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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
  

 وحكمه في الذريعة اإلسالمية ماهية التطرف
 اعجاد

 أ.د. اياد طه سرحان 
 أ. عبجالجبار عبجالواحج صالح

 المقــــجمـة
عمضشا بالكتاب السبضؽ، وأكخمشا بشؾر  الحسج هلل الحي أوضح لشا معالؼ الجيؽ، ومؽ  

العمؼ السبجد لغمسات الجيالة، وأنقحنا بالؾحي مؽ الدقؾط في درك الزاللة، وأنعؼ عمضشا 
لمعباد وداللة، فذخع لشا مؽ األحكام،  ا  زكى الرالة والتدميؼ إرشادأرسال الخسل عمضيؼ إب

 قخرت بو مرالح الخمقا حكسا  تنيوفرل لشا مؽ الحالل والحخام، ما جعمو عمى الج
حدؽ بو أحدؽ ؼيو التقجيخ، و أمؾر ما بو قؾاعج الحق، ووكل الى والة األ ثبتت، و واألنام

قام الحجة أوضح بيجيو سبضل الدعادة لمسفمحضؽ، و أالتجبضخ، فأبان الظخيق لمدالكضؽ، و 
 عمى الشاس أجسعضؽ. 

لو الحسج بعجد عان، وأبرخ و أ فمو الحسج عمى ما قجر ودبخ، ولو الحسج بكل ما 
 كل مخمؾق حسج وشكخ. 

عبجه ورسؾلو الحي  وحجه ال شخيػ لو واشيج أن دمحما   ،واشيج أن ال إلو إال هللا
خ ونحيخ، رافع ضاليجايات، فكان خضخ بذ بأكسالألحكامؾأقؾمات قأرسل الى جسيع السخمؾ 

 . األخالقؾأيدخاألعسالخضخ  الى ، الجاعياإلصخواألغالل
 أىسية مؾضؾع البحث: 

 : عجٍة  بالغة مؽ نؾاحتيالن ليحا السؾضؾع أىسضإ
يتعمق بعقضجة السدمسضؽ، وتشقضتيا مؽ شؾائب االنحخاف، والتظخف،  إنسؾضؾعو .1

 سالم برمة. لإل تالتي تذؾه الجيؽ االسالمي، والتي ال تس
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 أوجفي  ،كان والزال التظخففي زمؽٍ  أصبح بحث ىحا السؾضؾع ضخورة .2 

 نفديؼ. أفي البالد االسالمية وبضؽ السدمسضؽ  والسيساعغستو 

مشيؼ  ةضؽ ومحاولسسالم التظخف ذريعة لسحاربة االسالم والسدمعجاء اإلأ اتخاذ  .3
لمقزاء عميو سؾاء وجج ذلػ التظخف بالفعل أم ال. في حضؽ يحاول ساسة 

تخ عمى جسيع السجازر التي تحجث في الغخب نتيجة التظخف فيي دالكفخ الت
 صخاع بضؽ االسالم والكفخ.  ذنإ

 .ن التظخف يقف عثخة في طخيق الجعؾة االسالميةإ .4

 دبب اختيار الموضوع: 
 لبحث ؼيو وذلػ لعجة أسباب مشيا: انغخا  ألىسية السؾضؾع فقج عدمت 

 في مؾضؾع ذي فائجة لإلسالم والسدمسضؽ.  شارغبت .1
عغسيا فتشة التظخف أ لمكتابة في ىحا السؾضؾع كان زمؽ فتؽ و  شان زمؽ اختياريإ .2

زمات، وتحيط بيا الذجائج والشكبات، وتشدل بيا الباليا مة األحضث تذتج باأل
ىا مؽ كل مكان، وىاجسؾىا في عقخ دارىا، فمعمي ؤ عجاأ والكخبات، ويتخبص بيا 

 ياكؼ مشيا.إعاذنا هللا و أ بعض ما يخخج السدمسضؽ مؽ ىحه الفتشة.  اقجم

 خطة البحث: 
في الذخيعة  وحكمهماـية التظخفىحا البحث الستؾاضع )في  تشالقج كانت خظت

 : عمى الشحؾ أألتيفي تختضبيا وتقديسيا،  نااجتيجأن . بعج (اإلسالمية
 مقجمة.  -

 . ومبحثان -

 . ل الوها البحثاشتممت عمى أهم النتائج التي توص وخاتمة -

ليحا السؾضؾع، وخظة  نا، ودوافع اختيار ة البحثىسيأ فضيا:  اأما السقجمة: فقج بضش
 .ومشيج البحث البحث ،
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 التظخف لغة واصظالحا .  عخفتأما المبحث األول: 

 . االلفاظ ذات الرمة بالتظخف وحكسوالمبحث الثاني:

 منكج البحث: 
شيج نيجا  عمسيا  خالرا  غضخ مذؾب بغخض، نفي أن  ناقرارى جيج شالقج بحل 

جرس كل جدئية مؽ جدئيات البحث غضخ نأن  شامؽ ىؾى أو تعرب لخأي، بل حخص
 .تحسذ ليانخ لو، أو فكخة رشتنصادرة عؽ رأي 

أما في تحخيخ وصياغة ىحا البحث ؼيسكؽ إجسال جؾانب السشيج في الشقاط 
 اآلتية:

قؾم بجراسة ىحه نالى جسع الشرؾص الستعمقة بالتظخف مؽ الكتاب والدشة، ثؼ  .1
ح الحجيث بحضث و فدضخ، وشخ بكتب الت ضؽتحمضمية، مدتعضش ة  الشرؾصجراس

 دتخمص مؽ ىحه الجراسة تقخيخ التظخف وحؿيقتو. ن
عمى كتب  ناتسجععمى كتب الدضخة والتاريخ بذأن التظخف. وكحلػ ا  نالقج اعتسج .2

حكام الذخعية التي يتعارض معيا التظخف، وال إللالفقو وأصؾلو وذلػ تخخيجا  
خالق مؽ اىتسام التخبية واأل خالق وذلػ لسا لعمساءيخفى دور كتب التخبية واأل

 ندانية وما يؤثخ فضيا مؽ العؾامل. بجراسة الشفذ اإل

 . اآلراءواألقؾااللى أصحابياعمى عدو شحخيراكش .3

متدم الحياد في ىحه الجراسة , خذية الؾقؾع في ىؾى الشفذ , نأن  شاوبعج فقج حاول
أحيانا ومضؾل نفدية والتعرب دون دلضل أو حجة , ؼيجشح البحث إلى انظباعات ذوؾية 

 أحيانا أخخى .
جعي انو خال مؽ العثخات نبالسؾضؾع مؽ جسيع جؾانبو , وال  ا أحظشادعؼ أنشنوال 

في البحث لمؾصؾل  تشاطاقتشاوأفخغ شادرس شا, والعضؾب, وان نتائجو بخيئة مؽ الخمل , لكش
لى , الحي أعان فانو جيجي السقل  والسشة هلل سبحانو وتعا شاالى نتائج عمسية , فإن أصب

 فزي بؾقت .نجخخ جيجا ولؼ نولؼ  شاحدؽ نضت شا, وان لؼ يكؽ كحلػ فحدب
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 .وصحبو أجسعضؽ وصمى هللا عمى سضجنا دمحم وعمى آلو الظضبضؽ الظاىخيؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث األول

 مفكوم التطرف 
 المطلب األول: التطرف لغة:

معشضضؽ حج الذيء، والحخكة في إن الستتبع ليحه الكمسة في المغة يججىا تجور عمى 
 والحي ييسشا ىشا ىؾ السعشى األول، وىؾ حج الذي وحخفو.، (1)بعض األعزاء

ورد في معاجؼ المغو: ان السخاد مشو ىؾ مشتيى الذئ وغايتو ىحا اذا لؼ يتداو  فقج
الحجان، ؼيرمح كل واحج مشيسا ان يكؾن مبتجأ ومشتيى كحجي الخيط. ولحلػ يقال 

 تظخفت الذسذ أي دنت لمغخوب قال الذاعخ:
 . (2)دنا وقخن الذسذ قج تظخفا

                                                           

 –ألبي الحدضؽ احسج بؽ فارس بؽ زكخيا تحقضق : عبج الدالم دمحم ىارون معجؼ مقاييذ المغة،  1
 (.3/447مادة)طخف(.  ) دار الفكخ ،

تاج  العخوس مؽ جؾاىخ القامؾس لألمام : محب الجيؽ ابؽ أبي ؾبض الدضج دمحم مختزى 2
 (981-6/979) (،طخف)مادة الدبضجي الحشفي . دار الفكخ  يالحدضشي الؾ اسظ
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
انو بالظخد يتؾصل الى غاية الذيء  ومعمؾم (2)(ه: )اعخض طخفو: اذا طخد(1)وقال شسخ 

ومثمو "تظخفت  ةى "طخفت الشاقخعومشتياه، كسا يقال أيزا الشاقة اذا رعت أطخاف الس
خف "ومشتيى ة تظوىحا ىؾ مقتزى كالم الفضخوزاباديحضث في بيان معشى كمس (3)ةالشاق

 (6)أنو الظخف محخكو (5)قال في تاج العخوس ومقتزى سياق ابؽ سضجه (4)كل شئ"
 (7)الجانب" ةأومشتياه أو الشاحي يءوفي معجؼ الؾسيط "الظخف مؽ كل ش

 .(8)األجدامؾاألوقاتقال الخاغب: طخف الذيء جانبو، ويدتعسل في 
وعميو فالتظخف تفعل مؽ الظخف تظخف يتظخف فيؾ متظخف آت الظخف ومشو قؾليؼ 

أم مظمق  يءالذلمذسذ: اذا دنت لمغخوب تظخفت، وسؾاء أقمشا بأن الظخف ىؾ مشتيى 

                                                           

حسجوية اليخوي بؽ عسخو: لغؾي اديب مؽ خخاسان واخح مؽ عمسائيا تؾفي عام  ىؾ شسخ بؽ 1
( 99/574)دار السدتذخقضؽ . بضخوت . لبشان ىـ. يشغخ: معجؼ االدباء، ياقؾت الحسؾي.  555

 ، 2002- 15لبشان ( ط/  –دار العمؼ لمساليؽ ) بضخوت  –يخضخ الجيؽ الدر كمواالعالم 
(3/975.) 

ىـ تحقضق دمحم عمي الشجار . 370 -ىـ 282ألبي مشرؾر دمحم بؽ احسج االزىخي تيحيب المغة،  2
 (93/354)،مادة طخف  مكتبة الخانجي ،

بضخوت )  –لمذيخ مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب الفضخوز آبادي . دار الفكخ القامؾس السحيط،  3
 (.3/968مادة طخف. ) م ( ،1983 -ىـ 1403

 (3/167قامؾس السحيط مادة طخف )ال4

عمي بؽ أسساعضل وقضل أبؽ احسج السعخوف بأبؽ سضجة أبؾ الحدؽ: إمام في المغة وادبيا ولج   5
ىـ. يشغخ معجؼ االدباء 458بسخسيو مؽ بالد االنجلذ لو مؤلفات عجه اشيخىا السخرص تؾفي عام 

 (.4/263( وأالعالم)12/231)

 (6/181مادة طخف. ) :الدبضجي 6

 (6/176مادة طخف. )الدبضجي: 7

في غخيب القخآن ألبي القاسؼ الحدضؽ بؽ دمحم السعخوف بالخاغب  السفخدات ,خاغب االصفيانيال8
مادة  : لبشان ، –ىـ ( ، تحقضق : دمحم سضج كيالني ، دار السعخفة بضخوت 502األصفياني ) ت 

 (.315طخف )
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
تجاوز حج أالعتجال وغال يربح لغؾيا تدسضتو بالستظخف. جاء في  مؽن إلحج، فا 

 .(1)العتجال ولؼ يتؾسط"االسعجؼ الؾسيط في معشى تظخف:"تجاوز حج 
فالتظخف في المغة معشاه الؾقؾف في الظخف بعضجا عؽ الؾسط، وأصمو في الحديات 

ثؼ انتقل الى السعشؾيات، كالتظخف في كالتظخف في الؾقؾف أو الجمؾس او السذي. 
 (2)الجيؽ أو الفكخ أو الدمؾك.

 المطلب الثاني: التطرف اصطالحًا.
 :اإلسالميالتطرف في الفكر  الفرع األول:

عؽ مفيؾمو في المغة فيؾ يعشي مجاوزة  اإلسالميلؼ يخخج مفيؾم التظخف في الفكخ 
 الحجود الذخعية.

السبالغة في األمخ، ومجاوزة الحج ؼيو إلى حضد فقج عخفو اإلمام الذاطبي : ))ىؾ 
 . (3)اإلسخاف((

وذكخ ابؽ حجخ في فتح الباري بأنو: ))السبالغة في الذيء والتذجد ؼيو بتجاوز 
 . (4)الحج((

مؾقف مبالغ ؼيو يقفو إندان مؽ قزية عامة أو خاصة ))بأنو:  عبج هللا سمؾموعخفو 
 . (5)بذكل متظخف يتجاوز حجود السألؾف((

                                                           

يؼ مرظفى . احسج حدؽ الديات . حامج عبج  السعجؼ الؾسيط. 1 القادر . دمحم قام بأخخاجو إبخـا
 5/569مادة طخف  عمي الشجار . دار أحياء التخاث العخبي ،

ت  –مظابع الجوحة الحجيثة بال ) ط بضؽ الجحؾد والتظخف  اإلسالميةيؾسف القخضاوي الرحؾة  2
 .53ص ت (،

يؼ بؽ مؾسى بؽ دمحم ألذاطبي ، السكتبة التجارية الكبخى  االعترام، 3  –اإلمام أبي إسحاق إبخـا
 (.9/314) مرخ، 

 – 773لإلمام الحافع احسج بؽ عمي بؽ حجخ العدقالني  فتح الباري بذخح صحيح البخاري، 4
 (.93/344) م ،1989 -ىـ 1410لبشان  –بضخوت  –ىـ . الظبعة األولى ، دار الكتب العمسية 852

، اسط لمشذخ في الحزارة اإلسالمية , د. عبج هللا سمؾم الدامخائي . دار و  الغمؾ والفخق الغالية 5
 95ص
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
تعخيفا تاريخيا فقال: ))ىؾ الغمؾ وتجاوز الحج السعقؾل  فاروق عسخ عخفووقج  

 . (1)والسقبؾل((
دبؾا أمضخ نبضشسا يعخفيؼ الذيخ السفضج بقؾلو: الستظخفؾن الستغاىخون باالسالم: ىؼ الحيؽ 

ية والشبؾة ووصفؾا ليؼ مؽ الفزل  السؤمشضؽ واألئسة مؽ ذريتو عمضيؼ الدالم الى اإللـؾ
حكؼ  كفخا ؼيو الحج وخخجؾا عؽ القرج وىؼ في ضالل و جيؽ والجنيا الى ما تجاوز في ال

فضيؼ أمضخ السؤمشضشعميو الدالم بالكفخ والقتل.والتحخيق بالشار وقزت عمضيؼ األئسة 
 . (2) بالكفخ والخخوج عؽ اإلسالم((

 .(3)الجيؽ اإلسالمي،  محاربةوالتظخف ىؾ أسمؾب مؽ أسالضب 
التظخف:أنو اقخب الى السيمكة والخظخ، وابعج عؽ الحساية واألمان، وفي ىحا ومؽ لؾازم 

 قال الذاعخ:
 كانت هي الوسط المحمي فأكتنفت

 .(4) بها الحوادث، حتى أصبحت طرفا
سؼ التظخف، الحي يعبخ عشو بعجة ألفاظ مشيا اوبشاء عمى ما تقجم فقج أطمق اإلسالمضؾن 

ة واالجتساعية حاول يمؽ األفكار الجيشية والدياس ةالغمؾ والتشظع والتذجد عمى مجسؾع
ف الجيؽ عؽ يحخ تالستظخفؾن مؽ خالليا، ومؽ خالل االنزؾاء تحت لؾاء اإلسالم 

 5)تسضضد بضشيسا. أول رمبادئو وأصؾلو، والشضل مؽ سمظتو، وىجميا معا دونسا ف
 :التطرف في الفكر المعاصرالفرع الثاني :

                                                           

 .27، صالسخجع الدابق1

ىـ 1371) دمحم بؽ الشعسان ( الظبعة الثانية , مظبعة رضائي ) شخح عقائج الرجوق، الذيخ السفضج 2
 .63ص (،

 .73الغمؾ والفخق الغالية، عبج هللا سمؾم: ص 3

 .24البضت لمظائي، وقج أوردة يؾسف القخضاوي في الرحؾة اإلسالمية، ص 4

التظخف الجيشي , بحث الشجوة الفكخية الثالثة التي أقامتيا كميو الذخيعة بجامعة  التظخف الجيشي، 5
 .55صم, د. رشجي دمحم عميان , اصجار مجمة الخسالة اإلسالمية ،1986/  3/  31بغجاد في 
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
التي يعاني مشيا العالؼ اإلسالمي الضؾم، امتجادات ن عاىخة التظخف السعاصخ، إ 

تاريخية، وعيؾرات متعجدة، وكميا تسضدت في بجاياتيا بالتدمت الفكخي، والتذجد الجيشي، 
ثؼ واصمت مدضختيا مؽ خالل اتخاذ أنرارىا مؾاقف ديشية وسياسية واجتساعية تجاوزت 

اتو، وقج أسفخت تمػ السؾاقف ياتيا الحجود التي رسسيا السجتسع، وأقختيا مؤسدافي مج
عؽ مغاىخ عجائية مؽ السجتسع ومؤسداتو تسثمت في اعتدالو ومقاطعتو، ومؽ ثؼ الحكؼ 
بانحخافو، وكفخه وأخضخا بإعالن الحخب عميو، والعسل عمى ىجمو وتخخيب مؤسداتو، 

 وإسقاط حكؾمتو.
يتبضؽ لشا مسا سبق أن مفيؾم التظخف السعاصخ ال يخخج عؽ كؾنو مجاوزة االعتجال في 
الفكخ والدمؾك، مؽ خالل تبشي افكار ديشية وسياسية يتجاوز مجاىا الحجود التي 
ارتزاىا السجتسع، واتخاذ مؾقف عجائي مشو، ومؽ مؤسداتو، وحكؾمتو، بجعؾى 

 .(1)سع وخخجت عميو حكؾمتونحخف عشو السجتاالحخص عمى اإلسالم الحي 
 التطرف عند العلمانيين:الفرع الثالث :

ن أصحاب ىحا االتجاه يحسمؾن ترؾرا  خاصا  لمتظخف، يسثل اتجاىا مدتقال ، يختمف إ
عؽ ترؾر العمساء والسفكخيؽ السدمسضؽ. يقؾل فخج فؾدة في تفدضخ عاىخة التظخف: 

 .(2)لسذكمة شجيجة الغسؾض والتخمف(())أن ىشاك طخحا  ديشيا شجيج الؾضؾح والقبؾل 
ويقؾل فؤاد زكخيا في بيان مفيؾم التظخف: ))اعتقج اآلن أنشا وصمشا إلى بمؾرة ليحا البعج، 
وأنشا متفقؾن عمى أن ىحا التيار الجيشي القجيؼ قج أخح في الدشؾات األخضخة شكال  سياسيا  

 .(3)واضحا  ومشغسا ((
التيار االسالمي الحي يخمد لو بالتيار االسالمي ويقرج بالتيار الجيشي القجيؼ ىؾ 

 الجيشي.

                                                           

 .52-51ص السخجع الدابق،1

 .34صم .1988،  1القاىخة ، ط –دار مرخ الججيج فخج فؾدة، اإلرىاب  يشغخ2

 .48خج فؾدة، اإلرىاب صيشغخف3
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
واعتبخ دمحم سعضج العذساوي في كتابو )االسالم الدياسي( ان تديذ الجيؽ وتظبضق  

ة ال دخل لو في الدياسة والشغؼ ومعغؼ دديؽ عبا اإلسالمالذخيعة مؽ التظخف وأن 
 .(1) شف والتظخفردوده في ىحا الكتاب عمى ما اسساه تيار تديذ الجيؽ. بالع

ىحه األشياء تعتبخ  الخسؾر والقسار وما شابو ويقؾل فخج فؾده:.إن الجولة التي تحخم
 (2) متظخفة إلدخاليا الجيؽ في الدياسة.

أما الجعؾة الى تظبضق الذخيعة في كل مشاحي الحياة فيؾ السعمؼ الثاني الجال عمى 
السمقاة عمى عاتق العقالنضضؽ في مرخ ن مؽ السيام الخئيدة إالتظخف في مفيؾميؼ: ))

 .(3)والعالؼ العخبي الجعؾة إلى الفرل بضؽ اإلسالم وبضؽ الذخيعة اإلسالمية((
الداحة بالكتب التي تحخم  ءن امتالإلؼ يقف األمخ عشج ىحا الحج بل يقؾل فؤاد زكخيا: ))

الذباب،  الترؾيخ و السؾسيقى وتخؾف الشاس مؽ عحاب القبخ ليذ سببا  لتظخف ىؾالء
دعى الى نبل أنو نتيجة لو، وىؾ ذاتو جدء ال يتجدأ مؽ عاىخة التظخف التي 

 (4)تقمضميا((.
ن العمسانضضؽ يخون أي خخوج عؽ الخط الغخبي الؾافج عمى السجتسعات إو بالجسمة ف

يسفي تعخيف  اإلسالمية. الحي أصبح مألؾفا  ومعتادا  غمؾا  وتظخفا  يقؾل سعج الجيؽ إبخـا
الفكخي والسحىبي أنو: ))في ابدط تعخيفاتو خخوج عؽ القؾاعج واألطخ الفكخية التظخف 

 (5)والجستؾرية والقانؾنية التي يختزضيا السجتسع والتي يدسح في عميا بالخالف والحؾار.

                                                           

في حياة السدمسضؽ السعاصخة . عبج الخحسؽ بؽ معال المؾيحق . مؤسدة الخسالة  الغمؾ في الجيؽ 1
 .964ص لبشان ، –م . بضخوت 1999 -ىـ 1420الظبعة الخامدة  

 .67مجمو فكخ، نجوة التظخف، ص يشغخ2

 .165نفدو ص السخجع3

 .12/6/1988جخيجة األىخام، عجد  خيشغ4

يؼ ص 5  .15مرخ تخاجع نفديا، سعج الجيؽ إبخـا
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
ويقؾل عؽ التظخف الجيشي أنو: ))بسعشى الخخوج عؽ السعتاد أو الستعارف عميو في  

 . (1)أغمبية الشاس((العقضجة والذعؾر و الدمؾك لجى 
وبيحا يتزح السفيؾم العمساني لمتظخف و يتزح أنيؼ أنسا يقرجون بتيار  التظخف 

 . (2) عام. عمى نحؾالتيار اإلسالمي 
سؾن بو كل الجعاة الى اإلسالم، ويؤكج العمسانضؾن روالحؿيقة أنيؼ يعسسؾن التظخف وي

بل التظخف خون فضيا االعتجال و وقؾفيؼ ضج كل ما تظخحو التيارات اإلسالمية التي ال ي
 الجسيع إما غالة ججا أو غالة فقط.

 التطرف عند الغرب:الفرع الرابع :

ستعسل الغخب عجة مرظمحات لمجاللة عمى التظخف أو ىي بجيمة عؽ لفغة التظخف، ا
فاستخجمؾا مرظمح الدمؽية التي يشعت بيا الذاب السدمؼ السثقف الحي يجعؾ الى 
تحكيؼ كتاب هللا وسشة نبيو صمؾات هللا وسالمو عميو ثؼ تظؾر االمخ فراروا 

 .(3)تظخف واالرىابمرظمح ال استخجامالى  األصؾليةإضافةيدتخجمؾن 
و أن مرظمح األصؾلية كان يدتخجم عشج الشرارى مشح القخن التاسع عذخ السيالدي 
لمجاللة عمى العشاصخ الستسدكة بالتعاليؼ الجيشية التقمضجية، واألفكار السدتؾحاة مؽ 

ية عيدى  ضخ ذلػ مؽ غوعحرية ميالده و  الشرؾص اإلنجضمية واالعتقاد بإلـؾ
 .(4)االفكار

ويؤكج بعض الكتاب أن اصظالح )التظخف( السقابل في االستعسال لسرظمح 
عشجما بجأ السدمسؾن يعؾن ذاتضتيؼ  إسخائضلستعسل في استعسل أول ما ا)األصؾلية( 

                                                           

 .السخجع الدابق نفدو1

 .168الغمؾ في الجيؽ ص 2

يؼ  مالحغات إسالمية حؾل نعؾت التظخف واألصؾلية ومؤامخات الغخب، 3 رعج الحيالي ، إبخـا
 .35ص م ،1996الشعسة ، بغجاد ، شخكة الخشداء لمظباعة ، 

تخجسة : عبج الؾاحج سعضج ،  جيسذ بار في العالؼ العخبي ، ريتذارد ىخبخدكيسجان ، األصؾلية، 4
 .3، ص م 1992دار الؾفاء السشرؾر ، الظبعة الثانية / 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
ويعؾدون لإلسالم مرجرا  لمعدة وطخيقا  لمشرخ وىحا ما تؤكجه الجراسات الكثضخة التي  

عمى مدتؾيات مختمفة، ومؽ أمثمة ذلػ ما اعجت ليحا الغخض، والسؤتسخات التي عقجت 
( إذ يقؾل )أن ةكتبو الباحث األلساني )باولذستد( في كتابو: )االسالم قؾة الغج العالسي

فاقيا يجعؾ الى التجسيع آصؾت نحيخ ألوربا وىتاف يجؾب  اإلسالميالعالؼ  ةانتفاض
ويشفض الشؾم  الحي بجأ يرحؾ -اإلسالمي–والتدانج األوربي؛ لسؾاجية ىحا العسالق 

 .(1)مؽ عضشيو.  ىل يدسعو احج؟أال مؽ مجضب؟(
األمخيكان مشيؼ  السيساوكحلػ شاعت ىحه السرظمحات كثضخا  في كتابات السدتذخقضؽ و 

 ما يأتي:حضث ورد عشيؼ 
-الحي كان مشربا  لسخاؾبة إمبخاطؾرية الذخ  األمخيكيةلمسخابخات  ي)أن الجيج الخئيد

ضتجو أساسا لسخاؾبة الجساعات األصؾلية في العالؼ س -يعشي االتحاد الدؾفضتي
 .(2)اإلسالمي، ووضع العخاقضل والعؿبات أماميا(

وقج سبق الحكخ أن الغخبضضؽ يظمقؾن مرظمح )األصؾلية( عمى االتجاىات الجيشية 
الستذجدة في مدائل العقضجة واألخالق والسؤمشة بالعرسة الحخؼية لمكتاب السقجس، سؾاء 

العيج الججيج، بضج أن الغخبضضؽ الضؾم يظمقؾن ىحا السرظمح عمى  مأ العيج القجيؼ
 السدمسضؽ مسؽ يخيجون تحكيؼ شخع هللا في كل شأن مؽ شؤون الحياة.

التسدػ بالكتاب والدشة مرجرا  و ستظخفة:االسالم ديؽ ودولة! الفكار لحا يعجون مؽ األ
 (3)االمتجاد بالدمف الرالح.و لمتذخيع ! 

 :اتيتداعج عمى تحجيج السفيؾم أجسميا ؼيسا ي مؽ الشرؾص التيو 
تحت عشؾان أىجاف األصؾلضضؽ واإلسالمضضؽ: ))يدعى ، يقؾل دانضضل بابضخ -1

ن اإلسالمضؾن في كل قظخ مؽ ىحه األقظار ]يعشي اإلسالمية[ الى تظبضق ؾ األصؾلض
                                                           

يؼ الشعسة، ص 1 ، نقال عؽ باولذستد: 35مالحغات إسالمية حؾل نعؾت التظخف واألصؾلية، إبخـا
 .24االسالم قؾة الغج العالسية، ص

 .36ص لسخجع الدابق ،ا2

 .135التمؾيث الفكخي ص 3
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 بخنامج متحسذ اشتقؾه مؽ فيسيؼ لمذخيعة اإلسالمية وىؼ يخون أن كتابيؼ السقجس 

 .(1)يحتؾي عمى تفاصضل ىحا التظبضق الحي ىؾ مفتاح الدياسة بالشدبة ليؼ((
 لى ثالث فئات:ايقدؼ دانضضل بابضخ السدمسضؽ السعاصخيؽ  -2

 عمسانضضؽ، و إصالحضضؽ، وأصؾلضضؽ .
ىؼ السحاكؾن لمغخب والحيؽ يخون ضخورة االندحاب الكامل لمجيؽ مؽ فالعممانوون:

 الحياة.
الحيؽ يجمجؾن بضؽ الذخيعة والسجنية الغخبية ويفدخون الذخيعة : ىؼ واالصالحوون 

 متظابقة مع طخق الغخب. ةبظخيق
 .(2):ىؼ الحيؽ يخون أن الذخيعة واجبة التظبضق بالكاملواالصولوون 

يسانيؼ بأنو بحخوفو ندل مؽ إيخى بعض الغخبضضؽ أنو نغخا  اللتدام السدمسضؽ بالقخآن و  -3
عشج هللا يؾصفؾن جسيعا)باألصؾلية( أذ يقؾل: ))اإلسالم يسكؽ أن يقال بأنو أصؾلي، 

مؽ كمساتو العخبية،  فالسدمسؾن يؤمشؾن بأن القخآن قج ندل بو الؾحي حخؼيا  لمخسؾل 
 (3)مؽ األخظاء(( هالذػ إلى نقائو وخمؾ  ق وأن القخآن وحي إليي ال يتظخ 

ما سبق مؽ عخض لبعض آراء الخبخاء الغخبضضؽ في شؤون البالد اإلسالمية وفي ضؾء 
والسيتسضؽ بالرحؾة اإلسالمية يسكؽ أن نتبضؽ مفيؾم التظخف أو ما يدسى)باألصؾلية 

 اإلسالمية( بسا أجسمو في السالمح اآلتية:
خة ديشية، ن الغخبضضؽ ييتسؾن بالغاىخة باعتبارىا عاىخة سياسية أكثخ مؽ كؾنيا عاىإأواًل:

 ية الشغخ عشجىؼ ىي مؽ ىحا الجانب، يجل عمى ذلػ:و وزا
ن الجوائخ الدياسية في الغخب ىي األكثخ اىتساما بيحا الذأن ولحلػ فأن معغؼ إ -1

 السؤتسخات التي عقجت حؾل ىحا السؾضؾع في الغخب عقجت عبخ دوائخ سياسية.

                                                           

 .180عبج الخحسؽ المؾيحق الغمؾ في الجيؽ في حياة السدمسضؽ السعاصخة، ص 1

 .180السخجع الدابق ص 2

 7األصؾلية، جيسذ بار، ص 3
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 .(1)في مؾضؾع التظخفنالجانبالدياسي لمتظخفيؾ األكثخ استئثارا بالبحث إ _2 

ن تظبضق الذخيعة، والجعؾة الى ذلػ يعج مؽ أبخز مالمح التظخف عشجىؼ سؾاء إثانيا:
 أكان ذلػ التظبضق في الجانب الدمؾكي لالفخاد أم في الجانب االجتساعي لألمة كميا.

 ن الجعؾة الى عجم فرل الجيؽ عؽ الحياة مؽ التظخف.إثالثا:
 خ القخآن و األلتدام بيا مؽ التظخف.ن األخح الحخفي بأوامإرابعا:

ن مؽ أعيخ أعسال الستظخفضؽ مداولة أعسال العشف .و الغخبضؾن يدؾون في إخامدا:
 ذلػ بضؽ أمخيؽ:

 الجياد ضج الكفار. .1

 العشف واالرىاب غضخ السذخوع، كالخارج عؽ الحكام السدمسضؽ. .2

والشرارى، كسا ن الستظخفضؽ يكفخون غضخىؼ مؽ الشاس فيؼ يكفخون الضيؾد إسادسا:
 يكفخون الشفخ الدائج مؽ السدمسضؽ.

 (2)ن الستظخفضؽ يذاركؾن في األنذظة الجعؾية واالجتساعية في بمجانيؼ.إ سابعا:
ن الغخبضضؽ في مفيؾميؼ لسا يدسؾنو )األصؾلية اإلسالمية( يرجرون عؽ خمؽية سابقة إ

 ،العقل، ويددرى ويحتقخوىي )األصؾلية الشرخانية( التي يؾصف السشتسي ألضيا بسخالفة 
والسداواةبضؽ االسالم والشرخانية في ىحا الذأن خظأ كبضخ جخ الى أخظاء متتابعة ذلػ 
أن رجؾع السدمؼ الى أصل القخآن ليذ عضبا وال خظأ كسا ىؾ في رجؾع الشرخاني الى 

 ػ كسا يأتي:لل اإلنجضل السحخف وذصأ
 عمى ذلػ أدلة كثضخة مشيا. ن القخآن الكخيؼ بحخفو ولفغو مؽ هللا عد وجل دلإ .1

قُلْ لَئِيِ اجْحَوَعَثِ الْإًِْسُ وَالْجِيُّ أ: ؾيام التحجي لالنذ والجؽ عمى االتيان بسثل ىحا القخآن:

عَلَى ؤَىْ ٌَإْجُىا بِوِثْلِ هَزَا الْقُشْآىِ ال ٌَإْجُىىَ بِوِثْلِهِ وَلَىْ كَبىَ بَعْعُهُنْ لِبَعْطٍ ظَهِرياً
هللا عد وجل .بل تحجاىؼ (3)

                                                           

 .8459عبج القادر طاش، التظخف االسالمي وىؼ أم حؿيؿية جخيجة عكاظ عجد يشغخ 1

 .182الغمؾ في الجيؽ، ص 2

 .88سؾرة اإلسخاء، اآلية  3
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
أن يأتؾا بسثل سؾرة واحجة مؽ سؾره وعجد البذخ كميؼ عؽ الؿيام بحلػ مع القجرة  

 .(1)البالغية عشج العخب وتؾفخ دواعي العجاوة عشجىؼ
وَهَب كُنْثَ جَحْلُى هِيْ قَبْلِهِ هِيْ كِحَبةٍ وَال جَخُطُّهُ بٍَِوٍِنِكَ كان أميا  ال يقخأ وال يكتب:  ن الشبي إب: 

اً السْجَبةَ الْوُبْطِلُىىَإِر
. وكؾنو أميا يجل عمى كحب القائمضؽ بأنو تمقى ىحا القخآن مؽ كتب (2)

 األولضؽ.
تثبت أنو لؼ يأخج عؽ احج مؽ أىل الكتاب العارفضؽ بتاريخ الخسل  ن سضخة الشبي إج: 

 مع أمسيؼ.
 

ولؾ كان القخآن مؽ عشجه لؼ  الخسؾل ن في القخآن الكخيؼ أيات ورد فضيا معاتبةإد: 
 .(3)يعاتب نفدو ىحا العتاب

ن في القخآن مؽ أوجو اإلعجاز ما يذيج بأنو ليذ مؽ كالم البذخ، ؼبالغتو ال إىـ: 
بان ندولو، فحجث ما إيا بالغة بذخ وؼيو مؽ االخبار عسا سيحجث في السدتقبل نضتجا

غُلِبَثِ الشُّومُ* فًِ ؤَدًَْى الْإَسْضِ وَهُنْ امل* أخبخ عشو مثل غمبة الخوم عمى الفخس قال تعالى:

 .(4)هِيْ بَعْذِ غَلَبِهِنْ سٍََغْلِبُىىَ* فًِ بِعْعِ سِنِنيَ لِلَّهِ الْإَهْشُ هِيْ قَبْلُ وَهِيْ بَعْذُ

                                                           

 .183الغمؾ في الجيؽ، ص  1

 .48سؾرة العشكبؾت: اآلية  2

، لخشجي عميا ن , ويشغخ اصؾل الجيؽ االسالميمشيا عمى سبضل السثال أوائل سؾرة عبذ. 3
 .585 قحظان الجوري ، مشذؾرات جامعة بغجاد ،

عميان و قحظان الجوري  يشغخ أصؾل الجيؽ اإلسالمي , رشجي.4_1 اآليةسؾرة الخوم:  -4
(341.) 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
وؼيو مؽ اإلعجاز العمسي أمؾر لؼ يكؽ يعمسيا أىل ذلػ الدمان كأحؾال الجشضؽ في بظؽ  

 (  1)بأنو ليذ مؽ كالم البذخ وأنسا ىؾ كالم هللا الحكيؼ الخبضخ أمو مسا يذيج ليحا القخآن

 .و: معجدة حفع القخآن بمفغو وحخفو إذ أنو مشح عيج الشبي 
الى الضؾم عمى حالو لؼ يخخج مشو حخف ولؼ تدقط مشو كمسو ولؾ وقع ذلػ في ندخو 

 ( 2)لعخف ذلػ صبيان الكتاب قبل القخاء والعمساء.
عشج غضخ هللا مع محاولة أعجاء اإلسالم أقامو الجلضل عمى أنو مؽ  ز: عجم ثبؾت أنو مؽ

قؾل البذخ وطؾل الفدحة ليؼ بتكخر الدشضؽ والقخون، وىحا العجد يثبت مع االدلة 
 الدابقة أنو مؽ كالم هللا عد وجل.

بضشسا يختمف االمخ بالشدبة لإلنجضل اذ يعتخف الشرارى أن االنجضل ليذ كالم هللا عد 
بعض  إلىكل إنجضل  ةون بالحخف، ويذيج بحلػ واقع األناجضل بتعجدىا وندبوجل السج

 . (6)، وإنجضل يؾحشا(5)، وإنجضل لؾقا(4)، وإنجضل مخقذ(3)الحؾاريضؽ وىي: إنجضل متى
                                                           

رشضج الذيخمي , مخكد البحؾث  يشغخ الحسل وأحكامو في الفقو االسالمي , د.حضدومو شاكخ -1
 (.48-31) م ،2007 -ه 1428والجراسات االسالمية , العخاق بغجاد 

 (.184-183يشغخ الغمؾ في الجيؽ) -2
دي االصل كان جابي ضخائب لمخومان، متى أحج الحؾاريضؽ االثشي عذخ عشج الشرارى، وىؾ ييؾ  3

تبع عيدى عميو الدالم، ثؼ بعج رفعو انرخف لمتبذضخ في بالد الحبذة ويقال أنو مات ىشاك. يشغخ 
 .42ص ،دار الفكخ العخبي دمحم أبؾ زىخة محاضخات في الشرخانية،

بخحالت مخقذ: احج أتباع عيدى عميو الدالم ولؼ يكؽ مؽ الحؾاريضؽ، ولج في القجس وقام 4
تشرضخية بو إلى أنظاكية  وقبخص ومات باإلسكشجرية، يشغخ: محاضخات في الشرخانية، دمحم ابؾ 

 .46زىخة، ص

احج أتباع السديح وىؾ غضخ ييؾدي ويقال أنو ولج بأنظاكية، رافق بؾلذ في رحالتو ومات  5
 .47بالضؾنان يشغخ: محاضخات في الشرخانية، دمحم أبؾ زىخة، ص

ؾديا تبع عيدى عميو الدالم مشح البجاية وذىب الى غخب تخكيا وألف أنجميو ىشاك كان صيادا يي 5
مع العمؼ أن ىحه التخاجؼ  49ومات فضيا،  يشغخ: محاضخات في الشرخانية، دمحم أبؾ زىخة، ص

 مدتقاة مؽ أقؾال الشرارى أنفديؼ واال فيحه الذخريات يكتشف تاريخيا كثضخ مؽ الغسؾض.
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
مؽ ىحه األناجضل األربعة تبضؽ أنيا ليدت مؽ كالم هللا إذ كل كاتب  ي  وقخاءة واحجة أل 

حتى الخواية  مؽ كتاب األناجضل يتحجث باعتباره راوية ألحجاث وقعت لعيدى 
السدعؾمة لرمبو 

(1). 
الغخبضضؽ  جن استعسال لفع األصؾلية بيحا السعشى السؾجؾد عشإوبشاءا عمى ما سبق ف

 مشيا: غضخ صحيح وذلػ مؽ عجه أوجو
اإلرىاب ويدؾون بضؽ الجياد وبضؽ و يعج الغخبضؾن مؽ ابخز مغاىخ التظخف: العشف  -1

العشف واالرىاب غضخ الذخعضضؽ وىحا غضخ صحيح عمى أطالقو والرحيح مشو أن 
العشف واالرىاب قتل السدمسضؽ أو الحمضضؽ أو السدتأمشضؽ أو السعاىجيؽ بغضخ حق ومؽ 

 (2).مشظمق ديشي مؽ الغمؾ والتظخف
_القؾل بأن تظبضق الذخيعة أو الجعؾة الى ذلػ مؽ التظخف اذ أن الذخيعة اإلسالمية 2

لسحخفة شبو، إذ اجاءت بسا ؼيو خضخ البذخية وإسعادىا، وليذ بضؽ اإلسالم والشرخانية 
بالشاس، وما نذأة  تعشاأ لؾ طبقت الشرخانية السحخفة في الحياة اإلندانية لكان في ذلػ 

ىخوبا مؽ جحيؼ الحياة الشرخانية التي أراد الباباوات ورجال الكشيدة  العمسانية إال
 .(3)تظبيقيا

القؾل بأن الجاعي الى جياد الكفار مؽ الستظخفضؽ، ىحا غضخ صحيح أذ أن الجياد  -3
وَالْوُنَبفِقِنيَ وَاغْلُظْ ٌَب ؤٌَُّهَب النَّبًُِّ جَبهِذِ الْكُفَّبسَ : واجب مؽ الؾاجبات الذخعية يقؾل هللا تعالى

عَلٍَْهِنْ وَهَإْوَاهُنْ جَهَنَّنُ وَبِئْسَ الْوَصِريُ
قَبجِلُىا الَّزٌِيَ ال ٌُؤْهِنُىىَ بِبللَّهِ وَال بِبلٍَْىْمِ الْأخِشِ . ويقؾل تعالى: (4)

                                                           

 .185الغمؾ في الجيؽ، ص 1

 .187الغمؾ في الجيؽ، ص 2

 .71-9ص م 1988القاىخة الظبعة الثالثة  / –دار الذخف  محاىب فكخية معاصخة، دمحم قظب 3

 .73سؾرة التؾبة: اآلية  4
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
يَ الَّزٌِيَ ؤُوجُىا الْكِحَبةَ دَحَّى ٌُعْطُىا الْجِزٌَْةَ عَيْ ٌَذٍ وَال ٌُذَشِّهُىىَ هَب دَشَّمَ اللَّهُ وَسَسُىلُهُ وَال ٌَذٌِنُىىَ دٌِيَ الْذَقِّ هِ 

وَهُنْ صَبغِشُوىَ
(1). 

والجياد اإلسالمي أنسا جعل إليرال نؾر اإلسالم إلى البذخ ولحلػ فإن أىل الجيار 
 السفتؾحة ما لبثؾا في مجة وجضدة أن اصبحؾا عمى رأس الفاتحضؽ لبالد أخخى.

عمى الحكام واإلرىاب فتختمف أحكاميا في اإلسالم بحدب اختالف  أما العشف والخخوج
فيؾ ليذ مؽ التظخف، أما العشف  واجبمؽ وقعت عميو فجياد الكافخ الحخبي 

 واالرىاب ضج السدمؼ أو الحمي أو السدتأمؽ مؽ مشظمق ديشي فيؾ مؽ التظخف.
الحكؼ عمضيا بيحا جعميؼ القزية قزية سياسية والشغخ إلضيا مؽ ىحه الداوية، ثؼ  -4

االعتبار، فيحا خمل كبضخ في فيؼ طبيعة التظخف، واألصل أن التظخف أمخ مشدؾب 
الى الجيؽ، والستظخفؾن في أي ديؽ يحاكسؾن الى الجيؽ الحي يشتدبؾن إليو، ويشغخ ؼيسا 

 .(2)يتؾافق مع أصل الجيؽ وما ىؾ خارج عشو مؽ جية التظخف
ؽ الجيؽ والحياة مؽ التظخف اذ الغخبضؾن يعجون القؾل بأن الجعؾة بعجم الفرل بض -5

مؽ الغمؾ والتظخف  -أو الدياسة عمى وجو الخرؾص-عجم الفرل بضؽ الجيؽ والحياة 
وىحه ثغخة واضحة في مفيؾميؼ وتتسثل الثغخة في رأي بعض الباحثضؽ في تجاىل حؿيقة 

عؽ ىحا السبجأ  اأن اإلسالم ال يفرل بضؽ الجيؽ والدياسة واذا كان السدمسؾن قج تخمؾ 
ن ىحا ىؾ عؾدة قاعجة إسالمية إة طؾيمة ثؼ أفاقؾا، ولؾ عمى صعضج الجعؾة فقط فسجل

 .(3)معخوفة ىي مؽ أصؾل الجيؽ وأساسياتو
 

 

 المبحث  الثاني 
                                                           

 .29سؾرة التؾبة: اآلية  1

 .188الغمؾ في الجيؽ، ص 2

 .29آراء في الرحؾة اإلسالمية، دمحم محسؾد ربيع، ص 3
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 وحكمه أأللفاظ الذررية ذات الصلة بالتطرف 

 أأللفاظ الذررية ذات الصلة بالتطرفالمطلب األول :
لقج اىتؼ العمساء السدمسؾن باأللفاظ الذخعية والسرظمحات اإلسالمية اىتساما بالغا 
وحخصؾا عمى تحجيج معيار ىحه األلفاظ ومتى تظمق وعمى مؽ تظمق حتى ال تكؾن ىحه 
األلفاظ والسرظمحات يدتخجميا كل فخيق كسا يحمؾ لو، بشاء عمى ما تجفعيؼ إليو 

 .فئة  أولفاظ الذخعية عمى اصظالحات دارجة لقؾم ال تحسل ىحه األ أناألىؾاء وأيزا 
ن أىؼ أدوات الرخاع الفكخي ىي األلفاظ والسرظمحات العمسية السشحخفة إذا ييتؼ بيا إو 

أعجاء اإلسالم او أصحاب أي فكخة معادية لمذخيعة اإلسالمية في صخاعيؼ مع الحق 
 (1)تغضب القؾل الحق ؼيوضل

الحقائق مؽ األلفاظ والسعاني  ةمخجع تعؾد إليو في معخفج مؽ بومؽ ىحا يتبضؽ أنو ال 
 الذخعية وىحا السخجع يتمخص بأمخيؽ ىسا:

 . المغة التي نتكمؼ بيااألول:
فيؾ مقرؾد الذارع مؽ األلفاظ لسعخفة العخبية التي خؾطبشا بيا يعضؽ أن  أما الثاني:

عمى السعاني وفيؼ  فاظاأللوكحلػ معخفة داللة  أو رسؾلو  -عد وجل -نفقو مخاد هللا 
 مخاد الذارع.

واعمؼ أن السخاطب ال يفيؼ السعاني السعبخ عشيا باأللفاظ إال أن يعخف عضشيا او ما 
يشاسب عضشيا ويكؾن بضشيسا قجر مذتخك ومتذابو في أصل السعشى وإال فال يسكؽ تفييؼ 

 .(2)السخاطبضؽ بجون ىحا قط

                                                           

العشدي اشخاف , د. طارق  السشغؾر اإلسالمي أسبابو عالجو، سعج احسج عمؾانالغمؾ في يشغخ: 1
 م2003 -ىـ 1442، كمية العمؾم االسالمية ، بغجاد جسعة العاني . ) رسالة (

 9، ص

لإلمام القاضي عمي بؽ عمي بؽ عمي بؽ دمحم بؽ أبي العد الجمذقي . ت شخح العقضجة الظحاوية،  2
 هللا بؽ عبج السحدؽ التخكي , شعضب االرنؤوط . مؤسدة الخسالة ، ىـ( . تحقضق , د. عبج792)
(9/64.) 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 ومؽ ىحه األلفاظ السخادفة لمتظخف: 

ىؾ مجاوزة الحج: غال الخجل في األمخ غمؾا، إذا جاوز حجه وغال بديسو الغمو: -1
، قال ابؽ فارس: الغضؽ والالم والحخف السعتل (1)غمؾا أذا رمى بو سيسا أقرى غايتو

 .(2)اصل صحيح يجل عمى ارتفاع ومجاوزة قجر(
 . (3)الحج فالغمؾ: ىؾ مجاوزة الحج. يقال غال في الجيؽ غمؾا  تذجد وترمب حتى جاوز

 والغمؾ في الذخع يظابق السعشى المغؾي لمكمسة فيؾ ال يخخج عؽ مجاوزة الحج.
قال السشاوي: الغمؾ في الجيؽ:التذجيج ؼيو ومجاوزة الحج والبحث عؽ غؾامض االشياء 
والكذف عؽ عمميا وغؾامض متعبجاتيا، عامفي جسيع أنؾاع الغمؾ في االعتقادات 

 .(4)واألعسال
ىحه الكمسة األصمية عمى القؾة والرالبة ))فالذضؽ والجال  أحخفجور تالتذجيج:  -2

. ))و شج عميو في الحخب يذج شجا، أي حسل عميو، (5)أصل يجل عمى قؾة في الذيء((
 .(6)وقج شج أي عجا، وشج الشيار، أي ارتفع((

الجيؽ والسذادة السغالبة  ةأي غمب (1)الغمبو((االجيؽ احج  دوفي الحجيث ))لؽ يذا
 .(2)والسقاواة والسقاومة والسذادة في الذيء التذجد ؼيو

                                                           

 (.4/388بؽ فارس، مادة غمؾي )امعجؼ مقاييذ المغة،  1

 (.4/387السرجر نفدو مادة غمؾي ) 2

ىـ ( تحقضق : احسج 393الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية أل سساعضل بؽ حساد الجؾىخي ت) 3
م 1979 -ىـ 1399القاىخة . الظبعة الثانية –م 9956 -ىـ 1376األولى  عبج الغفؾر عظار الظبعة

( معشى النرا ، المدان، ابؽ مشغؾر، مادة 5/9784بضخوت ، ) –. بضخوت . دار العمؼ لمساليضؽ 
(. تاج العخوس، الدبضجي، مادة غمؾ 56-4/55( القامؾس السحيط، مادة )غل()95/935غمؾ )

(91/598). 

، دمحم عبج الخؤوف السشاوي ، دار  الجامع الرغضخ مؽ أحاديث البذضخ الشحيخؼيض القجيخ شخح 4
 (.3/955)م ،2001 -ىـ 1422لبشان ،  –الكتب العمسية ، بضخوت 

 (3/179بؽ فارس معجؼ مقاييذ المغة مادة شج)ا5

 (.493-2/492الرحاح تاج المغة مادة شج ) 6
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 في المغة ىؾ الخؾف والفدع.اإلرهاب:  -3 

با  :خاف، أو مع تحخز بة وـر  .(3)ورىب يخىب ـر
بة والخ ىب مخافة مع تحخز واضظخاب قال تعالى: لَإًَْحُنْ ؤَشَذُّ سَهْبَةً فًِ قال الخاغب:الـخ

صُذُوسِهِنْ هِيَ اللَّه
وَإٌَِّبيَ فَبسْهَبُىىِوقال تعالى:،(4)

بو : ،(6).أي فخافؾن (5) بو وأستـخ وأـر
 .(7)أخافو وفدعَّو

 أما في االصظالح فمؼ يدد العمساء ؼيو عمى ما ورد في معشاه المغؾي.
 في المغة: ىؾ البدط والسالمدة.التنطع: -4

اصل يجل عمى بدط في الذئ ومالمدة ومشو قال أبؽ فارس: )الشؾن والظاء والدضؽ 
. واصل التشظع التعسق في الكالم مأخؾذ مؽ (8)ظع وىؾ مبدؾط أممذ(ظع والش  الش  

                                                                                                                                                                           

) صحيح ميعمضيؾسمسؾسششيؾأياموالجامعالسدشجالرحيحالسخترخمشأمؾررسؾاللميرمصال1
يسبشالسغضخةالجعؽيالبخاري البخاري(، :  ،تحقضقأبؾعبجالميسحسجبشإسساعضمبشإبخـا

كتاب اإليسان: باب ،(9/96)، ـى2211 الظبعةاألولى،دارطؾقالشجاة:  الشاشخ،دمحمزىضخبششاصخالشاصخ
 جيؽ يدخ((.الالجيؽ يدخ وىؾ جدء مؽ حجيث ))أن 

جار هللا أبي القاسؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخي الظبعة الثانية  مظبعة دار  أساس البالغة، 2
 (.9/485مادة.شج )،1972الكتب 

 (.1/380( تاج العخوس، مادة رىب: )1/76.77قامؾس السحيط، مادة.رىب: )ال3

 .13سؾرة الحذخ:أآلية  4

 .40سؾرة البقخة: اآلية  5

 (.204مادة: رىب، ) ،السفخدات في غخيب القخآن  خاغب االصبيانيال6

 (1/380(. تاج العخوس.مادة رىب )1/76قامؾس السحيط، مادة: رىب) 7

 (.5/440معجؼ مقاييذ المغة مادة.نظع، ) 8
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
في الفؼ الحي يغيخ عشجما يتعسق اإلندان ويتذجق، ثؼ  األعمىظع، وىؾ الغار الش   

 (1)أستعسل في كل تعسق سؾاء أكان في القؾل أم الفعل
جاوزة الحج في األمخ، ويجل عمى أزالةشي عؽ مكانو، يقال ىؾ التقجم وماإلفراط: -5

 .(2)أفخطت عشو ما كخىو، أي نحضتو
 

قَبال سَبَّنَب إًَِّنَب ًَخَبفُ ؤَىْ ٌَفْشُغَ عَلٍَْنَب وفي الذخع ال يتجاوز معشاه المغؾي قال سبحانو وتعالى: 

ؤَوْ ؤَىْ ٌَطْغَى
أي قال مؾسى وىارون يا ربشا أنشا نخاف إن دعؾناىؼ إلى االيسان أن  (3)

 (4)يجعل فخعؾن العقؾبة عمضشا، أو يجاوز الحج في اإلساءة إلضشا.
 .(5)العشف في المغة يجل عمى خالف الخفق العنف: -6

يقال اعتشف االمخ أخحه بذجة والعشيف الذجيج مؽ القؾل. والفعل يقال: عُشف عشفا  فيؾ 
 . (6)ف ومشو يدسى مؽ ليذ لو رفق بخكؾب الخضل عشيفاعشي

االنحخاف في المغة: حخف: حخف عؽ الذيء يحخف حخفا وانحخف  االنحراف: -7
حخف وانحخف توإذا مال اإلندان عؽ الذيء يقال:  ،وتحخف. واحخورف: عجل

                                                           

 544واالثخ لإلمام مجج الجيؽ السبارك بؽ دمحم الجدري أبؽ االثضخ . ت  الشياية في غخيب الحجيث 1
ىـ 1399ج الداوي دار الفكخ، الظبعة الثانية ىـ . تحقضق : محسؾد دمحم الظشاحي . طاىخ احس606-
 (.2/178( واالزىخي، تيحيب المغة مادة .نظع )5/74) م 1979 -

 (.4/490معجؼ مقاييذ المغة البؽ فارس، ) 2

 .45سؾرة طو/االيو: 3

 –لبشان  –بضخوت  –تفدضخ القخآن الكخيؼ / دمحم عمي الرابؾني . دار الفكخ  صفؾة التفاسضخ 4
 (.5/597) م ،2001 -ىـ 1421

 (4/158بؽ فارس، مادة عشف .)امعجؼ مقاييذ المغة،  5

لدان العخب : أبؾ الفزل جسال الجيؽ دمحم (. 4/9417يشغخ: الرحاح، الجؾىخي، مادة عشف ) 6
(. القامؾس، 9/557مادة عشف، ) بضخوت ، –بؽ مكخم ابؽ مشغؾر األفخيقي السرخي . دار الفكخ 

 (.6/315(. الدبضجي، تاج العخوس، مادة عشف، )3/978، مادة عشف، )الفضخوز أبادي
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
وتحخيف الكمؼ عؽ مؾاضعو: تغضضخه. و التحخيف في القخان الكخيؼ والكمسة:  ،واحخورف 

وىي قخيبو الذبو كسا كانت الضيؾد تغضخ  ،تغضخ الحخف عؽ معشاه . والكمسة مؽ معشاىا
ٌُذَشِّفُىىَ الْكَلِنَ عَيْ هَىَاظِعِهِ:. فؾصفيؼ هللا بفعميؼ فقال تعالى باهمعاني التؾراة باالش

(1( )2) 
غخ إلى ىحه األلفاظ نجج تقاربا  بضؽ لفغي التظخف والغمؾ فيسا بسعشى واحج اذا قضل وبالش

الذيء ومشتياه .وبضشيسا عسؾم وخرؾص إذا قضل أن التظخف  ةأن التظخف إتيان غاي
 إتيان حج الذيء بإطالق إذ يربح التظخف اعؼ مؽ الغمؾ.

فيي بسثابة أوصاف ومغاىخ لمتظخف ألن الستظخف يتدؼ في أخحه  األلفاعاألخخى أما 
لجيؽ بالذجة واإلفخاط، ويتدؼ في أخحه أفعال الجيؽ بالتشظع واالنحخاف، ويتدؼ في ا

 معاممة اآلخخيؽ باإلرىاب والعشف.
وردت في الشرؾص الذخعية باستثشاء التظخف فيؾ مرظمح  األلفاظوجسيع ىحه 

 تعارف عميو ؼيسا بعج.
والعالقة بضؽ ىحه االلفاظ والتظخف , وبضؽ السعشى المغؾي والعخفي واضحة فكل شـيء لـو 
وسط وطخفان , فاذا جاوز االندان وسط الذيء الى احج طخؼيو قضـل لـو تظـخف فـي ىـحا 

 الذيء , او تظخف في كحا , اي جاوز حج االعتجال ولؼ يتؾسط .
الغمــؾ , ويشــتغؼ فــي ســمكو وعمــى ذلــػ فــالتظخف يرــجق عمــى التدــضب كســا يرــجق عمــى 

االفخاط ,ومجاوزة الحـج , والتفـخيط والتقرـضخ عمـى حـج سـؾاء ؛ الن فـي كـل مشيسـا جشؾحـا 
الــى الظــخف وبعــجا عــؽ الجــادة والؾســط , فالتقرــضخ فــي التكــاليف الذــخعية والتفــخيط فضيــا 

( 3)تظــخف , كســا  ان الغمــؾ والتذــجيج فضيــا تظــخف ؛ الن االســالم ديــؽ الؾســط والؾســظية 

                                                           

 .13 يةسؾرة السائجة : أال 1

ىـ 395ألبي الحدضؽ احسج بؽ فارس بؽ زكخيا المغؾي )ت  (، ومجسل المغة:9/43لدان العخب: ) 2
(، ومعجؼ مقاييذ المغة: 227-1/226) ( تحقضق زىضخ عبج السحدؽ سمظان ، مؤسدة الخسالة

(2/42-43) 

 -ـى 1424باشخاف الجكتؾر محسؾد حسجي زقدوق , القاىخة يشغخ السؾسؾعة االسالمية العامة ,  -3
 ( .389) م . 2003
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
َُلْطَهب ُكللَّ        ,الى ىـحا نبـو القـخآن الكـخيؼ فـي قؾلـو تعـالى   ٌَلَذَ  َهْغُلىَللًة ِإَللى ُعُنِقلَك َوال َجْب َوال َجْجَعلْل 

الْبََْػِ فَحَقْعُذَ هَلُىهبً هَذَُْىساً
(1)   . 

 المطلب الثاني:حكم التطرف
والدالم أن إن مؽ الحقائق التي تغيخ لكل مؽ تتبع تاريخ دعؾات الخسل عمضيؼ الرالة 

 األمؼ تتفاوت في مقجار االستجابة، وتتفاوت درجات السجعؾيؽ في سمؾك طخيق الحق:
 فسؽ الشاس الستسدػ بالحق والسدتؿيؼ عمى طخيقو . .1
 ومشيؼ السفخط الدائغ السزيع لحجود هللا . .2
 ومشيؼ الغالي الحي تجاوز حجود هللا. .3

متؾافخون، ولحلػ جاءت ، وىؼ في أمتو ؼيسؽ سبق امة دمحم  اوكل أولئػ وججو 
الشرؾص الذخعية بالتححيخ مؽ سمؾك السغزؾب عمضيؼ والزالضؽ، السزيعضؽ لحجود 

، وجاء داعية الى التسدػ بالعخوة الؾثقى واالستقامة عمى الجيؽ (2)هللا، والسجاوزيؽ ليا
 الرحيح وذلػ مؽ خالل أسالضب عجة أجسميا ؼيسا يمي:

يدمسيؼ مؽ كال االنحخافضؽ وتذخيع ذلػ ليؼ في  تعميؼ السدمسضؽ ان يجعؾ هللا ان -1
صِشَاغَ الَّزٌِيَ ؤًَْعَوْثَ عَلٍَْهِنْ غٍَْشِ اهْذًَِب الصِّشَاغَ الْوَُْحَقٍِنَكل صالة مخات متعجدة قال تعالى: 

الْوَغْعُىةِ عَلٍَْهِنْ وَال العَّبلِّنيَ
(3). 

دُذُودُ اللَّهِ فاَل جَعْحَذُوهَب وَهَيْ ٌَحَعَذَّ جِلْكَ التححيخ مؽ تعجي الحجود، واألمخ بمدوميا:  -2

دُذُودَ اللَّهِ فَإُولَئِكَ هُنُ الظَّبلِوُىىَ
(4). 

                                                           

 .29سؾرة االسخاء : االية:  -1
 . 64الغمؾ في الجيؽ، عبج الخحسؽ بؽ معمى المؾيحق، ص  2

 .7:اآلية:ةسؾرة الفاتح 3

 .229: ة،اآليةسؾرة البقخ  4
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
والحجود ىي الشيايات لكل ما يجؾز مؽ األمؾر السباحة، السأمؾر بيا وغضخ السأمؾر بيا  

 .(1)وتعجييا ىؾ تجاوزىا وعجم الؾقؾف عمضيا
ليو الذيظان إذ أن مجسل ما يخيجه تحقضق أحج وىحا التعجي ىؾ اليجف الحي يدعى إ

مذيظان ؼيو ندعتان اما تفخيط لاالنحخافضؽ الغمؾ او التقرضخ ))فسا أمخ هللا بأمخ اال و 
وإضاعة وإما الى إفخاط وغمؾ وديؽ هللا وسط بضؽ الجافي عشو والغالي ؼيو، كالؾادي بضؽ 

فكسا ان الجافي عؽ األمخ جبمضؽ، واليجى بضؽ ضاللتضؽ، والؾسط بضشظخفضؽ ذميسضؽ، 
 .(2)مزيع لو، فالغالي ؼيو مزيع لو ىحا بتقرضخه عؽ الحج. وىحا بتجاوزه الحج((

فَبسْحَقِنْ كَوَب ؤُهِشْتَ وَهَيْ الجعؾة إلى االستقامة ولدوم األمخ، وعجم التظخف والديادة.  -3

جَبةَ هَعَكَ وَال جَطْغَىْا إًَِّهُ بِوَب جَعْوَلُىىَ بَصِريٌ
. فاهلل سبحانو يأمخ باالستقامة التي ىي االعتجال، (3)

والسزي عمى الشيج دون انحخاف، ويعقب بالشيي عؽ الظػيان مسا يفضج ان هللا سبحانو 
وتعالى يخيج االستقامة كسا أمخ بجون غمؾ وال  مبالغة تحضل ىحا الجيؽ مؽ يدخ الى 

 .(4)عدخ((
ٌَب ؤَهْلَ اب عمى وجو الخرؾص: الشيي عؽ التظخف وتؾجيو الخظاب ألىل الكت -4

سُىُُ اللَّهِ وَكَلِوَحُهُ الْكِحَبةِ ال جَغْلُىا فًِ دٌِنِكُنْ وَال جَقُىلُىا عَلَى اللَّهِ إِلَّب الْذَقَّ إًَِّوَب الْوٍََِخُ عٍََِى ابْيُ هَشٌَْنَ سَ

                                                           

ىـ ( تحقضق : احسج 310عؽ تأويل آي القخآن ألبي جعفخ دمحم بؽ جخيخ الظبخي )ت  جامع البيان 1
عبج الخزاق البكخي . دمحم عادل دمحم . دمحم عبج المظيف خمف . محسؾد مخسي عبج الحسضج . الظبعة 

 م , دار الدالم القاىخة .2005ىـ 1425األولى 

(2/1301.) 

ياك ندتعضؽ لإلمام ابي عبج هللا دمحم بؽ ابي بكخ بؽ أيؾب بضؽ مشازل اياك نعبج وا مجارج الدالكضؽ 2
 (.2/517) ( دار الحجيث ، 751- 691ابؽ ؾيؼ الجؾزي ) 

 .112سؾرة ىؾد اآلية: 3

 م دار الذخق , القاىخة .2004 -ىـ 1425/  34ط في ضالل القخآن، سضج قظب.  4

 (.12/1931) 4مج
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
وَال جَقُىلُىا ثَالثَةٌ اًْحَهُىا خٍَْشاً لَكُنؤَلْقَبهَب إِلَى هَشٌَْنَ وَسُوحٌ هِنْهُ فَأهِنُىا بِبللَّهِ وَسُسُلِهِ  

قُلْ ٌَب . وقال تعالى: (1)

لُّىا كَثِرياً وَظَلُّىا عَيْ ؤَهْلَ الْكِحَبةِ ال جَغْلُىا فًِ دٌِنِكُنْ غٍَْشَ الْذَقِّ وَال جَحَّبِعُىا ؤَهْىَاءَ قَىْمٍ قَذْ ظَلُّىا هِيْ قَبْلُ وَؤَظَ

سَىَاءِ الََّبٍِلِ
))يا أىل الكتاب(( تحجيج لمخظاب وتخريص لو بالشرارى زجخا ليؼ . (2)

مجاوزة … خظاب ليؼ ولمضيؾد الن الغمؾ ….الل البعضج]وىؾ[زعسا ىؼ عميو مؽ ال
 .(3)الحج و اإلفخاط السشيي عشو في قؾلو تعالى((

الخظاب في  ؽولؼ يكؽ التظخف قاصخا  عمى الشرارى، بل ىؾ مؾجؾد في الضيؾد، ولك
 .قرج بو الشرارى خاصة؛ والدياق دال عمى ذلػ  اآليتضؽ

وىحه الشرؾص و أن  تعمقت بأىل الكتاب ابتجاء فإن السخاد مشيا مؾعغة ىحه األمة 
 .(4)لتجتشب األسباب التي أوجبت غزب هللا عمى األمؼ الدابقة.

أمتو عؽ الغمؾ وذلػ لئال يقع السدمسؾن ؼيسا وقع ؼيو مؽ سبقيؼ  نيى الخسؾل  -5
 المؼ التي بعث فضيؼ الخسل عمضيؼ الرالة الدالم ومع الشيي يبضؽ الخسؾل مؽ ا

غجاة  عؾاقب التظخف وآثاره فعؽ ابؽ عباس رضي هللا عشيسا قال: قال لي رسؾل هللا 
جسع: ))ىمؼ القط لي الحرى(( فمقظت لو حريات مؽ حرى الخحف فمسا وضعيؽ 

                                                           

 .171رقؼ : اآليةسؾرة الشداء  1

 .76رقؼ: السائجةاآليةسؾرة  2

في تفدضخ القخآن العغيؼ والدبع السثاني لمعالمة أبي الفزل شياب الجيؽ الدضج روح السعاني  3
ىـ ( صححو دمحم حدضؽ العخاب . دار الفكخ . بضخوت . لبشان 127محسؾد اآللؾسي البغجادي )ت 

 (.6/317)4مج  م ،1994 -ىـ 1414

، الذخكو التؾندية لمتؾزيع بتؾنذ ، الظبعة خ بؽ عاشؾردمحم طاى اإلسالميةمقاصج الذخيعة  4
 .61ص م ،9988 -ىـ  9418الثانية 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
في الجيؽ فإنسا أىمػ مؽ كان قبمكؼ الغمؾ  ال ىؤالء وإياكؼ والغمؾثفي يجه قال: ))نعؼ بأم 

 .(1)في الجيؽ((
))أن هللا فخض فخائض فال  انو قال: قال رسؾل هللا  وعؽ أبي ثعمبة الخذشي 

تزيعؾىا، وحج حجودا فال تعتجوىا وحخم اشياء فال تقخبؾىا وتخك اشياء مؽ غضخ نديان 
 .(2)فال تبحثؾا عشيا((

والسفخط وعاقبتو: حضث وردت أحاديث تبضؽ مآل مؽ بيان مرضخ الغالي والستظخف  -6
: .قال: رسؾل هللا  اليالك، فعؽ ابؽ مدعؾد  الى غال وتظخف وانو صائخ

 .(3)ىمكالستشظعؾن(( قاليا ثالثاأال))
: ))ىمػ الستشظعؾن أي الستعسقؾن السغالؾن السجاوزون الحجود في أقؾاليؼ (4)قال الشؾوي 
فعؽ  . وفي حجيث آخخ إن الغالي والستظخف ال تشالو شفاعة الخسؾل (1)وأفعاليؼ((

                                                           

ه حققو وخخج أحاديثة :  303الدشؽ الكبخى لالمام ابي عبج الخحسؽ احسج بؽ شعضب الشدائي ت1
 م .2001-ه 1/1421حدؽ عبج السشعؼ شمبي , مؤسدة الخسالة , ط 

سشؽ ابؽ ماجة لمحافع أبي عبج هللا دمحم بؽ يديج القدويشي ،(كتاب الحج:باب التقاط الحرى5/268)
(كتاب السشاسػ:باب 3029)دار الفكخ  –ىـ ( حقق نرؾصو : دمحم فؤاد عبج الباقي 275 – 207)

 (.3/476قجر حرى الخمي.)

 ت (  –ىـ ( , تحقضق , دمحم االحسجي أبؾ الشؾر بال ) ط 795ألبؽ رجب )ت  جامع العمؾم والحكؼ 2
(9/569.) 

ىـ ( دار 569 – 516صحيح مدمؼ لإلمام أبي الحدؽ مدمؼ بؽ الحجاج القذضخي الشيدابؾري ) 3
سشؽ ابي داود ،مػ الستشظعؾن ي(كتاب العمؼ:باب4/5155)لبشان  –أحياء التخاث العخبي . بضخوت 

الحمبي   لالمام الحافع ابؾ داود سميسان بؽ االشعث بؽ اسحاق الدجدتاني , مظبعة مرظفى البابي
 (كتاب الدشة:باب في لدوم الدشة.5/516) م( ،1952-ه1371واوالده, مرخ الظبعة االولى )

4 ىؾ يحضى بؽ شخف الحؾراني الشؾوي، أبؾ زكخيا عالمة الفقو والحجيث مؾلجه ووفاتو بشؾى مؽ  4
ىـ 676عام قخى حؾران والضيا ندبتو، تعمؼ في دمذق واقام بيا زمشا  طؾيال  لو مؤلفات شيضخة تؾفي 

(.8/149يشغخ االعالم )  
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
)صشفان مؽ أمتي ال تشاليسا شفاعتي:أمام  . انو قال: قال رسؾل هللا أبي إمامة  

 .(2)عمؾم غذؾم .وكل غال مارق.(
أن  وكحلػ ان التذجيج عمى الشفذ سبب لؾقؾع التذجيج مؽ هللا فعؽ انذ بؽ مالػ 

كان يقؾل: ))ال تذجدوا عمى  انفدكؼ ؼيذجد هللا عميكؼ فإن قؾما شجدوا  رسؾل هللا 
بانية ابتجعؾىا ما  عمى انفديؼ فذجد هللا عمضيؼ فتمػ بقاياىؼ في الرؾامع والجيارات ـر

 .(3)كتبشاىا عمضيؼ((
وىحا التذجيج عمى الشفذ الحي ىؾ ضخب مؽ ضخوب التظخف ، بضشت الدشة أن عاؾبة 
صاحبو الى االنقظاع وانو ما مؽ مذاد الى ىحا الجيؽ اال ويغمب ويشقظع. فعؽ أبي 

الجيؽ احج االغمبة،  (4)قال: ))إن ىحا الجيؽ يدخ ولؽ يذاد عؽ الشبي  ىخيخة 
 .(7)وشي مؽ الجلجة((( 6)و الخوحة(5)، بالغجوةفدجدوا، وقاربؾا، وابذخوا، واستعضشؾا

                                                                                                                                                                           

 -631لإلمام الشؾوي محضي الجيؽ أبي زكخيا بؽ شخف الشؾوي الذافعي )  ،شخح صحيح مدمؼ 5
(.16/461) م ،1987 -ىـ 1407 1ىـ ( دار القمؼ , بضخوت , لبشان ط676  

 
التخغضب والتخىضب مؽ الحجيث الذخيف لإلمام الحافع زكي الجيؽ عبج العغيؼ بؽ عبج القؾي  5

 ( 3/985،)م 1968 -ىـ 1388ىـ ( . دار احياء التخاث العخبي .الظبعة الثالثة 656السشحري ) ت 

( كتاب األدب ، باب الحدج.2/574اخخجو ابؾ داود ) 3  
نفدو مؽ العبادة ؼيو فؾق طاقتو، والسذاددة السغالية، فتح  يذاد الجيؽ: أي يقاويو ويقاومو ويكمف 4

(.1/127الباري، ألبؽ حجخ: )  
مؽ الغجو، وىؾ سضخاول الشيار، نؿيض الخواح، الشياية في غخيب الحجيث، ابؽ  ةالغجوة: السخ 5

(.3/346األثضخ: )  

ان، الشياية في غخيب الخوحة: السخة مؽ الخواح يقال: راح القؾم وتخوحؾا إذا ساروا في أي وقت ك 6
(.2/273الحجيث)  

4 (.2/129:قال ابؽ االثضخ )وىؾ سضخ المضل( الشياية في غخيب الحجيث، ابؽ االثضخ)الجلجة  
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
: ))و السعشى ال يتعسق احج في األعسال الجيشية، ويتخك الخفق اال (1)قال ابؽ حجخ 

.وحتى ال يقع ذلػ جاء ختام الحجيث أمخا  بالتدجيج والسقاربة (2)عجد وانقظع ؼيغمب((
يقرخ ؼيسا أمخ بو وال  ))والتدجيج العسل بالدجاد وىؾ القرج والتؾسط في العبادة فال

 . (3)يحتسل مشيا ما ال يظيقو((
كل ىحه الشرؾص الذخعية مؽ الكتاب والدشة تجل داللة واضحة عمى تجشب التظخف 
ألنو مفدجة السدمؼ في عبادتو إذا دخل عمضيا وكان األمخ والشيي مؽ هللا ورسؾلو كي ال 

 نتبع سشؽ الحيؽ مؽ قبمشا الضيؾد والشرارى. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ىؾ الحافع احسج بؽ عمي الكشاني العدقالني مؽ ائسو العمؼ والتاريخ أصمو مؽ عدقالن بفمدظضؽ، 1
ؤلفاتو: فتح الباري، وتيحيب التيحيب تؾفي مؽ الحفاظ السذيؾريؽ، وعمساء الحجيث البارعضؽ أشيخ م

(.1/178ىـ، يشغخ االعالم)852سشة   
(.1/127فتح الباري البؽ حجخ ) 7   
.51السحجة في سضخ السجلجة، ابؽ رجب، ص8   
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
  

 

 

 

 

 

 

 

 خلامتةا
 خغؼعمصال عتخفن. و الستؾاضع الى نياية ىحا البحث شاصمو بعج حسج هللا وتؾؼيقو  

سؾاء كانت في جسع السادة أو فيسيا أو صياغتيا، إال أنو  االرعؾبات التي واجيتشمؽ 
 .لحة العمؼ ومتعتو الؼ تفارقش

وىي  البحثرل الى تجويؽ أىؼ الشتائج التي تؾصل نوفي ختام ىحا البحث  
 : كاألتي

ديؽ العجل والؾسظية، وىي مضدة تسضد بيا ىحا الجيؽ وتسضدت  اإلسالميالجيؽ  إن .1
 عؽ التظخف كسا يشيي عؽ التقرضخ والتفخيط.  ىبو شخائعو، لحا فإنو يشي

ن االسالم ديؽ اليدخ، لحلػ ما جاء لكي يذقى الشاس، وال ليزضق عمضيؼ بالعشت إ .2
 الخفق بيؼ، والمضؽ في دعؾتيؼ. والذجة، بل أمخ بالتيدضخ و 

 –التذجيج  –التظخف في المغة: ىؾ تجاوز حج االعتجال. وأن ألفاظ: الغمؾ  إن .3
االنحخاف. ىي ألفاظ ليا صمة بالتظخف  –العشف  –االفخاط  –التشظع  –االرىاب 

 ومقاربة لو بؾجو مؽ الؾجؾه: 

 أما أنيا أوصاف ومغاىخ لمتظخف. 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
كؾن بضشيا لفغة التظخف عسؾم وخرؾص، وأقخب ىحه أو أنيا مخادفة ليا. أو ي 

األلفاظ لمتظخف ىي لفغة )الغمؾ( فيسا بسعشى واحج، وبضشيسا عسؾم وخرؾص، 
 وبحلػ يكؾن التظخف )أعؼ مؽ الغمؾ(. 

يختمف تعخيف التظخف في االصظالح: فقج جاء تعخيفو في الفكخ االسالمي بأنو:   .4
لى حضد االسخاف. أما في الفكخ السعاصخ: السبالغة في االمخ، ومجاوزة الحج ؼيو ا

فيؾ مجاوز االعتجال في الفكخ والدمؾك مؽ خالل تبشي أفكار سياسية وديشية 
تجاوز مجاىا الحجود التي ارتزاىا السجتسع، واتخاذ مؾقف عجائي مشو، ومؽ ي

نحخف عشو السجتسع امؤسداتو، وحكؾمتو، بجعؾى الحخص عمى االسالم الحي 
: ىؾ الخخوج عؽ السعتاد ؽالعمسانضضتو.أما تعخيفو عشج وخخجت عميو حكؾم

الشاس. وىؼ بيحا السعشى  أغمبيةوالستعارف عميو في العقضجة والذعؾر والدمؾكمجى 
الحي أصبح  –يخون أي خخوج عؽ الخط الغخبي الؾافج عمى السجتسعات االسالمية 

 مألؾفا  ومعتادا  تظخفا .  

ليذ مؽ التظخف مؽ اختار رأي مؽ اآلراء الفقيية الستذجدة، ما دام يعتقج أنو  .5
األصؾب واألرجح، ويخى أنو ممدم شخعا ، ومحاسب عميو ديشا ، وأن كان غضخه يخى 
رايو مخجؾحا  أو ضعيفا ، ولكؽ التظخف مؽ ألدم غضخه بسا لؼ يمدمو هللا بو شخعا  

 في دنياىؼ.  ويجمب عمضيؼ الحخج في ديشيؼ، والتعشت

 إن لمتظخف آفاتا  مالزمة لو ميسا بمغت ذروتو مشيا:  .6

  أنو مشفخ ال تحتسمو طبيعة البذخ، ال تربخ عميو، ولؾ صبخ عميو القمضل مشيؼ لؼ
 يربخ عميو جسيؾرىؼ. 

  أنو قرضخ العسخ، واالستسخار عميو في العادة غضخ متيدخ، فاإلندان ممؾل بظبعو
 وطاقتو محجودة. 

إنو بالسقارنة مع حجؼ اإلرىاب في العالؼ، وحجؼ التظخف عشج األديان والتيارات     .7
في بعض البالد، يتبضؽ أن مذكمة التظخف عشج السدمسضؽ ىؾلت وضخست بذكل 

 كبضخ وحغضت، لغخض مؽ اإلعالم الغخبي، بكثضخ مؽ العشاية والستابعة.
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
هللا تعالى ، وما كان ؼيو الستؾاضع فسا كان ؼيو مؽ صؾاب فسؽ تؾفضق  ناىحا جيج 

 دتغفخ هللا تعالى عميو . ن، و  شانفدامؽ خمل وزلل فسؽ 
 وصمى هللا عمى سضجنا دمحم وعمى آلو الظاىخيؽ وصحابتو اجسعضؽ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت املصــــادر واملراجـــــع
 القران الكريم 

 م .9988،  9القاىخة ، ط –االرىاب ، فخج فؾدة ، دار مرخ الججيج  .9

اساس البالغة / جار هللا أبي القاسؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخي الظبعة الثانية   .2
 . 9975مظبعة دار الكتب 

تخجســة : عبــج الؾاحــج  جــيسذ بــار األصــؾلية فــي العــالؼ العخبــي ، ريتذــارد ىخبخدكيسجــان ، .3
 م .9995سعضج ، دار الؾفاء السشرؾر ، الظبعة الثانية / 

يؼ بــؽ مؾســى بــؽ دمحم ألذــاطبي ، السكتبــة التجاريــة االعترــام : اإلمــام أبــي إســحاق إ .4 بــخـا
 مرخ  –الكبخى 

 5115- 95لبشـان ( ط/  –دار العمؼ لمساليؽ ) بضـخوت  –ياألعالم : خضخ الجيؽ الدر كم .5
. 
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   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
تــــاج  العــــخوس مــــؽ جــــؾاىخ القــــامؾس لألمــــام : محــــب الــــجيؽ ابــــؽ أبــــي ؾــــبض الدــــضج دمحم  .6 

 .الدبضجي الحشفي . دار الفكخ يمختزى الحدضشي الؾ اسظ

التخغضــب والتخىضــب مــؽ الحــجيث الذــخيف لإلمــام الحــافع زكــي الــجيؽ عبــج العغــيؼ بــؽ عبــج  .7
 -ىــــ 9388ىــــ ( . دار احيـــاء التـــخاث العخبـــي .الظبعـــة الثالثـــة 656القـــؾي السشـــحري ) ت 

 م . 9968

خيعة بجامعة بغـجاد فـي التظخف الجيشي , بحؾث الشجوة الفكخية الثالثة التي أقامتيا كميو الذ .8
م . د. ســعجون محســؾد ســامؾك , د. قحظــان عبــج الــخحسؽ الــجوري , د. 9986/  3/  39

 رشجي دمحم عميان , اصجار مجمة الخسالة اإلسالمية .

ىــــ تحقضـــق دمحم عمـــي 371 -ىــــ 585تيـــحيب المغـــة ألبـــي مشرـــؾر دمحم بـــؽ احســـج االزىـــخي  .9
 الشجار . مكتبة الخانجي .

ىـــ ( 391أويــل آي القــخآن ألبــي جعفــخ دمحم بــؽ جخيــخ الظبــخي )ت جــامع البيــان عــؽ ت .91
تحقضــق : احســج عبــج الــخزاق البكــخي . دمحم عــادل دمحم . دمحم عبــج المظيــف خمــف . محســؾد 

 م , دار الدالم القاىخة .5115ىـ 9455مخسي عبج الحسضج . الظبعة األولى 

االحسـجي أبـؾ الشـؾر بـال ىـ ( , تحقضـق , دمحم 795جامع العمؾم والحكؼ ألبؽ رجب )ت  .99
 ت (  –) ط 

الحســـل واحكامـــة فـــي الفقـــو االســـالمي , د. حضدومـــة شـــاكخ رشـــضج الذـــيخمي , مخكـــد  .95
 م .5117 -ه 9458البحؾث والجراسات االسالمية , العخاق بغجاد 

روح السعــاني فــي تفدــضخ القــخآن العغــيؼ والدــبع السثــاني لمعالمــة أبــي الفزــل شــياب  .93
ىـــ ( صــححو دمحم حدــضؽ العــخاب . دار 957ســي البغــجادي )ت الــجيؽ الدــضج محســؾد اآللؾ 

 م .9994 -ىـ 9494الفكخ . بضخوت . لبشان 

ىـــ ( حقــق 575 – 517ســشؽ ابــؽ ماجــة لمحــافع أبــي عبــج هللا دمحم بــؽ يديــج القدويشــي ) .94
 دار الفكخ . –نرؾصو : دمحم فؤاد عبج الباقي 

شـعث بـؽ اسـحاق الدجدـتاني , سشؽ ابي داود لالمام الحافع ابؾ داود سـميسان بـؽ اال .95
 م( .9955-ه9379مظبعة مرظفى البابي الحمبي  واوالده, مرخ الظبعة االولى )

ه حققـــو  313الدـــشؽ الكبـــخى لالمـــام ابـــي عبـــج الـــخحسؽ احســـج بـــؽ شـــعضب الشدـــائي ت .96
 م .5119-ه 9/9459وخخج أحاديثة : حدؽ عبج السشعؼ شمبي , مؤسدة الخسالة , ط 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
لإلمـام القاضـي عمـي بـؽ عمـي بـؽ عمـي بـؽ دمحم بـؽ أبـي العـد شخح العقضـجة الظحاويـة  .97 

ىــــــ( . تحقضـــــق , د. عبـــــج هللا بـــــؽ عبـــــج السحدـــــؽ التخكـــــي , شـــــعضب 795الجمذـــــقي . ت )
 االرنؤوط . مؤسدة الخسالة .

شخح صحيح مدمؼ لإلمام الشؾوي محضي الجيؽ أبي زكخيا بؽ شخف الشـؾوي الذـافعي )  .98
 م .9987 -ىـ 9417 9بشان طىـ ( دار القمؼ , بضخوت , ل676 -639

شـــخح عقائـــج الرـــجوق / لمذـــيخ السفضـــج ) دمحم بـــؽ الشعســـان ( الظبعـــة الثانيـــة , مظبعـــة  .99
 ىـ (9379رضائي ) 

ىـــ ( 393الرــحاح تــاج المغــة وصــحاح العخبيــة أل ســساعضل بــؽ حســاد الجــؾىخي ت)  .51
لظبعـة القـاىخة . ا –م 9956 -ىـ 9376تحقضق : احسج عبج الغفؾر عظار الظبعة األولى 

 بضخوت .  –م . بضخوت . دار العمؼ لمساليضؽ 9979 -ىـ 9399الثانية

الرـــحؾة اإلســـالمية بـــضؽ الجســـؾد والتظـــخف , د. يؾســـف الغخضـــاوي , مظـــابع الجوحـــة  .59
 ت ( –الحجيثة بال ) ط 

) الجامعالمدنجالرحيحالمختررمنأموررسواللمهرمهالمهعموهوسمموســــــــــــــــــننهوأيامه .55
:  ،تحقوقأبوعبجالمهمحمجبنإســــــماعومبنإبراهيمبنالمغورةالجعايالبخار  صــــــحيح البخار (،
 هـ2211 الطبعةاألولى،دارطوقالنجاة:  الناشر،دمحمزهوربنناصرالناصر

 – 516صــحيح مدــمؼ لإلمــام أبــي الحدــؽ مدــمؼ بــؽ الحجــاج القذــضخي الشيدــابؾري )  .53
 لبشان  –ىـ ( دار أحياء التخاث العخبي . بضخوت 569

 –بضــخوت  –خ تفدــضخ القــخآن الكــخيؼ / دمحم عمــي الرــابؾني . دار الفكــخ صــفؾة التفاســض .54
 م .5119 -ىـ 9459 –لبشان 

الغمـــؾ فـــي الـــجيؽ فـــي حيـــاة السدـــمسضؽ السعاصـــخة . عبـــج الـــخحسؽ بـــؽ معـــال المؾيحـــق .  .55
 لبشان . –م . بضخوت 9999 -ىـ 9451مؤسدة الخسالة الظبعة الخامدة  

عالجـو , سـعج احسـج عمـؾان العشـدي اشـخاف ,  –الغمؾ فـي السشغـؾر اإلسـالمي اسـبابو  .56
 م 5113 -ىـ 9445د. طارق جسعة العاني ، ) رسالة ( كمية العمؾم االسالمية ، بغجاد 

الغمـــؾ والفـــخق الغاليـــة فـــي الحزـــارة اإلســـالمية , د. عبـــج هللا ســـمؾم الدـــامخائي . دار  .57
 واسط لمشذخ 
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
حيح البخـاري لإلمـام الحـافع احسـج بـؽ عمـي بـؽ حجـخ العدـقالني فتح الباري شخح ص .58 

 -ىــــ 9491لبشـــان  –بضـــخوت  –ىــــ . الظبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب العمسيـــة 855 – 773
 م .9989

 م دار الذخق , القاىخة .5114 -ىـ 9455/  34في عالل القخآن / سضج قظب . ط  .59

، دمحم عبـج الـخؤوف  حيخؼيض القجيخ شـخح الجـامع الرـغضخ مـؽ أحاديـث البذـضخ الشـ .31
 م .5119 -ىـ 9455لبشان ،  –السشاوي ، دار الكتب العمسية ، بضخوت 

 –القـــامؾس السحـــيط لمذـــيخ مجـــج الـــجيؽ دمحم بـــؽ يعقـــؾب الفضـــخوز آبـــادي . دار الفكـــخ  .39
 م ( .9983 -ىـ 9413بضخوت ) 

لدان العخب : أبؾ الفزل جسال الجيؽ دمحم بؽ مكخم ابؽ مشغؾر األفخيقي السرـخي .  .35
 بضخوت .  –دار الفكخ 

ىـــ ( تحقضــق 395مجسـل المغــة : ألبــي الحدــضؽ احســج بــؽ فــارس بــؽ زكخيــا المغــؾي )ت  .33
 زىضخ عبج السحدؽ سمظان ، مؤسدة الخسالة . 

 –محاضخات في الشرخانية , دمحم أبؾ زىخة  .34

الكضؽ بضؽ مشـازل ايـاك نعبـج وايـاك ندـتعضؽ لإلمـام ابـي عبـج هللا دمحم بـؽ ابـي مجارج الد .35
 ( دار الحجيث . 759- 699بكخ بؽ أيؾب ابؽ ؾيؼ الجؾزي ) 

 م.9988القاىخة الظبعة الثالثة / –محاىب فكخية معاصخة دمحم قظب . دار الذخف  .36

 ن .معجؼ االدباء , ياقؾت الحسؾي , دار السدتذخقضؽ . بضخوت . لبشا .37

يؼ مرـــظفى . احســـج حدـــؽ الديـــات . حامـــج عبـــج  .38 السعجـــؼ الؾســـيط قـــام بأخخاجـــو إبـــخـا
 القادر . دمحم عمي الشجار . دار أحياء التخاث العخبي .

معجؼ مقاييذ المغة ألبي الحدضؽ احسج بؽ فارس بؽ زكخيا تحقضـق : عبـج الدـالم دمحم  .39
 دار الفكخ . –ىارون 

السفـــــخدات فــــــي غخيـــــب القــــــخآن ألبــــــي القاســـــؼ الحدــــــضؽ بـــــؽ دمحم السعــــــخوف بالخاغــــــب  .41
 لبشان . –ىـ ( ، تحقضق : دمحم سضج كيالني ، دار السعخفة بضخوت 515األصفياني ) ت 

مالحغـات أسـالمية حـؾل نعـؾت التظـخف واألصـؾلية ومـؤامخات الغـخب، رعـج الحيــالي  .49
يؼ الشعسة ، بغجاد ، شخكة الخشداء ل  م .9996مظباعة ، ، إبخـا
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 )اجملهد االول (  2020كانون االول  16-17
 – 479السمل والشحل ألبي الفتح دمحم بؽ عبج الكخيؼ بؽ أبـي بكـخ احسـج الذيخسـتاني ) .45 

لبشـان .  –ىـ ( تحقضق أمضخ عمي ميشـا . عمـي حدـؽ فـاغؾر . دار السعخفـة , بضـخوت 548
 م 9995 -ىـ 9493الظبعة الثانية  

 9454دوق , القـاىخة السؾسؾعة االسالمية العامـة باشـخاف الـجكتؾر محسـؾد حسـجي زقـ .43
 م . 5113 -ه

الشيايـــة فـــي غخيـــب الحـــجيث واالثـــخ لإلمـــام مجـــج الـــجيؽ السبـــارك بـــؽ دمحم الجـــدري أبـــؽ  .44
ىــــ . تحقضـــق : محســـؾد دمحم الظشـــاحي . طـــاىخ احســـج الـــداوي دار 616- 544االثضـــخ . ت 

 م .9979 -ىـ 9399الفكخ، الظبعة الثانية دار الفكخ 

 

 
 
 

 

 


