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 ملخص للبخح
جلطمصببد جلريببٍه ـببحيٍز حىيثببس قىيػببس لآببص  لاببىز جلاببي    ئيج  ؾببىش   بب       

ضمرٍ لن جالنغبق  جلبًي   لخٗبهٙ  لبن جلبٍخه جلنبٍ جلبًه يهبحلو ٌخيب    ٌ عب  
 ذٗىز  مك جلطثٓك ذؿثيو لخى ٌخي   ْيجء كحن صيجذحً خ  نؽأ.

ع خن خذببان جبْببرحخ جلطبب  خوش ئلببى يببًج جلطمصببد   حببى قح لببص  بب  يببًج جلركبب    
  كاو خن ح خغٍش لخى جلثؿطثك  غم ضرمص يلك ذًكٍ ؼٍ  جلمقؼ.

 حى ض ح لص خْرحخ جلطمصد جلريٍه مكح الً ئذٍجَ خيم يًه جبْبرحخ   يلبك مبن    
نببقا جليببق  لببن ْببرد جضرببحق جل ببي   غببم جلكببىيع لببن جلؿ بب   لببى  جلثيظببيلاس 

ذبحليق  لبن ْبردق ضمبىيم جلميجلبى جلف ابس لخبى جبولبس جل مخابس   لألميٌ   ضرمبص يلبك
 يًج يُكىظ ئٖيحلاس كراٍز؛ بن جلىلا  جل مخ  ي رغ  خن يمى  لخبى كب  جلميجلبى  ذب  
ئن جلميجلببى ضحذمببس لخببىلا  جل مخبب     بب  قحلببس لببى   ؾببيو ولابب  نمخبب  لخثٓببألس نأنببً 

ن ْبببردق ضكماببب  مببب ٌخ ذحلميجلبببى؛ بن ل بببح ميحنبببس  ببب  جالْبببطىالا  غبببم ضيخثبببص لببب
ٖهصاس  مصحلف وناييس   ذّا ص نؽيٌز يًج جلٓبرد  غبم ضكبىغص لبن ْبرد جٌضربحغ 
جلثطمصد ذحلذحء  جبؾىجو؛ بن  ذطمصر  ل م يكىظ مح ال يكثبى لمربحه  غبم ضيخثبص 
لببن ْببرد ضثٓببك جلٗببهٙ ذريببٍز خ  ٖببهٙ خ  مببًيد  اطمصببد لببًلك  يببيجل  

  يمحوه لخا .
غبٍ جلببًه يطٍضببد لخبى يببًج جلطمصببد ْبيجء كببحن لخببى غبم ضيخثببص ذمبى يلببك لببن جب   

 جلرٍو خ  جلٗهٙ   مى  نؽٍ يلك لخى جظؽٍجخ خ  جْطمٍجٌ جلثؿطثك.
غببم كببحن ال ذببى مببن ضمببىيم لببقؼ ل ببًه جبْببرحخ   يببحن جلمببقؼ يببي ضمببىيم ذمببط    

جلؽبٍ  لمببقؼ جبْبرحخ جلثطمىمببس  قطبى ييببين لينبحً لخببى جْبطمٍجٌ جلثؿطثببك   يلببك 
 اسقمن جلؽٍ  جلض

جلؽٍيب  جب اق ضٍحابس جلثببىجٌف جلريٍيبس   حثببص ذرابحن يببًج جلؽٍيب    كاببو خنب  يمببحلؽ 
كػاببببٍجً مببببن خْببببرحخ جلطمصببببد جلريببببٍه. جلؽٍيبببب  جلػببببحن ق ذببببع جاللطببببىجا  بببب  مبببب  ؽ 
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جالْطىالا   ذّا ص قحؾط ح ئلى مب  ؽ  ْبؽ  ذمابىجً لبن جط بٍجغ  جلطربٍيػ   جلؽٍيب  
 يًج ؼٍي  م م لمقؼ جلطمصد جلريٍه   بايج جلػحلعق جلمعحء لخى جلى ج ك جل رٓاس  

لببم يببطم لببقؼ جلثطمصببد ذثببح ْببر   ئين ال ذببى مببن لميذببس ٌجولببس ضط حْببد مببك  مخبب  
 لخثكح فس لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك. 



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 مقدمة
ئن جلكثى هلل نكثىه  نٓبطما    نٓبطغرٍه   نمبيي ذبحهلل مبن ٖبٍ ٌ خنرٓب ح  ْباثحش      

لب   مبن يعبخ   بق يبحوه لب    خٖب ى خن ال ئلب  ئال  خلثحل ح ئن  من ي ىه جهلل  ق مع 
 جهلل  قىه ال ٍٖيك ل   خٖ ى خن مكثىجً لرىه  ٌْيل . خمح ذمى

ئن جطْببق  يببىلي وجتثببحً ئلببى  قببىز جلصببو   ٌخخ جلصببىق   ي  ببى لببن جلط ببح ٍ     
 جلط حَق   لين لاّ ك  جل حِ لخى  ضابٍز  جقبىز   جلٗهصباحش  جلؽربحتك مهطخربس  

يلك جنطقف    جب يحٌ  جالضؿحيبحش ذبان جل بحِ   يبًج ذبى ٌه ي بطؽ ل ب   ا طؽ لن 
 جلطمصد.

 جلطمصببد ْببخيف مببن جلٓببخيكاحش جلطبب  ضصببىٌ لببن جطنٓببحن   ليببن ال يثابب  ئلابب      
صببحقد جلرؽببٍز جلٓببخاثس   جلممبب  جل حظببؽ   جل رٓبباس جلثٓببطمٍز. مببك جلمخببم خن يببًج 

ىه  بب  كبب  جلمصببيٌ  جبمصببحٌ  جلٓببخيف ال يببٍضرػ ذُمببحن  ال ذثيببحن ممببان  ذبب  ضؿبب
  لخى كح س جلثٓطييحش   جلكعحٌجش   جلثؿطثمحش.

 جلٗهٙ جلثطمصد ييين  ا  ما  ٖىيى ضؿحه  يٍز ي طصٍ ل ح   يطكاُ ل بح   ال     
يمر  غاٍيح.  ي بح يف بٍ نؽبٍ جلطمصبد جلثبًمي   ذب  ييبين مبن خكربٍ جبنؽبحٌ لخبى 

مصبببد ي ربببة لبببن نفبببٍز خقحويبببس جلثؿطثبببك ئيج خصبببرف جضؿحيبببحً لخٗبببهٙ. قابببع ئن جلط
 ضمٓببراس   ييببن مغخبب    ٖهصبباس ال ضببٍ  جلكبب  ئال مم ببح   مببح لببىجيح جنكببىٌ لببن 

 ؼٍي  جلك  ئلى جلعقا.
 يؿد خن نمخم خن جلطمصد جلريٍه ال ذبى خن يمحذخب  ؼبٍف ؛نبٍ؛ بضب  ذبى ن يبًج     

جلنببٍ ال ييببين لخطمصببد غثببس مم ببى  قاببع ئن جلؽببٍف جلنببٍ ييببين ْببررحً لطكٍيببك 
يجمن جلبب رّ   جلببًين   جْببطػحٌز قثاببس جلثطمصببد   ئيج لببم ييؾببى يببًج جلنببٍ  ببق كبب

ضيحو ضؿى ٌ ـ جلطمصبد جلطب  ضهطربة  ب  ؾبيف صبحقر ح. ئين يبًج جلنبٍ  ال ذبى خن 
ضُّيين ل   صيٌز نححصس مٗييس لى  جلثطمصبد   ال يمرب  جلط بحَا لبن يبًه جلصبيٌز 

ٍ جلثطمصببد ئلببى ٌ ببك ٖببأن   ئلببى صببيٌز ميظببيلاس  قاحويببس    بب  جليحببص يجضبب  ي فبب
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 لخببي ححمطبب    مىقبب    يطرببحنٍ ذًجضبب    ببايج نٍؾببص يببًه جبمببيٌ مببن مهرث ببح وجنبب  
جل رّ ئلبى نحٌؾ بح   اكبىظ ضصبحو  مبك جلؽبٍف جلنبٍ جلبًه يمبإ  ب  جلثؿطثبك  
مثح يإوه ئلى جظؽٍجخ  لى  جْطمٍجٌ  ا ؛ بن جلطمصد يث بك جطنٓبحن مبن جلطبىن  

ن  ذبب  يؿمبب  جطنٓببحن مطكاببُجً لٍخيبب    ي حظبب  ل بب    ال لثمٍ ببس لخببم  نرببٍز جلنببٍي
يمر  قيجٌ  م ححٗس حيا ئنٓبحن ؛نبٍ جلبًه ٌذثبح يبٍؾف لخاب   خ  يطعبحيو ممب   حبحا 
ضمحلىق "جلًين يٓطثمين جلميا  اطرمين خقٓب   خ لثبك جلبًين يبىجيم جهلل  خ لثبك يبم 

   يعبمين ح  ب  نصبحذ ح . خمح خي  جلىٌجيس  جل فٍ  ان م يُنين جبمبيٌ(1)خ لي جبلرحخ"
جلًه ضٓطكم  ذق ئؾكحف  ال ما     ؿىيم ي طى ن ئلى ؼٍ  جلصبيجخ   ي ححٗبين 
 يكح ٌ ن   يط حَلين لن ؛ٌجت بم ئيج كحنبص مهحلربس لخصبيجخ   يبًج ذبق ٖبك يمبيو 
خغٍه لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك؛ بن جلطمصد جلريٍه يكؿد لم  جطنٓبحن لبن لايذب   

يببإغٍ لخببى ضرياببٍه  ئذىجلبب    يؿمخبب  ححصببٍجً لببن جنطاببحٌ  نمببحغ ظببمر    نمصبب   مثببح 
جلؽٍي  جلصكاف م ثح جْط ى ئلى قؿؽ حييس   ذٍجيان ْحؼمس   جلًه يطأغٍ ذ ًج كخ  

 يي جلثؿطثك.
ئين ال ذببى مببن جاللطببٍجف ذببأن جلطمصببد جلريببٍه مٗببيخس  ذبب  مببن خنؽببٍ جلثٗببحك      

ن يلبك خ ا ؼٍيب  لخيصبيا لخى جلثؿطثك   ايج جلطٍ  ح ذًلك  خوٌك ح نؽيٌض   ييي
ئلببى قخ ببح؛ بن جلطمصببد ال يصبب  ذحطنٓببحن ئلببى ذببٍ جبمببحن  ٖببحؼة جلٓببقمس  قاببع 

 يؿخد جلهصيمحش  جل ُجق ذان جل حِ مثح يميو خغٍه لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك.
 ق ذى من جلطىن  لثمحلؿس جلطمصد جلريٍه   ممحلؿط  ضيبين نبيجز لثمحلؿبس كب      

 يًج مح خٌوش ذاحن  من نبقا ذابحن خْبرحخ يبًه جلفبحيٍز  خٖيحا  خنيجق جلطمصرحش  
 كاراببس ميجؾ ط ببح  بب  ذكػبب  يببًج ضكببص ل ببيجنق "خغببٍ جلطمصببد جلريببٍه  بب  جْببطمٍجٌ 

 جلثؿطثك  ؼٍ  لقؾ ".
 

                                                           

 (.81عٕسخ بنضيش بآليد ) (1)
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 مههجي يف البخح
 ؾمخص لي   ص  مرحقع خلٍض  ا ح مح يط ح ل  جلرص  من خ يحٌ ضٍضرػ ذ .-
 مٍؾم ح.نٓرص ك  نٙ خ   يٍز    جلركع ئلى -
لثح كحن جلكيم لخى جلٗة  ٍق لن ضصيٌه   أحي  ذطصييٍ جلثٓألس جلثٍجو ذكػ بح ضصبييٍجً -

 وحامحً حر  جلٍٗ ق    قيث ح.
ئيج كحنص جلثٓألس مك  جلركع مطرمحً لخا ح   أيكٍ قيث ح مك جالْطىالا  ضيغا  جالضرح  -

 من مفحنّ  جلثمطرٍز.
 ك مح ضآٍ من خحيجا خي  جلمخم.جحطصٍ لخى جلثًجيد جلرم اس جلثمطرٍز  م-
 ئيج كحنص جلثٓألس مك  نقف   أيكٍ خحيجا جلرم حء    جلثٓألس  غم خنٓر ح ئلى ححتخا ح  -

مببك يكببٍ خولببس كبب  حببيا    ؾبب  جلىاللببس م  ببح  غببم خيكببٍ جلث ححٗببحش جلببيجٌوز لخببى جبولببس ئن 
  ؾىش  غم خيكٍ جلميا جلٍجؾف مك ذاحن ْرد ٌؾكحن .

 ع   ق ممىمس   غقغس مرحقع   نحضثس.يًج  حى ؾحء جلرك
 خمح جلثمىمس  أض ح ا  ا حق ئ ططحقاس لخركع   م  ؿ   ا    نؽط .

 ق قمامس جلطمصد جلريٍه  خْرحذ .املبخح األول
  يكطيه لخى مؽخرانق

 ق قمامس جلطمصد جلريٍه.املطلب األول
 ق خْرحخ جلطمصد جلريٍه.املطلب الجاني
 لريٍه    جْطمٍجٌ جلثؿطثك.ق خغٍ جلطمصد جاملبخح الجاني

  يكطيه لخى مؽخرانق
 ق خغٍ جلطمصد جلريٍه لخى جلرٍو.املطلب األول

 ق خغٍ جلطمصد جلريٍه لخى جلثؿطثك.املطلب الجاني
 ق ؼٍ  لقؼ جلطمصد جلريٍهاملبخح الجالح

 جلرحقع                                                                                                       
                                                                    و/مكثيو ؾثحا مكثى مكثيو لرىجلثمصيو
 مىٌِ جلرم  جلثمحٌن ذؿحممس جبَيٍ
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 املبخح األول
 حقيقة التعصب الفلري وأسبابه

 يه لخى مؽخرانق  يكط
 املطلب األول: حقيقة التعصب الفلري.

 نمٍ   ذحلطرحٌ مرٍوي  خ الً  غم ذحلطرحٌه لرفحً مٍكرحً.
 أٔالً: جةعسحةس يفشديّ

 جلطمصد لغسق يؽخ  لخى لىز ممحن م  حق
 .(1)جطقحؼس يمحاق لصد جلمي  ذحلٍؾ  خقحؼيج ذ  لمطحا خ  قثحيس-1
 .(2)لصرحً ّٖىض  ذمصحذس  نكييح جلٗىز يمحاق لصرص جلثٍخز  ٍؾ ح-2
 .(3)جلؽّ   جلخّ  يمحاق لصر  يمصر  لصرحًق ؼيجه  ليجه-3
جلخُ   يمحاق لصبد جلثبحء لُمب    لصبد جلٍؾب  ذاطب  خهق خحبح   ب  ذاطب  ال يرٍقب  -4

 .(4)الَمحً ل 
جلثكحمحز  جلثىج مسق  يلك ل ىمح يطمصد ئنٓحن لريٍز خ  ٖهٙ   نصد نرٓب  -5

 .(5) مس ل  لخثكحمحز  جلثىج
                                                           

غ.  -بنعحةط أؾًذ جٍ يؿًذ جٍ عهي بنفيوٕيي أجٕ–بنًصحةؼ بنًُيش في غشيث بنؾشؼ بنكحيش (1)
 .2/384بنًكسحد بنعهًيد جيشٔذ 

يؿًووذ جووٍ يؿًووذ جووٍ عحووذبنشصبم بنؿغوويُي يشزعووٗ  –زووةظ بنعووشٔط يووٍ غووٕبْش بن ووةيٕط  (2)
 أجوٕ–، نغوةٌ بنعوشت 383، 2/384، بنًصحةؼ بنًُيوش 471، 4/473دبس بنٓذبيد غ.  -بنضجيذي

غ. دبس صةدس جيشٔذ بنؽحعد بنطةَيد  -بنفعم غًةل بنذيٍ يؿًذ جٍ يكشو جٍ عهي جٍ يُظٕس
 .8/202ْو 8383

 -إجوشبْيى يصوؽفٗ ٔرووشٌٔ–، بنًعػى بنٕعويػ 4/473، زةظ بنعشٔط 8/202نغةٌ بنعشت  (3)
 .2/204جيد غ. دبس بنذعٕخ ذ: يػًع بنهغد بنعش

 .4/473زةظ بنعشٔط  (4)

 .4/412، زةظ بنعشٔط 8/202نغةٌ بنعشت  (5)
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 م2012العدد اخلامس               

 .(1)جالحط حق ذحلٗة يمحاق ضمصد ذحلٗة  جلطصدق ضّم ك ذ   ٌظ -6
 .(2)جلغعد  م   حا ق جلمصر  يي جلًه يغعد لَمصرط -7
 .(3)جلطؿثك قيا جلٗة يمحاق ضمصريج لخا  ئيج ضؿثميج من قيل -8

 والتعصب اصطالحًا 
ياببٍ جلٓببة لببن حببى ضمببىوش ضمٍيرببحش جلمخثببحء لخطمصببد  ثبب  م مببن حببحا يببيق جلطر    

 .(4)جلنٍين و ن  ؾيو والت  كح اس
 .(5) م  م من لٍ   ذأن ق لى  حريا جلك  ل ى ـ يٌ ولاخ 

 م  م من لٍ   ذأن ق جلطٗىو  خنً جبمٍ ذٗىه  ل و  لى  حريا جلثهحلو  ٌ عب  
 .(6)من خن يطرك غاٍه  لي كحن لخى صيجخ

لببن جلثم ببى جالصببؽقق    نخكببؿ مثببح ْببر  خن جلثم ببى جلخغببيه ال يهطخببو كػاببٍجً     
 يقيثح يى ٌ قيا مم ىق جلطكاُ لريٍز خ  ٖبهٙ  اؿمخب  يطثٓبك ذٍخيب   ال يمرب  

 جلنٍ ْيجء كحن صيجذحً خ  ال.

                                                           

 .8/204نغةٌ بنعشت  (1)

 .8/202، نغةٌ بنعشت 4/412زةظ بنعشٔط  (2)

 .4/412زةظ بنعشٔط  (3)

و 8313يوووةيٕ  847غ. عوووةنى بنًعشفووود س وووى  -د/يعسوووض عووويذ عحوووذبه–بالزػةْوووةذ بنسعصوووحيد  (4)
 .32ؿ

و 8312غ. بنصوذ  جيهؾوشص بنؽحعود بىٔنوٗ  -يؿًوذ عًويى بسؾغوةٌ بنحش سوي– ٕبعذ بنف وّ  (5)
 .248ؿ

جؿوص  –د/إعًةعيم صوذي  عطًوةٌ –بنسؽش  ٔبنسعصث بنذيُي أعحةجّ ٔبنعٕبيم بنًؤديد إنيّ  (6)
و 2087يُؾٕس في بنًػهد بنهيحيد بنعةنًيد  هيد بنسشجيد غةيعد جُغةصي بنعذد بنطةيٍ ٔبنعؾشٌٔ 

 .3ؿ
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 م2012العدد اخلامس               

 أما الفلر لغة واصطالحًا
 جلريٍ لغس يأش لخى لىز ممحن م  حق

ٍ ق  يف كحلِريٍز  جلِريٍَ  ذيٍٓيثح   م   جلَريٍ  جلِريب(1)ئلثحا جلهحؼٍ    جلٗة-1
 .(2)يمحاق  يٍ    كًج ئيج خلث  نحؼٍه  ا 

 .(3)جلطأم  يمحاق ضريٍ    جلٗة ئيج ضأمخ -2
 .(4)ئلثحا جل فٍ-3
ئلثحا جلمم  يمحاق    جبمٍ  يٍق خلث  جلمم   ا    ٌضبد ذمبط مبح يمخبم لاصب  -4

 .(5)ذ  ئلى مؿ يا
ق نفٍ  ٌ يبس  ضٍ  جلمخد ذحل فٍ  جلطىذٍ لؽخد جلثمحن  يمحاق ل     جبمٍ ِ يٍ خه-5

  (6) مببح لبب   بب  جبمببٍ ِ يببٍ خهق ال خقطببحؼ ئلابب   ال خذببحل  ذبب    جلَريببٍ ذببحلرطف مصببىٌ
 َيٍش    جبمٍ من ذحخ ظبٍخ  ضرّيبٍش  اب   خ يبٍش   جلريبٍز جْبم مبن جال طيبحٌ 

 .(7)مػ  جلمرٍز  جلٍقخس من جاللطرحٌ  جالٌضكحا  ؾثم ح ِ يٍ
ضاببد خمببيٌ  بب  جلببًين يطيصبب  ذ ببح ئلببى ضٍضاببد خمببيٌ  بب  جلببًين  يمببحاق جلِريببٍق ضٍ-6

 .(8)مؽخيخ ييين لخثحً خ  ـ حً 
                                                           

 .3/23نغةٌ بنعشت  (1)

 .84/433زةظ بنعشٔط  (2)

ذ: يٕعووا بنؾوويم يؿًووذ غ. بنًكسحوود  -أجووٕ عحووذبه يؿًووذ جووٍ أجووي جكووش–يخسووةس بنصووؿةؼ  (3)
 .232و ؿ8333بنعصشيد بنؽحعد بنخةيغد 

 .84/433زةظ بنعشٔط  (4)

 .2/231بنًعػى بنٕعيػ  (5)

 .2/231، بنًعػى بنٕعيػ 2/373بنًصحةؼ بنًُيش  (6)

 .2/373بنًصحةؼ بنًُيش  (7)

 بنًشغع بنغةج  َفظ بنصفؿد.(8)
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 الفلر اصطالحًاو
ق ئقعبحٌ ممببٍ طان لٍ بب  ذأنب  ضمبىوش ضمٍيربحش جلمخثبحء لطمٍيببو جلريبٍ  ثب  م مبن    

 .  (1)   جلمخد لآطهٍؼ م  ح ممٍ س غحناس
مبببٍف خن  يلبببك مػببب ق خن مبببن مبببحا ئلبببى جلمحؾخبببس  ؛غبببٍ جلكابببحز جلبببىناح   خٌجو خن ي     

جلنبببٍز خ لبببى ذحطيػبببحٌ مبببن جلمحؾخبببس  خببب  ؼٍيمبببحنق خقبببىيثحق خن يٓبببثك مبببن غابببٍه خن 
 اكاب     امخىه  يصىح  من غاٍ ذصاٍز ذكمامبس جبمبٍ  جلنٍز خ لى ذحطيػحٌ من جلىناح

ذمثخبب  ئلببى ئيػببحٌ جلنببٍز جلطثببحوجً لخببى مؿببٍو حيلبب    يببًج يٓببثى ضمخاببىجً  ال يٓببثى 
خ لببى ذحطيػببحٌ  غببم يمببٍف خن جلنببٍز  يمببٍف خن جبذمببى ممٍ ببس.  جلؽٍيبب  جلػببحن ق خن

خذمى   اكص  مبن يبحضان جلثمبٍ طان ممٍ بس غحلػبس  يب  خن جلنبٍز خ لبى ذحطيػبحٌ   ال 
يثين ضكمب  جلثمٍ بس ذبأن جلنبٍز خ لبى ذحطيػبحٌ ئال ذبحلثمٍ طان جلٓبحذمطان  ب  جلمخبد 

ى خن يمبيا ئن ض اثبس ممبىمطان . كأنب  يٍيب(2)لخطيص  ذ  ئلى جلثمٍ س جلػحلػس يٓثى  يبٍجً 
لاص  من جلثمىمطان ئلبى جل طاؿبس  كبأن خحبياق  خحاثبيج جلصبقز  ئيج خٌوش خن خقيل بح 
ئلى حعاس  يٍيس خحياق خحاثيج جلصقز خمٍ   يًه ممىمس    م  خحاثبيج  ب  جلخغبس  مب  

لمربحوه   بي  جؾبد   جلثمىمبس جب لبى  -ْبركحن   ضمبحلى–خمٍ   كب  خمبٍ مبن جلهبحل  
 ح لغيه  يي  م  جبمٍ   جلثمىمس جلػحنابس ولاخ بح خصبيل   جبمبٍ  جؾبد جلط رابً  ولاخ

 حلصقز  جؾرسق يبًج جلٗبة جلػحلبع قا ثبح ال يمبٍف جطنٓبحن مبػقً قيبم جلصبقز خيب  
   . (3) جؾرس خ  ْ س

                                                           

 . 3/323غ. دبس بنًعشفد جيشٔذ  -أجٕ ؾةيذ يؿًذ جٍ يؿًذ بنغضبني–إؾيةء عهٕو بنذيٍ  (1)

 .3/323بنًشغع بنغةج   (2)

غ. بنًعٓووذ  -د/ؼووّ غووةجش بنعهووٕبَي -بىصيوود بنفكشيوود بنًعةصووشخ زؾووخيـ ٔي سشؾووةذ عوو ظ (3)
 .21و ؿ8333ع يي بنعةنًي نهفكش بس
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 م2012العدد اخلامس               

 م  م من لٍ   ذأن ق جْبم لمثخابس ضبٍوو جلمبي  جلمححخبس جلثريبٍز  ب  جطنٓبحن ْبيجء    
خ  ٌ قببحً  خ  يي ببحً ذببحل فٍ  جلطببىذٍ لؽخببد جلثمببحن  جلثؿ يلببس مببن جبمببيٌ خكببحن حخرببحً  

 .(1)جلثمخيمس  خ  جليصيا ئلى جبقيح   خ  جل ٓد ذان جبٖاحء
 مبب  م مببن لٍ بب  ذأنبب ق ئلثببحا جلممبب   بب  جلؿيجنببد جلثمٍ اببس  جلػمح اببس  جلٗببٍلاس     

 .(2)جلثمخيمس لخيصيا ئلى ممٍ س مؽخيذس معريؼس ذحلٍٗق
 مٍيو جلطمصد جلريٍه ذحلطرحٌ مرٍوي     مٍ   ذحلطرحٌه مصؽخكحً مٍكرحً. ذمى ض

 أما التعصب الفلري باعتباره مصطلخًا مركبًا.
 امبببٍف ذأنببب ق ٌ بببط  يبببٍ جلنبببٍ   لبببى  حريلببب    جالْبببطثحق ئلاببب    ضبببٍف جلطؿبببٍو     

 جطنصحف    جلكيم لخا   جلطٗىو    جلطمحمب  ممب    نمبىه ذألبًق جلصبيٌ   ضيبيين 
ٌز  ئؼحٌ ممان لريبٍ جلثهبحلو  مٗبيذس ذيػابٍ مبن جبنؽبحء   جلثغحلؽبحش؛ بن بح صي

 .   (3)ححتثس لخى خّْ  جياس من جلطمصد  جلطكؿٍ
 يإنببً لخببى يببًج جلطمٍيببو جلطؽييبب   قاببع يثيببن ذيخثببحش خحبب  مببن يلببك نببإوه     

نرّ جلثم ى   كًلك يققؿ  ا  لى  جلىحس؛ بن جلثطمصد حى يمخم خن جلنبٍ لخبى 
خ  لي ب  ال يمرب  حيلب  ضمصبرحً لٍخيب   خ  لثًيرب   خ  لخٗبهٙ جلبًه ي طثب  ئلبى صيج
  يٍه.
 ذ ببحء لخببى يلببك يثيببن ضمٍيببو جلطمصببد جلريببٍه ذأنبب ق جالنغببق  جلببًي   لببن      

جلٍخه جلنٍ جلًه يهحلو ٌخي    ٌ ع  ذٗبىز  مبك جلطثٓبك ذؿثبيو لخبى ٌخيب  ْبيجء 
 كحن صيجذحً خ  نؽأ.

                                                           

 .27بنًشغع بنغةج  ؿ (1)

و بنػةيعود 2082سعةند يةغغسيش  -سبيي زيغيش فةسط–بىيٍ بنفكشي في بنؾشيعد بسع ييد  (2)
 .81ؿ خ بسع ييد غض

 .4و ؿ2003 -نسعصث يظةْشِ ٔأعحةجّ َٔسةئػّ ٔبنحعذ بنؾشعي د/عةدل بنذيخيب (3)
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ثببس قىيػببس ضببٍضرػ ذحلمىيببى مببن جلثرببحيام  كببحلطثااُ جلم صببٍه  حلطمصببد ـببحيٍز حىي    
 جلبىي    جلؽببحتر   جلؽرمب   جلؿ ٓبب    بايج نفٍنببح لخكبٍ خ  جلصببٍجلحش جلطحٌيهاببس  
نؿببى خن كػاببٍجً م  ببح كببحن ْببرر  جلطمصببد لخببىين خ  جلمببٍ  خ  جلخببين   مببح َجلببص يببًه 

 .(1)ٗميخجلفحيٍز ضطؿىو ذحْطثٍجٌ    لصٍنح جلكحل   ضٗي  ؛ س لطىمٍ جل
قاع ئن جلطمصد ي رة لن  يٍ مطصبخد ئلبى قبى جلطكؿبٍ  يؿمب  صبحقر  يمبح       

 خه  يٍ؛ بن جلؿ   صث  لن ئوٌجف جلكمامس.

                                                           

 .3ؿ -د/إعًةعيم صذي  عطًةٌ–يم بنًؤديد إنيّ بنسؽش  ٔبنسعصث بنذيُي أعحةجّ ٔبنعٕب (1)
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 .الفلري (1)املطلب الجاني: أسباب التعصب
 لخطمصد جلريٍه خْرحخ كػاٍز م  حق

 إتباع اهلىى-1
لطمصبد جلٗبهٙ جلبًه  ئيج ضٓخ  جل ي  ئلى جلب رّ   انب  يصبرف جبوجز جلثكٍكبس    

يٓطٓخم ل    مى  صو جلمٍ؛ن جل بي  ذأنب  ئلب    يلبك ليػبٍز ْباؽٍض  لخبى جطنٓبحن  
ححا ضمحلىق "خ ٍخيص من جضهً ئل   ييجه  خظخ  جهلل لخى لخم  نطم لخى ْثم   حخر  

 .(2) ؾم  لخى ذصٍه غٗح ز
يبأضثٍ ذ بيجه   ثبح ذّان جهلل ضمحلى    يًه جليسق خن من ضكيم ييجه ذمخرب   لمخب    انثبح 

ٌ؛ه قٓ حً  مخب    مبح ٌ؛ه حراكبحً ضٍكب    بق يٓبثك مبح ي رمب    ال يمب  ٖباثحً ي طبىه ذب   
.  حلبًه ؼثبّ لمخب   حخرب  ضمصبر  ل بيجه جبلثبى. حبحا (3) ال يٍ  قؿس يٓطعة ذ بح

ضمحلىق " ان لم يٓطؿاريج لك  حلخم خنثح يطرمبين خيبيجت م  مبن خظب  مثبن جضربك يبيجه 
.  ثببببح م ببببك جلٗببببهٙ مببببن (4)هلل ئن جهلل ال ي ببببىه جلمببببي  جلفببببحلثانذغاببببٍ يببببى  مببببن ج

 جالْطؿحذس لخك  ئال جضرحل  ل يجه.
                                                           

بنسعصث نيظ َٕعةً ٔبؾوذبً، ٔإًَوة ْوٕ أَوٕبه: فُٓوةع بنسعصوث بنؿضجوي، ٔبن حهوي، ٔبنًوزْحي،  (1)
ٔبنشيةظي، ٔبنذيُي، ٔبنفكشي ْٕٔ أوؽشْة. ٔ زنك بنسعصث  ذ يكٌٕ يؿًٕدبً، ٔ ذ يكٌٕ 

 يزيٕيةً.
 -د/يؿيوٗ عهوي يؿيوٗ بنوذغُي–يي بنًعةصوش يشبغع: بنسعصث بنفكشي ٔأضشِ فوي بنعًوم بسعو 

بنػةيعود –جؿص يُؾٕس في يؤزًش دٔني جعُٕبٌ: رفةم بنعًوم بسعو يي بنًعةصوش ٔظوٕبجؽّ 
ٔيوووة جعوووذْة، بنسوووذبجيش بنٕب يووود يوووٍ  334و ؿ2084بسعووو ييد غوووضخ  هيووود بنؾوووشيعد ٔبن وووةٌَٕ 

 .38بنسعصث بنًزْحي ٔأضشْة عهٗ أيٍ بنًػسًع ؿ

 خ بنػةضيد.( عٕس24يٍ بآليد ) (2)

 -ذ: عةيي جٍ يؿًذ بنغو يد -أجٕ بنفذبء إعًةعيم جٍ عًش جٍ  طيش–زفغيش بن شرٌ بنعظيى  (3)
 .7/221و 2088غ. دبس ؼيحد بنؽحعد بنطةَيد 

 ( يٍ عٕسخ بن صـ.30بآليد ) (4)
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 يؿد خن نمخم ذأن جلطمصد لخ ي  لاّ  لاى جلابي   ذب  ئن ؾبً ٌه جمطبىش ئلبى     
 خمببٍ مقتيطبب  ذحلٓببؿيو  حْببطيرٍ  -لخابب  جلٓببق  –ذببىء جلهخامببس  قببان نخبب  جهلل ؛و  

ذكؿؽ  يٍيس  حْىز   محاق ئن  ناٍ من ؛و  ئي نخب  مبن نبحٌ  ئذخاّ   ٌ ط خمٍ جهلل 
. حببحا جهلل لببن يلببكق " لمببى نخم ببحكم غببم (1) جل ببحٌ ناببٍ مثببح نخبب  م بب  ؛و   يببي جلؽببان

صببببيٌنحكم غببببم حخ ببببح لخثقتيببببس جْببببؿى ج لو   ٓببببؿى ج ئال ئذخبببباّ لببببم ييببببن مببببن 
مببن نببحٌ جلٓببحؾىينق حببحا مببح م مببك خال ضٓببؿى ئي خمٍضببك حببحا خنببح ناببٍ م بب  نخمط بب  

".  صببى  جهلل ئي يمبيا ْببركحن ق "ئن جلب رّ بمببحٌز ذحلٓبيء ئال مببح (2) نخمطب  مببن ؼبان
 ".(3)ٌقم ٌذ 

 حنطمحا جطنٓحن من حبيا ئلبى حبيا؛ بؾب  مبح ضربان لب  مبن جلكب  يبي مكثبيو  اب       
ذهقف ئصٍجٌه لخى حيا ال قؿس مم  لخا    ضٍف جلمبيا جلبًه  ظبكص قؿطب   خ  

 .(4)ى حيا لثؿٍو لحوز  جضرحق يي    ًج مًمي جالنطمحا لن حيا ئل
 ذ حء لخى يلك  ايج ضثٓك جطنٓحن ذٍخي   ٌ ط جلٍخه جلنٍ جلبًه ذحنبص قؿطب      

  يلك بن  ال يٓطؽاك خن يطٍف ٌخي     ًج يي جضرحق جل ي    لاّ يلك لقمس ناٍ.
 اجلهل وعدم املىضىعية-2

جلببًه يكبباػ ذبب   ذبب  ئن جلؿ بب   جلؿ بب  ٖببٍ  مصببارس ضصبباد جطنٓببحن  جلثؿطثببك    
خكػببٍ مببح يمببي  جطنٓببحن  بب  ؼٍيمبب  ئلببى جلثمٍ ببس جلكماماببس   حلؿ بب  يمطرببٍ مببن خكرببٍ 
خْرحخ جلطمصد جلثثميش   يي ْرد ٌتاّ من خْرحخ جلط بح ٍ  جلطربحغط  جلط بحقٍ 
 جلطىجذٍ ذان خذ حء جلثؿطثبك   ابإوه ئلبى ظبمر   لبى  جْبطمٍجٌه  ئي خن لبى  جالؼبقق 

                                                           

 .330، 343بنسعصث بنفكشي ٔأضشِ في بنعًم بسع يي بنًعةصش ؿ (1)

 (.82، 88عٕسخ بىعشب  بآليةذ ) (2)

 ( عٕسخ يٕعا34يٍ بآليد ) (3)

ذ: عحوذبنشؾًٍ  -ز ي بنذيٍ أجٕ بنعحوةط أؾًوذ جوٍ عحوذبنؿهيى جوٍ زيًيود –يػًٕه بنفسةٖٔ  (4)
 .20/283و 8333غ. يػًع بنًهك فٓذ نؽحةعد بنًصؿا  -جٍ يؿًذ جٍ  ةعى
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جلنٍ    مٓألس مح يبإوه ئلبى جلطمصبد لبٍخه ذما ب ؛ بنب  ال يمخبم ْبيجه  لخى جلٍخه 
 يًج يىا لخى جلمؿُ جلمخثب  لبى  جلثطمصبد   مبن غبم ي فبٍ لثبن يهحلرب  لخبى خنب  
ؾحي  ال لخم ل      قان خن  لي جؼخبك لخبى جلٌجء جبنبٍ  لمخبم خن بح حعباس نق ابس 

 .(1)يٓم م  ا ح مح  ْك جبتثس جليرحٌ من حرخ م
 مببى  جلر ببم جلصببكاف لخ صببي٘ يببإوه ئلببى ظببمو جلكؿببس  بب  ميجؾ ببس جلببٍخه    

جلنببٍ  مثببح ي ببطؽ ل بب  ضمصببد لخببٍخه ذ ببحء لخببى جلؿ بب  جلببًه يمٍحبب  ضمببى   مٓبباٍز 
 جلط ثاس    جلثؿطثك  كثح يإوه ئلى جنطٗحٌ جلطمصد  جلم و    جلثؿطثمحش.

مبن خن ذمبط      جلكمامس يمى جلؿ   مبن خنؽبٍ خْبرحخ جلطمصبد   يف بٍ يلبك    
   ئيج نفٍنح ئلبى خحبيجا جلرم بحء  ب  (2)جلك راس كٍٓ ْرحذس مصّ  لٍ م  ئيحيح    جلطٗ ى

جلثٓألس نؿىيم لبم ضطرب  كخثبط م لخبى حبيا  جقبى  ذب  جلك رابس خنرٓب م جنطخربيج  ب  
 جلثٓألس.  نط ح ا خحيجا جلرم حء  ا ح. 

 اختلف الفقهاء يف رفع السبابة يف التشهد على قىلني:
 ا جب اق يؿيَ جطٖحٌز ذحلٓرحذس    جلطٗ ى  يي من جلٓ س.جلمي

ييد ئلى يًج جلمياق خذي ق ارس  خذي يممبيخ  مكثبى  جلثمطثبى ل بى جلثطبأنٍين مبن 
    مًيد (3)جلك راس

                                                           

 يػهوود بنحيووةٌ –ٔصوفي عةؽووٕس أجووٕ صيووذ –بنسعصوث بنًً ووٕذ ٔرضووةسِ عهووٗ بنعًووم بسعوو يي  (1)
  224/1يػهد ؽٓشيد 

 .22/272يػهد بنًُةس  -يؿًذ سؽيذ سظة –فٕبئذ  سةجي بنًغُي ٔبنؾشؼ بنكحيش  (2)

ذ: يؿًووذ  -عحووذبنغُي جووٍ ؼةنووث جووٍ ؾًووةدخ بنغُيًووي بنذيؾوو ي–بنهحووةت فووي ؽووشؼ بنكسووةت  (3)
–، سد بنًؿسةس عهٗ بنذس بنًخسوةس 8/72يؿيي بنذيٍ عحذبنؿًيذ غ. بنًكسحد بنعهًيد جيشٔذ 

، جووذبئع 8/303و 83332غ. دبس بنفكووش بنؽحعوود بنطةَيوود  -أيوويٍ جووٍ عًووش جووٍ عحووذبنعضيضيؿًووذ 
غ. دبس  -عو ء بنوذيٍ أجوٕ جكوش جوٍ يغوعٕد جوٍ أؾًوذ بنكةعوةَي–بنصُةئع في زشزيث بنؾوشبئع 
عطًوةٌ جوٍ –، زحيويٍ بنؿ وةئ  ؽوشؼ  ُوض بنوذ ةئ  8/283و 8312بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بنطةَيد 
ْوو 8484غ. بنًؽحعود بنكحوشٖ بىييشيود بنؽحعود بىٔنوٗ  -بنضيهعوي عهي جٍ يؿػٍ فخش بنذيٍ
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 .(3)   جلك حذخس(2)   جلٗح ماس(1)جلثحلياس
                                                                                                                                                                 

ؽووٓةت بنووذيٍ أؾًووذ جووٍ يؿًووذ جووٍ أؾًووذ جووٍ –، ؾةؽوويد بنؾووهحي عهووٗ زحيوويٍ بنؿ ووةئ  828، 8/820
بنػووْٕشخ بنُيووشخ ؽووشؼ يخسصووش بن ووذٔسي فووي فووشٔه = =يؽحٕعوود يووع زحيوويٍ بنؿ ووةئ ، -يووَٕظ بنؾووهحي

ذ: إنيووةط  ووي ٌ غ. دبس بنكسووث بنعهًيوود  -بنضجيووذيأجووٕجكش جووٍ عهووي جووٍ يؿًووذ بنؿووذبد –بنؿُفيوود 
 .8/831و 2002بنؽحعد بىٔنٗ 

ذ:عويذ  -عحيذبه جوٍ بنؿغويٍ جوٍ بنؿغوٍ أجٕبن ةعوى بنًوةنكي–بنسفشيع في ف ّ بسيةو يةنك جٍ أَظ  (1)
، بنُوٕبدس ٔبنضيوةدبذ عهوٗ يوة فوي 8/78و 2007 غشٔي ؾغٍ غ. دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعود بىٔنوٗ 

ذ:  -أجٕيؿًوذ عحوذبه جوٍ أجوي صيوذ عحوذبنشؾًٍ بنُفوشي بن يشٔبَوي–يٍ غيشْة يٍ بىيٓةذ  بنًذَٔد
، ؽووشؼ صسٔم 8/817و 8333د/عحووذبنفسةؼ يؿًووذ بنؿهووٕ غ. دبس بنغووشت بسعوو يي بنؽحعوود بىٔنووٗ 

ؽوٓةت بنوذيٍ أجٕبنعحوةط أؾًوذ جوٍ أؾًوذ جوٍ يؿًوذ جوٍ –عهٗ يسٍ بنشعةند الجٍ أجي صيذ بن يشٔبَي 
، 2/8840و 2002غ. دبس بنكسوث بنعهًيود بنؽحعود بىٔنوٗ  -ظ بنفةعوي بنًعوشٔ  جوضسٔمعيغٗ بنحشَ

غ. دبس بنكسووث  -عحووذبنحة ي جووٍ يٕعووا جووٍ أؾًووذ بنضس ووةَي–ؽووشؼ بنضس ووةَي عهووٗ يخسصووش وهيووم 
–، بنطًوش بنوذبَي ؽوشؼ سعوةند جوٍ أجوي صيوذ بن يشٔبَوي 8/473و 2002بنعهًيد جيوشٔذ بنؽحعود بىٔنوٗ 

 .827آلجي بىصْشي غ. بنًكسحد بنط ةفيد جيشٔذ ؿصةنؽ جٍ عحذبنغًيع ب

ذ: ؼوةسم فسؿوي  -أجٕبنًؿةعٍ عحذبنٕبؾذ جٍ إعوًةعيم–جؿش بنًزْث في فشٔه بنًزْث بنؾةفعي  (2)
–، بنحيووةٌ فووي يووزْث بسيووةو بنؾووةفعي 2/20و 2003بنغوويذ غ. دبس بنكسووث بنعهًيوود بنؽحعوود بىٔنووٗ 

ذ:  ةعووى يؿًووذ بنُووٕسي غ. دبس  -ي بنؾووةفعيأجٕبنؿغووٍ يؿيووٗ جووٍ أجووي بنخيووش جووٍ عووةنى بنعًشبَوو
يؿًوووذ بنضْوووشي –، بنغوووشبظ بنْٕوووةظ عهوووٗ يوووسٍ بنًُٓوووةظ 2/242و 2000بنًُٓوووةظ بنؽحعووود بىٔنوووٗ 

 -أجووٕ ؾةيووذ يؿًووذ جووٍ يؿًووذ بنغضبنووي–، بنٕعوويػ فووي بنًووزْث 31غ. دبس بنًعشفوود ؿ -بنغًووشبٔي
، سٔظوود بنؽووةنحيٍ 2/832و ْوو8387ذ: أؾًووذ يؿًووٕد إجووشبْيى ٔغيووشِ غ. دبس بنغوو و بنؽحعوود بىٔنووٗ 

ذ: صْيوش بنؾوةٔيؼ غ. بنًكسوث  -ص شية يؿيي بنذيٍ يؿيوٗ جوٍ ؽوش  بنُؤٕي أجٕ–ٔعًذخ بنًفسيٍ 
–، بنؿوةٔي بنكحيوش فوي ف وّ يوزْث بسيوةو بنؾوةفعي 8/222و 8338بسع يي جيشٔذ بنؽحعود بنطةنطود 

بس بنكسوث ذ: يؿًذ عهي عٕض ٔغيشِ غ. د -ؾحيث بنًةٔسديبنؿغٍ عهي جٍ يؿًذ جٍ  أجٕ
 .2/843و 8333بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ 

ذ:  –بنؿغووٍ عهووي جووٍ عووهيًةٌ بنًووشدبٔي  أجووٕ–بسَصووة  فووي يعشفوود بنووشبغؽ يووٍ بنخوو    (3)
جشْووةٌ –، بنًحووذه فووي ؽووشؼ بنً ُووع 2/73يؿًووذ ؾةيووذ بنف ووي غ. دبس إؾيووةء بنسووشبش بنعشجووي 

هًيود جيوشٔذ بنؽحعود بىٔنوٗ غ. دبس بنكسوث بنع -بنذيٍ إجشبْيى جٍ يؿًذ جٍ عحذبه جٍ يفهؽ
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اث بببى جلمبببيا جلػبببحن ق ال يؿبببيَ جطٖبببحٌز ذحلٓبببرحذس  ببب  جلطٗببب ى   ئنثبببح ضُرٓبببػ جلابببى جل
 .(1)يًج جلميا ييق جلثٗ يٌ    مًيد جلك راس جلآٍ .

 األدلة

 أدند بن ٕل بىٔل بن ةئم: جػٕبص بسؽةسخ جةنغحةجد
 بعسذنٕب جؤدند يٍ بنغُد

كبحن ئيج حمبى  -صخى جهلل لخا   ْبخم–خن ٌْيا جهلل  -ٌظ  جهلل ل  –لن جذن لثٍ -1
يببىه جلاث ببى لخببى ٌكرطبب    بب  جلطٗبب ى  ظببك يببىه جلآببٍ  لخببى ٌكرطبب  جلآببٍ     ظببك

 .(2)جلاث ى   لمى غقغس  نثٓان  خٖحٌ ذحلٓرحذس
كبحن  -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–خن جل رب   -ٌظب  جهلل ل ب –يكٍ جذن لثبٍ ٔغّ بنذالند: 

لببم ييببن ذٓببػ جلاببى  -صببخى جهلل لخابب   ْببخم– بب  جلطٗبب ى يٗبباٍ ذحلٓببرحذس  خه خن  مخبب  
مخبي  خن جلٓب س ض مٓبم ئلبى غقغبس خحٓبح ق جلاث ى ذ  جطٖحٌز ذٓرحذس جلاث ى.  كثح يي م

 حيلاس    مخاس   ضمٍيٍيس. ئين ٌ ك جلٓرحذس من جلٓ ن جلرمخاس.
                                                                                                                                                                 

غ. دبس بنكسوث  -يُصٕس جٍ يَٕظ بنحٓوٕزي–،  ؾة  بن ُةه عٍ يسٍ بس ُةه 8/380و 8337
أجوٕ يؿًوذ يٕفو  بنوذيٍ عحوذبه جوٍ –، بنكةفي في ف ّ بسيةو أؾًذ جوٍ ؾُحوم 8/432بنعهًيد 

ةئ  ، د وو8/233و 8333غ. دبس بنكسووث بنعهًيوود بنؽحعوود بىٔنووٗ  -أؾًووذ جووٍ  ذبيوود بنً ذعووي
غ.  -يُصٕس جٍ يَٕظ بنحٕٓزي–أٔني بنُٓٗ نؾشؼ بنًُسٓٗ بنًعشٔ  جؾشؼ يُسٓٗ بسسبدبذ 

يٕفوو  بنووذيٍ أجووٕ يؿًووذ عحووذبه جووٍ –، بنًغُووي 8/208و 8334عووةنى بنكسووث بنؽحعوود بىٔنووٗ 
ذ: د/عحوذبه جوٍ عحذبنًؿغوٍ بنسش وي ٔغيوشِ غ. دبس  -أؾًذ جٍ يؿًذ جوٍ  ذبيود بنً ذعوي

 .2/283و 8337نطةنطد عةنى بنكسث بنؽحعد ب

، بنهحووةت فووي ؽووشؼ 8/283، جووذبئع بنصووُةئع 828، 8/820زحيوويٍ بنؿ ووةئ  ؽووشؼ  ُووض بنووذ ةئ   (1)
، بنػوووْٕشخ بنُيوووشخ ؽوووشؼ يخسصوووش 8/303، سد بنًؿسوووةس عهوووٗ بنوووذس بنًخسوووةس 8/72بنكسوووةت 
 .8/831بن ذٔسي 

بش بنعشجووي غ. دبس إؾيووةء بنسووش -يغووهى جووٍ بنؿػووةظ أجووٕ بنؿغوويٍ بن ؾوويشي–صووؿيؽ يغووهى  (2)
 ( جةت صفد بنػهٕط في بنص خ ٔ يفيد ٔظع بنيذيٍ عهٗ بنفخزيٍ.310ؼ) 8/301
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 -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–لن محلبك ذبن نثابٍ جلهُجلب  لبن خذاب  حبحاق ٌخيبص جل رب  -2
 .(1) جظمحً يٌجل  جلاث ى لخى  هًه جلاث ى ٌج محً خصرم  جلٓرحذس حى ق حيح ٖاثحً 

كبحن يٗباٍ ذحلٓبرحذس  ب  صبقض    -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–ضربان خن جل رب  ق ٔغّ بنذالند
  ق لرٍز ذميا غاٍه.

 خولس جلميا جلػحن  جلمحت ق ذمى  ٌ ك جلٓرحذس    جلطٗ ى
 بعسذنٕب جؤدند يٍ بنًع ٕل

   ٌ م بح (2)ال ضٍ ك جلاى    جلطٗب ى خغ بحء جلصبقز؛ بن مر بى جلصبقز لخبى جلٓبيا س-1
 يإوه ئلى لىم ح.

 ُة ؾد: يُة ؼ دنيم بنًع ٕل يٍ ٔغٓيٍ:ي
خ الًق ٌ ببك جبصببحذك ال يطمببحٌض مببك جلٓببيا س  بب  جلصببقز؛ بن يببًه جلكٍكببس مببن  مبب  

 جلًه ضمخث ح م   جلٓيا س. -صخى جهلل لخا   ْخم–جل ر  
جلببًه كببحن  –صببخى جهلل لخابب   ْببخم –غحناببحًق نٍيببى جطؾحذببس مببن يببإالء لخببى  مبب  جل ربب  

   يحن ئيج حبح  قثخ بح   ئيج ْبؿى  ظبم ح  خي ثبح خحب  قٍكبس يكث  خمحمس    جلصقز
    جلصقز  جطٖحٌز ذحبصرك خ  قث  خمحمس؟

                                                           

ذ:  يؿًووذ يؿيووي  -عووهيًةٌ جووٍ بىؽووعص أجووٕ دبٔد بنغػغووسةَي–صووؿيؽ: عووٍُ أجووي دبٔد  (1)
( جوةت بسؽوةسخ فوي بنسؾوٓذ ٔبنهفوؿ نوّ، عوٍُ 338ؼ) 8/220بنذيٍ عحذبنؿًذ غ. دبس بنفكش 

ذ: د/عحذبنغفةس عهيًةٌ بنحُذبسي ٔغيشِ  -ٕعحذبنشؾًٍ بنُغةئيأؾًذ جٍ ؽعيث أج–بنُغةئي 
( جةت بسؽةسخ جةىصوحع فوي بنسؾوٓذ، يغوُذ 8833ؼ) 8/872و 8338غ. دبس بنكسث بنعهًيد 
 4/378غ. يؤعغوووود  شؼحوووود  -أجٕعحووووذبه أؾًووووذ جووووٍ ؾُحووووم بنؾوووويحةَي–أؾًووووذ جووووٍ ؾُحووووم 

يًوووود أجووووٕجكش يؿًووووذ جووووٍ إعووووؿةم جووووٍ وض–(، صووووؿيؽ بجووووٍ وضيًوووود 83302(،)83303ؼ)
جووةت  8/433و 8370ذ:د/يؿًووذ يصووؽفٗ بىعظًووي غ. بنًكسووث بسعوو يي  -بنُيغووةجٕسي

 ؾُي بنغحةجد عُذ بسؽةسخ جٓة في بنسؾٓذ.

 .8/831بنػْٕشخ بنُيشخ  (2)
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 م2012العدد اخلامس               

 .(1)جطٖحٌز ذحبصرك  ا  ضٍف ْ س جلاى  ي  جليظك-2
 يُة ؾد

لخث ببح مثببح ْببر  خن جلٓبب س  بب   ظببك جلاببى جلاث ببى لخببى جلرهببً جبيثببن يبب  جطٖببحٌز 
 .-صخى جهلل لخا   ْخم–جل ر   ذأصرك جلٓرحذس   لاّ ي حف خكث  من يىه

 بن ٕل بنشبغؽ 
ضرببان مثببح ْببر  خن جلببٍجؾف يببي جلمببيا جب ا جلمحتبب ق ذؿببيجَ جطٖببحٌز ذحلٓببرحذس؛        

   ال -صخى جهلل لخاب   ْبخم–لميز جبولس جلط  جْطىليج ذ ح   خيعحً يًج يي  م  جل ر  
  حً من كحن.لميا خقى كحت -صخى جهلل لخا   ْخم–يثين خن نطٍف  م  جل ر  

 يبًج جلك رب  جلبًه جلطببى  لخبى خناب  جلثٓببخم  كٓبٍ خصبرم  ل ببىمح خٖبحٌ ذب   بب      
جلصقز ضمصرحً لخثٗ يٌ    مًيد جلك راس  ضران ل ح ضمصر  جلثًمي   يًج  عبقً لبن 
ؾ خ  لاّ  مػ ذحلثًجيد جبنٍ   ذ  ذحلثًيد جلك ر ؛ بن جلك رابس جنطخربيج كثبح 

ط جلك راببس  ؾ خبب  ذمببيا جلرببححان  خو  ئلببى جلطرببحغط ْببر  ذاببحن يلببك   طمصببر  لببرم
 جلط ح ٍ  لى  جالْطمٍجٌ ذان خذ حء جلثؿطثك  ذ حء لخبى جلؿ ب   لبى  جلثيظبيلاس  ب  

 جبميٌ.
 ز ذيى بن ٕبعذ بنظُيد عهٗ بىدند بنُ هيد-3
 يًج يف ٍ ؾخاحً ل بىمح ضؿبى خقبى جل بحِ يطثٓبك ذمحلبىز مبن جلميجلبى   ي بحف مبح     

ليطحخ خ  جلٓ س   ايج ذ  ال يٓبطؽاك خن يطهخبى لبن ححلىضب  جلطب  يكبطؽ ذ بح يٍويح من ج
  يطمصد ل ح  ييجل   يمحوه لخا ح.

 ذ حء لخبى يلبك   ثبن خْبرحخ جلطمصبد ٌو جبولبس مبن جليطبحخ  جلٓب س ئيج نبحلو     
ضخك جلمحلىز   افن خن ح    جلخبيـ جلثكربيؾ   بايج كٗبر ح  ؾبىيح  ب  جلغحلبد كخثبس 

مببن يمطمببىه جل ببحِ مببن خيبب  جلمخببم جلببًين حببى صببحٌ ج ضكببص خؼرببح   ضيخببم ذ ببح ذمببط

                                                           

 .8/283جذبئع بنصُةئع  (1)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

جلػٍ   ال مٓط ى ل بح ئال مكبط جلبٍخه   مبح يبىلى مبن واللبس جلممب    كػابٍجً مبح ضؿبى 
 بب  لخببم جليببق  جلبببًه يٓببثين  خصببيا جلببىين ححلبببىز حببى ضمببٌٍش ذابب  م  جٖبببط ٍش 

ناببس  جبقحويببع  ضخمحيببح جلنببٍ مببن جب ا   نؽييببح ؾٓببٍجً يببى مين ذ ببح جليببحش جلمٍ؛
جل رييس   ايج كٗرص ل  ح  ؾىض ح    جبص  كخثس ححل ح ذمط قيثبحء جليبق  َجلثبحً 

 .(1)خن  يمطع  يلك جلمم   يٓطكٓ  
 حطنٓحن جلث صو جلثطرك لخك  ال يمّى  مح يٓطكٓ   جلمم   خ  مح يميل  لحلم مبن     

 جلمخثحء  ئيج كحن يصؽى  مك خوجز جل م .
صبخى جهلل لخاب  – يي يطيخم لخى جاللطُج  ذيطحخ جهلل  ْ س جلٍْبيا  ححا جلٗح م      

ق بن جهلل لببم يؿمبب  لومبب  ذمببىه مببح ؾمبب  لبب   ذبب   ببٍض لخببى نخمبب  جضرحلبب  - ْببخم
 ببألُم م خمببٍه   ببحلهخ  كخ ببم لبب  ضرببك   ال ييببين لخطببحذك خن يهببحلو مببح  ببٍض لخابب  

لببم ييببن لبب   - ْببخم صببخى جهلل لخابب –جضرحلبب    مببن  ؾببد لخابب  جضرببحق ْبب س ٌْببيا جهلل 
 . خه خن  ال يؿيَ ل  خن يهحلر ح لميا خقى.(2)نق  ح
 لبببباّ مم ببببى يلببببك ئيثببببحا جلميجلببببى جلف اببببس   ئنثببببح نٓببببطىا ذ ببببح  بببب  جلثٓببببحت      

 جالؾط حويس  خه خن ل ح ميحمحً من جالْطىالا.
 (3)زؿ ي  يآست ؽخصيد ٔيصةنؽ دَيٕيد-4
ٍكبببحش جلمحمخبببس لطكماببب  مببب ٌخ  يبببًج جلٓبببرد يمطصبببٍ لخبببى جلبببًين يخطكمبببين ذحلك    

ٖهصاس  مصحلف نرماس  خيىجف وناييس  كحلؽراد جلًه يٍيى خن ييْك وجتٍز مٍظحه  
 جلثكحم  جلًه يٍيى خن ييٓد غمس جل حِ قطى يطٗحكيج ئلا    جلمحلم جلبًه يٍيبى خن 

                                                           

ذ: عحوذبه  -يؿًوذ جوٍ عهوي جوٍ يؿًوذ جوٍ عحوذبه بنؾوٕ ةَي–أدت بنؽهث ٔيُسٓوٗ بىدت  (1)
 .884، 882و 8331غ. دبس بجٍ ؾضو جيشٔذ يؿيٗ 

ذ: أؾًووذ ؽووة ش غ. يكسحوود بنؿهحووي بنؽحعوود بىٔنووٗ  -يؿًووذ جووٍ إدسيووظ بنؾووةفعي–بنشعووةند  (2)
 .801و ؿ8330

 .224/1بنسعصث بنًً ٕذ ٔرضةسِ عهٗ بنعًم بسع يي  (3)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

جء  مٓببطثمان  ييببًج   ٍّ ييْببك وجتببٍز ٖبب ٍض  لاؿببى طنطحؾبب   كطربب   نؽبب  مٍيببىين  حبب
لن ي فٍ ئلى جلك   جلرحؼ    ال ئلى جلهؽأ  جلصيجخ  ئنثح يبي ي صبٍ   ًج جلٗهٙ 

جالضؿحه جلًه جنطثى ئلا    يطمصد ل  من خؾ  ضكما  م ٌذ   مصحلك  ذصبٍف جل فبٍ 
لبببن حعببباس جلكببب   جلرحؼببب    ذمابببىجً لبببن ضصبببكاف جلثٓبببحٌ  جل مبببى جلبببًجض   جلطمبببييم 

ذبًلك خقاحنبحً لاربان مبى  جل رٓ ؛ بن يًج لاّ يبي خكربٍ يثب    ٌذثبح خذبى  جيطثحمب  
ضرحنا     جلمث    ئٌجوض  جلهاٍ لثح جنطثى ئلاب  مبن مبًيد    ليبن يبًج كخب  ال يخربع 
خن يف بببٍ مبببك جلممربببحش   ْبببٍلحن مبببح يبببُ ا مبببك جالذبببطقءجش جلطببب  يثبببطكن ذ بببح خيببب  
جلببىليجش  حببحا ضمببحلىق " أمببح جلُذببى  اببًيد ؾرببحء  خمببح مببح ي رببك جل ببحِ  اثيببع  بب  

 .(1)جبٌض"
 صث نآلجةء ٔبىغذبدبنسع-5
ئن جطنٓببحن مببىن  ذؽرمبب    لي بب  حببى ضببإغٍ لخابب  جلراثببس جلثكاؽببس ذبب    طيٌغبب  خمببيٌجً     

يطمصد ل ح ضمصرحً خلثى قطى  ئن كحنص مهحلرس بميٌ جلٍٗق   ال يط بحَا ل  بح  ال 
 يمر  غاٍيح قطى  لي ـ ٍ ذؽقن خحيجا من يطمصد ل م.

يمطمبى ن خن جلكب  ذأيبىي م   خن غابٍيم لخبى ححا جلٗيكحن ق  أي  يًج جلثبًيد     
جلهؽأ  جلعقا  جلرىلس   خي  جلثًيد جلنٍ يمحذخين م ذثػ  يلبك   جلٓبرد خن بم 
نٗأ ج  يؾى ج ؛ذ ءيم  ْحتٍ حٍجذحض م لخبى يلبك  ٌغب  جلهخبو لبن جلٓبخو   جلنبٍ 
لن جب ا   جنعم ئلبى يلبك حصبيٌيم لبن ئوٌجف جلكمبحت  ذٓبرد جلطغاابٍ جلبًه  ٌو 

 .(2) م مثن  ؾى ه حرخ ملخا
 نؿى جلطكبًيٍ   ب  جلمبٍ؛ن كػابٍجً مبن لبى  جلطمصبد لألذبحء  جبؾبىجو حبحا ضمبحلىق     

 .(3)" ئيج حا  ل م جضرميج مح خنُا جهلل ححليج ذ  نطرك مح  ؾىنح لخا  ؛ذ ءنح"
                                                           

 (.87عٕسخ بنشعذ يٍ بآليد ) (1)

 .42أدت بنؽهث ٔيُسٓٗ بىدت ؿ (2)

 (.28يٍ بآليد ) عٕسخ ن ًةٌ (3)
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 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 بنسًغك جفكشخ أٔ ؽخـ أٔ يزْث-6
ًيد   ال يمربب  حببيالً حببى يطثٓببك جطنٓببحن ذٍخيبب  خ  ذٗببهٙ يببإمن ذريببٍه  خ  ذثبب     

غاٍ جلًه ي طث  ئلا    ايج ذ  يٍ ط جلميا جلنٍ ذٗىز  ل و   يطمصد لٍخيب  جلبًه 
 حى ييين مثى قحً   حى ييين مًميمحً   يًج كخ  يإغٍ لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك.

 ئيج نفٍنببح ئلببى جلثطمببىمان مببن جبتثببس جب  اببحء جلثهخصببان لببم ييينببيج مطمصببران     
 .(1)ضمصد ل ح خكػٍ جلثطأنٍين م  م ضمصرحً خلثى  كثح لٌجت م  خحيجل م

ححا    حيجلى جبقيح ق  من جلمؿد جلمؿاد خن جلرم حء جلثمخىين يمبو خقبىيم     
لخى ظمو مأنً ئمحم   ذكابع ال يؿبى لعبمر  مبى محً   مبك يلبك يمخبىه  اب   يطبٍف 

مب   ذب  يطكاب  من جليطحخ  جلٓ س  جبحآس جلصكاكس لثًيرب  ؾثبيوجً لخبى ضمخابى ئمح
لببببى ك ـببببيجيٍ جليطببببحخ  جلٓبببب س  يطأ ل ببببح ذحلطببببأ يقش جلرماببببىز جلرحؼخببببس نعببببحالً لببببن 
ممخىه......... ئيج لؿُ خقىيم لن ضثٗا  مًيد ئمحم  ححاق لم  ئمحم   حبو لخبى 

 . ضمصر  طمحم  ؾمخ  يركع ل  لن مهٍؼ.(2)ولا  لم خحو لخا   لم خيطى ئلا  
  جلبىٌ جلثهطبحٌق  لمبى خنصبو جلٗبح م  قابع حبحاق  من جلطمصد خيعحً مبح  ٌو  ب    

مببن خٌجو جلرمبب   خاخببُ  خصببكحخ خذبب  ق ارببس   ببان جلثمببحن  حببى ضآببٍش ل ببم   جهلل مببح 
 -يمصبببى خذببب  ق اربببس–صبببٍش  ما بببحً ئال ذيطبببد مكثبببى جذبببن جلكٓبببن.....    ِقؿطببب  

ى جبناٍز جْطحين قؿرس جليمربس ذحلبىنيا لباقً   مبح  ذبان جلمثبيوين لخبى ٌؾخب  جلاث ب
  ظك جلآٍ  لخى ـ ٍيح قطى نطم نصبو جلمٍ؛ن........  طبو يبحضو مبن ؾحنبد 
جلراصق يح خذح ق ارس حى لٍ ط ح قب  جلثمٍ بس  نبىمط ح  أقٓب ص جلهىمبس حبى غرٍنبح لبك 
 لثبببن جضرمبببك مثبببن كبببحن لخبببى مبببًيرك ئلبببى يبببي  جلماحمس........ ل ببب  لخاببب  جلصبببقز 

                                                           

غ. يكسحود بنشؽوذ  -أؾًوذ جوٍ يؿًوذ جوٍ عًوش بىَصوةسي–رضةس بوس   بنف ٓةء فوي بنؾوشيعد  (1)
 .420و ؿ8332بنؽحعد بىٔنٗ 

غ. يكسحود  -أجٕ يؿًذ عض بنذيٍ عحذبنعضيض جٍ عحذبنغ و– ٕبعذ بىؾكةو في يصةنؽ بىَةو  (2)
 .2/833و 8338بنكهيةذ بنضْشيد 
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  مبن خمطب  جْبث  نمثبحن  ك اطب  خذبي  جلٓق  ححاق "ئن ؛و  ج طهٍ ذ   خنبح خ طهبٍ ذٍؾب
 .(2()1)ق ارس يي ٍْجؼ خمط "

جنطقف خيب  مصبٍ  غابٍيم  خؾحَ ج جل فٍ    ححا    ؾحمك ذاحن جلمخم   عخ ق      
 ال   مبن غابٍ خن يمٍ بيج  ؾب  حبيا محلبك   اثبح نبحلريج  اب  محليبحً   من خيب  جلثغبٍخ

  ئلبى ولاب  يرا ب  حلو محليبحً  لم يراكيج جل فٍ    كطد من ن   ؾ  حيا مهحلر  م  م
مبن خن يؽخبك جلؽحلبد   حخس نصف  ني حً   م  م  حيا محلك ؾ قً     ؾ  يماث  لميل 

 يببم مببك مببح  صببر ح يمارببين مببن   يببم  ابب  مببن جلبب مٙ  جلطمصبباٍ  اُيببى  ببا م لخببى مببح
  ن ببم لخببى قبب خ يطؿببح َ ن جلمصببى  بب  يمبب  لاييثببيج جلٓببحمك    يغطحذينبب   نببحلر م

 .(3)جلمخم ْمح م خ لى ذخن 
جلبىناح ححا    ضٍضاد جلثبىجٌف  ضمٍيبد جلثٓبحلكق  صبحٌ جل بحِ جلابي   ب  خحؽبحٌ      

ئلببى نثٓببس مببًجيدق محلياببس   ق راببس   ٖببح ماس   ق رخاببس   وج ويببس  يببم جلثمٍ ببين 
ذحلفحيٍيس.  ك  لخى ؼحلد جلمخم   مٍيى ضمٍف جلصبيجخ  جلكب  خن يمبٍف خ اليبم 

ٌقثب  -ك    جلطرم  ْراخ    يح نكن نران خن محليبحً ذحلطمخاى لامث  لخى مًير   يٓخ
يي يلك لؿثم  خو جش جطمحمبس   ضكصباخ  وٌؾبس جالؾط بحو   كينب  خلخبم  -جهلل ضمحلى

جلمي  ذأي  َمحن    خؼرح  خي   حطب  لخبى ٖب حوض م لب  ذبًلك  ضمىيثب    يبي جلمبى ز 
ىي بس جلطب  يب  وجٌه  جل حِ ئي يجف نحِ   جلُمحن َمحن  غم لألغٍ جلبيجٌو  ب  لبحلم جلث

                                                           

 -فووةء ٔيضيووم بىنحووةط عًوووة بؽووسٓش يووٍ بىؾةديووص عهووٗ أنغووُد بنُوووةطيٕظووٕه:  ؾووا بنخ (1)
 .8/44ْو 8303ذ:أؾًذ بن  ؽي غ. يؤعغد بنشعةند  -إعًةعيم جٍ يؿًذ بنعػهَٕي

عوو ء بنووذيٍ يؿًووذ جووٍ عهووي جووٍ يؿًووذ –بنووذس بنًخسووةس ؽووشؼ زُووٕيش بىجصووةس ٔغووةيع بنحؿووةس  (2)
و 2002بنعهًيوود بنؽحعوود بىٔنووٗ ذ: عحووذبنًُعى وهيووم إجووشبْيى غ. دبس بنكسووث  -بنؿصووكفي

 .84ؿ

 -بنحش عةصوى بنًُوشي أجٕ عًش يٕعا جٍ عحذبه جٍ يؿًذ جٍ عحذ–غةيع جيةٌ بنعهى ٔفعهّ  (3)
 .2/8843و 8333ذ:أجٕ بىؽحةل بنضْيشي غ. دبس بجٍ بنػٕصي بنؽحعد بىٔنٗ 
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.......  ميج مس خقيجل  جلكحا جلط  خنرٍ    جلكىيع ل    ضأ ي  جلٓخو جلصحلف خنب  
 .(1)جلثٍجو ذ 

 مثببح يببًكٍ  بب  يببًج جلطمصببد خن ذمببط جلك راببس مببن جب غببحناان ْببثك ٌؾببقً يمببٍخ     
جلرحضكس  يي ذؿحنر     جلصو  عٍذ  ذثؿثيق يىه لخى صىٌه ظبٍذس  حبك ذ بح لخبى 

.   ًج جلطمصد لخثبًيد جلك رب  ؾمخب  كبحو خن يمطب  جلنبٍ (2) يحو خن يثيش ـ ٍه 
 يي مٓخم    ط ح ا خحيجا جلرم حء ل ًه جلثٓألس  ل مٍف خن  م ثح كحن من نقف  بق 

 ي رغ  خن يإوه ئلى يًج جلرم .
 اختلف الفقهاء يف قراءة الفاحتة للنأمىم خلف اإلمام على ثالثة أقىال:

 حٍجءز جلرحضكس لخى جلثأمي     جلصقز جلٍٓيس  جلؿ ٍيس. ق ضؿدجلميا جب ا
  مثن ححا ذ ًج جلميا من جلصكحذسق     

لثبٍ ذببن جلهؽببحخ   خذبب  ذبن كمببد   خذببي ْببماى جلهببىٌه   خذبي لرببحوز ذببن جلصببحمص   خذببي 
   مبن جلطبحذمانق ْبماى جذبن ؾرابٍ   خذبي (3)-ٌظب  جهلل لب  م–جلىٌوجء   لثٍجن ذبن قصبان 

 (5)   من جلرم حءق جلصكاف    مًيد جلٗح ماس(4)ثن   جلكٓن جلرصٍهْخثس ذن لرىجلٍق

                                                           

ذ: بجووٍ  -بنفعووم بن ةظووي عيووةض جووٍ يٕعووٗ بنيؿصووحي أجووٕ–زشزيووث بنًووذبسع ٔز شيووث بنًغووةنك  (1)
 . 8/27زةٔير بنؽحخي غ. يؽحعد فعةند بنغشت بنؽحعد بىٔنٗ 

 .22/272 -يػهد بنًُةس – هًد في فٕبئذ  سةجي بنًغُي ٔبنؾشؼ بنكحيش  (2)

ذ: بنغويذ عحوذبه  -عهي جوٍ عًوش أجوٕ بنؿغوٍ بنوذبس  ؽُوي–بنذبس  ؽُي  ، ع2/838ٍُبنؿةٔي بنكحيش (3)
 .2/824 غ. دبس بنًعشفد

 .2/824، عٍُ بنذبس  ؽُي 2/838كحيش ؿةٔي بنبن(4)

، 4/423غ. دبس بنفكوش  -أجٕ ص شيوة يؿيوي بنوذيٍ يؿيوٗ جوٍ ؽوش  بنُؤٕي–بنًػًٕه ؽشؼ بنًٓزت  (5)
غ. دبس بنفكووش  -ؽووًظ بنووذيٍ يؿًووذ جووٍ أجووي بنعحووةط بنشيهووي–َٓةيوود بنًؿسووةظ إنووٗ ؽووشؼ بنًُٓووةظ 

أجووٕ ص شيووة يؿيووٗ جووٍ –نًفسوويٍ ، يُٓووةظ بنؽووةنحيٍ ٔعًووذخ ب2/838، بنؿووةٔي بنكحيووش 8/377و 8313
 يؽحٕعوود ي، ؾةؽوويد بنؾحشبيهغوو31، 37و ؿ2003غ. دبس بنًُٓووةظ بنؽحعوود بىٔنووٗ  -ؽووش  بنُوؤٕي

و 8313غ. دبس بنفكووش  -يأجووٕ بنعوويةء َووٕس بنووذيٍ جووٍ عهووي بنؾحشبيهغوو –يووع َٓةيوود بنًؿسووةظ 
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   (2)   حيا جب َجل    جلخاع ذن ْمى(1) حيا لخك حذخس
 .(4)   جلرا م (3) جلرهحٌه

 ق ال ضؿد حٍجءز جلرحضكس لخى جلثأمي     جلصقز جلٍٓيس  ال جلؿ ٍيس.جلميا جلػحن 
خبب  ذببن خذبب  ؼحلببد   جذببن لرببحِ   جذببن  مثببن حببحا ذ ببًج جلمببيا مببن جلصببكحذسق ل     

 مبن جلطبحذمانق جلػبيٌه  -ٌظ  جهلل ل  م–مٓميو   ؾحذٍ   َيى ذن غحذص   جذن لثٍ 
    جذن  يد (6)   من جلرم حءق  جلك راس(5) جذن لاا س  جبْيو  لخمثس  جذن ْاٍين

                                                                                                                                                                 

 عحووذبنًهك جووٍ عحووذبه جووٍ يٕعووا جووٍ يؿًووذ–، َٓةيوود بنًؽهووث فووي دسبيوود بنًووزْث 8/372
 .2/834و 2007ذ:د/عحذبنعظيى بنذيث غ. دبس بنًُٓةظ بنؽحعد بىٔنٗ  –بنػٕيُي 

 .28، 2/20بنًحذه ؽشؼ بنً ُع  (1)

 .2/824، عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ 2/838بنؿةٔي بنكحيش  (2)

ذ:  -ؽٓةت بنذيٍ أؾًذ جٍ عهي جوٍ ؾػوش بنعغو  َي–فسؽ بنحةسي ؽشؼ صؿيؽ بنحخةسي  (3)
 ٔية جعذْة. 4/423و 2084بنشعةند بنعةنًيد بنؽحعد بىٔنٗ  ؽعيث بىسَؤٔغ ٔروشٌٔ غ.

 .2/824عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (4)

، 8/322،  ؾووة  بن ُووةه عووٍ يووسٍ بس ُووةه 2/838بنؿووةٔي بنكحيووش فووي ف ووّ يووزْث بنؾووةفعي  (5)
أجوووٕجكش أؾًوووذ جوووٍ عهوووي بنوووشبصي –، أؾكوووةو بن وووشرٌ 28، 2/20، بنًحوووذه ؽوووشؼ بنً ُوووع 324

 .3/283ْو 8303ؾيةء بنسشبش بنعشجي إصةدم  ًؿةٔي غ. دبس ذ: يؿًذ بن –بنػصةؿ 

 -جشْةٌ بنذيٍ عهي جٍ أجوي جكوش جوٍ عحوذبنػهيم بنًشغيُوةَي–ذبيد بنًحسذي جبنٓذبيد في ؽشؼ  (6)
يؿًوذ جوٍ أؾًوذ جوٍ أجوي –، بنًحغوٕغ 8/32ذ: ؼ ل يٕعا غ. دبس إؾيةء بنسشبش بنعشجي 

جوذس –، بنحُةيد ؽوشؼ بنٓذبيود 8/833و 8334غ. دبس بنًعشفد  -عٓم ؽًظ بىئًد بنغشوغي
و 2000غ. دبس بنكسوث بنعهًيود بنؽحعود بىٔنوٗ  -بنذيٍ أجوٕ يؿًوذ يؿًوٕد جوٍ أؾًوذ بنعيُوي

عحذبنشؾًٍ –، يػًع بىَٓش في ؽشؼ يهس ٗ بىجؿش 8/71، بنهحةت في ؽشؼ بنكسةت 2/484
، يُؿوود 8/802غ. دبس إؾيووةء بنسووشبش بنعشجووي  -جوٍ يؿًووذ جووٍ عووهيًةٌ بنًغووًٗ جؾوويخي صبدِ

ذ: أؾًوذ  -جذس بنذيٍ أجٕ يؿًذ يؿًٕد جٍ أؾًوذ بنعيُوي–بنغهٕع في ؽشؼ زؿفد بنًهٕع 
و 2007عحووذبنشصبم بنكحيغووي غ. ٔصبسخ بىٔ ووة  ٔبنؾووؤٌٔ بسعوو ييد  ؽووش بنؽحعوود بىٔنووٗ 



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 .(2)   جلثًيد ل ى جلك حذخس(1) خٖ د من جلثحلياس
 بنفةزؿد عهٗ بنًؤيٕو في بنص خ بنػٓشيد دٌٔ بنغشيد.ال زػث  شبءخ  بن ٕل بنطةنص:

-ٌظب  جهلل لب  م– مثن ححا ذ  من جلصكحذسق لحتٗس  خذ  يٍيٍز   لرىجهلل ذن جلُذاٍ 
   مبن (3)   من جلطحذمانق ْماى ذن جلثٓاد   جلمحْم ذن مكثى   لثٍ ذن لرىجلمُيُ

الذبببن جلمٍذببب  جلمحتببب  جلرم بببحءق محلبببك  جذبببن جلمحْبببم  جلثمطثبببى ل بببى جلثحليابببس نق بببحً 
 .(6)   حيا لخك حذخس(5)   حيا جلٗح م     جلمىيم(4)ذخُ م ح    جلٍٓيس

                                                                                                                                                                 

صيوٍ بنوذيٍ جوٍ إجوشبْيى جوٍ يؿًوذ بنًعوشٔ  جوةجٍ َػويى –، بنحؿش بنشبئو  ؽوشؼ  ُوض بنوذ ةئ  843ؿ
 .8/837، بنػْٕشخ بنُيشخ 8/333و 8337دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ  غ. -بنًصشي

ذ: د/أؾًذ عحذبنكشيى َػيوث غ.  -عهي جٍ يؿًذ بنشجعي أجٕ بنؿغٍ بنًعشٔ  جةنهخًي–بنسحصشخ  (1)
أجووٕ –، ؽووشؼ بنسه وويٍ 223، 8/221و 2088ٔصبسخ بىٔ ووة  ٔبنؾووإٌ بسعوو ييد  ؽووش بنؽحعوود بىٔنووٗ 

ذ: يؿًووذ بنًخسووةس بنغوو يي غ. دبس بنغووشت  -عهووي جووٍ عًووش بنسًيًووي بنًووةنكيعحووذبه يؿًووذ جووٍ 
 .8/323و 2001بسع يي بنؽحعد بىٔنٗ 

ؽًظ بنذيٍ أجٕ بنفوشظ عحوذبنشؾًٍ جوٍ يؿًوذ جوٍ أؾًوذ جوٍ  ذبيود –بنؾشؼ بنكحيش عهٗ يسٍ بس ُةه  (2)
،  ؾوة  بن ُوةه عوٍ 28، 2/20، بنًحوذه ؽوشؼ بنً ُوع 82، 2/88غ. دبس بنكسةت بنعشجوي  -بنً ذعي

أجووٕ بنحش ووةذ –، بنًؿووشس فووي بنف ووّ عهووٗ يووزْث بسيووةو أؾًووذ جووٍ ؾُحووم 324، 8/322يووسٍ بس ُووةه 
 .8/33و 8313عحذبنغ و جٍ عحذبه جٍ زيًيد غ. يكسحد بنًعةس  بنشيةض بنؽحعد بنطةَيد 

 2/838بنؿةٔي بنكحيش  (3)

أجوٕ بنعحوةط أؾًوذ  -عهوٗ بنؾوشؼ بنصوغيشجهغد بنغةنك ى وشت بنًغوةنك بنًعوشٔ  جؿةؽويد بنصوةٔي  (4)
، ؽوووشؼ 223، 8/221، بنسحصوووشخ 8/403غ. دبس بنًعوووةس   -جوووٍ يؿًوووذ بنخهوووٕزي بنؾوووٓيش جةنصوووةٔي

أجووٕ يؿًووذ عحووذبنْٕةت جووٍ عهووي جووٍ َصووش –، بسؽووشب  عهووٗ َكوور يغووةئم بنخوو   8/333بنسه وويٍ 
و 2001بنؽحعود بىٔنوٗ ذ: أجٕ عحيذخ يؾوٕٓس جوٍ ؾغوٍ غ. دبس بجوٍ بن ويى ٔدبس بجوٍ عفوةٌ  -بنًةنكي

يٕعوا جوٍ عحوذبه جوٍ يؿًوذ أجوٕ عًوش –ٔية جعذْة، بنكةفي في ف ّ أْم بنًذيُد بنًوةنكي  8/222
 .30و ؿ8332غ. دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بنطةَيد  -بنحش جٍ عحذ

 .2/838بنؿةٔي بنكحيش  (5)

 .28، 2/20بنًحذه ؽشؼ بنً ُع  (6)
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 بىدند
 خولس جلميا جب ا جلمحت ق ذيؾيخ حٍجءز جلرحضكس    جلصقز جلٍٓيس  جلؿ ٍيس.

 جْطىليج ذأولس من جلٓ س  جلغحٌ  جلثمميا
 أٔالً: بنغُد

 -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–ٌْببيا جهلل  خن -ٌظبب  جهلل ل بب –لببن لرببحوز ذببن جلصببحمص -1
 .(1)ححاق ال صقز لثن لم يمٍخ ذرحضكس جليطحخ

ححاق من صبخى  -صخى جهلل لخا   ْخم–لن جل ر   -ٌظ  جهلل ل  –لن خذ  يٍيٍز -2
صقز لم يمٍخ  ا ح ذأ  جلمٍ؛ن     نىجؼ غقغحً غاٍ ضثح    ما  بذ  يٍيٍزق ئنبح نيبين 

صببخى جهلل لخاببب  –  نرٓبببك   ببان  ْببثمص ٌْبببيا جهلل  ٌجء جطمببح   مببحاق جحبببٍخ ذ ببح  بب
 .(2) يمياق ححا جهلل ضمحلىق حٓثص جلصقز....... - ْخم

 ٔغّ بنذالند يٍ بنؿذيطيٍ
      ٍّ جْببطىا ذ ببًين جلكببىيػان لخببى  ؾببيخ حببٍجءز جلرحضكببس لخببى جلثببأمي  ْببيجء خْبب

ال ئن ؾبحء ولاب  جطمح  خ  ؾ ٍ؛ بن صقض  صقز قماماس   ط طر  ل ى جنطرحء جلمٍجءز  ئ
 .(3)يمطع  ضهصاٙ صقز جلثأمي  من يًج جلمثي   ُامّى 

حبحاق  -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–لبن جل رب   -ٌظب  جهلل ل ب –لن لرحوز ذن جلصحمص -3
 .(4)ي  ضمٍؤ ن    جلصقز مم  حخ ح نمم  ححاق  ق ضرمخيج ئال ذرحضكس جليطحخ

                                                           

( جوةت ٔغوٕت بن وشبءخ نميوةو ٔبنًوؤيٕو 732ؼ) 4/443 -يع فسؽ بنحةسي –صؿيؽ بنحخةسي  (1)
 في بنصهٕبذ  هٓة في بنؿعش ٔبنغفش ٔية يُػٓش فيٓة ٔية يُخةفر .

 ( جةت ٔغٕت  شبءخ بنفةزؿد في  م س عد.433صؿيؽ يغهى ؼ) (2)

 ٔية جعذْة. 4/430فسؽ بنحةسي  (3)

ذ:  -ؿة ى بنُيغةجٕسيأجٕ عحذبه يؿًذ جٍ عحذبه بن–صؿيؽ: بنًغسذسع عهٗ بنصؿيؿيٍ  (4)
 (  ٔبنهفؿ نهؿة ى.170ؼ) 8/423و 8330ذ: يصؽفٗ عحذبن ةدس غ. دبس بنكسث بنعهًيد 
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 ٔغّ بنذالند
ذرحضكبببس جليطبببحخ ذبببق  بببٍ  ذبببان جلٓبببٍيس  يف بببٍ مبببن جلكبببىيع خن جلصبببقز ال ضصبببف ئال

  جلؿ ٍيس.
 يُة ؾد

 .(1)ححا خصكحخ جلميا جلنٍ ذأن قىيع لرحوز ظماو
 سد عهٗ بنًُة ؾد

 ضران صكس جلكىيع كثح ْر  ضهٍيؿ .    
 ضةَيةً: بآلضةس

لببن يُيببى ذببن ٖببٍيك خنبب  ْببأا لثببٍ لببن جلمببٍجءز نخببو جطمببح   مببحاق جحببٍخ ذرحضكببس -1
نببص. حببحاق  ئن ك ببص خنببح  حخببصق  ئن ؾ ببٍش. حببحاق  ئن جليطببحخ  حخببصق  ئن ك ببص خ

 .(2)ؾ ٍش
 .(3)لن ْماى ذن ؾراٍ ححاق ال ذُّى من خ  جلمٍ؛ن -2

                                                                                                                                                                 

( جووةت يووٍ زووشع بن ووشبءخ فووي 124ؼ) 8/287ٔأوشغووّ أيعووةً جغيووش ْووزب بنهفووؿ أجووٕ دبٔد فووي عووُُّ 
يؿًوذ  –(، عوٍُ بنسشيوزي 22737ؼ) 3/428ص زّ جفةزؿد بنكسةت، يغُذ أؾًذ جٍ ؾُحوم 

( جووةت 488ؼ) 2/887سشيووزي ذ: أؾًووذ ؽووة ش غ. دبس إؾيووةء بنسووشبش بنعشجووي جووٍ عيغووٗ بن
جووةت يووة غووةء فووي بن ووشبءخ وهووا بسيووةو( ٔ ووةل بنسشيووزي: ؾووذيص عحووةدخ ؾغووٍ. ٔ ووةل:  242)

 ٔبنعًم عهٗ ْزب بنؿذيص في بن شبءخ وها بسيةو عُذ أ طش أْم بنعهى.

 .8/842زحييٍ بنؿ ةئ   (1)

ذ: بنغيذ عحوذبه غ. دبس  -ي جٍ عًش أجٕ بنؿغٍ بنذبس  ؽُيعه–بنذبس  ؽُي  صؿيؽ:  عٍُ (2)
 ةل بنوذبس  ؽُوي: سٔبزوّ  هٓوى ض وةذ ٔ وةل: ْوزب إعوُةد ٔ( 4(، )2ؼ) 8/487 و8322بنًعشفد 
 صؿيؽ.

ؾحيث بنشؾًٍ بىعظًي  -ذ–أجٕ جكش عحذ بنشبصم جٍ ًْةو بنصُعةَي  -يصُا عحذ بنشصبم (3)
 (2733بنًكسث بسع يي ؼ)-غ–
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حببحا جلرا مبب ق  ٌ ي ببح لببن لثببٍجن ذببن قصببان خنبب  حببحاق ال ضؿببيَ صببقز ئال ذرحضكببس -3
كبٍه مبن جلمبحٌب نخرب  ٖباثحً كبٍه جلؿ بٍ  -صخى جهلل لخا   ْخم–جليطحخ   كأن جل ر  

 .(1)جءز و ن جلمٍجءز نرٓ حذحلمٍ
  ؾ  جلىاللس

ضران من جلغبحٌ جلٓبحذمس  ؾبيخ حبٍجءز جلرحضكبس  ب  جلصبقز  لخبى جطمبح   جلثبأمي      
    جلصقز جلٍٓيس  جلؿ ٍيس.  جلثث يق يي ٌ ك جلصيش ذ ح و ن حٍجءض ح.

 دنيم بنًع ٕل
حن بح   بن مبن جلرحضكس ٌكن من خٌكحن جلصقز  خم ضٓمػ لن جلثبأمي   كٓبحتٍ خٌك    

   بن مببن خوٌف مكبب  (2)لُمبب  جلماببح  لُمطبب  جلمببٍجءز ئيج حببىٌ لخا ببح كحطمببح   جلث رببٍو
 .(3)جلرٍض لُم  جلرٍض كحلصقز ضخُم  ذاوٌجف جليحص

أدند أصؿةت بن ٕل بنطةَي بن ةئم: جعوذو ٔغوٕت  وشبءخ بنفةزؿود فوي بنصو خ 
 بنغشيد ٔبنػٓشيد

 جْطىليج ذحليطحخ  جلٓ س  جلثمميا
 الُ: بنكسةتأٔ

 .(4)ححا ضمحلىق " ئيج حٍب جلمٍ؛ن  حْطثميج ل   خنصطيج لمخيم ضٍقثين"
 ٔغّ بنذالند

ولص يًه جليس لخى  ؾيخ جالْبطثحق  جطنصبحش ل بى حبٍجءز جلمبٍ؛ن  ب  جلصبقز      
 غاٍيح   ان ححمص واللبس لخبى ؾبيجَ ضبٍف جالْبطثحق  جطنصبحش  ب  غاٍيبح لبم يرؽب  

                                                           

 (.2743ؼ) 2/822نحيٓ ي بنكحشٖ عٍُ ب(1)

 .228، 2/220بنًغُي  (2)

 .2/832بنؿةٔي بنكحيش (3)

 (.203عٕسخ بىعشب  يٍ بآليد س ى ) (4)
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لببك  ا ببح   كثببح ولببص جليببس لخببى جل  بب  لببن جلمببٍجءز نخببو قيببم واللطبب   بب  ئيؿحذبب  ي
جطمببح   اثببح يؿ ببٍ ذببب    بب  واللببس لخبببى جل  بب   اثببح يُهربببى؛ بنبب  خ ؾببد جالْبببطثحق 
 جطنصببحش ل ببى حببٍجءز جلمببٍ؛ن   لببم يٗببطٍغ  ابب  قببحا جلؿ ببٍ مببن جطنرببحء   ببايج ؾ ببٍ 

خث ح ذب  حبحٌب  مخا ح جالْطثحق  جطنصحش   ئيج خنرى  مخا ح جطنصحش ذكيم جلخرؿ لم
 .(1)لخمٍ؛ن
 يُة ؾد

 نٍو لخى  ؾ  جلىاللس ذحلض ق
ق ك ببح يٓببخم ذمعبب ح لخببى ذمببط  بب  جلصببقزق -ٌظبب  جهلل ل بب –ق حببحا جذببن مٓببميو أٔالً 

ْببق  لخببى  ببقن   ْببق  لخببى  ببقن    ُلببص جليببس. خهق ْببرد جل ببُ ا خن ببم كببحنيج 
 .(2)يطيخثين    جلصقز

 لؽببحء   -ٌظبب  جهلل ل  ببح–رببس   يبي حببيا لحتٗببس ق حابب ق ئن جليببس نُلببص  بب  جلهؽضةَيوةً 
 .(3) مؿحيى  يي ظماو

 .(4)ق جلثٍجو يي ضٍف جلؿ ٍ ذحلمٍجءز ال جلمٍجءز نرٓ حضةنطةً 
 ضةَيةً: بنغُد

ق ئنثبح -صخى جهلل لخاب   ْبخم–ححاق ححا ٌْيا جهلل  -ٌظ  جهلل ل  -لن خذ  يٍيٍز-1
 ؾم  جطمح  لاإضم 

 .(1)أنصطيجذ   ايج كّرٍ  يرٍ ج  ئيج حٍخ  

                                                           

 .3/282أؾكةو بن شبٌ نهػصةؿ  (1)

 4/432زفغيش بن شرٌ بنعظيى الجٍ  طيش  (2)

ة غ. دبس بنفكش ذ: يؿًذ عحذبن ةدس عؽ -أجٕجكش يؿًذ جٍ عحذبه جٍ بنعشجي–أؾكةو بن شرٌ  (3)
 .2/832، بنؿةٔي بنكحيش 2/422

 .2/822عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (4)



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0003 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 .(2)جبمٍ ذحطنصحش    جلكىيع ييين ن احً لن جلمٍجءزٔغّ بنذالند: 
 يُة ؾد

 ي ححٕ  ؾ  جلىاللس من لىز خ ؾ ق
ق جطنصببحش يكثبب  لخببى خقببى خمببٍين  ئمببح لخببى ضببٍف جلؿ ببٍ   ئمببح لخببى ضببٍف بىٔل

 .(3)جلٓيٌز ذمى جلرحضكس
   جبمببٍ ذحطنصببحش  ق يثيببن جلؿثببك ذببان  ؾببيخ حببٍجءز جلرحضكببس لخببى جلثببأمي بنطووةَي

 .(4)لىج جلرحضكس  خ  يُ صص ئيج حٍخ جطمح    يمٍخ ئيج ْيص يلكق خن  يُ صص  اثح 
ق مبن كبحن -صخى جهلل لخاب   ْبخم–ححاق ححا ٌْيا جهلل  -ٌظ  جهلل ل  –لن ؾحذٍ -2

 .(5)ل  ئمح   مٍجءز جطمح  ل  حٍجءز
 لخا  حٍجءز نخو جطمح .يٓطىا ذ ًج جلكىيع لخى خن جلثأمي  لاّ ٔغّ بنذالند: 

 

                                                                                                                                                                 

يؿًذ جٍ يضيذ أجٕ عحذبه –( جةت بنسؾٓذ في بنص خ، ٔعٍُ بجٍ يةغد 303صؿيؽ يغهى ؼ) (1)
( جوووةت إرب  وووشأ بسيوووةو فؤَصوووسٕب، ٔعوووٍُ بنُغوووةئي 132ؼ) 8/272غ. دبس بنفكوووش  -بن ضٔيُوووي

 ٕنّ عض ٔغم: ٔإرب  شا بن شرٌ فةعوسًعٕب نوّ ٔأَصوسٕب نعهكوى  ( جةت: زؤٔيم328ؼ) 2/838
 (.1172ؼ) 2/472زشؾًٌٕ، يغُذ أؾًذ جٍ ؾُحم 

 .2/838بنؿةٔي بنكحيش  (2)

 .2/834، بنؿةٔي بنكحيش 8/377َٓةيد بنًؿسةظ إنٗ ؽشؼ بنًُٓةظ  (3)

 .4/432فسؽ بنحةسي  (4)

 4/443ؤَصوسٕب، يغوُذ أؾًوذ جوٍ ؾُحوم ( جةت إرب  شأ بسيةو ف130ؼ) 8/277عٍُ بجٍ يةغّ  (5)
( جةت يٍ  وةل ال ي وشأ وهوا 2724(، )2723ؼ) 2/820(، عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ 83213ؼ)

–ر وش  ٕنوّ  44( جوةت 8ؼ) 8/424بسيةو عهٗ بسؼ م ٔظعفّ بنحيٓ ي، عوٍُ بنوذبس  ؽُوي 
ذ ٔظوعفّ يوٍ  وةٌ نوّ إيوةو ف وشبءخ بسيوةو نوّ  وشبءخ ٔبووس   بنشٔبيوة -صهٗ به عهيوّ ٔعوهى

 بنذبس  ؽُي. 
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 يُة ؾد
 ي ححٕ يًج جلىلا  من  ؾ انق

ق جلثبببٍجو يبببي ضبببٍف جلؿ بببٍ ذبببحلمٍجءز نخبببو جطمبببح    كبببًلك ضبببٍف جلٓبببيٌز و ن بىٔل
 .(1)جلرحضكس
 .(2)ق خن  يكث  لخى مح لىج جلرحضكس   ئيج خوٌك  ٌجكمحً بنطةَي

 ضةنطةً: بنًع ٕل
ن نصببباد جطمبببح  جلمبببٍجءز   قبببؿ جلرحضكبببس ٌكبببن مٗبببطٍف ذبببان جطمبببح   جلثبببأمي  ليببب   

 .(3)جلثأمي  جطنصحش  جالْطثحق
 يُة ؾد
جلؿثببك ذببان جبولببس خ لببى مببن ئيثبببحا خقببىيح   ببايج حٍخنببح جلرحضكببس نخببو جطمبببح       

  صثط ح  اثح لىجيح نيين حى ؾثم ح ذان جبولس.
 أدند بن ٕل بن ةئم: ج شبءخ بنفةزؿد في بنص خ بنغشيد دٌٔ بنػٓشيد

 س من جلمٍ؛ن  جلٓ سجْطىليج ذأول
 أٔالً: بنكسةت

 .(4)ححا ضمحلىق " ئيج حٍب جلمٍ؛ن  حْطثميج ل   خنصطيج لمخيم ضٍقثين"
ئيج ؾ ببٍ جطمببح   ببق حببٍجءز ذرحضكببس جليطببحخ  ال ذغاٍيببح؛ بن ببح مببأميٌ ن ٔغووّ بنذالنوود: 

ق نُلص جليس  ب  جلصبقز؛ -ٌظ  جهلل ل  –ذحالْطثحق  جطنصحش   كثح ححا خذييٍيٍز 

                                                           

ذ: يؿًووذ يٕعووا غ. دبس  -عحووذبه جووٍ يٕعووا بنضيهعووي–َصووث بنشبيوود ىؾةديووص بنٓذبيوود  (1)
 .2/88ْو 8437بنؿذيص 

 .2/834بنؿةٔي بنكحيش  (2)

 .8/802، يػًع بىَٓش ؽشؼ يهس ٗ بىجؿش 8/32بنٓذبيد ؽشؼ جذبيد بنًحسذي  (3)

 (.203عٕسخ بىعشب  يٍ بآليد ) (4)
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.  لخبى يلبك   بًه جليبس (1) م كحنيج يطيخثين  ا ح   ُلص جليس    جل    لن يلكبن
 يرٍ  ذ ح ذان جلصقز جلؿ ٍيس  جلٍٓيس.

 يُة ؾد
 نٍو لخى  ؾ  جلىاللس ذحلث ححٗس جلٓحذمس لخى خصكحخ جلميا جلػحن 

 غحناحًق جلٓ س
جنصببٍف  -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–خن ٌْبيا جهلل  -ٌظبب  جهلل ل بب –لبن خذبب  يٍيببٍز -1

من صقز ؾ ٍ  ا ح ذحلمٍجءز   محاق ي  حٍخ مم  خقبى مب يم ؛نربحً   مبحا ٌؾب  نمبم يبح 
ٌْببيا جهلل حببحاق ئنبب  خحببيا مببح لبب  خنببحَق جلمببٍ؛ن  حببحا  ببحنط ى جل ببحِ لببن جلمببٍجءز مببك 

 -صببخى جهلل لخابب   ْببخم– اثببح ؾ ببٍ  ابب  جل ربب   -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–ٌْببيا جهلل 
 .(2)-صخى جهلل لخا   ْخم-يج يلك من ٌْيا جهلل ذحلمٍجءز من جلصخيجش قان ْثم

 ٔغّ بنذالند
  خمبح جلٓبٍ  ارمبى لخبى مبح يبي (3)مر ي  جلكىيع خن م ن يج لن جلمٍجءز    جلؿ بٍ      

 لخا  من جلمٍجءز.
صبخى جهلل لخاب  –حبحاق صبخى ذ بح ٌْبيا جهلل  -ٌظ  جهلل ل  -لن لثٍجن ذن قصان-2

خييببم حببٍخ نخربب  ذٓببرف جْببم ٌذببك جبلخببى  صببقز جلف ببٍ خ  جلمصببٍ  مببحاق   - ْببخم
ق حبى -صبخى جهلل لخاب   ْبخم– محا ٌؾ ق خنح   لم خٌو ذ ح ئال جلهاٍ   محا ٌْبيا جهلل 

 .(4)لخثص خن ذمعيم نحلؿ ا ح
                                                           

 .30، بنكةفي في ف ّ أْم بنًذيُد ؿ2/422بن شرٌ الجٍ بنعشجي  أؾكةو(1)

( جةت يٍ  وشِ بن وشبءخ جفةزؿود بنكسوةت إرب غٓوش بسيوةو ٔبنهفوؿ 122ؼ) 8/281عٍُ أجٕ دبٔد  (2)
( جةت زشع بن شبءخ وها بسيةو فيًوة غٓوش جوّ، يغوُذ بؾًوذ 383ؼ) 2/830نّ، عٍُ بنُغةئي 

 (.7221ؼ) 2/230جٍ ؾُحم 

 .8/223 بنسحصشخ (3)

 َٓي بنًؤيٕو عٍ غٓشِ جةن شبءخ وها إيةيّ. 82( جةت 431ؼ) 8/231صؿيؽ يغهى  (4)
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لخبى يبًج جلٍؾب  لبن ٌ بك صبيض    -صخى جهلل لخا   ْبخم–ئنيحٌ جل ر  ٔغّ بنذالند: 
خن بم كببحنيج يمبٍؤ ن ذحلٓببيٌز  بب  ذكابع خْببثك غابٍه  ال لببن خصب  جلمببٍجءز  ذب   ببا م 

 .(1)جلصقز جلٍٓيس
 يُة ؾد
ئنثح يي لبن ٌ بك  -صخى جهلل لخا   ْخم–جبولس ييث  ذمع ح ذمعحً   ن   جل ر       

 جلصيش  لاّ لن خص  جلمٍجءز كثح ضمى .
ق " ئنثح ؾم  جطمح  لابإضم ذب   بايج كربٍ  يربٍ ج -صخى جهلل لخا   ْخم–حيا جل ر   -3

 .(2)نصطيج" ئيج حٍخ  أ
ذحطنصببحش   يلببك ي ربب   ؾببيخ  -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–خمببٍ جل ربب  ٔغووّ بنذالنوود: 

جلمٍجءز   كًلك ذّان مح يرم  جلثأمي   ا  مػ   م  جطمح    مح مبن قمب  خن يرمب   اب  
 .(3)ذهق    مخ 

 يُة ؾد
 يُة ؼ ٔغّ بنذالند جةنًُة ؾد بنغةج د عهٗ ْزب بنؿذيص.    

 ا جلمحتبب ق ذيؾببيخ حببٍجءز جلرحضكببس لخثببأمي  نخببو جطمببح   بب  يببي جلمببيا جب بنووشبغؽ
جلصقز جلٓبٍيس  جلؿ ٍيبس   يلبك لمبيز خولبط م   خنبًجً ذبحبقيغ   ؾثمبحً ذبان جبولبس 
جلطبب  يف ببٍ م  ببح جليؾببيخ  لىمبب . حببحا جلرا مبب   بب  ْبب    ضكببص ذببحخق مببن حببحا يمببٍخ 

ٍ  اب  ذرحضكبس جليطبحخق نخو جطمح   اثح يؿ بٍ  اب  ذبحلمٍجءز ذرحضكبس جليطبحخ   اثبح يٓب
 .(4) يي خصف جبحيجا لخى جلٓ س  خقيؼ ح

                                                           

غ. دبس إؾيووةء بنسووشبش  -أجووٕ ص شيووة يؿيووٗ جووٍ ؽووش  بنُوؤٕي–ؽووشؼ بنُوؤٕي نصووؿيؽ يغووهى  (1)
  3/803ْو 8432بنعشجي 

 .عُذ ر ش أصؿةت بن ٕل بىٔل عح  زخشيػّ (2)

 .224، 8/222بسؽشب  عهٗ َكر يغةئم بنخ    (3)

 .2/824عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (4)
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 مثببح ْببر  يرببى  خن جلثٓببألس نق اببس  ثببن حٍخيببح  ٌخ  يلببك  خبب  ْببخو   مببن لببم     
يمٍخيح  ٌخ  يلك  خ  ْخو يإيى حيلب    بق وجلب  لخطمصبد جبلثبى لخمبيا  ٌ بط 

 جلنٍ؛ بن جلطمصد لألحيجا يإوه ئلى جظؽٍجخ جلثؿطثك. 
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 ح الجانياملبخ
 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع

  يكطيه لخى مؽخرانق
 املطلب األول

 أثر التعصب الفلري على الفرد
 يإغٍ جلطمصد جلريٍه لخى جب ٍجو   يف ٍ خغٍ يلك من نقا جلض ق

 بنسعصث نهشأي ٔبنؿ ذ عهٗ بآلوشيٍ-1
 بب  ممحمقضبب   م ححٗببحض  جطنٓببحن ي رغبب  خن ييببين مٍنببحً مببك نرٓبب   خذ ببحء مؿطثمبب       

صبخى – مكح ٌجض   قاع ئن جطْق  قع لخى جلثٍ نس   يف ٍ يلك    حيا جل رب  
 .(1)ق "ئن جهلل يكد جلٍ      جبمٍ كخ "-جهلل لخا   ْخم

 ي رغ  خن نمخم خن جلطمصد لخٍخه خ  جلريٍز يبيٌظ جلطصبخد  جلم بحو ل بح   لبى      
 بح ٍ ذبان خذ بحء جلثؿطثبك.  مبى يبإوه جلطمصبد حريا جلٍخه جلنٍ   يًج يبإوه ئلبى جلط

لخٍخه ئلى ٌ ط جبولس جلصبكاكس جلصبٍيكس جليجظبكس   جلكؿبؽ جلىجمغبس لثهحلرط بح 
لببٍخه جلثطمصببد جلببًه ٌذثببح لبباّ لبب  خْببحِ مببن جلصببكس خ  جلثيظببيلاس  خ  ييببين 
جلٗهٙ حى   م جلثيظبيق   ثبحً نحؼثبحً   مبى جنغخب   يبٍه لبن ْبثحق جلبٍخه جلنبٍ  

كحن جلٗهٙ جلثطمصد صحقد مؿى خ  ٖ ٍز خ  مٍضرس لحلاس   ثػ  يبًه  نحصس ئيج
 جبميٌ ضٓحلىه لخى ضمصر .

 يؿد خن نمخم خن جلطمصد جلريٍه ي ميّ خغبٍه لخبى جلٗبهٙ  اؿمخب  مطصبخرحً     
لريٍه   ال يٓطؽاك خن يطهخى ل     يغثط لا اب  لبن جلريبٍ جلنبٍ  خولطب   ئن كبحن 

ٌض مك جلمىا  جطنصحف جلخًين ي رغب  خن يطكخبى ذ ثبح مم  جلك    يًج ذحلؽرك يطمح
 جلثٓخم  عقً لن ؼحلد جلمخم  جلثؿط ى. 

                                                           

 ( جةت بنُٓي عٍ بجسذبء أْم بنكسةت جةنغ و.2823ؼ) 3/8702صؿيؽ يغهى  (1)
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 نؿى خن جطنٓحن جلث صو لىي  ٌغرس    ممٍ س جلٍخه جلنٍ ْيجء كحن ميج مبحً خ      
مهحلرببحً لٍخيبب  قطببى يصبب  ئلببى جلصببيجخ   يببًج ذهببقف جلثطمصببد  انبب  يٓببخك ؼٍحببحً 

ه ئلببى كػببٍز جلخغببػ   جلمابب   جلمببحا   جظببؽٍجخ  بب   خْببحلاد غاببٍ ميظببيلاس ضببإو
 جليْػ جلريٍه ذان خذ حء جلثؿطثك.

 حلٗببهٙ جلثطمصببد لريببٍه يمؽبب  نفببٍز لخثؿطثببك خنبب  ئنٓببحن مغخبب  جب بب    ال     
يثين م ححٗط   مكح ٌض    ذحلطحل  ال يثين ضغااٍ ٌخي    خاّ ي بحف غثبس ؾبى   مبن 

 لخبى جلثؿطثبك.  ثبن نحقابس نرٓب  ضؿبى جلكيجٌ ممب    يبًج يب ميّ خغبٍه لخبى نرٓب  
ل ببىه حٓببيز  كٍجياببس لألنببٍين   مببن نحقاببس جلثؿطثببك ال يكرينبب   ي رببً ه   يببإالء 
ؾثامحً حى يماٗين ضكص ْبمو  جقبى  خ   ب  مىٌْبس  خ  ؾحممبس  خ  حٍيبس  خ  مصبٍ 

  جقى   يًج ذى ٌه ي ميّ خغٍه لخى جْطمٍجٌ جلثإْٓحش  جلثؿطثمحش.
جلطمصببد لخريببٍ ييببين ولبباقً لخببى جلمؿببُ جلمخثبب    ضيحببو  مثببح ال ٖببك  ابب  خن    

جلؽححبببحش جلريٍيبببس   ئحصبببحء جلنبببٍين؛ بن جطنٓبببحن جلثطمصبببد لخبببى  يبببٍه يٍيبببى خن 
يربٍض ٌخيب   ْبباؽٍض  لخبى جلثؿطثبك قطببى  ئن كبحن نؽبأً   يببًج ذبحلؽرك ال يٓببطمام؛ 

 .(1)مح خٌ " بن يًه جلٍؤيس ٌؤيس  ٍليناس  كثح ححا ضمحلى لن  ٍلينق "مح خٌييم ئال
 خـببن لببي خن صببحقد جلريببٍ جلثطمصببد نفببٍ ئلببى جلغببحٌ جلطبب  ضطٍضببد لخببى ٌخيبب      

  ؾثيوه لّغاٍ ٌخي    يًج مح يميل  جلمم  جلٓخام  جلث ؽ  جلكصاو.
 رببىالً مببن يببًه جل فببٍز جبقحويببس لخثطمصببد  لببي خنبب  خلثبب   يببٍه  بب  جلطمببحٌخ ذببان     

خذ حء جلثؿطثك ئلى مٓحت  يحمٗاس ضػابٍ  جلميلان ليحن خ ع   خ لى.  حلطمصد يؿًخ
جلمخ   ضُلُق جلٍخه   ضيػٍ جليق   ال  حتىز من ذكػ ح؛ ليؾيو حعحيح م ثس خْحْباس 

 ي  جب لى ذحل فٍ.

                                                           

 (23عٕسخ غةفش يٍ بآليد ) (1)
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   لبم يٓبرم م (1) من يًه جلثٓحت  مػقًق ضكٍيم خك  جبٌجند ل ى جلٗامس جطمحماس    
ى لخببى حؽبك خ جصببٍ جلثؿطثببك  خقبى يثػبب  يبًج جلمببيا جلبًه يػاببٍ جالظببؽٍجخ   يٓبحل

 جلي  يٓأا لبن قخب   قٍمطب    يؿمب  جلٗبييف ضطربحوٌ ئلبى جبييبحن   يبط م جل بحِ 
   ال نمخبم خن خقبىجً مبن (2)ذمع م ذمعحً.  حبى جضرب  جلرم بحء لخبى ئذحقبس خكب  جبٌنبد

  -ٌظبب  جهلل ل بب –جلصببكحذس حببحا ذهببقف يلببك  ئال مببح ٌ ه لببن لثببٍ  ذببن جلمببح٘ 
ئيج  -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–جلصكحذس لى  مهحلرط م لٓ س جل رب   كثح يي ممخي  لن 

صبخى جهلل – صخص ئلا م   لي ححليج ذهقف حيل  ال نأنً ذيقم م .   ٌو لن جل ر  
 خن  خؾحَ خك  جبٌجند. -لخا   ْخم

ٍّ جلف بٍجن   ٓبمى جلمبي   خَغُرببيج   -ٌظب  جهلل ل بب -لبن خنبّ      حبحاق خنرؿ بح خٌنربحً ذثبب
صببخى جهلل –أنببًض ح   أضاببص ذ ببح خذببح ؼخكببس  ببًذك ح   ذمببع ئلببى ٌْببيا جهلل  أوٌكُط ببح  
 مرخ . حخصق  خك  م  ؟  -خ   هًي ح  ححاق  هًي ح ال ٖك  ا –ذيٌك ح  -لخا   ْخم

 .(3)ححاق  خك  م   غم ححا ذمىق حِرخ  
  ًج جلكىيع يىا لخى ؾيجَ خك  جبٌند.  خثبحيج يهبحلو مبن يهبحلو  يطثٓبك     

 مصد ل   لخى جلٍغم من مهحلرط  لخ ٙ.ذيقم   يط
 بنس هيذ بىعًٗ-2
ل بببىمح نبببطيخم لبببن جلطمخابببى  خببباّ جلثمصبببيو جلطمخابببى جلثكثبببيو  جلبببًه ييبببين  اببب      

   ئنثبح جلثبٍجو جلطمخابى جلثبًمي    يبي -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–جلٗهٙ ممخىجً لخ رب  

                                                           

غ. أييوش  وى بنؽحعود  -بنغويذ صوةدم بنؾويشبصي–ؽوشبئع بسعو و فوي يغوةئم بنؿو ل ٔبنؿوشبو  (1)
 .3/730ْو 8303بنطةَيد 

ذ: د/يؿًوذ  -أجٕ بنًظفش يؿيٗ جٍ يؿًذ جٍ ْحيشخ بنؿُحهوي–يعةَي بنصؿةؼ  بسفصةؼ عٍ (2)
 .8/332يع ٕت ؼةنث غ. يش ض فػش ٔبنًكسحد بسع ييد 

 ( جةت  حٕل ْذيد بنصيذ.2372ؼ) 1/203صؿيؽ بنحخةسي يع فسؽ بنحةسي  (3)
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غابٍ يبًج   يطمصبد  جلًه يطرك  ا  جلثمخى  يٍز  خ  ٌخه  خ  ٖهٙ   ايج ذ  ال يمرب 
 لًلك ْيجء كحن ميج محً خ  مهحلرحً لخصيجخ.

جلطمخاى يي خن جطنٓحن يطرك جلنٍين مك جالؼقق خ  لىم  لخى قمامس مبح يطرمب  مبن    
صيجخ خ  نؽأ  مثح يإوه ئلى جلمعحء لخبى ٖهصباس جلثمخبى   لبى  ض ثابس جلمبىٌجش 

 جلريٍيس ل .
ئلى ي ذحن ٖهصاس جلثمخبى  ب  ٖهصباس يؿد خن نمخم خن جلطمصد جلريٍه يإوه    

من يمخىه؛ بن  يريٍ ذممب  ئنٓبحن ؛نبٍ   ذحلطبحل  ي بطؽ ٖهصبحً غابٍ  جغب  ذ رٓب    ال 
يٗببمٍ ذًجضبب  ذببان خذ ببحء مؿطثمبب . خه خن جلطمخاببى يؿمبب   ؿببيز ذببان جلثمخببى  جلثؿطثببك 
جلًه يمإ  ا ؛ بن  يغخ   يٍه لخى  يٍ من يمخىه  مػ   يٍ ط جلريبٍ جلنبٍ مثبح 

 ميّ خغبٍه لخبى جْبطمٍجٌ جلثؿطثبك؛ بن جنماببحو جلثمخبى لثبن يمخبىه يؿمخب  ذبان يىيبب  يب
كحلثاص ذان يىه غحْبخ    يلبك بنب  ئيج كحنبص ي بحف قؿبس حييبس لخبٍخه جلنبٍ   بان 
جلطمخاببى جبلثببى يث ببك صببحقر  مببن حريل ببح مثببح يطٓببرد  بب  نرببً جلثؿطثببك ل ببًج جلثمخببى 

طمٍجٌ جلثؿطثبببك ئيج ضرمببب   ثبببس مبببن جلثطمصبببد  ئحصبببحت ؛ بن نؽبببٍه يف بببٍ لخبببى جْببب
 جلثؿطثك   اإوه ئلى جظؽٍجذ   لى  جْطمٍجٌه.

 ي رغبب  جلط رابب  ئلببى خنبب  يثيببن خن ن فببٍ ئلببى جلطمخاببى نفببٍز ضرحؤلاببس   يلببك ئيج كببحن     
 وج محً ئلى لخي جل ثس   جكطٓحخ جلمىٌجش جلًي اس  جلريٍيس   ئلحوز جلػمس ذحل رّ.

نرٓ  نفٍز لثامس طيؿبحو نمبحغ جلعبمو  جلمبيز   امبي   لخى جلثمخى خن ي فٍ ئلى     
ذطمييم نمحغ جلعمو   ضٍحاس نمبحغ جلمبيز   يبًج ذبق ٖبك يبإوه ئلبى ض ثابس جلثؿطثبك 

  ئلحوز جْطمٍجٌه   ضمىم   يٍيحً  قعحٌيحً     ك  ؾيجند جلكاحز.
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 املطلب الجاني
 أثر التعصب الفلري على اجملتنع

   جظؽٍجخ  جْطمٍجٌ جلثؿطثمبحش   نط بح ا جبغبٍ جلطمصد جلريٍه ل  و ٌ كراٍ     
 جلًه يطٍضد لخى يًج جلطمصد من نقا جلض ق

 ؽيٕه بنسُةفش ٔبنسحةغط في بنًػسًع-1
ئن جطْبببق  وجتثبببحً يبببىلي ئلبببى  قبببىز جلصبببو   ضثحْبببك جلر ابببحن   لبببٍض جلبببٍخه     

 بحء جلثؿطثبك  ذحلكٓ ى ال ذحلمصراس  جلكثاس.  ال ن يٍ خذىجً خن جالنطقف  جٌو ذبان خذ
 ليببن ال ي رغبب  خن يببإوه ئلببى جلطرببحغط  جلمببىجء   خببي خن كبب  ٖببهٙ لببٍض ٌخيبب  
ذببى ن ضمصببد  قثبب  غاببٍه الضرحلبب  ليببحن خ لببى   َلمببى حرببيالً  ٌ جؾببحً   ْببمس ـ ببيٌ 
 ذاحن  ذى ن جنمٓح   جنبطقف  ضربٍ  ذبان جلثؿطثبك.  ليبن ئيج ضمصبد كب  ٖبهٙ 

خذ حء جلثؿطثك؛ الٖطغحا ك   ثس ذحلٍو لخبى  لٍخي  يمك جلطرحغط  جلطكحْى  جلط ح ٍ ذان
جلنٍ   ضٍف جلمعبحيح جل حمبس جلطب  ضيبين مصباٍيس لخثؿطثبك  خه خن جلثؿطثبك يطٗبطص 

  ي ى  ذق ؼحت  من  ٌجء يلك.
 ل ح لرٍز  ب  ميحبو جطمبح  محلبك مبك خذب  ؾمربٍ جلث صبيٌ قا ثبح خٌجو خن يكثب      

  لك يح خماٍ جلثبإم ان خن ضكثب  جل بحِ جل حِ لخى كطحذ  جلثيؼأ  محا محلكق مح ي رغ
صبخى جهلل لخاب  –لخى حبيا ٌؾب   جقبى يهؽبة  يصباد   ئنثبح جلكب  مبك ٌْبيا جهلل 

 حببى ضرببٍ  خصببكحذ   بب  جلرخببىجن   حّخببى خيبب  كبب  ذخببى مببن جبمصببحٌ مببن صببحٌ  - ْببخم
ٍّ خيب  كبب  ذخببى لخبى مببح ل بىيم ئلبا م   ببأح

.  يببًج جطمببح  محلبك ال يرببٍض ٌخيبب   ال (1)
    ئنثح يمٍظ   ال يرٍظ .يطمصد ل 

 ئيج نفٍنببح ئلببى جلطببحٌيم جلٓببحذ   جليجحببك جلكحظببٍ  نببٍ  خن جلطمصببد جلريببٍه حببى    
يؿمبب  جلثطمصببد يّيرببٍ غاببٍه مثببن ال يمربب   يببٍه  ٌخيبب    يهٍؾبب  مببن جلثخببس   ٌذثببح 

                                                           

هوظ ذ:د/عحوذبنْٕةت عحوذبنهؽيا غ. بنًػ -سٔبيود يؿًوذ جوٍ بنؿغوٍ–يٕؼوؤ بسيوةو يةنوك  (1)
 .2و ؿ2080بىعهٗ نهؾإٌ بسع ييد 
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يراف وم   محل    ٌذثح يٓد  يٗطم  يعبٍخ   يبًج يطٍضبد لخاب  جالنبطقف  جلرٍحبس 
خذ حء جلثؿطثك جليجقى   ذحلطحل  جظبؽٍجخ  ب  جلكابحز جالؾطثحلابس   ضثُي  جلصو ذان

 ئلى خن يمع  جهلل خمٍجً كحن مرميالً.
صبخى –جلبًه ذٗبٍه جل رب   -ٌظب  جهلل ل ب – يًج كثح قىظ مك لػثبحن ذبن لربحن     

–ذحلؿ بس   مطخب  مبن نبٍؼ لخاب  ذحْبم جلبىين.  لخب  ذبن خذب  ؼحلبد  -جهلل لخا   ْخم
لخابب  جلهببيجٌؼ يؽببحلرين ذببى  لػثببحن  ضمصببريج لببٍخي م  كحنببص نببٍؼ  -ٌظبب  جهلل ل بب 

جل طاؿس خن ك  من ال يميا ذريٍيم كّرٍ ه   يّرٍ ج كب  مبن ٌظب  ذبحلطكيام   حطخبيج 
 .  ييًج ئلى جلاي .(1)لخ  ذن خذ  ؼحلد

 نؿى خن جطْق     مػ  يًه جب ححش جلط  يكىظ  ا ح جلهقف قطبى  ئن كبحن     
نبٍ   يكبط لخبى جْبطمٍجٌ جلثؿطثبك   جلطمبحيٕ جلٓبخث   مبح جلهقف مك جلثخب  جب

 وج  خن جلثٓخثان خلؽيج ل م جبمحن   ق يؿيَ به خقى خن يمطىه لخا م.
ئين لي جضرك جل حِ ضمحلام جطْق    لم يطمصريج ب يبحٌيم؛ بو  يلبك ئلبى ٌخخ     

   يببًج مببح جلصببىق   ؾثببك جليخثببس  خمببح ئيج كببحن غاببٍ يلببك  اكببىظ جلطرببحغط  جلط ببح ٍ
  حك  مقً.

 م ىمح كحن جلثًيد جلثحلي  يٓيو ذقو جبنىلّ   ـ ٍ جذن قبُ   كبحن ٖبح ماحً      
غم ؾب ف ئلبى جلثبًيد جلفبحيٍه   ٌ بط جلمابحِ  ْبى جلبًٌجتك  جلثصبحلف جلثٍْبخس 
 غاٍ يلك   كحن جلثحلياس يأنً ن ذ ح    طؽ لن يلك خن  ثس مبن خصبكحخ جلثبًيد 

 كبببحن جذبببن قبببُ  صبببحقد لٓبببحن قبببحو – ضرمبببيج جذبببن قبببُ   جلثبببحلي  ضٍكبببيج مبببًير م
مثح خو  ئلبى  حبيق جلطربحغط  جلط بح ٍ ذبان خذ بحء جلثؿطثبك  ذب  خو   - مطمصرحً لريٍه

ئلى خن ك   ثس ضيخثبص  ب  قب  جبنبٍ  ذبأميٌ ال يٍظبحيح جلمخبد  ال جلخٓبحن   مبن 

                                                           

ذ: أؾًوذ عحوذبنْٕةت فسويؽ غ. دبس  -أجٕ بنفذبء إعًةعيم جٍ عًش جوٍ  طيوش–بنحذبيد ٔبنُٓةيد  (1)
 ٔية جعذْة. 224ٔية جعذْة،  822/ 3و 8331بنفػش بنؽحعد بنخةيغد 
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 م  يبي يلك مح ححل  خذي ذيٍ ذن جلمٍذ  لخى جلفحيٍيس  جذن قُ  قابع قبػ مبن ٖبأن
 يمياق
خمس ْهارس ضٓيٌش لخى مٍضرس لآص ل ح   ضيخثص ذيق  لبم ضر ثب   ضخمربيه مبن     

يببي  صببران  مببحاق ال  -ٌظبب  جهلل ل بب –ئنببيجن م جلهببيجٌؼ قببان قيببم لخببا م لخبب  
قيم ئال هلل   كحن خ ا ذىلس لماص    ٌقخطب  كثبح حخبص ليبم  جلمبيا ذحلربحؼن   خثبح 

جلثغبٍخ ذٓبهاو كبحن مبن ذحويبس ئٖبراخاس يمبٍف  لىش  ؾىش جلميا ذحلفحيٍ حى مأل
ذحذن قُ   نٗأ  ضمخ  ذثًيد جلٗح م   غم جنطٓد ئلى وج و  غم نخك جليب   جْبطم  
ذ رٓ    َلم خن  ئمبح  جبمبس   يعبك  يٍ بك  يكيبم ل رٓب   يٗبٍق  ي ٓبد ئلبى ويبن 

  .  (1)جهلل مح لاّ  ا   يميا لخى جلمخثحء مح لم يميليج ض راٍجً لخمخيخ ل  م

نطؽ لن يلك خن جلثحلياس  ٖيج ئلى جلٓخؽحن لبن جذبن قبُ    قبًٌ ه م ب    ن بيج     
ليجم م لن جلىني م     ؽر  جلثخيف يمصين   يٓاٍ ن  لن ذقويم ئلبى خن جنط بيج ذب  

 .(2)م مؽك خغٍه   ل  مص رحش كػاٍز خقٍ  خكػٍيح  مُ  ذمع ح لقناس ذاٖراخاس
نطاؿس لخطمصد لخٍخه   لى  ْثحق جلٍخه جلنبٍ   يحيق جلمىج ز  جلرغعحء كحنص     

  ممحلؿط  ذحلكٓ ى ئن كحن لخى نؽأ.
 مبن يبًج جلطمصببد جلريبٍه جلببًه نٗبأ ل بب  ضربحغط  ض ببح ٍ مبح  حببك ذبان جلثحلياببس      

 جطمببح  جلٗببح م  ل ببىمح حببى  مصببٍ  قاببع كببحن جلثببًيد جلثببحلي  ْببحتىجً  بب  مصببٍ  
ئلى جلهبح٘  جلمبح  لمخثب    م ب   قٓبن  خثح حى  جلٗح م  ئلى مصٍ  خصرف مكررحً 

كقم   خوذ   قخث    يحن ذثصٍ ٌؾ  مبن خصبكحخ محلبك جذبن خنبّ يمبحا لب   طابحن  
 اببب  قبببىز  ؼبببإ   كبببحن ي بببحـٍ جلٗبببح م  كػابببٍجً  يؿطثبببك جل بببحِ لخا ثبببح   ط بببحـٍج 

                                                           

ًةس ؼةنحي غ. ذ: د/ع -بن ةظي يؿًذ جٍ عحذبه أجٕ جكش جٍ بنعشجي–بن ٕبصى  بنعٕبصى يٍ (1)
 .230، 233يكسحد دبس بنسشبش ؿ

غ. دبس بنكسوث  -ؽًظ بنذيٍ أجٕ عحذبه يؿًذ جٍ أؾًذ جٍ عطًوةٌ بنوزْحي–زز شخ بنؿفةؾ  (2)
 ٔية جعذْة. 4/221و 8331بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ 
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ييمببحً......... غببم ئن حيمببحً ضمصببريج لرطاببحن مببن ْببر حء جل ببحِ  حصببى ج قخمببس جلٗببح م  
من خصكحذ   ذمى  قىه    ؿثبيج لخاب   ظبٍذيه   كثب  ئلبى م ُلب   خبم  قطى نخص

 .(1)يُا  ا  لخاقً قطى محش
 ثببح ُ مبب  ذحلٗببح م  يببي جلطمصببد جلببًه خو  ئلببى جلمببىج ز  جلرغعببحء ذببى ن ْببرد    

ٖببٍل  يكببطؽ ذبب . ذبب  ئن جلطمصببد  جلكٓببى لخببى جلنببٍين يكثبب  جطنٓببحن لخببى خن 
    ضؿح َ جلكى   جطلكحو.يط م جلنٍ ذحضرحق جل ي    جلعقا

ححا جذن قؿٍ جل اطث   يبي ٖبح م  جلثبًيدق  ئيبحف خن ضصبغى ئلبى مبح كطبد جذبن     
ضاثاببس   ضخثاببًه جذببن حببام جلؿيَيببس   غاٍيثببح مثببن جضهببً جل بب  يببيجه   خظببخ  جهلل لخببى 
لخببم  نببطم لخببى ْببثم   حخربب    ؾمبب  لخببى ذصببٍه غٗببح ز  ثببن ي ىيبب  مببن ذمببى جهلل  

جلثخكبى ن  ضمبى ج جلٍْبي   نٍحبيج ْباحؼ جلٗبٍيمس  جلكمامبس    كاو ضؿح َ يبإالء 
    .(2) ف يج ذًلك خن م لخى يً  من ٌذ م  لآيج كًلك

ئلى غاٍ يلك من جلثيجحو جليػاٍز جلط  ي ٗأ ل  بح  ٍحبس  ذغعبحء  لبىج ز ذبان خذ بحء    
 جلثؿطثك نطاؿس لخطمصد.

لصببٍ  مصببٍ نؿببى مببن  يببح يببي جلطمصببد ال يهخببي م بب  َمببحن  ال ميببحن   بب  كبب      
يطمصد لريٍه خ  مًير   يكح ا ؾحيىجً خن ي ٍٗ جلطمحوه لن ؼٍي   ْبحت  جطلبق   
خ  ميجحك جلطيجص  جالؾطثحل  قطى  لي خو  يلك ئلى جظؽٍجخ ذان خذ بحء جلثؿطثبك  
 يلك مػ  من ـ بٍ لخبى جلرعبحتاحش   لخبى ميجحبك جلطيجصب  جالؾطثبحل  يبىلي ئلبى 

                                                           

ذ:عًوش فوةسٔم بنؽحوةه غ. دبس بىس وى  -يؿًذ جوٍ إدسيوظ بنؾوةفعي –ديٕبٌ بسيةو بنؾةفعي  (1)
ؽووٓةت بنووذيٍ يووة ٕذ جووٍ –، إسؽووةد بىسيووث إنووٗ يعشفوود بىديووث 42، 48جووي بىس ووى ؿجووٍ أ

و 8334ذ: إؾغوووةٌ عحوووةط غ. دبس بنغوووشت بسعووو يي بنؽحعووود بىٔنوووٗ  -عحوووذبه بنؿًوووٕي
2/2383. 

، 833غ. دبس بنفكووش ؿ -أؾًووذ جووٍ يؿًووذ جووٍ عهووي جووٍ ؾػووش بنٓيسًووي–بنفسووةٖٔ بنؿذيطيوود  (2)
833. 
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ءلين   مببن ـ ببٍ لخببى جلرعببحتاحش يٓببد  يٗببطم خصببكحخ جطلكببحو   رببىخ جل ببحِ يطٓببح
   مببن ضمصبد لثببًيد ممبان  يكببح ا ضٍؾاكب  لخببى -صبخى جهلل لخابب   ْبخم–جل رب  

خه مًيد ؛نٍ قطى  ئن كحن جلىلا  جل مخ  مبك غابٍه  يبًج يكبىظ  مبقً مثبح يبإوه 
 ئلى ئقىجظ جظؽٍجخ    جلثؿطثك.

 بالظؽشبت بنع هي َسيػد نهسعصث بنفكشي-2
جلثؿطثببك يمببك  بب  قاببٍز ٖببىيىز ئيج ضمببىوش جبحببيجا  جلٌجء   يبب   ثببس مببن ئن      

جلثؿطثببك ضطرببك مببن ضثابب  ئلابب   ْببيجء كببحن ٖهصببحً خ   يببٍز   يببًج ذببى ٌه يطٓببرد  بب  
حؽببك خ جصببٍ جلمقحببحش جالؾطثحلاببس   ئيمبببحق جلعببمو  جلببيين ذببان خذ ببحء جلثؿطثبببك  

  ضٗييٕ جلريٍ جلػمح   ذا  م.
يا ذببحلريٍز جلطبب  يطمصببد ل ببح   جلركببع لببن جلببىلا  قاببع ئن كبب  مطمصببد مٗببغ    

جلبببًه ي طصبببٍ ذببب  لبببن جلنبببٍ   يغبببط جلؽبببٍف لبببن جلغبببحٌ جلٓبببخراس جلطببب  ضمبببيو لخبببى 
جلثؿطثك  خه خن جبمبٍ يطكبيا ئلبى ئغربحش يجش   جنطصبحٌ لخب رّ جطنٓبحناس   ضكماب  
ٌغرحش ٖهصاس قطى لي خظٍ يلك ذحلثؿطثك؛ بن جلطمصد جلريٍه يإوه ئلى لبى  

احٌ خٌؾف جبحيجا  خصيذ ح  قاع يهطحٌ جلميا جلًه ييج   جلطمبحوه   يبٍه  مبػ  جنط
مثببح يببإوه ئلببى  صببيا جلثطمصببد ئلببى نطببحتؽ غاببٍ وحامببس   خحببيجا غاببٍ صببحترس   لببى  

 طمحٌظبص مبك  (1)جْطمٍجٌ  ب  جلثؿطثبك؛ بن جلثطمصبد ضمصبد طـ بحٌ خحبيجا ٖبحيز

                                                           

ل بجٍ ؾضو: إٌ ؾذ بنؾزٔر ْٕ: يخةنفد بنؿ  فكم يٍ وةنا بنصٕبت يعُٗ بن ٕل بنؾةر:  ة (1)
أجوٕ يؿًوذ عهوي جوٍ أؾًوذ جوٍ –في يغؤند ية فٕٓ ؽةر. يشبغع: بسؾكةو في أصٕل بىؾكةو 

 .3/17ذ: أؾًذ ؽة ش غ. دبس بآلفةم بنػذيذخ  -ععيذ جٍ ؾضو
 ٕبل عةئش بنف ٓةء.ٔفي يعػى نغد بنف ٓةء: بن ٕل بنؾةر ْٕ: بن ٕل بنزي وةنا فيّ صةؾحّ أ 

و 8311يؿًوووذ سٔبط  هعػوووي ٔرووووشٌٔ غ. دبس بنُفوووةئظ بنؽحعووود بنطةَيووود –يعػوووى نغووود بنف ٓوووةء 
 .233ؿ
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لطبب  كػببٍ  ا ببح جليببق  مثببح خو  نطببحتؽ جلركببع جلٍصببان.  يلببك كثٓببألس  غء جلر اثببس ج
ئلببى جنميببحِ خغببٍ يلببك لخببى جلثؿطثببك ذحلٓببخد ال ذحطيؿببحخ  قاببع نببحض جل ببحِ 
ذحلٓببد  جلٗببطم لخببى جلرم ببحء   يببح يبب  جبولببس جلطبب  ضببىا لخببى قٍمببس  غء جلر اثببس. 

 َسكهى عٍ ؾكى ٔغء بنحٓيًد، ال عٍ ع ٕجد بنفةعم أٔ  سم بنحٓيًد.
 أٔالً: بنكسةت

ين يم لرٍ ؾ م قح فينق ئال لخى خَ جؾ م خ  مح مخيص خيثبحن م ححا ضمحلىق "  جلً
 .(1) ان م غاٍ مخيمانق"

ـ ٍ من جليس خن جلًه يربحـ لننٓبحن خن يأضاب  ذرٍؾب  جلُ ؾبس  خ  مخبك ٔغّ بنذالند: 
 جلاثان  خمح غاٍ يلك  ق يؿيَ.

 ضةَيةً: بنغُد
حبحاق ...لمبن جهلل  -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–لبن جل رب   -ٌظ  جهلل ل ب –لن جذن لرحِ 

 .(2)من  حك لخى ذ اثس
                                                                                                                                                                 

فوي يغوؤند  -سؾًوّ به–ٔ ةل بنُٕٔي: نيظ نهًفسوي ٔال نهعةيوم بنًُسغوث إنوٗ يوزْث بنؾوةفعي 
جآوشًْة إٌ  بن ٕنيٍ أٔ بنٕغٓيٍ أٌ يعًم جًة ؽةء يًُٓة جغيش َظش جم عهيّ في بن ٕنيٍ بنعًم

  .8/21بنًػًٕه ؽشؼ بنًٓزت .عهًّ، ٔإال فحةنزي سّغؿّ بنؾةفعي
ٔجُةء عهٗ ية عح  فئٌ بن ٕل بنزي يخةنا بىدند يٍ بنكسةت ٔبنغُد ٔبسغًةه يصؽ نُوة          

يعًوم أٌ َؽه  عهيّ  ٕالً ؽةربً. ٔيٍ  ٕل بنُٕٔي بنغةج  زحويٍ أَوّ يُحغوي نهًفسوي ٔبنعوةنى أٌ 
جوةن ٕل بنووشبغؽ يووة دبو يعوّ بنووذنيم ٔيغووط بنؽوش  عووٍ بن ووٕل بنًشغوٕؼ وةصوود إرب  ووةٌ فيووّ 

 .-صهٗ به عهيّ ٔعهى–يخةنفد نغُد بنُحي 

 (2، 3عٕسخ بنًؤيٌُٕ بآليةذ ) (1)

( جةت ية غةء فيًٍ ي ع عهٗ بنحٓيًود، بنًغوسذسع عهوٗ 333ؼ) 3/32صؿيؽ: عٍُ بنسشيزي  (2)
غ. دبس بنكسووث بنعهًيوود  -يؿًووذ جووٍ عحووذبه بنؿووة ى بنُيغووةجٕسيأجووٕ عحووذبه –بنصووؿيؿيٍ 

( ٔ وووةل: ؾوووذيص صوووؿيؽ بسعوووُةد ٔنوووى يخشغوووةِ، عوووٍُ بنحيٓ وووي 1032ؼ) 3/432و 8330
 (.834(، )832ؼ) 4/822(، عٍُ بنذبس  ؽُي 4232ؼ) 7/231بنصغشٖ 
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 جلخم س لميذس ٖىيىز ال ضيين ئال لخى ٖة مكٍ .ٔغّ بنذالند: 
 بسغًةه

ححا جذن قُ ق  ال نقف ذان خقى مبن جبمبس خنب  ال يكب  خن ضبإضى جلر اثبس خصبقً      
 (1) رحل  يلك  حل  م يٍ

بٌذمبببس لخبببى قٍمبببس  غء حبببحا  ببب  جلرمببب  لخبببى جلثبببًجيد جبٌذمبببسق جضرببب  جبتثبببس ج    
 .(2) ؼث حجلر اثس   جنطخريج    قى 

 وها هي أقىال الفقهاء على حرمة وطء البهينة     
ححا    جلثرٓيغق  لاّ لخى  جؼة جلر اثس قى ل ىنح   لي ب  يمبٌُ  مبن جل بحِ مبن 

 .(3)خ ؾد لخا  جلكى

 .(4)بن  م يٍ ححا    جلؿييٍزق  من  ؼة ذ اثس  ق قى لخا ؛ بن  لاّ ذُنح  يمٌُ
 .(5)ححا    جليح  ق  من خضى ذ اثس  مخا  جلمميذس  ال ذأِ ذأكخ ح

 .(6)ححا    م ف جلؿخا ق ال يكى من خضى ذ اثس  يمححد
ححا    خْ ى جلثؽحلدق  ال قى ذبايقؼ  ب  غابٍ جلربٍؼ كايقؾب  ذبان جلرهبًين لمبى  

ثس لًلك كحن يمبٌُ  ب  ئيقؾ      ٍؼ   ال ذايقؼ     ٍؼ ماطس..... ال     ٍؼ ذ ا
 .(1)جلػقغس ححا    جبص    حا ق يكى  جؼة جلر اثس

                                                           

 .82/300غ. دبس بنفكش  -أجٕ يؿًذ عهي جٍ أؾًذ جٍ ععيذ جٍ ؾضو–بنًؿهٗ جةآلضةس  (1)

غ. دبس بنكسووث  -عحووذبنشؾًٍ جووٍ يؿًووذ عووٕض بنػضيووشي–بنف ووّ عهووٗ بنًووزبْث بىسجعوود  (2)
 .3/843و 2004بنعهًيد بنؽحعد بنطةَيد 

 3/802بنًحغٕغ نهغشوغي  (3)

 2/413بنػْٕشخ بنُيشخ  (4)

 .373بنكةفي في ف ّ أْم بنًذيُد بنًةنكي ؿ (5)

غ. دبس  -ؼجووٍ أؾًووذ جووٍ يؿًووذ عهووي أجٕعحووذبه يؿًووذ–يووم ؽووشؼ يخسصووش وهيووم ػهيووُؽ بن (6)
 .3/238و 8313بنفكش 
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 .(2)ححا    جلث ًخق  يكٍ  ئضاحن جلر اثس
 .(3)ححا    مهطصٍ جلهٍح ق  من خضى ذ اثس خوخ  خقٓن خوذ   حطخص جلر اثس

 ححا    جليح  ق  ئن  ؼة ذ اثس  را  ٌ جيطحنق ئقىجيثحق يكبى....   جلػحنابسق ال يكبى 
 .(4) لي   يمٌُ

 .(8)   جلٗامس جطمحماس(7)   جلُيىيس  (6)   جطذحظاس(5) ححا ذحلطكٍيمق جلفحيٍيس
مثح ْر  ضران خن  لم يم  خقى من جلرم حء ذاذحقبس  غء جلر اثبس  ذب  جضرب  جلؿثابك      

لخبى جلطكبٍيم   ياببو يف بٍ مػب  يببًج جلمبيا   يمببيا ذب  خقبى   ئيج حابب   انب  يكببىظ 
ثؿطثك. ئين مػ  يًه جبحبيجا جلٗبحيز  جلطمصبد ل بح  ئـ حٌيبح قطبى جظؽٍجخ    جل

  لي لم يمث  ذ ح جل حِ مثح يإغٍ لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك.

                                                                                                                                                                 

غ. دبس  -ص شيووة جووٍ يؿًووذ جووٍ ص شيووة بىَصووةسي–أعووُٗ بنًؽةنووث فووي ؽووشؼ سٔض بنؽةنووث  (1)
 .3/823بنكسةت بسع يي 

غ. دبس  -أجٕ إعؿةم إجشبْيى جٍ عهي جوٍ يوَٕظ بنؾويشبصي–بنًٓزت في ف ّ بسيةو بنؾةفعي  (2)
 .4/430بنكسث بنعهًيد 

أجوٕ بن ةعوى عًوش جوٍ بنؿغويٍ جوٍ –يخسصش بنخش ي عهٗ يزْث أجي عحذبه أؾًذ جوٍ ؾُحوم  (3)
 .844و ؿ8334غ. دبس بنصؿةجد  -عحذبه بنخش ي

غ. دبس  -يٕفو  بنوذيٍ أجوٕ يؿًوذ عحوذبه جوٍ بؾًوذ جوٍ  ذبيود–بنكةفي في ف وّ بسيوةو أؾًوذ  (4)
 .12، 3/13و 8333بنكسث بنعهًيد 

 ٔية جعذْة. 82/437بنًؿهٗ جةآلضةس  (5)

 .40/21غ. يكسحد بسسؽةد  -يؿًذ جٍ يٕعا جٍ عيغٗ أؼفيؼ–ؽشؼ بنُيم ٔؽفةء بنعهيم  (6)

غ. يكسحود بنويًٍ  -أؾًذ جٍ يؿيٗ بنًشزعٗ–بنحؿش بنضوةس بنػةيع نًزبْث عهًةء بىيصةس  (7)
83/828. 

ِ 8383بنطةَيود  غ. يؤعغود رل بنحيور سؾيوةء بنسوشبش بنؽحعود -بنؿوش بنعوةيهي–ٔعةئم بنؾيعد  (8)
20/433. 



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 بالَؿذبس بنؿعةسي-3
ئن جلطمصد جلريٍه ال يإغٍ لخى جلثطمصد  قىه   ئنثح يإوه ئلى جلطرحلبى ذبان      

 يببًج يببإوه ذببى ٌه ئلببى  خذ ببحء جلثؿطثببك   جض ببح  مببن يهحلربب  ذببحل مٙ  لببى  جليثببحا 
 حيق جلطثااُ؛ بن ك  ٖهٙ    جلثؿطثك يمطٍخ مثن يطمصد لريٍه   يرطمبى لبن 
جلنٍ   ك   جقى يٓاٍ    جضؿحه معحو لألنٍ   جلًه يبى ك غثبن يبًج جلطمصبد يبي 
جلثؿطثك جلًه نمإ  اب ؛ بنب  ال يطمبى  ذب  يطبأنٍ   ال ييجكبد ٌكبد جلكعبحٌز  ئيج 

 ببق يؿببى لبب  ٌحثببحً  بب  ممحولببس جلطمببى  جلمخثبب   -ئن خ ببح – خ ببح  جلثؿطثببك مببن كريضبب 
 جلكعببحٌه ذببان جلثؿطثمببحش جبنببٍ    جلببًه يطٓببرد  بب  كبب  يببًج يببي جلطمصببد 

 جلثًمي .
 كثح يي ممخي  غحلرحً مح ي ٓح  جلثطمصبد ئلبى جنرمحالضب  جل رٓباس   جنغبق  لمخب       

 طفبببٍ م ببب  جطذبببىجق  ؾثبببيو ٌخيببب  مثبببح يمبببيو ذ غبببحٌه جلميٓببباس لخبببى جلثؿطثبببك جلبببًه ي
 جالذطيببحٌ  جلطريببٍ  بب  ضمىمبب   ٌحابب    ليببن خنّببى لبب  يلببك؛ بن جلثطمصببد مٗببغيا 

 ذث ٌذ  جلٗهصاس جلط  ضهىم  ال ضهى  مؿطثم .
 يلببك مػبب  مببح يكببىظ مببن ذمببط جل ببحِ خنبب  يٗببغ   يببٍه  لمخبب  ذببحبحيجا جلٗببحيز     

ي مٓبم ذ بحء لخبى  ئـ حٌيح لخ حِ   يًج ي ميّ خغبٍه لخبى جلثؿطثبك؛ بن جلثؿطثبك 
يلك   ثب  م جلثإيبى  مب  م جلثمبحٌض   ٌذثبح ضؿبح َ جلبرمط قبىه ذحلٓبد  جلٗبطم. 
مك جلمخم خن ح ل ىنح من جلمعبحيح جلث ثبس جلطب  يطرب   ا بح جليػابٍ  ضكطحؾ بح جبمبس  خكػبٍ 
من يًج  خيكٍ لخى ْرا  جلثػحا مٓألسق  غء جلثٍخز  ب  جلبىذٍ جلطب  كػبٍ  ا بح جليبق   

اختلفوىا يف وطء املورأة   خركع خكػٍ خيثاس م  ح جلن .  نؿبى خن جلرم بحء  ي حف مٓحت  ل
 يف الدبر على قىلني:
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 بن ٕل بىٔل :زؿشيى ٔغء بنًشأخ يٍ بنذجش .
   جلثٗب يٌ  ب  (2)   جلصبكاف  ب  مبًيد جلٗبح ماس(1)ييد ئلى يبًج جلمبيا قجلك رابس

  (4)   مًيد جلك حذخس(3)مًيد جلثحلياس
                                                           

ذ.أ.د/يؿًذ أؾًذ  -أؾًذ جٍ يؿًذ جٍ أؾًذ جٍ غعفش أجٕ بنؿغيٍ بن ذٔسي–بنسػشيذ  (1)
يُؿد ، 8073يغؤند 3/3323و 2002غ.دبس بنغ و بنؽحعد بنطةَيد –أ.د/عهي غًعد ،عشبظ 

يؿًذ أييٍ عةجذيٍ بنًعشٔ  جةجٍ –بنخةن  عهٗ بنحؿش بنشبئ  يؽحٕعد يع بنحؿش بنشبئ  
، 4/873بنحؿش بنشبئ  ، 8/17بنػْٕشخ بنُيشخ ، 4/873بنعهًيد    غ.دبس بنكسث –عةجذيٍ 

ذ:وهيم عًشبٌ –عحذ بنشؾًٍ جٍ يؿًذجٍ عهيًةٌ –يػًع بىَٓش ؽشؼ يهس ٗ بىجؿش 
 . 8/10و 8331غ.دبس بنكسث بنعهًيد –بنًُصٕس 

أجٕ ص شية يؿيي – بنًػًٕه ؽشؼ بنًٓزت، 3/487بنؿةٔي بنكحيش نهًةٔسدي  ،3/33بىو  (2)
زْث في فشٔه ًجؿش بن، ٔية جعذْة 82/382دبس بنفكش  غ.–بنذيٍ يؿيٗ جٍ ؽش  بنُٕٔي 

ؼةسم فسؿي  ذ:–أجٕ بنًؿةعٍ عحذ بنٕبؾذ جٍ إعًةعيم بنشٔيةَي  –بنًزْث بنؾةفعي 
بنحيةٌ في يزْث بسيةو  ،3/480و 2003دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ  غ. –بنغيذ 

غ. – ةعى يؿًذ بنُٕسي  ذ:-ٕ بنؿغيٍ يؿيٗ جٍ أجي بنخيش جٍ عةنى بنؾةفعيأج–بنؾةفعي 
أجٕ إجشبْيى إعًةعيم جٍ يؿيٗ -يخسصش بنًضَي ، 3/303و 2000دبس بنًُٓةظ بنؽحعد بىٔنٗ 

 . 1/272و 8330غ. دبس بنًعشفد –جٍ إعًةعيم بنًضَي 

 ذ:–ًٍ بنًةنكي بن شبَي أجٕ بنعحةط ؽٓةت بنذيٍ أؾًذ جٍ إدسيظ جٍ عحذ بنشؾ–بنزويشخ  (3)
بنحيةٌ  ،3/387و 8333دبس بنعضت بسع يي بنؽحعد بىٔنٗ غ.–يؿًذ ؾػش ٔروشٌٔ 

غ. –د/يؿًذ ؾػش ٔروشٌٔ - ٔبنسؿصيم ٔبنؾشؼ ٔبنسٕغيّ ٔبنسعهيم نًغةئم بنًغسخشغيد
عطًةٌ جٍ عًش جٍ –غةيع بىيٓةذ ،81/871و 8311عد بنطةَيد حع يي بنؽنعضت بس دبسب

 غ.–بىوعش  ذ:أجٕ عحذ بنشؾًٍ–ٍ يَٕظ أجٕ عًشٔ غًةل بنذيٍ جٍ بنؿةغث أجي جكش ج
يؿًذ –ؽشؼ يخسصش وهيم بنخشػ  ،228و ؿ2000بنيًةيد نهؽحةعد ٔبنُؾش بنؽحعد بنطةَيد 

 . 4/822دبس بنفكش  غ. –جٍ عحذ به بنخشػ بنًةنكي 

–ًذ جٍ  ذبيد بنً ذعي أجٕ يؿًذ يٕف  بنذيٍ عحذ به جٍ أؾ–بنكةفي في ف ّ بسيةو أؾًذ (4)
يُصٕس – ؾة  بن ُةه عٍ يسٍ بس ُةه ، 4/14و 8333دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ  غ.
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 .  (2)ىيس  جلُي  (1) جذن قُ   
 بن ٕل بنطةَي : إجةؾد إزيةٌ بنًشأخ في دجشْة.

   نببح ك  جذببن لثببٍ  جذببن  (4)  ذمببط خصببكحخ جلٗببح م  (3)حببيا يكيببى لببن محلببك    
 .(5)خذ  مخايس  َيى ذن خْخم 

 بىدند
 خولس خصكحخ جلميا جب ا جلمحت ق ذطكٍيم ئضاحن جلثٍخز    وذٍيح.

 احِ  جلثممياجْطىليج ذحليطحخ  جلٓ س  جطؾثحق  جلم
 أٔالً: بنكسةت

 (6) حيل  ضمحلىق " أضيين من قاع خمٍكم جهلل"-1

  خه  (7) جلثٍجوق خه من قاع خمٍكم جهلل ذطؿ ر     جلكباط  يبي جلربٍؼٔغّ بنذالند: 
 . (8) جليغء    جلىذٍ خن ح ضىا لخى ضكٍيم

 

                                                                                                                                                                 

 –بنًُسٓٗ  يؽةنث أٔني بنُٓٗ في ؽشؼ غةيد، 3/811دبس بنكسث بنعهًيد  غ.–جٍ يَٕظ بنحٕٓزي 
بنًحذه ، 3/228و 8333بنًكسث بسع يي بنؽحعد بنطةَيد  غ.–يصؽفٗ جٍ ععذ جٍ عحذِ بنغيٕؼي 

 .2/233ؽشؼ بنً ُع 

 . 3/220بنًؿهٗ جةآلضةس (1)

 يغؤند بنٕغء . 887، 3/18.بنحؿش بنضوةس(2)

 81/322،بنحيةٌ ٔبنسؿصيم  228غةيع بىيٓةذ ؿ(3)

 . 1/272يخسصش بنًضَي (4)

 . 3/487بنؿةٔي بنكحيش نهًةٔسدي (5)

 (222عٕسخ بنح شخ يٍ بآليد ) (6)

 .8/11بنػْٕشخ بنُيشخ  (7)

 .8/332زفغيش بن شرٌ بنعظيى  (8)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 . (1) ضمحلىق "نٓحؤكم قٍظ ليم  أضيج قٍغيم خنّى ٖثطم" حيل -2
 خنّبى .  (2) ق ذا ص جليس كاراس ئضاحن جل ٓحء ممرخس  مىذٍز    صثح   جقىندٔغّ بنذال

 خنّى قٍف جْطر ح  ييبين ْبإجالً لبن جلكبحا  جلثكب  مم بحهق كابو ٖبثطم   قابع 
ٖببثطم ذمببى خن ييببين  بب  صببثح   جقببى   حابب ق قببٍظ ليببم خهق مببٌُق ليببم  م رببص 

؛ بن مكب  جلكبٍظ لخيلى ذث ُلس جبٌض جلط  ضٌُق    ا  ولا  لخى ضكبٍيم جبوذبحٌ
.  كببًلك خنببى  بب  لغببس جلمببٍخ جلطبب  نببُا ذ ببح جلمببٍ؛ن (3)  جلببٌُق يببي جلمربب  ال جلببىذٍ

 ذثم ى من خين ال ذثم ى خين مػ ق حيل  ضمحلىق "يح مٍيم خنى لبك يبًج" خهق مبن خيبن

(4) . 
 ٔبآلضةس ضةَيةً: بنغُد

ق - ْبخمصبخى جهلل لخاب  –حبحاق حبحا ٌْبيا جهلل  -ٌظب  جهلل ل ب –لن خذ  يٍيبٍز -1
 .(5) "مخمين من خضى جمٍخض     وذٍيح"

                                                           

 (224عٕسخ بنح شخ يٍ بآليد ) (1)

 .8/332زفغيش بن شرٌ بنعظيى  (2)

أجٕ بنؿغيٍ جٍ يغوعٕد جوٍ يؿًوذ –يعةنى بنسُضيم في زفغيش بن شرٌ بنًعشٔ  جسفغيش بنحغٕي  (3)
ِ 8320ذ: عحذبنشبصم بنًٓذي غ. دبس إؾيةء بنسوشبش بنعشجوي بنؽحعود بىٔنوٗ  -بنفشبء بنحغٕي

8/238. 

 .3/220بنًؿهٗ جةآلضةس  (4)

( 8323ؼ) 8/220( جةت في غةيع بنُكوةؼ، عوٍُ بجوٍ يةغوّ 2822ؼ) 2/233عٍُ أجي دبٔد  (5)
(، يغُذ أجي 3083ؼ) 3/424جةت بنُٓي عٍ بزيةٌ بنُغةء في أدجةسٍْ، عٍُ بنُغةئي بنكحشٖ 

 (.3232ؼ) 4/13غ. دبس بنًعشفد  -أجٕ عٕبَد يع ٕت جٍ إعؿةم بسعفشبئُي–عٕبَد 
  ةل بجٍ عحذبنٓةدي: ْٕٔ ؾذيص غيذ بسعُةد.

ذ: أيًٍ  -ؽًظ بنذيٍ يؿًذ جٍ أؾًذ جٍ عحذبنٓةدي بنؿُحهي–زُ يؽ زؿ ي  أؾةديص بنسعهي  
 .4/832و 8331صةنؽ ؽعحةٌ غ. دبس بنكسث بنعهًيد 



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

ق "ال -صخى جهلل لخا   ْخم–ححاق ححا ٌْيا جهلل -ٌظ  جهلل ل  –لن خذ  يٍيٍز -2
 .(1) ي فٍ جهلل ئلى ٌؾ  يأض  جمٍخض     وذٍيح"

ق  ال -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–حببحاق حببحا ٌْببيا جهلل  -ٌظبب  جهلل ل بب –لببن لثببٍ -3
 .(2) ان جهلل ال يٓطكا  من جلك ضأضيج جل ٓحء    خلؿحَين  

ق -صبخى جهلل لخاب   ْبخم–حبحاق حبحا ٌْبيا جهلل  -ٌظب  جهلل ل ب –لن خذ  يٍيبٍز -4
من خضى كحي حً  صبىح  ذثبح يمبيا   مبن خضبى جمبٍخز  ب  وذٍيبح   مبن خضبى قحتعبحً  مبى 

 .(3)-صخى جهلل لخا   ْخم–ذٍب مثح خنُا لخى مكثى 
ئن جذبن لثبٍ  جهلل يغربٍ لب  خ يبم ئنثبح كبحن حبحاق  -ٌظ  جهلل ل ب –لن جذن لرحِ -5

يبًج جلكب  مبن جبنصبحٌ  يبم خيب   غبن مبك يبًج جلكب  مبن ي بيو  يبم خيب  كطببحخ  
 كحنيج يٍ ن ل م  عقً لخا م    جلمخم  يحنيج يمطى ن ذيػاٍ من  مخ م ..... بأنُا 

                                                           

ي أدجةسٍْ ( جةت ية غةء في  شبْيد إزيةٌ بنُغةء ف8823ؼ) 4/323أوشغّ بنسشيزي في عُُّ  (1)
( ٔبنهفووؿ نووّ، ٔعووٍُ بجووٍ يةغووّ 3084(، )3088(، )3082ؼ) 3/422عووٍُ بنُغووةئي بنكحووشٖ 

يؿًذ جٍ ؾحةٌ جٍ أؾًذ أجٕ ؾةزى –(، صؿيؽ بجٍ ؾحةٌ جسشزيث بجٍ جهحةٌ 8324ؼ) 8/283
( ر وش بنضغووش 3204ؼ) 3/387و 8334ذ: ؽوعيث بىسَووؤٔغ غ. يؤعغود بنشعووةند  -بنحغوسي

 غيش يٕظع بنؿشش. عٍ إزيةٌ بنًشء بيشأخ في

( جةت ية غةء في  شبْيود إزيوةٌ بنُغوةء فوي أدجوةسٍْ ٔ وةل: 8823ؼ) 4/321أوشغّ بنسشيزي   (2)
 8/283(، عٍُ بجوٍ يةغوّ 3003ؼ) 3/422ؾذيص ؾغٍ ٔبنهفؿ نّ، ٔعٍُ بنُغةئي بنكحشٖ 

 (.8323ؼ)

 7/831( جوووووةت فوووووي بنكوووووةٍْ، ٔعوووووٍُ بنحيٓ وووووي بنكحوووووشٖ 4303ؼ) 3/83عوووووٍُ أجوووووي دبٔد  (3)
 (.3087ؼ) 3/424(، عٍُ بنُغةئي بنكحشٖ 84302)ؼ
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

جهلل "نٓحؤكم قٍظ ليم  أضيج قٍغيم خنى ٖثطم" خه ممرقش  مىذٍجش  مٓطخماحش 
 .(1)   ذًلك ميظك جليلىيم 
لن ؼح  ِ لن خذا  ححاق ْث  جذن لرحِ لن جلٍؾ  يأض  جلثٍخز    وذٍيح ححا -6

 .(2) يلك جليرٍ
حبحاق ضخبك جلخيؼابس جلصبغٍ  يم ب  ئضابحن  -ٌظب  جهلل ل ب –لن لرىجهلل ذبن لثبٍ  -7

 .(3) جلثٍخز    وذٍيح
 ٔغّ بنذالند يٍ بىؾةديص ٔبآلضةس بنغةج د

ويع  جلغحٌ جلٓحذمس خن ئضاحن جلثٍخز    وذٍيح قٍج    من  م  يلك ذا ص جبقح     
 ال يؿبيَ مهحلرطب  لمبيا ححتب   -صخى جهلل لخاب   ْبخم–يأغم   يًج غحذص لن جل ر  

م ثح كحن؛ بن جبتثس خذح ق ارس   محلك   جلٗح م    خقثبى ضربٍخ ج مبن خحبيجل م ئيج 
.  ئيج كببحن جلكببىيع ؛قببحوجً -مصببخى جهلل لخابب   ْببخ–كحنببص ضهببحلو ْبب س ٌْببيا جهلل 

                                                           

 2/284(، ٔبنؿووووة ى فووووي بنًغووووسذسع عهووووٗ بنصووووؿيؿيٍ 2823ؼ) 2/233عووووٍُ أجووووي دبٔد  (1)
( ٔ ةل بنؿة ى: ْوزب ؾوذيص صوؿيؽ بسعوُةد عهوٗ ؽوشغ يغوهى ٔنوى يخشغوةِ جٓوزب 2738ؼ)

 بنغيةم.

يؽ . يشبغووع: زفغوويش (. ٔ ووةل بجووٍ  طيووش: إعووُةدِ صووؿ3003ؼ) 3/428عووٍُ بنُغووةئي بنكحووشٖ  (2)
 .8/337بن شرٌ بنعظيى 

(، 1337ؼ) 3/420عووٍُ بنُغووةئي بنكحووشٖ يووٍ ؾووذيص عًووشٔ جووٍ ؽووعيث عووٍ أجيووّ عووٍ غووذِ  (3)
(. صؿؿّ بجٍ بنًه ٍ في بنحذس 84300ؼ) 7/831(، عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ 3000(، )1333)

و نٕغ ٔسٔبِ جعط بنًُيش،  ةل بجٍ بنًه ٍ:  ةل بنخؽةجي: ْكزب صٕبجّ عهٗ بنسؾحيّ جعًم  ٕ
 أصؿةجُة جهفؿ بنٕؼؤخ بنصغشٖ ْٕٔ وؽؤ فةؾؼ ٔفيّ ية يْٕى إجةؾد رنك بنفعم.

عوشبظ بنوذيٍ أجوٕ –يشبغع: بنحذس بنًُيش في زخوشيع بىؾةديوص ٔبآلضوةس بنٕب عود فوي بنؾوشؼ بنكحيوش 
ذ: يصوؽفٗ أجوٕ بنغويػ  -ؾفـ عًش جٍ عهوي جوٍ أؾًوذ بىَصوةسي بنًعوشٔ  جوةجٍ بنًه وٍ

 .7/232و 2003بنٓػشخ  ٔغيشِ غ. دبس
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 غرطص صبكط   يابو نبٍوه لمبيا ححتب   ب  جلثٓبألس ذٍخيب  خيبحً كبحن  خ  خنب  جضربك حبيالً 
 ٖحيجً.
صبخى جهلل لخاب  –ححا    ممحن  جلغحٌق  خثح ضبيجضٍش يبًه جلغبحٌ لبن ٌْبيا جهلل      

ذبحل    لبن  غء جلثببٍخز  ب  وذٍيبح  غببم ؾبحء لبن خصببكحذ   لبن ضبحذما م مببح  - ْبخم
 . (1)ييج   يلك  ؾد جلميا ذ    ضٍف مح يهحلر 

 ضةنطةً: إغًةه بنصؿةجد
ححا جلثح ٌوه ذمبى خن يكبٍ لبىوجً مبن جلصبكحذسق  لباّ لثبح يكٍنبح مبن جلصبكحذس      

مهحلو  صحٌ ئؾثحلحً.  ان حا ق  مى نحلر م جذن لثٍ حا ق حى ٌ   ل   جذ   ْبحلم 
ٓببن ذببن لػثببحن ل ببح كق خنببص ٌؾبب  نق بب    خنيببٍ لخببى نببح ك مببح ٌ جه ل بب    حببحا جلك

خلؿثبب   ئنثببح حببحا جذببن لثببٍق مببن وذٍيببح  بب  حرخ ببح   صببكرص   حخببصق  بب  وذٍيببح 
 .(2) أيخيص جل ٓحء

ححا    جلطؿٍيى لخى مبح حاب  لبن جذبن لثبٍق ٌ   جلخابع ذبن ْبمى لبن جلكبحٌظ     
ذببن يممببيخ لببن ْببماى ذببن يٓببحٌ خذبب  جلكرببحخ حببحاق حخببص الذببن لثببٍق مببح ضمببيا  بب  

نكثط ل ن  ححاق  مح جلطكثاط   ًكٍش جلًه ححا  ححاق  يب  يرمب  جلؿيجٌه  خ
يلك خقى من جلثٓخثان.  ححا    جلطؿٍيى ذمى يكٍ يًج جلهرٍق  ئيج ضعحو جلهربٍجن 

 . ئين ْمػ حيا جذن لثٍ  ْخم ئؾثحق جلصكحذس. (3)ْمؽح

                                                           

ذ: يؿًووذ صْووشي  -أجووٕ غعفووش أؾًووذ جووٍ يؿًووذ جووٍ عوو يد بنؽؿووةٔي–ؽووشؼ يعووةَي بآلضووةس  (1)
 .4/32و 8333بنحخةسي ٔروشٌٔ غ. عةنى بنكسث بنؽحعد بىٔنٗ 

 .3/483بنؿةٔي بنكحيش  (2)

 .3323، 3/3321بنسػشيذ  (3)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

 ئن ئضاببحن جل ٓببحء  بب  جلببىذٍ  ؾببد خن ييببين مكٍمببحً كببحلخيجغ؛  بنبب سبجعووةً: بن يووةط: 
خي  ممطببببحو   يؾببببد خن يكببببٍ  جطصببببحذس  ابببب  كببببحلكاط   ال يببببىن  لخابببب   غء 

 .(1)جلثٓطكحظس؛ بن  نحوٌ
 وةيغةً: دنيم بنًع ٕل

ئن جهلل ضمحلى ْثى جلُ ؾس قٍغحً   ان ح لخيلى كبحبٌض لخبٌُق   يبًج ولاب  لخبى -1
 .(2)ضكٍيم جليغء    جلىذٍ؛ بن  ميظك جلرٍظ ال ميظك جلكٍظ

 . (3) غء جلكحتط  لخخ  ذحبي    يًج ميؾيو    يًج جلثيظك جهلل ضمحلى قٍ -2
 .ئجةؾد ٔغء بنًشأخ في بنذجشج أدند بن ٕل بنطةَي بن ةئم:

   جلثمميا جْطىليج ذأولس من جلمٍ؛ن  جبغٍ
  أٔالً بن شرٌ

 ضببًٌ ن مببح نخبب  ليببم ٌذيببم مببن  ق"خضببأضين جلببًكٍجن مببن جلمخثببانحببحا ضمببحلىق -1
 .(4)خَ جؾيم "
 . (5)ًه جليس من جبَ جؼ مػ  مح قفٍ من جلًكٍجن   يخذحـ جهلل ق دٔغّ بنذالن

   يُة ؾد ٔغّ بنذالند 

                                                           

 .3/483بنؿةٔي بنكحيش  (1)

 .81/871ةٌ ٔبنسؿصيم ، بنحي8/11بنػْٕشخ بنُيشخ  (2)

 .3/3322بنسػشيذ  (3)

 .(822، 823عٕسخ بنؾعشبء بآليةذ ) (4)

 –َةصش بنذيٍ أجٕ ععيذ عحذ به جٍ عًش جٍ يؿًذ بنحيعةٔي –إَٔبس بنسُضيم ٔأعشبس بنسؤٔيم  (5)
ِ 8381دبس إؾيةء بنسشبش بنعشجي بنؽحعد بىٔنٗ  غ. –يؿًذ عحذ بنشؾًٍ بنًشعؾهي  ذ:
 .3/487بنكحيش بنؿةٔي  ،3/831
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 – ئنثبح لثبح ن بى جهلل  ٍ ن خن جليس ذماىز لن  غء جل ٓحء    جلبىذٍ رٓيكٍ جلث      
حي  ليغ لن غٗاحن جلًكيٌ  خٌٖىيم ئلى ئضاحن نٓحءيم جلقض  نخم بن  - ؾ  لُ

 ضبببًٌ ن   لبببي كبببحن جلثبببٍجو كبببًلك لمبببحا ضمبببحلىق (2)حربببحل ن يلبببك  ببب  خ  (1)جهلل ل بببم
وا لخببى خن جلثرببحـ م  ببح  "مببح نخبب  ليببم ٌذيببم مببن خَ جؾيببم" خَ جؾيببم  خثببح حببحاق

ق " ضبًٌ ن مبح نخب  ليبم  ئنثبح حبحا  مهصي٘  لآص جطذحقس لخى جلمثبي  مم ى
مببن جلخببًز مببح يمصببى ذببيغء يمصببى ذبب   بن جلثرببحـ مببن جلثببٍخزٌذيببم مببن خَ جؾيببم"؛ 

 .(3)ًكٍجل
   .(4)ححا ضمحلى "ين لرحِ ليم  خنطم لرحِ ل ن " -2

نب  لبي ولص جليس لخى خن ؾثام ن لرحِ يٓطثطك ذ  لخى لثيمب    بٔغّ بنذالند : 
ح   ىا لخى خنب  خ حك لخا  جلؽق  ٍْ  ئلى جلرح  لي  جْطػ حه من لمى جل يحـ  ٓى

 . (5)مر    بن  خقى جلرٍؾان  ؿحَ ئضاحن  كحلممصيو ذحالْطثطحق
 قيًه جليس  ا ح ضأ يقنيُة ؾد : 
خهق  (6)ق خن جلخرحِ جلٓبين كميلب  ضمبحلى " يبي جلبًه ؾمب  ليبم جلخاب  لرحْبحً"بىٔل
 ْي حً.
.  ب  يلبك لخبى جلطبأ يخان ولاب  ل بم ذمع م يٓطٍ ذمعحً كحلخرحِ  لاّ  خن قبنطةَي

ْبطػ حء كب  لعبي ال  خمح  ٓحو جلممى ذحْطػ حت   ٍْجت  جلؽق  ذ   مى يرٓبى جلممبى ذح

                                                           

 . 2/831زفغيش بن شرٌ بنعظيى (1)

 .4/377زفغيش بنحغٕي (2)

 .3/3327بنسػشيذ  (3)

 (.817عٕسخ بنح شخ يٍ بآليد ) (4)

 . 481، 3/487بنؿةٔي بنكحيش (5)

 .(37عٕسخ بنفش ةٌ يٍ بآليد ) (6)
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 ال  يصف جالْطثطحق ذ  من  إجويح   كرىيح   يٍٓ  م   جلؽبق  ئلبى ؾثابك ذبىن ح 
 .(1)   يًلك جلىذٍيىا لخى ئذحقس جالْطثطحق ذ 

 ضةَيةً: بىضش 
خن ٌؾببقً خضببى جمببٍخز  بب  –ٌظبب  جهلل ل  ثببح –لببن محلببك ذببن نببح ك لببن جذببن لثببٍ     

مببن يلببك  ؾببىجً ٖببىيىجً  يؾببى – ْببخم  صببخى جهلل لخابب –وذٍيببح  بب  ل ببى ٌْببيا جهلل 
 .(2) أنُا جهلل "نٓحتيم قٍظ ليم  أضيج قٍغيم خنى ٖثطم "

ٌظب  –من خذحـ جطضاحن مبن جلبىذٍ خنبً مبن يبًه جلٍ جيبس خن جذبن لثبٍ  ٔغّ بنذالند:
 يراف يًج. -جهلل ل  
ق ال يصف   ئن صف  ان  مكثيا لخبى ئضابحن جلثبٍخز  ب  حرخ بح ذن كػاٍجححا يُة ؾد: 
ق  حبببى ٌ   جلكبببحكم  جلبببىجٌ حؽ ببب   جلهؽابببد  حبببحا جذبببن كػابببٍ خيعبببحً  وذٍيبببح مبببن 

 ليببن  بب  جبْببحناى   لببكجلرغببىجوه لببن جطمببح  محلببك مببن ؼببٍ  مببح يمببطط ئذحقببس ي
   حبى جْطمصبحيح ٖباه ح جلكبح ؿ خذبي لربى جهلل جلبًير   ب  ؾبُء ؾثمب  ظمو ٖبىيى

 .(3)   يلك
 دنيم بنًع ٕل

م  خن ثبح حبحال ذاذحقبس  غء جلثبٍخز مبن جلبىذٍ مح ٌ ه لن جطمبحمان محلبك  جلٗبح     
  خن  ققا؛ بن  لم يأش ولا  ذحلطكٍيم   جبص  جطذحقس.

 يُة ؾد

                                                           

 .420، 3/483بنؿةٔي بنكحيش (1)

 .3/482عٍُ بنُغةئي بنكحشٖ  (2)

 . 204، 8/202بنعظيى  زفغيش بن شرٌ(3)
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نؿببى خن ذمببط كطببد جلثحلياببس جلطبب  ضكببىغص لببن حببيا محلببك ذحطذحقببس   اًكٍ نبب     
. يبًج  عبقً لبن خنب  ٌ   (1)ذصاغس جلطثبٍيط   يميلبينق  نٓبد ضكخاخب  ئلبى محلبك

 جلميا ذحلكٍمس.جليػاٍ لن محلك 
ححا جذن  يبدق حخبص لثحلبك ئن بم قيبيج ل بك قخب    مبحاق ممبحي جهلل خلباّ خنبطم     

حيمحً لٍذح  حخص ذخى ححا ضمحلىق "نٓحؤكم قٍظ ليم  أضيج قٍغيم خنى ٖثطم"  ي  
ييين جلكٍظ ئال    ميظك جلٌُق خ  ميظك جل رص.  ححا ئٍْجتا  ذن ٌ ـق ْبألط  

ن  مببحاق مبح خنببطم حبي  لببٍخ يب  ييببين جلكبٍظ ئال  بب  لبن ئضاببحن جل ٓبحء  بب  خوذبحٌي
ميظك جلٌُق خال ضٓثمين جهلل يمياق "نٓحؤكم قٍظ ليبم  بأضيج قبٍغيم خنبى ٖبثطم" 
ححلببىز  ححتثببس  لخببى ؾ ر ببح   ال يطمببى  جلرببٍؼ  حخببصق يببح خذببح لرببىجهلل ئن ببم ي مخببين 
ذببن ل ببك قخبب    مببحاق ييببًذين لخببّ   ييببًذين لخببّ   ييببًذين لخببّ .  حببحا لبب  لخبب  

َيحوق يح خذح لرىجهلل ل ىنح حي  ذثصٍ يكىغين ل ك خنك ضؿاُ جليغء    جلىذٍ  مبحاق 
 .(2)كًذيج لخّ    حلٍ جيحش مطعح ٍز ل   ذطيًير م

خمح مح حا  لن جلٗح م     م  جلثُن  لن جلٗح م  خنب  حبحاق  خٓبص خٌنبٙ  اب      
ا جلٗبح م   ب  يبًه .  كػاٍ من كطد جلٗح ماس ل ىمح ضيخثبيج لبن حبي(3)ذ  خن ى ل  

جلثٓألس لم يًكٍ ج ل  حيالً    جلمبىيم   ال  ب  جلؿىيبى  ذب  نمخبيج حبيالً  جقبىجً ل ب  
 .(4) يي جلطكٍيم

 خيعحً مح يكٍه جلثح ٌوه خن  ححاق لثح جنطم  جذن لرى جلكيم لن مًيد جلٗح م     
ن ئلى مًيد محلك  قيى لن جلٗبح م  خنب  حبحاق لباّ  ب  ئضابحن جل ٓبحء  ب  خوذبحٌي

                                                           

 .228غةيع بىيٓةذ ؿ (1)

 .1/322، بنحيةٌ ٔبنسؿصيم 282، غةيع بىيٓةذ ؿ3/387بنزويشخ  (2)

 .1/272يخسصش بنًضَي  (3)

 .3/33، بىو 1/272، يخسصش بنًضَي 3/487بنؿةٔي بنكحيش  (4)
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قىيع غحذبص   جلمابحِ يمطعب  ؾبيجَه  يٍيبى جذبن لربى جلكيبم ذبًلك نصبٍز محلبك  
 رخببذ يلببك جلٍذاببك   مببحا كببًخ   جهلل جلببًه ال ئلبب  ئال يببي لمببى نببٙ جلٗببح م  لخببى 

 .(1)ضكٍيث     ْطس كطد
 ذ حء لخى مح ضمى   ان مح نٓد ئلى جطمحمان محلك  جلٗح م  حى جنطخو  ا  لن    

 .(2)ضعحو جلهرٍجن ْمؽح كثح ححا    جلطؿٍيى ك   جقى م  ثح   ئيج
 لخى  ٍض خن كق  جطمحمان كحن ْحذمحً ذحطذحقس  غم ضٍجؾمبح لبن حيل ثبح  حبحال    

ذحلكٍمببس   خثببحيج نببًكٍ جلمببيا جلببًه ضٍجؾمببح ل بب   مببك خن ثببح ضرببٍءج م بب    كبب   جقببى 
م  ثح يكٍ يلبك  يبي يمبياق ئيج صبف جلكبىيع   بي مبًير    يكبٍ صبكس جلكبىيع 

 ذى ن ضرٍي  ذان ؛قحو  مطيجضٍ. 
 بنشبغؽ

يي جلميا جلمحت ق ذطكٍيم  غء جلثٍخز    وذٍيح   يلك لميز جبولس جلط  جْطىليج     
ذ ح   لى  ممح مس خولس جلثراكان لخى ٌو خولس جلثكبٍمان.  مبح نٓبد ئلبى جذبن لثبٍ 
  جنطخببو  ابب   ضببم جلببٍو لخابب .  كببًلك مببح نٓببد ئلببى جطمببحمان محلببك  جلٗببح م    بب

خحيجا كثح ْر   ا ح جنطقف    نٓرط ح ئلا ثبح   كبًلك ال يرطبى ذ بح  ب  جلثبًيد  
 ال يإنً ذ ح؛ بن  لم يطم جلطأكى    نٓرط ح ئلى خصكحذ ح.  جلميا ذثػ  يًج جلمبيا 
يببإوه ئلببى جظببؽٍجخ  لببى  جْببطمٍجٌ  بب  جبقيببح  جلٗببٍلاس  بب  جلثؿطثببك   ئغببحٌز 

طبب   ظببك ل ببح جلمرببيا  بب  جبٌض   جلطبب  جلىيٗببس مببن خحببيجا جلثببًجيد جطْببقماس جل
 يطم ضىٌيٓ ح    جبَيٍ جلٍٗيو.

                                                           

 .3/487ٔية جعذْة، بنؿةٔي بنكحيش  3/480جؿش بنًزْث  (1)

 .3/3323بنسػشيذ  (2)
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 خيعحً جلميا ذثػ  يًه جبحيجا جلٗحيز مثح يإوه ئلى ضمخاد جل حِ ذمع م لخبى    
ذمط    جلثؿطثك   خثحيج نيين ْررحً  ب  ونبيا جل بحِ  ب  مػب  يبًه جطٖبيحالش 

 .نحصس   ي حف من جبولس جليػاٍز جلمحظاس    جلثٓألس
ححا جل ي هق  حى جضر  جلمخثحء جلًين يمطى ذ م لخى ضكٍيم  غء جلثٍخز    وذٍيح    

 .(1)قحتعحً كحنص خ  ؼحيٍجً 
ححا جلٗيكحن ق  ال ٖبك خن جبقحويبع جلثبًكيٌز  ب  جلربحخ جلمحظباس ذطكبٍيم ئضابحن 
جل ٓحء    خوذحٌين يميه ذمع ح ذمعحً  ط ط ط لطهصاٙ جلبىذٍ مبن يلبك جلمثبي   

ىذٍ    خص  جلخغس جْبم لهبقف جليؾب    ال جنطصبح٘ لب  ذبحلثهٍؼ  كثبح  خيعحً جل
 ببق يرمببى قثبب  مببح  ٌو مببن جبوذببحٌ لخببى  (2) حببحا ضمببحلىق " مببن يببيل م ييمثببً وذببٍه"

 . (3) جالْطثطحق ذان جطلاطان
يبببًج  عبببقً لبببن جبظبببٍجٌ جلؽرابببس جلطببب  ضمبببيو لخبببى جلٍؾببب   جلثبببٍخز. ئين مبببن       

جلثؿطثك خن ي فبٍ جلثرطب  ئلبى  طبيجه نفبٍز لثامبس قطبى  جبنٓد  جب ع  الْطمٍجٌ
 ال يكىظ جظؽٍجخ    جلثؿطثك.

                                                           

غ. دبس إؾيوةء  -أجٕ ص شية يؿيٗ جٍ ؽش  بنُؤٕي–بنًُٓةظ ؽشؼ صؿيؽ يغهى جٍ بنؿػةظ  (1)
 .80/2ِ 8432بنسشبش بنعشجي بنؽحعد بنطةَيد 

 (.82عٕسخ بىَفةل يٍ بآليد ) (2)

ذ: عصوووةو بنوووذيٍ  -يؿًوووذ جوووٍ عهوووي بنؾوووٕ ةَي–َيوووم بىٔؼوووةس فوووي ؽوووشؼ يُس وووٗ بىوحوووةس  (3)
 .2/230و 8334عد بىٔنٗ بنصحةجؽي غ. دبس بنؿذيص بنؽح
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 املبخح الجالح
 طرق عالج التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع

  يطم لقؼ جلطمصد جلريٍه من نقا جلؽٍ  جلضاسق     

 . بنؽشي  بىٔل: زش يد بنًذبسع بنفكشيد

ا جلنبببٍين   يبببًج يطبببأضى ذمربببيا ؛ٌ؛ت بببم  جطنٓبببحن ال ذبببى لببب  مبببن جقطبببٍج  لمبببي     
 ذببحلكيجٌ مم ببم  ططٓببك جلثببىجٌف   ضطمببحٌخ جلٌجء   يف ببٍ ْببمس خ بب  جطنٓببحن مببن 
مؽحلمط  لٌجت   ؛ٌجء من يهحلر    ذكػب  لبن جلصبيجخ  جلكب   ْبيجء  ج ب  ٌخيب  خ  

 نحلر    يًج يكطحؼ ئلى صرٍ  مصحذٍز   ِؾى  جؾط حو  ؼخد لخصيجخ.

خم خن جالنٓحن جيج ؼخد مىجٌف  يٍيس  جْبمس    نفبٍجً لثامبحً  مخاب   ي رغ  خن نم    
ذحلمخم    ي جلًه ير   لمخ    يؿمخ  يٓطمام لخى جلؿحوز  مثح يمؽ  ل  حىٌز لخبى 
جلر م جلصكاف جلٓخام.  لخبى جل مباط مبن يلبك جلؿ ب    بي جلبًه يؿمب  صبحقر  

خ  ٖبهٙ ممبان  مثبح  يطهرػ يث س  يٍٓز   يغخ   يٍه لخى ِ يبٍز مما بس  خ  حبيا 
 يؿمخ  ال يٍ  ؼٍي  جلصيجخ.

يميا جذن نخى ن ل ىمح كحن يطيخم لن جلٍقخس    ؼخد جلمخي   لمبحء جلثٗباهس       
مُيى كثحا    جلطمخم!  جلٓرد    يلك خن جلرٍٗ يأنً ن ممحٌ  م  خنقح م  مح 

مكحكبحز  ضخما بحً يطكخين ذ  من جلثًجيد  جلرعحت ق ضحٌز لخثحً  ضمخثحً  ئلمحًء   ضحٌز 
ذحلثرحٍٖز. ئال خن قصيا جلثخيبحش لبن جلثرحٖبٍز  جلطخمبان خٖبى جْبطكيحمحً  خحبي  

 .(1)ٌْينحً   مخى حىٌ كػٍز جلٗايل ييين قصيا جلثخيحش  ٌْين ح

 يًج ال يأض  ئال ذثؿحلٓس جلمخثحء  جلرم حء  خي  جلريٍ   كػٍز  جلكيجٌ مم بم       
جلثخيبس جلريٍيبس  خمبح جالنغبق   ابإوه ئلبى جلمؿبُ  م حـٍض م   اطيلى من يبًج نثبحء 

 لى  حريا جلنٍ   ا ميّ يلك لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك   يإوه نرّ جل طاؿبس  ب  
                                                           

عحذ  -ديٕبٌ بنًحسذأ ٔبنخحش في زةسيم بنعشت ٔبنحشجش ٔيٍ عةصشْى يٍ رٔي بنؾؤٌ بى حش  (1)
 .733,733و ؿ8311دبس بنفكش  –غ  -ذ:وهيم ؽؿةدخ -بنشؾًٍ جٍ يؿًذ جٍ وهذٌٔ
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قحلببس جالنغببق  جلريببٍه   جلطمخاببى جبلثببى لٗببهٙ  خ   يببٍ ذيبب  مببح ضكثخبب  يببًه 
جليخثببس مببن مم ببى؛ بن ضٍحاببس جلثببىجٌف جلريٍيببس خصببركص  بب  جليحببص جلكحظببٍ خمببٍجً 

 يذحً    ميجؾ س جالنكٍج حش جلريٍيس جلط  ض ى  جْطمٍجٌ جلثؿطثك.مؽخ

 ال ن ٓى خذىجً خن ح خصرك ح    لصٍ ضمىوش  اب  جلٌجء   ضرحي بص  اب  جلػمح بحش       
 جنطخرببص  ابب  جلكببيجٌجش   كػببٍش  ابب  جلثطغاببٍجش  جلثمؽاببحش   ببق ذببى مببن ْببثحق 

جلطمصد لألٌجء قطبى نصب  جلٍخه جلنٍ   حريا جاللطٍجظحش   جلث ححٗحش   لى  
ئلى   م  صكاف مٓطمام   ال يرم  يلك ئال صحقد جب ب  جليجْبك؛ بنب  يمخبم خن 
 خه مٓألس خ  قيجٌ م ثح كحن ي ميّ خغٍه لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك جلًه يكاػ ذ . 

 عا  جب    جنكصحٌه    قى و ظبامس ال ضطمبى  جلُمبحن  جلثيبحن  يبإوه ئلبى     
جلٗهٙ جلثطمصد  يٍيحً؛ بن  يكٍ  نرٓ  مبن جالْبطرحوز نٓحتٍ   خ ا من يهٍٓ 

 من خ يحٌ جلنٍين  ضؿحٌذ م .
 ببق ي رغبب  طنٓببحن يأنببً ذببأحيجا جبتثببس جبٌذمببس خن يطمصببد بحببيجل م ئيج كحنببص     

   يغخ   يٍه لخبى خحبيجل م   يطبٍف -صخى جهلل لخا   ْخم–ضهحلو ْ س ٌْيا جهلل 
 .-خمصخى جل  لخا   ْ–قىيع ٌْيا جهلل 

يميا جذن ضاثاسق  خمح خحيجا ذمط جبتثس كحلرم حء جبٌذمس  غاٍيم  خباّ قؿبس      
ح ذحضربببح  جلثٓبببخثان ذببب  حبببى غربببص لببب  م خن بببم ن بببيج جل بببحِ لبببن  الَمبببس   ال ئؾثحًلببب
ضمخاىيم   خمٍ ج ئيج ٌخ ج حيالً    جليطحخ  جلٓ س خحي  من حبيل مق خن يأنبً ج ذثبح 

ج خحببيجل م   ل ببًج كببحن جبكببحذٍ مببن خضرببحق جبتثببس وا لخابب  جليطببحخ  جلٓبب س   يَببىلي
جبٌذمبببس ال يُجلبببين ئيج ـ بببٍ ل بببم واللبببس جليطبببحخ خ  جلٓببب س لخبببى مبببح يهبببحلو حبببيا 

 .(1)مطريِل م جضرميج يلك

                                                           

عحذبنشؾًٍ جٍ يؿًذ -ذ-أجٕ بنعحةط أؾًذ جٍ عحذ بنؿهيى جٍ زيًيد–يػًٕه بنفسةٖٔ (1)
 - ةعىبن
 .20/88  8337يػًع بنًهك فٓذ نؽحةعد بنًصؿا بنؾشيا-غ
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 ايج كحن يًج    قب  جبتثبس جبٌذمبس جلبًين  ظبك ل بم جلمربيا  ب  جبٌض   ثبح     
 د جبلثى بقى م ثح كحن.ذحلك ذغاٍيم مثن يي خونى م  م   ق ي رغ  جلطمص

 خ و جلميا خن ي حف ذمط جبميٌ جلطب  ي رغب  جضرحل بح  ب  يبًج جلثعبثحٌ لطٍحابس      
 جلثىجٌف جلريٍيس  ي ق

مؽحلمس خنرحٌ جلثحظاان كحبتثبس جبٌذمبس بخذبي ق اربس  محلبك  جلٗبح م   خقثبى  -1
 م.  ممٍ س خنرحٌيم   يٍيم  لى  ضمصر م لٌجت م   ك  من ْحٌ لخى ن ؿ 

ئلببببىجو و ٌجش م  ؿاببببس لطٍحاببببس جلثببببىجٌف جلريٍيببببس   ضيببببين نحؾمببببس ئن ضر ببببص  -2
 مإْٓحش ٌْثاس لخى لس مػ  يًه جلى ٌجش.

خن ضيببين ي ببحف مببحوز ضببىٌِ لؿثاببك مٍجقبب  جلطمخببام  ضرببان كاراببس   ببم جلثٓببحت   -3
 جب يببحٌ  جلٌجء ذببحلث  ؽ جليْببؽ  جلثمطببىا  ذماببىجً لببن جط ببٍجغ  جلطرببٍيػ طَجلببس 

 صد جلريٍه.جلطم
 ْببببحت  جطلببببق  ل ببببح و ٌ  بببب  ئَجلببببس يببببًج جلطمصببببد   جلمثبببب  لخببببى جْببببطمٍجٌ  -4

جلثؿطثك   يلك لن ؼٍي  ئنٗحء ح حز خْحْاس ض طم ذ ًج جبمٍ   لى  لبٍض جلٌجء 
 جلٗحيز جلط  ضؿخد جالظؽٍجخ ئلى جلثؿطثك.

ئححمببس م ببحـٍجش  مكببح ٌجش  م ححٗببحش لمببٍض جلببٍخه  جلببٍخه جلنببٍ لخيصببيا  -5
 ى جلك    ئَجلس جلطمصد جلريٍه   جلمث  لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك.ئل
 بنؽشي  بنطةَي: جص بالعسذبل في يُٓع بالعسذالل .  
جاللطىجا    م  ؽ جالْطىالا ئنثح ييين ذثيج مس جلمم  جلٓخام لخ م  جلصكاف      

 ظبببرػ يبببًج جلثببب  ؽ لببب  خيثابببس  ببب  ٌ بببك جل بببُجق  جلط بببحقٍ  جالنبببطقف ذبببان خذ بببحء 
 ثك  مثح يميو لخى جْطمٍجٌه  خم  .جلثؿط
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 جطْببق  يببىلي وجتثببحً ئلببى يببًج جلثبب  ؽ جليْببؽ    لببى  جلغخببي  جلطرببٍيػ؛ بن     
قاحز جل حِ ال ضٓطمام ئال ذ ًج جاللطىجا   يًج يي جلًه نٍيى خن نرػ     جلثؿطثبك. 

 .(1)ححا ضمحلىق " كًلك ؾمخ حكم خمس  ْؽحً"
 لثبح ؾمب  جهلل يبًه جبمبس  ْبؽحً نصب ح ذأكثب    جليْػ ي بحق جلهابحٌ  جبؾبيو     

 .(2)جلٍٗجتك   خحي  جلث حيؽ   خ ظف جلثًجيد
 مح خقيؾ بح  ب  لصبٍنح ئلبى مػب  يبًج جلثب  ؽ لثٍجلبحز خقبيجا جل بحِ   ضكماب      

ممحصى جلٍٗيمس   قث  جطنٓحن لخى ظرػ ضصٍ حض   خحيجلب    ذمبىه لبن جلطمصبد 
ن خؾب  جالنطصبحٌ لريبٍه  مبى ييبًخ   حبى جلريٍه؛ بن جلثطمصد يرم  ك  ٖة م

 يخيه ل   جل ٙ   حى يٓطىا جْطىالالً  حْىجً؛ بؾ  جليصيا ئلى مٍجوه.
 مثببح ال ي يبببٍ خن جلرم بببحء ذبببًليج  ْبببم م  بب  ضصبببيٌ جلثٓبببحت   نمخ بببح   َمحن بببح     

  يكطحؼ ئلى  م حء يماٗين  ا   قطى يأنً ج من كبق  جلرم بحء   بٍ ل م  صبيٌيم
 يؽرمييح لخى  جحم ح جلثمحصبٍ  مبك ذابحن  ؾب  جالضربح   جالنبطقف  قطبى يٓبطؽاك 
ئصىجٌ حيا خ   طي  ذماىز لن جلطمصد لثًيد خ   يبٍ ممبان   ئنثبح ييبين مطرمبحً 
لخكببب   جل صبببي٘ جلصبببكاكس  جلممبببيا جلٓبببخاثس   يطثٗبببى مبببك مصبببحلف  جْبببطمٍجٌ 

 جلثؿطثك؛ بن جلكيم لخى جلٗة  ٍق لن ضصيٌه.
ج خذببي ييْببو  مكثببى خضرببك جل ببحِ بذبب  ق ارببس  خلخث ببم ذميلبب    يثببح حببى  يببً    

نحلرببحه  بب  مٓببحت  ال ضيببحو ضكصببى  لثببح ضرببان ل ثببح مببن جلٓبب س  جلكؿببس مببح  ؾببد 
.  بايج كبحن  ب  جلثٓبألس نبٙ مبن (3)لخا ثح جضرحل    يثح مك يلك ممفثحن طمحم ثبح

ؿببى  اؿط ببى مببن كطببحخ خ  ْبب س خنببًنح ذبب    ببان لببم نؿببى  رمببيا صببكحذ    ببان لببم ن
 ضي ٍش  ا  مخيس جالؾط حو.

                                                           

 (. 834عٕسخ بنح شخ يٍ بآليد ) (1)

 .8/331زفغيش بن شرٌ بنعظيى (2)

 .22/234يػًٕه بنفسةٖٔ (3)
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ححا جلمحْم ذن مكثى ذن خذ  ذيٍق لمى خ ْك جهلل لخى جل حِ ذحنطقف خصكحخ     
.  يمبيا  (1) خّه يلك خنًش ذ  لم ييبن  ب  نرٓبك م ب  ٖبة -ٌظ  جهلل ل  -مكثى

–خيعحًق لمبى خلؿر ب  حبيا لثبٍ ذبن لربى جلمُيبُ ق مبح خقبد خن خصبكحخ ٌْبيا جهلل 
لم يهطخربيج؛ بنب  لبي كبحن حبيالً  جقبىجً كبحن جل بحِ  ب  ظبا   - لخا   ْخمصخى جهلل

 ئن م ختثس يمطى  ذ م   لي خنً ٌؾ  ذمبيا خقبىيم كبحن  ب  ْبمس . حبحا جذبن لربى 
. ئين  ّظف جذن لرى جلرٍ خن جبنبً ذمبيا خقبى (2) اثح كحن ؼٍيم  جالؾط حو جلرٍق يًج

   لباّ  ب  جلثٓبحت  جلطب   ٌو  ا بح من جل حِ  ئنثح ييبين  ب  جلثٓبحت  جالؾط حويبس
 نٙ صكاف؛ بن ح الذى خن نطمخم غمح س جلٌجء جلثر اس لخى ئححمس جبولس  جلٗيجيى. 

 ثػق نؿى خن جلك راس يطمصرين لثبًير م  ب  نمبط جليظبيء ذحلم م بس  ب  خغ بحء     
جلصببقز   ئيج ضيخببم خقببىيم  بب  جلثٓببألس يببًكٍ قببىيػحً  بب  ْبب ىه جطمببح  خذببي ق ارببس  
 يطمصببد لببًلك   ال يببٍو جلكببىيع  يكببح ا خن يصببكك ؛ بن ئمببح   جلثببًيد  بب  
ْبب ى جلكببىيع.   بب  جلكمامببس جلثٓببألس نق اببس   مببح وج   ا ببح نببقف  ببق نطمصببد 

 0لميا خقى   ئنثح نطرك جلىلا .  نط ح ا خحيجا جلرم حء    يًه جلثٓألس
   ئنثبببح (3)يءخؾثبببك جلرم بببحء لخبببى خن جلم م بببس نبببحٌؼ جلصبببقز ال ضببب مط جليظببب    

 اختلفىا يف القهقهة أثهاء الصالة على قىلني: 
 ق جلم م س وجن  جلصقز ال ض مط جليظيء  ض مط جلصقز. جلميا جب ا

                                                           

 .2/308غةيع جيةٌ بنعهى ٔفعهّ (1)

 .2/308غةيع جيةٌ بنعهى ٔفعهّ(2)

 .8/204بنؿةٔي بنكحيش  (3)
 0أٌ يغًعٓة غةسِ، ٔبنعؿك أٌ يغًعٓة ْٕ ال غيش دبن ٓ ٓ ك :ٔبنعؿ دبنفشم جيٍ بن ٓ ٓٔ
 0 8/88وسيةس نسعهيم بنًخسةسبس
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 يًج جلميا ححا ذ  من جلصكحذسق لرىجهلل ذن مٓميو   ؾحذٍ ذن لرىجهلل   خذي ميْبى 
م حءق جلٗبمر      من جلطحذمانق لؽحء   جلُيٍه   من جلر-ٌظ  جهلل ل  –جبٖمٍه 

 . (5)   جذن قُ  (4)   جلك حذخس  (3)   جلٗح ماس  (2)   جلثحلياس (1) جلرم حء جلٓرمس
 جلميا جلػحن  ق جلم م س وجن  جلصقز ض مط جليظيء  جلصقز 

                                                           

 0( 233ؼ)8/833عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ(1)

 ،830و/8333دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ . غ-يةنك جٍ أَظ بىصحؿي–بنًذَٔد  (2)
يٕبْث بنػهيم في ؽشؼ  ،817بن يشٔبَي ؿ ٔبنطًش بنذبَي ؽشؼ سعةند بجٍ أجي صيذ، 838

 دبس بنفكش. غ–ؽًظ بنذيٍ أجٕعحذبه يؿًذ جٍ يؿًذ بنًعشٔ  جةنؿؽةت –يخسصش وهيم 
ؽشؼ صسٔم عهٗ يسٍ  ،8/427يؽشؼ يخسصش وهيم نهخشؽ، 2/44و 8332بنؽحعد بنطةنطد 

  8/882بالؽشب  عهٗ َكر يغةئم بنخ   ،  8/808بنشعةند 

ًظ بنذيٍ يؿًذ جٍ أؾًذ بنًعشٔ  جةنخؽيث ؽ– ُةه في ؾم أنفةؾ أجي ؽػةه سب (3)
–فسؽ بنعضيض جؾشؼ بنٕغيض  ،284و ؿ2083دبس بنؿذيص . عيذ عًشبٌ غ: ذ–بنؾشجيُي 

–ّ نسُحي فةيد بنُحيّ في ؽشؼ ب،  2/4دبس بنفكش . غ-عحذبنكشيى جٍ يؿًذ بنشبفعي بن ضٔيُي
 –يػذي يؿًذ  :ذ-بنعحةط بنًعشٔ  جةجٍ بنشفعد أؾًذ جٍ يؿًذ جٍ عهي بىَصةسي أجٕ

زؿفد ، 8/837جؿش بنًزْث ، 303، 4/301و 2003دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ .غ
عهيًةٌ جٍ يؿًذ –بنؿحيث عهٗ ؽشؼ بنخؽيث بنًعشٔ  جؿةؽيد بنحػيشيي عهي بنخؽيث 

في ؽشؼ بنحٓػد  دبنغشس بنحٓي، 8/208و 8330دبس بنفكش . غ–جٍ عًش بنحػيشيي بنؾةفعي 
بنؿةٔي ، 8/823بنًؽحعد بنًيًُيد. غ-جٍ أؾًذ ص شية بىَصةسي يؿًذ ص شية جٍ–بنٕسديد 
 0 8/204بنكحيش 

-عؿةم جٍ سبْٕيّإيةو أؾًذ جٍ ؾُحم ٔيغةئم بس، 8/277يةو أؾًذبنكةفي في ف ّ بس(4)
عًةدخ بنحؿص . غ– عجةنكٕع بنًعشٔ  عؿةم جٍ يُصٕس جٍ جٓشبو أجٕ يع ٕت بنًشٔصيإ

بنًحذه  ، 8/848 ؾة  بن ُةه ،  2/414و 2002ؽحعد بىٔنٗع ييد بنبنعهًي بنػةيعد بس
 0 8/243بنًغُي ، 8/328ؽشؼ بنً ُع 

  0 8/222بنًؿهٗ (5)
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 . (2)   جلكٓن   جل هم    جلػيٌه(1)ييد ئلى يًج جلميا قجلك راس
 بىدند 

 0جلم م س ض مط جلصقز و ن جليظيءخولس خصكحخ جلميا جب ا جلمحت ق ذأن 
 جْطىليج ذأولس من جبغٍ  جلثمميا

 خ الَق جبغٍق 
حبحا مكثبى ذبن –صبخى جهلل لخاب   ْبخم –جْطىليج ذثح  ٌو مبن خولبس ضٍ بك ئلبى جل رب  

 ب  جلعبكك  ب  جلصبقز  -صخى جهلل لخا   ْبخم-يكاى جلًيخ ق لم يػرص لن جل ر 
 .(3)نرٍ 
حبحاق ئيج ظبكك  ب  جلصبقز خلبحو جلصبقز  -هلل ل ب ٌظب  ج–لن ؾحذٍ ذن لرىجهلل -1

  .(4) لم يمى جليظيء

                                                           

يؽحعد بنؿهحي . غ–عحذ به جٍ يؿًٕد جٍ يٕدٔد بنًٕصهي  -نسعهيم بنًخسةسبالوسيةس  ب(1)
بنذيٍ يؿًذ  أجٕجكش ع ء –زؿفد بنف ٓةء ، 8/81بنٓذبيد ؽشؼ جذبيد بنًحسذي ،  8/88 8347

بنعُةيد ؽشؼ ، 8/23 8333دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بنطةَيد . غ–جٍ أؾًذ جٍ بنغًش ُذي 
بنحُةيد ؽشؼ ، 32= ،=8/38بنفكش  دبس. غ–بنٓذبيد يؿًذ جٍ يؿًذ أ ًم بنذيٍ بنحةجشزي 

دبس بنكسث بنعهًيد بنؽحعد بىٔنٗ . غ-أجٕ يؿًذ يؿًٕد جٍ أؾًذ جذس بنذيٍ بنعيُي–بنٓذبيد 
  8/20يػًع بىَٓش ؽشؼ يهس ٗ بىجؿش ،  8/211و 2000

 0 8/24بنًغُي (2)

  8/822 ؽُي  عٍُ بنذبس (3)

جةت يٍ نى يش بنٕظٕء إال يٍ بنًخشغيٍ يٍ  8/371-فسؽ بنحةسي –صؿيؽ بنحخةسي يعه ةً  (4)
كحشٖ عٍُ بنحيٓ ي بن ،بن حم أٔ بنذجش ن ٕنّ زعةنٗ "أٔ غةء أؾٌذ يُكى يٍ بنغةئػ" ٔبنهفؿ نّ 

 . 8/872 ؽُي  عٍُ بنذبس، ()جةت زشع بنٕظٕء يٍ بن ٓ ٓد في بنص خ(233ؼ ) 8/833
 زنك سٔبِ عٍ بىعًؼ غًةعد يٍ بنشفعةء بنط ةذ يُٓى    ةل في بنحذس بنًُيش عٍ  ٕل غةجش :

       ٔ زنك سٔبِ ؽعحد ٔبجٍ غشيع عٍ يضيذ. ،ٔٔ يع ،عفيةٌ بنطٕسي
 .  2/304بنحذس بنًُيش 
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خنبب  كببحن يصببخ  ذحل ببحِ  ببٍخ ج ٖبباثحً -ٌظبب  جهلل ل بب –لببن خذبب  ميْببى جبٖببمٍه -2
 عكك ذمط من كحن مم    محا خذبي ميْبى قبان جنصبٍف مبن كبحن ظبكك مب يم 

 .(1) خامى جلصقز 
 .(2)لن جلُيٍه ححاق ال  ظيء    جلم م س  جلعكك-3
ححا ئيج ظكك خقىكم    جلصقز  مخا  ئلبحوز –ٌظ  جهلل ل   –لن جذن مٓميو -4

 .(3)جلصقز 
 ضةَيةً: بنًع ٕل 

جلم م س مم ى ًال يرؽ  جليظيء نبحٌؼ جلصبقز  خبم يرؽخب  وجنخ بح كبحليق    خنب  -1
 .(4)لاّ ذكىظ  ال يرع   ئلا   أٖر   مح ال يرؽ  

لبن جلٗبحٌق  ب  يبًج ئيؿبحخ جليظبيء   ؾيخ جليظيء من جلٗحٌق   لبم يصبف  -2
 .(5) ال    ٖ ء يمحِ يًج لخا 

جلثهحلو    يًه جلثٓألس يٍو جبنربحٌ جلصبكاكس لثهحلرط بح جبصبيا    يابو  -3
 .(6)يهحلر ح ي  ح ذ ًج جلهرٍ جلعماو ل ى خي  جلثمٍ س

ك  مم ى ال ي مط جليظيء ئيج قصب   ب  صبقز جلؿ بحَز لبم يب مط  ب  غاٍيبح  -4
 .(7) جليق كحلطرٓم 

 خولس جلميا جلػحن  جلمحت ق ذيؾيخ جليظيء من جلم م س وجن  جلصقز.
                                                           

(.                                                                               24ؼ)8/873 ؽُي  عٍُ بنذبس ،( ٔبنهفؿ ن231ّؼ ) 8/833بنحيٓ ي بنكحشٖ عٍُ  (1)
 . 8/822 ؽُي  عٍُ بنذبس (2)
 . 8/873 ؽُي  عٍُ بنذبس (3)

 . 8/882يغةئم بنخ   بسؽشب  عهٗ َكر  ، 8/230نًغُي ، ب8/203بنؿةٔي بنكحيش  (4)
 . 8/230بنًغُي  (5)
 . 8/230بنًغُي  (6)
 . 887، 8/882بسؽشب  عهٗ َكر يغةئم بنخ    (7)



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي
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 م2012العدد اخلامس               

 بعسذنٕب جؤدند يٍ بنغُد ٔ بىضش ٔبنًع ٕل 
 أٔالً: بنغُد 

 بب   –صببخى جهلل لخابب   ْببخم –لببن خذبب  جلمحلاببس خن ٌؾببق خلثببى ؾببحء  جل ربب   -1
صبخى جهلل لخاب  –جلصقز  طٍو     ذثٍ  عكك ؼيجتبو مبن خصبكحخ جل رب  

مببن ظببكك خن يماببى جليظببيء  - ْبخمصببخى جهلل لخابب  – ببأمٍ جل ربب   –ْبخم  
 .(1) جلصقز 

يف بٍ مبن جلكبىيع خن مبن ظبكك  ب  جلصبقز  مخاب  ذالبحوز جليظبيء ٔغّ بنذالنود: 
  جلصقز.
حببحا جلرا مبب ق   ببًج قببىيع مٍْبب   مٍجْببا  خذبب  جلمحلاببس لآببص ذٗبب ء  -8يُة ؾوود: 

 .(2)كحن ال يرحل  لثن خنً قىيػ 

–ن خذ  ق ارس لن م صيٌ ذن َجيجن لن جلكٓن لبن ممربى جلؿ  ب  لبن جل رب  ل-2
 .(3) يكٍ حصس جلٍؾ  جبلثى –صخى جهلل لخا   ْخم 

يمببيا -صببخى جهلل لخابب   ْببخم–لببن لثببٍجن ذببن قصببان حببحاق ْببثمص ٌْببيا جهلل -3
 .(4)قمن ظكك    جلصقز حٍحٍز  خامى جليظيء  جلصقز

خمبٍ مبن ظبكك  ب   -خى جهلل لخاب   ْبخمصب–لن جلُيٍه لبن جلكٓبن خن جل رب  -4
 . (5)جلصقز خن يماى جليظيء  جلصقز 

                                                           

عٍُ  ( جةت أؾةديص بن ٓ ٓد في بنص خ ،83ؼ ) 8/823 ؽُي س أوشغّ عٍُ بنذب ظعيا: (1)
 (.4720ؼ ) 2/472  –يصُا عحذ بنشبصم  ( ،220ؼ ) 8/832بنحيٓ ي بنكحشٖ 

عحذ به –،ٔظعفّ بنضيهعي في َصث بنشبيد ىؾةديص بنٓذبيد  8/832ٍ بنحيٓ ي بنكحشٖ عُ (2)
 . 33، 8/31ِ 8437دبس بنؿذيص-غ–يؿًذ يٕعا -ذ-جٍ يٕعا بنضيهعي

 . 827، 8/822 ؽُي  عٍُ بنذبس 8/832عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (3)
 جةت أؾةديص بن ٓ ٓد في بنص خ ٔعههٓة. 8/823 ؽُي  عٍُ بنذبس (4)
 . 8/822 ؽُي  عٍُ بنذبس (5)
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 م2012العدد اخلامس               

 ٔغّ بنذالند يٍ ْزِ بىؾةديص ٔبآلضةس .
 يف ٍ م  ح خن من ح م     صقض   مخا  ئلحوز جليظيء  جلصقز .

ق    قىيع خذب  ق اربس جلٓبحذ  حبحا جلرا مب ق  ممربى يبًج ال صبكرس لب   يبي يُة ؾد
يبًه جلٍ جيبحش جلٓبحذمس ظبمر ح جلبىجٌ حؽ ب   ب   (1)ٌ ذحلرصبٍز خ ا من ضيخم    جلمى

 .(3)   جلُيخم     نصد جلٍجيس (2)ْ    
ئال خن ببح  حببحا جلرا مبب   بب  جلٍ جيببحش جلٓببحذمسق  حببى ٌ ه يلببك ذأْببحناى ميصببيلس     

 . (4)ظمارس حى غرص ظمر ح    جلهق احش
نمببط جليظببيء   حببى ظببمو خذببي جلرببٍؼ ذببن جلؿببيَه كبب  جلٍ جيببحش جلطبب   ٌوش  بب 

 ححا مكثبى ذبن يكابى جلبًيخ  ل بىمح ْبث  لبن قبىيع خذب   (5)ذحلم م س    جلصقز
 .(6)جلمحلاس  ضيجذم     جلعككق  جٍه ظماو 

 دنيم يٍ بنًع ٕل 
جنطمببحض جليظببيء ذحلم م ببس  ٌو  بب  صببقز كحمخببس   امطصببٍ لخا ببح لببيٌ وه لخببى     

ٌؼ جلصببقز  ارمببى لخببى نببقف جلماببحِ  خمببح صببقز جلؿ ببحَز  ْببؿىز جلببطق ز  نببح
 . (7)جلماحِ

                                                           

 . 8/832عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (1)
 . 8/823 ؽُي  عٍُ بنذبس (2)

 ٔية جعذْة . 8/31َصث بنشبيد بنضيهعي  (3)

 . 8/837عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (4)

يغعذ -ذ–عحذبنشؾًٍ جٍ عهي جٍ يؿًذ جٍ بنػٕصي أجٕ بنفشظ –بنسؿ ي  في أؾةديص بنخ    (5)
،ٔيًٍ ر ش ظعا ْزِ بنشٔبيةذ بجٍ  8/837ِ 8383دبس بنكسث بنعهًيد  -غ–عحذ بنؿًيذ يؿًذ 

بنغيذ عحذبه -ذ–ؾػش في بنذسبيد في زخشيع أؾةديص بنٓذبيد ، ٔأؾًذ جٍ عهي جٍ ؾػش بنعغ  َي 
 .8/43دبس بنًعشفد  -غ–
 . 8/837عٍُ بنحيٓ ي بنكحشٖ  (6)

 . 8/88بالوسيةس نسعهيم بنًؿسةس  (7)
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 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

مببح جلرببٍ  ذببان صببقز جلؿ ببحَز  غاٍيببح مببن جلرببٍجتط   ببًه صببقز   ضخببك يُة ؾوود : 
 صقز   مح نمط جليظيء  ب  يبًه  نمبط  ب  يبًه؛ بن نبيجحط جليظبيء  جقبىز .
 مح جلرٍ  ذان وجن  جلصبقز  نحٌؾ بح ئيج كبحن يب مط نبحٌؼ جلصبقز   انب  يب مط 

   وجن  جلصقز ي مط جلصقز  ال ي مط جليظيء .وجنخ ح   حليق  مػقً 

ق ذأن جلم م س ضرؽب  جلصبقز ال جليظبيء؛ لمبيز جبولبس يي جلميا جلمحت  جلٍجؾفجلميا 
جلط  جْطىليج ذ ح   ظمو خولس جلثهحلران.  لخى يلك ذمبى خن ضربان جلمبيا جلبٍجؾف 

جلطبب  يٓببط ى ذحبولبس   ببق يؿببيَ بقببى خن يطثٓببك ذميلبب  ذمببى خن لخببم ظببمو جبولببس 
صبببخى جهلل لخاببب  –لخا بببح  يؿبببد خن يمخبببم خن نبببيجحط جليظبببيء  ٌوش لبببن جل رببب  

 لبببم يبببًكٍ م  بببح جلم م بببس   بببق ضببب مط  ظبببيء خقبببى ئال ذبببىلا   بببق وجلببب   - ْبببخم
 لخطمصد لثًيد .

 بنؽشي  بنطةنص: بن عةء عهٗ بنذٔبفع بنُفغيد 
صباحض م  مب  م لاّ ك  جل حِ لخى  ضاٍز  جقىز   ئنثح ضهطخبو ؼربحتم م  ٖه    

جلثكٓن  م  م جلثٓ ء  مب  م جلث صبو   ميجؾ بس نربّ جطنٓبحن جلثطمصبد مبن 
خصببمد جلثيجؾ ببحش  قاببع ئن جلصببى  جلببىجنخ  جليببحمن لببى  جلثطمصببد  بب  يببًج 
جلٓخيف يبي جلبى حق لبن جلب رّ  جلبًه يم ب  مبن جل حقابس جلٓباييليؾاس ذمبحء جليظبك 

خليؾبحً   غابٍ صبكاف م ثبح جلٗهص  جل رٓب  جلبٍجين كثبح يبي قطبى  ئن كبحن كخب  
 يمربب  مػبب  يببًه  (1)كخربب  جبمببٍ  م ثببح صببحقر  مببن ممحنببحز  ٖببمحء  مطحلببد نرٓبباس 

 جلثطحلد  ال يمر  جلط حَا لن ٌخي  .
قاع ئن جلٗبهٙ جلثطمصبد يطثابُ لبن غابٍه ذحلثاب  ئلبى حثبك جلبىج ك جل رٓب       

ٍين   حببى    قببد جلببًجش  جلكمببى  جلكٓببى لألنبب(2)كثٗببحلٍ جلمى جناببس  جليٍجياببس
يص  جلثطمصد    ذمط جبقاحن ئلى جليرٍ    ئيج  ص  ئلى يًه جلىٌؾس   ان  ال 

                                                           

 و .2008ِ ،8322-ي ةل د/ععذ بنحصشي  32عذد يػهد بنُحؤ بن (1)
 .  832دبس بنكسث بنعهًيد جيشٔذ ؿ-غ– ةيم يؿًذ يؿًذ عٕيعد –عهى بنُفظ (2)
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يمر  ٌخيح غاٍ ٌخي    يطأنٍ لخثاحً  يي يفن خن  ي طم  من ضمى  ئلى ؛نٍ  مثح يإوه 
 ئلى ؛غحٌ ْاثس لاّ لخى نرٓ   مػ  ذ  لخى جلثؿطثك جلًه يمإ  ا  .

نبص لبى  جلٗبهٙ يب  غثبٍز جلطرحلب  مبك جلراثبس  يًه جلى ج ك جل رٓاس جلط  ضيي     
   بق (1)جلىجنخاس  جلهحٌؾاس       ذق ٖك ضإغٍ لخبى جلٓبخيف جالؾطثبحل  لأل بٍجو

ذى من جلمعحء لخا ح  مكييح من جلٗهٙ؛ النميحِ ؛غحٌيح لخى جلثؿطثبك  قابع 
خن جلطمصببد جلريببٍه يؿمبب  ذببىجن  جطنٓببحن ؼححببس جنرمحلاببس  يببًه جلؽححببس الذببى مببن 

ح   ايج لم ض رً  ان جلطمصد جلًه ذبىجن  جالنٓبحن ي مخبد ئلبى لبىجء ليب  مبن نرحيي
نحلربب    يببًه مٍقخببس نؽاببٍز لبباّ لخببى جلٗببهٙ جلثطمصببد  قببىه   ئنثببح لخببى 

 جلثؿطثك خيعح .
 الذى خن يمخم جلثطمصد خن  ؾيو ؛ٌجء   طبح   مهطخربس  مبًجيد مطمبىوز يبي      

ال مببح يببي  (2)ف  بب  نفٍيببح  خنرببك ل ببحضيْبمس لألمببس؛ لطهطببحٌ مببن جلرطببح   مببح يببي خٌؾبب
خنرك لخٗهٙ من لخي ٖأن    ٌ ك ممحم  ذان جل حِ  غاٍ يلك من جبمبيٌ جل رٓباس 

. 
ئين ي رغ  لننٓحن خن ال يطمصد لميا خ   يبٍ ئيج كبحن جلصبيجخ مبك غابٍه   ال     

يغطببٍ ذ رٓبب   ُامببى  لخببى  طببي  خ  حببيا جنببى حلحً لثببح يببى ٌ ذ رٓبب  خنبب  ئيج لببم يطثٓببك 
ذٍخي  خ  خن  ئيج لم يطيخم    جلثٓح س  امحا ل   خن  صبغاٍ  خ  خن يبًج يمخب  م ب   ب  
نفببٍ جلنببٍين   ببايج ذبب  يببطيخم  ذببى ن لخببم  وٌجيببس  يطمصببد لبب  مثببح يببى ك ذ رٓبب  
 مؿطثم  ئلى مح ال يكثى لمرحه   يح يبي جلمحْبم ذبن مكثبى حبحا ل ب  جذبن لربى جلربٍ 

مكثى ئي ؾحءه ٌؾ   ٓأل  لبن ٖبة  مبحا لن جذن لينق ححاق ك ص ل ى جلمحْم ذن 
جلمحْببمق ال خقٓبب     ؿمبب  جلٍؾبب  يمببياق ئنبب  و مببص ئلاببك ال خلببٍف غاببٍف   مببحا 

                                                           

 و .2080بنًُٓم -غ–د/أؾًذ يؿًذ بنضغحي –أعظ عهى بنُفظ بالغسًةعي  (1)
يشٔذ غ. دبس بنكسث بنعهًيد ج -د/ عحذبنؿكيى بنشييهي–زغيش بنفسٕٖ في بنف ّ بسع يي  (2)

 .282ؿ
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جلمحْمق ال ض فٍ ئلى ؼيا لكاط   كػبٍز جل بحِ قبيل    جهلل مبح خقٓب     مبحا ٖبام 
من حٍيٕ ؾحلّ ئلى ؾ ر  يح جذن خن  ئلُم ح  يجهلل مح ٌخيطك    مؿخّ خنر  م ك 

محا جلمحْمق  جهلل بن يمؽك لٓحن  خقد ئلب  مبن خن خضيخبم ذثبح ال لخبم لب  جلاي    
 . (1)ذ 

ئين ال ذببى مببن لببقؼ نببحؾك ل ببًه جل رٓبباس جلطبب  ضببىمٍ جلثؿطثببك  يلببك ذطؽ اٍيببح      
 جنٗببغحا جطنٓببحن ذاصببقـ نرٓبب    ضمىمبب  ْببخيكاحً  لخثاببحً   ضمخببام جلبب رّ قببد 

ثٗببيٌض م  جلطمببح ن مم ببم ذٓببثحقس جلنببٍين   حرببيل م   لببى  نرببًيم    جبنببً ذ
  مٍ نس  قطى نمى  صيٌز ؼارس لخثؿطثك  مثح يمان لخى جْطمٍجٌه. 
 . بنؽشي  بنشبجع: سده بنًسعصث فكشيةً العس شبس بنًػسًع  بغسًةعيةً 

ال يخُ  خن ييين ٌخه جطنٓحن صبكاكحً وجتثبحً   مبى يهؽبأ   لي ب  ئيج خنؽبأ  بق      
نمبى جلنبٍين   جلطبٍجف جطنٓبحن ذهؽثب  لبقؼ  ب  ذبى مبن جاللطبٍجف ذبًلك  حربيا 

 قى يجض   غم يرىخ ذمى يلك    ضصكاف خنؽحت  .
ضؿى خن ذمط جل حِ ٖهصباط  ضهطخبو لبن ذمابس جلثؿطثبك؛ بن يبًه جلٗهصباس     

م اببأز لثثحٌْببس جلطمصببد ظببى جلنببٍين  لبباّ يلببك مببن خؾبب  جالنطصببحٌ لريببٍز خ  
اٍ ظبببى جلثؿطثبببك   ثػببب  يبببًه مبببًيد خ  ٖبببهٙ   ئنثبببح مبببن خؾببب  جلطثابببُ  جلٓببب

 جلٗهصاحش لثخ ح ييين ظى خيىجف جلثؿطثك  مثح يميو ذ غحٌ ْخراس كراٍز.
 ق ذى من مٍجؾمطب   م حصبكط   م ححٗبط   ممحمخطب  ممحمخبس قٓب س   بان خذبى ئال      

جلطمصد ب يحٌه   ذع جالظؽٍجخ ذان جلثؿطثك   ق ذى من ٌول  طيمح   لثح يبي 
  خهق جنب  ذمبى جنمؽبحق ؼبٍ  (2)خ    خمػحل حق ؛نٍ جلبى جء جليب لخا   كثح ححلص جلمٍ

جلٗرحء يمحلؽ ذ    لًج كحن خقى مح قث  لخا  جل  ب  لبن جليب   ؾبيو ؼٍيب  مٍؾبي 
                                                           

 .2/147غةيع جيةٌ بنعهى ٔفعهّ  (1)
( جةت بنؾفةء في 3218زؿر ؾذيص س ى ) 87/322فسؽ بنحةسي ؽشؼ صؿيؽ بنحخةسي  (2)

 .43ض ش، بنً ةصذ بنؿغُد ؿ
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   ٌولببب  ئنثبببح ييبببين ذمميذبببس ٌجولبببس نحؾمبببس قطبببى ال يمبببيو نؽبببٍه لخبببى (1)جلٗبببرحء 
لريٍيبببس لٌجت بببم ج (2)جلثؿطثبببك   يبببًج قبببىظ ل بببىمح حبببح  ذمبببط جل بببحِ جلثطمصبببران

جلٗببحيز ذببحَوٌجء جبويببحن جلطبب  خقببىغص جظببؽٍجخ  بب  جلثؿطثببك   حببحميج ذرػ ببح لخببى 
جلرعبببحتاحش   محمبببص جلى لبببس ذحضهبببحي ئؾبببٍجء لمبببحذ  ٌجولبببحً ل بببم لبببٍويم ئلبببى ؼٍيببب  

 جلصيجخ. 
 
 

                                                           

بنخيش يؿًذ جٍ  أجٕ–بنً ةصذ بنؿغُد في جيةٌ  طيش يٍ بىؾةديص بنًؾسٓشخ عهٗ بىنغُد  (1)
 .43و ؿ8313غ. دبس بنكسةت بنعشجي  -يؿًذ عطًةٌ بنخؾر ذ: -عحذبنشؾًٍ جٍ يؿًذ بنغخةٔي

 .22/2/87و، ٔبىؾذ 2083ديغًحش  23يشبغع غشيذخ بنيٕو بنغةجع بنط ضةء  (2)
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 خامتة
جلكثبببى هلل جلبببًه ذ مثطببب  ضبببطم جلصبببحلكحش   خصبببخ   خْبببخم لخبببى نبببحضم جبنرابببحء    

 ذمبى جنط ابص مبن يبًج جلركبع خٖباٍ ئلبى  -ى جهلل لخاب   ْبخمصخ– جلثٍْخان مكثى 
 خيم جل طحتؽ   جلط  يثين ضخهاص ح  اثح يخ ق

جلطمصببد حببى ييببين مكثببيوجً   حببى ييببين مببًميمحً   ببايج كببحن جلػببحن   انبب  يُكببىظ -1
 جظؽٍجذحً    جلثؿطثك.

جلطمصببد يببإوه ئلببى مابب   ضثٓببك جطنٓببحن ذٍخيبب    لببى  جطنصببحش ئلببى جلمببيا -2
 ٍ  ْيجء كحن صيجذحً خ  نؽأ.جلن
يىا جلطمصد لخى جنغق  جلًين   حخس جلمخم   لى  جلثٍ نس  مثح يمابى مبن حبىٌز -3

 جلؽحححش جلريٍيس لخى جطذىجق   ٌ ك جلثٓطي   جلطمى  جلكعحٌه.
يطهخى جلثطمصد لن خ ع  جلصرحش جلط  ي رغ  خن ضطي ٍ  اب   خال  يب  جلكاحويبس -4

صببحف؛ بنبب  يثابب  ئلببى ٌخيبب    يببٍ ط جلببٍخه جلنببٍ قطببى  جلثيظببيلاس  جلمببىا  جطن
  ئن كحن صيجذحً.

ئن جلطمصبببد  ذبببق ٖبببك يؿخبببد لخبببى خذ بببحء جلثؿطثبببك جلٗبببمح   جل بببُجق  جلط بببح ٍ -5
 جلمبببىجء   يبببًج يصبببكر  ذبببق ٖبببك جنكبببىجٌ  ببب  جلثٓبببطي  جلػمبببح     جالؾطثبببحل   

  جالحطصحوه.
   بايج ذب  يمخبى غابٍه   ا رغب   ب  حى ال يٓطؽاك جطنٓحن خن ييين مربىلحً  خ  مريبٍجً -6

 يًه جلكحلس  خال ييين جلطمخاى خلثى   ئنثح ذطامؿ  ذصاٍز  ئنصحف لخك  ال لخرحؼ .
ي رغبب   بب  جلثٓببحت  جلهق اببس لببى  جلطثٓببك ذمببيا   ٌ ببط جلمببيا جلنببٍ ذببى ن -7

ميظيلاس   ئنثح مح وج   ا ح نقف  وجتٍز جلهقف ضطٓك   ا رغ  لى  جلؿثبيو لخبى 
 ٌخه.
ئيج كحن    جلثٓألس حيا ٖحي   ق قحؾس ل ح    ؼٍق   قثب  جل بحِ لخب  جبنبً -8

 ذ ؛ بن جلميا جلنٍ يي جلًه ييين لخا  جلمث .
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جلثيجَنس ذان جبحيجا    جلثٓحت  جلمخثاس ذكاىز  قطى يطٓ ى جليصبيا ئلبى ؼٍيب  -9
 جلصيجخ.

 ئنثبح ال ذبى مبن  لخى جطنٓحن خن ال يطٍف نرٓ  لخطمصد   و ج ك نرٓ    لمخب  -10
 جلمقؼ ذثح يط حْد مك ك  قحلس.  

 زٕصيةذ بنحؿص
حابببح  جلؿ بببحش جلٍْبببثاس كبببحبَيٍ جلٗبببٍيو   َجٌز جليحبببحف جلثصبببٍيس ذبببى ٌ ذبببحٌَ -1

  مإغٍ    جلثؿطثك ضؿحه جلطمصد جلريٍه   يلك ذثح ضٍجه م حْرحً.
لبٍخه  جلبٍخه مؽحلرس  ْحت  جطلق  بجلثٍتاس   جلٓبثماس   جلثمبٍ ءز  ذ ٗبٍ غمح بس ج-2

 جلنٍ   لى  جلطمصد جلثًمي  جلًه يإوه ئلى جلرٍحس  جل ُجق.
 ظببك  نٗببٍ  ضرمابب  جلخببيجتف  جلمببيجنان جلثطمخمببس ذمميذببس جلطمصببد جلريببٍه جلببًه -3

 يإغٍ لخى جْطمٍجٌ جلثؿطثك.
  لخى ؛ل   صكر   ْخم. -صخى جهلل لخا   ْخم– صخى جهلل لخى ْاىنح مكثى    
 جلكثى هلل ٌخ جلمحلثان    ؛نٍ وليجنح خن      

 عقجلرح                                                            
 و/مكثيو ؾثحا مكثى مكثيو لرىجلثمصيو                                      
 مىٌِ جلرم  جلثمحٌن ذؿحممس جبَيٍ                                        
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 راجعاملصادر وامل
 أٔالً:  سث بنسفغيش

 شق مكثبى لربى جلمبحوٌ لؽبح -خذبيذيٍ مكثبى ذبن لربىجهلل جلمٍذب  –خقيح  جلمبٍ؛ن  -1
 غ. وجٌ جلريٍ.

شق مكثبى  -خقثى ذن لخ  خذيذيٍ جلٍجَه جلثمٍ ف ذحلؿصح٘–خقيح  جلمٍ؛ن  -2
 .4/216ه 1405صحو  جلمثكح ه غ. وجٌ ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  

نحصٍ جلىين خذبي ْبماى لربى جهلل ذبن لثبٍ ذبن مكثبى –جلطأ ي  خنيجٌ جلط ُي   خٍْجٌ -3
شق مكثبى لربىجلٍقثن جلثٍلٗبخ  غ. وجٌ ئقابحء جلطبٍجظ جلمٍذب  جلؽرمبس  -جلراعح ه
 .4/148ه 1418جب لى 

-لخكح ؿ خذب  جلربىجء ئْبثحلا  ذبن لثبٍ ذبن كػابٍ جلمٍٖب  –ضرٓاٍ جلمٍ؛ن جلمفام -4
   .2011جلؽرمس جلػحناس ضكما ق ْحم  ذن مكثى جلٓقمس غ. وجٌ ؼارس 

خذبي مكثبى جلكٓبان  –طرٓباٍ جلرغبيه ممحلم جلط ُيب   ب  ضرٓباٍ جلمبٍ؛ن جلثمبٍ ف ذ-5
ئقابحء جلطبٍجظ غ. وجٌ شق لربىجلٍَج  جلث بىه  -جلرغبيهذن مٓميو ذبن مكثبى جلربٍجء 

 .1/291ه 1420جلمٍذ  جلؽرمس جب لى 
 ضةَيةً:  سث بنؿذيص ٔعهٕيّ

ْببٍجؼ –حويببع  جلغببحٌ جليجحمببس  بب  جلٗببٍـ جليراببٍ جلرببىٌ جلث اببٍ  بب  ضهببٍيؽ جبق -6
شق  -جلببىين خذببي قرببٙ لثببٍ ذببن لخبب  ذببن خقثببى جبنصببحٌه جلثمببٍ ف ذببحذن جلثخمببن

  .2004مصؽرى خذي جلغاػ  غاٍه غ. وجٌ جل ؿٍز 
لرىجلٍقثن ذن لخب  ذبن مكثبى ذبن جلؿبيَه خذبي –جلطكما     خقحويع جلهقف  -7

 .ه1415جٌ جليطد جلمخثاس و -غ–مٓمى لرى جلكثاى مكثى شق  -جلرٍؼ
ق ش –خقثى ذن لخب  ذبن قؿبٍ جلمٓبمقن   -جلىٌجيس    ضهٍيؽ خقحويع جل ىجيس  -8

 .وجٌ جلثمٍ س -غ–جلٓاى لرىجهلل 
 .غ. وجٌ جلريٍ -خقثى ذن مكثى ذن لخ  ذن قؿٍ جل اطث –جلرطح   جلكىيػاس  -9
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كم خذبببببي لربببببىجهلل مكثبببببى ذبببببن لربببببىجهلل جلكبببببح–جلثٓبببببطىٌف لخبببببى جلصبببببكاكان  -10
 . 1990شق مصؽرى لرىجلمحوٌ غ. وجٌ جليطد جلمخثاس  -جل آحذيٌه

 خذببي–جلثمحصببى جلكٓبب س  بب  ذاببحن كػاببٍ مببن جبقحويببع جلثٗببط ٍز لخببى جبلٓبب س  -11
غ.  -شق مكثبى لػثبحن جلهٗبص -جلهاٍ مكثى ذن لرىجلٍقثن ذن مكثى جلٓبهح ه

 . 1985وجٌ جليطحخ جلمٍذ  
 -خذي َكٍيح يكاى ذبن ٖبٍف جل بي ه–ؼ جلث  حؼ ٍٖـ صكاف مٓخم ذن جلكؿح -12

 ه.1392غ. وجٌ ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  جلؽرمس جلػحناس 
ٖبثّ جلبىين مكثبى ذبن خقثبى ذبن لربىجل حوه –ض ماف ضكما  خقحويع جلطمخاب   -13

  .1998شق خيثن صحلف ٖمرحن غ. وجٌ جليطد جلمخثاس  -جلك رخ 
شق مكثبى مكاب   -ن ْبخاثحن ذبن جبٖبمع خذبي وج و جلٓؿٓبطح -ْ ن خذب  وج و-14

 .ريٍغ. وجٌ جل جلىين غرىجلكثاى
غ. جلٍْببحلس جلمحلثاببس  -خذببي لرببىجهلل مكثببى ذببن يُيببى جلمُ ي بب –ْبب ن جذببن محؾببس -15

  .2009جلؽرمس جب لى 
شق جلٓباى لربىجهلل غ.  -لخ  ذن لثٍ خذي جلكٓبن جلبىجٌحؽ  –جلىجٌ حؽ    ْ ن -16

 وجٌ جلثمٍ س.
غ. وجٌ  شق خقثى ٖبحكٍ -جلطٍمًه ذي لآىمكثى ذن لآى خ –ْ ن جلطٍمًه -17

 .ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ 
شق جلٓباى لربىجهلل غ.  -لخ  ذن لثٍ خذي جلكٓن جلىجٌ حؽ  –جلىجٌ حؽ    ْ ن -18

 وجٌ جلثمٍ س.

شق لرببىجلغرحٌ  -خذببي لرببى جلببٍقثن خقثببى ذببن ٖببماد جل ٓببحت  –ْبب ن جل ٓببحت  -19
 .  1991ليطد جلمخثاس غ. وجٌ ج ْخاثحن  غاٍه

غ. وجٌ  -خذببي َكٍيببح يكاببى ذببن ٖببٍف جل ببي ه–ٖببٍـ جل ببي ه لصببكاف مٓببخم  -20
 .يب1392ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  



 أثر التعصب الفلري يف استقرار اجملتنع وطرق عالجه

- 0033 - 

 

 د/  حمنىد مجال حمند عبد املقصىد 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بدمياط

 م2012العدد اخلامس               

شق  -خذببي ؾمرببٍ خقثببى ذببن مكثببى ذببن ْببقمس جلؽكببح ه–ٖببٍـ ممببحن  جلغببحٌ  -21
  .1994مكثى َيٍه جلرهحٌه  ؛نٍ ن غ. لحلم جليطد جلؽرمس جب لى 

ن قرببحن ذببن خقثببى خذببي قببحضم مكثببى ذبب–صببكاف جذببن قرببحن ذطٍضاببد جذببن ذخرببحن  -22
  .1993شق ٖماد جبٌنإ غ غ. مإْٓس جلٍْحلس  -جلرٓط 
شق  -مكثببى جذببن ئْببكح  ذببن نُيثببس خذببيذيٍ جل آببحذيٌه–صببكاف جذببن نُيثببس -23

 مكثى مصؽرى جبلفث  غ. جلثيطد جطْقم .
 طف جلرحٌه ٍٖـ صكاف جلرهحٌه بقثى ذن لخب  ذبن قؿبٍ  -صكاف جلرهحٌه-24

  .2013جلٍْحلس جلمحلثاس جلؽرمس جب لى غ.  -جلمٓمقن 
وجٌ ئقابببحء غ.  -مٓبببخم ذبببن جلكؿبببحؼ خذبببي جلكٓبببان جلمٗببباٍه –صبببكاف مٓبببخم -25

 .جلطٍجظ جلمٍذ 
–كٗببو جلهرببحء  مُيبب  جطلرببحِ لثببح جٖببط ٍ مببن جبقحويببع لخببى خلٓبب س جل ببحِ -26

ضكماببب ق خقثبببى جلربببقٔ غ. مإْٓبببس  -ئْبببثحلا  ذبببن مكثبببى جلمؿخبببين  جلؿٍجقببب 
 ه.1405جلٍْحلس 

 غ. وجٌ جلثمٍ س. -خذي ليجنس يمميخ ذن ئْكح  جطْرٍجت  –مٓ ى خذ  ليجنس  -27
 غ. مإْٓس حٍؼرس -خذي لرىجهلل خقثى ذن ق ر  جلٗارحن –مٓ ى خقثى ذن ق ر  -28
ضكماب ق قرابد  -خذي ذيٍ لرى جلبٍَج  ذبن يثبح  جلصب محن  –مص و لرى جلٍَج  -29

 ه. 1403رمس جلػحناس جلٍقثن جبلفث  غ. جلثيطد جطْقم  جلؽ
شقو/لرببىجلييحخ لرببىجلخؽاو  -ٌ جيببس مكثببى ذببن جلكٓببن–ميؼببأ جطمببح  محلببك  -30

 . 2010غ. جلثؿخّ جبلخى لخٗثين جطْقماس 
مكثبى ييْبو -ش-لرى جهلل ذن ييْو جلُيخم –نصد جلٍجيس بقحويع جل ىجيس  -31
 .ه1357وجٌ جلكىيع-غ–

 ضةنطةً:  سث بنهغد ٔبنًعةغى
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خذي جلمرحِ خقثى ذن مكثى ذن لخب  –جلث اٍ    غٍيد جلٍٗـ جليراٍ جلثصرحـ  -32
 .غ. جلثيطرس جلمخثاس ذاٍ ش -جلرايم 

 .وجٌ جلىليزغ.   -مؿثك جلخغس جلمٍذاس–جلثمؿم جليْاػ -33
مكثى ذن مكثبى ذبن لربىجلٍَج  جلكٓبا    –ضحؼ جلمٍ ِ من ؾيجيٍ جلمحميِ  -34

 .غ. وجٌ جل ىجيس -مٍضعى جلُذاىه
صبحوٌ ذابٍ ش غ. وجٌ  -جذبن م فبيٌؾثحا جلىين مكثى ذن ميبٍ   -جلمٍخلٓحن -35

 . ه1414جلؽرمس جلػحلػس 
مكثببى ٌ جِ حخمؿبب   ؛نببٍ ن غ. وجٌ جل رببحتّ جلؽرمببس –ممؿببم لغببس جلرم ببحء  -36

 . 1988جلػحناس 
غ. جلثيطربس  -جطمح  مكثى ذن خذ  ذيٍ ذبن لربى جلمبحوٌ جلبٍجَه -مهطحٌ جلصكحـ-37

  .1999حمٓس جلمصٍيس جلؽرمس جله
 سبجعةً:  سث بنف ّ

  سث بنف ّ بنؿُفي: ( أ)

مؽرمبس . غ–لرى جهلل ذن مكثيو ذبن مبيو و جلثيصبخ   -لطمخا  جلثهطحٌجالنطاحٌ -38
  .1937جلكخر  

 -لربىجلغ   ذبن ؼحلبد ذبن قثبحوز جلغ اثب  جلىمٗبم –جلخربحخ  ب  ٖبٍـ جليطبحخ -39
 .شق مكثى مكا  جلىين لرىجلكثاى غ. جلثيطرس جلمخثاس ذاٍ ش

ليطبد غ. وجٌ ج -َيبن جلبىين جذبن نؿبام جلك رب –جلركٍ جلٍجت  ٍٖـ ك ُ جلبىححت  -40
 . 1997جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

غ. وجٌ  -ذبىٌ جلبىين خذبي مكثبى مكثبيو ذبن خقثبى جلما ب –جلر حيس ٍٖـ جل ىجيس  -41
 . 2000جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

 -ي جلكٓبببان جلمبببى ٌهخقثبببى ذبببن مكثبببى ذبببن خقثبببى ذبببن ؾمربببٍ خذببب–جلطؿٍيبببى  -42
 . 2006وجٌ جلٓق  جلؽرمس جلػحناس  غ. –خ.و/لخ  ؾثمس  ش.خ.و/مكثى خقثى ٍْجؼ 
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خذبيذيٍ ذبن لخب  ذبن –جلؿييٍز جل اٍز ٍٖـ مهطصٍ جلمى ٌه     بٍ ق جلك رابس  -43
شق ئلاببحِ حبباقن غ. وجٌ جليطببد جلمخثاببس جلؽرمببس جب لببى  -مكثببى جلكببىجو جلُذاببىه

2006 . 

شق لرببىجلث مم  -لببقء جلببىين جلكصببير - ٖببٍـ ض ببييٍ جبذصببحٌ جلببىٌ جلثهطببحٌ-44
 .  2002جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى غ. وجٌ  نخا  ئذٍجيام

 .جلريٍ وجٌ. غ–جلم حيس ٍٖـ جل ىجيس مكثى ذن مكثى خكث  جلىين جلرحذٍض    -45
غ. وجٌ  -ٖببثّ جلببىين جلٍٓنٓبب مكثببى ذببن خقثببى ذببن خذبب  ْبب    –جلثرٓببيغ -46

  .1993جلثمٍ س 
ذٍيحن جلىين لخ  ذن خذب  ذيبٍ ذبن لربىجلؿخا  –ىجيس جلثرطىه ذجل ىجيس    ٍٖـ  -47

  .شق ؼقا ييْو غ. وجٌ ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  -جلثٍغا حن 
 -لقء جلبىين خذبي ذيبٍ ذبن مٓبميو جليحْبحن  –ذىجتك جلص حتك    ضٍضاد جلٍٗجتك -48
  .1986وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جلػحناس غ. 
غ.  - هببٍ جلببىين لػثببحن ذببن لخبب  جلُيخمبب –جلكمببحت  ٖببٍـ ك ببُ جلببىححت   ضراببان-49

 ه.1212جلثؽرمس جليرٍ  جبماٍيس جلؽرمس جب لى 
وجٌ . غ–خذبيذيٍ لبقء جلبىين مكثبى ذبن خقثبى ذبن جلٓبثٍح ىه  –ضكرس جلرم حء  -50

  .1994جليطد جلمخثاس جلؽرمس جلػحناس 
ٖبب حخ جلببىين –ضراببان جلكمببحت  قحٖبباس جلٗببخر  لخببى ضراببان جلكمببحت  مؽرببيق مببك -51

غ. جلثؽرمبس جليربٍ  جبماٍيبس ذبيال   -خقثى ذبن مكثبى ذبن خقثبى ذبن يبينّ جلٗبخر 
 ه.1212جلؽرمس جب لى 

مكثبى جبمبان  –ٌو جلثكطحٌ لخبى جلبىٌ جلثهطبحٌ جلثمبٍ ف ذكحٖباس جذبن لحذبىين -52
  .1992جلؽرمس جلػحناس  ريٍغ. وجٌ جل -جلٗ اٍ ذحذن لحذىين

لرببىجلٍقثن ذببن مكثببى ذببن ْببخاثحن –ٍ  بب  ٖببٍـ مخطمببى جبذكببٍ مؿثببك جبن بب-53
 .غ. وجٌ ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  -جلثٓثى ذٗاه  َجوه
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مكثبى خمبان لحذبىين –م كس جلهحل  لخى جلركٍ جلٍجت  مؽريلس مبك جلركبٍ جلٍجتب  -54
 .وجٌ جليطد جلمخثاس  غ.–جلثمٍ ف ذحذن لحذىين 

لىين خذي مكثبى مكثبيو ذبن خقثبى ذىٌ ج–م كس جلٓخيف    ٍٖـ ضكرس جلثخيف  -55
جطْبقماس حؽبٍ  شق خقثى لرىجلٍَج  جليرآ  غ.  َجٌز جب ححف  جلٗبإ ن -جلما  

  .2007جلؽرمس جب لى 
  سث بنف ّ بنًةنكي)ت(
خذي مكثى لرىجلييحخ ذن لخب  ذبن نصبٍ –جطٍٖجف لخى نيص مٓحت  جلهقف  -56

جلمبام  وجٌ جذبن لربحن جلؽرمبس شق خذبي لرابىز مٗب يٌ ذبن قٓبن غ. وجٌ جذبن  -جلثحلي 
 . 2008جب لى 

 -خذي جلثفرٍ يكاى ذن مكثى ذن يرابٍز جلك رخب –جط صحـ لن ممحن  جلصكحـ  -57
 .شق و/مكثى يمميخ ؼحلد غ. مٍكُ  ؿٍ  جلثيطرس جطْقماس

و/مكثبى - جلراحن  جلطكصبا   جلٗبٍـ  جلطيؾاب   جلطمخاب  لثٓبحت  جلثٓبطهٍؾاس -58
 .   1988مس جلػحناس رْقم  جلؽلمُخ جط غ. وجٌج–قؿٍ  ؛نٍ ن 

شق و/خقثبى  -لخ  ذن مكثى جلٍذم  خذي جلكٓن جلثمٍ ف ذبحلخهث –جلطرصٍز  -59
لرببببىجليٍيم نؿاببببد غ.  َجٌز جب حببببحف  جلٗببببثين جطْببببقماس حؽببببٍ جلؽرمببببس جب لببببى 

2011 . 
 جهلل ذببن جلكٓببان ذببن جلكٓببن خذببي لراببى–جلطرٍيببك  بب   مبب  جطمببح  محلببك ذببن خنببّ  -60
شقْببباى كٓبببٍ ه قٓبببن غ. وجٌ جليطبببد جلمخثابببس جلؽرمبببس جب لبببى  -حْبببم جلثبببحلي جلم

2007 .   
صببحلف –جلػثببٍ جلببىجن   بب  ضمٍيببد جلثمببحن  ٖببٍـ ٌْببحلس ذببن خذبب  َيببى جلماٍ جنبب  -61

 غ. جلثيطرس جلػمح اس. -لرىجلٓثاك جلذ  جبَيٍه
ضكماب ق مكثبى قؿب  غ.  -ٖ حخ جلبىين خقثبى ذبن ئوٌيبّ جلمٍج ب –جلًناٍز  -22
  . 1994 جطْقم  جلؽرمس جب لى ٌ جلغٍخوج
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خذي لثٍ ييْو ذن لرىجهلل ذن مكثبى ذبن –جليح       م  خي  جلثىي س جلثحلي   -63
 .   1992غ. وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جلػحناس  -لرىجلرٍ

وجٌ جليطبببد جلمخثابببس جلؽرمبببس جب لبببى . غ-محلبببك ذبببن خنبببّ جبصبببرك –جلثى نبببس  -64
1994 . 
مكثببى  خذببي–ُيببحوجش لخببى مببح  بب  جلثى نببس مببن غاٍيببح مببن جبم ببحش جل ببيجوٌ  جل -65

شق و/لرىجلرطحـ مكثى جلكخي غ.  -لرىجهلل ذن خذ  َيى لرىجلٍقثن جل رٍه جلماٍ جن 
 . 1999وجٌ جلغٍخ جطْقم  جلؽرمس جب لى 

-ذخغس جلٓحلك بحٍخ جلثٓحلك جلثمٍ ف ذكحٖاس جلصح ه لخى جلٗبٍـ جلصبغاٍ-66
 غ. وجٌ جلثمحٌف. -ن مكثى جلهخيض  جلٗ اٍ ذحلصح هجلمرحِ خقثى ذ خذي
جلرعبب  جلمحظبب  لاببحض ذببن ميْببى  خذببي–ضٍضاببد جلثببىجٌف  ضمٍيببد جلثٓببحلك  -67

 .شق جذن ضح يص جلؽره  غ. مؽرمس  عحلس جلغٍخ جلؽرمس جب لى -جلاكصر 
لػثحن ذن لثٍ ذن خذ  ذيٍ ذن يبينّ خذبي لثبٍ  ؾثبحا جلبىين –ؾحمك جبم حش  -68

جلاثحمببس لخؽرحلببس  جل ٗببٍ جلؽرمببس  غ.–جبنعببٍ  خذببي لرببى جلببٍقثن شق–ذببن جلكحؾببد 
 . 2000جلػحناس 
شق  -خذببي لرببىجهلل مكثببى ذببن لخبب  ذببن لثببٍ جلطثاثبب  جلثببحلي –ٖببٍـ جلطخمببان -69

 . 2008مكثى جلثهطحٌ جلٓقم  غ. وجٌ جلغٍخ جطْقم  جلؽرمس جب لى 
 -ذبن خقثبى جلٌُحبحن  لرىجلرحح  ذن ييْو–ٍٖـ جلٌُححن  لخى مهطصٍ نخا   -70

 . 2002غ. وجٌ جليطد جلمخثاس ذاٍ ش جلؽرمس جب لى 
 ٖبب حخ جلببىين خذببي–ٖببٍـ ٌَ   لخببى مببطن جلٍْببحلس الذببن خذبب  َيببى جلماٍ جنبب   -71

غ.  -جلمرحِ خقثى ذن خقثى ذن مكثى ذن لآى جلربٍنّ جلرحْب  جلثمبٍ ف ذبٌُ  
 . 2006وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

وجٌ  غ. –مكثبى ذبن لربى جهلل جلهبٍٔ جلثبحلي  –خهبٍٔ لنخاب  ٍٖـ مهطصبٍ  -72
 .جلريٍ
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خذيلربببىجهلل مكثبببى ذبببن خقثبببى ذبببن مكثبببى –اببب  ٖبببٍـ مهطصبببٍ نخاببب  ؿخمببب ف جل -73
  .1989غ. وجٌ جلريٍ  -ٕلخا
خذببي لرببىجهلل مكثببى ذببن مكثببى ذببن لرببى  –ميجيببد جلؿخابب  لٗببٍـ مهطصببٍ نخابب  -74

 . 1992جلػحلػس لريٍ جلؽرمس غ. وجٌ ج -جلٍقثن ذن قٓن جلكؽحخ

 )ظ(  سث بنف ّ بنؾةفعي
غ.  -جبنصببحٌه ذببن مكثببى َكٍيببح –خْبب ى جلثؽحلببد  بب  ٖببٍـ ٌ ظببس جلؽحلببد  -75
 .جليطحخ جطْقم  وجٌ
 -ٖثّ جلىين مكثى ذن جلهؽاد جلٗبٍذا   –جطح حق    ق  خلرحؾ خذ  ٖؿحق -76

  .2014ضكما ق ْاى لثٍجن غ. وجٌ جلكىيع 
ضكماب ق و/ٌ مبص  بيَه لربى جلثؽخبد غ.  -لٗبح م مكثى ذن ئوٌيبّ ج –جب   -77

  .2005وجٌ جلي حء جلؽرمس جلػحلػس 
جلكٓبن يكابى ذبن خذب  جلهابٍ ذبن ْبحلم  خذبي–جلراحن  ب  مبًيد جطمبح  جلٗبح م   -78

شق ححْببببم مكثببببى جل ببببيٌه غ. وجٌ جلث  ببببحؼ جلؽرمببببس جب لببببى  -جلمثٍجنبببب  جلٗببببح م 
2000 . 
خذبي جلكٓبن لخب  ذبن مكثبى ذبن –لٗح م  جلكح ه جليراٍ     م  مًيد جطمح  ج-79

ضكما ق لخ  مكثى لبيض   لبحوا خقثبى لربى جلثيؾبيو غ. وجٌ  -قراد جلثح ٌوه
  . 1994جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

غ. وجٌ  -مكثببببى جلُيببببٍه جلغثببببٍج ه–جلٓببببٍجؼ جلييببببحؼ لخببببى مببببطن جلث  ببببحؼ  -80
   .جلثمٍ س

ذببن خقثببى َكٍيببح  ذببن مكثببىَكٍيببح – بب  ٖببٍـ جلر ؿببس جليٌويببس  سجلغببٌٍ جلر ابب  -81
 .جلثؽرمس جلثاث اس. غ-جبنصحٌه

غ.  -خذي َكٍيح مكا  جلىين يكاى ذن ٍٖف جل بي ه–جلثؿثيق ٍٖـ جلث ًخ  -82
 .وجٌ جلريٍ
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خذي جلعاحء نيٌ جلىين ذن لخب   –مؽريلس مك ن حيس جلثكطحؼ   قحٖاس جلٗرٍجمخٓ -83
 . 1984غ. وجٌ جلريٍ  - جلٗرٍجمخٓ

غ. وجٌ  -خذبي َكٍيبح يكاببى ذبن ٖبٍف جل ببي ه– لثبىز جلثرطببان  م  بحؼ جلؽبحلران- 84
 . 2005جلث  حؼ جلؽرمس جب لى 

خذببي ئْببكح  ئذببٍجيام ذببن لخبب  ذببن يببينّ –جلث ببًخ  بب   مبب  جطمببح  جلٗببح م   -85
 .3/340غ. وجٌ جليطد جلمخثاس  -جلٗاٍجَه

شق خقثبى مكثبيو  -خذي قحمى مكثى ذبن مكثبى جلغُجلب –جليْاػ    جلثًيد -86
 .يب1417جيام  غاٍه غ. وجٌ جلٓق  جلؽرمس جب لى ئذٍ
جلثكحْبببن لرىجليجقبببى ذبببن  خذبببي–ذكبببٍ جلثبببًيد  ببب   بببٍ ق جلثبببًيد جلٗبببح م   -87

  . 2009شق ؼحٌ   طك  جلٓاى غ. وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى  -ئْثحلا 
ضكرس جلكراد لخى ٍٖـ جلهؽابد جلثمبٍ ف ذكحٖباس جلرؿاٍمب  لخب  جلهؽابد  -88
 . 1990وجٌ جلريٍ . غ–ذن مكثى ذن لثٍ جلرؿاٍم  جلٗح م  ْخاثحن –
ضكما ق َياٍ جلٗح يٕ غ. -خذي َكٍيح جل ي ه –ٌ ظس جلؽحلران  لثىز جلثرطان -89

  . 1991جلثيطد جطْقم  جلؽرمس جلػحلػس 
وجٌ . غ-لرببىجليٍيم ذببن مكثببى جلٍج مبب  جلمُ ي بب – ببطف جلمُيببُ ذٗببٍـ جلببيؾاُ -90

 .جلريٍ
جلمربحِ  خقثبى ذبن مكثبى ذبن لخب  جبنصبحٌه خذبي–  لط راب ب  ٖبٍـ ج كرحيس جل را -91

وجٌ جليطببد جلمخثاببس جلؽرمببس جب لببى . غ –مؿببىه مكثببى ق ش-جلثمببٍ ف ذببحذن جلٍ مببس
2009 . 
ذبببن خقثبببى َكٍيبببح  َكٍيبببح ذبببن مكثبببى– ببب  ٖبببٍـ جلر ؿبببس جليٌويبببس  سجلغبببٌٍ جلر اببب-92

 جلثؽرمس جلثاث اس. غ-جبنصحٌه
غ. وجٌ –ام ئْبثحلا  ذبن يكابى ذبن ئْبثحلا  جلثُنب  مهطصٍ جلثُن  خذي ئذبٍجي -93

 . 1990جلثمٍ س 
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غ. وجٌ  -خذببي َكٍيببح يكاببى ذببن ٖببٍف جل ببي ه–م  ببحؼ جلؽببحلران  لثببىز جلثرطببان -94
 . 2005جلث  حؼ جلؽرمس جب لى 

ٖبثّ جلبىين مكثبى ذبن خذب  جلمربحِ خقثبى –ن حيس جلثكطحؼ ئلى ٖبٍـ جلث  بحؼ -95
 . 1984ذاٍ ش  غ. وجٌ جلريٍ -ذن قثُز جلٍمخ 

لربىجلثخك ذبن لربىجهلل ذبن ييْبو ذبن مكثبى –ن حيس جلثؽخد    وٌجيس جلثبًيد -96
  .2007ضكما ق و/لرى جلمفام مكثيو جلىيد غ. وجٌ جلث  حؼ  –جلؿيي   

 )د(  سث بنف ّ بنؿُحهي
شق  -لخبب  ذببن ْببخاثحن جلثببٍوج ه –جطنصببحف  بب  ممٍ ببس جلببٍجؾف مببن جلهببقف -97

 ئقاحء جلطٍجظ جلمٍذ  جلؽرمس جلػحناس. غ. وجٌمكثى قحمى جلرم  
ٖثّ جلىين خذي جلرٍؼ لرىجلٍقثن ذن مكثبى –جلٍٗـ جليراٍ لخى مطن جطح حق  -98

   .غ. وجٌ جليطحخ جلمٍذ  -ذن خقثى ذن حىجمس جلثمىْ 
غ. وجٌ  -خذببي مكثببى لربىجهلل ذببن حىجمببس جلثمىْبب –جليبح    بب   مبب  جطمبح  خقثببى -99

  . 1994ى جلؽرمس جب ل جليطد جلمخثاس
ذٍيببحن جلبببىين ئذببٍجيام ذببن مكثببى ذببن لرببىجهلل ذبببن –جلثرببىق  بب  ٖببٍـ جلثم ببك -100
 . 1997غ. وجٌ جليطد جلمخثاس ذاٍ ش جلؽرمس جب لى  -مرخف
خذببببي جلرٍكببببحش –جلثكبببٌٍ  بببب  جلرمببب  لخببببى مببببًيد جطمبببح  خقثببببى ذببببن ق رببب   -101

 .   1984جلػحناس لرىجلٓق  ذن لرىجهلل ذن ضاثاس غ. ميطرس جلثمحٌف جلٍيحض جلؽرمس 
ضكماببب ق -مي ببب  جلبببىين خذبببي مكثبببى لربببى جهلل ذبببن خقثبببى ذبببن حىجمبببس –جلثغ ببب  -102
 .   19978وجٌ لحلم جليطد جلؽرمس جلػحلػس  غ. لرىجهلل ذن لرىجلثكٓن جلطٍك   غاٍهو/

غ. وجٌ جليطببد  -م صببيٌ ذببن يببينّ جلر ببيض  – لببن مببطن جطح ببحق كٗببحف جلم ببحق-103
 . 1997جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

خذبي جلمحْبم لثبٍ –مهطصٍ جلهٍح  لخى مبًيد خذب  لربىجهلل خقثبى ذبن ق رب   -104
  .1993غ. وجٌ جلصكحذس  -ذن جلكٓان ذن لرىجهلل جلهٍح 
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ْببكح  ذببن م صببيٌ ذببن ئ-ْببكح  ذببن ٌجيييبب ئمببح  خقثببى ذببن ق ربب   مٓببحت  جط -105
س لثحوز جلركبع جلمخثب  جلؿحممب. غ– ؽذحلييْجلثمٍ ف ذ ٍج  خذي يمميخ جلثٍ َه 

 . 2002ْقماس جلؽرمس جب لىجط
غ.  -مصبببؽرى جلٍقاربببحن  –مؽحلبببد خ لببب  جل  بببى  ببب  ٖبببٍـ غحيبببس جلث ط بببى  -106

 .  جلؽرمس جلػحناس1994جلثيطد جطْقم 
 )ِ( بنًزبْث بىوشٖ غيش بنًزبْث بىسجعد

 -خقثبى ذبن يكابى جلثٍضعبى–جلركٍ جلُنحٌ جلؿحمك لثًجيد لخثبحء جبمصبحٌ  -107
 غ. ميطرس جلاثن.

ضكمابب ق خقثببى  -خذببي مكثببى لخبب  ذببن خقثببى ذببن ْببماى ذببن قببُ  –جلثكخببى  -108
 .وجٌ جلريٍمكثى ٖحكٍ غ. 

غ.  -جلٓبباى صببحو  جلٗبباٍجَه –جلكببقا  جلكببٍج   مٓببحت  ٖببٍجتك جطْببق   بب -109
 ه.1409 ػحناسجلؽرمس جل خماٍ حم
 غ. ميطرس جطٌٖحو.  -مكثى ذن ييْو خؼرإ –ٍٖـ جل ا   ٖرحء جلمخا  -110
غ. مإْٓبس ؛ا جلرابص طقابحء جلطبٍجظ جلؽرمبس  -جلكبٍ جلمبحمخ – ْحت  جلٗامس  -111
 ه .1414جلػحناس 

 وةيغةً:  سث بنف ّ بنعةو ٔبنفسةٖٔ
غ.  -لربىجلٍقثن ذبن مكثبى لبيض جلؿُيبٍه–جلرم  لخبى جلثبًجيد جبٌذمبس  -112

 . 2003وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جلػحناس 
 -خذببي جلمرببحِ خقثببى ذببن لرببىجلكخام ذببن ضاثاببسضمبب  جلببىين  –مؿثببيق جلرطببح    -113

غ. مؿثببك جلثخببك   ببى لؽرحلببس جلثصببكو  -شق لرببىجلٍقثن ذببن مكثببى ذببن ححْببم
1995 . 
مكثبى ذبن لخب   -نا  جب ؼحٌ ٍٖـ م طمى جبنربحٌ مبن خقحويبع ْباى جبنابحٌ-114

    .1993  لىغ. وجٌ جلكىيع جلؽرمس جب -جلٗيكحن 
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 ةً:  سث أوشٖ ٔيػ ذ عهًيددععة
غ. وجٌ جلثمٍ ببس  -خذببي قحمببى مكثببى ذببن مكثببى جلغُجلبب –ئقاببحء لخببي  جلببىين  -115
 .ذاٍ ش
غ.  -خقثبى ذبن مكثبى ذبن لثبٍ جبنصبحٌه–؛غحٌ جنطقف جلرم حء    جلٗبٍيمس -116

  .1996ميطرس جلٍٖى جلؽرمس جب لى 
 -مكثى ذن لخ  ذن مكثى ذن لربىجهلل جلٗبيكحن –خوخ جلؽخد  م ط ى جبوخ -117

 . 1998كاى غ. وجٌ جذن قُ  ذاٍ ش شق لرىجهلل ي
 -ٖ حخ جلىين يححيش ذبن لربىجهلل جلكثبيه–ئٌٖحو جبٌيد ئلى ممٍ س جبويد -118

 .   1993شق ئقٓحن لرحِ غ. وجٌ جلغٍخ جطْقم  جلؽرمس جب لى 
   .2010جلث    -غ–و/خقثى مكثى جلُغر  –خّْ لخم جل رّ جالؾطثحل  -119
مبحيي  137غ. لبحلم جلثمٍ بس ٌحبم  -ُ ْباى لربىجهللو/ممط–جالضؿحيحش جلطمصراس -120
1989.  
 -خذي مكثى لخ  ذبن خقثبى ذبن ْبماى ذبن قبُ –جطقيح     خصيا جبقيح   -121

 .  شق خقثى ٖحكٍ غ. وجٌ جل ح  جلؿىيىز
 -و/ؼب  ؾبحذٍ جلمخبيجن  -جبَمس جلريٍيس جلثمحصٍز ضٗهاٙ  ممطٍقحش لقؼ -122

 . 1994  غ. جلثم ى جلمحلث  لخريٍ جطْقم

ٌْبحلس محؾٓببطاٍ  -ٌجمبب  ضآباٍ  ببحٌِ–جبمبن جلريببٍه  ب  جلٗببٍيمس جطْبقماس -123
 .ز   جلؿحممس جطْقماس غ2012ُ
شق خقثببببى  -خذببببي جلرببببىجء ئْببببثحلا  ذببببن لثببببٍ ذببببن كػاببببٍ–جلرىجيببببس  جل  حيببببس  -124

 . 1998لرىجلييحخ  طاف غ. وجٌ جلرؿٍ جلؽرمس جلهحمٓس 
و/ئْبثحلا  صبىي  –ذ   جلميجمب  جلثإويبس ئلاب  جلطؽٍف  جلطمصد جلىي   خْرح -125

ذكع م ٗيٌ  ب  جلثؿخبس جلخارابس جلمحلثابس كخابس جلطٍذابس ؾحممبس ذ غبحَه جلمبىو  –لػثحن 
 . 2017جلػحمن  جلمٍٗ ن 
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  .2005 -لطمصد مفحيٍه  خْرحذ   نطحتؿ   جلرمى جلٍٗل  و/لحوا جلىمه ج-126
و/يكابى لخب  يكابى –محصبٍ جلطمصد جلريبٍه  خغبٍه  ب  جلمثب  جطْبقم  جلث-127

ذكببع م ٗببيٌ  بب  مببإضثٍ و لبب  ذم ببيجنق ؛ ببح  جلمثبب  جطْببقم  جلثمحصببٍ  -جلببىؾ  
 . 2013جلؿحممس جطْقماس غُز كخاس جلٍٗيمس  جلمحنين – ظيجذؽ  

شق خقثببى ٖببحكٍ غ. ميطرببس جلكخربب   -مكثببى ذببن ئوٌيببّ جلٗببح م –جلٍْببحلس  -128
 . 1940جلؽرمس جب لى 

شق  -جلمحظبب  مكثبى ذبن لربىجهلل خذببي ذيبٍ ذبن جلمٍذبب –جصبم جلمي جلميجصبم مبن-129
 . و/لثحٌ ؼحلر  غ. ميطرس وجٌ جلطٍجظ

 -ٖثّ جلىين خذي لرىجهلل مكثى ذن خقثى ذن لػثبحن جلبًير –ضًكٍز جلكرحؾ  -130
 .  1998غ. وجٌ جليطد جلمخثاس جلؽرمس جب لى 

غ. وجٌ جليطببد  -و/ لرببىجلكيام جلٍماخبب –ضغاببٍ جلرطببي   بب  جلرمبب  جطْببقم   -131
 .جلمخثاس ذاٍ ش

 

 


