،من أ ال  ددددلحية على األمن ا وسدددداوي ال المي
 ن إلحش المياه من أهت أوظمة التحي ة، وفي حار ن شمدددددها للإلللط والقسددددداك فيإلشنب على  
الن أ ال يتيش  على ا وسدددددددددددداا والحيئة على حٌّ  ددددددددددددلا ، وهكا لٌّوله اؤ ش على األمن  

اإلولأ من  المائي الك    ٌّ أحٌّ مشنكلا  األمن ا وسددددددددددداوي حي  أا أمن المياه جل  ال  
 .(2)األمن ا وساوي 

 

 (. 3/188النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم) - 1

 .(112م )2006تقرير التنمية اإلنسانية لعام  - 2
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، فحسب نقش ش الإلسمية  ووقصعالما   نللط وقٌّ أعال  الإلقال ش األممية  لى يتلل        
ا وساوية، فنا ال الت  يلاجع في ال قلك القاكمة وقصا  عٌّاٌّا  في المياه، و شج  الن  لى 

اعة، ونلااٌّ التلب أ واب هايش  مسها  السمل السداوي والإلللط واحإلياجا  اللالعة والصس
 . (1) على الملالك المائية

المطلب الرابع: تحصَََََََّّّّّّّين المَتمع بالمحصَََََََّّّّّّّنات اإليمانية الالزمة   
 لنزول المطر.

من الإلحصدديسا  الإلي اهشها القش ا الكش ت القسََّّم األول: اّلسََّّتقامة واّلسََّّتغفار:  
والإللوك  ا  ماا والإلقلت  لسلور المتش الإللجع  لى    الٌّعا  واال دددددددإلقامة واال دددددددإلنقال  

اًء َغََدقًَا :﴿والتداعدة، قدار ن دالى ْ مََ َُ ا قَْينََ ََْ ِة َْلَسَََ رِيقََ اُموإ عَََّ إلطَّ تَقََ ْ ََ َِّو إسَََ [. وقدار 16]الون     ﴾َوَفل
َماِء َوإْلأْرِض ﴿ن الى  ْم بََرََكتح ِمَن إلسَّ َّقَْوإ لََفَِْ نَا عَلَْْيِ ْشافأ  ]األاْ ﴾ َولَْو َف َّ َفْهَل إلُْقَرى ف َموُوإ َوإت  [96عا

تَْغِفُروإ  ﴿   وهكلن من أ واب ولور المتش اال إلنقال وال لك   لى   ن الى فَُقلُْ  إس ْ

ُُكْ ِمْدَرإًرإ  ُْ َ َماَء عَل َُّه ََكَ  غَفَّاًرإ، يُْرِسِل إلسَّ ن
ِ
َُُّكْ إ َُُّكْ  ﴿[، وقار ن الى   11-10]ولح   ﴾َرب تَْغِفُروإ َرب َوََيقَْوِم إس ْ

 َ ل
ِ
ُُكْ ِمْدَرإًرإُُثَّ تُوبُوإ إ ُْ َ َماَء عَل ِه يُْرِسِل إلسَّ  [ 52]هلك  ﴾ُْ

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  

 

 (.71م )2006تقرير التنمية اإلنسانية لعام  - 1
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ل وأوحال  لشها  األلض،  لكت من  وأوحال  وأمٌّلكت  السما ،  الضشي،  لكت  وأكلل  الللي،  كت 
 .(1)  أملار ونسين 
ومن الإلٌّاليش ا  ماوية لسلور المتش    القسم الثاني: فع  الخير والصدقات:    

ونكايشه ف ب الهيش ونقٌّ ت الصٌّقا ، ومن األحاكا  الإلي نٌّر على الن، ما جا  في 
ُج      - عليع و لتصلى   - حٌّا  ألي هش ش  لمي   عسع قار  قار ل لر     ْين ا ر  "ب 

اُ   ح  . ف ت ن حَّى ذ ِل   السَّ ة  ُفال    ِديق  اب ة : اْسِق ح  ح  ْوت ا ِفي س  ِمع  ص  ة  ِمن  اأْل ْرِض ف س  ِبف ال 
رَّة   ُه ِفي ح  ب ْت ذ ِل    ،  (2)ف أ ْفر غ  م ا   ر اِج ق ِد اْست ْوع  ِتْل   الشِ  ة  ِمْن  ْرج  اْلم ا   ُكلَُّه   ف ِإذ ا ش 

ْبد  هللِا  ال  ل ُه: ي ا ع  اِتِه  ف ق  ُل اْلم ا   ِبِمْسح  وِ  ِتِه ُيح  ِديق  ُج   ق اِئم  ِفي ح  م ا   ف ت ت بَّع  اْلم ا   ف ِإذ ا ر 
ْبد  هللِا  ِلم  ت   ال  ل ُه: ي ا ع  اب ِة. ف ق  ح  ِمع  ِفي السَّ . ِلاِلْسِم الَِّذي س  ؟ ق ال : ُفال    ْسأ ُلِني  اْسُم  

ة    ِديق  اُؤُه ي ُقوُل: اْسِق ح  اِ  الَِّذي ه ذ ا م  ح  ْوت ا ِفي السَّ ِمْعُت ص  ال : ِإنِ ي س  ع ِن اْسِمي؟ ف ق 
ا  ا؟ ق ال : أ مَّا ِإْذ ُقْلت  ه ذ ا ف ِإنِ ي أ ْنُظُر ِإل ى م ا ي ْخُرُج ِمْنه  ُفال    ِّلْسِم    ف م ا  ت ْصن ُع ِفيه 

ِبثُ  ُق  دَّ ُثُلث ُه" ف أ ت ص  ا  ِفيه  ُثُلث ا  و أ ُرد   أ ن ا و ِعي اِلي  احين أهمية (3)ُلِثِه  و آُكُ   . وهكا الحٌّا  
 الصٌّقة وأ شها في ولور المتش.  

 

 (.233/ 8. ابن كثير  تفسير القرآ  العظيم )- 1

 (. 1/364الحرة: األرض الملبسة حَارة سودا   انظر: ابن األثير الَزري  النهاية في غريب الحديث) - 2

 (.2984أخرجه مسلم  كتا  الزهد والرقائق   با  الصدقة ِفي المساكين) - 3
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  - صلى   عليع و لت - ظهش حشش السحي  القسم الثالث: الدعا  واّلستسقا :  
ى الٌّعا  لتلب على ا إلو ب الما  أوع ج ب لع وصيوا  من الٌّعا ، وح  السا  عل

لْر  أ  ْهاْا   -صلى   عليع و لت -المتش وعسٌّ ولولع، وعن عمشو لن ع يب، ْأا  ْل ب
ْقى ْقاْر  إْلسا "  أْاا ا ا يِ ت  ك  اْلم  ل د  ْحم ت    و أ ْحِي ب  ِهيم ت     و اْنُشْر ر   ُ ك  و   .( 1) "اللَُّهمَّ اْسِق ِعب اد 

صددددددددددددلى   عليع  -"أ  َّ النَِّبيَّ مددددددددددددي   عسع   وعن عحٌّ   لن ز ٌّ الاْمازأوأيل  ل  
ْكع ت ْيِن"   -و لت لَّى ر  ص  ُه  و  ا   ق ل ب  ِرد  ى  ف اْست ْقب    اْلِقْبل ة   و  لَّى ف اْست ْسق  ر ج  ِإل ى اْلُمص    (2) خ 

. 

 

(  وأبو داود  كتا  الصالة    203/    649أخرجه اإلمام مال   كتا  اّلستسقا   ما جا  في اّلستسقا  )  -  1

 (. 1174با  رفع اليدين في اّلستسقا  )

الردا  في اّلستسقا )  -  2 البخاري  كتا  اّلستسقا   با  تحوي   ا  اّلستسقا  وخروج  1012أخرجه  ُو   )

 (. 894(  ومسلم بنحوه   كتا  صالة اّلستسقا  )1005في اّلستسقا  )  - صلى هللا عليه وسلم- النبي  
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ْلْلاكأي، ْفْقاْر    -صددلى   عليع و ددلت-ْقاْر   ْأْنالأ الس حأي    عن جالش لن عحٌّ  ،و 
ِريئ ا ْيث ا ُمِغيث ا   م  ِقن ا غ  ِريع ا(1)"اللَُّهمَّ اسََََََّّّّّّْ ْير  آِج     (2)  م  ار    ع اِجال  غ  ْير  ضََََََّّّّّّ    ن اِفع ا غ 

م اُ " ل ْيِهُم السَّ ْت ع   .(3)ق ال : ف أ ْطب ق 
لرب  أ         ْل ب ْيْشْ   ْقاْلالا    ليع  صلى   ع-وعن عائاة لمي   عسها، 

ٌّْ ْ  ْوْأ اْسى ْعْلياع،  بت  ْقاْر    أو كبتا    -و لت ساْحشأ ْفْحمأ ، ْفْقْ ٌّْ ْعْلى الامأ ماسأ يْن ْلٌّْا ْحاجأبب الا  حأ
عبلهب  ، ْوْقٌّا ْأْمْشكبتب  ب ْأاا ْنٌّا إلأْواْ  الاْمْتشأ ْعنا  أ  ااأ ْزْماوأعأ ْعساكبتا ، ْواحا ْساوأكبتا ْب جأ نبتا ْجٌّا ، ْعْدلا

يْب ْلكبتا  بت  ْقاْر   وْ  إْلوأ ينِ ﴿ْوْعٌّْكبتا ْأاا ْ سا ِ ِحمِي * َماِِلِ يَْوِم إلِّ ْْحَِن إلرَّ ﴾ ّل  إلَْ ْمُد َّلِلِ َربِِّ إلَْعالَِمنَي * إلرَّ
ر اُ   أ ْنِزْل  ِإل ه  ِإّلَّ أ ْنت  ت ْفع ُ  م ا ُتِريُد. "اللَُّهمَّ أ ْنت  هللُا ّل  ِإل ه  ِإّلَّ أ ْنت  اْلغ ِني    ن ْحُن اْلُفق  و 

 

مريئ ا: المري الذي يمرئ  يقال: مرأني الطعام وأمرأني  قال الفرا : يقال: هنأني الطعام  ومرأني  فإذا أتبعوها:   -  1

 (. 6/211ع األصول)))هنأني(( قالوا: مرأني بغير ألف  فإذا أفردوها قالوا: أمرأني. انظر: ابن األثير  جام

مريع ا: يروى على وجهين: بالبا  واليا   فمن رواه باليا  جعله من المراعة وهي الخصب  يقال منه: مرع   -  2

ع   ع الغيث ُيُر يع  يقال: أُر المُا : إذا أخصب فهو مريع  بوز  قتي   ومن رواه بالبا   فمعناه: منبت ا للُر

ع بوز  ُمكرم. ابن األثير)  .(211/ 6فهو مُر

(  وابن خزيمة  كتا  الصالة  با  1169أخرجه أبو داود  كتا  الصالة  با  رفع اليدين في اّلستسقا  ) - 3

(. قال ابن عبد البر: من أحسن ما روي في اّلستسقا   انظر:  1416صفة الدعا  في اّلستسقا  )

 (. 141/  7اّلستذكار )
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" غ ا ِإل ى ِحين  ُ ال  ل ْين ا اْلغ ْيث   و اْجع ْ  م ا أ ْنز ْلت  ل ن ا ُقوَّة  و  صلى   عليع  -.  بت  ْلْفْ  ْاٌّْ اعأ ع 
ْشهب، ْوْقْلْب ْأوا ْحل    -و لت ْر  أْلى الس ا أ ْ ها ْر لأْكاْ هب ْوهبْل  ْحإل ى ْلْأااْسا  ْلْياْض  أ اْتياعأ،  بت  ْحل 

، ْفْأواْاْأ  ب ْ ْحا  ا، ْفْشْعٌّْ ا ْوْألاشْ  ْ إْليانأ ْحْب ْعْلى الس ا أ ْوْوْلْر ْفْصل ى ْلكا ْقالا ْلافأ   ْاٌّْ اع،  بت  ْأقا
، ْفْلم ا ْلْأت ْل ب  يبلرب هأ ْحإل ى ْ اْلالأ الس  ٌّأ وأ ْتْش ا  أنأاااأ  أ، ْفْلتا ْالاْح ا فأي ْمسا صلى -لرب  أ  ْوْأما

كبهب ْوْقاْر     -  عليع و لت  ْن ْحإل ى ْلٌّْ ا ْوْلاجأ ُد أ  َّ هللا  ْلْاْق الالأْيابأ ْعْلى الس ا أ ْمحأ "أ ْشه 
ُسوُلُه" ر  ْبُد هللِا و  ْي   ق ِدير  و أ نِ ي ع  ل ى ُك ِ  ش   .(1) ع 

صددددددلى   -حكلوا السحي  القسََََّّّّم الرابع: اّلبتعاد عن أسََََّّّّبا  منع المطر:      
من األ دددددددواب الإلي نؤك   لى مس   دددددددقلف المتش ومن أهمها مس  اللها    -عليع و دددددددلت

- ووق  المديار والميلاا، ف ن عحٌّ   لن عمش لمددددي   عسع قار  قار ل ددددلر   
ْمس  ِإذ ا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ  و أ ُعوُذ ِبا    -صدددلى   عليع و دددلت اِجِرين  خ  ر  اْلُمه  ِ أ ْ  ي ا م ْعشََّّ  َّللَّ

ا ِفيِهُم الطَّاُعوُ    ا  ِإّلَّ ف شََََّّّّ  تَّى ُيْعِلُنوا ِبه  ُة ِفي ق ْوم  ق ط   ح  اِحشََََّّّّ  ِر اْلف  : ل ْم ت ْظه  ُتْدِرُكوُهنَّ
ي ال  و اْلِميز ا    ُْ ْنُقُصوا اْلِم ل ْم ي  ْوا  و  ِفِهُم الَِّذين  م ض  ْت ِفي أ ْسال  اُع الَِّتي ل ْم ت ُكْن م ض   و اأْل ْوج 
ل ْم ي ْمن ُعوا ز ك اة  أ ْمو اِلهِ  ل ْيِهْم  و  ْلط اِ  ع  ْوِر السََّّ  ج  ُئون ِة  و  ِة اْلم  دَّ شََِّّ ِنين   و  ْم  ِإّلَّ ُأِخُذوا ِبالسََِّّ 

ْهد   ِ  و ع  وا ع ْهد  ّللاَّ ل ْم ي ْنُقضَََََُّّّّّ اِئُم ل ْم ُيْمط ُروا  و  ل ْوّل  اْلب ه  م اِ   و  ْطر  ِمن  السََََََّّّّّّ   ِإّلَّ ُمِنُعوا اْلق 

 

يِ د   )أخرجه أبو داود في كتا  الصالة  با  رفع اليدين  - 1  (.1173في اّلستسقا   وقال: ِإْسن اُدُه ج 
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م ا ل ْم  ُذوا ب ْعض  م ا ِفي أ ْيِديِهْم  و  ْيِرِهْم  ف أ خ  ل ْيِهْم ع ُدورا ِمْن غ  ُ ع  لَّط  ّللاَّ وِلِه  ِإّلَّ سََََََّّّّّّ  سََََََُّّّّّّ ر 
ْين ُهمْ  ُهْم ب  ُ ب ْأس  ع    ّللاَّ ُ  ِإّلَّ ج  ل  ّللاَّ يَُّروا ِممَّا أ ْنز  ي ت خ  ِ  و  ت اِ  ّللاَّ ُِ  .(1) "ت ْحُكْم أ ِئمَُّتُهْم ِب

وهكا الحٌّا  فيع من القلائٌّ   أا وق  المديار والميلاا  حب للوٌّب وعٌّ        
المؤووة وجلل الس طين، وفيع أا مس  اللها  من األ واب الملجوة لمس  قتش السما ، 

 .(2) وأا ولور الني  م  وجلك الم اصي  وما هل لحمة من   ن الى للحهائت 
الصحين الوهال  في  ا ما   نشجت  ون الى من  وقٌّ  الشب  وحاوع  اوإلقا   ) ابب    

ْدالا محالمبع  .(3)يلقع  القح   اا اوإلبهأ
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   

    شف أ شها  ال من عشف م سى الإللجع  لى   ن الى. ن الى على ا وساا المؤمن، وال
 

 
 

ات )  -  1 (  والحاكم في كتا  الفتن والمالحم   ذكر خمس 4019أخرجه ابن ماجه في أبوا  الفتن  با  العقُو

(  قال البوصيري: هذا حديث صالح للعم   8718بال  أعاذ النبي صلى هللا عليه وسلم منها للمسلمين  )

 . والحديث حسن لغيره.  488/  2سندي على بن ماجه: )به. انظر: حاشية ال 

 (.649/ 2الشوكاني  ني  األوطار)  - 2

 (.2/28البخاري  كتا  اّلستسقا ) - 3
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 المبحث الثاني 
   وأثرها في التنمية البدائ  الالزمة لديمومة الموارد المائية 

نمش الاشو  المائية في عصشوا الحامش   ٌّ  ماد   ونلاجع ال ٌّاٌّ من       
الوح  عن الحللر األزما  مسها ما اإل لق لسق  الما  وجقافعس لهكا هاا ال لٌّ من  

لم الوإلها،   هكا  نجاك المسا وة    ون ٌّك   المائيةملالك  ال  لٌّ ملمةال زمة    الحٌّائب  و دلا 
 ومن ألشز الحٌّائب  مصاكله، 

   المطلب األول: حفر اَلبار وشق العيو  وكرا  األنهار:
لم الوة وق  الما  أو نلق  وقصع حقش اآل ال   ليها    من الحٌّائب الإلي الوأ    

 وحقلل عليهاعلى حقش اآل ال    - صلى   عليع و لت - ح  السحي    ولهكاوهشا  األوهال  
من أفضب الصٌّقا  الإلي  ق لها المسلت في حيانع ونسإلمش حإلى   ٌّ ممانع، فْ نا   و لها  

ُق       -يع و لت صلى   عل-ألي هش ش  لمي   عسع ْقاْر  قار ل لر  أ    ْلح  "ِإ َّ ِممَّا ي 
ك ُه  أ ْو  ا ت ر  اِلح  ا ص  ل د  ر ُه   أ ْو و  ن ش  لَّم ُه و  ْوِتِه ِعْلم ا ع  ن اِتِه ب ْعد  م  س  ح  ِلِه و  اْلُمْؤِمن  ِمْن ع م 

ق ة  أ   د  ر اُه  أ ْو ص  ر ا ك  ِبيِ  ب ن اُه  أ ْو ن ه  ْيت ا ِّلْبِن السَّ ا ب ن اُه  أ ْو ب  د  َِ اِلِه ِفي  م ْس ا ِمْن م  ه  ج  ْخر 
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ُقُه ِمْن ب ْعِد م ْوِته ي اِتِه  ت ْلح  ح  ِتِه و  سأي  ْحْقْشهب  ِصحَّ .وعسٌّ الن  (1)  . ْقاْر ْألبل ْ كاشم   ْهْشاهب ْ  ا
ر ا أ ْجر اُه"ماجع   .. حي  قشا لين هشا  األوهال ونسا  المساجٌّ والصٌّقة الوال ة(2) "ن ه 

صلى   عليع  -وعن أوس لن مالن لمي   عسع، ْقاْر  قار ل لر  أ       
ر ى   -و لت لَّم  ِعْلم ا  أ ْو ك  ِري ِلْلع ْبِد أ ْجُرُهنَّ ِمْن ب ْعِد م ْوِتِه و ُهو  ِفي ق ْبرِِه: م ْن ع  َْ ْبع  ي  "س 

ر  ِبْئر ا  أ ْو غ ر س  ن ْخال   أ ْو ب ن ى م   ف  ر ا  أ ْو ح  ا  ن ه  ل د  ك  و  ا  أ ْو ت ر  ف  ث  ُمْصح  رَّ ا  أ ْو و  د  َِ ْس
ْوِتِه"  . (3) ي ْست ْغِفُر ل ُه ب ْعد  م 

الإلاوي  على ال سا ة  اآل ال    -صلى   عليع و لت -اا من مسهب السحي  وه     
وار عاماا لن عقاا لمي   عسع الوسة  أعمالع والإلي هاا من    ومن هسا  وحقشها،

لومة وحقشها، وج لها  قا ة للمسلمين ف ن ألي عحٌّ الشحمن، ْأا  عاماا    أهمها عشا  لئش
ْحاْب  ٌّب  أال  ْأصا ْأوااب ٌّبكبتب ّللا ْ، ْواْل  ْأوااب ْوْقاْر    ، تا ْعْلياهأ ْشْف  ْش ْأعا يْن حبلصأ لمي   عسع حأ

لْر ّللا أ -صلى   عليع و لت-الس حأيلأ   ْلمبلْا ْأا  ْل ب إلبتا ْن ا ْأْلسا   - صلى   عليع و لت -  ، 
 

(. قار األعظمي    ساكه حسن  242أيشجع الن ماجع، أللاب السسة،  اب  لاب م لت السا  الهيش)  -  1

 لنيشه.  

(. قال األعظمي في التحقيق: إسناده 242أخرجه ابن ماجه  أبوا  السنة  با  ثوا  معلم الناس الخير)  -  2

 حسن لغيره. 

/ 1د هللا العرزمي وهو ضعيف  انظر: مَمع الزوائد)(  قال الهيثمي: فيه محمد بن عبي7289أخرجه البزار )  -  3

 (  والحديث يرتقي إلى الحسن؛ لشواهده . 167
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نَُّة"؟ْقاْر     َ ل ُه ال ر  ُروم ة  ف  ف  ْأو عب ْقاْر     "م ْن ح  ْلمبلْا  إلبتا ْن ا ْأْلسا نبْها،  ْيش  ْفْحْقشا ز  ج  هَّ "م ْن ج 
ْزُتُهمْ  هَّ  َ نَُّة"؟ ف   َ ل ُه ال ْوْقاْر عبْمشب فأي  الُعْسر ِة ف  قبلهب  أْما ْقاْر  ْساْح ، ْقاْر  ْفْصٌّ  ْوقاقأعأ   اْل جب

ْل ْوا أ   لأكببلم   .(1)ْعْلى ْمنا ْولأْيعب ْأاا ْ أاكبْب ْوْقٌّا ْالأيعأ الْلاقأفب ْوْغياشبهب ْفهب
وفي لوا ة عن األحسف لن ميس، اهش حٌّااا  طل    في قإلب عاماا، ْوْقاْر          

هكلن  ا ج وأوا  وقاش،  ألي  لن  و  ٌّ  واللنيش، وطلحة،  علي،  فقار  فناا  ا  عاماا 
لْر  أ   ْلمبلْا ْأا  ْل ب ٌّبكبتا  أاهللأ ال كأ  اْل  أْلْع  أال  هبْل ْأْن ا ، ْقاْر  -صلى   عليع و لت- ْأوااب

ْبت اُع ِبْئر  ُروم ة  غ ف ر  هللُا ل هُ  إلبْها  أ "م ْن ي  إلبْها  أْدْكا ْوْهْكا، ْوْأْنياإلبعب، ْفقبلاالب  ْقٌّأ الاإْل ا ْدْكا.   ، ْفالاإْل ا
"؟ْقاْر   اي ة  ِلْلُمْسِلِمين   و أ ْجُره ا ل    ا ِسق   . (2) ْقالبلا  الل هبت ، ْوْ تا  "اْجع ْله 

واْكْ  أو ع أْنى الس حأي        ٌّْْقةأ    -صلى   عليع و لت-وعن ْ  ٌّأ لنأ عب فقاْر  أ ل الص 
ٌّم ْقاْر  ْفْحْقْش لأئاش ا،  " الماِ " أعْوبب  ْليْن؟ قار   ب لأ ْ  ا هأ ألأ  .(3) ْوْقاْر  ْهكأ

 

(  وأخرجه البخاري 2778أخرجه البخاري  با  إذا وقف أرضا أو بئرا  واشترط لنفسه مث  دّل  المسلمين )  -  1

ق ال  النَِّبي   نَُّة"): "م ْن ي ْحِفْر -صلى هللا عليه وسلم-معلقا   قال: و   َ  (. 5/13ِبْئر  ُروم ة  ف ل ُه اْل

(  2487أخرجه ابن خزيمة  كتا  الزكاة  جماع أبوا  الصدقات والمحبسات  با  إباحة حبس آبار المياه)  -  2

 (. 350وأخرجه الضيا  المقدسي  األحاديث المختارة )

ماجه  أبوا  األد   با  فض   (  وابن  1681أخرجه أبو داود  في كتا  الزكاة  با  في فض  سقي الما  )  -  3

 (.  550/  2(. وقال ابن حَر: مرس   انظر: التلخيص الحبير)3684صدقة الما )
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السحي        و لت -ونلغ من حشش  عليع  المياه    -صلى    في حقي مصاكل 
وحمااإلها أوع هاا  اا أل ب جياال اسهاهت عن نٌّميش عيلا الما س ألهميإلها وحاجة السا  

صلى   - ْقاْر   ْهاْا السحي     - لمي   عسع    – ليها، ف ن ْعنا علي لن ألي طالب  
يْن، ْقاْر     -عليع و لت  لأمأ ْن الامبسا ا مأ ا  أْاا ْ ْ ْ  ْجياا  ِليد  "اْنط ِلُقوا ِباْسِم هللِا   و ّل  ت ْقُتُلوا و 

ْين ا" ُر َّ ع  ِبير ا  و ّل  ُتغ وِ  ا ك  ْيخ   .(1)ِطْفال   و ّل  اْمر أ ة   و ّل  ش 
المي     على  والحقاظ  وحمااإلها،  السٌّوك  لحسا   األ ا   هكه  في  أحلجسا  اه  وما 
 الولفية.

 المطلب الثاني: تحلية ما  البحر 
أوظال السا   لى أهمية ما  الوحش    -صلى   عليع و لت -هكلن لقال السحي       

كمصٌّل لٌّاب من مصاكل المياه، ونين لهت أهميإلع، وياصة عسٌّ حاجة السا  للما  
لرأ  أ   ْفْقاْر   أو ا   - عليع و لت صلى  -ال كبس ف ن ألي هش ش  قار  ْ ْأْر ْلجبب   أْلى ْل ب

أب مأنا ْما  ْسا، ْأْفْسإْلْلم  اا أاْوا  أعأ ْعتأ ، ْفنأاا ْنْلم  ْن الاْما أ مأبب ْمْ ْسا الاْقلأيْب مأ ْش، ْوْوحا ْكبب الاْوحا  أ ْوشا

 

أخرجه البيهقي  السنن الكبرى  كتا  السير  با  ترك قت  من ّل قتال فيه من الرهبا  والكبير وغيرهما    -  1

 (. 18226ثار يقوى )وقال: في هذا اإلسناد إرسال وضعف  وهو بشواهده مع ما فيه من اَل
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ب  ْمياإْلإلبعب  ؟ ْفقار ل لر  أ   هبْل الت هبللب ْماؤبهب، الاحأ شأ  إلن ر . وفي هكا كعل   لى ا(1) الاْوحا
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  
على   -صلى   عليع و لت - سيش ال اإللمأ  ع وهل  هاى ال تش على وقسع، وأقشهت  

 ا نلحية لحاجا  السا  .، وفي هك (2) الن، ولت اشكهت عن اعإلقاكهت 
وا إلهٌّامها   وهكا اإلتلب مسا اليل  الوح  عن و ائب حٌّااة لإلسقية مياه الوحال

 والن لحاجة السا  ال إلٌّامة الإلسمية ونتللها.  في الاشب والللاعة والصساعة،
 
 
 
 

 

- ( والترمذي  أبوا  الطهارة عن رسول هللا    83أخرجه أبو داود  كتا  الطهارة   با  الوضو  بما  البحر)  -  1

(  والنسائي كتا  الطهارة  با  في  69  با  ما جا  في ما  البحر أنه طهور )-لى هللا عليه وسلمص

 (. 305/  5انظر: إكمال تهذيب الكمال )(   قال البخاري  حديث صحيح  331ما  البحر )

 (. 2/282الن لجب، فإلن الوال ، ) - 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  

 لى التش قة الحٌّالة   -صلى   عليع و لت - واال إلهٌّاما  الواش ةس لهكا وجهسا السحي  
 . المسا وة في اال إلهٌّا  وحسب الحاجة

ي  ولكن هكا ال   س -ماب اللمل  واالغإلسار  –فالما  قٌّ  مس  ا إلهٌّامع في أملل  
اال إلنسا  عسع متلقا فحين لسا الحٌّاب في ا إلهٌّامع في أملل أيشت نصلن لكلن، ف ن  

ُدُكْم ِفي  قار      -صلى   عليع و لت-ألي هش ش  لمي   عسع عن السحي  ّل  ي ُبول نَّ أ ح 
ِري  ُثمَّ ي ْغت ِسُ  ِفيِه" َْ اِئِم الَِّذي ّل  ي   .      (1) اْلم اِ  الدَّ

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 

 ، حي   مدن ا إل مالع في النسيب وأعمار السظافة. (2) أيشت، ال هلوع  صيش ووسا  
من اللمل  أو االغإلسار من  اب  وهكلن   ولز ا إلهٌّا  الما  المإلوقي  

إْلْسْب   ض أزوا  السحي في  نلفيش   اا كعال  ليع الحاجة، ف ن الن عوا  ْقاْر اغا
ْأ مسها   - صلى   عليع و لت - جقسة فوا  الس حأى   فقالال لع  ا   - ْأوا  نإلسب   -لأْيإْلْلم 

 

(  ومسلم  كتا  الطهارة  با  النهي ع ْن  239أخرجه البخاري  كتا  الوضو   با  البول في الما  الدائم)  -  1

 (. 282البول ِفي الما  الراكد )

 (. 1/346ابن حَر  فتح الباري) - 2
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أ   لرب ّللا  "ِإ َّ اْلم ا   ّل      -و لت   صلى   عليع-ل لر    وي هسال جسو ا، ْفْقاْر ْل ب
ُنُب" َْ ا ما   (1) ي  قار  كا  طاهشا ،  ما  ا إلهٌّامع،  للما   ولز  الحاجة  كعال  فناا   ،

الهتالي   قللع ال  وسب، م ساه ال اسوس وحقيقإلع أوع ال  صيش  ماب هكا الق ب 
  ال إلهٌّامع ة  ، وهكا هلع من  اب   واك الحٌّاب المسا و(2) لى حار  وإلسب ف   سإل مب  

 . عوعٌّ  مياع
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، فْ نا ْعائأْاْة لمي   

أ   لرأ ّللا  ْسا ْمْ  ْل ب ْقالأهأ، ْحإل ى  أْاا  فأي ْ  اضأ أْ   - صلى   عليع و لت-عسها ْقاْلالا  ْيْشجا  ا
أ   لرب ّللا  ٌّ  لأي، ْفْأْقاْ  ْل ب قا   - صلى   عليع و لت -كبس ا  أالاْحياٌّْا أ ْأوا لأْكا أ الْوياشأ اواْقْتْ  عأ

 ، اقأ ٌّلأ ، ْفْأْنى الس ا ب  أْلى ْألأي ْ كاشم الصلأ لا ْعْلى ْما م عأ، ْوْأْقاْ  الس ا ب ْمْ عب ْوْلياسب ْعْلى الإلأْما أ
أ  فْ  لرأ ّللا  ْوالس ا أ   -صلى   عليع و لت -ْقالبلا  ْأاْل ْنْشت ْما ْصْسْ الا ْعائأْاةب؟ ْأْقاْمالا لأْش ب

أ   لرب ّللا  ، ْوْلياْس ْمْ هبتا ْما  ، ْفْواْ  ْألبل ْ كاشم ْوْل ب لا ْعْلى ْما م   - صلى   عليع و لت -ْوْلياسب
كأ  ْقٌّا ْوا ْ  أ  ْوامأ   ْلأاْ عب ْعْلى ْفهأ لْر ّللا  الأ ْل ب ْوالس اْ ،   - صلى   عليع و لت- ، ْفْقاْر  ْحْوسا

، ْوْقاْر  ْما ْعاْ  ّللا ب  ، ْوْلياْس ْمْ هبتا ْما  ، ْفْقاْلالا ْعائأْاةب  ْفْ اْنْحسأي ْألبل ْ كاشم لا ْعْلى ْما م ْوْلياسب

 

(  والترمذي  كتا  الطهارة  با  ما جا  في الرخصة 68  الطهارة  با  الما  ّل يَنب)أخرجه أبو داود  كتا  -  1

 (. 65في ذل   وقال: حسن صحيح )

 (. 1/38الخطابي  معالم السنن) - 2
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ْشنأي، ْف ْ  هأ فأي ْياصأ ْ قبلْر ْوْجْ ْب ْ تا بسبسأي لأْيٌّأ لرأ ْأاا  ْن الإل ْحش :أ  أال  ْمْكااب ْل ب ْس بسأي مأ  ْ ما
أ   و لت - ّللا  عليع  أ    - صلى    لرب ّللا  ْل ب كأ ،  ْفْقاْ   ْفهأ و لت - ْعْلى  عليع    - صلى   

، ْفْأواْلْر ّللا ب  ْ ْة الإل ْيم تأ ْفإْلْيم مبلا«، ْفْقاْر أبْ ياٌّب لانب   ْوْن ْعْلى ْغياشأ ْما م يْن ْأصا الحبْضياشأ  ْما حأ
 ٌّْ قا ساالب ْعْلياعأ، ْفْأْصحاْسا ال أ يْش ال كأ  هب ، ْقاْلالا  ْفْوْ ااْسا الْو أ رأ ْلْشْكإلأكبتا ْ ا  ْر ْألأي ْ كاشم  هأْي  أْأو 

إْلعب   ، فو ب الإليمت  سٌّ مسٌّ اللمل   الما  حشصا  على نقٌّ ت الضشولا  حقظا  (1) ْنحا
 وا إلمشالها  للحيا 

 الثالث المبحث 
 التشاركية وعدم احتكار الما  وأثرها في التنمية 

  إلحش الما  حق أ ددددا ددددي من حقلد ا وسدددداا ونع كوا  الحيا  وكوا  الإلسمية       
مإللازوا   فحٌّال  من الصددددددددشاي على الما  ونحٌّاٌّ الاشوا  المائية، أوجٌّ لسا ا  دددددددد   مسهوا   

في الموإلم  للصددددددقع حقا   وسدددددداويا   الإلاددددددالهية في ا ددددددإلهٌّا  الما  ونلفيشه لكب فشك    وهل
مؤهٌّا  مما  سددإللجب  ددن القلاوين والإلاددش  ا  السا مة ل ملية نلز   الملالك المائية لين  

 الومي .
وقٌّ هاا ل  ددددددد   السدددددددحق في ومددددددد  قلاعٌّ الإلادددددددالهية في ا دددددددإلهٌّا  الملالك   

ية والميسددددددددش   المائية، حي  مسن هب فشك من أفشاك الموإلم  الحق في المياه اآلمسة والكاف

 

أخرجه البخاري  كتا  التيمم  با  قول هللا تعالى: "فلم تَدوا ما  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهُم   -  1

 (. 744(  ومسلم  كتا  الطهارة  با  التيمم)327) وأيديُم منه: " 
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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  

م : ال امة الإلي ج لها   ن الى للسا  هافة، حي  أكٌّ  أحٌّ، وصدددددددال الما  من األ
السدددسة السحل ة على حق السا  جمي ا  في الما ، وعدددٌّك  على نحش ت احإلكاله أو حوسدددع  

 أو  هٌّاله ومن  ت  دلا أحٌّ لهائل نحقيق الإلسمية لومي  األجيار.
 المطلب األول: التشاركية ومنع احتكار الما : 

من ي ر الإللز   ال اكر للاشو  المائية لإلسمية المسإلٌّامة  وسإلتي  أا وحقق ا     
المياهو  في  احإلكالها  الإلاالهية  مما   من   الموإلم   وهكا  حمي  ،ومس   والولل،  الصشاي 

وغيشها    الللاعة والصساعة والإلوال نحقيق السمل االقإلصاك  في مواال   اس دس على  
وهكا ما ل هع   ااملة للموإلم ، ون ل ل ميت الإلسمية ال  ،ومن  ت نحقيق لفاهية ا وساا

صلى   عليع  -ل لر      الهٌّ  السحل   و ب السا  عشها  في الملالك المائية، قار
: ِفي اْلم اِ   و اْلك أل ِ  و النَّارِ    -و لت ث  ك اُ  ِفي ث ال  ، وعن ألي هش ش  (1) اْلُمْسِلُمو   ُشر 

 

(  قال ابن حَر: رجاله ثقات  انظر: الدراية 3477أخرجه أبو داود في كتا  اإلجارة  با  في منع الما )  -  1

 (.246/ 2في تخريج أحاديث الهداية )
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ُ  قار       -صلى   عليع و لت- لمي   عسع أا السحي   : اْلم اُ  و اْلك أل  ث  ّل  ُيْمن ْعن  ث ال 
 . (2)قار ألل   يٌّ   سي الما  الوال   .(1)  و النَّارُ 

فالما  الوال  في األوهال والوحيشا  والحش: وما  ال يلا ما  مواح للومي ،       
فناا أيك   ،ا من أحٌّ، وهي ال نواي وال ناإلشت ما كامال في ملم هاليس أحٌّ أولى له

مسع  وساا ومأل  ع جشل  أو  وا   لع فقٌّ أحشزه وملكع، وال  ولز لنيشه اال إلي   عليع  
 .(3)  نيش  اا صاحوع

فناا أحشز ا وساا الما  وحازه أصون ملكا  لع، وحيسئكم  ولز لي ع و دلا       
- تب المواح أيكه الك   حب  حشازه وفي الحٌّا   قلر الش لر  في هكه الحار ماب الح
و لت  ظ ْهرِِه      -صلى   عليع  ل ى  ع  ط ِب  الح  ِبُحْزم ِة  ي ْأِتي   ف  ْبل ُه   ح  ُدُكْم  أ ح  ي ْأُخذ   "أل  ْ  

ْير  ل ُه ِمْن أ ْ  ي ْسأ ل  النَّاس    ُه خ  ْجه  ا و  ُ ِبه  ا  ف ي ُكفَّ ّللاَّ ِبيع ه  وهكا    (4) أ ْعط ْوُه أ ْو م ن ُعوُه"ف ي 
 .(5)    اا حقش لئشا  في ملكع أو وم   لة ال إلهشاجع فنوع  ولز لي ع في هكه الحاال  

 

المسلمو  شركا  ِفي ثالث)  -  1 الرهو   با   أبوا   البو 2473أخرجه ابن ماجه   صيري: هذا إسناد (. قال 

 (.81/ 3صحيح رجاله ثقات. انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )

 (. 3/528أخرجه ابن ماجه ) - 2

 (.414/ 9موسوعة القواعد الفقهية ) - 3

 (.1471أخرجه البخاري  كتا  الزكاة  با  اّلستعفاف عن الم سألة ) - 4

 (.173/ 5الشوكاني  ني  األوطار ) - 5
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للسا  هافة الما    -صدددددلى   عليع و دددددلت-قار ألل عبحيٌّ  أ اح ل دددددلر         
لسودا  الدك  والكأل والسدالس والدن أا اسلر القل  في أ ددددددددددددددقدالهت ونلاكاهت  داأللض فيهدا ا

أيشجع   لألو ا  مما ال اسصدددددب فيع أحٌّ  حشط وال غش  وال  دددددقي،  قلر  فهل لمن  
 ددددحق  ليع، وج لهت فيع أ ددددل ، ليس ألحٌّ أا  حإلظش مسع عدددديئ ا كوا غيشه، ولكن نشعاه  

ا  .(1)أو امهت وملاعيهت وكوالهت م  ا، ونشك الما  الك  فيع هكلن أ ض 
م سى حٌّا     السا  عشها  في   ط...«...  قار السشيسي في لياوع ل     

الا  ة وهل هكلن المسلمين والكقال في هكه األعيا   للسا  هافة  الاشهة   ، فيع   وا  
ونقسيش هكه الاشهة في المياه الإلي نوش  في األوك ة واألوهال ال ظا  هويحلا و يحلا  
وفشا  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 

ا ومشاكهت من لقظة الاشهة لين السا  لياا أصب ا  احة والمساوا  من حي  الإلتشد فيه
 .(2) لين السا  في االوإلقاي ال أوع مملل: لهت فالما  في هكه األوك ة ليس  ملن ألحٌّ 

وفي هكا نحقيق للإلسمية االجإلماعية واالقإلصدداك ةس لهكا م ظت األحاكا  في      
السدددسة السحل ة الادددش قة نشهل على قضدددية نحقيق ال ٌّالة والمسددداوا  ونلز   الملالك المائية  
لومي  قتاعا  الموإلم ، وال  حق للمسددددددلت أا  سدددددديتش على المياه الإلي هي زائٌّ  عن  

 

 (. 125بيد القاسم بن سالم  كتا  األموال)أبو ع - 1

 (.23/290السرخسي  المبسوط) - 2
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اا حق االوإلقاي  المياه ولكسع ال   تيع حقا فشك ا  متلقا ،  حاجإلع، وا  د     تي ا وسد
 وال  ولز اوقشاك فئة م يسة  االوإلقاي  المياه واحإلكالها وعٌّ  نلز  ها   ٌّالة.

وما أكاش الحشوب الإلي حصدددددلال  سدددددحب الصدددددشاي على الما  من كاحس والنحشا  
 لى الهٌّ  السحل  في   لى المسا هكا، وال نحب هكه االمدددتشا ا  واله فا   ال  ال لك 

   نلز   الما .
 

 المطلب الثاني: النهي عن منع فض  الما .
صدددددددددلى    -لإلحقيق المصدددددددددلحة ال امة لإللز   الاشو  المائية وعٌّ  احإلكالها وهى السحي  

"ّل  ْقاْر    -صدددلى   عليع و دددلت-عن مس  فضدددب الما ، فقار ل دددلر     -عليع و دددلت
ُ "ُيْمن ُع ف ْضُ   اْلم اِ  ِلُيْمن ع  ِبِه اْلك أل 

 (1). 

 

( 2353أخرجه البخاري كتا  الشر  والمساقاة  با  من قال إ  صاحب الما  أحق بالما  حتى يروى )  -  1

(  ومسلم كتا  البيوع  با  تحريم بيع فض  الما  الذي يُو  بالفالة ويحتاج إليه لرعي الكأل  2354)

(1566.) 
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لْر  أ  ْشْ  لسال عحٌّ الش حمن، ْأا  ْل ددب ْقاْر   -صددلى   عليع و ددلت-ومن لوا ة ْعما
ْقُع ِبْئر    .(1) "ّل  ُيْمن ُع ن 

فيظهش من هكه األحاكا  الإللجيع السحل  في م الوة ماددددددددلة وق  المياه        
 قإلضدددددددي وصدددددددللها لومي  السا ، حي  في حالة وجلك لئش ممللهة وتعاك  نلز  ها  ما  

لقشك فنا عليع أا  مسن السا  ما زاك عن حاجإلع حإلى  مدن أا  سدددددددددددإلقيٌّ مسع اآليشوا  
ممن ال الجٌّ لٌّاهت الما ، وهكا اؤك   لى حما ة الاشو  الللاعية  ا دددددددإلن ر األلامدددددددي  

 . عٌّ  ا مشال  مالن الحئشالللاعية المواول  لمن اإللفش لٌّ ع الما  م  مشاعا  
حق االوإلقاي    -صددددلى   عليع و ددددلت-وألهمية عٌّالة الإللز   ج ب السحي         

 ع مدقلال  للومي ، ومس  احإلكال مصدددداكله، ولنب ال قلنة على من  مس  من  حإلا   ليع  
- صدلى   عليع و دلت -ف ن ألي هش ش  لمدي   عسع قار  قار ل دلر  أ . من السا 

ُه      ا   لََّّ  جََُّّ   كََّّ  ذ ا   أ ِليم : ر  ل ُهْم عََّّ  ِة و ّل  ُيز كِ يِهْم و  امََّّ  ْنُظُر هللُا ِإل ْيِهْم ي ْوم  اْلِ يََّّ  ة  ّل  ي  ثََّّ  "ث ال 
ُج   ب اي ع  ِإم ام ا ّل  ُيب اِيُعُه ِإّلَّ ِلُدْني ا  ف ِإ ْ  ر  ِبيِ   و  ن ع ُه ِمن  اْبِن السَََّّّ ُ  م ا   ِبالطَِّريِق ف م   ف ضََّّْ

ِر"أ ْعط   ْلع ت ُه ب ْعد  اْلع صَََّّّْ ُج   أ ق ام  سَََِّّّ ر  ِخط   و  ا سَََّّّ  ي  و ِإْ  ل ْم ُيْعِطِه ِمْنه  ضَََِّّّ ا ر  ْفْقاْر   اُه ِمْنه 

 

ابن عبد البر: ومعناه ما تبقى في   (  قال2756أخرجه مال   الموطأ  كتا  األقضية  القضا  في المياه )-  1

 (.  13/124البئر من الما  بعد منفعة صاحبها  انظر: التمهيد )
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ْ ْة   هأ اآلا .  بت  ْقْشْأ ْهكأ ْقعب ْلجبب   ٌّ يالب لأْها ْهْكا ْوْهْكا، ْفصددددددددددْ  َّ  ﴿ ْ  أ ال كأ  اْل  أْلْع ْغياشبهب، ْلْقٌّا أبعاتأ
ِ
إ

يَن يَشْ  ِ ْم ثََمنًا قَِلُ إَّلَّ وَ  ِبَعاِْد هللِا َوَفيَْماِِنِ  .(1)( 77) ر عمشاا ﴾َُتُ
إْلأاْاْا ْألأي الس حأي         ةب ْعنا أليها قالال   ا ددددا   -صددددلى   عليع و ددددلت -وعن لبْهياسددددْ

عأ، ْفْوْ ْب  بْقحلأبب ْوْ لاإْللأ ب،  بت  ْقاْر  ْ ا ْل ددب  يا ب ال كأ  اْل  ْفٌّْْيْب ْلياْسعب ْوْنياْن ْقمأيصددأ لْر  أ، ْما الادد 
ب  ْمسا بعب؟ ْقاْر     .(2) اْلم ا ُ ْ حأ

فهكه األحاكا  نحين أهمية الإلاددددددددالهية ونسهى عن مس  فضددددددددب الما  الك  اؤ ش   
 .على الللاعة وغيشها مما  دلا لع نأ يش  ي  على الموإلم  أو اهٌّك الإلسمية المسإلٌّامة

 تقسيم المياه في السقي والزراعة: المطلب الثالث: تنظيم 
حشصا  على ال ٌّالة االجإلماعية ووحك الهصلمة ونلز   الملالك المائية حسب     

صلى   عليع - الحاجة وعٌّ  هٌّلها ونضي ها أو  لحاد الضشل  الللاعة وم  السحي  
ْنياش لمي    -و لت ْوْ  لانأ الل   عسع، ْأو عب   لية نقسيت الما  لين السقي والللاعة، ف ن عبشا

ْب، ْفْقاْر  قأي لأْها الس ها ْن الْحش  أ ْ سا ْشا م مأ ْنياْش فأي عأ ْن اأْلواْصالأ ْياْصْت الل  ْ عب ْأا  ْلجب   مأ ْحٌّ 
أ   لرب ّللا  ْعُروِف  ُثمَّ أ ْرِسْ  ِإل ى     -صلى   عليع و لت-ْل ب ِباْلم  ْيُر  ف أ م ر ُه  ُزُ  »اْسِق ي ا 

 

(  ومسلم  كتا  2358أخرجه البخاري  كتا  الشر  والمساقاة  با  إثم من منع ابن السبي  من الما  )  -  1

 (. 108بالحلف)اإليما   با  بيا  غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 

(  والنسائي  كتا  الزينة  با  لبس القميص  1669أخرجه أبو داود كتا  الزكاة  با  ما ّل يَوز منعه )  -  2

(8  /425( )9591.) 
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» اِرك  أ  فْ   ج  لرأ ّللا  عب ْل ب ْا ْوجا ْفإْلْلل  صلى   عليع -ْقاْر اأْلواْصالأ    ْأاا ْهاْا الاْن ْعم إلأْن، 
ُه«،  بت  ْقاْر   -و لت قَّ ْدِر  و اْست ْوع ى ل ُه ح   َ ْفْقاْر   »اْسِق  ُثمَّ اْحِبْس  ي ْرِجع  الم اُ  ِإل ى ال

هأ اآلْ ةْ  أ  أا  ْهكأ ْنياشب    ْ ّللا  ُوَك ِفَُا ََشََر بَََْْنُمْ ﴿أبوالأْلالا فأي ْالأْن   الل  َِِّ  ََل يُْؤِموُوَ  َحَّتَّ ُُيَّكِِّ  ﴾ فََ  َوَرب
 (1) [  65]السسا   

حشا هت ادكهشوا  أا لج   من قش شأ هداا لدع  مْ  هب وعن   لودْة لن ألي مدالدن أودع  ددددددددددددددْ
ْت  لى ل ددددلرأ     ت  في لسي قش ظة، فهاصددددْ ها ولم   -صددددلى   عليع و ددددلت- ددددْ في مهلب

ى ليسهت ل دلرب      يبأ الك   قإلسدملا ماْ ه، فْقضدْ أا الماْ   -صدلى   عليع و دلت-السد 
 .(2) وأسب األعلى على األ قب  لى الك حين ال ْ ح

وفي هكان الحٌّااين  ظهش أهمية مس  الهصدددلمة لإلسظيت الإللز   هب حسدددب حاجإلع،  
 فيسإلهٌّ  الما  للسقي والللاعة، والصساعة وهب األملل.

المإلإلو  لحشهة ا وسداا مسك لٌّ  الهليقة وحإلى اآلا، الحي أا الملالك المائية هاوال ف
ف   ولز مس ها عن أحٌّ من السا  أو    االلإلقا  والإلوم ،ومازالال و ددددددددددددإلظب هي وقتة  

، من حيد  هلوهدا  السدا س لمدا لهدا من أهميدة قصددددددددددددددلت في حيدا   نلل اهدا أو ال حد  لهدا
ا من مصدددددداكل ا ددددددإلمشال الحيا ، ومن حي    أ شها في جمي  المواال   مصددددددٌّل ا أ ددددددا دددددد 

 

 (. 2362صحين الوهال  ، هإلاب المساقا ،  اب عشب األعلى  لى الك حين )  -1

 (، والحٌّا    ساكه حسن. 3638أيشجع ألل كاوك، أللاب من القضا  ) -2
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فقٌّ واددأ   لسظافة ...  ، ماب الللاعة، والصددساعة، والاشو  الحيلاوية، والاددشب، واالمهإللقة
مشنوتة    -ن الى-الحيا  على األلض مسك لٌّ  الهليقة، و ددددددددددإلوقى  لى أا  أني أمش   

 دالمدا ، فهل الس مدة المهدٌّا  من الهدالق ال ظيت،  لى مهللقداندع هي نسددددددددددددددإلمش في القيش  
 . (1) لى ما عا    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 67انظر: محمود محمد حبيب  محروس الشرقاوى  اإلسالم والحفاظ على البيئة) -2
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 الخاتمة 
الحمٌّ هلل لب ال المين وصددددددددددددلى   على عحٌّه ومصددددددددددددتقاه محمٌّ لن عحٌّ  ، 

 وعلى  لع وصحوع ومن وااله .... ون ٌّ 
ولك أا وادددددددددديش  لى أهت السإلائب الإلي اوإلهيال  ليها في  عٌّاك هكا الوح  وهي هما 

 الي 
الحيئة  نحقيق الإلسمية المسإلٌّامة  حقي الاشو  المائية الإلي ن إلحش أهت عساصش   -1

والإلي لٌّولها نشنو   الإلسمية النواط ا و يق ا  اعإلوالها المهلوا التحي ي للملالك  
 الإلي نحسى عليها الإلسمية. 

حشش ا     على حقي الاشو  المائية ونحقيق ا إلٌّامإلها  دب الل ائب   -2
والسحب المإلاحة،  مس  ا  شاف والإلحكاش، وحمااإلها من الإلللط، ووم   

 ة. الإلحصيسا  ا  ماوي
أا ا     قٌّ   لؤ ة لائٌّ  لحما ة الاشو  المائية، وحسن  كالنها،  ما  حقق   -3

وهشا   اآل ال  والمإلوٌّك   حقش  المسا وة  الحٌّائب  أوجٌّ  حي   ا إلٌّامإلها، 
لإل ٌّك  ال زمة  القلاعٌّ  ووم   السٌّوك  ونسا   الوحش،  ما   ونحلية  األوهال، 

 ا إلهٌّا  الما   حسب الحاجة.
فائٌّنها   ا  المسا وة الإلي نحقي الاشو  المائية ونو ب  أوجٌّ القلاعٌّ والإلاش  -4

وعٌّ     ل مل  الإلاالهية  قلاعٌّ  للم   الحيا س  مواال   جمي   في  السا  
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االحإلكال، ومس  فضب الما ، وتعاك  نلز  ع  حي  اٌّيب في السقي والللاعة 
 والصساعة وغيشها. 

لشئيسددددددية  والإلحكاش هل الٌّعامة ا فحما ة الما  وحقظع من الإلللط وا  دددددددشا -5
 لحما ة الحيئة ونحقيق الإلسمية المسإلٌّامة. 

نحقيل السا  على حقش اآل ال وعق األوهال و قيا الما  لٌّيللها في  اب   -6
 الصٌّقا  الوال ة. 

 التوصيات 
نلو ٌّه   طش ق  عن  المائية  الاشو   المسلت  أهمية  ا وساا  لٌّت  اللعي  نسمية 

الإلللط  من  لحمااإلها  ال زمة  والحٌّائب  كوله    الإلٌّاليش  والضياي  ما  حقق  وا  شاف 
 المتللب لإلحقيق الإلسمية المسإلٌّامة.

الحٌّائب        ووم   المائية  الاشو   لحما ة  ال زمة  والإلاش  ا   القلاوين   ن 
المسإلهٌّ    الما   وم الوة  الما ،  ونحلية  السٌّوك،  لسا   ي ر  من  لٌّ ملمإلها  المسا وة 

 والصساعة ونهكا وحقق الإلسمية المسإلٌّامة.  الل ائب الحٌّااة  عاك  ا إلهٌّامع  الللاعة 
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 المراجع
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والحيئة، علي لامي ألل زل ق، مدة المدشمة،  لا تة ال الت ا   مي،  وساا  ا -3

1996 .  
الحٌّل المسيش في نهش ب األحاكا  واأل ال اللاق ة في الاشح الكحيش، الن الملقن  شا    -4

هد(، نحقيق  804الٌّان ألل حق  عمش لن علي لن أحمٌّ الااف ي المصش  )    
- الش اض   - ال الهوش  للساش والإللز    مصتقى ألل الغي  وعحٌّ   لن  ليماا، ك 

 .  2004- هد 1425، 1الس لك ة، ف 
محمٌّ التاهش لن محمٌّ لن محمٌّ التاهش لن عاعلل الإللوسي    ،الإلحش ش والإلسل ش -5

 .هد  1984، الٌّال الإللوسية للساش، هد(1393    )
نقسيش القش ا ال ظيت، الن هايش،   ماعيب لن عمش لن هايش القشعي الوصش   ت   -6
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المياه   -8 أزمة  ا وساوية  الإلسمية  ا ومائي،    ال المية،نقش ش  المإلحٌّ   األمت  لشوامب 
2006 ، PNUD.   
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  . 1983-هد  1403، 1لحساا،ف–الكإلب ال لمية ليشو  

الإللهي  الححيش في نهش ب أحاكا  الشاف ي الكحيش، ألل القضب أحمٌّ لن علي   -10
، 1هد(، كال الكإلب ال لمية، ف852ق وي )  لن محمٌّ لن أحمٌّ لن حوش ال س

  .1989هد. 1419
السحل ة،  الإلسمية -11 السسة  نأصيلية،   المسإلٌّامة في  الهشماا  كلا ة   ،  دش عحٌّ   

 .  2018، جام ة  ر الحيال، األلكا ،ل الة ماجسإليش
ل ،    الكحيش  الوام  -12   سن الإلشمك  ، الإلشمك ، ألل عيسى محمٌّ لن عيسى لن ْ لا

ليشو ،   – اال علاك م شوف، ك ف  كال النشب ا   مي    حقيقن  هد(،٢٧٩)    
١٩٩٨    

  - صلى   عليع و لت- الوام  المسسٌّ الصحين المهإلصش من أملل ل لر     -13
محمٌّ   نحقيق صحين الوهال  ، الوهال ، ألل عحٌّ  محمٌّ لن   ماعيب الو قي، 

 هد. ١٤٢٢  كال طلد السوا ،  1زهيش لن واصش الساصش، ف 
الولز ة زا -14 ميت  الن  القواك،  الم اك في هٌّ  ييش  األلوائلف  ع يب    نحقيق  –ك 

  . 1985 –هد 1405التو ة الاامسة،  سة  –الش الة  مؤ سة
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إلاوي )    -15 سا وأ حقيق  هد(،ن٢٧٥ سن ألي كاوك،  ليماا لن األع   األزك  السلأ
 ليشو ، المدإلوة ال صش ة، ك  .  –محمٌّ محيي الٌّان عحٌّ الحميٌّ، ك ف  صيٌّا 

مولس كائش  الم الف   هد(،٤٥٨السسن الكحشت، أحمٌّ لن الحسين الحيهقي ، )     -16
 هد   1355   1،1352الهسٌّ، ف – ال ماوية  حيٌّل   اك الٌّهن 

نحقيق    أحمٌّ،صحين الن حواا، نشنيب الن للواا، الوسإلي، محمٌّ لن حواا لن   -17
  . 1993هد، 1414ع يب األلوؤوف، مؤ سة الش الة، ليشو  

صحين الن يل مة، محمٌّ لن   حاد لن يل مة لن المنيش  السيساللل  )    -18
 ليشو  )ك ف(.   –هد(د نحقق  ك. محمٌّ مصتقى األعظمي، المدإلب ا   مي  311

فإلن الوال  عشح صحين الوهال ، ال سق وي، ألل القضب أحمٌّ لن علي لن   -19
ه(، نحقيق محب الٌّان الهتيب، ك ف  ليشو ، كال الم شفة ،  852وش )  ح

١٣٧٩ .  
ز ن الٌّان عحٌّ الشحمن لن أحمٌّ لن لجب  ،  فإلن الوال  عشح صحين الوهال   -20

محملك   قيق ، نح هد(795     لن الحسن، الْس مي، الونٌّاك ،  ت الٌّماقي، الحسحلي )
التو ة   ،  السحل ة  المٌّاسة-أل ش ة  مدإلوة النشنا  اولفاقع،    لن عقواا لن عحٌّ المقصلك 

 .   1996األولى
فإلنب الحياا في مقاصٌّ القش ا، ألل التيب محمٌّ صٌّاق ياا الوهال  القأس لجي   -21

ْليشو ،   –هد(، مشاج ة ْعحٌّ   األوْصال ، الْمكإلوة ال صش  ة، ْصيٌّْا  1307)    
  .  1992  -هد 1412
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عحٌّ   -22 لن  محمٌّ  لن  علي  لن  محمٌّ  القٌّاش،  اليمسي  فإلن  الالهاوي   
  1414  -1كماق، ليشو ، ف  -هد(، كال الن هايش، كال الكلت التيب  1250)  
 هد.

الإلللط، محمٌّ زلماا،  ح  مقٌّ  في  -23 الققع ا   مي وكوله في حب مادلة 
الاش  ة   هلية  الك  عقٌّ في  وال مشاا  والحيئة  االجإلهاك في قضا ا الصحة  مؤنمش 

  .  2003 وام ة اليشمل:  األلكا  
لل محمٌّ محملك لن أحمٌّ لن مل ى لن  ، أ عمٌّ  القال  عشح صحين الوهال   -24

كال  حيا  الإلشاط ال شني ،  هد(855    أحمٌّ لن حسين الحسقى لٌّل الٌّان ال يسى )
 )ك (. ليشو   –

كإلاب األملار، ألل عبحيٌّ القا ت لن   ل  لن عحٌّ   الهشو  الونٌّاك  )     -25
 ليشو  )ك ف(. –القكش. هد(، يليب محمٌّ هشا ، كال 224

لساا ال شب الن مسظلل، محمٌّ لن مدش  لن على، ألل القضب، جمار الٌّان   -26
 ه.  1414، ليشو ، كال صاكل 3هد(، ف 711األوصال  )   

الما ،  الكهب األزلد  في اللطن ال شني، محمٌّ يالٌّ اللواو ، مصش  موملعة  -27
  . 2004السيب ال شنية للتواعة والساش، 

الإلللط   -28 فمواكئ  والإللز  ،  للساش  األهلية  الإلميمي،  مهٌّ   هامب  ، 1الحيئي، 
2004 .  



400 

 

ألل الحسن ولل الٌّان علي لن ألي  دش لن  ليماا  ،  موم  اللوائٌّ ومسو  القلائٌّ  -29
  1994،  مدإلوة القٌّ ي، القاهش ،  حسا  الٌّان القٌّ ي  ، نحقيقهد(807    الهيامي )

 . 
الحيئة، محمٌّ فالود المساو ، كال الوام ة  المسؤولية المٌّوية الساعئة عن نللط   -30

  . 2008الوٌّاٌّ ، )ك ف(
مهإلصش نقسيش الن هايش، محمٌّ على الصاللوي، كال القش ا الكش ت، ليشو   -31

  .1981التو ة، السا  ة  سة  
ألل  ليماا حمٌّ لن محمٌّ لن  لشاهيت لن  ،  عشح  سن ألي كاوك م الت السسن،   -32

 .   1932 1ف، حلب  –لمية  المتو ة ال  ،الهتاب الوسإلي الهتالي
م وت مقاايس اللنة، الن فال ، أحمٌّ لن فال  لن زهش ا  القلو سي الشاز ،  -33

  - هد  1399  عحٌّ الس   محمٌّ هالوا، كال القكش،    هد(،  395ألل الحسين )    
1979 .  

هد(، ٣٦٠الم وت الكحيش،  ليماا لن أحمٌّ اللهمي الاامي التحشاوي ، )     -34
 ، القاهش ، مدإلوة الن نيمية ، ك  .3ل الساش، فحمٌّ  السلقي، كاحقيق ن
المسإلٌّل: على الصحيحين، الحاكت  ألل عحٌّ   محمٌّ لن عحٌّ   السيساللل    -35

هد(، نحقيق مصتقى عحٌّ القاكل عتا، كال الكإلب ال لمية، ليشو ، التو ة 405)
 هد. 1411األولى، 
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لوؤوف، ليشو ، هد(، نحقيق ع يب األ241المسسٌّ، أحمٌّ لن حسحب الايواوي ) -36
 هد. 1413مؤ سة الش الة، التو ة األولى

صلى   - المسسٌّ الصحين المهإلصش لسقب ال ٌّر عن ال ٌّر  لى ل لر     -37
و لت  القايش   -عليع  الحسن  ألل  الحوا   لن  مسلت  السيساللل ،  مسلت(  ،)صحين 

 محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي، ك   ف.  هد(، نحقيق261)   
ال -38 المسيش في غش ب  القيلمي  المصواح  الكحيش، أحمٌّ لن محمٌّ لن علي  اشح 

 ليشو  )ك. ف. (.  –هد(، المدإلوة ال لمية  770الحمل ، ألل القوا  )  
ا   مي   -39 المدإلب  الصس اوي،  لن هما   الشزاد  عحٌّ  الشزاد،    - مصسف عحٌّ 

 هد .1403  2،1390لحساا، ف –ليشو  
 وي، كال ال اصمة،  المتالب ال الية للوائٌّ المساويٌّ الاماوية، الن حوش ال سق  -40

  . 2000  -هد 1420التو ة  األولى ، الس لك ة –الش اض  -
المسها  عشح صحين مسلت لن الحوا ، السلو ، ألل زهش ا محيي الٌّان  حيى   -41

 . 1392، 2ليشو ، ف –هد(، كال  حيا  الإلشاط ال شني  676لن عشف )   
ش لن  لشاهيت  المقهت لما أعدب من نلهي  هإلاب مسلت، ألل القوا  أحمٌّ لن عم -42

ليشو    – هد(، نحقيق محيي الٌّان كاب، كال الن هايش، كماق    656القشطحي )  
  .  1996 -هد   1417، 1ف

أحمٌّ لما )عضل الموم  ال لمي  ،  م وت مإلن اللنة )مل لعة لنل ة حٌّااة( -43
 . هد 1380، ليشو    –كال مدإلوة الحيا  ، ال شني لٌّماق(
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المقٌّ ي )    لن محمٌّ    عحٌّ    ألل محمٌّ ملفق الٌّانالن قٌّامة،    المنسي، -44
  . 1968- هد 1388هد(، مدإلوة القاهش ، )ك ف(، 620

حقيق  هد(، ن١٧٩ملطأ ا ما  مالن، مالن لن أوس لن مالن األصوحي )    -45
لحساا، كال  حيا  الإلشاط ال شني، ،  –محمٌّ فؤاك عحٌّ الواقي، ك ف  ليشو  

    ١٩٨٥  -هد  ١٤٠٦
السها ة في غش ب الحٌّا  واأل ش، موٌّ الٌّان ألل الس اكا  الموال: لن محمٌّ   -46

الن األ يش )     الولل   الايواوي  لن  اللاوت  606لن محمٌّ  نحقيق  طاهش  هد(، 
  . 1979- هد 1399ومحملك التساحي، المدإلوة ال لمية، ليشو ، 

المإللفى  ويب األوطال، محمٌّ لن علي لن محمٌّ لن عحٌّ   الالهاوي اليمسي ) -47
هد  1413،  1هد(، نحقيق عصا  الٌّان الصوا تي، كال الحٌّا ، مصش، ف1250

- 1993 .  
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