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 ملخص البحث :
مجممعددديباددديبحث دددويعحبيهدددالبحث لدددسبثاوحودددحبم اددد لبولخدددةبحلمددد ح ب م  ث دددحبحثموددد ةبث

حإلوالميح(ب قابألممابحث  لسبل ىبمنهجبحثمأصي بحث وليبحثمل ي يبايباوحوميبث قوآنب حثونحب قاب
قدداةبحث  لددسب للدديبل ددىب ددخ ب موددحبم  لددسبليددسبمندد   بادديبحثم لددسبح   بمعويددلبحثع ثددحبادديب

 ي ندد لبثا حادداببحث غددحب حطصدد الضب ماددمنبحثم لددسبحثلدد نيب يدد نبا حاددابحثع ثددحب خدد نبحثم لددسبحثل ثددس
حثم  ث ددحبلددةبمندد   بحثم لددسبحثوح ددمبادد ح  بحثم  ث ددحب حثم لددسبحث دد مكبقددابماددمنب يدد نبحثلخددةب
حث دددوليبث ع ثدددحب قددداب  ددد بحث  لدددسب ثدددىبنمددد اجبمنهددد ابأنددديبقدددابمخددد نبحثم  ث دددحب حج دددحب م م دددلب
حب   دماللبح ل ح ب ح     ب ح  ق تب قابمخ نبحثع ثدحبأااد ببثمدنبأدنبأنديبيقدمباديبحثمعصدي

ب.....ب ثىبغيوه بمنبحثنم اجبحثم الحبايبحث لس.
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Abstract: 
The research sheds light on (The judgment of muslim isolation 

from his society according Islamic sharea). The researcher depended on 

The original legislative analysis in dealing with Quranic and Sunna texts 

The research is divided into five sections. Section one deals with the 

linguistic definition of isolation. Section two deals with the benefits of 

isolation. Section three shows the benefit of unisolation. Section four 

focuses on Coustraints of unisolation. The fifth section includes the sharea 

judgments of isolation The results are: the unisolation must be done 

according to the Variability of conditions, the persons, and times, Or the 

isolation is better for those who find themselves out of troubles. 
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 المقدمة
 بحثلمدددداب بوعبحثعدددد ثمينبحثدددد مب  ددددأبحثندددد كبمددددنب خددددوب أنلددددىب جع هددددةب ددددع   لب ق  ادددد

بثيمع وا ح،ب حثصالةب حثوالةبل ىبويان بملمابويابأن ي ايب وو يبأم ب عابا
اد نبث ند كب  مالاد بخليدوحبادديبحثعا ثدحب حثم  ث دح،بامدنهةبمددنبيااد بحثم  ث دحب مدنهةبمددنب

بياا بحثع ثح.ب
(باب ل ةبأنيبطبيص حبث صل حبخ بحنو نبق  بوو  بح وب(1وبيق  بحثغ حثيبوولميبح (

 حث مبي  عبمنبحثصل حبا حااباينيحب اين يدحبب(2واينب  ي يبا ينأوبألاخةبمنبي  ث (وحثموءبل ىب
حم بحثاني يحباخ طنما لب  ثم  ،بأ بحثجد  بأ بمجدوابحطودمان كب  ثم د هاةب حثمجد  وةب ثديكب ثد بمدنب

ن   يبمنببأغوحان .بأم بحثاينيحبابامنه بحطوما اةبمنبحثع ةب حثعم ،ب منه بحطوما اةبمنبحثج  بملصُّ
ي  شبحثق عب يصا بلنبحثع  اة،ب منه بحوما اةبحثم  بثالخما ءب يبلنبماييمبحط قد تباديب  دعب
حثق ت،ب منه بحطومع نحبايبحثمهم تب،بايخ نبلااَّةبايبحثمص اعب ق ةبايبح ل ح ب،ب منه بحثم و ب

ب.(3و مجوابحثال ء
 

 أهــداف البحث 
لددةب خددوبا حادداهم ب حاددوحوهم بمددنب ددال ببيهددالبهدد حبحث لددسبحثددىب يدد نبحثع ثددحب حثم  ث ددح

لدددوآلبحتيددد تبحثقوآنيدددحب ح ل ايدددسبحثن  يدددحبحثددد حواةبايهمددد بلدددةب يددد نبأقددد ح بحثاقهددد ءب حثماودددوينباددديب
بح لخ ةبحث وليحبث ع ثحب حثم  ث ح،ب مأصي به  بحثموأثحبمأصيالب ولي ل.ب

مبحث غددددد بب ماددددمنبحث لدددددسب مودددددحبم  لددددس،بليدددددسبخددددد نبحثم لددددسبح   ب ي نددددد لبث معويدددددل
 حطصدد الليبث ع ثددحب حثم  ث ددحب حثلدد نيبثا حاددابحثع ثددحب حثل ثددسبثا حاددابحثم  ث ددحبلددةبحثوح ددمبادديب يدد نب
  خددددوبحطلدددد وبحثوددددياحبث م  ث ددددحب حث دددد مكب يدددد نبح لخدددد ةبحث ددددوليحبث ع ثددددحب  يدددد نبأن حلهدددد ،ب هدددد ب

بحثم  ث حبأاا ببأةبحثع ثح.بلةب خوتبأهةبحثنم اجبحثميبم ص تبحثيه بايبحث لس.
ل حندد بأنبحثلمدداب بوعبحثعدد ثمينب حثصددالةب حثوددالةبل ددىب دد مةبحطن يدد ءب حثموودد ينب آ ددوبا

ب(ب ل ىبآثيب صل يب أجمعينملمابو
 

 العزلة والمخالطة في اللغة واإلصطالح:  المبحث األول
 تعريف العزلة لغة واصطالحا 

ج ن  بامنلى.ببحثع ثحبثغحبابَلَ  بحث يءبيع ثيبل طب ل ثيبا لم  ب،ب آنع  ب مع  بابنل  
ِمبَثَمعع ا ثاددد نَبق ثدديبمعددد ثىاب بَلدددِنبحثوَّددمع ِ نَّهاددةع

معندد  بأنهدددةبثمدد بوامددد حب دد ثنج ةبمنعددد حبمددنبحثودددممب،بب(4و
 حلم  بحث يءب مع ثيب يمعاي نب دبولن(بمنلىبلنيب،ب معد   بحثقد ةاب نعد  ب عادهةبلدنب عدآلب،ب

بناويب،بيق  بابحثع ثحبل  اة.ب خنتب م ع  بلنبخ حبخ حبأمبخنتب م ادمبل ثدحب حثعا ثحبابحطنع ح ا
مني.ب حلم ثتبحثق ةبأمبا وقمهةب منليتبلنهةب،ب ق ةبحثقاويحبي ق  نبحثمعم ثحب،ب لم حبحنهةبحلم ث حب
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ااميبحثاالثحبلناهةب،بيعن نبأه بحثونحب حثجم لحب،ب ل  بلنبحثموأةب حلم ثهد بابثدةبيدواب ثداه ب،ب
بابحث مبطبوالضبمعيباه بيعم  بح ثلوعب جمعهم بَأل ح ب ل  ب لا طنب لّ  ،ب قابيخ نب ح لع  ع

دد ب حثَ َ دد ب ح لدد  بابوددل عبطبم ددوبايدديب،ب ل ثدديب بثغددحبادديبحثعدد  ب،بخ ث ُّددغ ب حث ددغ ب حث  ا حثَعدد  ا
ب.ب(5ولنبحثعم بأمبنل  باع  

منب ال بحث ق لبل ىبنص  بحثقوآنب حثونحبنوىب أنبثاأبالعزلــة اصطالحــاً : 
ايدداةبممددوح ضب ددينبحإللمدد ح بحثلودديب حإللمدد ح بحثمعندد مب  ددينبحثما وقددحبحثخ يددحبحثع ثددحبجدد ءبثمعدد نبل

 حثما وقددحبحثج ايددح،ب جمعدديبحثوحغددعبح صدداه نيابحطلمدد ح بمجنددعبحث دديءبِلم ثددحبخ نددتبح ب ددوحءةبح ب
َ َند َاىب،بامد بيدا  باديبمعندىبحإللمد ح ب  ث دانبق ثديبمعد ثىاب(6وغيوهم ب  ث انبخ نب ث بأ ب  ثق دع

بح عب َعَندد نادد ضا َخددعبمَّ بحوع بَيدد ب اَندديَّ ددِ  ن َندديابَ َخدد َنبِادديبَمعع
أمب لمدد  با ددةبيوخددعبحثودداينح.ب ممدد بيددا  بادديبب(7و

بَ َمدد بَيعع ادداا َنبِ طبحث َّددي حثق ددعب حث ددانبق ثدديبمعدد ثىا دد هاةع َمَ ثعماما ِ بحلع .ب لواهدد بح ددنبحثم دد و ابأنب(8وبَ حِ 
نب  اددد حباددديبغيدددوب ثددد با ودددختمخددد نبمدددمبحثقددد ةباددد نب  اددد حباددديب خدددوبح با دددآلبمعهدددةب ب .ب(9وح 

.ب(11و لواه بحث    يابمو باا  بحثصل حب ن  بحث ي اةبمنه ب ل بحثعال ةبحثميبطبل جحب  ب ثيه 
ب لخوه بحثم  ث ح.ببب(11و لواه بحثجوج نيابهيبحث و جبمنبم  ث حبحث  أب  إلن  حءب حإلنق  ل

 ددتبحث دديءب غيددو بقدد  بحثجدد هومبادديبحثصددل ضب  ددد باب   تعريففف الخلطففة لغففة : 
    با  م  ب،ب   ث يب م  ث ديب  ال د لب حث  دي بحثم د ِث بخد ثج يكبحثمجد ثكب هد ب حلداب جمدمب
 حوم اةبخليدوحباديبأ دع وهةبايجممدمبمدنهةبق  اد ب دمىباديبمخد نب حلدابامقدمب يدنهةبأاثادحباد  حبحاموقد حب

 دد عبَاددَوَعب ح ددم  ب.ب قدد  بحثددوح مباب  دد بحث دديءب غيددو بمددنب(12و وجعدد حبحثددىبأ  دد نهةبودد ءهةب ثدد 
اددالنبأمباوددابلق ددي،ب حثم  ددي بادديبحطمددوبحطاودد ابايدديب حث  ددي بحثم دد ث ببخدد ثج يكبحثمجدد ثكب هدد ب

ب.ب(13و حلاب جممب قابيجممبل ىب    ء
ه بحثجمدمب دينبأجد حءبحث دياينباصد لاحبود حءب لواه بحثمن  ماالخلـطة اصطـالحاً : 

حثمددد جب يقددد  بث صدددايأب حثمجددد  وب حث دددوي اببخ نددد بمددد اعينبأ بج مددداينبأ بمم ددد ثاينب هددد بألدددةبمدددن
 حث   بحثاةبلةبقابيمخدنبحثممييد ب قدابطبيمخدنب أصد يبمداح  بح  دي ءب عاده باديب عدآلب م ودمب

ب .(14ولمىبقي بوج ب  ي ب  حبأ م  ب  ثن كبخليوحلب
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 العزلة وفوائدها :  المبحث الثاني
قودددةبحثدددىبا حاددداباينيدددحب اني يدددح.بثقددداب خدددوبحطمددد ةبحثغ حثددديبولمددديبح با حادددابث ع ثدددحباقددد  بمن

 حثاينيحبمنقوةبحثىبم بيمخنبمنبملصي بحث  ل تبايبحث   ةب حثم حأ حبل ىبحثع  اةب حثاخوب مو يحب
حثع ددةب،ب حثددىبم  دد بمددنبحومخدد عبحثمندد هىبحثمدديبيمعددوآلبحطنودد نبثهدد ب  ثم  ث ددحبخ ثويدد ءب حثغي ددحب

ث  مبمدنبحط دالأبحثوايادحب حطلمد  ب حثوخ تبلنبحطموب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخوب مو وقحبح
بحث  يلحبمنبج و ءبحثو ءب.ب

 حم بحثاني يحبامنقودةبحثدىبمد بيمخدنبمدنبحثملصدي ب د ث   ةبابخدممخنبحثملمدولباديب   مديب
حثىبم ي   بمنبمل  وحتبيمعوآلبثه ب  ثم  ث حب،بخ ثنأوبحثدىب هدوةبحثداني ب حق د  بحث  دأبل يهد ب

  لبوموبمو ءميب  ثم  ث حب حثم  مب و ءب  دأبحثج ديكب  معيبايبحثن كب  ممبحثن كباييب حنخ
اددديبموحاددديبح بوددد ءبأنددديبح بنميممددديبح بمل وددداميبح بحثمددد  مب لق ددديب م ددد ييب  قمددديب حثدددىبهددد حبموجدددمب

ب-مج ممبا حاابحثع ثحبا نلصوه بايبحو مبا حااب إيج  ب هيا
حث  دأب حط دمغ  ب  ومخ د لبأ طابحثماوغبث ع  اةب حثاخوب حطومان كب من ج ةبح بمع ثىبلنبمن ج ةب

حووحوبح بمع ثىبايبحموبحثاني ب حط وةب م خد تبحثودم حتب حطوآلباد نب ثد بيودماليباوحغد ب
(باديبح مداحءبحمدو بيم مد باديبج د ب طباوحغبممبحثم  ث حب،با ثع ثحب وي حبحثييب ثد ث بخد نبو

لدنبح باخد نب  انديباخد نبحث  دأبطيلج  نديبب(15ولوحءب ينع  بحثييبلمدىبقد ىبايديبند وبحثن د ة
ممبحث  أب  ق  يبمق البل دىبح بمعد ثىبلمدىبخد نبحثند كبيأند نبحنبح د ب خدوب  ي ديب.باد   وب

(بلنبحومغوحأبهميب   باق  بوث بخنتبمم  حب  يالبطم  تبح  ب خدوب  ديالب ثخدنبحثن يبو
ب.(17وث ح،ب اوحغبحثق عب و بايبخ ب حلابمنهم ب طباوحغبممبحثم  (16وص ل خةب  ي بح (

ل ني لاببحثم   ب  ثع ثحبلنبحثمع صيبحثميبيمعوآلبحطنو نبثه بغ ث  ب  ثم  ث دحب يود ةبمنهد باديب
ب-حث   ةب هيبأو عحا

حثغي ددحاب هدديبمددنبآادد تبحث ودد نب مددنبحثمه خدد تب حثملددو بلنهدد بمددمبحثم  ث ددحبلأدديةبطبينجدد ب (1
 ثىب،ب حنبوددختبخنددتبمنهدد بحطبحثق يدد .باددإنب دد ث مهةب  حاقددمهةبألمددتب معواددتبثودد  بح بمعدد

ب ويخ ب،ب حثمومممبحلابحثمغم  ين.ب
ح موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخواب ه بمنبأص  بحثاينب ه ب حجعب منب  ث بحثن كبادالب (2

ي   بلنبم  هاةبحثمنخوحتبا نبودختبلصدىبح ب ديب،ب حنبأنخدوبمعدوآلب ند حلبمدنبحثادووب
نهدديبلندديبح مدداحء.ب ادديبحثع ثددحب  بو مدد بيجددو ب  ددعبحث ددال بلنهدد بحثددىبمعدد  بهدديبحخ ددوبممدد ب

 ال بمنبه حبا نبح موبايب هم ثيب اياب حثقي ةب ديب د أ.ب اديبحثع ثدحب دال ب اديبح مدوب
   ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخوب ل وةبث  ص م تب ملوي بثغ حا بحثصا و.بب
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حثوي ءاب ه بحثاحءبحثعاد  ب حقد بمد بيجدعباديبم  ث دحبحثند كب أهد وبحث د أب حثم  ثغدحبايديب طب (3
أهد وبحث داقحب  ثود ح بلدنبح لدد ح بي  مد باديبحث يد اةب،ب ح   د ب ثد بلدنبخد عب مد باديبح صد ب ح 

  ق ث بابخيلبأنتب خيلبحه  ؟ب أنتبايبحث   نبا وغبحثق عبمنبهم ميب ه حبنا أبملآل.ب

مودد وقحبحث  ددمبممدد بي دد ها بمددنبأ ددالأبحثندد كب ألمدد ثهةاب هدد باحءبااددينباددالبيجدد ثكبحطنودد نب (4
خددوحبل يدديبادديب   ندديب ّطب ثدد بقدد كبناودديبحثددىبمدد بق دد بمج ثوددميب او با وددق بمدداةبمددمبخ ندديبمن

 ينهم بماوقحبايبحثناوةبلنبحثاو اب حودملق ثيب  بيصديوبث اود اب خلدوةبحثم د هاةبهيند بل دىبحث  دمب
ايوددق ب قعدديب حوددمعأ ميبثدديب،ب حنمدد بحثدد ح لبلندديب دداةب قعدديبادديبحثق ددعبادد  حبصدد وبمومصددغوحب

 .ب(18و ةبحث ح لحب ي لنبحث  مبث مي بحثييبح بثم با ني    بحثم  هاةبح   بحنبمل بحثق

 

حث ددددال بمددددنبحثاددددمنب حث صدددد م تب صددددي نحبحثدددداينب حثددددناكبلددددنبحث دددد آلبايهدددد ب حثمعددددوآلببل ثلدددد لا
    وهدد ب ق مدد بم  دد بحثدد الابلددنبمعصدد  تب اددمنب  صدد م تب،بادد ثمعم  بلددنهةبادديبوددالمحب

(بحثاددمنب  صدداه ب قدد  باب ومنهدد .بقدد  بل ددابح ب ددنبلمددو ب ددنبحثعدد  بابثمدد ب خددوبوودد  بح
و  حبوأيمةبحثن كبقابموجتبله اهةب  اتبأم ن مهةب خ ن حبهخ حب    ب ينبأص  عيب،بق تباب
ام بمأموني؟باق  بو ث ةب يمد ب حم د بل يد بثود ن ب  د بمد بمعدولب البمد بمنخدوب ل يد ب دأموب

يم لب د بيخد نب.بأمبح م  تب اواتب طبيخ نبأموهةبمومق(19وحث  صحب البلن بأموبحثع مح(
خددد ب حلددداباددديبخددد بثلأدددحبل دددىب  دددمب ل دددىبلهدددابينقاددد نبحثعهددد اب ي ددد نبح م نددد تب خلدددوب

ب.ب(21وح  وحوب اعلبح  ي و
(بايبحثلايسبحثممقاةبأنيبي ولبث موءبلينا بأنبيق  بل ىب  صميب ي وب قاب ينبحثن يبو

جدتبلهد اهةب أم ند مهةبأموبحثع محب  ث بث اةباعاهةبايبحثداينب حث  دأب حثعقد ب حثمدو ءة،ب قدابموب
 اقددداتبحثلقدددحباددديهة،باهدددةب  حبلدددال حبخددد   ح،ب ح  حب لدددا حبأ  اددد ح،ب ح  حبل هدددا حبغددداو ح،ب ح  حب  صدددم حب

نهدةبم م اد نبممند  ل نب  مالاد لبخ يدوحل،بل دوبلنديبحثن ديبو (،ب صد وةباجو ح،ب ح  حبأاممن حب د ن ح،ب ح 
بلويحبليسب   بأص  مبياييب عاه ب  عآل.

(بحث ويدددأبحثددد مبيوددد خيبحثمددد منباددديبملددد بم ددد ب اةاب دددينبحثن ددديبوقددد  بحث دددينبوددد م نبحثعددد
بحثأو لب م جيهيب ثىبأموينبمهمينا

بمأ   نبم بمعوا ن،ب مال نبم بمنخو ن.باألول:
بمق   نبل ىبأموب  صمخة،ب مال نبأموبحثع مح.بالثاني:

 ب  ثعدددا بايددديب يددد نبمع مددد بحثادددواب حثجم لدددحبمدددمبحث حقدددمبمدددنبلددد ثهة،بمعددد ماللبيمميدددبفااااألمر األول:
 حإلنصدد ل،بايأ دد  نبمدد بيعوادد ن،بممدد بلددولب  ث ددولب حثعقدد بلوددنيب يموخدد نبمدد بينخددو ن،بممدد بثددةب
مأتب يبحث ويعح،ب طبمق  يبحثعق  بحثو يمح،ب يمجن  نبم بي جابثايهةبمنب وب يلاأ نبأناوهةبمنب

م دد لبحثهددد ى،ب  ب أنهدددةبحثوددمحبحثغ ث دددحبل ددىبأهددد بلصددوهةب ودددمحب  لددحبحث دددحب حإللجدد عب ددد ثوأمب ح 
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يلخمددد نبحث دددولبحثددد مب دددّينبثهدددةبحثمعدددو لبثيأ ددد   ب حثمنخدددوبثيدددال  ب يوددد م نبمدددنبحث دددالب حتوحءب
 ح هدد حءبحثمدديبهدديبودد عبحإل ددماللب حثماددوأ،بحثدد مبهدد بوددمحبحثعصددوبخمدد بادديبحثلددايسبصددامهةاب
و أ م ادد حباصدد و حبهخدد ح،ب  دددّ  ب ددينبأصدد  عيب....(با ثمعمصددم نب  ثودددنحبندد ج نبمددنبحإل دددماللب

ب م بأص  هةبمنب  ماللبأ بماوأبا و عبنق بحإلم  ل.ب أو   ي،
اييب ي نبحثم قلبمنبحث  صحب حثع محب يدوىبحإلمد ةبحث  د  يبأنبحثمقصد اببواألمر الثاني:

  ث  صددحبادديبهدد حبحثلددايسبمدد بي دد بحإلنودد نب يعنيدديبادديب حمددي،بمددنب ل ثددحبأه ددي،ب وي وددحب  يددي،ب
 جييبممع ق لب  ثمص ثحبحثاني يح.بأم بمو بحثع محب حثقي ةبثهة،ب حثوعيبايبمص ثلهة،ب يعم وبه حبحثم

اهددددد بمدددددو بحثمعدددددوآلب مدددددوهة،ب حثمعددددد  يبثوي ودددددمهةب حثمدددددوأكبل ددددديهة،ب حثم وددددد باددددديبب–لندددددا بب–
(بقد  بابوي  د بأنبيخد نب يدوبمد  بحثمود ةبغنمد بيم دمب.بو ىبأ  بوعيابحث اومبحنيبو(21وحم وهة

ادإ نبحثلد وبمدنبحث صد م تب،ب ملد وحتبب(22و ه ب علبحثج   ب م حقمبحثق وبياوب اينيبمدنبحثادمن(
بحثامنب لاىبا حاابحثع ثح.

وح ع لابحنق د لب مدمبحثند كبلند ب حنق د لب معد بلدنبحثند كباأمد ب نق د لب مدمبحثند كبلند باايديب
ا حادددا.باددد نبواددد بحثنددد كبغ يدددحبطبمددداو با  دددمغ  بحثمدددوءب إصدددالضبناوددديبأ ثدددىب مدددنبأهددد نب

مددويآلب لادد وبحثدد طاةب ايهدد بماددييمبح  قدد تبحثلقدد أب أيوددوه ب لادد وبحثجندد  ةب ليدد اةبحث
 معوآلبثآلا ت،ب أم بحنق  لب مع بلنهةباه بأيا با ااةبج ي ح،با نبمنبنأوب ثىب هوةب
حثددداني ب  ينمهددد بملدددو بلوصددديب حن عدددسب قددد ةبحثلدددو ب معددديب طبيدددوىب ّطبحث ي دددحباددديبأخلدددوب

ب.ب(23وح ل ح بايمأ ىب  ث 
 

 ا: المخالطة وفوائدهـ المبحث الثالث
متبحإل  وةبايبحثاص بحثو  أب ثىبا حاابحثع ثحب حتنبأ ولباديب يد نبحثم  ث دحب آل وهد بم

اقددداب خدددوبحثغ حثددديبولمددديبح بهددد  بحثا حاددداباقددد  بابحل دددةبأنبحثمق صدددابحثاينيدددحب حثاني يدددحبمددد بيودددما اب
،بب  طومع نحب  ت وينب طبيلص ب ث ب ّطب  ثم  ث ح.باخ بم بيوما ابمنبحثم  ث دحبياد تب  ثع ثدح
ب ا حميبمنبآا تبحثع ثح.با نأوب ثىبا حاابحثم  ث حب حثا حليب ثيه ،ب هيبوتبن خوه ب إيج  اب

أ طلابحثمع دديةب حثددمع ةب همدد بألأددةبحثع دد احتبادديبحثدداني ب طبيمصدد وب ثدد ب ّطب  ثم  ث ددحب ّطبأنبحثع دد ةب
مدد بهدد بخليددوةب مددنب عادده بمنا  ددحب،ب  عادده باددو ومبادديبحثدداني .با ثملمدد جب ثددىبحثددمع ةبث

ادوآلبل يدديبلدد  ب  ثع ثددح.ب حنبمع دةبحثاددوآلب خدد نبطبيمددأمىبمنديبحث دد آلبادديبحثع دد ةبوأىب
حط مغ  ب  ثع  اةبا يعم  .ب حنبخد نبيقداوبل دىبحثم دو باديبل د ةبحث دولب حثعقد با ثع ثدحباديب
لقديبق دد بحثدمع ةبغ يددحبحث وددوحن.ب ثهد حبقدد  بحثن دد ليب غيدو بابوماقدديبلددةبحلمد  (بامددنبحلمدد  ب

اه بايبح خلوبمايمبأ ق ميب ن ةبأ باخوبايبه ك.با ثع ةبه بأص بحثاينبادالبق  بحثمع ةب
 يوبايبل ثدحبحثعد حةب حثجهد  ،بألنديبمدنبطبيلودنبحثع د اةباديبحث  د ةب طبيعدولبجميدمبمد ب
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ي  ةبايه .بامل  بحثناكبملد  بمدويآلبيلمد جب ثدىب  يدعبمم  دلبيع ثجديباد ثمويآلبحثج هد ب
يمع ةبحث عبما للبطبمل ثحبمواي.باالبم يأبحثع ثحب  حب الب ناويبلنبحث  يعبق  بأنب

 ّطب  ثعدد ثة،ب أمدد بحثمع دديةباايدديبلدد حعبلأدديةبمهمدد بصددلتبنيددحبحثمع ددةب حثمددمع ة.ب مهمدد بخدد نب
بحثقصاب ق محبحثج  ب حإلومخل وب   صل عب ح م  لباه بهال بحثاين.ب

  ثددد بطبيمدددأمىب ّطب  ثم  ث ددددحببل نيددد لابحثنادددمب حطنماددد لبأمددد بحطنماددد لب  ثنددد كبا  ثخودددعب حثمع م دددح،
 حثملم جب ثييبما وب ثىبمو بحثع ثحبايقمبايبجه ابمنبحثم  ث حب نب  دعبم حاقدحبحث دولب
ايددي.بادد نبخدد نبمعدديبمدد  بثدد بحخماددىب دديبق نعدد ب قنعدديبا ثع ثددحبأاادد ببثدديب  حبحنودداتب ددوأب

 حبحخموعبحثمخ وعبايبح خلوب ّطبمنبحثمع صيب،ب ّطبأنبيخ نبغوايبحثخوعبث صاقح.باإ
مددنب جهدديب مصدداأب دديباهدد بأاادد ببمددنبحثع ثددحبثال ددمغ  ب  ثن ا ددح.ب أمدد بحثناددمباهدد بأنبيناددمب
حثنددد كب مددد ب م ثددديبأ ب  انددديبايقددد ةب ل جددد مهةباددديبوددد ي بح .بااددديبحثنهددد آلب قاددد ءبلددد حاجب
حثمو مينبل حعب  ث بطبين  ب ّطب  ثم  ث ح.ب منبقداوبل يهد بمدمبحثقيد ةب لدا ابحث دولباهديب

مدددددنبحثع ثدددددحب نبخددددد نبطبي دددددمغ باددددديبل ثمددددديب ّطب ن حاددددد بحثصددددد  حتب ح لمددددد  ببأااددددد ببثدددددي
ب.(24وحث انيح

حثمأايعب حثمأاعب نعنىب يبحإلومي آلب مق و ةبحثن كب حثمج هاةبايبملم بأ حهدةبخودوحلبث دناكببل ثل لا
 قهوحبث  ه حت.ب هيبمنبحثا حاابحثميبموما اب  ثم  ث حب،ب هيبأاا ببمنبحثع ثدحباديبلدأب

ممه عبأ القيب ثةبمد لنبثلدا ابحث دولب ده حميب،ب خد نبهد حبهد بحثم داأبخودوحبثول ندحبمنبثةب
حثددددناك،ب أمدددد بحثمأايددددعباإنمدددد بمعنددددىب دددديبأنبيددددو آلبغيددددو با ندددديبطبيقدددداوبل ددددىبمهدددد ي هةب ّطب

ب م  ث مهة.
وح عدد لابحطوددمان كب حإليندد كب قددابيوددملعب ثدد بح مددوبحثدداينب  ثدد بادديمنبموددمأنكب م دد هاةبأل حثدديب

يبحثدداينبخدد  نكب دد ثمال مينبثوددمتبحثمقدد ى.ب قددابيمع ددأب لددأبحثددناكب يوددملعب  حب أق حثدديبادد
خ نبحثغوآلبمنيبمدو يحبحثق دعبثمهيديجبا حلديبحثن د  باديبحثع د اةب،باد نبحثق د عب  حبأخوهدتب
لميدددتب مهمددد بخددد نباددديبحث لددداةب ل دددحب اددديبحثمج ثودددحبحندددكبيدددو ضبحثق دددعباهدددىبأ ثدددىبادددالب

 م  هاميب مل الميبايبحثي ةب حث ي دحبود لحبا يجمهدابيومغنيبحثمعم  ب  حلبلنبوايأبيومأنكب
(بابوحثمدوءبل دىبايدنبايب  عبمنبطبياوابل ييبايبو لميبم  بو اوبو ل ميباقدابقد  بو

.باهدد حبحثندد لبمددنبحطوددمان كبادديب عددآلبأ قدد تبحثنهدد وب(25وب  ي دديبا ينأددوبألدداخةبمددنبي  ثدد (
ايديبألدد ح بحثق دعب ألدد ح بو مد بيخد نبأاادد ببمدنبحثع ثددحباديبلددأب عدآلبح  د   با يماقدداب

بحثج يكبأ طبلةبثيج ثك.ب
ن ثميبأم بحثني با لا وبحثجند ا ب ليد اةبحثمدويآلب لاد وبحثعيداينب أمد ب   مو لابايبني بحثل حعب ح 
لادد وبحثجمعددحباددالب ددابمنددي.ب لادد وبحثجم لددحبادديبودد اوبحثصدد  حتبأيادد بطبو صددحبادديب

م لدحب ي يدابل يديب،ب  ثد بطبموخيب ّطبحث د لبادووبأد هوبيقد  ةبمد بياد تبمدنباادي حبحثج
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يماددأب ّطبندد اوحب خدد ث بادديبلادد وبحثددال حتبلدد حعبمددنبليددسبحندديب ا دد  بوددو وبل ددىبق ددعب
بمو ة.

 أم ب ن ثميباه بأنبيامحبحث  عبثمع ا بحثن كبأ بثيع   بايبحثمص اعبأ بيهن  بل ىبحثنعةب
ةبندد ث حبلدد حعبحث يدد وة.منباددإنهةبيندد ث نب دد ث بل ح دد ،ب خدد ث ب  حبخدد نبمددنبحثع مدد ءب أ نبثهددةبادديبحث يدد وب

حثم  ث حبحثم حامب،با نيبمنبأاا ببحثمق م تب طبيقاوبل ييباديبحث لداةب،ب قدابيخد نبحثخ دوبود   ب
ايبح مي وبحثع ثدح.باخدةبمدنبمعمد  باديب يمديب   للديبحثخ دوب م نعديبلدنبحثمل اد بأنبطبيد قوبأ بطب

ب.ب(26و خو ب ينبحثن كيقاةب،بأ بيوىبحثموامبلنبم  ث مهةبحوامبثمل يب حمقىبث وح ةب
و اودد لابحثمجدد وعبمددمبحث  ددأب معواددحبمجدد وىبألدد حثهةباإنهدد بيوددما ابمددنبحثم  ث ددحبث   ددأب مجدد وىب
نمدد بمايدداه بحثمجو ددحب ألدد حثهة.ب حثعقدد بحثغويدد مبثدديكبخ ايدد بادديبماهددةبمصدد ثحبحثدداينب حثدداني ب ح 

غمدوحبجد هالبب حثمم ووحب،ب طب يوبايبل ثحبمنبثةبملنخيبحثمج وعبا ثص يب  حبحلمد  ب قدى
  بين غيبأنبي مغ ب  ثمع ةب يلص بثيبايبماةبحثمع ةبمد بيلمد جب ثيديبمدنبحثمجد وعب يخايديب
 ث ب،ب يلص ب قيحبحثمج وعب وم لبح ل ح ب طبيلم جب ثىبحثم  ث دح.ب مدنبأهدةبحثمجد وعب

ب.ب(27وأنبيجوعبناويب أ القيب صا تب   نيب  ث بطبيقاوبل ييبايبحث   ة
ب

 وفيه مطلبان : المبحث الرابع 
 المطلب األول: اآلثار السيئـة للخلطــة

ثقدداب خددوبحثعالمددحبح ددنبحثقدديةبوولمدديبح (بأنبأودد  عباودد ابحثق ددعب موددحب مددنب ثدد بوخلدددوةب
 حث   حب ل ه (باق  ابب

اأمددد بمددد بمددد لو بخلدددوةبحث   دددحب،باددد ممالءبحثق دددعبمدددنبا ددد نبأناددد كب نددديبآاةبلمدددىبَيوددد اَّ،ب
 غمدد ب صددعق ب،ب لمددالبثمدد بيعجدد بلددنبلم دديبم نددحبقوندد ءبحثودد ءب ي جددعبثدديبم ددمم ب ماوقدد ب،ب همدد ب

ادد لحبمصدد ثليب،ب حط ددمغ  بلنهدد ب هددةب  ددأم وهةب،ب َمقاّوددةباخددو بادديبأ ايددحبم دد ث هةب حواحمهددة،ب  ح 
بام  حبي قىبمنيب ب حثاحوبحت وة.

ه حب،ب خةبج  تب   حبحثن كبمنبنقمحب،ب ااعتبمنبنعمحب أن ثتبمنبملنحب،ب ل  تب
ب أل تبمنبو يحب،ب أ قعتبمنب  يح؟ب ه بآاحبحثن كب ّطبحثن ك.ببمنبمنلحب،

 ه  بحث   حبحثميبمخ نبل ىبن لبم اةباديبحثداني ب،ب قاد ءب  دوبول جدح(ب عادهةبمدنب
بحثم  دد بل يهدد بيايدديبنددام ب،بخمدد بقدد  بمعدد ثىابب– عددآلب منق ددعب  حبلقددتبحثلقدد اأبلدداح ةب،ب يعددآلُّ

بحثأَّ ِثةابَلَ ىبَيَايعب َةبَيَعآلُّ بَمدَمبحثوَّواد ِ بَودِ ياللبَ َي ع بَي بَثيعَمِنيبحمََّ د عتا بب*ِيبَيقا  ا بَأمَِّ د ع َ مَدىبَثيعَمنِديبثَدةع َيد بَ يع
بَجدد ءِنيب*اااَلندد لبَ ِ ددياللب ددَابِ  ع ِوبَ عع بَأَادد َِّنيبَلددِنبحثدد عخع َثقَدداع

ب.ب قدد  بمعدد ثىبا(28و ددهاةع بَ ععاا َماِدد ن ح ِ ددالءبَي ع
بحثعمامَّب بِ طَّ بَلاا ٌّ ِقينَبِثَ ععآلن

.ب ه حب أنبخ بم دموَخيِنباديبغدوآلب،بيمد حا نبمد باحمد حبممود لاينب(ب29و
ل ددىبلصدد ثيباددإ حبحنق ددمب ثدد بحثغددوآلب،بألقددعبناحمددحب ل ندد ب أثمدد ب،ب حنق  ددتبم دد بحثمدد اةب غادد ب



 حكم إعتزال ومخالطة المسلم لمجتمعه في الشريعة اإلسالمية 

ب058

 ثعنحب،ب  م بمنب عاهةبث عآلب،بثم بحنق عب ث بحثغوآلبلا ن ب لد ح  بخمد بي د هاباديبهد  بحثداحوب
ايب  يحب،ب  حبح   حب ل ق  حبممو لاينبل دىب   د ب،بممد حاينبل يديبابط دابمنبأل ح بحثم موخينب

ب.ب(31وأنبمنق عبم امهم ب غا ب لاح ة
 

 المطلب الثاني: الضابط  النافع في أمر المخالطة
 خوبأ نبحثقيةبوولميبح (بحثا   بايبأموبحث   حب أ ق مهد باقد  ابأنبي د ث بحثند كباديب

 ح ليدد اب حثلددجب،ب مع دددةبحثع ددةب حثجهدد اب حثنصدديلح.ب يعمدد ثهةباددديببخ ثجمعددحب حثجم لددحب،ب–حث يددوب
حث وباا  بحثم  ل تب،با نبالتبحثل جحب ثىب   دمهةباديبحث دو،ب ثدةبيمخنديب لمد حثهةبابا ثلد وب
حثلدد وبأنبيدد حاقهةب،ب ثيصدد وبل ددىبأ حهددةب،باددإنهةبط ددابأنبيدد    ب نبثددةبيخددنبثدديبقدد ةب طبن صددوب،ب

 معأدديةب،ب لنددد ءبل يدديبمددنهةب مددنبحثمدد منينب مددنبوعبحثعددد ثمينبب ثخددنبأ ىبيعق دديبلدد ب مل ددحبثددي
 مدد حاقهةبيعق هدد ب  ب  غددآلبثدديب،ب مقددتب  ةبمددنهةب مددنبحثمدد منينب،ب مددنبوعبحثعدد ثمين.با ثصدد وب
ل ىبأ حهةب يوب ألونبل ق حب ألمابم طب،ب حنبالتبحثل جحب ثىب   مهةبايبااد  بحثم  لد تب

نبأمخندديب،ب ي ددجمبناودديب يقدد ىبق  دديب،ب طبي ماددتبحثددىبا يجمهددابأنبيق ددعب ثدد بحثمج ددكب  لددحب ب 
حثدد حوابحث ددي  نيبحثقدد  مبثدديبلددنب ثدد ب،ب دد نبهدد حبويدد ءب مل ددحبإلأهدد وبل مدد ب ل ثدد ب نلدد ب ثدد ب

با يل و يب،ب ثيومعنب   ب،ب ي لوبايهةبمنبحث يوبم بأمخني.
بق  يبمنب ينهةبخو بحث عوةبمنبحث عجينب،ب ثديخنبا نبألج ميبحثمق ايوبلنب ث ب،با عَيوا َّ

ادديهةبل اددوحبغ ا دد ب،بقوي دد ب عيدداحب،بن امدد بيقأ ندد ب،بينأددوب ثدديهةب طبي صددوهةب،ب يوددممبخالمهددةب طب
يعييب،ب نيبقابح  بق  يبمنب ينهةب،ب وقىب يب ثىبحثمد بح ل دىب،بيود حبلد  بحثعدوشبمدمبح و حضب

نديبثيوديوبل دىبمدن يودو بح بل يديبا دينببحثع  يحبحث خيحب،ب م بأصععبه حب أ دقيبل دىبحثناد كب،ب ح 
حثع اب  ينيبأنبيصاأبح بم  و ب مع ثىب،ب يايةبحث جأب ثييب،ب ي قىبناويبل ىب   يب ويل ب ثديالب،ب
 طبيعدددينبل دددىبهددد حب ّطبمل دددحبصددد اقحب،ب حثددد خوبحثددداحاةب  ثق دددعب حث وددد نب مجندددعبحثماوددداحتبح و دددمب

صد ثلحب مد اةبب ة(.ب طبيند  بهد حب ّطب عداةحث  قيحب هيبوحثممنيب،ب حثمع أب غيوبح ب،ب حث  مب،ب حثمن
بأ.بهد.ب(31و،ب ح بحل ة اوحغبمنبحثمع أب غيوبح بمع ثى،ب ل يمحبص اقحب،بق ةبمنبح بل ب ج 
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 الحكم الشرعي للعزلة :  المبحث الخامس
 وفيه خمسة مطالب

مجد  بحثاقهد ءب عابأنبم وقند ب ثدىب يد نبا حادابحثع ثدحب ا حادابحثم  ث دحبن دولبحتنباديب يد نبحب
بثموأثميبحثع ثحب حثم  ث حب  ي نبحثلخةبحث وليبثهم .

ب
 المطلب األول: آراء الفقهاء في العزلة

م هعبحثجمه وبحث ينبق ث حب مااي بحثم  ث حبل ىبحثع ثح،ب ممدنب هدعببالمذهب األول :
محب ثددىبهدد حبمددنبحثاقهدد ءبوددعياب ددنبحثمودديعب حث ددع يب ح ددنبأ دديبثي ددىب ه دد ةب ددنبلددو ةب ح ددنب دد وب

 قد  بحثند  مابامد هعبحث د اعيبب(32و  ويحب  وي ب نبل دابح ب ح دنبلييندحب ح دنبحثم د و ب جم لدح
ب.ب(33و أخلوبحثع م ءبأنبحإل مال بأاا بب  و بحثوالمحبمنبحثامن

اق ث حبأنبحط مال بأ ثىبثم باييبمنب خمو عبحثا حاابحثاينيحبث قي ةب  دع اوبحإلودالةب مخليدوب
يصد   غ لدحب ليد اةب غيدوب ثد بو حابحثمو مينب ح   قد  بحثند  مابب(34وأند حلبحث يدوب ثديهةبمدنب ل ندحب ح 

ب.ب(35وحثم م وبمااي بحثم  ث حب
 قدد  بحث ددينبللمدد نب  ثددابحثودد تاب نبخدد نبطبي  ددىبمددنبحثم  ث ددحب قدد لبملدد  وب  قدد   ب

ثد مبابوحثمد منبحينامبحثن كباه حبيمعينبل ييبحث ق ءب مو بحثع ثحب قابا بل ىب ث بق  بحثوود  ب
ي دد ث بحثندد كب يصدد وبل ددىبأ حهددةبألأددةبأجددوحلبمددنبحثمدد منبحثدد مبطبي دد ث بحثندد كب طبيصدد وبل ددىب

ب.(37و((36وأ حهة
 هددعبأصددل عبهدد حبحطمجدد  ب ثددىبمااددي بحثع ثددحبل ددىبحثم  ث ددحب ممددنببالمااذهب الثاااني:

 هعب ثىبه حبمنبحثصل  حبوعاب نبأ يب ق  ب ل ابح ب نبلموب ملمداب دنبمود محب ود محب دنب
.ب  يبق  بواي نبحثل ومب ح  وحهيةبأ نبأاهدةب(38وخ لب أو محب نب ياب لو ةب نبحث  يوبمنبحثم  عينح 

ب.(39و اح ابحث  ايب ااي ب نبلي آلب و يم نبحث  ح ب ل ياحبحثمول يب   وبحثل ايب
،ب قدددد  بح ددددنبلجددددواب(41واقدددد ث حابحثع ثددددحبأ ثددددىبثملقددددأبحثوددددالمحب  ددددو  بمعواددددحبمدددد بيمعددددين

مو باا  بحثصل حبثم بايب ث بمنب غ بحث   ب ماييمبحث قتبلنبحثمهم تبب حثم   عب نم به 
 يجع بحطجمم لب من ثحبحطلمي جب ثىبحثغاحءب حثع  ءبايقمصوبل ىبم بطب ابمنيباهد بأو ضبث  دانب
 حثق عب ح بأل ة،ب أنبيعمقابوالمحبحثن كبمدنب دو بطبحثعخدك،باد نبح   بنميجدحبحومصدغ و بناوديب

،ب قددابحوددماث حب(41واددم،ب حثلدد نيب دده ا بم يددحبثدديبل ددىبغيددو ب هدد  بصدداحبحثممخ ددو هدديبصدداحبحثمم ح
يقدد  ابويددأميبل ددىبحثندد كب مدد نب يددوبمدد  بب لددايسبأ دديبوددعيابأندديبوددممبيقدد  ابوددمعتبحثن دديب

ب.ب(42وحثوج بحثمو ةبحثغنةبيم مب ه ب علبحثج   ب م حقمبحثق وبياوب اينيبمنبحثامن(
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 بل ددىبااددي حبحثع ثددحبثمددنب دد لبل ددىباينددي،ب قدد  بقدد  بأ ددنبلجددوبحثعوددقالنياب حث  ددوباح
حثن  ماباد نبأ دخ بل يديبح مدوبا ثع ثدحبأ ثدى،ب نقد بلدنبلمدوب دنبحث  د عبواديبح بلنديبق ثدياب

ب.(43وو   حبلأخةبمنبحثع ثح(
 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المخالطـــة أفضل  أم االعتـــزال
نهمدد بحثم  ث ددحبأ بحطلمدد ح بندد خوبحتنبآوحءب عددابأنب خوندد بحثمدد ه ينبحث دد ينبياادد بخدد بم

بحثع م ءبحثملققينبايبه  بحثموأثحاب
قدد  بحث دد   يبولمدديبح اباددإ حبخ نددتبحثع ثددحبم ايددحب ثددىبحثوددالمحباهدديبح  ثددىبادديبأ منددحب
حثادمن،ب حثاددمنبطبم دم ب اددمنبحثلددو عباقد باهدديبج ويددحباديبحثجدد  ب حثمدد  ب غيوهمد بمددنبمخمودد  تب

ابلددددنب  لددددحبح ،ب ملدددد بهدددد حبيجددددومب ددددينبحثمنددددا عب حثمخددددو  ،ب  ددددينبحثدددداني ،ب ادددد   ه بمدددد بصدددد
نبخ نتبحثع ثحبم ايحب ثىبمو بحثجمع تب  حثجم ل تبحثمخو هينبخوحهحبملويميحب خوحهحبمن يهيح،ب ح 

 حثمعدد  نبل ددىبحث  لدد تب أ دد   ب ثدد باإنهدد بم قعددحبادديبحثملددوةبمددنبجهددح،ب أيادد لبوددالمحبمددنبجهددحب
ب.(44وأ وى،ب يقمبحثم ح نب ينبحثمأم وحتب حثمنهي ت

  خددوبحثعالمددحبأ ددنبحثقدديةابحثادد   بحثندد امبادديبأمددوبحثم  ث ددحباقدد  ابأنبي دد ث بحثندد كبادديب
ثلددجب،ب مع دددةبحثع ددةب حثجهدد اب حثنصدديلح.ب يعمدد ثهةباددديبخ ثجمعددحب حثجم لددحب،ب ح ليدد اب حب–حث يددوب

حث وباا  بحثم  ل تب،با نبالتبحثل جحب ثىب   دمهةباديبحث دو،ب ثدةبيمخنديب لمد حثهةبابا ثلد وب
حثلدد وبأنبيدد حاقهةب،ب ثيصدد وبل ددىبأ حهددةب،باددإنهةبط ددابأنبيدد    ب نبثددةبيخددنبثدديبقدد ةب طبن صددوب،ب

نددد ءبل يدديبمددنهةب مددنبحثمدد منينب مددنبوعبحثعددد ثمينب ثخددنبأ ىبيعق دديبلدد ب مل ددحبثدديب معأدديةب،ب ل
 مدد حاقهةبيعق هدد ب  ب  غددآلبثدديب،ب مقددتب  ةبمددنهةب مددنبحثمدد منينب،ب مددنبوعبحثعدد ثمين.با ثصدد وب
ل ىبأ حهةب يوب ألونبل ق حب ألمابم طب،ب حنبالتبحثل جحب ثىب   مهةبايبااد  بحثم  لد تب

ب.(45وا يجمهابأنبيق عب ث بحثمج كب  لحب ب نبأمخني
 قددداباصددد بحثقددد  باددديبهددد  بحثمودددأثحبحثلددد اأب  دددنبلجدددوباقددد  اب ي م دددلب ددد  ماللبحثلددد  ب
   ماللبح     ،بامنهةبمنبيملمةبل ييبألابح موينب منهةبمنبيمدوجحب ثديكبحثخدالةبايدي،ب د ب
  حبمودد  ي باي م ددلب ددإ ماللبح لدد ح ،باددإنبمع وادد بأ م ددلب ددإ ماللبح  قدد تبامددنبيملددمةبل يدديب

مدد بخا يددحب لوددعبحثلدد  بحثم  ث ددحبمددنبخ نددتب ثدديبقدداوةبل ددىب  حثددحبحثمنخددوبايجددعبل يدديب مدد بليندد لب ح 
 منبيموجحبمنبيغ عبل ىبأنيبأنيبيو ةبل ىبناويب  حبق ةبايبح موب  ثمعو لبب حإلمخ ن.

 حثنهيبلنبحثمنخو.ب ممنبيوم مابمنبيأمنبل ىبناويب ثخنيبيملقأبأنيبطبي د ل،ب هد حبليدسبطب
 قعددتبحثامندددحبموجلددتبحثع ثددحبثمددد بين ددأبايهددد بغ ث دد لبمدددنبحث قدد لباددديبيخدد نبهندد  بامندددحبل مددح،بادددإنب

.بخمد بقد  بمعد ثىابو أمقد حب(46وحثمل  و،ب قابمقدمبحثعق  دحب أصدل عبحثامندحبادمعةبَمدنبثديكبمدنبأه هد 
ب.(47وامنحبطبمصي نبحث ينبأ م حبمنخةب  صح(
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نبأ دددخ تبل ددد ىب عدددآلبقددد  بحث دددينب  ثدددابحثوددد تابحثادددمنبحثمددديبيمخدددنبمعوادددحبحثلدددأبايهددد ب ح 
حثن كبايق  بايه اب نبمنبأ خ تبل ييبح م وبمعينتبل يديبحثع ثدح،ب ل يديبيلمد ب لمد ح بمدنب خدوب

بمنبحثصل  حبوايبح بلنهةب ح بأل ة.
أم بمنبأمخنيبمعواحبحثلأب ثةبيدممخنبمدنبحثعمد ب دي،بأ بأاتبم  ث مديبث ند كب ثدىبمخليدوب

بعم  بأيا ل.و حابأه بحثامنحبأ بلم هةبل ىبحثم  وخحباي  ميبأنبي
 منبلولبحثلأب ثةبي شبما يتبحثعم ب يب طبلم هةب ي  بايبامنمهةب طب لد نمهةبل يهد ،ب
 ثةبيخلوبثهةبو حاحلبثخنيبث بأمدوب نهدىبثدةبيخدنب ثد بمد لوحلباديبلد ثهةب طبمغيدوحلبثهد با  ااد بباديب

نهةبامدنبلقيبحثع ثحب قابيخ نبهد  بحثلد  بأياد بمدنبأود  عبحلمد ح ب عدآلبحثصدل  حبواديبح بلد
ب.بب(48و عاهة

 مدددنبحثع مددد ءبحثمع صدددوينبقددد  بحث دددينبحثددداخم وبل دددابحثخدددويةب يددداحناب حثصددد حعبأنبيقددد  اب
ح اادد ببث مودد ةبأل همدد ب ثددىبح بمعدد ثى،باددإ حبخ نددتبحثم  ث ددحبألددعب ثددىبح ب  ثنودد حبثهدد حبحثمودد ةب

 ثنود حب ثيديبألدعبنأوحلبثأو لبل ثيب مخ نيب  م نديب،باهديبأااد بباديبلقديب،ب ح  حبخ ندتبحثع ثدحب 
 ثىبح بثأو لبل ثديب  م نديب مخ نديبحثع ثدحبأااد باديبلقدي،ب حثم  ث دحبطب دابمنهد باد نبحإلنود نب
حجمم ليب   عيبطبيوم يمبحثعيشب ماوا ب ث بحوم  ليبثخد نبأمدوحب د  حبطبيودم يمبجميدمبحثند كب

 ث بحثلددد  باددد نبمدددنبمم  عمددديبل يدددي.بهددد حباددديبأمددد وبحثددداني ب ل حاجهددد بأمددد ب  ثنوددد حب مددد وبحثددداينباخددد
اددوحاآلبحإلوددالةب موددمل  ميبمدد بطبيمخددنبمأايمدديب ّطب  ثم  ث ددحبمددمبحثندد كب معدد  نهةب،بملدد بصددالةب
حثجمعحب حثعياينب،ب م ييمبحثجن ا ب لي اةبحثمواىب مع ةبأم وبحثاينب مع يمه ب ثىبغيدوب ثد بمدنب

ث ددحب حثادد   بحثندد امبادديب،ب خمدد ب خوندد ب ثدد بادديبا حاددابحثم  (49وحثم    دد تبحثمدديبموددم  ةبحثم  ث ددح
ب.(51و ث .بمنبخالةبحثغ حثيب ح نبحثقيةبولمهم بح بمع ثى

 

 المطلب الثالث: حكم مخالطة الداعي : 
حثال ةب ثىبح بمنب ج اعبحإلوالةب منب و ا ه بم  ث حبحثن كبامخد نبحثم  ث دحب حج دحب

ةبمقمادددديبحثم  ث ددددح،ب نبمدددد بطبيدددد اىبحث حجددددعب ّطب دددديباهدددد ب حجددددع،ب حث حقددددمبأنب  يعددددحبحإلوددددال
(بمن بأنبا إلوالةبثيكبمعنىب  ص ب  ثاواب  به بأيا بلم بحثمو ةب  وجبناوي،ب وو  بح بو

أخومددديبح ب ددد ثن  ةب أمدددو ب ددد ثم  يابلددد شبمدددمبحثنددد كب  ددد ث هةب غ ددديبمج ثودددهةبيدددال هةب ثدددىبح ب
مع م  بمنبوو  بح بب يل وهةبمم بهةباييب خ ث باع بأصل  يبحثخوحةب  ث  حبحثن كب  ل حبايهةبم 

ب(بمنبحثهاىب حثع ةب حثاين.و
 مدد بو مبلددنب عددآلبحثمدد  عينبمددنبحوددمل  عبحثع ثددحب خوحهيددحبحثم  ث ددحباهدد بأمددوبيمع ددأب
 ددأل ح ب  واددحب أددو لبحوددملن ايحبا دديكبمدد ب خددو  بهدد بحثق لدداةبحثمدديبيوددمهامب هدد بحثمودد م نبمددنب

حثم  ث دحبهديبحثمقامدحب ثدىبحثدال ة.بادالب عاهةبطنب ج عبحثال ةب ثىبح بأموبل  تبايبحث ولب،ب ب
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يمخنبحثم  يبلنه .ب  به حبحث ج عبأص حبأ ابايب م نن بمنبأمب م نبماىب،بثم بغ يبحث  وب
مددنبغ  دديحبوهي ددحبق ودديحبمددنبحثم ايددحبحثصددم ءبحثودد احءبحثمدديبلج ددتبلددنهةبأندد حوبحثلددأب ق عدددتب

حثدال ةب ثدىبح ب قداوب  قمديبصالمهةب   بل ب ج ب،بمم بجع بث حم بل ىبخ بمود ةبأنبيودهةباديب
ب  دددددددددددأمبنددددددددددد لبمدددددددددددنبأنددددددددددد حلبحثقددددددددددداوةبيودددددددددددم يعيب هددددددددددد حبيودددددددددددم  ةبم  ث دددددددددددحبحثنددددددددددد كبثيدددددددددددال هةب
 ثددىبح ،ب لددا ابحثم  ث ددحبحث حج ددحبهدديبمدد بخ نددتباددو ويحب لمدد  بحثددال ةب ثددىبح بمعدد ثىبأ بأاحءب

م  لدحباو آلبحإلوالةبح  وى،باإ حب  تبمنبه حبحثمقص اب،ب حثتبلنه بصاحبحث ج عب صد وتب
أ بمخو هدددحبأ بلوحمددد ب،با ثم  لدددحبخ ثم  ث دددحبثغدددوآلبملصدددي بم ددد ضباينددد مب حثمخو هدددحب  حبا مدددتب
ل ىبحثاحليبا ااةبأ و يحب  حبلم ميب لم .ب ل ىبه حبا نبحثمأم  بمدنبحثداحليبأنبمخد نبم  ث مديب

  بأ بخ هد ب داحامبمدنبحثدال ةب ثدىبح ب،بادإ حب حوب  صد بأ بمعد ولبمعديبأ بصد اقيبأ بوحاقديبأ بآ د
غ دديبمج ودد بأ بمخ ددةبادديبجمددمبا ندديبيصدداوبلددنبوغ ددحبادديبحثددال ةب ثددىبح بأ ب  إللدداحاب حثمهياددحب

بب.ببببب(51وثه 
 

 المطلب الرابع: حكم اعتزال الداعي
  حبخ نددتبحثم  ث ددحبمددنبمقددام تبحثددال ةب ثددىبح بمعدد ثىب،ب حنبحثدداحليبطبيوددمغنيبلنهدد ب  

ثع ثددحب حث لدداةب حطناددوحاب ناودديب ندديبث ع ددابمددنبأ قدد تبخمدد بق ندد با ندديبمددمب ثدد بيلمدد جب ثددىب دديبمددنبح
صالضبق  ي.  يناواب ه ب ناويبايبال ايب  خو ب صالميب ماخو ب مل و حبناويب ح 

ِ ب حلمدد ح بحثقدد ةب حط مادد ءبلددنهةباثيدد ب ثدد باميددحبأهدد بحثخهددلب ادديهةبقدد  بح بمعدد ثىابب َ حِ 
بَ َم بَيعع ااا َنبِ طبحث ََّيباَب َمَ ثعماما هاةع دِوخاةبحلع بَأمع دنع بَو ُّخاةبمعنبوَّلمميب ياَهيعئعبَثخادةبمع بَثخاةع أع ا حبِ َثىبحثعَخهعِلبَين اوع

َاق لب معوع
بب.ب ق  بمع ثىا(52و َمدحلبَ َهيعدئعبَثَند بِمدنع بَأَ ىبحثعِامعَيحابِ َثىبحثعَخهعِلبَاقَد ثا حبَو ََّند بآِمَند بِمدنبثَّداانَ بَولع ِ  ع

ِوَن بَوَ احلب َأمع
ق  بحثقو  يبايبماويو بثه  بحتيحباب حثع ثحبلدنبحث  دأب حطنادوحاب  ث د ثأب جد ح ب.ب(53و

(بحثع ثدحب،بحثاوحوبمنبحثأ ثةبهيبونحبح ن ي ءبص  حتبح بل يهةب ح  ثي ءب قاباا بوو  بح بو
،ب قددابندد بح بمعدد ثىبب(54و اادد ه بجم لددحبمددنبحثع مدد ءب طودديم بلنددابأهدد وبحثاددمنب اودد ابحثندد ك

 َاأع ا حبِ َثىبحثعَخهعلِبايبخم  يباق  بابل يه ب
ب.(55و

 ح  حبجدد  بهدد حبحثندد لبمددنبحطلمدد ح بجدد  بمدد با ندديبخدد ثهجوب لدداةبحثم  ث ددحب حثم قددلبلددنب
ن وبحثدال ةب ثدىبلدينبند  طبلندابلخدةبحثادو وةب اديبهد  بحثل ثدحبين غديبث داحليبأنبين دغ ب ناوديب

خ وبايه ب،ب ثىبأنبي   بم ال  ب ثىبحطلم ح ب يق  بل ىبل  اةبو يب يمأم بايبأم وبحثال ةب حإلام
ب.بق  بحث ينبحثاخم وبل ابحثخويةب ياحنب ياللأبايبه  بحثع ثحب يا نبا

أنبمخدد نبادديبح  قدد تبحثمدديبندداعبحث ددولبايدديب ثددىبندد لبمعددينبمددنبحثع دد اةبخ طلمخدد لبادديباألول: 
ادد نبادديبهدد  ببومادد نب قيدد ةبحث يدد ب حثصددالةبايدديب حثج دد كبادديبحثمودد جابحنمأدد وحبث صددالةب،
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ح  قدد تب حثقيدد ةبايهدد ب ع دد اةبح ب  ثصددالةب حثدد خوب حثددال ءبن لدد بمممدد  حبمددنبحثع ثددحب حث  دد ةب
بحثم و لحب،ب هيبل ىبقصوه ب حتبحلوب  يابجاحب.

  حبحلم جبحثاحليب ثىبل ثحبأخلوبمم ب وابايبحثند لبح   ب،بخدأنبي  د باديب يمديبأي مد بثمد ب: الثاني
   ةبث وحلحب حطومجم ةب موحجعدحبحثلود عبمدمبناوديب،ب مداحو بيلويبمنبل جحب ثىبه  بحث

م با ميباالب  كبايب ث ب  و بأنبيخ نبقصا بمنب ث ب لداحابناوديب مهيامهد ب ثدىبحثم يداب
مددنبحثددال ةب ثددىبح ب،بايخدد نبمل دديبادديبهدد حبحثل ثددحبملدد بحثمج هددابحثدد مبيملدد  بلددنبميدداحنب

أ بيداح مبجولديب ق  ديبمع دأب  ثجهد ابحثقم  بثي ل بوديايبأ بيع دلباووديبأ بيصد حبوملديب
 نيمددددديبحثوجددددد لب ثيددددديبمدددددنبقويدددددعباهددددد باددددديبجهددددد اباددددديبحثلددددد ثمينب ح لمددددد  ب  ثنيددددد تب ح ب

ب.(56وحثمومع ن
 

 المطلب الخامس: العزلة الروحية )القلبية(
نب ددد ث بحثنددد كب  حثع ثدددحبحثق  يدددحبحثمددديبيقصددداب هددد بأنبحثمددد منبحثم مددد ةب ددد ثنهجبحثصدددليحب ح 

م دد لبحثهدد ىبودد لبب ل  ددوهةب  اندديباإنددي مادد وأبثهددةب ع مدديب ق  دديب مدد بهددةبل يدديبمددنبحثمع ددأب  ثدداني ب ح 
بثنق هةبلم بهةباييب ثىبليسبحثوالمحب ح م ن.ب

اهدد بي دد ث بحثندد كبثغ يددحب حاددلح،ب هدديبحثعمدد بل ددىب نم دد ثهةبمددنبحثاددال ب ثددىبحثهدداى،ب
يد امب ثد ب صد وةب منبحث الحب ثىبحثودنحب أمدوهةب د ثمعو لب نهديهةبلدنبحثمنخدو،ب طبيودم يمبأنب

مدد بب–صددليلحبمدد لوةب طبمددنباح دد بحثندد كب ل  ددوهة،ب لددولبألدد حثهةب ألوددنب ثدديهةب  ودد نيب يددا ب
 ه  بحثم  ث حبحثمقصد اةبمجعد باديبق دعبحثم د ث ب دع وحلبممميد حلبمدنبحثمدألوبب–أوم  لب ثييبو يالب

نلوحادد مهةب ثددىبلدداب عيددا،ب  دد ث بيددممخنبمددنب خمودد عبحث  صدد ا بحث يددوةب ألمدد  بحثندد كب أهدد حاهةب ح 
 عدابب–حثجمي حبحثميبقابمنقصي،ب منبحإلنما لب  ثمج وعبحثميبم خيبحثعق بحثغويد مب أ ع اهد ،بثيقد ةب

 ماحاعمه ب لالجه ب   و  عبح ملد ،با نبأنبيد امب ديب ثدىبحثد    نباديبحثمجممدمبحثملدي ب دي،بب–
 ددحب جوددا ب ماح  دديبأ بحثم  دديبلددنبل مدديب نيمدديب ال مددي.ب  دد ث بيجمددمب ددينبحث   ددحب حثع ثددح،بحث  

 م وجي،ب حثع ثحبايبق  يب ل ميب م  لو ،باه حبحثن لببمنبحثم  ث دحبحثه اادحبحثمقصد اةبم  د ع،ب
.ب هدد حبحثندد لبمددنبحثع ثددحبهدديبل دد وةبلددنب(57و هدد حبحثندد لبمددنبحثع ثددحب حث ددوحءةبحثق  يددحبحثع ميددحبم  دد ع

مدد ب جددابناودديبمادد وحبغيدد عباخددو بلددنبحثل اددوينبمددمب قدد ءبجوددميبمعهددةب هدد  بحثع ثددحبيلم جهدد بخ 
 ددينبقدد ةبودد ءب مج ددكبغي دديب خددالةب   دد بطبيوددم يمبحث ددو جبمندديب،ب طبمل يدد بمجددوح بحث  يددسب،ب

بايغيعبلنيب و ليب ي قىبجوا بمعهةب.
ق  بح نبحثقيةبابا نبألج ميبحثمق ايوبلنب ث ب،با يو بق  يبمدنب يدنهةبخود بحث دعوةبمدنب

حب،بن امد بيقأ ند بينأدوب ثديهةب طبي صدوهةب،ب يودممبحثعجين،ب ثيخنبايهةبل اوحبغ ا د ب،بقوي د ب عيدا
خالمهةب طبيعييب،ب نيبقابأ  بق  يبمنب ينهةب وقىب يب ثىبحثمالبح ل ىب،بيو حبل  بحثعدوشبمدمب
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ح و حضبحثع  يددحبحث خيددحب،ب مدد بأصددععبهدد حب أ ددقيبل ددىبحثنادد كب،ب حندديبثيودديوبل ددىبمددنبيوددو بح ب
م دد و ب معدد ثىب يددايةبحث جددأب ثيدديب،ب ي قددىبناودديبل ددىب   دديببل يدديبا ددينبحثع ددابب  يندديبأنبيصدداأبح 

ب.(58و ويل ب ثيالب طبيعينبل ىبه حب ّطبمل حبص اقحب،ب حث خوبحثاحاةب  ثق عب حث و ن
ما وقددحبحثخاددوةب حثملدد  بلددنهةب ثددىبغيددوهةب  حب دداحبثدديب نب دد  ب   يملقددأب جدد عبحثع ثددحباددي

هةباديبحث قدتبحثل ادوبحلممد  بادعيلبأ بأنبحثجهابمعهةبل سبأ بطبيجامبأ بأنبحلمم  ب ج  م
أ حهددةبطبي دد أبايملدد  بلددنهةب ثددىبغيددوهةب ي جدديبجهددا ب ثدديهةبايددال هةب ثددىبح بمعدد ثىبطنبجهدداب
حثاحليبملا اب  قميبملدا ابادإ حبثدةبيجدابحإلج  دحبلندابقد ةبملد  ب ثدىبغيدوهةب حلمد  بح  ثدينب د ب

 ق ثيبمع ثىبلخ يدحبلدنب  دوحهيةبل يديبحثودالةب قابيومأنكبثه حب(ب59وب ثيبأنبيعم  بحثجميمب ثىبلين
بَأخادد َنب ِددااَل ءبَو عددي دد بَو عدديبَلَوددىبَأطَّ لا بَ َمدد بمَدداعلا َنبِمددنباا ِنبحث َّددِيبَ َأاع مَددِ ثاخاةع َ ددِقّي لببَ َألع

  ق ثدديبب(61و
َمِ ثا نِبمعد ثىبلخ يددحبلددنبن يدديبم وددىبل يدديبحثوددالةب ِمنادد حبِثدديباَدد لع بما ع بثَّددةع نع ق ثدديبمعدد ثىبلددنب ب(ب61وبَ حِ 

بَو ُّخادةبمعدنبوَّلممدديب أهد بحثخهدلا بَثخادةع بَ َمد بَيعع اداا َنبِ طبحث َّددَيباَدأع ا حبِ ثَدىبحثعَخهعدِلبَين اددوع َمَ ثعماماد هاةع ِ بحلع َ حِ 
َاقل  ِوخاةبمعوع بَأمع  . ح بو ل نيب مع ثىبأل ةبب ياَهيعئعبَثخاةبمعنع

 
 نتائج البحث

بحإل  وةب ثىب عآلبحثنم اجبحثميبم ص ن ب عابأنبحنمهين بمنبخم  حبه  بحث لسبيمخنن  ح
ب ثيه بمنه اب

بحثع ثحب (1 بحثق  ب أن بأمب نو نبأنبيج ة باالبيوم يم با حاا بث م  ث ح بأن بخم  با حاا بث ع ثح  ن
ب حثم   بمنببأاا  بث ع  اة بحثماوغ بحثع ثح با حاا بامن بحإل الأ. بل ى بأاا  بحثم  ث ح أ 

ب حنق  لب ممبحثن ك.حثمع صيب منبحثامنب منب وبحثن كب
ن ثمدديب منهدد ب خمدد بأنبث م  ث ددحبا حاددابملدد بحثددمع ةب حثمع دديةب حثمأايددعب حثمددأاعب نيدد بحثلدد حعب ح 

بحثم حامب حثمج وعبممبحث  أب   ثع ثحبطبملص به  بحثا حاا.
 ح صدد بادديبح لدد ح بحثع ايددحبحثمدديبثدديكبايهدد بامنددحبل مددحبمااددي بحثم  ث ددحبا ثمودد ةبحثدد مب

ند كب يصدد وبل ددىبأ حهدةب ي صدد ب ثدديهةبحثنادمبحثدداينيب حثدداني مبهد ب يددوبمددنبيودم يمبأنبي دد ث بحث
حث مبطبي  ث هةب طبيص وبل ىبأ حهةب  بيعم  ب و وهةب يمادواب ناوديب مدوجيحبحث   دحبهد  باديب

بح ل ح بحث  يعيحبه بم هعبجم هيوبحثو لب حثع م ء.
ث بق  بحثع م ءبولمهةبح اب حثع ثحب نم بمنامبحثع م ءبحثعقالءب هيبأاوب يءبل ىبحثجه  بث  (2

وماقيبلةبألم  (بامنبحلم  بق  بحثمع ةباه بايبح خلوبمايمبأ ق ميب ن ةبأ باخوبايبه ك.ب
ا ثع ةبه بأص بحثاين.بق  بحثن  مبولميبح ابو منبق  ب مااي بحإللم ح بل ىبحإل مال بقاب

 .(62وبيمأ  به حبل ىبحإللم ح ب قتبحثامنحب نل ه (
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بث  (3 بم ه  ن بحثجمه وبهن   بام هع بح  وى بل ى ب لاحهم  ب مااي  بحثموأثح به   باي ع م ء
مااي بحثم  ث حبل ىبحطلم ح ب حطمج  بحت وبمااي بحثع ثحبل ىبحثم  ث ح،ب  ث بي م لب
ب ثيكب بيموجح بمن ب منهة بح موين بألا بل يي بيملمة بمن ب ح     بامنهة    ماللبحثل  

ب بح ا بو حء.ق  بحثغ حثيبولمي بايي بملققتبأنبحثلخةبحثخالة ب غ حا ه  بحثع ثح با حاا بلوان  و  ح
ل  م ب  أ،ب  بين غيبأنبينأوب ثىبحث   ب ل ثيب حثىبحث  ي ب ل يه بم  ق ب  ثمااي بناي ب ح 
بحثم خ وة،ب بحثا حاا به   بمن بحثا اتب و عبم  ث مي ب حثى بم  ث مي بحث  لسبل ى ب حثى  ل ثي

 .(63واحبح اا ( يق كبحثا اتب  ثل ص باعناب ث بيم ينبحثلأب يم

ب حثاوحاآلبلمىب (4 بحثص  حت باي ب  ثجم لح ب   مو بحث ول بج ء ب ث ث  بحثجم لح باين ا إلوالة
ب   موب بحث ول بج ء بخ ث  بحثخا يح، بل ى بأ  بح لي ن بل ى باوا ل ب م  ب حثخو ل، حثعياين
بحثن يب ب أمو ب حثجم لح بحثلق أب حث حج  تبث اوا ب  ي ن بحثعالق تبح جمم ليح   ثمع  نب منأية

م  لبحثجن ا ب  ث بطبيملقأب  ثع ثحب نم ب  ثم  ث ح.و  (ب عي اةبحثمويآلب ح 

 ج ءبحث ولب إيج عبح موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخوب حثوابل ىبأه بحث الب حثاال ب
ب حثمل يوبمنب بحث ولب   موب لونبحث  أب حث ينب حثمال احب حثم اا، ب خ ث بج ء بحثخا و،  جه ا

اب حثلقاب حثم  غآلب حثماح وب غيوب ث بمنبح  الأبحث ميمحب حثواياح،ب منبحث  حءةب حثجا ء،ب حثلو
بح  الأب بمن بم  صي بمقاحو بأ  بحثا ا ح ب    الأ بملققي بمقاحو بياوم بط بحإلنو ن بأن حثمع  ة

بحثم م محب طب م  ث حبحثن كب مع  ومهةبايبحث   نبحثم م اح.
وحث ينبآمن ح(ب ايه بحثلسبثهةبل ىببا إلوالةباينبحثجم لحبحإلثهيحب      مه بم جهحب ثى

ب عأيةب ب حث لا باا ه  ب  ي ن بحثم منين ب ين بحإلوالميح بح   ة ب ني ن ق مح ب ح  بح  ب ل   حإللمص ة
ح جوبث ممل  ينبايبح ب حثمم ح وينباييبث ث بج ءبحث ولبحثلنيلب  ثلسبل ىبح  الأبحثا ا حب

 ينبحثم منين،باإنبح ص بايبحثع ثحبحثخ يحب حثمل يوبلنبح و  عبحثميبم وسبحثاغينحب حث غا ءب
ه بحثمنمبليسبيمومعبل يه بماييمبحثلق أب ما يتبحثاوحاآلب مع ي بخليوبمنبحث حج  تبخ ثمع ةب
بيأخ بحث اعبمنب باإنم  بحث ي  نب  و وميب مخو  بممبحثمعوآلبثخيا  حثمع يةب ق مبص حبح ول ة

(بيق  ابوم بمنبيبق  بومعتبوو  بح بوحثغنةبحثق صيح،باايبلايسبأ يبحثاواحءبوايبح بلن
باديهةبحثصالة،ب طبقابأومل  بل يهةبحث ي  ن،باع ي ب  ثجم لح،ب لاللحبايبقويحب طب ا بطبمق ة

.با  موب  ثجم لحب حثمع ي ب أنبحث ي  نبيأخ بحثق صيحبيا بل ىب(64واإنم بيأخ بحث اعبحثق صيح(
بمنمبحثع ثحبحثم  قح.ب

بح ل ايسبحثميب بايب ععبمنب أم  ب  ي نباا بحثم منبحثممع ا  واتبايبماضبحثع ثح
حث ع عبه حبيخ نبايبلأبأاوحابطبيوم يع نبحثجه اب ح موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخو،ب ث ب
ب غيوهة،ب  بمنبحثن كبمنبطبيوم يمبمنمبأ ح ب  و بلنب ب  ثم  ث ح،ب أاو ح بثماوو ح   ث  ح

ب  ث ه باإ ح ب  لم حثهة، ب ّط ب  ثناكبحت وين ب حإلاوحو بحث و ب ثى بملوخي بحثمي بحثمليوحت ب جا ة
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   ثن ك،ب  ث بخمنبيوىبحثمنخوحتبملاللبايهييجب يناع ب يغيوبحثمنخوب  ويقحبغيوبم و لح،ب  ب
بايب غالأب  عبح موب بيخ نبو   ل ب و م  بحثمنخو، بي امب ثىبما لاح ب موولبو م  ب لماحء ايه 

عبل ييبأ ىبحثم منين.ب خمنبيخ نب ايابحثلو ويحبااب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخوب و م بيموم
حثمنخوحتباإ حبوآه بمألوبمألوحلب اياحلب معخوبم حجي،ب مخاوتبلي ميبا ةبيهنأب عيشب طب ع  اةب  عوب
  ثغو ح،با نبأنبيامب يا لبثاعايب لج  ،ب خمنبيعولبمنبناويبحثاعلب حثمي ب ثىبحثا حلشب

م به بأهةبمم بوياقا بل  بحإللم ح ،بامل به طءبقابم ولبايباإ حبج  وه ب   ث بأه ه بلا أ لبث
ب ث ث بج ءتبح ل ايساب بثهةبلنب و وبحثن ك، بأ بلاأ ل بث وهةبلنبحثن ك، بخا ل بحثع ثح لقهة

ب.(65وبوم منبايب ععبمنبحث ع عبيمقيبح ب يالبحثن كبمنب و (
جه اب طبأموب طبنهيبب منبحثأ هوبأنبحثموءب  حبخ نبطبيوم يمبنامبحثمو مينب ع ةب ط

 طبغيوب ث ،ب طبيوم يمبخلب و بلنهة،ب  حب  ث هة،بأ بطبيوم يمبحثم قيبمنب وهةبايبأم وب
اينيب اني  بايبلقيبأ ثى.ب قابمخ نبه  بح ل ايسب   بايب م نبحثامنبحثميبأ  وبلنه بحثن يب

بثمقياة.ببببببببب(ب أموب  ثع ثحبايه باملم به  بح ل ايسبحثم  قحبل ىبح ل ايسبحو
بخ ثماوغبث ع  اةب (5 بحثاو وة بلخة بلنا بن  طل بث احليب أنيبطبيومغنيبلنه  بأنبهن  بل ثح خم 

 قا ءبحثل حاجب خ ث بهن  با ح  بث    حبايجعبأنبمخ نبلوعبحثا ح  بحثن اعحبحثميب
  خوه بحثع م ءبايبه حبحثمج  ب هيبم ب خون ه بايبحث لس.
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 المصادر والمراجع
ماب ينب نبملمابحثغ حثيبحث  ويبوميب  ثغّ حثّيبنو حب ثىبمهندحبأ يديب هديبغد  بحثصد لبثد حبمقدوأبه بأ  بل  (1و

 م ايابحث حم،ب خ نب حثا بيج ثكبحثاقه ءب يم و ب ثىبح بأنبيو قيب ثاحلبص ثل لبمل هةب يجع يباقيه لباأومج عب
  حصد باوحودميب أوملد ب ثدىبنيود   وببح بال ء باو قي،باخ نبحإلم ةبحثج يد بأ د بل مداب قدابود اوب ثدىبجوجد ن

هدددب ااددنبايهدد .بوينأددواب  ددنب  خدد نب بب515ليددسبج  مدديب ددهوةب مدد ةبحثلددومين،بلددةبمدد ايبولمدديب  دد كبوددنحب
،ب ينأدواب  دنب81 بب1ابحثلميداب بمخم دحبحثنهادح ب اي تبح لي نب أن  ءبأ ن ءبحث م ن بملقيأبمليبحثداينبل د

 .173 بب12ثنه يحب باحوب  نبخليو ب يو تب بخليوب بأ يبحثااحءب وم لي ب بحث احيحب ح

ةب بخمددد عبح اعب ب دد عبمدددنب1988ب-هدددبب1418أ دد باح اابودد يم نبحثوجوم ني ودددننبأ دديباح اب بحثقددد هوةب ب (2و
ب.4833 بوقةبحثلايسبب261 بب4ي موبأنبيج ثكب ب

  حبادديمنبحثغ حثدديابأ دد بل مددابملمدداب ددنبملمددا بخمدد عبآاحعبحثصددل حب حثمع  ددوةب ب دد عب يدد نبحثصددا تبحثم ددوب (3و
 .211ن م وبصل مي باوحوحب ملقيأبا.بملمابوع ابحثمعيني م  عحبحثع ني  غاحا  

 (.212و وةبحث عوحءبحتيحبو (4و

 بب6ةب بمدددد اةبلدددد  ب ب2113ينأددددواب  ددددنبمنأدددد وابملمدددداب ددددنبمخوة ثودددد نبحثعددددوع باحوبحثلددددايس حثق هوةب ب (5و
ثصل ض باحوبحثمعواح ب يو تب ب.ب ينأوابحثج هومب بح  بنصوبحوم لي ب نبلم ابحثا وح يب معجةبح236 

.ب حثاوحهيدددامابأ ددديبل دددابحثدددولمنبحث  يددد ب دددنب711ةب بلدددولبحثعدددينب بمددد اةبلددد  ب ب 2115 ب1ث نددد ن ب 
.ب353 1ألمددددا خم عبحثعين ملقيددددأبا.بمهددددامبحثم   مدددديب ا.ب  ددددوحهيةبحثودددد موحاي احوبحثو دددديابث ن ددددو  غاحا 

ة  ب2113 2ي  احوب ليدد ءبحثموحس  يددو ت   حثايددو  بأ دد امابمجددابحثدداينبملمدداب ددنبيعق ع حثقدد م كبحثملدد
ب.949

ح صاه نيابحثوحغع بماواحتبأثا أبحثقوآن بملقيأبصا حنبلان نباح  امب باحوحثق ة بام أ بحثاحوبحث  ميحب ب (6و
 .565 يو تب ب 

 (.بب42و وةبه اابحتيحبو (7و

 (.16و وةبحثخهلابحتيحبو (8و

 ب1حثقدددوحنب باحوبحليددد ءبحثمدددوحسب ب يدددو تب ب حثقو  دددياب  ددديبل دددابح بملمدددابح نصددد ومب بحثجددد ممب لخددد ةب (9و
 .361ب-ب358 ب11ةب 1995

 ب2حث  دد  يابأ دد بودد يم نبلمدداب ددنبملمددا بحثع ثددحب بن ددوبقصدديبملددعبحثدداينبحث  يددع بحثم  عددحبحثودد ايح ب  (11و
 .4هد  1399مصو 

و تب بحثجوج نيابل ديب دنبملمداب دنبل ديب بحثمعوياد تب بملقيدأب  دوحهيةبح  يد ومب باحوبحثخمد عبحثعو ديب ب يد (11و
 .194هدب ب ب1415 بب1 

 .311حثج هومابمصاوبو  أب لولبحث  ء م اةب     ب (12و

.ب ينأدددددوبحثايو  أ ددددد امابمصددددداوب431حثدددددوح مابح ددددد ب خول دددددابحثقددددد او بم مددددد وبحثصدددددل ض بمددددد اةبلددددد  ب ب  (13و
ب.218 4.ب حثاوحهيامابمصاوبو  أ 613و  أ  

أبا.بملمابواد حنبحثاحيدحب باحوبحثاخدوبحثمن  مابملمابل ابحثو  لب بحثم قيلبل ىبمهم تبحثمع ويلب بملقي (14و
.ب ينأدددددددوابح صددددددداه نيابحثوحغدددددددع بمادددددددواحتبأثاددددددد أب323 بب1هددددددددب بب1411 بب1حثمع صدددددددوب ب يدددددددو تب ب 
ب.293حثقوآن مصاوبو  أ  
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حث  د ومب بملمداب دنب ودم لي ب بصدليحبحث  د ومب باحوبحثخمدعبحثع ميدحب ب يدو تب با.بتب بخمد عبحإليمدد نب ب (15و
 مودددد ةاب ددددنبحثلجدددد جبحثق دددديومب بصددددليحبمودددد ةب بب5 بب1(ب بىبوودددد  بو دددد عبخيددددلبخدددد نب دددداءبحثدددد ليب ثدددد

 .ب97 بب1(ب ب  عب اءبحث ليب ثىبوو  بو ب يو ت با.بت خم عبحإليم ن من  وحتباحوبحتا أبحثجاياة

ةب بخمددد عب2112 ب1ث نددد نب  ب–ودددننبحثمومددد مب بأ ددديبليودددىبملمددداب دددنبليودددىب باحوبحثمعوادددحب ب يدددو تب (16و
 .1396 ب ب3661(ب بلايسبوقةب خوبحثصايأبوبحثمن قعب ب  عبمن قعبأ ي

ب.227ب-ب226 2  لبج ممبح  هو بابأ  بل مابملماب نبملما  لي ءبل  ةبحثاين احوبحثلايس حثغ حثي (17و
 .231 ب ب2حثغ حثيب ب لي ءبل  ةبحثاينب مصاوبو  أ ب (18و

 .4343 بوقةبحثلايسبب121 بب4وننبأ يباح اب خم عبحثماللة   عبح موب حثنهي  (19و

 ددددمكبحثدددداينبحثلأ لدددد نبحثمع دددد اب ددددوضبوددددننبأ دددديباح اب بملقيددددأبل دددداحثولمنبللمدددد ن احوب ليدددد ءببأ دددد اما (21و
 .388 بب11ة ب2111 2حثموحس  يو ت  

هددددب بمن ددد وبل دددىبم قدددمبح نمونددددتب1413حثعددد اةابا.بو ددددم نب ددددنباهدددداب بحثعدددد ثحب حث  دددد حبألدددددخ ةب ألددد ح  ب (21و
www.almansiuon.comو  أب ب ..ب ينأوابحث    يابحثع ثحب بمصاوب 

 .94 بب8حث   ومابصليحبحث   ومب بمصاوبو  أب بخم عبحثامنب ب  عبحثمعوعبايبحثامنحب ب (22و

 .237ب-ب234 ب2حثغ حثيب بحثمصاوبحثو  أ ب (23و

 .238 2حثمصاوبحثو  أ ب (24و

ب.261 بب4أ  باح اابوننبأ يباح اب خم عبح اع   عبمنبي موبأنبيج ثك  (25و
 .241ب-ب239 2حثغ حثيب ب لي ءبل  ةبحثاينب مصاوبو  أ ب (26و

 .ب242ب-ب241 2حثمصاوبو  أ ب (27و

 (.29ب-ب27و وةبحثاوق نابحتيحبو (28و

 (.67و وةبحث  ولابحتيحبو (29و

يد  بنودمعين ب (31و أ نبحثقيةابأ يبل دابح بملمداب دنبح ديب خدوب دنبأيد ع بمداحوجبحثود ثخينب دينبمند   ب يد  بنع داب ح 
 بب1حثمن ثددحبحثل منددحبحثمدد خوب ببةب 2111ادد  ب ملقيددأابوادد حنبجدد ممبوادد حنب حثمخمددعبحثلقدد اي بحثقدد هوةب ب

 .273ب-ب372

 .372 1حثمصاوبحثو  أا (31و

 .223 2حثغ حثيب ب لي ءبل  ةبحثاينب مصاوبو  أ ب (32و

حثن  مابملديبحثداينبأ ديب خويد بيليدىب دنب دولب ب دوضبصدليحبمود ةب باحوبحثق دةب با.بتب بخمد عبحإلمد وةب ب (33و
 .37 بب13  عباا بحثجه اب حثو   ب ب

مددوب دد ثمعو لب حثنهدديبلددنبحثمنخددوبأصدد ثيب ادد ح  يب آاح ددي بحثمنمدداىبحإلوددالمي بحثودد تاب  ثددابللمدد ن بح  (34و
 .112ة  1995ب-هدب1415 1ثنان  

 .ب37 بب13حثن  ماب وضبصليحبمو ةب بمصاوبو  أب ب (35و

ة خمدد عب2114وددننبح ددنبم جدديب بحثق  يندديبابح دديبل ددابح بملمدداب ددنبي يدداب ب يددتبحطاخدد وبحثا ثيددحب بث ندد نب ب (36و
 (.4132 وقةبحثلايسبو434ل ىبحث الء  حثامن ب  عبحثص وب

 .116حثو تاب  ثابللم ن بح موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخو مصاوبو  أ  (37و

 .11حث    يابأ  بو يم ن حثع ثح مصاوبو  أ   (38و

 .222 2حثغ حثيب ب لي ءبل  ةبحثاينب مصاوبو  أ ب (39و
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 .112حثو تاب  ثابللم ن بح موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخو مصاوبو  أ  (41و

 .414 11 نبلجوبحثعوقالنيابحلماب نبل يب نبلجوب امحبحث  ومب وضبصليحبحث   وم بأ (41و

 .94 بب8حث   ومابصليحبحث   ومب بمصاوبو  أب بخم عبحثامنب ب  عبحثمعوعبايبحثامنحب ب (42و

 .412 11أ نبلجوبحثعوقالنيابحلماب نبل يب نبلجوب امحبحث  ومب وضبصليحبحث   وم ب (43و

ةب دددددددنبم ودددددددىب دددددددنبملمدددددددابحث  مي حطلمصددددددد ة ملقيأبودددددددياب  دددددددوحهية احوبحث ددددددد   يابأ ددددددد ب ودددددددل أب  دددددددوحهي (44و
 .248 1ة ب2113حثلايس حثق هوة 

 .373 1أ نبحثقيةابماحوجبحثو ثخين مصاوبو  أ  (45و

 .55ب-ب54 13أ نبلجوبحثعوقالنيابحلماب نبل يب نبلجوب امحبحث  ومب وضبصليحبحث   وم ب (46و

 (.25و وةبح نا  ابحتيحبو (47و

 .115موب  ثمعو لب حثنهيبلنبحثمنخو مصاوبو  أ حثو تاب  ثابللم ن بح  (48و

 ب  عدحبجايداةب منقلدحبب9ث ن نب ب ب– ياحنابحثاخم وبل ابحثخويةب أص  بحثال ةب بم ووحبحثوو ثحب ب يو تب (49و
 .368ة ب 2112ب-هدب1423 ب

 .373 1،ب ينأوبأ نبحثقيةباحثمصاوبحثو  أ 241ب–ب236 2حثغ حثيب بحثمصاوبحثو  أ ب (51و

 .371 ة مصاوبو  أ   ياحنابأص  بحثال (51و

 (.ب16و وةبحثخهلابحتيحبو (52و

 (.11و وةبحثخهلابحتيحبو (53و

 .358 11حثقو  يابمصاوبو  أ  (54و

 (.16و وةبحثخهلابحتيحبو (55و

 .371 ياحنابأص  بحثال ة مصاوبو  أ ب  (56و

 هد1413حثع اةابا.بو دم نب دنباهداب بحثعد ثحب حث  د حبألدخ ةب أل ح  ب (57و

 .273 1 أ أ نبحثقيةابماحوجبحثو ثخين مصاوبو  (58و

 .371 ياحنابأص  بحثال ة مصاوبو  أ ب  (59و

 (.48و وةبمويةابحتيحبو (61و

 (.21و وةبحثا  نابحتيحبو (61و

 .315ب–ب314 بب18(ب ب2965حثن  مابمصاوبو  أب بخم عبحث هاب حثوق اأب بلايسبوقةبو (62و

 .241ب-ب239 2حثغ حثيب ب لي ءبل  ةبحثاينب مصاوبو  أ ب (63و

 151 بب1 بخم عبحثصالة ب  عبحثم ايابايبمو بحثجم لحب بأ  باح اابوننبأ يباح اب بمصاوبو  أ (64و

 .94 بب8حث   ومابصليحبحث   ومب بمصاوبو  أب بخم عبحثامنب ب  عبحثمعوعبايبحثامنحب ب (65و


