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                             اإليداء 

إلّك ِا أبْ َأنت أنت كىا كهت قد عًدتك، طّب القمب ،وتشُقا لطىاع 
.                                                                                                                                     ،حسِصا عمٖ أى حتفظين إِاٍ القسآىقساءٔ 

إلّك ِا أبْ َأنا أضرتجع ذتظات وو ذكسِات ذلك املاضْ اذتصِو الثقّن ،يف 
الطهٕ الثالثٕ ابتدائْ وو عىسٓ الدزاضْ ، ُِم ختطفك املُت َأنت مل 

.                                                                                               تتخط ارتاوطٕ َاألزبعني 

يرا أيدٓ - َقد أصبحت  اآلى يف ذوٕ اهلل َحبن جُازٍ  - إلّك ِا أبْ  

أى ِسفع دزجتك يف املًدِني  ،عمٌ ِكُى عسبُى , العىن َأنا أدعٍُ

                .                                                                                  ناَفاء لقمّن قمّن وو أنعىك عمْ
َأنت أنت طّمٕ عًدٓ بك األم - أطاه اهلل يف عىسك - أوا أنت ِا أوْ 

السءَم، فمقد عسفت حبق كّف تتحىمني وطؤَلّتك حّاه أضسٔ وًّضٕ 
ادتهاح بهفظ زاضّٕ وسضّٕ، وطمىٕ تطمّىا لقضاء اهلل َقدزٍ،  َكانت 

                                            .                                                                        وطؤَلّٕ  يف شوو عطري

 أى ِسفع عهك الداء  ,إلّك ِا أوْ أيدٓ يرا العىن ضائال املُىل 

 . َجيمب إلّك الشفاء ،َحيّّك وا حّّت عمٖ ومٕ اإلضالم

  

  



 

 

: شكر وتقدير 
أمحد اهلل تعاىل كنا ٓيبغٕ جلالل ّجَُ ّعظٔه ضلطاىُ، ّأشكسِ جصٓل الشكس 

  (18النحل ) چ  ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ        : علٙ عظٔــه فضــلــُ، ّكـــــسٓه ىعنـــاٜــُ

ثه أتقدو جبصٓل الشكس ّعاطس الجياٛ ّالدعاٛ لشٔخٕ ّأضتاذٖ فضٔل٘ 

EA      احلاج حممد عباس:   لدكتْزا األضتاذ ،

يف -  خالل مطريتٕ العلنٔ٘ اليت عشتَا معُ–ذلكه السجل الرٖ مل ٓتْاٌ حلظ٘ 

إضداٛ اليصاٜح القٔن٘ اليت كاٌ هلا األثس احلطً يف إىازٗ الطسٓق إلجناش ٍرِ 

ثه أقدو شكسٖ .  السضال٘، فاهلل أضال أٌ جيصُٓ خري ما جياشٖ بُ أضتاذا عً طلبتُ

 .بي بكر بلقايد ب تلمسانأأ  :: جبــامـعة ّفاٜق تقدٓسٖ جلنٔع أضاترتٕ
 .كنا أقدو شكسٖ لكل مً ضاعدىٕ علٙ إجناش ٍرا العنل ّلْ بكلن٘ طٔب٘

 .ّأضألُ تعاىل أٌ ٓغفس لٕ شالت اجلَد ٍّيات ٍرِ الدزاض٘

   ::فجصٚ اهلل اجلنٔع خري اجلصاٛ ّضلك بيا ّبَه ضبٔل أٍل العله ّخدم٘ كتابُ إىُ

 (56المدثر )            چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ 
 

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة ـأ

E                 

b
   اؿُس هلل ضب  ايعاملني، ٚايعاقب١ يًُتكني، ٫ٚ عسٚإ إ٫ّ ع٢ً ايعاملني، ٚأؾٗس أ٫ إي٘ 

إ٫ اهلل، ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘، املٛصٛف بصؿات اؾ٬ٍ، املٓعٛت بٓعٛت ايهُاٍ، املٓعٙ 

 .عُا ٜطاز نُاي٘ َٔ غًب سكا٥ل أمسا٥٘، ٚصؿات٘ َٔ نٌ تؿبٝ٘ ٚتعطٌٝ

ّٕ قُسا عبسٙ ٚضغٛي٘، صؿٝ٘ ٚخًًٝ٘، املبعٛخ بني ٜسٟ ايػاع١ ضمح١  ٚأؾٗس أ

يًعاًَني، ايصٟ تطى أَت٘ ع٢ً اؿٝذ١ ايبٝطا٤ يًٝٗا نٓٗاضٖا ٫ ٜعٜؼ عٓٗا إ٫ّ ٖايو، 

 .ظامل يٓؿػ٘ َبني

نٌ  y بعس إٔ أنٌُ اهلل ايسٜٔ، ٚأمت ايٓع١ُ ٚأٚضح ايطغٍٛ yيكس تٛيف ضغٍٛ اهلل 

ؾ٤ٞ َٔ أَٛض امل١ً، عٝح ٫ ساد١ ٭تباع٘ بايتأ٬ٜٚت ايؿاغس٠ ٚايتدطجيات املػتهط١ٖ 

 ، ٚقس أمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ اإلميإ ٫ ٜتِ إ٫ باعتكاز إٔ بٝإ نٌ ؾ٤ٞ قطإٓاٍيٓصٛص 

ع٢ً أمت ايٛدٛٙ ٚأٚضح ايػبٌ ٚمل ٜسع بعسٙ  ،yَٔ أَٛض ايسٜٔ قس ٚقع َٔ ايطغٍٛ 

 .يكا٥ٌ َكا٫، ٫ٚ ملتأٍٚ تأ٬ٜٚ

 :ٚبعس   

ّٕ يهٌ ؾطق١ أٚ مجاع١ أٚ َسضغ١ اضتطت يٓؿػٗا اـطٚز عٔ صطاط اهلل      ؾإ

 مبذطز ايكطإٓ ٜ٪ٍٚ إٔاملػتكِٝ، ْصٝبا َٔ ْصٛص ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، اييت ت٢ٗٓ عٔ 

، شيو إٔ ا٫مطاف عٔ ايؿِٗ ايػٟٛ يًكطإٓ قس بسأ ع٢ً ٜس اـٛاضز يف ٚقت ايطأٟ

َبهط ؾسٜس ايتبهري، ٚمل تهٔ َؿهًتِٗ َتعًك١ بتٓعًٜ٘ نُا ناْت َع َؿطنٞ 

 ، ٚإمنا ناْت َتعًك١ بتأًٜٚ٘ املٓشطف، ٚشيو ؾًِٗٗ yَه١ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

ّٞ ايٓصٛص خس١َ  بايًػإ، يٝبسأ ا٫مطاف عٔ غ٤ٛ ؾِٗ يف ايتأٌٜٚ ٜٚٓت٢ٗ إىل ي

يٮصٍٛ املصٖب١ٝ، ٫ غُٝا بعس إٔ ظٗطت املعتعي١ ٚأصبشت ؾطق١ قسض١ٜ خايص١، ْاؾ١ٝ 

٭قساض اهلل يف أؾعاٍ ايعباز، قا١ً٥ غًٛز صاسب ايهبري٠ يف ايٓاض، ْانط٠ يًؿؿاع١، 



 مقدمة ـب

قا١ً٥ باملٓعي١ بني املٓعيتني يف سل نٌ ؾاغل، ٚا٭ز٢ٖ ٚا٭َط َٔ شيو نً٘ قٛهلا غًل 

 .ايكطإٓ ايععِٝ

         يكس أصبح ايتأٌٜٚ عٓس املعتعي١ ٚاملتهًُني،ٜعتُس ع٢ً صطف ايًؿغ عٔ ظاٖطٙ 

 ت٬عبت ٖصا َٚع ،إىل َع٢ٓ آخط حيتًُ٘ ،يٛدٛز زيٌٝ ٜكرتٕ ب٘ ميٓع إدطا٤ ظاٖط ايًؿغ

 آٜات يف ايتٓعٜ٘ بكط١ٜٓ نتؿبجِٗ ظاٖطٖا، عٔ ايٓصٛص يصطف املٛد١ٗ بايكطا٥ٔ ايؿطم

 هلل ايصؿات ٜجبتٛا إٔ ايٛادب ٚنإ ايتعطٌٝ، يف ،ؾٛقعٛا ايتؿبٝ٘ يف ٜكعٛا ي٬٦ ايصؿات

 ب٬ ظاٖطٖا ع٢ً ٚا٭سازٜح اٯٜات ٚحيًُٛا ، تعطٌٝ ب٬ غبشاْ٘ ٜٚٓعٖٛٙ متجٌٝ، ب٬

 أٌٖ بعض شٖب ،ٚقس عِٓٗ اهلل ضضٞ ايصشاب١ عًٝ٘ نإ َا ٖٚصا .َؿاب١ٗ ٫ٚ نٝـ

ّٕ إىل  ايعًِ  .ٚا٫ستذاز ا٫غتس٫ٍ سٝح ،َٔ املطؾٛع سهِ يف ٜهٕٛ ايصشاب١ تؿػري أ

 ؾؿٞ ٜٛدس مل ؾإٕ ايكطإٓ، يف ايكطإٓ تؿػري ٜطًب إٔ ايتؿػري ططم أسػٔ إٕ قايٛا نُا

 أعًِ، ٚبايًػإ أزض٣، بايكطإٓ ؾإِْٗ ايصشاب١ أقٛاٍ إىل ٜطدع ٜٛدس مل ؾإٕ ايػ١ٓ،

َّا قا١ُ٥، إمجاعِٗ يف اؿذ١ ،إش ايتابعني أقٛاٍ ؾؿٞ ٜٛدس مل ؾإٕ أقّٛ، ٚبايؿِٗ  إٔ أ

 .سطاَا دعًٛٙ َا ؾصيو ايطأٟ مبذطز ايكطإٓ ٜ٪ٍٚ

: أمهية املىضىع

ّٕ أ١ُٖٝ ٖصا املٛضٛع تهُٔ يف ق١ُٝ ايتأٌٜٚ َٔ داْب ،ٚيف خطٛضت٘ َٔ داْب آخط     إ

 .َا إٕ خطز عٔ ضٛابط٘

َّا قُٝت٘ ؾرتدع يهٕٛ ايتأٌٜٚ أزا٠ يبٝإ ايكطإٓ ،ٚؾُٗ٘، ٚإقا١َ اؿٝا٠ عًٝ٘  بٝس إٔ .ؾأ

 إلزضاى َسي٫ٛت ايكطإٓ ايهطِٜ ٚإحيا٤ات٘ مل تهٔ يف ؾِٗ أيؿاظ٘ ايبٝإٖصٙ املعطؾ١ ٚ

ٚعباضات٘، ٚتؿػريٙ ٚتأًٜٚ٘ ؾشػب ، بكسض َا ناْت اغتعساز ايٓؿؼ بطصٝس َٔ املؿاعط 

ٚاملسضنات، ٚايتذاضب املؿاب١ٗ متاَا أٚ تهاز، ملا صاسب ْعٚي٘ ٚملا عاؾت٘ اؾُاع١ 

 ّٜٛ ناْت تتًكاٙ يف دٛ ٧ًَ ظٗاز ايٓؿؼ ٚدٗاز yاـري٠، مجاع١ املصطؿ٢ 

 .ايؿٗٛات ،ٚدٗاز ايٓاؽ ٚدٗاز ا٭عسا٤، ٚدٗاز ايبصٍ ٚايتطشٝات 

ٚقس ْعٍ -إٕ دٌٝ ايصشاب١ ايصٜٔ تطبٛا يف َسضغ١ ايٓب٠ٛ مل ٜهٓٛا ٜكط٩ٕٚ ايكطإٓ 

بػ١ٝ ايجكاؾ١ ٚا٫ط٬ع، ٚبػ١ٝ ايتصٚم ايب٬غٞ ٚا٫غتُتاع، ٫ٚ ٫غتهجاض -بًػاِْٗ

ايجكاؾ١ َٔ أدٌ ايجكاؾ١، بً٘ ناْٛا ٜتًكٕٛ ايكطإٓ ٜٚؿُْٗٛ٘ يٝتًكٛا أَط اهلل يف خاص١ 

أْؿػِٗ، ٚخاص١ اؿٝا٠ اييت حيْٝٛٗا، ٜتًكٕٛ ايكطإٓ يًعٌُ، ٚإٕ تعذب مما بًػٛٙ َٔ 
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قُِ غاَك١ ؾعذب قٛهلِ  إش ٜكٛيٕٛ إٕ ايكطإٓ مل ٜهٔ يٝؿتح نٓٛظٙ إ٫ّ ملٔ أقبٌ عًٝ٘ 

 .بطٚح املعطؾ١ املٓؿ١٦ يًعٌُ

َّا خطٛض٠ ايتأٌٜٚ ؾتتُجٌ ؾُٝا ؾٗست٘ ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ ابتسا٤ َٔ َكتٌ اـًٝؿ١  ٚأ

ايجايح، عجُإ بٔ عؿإ ضضٞ اهلل عٓ٘، سٝح امطف نٌ ؾطٜل بتأ٬ٜٚت ايٓصٛص 

ايكطآ١ْٝ، ٚبا٭ؾٗاّ ٚاملؿَٗٛات امطاؾا ؾسٜسا، ٚبسأ ٜبشح عُا ٜ٪ٜسٙ َٔ ايؿًػؿات 

ٚاملباسح اي٬ٖٛت١ٝ ،عجا َػطضا ٚدس ؾٝ٘ املٓسغٕٛ ضايتِٗ ؾعطٛا عًٝٗا بايٓٛادس، 

ٚأشنٛا ْريإ ايؿنت، ٚتبٓٛا ايتأٌٜٚ ايباطٌ، ٚمحًٛا أيؿاظ ايكطإٓ ع٢ً َا اعتكسٚٙ َٔ 

ٚبصيو ؾههٛا ضعاف ايٓؿٛؽ يف أصٍٛ اعتكازِٖ، ٚظعععٛا ايٝكني يف . َعاْٞ

قًٛبِٗ ،ٚأُٖٚٛا ايٓاؽ إٔ ايتأٌٜٚ ضطٚض٠ ًَش١،تؿطضٗا طبٝع١ ايٓص ايكطآْٞ يػُٛض٘ 

،نُا نإ يًتأٌٜٚ املٓشطف زٚض ؾّعاٍ، يف تٛغٝع زا٥ط٠ اـ٬ف مما جياْـ اؿل 

ٚتؿتٝت ا٭١َ، إىل ؾطم ٚأسعاب َتٓاسط٠، َتطاس١ٓ ،َتعصب١ يًُصٖب َتشُػ١ يٓصط٠ 

اٯضا٤،ٚقس ٚدسٚا يف ايتأ٬ٜٚت املػتهط١ٖ َبتػاِٖ، ٚظعُٛا إٔ ايٓصٛص َصطٚؾ١ عٔ 

َسي٫ٛتٗا ٚإٔ تأًٜٚٗا أضش٢ َتعٝٓا، ٚعاؾٛا بصيو سٝا٠ ايطٓو بإؾػازِٖ ايسٜٔ ٚايسْٝا 

 .ع٢ً ايػٛا٤

 :اإلشكالية

، َٚا ايؿطم اييت ؟ ٚأٜٔ تهُٔ خطٛضت٘؟، َٚا ضٛابط٘؟تط٣ ؾُا سكٝك١ ٖصا ايتأٌٜٚ

، َٚا َٛقـ غًـ ؟اؾتٗطت ب٘؟، ٌٖٚ هلصٙ ايؿطم َٔ أصٍٛ بٓت عًٝٗا َٓٗذٗا ايتأًٜٚٞ

، َٚا ممٝعات ايطز ايعًُٞ امل٪غؼ ايصٟ ٜٓٗض بايكٝاّ ؟ا٭١َ ٚخًؿٗا َٔ ٖصٙ ايتأ٬ٜٚت

 ؟بٗصٙ امل١ُٗ ايصعب١ ٜٚهبح مجاح املبطًني َٔ املتأٚي١ املٓشطؾني

ّٕ ٖصٙ ايطغاي١ يف غريٚضتٗا املتٛاص١ً نؿ١ًٝ باإلداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت  أسػب أ

 . ٚغريٖا

 

 

 

 

 

  



 مقدمة ـد

ْٚعطا يٛدا١ٖ ٖصا املٛضٛع َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ، ٚأُٖٝت٘ َٔ ْاس١ٝ َا ٜعٛز ب٘ َٔ ؾٛا٥س، 

َٔ اغتكصا٤ أقٛاٍ ايػًـ َٚٛاقؿِٗ يف قطاٜا ايعكٝس٠، ٚايؿِٗ ايكِٜٛ يًكطإٓ ايهطِٜ، 

                                                                                    :نإ تٛدٗٞ ٫ختٝاض ٖصا املٛضٛع املٛغّٛ بــ  
                                                  النص يف      القرآن                                            .

 بني        
 تأويل القدامى واحملدثني               

  -دراسة تحليلية-                            

  
 .أغأٍ املٛىل إٔ ٜٛؾكين ؾٝ٘، ٚجيعً٘ خايصا يٛدٗ٘ ايهطِٜ، إْ٘ أٌٖ شيو ٚايكازض عًٝ٘

 .ٚقس تٓاٚيت ؾٝ٘ َٔ ايكسا٢َ اثٓني َٚٔ احملسثني اثٓني

َّا ايكسا٢َ ؾتٓاٚيت ايتأٌٜٚ عٓس املعتعي١، ٚقسَت٘ ع٢ً اـٛاضز، ٚشيو ٭ٕ يًُعتعي١ زٚضا  أ

نُا . نبريا يف إسٝا٤ عكا٥س ايؿطم ايػابك١ عًٝٗا، ٚإٔ تأثريٖا دًٞ يف نٌ ايؿطم 

أْين قس اغتبعست ايتأٌٜٚ عٓس ايؿٝع١ َٔ زضاغيت ٖصٙ ٚشيو يعس٠ أغباب أضاٖا ٚد١ٗٝ   

 .ٚقس أٚضزتٗا يف ايؿصٌ اـاَؼ َٔ ايباب ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١

َّا تطنٝعٟ ع٢ً املسضغ١ اإلص٬س١ٝ املعاصط٠ ؾً٘ َربضات٘ أٜطا، َٚٔ بٝٓٗا  :أ

أْٗا َسضغ١ نبري٠ اغتطاعت إٔ تهتػح ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ املعاصط٠، ٚإٔ ػس -1

 .يٓؿػٗا َها١ْ نرب٣ يف قًٛب املؿهطٜٔ، ٚأٚغاط ايساضغني

 أْٗا اغتطاعت إٔ تطؿٞ ع٢ً تؿػريٖا صبػ١ ايتذسٜس، تٓعريا ٚتطبٝكا، ٚإٔ تكُٝ٘ -2

 .ع٢ً أغؼ ٚاضش١ املعامل ،بعس إٔ سسزت ي٘ أٖساؾ٘

أْٗا تأثطت مبسضغ١ املعتعي١ إىل سس بعٝس، سٝح أعطت ايعكٌ َػاس١ ؾاغع١ يف - 3

ٚقايت بتكسمي٘ ع٢ً ظاٖط . ايتؿػري، بٌ دعًت ايٓعط ايعكًٞ ٖٛ ٚغ١ًٝ اإلميإ ايصشٝح

ٚقًًت َٔ ؾإٔ ايتؿػري باملأثٛض، ٚضزت خرب اٯساز يف ايعكٝس٠، . ايؿطع عٓس ايتعاضض

 . ٚأْهطت ايػشط، ٚاـٛاضم



 مقدمة ـه

َّا َا خيص ايتٝاض ايعًُاْٞ، ؾًكس ٚقؿت ع٢ً عًُاْٝني نجط أٚيٞ َؿاضٜع ؾت٢ إ٫ّ أْين  أ

 .أخصصت أضنٕٛ بايسضاغ١ ٖٚصا ٜطدع يعس٠ أغباب قس أٚزعتٗا يف ؾصًٗا

 :بىاعث اختيار البحث

ّٕ بٛاعح اختٝاض ٖصا املٛضٛع تعٛز إىل أغباب شات١ٝ ٚأخط٣ َٛضٛع١ٝ  .إ

َّا َا تعًل باؾاْب ايصاتٞ ؾٝعٛز إىل إٔ اهلل غبشاْ٘ قس ساباْٞ عؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ  أ

أضٛا٤ )ٚأْا يف َطاسٌ ايتعًِٝ املتٛغط، ٚقس اطًعت ع٢ً نجري َٔ ايتؿاغري خاص١ 

يًؿٝذ قُس ا٭َني ايؿٓكٝطٞ ايصٟ ناْت ضغاييت يؿٗاز٠ املادػتري تسٚض سٛي٘  (ايبٝإ

ايتأٌٜٚ ايٓشٟٛ ٚايس٫يٞ يًٓص يف أضٛا٤ ايبٝإ يًؿٝذ قُس ا٭َني  )ؼت عٓٛإ 

ا٭غتاش -أطاٍ اهلل يف عُطٙ -ٚناْت بإؾطاف أغتاشٟ ايهبري   (ايؿٓكٝطٞ 

 .ايسنتٛض قُس عباؽ

ٚقس ؾذعين أغتاشٟ َٔ داْب  ٚسؿعٞ يهتاب اهلل ،ٚتعًكٞ بايتؿاغري َٔ داْب آخط  

ع٢ً َٛاص١ً ايبشح ٫غتٓهاٙ بعض َا غُض عين،٫ غُٝا َا تٓاٚيت٘ ايؿطم َٓص 

ايكسِٜ إىل ايٛقت املعاصط، ٚنٝـ نإ امطاؾِٗ عٔ ضٛابط ايتأٌٜٚ، ٚأصٍٛ 

 .ايتؿػري، َٚا تطتب ع٢ً شيو َٔ آثاض َسَط٠

َّا َا تعًل با٭غباب املٛضٛع١ٝ ؾتتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ  :أ

إٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت ٖصا املٛضٛع ناْت َتؿطق١ ،ٚمل ٜٛدس ؾُٝا أظعِ أْين -1

قُس أيعبسٙ : يصاسبٝ٘" املعتعي١ بني ايكسِٜ ٚاؿسٜح"قس اطًعت عًٝ٘ غ٣ٛ نتاب 

ٚطاضم عبس اؿًِٝ ايصٟ نإ ٜسٚض سٍٛ عًِ ايه٬ّ ،ٚأصٍٛ املعتعي١ ،ٚتطٛضٖا 

ايؿهطٟ ٚايػٝاغٞ ،ثِ تٓاٍٚ املسضغ١ اإلص٬س١ٝ املعاصط٠، يهٓٗا مل تأخص َٔ 

بني ايكسِٜ )ايهتاب غ٣ٛ غبع عؿط٠ صؿش١، ٖٚصا ٫ ٜتػل َع عٓٛإ ايهتاب 

 .سٝح إٔ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ايطس١ٜ مل تأخص سذُٗا يف ايتػط١ٝ (ٚاؿسٜح

إٔ أخطط َؿه١ً تعطض هلا اإلغ٬ّ يف تاضخي٘ ايطٌٜٛ إمنا ناْت يف ايتأٌٜٚ -2

ايؿاغس، ٚقس الط عٓ٘ ظٜؼ ٚض٬ٍ نبري، أز٣ إىل إعاز٠ تؿهٌٝ اعتكاز املػًِ يف 

، ٚي٫ٛ إٔ اهلل تهؿٌ عؿغ نتاب٘ ٭صبح ْػٝا (ايهتاب ٚايػ١ٓ)ا٭صًٝني ايطباْٝني 

َٓػٝا، ملا تعطض ي٘ َٔ مح٬ت نرب٣، ٚإٕ إقباٍ ايطًب١ ٚايباسجني ع٢ً تٓاٍٚ َٛضٛع 

ايتأٌٜٚ ٚكاططٙ، ٚتبٝإ ظٜػ٘ ٚض٬ي٘، ٚاغتذ٤٬ ؾبٗات٘ ٚأباطًٝ٘، يٝعس عل َعٗطا 

 .َٔ َعاٖط ٖصا اؿؿغ



 مقدمة ـو

ّٕ تعإٚ املٓاطك١ ٚايؿ٬غؿ١ ٚاملتهًُني، ٚايب٬غٝني ٚايًػٜٛني ،ع٢ً إعطا٤ اجملاظ -3 إ

َها١ْ نرب٣، باعتباضٙ ظاٖط٠ يػ١ٜٛ َٔ داْب، ٚباعتباضٙ أزا٠ قطن١ يًتأٌٜٚ َٔ 

عًُا أِْٗ أصبػٛا ع٢ً ايكطإٓ طابع ظ١ٝٓ . داْب آخط، يٝعس ايططب١ اييت قػُت ايعٗٛض

ا٭يؿاظ، ٚنإ هلا ا٭ثط ايبايؼ يف ظععع١ ايعكٝس٠ ايصاؾ١ٝ، َٚا إٕ دا٤ أصشاب ايكطا٠٤ 

نً٘ إىل -سػب ظعُِٗ -ست٢ ؼٍٛ ايٓص ايكطآْٞ  (ايتٝاض ايعًُاْٞ)املعاصط٠ 

 .فاظات عاي١ٝ ٚيػ١ ضَع١ٜ

ّٕ املتتبع يًتاضٜذ اإلغ٬َٞ جيس َا َٔ ؾطق١ خطدت ع٢ً داز٠ ايططٜل ايكِٜٛ ،َٓص -4 إ

اـٛاضز ،إىل اؾ١ُٝٗ ،إىل املعتعي١ ٚايؿٝع١ ٚاؿطنات ايباط١ٝٓ ،إىل ايتٝاض ايعًُاْٞ إ٫ّ 

ٚاؽصت َٔ ايتأٌٜٚ َتهأ هلا، يتجبٝت أصٛهلا املصٖب١ٝ ،ٚإضؿا٤ طابع ايؿطع١ٝ ع٢ً 

ْؿػٗا ، ٚقصط ايسٜٔ ع٢ً َا اغتٛست٘ َعك٫ٛتِٗ، ٚخٛاططِٖ ٚآضا٩ِٖ ٚؾٗٛاتِٗ اييت 

 .قسَٖٛا ع٢ً ايٓكٌ  بٌ ٚدعًٛٙ تابعا هلا

ّٕ ٖصا املٛضٛع جيعٌ زاضغ٘ ٜتعكب املؿطٚع ايعًُاْٞ يف قطا٠٤ ايٓص ايكطآْٞ، -5 إ

ٜٚكـ ع٢ً خًؿٝات٘، ٚتٗذُ٘ ع٢ً ايٛسٞ بػ١ٝ إبطاٍ َصسضٙ ايطباْٞ، ٚاغتصػاض أَطٙ 

مّما جيعٌ ايطز . ٚدعً٘ يف َطتب١ ايهتب ايبؿط١ٜ، ٚايػُا١ٜٚ املٓشطؾ١، غٛا٤ بػٛا٤

 .عًِٝٗ ٚايٛقٛف يف ٚدِٖٛٗ ضطٚض٠ ادتُاع١ٝ، ٚؾطٜط١ ؾطع١ٝ

يكس ظعُت املتأٚي١ قسميا ٚسسٜجا، أْٗا تػتٓس يف تأًٜٚٗا ع٢ً أغؼ ٚقٛاعس يف عًّٛ -6

ايكطإٓ ٚأصٍٛ ايتؿػري، ٚنإ ٫بس عًٝٓا َٔ ْكض ٖصٙ ا٫مطاؾات، ٚتبٝإ ؾػازٖا 

 .َٔ خ٬ٍ زضاغتٓا

قس ٜكٍٛ قا٥ٌ َٔ سكهِ اؿسٜح عٔ ايتٝاض ايعًُاْٞ املعاصط ٭ْ٘ ؾاعٌ يف ايػاس١ -7

َّا اؿسٜح عٔ إعاز٠ َصاٖب طٜٛت َٚطت ؾًٝؼ  ايّٝٛ،ٜٚٓؿح مسَٛ٘ يف دػس ا٭١َ، أ

، ؾًكس ؼسخ ايهٓ٘ َٓٗر ايكطإٓ يف إظٗاض عٛاضٖا ٚؼسٜس أضادٝؿ٘. ي٘ َٔ َػٛؽ اٯٕ

 بػ١ٝ ٚشيو ايعصٛض، عرب ايٝٗٛز١ٜ ايؿدص١ٝ خػاغ١ ٚبني ز،عٔ قّٛ يٛط، ٚصاحل، ٖٚٛ

 أصشابٗا مبٛت متٛت ٫ ا٭ؾهاض إٔ َع إتباعٗا، َٔ ٚايتشصٜط أسساثٗا، َٔ ا٫عتباض

  .باط٬ أّ سكا أناْت غٛا٤ زابطِٖ ٚاْكطاع

 :الدراسات السابقة

ّٔ ٖصٙ  يكس نإ يًباسجني املعاصطٜٔ غبل قُٛز يف َعاؾ١ قطاٜا ايتأٌٜٚ، يه

املعاؾ١ مل تهٔ ممتس٠ َٔ ايكسِٜ إىل املعاصط، عٝح تػتطٝع إٔ تكسّ يٓا تصٛضا 



 مقدمة ـز

بٜٓٝٛا َتها٬َ، تطصس ؾٝ٘ ْكاط ايتكاطع ٚايتؿابو ٚايتساخٌ، ٚتػتذًٞ َٔ خ٬ي٘ 

املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ يتطٛض ايتأٌٜٚ، بكسض َا ناْت َٓصب١ ع٢ً ؾطق١ بعٝٓٗا، ٚع٢ً ؾرت٠ 

 :بعٝٓٗا ٖٚٞ بصيو ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ

ؾطٜل تٓاٍٚ ايؿطم ايكسمي١ بايسضاغ١ ٚايٓكس ٚبني خطٛض٠ َا آيت إيٝ٘ يف تأًٜٚٗا ٚسصض -1

 :َٓٗا ْصنط َٓ٘

قُس أمحس . دٓا١ٜ ايتأٌٜٚ ايؿاغس ع٢ً ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ يصاسب٘ ز - أ

 .يٛح

عًٞ . ز:ؾهط اـٛاضز ٚايؿٝع١ يف َٝعإ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يصاسب٘ - ب

 .قُس ايص٬بٞ

 .ْاصط بٔ عبس ايهطِٜ ايعكٌ. ز: اؾ١ُٝٗ ٚاملعتعي١ يصاسب٘ - ت

ز عبس ايًطٝـ بٔ عبس ايكازض :تأثري املعتعي١ يف اـٛاضز ٚايؿٝع١ يصاسب٘ - خ

 .اؿؿعٞ

 .قُس بسٜع َٛغ٢. ز: تأٌٜٚ ايكطإٓ ايهطِٜ َٚصاٖب ايؿطم ؾٝ٘ يصاسب٘ - ز

ؾطٜل تٓاٍٚ أصشاب ايكطا٠٤ املعاصط٠ بايسضاغ١ ٚايٓكس، ٚبني خطٛض٠ َؿاضٜعِٗ ع٢ً -2

 :ا٭١َ ْصنط َٓ٘

 .ؾٛقٞ أبٛ خًٌٝ. يًُطسّٛ ز:  قطا٠٤ ع١ًُٝ يًكطا٤ات املعاصط٠ يصاسب٘ - أ

 .ْاصط بٔ ايهطِٜ ايعكٌ. ز: ا٫ػاٖات ايعك١ْٝ٬ اؿسٜج١ يصاسب٘ - ب

 .اؿػٔ ايعباقٞ. ز: ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايكطا٠٤ اؿساث١ٝ يصاسب٘ - ت

أمحس قُس .ا٫ػاٙ ايعًُاْٞ املعاصط يف عًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ يصاسب٘ ز - خ

 .ايؿاضٌ

. ز: ايتٝاض ايعًُاْٞ اؿسٜح َٚٛقؿ٘ َٔ تؿػري ايكطإٓ ايهطِٜ، يصاسبت٘ - ز

 .٢َٓ قُس بٗٞ ايسٜٔ ايؿاؾعٞ

ؾٗس بٔ عبس . ز: َٓٗر املسضغ١ ايعك١ًٝ اؿسٜج١ يف ايتؿػري يصاسب٘ - ح

 .ايطمحٔ بٔ غًُٝإ ايطَٚٞ

أمحس إزضٜؼ . ز: يصاسب٘ (تاضخي١ٝ ايٓص)ايعًُإْٝٛ ٚايكطإٓ ايهطِٜ  - ر

 .ايطعإ

 :ؾطٜل تٛد٘ إىل ايتأصٌٝ ٚاْتكاز ايؿطم ضُٓٝا ْصنط َٓ٘-3



 مقدمة ـح

 .ٜٛغـ ايكطضاٟٚ. ز: نٝـ ْتعاٌَ َع ايكطإٓ ايععِٝ يصاسب٘ - أ

قطب . ز:ايٓص ايكطآْٞ َٔ تٗاؾت ايكطا٠٤ إىل أؾل ايتسبط يصاسب٘  - ب

 .ايطٜػْٛٞ

ط٘ عبس . ز: ضٚح اؿساث١ املسخٌ إىل تأغٝؼ اؿساث١ اإلغ١َٝ٬ يصاسب٘ - ت

 .ايطمحٔ

 .خايس عبس ايطمحٔ ايعو. ز: أصٍٛ ايتؿػري ٚقٛاعسٙ  يصاسب٘ - خ

                                                                                             :                                                                                                     املنهج املتبع يف البحث

يكس تطمست يف عجٞ َٓٗذا أظعِ أْ٘ ٜؿٞ بآزاب ا٫غتس٫ٍ، ٜٚتٛخ٢ ؾطا٥ط ايبشح 

 :ايعًُٞ، ٜكّٛ ع٢ً ايعٓاصط اييت ٜؿًُٗا املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ ٖٚٞ

أؾست َٓ٘  يف تتبع املٛضٛعات شات ايص١ً بعٓٛإ ايبشح، ٚاغتدسَت٘ : ا٫غتكطا٤-1

يف ْكس ايتأ٬ٜٚت ايكسمي١، ٚايكطا٤ات املعاصط٠ يًٓص ايكطآْٞ، ٚضصست َٔ خ٬ي٘ 

 اـطاصني، ٚ تعكبت أصشابٗا مبا متهٓت َٔ مجع٘ َٔ تؾبٗات املبطًني ٚؽط صا

 .زيٌٝ قِٜٛ ٚسذ١ زاسط١

إْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ْعٕ اٯضا٤ ْٚعطٝٗا سكٗا إ٫ّ بايٓكس، ٫ٚ ميهٔ إٔ ْػس : ايٓكس-2

ايجػطات إ٫ّ َٔ خ٬ي٘، ٚيكس أَهٓٓا َٔ خ٬ي٘ تتبع تًو ايتأ٬ٜٚت، ٚايكطا٤ات قسميٗا 

ٚسسٜجٗا، ٚػ١ًٝ عٛاضٖا يف ض٤ٛ َا سؿسْاٙ َٔ أزي١ قا١ُ٥ ع٢ً ْصٛص عًُا٥ٓا 

مل أدط ؾٝ٘ فط٣ ايتذطٜح ٚايتٗاؾت - ٚنُا ٜكتطٝ٘ ايبشح-ايهباض، يهين 

يًتٓكٝص ٚايٌٓٝ َٔ ايػري، ٚإمنا ٖٛ ْكس ا٭ؾهاض با٭ؾهاض، ٫ٚ تكتٌ ا٭ؾهاض إ٫ّ 

 .ا٭ؾهاض

إْ٘ ٫ َٓاص َٔ تبٝإ احملاغٔ ٚاملػا٨ٚ، ٚػ١ًٝ ايؿطٚم بني املدتًؿات : املٛاظ١ْ-3

ٚاملتؿابٗات إ٫ّ باملٛاظ١ْ، يكس أؾست َٔ قاعس٠ املٛاظ١ْ يف ايتُٝٝع بني ٖسٟ ايػًـ 

ايصاحل َٚٔ تابعِٗ بإسػإ يف تأٌٜٚ ايٓص ايكطآْٞ، ٚبني َٓاٖر امل٪ٚي١، ٚنإ 

 .ا٫ستهاّ إيِٝٗ ٜجًر ايصسٚض باغتذ٤٬ تًو ايؿطٚم يٝصري ا٭َط ب٬ تطزز، ٫ٚ ايتؿات

إْ٘ ٫ ُٜعطف ايصشٝح َٔ ايػكِٝ ،٫ٚ اؿل َٔ ايباطٌ، ٫ٚ ُتطز ا٭َٛض إىل : ايتٛثٝل-4 

ْصابٗا إ٫ بايتٛثٝل، ٚهلصا اؽصت٘ غب٬ٝ ٫ َٓسٚس١ عٓ٘ بععٚ ايٓصٛص إىل َصازضٖا 

 .بسق١ َتٓا١ٖٝ، ٚتٛثٝل اٯٜات ٚؽطٜر ا٭سازٜح



 مقدمة ـط

ٌّ ايتعب ٜطدع  ٚيكس أتعبين ايتٛثٝل نجريا إش ٫ َصساق١ٝ ٫ٚ ق١ُٝ يًبشح إ٫ّ ب٘، ٚيع

أسٝاْا إىل َا نإ امل٪ٚيٕٛ خيؿْٛ٘ َٔ أصٍٛ َصٖب١ٝ أغكطٛا عًٝٗا تأٌٜٚ ايٓص 

ٚايٛقٛف املتأْٞ ع٢ً . ايكطآْٞ ٚمل ْػتطع َعطؾتٗا، إ٫ بٛاغط١ ا٫غتكطا٤ ٚايتشًٌٝ

 .  أقٛاٍ ايعًُا٤ املدتصني أثٓا٤ ايطزٚز

                                                                                                         :خطة البحث

 مخػ١ ؾصٍٛ ٚخامت١بابني يهٌ باب َُٓٗا  ايبشح ع٢ً غٛق٘ يف َكس١َ ٣ٚاغتٛ

                                       :ْعطض هلا ؾُٝا ًٜٞ .يًطغاي١

ٚؼسٜس َهإ اؾس٠ ؾٝ٘ ٚبٝإ ، ْٗطت باغتذ٤٬ بٛاعح ايبشح ٚايسضاغ١  ::املقدمة

.                                                                                                      َٚصازضٙ خطت٘ َٚٓٗذ٘

 :الباب األول

 :التأويل وأسسه يف االجتاه القديم                    

 ٜٚتأيـ ٖصا ايباب َٔ مخػ١ ؾصٍٛ

ؾكس اؾتػٌ ع٢ً  (ظاٖط٠ ايتأٌٜٚ يف ايؿهط اإلغ٬َٞ): أَا ايؿصٌ ا٭ٍٚ املٛغّٛ بعٓٛإ

ؼسٜس َؿّٗٛ ايتأٌٜٚ يػ١ ٚاصط٬سا، ٚطؿل حيصط فاٍ سطنت٘ اييت ٜتشطى ؾٝٗا 

يٝٓٗض  (ايتأٌٜٚ عٓس املعتعي١): ٚؾل َٓٗذ٘ ايػًِٝ، ٜٚأتٞ ايؿصٌ ايجاْٞ املٛغّٛ بعٓٛإ

.                                                                                                                   بايتعطٜـ بؿطق١ املعتعي١ ٚحيسز أصٛهلا

َّا ايؿصٌ ايجايح املٛغّٛ بعٓٛإ ؾٝأتٞ َتُُا . (اؾاْب ايتطبٝكٞ يف ايتأٌٜٚ ا٫عتعايٞ): أ

يًؿصٌ ايجاْٞ سٝح ٜططًع بايٛقٛف ع٢ً مناشز َٔ تأًٜٚٗا يف صؿات اهلل غبشاْ٘ ٜٚبني 

 .َٛقؿٗا َٔ ن٬ّ اهلل، ٚض٩ٜت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚحيسز نٝـ تٓعط إىل أؾعاٍ ايعباز

سٝح ٜططًع بؿشص  (ايتأٌٜٚ عٓس اـٛاضز  ):ٜٚأتٞ ايؿصٌ ايطابع املٛغّٛ بعٓٛإ

 .اغتكطا٤ ايتأٌٜٚ ٜٚتٓاٍٚ ْؿأ٠ اـٛاضز ٚأصٛهلِ املصٖب١ٝ اييت أقاَٛا عًٝٗا ٖصا ايتأٌٜٚ

َّا ايؿصٌ اـاَؼ املٛغّٛ بعٓٛإ ؾٝأتٞ  (اؾاْب ايتطبٝكٞ يف ايتأٌٜٚ اـاضدٞ  : ( أ

يٝعطؾٓا باؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ سٝح ٜأخص ع٢ً عاتك٘ إثبات َا سسخ َٔ تأثط ٚتأثري بني 

املعتعي١ ٚاـٛاضز َٔ داْب، ٚيٝشسز املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ ملػاض سطن١ ايتأٌٜٚ َٔ داْب 

 .ٚب٘ ٜٓتٗٞ ايباب ا٭ٍٚ يٝبسأ ايباب ايجاْٞ. آخط

 



 مقدمة ـي

 :الباب الثاني

 التأويل وأسسه يف االجتاه احلديث واملعاصر              

 :ٜتأيـ ٖصا ايباب َٔ مخػ١ ؾصٍٛ ْعريا يػابك٘ ْعطض هلا ؾُٝا ًٜٞ

ؾكس تٓاٍٚ  (ايتأٌٜٚ عٓس املسضغ١ اإلص٬س١ٝ اؿسٜج١  ): ايؿصٌ ا٭ٍٚ املٛغّٛ بعٓٛإ

ايعصط اؿسٜح يٝؿهٌ تٓاظطا َع غابك٘ مبا غريتهع عًٝ٘ َٔ زضاغ١ َتٛاؾذ١ 

َٚتساخ١ً َع غريٚض٠ َٓش٢ٓ ايتأٌٜٚ ٚقس اؾتػٌ ٖصا ايؿصٌ ع٢ً ايتعطٜـ باملسضغ١ 

:                   اإلص٬س١ٝ ٚبني أصٛهلا ٚأغػٗا يف ايتأٌٜٚ، يٝأتٞ ايؿصٌ ايجاْٞ املٛغّٛ بعٓٛإ

، ٜٚططًع بتبٝإ اؾاْب ايتطبٝكٞ َٔ خ٬ٍ .(اؾاْب ايتطبٝكٞ يف ايتأٌٜٚ اإلص٬سٞ  )

 .مناشز َػتكا٠ َٔ املسْٚات ايتؿػري١ٜ ٭صشابٗا

َّا ايؿصٌ ايجايح املٛغّٛ بعٓٛإ ؾكس ْٗض بايتعطٜـ  (ايتأٌٜٚ عٓس ايتٝاض ايعًُاْٞ ): أ

باؾصٚض ايؿًػؿ١ٝ يًعًُا١ْٝ يف ايعامل ايػطبٞ ٚٚقـ ع٢ً زٚض ايطؾس١ٜ ٚايؿ٬غؿ١ ايػطبٝني 

 .يف ايتُٗٝس يعٗٛضٖا، ٚتٓاٍٚ َؿَٗٛٗا يف املٓعٛضٜٔ ايػطبٞ ٚايعطبٞ

أضنٕٛ منٛشز ايتٝاض ايعًُاْٞ يف ايكطا٠٤ ايتاضخي١ٝ  ):يٝأتٞ ايؿصٌ ايطابع املٛغّٛ بعٓٛإ

، سٝح ٜططًع بايتعطٜـ بايكطا٠٤ املعاصط٠ يًٓص ايكطآْٞ َػتٗسؾا (يًٓص ايكطآْٞ 

دصٚضٖا ايتٓعري١ٜ ٚخًؿٝاتٗا ايؿهط١ٜ، ٚعٛايكٗا ايػطب١ٝ يٝدًص إىل ايتؿصٌٝ يف ايكطا٠٤ 

ايتاضخي١ٝ يًٓص ايكطآْٞ ٜٚٓربٟ يريز ع٢ً ؾبٗات املبطًني ايساع١ٝ إىل أضخ١ٓ ايٓص 

 .ايكطآْٞ ٚأْػٓت٘ ٚعكًٓت٘

َّا ايؿصٌ اـاَؼ َٔ ايباب ايجاْٞ املٛغّٛ بعٓٛإ اؾاْب ايتطبٝكٞ َٔ ؾهط  ): أ

ايكطإٓ َٔ )ؾتٓاٍٚ ايكطا٠٤ ا٭ضن١ْٝٛ يػٛض٠ ايؿاؼ١ نُا دا٤ت يف نتاب٘  (أضنٕٛ

  (ايتؿػري املٛضٚخ إىل ؼًٌٝ اـطاب ايسٜين 

                    . َا تٛصٌ إيٝ٘ ايبشحْتا٥ر  ٚقس أٚزعتٗا :اخلامتة

:                                                                                          املصادر واملراجع  

يكس اغتعإ ايبشح ظ١ًُ َٔ املصازض ٚاملطادع، اييت ناْت ي٘ عل عْٛا ٚغٓسا، إٕ َٔ 

د١ٗ ا٫قتباؽ املباؾط، أٚ َٔ د١ٗ بٓا٤ ا٭ؾهاض ايع١ًُٝ ،ٚقس تؿاٚتت زضد١ ا٫غتؿاز٠ 

َٓٗا بتؿاٚت قطب ايتدصصات ٚبعسٖا َٔ داْب، َٚهاْتٗا ايع١ًُٝ ٚدساض٠ أ١ًٖٝ 



 مقدمة ـك

أصشابٗا َٔ داْب آخط، ٚقس أٚزعتٗا يف قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع  سػب ايرتتٝب 

 :                                                                                                              ٚأخص َٔ بٝٓٗا. ا٭ظسٟ ٭صشابٗا

 .ؾٛقٞ أبٞ خًٌٝ. يًُطسّٛ ز:  قطا٠٤ ع١ًُٝ يًكطا٤ات املعاصط٠ يصاسب٘-1

 .ؾٗس ايطَٚٞ. ز: َٓٗر املسضغ١ ايعك١ًٝ اؿسٜج١ يف ايتؿػري يصاسب٘-2

 .ط٘ عبس ايطمحٔ. ز: ضٚح اؿساث١  يصاسب٘-3

  يصاسب٘ ا٭غتاش قُس أضنٕٛايؿهط اإلغ٬َٞ قطا٠٤ ع١ًُٝ-4       

       5-  يصاسب٘ ا٭غتاش      ايكطإٓ َٔ ايتؿػري املٛضٚخ إىل ؼًٌٝ اـطاب ايسٜين 

 قُس أضنٕٛ

 . ا٭ؾعطٟ يصاسب٘ أبٞ اؿػَٔكا٫ت اإلغ٬َٝني ٚاخت٬ف املصًني-6      

ايعكؿطٟ    يهؿاف عٔ سكا٥ل ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚا-7     

     8-                                                                                                   ابٔ ت١ُٝٝيصاسب٘ايبٝإ يتؿػري آٟ ايكطإٓ  

ٚقبٌ إٔ أضع قًُٞ أمحس اهلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات ،ٚأؾهطٙ ع٢ً َا أغبؼ عًٝٓا 

.                                                                                                  َٔ آ٥٫٘ املتٛايٝات 

    احلاج حممد عباس:     ثِ ؾهطٟ ٚتكسٜطٟ َٛص٫ٕٛ ثا١ْٝ إىل ؾط١ًٝ ا٭غتاش ايسنتٛض

ملا أغساٙ َٔ ْصا٥ح ق١ُٝ، ٚتٛدٝٗات عاططات باْٝات ،نُا أتكسّ بؿهطٟ ٚتكسٜطٟ 

.  َٔ دٗس دٗٝس يف قطا٠٤ ايطغاي١ ٚتكٛميٗاٙإىل ا٭غاتص٠ املٓاقؿني ا٭ؾاضٌ، ملا غٝبصيٕٛ

٫ٚ ٜػعين يف ا٭خري إ٫ّ إٔ أقٍٛ باضتٝاح إٕ مل تهٔ ٖصٙ ايسضاغ١ قس بًػت املػت٣ٛ 

أظعِ إٔ ؾٝ٘ خس١َ يهتاب اهلل -املٓٛط بٗا ،ؾعصضٟ أْٞ مل آٍ دٗسا يف إٔ أقسّ عجا 

ٚشاى دٗس املكٌ ٚطاق١ املعرتف بايعذع ،ٚإٕ أصابت َبتػاٖا ؾصيو َٔ اهلل - ايععٜع

  . ٚسسٙ  غبشاْ٘ 
               .                                               وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني األخيار

 جنادي                                       .                                                                                                   بوعمامة
 عني الذهب                                                                                                

 م2013 أوت 14:  هــ املوافق لــ1434    شوال 07
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التأّٓل لػة 

أيؿٝٓاٖا تدٚز ع٢ً ضت١ " تأٌٜٚ"  إْ٘ ٚبعد تطٛاؾٓا َع املعادِ ايًػ١ٜٛ ايعتٝك١، ٚزؾدْا ملاد٠ 

ٍٕ ميهٓٓا  :  ناٯتٞتكدميٗاَعا

 :ابتداء األمس ّاىتَاؤِ -1

ٍِٚ":         قاٍ ابٔ ؾازع     . ابتدا٤ ا٭َس ٚاْتٗا٩ٙ.  اهلُص٠ ٚايٛاٚ ٚاي٬ّ أؾ٬ٕ"أ

            ٍِٚ :  ٖٛ َبتدأ ايػ٤ٞ، َ٪ْج٘ ا٭ٚىل َجٌ :ا٭                                                                                                             أؾعٌ ٚ ُؾع٢ً  

ٚ- . أخسٜات : أَٚيٝات نأخس٣: ا٭ٚىل مجع                     

٫ٓٚت َٚٓ٘ ْاق١ أٚي١ إ َٚي١ ٚمجعٗا أ ا تكٓدَت اإلبٌذ       ٚقد قايت ايعسب يًُ٪ْج١ أ
1

 .

 : اخلثْز -2

.  ٫ٚ غتجس إ٫ّ آخس أَسٙ، تكٍٛ ايعسب آٍ ايًػت إذا خجس :    قاٍ ابٔ ؾازع

. آٍ ايًػت ٜ٪ٍٚ أ٫ٚ إذا خجس ٚنريو ايٓبات :     قاٍ ارتًٌٝ

آٍ ايكطسإ إذا خجس :    قاٍ أبٛ سامت
2

 .

:   اإلصالح-3

ٜكاٍ أيت ايػ٤ٞ أ٩ٚي٘ إذا مجعت٘ ٚأؾًشت٘، :          دا٤ يف ايًطإ عٔ أبٞ َٓؿٛز أْ٘ قاٍ

. َع َعاْٞ أيؿاظ أغهًت بًؿغ ٚاسد ٫ إغهاٍ ؾٜٝ٘رٚيريو نإ ايتأٌٜٚ 

.  مجع٘: أٍٚ اهلل عًٝو أَسى أٟ:  ٚتكٍٛ ايعسب

مجع قايتو  :أٍٚ اهلل عًٝو قايتو أٟ: (ٚيف ايدعا٤ يًُكٌ )  
3

 .

   ٚمسٞ اإلٜاٍ باإلٜاٍ ٭ْ٘ عباز٠ عٔ ٚعا٤ ظتُع ؾٝ٘ ايػساب عد٠ أٜاّ ست٢ ظتٛد
4

 .

 .آٍ ايػ٤ٞ ٜ٪ٍٚ إذا زدع:  قاٍ ابٔ ؾازع: السجْع ّالعْدة-4

ٍٚٓ اذتهِ إىل أًٖ٘ أٟ:   قاٍ ٜعكٛب  أزدع٘ ٚزٓدٙ: أ
5
. 

 

                                                 
1
٠ٕػش ِؿعُ ِما١٠ظ اٌٍغح أتٛ اٌؽغ١ٓ أؼّذ تٓ فاسط تٓ صوش٠ا ذؽم١ك ؾثذ اٌغالَ ٘اسْٚ داس اٌع١ً ت١شٚخ ٌثٕاْ ب ط، -  

. 158 ص1ب خ ض
2
 .158 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض-  
3

٠ٕػش ٌغاْ اٌؿشب اتٓ ِٕػٛس ذؽم١ك أ١ِٓ ِؽّذ ؾثذ اٌٛ٘اب ِٚؽّذ اٌظادق اٌؿث١ذٞ داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؿشتٟ ت١شٚخ - 

  .264 ص1 ب خ ض3ط   ٌثٕاْ 
4
 .158 ص٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض-  
5

 170 ص٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
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: قاٍ ا٭عػ٢

يٝظ قكا٥ٞ باهل٣ٛ ادتا٥سأ٩ٍٚ اذتهِ ع٢ً ٚدٗ٘ 
1
. 

. أُزدٙ أزدع٘ ٚ:     أٟ 

ٚمسٝت ايطٝاض١ باإلٜاي١ . زدع إىل تًو اذتاٍ: آٍ دطِ ايسدٌ إذا ضتـ أٟ :  قاٍ أبٛ سامت

. ٭ْٗا َسدع ايسع١ٝ إىل زاعٝٗا

. آٍ ايسدٌ زعٝت٘ ٜ٪ٚهلا إذا أسطٔ ضٝاضتٗا:  قاٍ ا٭ؾُعٞ

.  ضطٓا ٚضاضٓا غريْا: َأِيٓا ٚ إٌٜ عًٝٓا أٟ: قايت ايعسب

إىل طبع٘، ٚآٍ ايسدٌ أٌٖ بٝت٘ ٭ْ٘ إيٝ٘ َآهلِ ٚإيِٝٗ : ٜكاٍ زددت٘ إىل آًٜت٘ أٟ : قاٍ ا٭ؾُعٞ

َآي٘
2
. 

" املؿسدات" يف  (502ت ): قاٍ ايساغب 

.  َٔ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايسدٛع إىل ا٭ؾٌ، َٚٓ٘ امل٥ٌٛ ٖٚٛ املٛقع ايرٟ ٜسدع إيٝ٘: التأّٓل     

ٍٚٓ يٓا ٚ أٌٜ عًٝٓا: ا٭ٍٚ ٖٛ ايطٝاض١ ٭ْٗا تساعٞ َآهلا ٜٚكاٍ: ٚقاٍ               أ
3
. 

 ؾاز إيٝ٘ ٚزدع: ايتأٌٜٚ تؿعٌٝ َٔ آٍ إىل نرا أٟ: قاٍ اإلَاّ ادتٜٛين يف غسح ايٛزقات
4
. 

٫ِّٚ َٚآ٫ أٟ: قاٍ ابٔ َٓعٛز يف ايًطإ ٍِٚ ايسدٛع، آٍ ايػ٤ٞ ٜ٪ٍٚ أ .  زدع: ا٭

ٍَٚ إيٝ٘ ايػ٤ٞ زدع٘  : ٚأيت عٔ ايػ٤ٞ ازتددت، ٚطبدت ايٓبٝر ست٢ آٍ إىل ايجًح أٟ،  ٚأ

. زدع

 ٚمِسٞ اإلٌَٜ  بريو ملآي٘ إىل ادتبٌ يٝتشَؿٔ ؾٝ٘
5
. 

ايتأٌٜٚ َػتل َٔ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايسدٛع: قاٍ ستُد عًٞ ايتٗاْٟٛ
6
. 

. ايتأٌٜٚ َػتل َٔ ا٭ٍٚ ٖٚٛ يف ايًػ١ ايرتدٝع: مجٌٝ ؾًٝبا. قاٍ د

َٚي٘ إيٝ٘ أٟ:  ْكٍٛ  زَدع٘:أ
7
. 

 

 

                                                 
1

. 106ِؽّذ ِؽّذ ؼغ١ٓ ص . د٠ٛاْ األؾشٝ ششغ ٚذؿ١ٍك د- 
2

 .162 ص1 ٠ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض-
3

-
 

ذؽم١ك ِؽّذ خ١ًٍ ؾثأٟ ، أتٛ اٌماعُ اٌؽغ١ٓ تٓ ِؽّذ اٌّؿشٚف تاٌشاغة األطفٙأٟ،٠ٕػش اٌّفشداخ فٟ غش٠ة اٌمشآْ 

  .40 ص2010 6داس اٌّؿشفح ت١شٚخ ٌثٕاْ ط
4
. 205 ب خ ص٠1ٕػش  ششغ اٌٛسلاخ ٌإلِاَ اٌع٠ٕٟٛ ذؽم١ك عاسج شاسفٟ اٌٙاظشٞ داس اٌثشائش اإلعال١ِح اٌى٠ٛد ط-  

5
. 264 ص٠1ٕػش اتٓ ِٕػٛس ٌغاْ اٌؿشب ض-  

6
 ذؽم١ك ؾٍٟ دؼشٚض ِىرثح ٔاششْٚ ت١شٚخ ، ِؽّذ ؾٍٟ اٌرٙأٛٞ،٠ٕػش ِٛعٛؾح وشاف اططالؼاخ اٌفْٕٛ ٚاٌؿٍَٛ-  

.  261 ص1 ض1996 1ٌثٕاْ ط
7

 داساٌىراب اٌٍثٕأٟ ِىرثح اٌّذسعح ، ظ١ًّ ط١ٍثا،٠ٕػش اٌّؿعُ اٌفٍغفٟ تاألٌفاظ اٌؿشت١ح ٚاٌفشٔغ١ح ٚاالٔع١ٍض٠ح ٚاٌالذ١ٕ١ح- 

 .234 ص1 ض1982 1ت١شٚخ ٌثٕاْ ط
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: العاقبة- 5

           :َٚٔ باب تأٌٜٚ ايه٬ّ عاقبت٘ ٚ َا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘، َطتػٗدا بكٍٛ اهلل تعاىل:       قاٍ ابٔ ؾازع

  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ 

   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چ

1چڌ   
عاقبت٘ َٚا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ٚقت ايبعح ٚايٓػٛز، نُا عكد ن٬َ٘ ببٝت غعسٟ أٞ  

: يٮعػ٢ ٜكٍٛ ؾٝ٘

. تأٍٚ زبعٞ ايطكاب ؾأؾشباع٢ً أْٗا ناْت تأٍٚ سبٗا 

ٜسٜد عاقبت٘ َٚا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘
2
. 

ِٚا ٠ؿٍُ  ) :ايتأٌٜٚ زد ايػ٤ٞ إىل ايػا١ٜ املساد٠ ضٛا٤ نإ عًُا نكٛي٘ تعاىل: قاٍ ايساغب

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  :أٚ ؾع٬ نكٛي٘ تعاىل (...ذأ٠ٍٚٗ

  ﮶  ﮳  ﮴  ﮵  ﮲  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓۀڻ

3چ                     ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀   ﯁  ﮸﮷
أٟ بٝاْ٘ ايرٟ  

ايرٟ ٖٛ غاٜت٘ املكؿٛد٠
4
. 

:  التفسري-6

       ٜس٣ ايساغب إٔ ٖٓايو َا ٖٛ أخـ َٔ ايتأٌٜٚ ٖٚٛ تعبري ايس٩ٜا ٚتؿطريٖا ٚذيو با٫ْتكاٍ 

َٔ ظاٖسٖا إىل باطٓٗا
5
. 

ٍَٚ ايه٬ّ ٚتأٚي٘ أٟ دٓبسٙ ٚقٓدزٙ ٚؾٓطسٙ:  قاٍ ابٔ َٓعٛز .  أ

  وئ   وئ              ائ  ائ  ەئەئې  ې      ې  ې  ى  ى  چ   ٚقد دّيٌ ع٢ً ن٬َ٘ بكٛي٘ تعاىل

6چۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ        ېئ  ېئ  ىئ   

                                                 
1

 53  ا٠٢حاألؾشافعٛسج   : -
2
اٌث١د ١ٌّّْٛ تٓ ل١ظ اٌّؿشٚف تاألؾشٝ ِٓ لظ١ذج واْ ٠ٙعٛ ف١ٙا ؾّش تٓ إٌّزس اتٓ ؾثذاْ ٠ٚؿاذة ف١ٙا تٕٟ عؿذ -  

 تٓ ل١ظ 

لاي أتٛ ؾث١ذج ٠ؿٕٟ ذفغ١ش ؼثٙا ِٚشظؿٗ أٞ أٔٗ واْ –اٌغماب ٌٚذ إٌالح عاؾح ٠ٌٛذ - اٌشتؿٟ ٌٚذ إٌالح فٟ أٚي اإلٔراض - 

طغ١شا فٟ لٍثٗ فٍُ ٠ضي ٠ٕثد ؼرٝ طاس لذ٠ّا واٌغمة اٌظغ١ش اٌزٞ ٌُ ٠ضي ٠شة ؼرٝ طاس وث١شا ِصً أِٗ ٚطاس ٌٗ اتٓ 

، ٚ 176-175 ص ٠1ٕػش اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض.ٔمٛي أطؽة اٌشظً إرا تٍغ اتٕٗ فظاس ِصٍٗ ٚطاس ٌٗ واٌظاؼة. ٠ظؽثٗ

. 162 ص٠1ٕػش ِؿعُ ِما١٠ظ اٌٍغح اتٓ فاسط ض
3

 07   ا٠٢حآي ؾّشاْعٛسج   : -
4
. 40ص،اٌشاغة األطفٙأٟ ،٠ٕػش اٌّفشداخ -  

5
. ٠40ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ص-  
6

 39   ا٠٢حٚٔظٞعٛسج   : -
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ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً إٔ عًِ ايتأٌٜٚ  ):  أٟ مل ٜهٔ َعِٗ عًِ تأًٜٚ٘ ٚتؿطريٙ، ٜٚطتطسد قا٬٥ 

ٜٓبػٞ إٔ ٜٓعس ؾٝ٘، ٚاملساد بايتأٌٜٚ ْكٌ ظاٖس ايًؿغ عٔ َٛقع٘ ا٭ؾًٞ إىل َا عتتاز إىل 

  نإ ايٓيب ":ديٌٝ ي٫ٛٙ َا تسى ظاٖس ايًؿغ، َٚٔ ٖٓا سدٜح عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا

yٕٜهجس إٔ ٜكٍٛ يف زنٛع٘ ٚضذٛدٙ ضبشاْو ايًِٗ ٚعُدى ٜتأٍٚ ايكسآ"
1
تع٢ٓ أْ٘  .

2چڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   چ َأخٛذ َٔ ضٛز٠ ايٓؿس

. ايتأٌٜٚ ٚايتؿطري ٚاسد: قاٍ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عتٞ  

ٍُٚ ٚايتأٌٜٚ تؿطري ايه٬ّ ايرٟ ختتًـ َعاْٝ٘ ٫ٚ ٜؿٓح إ٫ ببٝإ غري يؿع٘:   قاٍ ايًٝح ايتأ
3
. 

ايتأٌٜٚ أخـ َٔ ايتؿطري: قاٍ ستُد عًٞ ايتٗاْٟٛ
4
. 

ايتؿطري ٚايتأٌٜٚ ٚاسد ٖٚٛ نػـ املساد عٔ املػهٌ، أَا اإلٜكاح : قاٍ أبٛ ايبكا٤ ايهؿٟٛ

ؾٗٛ زؾع اإلغهاٍ
5
. 

ََا مجٌٝ ؾًٝبا ؾري٣ إٔ ايتأٌٜٚ عٓد عًُا٤   غتتـ بتؿطري ايهتب املكدض١ تؿطريا تاي٬ٖٛ  أ

زَصٜا أٚ زتاشٜا يًهػـ عٔ َعاْٝٗا ارتؿ١ٝ
6
. 

  (الداللة ّاملفَْو) لفظ التأّٓل يف الكسآٌ اللسٓه

ٖٚٛ َا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ، يف ايكسإٓ ايهسِٜ ضبع عػس٠ َس٠ مبع٢ٓ ٚاسد " ايتأٌٜٚ"يكد ٚزد  يؿغ 

ٚإٕ نإ ذيو َٛاؾكا يًُع٢ٓ ايرٟ ٜعٗس َٔ ايًؿغ، بٌ ٫ ٜعسف يف ايكسإٓ يؿغ  ]ايه٬ّ 

[ ايتأٌٜٚ شتايؿا ملا ٜدٍ عًٝ٘ ايًؿغ خ٬ف اؾط٬ح املتأخسٜٔ
7

ٕ ذيو ددٜس بٓا إٔ ابٞت  ٍٚ

 ْٚطرب ، ْٚكـ عٓد د٫ي١ نٌ ْـ بعٝٓ٘،ضتدد َٛاطٔ ٚزٚد ٖرٙ ايًؿع١ سطب تستٝب ايطٛز

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ إْ٘ ٜتٛشع يف ضٛز ايكسإٓ ٚ ،غٛزٙ

.  يف ضٛز٠ آٍ عُسإ ٚزدت َستني -1

  يف ضٛز٠ ايٓطــا٤ ٚزدت َس٠ ٚاسد٠  -2

 . يف ضٛز٠ ا٭عساف ٚزدت َستني -3

 . يف ضٛز٠ ْٜٛظ ٚزدت َس٠ ٚاسد٠ -4

                                                 
1
. 264 ص1اتٓ ِٕػٛس ض،٠ٕػش ٌغاْ اٌؿشب -  
2

 03  ا٠٢حعٛسج إٌظش: -  
3
. 265 ص٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض-  

4
. 261 ص1 اٌرٙأٛٞ ض،٠ٕػش ِٛعٛؾح وشاف اططالؼاخ اٌفْٕٛ ٚاٌؿٍَٛ-  
5

ؾذٔاْ . ذؽم١ك د، أتٛ اٌثماء أ٠ٛب تٓ ِٛعٝ اٌؽغ١ٕٟ اٌىفٛٞ،٠ٕػش اٌى١ٍاخ ِؿعُ فٟ اٌّظطٍؽاخ ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛح- 

  .260 ص1 ض1998 2دس٠ٚش ِٚؽّذ اٌّظشٞ ِؤعغح اٌشعاٌح ٔاششْٚ ت١شٚخ ٌثٕاْ ط
6
. 234 ص1ظ١ًّ ط١ٍثا ض. د،٠ٕػش اٌّؿعُ اٌفٍغفٟ -  
7

 .218 ص2 اتٓ ذ١ّ١ح ض،اٌث١اْ ٌرفغ١ش آٞ اٌمشآْ : - 
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 . يف ضٛز٠ ٜٛضـ ٚزدت مثاْٞ َسات -5

 . يف ضٛز٠ اإلضسا٤ ٚزدت َس٠ ٚاسد٠ -6

 . يف ضٛز٠ ايهٗـ ٚزدت َستني -7

: حــاالت ّزّدٍــا يف الكسآٌ    

 َٚا ٜتؿٌ بٗا َٔ َٛزؾُٝات ،        ٚاٯٕ ضتدد نٝؿ١ٝ ٚزٚدٖا َٔ سٝح د٫يتٗا ايٓش١ٜٛ

 .َكٝد٠ 

يف ؾٛز٠ َؿدز َٓؿٛب ع٢ً ايتُٝٝص َستني، َس٠ يف ضٛز٠ ايٓطا٤ ٚأخس٣ " تأ٬ّٜٚ" ٚزدت- 1

. يف ضٛز٠ اإلضـسا٤

"  تـأًٜٚـ٘" ٖٚٛ قُري ايػا٥ب املتؿٌ ،يف ؾٛز٠ َكاف إىل َٛزؾِٝ َكٝد" تـأًٜٚـ٘"ٚزدت - 2

 يف ضٛز٠ ٜٔ َٚست، ٚث٬خ َسات يف ضٛز٠ ٜٛضـ، يف ضٛز٠ آٍ عُسإٜٔمثاْٞ َسات، َست

.  َٚس٠ يف ضٛز٠ ْٜٛظ،ا٭عساف

. ٚزدت يف ؾٛز٠ َكاف إىل اضِ ظاٖس مخظ َسات- 3

. ٚذيو يف ضٛز٠ ٜٛضـ  / تأٌٜٚ ايس٩ٜا  /تأٌٜٚ ا٭س٬ّ  /تأٌٜٚ ا٭سادٜح   

.  ادتس ٚايسؾعتٕٞ اإلقاؾ١ يف ساٍّأَا يف ضٛز٠ ايهٗـ ؾكد ٚزدت زتسد٠ - 4

دالالتَا يف السْز الكسآىٔة
1

: 

: ْـ ضٛز٠ آٍ عُسإ -1

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ   چ :لاي اهلل ذؿاٌٝ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   

چ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀   ﯁                    
2

 .

يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ دا٤ مبع٢ٓ إزداع املتػاب٘ إىل َع٢ٓ عتتًُ٘ " ايتأٌٜٚ"     إٕ يؿغ 

ؾأٌٖ ايصٜؼ ٜسدعْٛ٘ إىل املع٢ٓ املتؿل َع ،ظاٖسٙ، ٖٚٓا غتتًـ أٌٖ اذتل عٔ أٌٖ ايصٜؼ 

أٖٛا٥ِٗ ٚتكايٝدِٖ، َٜٚدعٕٛ أْ٘ أؾٌ اذتكٝك١، أَا أٌٖ اذتل ؾريدعْٛ٘ إىل املع٢ٓ املتؿل َع 

 بايسدٛع إيٝ٘ سني ا٫غتباٙدٜسجلا ٭ْٗا متجٌ ا٭ؾٌ ،اٯٜات احملهُات َٔ ايهتاب
3
. 

 مما ٜرتتب إٔ ايٛاٚ "  إ٫َ اهلل" :قس٨ بايٛقـ عٓد قٛي٘ تعاىل- :يهٔ ٖرا ايٓـ قس٨ قسا٤تني

 ي٬ضت٦ٓاف، ٚإٔ املتػاب٘ ٫ ٜعًِ تأًٜٚ٘ إ٫ اهلل، ٜٚس٣ ابٔ ت١ُٝٝ إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املتػاب٘

                                                 
1

 .20 ص 1997 1ألسدْ ؾّاْ داس إٌفائظ طا ،طالغ ؾثذ اٌفراغ اٌخاٌذٞ.  د،٠ٕػش اٌرفغ١ش ٚاٌرأ٠ًٚ فٟ اٌمشآْ :-  
2

. 07: عٛسج آي ؾّشاْ ا٠٢ح-  :
3
.  160ِؽّذ اٌضفضاف ص . د، ٠ٕػش اٌرؿش٠ف تاٌمشآْ ٚاٌؽذ٠س  :-  
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َتػاب٘ يف ْؿط٘ ٖٚٛ َا اضتأثس اهلل بعًُ٘ نكٝاّ ايطاع١، َٚا أعدٙ اهلل يًُتكني يف ادت١ٓ َٚا 

تٛعد ب٘ ايهؿس٠ ٚغريٙ َٔ ارتربٜات اييت اضتأثس اهلل بعًُٗا
1
 بٝد إٔ ٖٓايو زأٜا آخس َؿادٙ إٔ .

 إذاملتػاب٘ نً٘ قد اضتأثس اهلل بعًُ٘، ٖٚرا َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ قدا١َ يف نتاب٘ زٚق١ ايٓاظس،

ٚإٔ ايٛقـ ايؿشٝح ،ٚ٭ٕ يف اٯ١ٜ قسا٥ٔ تدٍ ع٢ً إٔ اهلل ضبشاْ٘ َتؿسد بعًِ املتػاب٘ ]: ٜكٍٛ

يؿعا َٚعٓا، أَا ايًؿغ ؾٮْ٘ يٛ أزاد عطـ        2چ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸ چ:عٓد قٛي٘ تعاىل

[ٜٚكٛيٕٛ آَٓا ب٘ بايٛاٚ أَا املع٢ٓ ؾٮْ٘ ذّ َبتػٞ ايتأٌٜٚ: ايساضدني يكاٍ
3

 ٚقد ٫ ٜصٍٚ ٖرا 

مبعسؾ١ سد املتػاب٘ ٚاحملهِ ع٢ً ايطٛا٤، ؾُا املتػاب٘ ٜا تس٣؟  إ٫ اإلغهاٍ 

أَس ْطيب: ْ٘إْ٘ آٜات بعٝٓٗا تػابٗت ع٢ً ايٓاع ٚقٌٝ إ: قٌٝ
4
   . 

احملهِ َا عًِ ايعًُا٤ تأًٜٚ٘، ٚاملتػاب٘ َا مل ٜهٔ يًعًُا٤ إىل : ٚقاٍ دابس بٔ عبد اهلل

َعسؾت٘ ضبٌٝ نكٝاّ ايطاع١
5

املتػاب٘ َا تهسزت : املتػاب٘ َا تػابٗت َعاْٝ٘، ٚقٌٝ:  ٚقٌٝ،

.  املتػاب٘ َا استاز إىل بٝإ َٚا استٌُ ٚدٖٛا: أيؿاظ٘، ٚقٌٝ

َا ٜديٌ بك٠ٛ ع٢ً  إٕ. ٖٛ آٜات ايؿؿات ٚأسادٜجٗا: املتػاب٘ ٖٛ ايكؿـ ٚا٭َجاٍ، ٚقٌٝ: ٚقٌٝ

بإٔ املتػاب٘ َا ٫ ٜعًِ تأًٜٚ٘ إ٫ اهلل َع ٚدٛب ايٛقـ ايتاّ ع٢ً يؿغ : اضتبعاد ايسأٟ ايكا٥ٌ

 ٖٛ عدد آٜات ا٭سهاّ املكدز٠ عٛايٞ مخظ َا١٥ آ١ٜ"اهلل"ادت٬ي١ 
6
إىل داْب ضا٥س . (500) 

ايكسإٓ َٔ خرب عٔ اهلل ٚؾؿات٘ ٚأمسا٥٘ ٚايّٝٛ اٯخس، ٚادت١ٓ ٚايٓاز ٚايٛعد ٚايٛعٝد 

 ٚعاقب١ أٌٖ اإلميإ، ٚض٤ٛ طايع أٌٖ ايهؿسإ، ؾإٕ نإ ذيو نريو ؾا٭َس ،ٚايكؿـ 

دد دًٌ ٜٚتعازض َع ايٓكٌ ٚايعكٌ، قاٍ اذتطٔ ايبؿسٟ زمح٘ اهلل َا أْصٍ اهلل آ١ٜ إ٫ ٖٚٛ 

 يف َاذا أْصيت؟ َٚاذا عين بٗا؟ َٚا اضتج٢ٓ َٔ ذيو َتػابٗا ٫ٚ غريّٙعتب إٔ ٜعٌ
7

 قاٍ 

 عسقت املؿشـ ع٢ً ابٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا َٔ أٚي٘ إىل آخسٙ َسات، أقـ ]:زتاٖد

[عٓد نٌ آ١ٜ ٚأضأي٘ عٓٗا
8
َتٓع عٔ  ا ؾًٛ نإ ذيو ايسأٟ ؾشٝشا يتُجً٘ ابٔ عباع ٫ٚ.

. ايتأٌٜٚ

                                                 
1
. 228 ص ٠2ٕػش اٌث١اْ ٌرفغ١ش اٌمشآْ ض :-  
2

. 07: عٛسج آي ؾّشاْ ا٠٢ح-  :
3

. 193 ص 1 اٌشٕم١طٟ، ض،ٔمال ؾٓ أضٛاء اٌث١اْ-  :
4

. 181 ص 2 ٠ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض :-
5

. 184 ص 2 ٠ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض :-
6

. 241 ص٠2ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض-  :
7

. 180 ص 2 ٠ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض :-
8

. 180 ص 2اٌث١اْ ٌرفغ١ش آٞ اٌمشآْ ض-  :
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 ايكسإٓ ٫ عمجّٛؾإٕ نإ ٖرا ٖٛ املتػاب٘ ايرٟ ٫ ٜعًِ َعٓاٙ إ٫َ اهلل، ف]: قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

[َٚعًّٛ إٔ ٖرا َهابس٠ ظاٖس٠، ٫ٚ أسد َٔ ا٭١َ ،y ٜعسف أسد َعٓاٙ، ٫ ايسضٍٛ
1
. 

:  با٭خر مبا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ت١ُٝٝ بتكطِٝ املتػاب٘ إىل قطُنيٍ إ٫ٖرا اإلغهاٍ ٫ ٜصٚٚ

 اهلل بعًُ٘ ،ٚيٝظ َٔ سل ايعًُا٤ ز ٖٚرا ايٓٛع قد اضتأخ:متشابُ يف ىفسُ -1

تأًٜٚ٘، إ٫ َٔ نإ يف قًب٘ شٜؼ نايؿسم ايكاي١، ٖٚرا نً٘ ٜدٚز سٍٛ ايػٝبٝات، َٔ 

 .قٝاّ ايطاع١، ٚادت١ٓ ٚايٓاز، ٚايٛعد ٚايٛعٝد، ٚآٜات ايؿؿات

 ٚاي٬ّ ٖٓا يًتأٌٜٚ املعٗٛد، مل ٜكٌ ،أَا تأٌٜٚ ا٭َس ٚايٓٗٞ ؾراى ٜعًُ٘]: قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

 تأٌٜٚ نٌ ايكسإٓ ؾايتأٌٜٚ املٓؿٞ ٖٛ تأٌٜٚ ا٭خباز اييت ٫ ٜعًِ سكٝك١ شتربٖا إ٫ اهلل

ڀ  ڀ  ٺ   چ ا٭َس ايرٟ ٜعًِ ايعباد تأًٜٚ٘  ٖٚرا نكٛي٘ تعاىل  ٖٛ عًّٛايتأٌٜٚ امل، ٚ

  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ٺٺ

[چڌ     ڄ
2
. 

 ايًِٗ ]:قاy٬٥ ملا دعا ي٘ ايسضٍٛ ،غسس٘ ذتدٜح ابٔ عباعبٚن٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٜتعًل 

[ٙ يف ايدٜٔ ٚعًُ٘ ايتأٌٜٚٙؾل
3
. 

ٖٚٛ َا أغهٌ َعٓاٙ ، ٖٚرا ايٓٛع ٜعًُ٘ ايساضدٕٛ يف ايعًِ :املتشابُ اإلضايف -2

 ٚتبك٢ قسا٤تا اٯ١ٜ ؾشٝشتني ضٛا٤ أخرْا ، ٚبٗرا ٜصٍٚ اإلغهاٍ،ع٢ً بعض ايٓاع

 أّ أخرْا بايٛقـ ع٢ً ،ٚ اعتربْا ايٛاٚ ي٬ضت٦ٓاف" اهلل"بايٛقـ ايتاّ ع٢ً يؿغ ادت٬ي١ 

 "ايساضدني يف ايعًِ"ذٜٓو ايٛقؿني ٜرتتب إٔ بٚاعتربْا ايٛاٚ يًعطـ، ف" ايعًِ"يؿغ 

 .ٜعًُٕٛ تأًٜٚ٘ إ٫ َا اضتأثس اهلل بعًُ٘ ٖٚٛ املتػاب٘ يف ْؿط٘

ٚعٔ ،ؾُٔ قاٍ عٔ دربٌٜ ٚستُد ؾًٛات اهلل ٚض٬َ٘ عًُٝٗا ]: قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

 أِْٗ ناْٛا ٫ ٜعسؾٕٛ غ٦ٝا ، ٚأ١ُ٥ املطًُني ٚادتُاع١،ايؿشاب١ ٚايتابعني هلِ بإسطإ

 نُا اضتأثس بعًِ ٚقت ايطاع١ ا،، بٌ اضتأثس اهلل بعًِ َعٓاٙاتَٔ َعاْٞ ٖرٙ اٯٟ

ٕٚ أيؿاظا ٫ ٜؿُٕٗٛ هلا َع٢ٓ، نُا ٜكسأ اإلْطإ ن٬َا ٫ ٜؿِٗ أٚإمنا ناْٛا ٜكس،

 ؾكد نرب ع٢ً ايكّٛ، ٚايٓكٍٛ املتٛاتس٠ عِٓٗ تدٍ ع٢ً ْكٝض ٖرا، ٚأِْٗ ،َٓ٘ غ٦ٝا

                                                 
1

. 241 ص 2 اٌّشظؽ ٔفغٗ ض٠ٕػش :-
2

 53 ا٠٢حاألؾشافعٛسج  -    .586 ص 1ٔفغٗ ض :
3

. 586 ص 1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض :
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نٓ٘ ايسب عص ٚدٌ ٫ نإ ناْٛا ٜؿُٕٗٛ ٖرا نُا ٜؿُٕٗٛ غريٙ َٔ ايكسإٓ، ٚإٕ 

 [ ٫ٚ عتؿٕٛ ثٓا٤ عًٝ٘،عتٝط ب٘ ايعباد
1

   .

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  چ  :قاٍ اهلل تعاىلْـ اٯ١ٜ ايهسمي١ -2

2چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث     
. 

يف ٖرٙ اٯ١ٜ ظتدٖا تتُجٌ يف زد ا٭ؾعاٍ إىل ايهتاب ٚايط١ٓ سني " تأٌٜٚ" إٕ املتأٌَ يًؿع١ - 

 ؾٝؿ٬ yايتٓاشع يف أٟ غ٤ٞ، ٖٚرا أَس يًُ٪َٓني بإٔ ظتعًٛا نتاب زبِٗ  ٚض١ٓ ْبِٝٗ 

ٚذيو أسطٔ تأ٬ٜٚ أٟ أسطٔ إزداّعا،بِٝٓٗ
3
. 

ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ  :قاٍ اهلل تعاىلْـ اٯ١ٜ ايهسمي١ - 3

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چچ   چ  

4چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
 .

يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ صتدٖا ختتًـ عٔ ايتؿطري أٚ ؾسف ايًؿغ "تأٌٜٚ " بايٓعس إىل يؿع١ 

إمنا املساد بايتأٌٜٚ ٖٛ اذتٛادخ اييت تكع َطابك١ ملا أخرب ايهتاب ب٘ َٔ بعح، ،عٔ ظاٖسٙ 

ٚذيو ّٜٛ ايكٝا١َ ٚسطاب ٚثٛاب، ٚعكاب
5
.  

ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   چ  :قال اهلل تعالى: نص اآلية الكريمة- 4

6چېئ  ېئ  ىئ         وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ        
 .

ٚاملساد بايتأٌٜٚ يف ضٝام ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ ٖٞ اذتٛادخ اييت ٜدٍ حتككٗا ع٢ً ؾدم ْب٠ٛ 

 ٚإٔ تٓاٚيٓا أٚ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ نُا ضبل، ٚيٝظ هلا ع٬ق١ بايتؿطري،yايسضٍٛ 
7
. 

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :قاٍ اهلل تعاىل: ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 5

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  

. 8چ

                                                 
1

. 187 ص 2ٔفغٗ ض    :
2
. 59:  عٛسج إٌغاء ا٠٢ح :  

3
ظّؽ ٚدساعح ٚذؽم١ك ٚذخش٠ط أتٟ عؿ١ذ ، (أؼّذ ؾثذ اٌؽ١ٍُ تٓ ؾثذ اٌغالَ  )اتٓ ذ١ّ١ح ، اٌث١اْ ٌرفغ١ش آٞ اٌمشآْ : ٠ٕػش : 

. 574 ص 1 ض2003 1اٌؿّشٚٞ اٌش٠اع داس اٌطؽاٚٞ ط ؾّش تٓ غشافح 
4
. 53عٛسج األؾشاف  :  

5
 .161ِؽّذ اٌضفضاف ص . اٌرؿش٠ف تاٌمشآْ ٚاٌؽذ٠س دس  ٠ٕٚع574 ص 1 اٌّشظؽ اٌغاتك ض: ٠ٕػش : 

6
. 39:  عٛسج ٠ٛٔظ ا٠٢ح : 

7
. 161 اٌّشظؽ اٌغاتك ص : ٠ٕػش : 

8
. 06:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 
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 ٚمسٝت أسادٜح ٭ٕ ؾٝٗا ، يف َٓاَِٗايسا٤ٕٚتأٌٜٚ ا٭سادٜح أٟ تأٌٜٚ ايس٣٩ اييت ٜساٖا - 

عسقا نإ ذيو أّ دّٖٛسا،َع٢ٓ اذتدٚخ ،ٚاذتدٚخ ٖٛ نٕٛ ايػ٤ٞ بعد إٔ مل ٜهٔ 
1
. 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل: ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 6

ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ىائ  ائ  

2چەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  
. 

 بٝإ بعدٖا ايٛاقعٞ ٚؾٛزتٗا : أٟ، ٚتعبري ايس٩ٜا،نٌ ٖرٙ اٯٜات تدٚز سٍٛ تأٌٜٚ ا٭سادٜح

. املاد١ٜ اذتط١ٝ

 أَا ايعبٛز ؾٝدتـ ،جتاٚش َٔ ساٍ إىل ساٍ:  أؾٌ ايَعِبس]: قاٍ ايساغب يف َع٢ٓ ايتعبري

[بتذاٚش املا٤
3
. 

٠ ٟٚايتعبري أخـ َٔ ايتأٌٜٚ ٫زتباط٘ بتعبري ايس٣٩ حتدٜدا، ٚتأٌٜٚ ايس٣٩ ٖٛ زد ؾٛزتٗا املٓاّ

. ايعاٖس١ٜ إىل سكٝكتٗا املاد١ٜ ايٛاقع١ٝ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ   چ ::ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 7

4چۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
 .

4چ
 .

.  ٚتأٌٜٚ ا٭سادٜح،ٖٚٛ تعبري ايس٣٩،زز عٔ ايطٝام ايعاّ ٜذيف ٖرٙ اٯ١ٜ ٫ " تأٌٜٚ" إٕ يؿغ 

"أَا قٛي٘ تعاىل  :ؾٗٞ عٓد ايصشتػسٟ ع٢ً استُايني" َٔ احملطٓني: 

 .َٔ ايرٜٔ عتطٕٓٛ تعبري ايس١ٜ٩- 1

َٔ أٌٖ ايطذٔ ايرٜٔ غًبت عًِٝٗ ؾؿ١ اإلسطإ، ؾكد زٟٚ عٓ٘ أْ٘ نإ إذا َسض - 2

زدٌ قاّ عًٝ٘ ،ٚإذا أقام َٚضع ي٘، ٚإذا استاز مجع ي٘
5

 .    

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  چ  :قاٍ اهلل تعاىل: ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 8

6چی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   
 .

                                                 
1
. 48طالغ ؾثذ اٌفراغ اٌخاٌذٞ ص .  د، ٠ٕػش اٌرفغ١ش ٚاٌرأ٠ًٚ فٟ اٌمشآْ : 

2
. 21: عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح :  

3
. 222 اٌشاغة األطفٙأٟ ص ،ِفشداخ أٌفاظ اٌمشآْ :  

4
. 36:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 
5

 (أتٛ اٌماعُ ِؽّٛد تٓ ؾّش  ) اٌضِخششٞ  ، اٌىشاف ؾٓ ؼمائك اٌرٕض٠ً ٚؾ١ْٛ األلا٠ًٚ فٟ ٚظٖٛ اٌرأ٠ًٚ: ٠ٕػش : 

 .428 ص2ذؽم١ك ٚذخش٠ط األؼاد٠س ٚذؿ١ٍك ؾثذ اٌشصاق اٌّٙذٞ ت١شٚخ داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؿشتٟ ب ط، ب خ ض،
6
 .37:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 
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                                         : قاٍ اهلل تعاىل، ٚتدٚز سٍٛ تأٌٜٚ ا٭سادٜح،عٔ ضابكاتٗا (تأٌٜٚ)٫ ختسز ٖرٙ ايًؿع١ 

1چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ   چ 
 .

 ٚا٭س٬ّ قد تهٕٛ ؾادق١ ٖٚٞ ،يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ أقٝؿت إىل ا٭س٬ّ" تأٌٜٚ" إٕ يؿع١ 

زتسد أقػاخ أس٬ّ ْاجت١ :  أٟ ، ٚقد تهٕٛ ناذب١، هلا إعتا٤ات ٚد٫٫ت،إغازات َٔ اهلل

. عٔ نٛابٝظ

ختايٝط ٚأباطٌٝ ، قد تهٕٛ َٔ سدٜح ايٓؿظ، أٚ ٚضٛض١ ايػٝاطني، : أقػاخ أس٬ّ أٟ 

 .ٚأؾٌ ا٭قػاخ َا ُدُع َٔ أخ٬ط ايٓباتات ُٚسصّ، ايٛاسد َٓٗا ٔقػح ٚقد اضتعريت يريو

أْا   چ ٿ  ٹ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ :قال اهلل تعالى

 .أخربنِ عُٔ عٓدٙ عًُ٘

أٜٗا ايبًٝؼ يف ايؿدم، ٭ْ٘ عاغسٙ يف ايطذٔ ٚتعسف ع٢ً ؾدق٘ يف تأٌٜٚ " أٜٗا ايؿدٜل"

 .ايس٣٩، َٚٔ ٖرا ْطتػـ إٔ يًؿدم ع٬ق١ َباغس٠ َٚت٬ش١َ َع تأٌٜٚ ايس٣٩

دا٤ خربا يف ؾٛز٠ أَس، ٖٚرٙ َبايػ١ يف إظتاب إظتاد املأَٛز ب٘، نأْ٘ ٜٛدد ؾٗٛ " تصزعٕٛ"

"ؾرزٚٙ" غترب عٓ٘ ،ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو َا صتدٙ يف تت١ُ اٯ١ٜ ع٢ً ؾٝػ١ ا٭َس 
2

 . 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ  :قاٍ اهلل تعاىل: ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 9

3چٿ  ٹ  
. 

 أٟ مبٔ ٜطتطٝع زد ؾٛزت٘ ايعاٖس١ٜ املٓا١َٝ إىل ،أْا أخربنِ مبعٓاٙ (أْا أْبهِ بتأًٜٚ٘ )

. ايٛاقع١ٝ سكٝكتٗا املاد١ٜ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  چ   :قال اهلل تعالى: نص اآلية الكريمة- 10

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  

4چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲          ﮳  ﮴  ﮵    ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺     ﮻  ﮼  
 .

إٔ أؾبح ، َآهلا ٚعاقبتٗا: أٟٖرا تأًٜٚٗا(ضذٛد ايهٛانب ي٘ )إْٗا ز٩ٜا ٜٛضـ ٖٚٛ ؾػري

 .ٜٛضـ عصٜص َؿس

                                                 
1
. 44:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 
2

 .448 ص 2اٌّشظؽ اٌغاتك ض: ٠ٕػش :  
3

. 45:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح :
4
. 100:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 
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  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ:قاٍ اهلل تعاىل :نص اآلية الكريمة- 11

1چى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
. 

 َٚعذصت٘ ايكا١ُ٥ ، ي٘ٙ ٚتعًِٝ،ؾكٌ اهلل عًٝ٘ ٜرنس،ضٝدْا ٜٛضـ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ إٕ 

  .ع٢ً عًُ٘ بتأٌٜٚ ا٭سادٜح ٚتعبري ايس٣٩

ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ائ  ائ    چ  :قاٍ اهلل تعاىل: نص اآلية الكريمة- 12

. 2 چەئ  ەئ  وئ  

ٕٓ ٚاملساد بايتأٌٜٚ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ٖٛ املآٍ ٚايعاقب١ اٯ١ٜ ايهسمي١ أَست املطًُني بإٜؿا٤ ايهٌٝ ،إ

. ٚأسطٔ تأ٬ّٜٚ عَكبت عًٝ٘ بأْ٘ خري ٚٚإمتاّ ايٛشٕ 

ؾإٜؿا٤ ايهٌٝ ٚإمتاّ ايٛشٕ أسطٔ زدا ٚإزداعا ٚعاقب١، ٖٚرا ٜتؿل َع تعسٜـ ايتأٌٜٚ ع٢ً أْ٘ 

[ زد ايػ٤ٞ إىل ايػا١ٜ املساد٠ َٓ٘ عًُا نإ أٚ ؾع٬]
3

 .

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       چ  :قاٍ اهلل تعاىل: ْـ اٯ١ٜ ايهسمي١- 13

4چک  ک  ک  گ  
.

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې   چ :وقال اهلل تعالى 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  

5چىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  
 .

ٚأْهسٖا َٛض٢ عًٝ٘ ارتكس إٕ املساد بايتأٌٜٚ يف ٖاتني اٯٜتني ٖٛ إزداع ا٭ؾعاٍ اييت قاّ بٗا 

 إىل َا ت٪ٍٚ ،ٚإقا١َ ادتداز ٚقتٌ ايػ٬ّ،،َٔ خسم ايطؿ١ٓٝ دٕٚ إذٕ ؾاسبٗا عًٝ٘ ايط٬ّ 

. إيٝ٘ َٔ ارتري يف املطتكبٌ

 تبدٚ َٔ ارتازز ؾتؿٛز اذتدخ ٚنأْ٘ غري ١ٜ ؾٛز٠ ظاٖس:إٕ ٖرٙ ا٭عُاٍ هلا ؾٛزتإ

ٚأخس٣ باط١ٝٓ تبدٚ ؾٝٗا  . ؾٝٓهسٖا املػاٖد نُا أْهسٖا ضٝدْا َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ،َكبٍٛ

سكٝك١   ٜٚعسف،ع٢ً سكٝكتٗا، ٚايٛاقـ ع٢ً ٖرٙ ايؿٛز٠ ارتؿ١ٝ ٜعسف اذته١ُ َٔ ٚزا٥ٗا

                                                 
1
. 101:  عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : 

2
. 35:  عٛسج اإلعشاء ا٠٢ح : 

3
. 64طالغ ؾثذ اٌفراغ اٌخاٌذٞ ص . د، اٌرفغ١ش ٚاٌرأ٠ًٚ فٟ اٌمشآْ  : 

4
. 77:  عٛسج اٌىٙف ا٠٢ح : 

5
. 82:  عٛسج اٌىٙف ا٠٢ح : 
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ٖٚرا َا سؿٌ َع ،شتايؿ١ ايعاٖس ٫تؿاق٘ َع ايباطٔ، ٚمحٌ ايعاٖس ع٢ً ايباطٔ َطًٛب 

ٚايتأٌٜٚ ٖٓا ٖٛ زد ايػ٤ٞ إىل غاٜت٘ ايع١ًُٝ املساد٠ َٓ٘.ارتكس
1
. 

[ ٚايتأٜٚــٌ ٖٓـا تأٌٜٚ عُـٌ ٫ تأٜٚــٌ قـٍٛ ]: قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ
2
. 

 صتد إٔ ايتأٌٜٚ ٜهٕٛ مبع٢ٓ إزداع املتػاب٘ إىل ات ٚبعد ٖرا ايتطٛاف َع دٛ اٯٜات ايهسِٜ

ايؿِٗ ايدقٝل ايرٟ ٜعطٝ٘ ظاٖسٙ، ٚمبع٢ٓ زِد ا٭غٝا٤ إىل سكا٥كٗا املاد١ٜ، ٭دٌ احملهِ 

ٚإزداع ا٭َٛز إىل ؾٛزٖا ايع١ًُٝ، ٚمبع٢ٓ اذتٛادخ اييت تكع َب١ٓٝ يًس٩ٜا أٚ َؿدق١ رترب 

 ، ٚمبع٢ٓ َا ت٪ٍٚ إيٝ٘ اذتٛادخ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنً٘ ٜتطل َع تعسٜـ اإلَاّ yايسضٍٛ 

[  ٖٛ زد ايػ٤ٞ إىل ايػا١ٜ املساد٠ َٓ٘ عًُا أٚ ؾع٬ ]:ايساغب
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
.  44طالغ ؾثذ اٌفراغ اٌخاٌذٞ ص.  د، ٠ٕػش اٌرفغ١ش ٚاٌرأ٠ًٚ فٟ اٌمشآْ : 

2
. 574 ص1 اتٓ ذ١ّ١ح ض، اٌث١اْ ٌرفغ١ش آٞ اٌمشآْ -:  

3
. 99ص ساغة األطفٙأٟ اي ،ِفشداخ أٌفاظ اٌمشآْ - : 
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 :مأٍة التأّٓل عيد ابً تٔنٔة

 .ايتأٌٜٚ عٓد ايطًـ ٚايتأٌٜٚ يف عسف املتأخسٜٔ : ٜكطِ ابٔ ت١ُٝٝ ايتأٌٜٚ إىل قطُني

   ٚ ٜكطُ٘ بدٚزٙ إىل قطُني:ايتأٌٜٚ عٓد ايطًـ- 1

ٖٚٛ تؿطري ايه٬ّ، ٚبٝإ َعٓاٙ ضٛا٤ ٚاؾل ظاٖسٙ أٚ خايؿ٘، : ايتأٌٜٚ مبع٢ٓ ايتؿطري-أ

ٖٚرا َا دأب عًٝ٘ نباز املؿطسٜٔ نُذاٖد ٚايطربٟ
1
ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتأٌٜٚ إمنا ٖٛ َٔ باب .

ايعًِ نايتؿطري ٚاإلٜكاح ،عٝح ٜهٕٛ ٚدٛدٙ يف ايكًب ٚايًطإ ٚدٛدا ذٖٓٝا ْٚؿطٝا 

ٚزمسٝا
2
. 

ٖٚٛ ْؿظ املساد بايه٬ّ، ؾإٕ نإ : التأّٓل مبعيى احلكٔكة اليت ٓؤّل إلَٔا األمس- ب

ايه٬ّ طًبا أَسا نإ ايتأٌٜٚ ْؿظ ايؿعٌ املأَٛز ب٘، ٚإٕ ٚنإ ْٗٝا نإ ايتأٌٜٚ ْؿظ 

ايؿعٌ امل٢ٗٓ عٓ٘، ٚإٕ نإ ايه٬ّ خربا نإ ايتأٌٜٚ ْؿظ ايػ٤ٞ املدرب ب٘، ٜٚ٪ند ابٔ 

ت١ُٝٝ ع٢ً إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأٌٜٚ ٜٓطٟٛ ع٢ً ْؿظ ا٭َٛز املٛدٛد٠ يف ارتازز ،ضٛا٤ ناْت 

َاق١ٝ أٚ َطتكب١ًٝ، ؾٗٞ عباز٠ عٔ تًو اذتكا٥ل ايجابت١ يف ارتازز ،نُا ٖٞ عًٝ٘ َٔ 

ؾؿاتٗا، ٚأسٛاهلا، ٚغ٪ْٚٗا، ٫ٚ ميهٔ َعسؾتٗا مبذسد ايه٬ّ ٚاإلخباز، َا مل ٜتؿٛزٖا 

ژ   چ :ٚع٢ً ٖرا ايٛد٘ ْصٍ ايكسإٓ ايهسِٜ ،يكٛي٘ تعاىل. أٚ ٜتؿٛز ْعا٥سٖا املطتُع،

  ں  ں  ڻ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱگ  گ  گ  گ  کژ  ڑ  ڑ   ک     ک     ک

  ﮲          ﮳  ﮴  ﮵    ۓڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

3چ  ﮸  ﮹   ﮺     ﮻  ﮼  ﮷﮶
ؾتأٌٜٚ ا٭سادٜح ممج١ً يف ايس٩ٜا املٓاضب١ ٖٞ ْؿظ َديٛهلا   

 .اييت آيت إيٝ٘، ٖٚٛ ايعًِ بتأًٜٚٗا

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ :ٚي٘ تعاىل مٚقد ٜهٕٛ ايتأٌٜٚ تأٌٜٚ عٌُ ٚؾعٌ ٍ

ۉ    ۉ  ې ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  

4چ  جئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  ېئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئۆئۆئ
. 

                                                 
1
د ِؽّذ سشاد عاٌُ إداسج اٌصمافح ٚإٌشش ظاِؿح اإلِاَ ِؽّذ تٓ . اتٓ ذ١ّ١ح ذؽم١ك ،٠ٕػش دسء ذؿاسع اٌؿمً ٚإٌمً: -  

 15 ص 1 ض1991 2عؿٛد اإلعال١ِح ط
2

 7 ض2011 4ذؽم١ك ؾاِش اٌعضاس ٚأٔٛس اٌثاس داس اتٓ ؼضَ ت١شٚخ ٌثٕاْ ط، اتٓ ذ١ّ١ح ،٠ٕػش ِعّٛؾح اٌفراٜٚ: -  

 154ص
3

 100  ا٠٢حعٛسج ٠ٛعف: -  
4

 82 ا٠٢حعٛسج اٌىٙف:-  
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 ٚإقاَت٘ ، يًطؿ١ٓٝٙإٕ مج١ً ا٭ؾعاٍ اييت قاّ بٗا ارتكس ٖٚٛ ٜعًِ ضٝدْا َٛض٢ َٔ خسم

يًذداز، ٚقتً٘ يًػ٬ّ إمنا ٖٞ تأٌٜٚ عٌُ، ٚ تأٌٜٚ ؾعٌ، أٟ َا آيت تًو ا٭ؾعاٍ إيٝ٘ اييت مل 

ٚنًٗا ناْت ملؿًش١ أٌٖ ايطؿ١ٓٝ، ٚأبٟٛ .1ٜطتطع ايؿرب عًٝٗا، يػٝاب تأًٜٚٗا ساٍ سدٚثٗا

َٔ أَس ْٚٗٞ : ايػ٬ّ، ٚأٌٖ ادتداز، ٚيف ٖرا ايطٝام ٜس٣ ابٔ ت١ُٝٝ إٔ تأٌٜٚ ايه٬ّ ايطًيب

ايط١ٓ تأٌٜٚ )ٖٛ ذات٘ ؾعٌ املأَٛز، ٚا٫ْتٗا٤ عٔ امل٢ٗٓ عٓ٘، ٜٚٛزد َا قاي٘ ضؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ 

 .(ا٭َس ٚايٓٗٞ

  ٜكٍٛ يف زنٛع٘ yنإ زضٍٛ اهلل : ٜٚعكد ٖرا ايؿِٗ عدٜح عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا

ٜتأٍٚ ايكسإٓ (ضبشاْو ايًِٗ زبٓا ٚعُدى ايًِٗ اغؿس يٞ)ٚضذٛدٙ 
2

"  ٚقٌٝ يعس٠ٚ بٔ ايصبري َا :

" قاٍ" باٍ عا٥ػ١ ناْت تؿًٞ يف ايطؿس أزبعا؟ تأٚيت نُا تأٍٚ عجُإ زقٞ اهلل عُٓٗا:
3
. 

 ٚتأٌٜٚ ارترب َٔ آٜات ايؿؿات، ٚايّٝٛ ا٭خس، ٚادت١ٓ ٚايٓاز، َٚا أعدٙ اهلل يعبادٙ املتكني، 

ٖٛ ْؿظ اذتكٝك١ اييت أخرب اهلل عٓٗا يف ايكسإٓ، ٚيف ٖرا نإ . ٚايٛعد ٚايٛعٝد، ؾإمنا تأًٜٚ٘

" َايو ٚزبٝع١ ٚغريُٖا ٜكٛيٕٛ . ا٫ضتٛا٤ َعًّٛ ٚايهٝـ زتٍٗٛ: ٚقاٍ أمحد بٔ سٓبٌ ٚابٔ "

" املادػٕٛ ".إْٓا ٫ ْعًِ نٝؿ١ٝ َا أخرب اهلل ب٘ عٔ ْؿط٘ ،ٚإٕ ؾُٗٓا تؿطريٙ َٚعٓاٙ:
4

نٌ :  أٟ

 . َا تعًل عكٝك١ عًُ٘ ٚقدزت٘ ٚمسع٘ ٚبؿسٙ

غري ايهٝـ إٕ ايعًِ مبا أخرب اهلل ب٘ عٔ ْؿط٘ يف ايكسإٓ، َٚا دا٤ يف أسادٜح ايؿؿات 

 .ٚايهٓ٘

ٕٓ عدّ ايعًِ بايهٝؿ١ٝ ٫ ٜٓؿٞ ايعًِ بايتأٌٜٚ ايرٟ ٖٛ ]:قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ    ٍٓ ذيو ع٢ً أ   ؾد

[تؿطري ايه٬ّ ٚبٝإ َعٓاٙ 
5
. 

    ٚيتٛقٝح ذيو ْكـ ع٢ً َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ت١ُٝٝ يف ايسضاي١ ايتدَس١ٜ
6
إذ ٜس٣ إٔ ا٫تؿام يف  

املط٢ُ ٫ ٜكتكٞ ايتُاثٌ ،ؾإذا نإ َعًَٛا بايكسٚز٠ إٔ يف ايٛدٛد َا ٖٛ قدِٜ ٚادب 

ٖرا َٛدٛد، ٖٚرا َٛدٛد، ٜعين : بٓؿط٘، َٚا ٖٛ ستدخ ممهٔ ٜكبٌ ايٛدٛد ٚايعدّ ؾايكٍٛ

ا٫تؿام يف َط٢ُ ايٛدٛد ٫ٚ ٜكتكٞ أبدا ايتُاثٌ يف َط٢ُ ذيو ا٫ضِ إٕ باإلقاؾ١ ،أٚ 

 .بايتدؿٝـ أٚ بايتكٝٝد أٚ بػريٙ

                                                 
1

 ذؽم١ك ؾّش تٓ غشاِح اٌؿّشٚٞ ِىرثح ، اتٓ ذ١ّ١ح، ٠ٕٚػش اٌث١اْ ٌرفغ١ش آٞ اٌمشآ156ْ ص ٠7ٕػش ِعّٛؾح اٌفراٜٚ ض:  

 .  217 ص2 ٘ـ ض1424 1داس اٌطؽاٚٞ اٌش٠اع اٌٍّّىح اٌؿشت١ح اٌغؿٛد٠ح ط
2

 207 ص ٠1ٕػش دسء ذؿاسع اٌؿمً ٚإٌمً ض:-  
3

 207 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض:  
4

 207 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض:  
5

 180 ص 2اٌث١اْ فٟ ذفغ١ش آٞ اٌمشآْ ض:  
6

ِىرثح اٌرشاز اإلعالِٟ اٌشٙاب ، اتٓ ذ١ّ١ح ،٠ٕػش اٌشعاٌح اٌرذِش٠ح فٟ اٌرٛؼ١ذ ٚاألعّاء ٚاٌظفاخ ٚاٌمضاء ٚاٌمذس:  

 11 ب خ ص 1اٌعضائش ط
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1چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ      ؾاهلل عص ٚدٌ مٓس٢ ْؿط٘ سِٝا ؾكاٍ
ٚمٓس٢ عبادٙ سِٝا  

  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ  ڤ  ڦچ                    :ؾكاٍ

 .ارتايل ناذتٞ املدًٛم أبدا" اذتٞ"ٚيهٔ يٝظ   2چ

3چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ  ٚمٓس٢ ْؿط٘ بايس٩ٚف يكٛي٘
ٚمٓس٢ بعض عبادٙ بايس٩ٚف   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ  يكٛي٘

4چ  ﮺  ﮷    ﮸ ﮹ 
ٚيٝظ ايس٩ٚف ارتايل نايس٩ٚف املدًٛم أبدا ، ٚمٓس٢  

5چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چ ؾؿات٘ بأمسا٤ يكٛي٘
ېئ  ېئ  چ :ٚمٓس٢ ؾؿات املدًٛم يكٛي٘ 

6چىئ  ىئ  ىئ  ی
ؾ٬ بد َٔ إثبات )ٚيٝظ عًِ ارتايل نعًِ املدًٛم، ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ   

(َا أثبت٘ اهلل يٓؿط٘ ْٚؿ٢ مماثًت٘ رتًك٘
7

 . 

 ٚميجٌ ايكطِ ايجاْٞ عٓد ابٔ ت١ُٝٝ ٖٚٛ ؾسف ايًؿغ عٔ :التأّٓل يف عسف املتأخسًٓ- 2    

 :املع٢ٓ ايسادح إىل املع٢ٓ املسدٛح يديٌٝ ٜكرتٕ ب٘، ٚع٢ً نٌ َتأٍٚ يف ٖرا ايتأٌٜٚ غسطإ

إٔ ٜبني استُاٍ ايًؿغ يًُع٢ٓ ايرٟ ادعاٙ: أ٫ُٖٚا
8
. 

 .إٔ ٜبني ايديٌٝ املٛدب يؿسف ايًؿغ عٔ املع٢ٓ ايعاٖس: ثاُْٝٗا

َٚع ٖرا ؾإٕ ابٔ ت١ُٝٝ ٫ ٜعرتف بٗرا ايٓٛع ٚإٕ تٛؾست غسٚط٘ ،ذيو أْ٘ ٫ ٜساٙ إ٫ دخ٬ٝ ع٢ً 

 ؾٗرا ا٫ؾط٬ح مل ٜهٔ بعد ُعسف يف عٗد ايؿشاب١، بٌ ]:سسن١ ايتؿطري ا٭ؾ١ًٝ إذ ٜكٍٛ

٫ٚ ايتابعني، بٌ ٫ٚ ا٭١ُ٥ ا٭زبع١، ٫ٚ نإ ايتهًِ بٗرا ا٫ؾط٬ح َعسٚؾا يف ايكسٕٚ 

[ايج٬ث١، ٫ٚ عًُت أسدا َِٓٗ خـ يؿغ ايتأٌٜٚ بٗرا
9
. 

ٜٚعسض ابٔ ت١ُٝٝ ٭قٛاٍ بعض ايعًُا٤ َٔ َتأخسٟ املؿطسٜٔ نايجعًيب ايرٟ ؾسم بني ايتؿطري 

 :ٚايتأٌٜٚ قا٬٥

 . َٔ املساد بًؿع٘املػًلٖٛ ايتٜٓٛس ٚنػـ : التفسري -1

                                                 
1

 255  ا٠٢حعٛسج اٌثمشج:-  
2

 19  ا٠٢حعٛسج اٌشَٚ: -  
3

 143  ا٠٢حعٛسج اٌثمشج-  :
4

 128  ا٠٢حعٛسج اٌرٛتح: -  
5

 255   ا٠٢حعٛسج اٌثمشج:-  
6

  85  ا٠٢حعٛسج اإلعشاء:-  
7

 ٠14ٕػش اٌشعاٌح اٌرذِش٠ح ص : -  
8

 154 ص ٠7ٕػش ِعّٛؾح اٌفراٜٚ ض: -  
9

 240 ص 2اٌث١اْ فٟ ذفغ١ش آٞ اٌمشآْ ض: -  
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 .  ٖٛ ؾسف اٯ١ٜ إىل َع٢ٓ عتتًُ٘، ٜٛاؾل َا قبًٗا َٚا بعدٖا:التأّٓل -2

ٌٖ ايتؿطري ٚايتأٌٜٚ ٚاسد أّ ٫؟ ؾُاٍ أٌٖ  يفاختًـ ايعًُا٤ : ٚقاٍ أبٛ ايؿسز بٔ ادتٛشٟ

 .1ايعسب١ٝ إىل أُْٗا مبع٢ٓ ٚاسد، ٖٚرا َرٖب ادتُٗٛز، ٚقاٍ أؾشاب ايؿك٘ إُْٗا شتتًؿإ

 . ٖٛ ْكٌ ايه٬ّ عٔ ٚقع٘ إىل َا عتتاز يف إثبات٘ إىل ديٌٝ ي٫ٛٙ َا تسى ظاٖس ايًؿغ:التأّٓل

ٖٛ إخساز ايػ٤ٞ َٔ َكاّ ارتؿا٤ إىل َكاّ ايتذًٞ: التفسري
2

 ٜٚ٪ند ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً إٔ أؾٌ ،

َا أٚقع املتأٚي١ يف ٖرا ايتأٌٜٚ ايرٟ ٫ ٜستكٝ٘ إمنا ٖٛ إعساقِٗ عٔ ؾِٗ نتاب اهلل نُا 

ٍٓ عًٝ٘ مبا ٜٓاقك٘ ،َٚٔ ٖرا ا٭ضاع دا٤ تأٌٜٚ  ؾُٗ٘ ايؿشاب١ ٚايتابعٕٛ، َٚعازق١ َا د

املعتصي١، ٚغريٖا َٔ ايؿسم ذات ايتأٌٜٚ املرٖيب ع٢ً غري َا أزادٙ اهلل، َٔ تأًٜٚٗا يٓؿٛف 

ٞٓ ايٓـ ،ٚتهٝٝؿ٘  ايؿؿات ٚايكدز دٕٚ ا٫يتؿات يكٛابط ايتأٌٜٚ، بٌ ٖٛ ايتشاٌٜ ع٢ً ي

رتد١َ أؾٛهلِ املرٖب١ٝ ٚستادذ١ أٌٖ اذتل بريو
3
. 

َٓا ايتأٌٜٚ مبع٢ٓ ؾسف ايًؿغ عٔ ا٫ستُاٍ ايسادح ،إىل ا٫ستُاٍ املسدٛح  ]:ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ ٚأ

نتأٌٜٚ َٔ تأٍٚ اضت٣ٛ مبع٢ٓ اضتٛىل ٚضتٛٙ، ؾٗرا عٓد ايطًـ ٚا٭١ُ٥ باطٌ ٫ سكٝك١ ي٘ بٌ 

[ ٖٛ َٔ باب حتسٜـ ايهًِ عٔ َٛقع٘، ٚاإلذتاد يف أمسا٥٘ ٚآٜات٘
4

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 217 ص ٠2ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
2

 218 ص ٠2ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
3

 383 ص ٠5ٕػش دسء ذؿاسع اٌؿمً ٚإٌمً ض:-  
4

 382 ص 5اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
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 :( ٍـ751ت )مأٍة التأّٓل عيد ابً قٔه اجلْشٓة 

ٜأب٢ ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ إ٫ّ إٔ ٜٓطًل يف َعادت١ ٖرا املؿّٗٛ َٔ درزٙ ايًػٟٛ َتٛقؿا عٓد يؿغ 

 :َٚا ٜعٓٝ٘ ع٢ً غساز املعادِ ايًػ١ٜٛ، ٜٚعسق٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ" أٍٚ"

ٜ٪ٍٚ أ٫ٚ إذا ؾاز إيٝ٘، ٖٚٛ مبعين ايتؿٝري أٚيت٘ تأ٬ٜٚ إذا " آٍ"ايتأٌٜٚ ع٢ً ٚشٕ تؿعٌٝ َٔ 

ؾريت٘ إيٝ٘ ؾآٍ ٚتأٍٚ ٭ْ٘ َطاٚع أٚيت٘
1
. 

 :       ٜٚدعِ قٛي٘ َطتػٗدا بكٍٛ ا٭عػ٢

 غؿا٤ يطكِ بعدَا عــاد أغٝبا نؿ٢ بايرٟ تٛيٝٓ٘ يـــٛ جتٓبا

 تأٍٚ زبع٢ ايطكاب ؾاؾشبـــــا ع٢ً أْٗا ناْت تأٍٚ سبــٗا

إيٝ٘ بـــ٤٬ ايػٛم إ٫ جتٓبــــــــــا ؾتِ ع٢ً َعػٛق١ ٫ ٜصٜدٖا
2
 

            ثِ َا ًٜبح إٔ ٜؿٓـ ٖرا املاد٠ يف مخط١ سكٍٛ د٫ي١ٝ َع ايتعًٌٝ ٚايتُجٌٝ يهٌ 

 .سكٌ

تأ٬ٜٚ يهٕٛ ا٭َس ٜؿري إيٝٗا ٚيريو -يف ْعسٙ - تط٢ُ ايعاقب١ :العاقبة -1

  جئ  حئ   مئ  ىئ  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی چ دا٤ قٛي٘ تعاىل

أٟ    3چ  ىث   ىت  يت  جث  مث  متيئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

 .أسطٔ عاقب١

 إٕ سكٝك١ ايػ٤ٞ املدرب ب٘ تط٢ُ تأ٬ٜٚ َؿداقا يكٛي٘ : املدرب بُحكٔكة الشٕء -2

4چ  ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺچ  :تعاىل
ْؿظ زت٤ٞ َا أخربت ب٘ ايسضٌ : زت٤ٞ تأًٜٚ٘ ٖٛ. 

عٔ ايّٝٛ اٯخس، ٚاملعاد، ٚادت١ٓ، ٚايٓاز
5

.  

 .ت٪ٍٚ إيٝ٘نريو تعبري ايس٩ٜا تط٢ُ تأ٬ٜٚ ٭ْ٘ ٜعترب تؿطريٖا َٚا : تعبري ايس٩ٜا -3

6چ گ  گ  گ  گ  ڳ   چ :لاي اهلل ذؿاٌٝ
 .أٟ سكٝك١ ايس٩ٜا َٚؿريٖا 

 ٜس٣ ابٔ قِٝ إٔ ايع١ً ايػا٥ب١ تط٢ُ تأ٬ٜٚ، ٭ٕ ايع١ً ايػا٥ب١ ٚاذته١ُ :العلة الػائبة -4

املكؿٛد٠ بريو ايؿعٌ، إمنا ٖٞ بٝإ ملكؿٛد ايؿاعٌ، ٚغسق٘ َٔ ايؿعٌ، ايرٟ مل 

                                                 
1

.  ذؽم١ك د، شّظ اٌّذ٠ٓ أتٛ ؾثذ اهلل ِؽّذ اٌش١ٙش تاتٓ ل١ُ اٌعٛص٠ح،٠ٕػش اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ؾٍٝ اٌع١ّٙح ٚاٌّؿطٍح : - 

 175 ص1ؾٍٟ ِؽّذ اٌذخ١ً اهلل داس اٌؿاطّح اٌش٠اع ب ط ب خ ض
2

 148ِؽّذ ِؽّذ ؼغ١ٓ ص .د٠ٛاْ األؾشٝ ششغ ٚذؿ١ٍك د: -  
3

 59  ا٠٢حعٛسج إٌغاء: -  
4

 53  ا٠٢حعٛسج األؾشاف:-  
5

 ٠176ٕػش اتٓ ل١ُ اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ص:-  
6

 100 ا٠٢حعٛسج ٠ٛعف:-  
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ٜهٔ ايسا٥ٞ ع٢ً عًِ ب٘، ٚيريو قاٍ ارتكس يطٝدْا َٛض٢ عًُٝٗا ايط٬ّ، ٖٚٛ 

                    ٜعًٌ مجٝع تًو ا٭ؾعاٍ َٔ قتً٘ ايػ٬ّ ٚخسق٘ ايطؿ١ٓٝ ٚإقاَت٘ ادتداز ب٬ عٛض

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   چ  :ؾًُا اْت٢ٗ َٔ ذنسٖا قاٍ ي٘    1چ ژ  ڑچ

ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  

2چ  جئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  ېئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئۆئوئ              ۇئ  ۇئ  ۆئ
. 

 .ايتؿطري َٚا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ايػ٤ٞ:  ٜٚهٕٛ ايتأٌٜٚ مبع٢ٓ:ايتؿطري -5

 :التأّٓل يف االصطالح

ايتأٌٜٚ يف ايهتاب :إٕ ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ ٜكطِ ايتأٌٜٚ يف ا٫ؾط٬ح إىل ث٬ث١ أقطاّ ٖٚٞ

 .ٚايط١ٓ ٚايتأٌٜٚ عٓد أٌٖ ايتؿطري، ٚايتأٌٜٚ عٓد ايؿسم

ٖٛ سكٝك١ املع٢ٓ ايرٟ ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ايًؿغ، ٚملا نإ : التأّٓل يف اللتاب ّالسية -1

 .ايه٬ّ طًبا ٚخربا، ؾإٕ تأٌٜٚ ارترب ٖٛ اذتكٝك١

   ؾايٛعد ٚايٛعٝد تأًٜٚ٘ ْؿظ ايٛعٝد ٚاملتٛعد ب٘، ٚتأٌٜٚ َا أخرب اهلل ب٘ َٔ ؾؿات٘، 

ٚأؾعاي٘، ٖٞ ْؿظ َا ٖٛ عًٝ٘ ضبشاْ٘، نُا ٚؾـ ب٘ ْؿط٘ ب٬ تعطٌٝ ٫ٚ حتسٜـ ٫ٚ 

 .تػبٝ٘

     أَا تأٌٜٚ ايطًب َٔ أَس، ْٚٗٞ ؾٗٛ ْؿظ ا٭ؾعاٍ املأَٛز، بٗا ٚامل٢ٗٓ عٓٗا
3

 ٚيريو ،

ضبشاْو    ٜكٍٛ يف زنٛع٘ ٚضذٛدyٙ نإ زضٍٛ اهلل ]:قايت عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا

[ايًِٗ ٚعُدى ٜتأٍٚ ايكسإٓ
4
5چڇ  ڇ  ڇچ :عا٬َ بكٛي٘ تعاىل 

ٖٚرا ايتأٌٜٚ ٖٛ  

 .ٖٛ ْؿظ ؾعٌ املأَٛز ب٘

ٚايتأٌٜٚ يف ْعس ابٔ قِٝ عٓد أٌٖ ايتؿطري، ٚايؿك٘، ٚاذتدٜح، : التأّٓل عيد أٍل التفسري

يٝظ إ٫ ايتؿطري ٚايبٝإ، ٚيريو دا٤ت اضتعُا٫ت ابٔ دسٜس ايطربٟ، ٚاإلَاّ أمحد، 

"ٚغريُٖا ع٢ً ؾٝػ١  ٖٚرا ]، ٜٚساد ب٘ ايتؿطري "نرا، ٚنرا: ايكٍٛ يف تأٌٜٚ قٛي٘ تعاىل: 

[ايتأٌٜٚ ٜسدع إىل ؾِٗ املع٢ٓ، ٚحتؿًٝ٘ يف ايرٖٔ 
6
. 

                                                 
1

 78 ا٠٢حعٛسج اٌىٙف :- 
2

 82  ا٠٢حاٌىٙفعٛسج -  
3

 178 ص 1 اتٓ ل١ُ ض،٠ٕػش اٌظٛاؾك اٌّشعٍح:-  
4

 299 ص 2فرػ اٌثاسٞ ض:-  
5

 03 ا٠٢حعٛسج إٌظش:-  
6

 178 ص 1اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض: -  
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أَا ايتأٌٜٚ عٓد ايؿسم ؾُٝجٌ ي٘ باملعتصي١ يتأثريٖا ايػدٜد يف نٌ : التأّٓل عيد الفسق

 .ٖٚٛ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ، ٚسكٝكت٘ إىل زتاشٙ، َٚا غتايـ ظاٖسٙ. ايؿسم

  ٚقد غاع ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأٌٜٚ يف عسف املتأخسٜٔ، َٔ أٌٖ ا٭ؾٍٛ، ٚايؿك٘ ايرٜٔ 

ٜكٛيٕٛ بايتأٌٜٚ ع٢ً خ٬ف ا٭ؾٌ، َع قسٚز٠ اذتاد١ إىل ديٌٝ
1
. 

 :التأّٓل صحة ّفسادا

إىل ؾشٝح ٚباطٌ، ٜٚكطِ - سطب َعٝاز ايؿش١ ٚايؿطاد-   ٜكطِ ابٔ قِٝ ايتأٌٜٚ 

 :ايباطٌ إىل عد٠ أقطاّ

تؿطريٙ، ٚبٝإ : ٖٚٛ سكٝك١ املع٢ٓ َٚا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ يف ارتازز أٟ : التأّٓل الصحٔح-1

 أٚ َتػابٗا، خربا نإ أٚ أَسا ستهُا،َعٓاٙ، ضٛا٤ نإ 
2

.  

   y ٚزضٍٛ اهلل]:ٚيف ٖرا املع٢ٓ قاٍ دابس بٔ عبد اهلل زقٞ اهلل عٓ٘ يف سذ١ ايٛداع 

[بني أظٗسْا ٜٓصٍ عًٝ٘ ايكسإٓ، ٖٚٛ ٜعًِ تأًٜٚ٘ ؾُا عٌُ ب٘ َٔ غ٤ٞ عًُٓا ب٘ 
3
. 

  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايػا١ٜ َٔ تأٌٜٚ ايٓـ ايكسآْٞ ٖٛ ايعٌُ ب٘ ضٛا٤ أنإ خربا أٚ طًبا، 

َٚعٝاز ايؿش١ ؾٝ٘ ٖٛ َد٣ َطابكت٘ ملؿّٗٛ ايٓـ َٚٓطٛق٘
4
. 

 ٚبادت١ًُ ؾايتأٌٜٚ ايرٟ ٜٛاؾل َا ديت عًٝ٘ ايٓؿٛف ٚدا٤ت ب٘ ]:قاٍ ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ

[ايط١ٓ ٚنإ ٜطابكٗا ٖٛ ايتأٌٜٚ ايؿشٝح
5
. 

 :التأّٓل الباطل ّ أىْاعُ

     إذا نإ نٌ َا ٚاؾل ايهتاب ٚايط١ٓ ُعَد تأ٬ٜٚ ؾشٝشا ؾإٕ د٫ي١ املدايؿ١ 

تكتكٞ إٔ ٜهٕٛ نٌ َا خايـ ايهتاب ٚايط١ٓ باط٬، ٜٚبدٚ ذيو دًٝا يف أْٛاع٘ 

 :سطب تكطِٝ ابٔ قِٝ ي٘

:ما مل حيتنلُ اللفظ بْضعُ -1
6
َٚٔ أَج١ً ذيو َا ذٖب إيٝ٘ املعتصي١ يف تأٌٜٚ  

:yأسادٜح ايؿؿات، نكٛي٘  [ ست٢ ٜكع زب ايعص٠ عًٝٗا زدً٘]  
7

 ؾكايٛا إٕ ،

                                                 
1

 178 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
2

 181 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
3

 887 ص 2سٚاٖ ِغٍُ ض:-  
4

شش اٌمٛاؾذ األط١ٌٛح اٌٍغ٠ٛح فٟ أ٠ٕػش . إٌّطٛق ٘ٛ دالٌح اٌٍفع ؾٍٝ شثٛخ ؼىُ اٌّزوٛس ِطاتمح أٚ ذضّٕا أٚ اٌرضاِا: -  

. 45 ص 2008 1 داس اتٓ ؼضَ ت١شٚخ ٌثٕاْ ط،ؾثذ اٌىش٠ُ ؼاِذٜ. د، اعرٕثاط أؼىاَ ااٌمشآْ

  190 ص 2اٌغضاٌٟ ض،اٌّغرظفٝ  [ٚ٘ٛ فُٙ غ١ش إٌّطٛق تٗ ِٓ إٌّطٛق تذالٌح ع١اق اٌىالَ ِٚمظٛدٖ]اٌّفَٙٛ 
5

 181 ص 1اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض: -  
6

  187 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
7

 595 ص 8فرػ اٌثاسٞ ض: -  
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ايسدٌ مجاع١ َٔ ايٓاع، ٖٚرا َا تأباٙ يػ١ ايعسب، نُا ٜأباٙ ايعكٌ، ٚظتاؾٝ٘ 

 .ايٓكٌ

:ما مل حيتنلُ اللفظ ببئتُ اخلاصة -2
1
ٖٚرا َا مل حتتًُ٘ َسؾٛيٛد١ٝ ايه١ًُ  

2چېۉ  ۉ  ېچ :  أٚ مجع ،ٚذيو نُا أٚيٛا ايٝدٜٔ يف قٛي٘ َٔ تج١ٝٓ
بايكدز٠  

 .خًكت بٝدٟ/ نتبت بايكًِ : باإلؾساد عًُا إٔ ايؿعٌ َتعد عسف ادتس، َٔ قبٌٝ

:ما مل حيتنلُ السٔاق ّالرتكٔب -3
3

ٱ  ٻ  چ   ٚيٓٓعس إىل ضٝام اٯ١ٜ ايهسمي١

  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٻ   ٻ  ٻ  پ

4چ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڄٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
  

4چ
.   

ٚٓيٛا إتٝاْ٘ بإتٝإ بعض        َٚع ذنس إتٝإ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ؾسعتا يف ايطٝام، إ٫ّ أِْٗ أ

آٜات٘، اييت ٖٞ أَسٙ، ٖٚرا َا ٜأباٙ ايطٝام يٛزٚد نٌ ذيو زتتُعا
5

.  

:ما مل ٓؤلف استعنالُ يف ذلم املعيى -4
6

 ٖٚٓايو َا مل ٜ٪يـ اضتعُاي٘ يف يػ١ 

تأًِٜٚٗ ا٭ؾٍٛ باذتسن١، : املداطب، ٚإٕ أيـ يف ا٫ؾط٬ح اذتادخ َٔ قبٌٝ

 .ٚا٫ضتٛا٤ باإلقباٍ

َا دّي٘ ع٢ً بط٬ٕ زبٛب١ٝ ايهٛانب              - عًٝ٘ ايط٬ّ-     يكد قايت املعتصي١ إٕ إبساِٖٝ 

  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ إ٫  اذتسن١   

7چڻ  ڻ  ۀ   
ٚمل تعسف يػ١ ايكسإٓ إٔ ا٭ؾٍٛ ٖٛ اذتسن١ 

8
. 

ٚٓيٛا ا٫ضتٛا٤ باإلقباٍ ع٢ً ارتًل، يف قٛي٘ تعاىل ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :      ٚأ

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

                                                 
1

 187 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض: -  
2

 75 ا٠٢حعٛسج ص: -  
3

 189 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض: -  
4

 158  ا٠٢حعٛسج األٔؿاَ: -  
5

 189 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك ض :- 
6

 191 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
7

 78 ا٠٢حعٛسج األٔؿاَ :-  
8

 310 ص ٠1ٕػش دسء ذؿاسع اٌؿمً ٚإٌمً اتٓ ذ١ّ١ح ض: -  
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1چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱڱ  ڱ
أٟ أقبٌ ع٢ً خًل ايعسؽ، َع إٔ  

 . يػ١ ايعسب مل تعسف ا٫ضتٛا٤ باإلقباٍ، ٫ٚ با٫ضت٤٬ٝ

ٖٚرا َٛقع شيت ؾٝ٘ أقداّ نجري َٔ ايٓاع، ٚقًت ؾٝ٘ أؾٗاَِٗ، سٝح ]:      قاٍ ابٔ قِٝ

تأٚيٛا نجريا َٔ أيؿاظ ايٓؿٛف مبا مل ٜ٪يـ اضتعُاٍ ايًؿغ ي٘ يف يػ١ ايعسب ايبت١، ٚإٕ 

نإ َعٗٛدا يف اؾط٬ح املتأخسٜٔ، ٖٚرا مما ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ ي٘، ؾإْ٘ سؿٌ بطبب٘ بايهرب 

[  َا سؿyٌع٢ً اهلل ٚزضٛي٘ 
2
. 

ما ألف استعنالُ يف املعيى مً غري الرتكٔب -5
3

يكد أيؿت بعض ا٫ضتعُا٫ت يف : 

َٓا إٔ :  يف تسانٝب خاؾ١، ٚقاٍ بٗا ايعسب نكٛهلِ يؿ٬ٕ عٓدٟ ْٜد أٟ ْع١ُ، أ

4چ ې ۉ  ۉ  ې چ:ُْطكط ٖرا ايرتنٝب ع٢ً قٛي٘ تعاىل
ؾٗرا ايرتنٝب ايرٟ  

قايت ب٘ ايعسب ٚٚزد ع٢ً يطاْٗا تسٜد املتأٚي١ إٔ حتًُ٘ ع٢ً تسنٝب ٫ عتتًُ٘ 

َطًكا، ٚإ٫ّٓ نٝـ ت٪ٍٚ ايٝدٜٔ بايٓع١ُ، ٚقد دا٤ ؾعًٗا َتعدٜا عسف مما ٜجبت 

ٖٚرا َٔ  ]:أْٗا ايٝدإ، ٚيٝطت ايٓع١ُ ٖٚرا َٔ املػا٠٫ يف ايتأٌٜٚ يكٍٛ ابٔ قِٝ

[أقبح ايػًط ٚايتًبٝظ 
5

 

التأّٓل على خالف املعَْد -6
6

إٕ ا٭يؿاظ املطسد٠ ا٫ضتعُاٍ يف َعإ ٖٞ ظاٖس٠ : 

ؾٝٗا ٚمل ٜعٗد اضتعُاهلا يف املع٢ٓ امل٪ٍٚ ،أٚ عٗد اضتعُاهلا ٚنإ ؾٝ٘ ْادزا، ؾإٕ 

تأًٜٚ٘ ع٢ً خ٬ف املعٗٛد َٔ اضتعُا٫تٗا ٜعٓد باط٬ َٚٓاقكا يًبٝإ ٚايتؿطري 

 .اييت ٖٞ غا١ٜ اهلدا١ٜ،

ڦ  ڦ  چ  :             إٕ ايػا١ٜ َٔ تأٚيٝ٘ ٖٞ اَتجاي٘، ٖٚرا َٔ قبٌٝ تأًِٜٚٗ يكٛي٘ تعاىل

7 چ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       ڦ  
بأْ٘ . 

إىل  (اهلل)دسح قًب٘ باذتهِ ٚاملعازف جتسعتا أٚ أِْٗ أقبًٛا ع٢ً حتسٜـ اإلعساب َٔ ايسؾع 

 .ايٓؿب يهٕٛ اذتسن١ اإلعساب١ٝ ٫ تعٗس ع٢ً املٓكٛف

                                                 
1

 54  ا٠٢حعٛسج األؾشاف: -  
2

 189 ص 1اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض: -  
3

 192 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
4

 75 ا٠٢حعٛسج ص: -  
5

 192 ص 1اٌّشظؽ اٌغاتك ض: -  
6

 192 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
7

 164  ا٠٢حعٛسج إٌغاء: -  
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ما أبطل اليص كامال -7
1

إذا َا عاد -يف ْعس ابٔ قِٝ -  ٜعد ايتأٌٜٚ ؾاضدا:

ع٢ً أؾٌ ايٓـ باإلبطاٍ، ٖٚرا ايتأٌٜٚ َٔ قبٌٝ محًِٗ املسأ٠ ع٢ً ا٭١َ يف 

[ أميا اَسأ٠ ْهشت ْؿطٗا بػري إذٕ ٚيٝٗا ؾٓهاسٗا باطٌ ]اذتدٜح ايػسٜـ 
2
. 

 :              ٜس٣ ابٔ قِٝ إٔ ٖرا ايتأٌٜٚ باطٌ َٔ ٚدٛٙ مما ٜعٛد ع٢ً ايٓـ باإلبطاٍ ٚذيو إٔ

 .َٗس ا٭١َ ٜهٕٛ يطٝدٖا ٚإٕ محٌ ع٢ً املهاتب١- 1   

  2-  .ايٓـ ٜؿٝد ايعُّٛ ٫غتُاي٘ ع٢ً أٟ ايػسط١ٝ 

 . امل٪ند٠ يؿٝػ١ ايعُّٛ" َا"ايٓـ ٜؿٝد ايعُّٛ ٫غتُاي٘ ع٢ً -3

4" ٖرٙ ْهس٠ يف ضٝام ايػسط ٚنٌ ْهس٠ يف ضٝام " أميا اَسأ٠-

 .ايػسط إمنا تؿٝد ايعُّٛ

بط٬ٕ ايٓهاح َعًل بايٛؾـ املٓاضب ي٘ املكتكٞ يٛدٛد اذتهِ    -5

 (ْهشت ْؿطٗا)

التأّٓل املْجب لتعطٔل املعيى -8
3

  ٜعترب ايتأٌٜٚ باط٬ إذا َا عطٌ املع٢ٓ ضُٝا َا:

  خب  حبمئ  ىئ     يئ  جبچ  :إيٝ٘ امل٪ٚي١ يف آٜات ايؿؿات نكٛي٘ تعاىل ر٘ثد َا

4چمب  ىب     
 .ايدزِٖ ؾٛم ايؿًظ:  بأْٗا ؾٛق١ٝ ايػسف نكٍٛ ايعسب 

 :اختالف الصحابة يف تأّٓل الطلب

      يكد ضبل ٚإٔ تكسز يف عجٓا إٔ تأٌٜٚ ارترب ٖٛ تؿدٜل شتربٙ ،ٚتأٌٜٚ ايطًب ٖٛ اَتجاي٘، 

ٚنٌ تأٌٜٚ ٜعطٌ ارترب نآٜات ايؿؿات ،ٚغتايـ ايطًب ٫ٚ ٜتُجً٘ نآٜات ا٭سهاّ ،ٜعترب 

ٕٓ َعسؾت٘ تعٓد  تأ٬ٜٚ باط٬ َٔ أضاض٘، ٚمّلا نإ تأٌٜٚ ايطًب ٖٛ اَتجاي٘ َٔ أَس أٚ ْٗٞ، ؾإ

َٔ ا٫َتجاٍ ٚايتطبٝل إ٫ّ مبعسؾت٘، ٚيريو قاٍ ضؿٝإ  َٓدٚس١ؾسقا ع٢ً نٌ َهًـ إذ ٫ 

[ايط١ٓ ٖٞ تأٌٜٚ ا٭َس ٚايٓٗٞ  ]:بٔ ع١ٓٝٝ
5
 . 

 ؾإٕ ْؿظ ايؿعٌ املأَٛز ب٘ ٖٛ تأٌٜٚ ا٭َس ب٘، ْٚؿظ املٛدٛد املدرب عٓ٘ ]:     قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

[ٚأَس،ٖٛ تأٌٜٚ ارترب ٚايه٬ّ خرب 
6
. 

                                                 
1

 198 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ اٌغاتك : -  
2

 198 ص 1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
3

 198 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض :   
4

 18  ا٠٢حعٛسج األٔؿاَ:-  
5

 ِىرثح اٌرشاز اإلعالِٟ اٌشٙاب ، اتٓ ذ١ّ١ح،ٔمال ؾٓ اٌشعاٌح اٌرذِش٠ح فٟ اٌرٛؼ١ذ ٚاألعّاء ٚاٌظفاخ ٚاٌمضاء ٚاٌمذس: -  

 44 ص1989 1اٌعضائش ط
6

 44اٌّشظؽ ٔفغٗ ص: -  
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    إٕ َا ٜرٓبز َعرتى ايٓصاع بني أٌٖ ا٫دتٗاد َٔ ايعًُا٤ إُْٓا ٜعٛد إىل طبٝع١ ايٓـ ستٌ 

 . ايتأٌٜٚ، ٚايٓـ قسبإ دًٞ ايد٫ي١ ٚخؿٝٗا

    ؾأَا دًٞ ايد٫ي١ ؾًِ عتؿٌ ؾٝ٘ اخت٬ف بني ا٭١َ ضُٝا عًُا٩ٖا، ٜٚبك٢ ايٓـ خؿٞ 

ايد٫ي١ املػتب٘ املساد ب٘ يػريٙ، ٚقد ٚقع ؾٝ٘ ارت٬ف بني ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ ٚذيو يف 

َٓا َا تعًل بارترب ؾٗرا مل ٜطسح يًٓكاؽ قط  ؾ٬ بد َٔ إثبات َا أثبت اهلل ]تأٌٜٚ ايطًب، أ

[ يٓؿط٘ ْٚؿ٢ مماثًت٘
1
 :  َٚٔ بني َا ٚقع ؾٝ٘ ايؿشاب١ َٔ خ٬ف.

2چ  ڭ              چ :قٍٛ اهلل تعاىل-1
يكد اختًؿٛا يف َٔ ايرٟ ٜعؿٛ  

ٝٓا أّ ايصٚز؟  .أٖٛ ا٭ب باعتبازٙ ٚي

3چې  ې  ې چ :قٛي٘ تعاىل-2
اختًؿٛا يف ايًُظ أٖٛ ادتُاع، أّ ٖٛ ايًُظ بايٝد  

 ٚايكب١ً؟

اختًؿٛا يف عابس ايطبٌٝ أٖٛ املطاؾس، أّ  4چ﮲    ﮳ ے  ۓ  ۓ چ :ٚقٛي٘ تعاىل-3

 .ملٛاقع ايؿ٠٬ ناملطادد- ٖٚٛ دٓب-ذيو اجملتاش 

  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ  :ٚلٌٛٗ ذؿاٌٝ- 4

    5چ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ٹڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

؟اختًؿٛا يف ٌٖ ايٓـ ٜتٓاٍٚ اذتاٌَ أّ اذتا٥ٌ ؾكط
6
. 

َٓا تأٌٜٚ ارترب ؾًِ ًٜل اخت٬ؾا َٔ قبٌ ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ   بٌ اتؿكت نًُتِٗ ]   أ

ٚن١ًُ ايتابعني بعدِٖ ع٢ً إقسازٖا، ٚإَسازٖا َع ؾِٗ َعاْٝٗا، ٚإثبات سكا٥كٗا، ٖٚرا َا 

ٜدٍ ع٢ً أْٗا أععِ ايٓٛعني بٝاْا، ٚإٔ ايعٓا١ٜ ببٝاْٗا أِٖ ٭ْٗا َٔ متاّ حتكٝل ايػٗادتني، 

[ٚإثباتٗا َٔ يٛاشّ ايتٛسٝد 
7

.  

 

 

 

                                                 
1

 14اٌّشظؽ ٔفغٗ ص : -  
2

 237 ا٠٢حعٛسج اٌثمشج : - 
3

 43  ا٠٢حعٛسج إٌغاء : - 
4

 43  ا٠٢حعٛسج إٌغاء: -  
5

 234 ا٠٢حعٛسج اٌثمشج : -  
6

 208 ص٠1ٕػش اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض: -  
7

 210 ص1اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
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 : شسّط املتأّل

    إٕ ا٭ؾٌ يف ايه٬ّ سكٝكت٘، ٚظاٖسٙ ،ؾإٕ نإ ٫ بد َٔ إخساد٘ عٔ أؾً٘ ٚدب ع٢ً 

أزبع املتأٍٚ ايديٌٝ املطٛؽ ي٘ ذيو، ٚقد سؿسٖا ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ يف ٚظا٥ـ
1

.  

ٚٓي٘ يف ذيو ايرتنٝب، ٚإ٫ّ نإ ناذبا ع٢ً ايًػ١ : أٚهلا بٝإ استُاٍ ايًؿغ يًُع٢ٓ ايرٟ تأ

بإْػا٤ ٚقع ددٜد َٔ عٓدٙ ،َٔ سٝح عدّ استُاٍ ايًؿغ يًُع٢ٓ يػ١، ٚإٕ استًُ٘ قد ٫ 

 ک  ک  ک   چ:ايرتنٝب، ٖٚرا ايتأٌٜٚ َٔ قبٌٝ َا ذٖبٛا إيٝ٘ يف قٛي٘ تعاىل عتتًُ٘ يف ذيو

2چگ
ؾٗرا ايتأٌٜٚ إْػا٤ ستض ٫ ]بأْ٘ أقبٌ ع٢ً خًك٘، ٖٚرا َا مل تكٌ ب٘ يػ١ ايعسب  

[إخباز ؾادم عٔ اضتعُاٍ أٌٖ ايًػ١
3

.  

يًُع٢ٓ ايرٟ ذنسٙ أ٫ٚ، ذيو إٔ  استُاٍ ايًؿغبٝإ تعٝني ذيو املع٢ٓ ثاْٝا، ٖٚرا بعد : ثاْٝٗا

املع٢ٓ إذا َا أخسز عٔ سكٝكت٘ قد تهٕٛ ي٘ عد٠ َعإ، ا٭َس ايرٟ ضٝتٛدب حتدٜد ايديٌٝ 

،يتعٝني ذيو املع٢ٓ
4
. 

٫ بد عًٝ٘ َٔ إقا١َ ايديٌٝ ايؿازف يًؿغ عٔ سكٝكت٘ ٚظاٖسٙ ،إذ ٫ ظتٛش ايعدٍٚ عٔ : ثايجٗا

ذيو بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إ٫ّ بديٌٝ ؾازف أق٣ٛ
5
. 

ظتب ع٢ً املتأٍٚ إٔ ظتٝب َعازق٘ ايرٟ ٜدعٞ اذتكٝك١، ٜٚدعٞ أْ٘ أقاَٗا ع٢ً أدي١ : زابعا

مسع١ٝ، ٚعك١ًٝ ظٛاب ؾشٝح ٚأ٢ْ ي٘ ذيو
6
. 

                                                 
1

 ٚذغّٝ اٌىاف١ح اٌشاف١ح فٟ االٔرظاس ٌٍفشق إٌاظ١ح اتٓ ل١ُ إداسج ذشظّاْ اٌغٕح ال٘ٛس 90-87اٌمظ١ذج ا١ٌٕٔٛح ص: -  

 .288 ص1 ت١را ٚطثؿد ؾذج ِشاخ أٔػش اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض5949ذرأٌف ٘زا اٌمظ١ذج ِٓ .تاوغراْ ب ط ب خ 

 

ٚاهلل ١ٌظ ٌىُ تُٙ ٠ذاْ ٚؾ١ٍىُ فٟ را ٚغائف أستؽ 

ِٛضٛؾٗ األطٍٟ تاٌثش٘اْ ِٕا د١ًٌ طاسف ٌٍفع ؾٓ 

ٌألطً ٌُ ٠ؽرط إٌٝ تش٘اْ إر ٠ذؾٟ ٔفظ اٌؽم١مح ِذؼ 

١٘ٙاخ طٌٛثرُ تأِش شاْ فئرا اعرماَ ٌىُ د١ًٌ اٌظشف ٠ا 

لٍرُ ٘ٛ اٌّمظٛد تاٌرث١اْ ٚ٘ٛ اؼرّاي اٌٍفع ٌٍّؿٕٝ اٌزٞ 

ِٓ تؿذ ران اٌصأٟ فئرا أذ١رُ ران طٌٛثرُ تأِش شاٌس 

  را رٌىُ ذخشص اٌىٙاْ      ٚإْ لٍرُ إْ اٌّشاد وزا فّا 

لذ ٠ىْٛ اٌمظذ ِؿٕٝ شأٟ  (َ)٘ة أٔٗ ٌُ ٠مظذ اٌّٛضٛؼ ٌىٓ 

ٚاهلل ١ٌظ تزا إِىاْ ٚوزا ٔطاٌثىُ تأِش ساتؽ 

اٌذؾٜٛ ذرُ ع١ٍّح األسواْ ٚ٘ٛ اٌعٛاب ؾٓ اٌّؿاسع إر تٗ 

 
2

 54  ا٠٢حعٛسج األؾشاف: -  
3

 291 ص1اٌظٛاؾك اٌّشعٍح ض: -  
4

 292 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض:  
5

 292 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
6

 295 ص ٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  



38 

 

 ظاهرة التأويل يف الفكر اإلسالمي: الفصل األول-                      الباب األول 

 ؾدعْٛا َٔ إخساز ْؿٛف ايٛسٞ عٔ سكا٥كٗا ٚدع٣ٛ أْٗا زتاشات ٫ سكا٥ل ]:   ٜكٍٛ ابٔ قِٝ

ٚميتٓع عًٝ٘ ايبت١ إذ ٖٞ أدي١ يؿع١ٝ  هلا، ٫ تؿٝد ٜكٝٓا، ٫ٚ ٜطتؿاد َٓٗا عًِ مما ظتب هلل

ٚظٛاٖس غري َؿٝد٠ يًٝكني، ٚأدٝبٛا ٖ٪٤٫ املعط١ً، ٚ أٚي٦و اجملط١ُ بصعُهِ، ٚإ٫ ؾًٝطتشٞ 

[ايٓاع با٭سذاز َٔ ضكـ بٝت٘ َٔ ايصداز َٔ َسامج١
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 295 ص 1اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
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 .(  ٍـ1393ت   )عيد الشٔذ الشيكٔطٕ مأٍة التأّٓل 

 :   ٜس٣ ايػٝذ ايػٓكٝطٞ يف أقٛا٤ ايبٝإ إٔ ايتأٌٜٚ ٜطًل ث٬ث١ اط٬قات

ٖٚٛ اذتكٝك١ اييت ٜ٪ٍٚ إيٝٗا ا٭َس، ٖٚرا ٖٛ ايػايب يف ايكسإٓ، ٚ ٜعكد ذيو مبا : ا٭ٚىل-

 ٚأؾٌ ايتأٌٜٚ َٔ آٍ ايػ٤ٞ إىل نرا إذا ]:ذٖب إيٝ٘ ابٔ دسٜس ايطربٟ غٝذ املؿطسٜٔ إذ ٜكٍٛ

ٚٓيت٘ إذ ؾٝٓست٘ إيٝ٘ [ؾاز إيٝ٘ ٚزدع ،  ٜ٪ٍٚ أ٫ٚ ، ٚأ
1
. 

 ايًِٗ ]:  عٔ ابٔ عباعy:  ٚتطًل ع٢ً ايتؿطري، ٚايبٝإ، َٚٔ ٖرا املع٢ٓ قٛي٘:ايجا١ْٝ-

[ؾكٗ٘ يف ايدٜٔ ٚعًُ٘ ايتأٌٜٚ 
2
. 

ايكٍٛ يف تأٌٜٚ قٛي٘ تعاىل نرا ٚنرا أٟ يف تؿطريٙ ٚبٝاْ٘، :    ٚيريو نإ ابٔ دسٜس ٜكٍٛ

  ٜهجس إٔ ٜكٍٛ يف زنٛع٘ y نإ زضٍٛ اهلل ]:َٚٓ٘ َا ثبت عٔ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا

[ ٚضذٛدٙ ضبشاْو ايًِٗ زبٓا ٚعُدى ايًِٗ اغؿس يٞ
3

ُ٘ ٜٚعٌُ ب٘.   .ٜتأٍٚ ايكسإٓ أٟ ٜتُجً

 ٜٚطًل ع٢ً َا دا٤ يف عسف ا٭ؾٛيٝني، ٖٚٛ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ املتبادز َٓ٘، :ايجايج١-

 :إىل ستتٌُ َسدٛح، بديٌٝ ٜدٍ ع٢ً ذيو، ٜٚٓكطِ إىل ث٬ث١ أقطاّ

ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ بديٌٝ ؾشٝح َٔ ْؿظ ا٭َس، : ايتأٌٜٚ ايؿشٝح- 1

ٜدٍ ع٢ً ذيو
4
. 

ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ ٭َس ٜعٓ٘ ايؿازف دي٬ٝ ٚيٝظ : ايتأٌٜٚ ايؿاضد-2

بديٌٝ يف ْؿظ ا٭َس، ٚقد َجٌ ي٘ ايػاؾع١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚاذتٓاب١ً عٌُ اإلَاّ أب٢ سٓٝؿ١ زمح٘ 

[ أميا اَسأ٠ ْهشت بػري إذٕ ٚيٝٗا ؾٓهاسٗا باطٌ]:اهلل املسأ٠ يف اذتدٜح
5
 ع٢ً املهاتب١ .

 .ٚايؿػري٠

                                                 
1

 داس اٌفىش ت١شٚخ ٌثٕاْ ، ِؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ اٌّخراس اٌعٕىٟ اٌشٕم١طٟ،ٔمال ؾٓ أضٛاء اٌث١اْ فٟ إ٠ضاغ اٌمشآْ تاٌمشآْ- 

. 189 ص 1 ض1995 1ط
2

 189 ص1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
3

 189 ص1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
4

 189 ص ٠1ٕػش إٌٝ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
5

 191 ص 1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : -  
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أؾ٬، ٖٚرا َا ذٖب إيٝ٘   ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ ؾسف ايًؿغ عٔ ظاٖسٙ ٫ يدي1ٌٝ:تأٌٜٚ ايًعب-3.

  ھ  ھ   ہ  ہ  ہھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ  ايػٝع١ يف قٛي٘ تعاىلغ٠٬

قايٛا ٜعين عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗاچھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  
3
.

 مرٍب الشيكٔطٕ يف تأّٓل آٓة سْزة آل عنساٌ

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  چ  قاٍ اهلل تعاىل

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  

4چ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀   ﯁                    
 

5 چ ﮹  ﮺  ﮻ چٜس٣ ايػٓكٝطٞ إٔ ايٛاٚ يف قٛي٘ تعاىل 
 ستت١ًُ ي٬ضت٦ٓاف، ٚستت١ًُ ،

 .يًعطـ، ٚعتػد أدي١ ايطسؾني ثِ َا ًٜبح إٔ ٜسدح ايسأٟ ا٭ٍٚ

1-  :استُاي١ٝ ا٫ضت٦ٓاف 

مج١ً امس١ٝ  .6 چ ﮹  ﮺  ﮻ چ     إذا ناْت ايٛاٚ تؿٝد ا٫ضت٦ٓاف تستب إٔ تهٕٛ 

ٚظتب . ٚعًٝ٘ ؾاملتػاب٘ ٫ ٜعًِ تأًٜٚ٘ إ٫ اهلل ٚسدٙ (ٜكٛيٕٛ)ٚخرب  (ايساضدٕٛ)َ٪يؿ١ َٔ َبتدأ 

َِا ع٢ً يؿغ ادت٬ي١   .(اهلل)إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ تا

 ٚ٭ٕ يف اٯ١ٜ قسا٥ٔ تدٍ ع٢ً إٔ اهلل ضبشاْ٘ َتؿسد بعًِ ]:   قاٍ ابٔ قدا١َ يف زٚق١ ايٓاظس

يؿعا َٚع٢ٓ، . 7چ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸    چ: املتػاب٘، ٚإٔ ايٛقـ ايؿشٝح عٓد قٛي٘ تعاىل

َّ : أَا ايًؿغ ؾٮْ٘ يٛ أزاد عطـ ايساضدني يكاٍ ٜٚكٛيٕٛ آَٓٓا ب٘ بايٛاٚ، أَا املع٢ٓ ؾٮْ٘ ذ

                                                 
1

ؼذ اٌرأ٠ًٚ ٚألغاِٗ اٌصالشح  " ِشالٟ اٌغؿٛد" ٚلذ ظاء فٟ : - 

ٚالغّٗ  ٌٍفاعذ ٚاٌظؽ١ػ ؼًّ ٌػـــا٘ش ؾٍٝ اٌّشظٛغ 

ِؽ لٛج اٌذ١ًٌ ؾٕذ اٌّغرذي طؽ١ؽٗ ٚ٘ٛ اٌمش٠ة ِا ؼًّ 

فٍؿثا ٠ف١ـــــذ  ِٚاخــــالٚغ١ــــشٖ اٌفــــاعذ ٚاٌثؿ١ـــذ 

  .191 ص 1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض
2
 .67عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : -  

3
 191 ص 1اٌّشظؽ ٔفغٗ ض ٠ٕػش : - 
4

 07 ا٠٢حعٛسج آي ؾّشاْ: -  
5

                  07 ا٠٢حعٛسج آي ؾّشاْ : -
6
               07 ا٠٢حعٛسج آي ؾّشاْ -:  
7

                         07 ا٠٢حعٛسج آي ؾّشاْ: -  
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ٚ٭ٕ قٛهلِ .  َبتػٞ ايتأٌٜٚ ٚيٛ نإ ذيو يًساضدني َعًَٛا يهإ َبتػٝ٘ ممدٚسا ٫ َرََٛا

نٌ  )ٜدٍ ع٢ً ْٛع تؿٜٛض ٚتطًِٝ بػ٤ٞ مل ٜكؿٛا ع٢ً َعٓاٙ ضُٝا إذا تبعٛٙ بكٛهلِ   (آَٓا ب٘)

ؾرنسِٖ زبِٗ ٖآٖا ٜعطٞ ايجك١ ب٘ ٚايتطًِٝ ٭َسٙ، ٚأْ٘ ؾدز َٔ عٓدٙ نُا  (َٔ عٓد زبٓا

َٓا "دا٤ َٔ عٓدٙ احملهِ، ٚ٭ٕ يؿع١   (ايرٜٔ يف قًٛبِٗ شٜؼ)يتؿؿٌٝ ادتٌُ ؾرنس هلا يف " أ

ٜدٍ ع٢ً قطِ آخس غتايؿِٗ يف ٖرٙ ايؿؿ١  (ٚابتػا٤ تأًٜٚ٘)َع ٚؾؿ٘ إٜاِٖ بإتباع املتػاب٘ 

، ٚيٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ تأًٜٚ٘ مل غتايؿٛا ايكطِ ا٭ٍٚ يف ابتػا٤ ايتأٌٜٚ ،ٚإذ قد "ايساضدٕٛ" ِٖٚ

[ثبت أْ٘ غري َعًّٛ ايتأٌٜٚ ٭سد ؾ٬ ظتٛش محً٘ ع٢ً غري َا ذنسْا
1
 أَا ايػٓكٝطٞ ؾٝطتدٍ .

ع٢ً تسدٝح زأٜ٘ بد٫ي١ ا٫ضتكسا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، َٚؿادٖا إٔ اهلل ضبشاْ٘ إذا ْؿ٢ ايػ٤ٞ 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  چ :   عٔ ارتًل، ٚأثبت٘ يٓؿط٘ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ ي٘ يف ذيو اإلثبات غسٜو نكٛي٘ 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   چ ٚقٛي٘چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ ٚقٛي٘چحت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  حخ   

4چک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں     
ٚ ٖرا َا ٜطابل قٛي٘ 

5چ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  چتعاىل
 .َٚعٓاٙ أْ٘ ٫ ٜعًُ٘ إ٫ّ ٖٛ ٚسدٙ 

.ٚايساضدٕٛ ) يٛ ناْت ايٛاٚ يف قٛي٘ تعاىل ]:      قاٍ ارتطابٞ . يًٓطل مل ٜهٔ يكٛي٘  (.

[ؾا٥د٠  (نٌ َٔ عٓد زبٓا ):  تعاىل
6

 .                                                                    

ٚيتعصٜص زأٜ٘ ٜأتٞ ع٢ً ذنس مج١ً َٔ ايؿشاب١، ٚايتابعني، ٚايعًُا٤ زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعني 

قايٛا بريو نعُس ٚابٔ عباع، ٚعا٥ػ١، ٚعس٠ٚ بٔ ايصبري، ٚعُس بٔ عبد ايعصٜص، ٚابٔ 

 .َطعٛد، ٚأبٞ بٔ نعب، ٖٚرا َرٖب ايهطا٥ٞ، ٚا٭خؿؼ، ٚايؿسا٤، ٚ أبٞ عبٝد٠

                                                 
1

. 192 ص 1ٔمال ؾٓ أضٛاء اٌث١اْ اٌشٕم١طٟ ض: - 
2
. 65عٛسج إًٌّ ا٠٢ح -  

3
. 187عٛسج األؾشاف ا٠٢ح -  
4

 88 ا٠٢حعٛسج اٌمظض: -  
5

 07 ا٠٢ح عٛسج آي ؾّشاْ : -
6

. 192 ص 1اٌشٕم١طٟ ض،ٔمال ؾٓ أضٛاء اٌث١اْ- 
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 إْهِ تؿًٕٛ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚإْٗا َكطٛع١ ،َٚا اْت٢ٗ عًِ ايساضدني إ٫ ]:   قاٍ أبٛ ْٗٝو ا٭ضدٟ

[ (آَٓا ب٘ نٌ َٔ عٓد زبٓا ):إىل قٛهلِ
1
. 

 :استُاي١ٝ ايعطـ-2

َعطٛؾا ع٢ً يؿغ ادت٬ي١،  (ٚايساضدٕٛ )     إذا ناْت ايٛاٚ تؿٝد ايعطـ نإ قٛي٘ تعاىل 

أٜكا ٖٚرا َسٟٚ عٔ ابٔ عباع  (ايساضدٕٛ يف ايعًِ )ٜٚرتتب عًٝ٘ إٔ املتػاب٘ ٜعًِ تأًٜٚ٘ 

أٜكا ٚزتاٖد، ٚايسبٝع، ٚقد اْتؿس هلرا ايكٍٛ ٚأؾاض ابٔ ؾٛزى، ٚاستر ايكا٥ًٕٛ باستُاي١ٝ 

ايعطـ، بإٔ اهلل ضبشاْ٘ َدسِٗ يسضٛخِٗ يف ايعًِ، ٚنٝـ ميدسِٗ إٕ ناْٛا دٗا٫
2
. 

ٕٓ تطُٝتِٗ زاضدني ]:  قاٍ ايكسطيب  قاٍ غٝدٓا أبٛ ايعباع أمحد بٔ عُس ٖٚٛ ايؿشٝح ؾإ

ٜكتكٞ أِْٗ ٜعًُٕٛ أنجس َٔ احملهِ، ايرٟ ٜطتٟٛ يف عًُ٘ مجٝع َٔ ٜؿِٗ ن٬ّ ايعسب، 

يهٔ املتػاب٘ ٜتٓٛع، ؾُٓ٘ َا ٫ ! ٚيف أٟ غ٤ٞ ٖٛ زضٛخِٗ إذا مل ٜعًُٛا إ٫ َا ٜعًِ ادتُٝع

ٜعًِ ايبت١ نأَس ايسٚح ٚايطاع١، مما اضتأثس اهلل بػٝب٘، ٖٚرا ٫ ٜتعاط٢ عًُ٘ أسد ٫ ابٔ 

عباع ٫ٚ غريٙ، ؾُٔ قاٍ َٔ ايعًُا٤ اذترام بإٔ ايساضدني ٫ ٜعًُٕٛ عًِ املتػاب٘ ؾإمنا أزاد 

ٖرا ايٓٛع، ٚأَا َا ميهٔ محً٘ ع٢ً ٚدٛٙ يف ايًػ١ َٚٓاح يف ن٬ّ ايعسب ؾٝتأٍٚ ٜٚعًِ تأًٜٚ٘ 

[ املطتكِٝ ،ٜٚصاٍ َا ؾٝ٘ مما عط٢ إٔ ٜتعًل َٔ تأٌٜٚ غري َطتكِٝ
3

.  

ٜعًُْٛ٘ قا٥ًني  (ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ)َعٓاٙ :   ٚقد استر بعض أٌٖ ايًػ١، هلرا ايسأٟ ؾكايٛا

ٚاضتبعدٙ آخسٕٚ، ٚأْهسٚٙ، ذيو إٔ ايعسب ٫ .  يف ستٌ ْؿب ساٍ (ٜكٛيٕٛ )آَٓٓا، ٚشعُٛا إٔ

: تكُس ايؿعٌ ٚاملؿعٍٛ َعا، ٫ٚ ترنس اذتاٍ إ٫ إذا ظٗس ايؿعٌ ،ٚيٛ داش ذيو دتاش إٔ ٜكاٍ

عبد : ٚإمنا ظتٛش ذيو َع ذنس ايؿعٌ نإٔ ٜكاٍ. أْ٘ أقبٌ زانبا: عبد اهلل زانبا ع٢ً تكدٜس

يف ستٌ ْؿب ساٍ (ٜؿًح)اهلل ٜتهًِ ٜؿًح بني ايٓاع ؾٝهٕٛ 
4
. 

     :  قاٍ أبٛ ايعباع ثعًب

      ٜكؿس ميػٞ ٜٚطٍٛ بازنا أزضًت ؾٝٗا قطُا يهايّها
5
. 

                                                 
1
خ اٌش١خ ٘شاَ ع١ّش اٌثخاسٞ داس إؼ١اء ، اٌمشطثٟ ،٠ٕػش اٌعاِؽ ألؼىاَ اٌمشآْٚ.192 ص 1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض-  

. 15 ص4 ض2001 1اٌرشاز ت١شٚخ ٌثٕاْ ط
2
.  192 ص 1 اٌشٕم١طٟ ض،٠ٕػش أضٛاء اٌث١اْ-  
3

. 16 ص4اٌعاِؽ ألؼىاَ اٌمشآْ اٌمشطثٟ ض- 
4

. 15 ص٠4ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: - 
5

 :٠شٜٚ اٌث١د ؾٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ : - 

 أسعٍد ل١ٙا لطّا ٌىاٌىـــا            ِٓ اٌزّسؼ١اخ ظؿذا آسوا

 ٠مظش ِش١ا ٠ٚطٛي تاسوا            وأٔــٗ ِعٍــً دسأــىــــا

 ٠ٚشٜٚ ٠مظش ٠ّشٟ أساد ٠مظش ِاش١ا فٛضؽ اٌفؿً ِٛضؽ االعُ

 ..................................=اٌّزس٠ؽ١اخ ٟ٘ اٌؽّش  
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 .(ٜكؿس َاغٝا  ):                           ٚايػاٖد ٖٓا

 . . . . . . . .  :دلال حسكة التأّٓل.

   ملا ناْت ايتهايٝـ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٫ تكاّ إ٫ّ مبكتك٢ ا٭يؿاظ، َٚدي٫ٛتٗا، ٚملا 

. ناْت ٖرٙ ا٭يؿاظ َٚدي٫ٛتٗا إؾساشا طبٝعٝا يتؿطري ايٓؿٛف ٚتأًٜٚٗا ٚاضتٓباط أسهاَٗا

ٚملا ناْت بعض ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ دٕٚ غريٖا ٖٞ املكؿٛد بايتأٌٜٚ، نإ ٫ بد َٔ حتدٜد 

اجملاٍ ايرٟ تتشسى ؾٝ٘ آي١ ايتأٌٜٚ ٚذيو بتشدٜد د٫ي١ ا٭يؿاظ ع٢ً املعاْٞ َٔ سٝح ايٛقٛح 

 .ٚاإلبٗاّ

يكد قطِ ايعًُا٤ ا٭يؿاظ ايٛازد٠ يف ايكسإٓ، باعتباز ايٛقٛح ٚاإلبٗاّ يف ايد٫ي١ ع٢ً املعاْٞ 

 :املساد٠ غسعا إىل قطُني

 :ايكطِ ا٭ٍٚ

ٖٚٛ ايرٟ ٫ عتتاز ؾِٗ املع٢ٓ املساد َٓ٘ إىل أَس خازز عٓ٘، ٚتتؿاٚت َساتب : ٚاقح ايد٫ي١

 .ٚقٛح د٫يت٘

 :ايكطِ ايجاْٞ

ٖٚٛ ايرٟ عتتاز ؾِٗ املع٢ٓ املساد َٓ٘ إىل أَس خازز عٓ٘، ٚد٫يت٘ يٝطت ع٢ً : َبِٗ ايد٫ي١

ايٛقٛح "ٚيكد ضًو ايعًُا٤ يف ٖرا ايبشح . دزد١ ٚاسد٠، بٌ تتؿاٚت َٔ سٝح ارتؿا٤ ٚاإلبٗاّ

 :َطًهني" ٚاإلبٗاّ يف ا٭يؿاظ

ٖٚٛ َطًو املتهًُني، سٝح قطِ مجٗٛز املته١ًُ ايًؿغ باعتباز ٚقٛح د٫يت٘ : املطًو ا٭ٍٚ

 :ع٢ً َعٓاٙ إىل قطُني

1- -2ايعاٖس،            ايٓـ 

 :نُا قطُٛا ايًؿغ باعتباز إبٗاّ د٫يت٘ ع٢ً املع٢ٓ املساد َٓ٘ إىل قطُني أٜكا

 .املتػاب٘-2اجملٌُ،         -1 

:  املطًو ايجاْٞ ميجٌ َطًو اذتٓؿ١ٝ، ٚقد قطُٛا ايًؿغ باعتباز ايٛقٛح يف د٫يت٘ ع٢ً َعٓاٙ  

 :إىل أزبع١ أقطاّ

 احملهِ-4املؿطس،  -3ايٓـ، - 2ايعاٖس، -1

                                                                                                                                                         

 آسان ٠شؾٝ ا٢سان

  15 ص4ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض

اٌّشرٟٙ اٌٍؽُ : اٌمطُ

اٌعًّ اٌضخُ : تضُ اٌالَ األٌٚٝ  ٚوغش اٌصا١ٔح: اٌٍىاٌه

٠مظش إرا ِشٝ الٔخفاع تطٕٗ ٚضخّٗ ٚذماستٗ ِٓ األسع، فئرا تشن سأ٠رٗ ط٠ٛال السذفاؼ عٕاِٗ : لاي أتٛ ؾٍٟ اٌفاسعٟ

 .323 ص12ٌغاْ اٌؿشب ض٠ٕػش      -  .فٙٛ تاسوا أطٛي ِٕٗ لائّا
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ثِ تًٝ٘ باقٞ ا٭قطاّ تدزظتٝا نُا قطُٛا ايًؿغ " احملهِ "عًُا إٔ أع٢ً زتب١ يف ايٛقٛح 

:                                                                                       باعتباز خؿا٤ د٫يت٘ ع٢ً َعٓاٙ إىل أزبع١ أقطاّ أٜكا

 املتػاب٘-4اجملٌُ، -3املػهٌ، -2ارتؿٞ،  -1

متجٌ ْعريات يطابكاتٗا، سٝح إٔ ارتؿٞ - سطب يػ١ ايسٜاقٝات -ٖٚرٙ ا٭قطاّ ا٭زبع١ 

 .ٜٓاظس ايعاٖس، ٚاملػهٌ ٜٓاظس ايٓـ، ٚاجملٌُ ٜٓاظس املؿطس، ٚاملتػاب٘ ٜٓاظس احملهِ

"ٚإْين َٛزد ٖا ٖٓا اؾط٬ح اذتٓؿ١ٝ يف ايٛقٛح ٚاإلبٗاّ يف ا٭يؿاظ، ع٢ً إٔ أبدأ بــ ايٛاقح : 

 .َع ايتُجٌٝ ٚحتسٟ ايدق١ ٚا٫ختؿاز"  املبِٗ ٚأْٛاع٘" ثِ " ٚأْٛاع٘

 :ايعاٖس

[َا استٌُ َعٓٝني أسدُٖا أظٗس َٔ اٯخس]:عسف اإلَاّ ادتٜٛين ايعاٖس بأْ٘
1

 .

[ايعاٖس يؿغ َعكٍٛ ٜبتدز إىل ايؿِٗ َٓ٘ َع٢ٓ َع استُاٍ ايًؿغ غريٙ]:ٚقاٍ ايطُعاْٞ
2
. 

ٕٓ ايٓـ ع٢ً عَُٛ٘ إ٫ّ إذا :  ٚاستُاٍ ايًؿغ غريٙ نارتؿٛف، ٚا٭َس، ٚؾٝػ١ ايٓٗٞ، أٟ أ

ٚزد َا غتؿؿ٘ ،ٚا٭َس ظاٖس يف اإلظتاب ٚعتتٌُ غريٙ يف ايٓدب، ٚاإلباس١، ٚايٓٗٞ ظاٖس 

يف ايتشسِٜ ٚعتتٌُ غريٙ يف ايهسا١ٖ
3
. 

 ايعاٖس َا ٜعسف املساد َٓ٘ بٓؿظ ايطُاع َٔ غري تأٌَ ٖٚٛ ايرٟ ]:   ٚعسؾ٘ ايطسخٝطٞ ؾكاٍ

[ٜطبل إىل ايعكٍٛ ٚا٭ٖٚاّ يعٗٛزٙ َٛقٛعا ؾُٝا ٖٛ املساد
4

 .

ٍٓ ع٢ً املع٢ٓ د٫ي١ ]:ٚعسؾ٘ ايػٝذ ستُد بٔ أبٞ ا٭غدس بأْ٘  ٚسُد ايعاٖس إٔ ٜكاٍ نٌ َا د

[زادش١ ؾٗٛ ظاٖس َع أْ٘ ستتٌُ ٭نجس
5
. 

   ؾٗٛ ٜس٣ إٔ ايعاٖس عتتٌُ ٭نجس َٔ َع٢ٓ، َع أْ٘ ٜهٕٛ يف أسدٖا أظٗس، ٚذيو 

 .نا٭ضد ؾٗٛ أظٗس يف اذتٝٛإ املؿرتع َٓ٘ يف ايسدٌ ايػذاع

ايعاٖس ٖٛ ايًؿغ ايرٟ ٜدٍ ع٢ً َعٓاٙ ]:     ٚعسؾ٘ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو قا٬٥

بؿٝػت٘، َٔ غري تٛقـ ع٢ً قس١ٜٓ خازد١ٝ تب١ٝٓٝٝ، َع استُاٍ ايتدؿٝـ، ٚايتأٌٜٚ، ٚقبٍٛ 

[ايٓطذ
6
. 

ٕٓ ٖ٪٤٫ ا٭١ُ٥ اتؿكٛا ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ  :ٚبٓا٤ ع٢ً َا قدَٓاٙ َٔ تعسٜؿات طتًـ إىل أ

                                                 
1

 205ششغ اٌٛسلاخ ص: -  
2

ؾثذ اهلل تٓ ؼافع تٓ أؼّذ . د. لٛاطؽ األدٌح اإلِاَ أتٛ ظؿفش ِٕظٛس تٓ ِؽّذ تٓ ؾثذ اٌعثاس اٌغّؿأٟ اٌشافؿٟ خ: -  

 66 ص2 ض1998 1اٌؽىّٟ ِىرثح اٌرٛتح اٌش٠اع ط
3

 67 ص٠2ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : -  
4

 164 ص1 ض1997 1 ت١شٚخ داس اٌىرة اٌؿ١ٍّح ط، أتٛ تىش أؼّذ اٌغشخ١غٟ،أطٛي اٌغشخ١غٟ: -  
5

أؼّذ فشؼاْ . ششغ رس٠ؿح اٌٛطٛي إٌٝ الرثاط صتذج األطٛي اٌش١خ ِؽّذ تٓ أتٟ تىشاألشخش ا١ٌّٕٟ اٌضت١ذٞ خ: -  

 463 ص2011 1د٠ٛاْ اإلدس٠غٟ ِؤعغح اٌشعاٌح دِشك ط
6

 327 ص2007 5داس إٌفائظ ت١شٚخ ط،اٌش١خ خاٌذ ؾثذ اٌشؼّٓ اٌؿه ،أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ : -  
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 .ايعاٖس ٫ ٜتٛقـ ؾِٗ املساد َٓ٘ ع٢ً قس١ٜٓ خازد١ٝ -1

 .ٜتكح َسادٙ َٔ ايؿٝػ١ ذاتٗا -2

 .أْ٘ عتتٌُ ايتدؿٝـ ٚايتأٌٜٚ ٚايٓطذ -3

أَا ايتدؿٝـ ؾٗٛ متٝٝص بعض ادت١ًُ، أٟ أْٓا طتسز بعض َا ٜتٓاٚي٘ ايًؿغ ايعاّ بؿسؾ٘ عٔ 

َتؿٌ َٚٓؿؿٌ: عَُٛ٘ ٚقؿسٙ ع٢ً بعض أؾسادٙ، ٖٚٛ ع٢ً قطُني
1
. 

َٓا ايتأٌٜٚ ؾكد َٓس َعٓاٙ يف ايؿؿٌ ايطابل بٓٛع َٔ ايتٛضع ٚأَا استُاٍ قبٛي٘ ايٓطذ      ٚأ

َٓا ٚقد اْكطع بٛؾا٠ ايسضٍٛ   ٚإنُاٍ ايدٜٔ ؾكد اْتؿ٢ عٓ٘ yؾريو إبإ ْصٍٚ ايٛسٞ أ

 .ايٓطذ

ؾاٯ١ٜ ايهسمي١ ظاٖس٠   2چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :َٚٔ أَج١ً ايعاٖس قٛي٘ تعاىل -

ايد٫ي١ يف سٌ ايبٝع ٚسس١َ ايسبا بايؿٝػ١ ْؿطٗا، دٕٚ اذتاد١ إىل قس١ٜٓ خازد١ٝ ،نُا 

نٌ يؿغ ٜٓتعِ مجعا َٔ  ]: إٔ يؿغ ايبٝع ٚايسبا عاّ، ٚايعاّ عٓد ايطسخٝطٞ ٖٛ

[ا٭ضاَٞ يؿعا أٚ َع٢ٓ 
3
. 

ٖٚرا َا ٜدٍ ع٢ً أيؿاظ ايعُّٛ" ايـ"َعسؾا بـ" ايسبا"ٚ " ايبٝع"    ٚدا٤ نٌ َٔ يؿغ 
4

 ٚملا نإ 

َٓا ؾٗٛ عتتٌُ ايتدؿٝـ ،مما ٜكٝل دا٥س٠ مشٛي٘، يٝكؿس ع٢ً بعض أؾسادٙ  .ايًؿغ عا

ؾ٬ٓسغ إٔ اٯ١ٜ قد   5چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :َٚٔ أَج١ً ايعاٖس أٜكا قٛي٘ تعاىل   -  

اضتٛؾت غسٚط ايعاٖس، ؾٗٞ إذا ٚاقش١ ايد٫ي١ يف إباس١ ايصٚاز مبا طاب َٔ ايٓطا٤ ،دٕٚ إٔ 

ٜتٛقـ ايؿِٗ ع٢ً قس١ٜٓ خازد١ٝ، َع أْٗا ضٝكت يًد٫ي١ ع٢ً سهِ حتدٜد اذتٌ بأزبع 

شٚدات، ؾإٕ خاف ايصٚز ادتٛز يصَ٘ ا٫قتؿاز ع٢ً ٚاسد٠، أٚ َا ًَهت ميٝٓ٘
6
. 

    ٚدا٤ يف سدٜح عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا ٖٚٞ ختاطب عس٠ٚ بٔ ايصبري زقٞ اهلل عٓ٘ قا١ً٥ يف

  گ  گ  ڳ   گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  قٛي٘ تعاىل 

ٜا ابٔ أخيت ٖٞ ايٝت١ُٝ تهٕٛ يف سذس ] چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ٚيٝٗا، تػازن٘ يف َاي٘ ،ؾٝعذب٘ َاهلا ٚمجاهلا ،ؾريٜد ٚيٝٗا إٔ ٜتصٚدٗا َٔ غري إٔ ٜكطط يف 

                                                 
1

 179 اٌع٠ٕٟٛ ص،ششغ اٌٛسلاخ- 1:  ٠ٕػش وً ِٓ: -  

 339 ص1 اٌغّؿأٟ ض،لٛاطؽ األدٌح- 2                         
2

 275 عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح: -  
3

 125 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
4

 2008 1داس اتٓ ؼضَ ت١شٚخ ط،ؾثذ اٌىش٠ُ ؼاِذٞ . د،٠ٕػش أشش اٌمٛاؾذ األط١ٌٛح اٌٍغ٠ٛح فٟ اعرٕثاط أؼىاَ اٌمشآْ : -  

 117ص
5

 03عٛسج إٌغاء ا٠٢ح: -  
6

 144 ص1 ض1984 1 طاٌػ اٌّىرة اإلعالِٟ ت١شٚخ ط،ِؽّذ أد٠ة.  د،تٕػش ذفغ١ش إٌظٛص فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ: -  
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ؾداقٗا ؾٝعطٝٗا َجٌ َا ٜعطٝٗا غريٖا، ؾٓٗٛا إٔ ٜٓهشٖٛٔ إ٫ّ إٔ ٜكططٛا هلٔ ٜٚبًػٛا بٗٔ 

[أع٢ً ضٓتٗٔ َٔ ايؿدام، ٚأَسٚا إٔ ٜٓهشٛا َا طاب هلِ َٔ ايٓطا٤ ضٛأٖ
1
. 

إٔ  (تكططٛا)  قاٍ ابٔ عط١ٝ َٔ غًب ع٢ً ظٓ٘ ايتكؿري يف ايكطط يًٝت١ُٝ ؾًٝعدٍ عٓٗا، 

َٔ  (َتكططٛا)تعديٛا ٜكاٍ أقطط ايسدٌ إذا عدٍ، ٚقطط إذا ظًِ ٚداز، ٚيف قسا٠٤ بؿتح ايتا٤ 

نأْ٘ قاٍ ٚإٕ خؿتِ إٔ جتٛزٚا" ٫"قطط ع٢ً تكدٜس شٜاد٠ 
2
. 

ايٓٓـ
3

: 

[املبني ٖٛ ايٓـ ، ٚايٓـ َا ٫ عتتٌُ إ٫ّ َع٢ٓ ٚاسدا]:    عسؾ٘ اإلَاّ ادتٜٛين
4
. 

 .ايٓـ َا تأًٜٚ٘  تٓصًٜ٘: ٚقٌٝ 

ٍٓ عًٝ٘ بٛد٘: ٚقٌٝ  ُٓا د ايٓـ َا ٫ عتتٌُ ايٓؿسف ع
5

 .

ٚأٚزد ايػٝذ ايطُعاْٞ يف قٛاطع ٭دي١ َا ذٖب إيٝ٘ ايكاقٞ أبٛ ساَد يف تعسٜؿ٘ يًٓـ 

[ايٓـ َا تعس٣ يؿع٘ عٔ ايػسن١ ،َٚعٓاٙ عٔ ايػب١ٗ]:بكٛي٘
6
. 

 .ايٓـ َا اضت٣ٛ باطٓ٘، ٚظاٖسٙ: ٚقٌٝ 

ٚذنس ايطُعاْٞ أزبع١ أقطاّ يٮدي١ املطتدسد١ َٔ ايٓـ ٖٚٞ
7

 : 

 .ايجابت ٜعين ايٓـ ٖٚٛ ايٓـ ذات٘-1

 .ايجابت بد٫ي١ ايٓـ-2

 .ايجابت بإغاز٠ ايٓـ-3

 .ايجابت مبكتك٢ ايٓـ-4

ٚأقاف آخسٕٚ ايجابت بكُري ايٓـ، ٖٚٛ َا داش هلِ إٔ ٜكٛيٛا إْ٘ ايٓـ، أٚ َا نإ يف 

 .َٓصيت٘

َٓا ايٓـ ؾُا ٜصداد ٚقٛسا بكس١ٜٓ تكرتٕ بايًؿغ َٔ املتهًِ، يٝظ ]:ٚعسؾ٘ ايطسخٝطٞ بكٛي٘ أ

[يف ايًؿغ َا ٜٛدب ذيو ظاٖسا، بدٕٚ تًو ايكس١ٜٓ
8
. 

                                                 
1

اٌش١خ ٘شاَ ع١ّش اٌثخاسٞ داس .  ؾثذ اهلل ِؽّذ تٓ اؼّذ األٔظاسٞ اٌمشطثٟ خٚٔمال ؾٓ اٌعاِؽ ألؼىاَ اٌمشآْ أب: -  

 12 ص5 ض2002 1إؼ١اء اٌرشاز ت١شٚخ ط
2

 13 ص5اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
3

ِٚؤٚال ٠ٕػش ششغ أ٠طٍك إٌض ؾٍٝ  وً ِا دّي ؾٍٝ اٌؽىُ ِٓ وراب ٚعٕح و١ف وأد دالٌرٗ ٔظا واْ أٚ غا٘شا : -  

 204اٌٛسلاخ ص
4

 204ششغ اٌٛسلاخ ص: -  
5

 ٠204ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ص: -  
6

 60 ص2 اٌغّؿأٟ ض،لٛاطؽ األدٌح: -  
7

 66 ص٠2ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
8

 164 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
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 ٖٛ ايًؿغ ايرٟ ٜدٍ ع٢ً اذتهِ ايرٟ ضٝل ٭دً٘ ]:ٚقاٍ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو

ايه٬ّ د٫ي١ ٚاقش١، حتتٌُ ايتدؿٝـ ٚايتأٌٜٚ، استُا٫ أقعـ َٔ استُاٍ ايعاٖس، َع 

[قبٍٛ ايٓطذ يف عٗد ايٓب٠ٛ
1
. 

 :ٚبٓا٤ ع٢ً َا قدَٓاٙ َٔ تعسٜؿات طتًـ إىل ْكاط ايتكاطع بني ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٖٚٞ 

 .إٜكاح ايؿازم بني ايعاٖس ٚايٓـ-1

 .ٚدٛد شٜاد٠ يف ايٛقٛح ،ٚايعٗٛز تعٛد إىل املتهًِ، ٚيٝظ إىل ايؿٝػ١-2

 .استُاي١ٝ ايتأٌٜٚ ٚايتدؿٝـ يف ايٓـ ،ٖٞ أقعـ َٓ٘ يف ايعاٖس-3

 :ديت اٯ١ٜ ع٢ً اذتهِ ايتايٞ   2چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :َٚٔ أَج١ً ايٓـ قٛي٘ تعاىل-

 . َٔ سٝح اذتٌ، ٚاذتس١َٚايسبا،ْؿٞ ايتُاثٌ بني ايبٝع -أ

سٌ ايبٝع ٚسس١َ ايسبا ٚاقش١ د٫يتٗا بكس١ٜٓ اقرتْت بايًؿغ َٔ املتهًِ، ٚيٝظ َٔ -ب

ايؿٝػ١ ذاتٗا
3
. 

 :سهِ ايٓـ

 اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً ٚدٛب ايعٌُ بايٓـ إ٫ّ إٔ ٜسد ديٌٝ ايتدؿٝـ، أٚ ايتأٌٜٚ، أٚ ايٓطذ، 

عًُا إٔ ا٫ستُاٍ يف ايٓـ ابعد َٓ٘ يف ايعاٖس، يصٜاد٠ ٚقٛس٘ بكس١ٜٓ َٔ املتهًِ ْؿط٘ ٫ 

َٔ ايؿٝػ١
4
. 

 إذا نإ سهِ ايٓـ ٚدٛب ايعٌُ ب٘ ؾُا ْٛع ايٛدٛب ٜا تس٣؟ أٖٛ قطعٞ أّ ظين؟

اختًـ ايعًُا٤ يف ٖرا ا٭َس ٚاْكطُٛا إىل ث٬ث١ أقطاّ
5

: 

ٜس٣ إٔ ايعٌُ بايٓـ ٚايعاٖس ٜهٕٛ ع٢ً ٚد٘ ايكطع ٚايٝكني ،ٚميجٌ ٖرا : ايكطِ ا٭ٍٚ

 .ا٫جتاٙ َػاٜذ ايعسام، نايػٝذ أبٞ اذتطٔ ايهسخٞ، ٚأبٞ بهس ادتؿاف

 ٜكٛيٕٛ بٛدٛب ايعٌُ يف ايعاٖس ٚايٓـ، مبا ٚقع ي٘ ايًؿغ ظاٖسا ٫ قطعا، :ايكطِ ايجاْٞ

ٜٚكدَٕٛ ايٓـ ع٢ً ايعاٖس سني ايتعازض، ٜٚكٛيٕٛ بٛدٛب اعتكاد سكٝك١ َا أزاد اهلل َٔ 

 .ذيو، ٚميجٌ ٖرا ا٫جتاٙ أٌٖ اذتدٜح ٚبعض املعتصي١

ٜس٣ ٖرا ايؿسٜل إٔ ن٬ َٔ ايعاٖس ٚايٓـ قد ٜؿٝد ايعٔ، ٚقد ٜؿٝد ايكطع، : ايكطِ ايجايح

 .ٚايكطع ٖٛ ا٭ؾٌ، ٚميجٌ ٖرا ا٫جتاٙ عبد ايعصٜص ايبدازٟ ٚأتباع٘

                                                 
1

 329ص، اٌش١خ خاٌذ ؾثذ اٌشؼّٓ اٌؿه ،أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ: -  
2

 275عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : -  
3

 149 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
4

 1ِؽّذ أد٠ة طاٌػ ض. د، ٚ ذفغ١ش إٌظٛص 330ص ، اٌش١خ خاٌذ ؾثذ اٌشؼّٓ اٌؿه،٠ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ: -  

 153ص
5

 153 ص٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
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 :املؿطس

ٖٛ ايٓؿٛف ؾشاٜٚٗا َٚؿَٗٛاتٗا املطتك١ً بأْؿطٗا، ]:يكدعٓسف املؿطس ايػٝذ ايطُعاْٞ قا٬٥

[ؾ٬ عتتاز إىل بٝإ يعٗٛز َعٓاٙ بٓؿط٘
1

 .

 اضِ ]:ٚعٓسؾ٘ ايطسخٝطٞ بأْ٘. ََٚسُدٙ َا ٜؿِٗ َٓ٘ املساد ب٘، ٚقٌٝ َا ٜعسف َعٓاٙ َٔ يؿع٘

[يًُهػٛف ايرٟ ٜعسف املساد ب٘ َهػٛؾا، ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜبك٢ َع٘ استُاٍ يًتأٌٜٚ
2
. 

ٖٛ ايًؿغ ايرٟ ٜدٍ ع٢ً اذتهِ د٫ي١ ٫ ٜبك٢ ]:ٚعسؾ٘ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو بكٛي٘

[ َعٗا استُاٍ يًتأٌٜٚ، أٚ ايتدؿٝـ ،ٚيهٓ٘ مّما ٜكبٌ ايٓطذ يف عٗد ايٓب٠ٛ
3
. 

 :                    ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ َٔ ايتعسٜؿات طتًـ إىل ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .املؿطس ٫ عتتاز إىل بٝإ يعٗٛز َعٓاٙ بٓؿط٘ -1

 .املؿطس ٫ ٜكبٌ ايتدؿٝـ ٫ٚ ايتأٌٜٚ -2

 .املؿطس أع٢ً دزد١ يف ايٛقٛح َٔ ايعاٖس ٚايٓـ -3

 .املؿطس باْتٗا٤ ايٛسٞ أؾبح ٫ ٜكبٌ ايٓطذ -4

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  :َٚٔ أَج١ً املؿطس قٛي٘ تعاىل-

  ﮿  ﮻ ﮼   ﮽    ﮾﮺  ﮷  ﮸  ﮹﮶ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵

  4چ               ﯀  ﯁                

اييت " ناؾ١"يف اٯ١ٜ ايهسمي١ نإ عتتٌُ ايتدؿٝـ يٛ مل تسد ن١ًُ " املػسنني"إٕ يؿغ 

" قاتًٛا"ْؿت عٓ٘ ٖرا ا٫ستُاٍ بإٔ غتؿـ بؿسد، أٚ طا٥ؿ١ دٕٚ أخس٣، ٚعًٝ٘ ٜطتػسم ا٭َس 

قتاٍ املػسنني أمجعِٗ دٕٚ اضتجٓا٤
5
. 

  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل-

6چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڦڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
َا١٥ يف اٯ١ٜ عدد إٕ ن١ًُ  

ٚايعدد ٫ عتتٌُ ايصٜاد٠ ٫ٚ ايٓكؿإ، ٖٚٛ َٔ املؿطس ايداٍ عهُ٘ ع٢ً دًد ايصاْٞ َا١٥ 

دًد٠ د٫ي١ ٚاقش١ قطع١ٝ ٫ حتتٌُ ايتأٌٜٚ، ٫ٚ ايتدؿٝـ، ايًِٗ إ٫ّ ايٓطذ ،يهٓ٘ قد اْتؿ٢ 

 .باْكطاع ايٛسٞ

                                                 
1

 72 ص2لٛاطؽ األدٌح ض: -  
2

 165 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
3

 332أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
4

 36عٛسج اٌرٛتح ا٠٢ح: -  
5

 167 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
6

 02عٛسج إٌٛس ا٠٢ح: -  
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َٚٔ املؿطس نٌ ؾٝػ١ تسد زت١ًُ ،ثِ ًٜشكٗا بٝإ تؿطريٟ قطعٞ، ًٜشكٗا باملؿطس بإشاي١ -

  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     چ : ٚرٌه ومٌٛٗ ذؿاٌٝإمجاهلا

 . 1چڈ    

 .قد ؾطسٙ اهلل ٫ٚ ٜهٕٛ تؿطري أبني َٔ تؿطريٙ:  ؾكاٍ"  اهلًع"ض٦ٌ أمحد بٔ عتٞ عٔ  

 :سهِ املؿطس

ٍٓ عًٝ٘ قطعا ،ست٢ ٜسد ايديٌٝ ع٢ً ْطد٘، عًُا أْ٘ ٫ زتاٍ       أمجع ايعًُا٤ ع٢ً ايعٌُ مبا د

َٓا ايٓطذ ؾكد اْتؿ٢ . يتأًٜٚ٘ ،٫ٚ يتدؿٝؿ٘، ؾ٬ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ، ٫ٚ ٖٛ يًتدؿٝـ ٜكبٌ أ

باْكطاع ايٛسٞ ٚاْتٗا٤ ايؿرت٠ ايٓب١ٜٛ املبازن١
2

 .

 :احملهِ

ؾاحملهِ ممتٓع َٔ استُاٍ ايتأٌٜٚ ]:     َا نإ ٚاقح ايد٫ي١ ٚقد عسؾ٘ ايطسخٝطٞ ؾكاٍ

ا٭ؾٌ ايرٟ :،َٚٔ إٔ ٜسد عًٝ٘ ايٓطذ ،ٚهلرا مس٢ اهلل تعاىل احملهُات أّ ايهتاب،أٟ 

[ٜهٕٛ املسدع إيٝ٘ مبٓصي١ ا٭ّ يًٛيد ؾإْٓ٘ ٜسدع إيٝٗا
3
. 

ٍٓ ع٢ً َعٓاٙ د٫ي١ ٚاقش١ ]:    ٚعسؾ٘ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو بكٛي٘  ٖٛ ايًؿغ ايرٟ د

قطع١ٝ ٫ حتتٌُ تأ٬ٜٚ ٫ٚ ختؿٝؿا، ٫ٚ ْطدا، ٚذيو إذا اْكك٢ عٗد ايٓب٠ٛ، ٚمل ٜتطسم 

[إيٝ٘ ايٓطذ
4
. 

 :ٚمبكاز١ْ ايتعسٜؿني ْطتطٝع إٔ ْسؾد ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .احملهِ غا١ٜ يف ايٛقٛح عٝح أْ٘ قطعٞ ايد٫ي١-1

 .احملهِ ٫ عتتٌُ ايتأٌٜٚ ٚايتدؿٝـ ٚايٓطذ- 2

 :زتاي٘

ٜطتػسم احملهِ نٌ ايٓؿٛف ايداي١ ع٢ً قٛاعد اإلميإ ،ٚأَٗات ايؿكا٥ٌ نايعدٍ 

ٍٓ ع٢ً سهِ دص٥ٞ ثِ دا٤ ايتؿسٜح بتأبٝدٙ ٚدٚاَ٘ نكٍٛ زضٍٛ اهلل  ٚاإلسطإ، ٚنٌ ْـ د

y:  إْٞ نٓت أذْت يهِ يف ا٫ضتُتاع َٔ ايٓطا٤ ٚإٔ اهلل قد سسّ ذيو إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ] 

[ؾُٔ نإ عٓدٙ َٓٗٔ غ٤ٞ ؾًٝدٌ ضبًٝ٘، ٫ٚ تأخرٚا مما آتٝتُٖٛٔ غ٦ٝا
5

. 

                                                 
1

 21 ،20-19 عٛسج اٌّؿاسض ا٠٢ح:-  
2

 169 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
3

 264 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
4

 335أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
5

 332 ص4أخشظٗ أؼّذ ِٚغٍُ أٔػش ١ًٔ األٚطاس ض: -  
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ٍٓ ع٢ً سهِ دص٥ٞ نُا دا٤ عٔ ستُد بٔ نعب عٔ ابٔ عباع قاٍ إمنا ]:   قًٓا نٌ ْـ د

ناْت املتع١ يف أٍٚ اإلض٬ّ ،نإ ايسدٌ ٜكدّ ايبًد٠ يٝظ ي٘ بٗا َعسؾ١ ؾٝتصٚز املسأ٠ بكدز َا 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ  ٜس٣ أْ٘ ٜكِٝ ؾتشؿغ ي٘ َتاع٘، ٚتؿًح ي٘ غأْ٘، ست٢ ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ

[قاٍ ابٔ عباع ؾهٌ ؾسز ضٛاُٖا سساّ   1چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
2

 .

   بعد اذتهِ ادتص٥ٞ ايرٟ نإ نشٌ َ٪قت ملا دا٤ يف سدٜح ضٌٗ بٔ ضعد عٔ ايرتَرٟ 

[  يف املتع١ يُعِصب١ ناْت بايٓاع غدٜد٠ ثِ ٢ْٗ عٓٗا بعد ذيوyإمنا زخـ ايٓيب ]بًؿغ 
3
. 

 .[ إٔ اهلل قد سسّ ذيو إىل ّٜٛ ايكٝا١َ]    دا٤ ايٓٗٞ ايرٟ داّ عًٝ٘ اذتهِ ناذتدٜح ا٭ٍٚ 

 ٚهلرا ْٗاِٖ عٓ٘ غري َس٠ ثِ أباس٘ هلِ يف أٚقات شتتًؿ١ ،ست٢ سسَ٘ عًِٝٗ ] :  قاٍ اذتاشَٞ

[ ٚذيو يف سذ١ ايٛداع، ٚنإ حتسِٜ تأبٝد ٫ تٛقٝتyيف آخس أٜاَ٘، 
4
 إٕ نٌ ٖرٙ .

 .ا٭سادٜح أؾادت بؿساس١ تأبٝد اذتهِ ٚدٚاَ٘

 :احملهِ أْٛاع

ٜٓكطِ احملهِ إىل قطُني
5

: 

 .                                                                ٖٚٛ ايرٟ ٫ ٜكبٌ ايٓطذ َٔ ذات ايٓـ: ستهِ يرات٘- 1            

ٜٚػٌُ ايعاٖس ٚايٓـ . ٖٚٛ ايرٟ ٫ ٜكبٌ ايٓطذ َٔ خازد٘: ستهِ يػريٙ-2    

 ٚاملؿطس ٚاحملهِ

. ] :قاٍ عبد ايعصٜص ايبدازٟ . . . . اْكطاع استُاٍ ايٓطذ قد ٜهٕٛ ملع٢ٓ يف ذات٘، بأْ٘ عتتٌُ .

ايتبدٌٜ عك٬ ناٯٜات ايداي١ ع٢ً ٚدٛد ايؿاْع ٚؾؿات٘ د٬ د٬ي٘، ٚسدٚخ ايعامل ،ٖٚرا 

٢ُٓ ٖرا ستهُا yٜط٢ُ ستهُا يعٝٓ٘ ٚقد ٜهٕٛ باْكطاع ايٛسٞ بٛؾا٠ ايٓيب   ، ٜٚط

[يػريٙ، ٖٚرا ايٓٛع ٜػٌُ ايعاٖس ٚايٓـ ،ٚاملؿطس ٚاحملهِ
6
. 

 :سهُ٘

 .قطعٞ ايد٫ي١- 1        ظتب ايعٌُ ب٘ ٭ْ٘ 

 .أق٣ٛ ا٭ْٛاع ايطابك١-2                                        

                                                 
1

 06عٛسج اٌّؤِْٕٛ ا٠٢ح : -  
2

 330 ص4اٌّشظؽ اٌغاتك ض: -  
3

 332 ص4اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
4

 334 ص4ٔمال ؾٓ ١ًٔ األٚطاس ض: -  
5

 174 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
6

 174 ص1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
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ا٫ستُاٍ َٓتـ عٓ٘ ظُٝع أْٛاع٘-3                                        
1
. 

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶    ﮷  چ  :َٚٔ أَج١ً احملهِ قٛي٘ تعاىل-

ؾاٯ١ٜ قطع١ٝ ايد٫ي١ يف اإلخباز عٔ سادخ ٚقع، ٚنٌ َا أخرب اهلل   2چ﮸  ﮹  ﮺  

 .عٓ٘ ٫ ٜكبٌ ايٓطذ ٫ٚ ٜٓاي٘ ايتبدٌٜ ٚاإلبطاٍ

ٓٞ  :ارتؿ

 ٖٛ اضِ ملا اغتب٘ َعٓاٙ ٚخؿٞ املساد َٓ٘ بعازض يف ] :عسؾ٘ ايطسخٝطٞ يف أؾٛي٘ بأْ٘

[ ميٓع ٌْٝ املساد بٗا إ٫ّ بايطًب،ايؿٝػ١
3
. 

 :ستُد أدٜب ؾاحل، سٝح ٜس٣ إٔ ارتؿٞ إمنا ٖٛ.   ٚزغب١ َٓا يف اإلٜكاح ْأخر تعسٜـ د

ايًؿغ ايعاٖس يف د٫يت٘ ع٢ً َعٓاٙ، ٚيهٔ عسض ي٘ َٔ خازز ؾٝػت٘، َا دعٌ يف اْطباق٘ ]

ع٢ً بعض أؾسادٙ ْٛع غُٛض ٚخؿا٤، ٫ ٜصٍٚ إ٫ بايطًب ٚا٫دتٗاد، ؾٝعترب ايًؿغ خؿٝا 

[بايٓطب١ إىل ٖرا ايبعض َٔ ا٭ؾساد
4

 .

   ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ َٔ ايتعسٜؿني ْطتطٝع إٔ ضتؿس َا عتٝط با٫غتباٙ، ٜٚٓػ٧ اإلبٗاّ ،يف 

 :ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .إٔ ارتؿا٤ نإ َٔ دسا٤ عازض يف ايؿٝػ١-1

 .إٔ ٖرا ايًبظ ٚارتؿا٤ ٫ ٜسؾع إ٫ بطرب أغٛازٙ با٫دتٗاد-2

إٔ ٖرا ايًؿغ ايرٟ نإ ظاٖسا يف د٫يت٘ مل ٜعد ٜٓطبل ع٢ً بعض أؾسادٙ -3

 .٫ختؿاؾ٘ باضِ، أٚ بؿؿ١ ،َٔ سٝح ايصٜاد٠، أٚ ايٓكؿإ عٔ ضا٥س أؾسادٙ

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ    چ :َٚٔ أَج١ً ارتؿٞ قٛي٘ تعاىل-

   5چ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٹ

ـٓ اٯ١ٜ ظاٖس يف حتدٜد سد ايطسق١ بعد تٛؾٝـ ايطازم ايعادٟ، ٖٚٛ ايرٟ ٜطسم َا ٖٛ  إٕ ْ

ًَو يػريٙ ،ٖٚٛ عٓ٘ غاؾٌ غا٥ب،يهٔ اذتسن١ ايؿك١ٝٗ اؾطدَت بٛقع يٛؾـ آخس، 

 نايطساز ٚايٓباؽ ؾُا عطاٖا تعٌُ؟

                                                 
1

 174 ص٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
2

 74- 73عٛسج ص ا٠٢ح : -  
3

 176 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض : - 
4

 231 ص1ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
5

 38عٛسج اٌّائذج ا٠٢ح : - 
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 ٖٛ اضِ خاف اختـ ب٘ ؾاسب ٖرا ايؿعٌ، ٫ ٜٓطبل عًٝ٘ ؾعٌ ايطسق١، َٔ مجٝع :ايطساز

أؾسادٙ يؿؿ١ شا٥د٠ عٔ ؾؿ١ ايطازم ايعادٟ دا٤ يف ايًطإ
1
. 

ايػٓل ٚايكطع َٚٓ٘ ايطساز َُٜطُس ايػ٬ّ غازب٘ أٟ ٜكؿ٘، ٚيف سدٜح غعيب ٜكطع ايطساز : ايُطُس

ٌٓ َا ؾٝ٘ ٖٚرا َٔ ايُطٓس ٖٚٛ ايكطع ٚايػل َِ ايسدٌ ٜٚط  .ٖٚٛ ايرٟ ٜػُل ُن

 .ٖٛ ايرٟ ٜأخر أَٛاٍ ايٓاع بٓٛع َٔ ارتؿ١ ٚاملٗاز٠ ِٖٚ يف ساي١ ٜكع١: ايطساز

بػ١ٝ حتدٜد تًو ايؿؿات ايصا٥د٠ ٚذيو " طساز"ٚاٯٕ ميهٓٓا إٔ ضتدد امل٬َح ايد٫ي١ٝ يًؿع١ 

بتٛضًٓا إىل ايًطاْٝات ايٛظٝؿ١ٝ
2
اييت تس٣ إٔ نٌ ؾِْٛٝ ميهٓ٘ إٔ ظتصأ إىل ٚسدات  

 ٚعًِ  La Phonétique Articulatoireته١ٜٝٓٛ َطتٓتذ١ َٔ عًِ ا٭ؾٛات املؿؿًٞ 

                                                                                             ٕٓ ا٭ؾٛات املؿؿًٞ ي٘ ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايٛؾـ ٚعًٝ٘ ؾإ

َٜٔطُس                       + خؿٝـ اذتسن١+ َاٖس+ساذم +بايؼ+ذنس+بػسٟ+سٞ+َعدٚد+ستطٛع+ اضِ =طٓساز

 .عاقٌ+ٜكطع+ ٜػل+َطٓسا

.                                ٜطسم+ عاقٌ+ بايؼ+ ذنس+ بػسٟ+ سٞ+ َعدٚد+ ستطٛع+ اضِ =:ضازم

باملكاز١ْ بني طسيف املعاديتني ْطتٓتر مج١ً َٔ ايؿؿات ايصا٥د٠ عٔ ؾؿات ايطازم ايعادٟ، 

ٚيريو خًـ ايعًُا٤ إىل اذتهِ ع٢ً ايطساز بأْ٘ ضازم ٚشٜاد٠، ٫غتُاي٘ ع٢ً بعض ايؿؿات 

ايصا٥د٠ اييت دعًت٘ أخطس َٔ ايطازم ايعادٟ،٭ٕ ايتشًٌٝ ايتهٜٛين ايرٟ اعتُدْا ؾٝ٘ ع٢ً 

دزاض١ ايب١ٝٓ ايداخ١ًٝ ملديٍٛ َ٪يؿات ن١ًُ طساز ٖٚٞ خازز ايطٝام اٖتدٜٓا َٔ خ٬ي٘ إىل 

ايهٝؿ١ٝ اييت ازتبطت بٗا ٖرٙ امل٪يؿات ؾُٝا بٝٓٗا اْط٬قا َٔ تهٜٛٓٗا ايداخًٞ، ٚنٝـ 

بؿؿاتٗا ايصا٥د٠ ذيو املع٢ٓ ،ٚب٘ اضتطاع ايؿكٗا٤ َسَدٙ  (طٓساز)أعطت ٖرٙ ايٛسد٠ ايًػ١ٜٛ

   يرا نإ طبٝعٝا َا ْكٌ َٔ ا٫تؿام ع٢ً اعتبازٙ ضازقا ٚاذتهِ عًٝ٘ عد ]نطازم  

[ايكطع  
3
. 

ٚي٦ٔ نإ ايعًُا٤ قد اتؿكٛا أمجعٕٛ ع٢ً اذتهِ عد ايطساز بايكطع، ؾإِْٗ قد اختًؿٛا يف 

 .طسٜل اذتهِ، ٌٖ نإ بد٫ي١ ايٓـ أّ بعباز٠ ايٓـ؟

 :د٫ي١ ايٓـ

ٜس٣ ايطسخٝطٞ إٔ اذتهِ بإقا١َ سد ايطسق١ ع٢ً ايطساز إمنا دا٤ عٔ طسٜل د٫ي١ ايٓـ، ٚ 

ذيو إٔ ايطساز اختـ بٗرا اذتهِ يصٜاد٠ يف َع٢ٓ ايطسق١ ْعريا يكٛي٘ . ذيو باعتباز ا٭ٚىل

                                                 
1

 141 ص٠8ٕػش ٌغاْ اٌؿشب ض: -  
2

 63 ص2002 ِٕشٛساخ اذؽاد اٌىراب اٌؿشب دِشك ،أؼّذ ؾضٚص. د،جٞ لٛي اٌذاليغ٠ٕػش أطٛي ذشاش١ح فٟ ٔػش٠ح اي: -   
3

 233 ص1ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
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ؾُٔ باب أٚىل إٔ عتسّ  (أف)ؾإذا نإ ايٓٗٞ َٓؿبا ع٢ً ن١ًُ    1چہ  ہ  ہ   چ  :تعاىل

ايػتِ ٚايكسب
2
. 

 :عباز٠ ايٓـ

 ٚايسادح عٓدْا إٔ طسٜل اذتهِ ]:ستُد أدٜب ؾاحل يف قٛي٘.    ٚبايكٍٛ بعباز٠ ايٓـ ذٖب د

يف ايطساز ٖٛ ايعباز٠، ٫ٚ ساد١ َٔ ا٫ْتكاٍ َٔ املٓطٛم إىل املؿّٗٛ يٝهٕٛ اذتهِ ثابتا 

[بايد٫ي١
3
. 

 :سهِ ارتؿٞ

َٓا : أٚ دب ايعًُا٤ ايٓعس يف ارتؿٞ ؾُٝا عتٝط با٫غتباٙ،ٚا٫غتباٙ ٜدٚز سٍٛ أَسٜٔ اثٓني إ

ايصٜاد٠ يف املع٢ٓ ايرٟ نإ ايًؿغ ؾٝ٘ ظاٖس ايد٫ي١ ،ٚيف ٖرٙ اذتاي١ ًٜشل ٖرا ايؿسد مبا 

 .ظٗس املع٢ٓ ؾٝ٘ ٜٚرتتب ْؿظ اذتهِ َجٌ َا أخرْاٙ يف ايطساز ؾكد أذتل عهِ ايطازم

َٓا ايٓكؿإ يف املع٢ٓ ايرٟ نإ ايًؿغ ؾٝ٘ ظاٖس ايد٫ي١، ٚس٦ٓٝر عتهِ ايعامل بعدّ  ٚإ

إذتاق٘ بأؾساد ايًؿغ ،ٜٚرتتب عدّ اْطبام اذتهِ عًٝ٘
4
. 

ٖٛ ايٓعس ؾٝ٘ يٝعًِ إٔ اختؿا٤ٙ ملصٜد أٚ : ٚسهِ ارتؿٞ]:قاٍ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو

ْكؿإ، ٚؾٝٗا ذنسْا يف َجاٍ ارتؿٞ إٔ اإلبٗاّ ٜصٍٚ بايبشح ٚايتأٌَ، ٭ٕ ارتؿا٤ مل ٜهٔ 

[َٔ ذات ايؿٝػ١، ٚإمنا نإ يعازض
5
. 

 :املػهٌ

اضِ ملا ٜػتب٘ املساد َٓ٘ بدخٛي٘ يف أغهاي٘ ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜعسف ]:عسؾ٘ ايطسخٝطٞ قا٬٥ ٖٛ

[إ٫ّ بديٌٝ ٜتُٝص ب٘ َٔ بني ضا٥س ا٭غهاٍ
6
. 

 ٫ ٜعسف املساد َٔ املػهٌ إ٫ّ بديٌٝ ٜتُٝص ]:ٚعسؾ٘ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو بكٛي٘ 

[ب٘
7
. 

َٓا د  املػهٌ اضِ مَلا خؿٞ املساد َٓ٘ بايًؿغ ْؿط٘، ]:ستُد أدٜب ؾاحل ؾكاٍ يف تعسٜؿ٘. أ

يدخٛي٘ يف أغهاي٘ عٝح ٫ ٜدزى ذيو املساد إ٫ّ بكس١ٜٓ متٝصٙ عٔ غريٙ، ٚذيو عٔ طسٜل 

[ايبشح ٚايتأٌَ بعد ايطًب
8
. 

                                                 
1

 23 عٛسج اإلعشاء ا٠٢ح: -  
2

 167 ص٠1ٕػش أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
3

 235 ص1ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
4

 249 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
5

 346أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
6

 168 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
7

 347أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
8

 254 ع1ذفغ١ش إٌظٛص ض : - 
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 :ضبب اإلغهاٍ

 :إٕ اإلغهاٍ إذا اْطًكٓا َٔ ايتعسٜؿات ؾإْ٘ ٜعٛد إىل عد٠ أغٝا٤ ْرنس َٓٗا َا ًٜٞ

املػرتى ايًؿعٞ-(1
1

 . ٜٚسؾع يبط٘ بٓا٤ ع٢ً د٫ي١ ايطٝام اييت ٚزد ؾٝٗا ذيو ايًؿغ

ٚقد ٜعٛد ضبب اإلغهاٍ إىل اضتعُا٫ت ايًؿغ نإٔ ٜطتعٌُ يف َع٢ٓ زتاشٟ ٜػتٗس ب٘، 

عًُا أْ٘ يف ا٭ؾٌ ٜطتعٌُ ع٢ً ضبٌٝ اذتكٝك١، ٜٚأخر َع٢ٓ غري ٖرا املع٢ٓ
2
. 

َٚٔ ٖرا نً٘ ٜتكح ضبب اإلغهاٍ َٔ نُْٛ٘ يف ايًؿغ ذات٘، ٚيٝظ يعازض خازز نُا 

ٖٛ اذتاٍ يف ارتؿٞ، مّما ٜطتٛدب إٔ ٜهٕٛ ا٫دتٗاد أنرب ٚ َطاس١ ايتأٌٜٚ أٚضع، يف بٝإ 

املساد َٓ٘، ٚذيو بايبشح ٚايتأٌَ، يف ؾٝػ١ ايًؿغ يًٛؾٍٛ إىل ايديٌٝ املطاعد، نُا دا٤ يف 

[  ٫ ٜعسف املساد َٔ املػهٌ إ٫ بدٌٜ ٜتُٝص ب٘  ]:    ايتعسٜؿات
3

 .

﮽  ﮾ ﮿   ﯀ ﯁              چ  :َٚٔ أَج١ً املػهٌ قٛي٘ تعاىل-

   ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇڭ                             

4چ  ۋ    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٴۇۆ  ۈ  ۈ
   

 .ٖرٙ اٯ١ٜ ٚازد٠ يف غإٔ املطًكات ذٚات املٗس املط٢ُ ٖٚٔ َطًكات قبٌ ايدخٍٛ- :أ٫ٚ

- ثاْٝا أٖٛ " ايرٟ بٝدٙ عكد٠ ايٓهاح"  اإلغهاٍ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ٜعٛد إىل َٔ املكؿٛد بــضبب:

 .ٖٚرا ا٫خت٬ف ٜعٛد إىل شَٔ ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ.  ايصٚز أّ ايٛيٞ ؟

 :ايكٍٛ بأْ٘ ايصٚز

 ْؿس،دا٤ يف تؿطري ايكسطيب َا زٚاٙ ايداز قطين عٔ دبري بٔ َطعِ ،أْ٘ تصٚز اَسأ٠ َٔ بين 

" ِٖٚ بطٔ َٔ ٖٛاشٕ، ؾطًكٗا قبٌ إٔ ٜدخٌ بٗا، ٚأزضٌ إيٝٗا بايؿدام نا٬َ،ٚقاٍ أْا أسل :

ٜعين ْؿط٘ قبٌ ايط٬م  5چ              چ : ِٕٙا، ِرأٚال لٌٛٗ ذؿاٌٝبايعؿٛ

                                                 
1

 اٌش١خ ،ٔٙا٠ح اٌغٛي فٟ ششغ ِٕٙاض ؾٍُ األطٛي [٘ٛ اٌٍفع اٌّٛضٛؼ ٌىً ٚاؼذ ِٓ ِؿ١١ٕٓ فأوصش]اٌّشرشن اٌٍفػٟ : -  

  ٠ٕٚمغُ 250 ص1 ض1999 1شؿثاْ إعّاؾ١ً داس تٓ ؼضَ ت١شٚخ ط. د. خ،ظّاي اٌذ٠ٓ ؾثذ اٌشؼ١ُ اٌؽغٓ األعٕٛٞ 

ِشرشن - 2. ِشرشن ٌفػٟ ٚ٘ٛ ِا ٚضؽ فٟ اٌٍغح تّؿ١١ٕٓ أٚ ِؿاْ ِخرٍفح- 1: اٌّشرشن ِٓ ؼ١س اٌٛضٛغ إٌٝ لغ١ّٓ

ِؿٕٛٞ ٚ٘ٛ وً ٌفع ٚضؽ ٚضؿا ٚاؼذا تمذس ِشرشن ت١ٓ ؾذج ِؿاْ ٌىً ِٕٙا ِا١٘ح ِصً اٌمرً ٠طٍك ؾٍٝ اٌؿّذ أٚ اٌخطأ 

ِشرشن فٟ األعّاء واٌٌّٛٝ - 1:  ٠ٕٚمغُ ِٓ ؼ١س أٔٛاؼ اٌىالَ إ258ٌٝ ص٠1ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض. ٚؾٍٝ شثٗ اٌؿّذٞ

ِشرشن فٟ اٌؽشٚف أٚ ذىْٛ ٌٍرخ١١ش - 3. أؾٍُ/ ؼرُ / ؼىُ /ِشرشن فٟ األفؿاي لضٝ - ٠2طٍك ؾٍٝ اٌّؿرك ٚ اٌّؿَرك 

 .258 ص1ٚذىضْ ٌٍر٠ٕٛؽ ٚاٌرفظ١ً ٠ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض
2

 254 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
3

 روشٔا ٘زا اٌرؿش٠ف عاتما: -  
4

 237عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح: -  
5

 237 عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : - 
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 ٚأبٛ سٓٝؿ١، ٚايجٛزٟ،عكد٠ ْهاس٘ ،ٖٚرا ايسأٟ ذٖب إيٝ٘ نٌ َٔ زتاٖد، : ٚبعدٙ أٟ

 :ٚايػاؾعٞ، ٚعًًٛا ذيو بكٛهلِ

 .إٔ ايٛيٞ ٫ ظتٛش إٔ ٜرب٨ ايصٚز َٔ املٗس قبٌ ايط٬م، ٚ بعدٙ- (1

إٔ ايٛيٞ ٫ ميًو إٔ ٜٗب غ٦ٝا َٔ َاهلا، ٚاملٗس َاهلا- (2
1
. 

 :ايكٍٛ بأْ٘ ايٛيٞ

ٚقايٛا ٖرا َا قاٍ ب٘ ابٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا َٚٔ تبع٘ نعًك١ُ، ٚاذتطٔ، ٚقتاد٠، 

 ٚايديٌٝ ع٢ً إٔ املساد ايٛيٞ إٔ اهلل ضبشاْ٘ ]:ٚزبٝع١، َٚايو، ٚغريِٖ نجري قاٍ ايكسطيب

ٍٚٓ اٯ١ٜ ٚتعاىل قاٍ يف ﮽  ﮾ ﮿   ﯀ ﯁                   چ أ

   ۆ  ۆ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇڭ                         

         چ: ؾرنس ا٭شٚاز ٚخاطبِٗ بٗرا ارتطاب ثِ قاٍ     2چ  ۋ    جئ  حئ  مئ  ىئ     ٴۇۈ

 ؾٗٛ ثايح ؾ٬ ٜسد إىل چ  ڭ             چ ؾرنس ايٓطٛإ چ  

[ايصٚز املتكدّ إ٫ّ يٛ مل ٜهٔ يػريٙ ٚدٛد ٚقد ٚدد ٖٚٛ ايٛيٞ ؾٗٛ املساد
3

.  

ٚيتعكٝد ٖرا املرٖب ْأخر دي٬ٝ آخس، ٖٚٛ إٔ يٝظ يهٌ اَسأ٠ إٔ تعؿٛ، ؾٗٓايو ايؿػري٠ 

 أٟ إٕ نٔ يريو چ           چ:،ٖٚٓايو احملذٛز عًٝٗا، ؾبني اهلل ايكطُني ؾكاٍ

  ٖٚٞ اذتاي١ ايجا١ْٝ ايؿػري٠ ٫ تعؿٛ ٚاحملذٛز چ  ڭ             چ" أ٬ٖ 

 .4عًٝٗا ٫ تعؿٛ ٚبايتايٞ عتٌ ايٛيٞ ستًٗا

ٚاختًؿٛا َٔ ٖرا ايباب يف ؾسع َػٗٛز َتعًل بايطُاع، ٖٚٛ ٌٖ  ]:   قاٍ ابٔ زغد اذتؿٝد

ٚيًطٝد يف  ( أعين إذا طًكت قبٌ ايدخٍٛ)يٮب إٔ ٜعؿٛ عٔ ْؿـ ايؿدام يف ابٓت٘ ايبهس؟ 

[يٝظ ذيو ي٘: ذيو ي٘، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚايػاؾعٞ"َأَت٘ ؾكاٍ َايو 
5
. 

،نُا ضبل يف ايتعسٜؿات، " املػهٌ"ٚضبب ا٫خت٬ف إمنا ٜعٛد يطبٝع١ ايٓـ أ٫ٚ ؾٗٛ 

 :ٚإغهاي٘ ٜعٛد إىل ؾٝػ١ يف ايًؿغ ْؿط٘ ،ٖٚٛ يف ٖرا املٛقع ٜعٛد إىل

                                                 
1

 140 ع٠3ٕػش اٌمشطثٟ اٌعاِؽ ألؼىاَ اٌمشآْ ض: -  
2

 237عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح: -  
3

 141 ص3اٌّشظؽ اٌغاتك ض: -  
4

 141 ص٠3ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
5

 ،                       أتٛ ا١ٌٌٛذ ِؽّذ تٓ أؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ أؼّذ تٓ سشذ اٌمشطثٟ اٌش١ٙش اتٓ سشذ اٌؽف١ذ،تذا٠ح اٌّعرٙذ ٚٔٙا٠ح اٌّمرظذ  : - 

 27 ص2 ض2008 1خ ِؽّٛد تٓ اٌع١ًّ داس اإلِاَ ِاٌه اٌعضائش ط
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ٚ " ٜطكط"ؾٗٞ َٔ املػرتى ايًؿعٞ سٝح تطًل يف ن٬ّ ايعسب ع٢ً " يؿع١ ٜعؿٛ-1

.ٜٗب"تطًل ع٢ً  " 

"عٛد ايكُري يف قٛي٘ تعاىل-2. ؟ٌٖ ٜعٛد ع٢ً ايٛيٞ أّ ايصٚز" ايرٟ بٝدٙ عكد٠ ايٓهاح:
1

 

" ٜعؿٛ"مبع٢ٓ ٜٗب َٚٔ قاٍ ع٢ً ايٛيٞ دعٌ " ٜعؿٛ" ؾُٔ قاٍ ع٢ً ايصٚز دعٌ ]:قاٍ ابٔ زغد

[مبع٢ٓ ٜطكط
2

 .

 :ٚمّلا نإ املػهٌ ٫ ٜعسف املساد َٓ٘ إ٫ بديٌٝ ميٝصٙ عٔ غريٙ تكسز سهُ٘ ناٯتٞ

 .ظتب ايٓعس يف املعاْٞ اييت عتًُٗا ايًؿغ -1

 .قبط تًو املعاْٞ -2

 .ا٫دتٗاد يف ايبشح عٔ ايكسا٥ٔ امل٪د١ٜ إىل َعسؾ١ املع٢ٓ -3

 .٫ ٜتط٢ٓ ذيو إ٫ ملٔ بًؼ دزد١ ا٫دتٗاد -4

 .ٚدٛب ايعٌُ ب٘ ملا ٜتِ ايتٛؾٌ إىل َعسؾ١ َسادٙ -5

 :اجملٌُ

اجملٌُ َا ٜؿتكس إىل بٝإ ،ٚايبٝإ إخساز ايػ٤ٞ َٔ سٝص ]:عسؾ٘ إَاّ اذتسَني ادتٜٛين قا٬٥

[اإلغهاٍ إىل سٝص ايتذًٞ
3
.                                                                        ٚاملساد بريو إٔ ايبٝإ ٖٛ ايرٟ ٜصٌٜ اإلغهاٍ .

َٓا ايطُعاْٞ ؾعسؾ٘ بكٛي٘ َا عسف َعٓاٙ َٔ  : اجملٌُ ٖٛ َا ٫ ٜؿِٗ َٓ٘ املساد ب٘، ٚقاٍ ٖٛ]:أ

ٍٓ ع٢ً أَسٜٔ ؾأنجس د٫ي١ َتطا١ٜٚ َٔ غري تسدٝح، سٝح ٜتٛقـ ايعًِ : غريٙ، ٚقاٍ ٖٛ َا د

 [. باملساد ب٘ ع٢ً ديٌٝ خازدٞ
4

                                                                                                             

يؿغ ٫ ٜؿِٗ املساد َٓ٘ إ٫ باضتؿطاز َٔ ] :ٚأَا ايطسخٝطٞ ؾكد أٚقح تعسٜؿ٘ يف قٛي٘ بأْ٘

اجملٌُ، ٚبٝإ َٔ دٗت٘ ،ٚذيو إَا يتٛسؼ يف َع٢ٓ ا٫ضتعاز٠، أٚ يف ؾٝػ١ عسب١ٝ مّما ٜطُٝ٘ 

[غسٜب١أٌٖ ا٭دب يػ١ 
5
. 

نٌ َا مل تتكح د٫يت٘ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ :  ٚسد اجملٌُ إٔ ٜكاٍ]:ٚدا٤ يف غسح ذزٜع١ ايٛؾٍٛ

[ؾٗٛ زتٌُ ،ٚقد عتد بأْ٘ َا استاز إىل إٔ ٜبني يعدّ ٚقٛس٘
6
. 

َٓا ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو ؾري٣ أْ٘ ٫شدساّ َعاْٝ٘ ٫ ٜدزى املساد َٓ٘ إ٫ّ بــ أ
7

: 

                                                 
1

 27 ص٠2ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
2

 27 ص3اٌّشظؽ ٔفغٗ ض : - 
3

 203ششغ اٌٛسلاخ ص: -  
4

 68 ص2لٛاطؽ األدٌح ض: -  
5

 168 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض :- 
6

 443ِؽّذ تٓ أتٟ تىش األشخش ص،ششغ رس٠ؿح اٌٛطٛي : -  
7

 ٠ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص : -  
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 .  ايسدٛع إىل ا٫ضتؿطاز َٔ خازد1٘-

 .ايطًب َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ-2

ٚقد . ايتأٌَ يف تًو ايٓؿٛف غسٜط١ ا٭١ًٖٝ، ٭ٕ ايتأٌَ يٝظ يهٌ َٔ ٖٓب ٚدٓب-3

 .ايبصداٟٚاعتُد يف ذيو ع٢ً أؾٍٛ 

 :أضباب اجملٌُ

 :إْ٘ ٚبٓا٤ ع٢ً مج١ً ايتعسٜؿات املكد١َ ْطتطٝع إٔ ضتؿس أضباب٘ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .تطاٟٚ ايد٫٫ت ٚتعرز ايرتدٝح-1

 .ْكٌ ايًؿغ َٔ َعٓاٙ ايعاٖس يف ايًػ١ إىل َع٢ٓ ددٜد غسعٞ-2

 .سدٚخ اْطداد د٫يٞ ْعسا ٫شدساّ َعاْٝ٘ املتطا١ٜٚ-3

 .اَتٓاع٘ عٔ ايؿِٗ َٔ داخً٘ يػساب١ يؿع٘-4

 .تٛسؼ يف َع٢ٓ ا٫ضتعاز٠-5

ٖٚرٙ اٯ١ٜ تدخٌ يف ْكٌ   1چڱ  ڱ چ :َٚٔ أَج١ً اجملٌُ َا دا٤ يف قٛي٘ تعاىل-

نإ َعٓاٙ ايعاٖس يف " ايؿ٠٬"ذيو إٔ يؿغ . ايًؿغ َٔ َعٓاٙ ايعاٖس يف ايًػ١ إىل َع٢ٓ ددٜد

 yاملدؿٛؾ١ بأقٛاٍ ٚأؾعاٍ ٚنٝؿ١ٝ ٚزدت عٔ ايسضٍٛ " ايعباد٠"ايًػ١ ٖٛ ايدعا٤ ٚأؾبح ٖٛ 

، ٚقد ذنست ايؿ٠٬ يف ايكسإٓ عد٠ َسات، يهٓٗا مل ترنس بتؿاؾًٝٗا، َٔ عدد 

زنعاتٗا، ٚنٝؿٝتٗا، َٚا ذنس إ٫ّ أٚقاتٗا بؿٛز٠ زت١ًُ، ٚمسٝت ايؿ٠٬ بريو باعتباز 

.                                                                       تط١ُٝ ايػ٤ٞ ببعض أدصا٥٘، ٭ٕ ايدعا٤ دص٤ َٔ ايؿ٠٬ ٖٚٛ َذ ايعباد٠

ْٚأخر املػرتى ايًؿعٞ نُجاٍ آخس نْٛ٘ ُٜعُد َٛدبا ي٬ْطداد ايد٫يٞ يتطاٟٚ ايد٫٫ت 

َٚٔ ذيو يؿغ . ٚاْعداّ ايكدز٠ ع٢ً ايرتدٝح ،إ٫ّ بايتٛضٌ إىل غ٤ٞ خازدٞ ،ند٫ي١ ايطٝام

 . يف ن٬ّ ايعسب  اط٬قنيؾٗٛ ٜطًل " املٛىل"

 .ٜطًل ع٢ً املٔعتل اضِ ؾاعٌ-1

 .ٜطًل ع٢ً املعَتل اضِ َؿعٍٛ-2

ٜتعرز . ؾًٛ ًٖو غدـ ٚتسى َا٫ ٚأٚؾ٢ بجًج٘ إىل َٛايٝ٘، ٚنإ ٖرا ايػدـ َعٔتكا َٚعتََكا

تٓؿٝر ايٛؾ١ٝ ٚيٛ بايسدٛع إىل ا٫ضتؿطاز َٔ خازد٘ ،ٚايطًب ٚايتأٌَ إ٫ّ إذا ٚزدت قس١ْٝ 

 .     تسدح املكؿٛد

 

                                                 
1

 43 عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : - 
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سهِ اجملٌُ
1

: 

 .ظتب اعتكاد سكٝك١ املساد َٓ٘ -1

 .٫ ظتب ايعٌُ ب٘ إ٫ّ إٔ ٜسد بٝإ َسادٙ -2

عدّ بٝإ َسادٙ ٫ ٜعرز ؾاسب٘ ،بٌ ٜتٛدب عًٝ٘ طًب٘ َٔ ايعًُا٤ يٛدٛب ايعٌُ  -3

 .ب٘

 :املتػاب٘.

ٜعد املتػاب٘ زابع َا اعتربٙ اذتٓؿ١ٝ َٔ أقطاّ املبِٗ، ٖٚٛ أغد ٖرٙ ا٭قطاّ خؿا٤، ٚإٜػا٫ يف 

يكد َٓس املتػاب٘ عٓد اذتٓؿ١ٝ مبسسًتني. اإلبٗاّ
2

: 

يف ٖرٙ املسس١ً تأثس َؿّٗٛ املتػاب٘ باملؿّٗٛ ايًػٟٛ ايؿسف ،َٔ استُاٍ ٚتسدد : املسس١ً ا٭ٚىل

ٚتصعِ ٖرا ا٫جتاٙ نٌ َٔ أبٞ بهس ادتؿاف ٚايهسخٞ ٚأٚزد . بني َعٓٝني أٚ أنجس

ٕٓ احملهِ َا ٫ عتتٌُ إ٫ّ ٚدٗا ٚاسدا ،ٚاملتػاب٘ َا عتتٌُ ]: ادتؿاف يف أسهاّ ايكسإٓ أ

[ٚدٗني أٚ أنجس
3
 ٚإذا نإ عتتٌُ ٚدٗني ؾأنجس، ؾإٕ طسٜك١ إشاي١ غُٛق٘ سطب .

.ايهسخٞ ٖٛ إٔ عتٌُ ع٢ً احملهِ ايرٟ ٫ عتتٌُ إ٫ ٚدٗا ٚاسدا
4
 

ٖرٙ  املسس١ً تعد إؾساشا طبٝعٝا يتؿٛز ٜعٛد إىل غد٠ غُٛق٘، يدزد١ اْكطاع : املسس١ً ايجا١ْٝ

زدا٤ َعسؾت٘ يف ايدْٝا َٔ قبٌ ا٭١َ قاطب١، أٚ قؿس زدا٤ َعسؾت٘ ع٢ً ايساضدني يف ايعًِ 

[ ٖٛ اضِ ملا اْكطع زدا٤ َعسؾ١ املساد َٓ٘]:ؾشطب، ٚيريو قٌٝ
5
أٟ أْ٘ غا١ٜ يف ارتؿا٤ 

6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 ٠354ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص   299ٚ ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
2

 313 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
3

 313 ص1ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ض: -  
4

 316 ص٠1ٕػش ٔفغٗ ض: -  
5

 355أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
6

 فٟ ٘زا اٌثؽس" ِا١٘ح اٌرأ٠ًٚ ؾٕذ اٌشٕم١طٟ ٚاتٓ ذ١ّ١ح"٠ٕػش رٌه تٕٛؼ ِٓ اٌرفظ١ً فٟ : -  
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 :داللة املفَْو ّامليطْق    

     يكد اغرتط ايعًُا٤ يف تؿطري ايٓـ ايكسآْٞ أٚ تأًٜٚ٘ تأ٬ٜٚ ؾشٝشا اإلدزاى ايطًِٝ 

ذيو إٔ ايٓـ ايكسآْٞ بكطُٝ٘ ٚاقح .  يد٫٫ت ا٭يؿاظ ع٢ً املعاْٞ املساد٠ َٔ ايه٬ّ

ايد٫ي١، َٚبُٗٗا يٝطت د٫يت٘ بكاؾس٠ ع٢ً َا ٜؿِٗ َٔ عبازت٘، بٌ نجريا َا تعٛد إىل 

اإلغاز٠، أٚ املؿّٗٛ، أٚ ا٫قتكا٤
1
 ٚيكد ضاز ٖرا ايبشح َٓر ْػأت٘ يف َطًهني ز٥ٝطني، .

 .َطًو اذتٓؿ١ٝ َٚطًو املتهًُني

َٓا اذتٓؿ١ٝ ؾريٕٚ إٔ ايٓـ ايكسآْٞ ٜدٍ ع٢ً اذتهِ أسٝاْا بعبازت٘، ٚأخس٣ بإغازت٘،       أ

ٚتاز٠ باقتكا٥٘، ٚأخس٣ بد٫يت٘ ،أٟ بؿش٣ٛ خطاب٘
2

 . 

   ٚأَا املتهًُٕٛ ؾريٕٚ إٔ ايٓـ ايكسآْٞ ٜدٍ ع٢ً اذتهِ تاز٠ مبا ْطل ايًؿغ ب٘، ٚأمسٛٙ 

بٝد 3.بد٫ي١ املٓطٛم، ٚأخس٣ مبا ٜؿِٗ َٔ ؾش٣ٛ ايًؿغ َٔ غري ايٓطل، ٚأمسٛٙ بد٫ي١ املؿّٗٛ

مل " د٫ي١ ا٭يؿاظ ايكسآ١ْٝ ع٢ً َعاْٝٗا"إٔ َا ظتب ايتأنٝد عًٝ٘ ٖٛ إٔ ايػا١ٜ َٔ ٖرا ايبشح 

تهٔ َٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً َٓاٖر ا٭ؾٛيٝني، ٚنٝـ نإ اخت٬ؾاِٖ يف قكاٜاِٖ 

املبشٛث١، ٚيهٓٗا َٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً نٝـ اضتجُست ٖرٙ املٓاٖر، ٚنٝـ ؾعًت ٚٚظؿت 

ٚإْين َٛزد ٖآٖا . يف ؾِٗ ايٓـ أ٫ٚ ثِ نٝـ اضتٓبطت أسهاَ٘ ثاْٝا بٓا٤ ع٢ً ذيو ايؿِٗ

اؾط٬ح اذتٓؿ١ٝ يف طسم د٫ي١ أيؿاظ ايٓؿٛف ع٢ً ا٭سهاّ،ٚأبدأ بعباز٠ ايٓـ، ثِ إغاز٠ 

   :ايٓـ ،ثِ د٫ي١ ايٓـ ،ثِ د٫ي١ ا٫قتكا٤ ،سطب ارتطاط١ اٯت١ٝ

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 464 ص1 ٚذفغ١ش إٌظٛص ض٠359ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص : - 
2

 236 ص٠1ٕػش أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
3

 488 ص1 ا٢ِذٞ ٠ٕٚػش اٌثش٘اْ فٟ أطٛي اٌفمٗ اٌع٠ٕٟٛ ض45 ص٠3ٕػش اإلؼىاَ فٟ أطٛي األؼىاَ ض: -  



60 

 

 ظاهرة التأويل يف الفكر اإلسالمي: الفصل األول-                      الباب األول 

 ّجُ الضبط يف ٍرِ الدالالت                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         

 ٖرٙ ارتطاط١ تبني َساتب ٚقٛح ايد٫ي١ ٚعدَٗا سطب اذتٓؿ١ٝ                           

  

َٓا إٔ تهٕٛ ثابت١ بايًؿغ ْؿط٘ َٓا إٔ تهٕٛ غري ثابت١. إٕ د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً اذتهِ إ ٚاييت . ٚإ

َٓا إٔ تهٕٛ َكؿٛد٠ ٚتط٢ُ  َٓا إٔ تهٕٛ غري َكؿٛد٠ " عباز٠ ايٓـ"تجبت بايًؿغ ْؿط٘ إ ٚإ

َٓا إٔ تهٕٛ َؿ١َٛٗ َٔ ايًؿغ يػ١ " إغاز٠ ايٓـ"ٚتط٢ُ  َٓا اييت مل تجبت بايًؿغ ذات٘ إ أ

 .ٚتط٢ُ د٫ي١ ايٓـ

َٓا إٔ تهٕٛ َؿ١َٛٗ َٔ ايًؿغ غسعا ٚتط٢ُ د٫ي١ ا٫قتكا٤ ٚإ
1
. 

 :َا١ٖٝ عباز٠ ايٓـ

َٓا ايجابت بايعباز٠ ؾٗٛ َا نإ ايطٝام ٭دً٘، ٜٚعًِ قبٌ ]:  عسؾٗا ايطسخٝطٞ ناٯتٞ  ٚأ

[ايتأٌَ إٔ ظاٖس ايٓـ َتٓاٍٚ ي٘
2
. 

َا نإ ايطٝام ٭دً٘ ٚقد اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ َا نإ ايطٝام - (1:َا ٬ْسع٘ يف ايتعسٜـ

 . ٜهٕٛ أؾاي١، ٜٚهٕٛ تبعا٭دً٘ 

أْ٘ ٜهتطٞ َٔ ايػا١ٜ يف ايٛقٛح َا : ٜعًِ قبٌ ايتأٌَ إٔ ظاٖس ايٓـ َتٓاٍٚ ي٘ أٟ- (2

 .ظتعٌ د٫يت٘ َتٛقؿ١ ع٢ً عبازت٘

   

                                                 
1

 361 ٠ٕٚػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص45 ص3 ضاٌّشظؽ اٌغاتك٠ٕػش : -  
2

 236 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  

د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً 

 اذتهِ

َؿ١َٛٗ َٔ ايًؿغ 

 غسعا

 ثابت١ بايًؿغ
 غري ثابت١ بايًؿغ

 َؿ١َٛٗ َٔ ايًؿغ يػ١ غري َكؿٛد٠ َكؿٛد٠

ـ
يٓ

٠ ا
از

عب
 

ـ
يٓ

٠ ا
از

غ
إ

 

ـ
يٓ

١ ا
٫ي

د
ا٤ 

ك
قت

٫
١ ا

٫ي
د
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  :               أمثلة

إٕ َديٍٛ ٖرٙ   1چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ :َٚٔ ا٭َج١ً عٌ عباز٠ ايٓـ ْأخر قٛي٘ تعاىل

 :اٯ١ٜ ايهسمي١ ظاٖس يف سهُني

 .سٌ ايبٝع ٚسس١َ ايسبا،ٖٚرا َا دا٤ ايطٝام ٭دً٘ تبعا-1

ٖٚرا َا دا٤   2چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿچ  ْؿٞ ايتُاثٌ بني ايبٝع ٚايسبا-2

 .ايطٝام ٭دً٘ أؾاي١

 :سهِ عباز٠ ايٓـ

 إٕ سهِ عباز٠ ايٓـ سهِ قطعٞ، ظتب ايعٌُ ب٘ دٕٚ تسدد، أٚ عدٍٚ، ٚد٫ي١ ايٓـ أق٣ٛ 

ايد٫٫ت
3
. 

 :َا١ٖٝ إغاز٠ ايٓـ

   اْط٬قا َٔ ارتطاط١ اييت زمسٓاٖا يف َكد١َ اذتدٜح عٔ ٖرٙ ايد٫٫ت، تكسز يدٜٓا إٔ 

 .إغاز٠ ايٓـ ٖٞ د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً سهِ غري َكؿٛد، ٚتهٕٛ ٖرٙ ايد٫ي١ باي٬شّ

   أَا ايطسخٝطٞ ؾري٣ إٔ ن٬ َٔ عباز٠ ايٓـ، ٚإغاز٠ ايٓـ، ثابت بايٓـ ٫ٚ ؾسم إ٫ّ يف 

ضٛم ايه٬ّ، ؾُت٢ ضٝل ايه٬ّ ٭دً٘ ناْت ايعباز٠ َٚت٢ مل ٜطل ايه٬ّ ٭دً٘ ناْت 

اإلغاز٠
4
. 

َٓا إٕ نإ َديٛي٘ غري َكؿٛد يًُتهًِ، ؾد٫ي١ ايًؿغ عًٝ٘ تط٢ُ ]:ٚعٓسؾٗا اٯَدٟ بكٛي٘  ٚأ

[د٫ي١ اإلغاز٠
5
. 

َٓا ستُد أدٜب ؾاحل ؾري٣ إٔ ايجابت باإلغاز٠ ٖٛ َا ٜٛدب٘ ضٝام ايه٬ّ، يهٔ ٫ ٜتٓاٚي٘،  أ

ٜٚٛدب٘ ايعاٖس ْؿط٘ بدٕٚ شٜاد٠ عًٝ٘، أٚ ْكؿإ عٓ٘
6
. 

 .٭ْ٘ ٫شّ يًشهِ ايرٟ ضٝل إلؾادت٘ ايه٬ّ، نُا قًٓا د٫ي١ باي٬شّ: أٟ

 

 

 

                                                 
1

 275عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح:-  
2

 275عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح:-  
3

 ٠364ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
4

 236 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
5

 45 ص3ا٢ِذٞ ض،اإلؼىاَ فٟ طٛي األؼىاَ : -  
6

 478 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
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 :أَج١ً

  ۓ  ۓ  ﮲  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ :َٚٔ أَج١ً د٫ي١ اإلغاز٠ ْأخر قٛي٘ تعاىل- 

             ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁﮼  ﮶   ﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻﮵﮳  ﮴

  ۈ   ۈ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ              

  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  يبٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

1چمث  ىث   
.  

    إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ تدٍ بايعباز٠ ع٢ً ْؿك١ ايٛايدات َٔ زشم ٚنط٠ٛ، ٖٚٞ ٚادب١ ع٢ً 

اٯبا٤، ٚذيو ٭ْ٘ ميجٌ ايػ٤ٞ املتبادز َٔ ظاٖس ايٓـ، ٚإٔ ضٛم ايه٬ّ دا٤ ٭دً٘، نُا 

بإقاؾ١ ايٛيد يًٛايد  (ٚع٢ً املٛيٛد ي٘)تدٍ اٯ١ٜ ايهسمي١ باإلغاز٠ ع٢ً ْطب ايٛيد ٭بٝ٘، 

عسف ادتس اييت تؿٝد ا٫ختؿاف، ٖٚٞ د٫ي١ باي٬شّ نُا زأٜٓا
2
. 

  ے  ۓ   ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  :قاٍ اهلل تعاىل    - 

إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ تدٍ   3چ  ﮹  ﮺  ﮻      ﮼  ﮸ۓ          ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷

بايعباز٠ ع٢ً دٛاش ايط٬م قبٌ ايدخٍٛ، ٚقبٌ ؾسض املٗس، ٭ْ٘ ٖٛ املكؿٛد َٔ ايطٝام أؾاي١ 

،ٚتدٍ باإلغاز٠ ع٢ً ؾش١ ايعكد ع٢ً املسأ٠ َٔ غري تط١ُٝ املٗس، َٚٔ غري تكدٜسٙ ٭ٕ ايط٬م 

٫ ٜهٕٛ إ٫ بعد عكد ؾشٝح
4
. 

 :سهِ د٫ي١ اإلغاز٠

  إٕ سهِ د٫ي١ اإلغاز٠ سهِ قطعٞ ظتب ايعٌُ ب٘، إ٫ إذا تعازض َع عباز٠ ايٓـ،ؾتكدّ 

ايعباز٠ ع٢ً اإلغاز٠ ٭ْٗا أق٣ٛ
5

 .

 :َا١ٖٝ د٫ي١ ايٓـ

:                      ايطسخٝطٞ قا٬٥ٚتط٢ُ بؿش٣ٛ ارتطاب، ٚذتٔ ارتطاب ،ٚد٫ي١ ايد٫ي١، ٚقد عسؾٗا

َٓا ايجابت بد٫ي١ ايٓـ، ؾٗٛ َا ٜجبت مبع٢ٓ ايٓعِ ،٫ اضتٓباطا بايسأٟ] [ ٚأ
6
. 

                                                 
1

 233عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح: -  
2

 483 ص1 ٚذفغ١ش إٌظٛص ض235 ص٠1ٕػش أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
3

 236عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح   -  
4

 ٠365ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
5

 ٠367ٕػش اٌّشظؽ ٔفغٗ ص: -  
6

 241 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
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إٔ اذتهِ ٜ٪خر َٔ َع٢ٓ ايٓـ ،٫ َٔ يؿع٘ ،أٟ َٔ : إٕ َا ذٖب إيٝ٘ ايطسخٝطٞ َؿادٙ

ؾشٛاٙ  أٚ ذتٓ٘
1

" ٖٚرا َا ٜٛاؾل َرٖب ايػاؾع١ٝ يف د٫ي١ املٛاؾك١ نُا عسؾٗا اٯَدٟ.  ٖٛ َا :

"ٜهٕٛ َديٍٛ ايًؿغ يف ستٌ ايطهٛت َٛاؾكا ملديٛي٘ يف ستٌ ايٓطل
2

.  

 :أَج١ً

 -   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ :َٚٔ أَج١ً د٫ي١ ايٓـ ْأخر قٛي٘ تعاىل       

  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ںں

3چۓ  
، ٚديت (أف)ؾاٯ١ٜ ايهسمي١ ديت بعباز٠ ايٓـ ع٢ً حتسِٜ ا٭د٢ْ َٔ ايه٬ّ  

بد٫ي١ ايٓـ ع٢ً حتسِٜ ا٭ٚىل ٖٚٛ ايػتِ ٚغريٙ َٔ ا٭ذ٣
4
 ذيو إٔ حتسِٜ ا٭ذ٣ ستت٣ٛ يف .

حتسِٜ ا٭د٢ْ، ٖٚٛ َا ثبت بد٫ي١ ايٓـ أٟ َٛاؾك١ َديٍٛ ايًؿغ يف ستٌ ايطهٛت ملديٛي٘ يف 

:زمح٘ اهلل-ستٌ ايٓطل، ٚيريو قاٍ ايطسخٝطٞ   ايٓٗٞ عٔ ا٭قٌ عتٌُ ست١ُٝ ايٓٗٞ ]- 

[ع٢ً ا٭نجس
5
. 

 :سهِ د٫ي١ ايٓـ

ٚاذتهِ يف ٖرٙ ايد٫ي١ قطعٞ ٜرتتب عًٝ٘ ٚدٛب ايعٌُ ب٘
6
. 

 :َا١ٖٝ د٫ي١ ا٫قتكا٤

َٓا ]:عسؾٗا اٯَدٟ قا٬٥ َٓا يكسٚز٠ ؾدم املتهًِ ،ٚإ ٖٞ َا نإ املديٍٛ ؾٝ٘ َكُسا، إ

[يؿش١ ٚقٛع املًؿٛظ ب٘
7
. 

 :ْٚطذٌ يف ٖرا ايتعسٜـ ٬َسعتني

 .نٕٛ املديٍٛ ؾٝ٘ َكُسا يكسٚز٠ ؾدم املتهًِ- (1       

 .نٕٛ املديٍٛ ؾٝ٘ َكُسا يؿش١ ٚقٛع املًؿٛظ ب٘- (2       

 إذا  نإ ؾدم ايه٬ّ أٚ ؾشت٘ ]:ستُد أدٜب ؾاحل إذ ٜكٍٛ.    ثِ ْأخر َا ذٖب إيٝ٘ د

 يًد٫ي١ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ املكدز قٌٝايػسع١ٝ، أٚ ايعك١ًٝ، تتٛقـ ع٢ً َع٢ٓ خازز عٔ ايًؿغ 

[٭ٕ اضتكا١َ ايه٬ّ تكتكٞ ٖرا املع٢ٓ ٚتطتدعٝ٘ (د٫ي١ ا٫قتكا٤)
8
. 

                                                 
1

 518 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
2

 47 ص3اإلؼىاَ فٟ أطٛي األؼىاَ ض: -  
3

 23عٛسج اإلعشاء ا٠٢ح  :- 
4

 ٠369ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
5

 242 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض : - 
6

 ٠370ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
7

 45 ص3األؼىاَ فٟ أطٛي األؼىاَ ض: -  
8

 547 ص1ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
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 :ٚبإضكاط ايتعسٜـ ايجاْٞ ع٢ً ا٭ٍٚ ْطتدًـ َا ًٜٞ

 نٕٛ املديٍٛ ؾٝ٘ َكُسا يكسٚز٠ ؾدم املتهًِ-  أ:  تطابل ايتعسٜؿني يف -1

 نٕٛ املديٍٛ ؾٝ٘ َكُسا يؿش١ ٚقٛع املًؿٛظ ب٘-                                                ب 

" بكٛي٘" املكُس"ستُد أدٜب عٔ .عرب د -2 ٭ٕ  :ٚاغرتط٘ قا٬٥" خازز عٔ ايًؿغ:

 اضتكا١َ ايه٬ّ تكتكٞ ٖرا املع٢ٓ ٚتطتدعٝ٘

 :ٚقد ٚقح إٔ ؾش١ ايه٬ّ ع٢ً قطُني -3

 عك١ًٝ-2غسع١ٝ           -1

ٕٓ املساد َٔ ايتعسٜؿني ٖٛ إٔ ايد٫ي١ ع٢ً اذتهِ يف ٖرا ايٓٛع مل تهٔ بايؿٝػ١، ٚمل تهٔ  إ

اقتكاٙ ؾدم ايه٬ّ أٚ ؾشت٘ ،ٖٚرا ا٭َس  (املكُس)تعٛد إىل أَس شا٥د مبعٓاٖا، ٚإُْٓا 

ايصا٥د ايرٟ اقتكاٙ ؾدم ايه٬ّ، أٚ اقتكت٘ ؾشت٘ ،سؿس عٓد نٌ َٔ املتهًُني 

ٚا٭سٓاف يف ث٬ث١ أقطاّ ٖٚٞ
1

: 

 :ايكطِ ا٭ٍٚ

ٖٚٛ َا ظتب تكدٜسٙ قسٚز٠ ؾدم ايه٬ّ، ٚذيو ناحملرٚف املكدز يف اذتدٜح ايػسٜـ     

[ إٕ اهلل ٚقع عٔ أَيت ارتطأ ٚايٓطٝإ َٚا اضتهسٖٛا عًٝ٘  ]
2

 .

ايٛاقع إٔ ارتطأ ٚايٓطٝإ مل ٜسؾعا، ؾارتطأ ساؾٌ ٚايٓطٝإ ساؾٌ ،ٖٚرا سدٜح غسٜـ 

ٖٚرا . (إٕ اهلل زؾع عٔ أَيت إثِ ارتطأ)ٚازد عٔ املعؿّٛ ٚإُْٓا َسٓد ذيو إىل احملرٚف املكدز 

 .َا اقتكت٘ اضتكا١َ ايه٬ّ ٚاضتدعت٘

 :ايكطِ ايجاْٞ

                                                          :ٖٚٛ َا ظتب تكدٜسٙ قسٚز٠ ؾش١ ايه٬ّ عك٬ ٚذيو ناحملرٚف يف اٯ١ٜ ايهسمي١

3چڱ  ڱچ 
 .(ٚاضأٍ أٌٖ ايكس١ٜ)٫ ٜؿح عك٬ إ٫ بتكدٜس سترٚف   فاٌىالَ 

 :ايكطِ ايجايح

ٖٚٛ َا ظتب تكدٜسٙ قسٚز٠ ؾش١ ايه٬ّ غسعا ،ٚذيو ناحملرٚف املكدز يف اٯ١ٜ 

4چٺ  ٺچ            :ايهسمي١
يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ دا٤ ا٭َس بايتشسٜس يف ؾٛز٠ املؿدز .

                                                 
1

 548 ص٠1ٕػش ذفغ١ش إٌظٛص ض: -  
2

 548ٔمال ؾٓ اٌّشظؽ ٔفغٗ ص: -  
3

 82 عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : - 
4

 92  عٛسج إٌغاء ا٠٢ح-: 
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ؾشسزٚا زقب١ ٚاحملرٚف املكدز ٖٛ ايؿؿ١ : ؾتشسٜس زقب١ أٟ. ٖٚٛ داٍ ع٢ً َع٢ٓ ا٭َس (حتسٜس)

٭ٕ اذتس ٫ ٜتشسز، ٚايتشسٜس ٫ ٜهٕٛ إ٫ يًًُُٛى (ؾتشسٜس زقب١ ممًٛن١)
1
. 

 :سهِ د٫ي١ ا٫قتكا٤.

َٓا سهِ د٫ي١ ا٫قتكا٤ ؾكد قاٍ ايطسخٝطٞ يف أؾٛي٘  إٕ ايجابت بطسٜل ا٫قتكا٤ مبٓصي١ ]:ٚأ

[ايجابت بد٫ي١ ايٓـ  
2

 .

أْ٘ ٜجبت ب٘ اذتهِ ايػسعٞ نُا ٜجبت بباقٞ  ]:ٜٚكٍٛ ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعو

[ايد٫٫ت  
3
 

                                                 
1

 ٠372ٕػش أطٛي اٌرفغ١ش ص: -  
2

 248 ص1أطٛي اٌغشخ١غٟ ض: -  
3

 373أطٛي اٌرفغ١ش ٚلٛاؾذٖ ص: -  
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املعتزلة النشأة والتطور  

بسأت  (ٖـ110)، قبٌ ٚفا٠ اذتػٔ ايبضطٟ غ١ٓ  ايؿطٜف١يف َطًع ايكطٕ ايجاْٞ يًٗذط٠ ايٓب١ٜٛ

 ايصٟ نإ َٔ َٓتابٞ ،(ٖـ131ت)ع٢ً ٜس ٚاصٌ بٔ عطا٤ ايػعاٍ ، َصٖب االعتعاٍ ٠ْؿأ

ملا اختًف ايٓاؽ يف ،زتًؼ اإلَاّ اذتػٔ ايبضطٟ، ٚحضٌ شيو بايغبط ظَٔ فت١ٓ األظاضق١ 

أصخاب ايصْٛب َٔ أ١َ اإلغالّ ع٢ً فطم
1

 :ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ ،

 :فطق١ األظاضق١-1

 ٚاغتخًت قتٌ ،تط٣ ٖصٙ ايفطق١ إٔ َطتهب ايصْٛب صػرلٖا أٚ نبرلٖا َؿطى باهلل

. أطفاٍ شتايفٝٗا ْٚػا٥ِٗ

 : فطق١ ايضفط١ٜ-2

 . إال أْٗا ال تػتخٌ قتٌ األطفاٍ ،تكٍٛ ٖصٙ ايفطق١ بكٍٛ األظاضق١

 :تصتسااٍفطق١ -3

إٔ َطتهب ايصْب اييت أمجعت األ١َ قاطب١ ع٢ً حتطمي٘ نافط، أَا َا ٖصٙ ايفطق١ تط٣ 

ٜطٙ َٔ عسَ٘ إال أٌٖ االختضاظ َٔ فكٗا٥ِٗ، نُا ايتُػٛا فاختًفت فٝ٘ فال ٜكطض تو

 .األعصاض ملطتهيب ايصْٛب إٕ دًٗٛا حتطميٗا، إال إشا قاَت عًِٝٗ اذتذ١ فٝٗا

 :فطق١ اإلباع١ٝ-4

 فٗٛ نافط نفطإ ، ٚمبا دا٤ َٔ عٓسٙ، تكٍٛ إٕ َطتهب ايصْب إشا نإ عاضفا باهلل

 .ؾطى ال نفطإ،ْع١ُ
2
         

ٚنإ عًُا٤ ايتابعني يف شيو ايعضط َع  ] ٖٚصا نً٘ شتايف ملا أمجعت عًٝ٘ أ١َ اإلغالّ

أنجط األ١َ ٜكٛيٕٛ إٕ صاحب ايهبرل٠ َٔ أ١َ اإلغالّ َؤَٔ ملا فٝ٘ َٔ َعطف١ بايطغٌ 

 ٚملعطفت٘ بإٔ نٌ َا دا٤ َٔ عٓس اهلل حل، ٚيهٓ٘ ، اهلل تعاىل عٓسٚايهتب املٓعي١ َٔ،

                                                           
1

ذحمُك نجُح إحُاء انرزاز ،اإلياو ػثذ انماهز تٍ طاهز انثغذادٌ ،َُظز انفزق تٍُ انفزق وتُاٌ انفزلح انُاجُح يُهى - 

   97 ص 1987 1انؼزتٍ دار انجُم تُزوخ نثُاٌ ط

َاطز تٍ ػثذ انكزَى انؼمم، ، .د-  أ، اإلسالو يُهًا لذًَا وحذَثالفانجهًُح وانًؼرشنح َشأذهًا و أطىنهًا ويُهجهًا ويى- 

   135و ص 2000 1دار انىطٍ نهُشز انزَاع انًًهكح انؼزتُح انسؼىدَح ط
2

 97َفسه ص- 
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 ال ٜٓفٞ عٓ٘ اغِ اإلميإ ٚاإلغالّ، ٚع٢ً ٖصا ايكٍٛ ارتاَؼ  ٚفػك٘فاغل بهبرلت٘ ٚفػك٘،

[َغ٢ غًف األ١َ َٔ ايضخاب١ ٚأعالّ ايتابعني
 1

 .         

عُا إٔ ايفاغل َٔ ٖصٙ األ١َ ال ٖٛ مبؤَٔ ٚال ٖٛ اظ،يف ٖصٙ األثٓا٤ خطج ٚاصٌ بٔ عطا٤ ايػعاٍ

 فًُا زلع٘ اذتػٔ ايبضطٟ ططزٙ َٔ ،" َٓعي١ بني َٓعيتني":بهافط، ٚدعٌ بصيو ايفػل

 ٚاْغِ إيٝ٘ ،زتًػ٘، فاعتعٍ اجملًؼ َتدصا غاض١ٜ َٔ غٛاضٟ َػذس ايبضط٠ زتًػا ي٘

 باملعتعي١ َع  هلصاقس اعتعال قٍٛ األ١َ، فػُٛا: ٙ عُطٚ بٔ عبٝس، فكاٍ ايٓاؽ حٝٓصاى ٜٔقط

تباعِٗ أ
2
.  

 ٚاعتٓكٛا عكٝس٠ ايكسض١ٜ ،حت٢ طفكٛا ٜسعٕٛ ايٓاؽ إىل أفهاضِٖ عٔ غرلِٖ َٚا إٕ اَتاظٚا

ٚال بفػك٘ ،فطٙـ إال أِْٗ مل ٜكٛيٛا بو،ٚٚافكٛا ارتٛاضج يف ختًٝس صاحب ايهبرل٠ يف ايٓاض

ٚاضج ـاْٝح اخلــٚيصيو زلٛا مبذ
3

 .   

فذا٤ت بعسِٖ املعتعي١، ايصٜٔ اعتعيٛا ادتُاع١ بعس َٛت اذتػٔ ايبضطٟ  ]:  ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ 

أٌٖ ايهبا٥ط شتًسٕٚ يف  :فكايٛا ُٖاعتباأعُطٚ بٔ عبٝس، ٚٚاصٌ بٔ عطا٤ ايػعاٍ ٚ: ِٖٚ

 بٌ فػام، ْٓعهلِ َٓعي١ بني ، ٚال ْػُِٝٗ ال َؤَٓني ٚال نفاضا،ايٓاض، نُا قايت ارتٛاضج

ألٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَت٘، ٚإٔ خيطج َٔ ايٓاض بعس إٔ   yَٓعيتني، ٚأْهطٚا ؾفاع١ ايٓيب 

 [ ٜسخًٗا
4
.       

 ٖٛ اعتعاٍ : االعتعاٍ:ٚباغتٓطاقٓا ملا دا٤ يف نالّ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ْػتؿف إٔ

 ايبضطٟ، ٚاؾتٗط ٕ ٚقس ظٗط يف حٝا٠ اذتؼ،دتُاع١ املػًُني ع٢ً َػت٣ٛ االعتكاز ٚايػًٛى

َع أْ٘ مل ٜهٔ ٚيٝس " املٓعي١ بني املٓعيتني" :ٚتطٛض بعس ٚفات٘، ٚنإ غبب ظٗٛضٙ ٖٛ ايكٍٛ بـ

  . بكسض َا ناْت تًو فطص١ َٓاغب١ يًتعذٌٝ بعٗٛضٙ،تًو ايًخع١

 :أصول املعتزلة 

 يكٍٛ ،يكس اؾذلطت املعتعي١ يف َٓتػبٝٗا ؾطٚطا مخػ١ مبٛدبٗا ٜػتخكٕٛ ٖصٙ ايتػ١ُٝ

ٚيهٔ يٝؼ ٜػتخل أحس َِٓٗ اغِ ]  .، ٖٚٛ أحس ضؤٚؽ املعتعي١(ٖـ300ت)ارتٝاط 

                                                           
1

  98َفسه ص - 
2

. 98َُظز انفزق تٍُ انفزق ص - 
3

. 98َُظز انفزق تٍُ انفزق ص - 
4

ػايز انجشار وأَىر انثاس دار اتٍ حشو تُزوخ . شُخ اإلسالو ذمٍ انذٍَ أحًذ تٍ ذًُُح انحزاٍَ، خ،يجًىػح انفراوي - 

 . 297 ص7 ج2011 4نثُاٌ ط
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ٚاملٓعي١  ٚايٛعس ٚايٛعٝس، ايتٛحٝس ٚايعسٍ،: حت٢ جيُع ايكٍٛ باألصٍٛ ارتُػ١،االعتعاٍ 

 فإشا نًُت يف اإلْػإ ٖصٙ ارتضاٍ ،ٚاألَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بني املٓعيتني،

[ ارتُؼ فٗٛ َعتعيٞ
1

.  

 تهٔ ٖصٙ األصٍٛ بسا١ٜ أَطِٖ ٚاعخ١ املعامل، ٚ إٕ ناْت هلا دصٚضٖا، َٚع منٛ ٚمل

. حطنتِٗ ايعك١ًٝ ٚتطٛض أفهاضِٖ صاضٚا عًٝٗا زتُعني، َٚا ِٖ عٓٗا حبا٥سٜٔ

 :املعتعي١عٓس ايتٛحٝس -1       

ٚدس ت ]:تيكس اغتسيت املعتعي١ ع٢ً ٚدٛز اهلل غبخاْ٘ ٚتعاىل بسيٌٝ اذتسٚخ ٚايكسّ، فكاٍ   

٠ ناذتطن١ ٚايػهٕٛ، ٚاالدتُاع ٚاالفذلام ٚغا٥ط صفات ٜٔيف األدػاّ أعطاض َع

ّ ايصٟ ال ٜتػرل أٚ ٜططأ عًٝ٘ ٟاألدػاّ، ٖٚصٙ األعطاض حازث١ يهْٛٗا َتػرل٠ خالف ايكس

[ تبسٌٜ، ٚاألدػاّ ال ختًٛ َٔ أعطاض يف نٌ ٚقت ع٢ً ايسٚاّ
2

.                                                                                       

ٚمبا أْٗا ال تٛصف ، أْٗا ال تٛصف بايكسّ : أٟ،ٚبٓا٤ا ع٢ً َا تكسّ اغتٓتذٛا حسٚخ األدػاّ

ٖٚصا َا ٜؤنسٙ ايكاعٞ ،فال بس هلا َٔ ستسخ، ٖٚٛ اهلل غبخاْ٘ ٚتعاىل ،ايكسّ ٖٚٞ حازث١ ب

 ٜط٣ إٔ أٍٚ َا أٚدب اهلل ع٢ً اإلْػإ ايٓعط املؤز٣ إىل َعطفت٘، ألٕ ٖصٙ ايصٟ  ،عبس ادتباض

يف -املعطف١ ال تٓاٍ إال بايفهط ٚايٓعط، ٚهلصا نإ ايٓعط أٍٚ ايٛادبات ألٕ ايؿطا٥ع 

َٔ قٍٛ أٚ فعٌ ال حتػٔ إال بعس َعطف١ اهلل غبخاْ٘ ٚتعاىل ، ٚأنس ع٢ً حذ١ ايعكٌ -ْعطٙ

 ألْ٘ َت٢ مل تعطف٘ أْ٘ ،يف حذ١ ايعكٌ َٚعطف١ اهلل ال تٓاٍ إال بايٓعط] يف َعطف١ اهلل غبخاْ٘ 

[  عًِ صخ١ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاعتصازم مل 
3

.  

 حٝح فهطٚا يف صفات٘ غبخاْ٘ ،ٚ بإثباتِٗ ٚدٛز اهلل بٗصٙ ايططٜك١ ٚدتٛا إىل ايتعطٌٝ   

 ٚايعًِ ،نضف١ ايػُع ٚايبضط، يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ تٚتعاىل اييت ٚصف بٗا ْفػ٘ نُا ٚضز

 ٚقايٛا مبا إٔ ايضفات أعطاض يألدػاّ، فٗٞ ، ٚايهالّ ٚايكسض٠٠،ٚايٝس ٚادت٘،ٚايػغب 

ٜٔ مما ٜٓايف ِٜبصيو ستسث١، ٚيٛ أْٓا أثبتٓا هلل صف١ قسمي١ يكًٓا بكس
4

    .                                     ايتٛحٝس حػب ظعُِٗ

                                                           
1

. 137 َمال ػٍ انجهًُح وانًؼرشنح ص122االَرظار ص- 
2

 .   16 ص1987 1انًؼرشنح تٍُ انمذَى وانحذَس، يحًذ انؼثذج وطارق ػثذ انحهُى،  دار األرلى تزيُجهاو ط: - 
3

فُظم تذَز ػىٌ جايؼح انكىَد نجُح انرأنُف .د.األطىل انخًسح انماضٍ ػثذ انجثار تٍ أحًذ األسذ أتادٌ خ: - 

 .   66ص1998 1وانرؼزَة وانُشز انكىَد ط
4

. 46 انًزجغ انساتك ص: َُظز: -
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 َٚٔ ايعذب إٔ املعتعي١ ٜفتدطٕٚ بأِْٗ أٌٖ ايتٛحٝس ٚايعسٍ، ِٖٚ يف ]: ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ 

[ ٚاإلؾطاىتٛحٝسِٖ ْفٛا ايضفات ْفٝا ٜػتًعّ ايتعطٌٝ 
1

.  

إٕ اهلل عامل، قازض، حٞ بٓفػ٘ ال بعًِ، ٚال قسض٠، ٚال حٝا٠، ٚقايٛا إٔ هلل عًُا مبع٢ٓ : ٚقايٛا 

أْ٘ عامل، ٚي٘ قسض٠ مبع٢ٓ أْ٘ قازض، ٚمل ٜكٛيٛا ي٘ حٝا٠ أبسا، ٚي٘ زلع، ٚي٘ بضط، بٌ ي٘ ق٠ٛ 

.ٚعًِ
2

           

ُٖٛ :  ٚقاٍ أبٛ اهلصٌٜ  ِٖٞ ُٛ، ٚحٞ حبٝا٠  ٖ ِٖٞ ُٖٛ، ٚقازض بكسض٠   ُٖٛ ٖٛ عامل بعًِ 
3

.              

ُٖٛ عامل قازض حٞ، ٚال أثبت ي٘ عًُا ٚال قسض٠ ، ٚال حٝا٠، ٚال ُأثبت ي٘ زلعا ٚال : ٚقاٍ عباز

َٚحٞ اَل حبٝا٠، َٚغُٝع ال بػُُع، ٚنإ  بضطا، ٚأقٍٛ ٖٛ عامل ال بعًِ، ٚقازض ال بكسض٠، 

ُٜٓهط شنط ايَصات ٚايٓفؼ، نُا نإ ُٜٓهط َإٔ ُٜكاٍ هلل عًِ، ٚزلع ٚبضط، ٚحٝا٠ٌ، 

ٚقسّ
4

.   

ُٖٛ عَٓسِٖ ْفٞ  صفات ايباضٟ دٌ ٚعال، ٚإثبات : ايتٛحٝس]: ٖٚصا َا ٜؤنسٙ ايؿٝذ ايُعُطاْٞ ٚ

 [عامل بال عًِ، قازض بال قسض٠ :أزلا٤ ال َعاْٞ هلا نكٛهلِ 
5

.   

،  يهْٛٗا أعطاعًا، ٚأدػاًَا،َٚناْٛا ٜطٕٚ يف ْفٞ ايضفات تٓعٜٗا هلل غبخاْ٘ ٚتعاىل

 .ٚأبعاعًا، ٚدٗاٍت

عاض ٚاذتٛازخ بإٕ اهلل َٓعٙ عٔ األعطاض، ٚاأل: ناْت امُلعتعي١ تكٍٛٚ]:بٔ ت١ُٝٝاقاٍ 

 َبآٜت٘ يًدًل، ٚعًٛٙ ع٢ً ٣َٚكضُٛزِٖ ْفٞ ايضفات، ْٚفٞ األفعاٍ، ْٚف ،ٚاذتسٚز،

[ايعطش
6

 . 

ٜٚط٣ األؾعطٟ إٔ خٛفِٗ َٔ ايػِٝف ٖٛ ايصٟ َحاٍ بِٝٓٗ ٚبني ايتضطٜح بٓفٞ ايضفات، فأتٛا 

ُ٘ ] مبعٓاٖا ُ٘، ،َٚظعُت ادَت١ُٝٗ إٔ اهلل تعاىل ال عًِ ي ٚال قسض٠ ٚال حٝا٠ ٚال زلع ٚال بضط ي

                                                           
1

. 303ص  4يجًىػح انفراوي ج: - 
2

يحًذ يحٍُ انذٍَ . خ، (هـ330خ)َُظز يماالخ اإلساليٍُُ واخرالف انًظهٍُ أتى انحسٍ ػهٍ اتٍ إسًاػُم األشؼزٌ: - 

.  225 ص 1 ج1950 1ػثذ انحًُذ يكرثح انُهضح انًظزَح انماهزج ط
3

. 225 َفسه ص َُظز انًزجغ: -
4

. 225 َفسه صَُظز: - 
5

سؼىد تٍ ػثذ انؼشَش .د. خ،(هـ558خ) َحٍ تٍ انخُز انؼًزاٍَ ،االَرظار فٍ انزد ػهً انًؼرشنح انمذرَح األشزار: - 

. 134ص 1 ج1999 1انخهف يكرثح انًهك فهذ انىطُُح ط
6

. 107ص 7و ج10ص  2درء ذؼارع انؼمم وانُمم ج: - 
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ٚأضازٚا إٔ ٜٓفٛا إٔ اهلل تعاىل عامل قازض، حٞ زلٝع بضرل، فُٓعِٗ خٛفِٗ َٔ ايػٝف َٔ 

 [إظٗاضِٖ ْفٞ شيو، فأتٛا مبعٓاٙ
1

.  

 ٚاْكػُت حٛهلا إىل ،ٚقس ضنعت املعتعي١ ع٢ً صف١ ايعًِ ٚايكسض٠ زٕٚ غرلَٖا َٔ ايضفات

: أضبع طٛا٥ف

                                                                                                                                : األٚىلايطا٥ف١     

   ڳ  ڳ  ڳ  ڳگک  ک  ک  گ   گ  گچ : يكس أطًل ايباضٟ ايعًِ فكاٍ:قايت

2چ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڱڱ
ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     چ  :ٚأطًل ايكسض٠ فكاٍ 

  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڳک  ک  گ  گ  گ  گ

3چ
ُ٘ قسض٠ ٕٚٚيصيو ْكٍٛ يًباضٟ عًِ ٚ  ُ٘ عامل، ْٚكٍٛ ي ُ٘ قازضٕضدع إىل أْ  أَا ،ضدع إىل أْ

ُ٘ حٞ ٚال:صفات ايصات فًِ ٜكٛيٛا هلل حٝا٠ مبع٢ٓ ُ٘ زلٝع : زلع مبع٢ٓ هلل أْ  أْ
4
.             

                                                                                                                          :ايجا١ْٝ ايطا٥ف١

ڻ  چ  :ٚقايٛا يف قٛي٘ تعاىل،ٚي٘ قسض٠ مبع٢ٓ َكسٚض،قايت ٖصٙ ايطا٥ف١ هلل عًِ مبع٢ٓ َعًّٛ 

  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮸  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷ۓ  ھ  ھ  ھ  ے  ےھۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ

                                     ﯁           ﯀﮾   ﮿

5 چ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۆ  ڭ     ۇ     ۇڭڭ  ڭ
.ٙمبع٢ٓ َٔ َعًّٛ 

6
   

                                                                                                                              :ايطا٥ف١ايجايج١

ُٖٛ ٖصٙ ظعُت ُٖٛ ايطا٥ف١ إٔ هلل عًُا   ِٖٞ .ُٖٛ ٚقسض٠ 
7
                                                                                                                       

                                                           
1

 1د فىلُح حسٍ يحًىد جايؼح ػٍُ شًس انماهزج ط.خ، (هـ324خ) أتى انحسٍ األشؼزٌ ،اإلتاَح ػٍ أطىل انذَاَح : - 

  . 143 ص1977
2

. 166  اَِحانُساءسىرج : - 
3

. 15 اَِحفظهدسىرج   : -
4

. 243ص 1الخ اإلساليٍُُ جايك:َُظز : - 
5

. 255 اَِحانثمزجسىرج : - 
6

. 243َفسه ص: َُظز: - 
7

. 243َفسه صَُظز: - 
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                                                                                                                             :ايطا٥ف١ايطابع١

ظعُت ٖصٙ ايطا٥ف١ أْ٘ ال ميهٔ إٔ ُٜكاٍ هلل عًِ ٚال ُٜكاٍ هلل قسض٠، ٚال ُٜكاٍ هلل زلع ٚال ُٜكاٍ 

ُ٘ ُ٘ ٚال ُٜكاٍ ال قسض٠ ي .ال عًِ ي
1
 

يتخٝع ٚادت١ٗ، ٚقايٛا ال ميهٔ اإفطاظ طبٝعٞ يٓفِٝٗ ايضفات ٚادتػ١ُٝ ٚىٚدا٤ ْفٞ ايطؤ١ٜ 

.َطًكًا ايكٍٛ بايطؤ١ٜ
2
ٚملا اصطسَٛا بايٓضٛظ ايضخٝخ١ ايٛاضز٠ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ أقبًٛا ع٢ً  

. ايكازّ إٕ ؾا٤ اهللملبخحايتأٌٜٚ ٖٚصا َا غٓتططم إيٝ٘ يف ا
3

 أَا عٔ نالّ اهلل غبخاْ٘ 

فكايٛا إٕ اهلل ُٜٛصف بأْ٘ َتهًِ ٚإٔ نالَ٘ ستسخ شتًٛم يف ستٌ، ٖٚٛ حطف ٚصٛت 

 يف اذتاٍف٢ٓنتب أَجاي٘ يف املضاحف حهاٜات عٓ٘، َٚا ٚدس يف احملٌ عطض قس 
4
 . 

 عٓس املعتعي١ايعسٍ -2

 ، ايفعٌ ع٢ً ٚد٘ ايضٛاب ٚاملضًخ١إصساض ٖٚٛ ،ميجٌ ايعسٍ األصٌ ايجاْٞ َٔ أصٍٛ املعتعي١

يف حسٚز َا ٜكتغٝ٘ ايعكٌ َٔ اذته١ُ
5

يكس أعطت املعتعي١ ايعكٌ َػاح١ ٚاغع١ يٝؼ هلا ٚ ،

فأغكطٛا صفات ،حسٚز، ٚخاعت يف ايكٝاؽ ايعكًٞ غُٝا قٝاؽ ايػا٥ب ع٢ً ايؿاٖس

 مما تطتب عًٝ٘ ظًِ نبرل يف حل ايباضٟ غبخاْ٘ ،املدًٛقات ع٢ً  صفات ارتايل غبخاْ٘

ٚقايٛا بٓفٞ ايكسض، ٚخًل أفعاٍ ايعباز، ٚايتخػني ٚايتكبٝح ايعكًٝني، ٖٚصا َا ٜٛعخ٘ ايؿٝذ ،

 ٚحكٝكت٘ ْفٞ قسض اهلل عع ٚدٌ َٚؿ٦ٝت٘ ايٓافص٠ ع٢ً خًك٘، ٚإٔ :ايعسٍ]:ايعُطاْٞ يف قٛي٘

[ايعباز خايكٕٛ ألفعاهلِ 
 6

. 

 زٕٚ إنطاٙ ،ٚتععِ املعتعي١ إٔ صف١ ايعسٍ تًعّ أال حياغب ايعبس إال ع٢ً َا اضتهب٘ بٝسٜ٘

                أَا، ؾطٜط  ٚإٔ نٌ َٔ قاّ بفعٌ ايعًِ فٗٛ ظامل، ٚنٌ َٔ قاّ بفعٌ ايؿط فٗٛ،ٚاعططاض

  جح  مح  جخ  مج  ىث  يث  حجمثمت  ىت  يت   جثچ:ىــالف شٍــاىل فٗٛ رــاْ٘ ٚتعــغبح اهلل

7 چحخ  مخ   
 . 

                                                           
1

. 243َفسه ص: - 
2

، وَُظز انًؼرشنح تٍُ انمذَى وانحذَس 637ص 2 وَُظز االَرظار نهؼًزاٍَ ج305ص 3َُظز يجًىػح انفراوي ج: - 

 . 49ص
3

. 35 انشهزسراٍَ ص،َُظز انًهم وانُحم: - 
4

. 539ص 2و االَرظار ج 35 َُظز انًزجغ َفسه ص: - 
5

  .56وانًؼرشنح تٍُ انمذَى وانحذَس ص . 32َُظز انًهم وانُحم ص  : 
6

 . 69 ص1االَرظار ج :  
7

  . 46 اَِحفظهدسىرج  : 



75 
 

 التأويل عند املعتزلة: الثاني الفصل-                         الباب األول 

 ٚنٌ َٔ قاٍ خالف شيو فكس دٛظ ع٢ً ]:ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايكاعٞ عبس ادتباض يف ظعُ٘ 

 [ْٚػب إيٝ٘ ايػف٘،اهلل ايعًِ 
1
 نُا ظعُت املعتعي١ إٔ َٔ َكتغٝات ايعسٍ إٔ اهلل مل ٜكسض .

ٚايعباز شتتاضٕٚ ألفعاهلِ أحطاض يف فعًٗا، ٚيٝؼ يإلضاز٠ اإلهل١ٝ َٔ ،ع٢ً عبازٙ ؾ٦ٝا يف ايععٍ 

 ،زخٌ يف تًو األفعاٍ، ٚإٔ اهلل مل ٜهًف ايهافط اإلميإ، ٚمل ٜهًف اإلْػإ َا مل ٜطك٘

 ٚال ،ٕ اهلل ال ٜطٜس املعاصٞأٚإٔ ايهافط إمنا أٚتٞ ايهفط باختٝاضٙ، ال َٔ اهلل غبخاْ٘، ٚ

 ٚال ٜطعاٖا، بٌ ٜػدطٗا ٜٚهطٖٗا،ٜؿاؤٖا، ٚال خيتاضٖا
2

 ٚاغتسيت ع٢ً تجبٝت أصٛهلا 

:  املصٖب١ٝ بعاٖط بعض ايٓضٛظ ايكطآ١ْٝ اجملتعأ٠ َٔ غٝاقاتٗا ادتعا٤ َٚٓٗا

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ              قٛي٘ تعاىل  -1                                             

3چ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 

  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  :ٚقٛي٘ تعاىل -     2  

4چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
 .

ٺ       ڀ      ڀ  ٺ  ڀ  پ  پ  ڀپٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ     :قٛي٘ تعاىل  - 3  

5چ
ڭ  چ  :  بػٝاق٘ نكٛي٘ تعاىلادتع٤ٚٙٚتعاَٛا ع٢ً شنط ْضٛظ أخط٣ أٚ ضبط َا ،

6چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
7 چ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  گک   ک  ک  گچ    :ٚقٛي٘ تعاىل .

. 

                 ؾطح أصٍٛ اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ ٚ ادتُاع١ َٔ ايهتاب"ٚيكس أٚضز اإلَاّ اياليها٥ٞ يف نتاب٘ 

ٜا   :ٚضدٌ قسّ َٔ َع١ٜ حٝح قاٍ ايطدٌ y بني ضغٍٛ اهلل  دط٣ شيو اذتٛاض ايصٟ، "ٚ ايػ١ٓ

ضغٍٛ اهلل أضأٜت َا ٜعٌُ ايٓاؽ ايّٝٛ فٝ٘ َٚا ٜهسحٕٛ أؾ٤ٞ قغٞ عًِٝٗ، َٚغ٢، أٚ فُٝا 

.  yٜػتكبًٕٛ مما أتاِٖ ب٘ ْبِٝٗ 

 فُٝا قغ٢ عًِٝٗ َٚغ٢ عًِٝٗ : yفكاٍ ضغٍٛ اهلل 

                                                           
1

 . 70األطىل انخًسح ص  : 
2

  .56وانًؼرشنح تٍُ انمذَى وانحذَس ص . 70َُظز َفسه ص  : 
3

  . 79  اَِحانثمزجسىرج   : 
4

 . 123  اَِحانُساء سىرج  :
5

 17   اَِحغافزسىرج  : 
6

 . 96  اَِحانظافاخ سىرج  :
7

 .62   اَِحانشيزسىرج  : 
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  !ففِٝ ايعٌُ؟: فكاٍ ايطدٌ

شيو يف  َٔ نإ خًك٘ اهلل إلحس٣ املٓعيتني فٝػتعًُ٘ هلا، ٚتضسٜل : yقاٍ ضغٍٛ اهلل 

1چڤ  ڤ  ڦ    چ  :نتاب٘ عع ٚدٌ
 .                                                                                                                                       

 ارتًط بني اإلضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ إىلاملعتعي١ ٜعٛز  عططاب يف املفّٗٛ عٓساالٚيعٌ ٖصا 

ٚاإلضاز٠ ايس١ٜٝٓ ايؿطع١ٝ، فأَا اإلضاز٠ ايه١ْٝٛ فٗٞ مبع٢ٓ املؿ١٦ٝ، فال خيطج عٓٗا ؾ٤ٞ َٔ 

 ٖٚٞ زيٌٝ ع٢ً نُاٍ ،أفعاٍ ايعباز خرلٖا ٚؾطٖا، شيو أْٗا َتعًك١ بتكسٜطٙ دٌ يف عالٙ

تهٕٛ مما ٜهطٙ ٜٚػدط  ضبٛبٝت٘، فال تػتًعّ اذتب ٚايطعا، فكس تهٕٛ مما حيب ٚقس

  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :يكٛي٘ تعاىل

2چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
ٚأَا  

 فٗٞ اإلضاز٠ ايؿطع١ٝ املتعًك١ بأيٖٛٝت٘ املػتًع١َ ألَطٙ، ٚأَطٙ زيٌٝ عًٝٗا، اإلضاز٠ ايس١ٜٝٓ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  چ : ٚتتعًل حبب٘ ٚضعاٙ يكٛي٘ تعاىل

3چڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
                                                                                                                                                                                 

 ٖٞ َتعًك١ باإلضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ، ،ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل فإٕ أفعاٍ ايعباز َٔ طاع١ ٚخرل

ٚاإلضاز٠ ايؿطع١ٝ ايس١ٜٝٓ، أَا َا خيط املعاصٞ ٚايهفط فُتعًل باإلضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ، 

ٚيٝػت باإلضاز٠ ايؿطع١ٝ ايس١ٜٝٓ، شيو إٔ اهلل غبخاْ٘ ٚتعاىل ال ٜأَط بايفخؿا٤
4
. 

 ٚعا١َ أصخاب ،ٚأمحس  أصخاب َايو ٚايؿافعٞأ١ُ٥ ٚأَا ] :ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

 عًٝ٘ ايػًف َٔ أْ٘ غبخاْ٘ َا اتفلأبٞ حٓٝف١، فإِْٗ ال ٜكٛيٕٛ بكٍٛ ٖؤال٤، بٌ ٜكٛيٕٛ مبا 

:  فٝكٛيٕٛ،ٙ ٚ ضعاٙتبَح ٚبنيأٚ ٜجبتٕٛ ايفطم بني َؿ٦ٝت٘ ،مل ٜؿأ مل ٜهٔ   َٚا،ؾا٤ نإ

إٕ ايهفط ٚايفػٛم ٚايعضٝإ ٚإٕ ٚقع مبؿ٦ٝت٘ فٗٛ ال حيب٘ ٚال ٜطعاٙ، بٌ ٜػدط٘ ٜٚبػغ٘ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ : ْٛع مبع٢ٓ املؿ١٦ٝ ملا خًل نكٛي٘: إضاز٠ اهلل يف نتاب٘ ْٛعإ: ٜٚكٛيٕٛ

  ٹ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿپٻ  پ  پ  پ

                                                           
1

 08  اَِحانشًسسىرج   :
2

 125   اَِحاألَؼاوسىرج  : 
3

 27  اَِحانُساءسىرج  
4

 280 ص 8 جانفراوي   يجًىػح 69 ص1 فٍ انزد ػهً انًؼرشنح األشزار جاالَرظارَُظز كم يٍ  
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1 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
ْٚٛع مبع٢ٓ ستبت٘ ٚضعاٙ ملا أَط  .

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ڭچ  : ٚإٕ مل خيًك٘ نكٛي٘،ب٘

2 چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  
].

3
ْٛغع٘ يف ؽ ٖٚصا َا 

 .ايتطبٝل إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل

ٚ ايعسٍ نُا فُٗ٘ ايػًف ايضاحل ٖٛ ايتضطف يف املًو ع٢ً َكتغ٢ املؿ١٦ٝ، ٚايعًِ، 

. ٚايعًِ ٜهٕٛ بغسٙ، ٚال ٜتضٛض دٛض َٔ اهلل يف اذتهِ ٚال ظًِ يف ايتضطف
4

ىل خالف ع

إٕ اهلل :  فايكسضٟ َٔ قاٍ]: َا شٖبت إيٝ٘ املعتعي١، ٚيكس غ٦ٌ اإلَاّ أبٛ ثٛض عٔ ايكسض١ٜ فكاٍ

ٚمل خيًكٗا، فٗؤال٤ قسض١ٜ ال ،مل خيًل أفاعٌٝ ايعباز، ٚإٕ املعاصٞ مل ٜكسضٖا ع٢ً ايعباز

ٜض٢ً خًفِٗ، ٚال ٜعاز َطٜغِٗ، ٚال تؿٗس دٓا٥عِٖ، ٜٚػتتابٕٛ َٔ ٖصٙ املكاي١، فإٕ تابٛا 

5 چحت  خت    مت  ىت  يت           چ  :ٚإال عطبت أعٓاقِٗ، ٚشيو إٔ اهلل خايل نٌ ؾ٤ٞ ٚقاٍ
فُٔ .

ظعِ إٔ ؾ٦ٝا يٝؼ مبدًٛم َٔ أفاعٌٝ ايعباز نإ بصيو عااًل، ٚشيو ٜععِ أْ٘ خيًل فعً٘، 

[. ٚاألؾٝا٤ ع٢ً َعٓٝني إَا عطض ٚإَا دػِ، فُٔ ظعِ أْ٘ خيًل دػُا فكس نفط
6 

 

 ظاع١ُ ، ٜفعٌ ايضاحل ٚاألصًح يعبازٕٙ بٌ أٚدبت ع٢ً اهلل أ،ٚمل تكف املعتعي١ عٓس ٖصا اذتس

إٕ اهلل ال ٜٛصف بايكسض٠ ع٢ً ايؿطٚض :  ٖصا َٔ َكتغٝات عسي٘، ٚيصيو قاٍ ايٓعإَّأ

ٚاملعاصٞ، ٚيٝػت ٖٞ َكسض٠ ي٘، ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو فإَْ٘ ال ٜعٌُ إاٍل ايضاحل ٚاأَلصًح
7
. 

ُ٘ فكايٛا ََا أصخاب إٕ اهلل قازض ع٢ً فعٌ ايؿطٚض ٚاملعاصٞ، ٚيهٔ َٔ َكتغ٢ عسي٘ ال : أ

.ٜفعًٗا يكبخٗا ٚال ٜفعٌ إاٍل َا ٖٛ خرل
8
 

                                                           
1

 .125  اَِحسىرج األَؼاو 
2

 .185  اَِحسىرج انثمزج  
3

 .281 ص 8انًزجغ انساتك ج 
4

 .32انًهم وانُحم ص : َُظز  

  
5

 .49  اَِحسىرج انمًز
6

أتى  )شزح أطىل اػرماد أهم انسُح وانجًاػح يٍ انكراب وانسُح وإجًاع انظحاتح وانراتؼٍُ يٍ تؼذهى اإلياو انالنكائٍ   

أحًذ تٍ يسؼىد تٍ حًذاٌ دار طُثح انزَاع و .  خ،  (  (هـ324خ)انماسى هُثح اهلل تٍ انحسٍ تٍ يُظىر انطثزٌ

. 720 ص 4 ج ب خ .انسؼىدَح ب ط 

                                      
7

 .32َُظز انًهم وانُحم ص  
8

 .32َُظز انًزجغ َفسه ص  
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أاٍل ٜٛدب ،ٚيهٔ َٔ عسي٘ غبخاْ٘ ايصٟ ٖٛ ٜضطف٘ يف ًَه٘ ٚفل َكتغ٢ املؿ١٦ٝ ٚايعًِ 

. ٙى أٚ تط ،ؾ٤ٞاٍع٢ً اهلل أحس فعٌ 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ :قاٍ تعاىل

  ڻ  ۀ  ۀ  ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱگ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

1 چہ  ہ  
 

2چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :ٚقاٍ غبخاْ٘
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  :ٚقاٍ غبخاْ٘  

3 چ  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ى  ې  ې  ې  ېۉۉ
. 

  ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ : ٚقاٍ عع ٚدٌ

4  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
  .                                                                       

قتغت أاٍل ا ، َٚؿ٦ٝت٘ ايٓافص٠،ٚضمحت٘ ايٛاغع١،ٚيكس أمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ حهَُت٘ ايبايػ١ 

5 چحت  خت مت  ىت  يت        جث   چ                       :  قاٍ غبخاْ٘ َكضٛز٠، ٜفعٌ ؾ٦ٝا إال ذته١ُ 
ٚقاٍ    .  

6 چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ                                :اْ٘ــغبح
ٚبٗصا ناْت  

أحهاَ٘ تطاعٞ َضاحل خًك٘، ٖٚصا َٔ تفغً٘ ٚنطَ٘، َٚٔ َكتغ٢ عسي٘ ٚضمحت٘
7

 يهٔ.،

ٚضمحت٘
7

 مبكسٚضٙ إٔ ٜسضنٗا ، ٚايعكٌَظعُت إٔ يف األؾٝا٤ صفات شات١ٝ  املعتعي١يهٔ.،

 نْٛٗا َعكٛي١ ٚٚادب١ بٓعط ،ايعكٌبٍ املعاضف نًٗا ال تهٕٛ إال  بمبٓععٍ عٔ ايَؿطع،

 بٌ ؾهط اهلل أٜغا ٚادب قبٌ إٔ ٜطز ايػُع،ايعكٌ
8
يف ْعط املعتعي١  َإٕ ايعكٌ  ٚع٢ً ٖصا ف.

بٓا٤ً ع٢ً صفاتٗا ايصات١ٝ، ٚبإَهاْ٘ ايتٛصٌ إىل تٛحٝس اهلل غبخاْ٘ ،ُٜخػٔ ٜٚكبح األفعاٍ 

َا ايضخ١ ع٢ً  ٚقٌف َٔ حٝح  شات٘ بٌ ايػُاع،بال ٚاغط١ َٔ ضغٌ َطغ١ً ٚنتب َٓعي١

                                                                                                                       .ٜكطضٙ ايعكٌ

                                                           
1

 .54 اَِحسىرج األػزاف  
2

 23 اَِحانُساءسىرج   
3

 68 اَِحسىرج انمظض   
4

 36  اَِحسىرج األحشاب   
5

 49  اَِحسىرج انمًز 
6

 115  اَِحسىرج انًؤيُىٌ  
7

 69َُظز انًؼرشنح تٍُ انمذَى وانحذَس ص  
8

 25 ص 2 وَُظز انًىافماخ نشاطثٍ ج33َُظز انًهم وانُحم انشهزسراٍَ ص  
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 بايٓعط يف ُحذ١ ايعكٌ، ألْ٘ َت٢ مل تعطف٘ ََٚعطف١ اهلل اَل ُتٓاٍ إاٍل]  :ايكاعٞ عبس ادتباضٜكٍٛ 

[ٚأْ٘ صازم، مل تعًِ صخ١ ايهتاب، ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاع
1
. 

 ٚبايتايٞ ، بايعكٌٚاذتل إٔ ايٛادبات ال تهٕٛ إال بايػُع، نُا إٔ املعاضف ال تهٕٛ إاٍل

ايػُع أَا  ٚال إٔ ٜكتغٞ، َب،ٚال إٔ ُٜٛج،  ٚال إٔ ُٜخػٔ،فايعكٌ يٝؼ َٔ حك٘ إٔ ُٜكبح

 ٚال ٜٛدسٖاُٜٛدُب املعطف١ف
2

 يًَؿطع، ٚال ثٛاب ٚال عكاب إال اتابع ال ٜهٕٛ إال ايعكٌٚبصيو ف.  

  ۉ  ۉ  ې  ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   :، يكـــــــــٛي٘ تعاىلبايَؿطع

3 چ  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  ېې  ې
 ٚشيو َٔ ٚإضغاٍ ايطغٌ فغٌ َٔ اهلل ١َٓٚ

   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڌچ  : أدٌ 

4 چ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ
نُا إٔ ضبط ايسْٝا باآلخط٠ ٖٞ َعٝاض١ٜ قبح األؾٝا٤ .

أٚ بني اأَلمل ،ٚاملضًخ١  نايطبط بني ايًص٠ ٚاذتػٔ،  ٚإٕ َتِٖٛ ايعكٌ عهؼ شيو،ُٚحػٓٗا

ٚايكبح ٚ امَلفػس٠
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 118 وَُظز انفزق تٍُ انفزق ص66األطىل انخًسح انماضٍ ػثذ انجثار ص  
2

 484 ص 7 جي ويجًىػح انفراو33َُظز انًزجغ انساتك ص  
3

 15   اَِحسىرج اإلسزاء  
4

 42 اَِحسىرج األَفال  
5

 25 ص 2 َُظز انًىافماخ ج
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 : املعتزلةدالوعد والوعيد عن-3

ٜط٣ املعتعي١ إٔ نٌ َا ٚعس اهلل ب٘ َٔ ثٛاب ملٔ أطاع٘، َٚٔ عكاب ملٔ عضاٙ فإْ٘ َٓفصٙ ال 

ستاي١، خبالف َا شٖبت إيٝ٘ املطد١٦، إش ٜكٍٛ ايكاعٞ عبس ادتــباض َعــطفا ايٛعس ٚايٛعٝس 

 ايعًِ بهٌ َا ٚعس اهلل ب٘ َٔ ايجٛاب ملٔ أطاع٘ ،ٚتٛعسٙ َٔ ايعكاب ملٔ عضاٙ، ]: بأُْٗا

 ٚال ،ال ٜبسٍ ايكٍٛ يسٜ٘، ٚال جيٛظ عًٝ٘ ارتًف يف ٚعسٙ ٚٚعٝسٙفػٝعًُ٘ ال ستاي١ ألْ٘ 

 [ايهصب يف اإلخباض ب٘
1
. 

ٚعًٝ٘ فُٔ صتا ، أِْٗ ٜطٕٚ إٔ األَط ستسخ، ٚايٓٗٞ ستسخ، ٚال نالّ يف األظٍ: َٚفاز شيو 

ٖٚصا َكتغ٢ ايعكٌ،بفعً٘ اغتخل ايجٛاب، َٚٔ ًٖو بفعً٘ اغتٛدب ايعكاب 
2

 . 

ٚتعاىل قس ٚعس ع٢ً َا أَط، ٚأٚعس ع٢ً َا ٢ْٗ، ٖٚصا نالَ٘ األظيٞ   ٚاذتل إٔ اهلل غبخاْ٘

ٚنٌ َٔ ًٖو أدعاٙ اهلل غ٦ٝات َا ،فهٌ َٔ صتا أدعاٙ اهلل اذتػ٢ٓ، ٚشيو بٛعسٙ غبخاْ٘

 ٚال ٜٛدب عًٝ٘ ، ٚال جيب ع٢ً اهلل ؾ٤ٞ َٔ َكتغ٢ ايعكٌ،نػب، ٚشيو بٛعٝسٙ غبخاْ٘

 أبساأحس َٔ خًك٘
3

  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ھھ  چ  : بكٛي٘ تعاىل ع٢ً شيو ٚاغتسيٛا. 

4چ  ﮶  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ﮽  ﮵﮴
" ن١ًُ  إٔ ظاعُني   .   تفٝس ايٛدٛب فُٔ  "ع٢ً  

 فال غًطإ إال غًطاْ٘ ؟شا ايصٟ ٜٛدب ع٢ً اهلل ٜا تط٣ َٔ خًك٘ يف األضض أٚ يف ايػُا٤

غبخاْ٘
5

.   

  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ :ٚقس احتذت ارتٛاضج ٚ املعتعي١ بكٛي٘ تعاىل]:قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ

چ    ڱ
6  

فال ٜتكبٌ اهلل َٓ٘ عُال، فال ٜهٕٛ ي٘ ،قايٛا فضاحب ايهبرل٠ يٝؼ َٔ املتكني 

 [ي٘ حػ١ٓ، ٚأععِ اذتػٓات اإلميإ، فال ٜهٕٛ َع٘ إميإ فٝػتخل ارتًٛز يف ايٓاض
7
. 

                                                           
1

 .70األطىل انخًسح، انماضٍ ػثذ انجثار، ص  : - 
2

  .33َُظز انًهم وانُحم، انشهزسراٍَ ص : - 
3

 .33َُظز َفسه ص  : - 
4

 .97  اَِحآل ػًزاٌسىرج   : -
5

  .264 ص 2008 1 دار اإلػالو األردٌ ػًاٌ ط،ذأوَم انمزآٌ انكزَى ويذاهة انفزق فُه، يحًذ تذَغ يىسً: َُظز : - 
6

 .27  اَِحانًائذجسىرج   : - 
7

 .304 ص 7يجًىػح انفراوي ج : - 
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 - يف ْعطِٖ -َٚطز شيو نً٘ إىل تضٛضِٖ األٚيٞ يكغ١ٝ اإلميإ، شيو إٔ ايطاعات 

 ٚإشا شٖب بعغٗا شٖب غا٥ط اإلميإ ألْ٘ ال ٜتبعض ٚبصيو اغتًعّ إٔ ،نًٗا َٔ اإلميإ

.   ع٢ً اهلل ختًٝسٙ يف ايٓاضٚاخيطدٛا صاحب ايهبرل٠ َٔ َػ٢ُ اإلميإ، ٜٚٛدب

 : عند املعتزلةنزلتنياملاملنزلة بني 

ٜكضسٕٚ بصيو إٔ صاحب ايهبرل٠ يف َٓعي١ بني ايهفط ٚاإلميإ، ال ٖٛ مبؤَٔ ٚال ٖٛ 

 أٚ اضتهب نبرل٠، فٗٛ فاغل يٝؼ ٣ َٔ قتٌ أٚ ظٕ]: ٜكٍٛ ايكاعٞ عبس ادتباض،بهافط

ٚ ، ٚيٝؼ بهافط ، ألْ٘ ًٜعٔ ٜٚتدلأ َٓ٘،يف ايتععِٝ ٚاملسح، ٚال حهُ٘ حهِ املؤَٔ ،مبؤَٔ

 فً٘ ، يف أْ٘ ال ٜسفٔ يف َكابط املػًُني، ٚال ٜض٢ً عًٝ٘، ٚال ٜعٚج َٓ٘،ال يف حهِ ايهافط

 ٚقٍٛ َٔ قاٍ إْ٘ َؤَٔ َٔ ،خالف َٔ قاٍ إْ٘ نافط َٔ ارتٛاضج،َٓعي١ بني املٓعيتني 

[املطد١٦
1
 ال ٜتُتع مبا أعسٙ اهلل يًُؤَٓني َٔ ايٛال١ٜ - يف ْعطِٖ -فضاحب ايهبرل٠ .  

   ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :يكٛي٘ تعاىل،ز بادت١ٓ ــٚايٛع،ٚاحملب١ 

  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٹٿڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ

2 چڤ   ڤ    
3چڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ  :ٚقٛي٘ تعاىل 

 :ٚقٛي٘ تعاىل 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  چ 

4 چ                   ﮾  ﮿ ﯀   ﯁﮽﮻  ﮼
 .

ٚارتًٛز يف ،  فٗٞ ايًع١ٓ ٚايعصاب-حػب ظعُِٗ - صاحب ايهبرل٠  حهِ اهلل يفأَا

 ٚإٕ ناْٛا حملكني يف عسّ تػُٝت٘ بايهافط يعٚاٍ أحهاّ ايهفط عًٝ٘، فًٝػٛا ،ايٓاض

 .عًٝ٘ ملدايفتِٗ َصٖب أٌٖ ايػ١ٓ" ال َؤَٔ"مبخكني أبسا يف إطالم يفغ 

 فػًف األ١َ ٚأ٥ُتٗا ٚغا٥ط أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ ال ، ٚأَا صاحب ايهبرل٠]:  قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ  : نُا قاٍ تعاىل،ٜؿٗسٕٚ ي٘ بايٓاض، بٌ جيٛظٕٚ إٔ اهلل ٜػفط ي٘

5 چ  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  ےےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
فٗصٙ يف حل َٔ مل  .

                                                           
1

  .71انماضٍ ػثذ انجثار، ص ،األطىل انخًسح  : 
2

  .257 اَِحانثمزج  سىرج  :
3

 .47  اَِحاألحشابسىرج  : 
4

  .72  اَِحانرىتحسىرج  : 
5

 .48 اَِحانُساءسىرج  : 
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  :تعاىل َا قٛي٘أ فإْ٘ قٝسٖا باملؿ١٦ٝ، ٚ،ٜؿطى

1 چ  ﮶     ﮷   ﮸          ﮹          ﮺  ﮵  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴ےھ    ھ  ے
 ٚيصيو ،فٗصٙ يف حل َٔ تاب  

 [.إٕ صاحب ايهبرل٠ خيًس يف ايٓاض: ٚارتٛاضج ٚاملعتعي١ ٜكٛيٕٛ،أطًل ٚعِ
2
 

 ارتٛاضج، تٚبٗصا ٜتبني إٔ صاحب ايهبرل٠ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ يٝؼ بهافط نُا شٖب

 املعتعي١، ت َٓعي١ بني املٓعيتني نُا ظعِ يف ٚيٝؼ، املطد١٦تٚيٝؼ بهاٌَ اإلميإ نُا شٖب

 إٔ اإلميإ َتبعض ٜٓكط باملعاصٞ ٜٚعٜس ، العتكازْاإمنا ٖٛ َؤَٔ ْاقط اإلميإ ٚ

بايطاعات
3

 .

 :عند املعتزلةاألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

تط٣ املعتعي١ إٔ األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚادب نفا٥ٞ، ٖٚصا َصٖب أٌٖ ايػ١ٓ 

. أٜغا، بٝس أِْٗ شتتًفٕٛ يف ططٜك١ تٓفٝصٙ َٚا ٖٞ ستسزات٘

أحسُٖا ٚادب، ٖٚٛ األَط :  األَط باملعطٚف ع٢ً عطبني]: ٜكٍٛ ايكاعٞ عبس ادتباض

بايفطا٥ض إشا عٝعٗا املط٤، ٚاآلخط ْاف١ً، ٖٚٛ األَط بايٓٛافٌ إشا تطنٗا املط٤، فأَا ايٓٗٞ عٔ 

[.  املٓهط فهً٘ ٚادب ألٕ املٓهط نً٘ قبٝح
4
                                                                                                

أَا نٝف١ٝ تٓفٝصٙ فِٗ جيٛظٕٚ ارتطٚج ع٢ً ايػًطإ ٚقتاي٘، ٚإٕ نإ َكُٝا يًضال٠ َا مل 

. ٜعتكس َصٖبِٗ

َٚٓ٘ دٛاظ ارتطٚج ع٢ً األ١ُ٥ ، األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ]: ٜكٍٛ ايؿٝذ ايعُطاْٞ

 [هلِ بايػٝفاعٓسِٖ ٚقت
5
اإلقساّ ع٢ً َا ٖٛ بٖٚصا َا صطح ب٘ ايكاعٞ عبس ادتباض ًَتعَا .  

أغٌٗ أصعب إشا مل ٜتخكل املعطٚف مبا ٖٛ 
6

 يكس اغتسٍ ع٢ً شيو بتأٌٜٚ اآل١ٜ ايهطمي١،ٚ

  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  : نى َمم ته أحذ يٍ ػهًاء األيح تأٜٚال فاغسا

  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

                                                           
1

 .53 اَِحانشيز  سىرج  : -
2

  .290 ص 4يجًىػح انفراوي، ج  : 
3

  .303و يماالخ اإلساليٍُُ، ص  . 891 ص 5و شزح  أطىل اػرماد أهم انسُح ج . 737 ص2َُظز االَرظار ج : 
4

  .71األطىل انخًسح، ص  : 
5

  .69  ص 1االَرظار فٍ  انزد ػهً انمذرَح انًؼرشنح األشزار ج : 
6

  .72َُظز انًزجغ انساتك ص  : 
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1 چ  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮵﮴
  ايفاغكني ٚ بني َكات١ً ٖصا ايتأٌٜٚمل ٜفطم يف حٝح  .

.                                                                                                          مما خيايف  َا أمجعت األ١َ عًٝ٘ َكات١ً ايهافطٜٔ 

 ٚهلصا نإ َصٖب أٌٖ اذتسٜح تطى ارتطٚج بايكتاٍ ع٢ً ]: قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٜػذلاح َٔ فادط، ٚقس ٜهٕٛ ٖصا  أٚ،  إىل إٔ ٜػذلٜح بط، ع٢ً ظًُِٗبطاملًٛى ايبػا٠، ٚايط

بعس ،َٔ أغطاض ايكطإٓ يف نْٛ٘ مل ٜأَط بايكتاٍ ابتسا٤، ٚإمنا أَط بكتاٍ ايطا٥ف١ ايباغ١ٝ 

[اقتتاٍ ايطا٥فتني ٚأَط باإلصالح بُٝٓٗا
2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .09 اَِحانحجزاخ  سىرج  :
2

  .272 ص 4يجًىػح انفراوي ج : 
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 :اجلاُب اهتطبيكي يف اهتأويى االعتزاهي 

   ٗ ايكؿات( 1        

                             ا٫غتــــــٛا٤

 :ايٓل ايط٥ٝؼ إطاز بايتأٌٜٚ

1چڑڈ     ژ  ژ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ
  

 :ايٓكٛم إػاعس٠

- َٔ ايكطإٓ- 1  ڇ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ: 

2چ  گ    گ    گ  ک  ک  ک  کڑ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڌ  ڍ  ڌڍڇ  ڇ
 

  ک  گ  کڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ :قاٍ اهلل تعاٍ

  ڻ  ۀ  ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱگ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

3چہ  ۀ  ہ
 

  ڄ           ڄ  ڦ  ڦ  ڄڦ  ڤ  ڦڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹچ :قاٍ اهلل تعاٍ

4چ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڃ  ڃ
 

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ

5:چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 

  ڇ  ڇ  چ  چ   چڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ :قاٍ اهلل تعاٍ

1چ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ
 

                                                           
1

 .05 اٜٚخ عٕسح عّ: -  
2

 .03اٜٚخ عٕسح َٕٚظ : -  
3

 .54 اٜٚخ عٕسح األػشاف: -  
4

 .04-03-02اٜٚخ عٕسح انشػذ: -  
5

 .59-58 اٜٚخ عٕسح انفشلبٌ: -  
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  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڄڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ

2چڇ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ
 

ٹ 3چ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ    ٻٱ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ

  ېئ     ىئ  ېئ ۈئ  ېئۈئ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ چ 

4چىئ  ىئ    ی  
 . 

 :َٔ ايؿعط - 2

 :قاٍ َتُِ بٔ ْٜٛط٠

ٖٛٚا بعس َا ْايٛا ايػعاز٠ ٚايبكا عطٚف تؿاْٛا بعس عع ٚأ١َ
5
 

  ايعطٚف إًٛى ايصٜٔ اْكطنٛا:ايؿاٖس

 قاٍ غعٝس بٔ ظا٥س٠ اـععٞ عٔ ايٓعُإ بٔ إٓصض

دٔ ٫ٚ إْؼ ٫ٚ زّٜاض قس ْاٍ عطؾا مل ًٜٓ٘ ْا٥ٌ
6
 

  إطاز بايعطف إًو ٚايػًطإ:ايؿاٖس

 :قاٍ ايٓابػ١

غبل اؾٛاز إشا اغتٍٛ ع٢ً ا٭َس َجًو أٚ َٔ أْت غابك٘أ٫ 
7
 

 . اغتٍٛ َع٢ٓ غًب ٚقٗط:ايؿاٖس

 :إعذِ

 .أقبٌ: اغت٣ٛ َع٢ٓ (1

 ع٬:اغت٣ٛ َع٢ٓ  (2

                                                                                                                                                                                     
1

 .04  اٜٚخ عٕسح انغغذح: -  
2

 .13 اٜٚخ نضخشفاعٕسح : -  
3

 .28 اٜٚخعٕسح انًؤيٌُٕ: -  
4

 .44اٜٚخ عٕسح ْٕد: -  
5

 .114 انجغذاد٘ ص،أطٕل انذٍٚ،َمال ػٍ : -  
6

 .114انًشعغ َفغّ ص:  
7

 .389 ص2اإليبو انالنكبئٙ ط،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : -  
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 اتكٌ:اغت٣ٛ َع٢ٓ  (3

 .اَتٮ: اغت٣ٛ َع٢ٓ - 4: إؿرتى ايًؿٛٞ

                      5-  .تؿاب٘:  اغت٣ٛ َع٢ٓ   

 :تعسز قطا٤ات اٯ١ٜ:   ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ

 .قط٨ ايطٓٔ باؾط ع٢ً أْ٘ قؿ١- 1

 .(ٖٛ ايطٓٔ)قط٨ بايطؾع  ع٢ً أْ٘ َبتسأ، أٚ خرب ٗ قٝػ١ إسح - 2

 :ايب٬غ١

 .اغتٍٛ: اغت٣ٛ َع٢ٓ - 1اغتعُاٍ اجملاظ 

 .ايكسض٠: ا٫غتٛا٤ َع٢ٓ - 2                    

                    3  -  .(ايعكؿطٟ)ا٫غتٛا٤ ع٢ً ايعطف نٓا١ٜ عٔ إًو    

 :بعض إكطًشات ايه١َٝ٬

 ٚٚؿت بعض إكطًشات ايه١َٝ٬ َٔ قبٌٝ

 ٖاؽ يًعطف-4د١ٗ     -3قسٚز      -2دػِ       -1

 

 :اغت٣ٛ ٗ ايًػ١

قاٍ أبٛ ايعباؽ ثعًب
1

:                                                                                                      

 أقبٌ عًٝ٘   :  اغت٣ٛ-1         

 .أقبٌ: أٟ (ثِ اغت٣ٛ إٍ ايػُا٤ )-2                                  

 .ع٬:أٟ   (اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف)-3                                  

                                                           
1

 .400 ص2ط،  ُٚظش اإليبو انالنكبئٙ،ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ: -  
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 اتكٌ: اغت٣ٛ ٚدٗ٘ أٟ - 4                                  

 .اَتٮ: اغت٣ٛ ايكُط أٟ -5                                  

اغت٣ٛ ظٜس ٚعُط تؿابٗا ٚاغت٣ٛ ؾع٬ُٖا ٚ إٕ مل تتؿاب٘ -6                                 

 .ؾدٛقُٗا

[ٖصا ايصٟ ٜعطف َٔ ن٬ّ ايعطب ]:                                   ثِ قاٍ َعكبا
1
. 

ؾٝ٘ إعاْٞ ايه١ًٝ ،ٚؾٝ٘ إعاْٞ :  َٚعًّٛ إٔ ايًػإ ايعطبٞ َٔ سٝح إعاْٞ ]:ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ

اٱناؾ١ٝ، ؾإعاْٞ ايه١ًٝ ٫ تٛدس إ٫ّ ٗ ا٭شٖإ، ٜعين إٔ ْتكٛض َع٢ٓ عاَا ي٬غتٛا٤ َٔ 

. غري إناؾت٘ ٭سس . . . . . . . . . ٚإشا قاض َهاؾا ٗ اـاضز إٍ ا٭ؾدام ؾإٕ اٱناؾ١ تهٕٛ ؾٝ٘ .

عػب َا ًٜٝل بإهاف، ؾُج٬ ا٫غتٛا٤ ٗ ايًػ١ َعًّٛ إع٢ٓ غري فٍٗٛ، َٚع٢ٓ ا٫غتٛا٤ 

[ايعًٛ ٚا٫ضتؿاع
2
. 

اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً ايطاس١ً إشا ع٬ عًٝٗا، ٚ ٖصا ايعًٛ ٜتشسز بتشسٜس إهاف، ؾٗصا ايعًٛ : ٜكاٍ

ٚاضتؿاع  أنٝـ إٍ كًٛم،ٚيصيو  ؾإٕ تؿػري ا٫غتٛا٤ بإع٢ٓ ايعاّ يًػ١ نؿٌٝ بٓؿٞ ايتؿبٝ٘ 

:                                                   ٚايتُجٌٝ،٫ٚ ٜكع ايتُجٌٝ إ٫ إشا غٟٛ ٗ اـاضز بٌ َٔ أنٝـ ي٘ ا٫غتٛا٤ ؾٝكاٍ

1-  اغت٣ٛ ايطدٌ ع٢ً ضاسًت٘       

 اغت٣ٛ اهلل د٬ د٬ي٘ ع٢ً عطؾ٘-2

 .اغت٣ٛ إًو ع٢ً عطؾ٘-3

ٚا٫غتٛا٤ َعٓاٙ ٚاسس، َٔ سٝح نْٛ٘ َع٢ٓ نًٝا ٗ ايصٖٔ، ٚىكل باٱناؾ١، سٝح 

ىتًـ إع٢ٓ َا ٜٓاغب اٱناؾ١
3

ٚقس دا٤ ٖصا ايؿعٌ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ بإناؾات كتًؿ١ . 

4چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ
 ؾإشا اضتؿعت ٚعًٛت ع٢ً ايؿًو : ٟ  أ                         

                                                           
1

 .400 ص2انًشعغ َفغّ ط: -  
2

 1 ششػ طبنؼ ثٍ ػجذ انؼضٚض ثٍ يؾًذ ثٍ إثشاْٛى آل انشٛخ داس أػالو انغُخ انشٚبع ط،اثٍ رًٛٛخ،عٛخ ٘انؼمٛذح انٕط: -  

 .225 ص2010
3

 .226ُٚظش انًشعغ َفغّ ص:  
4

 .28 اٜٚخ نًؤيٌُٕاعٕسح  :  
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1چڈ     ژ  ژ  ڑ   چ :ٚدا٤  ٗ قٛي٘ تعاٍ
ٜٚبك٢ ا٫غتٛا٤ َٔ سٝح إع٢ٓ ايهًٞ    

ٖٛ ايعًٛ ٚا٫ضتؿاع، ٜٚتدكل باٱناؾ١ ، ؾإشا أنٝـ يًُدًٛم نإ ٜؿري إٍ اضتؿاع إدًٛم 

ٚعًٛٙ َا ٜٓاغب ساي٘ ،َٔ ًَو اغت٣ٛ ع٢ً عطؾ٘، ٚغًطاْ٘ إٍ ضدٌ بػٝ٘ اغت٣ٛ ع٢ً 

َّا ٚإٔ ٜهاف إٍ اـايل ؾإٕ َعٓاٙ ايهًٞ ٜبك٢ َٔ سٝح ايًػ١ ٖٛ ا٫ضتؿاع ٚايعًٛ، . ضاسًت٘ أ

َّا َٔ سٝح ايهٝـ ٚايهٓ٘ ؾإْ٘ فٍٗٛ      ٚهلصا َٔ ايكٛاعس إكطض٠ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٗ ]أ

[إٔ ايؿطم بٌ ايكؿ١ ٚايكؿ١ نُا بٌ ايصات ٚايصات  : ٖصا
2
 

 :هفظ استوى يف اهكسآْ اهلسيٍ

 .ُسح اهلل باغتٛا٥٘ ع٢ً عطؾ٘ ٗ غبع آٜات ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ

 :ْصنطٖا سػب تطتٝب إكشـ ناٯتٞ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :ٚضزت ٗ غٛض٠ ا٭عطاف ٗ قٛي٘ تعاٍ: إٛنع ا٭ٍٚ

3 چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :ٚضزت ٗ غٛض٠ ْٜٛؼ ٗ قٛي٘ تعاٍ: إٛنع ايجاْٞ

4 چ  ڌ  ڍ  ڌڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :ٔسدد فٙ عٕسح انشػذ فٙ لٕنّ رؼبنٗ: انًٕضٕع انضبنش

5 چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ 
 

6 چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :ٚضزت ٗ غٛض٠ ط٘ ٗ قٛي٘ تعاٍ: إٛنع ايطابع
 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  :ٚضزت ٗ غٛض٠ ايؿطقإ ٗ قٛي٘ تعاٍ: إٛنٛع اـاَؼ

7چ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
 

                                                           
1

 .05اٜٚخ عٕسح عّ:  
2

 .226انًشعغ انغبثك ص:  
3

 .54 اٜٚخ عٕسح األػشاف:  
4

 03 اٜٚخ عٕسح َٕٚظ:  
5

   02اٜٚخ عٕسح انشػذ:  
6

 .5  اٜٚخ عٕسح عّ:  
7

 .59 اٜٚخ عٕسح انفشلبٌ:  
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ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ٚضزت ٗ غٛض٠ ايػذس٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ : إٛنع ايػازؽ 

1چ    ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ
                             

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ           :ٚضزت ٗ غٛض٠ اؿسٜس ٗ قٛي٘ تعاٍ:         إٛنع ايػابع

2 چ    ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڀپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  

   ڤڤچ :ٚقس ٚقـ اهلل غريٙ نصيو با٫غتٛا٤ ع٢ً بعض إدًٛقات نكٛي٘ تعاٍ

4چٱ  ٻ   چ : ٚقٛي٘ تعاٍ  3چڤ
5چۈئ  ۈئ  ېئچ  :ٚقٛي٘ تعاٍ 

  

ٚنٌ َا اتكـ اهلل ب٘ دٌ ٚع٬ َٔ تًو ايكؿات، ؾإْ٘ بايؼ ٗ غا١ٜ ايهُاٍ ٚايعًٛ ٚايؿطف 

ٖا ٜكطع نٌ ع٬ق١ بإؿاب١ٗ بكؿات خًك٘، ٚعًٝ٘ ؾإٕ يًدايل اغتٛا٤ ٥٫كا بهُاي٘ 

ٚد٬ي٘، ٚيًُدًٛم اغتٛا٤ َٓاغب ؿاي٘، ٫ٚ هٛظ ٗ سل اهلل َؿاب١ٗ اؿٛازخ ٗ ؾ٤ٞ َٔ 

قؿات٘
6
. 

 :تأويى استوى مبعِى  استوىل

ٍّٚ َٔ قاٍ اغت٣ٛ َع٢ٓ اغتٍٛ، ٖٛ  ّٕ أ " اؾعس بٔ زضِٖ "يكس أنس اٱَاّ اي٬يها٥ٞ ع٢ً أ

 :ٚناْت ٖصٙ َكس١َ يٛٗٛض َصٖبٌ َٓشطؾٌ

اغتٍٛ: ٖٚٛ َصٖب اؾ١ُٝٗ ٚإعتعي١ ٚا٭ؾاعط٠ ٜٚكٛيٕٛ اغت٣ٛ َع٢ٓ:إصٖب ا٭ٍٚ
7
. 

غري أْين ٚبعس اط٬عٞ ع٢ً نتب اٱَاّ ا٭ؾعطٟ ،غُٝا نتاب اٱبا١ْ عٔ أقٍٛ ايسٜا١ْ، 

ٚنتاب َكا٫ت اٱغ٬ٌَٝ، ٚدست٘ ٜكٍٛ َا ٜكٍٛ ب٘ أٌٖ ايػ١ٓ، ا٭َط ايصٟ هعًين أغتجٓٝ٘ 

َٔ بٌ ٖ٪٤٫
8
. 

                                                           
1

 04 اٜٚخ  عٕسح انغغذح :
2

 .04 اٜٚخ عٕسح انؾذٚذ:  
3

 .13  اٜٚخ عٕسح انضخشف: -  
4

 .28اٜٚخ عٕسح انًؤيٌُٕ :- 
5

 .44 اٜٚخ عٕسح ْٕد:  
6

 .28 ص2ط، يؾًذ األيٍٛ انشُمٛغٙ ،ُٚظش أضٕاء انجٛبٌ: -   
7

 .387 ص2ط،اإليبو انالنكبئٙ ،ُٚظش ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : -  
8

 .108 ص1 اإليبو األشؼش٘ ط،ُٚظش اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ: -  
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ّٕ اهلل ٖاؽ يًعطف:إصٖب ايجاْٞ   ٖٚٛ َصٖب ايهطا١َٝ  ٚاهلؿا١َٝ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ إ
1
 

 .تعاٍ عُا ٜكؿٕٛ

َا قايت ب٘ " ا٫خت٬ف ٗ ايًؿٜ ٚايطز ع٢ً اؾ١ُٝٗ"يكس أٚضز  اٱَاّ ابٔ قتٝب١ ٗ نتاب٘ 

ٚيٝؼ ٜعطف ٗ ايًػ١ ] ،ٚقاٍ َٓهطا عًِٝٗ قٛيتِٗ تًو ٤إعتعي١ َٔ تأٌٜٚ ا٫غتٛا٤ با٫غت٬ٝ

[اغتٜٛت ع٢ً ايساض أٟ اغتٛيٝت عًٝٗا، ٚإِا اغت٣ٛ ٗ ٖصا إهإ اغتكط
2
ٜٚعهس ن٬َ٘ .

3چٱ  ٻ   ٻ  چ :بكٛي٘ تعــاٍ
 .ا٫غتٛا٤ ٖٓا َع٢ٓ ا٫غتكطاض  ٔ

َّا ابٔ خع١ّ ؾري٣ نباقٞ غًـ ا٭١َ ،إٔ آٜات ايكؿات يٝؼ ٭سس اؿل ٗ تأًٜٚٗا، َٔ  أ

سٝح ايهٝـ، ؾًٗٓا بهٓ٘ ايصات ، ٜٚصنط َا شٖبت إيٝ٘ إ٪ٚي١ َٓهطا عًِٝٗ ظعُِٗ 

ؾٓشٔ ْ٪َٔ ]: ،َؿبٗا أؾعاهلِ تًو بأؾعاٍ ايٝٗٛز، ايصٜٔ بسيٛا ن٬ّ اهلل، ٚخايؿٛا أٚاَطٙ

ّٕ خايكٓا َػتٛ ع٢ً عطؾ٘ ،٫ ْبٳسٍ ن٬ّ اهلل ،٫ٚ ْكٍٛ ق٫ٛ غري - د٬ ٚع٬-غرب اهلل  أ

ايصٟ قٌٝ يٓا ،نُا قايت إعط١ً اؾ١ُٝٗ إّْ٘ اغتٍٛ ع٢ً عطؾ٘ ٫ اغت٣ٛ، ؾبّسيٛا ق٫ٛ غري 

د٬ -سٓط١ كايؿٌ ٭َط اهلل : ايصٟ قٌٝ هلِ نؿعٌ ايٝٗٛز ٕا أَطٚا إٔ ٜكٛيٛا سط١ ؾكايٛا

[نصيو اؾ١ُٝٗ- ٚع٬
4
. 

ٜٚط٣ اٱَاّ ا٭ؾعطٟ إٔ إعتعي١ شٖبت إٍ تأٌٜٚ ا٫غتٛا٤ با٫غت٤٬ٝ ٚايكسض٠، َٚا إٔ اهلل 

.             بٌ ايعطف ٚا٭ضض ايػابع١- سػب ٖصا ايععِ-ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ؾإْ٘ ٫ ٜٛدس ؾطم 

[ ْكٍٛ إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜػتٟٛ ع٢ً عطؾ٘ اغتٛا٤ ًٜٝل ب٘ َٔ غري طٍٛ اغتكطاض ]
5

.  

غري أْين ٚإٕ ٚاؾكت٘ ٗ إكطع ا٭ٍٚ ٫عتكازٙ ع٢ً َصٖب أٌٖ ايػ١ٓ ،إ٫ّ أْين أعرتض ع٢ً 

ٚنأْ٘ ٚجل إٍ ايهٝـ َٔ ططف خؿٞ ،ٚإ٫ّ َاشا ٜككس [ َٔ غري طٍٛ اغتكطاض]قٛي٘ 

بصيو، ٚمٔ ْعتكس إٔ آٜات ايكؿات ٫ ت٪ٍٚ َٔ سٝح ايهٝـ ،ٚإٕ عطؾت ايس٫ي١ إعذ١ُٝ 

 .يٛسساتٗا ايًػ١ٜٛ

                                                           
1

 .387 ص2ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
2

 .50 ص، اثٍ لزٛجخ ،االخزالف فٙ انهفظ ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانًشجٓخ: -  
3

 .28 اٜٚخ عٕسح انًؤيٌُٕ: -  
4

 .233 ص1اثٍ خضًٚخ كزبة انزٕؽٛذ ط: -  
5

 .108ص، اإليبو األشؼش٘ ،اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ: -  
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 ٚعٓس أٌٖ ا٭ثط أْٗا قؿات شات٘ ٫ ٜؿػط ]:( ٖـ444ت )ٚيصيو قاٍ ايؿٝذ أبٛ ْكط ايػذعٟ 

، أٚ ايكشابٞ ،بٌ ِط ٖصٙ ا٭سازٜح ع٢ً َا دا٤ت بعس قبٛهلا yَٓٗا إ٫ّ َا ؾػطٙ ايٓيب 

[ٚاٱّإ بٗا، ٚا٫عتكاز َا ؾٝٗا ب٬ نٝؿ١ٝ
1
. 

إٕ شنط اٱَاّ ايػذعٟ يكؿات ايصات ٫ ٜٓؿٞ ايه٬ّ نصيو عٔ قؿات أؾعاي٘ غبشاْ٘ 

إٔ ضد٬ " ؾطح أقٍٛ اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ"نا٫غتٛا٤، ٚقس دا٤ ٗ نتاب اٱَاّ اي٬يها٥ٞ 

2چڈ     ژ  ژ  ڑ چ  :غأٍ اٱَاّ ابٔ ا٭عطبٞ عٔ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ
  

 .ٖٛ ع٢ً عطؾ٘ نُا أخرب عع ٚدٌ: ؾكاٍ  

 .ٜا أبا عبس اهلل يٝؼ ٖصا َعٓاٙ ،إِا َعٓاٙ اغتٍٛ: ؾكاٍ ايطدٌ

أغهت، َا أْت ٖٚصا، ٫ ٜكاٍ اغتٍٛ ع٢ً ايؿ٤ٞ إ٫ّ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َهاز، ؾإشا : قاٍ اٱَاّ

 :غًب أسسُٖا قٌٝ اغتٍٛ، أَا مسعت ايٓابػ١ ٜكٍٛ

غبل اؾٛاز إشا اغتٍٛ ع٢ً ا٭َس أ٫ َجًو أٚ َٔ أْت غابك٘
3
 

ّٕ اهلل اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف اغتٛا٤ : ٚغ٦ٌ ايػ٪اٍ ْؿػ٘ اٱَاّ قُس بٔ دعؿط ؾكاٍ َٔ ظعِ أ

كًٛم ع٢ً كًٛم ؾكس نؿط، َٚٔ اعتكس إٔ اهلل اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف اغتٛا٤ خايل ع٢ً 

ٚايصٟ ٜهؿٞ ٗ ٖصا إٔ ْكٍٛ إٕ اهلل اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف َٔ غري ]كًٛم ؾٗٛ َ٪َٔ، 

[تهٝٝـ
4
. 

َّا ايؿٝذ ايعُطاْٞ ٚبعس تأنٝسٙ ع٢ً إٔ قؿ١ ا٫غتٛا٤ قؿ١ َٔ قؿات ايؿعٌ هلل غبشاْ٘  أ

ّٕ غًـ ا٭١َ ٜ٪َٕٓٛ بٗا َٔ غري تؿبٝ٘، ٫ٚ تعطٌٝ،  ٚتعاٍ، ٚأْٗا ثابت١ بايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚأ

٫ٚ تهٝٝـ، أٚضز قٍٛ إعتعي١ إ٪ٚي١ ايكا١ً٥ با٫غت٤٬ٝ، ٚايكٗط، ٚشنط ضز ا٭ؾعط١ٜ ع٢ً 

إٔ اهلل ٜهٕٛ قسٚزا، ٚأْ٘ ٜؿتكط إٍ : شيو ٕا قايٛا إشا غًُٓا َا شٖبٛا إيٝ٘ ؾُع٢ٓ ٖصا

َهإ ٚد١ٗ ؼٝ٘ ب٘، تعاٍ اهلل عٔ شيو عًٛا نبريا
5
. 

                                                           
1

انشٛخ اإليبو انؾبفظ أثٕ َظش ػجٛذ اهلل ثٍ عؼٛذ ثٍ ؽبرى )انشد ػهٗ يٍ أَكش انؾشف ٔانظٕد أثٕ َظش انغغض٘ : -  

 .175 ص1994 1يؾًذ ثبكشٚى ثب ػجذ اهلل داس انشاٚخ انشٚبع ط.  د، (انٕاٚهٙ انغغض٘
2

 .05 اٜٚخ عٕسح عّ: -  
3

 .399 ص2ط، اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ: -  
4

 .402 ص2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
5

 .686 ص2 انؼًشاَٙ ط،ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: -  
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 :تأويى استوى باهلِاية عّ املوم

يًٝر " ايعطف" إٕ اٱَاّ أبا َٓكٛض ايبػسازٟ ٜؿهٌ إٔ ٜٓطًل َٔ ايس٫ي١ إعذ١ُٝ يًٛسس٠ ايًػ١ٜٛ

إٍ تأٌٜٚ اٯ١ٜ ايهط١ّ قا٬٥
1

ٌّ عطف ؾ٬ٕ أٟ :   تكٍٛ ايعطب: شٖب ًَه٘، ٚعًٝ٘ ؾإٕ : ث

 ٚنأْ٘ أضاز إٔ ]إٔ تأٌٜٚ ايعطف ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َع٢ٓ إًو - نُا ٜععِ-ايكشٝح عٓسٙ 

[ إًو َا اغت٣ٛ ٭سس غريٙ
2
 ٜٚػتؿٗس ع٢ً تكطٜط َصٖب٘ بأؾعاض ايعطب، نكٍٛ َتُِ بٔ .

 :ْٜٛط٠

 ٖٛٚا بعس َا ْايٛا ايػعاز٠ ٚايبكا عطٚف تؿاْٛا بعس عع ٚأ١َ

 .إًٛى ايصٜٔ اْكطنٛا:                     ٚإطاز بايعطٚف

ـُععٞ ٗ ايٓعُإ بٔ إٓصض  :                  ٚقٍٛ ايؿاعط غعٝس بٔ ظا٥س٠ ا

 دٔ ٫ٚ إْؼ ٫ٚ زّٜاض قس ْاٍ عطؾا مل ًٜٓ٘ ْا٥ٌ

 إًو ٚايػًطإ:                      ٚإطاز بايعطف

ؾكح بٗصا تأٌٜٚ ايعطف ع٢ً إًو، ٗ آ١ٜ ا٫غتٛا٤ ع٢ً َا بٝٓاٙ ٚاهلل إٛؾل ] :ثِ ٜكٍٛ

[يًكٛاب
3
. 

ؾكس زأب ع٢ً ؽطٜر ايٓل ايكطآْٞ بٛاغط١ ايس٫ي١ - ٖٚٛ ضأؽ إعتعي١ - أَا ايعكؿطٟ

ايٓش١ٜٛ ٗ أساٌٜ نجري٠، ٚنجريا َا نإ ٜتٛقـ عٓس اخت٬ف ايكطا٤ات، ٚايس٫ي١ إػتٛسا٠ 

َٔ شيو، نُا نإ ٜعتُس ع٢ً اؾاْب ايب٬غٞ ٗ اغتٓطام بعض ايٓكٛم ٚؼطٜهٗا 

باؾط ع٢ً أْ٘ قؿ١ ٕٔ خًل، "  ايطٓٔ"قط٨ :  ز٫يٝا،ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜعطض يًكطا٤ات قا٬٥

 :ٚقط٨ بايطؾع ٖٚٛ أسػٔ ٚايطؾع ٜهٕٛ ع٢ً ٚدٌٗ

.ٖٛ ايطٓٔ"إٔ ٜهٕٛ ع٢ً إسح  - أ " 

 .إٔ ٜهٕٛ َبتسأ َؿاضا ب٬َ٘ إٍ َٔ خًل - ب

َّا ؾب٘ اؾ١ًُ  ؾٗٞ ٗ ساي١ اؾط خرب ٕبتسأ قصٚف، ٚٗ ساي١ ايطؾع هٛظ إٔ  (ع٢ً ايعطف)أ

ٚبعس ٖصٙ إطاٚغ١ ٜطٝب ي٘ إٔ . تهٕٛ نػابكتٗا، ٚهٛظ إٔ تهٕٛ َع ايطٓٔ خربٜٔ ٕبتسأ

                                                           
1

 .114انجغذاد٘ ص،ُٚظش أطٕل انذٍٚ : -  
2

 .114انًشعغ َفغّ ص: -  
3

 .115انًشعغ َفغّ ص: -  



95 
 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل االعتزالي: الثالث الفصل-             الباب األول 

اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً : ٚا٫غتٛا٤ ع٢ً ايعطف غطٜط إًو، دعً٘ نٓا١ٜ عٔ إًو ؾكايٛا]:ٜكٍٛ

َٳًََو ٚإٕ مل ٜكعس ع٢ً ايػطٜط ايبت١ [ايعطف ٜطٜسٕٚ 
1
. 

ٚبٗصا ٫ ْط٣ ضابطا بٌ ايتأٌٜٚ ايس٫يٞ ي١ٰٜ ٚايتدطهات ايٓش١ٜٛ اييت شنطٖا ايعكؿطٟ، 

َّا ٚإٔ قؿ١ ا٫غتٛا٤ َٔ قؿات  ايؿعٌ هلل . ٖٚٛ ٜته٧ ع٢ً ا٭زا٠ ايب٬غ١ٝ ٗ تعاطٝ٘ ايتأٌٜٚ أ

غبشاْ٘ ٚتعاٍ اييت أثبتت بايكطإٓ، ؾإٕ غًـ ا٭١َ ٜ٪َٕٓٛ بٗا َٔ غري تؿبٝ٘ ،٫ٚ تعطٌٝ ٫ٚ 

 .تهٝٝـ

 ٚمل ٜٓهط أسس َٔ ايػًـ ايكاحل أْ٘ اغت٣ٛ ع٢ً عطؾ٘ سكٝك١، ٚخل ]:قاٍ ايكططيب

ايعطف بصيو ٭ْ٘ أعِٛ كًٛقات٘، ٚإِا دًٗٛا نٝؿ١ٝ ا٫غتٛا٤، ؾإْ٘ ٫ تعًِ سكٝكت٘ قاٍ 

ٚايهٝـ فٍٗٛ ٚايػ٪اٍ عٔ ٖصا - ٜعين ٗ ايًػ١-ا٫غتٛا٤ َعًّٛ : َايو ضٓ٘ اهلل

[بسع١
2

 .

، أْٗا yعٔ أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا ،ظٚز ايٓيب - ضٓ٘ اهلل-ٚقس ض٣ٚ اؿػٔ ايبكطٟ 

ايهٝـ غري َعكٍٛ، ٚا٫غتٛا٤ غري فٍٗٛ، ٚاٱقطاض ب٘ إّإ، ]: غ٦ًت عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾكايت

[ٚاؾشٛز ب٘ نؿط
3
. 

أزضنت غؿٝإ ايجٛضٟ ،ٚؾعب١ ٚٓاز بٔ ظٜس، ٚٓاز بٔ غ١ًُ، ]:قاٍ أبٛ زاٚز ايطٝايػٞ

ٚايًٝح ٚؾطٜها، ٚأبا عٛا١ْ، ٫ وسٕٚ ٫ٚ ٜؿبٕٗٛ ٫ٚ ّجًٕٛ ،ٜطٕٚٚ اؿسٜح ٫ٚ ٜكٛيٕٛ 

[نٝـ، ٚإشا غ٦ًٛا أدابٛا با٭ثط
4
 إِْٗ ٜجبتْٛٗا ع٢ً سػب َا دا٤ ٗ ا٭ثط، ّٚطضْٚٗا نُا .

 .دا٤ت ،َع اٱّإ ٚاٱقطاض بٗا

 أَا ايؿٝذ ايؿٓكٝطٞ ؾٝٓكًٓا إٍ ؾهط٠ أخط٣، ناْت غببا ٗ خطأ خًل نجري ٗ سل اهلل 

غبشاْ٘، ٚشيو ٕا ظعِ بعض اؾ١ًٗ إٔ ايٛاٖط إتبازض ايػابل إٍ ايؿِٗ َٔ َعاْٞ ٖصٙ 

ايكؿات ٗ ايكطإٓ ،ٖٛ َؿاب١ٗ قؿات اؿٛازخ، ٚقايٛا بتأًٜٚٗا بكطؾٗا عٔ ٚاٖطٖا، 

يععُِٗ إٔ اعتكاز شيو ايٛاٖط نؿط، ٖٚصا كايـ يًهتاب ٚايػ١ٓ، يهٕٛ ا٭١َ فُع١ 

  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ   ٹ  ٹ  ٿچ  :  بٌ هلا نٌ ؾ٤ٞ  يكٛي٘ تعاyٍع٢ً إٔ ضغٛهلا 

                                                           
1

 .54 ص3 ط، انضيخشش٘،انكشبف: -  
2

 .186 ص7ط،انمشعجٙ ،انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ : -  
3

 .610 ص2 ط،نشٛخ انؼًشاَٙا ،َمال ػٍ االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: -  
4

 .233ص،اثٍ رًٛٛخ ،َمال ػٍ انؼمٛذح انٕعغٛخ : -  
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1چڤ   ڤ  ڦ   ڦ  
ست٢ دا٤ ٖ٪٤٫ اؾ١ًٗ َٔ ]ٖٚصا َا ٜؿٓس ظعِ أٚي٦و اؾ١ًٗ   

 yإتأخطٜٔ ؾععُٛا إٔ اهلل أطًل ع٢ً ْؿػ٘ ايٛقـ َا ٚاٖطٙ إتبازض َٓ٘ ٫ ًٜٝل ،ٚايٓيب 

نتِ إٔ شيو ايٛاٖط إتبازض نؿط ٚن٬ٍ هب قطف ايًؿٜ عٓ٘، ٚنٌ ٖصا َٔ تًكا٤ 

[أْؿػِٗ َٔ غري اعتُاز ع٢ً نتاب أٚ غ١ٓ، غبشاْو ٖصا بٗتإ عِٛٝ 
2
. 

ٚقكٌ ايكٍٛ إٔ تٓعٜ٘ اهلل غبشاْ٘ عٔ إؿاب١ٗ ٚإُاث١ً ٚايتهٝٝـ ٚايتشطٜـ ٚايتعطٌٝ 

ٚادب ؾٝذب إٔ ْ٪َٔ بهٌ َا ٚقـ ب٘ ْؿػ٘ ٗ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ،ٚإٔ ْ٪َٔ بصيو إثباتا أٚ 

ْؿٝا، شيو إٔ َعطؾ١ نٝؿ١ٝ ا٫تكاف بايكؿات إِا ٖٞ ٚقـ ع٢ً َعطؾ١ نٓ٘ ايصات ،ٖٚصا 

3چ  ٺ  ٿ        ٿٺچ  يٝؼ ؾٝ٘ يًُدًٛم َٔ أسك١ٝ ايعًِ ب٘ ،ٚاهلل غبشاْ٘
. 

 الوجــه-   2    

 :ايٓل ايط٥ٝؼ

4چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ                                                                                                                                           
   

 :ايٓكٛم إػاعس٠

5چ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگچ  :َٔ ايكطإٓ(- 1
    

 :أزٚات ايتأٌٜٚ اـاضد١ٝ

 .           ٜٚتُجٌ ٗ غعٞ إعتعي١ إٍ إثبات أقٛهلِ إصٖب١ٝ

 :أزٚات ايتأٌٜٚ ايساخ١ًٝ

1- "اعتُاز إعذِ  ّٞ إع٢ٓ يٝا يٝٓػذِ َع - ؾٝٓٛطِٖ-ٜعين" ٚد٘:  ثٛاب ٚشيو بً

 .أقٛهلِ إصٖب١ٝ

2-  .ٗ قطا٠٤ ايؿطا٤" ايٛد٘"ؼسٜس قؿ١ :   اعتُاز ايتدطهات ايٓش١ٜٛ 

                                                           
1

 .44 اٜٚخ عٕسح انُؾم: -  
2

 .30 ص2ط، يؾًذ األيٍٛ انشُمٛغٙ ،أضٕاء انجٛبٌ : -  
3

 11 .اٜٚخ عٕسح انشٕسٖ: -  
4

 .27 اٜٚخ نشؽًٍاعٕسح : -  
5

 .88 اٜٚخ عٕسح انمظض: -  
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3-  :اعتُاز ايتدطهات ايب٬غ١ٝ 

 .إط٬م اؾع٤ َع إضاز٠ ايهٌ -

 .تأٌٜٚ اٯ١ٜ بٛاغط١ اجملاظ  -

1چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  اٯ١ٜ ايهط١ّ
ٖصا ايٓل ايكطآْٞ ٜجبت قؿ١ ايٛد٘ هلل   

غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٖٚصا َا أْع غًـ ا٭١َ عًٝ٘،  يكس أْعٛا َجبتٌ هلل قؿ١ ايٛد٘ بسٕٚ 

تؿبٝ٘، ٫ٚ تهٝٝـ، ٫ٚ تأٌٜٚ
2
 أَا إعتعي١ ؾكس اْكػُت سٍٛ شيو إٍ ث٬ث١ أقػاّ.

3
: 

ّٛاّ ٚتكٍٛ ْكٍٛ هلل ٚد٘ ع٢ً غبٌٝ ايتٛغع ْٚطدع : ايٓٛا١َٝ- 1 تٓتػب ٖصٙ ايؿطق١ إٍ ايٓ

: ي٫ٛ ٚد٘ ؾ٬ٕ َا ؾعًت، َع٢ٓ:إٍ إثبات اهلل، ؾٓجبت ٚدٗا ٖٛ ٖٛ،ع٢ً غٓٔ ايعطب ٗ قٛهلا

 .ي٫ٛ ؾ٬ٕ َا ؾعًت

ّٕ هلل ٚدٗا ٖٛ ٖٛ: تٓتػب ٖصٙ ايؿطق١ إٍ أبٞ اهلصٌٜ ايع٬ف، ٚقايت: اهلص١ًٜٝ- 2   .إ

تٓتػب ٖصٙ ايؿطق١ إٍ عَباز، ٚتٓهط شنط ايٛد٘ َطًكا،ؾإشا دابِٗٗ ايٓل : يعباز١ٜا-3 

4چ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگچ : ايكطآْٞ نكٍٛ اهلل
قايٛا مٔ ْكطأ  

َّا إٔ ْكٍٛ َٔ غري ايكطإٓ ؾ٬ ْكٍٛ شيو  . ايكطإٓ، أ

ّٕ ايٛد٘ ٜعّبط عٔ ايصات ٜٚػتسٍ    ٜٚعتكس ايعكؿطٟ ٗ قؿ١ ايٛد٘ َعتكس ايٓٛا١َٝ،ٜٚط٣ أ

 :بكٛي٘

أٜٔ عطبٞ نطِٜ : أٜٔ ٚد٘ عطبٞ نطِٜ ٜٓكصْٞ َٔ اهلٛإ َع٢ٓ: َػانٌ َه١ ٜكٛيٕٛ

ٜٓكصْٞ
5
. 

َّا ايؿطا٤ ؾٝجبت قؿ١ ايٛد٘ َٔ خ٬ٍ ؽطه٘ ايٓشٟٛ ي١ٰٜ ايهط١ّ قا٥ــــــــ٬  ٖصٙ ]:    أ

نًتاُٖا ٗ قطا٠٤ عبس اهلل ؽؿهإ ٗ اٱعطاب ٭ُْٗا َٔ قؿ١ ضبو " شٟ"ٚاييت ٗ آخطٖا 

"(ٜٚبك٢ ٚد٘ ضبو شٚ اؾ٬ٍ)تباضى ٚتعاٍ، ٚٗ قطا٤تٓا  تهٕٛ َٔ قؿ١ ٚد٘ ضبٓا تباضى " شٚ 

 [ٚتعاٍ
6
ٖٚصا  (َٔ قؿ١ ٚد٘ ضبٓا):  ٚقس قطح بصيو َجبتا قؿ١ ايٛد٘ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

                                                           
1

 .27 اٜٚخ عٕسح انشؽًٍ: -  
2

 .633 ص2ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس، انشٛخ انؼًشاَٙ ط: -  
3

 .244 ص1 ط ،األشؼش٘،ُٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ : -  
4

 .88 اٜٚخ عٕسح انمظض: -  
5

 .446 ص4خشش٘ طصو ال،ُٚظش انكشبف : -  
6

 .24 ص3ط، انفشاء ،يؼبَٙ انمشآٌ : -  
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َصٖب ايػًـ ٗ نٌ ا٭َكاض َٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ،إٍ ا٭١ُ٥ إٗتسٜٔ ،إٍ ايعًُا٤ 

 .ايعاًٌَ شٟٚ ا٫عتكاز ايػًِٝ

 َٚصٖب ايػًـ ٚايعًُا٤ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ َٚٔ بعسِٖ َٔ أ١ُ٥ ]:قاٍ ايؿٝذ ايعُطاْٞ

ا٭عكاض نُايو، ٚايؿاؾعٞ، ٚأٓس بٔ سٓبٌ، ٜٓعٖٕٛ اهلل عٔ اؾػ١ُٝ، ٚايتكسٜل َا 

ٚضز َٔ ٖصٙ اٯٟ ٚا٭خباض، ٚايػهٛت عٔ تؿػريٖا، ٚا٫عرتاف بايعذع عٔ عًِ إطاز بصيو، 

[ٚايتػًِٝ ٚاٱّإ بصيو إّاْا ًْٝا
1
. 

 ًا يضاف إىل اهلل سبحإُ

2چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ   
ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ إناؾ١ ايٛد٘ إٍ ايطب، ثِ ْعت   

 .ٚبٗصا أثبتٗا اهلل يٓؿػ٘ غبشاْ٘ (شٚ اؾ٬ٍ)ايٛد٘ بكٛي٘ 

3چ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگچ : ٔفٙ لٕنّ رؼبنٗ
أناف اهلل ايٛد٘ يٓؿػ٘، ٭ٕ ايهُري ٜعٛز   

غبشاْ٘ ٚتعاٍ، ٚبٗصا ٜجبت اهلل يٓؿػ٘ قؿ١ ايٛد٘ (ٚدٗ٘)عًٝ٘ 
4

َٚٔ خ٬ٍ اٯٜتٌ . 

ايهطّتٌ مسز َا شٖب إيٝ٘ ايعًُا٤ ٗ اٱناؾ١ إٍ اهلل غبشاْ٘، إش قايٛا إٕ ا٭ؾٝا٤ اييت 

 :تهاف إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ تٓكػِ إٍ قػٌُ

5چڎ  ڎ  چ :ٖٚٞ نٌ ايصٚات اييت أنٝؿت إٍ اهلل غبشاْ٘ نكٛي٘: قػِ ا٭عٝإ-1 
  

5چ
بٝت اهلل، ٚشيو َٔ باب إناؾ١ كًٛم إٍ خايك٘، يًعٜاز٠ ٗ ايتؿطٜـ : ٚقٛيٓا  

 .ٚؽكٝك٘ بصيو

 :   ٜٚٓكػِ إٍ قػٌُ:قػِ ايكؿات-2

إناؾ١ قؿات َػتشك١ هلل غبشاْ٘،ٜٚهٕٛ يًعبس ؾعٌ ؾٝٗا، ٚشيو  - أ

نايك٠٬، ٚايٓػو ٚاحملٝا، ٚإُا٠، ٚاؿُس، ٚايتػبٝح، ٚنًٗا قؿات 

 .َػتشك١ هلل

                                                           
1

 .633 ص2 ط، انشٛخ انؼًشاَٙ،االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: -  
2

 .27اٜٚخ نشؽًٍاعٕسح : -  
3

 .88 اٜٚخ عٕسح انمظض: -  
4

 .182ص، اثٍ رًٛٛخ ،ُٚظش ششػ انؼمٛذح انٕعغٛخ: -  
5

 .13 اٜٚخ عٕسح انشًظ: -  
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إناؾ١ قؿات هلل َتكـ بٗا، ٖٚٞ نٌ قؿ١ يٝؼ يًعبس ؾٝٗا  - ب

ؾعٌ،ٚقس أثبتٗا اهلل يٓؿػ٘ عٔ ططٜل ايكطإٓ ايهطِٜ، أٚ أخربْا بٗا ضغٛي٘ 

y ٙٚشيو َٔ قبٌٝ ايٛد٘ نُا ضأٜٓا ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٫ٚ ٜكاٍ ٖص، 

ايكؿات َػتشك١ هلل ٭ٕ ايعبس يٝؼ ي٘ ؾٝٗا ؾعٌ
1
 ٚإِا ٖٞ َٔ قبٌٝ .

اغتشكام َٛقٛف يكؿت٘   نٝس اهلل ، ٚمسع اهلل ، ٚقسض٠ اهلل،  ٚن٬ّ 

اهلل ،ٚ َع َا أٚنش٘ ايعًُا٤ َٔ تًو اٱناؾ١ إطاز٠ بإثبات ايكؿات، أبت 

إ٪ٚي١ إ٫ّ إٔ تػًو َػًو ايتأٌٜٚ إٓشطف ، ٚاْكػُٛا سٝاٍ ايٓل 

 :ايكطآْٞ إٍ ث٬خ طٛا٥ـ

قايت إٕ ٖصٙ اٱناؾ١ َٔ باب إط٬م اؾع٤ ٚإطاز ب٘ ايهٌ، ٜٚبك٢ ٚد٘ ضبو : ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ

أٟ ضبو ،إٕ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ٚإٕ قشت ْتٝذتٗا ؾإْٗا اْطًكت َٔ ن٬ّ ٫ هٛظ إٔ ٜكاٍ ٗ 

" قؿات اهلل، ٭ٕ قؿات٘ ٫ ٜعرب عٓٗا باؾع٤ ٚايهٌ ،َٚا هب إٔ ٜكاٍ ٖصا ؾٝ٘ إثبات بكا٤ :

"ايٛد٘ ،ٖٚصا ٜكتهٞ إثبات بكا٤ ايصات، ٚؽكٝل ايٛد٘ ٖٓا يعُٛت٘ ٚيتؿطٜؿ٘
2
. 

إٕ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ أْهطت ايكؿ١، ٚأٚيت ايٓل بهٕٛ ايٛد٘ ع٢ً ططٜك١ : ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ

 .اجملاظ، ٚإطاز ب٘ ايصات ، ٚإٔ يٝؼ هلل ٚد٘  ،تعاٍ اهلل عُا ٜكٛيٕٛ

: إٕ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ أبسيت ايٛد٘ بايجٛاب ،َٔ غري زيٌٝ يػٟٛ،٫ٚ ْكًٞ ،ٚقايت: ايطا٥ؿ١ ايجايج١

ٜبك٢ ثٛاب ضبو  (ٚ ٜبك٢ ٚد٘ ضبو):إطاز بكٛي٘ تعاٍ 
3

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ شنطٙ نًل إٍ . 

 . ، َٚٔ دا٤ َٔ بعسyِٖإٔ َا شٖبت إيٝ٘ إ٪ٚي١ ٜتٓاؾ٢  َع َا غاض عًٝ٘ أقشاب ضغٍٛ اهلل 

 ، ع٢ً تطى ايتعطض ٕعاْٝٗا، y ٚقس زضز قشب ضغٍٛ اهلل ]:قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚزضى َا ؾٝٗا، ِٖٚ قؿ٠ٛ اٱغ٬ّ، ٚإػتكًٕٛ بأعبا٤ ايؿطٜع١ ،ٚناْٛا ٫ ٜأيٕٛ دٗسا ٗ 

نب٘ قٛاعس ا١ًٕ ٚايتٛاقٞ عؿٛٗا، ٚتعًِٝ ايٓاؽ َا وتادٕٛ إيٝ٘ َٓٗا ،ؾًٛ نإ تأٌٜٚ 

. ٖصٙ ايٛٛاٖط َػٛغا أٚ قتَٛا ٭ٚؾو إٔ ٜهٕٛ اٖتُاَِٗ بٗا ؾٛم اٖتُاَِٗ بؿطٚع ايؿطٜع١

ٚإشا اْكطّ عكطِٖ ٚعكط ايتابعٌ ع٢ً اٱنطاب عٔ ايتأٌٜٚ، نإ شيو ٖٛ ايٛد٘ إتبع 

                                                           
1

 .185ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
2

 .184ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
3

 .184ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
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ؾشل ع٢ً شٟ زٜٔ إٔ ٜعتكس تٓعٙ ايباضٟ عٔ قؿات احملسثٌ، ٫ٚ ىٛض ٗ تأٌٜٚ 

[إؿه٬ت،ٚ ٜهٌ َعٓاٖا إٍ ايطب تعاٍ
1
. 

صفة اهيــد : ثاهجا  

 :ْل اٯ١ٜ ايهط١ّ

2چ  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ 
 

 :ايٓكٛم إػاعس٠

3چۉ  ې  ې  ې  ېى  چ -1
4چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ - 2   

   ڄ  ڄ  ...چ - 3  

5چڄ
 

 6چۇئ  ۇئ  ۆئ     چ - 4

 :ْكٛم ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إػاعس٠

ٕا خًل اهلل اـًل نتب بٝسٙ ] yقاٍ ضغٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ- 1

ّٕ ضٓيت تػًب غهيب [ع٢ً ْؿػ٘ إ
7
. 

ٌّ اهلل َٮ٣ ٫ ٜػٝهٗا ْؿك١ ] yقاٍ ضغٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ- 2

[غشا٤ ايًٌٝ ٚايٓٗاض
8
. 

 إٕ اهلل ٜبػ٘ ٜسٙ بايٓٗاض يٝتٛب َػ٤ٞ ايًٌٝ، ]  :yٗ سسٜح َػًِ قاٍ ضغٍٛ اهلل - 3

[ٜٚبػ٘ ٜسٙ بايًٌٝ يٝتٛب َػ٤ٞ ايٓٗاض، ست٢ تطًع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا
9

 .

                                                           
1

 .66 ط ص5 اثٍ رًٛٛخ يغًٕػخ ،انفزبٖٔ : -  
2

 .75 اٜٚخص عٕسح  : - 
3

 .64 اٜٚخانًبئذح  عٕسح  : -
4

 .01 اٜٚخانًهك  عٕسح  : -
5

 .45 اٜٚخص  عٕسح  : -
6

 .47 اٜٚخانزاسٚبد  عٕسح  : -
7

  417 ص2ط، اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : - 
8

 .4684 سلى انؾذٚش 277 ص15ط، اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ ،فزؼ انجبس٘  : - 
9

 .417 ص2َمال ػٍ انًشعغ انغبثك ط : - 
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 َا تكسم ضدٌ بكسق١ إ٫ّ ٚقعت ٗ ٜس ايطب قبٌ إٔ ]: قاٍ عبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘

[ تكع ٗ ٜس ايػا٥ٌ
1
. 

 :ايؿعط

 :قاٍ ا٭خطٌ

ّٕ ايٓؿؼ ٗ نـ َايو إشا َا عاز َٜٛا أدابت ب٘ ايطغ٬ أعاشٍ إ
2
 

 .ٗ نـ َايو: ايؿاٖس

 :أزٚات ايتأٌٜٚ إػتدس١َ ٗ ٖصا ايٓل

3 چ  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ 
  

 :ا٭زٚات اـاضد١ٝ(- 1

سهٛض إصٖب ٜٚٛٗط شيو دًٝا ٗ غعٞ إعتعي١ إٍ ْؿٞ قؿ١ ايٝس عٔ اهلل غبشاْ٘ -      أ

 .،بططم ؾت٢ ٚإٕ اقطسَت َع قطٜح إعكٍٛ ٚقشٝح إٓكٍٛ

 .اعتُاز بعض ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ-      ب

 .ضز ا٭سازٜح ايساي١ ع٢ً إثبات قؿ١ ايٝس-      ز

 .اعتُاز بعض ايٓكٛم ايؿعط١ٜ ٗ إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ-       ز

 :ا٭زٚات ايساخ١ًٝ(- 2

 .دعًٛا ا٭ٜسٟ ْعا يًٝس، ٖٚصا خطأ بػ١ٝ ايتٗطب َٔ إثبات قؿ١ ايٝس- 1: إعذِ-     أ

 .ايٝس ْعٗا أٜسٟ ٚيٝؼ أٜس- 2                  

 .يعسعس١ ايس٫ي١ عٔ َٛنعٗا" ٜس"اغتؿازٚا َٔ إؿرتى ايًؿٛٞ يه١ًُ - 3                  

                                                           
1

 .414 ص2ط، اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : - 
2

 .307 ص2ط، انمبضٙ أثٙ ٚؼهٗ انفشاء ،َمال ػٍ إثغبل انزأٔٚالد ألخجبس انظفبد : - 
3

 .65 ص  عٕسح : -
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" ٜس"عٝح دعًٛا ْعٗا ٍ "أٜس"َػايط١ ٗ ايب١ٝٓ إطؾٛيٛد١ٝ يه١ًُ : ايس٫ي١ ايكطؾ١ٝ-    ب

.أٜسٟ"ٚإِا ػُع ايٝس ب  " 

اغتؿازٚا َٔ اجملاظ ٗ تٛدٝ٘ ايس٫ي١، ٚإٕ ناْت ايٓكٛم ٚاٖط٠، َٚٔ قبٌٝ : ايب٬غ١-    ز

شيو دعٌ ايٝس َع٢ٓ ايٓع١ُ، ٚايٝس َع٢ٓ ايكسض٠ ٚايك٠ٛ ،ٚدعًٛا ايهـ َع٢ٓ إًو 

 .ٚايػًطإ

 :إقشاّ بعض إكطًشات ايه١َٝ٬ ٚشيو َٔ قبٌٝ-    ز

 .اؾػِ-3.              ايكسِٜ-2.                       احملسخ -1

 :اطالقات اهيد يف اهوػة

تطًل ايٝس ٗ ايًػ١ عس٠ اط٬قات
1

 : ؾتطًل ع٢ً

   ڄ  ڄ ... چ :ايك٠ٛ يكٛي٘ تعاٍ-2.    اؾاضس١ ٖٚٞ إعطٚؾ١ أق٬ بتًو ايتػ١ُٝ -1

2چ
    . 

3چوئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ چ :إًو يكٛي٘ تعاٍ-3
پ  پ  پ   چ :ايعٗس يكٛي٘ تعاٍ-4    

4چڀ
  

5چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ  :٫غتػ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٚايصٍ يكٛي٘ تعاٍ-5
.  

 .يؿ٬ٕ ٜس ع٢ً إػهٌ سا١ْٝ: ايٓع١ُ نُا ْكٍٛ-6

تؿطقٛا أٜسٟ : ايتؿطم نُا ْكٍٛ- 8        .أخصتِٗ ٜس ايػاسٌ: ايططٜل نُا ْكٍٛ-  7

 .غبأ

 .ٜس ايطس٢ عٛز ايكابض-10                                     .ٜس ايكٛؽ أع٬ٖا- 9

                                                           
1

 .278 ص15 ط، اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ،ُٚظش فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ : - 
2

 .45 اٜٚخص  عٕسح  : -
3

 .29  اٜٚخانؾذٚذ عٕسح  : -
4

 .10 اٜٚخانفزؼ عٕسح  : - 
5

 .29 اٜٚخانزٕثخ عٕسح  : - 
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إس٠ ايع١َٝٓ ٫ أبك٢ ؾ٬ٕ ٜس -12                                   .ٜس ايػٝـ َكبه٘-11

 .ايسٖط

 .ايٓكس بعت٘ ايؿ٤ٞ ٜسا بٝس-14. ا٫بتسا٤ نُا ْكٍٛ يكٝت ؾ٬ْا أٍٚ شات ٜسٟ-13

ٗ ن٬ّ ايعطب تتكطف ع٢ً ث٬ث١ ٚدٛٙ َٔ ايتأٌٜٚ" ايٝس"ٜٚط٣ ابٔ قتٝب١ إٔ 
1

،أسسُٖا ايٓع١ُ 

2چ   ڄ  ڄ ... چ :ٚاٯخط ايك٠ٛ، يكٛي٘ تعاٍ
ٚايٛد٘ ، ٜٚطٜس بٗا أٍٚ ايك٠ٛ ٗ زٜٔ اهلل           

َّا ٗ قٛي٘ تعاٍ 3چ  ى  ې  ې  ېچ :ايجايح ايٝس بعٝٓٗا، أ
٫ هٛظ إٔ تتكطف إٍ : ،ؾٝكٍٛ  

ايتأٌٜٚ بايٓع١ُ، ٭ٕ ايٓع١ُ ٫ تػٌ، ٚقس قايت إعتعي١ يٛ أضاز اهلل بٗا ايٝس بعٝٓٗا ٕا ٚدس ٜٗٛزٟ 

 ،ٚإ٫ّ نٝـ ٜٓٛطٕٚ إٍ قٛي٘ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض إ٫ّ ٜٚسٙ َػًٛي١، ٚشيو ؾًِٗٗ بًػإ ايعطب

4چک  ک      گ    گ   چ :تعاٍ
   

. ] :yٌٖ قتٌ اهلل ايٓاؽ ْٝعا؟ ٚنٝـ ٜٓٛطٕٚ إٍ قٍٛ ضغٍٛ اهلل  . . .تطبت ٜساى. . .]
5
أٟ  

ٚؾعًٛا ٗ نتاب اهلل أنجط ٖا ؾعٌ ا٭ٚيٕٛ ٗ ؼطٜـ ايتأٌٜٚ عٔ دٗت٘ " اؾتكط ٚمل ٜؿتكط

"ؾكايٛا ٗ قٍٛ اهلل ٚقايت ايٝٗٛز إٔ ايٝس ٖا ٖٓا ايٓع١ُ:
6
. 

ٚايٛادب إٔ اٱْػإ إ٪َٔ  هب إٔ ٜٓتٗٞ ٗ ايكؿات سٝح اْت٢ٗ اهلل ٗ قؿات٘، ٚسٝح 

ؾٓشٔ ْكٍٛ نُا قاٍ اهلل ]: ،٫ٚ ٜعٌٜ ايًؿٜ عٔ َٛنع٘  َتأ٫ٚ َٚهٝؿا yاْت٢ٗ ضغٛي٘ 

، ٫ٚ ْتذاٌٖ ٫ٚ وًُٓا َا مٔ ؾٝ٘ َٔ ْؿٞ ايتؿبٝ٘ ،ع٢ً إٔ  yتعاٍ، ٚنُا قاٍ ضغٛي٘

ْٓهط َا ٚقـ ب٘ ْؿػ٘ ،ٚيهٓا ٫ ْكٍٛ نٝـ ايٝسإ، ٚإٕ غ٦ًٓا ْكتكط ع٢ً ١ًْ َا قاٍ 

[،ِٚػو عُا مل ٜكٌ
7
. 

ٚقس اغتسٍ ابٔ خع١ّ ع٢ً إثبات ايٝس هلل غبشاْ٘ باؿسٜح ايؿطٜـ، ايٛاضز عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

 ٕا خًل اهلل اـًل نتب بٝسٙ ع٢ً ْؿػ٘ ]  :yقاٍ ضغٍٛ اهلل : ضنٞ اهلل عٓ٘ ايصٟ دا٤ ؾٝ٘ 

ّٕ ضٓيت تػًب غهيب  ٚنتب اهلل بٝسٙ ع٢ً ْؿػ٘ إٔ ضٓت٘ تػًب غهب٘،  ]: سٝح ٜكٍٛ[،إ

                                                           
1

 .40ص، اثٍ لزٛجخ ،ُٚظش االخزالف فٙ انهفظ ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانًشجٓخ  : - 
2

 .45 اٜٚخص عٕسح  : - 
3

 .64 اٜٚخانًبئذح  عٕسح  : -
4

 .17 اٜٚخ عٕسح ػجظ: -  
5

 40َمال ػٍ انًشعغ انغبثك ص: -  
6

 .40ُٚظش انًشعغ انغبثك ص: -  
7

 .248 ص1ط،األشؼش٘ ، ُٔٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ 42انًشعغ َفغّ ص: -  
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ّٖا ٜجبتٗا اهلل  ٚٗ ٖصٙ ا٭خباض اييت ْصنطٖا ٗ ٖصا ايباب إثبات قؿتٌ ـايكٓا ايباض٨، 

يٓؿػ٘ ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ،ٚاٱَاّ إبٌ، شنط ايٓؿؼ ٚايٝس ْٝعا، ٚإٕ أضغُت أْٛف 

[اؾ١ُٝٗ
1
. 

ٜٚصنطْا اٱَاّ اي٬يها٥ٞ َا شٖبت إيٝ٘ ايؿطم ؾُٝا ىل ايكؿات،َٔ َصاٖب َتعسز٠ 

َّا  ،سٝح غًهت إعتعي١ ططٜل ايتأٌٜٚ، ؾتأٚيٛا ايٝس بايٓع١ُ، ٚع٢ً ْٗذِٗ غاض ا٭ؾاعط٠، أ

إؿب١ٗ ؾؿبٗٛا قؿات اـايل بكؿات إدًٛم، َع إٔ ا٭خباض تٛاتطت ٗ إثبات ٖصٙ ايكؿ١ هلل 

 .غبشاْ٘

ٌّ اهلل َٮ٣ ٫ ٜػٝهٗا  ]:  قاyٍدا٤ ٗ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل 

 ؾإْ٘ مل ٜػض َا !أضأٜتِ َا أْؿل َٓص خًل ايػُٛات ٚا٭ضض؟: ْؿك١ غدا٤ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚقاٍ يٓا

[ٗ ّٝٓ٘، ٚعطؾ٘ َٓ٘ َٮ٣ ،ٚبٝسٙ ا٭خط٣ إٝعإ ،ٜطؾع ٚىؿض
2
. 

 إٕ اهلل ٜبػ٘ ٜسٙ بايٓٗاض يٝتٛب َػ٤ٞ ايًٌٝ ٜٚبػ٘  ]:yٚٗ سسٜح َػًِ قاٍ ضغٍٛ اهلل 

[ٜسٙ بايًٌٝ يٝتٛب َػ٤ٞ ايٓٗاض ست٢ تطًع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا
3
. 

َا تكسم ضدٌ بكسق١ إ٫ّ ٚقعت ٗ ٜس ايطب، قبٌ إٔ  ]:قاٍ عبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘

.تكع ٗ ٜس ايػا٥ٌ .] 
4

5چڑ  ڑ    ک  ک          ک  کچ : ثِ قطأ قٍٛ اهلل تعاٍ
 .  

اتؿل ايؿكٗا٤ نًِٗ َٔ إؿطم  ]:ٚأٚضز اٱَاّ اي٬يها٥ٞ َا مسع عٔ قُس بٔ اؿػٔ إش قاٍ

، ٗ قؿ١ yإٍ إػطب ع٢ً اٱّإ بايكطإٓ، ٚا٭سازٜح اييت دا٤ بٗا ايجكا٠، عٔ ضغٍٛ اهلل 

ايطب عع ٚدٌ، َٔ غري تػٝري ٫ٚ ٚقـ ٫ٚ تؿبٝ٘، ؾُٔ ؾػط ايّٝٛ ؾ٦ٝا َٔ شيو ؾكس خطز 

 ، ٚؾاضم اؾُاع١، ؾإِْٗ مل ٜكؿٛا ،ٚمل ٜؿػطٚا ،ٚيهٔ أؾتٛا َا yٖا نإ عًٝ٘ ايٓيب 

ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ثِ غهتٛا، ؾُٔ قاٍ بكٍٛ دِٗ ؾكس ؾاضم اؾُاع١، ٭ْ٘ قس ٚقؿ٘ 

[بكؿ١ ٫ ؾ٤ٞ 
6

 .

                                                           
1

 .134 ص1 ط، اثٍ خضًٚخ،كزبة انزٕؽٛذ: -  
2

 .417 ص2ط،اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : -  
3

 .414 ص2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
4

 .420 ص2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
5

 .25 اٜٚخ عٕسح انشٕسٖ: -  
6

 .432 ص2َمال ػٍ انًشعغ انغبثك ط: -  
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ٖٚصا ايتأٌٜٚ ىايـ ايًػإ، ٚىايـ عاز٠ أٌٖ اـطاب ٗ أقٛاهلِ ،ٜٚتٓاقض َع َعتكس أٌٖ 

ّٕ ايٝس تعين ايك٠ٛ، ٚايكسض٠  إصٖب إ٪ٍٚ أسٝاْا، َٚٔ شيو َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ َٔ أ

1چ ۉ  ۉ  ېچ :إٕ قٛي٘ تعاٍ: ،ٚسؿسٚا ١ًْ َٔ ايؿبٗات نكٛهلِ 
ٜعين ٕا خًكت  

 ،ٖٚصا َا ٜبطً٘ ا٭ؾعطٟ َٔ ٚدٛٙ عس٠  2چۇئ  ۇئ ۆئ  چ  بكسضتٞ ٭ْ٘ ٜٛاؾل قٛي٘ تعاٍ
3
  

 إٕ ا٭ٜس يٝػت ْع ٜس إِا ْع ٜس أٜسٟ: ايٛد٘ ا٭ٍٚ

سػب ظعُِٗ -يٛ ْأخص بتأٌٜٚ ايٝس بايكسض٠ ٜرتتب إثبات قسضتٌ ِٖٚ : ايٛد٘ ايجاْٞ

 .قس أْهطٚا إثبات قسض٠ ٚاسس٠ هلل ،ٖٚصا َا ٜٛقعِٗ ٗ تٓاقض- إصٖيب

يٛ ناْت ايٝس تعين ايكسض٠، ٕا نإ ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾهٌ ع٢ً : ايٛد٘ ايجايح

قس خًكتين نُا : إبًٝؼ،ؾه٬ُٖا خًل بكسضت٘ غبشاْ٘، ٚيهإ قس استر إبًٝؼ قا٬٥

ٚيٝؼ هٛظ ٗ يػإ ايعطب ٫ٚ ٗ عاز٠ ]:خًكت٘، ٚبٗصا ٜكطض ا٭ؾعطٟ إبطاٍ ايتأٌٜٚ َٛنشا

عًُت نصا بٝسٟ، ٜٚعين بٗا ايٓع١ُ، ٚإشا نإ اهلل عع ٚدٌ : أٌٖ اـطاب، إٔ ٜكٍٛ ايكا٥ٌ

خاطب ايعطب بًػتٗا، َٚا هطٟ َؿَٗٛا ٗ ن٬َٗا َعك٫ٛ ٗ خطابٗا، ٚنإ ٫ هٛظ ٗ 

: ؾعًت بٝسٟ ٜٚعين ايٓع١ُ، بطٌ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ تعاٍ: خطاب أٌٖ ايًػإ إٔ ٜكٍٛ ايكا٥ٌ

[ ايٓع١ُ (بٝسٟ)
4
. 

 5:بإًو ٚايػًطإ ٕا ٚضز عٔ ايعطب نكٍٛ ا٭خطٌ" ايهـ"ٚقس تأٍٚ إعتعي١ 

ّٕ ايٓؿؼ ٗ نـ َايو  إشا َا عاز َٜٛا أدابت ب٘ ايطغ٬ أعاشٍ إ

                                     ٗ نـ َايو

 .ٗ غًطإ َايو:                                     أٟ 

 

                                                           
1

 .75 اٜٚخ عٕسح ص: -  
2

 .47 اٜٚخ عٕسح انزاسٚبد: -  
3

 .130 ص،األشؼش٘،ُٚظش اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ : -  
4

 .127انًشعغ َفغّ ص: -  
5

 .307 ص2ٚؼهٗ انفشاء طٔ َمال ػٍ إثغبل انزأٔٚالد ألخجبس انظفبد انمبضٙ أة: -  
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.                          هطٟ عًٝ٘ أَطٟ:  ؾ٬ٕ ٗ نؿٞ أٟ: ٖٚصا ا٫غتعُاٍ ٚاضز ٗ ن٬ّ ايعطب نكٛهلِ

ايهـ ا٭ثط ٚايٓع١ُ: ٚقٌٝ 
1
. 

َّا إٔ ت٪ٍٚ ايٝس ٚايهـ ٗ ايٓكٛم ايػايؿ١  ٚإٕ قايت ايعطب بصيو ؾٗصا ٜتػل َع غٝاق٘، أ

 .ايصنط، َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ؾصيو َطزٚز يػ١ ٚؾطعا 

 yقاٍ ضغٍٛ اهلل : دا٤ ٗ سسٜح أبٞ ايكاغِ بإغٓازٙ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

ّٕ اهلل ٜكبٌ ايكسقات، ٫ٚ ٜكبٌ َٓٗا إ٫ّ ايطٝب، ؾٝأخصٖا بُٝٝٓ٘ ؾريبٝٗا نُا ٜطبٞ ] :ٚغًِ  إ

ّٛٙ أٚ ؾكًٝ٘  [أسسنِ ؾً
2
. 

ٚاـرب عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٫ ّٓع إٔ وٌُ ع٢ً ٚاٖطٙ ،إشا مل ٜهٔ ؾٝ٘  َا ىطز ايكؿ١، عُا 

تػتشل، َع أِْٗ ٫ ٜجبتٕٛ اؾاضس١ هلل غبشاْ٘، ٚإِا ٜطًكْٛٗا قؿ١ نايٝسٜٔ ٚايهـ، 

ٚايعٌ، ٚايٛد٘، ٚايػُع، ٚايبكط، ٚايصات ٫ٚ ٜ٪ٚيٕٛ، ٫ٚ ٜهٝؿٕٛ، ٫ٚ وطؾٕٛ ايهًِ 

ٚ يكس أبطٌ ايكانٞ أبٛ ٜع٢ً َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ َٔ تأٌٜٚ ايهـ بإًو، . عٔ َٛانع٘

:                                                                                                         ٚايػًطإ، ٚا٭ثط، ٚايٓع١ُ، َٔ ٚدٛٙ عس٠

٫ ٜٛدس ؾ٤ٞ ٗ ا٭ضض ٫ٚ ٗ ايػُا٤ خاضز َٔ ًَه٘ ٚغًطاْ٘، َٚٔ ْؿ٢ شيو : ايٛد٘ ا٭ٍٚ

.                                                                                                                                ؾكس نؿط

 ْٝع ايطاعات ؼكٌ بٓع١ُ اهلل ٚتٛؾٝك٘ ،ٚعًٝ٘ ؾ٬ ؾا٥س٠ َٔ ؽكٝل :ايٛد٘ ايجاْٞ

 .ايكسق١ بايٓع١ُ

إشا تكطض شيو ؾ٬ ؾا٥س٠ أٜها َٔ ؽكٝل ايكسق١ بإًو ٚايػًطإ، ٚغريٙ ٗ : ايٛد٘ ايجايح

ًَه٘ ٚغًطاْ٘، ا٭َط ايصٟ ٜٛدب ٌٓ اـرب ع٢ً ٚاٖطٙ، َٚا قاي٘ ايؿاعط ؾٗٛ ع٢ً ططٜل 

اجملاظ، ٭ٕ اؿكٝك١ ٗ ٖصٙ ايتػ١ُٝ خ٬ف شيو، ٫ٚ هٛظ إناؾ١ اجملاظ إٍ قؿات اهلل، ٭ٕ 

  ؾإٕ قٌٝ نٝـ ٜكح ًٓ٘ ع٢ً ٚاٖطٙ، ٚايكسق١ َٔ ١ًْ احملسثات،]اجملاظ ٫ سكٝك١ ي٘،

3چۉ  ۉ  ېچ : نُا قح ٌٓ قٛي٘: ت٬قٞ ايكسِٜ، قٌٝٔانًؾذصبد ال 
ع٢ً ٚاٖطٙ،    

                                                           
1

 .307 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
2

 .304 ص2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
3

 .75 اٜٚخ عٕسح ص: -  
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ٚإٕ نإ آزّ َٔ ١ًْ احملسثات، نصيو ٖا ٖٓا ٫ ّتٓع ٌٓ شيو ع٢ً ٚاٖطٙ ،ع٢ً ٚد٘ ٫ 

[ٜكتهٞ ا٬ٕقا٠ نُا قًٓا ٗ خًل آزّ 
1
. 

ٚإٕ نإ أبٛ ٜع٢ً قس أقَط ع٢ً ٌٓ اـرب ع٢ً ٚاٖطٙ، ٚتؿاز٣ ايكٍٛ باجملاظ، ؾإٕ 

 ٚشنط ايٝس فاظ ع٢ً اٱساط١ بإًو ٚا٫غت٤٬ٝ ]ايعكؿطٟ ٫ وٌُ اـرب إ٫ّ ع٢ً اجملاظ

[عًٝ٘ 
2

ٚٗ ٖصا ْٛع َٔ ايتشاٌٜ ع٢ً ايٓل، يٝذس يٓؿػ٘ كطدا ٜعكُ٘ َٔ إثبات قؿ١ ايٝس . 

هلل يٝتٛا٤ّ شيو َع أقٛي٘ إصٖب١ٝ، ٖٚصا َا ىايـ َصٖب ايػًـ، نُا غبل ٚإٔ أثبتٓا ٗ 

ايبشح، ٚقس أنسٙ ابٔ بطاٍ ٗ ؾتح ايباضٟ، إش ضأ٣ إٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ تسٍ ز٫ي١ قطو١ ع٢ً 

إثبات ٜسٜٔ هلل غبشاْ٘، ُٖٚا قؿتإ َٔ قؿات شات٘ ،٫ داضستٌ، غ٬ف إؿب١ٗ ٚإجبت١ 

ٚاؾ١ُٝٗ َٔ إعط١ً
3
. 

  :كالَ اهلل يف ًعتكد املعتزهة- 2

4چڃ  چ  چ   چ  چ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ: ايٓل ايط٥ٝؼ-1
  

 :ايٓكٛم إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ-2

5چ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ :قاٍ اهلل تعاٍ :َٔ ايكطإٓ-   أ
 

6چ    ی   ﮳   ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ   :قاٍ اهلل تعاٍ                                                                                                     
 

 7   ٺ چ   ٺ  ٺ  ٺڀڀ  ڀ       ڀ  پ  چ:                        قاٍ اهلل تعاٍ

8 چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ :قاٍ اهلل تعاٍ                      
 

                        

                                                           
1

 .309 ص2انًشعغ َفغّ ط: -  
2

 .579 ص4ط ، انضيخشش٘،انكشبف: -  
3

 .276 ص15ط، اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ ،ُٚظش فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘: -  
4

 .164 اٜٚخانُغبء عٕسح  : - 
5

 .89 اٜٚخ عٕسح عّ:  
6

 .143 اٜٚخ عٕسح األػشاف: -  
7

 .253  اٜٚخ عٕسح انجمشح: -  
8

 .144 اٜٚخ عٕسح األػشاف: -  
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1چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱ چ :  قاٍ اهلل تعاٍ
 

2چ  یىئ  ىئ  ی  ی   ی چ :قاٍ اهلل تعاٍ                                                                                                                  
 

3چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :قاٍ اهلل تعاٍ                   
 

4چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۆئەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ      :                   قاٍ اهلل تعاٍ
 

5چڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ    چ            :                   قاٍ اهلل تعاٍ
 

    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤچ     :                       قاٍ اهلل تعاٍ

6چڦ     
 

: َٔ ايػ١ٓ-(ب

[  إٕ ق٬تٓا ٖصٙ ٫ ٜكًح ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ ن٬ّ ايٓاؽ]:yقاٍ ضغٍٛ اهلل 
7
. 

[ َا بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ تطْإ، َا َٓهِ َٔ أسس إ٫ غٝهًُ٘ ضب٘]                         :
8
.  

 إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ مسع أٌٖ ايػُا٤ قًك١ً نذط ايػًػ١ً      ]                         :

 [                                               ع٢ً ايكؿا
9

.  

 [ إِا يهٌ اَط٨ َا ٣ْٛ]                        :
10

 .

 [. ٫ ق٠٬ ٕٔ مل ٜكطأ بؿاؼ١ ايهتاب]                        :
11
 

                                                           
1

 .54 اٜٚخ ألػشافاعٕسح : -  
2

 .05 اٜٚخ عٕسح انغالق- :  
3

 .25 اٜٚخ عٕسح انشٔو: -  
4

 .06 اٜٚخ نزٕثخاعٕسح : -  
5

 .19 اٜٚخ عٕسح انزكٕٚش:  
6

 .13 اٜٚخ عٕسح انغغذح:  
7

 .200ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ص - أخشعّ انغؾبٔ٘ : -  
8

 .136انشد ػهٗ اانغًٓٛخ ص - أخشعّ اإليبو ثٍ ؽُجم : -  
9

 .324 ص 2 ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ ط- كبئٙلأخشعّ اإليبو انال: -  
10

 .09 ص 1فزؼ انجبس٘ ثششػ  طؾٛؼ انجخبس٘ ط: -  
11

 .101 خهك أفؼبل انؼجبد ص - أخشعّ انجخبس٘: -  
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: َٔ ايؿعط-(ز

قايت ٖٓس بٓت ايٓعُإ بٔ بؿري - 1       

به٢ اـع َٔ عٛف ٚأْهط 

دًسٙ 

ٚعذذت عذٝذا َٔ دصاّ إطاضف
1
 

       (عذٝذا)إكسض إ٪نس مل ٜطؾع اجملاظ :  ايؿاٖس                 

: قاٍ يبٝس- 2      

 " "أ٫ نٌ ؾ٤ٞ َا خ٬ اهلل باطٌ          
2

        

                                                                                                                      ، ٚايكٛت قٛت َٔ أز٣ ايبٝت، َٚعٓاٙ يًؿاعط يبٝسٙايبٝت بًؿٜ:            ايؿاٖس

. ٗ سل عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘:   قٌٝ

قطآْا ٜٚكطع ايًٌٝ تػبٝشانشٛا بأمش٘ عٓٛإ ايػذٛز ي٘ 
3
 

 .قطإٓ َع٢ٓ قطا٠٤ :        ايؿاٖس

 چڃ  چ  چ   چ  چ  چ  :أزٚات ايتأٌٜٚ إػتدس١َ ٗ ٖصا ايٓل

: اـاضد١ٝ  -       أ

 ّٛيٛا ايٓل َٔ ،يكس غع٢ إعتعي١ غعٝا ٗ إثبات أقٛهلِ إصٖب١ٝ: نٛض إصٖبح  ٚس

ٚقطؾا ، ٚغطم ايًػ١ َعذُا ٚمٛا ، ٗ تجبٝت شيو بهٌ ايططم،غا١ٜ إٍ ٚغ١ًٝ

 .ٚب٬غ١

 ػٓٝس بعض ايٓكٛم ايؿعط١ٜ نصيو 

 :ايساخ١ًٝ-  ب 

  ِإقشاّ إعذ

ّٞ ايس٫ي١ إعذ١ُٝ -1  اُؾطٵحٴ= نًِِ = تهًِٝ :  نكٛهلِ يٝاي

                                                           
1

 .251 ص 2ط، ؽٛبٌ األَذنغٙ ٔأة،َمال ػٍ إػشاة انمشآٌ : -  
2

 .44 ص12ط، اثٍ رًٛٛخ ،َمال ػٍ يغًٕػخ انفزبٖٔ: -  
3

 .57ص، اثٍ لزٛجخ ،َمال ػٍ االخزالف فٙ انهفظ : -  



110 
 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل االعتزالي: الثالث الفصل-             الباب األول 

 ايه٬ّ إػُٛع= إؿاؾ١ٗ بايه٬ّ = ايتهًِٝ -2

: ايتأٌٜٚايجٓا٥ٝات ٗ بعض اعتُاز 

 (يؿٜ، قٛت)، (مساع، َػُٛع)، (نتاب١، َهتٛب)، (قطا٠٤، َكط٤ٚ): َجٌ

: اعتُاز إؿرتى ايًؿٛٞ

إزضاى   -1                                         :َجٌ                           

 ايؿِٗ ٚاٱساط١-2                                                  يػُاع ٜسٍ ع٢ً  

ايطاع١ ٚا٫ْكٝاز  -3                                                                         

اٱداب١ -  4                                                                        

                                            

إع٢ٓ ايكا٥ِ بايٓؿؼ -1                                                           

يؿٜ زاٍ ع٢ً َع٢ٓ - 2                     ايه٬ّ ٜسٍ ع٢ً                

ايعًِ -3                                                            

إػُٛع إعًّٛ إؿّٗٛ - 4                                                            

: اهدالهة اهصسفية

َطؾٛيٛد١ٝ تهًِ يٝػت َأِنًَِ                       

دعٌ ي٘ ن٬َا : ن٬َا َع٢ٓ اأنًِ                      

تهًِّ تؿّعٌ َع٢ٓ أت٢ بايؿعٌ َٔ عٓسٙ                       

تهًِ أت٢ بايه٬ّ َٔ عٓسٙ                      

تطسِ اهلل أت٢ بايط١ٓ َٔ عٓسٙ                     
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 ْ 

: اهدالهة اهِحوية

" ٚٗطت ٗ تٛٚٝـ َٛضؾِٝ ايٓكب ٚشيو يتشٌٜٛ ز٫ي١ ايٓل ٗ قٛي٘ تعاٍ " ٚنًِ اهلل َٛغ٢:

 ػٓبا َِٓٗ يًكٍٛ بإثبات قؿ١ ايه٬ّ هلل ،يٝهٕٛ َٛغ٢ ؾاع٬ (اهلل)بٓكب يؿٜ اؾ٬ي١ 

. غبشاْ٘

: اهبالغة

  ٚنايكٍٛ باجملاظ، نإكسض إ٪نس ايطاؾع يًُذاظ،ٚٗطت نأزا٠ ٗ ايتأٌٜٚ غُٝا اجملاظ

 قؿات اهلل ٚتأًٜٚٗا ع٢ً شيو ا٭غاؽ  ٗ

: إقحاَ املصطوحات اهلالًية

: ٚشيو َٔ قبٌٝ

  سسٚخ ايعامل– اؿٛازخ – اؾػِ – ايٓاغٛت – اي٬ٖٛت – اؿًٍٛ – اؾٖٛط –ايعطض 

. إنخ....

1چڃ  چ  چ   چچ      :قاٍ اهلل تعاٍ                                                                                    
  

 ايه٬ّ خًل َٔ اهلل ع٢ً غري ايه٬ّ َٓو، ]:قاٍ ا٭خؿـ ا٭ٚغ٘ ٖٚٛ َٔ ض٩ٚؽ إعتعي١

 [ٚبػري َا ٜهٕٛ َٓو، خًك٘ اهلل ثِ أٚقً٘ إٍ َٛغ٢
2
ٖٚصا ىايـ َعتكس أٌٖ ايػ١ٓ  

،ٚايؿِٗ ايكشٝح  ايصٟ نإ عًٝ٘ ايكشاب١ عًِٝٗ ايطنٛإ، نُا ىايـ غٓٔ ايعطب ٗ 

ن٬َِٗ، ٚىايـ قٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚىايـ ايس٫ي١ ايكطؾ١ٝ يًؿعٌ إانٞ إكٛؽ ع٢ً 

. ايعٜاز٠ َتُج١ً ٗ ايتا٤ ٚايتهعٝـ، ٚغٝتهح شيو َع طٍٛ ايبشح ٚظٕ تٳَؿَعٌ، َٛضؾُٝات

َٚٔ بسع ايتؿاغري أْ٘ َٔ ]: ٚشٖب ايعكؿطٟ إٍ تأٌٜٚ غطٜب تأباٙ ايًػ١، ٫ٚ ٜػتػٝػ٘ ايعكٌ

 [ايهًِِ ٚإٔ َعٓاٙ ٚدطح اهلل َٛغ٢ بأٚؿاض احملٔ ٚكايب ايؿً
3
. 

                                                           
1

 .164 اٜٚخ نُغبءاعٕسح : -  
2

 .164ص ، األخفش،يؼبَٙ انمشآٌ: -  
3

 .624 ص 1ط ، انضيخشش٘،انكشبف: -  
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ٚقس أٚضز اٱَاّ أٓس
1

 َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ٗ ْؿٝٗا يكؿ١ ايه٬ّ عٔ اهلل غبشاْ٘ سٝح 

إٕ اهلل مل ٜتهًِ ٫ٚ ٜتهًِ، ٚإِا نٕٛ ؾ٦ٝا ؾعرب عٔ اهلل، ٚخًل قٛتا ؾأمسع : قايٛا

َٛغ٢، يععُِٗ إٔ ايه٬ّ ٫ ٜهٕٛ إ٫ّ َٔ دٛف ٚيػإ ٚؾؿتٌ، ٚإشا غًُٓا بكٛهلِ دس٫ 

2چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   چ :  ػٍ اهلل أٌ ٚمٕلؾٌٗ هٛظ هلصا إهٕٛ إعرب
، ؾإٕ ضنٛا  

ٚإش ا اؾرتطٛا ٗ ايه٬ّ ٚدٛز اؾٛف ٚ ايؿِ، .  بصيو ؾكس ضنٛا بازعا٤ ايطبٛب١ٝ َٔ زٕٚ اهلل

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  :ٚايؿؿتٌ ٚايًػإ ،ؾُاشا عٔ قٛي٘ تعاٍ

3چ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئەئ   ەئ        
.                                                                                   !ؾٌٗ يًػُاٚات ٚا٭ضض َٔ ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ ا٭زٚات؟  

َّا ابٔ قتٝب١ ؾري٣ ٗ ٖصا ايتأٌٜٚ خطٚدا قاضخا عٔ يػ١ ايعطب ،٭ٕ َطؾٛيٛد١ٝ  ايٛسس٠  أ

ٌٳ ٖٞ . أت٢ بايه٬ّ َٔ عٓسٙ:تهًِ اهلل: َٚٔ قبٌٝ شيو. أت٢ بايؿعٌ َٔ عٓسٙ: ايًػ١ٜٛ تٳَؿَع

أت٢ : ٚؽؿع ايطدٌ.أت٢ بايؿذاع١ َٔ ْؿػ٘ : ٚتؿذع ؾ٬ٕ. أت٢ بايط١ٓ َٔ عٓسٙ: ٚتطسِ اهلل

أت٢ بايتبتٌ َٔ ْؿػ٘: ٚتبتٌ ؾ٬ٕ. باـؿٛع َٔ ْؿػ٘
4
مل " أٚدس ن٬َا"   ٚيٛ نإ إطاز.

ِٳ اهلل َٛغ٢ إن٬َا: ػع ايًػ١ قٛيٓا تَهًَِ إِا ٜكٍٛ َٔ قبٌٝ أِقرب اهلل ؾ٬ْا أٟ دعٌ . أِنًَ

أضع٢ اهلل إاؾ١ٝ أٟ دعٌ هلا َطع٢. اهلل ي٘ قربا
5
.                                                                                                                

 ٚايتهًِٝ ٖٛ إؿاؾ١ٗ بايه٬ّ ،٫ٚ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ إتهًِ سا٫ ٗ ]:قاٍ ا٭ؾعطٟ

 [غريٙ كًٛقا ٗ ؾ٤ٞ غٛاٙ، نُا ٫ هٛظ شيو ٗ ايعًِ
6
 

ٚقس تكطض ٗ َصٖب ايػًـ ايكاحل إٔ اهلل غبشاْ٘ َتهًِ، ٚإٔ ايكطإٓ ن٬َ٘ ،ٖٚٛ قؿ١ 

ھ  ھ  چ  :َٔ قؿات٘ ٚإٔ ايٛقـ بايتهًِ ٜسٍ ع٢ً ايهُاٍ، ٚيٝؼ ايٓكل يكٛي٘ تعاٍ

  ﯀  ﮿  ﮼   ﮽   ﮾﮺  ﮻  ﮷    ﮸  ﮹    ﮶ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲    ﮳ ﮴   ﮵

7چ﯁      
ٚبٗصا نإ عباز ايعذٌ أنجط تأزبا َع اهلل َٔ إعتعي١، إش مل   

" ٜكٛيٛا ٕٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ضدع إٕ ْؿٞ " ٚضبو مل ٜتهًِ أٜها ؾِٗ أعطف بكؿات٘ َٔ إعتعي١:

                                                           
1

 .136ص ،اإليبو أؽًذ ،ُٚظش انشد ػهٗ انغًٓٛخ : -  
2

 .14 اٜٚخ عٕسح عّ: -  
3

 .11 اٜٚخ عٕسح فظهذ: -  
4

 .38 ص ، اثٍ لزٛجخ،ُٚظش االخزالف فٙ انهفظ ٔانذس ػهٗ انغًٓٛخ ٔانًشجٓخ: -  
5

 .38ُٚظش انًشعغ َفغّ ص : -  
6

 .72 ص ، األشؼش٘،اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ: -  
7

 .148 اٜٚخ ألػشافاعٕسح : -  
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1چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ايكٍٛ ْٚؿٞ ايتهًِٝ     
ٜعس  

ْككا ٜػتسٍ ب٘ ع٢ً اْتؿا٤ أي١ٖٝٛ ايعذٌ
2
 

 :   تأويى اآلية بتدسيج حنوي

[بايٓكب (ٚنًِ اهلل)أُْٗا قطآ :  عٔ إبطاِٖٝ ٚوٞ بٔ ٚثاب ]:قاٍ ايعكؿطٟ
3
 

أسس ايكطا٤ -  (ٖـ154ت ) ٚدا٤ ٗ ايعكٝس٠ ايطشا١ٜٚ إٔ َعتعيٝا قاٍ ٭بٞ عُطٚ بٔ ايع٤٬ 

 .ٚنًَِ اهلل َٛغ٢ بٓكب اهلل يٝهٕٛ َٛغ٢ ٖٛ إتهًِ ٚيٝؼ اهلل:أضٜس إٔ تكطأ - ايػبع١ 

ے  ۓ  ۓ  چ  : ٖب أْين قطأت ٖصٙ اٯ١ٜ نصا ؾهٝـ تكٓع بكٛي٘ تعاٍ ]:قاٍ أبٛ عُطٚ

4چ﮲  ﮳   ﮴  ی   
                                                                                             

!بٗت إعتعيٞ .]   5
 

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  يكس بٌ اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ َا نإ قس أًْ٘ ٗ

6 چ   ڀڀ       ڀپ  ڀ  
نًُٝ٘ ٚأعًُِٗ أْ٘ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚقس أخك٘ بايتػ١ُٝ َٔ ؾبٌ  

بٌ ايطغٌ، ٚأْ٘ اقطؿاٙ ع٢ً ايٓاؽ بطغايت٘، ٚبه٬َ٘
7
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       چ  

8چڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    
 . 

ُٞ ايٓل ايكطآْٞ بٓكب ايؿاعٌ يٝػتشٌٝ َؿع٫ٛ، َٚٔ داْب آخط  ا٭َط ايصٟ ٫ ٜٓؿع َع٘ َي

َٕ ايكطإٓ ؾعٌ  شٖبت ؾطق١ إعُط١ٜ إٓػٛب١ إٍ َعُط إعتعيٞ إٍ ايتًٜٛح باجملاظ؛ ظاع١ُ أ

يًُهإ ايصٟ مسع َٓ٘ ،ؾإٕ مسع َٔ ؾذط٠ ؾٗٛ ؾعٌ هلا، ٚسٝجُا مسع ؾٗٛ ؾعٌ يًُشٌ ايصٟ 

ٌّ ؾٝ٘ قػِ ىل ا٭سٝا٤، ٚآخط - ٗ ْٛطِٖ-ٚقايٛا إْ٘ عطض ٚا٭عطاض ع٢ً قػٌُ . س

خام با٭َٛات، ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َا ٜؿعً٘ ا٭َٛات ؾع٬ يٮسٝا٤، ٚايكطإٓ عطض َؿعٍٛ 

                                                           
1

 .89 اٜٚخ عٕسح عّ: -  
2

 .175 ص  ،انغؾبٔ٘،ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ : -  
3

 .624 ص 1ط ،انكشبف انضيخشش٘: -  
4

 .143 اٜٚخ عٕسح األػشاف: -  
5

 .143 ص 1 ط، انغؾبٔ٘،ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ: -  
6

 .253 اٜٚخ عٕسح انجمشح: -  
7

 .334ص 1 ط، اثٍ خضًٚخ ،ُٚظش كزبة انزٕؽٛذ: -  
8

 .30 اٜٚخانمظض  عٕسح  :-
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ٚقاٍ إٔ ٜهٕٛ ؾعً٘ اهلل ع٢ً غبٌٝ اؿكٝك١
1
ڃ  چ  چ   چ :   يهٔ قٝػ١ اٯ١ٜ.

،ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ نٌ " تهًُٝا" ؼٌُ َا ٜطؾع اجملاظ ٖٚٛ إكسض إ٪نس چچ

 .َٔ ايٓشاؽ ٚايكططيب ، ٚأبٛ سٝإ ا٭ْسيػٞ ،ٚابٔ ا٭ْبا ضٟ ،ٚغريِٖ نجري

.  أْع ايٓشٜٕٛٛ ع٢ً أْو إشا أنست ايؿعٌ بإكسض مل ٜهٔ فاظا]:قاٍ ايٓشاؽ . . تهًُٝا .

[ٚدب إٔ ٜهٕٛ ن٬َا ع٢ً اؿكٝك١ َٔ ايه٬ّ ايصٟ ٜعكٌ 
2
ٜٚبسٚ إٔ ن٬ّ ايٓشاؽ  

ٚانح ٫ وتاز إٍ ؾطح بٝس إٔ أبا سٝإ ا٭ْسيػٞ ٜط٣ إٔ ايعطب قايت باجملاظ ساٍ إكسض 

إ٪نس غري أْ٘ قًٌٝ، ٚعهس ن٬َ٘ بكٍٛ ٖٓس بٓت ايٓعُإ بٔ بؿري
3
. 

      ٚعذذت عذٝذا َٔ دصاّ إطاضف به٢ اـع َٔ عٛف ٚأْهط دًسٙ

نتبت : قس نًُت يو ؾ٬ْا َع٢ٓ: ي٫ٛ إكسض إ٪نس ؾاظ إٔ تكٍٛ ]:قاٍ أبٛ ايعباؽ ثعًب

إيٝ٘ ضقع١ ،ٚبعجت إيٝ٘ ضغ٫ٛ ؛ ؾًُا قاٍ تهًُٝا مل ٜهٔ إ٫َ ن٬َا َػُٛعا َٔ اهلل تعاٍ
4
. 

تعاٍ
4
 ٖٚصا َا قاٍ ب٘ ايكططيب، ؾإكسض إ٪نس ٜطؾع اجملاظ، ٜٚبطٌ َا شٖب إيٝ٘ إعتعي١، .

بٌ ٖٛ "إعتعي١، َٔ إٔ اهلل قس خًل يٓؿػ٘ ن٬َا ٗ ؾذط٠ ؛ ؾػُع٘ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

[ايه٬ّ اؿكٝكٞ ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إتهًِ َتهًُا
5
. 

 : قوي املعتزهة يف كالَ اهلل

يكس تكطض ٗ َصٖب ايكشاب١ ،ٚايتابعٌ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٜٛقـ بكؿ١ ايه٬ّ، ٚزيت ع٢ً 

  َٔ أْهط ايه٬ّ، أٚ َٔ ْؿ٢ yشيو أزي١ ايهتاب ٚايػ١ٓ ،ٚمل ٜؿٗس قشاب١ ضغٍٛ اهلل 

ايكؿات ،ست٢ دا٤ ايكطٕ ايجاْٞ َٔ اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ،ٚٚٗط اؾعس بٔ زضِٖ ايصٟ 

تتًُص ع٢ً ٜس ضأؽ ايؿطق١ ايبٝا١ْٝ بٝإ بٔ مسعإ ايتُُٝٞ، ايصٟ ازع٢ ايٓب٠ٛ ،بٌ ازع٢ إٔ 

ضٚح اٱي٘ قس سًّت ؾٝ٘، ٚعّس َٔ غ٠٬ ايطٚاؾض، ٚقس قتً٘ َع اؾعس سانِ ايعطام خايس بٔ 

ايكػطٟ، ٚتتًُص دِٗ بٔ قؿٛإ ع٢ً ٜس اؾعس؛ ٚتأثطت إعتعي١ باؾ١ُٝٗ ٚأخصت  عبس اهلل

عٓٗا إْهاض ايه٬ّ ْٚؿٞ ايكؿات
6
ٚقس اختًؿت إعتعي١ ٗ ن٬ّ اهلل ٌٖ ٖٛ دػِ أّ يٝؼ . 

                                                           
1

 .246 ص1 ط، األشؼش٘،ُٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ:-  
2

 .303 ص1 انُؾبط ط،إػشاة انمشآٌ: -  
3

 .251 ص2ط، ؽٛبٌ األَذنغٙ ٔ أة،َمال ػٍ إػشاة انمشآٌ: -  
4

 .251 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
5

 .303 ص 5 ط،انمشعجٙ،انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ : -  
6

انفشق ثٍٛ - 2 ٔ 539ص2ط، انشٛخ انؼًشاَٙ ،َزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاساال- 1ُٚظش كم يٍ : -  

 .394 ص9ط، اثٍ كضٛش ،انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ - 4 ٔ 26 ص12 ط، اثٍ رًٛٛخ ،انفزبٖٔ- 3 ٔ 199انفشق انجغذاد٘ ص
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يٝؼ ظػِ ،ٌٖ ٖٛ كًٛم أّ يٝؼ َدًٛم ع٢ً غت ؾطم
1

:                                                                                                                             

                                                                               .قايت إٕ ايكطإٓ دػِ كًٛم: ايؿطق١ ا٭ٍٚ

ٖٚٞ ايٓٛا١َٝ ٚقس ظعُت إٔ ن٬ّ اهلل دػِ ،ٖٚٛ قٛت َكطع َ٪يـ َػُٛع : ايؿطق١ ايجا١ْٝ

،َٚا ٜؿعً٘ اٱْػإ ايكطا٠٤  (اؿطن١)،ٖٚٛ ؾعٌ اهلل ٚخًك٘، أَا ن٬ّ ايبؿط ؾٗٛ عطض 

،ٖٚٞ اؿطن١ ٖٚٞ غري ايكطإٓ، ٚإٔ ن٬ّ اهلل ٜهٕٛ ٗ أَانٔ نجري٠ ،ٗ ا٭َانٔ 

 .اييت خًك٘ اهلل ؾٝٗا

تػ٢ُ اهلص١ًٜٝ ْػب١ إٍ اهلصٌٜ أسس ض٩ٚؽ إعتعي١،قايت إٕ ايكطإٓ كًٛم ٚمل : ايؿطق١ ايجايج١

عًٝ٘  تكٌ بأْ٘ دػِ ،ٚقايت ٜٛدس ٗ ا٭َانٔ بايت٠ٚ٬ ،ٚايهتاب١ ٚاؿؿٜ ،٫ٚ هٛظ

                                                                                                                          .ا٫ْتكاٍ، ٫ٚ ايعٚاٍ

تػ٢ُ اؾعؿط١ٜ ْػب١ إٍ دعؿط بٔ سطب، قايت غًل ايكطإٓ،ٚأْ٘ عطض : ايؿطق١ ايطابع١

ٜٚٛدس ٗ أَانٔ خًك٘ اهلل ؾٝٗا ،٫ٚ هٛظ عًٝ٘ ا٫ْتكاٍ َٓٗا ،٫ٚ هٛظ عًٝ٘ ايعٚاٍ ،٫ٚ 

 .ايٛدٛز ٗ غري تًو ا٭َانٔ

تػ٢ُ إعُط١ٜ ْػب١ إٍ ظعُٝٗا َعُط أسس ض٩ٚؽ إعتعي١، تععِ إٔ ايكطإٓ : ايؿطق١ اـاَػ١

ؾعٌ يًُهإ ايصٟ مسع َٓ٘ ،ؾإٕ مسع َٔ ؾذط٠ ؾٗٛ ؾعٌ هلا، ٚسٝجُا مسع ؾٗٛ ؾعٌ يًُهإ 

ٌّ ؾٝ٘ ،ٚقايٛا قػِ ىل ا٭َٛات ،ٚآخط ىل : إْ٘ عطض ٚا٭عطاض ع٢ً قػٌُ: ايصٟ س

ا٭سٝا٤ ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َا ٜؿعً٘ ا٭َٛات ؾع٬ يٮسٝا٤، ٚايكطإٓ عطض َؿعٍٛ ٚقاٍ إٔ 

 . ٜهٕٛ اهلل ؾعً٘ ع٢ً اؿكٝك١

تػ٢ُ اٱغهاؾ١ٝ ْػب١ إٍ ا٫غهاٗ ظعُٝٗا، تكٍٛ غًل ايكطإٓ ،ٚأْ٘ : ايؿطق١ ايػازغ١

عطض ٜػتشٌٝ إٔ ٜٛدس ٗ عس٠ أَانٔ ٗ ظَٔ ٚاسس
2
. 

أَا ايه٬ب١ٝ إٓتػب١ إٍ عبس اهلل بٔ ن٬ب ،ؾهاْت أٍٚ ؾطق١ تكٍٛ : ؾطق١ ايه٬ب١ٝ

إٔ ن٬ّ اهلل ٖٛ َع٢ٓ قا٥ِ بٓؿػ٘ ،٫ ٜؿاضم شات٘، ٚإٔ ايكطإٓ إتًٛ : بايه٬ّ ايٓؿػٞ أٟ

إػُٛع عباض٠ ٚسها١ٜ عٔ ايه٬ّ ايٓؿػٞ ايكا٥ِ بٓؿػ٘، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ 

ايه٬ّ ايبؿطٟ ،ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ َع٢ٓ قا٥ِ بصات إتهًِ، ٚاؿطٚف ٚا٭قٛات 

                                                           
1

 .245 ص1 ط،األشؼش٘،ُٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ :-  
2

  .246ص  1ُٚظش انًشعغ َفغّ  ط : -  
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إػُٛع١ َٔ ايبؿط ٖٞ عباض٠ عٔ إع٢ٓ ايكا٥ِ بصات إتهًِ ،٫ٚ تػ٢ُ ن٬َا إ٫ َٔ د١ٗ 

اجملاظ ٚايتٛغع
1
. 

:   قٍٛ ؾطق١ ا٭ؾعط١ٜ
2
يكس قطست ا٭ؾعط١ٜ بإٔ ايه٬ّ ٖٛ إعاْٞ ايكا١ُ٥ ٗ ايٓؿؼ،  

إٕ اهلل ٜتهًِ به٬ّ ْؿػٞ :ٚايٓطل باؿطف ٚايكٛت ٖٛ تعبري عٔ ايه٬ّ ايٓؿػٞ ،ٚقايٛا 

قا٥ِ بصات٘، ٚأْهطٚا اؿطف ٚايكٛت ،ظاعٌُ إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم، ٜٚطٜسٕٚ 

َّا اؿطٚف إٛدٛز٠ بٌ زؾيت إكشـ ؾٗٞ ن٬ّ اهلل ،ٖٚٞ كًٛق١  ب٘ ايه٬ّ ايٓؿػٞ أ

َّا ُْٛ٘ ؾٗٛ َٔ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ،أٚ َٔ قُس  ، ٖٚصا ٫ ٜٛاؾكِٗ ؾٝ٘ أٌٖ ايػy١ٓ،أ
3

  

 إٕ ق٬تٓا ٖصٙ ٫ ٜكًح ]:  ايكا٥ٌ ؾٝ٘ yإٕ َا دا٤ٚا ب٘ َٔ ظعِ يٝبطً٘ سسٜح ايطغٍٛ ،

 [ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ ن٬ّ ايٓاؽ
4
. 

٫ ْكٍٛ ايكطإٓ كًٛقا، ٫ٚ ْكٍٛ غري :  ِٖٚ ايصٜٔ ٚقؿٛا بايكطإٓ قا٥ًٌ: ؾطق١ ايٛاقؿ١قٍٛ

كًٛم
5
" ٚقاٍ ظعُِٝٗ قُس بٔ ؾذاع ايجًذٞ  ايكطإٓ ن٬ّ اهلل قسخ، نإ بعس إٔ مل  :

"ٜهٔ ،ٚباهلل نإ، ٖٚٛ ايصٟ أسسث٘
6
 ٚظعُت ايٛاقؿ١ إٔ اهلل مل ٜكٌ ٗ نتاب٘ ايكطإٓ .

 شيو ،ٚمل هُع إػًُٕٛ ع٢ً شيو ؾهاْت yكًٛقا ،٫ٚ غري كًٛم ،ٚمل ٜكٌ ضغٍٛ اهلل 

ٖصٙ سذتِٗ ٗ ايتٛقـ
7
ٚضّز .ٚقس شَِٗ ايعًُا٤ ٚقايٛا ٖصا َٛقـ ؾو ٗ ايكطإٓ ٜكٟٛ ايبسع١ 

 ٌٖٚ قاٍ !ٌٖ قاٍ يهِ اهلل تٛقؿٛا ؾٝ٘، ٫ٚ تكٛيٛا إْ٘ غري كًٛم؟: عًِٝٗ ا٭ؾعطٟ قا٬٥

 ٌٖٚ أْع إػًُٕٛ ع٢ً ايتٛقـ عٔ إٔ ٜكٛيٛا إْ٘ غري كًٛم! شيو؟yيهِ ضغٍٛ اهلل 
8

 .                                                        

أَا اٱَاّ عبس ايععٜع إادؿٕٛ ؾًِ . 9[ ايٛاقؿٌ ٫ تؿو ٗ نؿطِٖ]:ٚقاٍ ؾِٝٗ اٱَاّ أٓس

                                                           
1

 .544ص1ُٚظش انًشعغ َفغّ  ط : -  
2

 .544ص1ُٚظش انًشعغ َفغّ  ط : -  
3

عذٚش ثبنزكش أٌ أثب انؾغٍ األشؼش٘ نى ٚمم فٙ كزجّ ثخهك انمشآٌ ٔال ثبنكالو انُفغٙ ٔطشػ ثأَّ غٛش : يالؽظخ: -  

يخهٕق ٔطشػ فٙ اإلثبَخ ثأٌ انزكهى ْٕ انًشبفٓخ ثبنكالو ٔلذ َغت إنّٛ يب رْجذ إنّٛ األشؼشٚخ أثٕ َظش انغغش٘ فٙ كزبثّ 

 .انشد ػهٗ يٍ أَكش انؾشف ٔانظٕد
4

 . انؾذٚش سٔاِ يغهى200َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص: -  
5

 .555 ص2ط، انشٛخ انؼًشاَٙ ،ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ: -  
6

 .560 ص2 األشؼش٘ ط ،ُٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ: -  
7

 .97 ص، األشؼش٘،ُٚظش اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ: -  
8

 .98ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
9

 .329 ص2ط،كبئٙ لاإليبو انال،ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : -   
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 َٔ ٚقـ بايكطإٓ بايؿو ؾٗٛ َجٌ َٔ قاٍ ]:ؾًِ ٜؿطم بٌ َٔ تٛقـ َٚٔ قاٍ إْ٘ كًٛم 

[كًٛم
1
. 

 :األدهة عوى أْ كالَ اهلل غري خمووق

  يكس تكطض ٗ اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ، ٚاؾُاع١ إٔ اهلل عع ٚدٌ َتكـ بكؿات ايهُاٍ ،َٚٔ 

ا٭زي١ اييت ؾٝٗا :قؿات ايهُاٍ ايه٬ّ ،ٚن٬َ٘ زيت عًٝ٘ ا٭زي١ ايكطآ١ْٝ بأْٛاعٗا ،ؾُٓٗا 

ايكٍٛ، َٚٓٗا ا٭زي١ اييت ؾٝٗا إٓادا٠ ،َٚٓٗا ا٭زي١ اييت ؾٝٗا ايه٬ّ ،َٚٓٗا ا٭زي١ اييت ؾٝٗا 

إٓازا٠ ،َٚٓٗا ا٭زي١ اييت ؾٝٗا اؿسٜح، ٚإٔ ن٬ّ اهلل ٖٛ بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ َا ؾٝ٘ َٔ 

اؿطٚف، ٚأْ٘ ٜػُع، ٚأْ٘ قؿ١ هلل، ٚأْ٘ قسِٜ ايٓٛع سازخ اٯساز، ٚإٔ اهلل غبشاْ٘ ٜتهًِ 

نٝـ ؾا٤ إشا ؾا٤ َت٢ ؾا٤، ٚإٔ ن٬َ٘ ٜػُع َٓ٘ عطف ٚقٛت، ٖٚٛ َٓعٍ غري كًٛم، 

َٓ٘ بسأ ٚإيٝ٘ ٜعٛز
2
 :ٖٚا ٜسٍ ع٢ً شيو ْصنط َا ًٜٞ 

3 چ  ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱچ  قاٍ اهلل تعاٍ ٗ غٛض٠ ا٭عطاف: ايسيٌٝ ا٭ٍٚ
ٗ اٯ١ٜ ؾطم اهلل  

ىئ  ىئ  چ  غبشاْ٘ ٚتعاٍ بٌ اـًل ٚا٭َط، ٚشنط ٗ آ١ٜ أخط٣ إٔ إطاز با٭َط ٖٛ ايكطإٓ

4چ  یی  ی   ی
ٚايٛاٚ ايعاطؿ١ تكتهٞ إػاٜط٠ 

5
. 

ؾاـًل ْٝع َا خًل زاخٌ ؾٝ٘ ،٭ٕ ايه٬ّ إشا نإ يؿٛ٘ عاَا ؾشكٝكت٘ أْ٘ ]:ا٭ؾعطٟقاٍ 

 (أ٫ ي٘ اـًل): عاّ، ٫ٚ هٛظ إٔ ْعٌٜ ايه٬ّ عٔ سكٝكت٘ بػري سذ١، ٫ٚ بطٖإ ؾًُا، قاٍ

 َسٍ ع٢ً َا ٚقؿٓاٙشنط أَطا غري ْٝع اـًل  (ا٭َط): نإ ٖصا ٗ ْٝع اـًل، ٕٚا قاٍ

[ ع٢ً إٔ أَط اهلل غري كًٛم
6

ّٕ ا٭َط غري كًٛم ٚأَط اهلل ٖٛ ن٬َ٘ .  ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً  أ

7چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :يكٛي٘ تعاٍ 
ٖٚا ٜسٍ ع٢ً إٔ أَط اهلل ن٬َ٘  

ن٬َ٘ أْ٘ ٕا أَط ايػُاٚات ،ٚا٭ضض بايكٝاّ قاَتا
8
. 

                                                           
1

 .329 ص2انًشعغ َفغّ ط: -  
2

 .252ص، اثٍ رًٛٛخ ، انؼمٛذح انٕعغٛخػُٚظش شش: -  
3

 .54 اٜٚخ ألػشافاعٕسح : -  
4

 .05 اٜٚخ عٕسح انغالق:-  
5

 2 انشٛخ انؼًشاَٙ ط،االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس  - 252انًشعغ انغبثك ص: - ُٚظش كم يٍ: -  

 .557ص
6

 .64 ص، األشؼش٘،اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ: -  
7

 .25 اٜٚخ عٕسح انشٔو:-  
8

 .64ُٚظش انًشعغ انغبثك ص: -  
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1چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ قٛي٘ تعاٍ : ايسيٌٝ ايجاْٞ
  

ست٢ ٜػُع )ٖٚصا زيٌٝ ٚانح ع٢ً إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم، ٖٚٛ إطاز بايػُاع 

ست٢ ٜػُع ايكطإٓ: أٟ (ن٬ّ اهلل
2
ٚمٔ أَاّ ٖصٙ اٯ١ٜ نُا قاٍ ايعًُا٤ هب إٔ ْؿطم بٌ  

نتاب١ ايه٬ّ ٗ ايهتاب ،ٚبٌ نتاب١ ا٭عٝإ إٛدٛز٠ ٗ اـاضز ؾٝ٘ ،ٚسكٝك١ ايه٬ّ 

ٖٞ َا ٜػُع َٓ٘ أٚ َٔ إبًؼ عٓ٘، ؾإشا مسع٘ ايػاَع عًُ٘ ٚسؿٛ٘ ،ؾه٬ّ اهلل : اـاضد١ٝ

إشا َػُٛع ي٘ َعًّٛ قؿٛٚ ،ؾإشا قاي٘ ايػاَع ؾٗٛ َكط٤ٚ ي٘ َتًٛ ،ٚإشا نتب٘ ؾٗٛ َهتٛب 

ؾٗٛ ٫  (ست٢ ٜػُع ن٬ّ اهلل): ب٘ َطغّٛ ،ٖٚٛ سكٝك١ ٗ ٖصٙ ايٛدٛٙ نًٗا ٗ ٚقٛي٘ تعاٍ

ٜػُع ن٬ّ اهلل َٔ اهلل، ٚإِا ٜػُع٘ َٔ َبًػ٘ عٔ اهلل ،ٖا ٜسٍ ع٢ً ؾػاز ٚبط٬ٕ َٔ 

إٕ إػُٛع عباض٠ عٔ ن٬ّ ٚيٝؼ ن٬ّ اهلل، ٚمل ٜطز ٗ اٯ١ٜ ست٢ ٜػُع َا ٖٛ عباض٠ : قاٍ

ؾكس خايـ ]عٔ ن٬ّ اهلل أٚ سها١ٜ عٔ ن٬ّ اهلل،   َٚٔ قاٍ بصيو ٚمل ٜتب َٔ قٛي٘ 

[ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚغًـ ا٭١َ ٚنؿ٢ بصيو ن٫٬
3
. 

 إْؿا٤ ،٫ٚ قٍٛ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ إْؿا٤ yٚزيت اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايكطإٓ يٝؼ ٖٛ قٍٛ ايٓيب 

،٫ٚ ٖٛ قٍٛ َٔ قطأ إْؿا٤ ،ٚ ايؿطم ٚانح بٌ إٓؿ٧ يًكٍٛ ٚإبًؼ ي٘ ،ؾاهلل غبشاْ٘ تهًِّ 

 انمشآٌ بايكطإٓ، ٖٚٛ قٛي٘ إْؿا٤ ،ٚمسع َٓ٘ ٖٚٛ غبشاْ٘ إٓؿ٧ ي٘، ٚايطٚح ا٭ٌَ مسع

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  :ٚأمسع٘ ،ؾٗٛ قٛي٘ ب٬غا يكٛي٘ تعاٍ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳      ﮴    ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

4چ﮻  ﮼         ﮽   ﮾ ﮿   ﯀  ﯁            
أٜها ب٬غا  yٚقٍٛ ضغٍٛ اهلل  

5 چڤ      ڤ  ڤ  ڦ چ :يكٛي٘ تعاٍ
ٚاؿل إٔ ْؿطم بٌ ايب٬ؽ ٚاٱْؿا٤ ،ٚإٔ اهلل ٖٛ ايصٟ  

ابتسأٙ ٚإيٝ٘ ٜعٛز
6

 .

                                                           
1

 .06 اٜٚخ عٕسح انزٕثخ: -  
2

 .557 ص2 ط، انشٛخ انؼًشاَٙ،ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: -  
3

 .194 ص ،انغؾبٔ٘،ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ : -  
4

 .27انٗ 19 اٜٚخ عٕسح انزكٕٚش: -  
5

 .40 اٜٚخ عٕسح انؾبلخ: -  
6

 .254ص، اثٍ رًٛٛخ ،ُٚظش ششػ انؼمٛذح انٕعغٛخ : -  
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :قٛي٘ تعاٍ: ايسيٌٝ ايجايح

1چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
يكس ؼس٣ اهلل ايعطب ِٖٚ أقشاب ايب٬غ١  

 ، ٚيٛ نإ ايكطإٓ قا٥ُا ٗ ْؿؼ yٚايبٝإ بٗصا ايكطإٓ إٔ ٜأتٛا َجً٘ ،ٚدعً٘ َعذع٠ يٓبٝ٘ 

ايباضٟ ؾًٝؼ ٭سس َٔ غبٌٝ إٍ مساع٘ ؾه٬ عٔ إٔ ٜعاضن٘
2
. 

  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قٛي٘ تعاٍ: ايسيٌٝ ايطابع

ڃ  ڃ  چ        ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹٿ  ٿ  ٿ

3چچ  چ  
إِا تؿري إٍ ؾ٤ٞ َٛدٛز َع ايٓيب " ٖصا ايكطإٓ"ٖصٙ اٱؾاض٠  "ٚأٚسٞ إيٞ" 

y ٟٚؾٝٗا إْصاض َا ٜت٢ً ٗ ٖصٙ ايػٛض، ٚيٛ نإ ايكطإٓ عباض٠ عُا ٖٛ قا٥ِ ٗ ْؿؼ ايباض 

إنُاض يًهُري ،ٖٚصا َٔ غٓٔ ايعطب ٗ  (َٚٔ بًؼ) ٚٗ قٛي٘ تعاٍ,ٕا قح إٔ ٜؿاض إيٝ٘ ،

ٔٵ، ايصٟ، َا)ن٬َٗا إٔ ٜهُطٚا ايهُري ٗ ايك٬ت َع  َٔ أنطَت ظٜسا : نكٛهلِ (َ

نٌ َٔ : أٟ َٚٔ بًػ٘ ايكطإٓ َع٢ٓ (َٚٔ بًؼ)ٚبصيو تكري . ظٜسا: َٔ أنطَت٘  أٟ: َع٢ٓ

 أٚ سسخ بعسٙ ٚبًػ٘ ايكطإٓ ؾٗٛ زاخٌ ٗ َؿٍُٛ اـطابyغاب عٔ ايطغٍٛ 
4
. 

5چې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  وئ   چ : قٍٛ اهلل تعاٍ:ايسيٌٝ اـاَؼ   
  ٗ

؟ٚيهٔ َاشا ٜرتتب (نٔ):اٯ١ٜ ايهط١ّ يٛ نإ ايكطإٓ كًٛقا يهإ َك٫ٛ ي٘  ٖصٙ
6
ٜرتتب .

؟ٜرتتب
6
 :ٜرتتب إٔ ٜهٕٛ يًكٍٛ قٍٛ، ٖٚصا ٜٛدب أسس أَطٜٔ.

 .ٖٚٛ إٔ ٜ٪ٍٚ ا٭َط إٍ إٔ قٍٛ اهلل يٝؼ كًٛقا: ا٭َط ا٭ٍٚ

ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ نٌ قٍٛ ٚاقعا بكٍٛ ٫ إٍ غا١ٜ، ٖٚصا قاٍ، ٚباغتشايت٘ ٜجبت : ا٭َط ايجاْٞ

ا٭َط ا٭ٍٚ، ٖٚٛ إٔ هلل ق٫ٛ غري كًٛم
7
. 

                                                           
1

 .88  اٜٚخعٕسح اإلعشاء: -  
2

 .557 ص2ط، انشٛخ انؼًشاَٙ ،ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: -  
3

 .19 اٜٚخ ألػشافاعٕسح : -  
4

 .557ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
5

 .40 اٜٚخنُؾم اعٕسح : -  
6

 .65 ص ،األشؼش٘،ُٚظش اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ : -  
7

 .65ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
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 (نٔ ؾٝهٕٛ):  ؾأعًُٓا دٌ ٚع٬ أْ٘ ٜهٕٛ نٌ َهٕٛ َٔ خًك٘ بكٛي٘ ]:خع١ّ قاٍ ابٔ

ايصٟ ب٘ ٜهٕٛ - عع ٚدٌ-ٖٛ ن٬َ٘ ايصٟ ب٘ ٜهٕٛ اـًل، ٚن٬َ٘  (نٔ): ٚقٛي٘

[اـًل غري اـًل ايصٟ ٜهٕٛ َهْٛا به٬َ٘، ؾاؾِٗ ٫ٚ تػً٘ ٫ٚ تػاي٘
1

.  

2چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ :قٛي٘ تعاٍ: ايسيٌٝ ايػازؽ
 . 

 إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ تؿتٌُ ع٢ً أمسا٤ اهلل غبشاْ٘، ؾًٛ نإ ايكطإٓ  كًٛقا ا٭ؾعطٟٜط٣ 

يهاْت ٖصٙ ا٭مسا٤ كًٛق١ ،ٚتبعا يصيو ٜهٕٛ عًُ٘ كًٛقا، ٚٚسساْٝت٘ كًٛق١، ٚقسضت٘ 

كًٛق١ تعاٍ اهلل عٔ شيو عًٛا نبريا
3
. 

4چٹ   ٹ  ڤ     ڤ     چ :قاٍ اهلل تعاٍ: ايسيٌٝ ايػابع
 يكس ضٟٚ عٔ ٚنٝع بٔ اؾطاح أْ٘  ، 

َٔ ظعِ إٔ ايكطإٓ كًٛم ؾكس ظعِ إٔ ؾ٦ٝا َٔ اهلل كًٛم؛ ٕا تكسّ شنطٙ َٔ اٯ١ٜ : قاٍ

٫ٚ ٜهٕٛ َٔ اهلل ؾ٤ٞ كًٛم (َين)ايهط١ّ 
5
 .؛ إِا ايكطإٓ قؿ١ َٔ قؿات٘ 

 :َٔ ايػ١ٓ

" عٔ دابط ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ- 1  بُٝٓا أٌٖ اؾ١ٓ ٗ ْعُِٝٗ إش غطع  ] :yقاٍ ضغٍٛ اهلل :

ايػ٬ّ : هلِ ْٛض ؾطؾعٛا أبكاضِٖ ؾإشا ايطب دٌ د٬ي٘ قس أؾطف عًِٝٗ َٔ ؾٛقِٗ ؾكاٍ

ؾٝٓٛط إيِٝٗ :قاٍ  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  عًٝهِ ٜا أٌٖ اؾ١ٓ، ٖٚٛ قٍٛ اهلل تعاٍ

[ٜٚٓٛطٕٚ إيٝ٘ ،ست٢ وتذب عِٓٗ ٚتبك٢ بطنت٘ ْٚٛضٙ عًِٝٗ ٗ زٜاضِٖ
6
ٗ ٖصا اؿسٜح .

 :ايكشٝح زيٌٝ ع٢ً

 .(ؾكاٍ ايػ٬ّ عًٝهِ ٜا أٌٖ اؾ١ٓ)إثبات قؿ١ ايه٬ّ  -1

 .(ؾٝٓٛط إيِٝٗ ٜٚٓٛطٕٚ إيٝ٘: قاٍ)إثبات ايط١ٜ٩  -2

 .(ٚقس أؾطف عًِٝٗ َٔ ؾٛقِٗ)إثبات ايعًٛ  -3

                                                           
1

 .391 ص1ط، اثٍ خضًٚخ ،كزبة انزٕؽٛذ: -  
2

 .01 اٜٚخ عٕسح اإلخالص: -  
3

 .73ُٚظش انًشعغ انغبثك ص: -  
4

 .13 اٜٚخ نغغذحاعٕسح : -  
5

 .219 ص1 ط، اإليبو انالنكبئٙ ،ُٚظش ششػ اػزمبد أْم انغُخ: -  
6

 . سٔاِ اثٍ يبعخ ٔغٛش177ِ ص ، انغؾبٔ٘، َمال ػٍ انؼمٛذح انغؾبٔٚخانؾذٚش   -- 57 اٜٚخ ٚظعٕسح  : - 
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" دا٤ ٗ سسٜح ا٭عُـ عٔ خٝج١ُ عٔ عسٟ بٔ سامت ايطا٥ٞ قاٍ- 2   :yقاٍ ضغٍٛ اهلل :

[َا َٓهِ َٔ أسس إ٫ّ غٝهًُ٘ ضب٘ َا بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ تطْإ ] 
1

ٗ ٖصا اؿسٜح إثبات قؿ١ . 

 .(غٝهًُ٘ ضب٘)ايه٬ّ 

 إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ مسع أٌٖ ايػُا٤ قًك١ً نذط ايػًػ١ً  ] :yقاٍ ضغٍٛ اهلل - 3

ع٢ً ايكؿا٠، ؾٝكعكٕٛ ؾ٬ ٜعايٕٛ نصيو ست٢ ٜأتِٝٗ دربٌٜ، ؾإشا دا٤ِٖ دربٌٜ ؾعع عٔ 

[ؾٝٓازٕٚ اؿل، اؿل: ٜكٍٛ اؿل، قاٍ: ٜا دربٌٜ َاشا قاٍ ضبو؟ قاٍ: قًٛبِٗ ؾٝكٛيٕٛ
2
. ٗ

 .(إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ)ٖصا اؿسٜح إثبات قؿ١ ايه٬ّ 

سسثٓا عًٞ بٔ سذط أخربْا عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ عٔ ا٭عُـ عٔ خٝج١ُ عٔ عسٟ بٔ سامت - 4

 َا َٓهِ َٔ أسس إ٫ غٝهًُ٘ ضب٘ يٝؼ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘  ] :yقاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ

تطْإ،ؾٝٓٛط أّٔ َٓ٘ ؾ٬ ٜط٣ إ٫ َا قسّ َٔ عًُ٘، ٜٚٓٛط أؾأّ َٓ٘ ؾ٬ ٜط٣ إ٫ َا قسّ، 

[ٜٚٓٛط بٌ ٜسٜ٘ ؾ٬ ٜط٣ إ٫ ايٓاض تًكا٤ ٚدٗ٘، ؾاتكٛا ايٓاض ٚيٛ بؿل ُط٠
3
ٗ ٖصا اؿسٜح .

 .إثبات قؿ١ ايه٬ّ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

 :ًا جاء يف األثس

: َٔ قاٍ:  ٜكٛيyٕٛ أزضنت تػع١ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل  ]:عٔ عُطٚ بٔ زٜٓاض قاٍ- 1

[ايكطإٓ كًٛم ؾٗٛ ناؾط
4

 .

يكس يكٞ ن٬ َٔ ابٔ عباؽ، ٚابٔ عُط،ٚابٔ ايعبري، ٚدابط بٔ عبس اهلل،  :ٜٚكٍٛ احملككٕٛ

 ، ٚايػا٥ب بٔ ٜعٜس ايهٓسٟ yايكطٙ َ٪شٕ ضغٍٛ اهلل ٚإػٛض بٔ كط١َ ،ٚغعس بٔ عا٥ص 

ؾتِ بصيو تػع١ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل - ٚض٣ٚ ي٘ عٔ أْؼ- ٚابٔ ايطؿٌٝ عاَط بٔ ٚاثً٘،

y5
. 

                                                           
1

 .136 ص،اإليبو أؽًذ،َمال ػٍ انشد ػهٗ انغًٓٛخ : -  
2

 .324 ص2ط،كبئٙ ل اإليبو انال،َمال ػٍ ششػ اػزمبد أْم انغُخ: -  
3

 .354 ص15ط، اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ ،فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ : -  
4

 .228 ص1كبئٙ طلَمال ػٍ ششػ اػزمبد أْم انغُخ اإليبو انال: -  
5

 .228 ص1ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
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 أزضنت َؿا٥دٓا َٓص غبعٌ غ١ٓ، َِٓٗ عُطٚ بٔ زٜٓاض ٜكٛيٕٛ  ]:قاٍ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ- 2

 [ايكطإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم
1
. 

 نإ ابٔ عباؽ ٗ دٓاظ٠ ؾًُا ٚنع إٝت ٗ  ]:ضٟٚ إٔ عهط١َ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ- 3

َ٘؟ ايكطإٓ َٓ٘ ،ظاز : ايًِٗ ضب ايكطإٓ اغؿط ي٘، ؾٛثب ابٔ عباؽ ؾكاٍ: ؿسٙ قاّ ضدٌ ؾكاٍ

[ايكطإٓ ن٬ّ اهلل يٝؼ َطبٛب ،َٓ٘ خطز ٚ إ يٝ٘ ٜعٛز: ايطدٌ ٗ سسٜج٘ ؾكاٍ ابٔ عباؽ
2
.  

[ َٔ سًـ بايكطإٓ ؾعًٝ٘ بهٌ آ١ٜ ٌّ ]:قاٍ عبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘- 4
3
 

 .ٚاؿًـ ٫ ٜهٕٛ َدًٛم بٌ ايكطإٓ قؿ١ َٔ قؿات اهلل غبشاْ٘

ؾُٝا ضٟٚ عٔ اٱَاّ أٓس قاٍ ايطاٟٚ
4

 :

" أخربْا عًٞ بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ اؾٖٛطٟ قاٍ- 5 سسثٓا أبٛ ايكاغِ اؿػٔ بٔ قُس بٔ :

" سسثٓا اؿػٔ بٔ أٜٛب قاٍ: إزضٜؼ قاٍ َا تكٍٛ ٗ ايكطإٓ؟ قاٍ : غأيت أٓس بٔ سٓبٌ:

 .ن٬ّ اهلل غري كًٛم

 ناؾط: قًت َا تكٍٛ ؾُٝٔ قاٍ كًٛم؟ قاٍ: قاٍ

5  چ    ڤٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٺچ  بآٜات َٔ نتاب اهلل: مب أنؿطت٘؟ قاٍ: قًت
 

  جب  حب  خب  مب   يئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئىئ  چٚقاٍ

6چ
.  ؾكس نؿط،ؾُٔ ظعِ إٔ عًِ اهلل كًٛم،ؾايكطإٓ عًِ اهلل .

 ْؿػا َٔ ايتابعٌ (550 )نا٥ٞ بإسكا٤ سٛايٞ ٔؼ َا١٥ ٚٔػٌٍاي٬اٱَاّ قاّ - (6

. ايكطإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم: نًِٗ قايٛا

ايكطإٓ ن٬ّ غري كًٛم، َٚٔ قاٍ كًٛم ؾٗٛ ناؾط، ؾٗ٪٤٫ ٔػُا١٥ :  قايٛا نًِٗ]

ٚٔػٕٛ ْؿػا، أٚ أنجط َٔ ايتابعٌ ،ٚأتباع ايتابعٌ ،ٚا٭١ُ٥ إطنٌٝ ،غ٣ٛ ايكشاب١ 

                                                           
1

 يؤعغخ انشعبنخ ة ط، ة د، ، اإليبو انجخبس٘،َمال ػٍ خهك أفؼبل انؼجبد ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔأطؾبة انزؼغٛم: -  

 .07ص
2

 .231 ص1َمال ػٍ انًشعغ انغبثك ط: -  
3

 .232 ص1َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
4

 .263 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
5

 .120 اٜٚخ عٕسح انجمشح: -  
6

 .145 اٜٚخ عٕسح انجمشح: -  
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اـرئٜ ع٢ً اخت٬ف ا٭عكاض َٚهٞ ايػٌٓ ٚا٭عٛاّ، ٚؾِٝٗ مٛ َٔ َا١٥ إَاّ ٖٔ أخص 

ايٓاؽ بكٛهلِ ٚتسٜٓٛا َصاٖبِٗ ،ٚيٛ اؾتػًت  بٓكٍٛ قٍٛ احملسثٌ يبًػت أمسا٩ِٖ أيٛؾا 

[نجري٠ 
1
. 

 : فسقة اهوفظيةقوي

يؿٛٞ بايكطإٓ كًٛم ،ٚقس ٚٗطت ٗ ظَٔ اٱَاّ أٓس بػبب ؾت١ٓ ايكٍٛ : ايًؿ١ٝٛ ؾطق١ قايت

غًل ايكطإٓ، ٚتكس٣ هلا َع غريٙ َٔ ايعًُا٤ ،ٚبٝٓٛا نؿط قا٥ًٗا
2
،َٚٔ ايعًُا٤ َٔ ٜط٣ إٔ  

 :(يؿٛٞ بايكطإٓ كًٛم عباض٠ َؿرتن١ َتساخ١ً ؼتٌُ استُايٌ)

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز ب٘ إكط٤ٚ، ٖٚٛ ايكطإٓ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ٖصا قٍٛ :  ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ

 .إعتعي١ شات٘ ايكا١ً٥ غًل ايكطإٓ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إطاز ب٘ ؾعٌ ايكاض٨، ٖٚٛ قطا٤ت٘ ٚقٛت٘ ،ٚؾعٌ ايكاض٨ :  ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

كًٛم نُا قطح ايػًـ بصيو
3
. 

   بٝس أْين ٫ أض٣ إٔ ٖصا ايكٍٛ نإ غاَها َٚؿرتنا وتٌُ عس٠ استُا٫ت، ٚيٛ نإ 

نصيو ٕا أقبٌ ايعًُا٤ ٚٗ َكسَتِٗ اٱَاّ أٓس ع٢ً إنؿاض َٔ تكٍٛ ع٢ً ايكطإٓ بٗصا 

ايكٍٛ، غُٝا ٚأْ٘ َتعًل با٫عتكاز، ٜٚرتتب عًٝ٘ أخطط ا٭سهاّ ،ٚيتٛنٝح شيو هب إٔ 

 .مسز َهْٛات٘

 :ًلوُات ًكوهة اهوفظية

َٔ عس٠ َهْٛات نايكطا٠٤ ٚإكط٤ٚ، " يؿٛٞ بايكطإٓ كًٛم"  تتهٕٛ َكٛي١ ايًؿ١ٝٛ 

ٚايت٠ٚ٬ ٚإتًٛ، ٚايػُاع، ٚإػُٛع، ٚايكٛت، ٚايًؿٜ، ٚيصيو اْكػِ ايساضغٕٛ بٓا٤ ع٢ً 

تعاًَِٗ َع ٖصٙ إهْٛات ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ
4
. 

 

 

                                                           
1

 .312 ص2انًشعغ انغبثك ط: -   
2

 .572 ص2ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس ط:  
3

 .572 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ْبيش انًؾمك ط: -  
4

 .572 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
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 :ايكػِ ا٭ٍٚ

   ٜط٣ ٖصا ايكػِ إٔ ايت٠ٚ٬ ٖٞ إتًٛ، ٚإٔ ايكطا٠٤ ٖٞ إكط٤ٚ، ٚأ٫ ؾطم بٌ قٛت ايكاض٨ 

بايكطإٓ ٚإكط٤ٚ، ٚظعُٛا إٔ شيو ؾ٤ٞ ٚاسس ٖٚٛ غري كًٛم ،ّٚجٌ ٖصا ا٫ػاٙ ايكانٞ أبٛ 

بايكطإٓ باعتباض " ايتًؿٜ"ٚمل ٜهٔ هٛظ " إعتُس"ٜع٢ً ايؿطا٤ سٝح أٚنح شيو ٗ نتاب٘ 

تًؿٜ بايكطإٓ ٚإٔ يؿٛٞ بايكطإٓ كًٛم أٚ غري :  ٫ هٛظ إٔ ٜكاٍ]:ضَٝا ٚاططاسا " ايتًؿٜ"

يؿٛت ايًك١ُ ٚايطعاّ َٔ ٗ، ٚيؿٜ : كًٛم ،٭ٕ ايًؿٜ بايؿ٤ٞ َعٓاٙ ايطَٞ ٚا٫ططاح يكٛهلِ

[ايبشط َا ؾٝ٘ إشا أيكاٙ ٚططس٘، ٫ٚ هٛظ ع٢ً ن٬ّ اهلل ايطَٞ ٚا٫ططاح 
1
 غري إٔ ْٗٛض .

 .ايعًُا٤ يٝػٛا ع٢ً ضأٜ٘ ٚغٓٛنح شيو إٕ ؾا٤ اهلل

 :ايكػِ ايجاْٞ

  ٜ٪نس ٖصا ايكػِ ع٢ً ٚدٛز ؾطم بٌ ايكطا٠٤ ٚإكط٤ٚ، ٚايت٠ٚ٬ ٚإتًٛ ،ٚايًؿٜ ٚايكٛت 

،ٚايهتاب١ ٚإهتٛب ،ٚبصيو ؾّطقٛا بٌ ن٬ّ اهلل ٚأؾعاٍ ايعباز إدًٛق١ ،ٖٚصا ضأٟ ْٗٛض 

ايعًُا٤
2
. 

 :  ايكػِ ايجايح

  ٜط٣ ٖصا ايكػِ إٔ ٖصٙ بسع١ مل ٜتهًِ ؾٝٗا غًـ ا٭١َ، ٚقايٛا بايتٛقـ، ٚعاب عًِٝٗ 

ايعًُا٤ ايتٛقـ عٔ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا يهْٛٗا تؿذع ايبسع ُٚسٖا باؿٝا٠
3

 . 

  ٚاٯٕ دسٜط بٓا إٔ ْعطض هلصٙ إكطًشات بٓٛع َٔ ا٫غتؿان١ ٗ ايؿطح ٚايتُجٌٝ ٚؼسٜس 

 .ا٭سهاّ إرتتب١ ع٢ً شيو

يتٛنٝح ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ سطٟ بٓا إٔ ْٓطًل َٔ ْكٛم ت٪غؼ : (ايكطا٠٤، إكط٤ٚ)ثٓا١ٝ٥ - 1

 :يؿُٗا ؾُٗا قشٝشا ٚغًُٝا ،َٚٔ ٖصٙ ايٓكٛم

1 

 

                                                           
1

 .90ص، انمبضٙ أثٕ ٚؼهٗ انفشاء ،انًؼزًذ: -  
2

 .572 ص2ُٚظش انًشعغ انغبثك  ط: -  
3

 .572 ص2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
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" قاٍ غٝسْا عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘-  " عٔ قطا٠٤ ايكطإٓ ٚأْا ضانعyْٗاْٞ ضغٍٛ اهلل :
1

.   َٔٚ

 .شيو  ٜتبٌ  يٓا إٔ ايكطا٠٤ غري إكط٤ٚ، ؾايكطا٠٤ عٌُ ايكاض٨، ٚإكط٤ٚ ٖٛ ن٬ّ اهلل غبشاْ٘

[ ٫ ق٠٬ ٕٔ مل ٜكطأ بؿاؼ١ ايهتاب ] :yقاٍ ضغٍٛ اهلل - 2
2
. 

 :       ٜتبٌ َٔ ٖصا اؿسٜح إٔ

 .ٖٞ ؾعٌ ايّتايٞ ٚعٌُ ايكاض٨: ايت٠ٚ٬  - أ

 .ايت٠ٚ٬  غري إتًٛ - ب

 .ايكطا٠٤ غري إكط٤ٚ-     ز 

ضّتٌ : اقطأ،ؾكطأ، ثِ قاٍ ي٘: دا٤ ٗ ا٭ثط إٔ عًك١ُ نإ سػٔ ايكٛت،ٚقاٍ ي٘ عبس اهلل- 3

ؾساى أبٞ ٚأَٞ
3

، َٚٔ أقشاب٘ yٜط٣ ايبداضٟ إٔ ٗ شيو تبٝاْا بإٔ ايت٠ٚ٬ َٔ ايٓيب ٔ. 

" ضنٞ اهلل عِٓٗ ،ٚإٔ ايٛسٞ إكط٤ٚ إتًٛ َٔ ايطب، َٚٓ٘ دا٤ قٍٛ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا َٚا :

"نٓت أٚٔ إٔ اهلل َٓعٍ ٗ ؾأْٞ ٚسٝا ٜٴت٢ً
4
 بٝٓت بصيو إٔ اٱْعاٍ ٚسٞ َٔ اهلل، ٚإٔ .

 .ايت٠ٚ٬ ٚايكطا٠٤ عٌُ َٔ ايٓاؽ

ايكطا٠٤
5

: 

 .ٚمطى ٖصا إكطًح ٗ غٝاق٘ إانٞ ايصٟ ٚٗط ؾٝ٘ ٗ تًو ايؿرت٠

 ايكطا٠٤ عٓس أٌٖ اؿل أقٛات ايكطا٤ ْٚػُاتِٗ ،ٖٚٞ أنػابِٗ اييت ٜ٪َطٕٚ  ]:قاٍ اؾٜٛين

بٗا ٗ ساٍ إهابا ٗ بعض ايعبازات ،ْٚسبا ٗ نجري َٔ ا٭ٚقات، ٜٚعدطٕٚ عٓٗا إشا أدٓبٛا 

 ٍّ ٜٚجابٕٛ عًٝٗا ٜٚعاقبٕٛ ع٢ً تطنٗا، ٖٚصا ٖا أْع عًٝ٘ إػًُٕٛ، ْٚطكت ب٘ اٯثاض، ٚز

[ عًٝ٘ إػتؿٝض َٔ ا٭خباض
6

 .

                                                           
1

 .106 انجخبس٘ ص،َمال ػٍ خهك أفؼبل انؼجبد: -  
2

 .101َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص: -  
3

 .52َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص: -  
4

 .52َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص: -  
5

َزكهى ػٍ انمشاءح فٙ رنك انغٛبق ٔنٛغذ ثبػزجبسْب يظغهؾب َمذٚب فٙ انًذسعخ انزفكٛكٛخ ٔيب ثؼذ انؾذاصخ ُٚظش فٙ رنك : -  

 .د ؽمٛمخ َٔمذ رشعًخ يُزس ػٛبشٙسسٔالٌ ثب
6

 .130ص، انغُٕٚٙ اإلسشبد،: -   
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إٕ اؾٜٛين َٔ خ٬ٍ تعطٜؿ٘ ٖصا ٜطٜس إٔ ٜسيٌ ع٢ً إٔ ايكطا٠٤ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ايعباز يٝػت إ٫ّ، 

ٚؾعٌ اٱْػإ ٖٛ  (أنػابِٗ):ٚقٛي٘  (أقٛات ايكطا٤، ْٚػُاتِٗ): ٖٚا ٜسٍ ع٢ً شيو قٛي٘

ٺ  ٺ      ڀ      ڀ  ٺڀ  ڀ  پ  پپٻ  پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ  نػب٘ يكٛي٘ تعاٍ

1چ
، ٚٗ نٌ ايعبازات ٫ تٛٗط إ٫ أؾعاٍ ايعباز ،ٖٚٞ (ٜ٪َطٕٚ بٗا ٗ بعض ايعبازات):  ٚقٛي٘

 .كًٛق١ ٫ٚ ٜعدط إهًـ ٫ٚ ٜعاقب ٫ٚ ٜجاب إ٫ ع٢ً ؾعً٘

ٚايكطا٠٤ ؾعٌ اـًل ،ٖٚٛ طاع١ اهلل ،ٚايكطإٓ يٝؼ ٖٛ بطاع١ إِا ٖٛ ا٭َط  ]:ٜكٍٛ ايبداضٟ

2  چ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :بايطاع١، ٚزيًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ
 ]

3
 .

ٜٚ٪نس ايبداضٟ ع٢ً إٔ ايكطا٠٤ َٔ أؾعاٍ ايعباز، ٚأؾعاٍ ايعباز كًٛق١، ٗ سٌ إٔ ايكطإٓ 

ٖٛ ا٭َط بصيو ايؿعٌ ،ايصٟ تٓذط عٓ٘ ايطاع١ اييت ٖٞ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ايعباز، يٝشسز بصيو 

 .ايؿطم بٌ ايكطا٠٤ ٚإكط٤ٚ

ُّٞ ايكطا٠٤ قطآْا،  ٜٚط٣ ابٔ قتٝب١ إٔ ايًبؼ ٚقع بٌ ايكطا٠٤ ٚايكطإٓ يهٕٛ ايعطب تػ

 :ٚاغتؿٗس بكٍٛ ايؿاعط ٗ سل عجُإ بٔ عؿإ ضنٞ اهلل عٓ٘ إش ٜكٍٛ

ٜكطع ايًٌٝ تػبٝشا ٚقطآْا نشٛا بأمش٘ عٓٛإ ايػذٛز ب٘
4
 

 .َع٢ٓ تػبٝشا ٚقطا٠٤

 ؾإشا ؾهط أسسِٖ ٗ ايكطا٠٤ ٚسسٖا قس تهٕٛ قطآْا، ٭ٕ ايػاَع ٜػُع  ]:قاٍ ابٔ قتٝب١

[ ايكطا٠٤، ٚغاَع ايكطا٠٤ غاَع ايكطإٓ
5

 .

ٚايطادح إٔ ايكطا٠٤ عٌُ ٜجاب ؾاعً٘، ٚيصيو ٜكاٍ ؾ٬ٕ أسػٔ َٔ ؾ٬ٕ قطا٠٤ باعتباض ا٭زا٤، 

 ايصٟ إشا مسعت٘ ضأٜت عًٝ٘ أْ٘ ىؿ٢  ]:  أٟ ايٓاؽ أسػٔ قطا٠٤؟ قاyٍٚيصيو غ٦ٌ ايٓيب 

[اهلل عع ٚدٌ
6
  

                                                           
1

 .17 اٜٚخ عٕسح غبفش: -  
2

 .106 اٜٚخ عٕسح اإلعشاء: -  
3

 يؤعغخ انشعبنخ ة ط، ة ، (يؾًذ ثٍ إعًبػٛم ) انجخبس٘ ،خهك أفؼبل انؼجبد ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔأطؾبة انزؼغٛم: -  

  .113د ص
4

 .57 لزٛجخ صٌ أة،َمال ػٍ االخزالف فٙ انهفظ: -  
5

 .57انًشعغ َفغّ ص: -  
6

 .55ص، انجخبس٘ ،َمال ػٍ خهك أفؼبل انؼجبد: -  
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 طٍٛ  ]:ٚٗ ٖصا إؾاض٠ إٍ سػٔ ا٭زا٤، ٖٚٞ ؾعٌ ايعبس نُا غ٦ٌ عٔ أٟ ايك٠٬ أؾهٌ؟ قاٍ

[ايكٓٛت 
1
. 

ٚٗ ٖصا إؾاض٠ ع٢ً سػٔ ا٭زا٤ ٚايٓاؽ ٜتؿانًٕٛ ٗ ايت٠ٚ٬ نجط٠ ،ٚق١ً ،ٚظٜاز٠، ْٚككاْا، 

 .ٚنٌ شيو َٔ أؾعاٍ ايعباز

، ٖٚٛ ن٬ّ اهلل إتًٛ إبٌ ،ٚإجبت ٗ إكاسـ  ٖٛ إؿّٗٛ َٔ ايكطا٠٤ ٚإعًّٛ:إكط٤ٚ 

گ  گ      گ  ڳ  ڳ  چ  إػطٛض إهتٛب إٛع٢ ٗ ايكًٛب، يٝؼ َدًٛم قاٍ اهلل تعاٍ

2چ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 

 ٖٚٛ ايه٬ّ ايكسِٜ، ايصٟ تسٍ عًٝ٘ ]: ٜٚط٣ اؾٜٛين إٔ إكط٤ٚ ٖٛ َا عًِ ٚؾِٗ بايكطا٠٤

[ايعباضات ٚيٝؼ َٓٗا  
3
. 

ٚإْٓا ٫ ْكطٙ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ َٔ ْٛطت٘ إٍ ن٬ّ اهلل باعتباضٙ قسّا، ٚإٔ ايعباضات زاي١ 

عًٝ٘ ٚيٝؼ َٓٗا، شيو أْٓا ْعتكس اعتكازا داظَا إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل ،أْعي٘ ع٢ً غٝسْا قُس 

y ٖٛ بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ ،ٚتهًِ ب٘ ع٢ً اؿكٝك١ ،ٚيٝؼ عها١ٜ ٫ٚ بعباض٠ عٔ ايكطإٓ ،إِا،

ايكطإٓ شات٘ يٝؼ َدًٛم، ٫ٚ َطبٛب، ٫ٚ َذعٍٛ ،بٌ قؿ١ َٔ قؿات شات٘ ،ٚيٝؼ به٬ّ 

ٌّ ٜكسض عٓ٘ ايه٬ّ ٍّ ٗ ق ْؿؼ ٚعا
4
. 

ٖٚصا ايؿِٗ عًٝ٘ غًـ ا٭١َ ،ٚؾِٗ ايكشاب١ عًِٝٗ ايطنٛإ، ٚإٕ قسَٓا ب٘ اؾٜٛين ٗ َع٢ٓ 

 ؾإع٢ٓ باٱْعاٍ إٔ دربٌٜ قًٛات اهلل عًٝ٘، أزضى ن٬ّ اهلل تعاٍ، ٖٚٛ  ]:اٱْعاٍ إش ٜكٍٛ

 ، َا ؾُٗ٘ عٓس غسض٠ y ثِ ْعٍ إٍ ا٭ضض ؾأؾِٗ ايطغٍٛ ٗ َكاَ٘ ؾٛم غبع مسٛات،

[غري ْكٌ يصات ايه٬ّإٓت٢ٗ ،َٔ 
5
. 

إٔ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ مسع َٔ اهلل ن٬َ٘ بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ، ْٚعٍ ب٘ إٍ - عٓسْا-ٚاٱْعاٍ 

 بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ ،سػب ططم ايٛسٞ إعطٚؾ١ ٚايؿاٖس َا دا٤ ٗ yا٭ضض يٝبًػ٘ ضغٍٛ اهلل 

                                                           
1

 .100َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص: -  
2

 .49 اٜٚخ عٕسح انؼُكجٕد: -  
3

 .131 ص، انغُٕٚٙ،اإلسشبد: -  
4

ششػ أطٕل اػزمبد أْم  ، 544ٔ ص1، ٔاالَزظبس انشٛخ انؼًشاَٙ ط136ص، اإليبو أؽًذ ،ُٚظش انشد ػهٗ انغًٓٛخ: -  

 .312انغُخ اإليبو انالنكبئٙ ص
5

 .135 ص،انغُٕٚٙ،اإلسشبد  : - 
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 إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ مسع أٌٖ ايػُا٤ قًك١ً نذط ايػًػ١ً ع٢ً  ]:اؿسٜح ايؿطٜـ

ايكؿا ؾٝكعكٕٛ ؾ٬ ٜعايٕٛ نصيو ست٢ ٜأتِٝٗ دربٌٜ، ؾإشا دا٤ِٖ دربٌٜ ؾعع عٔ قًٛبِٗ 

[ؾٝٓازٕٚ اؿل ،اؿل: ٜكٍٛ اؿل قاٍ: ٜا دربٌٜ َاشا قاٍ ضبو ؟  قاٍ: ؾٝكٛيٕٛ
1

.  

سسثٓا : َٚا ٜسٍ أٜها ع٢ً تهًِ اهلل بايٛسٞ سسٜح بؿط بٔ خايس ايعػهطٟ ايصٟ قاٍ

قاٍ ضغٍٛ اهلل : مسعت أبا ايهش٢ وسخ عٔ َػطٚم قاٍ: قُس عٔ ؾعب١ عٔ غًُٝإ قاٍ

y:[  إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ مسع أٌٖ ايػُاٚات يًػُاٚات قًك١ً نذط ايػًػ١ً ع٢ً 

َاشا قاٍ ضبهِ؟ : ايكؿٛإ ،ٜطٕٚ أْ٘ َٔ أَط ايػُا٤ ؾٝؿععٕٛ ،ؾإشا غهٔ عٔ قًٛبِٗ قايٛا

[اؿل ٖٚٛ ايعًٞ ايهبري  : قايٛا
2

 .

3چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قاٍ ايبٝٗكٞ ٗ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ
ٜطٜس ٚاهلل أعًِ إْا أمسعٓا إًو  

 .ٚأؾُٗٓاٙ إٜاٙ ٚأْعيٓاٙ َا مسع ؾٝهٕٛ إًو َتٓك٬ ب٘ َٔ عًٛ إٍ أغؿٌ

ٜٚ٪ٜس إٔ دربٌٜ تًكؿ٘ مساعا َٔ اهلل َا أخطد٘ ايطرباْٞ َٔ سسٜح :  قًت ]:قاٍ ايػٝٛطٞ

ايٓٛاؽ بٔ مسعإ َطؾٛعا إشا تهًِ اهلل بايٛسٞ، أخصت ايػُا٤ ضدؿ١ ؾسٜس٠ َٔ خٛف اهلل 

ؾإشا مسع بصيو أٌٖ ايػُا٤ قعكٛا ٚخّطٚا غذسا، ؾٝهٕٛ أٚهلِ بطؾع ضأغ٘ دربٌٜ، ؾٝهًُ٘ 

اهلل بٛسٝ٘ َا أضاز ؾٝٓتٗٞ ب٘ ع٢ً ا٥٬ٕه١ ،ؾهًُا أَّط بػُا٤ غأي٘ أًٖٗا َاشا قاٍ ضبٓا 

 [اؿل ؾٝٓتٗٞ ب٘ سٝح أَط: قاٍ
4
 ٚنٌ ٖصٙ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ تجبت إٔ دربٌٜ عًٝ٘ .

 .ايػ٬ّ، أخص ايٛسٞ عٔ اهلل مساعا

 ، ٖٛ ايكطإٓ y ٚيتعًِ ٗ ٖصا إكاّ إٔ ايصٟ ْعٍ ب٘ دربٌٜ ع٢ً ايٓيب ]:ٜكٍٛ ايعض قاْٞ

باعتباض أْ٘ ا٭يؿاٚ اؿكٝك١ٝ إعذع٠، َٔ أٍٚ ايؿاؼ١ إٍ آخط غٛض٠ ايٓاؽ، ٚتًو ا٭يؿاٚ ٖٞ 

[ ٗ إْؿا٥ٗا ٚتطتٝبٗاyن٬ّ اهلل ٚسسٙ ،٫ زخٌ ؾربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚقُس 
5
. 

 أَا عٔ نٝؿ١ٝ إثبات ايٛسٞ ؾٝسٍ عًٝ٘ َا دا٤ ٗ قشٝح ايبداضٟ 

                                                           
1

 .334 ص،كبئٙل انال،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : - 
2

 .352 ص1ط،يخ ٘ اثٍ خض،كزبة انزٕؽٛذ : - 
3

 .63 ص1ط ، انغٕٛعٙ،ُٚظش اإلرمبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ  1ٔ اٜٚخ انمذس عٕسح  : -
4

 .164 ص1 ط،انضسكشٙ، ٔ ُٚظش انجشْبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ 63 ص1انًشعغ َفغّ ط : - 
5

 1د فٕاص أؽًذ صيشنٙ داس انكزبة انؼشثٙ ثٛشٔد ط، (يؾًذ ػجذ انؼظٛى) انضسلبَٙ ،يُبْم انؼشفبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ : - 

 .43 ص1 ط1995
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أخربْا َايو عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ عٔ أبٝ٘ عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل : سسثٓا عبس اهلل بٔ ٜٛغـ قاٍ

ٜا ضغٍٛ اهلل نٝـ ٜأتٝو ايٛسٞ؟  : ؾكاyٍعٓٗا  عٔ اؿاضخ بٔ ٖؿاّ، غأٍ ضغٍٛ اهلل 

ّٞ، ؾٝؿكِ عين ٚقس  ] :yؾكاٍ ضغٍٛ اهلل  أسٝاْا ٜأتٝين َجٌ قًك١ً اؾطؽ، ٖٚٛ أؾّس عً

قايت عا٥ؿ١ " ٚعٝت عٓ٘ َا قاٍ، ٚأسٝاْا ٜتُجٌ يٞ إًو ضد٬، ؾٝهًُين ؾأعٞ َا ٜكٍٛ

 ٚإٕ دبٝٓ٘ ٚيكس ضأٜت٘ ٜٓعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٗ ايّٝٛ ايؿسٜس ايربز، ؾٝؿكِ عٓ٘" :ضنٞ اهلل عٓٗا 

[يٝتؿكس عطقا
1
. 

  َا ؾُٗ٘ عٓس غسض٠ إٓت٢ٗ، َٔ غري ْكٌ يصات y ؾأؾِٗ ايطغٍٛ  ]:َٚٔ قٍٛ اؾٜٛين

 ( ْل غابل ، 131 انغُٕٚٙ ص،اإلسشبد )  َاشا ٜعين بصيو؟    [.ايه٬ّ

إٔ ايكطإٓ ايصٟ عٓسْا إِا ٖٛ عباض٠ عٔ ن٬ّ اهلل ،٭ٕ َا ْكٌ إيٝٓا يٝؼ إ٫ َعٓاٙ، - 1

" ٖٚصا ٜ٪نسٙ قٛي٘ .َٔ غري ْكٌ يصات ايه٬ّ: " 

 ؟إشا نإ ايكطإٓ عباض٠ عٔ ن٬ّ اهلل ؾُٔ أُْٛ٘ - 2

َّا َٔ ِْٛ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ، أٚ َٔ ِْٛ قُس   ٚبصيو أٜٔ ٖٛ yع٢ً سػب ن٬َ٘ ؾٗٛ إ

2چڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ           چ َٔ قٍٛ ايٛيٝس بٔ إػري٠
.

ـَ بعض ايٓاؽ ؾععِ إٔ دربٌٜ نإ ٜٓعٍ ع٢ً ايٓيب  ]:ٜكٍٛ ايعضقاْٞ  َعاْٞ y  ٚقس أغ

 ٜعرب عٓٗا بًػ١ ايعطب، ٚظعِ آخطٕٚ إٔ ايًؿٜ ؾربٌٜ، ٚإٔ اهلل نإ yايكطإٓ، ٚايطغٍٛ 

[ٜٛسٞ إيٝ٘ إع٢ٓ ؾك٘، ٚن٬ُٖا قٍٛ باطٌ أثِٝ َكازّ يكطٜح ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْاع
3

 .

َا ايؿطم بٌ قٍٛ اؾٜٛين بايه٬ّ ايٓؿػٞ، ٚايكطإٓ َا ٖٛ إ٫ عباض٠ عٔ ن٬ّ اهلل، - 3

ٚقٍٛ إعتعي١ إشا أ ضاز اهلل ايه٬ّ خًك٘ ٗ قٌ، ؾٝكسض ايه٬ّ َٔ شيو احملٌ ،أٟ َا 

 .ٜكسض عباض٠ عٔ ايه٬ّ إدًٛم

 ؟إْهاض يًشطف ٚايكٛت  (ؾأؾِٗ ايطغٍٛ َا ؾُٗ٘)أيٝؼ ٗ قٛي٘ - 4

                                                           
1

 .19 ص1فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ ط : - 
2

 .25 اٜٚخ عٕسح انًذصش: -  
3

 .44 ص1ط،انضسلبَٙ ،يُبْم انؼشفبٌ : -  
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َا إٔ ايكطإٓ سطٚف َتػاٜط٠ ٜسخًٗا : ٚإٕ نإ نصيو ؾُا ايؿطم بٝٓ٘ ٚبٌ إعتعي١ ايكا١ً٥

ايتعاقب ٚايرتتٝب ٚايتأيٝـ ،ٖٚصا ٫ وسخ إ٫ عطن١ ٚغهٕٛ َٔ إتهًِ ،َٚٔ آي١ 

ايه٬ّ ؾإْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ قؿ١ هلل، ٚتطتب ع٢ً شيو، ايكٍٛ غًل ايكطإٓ ،ٚخًؿٝتِٗ ٗ 

نٌ شيو إٔ اهلل ٫ ؼٌ ب٘ اؿٛازخ، ٚنٌ قؿ١ ترتتب عًٝٗا سطن١ ،أٚ ؾعٌ ؾٗٞ سازث١، 

هب ْؿٝٗا عٔ اهلل ،ٖٚصا َا دعٌ ا٭ؾعط١ٜ تكٍٛ بايه٬ّ ايٓؿػٞ
1

.  

إٕ َا شٖب إيٝ٘ اؾٜٛين َطتب٘ أغاغا بتكٛضٙ إٍ ن٬ّ اهلل غبشاْ٘ ،ع٢ً أْ٘ ايه٬ّ 

ايه٬ّ ٖٛ ايكٍٛ ايكا٥ِ :  ٚا٭ٍٚ إٔ ْكٍٛ ]:ايكا٥ِ بايٓؿؼ، ايصٟ تسٍ عًٝ٘ ايعباضات يكٛي٘

بايٓؿؼ، ٚإٕ ضَٓا تؿك٬ٝ ؾٗٛ ايكٍٛ ايكا٥ِ بايٓؿؼ، ايصٟ تسٍ عًٝ٘ ايعباضات َٚا ٜكطًح 

[عًٝ٘ َٔ اٱؾاضات
2
. 

ٚمٔ ْكط إٔ ن٬ّ اهلل يٝؼ نُا ٜسعٞ، يٝؼ َع٢ٓ ٚاسس قا٥ِ بصات اهلل ع٢ً سس قٛيــــــــ٘

إِا ٖٛ ن٬ّ سكٝك١، ٚيٛ نإ نصيو نُا شٖب إيٝ٘ اؾٜٛين يًعّ إٔ ٜكاٍ (ن٬ّ ْؿػٞ 

عٔ ا٭خطؽ إْ٘ َتهًِ، ٚيًعّ إٔ ٜكاٍ عُا ٗ إكشـ ٚايكسٚض إْ٘ يٝؼ به٬ّ اهلل، 

ٚإِا ٖٛ عباض٠ عٓ٘
3

  ڱ  ڱگ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  يهٓ٘ نُا ٜكٍٛ اهلل

4چں   ں  ڻ  ڻ 
 . 

أَا ايػعايٞ ؾكس ؾّطم بٌ ايكطا٠٤ ٚإكط٤ٚ ٚايكطإٓ، َعتربا إٔ إكط٤ٚ ن٬ّ اهلل، ٚايكطا٠٤ 

عباض٠ ايكاض٨ ،ٚايكطإٓ اغِ َؿرتى ٜكع ع٢ً قؿ١ اهلل، ٖٚٛ ايه٬ّ بصات٘، ٜٚكع ع٢ً ايكطا٠٤ 

 ؾٓكٍٛ ٖا ٖٓا ث٬ث١ أيؿاٚ قطا٠٤، َكط٤ٚ،  ]:اييت ٖٞ ؾعٌ ايكاض٨ ٖٚٞ كًٛق١ ،ٜكٍٛ ايػعايٞ

 ايكا١ُ٥ بصات٘، ٚأَا ايكطا٠٤ ايكس١ّٚقطإٓ ،أَا إكط٤ٚ ؾٗٛ ن٬ّ اهلل تعاٍ، أعين قؿت٘ 

ؾٗٞ ٗ ايًػإ عباض٠ عٔ ؾعٌ ايكاض٨ ،ايصٟ نإ ابتسأٙ بعس إٔ نإ تاضنا ي٘، ٫ٚ َع٢ٓ 

يًشازخ إ٫ أْ٘ ابتسأ بعس إٔ مل ٜهٔ، ؾإشا نإ اـكِ ٫ ٜؿِٗ ٖصا َٔ اؿازخ، ؾًٓرتى 

ايكطا٠٤ ؾعٌ ابتسأٙ ايكاض٨ بعس إٔ مل ٜهٔ ٜؿعً٘ ٖٚٛ : يؿٜ اؿازخ ٚإدًٛم ،ٚيهٔ ْكٍٛ

قػٛؽ، ٚأَا ايكطإٓ ؾكس ٜطًل ٜٚطاز ب٘ إكط٤ٚ، ؾإٕ أضٜس ب٘ شيو ؾٗٛ قسِٜ غري كًٛم، 

ٖٚٛ ايصٟ أضازٙ ايػًـ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ بكٛهلِ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل تعاٍ غري كًٛم، أٟ 

                                                           
1

 .582 ص2ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس انؼًشاَٙ ط: -  
2

 .104انغُٕٚٙ ص،اإلسشبد : -  
3

 .200ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ص: -  
4

 .46 اٜٚخ نؼُكجٕداعٕسح : -  
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إكط٤ٚ با٭يػ١ٓ، ٚإٕ أضٜس ب٘ ايكطا٠٤ اييت ٖٞ ؾعٌ ايكاض٨ ؾؿعٌ ايكاض٨ ٫ ٜػبل ٚدٛز ايكاض٨ 

[،َٚا ٫ ٜػبل ٚدٛز اؿازخ ؾٗٛ سازخ
1

 .

يكس ؾطم ايػعايٞ بٌ ايكطا٠٤ ٚإكط٤ٚ ٚايكطإٓ، إ٫ّ أْ٘ شٖب ٗ تكٛضٙ يًكطإٓ إٍ ايه٬ّ 

ايٓؿػٞ َعتربا ايه٬ّ يؿٛا َؿرتنا ٜكع ع٢ً
2

: 

 ايه٬ّ ايٓؿػٞ أٚ إع٢ٓ ايكا٥ِ بايٓؿؼ -1

 ا٭يؿاٚ ايساي١ ع٢ً إع٢ٓ -2

 .ن٬َ٘ ايساٍ ع٢ً عًُ٘:مسعت عًِ ؾ٬ٕ ،أٟ : ايعًِ نإٔ تكٍٛ -3

مسعت ن٬ّ ا٭َري عٔ ططٜل    : ايه٬ّ إؿّٗٛ إعًّٛ نإٔ تكٍٛ: إػُٛع أٟ -4

 .ضغٛي٘، ؾإػُٛع ٖٛ ن٬ّ ايطغٍٛ ايساٍ ع٢ً ن٬ّ ا٭َري

ٚبعس ٖصا ٜطدح إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ اهلل ٖٛ ايه٬ّ ايٓؿػٞ ،ٚزعٛاٙ ٖصٙ غري َػًِ بٗا ٚيٝؼ 

ي٘ عًٝٗا َٔ زيٌٝ َٔ نتاب أٚ غ١ٓ، بٌ إْاع ا٭١َ ع٢ً إٔ ٫ قطإٓ إ٫ّ ٖصا إػُٛع إتًٛ 

 . ،ٚؾاٖسا ع٢ً قسم ضغايت٘، ٚشيو بًؿٛ٘ َٚعٓاyٙإكط٤ٚ، ايصٟ دعً٘ اهلل َعذع٠ يٓبٝ٘ 

 ، ٚأَطٙ إٔ ٜتشس٣ ب٘، ٚإٔ ٜسعٛ ايٓاؽ y ٚأْ٘ أْعي٘ ع٢ً قُس  ]:ٜكٍٛ اٱَاّ اي٬يها٥ٞ

إيٝ٘، ٚأْ٘ ايكطإٓ ع٢ً اؿكٝك١ ،َتًٛ ٗ احملاضٜب َهتٛب ٗ إكاسـ، قؿٛٚ ٗ قسٚض 

ايطداٍ، يٝؼ عها١ٜ ٫ٚ عباض٠ عٔ قطإٓ ،ٖٚٛ قطإٓ ٚاسس غري كًٛم، ٚغري فعٍٛ ٚغري 

[َطبٛب، بٌ ٖٛ قؿ١ َٔ قؿات شات٘
3
. 

 :ٜٚط٣ ابٔ قتٝب١ إٔ ايكطا٠٤ يؿٜ ٚاسس، ٜؿتٌُ بٓؿػ٘ ع٢ً َعٌٓٝ 

 قطإٓ- 2عٌُ                                         - 1

 ٚايعٌُ ٫ ٜتُٝع عٔ ايكطإٓ، شيو إٔ ايكطإٓ ٫ ٜكّٛ بٓؿػ٘ ٚسسٙ ،إٍ بٛاسس٠ َٔ أضبع 

 ا٫غتُاع- 4اؿؿٜ       - 3ايكطا٠٤    - 2ايهتاب١     - 1  

                                                           
1

 انؾكًخ ،داسيٕفك فٕص٘ انغجش. د،  (أثٕ ؽبيذ يؾًذ ثٍ يؾًذ انغضانٙ انغٕعٙ)انغضانٙ ،االلزظبد فٙ االػزمبد : -  

 .119و ص1994 1نهغجبػخ ٔانُشش ديشك ط
2

 .98 ص2003 1د إَظبف سيضبٌ داس لزٛجخ ديشك ط. انغضانٙ د،ُٚظش االلزظبد فٙ االػزمبد: -  
3

 .330 ص1ط،اإليبو انالنكبئٙ ،ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : -  
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ؾايكطإٓ بايهتاب١ قا٥ِ،ٚ ايعٌُ ٖٛ اـ٘ ٖٚٛ كًٛم، ٚإهتٛب قطإٓ، ٖٚٛ ن٬ّ اهلل غري 

 . كًٛم

ٚايكطإٓ بايكطا٠٤ قا٥ِ ،ٚايعٌُ ٖٛ ؼطٜو ايًػإ ٚايؿؿتٌ ٚايًٗٛات بايكطإٓ، ٚايعٌُ كًٛم 

ٚإكط٤ٚ ن٬ّ اهلل غري كًٛم ٖٚٛ نصيو با٫غتُاع قا٥ِ ٗ ايػُع ،ٚا٫غتُاع عٌُ ٖٚٛ 

كًٛم، ٚإػُٛع ن٬ّ اهلل غري كًٛم
1
. 

 (اهشٌاع ، اهصوت): ثِائية

 خًٝل بٓا اٯٕ إٔ ْٛنح ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ست٢ ْطؾع بعض ايًبؼ ايعايل ٗ ا٭ؾٗاّ

 َا إككٛز بايػُاع؟- (1

إْ٘ يؿٜ َؿرتى وتٌُ عس٠ استُا٫ت ْصنطٖا ناٯتٞ
2

 : 

 .اٱزضاى:وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ  -1

 .ايطاع١ ٚا٫ْكٝاز: وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ -2

 .اٱداب١:وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ  -3

 ايكطإٓ؟: ٌٖ ايكٛت ٖٛ ايصٟ ٜهٕٛ َػُٛعا أٟ- (2

 ،أْ٘ yٕعطؾ١ شيو ْعطض يًشسٜح ايؿطٜـ، ايصٟ ضٚاٙ أبٛ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ ،عٔ ايٓيب 

" قاٍ ٖصا ساضث١ بٔ : ؾكًت َٔ ٖصا؟ قايٛاايكطإٓ  ضدٌ بقٛتبُٝٓا أْا أَؿٞ ٗ اؾ١ٓ، مسعت :

"ايٓعُإ ،نصيهِ ايرب نصيهِ ايرب
3
. 

 . ، إٔ ايكٛت غري إكطy٤ٚٗ ٖصا اؿسٜح بٌ ايطغٍٛ 

 ؾإٕ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل تهًِ ب٘ بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ، بكٛت ْؿػ٘ ،ؾإشا قطأٙ ايكطا٤ ]:قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

4چپ  پ  پ  پ چ :قطأٚٙ بأقٛات أْؿػِٗ، ؾإشا قاٍ ايكاض٨
نإ ٖصا ايه٬ّ  

                                                           
1

 .63ص، اثٍ لزٛجخ ،ُٚظش االخزالف فٙ انهفظ ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ: -  
2

 .135ص،انغُٕٚٙ ،ُٚظش اإلسشبد : -  
3

 .105انجخبس٘ ص،َمال ػٍ خهك أفؼبل انؼجبد : -  
4

 .01 اٜٚخ نفبرؾخاعٕسح : -  
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٫ ن٬ّ ْؿػ٘ ،ٚنإ ٖٛ قطأٙ بكٛت ْؿػ٘ ،٫ بكٛت اهلل - َٓ٘ ن٬ّ اهلل- إػُٛع

[،ؾايه٬ّ ن٬ّ ايباضٟ، ٚايكٛت قٛت ايكاض٨
1
. 

ّٝا-ٜٚتهح َٔ ٖصا  إٔ ايكٛت غري إكط٤ٚ ،ٚإكط٤ٚ ٚإػُٛع ٚ إتًٛ - إٕ تأًَٓاٙ ًَ

ٚإهتٛب ٚايكطإٓ نً٘ ٚاسس ،ٖٚٛ ن٬ّ اهلل ،ٚأَا اؿطنات ٚا٭قٛات، ٚايهتاب١ 

 .ٚايػُاع، ٚايكطا٠٤ ٚايت٠ٚ٬ ،ؾهًٗا َٔ أؾعاٍ ايعباز

 :(ايًؿٜ ، ايكٛت)ثٓا١ٝ٥ 

 :يتٛنٝح ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ْأخص أَج١ً

 يٛ مسع ؾدل ؾطط ٖصا ايبٝت ايؿعطٟ: إجاٍ ا٭ٍٚ

أ٫ نٌ ؾ٤ٞ َا خ٬ اهلل باطٌ
2
 

 .ن٬ّ َٔ ٖصا؟ إْ٘ ن٬ّ يبٝس بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ ،أّزاٙ ؾ٬ٕ بكٛت٘  ٫ بكٛت يبٝس: ْكٍٛ

(ٚإِا يهٌ اَط٨ َا ٣ْٛ)يٛ مسع ؾدل ؾطط ٖصا اؿسٜح : إجاٍ ايجاْٞ
3

 ْكٍٛ ن٬ّ َٔ 

أز٣ اؿسٜح بًؿٛ٘ : بًؿٛ٘ َٚعٓاٙ ،يهٔ ضٚاٙ ؾ٬ٕ َع٢ٓ yٖصا؟ إْ٘ ن٬ّ ضغٍٛ اهلل 

  .yٚبكٛت إبًّؼ، ٫ بكٛت ايطغٍٛ 

" قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ ايًؿٜ : ٚهلصا نإ اٱَاّ أٓس بٔ سٓبٌ ٚغريٙ َٔ أ١ُ٥ ايػ١ٓ ٜكٛيٕٛ َٔ قاٍ:

"بايكطإٓ أٚ يؿٛٞ بايكطإٓ كًٛم، ؾٗٛ دُٗٞ َٚٔ قاٍ إْ٘ غري كًٛم ؾٗٛ َبتسع
4

 .

 .قٛتٞ بايكطإٓ، ٚايؿطم ٚاغع بٌ ايًؿٜ ٚايكٛت: ٬ْٚسٜ مل ٜكٌ

 

 

 

                                                           
1

 .33 ص12 ط، اثٍ رًٛٛخ ،ُٚظش يغًٕػخ انفزبٖٔ: -  
2

 .44 ص12َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
3

 .09 ص1ط، ؽغش انؼغمالَٙ ،اثٍ فزؼ انجبس٘: -  
4

 .44 ص 12 ط، اثٍ رًٛٛخ،يغًٕػخ انفزبٖٔ: -  
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 :(اؿطف ، ايكٛت)ثٓا١ٝ٥ 

 ٜكٍٛ اهلل  ] :yيتٛنٝح ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ ْٓطًل َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ، ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

يبٝو ٚغعسٜو، ؾٝٓازٟ بكٛت إٕ اهلل ٜأَطى إٔ ؽطز َٔ شضٜتو بعجا إٍ : تعاٍ ٜا آزّ ؾٝكٍٛ

[ايٓاض
1
. 

ٖٚٞ عباض٠ عٔ سطؾٌ ٖا " ٜا"ٚايٓسا٤ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بكٛت ٚ " ٜا"ٗ ٖصا اؿسٜح قٝػ١ ايٓسا٤ 

ٜسٍ ع٢ً إثبات اؿطف ٗ ن٬ّ اهلل، ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ؾإٕ اؿسٜح ٜجبت قؿ١ ايه٬ّ هلل 

غبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ٜٚجبت إٔ ن٬َ٘ عطف ٚقٛت، ٚيٛ نإ ن٬َ٘ َع٢ٓ ْؿػٝا َا اغتعٌُ 

ؾٝ٘ ايٓسا٤
2
. 

 ن٬ّ احملسخ  ٖٚصٙ ايكه١ٝ تٛدب إٔ ٜهٕٛ ن٬َ٘ سطؾا ٚقٛتا، ٚنصيو ]:قاٍ ايػذعٟ

إ٫ّ إٔ ن٬َ٘ َعذع ،٫ٚ اْتٗا٤ ي٘ أظيٞ، ٚن٬ّ احملسخ غري َعذع، ٖٚٛ َتٓاٙ، ٚعطنٞ مل 

[ٜهٔ ٗ ٚقت ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ ٚقت
3
. 

ٚن٬ّ اهلل تعاٍ سطف ٚقٛت ،قؿ١ َٔ قؿات شات٘ ،يٝؼ كًٛقا ٫ٚ فع٫ٛ ٫ٚ َطبٛبا ٫ٚ 

قا٥ُا بٓؿػ٘، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ايه٬ّ ايعطبٞ ايصٟ تهًِ ب٘ كًٛم ٫ٚ اؿطٚف إٓت١ُٛ يًه٬ّ 

ٚاييت ٖٞ دع٤ َٓ٘ ٫ٚظ١َ ي٘ كًٛق١، َٚا نتب ٗ إكاسـ ن٬َ٘ ٚيٝؼ كًٛقا ،بٝس إٔ 

ۇئ  ۆئ        ۆئ          چ :إساز ايصٟ نتب ب٘ كًٛم، ٚقس ؾطم اهلل بٌ ن٬َ٘ َٚساز نًُات٘ ٗ قٛي٘

4چۈئ        ۈئ  ېئ
 . 

إٕ دٓؼ اؿطٚف اييت تهًِ اهلل بٗا بايكطإٓ ٚغريٙ يٝػت كًٛق١، :  َٚٔ قاٍ ]:قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚإٔ ايه٬ّ ايعطبٞ ايصٟ تهًِ ب٘ يٝؼ كًٛقا ،ٚاؿطٚف إٓت١ُٛ َٓ٘ دع٤ َٓ٘ ،٫ٚظ١َ ي٘، 

  5[ٚقس تهًِ اهلل بٗا ؾ٬ تهٕٛ كًٛق١ ؾكس أقاب

    

                                                           
1

 .299ص،اثٍ رًٛٛخ،َمال ػٍ انؼمٛذح انٕعغٛخ : -  
2

 .300ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: -  
3

أَّ أصنٙ :  ثأصنٙ–سؽًّ اهلل - ٔٚمظذ.153ص، انغغض٘ أثٕ َظش ػجذ اهلل ،انشد ػهٗ يٍ أَكش انؾشف ٔانظٕد: -  

 .انُٕع ؽبدس اٜؽبد ؽغت يب رمشس فٙ يؼزمذ أْم انغُخ
4

 .109 اٜٚخ نكٓفا عٕسح -:  
5

 .34 ص12 ط، اثٍ رًٛٛخ،يغًٕػخ انفزبٖٔ : -  
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يف ًعتكد املعتزهة  اهــسؤيــة-3 

: ايٓل ايط٥ٝؼ

1چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  : قاٍ اهلل تعاٍ
  

:  ايٓكٛم إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ -2

: َٔ ايكطإٓ - أ

  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ -

2چ
   

  ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿    ﯀    ﮺ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ - 

3چ                        ﯁    
 

4چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    چ - 
 

5چحس  خس  مس  حص  مص  جض     چ - 
 

6چ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ - 
  

: َٔ ايػ١ٓ- ب

 " "إْهِ غرتٕٚ ضبهِ عٝاْا-
7
 

"غرتٕٚ ضبهِ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا تطٕٚ ٖصا ٫ تهإَٛ ٗ ض٩ٜت٘ ْهِ إ- " 
8
 

                                                           
1

 23-22 اٜٚخانمٛبيخ عٕسح : - 
2

 26 اٜٚخَٕٚظ  عٕسح : -
3

 143 اٜٚخاألػشاف عٕسح : - 
4

 15 اٜٚخانًغففٍٛ  عٕسح : -
5

 35  اٜٚخق  عٕسح : -
6

 103  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
7

 554  ص 15فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ ط: - 
8

 303 ص 15انًشعغ َفغّ ط: - 
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:  َٔ ايؿعط- دـ 

تٓػاغٞٚ يًدُؼ طاٍ بٗا سٛظٟ ٜٓا٤ قازض٠ إٚقس ْٛطتهِ 
1
 

. ْٛطتهِ َع٢ٓ اْتٛطتهِ: ايؿاٖس

:  قاٍ اَط٩ ايكٝؼ

َٔ ايسٖط تٓؿعين يس٣ أّ دٓسب ؾإْهُا ئ تٓـٛطاْٞ غاع١ 
2
 

. أضاز ا٫ْتٛاض: ايؿاٖس.

إٍ إٛت َٔ ٚقع ايػٝٛف ْٛاٚطّٜٚٛ بصٟ قاض ضأٜت ٚدِٖٛٗ 
3
 

. ايٓٛط َع٢ٓ ض١ٜ٩ إٛت: ايؿاٖس

 باـ٬مٜأتٞإٍ ايطٓٔ ٚدٛٙ ْاٚطات ّٜٛ بسض 
4

 . 

.  ٖٚٛ ّٜٛ َكتٌ َػ١ًُٝ،َع٢ٓ إعا١ٜٓ  أبسٍ بّٝٛ بهط: ايؿاٖس

: قاٍ اَط٩ ايكٝؼ

قؿاٍٍَكابٝح ضٖبإ تؿب ْٛطت إيٝٗا ٚايٓذّٛ نأْٗا 
5
 

. ايط١ٜ٩ َعا١ٜٓ" إٍ " ايؿعٌ تعس٣ عطف اؾط : ايؿاٖس

: أزٚات ايتأٌٜٚ إػتدس١َ ٗ تأٌٜٚ ايٓل

6چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ                                                                           
 

 : اـاضد١ٝ-1

                                                           
1

  44اثٍ لزٛجخ ص ،َمال ػٍ االخزالف فٙ انهفظ : - 
1

 303 ص 15انًشعغ َفغّ ط: - 

 
2

 31دٕٚاٌ ايشئ انمٛظ ص : - 
3

  102ص ، انجغذاد٘ ،َمال ػٍ أطٕل انذٍٚ: - 
4

 102 ص انًشعغ َفغّ ،َمال ػٍ : - 
5

 57 ص 19 ط، انمشعجٙ،َمال ػٍ انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ: - 
6

 23-22  اٜٚخانمٛبيخعٕسح : - 
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 ا٭َط ايصٟ دعًٗا ؽطم ،يكس قاتًت إعتعي١ قتا٫ ؾسٜسا ٗ ْؿٞ ايط١ٜ٩: سهٛض إصٖب ( أ

  . ٚب٬غ١،َعذُا، ٚ  ٚقطؾا،أقٍٛ ايًػ١ مٛا

 نإقشاّ ْكٌ كتًؿٌ ٗ إثبات َع٢ٓ ،ػٓٝس ْكٛم قطآ١ْٝ َػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ ( ب

 .ٚاسس 

 .ػٓٝس ْكٛم ؾعط١ٜ َػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ ( ز

 .أسازٜح ايط١ٜ٩ ٖٚٞ نًٗا قشٝش١ ( ز

 :ايساخ١ًٝ -2

 :إعذِ ( أ

 اْتٛط ٖٚصا خطأ  =دعًٛا ايس٫ي١ إعذ١ُٝ ْٛط  .1

. دعًٛا ْاٚط َع٢ٓ َٓتٛط ٖٚصا خطأ      

دعًٛا اٱزضاى َع٢ٓ ايط١ٜ٩ ٖٚصا خطأ       

بايتدؿٝـ يًس٫ي١ ع٢ً ايهِٝ بتؿسٜس إِٝ يًس٫ي١ ع٢ً ايهِ ٚقط٨ " تهإَٛ"قط٨  .2

  .ٚايًِٛ

 َع٢ٓ  ايؿهط ٚا٫عتباض - 1:  "ْٛط"دعًٛا  ٖطٚبا َٔ إثبات قؿ١ ايط١ٜ٩  .3

  .ايعًَِع٢ٓ - 2                                                              

 ايتٛقع ٚا٫ْتٛاض  َع٢ٓ- 3                                                              

 ايهؿـ ٚا٫غتٝهاح َع٢ٓ- 4                                                              

: ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ (ب

ٖطٚبا َٔ إثبات ايط١ٜ٩ ٚع٬ُ ع٢ً ْؿٝٗا     

تعسٜت٘ بٓؿػ٘   1                                                                  

 إٍ  تعسٜت٘ بـ   2                              ت٬عبٛا بتعس١ٜ ايؿعٌ .1
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ٗ    تعسٜت٘ بـ   3                                   (     ْٛط  )           

 (ثٛاب ضبٗا )إٍ  (إٍ ضبٗا) : قسضٚا َهاؾا قصٚؾا،ٖطٚبا َٔ إثبات ايط١ٜ٩.2

اغتِٓ ايعكؿطٟ ؾطق١ ز٫ي١ ايتكسِٜ ٚايتأخري ٱؾاز٠ ،ٖطٚبا َٔ إثبات ايط١ٜ٩ . 3

. (إٍ ضبٗا ْاٚط٠) :ا٫ختكام ٗ

: ايس٫ي١ ايكطؾ١ٝ

ع٢ً ايطغِ " اْتٛط"ظعً٘ " ْٛط"ٖطٚبا َٔ إثبات ايط١ٜ٩ ت٬عبٛا بايب١ٝٓ إٛضؾٛيٛد١ٝ يًؿعٌ 

َع إٔ هلا ز٫ي١ (ايتا٤ + اهلُع٠)ضؾُٝات إكٝس٠ إتُج١ً ٗ سطٚف ايعٜاز٠ َٚٔ ٚدٛز امل

. ( إب٢ٓ زيٌٝ ع٢ً ظٜاز٠ إع٢ٓ ٗظٜاز٠ اٍ):

اغتعُاٍ اجملاظ ٗ ايٓل ايٛانح ايس٫ي١ يٓؿٞ ايط١ٜ٩  :ايب٬غ١

:  إكطًشات ايه١َٝ٬ إقشاّ

: ٚشيو َٔ قبٌٝ 

إعا١ٜٓ  (6 ايهؿـ  (1

اٱزضاى  (7 ا٫غتٝهاح (2

اٱساط١  (8 اؾػِ (3

احملسخ  (9 اؾ١ٗ (4

اؿاٍ  (10 إؿاٖس٠ (5

  :    تأويى اهسؤية باالُتظاز واهتوقع واهسجاء

 ٖٛ ايٓٛط إٍ َا :إٔ َا ٜطاز بايٓٛط ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ( ٖـ215ت )ٜط٣ ا٭خؿـ ا٭ٚغ٘ 

 :ٚاهلل َا أْٛط إ٫ إٍ اهلل ٚإيٝو أٟ : ايعطبتٚٗ ٖصا ايٛد٘ قاٍ ٜأتِٝٗ َٔ ْع١ُ ٚضظم،

أْتٛط َا عٓس اهلل َٚا عٓسى
1
. 

 ،َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ٗ اعتكازٖا ايكانٞ بٓؿٞ ايط١ٜ٩ ( ٖـ241ت ) ٜٚٛضز اٱَاّ أٓس

٫ ٜٓبػٞ ٭سس إٔ ٜط٣ ضب٘ ٭ٕ  :ثِ ٜطز عًٝ٘ باغتدساّ ا٭زا٠ ايًػ١ٜٛ شاتٗا يكس قايت إعتعي١

                                                           
1

 د إثشاْٛى شًظ انذٍٚ داس ، (أثٕ انؾغٍ عؼٛذ ثٍ  يغؼذح انًغبشؼٙ  انجظش٘ ) األخفش األٔعظ ،ُٚظش يؼبَٙ انمشآٌ: - 

  301 ص2002انكزت انؼبنًٛخ ثٛشٔد نجُبٌ ط 
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 ٚيٛ نإ نصيو يرتتب عًٝ٘ ايكٍٛ باؾ١ٗ، ٖٚصا َا ،إٓٛٛض إيٝ٘ َٛقٛف َٚعًّٛ

1چ        ٺ  ڀ      ٺ  ٺپ  ڀ    ڀ    ڀ    چ أَا َع٢ٓ اٯ١ٜ ايهط١ّ، تٓهطٙ إعتعي١
أْٗا  .

. تٓتٛط ثٛاب ضبٗا ع٢ً تأٌٜٚ إعتعي١

ؾ٬ ّهٔ إٔ   ىايـ ايًػ١ ايعطب١ٝ اييت ْعٍ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ،با٫ْتٛاضؾإٕ ايكٍٛ 

اْتٛطى ٚيصيو قاٍ ابٔ : أْتٛطى، ٚيٛ أضٜس شيو يكٌٝ: ْين أْٛط إيٝو َع٢ٓإ: ٜكاٍ

[أْٛط إيٝو : ٜكٍٛ، ؾًٝؼ هٛظ إٔ ٜعين ب٘ غري ايٓٛط"إٍ "ؾإشا زخٌ ٗ ايه٬ّ ]:بط١
2
.  

"اي٬ّ"أٚ َٓتٛط٠ ٚشيو عطف اؾط  (يطبٗا ْاٚط٠ )ٚيٛ أضاز ا٫ْتٛاض يكاٍ 
3
 

٭ٕ إٓتٛط ع٢ً ٚدٗ٘  ٚيٛ نإ َع٢ٓ َٓتٛط٠ َا داظ إٔ تهٕٛ ْاٚط٠،]ٟ ضبٔ ا٭ْبااقاٍ 

[ ٚايٓاٚط٠ َػؿط٠ َؿطق١ ناسه١ َػتبؿط٠،٭ْ٘ َتٛقع ؾ٦ٝا مل وكٌ ي٘،اؿعٕ 
4
.                

 إعتعي١ أٚيت يؿٜ ْاٚط٠ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ إٔ :(ٖـ 276 ت)بٔ قتٝب١ ا اٱَاّ يكس أٚنح

  َٚٓ٘ قٍٛ اهلل تعاٍ،ْٛطتو ٚاْتٛطتو َع٢ٓ ٚاسس: َع٢ٓ َٓتٛط٠ ظاع١ُ إٔ ايعطب تكٍٛ

5چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڌ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  چ 
. أٟ اْتٛطْٚا 

: ٚع٢ً ٖصا ايٛد٘ دا٤ قٍٛ اؿط١٦ٝ

يًدُؼ طاٍ بٗا سٛظٟ ٚتٓػاغٞٚقس ْٛطتهِ إٜٓا٤ قازض٠ 
6
 

ْٛطتهِ َع٢ٓ اْتٛطتهِ  : ايؿاٖس 

 : بأ٠ْ٘ ايس٫ي١ ايًػ١ٜٛ يًه١ًُ بٜٚكشح ابٔ قيت

 ٚيهٔ ٫ ، ٚ قس ٜهٕٛ ايٓاٚط َع٢ٓ إٓتٛط،قشٝح إٔ تهٕٛ ْٛطت َع٢ٓ اْتٛطت

  إ٫ ،أْا إيٝو ْاٚط َع٢ٓ أْا يو َٓتٛط:  بٌ ٜكاٍ.أْا إيٝو ْاٚط َع٢ٓ إيٝو َٓتٛط: ٜكاٍ

                                                           
1

 23-22  اٜٚخانمٛبيخعٕسح : - 
2

طجش٘ ثٍ عاليخ .  د،اإليبو أؽًذ ثٍ ؽُجم، َمال ػٍ انشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔ انضَبدلخ ،72 ص3ط،اثٍ ثغخ  ، اإلثبَخ: - 

   130 ص 2002 1  ط،شبٍْٛ داس انضجبد يكزجخ فٓذ انٕعُٛخ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
3

 130ُٚظش انًشعغ َفغّ ص : - 
4

  130َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص : - 
5

  13  اٜٚخانؾذٚذعٕسح : -  
6

د ػًش ثٍ ، يؾًذ ػجذ اهلل ثٍ يغهى ثٍ لزٛجخ انذُٕٚس٘ ٔ أة،َمال ػٍ االخزالف فٙ انهفظ ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانًشجٓخ: - 

 44 ص 1991 1يؾًٕد أثٙ ػًش داس انشاٚخ نهُشش انشٚبع انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ط
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(يطبٗا)ٚمل ٜكٌ  (إٍ ضبٗا)إشا أضٜس ْٛط ايعٌ 
1
.   

"اٱبا١ْ"ٗ  (ٖـ324ت)أَا ا٭ؾعطٟ 
2

 ٜػتبعس ْٛط ا٫ْتٛاض ٚايتٛقع ٜٚعًٌ شيو بهٕٛ 

 ٜهٕٛ ٗ اؾ١ٓ ٫ْطٛا٥٘ ع٢ً ا٫ْتٛاض ٫ٚد٘، ٚإٔ اٍايٓٛط ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ قس اضتب٘ ب

 ،َٔ عٝـ غعٝس، ِٖٚ ٗ ؾػٌ ؾانٕٗٛ ،ايتٓػٝل ٚايتهسٜط ٖا ىايـ ساٍ أٌٖ اؾ١ٓ

" إٍ" ؾإٕ اقرتاْ٘ بـ ،"ْٛط" ٜٚبطٌ َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ َٔ سٝح تعس١ٜ ايؿعٌ .ْٚعِٝ َكِٝ

ی  جئ   چ :ٜٚسيٌ ع٢ً شيو بكٛي٘ تعاٍ  ٚمل تكٌ ب٘ ايعطب،،٫ْتٛاضا٫ ٜكح يػ١ َع 

3چحئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب     
بٌ قايت " إٍ" أْٗا ٕا أضازت ا٫ْتٛاض مل تكٌ :أٟ 

قٍٛ اَط٨ ايكٝؼىبايبا٤ ٜٚػتؿٗس بؿشٍٛ ايؿعطا٤ " َا"
4
   

َٔ ايسٖط تٓؿعين يس٣ أّ دٓسب  تٓٛطاْٞ غاع١ إٕؾإْهُا 

        ڀ      ٺ  ٺ چ ع٢ً عهؼ َا ٚضزت ب٘ قٝػ١ اٯ١ٜ ايهط١ّ" إٍ"ٕا أضاز ا٫ْتٛاض مل ٜكٌ 

5چٺ  
. ؾًِ ٜطز ب٘ إ٫  ْٛط ايط١ٜ٩   

إْهاض نٌ " ؾطح أقٍٛ اعتكاز أٌٖ ايػ١ٓ " (ٖـ 418ت)دا٤ ٗ نتاب اٱَاّ اي٬يها٥ٞ 

 ٚضزِٖ ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايٛاضز٠ ٗ شيو، ٚاٱقباٍ ع٢ً يٞ ،َٔ إعتعي١ ٚاـٛاضز يًط١ٜ٩

ٚ َٚٔ شيو تأٌٜٚ ْاٚط٠ َٓتٛط٠،   ٚتأًٜٚٗا َا ٜٓػذِ َع َٓٗذِٗ، يٝا،ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ

  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤٿ  ٹچ  بٓل قطآْٞ آخط ػهٗ رنك ٕٜٚػتسٍ

6چڦ  ڦ   
ٚنأِْٗ مل ٜؿطقٛا بٌ ايط١ٜ٩ ٚاٱساط١، َع إٔ اْعساّ اٱساط١ ٫ ٜٓؿٞ  

ايط١ٜ٩، ٚعًًٛا شيو بهٕٛ ايط١ٜ٩ ٫ ػب إ٫ ٗ ساٍ نٕٛ إط٥ٞ قسثا ٚسا٫ ٗ 

َهإ، ٖٚصا أَط ٫ ّهٔ يًعكٌ عج٘ يعذعٙ عٔ شيو
7
.                                                                                                    

 ٜٚبطً٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ،"أقٛي٘"ٗ  ( ٖـ429ت ) ٜٛضزٙ ايبػسازٟ ٟٖٚصا إصٖب ايتأٌٜٚ

                                                           
1

 45ُٚظش انًشعغ َفغّ ص : - 
2

فٕلٛخ ؽغٍ يؾًٕد داس . رؾمٛك د، (اإليبو أثٕ انؾغٍ ػهٙ ثٍ إعًبػٛم)األشؼش٘،اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ  ُٚظش: - 

 37 ص26 ط1977 1االَزظبس انمبْشح ط
3

  35 اٜٚخانًُم عٕسح   : -
4

 41 ص 1964 2يؾًذ أثٙ انفضم إثشاْٛى داس انًؼبسف ط. دٕٚاٌ ايشئ انمٛظ د: - 
5

 23  اٜٚخانمٛبيخعٕسح : - 
6

 103  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
7

 )ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ ٔانغًبػخ يٍ انكزبة ٔانغُخ ٔإعًبع انظؾبثخ ٔانزبثؼٍٛ يٍ ثؼذْى اإليبو انالنكبئٙ  ُٚظش- 

أؽًذ ثٍ يغؼٕد ثٍ ؽًذاٌ داس عٛجخ انشٚبع و انغؼٕدٚخ ة ط .  د،  (أثٕ انمبعى ْٛجخ اهلل ثٍ انؾغٍ ثٍ يُظٕس انغجش٘

.ة د .
ط
. 454 ص 2 
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ؾإٕ تأٚيٛا اٯ١ٜ ع٢ً َع٢ٓ ا٫ْتٛاض ] نْٛ٘ ٜعس خطقا تأباٙ ايًػ١ ،نجط٠ اغتؿٗازِٖ عًٝ٘

 ["ايٛد٘"٫ٚ بـ " إٍ " ؾإٕ ْٛط ا٫ْتٛاض ٫ ٜكطٕ عطف ،يًجٛاب
1
.  

 ثِ وؿس َا اغتسيٛا ب٘ َٔ ؾعط نكٍٛ أسس ايؿعطا٤    

إٍ ايطٓٔ ٜأتٞ باـ٬مٚدٛٙ ْاٚطات ّٜٛ بسض 
2
 

 :ٚنكٍٛ ؾاعط آخط

إٍ إٛت َٔ ٚقع ايػٝٛف ْٛاٚطّٜٚٛ بصٟ قاض ضأٜت ٚدِٖٛٗ         
3
 

 ٖٚٛ ّٜٛ َكتٌ َػ١ًُٝ ايهصاب، ؾصنط ،ؾايبٝت ا٭ٍٚ أبسٍ ؾٝ٘ ّٜٛ بسض بّٝٛ بهط

ٚنإ قس مس٢ ْؿػ٘ .  ِٖٚ ٜٓٛطٕٚ إيٝ٘ ٜطدٕٛ َٓ٘ اٱتٝإ باـ٬م،ايؿاعط أقشاب٘

. ٠ٕايبٝت َع٢ٓ ض١ٜ٩ إعاْٟل بطٓٔ ايُٝا١َ ٚايٓٛط ٗ 

أَا ايٓٛط ٗ ايبٝت ايجاْٞ ؾٗٛ َع٢ٓ ض١ٜ٩ إٛت، ٚإٛت َط٥ٞ بط١ٜ٩ إٝت، نُا إٔ 

يٛد٘ ٚإطاز ب٘ ٚٔ اٗ اٯ١ٜ إناؾ١ ايٛٔ إٍ : ٚا ٚإٕ قاٍ،ايػٛاز َط٥ٞ بط١ٜ٩ ا٭غٛز

. ٖٚٛ ا٫ْتٛاض، شيو إناؾ١ ايٓٛط إٍ ايٛد٘ ٚإطاز ب٘ ْٛط ايكًب َٔايكًب، ٚ

تٛٔ : َع٢ٓ   yٚإِا ٖٛ خطاب يًٓيب،عٔ ايٛدٛٙ يٝؼ بإخباض" تٛٔ"]:ٜكٍٛ ايبػسازٟ

[ نجري تتٝكٔ إٔ ٜؿعٌ بٗا ؾاقط٠، ٚايٛٔ َع٢ٓ ايٝكٌ ٗ ايكطإٓ :ٟأْت أ
4
. 

ٚايٓٛط ٜٓكػِ َعٓاٙ ٗ ايًػ١، ٚتعتٛضٙ ٚقا٥ٌ كتًؿ١ ]:( ٖـ478ت )ٜكٍٛ اٱَاّ اؾٜٛين 

ع٢ً سػب اخت٬ف َعاْٝ٘، ؾإٕ أضٜس ب٘ ايتكطب ٚا٫ْتٛاض اغتعٌُ َٔ غري ق١ً، قاٍ اهلل 

ٹ  ڤ   چ : عٔ أسٛاٍ إٓاؾكٌ ٚكاطبتِٗ إ٪ٌَٓ، ٚقس سٌٝ بِٝٓٗ ٚبِٝٓٗاٱْبا٤تعاٍ ٗ 

5چ  ڦ  ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ       ڦ  
 6[َعٓاٙ اْتٛطْٚا  

" قٛي٘ تعاٍىأَا َا اغتسيٛا ب٘ ع٢ً ْؿٞ ايط١ٜ٩  ؾإٕ اهلل ٫ ٜسضى " ٫ تسضن٘ ا٭بكاض:

ٚاهلل غبشاْ٘ ،سٛمٍدطٜا ع٢ً ٚاٖط اٯ١ٜ بٌ ٜط٣، ٚاٱزضاى ٜٓب٧ عٔ اٱساط١، ٜٚتهُٔ اٍ

                                                           
1

 102 ص 1928   1 اعغُجٕل يغجؼخ انذٔنخ ط، (أثٕ يُظٕس ػجذ انمبْش ثٍ عبْش انزًًٛٙ ) ،أطٕل انذٍٚ انجغذاد٘- 
2

 102َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص - 
3

 102َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ص - 
4

 101ُٚظش انًشعغ َفغّ ص  - 
5

  13  اٜٚخانؾذٚذعٕسح : - 
6

يؾًذ ٕٚعف يٕعٗ ٔػهٙ ػجذ انًُؼى ػجذ .  د،إيبو انؾشيٍٛ انغُٕٚٙ،اإلسشبد ػهٗ لٕاعغ األدنخ فٙ أطٕل االػزمبد : -  

 182 ص1950 1انؾًٛذ يكزجخ انخبَغٙ ط
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ٚاٯ١ٜ  ٚايٛاقع إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َطًك١ غري كتك١ بأٚقات، ٜتكسؽ عٔ ايتشسٜس بايٓٗاٜات،

يسْٝا ٫ اقٌ ْؿٞ اٱزضاى ع٢ً أٜاّ ح ٗ،ايػابك١ َكٝس٠ ٖا ٜٛدب ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝس

اٯخط٠
1

  . 

 َػتؿٝسا ، ٜكًب اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ ؾت٢،ضأؽ إعتعي١ (ٖـ528ت )ٚ ٖا ٖٛ شا ايعكؿطٟ 

  ٜٚتأٍٚ اٯ١ٜ بايتٛقع ٚا٫ْتٛاض،، يٝكطض َع٢ٓ ا٫ختكام،َٔ ز٫ي١ ايتكسِٜ ٚ ايتأخري

 ٫ ،ٚتكبح ٖصٙ ايٛدٛٙ تٓٛط إٍ ضبٗا خاق١ ؾتكسِٜ إؿعٍٛ ٜسٍ ع٢ً َع٢ٓ ا٫ختكام،

.                                                                                                         تٓٛط إٍ غريٙ

ؾٛدب ًٓ٘  قاٍ،: ؾاختكاق٘ بٓٛطِٖ إيٝ٘ يٛ نإ َٓٛٛضا إيٝ٘ ] :  ايعكؿطٟٜكٍٛ

أْا إٍ ؾ٬ٕ  :ع٢ً َع٢ٓ ٜكح َع٘ ا٫ختكام، ٚايصٟ ٜكح َع٘ إٔ ٜهٕٛ َٔ قٍٛ ايٓاؽ

[.  تطٜس َع٢ٓ ايتٛقع ٚايطدا٤ ْاٚط َا ٜكٓع بٞ،
2
  

ٗ (ٖـ558ت) ٜٚ٪نس عًٝ٘ ايؿٝذ ايعُطاْٞ ،يتٛد٘ تأباٙ ايًػ١ نُا غبل ٚإٔ أثبتٓا اٖٚصا

 أضاز ب٘اض٠ عًِ أْ٘ ض بائٜٙٚسٍ ع٢ً شيو َٔ إع٢ٓ إٔ ايٓٛط إشا قطٕ بايٛد٘ ٚقـ ]: قٛي٘

 ٚقاض ، ؾاْكطف شيو إٍ ض١ٜ٩ ايبكط،ٚعسٟ شيو عطف دط اؾاضس١ ايصٟ ؾٝ٘ ايعٝٓإ،

3چ     ائ   ې  ې   ې  ې  ى  ىچ :نكٛي٘ تعاٍ
.،أْٛط بعٝٓٝو:أٟ   . . . . . . . . . . 

 عطف دط ٫ٚ قطْ٘ بايٛد٘ ؾإْ٘ ٫ ٜكتهٞ ْٛط ايعٌ ٖٚصا نكٛي٘ ٙٚنٌ ْٛط مل ٜعس

4چىئ     يئ    جب  حب   چ :تعاٍ
[  ا٫ْتٛاض زٕٚ ْٛط ايعٌْ٘ ٜطٜس بصيوإف .......... 

5
     

]
5
     

ٕ ايعطب إشا أضازت ٜط٣ أسٝح  (ٖـ671ت) ؾٝذ إؿػطٜٔ ايكططيب ٙزعِٟ ٖصا إع٢ٓ  ٚ

ْٛطت ؾٝ٘ ٚ إشا نإ  :ا أضازت ايتؿهط ٚايتسبط قايتشإ ْٚٛطت٘، :بايٓٛط ا٫ْتٛاض قايت

ٚشنط ايٛد٘ ؾ٬ ٜهٕٛ إ٫ َع٢ٓ ايط١ٜ٩ ٚايعٝإ" إٍ"ـايؿعٌ َكطْٚا ب
6
   

. ٜٚػتسٍ ع٢ً قٍٛ ايعطب َا دا٤ ٗ زٜٛاْٗا

                                                           
 

1
 183ُٚظش انًشعغ َفغّ ص- 

2
 (أثٕ انمبعى يؾًٕد ثٍ ػًش انخٕاسصيٙ)انضيخشش٘ ،انكشبف فٙ ؽمبئك انزُضٚم ٔػٌٕٛ األلبٔٚم فٙ ٔعِٕ انزأٔٚم - 

  663 ص4  ط2008 2يؤعغخ انزبسٚخ انؼشثٙ ثٛشٔد نجُبٌ  ط،
3

  259  اٜٚخانجمشحعٕسح : - 
4

  35  اٜٚخانًُم عٕسح : -
5

 640ص2 ط ، انؼًشاَٙ ،االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: - 
6

انشٛخ ْشبو عًٛش انجخبس٘ ثٛشٔد داس . د ، (أثٕ ػجذ اهلل يؾًذ ثٍ أؽًذ ) انمشعجٙ ،انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ : ُٚظش: - 

  75 ص 19 ط2002 1إؽٛبء انزشاس انؼش٘ ط
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: قاٍ أسس ايؿعطا٤

َٔ ايسٖط تٓؿعين عٓس أّ دٓسب تٓٛطاْٞ غاع١ إٕؾإْهُا 
1
 

. تٓٛطاْٞ بسٕٚ سطف دط ٚمل ٜكٌ تٓٛطإ إيٞ :ؾايؿاعط ٕا أضاز ا٫ْتٛاض قاٍ

: قاٍ اَط٨ ايكٝؼ

ٍٍٍَكابٝح ضٖبإ تؿب           ْٛطت إيٝٗا ٚايٓذّٛ نأْٗا  قّؿا
2

  

. (ْٛطت إيٝٗا) ٭ٕ ايؿعٌ تعس٣ عطف اؾط ،ٜطٜس بايٓٛط ض١ٜ٩ إعا١ٜٓفأَا اَط٨ ايكٝؼ 

شٖب أٌٖ ايػ١ٓ  ]:ٗ ٖصا إع٢ٓ قٍٛ ابٔ بطاٍ (ٖـ852ت)ٚيكس أٚضز ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ 

َٚٓع اـٛاضز ٚإعتعي١ ٚبعض ،  اٯخط٠ْٗٚٗٛض ا٭١َ إٍ دٛاظ ض١ٜ٩ اهلل غبشاْ٘ 

 ٚأٚيٛا قٛي٘ ،إط٥ٞ قسثا ٚسا٫ّ ٗ َهإنٕٛ  ُٚػهٛا بإٔ ايط١ٜ٩ تٛدب ،إطد١٦

 [ "إٍ" َٓتٛط٠،ٖٚٛ خطأ ٭ْ٘ ٫ ٜتعس٣ بـ"ْاٚط٠"
3
. 

  :تأويى اهسؤية مبعِى اهعياْ

إٕ ض١ٜ٩ إ٪ٌَٓ يطبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ثابت١ بايهتاب ٚايػ١ٓ ،َٚع ٖصا ؾكس أْهطتٗا بعض 

  : نْٛٗا ثابت١ بايهتاب ؾكس قاٍ اهلل تعاٍا أّ،ايطٛا٥ـ ٚشيو بطز أسازٜجٗا ٚتأٌٜٚ آٜاتٗا

4چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  (1
 

  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  (2

5چٿ    
 

 

                                                           
1

 75 ص19َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
2

 75 ص 19َمال ػٍ َفغّ ط: - 
3

انشٛخ ػجذ انؼضٚض ثٍ . د،(أؽًذ اثٍ ػهٙ ثٍ ؽغش انؼغمالَٙ ) انؾبفظ اثٍ ؽغش ،فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘: - 

 2007 1ػجذ اهلل ثٍ ثبص ثٛشٔد داس انفكش ط
ط

    309ص15
4

 22  اٜٚخنمٛبيخاعٕسح : - 
5

 26   اٜٚخَٕٚظعٕسح : -  
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  ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿    ﯀    ﯁            ﮺﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ چ     (3

1چ                      
    

2چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   چ   (4
  

3چحس  خس  مس  حص  مص  جض  حض    چ   (5
 

4چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ چ   (6
         

أَا ايػ١ٓ  

 [إْهِ غرتٕٚ ضبهِ عٝاْا]: yقاٍ ايٓيب : عٔ دطٜط بٔ عبس اهلل قاٍ (1
5

    

 إْهِ غرتٕٚ ضبهِ  ]:ي١ًٝ ايبسض ؾكاٍ yخطز ايطغٍٛ :عٔ دطٜط بٔ عبس اهلل قاٍ (2

[ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا تطٕٚ ٖصا ٫ تهإَٛ ٗ ض٩ٜت٘
6

   

" عٔ قٛي٘ تعاٍ (3  " يًصٜٔ أسػٓٛا:

" يًصٜٔ أسػٓٛا" اٯ١ٜ ايهط١ّ  yقطأ ايٓيب : ٜب ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍٙعٔ م (4 . .  : ؾكاٍ.

نِ عٓس  ٍ ٜا أٌٖ اؾ١ٓ إٕٟ  إشا زخٌ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ، ٚأٌٖ ايٓاض ايٓاض ْاز٣ َٓاز]

َا ٖٛ؟ أمل ٜجكٌ َٛاظٜٓٓا، ٜٚبٝض : اهلل َٛعسا، ٜٚطٜس إٔ ٜٓذعنُٛٙ ؾٝكٛيٕٛ

ٕ ايٓاض ؟؟ ؾٝهؿـ اؿذاب ؾٝٓٛطٕٚ إٍ اهلل ؾُا ّٚدٖٛٓا، ٜٚسخًٓا اؾ١ٓ، ٚهطْا 

[ؾ٤ٞ أعطٛٙ أسب إيِٝٗ َٔ ايٓٛط إيٝ٘، ٖٚٛ ايعٜاز٠
7
 

أَا اؿػ٢ٓ ؾاؾ١ٓ، ٚأَا ايعٜاز٠ ؾايٓٛط إٍ ٚد٘ -  ضنٞ اهلل عٓ٘-قاٍ ابٔ َػعٛز 

ؾايػٛاز.ايكرتاهلل، ٚأَا 
8
 

                                                           
1

 143  اٜٚخاألػشافعٕسح : - 
2

  15  اٜٚخنًغففٍٛاعٕسح : -  
3

 103   اٜٚخقعٕسح : - 
4

 103  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
5

 554سلى انؾذٚش ، 303 ص15ط، أثٕ ؽغش انؼغمالَٙ ،فزؼ انجبس٘: - 
6

 554 سلى انؾذٚش 103 ص 15انًشعغ َفغّ ط : - 
7

اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : - 
ج
 455 ص 2 

8
 460 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
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: قاٍ غعٝس بٔ إػٝب

 .ؾٗاز٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل:                    أسػٓٛا

  .اؾ١ٓ:                   اؿػ٢ٓ

.ايٓٛط إٍ ٚد٘ اهلل:  ايعٜاز٠                
1
   

. ٚايعٜاز٠ ايٓٛط إٍ ٚد٘ اهلل،اؿػ٢ٓ زخٍٛ اؾ١ٓ:قاٍ اؿػٔ ايبكطٟ
2
  

.اؾ١ٓ ٚايعٜاز٠ ايٓٛط إٍ ايطب : اؿػ٢ٓ: قاٍ فاٖس 
3
   

 ٚعسنِ اؿػ٢ٓ،ٖٚٞ  اهلل إ٪ٌَٓ إشا زخًٛا اؾ١ٓ ْازاِٖ ضبِٗ إٕ إٕ]:عٔ قتاز٠ قاٍ

 [ايٓٛط إٍ ٚد٘ ايطٓٔ:  ٚايعٜاز٠،اؾ١ٓ
4
                                                                                  

5چڀ      ٺ  ٺ            چ : ػٍ لٕنّ رؼبنٗأٚضز اٱَاّ اي٬يها٥ٞ
 ع٢ً ا ايؿاؾعٞ قس اغتسٍ ب٘إٔ  

قاٍ تٓٛط إٍ ضبٗا تباضى ٚتعاٍ"إٍ ضبٗا ْاٚط٠"سػ١ٓ:قاٍ فاٖسٚ 6دٛاظ ايط١ٜ٩ 
7
   

ٖٞ اييت ،إٕ ض١ٜ٩ اهلل اييت ىتل بٗا أٚيٝا٩ٙ ّٜٛ ايكٝا١َ  ]:(ٖـ311ت)،١ّقاٍ ابٔ خع

 [ ٙ َٔ إ٪٤ٌَٓ ٜٚؿهٌ بٗصٙ ايؿه١ًٝ أٚيٝاچڀ      ٺ  ٺ          چ       :شنط ٗ قٛي٘ 
8
 

ّٜٛ   اهلل عع ٚدٌ ٗ إعازٕب ايعًِ بإٔ إ٪ٌَٓ ٜطٜٚرٚ ]:(ٖـ458ت)قاٍ أبٛ ٜع٢ً 

 تكسّ شنطٙ َٔ إعتعي١ ٚغريِٖ، ٕ خ٬ؾا مل، ببكط ايعٌ، ٫ قاي١ عٝاْا،ايكٝا١َ

 َؿطق١ سػ١ٓ، ٖٚٞ ٚدٛٙ إ٪ٌَٓ ٖاٜعين ٚدٛ، چڀ      ٺ  ٺ          چ        :ٚايس٫ي١ عًٝ٘ قٛي٘

                                                           
1

 460 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
2

 460 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
3

 463 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
4

 463 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
5

 22   اٜٚخانمٛبيخ عٕسح -: 
6

 464 ص 2َمال ػٍ انًشعغ انغبثك ط- 
7

 465 ص 2َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
8

ػجذ انؼضٚض ثٍ إثشاْٛى انشٕٓاٌ داس انششذ نهُشش انًًهكخ .د د،(أثٕثكش يؾًذ ثٍ إعؾبق) اثٍ خضًٚخ،كزبة انزٕؽٛذ: - 

  443 ص1988 1انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انشٚبع ط
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ٚايًكا٤ إشا أطًل ع٢ً اؿػٞ   چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ                  :هلل تعاٍ، ٚقاٍ تعاٍ ضا١ٝ٥ 

[ ايػًِٝ ايصٟ ٫ آؾ١ ب٘ ؾٗٞ ايط١ٜ٩
1

                

مل ٜعٍ ًّٞ هلِ ايؿٝطإ ست٢ دشسٚا  ]:قاٍ عبس ايععٜع إادؿٕٛ عُا أسسثت٘ إعتعي١

 دشسٚا ٚاهلل أؾهٌ نطا١َ ،ؾكايٛا ٫ ٜطاٙ أسس ّٜٛ ايكٝا١َ، چڀ      ٺ  ٺ     چ :قٛي٘ تعاٍ

ضت٘ إٜاِٖ ٗ َكعس قسم ض َٔ ايٓٛط إٍ ٚدٗ٘،ٕٚ،اهلل اييت أنطّ بٗا أٚيٝا٤ٙ ّٜٛ ايكٝا١َ

 ، ؾٛضب ايػُاٚات ٚا٭ضض يٝذعًٔ ض٩ٜت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ يًُدًكٌ ي٘ ثٛابا،عٓس ًَٝو َكتسض

 [  ض بٗا ٚدِٖٛ زٕٚ اجملطٌَضيٌ
2
        

3 چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ      :عٔ قٛي٘ تعاٍ أٚضز اٱَاّ اي٬يها٥ٞيكس  
إٔ    

يٛ مل ]:عٔ ض١ٜ٩ إ٪ٌَٓ يطبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ قاٍ- ضنٞ اهلل عٓ٘ - ضد٬ غأٍ اٱَاّ َايو 

 [ اهلل ايهؿاض باؿذاب ٜط إ٪َٕٓٛ ضبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ مل ٜعري
4
                                                                       

ڌ   ڌ       ڎ  ڎ   چ :قٍٛ اهلل عع ٚدٌ  ٟ] :ؾكاٍ َٜٛا عٔ ايط١ٜ٩  (ٖـ204ت)ٚغ٦ٌ اٱَاّ ايؿاؾعٞ

 [ ظ ٚدٌ عؾؿٞ ٖصا زيٌٝ ع٢ً إٔ إ٪ٌَٓ ٫ وذبٕٛ عٔ اهلل چڈ    ڈ  ژ  
5
   

ٚ وذب ْٝع أعسا٥٘ عٔ ايٓٛط إيٝ٘ َٔ َؿطى َٚتٗٛز، َٚتٓكط   ]:قاٍ ابٔ خع١ّ 

[ چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ :نُا أعًِ ٗ قٛي٘،،َٚتُذؼ، َٚٓاؾل 
6
                                               

7   چحس  خس  مس  حص  مص  جض  حض    چ   :عٔ قٛي٘ تعاٍ
        

أْ٘ ايٓٛط إٍ ٚد٘ اهلل عع ٚدٌ:ضٟٚ عٔ عًٞ ٚأْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عُٓٗا
8
 قس دا٤ ٗ .

َعطض سسٜح اٱَاّ أٓس عٔ ايط١ٜ٩ إٔ ايعْازق١ ْعٛا بٌ اٯٜتٌ ايهطّتٌ ابتػا٤ ايؿت١ٓ 

9 چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  :يكس قاٍ اهلل تعاٍ :ٚايبًب١ً ع٢ً إػًٌُ سٝح قايٛا
  

                                                           
1

 د ٔدٚغ صٚذاٌ ؽذاد ، (يؾًذ ثٍ انؾغٍٛ ثٍ يؾًذ ثٍ خهف ثٍ أؽًذ ثٍ انفشاء)أثٕ ٚؼهٗ ، انًؼزًذ فٙ أطٕل انذٍٚ  : -

  44  اٜٚخاألؽضاة عٕسح :-انشبْذ يٍ انمشآٌ      -    84ثٛشٔد داس انششق ة ط ، ة د ص 
2

 502 ص3ط، اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ: - 
3

 15   اٜٚخانًغففٍٛ عٕسح : -
4

 468 ص3ط،اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ : - 
5

أؽًذ ثٍ يظغفٗ انفشاٌ .د.  د،(أثٕ ػجذ اهلل ثٍ يؾًذ إدسٚظ انًغهجٙ انمششٙ)اإليبو انشبفؼٙ ،رفغٛش اإليبو انشبفؼٙ : - 

    108 ص 1  ط 2006 1انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ داس انزذيشٚخ ط. انشٚبع و
6

 443 ص، اثٍ خضًٚخ،كزبة انزٕؽٛذ: - 
7

 35  اٜٚخقعٕسح : - 
8

 469 ص3ط، اإليبو انالنكبئٙ ،َمال ػٍ ششػ أطٕل اػزمبد أْم انغُخ: - 
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1
2چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  ٚقاٍ ٗ غٛض٠ أخط٣  

  

؟ قهٌَتٓاؾهٝـ ّهٔ اؾُع بٌ 

 ٜعين ٗ ايسْٝا أَا ٗ اٯخط٠ ؾإِْٗ ٜطْٚ٘  ،چٿ  ٹ   ٹ   چ  ]  :ؾكاٍ اٱَاّ أٓس

 [   َا ؾهت ؾٝ٘ ايعْازق١ تؿػريٖصاف،
3
  

أَا ا٭ؾعطٟ ؾري٣ إٔ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ قطا٤تٌ ،ؾٗٞ ؼتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٗ ايسْٝا ٫ تسضن٘ 

 ٚؼتٌُ أ٫ تسضن٘ أبكاض ايهاؾطٜٔ زٕٚ إ٪ٌَٓ، أَا ٗ اٯخط٠ ؾٝشكٌ شيو،ا٭بكاض
4

،  

قٛي٘ تعاٍ ع٢ً يػإ -  سػب ا٭ؾعطٟ- ٜسٍ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ ٜط٣ با٭بكاض  َاأَا

 ٕا ، ايط١ٜ٩ ؾك٣٘يكس طًب َٛؽ  چ  ﮺﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ چ :غٝسْا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ

٭ْ٘ َعكّٛ ؾ٬ ٜطًب َا نإ أَطا َػتش٬ٝ ،ناْت دا٥ع٠ ع٢ً ضبٓا غبشاْ٘ 
5
 .  

:(ٖـ792ت )قاٍ اٱَاّ ايطشاٟٚ   ، إشا تهُٔ أَطا ٚدٛزٜا،ٚإِا ّسح ايطب تعاٍ بايٓؿٞ]  

ايّٓٛ إتهٌُٓ نُاٍ ايك١َٝٛٝ ، ْٚؿٞ إٛت إتهُٔ نُاٍ اؿٝا٠ ، ٚنُسس٘ بٓؿٞ ايػ١ٓ 

ْٚؿٞ ايًػٛب ٚاٱعٝا٤ إتهُٔ نُاٍ ايكسض٠، ْٚؿٞ ايؿطٜو ٚايكاسب١ ٚايٛيس ٚايٛٗري 

.إتهُٔ نُاٍ ضبٛبٝت٘ ٚإهلٝت٘ ٚقٗطٙ . ٚهلصا دا٤ إع٢ٓ أْ٘ ٜط٣ ٫ٚ ٜسضى ٫ٚ واٙ ب٘ ٭ٕ .

 [اٱزضاى ٖٛ اٱساط١ بايؿ٤ٞ ٖٚٛ قسض ظا٥س عٔ ايط١ٜ٩ 
6
   

إٔ ْؿٞ اٱزضاى ٗ اٯ١ٜ ٫ ٜكتهٞ ْؿٞ َطًل ايط١ٜ٩ (ٖـ1420ت )ٜٚط٣ ايؿٓكٝطٞ  (1

7 چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  :تعاٍ يكٛي٘
  ٻ  ٻ  ٻ    چ ٚقٛي٘  

8چ    پٻ
ٚاؿػ٢ٓ ٖٞ اؾ١ٓ ٚايعٜاز٠ ٖٛ ايٓٛط إٍ ٚد٘ اهلل ايهطِٜ  

9
. 

                                                           
1

 22   اٜٚخانمٛبيخعٕسح : -  
2

 103   اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
3

 78 ص، اإليبو أؽًذ اثٍ ؽُجم،انشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانضَبدلخ: - 
4

  48 ص،األشؼش٘،ُٚظش اإلثبَخ : - 
5

 41ُٚظش انًشعغ َفغّ ص: - 
6

ػجذ اهلل ثٍ ػجذ انًؾغٍ . د.  د ،(ػهٙ ثٍ ػهٙ ثٍ يؾًذ ثٍ أثٙ انؼض انذيشمٙ)انغؾبٔ٘،ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ : - 

  229ص 1د ط .ط ،ة. انزشكٙ ٔشؼٛت األسَؤٔط يؤعغخ انشعبنخ ة 
7

 22   اٜٚخانمٛبيخعٕسح : - 
8

  26  اٜٚخَٕٚظ عٕسح  -
9

 489 ص 2ط، انشُمٛغٙ ،ُٚظش أضٕاء انجٛبٌ: - 
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إْهِ غرتٕٚ ضبهِ ّٜٛ ]:  ايط٩ٜا، بٓٛع َٔ ايؿطحسسٜحؾكس تٓاٍٚ  ،ايكانٞ أبٛ ٜع٢ًأَا 

.[ ايكٝا١َ نُا تطٕٚ ٖصا ٫ تهإَٛ ٗ ض٩ٜت٘
1
 :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ 

مل ٜككس إ٫ ض١ٜ٩ ايعٝإ، ٚيٝؼ تؿب٘ إط٥ٞ بايكُط ٭ٕ ايكُط  (نُا تطٕٚ ضبهِ) (1

 : أٟ، نط٩ٜتهِ يًكُط ي١ًٝ ايبسض،ض٩ٜتهِ هلل ّٜٛ ايكٝا١َ :ٚإع٢ٓ. قسٚز ٗ دٗت٘

 ٫ٚ ىاؾهِ ٗ شيو ؾو ،نُا ٫ تؿهٕٛ ٗ ي١ًٝ ايبسض ٗ ض١ٜ٩ ايكُط أْ٘ ايبسض

. ٠ وكٌ َعٗا ايٝكٌٜٔ َعا،نصيو تطٕٚ اهلل عع ٚدٌ ّٜٛ ايكٝا٫ٚ،١َضٜب 

َّٕٛ)قط٨ بتؿسٜس إِٝ  (٫ تهإَٛ ٗ ض٩ٜت٘) (2  ،٫ ٜٓهِ بعههِ إٍ بعض:أٟ (تها

 بٌ تطْٚ٘ دٗط٠ َٔ غري تهًـ بطًب ،نُا تٓهُٕٛ ٗ ض١ٜ٩ اهل٬ٍ ضأؽ ايؿٗط

 . نُا تطٕٚ ايبسض ،ض٩ٜت٘

 ٚايهِٝ ٚايهطض ،٫ ًٜشكهِ ؾٝ٘ نِٝ:بايتدؿٝـ ٚإطاز ب٘ ايهِٝ أٟ" تهإَٛ"ٚقط٨( 3

ٚاسس ٗ إع٢ٓ
2

 .                                                                                                                                 

 ؾ٬ ٜهابط ٗ ايٓؿٞ ٚاٱْهاض ،ٚبعس ٖصا ايبٝإ ٗ ٜك١ٝٓٝ ثبٛت ايط١ٜ٩ بايهتاب ٚايػ١ٓ

  پ  پ            ڀ     ڀ  پ  ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ٻچ   إ٫ داسس َػتٝكٔ بٗا قًب٘

3چڀ  
     .

 أٚ َعاْس ٚامل ،ٚاـرب ٗ ايط١ٜ٩ يٝؼ َٔ ا٭خباض اييت ٜسؾعٗا إ٫ داٌٖ ]: قاٍ ابٔ قتٝب١

[ يتتابع ايطٚاٜات ب٘ َٔ اؾٗات ايهجري٠ عٔ ايجكا٠
 4

  

مٔ ٫ ْٓتٗٞ ٗ قؿات٘ دٌ :قًٓا  ]: ؾٝكٍٛ ابٔ قتٝب١،أَا عٔ نٝؿ١ٝ ايٓٛط ٚإٓٛٛض إيٝ٘

ْ٘،٭ْ٘ ٫ ٜكّٛ ٗ أٖٚآَا، عزؾع َا قح ٕ، ٫ٚ  yد٬ي٘ إ٫ سٝح اْت٢ٗ إيٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

أٚسس أٚ ْكٝؼ بهٝؿ١ٝ ،٫ٚ ٜػتكِٝ ع٢ً ْٛطْا بإٔ ْ٪َٔ نصيو َٔ غري إٔ ْكٍٛ ؾٝ٘ 

                                                           
1

عجك رخشٚغّ  : - 
2

أثٙ ػجذ اهلل يؾًذ ثٍ ؽًذ . د،(يؾًذ ثٍ انؾغٍٛ ثٍ يؾًذ ثٍ انفشاٌ) أثٕ ٚؼهٗ ، انزأٔٚالد ألخجبس انظفبد ُٚظش إثغبل- 

 285   2ط .ط، ة د. انؾًٕ٘ انُغذ٘ انكٕٚذ داس إٚالف نهُشش ة
3

  14   اٜٚخانًُمعٕسح : - 
4

 45ص ، اثٍ لزٛجخ ،االخزالف فٙ انهفظ ٔانشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانًشجٓخ: - 
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 ، ْٚطدٛ إٔ ٜهٕٛ ٗ شيو َٔ ايكٍٛ ٚايعكس غبٌٝ ايٓذا٠،ع٢ً َا دا٤ َا مل ٜأت

[   .ٚايتدًل َٔ ا٭ٖٛا٤ نًٗا غسا إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ
1
    

 :تأويى اهسؤية مبعِى اهفلس واالعتباز    

تأًِٜٚٗ " ايطز ع٢ً اؾ١ُٝٗ ٚايعْازق١ "  نتاب٘ٗ( ٖـ241ت ) أٓس  اٱَاّيكس أٚضز

ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ "  ٜطاز بايط١ٜ٩ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّإِا: ايط١ٜ٩ بايؿهط ٚا٫عتباض يكٛهلِ 

ٹ          ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ      : ع٢ً شيو بكٍٛ اهلل تعاٍاأٟ ٜٓٛطٕٚ إٍ ؾعً٘ ٚقسضت٘ ٚزيًٛ     2چ

3چٹ     
َٚع٢ٓ شيو أمل تط إٍ ؾعٌ ضبو 

4
   

  .ذوفًضاف ًحدالهة تأويى اهسؤية ب

يكس تعسزت ططا٥ل ايعطب ٗ تكسٜط احملصٚؾات، ٚاؿصف َٔ غٓٔ ايعطب ٗ ن٬َٗا 

[َٚٔ غٓٔ ايعطب اؿصف ٚا٫ختكاض]: يكٍٛ ابٔ ؾاضؽ،
5

 ٜطاٍ ايعُس٠ ٚايؿه١ً ٗ ٖٛٚ  

قس سصؾت ايعطب اؾ١ًُ،   ]:قاٍ ابٔ دين. ايه٬ّ َٔ َطؾٛعات َٚٓكٛبات ٚفطٚضات

ٚإؿطز، ٚاؿطف، ٚاؿطن١ ، ٚيٝؼ ؾ٤ٞ َٔ شيو عٔ زيٌٝ عًٝ٘، ٚإ٫ نإ ؾٝ٘ نطب 

[   َٔ تهًٝـ عًِ ايػٝب ٗ َعطؾت٘
 6

ٚيكس أٚضز ا٭ؾعطٟ َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ٗ   

ٕٚا نإ   ] (إٍ ثٛاب ضبٗا ْاٚط٠)تأًٜٚٗا اٯ١ٜ ايهط١ّ بتكسٜط َهاف قصٚف َع٢ٓ 

[   طايبٓا بايكط١ٜٓ اييت أٚدبت قطف ايٓل عٔ ٚاٖطٙ،ثٛاب اهلل غري اهلل
 7

  

إٕ إع٢ٓ إٍ ثٛاب ضبٗا ؾدطأ أٜها ع٢ً : ٚأَا َٔ قاٍ ]:( ٖـ328ت )   قاٍ ايٓشاؽ    

 ْٛطت :ٟأْٛطت ظٜسا :  ٭ْ٘ ٫ هٛظ عٓسِٖ، ٫ٚ عٓس أسس عًُت٘،قٍٛ ايٓشٌٜٛ ايط٩غا٤

[  ثٛاب٘
 8

   

                                                           
1

 190ص ،اثٍ لزٛجخ ،رأٔٚم يخزهف انؾذٚش : - 
2

 23    اٜٚخانمٛبيخ عٕسح : -
3

 45   اٜٚخانفشلبٌعٕسح : - 
4

 129ص ،اإليبو أؽًذ ،انشد ػهٗ انغًٓٛخ ٔانضَبدلخ : - 
5

أؽًذ .  د، (أثٕ انؾغٍ أؽًذ ثٍ صكشٚب ) اثٍ فبسط ،انظبؽجٙ فٙ فمّ انهغخ انؼشثٛخ ٔيغبئهٓب ٔعٍُ انؼشة فٙ كاليٓب: - 

 156 ص 1997 1ؽغٍٛ ثغظ ثٛشٔد داس انكزت انؼهًٛخ  ط
6

 36 ص 2د ط .ة. ط .يؾًذ ػهٙ انُغبس يظش داس انكزت انًظشٚخ ة . د، (أثٕ انفزؼ ػضًبٌ)اثٍ عُٙ،انخظبئض : - 

7
 41 ص 2ط ،األشؼش٘،اإلثبَخ ػٍ أطٕل انذٚبَخ : - 

8
يؾًذ سضٕاٌ ٔانشٛخ يؾًذ ػجذ . يؾًذ ربيش ٔد.د.د،(أثٕ عؼفش أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ إعًبػٛم)إػشاة انمشآٌ انُؾبط : - 

( 379 ص 3 ط2007 1انًُؼى داس انؾذٚش انمبْشح ط
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پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      چ              :    اٍـٙ تعــ قٍٛعٔؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـــيكس غ٦ٌ اٱَاّ َايو بٔ إٔ

1چٺ  ٺ        ٺ  
عٔ نصبٛا ؾأٜٔ ِٖ ] : ؾكاٍ( إٍ ثٛاب ضبٗا: ) قَٛا ٜكٛيٕٛإٕ: ٚقٌٝ ي٘   

2 چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ         :قٛي٘ تعاٍ
 نٌ َٛدٛز ٜكح إَٕٔ سٝح ايٓٛط ٔ 

 قؿات إدًٛقٌ ع٢ً ع٢ً غبٌٝ ايتٓعٍ ٚإ٫ ؾكؿات اـايل ٫ تكاؽ ٖٚصا  ،ٜكح إٔ ٜط٣

 [، َٚٓع شيو ٗ ايسْٝاِٖاٯخط٠ ٭ٌٖ اٱّإ زٕٚ غريٗ ٚأزي١ ايػُع طاؾش١ بٛقٛع شيو 
3
   

3
   

                                                                         تأويى اهسؤية مبعِى اهلشف واالستيضاح

 شيو إٔ إثبات ايط١ٜ٩ ٗ ْٛطِٖ ،يكس قايت ا٭ؾعط١ٜ بايط١ٜ٩، ْٚؿت إٔ تهٕٛ عٔ َكاب١ً

شيو ع٢ً  ٚ،ٚدب عًِٝٗ تأٌٜٚ اٯ١ٜأ ٖاٜػتًعّ إثبات اؾ١ٗ، ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ َع َعتكسِٖ، 

ٚايهؿـ ٚا٫غتٝهاح ٖٛ   .أٚيٛا ايط١ٜ٩ بايهؿـ ٚا٫غتٝهاح يصات اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

 عٓ٘ بايط١ٜ٩ ٚإؿاٖس٠ٕٚ ْٛع َٔ اٱزضاى ٜعرب
4

   . 

تأويى اهسؤية مبعِى اهعوٍ 

 أْهِ تطٕٚ ضبهِ ّٜٛ  ،yقايت إعتعي١ يكس دا٤ ٗ ا٭سازٜح اييت ضٜٚتُٖٛا عٔ ايٓيب  

 تطٕٚ ضبهِ ّٜٛ ايكٝا١َ نُا تطٕٚ ايكُط ي١ًٝ ايبسض ٫ ] :اؿسٜحٗ نُا دا٤ ،ايكٝا١َ

[تهإَٛ ٗ ض٩ٜت٘
5
،أَا تهصٜب ايكطإٓ ي٘  ٚسذ١ ايعكٌ ،ٖٚصا اؿسٜح ٜهصب٘ ايكطإٓ 

6چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ     :قٛي٘ تعاٍف
 

7چ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٺ  ٿ        ٿٺچ    :ٚقٛي٘ تعاٍ
ٚيٝؼ هٛظ ٗ سذ١ 

ايعكٌ إٔ ٜهٕٛ اـايل ٜؿب٘ إدًٛم ٗ ؾ٤ٞ َٔ ايكؿات، ٚقس قاٍ ٕٛغ٢  عًٝ٘ ايػ٬ّ 

                                                           
1

 23-22   اٜٚخعٕسح انمٛبيخ: -  
2

 15   اٜٚخانًغففٍٛ عٕسح : -
3

 . 308:  ص15ط،اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ ،فزؼ انجبس٘ : - 
4

عؼٕد .  د، (ٚؾٙ ثٍ أثٙ انخٛش شٛخ شبفؼٛخ انًٍٛ)انؼًشاَٙ، االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: ُٚظش: - 

. 637 ص1999 1ثٍ ػجذ انؼضٚض انخهف يكزجخ أضٕاء انغهف انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انشٚبع ط
5

انشٛخ ػجذ انؼضٚض ثٍ ػجذ اهلل ثٍ ثبص داس انفكش .  اثٍ ؽغش انؾبفظ انؼغمالَٙ ،  د،فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘: - 

  554 سلى انؾذٚش 303 ص 15 ط2007 1ثٛشٔد ط
6

 103  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
7

 11  اٜٚخانشٕسٖعٕسح : - 
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 (ئ تطاْٞ)
1
ٚإشا غًُٓا بكش١ اؿسٜح ؾإْٓا ْ٪ٍٚ ايط١ٜ٩ َع٢ٓ ايعًِ 

2
غٛا ــ ٚقس أؽ

گ   چ                 :اٍــ نكٛي٘ تع،ضِٜــ ايكطإٓ ايؤَات نجري٠ ـا٤ ٗ آٟــٕصٖبِٗ ٗ ايط١ٜ٩ َا ز

3 چگ    گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
أمل ٜط ايصٜٔ ) : ٜكٍٛ شات٘ ابٔ قتٝب١ ٚ 

. أمل ٜعًُٛا  :    أٟ(  نؿطٚا

4چ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤچ :ٚنكٛي٘ تعاٍ
ڭ  ڭ  چ    : ٚنكٛي٘ تعاٍأعًُٓا،: أٟ   

5چۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ    ڭ  ۇ   ۇ    ۆ
ٚنكٛي٘   .ٜٚعًِ ايصٜٔ أٚتٛا ايعًِ :  أٟ 

6چ  ۇئائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئچ                                  :تعاٍ
 َا عًُو اهلل  :أٟ 

7
. 

 إٔ إعتعي١ قس أْعت :َا َعٓاٙ" َكا٫ت اٱغ٬ٌَٝ"ٗ  ( ٖـ324ت )ٚيكس أٚضز ا٭ؾعطٟ 

ْطاٙ بكًٛبٓا أٟ :سٝح قاٍ أبٛ اهلصٌٜ،ع٢ً إْهاض ايط١ٜ٩ با٭بكاض، ٚاختًؿت ؾٝٗا بايكًٛب 

ْهطٙ نٌ َٔ عباز بٔ غًُٝإ أأْٓا ْعًُ٘ بكًٛبٓا، ٖٚصا ايطأٟ عًٝ٘ غٛاز إعتعي١، ٚقس 

ٚطٞفٖٚؿاّ اٍ
8
. 

 إعتعي١ قايت ٫ تهٕٛ ايط١ٜ٩ إ٫ َع٢ٓ ايعًِ، ٚضز عًِٝٗ إٔ: أٚضز ابٔ سذط ايعػك٬ْٞٚ 

ايط١ٜ٩ َع٢ٓ ايعًِ تتعس٣ إٍ َؿعٛيٌ، ضأٜت ظٜسا ؾكٝٗا، أٟ عًُت٘ ]: ابٔ بطاٍ قا٬٥

 [.يبكطضأٜت ظٜسا َٓطًكا مل ٜؿِٗ َٓ٘ إ٫ ض١ٜ٩ ا. ؾكٝٗا
9

 . 

    ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ : ٚيكس استذت إعتعي١ نصيو باٯ١ٜ ايهط١ّ

10چ
ٖٚٛ ٜسضى ):َا إٔ اٯ١ٜ ٗ َكطعٗا : قايٛا. أٚ تأًٜٚٗا بايعًِ ع٢ً إْهاض ايط١ٜ٩  

ٚأْ٘ ٜطاٖا ٗ ،أْ٘ ٜسضنٗا ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ :  َع٢ٓ ،دا٤ت ع٢ً قٝػ١ ايعُّٛٚ (ا٭بكاض

                                                           
1

 143  اٜٚخاألػشافعٕسح : - 
2

 187 ص 2005  1 رؾمٛك سضب فشط انًٓبيٙ انًكزجخ انؼظشٚخ ثٛشٔد ط،اثٍ لزٛجخ،رأٔٚم يخزهف انؾذٚش " ُٚظش : - 
3

 30  اٜٚخاألَجٛبءعٕسح : - 
4

 128   اٜٚخانجمشح عٕسح : -
5

 06   اٜٚخعجأ عٕسح : -
6

 105   اٜٚخانُغبءعٕسح : - 
7

 336  ص 2011  1عؼذ ثٍ َغذد ػًش، يؤعغخ انشعبنخ ثٛشٔد نجُبٌ ط.  اثٍ لزٛجخ ، د،ُٚظش رأٔٚم يشكم انمشآٌ: - 
8

يؾًذ يؾٙ انذٍٚ .   د،(اإليبو أثٕ انؾغٍ ػهٙ ثٍ إعًبػٛم )األشؼش٘ ،يمبالد اإلعاليٍٛٛ ٔاخزالف انًظهٍٛ : ُٚظش : - 

 218 ص 1 ط1950 1ػجذ انؾًٛذ ، يكزجخ انُٓضخ انًظشٚخ انمبْشح ط
9

 309ص   15  ط اثٍ ؽغش انؼغمالَٙ،فزؼ انجبس٘: -  
10

 103   اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
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.٫ تسضن٘ ا٭بكاض) :ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚدا٤ قٛي٘ تعاٍ .  ّ أٜها ع٢ً قٝػ١ ايعُّٛ عو(.

 َعطٛف ع٢ً اٯخط، ؾإٕ ٖصا زيٌٝ ع٢ً إٔ ا٭بكاض ٫ تطاٙ ٗ   أسس ايه٬ٌَ:ايعطـ أٟ

ايسْٝا ٫ٚ ٗ اٯخط٠ 
1

  .                                                                                               

أْ٘ إشا نإ ايك٫ٕٛ ٜؿٝسإ " اٱبا١ْ" ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ شنطٙ ٜط٣ ا٭ؾعطٟ ٗ نتاب 

 ٚؼتٌُ إٔ تهٕٛ أبكاض ،ايعُّٛ، ٚناْت ا٭بكاض ؼتٌُ إٔ تهٕٛ أبكاض ايعٕٝٛ

ٖٚٛ ٜسضى ا٭بكاض  .ٗ ايعُّٛ (٫ تسضن٘ ا٭بكاض)ٕ اهلل أ ٚقس أيعَٛا غريِٖ ب،ايكًٛب

 بأبكاضنِ ايعطـ، ْػتؿـ َٔ قٛهلِ ٖصا إٔ اهلل ٫ ٜسضى ٫ بح ،أٜها ٗ ايعُّٛ

٫ ) تطتب إٔ ٜهٕٛ قٛي٘ تعاٍ  َٓهطٜٔ ايكًٛب، ؾإٕ أقبًٛا ع٢ً شيوبأبكاضايعٕٝٛ ٫ٚ 

 ٚبصيو بطٌ ن٬َِٗ (ٖٚٛ ٜسضى ا٭بكاض ) أخل َٔ قٛي٘ تعاٍ(تسضن٘ ا٭بكاض
2
  

:  َ٪نسا ع٢ً أْ٘ ٜٚٛاقٌ ا٭ؾعطٟ اعرتان٘ َٓطل َتٌ 

:  إشا نإ ايك٫ٕٛ ٜؿٝسإ ايعُّٛ عهِ ايعطـ نُا تكطض ٗ ظعِ إعتعي١ تطتب إٔ

 .اهلل ٫ ٜسضى با٭بكاض ض١ٜ٩ (1

 .اهلل ٫ ٜسضى با٭بكاض ٕػا (2

 .اهلل ٫ ٜسضى با٭بكاض شٚقا (3

 .اهلل ٫ ٜسضى با٭بكاض ع٢ً أٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ (4

ٖٚٛ ٜسضى  ) ٚدب عًٝٗا ايتػًِٝ َا دا٤ ٗ ايؿطط ايجاْٞ ،ؾإٕ غًُت إعتعي١ بٗصا (5

تعاٍ اهلل عٔ   أٖٛ ايًُؼ؟ أٖٛ ايصٚم؟ : ٚتًعّ بتشسٜس ايٛد٘ ايصٟ ٜسضى ب٘(ا٭بكاض

 .٠سضا زتِٗ سر أنشت شيوٚاشيو عًٛا نبريا، ؾإٕ أْهط

ٚنإ أسس ، ٜعًُٗا :أٟ، بايعًِ (ٖٚٛ ٜسضى ): قايٛا نُا إٕ ٖطبٛا إٍ ايتأٌٜٚ بايعًِٚ (6

 ٫ تعًُ٘ (٫ تسضن٘ ا٭بكاض ): تطتب إٔ قٛي٘ تعاٍ،عطٛؾا ع٢ً اٯخط ّايه٬ٌَ  

 ٚبٗصا ٜبطًٕٛ َصٖبِٗ، ٖٚصا ْؿٞ يًعًِ ٫ يط١ٜ٩ ا٭بكاض،ا٭بكاض
3
. 

    

                                                           
1

 55  ص2 طاألشؼش٘ ، ،ُٚظش اإلثبَخ ػٍ أطٕل اإلثبَخ : - 
2

 57 ص 2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: - 
3

 61 ص 2ط ُٚظش انًشعغ انغبثك: - 
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 يف أفعاي اهعباد- 4

                   اـتِ ٚايطبع

: ايٓل ايط٥ٝؼ

1چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ   ٿ  ٹٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ    :لبل اهلل رؼبنٗ
 

. ايٓكٛم إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ

 :َٔ ايكطإٓ - أ

  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ    :قاٍ اهلل تعاٍ 

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

2چڦ  ڦ
 

  ۆئ  ۇئ  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئېۉ  ې  ې  ېچ    :قاٍ اهلل تعاٍ 

  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب  حب  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئ

3چ
 

4چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  چ    :قاٍ اهلل تعاٍ 
 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  چ    :قاٍ اهلل تعاٍ 

  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

5چجب      
 

                                                           
1

 07   اٜٚخانجمشح عٕسح : -
2

 125  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
3

    25  اٜٚخاألَؼبو عٕسح : -
4

   03  اٜٚخانًُبفمٌٕ عٕسح : -
5

     88   اٜٚخَٕٚظعٕسح : - 
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ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  چ    :قاٍ اهلل تعاٍ 

1چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ەئ  ەئ
 

  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ    :قاٍ اهلل تعاٍ 

  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

2چڦ  ڦ  ڦ  
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   چ   :قاٍ اهلل تعاٍ 

  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

3چٹ  ڤ  ڤ  
 

  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ     ٺ چ :قاٍ اهلل تعاٍ 

4چ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦڤ   ڦ  ڦ  ڦ
 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ 

5چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ
 

6چ  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ىې   ې  ىچ  :قاٍ اهلل تعاٍ 
 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ 

7چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   وئ  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئىې
 

 

                                                           
1

   14  اٜٚخانكٓفعٕسح : - 
2

 28   اٜٚخانكٓفعٕسح : - 
3

   14  اٜٚخانًبئذح عٕسح : -
4

   63   اٜٚخاألَفبلعٕسح : - 
5

   155   اٜٚخانُغبء عٕسح : -
6

 88   اٜٚخانجمشح عٕسح : -
7

  05    اٜٚخانظف عٕسح : -
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 : َٔ ايػ١ٓ - ب

[ طبع اهلل ع٢ً قًب٘ ،َٔ تطى ث٬خ ْع َٔ غري عصض] :yقاٍ ضغٍٛ اهلل  
1

 

: َٔ ايؿعط- دـ

قاٍ ثابت بٔ قطؿ١  

ؾ١ َٔ قٛاّ ايعٝـ ٜهؿٝينؽ٫ٚ خري ٗ طُع ٜسْٞ إٍ طبع      
2
 

. ايطبع َع٢ٓ ايسْؼ بتشطٜو ايبا٤: ايؿاٖس

: أزٚات ايتأٌٜٚ 

 : اـاضد١ٝ - أ

 تأ٬ٜٚتسهط إصٖب بهٌ ق٠ٛ ٚبططٜك١ َباؾط٠ غُٝا ٗ : سهٛض إصٖب (1

.  استُا٫ت٠ايعكؿطٟ شات اـُؼ

 . إصٖب١ٝادٓست إعتعي١ ْكٛقا قطآ١ْٝ َتؿاب١ٗ ٗ إطاٚغ١ ٱثبات أقٛي٘ (2

 "طبع"تٛغًٓا بٓل ؾعطٟ َٔ يػإ ايعطب يتشسٜس ز٫ي١ ايؿعٌ  (3

 :ايساخ١ًٝ - ب

 "طبع"ايتٗطب َٔ ايكٍٛ بس٫ي١ ايؿعٌ     -

 دعٌ ايطبع ٖٛ ايؿٗاز٠ ٚاؿهِ -

. ١َ٫ ٚايػ١ُعدعٌ ايطبع ٖٛ اٍ- 

. ؾطاٚيٝؼ ي٘ ع٬ق١ َٓع ايهؿط عٔ ايو،ايطبع ٖٛ ايػٛاز ٗ ايكًب : قايٛا-

ٖٛ اـتِ             (بايػهٕٛ)"ايطبع    ":      تٛقًٓا إٍ             

ٖٛ ايسْؼ          (بايتشطٜو) 

                                                           
1

 120 ص 8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: - 
2

 119 ص 8 طانًشعغ َفغّ َمال ػٍ : - 
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 ٖٛ ايٓٗط احملسخ          (بهػط ايطا٤)       

: ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ

 . ايعكؿطٟ ٗ استُاي٘ ايجايح تأٌٜٚ             ٚٗطت ايس٫ي١ ايٓش١ٜٛ ٗ 

: ايب٬غ١

َٔ اغتعاض٠ ٚنٓا١ٜ، ٚتٛٗط َع ،        تٛٗط َع ايعكؿطٟ ٗ استُا٫ت٘ ايتأ١ًٜٝٚ اـُػ١ 

   . أٜهاا٭خؿـ ا٭ٚغ٘

ا، ٟ إِا نإ اغتعُاهلا غا٨ ايتأٌٜٚ،َا ٬ْسٛ٘ إٔ ايب٬غ١ مل ٜهٔ اغتعُاهلا بط٦ٜا ٗ ٖصا

 بكسض َا ناْت ٚغ١ًٝ ـس١َ إصٖب ٚإثبات ،أٚ ايؿطح أٚ اٱعذاظ،ٚمل تهٔ أزا٠ يًتأٌٜٚ 

. أقٛي٘

: ْل اٯ١ٜ

1چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ   ٿ  ٹٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :قاٍ اهلل تعاٍ
  

ست٢ ْتُهٔ َٔ ايكبض ع٢ً ،٫ بس َٔ ضبطٗا بآٜات أخطٜات ، ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ يتأٌٜٚ

 : ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ باقٞ اٯٜات شات ايتكاطع ٗ إع٢ٓ إؿرتىْٚكسّز٫يتٗا، 

  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ   :قاٍ اهلل تعاٍ 

2چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
           

   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ :قاٍ اهلل تعاٍ 

3چ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئۈئۆئ  ۆئ   ۈئ
 

                                                                                                                                                                                                                                    

4چ    حب  ۇئى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ    :قاٍ اهلل تعاٍ
 

                                                           
1

 7   اٜٚخانجمشح عٕسح : -
2

 125  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
3

 41   اٜٚخانًبئذحعٕسح : - 
4

   25     اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
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1چۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ
  

2چ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   ېئچ      :قاٍ اهلل تعاٍ
  

  ؟ نٝـ تٓٛط إعتعي١ إٍ ٖصٙ ايٓكٛم ايٛاٖط٠ ايس٫ي١

؟  قًٛب ٚا٭مساعأٍَ شا ايصٟ ختِ ع٢ً 

؟  َٔ ٖ٪٤٫ إدتّٛ ع٢ً قًٛبِٗ ٚمسعِٗ

؟  ايعكًٌٝ  باعتباض ايتشػٌ ٚايتكبٝح/طُؼ/أنٌ/ؾً/ختِ/ طبع:َا ْٛع ٖصٙ ا٭ؾعاٍ

                                                                                                               اخلتٍ واهطبع عِد املعتزهةًعِى 

 أقٍٛ إعتعي١ إٔ أؾعاٍ ايعباز غري كًٛق١ هلل يكس تكطض ٗ
3

 ٚأِْٗ ، ٖٚٞ سازث١ َٔ دٗتِٗ،

ٚأٜها يٛ ناْت ٖصٙ ا٭ؾاعٌٝ  ] :ٚيصيو ٜكٍٛ ايكانٞ عبس اؾباض،ؾاعًٕٛ هلا سكٝك١ ٫ فاظا

 ٚقبشت ،ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط،اهلل خًكٗا يبطٌ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚبعج١ ا٭ْبٝا٤

 ٭ٕ اهلل تعاٍ ٫ هٛظ إٔ ٜأَط َا ٫ ٜؿعً٘، ٢ٜٗٓٚ عُا خًك٘ ، ،إػا٤ي١ ٚاحملاغب١ ٚإعاقب١

ٚايٓيب نٝـ ٜسعٛ ايهؿاض إٍ ايعسٍٚ عٔ ايهؿط إٍ اٱّإ، ٚاهلل تعاٍ ٖٛ اـايل يًهؿط 

[! ؟  ٚإاْع هلِ عٔ اٱّإ،ؾِٝٗ
4
 

 ْهٕٛ قس ٚنعٓا أٜسٜٓا ع٢ً اـًؿ١ٝ ا٭غاغ١ٝ اييت ،بٗصا ايٓل إؿعِ بإكطضات ا٫عتعاي١ٝ

ٚ أٍٚ َا ٜٛادٗٓا ٗ َٓطًكاتٗا ٗ ايتأٌٜٚ إِا ، ٠ ٖصٙ اٯٜات ايهطِٜتأٌٜٚتعتُسٖا إعتعي١ ٗ 

.                                                                                                        تٛدٝ٘ ز٫ي١ ا٭ؾعاٍٗ استٝاهلا :ٖٛ

 ؟ تط٣ َاشا ٜعين اـتِ ٚايطبع عٓس إعتعي١

.إٔ إعتعي١ اختًؿت ٗ ايطبع ٚاـتِ ع٢ً َكايتٌ" إكا٫ت"يكس أٚضز ا٭ؾعطٟ ٗ 
5
   

اـتِ َٔ اهلل غبشاْ٘، ٚايطبع ع٢ً قًٛب ايهؿاض ٖٛ ايؿٗاز٠ ٚاؿهِ  قايت: ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ

 . ٚيٝؼ شيو َاْع هلِ َٔ اٱّإ،أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ

                                                           
1

 03   اٜٚخانًُبفمٌٕعٕسح : - 
2

 88   اٜٚخَٕٚظعٕسح : - 
3

  71 ص1988 2داس انششٔق انمبْشح ط،يؾًذ ػًبسح . د،انًؼزضنخ ٔيشكهخ انؾشٚخ اإلَغبَٛخ : ُٚظش : - 
4

  351ص، انمبضٙ ػجذ انغجبس،انًخزظش فٙ أطٕل انذٍٚ: - 
5

 297 ص 1ُٚظش األشؼش٘ يمبالد اإلعاليٍٛٛ ط: - 
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 َٔ غري إٔ ّٓعِٗ ، ايػٝـإقسىظعُت إٔ اـتِ ٚايطبع ٖٛ غٛاز ٗ ايكًب : ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ

 يتعطف ا٥٬ٕه١ بٛاغطتٗا أٌٖ ٫ٜٚت٘ َٔ ،دعٌ اهلل شيو مس١ ٗ قًٛبِٗٚقس عُا أَطٚا ب٘، 

.أٌٖ عسٚٙ
1

 ٚايػ١ُ إطبٛع١ ع٢ً ، ايكٍٛ بايع١َ٬َٔ ايؿٝذ ايعُطاْٞ ٖصا َا أٚنش٘ ٚ،

. يتعطف ا٥٬ٕه١ بٗا ا٭ؾطاض ٚا٭خٝاض،ايكًٛب
2
   

 ختُا ع٢ً قًٛب ايهؿاض يٝهٕٛ ز٫ي١ اهلل هعٌ - ض٩ٚؽ إعتعي١ أسس ٖٚٛ -قاٍ اؾبا٥ٞ 

.ي٥٬ًُه١ ع٢ً نؿطِٖ ؾ٬ ٜسعٕٛ هلِ
3
  

ٚيٝؼ شيو بؿ٤ٞ ؾإٕ ٖصٙ  ]: ع٢ً قٍٛ اؾبا٥ٞ تعًٝكا غاخطاا٭قؿٗاْٞ ايطاغب مٜٚعٌ

 ٚإٕ ناْت غري ،ايهتاب١ إٕ ناْت قػٛغ١ ؾُٔ سكٗا إٔ ٜسضنٗا أقشاب ايتؿطٜح

َعكٛي١ غري قػٛغ١ ؾا٥٬ٕه١ باط٬عِٗ ع٢ً اعتكازاتِٗ َػتػ١ٝٓ عٔ ا٫غتس٫ٍ، ٚقاٍ 

[بعهِٗ ختُ٘ ؾٗازت٘ تعاٍ عًٝ٘ أْ٘ ٫ ٜ٪َٔ
 
.

4
 

ٚايٓيب نٝـ ٜسعٛ " : ايصٟ أٚضزْاٙ آْؿا،َٚكاض١ْ ايؿكط٠ ا٭خري٠ َٔ ْل ايكانٞ عبس اؾباض

ايهؿاض إٍ ايعسٍٚ عٔ ايهؿط إٍ اٱّإ، ٚاهلل تعاٍ ٖٛ اـايل يًهؿط ؾِٝٗ ٚإاْع هلِ عٔ 

"اٱّإ
 5

لس ايتطابل تاَا َٔ سٝح إع٢ٓ، " اـتِ"ٚ" ايطبع"ا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ٗ  مب،

.                                                                       ايتأٌٜٚ بشٙمتٟ اـًؿ١ٝ إعتُس٠ ٗ ي٘  اهللّ يعُطىٚتٌ

يٓكـ ع٢ً ْٞ، َٚؿطزات ا٭قؿٗا،ٗ يػإ ايعطب " ختِ" ٚ "طبع" ٚاٯٕ ٜتشتِ عًٝٓا تتبع َاز٠

.  دطٜا ٚضا٤ خس١َ إصٖبٟتٛدٝ٘ ايس٫ٍاٍشيو ايتشاٌٜ ٚا٫ْتكا٤ ٗ 

دا٤ ٗ يػإ ايعطب- 1         
6
  

 . ٚع٢ً غطاضٙ،انطب٘ ع٢ً طبع ٖصا:  ٜكاٍ-ايطبع إجاٍ-

 . ؾططٙ : أٟ،طبع٘ اهلل ع٢ً ا٭َط: ٜكاٍ -

 .ابتسا٤ قٓع١ ايؿ٤ٞ: ايطبع-

                                                           
1

  297 ص 1ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: - 
2

  361ُٚظش االَزظبس فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس، انؼًشاَٙ ، ص : - 
3

  149 انشاغت األطفٓبَٙ ،  ص ،َمال ػٍ انًفشداد فٙ غشٚت انمشآٌ: - 
4

  149انًشعغ َفغّ ص : - 
5

  351انًخزظش فٙ أطٕل انذٍٚ ص : - 
6

   119- 118 ص 8ُٚظش نغبٌ انؼشة ط: - 
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 .  اّ قاغ٘: ،أٟطبع ايسضِٖ ٚايػٝـ-

  .ايتأثري ٗ ايطٌ ٚغريٙ: ايطبع ٚاـتِ-

. ٖٛ اـتِ (بايػهٕٛ)ايطبع : ٬َس١ٛ

. ٖٛ ايسْؼ (بايتشطٜو)          ايطبع 

  ،َع٢ٓ طبع ٗ ايًػ١ ٚختِ ٚاسس، ٖٚٞ ايتػط١ٝ ع٢ً ايؿ٤ٞ: قاٍ أبٛ إغشام ايٓشٟٛ

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ   چ   :ٚا٫غتٝجام َٔ إٔ ٜسخً٘ ؾ٤ٞ نُا قاٍ تعاٍ

1چڳ  ڳ  
2چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ  چچڃ چ     :ٚقاٍ. 

 غط٢ ع٢ً :َعٓاٙ.

. قًٛبِٗ ٚطبع

 ٚاٱقؿاٍ أؾس َٔ شيو اٱقؿاٍ،ٜٔ أٜػط َٔ ايطبع،ٚايطبع أٜػط َٔ ضاٍ: قاٍ فاٖس

  .نً٘

 ضدٌ : بؿطٙ إٔ وسث٘ اٱْػإ ٜكاٍ،ايٓٗط ع٢ً ْع أطباع (بهػط ايطا٤)"ايطبع"

.  َسْؼ ايعطض:طبع أٟ

: ٠ٕقاٍ ثابت بٔ ق٘

َٔ قٛاّ ايعٝـ تهؿٝين ؾ١ؽ٫ٚ خري ٗ طُع ٜسْٞ إٍ طبع 
3
 

قاٍ ايطاغب ٗ إؿطزات    
4

 ٚايطبع أعِ َٔ اـتِ ،ايطبع إٔ تكٛض ايؿ٤ٞ بكٛض٠ َا،

                                                               .إشا اَتٮ :طبعت إهٝاٍ :ٜكاٍ  .ٚأخل َٔ ايٓكـ

: زٚض سٍٛت  أْٗانًل إٍ" طبع"ٚبٓا٤ا ع٢ً تتبعٓا يس٫ي١ ايؿعٌ 

 (بايػهٕٛ) .  ايتػط١ٝ ٚا٫غتٝجام ٚإٓع- 1                                               

  (بايتشطٜو).               ايسْؼ ٚايكسأ  - 2                                               

                                                           
1

  24   اٜٚخيؾًذعٕسح : - 
2

 14   اٜٚخانًغففٍٛ عٕسح : -
3

  119ص  8 َمال ػٍ انهغبٌ  ط: - 
4

 149ُٚظش انًفشداد : - 
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أٟ ختِ ؾ٬ ٜعٞ ٚغط٢ - ْعٛش باهلل َٓ٘- طبع اهلل ع٢ً قًٛب ايهاؾطٜٔ ] :قاٍ ابٔ َٓٛٛض

[ ٫ ٜٛؾل ـريٚ
1

 .                                                                                                                     

 َٔ ايكٍٛ بإٓع ،ٖٚصا ٜتػل َع تأٌٜٚ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٗ سٌ لس تٗطب إعتعي١ ٚانشا

ٗ َعادِ " طبع" ٚيٝؼ ٖٓاى َٔ مس١ ٫ٚ ؾٗاز٠ ٗ اؿكٌ ايس٫يٞ ايصٟ ضمس٘ ايؿعٌ ،ٚايتػط١ٝ

ٚيكس أْهط ايؿٝذ اؾٜٛين ايكٍٛ بايع١َ٬ ع٢ً اؾبا٥ٞ ٙ ، ايًػ١، نُا غبل هلِ ٚإٔ أقطٚ

َٚا    :  "ٚابٓ٘، ٚسسز ز٫ي١ اٯ١ٜ نٓل قطٜح، ٜهٕٛ اهلل ؾٝٗا ٖٛ ايكاضف ٚإاْع ٚاـامت

 ؾإٕ اٯٜات ْكٛم ٗ إٔ اهلل تعاٍ ،ٚؾش٣ٛ اـطاب،يٓل ايهتاب    كايؿ١ شنطاٙ

ۇ  ۆ  چ  : قاٍ اهلل تعاٍ،ٜكطف بايطبع ٚاـتِ عٔ غٓٔ ايطؾاز َٔ أضاز قطؾ٘ َٔ ايعباز

.  ؾاقتهت اٯٜات نٕٛ ا٭ن١ٓ َاْع١ َٔ إزضاى اٱّإ چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ

[  ٫ ُٓع َٔ اٱزضاى،ٚايػ١ُ اييت اخرتعٛا ايكٍٛ بٗا 
2
. 

[ عصض طبع اهلل ع٢ً قًب٘ َٔ تطى ث٬خ ْع َٔ غري]  : yٚٗ ٖصا إع٢ٓ قاٍ ضغٍٛ اهلل 
3

 .

ؾايؿاعٌ ٖٛ اهلل ٚسسٙ، ٖا دعٌ قا١َ َٔ ض٩ٚؽ  ،أيطاؾ٘ختِ عًٝ٘ ٚغؿاٙ َٚٓع٘ : أٟ 

إيٝ٘ ٜسٍ ع٢ً  ٚإغٓازٙ !.؟ ا٫عتعاٍ ٗ َػت٣ٛ ايعكؿطٟ تتػا٤ٍ ٕاشا أغٓس اـتِ إٍ اهلل

 أدٌ  !ٚاهلل َتعاٍ عٔ ؾعً٘ يعًُ٘ بكبش٘- ٗ ْٛطٙ-   إٓع َٔ قبٍٛ اؿل ٖٚصا ؾعٌ قبٝح

 !؟ إْ٘ يٓل قازّ ٫ ٜتػل ايبت١ َع أقٛهلِ إصٖب١ٝ ؾُا ايعٌُ ٜا تط٣

 عًٗا تطاٚؽ غاؾ٬ ،يٝؼ ع٢ً ايعكؿطٟ َٔ غبٌٝ إ٫ ايتًٜٛح عع١َ َٔ ا٫ستُا٫ت ايتأ١ًٜٝٚ

.  ػع١ٜ هلصا ايؿطاؽ َجاب١ اٍ أٚ تهٕٛ،أٚ تػرت٥ِ دا٬ٖ

                                                                                                                         :ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ

 ٚثبات قسَٗا أقبشت نايؿ٤ٞ،تٓبٝ٘ َٔ اهلل ع٢ً إٔ قؿ١ ايكًٛب ٖصٙ َٔ ؾطٙ ُهٓٗا 

ناؾب١ً ٚايؿطط٠،اـًكٞ غري ايعطنٞ 
4

.  

 

 

                                                           
1

  119 ص 8انًشعغ انغبثك ط: -  
2

  214ص ، انغُٕٚٙ ،اإلسشبد ٔانُض انشبْذ    46  اٜٚخاإلعشاءعٕسح   : - 
3

  120 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: - 
4

  90 ص  1ُٚظش انكشبف، انضيخشش٘ ، ط: - 
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:  ا٫ستُاٍ ايجاْٞ

 يٝؼ أْ٘ َع ،ٚطاضت ب٘ ايعٓكا٤ إشا أطاٍ ايػٝب١،ٍ ب٘ ايٛازٟ إشا ًٖو اؽ:      تكٍٛ ايعطب 

ٚإِا ٖٛ ُجٌٝ َجًت ساي٘ ٗ ، ٫ٚ ٗ طٍٛ غٝبت٘ ، ٫ٚ يًعٓكا٤ َٔ عٌُ ٗ ٬ٖن٘ ،يًٛازٟ

ٍ ب٘ ايٛازٟ، ٚٗ طٍٛ غٝبت٘ عاٍ َٔ طاضت ب٘ ايعٓكا٤، ؾهصيو َجًت ا٬ٖن٘ عاٍ َٔ ؽ

عٔ اؿل عاٍ قًٛب ختِ اهلل عًٝٗا نكًٛب  ساٍ قًٛبِٗ ؾُٝا ناْت عًٝ٘ َٔ ايتذاٗ 

ٚيٝؼ ي٘ عع ٚدٌ ؾعٌ ٗ ػاؾٝٗا عٔ ] ٜٚ٪نس ع٢ً ْؿٞ ايؿعٌ عٔ ؾاعً٘ ،اّ تايبٗا٥ِ ٚا٭ؽ

[، ٖٚٛ َتعاٍ عٔ شيو  ٖٚا عٔ قبٛيْ٘باؿل ٚ
1
.   

                                                                                                                      : ا٫ستُاٍ ايجايح

عٝح ٜهٕٛ اـتِ َػٓسا إٍ اغِ اهلل هلل، هٛظ ؾٝ٘ اغتعاض٠ اٱغٓاز ٗ ْؿػ٘ َٔ غري اهلل 

 ٚغٌٝ َؿعِ، ، َٚا٤ زاؾل،عٝؿ١ ضان١ٝ: قاٍٟ ٖٚٛ يػريٙ سكٝك١ نُا ،ع٢ً غبٌٝ اجملاظ

ؾصيو ٕا  (ختِ اهلل)أَا اٱغٓاز اؿاقٌ  .ٜٚهٕٛ ايؿٝطإ ٖٛ اـامت ٗ اؿكٝك١ أٚ ايهاؾط

قسضٙ ؾأغٓس إٍ ْؿػ٘ اـتِ إغٓاز ايؿعٌ إٍ إػببأنإ اهلل قس 
2

 . 

                                                                                                              :ا٫ستُاٍ ايطابع

 إٔ اهلل غبشاْ٘ قس عًِ َس٣ تكُُِٝٗ ع٢ً ايهؿط، ٫ٚ ططٜل ٱّاِْٗ  ايعكؿطٟٜط٣ ؾٝ٘

ٕ ايكػط ٜٓاقض ايتهًٝـ،٭ ؾعرب عٓ٘ باـتِ ٤،طٛعا إ٫ ططٜل ايكػط ٚاٱؾا
3
. 

                                                                                                         : ا٫ستُاٍ اـاَؼ

ٕا نإ ايهؿط٠ ٜكٛيْٛ٘ تٗهُا بِٗ ٚشيو  ،دا٤ ع٢ً غبٌٝ اؿها١ٜؾٝ٘ أْ٘ ٜكٍٛ 
4
  َٔ

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّقٛهلِ 

5چڄ     ڃ  ڃ    ڃ    
  .                                                                                                                                          

 

 

                                                           
1

  91 ص 1انًشعغ َفغّ ط: - 
2

  91 ص 1ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: - 
3

  91 ص 1انًشعغ َفغّ طُٚظش : - 
4

  91 ص 1انًشعغ َفغّ طُٚظش : - 
5

  05   اٜٚخفظهذعٕسح : - 
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  اهسد عوى املعتزهة يف تصوزٓا هوطبع  واخلتٍ

إٔ اهلل بٝسٙ ٖسا١ٜ اـًل ٚإن٬هلِ، ٚأْ٘ : ٕاشا ٖطب ايعكؿطٟ، ي٬٦ ٜكٍٛ: ٚاٯٕ ْتػا٤ٍ

َا ٚايػٝس ٗ ًَه٘ ي٘ إؿ١٦ٝ إطًك١، ٚايتكطف إطًل ٗ خًك٘، ٚأْ٘ خايل نٌ ؾ٤ٞ، 

 ٕاشا نًـ ْؿػ٘ قطع نٌ تًو ،ؾا٤ نإ َٚا مل ٜؿأ مل ٜهٔ، ٚأْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

ختِ اهلل )ايتهاضٜؼ ايٛعط٠ َكابٌ إٔ ٜكط بإغٓاز ايؿعٌ إٍ ؾاعً٘ ٗ ١ًْ ؾع١ًٝ ٚاٖط٠ ايس٫ي١ 

 !؟ (ع٢ً قًٛبِٗ

 ايبػاط١ يتذآًٖا أقٍٛ َصٖب ٕسضغ١ قا١ُ٥ بصاتٗا  ٖصٙ ع٢ً ا٭َطإْٓا يٛ غًُٓا بصيو ًٚٓٓا

 .                                                                               تعٛز ٭ضبع١ عؿط قطْا ط١ًٜٛ ٫ٚختعيٓا ؾرت٠ ظ١َٝٓ

 ، يٝؼ إ٫ إؾطاظا طبٝعٝا ْاػا عٔ َعتكس قسِٜ ٚغريٙ َٔ إعتعي١إٕ َا شٖب إيٝ٘ ايعكؿطٟ

٠ إٔ اهلل غا٣ٚ بٌ إػًِ ٟٚعٓس ايكسض  ] : ٗ ْك٘   ايؿٝذ ايعُطاْٖٞصا َا ٜؿػطٙ ٚ

 ٚمل ، ٚايتٜٓٛط ٚؾطح ايكسٚض،ٚايتػسٜس ٚايًطـ،ٚايهاؾط، ٚإطٝع ٚايعاقٞ ٗ اهلسا١ٜ 

ٜطبع ع٢ً قًٛب ايهاؾطٜٔ، ٫ٚ ختِ عًٝٗا عٔ اٱّإ ب٘، ٚيهٔ غًب عًِٝٗ اهل٣ٛ 

[ . ٚايؿٝطإ
 1

  

 !؟  أيٝػٛا قكٌ ؾُٝا شٖبٛا إيٝ٘ ؟   َا إطاز بصيو

إ، ؾه٬ُٖا أضغٌ إيٝ٘ ايطغٌ، ٚ ٟإٕ ايهاؾط ٚإ٪َٔ ٗ ْع١ُ اهلل ايس١ٜٝٓ عٓس إعتعي١ ؽ

ى ؾعٌ اأقسض عًٝ٘ ايؿعٌ، بٝس إٔ ٖصا ؾعٌ اٱّإ بٓؿػ٘ َٔ غري إٔ ىك٘ اهلل بٓع١ُ، ٚش

ايهؿط بٓؿػ٘ َٔ غري إٔ ٜؿهٌ اهلل عًٝ٘ شيو إ٪َٔ، ٚقس سبب إيِٝٗ اٱّإ ناؾطِٖ 

ٚظٜٓ٘ ٗ قًٛبِٗ ٚنطٙ إيِٝٗ ايهؿط ٚايؿػٛم ٚايعكٝإ، ؾُِٓٗ َٔ نطٙ َا نطٙ ،َٚ٪َِٓٗ 

 َِٚٓٗ َٔ مل ٜهطٙ،اهلل إيٝ٘
2
 

ٌٖ غ٣ٛ اهلل بٌ إػًٌُ :"ٚتٛنٝح شيو ايًبؼ إتعًل ب  ٚيًٛقٛف ع٢ً ٖصا ا٭َط بسق١

. "؟أّ مل ٜػٛايس١ٜٝٓ   ايٓع١ُٗٚايهاؾطٜٔ  ْتأٌَ ٖصٙ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٖٚٞ ٜهؿٞ إٔ  

: َتكاب١ً

                                                           
1

   356  ط ص ، انشٛخ انؼًشاَٙ االَزظبس،فٙ انشد ػهٗ انًؼزضنخ انمذسٚخ األششاس: - 
2

   72 ص8 ط، اثٍ رًٛٛخ،ُٚظش يغًٕػخ انفزبٖٔ: - 
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ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  چ    :قٍٛ اهلل تعاٍ  :أ٫ٚ

1چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ەئ  ەئ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    :َع قٛي٘ تعاٍ  

  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿڀپ  پ   پ  ڀ

  2چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

قٛي٘ تعاٍ  :ثاْٝا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   چ   :

  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  3چٹ  ڤ  
  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ     ٺچ  :َع قٛي٘ تعاٍ

4چ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
. 

، ٚقًٛب أقؿٌ  قًٛب ضب٘ عًٝٗا،إْ٘ ٫ ٜتكٛض عاقٌ إٔ اهلل قس ٜػاٟٚ بٌ ٖ٪٤٫ ٚبٌ ٖ٪٤٫

 .عًٝٗا، ؾطٜل أغط٣ بِٝٓٗ ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤، ٚؾطٜل أيـ بٌ قًِٖٛ

إٕ َػاٚا٠ اهلل بٌ ايهاؾطٜٔ ٚإػًٌُ يتهُٔ ٗ ؾطٚٙ ايتهًٝـ َٔ عكٌ ٚبًٛؽ، ٚٗ 

زعٛتِٗ ْٝعا إٍ اٱّإ ب٘ ٚطاعت٘، ٚبعس ٖصا  ٫ تسخٌ ٕٓت٘ ٚؾهً٘، ٜٚكع َٓ٘ ايتدكٝل 

يبعهِٗ ٗ اهلسا١ٜ ،ؾٝدًل ؾِٝٗ يطؿا ٜ٪ثطٕٚ َٛدب٘ اٱّإ ٚايطاع١ ع٢ً ايهؿط ٚإعك١ٝ، 

ٚىايؿٕٛ أٖٛا٤ِٖ،  ٜٚكع شيو َِٓٗ باختٝاضِٖ بكسض٠ قسث١ ؾِٝٗ َٔ اهلل غبشاْ٘، ٗ سٌ 

مل ىًل شيو ايًطـ ؾُٝٔ نؿط ب٘ ٚعكاٙ، بٌ ٜطبع ع٢ً قًب٘ ٚهعٌ قسضٙ نٝكا سطدا 

 ٚا٭َط ايهْٛٞ ،ٜٚطدع تؿػري شيو إٍ ا٭َط ايسٜين،. باٱغ٬ّ، نأِا ٜكعس ٗ ايػُا٤

ؾا٭َط ايسٜين ٜػتًعّ اٱضاز٠ ايس١ٜٝٓ ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ًٜعّ َٓ٘ اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ،  .ايكسضٟ

 هلب ٚغريٙ َٔ َؿطنٞ ٟب٭أَطٙ ى ٚ شيو ،ٟا ٫ ٜطٜسٙ نْٛا قسضٕؾاهلل غبشاْ٘ قس ٜأَط ّ

 ٚيٛ أضاز اهلل ٚقٛع اٱّإ يٛقع، يكٛي٘ ،َه١ باٱّإ ٚايطاع١، ٚٗ عًُ٘ أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   چ :تعاٍ

5چڦ  ڄ   
ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ   چ :    ٚقٛي٘ غبشاْ٘    

                                                           
1

  14   اٜٚخانكٓف عٕسح : -
2

 28   اٜٚخانكٓف عٕسح : -
3

 14   اٜٚخانًبئذح عٕسح : -
4

  23   اٜٚخاألَفبلعٕسح : - 
5

 13  اٜٚخانغغذح عٕسح : -
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  حج  مج  جح  مح  جخ   يث  مت  ىت    يت  جث  مث  ىثختجب  حب  خب    مب  ىب  يب  جت  حت

1چ
ٟ ايتػ١ٜٛ ٗ ف ٚبصيو تٓت2أَا ا٭َط ايهْٛٞ ايكسضٟ ؾبُع٢ٓ اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ  

ٚايتٛؾٝل ٚايتػسٜس  زا١ٜايٜ٘ٚتذ٢ً ؾهً٘ َٚٓت٘ ٗ ،ْع١ُ اهلل ايس١ٜٝٓ بٌ إػًٌُ ٚايهاؾطٜٔ 

3چ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  ڃ  چ  چ  چڃ  چ :يكٛي٘
 

4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ                 ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ   :ٚقٛي٘ تعاٍ
ۆئ   چ   :ٚقٛي٘ 

5چ  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب        خب    ی  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یېئۈئ  ۈئ  ېئ
ٚقٛي٘  

  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ:غبشاْ٘

6چ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڃ  چ  چ  چ   چڃڄ  ڃ  ڃ
       

        
                   

  ٿ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ چ  :ٚقٛي٘ تعاٍ

7 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
  

تٗطب يت إعتعي١ تٗا اعتُس اييتاـًؿ١ٝ اٱعتكاز١ٜب إتعًك١ٚبعس إٔ بٝٓا بعض اؾٛاْب إدتًؿ١ 

 اهلل غبشاْ٘   ع٢ًنْٛ٘ ؾع٬ قبٝشا ٫ هٛظٍَٔ ايكٍٛ بطبع اهلل ع٢ً قًٛب ايهاؾطٜٔ، 

إٔ ْعطض يبعض ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ْٚتػا٤ٍ عٔ ايؿاعٌ ٗ نٌ اٯٕ  ٜطٝب يٓا .ٚأْ٘ َٓعٙ عٓ٘،

 . ، بػ١ٝ إثبات٘ يؿعً٘ ْل

8چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   چ   :قاٍ اهلل تعاٍ
  

9چ  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ىې   ې  ى چ   :قاٍ اهلل تعاٍ
 

                                                           
1

 35  اٜٚخاألَؼبوعٕسح : - 
2

 ( عُؼشع نٓزا ثُٕع يٍ انزفظٛم فٙ اٜٚبد انًزؼهمخ ثبإلسادح ٔانًشٛئخ إٌ شبء اهلل    )324ص 2ُٚظش االَزظبس ط: - 
3

 17   اٜٚخانكٓفعٕسح : - 
4

  16   اٜٚخانؾظعٕسح : - 
5

 17   اٜٚخيؾًذعٕسح : - 
6

  22   اٜٚخانًغبدنخعٕسح : - 
7

 22   اٜٚخانضيشعٕسح : -  
8

 155   اٜٚخانُغبءعٕسح : -  
9

 88   اٜٚخانجمشحعٕسح : - 
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قٍٛ  اٍٖصاِٖ بٚ، عًُا إٔ ايػًـ ْع٘ أغًـ !ؾُٔ شا ايصٟ طبع ع٢ً ٖصٙ ايكًٛب ٜا تط٣؟

  ى   ائ  ى چ  :اٍـــاٍ اهلل تعـــ م١ٜ1ــٜٗا أغ٘ــخًكت ايكًٛب ٚعٌ:اْع خًك١ أٟ ــنأِْٗ دعًٛا امل

2چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     وئائ  ەئ  ەئ
 

" بٌ خًل اهلل ا٭ن١ٓ ٗ قًٛبِٗ ٚايكؿٌ ٚايعٜؼ ٭ْ٘ قاٍ ]:قاٍ اٱَاّ ا٭ؾعطٟ ؾًُا أظاغٛا أظاؽ :

[ اهلل قًٛبِٗ
3
  .!؟   ؾُٔ شا ايصٟ أظاؽ قًٛب ايهاؾطٜٔ 

  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ   :قاٍ اهلل تعاٍ

  4چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 

   !؟تط٣ َٔ شا ايصٟ شضأ ؾِٗٓ ٖ٪٤٫ ع٢ً نجطتِٗ

 بعس إٔ تعطًت ؾِٝٗ آيٝات ايتٛاقٌ، ٚيكس تهطض ٖصا  ؾِٗٓشضأِٖايصٟ    ٖٛإْ٘ اهلل ٚسسٙ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ    :ٍ اهلل تعاٍٚمىنجريا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

5چ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
   : اهلل تعاٍٍٙٚمٚ 

  ڌ  ڌ    ڎ  ڍ  ڇ  ڇ  ڍڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇچ 

6 چڎ    ڈ  
  

 َٚا إٕ  y ٚمسعٛا ايطغٍٛ ،أؾاضت اٯ١ٜ ايهط١ّ إٍ بعض إٓاؾكٌ ايصٜٔ سهطٚا اـطب١

َاشا ):قا٥ًٌ  اهلل عًِٝٗ بٓع١ُ ايعًِتّٔاخطدٛا ست٢ أقبًٛا َتػا٥ًٌ، ٜػأيٕٛ أٚي٦و ايصٜٔ 

.ٚي٦و ايصٜٔ طبع اهللأ:"ؾأداب اهلل غبشاْ٘( قاٍ آْؿا قس إْ٘ ايطبع ٚاـتِ ع٢ً ايكًٛب " .

 نجريا ٖا َا ْؿك٘.).: قايٛإا عسّ ايؿِٗ، ٚا٭َط شات٘ سسخ َع نؿاض قّٛ ؾعٝب ِٖ ٚضخأ

يو ا٫غتعسازات اييت ٖٚبٖٛا ٚمل ٜعٛزٚا يسِٜٗ،ٚ ت ٖا ٜسٍ ع٢ً تعطٌ أدٗع٠ ايتٛاقٌ (..تكٍٛ

                                                                                                                .ٜػتدسَْٛٗا

                                                           
1

  21 ص7ط، اثٍ رًٛٛخ ،يغًٕػخ انفزبٖٔ: ُٚظش: - 
2

 05   اٜٚخانظفعٕسح : - 
3

  200األشؼش٘ ،ص،اإلثبَخ فٙ أطٕل انذٚبَخ : -  
4

 179  األػشاف  اٜٚخانضيشعٕسح : - 
5

 16   اٜٚخيؾًذعٕسح : - 
6

 91   اٜٚخْٕدعٕسح : - 
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ايع١َ٬ ٚايػ١ُ   ٫ٚ،إعط١ً ٭دٗعتِٗبؾ٬ ايؿٗاز٠ ٚاؿهِ بأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ نُا ازعٛا ٚعًٝ٘ 

 ٚايعٜؼ ٚاٱقؿاٍع١ هلِ يًػُع، ٚيهٓ٘ ايطبع ٚاـتِ ٚايطٜٔ ٕاييت ظعُٛا أِْٗ بٗا ٜعطؾٕٛ بإا

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أزٍ زيٌٝ، ٚأٚنح غبٌٝ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ خايل  ]:ٚا٭ن١ٓ قاٍ ايكططيب

 ٚتعذبٛا أٜٗا إٓهطٕٚ َٔ عكٍٛ ،اهلس٣ ٚايه٬ٍ، ٚايهؿط ٚاٱّإ،ؾاعتربٚا أٜٗا ايػاَعٕٛ

 ؾُٔ أٜٔ هلِ اٱّإ ٚيٛ ، ؾإٕ اـتِ ٖٛ ايطبع،يل إّاِْٗ ٖٚساِٖبذايكسض١ٜ ايكا٥ًٌ 

 ؾُت٢ ٜٗتسٕٚ أٚ َٔ ،دٗسٚا، ٚقس طبع ع٢ً قًٛبِٗ ٚع٢ً مسعِٗ ٚدعٌ ع٢ً أبكاضِٖ غؿا٠ٚ

.. [ٜٗسِٜٗ َٔ بعس اهلل إشا أنًِٗ ٚأقُِٗ ٚأع٢ُ أبكاضِٖ
 1

    

  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ  : قاٍ اهلل تعاٍ

  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

2چ
    

سبب اهِزوي -1
3

 

ع١ٓٝٝ بٔ : yدا٤ت إ٪يؿ١ قًٛبِٗ إٍ ضغٍٛ اهلل :قاٍ غًُإ ايؿاضغٞ ضنٞ اهلل عٓ٘

ٜا ضغٍٛ اهلل إْو يٛ دًػت ٗ قسض إػذس ٚمٝت عٓا : ا٭قطع بٔ سابؼ ؾكايٛا ٚسكٔ

 ناْت عًِٝٗ دباب ،شض ٚؾكطا٤ إػًٌُ ٜعٕٓٛ غًُإ ٚ أبا- دبابِٗ  ٖ٪٤٫ ٚ أضٚاح

"  دًػٓا إيٝو ٚسسثٓاى ٚأخصْا عٓو، ؾأْعٍ اهلل-ايكٛف مل ٜهٔ عًِٝٗ غريٖا  ٚاتٌ :

" َا أٚسٞ .   .ٜتٗسزِٖ بايٓاض.

سبب ُزوي آخس -2
4

 

ع١ٓٝٝ بٔ سكٔ زخٌ إٔ  :،سٝح دا٤ ؾُٝ٘اَا َع ا٭ٍٚ ايصٟ شنطْاٖٙصا ايػبب ٜتٛاؾل 

 ٖٚٛ دايؼ َع غًُإ ايؿاضغٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ ع٢ً بػاٙ، ،شات ّٜٛ yع٢ً ضغٍٛ اهلل 

 يٛ نٓت إشا زخٌ  ]: قاٍأضسً٘ تٓش٢ عٔ ايبػاٙ ست٢  إٔؾذعٌ ع١ٓٝٝ ٜؿري إٍ غًُإ

ب أَا تحنطاب٘، نإ أغطع هلِ ؾُٝا أعًٝو ض٩غا٤ قَٛو ٚأؾطاؾِٗ مّٝت َجٌ ٖصا ٚ

                                                           
1

   137 ص 1انمشعجٙ انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ ط: - 
2

  28   اٜٚخنكٓفاعٕسح : - 
3

  253 ص 10انًشعغ انغبثك ط: - 
4

 292 ص 1ُٚظش انشٛخ انؼًشاَٙ االَزظبس ط: - 
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ٜ٪شٜو ضو٘، يكس آشاْٞ ضو٘، إٔ ْػًِ ٜػًِ ايٓاؽ بعسْا، ٚاهلل َا َٓعٓا َٔ ايسخٍٛ 

 [  نطاب٘أٖصا ٚ أتباعو  إ٫ عًٝو إ٫ 
1
    

2چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ : ؾاْعٍ اهلل 
 أخرب  

ايكا٥ِ بؿعٌ اٱغؿاٍ ٖٛ اهلل ف . عٔ شنطٙ ٖٚٛ ايكطإٓ ٚتٗسزٙ بايٓاض قًب٘اهلل أْ٘ أغؿٌ

"(أغؿًٓا)  ٜعٛز ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٖا ٜكطع نٌ سذ١ (َٛضؾِٝ ايؿاعٌ) إٛضؾِٝ إكٝس" ْا 

ع٢ً إعتعي١ ٗ ْؿِٝٗ ايؿعٌ عٔ اهلل، ٚدعًِٗ إدًٛم خايكا ٭ؾعاي٘، ٖٚصا َا دعٌ 

.  تٗطبا َٔ ايتأٌٜٚ ايكشٝحاغطٜبتأ٬ٜٚ  اٯ١ٜ ٜ٪ٍٚا٭خؿـ 

نُا ،٭ٕ شيو نإ يعكٝاِْٗ اهلل ؾذاظ شيو ايًؿٜ " ختِ اهلل " : ٚقٛي٘]:قاٍ ا٭خؿـ 

 أٚ ٜهٕٛ إتباعٗاإشا أعذب بٗا، ٖٚٞ ٫ تؿعٌ ب٘ ؾ٦ٝا ٭ْ٘ ًٖو ٗ (أًٖهت٘ ؾ١ْ٬): قٍٛت

[ ع٢ً ٖصا ايتؿػري( َطنا اهللظازِٖ) ٚنصيو ،ختِ سهِ بٗا أْٗا كتّٛ عًٝٗا
 3

 يكس 

ختِ اهلل ع٢ً قًٛبِٗ ٚأقؿًٗا عٔ اؿل ٚؾسز : شٖب إٍ ٖصا ايتأٌٜٚ ايػطٜب ي٬٦ ٜكٍٛ

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  چ  :عًٝٗا، َٚٔ ٖصا زعا٤ غٝسْا َٛغ٢ ع٢ً ؾطعٕٛ ٚدٓٛزٙ

4چی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   
ٱ  ٻ  ٻ  چ  :قاٍ اهلل ٕٛغ٢ف 

5چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  
 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  292 ص 1َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: - 
2

 28   اٜٚخنكٓفاعٕسح : - 
3

 36 ص ،ألخفش،يؼبَٙ انمشآٌ ا: - 
4

  88   اٜٚخَٕٚظعٕسح : - 
5

 89   اٜٚخَٕٚظعٕسح : - 
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 اهفتِة واهلدى واهضالي يف تصوز املعتزهة

 :ايٓل ايط٥ٝؼ

  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ:قاٍ تعاٍ

1چۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
 

 :ايٓكٛم إػاعس٠ ع٢ً ايتأٌٜٚ

 :َٔ ايكطإٓ -1

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  

2چ
  

"  yقاٍ ضغٍٛ اهلل:    َٔ ايػ١ٓ -2 : ٚنٌ اهلل بايطسِ ًَها ؾٝكٍٛ أٟ ضب  

أٟ ضب شنط : ْطؿ١؟ أٟ ضب عًك١؟ أٟ ضب َهػ١؟ ؾإشا أضاز اهلل إٔ ٜكهٞ خًكٗا قاٍ

"أّ أْج٢؟ أؾكٞ أّ غعٝس؟ ؾُا ايطظم؟ ؾُا ا٭دٌ؟ ؾٝهتب نصيو ٗ بطٔ أَ٘
3
. 

[ ٚإعكّٛ َٔ عكِ اهلل]  :yقاٍ ضغٍٛ اهلل 
4

 .

 :َٔ ايؿعط -3

 :قاٍ يبٝس

ْاعِ ايباٍ َٚٔ ؾا٤ أنٌ َٔ ٖساٙ غبٌٝ اـري اٖتس٣
5
 

 .ّٚدٗ٘ إٍ ايه٬ٍ عٔ ايططٜل: ايؿاٖس

 

 

                                                           
1

 .41   اٜٚخنًبئذحاعٕسح  : - 
2

 .125   اٜٚخعٕسح األَؼبو: -  
3

 .251 ص13أخشعّ انجخبس٘ فزؼ انجبس٘ ط: -  
4

 175 ص13انًشعغ َفغّ ط: -  
5

  79 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: -  
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 :قاٍ أبٛ ش٩ٜب

ْٝاؾا َٔ ايبٝض ايهطاّ ايعطاٌٜ ضآٖا ايؿ٪از ؾاغتهٌ ن٬ي٘
1
 

 اغتعٌُ ايه٬ٍ ع٢ً اجملاظ: ايؿاٖس

 : أزٚات ايتأٌٜٚ إػتدس١َ

 :ا٭زٚات اـاضد١ٝ

سهٛض َصٖب إعتعي١ بكٛض٠ د١ًٝ ٫ ؼتاز إٍ عح أٚ أزي١ إثبات، أدٌ يكس  -1

أثبتٛا أقٛهلِ ٗ تأٌٜٚ ٖصا ايٓل غطم إعذِ، ٌٚٓ ايٛسسات ايًػ١ٜٛ ع٢ً غري َا 

 .عطؾت٘ ايعطب ٗ ن٬َٗا

دٓسٚا ١ًْ َٔ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٗ إثبات اٱضاز٠ احملسث١، ْٚؿٞ اٱضاز٠  -2

 .ايكس١ّ

 :ا٭زٚات ايساخ١ًٝ

 .ع٢ً غري ٖساٖا/ ٖس٣ / ن٬ٍ / اغتٓاّ اؾاْب ايًػٟٛ ؿٌُ ايٛسسات ايًػ١ٜٛ ؾت١ٓ 

 :ايس٫ي١ ايكطؾ١ٝ

مساٙ نا٫  ،أٚ سهِ عًٝ٘ بايه٬ٍ، ٖٚصا ع٢ً خ٬ف نًٌ ؾ٬ٕ : قايت إعتعي١ أنً٘ َع٢ٓ

 .يٝػت ٖٞ نًٌّ (أنٌ)ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايب١ٝٓ إطؾٛيٛد١ٝ يًٛسس٠ ايًػ١ٜٛ . ؾ٬ْا أٟ مساٙ نا٫

 :ايب٬غ١

ٕا ٚدسِٖ ن٫٬ أخرب أْ٘ أنًِٗ، ٚشيو ع٢ً غطاض : ع٢ً قٛهلِ (أنًِٗ)ًٓٛا  -1

 .أدي ؾ٬ٕ ؾ٬ْا إشا ٚدسٙ دباْا: قٍٛ ايعطب

 .اٱن٬ٍ فاظ عٔ تطى إسساخ ايًطـ ٚايتػسٜس ٚايتأٜٝس: قايٛا -2

 .اهلس٣ فاظ عٔ ظٜاز٠ ايًطـ ٚؾطح ايكسض:          قايٛا

 :إقشاّ بعض إكطًشات ايه١َٝ٬

                                                           
1

 80 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: -  
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/ ا٫ختٝاض / ايًطـ / اٱضاز٠ احملسث١ : يكس أقشُٛا ايهجري َٔ إكطًشات ايه١َٝ٬ َٔ قبٌٝ

 .ايكسض٠/ ا٫غتطاع١ / احملٌ 

 :اهِص اهكسآُي املساد باهتأويى

  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ :قاٍ اهلل تعاٍ

1چۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
 

يكس زخًت إعتعي١ ٗ تأٌٜٚ ٖصا ايٓل ايكطآْٞ َا ٜتػل َٚكطضاتٗا إصٖب١ٝ َٔ باب إؿرتى 

ايًؿٛٞ يًٛسسات ايًػ١ٜٛ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ ناهلس٣، ٚايه٬ٍ، ٚايؿت١ٓ، ٚأدطت اْتكا٤ ٕا 

ٜٓاغبٗا َٔ ٥٫ش١ نٌ سكٌ ز٫يٞ، ٚاغتبعست ايباقٞ زٕٚ انرتاخ، نُا أقشُت ٗ شيو 

ايتأٌٜٚ ضقٝسٖا ايه٬َٞ غُٝا َا تعًل َؿّٗٛ اٱضاز٠ ٚا٫غتطاع١، ٚإؿ١٦ٝ ٚايكسض٠، 

 .تٓٛريا ٚتطبٝكا

ٚيتشًٌٝ تًو ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا إعتعي١ ٗ تأًٜٚٗا ٫ بس يٓا أ٫ٚ َٔ ؼسٜس تًو اؿكٍٛ 

٫ٚ بس يٓا . ايس٫ي١ٝ يهٌ َؿرتى يؿٛٞ، ٚايٛقٛف ع٢ً غبب اْتكا٥ِٗ ٕع٢ٓ بعٝٓ٘ زٕٚ اٯخط

ثاْٝا َٔ ؼسٜس َؿاِٖٝ تًو إكطًشات ناٱضاز٠ ٚإؿ١٦ٝ، ٚا٫غتطاع١ ٚايكسض٠ ،ٚنصا 

ايٛقٛف ع٢ً نٝؿ١ٝ ضب٘ إعتعي١ بٌ تٛدٝ٘ ز٫ي١ ايٓل َٚكطضاتٗا ايػابك١، بعس تهٝٝؿٗا 

 .يتًو إؿاِٖٝ

تط٣ َا ايصٟ دعٌ إعتعي١ تػًو ٖصا ايػبٌٝ ٗ تأٌٜٚ ٖصا ايٓل، ْٚٝع أقٓاف تهاؾ٦٘  

! َٔ ايٓكٛم ا٭خط٣ ،َٔ سٝح إع٢ٓ ،َٚٔ سٝح اؿكٌ إؿاُٖٝٞ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘؟

 :خوفياتٍٔ اإلعتكادية يف اهتأويى

 .ايكٍٛ بإٔ اٱضاز٠ قسث١ -1

 .عسّ ايتؿطٜل بٌ اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ ٚاٱضاز٠ ايس١ٜٝٓ  ايؿطع١ٝ -2

 :ايتػ١ٜٛ بٌ إؿ١٦ٝ ٚاٱضاز٠، ٚاحملب١ ٚايطنا ،ٖا أز٣ بِٗ إٍ ايكٍٛ بــ -3

َا إٔ إعاقٞ يٝػت قبٛب١ هلل ٫ٚ َطن١ٝ ي٘، ؾٗٞ بصيو يٝػت َكسٚض٠ ٫ٚ َكه١ٝ 

إٔ نؿط ايهاؾط َٚعك١ٝ ايعاقٞ، ٚدطّ : بٌ ٖٞ خاضد١ عٔ إؿ١٦ٝ ٚاـًل ،َع٢ٓ

                                                           
1

 41   اٜٚخانًبئذح عٕسح  : -
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اجملطّ نًٗا أؾعاٍ ٫ وبٗا اهلل، ٫ٚ ٜطٜسٖا ٫ٚ ٜؿا٩ٖا ،٭ٕ ٗ َكطضاتِٗ أ٫ وسخ 

ؾ٤ٞ ٗ ايهٕٛ ٫ وب٘ اهلل، ٚيهٔ إٕ نإ ٫ وب٘ ٫ٚ ٜطناٙ زٜٓا ؾٗٛ ٜؿا٩ٙ 

 .نْٛا

إٔ إعا١ْ اهلل اـاق١ : ايتػ١ٜٛ بٌ إػًٌُ ٚايهؿاض ٗ ْع١ُ اهلل ايس١ٜٝٓ، َع٢ٓ -

ع٢ً ؼكٝل إضاز٠ ايعبس إكرت١ْ بايؿعٌ تؿٌُ اؾُٝع َػًٌُ ٚنؿاضا، ٚبصيو يٝؼ 

هلل َٔ ؾهٌ ٫ٚ َٔ ْع١ُ ٗ اهلسا١ٜ، ٫ٚ يًُؿ١٦ٝ َٔ زٚض ٗ ايطبع ٚاـتِ ٚايؿت١ٓ 

 .ٚايه٬ٍ

 ؟ (ؾت١ٓ)                      َاشا تعين ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

          دا٤ ٗ يػإ ايعطب إٔ يؿٜ  ؾت١ٓ تهٕٛ َع٢ٓ
1

: 

  ڻ  ڻ  ڻڱ  ں  ں   ڻچ  :ا٫بت٤٬، ٚا٫ختباض، ٚا٫َتشإ يكٛي٘ تعاٍ -1

2چۀ    ۀ        ہ  
.  

3چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  :اؿطم يكٛي٘ تعاٍ -2
 .وطقٕٛ: أٟ 

4چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  :اـرب٠ يكٛي٘ تعاٍ -3
 .خرب٠: أٟ  

 .ايًِٛ-4

 .اٱعذاب بايؿ٤ٞ، ؾتٓت٘ إطأ٠ إشا ٚهلت٘ ٚأسبٗا-5

ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     چ:ايه٬ٍ ٚاٱثِ يكٛي٘ تعاٍ-6

5چڤڦ    
 .ت٪مثين بأَطى إٜاٟ باـطٚز: أٟ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ڱ  چ  :ا٫غتعُاٍ ٗ ايؿت١ٓ يكٛي٘ تعاٍ-7

1چ
 .اغتعًُتُٖٛا ٗ ايؿت١ٓ: أٟ  

                                                           
1

 181-178 ص10ُٚظش نغبٌ انؼشة ط : - 
2

 15   اٜٚخانزغبثٍعٕسح  : - 
3

 13   اٜٚخانزاسٚبد عٕسح  : -
4

 63   اٜٚخانظبفبدعٕسح  : - 
5

 49   اٜٚخانزٕثخعٕسح  : - 
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 .ؾً ايطدٌ ايطدٌ أظاي٘ عُا نإ عًٝ٘: اٱظاي١ ٜكاٍ-8

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى     چ  :إٌٝ يكٛي٘ تعاٍ-9

2چەئ  
 .يًُْٝٝٛو: أٟ 

3چپ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ڦ  چ  :ايهؿط يكٛي٘ تعاٍ-10
 .أؾس َٔ ايهؿط: ٟ أ

4چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ      چ : ايؿهٝش١ يكٛي٘ تعاٍ-11
                          

 .ؾهٝشت٘    :أٟ

5چ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ     ڳ  چ : ايكتٌ يكٛي٘ تعاٍ- 12 
 . إٔ ٜكتً٘:أٟ 

6چ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ     گ   چ :ؾً َع٢ٓ أخًل يكٛي٘ تعاٍ-13
أخًكٓاى : أٟ 

 .إخ٬قا

  ايؿت١ٓ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت تهٕٛ َٔ اهلل ع٢ً ٚد٘ اؿه١ُ ،ٚتهٕٛ ] :قاٍ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ

[َٔ اٱْػإ ع٢ً ٚد٘ ايصّ بعهؼ اؿه١ُ  
7
. 

؟ (ن٬ٍ   )َاشا تعين ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

تهٕٛ َع٢ٓ  (ن٬ٍ   )دا٤ ٗ يػإ ايعطب إٔ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 
8

 :

 .نس اهلس٣ ٚايطؾاز -1

 .اٱن٬ٍ نصيو نس اهلسا١ٜ ٚايطؾاز -2

 .ٜكاٍ أنًًت ؾ٬ْا إشا ٚدٗت٘ يًه٬ٍ عٔ ايططٜل

 

                                                                                                                                                                                     
1

 14   اٜٚخنؾذٚذا عٕسح  : - 
2

 73   اٜٚخاإلعشاء عٕسح  : -
3

 191   اٜٚخانجمشح عٕسح  : -
4

 41   اٜٚخنًبئذحاعٕسح  : - 
5

 83   اٜٚخَٕٚظعٕسح  : - 
6

 40   اٜٚخعّعٕسح  : - 
7

 374ُٚظش يفشداد انمشآٌ ص : - 
8

 82-79 ص8ُٚظش نغبٌ انؼشة ط : - 
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 :قاٍ يبٝس

ْاعِ ايباٍ َٚٔ ؾا٤ أنٌ َٔ ٖساٙ غبٌٝ اـري اٖتس٣
1
 

 .أنٌ َع٢ٓ ٚدٗ٘ يًه٬ٍ عٔ ايططٜل: ايؿاٖس

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  چ : ٜٚٛاؾل ن٬َ٘ قٛي٘ تعاٍ

2چ  ۈئ   ېئ  ېئ                 ېئ  ىئ   ۈئۆئ  ۆئ
. 

غٝبت٘ ٗ :ٜكاٍ أنًًت ايؿ٤ٞ إشا غٝبت٘ ،َٚٓ٘ أنًًت إٝت إشا زؾٓت٘، أٟ  -3

 .ايرتاب

3چڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃڃ   ڍ   چ       :          ٜػتعٌُ ع٢ً اجملاظ نكٛي٘ تعاٍ -4
                    

 .٫ تعكٌ قٓاّ ٭ٕ ا٭قٓاّ مل تؿعٌ ؾٗٞ٭ بػبب اانًٛ: َع٢ٓ 

 :      قاٍ أبٛ ش٩ٜب

ْٝاؾا َٔ ايبٝض ايهطاّ ايعطاٌٜ ضآٖا ايؿ٪از ؾاغتهٌ ن٬ي٘
4
 

 .٬ٓ ع٢ً اجملاظ" ن٬ٍ"اغتعٌُ  :ايؿاٖس

"        عسّ َعطؾ١ إهإ، قاٍ أبٛ عُطٚ بٔ ايع٤٬ -5 إشا مل تعطف إهإ قًت نًًت٘، :

َٔ ٜسى ؾ٤ٞ قًت أنًًت٘ ٚإشا غك٘
5
. 

 .نٌ ايٓاغٞ إشا غاب عٓ٘ سؿٜ ايؿ٤ٞ:        غٝاب اؿؿٜ ٜكاٍ -6

أنًًت ايؿ٤ٞ إشا ٚدست٘ نا٫، أغًت٘ إشا ٚدست٘ غ٬ٝ ، :         ٚدست٘ نا٫ ٜكاٍ -7

 .ٚدست٘ دباْا ٚأدبٓت٘ إشا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  :٫ ٜؿٛت٘ ايؿ٤ٞ، يكٛي٘ تعاٍ:      َع٢ٓ -8

6 چڀ
 .٫ ٜؿٛت٘: أٟ 

                                                           
1

  79 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: -  
2

 93   اٜٚخنُؾماعٕسح  : - 
3

 36   اٜٚخإثشاْٛى عٕسح  : -
4

 80 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط: -  
5

 79 ص8َمال ػٍ نغبٌ انؼشة ط : - 
6

 52   اٜٚخعّ عٕسح  : -
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ   چ :ناع يكٛي٘ تعاٍ:           َع٢ٓ  -9

1چڻ    
 .ناع: أٟ   

2 چی  ی  ی  ی  جئ    حئ  چ  :اهل٬ى يكٛي٘ تعاٍ: َع٢ٓ -10
 .ٗ ٬ٖى: أٟ  

 .ايػٝاب عٔ اؿذ١،ٜكاٍ نٌ ايهاؾط إشا غاب عٔ اؿذ١ -11

  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   چ:ايٓػٝإ يكٛي٘ تعاٍ: َع٢ٓ -12

3چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں   
 .تٓػ٢: أٟ    

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ :عسّ اؾعا٤ بايجٛاب باؿػ٢ٓ يكٛي٘ تعاٍ -13

4چپ  
 .مل هعِٖ خريا: أٟ  

 .ايتكٝري إٍ ايه٬ٍ: ايتهًٌٝ ٚايته٬ٍ أٟ -14

ايهًٌٝ ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜكًع عٔ ايه٬ي١، ٚيصيو مسٞ ايؿاعط ايؿشٌ اؾاًٖٞ  -15

 .اَط٩               ايكٝؼ بإًو ايهًٌٝ، ٭ْ٘ نإ ٫ ٜكًع عٔ ايه٬ي١

 .ايسيٌٝ اؿاشم: ايه٬نٌ أٟ -16

إا٤ ايصٟ هطٟ ؼت ايكدٛض:ايهًٌ أٟ  -17
5
. 

6چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : ايتٓبٝ٘ عٔ ايػٗٛ يكٛي٘ تعاٍ -18
. 

7چگ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  چ  :يكٛي٘ تعاٍ ايباطٌ :َع٢ٓ -19
 .ٗ باطٌ: أٟ 

8چېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی    ی    چ :ايؿػـ يكٛي٘ تعاٍ:َع٢ٓ  -20
: أٟ 

 .بٝٛغـ بؿػؿو

؟  (اهلس٣)َاشا تعين ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ :  (ٖس٣)        إسخٌ إعذُٞ يًٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

تهٕٛ َع٢ٓ (اهلس٣   )      دا٤ ٗ يػإ ايعطب إٔ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 
9

 .

                                                           
1

 104   اٜٚخانكٓفعٕسح  : - 
2

 47   اٜٚخانمًشعٕسح  : - 
3

 288   اٜٚخنجمشحاعٕسح  : - 
4

 01   اٜٚخيؾًذعٕسح  : - 
5

 82 ص8نغبٌ انؼشة ط : - 
6

 20   اٜٚخانشؼشاءعٕسح  : - 
7

 02   اٜٚخانفٛمعٕسح  : - 
8

 95   اٜٚخٕٚعف عٕسح  : -
9

 58 ص15ُٚظش نغبٌ انؼشة ط : - 
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1 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ائ  چ  :ايبٝإ يكٛي٘ تعاٍ-1
أٟ بٌ هلِ  

 .هلِ ططٜل اهلس٣ ٚططٜل ايه٬ٍ، ؾآثطٚا  ايه٬ي١ ع٢ً اهلس٣

 .نس ايه٬ٍ ٖٚٞ ايطؾاز-2

گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :ٖسٜت يو َع٢ٓ بٝٓت يو، يكٛي٘ تعاٍ-3

2چڱ    
 .ٜبٌ هلِ: ٟ  أ

  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :تاب َٔ شْب٘، ٚقاّ ع٢ً اٱّإ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ: اٖتس٣ َع٢ٓ- 4

3چٹ     ڤ  ڤ  
. 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  چ  :ٜٗسٟ ٜٓتكٌ يكٛي٘ تعاٍ-5

4چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   
   

 .قاٍ ايؿطا٤ ٜعبسٕٚ َا ٫ ٜكسض إٔ ٜٓتكٌ َٔ َهاْ٘ إ٫ إٔ ٜٓكًٛٙ

5چ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې     چ:اهلس٣ ٜكاٍ يًٓٗاض ٚايطاع١، ٚايٛضع ٚاهلازٟ، يكٛي٘ تعاٍ-6
 

 .ٖاز ٚزيٌٝ : أٟ 

 .ع٢ً قكسٙ ٗ ايه٬ّ: ٜكاٍ شٖب ع٢ً ٖسٜت٘ أٟ-7

ِٖس١ٜ ا٭َط دٗت٘ : اهِلس١ٜ ٚاهُلس١ٜ أٟ-8  اؾ١ٗ 

 :ز٫ي١ اٯ١ٜ ايهط١ّ

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ 

6چۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
 

                                                           
1

 17   اٜٚخفظهذعٕسح  : - 
2

 26   اٜٚخانغغذح عٕسح  : -
3

 51   اٜٚخنًبئذحاعٕسح  : - 
4

 35   اٜٚخَٕٚظ عٕسح  :-
5

 10   اٜٚخعّ عٕسح  : -
6

 41   اٜٚخانًبئذحعٕسح  : - 
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عِد مجٔوز اهشوف-1
1

: 

                يكس زيت اٯ١ٜ َٓطٛقٗا ايكطٜح ع٢ً إٔ                                                                                     

-2 .       أضاز ؾت١ٓ قّٛ  أخرب أْ٘اهلل -  1  .اهلل أخرب أْ٘ مل ٜطز إٔ ٜطٗط قًٛبِٗ 

3 - ْػب اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ اٱضاز٠ ٗ ايؿت١ٓ، ٚعسّ - 4.   اهلل ٖٛ خايل اهلس٣ ٚايه٬ٍ 

 .تطٗري قًٛبِٗ إيٝ٘

:عِد املعتزهة - 2
2
 

 .       اهلل ٫ ٜطٜس ؾت١ٓ أسس-1

 .اهلل ٜطٜس إٔ ٜطٗط قًٛب ْٝع اـًل-2

 . أْٗا ْكب ا٭زي١ ٚ َٓح ا٭يطاف: اهلسا١ٜ ٖٞ ايس٫ي١ إٛق١ً إٍ ايبػ١ٝ ٚايبٝإ، أٟ-3

اٱن٬ٍ ٖٛ اٱ٬ٖى، ٚايتعصٜب، أٚ ايتػ١ُٝ-4
3

ٚايتًكٝب بايهاٍ، أٚ َٓع ا٭يطاف أٚ 

 .اؿٌُ ع٢ً اجملاظ

        ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ٗ ؼسٜس ز٫ي١ اٯ١ٜ ؾإْ٘ ٫ ٜٛدس تٛاؾل بٌ ضأٟ إعتعي١، ْٚٗٛض 

غًـ ا٭١َ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعٌ، ٚا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ
4
. 

    ٚي٦ٔ نإ اغتٓطام ٖصا ايٓل ايكطآْٞ َٔ قبٌ عًُا٤ ا٭١َ قس دا٤ بس٫ي١ إٓطٛم ايكطٜح 

ؾُا ايصٟ دعٌ إعتعي١ ًٜتُػٕٛ ططقا أخط٣ ُٕاضغ١ ؾعٌ ايتأٌٜٚ عًٝ٘، َٚاشا تٛغًٛا يًٛقٍٛ 

 .؟تًو ايٓتٝذ١ إٍ

 

 

 

 

                                                           
1

 309 ص4ط  انزفزبصاَٙ ، ٔ ششػ انًمبطذ-275 ص1 انؼًشاَٙ ط،ُٚظش االَزظبس : - 
2

 257 ص1ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
3

 309 ص4 انزفزبصاَٙ ط،ُٚظش ششػ انًمبطذ: -  
4

 .عُزكش أٔالئك انؼهًبء ثُٕع يٍ االعزفبضخ نًب َُزٓٙ يٍ أساء انًؼزضنخ: -  
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 :اُتكاؤٍٓ ًا يِاسب ًّ الئحة املشرتن اهوفظي- 1

:ؾت١ٓ"ن١ًُ -  " 

   قايٛا َا إٔ اهلل ٫ ٜطٜس ؾت١ٓ أٟ إْػإ، ٕٚا نإ َٔ َعاْٞ ايؿت١ٓ ايعكاب ٚاٱ٬ٖى، ؾإٕ 

 .اٯ١ٜ ؼٌُ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ زٕٚ غريٙ

1چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې     چ 
 .عكاب٘ ٚإ٬ٖن٘: أٟ 

 

ّٕ شيو قبٝح، ٚاهلل تعاٍ ٫ ٜأتٞ ]:ٚقايٛا  ٫ٚ هٛظ إٔ ؼٌُ ايؿت١ٓ ٖا ٖٓا ع٢ً اٱن٬ٍ، ٭

[بايكبٝح يعًُ٘ بكبش٘ ٚغٓاٙ عٔ ؾعً٘
2
. 

تطن٘ َؿتْٛا، ٚئ ٜٴػتطاع ي٘ َٔ يطـ : ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ َع٢ٓ (ؾت١ٓ)     ٜٚط٣ ايعكؿطٟ إٔ 

 .اهلل ٚتٛؾٝك٘ ؾ٤ٞ

َّا عٔ قٛي٘ تعاٍ 3     چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې      چ :أ
مل ٜطز إٔ ّٓشِٗ َٔ أيطاؾ٘ َا ٜطٗط ب٘ : أٟ   

قًٛبِٗ، ٭ِْٗ يٝػٛا َٔ أًٖٗا يعًُ٘ أْٗا ٫ تٓؿع ؾِٝٗ ٫ٚ تٓذح
4
. 

 ":ضالي"كوٌة -

إٕ ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١ يٝػت أؾعا٫ هلل، ٚاهلل غبشاْ٘ َتٓعٙ عٔ نٌ قبٝح، ٚايه٬ٍ :     قايٛا

٭ٕ اهلل ٫ ٜهٌ أسسا " ايعكاب"قبٝح، َٚا إٔ ايعكاب َٔ َعاْٞ ايه٬ٍ ؾٝذب ٌٓ اٯ١ٜ ع٢ً 

َٔ خًك٘
5
. 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ  ٚبصيو ٜهٕٛ إٓطٛم ايكطٜح يًٓل ايكطآْٞ    

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                                           
1

 41 اٜٚخانًبئذح عٕسح  : -
2

 258 ص1انشٛخ انؼًشاَٙ ط،االَزظبس : -  
3

 41  اٜٚخانًبئذحعٕسح  : - 
4

 667 ص1انضيخشش٘ ط،ُٚظش انكشبف : -  
5

 74 ص8 اثٍ رًٛٛخ ط،ُٚظش انفزبٖٔ: -  
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1چڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
َٔ ٜطز إٔ ٜعاقب٘ َٔ ايعكا٠ ٜكسّ ي٘ سطز : َع٢ٓ    

 َا ٖٛ عًٝ٘ ، ؾٝكري قسضٙ نٝكا سطدا، فط٣ ايعكاب ع٢ً نؿطٙض ايصٟ ٖٛ دا،ايكسض

َٔ ايهؿط
2
. 

بأِْٗ عًِٝٗ  َع٢ٓ ايه٬ٍ َٔ اهلل وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايتػ١ُٝ هلِ ٚاؿهِ ] : إعتعي١تقاٍ

 ايصٟ ،سساخ ايًطـ ٚايتػسٜس ٚايتأٜٝسإٌَ إٔ ٜهٕٛ ٕا نًٛا عٔ أَط اهلل تطى تنايٕٛ، ٜٚح

 ؾع٬ سازثا، ٚوتٌُ إٔ اٱن٬ٍ، ٜٚهٕٛ إن٫٬ٜؿعً٘ اهلل بإ٪ٌَٓ، ؾٝهٕٛ تطى شيو 

[أدي ؾ٬ٕ ؾ٬ْا إشا ٚدسٙ دباْا: ٜهٕٛ ٕا ٚدسِٖ ن٫٬ أخرب أْ٘ أنًِٗ نُا ٜكاٍ
3
. 

": ٓدى"كوٌة 

ٖا ٖٓا ٗ ايٓل ايكطآْٞ َع٢ٓ ايجٛاب، ٜٚرتتب ع٢ً شيو إٔ َٔ ٜطز " اهلس٣" إعتعي١ تقاٍ   

 ٚظٜاز٠ ايًطـ ٭دٌ ،ي١ ايجٛاب ايعادٌدِاهلل إٔ ٜجٝب٘ ٜكسّ ي٘ ؾطح ايكسض، ايصٟ ٖٛ َٔ 

اٱغ٬ّ، ؾٝهٕٛ عٓس ايؿطح أقطب إٍ ا٫غتكا١َ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ اٱّإ
4

 .

                                                                                                                                                                                                عدَ إزادة تطٔري اهكووب                                                           - 

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ 

5چۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
 . 

اهلل مل ىًل ٗ ايكًٛب ايتطٗري َٔ ايطدؼ، ٚإِا ايعباز ِٖ ايصٜٔ خًكٛا : قايت إعتعي١

 :ٜتُجٌ ٗ- سػب ظعُِٗ-ايتطٗري، ٚيٝؼ هلل ٗ شيو قٓع، ٚتطٗري اهلل 

 . ظٜاز٠ ايتطٗري -1

أْؿػِٗبايؿٗاز٠ هلِ بايتطٗري ايصٟ خًكٛٙ ِٖ  -2
6
. 

  

 

                                                           
1

 125  اٜٚخعٕسح األَؼبو: -  
2

 384 ص2 انؼًشاَٙ ط،ُٚظش االَزظبس: -  
3

 299 ص1األشؼش٘ ط،انًمبالد : -  
4

 384 ص2 انشٛخ انؼًشاَٙ ط،ُٚظش االَزظبس: -  
5

 41  اٜٚخانًبئذحعٕسح  : - 
6

 261 ص1 طانًشعغ َفغّ ُٚظش : -  
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 :ًِشأ ٓرا اهتأويى - 

ّٕ َا َّط َعٓا َٔ تأٌٜٚ عٓس إعتعي١ إِا َطّزٙ إٍ تػٜٛتِٗ بٌ إؿ١٦ٝ ٚاٱضاز٠، ٚاحملب١     إ

ٚايطنا، ٚتطتب ع٢ً ٖصٙ ايتػ١ٜٛ إٔ إعاقٞ يٝػت قبٛب١ هلل ٫ٚ َطن١ٝ ي٘، ٚبايتايٞ ؾٗٞ 

ٚيتشًٌٝ شيو قٌُ بٓا إٔ ْكـ .  يٝػت َكسٚض٠ ٫ٚ َكه١ٝ بٌ خاضد١ عٔ َؿ١٦ٝ اهلل ٚخًك٘

عٓس بعض إؿاِٖٝ ناٱضاز٠ ٚا٫غتطاع١ ٚايكسض٠، ، ٚإؿ١٦ٝ ٚاحملب١ ٚايطنا، ٚنٌ َا تعًل 

بصيو
1
. 

 :اإلزادة عِد املعتزهة-1

 :يكس اختًؿت إعتعي١ ٗ اٱضاز٠ ع٢ً ٔؼ ؾطم ْصنطٖا تباعا

ٖٚٞ ؾطق١ أبٞ اهلصٌٜ ايع٬ف، ظعُت إٔ إضاز٠ اهلل غري َطازٙ ٚغري أَطٙ، ٚإٔ : ايؿطق١ ا٭ٍٚ

إضازت٘ ٕؿع٫ٛت٘ يٝػت َدًٛق١ ع٢ً اؿكٝك١، ٖٚٞ قا١ُ٥ باهلل ٫ ٗ َهإ، نُا إٔ إضازت٘ 

يٲّإ يٝػت غًل ي٘ ٖٚٞ غري ا٭َط ب٘
2
. 

 :ٖٚٞ ؾطق١ بؿط بٔ إعُط ٚقس قػُت اٱضاز٠ إٍ قػٌُ:ايؿطق١ ايجا١ْٝ

 .ٚتهٕٛ غري ٫سك١ يًُعاقٞ، ٚا٭ؾعاٍ ايكبٝش١: إضاز٠ ٚقـ اهلل بٗا ٗ شات٘ -1

ٖٚٞ عباض٠ عٔ ؾعٌ َٔ أؾعاي٘: إضاز٠ ٚقـ اهلل بٗا ٗ أؾعاي٘ -2
3
. 

ٖٚٞ ؾطق١ أبٞ َٛغ٢ إطزاض، ٚتط٣ إٔ إضاز٠ اهلل يًُعاقٞ تهٕٛ َع٢ٓ : ايؿطق١ ايجايج١

ايتد١ًٝ بٝٓٗا ٚبٌ ايعباز
4

 .

ٖٚٞ ؾطق١ ايٓٛاّ اييت تععِ إٔ اهلل َطٜس يتهٜٛٔ ا٭ؾٝا٤، َع٢ٓ أْ٘ نْٛٗا، : ايؿطق١ ايطابع١

َّا أْ٘ َطٜس ٭ؾعاٍ ايعباز ؾٗٞ أْ٘ آَط بٗا،ٚا٭َط بٗا  ٚإضازت٘ يًتهٜٛٔ ٖٞ ايتهٜٛٔ شات٘، ٚأ

يٝػت ٖٞ
5
. 

                                                           
1

 324 ص1ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
2

 245 ص1 األشؼش٘ ط،ُٚظش يمبالد اإلعاليٍٛٛ: -  
3

 245 ص1ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
4

 245 ص1ُٚظش َفغّ ط: -  
5

 245 ص1ُٚظش َفغّ ط: -  
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ّٕ : ايؿطق١ اـاَػ١ سهِ، ؾاهلل أضاز إٔ : َع٢ٓ " أضاز"ٖٚٞ ؾطق١ دعؿط بٔ سطب، ٚظعُت أ

ٜهٕٛ ايهؿط قبٝشا، ٚإٔ ٜهٕٛ كايؿا يٲّإ، ٚإٔ ٜهٕٛ غري سػٔ َع٢ٓ أْ٘ سهِ إٔ 

ٜهٕٛ ايهؿط نصيو
1

 .

-أْٗا مل تكِ باهلل ٭ْٗا : ٚخ٬ق١ ايكٍٛ إٔ اٱضاز٠ ٗ ْٛط إعتعي١ سازث١ ٫ ٗ قٌ، أٟ

َتذسز٠ ٫ٚ هٛظ إٔ تكّٛ إتذسزات باهلل- سػب ظعُِٗ
2

 .

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ شنطٙ َٔ ْٛط٠ ؾطم إعتعي١ إٍ اٱضاز٠، ؾإْٓا قس أيؿٝٓاٖا تتكاطع ٗ 

 :ايٓكاٙ ايتاي١ٝ

 .ظعُِٗ إٔ إضاز٠ اهلل غري َطازٙ ٚغري أَطٙ -1

 .ظعُِٗ إٔ إضازت٘ يٲّإ يٝػت غًل ي٘ -2

 .ظعُِٗ إٔ إضازت٘ يًُعاقٞ ٖٞ ايتد١ًٝ بٝٓٗا ٚبٌ ايعباز -3

 .نُا ٖٛ: ظعُِٗ إٔ إضاز٠ اهلل ٖٞ سهُ٘ ع٢ً ايؿ٤ٞ بإٔ ٜهٕٛ نصيو،أٟ -4

 .ظعُِٗ إٔ اهلل َطٜس بإضاز٠ قسث١، ىًكٗا ٫ ٗ قٌ نكؿ١ ايه٬ّ -5

ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايكانٞ عبس اؾباض بأْ٘ ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ اهلل َطٜسا بإضاز٠ قس١ّ ٚاؿل 

 اعًِ أْ٘ إش ثبت َا قسَٓاٙ أْ٘ َطٜس، ٚبطٌ أْ٘ َطٜس ]: أْ٘ َطٜس بإضاز٠ قسث١ -ٗ ْٛطٙ-

يٓؿػ٘ ٫ٚ يٓؿػ٘ ٫ٚ يع١ً، ٚبإضاز٠ قس١ّ، ؾٝذب نْٛ٘ َطٜسا بإضاز٠ قسث١ ٭ّْا إشا مل ْكٌ 

بصيو ٭ز٣ إٍ خطٚد٘ َٔ إٔ ٜهٕٛ َطٜسا أق٬، ؾإشا مل ٜهٔ إٍ ْؿٞ نْٛ٘ َطٜسا غبٌٝ، 

[ٚدب نْٛ٘ َطٜسا بإضاز٠ قسث١  
3
 ٚ قس اغتسٍ ع٢ً ايكٍٛ باٱضاز٠ احملسث١ بعس٠ ْكٛم .

 :قطآ١ْٝ ْصنط َٓٗا

4چې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  وئ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ -1
  ّٕ ٜععِ أ

ٖٚصا بإضاز٠ ،تؿٝس ا٫غتكباٍ ٚشيو َكته٢ نْٛ٘ َطٜسا بعس إٔ مل ٜهٔ نصيو " إشا"

 .قسث١

                                                           
1

 245 ص1ُٚظش َفغّ ط: -  
2

 141اثٍ رًٛٛخ ص،ُٚظش ششػ  انؼمٛذح انٕعغٛخ : -  
3

 140 ص6 انمبضٙ ػجذ انغجبس ط،انًغُٙ فٙ أثٕاة انزٕؽٛذ ٔانؼذل: -  
4

 40  اٜٚخعٕسح نُؾم: -  
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1چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ -2
ٜٚط٣  

 ّٕ ٫ تسخٌ إ٫ّ ع٢ً ا٫غتكباٍ، ٖٚصا ٜكتهٞ نٕٛ اٱضاز٠ قسث١، ٚيهٔ ٕاشا " ست٢"أ

 ؟ايكٍٛ باٱضاز٠ احملسث١، ْٚؿٞ اٱضاز٠ ايكس١ّ 

ّٕ شيو َطتب٘ بأؾعاٍ ايعباز نُا ٜصنط ايؿٝذ ايعُطاْٞ   ٚعٓس إعتعي١ إٔ اهلل مل ٜطز ]إ

.[عصاب أسس إ٫ّ بعس إٔ عكاٙ، ٚاٱضاز٠ عٓسِٖ قسث١ 
2
 

يهٔ يٛ ناْت إضاز٠ اهلل غبشاْ٘ قسث١ ٫قتهت إسساخ إضاز٠ قبًٗا، يتشسخ عٓٗا ٚتعًل بٗا 

 .إٍ َا٫ ْٗا١ٜ، ٚٗ ٖصا ضّز ٕا أقطٙ اهلل ٚنتب٘ ٗ ا٭ظٍ 

دا٤ ٗ قشٝح ايبداضٟ عٔ غًُٝإ بٔ سطب، عٔ ٓاز بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ أْؼ عٔ 

أٟ ضب :ّٚنٌ اهلل بايطسِ ًَها ؾٝكٍٛ] : قاyٍأْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب 

أٟ ضب شنط أّ أْج٢؟ : ْطؿ١؟ أٟ ضب عًك١؟ أٟ ضب َهػ١؟ ؾإشا أضاز اهلل إٔ ٜكهٞ خًكٗا قاٍ

[أؾكٞ أّ غعٝس؟ ؾُا ايطظم ؾُا ا٭دٌ؟  ؾٝهتب نصيو ٗ بطٔ أَ٘
3
. 

ٗ ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ إثبات ٱضاز٠ اهلل إتذسز٠ َٔ سٝح ايتعًل بإعٌ، ٫عتكازْا إٔ نٌ 

َا وسخ ٗ ايهٕٛ إ٫ّ ٚقس ؾا٤ٙ اهلل، ٚأضازٙ ٗ تًو اؿاٍ اييت سسخ ؾٝٗا، نُا أْ٘ قس 

غبل ٚإٔ ؾا٤ٙ ٗ ا٭ظٍ، ٚإؿ١٦ٝ ٗ ا٭ظٍ يٝػت إ٫ّ إضاز٠ إسساث٘ ٗ ايٛقت ايصٟ سسخ ؾٝ٘، 

ٜٚجبت إٔ أؾعايٓا ٚإٕ ناْت َع١ًَٛ يٓا َٚطاز٠ َّٓا ق٬ تكع َع شيو إ٫ّ إشا ؾا٤ اهلل هلا إٔ تكع 

،َُٗا نإ ْٛعٗا
4
5چحت  خت              مت  ىت  يت        جث   چ  :يكٛي٘ تعاٍ.  

. 

َّا َا شٖبت إيٝ٘ إعتعي١ ؾٗٛ َٓاف يعكٝس٠ ايػًـ ايكاحل ايكان١ٝ  بإٔ - نُا أنسْا- أ

َا َٔ ؾ٤ٞ ٗ ايهٕٛ إ٫ ٚوسخ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ، ٚإٔ اهلل ٖٛ اـايل ٭ؾعاٍ ايعباز، ٚأْ٘ 

چ  چ   ٜٚؿا٤ ايهؿط َٔ ايهاؾط، ٚيهٔ ٫ ٜطناٙ ٫ٚ وب٘،تعاٍ ٜطٜس ايهؿط َٔ ايهاؾط

چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   کک  ک  گ  

6 چگ   گ   گ  ڳ  ڳ          ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں   
ٜؿا٩ٙ َٔ سٝح  

                                                           
1

 41  اٜٚخعٕسح يؾًذ: -  
2

 266 ص1 انشٛخ انؼًشاَٙ ط،االَزظبس: -  
3

 251 ص13أخشعّ انجخبس٘ فزؼ انجبس٘ ط: -  
4

 252 ص13ُٚظش فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ ط: -  
5

 49  اٜٚخعٕسح انمًش: -  
6

 07  اٜٚخعٕسح انضيش: -  
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 ٫ٚ ٜطناٙ َٔ سٝح نْٛ٘ زٜٓا،نْٛ٘ نْٛا
1
إٕ اٱضاز٠ نُا سسزٖا ايعًُا٤ احملككٕٛ ع٢ً  .

. ٚإضاز٠ ؾطع١ٝ ز١ٜٝٓ، إضاز٠ ن١ْٝٛ قسض١ٜ  : قػٌُ

َّا اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ  ؾٗٞ َتعًك١ َدًٛقات اهلل َٔ سٝح إهازٖا ٚعسَٗا ، َٚٔ ،ؾأ

٫ٚ ٜطًب َٔ ايعبس إٔ ، سٝح تكًباتٗا ٗ أسٛاهلا إدتًؿ١، ٚايؿعٌ ؾٝٗا ضادع إٍ اهلل غبشاْ٘

ايؿعٌ ايؿطعٞ:  أٟ ،٭ْ٘ ٫ ٜطًب َٓ٘ إ٫ ايتهًٝـ،ٜؿعٌ شيو ايؿعٌ 
2
ٖٚصٙ َطتبط١ بإؿ١٦ٝ  .

ايؿا١ًَ ؾُٝع اؿٛازخ ؾُا ؾا٤ اهلل نإ َٚا مل ٜؿأ مل ٜهٔ
3
.                                                                         

َّا اٱضاز٠ ايؿطع١ٝ ا٭َط١ٜ ايس١ٜٝٓ ، ٚشيو  ؾإْٗا َتعًك١ با٭َط إٛد٘ إٍ إداطب إهًـ،أ

 ٜٚطًب َٔ ايعبس إٔ وكً٘، ٖٞ َا نإ َٔ ؾعٌ اهلل: ٚقٌٝ،اؾعٌ ٫ٚ تؿعٌ: َٔ قبٌٝ
4
.  ٖٞٚ

ٖٚٞ َته١ُٓ يًُشب١ ٚايطنا، ؾُٔ اضتهب دطَا ْكٍٛ إٕ ؾاعً٘ قس أضازٙ ٚأقبٌ عًٝ٘ يهٔ 

اهلل مل ٜطن٘ ٚمل وب٘ زٜٓا، ٚإٕ نإ قس أضازٙ نْٛا َؿ٦ٝت٘ ايكسض١ٜ ايه١ْٝٛ
5
. 

َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض بعض ،ٚأَا َؿ١٦ٝ اهلل غبشاْ٘ ؾٗٞ ْؿػٗا اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ ايكسض١ٜ 

 ناٱشٕ ٚاؾعٌ، ،ٚاٱضاز٠ ايؿطع١ٝ،ا٭يؿاٚ اييت ت٪زٟ ْؿؼ َع٢ٓ اٱضاز٠ ايه١ْٝٛ 

ٚاؿهِ، ٚا٭َط
6

 .

 ٚيهٔ ٫ ،ٚبٗصا ايتكػِٝ ٜؿِٗ َٔ ن٬ّ ايػًـ إٔ اهلل ٜطٜس ايهؿط َٔ ايهاؾط ٜٚؿا٩ٙ

 َا تعًل باؾاْب  ٖٞ ن١ْٝٛ قسض١ٜ ٖٚٞ إؿ١٦ٝ، ٚيهٔ ايطناإضاز٠-ٖٓا-ٜطناٙ ؾاٱضاز٠

. ايسٜين ايؿطعٞ

تسضٟ َٔ ايكسضٟ؟ :  قاٍ يًُعْٞ-ضٓ٘ اهلل -ز دا٤ ٗ ا٭ثط إٔ ايؿاؾعٞ ٚيل

. ايصٟ ٜكٍٛ إٕ اهلل عع ٚدٌ مل ىًل ايؿط ست٢ عٴٌُ ب٘: ايكسضٟ 

 ٚنػب َٔ ،ٗ ٖصا زيٌٝ ع٢ً أْ٘ نإ ٜط٣ إٔ ايؿط خًل َٔ خًل اهلل: قاٍ ايبٝٗكٞ َعًكا

عٌُ ب٘
7
. 

                                                           
1

 321 ص1 انغؾبٔ٘ ط،ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ: -  
2

 79 ص1، ُٔٚظش انًشعغ انغبثك ط136 اثٍ رًٛٛخ ص،ُٚظش انؼمٛذح انٕعغٛخ: -  
3

 79 ص1ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
4

 137ُٚظش ششػ انؼمٛذح انٕعغٛخ ص: -  
5

 79 ص1ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
6

 79 ص1ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
7

 107ُٚظش رفغٛش انشبفؼٙ ص: -  
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ؾٗٞ عٓسْا ضادع١ إٍ خًل ]ٖٚصا َا ٜٛنش٘ ايتؿتاظاْٞ ٗ ؾطح إكاقس ٖٚٛ ٜطز ع٢ً إعتعي١ 

 ،بٓا٤ ع٢ً َا َّط َٔ أْ٘ اـايل ٚسسٙ خ٬ؾا يًُعتعي١ اٱّإ ٚا٫ٖتسا٤، ٚايهؿط ٚايه٬ٍ

بٓا٤ ع٢ً أقًِٗ ايؿاغس، أْ٘ يٛ خًل ؾِٝٗ اهلس٣ ٚايه٬ٍ ٕا قح َٓ٘ إسح ٚايجٛاب، ٚايصّ 

[ ٚايعكاب
1
. 

 ٖٚٛ ٜطٜسٙ ،َا شٖب إيٝ٘ ايؿٝذ ايتؿتاظاْٞ َٔ إٔ اهلل خًل ايهؿط ٗ قًٛب ايهاؾطٜٔإٕ 

ٚ ٜٚؿا٩ٙ نْٛا، ٫ٚ ٜطناٙ زٜٓا، ٚخًل اٱّإ ٗ قًٛب إ٪ٌَٓ، ٖٚٛ ٜطٜسٙ ٜٚؿا٩ٙ نْٛا، 

 زعٛت٘ ناْت إٍ اهلسا١ٜ عا١َ، ٚ ٖساٜت٘ ـًك٘ ٗ شاتٗا ناْت ٜطتب٘ بإٜٔطناٙ زٜٓا، 

حئ   مئ  ىئ   يئ  چ  :خاق١، ٖٚصا َا قاي٘ ايؿاؾعٞ ٗ َعطض سسٜج٘ عٔ تؿػري قٍٛ اهلل تعاٍ

2چجب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  
 َٔ أْعِ عًٝ٘  yؾٗس٣ بهتاب٘ ثِ ع٢ً يػإ ْبٝ٘  

ؾبٌ بٗصا إٔ ايسع٠ٛ عا١َ ،َٔ أْعِ عًٝ٘ بايػعاز٠ ٚايتٛؾٝل يًطاع١ زٕٚ َٔ سٴطَٗا : ٜعين ،

ٚاهلسا١ٜ اييت ٖٞ ايتٛؾٝل يًطاع١ ٚايعك١ُ َٔ إعك١ٝ خاق١
3
. 

ٟ ف ٚيٝؼ َٛاؾك١ ايكسض ٚإؿ١٦ٝ، ف،اؾك١ ا٭َط ايسٜين ايؿطعٞٚٚايطاع١ بصيو يٝػت إ٫ ّ

.                               ٚيٝؼ شيو َٔ ايطاع١ ٗ ؾ٤ٞ-نُا تكطض ٗ ايبشح- ،اٱضاز٠ ٚإؿ١٦ٝ ايهؿط ٚاٱّإ

[ ٚيٛ نإ َٛاؾك١ ايكسض طاع١ يهإ إبًٝؼ َٔ أعِٛ إطٝعٌ ي٘]
4
.                                                           

ٚٗ شيو دٌٗ بٌ قس قاٍ ب٘ غابكا أسس ايؿعطا٤ 

َين ؾؿعًٞ نً٘ طاعاتأقبشت َٓؿع٬ ٕا ؽتاضٙ 
5
 

أطعت إضازت٘ ايه١ْٝٛ  ؾكس (اٱضاز٠ ايس١ٜٝٓ ايؿطع١ٝ ا٭َط١ٜ) : أٟإٕ عكٝت أَطٙ: ايؿاٖس

. ٦ٜت٘فايكسض١ٜ ّٚ

حئ   مئ  ىئ   يئ  چ  ٯ١ٜ ايػابك١ ايصنطٍٖٚصا َا ٜكـ عٓسٙ اٱَاّ اؾٜٛين ٗ َعطض تؿػري 

6چجب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت   
 :سٝح ٜطقس ايٓكاٙ ايتاي١ٝ 

                                                           
1

 311 ص4انزفزبصاَٙ ط،ششػ انًمبطذ : -  
2

 25  اٜٚخعٕسح َٕٚظ: -  
3

 107 رفغٛش انشبفؼٙ ص:ُٚظش: - 
4

 335 ص1ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
5

 1 ْـ َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط677انشبػش ْٕ َغى انذٍٚ يؾًذ ثٍ عٕاس ثٍ إعشائٛم ثٍ خضش انشٛجبَٙ رٕفٙ : -  

 335ص
6

 25  اٜٚخعٕسح َٕٚظ: -  
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 . اٯ١ٜ ايهط١ّ ؽكٝل يًٗسا١ٜ، ٚتعُِٝ يًسع٠ٛٗ-1

 .٫ ؼٌُ اهلسا١ٜ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً اٱضؾاز إٍ ططٜل اؾ١ٓ-2

 .ٗ اٯ١ٜ تعًٝل اهلسا١ٜ ع٢ً َؿ٦ٝت٘ ٚإضازت٘ ٚاختٝاضٙ، ع٢ً خ٬ف َصٖب إعتعي١-3

ؾدكل اهلسا١ٜ ٚعُِ ايسع٠ٛ، ٖٚصا َكته٢ َا اغتسيًٓا ب٘ َٔ اٯٜات، ٫ٚ ٚد٘ ؿًُٗا ع٢ً ]

اٱضؾاز إٍ ططٜل اؾٓات، ؾإٕ اهلل تعاٍ عًل اهلسا١ٜ ع٢ً َؿ٦ٝت٘ ٚإضازت٘ ٚاختٝاضٙ، ٚنٌ 

[إٔ ٜسخً٘ اؾ١ٓ- عٓس إعتعي١-َػتٛدب اؾٓات ؾشتِ ع٢ً اهلل 
1
. 

ّٖا ٜسٍ ع٢ً ؽكٝل اهلسا١ٜ َا دا٤ ٗ ا٭ثط إٔ ضد٬ قاٍ يًطغٍٛ  ٚy  : َا َع٢ٓ قٛي٘  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  چ                       :تعاٍ

2چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
.  ؟

 .[ؾطح ي٘ ايكسضٕ إٕ ايٓٛض إشا ٚقع ٗ ايكًب ا] : yقاٍ ايطغٍٛ  

 ؟ ؾٌٗ يصيو َٔ ع١َ٬ تعًِ: قاٍ ايطدٌ

 ٚاٱْاب١ إٍ زاض اـًٛز، ٚايتأٖب يًُٛت قبٌ ،ْعِ ايتذاٗ عٔ زاض ايػطٚض] : yقاٍ ايطغٍٛ 

[ ْعٍٚ إٛت
3

 .

ؾٛقعت ٗ ،٫ٚ ٜطناٙ زٜٓا ،ٚيكس ؾطت إعتعي١ َٔ ايكٍٛ بإٔ اهلل ٜطٜس نؿط ايهاؾط نْٛا 

ض، يهٔ ايهاؾط ؾا٤ ايهؿط، ٚبصيو غًّبٛا َؿ١٦ٝ فايكٍٛ بإٔ اهلل ؾا٤ اٱّإ َٔ ايها

إدًٛم ع٢ً َؿ١٦ٝ اـايل، ٚإضاز٠ إدًٛم ع٢ً إضاز٠ اـايل، ٚيعٌ ٖصا ا٫عتكاز ٜعٛز إٍ عسّ 

ايتؿطٜل بٌ َؿ٦ٝت٘ ٚاضزات٘ ايؿطع١ٝ ايس١ٜٝٓ، ٚايتػ١ٜٛ بٌ إؿ١٦ٝ ٚايطنا، ٚاؿب ْٚؿٞ قؿ١ 

.  اهللٕخًل أؾعاٍ ايعباز ع

ؾا٤ ايهؿط َٔ ايهاؾط ٚعصب٘ عًٝ٘، ٚيهٔ : ؾؿطٚا َٔ ٖصا ي٬٦ ٜكٛيٛا] :قاٍ ايطشاٟٚ

قاضٚا نإػتذري َٔ ايطَها٤ بايٓاض، ؾإِْٗ ٖطبٛا َٔ ؾ٤ٞ ؾٛقعٛا ؾُٝا ٖٛ ؾط َٓ٘، ؾإْ٘ 

                                                           
1

 .212 انغُٕٚٙ ص،اإلسشبد إنٗ لٕاعغ األدنخ فٙ أطٕل االػزمبد: -  
2

 22  اٜٚخعٕسح انضيش: -  
3

 406 ص2 انشٛخ انؼًشاَٙ ط،َمال ػٍ االَزظبس: -  
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ع٢ً -،اهلل تعاٍ، ؾإٕ اهلل قس ؾا٤ اٱّإ َٓ٘ َؿ١٦ٝ ًٜعَِٗ إٔ َؿ١٦ٝ ايهاؾط غًبت 

 ؾٛقعت َؿ١٦ٝ ايهاؾط زٕٚ َؿ١٦ٝ اهلل تعاٍ، ٖٚصا َٔ أقبح ،ٚايهاؾط ؾا٤ ايهؿط- قٛهلِ

[  ا٫عتكاز
1
. 

ٚيتٛنٝح شيو ْٛضز َجايٌ ٖا دا٤ ٗ ا٭ثط، ؾأَا ا٭ٍٚ ؾٝتعًل بطدٌ غطقت ْاقت٘ ؾسخٌ 

 اهلل ازعٛاؾكاٍ ٜا قّٛ إٕ ْاقيت غطقت  ( ٖـ144ت ) إعتعيٞ  عبٝس بٔٚإػذس ع٢ً سًك١ عُط

ّٞ . إٔ ٜطزٖا عً

. ايًِٗ إْو مل تطز إٔ تػطم ْاقت٘ ؾػطقت ؾاضززٖا عًٝ٘: قاٍ عُطٚ بٔ عبٝس

. ٫ ساد١ يٞ بسعا٥و: قاٍ ايطدٌ

 ؟مل: قاٍ

أخاف نُا أضاز إٔ ٫ تػطم ؾػطقت إٔ ٜطٜس ضزٖا ؾ٬ تطز: قاٍ ايطدٌ
2

 .

 َٚسضؽ ،ٚايبٕٛ ؾاغع بٌ ايؿٌُٗ ٚا٫عتكازٜٔ، أعطابٞ ٜػع٢ ٫غرتزاز ْاقت٘ إػطٚق١

 !.ٜتكسّ سًك١ ايصنط ٚضأؽ َٔ ض٩ٚؽ َسضغ١

َّا إجاٍ ايجاْٞ ؾٝعٛز إٍ ضس١ً سسخ  . ٗ غؿ١ٓٝ َٔ بٌ ضنابٗا َعتعيٞ ٚفٛغٞ تٚأ

. أغًِ:   ؾكاٍ إعتعيٞ يًُذٛغٞ

. ست٢ ٜطٜس اهلل: قاٍ اجملٛغٞ

. إٕ اهلل ٜطٜس ٚيهٔ ايؿٝطإ ٫ ٜطٜس: قاٍ إعتعيٞ

! أضاز اهلل ٚ أضاز ايؿٝطإ، ؾهإ َا أضاز ايؿٝطإ، ٖصا ؾٝطإ قٟٛ: قاٍ اجملٛغٞ
3
. 

شيو إٔ ٗ اعتكاز إعتعي١ نُا تكطض ٗ أقٛهلِ، ٚأثبتٓاٙ ٗ عجٓا إٔ اهلل ٫ ٜؿا٤ إ٫ اٱّإ 

َٔ خًك٘ ناؾطِٖ َٚ٪َِٓٗ، ٖٚصا كايـ ٕصٖب ايػًـ، ٭ٕ ايكٍٛ بٗصا ٜكتهٞ ايكٍٛ بإٔ 

. إعاقٞ ٚايؿطٚض سازث١ بػري إضازت٘

                                                           
1

 321 ص1ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
2

 323 ص1َمال ػٍ انًشعغ َفغّ ط: -  
3

 323 ص1َمال ػٍ َفغّ ط: -  
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:ضٓ٘ اهلل-قاٍ ايػعايٞ   نٌ سازخ ؾُدرتع بكسضت٘، ٚنٌ كرتع بايكسض٠ قتاز  إٕ]-

إٍ إضاز٠ تكطف ايكسض٠ إٍ إكسٚض ٚؽكٗا ب٘، ؾهٌ َكسٚض َطاز، ٚنٌ سازخ َكسٚض 

ٚإعك١ٝ سٛازخ، ؾٗٞ إشا ٫ قاي١ َطاز٠، ؾُا ؾا٤ اهلل  ؾهٌ سازخ َطاز، ٚايؿط ٚايهؿط

[نإ َٚا مل ٜؿأ مل ٜهٔ
1
. 

: إٕ ٖصا ايٓل ٜسٚض سٍٛ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ

 .نٌ اؿٛازخ كًٛق١ بكسضت٘ تعاٍ -1

 .نٌ كًٛم وتاز إٍ إضاز٠ قاضؾ١ يًكسض٠ إٍ إكسٚض -2

 .نٌ سازخ َطاز ٚيٛ مل ٜهٔ َطازا َا سسخ -3

 .ايهؿط ٚإعاقٞ ٚا٭ؾطاض أؾعاٍ كًٛق١ ٖٚٞ ٫ قاي١ َطاز٠ -4

ؾُا ؾا٤ نإ َٚا مل ٜؿأ مل ،نٌ ٖصا إِا ٜسٚض ٗ ًَو اهلل ٚؾل َؿ٦ٝت٘ إطًك١ -5

 .ٜهٔ

 .  ايكسض٠ ٚإطازٟأناف يٓا ايٓل َؿّٗٛ -6

 ؟  َٚا إطاز  ٜاتط٣ ؾُا ايكسض٠

 ّٕ    :ع٢ً ْٛعٌ" إطاز"إ

ٖٛ َطاز إضاز٠ ايػاٜات ٚ ٜٚهٕٛ َطًٛبا قبٛبا يصات٘ َٚا ؾٝ٘ َٔ اـري، :ٙؽَطاز يٓـ-1

 .ٚإكاقس

 ٚشيو بايٓٛط إٍ ، ٫ ٜهٕٛ َككٛزا يًُطٜس، ٫ٚ ؾٝ٘ َٔ َكًش١ ي٘زٚم:  َطاز يػريٙ-2

  نايسٚا٤ ايهطٜ٘ ٫ٚ ٜتٓاؾٝإ ٫خت٬ف َتعًكُٗا،ض ٚاٱضاز٠ؽهتُع ؾٝ٘ ايبسٝح  ،شات٘

،ٜتٓاٚي٘ إطٜض َت٢ عًِ إٔ ؾٝ٘ ؾؿا٤ٙ   
2
. 

ٚ ٖٞ ا٫غتطاع١ اييت خًكٗا اهلل ٗ اٱْػإ، تكًح يًدري ٚتكًح يًؿط، ؾإٕ أضاز اهلل : ايكسض٠

َٓ٘ اـري ٚؾك٘ يٝ٪ثط ؾعٌ اـري ع٢ً ايؿط، ؾٝكع َٓ٘ شيو، ٖٚٛ كتاض يٛقٛع٘، ٚإٕ سطَ٘ 

 قٍٛ ايتٛؾٝل ٜ٪ثط ؾعٌ ايؿط ع٢ً اـري، ؾٝكع َٓ٘ شيو ٖٚٛ كتاض يٛقٛع٘، ٖٚصا َا ٜؿري إيٝ٘

3چژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گ  گ  چ             :اهلل تــعاٍ
َٚٔ ٖصا ايٓل  .

                                                           
1

 108 انغضانٙ ص،االلزظبد: -  
2

 328 ص1ُٚظش ششػ انؼمٛذح انغؾبٔٚخ ط: -  
3

 82  اٜٚخعٕسح انزٕثخ: -  
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ْػتدًل إٔ يٲْػإ إضاز٠ َٚؿ١٦ٝ، ؾإٕ ٚاؾل ا٭َط ايسٜين ايؿطعٞ نإ َا قسض عٓ٘ طاع١ 

اؾك١ اٱضاز٠ ايكسض١ٜ ايه١ْٝٛ، ٚ ٚٗ اؿايتٌ ٫ ىطز عٔ ّ،هلل، ٚإٕ خايـ نإ َعك١ٝ

ؾايطاع١ ٫ ؼكٌ إ٫ّ بايتٛؾٝل ٚايتػسٜس َٔ اهلل، ٖٚٞ اٱعا١ْ يًعبس ع٢ً ؼكٝل إضازت٘ 

إكرت١ْ بايكسض٠، ٚإعك١ٝ ٫ ؼكٌ إ٫ّ باـص٫ٕ، ٖٚٛ غًب تًو اٱعا١ْ اـاق١
1
. 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  چ  :قاٍ اهلل تعاٍ

2چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  
 .

 ٚأْ٘ وٍٛ بٌ ، اٯ١ٜ ْل ٗ إٔ اهلل خًل ايهؿط ٚاٱّإإٕ ] :قاٍ ابٔ بطاٍ ٗ تؿػريٖا

ؾ٬ ٜهػب٘ إٕ مل ٜكسضٙ عًٝ٘، بٌ أقسضٙ ع٢ً نسٙ  قًب ايهاؾط ٚبٌ اٱّإ ايصٟ أَطٙ ب٘،

ٖٚٛ ايهؿط، ٚنصا ٗ إ٪َٔ بعهػ٘، ؾتهُٓت اٯ١ٜ أْ٘ خايل ْٝع أؾعاٍ ايعباز خريٖا 

[ٚؾطٖا
3

 ] :قاٍ أْ٘ yايٓيب عٔ  غعٝس اـسضٟ ٚأبٖصا إع٢ٓ لسٙ ٗ اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ ٔ. 

[ٚإعكّٛ َٔ عكِ اهلل
4
 َٔ ٓاٙ اهلل َٔ ايٛقٛع ٗ اهل٬ى أٚ َا هط إيٝ٘،  ٖٛؾإعكّٛ .

 ٖٚصا َا ٜػ٢ُ با٫غتطاع١ اييت هب بٗا ،ٚشيو بًطؿ٘ ٚتٛؾٝك٘ ٚتػسٜسٙ ٚإعاْت٘ اـاق١

.  ايؿعٌ

 ؟َٚا ع٬قتٗا بايؿعٌ؟ ؾُا ا٫غتطاع١ ٜا تط٣

ا٫غتطاع١
5

 أسسُٖا عطض ىًك٘ اهلل ٗ اؿٝٛإ ٜؿعٌ ب٘ ا٭ؾعاٍ : تطًل ع٢ً َعٌٓٝ اثٌٓ:

ٗ سٌ ٜعتربٖا اؾُٗٛض ؾطٙ أزا٤ ،ع١ً يًؿعٌ - ايتٗاْٟٛعٓس ايع١َ٬ -ا٫ختٝاض١ٜ، ٖٚٞ 

. ايؿعٌ ٚتهٕٛ َع ايؿعٌ، ٜٚػُٝٗا ايبعض ا٫غتطاع١ ايه١ْٝٛ

ُجٌ ٗ غ١َ٬ ا٭غباب ٚاٯ٫ت ٚاؾٛاضح، ٚتهٕٛ قبٌ ايؿعٌ ٜٚػُٝٗا ٗثاْٞ أَا ايٓٛع اٍ

. ايبعض ا٫غتطاع١ ايؿطع١ٝ

                                                           
1

 141 اثٍ رًٛٛخ ص،ُٚظش انؼمٛذح انٕعغٛخ: -  
2

 24  اٜٚخألَفبلاعٕسح : -  
3

 287 ص13أثٕ ؽغش انؼغمالَٙ ط،فزؼ انجبس٘ ثششػ طؾٛؼ انجخبس٘ : -  
4

 275 ص13أخشعّ انجخبس٘ فزؼ انجبس٘ ط: -  
5

 155 ص1كشبف اطغالؽبد انفٌُٕ ٔانؼهٕو يؾًذ ػهٙ انزٓبَٕ٘ ط- أ: ُٚظش كم يٍ: -  

 488 ص2ط  انغؾبٔ٘ح ، انؼمٛذح انغؾبٔ٘-                         ة

 167 ص1 انشٛخ انؼًشاَٙ ط،االَزظبس-                         ط

  61 ص1 اثٍ رًٛٛخ ط،ػبسع انؼمم ٔانُممد ءدس-                         د



188 
 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل االعتزالي: الثالث الفصل-             الباب األول 

بٗا ٜا، أٚ اغِ يًُعاْٞ اييت أتإٔ ا٫غتطاع١ ٖٞ ٚدٛز َا ٜكري ب٘ ايؿعٌ َت" إؿطزات "دا٤ ٗ 

:  ايؿعٌ ٖٚٞ أضبع١ أؾٝا٤إسساخٜتُهٔ اٱْػإ ٖا ٜطٜسٙ َٔ 

 .١ْٝ ككٛق١ يًؿاعٌب -1

 .تكٛض يًؿعٌ -2

 .َاز٠ قاب١ً يتأثريٙ -3

ٕ ؾكس ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭ضبع١ اعترب ايؿاعٌ إفنؿعٌ ايهتاب١، آي١ إٕ نإ ايؿعٌ آيٝا  -4

ٚا٫غتطاع١ أخل ٕ ؾكست ا٭ضبع١ فتُع١ اعترب ايؿاعٌ عادعا، إغري َػتطٝع ،ف

َٔ ايكسض٠
1
. 

َّا ٗ َتكٛض إعتعي١ ؾا٫غتطاع١ ٫ تهٕٛ إ٫ّ قبٌ ايؿعٌ ٚنسٙ، أٟ  ايكسض٠ ع٢ً ايؿعٌ : أ

ؾرتطٛا إٔ ا ٚهلصا ،ٚنسٙ ٗ ساٍ ايؿعٌ، ٭ِْٗ ٜطٕٚ إٔ ايؿعٌ وتاز إٍ ا٫غتطاع١ أٚ ايكسض٠

إٕ ايكسض٠ ٗ ساٍ ايؿعٌ ٖٞ ٚدٛز ايؿعٌ: تتكسَ٘ ٫ إٔ تٛاؾك٘، ٚقايٛا
2

 .

 غأٍ بعض إدايؿٌ ٗ ايكسض بعض أقشابٓا ٌٖ تعطف ٗ نتاب اهلل أْ٘ ] :قاٍ اؾاسٜ

چ  چ  چ  چ  :ْعِ أت٢ نجري َٔ شيو قٛي٘ تعاٍ: قاٍ   ؟ىرب عٔ ا٫غتطاع١ أْٗا قبٌ ايؿعٌ

3چ  ژ  ژ  ڑ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ
 ا٫غتطاع١ قبٌ قلٚٗ ٖصا تح   

[ ايؿعٌ
4

 .

 ،ٚإعتعي١ بصيو ٫ ٜٴجبتٕٛ إ٫ ا٫غتطاع١ ايؿطع١ٝ إتكس١َ ع٢ً ايؿعٌ َٓاٙ ا٭َط ٚايٓٗٞ   

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       چ  :نكٛي٘ تعاٍ

5 چ﮽  
ا٭غباب ٚاٯ٫ت ٚاؾٛاضح، ٚتًهِ ٖٞ قش١ ايتهًٝـ ؾؿٞ اٯ١ٜ إؾاض٠ إٍ غ١َ٬  

ٚهب إٔ تتكسّ ايؿعٌ،ايتهًٝـ 
6

 .

                                                           
1

 312انًفشداد صُٚظش : -  
2

 166 ص1 انؼًشاَٙ ط،ُٚظش االَزظبس: -  
3

 39  اٜٚخعٕسح انًُم: -  
4

د ػجذ انغالو يؾًذ ْبسٌٔ يغجؼخ يظغفٗ انجبثٙ ،  ( ْـ255أثٕ ػضًبٌ ػًشٔ ثٍ ؽغش د )انغبؽظ ،انؾٕٛاٌ : -  

 191 ص2 ط1966 2انؾهجٙ يظش ط
5

 97  اٜٚخعٕسح آل ػًشاٌ: -  
6

 155 ص1 طانزٓبَٕ٘انؼاليخ ، انفٌُٕ ٔانؼهٕو اطغالؽبدُٚظش كشبف : -  
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ٚاهلل غبشاْ٘ ٜعًِ َا ٜؿعً٘ ايعبس باختٝاضٙ ٚبكسضت٘ َٚؿ٦ٝت٘، ٜٚعًِ غبشاْ٘ َا ٫ ٜؿعً٘ َع 

 ٖٚٛ اـايل يًعباز ،قسضت٘ عًٝ٘، ٜعًِ أْ٘ مل ٜؿعً٘ يعسّ إضازت٘ ي٘، ٚيٝؼ يعسّ قسضت٘ عًٝ٘

َٝع أؾعاهلِ، ٚنٌ شيو َكسٚض ي٘ غبشاْ٘جلٚيكسضاتِٗ، ٚ
1
. 

 ٜػتشٌٝ إٔ ٜٓؿطز َكسٚض زٕٚ ايطب تعاٍ، ؾإٕ ؾطنٓا يًكسض٠ عبسإٕ اٍ]:ٜكٍٛ اٱَاّ اؾٜٛين

ضَٓا اعتكاز ٚدٛب نٕٛ ايطب قازضا ع٢ً نٌ ر ؾكس ،ٚسهُٓا بجبٛت٘ يًعبس، اؿازث١ أثطا

[ؾ٤ٞ َكسٚض
2
. 

                                                           
1

 108 ص2 اثٍ رًٛٛخ ط،ُٚظش انجٛبٌ نزفغٛش آ٘ انمشآٌ: -  
2

 209اإليبو انغُٕٚٙ ص،اإلسشبد : -  
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 التأويل عند اخلوارج:  الفصل الرابع  -           الباب األول 

 :التعسيف باخلوازج

سٝح ٜعٛد تػهٌ برٚزٖا ،تعترب اخلٛازز أٍٚ ؾسق١ ظٗست َٔ بني ايؿسم املٓتطب١ إىل اإلض٬ّ 

 أقشت سسن١ قا١ُ٥ براتٗا، ت٘ ايٓؿـ ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ ا٭ٍٚ اهلذسٟ، ٚبٓٗاٟإىلاملرٖب١ٝ 

 ٚمل ٜتِ ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ ]ٜكٍٛ ايػٝذ عًٞ حيٞ َعُس ،َطتك١ً بؿهسٖا، َتُٝص٠ بآزا٥ٗا 

[ٖرا ايكسٕ ست٢ ناْت ا٭ؾٍٛ اييت متٝصٙ عٔ غريٙ َٔ ايؿسم ٚاملراٖب قد تكسزت 
1
. 

 ، يٮؾٍٛ اييت اعتكدتٗا املعتصي١ أٚ تهادٖرٙ ا٭ؾٍٛ املرٖب١ٝ َطابك١ متاَايكد ناْت ٚ

أسد - ْعسض يٓـ يًػٝذ ذلُد بٔ إبساِٖٝ ايهٓدٟ ٙ اجلٛاْب ٚيًٛقٛف ع٢ً ٖر

. ؟  إٕ ضأٍ ضا٥ٌ أخربْٚا عٔ أؾٍٛ ايدٜٔ َا ٖٞ]:  ؾٝ٘دا٤ سٝح -أقطابِٗ

خت٬ف يف نٝؿ١ٝ ا٫ٖٞ ايتٛسٝد، ٚايٛعد ٚايٛعٝد، ٚاملٓصي١ بني املٓصيتني، ٖٚٞ يف : قٌٝ ي٘

 [.إْصاٍ ايؿطام 
2
 

 مما ، بديٌٝ احلدٚخ ٚايكدٍّضتد٫ ؾكد اضتشبٛا ا٫ ع٢ً ٚدٛد اهللأَا َا خيـ اضتد٫هلِ

 ٜٓطذِ َع ٟف ايٓـ ىٟ يتهٞ، بطسم ايتأٌٜٚ املدتًؿ١،ميٗد يٓؿٞ ايؿؿات عٔ اهلل ضبشاْ٘

 ،ٜٛؾـ با٫دتُاع ٚا٫ؾرتام ٖٚس، ٫ٚبر ٚأْ٘ يٝظ ظطِ ٫ٚ ]: َعتكدِٖ ٜكٍٛ ايهٓدٟ

٫ٚ ، ٫ٚ ٜتؿٛز يف ا٭ٖٚاّ ، ٫ٚ ؼٜٛ٘ ا٭قطاز،٫ٚ حيٌ يف غ٤ٞ،ٚاحلسن١ ٚايطهٕٛ 

 [.خيطس يف ايباٍ
3
. 

ع٢ً إٔ ترتنص دزاضتٓا هلرٙ ايؿسق١ سٍٛ ، ٚضٛف ْعسض يريو بٓٛع َٔ ا٫ضتؿاق١ ٚايتؿؿٌٝ

: ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .ايتعسٜـ باخلٛازز ٚأِٖ ؾسقِٗ-1

 .ٚضا٥ٌ َعسؾ١ ايتٛسٝد عٓد اخلٛازز-2

                                                                              .ايؿؿات عٓد اخلٛازز بني ايتأٌٜٚ ٚايٓؿٞ-3

: اخلوازج لغة واصطالحًا   

 :اخلٛازز يػ١ (1

دا٤ يف تٗرٜب ايًػ١ يٮشٖسٟ
4

 ْٚكٌ عٔ ايًٝح إٔ ،إٔ اخلسٚز ْكٝض ايدخٍٛ ( ٖـ 370ت  )

.  ٚايطابل ٚغريٙ،خسٚز ا٭دٜبٜهٕٛ ىاخلسٚز 

                                                 
1

 27 ص 1االتاػٛح فٙ يٕكة انراسٚخ ،االتاػٛح فٙ نٛثٛا انشٛخ ػهٙ ٚؽٙ يؼًش غ:-  
2

 44 ص 2تٛاٌ انششع انشٛخ يؽًذ تٍ إتشاْٛى انكُذ٘ ض: - 
3

 45 ص 26انًشظغ َفغّ : -  
4

خ ػًش انغاليٙ ٔػثذ انكشٚى ؼايذ داس إؼٛاء انرشاز  (أتٕ يُظٕس يؽًذ اتٍ أؼًذ  )األصْش٘ ذٓزٚة انهغح ،ُٚظش : -  

 27-26 ص 4، غ2001، 1انؼشتٙ تٛشٔخ نثُاٌ ؽ 
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. ٚإسهاَٗاإذا ظٗست زلابت٘ ٚتٛد٘ إلبساّ ا٭َٛز ،خسدت خٛازز ؾ٬ٕ : ٜكاٍ

: ٠قاٍ أبٛ عبٝد

: ي٘ قدِٜ ٚأْػد قا٬٥ اخلازدٞ ايرٟ خيسز ٜٚػسف بٓؿط٘ َٔ غري إٔ ٜهٕٛ

ٚيٝظ قدِٜ دلدى باْتشاٍ أبا َسٚإ يطت غازدٞ 

.                                               ٖٞ اييت يٝظ هلا عسم يف اجلٛد٠ ؾتدسز ضٛابل: اخلازد١ٝ َٔ اخلٌٝ

.دا٤ يف ايًطإ ٫بٔ َٓعٛز إٔ اخلازدٞ ٖٛ نٌ َا ؾام دٓط٘ ْٚعا٥سٙ
1
 

 :اخلوازج اصطالحا

تعسٜـ عاّ ٚآخس خاف  :يكد اختًـ ايعًُا٤ يف تعسٜـ اخلٛازز ع٢ً قطُني

.اخلٛازز قّٛ َٔ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ هلِ َكاٍ ع٢ً سد٠: ا٭شٖسٟؾٝ٘ قاٍ  فافاخلتعسٜـ ؾأَا اٍ .
2
. 

اخلٛازز احلسٚز١ٜ، ٚاخلازد١ٝ طا٥ؿ١ َِٓٗ يصَِٗ ٖرا ا٫ضِ خلسٚدِٗ :  ابٔ َٓعٛزؾٝ٘قاٍ ٚ

عٔ ايٓاع
3
. 

 نٌ َٔ خسز ع٢ً اإلَاّ ]: قا٬٥ ( ٖـ 548ت  )غٗسضتاْٞ اٍقد عسؾِٗ فعاّ اٍتعسٜـ اٍ  أَا

ع٢ً احلل ايرٟ اتؿكت اجلُاع١ عًٝ٘ ٜط٢ُ خازدًٝا، ضٛا٤ نإ اخلسٚز يف أٜاّ ايؿشاب١ 

[ ايساغدٜٔ، أٚ نإ بعدِٖ ع٢ً ايتابعني بإسطإ ٚا٭١ُ٥ يف نٌ شَإ ا٭١ُ٥
4
 

إٔ يف ذيو  ٜس٣ ٖٚٛ ،عُِ تعسٜؿِٗ ثِ خؿؿ٘قد ف ( ٖـ 444ت  )أَا ايػٝذ ايطذصٟ 

َاع١، ٚقد اغتٗس بٗرا ايًكب اجلاخلٛازز ِٖ نٌ َٔ خسز ع٢ً اإلَاّ احلل ايرٟ اتؿكت عًٝ٘ 

ّٞ  زقٞ اهلل عٓ٘ ناْٛا َع٘ يف سسب ؾؿني، محًٛٙ ع٢ً قبٍٛ مجاع١ خسدٛا ع٢ً عً

: ايتشهِٝ، ثِ قايٛا ي٘

.؟ ٫سهِ إ٫ هلل، ٚنإ ع٢ً زأضِٗ ا٭غعح ابٔ قٝظ ايهٓدٟ مل سهُت ايسداٍ .
5
 

 بٔ ٚ ٚأبا َٛض٢ ٚعُس، ٚعا٥ػ١ َٚعا١ٜٚا، ٚنٌ َٔ تٓكـ عجُإ أٚ عًٞ]: قاٍ ايطذصٟ

[ؾٗٛ خازدٞ ، ايعاف زقٞ اهلل عِٓٗ 
6
. 

 ٚايٌٓٝ َِٓٗ ، ٚايطعٔ يف ايؿشاب١، ايػٝذ ايطذصٟ ٜسبط يف ٖرا ايتعسٜـ بني اخلسٚزإٕ

 . ٖرا ايتعسٜـ إىل داْب آخساَعتربًا نٌ َٔ تؿٛٙ به١ًُ يف ايؿشاب١ خازدًٝا، نُا ٜٓكًٔ،

بٌ تعٛد إىل أٜاّ ،  ؾشطبتعٛد إىل خ٬ؾ١ عجُإ زقٞ اهلل ع٫٘ٓ ٖٚٛ إٔ برز٠ اخلٛازز ا٭ٚىل 

                                                 
1

 53 ص 4ُٚظش اتٍ يُظٕس نغاٌ انؼشب ض: -  
2

 27 ص 7ُٚظش انًشظغ انغاتك ض: -  
3

 53 ص 4ُٚظش انًشظغ انغاتك ض: -  
4

 92انًهم ٔانُؽم، انشٓشعراَٙ ص  
5

 219انشد ػهٗ يٍ أَكش انؽشف ٔانظٕخ، انغعض٘ ص  ُٚظش 
6

 219انًشظغ َفغّ ص  
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 ّٜٛ نإ ٜكطِ غٓا٥ِ خٝرب، ٚمل تهٔ إ٫ ملٔ غٗد احلدٜب١ٝ إِذ أقبٌ عًٝ٘ ذٚ yزضٍٛ اهلل 

يكد زأٜت قط١ُ : اخلٜٛؿس٠، ٚنإ زد٬ َكطسب اخلًل غا٥س ايعٝٓني ْات٧ اجلب١ٗ ؾكاٍ ي٘

َٓين اهلل عص ٚدٌ أأٟ]: غكبًا غدٜدًا، ثِ قاٍ  yَا أزٜد بٗا ٚد٘ اهلل، ؾػكب ايسضٍٛ اهلل 

[ .َْٓٛٞ أ٫ تٚع٢ً أٌٖ ا٭زض 
1

 ٖٚرا َا أٚزدٙ أبٛ سذس ايعطك٬ْٞ يف ؾتح ايبازٟ ؾُٝا زٟٚ 

ٖٚٛ   y بُٝٓا سلٔ عٓد زضٍٛ اهلل ]    :اٍ ــــــــعٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ زقٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ م

" ٜازضٍٛ اهلل اعدٍ ؾكاٍ: ٜكطِ قطُا إِذ أتاٙ ذٚ اخلٜٛؿس٠ ٖٚٛ زدٌ َٔ بين متِٝ ؾكاٍ ًٜٚو : 

ٜازضٍٛ اهلل إ٥رٕ : ؾكاٍ عُس "  مل أنٔ أعدٍ إَٕٔ ٜعدٍ إذا مل أعدٍ، قد خبت ٚخطست 

" يٞ ؾٝ٘ ؾأقسب عٓك٘، ؾكاٍ دع٘ ؾإٕ ي٘ أؾشابًا حيكس أسدنِ ؾ٬ت٘ َع ؾ٬تِٗ، : 

قٕٛ َٔ ايّدٜٔ نُا ميسم ايطِٗ ز ٜكس٩ٕٚ ايكسإٓ ٫ جياٚش تساقِٝٗ، ِٜ،ٚؾٝاَ٘ َع ؾٝاَِٗ

[ ٠زَٞأٍَ 
2
                                                                                                                   

 ؾٗرا أٍٚ خازدٞ خسز يف اإلض٬ّ، ٚآؾت٘ أْ٘ ]: (ٖـ 597ت  )بٔ اجلٛشٟ ا قاٍ عٔ ٖرا اي٦ًِٝٚ

 ، ٚأتباع ٖرا ايسدٌ ِٖ yزقٞ بسأٟ ْؿط٘، ٚيٛ ٚقـ يعًِ أْ٘ ٫ زأٟ ؾٛم زأٟ زضٍٛ اهلل 

[ .ايرٜٔ قاتًٛا ابٔ أبٞ طايب نسّ اهلل ٚدٗ٘ 
3
 

: تني اغتٗست بُٗا تتُج٬ٕ يفَٝص َسنصا ع٢ًٚقد ذنسٙ ابٔ مت١ُٝ ٖٚٛ ٜؿـ ؾسق١ اخلٛازز 

ٖرا َا ،ٚخسٚدِٗ عٔ ايط١ٓ ٚدعٌ َا يٝظ عط١ٓ سط١ٓ، َٚا يٝظ بط١٦ٝ ض١٦ٝ -1

بريو مل ٚ ،ؾإْو مل تعدٍ،إذ قاٍ ي٘ اعدٍ  ،yاخلٜٛؿس٠ يف ٚد٘ ايٓيب  ذٚ أظٗسٙ 

ٜدؾعٕٛ  ناْٛا  ، ٚؾدقٛٙ ؾُٝا بًػ٘ َٔ ايكسإٓ ٚزدٚا ايط١ٓ، yٚ ٚإتباعٜ٘ٛدبٛا طاعت٘ 

 . أْؿطِٗ احلذ١ بسد ايٓكٌ أٚ بتأٌٜٚ املٓكٍٕٛع

 اضتش٬هلِ دَا٤ املطًُني، ٜ٘مما تستب عٌ، ايرْٛب ٚايط٦ٝاتغريِٖ ب ؾريِٖىت-2

 . ٚدازِٖ داز إميإ، ٚدعٌ داز املطًُني داز سسب،ٚاضتش٬ٍ أَٛاهلِ

: أمساء اخلوازج

 ،، ٚبعكٗا ٜسؾكّْٛ٘بعكٗا ٜكبًْٛ٘ ٜٚؿاخسٕٚ ب٘ خؿَٛ٘، أمسا٤ ع٢ً اخلٛازز ٠أطًكت عد

 .املازق١ٚ احمله١ُٚايٓٛاؾب  ٚ  ايػسا٠ٚ احلسٚز١ٜ ٚ  اخلٛازز :َٚٔ ٖرٙ ا٭مسا٤

 

 

                                                 
1

 93ُٚظش انًشظغ انغاتك ص  
2

 255 ص7فرػ انثاس٘ فٙ ششغ طؽٛػ انثخاس٘ ض 
3

، خ يؽفٕظ اتٍ ػٛف اهلل شٛؽاَٙ داس اإلياو يانك  (ظًال انذٍٚ أتٕ فشض ػثذ انشؼًٍ ) ،اتٍ انعٕصٚح ذهثٛظ إتهٛظ 

 606 ص 2007 1انعضائش ؽ



197 

 

 التأويل عند اخلوارج:  الفصل الرابع  -           الباب األول 

 :اخلوازج -1

.ٚا عًٝ٘ ٚأعًٓٛا عؿٝاْ٘ب ِٖٚ ايرٜٔ خسدٛا ع٢ً اإلَاّ عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ ٚعٌ .
1

 

   ې  ى  ى  ائ  ائ  ې  چ: أَا اخلٛازز أْؿطِٗ ؾريبطٕٛ ٖرٙ ايتط١ُٝ بكٍٛ اهلل تعاىل

2چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
َعتربٜٓٗا .

َدسا هلِ 
3

َّا عٔ اجلُاع١   ٜٚٓؿٕٛ عٔ أْؿطِٗ اخلسٚز عٔ اإلَاّ ٚاجلُاع١ ٚايدٜٔ، أ

ٚاخلازدٞ نٌ َٔ خسز عِٓٗ، ٚبٗرا ٜعتربٕٚ اإلَاّ ،ؾٝعتربٕٚ أْؿطِٗ ِٖ اجلُاع١ 

َّا اخلسٚز عٔ ايدٜٔ ؾ٬ ٜكسْٚ٘ حيتذٕٛ ع٢ً ٚ ،عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ قد خسز عِٓٗ، ٚأ

َٔ َكتك٢ ا٭َس نإ  ٚ،خسٚدِٗ عٔ عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ بأْ٘ نإ َػسٚعا

.  ايعاملنيٕٚا٫ْؿؿاٍ ع،باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

 :احلسوزية-2

احلسٚز١ٜ ْطب١ إىل سسٚزا٤، ٖٚٞ قس١ٜ بعاٖس ايهٛؾ١، ٚقٌٝ َٛقع ٜكع ع٢ً ًَٝني 

.مجعٛا ع٢ً َكات١ً اإلَاّ عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘أَٔ ايهٛؾ١ ب٘ ْصٍ اخلٛازز،ٚ .
4

 ٚقد 

ٚزدت ٖرٙ ايتط١ُٝ يف قٍٛ عا٥ػ١ أّ امل٪َٓني زقٞ اهلل عٓٗا ملا قايت ٫َسأ٠ 

[ أسسٚز١ٜ أْت ] اضتػهًت قكا٤ احلا٥ض ايؿّٛ دٕٚ ايؿ٠٬ 
5
. 

احلسٚز١ٜ ٭ِْٗ ناْٛا مبهإ : ٖٚ٪٤٫ اخلٛازز هلِ أمسا٤ ٜكاٍ هلِ]: قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ

[ٕ عًًٝا قاتًِٗ ٖٓاى ٭ ٜٚكاٍ هلِ أٌٖ ايٓٗسٚإ ،ٜكاٍ سسٚزا٤
6
. 

 :الشساة-3

.ِٖٚ بٗرٙ ايتط١ُٝ ٜصعُٕٛ أِْٗ باعٛا أْؿطِٗ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بإٔ هلِ اجل١ٓ  . .
7
. 

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    چ :قٛي٘ تعاىلإىل  إغاز٠يف  

  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېۅۅ

                                                 
1

 157ُٚظش يماالخ اإلعاليٍٛٛ  ،األشؼش٘ ص  
2

 100عٕسج انُغاء اٜٚح  
3

ُٚظش فشق يؼاطشج ذُرغة إنٗ اإلعالو ٔتٛاٌ يٕلف اإلعالو يُٓا غانة اتٍ ػهٙ ػٕاظٙ انًكرثح انؼظشٚح انزْثٛح ظذج ؽ  

 229 ض ص 2001 ، 4
4

 157ُٚظش انًماالخ ،األشؼش٘ ص  
5

 97 ص 6يغُذ اإلياو أؼًذ ض  
6

 296 ص 7يعًٕػح انفرأٖ اتٍ ذًٛٛح ض 
7

 157ُٚظش انًشظغ انغاتك ص  
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  ی  ی  ی  ی  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئېئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئۇئوئ

1چجئ  حئ
. 

  :النواصب-4

ٖٚرٙ تعٛد ملبايػتِٗ يف ْؿب ايعدا٤ ٚايبػكا٤ يإلَاّ عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘
2
. 

 :احملكمة- 5

ٚضبب إط٬قٗا عًِٝٗ ٜسدع إَا يسؾكِٗ ايتشهِٝ ّ، ٖرٙ ايتط١ُٝ َٔ أٍٚ أمسا٥٘تعد 

" أٚ يكٛهلِ . ٫ سهِ إ٫ هلل:  ٚنإ أٍٚ َٔ قاٍ بٗا زدٌ َٔ بين ضعد بٔ شٜد بٔ َٓا٠ "

ًٜكب بايربىٚ احلذاز بٔ عبٝد اهلل : بٔ متِٝ ٜكاٍ ي٘
3
. 

 ،ن١ًُ عدٍ أزٜدٖا دٛز]: ٚملا مسع أَري امل٪َٓني عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ ٖرٙ ايه١ًُ قاٍ

[ . ٫ٚ بد َٔ إَاز٠ بس أٚ ؾادس،٫ إَاز٠: إمنا ٜكٛيٕٛ
4
 

 :املازقة- 6

تٓطبل عًِٝٗ ا٭سادٜح ايٛازد٠ يف ؾشٝح ،ٚبٗا  دا٤ت ٖرٙ ايتط١ُٝ َٔ خؿَِٛٗ 

 يكٍٛ زضٍٛ اهلل ،ايبدازٟ ايداي١ ع٢ً َسٚقِٗ َٔ ايدٜٔ نُسٚم ايطِٗ َٔ ايس١َٝ

y :[ ٌقّٛ ميسقٕٛ َٔ ايدٜٔ نُا ميسم ايطِٗ َٔ ، ضٝدسز َٔ ق٦ك٧ ٖرا ايسد

[ايس١َٝ
5
. 

 :        فسق اخلوازج

             يكد اْكطِ اخلٛازز ع٢ً أْؿطِٗ إىل ؾسم عدٜد٠ أُٖٗا احمله١ُ، ٚا٭شازق١، 

ٚايٓذدات،ٚايبٝٗط١ٝ ٚايعذازد٠، ٚايجعايب١، ٚاإلباق١ٝ، ٚايؿؿس١ٜ ،َٚا بكٞ َٔ ايؿسم تتؿسع 

عِٓٗ
6
. 

 :ٚقد أمجعٛا نًِٗ ع٢ً املباد٨ ايتاي١ٝ

 .ايتربٟ َٔ عجُإ ٚعًٞ زقٞ اهلل عُٓٗا- 1

 .ايربا٠٤ َٔ ايؿشابٝني اجلًًٝني تكدّ عٓدِٖ ع٢ً نٌ طاع١- 2

 .تهؿري أؾشاب ايهبا٥س- 3

                                                 
1

 111عٕسج انرٕتح اٜٚح  
2

 157ُٚظش انًماالخ ،األشؼش٘ ص  
3

 94ُٚظش انًهم انًهك ٔانُؽم، انشٓشعراَٙ ص  
4

 95انًشظغ َفغّ ص  
5

 93َمال ػٍ انًشظغ َفغّ ص 
6

  ، ُٔٚظش انرُثّٛ ٔ انشد ػهٗ أْم األْٕاء ٔانثذع ،اتٍ ػثذ انشؼًٍ انًهطٙ ذؽمٛك 92ُٚظش انًشظغ َفغّ  ص : -  

 38 ص1993  1يؽًذ صُٚٓى يؽًذ ػضخ يكرثح يذتٕنٙ انماْشج ؽ.د
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 .اخلسٚز عٔ اإلَاّ إٕ خايـ احلل ٚإشايت٘ بايطٝـ- 4

 .اإلقساز غ٬ؾ١ أبٞ بهس ٚعُس زقٞ اهلل عُٓٗا- 5

 .إنؿاز َعا١ٜٚ ٚعُسٚ بٔ ايعاف ٚأبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعني- 6

 .اغرتاطِٗ يف اإلَا١َ ا٫ضتشكام ٫ٚ حيؿسْٚٗا يف قسٜؼ- 7

 .زد خرب اٯساد- 8

ايتعاٌَ َع ظاٖس ايٓـ- 9
1
. 

إِْٗ غساز اخلًل إذ اْطًكٛا إىل آٜات ]ٚيريو قاٍ ؾِٝٗ عبد اهلل بٔ عُس زقٞ اهلل عُٓٗا   

[.ْصيت يف ايهؿاز، ؾذعًٖٛا يف امل٪َٓني
2
 

 .ٚاٯٕ ْعسض يبعض ايؿسم َِٓٗ َسنصٜٔ ع٢ً أِٖ َا تتُٝص ب٘ نٌ ؾسق١ عٔ غريٖا

 :احملكمة األوىل 1

ِٖٚ ايرٜٔ خسدٛا ع٢ً أَري امل٪َٓني عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ ٚادتُعٛا عسٚزا٤ َٔ ْاس١ٝ ايهٛؾ١ 

بس٥اض١ عبد اهلل بٔ ايهٛا٤ ٚعٓاب بٔ ا٭عٛز، ٚعبد اهلل بٔ ٖٚب ايساضيب، ٚعُس بٔ دسٜس، 

ٚسسقٛف بٔ شٖري املعسٚف برٟ ايجد١ٜ، ٚنإ  تعدادِٖ  ّٜٛ ذاى اثين عػس أيـ زدٌ
3

 ،

ٜٚكٍٛ ابٔ عبد ايسمحٔ املًطٞ أِْٗ ناْٛا خيسدٕٛ بطٝٛؾِٗ إىل ا٭ضٛام ٜٓادٕٚ ٫ سهِ إ٫ّ 

ٚنإ ايٛاسد َِٓٗ إذا خسز يًتشهِٝ ٫ ٜسدع أٚ ٜكتٌ، ٚنٌ ]هلل ٜٚكتًٕٛ نٌ َٔ ؾادؾِٗ 

[ايٓاع َِٓٗ يف ٚدٌ ٚؾت١ٓ
4
. 

ٚقايٛا بإنؿاز عًٞ زقٞ اهلل عٓ٘ جلعً٘ احلهِ إىل أبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ زقٞ اهلل عٓ٘ 

٫ ٜهٕٛ إ٫ّ هلل، نُا ناْٛا ٜهؿسٕٚ نٌ َٔ خايـ - يف ْعسِٖ-،ٚاحلهِ 

َرٖبِٗ، ٚنرا ؾاسب ايهبري٠ ،ٚحيهُٕٛ عًٝ٘ باخلًٛد يف ايٓاز
5
.    

 :األشازقة 2

ِٖٚ أتباع ْاؾع بٔ ا٭شزم احلٓؿٞ ،امله٢ٓ بأبٞ زاغد،ٚقد خسدٛا َع٘ َٔ ايبؿس٠ إىل 

ا٭ٖٛاش، ٚنإ َع ْاؾع َٔ أَسا٤ اخلٛازز عط١ٝ بٔ ا٭ضٛد احلٓؿٞ، ٚعبد اهلل بٔ احملٛش 

                                                 
1

 54 ٔانفشق تٍٛ انفشق ص189 ص1 يماالخ األشؼش٘ ض93ُٚظش كم يٍ انًشظغ َفغّ ص: -  
2

 228 ص14فرػ انثاس٘ ض: -  
3

،ٔانفشق تٍٛ 156 ص1، يماالخ األشؼش٘ ض38، ٔ انرُثّٛ انًهطٙ ص93ُٚظش كم يٍ انًهم ٔانُؽم انشٓشعرُا٘ ص: -  

 56انفشق األعرار انثغذاد٘ ص
4

 38انًهطٙ انرُثّٛ ص: -  
5

 38ُٚظش انًشظغ َفغّ ص: -  
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ٚأخٛاٙ عجُإ ٚايصبري، ٚعُس بٔ عُري ايعٓربٟ، ٚقطسٟ بٔ ؾذاع١ املاشْٞ، ٚؾدس بٔ سبٝب 

ايتُُٝٞ يف شٖا٤ ث٬ثني أيـ ؾازع ٜ٪َٕٓٛ بؿهسٙ ٜٚعتكدٕٚ َرٖب٘
1
. 

 ٚمل تهٔ يًدٛازز قط ؾسق١ أنجس عددا ٫ٚ أغد َِٓٗ غٛن١،  ]:قاٍ ا٭ضتاذ ايبػدادٟ

ٚايرٟ مجعِٗ َٔ ايدٜٔ أغٝا٤ َٓٗا بإٔ رلايؿِٝٗ َٔ ٖرٙ ا٭١َ َػسنٕٛ، ٚناْت 

 [احمله١ُ ا٭ٚىل ٜكٛيٕٛ أِْٗ نؿس٠
2
. 

من مقوالتهم
3
 . 

 .إنؿاز ؾاسب ايهبري٠ -1

 .دعٌ داز املدايؿني هلِ داز نؿس -2

 .إنؿاز عًٞ ٚأبٞ َٛض٢ ا٭غعسٟ ٚعُسٚ بٔ ايعاف َٚعا١ٜٚ زقٞ اهلل عِٓٗ -3

 .أباسٛا قتٌ أطؿاٍ رلايؿِٝٗ ْٚطا٥ِٗ -4

 .أضكطٛا سد ايسدِ عٔ ايصاْٞ -5

 .أضكطٛا سد ايكرف ع٢ً قاذف ايسداٍ دٕٚ ايٓطا٤ -6

 .أظٗسٚا ايربا٠٤ َٔ ايكعد٠ ،ٚقايٛا بإنؿازِٖ إٕ مل خيايؿِٖٛ يف ايسأٟ -7

ترب٩ٚا َٔ احمله١ُ ا٭ٚىل يهِْٛٗ مل ٜتدرٚا َٛقؿا َٔ ايكعد٠ عِٓٗ، غري إٔ  -8

ابٔ عبد ايسمحٔ املًطٞ ٜرٖب َرٖبا آخس َػاٜسا ملا ذٖب إيٝ٘ نٌ َٔ ا٭غعسٟ، 

 ٖٚ٪٤٫ أقٌ اخلٛازز غسا ٭ِْٗ ٫ ٜسٕٚ  ]:ٚايبػدادٟ ٚايػٗسضتاْٞ، سٝح ٜكٍٛ

إٖسام دّ املطًُني، ٫ٚ غِٓ أَٛاهلِ، ٫ٚ ضيب ذزازِٜٗ، يهٔ ٜكٛيٕٛ املعاؾٞ 

نؿس ٜٚترب٩ٕٚ َٔ عجُإ ٚعًٞ زقٞ اهلل عُٓٗا، ٜٚتٛيٕٛ أبا بهس ٚعُس زقٞ 

[ .اهلل عُٓٗا ِٖٚ أؾشاب يٌٝ ٚٚزع ٚادتٗاد
4
  

 :النجدات - 3

أؾشاب زلد٠ بٔ عاَس احلٓؿٞ، خسز َٔ دباٍ عُإ ؾكتٌ ا٭طؿاٍ، ٚضب٢ ايٓطا٤، ْٔى 

ٚأٖسم ايدَا٤، ٚاضتشٌ ايؿسٚز، ثِ َا يبح زلد٠ ع٢ً ساي٘ تًو ست٢ اْكًب عًٝ٘ قَٛ٘ 

 .ٚأنؿسٚٙ ٚاْكطُٛا إىل ث٬خ ؾسم

ؾسق١ تصعُٗا عط١ٝ بٔ ا٭ضٛد احلٓؿٞ، ٚضاز بٗا إىل ضذطتإ ٚتبعِٗ  - أ

 .خٛازز ضذطتإ، ٚأؾبشٛا ٜطُٕٛ ايعط١ٜٛ

                                                 
1

 96، ٔانًهم ٔانُؽم ص62ُٚظش انفشق تٍٛ انفشق ص: -  
2

 62انفشق تٍٛ انفشق ص: -  
3

 63ٔانفشق تٍٛ انفشق ص- 159 ص1ٔيماالخ األشؼش٘ ض  - 98ُٚظش انًهم ٔانُؽم ص: -  
4

 41انرُثّٛ ص: -  
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- ب  .ؾسق١ تطاذلٛا َع زلد٠ ٚعرزٚٙ ع٢ً أعُاي٘، ٚأقاَٛا ع٢ً إَاَت٘ 

- ت ؾسق١ ثازت ع٢ً زلد٠ َع أبٞ ؾدٌٜ ِٖٚ ايرٜٔ قتًٛٙ 
1
.                             

 :من مقوالتهم

 .إضكاط سد اخلُس- 1      

َٔ ازتهب إمثا ؾػريا ٚأؾس عًٝ٘ نإ َػسنا، َٚٔ ضسم أٚ ش٢ْ أٚ - 2     

 .غسب اخلُس ٚمل ٜؿس عًٝٗا ؾٗٛ َطًِ، إٕ نإ َٔ أتباعِٗ

 .ايدٜٔ أَسإ: قايٛا-3

ٚادب ٖٚٛ َعسؾ١ اهلل تعاىل ٚزضً٘ عًِٝٗ ايط٬ّ،ٚؼسِٜ دَا٤  - أ

 .املطًُني، ٚاإلقساز مبا دا٤ َٔ عٓد اهلل مج١ً

َا ض٣ٛ َا تكدّ ذنسٙ ؾايٓاع َعرٚزٕٚ ؾٝ٘ ،إ٫ إٔ تكّٛ احلذ١  - ب

 .عًِٝٗ ؾٝ٘

    4-  .اضتشًٛا َاٍ ٚدَا٤ أٌٖ املكاّ  يف داز ايتك١ٝ ،ٚبس٥ٛا ممٔ سسَٗا  

 : اْكطُٛا بعد ايكٍٛ بايتك١ٝ إىل قطُني ِٖٚ دلتُعٕٛ يف َه١- 5    

- أ قطِ تٛد٘ إىل ايبؿس٠ بكٝاد٠ ْاؾع، ٚقايٛا ايتك١ٝ ٫ تؿح ٚايكعٛد  

 .عٔ ايكتاٍ نؿس

قطِ تٛد٘ إىل ايُٝا١َ بكٝاد٠ زلد٠، ٚقايٛا ع١ً ايتك١ٝ ٚاستذٛا  - ب

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   چ  :بكٛي٘ تعاىل

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

2چۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
. 

ناْٛا ٜكٛيٕٛ با٫ضتطاع١ َع ايؿعٌ-  6
3
. 

 :اإلباضية -4

ِٖٚ أتباع إباض بٔ عُس، خسدٛا أٍٚ َا خسدٛا َٔ ايهٛؾ١ َكبًني ع٢ً ايٓاع ضبٝا، ٚقت٬، 

ٚتهؿريا، ٚإؾطادا
4
 ٚايتط١ُٝ نُا ٖٛ َػٗٛز عٓد املرٖب  ]:ٚيف ذيو ٜكٍٛ أسد َٓعسِٜٗ 

دا٤ت َٔ طسف ا٭َٜٛني، ْٚطبٛٙ إىل عبد اهلل بٔ إباض، ٖٚٛ تابعٞ عاؾس َعا١ٜٚ، ٚتٛيف يف 

                                                 
1

 163 ص1ٔيماالخ األشؼش٘ ض- ،   102 ـ ٔانًهم ٔانُؽم ص69انفشق تٍٛ انفشق ص  -ُٚظش   : -  
2

 28عٕسج آل ػًشاٌ اٜٚح: -  
3

 42ٔانرُثّٛ ص- ،   163 ص1ٔيماالخ األشؼش٘ ض-،   69ـ   ٔانفشق تٍٛ انفشق ص101ُٚظش انًهم ٔانُؽم ص: -  
4

 42ُٚظش انرُثّٛ ص: -  
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أٚاخس أٜاّ عبد اهلل بٔ َسٚإ، ٚع١ً ايتط١ُٝ تعٛد إىل املٛاقـ ايه١َٝ٬ ٚاجلدي١ٝ ٚايطٝاض١ٝ 

[،اييت اغتٗس بٗا عبد اهلل بٔ إباض يف تًو ايؿرت٠
1
. 

يف ٖرا ايٓـ زلد إٔ َٓعس ايؿهس اإلباقٞ بهري بٔ ضعٝد ٜعصٟ تط١ُٝ ْٚطب١ املرٖب إىل 

ا٭َٜٛني دٕٚ إٔ حيدد ضبب ذيو، ٚنأْٓا ب٘ ي٫ٛ ا٭َٜٕٛٛ َا مسٞ املرٖب ،َٚا ْطب إىل ابٔ 

أباض، يف سني ٜس٣ ايعامل اإلباقٞ عًٞ حيٞ َعُس إٔ أؾٍٛ املرٖب اإلباقٞ ناْت قد 

انتًُت يف ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ ايكسٕ ا٭ٍٚ اهلذسٟ غري أْ٘ ٜ٪ند ع٢ً ْطب١ املرٖب إىل اإلَاّ 

ايتابعٞ دابس بٔ شٜد املتٛؾ٢ ض١ٓ ث٬خ ٚتطعني ٖذس١ٜ
2
. 

 بدأ املرٖب اإلباقٞ حيسز آزا٤ٙ ٚعكا٥دٙ يف أٚاخس ايٓؿـ ا٭ٍٚ َٔ ايكسٕ ا٭ٍٚ  ]:سٝح ٜكٍٛ

اهلذسٟ، ٚمل ٜتِ ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ ٖرا ايكسٕ ست٢ ناْت ا٭ؾٍٛ اييت متٝصٙ عٔ غريٙ َٔ 

ايؿسم ٚاملراٖب قد تكسزت، ؾؿٞ ايبؿس٠ اييت ناْت َٔ َسانص اإلغعاع اإلض٬َٞ عاؽ 

[ (ٖـ 96-  ٖـ 22)إَاّ املرٖب ايتابعٞ ايهبري دابس بٔ شٜد َا بني ضٓيت 
3

 . 

بٝد إٔ بعض ايباسجني ٫ ٜػاطسْٚ٘ ايسأٟ ؾُٝا ذٖب إيٝ٘  يف ْطب١ املرٖب إىل ايتابعٞ دابس بٔ 

- زمح٘ اهلل-ٚأَا دابس بٔ شٜد ]شٜد ايبؿسٟ، بٌ ٜكٛيٕٛ يكد تربأ َِٓٗ ملا ض٦ٌ عٔ ذيو 

زمح٘ -ؾٗٛ َٔ أ١ُ٥ ايتابعني ْٚطب١ اإلباق١ٝ إيٝ٘ ْٚطبت٘ ٖٛ إيِٝٗ َػهٛى ؾٝٗا، ٖٚٛ 

[أبسأ إىل اهلل َٔ ذيو: سني قٌٝ ي٘ إٕ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ٜٓتشًْٛو أٟ ٜعين اإلباق١ٝ قاٍ- اهلل
4
. 

.                      ٚيكد أمجعت اإلباق١ٝ ع٢ً ايكٍٛ بإَا١َ عبد اهلل بٔ إباض، ٚتؿسقٛا ؾُٝا عدا ذيو إىل ؾسم

 :َٔ َك٫ٛتِٗ

 .قايٛا بإٔ رلايؿِٝٗ بسا٤ َٔ ايػسى ٚاإلميإ-1

سسَٛا دَا٤ املدايـ يف ايطس، ٚأسًٖٛا يف ايع١ًٝٓ ٚاضتشًٛا بعض أَٛاهلِ ناخلٌٝ -2

 .ٚايط٬ح

 .قايٛا إٕ داز املدايؿني هلِ داز تٛسٝد، إ٫ َعطهس ايطًطإ ؾإْ٘ داز بػٞ-3

 .قايٛا بإٔ ا٫ضتطاع١ عسض ٜهٕٛ قبٌ ايؿعٌ، ٚبٗا حيؿٌ ايؿعٌ-4

 .قايٛا بإٔ أؾعاٍ ايعباد رلًٛق١ هلل إسداثا ٚإبداعا، َٚهتطب١ يًعبد سكٝك١ ٫ دلاشا-5

 .قايٛا بإٔ َستهب ايهبري٠ ناؾس نؿس ْع١ُ ٫ نؿس ١ًَ-6

                                                 
1

 1988 3دساعاخ إعاليٛح فٙ أطٕل اإلتاػٛح، تكٛش تٍ عؼٛذ أػٕشد ،يكرثح ْٔثح شاسع انعًٕٓسٚح انماْشج ؽ: -  

 16-15ص
2

أتٕ انشؼشاع األصد٘ انٛؽًذ٘ انثظش٘ انخٕلٙ َغثح إنٗ َاؼٛح فٙ ػًاٌ ْٕٔ ػانى يٍ أْم انثظشج : ظاتش تٍ صٚذ ْٕ: -  

 481 ص4ُٚظش انغٛش ض- كاٌ يٍ كثاس ذاليزج اتٍ ػثاط سػٙ اهلل ػُّ  
3

 27 ص1اإلتاػٛح فٙ يٕكة انراسٚخ  ض: -  
4

 311ذأشٛش انًؼرضنح فٙ انخٕاسض ٔانشٛؼح ػثذ انهطٛف تٍ ػثذ انمادس انؽفظٙ ص: -  
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.تٛقؿٛا يف أطؿاٍ املدايؿني، ٚأسًٛا تعرٜبِٗ ع٢ً ضبٌٝ ا٫ْتكاّ-7
1

  

 :الشبيبية- 5

ِٖٚ أؾشاب غبٝب اخلازدٞ، خسدٛا عٔ احلذاز بٔ ٜٛضـ ايجكؿٞ يف أيـ زدٌ َٔ دباٍ 

عُإ ٚدخًٛا ايهٛؾ١، ٚؾعدت اَسأ٠ غبٝب َٓرب ايهٛؾ١ ٚيعٓت احلذاز، ٚبين َسٚإ َٛؾ١ٝ 

بعٗد قطعت٘ ع٢ً ْؿطٗا، ٚنإ غبٝب أغذع ؾازع، قٜٛا غدٜدا، ٜكاٍ إٔ أَ٘ تٛؾٝت ٚأزقع 

َٔ يدي أتإ ٚمث١ َهُٔ قٛت٘
2

 َٚا أسٌ يٓؿط٘ يف سسب٘ َع احلذاز إ٫ َاٍ احلذاز ٚدٓدٙ، 

دٕٚ باقٞ املطًُني، َٚع أْ٘ نإ ٜتٛىل ايػٝدني أبا بهس ٚعُس زقٞ اهلل عُٓٗا، إ٫ أْ٘ 

نإ ٜتربأ َٔ اخلتٓني عجُإ ٚعًٞ زقٞ اهلل عُٓٗا، ٚنإ ضبب َكتً٘ إٔ دٓح ب٘ ؾسض٘ يف 

ْٗس دد١ً ؾػسم، ٚتؿسم أؾشاب٘ َٔ بعدٙ غٝعا
3
. 

 :الصفسية-6 6

ِٖٚ أؾشاب شٜاد بٔ ا٭ؾؿس، ٚقٛهلِ نإ نكٍٛ ا٭شازق١ يف أؾشاب ايرْٛب، ٚناْٛا ٫ 

 .ٜسٕٚ قتٌ ا٭طؿاٍ ٚايٓطا٤، ٚقد اْكطُٛا ع٢ً أْؿطِٗ إىل ث٬خ ؾسم

 .ؾسق١ تصعِ إٔ ؾاسب نٌ ذْب َػسى-1

ؾسق١ تصعِ إٔ اضِ ايهؿس ٚاقع ع٢ً ؾاسب دٜٔ نرتى ايؿ٠٬، ٚاحملدٚد يف ذْب٘ -2

 .خازز عٔ اإلميإ، ٚغري داخٌ يف ايهؿس

 . ؾسق١ تصعِ إٔ اضِ ايهؿس ٜكع ع٢ً ؾاسب ايرْب احملدٚد َٔ قبٌ ايٛايٞ-3

ٚايؿؿس١ٜ َٛاي١ٝ يًُشه١ُ ا٭ٚىل، تطري ع٢ً َٓٗذٗا، تكٍٛ بعدّ إضكاط ايسدِ، ٚمل تس قتٌ 

أطؿاٍ املدايؿني ْٚطا٥ِٗ ،ٚمل تس إنؿاز ايكعد٠ عٔ ايكتاٍ َعِٗ
4
.                                              

ٖٚ٪٤٫ ِٖ ؾسم اخلٛازز ،ٚقد ذنس ايبػدادٟ سٛايٞ عػسٜٔ ؾسق١، أَا ايػٗسضتاْٞ ؾكطِ 

.ايؿسم إىل أؾٍٛ ٚؾسٚع، ٚذنس َٔ ا٭ؾٍٛ مثاْٞ ؾسم
5
  

 :وسائل معسفة التوحيد عند اخلوازج

 :يكد اختًؿت ايؿسم يف طسم َعسؾ١ ايتٛسٝد، ٚاْكطُت سٛي٘ إىل ث٬ث١ اػاٖات

 تتصعُ٘ املعتصي١ ٚتس٣ إٔ ٚدٛب َعسؾ١ اعتكاد ايتٛسٝد ٫ ٜهٕٛ إ٫ عٔ طسٜل :ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ

 .ايعكٌ، ٚيٝظ يًطُاع َٔ دٚز ؾٝ٘، ض٣ٛ ايتعكٝد ٚايتهٌُٝ

                                                 
1

 108، انًهم ٔانُؽم ص83ُٚظش انفشق تٍٛ انفشق ص: -  
2

 42ُٚظش انًهطٙ انرُثّٛ ص: -  
3

 91-90-89 انفشق تٍٛ انفشق ص ُٚظش: - 
4

 42ٔانرُثّٛ ص- ، 110ٔانًهم ٔانُؽم ص-  ،71-70ُٚظش انفشق تٍٛ انفشق ص: -  
5

 110-92، ٔانًهم ٔانُؽم ص54 انفشق تٍٛ انفشق ص ُٚظش: - 
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 ٜتصعُ٘ ا٭غاعس٠، ٚأٌٖ ايط١ٓ ٚاحلدٜح، ٚجيُعٕٛ ع٢ً ايكٍٛ يف ٚدٛب :ا٫ػاٙ ايجاْٞ

 .َعسؾ١ اعتكاد ايتٛسٝد بٛاضط١ ايػسع، ٜٚهٕٛ ايعكٌ َؿدقا ٚتابعا ي٘

 . ٜٚس٣ إٔ اعتُاد ايعكٌ ٜهٕٛ بايكسٚز٠ مبهإ إذا َا اْعدّ ايػسع:ا٫ػاٙ ايجايح

 تس٣ أٜٔ زلد اخلٛازز َٔ ٖرٙ ا٫ػاٖات ؟

   يكد اْكطِ اخلٛازز ع٢ً أْؿطِٗ يف طسم َعسؾ١ ايتٛسٝد إىل ؾسٜكني، ؾسٜل ٜس٣ زأٟ املعتصي١ 

يف ٚدٛب َعسؾ١ ايتٛسٝد عٔ طسٜل ايعكٌ، ٚست٢ ايعبادات أسٝاْا، ٚؾسٜل آخس ٫ ٜكٍٛ بريو 

بٌ ٜس٣ َا ٜساٙ ا٭غاعس٠، ٚأٌٖ ايط١ٓ ٚاحلدٜح، يف ٚدٛب َعسؾ١ ايتٛسٝد بٛاضط١ ايطُاع، 

 .ٚيٝظ يًعكٌ َٔ دٚز ض٣ٛ ايتؿدٜل ٚاإلتباع

 :ايؿسٜل ا٭ٍٚ

   يكد دعٌ ٖرا ايؿسٜل ايعكٌ سانُا يف ٚدٛب َعسؾ١ اهلل تعاىل، ٚاْكطُٛا سٛي٘ إىل ث٬ث١ 

 :أقطاّ

ٜـس٣ ٖرا ايكطـِ إٔ ايعكٌ سانِ يف ٚدـٛب َعسؾ١ اهلل تعـاىل َتـ٢ سدخ ايبًـــٛؽ عٓد - 1

ايػدـ املعٓـٞ بريو، ٚخايؿتِٗ املاتسٜد١ٜ اييت اغرتطت ق٠ٛ ايعكٌ ٚإٕ مل حيدخ ايبًٛؽ،                                                    

أَا ايكطِ ايجاْٞ ؾري٣ إٔ ايعكٌ سانِ يف املؿَٗٛـــات نُعسؾـ١ اهلل تعاىل ٚايعدٍ، -2

ٚذٖبت ]: ٚاإلْؿــاف، ٚؼسٜــِ ايعًــِ ٚغري ذيو، ٖٚرا َا ٜٛقش٘ َٓعسِٖ ايهبري ايطاملٞ

طا٥ؿ١ َٓا إىل دعٌ ايعكٌ سانُا يف بعض ايعبادات، ِٖٚ ؾسٜكإ، ؾسٜل دعًٛٙ سانُا يف 

ٚدٛب َعسؾ١ اهلل تعاىل خاؾ١، ُٖٚا اإلَاَإ أبٛ ٜعكٛب، ٚقطب ا٭١ُ٥ يف اهلُٝإ ٚٚاؾكتِٗ 

ع٢ً ذيو مجاع١ َٔ املاتسٜد١ٜ، إ٫ّ إٔ اإلَاَني مل ٜٛدبا تًو املعسؾ١ قبٌ بًٛؽ احلًِ، ٚبعض 

تًو اجلُاع١ أٚدبٗا ع٢ً َٔ قٟٛ عكً٘، ٚيٛ مل ٜبًؼ، ٚايؿسٜل ايجاْٞ ذٖبٛا إىل إٔ ايعكٌ 

سانِ يف املؿَٗٛات، ؾٝػٌُ َعسؾ١ اهلل تعاىل، ٚايعدٍ ٚاإلْؿاف ٚؼسِٜ ايعًِ ُٖٚا 

 [اإلَاَإ أبٛ ضعٝد ٚابٔ بسن١
1
. 

أَا ايكطِ ايجايح ايرٟ مل ٜرنسٙ ايطاملٞ ؾٗٛ ايكطِ ايكا٥ٌ بتشهِٝ ايعكٌ َت٢ اْعدّ -3

ايػسع، ٖٚٛ بريو قد أيصّ نٌ َٔ مل ٜطُع غ٦ٝا َٔ ايػسا٥ع إٔ حيهِ ايعكٌ يف اضتشطإ 

چ  :ايؿعٌ يٝؿعً٘ أٚ يف اضتكباس٘ يٝرتن٘، ٚاستذٛا ع٢ً َرٖبِٗ عذر ْك١ًٝ نكٛي٘ تعاىل

2چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں
ٚأثبتٛا بٗرٙ اٯ١ٜ ٚدٛب تهًٝـ اإلْطإ ٫ْتؿا٤ اإلُٖاٍ عٓ٘  

                                                 
1

 1ػثذ انشؼًٍ ػًٛشج ، داس انعٛم تٛشٔخ نثُاٌ ؽ.يشاسق إَٔاس انؼمٕل ،يؽًذ ػثذ اهلل تٍ ؼًٛذ انغانًٙ ،ذؽمٛك د: -  

 130-129 ص1 ض1989
2

 36عٕسج انمٛايح اٜٚح : -  
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1چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ   چ :،نُا استذٛا بكٍٛ اهلل تعاىل
يٝجبتٛا َا حيطٓ٘ ايعكٌ   

ؾٝطتٛدب ؾعً٘ َٚا ٜكبش٘ ، ؾٝطتٛدب تسن٘، ٚإذا َا ٚزد ايػسع أٚدبٛا ايسدٛع إيٝ٘ 

باعتبازٙ ٖٛ احملطٔ ٚاملكبح، نُا أِْٗ ٫ ٜٛدبٕٛ ع٢ً اهلل غ٦ٝا مما تٛدب٘ املعتصي١
2

 .

    يكد اضتدٍ ٖرا ايؿسٜل َٔ اخلٛازز ع٢ً ٚدٛد اهلل بديٌٝ احلدٚخ ٚايكدّ، َٚؿادٙ إٔ ايعامل 

ٜٓشؿس يف ا٭دطاّ ٚا٭عساض، ٚع٬ق١ ا٭عساض با٭دطاّ ٖٞ اييت تؿسض احلدٚخ، ٚإذا 

تكسز إٔ ايعامل سادخ ،ؾ٬ بد ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ ذلدخ َتؿسد ٫ ٜػب٘ َا أسدث٘ بأٟ ٚد٘ َٔ 

ايٛدٛٙ ،ٚإ٫ تٛاؾٌ ايتطًطٌ
3
. 

 :ٚإلثبات ذيو قُني بٓا إٔ ْعسض جل١ًُ َٔ ايٓؿٛف ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 :ايٓـ ا٭ٍٚ

 ٜٚتشؿٌ َٔ ٖرٙ ا٭ؾٍٛ أْ٘ َٛدٛد قا٥ِ بٓؿط٘، يٝظ ظٖٛس، ٫ٚ ]: ٜكٍٛ ايسضتاقٞ

ُ٘ غ٦ًٝا ٫ٚ  (ُٖٛ)ظطِ ٫ٚ عسض، ٚإٔ ايعامل نً٘ دٖٛس ٚأعساض ٚأدطاّ ؾإذٕ  ٫ ٜػب

ُ٘ غ٤ٞ ٫ضتشاي١ مماث١ً ايؿاْع ٚاملؿٓٛع ُٗ  [ٜػب
4
. 

 :إٕ ٖرا ايٓـ ٜدٚز سٍٛ ايٓكاط ايتاي١ٝ

ُّ اخلايل ،٭ْ٘ يٛ مل ٜهٔ قدميا يهإ ذلدثا َؿتكسا ع٢ً ذلدخ حيدث٘ ٫ٚؾتكس - 1 ِقَد

َُشدخ آخس حيدث٘ ٚتٛاؾٌ ايتطًطٌ إىل َا ٫ْٗا١ٜ ُ٘ إىل   .َُشدث

اخلايل ضبشاْ٘ يٝظ ظٖٛس، ٭ٕ  نٌ دٖٛس َٔ ممٝصات٘ احلسن١ ٚايطهٕٛ ، - 2

 .ٚايطهٕٛ ٚاحلسن١ سادثإ، ٚنٌ َا ٫ خيًٛ َٔ احلٛادخ ؾٗٛ سادخ

اخلايل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يٝظ ظطِ َ٪يـ َٔ دٛاٖس،ؾًُا بطٌ إٔ ٜهٕٛ دٖٛسا َتُٝصا - 3

 .بطٌ إٔ ٜهٕٛ دطُا

ّٛا نبريا-اخلايل - 4  . ذلٌ يفيٝظ بعسض قا٥ِ يف اجلطِ أٚ ساٍ- تعاىل عً

ايعًِ :  ؾُداز ٖرا ايباب ع٢ً عػس٠ أؾٍٛ ٖٚٛ ]:    ٚبعد ٖرا خيًـ ايسضتاقٞ إىل ايكٍٛ

بٛدٛد اهلل ٚقدَ٘، ٚبكا٥٘، ٚأْ٘ يٝظ ظٖٛس ٫ٚ عسض، ٚأْ٘ يٝظ رلتؿا ظ١ٗ، ٫ٚ َطتكّسا 

                                                 
1

 07عٕسج انَطالق اٜٚح : -  
2

ُٚظش يؼاسض اٜيال ػهٗ يذاسض انكًال تُظى يخرظش انخظال ػثذ اهلل تٍ ؼًٛذ تٍ عهٕو انغانًٙ ذؽمٛك يؽًذ : -  

 176 ص1 يطاتغ انُٓؼح عهطُح ػًاٌ ض1983 1يؽًٕد إعًاػٛم ؽ
3

فشؼاخ تٍ ػهٙ انعؼثٛش٘، سعانح يمذيح نُٛم شٓادج انرؼًك فٙ انثؽس . ُٚظش انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج اإلتاػٛح د: -  

 139انؼهًٙ كهٛح اٜداب ظايؼح ذَٕظ ص
4

ذؽمٛك عانى تٍ  ((انشمظٙ انشعرالٙ)خًٛظ تٍ عؼٛذ تٍ ػهٙ تٍ يغؼٕد )يُٓط انطانثٍٛ ٔتالؽ انشاغثٍٛ انشعرالٙ : -  

 320 ص1 ٔصاسج انرشاز انمٕيٙ ٔانصمافح عهطُح ػًاٌ ض1993 2ؼًذ تٍ عهًٛاٌ انؽاسشٙ ؽ
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ع٢ً َهإ ٚأْ٘ َطتٛ ع٢ً ايعسؽ اضتٛا٤ ايكٗس ٚايػًب١ ٚا٫ضت٤٬ٝ، ٚأْ٘ يٝظ مبس٥ٞ، ٚأْ٘ 

 [ٚاسد ٫ غسٜو ي٘
1
. 

ـُ بدٚزْا ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ  :َٚٔ ٖرٙ ا٭ؾٍٛ اييت خًـ يٝٗا ايسضتاقٞ َْطتػ

 .َْؿٞ ؾؿ١ ايعًٛ عٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل -1

 .َْؿٞ اجل١ٗ -2

 .َْؿٞ ايس١ٜ٩ -3

ٌٖ ا٭دي١ ايكٝاض١ٝ اييت تٛضٌ بٗا ايسضتاقٞ  :      ٖٚرا بدٚزٙ ٜؿسض عًٝٓا ايتطا٩ٍ ايتايٞ

 ٚغريٙ َٔ املته١ًُ إىل إثبات ايؿاْع ضبشاْ٘ ٚتعاىل ُتؿكٞ سكا إىل إثبات٘ ؟

ٌٖٚ ٖٞ ذاتٗا طسٜك١ ايكسإٓ يف ايدع٠ٛ إىل ايٓعس يف اٯٜات يف اٯؾام ٚيف ا٭ْؿظ، يتشكٝل 

 ؟اإلميإ ايؿادم 

ٚيف ٖرا ايٛد٘ ٜرٖب ابٔ ت١ُٝٝ إىل عهظ ذيو متاَا، سٝح ٜكسز إٔ تًو ا٭دي١ ايكٝاض١ٝ 

ٚاسٌد )اييت ٜطُٝٗا املته١ًُ بايرباٖني ع٢ً إثبات اخلايل ضبشاْ٘ ٫ تدٍ عًٝ٘ بؿؿات٘ املج٢ً 

2چٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ    چ (أسٌد ؾسٌد ؾٌُد
 .

نًٞ، ٫ ميٓع تؿٛز ٚقٛع ايػسن١ ؾٝ٘ ،مما ٜتٓاؾ٢ َع أؾٍٛ  ٚإمنا تدٍ ع٢ً أَس َطًل

ايتٛسٝد، نُا إٔ ا٭دي١ ايكٝاض١ٝ يٝطت ٖٞ طسٜك١ ايكسإٓ يف ايدع٠ٛ إىل ايٓعس يف اٯٜات 

 .يٝؿكٞ ذيو إىل اإلميإ باهلل، ٚتًهِ ٖٞ زأع ايعباد٠

 ٚقد بططٓا ايه٬ّ ع٢ً ٖرا ٚغريٙ، يف غري ٖرا املٛقع ،ٜٚبني إٔ َا ]: ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ

ٜرنسٙ ايٓعاز َٔ ا٭دي١ ايكٝاض١ٝ اييت ٜطُْٛٗا بساٖني ع٢ً إثبات ايؿاْع ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٫ 

ّٞ ٫ ميٓع تؿٛزٙ َٔ ٚقٛع ايػسن١  ٜدٍ غ٤ٞ َٓٗا ع٢ً عٝٓ٘، ٚإمنا ٜدٍ ع٢ً أَس َطًل نً

ٖرا ذلدخ ٚنٌ ذلدخ ؾ٬ بد ي٘ َٔ ذلدخ، أٚ ممهٔ، ٚاملُهٔ ٫ بد ي٘ : ؾٝ٘، ؾإذا قًٓا

ّٞ عامل  ُ٘ قدِٜ أشي َٔ أْ ّٝ َٔ ٚادب، إمنا ٜدٍ ٖرا ع٢ً ذلدخ َطًل، أٚ ٚادب َطًل، ٚيٛ ُع

َُطًل نٞ ٫ متٓع تؿٛزُٙ  (ايكٝاع)بهٌ غ٤ٞ ٚغري ذيو، ؾهٌ ٖرا إمنا ٜدٍ ؾٝ٘  ع٢ً أَس 

 جيعً٘ اهلل يف ايكًٛب، ِٖٚ َعرتؾٕٛ بٗرا ٭ٕ بعًِ آخسَٔ ٚقٛع ايػسن١ ؾٝ٘ ٚإمنا ٜعًِ عٝٓ٘ 

ايٓتٝذ١ ٫ تهٕٛ أبًؼ َٔ املكدَات، ٚاملكدَات ؾٝٗا قك١ٝ ن١ًٝ ٫ بد َٔ ذيو، ٚايهًٞ ٜدٍ 

[ع٢ً َعني
3
. 

                                                 
1

 321 ص1انًشظغ َفغّ ض: -  
2

 11عٕسج انشٕسٖ اٜٚح : -  
3

 يؤعغح انشٚاٌ نهطثاػح ٔانُشش 2005 1انشد ػهٗ انًُطمٍٛٛ،اتٍ ذًٛٛح ،ذؽمٛك انشٛخ ػثذ انظًذ ششف انذٍٚ ؽ: -  

 390-389تٛشٔخ نثُاٌ  ص
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ٱ  ٻ  چ  ٚبريو خيًـ إىل إٔ ايهًٞ ٫ ٜدٍ ع٢ً َعني، ٖٚرا خ٬ف َا ذنسٙ اهلل يف نتاب٘

1چٻ  ٻ  ٻ
                                                                                             

ذيو إٔ دع٠ٛ ايكسإٓ تعين ايٓعس يف اٯٜات، ٚاٯٜات غري ايكٝاع، ٚزس١ً ْيُب اهلل إبساِٖٝ عًٝ٘ 

2چڈ  ژ  ژ  ڑچ ايط٬ّ ناْت بايٓعس يف اٯٜات، ٚاْتٗت إىل ايتٛسٝد بايطُاع 
                                                                                                                        

يهٔ عًٝو إٔ تؿسم بني اٯٜات ٚبني ايكٝاع، نُا قد بٝٓاٙ يف غري  ]:ٜٚٛقح ابٔ ت١ُٝٝ قا٬٥

ّٕ اٯ١ٜ ٖٞ ايع١َ٬، ٖٚٞ َا تطتًصّ بٓؿطٗا ملا ٖٞ آ١ٜ عًٝ٘، َٔ غري تٛضط  ٖرا املٛقع، ؾإ

 [سد أٚضط ٜٓتعِ ب٘ قٝاع َػتٌُ ع٢ً  َكد١َ ن١ًٝ، نايػعاع ؾإْ٘ آ١ٜ ايػُظ
3
. 

 :ايٓـ ايجاْٞ

ٚادب، ٚدا٥ص، َٚطتشٌٝ،                                       :  ٜعسف اهلل بج٬ث١ ]:ٜكٍٛ اجلٓاْٚٞ

ا٭ي١ٖٝٛ ٚايسبٛب١ٝ ٚ ايٛسدا١ْٝ،                                                                        : ؾايٛادب

اخلًل ٚاإلؾٓا٤، ٚاإلعاد٠،                                                                           : اجلا٥صٚ

[ايػسٜو ٚايؿاسب١ ٚايٛيد: املطتشٌٝٚ
4
. 

 :ٖٚرا ايٓـ ٜسنص ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .اإلغاز٠ ايٛاقش١ إىل أسهاّ ايعكٌ يف نٝؿ١ٝ ايٓعس إىل اهلل ضبشاْ٘- 1

َا ٖٛ ٚادب يف سل اهلل ٭ٕ ا٭ي١ٖٝٛ ٚايسبٛب١ٝ ٚايٛسدا١ْٝ ٫ ميهٔ يًعكٌ إٔ ٜتؿٛز - 2

 .عدَٗا مما ٜطتٛدب ع٢ً نٌ إْطإ بايؼ عاقٌ اعتكادٖا

َا ٖٛ دا٥ص يف سل اهلل ضبشاْ٘ ٖٚٛ اخلًل، ٚاإلؾٓا٤ ٚاإلعاد٠، ٖٚرا ٜعتكدٙ اإلْطإ عٓد - 3

 .بٓا٤ ع٢ً ايعكٌ دٕٚ ايطُاع، ٚبايطُاع تؿبح ٚادب١ ايٛدٛد يػريٖا ٫ يراتٗابًٛغ٘ 

َا ٖٛ َطتشٌٝ يف سل اهلل ضبشاْ٘ نايػسٜو ٚايؿاسب١ ٚايٛيد، نُا إٔ ايعكٌ ٫ - 4

 .ٜتؿٛز ٚدٛدٖا، ٚجيب ع٢ً اإلْطإ اعتكادٖا ببًٛغ٘

 ؾٛاقح َٔ ن٬ّ احملػٞ إٔ احلذ١ يف َعسؾ١  ]:ؾسسات  اجلعبريٟ قا٬٥. ٜٚٛقح ذيو د

ّٛز يف ايعكٌ حيتاز إىل  اجلا٥ص ايعكٌ، دٕٚ اإلخباز، بُٝٓا َعسؾ١ ايٛادب ٚاملطتشٌٝ مّما ٫ ٜتؿ

[إخباز
5
. 

                                                 
1

 164عٕسج انثمشج اٜٚح : -  
2

 77عٕسج األَؼاو اٜٚح : -  
3

 51 ص2اتٍ ذًٛٛح يعًٕػح انفرأٖ ض: -  
4

فشؼاخ انعؼثٛش٘ انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج اإلتاػٛح ص .َمال ػٍ د105ؼاشٛح ػهٗ كراب انٕػغ انًؽشٙ  ،ص : -  

140. 
5

 141انًشظغ َفغّ ص: -  
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ٜٚصٜد احملػٞ ن٬َ٘ تٛقٝشا بتعسٜؿ٘ ايعكٌ بكطُٝ٘ ايػسٜصٟ ٚايهطيب، ؾايعكٌ ايػسٜصٟ 

[ايكدز ا٭ؾًٞ ايرٟ ٜتعًل ب٘ ايتهًٝـ]: عٓدٙ ٖٛ
1
. 

[قدز شا٥د ع٢ً َا ٜتعًل ب٘ ايتهًٝـ ]أَا ايعكٌ ايهطيب ؾٗٛ
2
. 

ٚملا نإ ايعكٌ حيهِ بايكسٚز٠ إٔ ٖرٙ ايؿٓع١ ٫ بد هلا َٔ ؾاْع، ٖٚرا احملدخ ٫ بد ي٘ 

َٔ ذلدخ، ٚدب ع٢ً نٌ إْطإ تٛؾس يدٜ٘ ايعكٌ ايػسٜصٟ إٔ ٜعسف اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

ّٕ ٖرٙ املؿادز تٛدب َعسؾ١ اهلل ]سطب َا ذٖبٛا إيٝ٘   ٚ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع ميهٔ إٔ ْؿِٗ أ

ع٢ً نٌ َٔ تٛؾس ؾٝ٘ ٖرا ايكدز َٔ ايعكٌ ايػسٜصٟ، ٚإٕ نإ يف دصٜس٠ َٔ اجلصز 

[اخلايدات
3
. 

ؾ٦ًٔ نإ اجلٓاْٚٞ ٜكٍٛ بٛدٛب َعسؾ١ اهلل عك٬ ،ؾإٕ ضًـ ا٭١َ ٜساٖا ممه١ٓ ٫ ٚادب١، 

ّٕ َعسؾ١ اهلل عٔ طسٜل ايعكٌ ]: ٖٚرا َا ٜٛقش٘ ايػٝذ ايطذصٟ قا٬٥ ٚاتؿل ايطًـ ع٢ً أ

ى  ى چ  :ممه١ٓ غري ٚادب١، ٚإٔ ايٛدٛب َٔ طسٜل ايطُع ٭ٕ ايٛعٝد َكرتٕ بريو قاٍ تعاىل

4چائ  ائ  ەئ     ەئ  
.   

ؾًُا عًُٓا بٛدٛد ايعكٌ قبٌ اإلزضاٍ، ٚإٔ ايعراب َستؿع عٔ أًٖ٘ ،ٚٚددْا َٔ خايـ ايسضٌ 

[ٚايٓؿٛف َطتشكا يًعراب، بٝٓا إٔ احلذ١ ٖٞ َا ٚزد ب٘ ايطُع ٫ غريٙ
5

 .

٫ خ٬ف بني أٌٖ اإلض٬ّ يف ٚدٛب ايٓعس يف َعسؾ١ ] (ٖـ793ت)ٜكٍٛ ضعد ايدٜٔ ايتؿتاشاْٞ 

َّا عٓدْا ؾايػسع بايٓـ  اهلل تعاىل، يهْٛ٘ َكد١َ َكدٚز٠ يًُعسؾ١ ايٛادب١ َطًكا، أ

َّا عٓد املعتصي١ ؾعك٬ [ٚاإلمجاع، إذ سهِ ايعكٌ َعصٍٚ ،ملا ضٝذ٤ٞ ٚأ
6
. 

 :ايٓـ ايجايح

ٚاٯٕ ْٓتكٌ إىل ْـ آخس أنجس ٚقٛسا ٜطتذًٞ ؾٝ٘ ؾاسب٘ ؾا٥د٠ عًِ ايه٬ّ ايكا٥ِ ع٢ً  

ٚؾا٥د٠ عًِ ايه٬ّ]ايعكٌ 
7

 ايرتقٞ عٔ سكٝض ايتكًٝد إىل ذز٠ٚ اإلٜكإ ،ٚإزغاد املطرتغدٜٔ 

املطرتغدٜٔ بإٜكاح احلذ١، ٚإيصاّ املعاْدٜٔ بإقا١َ احلذ١ ٚسؿغ قٛاعد ايدٜٔ ،ع٢ً إٔ 

                                                 
1

 142فشؼاخ انثؼذ انؽؼاس٘ ص.   َمال ػٍ د24انًشظغ َفغّ   ص: -  
2

 142انًشظغ َفغّ ص: -  
3

 143انًشظغ َفغّ ص: -  
4

 15عٕسج اإلعشاء اٜٚح : -  
5

 94-93انشد ػهٗ يٍ أَكش انؽشف ٔانظٕخ،انغعض٘ ص: -  
6

 2ػثذ انشؼًٍ ػًٛشج ػانى انكُة ؽ. ،ذؽمٛك د (يغؼٕد تٍ ػًش تٍ ػثذ اهلل عؼذ انذٍٚ)ششغ انًماطذ انرفراصاَٙ : -  

 262 ص1 تٛشٔخ نثُاٌ ض1998
7

ػؼذ انذٍٚ " ػهى ٚمرذس يؼّ ػهٗ إشثاخ انؼمائذ انذُٚٛح تئٚشاد انؽعط ٔدفغ انشثّ:" لال اإلٚعٙ: ذؼشٚف ػهى انكالو: -  

. 33 ص1كراب انًٕالف ض ( ْـ752ػثذ انشؼًٍ تٍ أؼًذ تٍ ػثذ انغفاس أتٕ انفؼم خ )اإلٚعٙ 

ْٕٔ ػهى ٚرؼًٍ انؽعاض ػٍ انؼمائذ اإلًٚاَٛح تاألدنح انؼمهٛح ٔانشد ػهٗ انًثرذػح ٔانًُؽشفٍٛ :"لال ػثذ انشؼًٍ تٍ خهذٌٔ

  428انًمذيح ص" فٙ االػرماداخ ػٍ يزاْة انغهف ٔأْم انغُح
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تصيصهلا غب٘ املبطًني، ٚبٓا٤ ايعًّٛ ايػسع١ٝ عًٝ٘، ؾإْ٘ أضاضٗا ٚإيٝ٘ ٜ٪ٍٚ أخرٖا ٚاقتباضٗا، 

[ٚؾش١ ا٫عتكاد ٚاي١ٝٓ إذ بٗا ٜسد٢ قبٍٛ ايعٌُ ٚغا١ٜ ذيو ايؿٛش بطعاد٠ ايدازٜٔ
1
. 

ؾع٢ً سّد    -يف ٖرا ايٓـ ٜأب٢ املؿعيب إ٫ّ إٔ ٜعطٞ ايعكٌ َطاســ١ نرب٣ ٫ ٜتؿٛزٖــا عاقٌ

ّٕ مبٛدب٘ ٜستكٞ اإلْطإ َٔ ايتكًٝد إىل اإلٜكإ، ٚيف ذيو ملص ٭ٌٖ ايط١ٓ بأِْٗ أٌٖ - شعُ٘  أ

ّٕ أٌٖ ايط١ٓ ٚاحلدٜح ،أٌٖ تكًٝد يٝطٛا أٌٖ ]تكًٝد  ّٕ أٌٖ ايه٬ّ ٜصعُٕٛ أ َٚٔ ايعذٝب أ

[ْعس ٚاضتد٫ٍ ٚأِْٗ ٜٓهسٕٚ سذ١ ايعكٌ
2
. 

ٚ ٜس٣ أْ٘ ٜٛقح يًُطرتغدٜٔ ًٜٚصّ نٌ َعاْد بإقا١َ احلذ١ ع٢ً َا ٜكٍٛ، ٚأْ٘ حيؿغ 

قٛاعد ايدٜٔ َٔ شيص٫ت املسدؿني املبطًني، بٌ ٚعًٝ٘ تب٢ٓ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ،ٚبٛاضطت٘ ٜتِ 

ا٫قتباع ٚا٭خر، بٌ قاٍ أنجس َٔ ذيو يكد أزدع يف قٛي٘ ؾش١ ا٫عتكاد إيٝ٘، ٚاي١ٝٓ ٚقبٍٛ 

 !؟ايعٌُ، َاذا ٜعين ذيو ٜاتس٣ 

 أمل حيٌ املؿعيب بتكسٜسٙ ٖرا ايعكٌ ممج٬ يف عًِ ايه٬ّ ذلٌ ايػسع بهاًَ٘ ،أمل ٜعٔ 

بكٛي٘ ٖرا أْ٘ احلذ١ يف َعسؾ١ اهلل ٚأْ٘ ٜكسز ايسبٛب١ٝ ٚب٘ تكّٛ ايعباد٠، ٚأْ٘ َؿدز ايتشطني 

 !؟ٚايتكبٝح إٔ ايعكٌ أؾبح بريو َطابكا يًػسع أٚ ٜصٜد عًٝ٘ 

ٚاملتهًِ ٜعٔ إٔ طسٜكت٘ اييت اْؿسد بٗا قد ٚاؾل طسٜك١ ايكسإٓ تاز٠ يف إثبات ]: ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ

 رلط٧ايسبٛب١ٝ، ٚتاز٠ يف إثبات ايٛسدا١ْٝ، ٚتاز٠ يف إثبات ايٓب٠ٛ، ٚتاز٠ يف إثبات املعاد، ٖٚٛ 

[َجٌ ٖرا املٛقع . يف نجري َٔ ذيو، أٚ أنجسٙ 
3
. 

ذيو إٔ دٚز ايػسع ٚايٓـ ٚاإلمجاع ٫ ميهٔ ا٫ضتعاق١ عٓ٘ بايعكٌ َطًكا، ٚإذا نإ 

املؿعيب قد اتؿل َع غريٙ يف نٕٛ ايعكٌ سذ١ يف َعسؾ١ ايتٛسٝد، ؾإْ٘ قد ذٖب بسأٜ٘ إىل 

[ؾش١ ا٫عتكاد ٚاي١ٝٓ ٚزدا٤ قبٍٛ ايعٌُ]إقا١َ ايعباد٠ عًٝ٘ 
4
. 

ٖٚرا زدع بعٝد قد اختًك٘ ؾُٝا ذٖب إيٝ٘، ذيو إٔ ايعباد٠ ٫ تب٢ٓ إ٫ّ ع٢ً ايػسع، ٫ٚ تكبٌ إ٫ّ 

  ﮺    ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  :مبا غسع اهلل يكٛي٘ تعاىل

5چ   ﯀  ﯁          ﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾
 . 

                                                 
1

 1 ٔصاسج انرشاز انمٕيٙ ٔانصمافح عهطُح ػًاٌ ض1998  1يؼانى انذٍٚ، ػثذ انؼضٚض تٍ إتشاْٛى انصًُٛٙ انًظؼثٙ ،ؽ: -  

 20ص
2

 38 ص4يعًٕػح انفرأٖ، اتٍ ذًٛٛح ،ض: -  
3

 12 ص 2انًشظغ َفغّ ض: -  
4

 َض انًظؼثٙ انؼُٛح يؽم االعرشٓاد: -  
5

 21عٕسج انشٕسٖ اٜٚح : -  
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ٜس٣ ابٔ ت١ُٝٝ إٔ ايعبادات َبٓاٖا ع٢ً ايػسع ٚاإلتباع ٫ عًٞ اهل٣ٛ ٚا٫بتداع، ٚاإلض٬ّ َبين 

إٔ ْعبدٙ مبا غسع٘ ع٢ً يطإ : إٔ ْعبد اهلل ٚسدٙ ٫ غسٜو ي٘، ٚايجاْٞ: ع٢ً أؾًني أسدُٖا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  چ  : يكٍٛ اهلل تعاىلyزضٛي٘ 

1چڻ  ۀ  
 .  

إٔ ْػري إىل َا ذٖب إيٝ٘ أسد عًُا٤ ٖرٙ املدزض١ ْؿطٗا، باضتجٓا٥٘ ايعباد٠  ٚيعً٘ َٔ اإلْؿاف

َِ ي٘ بػ٤ٞ َٔ ايٛدٛب ]: َٔ َٛدبات ايعكٌ، إذ ٜكٍٛ  ٚذٖب اجلُٗٛز َٓا إىل إٔ ايعكٌ ٫ ُسه

ايػسعٞ، ٚاملساد َٔ ايٛدٛب ايػسعٞ ٖٛ َا ٜرتتب عًٝ٘ ايجٛاب ٚايعكاب، ؾ٬ ٚدٛب عٓدْا 

قبٌ ايػسع يف غ٤ٞ َٔ ا٭ؾٛيٝات ٚايؿسٚعٝات، ٫ ؾسم يف ذيو بني ايتٛسٝد ٚغريٙ ؾإٕ ايعكٌ 

ٚإٕ أدزى بايكسٚز٠ إٔ ي٘ ؾاْعا ٫ ٜٛدب إٔ عًٝ٘ بريو ايؿاْع غ٦ًٝا َٔ ايعبادات، ؾ٬ ٚدٛب 

  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :قبٌ ايػسع يكٛي٘ تعاىل

2چ  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  ېې
.]

3
  

 :ايٓـ ايسابع

 إٕ أؾكٌ َا أْعِ اهلل بـ٘ ع٢ً ايعبد ايعكٌ ،٭ْـ٘ ٜعسف ب٘ احلطٔ ]:  ٜكٍٛ مخٝظ ايسضتاقٞ

[َٔ ايكبٝح ٚجيب ب٘ املدح ٚايرّ ،ًٜٚصّ ب٘ ايتهًٝـ
4

 .

 :ٖرا ايٓـ ٜتُشٛز سٍٛ ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .ايعكٌ حيطٔ ٜٚكبح-1

 .ايعكاب ع٢ً َا  ٜكبش٘ ايعكٌ ٚايجٛاب ع٢ً َا حيطٓ٘ ثابتإ بايعكٌ-2

ايتهًٝـ ٫شّ بايعكٌ ٚنأْ٘ ٫ َطاس١ يًػسع ايبت١، ٖٚرا َٛاؾل متاَا يسأٟ املعتصي١ -3

ايكا٥ٌ بإٔ قبح ا٭ؾعاٍ ٚايعكاب عًٝٗا ثابتإ بايعكٌ، يف سني قاٍ ْؿا٠ ايتشطني ٚايتكبٝح 

ايعكًٝني إٔ َكؿدْا ٜتُجٌ يف نٕٛ ايؿعٌ َتعًكا باملدح ٚايرّ، ٜٚرتتب عًٝ٘ ايجٛاب 

ٚايعكاب، ٚهلرا ْؿٝٓاٙ ٚقًٓا ٖرا ٫ ٜعًِ إ٫ بايػسع، بٝد إٔ اإلغهاٍ نُا ٜساٙ بٔ قِٝ 

اجلٛش١ٜ
5
ٌٖ ايؿعٌ ْؿط٘ ٜػتٌُ ع٢ً ؾؿ١ تكتكٞ سطٓ٘ ٚقبش٘ : جيب إٔ ٜطسح نا٭تٞ 

أّ ٫؟ ٌٖٚ َا ٜرتتب ع٢ً سطٔ ايؿعٌ َٔ ثٛاب ٚع٢ً قبش٘ َٔ عكاب ثابت بايعكٌ أّ 

                                                 
1

 12،13،14 ص2   ُٚظش يعًٕػح انفرأٖ، اتٍ ذًٛٛح ،ض18عٕسج انعاشٛح اٜٚح  -  :
2

 15عٕسج اإلعشاء اٜٚح : -  
3

 125 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل، انغانًٙ ض: -  
4

 63 ص1يُٓط انطانثٍٛ ٔتالؽ انشاغثٍٛ ض: -  
5

 178 ص1ُٚظش يذاسض انغانكٍٛ ض: -  
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ايػسع؟ يكد قايت احلٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاحلٓاب١ً إٔ قبح ا٭ؾعاٍ ثابت بايعكٌ، َٚا ٜرتتب 

عًٝٗا َٔ عكاب ٫ ٜكع إ٫ بعد ٚزٚد ايػسع
1
 :ٚذيو َا أندٙ ايكسإٓ ايهسِٜ يف قٛي٘ تعاىل 

  ى  ى        ائ  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ېۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

2چائ  ەئ     ەئ  وئ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  :تعاىل ٚقٛي٘  

3چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ڈڎ  ڎ  ڈ
  ھ          ے  ھہ  ہ   ھ  ھ چ :تعاىل ٔلٕنّ 

﮷  ﮸ ﮹   ﮺  ﮻     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                 ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴      ﮵  ﮶   

4چ                
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ   چ  :ٚقٛي٘ تعاىل 

ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  

5چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ  ېئ  
ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  :ٚقٛي٘ تعاىل  

6چی  ی  جئ  حئ   
 ٚع٢ً أسد ايكٛيني ٖٚٛ إٔ ]: ٜٛقح ابٔ قِٝ اٯ١ٜ ا٭خري٠ قا٬٥ 

ٜهٕٛ املع٢ٓ مل ًٜٗهِٗ بعًِ قبٌ إزضاٍ ايسضٌ ؾتهٕٛ اٯ١ٜ داي١ ع٢ً ا٭ؾًني إٔ 

[ أؾعاهلِ ٚغسنِٗ ظًِ قبٝح قبٌ ايبعج١، ٚأْ٘ ٫ ٜعاقبِٗ إ٫ بعد اإلزضاٍ
7

 . 

 قاٍ اهلل تعاىل ]: ٚإْا ٖآٖا ْٛزد قٍٛ اإلَاّ اي٬يها٥ٞ ي٬ضتصاد٠ يف ايتٛقٝح إذ ٜكٍٛ

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       چ  خياطب ْبٝ٘ بًؿغ خاف ٚاملساد ب٘ ايعاّ

8 چمث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   
ٱ  ٻ  چ   :ٚقاٍ تبازى ٚتعاىل 

9چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
  يف ٖرٙ yؾأخرب ْبٝ٘   

[ٖرٙ اٯٜات ،إٔ بايطُع، ٚايٛسٞ عسف ا٭ْبٝا٤ قبً٘ ايتٛسٝد
10

 ؾدٍ ع٢ً إٔ ]:  ثِ ٜكٍٛ

                                                 
1

 178 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض: -  
2

 15عٕسج اإلعشاء اٜٚح : -  
3

 165عٕسج انُغاء اٜٚح : -  
4

 9-8عٕسج انًهك اٜٚح : -  
5

 130عٕسج األَؼاو اٜٚح : -  
6

 131عٕسج األَؼاو اٜٚح : -  
7

 179 ص1يذاسض انغانكٍٛ ض: -  
8

 19عٕسج يؽًذ اٜٚح : -  
9

 25عٕسج األَثٛاء اٜٚح : -  
10

 195-194 ص1ششغ أطٕل اػرماد أْم انغُح ٔانعًاػح ض: -  



212 

 

 التأويل عند اخلوارج:  الفصل الرابع  -           الباب األول 

َرٖب أٌٖ ايط١ٓ َعسؾ١ اهلل ٚايسضٍٛ بايطُع نُا أخرب اهلل عص ٚدٌ ،ٖٚرا 

[ٚاجلُاع١
1
. 

 :ايؿسٜل ايجاْٞ

يكد ضبل ٚإٔ قًٓا إٕ ٖرا ايؿسٜل ع٢ً قًت٘ ٜتؿل َع أٌٖ ايط١ٓ ٚاحلدٜح يف ايكٍٛ بإٔ 

َعسؾ١ ايتٛسٝد ؼؿٌ بايػسع ٫ بايعكٌ، ٚيٝظ يًعكٌ َٔ دٚز ض٣ٛ اإلتباع ٚايتؿدٜل، 

 .ٚيتٛقٝح ذيو ْٓكٌ ْؿني يعاملني إباقٝني

 :ايٓـ ا٭ٍٚ

 ؾايػسع ٖٛ ايكاقٞ ظُٝع ذيو ٫ ايعكٌ، ٭ٕ ايعكٌ إمنا ٖٛ آي١ يؿِٗ ]: ٜكٍٛ ضًّٛ ايطاملٞ

[اخلطاب ،ٚغسط يؿش١ ايتهًٝـ ،ٚيٝظ عانِ
2
. 

 : ؾايٓـ ع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ ايٛقٛح احملدد يدٚز ايعكٌ ٜٚتًدـ ذيو يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

: ؾِٗ اخلطاب-1 إٕ نإ ؾِٗ اخلاطب حيتاز إىل أدي١ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ نإ يصاَا ع٢ً  

 .ؾاسب ٖرا ايتٛد٘ إٔ ٜكدّ ايٓكٌ ع٢ً ايعكٌ يف اضتد٫٫ت٘ يف ؼسٜس ايؿِٗ

ٜعترب ايعكٌ غسطا يؿش١ ايتهًٝـ، ٖٚرا َتؿل عًٝ٘ بني أٌٖ : غسط ؾش١ ايتهًٝـ-2

 .ايط١ٓ ٚا٭غاعس٠ ٚاملاتسٜد١ٜ

ٜعترب ايػسع احلذ١ يف َعسؾ١ ايتٛسٝد، َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ : احلذ١ يف َعسؾ١ ايتٛسٝد-3

 .أؾٍٛ ٚؾسٚع

 :ايٓـ ايجاْٞ

إٕ ايٓاع مل ٜٓايٛا غ٦ٝا َٔ َعسؾ١ يف ايد٫ي١ ع٢ً تٛسٝدٙ، ٫ٚ ]: ٜكٍٛ أبٛ عُاز عبد ايهايف

[َٔ َعسؾ١ غ٤ٞ َٔ دٜٓ٘ ،إ٫ بتٛؾٝل َٔ اهلل هلِ، ع٢ً أيط١ٓ زضً٘ ٚتٓبٝ٘ َٓ٘ ع٢ً أٜدِٜٗ
3
. 

إٕ ٖرا ايٓـ ٜكؿس َعسؾ١ ايتٛسٝد، َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ أزنإ ٚؾسٚع ع٢ً ايتٛقٝـ، ٫ٚ 

ٜرنس ايعكٌ زأضا، مما ٜدٍ ع٢ً اْطذاّ َرٖب٘ يف ٖرٙ اجلص١ٝ٥ ع٢ً ا٭قٌ َع َرٖب أٌٖ 

ايط١ٓ، ٚيعٌ ٖرا َا أغس٣ زد٬ يف َطت٣ٛ ايدنتٛز ؾابس طع١ُٝ بايتطسع يف احلهِ ع٢ً 

-(مج١ً ايتٛسٝد)تٛاؾل ا٫باق١ٝ يف ْعستٗا َع أٌٖ ايط١ٓ ذيو إٔ  مل تتأثس - ع٢ً سد شعُ٘ 

ٚمجٗٛز ]مب٪ثسات غري إض١َٝ٬، نُا ٖٛ ايػإٔ عٓد ؾسم نجري٠ تٓتطب إىل اإلض٬ّ 

                                                 
1

 196 ص1انًشظغ َفغّ ض: -  
2

 161 ص1يؼاسض اٜيال ض: -  
3

ػًاس . انًٕظض فٙ ذؽظٛم انغؤال ٔذهخٛض انًمال فٙ انشد ػهٗ أْم انخالف أتٕ ػًاس ػثذ انكافٙ اإلتاػٙ ذؽمٛك د : - 

  139 2 ض1978 1طانثٙ انششكح انٕطُٛح انعضائشٚح ؽ
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بايػسع ٫ بايعكٌ، ؾايعكٌ  (مج١ً ايتٛسٝد)ا٫باق١ٝ يٝظ بِٝٓٗ خ٬ف سٍٛ ٚدٛب َعسؾ١ 

[عٓدِٖ يٝظ ناؾٝا ٭ٕ تكاّ ب٘ احلذ١ بني ايٓاع، ٚ َعسؾ١ اهلل تكّٛ ٚتجبت بإزضاٍ ايسضٌ
1
. 

يكد تطسع ايدنتٛز ؾابس طع١ُٝ يف ٖرا احلهِ، ٚيٛ أْ٘ اطًع ع٢ً مجٝع آزا٤ املٓعسٜٔ َِٓٗ 

يهإ خريا ي٘، ٚيٛ إٔ ٖرا ايؿسٜل ايجاْٞ َٔ اخلٛازز ع٢ً ا٭قٌ سطب زأٜٞ نٌ َٔ ؾاسب 

املٛدص ٚؾاسب َعازز اٯَاٍ يٝتطل متاَا َع مجٗٛز أٌٖ ايط١ٓ، ٖٚرا َا ْطتذًٝ٘ َٔ خ٬ٍ 

 َٚٔ احملاٍ إٔ تطتكٌ ايعكٍٛ مبعسؾ١ ذيو ٚإدزان٘ ]: ْكًٓا يٓـ يإلَاّ ايطشاٟٚ دا٤ ؾٝ٘

ع٢ً ايتؿؿٌٝ، ؾاقتكت زمح١ ايعصٜص ايسسِٝ إٔ بعح ايسضٌ ب٘ َعسؾني ٚإيٝ٘ داعني، ٚملٔ 

[أدابِٗ َبػسٜٔ، ٚملٔ خايؿِٗ َٓرزٜٔ
2
. 

 :عند اخلوازج بني التأويل و النفياهلل صفات 

مل ٜػٗد ايسعٌٝ ا٭ٍٚ ع٢ً اإلط٬م ذيو اجلدٍ ايرٟ غٗدت٘ ايطاس١ اإلض١َٝ٬ ع٢ً 

ٚغريٖا َٔ ايككاٜا   ٚايؿ١ً بني ايؿؿات ٚايرات،،اَتدادٖا، سٍٛ ا٭مسا٤ ٚايؿؿات

تطعٕٛ امسا َٔ سؿعٗا ٚ  هلل تطع١ ] :نكٛي٘  yَع أِْٗ مسعٛا أسادٜح ايسضٍٛ  ايعكد١ٜ،

 إٕ هلل تطع١ ٚ تطعني امسا َا١٥ ]:  ٚقٛي٘ يف زٚا١ٜ أخس٣[دخٌ اجل١ٓ، ٚإٕ اهلل ٚتس حيب ايٛتس

[إ٫ ٚاسدا َٔ أسؿاٖا دخٌ اجل١ٓ
3
[ ٜا َكًب ايكًٛب ثبت قًيب ع٢ً دٜٓو] : ، ٚقٛي٘ 

4
،  ٚ

[ٜعطٞ ع٢ً ايعٓـ٫ ٚ ٜعطٞ عًٝ٘ َا  إٕ اهلل زؾٝل حيب ايسؾل،]  :yقٛي٘ 
5

نُا أِْٗ  ،

ڄ  ڄ  چ اجملتٗد املٗتِ، ٚ ٚقؿٛا ع٢ً قٛي٘ تعاىل ٕ ايهسِٜ قسا٠٤ ايدازع،آقس٩ٚا ايكس

6چ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڇ  ڃ  چ  چ  چ   چڃڄ  ڃ  ڃ
 ٚقٛي٘ تعاىل  

  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ  ک  گ  گ  گ   گ  ڳکژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ 

7چں  ڻ  ڻ  ڻ  
8چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ   :ٚقٛي٘ تعاىل 

چ        :ٚقٛي٘ تعاىل 

9چ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگ  ک   گ  گ      گکژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 
 

                                                 
1

 90 ص1986 1طاتش طؼًٛح، انعٛم تٛشٔخ نثُاٌ ؽ. اإلتاػٛح ػمٛذج ٔيزْثا داس، د : - 
2

 06 ص1ششغ انؼمٛذج انطؽأٚح ض : - 
3

 262ص15سٔاِ أتٕ ْشٚشج فرػ انثاس٘ ض : - 
4

 262 ص15انًشظغ َفغّ ض:-  
5

 244 ص15أخشظّ يغهى ػٍ ػائشح سػٙ اهلل ػُٓا   ُٔٚظش فرػ انثاس٘ ض : - 
6

 180عٕسج األػشاف اٜٚح : -  
7

 110عٕسج اإلعشاء اٜٚح : -  
8

 58عٕسج انزاسٚاخ اٜٚح : -  
9

 88عٕسج انمظض اٜٚح : -  
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  مئ  ىئ  يئ  جب  حئېئ  ېئ           ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئچ :ٚقٛي٘ تعاىل

1چحب   
ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲     ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ           :ٚقٛي٘ تعاىل      

2چ  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﮼﮸  ﮹       ﮺  ﮻
َع ٖرا مل  

ذيو اجلدٍ ايرٟ ظٗس َع تٛضـع ، أسٝاْا ٤ٟٜػػًٛا  أْؿطِٗ بريو اجلدٍ ايعكِٝ غري ايرب

 احلط٢ٓ، ٚنإ ٙمسا٤أٚ ضبشاْ٘، ٚؾؿات٘، ٚقد تبٓت٘ ايؿسم ٚطاٍ ايرات اإلهل١ٝ،ايؿتٛسات

  .ي٬باق١ٝ َٔ ذيو ْؿٝب

 :تعسٜـ ايؿؿ١ 

ٚايؿؿ١ ٖٞ ايًؿغ ايداٍ ع٢ً املع٢ٓ   ]:تعسٜـ ايؿؿ١ ناٯتٞ" َػازم أْٛاز ايعكٍٛ"دا٤ يف 

ٚايؿؿ١ يف غري ٖرا املٛقع َع٢ٓ قا٥ِ باملٛؾٛف  ا٫عتبازٟ املؿٝد إلثبات ايهُاٍ هلل تعاىل،

[ب٘ نايؿؿات ايبػس١ٜ 
3
. 

.  يف ٖرا ايتعسٜـ ٜسنص ايطاملٞ ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ ٜٚطع٢ يتهٝؿٝٗا َع َعتكدٙ يف ايؿؿات

.  ا٫عتبازٟ؛ ٚ يٝظ احلكٝكٞ ٣ايًؿغ ايداٍ ع٢ً املعٔ- 1

ٖرا املع٢ٓ ٜؿٝد ايهُاٍ هلل تعاىل ؛ٚ ؾٝ٘ إغاز٠ إىل إٔ ٖرٙ ايؿؿات ؾؿات ضًٛب ٜساد - 2

. ٜساد بٗا ْؿٞ اخلسع عٓ٘ ضبشاْ٘ٚ نؿؿ١ ايه٬ّ  بٗا ضًب َا ٫ ًٜٝل ب٘ ضبشاْ٘ ٚ تعاىل

. ايؿؿ١ يف غري ٖرا املٛقع َع٢ٓ قا٥ِ باملٛؾٛف ب٘- 3

 بٌ ْكٍٛ أَٛزا اعتباز١ٜ ٫ ٚدـٛد ]ؾسسات اجلعبريٟ .ملاذا يف غري ٖرا املٛقع ؟ يف ذيو ٜكٍٛ د

[هلا يف ذاتٗا؛ ٚ ٫ يف ذات٘ تعاىل ٚ اعتربْاٖا يٓؿٞ أقدادٖا
4
ايؿؿ١ ٖٞ ]ٚ ٜكٍٛ يف َٛقع آخس  

[ٖٞ َا ديت ع٢ً ايرات، َع اعتباز َع٢ٓ ٜٛؾـ ب٘ ايرات
5
 

 :الصفات بني القياس و التوقيف

:  يكد اختًـ ايعًُا٤ يف أمسا٤ اهلل ٚ ؾؿات٘، ٌٖ ٖٞ تٛقٝؿ١ٝ أّ قٝاض١ٝ إىل ث٬ث١ أقطاّ 

اضِ أٚؾـؿ٘ إ٫ َا دا٤  ٜؿح إٔ ٜطًل ع٢ً ايبازٟ ضبشاْ٘ ٜٚس٣ أْٗا تٛقٝؿ١ٝ ٫ٚ :ايكطِ ا٭ٍٚ

. َٔ نتاب أٚ ض١ٓ

:  ٜكٍٛ ايطاملٞ 

بٝٓ٘ َٔ ٚؾـ ْؿط٘ اعًُامل جيص ٚؾؿ٘ بػري َا ف
1
 

                                                 
1

 134  عٕسج انُغاء اٜٚح : -
2

 23عٕسج انؽشش اٜٚح : -  
3

 172 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل، يؽًذ ػثذ اهلل تٍ ؼًٛذ انغانًٙ ،ض : - 
4

 .175فشؼاخ انعؼثٛش٘ ، ص.انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج االتاػٛح، د : - 
5

 165انًشظغ َفغّ ص: -  



215 

 

 التأويل عند اخلوارج:  الفصل الرابع  -           الباب األول 

 ٚ ػدز اإلغاز٠ إىل إٔ ن٬ َٔ ،ٚيف ٖرا ايبٝت ٜ٪ند ايطاملٞ ع٢ً تٛقٝؿ١ٝ ايؿؿات

ؾ٬ ٜجبت  هلل امسا ٚ ٫ ؾؿ١   ٚا٭غعس١ٜ قد اتؿكتا ع٢ً  إٔ ؾؿات٘  ٚأمسا٤ٙ تٛقٝؿ١ٝ،  ا٫باق١ٝ

يط١ٓ أْبٝا٥٘أإ٫ إذا ٚزدت يف نتاب٘؛ أٚ ع٢ً 
2

 .

: ايكطِ ايجاْٞ  ٚ ٜس٣ ٖرا ايكطِ إٔ نٌ يؿغ دٍ ع٢ً َع٢ٓ ًٜٝل ظ٬ي٘ ضبشاْ٘؛ ؾٗٛ دا٥ص  

إٔ ٜطًل عًٝ٘
3
.   

: ايكطِ ايجايح  دٕٚ ا٭مسا٤، أَا  ٚ ٜتصعُ٘ ايػصايٞ  ٚأتباع٘؛ ٚ أداشٚا ايكٝاع يف ايؿؿات، 

اإلَاّ اجلٜٛين ؾكد تٛقـ ٚ مل ميٌ ٭ٟ طسف
4
 

أقطاّ ايؿؿات  

اْكطُت ا٫باق١ٝ سٍٛ أقطاّ ايؿؿات إىل قطُني اثٓني
5

: 

: ايكطِ ا٭ٍٚ . ؾؿات ايرات، ٚ ؾؿات ايؿعٌ : ٚ حيؿس ٖرا ايكطِ ايؿؿات يف ْٛعني  

ؾؿات ايرات، ٚؾؿات ايؿعٌ، ٚؾؿات ذات :  ٚ ٜس٣ أْٗا ع٢ً ث٬ث١ أقطاّ:يكطِ ايجاْٞ ا

. ، ٚؾعٌ باعتباززباعتبا

  ؾؿات ايرات :أ٫ٚ

:  ٜكٍٛ ايطاملٞ 

ٜعسف ٚ ٖٛ نايعًِٝ آتٚ َا عدا ذيو بٛؾـ ايرات 
6
 

                    ؾ٬ ٜكاٍ عًِ نرا   ٚيٛ اختًـ احملٌ،،ٖٞ اييت ٫ ػاَع قدٖا يف ايٛدٛد :ايؿؿات ايرات١ٝ

نإ ٚمل ٜعًِ:  عٓ٘ يف ا٭شٍ ؾ٬ ٜكا٣ٍفتٔٚدٌٗ نرا، ٚ ٫ 
7
 

أٟ َعإ ٫ سكٝك١ٝ هلا َٔ اخلازز،  اعتباز١ٜ، ٖٞ أَٛز  ]:ٜٚعسؾٗا ؾسسات اجلعبريٟ ناٯتٞ

[ٚإمنا ٚؾـ بٗا تعاىل ْؿط٘ يٝعًُٓا إٔ أقداد تًو ايؿؿات َٓتؿ١ٝ عٓ٘ تعاىل
8
 

ٚبٗرا ايتعسٜـ ٜبدٚ إٔ ؾؿات ايرات أقشت ٚاقش١، ؾٗٞ يٝطت ض٣ٛ أَٛز اعتباز١ٜ ٜساد بٗا 

ْؿٞ أقدادٖا، ٚ يًتٛقٝح أنجس ْطٛم َا ذٖب إيٝ٘ داٚد ايت٬تٞ يف غسس٘ يؿؿات ايرات إذ 

                                                                                                                                                         
1

 340 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل، انغانًٙ ،ض : - 
2

 142 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ٔ ُٚظش أٚؼا ػثذ اهلل تٍ ؼًٛذ تٍ عهٕو انغانًٙ يؼاسض اٜيال ػهٗ يذاسض انكًال ض : - 
3

 142 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
4

 .340 ص1 ٔ انًشظغ انغاتك ض142 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
5

 .165 ٔ ُٚظش انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج االتاػٛح ص342 ص1ُٚظش يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض : - 
6

 342 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض : - 
7

 342 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
8

 .165انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج االتاػٛح : -  
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 ّ يٝظ بأخسع،ٍَتو قادز يٝظ بعادص، اٌٖ،براهلل سٞ يٝظ مبٝت، عامل يٝظ  ]:ٜكٍٛ

[َسٜد يٝظ مبطتهسٙ بؿري يٝظ بأع٢ُ، ؾِ،أمسٝع يٝظ ب
1
. 

 ؾؿٞ إط٬م ا٭ٚؾاف ع٢ً  ايؿؿات ػٛش، ٚ ذيو إٔ ايٛؾـ  ]:ٜٚكٍٛ ْٛز ايدٜٔ ايطاملٞ 

َع٢ٓ قا٥ِ بايٛاؾـ، ٚ ايؿؿ١ َع٢ٓ قا٥ِ باملٛؾٛف، ٚأَا يف سك٘ تعاىل ؾؿؿات٘ َعإ 

[ٜعترب بٗا ْؿٞ أقدادٖا ٫ َعإ سكٝك١ٝ اعتباز١ٜ،
2
ٖٚٛ املع٢ٓ ذات٘ ايرٟ ذٖب إيٝ٘ داٚد  

. ايت٬تٞ

. ؾؿات ايؿعٌ  :ثاْٝا

: ٜكٍٛ ايطاملٞ

عاْدٙ بٛؾـ ؾعٌ اسهُاٚأٟ ٚؾـ داش ٚؾؿ٘ مبا 
3
 

نإٔ ٜٛضع يف  عٓد اخت٬ف احملٌ، ٜٚسٕٚ إٔ ؾؿات ايؿعٌ ٖٞ َا داَعت قدٖا يف ايٛدٛد،

.  نإ ٚمل ٜطدط ، عٓ٘ يف ا٭شٍ ؾتكٍٛ نإ ٚمل ٜسض٣زشم شٜد ٜٚكٝل يف زشم عُس، ٚتٓـ

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ
4

 أَا املػازب١ ؾٝعتربٕٚ نٌ ايؿؿات أشي١ٝ قدمي١، ، ٖٚٞ سادث١ عٓد املػازق١

اهلل  : ٚايرٟ عًٝ٘ املػازب١ إٔ ؾؿات اهلل نًٗا قدمي١ أشي١ٝ ٭ْ٘ ٜكاٍ ]:ٜكٍٛ عُسٚ ايت٬تٞ

[خايل يف ا٭شٍ ع٢ً َع٢ٓ ضٝدًل
5

 يهٔ أؾشاب اجلبٌ ٜسٕٚ َا ٜساٙ املػازق١، ٖٚرا َا 

مل ٜصٍ باز٥ا ٚ َؿٛزا ٚزاشقا ٚخايكا، َٚا :  ٫ٚ جيٛش إٔ ٜكاٍ ]:ٜ٪ندٙ ضعٝد بٔ تعازٜت بكٛي٘

٭ٕ ذيو ٜٛدب قدّ ايؿعٌ يف ا٭شٍ، ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚ تعاىل مل ٜصٍ  نإ َٔ ؾؿات ا٭ؾعاٍ،

[ثِ أسدخ ا٭غٝا٤ ٫ٚ غ٤ٞ َع٘،
6
  

 ع٢ًٚ ْكـ  غسْا إيٝ٘ عٓد املػازق١،أ   ٖٚٛ بٗرا  ٜعترب ؾؿات ا٭ؾعاٍ سادث١ نُا ضبل ٚإٔ 

ٖٚٞ ذلدث١ ٭ٕ ايًؿغ ذلدخ، ٖٚٛ غري اهلل، ٚاملٛؾٛف قدِٜ مل  ]:املع٢ٓ ْؿط٘ َع  ايهٓدٟ

ت٘ ع٢ً َا ذنسْا َٔ ايرات١ٝ اٜصٍ ٚاملع٢ٓ بايؿؿ١ ٖٛ املٛؾٛف، ٚمل ٜصٍ ٚ ٖٛ اهلل ٚؾـ

[ٚايؿع١ًٝ
7

 . 

                                                                                :صفات ذات باعتباز وفعل باعتباز: ثالجا   

: ٚ ٖٞ نٌ ؾؿ١ ؼٌُ َعٓٝني َتػاٜسٜٔ َجٌ 

                                                 
1

 27ششغ انؼمٛذج دأد انرالذٙ ص: -  
2

سٔع انثٛاٌ ػهٗ فٛغ انًُاٌ فٙ انشد ػهٗ يٍ ادػٗ لذو انمشاٌ ،َٕس انذٍٚ تٍ ػثذ اهلل تٍ ؼًٛذ انغانًٙ، ذؽمٛك  : - 

 111ػثذاهلل  تٍ عهًٛاٌ انغانًٙ تذٌٔ ركش انُاشش ص
3

 .342 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض : - 
4

 .342 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
5

 36ششغ انَُٕٛح ، ػًش انرالذٙ ص : - 
6

 177، ُٔٚظش انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج اإلتاػٛح ص137انًغهك انًؽًٕد، عؼٛذ تٍ ذؼاسٚد ص : - 
7

 53ص2ض1984 1تٛاٌ انششع ،يؽًذ تٍ إتشاْٛى انكُذ٘،  ٔصاسج انرشاز انمٕيٙ ٔ انصمافح عهطُح ػًاٌ ؽ : - 
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. ْؿٞ ايعبح عٓ٘، بٗرٙ املع٢ٓ ٜهٕٛ ؾؿ١ ذات ( 1           سـهٝـِ 

ٚاقع نٌ غ٤ٞ يف ذلً٘ ، بٗرٙ املع٢ٓ ٜهٕٛ ؾؿ١ ؾعٌ ( 2                     
1
 

 .  الراتية عني ذاته يف معتقد اخلوازج اهللصفات

: ٜكٍٛ ايطاملٞ

٫ غريٖا ديت برا آٜات٘ؾؿات٘ يرات٘ ٖٞ ذات٘ 
2
 

: ٚقد اضتديٛا ع٢ً ذيو بديٌٝ  ايعكٌ املتأيـ َٔ مج١ً َٔ ا٫ستُا٫ت ناٯتٞ

نْٛ٘ ٜطتًصّ سدٚخ اخلايل  يٛ ناْت غريٙ يًصّ إٔ تهٕٛ َٛدٛد٠ قبً٘ ٖٚرا باطٌ،- 1

ضبشاْ٘  

يٛ ناْت غريٙ يًصّ إٔ تهٕٛ َٛدٛد٠ بعدٙ ٚ ٖرا باطٌ، نْٛ٘ ٜطتًصّ إٔ تهٕٛ ايرات - 2

. قبٌ تًو ايؿؿات ْاقؿ١

يٛ ناْت غريٙ يًصّ إٔ تهٕٛ َكاز١ْ ي٘ يف ايٛدٛد ٚ ٖرا باطٌ، نْٛ٘ ٜطتًصّ تعدد - 3

ايكدَا٤ ٚايكٍٛ ب٘ نؿس ؾسٜح
3
. 

بأْٗا عني  ع٢ً إثبات ؾؿات٘ تعاىل ايرات١ٝ، ٚقد اضتدٍ ايػٝذ اخلًًٝٞ بديٌٝ تعدد ايكدَا٤،

ٚاعًِ بإٔ ايكٍٛ بأْ٘ تعاىل ٜعًِ بعًِ ٖٛ غريٙ، ٚإٔ ي٘ إزاد٠ ٖٞ غريٙ ؾ٬بد ي٘ َٔ   ]:ذات٘ قا٬٥ 

إَا قٛي٘ بإ ؾؿات٘ سادث١، ؾٝهٕٛ ايسب ضبشاْ٘ ٚتعاىل ذل٬ يًشٛادخ، ٚنٌ : أسد أَسٜٔ

إْٗا قدمي١ أشي١ٝ َع٘، ٫ ٖٞ ٖٛ ٫ٚ ٖٞ :ٍ اٟمذلٌ يًشٛادخ ؾٗٛ سادخ، ٖٚرا باطٌ، ٚ إَا إٔ 

َٔ خًك٘، ؾٝهٕٛ ي٘ غسنا٤ نجس يف ٚؾــ ايكـدّ ٚا٭ٚيـ١ٝ، ٚؾٝ٘ زدٛع عٔ ايـكٍٛ 

[شاد ٖٚرا باطٌ بايتٛسٝد ٚايؿسدا١ْٝ إىل ايتؿسٜح با٫ثٓني ٚايجايح َٚا
4
 

 إٔ ٖرٙ ايؿؿات أَٛز اعتباز١ٜ دا٤ت يٓؿٞ أقدادٖا -نُا دا٤ يف ايٓـ-ٚ املساد بكٛي٘ 

 ٠ٚ اْؿعاهلا يًرات ايعًٞ عٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚ تعاىل، أٚ عطب ػًٝات أعٝإ ايٛدٛد ٚ تأثسٖا،

ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ؾإذا ٚؾـ بايعًِ ؾُع٢ٓ ذيو إٔ ذات٘ املكدض١ ناؾ١ٝ يف اْهػاف سكا٥ل 

 نٕٛ ذات٘  ايع١ًٝ َٓهػؿ١ ي٘ مجٝع   ]: ٚيرايهِ ٜكٍٛ املؿعيب،5ا٭غٝا٤ هلا اْهػاؾا تاَا

 َٔ غري قٝاّ غ٤ٞ أشيٞ برات٘ تعاىل شا٥د عًٝ٘ ؛قا٥ِ ب٘، بٌ ،مجٝع  املعًَٛات اْهػاؾا تاَا

                                                 
1

 36 ٔ ُٚظش ششغ انَُٕٛح ػًشٔ انرالذٙ ص 343ص1 ٔ ُٚظش يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض179ُٚظش انثؼذ انؽؼاس٘ ص : - 
2

  .346 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض : - 
3

 346 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
4

ذًٓٛذ لٕاػذ اإلًٚاٌ ٔذمٛٛذ شٕاسد يغائم األؼكاو ٔ األدٚاٌ،انشٛخ عؼٛذ تٍ خهفاٌ انخهٛهٙ ،ذؽمٛك ؼاسز تٍ يؽًذ تٍ  : - 

 .412 ص1 ض2010 1شايظ انثطاشٙ يكرثح انشٛخ يؽًذ تٍ شايظ انثطاشٙ نهُشش ٔانرٕصٚغ عهطُح ػًاٌ ؽ
5

 .415 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
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إٔ ٚدٛدٙ تعاىل ناف يف اْهػاف مجٝع ايها٥ٓات ي٘، ؾاملٓؿٞ عٓدْا : ٖٛ عني ذات٘ مبع٢ٓ

[شٜاد٠ ايعًِ َج٬ ع٢ً ايرات ٫ ْؿط٘
1
  

:  ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ ا٫باق١ْٝٚطتػـ َٔ ٖرا ايٓـ تسنٝص

. ايؿؿات يٝطت َػاٜس٠ يًرات ٚإمنا ؾؿات٘ ٖٞ ذات٘، ٚيٝطت شا٥د٠ عٓٗا-1

 .اخلايل ضبشاْ٘ يٝظ َٛؾٛؾا بؿؿات قا١ُ٥ برات٘-2

ٚ ٖرا َا ٜٛقش٘ عُسٚ ايت٬تٞ بأَج١ً ناٯتٞ           
2

:   

٠ فَع٢ٓ نْٛ٘ تعاىل سٝا برات٘ إٔ ذات٘ ناؾ١ٝ يف اضتًصاّ ف :ٜأخر ؾؿ١ احلٝا٠ ٚ ٜكٍٛ- 1

ٚ ٖٞ  ٠ احلٝا٠ ي٘،ف َكتك١ٝ يـ٠دٕٚ احلاد١ إىل ثبٛت ؾؿ١ قدمي١ قا١ُ٥ ب٘ شا٥د احلٝا٠ ي٘،

. ؾؿ١ ٜساد بٗا ْؿٞ  املٛت عٓ٘

 إٔ ذات٘ تٓهػـ هلا مجٝع املعًَٛات،، َع٢ٓ نْٛ٘ عاملا برات٘ : ٜأخر ؾؿ١ ايعًِ ٚ ٜكٍٛ-2

. اْهػاؾا تاَا، َٔ غري قٝاّ ؾؿ١ قدمي١، َكتك١ٝ يريو ا٫ْهػاف

ثري يف مجٝع أَع٢ٓ نْٛ٘ قادزا برات٘، إٔ ذات٘ ناؾ١ٝ يف ايت:  ٜأخر ؾؿ١ ايكدز٠ ٚ ٜكٍٛ-3

 ب٘ ايتأثري ٚقدزت٘ مل ٜصٍ ٣املكدٚزات ،َٔ غري استٝاز إىل قدِٜ، شا٥د عًٝ٘ قا٥ِ ب٘، ٜتأت

ٚ يف َا ٫ ٜصاٍ َٛؾٛؾا بٗا يف ا٭شٍ، ٚ احلاٍ،
3
 

ٜٚس٣ املتهًُٕٛ إٔ مجٝع ايؿؿات َٓتع١ُ يف ايكدز٠، ٚقدٜس تعين ٚؾؿ٘ ضبشاْ٘ ظُٝع 

ايؿؿات ايها١ًَ، ْٚؿٞ عٓ٘ نٌ ؾؿ١ َٔ ؾؿات خًك٘
4
. 

٫ ٚدٛد هلا يف  ٚإذا ناْت ايؿؿات سطب شعُِٗ يٝطت سكا٥ل ثابت١، بٌ ٖٞ اعتبازات ذ١ٖٝٓ،

تٓصٜٗا هلل  َٚٔ داْب آخس أْٗا أَٛز اعتباز١ٜ، ٜساد بٗا ْؿٞ أقدادٖا، اخلازز َٔ داْب،

ضبشاْ٘ َٚٔ داْب ثايح أْٗا أَٛز اعتباز١ٜ عطب ػًٝات أعٝإ ايٛدٛد؛ ٚ تأثسٖا ٚاْؿعاهلا 

يًرات ايع١ًٝ دٕٚ ساد١ إىل ؾؿ١ شا٥د٠ عًٝٗا أٚ قا١ُ٥ ب٘ ضبشاْ٘، ؾإذا ناْت ٖرٙ ايؿؿات 

  !؟نريو ؾٌٗ يف ٖرا إثبات يًؿؿات أّ ْؿٞ ٚ ػسٜد هلل ضبشاْ٘ َٔ نٌ ؾؿ١ 

 ؾٌٗ ٜطتطاؽ إٔ -ع٢ً سد شعُ٘-َٚٔ داْب آخس إذا ناْت ؾؿات٘ ضبشاْ٘ ٖٞ ذات٘ 

  !؟تعاىل اهلل عٔ ذيو عًٛا نبريا عًِ اهلل ٖٛ اهلل؛ ٚ قدز٠ اهلل ٖٞ اهلل؛: ٜكاٍ

 (.تعاىل اهلل عُا ٜكٍٛ ايعاملٕٛ ) !اهلل عًِ ٚاهلل قدز٠ ؟: ٚإذا ثبت ذيو ؾٌٗ ٜطتطاؽ إٔ ٜكاٍ

                                                 
1

 .219ص1يؼانى انذٍٚ انًظؼثٙ ض : - 
2

 .52ُٚظش ؼاشٛح ػهٗ كراب انذٚاَاخ، ػًشٔ انرالذٙ ص : - 
3

 166 ٔ انثؼذ انؽؼاس٘ نهؼمٛذج االتاػٛح ص52ُٚظش انًشظغ َفغّ ص : - 
4

 166ُٚظش انًشظغ َفغّ ص: -  
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 قد تٛدد ٖرٙ ايعباز٠ يف قٛهلِ ٚيهٔ ع٢ً َا بٗا َٔ اإلط٬م ٫ تؿح إ٫ بايتأٌٜٚ، يف ]: قايٛا

[. اخل٬م سل املًو
1

  

نٝـ ٜهٕٛ ٖرا ايتأٌٜٚ املصعّٛ يف سل املًو اخل٬م، َع إٔ ايتأٌٜٚ ٫ ٜتِ  إ٫ : ٚإذا قًٓا

 ؟ ذلٌ ايتأٌٜٚ   ٜكتكٝٗا ايٓـ،اييتظ١ًُ َٔ ايػسٚط 

ٕ إ٫ آاهلل ٖٛ ايعًِ ؾريو ممٓٛع ٭ٕ ٚؾؿ٘ ٚاإلخباز عٓ٘ مل ٜأت يف ايكس: قايٛا إٔ ْكٍٛ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ   :نكٛي٘ تعاىل2ٚايؿؿات املػتك١ َٔ أمسا٤ ؾؿات٘ ٚ أؾعاي٘ با٭مسا٤

  ﯁    ﯀  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﮸  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷ۓ  ھ  ھ  ھ  ے  ےھہ

  ڭ     ڭ               ڭ  ڭ                           

3چ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۆۇ     ۇ
 .

 أمسا٤مل ٜسد ٚؾؿ٘ بٓؿظ  نُا ٕ،آأَا اإلخباز بٓؿظ أمسا٤ ايؿؿات مل ٜسد يف ايكس

اهلل عًِ ٚ ٜكاٍ اهلل عًِٝ :ؾ٬ ٜكاٍ ايؿؿات،
4

 . 

ؾإذا قًٓا ٖرا ايتأٌٜٚ ايرٟ زنبتُٛٙ يف ضا٥س ايٓؿٛف ظاٖسٖا ٚخؿٝٗا، ٚيطاملا ْادٜتِ 

 :نُا ٜكٍٛ عاملهِ ايهبري ايطاملٞ با٭دي١ ايعك١ًٝ ٚيٛستِ باجملاش ٚعسف ا٫ضتعُاٍ،

ٖٚهرا ْس٣ ا٫باق١ٝ ٜكتشُٕٛ باب ا٫دتٗاد ٚ ايتأٌٜٚ، َعتُدٜٔ يف ذيو ع٢ً ا٭دي١ ]

[ايعك١ًٝ، ٚ ايٓك١ًٝ يتدعِٝ ايٓـ ايكسآْٞ يف املتػاب٘ بايديٌٝ ايًػٟٛ
5
 

:  ملٔ تٛضٌ بريو إىل املبايػ١ ع٢ً سد قٍٛ ايكا٥ٌأ٫ ػٝص ايًػ١، باعتباز اجملاش ْعت املؿادز

. محد ايػذاع١     أمحد غذاع            أ

أْت ايعًِ      أْت عامل               

أْت ايهسّ      أْت نسِٜ             

. ٜهٕٛ ع٢ً تكدٜس سرف املكافٚاجملاش أ قايٛا ٖرا جيٛش يػ١ باعتباز
6
  

اهلل ٖٛ ايعًِ َٚع ذيو اضتػٗدٚا : ْ٘ ٫ جيٛش إٔ تكٍٛإَٚع ٖرا ف، ٖٛ ايعًِ            ٖٛ ذٚ عًِ

:ببٝيت املتٓيب يف َدس٘ يبدز بٔ عُاز ملا قاٍ
7

  

                                                 
1

 .422 ص1ذًٓٛذ لٕاػذ اإلًٚاٌ انخهٛهٙ ض : - 
2

 .422 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
3

 255عٕسج انثمشج اٜٚح : -  
4

 198 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل انغانًٙ ض ُٚظش : - 
5

 198 ص1يشاسق إَٔاس انؼمٕل ض : - 
6

 .424 ص1ُٚظش انًشظغ انغاتك ض : - 
7

 424ص1َمال ػٍ انًشظغ َفغّ ض : - 
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ٖطٌ ؾٝ٘ ثٛاب ٚ عكاب إمنا بدز بٔ عُاز ضشاب 

َٚٓاٜا ٚطعإ ٚ قساب إمنا بدز زشاٜا ٚعطاٜا 

َٚتػاب٘  أ٫ ٜػؿع ٖرا ايػاٖد ايػعسٟ، ٚ دلاش ايًػ١، ٚ املكاف احملرٚف، ٚ ايديٌٝ ايعكًٞ،

 َكدَاتهِ اخلاط١٦، يف ْؿٝهِ ىلاملرتتب١ ع ايٓـ، يف إقسازنِ يتًو ايٓتٝذ١ اخلاط١٦،

 !    ؾؿات اهلل ضبشاْ٘، ٚ ػسٜدٙ َٔ نٌ ؾؿات ايهُاٍ

مما ٫  ٚيكد أندٚا يف نٌ تٓعرياتِٗ ع٢ً ٖرا املعتكد ايكاقٞ بإٔ ؾؿات٘ ٖٞ عني ذات٘،

ٚنتعصٜص . ملٔ أزاد إٔ ًٜتُظ هلِ عرزا أٚ تكدِٜ قسا٠٤ أخس٣ يٓؿٛؾِٗ تًو ٜدع دلا٫ يًػو،

 .هلرا املطع٢ ْكدّ ْؿني يعاملني بازشٜٔ َٔ عًُا٥ِٗ

 اغتٗس اخل٬ف يف إٔ  ]:ْٞ املؿعيبٟأَا ايٓـ ا٭ٍٚ؛ ؾٝكٍٛ ؾٝ٘ عبد ايعصٜص بٔ إبساِٖٝ ايجِ

ٚ احلهُا٤، َٚٔ  ؾؿات٘ تعاىل ٖٞ عني ذات٘، أٚ شا٥د٠ عًٝٗا ؾرٖب أؾشابٓا، ٚ املعتصي١،

 [سرا سرِٖٚ إىل ا٭ٍٚ، ٚذٖب ا٭غاعس٠ إىل ايجاْٞ
1

 َداؾعا ع٢ً َرٖب  قٛي٘  ثِ ٜٛاؾٌ

َا قسزت٘ ٖٓا يٝٓؿعو يد٣ احلاد١ يف ايسد عًِٝٗ ب٘، ٚأْت خبري بإٔ َا ْطبٛٙ إىل  ٚ إٕ]املعتصي١ 

[ؾو ، ٚإمنا ْؿٛا شٜادتٗا ع٢ً َا ضٓشكك٘إاملعتصي١ َٔ ْؿٞ ايؿؿات ؾٗٞ غٗاد٠ شٚز ٚ
2

  

ثِ بني نٌ ؾسٜل َٚعتكدٙ يف  ٚبني َٔ اغتد،  أٜٔ اغتد اخل٬ف،بٞعفيف ٖرا ايٓـ بني امل

ايؿؿات َتٓاضٝا ؾ٦ات نجري٠ َٔ ايطسف ايجاْٞ َكتؿسا ع٢ً ذنس ا٭غعس١ٜ دٕٚ ذنس أٌٖ 

. ٚ احلدٜح، ٚ املاتسٜد١ٜ ، ايط١ٓ

يٝٓؿعو يد٣  )ٚيف ايؿكس٠ ايجا١ْٝ ٜٛد٘ خطاب٘ ممج٬ يف ٖرا ا٭ؾٌ ايتٓعريٟ إىل أتباع٘ 

ثِ ٜطتذدٟ تٝازا عسٜكا  َٓبٗا إٜاِٖ يٝهْٛٛا يف ساي١ ٜكع١ يف ايسد ع٢ً اخلؿّٛ،  (احلاد١

َطرتمحا إٜاِٖ يٝهْٛٛا إىل داْبِٗ قد اخلؿّٛ، ذيو َا ذٖب يف دؾاع٘ عٔ املعتصي١ ٚ إٕ 

 ٫ ٜطتعدٕٚ املعتصي١ سني اخل٬ف َعِٗ ضُٝا يف قك١ٝ ايكدز، ٚ ا٫باق١ٝنإ َٓعسٚ 

. ايهطب، ٚ أعُاٍ ايعباد

ٚايؿؿات ايرات١ٝ قدمي١، ٫ٚ  ]:ٚأَا ايٓـ ايجاْٞ ؾٗٛ حملُد بٔ إبساِٖٝ ايهٓدٟ ٚ دا٤ ؾٝ٘    

 [جيٛش إٔ ٜكاٍ ٖٞ غريٙ، ٚ ٫ ٖٞ ٖٛ، ٫ٚ ٖٛ غريٖا ٫ٚ ٜتبعض َٓ٘، مل ٜصٍ َٛؾٛؾا بٗا
3
. 

بٔ ضعٝد سٝح ٜرنس َا ذٖبت إيٝ٘ ا٭غعس١ٜ اييت تس٣ إٔ  ٖٚرا َا ٜٛقش٘ ايػٝذ بهري

إٕ اهلل : ؾؿات ايبازٟ ضبشاْ٘ ٖٞ غري ذات٘، ٚ أْٗا قدمي١ بكدَ٘ تعاىل، ٚ يريو ؾٗٞ ٫ تكٍٛ

                                                 
1

  .214 ص1يؼانى انذٍٚ ض: -  
2

 .216 ص1انًشظغ َفغّ ض : - 
3

 .53  ص2تٛاٌ انششع ض: -  
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إٕ ؾؿات اهلل ٖٞ عني ذات٘ :  ؾتكٍٛا٫باق١ٝأَا ] : يف ذيو َسٜد بإزاد٠، ٚإزادت٘ ذات٘، ٜٚكٍٛ

[، ٚاهلل قادز برات٘، أٟ إٔ ذات٘ ناؾ١ٝ يف ايتأثري يف مجٝع املكدٚزات
1
  

 إٕ َا جيب ايتأنٝد عًٝ٘ ٖٛ إٔ ؾؿات اهلل يٝطت ٖٞ ذات٘ ، ٚيٝطت بػريٙ ضبشاْ٘ ٜكٍٛ

سدُٖا َع عدّ اٯخس، ٚؾؿات اهلل يٝطت أٚسكٝك١ ايػرئٜ َا داش ٚدٛد ]  : ايعُساْٞايػٝذ 

[بػري اهلل، ٭ْ٘ مل ٜصٍ َٛؾٛؾا بؿؿات ايهُاٍ إذ ٫ جيٛش عًٝ٘ ايٓكـ ٚ اٯؾات
2
  

٫ٚ ٖٛ غريٖا ٫ٚ ٖٞ غريٙ، أٟ إٔ ؾؿات اهلل ضبشاْ٘  يٝطت ٖٛ ٫ٚ ٖٛ ٖٞ 
3

 . 

 سٞ ي٘ ، ؾؿات٘ شا٥د٠ ع٢ً ايرات، ؾٗٛ عامل ي٘ عًِ، قادز ي٘ قدز٠ ]:دا٤ يف غسح املكاؾد

 [ خ٬ؾا يًؿ٬ضؿ١ ٚ املعتصي١،سٝا٠ إىل غري ذيو
4
  

 يٛ نإ اهلل َتؿؿا بؿؿات قا١ُ٥ برات٘ ٫قتك٢ ذيو  ٚاإلباق١ٝ ٚإذا تكسز ٖرا قايت املعتصي١ 

 ٚ ]ىل أدصا٥٘ إ  ٚنٌ َسنب حيتاز ،إٔ تهٕٛ سكٝك١ اإلهل١ٝ َسنب١ َٔ ايرات ٚايؿؿات

[ بٌ سكٝك١ اإلي٘ تًو ايرات املٛدب١ يًؿؿات،اجلٛاب َٓع امل٬ش١َ
5
  

غريٙ ٭ْٗا يٛ ناْت ٖٞ ايبازٟ  ٫ٚ ؾؿات اهلل تعاىل يٝطت ٖٞ ايبازٟ، ]:دا٤ يف املعتُد

ٚ ٫ جيٛش إٔ ٜهٕٛ نريو إ٫   ٭ٕ ايبازٟ سٞ عامل قادز،،س١ٝ يٛدب إٔ تهٕٛ قادز٠

 ٭ٕ ايؿؿات ٫ ؼٌُ ايؿؿات، ٚ ٫ جيٛش إٔ ٜكاٍ إْٗا غريٙ ،بٛدٛد ايكدز٠ برات٘، ٚذيو باطٌ

سدُٖا َع عدّ أنإ، أٚ بٛدٛد املأٚ ب إَا بايصَإ، ٭ْٗا يٛ ناْت غريٙ جلاش َؿازقتٗا ي٘،

[ٚ قد ديت ايد٫ي١ ع٢ً إٔ ؾؿات ايبازٟ قدمي١، ٚ ذات٘ قدمي١ اٯخس،
6
 

:  ٖرا ايٓـ ْطتطٝع إٔ ْكـ ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝيف

. ؾؿات اهلل يٝطت ٖٞ اهلل ضبشاْ٘ ٚ يٝطت غريٙ-1

ٚ إٕ  ٭ْٗا يٛ ناْت غريٙ جلاشت املؿازق١ إٕ شَاْٝا،،ؾؿات اهلل قا١ُ٥ برات٘ -2

سدُٖا َع أإٔ سكٝك١ ايػرئٜ َا داش ٚدٛد   .أٚ داش َا جيٛش ع٢ً ايػرئٜ ذيو َهاْٝا،

. اْعداّ اٯخس

. ؾؿات اهلل ضبشاْ٘ قدمي١ -3

                                                 
1

 .47 ص1988 3دساعاخ إعاليٛح فٙ األطٕل االتاػٛح، تكٛش عؼٛذ اػٕشد ،يكرثح ْٔثح انماْشج ؽ : - 
2

 .254 ص1االَرظاس فٙ انشد ػهٗ انًؼرضنح،انشٛخ انؼًشاَٙ ض : - 
3

 254 ص1ُٚظش انًشظغ َفغّ ض : - 
4

 .69 ص4ششغ انًماطذ، انرفراصاَٙ ض : - 
5

 .83 ص4انًشظغ َفغّ ض: -  
6

 1انًؼرًذ فٙ أطٕل انذٍٚ ،انماػٙ أتٕ ٚؼهٙ انؽُثهٙ ،ذؽمٛك ٔ دٚغ صٚذاٌ ؼذاد داس انًششق تٛشٔخ نثُاٌ ؽ : - 

 .64ص1974



222 

 

 التأويل عند اخلوارج:  الفصل الرابع  -           الباب األول 

 .ذات اهلل ضبشاْ٘ قدمي١-4
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 :اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي

يًذاْب ايتطبٝكٞ ع٢ً إٔ تذلنع زضاغتٓا ، ٚغٛف ْعطض يصيو بٓٛع َٔ ا٫غتؿان١ ٚايتؿكٌٝ

:  سٍٛ ايٓكاط ايتاي١ٝيف ايتأٌٜٚ اـاضدٞ

 

 .يف ايكؿات -1

 . يف ايط١ٜ٩ -2

 . يف ن٬ّ اهلل -3

 .يف أؾعاٍ ايعباز -4

 :مههج التأويل عهد اخلوارج

  يكس اعتُست اـٛاضز ع٢ً َٓٗر تأًٜٚٞ ٫ خيتًـ عٔ َٓٗر املعتعي١ نجرلا، ٚإٕ نإ َٓٗر 

املعتعي١ قٜٛا َٔ سٝح ايكسض٠ ع٢ً اُؿذاز، ٚايتُهٔ َٔ ْاق١ٝ اغتدساّ َكطًشات عًِ 

َٸا َٔ سٝح ا٫غتس٫ٍ بايٓكٌ ؾإِْٗ خيهعٕٛ . ايه٬ّ، ٖصا َٔ سٝح ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ أ

ايٓل ايكطآْٞ يٝتهٝـ َع املعط٢ ايٓعطٟ، ٚاملؿّٗٛ ايعكسٟ، بٓا٤ ع٢ً اجملاظ ٚعطف ايًػ١، 

ٖٚهصا ْط٣ ا٫بان١ٝ ٜكتشُٕٛ باب ]: ٖٚصا َا ٜكطح ب٘ َٓعطِٖ ايهبرل ايؿٝذ ايػاملٞ

ا٫دتٗاز ٚايتأٌٜٚ،َعتُسٜٔ يف شيو ع٢ً ا٭زي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ،يتسعِٝ ايٓل ايكطآْٞ املتؿاب٘ 

[بايسيٌٝ ايًػٟٛ
1
. 

ٕٸ ايٓل ٚاسس - يف ْعطِٖ-ٚايٓل املتؿاب٘  ٖٛ َا ٫ ٜسضى عًُ٘ بعاٖطٙ ٫ٚ بٓكٸ٘، ٭

ٚاملعاْٞ َتبا١ٜٓ ٫ٚ بس َٔ نؿـ َعاْٝٗا ٚإٜهاسٗا
2
. 

َا َٔ ن١ًُ إ٫ّ ٚشلا ٚدٗإ ؾامحًٛا ايه٬ّ ع٢ً ] : yٜٚػتسيٕٛ ع٢ً شيو بكٍٛ ضغٍٛ اهلل 

[أسػٔ ٚدٖٛ٘
3
. 

ؾُا ايصٟ - ع٢ً سس ظعُِٗ-ٚإشا نإ املتؿاب٘ ٖٛ َا ٫ ٜسضى عًُ٘ بعاٖطٙ ٫ٚ بٓك٘ 

ميٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ احملهِ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ يف ْعطِٖ، إْ٘ ايعكٌ ٚايعكٌ ٚسسٙ نؿٌٝ 

َٸا َا  بصيو ؾُا دٛظٙ بعس إخباض ايؿطع بٛقٛع٘ ٚدب اٱميإ ب٘ ع٢ً ظاٖطٙ، ٜٚذلى تأًٜٚ٘ ٚأ

ؾًٛ ]: أخدل ب٘ ايؿطع ٚنإ َػتش٬ٝ يف ايعكٌ ٚدب قطؾ٘ عٔ ظاٖطٙ، ٚيصيو ٜكٍٛ املكعيب

نصبٓا ايعكٌ ٚعًُٓا بعاٖط ايٓكٌ املػتشٌٝ ،٭ز٣ شيو إىل اْعساّ ايٓكٌ أٜها، ٭ٕ ايعكٌ 

أقٌ يجبٛت ايٓبٜٛات اييت ٜتؿطع عٓٗا قش١ ايٓكٌ، ؾًٝعّ إشا َٔ تهصٜب ايعكٌ تهصٜب 

                                                 
1

 198 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
2

  ٠195ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص: -  
3

 195ٔمال ػٓ اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
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ايٓكٌ، ثِ َٔ بعس قطف ايًؿغ عٔ ظاٖطٙ املُتٓع إٕ مل ٜهٔ ي٘ بعس شيو إ٫ تأٌٜٚ ٚاسس 

[قشٝح تعني اؿٌُ عًٝ٘
1
. 

ؾكاسب ايٓل جيعٌ ايعكٌ سهُا ع٢ً احملهِ ٚاملتؿاب٘، ؾهٌ َا ٚاؾل ايعكٌ عسٸ 

ٚمحٌ ع٢ً ظاٖطٙ، ٚنٌ َا خايـ ايعكٌ عسٸ َتؿابٗا ٚقطف -ع٢ً سس ظعُ٘ - قهُا

تهصٜب ايعكٌ  ): عٔ ظاٖطٙ، ٚبصيو جيعٌ ايطابط بني ايعكٌ ٚايٓكٌ اغتًعاَا َٓطكٝا أٟ

ٖٚصا َا ٫ ْػًِ ي٘ ب٘ أبسا ،٫عتكازْا إٔ ايعكٌ مل ٜهٔ أق٬  (ٜػتًعّ َٓطكٝا تهصٜب ايٓكٌ

سهُا يف ثبٛت ايؿطع ٚمل ٜهٔ مبكسٚضٙ إٔ ٜعط٢ ٖصٙ ايكؿ١ َطًكا، إمنا ٖٛ تابع يًؿطع، 

 .ٚيٝؼ مبتبٛع ٖٚٛ يف ساد١ إىل عًِ َا ٖٛ عًٝ٘ ايؿطع يف ْؿػ٘ يٝكرل عاملا ب٘

 ؾإٕ ايؿطع املٓعٍ َٔ عٓس اهلل ثابت يف ْؿػ٘، غٛا٤ عًُٓاٙ بعكٛيٓا أّ مل ]: ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ

ْعًُ٘ ؾٗٛ َػتػٔ يف ْؿػ٘ عٔ عًُٓا ٚعكًٓا، ٚيهٔ مٔ قتادٕٛ إيٝ٘ ٚإىل إٔ ْعًُ٘ 

[بعكٛيٓا
2

 ٚمٔ بصيو ْعهؼ َا غًِ ب٘ املكعيب قا٥ًني إٕ َا خيايـ قشٝح املٓكٍٛ غٝدايـ 

بايهطٚض٠ قشٝح املعكٍٛ
3
  

ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   چ  :ٖٚصا َا أّنس عًٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ يكٛي٘ تعاىل

4چۈئ
ؾًًػُع أغبك١ٝ ع٢ً ايعكٌ ،ٚإٕ نإ ايعكٌ َٓاط ايتهًٝـ ايؿطعٞ ،ٖٚصا َا   

جيعًٓا لعّ بإٔ احملهِ َا قطضٙ ايٓكٌ قهُا، ٚاملتؿاب٘ َا قطضٙ ايٓكٌ َتؿابٗا ،ٚيٝؼ 

ايطز ع٢ً َٔ أْهط اؿطف " يًعكٌ يف شيو َٔ زٚض غ٣ٛ اٱتباع، ٚيكس دا٤ يف نتاب

: ٚايكٛت  ؾآٜات ايكؿات ٚأسازٜجٗا يٝػت عٓس ايػًـ َٔ املتؿاب٘ ٫ٚ َٔ املؿهٌ ]"

[أق٬
5
. 

ٚإشا تكطضت قسزات احملهِ ٚاملتؿاب٘، ٚاَتاظ نٌ  عٔ بعهُٗا ايبعض، ؾهٝـ ٜهٕٛ 

 .؟ايتأٌٜٚ س٦ٓٝص عٓس اـٛاضز ٜا تط٣ 

 َٚبسأ ٖصٙ املكازض  ايًذ٤ٛ إىل ايتأٌٜٚ اعتُازا ع٢ً اجملاظ، ٚع٢ً ]: ؾطسات اؾعبرلٟ. ٜكٍٛ ز

[ايعطف ايًػٟٛ، ٚعسّ ايٛقٛف عٓس ايعاٖط نُا ٜؿعٌ أٌٖ اؿسٜح ٚأٌٖ ايػ١ٓ
6
. 

                                                 
1

 193 ص2ِؼاٌُ اٌذ٠ٓ ض: -  
2

 89 ص1دسء ذؼاسع اٌؼمً ٚإٌمً ض: -  
3

 10 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
4

 10عٛسج اٌٍّه ا٠٢ح : -  
5

 176اٌشد ػٍٝ ِٓ أٔىش اٌؽشف ٚاٌظٛخ، أتٛ ٔظش اٌغعضٞ ص: -  
6

 196اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص: -  
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ؾؿٞ ايٓل إؾاض٠ إىل نٝؿ١ٝ اٱدطا٤ات ايتأ١ًٜٝٚ باعتُاز غٝام ايٓل ،ٚفاظات ايًػ١ 

غٛا٤ ٚدس ايسيٌٝ . ،ٚاغتعاضتٗا بػ١ٝ قطف ايًؿغ عٔ ا٫ستُاٍ ايطادح إىل ا٫ستُاٍ املطدٛح

املكذلٕ بصيو أّ مل ٜٛدس، شيو إٔ اجملاظات ٚ ا٫غتعاضات ٚطبٝعتٗا املؿتٛس١ ع٢ً مج١ً 

ا٫ستُا٫ت ٚايكطا٤ات يهؿ١ًٝ باملطاٚغ١ ٚايتع١ُٝ ٚخًل ا٭زي١ غُٝا إشا نإ املتًكٞ دا٬ٖ 

 .بايًػإ

ٚيكس غًهت ا٫بان١ٝ َٓٗذا ٚانشا ،ٚإٕ مل ٜهٔ َكب٫ٛ يسٜٓا ناػاٙ كايـ شلِ يف 

تأٌٜٚ ْكٛم ايكؿات، ٜٚعتُس ٖصا املٓٗر ع٢ً اـطٛات اٯت١ٝ
1

 :  

 ٜكبًٕٛ ؾٝٗا ع٢ً مجع نٌ ايٓكٛم احملت١ٜٛ ع٢ً ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ املع١ٝٓ :اـط٠ٛ ا٭ٚىل

 .بايتأٌٜٚ

 . جيطٕٚ َكاب١ً بني تًو ايٛسسات ايًػ١ٜٛ:اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

 حيكٕٛ َعاْٞ تًو ايٛسسات ايًػ١ٜٛ املػتع١ًُ يف ايًػ١، ٜٚكاضْْٛٗا بتًو :اـط٠ٛ ايجايج١

 .املػتع١ًُ يف ايٓكٛم اييت أضقسٖٚا

 ٜطدشٕٛ ايتأٌٜٚ املٓاغب يػٝام ايٓل، بٓا٤ ع٢ً َا تٛؾط يسِٜٗ َٔ قطا٥ٔ :اـط٠ٛ ايطابع١

 .يػ١ٜٛ َٚٓطك١ٝ

 :قؿ١ ا٫غتٛا٤-1

يف قٝػ١ َطؾٛيٛد١ٝ ٚاسس٠ يف ايكطإٓ نً٘ ٖٚٞ ايؿعٌ " اغت٣ٛ" يكس دا٤ت ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ :

 ( ڇ).املانٞ املبين يًُعًّٛ

2چڈ     ژ  ژ  ڑ چ          :قاٍ اهلل تعاىل   
ڇ  ڇ  چ         :قاٍ اهلل تعاىل-                                           

3چڇ  ڇڍ   
 

4چائ  ەئ  ەئ    وئ   چ             قاٍ اهلل تعاىل           
                                                                (ْل َػاعس )     

5چمئ  ىئ     يئ  جبحب  چ  قاٍ اهلل تعاىل    -
 (ْل َػاعس )    

ٚيًٛقٛف ع٢ً اؾاْب اٱدطا٥ٞ يًع١ًُٝ ايتأ١ًٜٝٚ شلصا ايٓل ٚغرلٙ عٓس اـٛاضز ٜطٝب يٓا                                          

 .إٔ ْعطض ٭ِٖ َا قسض عٔ عًُا٥ِٗ باز٥ني أ٫ٚ بايؿٝذ ايػاملٞ

                                                 
1

 ٠197ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
2

 05عٛسج ؿٗ ا٠٢ح : -  
3

 59عٛسج اٌفشلاْ ا٠٢ح : -  
4

 21عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : -  
5

 18عٛسج األٔؼاَ ا٠٢ح : -  
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 :بكٍٛ ايؿاعط" َؿاضم أْٛاض ايعكٍٛ" يكس اغتسٍ ايػاملٞ يف

َٔ غرل غٝـ ٚزّ َٗطام      قس اغت٣ٛ بؿط ع٢ً ايعطام 
1
 

 :يٝدًل إىل ايكٍٛ

 يــــ٘ ع٢ً نًٗا اغت٤٬ٝ ٚقس عس٫ ٚإْــــُا ا٫غتٛا٤ ًَو َٚكسض٠

ع٢ً ايب٬ز ؾشاظ ايػٌٗ ٚ اؾب٬ نُا ٜكاٍ اغت٣ٛ غًطاِْٗ ؾع٬
2
 

ثِ َا ًٜبح إٔ ٜتػا٤ٍ عٔ غبب ؽكٝل شنط ايعطف با٫غت٤٬ٝ عًٝ٘ زٕٚ غرلٙ َٔ 

ٚؽكٝل شنط ايعطف با٫غت٤٬ٝ َع أْ٘ تعاىل َػتٍٛ ع٢ً مجٝع ]: املدًٛقات ٜٚكسّ ايتعًٌٝ

املدًٛقات، ٭ٕ ايعطف أععُٗا، ٚإشا نإ َػتٛيٝا ع٢ً أععُٗا ؾٗٛ َػتٍٛ ع٢ً أسكطٖا 

[بططٜل ا٭ٚىل
3
 

ؾٗٛ اغتٛا٤ املًو ٚايكسض٠ ٚايتسبرل، ٖٚٛ َعطٚف يف  ]: َا ٜكٛي٘ ايؿٝذ مخٝؼ ايطغتاقٞ:ثاْٝا

[يػ١ ايعطب، ٚقاٍ ايٓكاف أٟ ع٬ ٚقسض ٚقٗط
4

 . 

 :ٚحيكط َا دا٤ يف يػإ ايعطب َٔ َعإ ي٬غتٛا٤ يف َعٓٝني

: أسسُٖا- اؾًٛؽ ع٢ً ايؿ٤ٞ ٚاملُاغ١ ي٘ ،نُا ٜػتٟٛ ايؿاضؽ ع٢ً ؾطغ٘ ٚاملًو ع٢ً  

 .غطٜطٙ

:  اٯخط -  .ٖٛ اغتٛا٤ ايكسض٠ ٚاملًو ٚايتكسٜط  

ٚملا نإ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٫ ٜهٕٛ إ٫ قؿ١ ملٔ نإ َا٬٥ ؾاعتسٍ بعس اعٛداز ؾإٕ ٖصا ايٛد٘ ٫ 

ٚبايتايٞ تبك٢ ز٫ي١ اٯ١ٜ َػتػطق١ يًٛد٘ ايجاْٞ ٚبٗصا ٜطدح َا . ًٜٝل ظ٬ي٘ ٖٚٛ َٓعٙ عٓ٘

 .ٜٓاغب غٝام ايٓل نُا أؾطْا يف خطٛات املٓٗر ايتأًٜٚٞ

5چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   چ            :ايٛاضز يف ايٓل اٯخط يكٛي٘ تعاىل" ثِ"ثِ ٜتػا٤ٍ عٔ اؿطف 
  

.                                  َاشا ٜكٍٛ ـكَٛ٘ ٚنإٔ ايتأٌٜٚ ٖسؾ٘ ا٭غاؽ يٝؼ إ٫ زسض سذر اـكّٛ ٚإخهاعِٗ

  ٺ  ٿ   چ : قٌٝ ي٘ ٖصا تٛغع ٚفاظ يف ايكٍٛ ٖٚٛ ٜطٜس ثِ ٜسبط نُا قاٍ  ]:ٜكٍٛ يف شيو

6چٿ  ٿ   
٫ ػطٟ يف ن٬ّ ايعطب إ٫ّ ع٢ً أَط سازخ َػتأْـ، ٫ٚ جيٛظ " ست٢" ٚ 

إٔ ٜعًِ اهلل ا٭ؾٝا٤ بعًِ سازخ، ٭ْ٘ مل ٜعٍ عاملا با٭ؾٝا٤ نًٗا قبٌ نْٛٗا، ٚيهٔ أضاز 

                                                 
1

 اٌث١د عثك ذخش٠عٗ: -  
2

 405 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
3

 406 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
4

 505 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض: -  
5

 59عٛسج اٌفشلاْ ا٠٢ح : -  
6

 31عٛسج ِؽّذ ا٠٢ح : -  
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ست٢ جياٖس اجملاٖسٕٚ َٓهِ ،ٜٚكدل ايكابطٕٚ َٓهِ : أٟ  (ست٢ ْعًِ اجملاٖسٜٔ): بكٛي٘

[تٛغعا ٚفاظا   (ست٢ ٜعًِ)َع قٛي٘ تعاىل " ست٢"،ٖٚٛ غبشاْ٘ عامل بِٗ ؾصنط 
1
 . 

 :سٝح ٜكٍٛ" ُٖٝإ ايعاز إىل زاض املعاز" ٜٚتعًل مبا شٖب إيٝ٘ قُس بٔ ٜٛغـ اطؿٝـ يف :ثايجا

نٓا١ٜ عٔ املًو ٚايكٗط، نٓا١ٜ َؿٗٛض٠، - نُا َطت اٱؾاض٠- ٚا٫غتٛا٤ ع٢ً ايعطف ]

قاٍ اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً عطؾ٘ أٟ ع٢ً غطٜطٙ أٟ ًَه٘، ٚقٌٝ إٕ مل ٜهٔ ي٘ غطٜط ٚأعكب 

[بصنط ايعطف ٭ْ٘ أدط٣ َٓ٘ ا٭سهاّ ٚايتكازٜط ع٢ً َا ؾا٤ يف ا٭ظٍ َٔ تطتٝب ٚغرلٙ 
2
. 

عاطؿ١ مبع٢ٓ ايٛاٚ، أٚ يٝذعًٗا يًذلتٝب ب٬ تطار أٚ بذلار َعٟٓٛ ٫ظّ يٝذعًٗا " ثِ"ٜٚكـ عٓس 

يعًٛ ؾإٔ ايعطف ٚععِ شات٘ ،ع٢ً ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚا٫غت٤٬ٝ عًٝ٘ ٜ٪ٚي٘ باـًل ٭ْ٘ 

خًك٘ ٚمل ٜتعام عًٝ٘ ،ٚا٫غتٛا٤ نٓا١ٜ عٔ املًو ٚايكٗط
3

عٓس اؾعبرلٟ ٫ " ثِ" ٚاؿطف 

4چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   چ  تؿٝس ا٫غت٦ٓاف يف قٛي٘ تعاىل
ٚإمنا املطاز بٗا َع خًك٘ ايػُاٚات  

ے  ۓ   ۓ  چ  :ٚا٭ضض قس اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف ،ٚيٝؼ ؾ٦ٝا بعس ؾ٤ٞ ،نُا دا٤ يف قٛي٘ تعاىل

ؾعٌ َا ؾعٌ ثِ نإ َٔ ايصٜٔ آَٓٛا، ٚإمنا َع ؾعً٘ شيو نإ َٔ : ؾٗٞ مل تطز مبع٢ٓ  5چ﮲

ايصٜٔ آَٓٛا
6
. 

ٚيعًٓا ٬ْسغ إٔ ٖصٙ ايٓكٛم ا٭ضبع١ قس اتؿكت ع٢ً تأٌٜٚ ا٫غتٛا٤ مبع٢ٓ املًو ٚايكسض٠ 

 .ٚايتسبرل

ٖٚصٙ ايهًُات ايج٬خ َتػا١ٜٚ ايػبو َتؿاضق١ املع٢ٓ، ؾإشا تأٌَ شيو  ]:ٜكٍٛ اؾعبرلٟ

[َتأٍٚ ٚدسٙ نُا قًٓاٙ
7

.  

 :ٜٚط٣ إٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ يف ايتأٌٜٚ إمنا سكًت َٔ املكاض١ْ بني اٯٜات ايج٬خ اٯت١ٝ

8چائ  ەئ  ەئ    وئ     چ :قاٍ اهلل تعاىل -1
  

9چڈ     ژ  ژ  ڑچ  :قاٍ اهلل تعاىل -2
 

1چ  حبمئ  ىئ     يئ  جب چ :قاٍ اهلل تعاىل -3
  

                                                 
1

 506 ص1اٌّشظغ اٌغاتك ض : - 
2

 188 ص١ّ٘8اْ اٌضاد ػٍٝ داس اٌّؼاد ض: -  
3

 326 ص٠6ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
4

 59عٛسج اٌفشلاْ ا٠٢ح : -  
5

 14عٛسج اٌثٍذ ا٠٢ح : -  
6

 206اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج اإلتاػ١ح ص٠ٕظش: -  
7

 205اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
8

 21عٛسج ٠ٛعف ا٠٢ح : -  
9

 05عٛسج ؿٗ ا٠٢ح : -  



230 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

ٚ " سٴٝاٍ"نا٫يتكام ٚ ايؿٛم ٚاٱغطا٤ ٚ " ع٢ً"ثِ ٜٛضز نٌ املعاْٞ اييت دا٤ت يف اؿطف 

 .ا٫غتع٤٬

 :ٚخيًل إىل ايج٬ثٝات اٯت١ٝ

1)( -اهلل، ايطمحٔ، ٖٛ-    اٯ١ٜ ا٭ٚىلЭ     اهلل (   

-   اٯ١ٜ ايجاЭ١ْٝايطمحٔ                                       

-                                             ٖٛЭاٯ١ٜ ايجايج١  . 

                                         ٚنًٗا تسٍ ع٢ً املع٢ٓ شات٘ ٖٚٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

2)(  (اغت٣ٛ، غايب، قاٖط- 

-           ٬ْسغ إٔ   اٯ١ٜ ا٭ٚىلЭغايب :  

-  اٯ١ٜ ايجا١ْٝ Эاغت٣ٛ                            

-   اٯ١ٜ ايجايجЭ١قاٖط                             

ٖٚٛ اهلل غبشاْ٘ " َٔ ايكاٖط"ٚ" َٔ املػتٟٛ"ٚ" َٔ ايػايب"                    ٚنًٗا تسٍ ع٢ً 

 .ٚتعاىل

3)(  (ايعطف، أَطٙ، عبازٙ- 

-  . اٯ١ٜ ا٭ٚىلЭأَطٙ                                           

-  . اٯ١ٜ ايجاЭ١ْٝايعطف                                           

-  . اٯ١ٜ ايجايجЭ١عبازٙ                                           

ٖٚٞ يف قٌ "  ؾٛم"أٚ " ع٢ً"                                      ٚنًٗا ٚقعت بعس املٛضؾِٝ اُؿطٸ  

 .دط

ٚيف اـ٬ق١ ْكٌ إىل إٔ اٯٜات ايج٬خ تسٍ ع٢ً ْؿؼ املع٢ٓ ٚتػتػطم ْؿؼ ايتأٌٜٚ مبع٢ٓ 

 .املًو ٚايكسض٠ ٚايتسبرل

"يكس دا٤ يف تؿػرل ايطدلٟ إٔ "ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ: يف ن٬ّ ايعطب تٓكطف ع٢ً ٚدٛٙ " اغتٛا٤" 

مخػ١ ٖٚٞ
2

: 

 .قس اغت٣ٛ ايطدٌ إشا اْت٢ٗ ؾباب٘:  اْتٗا٤ ؾباب ايطدٌ ٜكاٍ -1

                                                                                                                                                         
1

 18عٛسج األٔؼاَ ا٠٢ح : -  
2

ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ، اإلِاَ أتٛ ظؼفش ِؽّذ تٓ ظش٠ش اٌـثشٞ، ػثؾ ٚذؼ١ٍك ِؽّٛد شاوش داس إؼ١اء  ٠ٕظش: -  

  204 ص1 ب خ ض1اٌرشاز اٌؼشتٟ ت١شٚخ ٌثٕاْ ؽ
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قس اغت٣ٛ يؿ٬ٕ أَطٙ إشا :  اغتكا١َ َا نإ ؾٝ٘ أٚز َٔ ا٭َٛض ٚا٭غباب، ؾٝكاٍ -2

.                                                                                                                     اغتكاّ ي٘ بعس أٚز 

 :َٚٓ٘ َا قاٍ ب٘ ايؿاعط ايططَاح

ٙٴ ٚعؿا ٚاغت٣ٛ ب٘ بًسٙ طاٍ ع٢ً ضغِ َٗسز أبسٴ
1
 

 

اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً ؾ٬ٕ مبا ٜهطٖ٘ ٜٚػ٤ٛٙ بعس : اٱقباٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ بايؿعٌ ٜكاٍ -3

 .اٱسػإ إيٝ٘

 .اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً املًُه١ مبع٢ٓ است٣ٛ عًٝٗا ٚساظٖا: ا٫ستٝاظ ٚا٫غت٤٬ٝ ٜكاٍ -4

 .اغت٣ٛ ؾ٬ٕ ع٢ً غطٜطٙ ٜعين ب٘ عًٛٙ عًٝ٘: ايعًٛ ٚا٫ضتؿاع ٜكاٍ -5

َٚٔ ٖصٙ ايٛدٛٙ اـُػ١ خيتاض اٱَاّ ايطدلٟ خاَػٗا ٜٚطز ع٢ً َٔ أْهط املع٢ٓ املؿّٗٛ َٔ 

 ٚأٚىل املعاْٞ بكٍٛ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ  ]:ن٬ّ ايعطب ؽٛؾا َٔ ايٛقٛع يف ايتذػِٝ ٚغرلٙ ؾٝكٍٛ

2چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ
ع٬ عًٝٗٔ ٚاضتؿع ؾسبطٖٔ بكسضت٘، ٚخًكٗٔ غبع زلاٚات،   

3چ  ۈئ  ۈئ چ ٚايعذب ممٔ أْهط املع٢ٓ املؿّٗٛ َٔ ن٬ّ ايعطب يف تأٌٜٚ قٛي٘ اهلل
ايصٟ  

ٖٛ مبع٢ٓ ايعًٛ ٚا٫ضتؿاع ٖطبا عٓس ْؿػ٘ َٔ إٔ ًٜعَ٘ بععُ٘ إشا تأٚي٘ مبعٓاٙ املؿّٗٛ، نصيو 

إٔ ٜهٕٛ إمنا ع٬ ٚاضتؿع بعس إٔ نإ ؼتٗا، إىل إٔ تأٚي٘ باجملٍٗٛ َٔ تأٚيٝ٘ املػتٓهط، 

أقبٌ أؾهإ َسبطا عٔ  (اغت٣ٛ)ظعُت إٔ تأٌٜٚ قٛي٘ : ثِ مل ٜٓر مما ٖطب َٓ٘، ؾٝكاٍ ي٘

ؾهصيو : قٌٝ ي٘. ايػُا٤ ؾأقبٌ إيٝٗا؟ ؾإٕ ظعِ إٔ شيو يٝؼ بإقباٍ ؾعٌ ٚيهٓ٘ إقباٍ تسبرل

ثِ ئ ٜكٍٛ يف ؾ٤ٞ َٔ شيو ق٫ٛ إ٫ّ . ع٬ عًٝٗا عًٛ ًَو ٚغًطإ، ٫ عًٛ اْتكاٍ ٚظٚاٍ : ؾكٌ

 [.أيعّ يف اٯخط َجً٘
4
 

 :قؿ١ اجمل٤ٞ

5چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ : قاٍ اهلل تعاىل 
 .

 ٚاملع٢ٓ يف شيو دا٤ قها٤ ضبو بايجٛاب ٚايعكاب، ٚاؾعا٤  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ مخٝؼ ايطغتاقٞ

[ٚغرل شيو َٔ أَٛض اٯخط٠
6

.  

                                                 
1

 200 ص1ٔمال ػٓ اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 29عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : -  
3

  29عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : -  
4

 220 ص1اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
5

 22عٛسج اٌفعش ا٠٢ح : -  
6

 504 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض: -  
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َٸا عٔ قٛي٘ تعاىل ؾٗٛ عٓسٙ مبع٢ٓ ايع١َ٬ ٚاٱؾاض٠، ؾٝذعٌ شيو ايػُاّ  (يف ظٌ َٔ ايػُاّ): أ

عًُا بٝٓ٘ ٚبني عبازٙ، إشا دا٤ِٖ عًُٛا إٔ ايكها٤ ٚاؾعا٤ قس دا٤ِٖ، نُا دعٌ ايػُاّ يف 

ايسْٝا عًُا ع٢ً ايػٝح
1
. 

2چى  ائ  چ   ٚاملع٢ٓ يف قٛي٘ تعاىل ]:ٜٚكٍٛ قُس بٔ إبطاِٖٝ ايهٓسٟ
ٚدا٤ : إمنا ٖٛ     

3چەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  چ  :أَط ضبو نُا قاٍ تعاىل
املع٢ٓ يف شيو ٌٖ ٜٓعطٕٚ إ٫ّ إٔ   

ٜأتِٝٗ أَط اهلل يف ظًٌ َٔ ايػُاّ، ٭ٕ أَط اهلل إمنا تٓعٍ ب٘ امل٥٬ه١ يف ايسْٝا ٚيف اٯخط٠ 

[،نُا قس قسضٙ اهلل ٚأضازٙ َٔ غرل عذع َٔ اهلل عٔ شيو
4
. 

 أْعٍ اهلل بِٗ ايعصاب يف ْؿػ٘ يف َٜٔٚػتسيٕٛ ع٢ً شيو ظُع نٌ اٯٜات ايساي١ ع٢ً املع٢ٓ 

5چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ :  ٌمٌٛٗ ذؼاٌٝايسْٝا
6چ  ﮵  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴چ: ٚلٌٛٗ ذؼاٌٝ 

 

6چ
[بٌ ٫ جيٛظ عًٝ٘ شيو يف ايسْٝا ٫ٚ يف اٯخط٠ ،ٚاؿذ١ يف ٖصا ٚانش١]ٜٚكٛيٕٛ  

7
أٟ ٫  

 .جيٛظ ع٢ً اهلل اجمل٤ٞ

إٟ ٚضبٞ نِ شا ٜتػطعٕٛ يف ْؿٞ ايكؿات عٔ اهلل ،ٚجيطزْٚ٘ َٔ نٌ قؿات ايهُاٍ 

َٔ ايٛقٛع يف قعٛض ايتذػِٝ ٚايتؿبٝ٘،ٚيهِٓٗ ٚقعٛا يف طا١َ -ع٢ً سس ظعُِٗ- تٗطبا

ٞٸ ايٓكٛم يٝا يتتهٝـ َع أقٛشلِ اٱعتكاز١ٜ ،ٚيٛ أِْٗ  ايتأٌٜٚ املػتهطٙ ،ٚأقبًٛا ع٢ً ي

قايٛا مبا ٚقـ اهلل ب٘ ْؿػ٘ يف نتاب٘ ،َٚا دا٤ يف قشاح ٖسٟ ايٓب٠ٛ، ٚأدطٚا ٖصٙ 

 . ايٓكٛم ع٢ً ظاٖطٖا يهإ خرلا شلِ

 أَا ايه٬ّ يف ايكؿات، ؾإٕ َا ضٟٚ َٓٗا يف ايػٓٔ ايكشاح  ]:ٜكٍٛ اـطٝب ايبػسازٟ

َصٖب ايػًـ إثباتٗا، ٚإدطا٩ٖا ع٢ً ظٛاٖطٖا ْٚؿٞ ايهٝؿ١ٝ ٚايتؿبٝ٘ عٓٗا، ٚقس ْؿاٖا قّٛ 

ؾأبطًٛا َا أثبت٘ اهلل، ٚسككٗا قّٛ ؾدطدٛا يف شيو إىل نطب َٔ ايتؿبٝ٘ ٚايتهٝٝـ، 

ٚايككس إمنا ٖٛ غًٛى ايططٜك١ املتٛغط١ بني ا٭َطٜٔ، ٚزٜٔ اهلل تعاىل بني ايػايٞ ؾٝ٘ ٚاملككط 

[عٓ٘
8
. 

 

                                                 
1

 504 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 22عٛسج اٌفعش ا٠٢ح : -  
3

 210عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح : -  
4

 215 ص2ت١اْ اٌششع ض: -  
5

 26عٛسج إٌؽً ا٠٢ح : -  
6

 02عٛسج اٌؽشش ا٠٢ح : -  
7

 210 ص2اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
8

 19سعاٌح فٟ اٌىالَ ػٓ اٌظفاخ ،اٌخـ١ة اٌثغذادٞ ص: -  
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 :قؿ١ ايعني

1چژ  ڑ  چ : قاٍ اهلل تعاىل
 

2چڤ  ڤ    ڦچ :قاٍ اهلل تعاىل
  

 :ٜكٍٛ ايػاملٞ

ٚعٝٓ٘ أٟ سؿع٘ يؿعً٘   ؾٛدٗ٘ أٟ شات٘ يف قٛي٘ 
3
 

أٟ ايعني مبع٢ٓ اؿؿغ ع٢ً غبٌٝ اجملاظ املطغٌ ع٬قت٘ إط٬م ايػبب ع٢ً املػبب، أَا 

 إٜطازٖا ع٢ً اؿكٝك١ ؾرل٣ أْٗا ٫ ػٛظ يػببني

َٸا ايػبب ا٭ٍٚ ؾٗٛ ٫دتٓاب ايتؿبٝ٘  أ

ٛٸظ إٔ تهٕٛ ايعني ع٢ً اؿكٝك١ ٭ْٗا يٛ ناْت يهإ  َٸا ايجاْٞ ؾشػب غٝام ايٓل ٫ جي ٚأ

.ٖٚصا ٫ ٜكٍٛ ب٘ عاقٌ ع٢ً سس ظعُ٘. َٛغ٢ قس قٓع ؾٛقٗا ..
4
 ٖٞ  ]:ٜٚكطض ضأٜ٘ بصيو قا٬٥ 

مبع٢ٓ اؿؿغ ع٢ً غبٌٝ اجملاظ ا٫ضغايٞ ع٬قت٘ إط٬م اغِ ايػبب ايصٟ ٖٛ ايباقط٠ ع٢ً 

[املػبب ايصٟ ٖٛ اؿؿغ ،٭ٕ اؿؿغ ٫ حيكٌ غايبا إ٫ّ بٗا، ٚايعطب تعطف شيو َٔ يػتٗا
5
. 

 :يف ٖصا ايٓل ٜته٧ ايػاملٞ ع٢ً تأٌٜٚ اٯ١ٜ ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ 

 .غٝام ايٓل -1

 .فاظ ايًػ١ -2

 .عطف ا٫غتعُاٍ -3

ٖٚصا يعُط اهلل َطابل متاَا ملٓٗر املعتعي١ يف ايتأٌٜٚ ،٫ٚ خيطز قٝس أمن١ً عُا قطح ب٘ ايػاملٞ 

 .ْؿػ٘ ٚضقسْاٙ يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح

ؾٝكبٌ ع٢ً ايؿطح املؿطزاتٞ زٕٚ ا٫نذلاخ يًتؿػرل ٚايتعًٌٝ، " ايبعس اؿهاضٟ"أَا قاسب 

6چژ  ڑ  چ :  ؾكٛي٘ تعاىل
7چڤ  ڤ    ڦچ :ٍ اهلل تعاىلٚمأٟ بعًُٓا ٚ: ٜكٍٛ 

ٜكٍٛ  

أٟ بعًِ َين َٚطازٟ ٚسؿعٞ:
8
ٚيٝؼ ؾُٝا شٖبٛا إيٝ٘ َٔ إثبات شلصٙ ايكؿ١، ٚيصيهِ لس إٔ  

ٜٚكٍٛ يف . إٔ اٱَاّ ايطدلٟ ٫ خيهع ٖصٙ ايٓكٛم احمله١ُ يًتأٌٜٚ املػتهطٙ املػتٓهط

                                                 
1

 14عٛسج اٌمّش ا٠٢ح : -  
2

 39عٛسج ؿٗ ا٠٢ح : -  
3

 402 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
4

 403 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
5

 403 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
6

 14عٛسج اٌمّش ا٠٢ح : -  
7

 39عٛسج ؿٗ ا٠٢ح : -  
8

 ٠197ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج اإلتاػ١ح، فشؼاخ اٌعؼث١شٞ ص: -  



234 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

ػطٟ ايػؿ١ٓٝ اييت محًٓا ْٛسا ؾٝٗا : ٜكٍٛ دٌ ثٓا٩ٙ] (ػطٟ بأعٝٓٓا)ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ 

[مبطأ٣ َٓا َٚٓعط
1

 .

 ؾٛادب ع٢ً نٌ َ٪َٔ إٔ ٜجبت ـايك٘ ٚباض٥٘ َا ثبٸت  ]:( ٖـ311ت )ٜٚكٍٛ اٱَاّ ابٔ خعمي١ 

اـايل ايباض٨ يٓؿػ٘ َٔ ايعني، ٚغرل َ٪َٔ َٔ ٜٓؿٞ عٔ اهلل تباضى ٚتعاىل َا قس ثبت٘ اهلل يف 

[ ايصٟ دعً٘ َبٝٓا عٓ٘ عع ٚدyٌقهِ تٓعًٜ٘ ببٝإ ايٓيب 
2
. 

ٕٸ ابٔ خعمي١ يف ٖصا ايٓل ٜٓؿٞ قؿ١ اٱميإ عٔ نٌ َٔ ْؿ٢ عٔ اـايل ايباض٨ قؿ١ َٔ  إ

 .yقؿات٘ اييت أثبتٗا يٓؿػ٘ يف قهِ تٓعًٜ٘، أٚ بٝٓٗا ضغٛي٘ 

 :تأٌٜٚ قؿ١ ايٛد٘

3چڳ  ڱڱ  ڳ    ڳ  ڳ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل
 

4چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ :قاٍ اهلل تعاىل
  

 :قاٍ ايػاملٞ

ٚعٝٓ٘ أٟ سؿع٘ يؿعً٘ ؾٛدٗ٘ أٟ شات٘ يف قٛي٘
5
 

املصنٛض يف اٯٜتني ايػابكتني ،ٜٚ٪ٚي٘ بايصات ع٢ً غبٌٝ اجملاظ املطغٌ " ايٛد٘"ٜٚككس بصيو 

َٸا إٔ ٜطز ع٢ً اؿكٝك١ ؾصيو قاٍ  ع٢ً سس -املطاز ب٘ ع٬ق١ إط٬م اؾع٤ ع٢ً ايهٌ، أ

ظعُ٘
6

نُا غبل ٚإٔ أٚنشٓا يف . ملا قسّ َٔ ايدلاٖني ايكاطع١ نسيٌٝ اؿسٚخ ٚايكسّ- 

.                                                                                                              اغتس٫شلِ ع٢ً ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

 إمنا ٖٛ مبع٢ٓ ايصات، أٟ إ٫ّ شات٘ تعاىل أٟ نٌ ؾ٤ٞ ٖايو إ٫ّ ٖٛ،  ]:ٜٚكٍٛ يف تأٌٜٚ ايٛد٘ 

.(ٚدٛٙ ّٜٛ بسض ): ٚايعطب تطًل ايٛد٘ ع٢ً ايصات نُا يف . . . . ٚتطًك٘ ع٢ً غرل ايصات ،ٚيف  

إط٬ق٘ ع٢ً ايصات فاظ إضغايٞ ع٬قت٘ إط٬م اغِ اؾع٤ ع٢ً ايهٌ، ٚإضاز٠ سكٝكت٘ يف 

[سك٘ تعاىل قاٍ ملا قسَٓا َٔ ايدلاٖني ايكطع١ٝ
7

 .

                                                 
1

 111 ص28ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض: -  
2

 98 ص1وراب اٌرٛؼ١ذ، اإلِاَ اتٓ خض٠ّح ض: -  
3

 88عٛسج اٌمظض ا٠٢ح : -  
4

 27عٛسج اٌشؼّٓ ا٠٢ح : -  
5

 402 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
6

 402 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
7

 402 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
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ٚيكس أغؼ تأًٜٚ٘ ي١ٰٜ يف ٖصا ايٓل نػابك٘ ع٢ً فاظ ايًػ١، ٚغٝام ايٓل ،ٚعطف 

ا٫غتعُاٍ َػتس٫ّ بؿاٖس ؾعطٟ غبكت٘ املعتعي١ إيٝ٘ يف ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ْؿٞ ايط١ٜ٩، ٚقس 

أٚضزْاٙ يف سٝٓ٘
1

 .

أَا ايتأٌٜٚ عٓس مخٝؼ ايطغتاقٞ ؾ٬ ٜتكطض إ٫ّ بعس إٔ ٜٛضز نٌ ٚدٛٙ ا٫غتعُاٍ يف ايًػ١ 

. ٚد٘"سػب غٓٔ ايعطب يف ن٬َٗا يًٛسس٠ ايًػ١ٜٛ   :ٜٚط٣ أْٗا ع٢ً َعإ كتًؿ١ َٓٗا" 

 ٜطاز بٗا ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ - أ

 .ٖصا ٚد٘ ا٭َط، ٚٚد٘ ايطأٟ ٚٚد٘ ايكّٛ إشا أخدلت عٔ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘: ٚايعطب تكٍٛ

 .ٜطاز بٗا عًٛ ايكسض ٚاشل١ُ - ب

ٚؾ٬ٕ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايكّٛ أٟ . ٚايعطب تكٛيو يؿ٬ٕ ٚد٘ َؿطم، ٖٚٞ تطٜس عًٛ ايكسض ٚاشل١ُ

 .ععِٝ يف قَٛ٘

ثِ ٜٓؿٞ نٌ ٖصٙ املعاْٞ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إ٫ّ إشا أضٜس بايٛد٘ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘، ٚملا 

2چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ  :تعاىل اقطسّ بكٛي٘
 أٟ ْطًب ثٛاب اهللٜكٍٛ  .

3
ٜٚعًٌ شيو بسيٌٝ  

ؾًُا نإ اهلل ٫ جيٛظ عًٝ٘ ا٫دتُاع ٫ٚ ا٫ؾذلام، ٫ٚ جيٛظ إٔ  ]:اؿسٚخ ٚايكسّ قا٬٥

ٜهٕٛ شا دػِ َتبعض، ٚنصيو ٫ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ شا ٚد٘ ع٢ً َا ٜعكٌ َٔ ٚدٛٙ ا٭دػاّ 

،ٚإمنا شنط ايٛد٘ هلل تعاىل ع٢ً د١ٗ ايتٛغع ٚاجملاظ، إش نإ عٓس ايعطب َػتع٬ُ َعطٚؾا، 

[َٚع٢ٓ ٚد٘ اهلل ٖٛ اهلل تعاىل
4
. 

ٚيف ٖصا ايٓل تطنٝع ع٢ً ا٭زي١ ايعك١ًٝ اييت اغتسيٛا بٗا ع٢ً ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

َعتدلٜٔ بصيو ايعكٌ ٖٛ اؿذ١، يف َعطؾ١ اهلل ٖٚٛ املكطض يًطبٛب١ٝ، ٚايكا٥ِ بايعباز٠ ،ٖٚٛ 

ايؿانط ٚايصاّ، ٚاحملػٔ ٚاملكبح ،ٚقس تطتب تبعا يصيو ْؿٞ ايكؿات ايصات١ٝ، ٚتعطٌٝ 

 .ايكؿات ايؿع١ًٝ ،ْٚؿٞ ايط١ٜ٩ ٚضز ايؿؿاع١، ٚايكٍٛ غًل ايكطإٓ

نُا أْ٘ ضنع يف ٖصا ايٓل ع٢ً إثبات ضأٜ٘ بسيٌٝ يػٟٛ قطف، َتُجٌ يف اجملاظ ٚعطف 

 .ا٫غتعُاٍ، َٚا ٜتٓاغب ٚغٝام ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ اييت أٚضزٖٚا

يف ن٬ّ ايعطب ٜٓكطف ع٢ً ايٛدٛٙ اييت شنطٖا ايطغتاقٞ بٝس إٔ محٌ " ايٛد٘" ٫ دطّ إٔ 

 .ايٓل ع٢ً شيو ايٛد٘ بعٝٓ٘ حيتاز إىل قط١ٜٓ زاع١ُ، ٚزيٌٝ ٜؿؿع ي٘ بصيو ايكطف

                                                 
1

 ٠ٕظش ِثؽس اٌرأ٠ًٚ ػٕذ اٌّؼرضٌح فٟ ٘زا اٌثؽس: -  
2

 09عٛسج اإلٔغاْ ا٠٢ح : -  
3

 399 ص٠1ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض: -  
4

 400 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
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.                                        ٚاٯٕ قُني بٓا إٔ ْكـ ع٢ً  اٯ١ٜ َٔ خ٬ٍ َا شٖب إيٝ٘ اٱَاّ ايطدلٟ 

1چ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگچ  :قاٍ اهلل
  اختًـ ايعًُا٤ يف تأًٜٚٗا إىل اٱَاّ ايطدلٟٜكٍٛ    

 :ؾطٜكني

 .نٌ ؾ٤ٞ ٖايو إ٫ّ ٖٛ أٟ إ٫ّ اهلل غبشاْ٘:  ؾطٜل ٜكٍٛ َعٓاٖا -

نٌ ؾ٤ٞ ٖايو إ٫ّ َا أضٜس ب٘ ٚد٘ اهلل: ؾطٜل آخط ٜكٍٛ -
2
ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو بكٍٛ أسس .

 ايؿعطا٤

ضب ايعباز إيٝ٘ ايٛد٘ ٚايعٌُ  اغتػؿط اهلل شْبا يػت قك١ٝ
3
 

َٸا عٔ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ 4چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ : أ
:  ٜكٍٛ تعاىل شنطٙ ]:ؾٝكٍٛ ايطدلٟ 

نٌ َٔ ع٢ً ظٗط ا٭ضض َٔ دٔ ٚإْؼ ،ؾإْٸ٘ ٖايو ٜٚبك٢ ٚد٘ ضبو ٜا قُس شٚ اؾ٬ٍ 

[ (شٚ)ٚاٱنطاّ، ٚشٚ اؾ٬ٍ ٚاٱنطاّ َٔ ْعت ايٛد٘ ؾًصيو ضؾع 
5
. 

ٚايٓل ٚانح ٫ حيتاز إىل تؿػرل ٚزاٍ ع٢ً إثبات قؿ١ ايٛد٘ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،زٕٚ 

تهٝٝـ ٫ٚ تؿبٝ٘ ٫ٚ تأٌٜٚ، ٖٚصا َا ٜ٪نس عًٝ٘ غًـ ا٭١َ، ناٱَاّ ابٔ عبس ايدل سٝح 

أٌٖ ايػ١ٓ فُعٕٛ ع٢ً اٱقطاض بايكؿات ايٛاضز٠ نًٗا يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ]: ٜكٍٛ يف ايتُٗٝس

ٚاٱميإ بٗا ٚمحًٗا ع٢ً اؿكٝك١ ٫ ع٢ً اجملاظ ،إ٫ّ أِْٗ ٫ ٜهٝؿٕٛ ؾ٦ٝا َٔ شيو ،٫ٚ 

[حيسٕٚ ؾٝ٘ قؿ١ قكٛض٠
6
. 

 :تأٌٜٚ قؿ١ ايٝس

7چپ  پ  پ  ڀڀ   چ  :لاي اهلل ذؼاٌٝ
  

8چۉ  ۉ  ېې  چ :لاي اهلل ذؼاٌٝ
 

 :قاٍ ايػاملٞ

ٚقبه١ ٚا٫غتٛا٤ ًَها ٜػِ ٚايٝس َٓ٘ قسض٠ ٚ قٌ ْعِ  
9
 

                                                 
1

 88عٛسج اٌمظض ا٠٢ح : -  
2

 148 ص20ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض٠ٕظش: -  
3

 ٘زا اٌث١د ِٓ األت١اخ اٌخّغ١ٓ اٌرٟ اعرشٙذ تٙا ع١ث٠ٛٗ ٚال ٠ؼشف لائٍٗ ٚ٘ٛ 148 ص20ٔمال ػٓ اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  

 (اعرغفش اهلل ِٓ رٔة)شا٘ذ ػٕذ إٌؽاج ػٍٝ إعماؽ ؼشف اٌعش ٚٔظة اٌّفؼٛي تٗ 
4

 27عٛسج اٌشؼّٓ ا٠٢ح : -  
5

 156 ص27اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
6

 145 ص7اٌر١ّٙذ، اإلِاَ اتٓ ػثذ اٌثش، ض: -  
7

 10عٛسج اٌفرػ ا٠٢ح : -  
8

 75عٛسج ص ا٠٢ح : -  
9

 402 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
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ؾايٝس سػب ٖصا ايبٝت تهٕٛ ع٢ً تأٌٜٚ ايػاملٞ مبع٢ٓ ايكسض٠ أٚ ايٓع١ُ ،ٚشيو ٖطٚبا َٔ 

يف ساي١ ايتج١ٝٓ " ٜسٜٔ"ايتؿبٝ٘ يهٓ٘ غطعإ َا ٜكطسّ بايب١ٝٓ املطؾٛيٛد١ٝ يًٛسس٠ ايًػٟٛ 

مبٛضؾِٝ ا٭يـ ٚايٕٓٛ أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛ مما جيعً٘ ٜتهًـ ايتأٌٜٚ ٜٚٓػًذ َٔ أزيت٘ ايعك١ًٝ 

 ملا ناْت ايكؿات ايصات١ٝ ٖٞ عني ايصات ٫ ؾ٤ٞ آخط ؾتتعسز تاض٠  ]:ٚايٓك١ًٝ ٚايًػ١ٜٛ قا٬٥

[٫ٚ تتعسز أخط٣
1
. 

ملا )إْ٘ ٭َط ٜسعٛ إىل ايػطاب١ ،ؾُا ايصٟ ٜتعسز تاض٠ ٫ٚ ٜتعسز أخط٣ ،مٔ أَاّ قٝػ١ املج٢ٓ 

سصؾت ايٕٓٛ ٭دٌ اٱناؾ١، ٚأزغُت ٜا٤ املتهًِ يف ٜا٤ ايتج١ٝٓ ؾأعط٢ َٛضؾُٝا  (خًكت بٝسٟ

ملا خًكت )َؿسزا زا٫ّ ع٢ً اثٓني مما ٜذلتب َٓطكٝا ع٢ً تأًٜٚ٘ مبع٢ٓ ايكسض٠ إٔ تهٕٛ مبع٢ٓ 

 ؟ ٖٚٓا ٜططح تػا٩ٍ َا َع٢ٓ ايكسضتني ( ملا خًكت بٓعُيت)أٚ إشا نإ مبع٢ٓ ايٓع١ُ  (بكسضتٞ

 ؟ َٚا َع٢ٓ ايٓعُتني

 .ا٭َط ايصٟ ٫ ٜتػل َع غٝام ايٓل ٫ٚ َع عطف ا٫غتعُاٍ ٫ٚ تٛدعٙ يػ١ ايعطب

أَا مخٝؼ ايطغتاقٞ ؾسأب ع٢ً إٔ ٜكطض ايتأٌٜٚ بعس إٔ ٜٛضز نٌ َا ؼتًُ٘ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

 ايعط١ٝ       (4املٔ    (3املًو    (2ايكسض٠   : قٌ ايتأٌٜٚ َٔ َعإ ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ايٝس ع٢ً َعإ َٓٗا

ٜٚس ايؿ٤ٞ ٖٛ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘
2
. 

3چۉ  ۉ  ېې   چ :ٜكٍٛ يف قٛي٘ تعاىل
چ  أٟ تٛيٝت أْا خًك٘ ٚايٝس ق١ً يف ايه٬ّ مبع٢ٓ  

4چڑ   ڑ  ک  
5چ   ڀپ  پ  پ  ڀچ  .أٟ مبا قسَت أٜٗا ايعبس  

أٟ ١َٓ اهلل ؾٛم َٓتِٗ،   

َٓتِٗ، أَا ايٝس اييت ٖٞ اؾاضس١ ؾٗٞ َٓؿ١ٝ عٓ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل
6
. 

7چوئ  ۇئ  ۇئچ  :ٚيف قٛي٘ تعاىل
أٟ ْعُت٘ ٚقسضت٘ زا٥ُتإ ٚقٌٝ ْع١ُ ايسٜٔ ْٚع١ُ     

ايسْٝا
8
. 

ٝٸا زٕٚ إٔ ٜهذلخ ملا تػ٢ٓ ب٘ غابكا َٔ  ٚيف ٖصا ايتأٌٜٚ تهًـ ٚانح ًٜٟٛ أعٓام ايٓكٛم ي

 .أزي١ ايٓكٌ ٚايعكٌ ٚعطف ا٫غتعُاٍ ٚاجملاظ

                                                 
1

 404 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 402 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض: -  
3

 75عٛسج ص ا٠٢ح : -  
4

 10عٛسج اٌؽط ا٠٢ح : -  
5

 10عٛسج اٌفرػ ا٠٢ح : -  
6

 402 ص٠1ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
7

 64عٛسج اٌمظض ا٠٢ح اٌّائذج : -  
8

 402 ص٠1ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
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ٚبٗصا ايتأٌٜٚ تأب٢ اـٛاضز إ٫ إٔ ؼٌُ ايٓل احملهِ ع٢ً اجملاظ ٖطبا َٔ ايٛقٛع يف قعٛض 

ايتؿبٝ٘، ؾتكع بصيو يف قعٛض ايٓؿٞ ،ْاؾ١ٝ َا أثبت٘ اهلل د٬ ٚع٬ يٓؿػ٘ يف قهِ 

 .yايتٓعٌٜ، َٚا بٝٓ٘ ضغٛي٘ 

 ٚأٌٖ ايػ١ٓ َتؿكٕٛ ع٢ً إٔ هلل غبشاْ٘ ٜسٜٔ بصيو ٚضز ايٓل يف  ]:ٜكٍٛ أبٛ ْكط ايػذعٟ

" yٚقاٍ ايٓيب   1چۉ  ۉ  ېې  چ  :ايهتاب، ٚا٭ثط قاٍ تعاىل ٚنًتا ٜسٟ ايطمحٔ :

"ميني
2

]
3
. 

ٜكٍٛ غًل ٜسٟ خيدل تعاىل شنطٙ بصيو أْ٘ خًل آزّ بٝسٜ٘، نُا  ]:ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايطدلٟ

: أخدلْٞ عبٝس املهتب قاٍ: سسثٓا ؾعب١ قاٍ: سسثٓا قُس بٔ دعؿط قاٍ: سسثٓا ابٔ املج٢ٓ قاٍ

ايعطف، :  خًل اهلل أضبع١ بٝسٙ : زلعت فاٖسا حيسخ عٔ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ

[ٚعسٕ ،ٚايكًِ،ٚآزّ، ثِ قاٍ يهٌ ؾ٤ٞ نٔ ؾهإ
4
. 

 :تأٌٜٚ قؿ١ اؾٓب

5چىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل
 .  

شيو ،٭ٕ ايٓسّ إمنا ٜكع ع٢ً تطى  َٚعٓاٙ يف أَط اهلل إش ٫ ٜكح تأًٜٚٗا بػرل  ]:ٜكٍٛ ايػاملٞ

[ا٭ٚاَط، ٚاضتهاب املٓاٖٞ، ٚايعطب تطًل اؾٓب ع٢ً ا٭َط
6

 .

 ٜٚػتسٍ بكٍٛ ايؿاعط غابل ايدلبطٟ

ي٘ نبس سط٣ ٚعني تطقطم  أَا تتكني اهلل يف دٓب عاؾل
7
 

ؾإشا تكطض شيو غكط ايتؿبٝ٘ ع٢ً سس ظعُ٘، غكط إٔ ٜهٕٛ اهلل دػُا، ٚغكط قٍٛ 

اـكّٛ ايكا٥ًني بإٔ هلل قؿ١ تػ٢ُ اؾٓب، ٚإٕ محٌ ع٢ً اؾٓب اييت قايت ب٘ ايعطب يعّ 

ايتذػِٝ ،ٚإٕ محًٛٙ ع٢ً َا ٫ تعطؾ٘ ايعطب يعَِٗ اـطاب مبا ٫ ٜعكٌ ،ٚإٕ محًٛٙ ع٢ً 

"اجملاظ قاٍ ايػاملٞ "قًٓا ب٘:
8
. 

قاٍ أبٛ  ]:ٖٚصا ع٢ً خ٬ف َا شٖب إيٝ٘ أٌٖ ايعًِ َٔ عًُا٤ ايػًـ، إش ٜكٍٛ اٱَاّ ايطشاٟٚ

زاٚز ايطٝايػٞ
9
نإ غؿٝإ ٚؾعب١ 

1
ٚمحاز بٔ ظٜس 

2
ٚمحاز بٔ غ١ًُ 

3
ٚؾطٜو 

4
ٚأبٛ عٛا١ْ ٫  

                                                 
1

 75عٛسج ص ا٠٢ح : -  
2

 173ٔمال ػٓ اٌشد ػٍٝ ِٓ أٔىش اٌؽشف ٚاٌظٛخ ص: -  
3

 173اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
4

 217 ص23ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض: -  
5

 56عٛسج اٌضِش ا٠٢ح : -  
6

 399 ص1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
7

 399 ص1ٔمال ػٓ اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
8

 399 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
9

 123 ص9 ٘ـ أٔظش اٌغ١ش ض203اٌـ١اٌغٟ ع١ٍّاْ تٓ داٚد اٌعاسٚد آي اٌضت١ش تٓ اٌؼٛاَ سػٟ اهلل ػٕٗ ذٛفٟ عٕح : -  
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عٛا١ْ ٫ حيسٕٚ ٫ٚ ٜؿبٕٗٛ ٫ٚ ميجًٕٛ، ٜطٕٚٚ اؿسٜح ٫ٚ ٜكٛيٕٛ نٝـ ٚإشا غ٦ًٛا قايٛا 

[با٭ثط
5
  

 :نإ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ نُا دا٤ يف ٖصا ايٓل ٜتعإًَٛ َع ْكٛم ايكؿات احمله١ُ ناٯتٞ

.ناْٛا ٜجبتٕٛ َا ٚضز يف ايهتاب ٚايػ١ٓ َٔ أزلا٤ اشلل ٚقؿات٘ -1  

 .ناْٛا ٫ ٜٓؿٕٛ ٫ٚ ٜ٪ٚيٕٛ ٫ٚ ٜهٝؿٕٛ ٫ٚ ٜؿبٕٗٛ -2

 .ناْٛا جيطٕٚ اؿسٜح ع٢ً ظاٖطٙ ٚنصا اٯ١ٜ -3

 .ناْٛا إشا َا غ٦ًٛا قايٛا با٭ثط -4

 .ناْٛا ٫ حيهُٕٛ ايعكٌ يف ايٓكٌ -5

كالم اهلل يف معتقد اخلوارج
6
                                                                              

 القرآنالقول خبلق 

  ڃ  چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :ٚيعٌ اٯ١ٜ ايهطمي١

7 چچ   چ  چ  
ٖٞ خرل َا ٜعطؾٓا ع٢ً ن٬ّ اهلل يف َعتكس اـٛاضز َٔ خ٬ٍ  

. اغتعطانٓا ؾ١ًُ ايتأ٬ٜٚت اييت قسَٖٛا

يكس أمجع اـٛاضز غُٝا ا٫بان١ٝ َِٓٗ ع٢ً إٔ اهلل مل ٜهًِ ْبٝ٘ َٛغ٢ إ٫ بٛاغط١، شيو إٔ 

ايه٬ّ املباؾط ٜػتسعٞ ايتشٝع، ٖٚصا قاٍ يف سل اهلل غبشاْ٘
8
. 

                                                                                                                                                         
1

 80 ص7 ٘ـ أٔظش اٌغ١ش ض160شؼثح تٓ اٌؽعاض تٓ اٌٛسد أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ فٟ اٌؽذ٠س ٚػاٌُ أً٘ اٌثظشج ذٛفٟ عٕح : -  
2

 169 ص7 ٘ـ أٔظش اٌغ١ش ض189ؼّاد تٓ ص٠ذ اٌؼالِح اٌؽافظ اٌصثد ذٛفٟ عٕح : -  
3

 7 ٘ـ أٔظش اٌغ١ش ض168ؼّاد تٓ عٍّح تٓ د٠ٕاس إٌؽٛٞ اٌثظشٞ إِاَ اٌؽذ٠س ٚاٌٍغح ٚاٌفمٗ ٚاٌغٕح ذٛفٟ عٕح : -  

 168ص
4

 37 ص7 ٘ـ أٔظش اٌغ١ش ض177شش٠ه واْ فم١ٙا ؼافظا لاػ١ا شذ٠ذا ػٍٝ أً٘ اٌثذع ذٛفٟ عٕح : -  
5

 263 - 262 ص 1اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض : 
6

: افرشق إٌاط فٟ ِغأٌح اٌىالَ ػٍٝ ذغؼح ألٛاي 

ِّا ِٓ اٌؼمً اٌفؼاي أٚ ِٓ غ١شٖ: لاٌد اٌظائثح ٚاٌفالعفح -1  .والَ اهلل ٘ٛ ِا ٠ف١غ ػٍٝ إٌفٛط ِٓ اٌّؼأٟ إ

 .إٔٗ ِخٍٛق ِٕفظً ػٓ اهلل: لاٌد اٌّؼرضٌح -2

والَ اهلل ٘ٛ ِؼٕٝ ٚاؼذ لائُ تزاخ اهلل ٘ٛ األِش ٚإٌٟٙ ٚاٌخثش ٚاالعرخثاس أٞ إْ ػثش : لاي اتٓ والب ٚاألشؼش٠ح -3

 .ػٕٗ تاٌؼشت١ح واْ لشآٔا ٚ إْ ػثش ػٕٗ تاٌؼثش٠ح  واْ ذٛساج 

 .إٔٗ ؼشٚف ٚأطٛاخ أص١ٌح ِعرّؼح فٟ األصي: لاي أً٘ اٌىالَ -4

 .إٔٗ ؼشٚف ٚأطٛاخ ذىٍُ اهلل تٙا تؼذ أْ ٌُ ٠ىٓ ِرىًٍّا: لاٌد اٌىشا١ِح -5

 .إْ والَ اهلل ٠شظغ إٌٝ ِا ٠ؽذشٗ ِٓ ػٍّٗ ٚإسادذٗ اٌمائُ تزاذٗ: لاي اٌشاصٞ ٚاٌف١ٍغٛف اٌـ١ة ٘ثح تٓ ٍِىا -6

 .إْ والِٗ ٠رؼّٓ ِؼٕٝ لائًّا تزاذٗ ٚ٘ٛ ِا خٍمٗ فٟ غ١شٖ: س٠ذ٠حخلاٌد اٌّا -7

 .إْ والِٗ اٌّشرشن ت١ٓ اٌّؼٕٝ اٌمذ٠ُ اٌمائُ تاٌزاخ ٚت١ٓ ِا ٠خٍمٗ غ١شٖ ِٓ األطٛاخ: لاي أتٛ اٌّؼاٌٟ ٚأذثاػٗ -8

إٔٗ ذؼاٌٝ ٌُ ٠ضي ِرىٍّا إرا شاء، ِٚرٝ شاء ٚو١ف شاء ٚ٘ٛ ٠رىٍُ تظٛخ ٠غّغ ٚأْ ٔٛع اٌىالَ : لاي أئّح اٌغٍف -9

 .لذ٠ُ ٚإْ ٌُ ٠ىٓ اٌظٛخ اٌّؼ١ٓ لذ٠ّا

 .174 – 173 ص ٠1ٕظش ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض
7

 .146: عٛسج إٌغاء ا٠٢ح 
8

 .٠265ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص  
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نُا نًِ غا٥ط ، إٕ ن٬َ٘ تعاىل ملٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ بٛاغط١ ] :قاٍ ايػسٜٚهؿٞ   

[أْبٝا٥٘ 
1
. 

َٸا اطؿٝـ ؾرل٣ إٔ اهلل غبشاْ٘ قس أيك٢ يف زلع َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚقًب٘ ن٬ًَا  زلع٘ ،أ

               :   اطؿٝـٜك٫ٍٚٛ ؾؿ١ ٫ٚ يػإ ،َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو يؿغ ،َٔ مجٝع اؾٗات ايػت 

 ٚشيو ايه٬ّ عطض خًك٘ اهلل ٫ َٔ ؾ٤ٞ ٫ٚ يف ؾ٤ٞ، ٚاهلل قازض ع٢ً شيو، ٚيٛ نإ ]

[ض يف اؾ١ًُ ٫ ٜكّٛ بٓؿػ٘ ضايع
2
. 

نُا ٜكٍٛ أْ٘ جيٛظ إٔ ًٜك٢ ايه٬ّ يف ْؿؼ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ب٬ زلع َػتس٫ً يف شيو 

ايعطب تػُٞ نٌ َا ٜٛقٌ إىل اٱْػإ ن٬ًَا بأٟ ططٜل ٚقٌ، ٚإىل : بكٍٛ ايؿطا٤ ايكا٥ٌ

داْب شيو ٜٛضز َا أمجعت عًٝ٘ ايكسض١ٜ بهٕٛ ايه٬ّ قس خًك٘ اهلل تعاىل يف دػِ َٔ 

، ٫ٚ ٜط٣ َاْعا يف ايكٍٛ ب٘ا٭دػاّ
3
. 

ِٻ )أَا عٔ ايكٍٛ بإٔ املكسض امل٪نس ضاؾع يًُذاظ  ٫ - ظعُ٘ ع٢ً سسٸ-ؾٗصا  ( تهًًُٝا نً

ٚيٛ أْ٘ ضؾع اجملاظ بايه١ًٝ ٫ْتؿ٢ تبعا يصيو اٱتٝإ ،، ٚإمنا قس ٜبعس إضاز٠ اجملاظ َطًكاٜكح 

 ،ٚيٛ أْ٘ تهًـ شيو ايتأٌٜٚ يٛدبت ع٢ً اـايل اؾػ١ُٝ ٚايتشٝع،با٭يؿاظ املتعسز٠ 

بٌ ٚنٌ قؿات ايعذع،ٚايعطؾ١ٝ ٚايذلنٝب 
4
ٖٚصا غًط ] : ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ املكعيب قا٬٥.

:  ٫ عٔ ايؿاعٌ، ؾإشا قًتٜٙطؾع ايتذٛظ عٔ ايؿعٌ ْؿؼغًط ؾاسـ ٭ٕ ايتأنٝس باملكسض إمنا 

ت تأنٝس ايؿاعٌ أتٝت بايٓؿؼ، ٖٚا ٖٓا زٕ أضإ ف،قاّ ظٜس قٝاًَا، ؾا٭قٌ قاّ ظٜس قاّ ظٜس

"  ٚيٛ قكس تأنٝس ايؿاعٌ يكاٍ،إمنا أنس ايؿعٌ  ؾ٬ سذ١ "ٚنًِ اهلل ْؿػ٘ َٛغ٢ تهًًُٝا: 

[إشا يف اٯ١ٜ
5

 ٚأقبح ،ٕ املكسض إشا أنس ضؾع اجملاظإيهٔ غرلِٖ َٔ عًُا٤ ايػًـ ٜكٛيٕٛ  .

أقبح ع٢ً اؿكٝك١، ٚغٓٛضز ،أٟ أْ٘ ايتهًِٝ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ب٬ ٚاغط١ ٫ٚ تطمجإ

: ؾُٝا ًٜٞ ْكني زاعُني يه٬َٓا

 

 

: ايٓل ا٭ٍٚ

                                                 
1

 .19ؼاش١ح ػٍٝ وراب اٌذ٠أاخ ،ػثذ اهلل اٌغذ٠ٚىشٟ ،ص  
2

 .188 ص ١ّ٘4اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض
3

 .185 ص ٠4ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
4

 .185 ص ٠4ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
5

 .265 ٔمال ػٓ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج اإلتاػ١ح ص  185ؼاش١ح ػٍٝ ذفغ١ش اٌعال١ٌٓ ،٠ٛعف اٌّظؼثٟ ص  
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 أت٢ باملكسض يٝعًِ أْ٘ ن٬ّ َٔ َهًِّ إىل ََهًِّ، ٚقاٍ ْٛح]: ٜكٍٛ أبٛ ْكط ايػذعٟ
1

 ابٔ 

ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى َؿاؾ١ٗ ؾاهلل تعاىل قاٍ  (ٜعين املؿاؾ١ٗ بني اثٓني  )" تهًُٝا " يفأبٞ َطِٜ 

 (٣ؾاغتُع ملا ٜٛح )ملٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  
2

 إىل قٛت، ٖٚٛ غرل  ٚا٫غتُاع بني اـًل ٫ ٜكع إ٫ّ

[اٱؾٗاّ ٭ٕ ايؿِٗ ٜتأخط عٔ ايػُع 
3

 .

: ايٓكاط اٯت١ٝ ا١ٜ يف ايٛنٛح دا٤ يرلنع ع٢ًؽإٕ ٖصا ايٓل 

   ٖٚٛ اؿل تباضى ٚتعاىل إىل  (بهػط اي٬ّ  )املكسض ٜعًِ إٔ ايه٬ّ َٔ َهًِّ -1

 ٖٚٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ (بؿتح اي٬ّ  )َهًِ 

ٚؼسٜسٖا باملؿاؾ١ٗ، ٚاملؿاؾ١ٗ ٫ تهٕٛ  (تهًًُٝا  )َا شٖب إيٝ٘ ْٛح ابٔ َطِٜ يف -2

، ٚنصيو َا زٍ عًٝ٘ قٍٛ (طا٤بؿتح اٍ) ٚكاطب(طا٤بهػط اٍ )اثٓني كاطب  إ٫ بني 

 (ؾاغتُع ) :  اهلل تعاىل 

 بٗصا ٜتأنس إٔ غٝسْا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ نًُ٘ ضب٘ ب٬ ٚاغط١ ٚ ٫ تطمجإ-3

: ايٓل ايجاْٞ

ٜسًا يٝسٍ أْ٘ ـــــــ٣ باملكسض تٛىتمل َٛغ٢ ٚأــــــ ؾأخدل أْ٘ ى ]:ضاْٞــعِـــٜذ اٍــٍٚ ايــــٜل

 داظ إٔ ٜهٕٛ نطب٘ بٓؿػ٘ نطبت ظٜسا: ٭ٕ اٱْػإ إشا قاٍ،نًُ٘ بػرل ضغٍٛ، ٫ٚ تطمجإ 

 نطبًا نإ شيو خدلا عٔ نطب٘ ،ٚداظ إٔ ٜهٕٛ نطب٘ غرلٙ بأَطٙ ي٘ ،ؾإشا قاٍ نطبت ظٜسا

[ي٘ بٓؿػ٘ 
4
. 

 ،ٖٚصا ايٓل ٜطٜس َٔ خ٬ي٘ ايؿٝذ ايعُطاْٞ تٛنٝح ز٫ي١ املكسض امل٪نس يف ضؾع اجملاظ

قٝك١ ب٬ ٚاغط١ ٫ٚ تطمجإ، َٚٔ أْهط ع٢ً اهلل احلتأنٝس ع٢ً إٔ ايتهًِٝ مت ع٢ً ٚد٘ اٍٚ

إىل  (بهػط ايػني  )شيو قس أْهط تكٛض ايطغٍٛ َٓ٘، ؾايطغٍٛ ٫ ٜبًؼ إ٫ ن٬ّ املطغٌ 

. املطغٌ إيٝ٘، ٫ٚ ٜكح إٔ ٜكٍٛ أضغًين إيٝهِ َٔ ٫ ٜتهًِ

اييت ناْت " غًل ايكطإٓ " ٜت ع٢ً خًؿ١ٝ ايكٍٛ بٔيهٔ ايساضؽ يٓكٛم اـٛاضز جيسٖا قس 

ٙ َٔ ْؿٞ يًٞا طبٝعٝا ٫غتس٫شلِ ع٢ً ٚدٛز اهلل بكإْٛ اؿسٚخ ٚايكسّ، َٚا تطتب عظضافإ

. َٚا طاٍ قؿ١ ايه٬ّ َٔ دسٍ ٚاغع بِٝٓٗ ٚبني خكَِٛٗ،قؿات اهلل غبشاْ٘ ٚتأًٜٚٗا ٍ

 ٚأقٌ ٖصا ا٫خت٬ف ٜطدع إىل اؾسٍ سٍٛ ايكؿات اٱشل١ٝ سٝح ": ٜكٍٛ ْٛض ايسٜٔ ايػاملٞ

أمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل، ٚإٔ ايه٬ّ َٔ قؿات٘، ٚيهِٓٗ اختًؿٛا يف ٖصٙ 

                                                 
1

 .٘ـ173ٔٛغ اتٓ أتٟ ِش٠ُ أتٛ ػظّح اٌمششٟ ػشف تاٌعاِغ ٌعّؼٗ ٌٍؼٍَٛ ذٛفٟ عٕح  
2

 .13: ؿٗ ا٠٢ح عٛسج 
3

 .114اٌشد ػٍٝ ِٓ أٔىش اٌؽشف ٚاٌظٛخ ص  
4

 .540 ص 2االٔرظاس فٟ اٌشد ػٍٝ اٌّؼرضٌح اٌمذس٠ح األششاس ض 
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 ] ؾايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ن٬ّ اهلل قسِٜ غرل كًٛم، ٜكٛيٕٛ أْ٘.ايكؿ١ أٖٞ قؿ١ شات أّ قؿ١ ؾعٌ؟

) ٚايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ن٬ّ اهلل كًٛم ٜكٛيٕٛ (قؿ١ شات ) َٚٔ ٖصا ا٫خت٬ف ( أْ٘ قؿ١ ؾعٌ : 

[أخصت املػا٥ٌ تتؿطع ٚا٭زي١ تػتٓبط 
1
. 

 إؾطاظإٔ قؿات ايباضٟ ٖٞ عني شات٘، ٖٚصا بيكس غبل ٚإٔ تكطض يف عجٓا إٔ اـٛاضز قايٛا 

إٕ ن٬َ٘ قؿ١ شات باعتباض ْؿٞ اـطؽ عٓ٘ : نُا أِْٗ قايٛا،طبٝعٞ يًكٍٛ غًل ايكطإٓ 

ـًَل،  ٚظٗط ٖصا يف ٚقت َبهط ؾسٜس ايتبهرل،َٔ د١ٗ  ٚقؿ١ ؾعٌ َٔ سٝح ا
2

 .

ٚٚقًت إىل ،شيو إٔ َػأي١ ايكٍٛ غًل ايكطإٓ عٓس اـٛاضز تعٛز إىل ايكطٕ ايجاْٞ اشلذطٟ 

َٳا٤    (ؾتح ايساٍ ٚاملِٝ  )عُإ يف ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ، ملا ادتُع عًُا٤ اـٛاضز املؿاضق١ بسٳ

يل بذ ( ٖـ 260ت  )ٚا يف ايكطإٓ، ؾكاٍ قُس بٔ قبٛب نطاشْٛاسٞ عُإ ٚتبٖٚٞ بًس٠ 

، ٚقطع ع٢ً ْؿػ٘ بإٔ خيطز َٔ ( ٖـ 226ت  ) أغهب قُس بٔ ٖاؾِ  َاايكطإٓ، ٖٚصا

أْا أٚىل باـطٚز ٭ْين غطٜب ٖٓايو، ؾدطز : عُإ ٫ٚ ٜكِٝ بٗا، ؾأثاض ابٔ قبٛب ٚقاٍ ي٘

 قبٛب عٔ ابٔ بعس إٔ ضدع دتُعٛآَٗا ٖٚٛ ٜكٍٛ ٜايٝتين َت قبٌ ٖصا ايّٝٛ، ؾتؿطقٛا ثِ ا

قٛي٘
3
. 

غًـ اٍٚإتباع َا قاٍ ب٘ عًُا٤ ،ْتٗا٤ عٔ ايكٍٛ غًل ايكطإٓ ٫ٚيهٔ ٖصا ايطدٛع يٝؼ با

 مل ٜهٔ ضدٛعا َٔ  ٖصا ٚأْت خبرل بإٔ]  : ٟـاملــــــؽــٕ اٍــايكاحل ٖٚصا َا ٜٛنش٘ ْٛض ايسٟ

 ٚإمنا نإ ايتػًِٝ َٔ قُس ،بٌ ٖٛ عني َا قاٍ ب٘ أ٫ٚ،ابٔ قبٛب عٔ ايكٍٛ غًل ايكطإٓ 

ابٔ ٖاؾِ يكٍٛ ابٔ قبٛب سني غًِ إٔ َا غ٣ٛ اهلل ؾٗٛ كًٛم، ٫ٚ ؾو إٔ ايكطإٓ ؾ٤ٞ 

ٚقٛف بٗاتني ايكؿتني سازخ املْ٘ ٚسٞ ٚتٓعٌٜ، ٫ٚ ؾو بإٔ أغ٣ٛ اهلل أٟ غرلٙ، ٚسني غًِ 

 ٚاملٓتكٌ سازخ ،قطعا ملا ًٜعّ املتكـ بُٗا أٚ بؿ٤ٞ َُٓٗا َٔ ا٫ْتكاٍ َٔ د١ٗ إىل د١ٗ أخط٣

[قطعا 
4
. 

َٚع ٖصا نًت ايكه١ٝ خ٬ؾ١ٝ إىل ايكطٕ ايػازؽ اشلذطٟ، أَا إبان١ٝ املػطب ؾكس سػِ 

دطٟ سُٝٓا أقط اي٘غًل ايكطإٓ، ٖٚصا ٜعٛز إىل ايكطٕ ايجايح :  اـ٬ف َبهطا ٚقايٛاّعٓسٙ

 ايطغتُٞ، ٚاغتُطٚا يف ايسؾاع عٓ٘ إىل َٜٛٓا ٖصاايٝكعإبصيو اٱَاّ أبٛ 
5

عذر عك١ًٝ 

:  ؾُٝا ًٜٞ ا ْعطض ي٘،ْٚك١ًٝ

                                                 
1

 .07سٚع اٌث١اْ ػٍٝ ف١غ إٌّاْ ص  
2

 .٠247ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص  
3

٠ٕظش سٚع اٌث١اْ ػٍٝ ف١غ إٌّاْ فٟ اٌشد ػٍٝ ِٓ ادػٝ لذَ اٌمشآْ، ٔٛس اٌذ٠ٓ تٓ ػثذ اهلل تٓ ؼ١ّذ اٌغاٌّٟ، ذؽم١ك  

 .216 ص 1 ٠ٕٚظش ذ١ّٙذ لٛاػذ اإلِاَ ض41ػثذ اٌشؼّٓ اتٓ ع١ٍّاْ اٌغاٌّٟ تذْٚ روش إٌاشش ص 
4

 .41ِشظغ اٌغاتك ص اي
5

 .100 ٠ٕٚظش االتاػ١ح ػم١ذج ِٚز٘ثا ص216 ص ٠1ٕظش عؼ١ذ تٓ خٍفاْ اٌخ١ٍٍٟ ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض 
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                                                                                                            : احلجج العقلية - 1

  اؿسخ ٚخًل اٱْػإٟٚتتُجٌ يف زيٌٝ

قايت اـٛاضز إٕ ايكطإٓ قس اؾتٌُ ع٢ً ع٬َات اؿازخ يهْٛ٘ َتأيؿا : زيٌٝ اؿسخ-أ

ٚآٜات قهُات ٚأخط٣ َتؿابٗات، ْٚاغذ ،َٔ سطٚف ٚسطنات ٚأقٛات َكطع١ 

 إَا إٔ -ع٢ً سس ظعُِٗ-َٚٓػٛر ٚأدعا٤ ٚأسعاب، نُا أْ٘ يٛ نإ قسميا يًعّ 

 ٖٚصا ْافٺ ، أٚ إٔ ٜتعسز ايكسَا٤،ٜهٕٛ ٖٛ اـايل، ٖٚصا َصٖب ايٝعكٛب١ٝ ايٝٗٛز١ٜ

يًتٛسٝس عٔ اـايل غبشاْ٘
1
. 

املتًٛ ، ٫خ٬ف بني ا٭١َ يف إٔ ن٬َ٘ تعاىل املهتٛب يف املكاسـ ]: ٜكٍٛ ايػاملٞ

٭ْ٘ َطنب َٔ سطٚف، ٚنٌ سطف َٓٗا ، احملؿٛظ يف ايكسٚض كًٛم ،با٭يػٔ

ؾٝهٕٛ ي٘ ابتسا٤ ٚاْتٗا٤، َٚا نإ ي٘ ابتسا٤ ٚاْتٗا٤ ، باْكها٤ َا قبً٘ َٙؿطٚط ٚدٛز

 ٚنٌ ،ضنب َٔ اؿازخ سازخ بايهطٚض٠، ٚ٭ْ٘ ممهٔ ٚدٛزٙ ٚعسَ٘املؾٗٛ سازخ ٚ

 ؾًٛ قٌٝ ، غرل اهلل عع ٚد٤ٌَٟا نإ نصيو ؾٗٛ سازخ بايهطٚض٠ أٜها، ٚ٭ْ٘ ف

[ ٖٚٛ باطٌٕ ٭ْ٘ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ س٦ٓٝص قسميا،بكسَ٘ بطًت ايٛسسا١ْٝ يف ايكسّ
2
. 

 ،يف ٖصا ايٓل اغتٌٗ ايػاملٞ ن٬َ٘ بأْ٘ ٫ خ٬ف بني ا٭١َ يف نٕٛ ايكطإٓ كًٛقا

ا٭١َ، ٣ ْؿػٗا قكطت عٌأ ايًِٗ إ٫ إشا ناْت اـٛاضز قس ..........١ٜ أ١َ ٜطٜسأ٫ٚ أزضٟ 

. ؾٝ٘اٍ يف تكسِٜ ا٭زي١ ايعك١ًٝ ع٢ً سسٚث٘ َتذا٬ٖ َذعثِ ٜؿط

:  محس ايطاؾسٟ بٜٔكٍٛ غعٝس

ْاٙ يف ا٭شٖــــــــــإ فإجيازٙ ٚ          َا نإ َعسَٚــــا ٚيهٔ ممهــٔ 

ٚايكطإٓ ٚاؾٓــــــات ٚايٓرلإ           ؾٗٛ املػ٢ُ دا٥عا ناـًـــــــل 

 َٟٔ ساي١ يف ساي١ بطٖــــــإ           ٚيهٔ َٔ شا سازخ تكًٝبـــــــــــ٘ 

عسٚث٘ َٔ ؾاعٌ ٚسساْـــــٞ              ؾاٖسٚايتدكٝل أٜهـــا ٚايعذع

.ككل أٚ ؾاعٌ ايطدشإ ض           ـــأٜكح ؽكٝل ٚتطدٝح بػٞ
3
 

 محس ايطاؾسٟ عُا ٖٛ دا٥ع ايٛدٛز عك٬، ٚجيعٌ ايكطإٓ َٔ  بٔيف ٖصا ايٓل ٜتهًِ غعٝس

:  يهٕٛ نٌ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ سازث١ بسيٌٝ أْٗا،َؿ٫ُٛت٘

 ن١ٓ اؿسٚخ ٚايعسَِّ-1

                                                 
1

 .60 ٚسٚع اٌث١اْ ص ٠254ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص  
2

 .58 ص 2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض 
3

 .74سٚع اٌث١اْ ، ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغاٌّٟ ص  
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 خط٣إىل أ ساي١  َْٔكٌايتتكاؾٗا ب٫-2

 ٫ تسؾع عٔ ْؿػٗا نطًا ٫ٚ ػًب يٓؿػٗا خرلًا،ؾٗٞ  بكؿ١ ايعذع ٖاتكاف٫-3

 ٭ٕ نٌ َا نإ غرلٙ ؾاعٌ ؾٝ٘ نإ سازثا،ؽكٝلاٍ بٖاتكاف٫- 4
1
. 

:  زاٍ عك٬ ع٢ً خًل ايكطإٓ  يف ْعط اـٛاضز خًل اٱْػإ-ب

 يف ٖٚصا خرل زيٌٝ،قس ظعُٛا إٔ مجٝع أثاض ايكٓع١ املٛدٛز٠ يف اٱْػإ َٛدٛز٠ يف ايكطإٓ ٍ

 ع٢ً خًكْ٘عطِٖ
2
. 

 ا٭زي١ ايٓك١ًٝ-2

َط ا٭اـًل غرل ٚعٌ اجلتتُجٌ يف زيٌٝ اؿسخ ٚ

 :زيٌٝ اؿسخ-أ

3 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل
 .

4 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل
. 

ِٖٚ ٜععُٕٛ َٔ خ٬ٍ ٖصٜٔ ايٓل إٔ    
5

 :

 اٌمشآْ روش  

 و
 اٌزوش ِؽذز 

 

 ٫ خيًٛ : ؾًُا تبني إٔ نتاب اهلل ؾ٤ٞ َٔ ا٭ؾٝا٤ قًٓا]   : ٜكٍٛ أبٛ عُاض عبس ايهايف

ؾإٕ قايٛا غرل ،  أٚ غرل قسخاٖصا ايؿ٤ٞ َٔ ٚدٗني ٫ ثايح شلُا إَا إٔ ٜهٕٛ قسخ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  چ   :  قاٍ ضزٚا ع٢ً اهلل سٝحٚقسخ أبطًٛا 

6چڄ  ڃ  
ٚإٕ ،  ؾإٕ أناؾٛا سسٚث٘ يػرل اهلل أبطًٛاٙؾإٕ قايٛا قسخ قٌٝ َٔ أسسخ. 

[يك٘ بذإٕ اهلل أسسث٘ أقطٚا : قايٛا
7

 .

                                                 
1

 .٠75ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص  
2

 .٠254ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼشٞ ص  
3

  02  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج 
4

 05 ا٠٢ح اٌشؼشاءعٛسج  
5

 60 ٠ٕٚظش سٚع اٌث١اْ ص 255 ٠ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص 
6

 05  ا٠٢حاٌشؼشاءعٛسج 
7

 132 ص 2 اٌّٛظض ض

  اٌمشآْ ِؽذز⇐    
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 ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫غتكطا٤ ٚ ايكٝاؽ، ٚضبط شيو با٫غتًعاّ ٨ٖصا ايٓل ٜتو

"إشا نإ: املتُجٌ يف ْتٝذ١ ا٫غتكطا٤ اييت ناْت َكس١َ يًكٝاؽ ٖٚٛ َٔ قبٌٝ  نصا " ز 

:  ؾإْ٘ إَا إٔ ٜهٕٛ نصا ٚإَا إٔ ٜهٕٛ نصا مبع٢ٓ

إشا نإ ايكطإٓ ؾ٦ٝا ؾإْ٘ إَا إٔ ٜهٕٛ قسثا ٚإَا إٔ ٜهٕٛ غرل قسخٺ 

چ  :ٚإٕ قايٛا غرل قسخٺ ضزٚا ْكًا قطآْٝا قطحيا ٖٚٛ ، قسخٷ أقطٚا غًك٘: ؾإٕ قايٛا

1چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
. 

2چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  :ٚقٛي٘ تعاىل
ٚبٗصا  

                                     .ايكطإٓ قسخ ⇐-  3، ايكطإٓ ؾ٤ٞ-2نٌ ا٭ؾٝا٤ قسث١، -1: خًكٛا إىل

تهٕٛ زَٚا  (نٌ ا٭ؾٝا٤ كًٛق١  :)  ٫ ْػًِ بإٔ ٖصٙ ايه١ًٝ املٛدب١ مٔ يهٓا

  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ      :قٛي٘ تعاىلب ؾ٦ٝا ْؿػ٘ ٣قس غِ  غبشاْ٘شيو إٔ اهلل ،قشٝش١

  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀپپ

3چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  ڄڦ  ڦ   ڦ
ٚشات اهلل ٫ تسخٌ يف مج١ً  ،

. ٚنصا قؿات٘ غبشاْ٘ ،املدًٛقات

: ٜكٍٛ غعٝس بٔ محس ايطاؾسٟ 

يف خًك٘ ْاٖٝو َٔ بطٖإ ٚاهلل خايل نٌ ؾ٤ٞ سذـــــــ١ 

ٚانح ايتبٝــإ اٍٖصا ايسيٌٝ إٕ قًت يًتدكٝل يًكطإٓ َٔ 

ٍَٕٔ أٚتٝت ٟٚدعًت٘ نايكٍٛ ف َٔ نٌ ؾ٤ٞ ْاظح أٚ زا
4
 

  ٺ  ٺ  ٺ          ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  ٻ  پ  پ    پٻٱ  ٻ  ٻچ  :قاٍ اهلل تعاىل

5 چٿ  ٿ  ٿ  
 .؟ٚمٔ ْتػا٤ٍ ٌٖ ٜٛدس زيٌٝ ٜػتجين ايكطإٓ َٔ ٖصا 

6 چ  پ   ڀ  ڀ    پ  پ  پٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  چ  :َاشا عٔ قٛي٘ تعاىل
 

6
  ہ           ہ   ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀڱ            ںڱ  چ  :ٚ َاشا عٔ قٛي٘ تعاىل 

                                                 
1

 05  ا٠٢حاٌشؼشاءعٛسج 
2

 02  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج 
3

 19 ا٠٢ح األٔؼاَعٛسج  
4

 84 سٚع اٌث١اْ ص 
5

 102 ا٠٢ح األٔؼاَعٛسج  
6

 23 ا٠٢ح إًٌّعٛسج  



246 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

1 چہ  ھ    
٫ٚ ايطٜح زَطت نٌ ، بًكٝؼ مل ت٪ت نٌ ؾ٤ٞ ٠مٔ ْعًِ إٔ املايو ٚ

. زلا٤ ٚدباٍ ٚأضضَٔ ؾ٤ٞ 

 ، ؾإٕ ايهطٚض٠ قان١ٝ بإٔ املتأخط ٚدٛزا، ٫ ميًو املتكسّ ٚدٛزا]ايسٜٔ ايػاملٞ  ٜكٍٛ ْٛض

[إشا عسّ قبً٘، ٫ٚ ميًو َا ٚدس بعس عسَ٘ 
2

 ٩ت ٚعًٝ٘ ؾايعكٌ اقته٢ إٔ املًه١ مل ت

 ايعٝاْٞ إٔ ايطٜح مل تسَط نٌ ؾ٤ٞ، ٖٚصا َٔ قبٌٝ ٖسنٌ ؾ٤ٞ يف سني اقته٢ ايؿا

  پ  ٻ  پ  پ    پٻٱ  ٻ  ٻچ  :ايعُّٛ ايصٟ ُأضٜس ب٘ اـكٛم، أَا عٔ قٛي٘ تعاىل

3 چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ
ؾ٬ - ع٢ً سس ظعُ٘ -

عكٌ اقته٢ بعسّ ٚدٛز ثايح يٝؼ باـايل ٫ٚ املدًٛماٍ بٌ ،ككل شلا
4

 ٖٚصا ،

 چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  أَاّ اٯ١ٜ ايػايؿ١ ايصنط ٣ا٫غتس٫ٍ ٫ ٜكٛ

يف كًٛقات٘ ٫ٚ قؿات٘ ٠  ْؿػ٘ ؾ٦َٝا ٚبصيو ٫ تهٕٛ شات٘ غبشاْ٘ زاخ٣ٌسٝح قس غِ

ٚايكطإٓ قؿ١ َٔ قؿات٘ غبشاْ٘،
5
. 

عُّٛ اـايل تعاىل، ٚقؿات٘ يٝػت غرلٙ ٭ْ٘ اٍ ٚمل ٜسخٌ يف ]: قاٍ اٱَاّ ايطشاٟٚ

قسغ١، ٫ ٜتكٛض املغبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ املٛقٛف بكؿات ايهُاٍ، ٚقؿات٘ ٬َظ١َ يصات٘ 

[اْؿكاٍ قؿات٘ عٓ٘ 
6

 .

: ٜكٍٛ غعٝس بٔ محس ايطاؾسٟ

إسساث٘ سكـــا ب٬ نتُـــــــــإ ٚنصاى شنط قسخ ٜٗسٟ إىل 

ٚاهلل أسسثــــ٘ إىل اٱْػـــــإ شاتـــــ٘  يف إٕ قًت يٝؼ عازخ 

يٲْػإ يف ايكطإٓ فتُعإقًٓــا سسٚخ ايصات ٚا٭سساخ 
7
 

 اـٛاضز، ؾاهلل ٚقـ ت نُا ظعِ،ٖٚصا ايٓل ٜكّٛ ع٢ً ْؿؼ ا٫غتس٫ٍ ايػابل ايصنط

أْ٘ قسخ ٚنٌ قسخ ٚدس بعس عسّ، ٚٚقـ ايصنط بأْ٘ َػتُع، ٚنٌ بايكطإٓ 

 يهٕٛ ا٫غتُاع ٫ ٜهٕٛ إ٫ يًؿغ َؿتٌُ ع٢ً َع٢ٓ، ٖٚصٙ َٔ أٚقاف ،َػتُع سازخ

املدًٛم
8
. 

                                                 
1

 25 ا٠٢ح األؼمافعٛسج  
2

 85 سٚع اٌث١اْ 
3

 102  ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج  
4

 85 اٌّشظغ ٔفغٗ 
5

 581 ص 02 ٠ٕظش االٔرظاس ض 
6

 181 ص 1 ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض
7

 93 سٚع اٌث١اْ ص 
8

 95 ٠ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :قٛي٘ تعاىليف َا اغتسيٛا ع٢ً زيٌٝ اؿسٚخ بعطف ايعَإ ى 

   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ

1 چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ
ظطف ظَإ َاِض " إش " ٚشيو إٔ  

ٜهٕٛ ايكٍٛ ايٛاقع ؾٝ٘ كتكا بعَإ َعني، ٚنٌ كتل بعَإ قسخ، ٚتهٕٛ 

. ايٓتٝذ١ إٔ قٛي٘ تعاىل ايٛاقع يف شيو ايعَإ قسخ

پ  چ  :قٛي٘ تعاىليف " ؾكًت "ٚ" أسهُت"ٚاغتسيٛا أٜها عًٝ٘ بايٛسستني ايًػٜٛتني 

2 چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ع٢ً إؾازتٗا إٔ ايكطإٓ َطنب، ٚنٌ  

َطنب سازخ
3
إش ٫ إْعاٍ ٫ٚ ،ٚقس ظعُٛا إٔ طبٝع١ ايؿعٌ املانٞ تسٍ ع٢ً أْ٘ سازخ  

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :إضغاٍ يف ا٭ظٍ ٚقس قاٍ اهلل تعاىل

4 چڑ  ڑ  ک  
5 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : ٚقٛي٘ تعاىل 

 .

ؾٝكتهٞ إٔ ٜهٕٛ بعض  (قطآْا عطبٝا  )ٕ اهلل عع ٚدٌ قاٍ يف سك٘ ٭ ٚ]: ٜكٍٛ ايػاملٞ

 ؾٝهٕٛ َتػرلا بتػرل ،ٚبعه٘ عدلاْٝا ٚمٛ شيو َٔ ايًػات،ايه٬ّ  اٱشلٞ عطبٝا 

   ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆچ    :ايعباضات ٚاملتػرل سازخ ٚ٭ْ٘ تعاىل ٚقؿ٘ بأْ٘ شنط بكٛي٘

6 چۈ  ۈ  ٴۇ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قٛي٘ تعاىلبٚٚقـ ايصنط بأْ٘ سازخ   

7چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
 .

8 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ  :ٚ٭ْ٘ تعاىل قاٍ يف سك٘ 
ٖٚصا زيٌٝ  

ع٢ً تطنٝب٘ َٔ أدعا٤ ٖٞ آٜات٘ ٚاملطنب سازخ، ٚ٭ْ٘ تعاىل ٚقؿ٘ بأْ٘ تٓعٌٜ زيٌٝ 

 [ٚشيو ٜكتهٞ تٓكً٘ َٔ َهإ إىل َهإ ٚاملتٓكٌ سازخ
9
. 

                                                 
1

 30  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج  
2

 03  ا٠٢حفظٍدعٛسج  
3

 60 ٠ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ص 
4

 01  ا٠٢حٔٛغعٛسج  
5

 01  ا٠٢حاٌمذسعٛسج  
6

 44  ا٠٢حاٌضخشف عٛسج  ا
7

 02  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج  
8

 03  ا٠٢حفظٍدعٛسج  
9

 58 ص 2 ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض 
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باٯٜتني ايهطميتٝـٔ ايٛاضزتني يف غـٛض٠ ا٭ْبٝـا٤ " زيٌٝ اؿسخ"ٚاضز ع٢ً اخل تيكس اغتسٍ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ :ٚغٛض٠ ايؿعطا٤ قـاٍ اهلل تعاىل يف غٛض٠ ا٭ْبٝـا٤

 .چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

1 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ٚقـاٍ يف غٛض٠ ايؿعـطا٤ 
 

 أٟ ايٛاضز٠ يف اٯٜتني ٜطاز بٗا ايكطإٓ، ٚأْٗا قس ٚقؿت مبشسخ" شنط " ٚظعُٛا إٔ ن١ًُ 

 ٚبٗصا ايتأٌٜٚ املتػطع اؾاٖع ،مما ٜسٍ ع٢ً أْ٘ سازخ، ٚنٌ سازخ كًٛمشنط قسخ 

 ايططٜل، ٚغٓٛنح ٖصا َٔ ٚدٛٙ عس٠ عٔتٓهبٛا
2

 :

 ٚنٌ شنط أضٜس ب٘ ،يف اٯٜتني ٫ ٜطاز بٗا ايكطإٓ" شنط" ن١ًُ ٜط٣ ايعًُا٤ إٔ  :أ٫ٚ

 ٚبني غرلٙ َٔ ايصنط، أٚ ممسٚسا ٙ يًتؿطٜل بني،أٚ َٛقٛؾا" أٍ"دا٤ َعطؾا بـ  إ٫ ٚايكطإٓ

3 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ                :نكٛي٘ تعاىل
  ٻ  ٻ ٱچ  :ٚقٛي٘ تعاىل 

4 چٻ  ٻ      پ  
5چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :ٚقٛي٘ تعاىل        

 

  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿٿ  ٿچ  :ٚقٛي٘ تعاىل

6 چڦ   ڦ  
ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     چ  :ٚقٛي٘ تعاىل 

7 چہ  ہ  
8 چ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ   :ٚقٛي٘ تعاىل 

                                                                                         

. أْ٘ َٓعٍ يٝسٍ ع٢ً إٔ املطاز ب٘ ايكطإٓبقـ ٚٚقس ٚضز َٓهطا إ٫ أْ٘ قس َسح بايدلن١ ٚ

مما ٜسٍ ع٢ً أْ٘ ، َسح ، ٫ْٚهط٠ بسٕٚ ٚقـ" شنط"ن١ًُت يف غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ ٚضز :ثاْٝا

غرل ايكطإٓ ٖٚصا حيٌُ ع٢ً َعٓٝني
9
. 

: ع٢ٓ ا٭ٍٚامل

   ﮷  ﮶ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵چ  :ٚقس زلاٙ اهلل شنطا يف قٛي٘ تعاىل   yٖٚٛ ايٓيب 

  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                  ﮽    ﮼  ﮻﮸  ﮹  ﮺         

                                                 
1

 05  ا٠٢حاٌشؼشاءعٛسج  
2

 575 ص 02 ٠ٕظش االٔرظاس اٌش١خ اٌؼّشأٟ ض 
3

 09  ا٠٢حاٌؽعشعٛسج 
4

 01  ا٠٢حصعٛسج  
5

 58  ا٠٢حآي ػّشاْعٛسج  
6

 44  ا٠٢حإٌؽًعٛسج  
7

 51  ا٠٢حاٌمٍُعٛسج  
8

 50  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج 
9

 575 ص 02 ٠ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض 
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1 چ   مئ      
ٚايصٟ ٜأتِٝٗ     چپ  ڀ  ڀ  ڀ چ ٜٚععظ ٖصا يؿغ ٜأتِٝٗ 

.  يف املٛاعغyبٓؿػ٘ ٖٛ ايٓيب 

: املع٢ٓ ايجاْٞ

احملسخ ٜطاز ب٘ نس ايكسِٜ ٫ٚ ٜسٍ ع٢ً أْ٘ كًٛم
2
 

: يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٜٓكطف إىل" احملسخ"إٕ  :ثايجا

ٜكٌ ايػٝـ إشا د٬ٙؽأسسخ اٍ: ايٛانح اؾًٞ  ٜكاٍ-1
3

                                               

 :(ٖـ110)قاٍ دطٜط

ٜساى ٚقايٛا قسخ غرل قاضّ*           نطبت بٗا عٓس اٱَاّ ؾأضعؿت    
4

   

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ :قٛي٘ تعاىل بٖٚصا ثابت ملعٗطا-2

5 چۋ
 .ٙ أَطا ٫ٚ ٜعين ست٢ أخًل يو ب٘ أَطابٜعين ست٢ أظٗط ٚأبسٟ يو  

ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى شنط غرل قسخ، ٚيٝؼ إ٫ ايكطإٓ ٚيٛ ]: قاٍ ايكانٞ أبٛ ٜع٢ً

 ٜهٕٛ يتدكٝل ٖصا ايصنط باؿسٚخ ؾا٥س٠ ٭ٕ مجٝع  ٫مل ٜهٔ نصيو أز٣ إىل إٔ

[ا٭شناض قسث١
6
 

 

 

 

 

: زيٌٝ اؾعٌ-2

7 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل
ٱ  چ  : ٚقٛي٘ تعاىل 

  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ

8 چ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ٹٹ
.   

                                                 

 
1

 11 ،10  ا٠٢حاٌـالقعٛسج 
2

 577 ص 02 ٠ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض 
3

 577 ٠ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
4

 563ظش٠ش تٓ ػـ١ح اٌر١ّّٟ اٌذ٠ٛاْ خ ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً اٌظاٚٞ ص  : 
 

  
5

 70  ا٠٢حاٌىٙفعٛسج 
6

 87 اٌّؼرّذ ص 
7

 15  ا٠٢حاٌضخشفعٛسج   
8

 52  ا٠٢حاٌشٛسٜعٛسج  
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: ٜكٍٛ غعٝس بٔ محس ايطاؾسٟ

يف خًك٘ َٔ أٚنح ايدلٖإ ٚنصيهِ إْا دعًٓـــــاٙ يٓــــــا 

يف خًك٘ تٗسٟ إىل ايبٝــــإ إٕ قًت دعٌ اهلل يٝؼ عذ١ 

 أٚيٞ اٱميإ ٣ْٛضا ب٘ ٜٗسغًُت إٔ اهلل داعً٘ يٓـــــــا 

ٖٚصا ٫ ٜػتكِٝ َع "خًل "مبع٢ٓ " دعٌ"ع٬ اٖٚصا ايٓل ٜػتٓس إىل اٯٜتني ايػايؿيت ايصنط ز

: ٚإ٫ َاشا ْكٍٛ عٔ ايٓكٛم اٯت١ٝ،باقٞ ايٓكٛم، ؾاؾعٌ ٫ ٜهٕٛ زا٥ُا مبع٢ٓ اـًل 

1 چ  ڄ  ڄ  ڃ   ڄ  ڦ    ڦ  ڄ     ڦڤ  ڤ   ڤ   ڦچ  :قاٍ اهلل تعاىل-1
. 

2 چ    ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۀچ  :قاٍ اهلل تعاىل-2
. 

2
. 

3 چ  ڎ  ڎ  ڈ    ک   ڌ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇچ  :قاٍ اهلل تعاىل-3
ٚبايتايٞ إشا تكطض  

١ٜ ٚقس ّقس ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايٛقـ ٚقس ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايتؼ" اؾعٌ" ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ايٓكٛم إٔ 

املتأيؿ١ َٔ ايؿعٌ املانٞ " دعًٓاٙ" يصٟ جيعٌ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ ا اؾِ.  اـًل ٜهٕٛ مبع٢ٓ

 ىلقتكط٠ عبامل (ؾعٍٛ ب٘امل)" اشلا٤" ٚ(ؾاعٌاٍ)ايساي١ ع٢ً اؾُاع١ " ْا"قٝسٜٔ ٚاملٛضؾُٝني امل

. إْا زلٝٓاٙ قطآْا عطبَٝابٓا٤ ع٢ً شيو اـًل زٕٚ ايتػ١ُٝ أٚ ايٛقـ ؾٝهٕٛ 

 :ٖصا املع٢ٓ قس اقتكط ع٢ً اٯ١ٜ زٕٚ غرلٙ يعس٠ أغباب َٓٗا  ايسٜٔ ايػاملٞ إٔ ٜٚط٣ ْٛض

يعًهِ )ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ، ٚإظٗاض ا٫َتٓإ ،قس إقا١َ ايدلٖإتلغٝام اٯ١ٜ ٟ-   1

 (تعكًٕٛ

ي١ ٜهٕٛ ايكطإٓ ؾٝٗا ٖس٣ ا دعٌ مبع٢ٓ قرل ٜهٕٛ ايؿطم ؾاغعا بني ح: قًٓاشاإ   -2

يًُتكني أٟ فع٫ٛ ٖس٣ يًُتكني، ٚساي١ أخط٣ ٫ تهٕٛ ؾٝٗا قاض إ٫ مبع٢ٓ ايتشٌٜٛ
4

.  

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :َكرل ْعرلا يكٛي٘ تعاىل: ؾإٕ قًت مبع٢ٓ-3

5 چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ۉ  ۉ  ې  ې  چ   :ٚقٛي٘ تعاىل. 

6 چ  ى  ائ   ائ  ەئ  ىې  ې
ؾايبًس ٚإبطاِٖٝ َٛدٛزإ قبٌ ايسعا٤ ٫ بعسٙ  

ٚيٝؼ يف ايٛقـ باؾعٌ َا ٜسٍ ع٢ً خًكُٗا، ٚبايتايٞ ا٭َٔ يًبًس ٚاٱقا١َ يًك٠٬ ٚدستا 

                                                 
1

 07  ا٠٢حاٌمظضعٛسج  
2

 53  ا٠٢حاٌؽطعٛسج  
3

 07  ا٠٢حاٌّائذجعٛسج  
4

 93 ٠ٕظش سٚع اٌث١اْ ص 
5

 35  ا٠٢حإتشا١ُ٘عٛسج  
6

 40  ا٠٢حإتشا١ُ٘عٛسج  
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ٚاملع٢ٓ ٖٓا ،بعس ايسعا٤ ٫ قبً٘، ُٖٚا اجملع٫ٕٛ ٚيٝؼ ايبًس ٚإبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

 ساي١ غ٬ف تًو اؿاي١، اييت نإ عًٝٗا احملٍٛٚإجيازيًتكٝرل ٚايتشٌٜٛ 
1

 أَا اٱَاّ 

 ؾإشا نإ مبع٢ٓ  (دعٌ) ايطشاٟٚ ؾٝككط ضزٙ ع٢ً اـٛاضز ٚاملعتعي١ ع٢ً تعس١ٜ ايؿعٌ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :خًل ؾإْ٘ ٜتعس٣ إىل َؿعٍٛ ٚاسس ؾكط، ٚشيو نكٛي٘ تعاىل

2 چ    ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ          پ
ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  چ  :ٚنكٛي٘ تعاىل 

3 چ  ۀ  ہ  ہ  ۀڻ
إشا مل ٜهٔ مبع٢ٓ خًل ؾإْ٘ ٜتعس٣ إىل َؿعٛيني اثٓني نكٛي٘ ٚ

4 چ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :تعاىل
 . 

: دليل اخللق غري األمر

:  ٜكٍٛ غعٝس بٔ محس ايطاؾسٟ

عٔ خًك٘ قًٓا ايععِٝ ايؿإٔإٕ قًت إٔ اهلل َٝع أَطٙ 
5
 

6 چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻ  ں  ں  ڻ   ڻڱ چ :قـاٍ اهلل تعايــ٢
ؾكٌ اهلل يف اٯ١ٜ ايهطمي١ .

.  ٚايعطـ ٜكتهٞ تػاٜط املتعاطؿني، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ا٭َط غرل اـًل،اـًلعٔ ا٭َط 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :َاشا عٔ قٛي٘ تعاىل: ايسٜٔ ايػاملٞ ٜكٍٛ ْٛض

7چپ   پپ 
؟ ٌٖٚ ايك٠٬ ايٛغط٢ َػاٜط٠ يًكًٛات 

8
   .                                                       

دا٤ يٝؿٌُ نٌ ايكًٛات املهتٛب١ ثِ "  ساؾعٛا " شيو إٔ ا٭َط ظعِٚإْٓا ٫ ْػًِ ي٘ بٗصا اٍ

.  دا٤ ايذلنٝع ع٢ً ايك٠٬ ايٛغط٢، يكُٝتٗا ٚيع٢ً قُٝتٗا يف قعٛب١ أزا٥ٗا

ؾرل٣ يف عسّ تػاٜط املتعاطؿني تهطاضا َٔ ايه٬ّ ٚغٝا ٫ ؾا٥س٠ : أَا اٱَاّ أبٛ ٜع٢ً         

أ٫ ي٘ اـًل ):  ؾؿكٌ بني اـًل ٚا٭َط  ؾًٛ نإ أَطٙ كًٛقا يهإ نأْ٘ قاٍ ]  ؾٝ٘ 

، ٖٚصا تهطاض َٔ ايه٬ّ ٚغٞ ٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘، ؾٝٓبػٞ إٔ ؼٌُ ع٢ً ؾا٥س٠ قسز٠ (ٚاـًل

                                                 
1

 93 أٔظش اٌّشظغ اٌغاتك 
2

 01  ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج   

  
3

 30  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج 

  
4

 91  ا٠٢حإٌؽًعٛسج 
5

 101  سٚع اٌث١اْ ص 
6

 54  ا٠٢حاألػشافعٛسج   
7

 238  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج   
8

 101  ٠ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ص 
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1 چ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :ٚقاٍ اهلل تعاىل
ٚايػُا٤ ٚا٭ضض ٫ تكّٛ  

[مبدًٛم 
2
. 

                                                                                            الرؤية يف معتقد اخلوارج

 ْؿٞ ايط١ٜ٩  

يكس اغتسيت اـٛاضز ع٢ً ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ بسيٌٝ اؿسٚخ ٚ ايكسّ، ٚخًكٛا إىل إٔ اهلل 

ٍٸ يف دػِ، ٖٚٛ َٛدٛز قبٌ إٔ تٛدس ا٭دػاّ يف ا٭ظٍ،  غبشاْ٘ يٝؼ ظػِ، ٫ٚ بعطض سا

ٖٚٛ ايصٟ أسسخ ٖصٙ ا٭دػاّ ٚا٭عطاض، ٚملا نإ َٔ خكا٥ل ا٭دػاّ ٚاؾٛاٖط احملسث١ 

ا٭َه١ٓ ٚاؾٗات، ٚ ايتشٝع ٚاٱساط١ ،ٖٚصٙ ايكؿات ٫ ػٛظ ع٢ً اهلل غبشاْ٘، ؾكس تطتب 

ع٢ً شيو اغتشاي١ ض٩ٜت٘ غبشاْ٘ زْٝا ٚأخط٣
3
. 

ٚايتعّ طٛا٥ـ َٔ أٌٖ ايه٬ّ َٔ املعتعي١ ٚغرلِٖ ٭دًٗا ْؿٞ قؿات ايطب ]: ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ

َطًكا، أٚ ْؿٞ بعهٗا ،٭ٕ ايساٍ عٓسِٖ ع٢ً سسٚخ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ٖٛ قٝاّ ايكؿات بٗا، 

ٚايسيٌٝ جيب ططزٙ، ؾايتعَٛا سسٚخ نٌ َٛقٛف بكؿ١ قا١ُ٥ ب٘، ٖٚٛ أٜها يف غا١ٜ ايؿػاز 

[ٚايه٬ٍ، ٚايتعَٛا ايكٍٛ غًل ايكطإٓ، ٚإْهاض ض١ٜ٩ اهلل يف اٯخط٠ ٚعًٛٙ ع٢ً عطؾ٘
4
. 

 .ٜٚعًًٕٛ ْؿِٝٗ يًط١ٜ٩ بإؿاسِٗ ع٢ً تٓعٜ٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

 َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾاٱبان١ٝ ًٜشٕٛ ع٢ً تٓعٜ٘ اهلل غبشاْ٘، ]: ؾطسات اؾعبرلٟ.ٜكٍٛ ز

[ٜٚكطٕٚ ع٢ً أْ٘ ٫ تسضن٘ ا٭بكاض، ٫ يف ايسْٝا ٫ٚ يف اٯخط٠ 
5

 .

 و الهقلية يف نفي الرؤية عهد اخلوارج العقليةاألدلة        

ٚاٯٕ سكٝل عًٝٓا إٔ ْعطض يهٌ أضا٥ِٗ تٓعرلا ٚتطبٝكا،ٚمكط أِٖ ايٓكٛم اييت اْطًكٛا 

َٓٗا يف ْؿٞ ايط١ٜ٩، ٚتًو اييت اؽصٖٚا أزي١ ْك١ًٝ، نُا ْتٛقـ عٓس ا٭زي١ ايعك١ًٝ، يـهٕٛ 

ايتأٌٜٚ ٜطتهع عًٝٗا أغاغا، ْٚعطض أٜها ٭ضا٤ املدايؿني شلِ نا٭ؾعط١ٜ ٚأٌٖ ايػ١ٓ،                           

:ٜكٍٛ ايػاملٞ
6
 

 زْٝا ٚأخط٣ اسهِ بهٌ سـاٍ  ض٩ٜــ١ ايـــبـاضٟ َٔ احملــــــاٍ

 ٚايهـــٝـ ٚايتبــعٝض ٚايتشٝعا  ٭ٕ َــــٔ ٫ظَٗا ايـتُٝٝــــــعا

 ؾٗصٙ َٚــــا أتـــ٢ بـــ٘ ايـــػـــــــــٛض  يف دٗــــ١ تكـــابٌ ايـصٟ ْعط

                                                 

  
1

 25  ا٠٢حاٌشَٚعٛسج 
2

 546 ص 2 ٠ٕٚظش االٔرظاس، اٌش١خ اٌؼّشأٟ ض 87  اٌّؼرّذ ص 
3

 409 ص ٠16ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ، خ١ّظ اٌشعرالٟ  
4

 41 ص 16 دسء ذؼاسع اٌؼمً ٚإٌمً 
5

 22اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص  
6

 380 ص 1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي غ 
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 ٚيــــٔ تطاْٞ ؾاْتـــؿ٢ اٱبكــــــاض  َٔ قٍٛ ٫ تسضن٘ ا٭بكاض

 ظٚاٍ بــــــ٘ اٱيــــــــــــــ٘ َـــُـــتــــسح  ٭ْـــــ٘ َسح ي٘ ٫ٚ ٜكـــــــــح

 تبــــسٌٜ عـــــــــع٠ بــــــصٍ ٚؾــــــتـــِ  يٛ داظ إٔ ٜعٍٚ َسس٘ يعّ

يف ٖصا ايٓل ٜػٛم ايػاملٞ مج١ً َٔ ا٭زي١ ايعك١ًٝ اييت ناْت إؾطاظا طبٝعٝا ٫غتس٫ شلِ ع٢ً 

ٚدٛز اهلل بسيٌٝ اؿسٚخ ٚايكسّ، نايتبعٝض ٚ ايتشٝع ٚ اؾ١ٗ، ٖٚصا بػ١ٝ ْؿٞ ايط١ٜ٩ ،نُا 

َٚا أت٢  )أٟ ا٭زي١ ايعك١ًٝ أٚ قٛي٘  (ؾٗصٙ  ): ٜػٛم إىل داْب شيو مج١ً َٔ ا٭زي١ ايٓك١ًٝ يكٛي٘

 .أٟ ا٭زي١ ايٓك١ًٝ (ب٘ ايػٛض 

1چ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  :قاٍ اهلل تعاىل: ايٓل ا٭ٍٚ
 

 ٖصا ايٓل ايكطآْٞ ٜطنع اـٛاضز ع٢ً ايٓكاط اٯت١ٝتأٌٜٚيف 
2
 

 اٱزضاى غرل اٱساط١ (1

 اٱزضاى ٖٛ ايط١ٜ٩ (2

 يف اٯ١ٜ متسح هلل نْٛ٘ ٫ ٜط٣ (3

 يف اٯ١ٜ عُّٛ ايػًب (4

 اٱزضاى غرل اٱساط١-1

تًح املسضغ١ ا٫بان١ٝ ع٢ً إٔ اٱزضاى غرل اٱساط١، يتكهٞ ع٢ً زيٌٝ ْكًٞ َٔ أزي١ خكَٛٗا، 

  ٺ           ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀچ : ٚتػتؿٗس باٯ١ٜ ايهطمي١

  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

3چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ    ڄڄ  ڄ  ڄ
 ٫ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ َطاز اٯ١ٜ إساط١ نٌ ٠قا٥ٌ  

 ٚايتؿاعٌ ٜكتهٞ ايتؿاضى، ؾٝهٕٛ املطاز ت٬سل ا٭ؾٛاز ،ؾٛز َٔ أٌٖ ايٓاض بايؿٛز اٯخط

ٚيٝؼ اٱساط١
4
. 

 إٔ اٱزضاى غرل اٱساط١ َع تباعس ايٓكني َٔ -ٚبٗصٙ ايػٗٛي١-ٚنأِْٗ بٗصا قس أثبتٛا 

 ايكش١ َٖٔٚصا يٝؼ ي٘ " ىاضزت"ٚ " زضىأ"سٝح ايػٝام ٚاملٓاغب١ ٚايب١ٝٓ املطؾٛيٛد١ٝ يًؿعًني 

. َٔ ضقٝس

                                                 
1

 103  ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج  
2

 224 ٠ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص 
3

 38  ا٠٢حاألػشافعٛسج   
4

 224 ٠ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص 
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 ٖٛ – يف ْعطٙ –ٚنح ايؿٝذ ايتؿتاظاْٞ ٖصٙ ايكه١ٝ بكٛض٠ د١ًٝ، ؾاٱزضاى بايبكط أٚيكس 

 ٫ ْػًِ إٔ ]ض١ٜ٩ ككٛق١ ؼٝط ايؿ٤ٞ املط٥ٞ َٔ دٛاْب٘، ٫ٚ ًٜعّ َٔ ْؿٝ٘ ْؿٞ ايط١ٜ٩ 

 بٌ ٖٛ ض١ٜ٩ ككٛق١، ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٚد٘ ،أٚ ٫ظّ شلا،اٱزضاى بايبكط ٖٛ ايط١ٜ٩ 

 إشٵ سكٝك١ ايٌٓٝ ٚايٛقٍٛ َأخٛشًا َٔ أزضنت ؾ٬ًْا إشا ،اٱساط١ ظٛاْب املط٥ٞ

 ؾٝهٕٛ أخل َٔ ايط١ٜ٩ ًَعًَٚا شلا مبٓعي١ اٱساط١ َٔ ايعًِ، ؾ٬ ًٜعّ َٔ ................ؿكت٘

[ْؿٝ٘ ْؿٝٗا، ٫ٚ َٔ نٕٛ ْؿٝ٘ َسسًا نٕٛ ايط١ٜ٩ ْككا
1
 

ٚبٗصا ٫ ٜػتطٝع َٓعطٚ ا٫بان١ٝ ايبٓا٤ ع٢ً َا غًُٛا ب٘ َٔ متاٜع اٱزضاى عٔ اٱساط١، ؾإشا 

2چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  :قاٍ ايٓل ايكطآْٞ
َع٢ٓ  

       .                                           ٖصا ٫ ؼٝط٘ ا٭بكاض، ؾٓؿٞ اٱساط١ ٚاٱزضاى ٫ ًٜعّ ْؿٞ ايط١ٜ٩

 :                                                                                                              ٖٛ ايط١ٜ٩اٱزضاى-2

ؾإشا تكطض يسِٜٗ إٔ اٱزضاى غرل اٱساط١ اْتكًٛا إىل خط٠ٛ ثا١ْٝ ٖٚٞ اٱزضاى ٖٛ ايط١ٜ٩، ٖٚصا 

 أٚ ُٖا أَطإ َت٬ظَإ  ٫ ٜكح ْؿٞ  ]:يف قٛي٘ َا شٖب إيٝ٘ َٓعطِٖ ايهبرل ايػسٜٚهؿٞ 

أسسُٖا َع إثبات اٯخط، ؾ٬ جيٛظ ايكٍٛ ضأٜت٘ َٚا أزضنت٘ ببكطٟ ٫ٚ عهؼ شيو، ؾٗصٙ 

اٯ١ٜ ايهطمي١ ْؿت إٔ تطاٙ ا٭بكاض، ٚشيو ٜتٓاٍٚ مجٝع ا٭بكاض، بٛاغط١ اي٬ّ اؾٓػ١ٝ يف 

[َكاّ املبايػ١ ٚيف مجٝع ا٭ٚقات 
3
. 

 ٚبإثبات٘ يصيو خيًل إىل ،يف ٖصا ايٓل ٜطٜس ايػسٜٚهؿٞ إٔ ٜجبت بإٔ اٱزضاى ٖٛ ايط١ٜ٩

  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ :، ٚتكبح اٯ١ٜ ايهطمي٣١خطأْؿٞ ض١ٜ٩ ايباضٟ زْٝا ٚ

4چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
. مبع٢ٓ ٫ تطاٙ ا٭بكاض، ٚيٝؼ ٫ ؼٝط ب٘ ا٭بكاض .

َٻا مخٝؼ ايطغتاقٞ ؾرلٟ إٔ ا٭بكاض إشا ٚقعت ع٢ً ؾ٤ٞ ؾكس أساطت ب٘، أٚ ٚقعت ع٢ً  أ

ٚإٕ ٚقعت ع٢ً ، ؾإٕ ٖٞ ٚقعت عًٝ٘ نً٘ ؾكس أساطت٘ ٚسكطت٘ ٚسست٘  ٚبايتايٞ بعه٘، 

نت٘، ٖٚصا َا ٫ جيٛظ عًٝ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىلعبعض َٓ٘ ؾكس دعأت٘ ٚب
5

  إىل خيًلشيوٚب  .

 ؾًٝؼ ٭سس َٔ اـًل إٔ ٜٓعط إيٝ٘ دٗط٠ يف ايسْٝا ٫ٚ يف اٯخط٠، ٭ٕ ا٭بكاض ٫ ]: ايكٍٛ

ؾُٝا ٜهٕٛ يف َع٢ٓ َٔ َعاْٝٗا، ٫ٚ ٜسضى ٫ٚ ٜط٣ با٭بكاض   أٚ،تسضى إ٫ ا٭دػاّ احملسث١

                                                 
1

 204 ص 4 ششغ اٌّماطذ ض 
2

 103  ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج  
3

 225 ؼاش١ح ػٍٝ وراب اٌذ٠أاخ ،ػثذ اهلل اٌغذ٠ٚىشٟ ،ٔمال ػٓ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص 
4

 103  ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج  
5

 410 ص1 ٠ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض
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[غِ جلإ٫َ َا نإ قسثًا قسٚزًا، ٚاحملسٚز ٫ ٜهٕٛ إ٫ دػًُا أٚ ١٦ٖٝ 
1
ٚبٗصا ايسيٌٝ  .

 .اؾاَع بني ايٓكٌ ٚايعكٌ ٜٓتٗٞ إىل ْؿٞ ايط١ٜ٩ 

٠ يهْٛ٘ فاظا ٫ ٜكح ٜٔ اٱزضاى ٚاٱساط١، ٜٚؿذلط ؾٝ٘ ٚدٛز ايكط بنيأَا ايػاملٞ ؾ٬ ٜطبط

إمنا ٖٛ ْؿٞ  (٫ تسضن٘ ا٭بكاض  ) زؾعا يطز اـكّٛ ايكا٥ًني بإٔ ْؿٞ اٱزضاى ،إ٫ّ بٗا

. يٲساط١ ٚيٝؼ بٓؿٞ يًط١ٜ٩

٭ْ٘ سكٝك١  يف ايٛقٍٛ إىل ، ٫ ْػًِ إٔ اٱزضاى ٖٛ ايط١ٜ٩ املكٝس٠ باٱساط١ ]: ٜكٍٛ ايػاملٞ

 بٌ ايكطا٥ٔ زاي١ ع٢ً ْؿٞ َطًل ،٠ٜٔ ٫ٚ قط،٠ٜٔزٙ باٱساط١ فاظ ٫ ٜكح إ٫ّ بكطٟ ٚتكٞ.ايؿ٤ٞ

[ٱزضاى ا
2
. 

٠ املعع١َٛ يرلز ايسيٌٝ ايٓكًٞ ايكانٞ بإثبات ايط١ٜ٩، ٚملعٜس ٜٔ ايتًٜٛح بايكط٫ٜٚأب٢ ايػاملٞ إ

 ؾايط١ٜ٩ ٚاٱزضاى نٌ َُٓٗا ٜٛدس َع ]: َٔ ايتٛنٝح ْٓكٌ ْكًا يٲَاّ ايطشاٟٚ ٜكٍٛ ؾٝ٘

٘ٹ ٘ٴ اٯخط ٚبسْٚ٘، ؾايطب تعاىل ٜٴط٣ ٫ٚ ٜسضى نُا ٜٴعًِ ٫ٚ حياط ب٘ عًًُا، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ؾ َٳ

ايكشاب١ ٚا٭١ُ٥ َٔ اٯ١ٜ نُا شنطت أقٛاشلِ يف تؿػرل اٯ١ٜ، بٌ ٖصٙ ايؿُؼ املدًٛق١ ٫ 

[ٖٞ عًٝ٘  ٜتُهٔ ضا٥ٝٗا َٔ إزضانٗا ع٢ً َا
3
. 

. اٯ١ٜ تؿٝس متسح اهلل-3

نْٛ٘ ٫ ٜٴط٣ ٍ ،ٜٚط٣ ايػاملٞ ٚغرلٙ َٔ عًُا٤ ا٫بان١ٝ إٔ اٯ١ٜ تؿٝس َسح اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

 .                                                      سب١ ٚايٛيس ٚايؿطٜو ٚايػ١ٓ ٚايّٓٛانُا متسح غبشاْ٘ بٓؿٞ ايل

 ٫ ٜكاٍ إٕ ْؿٞ ايط١ٜ٩  ]: ايكا٥ٌ -ع٢ً سس ظعِ ايػاملٞ -َٔ َسا٥ش٘ غبشاْْ٘ٚؿٞ ايط١ٜ٩ 

يٝؼ َٔ َسا٥ش٘ تعاىل، ٭ْ٘ قس اتكـ ب٘ َٔ خًك٘ أؾٝا٤ نا٭عطاض، ٚا٭ضٚاح، ٚمٖٛا، 

 ،ٚنصيو بعض املدًٛقات ٫ ٜتكـ بايّٓٛ :   ٭ْا ْكٍٛ،َٚا اتكـ ب٘ غرلٙ ٫ ٜهٕٛ َسسا ي٘

[ ناؿا٥ط ٚايؿذط ٚمٛ شيو، ؾ٬ ٜهٕٛ ْؿٝٗا عٓ٘ َسسا ع٢ً ظعُهِ ،٫ٚ بايػ١ٓ
4

 .  

ے  ۓ  چ  نُا ٜط٣ إٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ْؿٞ ايط١ٜ٩ ٜهٕٛ اْط٬قا َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١

  ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿    ﯀    ﯁        ﮺ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹

5چ      
   

 :  َٔ ٚدٗني 

                                                 
1

 409 ص 1 اٌّشظغ ٔفغٗ ض
2

 389 ص 1 ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض
3

 .215 ص1 ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض
4

 .389 ص 1 ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض
5

   ١٤٣: األػشاف:  
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ٖٚٛ يٓؿٞ ا٫غتكباٍ امل٪بس، مما ٜذلتب عًٝ٘ ايٓؿٞ يف ايسْٝا ٚا٭خط٣                         (بًٔ  )إٔ ايٓؿٞ دا٤-1

أْ٘ ْؿاٖا عٔ نًُٝ٘ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، َٚت٢ َا ْؿاٖا عٔ نًُٝ٘ نإ َٔ باب أٚىل -2

 .ْؿٝٗا عٔ غرلٙ 

44 

. اٯ١ٜ تؿٝس عُّٛ ايػًب-4

ٚقس تطنع ايبشح ٖصٙ املط٠ بني ايٓؿا٠ ٚاملجبتني ع٢ً َس٣ إؾاز٠ اٯ١ٜ يػًب ايعُّٛ أّ يعُّٛ 

عاّ ؾُٝع ا٭بكاض أّ أْ٘ حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ  (٫ تسضن٘ ا٭بكاض  )ٌٖ ايٓؿٞ : ايػًب مبع٢ٓ

. يبعض ا٭بكاض زٕٚ بعض

 ِٖٚ ٜطنعٕٚ ع٢ً ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ ،ايط١ٜ٩ بإٔ اٯ١ٜ تؿٝس غًب ايعُّٛ يكس اغتسٍ َجبتٛ

ٜؿٝس ا٫غتػطام مما ٜذلتب إٔ ايٓؿٞ  (ا٭يـ ٚاي٬ّ  )َعتدلٜٔ إٔ َٛضؾِٝ ايتعطٜـ " ا٭بكاض"

ّٸ،ٜػتػطم مجٝع ا٭بكاض  ا بعض ا٭بكاض ؾتسضن٘ ٖٚٞ أبكاض امل٪َٓني، ٚأبكاض ايهؿاض ٫ أ

1چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ  :تسضن٘ يكٛي٘ تعاىل
 .

َٸا ْؿا٠ ايط١ٜ٩ ؾًِ ٜػًُٛا بٗصا، َعتدلٜٔ َٛضؾِٝ ايتعطٜـ  يًعٗس " ا٭بكاض"يف  (ا٭يـ ٚ اي٬ّ  )أ

. ٚيٝؼ ي٬غتػطام

 آخطْ٘ غًو ب٘ ؽطجياإ٫ أي٬غتػطام " اطؿٝـ"  ا٫بان١ٝٚإٕ نإ قس اعتدلٙ قطب ا٭١ُ٥
2
 

                                     . إىل إٔ اٯ١ٜ يعُّٛ ايػًب يٛدٛز قط١ٜٓ غٝاق١ٝ تؿٝس املسح ا٫بان١ٝ أ١ُ٥ٍٚتٛمٸ

 ٫ ْػًِ أْٗا يػًب ايعُّٛ ٭ْٗا ٚضزت َسسٶا ي٘ تعاىل، ٚإزضاى بعض ]: ٜكٍٛ ايػاملٞٚيف ٖصا 

 ٫ٚ ٜكح إٔ ٜعٍٚ عٓ٘ قؿات٘ اييت متسح بٗا تعاىل إشٵ يٛ ،ا٭بكاض ي٘ تعاىل َعٌٜ شلصا ايتُسح

ٚايؿطٜو ،سب١ ٚايٛيس اٚايل،اظ إٔ ٜهٕٛ يف اٯخط٠ َتكؿا بايػ١ٓ ٚايّٓٛ جلدا٤ شيو 

[ ٭ٕ ٖصا نً٘ مما متسح تعاىل بٓؿٝ٘ عٓ٘،,ٚايؿبٝ٘
3
. 

َٸا ايتؿتاظاْٞ ؾ٬ ٜؿطم بني ا٫غتعُايني  غًب ايعُّٛ، ٚعُّٛ ايػًب إ٫ باعتباض أغبك١ٝ :أ

 ٭ْٸا ْكٍٛ نُا ٜػتعٌُ يػًب ايعُّٛ ]: ايٓػب١ عٔ ايٓؿٞ أٚ ايٓؿٞ عٔ ايٓػب١ ٜٚكٍٛ يف ٖصا 

خص ايسضاِٖ نًٗا، نصيو ٜػتعٌُ يعُّٛ ايػًب نكٛي٘ أٚمل ،َا قاّ ايعبٝس نًِٗ : َجٌ 

4چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ  :تعاىل
ڄ  ڄ  چ       ٚ 

                                                 
1

 15  ا٠٢حاٌّـفف١ٓعٛسج  
2

 372 ص 2 ٠ٕظش ذ١غ١ش اٌرفغ١ش، ِؽّذ اؿف١ش ،ض
3

 .389 ص 1 ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض
4

 31 األٔؼاَ  



257 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

1چڇ     چ  ڇ  ڇ  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ٚنصيو قطٜح  

 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ َجٌ َا ٜؿًح نٌ أسس، ٫ٚ أقبٌ نٌ زضِٖ َٚجٌ" نٌ"ن١ًُ 

2چېئ  
3چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ ٚ

 ثِ ٫ٚؼكٝك٘ أْ٘ إشا اعتدلت ايٓػب١ إىل ايهٌ أٚ 

[غًب اٍٚإشا اعتدلت ايٓؿٞ أ٫ٚ ثِ ْػب إىل ايهٌ ؾًعُّٛ . غًب ايعُّٛ ٍْؿٝت ؾٗٛ 
4

.   

 ٖصا ايٓل قس بٓاٙ ايػاملٞ ع٢ً َػايط١ تطاٚؽ املتًكٞ  إٔٚبعس ٖصا ايتٛنٝح أغتطٝع إٔ أقطض

ُٜٖٛ٘ بٛدٛز ضابط َٓطكٞ بني أدعا٤ ايٓل يف غرلٚض٠ ٍتبني َهُٓٗا، إْ٘ ٟايكاض٨ َا مل 

 :َٓتع١ُ تػتُس قٛتٗا اؿذاد١ٝ َٔ أزي١ عك١ًٝ َػتكا٠ َٔ زيٌٝ ْكًٞ َتُجٌ يف اٯ١ٜ ايهطمي١

5چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ 
. 

ثبت شلا إؾاز٠ عُّٛ ٟٚبايتايٞ ، ْك٘ بإؾاز٠ اٯ١ٜ غًب ايعُّٛ يفؾايػاملٞ ٫ ٜػًِ 

أؾازت َا ازعاٙ   أْٗا ٚضزت يف غٝام ايتُسح هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚيٛٚسذت٘ يف شيوايػًب،

 املسح، ٖٚصا مما ٫ جيٛظ عًٝ٘ غبشاْ٘، اٍْؿطزت بعض ا٭بكاض بط٩ٜت٘ تعاىل، ٚيع٫اـكِ 

٫ ْتؿت عٓ٘ يف اٯخط٠ بعض قؿات٘، ٫ٚ  (تعاىل عُا ٜكٍٛ ايعاملٕٛ  )ٚيٛ داظ شيو يف سك٘ 

 يف ٫ٚ أتكٛض َسس٘ إ٫ّ،ٜٛدس َٔ املػًُني َٔ جيٛظ ع٢ً اهلل ظٚاٍ َسس٘ مبا اَتسح ب٘ ْؿػ٘ 

 لس شيو ايطابط ٜٔ ، ٚيهٔ أyٙ ْيب بٗا ٙٚقـ أٚ،  ْؿػ٘ ٖٛإثبات قؿات٘ نُا ٚقـ بٗا

  .املٓطكٞ املععّٛ بني إثبات ايط١ٜ٩ ْٚؿٞ ايتُسح

: ٚيعًٞ أقٛؽ َػايطت٘ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 (تػتًعّ  )ْؿٞ ايتُسح     ⇐ ْؿٞ ايط١ٜ٩

 (اغتًعاّ َٓطكٞ  )ْؿٞ ايكؿات    ⇔ ْؿٞ ايتُسح

  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ چ : نٝـ ْطبط بني قٍٛ اهلل تعاىلٖٚصا ايطابط ٫ َػٛؽ ي٘ ٚإ٫ّ

  ﯁       ﯀  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿﮸  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷ۓھ  ھ  ے  ے

  ڭ     ۇ     ڭ               ڭ  ڭ                        

6چ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۆۇ
. 

                                                 
1

 48  ا٠٢حاألؼضابعٛسج   
2

 23  ا٠٢حٌؽذ٠ذعٛسج ا  
3

 10  ا٠٢حاٌمٍُعٛسج   
4

 204ض ص 4ششغ اٌّماطذ  
5

 103 عٛسج األٔؼاَ ا٠٢ح  
6

 255 عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح  
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1 چ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ :ٚبني
  ستُا ٚدٛز ايططف ا٭ٍٚ ٜػتسعٞ:٫ ٜٛدس ت٬ظّ نسٟ مبع٢ٓ 

ْؿٞ ايططف ايجاْٞ إشٵ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل تبٝإ يكؿات ايهُاٍ ٚيف ايجا١ْٝ تبٝإ يتؿهً٘ ع٢ً 

. عبازٙ ايصٜٔ أسػٓٛا

 اؾسٍٚ   

 :ٚيعًٓا ًُْؼ ٬ََح تًو املػايط١ يف ايكٛض٠ اٯت١ٝ

إٌض اٌصأٟ إٌض األٚي 

  ھ  ھ  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ 

  ﮹  ﮺  ﮻  ﮸  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷ۓے  ے

  ﯁           ﯀﮼  ﮽  ﮾   ﮿

                      

   ۆ  ڭ     ۇ     ۇڭ             ڭ  ڭ

2 چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
. 

ْؿ٢ عٔ ْؿػ٘ ايػ١ٓ ٚايّٓٛ 

ٖصا متسح ي٘ غبشاْ٘ ٫ جيٛظ إٔ ٜعٍٚ يف سك٘ 

 ٣خطأزْٝا ٚ

 (٫ تسضن٘ ا٭بكاض ) 

ْؿ٢ : ْؿ٢ عٔ ْؿػ٘ إزضاى ا٭بكاض ي٘ مبع٢ٓ

. عٔ ْؿػ٘ اٱساط١ ٚيٝؼ ايط١ٜ٩ 

ٖصا متسح ي٘ غبشاْ٘ ٫ جيٛظ إٔ ٜعٍٚ يف 

 .سك٘

 ٣خطأزْٝا ٚ

 

 ٚبصيو أنسٚا ع٢ً إٔ ،ٕ املػايط١ ٜطدع إىل تؿػرلِٖ اٱزضاى بايط١ٜ٩ ٫ باٱساط١ّٚيعٌ َو

ض١ٜ٩  يهٓٓا ْعتدل اٱزضاى بايبكط،٠ املسح ٜٔٚاستذٛا بٛدٛز قط،اٯ١ٜ تؿٝس عُّٛ ايػًب 

 اا إشم٫ٚ تعتدل ايط١ٜ٩ ْل،٫ ٜؿذلط يف اْتؿا٥٘ اْتؿا٤ ايط١ٜ٩ ،ككٛق١ ؼٝط ظٛاْب املط٥ٞ 

. َا اْتؿ٢ إٔ ٜهٕٛ َسسا

 ؾٝهٕٛ أخل َٔ ايط١ٜ٩ ًَعًَٚا شلا مبٓعي١ اٱساط١ َٔ ايعًِ، ؾ٬ ًٜعّ َٔ ]: ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ

[امْؿٝٗا ٫ٚ َٔ نٕٛ ْؿٝ٘ َسسًا نٕٛ ايط١ٜ٩ ْلْؿٝ٘ 
3
. 

                                                 
1

 23 عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
2

 255  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج  
3

 204ض ص 4ششغ اٌّماطذ  
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 ا٭يـ ٚاي٬ّ ي٬غتػطام باق١ٝ ع٢ً ايعُّٛ ايؿُٛيٞ بعس ايٓؿٞ،  ]:طؿٝـ اٜكٍٛ قُس 

امل٪َٓني ٚأبكاض ايهؿاض، نُا ايٛاضز يف ايكطإٓ ب٬ تهًـ تأٌٜٚ يف  ؾؿًُت أٜها أبكاض

1 چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  چ : قٛي٘
]

2
. 

ا٫غتػطام، ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط عٔ قّٛ َٛغ٢ عًٝ٘ " أٍ"ٚبٗصا ٜٓؿٞ ايط١ٜ٩ ٚيٛ أؾازت 

ؾهؿطٚا بطًب ايط١ٜ٩ ٫غتًعاَٗا ايًٕٛ ٚايذلنٝب ٚايتشٝع ٚاؿسٚز ٚاؿًٍٛ، ]: ايػ٬ّ

.،ٚايعذع يف ا٫غتك٬ٍ . . . . . . . . . . . . . . [اهلل ٚشيو نً٘ ٜػتًعّ اؿسٚخ، ٚشيو نً٘ قاٍ عٔ.
3
. 

ٖٚٛ يف ٖصا ٜعتُس ع٢ً زيٌٝ اؿسٚخ ٚايكسّ يف ْؿٞ ايط١ٜ٩، ٚخيٛض َع أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا 

 إْػإ َجكٌ مبكطضات ايعكٌ حيكط ايتٛسٝس يف نٕٛ ٕٜكٝػٕٛ مبكاٜٝؼ ا٭ضض ٜٚتشسثٕٛ ع

ٚإٔ ايعامل ،اهلل يٝؼ ظػِ ٫ٚ ظٖٛط، ٫ٚ ٜٛقـ با٫دتُاع ٚا٫ؾذلام ٚاؿطن١ ٚايػهٕٛ 

. ْؿٞ ايط١ٜ٩ ٚبٗصا اؾسٍ خًكٛا إىل ،نً٘ دٛاٖط ٚأعطاض ٚأدػاّ

 شيو اؾسٍ ايطٌٜٛ املسٜس ايصٟ ؾػٌ ب٘ دس٫ نا٥عا ٚإشٕ ؾكس نإ ]: ٜكٍٛ غٝس قطب

، يف َجٌ سكٝك١ ايٓعط ٚايط١ٜ٩ِٖ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاملتهًُني سٍٛ ٟأْؿػِٗ َٚعاضضاملعتعي١ 

 مبكطضات ايعكٌثكٌ امل ٜٚتشسثٕٛ عٔ اٱْػإ مبكاٜٝؼ ا٭ضضشيو املكاّ، يكس ناْٛا ٜكٝػٕٛ 

[ احملسٚز٠ اجملاٍيف ا٭ضض ٜٚتكٛضٕٚ ا٭َط باملساضى 
4

.  

5 چ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ :ايٓل ايجاْٞ
 .

: إٕ ايٓعط يف يػ١ ايعطب ٜٓكطف ع٢ً َعإ نجرل٠ َٓٗا          

 ْعط إىل ايؿطز َٔ اهللا:ْعط ع٢ً د١ٗ ا٫ْتعاض نكٛشلِ  -1

  اْعط إىل ضظم اهلل ٚؾهً٘:ْعط ع٢ً د١ٗ اٱَهإ نكٛشلِ -2

  اخذل يٞ: اْعط يٞ َٔ ٖصا ٖٚصا أٟ:ْعط ع٢ً د١ٗ ا٫ختٝاض نكٛشلِ -3

  اسهِ بٝٓٓا: اْعط بٝٓٓا أٟ:ْعط ع٢ً د١ٗ اؿهِ نكٛشلِ -4

 اثبت:  اْعط َا ٜكٍٛ ؾ٬ٕ أٟ :ْعط ع٢ً د١ٗ ايتجبت نكٛشلِ -5

6چی  ی   جئ   حئ  مئ چ : ْعط ع٢ً د١ٗ ايطمح١ نكٍٛ اهلل  -6
٫ : أٟ  

 .ٜٓعط إيِٝٗ بطمحت٘

                                                 
1

 23 عٛسج اٌؽذ٠ذ ا٠٢ح  
2

 372 ص 2 ذ١غ١ش اٌرفغ١ش ِؽّذ اؿف١ش ض 
3

 319ص١ّ٘1اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ِؽّذ اؿف١ش ض 
4

 3771  ص6فٟ ظالي اٌمشآْ  ع١ذ لـة ض 
5

 23 عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
6

   77: آي ػّشاْ:  
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قٌ ب٘ ا٫بان١ٝ،نْٛ٘ ٫ ٜتػل َع َعتكسِٖ ت بايعني، ٖٚصا مل اٱبكاضْعط ع٢ً د١ٗ  -7

يف ايط١ٜ٩
1
. 

َٸا ٜح زع٣ٛ ايكط]: ٜكٍٛ ايػاملٞ  ، ؾٮٕ ايٓعط يف ايًػ١ غرل ايط١ٜ٩أ١ٜ٫ٚ يف شيو ممٓٛع١، أ

 ضأٜت٘ ؾًِ أضٙ، ٚإط٬ق٘ ع٢ً ايط١ٜ٩ :ْعطت اشل٬ٍ ؾًِ أضٙ، ٫ٚ ٜكح إٔ ٜكاٍ: ؾًصيو ٜكاٍ

 [ظاٖط اٍ ٚايعسٍٚ عٔ اؿكٝك١ إىل اجملاظ خ٬ف،٠ٜٔفاظ ٫ ٜكح إ٫ّ بكط
2
 

غتسيٕٛ ع٢ً شيو بٗصٙ اٯ١ٜ  ٟٚيف ٖصا ايٓل ٜطز ايػاملٞ ع٢ً خكَٛ٘ ايصٜٔ ٜجبتٕٛ ايط١ٜ٩

 ضبِٗ مل٪َٓنياض١ٜ٩ ٚ ،ايهطمي١ نسيٌٝ قطٜح ٚانح يف ٚقٛع ايط١ٜ٩ يًُ٪َٓني يف اٯخط٠

ٜعهسٖا َٔ أسازٜح ْب١ٜٛ قشٝش١، نُا قاٍ ايؿٝباْٞ ؾٝذ شلا َا  يف اٯخط٠ غبشاْ٘

. ( ٖـ 619ت  )ايطا٥ؿ١ ايْٝٛػ١ٝ 

 اضزــــــــــؾصيو ظْسٜــــل طػــــــــ٢ ٚمتَٚٔ قاٍ يف ايسْٝا ٜطاٙ بعٝٓ٘ 

نُا دا٤ يف ا٭خباض ْط١ٜٚ َػٓساٚيهٔ ٜطاٙ يف اؾٓإ عبــازٙ 
3
 

. ٠ يهْٛ٘ فاظا ٫ ٜكح إ٫ بٗأٜٜٚؿذلط ايػاملٞ يف إط٬م ايٓعط ع٢ً ايط١ٜ٩ ايكط

ٚايٛد٘ ،اييت اغتسٍ بٗا املجبتٕٛ يًط١ٜ٩ ؾٗٞ ٫ تهؿٞ عٓسٙ يٮخص بٗا " ايٛدٛٙ " ٠ ٜٔأَا قط

باٱناؾ١ إىل شيو ؾإٕ ايػٝام . ٫ٚ ٜطًل ع٢ً اؾع٤ َٓٗا - نُا ٜععِ -ٜطًل ع٢ً ايصات

 ملا عطـ عًٝ٘-ع٢ً سس ظعُ٘-ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً اْتعاض ضمح١ اهلل 
4

پ  چ  

5چ ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ 
 

  

ٖا ٚاختٌ ٩ٜٚط٣ ايػاملٞ أْ٘ يٛ ؾػط ايٓعط بايط١ٜ٩ ٫ختؿت املٓاغب١ بني اؾًُتني ٚيتػاقط بٓا

ض٠ تعٔ إٔ ٜؿعٌ بٗا ؽ ٚدٛٙ ضا١ٝ٥ يطبٗا ٚٚدٛٙ با! ٚٚدٛٙ!ْعُٗا ٚإ٫ أٜٔ املٓاغب١ بني ٚدٛٙ

ؾاقط٠
6
. 

: ٚنإ ٖصا اؿهِ يف ايؿعط ايعطبٞ قاغٝا ع٢ً ؾاعط َؿًل ناَط٨ ايكٝؼ ملا قاٍ 

 ناعبا شات خًداٍ ٕٚمل أتبطنأْــــٞ يــــِ أضنب دٛازا يًص٠ 

ـًٝٞ نطٟ نط٠ بعس إدؿــاٍٚمل أغبأ ايطظم ايطٟٚ ٚمل أقٌ 
7
 

                                                 
1

 ص 1  ٚذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض409 – 1   ِٕٚٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ  ض٠230ٕظش وً ِٓ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ص  

507 
2

 369 ص 1ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض 
3

 363 ص  1اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
4

 370  ص٠1ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك  ض:  
5

 25-24-23-22عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح :   
6

 370 ص 1 ٠ٕظش ٔفغٗ  ض
7

 370 ص ٠1ٕظش ٔفغٗ  ض 
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: ٚدعًٛا املٓاغب١ ؾٝ٘ إٔ ٜعطـ قٛي٘

ٚمل أقٌ ـًٝٞ ع٢ً نأْٞ مل أضنب 

 ع٢ً ٚمل أغبأ ايطظمٕمل أتبط: ٚقٛي٘
1
 

: ؾٝهٕٛ ايٓل ايٓاتر بعس ايتكِٜٛ ناٯتٞ

ـًٝٞ نطٟ نط٠ بعس إدؿـــاٍ نأْٞ مل أضنب دٛازا ٚمل أقٌ 

اٍــ ناعبا شات خًذٕٚمل أتبطش٠ ــــضٟٚ يٌــــضظم اٍــــِ أغبأ اٍــٚيـ
2

 .

 ِٖٚ ٜكٛيٕٛ بايط١ٜ٩ يف اؾ١ٓ ،َكٝس٠ بّٝٛ ايكٝا١َ- ع٢ً سس ظعُ٘ -َٔ داْب آخط ؾاٯ١ٜ 

ثِ اٯ١ٜ تكطٜح بإٔ ايٛدٛٙ ٖٞ ايٓاظط٠ ٚا٭ؾاعط٠ ٜكطسٕٛ ، ايسيٌٝ ع٢ً شيو  ٚدٛزٚأ٢ْ شلِ

٠ ؾُٝا يٛ قايٛا أطًكت ايٛدٛٙ ع٢ً ا٭بكاض ٜٔ ايكطبٛدٛزإٔ ايط١ٜ٩ تهٕٛ بايبكط، ٚأ٢ْ شلِ 

٠ شلِ ٫ٜٚٔ قط،أٚ ع٢ً اجملاٚض٠ ، أٚ إط٬م احملًٍٛ ع٢ً اؿاٍ ؾٝ٘ ،إط٬م ايهٌ ع٢ً اؾع٤

يف اؿٌُ ع٢ً اجملاظ
3
. 

ضقٝس ايًػٟٛ اٍ ع٢ً ٠ َته٧ٟ ؾٝ٘ نٌ ا٭زي١ ايٓاؾ١ٝ يًط١ٜ٩، ْٚٙاؾٗصا تطٛاف عل ضقس

. ايكطف، ٚع٢ً ايسيٌٝ ايعكًٞ يتك١ٜٛ اؾاْب ايتساٚيٞ اؿذادٞ يف ايٓل

 ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ قا١ُ٥غتطٝع ايكُٛز أَاّ تق٣ٛ ٫ٚ تا٭زي١ ايٓاؾ١ٝ يًط١ٜ٩ ٫  ٖصٙ يهٔ

ايكشٝش١ ايساي١ ع٢ً إثبات ايط١ٜ٩ بعاٖطٖا زٕٚ اؿاد١ إىل ايتأٌٜٚ
4
. 

ايتكسِٜ ٚايتأخرل يف ا٫ختكام ز٫ي١  ؾٝٛظـ "قُس اطؿٝـ"  ا٫بان١ٝأَا قطب ا٭١ُ٥

ٖٚصا قشٝح يٛ مل ٜكبٌ ع٢ً ْؿٞ ايط١ٜ٩ زٕٚ ،يٝذعٌ ايٓعط إىل ايطب غبشاْ٘ ٫ إىل غرلٙ 

. َػٛؽ ٚإٕ ادتٗس يف سؿس ا٭زي١ ع٢ً شيو

 أٜها يف ٫ ٜط٣ عٓسْا أْ٘ ٫ ٜط٣ يف ايسْٝا عٓس َععِ اـكُا٤ نُا َٚعًّٛ ] :ٜكٍٛ اطؿٝـ

 ٫ نُا ظعِ اـكِ أْ٘ ٜتعس٣ بٓؿػ٘ "إىل"ـاٯخط٠، ؾكس ثبت تعس١ٜ ايٓعط مبع٢ٓ ا٫ْتعاض ب

٭ٕ ا٫ْتعاض يٝؼ بايٛد٘ ،  يٛ نإ ايٓعط مبع٢ٓ ا٫ْتعاض ٫ ٜػٓس إىل ايٛد٘ :أبسا، ٫ٚ ٜكاٍ

اؾ١ًُ نُا تطًل . ٭ْا ْكٍٛ نُا َط ايٛد٘ مبع٢ٓ اؾ١ًُ، ٚقس أغٓس ايٓعط إيٝ٘ ٭ٕ املطاز،

5چڈ  ڈ  ڳ  چ  :٠ ع٢ً اؾ١ًُ، ٖٚصا نجرل يف ايكطإٓ ٚانح نكٛي٘بايطم
 ]

6
. 

                                                 
1

 370 ص ٠1ٕظش  ض 
2

 371 ص 1  ض٠ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ 
3

 371 ص ٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
4

 ٠ٕظش اٌرأ٠ًٚ ػٕذ اٌّؼرضٌح فٟ ٘زا اٌثؽس 
5

 3عٛسج اٌّعادٌح ا٠٢ح  
6

 23 ص 15 ١ّ٘اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض 
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ادتٗس قاسب ايٓل يف ْؿٞ ايط١ٜ٩ َطنعا ع٢ً بعض ايكطا٥ٔ يٝسؾع بٗا أزي١ اـكّٛ ؾٝجبت 

 ٚيٝؼ نععِ اـكّٛ بأْ٘ ٜتعس٣ بٓؿػ٘ ٜٚطًل " إىل" ب مبع٢ٓ ا٫ْتعاض" ْعط"تعس١ٜ ايؿعٌ

 اٱغٓاز إيٝ٘، بٝس أْ٘ يف َػاضٙ ٖصا نً٘ ٫ ٜكسّ سذذًا زاسه١ ٜطايٛد٘ ع٢ً ايصات يٝل

 َؿبع١ بايتُجٌٝ ٚسؿس ايكطا٥ٔ ٙعٝح تهٕٛ سذر،غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاْب ايًػٟٛ 

 أٚ ع٢ً ، يٝسيٌ ع٢ً نٝؿ١ٝ ا٫غتعُاٍ،ٚا٭زي١ ٚايؿٛاٖس َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايؿعط ايعطبٞ

.  ايكطفايتساٚيٞايعكًٞ َػت٣ٛ اؿذاز 

 ٫ خيتًـ عٔ مخٝؼ ايطغتاقٞ ؾُٝا شٖب إيٝ٘ َػتٓسا إىل خًؿ١ٝ  ايتٛد٘ ٖصأَ خ٬ٍٖٚٛ 

.  َٚا ْتر عٓٗا َٔ ْتا٥ر َباؾط٠ تٓؿٞ ايط١ٜ٩،زيٌٝ اؿسٚخ ٚايكسّ 

 سػ١ٓ "ْاظط٠" َٚعطؾ١ يػ١ ايعطب ، قس قاٍ أٌٖ ايعًِ بتأٌٜٚ ايهتاب]  : ٜٚكٍٛ ايطغتاقٞ

أٟ َٓتعط٠ يطمحت٘ ٚثٛاب٘ ٚنطَ٘ ٚإسػاْ٘، " ضبٗا ْاظط٠ إىل "َؿطق١ َػتبؿط٠ بجٛاب ضبٗا

1چجئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب  چ :ْعرل٠ قٛي٘ تعاىل
 َا ٜٓتعط: أٟ    

2چەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ   چ :ٚقٛي٘ تعاىل
    :أٟ   ،

[ٜٓتعطٕٚ 
3
. 

َٸا قاسب بٝإ ايؿطع ؾبس٫  إٔ ٜ٪ٍٚ ايٓل ٜٚكٓع خكَٛ٘ بٛدا١ٖ ضأٜ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً اؿذر َٔ أ

  !ايساَػ١ ٜكسّ ع٢ً تهؿرلِٖ ٫ يؿ٤ٞ إ٫ ٭ِْٗ خايؿٛٙ، ٚيعٌ ٖصا َٔ بٝإ ايؿطع

 ٚأؾباٖٗا َٔ شيو ظعُِٗ إٔ اهلل تسضن٘ ا٭بكاض يف اٯخط٠، ٚاستذٛا بكٍٛ ]: ٜكٍٛ يف شيو

 4 چپ  ڀ    ڀ    ڀ   چ :  ذؼاٌٝاهلل
ٚيٝؼ شيو بايٓعط إيٝ٘، إمنا تٓعط ثٛاب٘ ٚضمحت٘، ِٖٚ .

ٜكٛيٕٛ ٖصا، ؾِٗ عٓسْا نؿاض ٫ نؿط ؾطى ٚايهؿط عٓسْا نؿطإ، نؿط دشٛز ٚنؿط 

ْع١ُ، ؾأَا نؿط اؾشٛز ؾٗٛ ايهؿط بايتٓعٌٜ، ٚأَا نؿط ايٓع١ُ ؾٗٛ اـطأ يف ايتأٌٜٚ، مّما 

 ؾِٗ عٓسْا ن٬ٍ ٖايهٕٛ إ٫ إٔ ٜتٛبٛا ،ْكب٘ ايٓاؽ زًٜٓا ٚازعٛا أْ٘ اؿل يف كايؿاتِٗ

[ٜٚطدعٛا إىل اؿل 
5
. 

ں  ں  ڻ     ڱچ : يكٛي٘ تعاىل َٚٔ ٖصا اؿهِ ايعامل اؾا٥ط ايػايب ؿل َٔ سكٛم ا٭ي١ٖٝٛ

6 چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :  يكٛي٘ تعاىليػايب يكؿ١ َٔ قؿاتٗااٚ.

                                                 
1

 15ص  
2

 210 ا٠٢ح اٌثمشجعٛسج  
3

 415 ص 1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ  ض 
4

 22عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
5

 58 ص 2ت١اْ اٌششع ِؽّذ تٓ إتشا١ُ٘ اٌىٕذٞ  ض 
6

 54عٛسج األػشاف ا٠٢ح  
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1 چ  ک  ژ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ  ڈ  ڈڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چچڃ  ڃ
                                                

 ٜكٍٛ ؾٝذ املؿػطٜٔ قُس بٔ دطٜط   إشتكٌ إىل عًُا٤ ايػًـ سٝح ايبؿاض٠ ايػاض٠ٕٕٚاٯٕ 

 : ايطدلٟ

 ٚأٚىل ايكٛيني يف شيو عٓسْا بايكٛاب ايكٍٛ ايصٟ شنطْاٙ عٔ اؿػٔ ٚعهط١َ، َٔ إٔ ]

y ]2 ٚبصيو دا٤ ا٭ثط عٔ ضغٍٛ اهلل ،َع٢ٓ شيو تٓعط إىل خايكٗا
 .

 إٕ أز٢ْ أٌٖ اؾ١ٓ ]:  yقاٍ ضغٍٛ اهلل : دا٤ يف اؿسٜح عٔ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ

             ٚد٘ اهلل ٚإٕ أؾهًِٗ َٓعي١ ملٔ ٜٓعط يف  :َٓعي١ ملٔ ٜٓعط يف ًَه٘ أيؿٞ غ١ٓ قاٍ

3 چپ  ڀ    ڀ    ڀ   چ  ثِ ت٬  : نٌ ّٜٛ َطتني قاٍ
ڀ      چ : قاٍ  ،(بايبٝاض ٚايكؿا٤ ) قاٍ  

4چٺ  ٺ        ٺ  
[ (تٓعط نٌ ّٜٛ يف ٚد٘ ايطمحٔ عع ٚدٌ  ): قاٍ 

5
. 

 ٫ٚ ٜؿذلط ؾٝ٘ ٕايكطا٨يف ٖٚصا ايٓل ايٓبٟٛ ٚانح ايس٫ي١ ٫ حيتاز إىل تأٌٜٚ ٫ٚ إىل عح 

 ٫ٚ ٜؿو يف قشت٘ َٔ سٝح ايػٓس .!ايت٬ظّ بني إثبات ايط١ٜ٩ ْٚؿٞ املسح سػب ظعِ ايػاملٞ

سٝح ٖٚصا اٱَاّ ايطشاٟٚ حيكط ضٚا٠ أسازٜح ايط١ٜ٩ يف ث٬ثني قشابًٝا . ٚايطاٟٚ ٚاملطدع

ض٣ٚ أسازٜح ايط١ٜ٩ مٛ ث٬ثني قشابٝا، َٚٔ أساط بٗا َعطؾ١ ٜكطع إٔ ايطغٍٛ   ٚقس ]ٜكٍٛ

y قاشلا ]
6
. 

أَا ايكانٞ أبٛ ٜع٢ً اؿٓبًٞ، ؾإْ٘ ٜٛدب ايعًِ ع٢ً نٌ َػًِ بإٔ امل٪َٔ ٜط٣ ضب٘ يف اٯخط٠ 

 ٚجيب ايعًِ بإٔ امل٪َٓني ٜطٕٚ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ قاي١ عٝاْا ببكط ايعني  ]:ض١ٜ٩ ع١ٝٓٝ بكط١ٜ 

پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        چ : خ٬ؾا ملٔ تكسّ شنطٙ َٔ املعتعي١ ٚغرلِٖ ٚايس٫ي١ عًٝ٘ قٛي٘،

7 چٺ
[ٜعين ٚدٖٛا َؿطق١ سػ١ٓ، ٖٚٞ ٚدٛٙ امل٪َٓني ضا١ٝ٥ هلل تعاىل  

8
 .

ٜٚط٣ ايتؿتاظاْٞ إٔ قه١ٝ ايط١ٜ٩ َٔ سٝح إثباتٗا ؾٗست شلا ا٭١َ باٱمجاع ٚايٓل قبٌ إٔ 

. ٜعٗط زعا٠ ا٫غتس٫ٍ بكإْٛ اؿسٚخ ٚايكسّ

                                                 
1

 12عٛسج األٔؼاَ ا٠٢ح  
2

 230-229 ص 29ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ غ  
3

 22عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
4

 23عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
5

 230 ص 4 اٌّشظغ اٌغاتك غ 
6

 218 ص 1ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح غ 
7

  23-22عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
8

 82اٌّؼرّذ ص  
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 ٚقس استذٛا عًٝ٘ باٱمجاع ٚايٓل، أَا اٱمجاع ؾاتؿام ا٭١َ قبٌ سسٚخ  ]:ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ

ست٢ سسٸخ املدايـ ع٢ً ٚقٛع ايط١ٜ٩، ٚنٕٛ اٯٜات ٚا٭سازٜح ايٛاضز٠ ؾٝٗا ع٢ً ظٛاٖطٖا، 

چ  :قٛي٘ تعاىل ٚأَا ايٓل ؾُٔ ايهتاب،عٔ  ايط١ٜ٩ أسس ٚعؿطٕٚ ضد٬ َٔ نباض ايكشاب١ 

1   چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ
ؾإٕ ايٓعط  

َٸا مبع٢ٓ ايط١ٜ٩ أٚ ًَعّٚ شلا بؿٗاز٠ ايٓكٌ عٔ أ١ُ٥ ايًػ١ "إىل "املٛقٍٛ ب [ إ
2
. 

 ٚقؿ١ ْػتذًٞ َٔ خ٬ٍ شيو اؾاْب ايطٚسٞ ايؿؿٝـ، "غٝس قطب"ٚيف ا٭خرل ْكـ ٚقؿ١ َع 

تكٜٛط ٖٚٛ املكٛض ايؿكٝح ٚعذع ؾٝٗا إزضان٘ عٔ متًٝٗا اٍٚقؿ١ عذعت ؾٝٗا نًُات٘ عٔ 

ٕٸ ٖصا ايٓل يٝؿرل ]: ٜكٍٛ غٝس، ايٛاغعٍٚا٭ؾل ايطسب ٚاـٝا،ٖٚٛ قاسب ايعكٌ اـكب   إ

إؾاض٠ غطٜع١ إىل ساي١ تعذع ايهًُات عٔ تكٜٛطٖا، نُا ٜعذع اٱزضاى عٔ تكٛضٖا بهٌ 

تتها٤ٍ ست٢ سكٝكتٗا، شيو سني ٜعس املٛعٛزٜٔ ايػعسا٤ عاي١ َٔ ايػعاز٠، ٫ تؿبٗٗا ساي١ 

إىل دٛاضٖا اؾ١ٓ بهٌ َا ؾٝٗا َٔ أيٛإ ايٓعِٝ ٖصٙ ايٛدٛٙ ايٓانط٠، ْهطٖا أْٗا إىل ضبٗا 

.ْاظط٠، إىل ضبٗا . . .؟ؾأٟ َػت٣ٛ َٔ ايطؾع١ ٖصا. . [؟؟ أٟ َػت٣ٛ َٔ ايػعاز٠.
3
. 

                                                                                                                 :ايٓل ايجايح

  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :قاٍ اهلل تعاىل

4 چٿ  ٿ  
 .

عًُا٤ ايػًـ، ؾاؿػ٢ٓ ٖٞ اؾ١ٓ، ٍٖصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ زاعِ ٱثبات ايط١ٜ٩ نُا دا٤ يف تؿػرلٖا 

. ٚايعٜاز٠ ٖٞ ايٓعط إيٝ٘ يف اٯخط٠

 َععِ غًـ ٙ ايصٟ اغتكط عًٞايتأًٜٚٞأَا ا٫بان١ٝ َٚٔ تبعِٗ َٔ اـٛاضز ؾطزٚا ٖصا ايٛد٘ 

 ٚتهٕٛ أقٌ َٔ ، َٔ دٓػ٘إ٫ايعٜاز٠ ع٢ً ايؿ٤ٞ ٫ تهٕٛ : ا٭١َ َٔ عس٠ ٚدٛٙ نكٛشلِ

املعٜس عًٝ٘، ٚض١ٜ٩ اهلل أندل َٔ اؾ١ٓ َكاَا
5
. 

تؿبجٛا به٬ّ ٜؿتكط إىل ايكش١ َؿازٙ إٔ ايكشاب١ قايٛا بػرل ٖصا ايتأٌٜٚ، ٚيهِٓٗ مل قس ٚ

 َٔ َطادع َا ٜٓاٚيكس أثبتٓا مبا تٛؾط يس،ٜصنطٚا ٖ٪٤٫ ايكشاب١، ٫ٚ ٖصا ايتأٌٜٚ املععّٛ 

دا٤ يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ تأٌٜٚ ٫ ٜعٜس عُا شنطْاٙ آْؿًا
6
. 

                                                 
1

 22عٛسج اٌم١اِح ا٠٢ح  
2

 193ص4ششغ اٌّماطذ غ 
3

 3770ص6فٟ ظالي اٌمشآْ ض 
4

 26عٛسج ٠ٛٔظ ا٠٢ح  
5

 ٠237ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص  
6

 ٠ٕظش ٘زا اٌثؽس  فظً اٌرأ٠ًٚ ػٕذ اٌّؼرضٌح 



265 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

 ٚايعٜاز٠ ، ؾػط مجٗٛض أ١ُ٥ أٌٖ ايتؿػرل اؿػ٢ٓ باؾ١ٓ]: َٚٓ٘ َا دا٤ يف ؾطح املكاقس

[بايط١ٜ٩ ع٢ً َا ٚضز يف اـدل 
1
. 

أفعال  العباد يف معتقد اخلوارج 

2چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ        ٹ ٹ 
  

إ٫ إشا تعطؾٓا ع٢ً قه١ٝ   اـٛاضز شلصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١،تأ٫ٌٜٚ ميهٓٓا إٔ ْتططم إىل نٝؿ١ٝ 

 شيو ايطنٔ ا٭غاؽ َٔ ىلاٱميإ بايكها٤ ٚ ايكسض عٓسِٖ، ٚنٝـ ٜٓعطٕٚ إىل َا ٜذلتب ع

.                                                                                         َٚس٣ اختٝاضٙ شلا أٚ ددلٙ عًٝٗا، أؾعاٍ اٱْػإؾُٝا خيل ،أضنإ اٱميإ

﮴  چ ْ٘ ٖٛ كًٛم ٚعًُ٘ كًٛم يكٛي٘ تعاىلأأّ  أٟ ٌٖ ي٘ َٔ قسض٠ ع٢ً خًل أؾعاي٘،

3چ﮵  ﮶  ﮷  
 

إٕ املػتعطض يٓكٛم عًُا٤ اـٛاضز ٫غُٝا ا٫بان١ٝ َِٓٗ املتعًك١ بكه١ٝ اٱميإ بايكها٤ 

ؾِٗ ٜ٪َٕٓٛ ب٘ باعتباضٙ أق٬ َٔ أقٍٛ ايسٜٔ   جيسٖا ٫ تكطسّ َع ايطأٟ ايكٛاب،،ٚايكسض

.  ٫ ٜتِ اٱميإ إ٫ ب٘

داْبٗا ايًػٟٛ نُا ٜطاٖا مخٝؼ  ٚقبٌ عطنٓا يتًو ايٓكٛم دسٜط بٓا إٔ ْكـ عٓس

"َٓٗر ايطايبني" ايطغتاقٞ يف نتاب٘ 
4
قها٤ خًل،  .ؾايكها٤ يػ١ ٜٓكطف إىل عس٠ ٚدٛٙ َٓٗا 

 .ٚقها٤ سهِ، ٚقها٤ أَط، ٚقها٤ إخباض  ٚقها٤ إع٬ّ

 

   ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀچ  :أَا قها٤ اـًل ؾكاٍ اهلل ؾٝ٘

5چ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 

  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ڻڻ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ :ٚأَا قها٤ اؿهِ ؾكاٍ اهلل ؾٝ٘

6چ  ھ  ہ     ھ  ھ
  

1چ    ۓ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ:ٚقها٤ ا٭َط نكٛي٘ تعاىل
ٚيف ٖصا  

. ٣تطنت ؾ٬ْا ٜكهٞ ٚ ميهٞ أٟ ٜأَط ٜٚٓ٘: أَط ٚتٛق١ٝ  َٚٓ٘ قٍٛ ايعطب

                                                 
1

 195ص4ششغ اٌّماطذ، عؼذ اٌذ٠ٓ اٌرفراصأٟ ،غ 
2

 96  ا٠٢حاٌظافاخعٛسج :  
3

 96  ا٠٢حاٌظافاخعٛسج : -  
4

 422 ص 1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ ض : - 
5

                   12  ا٠٢حفظٍد عٛسج : - 
6

                    93  ا٠٢ح٠ٛٔظعٛسج : -  
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ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ : ٚ ايعًِ نكٛي٘ تعاىلبطأَا قها٤ اخل

2چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 .أٟ أخدلْاِٖ ٚ أعًُٓاِٖ  

3چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ     ڱ  ڌچ :َٚٔ ايكها٤ ايهؿط باؿاد١ يكٛي٘ تعاىل
  

 ٚإبطاَٗا ٚايؿطاؽ إسهاَٗاأَا َا تعًل بطنٔ اٱميإ أٟ بايكها٤ ٚايكسض ؾٗٛ إتكإ ا٭ؾٝا٤، ٚ

. َٓٗا

ٚاٯٕ ْعطض ؾ١ًُ َٔ ايٓكٛم اييت تٓاٚيت قه١ٝ اٱميإ بايكها٤ ٚايكسض يج١ً َٔ عًُا٤ 

  اطؿٝـاـٛاضز نايػاملٞ،ٚعُط ايت٬تٞ،ٚعبس اهلل ايػسٜٚهؿٞ،ٚقطب أ٥ُتِٗ قُس

:  اٯتٞٚغرلِٖ ع٢ً ايٓشٛ 

: ٜكٍٛ ايػاملٞ يف َؿاضم أْٛاض ايعكٍٛ

ٚمل جيع إغطاقٓا ؾٝ٘ ايٓعطَٔ أٜها ٚايكسض ٩ٚبايكها٤ ٕ
4
   

٫ٚ   اـٛاضز غُٝا ا٫بان١ٝ َِٓٗ ٜ٪َٕٓٛ ٜٚكسقٕٛ إشعاْا ٚتػًُٝا بايكها٤ ٚايكسض،إٕأٟ 

ٚيهٔ ٫بس َٔ نبط َؿاِٖٝ . جيٛظٕٚ ٭ْؿػِٗ ؾًػؿت٘ َٔ سٝح اؾسٍ ؾٝ٘ ٚ احملادذ١ ب٘

. ايكها٤ ٚايكسض َٔ خ٬ٍ تٓعرل عًُا٥ِٗ 

 

عباض٠ عٔ ثبٛت قٛض مجٝع  ]: ٚعطؾ٘ ايػاملٞ بأْ٘،ٖٛ إمتاّ ايؿ٤ٞ ق٫ٛ ٚؾع٬:  ايكها٤ -1

[  ا٭ع٢ً ع٢ً ايٛد٘ ايهًٞايعًِا٭ؾٝا٤ يف 
5
 ايكها٤ ٖٛ إجياز اهلل ]: ٚ ٜكٍٛ عُط ايت٬تٞ 

[تعاىل ا٭ؾٝا٤ يف ايًٛح احملؿٛظ زؾع١ ٚ اسس٠ 
6
  

 ايكسض َعٓاٙ إٔ اهلل تباضى ٚ تعاىل قسض ا٭ؾٝا٤ يف ]: ٜكٍٛ عبس اهلل ايػسٜٚهؿٞ :ايكسض -2

 ٚع٢ً قؿات ،ا٭ظٍ، ٚعًِ غبشاْ٘ ٚتعاىل أْٗا غتكع يف أٚقات َع١ًَٛ عٓسٙ غبشاْ٘ ٚتعاىل

[ ككٛق١ ،ؾٗٞ تكع سػب َا قسضٙ غبشاْ٘ ٚ تعاىل
7

   

                                                                                                                                                         
1

      23  ا٠٢حاإلعشاءعٛسج : -  
2

     04   ا٠٢حاإلعشاءعٛسج :-  
3

        37  ا٠٢حاألؼضابعٛسج : -  
4

 168ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض : -  
5

     169ص2اٌّشظغ  ٔفغٗ ض: -  
6

 52ششغ ا١ٌٕٔٛح ص: -  
7

 13ششغ وراب اٌذ٠أاخ ص: -  
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 جيب اٱميإ بايكسض ٖٚٛ إجياز اهلل ا٭دػاّ ٚا٭عطاض، ٚبايكها٤ ]: ٜكٍٛ قُس اطؿٝـ

ٖٚٛ اؿهِ بٗا يف ا٭ظٍ ؾٗٛ قؿ١ شات، أٚ إثبات يف ايًٛح ؾٗٛ قؿ١ ؾعٌ، ٚ ظعُت املعتعي١ إٔ 

[.   ٚإٔ ؾعٌ ا٫نططاض كًٛم ي٘ غبشاْ٘،ايؿاعٌ باختٝاضٙ خايل يؿعً٘
1

  

ٖصٙ ايٓكٛم دسٜط بٓا إٔ ْطنع ع٢ً َعتكس أٌٖ ايػ١ٓ يف قه١ٝ ٚيف تعًٝل َٛدع ع٢ً 

: اٱميإ بايكها٤ ٚ ايكسض ْٚكـ ع٢ً ايٓكاط اٯت١ٝ 

َٔ َعتكس غًـ ا٭١َ إٔ َا َٔ ؾ٤ٞ يف ايهٕٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ ، ٚ  -

2چحت  خت              مت  ىت  يت        جث   چ إٔ اهلل تعاىل  خايل ٭ؾعاٍ ايعباز، يكٛي٘ تعاىل
 ،

3چەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ   چ      :ٙــٚقٍٛ
 

حيب٘ إمنا ٜؿا٩ٙ  ٜطناٙ ٚ ٫ َٔ َعتكس ايػًـ إٔ اهلل تعاىل ٜؿا٤ نؿط ايهؿط ٚ ٫ 

ٜطناٙ زٜٓا نْٛا ٫ٚ
4

  ڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  : يكٛي٘ تعاىل

  ک  گ  گ   گ   گ  ک  ژ  ڑ  ڑ  ک        کژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈڌڌ

5چ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں   ڳڳ  ڳ                ڳ
٭ٕ َؿ١٦ٝ اهلل ٫ تسٍ ع٢ً ضناٙ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     چ قاٍ اهلل تعاىل

ٿٹ  ٹ              ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

6چڄ   ڄ  
.   

  بصيوؾٗٛ ٕ َعتكس غًـ ا٭١َ إٔ َٔ أثبت ايكسض ٚاستر ب٘ ع٢ً إبطاٍ ايتهًٝـ،ّ -

أثبت ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚمل ٜجبت ايكسضأؾط ممٔ 
7

 ٖٚصا آ٥ٌ  إىل ايكٍٛ بكٍٛ املؿطنني 

  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺچ  تعاىلنُا دا٤ يف قٛي٘ 

                                                 
1

 22 ص1980 2اٌز٘ة اٌخاص ذؽم١ك  اؿف١ش داس اٌثؽس اٌعضائش لغٕـ١ٕح   ؽ : - 
2

 49  ا٠٢حاٌمّشعٛسج : -  
3

 02  ا٠٢حاٌفشلاْعٛسج  : - 
4

 321 ص٠1ٕظش اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض: -  
5

    07  ا٠٢حاٌضِشعٛسج : -  
6

    35   ا٠٢حإٌؽًعٛسج : -  
7

 .62 ص8ِعّٛػح اٌفراٜٚ غ٠ٕظش: -  
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ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

1چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
  

َٚٓٗا ، َٔ َعتكس غًـ ا٭١َ إٔ ٜعذلف ايعبس ٜٚكط بإٔ اهلل خايل يهٌ ؾ٤ٞ  -

 ٜعذلف بؿكطٙ إىل ضب٘ غبشاْ٘، ٚأْ٘ إٕ مل ٜٗسٙ ؾٗٛ ٫ قاي١ ناٍ ٖايو، أؾعاي٘، ٚ

ؾٝدهع بصيو يععت٘ ٚسهُت٘  ٖٚصا ساٍ امل٪َٓني
2
  

َٔ َعتكس  غًـ ا٭١َ إٔ نٌ َٔ استر بايكسض، ًٖو ٚنإ َٔ خكُا٤ اهلل،  -

ايكسض ْعاّ ايتٛسٝس ؾُٔ ٚسس اهلل ٚ  ]:يكٍٛ عبس اهلل بٔ ايعباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا

[ نصب بايكسض ْكض تهصٜب٘ تٛسٝسٙ
3

 

باعتباض ، ٚدعًٖٛا َٔ خًل ايعباز أْؿػِٗ  يكس أْهطت املعتعي١ إجياز اهلل ٭ؾعاٍ ايعباز، 

ٚقس أَطِٖ بعهؼ شيو، ٖٚصا أقٌ  بعهٗا قبٝش١، ٚ ٫ جيٛظ إٔ تهاف إىل اهلل غبشاْ٘،

ؾاغس بٓٛٙ ع٢ً ايعكٌ ملا دعًٛٙ سانُا ع٢ً ايؿطع
4

.   

 ؾُٔ اعتكس ] َا ا٫بان١ٝ ؾِٗ ع٢ً خ٬ف  شيو ِٖٚ ٜكٛيٕٛ ع٢ً يػإ أَاَِٗ  ايػاملٞ أ

[   ي٘ااعتكازا داظَا إٔ اهلل عع ٚدٌ مل خيًل أؾعاٍ ايعباز ؾٗٛ ؾاغل َٓاؾل، أمحل  بعس
5
  

:                                                                                         يف قٛي٘  ٜ٪نس ع٢ً شيو أٜهاٚ

أؾعايٓا بعسا ي٘ َٔ أمحل خيًل مل َٚٔ ٜكٌ إشلٓا 
6
 

7چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ يكس استر اؾُٗٛض بٗصٙ اٯ١ٜ
ع٢ً إٔ ؾعٌ ايعبس كًٛم هلل  

يف تأٌٜٚ َكسض" َا ٚؾعًٗا" غبشاْ٘ ع٢ً اعتباض إٔ 
8

 ٚ ٖا ٖٛ شا قطب ا٭١ُ٥ ا٫بانٞ قُس ،

اطؿٝـ ٜٛضز ث٬ث١  ٚدٛٙ ي١ٰٜ ايهطمي١، ٜٚطدح أسسٖا َصنطا باعتكازِٖ يف خًل أؾعاٍ 

. ايعباز 

َكسض١ٜ عٝح  " َا"أَا ايٛد٘ ا٭ٍٚ ؾٗٛ شات ايٛد٘ ايصٟ استر ب٘ اؾُٗٛض، ٚ ٜتُجٌ يف دعٌ 

 .                                                                     (ٚ اهلل خًكهِ ٚ خًل أعُايهِ ) :تكرل اٯ١ٜ ناٯتٞ

                                                 
1

 148   ا٠٢حاألٔؼاَ عٛسج  : -
2

 130 ص8ِعّٛع اٌفراٜٚ ض٠ٕظش  : - 
3

 322 ص1ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض : - 
4

 ٠ٕظش ٘زا اٌثؽس اٌرأ٠ًٚ ػٕذ اٌّؼرضٌح: -  
5

 173 ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
6

 173 ص2اٌّشظغ ٔفغٗ  ض: -  
7

 96   ا٠٢حاٌظافاخعٛسج : -  
8

 138 ص٠9ٕظش ذفغ١ش اٌفخش اٌشاصٞ ض : - 
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إٔ اهلل خًكهِ ٚ َا ): أٟ  َٛقٛي١ بتكسٜط قصٚف، " َا"ٚ أَا ايٛد٘ ايجاْٞ ؾٝعتدل ؾٝ٘ إٔ 

. (ٜهٕٛ َكٓٛعا بأٜسٜهِ

ٚ ٜطبط ايٛد٘ ايجايح مبا نإ ٜطٜسٙ غٝسْا إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚ ٜطدح ؽطٜر اٯ١ٜ عًٝ٘، 

 أٟ ٚ عًُهِ ، ؾُا َكسض١ٜ   ]، ٚ يف شيو ٜكٍٛ،(ٚ اهلل خًكهِ ٚ َا تعًُْٛ٘)عٝح تكبح 

ؾإِْٗ ٜعبسٕٚ " ٜٓشتٕٛ" أٜها يهٔ املكسض يف ٖصا  املع٢ٓ َؿعٍٛ، ٚايساعٞ شلصا إٔ ٜٛاؾل َا

دعٌ املكسض مبع٢ٓ اغِ  ٖٚٛ،يهٔ يف ٖصا ايٛد٘ فاظ  -يعِٓٗ اهلل -شيو بعس ايٓشت 

، ؾايٛد٘ ا٭ٍٚ تعًُْٛ٘ٚيف ٖصا ايٛد٘ سصف أٟ  ازلا َٛق٫ًٛ،" َا"َؿعٍٛ، ٚجيٛظ إٔ تهٕٛ 

أٚىل يػ٬َت٘ َٔ اجملاظ ٚاؿصف ٚقس عًُت إٔ أعُاٍ ايعبس كًٛق١ هلل غبشاْ٘، ٖٚصا 

ثِ ظٗط يٞ إٔ ؽطٜر اٯ١ٜ عًٝ٘ نعٝـ  َصٖبٓا َعؿط اٱبان١ٝ، َٚصٖب ايؿاؾع١ٝ، ٚغرلِٖ،

خًكهِ : )دسًا َع أْ٘ ٖٛ اؿل، َٚٔ خايؿ٘ َبطٌ ناٍ، ؾإْ٘ ٫ خيؿ٢ إٔ َطاز إبطاِٖٝ أْ٘ 

بأٜسٜهِ، ٖٚٛ ايٛد٘ ٜهٕٛ َكٓٛعًا  َا ، ٖٚٛ ايٛد٘ ايجايح، أٚ خًكهِ ٚ (َٚا تعًُْٛ٘

[  ايجاْٞ
1
 

ے  ۓ  ۓ  چ   ٚبٗصا ٜطبط اٱَاّ اطؿٝـ بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚغٝاقٗا ايهًٞ ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘

2چ﮲      
ٟ املٓشٛت ٫ ايٓشت، ِٖٚ مل ٜعبسٚا ايٓشت ٚإمنا عبسٚا املٓشٛت بعس تؿهً٘ أ 

شيو ايٛد٘ املدكٛم، َٚا سسخ ؾٝ٘ َٔ آثاض تكطؾات اٱْػإ، ٚبصيو ٚدب إٔ ٜهٕٛ ع٢ً 

  چ ٚيٝؼ ايعٌُ ع٢ً غطاض قٛي٘ تعاىل، أٟ املعٍُٛ چ  ﮶  ﮷  ﮸  چ: املطاز بكٍٛ اهلل تعاىل

3چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
ؾاملطاز ٖا ٖٓا يٝؼ اٱؾو     

ْؿػ٘ ٚإمنا ٖٞ َتعًكات٘ َٔ ايعكٞ ٚاؿباٍ
4
"ٚبٗصٙ ايٛدٛٙ ثبت إٔ  نُا دا٤ت " َا ٚؾعًٗا: 

 نصيو مبع٢ٓ املؿعٍٛ، ٚمبا إٔ اٯ١ٜ ٚبايٓعط إىل ز٫يتٗا ايػٝاق١ٝ، ػ٤ٞمبع٢ٓ املكسض 

ناْت تبتػٞ تعٜٝـ َصٖب املؿطنني يف عبازتِٗ ا٭قٓاّ، ٚمل تهٔ تطَٞ إىل ؽًٝل أؾعاٍ 

.املكسضايعباز، نإ َٔ ا٭ٚىل إٔ ؼٌُ ع٢ً املؿعٍٛ، ٚيٝؼ ع٢ً 
5
 

 باعتباضٜٔ اٯ١ٜ ايهطمي٩١ٍٚأَا غعس ايسٜٔ ايتؿتاظاْٞ يف
6

: 

 .َكسض١ٜ" َا"باعتباض -1

                                                 
1

 368 ص١ّ٘11اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض : - 
2

 95  ا٠٢حاٌظافاخعٛسج  : - 
3

 117  ا٠٢حاألػشافعٛسج  : - 
4

 139 ص٠9ٕظش ذفغ١ش اٌفخش اٌشاصٞ ض : - 
5

 139 ص٠9ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
6

 240 ص٠4ٕظش ششغ اٌّماطذ ض : - 
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ٖٚصا ا٫ػاٙ اختاضٙ غٝبٜٛ٘ ٫غتػٓا٥٘ عٔ اؿصف ٚاٱنُاض، ٚاملع٢ٓ ؾٝ٘ ظاٖط سٝح تكبح 

. ٚاهلل خًكهِ ٚخًل عًُهِ، ٖٚصا ٫ حيتاز إىل أز٢ْ تطزز يف ْػب١ أؾعاٍ ايعباز: اٯ١ٜ

 :                                                                                      َٛقٛي١" َا"باعتباض  -2    

. ٖٚصا ايتٛدٝ٘ ايتأًٜٚٞ ؾٝ٘ سصف ٚعُّٛ

(  ٙـــٚخًل َا تعًُٕٛ)أَا اؿصف ؾٗٛ سصف ايهُرل أٟ املٛضؾِٝ املكٝس ايعا٥س ع٢ً املؿعٛي١ٝ 

چ  :ٚشيو يٛدٛز قط١ٜٓ يف بسا١ٜ اٯ١ٜ مما ٜػتسعٞ ؼطٜو ايس٫ي١ ايػٝاق١ٝ ؾٓذس يف قٛي٘ تعاىل

1چے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  
َا ٜسٍ ع٢ً "تٓشتٕٛ "يف ز٫ي١ ا٫غتؿٗاّ ا٫غتٓهاضٟ ،ٚايؿعٌ  

املٛقٛي١، ؾإٕ ايعاّ ٖٛ "َا "تٛبٝدِٗ ع٢ً عبازتِٗ أقٓاًَا متٖٛا بأٜسِٜٗ، ٚأَا عٔ عُّٛ  

َا عِ ايؿ٦ٝني ؾكاعسًا َٔ غرل سكط ٚأيؿاظ٘ أضبع١
2
 املٛقٛي١ ٖٚٞ عا١َ يف غرل "َا"َٓٗا  

 ،٫ أًَو مما يف ٜس ظٜس ؾ٦ٝا: ايعاقًني، ٚقس ػ٤ٞ عا١َ ؾُٝٔ ٜعكٌ َٚٔ ٫ ٜعكٌ نكٛشلِ

. ٚغرل ايعاقٌ نايب١ُٝٗ ٚاملتاع،ؾٝسخٌ ؾٝ٘ ايعاقٌ نايعبس ٚا٭١َ
3
 

ٚايطاعات ٚاملعاقٞ،  يْٛ٘ َٔ ا٭ٚناع ٚاؿطنات،ّيف اٯ١ٜ ايهطمي١ تؿٌُ نٌ َا ٜع"َا"ٚ

 إٕ ناْت تؿٌُ نصيو ا٫عتباضات ايعك١ًٝ أّ إٔ "َا" ٖٚصا ايعُّٛ ٜططح تػا٫٩ يف ،ٚغرلٖا

ٖٚصا َا دعٌ عًُا٤ ايػًـ ٜككطْٚٗا ع٢ً املكسض : ايهػب املػتٓس إىل ايعبس ٫ ٜػتػطم شيو

. ؾكط

َكسض١ٜ ع٢ً اختٝاض غٝبٛب٘ ٫غتػٓا٥٘ عٔ اؿصف " َا" أَا إشا ناْت  ]: ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ

 ٚخًل عًُهِ، ٚأَا إشا ناْت َٛقٛي١ ع٢ً سصف ٣٭ٕ املعٔ ٚاٱنُاض ، ؾا٭َط ظاٖط

4چۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ے  چ  ٚخًل َا تعًُْٛ٘ بكط١ٜٓ قٛي٘ تعاىل: ايهُرل أٟ
تٛبٝدا شلِ   .

عا١َ تتٓاٍٚ َا ٜعًُْٛ٘ َٔ ا٭ٚناع " َا"ع٢ً عباز٠ َا عًُٛٙ َٔ ا٭قٓاّ ؾٮٕ ن١ًُ 

[ٚاؿطنات ٚاملعاقٞ ٚايطاعات ٚغرل شيو
5
 

ٚ يهٔ إشا نإ ايؿعٌ يف ْعط ا٫بان١ٝ يٝؼ إ٫ عطنا ٜتٛقـ ٚدٛزٙ ع٢ً ا٫غتطاع١ مبع٢ٓ 

ْ٘ نػب يؿاعً٘، ٚأؾعاٍ ايعباز كًٛق١ هلل تعاىل، ؾُا ع٬ق١ ٖصا ايؿعٌ بكسض٠ اٱْػإ أ

                                                 
1

 95  ا٠٢حاٌظافاخعٛسج  : - 
2

 202 ص٠1ٕظش ششغ اٌٛسلاخ اٌع٠ٕٟٛ ض : - 
3

ػثذ اٌىش٠ُ ؼاِذٞ .، ٠ٕٚظش أشش اٌمٛاػذ األط١ٌٛح اٌٍغح فٟ اعرٕثاؽ أؼىاَ اٌمشآْ د204 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 

 111ص
4

 95  ا٠٢حاٌظافاخعٛسج : -  
5

 240 ص4ششغ اٌّماطذ ض : - 



271 

 

 اجلانب التطبيقي يف التأويل اخلارجي :  الفصل اخلامس-                  الباب األول 

سسٚخ شيو ايؿعٌ  يف ن٤ٛ إمياِْٗ بايكها٤ ىل ٚاغتطاعت٘؟ ٌٖٚ يف شيو َٔ َػ٪ٚي١ٝ تذلتب ع

ٚايكسض؟ 

ثِ ؼسٜس َػ٪ٚي١ٝ  ٖٚصا َا جيطْا إىل ؼسٜس َؿَِٗٛٗ يًكسض٠ ٚا٫غتطاع١ ٚايهػب ٚايؿعٌ،

.  شيو ايؿعٌ َٔ ثٛاب ٚعكابىل ايؿاعٌ يف نٌ َا ٜذلتب ع

 ٚ ٖٞ عطض يف اؾػِ ٚيٝػت ظػِ يف اؾػِ، ايؿ٤ٞ، ٚ ٖٞ ايكسض٠ ع٢ً :ا٫غتطاع١- 1

.َع ايعًِ إٔ ايعطض ٫ ٜكّٛ بٓؿػ٘ ٫ٚ ٜجبت ظَٓني
1
 

ٚ ٖٞ عطض خيًك٘ اهلل يف   ا٫بان١ٝ تهٕٛ َكاض١ْ يًؿعٌ،زٖٚصا َعٓاٙ إٔ ا٫غتطاع١ عٔ

اٱْػإ يؿعٌ ا٭ؾعاٍ ا٫ختٝاض١ٜ
2
ٖٚٞ ع٢ً نطبني نُا ٜط٣ قُس بٔ إبطاِٖٝ ايهٓسٟ،  

ٚاغتطاع١ ب١ًٝ، ؾأَا اغتطاع١ ايٓع١ُ ؾٗٞ اييت  تعٌُ بٗا ايطاعات، ٚأَا  اغتطاع١ ْع١ُ 

 املعاقٞ ٚا٫غتطاع١ تهٕٛ قسث١ يًؿعٌ ٫ ٖٞ بعسٙ ٚ ٫  بٗا اغتطاع١ ايب١ًٝ ؾٗٞ اييت تعٌُ

ٚ ٫ تهٕٛ اغتطاع١ ٚاسس٠ ٖٞ قبً٘،
3

 . 

قسض٠ ايعبس يف ايؿعٌ ٚشيو إٔ اهلل : تهٕٛ ايكسض٠ عٓس ا٫بان١ٝ أثٓا٤ ايؿعٌ أٟ  :ايكسض٠- 2

 ٫نتػاب٘، ٚشيو إٔ اهلل َٛدس إيٝ٘ساٍ اختٝاض ايعبس ي٘، ٚتٛدٝ٘ ايكسض٠  خيًل ايؿعٌ يًعبس،

ٚايعبس َهتػب
4
  

 إٔ َؿّٗٛ ا٫بان١ٝ يًكسض٠ ٚا٫غتطاع١ ٜتُشٛض سٍٛ ايٓكاط اتٚ ايٛانح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتعطٜـ

: اٯت١ٝ

، ٚتهٕٛ بكش١ اؾٛاضح ٚ أخط٣ باْتٗا٤ ايؿعٌ يتتذسز اغتطاع١ ٣ ا٫غتطاع١ تؿٔ:أ٫ٚ

 ٚنًٗا "ميهٔ" ٚ "ؾعٌٟ" ٚ" ٜػتطٝع" ٚبايؿعٌأسٝاْا،، ٜٚعدلٕٚ عٓٗا بايك٠ٛ اٯؾاتغ٬َتٗا َٔ 

. مبع٢ٓ ٚاسس

 أٌٖ ٚيهٔ ملاشا تهٕٛ ا٫غتطاع١ عٓسِٖ َع ايؿعٌ ٚتٓتٗٞ باْتٗا٥٘ ع٢ً خ٬ف مجٗٛض :ثاْٝا

ايػ١ٓ؟ 

:  ع٢ً تكٜٛب َصٖبِٗ َٚٔ بٝٓٗاا٭زي١يكس قسَٛا مج١ً َٔ 

ٕ أ املسيٍٛ ٭ٕ َٔ ف٣ٕفايؿعٌ ٜسٍ ع٢ً ايك٠ٛ، ٚ بؿٓا٤ ايسيٌٝ ٟ: ز٫ي١ ايؿعٌ ع٢ً ايك٠ٛ - أ

 ا٭خطٚبصيو ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اسسُٖا زي٬ٝ ٚ  . تبك٢ سايني ٚ ايؿعٌ ٫ ٜبك٢ سايني أ٫ايك٠ٛ

 مل جيتُعاإشاَسي٫ٛ عًٝ٘ 
1
 

                                                 
1

 469ص٠1ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ خ١ّظ اٌشعرالٟ ض : - 
2

 171ص2 ٚ ٠ٕظش ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض٠130ٕظش االتاػ١ح ػم١ذج ِٚز٘ثا  د طاتش ؿؼ١ّح ص : - 
3

 260ص٠2ٕظش  ت١اْ اٌششع ض: -  
4

 ٠129ٕظش االتاػ١ح ػم١ذج ٚ ِز٘ثا د طاتش ؿؼ١ّح ص : - 
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َٚٔ ظٚاٍ اٯؾ١ ٚدٛز ،ٚايهس ٜعٌٜ نسٙ ، اٯؾ١ تعتدل نس ايك٠ٛ: ٚدٛز ايؿعٌ بعٚاٍ اٯؾ١- ب

 متٓع٘٭ْٗاايؿعٌ 
2
  

 ٜهٕٛ إٔ ٫ ٜػتطٝع اٱْػإ إٔٚشيو :ايعذع عٔ اؾُع بني ايؿعًني يف ْؿؼ ايٛقت- دـ

 خًكٛا أِْٗؾاع٬ تاضنا يف ْؿؼ ايٛقت، ٫ٚ طا٥عا عاقٝا يف ْؿؼ ايٛقت، ٚبصيو ٜععُٕٛ 

 َع املطازإ٫ ٫ تهٕٛ اٱضاز٠ َع ايؿعٌ ٚإ٫ ا٫غتطاع١ ٫ تهٕٛ إٔ إىل
3

 . 

 ع٢ً املكسٚض، ٚيٛ تكسَت يًعّ اْعساَٗا ساٍ ٚدٛز املكسٚض ّ ايكسض٠ اؿازث١ ٫ تتكس:ثايجا

.ؾٝهٕٛ بكسض٠ َعس١َٚ، ٖٚصا َػتشٌٝ
4
  

ا٭نجط يف ظَٓني، ٫ٚ ٜبك٢ ٙ ايعطض ٜٓعسّ عكب ظَإ ٚدٛز:ضابعا
5
  

عطض ملا دا٤ عٓس نٌ َٔ ٕ ايػ١ٓ، أٌٖٚيًتعطف ع٢ً ا٫غتطاع١ ٚ ايكسض٠ عٓس مجٗٛض 

 . مت١ُٝ ٕ ٜع٢ً ٚ ايؿٝذ ايعُطاْٞ، ٚايؿٝذ ايطشاٟٚ ٚ ايؿٝذ ابأبٞايكانٞ 

: قني ٟإىل ؾط يكس اْكػِ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ سٍٛ ا٫غتطاع١  ٚايكسض٠

: ا٭ٍٚايؿطٜل    اؾٜٛين ٚ ٚاٱَاّ ٜع٢ً، أبٞٚ ميجً٘ نٌ َٔ ايؿٝذ ايعُطاْٞ، ٚايكانٞ  

 عٓ٘، عٝح يٛ تكسَت٘ يذلتب ع٢ً تتأخط تكاضٕ ايؿعٌ ٫ تتكسَ٘ ٚ ٫ إٔاؾذلطٛا يف ا٫غتطاع١ 

 ٜعٝٓ٘ عًٝ٘عٔ إٔ يف ساٍ ايؿعٌ  غبشاْ٘  ٜهٕٛ ايعبس َػتػٓٝا عٔ اهللإٔشيو 
6
 :يكٛي٘ تعاىل 

7چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ 
 

بً٘ يٛدب اْعساَٗا ساٍ ايؿعٌ نْٛٗا عطنا، ٚايعطض ٫ ٜكح بكا٩ٙ يف ميٛ ناْت     ٚ

ڳ  ڳ     چ :تعاىلٜٚػتسيٕٛ ع٢ً شيو بكٛي٘  .قع ايؿعٌ بكسض٠ َعس١َٟٚ إٔٚقتني، نُا ٜػتشٌٝ 

8چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
 اـهط إٔ ٜهٕٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ قازضا ع٢ً ايكدل ٣ٚؾٝ٘ ْـ 

  .يف ساٍ َا غأٍ، ؾسٍ ٖصا ع٢ً إٔ ا٫غتطاع١ َع ايؿعٌ

 أقًٓا إٔ ا٫غتطاع١ َع ايؿعٌ ٫ٚ ٜكح إٔ تتكسّ عًٝ٘ يفبت خ ٚقس ] : ٜعًٞأبٛ ايكانٞ قاٍ 

[ ٫ٚ تتأخط
9
  

                                                                                                                                                         
1

 ٠337ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح، د فشؼاخ اٌعؼث١شٞ ص : - 
2

 ٠337ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
3

 ٠337ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
4

 268ص٠1ٕظش ِؼاٌُ اٌذ٠ٓ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ إتشا١ُ٘ اٌص١ّٕٟ اٌّظؼثٟ ض : - 
5

 268 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
6

 ٚ اٌّؼرّذ 215 ٚ اإلسشاد ٌإلِاَ اٌع٠ٕٟٛ ص 243 ص٠1ٕظش االٔرظاس فٟ اٌشد ػٍٝ اٌّؼرضٌح اٌمذس٠ح األششاس ض : - 

 143ٌٍماػٟ أتٟ ٠ؼٍٝ ص
7

 05  ا٠٢حاٌفاذؽحعٛسج : -  
8

 68  ا٠٢حاٌىٙفعٛسج : -  
9

 141اٌّؼرّذ ص: -  
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                       سساثا أٚ انتػابا يكٛي٘ إ ايتكطف َٔايؿاعٌ  نُا ضبط ايكسض٠ ٚايك٠ٛ مبس٣ متهٔ

سساثا ٚ ٜهٕٛ إ ٚسكٝك١ ايكسض٠ ٚايك٠ٛ ٖٞ ايتُهٔ َٔ ايتكطف، ٚقس ٜهٕٛ ايتكطف ]

 إْٔ٘ ايتُهٔ َٔ ايتكطف، ٚنٌ َتُهٔ َٔ ايتكطف ٚدب أانتػابا، َٚع٢ٓ ايكازض 

[ ٜهٕٛ قازضا
1
 

بٌ خيًل اهلل نٌ  ز ٫ تبك٢ ظَٓني،عب ا٫غتطاع١ قؿ١ قا١ُ٥ باٍإٔ ايؿٝذ ايعُطاْٞ ؾرل٣ أَا

 ٚاهلل خايل نٌ اٯخطدع٤ َٓٗا ؾٝ٘ ساٍ سسٚث٘، ٚاغتطاع١ بهٌ دع٤ غرل اغتطاع١ باؾع٤ 

 ع٢ً ت٘ ٜػتػين عٔ اهلل يف نٌ ساٍ َٔ أسٛاي٘ يف سطنت٘ أٟ قسضإٔدع٤ ٚايعبس يٝؼ ي٘ 

ظَٓني  ٖٚٞ بٗصا عطض َٔ ا٭عطاض ٫ تبك٢ ،ايؿعٌ
2

  ٠ا٭ؾاعطشا َا ٜٛاؾل َصٖب ٙٚ ،

ظَٓني ع٢ً خ٬ف املعتعي١ ايكا١ً٥ بٛدٛبٗا قبٌ ايؿعٌ ٚ بكا٥ٗا ٚاٱبان١ٝ
3

.  

: ايؿطٜل ايجاْٞ ، أتباعِٗ ابٔ ت١ُٝٝ ٚ ٚاٱَاّ ايطشاٟٚ، اٱَاّٚميجٌ ٖصا ايؿطٜل نٌ َٔ  

 ا٫غتطاع١ تهٕٛ َتكس١َ ع٢ً ايؿعٌ َٚكاض١ْ ي٘، ٚبٗصا تهٕٛ إٕٜٚتٛغطٕٛ يف شيو قا٥ًني 

: يف ْعطِٖ ع٢ً قػُني

.  ْٚٗٞأَطٖٚٞ ا٫غتطاع١ املكشش١ يًؿعٌ، َٓاط ايتهًٝـ َٔ : اغتطاع١ ؾطع١ٝ-   أ 

. ٚتهٕٛ َٛدب١ يًؿعٌ، َٚكاض١ْ يًُكسٚض   :قسض١ٜاغتطاع١ - ب 

 إٔٚا٫غتطاع١ اييت جيب بٗا ايؿعٌ َٔ مٛ ايتٛؾٝل ايصٟ ٫ جيٛظ  ]: ايطشاٟٚ اٱَاّٜكٍٛ 

 ا٫غتطاع١ َٔ د١ٗ ايكش١ ٚايٛغع ٚايتُهني ٚأَا، تهٕٛ َع ايؿعٌٜٛقـ املدًٛم ب٘، 

ۇ  ۇ   چ   نُا قاٍ اهلل تعاىلٟ، ٚبٗا ٜتعًل اـطاب، ٚٙقبٌ ايؿعٌ ؾٗٞ اٯ٫تٚغ١َ٬ 

  ەئ  وئ  ەئ   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

  مئ  ىئ  حئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئېئوئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

4چ   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   خبيئ   جب  حب
].

5
 

 يٝشسز َؿّٗٛ ا٫غتطاع١ سٝح ٜط٣ يف قٛي٘ قطآْٝني ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ ؾٝٓطًل َٔ ْكني أَا

  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ھ  ہ  ہ  ہ   ھہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ         :تعاىل

                                                 
1

 143اٌّشظغ ٔفغٗ ص: -  
2

 243 ص٠1ٕظش االٔرظاس فٟ اٌشد ػٍٝ اٌّؼرضٌح اٌمذس٠ح األششاس، اٌش١خ اٌؼّشأٟ ، ض : - 
3

 129ص8  ٚ ٠ٕظش ِعّٛػح اٌفراٜٚ التٓ ذ١ّ١ح ض469 ص٠1ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ، ض : - 
4

 286  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -   
5

 166 ص1ششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض: -  
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1 چ  ﮶  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ﮽  ﮵﮴
مل  أّ اؿر ٚادب ع٢ً نٌ َػتطٝع ؾعٌ إٔ 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  عٔ قٛي٘ تعاىلأَا تهٕٛ قبٌ ايؿعٌ، إٔؾعٌ ٖٚصٙ ا٫غتطاع١ ٚدب ٟ

  ٿ  ٿ      ٹ     ٿ  ٺ  ٺ  ٿٺٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

2 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
إٕ عسّ ا٫غتطاع١ تعٛز إىل َؿك١ شيو عًِٝٗ : ؾٝكٍٛ

ٚغِٗ ٚإٕ ناْٛا قازضٜٔ ع٢ً ؾعً٘ يٛ أضازٚا ٚبٗصا تهٕٛ ا٫غتطاع١ َكاض١ْ فٚقعٛبت٘ ع٢ً ٕ

يًؿعٌ َٛدب١ ي٘
3
.  

 ايؿك٘ ٚ اؿسٜح ٚأٌٖٚشلصا نإ ايكٛاب ايصٟ عًٝ٘ قككٛ املتهًُني،  ]:ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ 

 ٚايٓٗٞ، ٖٚٞ ا٭َط ا٫غتطاع١  اييت ٖٞ َٓاط إٕٔ، ٖٚٛ آزٍ عًٝ٘ ايكط ٚايتكٛف ٚغرلِٖ َا

 ا٫غتطاع١ اييت جيب َعٗا ٚدٛز ايؿعٌ ؾٗٞ أَا تكاضٕ ايؿعٌ، ٚإٔاملكشش١ يًؿعٌ ٫ جيب 

[َكاض١ْ ي٘
4

 .

: ايهػب عطنا ٜٛدس َع إ٫  يٝؼ -ا٫بان١ٝ   يف ْعط- ايؿعٌ  قًٓا إٕٕٚ أيكس غبل يٓا  

 ٫ خايل إش اهلل غبشاْ٘  إىل، ٖٚٛ خًل بايٓػب١ يٲْػإا٫غتطاع١ مبع٢ٓ ايهػب بايٓػب١ 

. غٛاٙ تباضى ٚتعاىل

 اٱْػإ نٕٛ  بني  ٚ َا ايؿطم ؟   ٜاتط٣ ايهػب  ؾُا . ض شيو ع٢ً ٖصا ايٛد٘ض تلإشاتط٣ 

 ؟ ؾاع٬  ٚناغبا ٚقسثا ٚعا٬َ

 ٚ ، نايػاملٞ يسِٜٗ قنيٚيًتعطف ع٢ً شيو ْعطض ؾ١ًُ َٔ ايٓكٛم ٭١ُ٥ اـٛاضز املٛخ

.  ٚ اـًًٝٞ،املكعيب

 إٕ ايتٛغط بني اؿايني ؾكايٛا إىل ا٭ؾعط١ٜ ا٫غتكا١َ ٚ أٌٖ ٚشٖب  ]:ٜكٍٛ ايػاملٞ- 1

عاقب ع٢ً  انتػابٓا ٫ ع٢ً خًل اهلل ٕ خًل هلل عع ٚدٌ، ٖٚٞ يٓا انتػاب ؾٓجاب ٚأؾعايٓا

[  ٭ؾعايٓا
5

  

 ايعباز، ٚتٓؿٝ٘ عٔ اهلل ، إىلٚدا٤ ْل ايػاملٞ بعس إٔ شنط املعتعي١ اييت تٓػب خًل ا٭ؾعاٍ  

 ضض ٚتكٍٛ باؾدل، ؾل،ٚاؾ١ُٝٗ  اييت تٓؿٞ ايهػب عٔ ايعباز ٚتٓػب نٌ ؾ٤ٞ إىل اهلل

.  َصٖب٘ ٚغط بني اؿاينيإٔ: ايػاملٞ 

                                                 
1

 97   ا٠٢حآي ػّشاْعٛسج : -  
2

 20 ا٠٢ح٘ٛدعٛسج : -  
3

-299-291-290 -129 ] ص8  ٚ ٠ٕظش ِعّٛػح اٌفراٜٚ اتٓ ذ١ّ١ح ض61 ص٠1ٕظش دسء ذؼاسع اٌؼمً ٚ إٌمً ض : - 

372] 
4

 61 ص1دسء ذؼاسع اٌؼمً ٚ إٌمً ض : - 
5

 171 ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض : - 
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 قطف إٕٔ اهلل تعاىل خايل ٚايعبس ناغب، ٚؼكٝل شيو أايكٍٛ ب] : ٜكٍٛ املكعيب- 2

 اهلل تعاىل ايؿعٌ عكب شيو  ايكطف خًل ، ٚإجياز ايؿعٌ نػب، إىل ٚإضازت٘ايعبس قسضت٘  

ٖتني كتًؿتني ، ؼت قسض٠ ايعبس ظ١ٗ ايهػب، برٚاملكسٚض ايٛاسس زاخٌ ؼت قسضتني 

ٜل ايعباض٠ املؿكش١ عٓ٘، ر َٓ٘ يف تٌأظٜسٕ مل تكسض ع٢ً إٖٚصا ايكسض َٔ املعين نطٚضٟ، ٚ

[  .اضٟ َع َا يًعبس َٔ ايكسض٠ ٚا٫ختإجيازٙؼكٝل نٕٛ ؾعٌ ايعبس غًل اهلل ٚ
1

  

 : اٯت١ٝ ْل املكعيب ٜسٚض سٍٛ ايٓكاط إٕ 

.  ايؿعٌإىل إضازت٘ايهػب ٖٛ عباض٠ عٔ قطف ايعبس قسضت٘ ٚ -1

 . خًل  يًؿعٌإضازت٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يًؿعٌ عكب قطف ايعبس قسضت٘ ٚإجياز-2

 .ؾعٌ آخط يًؿعٌ ٜهٕٛ قس ضدح ؾع٬ بعٝٓ٘ عٔ ٚإضازت٘ايعبس بكطؾ٘ قسضت٘ -3

    اؾدل، ٚتكذلب َٔ قٍٛ املعتعي١ يف أٌٖ ع٢ً خ٬ف أٚغعٚ بٗصا تهٕٛ ْػب١ ا٫ختٝاض -4

. ع٢ً اغتهطا٣ٕٙ اهلل يف ْعطِٖ ٜعلأاؿط١ٜ املطًك١، ٚى
2

 

 ايبكا٥ط أٌٖ إيٝ٘ٚايكٍٛ ايؿكٌ ايصٟ ٖس٣ اهلل   ]:محس بٔ محس اـًًٝٞ أٜكٍٛ - 3

 ، ُٖٚا ٚإضازت٘، قسض٠ ايعبس إضازتإ ايؿعٌ تتعًل ب٘ قسضتإ ٚإٕؾاعتكسٚٙ زٜٓا، ٖٛ 

 أغباب ُٖٚا ايًتإ ت٦ٝٗإ إضازت٘ ، ٚقسض٠ اهلل ٚبإجيازَٙتعًكتإ بهػب٘ ٫ٚ تػتك٬ٕ 

باط٬، َٔ أٚ ايهػب يًعبس، ٚؽًكإ ي٘ ايؿعٌ عٓسَا ٜطٜس انتػاب٘ غٛا٤ نإ سكا 

 َهطٖا، ٚ ٫ ٜ٪اخص ايعباز مبا مل ٣علٟ اهلل ٫ إٔ يًعبس عًٝ٘، ٚبٗصا ْسضى  إنطاٙغرل

[. جيعٌ شلِ قٝكا عٓ٘ ، ٫ٚ كًكا َٓ٘
3
  

: ْل اـًًٝٞ ٜطنع ع٢ً ف

.  اهلل ٜعين خًك٘ شلاإىل ايعباز أؾعاٍْػب١ - 1

.  عًٝٗاإنطاِٖٗٚزٕٚ   ايعباز ٜعين انتػابِٗ شلا زٕٚ خًكٗا،إىل ا٭ؾعاٍ ٖصٙ إغٓاز- 2

 اـٛاضز ع٢ً اهلل غبشاْ٘ نُا شٖبت أٚدبت٘ايجٛاب ٚ ايعكاب ٜتعًكإ بايهػب، ٚقس - 3

 ٜٛدب ع٢ً اهلل أ٫ يف اعتكازْا إشغًِ شلِ ب٘ ٕ ٫ ؾإْٓإ عًًٛٙ باؿه١ُ إ ٚ،يف شيو املعتعي١ 

. اٱط٬م سس َٔ خًك٘ ع٢ً أ

                                                 
1

 267ص1ِؼاٌُ اٌذ٠ٓ ض: -  
2

 333 ٚ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ،ص٠8ٕظش ؼاش١ح ػٍٝ وراب اٌذ٠أاخ ،ػثذ اهلل اٌغذ٠ٚىشٟ ،ص : - 
3

 138 ص2ضأؼّذ تٓ ؼّذ اٌخ١ٍٍٟ ظٛا٘ش اٌرفغ١ش : -  
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 ايجٛاب ٚدٛب َٔ أقشابٓا َٚا ٜٛدس يف عباضات ]: ٜكٍٛ املكعيب يف شيو ع٢ً اغتشٝا٤

[  ٚدٛب مبكته٢ سهُت٘  ؾٗٛ ،ٚايعكاب
1
  

                   ايكازض: ٜعًٞ اؿٓبًٞ ٚاؾٜٛين َطتبط بايكسض٠ ٚايؿاعٌ أٟ أبٛ : اٱَاّٚ ايهػب  نُا ٜطاٙ 

 ع٢ً خ٬ف َصٖب اؾدل١ٜ اييت ْؿت ايكسض٠ عٔ ايؿاعٌ ،ٚ تهٕٛ تًو ايكسض٠ ثابت١ عًٝ٘

ٕ أ، ٚخ٬ؾا يًُعتعي١ اييت قايت باٱط٬م ايتٛغع ٚايتذٛظ يف إىل َػ٢ُ ايهػب ٚأععت

.اٱسساخ اـًل ٚ إ٫ايهػب يٝؼ 
2
  

[  ايعبس قازض ع٢ً نػب٘، ٚقسضت٘ ثابت١ عًٝ٘ ]: اؾٜٛيناٱَاّٜكٍٛ 
3
 ايعبس إٔ َٚع٢ٓ شيو  

4 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ  : قاٍ اهلل تعاىل.  ٚي٘ َؿ١٦ٝ ٚقسض٠ ؾاعٌ ع٢ً اؿكٝك١،
  ٚ

5 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ   : تبك٢ ٖصٙ ايكسض٠ ٚ املؿ١٦ٝ يف سسٚز
 

 اٱؾا٤ْٗٞ ٚاملسح ٍٚ ٚاا٭َط إيٝ٘ٚسكٝك١ ايهػب ايصٟ ٜتٛد٘  ]  : ٜع٢ًأبٜٛكٍٛ ايكانٞ 

[ .  ٖٛ َا ٚدس بايكازض ٚي٘ عًٝ٘ قسض٠ قسث١اٱنطاٙٚ
6
  

 ْػب١ ا٫ختٝاض عٓس اـٛاضز تٛغعت يتٛاؾل إٔ إىل ايػابك١ اٯ١ٜ  تأٌٜٚيكس تٛقًٓا يف ْتا٥ر

 َٔ أخط٣ قطآ١ْٝ ْكٛم أَاّ أْؿػٓااملاتطٜس١ٜ، ٚتكذلب نجرلا َٔ املعتعي١، يف سني لس 

  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچقبٌٝ قٛي٘ اهلل تعاىل

  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄٿٺ  ٺ

7چڃ  ڃ  
 

  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  ٚقٛي٘ تعاىل

8چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 

9چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ   ٿ  ٹٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  ٚقٛي٘ تعاىل
 

                                                 
1

 286 ص1ِؼاٌُ اٌذ٠ٓ ض: -  
2

 128 ص أتٛ ٠ؼٍٟ اٌؽٕثٍٟ ٚ اٌّؼرّذ،٠215ٕظش اإلسشاد، اٌع٠ٕٟٛ،ص : - 
3

 215اإلسشاد ص: -  
4

 28   ا٠٢حاٌرى٠ٛشعٛسج : -  
5

 29   ا٠٢حاٌرى٠ٛشعٛسج : -  
6

 128اٌّؼرّذ ص: -  
7

 21   ا٠٢حإٌٛس عٛسج : - 
8

 125   ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج : -  
9

 07   ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
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 عٔ ؾعً٘ ٚبني عٕٛ اهلل ي٘ ٖٚساٜت٘ ٚؾطح اٱْػإتط٣ نٝـ تٛؾل ا٫بان١ٝ بني َػ٪ٚي١ٝ 

 ؟    خص٫ْ٘ ٚاـتِ ع٢ً قًب٘ أٚقسضٙ 

ْٓا ملًعَٕٛ بايٛقٛف ع٢ً ؼطٜط مج١ً َٔ املكطًشات َٔ ظا١ٜٚ ايطقس  إ ايكسزايف ٖص

 . اٱن٬ٍم ٚ ايعك١ُ ٚاشلسٟ ٚاـص٫ٕ ٚاـتِ ٟٚا٫بانٞ نايتٛف

 يطـ ٜكسض ب٘ ايعبس ع٢ً اٱميإ، أٖٚٛ ق٠ٛ ٜعطٝٗا اهلل عبسٙ يٝكسض بٗا ع٢ً طاعت٘: ايتٛؾٝل
1

  

. ٚايكسض٠ ع٢ً ايطاع١،ٖٚٞ اؿطاغ١ َٔ ايٛقٛع يف املعاقٞ: ايعك١ُ
2
 

: اشلس٣  ايططٜلإىل اٱٜكاٍتطًل ع٢ً  
3
  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ  : مٛ 

4 چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  چ  ٚع٢ً ايس٫ي١ ع٢ً ايططٜل يكٛي٘ تعاىل

5چې  ې  ې  ى  ى        ائ    ائ  
 

 اهلل َٔ  أعطاُٖا ٚاقعإ،، اشلس٣ ٚ ايعك١ُ َٛدٛزإ، َٛقٛؾإإٔ  ٚاعًِ]:ٜكٍٛ ايهٓسٟ 

[  . اـرل اـرلأٌٖا ي٘ ٚ بُٗا ْاٍ ّسسث٘أ ٚأسب
6
 

 ؾاشلس٣ املككٛز٠ ٖٓا يٝػت ايس٫ي١ ع٢ً ،سك٘ " اشلس٣"  ايهٓسٟ َؿّٗٛ أعط٢يف ٖصا ايٓل 

  ٫ ْعسّ ز٫يتٗا ع٢ً شيو،ٚيهٔ املككٛز بٗا َا ٚنش٘إٕ نٓا ٚإيٝ٘ اٱٜكاٍايططٜل ٫ٚ 

 يف اٱميإ ٖٚسا١ٜ امل٪َٓني ٖٛ نتب ]:  قٛي٘ ٣ يفعٌٟ أبٛايهٓسٟ َٚا غٝٛنش٘ ايكانٞ 

[ .   ايطاعات ٚايكسض٠ عًٝٗا ؾِٝٗإىلقًٛبِٗ ٚايكسض٠ عًٝ٘ ٚ تٛؾٝكِٗ 
7

  

 عدل عٓٗا بايتٛؾٝل بعٝٓ٘ غٛا٤ إش " ؾطح املكاقس"تاظاْٞ يف ف ايؿٝذ ايتإيٝ٘ ٚاملع٢ٓ شات٘ شٖب 

 خاقاأٚنإ عاَا 
8
.  

 مل ٜعط٘ َٔ ؾهً٘ ؾ٦ٝا ٜعكُ٘ إشاٖٛ ايكسض٠ ع٢ً ايهؿط أٟ تطى َٔ اهلل يًهاؾط   :اـص٫ٕ

 ْؿػ٘إىلب٘، ٜٚهً٘ 
9
 

                                                 
1

 466ص٠1ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ ض : - 
2

 467 ص٠1ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض : - 
3

 141ص1،ض1986 ٠1ٕظش اٌعاِغ اٌظغ١ش ،ِؽّذ تٓ ٠ٛعف اؿف١ش  ٚصاسج اٌرشاز اٌمِٟٛ ٚ اٌصمافح عٍـٕح ػّاْ ؽ : - 

4
 87   ا٠٢حاألٔؼاَعٛسج : -  
5

 17   ا٠٢حفظٍدعٛسج : -  
6

 264 ص2ت١اْ اٌششع ض: -  
7

 133اٌّؼرّذ ص: -  
8

 313 ص٠4ٕظش ششغ اٌّماطذ ض: -  
9

 342 ٚ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص467 ص٠1ٕظش ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ض : - 
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 يف املعك١ٝ ٚتطن٘ ع٢ً َا ٖٛ أخصٙ عٓس ٖٙٛ خص٫ٕ:  اهلل يًعاقٞإن٬ٍ إٔٚ ٜط٣ ايهٓسٟ 

ٚيٝؼ ع٢ً ايكسض،عًٝ٘ َٔ ؾعًٗا، ٚ ٜعصب٘ ع٢ً املكسٚض بعسي٘ 
1

 ٚاـص٫ٕ عٓس ايتؿتاظاْٞ ٖٛ 

خًل قسض٠ املعك١ٝ
2

اؿٌُ ع٢ً اجملاظ نٝؿُا أٚ  ايتػ١ُٝ بأْ٘ ٚيٝؼ نُا شٖبت املعتعي١  ،

اتؿل
3

 .

، نًٗا خًكٗا ٚاٱغؿاٍ ٚ حيكٌ مبا انتػبٛٙ ٚاختاضٚٙ َٔ نؿط، ٚاـتِ ٚايطبع، :اـتِ

 أَا َٔ سٝح ، ٫نتػابِٗ شلا باختٝاضِٖ، ٚٚقؿت بايكبحإيِٝٗاهلل ٚٚقعت بكسضت٘ ٚأغٓست 

.إٔ اهلل خًكٗا ؾ٬ قبح ؾٝٗا
4

  

 ٭ٕ ، اهلل سكٝكٞإىل إغٓازٕٙ إف ،اٯ١ٜ  َُٚٗا ٜهٔ املطاز باـتِ يف ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ اـًًٝٞ 

 قض ؾهٌ إ٫ايكًٛب نػا٥ط كًٛقات٘ ٚاقع١ يف قبهت٘ ٜكطؾٗا نُا ٜؿا٤، َٚا اشلسا١ٜ 

.  [ عس٫ َٓ٘ غبشاْ٘إ٫ اـص٫ٕ يٝؼ ٖٛ إَٔٓ٘ نُا 
5
 

 َٔ مٚا٫غتٝجا ٚاـتِ ٖٛ ايطبع ٖٚٛ مبع٢ٓ ايتػط١ٝ يًؿ٤ٞ  :]قٜٞكٍٛ ايؿٝذ مخٝؼ ايطغتا

قؿًٗا، ؾًٝػت تعٞ خرلا ٫ٚ أ، ٚؾأغًكٗا (طبع اهلل ع٢ً قًٛبِٗ : ) ٜسخً٘ ؾ٤ٞ آخط، ٚاملع٢ٓ إٔ

غطا٤ : أٟ (  أبكاضِٖع٢ً )ؾعٕٛ ب٘، ٚتؾ٬ ٜػُعٕٛ اؿل ٚ ٫ ٜٔ ( ع٢ً زلعِٗ )تؿُٗ٘ ٚ

[.   غب٬ٝإيٝ٘ٚسذاب ؾ٬ ٜطٕٚ اؿل ٚ ٫ ٜٗتسٕٚ 
6

 . 

خًل املعك١ٝ ٢ْٗٚ  ،ا٭ؾعاٍ اهلل غبشاْ٘ ٖٛ ٚسسٙ خايل إٔػُع ٖصٙ ايٓكٛم  نًٗا ع٢ً 

. بٗا  ٚسح عًٝٗا ٚأَط عٓٗا، ٚخًل ايطاع١ 

ؾاهلل خايل ايطاع١ ٚاملعك١ٝ َٚكسضُٖا، ٚايعبٝس َهتػبُٖٛا ؾُٔ   ]:قٜٞكٍٛ مخٝؼ ايطغتا

ايعامل   ( ٖٛ ) ْٚكطٙ، َٚٓ٘ عًٝ٘ ٚتػسٜسٙ، ؾاهلل تعاىل ٚتأٜٝسٙ اهلل ؾبتٛؾٝل اهلل ي٘ أطاع

 زع٠ٛ ايؿٝطإ ي٘، ٚٚغٛغت٘ ؾإدابت٘ خيًك٘، ٚخيًل عًُ٘، َٚٔ عك٢ اهلل تعاىل إٔبعًُ٘ قبٌ 

[.   ٚاختٝاضٙ غ٤ٛ عًُ٘ ٚهلل اؿذ١ عًٝ٘، ٖٛاٖاٚإتباعٌٜ٘ ْؿػ٘، غٛي٘، ٚت
7
 

ٜٝس أ ايعٕٛ ٚ ؾطح ايكسٚض، ٚايتٛؾٝل ٚايتػسٜس، ٚايتإٔنُا ػُع ٖصٙ ايٓكٛم ع٢ً 

، ٚحيٍٛ بٝٓ٘ ٚبني إمياْ٘ ساٍ اٱْػإ، ٜٛدسٖا اهلل تعاىل يف َع٢ٓ ٚ اسسٚايعك١ُ ع٢ً 

ٕ ايه٬ٍ ٚاـص٫ٕ أندل تؿهٌ َٓ٘ غبشاْ٘ ع٢ً عبازٙ، ٚأ  ٜعسايهؿط ٚايه٬ٍ، ٖٚصا

                                                 
1

 262 ص2 ٚ ت١اْ اٌششع ض423 ص٠1ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض : - 
2

 313 ص٠4ٕظش ششغ اٌّماطذ ض : - 
3

 ٠ٕظش ٘زا اٌثؽس فظً اٌرأ٠ًٚ ػٕذ اٌّؼرضٌح : - 
4

 .104 ص٠1ٕظش ١ّ٘اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض : - 
5

 138 ص2ظٛا٘ش اٌرفغ١ش ض: -  
6

 467 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ ض : - 
7

 332 ص1ٔفغٗ ض : - 
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 - ايعباز ايػ١٦ٝأعُاٍمبا ٖٛ نا٥ٔ َٔ -ٚاـتِ ٚايطبع ٚايطإ ٚايكػ٠ٛ ع٢ً ايكًٛب 

 َا ٖٛ نا٥ٔ ملا إىلبٌ تطنِٗ ، اهلل مل ًٜطـ بِٗ ٚمل ميٓعِٗ إٔمبع٢ٓ  ؾهْٛٗا َٔ عٓس اهلل

.أعُاشلِقس عًِ َٔ 
1
  

بً٘ ٚ ٫ م٫ ، عٕٛ اهلل يًُ٪َٓني، ٚخص٫ْ٘ يًهاؾطٜٔ ٜهٕٛ ساٍ ايؿعٌ إٔٚ ٜط٣ اـٛاضز 

 .؟   ٖٛ دع٤ أّ أدعا٤ َتػاٜط٠ عػب اٱميإأؾٛا يف ايعٕٛ ٍبعسٙ، ٚإٕ اخت

ا ّ ٚقسضٙ، اهلل تباضى ٚتعاىل خًل ايطاع١ ٚاملعك١ٝ  إٕ]   : ايطغتاقٞ ٍٚ مخٝؼ ــ ٜل

قه٢ ٚقسض، ٚمل ٜ٪ت ايعبس َٔ  ؾُٝا ى، ٚيٝؼ هلل ؾطٟزٚقهاُٖا َع ايؿعٌ ٫ قبٌ، ٫ٚ بع

 يٮَط، ٚإجياز ت٘انتػاب٘ يًُعك١ٝ ٚكايـقبٌ خًل اهلل ٚقسضٙ ٚقها٥٘  ٚيهٔ أٚتٞ َٔ قبٌ 

[.  اؿذ١ عًٝ٘
2
  

:ٖٚصا ايٓل نػرلٙ َٔ ايٓكٛم حيكط بسق١ ايؿطٚط اييت ٜتٛقـ عًٝٗا ؾعٌ ايعبس ٖٚٞ
3
 

.                                                                                                           إضاز٠ اهلل تعاىل-1

                                                                                                                                      .إضاز٠ ايعبس-2

                                                                                                            . ايعبسانتػاب-3

                                                                                               . إٕ نإ ايؿعٌ ؾعٌ َعك١ٝ  ٚخص٫ْ٘ ي٘،إعا١ْ اهلل ي٘ إٕ نإ ايؿعٌ ؾعٌ طاع١-4

 . خًل اهلل ي٘ ايؿعٌ ٚقت ايؿعٌ ٫ قبً٘ ٫ٚ بعسٙ-5

ؾعٌ اهلل َٔ إضاز٠ ف ٖٚصٙ ايؿطٚط اييت ٫ ٜكّٛ ؾعٌ ايعبس إ٫ بٗا ػُع بني ايكسض ٚاملكسٚض، 

 ٚ ،تػاب إمنا ٖٛ َكسٚضىٚؾعٌ ايعبس َٔ إضاز٠ ٚا،  أٚ خص٫ٕ ٚخًل يًؿعٌ إمنا ٖٛ قسض ٚإعا١ْ

اهلل غبشاْ٘ ٫ ٜعصب ع٢ً ايكسض، ٚإمنا ٜعصب ع٢ً املكسٚض ايصٟ ٖٛ ؾعٌ ايعبس ٚنػب٘ بإضازت٘ 

.  ٚاختٝاضٙ، ٚبٗصا تكاّ اؿذ١ عًِٝٗ

 زٜٓ٘ بعس إٔ دعٌ زِٜٗ إىل ٜ٘إٔ، ٫ٚ ٫ِٜٚٗٓ سذ١ شلِ ع٢ً اهلل إٔ ٜع  ]: ٜكٍٛ ٜٛغـ املكعيب

.  [ ؾِٝٗ ق٠ٛ ٜكسضٕٚ بٗا ع٢ً ؾعٌ اٱميإ، َٚهٔ شلِ بصيو َا ٜأتٕٛ َٚا ٜذلنٕٛ
4

  

ٖٚٛ ع٢ً  مل ٜؿأ مل ٜهٔ، ٚعٓس مجٗٛض أٌٖ ايػ١ٓ، اهلل خايل نٌ ؾ٤ٞ، َا ؾا٤ نإ َٚا

 ٫ ٜعذعٙ ؾ٤ٞ يف ا٭ضض ٫ٚ يف ايػُا٤، َٚع شيو ؾايعبس ؾاعٌ ع٢ً اؿكٝك١ .نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

                                                 
1

 131 ٚ االتاػ١ح ػم١ذج ِٕٚٙعا ص360 ٚ اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص461 ص٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
2

 465 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚ تالؽ اٌشاغث١ٓ ض : - 
3

  138ص2  ظٛا٘ش اٌرفغ١ش ض345 اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص332 ص٠1ٕظش وً ِٓ  اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 

 267 ص1ِؼاٌُ اٌذ٠ٓ ض
4

 86ؼاش١ح  ػٍٝ أطٛي ذ١ثٛغش٠ٓ ص : - 
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ٚي٘ َؿ١٦ٝ ٚ قسض٠
1
2چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ  :يكٛي٘ تعاىل 

وئ  چ     :  ٚيهٔ َٚع شيو 

3چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
. 

:                                                                                      اخلوارجالوعد و الوعيد يف معتقد -ز 

 :    ٜكّٛ ع٢ًاـٛاضز ايٛعس ٚايٛعٝس يف َعتكسإٕ 

إثبات ايكٍٛ بتدًٝس ٚ تأبٝس أٌٖ ايهبا٥ط يف ايٓاض بتأٌٜٚ ايٓكٛم ايعاٖط٠  -1

  .أٚضزٖا

ْؿٞ ايؿؿاع١ عٔ عكا٠ املٛسسٜٔ بتأٌٜٚ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚضز ايٓكٛم  -2

 .ايٓب١ٜٛ 

اغتش٬ٍ   قاسب ايهبرل٠ ناؾط يف ايسْٝا ٜذلتب ع٢ً نؿطٙإٔ اـٛاضز أقٍٛيكس تكطض يف 

ٖا ٖٚا ٚمتجٌٚ اييت اعتكسا٭غ٬ٍٚدا٤ت ا٫بان١ٝ يتهع عِٓٗ بعض ،زَ٘، َٚاي٘ ٚعطن٘ 

  أٚ نؿط ْؿام قاسب ايهبرل٠ ناؾط نؿط ْع١ُ إٕ: غًٛنا، ٚظًُٛا بٗا عباز اهلل، ؾكايت

 إىل يف زا٥ط٠ ايؿطى ٚبصيو ٜهٕٛ َصبصبا ٫ ،٫ٚ ٜسخً٘ اٱميإ، نؿط ٫ خيطد٘ عٔ زا٥ط٠ 

چ :  بكٛي٘ تعاىلت ٚاغتسٍ، امل٪َٓني يف ا٫غِ ٚايجٛابإىل٫ٚ ، اؿهِ ٚايػرل٠ يف املؿطنني 

4 چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گ
 ع٢ً ٚأمجعت 

:   ايتٛسٝس ٚتطتب ع٢ً شيو نً٘أٌٖؽًٝس قاسب ايهبرل٠ يف ايٓاض ٚإٕ نإ َٔ عكا٠ 

 . دطٜا ٚضا٤ املعتكستأًٜٚٗا ، أٚ ايتٛسٝسأٌٖضز ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف عكا٠ -1

 . ع٢ً خ٬ف ايعاٖط،أٚ تأًٜٚٗاضز ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايؿؿاع١ -2

ْػتذًٞ شيو بسق١، ْٚطز عًٝٗا اٯت١ٝ ؽ يًٓكٛم ؽطجيِٗ يهٝؿ١ٝ  نٓااَٚٔ خ٬ٍ اغتعط

 أَهٔ ْتشط٣ املٛنٛع١ٝ َا إٔ ايػ١ٓ ٚماٍٚ أٌٖ، خكَِٛٗمبا ٜتٛؾط يسٜٓا َٔ ْكٛم 

.   شلا اجملاٍ نٞ تتشسخ بٓؿػٗاْٚؿػحْٚػتٓطل ْكٛم ايططؾني 

  أٚضزٖا ؾإْين املصٖب١ٝ ، أقٛشلا ٱثبات تتعهس بٗصٙ ايٓكٛم إٔ اـٛاضز ع٢ً أمجعت ٚقس أَا

: ناٯتٞ

                                                 
1

 74ص٠8ٕظش ِعّٛػح اٌفراٜٚ ض: -  
2

 28   ا٠٢حاٌرى٠ٛشعٛسج : -  
3

 29   ا٠٢حاٌرى٠ٛشعٛسج : -   
4

 143   ا٠٢حإٌغاءعٛسج  : - 
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1 چ   ﯀  ﯁          ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ چ :قاٍ اهلل تعاىل -1
                                                       

2 چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤچ  :قاٍ اهلل تعاىل -2
  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ قاٍ اهلل تعاىل -3

3چىئی
  

4چ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ :قاٍ اهلل تعاىل -4
  

  ى  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ :تعاىل قاٍ اهلل -  5

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

5چمب   
ٚغرلٖا ،  املصٖب١ٝأقٛشلا  يف إثبات اـٛاضزقس اضتهعت عًٝٗاٖصٙ ايٓكٛم  

 بعس ؼطٜط بعض املكطًشات إ٫ ِٖ َٔ قبٌتأًٜٚٗاطًل يف نٝؿ١ٝ أ٫ٕ ٚإْين  ،نجرل

. ٚايٛعٝس، ٚايهبا٥ط ٚايكػا٥ط، ٚايٓؿام ٚنؿط ايٓع١ُنايٛعس 

 :ايٛعس ٚايٛعٝس

 ٚيٝا٥٘ ؾذعٌ ٚعس اؾ١ٓ ٭، اهلل ٚعس قَٛا ٚتٛعس آخطٜٔإٔٚشيو ]:  عُاض عبس ايهايفأبٜٛكٍٛ 

 ٚعٝسٙ َبس٫ أٚ ٜهٕٛ ٚعسٙ، إٔ ايهاؾطٜٔ، ٚئ جيٛظ ٭عسا٥٘امل٪َٓني، ٚدعٌ ٚعٝسٙ ايٓاض 

 دٌ د٬ي٘ َتهاشب١ أخباضٙ تهٕٛ إٔ ٫ جيٛظ إش٫ٚ ق٫ٛ َٚػتج٢ٓ ؾٝ٘ ، ٫ٚ َطدٛعا عٓ٘ 

 [ .٫ٚ َتٓاقه١
6
 

 بايجٛاب ؾهٌ َٓ٘ غبشاْ٘، ٚتٛعسٙ إٜاِٖ ٚعسٙ  إٔ، بٝس آخطٜٔ اهلل قَٛا ٚتٛعس  ٚعسيكس

 بايعكاب عسٍ َٓ٘ غبشاْ٘ َٔ غرل ٚدٛب عًٝ٘، ٫ٚ اغتشكام َٔ ايعبس خ٬ؾا يًُصاٖب إٜاِٖ

غتشكام َٔ ايعبس ،  ا ٚ ايعكاب عسٍ َٔ غرل ٚدٛب عًٝ٘ ، ٫ٚ]: ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ. ايؿاغس٠

 أيبت٘ اهلل تعاىل، ؾٝجٝب املطٝع إىليـ يف ايٛعس ْكل ٫ ٜٓػب اخل إٔ إ٫خ٬ؾا يًُعتعي١، 

                                                 
1

 169   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
2

 39   ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
3

 49   ا٠٢حغافشعٛسج  : - 
4

 118   ا٠٢حاٌّائذجعٛسج : -  
5

 05   ا٠٢حاٌّائذجعٛسج  : - 
6

  .104 ص2اٌّٛظض ض :- 
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 ٫ إٔ  ؾٝذٛظ إيٝ٘، إغٓازْٙ٘ ؾهٌ ٚنطّ، جيٛظ إايٛعٝس ف الاظا يٛعسٙ، غ٬ف اـًـ يف

[.  ايبػسازٜني ٜعاقب ايعاقٞ، ٚٚاؾكٓا يف شيو ايبكطٜٕٛ َٔ املعتعي١ ٚنجرل َٔ 
1
     

 ايهبا٥ط َٔ  أٌٖٕأ ا٫بان١ٝ ٜطٕٚ إٔ ٚخ٬ق١ ايكٍٛ  ]:عٛؾتأٜكٍٛ بهرل بٔ غعٝس 

 َٓاؾكني، ؾِٗ كًسٕٚ يف ايٓاض زا٥ُا أٚ ؾاغكني أٚزٕٚ تٛب١، غٛا٤ ناْٛا عكا٠ باملػًُني 

 اعتٓكٗا  قس، ٖٚصٙ ايعكٝس٠أبسا امل٪َٕٓٛ ؾِٗ كًسٕٚ يف اؾ١ٓ اـايس٠ زا٥ُا ٚأَاأبسا، 

[  بعساملعتعي١ ٚ ايؿٝع١
2
  

 ٖصا اؿهِ ايكاغٞ يف سل عباز اهلل ٚبصيو ْاظعٛا اـايل يف سل َٔ إىل اـٛاضز تيكس شٖب

 ؾا٤ عصب ٚشيو ؾإٕ ، ٚقس نتب ع٢ً ْؿػ٘ ايطمح١ ، ٚاـًل خًك٘ ، ٚ ا٭َط أَطٙ ،سكٛق٘ 

 ٚشيو َٔ ؾهً٘ غبشاْ٘ ، ٚيٝؼ َٔ سل املدًٛم ايكطع يف ،ٕ ؾا٤ غؿط ٚضسِإبعسي٘ ٚ

 َٔ اضتهب ٚأَا  ]:ظاْٞ ا ، ٚيصيو ٜكٍٛ ايتؿتغبشاْ٘ املتعًك١ مبا ٜطٜسٙ اـايل ا٭سهاّ

 ؾا٤ إٕ ايعكاب ، بٌ أٚايهبرل٠ َٔ امل٪َٓني َٚات ب٬ تٛب١  ؾاملصٖب عٓسْا عسّ ايكطع بايعؿٛ 

 ٚعٓس املعتعي١ ايكطع باـًٛز يف ايٓاض ، ٚ ٫ عدل٠ .ٕ ؾا٤ عصب يهٔ ٫ خيًس يف ايٓاضإعؿا ، ٚ

[.   ايٓاض يًهؿاضإمنا عكا٠ امل٪َٓني ٫ ٜعصبٕٛ أق٬ ٚإ٠ٕ ، ٨يكٍٛ َكاتٌ ٚبعض املطز
3

  

 املصٖب١ٝ ، ؾًكس بأقٛشلِ ايٓتا٥ر  ٖصٙضبطٓا  َاإشا اـٛاضز ٚاملعتعي١ إي٫ٚ٘ٝ غطاب١ يف َا شٖبت 

 اٱغ٬ّ ٚازل٘ ٚاَتٓعٛا عٔ ايكٍٛ بايتبعٝض ، ٖٚصا َا ٜٛنش٘ ؾٝذ اٱميإْاظعٛا يف سهِ 

 يف ا٫غِ ٚاؿهِ ؾًِ ٜكٛيٛا بايتبعٝض ، ٫ يف  ْاظعٛا اـٛاضز ٚاملعتعي١ ]:ابٔ ت١ُٝٝ يف قٛي٘ 

 ي٘ ٚأٚدبٛا ، اٱميإا٫غِ ٫ٚ يف اؿهِ ، ؾطؾعٛا عٔ قاسب ايهبرل٠ بايه١ًٝ اغِ 

 [. ايٓرلإاـًٛز يف 
4
 

 قػُني ، نؿط ؾطى ٚنؿط ْع١ُ ، ٚاعتدلٚا نؿط ايٓع١ُ إىل اٱبان١ٝ ايهؿط قػُتقس ٍ

 ٚاغتسيٛا بكٍٛ اؿل تباضى ،اغِ ملػ٢ُ ٚاسس  ايؿاغل ٚايهاؾطإٔؾػكا ، نُا اعتدلٚا 

  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ائې  ې  ى   ى  ائچ   :ٚتعاىل

1 چېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ  ی   
 

                                                 
1

 126 ص5 ششغ اٌّماطذ ض
2

 .74: دساعاخ إعال١ِح فٟ األطٛي االتاػ١ح ص
3

 132: ص5 ششغ اٌّماطذ ض
4

 .235: ششغ اٌؼم١ذج األطفٙا١ٔح ص
1

 20   ا٠٢حاٌغعذجعٛسج   
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  ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ         ۈئچ  :اىلـــــــــــــٙ تعـــــــــــــٚقٍٛ

    يئ    جب  حبىئ  ی  ی  جئ      حئ   مئیېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  ی

2 چجت     حت       يبىبخب  مب
 ن٬ُٖا َأٚاٙ -سػب ظعُُٗا-ؾايؿاغل ٚايهاؾط  ،

ايٓاض خايسا ؾٝٗا 
3

.  نؿط املػاٚا٠ ٚنؿط اؾشٛز :  قػُنيإىل ٚقػُٛا نؿط ايؿطى ،

 ٜػٟٛ ايعبس بني اـايل ٚاملدًٛم يف ايصات ٚايكؿات ، ٚبصيو إٔ  : ؾأَا نؿط املػاٚا٠ ؾٗٛ

. ٍ هلل ؾطٜها ، تعاىل اهلل عٔ ايؿطٜوعٜر
4

  

 ا٭خط ، ٚايّٝٛ ٚضغً٘ٚنتب٘ ، ٜٓهط ٚدٛز اهلل ٚ ٥٬َهت٘ إٔ :  نؿط اؾشٛز ؾُؿازٙٚأَا

.  ٚايٓاض ٚاؿػاب،ٚاؾ١ٓ
5

 

: ٖٚٞ ع٢ً قػُني، َٔ َعاقٞ ٚشْٛباٱْػإٜٚتعًل مبا ٜكذلؾ٘   :نؿط ايٓع١ُ
6

 

 . ٖٚٞ نٌ شْب مل ٜطز ؾٝ٘ سس يف ايسْٝا ٫ٚ ٚعٝس يف اٯخط٠:ايكػا٥ط -1

 . ٚعٝس يف اٯخط٠أٚ ٖٚٞ َا ٚضز ؾٝٗا سس يف ايسْٝا :ايهبا٥ط -2

ٖٞ نٌ َا أٚعس اهلل ع٢ً ضنٛب٘   ]: عٔ ايهبا٥ط ايهسَٞ غعٝس قُس بٔ غعٝس أبٜٛكٍٛ 

  عًٝ٘ يعٔأٚ يعٔ عًٝ٘ اهلل تباضى ٚتعاىل ، أٚ ، اٯخط٠ عكابا يف أٚسسا يف ايسْٝا ٚ ٚعٝسا 

 شيو ، أؾب٘ ع٢ً شيو َٚا y َِٓٗ ضغٛي٘ بط٨ أٚ عًٝ٘ ، أًٖ٘ اهلل َٔ ٨ضبأٚ  ،y ٙضغٍٛ

 ايهبرل ؾٗٛ نبرل يف أؾب٘ َٚا ، شيو أؾب٘ َاْ٘ َٔ ايهبا٥ط ٚأ ايعًِ أٌٖ عًٝ٘ َٚا أمجع

 [ .  زٜٔ اهلل تباضى ٚتعاىل
7

  

ٖٚٛ عٓس اٱبان١ٝ َتعًل بايػًٛى زٕٚ ا٫عتكاز :ايٓؿام 
8

 (املٓاؾكني)ٜٚعتدل مخٝؼ ايطغتاقٞ  

 ايتٛسٝس ع٢ً غطاضِٖ أٌٖ ايعكا٠ َٔ إٔع٢ً ، َٔ ٚعٝس ّ ايتٛسٝس ٜٚػتٓس مبا ٚضز ؾٝ٘أٌَٖٔ 

 ثِ أعُاشلِ ٖصا ايتٛسٝس ٜعصبٕٛ يف ايٓاض ع٢ً قسض إٕ أٌٖ: َٔ قاٍٚأَا ]كًسٕٚ يف ايٓاض 

يٛ نإ ايتٛسٝس :  اؾشٛز ، ؾٝكاٍ شلِ أٌٖ ايهؿط َٔ ٭ٌٖ اـًٛز إمناخيطدٕٛ َٓٗا، ٚ

ۈ  ٴۇ   ۋ  چ   املُات نُا قاٍ اهلل تعاىلإىل باٱميإٜهؿِٝٗ عٔ ايعٌُ 

9 چ     ەئ  ەئ  وئ  وئائ  ى   ائى  ې  ېېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
  

                                                 
2

 72   ا٠٢حاٌؽطعٛسج - 
3

 121: ٚاإلتاػ١ح ػم١ذج ٚ ِز٘ثا ص٠:365ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼشٞ  ٌٍؼم١ذج االتاػ١ح ص-
4

  ٠:121ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ص- 
5

 ٠:121ٕظش ٔفغٗ ص-  
7

  .240-239: ص3االعرماِح ض-  
8

 ٠:365ٕظش اٌثؼذ اٌؽؼاسٞ ٌٍؼم١ذ االتاػ١ح ص- 
9

 68   ا٠٢حاٌرٛتحعٛسج  -  
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 y اهلل قُس ضغٍٛ اهلل إ٫ ٜكًٕٛ ٫ اي٘ ٭ِْٗ ٚإقطاض، تٛسٝس أٌٖٚاملٓاؾكٕٛ ٚاملٓاؾكات ِٖ 

 [ؾًِ ٜػٔ عِٓٗ شيو ؾ٦ٝا َٔ اـًٛز يف ايٓاض،
1

 .  

 ! [ ٚإقطاض تٛسٝس أٌٖٚاملٓاؾكٕٛ ٚاملٓاؾكات ِٖ ]:  ٜكٍٛ إشٕ تعذب ؾعذب قٍٛ ايطغتاقٞ إٚ

 ٚيًذُاع١ َؿاضقٕٛ ، ٚعًٝٗا قطنٕٛ ،ٚيًُ٪َٓني كازعٕٛ ،نٝـ ِٖٚ يًهؿط َػتبطٕٓٛ 

 . َٚ٪يبٕٛ

[ ب٘ ٚبطغٛي٘ اٱميإ ِٖ املؿاضقٕٛ طاع١ اهلل اـاضدٕٛ عٔ ]:  دطٜط ايطدلٟابٜٔكٍٛ 
2

.                             

 طبٝعٞ يًتكٛض ا٫عتكازٟ ايصٟ ظضع بصضت٘ إؾطاظ ٖٛ إمنابايػًٛى َطًكا  ٜتعًل  ايٓؿام ٫إٕ

يف بسا١ٜ ايسع٠ٛ  ( قس اغتكط أَطٖصا ): بٔ غًٍٛ ّٜٛ قاٍ أبٞؾٝذ املٓاؾكني عبس اهلل بٔ 

 أٚضزٙ ايٓؿام با٫عتكاز ْٓكٌ سسٜجا ع٬ق١ ٚيتٛنٝح  ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١،احملُس١ٜ عكب اشلذط٠

 أقشابغسا ] :ْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ أعٔ :  ٜع٢ً يف َػٓسٙ دا٤ ؾٝ٘ أبٛ اٱَاّ

 قايٛا "؟  َٚا شاى : "ضغٍٛ اهلل ًٖهٓا ٚضب ايهعب١ ؾكاٍ   شات ّٜٛ  ؾكايٛا ٜاyضغٍٛ اهلل 

 عبسٙ إ قُسأ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘ ٚإ٫ ٫ اي٘ إٔ تؿٗسٕٚ أيػتِ ": ايٓؿام ايٓؿام  قاٍ

 قاٍ ثِ عازٚا ايجا١ْٝ ؾكايٛا ٜا ضغٍٛ اهلل ،" يٝؼ شاى ايٓؿام "  :ب٢ً قاٍ: قايٛا" ٚضغٛي٘ ؟ 

 إ٫ ٫ اي٘ إٔ تؿٗسٕٚ أيػتِ" :  قايٛا ايٓؿام ايٓؿام قاٍ"؟َٚا شاى : "ًٖهٓا ٚضب ايهعب١ قاٍ

 قاٍ ثِ عازٚا ايجايج١ " يٝؼ شاى ايٓؿام :"قاٍ  ب٢ً  :قايٛا" ٕ قُسا عبسٙ ٚضغٛي٘؟أاهلل ٚ

 أيػتِ: "  قايٛا ايٓؿام قاٍ"؟َٚا شاى : "ؾكايٛا ٜا ضغٍٛ اهلل ًٖهٓا ٚضب ايهعب١ قاٍ 

 "؟ٕ قُسا عبسٙ ٚضغٛي٘أ اهلل ٚإ٫ ٫ اي٘ إٔتؿٗسٕٚ 

 خطدٓا َٔ ٚإشا نٓا عٓسى نٓا ع٢ً ساٍ، إشا  إٕ قايٛا" يٝؼ شاى ايٓؿام :"ب٢ً، قاٍ : قايٛا

 خطدتِ َٔ عٓسٟ تهْٕٛٛ ع٢ً اؿاٍ ايصٟ إشا أْهِيٛ : "عٓسى ُٖتٓا ايسْٝا ٚ أًْٖٛا، قاٍ

 [.ْٕٛ عًٝ٘ يكاؾشتِ امل٥٬ه١ بططم املس١ٜٓٚتو
3

                                                               

: ًٜٞ   بسق١ َاٙ َا ٬ْسغأٍٚ مطى ٖصا اؿسٜح ز٫يٝا يًكبض ع٢ً َعٓاٙ ٚاٯٕٚ

ٕ قُسا أ اهلل ٚإ٫ ٫ اي٘ إٔتؿٗسٕٚ   أيػتِ "؟  y ا٭نطّ غأشلِ ايطغٍٛ  عِ -1

 ." ؟ عبسٙ ٚضغٛي٘

  بايطغايy١يطغٍٛ ٍٚ ،بايٛسسا١ْٝ ي٘ ْكط، ٚ ْؿٗس: ب٢ً أٟ َاشا قايٛا ؟ -2

                                                 
1

  .522: ص1 ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض
2

  .198:ص10ضاتٓ ظش٠ش اٌـثشٞ  ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ 
3

 . 3304 أٚسدٖ أتٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغٕذٖ ذؽد سلُ 
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 بإثبات ٖٚصا ٜػتًعّ اْتؿا٤ ايٓؿام " يٝؼ شاى ايٓؿام "؟  yَاشا قاٍ ايٓيب  -3

ٕ أ املٓاؾل يٝؼ َٛسسا ٚإٔ نُا ٜػتًعّ بس٫ي١ املدايؿ١ ،ايٛسسا١ْٝ هلل غبشاْ٘

 .بٌ باعتكاز غرل ايتٛسٝس ،ايٓؿام ٫ ٜتعًل بايػًٛى ؾشػب 

 ًٜدل إٔ بعس إ٫ اٯ١ٜ ايهطمي١ ايػايؿ١ ايصنط ٜ٪ٍٖٚٚاٖٛ شا غعٝس ابٔ خًؿإ اـًًٝٞ ٫ 

 أٌٖ اييت  ٚدٗٛا ع٢ً ن٥ٛٗا اٯ١ٜ يتٛاؾل َعتكسِٖ ايكانٞ غطٚز ايعكا٠ َٔ ، خكَٛ٘أزي١

 ؾٝٗا ؾ٬ خيًسٕٚ،ايتٛسٝس َٔ ايٓاض
1

عٓس - يف ْعطٙ-اٯ١ٜ   زيٌٝ ٜكّٛ عًٝ٘ تٛدٝ٘، ٚأٍٚ 

 تؿٝس املهٛخ ايطٌٜٛ ايصٟ ٜٓكطع ٜٚٓكطّ أْٗا ٜطٕٚ ؾإِْٗ "خًٛز"اـكّٛ ٖٛ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

 :ٚزيًِٝٗ ع٢ً شيو "  أبسا" ن١ًُ إيٝ٘مل تهِ  َا

 :قٍٛ يبٝس -1

 ابين سلاّ إ٫ ا٭ٜاّع٢ً خٜٛٔ زاَا أؾٌٗ سسثت عٔ 

خٛايس َا ؼسخ باْٗساّف ـــــ ايؿطقسٜٔ ٚآٍ ْعٚإ٫ 
2

 

 :٭عؿ٢ ا قٍٛ  -2

يهِ خايسا خًٛز اؾباٍ  ثِ ٫ظيت ّئ تعايٛا نصيو
3

 

 ٚيكس قاٍ ايؿاعطإ شيو ُٖٚا ٜعًُإ عًُا قطعٝا نٕٛ ا٫ْكطاّ ٚايٓؿاز ؾُٝا ٚقؿٛٙ 

.  غايس ٫ٚ اؾُازاٱْػإباـًٛز ، ؾ٬ 

 

 

 :تٜٓٛع ا٭خباض عٔ أٌٖ ايٛعٝس-3

قاٍ اـكّٛ إشا أنٝؿت ن١ًُ ايتأبٝس إىل اـًٛز أؾازت ايسٚاّ، ٚإشا دطزت َٓٗا مل تؿس 

ايسٚاّ ٚشلصا اغتسيٛا ع٢ً خطٚز ايعكا٠ َٔ أٌٖ ايتٛسٝس َٔ ايٓاض، ٚشنطٚا مج١ً َٔ اٯٜات 

1چ   ﯀  ﯁          ﮿﮾﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    چ:نكٛي٘ تعاىل
سٝح ٚدست  

                                                 
1

  .146: ص2  ٠ٕظش ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض
2

٘ـ لاي ٘زٖ األت١اخ 41 اٌشاػش ٘ٛ ٌث١ذ تٓ ست١ؼح تٓ ِاٌه أتٛ ػم١ً اٌؼاِشٞ ، أدسن اإلعالَ ٚأعٍُ ٚذشن اٌشؼش ذٛفٝ عٕح

 ٚأؼشلٗ اهلل تظاػمح ػٕذ ػٛدذٗ،  ٚلرً اٌـاػْٛ طاؼثٗ yفٟ سشاء أخ١ٗ ألِٗ أستذ تٓ ل١ظ اٌزٞ أساد أْ ٠فره تشعٛي اهلل 

 .146 ص٠2ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض- فٟ اٌّؤاِشج، ٚ٘ٛ ػاِش تٓ ؿف١ً         
3

 ٠ماي ٌٗ أػشٝ ل١ظ ٚأػشٝ تىش تٓ ٚائً عّٟ طٕاظح اٌؼشب ألٔٗ واْ ٠رغٕٝ تشؼشٖ ذٛفٝ 146: ص2  اٌّشظغ ٔفغٗ ض

 146: ص٠2ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض- عٕح عثغ ٘عش٠ح      
1

 169   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
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  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤچ  ن١ًُ ايتأبٝس ٚقٛي٘ تعاىل

1:چ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  :عصف يؿغ ايتأبٝس ٚقٛي٘ تعاىل 

2چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
 .عصف اـًٛز ٚايتأبٝس َعا 

 :اؾاْب ايبٝاْٞ-4 

اغتسٍ اـكّٛ باؾاْب ايبٝاْٞ ع٢ً تجبٝت َعتكسِٖ ايكانٞ غطٚز ايعكا٠ َٔ أٌٖ ايتٛسٝس 

   ڀ   ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پچ  :َٔ ايٓاض نكٛي٘ تعاىل

3چٺ  
ؾإشا . ٚتكسِٜ املػٓس َتًٛا عطف ايٓؿٞ ٜؿٝس ؽكٝك٘ بٓؿٞ اـدل عٓ٘ َع ثبٛت٘ يػرلٙ 

َا أْا ؾعًت ٖصا، ؾٗصا ٫ ٜهٕٛ إ٫ يؿعٌ قس ؼكل ٚملا ٚقع ايذلزز يف ؾاعً٘ َٔ : َا قاٍ قا٥ٌ

َٚا ٜسيٓا ع٢ً شيو قٛي٘ . ٖٛ؟ ْؿ٢ ايكا٥ٌ إٔ ٜهٕٛ ؾاعً٘ ٚبٗصا ايٓؿٞ عٔ ْؿػ٘ قس أثبت٘ يػرلٙ

4چ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  ڍچ  :تعاىل
يف اٯ١ٜ ْؿ٢ ايهؿاض عٔ ؾعٝب عًٝ٘ ايػ٬ّ ايعع٠ عًِٝٗ  

5     چ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎڍ ڇ  ڇ  ڍچ: َع إثباتٗا يكَٛ٘
ڈ  ژ  چ  ٚواْ ظٛاتٗ 

6چ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ
 

7 چپڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     پ  پ  پ    چ ٚبايتايٞ تهٕٛ اٯ١ٜ
أٟ ِٖ املدتكٕٛ  

.بٓؿٞ اـطٚز َٓٗا َع ثبٛتٗا يػرلِٖ َٔ عكا٠ أٌٖ ايتٛسٝس
8
  

 

 

 :غؿطإ َا زٕٚ ايؿطى

ڻ  چ  :ٜط٣ ابٔ خًؿإ اـًًٝٞ إٔ خكَٛ٘ قس اغتسيٛا ع٢ً تجبٝت َعتكسِٖ باٯ١ٜ ايهطمي١

9چ  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  ےڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
 

                                                 
1

 39  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
2

 49  ا٠٢حغافشعٛسج : -  
3

 37  ا٠٢حاٌّائذجعٛسج : -  
4

 91  ا٠٢ح٘ٛدعٛسج : -  
5

 91  ا٠٢ح٘ٛدعٛسج : -  
6

 91  ا٠٢ح٘ٛدعٛسج : -  
7

 37  ا٠٢حاٌّائذجعٛسج : -  
8

 148 ص٠2ٕظش ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض: -  
9

 48   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
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ٚؾٝٗا تكطٜح بأِْٗ يٝػٛا َٔ أٌٖ ايؿطى ؾٝعصبٕٛ بكسض أعُاشلِ، ثِ خيطدٕٛ َٓٗا يكٛي٘ 

1چگ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :تعاىل
 .

 :ايطز ع٢ً اـكّٛ

  يكس اْطًل ابٔ خًؿإ اـًًٝٞ يف ضزٙ ع٢ً خكَٛ٘ َٔ شات ا٭زي١ اييت قسَٗا غابكا، باز٥ا 

، َ٪نسا ع٢ً أْٗا تؿٝس َع٢ٓ ايسٚاّ املػتُط، ايصٟ يٝؼ ي٘ اْكطاع، (خًٛز)بايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

أٚ اْكطاّ ٚيهٓ٘ مل ٜكسّ أزي١ تؿؿع ي٘ شلصا ايتأنٝس، مما جيعٌ تأنٝسٙ يف ساد١ إىل 

 .!تأنٝس

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ  :أَا عٔ قٛي٘ تعاىل

2چ  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮲   ے  ے  ۓ  ۓھھ  ھ
ؾرل٣ أِْٗ زا٥ُٕٛ ؾٝٗا زٚاَا ٫  

ٜٓكطع، ٖٚصا َا أنسٙ خكَٛ٘ أٜها ٜٚػتسٍ ع٢ً شيو بٓؿٞ ايؿعٌ يف ايعَإ املانٞ ع٢ً 

ظٜس ملا ٜؿعٌ قط ،ٜتأنس ا٫غتػطام َٔ : ظٜس ملا ٜؿعٌ، ٚقٛي٘: غبٌٝ ا٫غتػطام ،نكٍٛ ايكا٥ٌ

دٗتني
3
[ؾعٗط إٔ ايتكٝٝس يًسٚاّ بايتأنٝس نايتكٝٝس ملهُٕٛ ملا اؾاظ١َ بكط ]:ٜٚكٍٛ 

4
. 

أَا عٔ تٜٓٛع ا٭خباض عٔ أٌٖ ايٛعٝس تاض٠ عصف ايتأبٝس، ٚأخط٣ عصف ايتأبٝس ٚايتدًٝس َعا 

ؾٝععٜٗا اـًًٝٞ إىل ا٫ؾتتإ با٭غايٝب ايعطب١ٝ
5
. 

يكس اغتسيت اـٛاضز ٚاملعتعي١ بعسز َٔ اٯٜات املتٓاٚي١ ـًٛز ايهاؾط  يف ايٓاض ٚظعُٛا أْٗا 

 :تعِ عكا٠ أٌٖ ايتٛسٝس َٚٔ ٖصٙ اٯٜات

  ۓ  ۓ   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ےھ  ھ   ھ  ھ  ےچ :قٛي٘ تعاىل- 1

6چ﮻
  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  :قٛي٘ تعاىل-  2

7چڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
 

                                                 
1

 7،8   ا٠٢حاٌضٌضٌحعٛسج : -  
2

 57   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
3

 160  ص٠2ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض:-  
4

 160 ص2ٔفغٗ ض: -  
5

 161 ص٠2ٕظش ٔفغٗ ض: -  
6

 23   ا٠٢حٌعٓعٛسج ا: -  
7

 93   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
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  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ائې  ې  ى   ى  ائچ  :   قٛي٘ تعاىل-3

1چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ  ی   
 

2چک   ک        ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   چ :قٛي٘ تعاىل-   4
 

أَا ايتؿتاظاْٞ ؾٝكٍٛ يف ضزٙ إٔ اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٫ تؿٝس ايعُّٛ، ٚشيو يًكطع غطٚز ايتا٥ب 

ٚقاسب ايكػا٥ط ٚقاسب ايهبرل٠ غرل املٓكٛق١، إشا أعكبٗا بايطاعات
3
. 

ايعا٥س٠ ع٢ً  (َتعُسا)أَا اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ؾٓكبض ع٢ً ز٫يتٗا َٔ خ٬ٍ ؼطٜو ايٛسس٠ ايػ١ٜٛ 

َٛضؾِٝ اؿاٍ ، ٚقس ؾطسٗا ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا  ع٢ً أْٗا تعٛز ع٢ً املػتشٌ ؾعً٘
4
. 

ٚايعُس ع٢ً اؿكٝك١، إمنا ٜكسض َٔ املػتشٌ، ؾأَا َٔ ٜعتكس إٔ ايكتٌ َٔ  ]:ٜكٍٛ اؾٜٛين

أععِ ايهبا٥ط، ؾٝذط٥٘ ٖٛاٙ، ٜٚعع٘ اعتكازٙ، ؾ٬ ٜكسّ ع٢ً ا٭َط إ٫ خا٥ؿا ٚد٬ ٚآ١ٜ شيو 

إٔ ايطب  تعاىل  ملا شنط ايككام ٚٚدٛب٘ مل ٜكطْ٘ بايٛعٝس ٚاـًٛز، ٚسٝح شنط اـًٛز مل 

ٜتعطض يٛدٛب ايككام ،ٚشيو أقسم ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايتٛعس باـًٛز يًهاؾط املػتشٌ ايصٟ ٫ 

[ػطٟ عًٝ٘ ظٛاٖط ا٭سهاّ  
5

 .

 ؟َاشا ٜطٜس اؾٜٛين إٔ ٜكٍٛ يف ٖصا ايٓل املطٍٛ ٜا تط٣ 

إْ٘ ٜطٜس إٔ ٜػتأقٌ ؾهط٠ ايعُّٛ اييت زأبت عًٝٗا املعتعي١ ٚاـٛاضز ،ٚظًُٛا بصيو عباز اهلل 

إشا اْطًكٛا إىل  ]:ٚيصيو نإ عبس اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا ٜطاِٖ ؾطاض خًل اهلل يكٛي٘

[آٜات ْعيت يف ايهؿاض ؾذعًٖٛا يف امل٪َٓني 
6
 .ٖٚصا ؾًِٗٗ بايًػإ ٚقٛاعس ايتأٌٜٚ 

ؾإْ٘ تك١ٜٛ يًُسيٍٛ، َٚطاز يف سل ايهؿاض، ٚؾاقا دعا٤ مبا ناْٛا  (أبسا)ٚأَا ايتأنٝس بًؿغ 

 . ٜؿعًٕٛ

ٚإشا ْعطْا يف غٝام اٯ١ٜ ايجايج١ ٚأمتُٓاٖا مل لس قعٛب١ يف قكطٖا ع٢ً املٓهطٜٔ يًشؿط إش 

٫ ٜٓهطٙ عكا٠ املٛسسٜٔ أبسا ،ٚبصيو تٓتؿٞ ظاٖط٠ ايتعُِٝ
7
شيو . اييت طاملا يٛح بٗا اـٛاضز 

  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ائې  ې  ى   ى  ائچ شيو إٔ تت١ُ اٯ١ٜ 

                                                 
1

 20   ا٠٢حاٌغعذجعٛسج : -  
2

 16-15-14   ا٠٢حاالٔفـاسعٛسج : -  
3

 138 ص5 ششغ اٌّماطذ ض ٠ٕظش: - 
4

 138 ص٠5ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
5

 338اإلسشاد ص: -  
6

 228 ص14فرػ اٌثاسٞ ض: -  
7

 139 ص٠5ٕظش ششغ اٌّماطذ ض: -  
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1چ  ی   ىئ            ىئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ
ؾِٗ ناؾطٕٚ َٓهطٕٚ يًشؿط، ٚيٝػٛا  

 .َٔ َطتهيب ايهبا٥ط املكطٜٔ بايتٛسٝس

 .ٚأَا اٯ١ٜ ايطابع١ ؾرل٣ ؾٝٗا ايتؿتاظاْٞ بعس مجع٘ بني ا٭زي١ أْٗا ؽل ايهؿاض زٕٚ غرلِٖ

 بعس تػًِٝ إؾازتٗا ايٓؿٞ عٔ نٌ ؾطز، ٚز٫يتٗا ع٢ً زٚاّ عسّ ايػٝب١، إمنا  ]:ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ

[ؽل بايهؿاض مجعا بني ا٭زي١  
2
. 

ٚأَا اٯ١ٜ اييت دعٌ َٓٗا اـًًٝٞ
3
زي٬ٝ يس٣ خكَٛ٘ ع٢ً غؿطإ َا زٕٚ ايؿطى، ٚإْٗا  

 .يهصيو ٫ٚ ؼٌُ ع٢ً ايتٛب١ يػببني نُا ٜط٣ اؾٜٛين يف اٱضؾاز

  ۓ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :أَا ايػبب ا٭ٍٚ ؾكاٍ ؾٝ٘ اهلل تعاىل

4چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  
إٕ قبٍٛ ايتٛب١ يف َصٖب اـٛاضز ستُٞ، ٫ٚ ٜؿٝس   

 .تعًل املػؿط٠ باملؿ١٦ٝ

ٚأَا ايػبب ايجاْٞ ؾُؿازٙ إٔ اهلل ؾطم بني ايؿطى ٚبني َا زْٚ٘، ٚايتٛب١ إشا َا متت ؼبط 

.ايؿطى ٚػب٘، ٚتػكط ا٭ٚظاض عٔ ايعاقٞ
5
 

ٚاٯٕ ْٓتكٌ إىل تأٌٜٚ اٯ١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعط قطب أ١ُ٥ اٱبان١ٝ قُس إطؿٝـ سٝح ٜكٍٛ عٔ 

6چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤچ  :قٛي٘ تعاىل
َانجٕٛ  ]

َهجا ط٬ٜٛ، ٚزيت اٯٜات املكطح ؾٝٗا با٭بس١ٜ، ٚا٭سازٜح ع٢ً أْ٘ َهح زا٥ِ، ٚنصيو 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  :  ؾػام املٛسسٜٔ ،٭ٕ املهًـ إَا ؾانط ٚإَا نؿٛض يكٛي٘ تعاىل

7چېئ  ېئ  ىئ           ىئ   
[ٚايؿاغل يٝؼ ؾانطا ؾٗٛ نؿٛض  

8
. 

ٚبكٛي٘ (بؿتح اـا٤ ٚاي٬ّ )ٜٚػتسٍ ع٢ً اـًٛز مبع٢ٓ املهح ايطٌٜٛ بتػ١ُٝ ايكًب خًسا 

9چ  ائ  ﮳ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲چ :  تعاىل
ايعطب يٮثايف :  أٟ َهح ط٬ٜٛ ٚقٍٛ   

 .ٚاؿذاض٠ اييت تبك٢ بعس ا٭ط٬ٍ خٛايس

                                                 
1

 20   ا٠٢حاٌغعذجعٛسج : -   
2

 139 ص5اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
3

 148 ص٠2ٕظش ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض: -  
4

 48   ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
5

 ٠389ٕظش اإلسشاد ص: -  
6

 39   ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -   
7

 03   ا٠٢حاإلٔغاْعٛسج : -  
8

 276 ص١ّ٘1اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض: -  
9

    176 ا٠٢حاألػشافعٛسج : -  
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ٚي٬ٓسغ نٝـ اْتكٌ يف ٖصا ايٓل َٔ نٕٛ املهح ط٬ٜٛ، إىل زا٥ِ ،زٕٚ إٔ ٜكسّ 

:  تؿػرلا، ثِ ٜٓتكٌ إىل ؾػام أٌٖ ايتٛسٝس زٕٚ ضابط إ٫ ن١ًُ زا٥ِ َػتؿٗسا باٯ١ٜ ايهطمي١

  ٚنأْ٘ غاضم يف دسٍٚ اؿكٝك١ ايصٟ چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   چ 

ٜكتهٞ ؾٝ٘ اؿهِ إَا ايكش١ ٚإَا اـطأ، ٫ ٚغط بني شيو ، ٖٚصا إؾطاظ طبٝعٞ ملٓاظعتِٗ 

يف سهِ ٚاغِ اٱميإ ٚاَتٓاعِٗ عٔ ايكٍٛ بايتبعٝض ،ا٭َط ايصٟ دعًِٗ ٜػاضعٕٛ إىل 

ايكطع باؿهِ ع٢ً قاسب ايهبرل٠ بايتدًٝس يف ايٓاض ،ٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايتٛسٝس ٖٚصا 

 .فاْب يًشل

َٔ َات َٔ املػًُني ع٢ً إقطاضٙ ع٢ً املعاقٞ، ؾ٬ ٜكطع عًٝ٘ بعكاب، بٌ  ]:ٜكٍٛ اؾٜٛين

أَطٙ َؿٛض إىل ضب٘ تعاىل، ؾإٕ عاقب٘ ؾصيو بعسي٘، ٚإٕ ػاٚظ عٓ٘ ؾصيو بؿهً٘ ٚضمحت٘، 

[ؾ٬ ٜػتٓهط شيو عك٬ ٫ٚ ؾطعا  
1

 .

يف اٯ١ٜ ايهطمي١ إمنا ِٖ  (أقشاب ايٓاض)ٚيكس بني إَاّ املؿػطٜٔ قُس بٔ دطٜط ايطدلٟ إٔ 

ٚآٜات٘ ٖٞ سذذ٘ ٚأزيت٘ ٚؾٛاٖسٙ ع٢ً . أ٥٫ٚو ايصٜٔ دشسٚا آٜات اهلل ٚنصبٛا ضغً٘

زٕٚ غرلِٖ، ِٖٚ  (أقشاب ايٓاض)ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾِٗ .  ٚسساْٝت٘ ٚضبٛبٝت٘ َٚا دا٤ت ب٘  ضغً٘ 

املدًسٕٚ ؾٝٗا زٕٚ غرلِٖ أبسا إىل غرل أَس ٫ٚ ْٗا١ٜ
2
. 

ٚبٗصا ايتٛدٝ٘ يس٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ٖصٙ ايكٛض٠ تكبح يف َٓعي١ اٱمجاع بني ؾطم ا٭١َ ٫ٚ ٜسخٌ 

ٚنصيو ؾػام  ]:ؾٝٗا أٌٖ ايهبا٥ط، ع٢ً خ٬ف َا شٖب إيٝ٘ قُس اطؿٝـ ايصٟ قاٍ

[املٛسسٜٔ
3
. 

 ٚاتؿكت ا٭١َ ع٢ً ايعؿٛ عٔ ايكػا٥ط َطًكا، ٚعٔ ايهبا٥ط بعس ايتٛب١،  ]:ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ

[ٚع٢ً أْ٘ ٫ عؿٛ عٔ ايهؿط  
4
. 

   چھ  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳      ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸چ    :أَا عٔ قٛي٘ تعاىل
5

  

6  چ﮵   ﮶  ﮷  ﮸چ :  ؾٝكٍٛ يف 
خيطدٕٛ عًٝٗا َٔ ايٓاض، ؾإٕ نٌ َٔ زخًٗا ٫ ] 

[خيطز َٓٗا
7

يف ٖصا ا٫غتجٓا٤ ٜكٍٛ أسٝاْا بأْ٘ َٓكطع، ٭ٕ ٖسا١ٜ ططٜل  (ططٜل دِٗٓ) إ٫ 

اـطٚز َٔ ايٓاض ٫ ٜؿٌُ ططٜل ايٓاض ٭ْ٘ َهطٚٙ، ٫ٚ ٚقـ باشلسا١ٜ إيٝ٘، غٛا٤ نإ ططٜل 

                                                 
1

 392اإلسشاد ص: -  
2

 285 ص1ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض٠ٕظش: -  
3

 276 ص١ّ٘1اْ اٌضاد ض: -  
4

 148 ص5ششغ اٌّماطذ ض: -  
5

 168  ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
6

 168  ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
7

 194 ص١ّ٘4اْ اٌضاد ض: -  
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يهٔ خيصشلِ: زخٛشلا نايططٜل يف ا٭ضض، أٚ ايه٬ي١ ،ٚاملع٢ٓ 
1

.                                                                                     

َع٢ٓ  (ٜٗسٟ)ٚأسٝاْا ٜكٍٛ بأْ٘ َتكٌ ٚشيو ؾطٜط١ إٔ حيكٌ ايتهُني أٟ إشا تهُٔ 

، ٫ ٜٛقعِٗ يف ططٜل إ٫ ططٜل دِٗٓ ، ٚيف ٖصا ايٓل ٜسؾع قُس إطؿٝـ إىل ضز إثبات (ٜٛقع)

ؾإٕ نٌ َٔ زخًٗا ٫ خيطز : "ايؿؿاع١ ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ أٌٖ ايتٛسٝس يف تعُُٝ٘ اؿهِ 

"َٓٗا
2

  ٖهصا ضمجا بايػٝب َتذاٚظا نٌ َا قح َٔ ا٭سازٜح، ٚنٌ َا زيت عًٝ٘ اٯٜات 

ٚيٛ أْ٘ أقكط ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ايهؿاض، ٚخًل إىل شيو اؿهِ ايكانٞ بتدًٝسِٖ . ايكطآ١ْٝ

إٕ ايصٜٔ دشسٚا ضغاي١ ]يف ايٓاض يهإ ٖٛ ا٭قٛب،  ٖٚصا َا ٜٛنش٘ ابٔ دطٜط ايطدلٟ 

 ، ٚنؿطٚا باهلل ظشٛز شيو، ٚظًُٛا مبكاَِٗ ع٢ً ايهؿط، ع٢ً عًِ َِٓٗ yقُس 

. yبعًُِٗ عباز اهلل ٚسػسا يًعطب، ٚبػٝا ع٢ً ضغٛي٘ قُس   (مل ٜهٔ اهلل يٝػؿط شلِ  ) 

مل ٜهٔ اهلل يٝعؿٛ عٔ شْٛبِٗ بذلن٘ عكٛبتِٗ عًٝٗا ٚيهٔ ٜؿهشِٗ بٗا بعكٛبت٘ إٜاِٖ : ٜعين

[.عًٝٗا
3
 

4  چ﮵   ﮶  ﮷  ﮸ چ :أَا عٔ قٛي٘ تعاىل
ؾرل٣ إٔ اهلل مل ٜهٔ قس شنطٙ يٝٗسٟ  

ٖ٪٤٫، ِٖٚ ع٢ً ٚقؿِٗ ٖصا َٔ نؿط ٚظًِ، ٜٚٛؾكِٗ يططٜل َٔ ايططم اييت ٜٓايٕٛ بٗا ثٛاب٘ 

ٜٚكًٕٛ بًعَِٚٗ إٜاٖا دٓت٘، ٚيهٔ شنط شيو يٝدصشلِ يٝػًهٛا ططٜل دِٗٓ، ٚايططٜل 

نٓا١ٜ عٔ ايسٜٔ اؿل،ٖٚٛ اٱغ٬ّ ؾًِ ٜٗسِٖ إيٝ٘، ٚخصشلِ عٓ٘ إىل ططٜل ايهؿط يٝكُٝٛا 

5چ   ﯀  ﯁          ﮿چ يف دِٗٓ أبسا، 
غرل َػتكعب عًٝ٘ َٚا أضازٙ نإ َٚا مل  

ٜطزٙ مل ٜهٔ، نٝـ ٚا٭َط أَطٙ ٚاـًل خًك٘
6
. 

7 چ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ : أَا عٔ قٛي٘ تباضى ٚتعاىل
 

ؾإٕ إطؿٝـ ٜتٓاغ٢ ْؿػ٘ أْ٘ إَاّ خيط٧ ٜٚكٝب إشا َا ادتٗس ،ٜٚتٓاغ٢ إٔ اٯ١ٜ دا٤ت ع٢ً 

يػإ ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل، ٖٚٛ أعطف بهٝؿ١ٝ ايتأزب َع خايك٘، َٚع ٖصا ٜػع٢ يٝكٓٔ قاْْٛا 

٫ ٜكاٍ ظٛاظ ٚقٛع٘، ٫ٚ بتؿٜٛض ا٭َط إيٝ٘ يف شيو :  َٔ قبٌٝ" اي٬أت"ٜهطض ؾٝ٘ مج١ً َٔ 

ٚيٝؼ َٔ اؿه١ُ إٔ ٜػؿط اهلل يًُؿطى ٚاملكط ب٬ ]:  ،ٚاٯٕ ْؿػح ي٘ اجملاٍ يٝكٍٛ بٓؿػ٘

                                                 
1

 195 ص٠4ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 194 ص4ٔفغٗ ض: -  
3

 40 ص6ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض: -  
4

 169   ا٠٢حإٌغاء عٛسج : - 
5

 169  ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -  
6

 40 ص٠6ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
7

 118  ا٠٢حاٌّائذجعٛسج : -  
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تٛب١، ؾ٬ ٜٓػب شيو إىل اهلل، ٫ٚ ٜكاٍ ظٛاظٙ ٚٚقٛع٘، ٫ٚ بتؿٜٛض ا٭َط إيٝ٘ يف شيو، 

ٚايٛادب اعتكاز إٔ شيو ٫ جيٛظ يف سهُت٘، نُا ٫ جيٛظ يف ٚقؿ٘ بػرل قؿت٘ ٚقٛعا ٫ٚ 

 [إٕ ؾا٤ اؽص قاسب١، أٚ إٕ ؾا٤ غؿط يًُؿطى: إَهاْا، ٫ٚ تؿٜٛها، ؾ٬ ٜكاٍ
1
. 

ٚإْٓا ي٬ٓسغ َتعذبني نٝـ غٛيت شلصا املدًٛم ْؿػ٘، ٚؽط٢ بؿطٜت٘ يٝٛدب ع٢ً اهلل عع 

ٚدٌ، ٚيرلغِ قاْْٛا ٭ْبٝا٥٘ ٜعًُِٗ ؾٝ٘ نٝـ حيػٕٓٛ ايتأزب َع اهلل، ٚيعٌ َٔ سػٔ 

 !.ايتأزب إٔ ْٛدب ع٢ً اهلل

ٚإْ٘ يٝععظ ضأٜ٘ مبػايط١ ٚانش١ ٜطبط ؾٝٗا بني عسّ اؾٛاظ بٛقؿ٘ بػرل َا ٚقـ ب٘ ْؿػ٘ يف 

نتاب٘ أٚ دا٤ ع٢ً يػإ ضغٛي٘، ٖٚصا قشٝح يٛ أِْٗ مل جيعًٛا َٔ قؿات٘ قض قؿات 

.                                                                                                                        اعتباض١ٜ، ٚبني غؿطاْ٘ ملٔ ؾا٤

ٚقٍٛ أٌٖ . ٖٚصا َا قس ْاي٘ اٱمجاع بني ايؿطم"َؿطى " ًْٚتُؼ ٚد٘ املػايط١ ايجاْٞ يف يؿغ

2چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ﮷  چ  :ايػ١ٓ يف شيو ٚانح، يٛدٛز ايسيٌٝ ايٓكًٞ ايبني ايس٫ي١ 
 

أنجط تأزبا َٓ٘ َع اهلل - ٖٚٛ ع٢ً َصٖب٘-يف سني لس اٱَاّ غعٝس بٔ خًؿإ اـًًٝٞ  

ٚإٕ ضاٚؽ ايٓل بأغًٛب يبل  يٝكطض َصٖب٘، سٝح ٜسخٌ َٔ باب تػٝرل بعض ا٭يؿاظ ٚإس٬ٍ 

ٖٚصا َا ٚؾت إيٝ٘ ايًػاْٝات  (نصا يسٍ ع٢ً نصا):  َهاْٗا غرلٖا ع٢ً اؾذلاض يٛ قاٍ

 َكطًح Barthاؿسٜج١ ؾُٝا تٛقًٓا إيٝ٘ َٔ قطا٤تٓا املتٛانع١ سٝح اؾتل ايًػاْٞ ايؿطْػٞ 

إٔ ٜتػرل ايساٍ بإس٬ٍ بسا٥ٌ َٔ : َٚؿازٙ  (Communication Texte)ايؿشل ا٫غتبسايٞ 

 Syntagmatiqueغًػ١ً ا٫ختٝاض املُه١ٓ ٚبصيو ٜتِ اؾُع بني قٛضٟ ايع٬قات ا٭ؾك١ٝ 

اييت ٜطبط ؾٝٗا بني املؿطزات ايٛاضز٠ زاخٌ ايب١ٓٝ ايًػ١ٜٛ أٚ اؾ١ًُ ع٢ً أغاؽ ايتتابع ٚايتعاقب 

ٚبني قٛض ايع٬قات . نُا ٜؿرل املكطًح ايعطبٞ ا٭قٌٝ" اؾٛاض١ٜ ٚايهِ "بٛاغط١ : أٟ

ٖٚصٙ متجٌ ايع٬ق١ بني ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ اييت ٚضزت يف اؾ١ًُ،  ((Paradigmatiqueايعُٛز١ٜ 

ٚايٛسسات ايًػ١ٜٛ اييت مل تطز يف ايٓل
3
. 

 مل ٜكٌ إْو أْت ايػؿٛض ايطسِٝ ٭ِْٗ يٝػٛا ممٔ  ]:ٚيف ٖصا ٜكٍٛ غعٝس بٔ خًؿإ اـًًٝٞ

ٜػتشل ايطمح١، ٫ٚ ٜػتأٌٖ املػؿط٠، ٱقطاضِٖ ع٢ً ايؿطى ٚفاٖطتِٗ بايهؿط، يهٓ٘ 

أْو يٛ غؿطت : عػب اغتػطاق٘ يف َؿاٖس٠ د٬ٍ اهلل ٚععُت٘ ٚندلٜا٥٘، قاٍ شيو مبع٢ٓ

                                                 
1

 445 ص١ّ٘4اْ اٌضاد إٌٝ داس اٌّؼاد ض: -  
2

 48  ا٠٢حإٌغاءعٛسج : -   
3

 132ػثذ اٌغالَ اٌّغذٞ ص.  ٠ٕٚظش األعٍٛت١ح ٚاألعٍٛب  د285ػثذ اٌؼض٠ض ؼّٛدج ص. ٠ٕظش اٌّشا٠ا اٌّؽذتح د: -  

 1 سٚالْ تاسخ ذشظّح ِٕزس ػ١اشٟ ِشوض اإلّٔاء اٌؽؼاسٞ ؽ  ٠ٚBruissement de la langageٕظش ٘غٙغح اٌٍغح 

 344 ص1999
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شلِ ٚإٕ ناْٛا غرل َػتأًٖني، ؾإٕ شيو ٫ ٜكسح يف سهُتو ٫ٚ ٜٓكل َٔ ععتو، ؾإْو 

[قازض  ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ سهِٝ يف نٌ ساي١، غرل َػًٛب، ٫ٚ َكٗٛض
1
. 

ٚبعس ٖصا ايٓل ايٛانح اؾًٞ ايصٟ اعتُس ؾٝ٘ ع٢ً تػٝرل ايساٍ باغتبساٍ بسا٥ٌ َٔ غًػ١ً 

مل ٜكٌ نصا ٚقاٍ نصا - ع٢ً سس ظعُ٘- (ععٜع، سهِٝ)، (غؿٛض،  ضسِٝ)ا٫ختٝاض 

ٚحيؿس بعض ايتع٬ًٝت اييت قس تؿؿع ي٘ َٔ داْب نٕٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يٛ غؿط شلِ َع 

عكٝاِْٗ مل ٜكسح شيو يف سهُت٘، ٫ٚ ٜٓكل َٔ ععت٘ ،٭ْ٘ قازض سهِٝ غرل َػًٛب ٫ٚ 

ڻ  چ :   ٜٚٓكض غعيٖ٘با٤ َٓجٛضاَكٗٛض، ٚيهٔ غطعإ َا ٜكسّ ع٢ً ٖصا ايٓل ؾٝذعً٘ 

ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  

2چ  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                        ﮼  ﮸   ﮹   ﮺   ﮻﮷﮳  ﮴  ﮵  ﮶
.                                                                                              

نُا إٔ ثٛاب ايعاقٞ ٚايكٍٛ ب٘ غطٚض قض، ٚأَاْٞ ْؿٛؽ ناشب١ جيب " :إش ٜكٍٛ يف شيو

"تٓعٜ٘ اهلل عٓٗا 
3

ْٚػٞ إٔ ا٭ٚىل بتٓعٜ٘ اهلل غبشاْ٘ ِٖ أْبٝا٩ٙ ٚضغً٘، ٚقس ٚضز ايٓل ع٢ً . 

4چ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ :  يػإ أسسِٖ
. 

ٜٚط٣ ابٔ دطٜط ايطدلٟ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َتعًك١ بكٍٛ غٝسْا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚناْت يف 

 إٜاِٖ بإَاتتواؿٝا٠ ايسْٝا دطا٤ َا قايٛٙ، ؾكاٍ إٕ تعصب ٖ٪٤٫ ايصٜٔ قايٛا ٖصٙ املكاي١ 

عًٝٗا، ؾإِْٗ عبازى َػتػًُٕٛ يو ،٫ ميتٓعٕٛ مما أضزت بِٗ ٫ٚ ٜسؾعٕٛ عٔ أْؿػِٗ نطا 

 إىل ايتٛب١ َٓٗا ؾتػذل عًِٝٗ، ؾإْو أْت ايععٜع بٗساٜتو إٜاِٖٚإٕ تػؿط شلِ . ٫ٚ أَطا تٓاشلِ ب٘

اؿهِٝ يف ٖساٜت٘ َٔ ٖس٣ .  يف اْتكاَ٘ ممٔ أضاز ا٫ْتكاّ َٓ٘، ؾ٬ قسض٠ ملدًٛم ع٢ً ضزٙ عٓ٘

.َٔ خًك٘ إىل ايتٛب١، ٚتٛؾٝك٘ َٔ ٚؾل َِٓٗ يػبٌٝ ايٓذا٠ َٔ ايعكاب
5
 

  :   القول بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد على اهلل عهد اخلوارج

  يكس شٖب أسس ايباسجني
6
إىل ايتعُِٝ يف ايكٍٛ بٛدٛب إْؿاش ايٛعس ٚايٛعٝس ع٢ً اهلل َٔ قبٌ  

اـٛاضز بٝس أْين تٛقًت إىل ْكٛم أخط٣، تٓؿٞ عِٓٗ ٖصا ا٫زعا٤ إ٫ َا قاي٘ قُس 

إطؿٝـ
1
. 

                                                 
1

 481 ص1ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض: -  
2

 92  ا٠٢حإٌؽًعٛسج : -  
3

 483 ص1اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
4

 118  ا٠٢حاٌّائذجعٛسج : -  
5

 165 ص٠2ٕظش ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ض: -  
6

 381اٌثاؼس ٘ٛ ػثذ اٌٍـ١ف تٓ ػثذ اٌمادس اٌؽفظٟ فٟ وراتٗ ذأش١ش اٌّؼرضٌح فٟ اٌخٛاسض ٚاٌش١ؼح ص: -  
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إٕ ايٓل ايصٟ أٚضزٙ ٖصا ايباسح يًطغتاقٞ يٝؼ يف َٓطٛق٘ ٫ٚ يف َؿَٗٛ٘ َا ٜسٍ ع٢ً  شيو 

  إٕ اهلل ٚعس َٔ عٌُ yقاٍ أٌٖ ا٫غتكا١َ َٔ أ١َ قُس ]ا٫زعا٤ ٚيكس دا٤ يف ايٓل 

بطاعت٘ اؾ١ٓ ٫ٚ خًـ يٛعسٙ، ٚأٚعس َٔ عكاٙ ايٓاض إشا َات غرل تا٥ب َٔ َعاقٝ٘ ٚأقط 

[عًٝٗا ٫ٚ خًـ يٛعٝسٙ، ٫ٚ َبسٍ يكٛي٘ 
2
. 

يكس ٚدست يف ٖصا ايٓل َا ٜسٍ ع٢ً إقطاض قاسب٘ ع٢ً ايكٍٛ بتدًٝس أقشاب ايهبا٥ط يف 

ايٓاض ٚإٕ ناْٛا َٔ أٌٖ ايتٛسٝس، بُٝٓا ٫ ٜٛدس َا ٜسٍ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛب إْؿاش ايٛعس 

ٚايٛعٝس ع٢ً اهلل نُا شٖبت املعتعي١، ٚتعُست ْكٌ ْل آخط َٔ املطدع شات٘ أنجط َٓ٘ 

إْ٘ قس : إٕ اهلل تعاىل ٜٓذع ٚعسٙ، ٜٚبطٌ ٚعٝسٙ، قٌٝ ي٘: ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ ]:ٚنٛسا ٖٚٛ ناٯتٞ

إْ٘ جياظٟ عكا٠ عبٝسٙ بأعُاشلِ ايػ١٦ٝ، إشا مل ٜتٛبٛا َٓٗا، ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ ٜٛقع بِٗ : قاٍ

[اؾعا٤ ٫ٚ بس شلِ َٔ شيو
3
. 

لس َا ٜؿرل إىل  (٫ٚ بس شلِ َٔ شيو)ٚإشا َا اعتُسْا يف ٖصا ايٓل ع٢ً اؾ١ًُ ا٭خرل٠ َٓ٘ 

َكٛي١ ٚدٛب إْؿاش ايٛعٝس ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ع٢ً ا٭قٌ عٓس ٖصٜٔ املٓعطٜٔ، قُس إطؿٝـ، 

 .ٚمخٝؼ ايطغتاقٞ

أَا َٓعطِٖ ايهبرل قُس عبس اهلل بٔ محٝس ايػاملٞ ؾٝصٖب يف ْك٘ إىل َا ٜطؾع ب٘ نٌ 

يبؼ، ٜٚٓؿٞ ب٘ تًو ايت١ُٗ، ٖٚٛ ٫ خيطز عٔ َصٖبِٗ ايكانٞ بايكٍٛ بتدًٝس أٌٖ ايهبا٥ط يف 

ايٓاض ٚإٕ ناْٛا َٛسسٜٔ، ٖٚٛ َصٖب املعتعي١ أٜها ٚإٕ اختًؿٛا َع اـٛاضز يف ايكٍٛ بٛدٛب 

 .    إْؿاش ايٛعٝس ع٢ً اهلل غبشاْ٘

ٖٚٛ َصٖب أٌٖ ا٫غتكا١َ ٚاملعتعي١ إٔ أٌٖ ايهبا٥ط َٔ :  ٚاملصٖب اـاَؼ ]: ٜكٍٛ ايػاملٞ

َعاقٞ اهلل ناْٛا َؿطنني أٚ ؾاغكني كًسٕٚ يف ايٓاض زا٥ُا، ٚأٌٖ ايطاع١ كًسٕٚ يف 

إٔ ايتعصٜب بعسٍ اهلل ٚايجٛاب بؿهً٘، ٚاملعتعي١ : اؾ١ٓ زا٥ُا يهٔ أٌٖ ا٫غتكا١َ ٜكٛيٕٛ

ٜكٛيٕٛ بٛدٛب شيو عًٝ٘ تعاىل عٔ شيو بٓا٤ ع٢ً أقًِٗ ايؿاغس يف ايتشػني ٚايتكبٝح 

[ايعكًٝني
4
. 

إٕ ايتعصٜب بعسٍ اهلل ٚايجٛاب بؿهً٘ ع٢ً خ٬ف املعتعي١ : يف ٖصا ايٓل ٜػتسضى ايػاملٞ قا٬٥

ايكا٥ًني بٛدٛب إْؿاش ايٛعس ٚايٛعٝس ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚشيو ْاتر عٔ أقًِٗ ايؿاغس ايكا٥ِ 

                                                                                                                                                         

1
   ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ چ: ٔض ِؽّذ إؿف١ش  ِش ِؼٕا فٟ ذأ٠ًٚ لٌٛٗ ذؼاٌٝ: -  

 118 :اٌّائذج چ  ىئ
2

 381اٌّشظغ اٌغاتك ص: -  
3

 420 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ، خ١ّظ اٌشعرالٟ ض: -  
4

 143 ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
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ع٢ً ايكٍٛ بايتشػني ٚايتكبٝح ايعكًٝني ٖٚصا َا جيعًٓا ْٓبص نٌ تػطع ٜػع٢ إىل تعُِٝ 

.                                                                                                        ا٭سهاّ زٕٚ قٝاؽ قشٝح 

 ايجٛاب عٓس أٌٖ اؿل يٝؼ ]:ٚيتذ١ًٝ ا٭َط أنجط ْٓكٌ ْكا ٱَاّ اؿطَني اؾٜٛين دا٤ ؾٝ٘

 أٜها ٚايٛاقع ٫ جيبٚايعكاب . عل قتّٛ، ٫ٚ دعا٤ فعّٚ، ٚإمنا ٖٛ  ؾهٌ َٔ اهلل تعاىل

َٓ٘ ٖٛ عسٍ َٔ اهلل، َٚا ٚعس اهلل تعاىل َٔ ايجٛاب أٚ تٛعس ب٘ َٔ ايعكاب ؾكٛي٘ اؿل ٚٚعسٙ 

[. ايكسم
1
 

يف ٖصا ايٓل ؾ٬ ايعكاب بٛادب ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚإٕ َا ٚقع َٓ٘ ؾٗٛ بعسي٘ غبشاْ٘، ٫ٚ 

  .ايجٛاب عل قتّٛ، يهٔ َا حيكٌ َٔ ٚعس يًُتكني ٖٛ بؿهً٘ غبشاْ٘

 :ضزِٖ ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف إثبات ايؿؿاع١

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چ : قاٍ اهلل تعاىل

2چمئ  ىئ   
 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ    :قاٍ اهلل تعاىل

3چڦ   ڦڦ  
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ :قاٍ اهلل تعاىل

4چڇ   
 

يكس تكطض يف أقٍٛ اـٛاضز إٔ قاسب ايهبرل٠ كًس يف ايٓاض، ٚإٕ نإ َٔ عكا٠ أٌٖ 

ايتٛسٝس، ؾهٝـ ٜتعإًَٛ ٜا تط٣ َع مج١ً ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايٓكٛم ايٓب١ٜٛ ايٛاضز٠ يف 

 ؟إثبات ايؿؿاع١ 

إْ٘ ؿكٝل عًٝٓا ٚمٔ ْطٜس تبٝإ شيو إٔ ْكـ ع٢ً ْكٛم عًُا٥ِٗ ،ْٚتعكبٗا ؾهط٠ 

ؾهط٠، َٓطًكني َٔ ْعطتِٗ إيٝٗا ،َٔ سٝح ايًػ١ ٚا٫قط٬ح، ٚق٫ٛ إىل ؼطٜط املؿّٗٛ إَا 

 .َٔ خ٬ٍ تأًِٜٚٗ يًٓكٛم أٚ ضزٖا نُا غٝشكٌ َعِٗ َع ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١

ٖٞ اٱعا١ْ بايتٛغٌ يف طًب ايعؿٛ، ٚايكؿح ]: ٜكٍٛ غعٝس بٔ خًؿإ اـًٌٝ عٔ ايؿؿاع١ يػ١

[عٔ َػتشل ايعكاب 
5
. 

                                                 
1

 381اإلسشاد ص: -  
2

 48  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
3

 18  ا٠٢حغافشعٛسج : -   
4

 28  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج : -  
5

 183 ص2ذ١ّٙذ لٛاػذ اإل٠ّاْ ض: -  
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 ؾٗٞ اٱعا١ْ بايتٛغٌ إىل اهلل يف َٛقـ اؿػاب يف طًب اٱشٕ َٓ٘ يًُ٪َٓني ]أَا اقط٬سا 

 ، قس خل بٗا يف ا٫بتسا٤ زٕٚ غرلٙ yباملكرل إىل زاض ايجٛاب، ٚقاسبٗا ا٭ععِ ْبٝٓا قُس 

[َٔ امل٥٬ه١ ٚا٭ْبٝا٤ تؿطٜؿا ي٘
1

 .

ٜٚطتب اـًٌٝ ع٢ً ٖصا املؿّٗٛ اؾاٖع املهٝـ ث٬ث١ أسهاّ تتعًل غكَٛ٘ أٌٖ ايػ١ٓ 

 :ًٜدكٗا ؾُٝا ًٜٞ

 .دعٌ أٌٖ ايػ١ٓ ايؿؿاع١ ؾطعا نايؿؿاع١ يػ١-1

ؾؿاعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ ]  ٖٚٛ yاغتسيٛا عسٜح باطٌ َععّٛ َٓػٛب إىل ايٓيب -2

 [أَيت

دعًٛا ايؿؿاع١ يٮبطاض ؼكٌٝ ساقٌ-3
2

 

  يف ْٛع ٚاسس ٖٚٛ yٚبٗصا ايتعطٜـ ا٫قط٬سٞ خيتعٍ اـًًٝٞ ؾؿاع١ غٝسْا قُس 

ايؿؿاع١ ايععُٞ، َع إٔ ايعًُا٤ شنطٚا مثا١ْٝ أْٛاع، ٚيكس ٚضزت ايؿؿاع١ ايعع٢ُ يف سسٜح 

ايكٛض املطٍٛ، َٚؿازٙ إٔ ٜػتؿؿع ايٓاؽ إىل غٝسْا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚا٭ْبٝا٤ َٔ بعسٙ، يف 

إٔ ٜأتٞ اهلل غبشاْ٘ يؿكٌ ايكها٤ يٝػذلٜح ايٓاؽ َٔ َكاَِٗ، ٚقس خل بٗا غٝسْا قُس 

yّبني غا٥ط ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني عًِٝٗ ايػ٬ َٔ  
3

 .

 :ٜكٍٛ ايػاملٞ

 َٔ ايٛض٣ ٚيٝؼ يًؿكٞ ؾؿاع١ ايطغٍٛ يًتكـــــــــٞ

   نؿط ْعِٝ إٕ تأٍٚ ظٗط َٚٔ ٜكٌ بػرل شا ؾكس نؿط
4
 

  ع٢ً ايتكا٠ َٔ املهًؿني   زٕٚ غرلِٖ yيف ٖصا ايٓل ٜككط ايػاملٞ ؾؿاع١ غٝسْا قُس 

َٔ ا٭ؾكٝا٤، ٜٚطَٞ َٔ مل ًٜتعّ بػرل ٖصا املعتكس بايهؿط ايكطٜح ،ٚٱثبات ضأٜ٘ غع٢  إىل 

 . سؿس مج١ً َٔ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚي٣ٛ  ض٩ٚغٗا يٝا يتػتكِٝ َع َعتكسٙ

                                                 
1

 183 ص2اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 184 ص٠2ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
3

 ٌمذ 283 ص1 ٚششغ اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض147 ص3 ِٚعّٛػح فراٜٚ اتٓ ذ١ّ١ح ض429 ص٠11ٕظش فرػ اٌثاسٞ ض: -  

ٚسد ؼذ٠س اٌظٛس اٌّـٛي فٟ ذفغ١ش اٌـثشٞ ٚأوذ ػ١ٍٗ اٌـثشأٟ ٚأتٛ ٠ؼٍٝ اٌّٛطٍٟ ٚاٌث١ٙمٟ ٚاٌـؽاٚٞ أٔظش ششغ 

 288-187 ص1اٌؼم١ذج اٌـؽا٠ٚح ض
4

 132 ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ :  قاٍ اهلل تعاىل -1

1چڇ  ڇ   ڍ  
  

ىئ  ی  ی  ی    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئچ  : قاٍ اهلل تعاىل -2

2چی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ    :قاٍ اهلل تعاىل -3

3چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
 

 ؾؿٞ ا٭ٚىل تكطٜح بإٔ ايؿؿاع١ َككٛض٠ ع٢ً َٔ اضتهاٙ اهلل، ٚيف  ]:      ٜكٍٛ ايػاملٞ

ايجا١ْٝ زيٌٝ ع٢ً ْؿٝٗا عٔ ايعامل، ٖٚٛ اغِ ع٢ً نٌ َٔ ظًِ ْؿػ٘ أٚ غرلٙ، ؾ٬ ؽل 

املؿطنني نُا ظعُٛا، ؾإْٗا ٚإٕ نإ غبب ْعٚشلا ؾِٝٗ ؾ٬ عدل٠ غكٛم ايػبب َع 

[.  عُّٛ ايًؿغ
4
 

ي٦ٔ نإ ايػاملٞ قس اختعٍ ايؿؿاع١ يف ْٛع ٚاسس ٚأخكٗا بايتكا٠ زٕٚ غرلِٖ ،ؾإْٓا ْػًِ ي٘ 

بٗصا ايٓٛع املتُجٌ يف ضؾع زضدات املتكني ايصٜٔ زخًٛا اؾ١ٓ ؾٛم َا ٜكتهٝ٘ ثٛاب أعُاشلِ، ي٫ٛ 

أْ٘ مل ٜؿطع يف سؿس ا٭زي١ يٓؿٞ باقٞ ا٭ْٛاع ايػبع١، ٚشيو بتٛدٝ٘ ايٓكٛم تٛدٝٗا َػاٜطا 

٫ ٜطتهٔ إىل ضنٔ قشٝح ٜؿؿع ي٘ بايكُٛز أَاّ ايتٛدٝ٘ ايس٫يٞ ايػًِٝ يتًو ايٓكٛم 

 :ايكطآ١ْٝ ٚايصٟ ْػتعطن٘ ؾُٝا ًٜٞ

بني ايػاملٞ ٚغرلٙ َٔ اـٛاضز ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً مج١ً َٔ :  يف عُّٛ ْؿٞ ايؿؿاع١:أ٫ٚ

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ : ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ نكٛي٘ تعاىل

5چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
6چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ٚقٛي٘ تعاىل 

ٚقٛي٘ ، 

  ںڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ  :تعاىل

7چں  ڻ  ڻ  ڻ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  چ     : قٛي٘ تعاىل ٚ

                                                 
1

 28  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج : -  
2

 48  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
3

 18  ا٠٢حغافشعٛسج : -  
4

 133 ص2اٌّشظغ اٌغاتك ض: -  
5

 48  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
6

 48  ا٠٢حاٌّذششعٛسج : -  
7

 254  ا٠٢حاٌثمشجعٛسج : -  
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1چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹٹ
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   چ :ٚقٛي٘ تعاىل 

2چ  ﮳  ﮴ ﮵     ﮶  ﮷  ﮲ۓ
 .

ٜٚط٣ ايتؿتاظاْٞ بعس مجع٘ بني ا٭زي١ ٚايتدكٝل بايهبا٥ط إٔ ٜهٕٛ ايعًِ ٖٛ ايهؿط 

املطًل، ٚإٔ ْؿٞ ايٓاقط ٫ ٜػتًعّ ْؿٞ ايؿؿٝع، يهٕٛ ايؿؿٝع طايب ع٢ً خهٛع، يف سني 

 .تهٕٛ ايٓكط٠ َٓب١٦ عٔ َساؾع١ َٚػايب١

                                                                         يف نفي شفاعة صاحب اللبرية: ثانيا

 :ٖٚصا ايسيٌٝ أقاَٛٙ ع٢ً آٜتني

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ قاٍ تعاىل -1

3چڇ  ڇ   ڍ  
. 

ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   چ :قاٍ اهلل تعاىل -2

﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

4چ                  
. 

"ؾؿٞ ا٭ٚىل تكطٜح بإٔ ايؿؿاع١ َككٛض٠ ع٢ً َٔ اضتهاٙ اهلل:"يكس غبل يًػاملٞ إٔ قاٍ
5
. 

 .ٜٚككس بصيو قٛي٘ تعاىل يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل

ٚيف ٖصا ٜط٣ ايتؿتاظاْٞ إٔ ايؿاغل َطته٢ َٔ د١ٗ اٱميإ
6
٭ْٓا مٔ َعؿط أٌٖ ايػ١ٓ ْجبت  

ايتبعٝض ازلا ٚسهُا ،ٚعًٝ٘ ؾايؿاغل ٜهٕٛ َع٘ بعض اٱميإ ،ٜٚجبت ي٘ َٔ سهِ أٌٖ 

 .اٱميإ ٚثٛاب٘ عػب إمياْ٘ ايصٟ َع٘ 

ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  چ  :أَا عٔ قٛي٘ تعاىل

7چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                 
 

أٟ ايصٜٔ تابٛا عٔ ايؿطى ،َٚٔ تاب عٔ املعاقٞ ٚغاضع يف اؿػٓات ٚايكاؿات نإ طًب 

                                                 
1

 18  ا٠٢حغافشعٛسج : -  
2

 192  ا٠٢حآي ػّشاْعٛسج : -  
3

 28  ا٠٢حاألٔث١اءعٛسج : -  
4

 07  ا٠٢حغافشعٛسج : -   
5

 133 ص2ِشاسق أٔٛاس اٌؼمٛي ض: -  
6

 157 ص٠5ٕظش ششغ اٌّماطذ ض: -  
7

 08  ا٠٢حغافشعٛسج : -  
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َػؿطت٘ ْٛعا َٔ ايعبح
1
إش بتٛبت٘ تًو ًٜشل بػرلٙ َٔ امل٪َٓني، ٚأَا ايعاقٞ ٚإٕ نإ  

َبػٛنا َٔ د١ٗ املعاقٞ ؾإْ٘ يٝؼ يف َطتب١ ايهاؾط غرل املطته٢ عٓس اهلل أق٬
2

 شيو إٔ ،

١ٜ٫ٚ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل تتٓاغب ططزا َع اٱميإ ايكشٝح ايكازم، ٫ٚ تطتبط بؿ٤ٞ عسا 

 .اٱميإ، ايصٟ ٜهٕٛ بؿهً٘ غبشاْ٘ َٚٓ٘ ٚعْٛ٘

 :يف خلود الفساق يف الهار: ثالثا

ٚيف ٖصا ٜكٛيٕٛ مبا أْٓا قس أقطضْا يف َصٖبٓا ،ٖٚٛ َصٖب أٌٖ اؿل ٚا٫غتكا١َ، إٔ ؾػام 

 .أٌٖ ايتٛسٝس كًسٕٚ يف ايٓاض، ٚمبا أِْٗ كًسٕٚ ؾأْٸ٢ شلِ ايؿؿاع١

ٖٚصا ايسيٌٝ باطٌ َٔ أغاغ٘، نُا غبل ٚإٔ غدلْا غٛضٙ ٚأثبتٓا نعؿ٘ ؾتٗاٚت أضناْ٘ 

 .ٚتػاقط نإٔ مل ٜهٔ

أَا مخٝؼ ايطغتاقٞ ؾكس زأب ع٢ً املطاٚغ١، ؾإْ٘ ٜػتٌٗ ْك٘ بأغًٛب ايؿطط قٓٝع ايٛاثل 

بٓؿػ٘ يف تكطٜطٙ، ٜٚبين سهُ٘ ع٢ً ْل ٚاسس ٚضز يف ايع١ًُ، ٫ٚ بأؽ يسٜ٘ يف شيو، ؾإْ٘ 

ٖٚٞ خرل ظٗط اْتكاٙ يًطنٛب، . (٫ عدل٠ غكٛم ايػبب َع عُّٛ ايًؿغ   )ميتٗٔ قاعس٠ 

نُا حيهِ بايبٛاض ع٢ً ايكا٥ًني بايؿؿاع١ ملدايؿتِٗ َصٖب٘ َسعٝا أِْٗ خايؿٛا ايكطإٓ، ثِ 

 ؾُٔ قاٍ إٕ ايؿؿاع١ ٭ٌٖ ]:    سٝح ٜكyٍٜٛطز بعس شيو َا قح َٔ سسٜح ايطغٍٛ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ  ايهبا٥ط ؾكس قاٍ غ٬ف َا دا٤ يف ايكطإٓ، ٭ٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ

3چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹٿ      ٹ  ٹ  ٹ
ٚأَا ايطٚا١ٜ عٔ ايٓيب  ،

y  " :ؾؿاعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَيت"
4

  yايكطإٓ، ٚ٭ٕ ايٓيب   ؾ٬ تكح ملدايؿتٗا َا يف

"  ٫ تٓاٍ ؾؿاعيت أٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَيت:     "قاٍ
5

َا َٓهِ َٔ أسس ٜسخٌ " : y ٚقاٍ 

                                                 
1

 157 ص٠5ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
2

 157 ص٠5ٕظش ٔفغٗ ض: -  
3

 18  ا٠٢حغافشعٛسج : -   
4

 ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 4739:فٟ عٕٓ أتٟ داٚد ذؽد سلُ- 1ٚسد ٘زا اٌؽذ٠س وا٢ذٟ : -  

 ػٓ ظاتش سػٟ اهلل ػٕٗ  4310:فٟ عٕٓ اتٓ ِاظح ذؽد سلُ- 2                                  

 ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 2552:فٟ عٕٓ اٌرشِزٞ ذؽد سلُ- 3                                  

 ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 20563:فٟ عٕٓ اٌث١ٙمٟ ذؽد سلُ- 4                                  

 ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 15616:فٟ عٕٓ اٌث١ٙمٟ ذؽد سلُ- 5                                  

 ػٓ أظ سػٟ اهلل ػٕٗ 3442:فٟ ِغرذسن اٌؽاوُ ذؽد سلُ- 6                                  

 ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 3284:فٟ ِغرذسن أتٟ ٠ؼٍٝ ذؽد سلُ- 7                                  

  ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ 4105:فٟ ِغرذسن أتٟ ٠ؼٍٝ ذؽد سلُ- 8                                  

 ٚ٘زا خ١ش د١ًٌ ػٍٝ طؽح اٌؽذ٠س عٕذا ٚذٛاذشا ٚأرشاسا ٚشٙشج ت١ٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ اٌؼٍّاء األظالء
5

 .ٌمذ أٚسد ٘زا اٌؽذ٠س فٟ صػّٗ أٔٗ طؽ١ػ ٌُٚ ٠مذَ د١ٌال ٚاؼذا ٠صثد طؽرٗ ػٍٝ األلً ِشظؼٗ: -  
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ؾؿؿاعت٘ ظٜاز٠ امل٪َٔ يف أدطٙ " .  اؾ١ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ ،إ٫ بؿهٌ اهلل ثِ بعًُ٘ ثِ بؿؿاعيت 

[ٚضؾع زضدت٘
1
. 

يٓشطى ٖصا ايٓل ز٫يٝا ثا١ْٝ، ٚاؿكٝك١ أْ٘ ْل ملٓعط نبرل بٝس إٔ ضٚح ايتعكب املصٖيب 

ختُت ع٢ً قًب٘ ؾأعُت بكطٙ ٚأخهعت عكً٘ يٝكسض ٖصٙ ا٭سهاّ اؾا٥ط٠،ٚنأْ٘ قِٝ 

ع٢ً زٜٔ اهلل َٔ زٕٚ خًك٘، ٖسؾ٘ ا٭زل٢ يف شيو نً٘ إٔ ٜككٞ ؾطحي١ ندل٣ َٔ ضمح١ 

ٜعطض ملٛنٛع ايؿؿاع١ يف نتاب - ضمح٘ اهلل-اهلل، ٖٚا ٖٛ شا اٱَاّ ايهبرل  ابٔ خعمي١ 

ٚقس أثطْا إٔ ْٓكٌ (قؿش260١)ايتٛسٝس بٓٛع َٔ ايتؿكٌٝ دا٤ يف سٛايٞ غتني قؿش١ َٚا٥تني 

                      .                                      ايػايـ ايصنطyٖصا ايٓل َٓ٘ ٖٚٛ ٜؿطح اؿسٜح ايكشٝح ايٛاضز عٔ ايطغٍٛ 

ؾإمنا أضاز ؾؿاعيت بعس ٖصٙ ايؿؿاع١ اييت قس عُت مجٝع املػًُني، ٖٞ  ]:ٜكٍٛ ابٔ خعمي١

ؾؿاع١ ملٔ قس أزخٌ ايٓاض َٔ امل٪َٓني بصْٛب ٚخطاٜا قس اضتهبٖٛا ،ٚمل ٜػؿط اهلل شلِ يف 

[ايسْٝا، ؾٝدطدٛا َٔ ايٓاض بؿؿاعت٘
2
. 

 ٜٚككس اٱَاّ ابٔ خعمي١ بايؿؿاع١ ايعا١َ ، ايؿؿاع١ ايعع٢ُ اييت أعطاٖا اهلل ضغٛي٘ قُسا 

yبني غا٥ط ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني، ٚتأتٞ ؾؿاعت٘ ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ أَت٘ بعسٖا َٔ ، . 

 ؾُصٖب أٌٖ اؿل إٔ ايؿؿاع١ سل ٚقس أْهطٖا َٓهطٚ ايػؿطإ،  ]:ٜكٍٛ اٱَاّ اؾٜٛين

[َٚٔ دٛظ ايكؿح ٚايعؿٛ بس٤ٶ َٔ اهلل تعاىل ؾ٬ ميٓع ايؿؿاع١ 
3
. 

 

 

 

 

 

 

خرلت بني ايؿؿاع١ أٚ ٜسخٌ ْكـ  ]:ٜٚعهس ن٬َ٘ بٓكً٘ اؿسٜح ايؿطٜـ ايصٟ دا٤ ؾٝ٘

أَيت اؾ١ٓ، ؾاخذلت ايؿؿاع١ ٭ْٗا أعِ ٚأنؿ٢ أتطْٚٗا يًُتكني ٫ ٚيهٓٗا يًُتًٛثني 

[ اـطا٤ٕٚ
4
. 

                                                 
1

 521 ص1ِٕٙط اٌـاٌث١ٓ ٚتالؽ اٌشاغث١ٓ ض: -  
2

سٚاٖ اٌرشِزٞ ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ أٔظ سػٟ اهلل ػٕٗ ٠ٕظش  (شفاػرٟ ألً٘ اٌىثائش ِٓ أِرٟ   ) 656 ص2وراب اٌرٛؼ١ذ ض: -  

 393اإلسشاد ص
3

 393اإلسشاد ص: -  
4

 2558:  ٚ اٌرشِزٞ ذؽد سل4311ُ: ٚسد ٘زا اٌؽذ٠س فٟ ِغرذسن اإلِاَ أؼّذ ٚاتٓ ِاظح ذؽد سل394ُاإلسشاد ص: -  

أِا فٟ  (اٌخـاءْٚ)٠مظذ ػٍح سفغ  (لاي ص٠اد أِا أٔٙا ٌؽٓ ٌٚىٓ ٘ىزا ؼذشٕا اٌزٞ ؼذشٕا)ٚظاء فٟ ِغرذسن اإلِاَ أؼّذ 
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  تجبت ؾؿاعت٘ ٭ٌٖ yٚظٜاز٠ يًتٛنٝح ْٛضز ؾُٝا ًٜٞ مج١ً َٔ أسازٜح غٝسْا قُس 

 ايهبا٥ط َٔ املٛسسٜٔ 

  َٔ أغعس ايٓاؽ بؿؿاعتو yعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ قًت ٜا ضغٍٛ اهلل  -1

يكس ظٓٓت ٜا أبا ٖطٜط٠ إٔ ٫ ٜػأيين عٔ ٖصا اؿسٜح أسس أٍٚ َٓو ملا  ]:ّٜٛ ايكٝا١َ؟ قاٍ

٫ إي٘ إ٫ اهلل : ضأٜت َٔ سطقو ع٢ً اؿسٜح، أغعس ايٓاؽ بؿؿاعيت ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ قاٍ

[خايكا َٔ قبٌ ْؿػ٘
1
 . ٖٚصا اؿسٜح ٜجبت ؾؿاعت٘ ٭ٌٖ ايتٛسٝس ع٢ً ايعُّٛ.

 إشا زخٌ أٌٖ اؾ١ٓ  ] :yعٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘  قاٍ ضغٍٛ اهلل -2

َٔ نإ يف قًب٘ َجكاٍ سب١ َٔ خطزٍ َٔ إميإ : اؾ١ٓ ٚأٌٖ ايٓاض ايٓاض ٜكٍٛ اهلل تعاىل

[ ؾأخطدٛٙ
2
 يف  ٖصا اؿسٜح إثبات دًٞ ٱخطاز بعض أٌٖ ايٓاض َٓٗا ؾطٜط١ إٔ ٜهْٛٛا .

 .َٔ أٌٖ ايتٛسٝس

 خيطز قّٛ َٔ ايٓاض بؿؿاع١  ]:  قاyٍعٔ عُطإ بٔ سكني ضنٞ اهلل عٔ ايٓيب -3

[ ؾٝسخًٕٛ اؾ١ٓ ٜػُٕٛ اؾُٗٓٝنيyقُس 
3
. 

إْٞ ٭عًِ آخط أٌٖ ايٓاض خطٚدا ]: yقاٍ ضغٍٛ اهلل : عٔ عبس اهلل ضنٞ عٓ٘ قاٍ-4

[. َٓٗا، ٚآخط أٌٖ اؾ١ٓ زخ٫ٛ
4

 

ٖٚصا اؿسٜح ٜجبت خطٚز بعض أٌٖ ايٓاض َٓٗا نطز ٚانح ع٢ً زعا٠ ايكٍٛ بايتدًٝس، 

                                                                                                                             .ٚايتأبٝس َٔ َعتعي١ ٚخٛاضز

ٜٓبػٞ عًٞ إٔ أدٝب ع٢ً  (املعتعي١ ٚاـٛاضز  )اٯٕ ٚ يف ْٗا١ٜ ؾكًٞ ايتأٌٜٚ عٓس ايكسا٢َ 

َا املػٛؽ ايصٟ دعًين يف ٖصٙ ايسضاغ١ أقسّ املعتعي١ ع٢ً اـٛاضز َع أِْٗ : غ٪اٍ ٚدٝ٘ أ٫ ٖٚٛ

 ؟ َٚا ايصٟ دعٌ ٖصٙ ايسضاغ١ تػتبعس ؾطق١ ايؿٝع١ ؟غابكٕٛ عًِٝٗ تاضخيٝا 

                                                                                                                                                         

ِغٕذ اتٓ ِاظح ظاءخ ِعشٚسج، غ١ش إٟٔٔ أصػُ أٔٙا ٔؼد ِٕمـغ ٚػ١ٍٗ ذىْٛ خثشا ٌّثرذأ ِؽزٚف ذمذ٠شٖ ُ٘ اٌخـاءْٚ 

 ٚاهلل أػٍُ
1

 6571: ذؽد سل191ُ ص13فرػ اٌثاسٞ تششغ اٌثخاسٞ ض: -  
2

 203 ص13اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
3

 6566: ذؽد سل191ُ ص13ٔفغٗ ض: -  
4

  6571: ذؽد سل191ُ ص13اٌّشظغ ٔفغٗ ض: -  
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يكس تٓاٚيت ايسضاغ١ ايتأٌٜٚ عٓس املعتعي١ َكسَا ع٢ً ايتأٌٜٚ عٓس اـٛاضز ٚشيو يعس٠ أغباب 

:                                                                                                                                     ْصنط َٓٗا

 : إٕ يًُعتعي١ زٚضا نبرلا يف إسٝا٤ عكا٥س ايؿطم ايػابك١ عًٝٗا ؾُج٬- 1

 .أخصت٘ املعتعي١ َٔ اـٛاضز (َطتهب ايهبرل٠ يف اٯخط٠  )سهِ -أ 

 ثِ إٕ ٚاق٬ ٚعُطا ٚاؾكا اـٛاضز يف تأٜٝس عكاب قاسب ايهبرل٠ يف ايٓاض  ]:قاٍ ايبػسازٟ

ٚشلصا قٌٝ يًُعتعي١ إِْٗ كاْٝح اـٛاضز ٭ٕ . َع قٛشلُا بأْ٘ َٛسس ٚيٝؼ مبؿطى ٫ٚ ناؾط

ٚاملعتعي١ ضأت شلِ . اـٛاضز ملا ضأٚا ٭ٌٖ ايصْٛب اـًٛز يف ايٓاض زلِٖٛ نؿط٠ ٚساضبِٖٛ

[. اـًٛز يف ايٓاض ٚمل ػػط ع٢ً تػُٝتِٗ نؿط٠
1
 

 .اـطٚز ع٢ً أ١ُ٥  اؾٛض-ب 

يكس أمجعت اـٛاضز ع٢ً اـطٚز ع٢ً أ١ُ٥ اؾٛض بايك٠ٛ ٚايػ٬ح، ٖٚصا َا اؽصت٘ املعتعي١ 

.أق٬ َٔ أقٛشلا، ٚأزلت٘ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
2
 

 :قه١ٝ ايتأٌٜٚ-ز 

 إٕ  ]:إٕ أٍٚ ؾطق١ امطؾت بايتأٌٜٚ عٔ اؾاز٠ ٖٞ ؾطق١ اـٛاضز ملا دا٤ يف اؿسٜح ايؿطٜـ

 [.ؾٝهِ َٔ ٜكاتٌ ع٢ً تأًٜٚ٘ نُا قاتًت ع٢ً تٓعًٜ٘
3
ٚبعس شيو أخصت املعتعي١ ايتأٌٜٚ  

ٚطٛضت٘ ٚبٓت٘ ع٢ً قٛاعس ٚأقٍٛ ثِ بٓت عًٝ٘ أقٛشلا املصٖب١ٝ ،ٚقسٸضت٘ إىل اـٛاضز ٚايؿٝع١ 

 .ٚغرلٖا َٔ ايؿطم

َٸا تأثط اـٛاضز باملعتعي١ ؾٓذًُ٘ يف ايٓكاط اٯت١ٝ-2 أ
4

: 

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايعكٌ يف ا٫ستذاز ٚتكسمي٘ ع٢ً ايٓكٌ-   أ    

 .ضز خدل اٯساز يف ايعكٝس٠-   ب  

 .تأٌٜٚ َا دعًٛٙ َتؿابٗا َٔ قطٜح ايٓكٛم-      ز 

.                                                ٖٚصا َا أسػب٘ َػٛغا ناؾٝا يتكسميٞ املعتعي١ ع٢ً اـٛاضز يف ٖصٙ ايسضاغ١

أَا َا ٜتعًل بايتأٌٜٚ عٓس ايؿٝع١ ؾًكس اغتبعست٘ َٔ زضاغيت ٖصٙ،ٚشيو يعس٠ أغباب أضاٖا 

 :ٚد١ٗٝ، ٖٚا أْاشا أختكطٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

٫ ميهٔ يطغاي١ نٗصٙ إٔ تتٓاٍٚ ايتأٌٜٚ عٓس مجٝع ايؿطم اييت ظٗطت بني املػًُني َٓص -1

أٍٚ امطاف بايتأٌٜٚ ع٢ً ٜس اـٛاضز إىل َٜٛٓا ٖصا، أقٍٛ ٖصا ٚأْتِ تعًُٕٛ إٔ نٌ ؾطق١ 

                                                 
1

 98اٌفشق ت١ٓ اٌفشق اإلِاَ ػثذ اٌما٘ش اٌثغذادٞ ع  : - 
2

 337 ص ٠1ٕظش ِماالخ اإلعال١١ِٓ أتٛ اٌؽغٓ األشؼشٞ ض : - 
3

 10859أخشظٗ أؼّذ فٟ ِغرٕذ ذؽد سلُ  : - 
4

 335ػثذ اٌٍـ١ف تٓ ػثذ اٌمادس اٌؽفظٟ ص . ٠ٕظش ذأش١ش اٌّؼرضٌح فٟ اٌخٛاسض ٚاٌش١ؼح أعثاتٗ ِٚظا٘شٖ د : - 
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اْكػُت ع٢ً ْؿػٗا إىل عس٠ ؾطم بػبب ايتأ٬ٜٚت ايباط١ً، ٚأنشت نٌ ٚاسس٠ ٭ختٗا 

 .َهؿط٠ ْٚابص٠ ٚقاضب١، مما جيعٌ اٱساط١ باملٛنٛع ع٢ً تًو ايكٛض٠ أَطا َػتش٬ٝ

إشا نإ ٖصا املػٛؽ ٫ ٜهتػٞ ٚدا١ٖ َٓطك١ٝ يف ْعط ايبعض ع٢ً ا٭قٌ، ؾإٕ -2

 :تطنٝعٟ ع٢ً املعتعي١ ٚاـٛاضز قس ٜهػب اغتبعازٟ يًؿٝع١ أسك١ٝ، ٚشيو َٔ عس٠ ٚدٛٙ

ٕٸ ايتؿٝع ملا بسأ مل ٜهٔ قكسٙ ايسٜٔ، بكسض َا نإ غطن٘ ؾاغسا ٚمل ٜهٔ : ايٛد٘ ا٭ٍٚ إ

َبٓٝا ع٢ً خطإ يف ايتأٌٜٚ بكسض َا نإ ٜٓطٟٛ ع٢ً سكس زؾني ٜهُطٙ عبس اهلل بٔ غبأ يف 

 .قًب٘ املطٜض، ٜبتػٞ ب٘ اغذلداع فس ؾاضؽ

مل ٜهٔ ايصٟ ابتسع ايتؿٝع قكسٙ ايسٜٔ بٌ نإ غطن٘ ؾاغسا، ٚقس  ]:قاٍ اٱَاّ ابٔ ت١ُٝٝ

 ٚتهصٜب yقٌٝ إْ٘ نإ ؾاغكا ظْسٜكإ، ؾأقٌ بسعتِٗ َب١ٝٓ ع٢ً ايهصب ع٢ً ايطغٍٛ 

[ا٭سازٜح ايكشٝش١، ٚشلصا ٫ ٜٛدس يف ؾطم ا٭١َ َٔ ايهصب مما ٜٛدس ؾِٝٗ
1
 

 :بسأ ايتؿٝع َٓص اي١ًٖٛ ا٭ٚىل َٓكػُا ع٢ً ْؿػ٘ إٍ ث٬خ ؾطم ٖٚٞ: ايٛد٘ ايجاْٞ

ع٢ً غا٥ط اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ بسٕٚ ٖٚٞ ع٢ً قػُني، قػِ ٜؿهٌ عًٝا : ؾطق١ املؿه١ً-1

  زٕٚ غرلٙ َٔ ايكشاب١غب ٫ٚ تهؿرل، ٫ٚ شّ ٫ٚ قسح، ٚقػِ ٜؿهً٘ ع٢ً عجُإ 

ٜٚجين ع٢ً ايؿٝدني أبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا، يهٔ ٖصا ايكػِ اْسثط ٚمل ٜعس 

 .َٚٔ ايكػِ ا٭ٍٚ خطدت ايعٜس١ٜ. َٛدٛزا

نأبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا، ٚناْٛا ٜػبٕٛ ايكشاب١ : ؾطق١ ايػاب١-2

 .ٚخطدت َِٓٗ ؾطق١ ايطاؾه١ املػُا٠ با٫ثين عؿط١ٜ

ٚخطدت َِٓٗ ، ٜٚػبٕٛ ايكشاب١ ٚناْٛا ٜ٪شلٕٛ عًٝا : ؾطق١ ايػب١ٝ٦-3

اٱزلاع١ًٝٝ ٚايسضٚظ  ٚايٓكرل١ٜ
2
. 

إشا ناْت ايعٜس١ٜ أسػٔ ؾطم ايؿٝع١ ؾإٕ تأثرل املعتعي١ نإ ؾٝٗا بايػا، مّما : ايٛد٘ ايجايح

 .جيعٌ ايذلنٝع ع٢ً املعتعي١ ٜٓػشب عًٝٗا

[ ؾاقتبؼ َٓ٘ ا٫عتعاٍ، ٚقاضت أقشاب٘ نًِٗ َعتعي١ ]:قاٍ ايؿٗطغتاْٞ
3
. 

ٜٚككس ايؿٗطغتاْٞ به٬َ٘ تتًُص ظٜس بٔ عًٞ بٔ اؿػني ضأؽ ايعٜس١ٜ يف ا٭قٍٛ ع٢ً 

ٖٚصا ناف يتهٕٛ ايعٜس١ٜ ٚنأْٗا ؾطق١ َٔ املعتعي١ . ٚاقٌ بٔ عطا٤ ايػعاٍ  ضأؽ املعتعي١

                                                 
1

 20 ص 13ِعّٛػح اٌفراٜٚ ض : - 
2

 17-16-٠15ٕظش اٌفشق ت١ٓ اٌفشق اإلِاَ ػثذ اٌما٘ش اٌثغذادٞ ص  : - 
3

 125اًٌٍّ ٚإٌؽً ألتٟ اٌفرػ ِؽّذ ػثذ اٌىش٠ُ تٓ أتٟ تىش أؼّذ اٌشٙشعرأٟ ص  : - 
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َٸا يف ا٭قٍٛ ؾرلٕٚ ضأٟ املعتعي١  ]:ٜٚهٕٛ ايه٬ّ أنجط ٚنٛسا ملا ٜكٍٛ ايؿٗطغتاْٞ  ٚأ

.[سصٚ ايكص٠ بايكص٠، ٜٚععُٕٛ أ١ُ٥ ا٫عتعاٍ أنجط َٔ تععُِٝٗ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت
1
 

ٜتعًل ٖصا ايٛد٘ مبا ثبت عِٓٗ َٔ تأ٬ٜٚت خطاؾ١ٝ ٫ ٜكٍٛ بٗا َٔ ميًو َػه١ : ايٛد٘ ايطابع

َٔ عكٌ، ؾه٬ عٔ إٔ ٜهٕٛ َ٪٫ٚ ع٢ً زضد١ َٔ ايعًِ بأقٍٛ ايتؿػرل، ٚنٛابط ايتأٌٜٚ 

 :ٚغٓٔ ايعطب يف ن٬َٗا، ٖٚصٙ ايتأ٬ٜٚت اـطاؾ١ٝ ايؿاغس٠ َٔ قبٌٝ

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  چ  :دا٤ يف تؿػرل ايكايف يكٛي٘ ععٚدٌ-1

2چڃ  ڃ   
نابٔ أبٞ ٚأقشاب٘ ،ٚنا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح ٚأنطابٗا َٔ :  أقٍٛ] 

املٓاؾكني ايصٜٔ ظازٚا ع٢ً ايهؿط املٛدب يًدتِ ٚايػؿا٠ٚ ٚايٓؿام ،٫ٚ غُٝا عٓس ْكب أَرل 

[امل٪َٓني عًٝ٘ ايػ٬ّ يًد٬ؾ١ ٚاٱَا١َ
3
. 

-(1090ت )ٜٚككس ٬َ قػٔ  با٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح - ٖٚٛ أسس غ٠٬ ا٫ثين عؿط١ٜ 

اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ أبٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ ضنٞ اهلل عِٓٗ، ٜٚكؿِٗ بايٓؿام ٚجيطٟ ز٫ي١ 

اٯ١ٜ ايهطمي١ عًِٝٗ زٕٚ إٔ حيتاط يٓؿػ٘ ٚيٛ بسيٌٝ َهصٚب يف شيو اٱغكاط ايتأًٜٚٞ 

 . ايؿاغس، ٫ٚ تٛدس أ١ٜ قط١ٜٓ أٚ ؾب٘ قط١ٜٓ تػٛؽ ي٘ ٖصا ايتدطٜر املًتٟٛ

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ  :دا٤ يف تؿػرل قٛي٘ ععٚدٌ-2

4چگ    
 أَطِٖ بإٔ ٜتدصٚا َٔ ايعطب ؾٝع١ ٚنصيو َٔ >إٔ ايؿٝع١ ِٖ ايٓشٌ، ٚإٔ اهلل 

ايؿذط أٟ ايعذِ ٚمّما ٜعطؾٕٛ أٟ َٔ املٛايٞ َٚا خيطز َٔ بطْٛٗا ٖٛ ايعًِ
5
. 

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :دا٤ يف تؿػرل قٛي٘ ععٚدٌ-3

6چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
إٔ ايعسٍ ٖٛ ايؿٗازتإ،  

ٚإٔ ايؿشؿا٤ ٖٛ أبٛ بهط ٚاملٓهط ٖٛ عُط ٚايبػٞ ٖٛ عجُإٚإٔ اٱسػإ ٖٛ عًٞ 
7
 

 .ضنٞ اهلل عِٓٗ، ٚقطع زابط ايصٜٔ ظًُٛا َٔ ٖ٪٤٫ ايؿٝع١ املاضق١

                                                 
1

 130اٌّشظغ ٔفغٗ   : - 
2

 08عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح  : - 
3

 39 ص 1ذفغ١ش اٌظافٟ، ِال ِؽغٓ ف١غ وشأٟ تذْٚ روش إٌاشش ٚذاس٠خ إٌشش ض : - 
4

 68عٛسج إٌؽً ا٠٢ح  : - 
5

 65 ص ٠3ٕظش اٌّشظغ اٌغاتك ض : - 
6

 90عٛسج إٌؽً ا٠٢ح  : - 
7

 68 ص ٠3ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
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1چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  :>دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٍٛ اهلل -4
أْ إٌعُ ٘ٛ  

 ٚاٌؼالِاخ ُ٘ األئّحyاٌشعٛي 
2

 .

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   چ  :دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٍٛ عع ٚدٌ- 5

3چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   
َٸا ايٓصض ؾِٗ ا٭ْبٝا٤   إٔ اٯٜات ِٖ أ١ُ٥ ايؿٝع١، أ

4
 .

5چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ  :> دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٍٛ اهلل -6
قايٛا ٖٞ أَرل  

امل٪َٓني ٭ْ٘ نإ ٜكٍٛ َا هلل ععٚدٌ آ١ٜ ٖٞ أندل َين ٫ٚ هلل َٔ ْبإ أععِ َين
6

 ٚساؾاٙ . 

 .إٔ ٜكٍٛ بٗصا ايه٬ّ ايػاقط املؿني

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ  :دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٍٛ ععٚدٌ-7

7چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  
 ٚأْعٍ  ضغٛي٘ ب١ٜ٫ٛ عًٞ >عٔ أبٞ دعؿط أْ٘ قاٍ أَط اهلل 

إٔ  y قُسا >عًٝ٘ تًو اٯ١ٜ، ٚؾطض َٔ ١ٜ٫ٚ أٚيٞ ا٭َط ؾًِ ٜسضٚا َا ٖٞ، ؾأَط اهلل

ٜؿػط شلِ اي١ٜ٫ٛ نُا ؾػط ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكّٛ، ؾًُا أتاٙ شيو نام قسضٙ، ٚؽٛف إٔ 

  چ  چ  چ  چ  چ :ٜطتسٚا عٔ زِٜٓٗ، ٚإٔ ٜهصبٕٛ، ؾهام قسضٙ، ٚضادع ضب٘ ؾأْعٍ عًٝ٘

ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  

8چگ  گ  
ؾكسع بأَط ضب٘ ٚقاّ ب١ٜ٫ٛ عًٞ ّٜٛ غسٜطخِ، ؾٓاز٣ ايك٠٬ داَع١، ٚأَط  

ايٓاؽ إٔ ٜبًؼ ؾاٖسِٖ غا٥بِٗ
9
. 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ    ۇ  چ  : دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٛي٘ تعاىل-8

10چ
ع٢ً أْٗا عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قاتًِٗ اهلل  

11
. 

                                                 
1

 16عٛسج إٌؽً ا٠٢ح  : - 
2

 149 ص 1  ض2005 ٠1ٕظش أطٛي اٌىافٟ ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌى١ٍٕٟ داس اٌّشذؼٝ ت١شٚخ ٌثٕاْ ؽ : - 
3

 101عٛسج ٠ٛٔظ ا٠٢ح  : - 
4

 149 ص ٠1ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
5

 2-1عٛسج إٌثأ ا٠٢ح  : - 
6

 152 ص ٠1ٕظش ٔفغٗ ض : - 
7

 55عٛسج اٌّائذج ا٠٢ح  : - 
8

 67عٛسج اٌّائذج ا٠٢ح  : - 
9

 168 ص 2002 ٠1ٕظش اٌؼمائذ اإلعال١ِح ِؽّذ ؼغ١ٓ اٌـثاؿثائٟ ِؤعغح األػٍّٟ ٌٍّـثٛػاخ ت١شٚخ ٌثٕاْ ؽ : - 
10

 67عٛسج اٌثمشج ا٠٢ح  : - 
11

 192 ص ٠13ٕظش ِعّٛػح اٌفراٜٚ ض : - 
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ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  : دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٛي٘ تعاىل-9

1چۓ   ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  
أْٗا ْعيت يف طًش١ ٚايعبرل  

ضنٞ اهلل عُٓٗا
2

 .

3چڀ  ڀ  ڀ    چ      :دا٤ يف تؿػرلِٖ يكٛي٘ تعاىل-10
أُْٗا عًٞ ٚؾاط١ُ ضنٞ اهلل  

عُٓٗا
4
. 

 ٚأَجاٍ ٖصٙ اـطاؾات اييت تتهُٔ تاض٠ تؿػرل ايًؿغ مبا ٫ ٜسٍ عًٝ٘ ]: ٜكٍٛ اٱَاّ ابٔ ت١ُٝٝ

[عاٍ، ؾإٕ ٖصٙ ا٭يؿاظ ٫ تسٍ ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام  
5
. 

 ؾِٗ ٜطٕٚ، ٜتُجٌ ٖصا ايٛد٘ يف إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ يف ْعط ِٖ ْاقل َٚٓتك٢: ايٛد٘ اـاَؼ

ٕٸ ايكطإٓ سصف َٓ٘ ايهجرل َٔ قبٌ ايػًط١ اؿان١ُ اييت أقكت عًٝا ٚغطقت سّك٘،  أ

 ٖٚٛ املكشـ ايكشٝح y ٜٚسٸعٕٛ أِْٗ حيتؿعٕٛ باملكشـ نُا أْعٍ ع٢ً ْبٝٓا قُس

 :،ٚيًٛقٛف ع٢ً شيو لتع٨ ْكٛقا َٔ تؿػرل ايكايف ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ 

 إٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚآي٘ قاٍ يعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٜا عًٞ ]:  قاٍ ٬َ قػٔ-1

إٕ ايكطإٓ خًـ ؾطاؾٞ يف ايكشـ ٚاؿطٜط ٚايكطاطٝؼ، ؾدصٚٙ ٚامجعٛٙ ٫ٚ تهٝعٛٙ نُا 

نٝعت ايٝٗٛز ايتٛضا٠، ؾاْطًل عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾذُع٘ يف ثٛب أقؿط ثِ ختِ عًٝ٘ يف بٝت٘، 

[نإ ايطدٌ يٝأتٝ٘ ؾٝدطز إيٝ٘ بػرل ضزا٤ ست٢ مجع٘: ٚقاٍ ٫ أضتسٟ ست٢ أمجع٘  قاٍ 
6

 .

 عٔ أبٞ دعؿط عًٝ٘ ايػ٬ّ ي٫ٛ أْ٘ ظٜس يف نتاب اهلل ْٚكل َا خؿٞ  ]:قاٍ ٬َ قػٔ-2

.[سكٓا ع٢ً شٟ سذ٢، ٚيٛ قس قاّ قا٥ُٓا ؾٓطل قسق٘ ايكطإٓ 
7
 

ٚاملػتؿاز َٔ مجٝع ٖصٙ ا٭خباض ٚغرلٖا َٔ  ]:ثِ خيًل بعس غطزٙ ٭َج١ً نجرل٠ إىل قٛي٘

ايطٚاٜات َٔ ططٜل أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ ايػ٬ّ إٔ ايكطإٓ ايصٟ بني أظٗطْا يٝؼ بتُاَ٘ نُا 

 [.أْعٍ ع٢ً قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
8
 

ٚيصيو أقبًٛا ع٢ً ْكٛم ايكطإٓ ؾشطؾٖٛا عهِ أْٗا مت اْتكا٩ٖا َٔ قبٌ ايكشاب١ 

 :ْصنط َٓٗا

                                                 
1

 12عٛسج اٌرٛتح ا٠٢ح  : - 
2

 192 ص ٠13ٕظش اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
3

 19عٛسج اٌشؼّٓ ا٠٢ح  : - 
4

 192 ص ٠13ٕظش ٔفغٗ ض : - 
5

 193 ص 13ٔفغٗ ض : - 
6

 16 ص 1ذفغ١ش اٌظافٟ ض : - 
7

 17 ص 1اٌّشظغ ٔفغٗ ض : - 
8

 21 ص 1ٔفغٗ ض : - 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  چ 

1چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  
قايٛا إْٗا  

٭ْٗا تتٓاقض َع قتًٗا ٭َرل امل٪َٓني ٫ٚبٓ٘ اؿػني ضنٞ اهلل عُٓٗا  (أ١ُ٥نٓتِ خرل )ْعيت 

بكٛضتٗا تًو
2

 .

ٚبٓا٤ ع٢ً نٌ َا تكسّ َٔ تأٌٜٚ شٟ طابع خطايف قطف، ٚع٢ً ْعطتِٗ املٓشطؾ١ يًكطإٓ 

 .ٚايطاع١ٓ يف قشت٘ ؾإْين قس اغتبعستِٗ َٔ ايسضاغ١

 

 

 

 

                                                 
1

 110عٛسج آي ػّشاْ ا٠٢ح  : - 
2

 21 ص ٠1ٕظش ٔفغٗ ض : - 
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 التأويل عهد املدرسة اإلصالحًة احلديثة 

 : يف التأويلاإلصالحًة  مههج املدرسة

 :متٗٝد

    يكد غٗدت األ١َ اإلضال١َٝ يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس تػرلات ًَشٛظ١ سلًت مجٝع 

اجملاالت، ٚناْت تًو ايتػرلات ْتٝذ١ طبٝع١ٝ ؾ١ًُ َٔ ايعٛاٌَ املدتًؿ١، نطكٛط ايدٚي١ 

ايعجُا١ْٝ، ٚدخٍٛ َععِ األقطاز ايعسب١ٝ ؼت االضتعُاز االساليٞ، ٚقصس دٚز ايػسٜع١ ع٢ً 

األؾساد دٕٚ تٓعِٝ سٝا٠ اجملتُعات، ٚؼٍٛ األ١َ َٔ أ١َ َٓتذ١ إىل أ١َ اضتٗالن١ٝ
1
. 

   ٚتستب ع٢ً ٖرا ايكٗس ايػاٌَ يف مجٝع املٝادٜٔ ايطٝاض١ٝ، ٚايؿهس١ٜ، ٚاالدتُاع١ٝ، 

ٚاالقتصاد١ٜ بسٚش ثالث١ َٛاقـ، َٛقـ زاؾض ٚآخس َطتطًِ، ٚآخس َٛؾل بني َٓذصات ايػسب 

َٚا اؽرٙ َٔ أصٍٛ  ، ٚضسعإ َا ؼٛيت ٖرٙ املٛاقـ إىل َطازات ؾهس١ٜ ناْت املدزض١ 

 أسدٖا َتُج١ً يف املٛقـ ايتٛؾٝكٞ ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜٛؾل بني َٓذصات ايػسب ايباٖس٠ اإلصالس١ٝ

ٚبني أصٛشلا ْٚعستٗا يإلصالح زغب١ يف إَها١ْٝ ايٓٗٛض باأل١َ ٚذيو بايعٛد٠ بٗا إىل ايكسإٓ 

ايهسِٜ ٚقازب١ ايتكًٝد املرٖيب، ٚاألخر باملصاحل ٚاملكاصد ايهدل٣
2
،ٖٚرا نً٘ ٜتطًب  

األدٛب١ عٔ أض١ً٦ َتعدد٠ َٚتٓٛع١ نهٝؿ١ٝ ؾِٗ ايٓص ايكسآْٞ ٚاملٛقـ َٔ ايذلاخ ٚاملٛقـ 

 :عًٞ مجع١ يف. َٔ اآلخس ٜٚتُجٌ ذيو  سطب َا ٜساٙ د

 ؟نٝـ ْؿِٗ ايٓص-1

 ؟نٝـ ْؿِٗ ايٛاقع-2

 ؟نٝـ ْٓصٍ ايٓص ع٢ً ايٛاقع َٚت٢-3

 َا َٛقؿٓا َٔ ايذلاخ؟-4

 َا َٛقـ اآلخس َٓا؟-5

؟َا َٛقؿٓا سٝاٍ اؿاي١ اييت ٚصًٓا إيٝٗا-6
3
  

 يًٛدٛد، ؼٌُ زؤ١ٜ َتها١ًَ عٔ سكٝك١ اإلصالس١ٝيف ٖرٙ ايعسٚف ايعامل١ٝ خسدت املدزض١ 

 .ايهٕٛ ٚسكٝك١ اؿٝا٠، ٚسكٝك١ اإلْطإ، ٚعالق١ اإلْطإ غايك٘

                                                 
1

ُٚظش اإلطبس انفكش٘ نًذسعخ انًُبس ٔيٕلفٓب يٍ انًذاسط اٞخشٖ، يقطفٗ دعٕلٙ كغجخ، َذٔح دٔنٛخ ؽٕل يذسعخ : -  

 418 يشكض انذساعبد انًؼشفٛخ انمبْشح ؿ 2002 أكزٕثش 8/9انًُبس ٔدٔسْب فٙ اإلفالػ اإلعاليٙ انؾذٚش انؼذد 
2

 418انًشعغ َفغّ ؿ : -  
3

ػهٙ عًؼخ يؾًذ ،يغهخ انًغهى انًؼبفش انؼذداٌ . ُٚظش ؽشكخ انفكش اإلعاليٙ انًؼبفش خالل انمشٌ انؼؾشٍٚ، د: -  

 200و ؿ 1999دٚغًجش  (93-94)
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نُا خسدت ؼٌُ َٓٗذا َتهاَال يف تؿطرل ايكسإٓ ٜٓطٟٛ ع٢ً اؾد٠ ٚايتُٝص، ٚإٕ خايؿٓاٙ 

يف إطػا٥٘ ؾاْب ايعكٌ، ٚتكدمي٘ ع٢ً ايٓكٌ ٚدعً٘ األصٌ األٍٚ، ٚايجاْٞ َٔ أصٍٛ اإلضالّ 

ٖٚرا َا ضٓتعسض ي٘ يف ٖرا . يف ؼصٌٝ اإلميإ ٚقٝاد٠ ظاٖس ايٓص ايٓكًٞ عٓد ايتعازض

 :ايؿصٌ يف ايعٓاصس اآلت١ٝ 

 . اؿدٜج١اإلصالس١ٝايتعسٜـ باملدزض١ -1

 . اؿدٜج١ يف ايتؿطرلاإلصالس١َٝٓٗر املدزض١ -2

 ممٝصات ايتؿطرل املطًٛب -1

 .األضظ املٓٗذ١ٝ يف ايتؿطرل -2

 . اعتُاد ايعكٌ - أ

يف   اعتُاد قاعد٠ ايعدل٠ بعُّٛ ايًؿغ ال غصٛص ايطبب. - ب

 ايتأٌٜٚ

 .اعتُاد اؾاْب ايعًُٞ يف ايتأٌٜٚ - ت

                                       اعتُاد املٛضٛع١ٝ يف ايتأٌٜٚ - خ

 : احلديثةاإلصالحًةالتعريف باملدرسة 

     ٚيًتعسٜـ بٗرٙ املدزض١ هب عًٝٓا إٔ ْٓطًل َٔ ع١ٓٝ َٔ ايٓصٛص جملُٛع١ َٔ ايعًُا٤ 

املٓعسٜٔ،ٚبعض املؿهسٜٔ نايػٝذ قُد ايػصايٞ، ٚايػٝذ ضًُإ بٔ ؾٗد ايعٛد٠، ٚايػٝذ 

 .قُد سطني ايرٖيب، ٚؾٗد ايسَٚٞ، ٚطاٖس قُٛد قُد ٜعكٛب ٚغرلِٖ

 اؿدٜج١ قاَت ع٢ً أْكاض املدزض١ اإلصالس١ٝ    يكد اتؿل دٌ ايباسجني ع٢ً إٔ املدزض١ 

ايعك١ًٝ ايكدمي١، ٚٚزثت ايعدٜد َٔ أؾهازٖا، ٚػًت َعاملٗا ع٢ً ٜد ايطٝد أمحد خإ اشلٓدٟ 

َٚٔ بعدٙ ع٢ً ٜد ايطٝد مجاٍ ايدٜٔ األؾػاْٞ ثِ تسضدت ع٢ً ٜد اإلَاّ قُد  (1897ّت )

عبدٙ ٚتًُٝرٙ ايػٝذ زغٝد زضا ايرٟ خايؿ٘ بعد ٚؾات٘، ٚقد عسؾت  ٖرٙ املدزض١ باضِ 

(َدزض١ اإلسٝا٤ ٚايتذدٜد)
1
. 

 :ايٓص األٍٚ

 إْٗا بطبب ٖرٙ اؿس١ٜ ايعك١ًٝ ايٛاضع١ دازت املعتصي١ يف بعض ]:قُد سطني ايرٖيب. ٜكٍٛ د

تعايُٝٗا ٚعكا٥دٖا، ٚمحًت بعض أيؿاظ ايكسإٓ َٔ املعاْٞ َا مل ٜهٔ َعٗٛدا عٓد ايعسب يف 

شَٔ ْصٍٚ ايكسإٓ، ٚطعٓت يف بعض األسادٜح تاز٠ بايطعـ ٚتاز٠ بايٛضع َع أْٗا أسادٜح 

                                                 
1

 364انزغذٚذ فٙ انفكش اإلعاليٙ، ػذَبٌ يؾًذ أيبيخ ،داس اثٍ انغٕص٘ ة د ؿ . ُٚظش د: -  
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صشٝش١ زٚاٖا ايبدازٟ َٚطًِ، ُٖٚا أصض ايهتب بعد نتاب اهلل تعاىل بإمجاع أٌٖ 

[ايعًِ
1
. 

ّٕ صاسب٘ زبط بني املدزضتني ايعكًٝتني ايكدمي١ َتُج١ً يف     َا ْالسع٘ يف ٖرا ايّٓص أ

 ٚايطبب يف ذيو ٜعٛد إىل ْكط١ ايتكاطع بُٝٓٗا أال اإلصالس١ٝاملعتصي١، ٚاؿدٜج١ َتُج١ً يف 

ٖٚٞ ايعكٌ َٚا تبٛأٙ َٔ َطاس١ ٚاضع١ يف سس١ٜ تأٌٜٚ بعض ايٓصٛص ايكسآ١ْٝ ٚإٕ عدٍ بٗا 

إىل اجملاش، ٚنريو يف زدٖا يبعض األسادٜح ايٓب١ٜٛ ٚإٕ زٚاٖا ايجكا٠ ايتكا٠ إٕ خايؿت 

 .أصٛشلِ املرٖب١ٝ

َّا َا وُد شلرٙ املدزض١ ؾإْٗا ناْت بعٝد٠ عٔ ايتأثس املرٖيب ايرٟ قاَت َٔ أدً٘ ؾسم     أ

اـٛازز ٚاملعتصي١، نُا أْٗا ٚقؿت َٔ اإلضسا٥ًٝٝات ٚقؿ١ متٝصت بايصسا١َ، ٚايػد٠، َٚٔ 

 .أدٌ ذيو اضتبعدت األسادٜح ايطعٝؿ١ َٔ نٌ اضتػٗاد ٚمل ؼؿٌ بتأٌٜٚ ايػٝبٝات إاّل قًٝال

 :ايٓص ايجاْٞ

ؾسم أٌٖ -نًٝا أٚ دص٥ٝا - ٚتبعِٗ يف ٖرا املٓٗر]:طاٖس قُٛد قُد ٜعكٛب. ٜكٍٛ د

ايكسإٓ املتأثسٕٚ بأؾهازِٖ، ٚاألضتاذ قُد عبدٙ، ٚبعض أصشاب٘ ٚتالَٝرٙ، ٚاألضتاذ 

أمحد أَني صاسب ايهتب ؾذس اإلضالّ ٚضشاٙ، ٚظٗسٙ، ٚاألضتاذإ املعاصسإ ايطٝد أبٛ 

تدبس )ٚأَني سطٔ اإلصالسٞ صاسب تؿطرل  (تؿِٗٝ ايكسإٓ)األع٢ً املٛدٚدٟ صاسب تؿطرل 

يف بعض ايكطاٜا ايػسع١ٝ ذنس األضتاذ قُد عبدٙ - نالُٖا بايًػ١ األزد١ٜ- (ايكسإٓ

أصٍٛ اإلضالّ ؾعّد األٍٚ ٚايجاْٞ َٓٗا ايٓعس ايعكًٞ ٚتكدِٜ ايعكٌ ع٢ً ظاٖس ايػسع عٓد 

[ ايتعازض
2
. 

ؾايٓص ٜسبط بني املعتصي١ ٚاملدزض١ اإلصالس١ٝ اؿدٜج١ ٚيهٓ٘ ال ميٝص يف تصٓٝؿ٘ ٖرا بني 

أعالّ ٖرٙ املدزض١ ٚغرلِٖ َٔ ايهتاب ٚاملؿهسٜٔ ٜٚأب٢ إاّل إٔ ٜطعِٗ يف َٓصي١ ٚاسد٠ دٕٚ 

إٔ ٜكدّ ديٝال ٚإاّل نٝـ ٜطتطٝؼ إٔ هعٌ ناًل َٔ اإلَاّ قُد عبدٙ ٚأتباع٘، ٚايػٝذ أبٞ 

إىل - ُٖٚا ميجالٕ َدزضتني قا٥ُتني ع٢ً َٓاٖر ٚأضظ ٚأصٍٛ-األع٢ً املٛدٚدٟ ٚأتباع٘ 

داْب أغداص ال ميجًٕٛ إاّل أْؿطِٗ يف َستب١ ٚاسد٠ ٚهسٟ عًِٝٗ اؿهِ ذات٘ عًُا إٔ 

ايكسآْٝني ال ٜعذلؾٕٛ بايط١ٓ َطًكا ضٛا٤ صشت أٚ ضعؿت ٚال ٜكدّ صاسب ايٓص أٟ ديٌٝ، إال 

ٖٚٛ ثابت يف . َا تعًل بايعكٌ َكصٛزا ع٢ً اإلَاّ قُد عبدٙ نُا أغاز إيٝ٘ يف ٖرا ايٓص

 .أدبٝات املدزض١ اإلصالس١ٝ ٚال فاٍ إلْهازٙ ٚال ملا تستب عًٝ٘ َٔ تأٌٜٚ ؾاضد

                                                 
1

 403-402 ؿ 2انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ ط: -  
2

 داس اثٍ انغٕص٘ و انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ طبْش يؾًٕد يؾًذ ٚؼمٕة،. ، دأعجبة انخطأ فٙ انزفغٛش دساعخ رأفٛهٛخ: -  

 308 ؿ 1 ط1425 1انشٚبك ط
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 :    ايٓص ايجايح

 َٚٔ ْعس إىل املدازع ايعك١ًٝ يف تازٜذ ايؿهس اإلضالَٞ هد ]:ٜٛضـ ايكسضاٟٚ.      ٜكٍٛ د

ّٕ أصشابٗا ذٖبٛا بعٝدا يف تأٜٚالتِٗ اؾا٥س٠ يًٓصٛص أٚ  املتهًؿ١ شلا ؾكد - ع٢ً األقٌ-أ

اْت٢ٗ بِٗ ٖرا ايػطض إىل أٚد١ٜ بعٝد٠، بٌ إىل َؿاٚش ًَٗه١، اْطُظ ؾٝٗا ايطبٌٝ ٚعدّ 

[ايديٌٝ
1
. 

 :ايٓص ايسابع

 ٚئ ْطُِٝٗ  باالعتصاٍ، بٌ ْطُِٝٗ بايصؿ١ املػذلن١ بِٝٓٗ ]:ؾٗد ايسَٚٞ.     ٜكٍٛ د

ؾٝهْٛٛا ٚيتهٔ َدزضتِٗ املدزض١ ايعك١ًٝ اؿدٜج١ ٚقد اػٗت ٖرٙ املتأخس٠ إىل اإلصالح 

االدتُاعٞ، ؾهإ سل شلا إٔ ًْصل بٗا ٖرا ايٛصـ، ؾتهٕٛ املدزض١ ايعك١ًٝ االدتُاع١ٝ، 

نٝـ ال ٚاألضتاذ قُد عبدٙ ٜعد أصٍٛ اإلضالّ، ؾٝعد األٍٚ ٚايجاْٞ َٓٗا ايٓعس ايعكًٞ 

[ ٚتكدِٜ ايعكٌ ع٢ً ظاٖس ايػسع عٓد ايتعازض
2
. 

ؾايٓص ٜسنص ع٢ً ايتط١ُٝ ٚإٕ مل ٜهٔ يف ساد١ إىل ايسبط بني املدزضتني ايعكًٝتني ايكدمي١ 

ٚاؿدٜج١ طاملا إٔ شعُٝٗا اإلَاّ قُد عبدٙ قد عّد األصًني األٍٚ ٚايجاْٞ َٔ أصٍٛ اإلضالّ 

َٔ ايٓعس ايعكًٞ ٚأعط٢ األٚي١ٜٛ يًعكٌ ع٢ً ايٓكٌ سني ايتعازض، ٖٚرا ثابت عٓد اإلَاّ 

ٚضٓٛضش٘ إٕ غا٤ اهلل يف " اإلضالّ ٚايٓصسا١ْٝ"ٚ "زضاي١ ايتٛسٝد"قُد عبدٙ، يف نتاب٘ 

 "َٓٗر املدزض١ يف ايتأٌٜٚ"

َّا ايػٝذ ضًُإ بٔ ؾٗد ايعٛد٠ ؾرلبط تعسٜؿ٘ شلرٙ املدزض١ بهٝؿ١ٝ تٛؾٝكٗا بني ْصٛص     أ

ايػسع ٚبني اؿطاز٠ ايػسب١ٝ ،ٚايؿهس ايعسبٞ املعاصس، ٜٚسنص ع٢ً إضساؾٗا يف تأٌٜٚ 

 .ايٓصٛص يٝتٛاؾل ذيو َع املٓتر اؿطازٟ ايػسبٞ

 :ايٓص اـاَظ

 إٕ املدزض١ ايعك١ًٝ اضِ ٜطًل ع٢ً ذيو ايتٛد٘ ايؿهسٟ ايرٟ ٜطع٢ إىل ]:   ٚيف ذيو ٜكٍٛ

ايتٛؾٝل بني ْصٛص ايػسع، ٚبني اؿطاز٠ ايػسب١ٝ ٚايؿهس ايػسبٞ املعاصس، ٚذيو بتطٜٛع 

ايٓصٛص ٚتأًٜٚٗا تأٜٚال ددٜدا ٜتال٤ّ َع املؿاِٖٝ املطتكس٠ يد٣ ايػسبٝني، َٚع اْؿذاز 

املعًَٛات ٚاالنتػاؾات ايصٓاع١ٝ اشلا١ً٥ يف ٖرا ايعصس، ٚتتؿاٚت زَٛش تًو املدزض١ تؿاٚتا 

نبرلا يف َٛقؿٗا َٔ ايٓص ايػسعٞ ٚيهٓٗا تػذلى يف اإلضساف يف تأٌٜٚ ايٓصٛص ضٛا٤ 

                                                 
1

 301 ؿ 2000 3ٕٚعف انمشضبٔ٘ ،داس انؾشٔق انمبْشح ط. كٛف َزؼبيم يغ انمشآٌ انؼظٛى ،د: -  
2

ارغبْبد انزفغٛش فٙ انمشٌ انشاثغ ػؾش انٓغش٘ سعبنخ يمذيخ نُم دسعخ انذكزٕساِ فٓذ ثٍ ػجذ انشؽًٍ ثٍ عهًٛبٌ : -  

 806 ؿ 2 ْـ  ط1406/ ْـ1405انشٔيٙ كهٛخ أفٕل انذٍٚ عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ انؼبو انغبيؼٙ 
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ناْت ْصٛص ايعكٝد٠ أٚ ْصٛص األسهاّ، أٚ األخباز احملط١ يف زد َا ٜطتعصٞ َٔ تًو  

[ايٓصٛص ع٢ً ايتأٌٜٚ
1
. 

ّٕ أخطس َا دا٤ يف ٖرا ايتعسٜـ ٖٛ  ٚذيو بتطٜٛع ايٓصٛص ٚتأًٜٚٗا تأٜٚال ددٜدا ٜتال٤ّ َع "إ

، ٖٚرا َا هعًين ال أٚاؾل ايػٝذ يف تٛدٗ٘ ايكاضٞ ظعٌ "املؿاِٖٝ  املطتكس٠ يد٣ ايػسبٝني

قاَات َٔ ايعًُا٤ اـًص َع غرلِٖ َٔ املطتػسبني يف دزد١ ٚاسد٠، ٚإٕ ضًُٓا ددال إٔ اإلَاّ 

قُد عبدٙ قد أعط٢ ايعكٌ َطاس١ ٚاضع١ ٖٚرا ثابت تٓعرلا ٚإدسا٤، سٝح صسح بريو يف 

 نُا تٓاٍٚ ذيو بايتأٌٜٚ نتأًٜٚ٘ " زضاي١ ايتٛسٝد"ٚ"اإلضالّ ٚايٓصسا١ْٝ "نتاب٘ 

يًُال٥ه١، ٚاؾٔ، ٚايػٝاطني، ٚايطشس ، ٚايطرل األبابٌٝ، ٚايهٛثس، ٚغرلٖا ؾإْٓا ال 

ْطتطٝع إٔ مهِ ع٢ً عًُا٤ آخسٜٔ برات اؿهِ نايػٝذ زغٝد زضا ٚايػٝذ قُد 

 .ايػصايٞ ٚغرلِٖ

  نُا ٜس٣ ايػٝذ ضًُإ إٔ زَٛش ٖرٙ املدزض١ ٜتؿاٚتٕٛ تؿاٚتا نبرلا يف َٛقؿِٗ َٔ ايٓص 

[. ٚيهٓٗا تػذلى يف اإلضساف يف تأٌٜٚ ايٓصٛص] :ايػسعٞ ٚبعد ٖرا ٜطتدزى قا٥ال
2
ؾأٟ  

َٝص٠ ٖرٙ تًو اييت تعطٞ ق١ُٝ شلرا ايتؿاٚت إٕ ناْٛا نًِٗ فتُعني ع٢ً اإلضساف يف تأٌٜٚ 

 .                                   !ايٓصٛص

   يكد نإ عًٝٓا َٔ ايطسٚزٟ إٔ ْكـ عٓد ٖرٙ ايٓكط١ ٚال ْٛاؾل ايػٝذ ؾٝٗا ٚإٕ نإ قد 

سرز َٔ ايتعُِٝ ٚػاٌٖ بعض املٓتطبني إىل ٖرٙ املدزض١ ذٟٚ اآلزا٤ ايط١ًُٝ يف قازب١ 

ايتكًٝد األع٢ُ ٚايطعٞ إىل اإلصالح االقتصادٟ، ٚاالدتُاعٞ، ٚايطٝاضٞ، ٚايتعًُٝٞ
3
. 

 :   ايٓص ايطادع

 ٚاآلٕ ْؿطض اجملاٍ يًػٝذ قُد ايػصايٞ نٞ ًٜدص يٓا أِٖ أضظ ٖرٙ املدزض١

، ٖٞ َدزض١ ايػٝذ ضًؿٝا ٖٚٓاى َدزض١ أخس٣ أقسب إىل َدزض١ ايسأٟ ٚإٕ نإ عٓٛاْٗا ]

قُد عبدٙ، ٚتًُٝرٙ ايػٝذ زغٝد زضا، ٜٚتبعُٗا ايػٝذ قُٛد غًتٛت، ٚقُٛد عبد اهلل 

دزاش، ٚقُد املدْٞ ٚؾِٝٗ ايػٝذ احملكل قُد اـطسٟ، ٚ َِٓٗ ايػٝذ قُد أبٛ شٖس٠ ٖرٙ 

، ٚتس٣ يًعكٌ ٚتكدّ ديًٝ٘إاّل أْٗا تسٚز ، ؾٗٞ ٚإٕ قاَت ع٢ً ايٓكٌ  شلا َالَض ب١ٓٝاملدزض١ 

، ٖٚٞ تكدّ ايهتاب ع٢ً ايط١ٓ، ٚػعٌ إميا٤ات ايهتاب أٚىل باألخر َٔ أصال يًٓكٌايعكٌ 

، ٚتٓهس إْهازا سازلا إٔ ٜهٕٛ يف ايكسإٓ ْص َبدأ ايٓطذأسادٜح اآلساد، ٖٚٞ تسؾض 

                                                 
1

 1إداساد انجؾٕس انؼهًٛخ ٔاإلفزبء ٔانذػٕح ٔاإلسؽبد طعهًبٌ ثٍ فٓذ انؼٕدح،. فٙ ؽٕاس ْبدئ يغ يؾًذ انغضانٙ،د: -  

 09 ْـ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ ؿ 1409
2

 9انًشعغ َفغّ ؿ : -  
3

 11-10َظش َفغّ ؿ ٘ : - 
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اْت٢ٗ أَدٙ، ٚتس٣ املرٖب١ٝ ؾهسا إضالَٝا قد ٜٓتؿع ب٘، يهٓ٘ غرل ًَصّ، َٚٔ ثِ ؾٗٞ تٓهس 

، ٚتعٌُ ع٢ً إٔ ٜطٛد اإلضالّ ايعامل بعكا٥دٙ ٚقُٝ٘ األ١ُ٥، ٚؼذلّ عًِ األع٢ُ ايتكًٝد

األضاض١ٝ، ٚال تًكٞ باال إىل َكاالت ايؿسم ٚاملراٖب ايكدمي١ أٚ اؿدٜج١، ٚقد ساٚيت ٖرٙ 

 ٚتؿسض ٚدٗتٗا ع٢ً املطًُني، ٚيهٔ ايتٝازات ايعاصؿ١ ناْت أق٣ٛ تكٛد األشٖساملدزض١ إٔ 

[َٓٗا ؾٛقؿتٗا أٚ دسؾتٗا
1
. 

  يف ٖرا ايٓص ٜعسض ايػٝذ قُد ايػصايٞ ألِٖ األضظ اييت قاَت عًٝٗا ٖرٙ املدزض١ َٓر 

 :ْػأتٗا َسنصا ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ

 .اإلقساز بتكازب املدزضتني َدزض١ ايسأٟ ايكدمي١ ٚاملدزض١ اإلصالس١ٝ اؿدٜج١-1

اإلقساز بطًؿ١ٝ املدزض١ اإلصالس١ٝ اؿدٜج١ ٖٚرا َا أندٙ ايدنتٛز قُد عُاز٠ -2

 ٚمٔ إذا غ٦ٓا إٔ ْصٓـ األضتاذ اإلَاّ ٖرا بني َٛاقـ املؿهسٜٔ ] :أٜطا سُٝٓا قاٍ

متٝص بٗا عٔ َٛاقـ ايطًؿٝني " ضًؿ١ٝ عك١ًٝ"إٕ ايسدٌ نإ صاسب : ْطتطٝع إٔ ْكٍٛ

ٚعٔ ايعكالْٝني ايرٜٔ اْطًكٛا َٔ َٓطًل ايعكٌ " ايٓصٛصٞ"ايرٜٔ انتؿٛا باملٛقـ ايطًؿٞ 

[ؾكط ال غرل
2
. 

ذنس أعالّ ٖرٙ املدزض١ ٚسصس شعُا٥ٗا َٚؤضطٝٗا يف اإلَاّ قُد عبدٙ ع٢ً -3

عهظ َا ذٖب إيٝ٘ بعطِٗ يف اْتطابٗا إىل ايػٝذ مجاٍ ايدٜٔ األؾػاْٞ ٚايػٝذ أمحد 

 .خإ اشلٓدٟ

إعطاؤٖا ايعكٌ َطاس١ نبرل٠ عٝح ٜصبض ديًٝ٘ َكدَا، ٚأْ٘ أصٌ يًٓكٌ ٜٚسد -4

 .األسادٜح اييت ال تٛاؾك٘، ٜٚؿطٌ إميا٤ات ايٓص ايكسآْٞ ع٢ً صسٜض أسادٜح اآلساد

 .إْهاز ايٓطذ يف ايكسإٓ-5

 .عدّ ايدخٍٛ يف خصَٛات داْب١ٝ َع ايؿسم ٚاملراٖب-6

 :إنتاج حممد عبده يف التفسري

  َٔ ضٛز٠ ايٓطا126٤ٚميتد ٖرا يتؿطرل َٔ ضٛز٠ ايؿاؼ١ إىل اآل١ٜ : َا تعًل بتؿطرل املٓاز-1

  چ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

ٚنإ ٖرا ايتؿطرل عباز٠ عٔ دزٚع ًٜكٝٗا اإلَاّ قُد عبدٙ يف داَع األشٖس يف ايؿذل٠    

 – ّ 1900)أٟ سٛايٞ ضت ضٓٛات، ٚنإ ٜٓػس يف املٓاز ابتدا٤ َٔ  (1905ّ –ّ 1899)

                                                 
1

 60دعزٕس انٕؽذح انضمبفٛخ ثٍٛ انًغهًٍٛ، انؾٛخ يؾًذ انغضانٙ ؿ : -  
2

 187 ؿ 1 ط1993 1يؾًذ ػًبسح داس انؾشٔق انمبْشح ط. اٞػًبل انكبيهخ نإليبو انؾٛخ يؾًذ ػجذِ رؾمٛك ٔرمذٚى د: -  
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 30أٟ سٛايٞ اثٓيت عػس٠ ض١ٓ، سٝح تٛقـ يف ايعدد اـاَظ عػس ايصادز يف  ( 1912ّ

1912ّ َاٟ 18 ٖـ املٛاؾل يــ 1330مجاد٣ األٚىل 
1
. 

2-ِّ ٚقد دعً٘ َسدعا يطًب١ املدازع، ٚاألضتاذ٠ يف ايتدزٜظ ٚأمت٘ ض١ٓ : تؿطرل دص٤ ع

 ٖـ1321
2
. 

ٚقد أيكاٖا يف غهٌ قاضسات ع٢ً عًُا٤ َد١ٜٓ اؾصا٥س ض١ٓ : تؿطرل ضٛز٠ ايعصس-3

 ٖـ1321
3
. 

 َٔ ضٛز٠ ايٓطا٤                126ميتد ايتؿطرل يف عٗدٙ َٔ اآل١ٜ : َا تعًل بايػٝذ زغٝد زضا

 َٔ ضٛز٠ 52إىل اآل١ٜ  چ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

4چىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   چ ٜٛضـ 
 .

 :مههج املدرسة اإلصالحًة يف التأويل

 :ممٝصات ايتؿطرل املطًٛب-1

َّا َا تعًل بايتؿطرل ٚايتأٌٜٚ ايعكًٞ : املٓٗر ٖٚٛ ايطبٌٝ اييت تؤدٟ إىل اشلدف املسضّٛ ضًؿا، أ

ايتؿطرل )ٚ  (ايتؿطرل بايدزا١ٜ)ٚ  (ايتؿطرل بايسأٟ)ٚ  (ايتؿطرل باالدتٗاد)ؾهإ ٜط٢ُ بـ 

ْٚػأ يف ٚقت َبهس َٔ سٝا٠ ايصشاب١ زضٛإ اهلل عِٓٗ، ٚناْٛا ٜؿطسٕٚ َا مل ٜسد  (بايعكٌ

تؿطرلٙ بايكسإٓ ٚال بايط١ٓ بادتٗادِٖ ِٖٚ ٜطتٓدٕٚ إىل املكتط٢ َٔ َع٢ٓ ايهالّ، َٚا 

ٜتٓاضب َع ق٠ٛ ايػسع ٚبعٗٛز ايؿسم املٓشسؾ١ اؿسف ايتأٌٜٚ عٔ َطازٙ ٚؾكد ايديٌٝ أٚ مل 

ٜعد ٜطتٓد ال إىل ايًػ١ ٚال إىل ايػسع
5
. 

 َٚا اشلدف ايرٟ زصدت٘ ضًؿا؟ َٚا املٓٗر ؟تس٣ نٝـ ناْت ْعس٠ ٖرٙ املدزض١ إىل ايتأٌٜٚ

يتذ١ًٝ ٖرٙ ايٓكاط ٚغرلٖا نإ سكٝكا عًٝٓا إٔ ْٓطًل َٔ . ايرٟ ضًهت٘ يتشكٝل ذيو؟

 :ْصٛص تٓعرل١ٜ شلرٙ املدزض١ ناآلتٞ

 ٚايتؿطرل ايرٟ ْطًب٘ ٖٛ ؾِٗ ايهتاب َٔ سٝح ٖٛ دٜٔ ٜسغد ] :ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

ايٓاع إىل َا ؾٝ٘ ضعادتِٗ يف سٝاتِٗ ايدْٝا ٚسٝاتِٗ اآلخس٠، ؾإٕ ٖرا ٖٛ املكصد األع٢ً َٓ٘، 

[ َٚا ٚزا٤ ٖرا َٔ املباسح تابع ي٘ ٚأدا٠ أٚ ٚض١ًٝ يتشصًٝ٘
6
. 

                                                 
1

 251 ؿ 1يؾًذ ػًبسح ط.ُٚظش اٞػًبل انكبيهخ نإليبو انؾٛخ يؾًذ ػجذِ ،د: -  
2

 405 ؿ 2يؾًذ ؽغٍٛ انزْجٙ ط.ُٚظش انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ،د: -  
3

 405 ؿ 2ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
4

 251 ؿ 1يؾًذ ػًبسح ط. ُٚظش اٞػًبل انكبيهخ، د: -  
5

 4ُٚظش ثؾٕس فٙ أفٕل انزفغٛش ٔيُبْغّ، فٓذ انشٔيٙ ،يكزجخ انزٕثخ ْـ انشٚبك انًًهكخ انؼشثٛخ  انغؼٕدٚخ ط: -  

 100ؿ 1419
6

 17 ؿ 1 ط1990 1رفغٛش انًُبس يؾًذ سؽٛذ ثٍ ػهٙ سضب انٓٛئخ انًقشٚخ انؼبيخ نهكزبة ط: -  
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يف ٖرا ايّٓص ٜكسز اإلَاّ قُد عبدٙ َبدأٙ يف ايتؿطرل ٖٚٛ ؾِٗ ايهتاب َٔ سٝح ٖٛ دٜٔ 

ٜسغد إىل ضعاد٠ ٚخرل ايدازٜٔ ٚبريو ودد ايػا١ٜ اييت دا٤ َٔ أدًٗا ايكسإٓ ايهسِٜ، ثِ َا 

ضاُٖٛا يف صسف -ع٢ً سد شعُ٘ -ًٜبح إٔ ٜٛد٘ ايًّٛ إىل املؿطسٜٔ األٚا٥ٌ يهِْٛٗ 

                     :ايٓاع عٔ ايكسإٓ باْػػاشلِ بايٛضا٥ٌ دٕٚ تٛخٞ اشلدف األزل٢ َٔ ايتؿطرل ٚيريو ٜكٍٛ

 نإ َٔ ض٤ٛ سغ املطًُني إٔ أنجس َا نتب يف ٖرا ايتؿطرل ٜػػٌ قاز٥٘ عٔ ٖرٙ ]

املكاصد ايعاي١ٝ، ٚاشلدا١ٜ ايطا١َٝ، ؾُٓٗا َا ٜػػً٘ عٔ ايكسإٓ مبباسح اإلعساب، ٚقٛاعد 

ايٓشٛ، ْٚهت املعاْٞ َٚصطًشات ايبٝإ، َٚٓٗا َا ٜصسؾ٘ عٓ٘ ظدٍ املتهًُني ٚؽسهات 

األصٛيٝني ٚاضتٓباط ايؿكٗا٤ املكًدٜٔ، ٚتأٜٚالت املتصٛؾني، ٚتعصب ايؿسم ٚاملراٖب بعطٗا 

ع٢ً بعض، ٚبعطٗا ًٜؿت٘ عٓ٘ بهجس٠ ايسٚاٜات، َٚا َصدت ب٘ َٔ خساؾات اإلضسا٥ًٝٝات ٚقد 

شاد ايؿدس ايساشٟ صازؾا آخس عٔ ايكسإٓ ٖٛ َا ٜٛزدٙ يف تؿطرلٙ َٔ ايعًّٛ ايسٜاض١ٝ ٚايطبٝع١ٝ 

ٚغرلٖا َٔ ايعًّٛ اؿادث١ يف امل١ً ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ يف عٗدٙ، ناشل١٦ٝ ايؿًه١ٝ ايْٝٛا١ْٝ 

ٚغرلٖا، ٚقًدٙ بعض املعاصسٜٔ بإٜساد َجٌ ذيو َٔ عًّٛ ٖرا ايعصس ٚؾْٓٛ٘ ايهجرل٠ 

ايٛاضع١، ؾٗٛ ٜرنس ؾُٝا ٜطُٝ٘ تؿطرل اآل١ٜ ؾصٛال ط١ًٜٛ مبٓاضب١ ن١ًُ َؿسد٠ نايطُا٤ 

[ٚاألزض َٔ عًّٛ ايؿًو ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ بصد قاز٥ٗا عُا أْصٍ اهلل ألدً٘ ايكسإٓ
1
. 

  يف ٖرا ايٓص ٜرنس اإلَاّ قُد عبدٙ ٚدٛٙ ايتؿطرل اييت ضادت ايطاس١ اإلضال١َٝ نًٗا 

ٖٚٛ ايرٟ ضبل ٚإٔ قسزٙ يف ٚال ٜعدٖا إاّل صٛازف، صسؾت ايٓاع عٔ املكصد اؿل يًكسإٓ، 

َبد٥٘ َٚٔ ٖرٙ ايٛدٛٙ اييت تعاطاٖا املؿطسٕٚ
2
. 

نإ ايبعض ٜٓعس يف أضايٝب ايهتاب َٚعاْٝ٘، َٚا ٜػتٌُ عًٝ٘ َٔ أْٛاع ايبالغ١ -1

 .يٝعسف نٝـ اَتاش ايكسإٓ عٔ غرلٙ صٓٝع ايصكػسٟ ٚإٕ أمّل بػ٤ٞ َٔ املكاصد األخس٣

 .بعض املؿطسٜٔ اعتٓٛا بإعساب ايكسإٓ ٚتٛضعٛا ؾٝ٘ ٚأيؿٛا نتبا يف اإلعساب-2

بعض املؿطسٜٔ تتبعٛا ايكصص ايكسآْٞ،ٚاْؿتشٛا ع٢ً ايتازٜذ ٚاإلضسا٥ًٝٝات ٚشادٚا -3

 .ع٢ً ايكسإٓ َا يٝظ ؾٝ٘

 .بعض املؿطسٜٔ أقصسٚا عًُِٗ ع٢ً ايبشح يف غسٜب ايكسإٓ ؾكط-4

بعض املؿطسٜٔ اٖتُٛا باألسهاّ ايػسع١ٝ َٔ عبادات َٚعاَالت، ٚمحًِٗ اٖتُاَِٗ -5

 .ٖرا ع٢ً مجع آٜات األسهاّ ٚادتصا٥ٗا َٔ ضٝاقٗا ثِ تؿطرلٖا َبتٛز٠

                                                 
1

 08 ؿ1انًشعغ َفغّ ط : - 
2

 18-17 ؿ 1ُٚظش رفغٛش انًُبس ط : - 
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ٚقد سبب ايبعض ايهالّ يف أصٍٛ ايعكا٥د ،ٚايسد ع٢ً ايصا٥ػني، َٚكازعتِٗ -  6

 .باؿذ١

ٚاٖتِ بعطِٗ باملٛاعغ ٚايسقا٥ل، ٚعًُٛا ع٢ً َصدٗا عهاٜات املتصٛؾ١، ٚسٛيٖٛا -7

 .إىل طكٛع ٚخساؾات دٛؾا٤ خسدٛا بٗا عٔ سدٚد ايؿطا٥ٌ اييت سددٖا ايكسإٓ

ٚقد اٖتِ ايبعض مبا ٜطُْٛ٘ بايتؿطرل اإلغازٟ ٚؾٝ٘ َا ٜتدلأ َٓ٘ دٜٔ اهلل ٚنتاب٘ -8

 .ايعصٜص

. ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ َٔ ؼدٜدٙ يًٗدف األزل٢ يًتؿطرل ٚايػا١ٜ اييت دا٤ َٔ أدًٗا ايكسإٓ

ٚذنسٙ ملساتب ايتؿطرل ٚٚدٖٛا اييت عدٖا صٛازف عٔ ايتؿطرل املطًٛب ىًص إىل ْتٝذ١ 

مبٛدبٗا وصس ايتؿاضرل نًٗا يف ْٛعني، تؿطرل داف َبعد، ٚتؿطرل َطًٛب
1

 .

َّا َا أزلاٙ ظاف َبعد، ؾٗٛ َا نإ َبعدا عٔ نتاب اهلل، ٜٚتُجٌ يف إعساب اآلٜات،  ؾأ

ٚبٝإ َا تسَٞ إيٝ٘ ايعبازات ٚاإلغازات َٔ ْهت ؾ١ٝٓ، ٖٚرا ال ٜط٢ُ تؿطرلا إمنا ٖٛ ضسب 

 .َٔ ايتُسٜٔ يف ؾٕٓٛ ايٓشٛ ٚاملعاْٞ ٚغرلٖا

َّا ايتؿطرل املطًٛب، ؾٗٛ ال ٜكّٛ إال باضتذُاع غسٚط٘ ٜٚرٖب ؾٝ٘ املؿطس إىل ؾِٗ املساد َٔ  ٚأ

ايكٍٛ ٚاؿه١ُ َٔ ايتػسٜع يف ايعكا٥د، ٚاألسهاّ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ هرب األزٚاح ٜٚطٛقٗا 

ڀ     پ  پپٻ  ٻ  ٻ   پچ : إىل ايعٌُ ٚاشلدا١ٜ املٛدع١ يف نالّ اهلل  يتشكٝل َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل

2چ  ڀ  ڀ
 .

 ؾهاْت اؿاد١ غدٜد٠ إىل تؿطرل تتٛد٘ ايعٓا١ٜ األٚىل ؾٝ٘ إىل ] :ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

ٖدا١ٜ ايكسإٓ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ ٜتؿل َع اآلٜات ايهسمي١ املٓصي١ يف ٚصؿ٘ َٚا أْصٍ ألدً٘ َٔ 

[اإلْراز ٚايتبػرل ٚاشلدا١ٜ ٚاإلصالح
3

 .

 : احلديثةاإلصالحًةاألسس املههجًة يف التفسري عهد املدرسة 

إذا نإ املٓٗر ٖٛ ايطبٌٝ املؤد١ٜ إىل اشلدف املسضّٛ ضًؿا، ؾال بد ي٘ َٔ أضظ ٚآيٝات 

مبٛدبٗا ٜتشكل َا ٜصبٛا إيٝ٘، ٚإاّل نإ عُال عػٛا٥ٝا ٜٓجس نٝؿُا اتؿل، ٚاؿكٝك١ إٔ عٌُ 

 .  اؿدٜج١ مل ٜهٔ عػٛا٥ٝا ايبت١اإلصالس١ٝاملدزض١ 

يكد أقاَت ٖرٙ املدزض١ عًُٗا ع٢ً أضظ َدزٚض١ ٚدعًت ٖدؾٗا األزل٢ يف ايتؿطرل َٛقٛؾا 

 .ع٢ً تًو األضظ

                                                 
1

 21 ؿ 1ُٚظش رفغٛش انًُبس ط : - 
2

 02  اٜٚخعٕسح انجمشح : - 
3

 10 ؿ 1انًشعغ انغبثك ط : - 
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 شلرا ٚيػرلٙ َٔ األضباب اعت٢ٓ زداٍ املدزض١ اإلصالس١ٝ اؿدٜج١ ] :ؾٗد ايسَٚٞ.ٜكٍٛ د

ّٕ شلا َٓٗذا خاصا بِٗ ضًهٛٙ يف تؿطرلِٖ يًكسإٓ [بايتؿطرل، َٚٔ قسأ تؿاضرلِٖ أدزى أ
1
 

 :َٚٔ ٖرٙ األضظ ْرنس َا ًٜٞ

 :األضاع األٍٚ

تس٣ نٝـ ْعست ٖرٙ املدزض١ إىل ايعكٌ؟ َٚا اؿدٚد اييت دعًت٘ : اعتُاد ايعكٌ يف ايتؿطرل

ٜتشسى ؾٝٗا ٖٚٛ ٜتعاط٢ ايتؿطرل؟ ٖرا َا ضٓشددٙ َٔ خالٍ ٚقؿاتٓا َع ْصٛص يصعُٝٗا 

 .ايػٝذ قُد عبدٙ

 األصٌ األٍٚ يف اإلضالّ ايٓعس ايعكًٞ يتشصٌٝ اإلميإ، ؾأٍٚ ] :ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

أضاع ٚضع عًٝ٘ اإلضالّ ٖٛ ايٓعس ايعكًٞ، ٚايٓعس عٓدٙ ٚض١ًٝ اإلميإ ايصشٝض، ؾكد أقاَو 

َٓ٘ ع٢ً ضبٌٝ اؿذ١، ٚقاضاى إىل ايعكٌ، َٚٔ قاضاى إىل سانِ ؾكد أذعٔ إىل ضًطت٘، 

[؟ؾهٝـ ميهٓ٘ بعد ذيو إٔ هٛز أٚ ٜجٛز عًٝ٘
2

 .

ٖٚٛ بٓص٘ ٖرا ٜتؿل متاَا َع املعتصي١ اييت أٚدبت َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ بايٓعس، ٚوصٌ بريو 

كايؿ١ املدزضتني ألٌٖ ايط١ٓ ايرٜٔ ٜسٕٚ ٚدٛب املعسؾ١ بايػسع ٜٚطتديٕٛ ع٢ً ذيو بٓصٛص 

  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :قسآ١ْٝ نكٛي٘ تعاىل

3چ  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  ېې
 . 

ٚاآل١ٜ تدٍ ع٢ً ْؿٞ ايعكاب قبٌ بعج١ ايسضٍٛ، ْٚؿٞ ايعكاب ٜطتًصّ ْؿٞ ايتهًٝـ يهْٛ٘ 

ًَصَٚ٘، نُا إٔ ْؿٞ ايتهًٝـ ٜطتًصّ ْؿٞ ايٛدٛب، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ سصٛي٘ بايػسع يكٛي٘ 

  حج  مج  جح  مح  يثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىث چ :تعاىل

4چجخ   
 .تؿٝد ٚدٛب املعسؾ١" ؾاعًِ"ٚدالي١ املٛاؾك١ يف اآل١ٜ ايهسمي١ تؿٝد ايٛدٛب  ،

َّا ٚدٛب املعسؾ١ ؾعٓدْا بايػسع يًٓصٛص ايٛازد٠ ؾٝ٘، ٚاإلمجاع املٓعكد ] :ٜكٍٛ ايتؿتاشاْٞ  ٚأ

عًٝ٘، ٚاضتٓاد مجٝع ايٛادبات إيٝ٘، ٚعٓد املعتصي١ بايعكٌ ألْٗا داؾع١ يطسز ايعٕٓٛ ٖٚٛ خٛف 

[ايعكاب يف اآلخس٠
5
. 

                                                 
1

 1 انشٚبك و ع انغؼٕدٚخ ط1983 2يُٓظ انًذسعخ انؼمهٛخ انؾذٚضخ فٙ انزفغٛش فٓذ ػجذ انشؽًٍ ثٍ عهًٛبٌ انشٔعٙ ط: -  

 .220ؿ 
2

 69و ؿ 1988 3اإلعالو ٔانُقشاَٛخ يغ انؼهى ٔانًذَٛخ اإليبو يؾًذ ػجذِ داس انؾذاصخ ط: -  
3

 15  اٜٚخعٕسح اإلعشاء: -  
4

 19  اٜٚخعٕسح يؾًذ: -  
5

 263 ؿ 1ؽشػ انًمبفذ ط: -  
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ٚعًٝ٘ ؾال ؼصٌ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ إاّل بايػسع، ٚال ميهٔ يًعكٌ إٔ ٜتبٛأ ٖرٙ املها١ْ ٚيٛ 

 .نإ نريو َا ناْت يبعج١ األْبٝا٤ َص١ٜ

 إٕ ايعكٌ ايٓعٝـ َٓت٘ ستُا إىل إٔ اهلل سل ٚأْ٘ َتصـ بهٌ ] :ٜكٍٛ ايػٝذ قُد ايػصايٞ

نُاٍ َٚطتشل يهٌ خطٛع، ٚيهٔ اؿدٜح عٔ اهلل ٚصؿات٘، َسدع٘ إىل اهلل ٚسدٙ، 

ٚتعسف ضسٚب ايعبادات ايٛادب١ ال ٜهٕٛ إال عٔ طسٜل ايٛسٞ، َٚع٢ٓ ٖرا يف دال٤ إٔ ْػاط 

، ٚنريو ْػاط٘ يف اخذلاع َساضِ ٚصٛز يطاع١ باطٌايتؿهرل اإلْطاْٞ ؾُٝا ٚزا٤ املاد٠ 

[اهلل
1
. 

 :إٕ ايػٝذ يف ٖرا ايٓص ودد فاٍ ْػاط ايعكٌ يف

 .اجملاٍ ايهْٛٞ-1

 . األَٛز ايد١ْٜٛٝ ايبشت١ َٔ شزاع١ ٚػاز٠ ٚطب-2

َّا فاٍ ايعالقات اإلْطا١ْٝ اييت ؼهِ ع٢ً األزض ؾٝتٛالٖا ايػسع ٚسدٙ يكٛي٘ -3 أ

2چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻڱ   چ :تعاىل
 . 

ال دخٌ يًعكٌ يف تأٌٜٚ ايصؿات ٚايتؿهرل يف ايرات ألٕ ايتؿهرل اإلْطاْٞ ؾُٝا ٚزا٤ -4 

 .املاد٠ باطٌ أصال

5- ايعبادات بهٌ أْٛاعٗا ال تهٕٛ إاّل عٔ طسٜل ايػسع ٚيٝظ يًعكٌ إٔ ودد صٛز٠ َٔ  

 .صٛز ايطاعات

إٕ عكٌ األغٝا٤، أٚ إدزانٗا أٚ إْتاز ؾهس ؾٝٗا ال ٜتِ إاّل ] :عطا٤ بٔ خًٌٝ أبٛ ايسغت١.ٜكٍٛ د

إذا نإ ٖٓاى ٚاقع قطٛع ٜٓكٌ إىل ايدَاؽ باؿٛاع َع َعًَٛات ضابك١ تؿطس ٖرا ايٛاقع، 

ٚباضتعُاٍ خاص١ٝ ايسبط اييت َٝص بٗا اإلْطإ يف تؿاعٌ األَٛز األزبع١ املرنٛز٠، ٚاقع 

ٚسٛاع ٚدَاؽ ضًِٝ َٚعًَٛات ضابك١ تؿطس ٖرا ايٛاقع َٚٔ ثِ ٜٓتر عٓٗا ؾهس ٜٚعكًٗا 

. اإلْطإ أٚ ٜدزنٗا . . . . َٚاال ٚاقع ي٘ وظ ب٘ اإلْطإ أٚ وظ بأثسٙ، ؾإٕ عكٌ اإلْطإ ال .

[ميهٔ إٔ ٜٓتر ؾهسا عٓ٘
3
. 

َٚع٢ٓ ذيو أْٓا ْؿهس يف املدًٛقات يهْٛٗا قطٛضات، ٖٚرٙ ايٛقا٥ع احملطٛض١ تدٍ ع٢ً 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   چ :إٔ شلا خايكا ععُٝا ٖٛ اهلل يكٛي٘ تعاىل

                                                 
1

 121دفبع ػٍ انؼمٛذح ٔانؾشٚؼخ ،انؾٛخ يؾًذ انغضانٙ ؿ : -  
2

 54  اٜٚخعٕسح اٞػشاف: -  
3

 2ػطبء ثٍ خهٛم أثٕ انشؽزخ  داس اٞيخ نهطجبػخ ٔانُؾش ثٛشٔد نجُبٌ ط. د (عٕسح انجمشح)انزٛغٛش فٙ أفٕل انزفغٛش : -  

 35   ؿ 2006
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1چېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  
َّا األَٛز ايػٝب١ٝ ؾًٝظ جملاٍ ايعكٌ   أ

 .ؾٝٗا َٔ ْػاط، ٚدٚزٙ ٜكتصس ع٢ً إتباع ايٓص نُا ٚزد

 ٚتكسز ] :ٖٚرا َا ٜأب٢ إاّل كايؿت٘ اإلَاّ قُد عبدٙ، ٚيٓكدّ ْصا أنجس ٚضٛسا ٜكٍٛ ؾٝ٘

االعتكاد ب٘ بني املطًُني ناؾ١ إاّل َٔ ال ثك١ بعكً٘، ٚال دٜٓ٘ إٔ َٔ قطاٜا ايدٜٔ َاال ميهٔ 

، ٚبكدزت٘ ع٢ً إزضاٍ ايسضٌ ٚعًُ٘ مبا ٜٛسٞ ب٘ إيِٝٗ، إاّل َٔ طسٜل ايعكٌ نايعًِ بٛدٛد اهلل

ٚإزادت٘ الختصاصِٗ بسضايت٘ َٚا ٜتبع ذيو مما ٜتٛقـ عًٝ٘ ؾِٗ َع٢ٓ ايسضاي١، ٚنايتصدٜل 

بايسضاي١ ْؿطٗا، نُا أمجعٛا ع٢ً إٔ ايدٜٔ إٕ دا٤ بػ٤ٞ قد ٜعًٛ عٔ ايؿِٗ ؾال ميهٔ إٔ 

[ٜأتٞ مبا ٜطتشٌٝ عٓد ايعكٌ
2
. 

ٚمٔ قد تكسز يدٜٓا ع٢ً ض٤ٛ َا عسضٓاٙ ألٌٖ ايط١ٓ إٔ َعسؾ١ ايتٛسٝد ال تهٕٛ إاّل عٔ 

خالؾا يًُدزض١ . طسٜل ايػسع نُا إٔ طسٜك١ املعسؾ١ ال تهٕٛ إاّل عٔ طسٜل ايػسع أٜطا

 ايكا١ً٥ بٛدٛبٗا عكال ٚطسٜكٗا تكدّ ؾٝ٘ ايعكٌ ع٢ً ايػسع، ٖٚرا ثابت بايٓص قسآْا اإلصالس١ٝ

َّا بايكسإٓ  .ٚض١ٓ، أ

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثيث  حج   چ :قاٍ اهلل تعاىل-1

3چمج  جح  مح  جخ   
 . ، ٚايًؿغ خاص ٜساد ب٘ ايعاyّؾاملداطب ٖٛ ايسضٍٛ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل-2

4چٺ  
  إٔ األْبٝا٤ َٔ قبً٘ عسؾٛا ايتٛسٝد yيف ٖرٙ اآل١ٜ ايهسمي١ ىدل اهلل ْبٝ٘  

 .بايطُع ٚايٛسٞ

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     چ  :قاٍ اهلل تعاىل-3

5چڤ  ڤ  ڤ  
 .ؾاشلدا١ٜ بايٛسٞ ال بايعكٌ 

نُا إٔ زس١ً ضٝدْا إبساِٖٝ عًٝ٘ ايطالّ َع ايهٛانب ديتٓا يف ْٗاٜتٗا ع٢ً إٔ - 4

  ڎ  ڎ  ڈ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ :اشلدا١ٜ ٚقعت بايطُع ال بايعكٌ يكٛي٘ تعاىل

6چ  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک
 . 

                                                 
1

 53  اٜٚخعٕسح فقهذ: -  
2

 05سعبنخ انزٕؽٛذ ، اإليبو يؾًذ ػجذِ   ؿ : -  
3

 19  اٜٚخعٕسح يؾًذ: -  
4

 25 اٜٚخعٕسح اَٞجٛبء: -  
5

 50  اٜٚخعٕسح عجأ: -  
6

 77 اٜٚخعٕسح اَٞؼبو : -  
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ڭ   چ                  :ٚنريو ٚدٛب َعسؾ١ ايسضٌ يٝظ شلا َٔ طسٜل إاّل ايطُع قاٍ اهلل تعاىل-5

ى        ائ  ائ    ى  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ېۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ

1چ  وئ  ەئ     ەئ
ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ    چ  :ٚقاٍ اهلل تعاىل.  

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  

2چی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
  

ّٕ َعسؾ١ اهلل ٚايسضٌ بايطُع نُا أخدل] :ٜكٍٛ اإلَاّ اياليها٥ٞ ٍّ ع٢ً أ اهلل عص ٚدٌ  ؾد

[ٖٚرا َرٖب أٌٖ ايط١ٓ  ٚاؾُاع١
3
. 

َّا ايط١ٓ  :أ

: ٜا ابٔ عبد املطًب ؾكاٍ:   ؾكاyٍدا٤ زدٌ َٔ بين ضعد بٔ بهس إىل زضٍٛ اهلل -1

قاٍ أْا ٚاؾد قَٛٞ ٚزضٛشلِ ٚإْٞ ضا٥ًو ؾُػتد َطأييت إٜاى، ٚأْا غدى  (قد أدبتو)

ّٞ قاٍ ّٕ عً  (اهلل)ؾاخدلْٞ َٔ خًل ايطُا٤؟ قاٍ : قاٍ (ْعِ): ؾُػتد ْػادٟ إٜاى، ؾال ػد

: ؾُٔ ْصب ٖرٙ اؾباٍ ٚدعٌ َٓٗا َا دعٌ؟ قاٍ: قاٍ (اهلل): ؾُٔ خًل األزض؟ قاٍ: قاٍ

(ْعِ): ؾبايرٟ خًل ايطُا٤، ٚخًل األزض، ْٚصب اؾباٍ اهلل أزضًو قاٍ: قاٍ (اهلل)
4
. 

دا٤ يف سدٜح غسٜو عٔ أْظ زضٞ اهلل عٓ٘ ٜا قُد أْػدى بسبو ٚبسب َٔ نإ -2

: yقبًو آ اهلل بعجو إىل اـًل نًِٗ؟ قاٍ ايٓيب  (ْعِ) 
5

 

أتتٓا نتبو ٚأْبأتٓا زضًو إٔ : دا٤ يف سدٜح عبد اهلل ابٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا-3

(ْعِ): ْػٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚإٔ ْدع ايالت ٚايعص٣ ؾٓػدتو ب٘ ٖٛ أَسى؟ قاٍ
6
. 

ٜا قُد أْػدى بسبو ٚزب َٔ نإ : دا٤ يف سدٜح غسٜو عٔ أْظ زضٞ اهلل عٓ٘-4

(ايًِٗ ْعِ): yقبًو آ اهلل أَسى إٔ ْصًٞ اـُظ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ؟ قاٍ زضٍٛ اهلل 
7
. 

 ٚنؿ٢ بٗرٙ ايٓصٛص ايكسآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ سذ١ بايػ١ ع٢ً إٔ َعسؾ١ اهلل ضبشاْ٘ َتٛقؿ١ ع٢ً 

ايػسع، ٚنريو طسٜل َعسؾت٘ َٚعسؾ١ ايسضٌ، ٖٚرا َا السعٓاٙ ٚمٔ ْعسض يتًو األسادٜح 

                                                 
1

 15  اٜٚخعٕسح اإلعشاء: -  
2

 134 -133  اٜٚخعٕسح طّ: -  
3

 196 ؿ 1ؽشػ أفٕل اػزمبد أْم انغُخ ط: -  
4

  انؾذٚش أخشعّ اإليبو انالنكبئٙ 198 ؿ 1انًشعغ َفغّ ط: -  
5

  انؾذٚش أخشعّ اإليبو انالنكبئٙ 192 ؿ 1َفغّ ط: -  
6

  انؾذٚش أخشعّ اإليبو انالنكبئ199ٙ ؿ 1َفغّ ط: -  
7

  انؾذٚش أخشعّ اإليبو انالنكبئ199ٙ ؿ 1َفغّ ط: -  
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نٝـ نإ ايطا٥ٌ ٜطأٍ بدق١ ٜٚتشس٣ األدٛب١ ايػاؾ١ٝ ايهاؾ١ٝ ألْٗا تتعًل بصٓاع١ َصرل 

 .(ْعٛذ باهلل َٓٗا)بهاًَ٘ يسس١ً عابس٠ ع٢ً ٖرا ايهٛنب َٓت١ٝٗ ال قاي١ ظ١ٓ أٚ ْاز 

يكد ال سعٓا نٝـ نإ ايطؤاٍ ٜتدزز َٔ آٜات اهلل يف األؾام إىل ؼكٝل املعسؾ١ بٛاضط١ 

 .ايطُاع

ؾبايرٟ خًل ايطُا٤ )َٔ ْصب اؾباٍ؟ ثِ ايكطِ ؟ ؾاخدلْٞ َٔ خًل ايطُا٤؟ َٔ خًل األزض

 (؟ٚخًل األزض ْٚصب اؾباٍ آ اهلل أزضًو

 (ْعِ)ٜٚأتٞ اؾٛاب يف نٌ ٖد٤ٚ ٜٚكني 

 "؟ آ اهلل أَسى إٔ ْصًٞ اـُظ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ".ٜٚأتٞ ايطؤاٍ نريو َٓصبا ع٢ً ايعباد٠ 

ٚذيو َا أند عًٝ٘ ايػٝذ قُد ايػصايٞ يف ايٓص ايطابل إٔ يٝظ يًعكٌ اؿل يف اخذلاع 

 !َساضِ ٚصٛز ايطاع١، ؾطال عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ اؿل يف َعسؾ١ ايتٛسٝد

ٚيتٛضٝض األَس  أنجس ْٓتكٌ إىل ْص آخس يعبد اهلل بٔ عباع زضٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ بصدد 

  ﮴  ﮵  ﮳  ے  ے  ۓ         ۓ  ﮲ھ  ہ  ھ  ھ   ھ چ:اؿدٜح عٔ قٛي٘ تعاىل

   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁                  ﮷﮶

  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  ۈ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆڭ      ڭ  ڭ  ڭ            

1چحئ  
 اهلل ضبشاْ٘ ٖادٟ أٌٖ ايطُا٤، ٚأٌٖ األزض، ؾُجٌ ٖداٙ يف قًب املؤَٔ ] :ٜكٍٛ 

نُجٌ ايصٜت ايصايف ٜط٤ٞ قبٌ إٔ متط٘ ايٓاز ٚإذا َطت٘ ايٓاز اشداد ض٤ٛ ع٢ً ض٤ٛ نريو 

، ؾإذا دا٤ ايعًِ اشداد ٖد٣ ع٢ً ٖد٣، ٜأتٝ٘ ايعًِٜهٕٛ قًب املؤَٔ ٜعٌُ ؾٝ٘ اشلد٣ قبٌ إٔ 

 ٖرا زب سني زأ٣ ػ٦ٝ٘ املعسؾ١ْٚٛزا ع٢ً ْٛز، نُا قاٍ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايطالّ قبٌ إٔ 

ّٕ ي٘ زّبا ؾًُا  [  اشداد ٖد٣ ع٢ً ٖد٣أخدلٙ اهلل أْ٘ زب٘ايهٛانب َٔ قبٌ إٔ ىدلٙ أسد أ
2
. 

ٖٚرا ؾِٗ ايصشاب١ ايرٜٔ تسبٛا ع٢ً ٖد٣ ايٓب٠ٛ، ٚتًكٛا َٓ٘ َػاؾ١ٗ، ٚال ؾِٗ ٜعًٛ ؾٛم ؾُِٗٗ 

  ىئ  ىئ  ی  ىئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئۆئ  ۇئ  ۆئۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ ع٢ً اإلطالم 

3چی  ی  ی   
 . 

ؾُا األصٌ - ع٢ً سد شعُ٘-إذا نإ األصٌ األٍٚ يإلضالّ ايٓعس ايعكًٞ يتشصٌٝ اإلميإ 

 ؟ايجاْٞ يإلضالّ ٜا تس٣ 

                                                 
1

 35  اٜٚخعٕسح انُٕس: -  
2

 201 ؿ 1انًشعغ َفغّ ط: -  
3

 90 اٜٚخعٕسح اَٞؼبو : -  
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األصٌ ايجاْٞ يإلضالّ تكدِٜ ايعكٌ ع٢ً ظاٖس ايػسع عٓد ] :ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

ايتعازض، أضسع إيٝو برنس أصٌ ٜتبع ٖرا األصٌ املتكدّ قبٌ إٔ اْتكٌ إىل غرلٙ، اتؿل أٌٖ 

ٍّ عًٝ٘  امل١ً اإلضال١َٝ إاّل قًٝال ممٔ ال ٜٓعس إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ إذا تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ أخر مبا د

ايعكٌ، ٚبكٞ يف ايٓكٌ طسٜكإ، طسٜل ايتطًِٝ بصش١ املٓكٍٛ َع االعذلاف بايعذص عٔ ؾُٗ٘، 

ٚتؿٜٛض األَس إىل اهلل يف عًُ٘ ٚايطسٜل ايجا١ْٝ تأٌٜٚ ايٓكٌ َع احملاؾع١ ع٢ً قٛاْني ايًػ١ ست٢ 

[ٜتؿل َعٓاٙ َع َا أثبت٘ ايعكٌ
1
. 

 يهٔ َا ْعًُ٘ بصسٜض عكٛيٓا ال !َاذا ٜعين بريو؟ تكدِٜ ايعكٌ ع٢ً ايٓكٌ عٓد ايتعازض

ٜتعازض َع ايػسع أبدا، ٚنٌ أَس تٓاشع ايٓاع ؾٝ٘ ٚشعُٛا أْ٘ كايـ يًٓصٛص ايصشٝش١ 

إمنا ٖٛ قض اؾذلا٤ ٚغبٗات ؾاضد٠ نإ يصاَا ع٢ً ايعكٌ إبطاشلا ٚإثبات ْكٝطٗا املٛاؾل 

 .يًٓكٌ

 ٖٚرا تأًَت٘ يف َطا٥ٌ األصٍٛ ايهباز نُطا٥ٌ ايتٛسٝد، ] :ٜكٍٛ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٚايصؿات َٚطا٥ٌ ايكدز ٚايٓبٛات، ٚاملعاد ٚغرل ذيو ؾٛددت َا ٜعًِ بصسٜض ايعكٌ مل ىايؿ٘ 

[زلع قط
2
. 

ٚملا نإ ايعكٌ قدٚدا يف إدزاى األغٝا٤ نإ َؿتكسا إىل اـدل ٚإاّل نٝـ ٜطتطٝع مبٓعصٍ 

عٔ اـدل إٔ ٜؿطس َا دا٤ت ب٘ ايٓبٛات َٔ خٛازم ايعادات نؿسم ايبشس، ٚإسٝا٤ املٛت٢، 

ٚإبسا٤ األنُ٘ ٚاألبسص ْٚبع املا٤ َٔ أصابع ايٝد، ٚاْػكام ايكُس، ٚخًل ضٝدْا عٝط٢ َٔ 

غرل أب، ٚنٝـ ٜؿطس أٜطا َا أخدل ب٘ ايٛسٞ عٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٚأٌٖ ايٓاز ٚعًٝ٘ ٜتعني إٔ ٜتكدّ 

 .َا سك٘ ايتكدِٜ ٖٚٛ ايٓكٌ

ٜٚؤخس َا سك٘ - ٖٚٛ ايػسع– بٌ ايٛادب عًٝ٘ إٔ ٜكدّ َا سك٘ ايتكدِٜ ] :ٜكٍٛ ايػاطيب

ألْ٘ ال ٜصض تكدِٜ ايٓاقص سهُا ع٢ً ايهاٌَ ألْ٘ خالف - ٖٚٛ ْعس ايعكٌ–ايتأخرل 

[املعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ
3

 .

 ٜبك٢ يًٓكٌ !ٚدا٤ يف ْص اإلَاّ قُد عبدٙ أْ٘ بعد األخر بايعكٌ عٓد ايتعازض املصعّٛ

 :طسٜكإ

 .طسٜل ايتطًِٝ بايصش١ ٚايتؿٜٛض ٚطسٜل ايتأٌٜٚ

                                                 
1

 70اإلعالو ٔانُقشاَٛخ ؿ : -  
2

 147 ؿ 1دسء رؼبسك انؼمم ٔانُمم ط: -  
3

 426االػزقبو ؿ : -  
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ٚمٔ أندْا إٔ ايعكٌ ايصسٜض ال ٜتعازض َع ايٓكٌ ايصشٝض َطًكا ٚإذا ضًُٓا بٛدٛد ذيو 

ايتعازض متاغٝا َع غٝدٓا اإلَاّ قُد عبدٙ ؾال طسٜل ايتطًِٝ س٦ٓٝر تسؾع تًو ايػب١ٗ ٚال 

 .طسٜل ايتأٌٜٚ تؿٞ بريو ايػسض إال إذا تعطؿٓا يف يٞ عٓل ايٓص يٝٓطذِ َع ايعكٌ

َّا األخباز اييت ٜكتطٞ ظاٖسٖا خسم ايعاد٠ اؾاز١ٜ ؾًٝظ يٓا مث١ َٔ ضبٌٝ إاّل ايتصدٜل بٗا  أ

أٚ محًٗا ع٢ً تأٌٜٚ ٜكتطٞ اإلقساز بريو ايعاٖس ٚال نسز عٓ٘ عذ١ ايتأٌٜٚ، ٖٚرا َا دأب 

 .عًٝ٘ ايعًُا٤ يف ايصؿات

 إذ ٚدد يف ايػسع أخبازا تكتطٞ ظاٖسا خسم ايعاد٠ اؾاز١ٜ املعتاد٠ ؾال ] :ٜكٍٛ ايػاطيب

ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜكدّ بني ٜدٜ٘ اإلْهاز بإطالم بٌ ي٘ ضع١ يف أسد أَسٜٔ إَا إٔ ٜصدم ب٘ ع٢ً 

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :سطب َا دا٤ ٜٚهٌ عًُ٘ إىل عامل٘ ٖٚٛ ظاٖس قٛي٘

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ      ۀ  ہ  ہۀں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

              ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀   ﯁      ﮹  ﮺  ﮻   ﮸  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮲ۓ

1چ    
َّا إٔ ٜتأٚي٘ ع٢ً َا ميهٔ محً٘ عًٝ٘ َع اإلقساز مبكتط٢ ايعاٖس ألٕ   ٔ إ

إْهازٙ إْهاز ـسم ايعاد٠ ؾٝ٘ ٚع٢ً ٖرا ايطبٌٝ هسٟ سهِ ايصؿات اييت ٚصـ ايبازٟ 

[بٗا ْؿط٘ 
2
. 

ٚاآلٕ ٚبعد إٔ سددْا ْعس٠ اإلَاّ قُد عبدٙ إىل ايعكٌ، ٚتٛصًٓا إىل َٛاصؿات ايتؿطرل ايرٟ 

ٜٓػدٙ ول يٓا إٔ ْتطا٤ٍ عٔ نٝؿ١ٝ ايٛصٍٛ إيٝ٘ ٚؾل املٓٗر ايرٟ ززل٘ ٚيعًٓا لد ذيو 

داّٚ ع٢ً قسا٠٤ ايكسإٓ ٚتؿِٗ ] :َاثال يف زضايت٘ املٛد١ٗ إىل أسد تالَرت٘ إذ ٜٛصٝ٘ قا٥ال

أٚاَسٙ ْٚٛاٖٝ٘، َٚٛاعع٘ ٚعدلٙ نُا نإ ٜت٢ً ع٢ً املؤَٓني ٚايهاؾسٜٔ أٜاّ ايٛسٞ، 

ٚساذز ايٓعس إىل ٚدٛٙ ايتؿاضرل إاّل يؿِٗ يؿغ َؿسد غاب عٓو َساد ايعسب َٓ٘، أٚ ازتباط 

َؿسد تأخس خؿٞ عًٝو َتصً٘، ثِ اذٖب إىل َا ٜػدصو ايكسإٓ إيٝ٘، ٚامحٌ ْؿطو ع٢ً َا 

وٌُ عًٝ٘، ٚضِ إىل ذيو َطايع١ ايطرل٠ ايٓب١ٜٛ، ٚاقؿا عٓد ايصشٝض املعكٍٛ، سادصا عٝٓٝو 

[عٔ ايطعٝـ ٚاملبرٍٚ
3
. 

ّٕ ٖرا ايٓص ٜهػـ بصٛز٠ ٚاضش١ عٔ خط١ اإلَاّ قُد عبدٙ يف ايتؿطرل ٜٚٛضض ظال٤  إ

تًو األدٚات اييت هب إٔ ٜتٛؾس عًٝٗا املؿطس، نُا ٜبني بدق١ َد٣ اإلؿاح ع٢ً ايكطٝع١ َع 

                                                 
1

 07  اٜٚخعٕسح انجمشح: -  
2

 427االػزقبو ؿ : -  
3

 ْـ 1302 يٍ ر٘ انؾغخ 15: أؽذ ػُبفش رُظٛى انؼشٔح انٕصمٗ فبدسح ٕٚو (ػ، ٘)يٍ سعبنخ يٕعٓخ إنٗ انؼُقش : -  

 185 ؿ 1َمال ػٍ اٞػًبل انكبيهخ نإليبو يؾًذ ػجذِ ط
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ايتؿاضرل ايطابك١، ٚيٝظ يف ٖرا ايتٛد٘ إاّل إعال٤ يدٚز ايعكٌ نآي١ ٜس٣ َٔ سكٗا ممازض١ 

ايتأٌٜٚ، َٚٔ داْب آخس ال ٜس٣ ساد١ إىل ايٓصٛص املـأثٛز٠ ابتدا٤ َٔ ايتؿاضرل ،إىل َا ٚزد 

ؾٝٗا َٔ أسادٜح ْب١ٜٛ نُا لد ٖرا ايٓص َتطابكا متاَا َع تًو ايٓكاط اـُظ اييت 

:أٚزدٖا يف تؿطرل املٓاز، ٚاييت متجٌ غسٚط أ١ًٖٝ املؿطس ٖٚٞ
1

                        

ؾِٗ سكا٥ل األيؿاظ املؿسد٠ اييت أٚدعٗا ايكسإٓ ٚذيو إٔ نجرلا َٔ األيؿاظ ناْت -1

 .تطتعٌُ اضتعُاال خاصا أٜاّ ْصٍٚ ايٛسٞ ثِ غًب عًٝٗا اضتعُاٍ آخس نًؿغ ايتأٌٜٚ َجال

ٜٚٓبػٞ ع٢ً املؿطس إٔ وصٌ ي٘ َٔ عًُٗا َا ٜؿِٗ ب٘ ٖرٙ : ايعًِ باألضايٝب ايسؾٝع١-2

األضايٝب ايسؾٝع١، ٚال وصٌ ذيو إال مبُازض١ ايهالّ ايبًٝؼ َٚصاٚيت٘ َع ايتؿطٔ يٓهت٘ 

ٚقاضٓ٘، ٚايٛقٛف ع٢ً َساد املتهًِ َٓ٘، ٚوتاز ٖرا إىل عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ، ٚال 

.ٜتٛقـ ذيو ع٢ً اؿؿغ بكدز َا ٜهٕٛ ًَه١ تهتطب بايطُاع، ٚاحملانا٠ . 

يكد بني اهلل يف نتاب٘ أسٛاٍ ايبػس، ٚطبا٥عِٗ ٚايطٓٔ اإلشل١ٝ : ايعًِ بأسٛاٍ ايبػس-3

 .اؾاز١ٜ ؾِٝٗ، ٚيريو دا٤ ايكصص ايكسآْٞ

هب ع٢ً نٌ َؿطس إٔ ٜعًِ َا نإ : ايعًِ بٛدٛب ٖدا١ٜ ايبػس نًِٗ بايكسإٓ-4

عًٝ٘ ايٓاع ّٜٛ ْصٍ ايٛسٞ َٔ عسب ٚعذِ، ٚيكد ْاد٣ ايكسإٓ ايٓاع مجٝعا بأِْٗ  يف 

 .  شلداٜتِٗ ٚإضعادyِٖغكا٤ ٚضالٍ، ٚقد دا٤ ايٓيب 

 ، ٚأصشاب٘ زضٞ اهلل عِٓٗ ،َٚا ناْٛا عًٝ٘ َٔ عًِ yايعًِ بطرل٠ املصطؿ٢ -5

٠ٚعٌُ ٚتصسف يف غؤِْٚٗ ايد١ْٜٛٝ ٚاألخسٟٚ
2
. 

ٚاؿاصٌ إٔ ٖرٙ ايٓكاط املُج١ً يؿش٣ٛ ايٓص ال ٜٛدد ؾٝٗا االيتؿات إىل املأثٛز ٚال إىل تؿطرل 

ايكسإٓ بايكسإٓ بكدز َا لد ؾٝٗا َٔ املطايب١ بايكطٝع١ َع ايتؿاضرل ايطابك١ ٚايتطًض بٗرٙ 

 .  األدٚات ايًػ١ٜٛ ٚغرلٖا، ثِ ايسٖإ ع٢ً ايعكٌ

 ٚزأٜ٘ يف ٚدٛب إٔ ٜطسح ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ تؿطرل ايكسإٓ تؿطرلا سدٜجا ] :ٜكٍٛ قُد عُاز٠

َطتٓرلا، إٔ ٜطسسٛا داْبا زؤ١ٜ ايطابكني َٔ املؿطسٜٔ ٚإٔ ٜتصٚدٚا ؾكط باألضًش١ ٚاألدٚات 

ايًػ١ٜٛ ٚغ٤ٞ َٔ أضباب ايٓصٍٚ، َٚعًَٛات ايطرل٠ ايٓب١ٜٛ َٚعازف ايتازٜذ اإلْطاْٞ عٔ سٝا٠ 

[ايهٕٛ ٚايػعٛب اييت تعسض شلا ايكسإٓ ايهسِٜ
3
. 

                                                 
1

 20-19ُٚظش رفغٛش انًُبس ؿ : -  
2

 21 ؿ 1رفغٛش انًُبس ط ُٚظش : -  
3

 184 ؿ 1اٞػًبل انكبيهخ نإليبو يؾًذ ػجذِ ط: -  
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ٚبٗرا تصبض دعٛت٘ ٚاضش١ تدعٛ إىل ايكطٝع١ َع ايتؿاضرل ايطابك١، َع َا تعٓٝ٘ َٔ خطٛز٠ 

بايػ١ ٖٚٞ اييت ناْت ْكط١ ايٛصٌ بني ؾِٗ ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ ٚايتابعني شلِ بإسطإ، 

ٚايعًُا٤ ايعاًَني َٔ بعدِٖ ِٖٚ ايرٜٔ ْصٍ ايكسإٓ بًػتِٗ ٚنإ ؾُِٗٗ ي٘ أصٛب الَتالنِٗ 

األدا٠ ٚيكسبِٗ َٔ شَٔ ايتٓصٌٜ، ٚيعدّ تًٛخ أيطٓتِٗ ايعسب١ٝ بأيط١ٓ ايٓبط، نإ ٖؤال٤ ْكط١ 

:زمح٘ اهلل-ٚصٌ بني ؾِٗ ايصشاب١ ٚاـايؿني شلِ َٔ األدٝاٍ ٚيريو ٜكٍٛ ايػاطيب  أْ٘ ]-

إذا أغهٌ عًٝ٘ يف ايهتاب أٚ ايط١ٓ يؿغ أٚ َع٢ٓ ؾال ٜكدّ ع٢ً ايكٍٛ ؾٝ٘ دٕٚ إٔ ٜطتعٗس 

بػرلٙ ممٔ ي٘ عًِ بايعسب١ٝ ؾكد ٜهٕٛ إَاَا ؾٝٗا، ٚيهٓ٘ ىؿ٢ عًٝ٘ األَس يف بعض األٚقات 

ؾاألٚىل يف سك٘ االستٝاط، إذ ٜرٖب ع٢ً ايعسبٞ احملض بعض املعاْٞ اـاص١ اييت ٜطأٍ 

. عٓٗا . . . ٚقد غسع ْكٌ ٖرا . . . [ ؾهٝـ بػرلِٖ- ِٖٚ ايعسب-عٔ ايصشاب١ .
1
. 

ٖرا َٔ داْب األدا٠ ؾكط ؾهٝـ ٜهٕٛ األَس بايٓطب١ يآلثاز ايٛازد٠ يف ايتؿاضرل ٚاملٛد١ٗ 

 يدالي١ اآل١ٜ؟

 :ٖرا َا ضٓعسؾ٘ َٔ خالٍ ايٓصني اآلتٝني

    :دا٤ ؾٝٗا (أمحد أبٞ اـرل)ٖٚٛ عباز٠ عٔ زضاي١ َٛد١ٗ إىل أسد عًُا٤ اشلٓد، : ايٓص األٍٚ

 َا ق١ُٝ ضٓد ال اعسف بٓؿطٞ زداي٘، ٚال أسٛاشلِ، ٚال َهاِْٗ َٔ ايجك١، ٚايطبط، ٚإمنا ]

[ ٖٞ أزلا٤ تًكؿتٗا املػا٥ذ بأٚصاف تكًدِٖ ؾٝٗا، ٚال ضبٌٝ يٓا إىل ايبشح ؾُٝا ٜكٛيٕٛ
2
. 

ْٚطٞ اإلَاّ إٔ عًُا٤ْا زمحِٗ اهلل دعًٛا اإلضٓاد َٔ ايدٜٔ، ٚألدٌ ذيو أضطٛا عًُا قا٥ُا 

ٚاغذلطٛا غسٚطا ٚأٚدبٛا تٛؾسٖا يف ايساٟٚ، ٚأخطعٛٙ " عًِ اؾسح ٚايتعدٌٜ"برات٘ أال ٖٚٛ 

 .َتٓا ٚضٓدا يػسب١ً ُزّدت مبٛدبٗا أيٛف األسادٜح

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    چ :] قاٍ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ عٔ قٛي٘ تعاىل

3چ       ﮽  ﮾ ﮿   ﯀  ﯁                  ﮼﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
 

 نُا قاٍ َٔ قاٍ َٔ ايطًـ ٖٞ ايسٚا١ٜ ٚاإلضٓاد، ٚقايٛا ٖٞ األثاز٠ؾايهتاب ٖٛ ايهتاب، ٚ

ّٕ اإلثاز٠ َٔ األثس، ؾايعًِ ايرٟ ٜكٛي٘  اـط أٜطا إذ ايسٚا١ٜ ٚاإلضٓاد ٜهتب باـط ٚذيو أ

 .  4[َٔ ٜكبٌ قٛي٘ ٜؤثس باإلضٓاد ٜٚكٝد ذيو اـط ؾٝهٕٛ ذيو نً٘ َٔ آثازٙ

                                                 
1

 411االػزقبو ؿ : -  
2

 186 ؿ 1َمال ػٍ اٞػًبل انكبيهخ نإليبو يؾًذ ػجذِ ط: -  
3

 04 اٜٚخعٕسح اٞؽمبف : - 
4

 58 ؿ 1دسء رؼشك انؼمم ٔانُمم ط: -  
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 ، ٚإٕ yٚيكد أخدل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بطالٍ َٔ تسى إتباع َا أْصي٘ اهلل ٚدا٤ ب٘ زضٛي٘ 

 .نإ األَس ْعسا ٚددال ٚادتٗادا مما ازتآٙ عكً٘

 ٚيٛ نإ َٔ غإٔ أٌٖ اإلضالّ إذا ٜبني؟ عٓ٘ األخر باألسادٜح يهٌ َا ] :ٜكٍٛ ايػاطيب

دا٤، عٔ نٌ َٔ دا٤، مل ٜهٔ الْتصابِٗ يًتعدٌٜ ٚايتذسٜض َع٢ٓ، َع أِْٗ قد أمجعٛا ع٢ً 

، ٚال ٜعٕٓٛ ايدٜٔ اإلضٓاد َٔذيو، ٚال نإ يطًب اإلضٓاد َع٢ٓ ٜتشصٌ، ؾًريو دعًٛا 

فسدا، بٌ ٜسٜدٕٚ ذيو ملا تطُٓ٘ َٔ َعسؾ١ ايسداٍ ايرٜٔ ودخ " سدثين ؾالٕ عٔ ؾالٕ"

عِٓٗ، سل ال ٜطٓد عٔ فٍٗٛ ٚال فسٚح، ٚال َتِٗ إال عُٔ ؼصٌ ايجك١ بسٚاٜت٘ ألٕ زٚح 

  يٓعتُد عًٝ٘ يف yاملطأي١ إٔ ٜػًب ع٢ً ايعٔ َٔ غرل زٜب١ إٔ ذيو اؿدٜح قد قاي٘ ايٓيب 

[ايػسٜع١ ْٚطٓد عًٝ٘ األسهاّ
1
. 

ّٕ ثك١ ايٓاقٌ مبا ٜٓكٌ عٓ٘ ساي١ خاص١ ب٘، ال ميهٔ ] :ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ: ايٓص ايجاْٞ  إ

يػرلٙ إٔ ٜػعس بٗا ٚست٢ ٜهٕٛ ي٘ َع املٓكٍٛ عٓ٘ يف اؿاٍ َجٌ َا يًٓاقٌ َع٘، ؾال بد إٔ 

ٜهٕٛ عازؾا بأسٛاي٘ ٚأخالق٘ ٚدخا٥ٌ ْؿط٘، ٚمٛ ذيو مما ٜطٍٛ غسس٘، ٚوصٌ ايجك١ 

[ يًٓؿظ مبا ٜكٍٛ ايكا٥ٌ
2

 .

 َا َع٢ٓ ذيو؟

 .ثك١ ايساٟٚ ؾُٝا زٟٚ ؾٝ٘ غرل ناؾ١ٝ عٓد صاسب ايٓص-1     

 .ال بد َٔ ايبشح عٔ َكَٛات ايجك١ عٓد ٖؤال٤ ايسٚا٠- 2     

ال بد َٔ َعسؾ١ أخالقِٗ، ٚأسٛاشلِ، ٚدخا٥ٌ أْؿطِٗ ٖٚرا أَس تعذٝصٟ يٝظ ي٘ -3  

 .َع٢ٓ ض٣ٛ إٔ ٜسد ٖرٙ األسادٜح ملدايؿتٗا ٖرٙ ايػسٚط

 ٖٚرا غسط ٜطتشٌٝ ؼكٝك٘، ٚيٝظ ٖٓاى َٔ كسز ض٣ٛ عسض تًو ] :ٜكٍٛ قُد عُاز٠

ايٓصٛص املأثٛز٠ ع٢ً ايكسإٓ ؾُا ٚاؾك٘ أخر ب٘، َٚا خايؿ٘ ُزّد َٚا دسح َٔ اؿايتني عسض 

[َٚؿتٛح َطًلع٢ً ايعكٌ بال قٝد ٚاجملاٍ ؾٝ٘ يعكٌ اإلْطإ 
3
.  

 

 

 

 

                                                 
1

 148االػزقبو ؿ : -  
2

 186 ؿ 1اٞػًبل انكبيهخ ط– :  
3

 186 ؿ 1انًشعغ َفغّ ط: -  
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 :األضاع ايجاْٞ

 قاعدة العربة بعمىم اللفظ ال خبصىص السبب  

   ٖٚرٙ ايكاعد٠ تعتدل َٔ األضظ اييت أقاَت عًٝٗا َدزض١ املٓاز تؿطرلٖا، ٚقد عدلٚا عٓٗا 

بايػٍُٛ أسٝاْا ٚيتٛضٝض ٖرا األضاع األصٌٝ سكٝل عًٝٓا إٔ ْٓطًل َٔ ْصٛص تٓعرل١ٜ 

 .ملدزض١ املٓاز ع٢ً إٔ ْبني َد٣ ؾاع١ًٝ ٖرٙ ايكاعد٠ يف ايكطِ ايتطبٝكٞ إٕ غا٤ اهلل

ٚإٔ َعاْٝ٘  ذيو أْ٘ ٜبني إٔ ايكسإٓ ٖاد َٚسغد إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ] :   ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

، ٚإمنا ْٝط ٚعدٙ، كصٛصني، ؾال ٜعد ٜٚٛعد ٜٚعغ ٜٚسغد أغداصا عا١َ، ٚغا١ًَ

ٚٚعٝدٙ، ٚتبػرلٙ، ٚإْرازٙ بايعكا٥د ٚاألخالم، ٚايعادات، ٚاألعُاٍ اييت تٛدد يف األَِ، 

 ايرٜٔ ناْٛا املٓاؾكنيإٕ ٖرٙ اآلٜات ْصيت يف :  أسد بكٍٛ بعض املؿطسٜٜٔػذلٕٚايػعٛب، ؾال 

  ؾٝتِٖٛ أْٗا ال تتٓاٚي٘، ٚإٕ ناْت َٓطبك١ عًٝ٘ ألّْ٘ مل ٜتدر ايكسإٓ yيف عصس ايٓيب 

إَاَا، ٖٚادٜا، ٚمل ٜطتعٌُ عكً٘ َٚػاعسٙ ؾُٝا خًكت ي٘، انتؿ٢ عٔ ذيو بتكًٝد آبا٥٘ 

[ َٚعاصسٜ٘ يف نٌ َا ِٖ ؾٝ٘
1
. 

    يف ٖرا ايٓص ايطٌٜٛ تتذ٢ً ٖرٙ ايكاعد٠ بٛضٛح تاّ ؾُٔ سٝح ايصَإ ؾايكسإٓ ٖاد، 

َٚسغد إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ سٝح عُّٛ اـطاب ؾال ىاطب أغداصا دٕٚ آخسٜٔ، بٌ سلٌ 

خطاب٘ بٛعدٙ، ٚٚعٝدٙ ٚتبػرلٙ، ٚإْرازٙ ايعكا٥د، ٚاألخالم، ٚايعادات، ٚاألعُاٍ املٛدٛد٠ يف 

نٌ األَِ ٚايػعٛب، َٚٔ ثِ تٛدب ع٢ً نٌ ؾسد ًَصّ بٗرا اـطاب أال ٜطتجين ْؿط٘ َٓ٘ 

 . نُٝا ٜهٕٛ ايكسإٓ ي٘ ٖادٜا ٚإَاَا

   ٚاآلٕ هب إٔ لٛب ؾطا٤ ايؿهس اإلضالَٞ، َٚدازض٘ األصٛي١ٝ بػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً َطاز 

ٖرٙ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ ، ٚنٝـ ؾعًت يف أصٍٛ ايؿك٘ َٓر ايػاؾعٞ إىل اـايؿني َٔ زداٍ 

أدٌ يكد نإ يإلَاّ ايػاؾعٞ زضٞ اهلل عٓ٘ ايطبل يف مجع ٚغسح ايكٛاعد . ايعًِ ٚايتشكٝل

ٚاألصٍٛ املطاعد٠ ع٢ً ؾِٗ ْص ايهتاب ٚايط١ٓ، ٚنإ مبجاب١ ايٓٛا٠ يهٌ َٔ دا٤ بعدٙ يف 

 .عًِ األصٍٛ

    ٖٚرا  نإ ضببا ناؾٝا يف إٔ تػٔ عًٝ٘ محالت عٓٝؿ١ َٔ قبٌ بعض ايعًُاْٝني، ٚال 

ْهٕٛ قد انتػؿٓا ضسا إذا ٚددْا األضتاذ اؾصا٥سٟ أزنٕٛ ٜتُٗ٘ باملطا١ُٖ يف ضذٔ 

ايعكٌ اإلضالَٞ داخٌ َٓٗذ١ٝ قدد٠
2

 َٚٔ ثِ ٜٗادِ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ َٔ َٓطًل إٔ ،

أصٛشلا سصست يف ايهتاب، ٚايط١ٓ، ٚاإلمجاع،ٚايكٝاع شاعُا إٔ ذيو َا أِٖٚ ايبعض بأْٗا 

                                                 
1

 150 ؿ 1رفغٛش انًُبس ط : - 
2

 74 ربسٚخٛخ انفكش انؼشثٙ اإلعاليٙ، يؾًذ أسكٌٕ ؿ  ُٚظش: - 
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ذات أصٌ إشلٞ
1

 ْٚذلى أزنٕٛ داْبا يٓؿسد ي٘ ؾصال إٕ غا٤ اهلل تٓعرلا، ٚتطبٝكا، ْٚعٛد إىل 

 :ايكٛاعد األصٛي١ٝ يٓرنس َٓٗا

ايعدل٠ بعُّٛ ايًؿغ ال غصٛص ايطبب-1
2
. 

 .ٚدٛب ايعٌُ بعٛاٖس ايٓصٛص-2

زد املتػاب٘ َٔ ايٓصٛص إىل احملهِ-3
3
. 

مجع ايٓصٛص ايٛازد٠ يف ايباب ايٛاسد-4
4
. 

 اؿدٜج١ يف ايتؿطرل، اإلصالس١ٝبٝد أْين أزنص ع٢ً ايكاعد٠ األٚىل اييت اعتُدتٗا املدزض١ 

ٚقد ْص عا١َ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ َؿادٖا إٔ تكع سادث١ ؾتٓصٍ يف غأْٗا آ١ٜ، أٚ ٜسد بطببٗا سدٜح 

 .ٚتػٌُ يعَُٛٗا تًو اؿادث١ ٚغرلٖا

 ؾايٛادب س٦ٓٝر ايعٌُ بعُّٛ يؿغ اآل١ٜ أٚ ] :                ٜكــٍٛ قـُد صاحل املٓــذد

اؿدٜح،   ال إٔ هعٌ اؿهِ خاصا بريو ايطبب، ؾاأل١َ فُع١ ع٢ً إٔ آٜات اؿدٚد، 

ّٕ بعطٗا ْصٍ يف  ٚايهؿازات، ٚاملٛازٜح، ٚايٓهاح، ٚايطالم ٚغرلٖا عا١َ ؾُٝع األ١َ َع أ

[أقٛاّ َعٝٓني 
5
. 

    ٖٚرٙ ايكاعد٠ تهٕٛ ضاز١ٜ املؿعٍٛ َا مل تكِ قس١ٜٓ بتدصٝص ايعُّٛ، ؾإٕ قاَت صاز 

 .اؿهِ َكصٛزا ع٢ً ضبب٘ َٔ سٝح ايٓصٍٚ 

 ٚقد ه٤ٞ نجرلا َٔ ٖرا ايباب قٛشلِ ٖرٙ اآل١ٜ ْصيت يف ] :    ٜكٍٛ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ

إٕ : نرا ال ضُٝا إٕ نإ املرنٛز غدصا، نأضباب ايٓصٍٚ املرنٛز٠ يف ايتؿطرل نكٛشلِ

آ١ٜ ايعٗاز ْصيت يف اَسأ٠ أٚع بٔ ايصاَت، ٚإٕ آ١ٜ ايًعإ ْصيت يف عٛميس ايعذالْٞ أٚ ٖالٍ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ   :بٔ أ١َٝ ٚإٕ آ١ٜ ايهالي١ ْصيت يف دابس بٔ عبد اهلل، ٚإٕ قٛي٘

  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

6چ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی    ېئېئ
. ْصيت يف بين قسٜع١ ٚايٓطرل  . . . . ْٚعا٥س ٖرا نجرل مما .

ٜرنسٕٚ أْ٘ ْصٍ يف قّٛ َٔ املػسنني مبه١، أٚ يف قّٛ َٔ أٌٖ ايهتاب ايٝٗٛد، 

                                                 
1

 297ُٚظش انًشعغ َفغّ ؿ : -  
2

 129ُٚظش انشعبنخ ؿ : -   
3

 ُٚظش ْزا انجؾش فقم انزأٔٚم ػُذ انًؼزضنخ: -  
4

 167ُٚظش االػزقبو ؿ : -  
5

 90ثذػخ إػبدح فٓى انُـ، يؾًذ فبنؼ انًُغذ ،ثذٌٔ ركش انُبؽش ؿ : -  
6

 49 اٜٚخانًبئذحعٕسح  : -   
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ٚايٓصاز٣، أٚ يف قّٛ َٔ املؤَٓني، ؾايرٜٔ قايٛا ذيو مل ٜكصدٚا إٔ سهِ اآل١ٜ كتص 

[ بأٚي٦و األعٝإ دٕٚ غرلِٖ ، ؾإٕ ٖرا ال ٜكٛي٘ َطًِ، ٚال عاقٌ ع٢ً اإلطالم
1
. 

       ٖٚرا خرل ديٌٝ ع٢ً تجبٝت ٖرٙ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ، ٚأْ٘ ال ميهٔ ايتدًٞ عٓٗا يف تٛدٝ٘ 

أٟ تؿطرل، ٚإاّل أصبض ايٓص ايكسآْٞ ٚايٓبٟٛ َكصٛزا ع٢ً ضبب ٚزٚدٙ، ٖٚرا ال ٜطتطٝػ٘ 

 .عكٌ

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ     ٚيكد أٚزد ايطدلٟ يف تؿطرلٙ يآل١ٜ ايهسمي١

2چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 إٕ اآل١ٜ تٓصٍ يف ] :إٔ قُد بٔ نعب قاٍ  

[ايسدٌ ثِ تهٕٛ عا١َ بعد
3

 .

 . اؿدٜج١اإلصالس١ٝ    ٖٚرا َا ٜتؿل متاَا َع طسح املدزض١ 

 خاطب اهلل بايكسإٓ َٔ نإ يف شَٔ ايتٓصٌٜ، ٚمل ٜٛد٘ اـطاب ] :  ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

"إيِٝٗ ـصٛص١ٝ األغداص بٌ ألِْٗ َٔ أؾساد ايٓٛع اإلْطاْٞ ايرٟ أْصٍ ايكسإٓ شلداٜت٘
4
. 

   ٚإذا ناْت قد تكسزت ٖرٙ ايكاعد٠ بٗرا ايٝطس َٔ سٝح ايتٓعرل، ؾإٕ اإلغهاٍ ٜطسح 

: بهٌ ق٠ٛ يف ؽصٝص ايعُّٛ، ٖٚرا َا ورز َٓ٘ ايػاؾعٞ زضٞ اهلل عٓ٘ إال بدالي١ ٚعًِ،

ٚال ٜكاٍ غاص يف نتاب اهلل، ٚال ض١ٓ إاّل بدالي١ ؾُٝٗا، أٚ يف ٚاسد َُٓٗا، ٚال ٜكاٍ غاص 

َّا َا مل تهٔ قت١ًُ ي٘ ؾال  ست٢ تهٕٛ اآل١ٜ ؼتٌُ إٔ ٜهٕٛ أزٜد بٗا ذيو اـاص، ؾأ

[ٜكاٍ ؾُٝٗا مبا مل ؼتٌُ اآل١ٜ 
5

 .

   َٚع٢ٓ ٖرا إٔ ايٓص ع٢ً عَُٛ٘ َا مل تكِ قس١ٜٓ بتدصٝص٘، ؾإٕ قاَت صاز اؿهِ 

َكصٛزا ع٢ً ضبب ايٓصٍٚ، ٚال ىصص ايعُّٛ بكطُٝ٘ املتصٌ ٚاملٓؿصٌ إاّل بػسٚط، ضٛا٤ 

نإ ايتدصٝص بايهتاب، أٚ بايط١ٓ بكطُٝٗا املتٛاتس ٚاآلساد ٖٚرا َا ضٓطسق٘ إٕ غا٤ اهلل 

 يف اإلصالس١َٝٔ داْب٘ ايتٓعرلٟ، ع٢ً إٔ ْتٛخ٢ اؿرز يف زصد َا ذٖبت إيٝ٘ املدزض١ 

اؾاْب ايتطبٝكٞ، ٚذيو َا غاٖدْاٙ َع املعتصي١ ٚاـٛازز سُٝٓا أضكطٛا آٜات ْصيت يف 

 .ايهؿاز ع٢ً املطًُني بتعُِٝ اـصٛص يٝٓطذِ ؽسٜر ايٓص َع َعتكداتِٗ

  

 

                                                 
1

 45-44 ؿ1انجٛبٌ نزفغٛش آ٘ انمشآٌ ط: -  
2

 204   اٜٚخعٕسح انجمشح: -  
3

 378 ؿ2رفغٛش انطجش٘ ط: -  
4

 19 ؿ1رفغٛش انًُبس ط: -  
5

 129انشعبنخ ،اإليبو يؾًذ ثٍ إدسٚظ انؾبفؼٙ ؿ : -  
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 :ختصًص العمىم

 :  ٚؽصٝص ايعُّٛ يف ايػسع ع٢ً قطُني

 .َٓؿصٌ عٓ٘-2َتصٌ ب٘                       -1                      

ٜٚهٕٛ ؽصٝص٘ بايهتاب، ٚبايط١ٓ، ٚباإلمجاع، ٚايكٝاع: ؽصٝص٘ باملٓؿصٌ عٓ٘
1

 .  

  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ :     ؾأَا ايتدصٝص بايهتاب ؾٗٛ نكٍٛ اهلل تعاىل

  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ڌ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ

   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳگ  ک   ک  ک     کڑژ    ڑ

2چں  ں  
  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ : خص بكٍٛ اهلل تعاىل  

  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ىې  ې  ې

  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

3چجب  حب  خب  مب   
 . 

ٜٚس٣ ايعًُا٤ أْ٘ إذا نإ ايعُّٛ ثابتا بايط١ٓ هٛش إٔ ىص بايهتاب ألْ٘ ملا داش إٔ ىص   

ايهتاب بايهتاب ؾأٚىل إٔ ؽص ايط١ٓ بايهتاب ٖٚرا َرٖب اؾُٗٛز، ٚخايؿ٘ بعض 

ّٕ ايط١ٓ بٝإ يًكسإٓ ٚتبع ي٘، ؾًٛ داش ؽصٝص ايكسإٓ بٗا يهإ  ايػاؾع١ٝ ٚاملتهًُني عذ١ أ

ايعهظ
4
. 

   ٜٚس٣ ايطُعاْٞ أْ٘ نُا هٛش ايتدصٝص بٓص ايهتاب هٛش بؿش٣ٛ اـطاب، ٚذيو إٔ 

ٍّ  عًٝ٘ ايًؿغ َٔ د١ٗ . ديٌٝ اـطاب َٔ ايهتاب، ٚؾش٣ٛ ايٓص داز فس٣ ايٓص  ٖٚٛ َا د

ايتٓبٝ٘، ٜٚط٢ُ أٜطا مبؿّٗٛ املٛاؾك١
5

َّا ديٌٝ اـطاب ؾٝذٛش ؽصٝص ايعُّٛ ب٘ ع٢ً   أ

ايعاٖس سطب ايػاؾعٞ ألْ٘ َطتؿاد َٔ ايٓص ٚبريو صاز مبٓصيت٘
6
. 

7چ  ڑ  ک  ک ڑڈ  ژ   ژ چ :قاٍ اهلل تعاىل-1:     َٚٔ أَج١ً ذيو
 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  :ٖٚرا عاّ يف نٌ َطًك١ ثِ قاٍ

                                                 
1

 362 ؿ 1ُٚظش لٕاطغ اٞدنخ فٙ أفٕل انفمّ ،انغًؼبَٙ ط: -  
2

 221 اٜٚخعٕسح انجمشح: -  
3

 05 اٜٚخعٕسح انًبئذح: -  
4

  363 ؿ1ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
5

 "يغبل ؽشكخ انزأٔٚم" ُٚظش انفقم اٞٔل يٍ ْزا انجؾش يجؾش : -  
6

 363 ؿ 1ُٚظش لٕاطغ اٞدنخ ط: -  
7

 241 اٜٚخعٕسح انجمشح: -  
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1چ  ﮹  ﮺  ﮻            ﮸  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷ےھ
ٚبٗرا ال َتع١  

 . بٗايًُدخٍٛ

 عُّٛ املطًكات، ٚاَتٓع َٔ ايتدصٝص يف ايكٍٛ اآلخسأظٗس قٛيٝ٘    ؾٝدص بٗا يف 
2

 ٚقد ،

، ْٚص عًٝ٘ َطًك١ املصْٞ يف كتصسٙدعٌ املتع١ يهٌ : ْكٌ يف ذيو ايكٍٛ ايجاْٞ ٖٚٛ

(أسهاّ ايكسإٓ)ايػاؾعٞ يف نتاب 
3
. 

 : ؽصٝص عُّٛ ايهتاب أٚ ايط١ٓ بايط١ٓ

  إذا ناْت ايط١ٓ َتٛاتس٠ داش ؽصٝص ايعُّٛ بٗا ضٛا٤ نإ ايعُّٛ يف ايهتاب أٚيف 

ايط١ٓ، ٚضٛا٤ نإ ايعُّٛ  املدصٛص يف ايط١ٓ ٚٚزٚدٙ بايتٛاتس أٚ باآلساد ألٕ ايط١ٓ املتٛاتس٠ 

نايهتاب يف إؾادتٗا ايعًِ، ؾإذا داش ؽصٝص ايهتاب بايهتاب داش بايط١ٓ املتٛاتس٠
4
. 

 :ختصًص الكتاب أو السهة املتىاترة باآلحاد

 :ٚتٓكطِ إىل قطُني

" ٚذيو نُا دا٤ يف اؿدٜح ايػسٜـ: َا ادتُعت األ١َ ع٢ً ايعٌُ ب٘: ايٓٛع األٍٚ  ال َرلاخ :

  ڱ  ں   ں    ڻ  ڱ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڳگ  گ   گ  ڳ چ : خص ب٘ ع5ُّٛ"يكاتٌ

  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ھ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

                         ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁﮸﮵  ﮶  ﮷

  جئ  حئ  مئ       ىئ  ۋ  ۈ  ۈ  ٴۇۆ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ        

6چيئ  جب   
 .

[ ال ٚص١ٝ يٛازخ] :ٚنُا دا٤ يف اؿدٜح ايػسٜـ   
7
 

ٚ نايٓٗٞ عٔ اؾُع بني املسأ٠، ٚعُتٗا، أٚ خايتٗا، أٚ اب١ٓ أخٝٗا، أٚ اب١ٓ أختٗا ٚؽصٝص 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ اآل١ٜ

                                                 
1

 236  اٜٚخعٕسح انجمشح:-   
2

 364 ؿ  1ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
3

 364 ؿ 1ُٚظش انًشعغ َفغّ ْبيؼ انًؾمك ط: -  
4

 364 ؿ 1ُٚظش انًشعغ انغبثك ط: -  
5

فٙ عٍُ انزشيز٘ ٔاثٍ يبعخ ٔانذسالطُٙ  (انمبرم ال ٚشس) ٔسد ثقٛغخ 2192:  رؾذ سلى4/425عٍُ انزشيز٘ : -  

 ٔانجٛٓمٙ ٔانذسايٙ
6

 11 اٜٚخعٕسح انُغبء: -   
7

 372 ؿ5فزؼ انجبس٘ ط: -  



 عند املدرسة اإلصالحية احلديثة التأويل : ول األالفصل -    الباب الثاني 

333 

 

  ڄ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦٹٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

1چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
  

ٖٚرٙ األخباز مبٓصي١ ايط١ٓ املتٛاتس٠ الْعكاد اإلمجاع ع٢ً سهُٗا ٚإٕ مل ٜٓعكد ع٢ً     

زٚاٜتٗا
2
. 

ٖٚٛ َا مل ػُع األ١َ ع٢ً ايعٌُ ب٘، ٚؾٝ٘ خالف بني ايعًُا٤ ٚقد أداشت٘ : ايٓٛع ايجاْٞ

َّا إذا ] :ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚاملايه١ٝ، ْٚطب٘ اآلَدٟ يف أسهاَ٘ إىل األ١ُ٥ األزبع١   ٚأ

ناْت  ايط١ٓ َٔ أخباز اآلساد ؾُرٖب األ١ُ٥ األزبع١ دٛاشٙ، َٚٔ ايٓاع َٔ َٓع ذيو َطًكا، 

 ؾرٖب عٝط٢ بٔ أبإ إىل أْ٘ إٕ نإ قد ُخّص بديٌٝ :اختًؿٛاَِٚٓٗ َٔ ؾَصٌ، ٖٚؤال٤ 

َكطٛع ب٘ داش ؽصٝص٘ غدل ايٛاسد ٚإال ؾال، ٚذٖب ايهسخٞ إىل أْ٘ إٕ نإ قد ُخّص 

بديٌٝ َٓؿصٌ ال َتصٌ داش ؽصٝص٘ غدل ايٛاسد ٚإال ؾال، ٚذٖب ايكاضٞ أبٛ بهس إىل 

[ ايٛقـ، ٚاملدتاز َرٖب األ١ُ٥ ٚديًٝ٘ ايعكٌ ٚايٓكٌ
3
. 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ:    ؾُٔ سٝح ايٓكٌ ؾايصشاب١ قد خصٛا قٛي٘ تعاىل

  ڤ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀپپ

  چ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڦڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

4چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  
 ال تٓهض املسأ٠ ع٢ً عُتٗا ٚال ع٢ً ] :مبا زٚاٙ أبٛ ٖسٜس٠  

[خايتٗا
5
. 

 :األضاع ايجايح

ٜعتدل ايتؿطرل ايعًُٞ ٚاسدا َٔ األضظ اييت أقاَت عًٝٗا : التفسري العلمٌ للقرآن الكريم    

 اؿدٜج١ تؿطرلٖا يًكسإٓ ايهسِٜ، ٚعٓد تتبعٓا يٓؿس َٔ ايدازضني غرل قًٌٝ اإلصالس١ٝاملدزض١ 

نايرٖيب، ٚايػٝذ ٜٛضـ ايكسضاٟٚ، ٚؾٗد بٔ ضًُٝإ ايسَٚٞ، ٚ قُد بٔ يطؿٞ ايصباؽ، 

َٚٛض٢ غاٖني، ٚأَني اـٛيٞ ٚمٔ ْتكصد ايٛقٛف ع٢ً َا١ٖٝ ٖرٙ األدا٠ ٚددْا ْعستِٗ 

                                                 
1

 24  اٜٚخعٕسح انُغبء: -   
2

 367 ؿ 1ُٚظش لٕاطغ اٞدنخ ط: -  
3

 416 ؿ 2اإلؽكبو فٙ أفٕل اٞؽكبو ط: -  
4

 24  اٜٚخعٕسح انُغبء:-  
5

نمذ ٔسد ْزا انؾذٚش فٙ عٍُ أثٙ 157ؿ 10 ُٔٚظش فزؼ انجبس٘ ثؾشػ فؾٛؼ انجخبس٘ ط416 ؿ2انًشعغ َفغّ ط: -  

ال رُكؼ انًشأح ػهٗ ػًزٓب، ٔال انؼًخ ػهٗ ثُذ أخٛٓب، ٔال  :" yلبل سعٕل اهلل : دأد ػٍ أثٙ ْشٚشح سضٙ اهلل ػُّ لبل

ٔسد ثٓزِ " انًشأح ػهٗ خبنزٓب، ٔال انخبنخ ػهٗ ثُذ أخزٓب، ٔال رُكؼ انكجشٖ ػهٗ انقغشٖ، ٔال انقغشٖ ػهٗ انكجشٖ

 2065:انقٛغخ رؾذ سلى
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إيٝ٘ تهاد تهٕٛ َتطابك١، ٚيعًٓا ال ْطتطٝع إٔ لسٟ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يتًو ايتعسٜؿات إاّل إذا 

 .عسضٓا يتًو ايٓصٛص ٚاسدا ٚاسدا

 :ايٓص األٍٚ

 ٖٛ ايتؿطرل ايرٟ وهِ االصطالسات ] :     ٜكٍٛ أَني اـٛيٞ َعسؾا ايتؿطرل ايعًُٞ يًكسإٓ

[ايع١ًُٝ يف عباز٠ ايكسإٓ، ٚهتٗد يف اضتدساز كتًـ ايعًّٛ ٚاآلزا٤ ايؿًطؿ١ٝ َٓٗا
1
. 

 :ؾايٓص ٜسنص ع٢ً داْبني ز٥ٝطني

 .وهِ االصطالسات ايع١ًُٝ يف عباز٠ ايكسإٓ -1

 .ٜطتدسز كتًـ ايعًّٛ ٚاآلزا٤ ايؿًطؿ١ٝ َٔ ايٓص ايكسآْٞ -2

 :ايٓص ايجاْٞ

 ٜكصد بايتؿطرل ايعًُٞ ايتؿطرل ايرٟ وهِ االصطالسات ] :َٛضٞ غاٖني الغني.     ٜكٍٛ د

[ايع١ًُٝ يف عبازات ايكسإٓ، ٚواٍٚ اضتدساز ايعًّٛ املدتًؿ١ َٔ آٜات٘ 
2

 .

   َا ْالسع٘ يف ٖرا ايتعسٜـ َد٣ ايتطابل ايتاّ إاّل أْ٘ اضتج٢ٓ اآلزا٤ ايؿًطؿ١ٝ يهْٛٗا تؤٍٚ 

 .إىل ايعكٌ ٚأضشت َكتصس٠ ع٢ً عًِ ايعكا٥د ٚايتٛسٝد

 :ايٓص ايجايح

 إْ٘ ؼهِٝ َصطًشات ايعًّٛ يف ؾِٗ اآل١ٜ ٚايسبط بني ] :قُد بٔ يطؿٞ ايصباؽ.     ٜكٍٛ د

[اآلٜات ايهسمي١ َٚهتػؿات ايعًّٛ ايتذسٜب١ٝ ٚايؿًه١ٝ ٚايؿًطؿ١ٝ
3
. 

 :بكسا٤تو شلرا ايٓص ال ػد نجرل اختالف بٝٓ٘ ٚبني ضابكٝ٘ ؾٗٛ ٜسنص ع٢ً

 .ؼهِٝ َصطًشات ايعًّٛ يف ؾِٗ اآل١ٜ ايهسمي١ -1

 .ايسبط بني اآلٜات َٚهتػؿات ايعًّٛ -2

 بايصؿ١ أٟ ٖرٙ ايعًّٛ ال ؽسز عٔ اؿكٌ "ايعًّٛ"ٜكٝد ايٛسد٠ ايًػ١ٜٛ  -3

 .صػسٜب١ٝ، ؾًه١ٝ، ؾًطؿ١ٝط

 :ايٓص ايسابع

ٖٛ ادتٗاد املؿطس يف نػـ ايص١ً بني آٜات ايكسإٓ ] :ؾٗد بٔ ضًُٝإ ايسَٚٞ.    ٜكٍٛ د

ايهسِٜ َٚهتػؿات ايعًِ ايتذسٜيب ع٢ً ٚد٘ ٜعٗس ب٘ إعذاش يًكسإٓ ٜدٍ ع٢ً َصدزٙ 

[ٚصالسٝت٘ يهٌ شَإ َٚهإ 
4
. 

                                                 
1

 20-19انزفغٛش يؼبنى ؽٛبرّ، ٔ يُٓغّ انٕٛو ؿ :-  
2

 377 ؿ يٕعٙ ؽبٍْٛ الؽٍٛ.دانؾغبٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ ،  انٝنئ: -  
3

 293 ؿ 1990 3نًؾبد فٙ ػهٕو انمشآٌ ٔارغبْبد انزفغٛش، انًكزت اإلعاليٙ ثٛشٔد نجُبٌ ط: -  
4

 591 ؿ 2ارغبْبد انزفغٛش فٙ انمشٌ انشاثغ ػؾش انٓغش٘ ط: -  
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    إٕ املالسغ شلرا ايٓص ٜطتػـ إٔ صاسب٘ قد اضتؿاد َٔ ضابكٝ٘ ٚاضتطاع إٔ ٜبين تعسٜؿا 

ٜستهص ع٢ً قددات ٚد١ٗٝ، ذيو أْ٘ أقصسٙ ع٢ً ادتٗاد املؿطس يف نػـ ايص١ً بني اآل١ٜ 

ٖٚرا ايسبط  (ػسٜب١ٝ)ايهسمي١ نشكٝك١ ثابت١ ٚاملهتػؿات ايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ بتكٝٝد ايًؿغ 

ال ٜهٕٛ نٝؿُا اتؿل إمنا ع٢ً ٚد٘ كصٛص عٝح ُٜعٗس املؿطس مبٛدب٘ إعذاشا يًكسإٓ، 

ٜدٍ ع٢ً زبا١ْٝ املصدز ٚصالس١ٝ ايتػسٜع يهٌ شَإ َٚهإ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايكسإٓ َتبٛعا 

 .ٚايعًِ تابعا

َّا َٔ سٝح ايسؾض ٚايتأٜٝد شلرا األضاع َٔ أضظ ايتؿطرل،ؾكد اْكطِ ايدازضٕٛ سٛي٘       أ

 :إىل قطُني

 َٔ ممٝصات ايتؿطرل ايٓادِ عٔ ٖرا األضاع نطٝد اْطًل ٖرا ايؿسٜل: ؾسٜل ايساؾطني-1

 ٚقايٛا إْ٘ ٜتٛضع يف قُد بٔ يطؿٞ ايصباؽ ٚغرلِٖ،.قُد سطني ايرٖيب، ٚد. قطب، ٚد

َديٍٛ ايهًُات، ٚاآلٜات ايكسآ١ْٝ، ٜٚؿصٌ اآل١ٜ عٔ ضٝاقٗا  َعتُدا ع٢ً اإلغازات ؾكط 

َٚٔ أدٌ . نُا أْ٘ هعٌ ايكسإٓ يف ضبام َع َهتػؿات ايعًِ اؿدٜح أُٜٗا ٜعؿس بايطبل

ذيو طؿل أصشاب ٖرا ايتؿطرل وًُٕٛ أيؿاظ اآلٜات ؾٛم طاقتٗا بػ١ٝ إخطاعٗا يتًو 

ايٓعسٜات َتهًؿني َٚتُشًني ٚدعٛا إىل ؾِٗ ايكسإٓ ؾُٗا ددٜدا ع٢ً ض٤ٛ ايٓعسٜات ايع١ًُٝ 

 .اؿدٜج١

ّٕ بعطا َٔ األؾاضٌ األنابس ] :    ٜكٍٛ قُد ايصادم عسدٕٛ  ٚايرٟ ٜجرل ايدٖػ١ ٚاألضـ أ

ايرٜٔ أدادٚا بٝإ ٖدا١ٜ ايكسإٓ  يف بعض عٛثِٗ ايدزاض١ٝ يًكسإٓ ايهسِٜ دسؾِٗ تٝاز 

ايتذدٜد ؾاْصيكٛا يف َٓشدز ايتأٌٜٚ املتعطـ، ٚساٍٚ بعطِٗ إخطاع آٜات ايكسإٓ يٓعسٜات 

شعِ أصشابٗا أّْ٘ قد اضتكاّ شلا االضتدالٍ، ٚأصبشت عًُا َكسزا ال وٌُ ايػو ٚاالزتٝاب، 

[َع أْٗا ْعسٜات ال تصاٍ ٜعصٖٚا االضتكساز ايعًُٞ
1

 ؾايٓص ٚاضض ايدالي١ يف إٔ نٌ تأٌٜٚ 

َتعطـ ،ٜبتػٞ إخطاع اآل١ٜ يتٓطذِ َع ايٓعس١ٜ ايع١ًُٝ، اييت نجرلا َا ٜعصٖٚا االضتكساز 

 .ايعًُٞ ؾٗٛ تأٌٜٚ َتُشٌ باطٌ ،ال هٛش يف سل ايٓص املكدع

ّٕ ٖرا االػاٙ َٔ ايتؿطرل غرل ضدٜد، ٚذيو ] :قُد بٔ يطؿٞ ايصباؽ.       ٜكٍٛ د  ٚاؿل أ

ّٕ ايعًِ يف قًل ٚتػرل دا٥ِ، ٚتطٛز َطتُس، ٜٓكض ايّٝٛ َا أقسٙ باألَظ، ٚاؿكا٥ل ايع١ًُٝ  أل

َّا ايؿسضٝات ٚايٓعسٜات ؾٗٞ َٓر أٍٚ  تبك٢ ثابت١ يف ْعس ايعًُا٤ ست٢  تدسطٗا سكا٥ل أخس٣ أ

[١ًٖٚ يف ْعسِٖ ال تعد َٔ اؿكا٥ل يف غ٤ٞ
2

 .

                                                 
1

 19 ؿ 1979 3َؾٕ يُٓظ نزفغٛش انمشآٌ يؾًذ فبدق ػشعٌٕ انذاس انغؼٕدٚخ نهُؾش ٔانزٕصٚغ ط: -  
2

 294 ؿ يؾًذ ثٍ نطفٙ انقجبؽ.  دنًؾبد فٙ ػهٕو انمشآٌ ٔارغبْبد انزفغٛش،: -  
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ّٕ ٖرا ايٓص بٓاٙ صاسب٘ ع٢ً ازتباط َٓطكٞ َتني، بٝد أّْ٘ اْطًل َٔ ايٓتٝذ١ صٓٝع      إ

ّٕ ٖرا االػاٙ َٔ ايتؿطرل غرل ضدٜد )املدلٖٔ باـًـ َكسزا اؿهِ  ثِ َا ًٜبح إٔ  (ٚاؿل أ

 :ٜػسع يف تكدِٜ املكدَات

ّٕ ايعًِ يف تػرل ٚقًل دا٥ِ ٚتطٛز َطتُس-1  .مبا أ

 .مبا ايعًِ ٜٓكض ايّٝٛ َا أقسٙ باألَظ-2

ّٕ ايٓعسٜات َٓر ًٖٚتٗا األٚىل ال تعد َٔ اؿكا٥ل-3  .مبا أ

4- ّٕ ٖرا ايتؿطرل ٜب٢ٓ ع٢ً ٖرٙ املكدَات ؾإْ٘ بريو غرل ضدٜد   .مبا أ

     يهٔ ايدنتٛز ايصباؽ مل ٜديٓا ع٢ً َا اؽرٙ َٔ قساز إاّل َا ْطتػؿ٘ ع٢ً ض٤ٛ دالي١ 

ذيو أْ٘ يف ٖرا ايٓص ايتكٛميٞ قد اْطًل َٔ أٖداف ايتؿطرل َعتُدا ع٢ً ايكٝاع . املدايؿ١

 .ٚأصدز سهُا ٚمل ٜتدر قسازا بإعطا٥ٓا بدٜال (مج١ً املكدَات اييت ذنسْاٖا)

      ٚيكد أزدع ؾسٜل َٔ ايدازضني املٗتُني بايدزاضات ايكسآ١ْٝ تعاطٞ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأٌٜٚ 

 :بػهً٘ املتعطـ إىل عد٠ أضباب ْرنس َٓٗا

اشلصمي١ ايداخ١ًٝ اييت َا ؾت٦ت األ١َ اإلضال١َٝ تعٝػٗا َٓر زدح َٔ ايصَٔ غرل ٜطرل، -1

ٖٚٞ تتدٌٝ إٔ ايكسإٓ تابع ٚايعًِ َُٗٝٔ، ٚاْطًل املٓٗصَٕٛ ٜجبتٕٛ ايكسإٓ بايعًِ، 

"   بٛناٟ"ٜٚطتديٕٛ ع٢ً نُاي٘ َٔ ايعًِ، ٚيٛ أِْٗ عهطٛا ايصٛز٠ صٓٝع املطتػسم 

 .يهإ خرلا شلِ ٚأقّٛ

ض٤ٛ ؾِٗ طبٝع١ ايكسإٓ ٚٚظٝؿت٘ نهتاب زباْٞ دا٤ يبٓا٤ اإلْطإ بٓا٤ ٜطُض ي٘ -2

 .باالْطذاّ َع ٖرا ايٛدٛد ايسسب ٚايٓاَٛع اإلشلٞ يتشكٝل اـالؾ١ يف األزض

ايتأٌٜٚ املتهًـ يٓصٛص ايكسإٓ ٚاؾسٟ ٚزا٤ ايؿسٚض ٚايٓعسٜات غرل املطتكس٠ أثس -3

 .تأثرلا بايػا يف ايٛيٛز إىل ٖرا ايٓٛع َٔ ايتؿطرل

     يهٔ ٖرا ال ٜعين أبدا إٔ ايكسإٓ ٚايعًِ يف أدا٤ نُا سدخ يف ايهٓٝط١ َٔ اْؿصاّ 

"غاٍٚ"ْهد بني ايعكٝد٠ ٚايعًِ ع٢ً ٜد ايٝٗٛدٟ املتُطض 
1
. 

 ٚقد ناْت ايٓتا٥ر اييت ٚصٌ إيٝٗا ايعًِ ايتذسٜيب َٔ ] :     ٜكٍٛ األضتاذ قُد قطب

ايعع١ُ ٚاؾدلٚت ست٢ بٗست ايٓاع يف ايػسب ٚايػسم، بٌ ٚصٌ األَس يف ايػسب خاص١ إىل 

 ٚايٓعس إيٝ٘  بعني اإلميإ املطًل ايرٟ ال تػٛب٘ غا٥ب١ َٔ غو أٚ عباد٠ ٖرا ايها٥ٔ اؾدٜد

[! دشٛد
2
. 

                                                 
1

 ُٚظش ْزا انذٍٚ، عٛذ لطت نزٕضٛؼ انًغأنخ أكضش : - 
2

 47ؿ 2006 12اإلَغبٌ ثٍٛ انًبدٚخ ٔاإلعالو ،يؾًذ لطت داس انؾشٔق انمبْشح ط: -  
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ٚمل ٜهٔ ٖرا ايؿسٜل ع٢ً تأٜٝد َطًل شلرا ايٓٛع َٔ ايتؿطرل، نُا ذٖب : ؾسٜل املؤٜدٜٔ-2

أٚي٦و املٓٗصَٕٛ، ٚإمنا اغذلط ٖرا ايؿسٜل غسٚطا ال بد َٔ تٛؾسٖا يف ٖرا ايتؿطرل َٓٗذا 

ٜٛضـ ايكسضاٟٚ ايرٟ ٜس٣ إٔ تعاطٞ ٖرا ايٓٛع َٔ .ٚأ١ًٖٝ يف املؿطس، ْٚأخر َٔ ٖؤال٤ د

 :ايتؿطرل ٚؾل غسٚط٘، ٜكدّ أٖداؾا د١ًًٝ تتُجٌ يف

ٚذيو َٔ خالٍ َا تكدَ٘ ايعًّٛ ايه١ْٝٛ، َٔ بٝاْات َٚعًَٛات : تعُٝل َديٍٛ ايٓص-1

ڎ  ڈ  ڈ    ژ   ژ   چ :تصٜد صاسبٗا َعسؾ١ مبؿّٗٛ اآل١ٜ ٜٚأخر َجاال ع٢ً ايٓص ايكسآْٞ

إذ َا تٓاٚي٘ إْطإ عاد بايتؿطرل ؾٝهٕٛ       1چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

ايؿِٗ إمجايٝا ابتدا٤ ع٢ً ايعهظ متاَا ؾُٝا إٕ تٓاٚي٘ كتص يف عًِ اؿٝٛإ أٚ عًِ 

 ٜس٣ يف اآل١ٜ َاال ٜساٙ ايكازئ ايعادٟ، ٜٚطتٓبط َٔ أيؿاظٗا َٔ املعاْٞ، ]اؿػسات 

[ٚاألؾهاز، ٚاملكاصد َاال ىطس ألَجايٓا بباٍ 
2
. 

يكد خسز بعض املؿطسٜٔ ايكدا٢َ ع٢ً : تصشٝض َعًَٛات بعض املؿطسٜٔ ايطابكني-2

ٚ . ، ٚدؾعِٗ ذيو إٔ ايعٛامل ايع١ًٜٛ ال تٛدد ؾٝٗا نا٥ٓات س١ٝ تدب عًٝٗااملتبادزايعاٖس 

  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ :َٔ ذيو قٛي٘ تعاىل

3چىئ    ىئ  ىئ  ی  
ّٕ ايطُرل ٜسدع إىل األزض ٚسدٖا ٚيٛ أْ٘ دا٤ ع٢ً صٝػ١    ٚقايٛا إ

املج٢ٓ
4
. 

 :               ٚيٛ ْٓطًل يف ذيو َٔ ايٓص ايكسآْٞ: تكسٜب اؿكا٥ل ايد١ٜٝٓ يعكٍٛ ايبػس-3

5چ  ۀ  ہ  ہ ۀڻ  ڻچ 
ّٕ ايتؿات١ ايٓص ايكسآْٞ ٍ  عل  ع٢ً ذيو تٓطٟٛ   لد أ

  األزل٢ايتعكٝد يف تسنٝب اإلْطإ ٚيف ٚظا٥ؿ٘ ٚأٚد٘ أْػطت٘، ٖٚرا َا ٜتطل َع ٖدؾ٘ 

6چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   چ :ٚقٛي٘ تعاىل 

7چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
.  

 هب ] :أيهطٝظ نازٌٜ.ٚعٔ ٖرا ايتعكٝد ٜكٍٛ ايطبٝب ٚايعامل ايؿسْطٞ ايهبرل د    

إٔ ْؿُٗ٘ يف مجٝع ٚدٛٙ ْػاط٘، َا نإ ٚاضشا َٓٗا عاد٠ أٚ قد ٜبك٢ يف سٝص ايؿهس، 

                                                 
1

 68 اٜٚخعٕسح انُؾم: -  
2

 386ٕٚعف انمشضبٔ٘ ؿ. كٛف َزؼبيم يغ انمشآٌ انؼظٛى ،د: -  
3

 29  اٜٚخعٕسح انؾٕسٖ: -  
4

 329ُٚظش انًشعغ َفغّ ؿ : -  
5

 21 اٜٚخعٕسح انزاسٚبد: -  
6

 56  اٜٚخعٕسح انزاسٚبد: -   
7

 29 اٜٚخعٕسح انؾغش: -   
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 ايدقٝل يف ساضس َٚاضٞ مجٝع بايتأٌََٚجٌ ٖرٙ املعًَٛات ميهٔ ؾكط اؿصٍٛ عًٝٗا 

انتػاؾات قٛاْا ايعط١ٜٛ ٚايعك١ًٝ، نرا بايؿشص ايتشًًٝٞ ٚايذلنٝيب يبٓٝتٓا ٚعالقتٓا 

[ايٓؿط١ٝ ٚايهُٝا١ٜٚ ٚايعك١ًٝ بب٦ٝتٓا
1
. 

ٜٚتهٕٛ ايهٌ َٔ األْطذ١ ٚايطٛا٥ٌ ايعط١ٜٛ ٚايػعٛز ٖٚٛ ٜٓتػس يف ] :    ٜٚكٍٛ أٜطا

ايؿساؽ ٚيف ايصَٔ يف ٚقت ٚاسد،ألْ٘ ميأل ثالخ أبعاد َٔ ايؿساؽ، نرا ؾساؽ ايصَٔ 

بهَٛت٘ غرل املتذاْط١، ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإٕ ايهٌ ال ٜطتكس متاَا بداخٌ ٖرٙ األبعاد 

، ثِ إٕ اإلْطإ ع٢ً دزد١ َٔ ايتعكٝد ؼٍٛ املد١ٝاألزبع١ ألٕ ايػعٛز نا٥ٔ بداخٌ املاد٠ 

دٕٚ إَهإ ؾُٗ٘ يف نًٝت٘، َٚٔ ثِ ؾٓشٔ َططسٕٚ إىل تكطُٝ٘ إىل أدصا٤ صػرل٠ 

.بٛاضط١ ٚضا٥ًٓا اـاص١ باملالسع١ . . [إخل.
2
. 

 إٕ اؾًد ايرٟ ٜػطٞ ايططض اـازدٞ يًذطِ غرل قابٌ يالخذلام ]:     ٜٚكٍٛ أٜطا

بٛاضط١ املا٤ ٚايػاشات، نُا أْ٘ ال ٜطُض يًذساثِٝ اييت تعٝؼ ع٢ً ضطش٘ بايدخٍٛ إىل 

[اؾطِ ؾطال عٔ أْ٘ قادز ع٢ً ؼطِٝ ٖرٙ اؾساثِٝ مبطاعد٠ املٛاد اييت تؿسشٖا غددٙ
3
. 

[غددٙ
3
. 

 أْ٘ ال بد "نازٌٜ"    ٚأَاّ ٖرا ايذلنٝب املعكد اـاص باإلْطإ ٜس٣ ايطبٝب اؾساح 

َٔ ؾشص اإلْطإ ؾشصا غاَال يٝشصٌ نٌ داْب َٓ٘ ع٢ً قطط َٔ االٖتُاّ َع 

ضسٚز٠ أال ٜطػ٢ داْب ع٢ً داْب آخس، ٚأال ْتذاٌٖ اؿكا٥ل غرل ايكاب١ً يإلٜطاح، 

ٚاإلْطإ بهاًَ٘ ٜدخٌ يف اختصاص ايعًِ ٖٚرا ايعًِ ٖٛ أِٖ ايعًّٛ األخس٣ ألْ٘ ٜتعًل 

 .بصاْع ٖرٙ ايعًّٛ

 ٚتؿسد اإلْطإ يف ٖرا ايهٕٛ بطبٝعت٘ ٚتسنٝب٘، ٚيف ٚظٝؿت٘ ] :     ٜكٍٛ ايطٝد قطب

ٚغا١ٜ ٚدٛدٙ، ٚيف َآي٘ ٚ َصرلٙ، ٖٛ ايرٟ ٜكسزٙ ايتصٛز اإلضالَٞ عٔ اإلْطإ يف 

ْصٛص٘ ايهجرل٠، ؾهًٗا تكسز إٔ ٖرا اإلْطإ، خًل خًك١ ؾر٠ خاص١ َكصٛد٠، ٚعٝٓت 

 ؾٝٗا قاضب يف ايٓٗا١ٜ كتدلي٘ ٚظٝؿ١، ٚدعًت يٛدٛدٙ غا١ٜ، ٚأْ٘ نريو َبت٢ً باؿٝا٠ 

[ٖرا ايطًٛى ايرٟ ٜكسز دصا٤ٙ َٚصرلٙ. ع٢ً ضًٛن٘ ؾٝٗا
4
. 

ٖٚرٙ ايذلنٝب١ اؾد َعكد٠ يإلْطإ يتذعً٘ عل ٜطتذًٞ َٔ خالشلا ذات٘ أٚال ثِ       

ٜبشح ثاْٝا عُا ٜٓاضب تًو اـًك١ َٔ َٓٗر ٚعٔ ايع١ً َٔ ٚزا٤ تًو اـًك١ ؾايتؿسد يف 

                                                 
1

 50 ؿ 2003 1اإلَغبٌ رنك انًغٕٓل، د أنكغٛظ كبسٚم ،رشعًخ ؽفٛك أعؼذ فشٚذ يكزجخ انًؼبسف نجُبٌ ثٛشٔد ط: -  
2

 73انًشعغ َفغّ ؿ : -  
3

 78َفغّ ؿ : -  
4

 46اإلعالو ٔيؾكالد انؾضبسح ،عٛذ لطت داس انؾشٔق انمبْشح ة د ؿ: -  



 عند املدرسة اإلصالحية احلديثة التأويل : ول األالفصل -    الباب الثاني 

339 

 

 ٚيٛ مل ٜهٔ "نازٌٜ"اـًك١ اييت  داٍ يف ؾطا٥ٗا ايسسب عامل نبرل يف َطت٣ٛ 

، ٖٞ اييت تؿسض املٓٗر املتؿسد ٚايدٚز املتؿسد شلرا ايها٥ٔ ٚذيو اْطالقا َٔ .َطًُا

 .ايٓؿظ قبٌ اآلؾام

    ٚقد أضًِ ايهجرل َٔ دسا٤ ٖرا االػاٙ ايطًِٝ نريو ايطبٝب ايتآًٜدٟ ايرٟ قسأ عجا 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ  :سٍٛ أطٛاز اؾٓني ايرٟ نإ ٜدٚز سٍٛ َع٢ٓ اآل١ٜ ايهسمي١

  ﮵ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴

1چ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  
 .  

.  ؾرٌٖ ايسدٌ] :    ٜكٍٛ األضتاذ قُد قطب . . . . . ّٕ ٖرا ايطٛز َٔ أطٛاز اؾٓني . ٚقاٍ إ

ايرٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ناملطػ١ مل ٜهٔ َعسٚؾا يًبػس١ٜ نًٗا قبٌ عػس ضٓٛات ؾشطب، 

ٚإمنا عسف بعد اخذلاع أدٗص٠ تساقب تطٛز اؾٓني يف داخٌ ايسسِ ٖٚٛ سٞ، ؾال ميهٔ 

  قد قاٍ ٖرا ايهالّ َٔ عٓد ْؿط٘ ٚال بد إٔ ٜهٕٛ ٚسٝا َٔ عٓد yإٔ ٜهٕٛ قُد 

[ اغٗد إٔ ال إي٘ إاّل اهلل، ٚإٔ قُدا زضٍٛ اهلل: اهلل ثِ قاّ ؾكاٍ
2
. 

 :     َٚٔ اؿكا٥ل اييت مل تهٔ َعسٚؾ١ إاّل َٓر عٗد قسٜب ٚاييت تدٚز سٍٛ اآل١ٜ ايهسمي١

3چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 
سٝح   ،

سدد اهلل ضبشاْ٘ ١َُٗ اؾباٍ يف تسض١ٝ األزض َٚٓعٗا َٔ إٔ متٝد بايٓاع، ٚذيو ظرٚز 

ايطا١ً٥ يف باطٔ األزض ؿؿغ تٛاشْٗا، ٚدعًٗا َطتكس٠ ٖٚرا "أٚتادٖا املػسٚض١ يف ايالؾا 

 .ٖٛ ايتطدرل

   َٚٔ اؿكا٥ل اييت مل تهٔ َعسٚؾ١ َٔ قبٌ ،ٚع٢ً نٌ دازع إٔ ٜتطا٤ٍ عٓٗا ابتدا٤ 

 ق٠ٛ ضبو ايٓص إىل ؼدٜدَٔ تستٝبٗا يف اآل١ٜ ايهسمي١ ،إىل عح ايعال٥ل بٝٓٗا ،

  ژ  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ چ :نهٌ، ٚذيو َا ٜدٚز سٍٛ قٛي٘ تعاىل

4چ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ      گگڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک
  

؟ َاذا لد يف ٖرا ايٓص

 خًل ايسٚاضٞ ؾٝٗا-2َد األزض                 -1                     

                                                 
1

 14   اٜٚخعٕسح انًؤيٌُٕ: -   
2

 94ؿ2007 3، يؾًذ لطت داس انؾشٔق انمبْشح ط !ال ٚأرٌٕ ثًضهّ: -  
3

 15  اٜٚخعٕسح انُؾم: -    
4

 03  اٜٚخعٕسح انشػذ: -  
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 خًل َٔ ايجُسات شٚدني-4خًل األْٗاز ؾٝٗا         -3                     

 "إٕ يف ذيو آلٜات يكّٛ ٜتؿهسٕٚ"-6غػٝإ ايًٌٝ ايٓٗاز       -5                    

 َٚا عالق١ ؟ َٚا عالق١ ايسٚاضٞ باألْٗاز؟       تس٣ ؾُا عالق١ َد األزض غًل ايسٚاضٞ

األْٗاز بايٓبات؟ َٚا عالق١ ايٓبات بػػٝإ ايًٌٝ ايٓٗاز؟ ٚذيو نً٘ يكّٛ ٜتؿهسٕٚ 

 !.ٚايٓهس٠ املٛصٛؾ١ تؿٝد ايتكٝٝد ؾًٝظ يهٌ قّٛ ع٢ً إطالم ايًؿغ

ٖا ؾإٕ    يكد عسؾٓا  يف اآل١ٜ ايطابك١ عالق١ األزض بايسٚاضٞ، أَا عالق١ ايسٚاضٞ باألْٗاز 

غدت َعسٚؾ١ ٖٚٞ عباز٠ عٔ َصدات تصد ايسٜاح احمل١ًُ ببداز املا٤ ؾٝتصاعد يتشدخ 

 .ع١ًُٝ ايتهاثـ ٜٚٓصٍ يف صٛز٠ أَطاز

َّا عالق١ األْٗاز بايجُسات ؾٗٞ ايطكٞ بػ١ٝ اإلْتاز ٚاإلمنا٤، يهٔ َا عالق١ غػٝإ         أ

ٖرٙ سكٝك١ ع١ًُٝ أصبشت ٚاضش١ بعد مخطٝٓات ايكسٕ املاضٞ سٝح ؟ ايًٌٝ ايٓٗاز بايجُاز

تكدّ أسد ايٝاباْٝني بػه٣ٛ ضد غسن١ قاَت بٛضع يٛس١ ق١ٜٛ اإلْاز٠ يف َصزعت٘ 

ؾتطا٤ٍ إْتادٗا ٚأخرت غهٛاٙ بعني االعتباز ٚأضؿس ايتشكٝل ايعًُٞ إٔ ايطبب ٜهُٔ 

 ٚتبني إٔ ايجُس٠ تأخر أندل سغ َٔ منٖٛا يف !يف تًو اإلضا٠٤ اييت سٛيت ايًٌٝ إىل ْٗاز

تًو ايؿذل٠ بايرات
1

 . 

 : األضاع ايسابع

تعتدل ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ َٔ أِٖ األضظ اييت أقاَت عًٝٗا املدزض١ :  ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ     

 اؿدٜج١ تؿطرلٖا، ٚيكد غٗدت اٖتُاَا بايػا َٔ قبٌ عًُا٤ ايطًـ نايصزنػٞ اإلصالس١ٝ

 .ٚايطٝٛطٞ ٚغرلِٖ

       ٜس٣ ايصزنػٞ إٔ َسدع املٓاضب١ بني ايطٛز ٜعٛد إىل زابط بُٝٓٗا عاّ أٚ خاص، عكًٞ، 

أٚ سطٞ، أٚ خٝايٞ ٚغرل ذيو َٔ أْٛاع ايعالقات، أٚ ايتالشّ ايرٖين نايطبب ٚاملطبب، 

ٚايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚايٓعرلٜٔ، ٚايطدٜٔ أٚ ايتالشّ اـازدٞ ناملستب ع٢ً تسنٝب ايٛدٛد 

 .ايٛاقع يف باب اـدل

      ٚؾا٥دت٘ تهُٔ يف دعٌ أدصا٤ ايطٛز٠ بعطٗا آخرا بأعٓام بعض، ؾٝك٣ٛ بريو االزتباط، 

" ٜٚصبض ايتأيٝـ نايبٓا٤ احملهِ املتال٥ِ األدصا٤ ْٚكٌ عٔ ايساشٟ قٛي٘ أنجس يطا٥ـ ايكسإٓ :

أٍٚ َٔ أظٗس  ( ٖـ324ت )َٛدع١ يف ايذلتٝبات ٚايسٚابط، ٚنإ ايػٝذ أبٛ بهس ايٓٝطابٛزٟ 

عًِ املٓاضب١ يػصاز٠ عًُ٘
2

 .  

                                                 
1

 198ُٚظش انًشعغ َفغّ ؿ: -  
2

 43-42-41 ؿ 1ُٚظش انجشْبٌ انضسكؾٙ ط: -  
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      ٜٚس٣ ايطٝٛطٞ إٔ أٍٚ َٔ أؾسد ٖرا ايٓٛع بايتأيٝـ ٖٛ ايعال١َ أبٛ دعؿس بٔ ايصبرل غٝذ 

، ٚايػٝذ بسٖإ ايدٜٔ (ايدلٖإ يف َٓاضب١ تستٝب ضٛز ايكسإٓ  )أبٞ سٝإ يف نتاب زلاٙ 

(ْعِ ايدزز يف تٓاضب اآلٟ ٚايطٛز)ايبكاعٞ يف نتاب زلاٙ 
1
. 

 املٓاضب١ يف ايًػ١ املػان١ً ٚاملكازب١ َٚسدعٗا يف اآلٜات، ٚمٖٛا إىل ] :       ٜكٍٛ ايطٝٛطٞ

َع٢ٓ زابط بُٝٓٗا عاّ أٚ خاص عكًٞ أٚ سطٞ، أٚ خٝايٞ أٚ غرل ذيو َٔ أْٛاع ايعالقات، أٚ 

[ايتالشّ ايرٖين  نايطبب أٚ املطبب ٚ ايع١ً ٚاملعًٍٛ ٚايٓعرلٜٔ ٚايطدٜٔ
2
. 

     َٚا ْالسع٘ بني اإلَاّ ايصزنػٞ ٚايطٝٛطٞ تٛاؾل تاّ، نُا ٜبدٚ تأثس ايطٝٛطٞ ٚاضشا 

 .باإلَاّ ايصزنػٞ، ٚنريو لد أسٝاْا ْصٛصا َتٛاؾك١ يؿعا َٚع٢ٓ

ؾايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ املعدل عٓٗا باملٓاضب١ يف اصطالح ايطابكني تسدع إىل زابط عاّ، أٚ        

خاص، عكًٞ، أٚ سطٞ، أٚ خٝايٞ، أٚ إىل أٟ عالق١ تالش١َٝ َٔ قبٌٝ ايطبب، ٚاملطبب، 

 .ٚايع١ً ٚاملعًٍٛ ،ٚسصسٚا ؾا٥دتٗا يف ق٠ٛ ايطبو ايٓصٞ

َّا ايػاطيب ؾٝكٍٛ  إٔ املطاقات ؽتًـ باختالف األسٛاٍ ٚاألٚقات ٚايٓٛاشٍ ٖٚرا ] :      أ

َعًّٛ يف عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ، ؾايرٟ ٜهٕٛ ع٢ً باٍ َٔ املطتُع ٚاملتؿِٗ ٚااليتؿات إىل أٍٚ 

ايهالّ ٚآخسٙ، عطب َا اقتطاٙ اؿاٍ ؾٝ٘، ال ٜٓعس إىل أٚشلا دٕٚ آخسٖا، ٚال يف آخسٖا 

ّٕ ايكط١ٝ ٚإٕ اغتًُت ع٢ً مجٌ ؾبعطٗا َتعًل بايبعض، ألٕ ايكط١ٝ ٚاسد٠  دٕٚ أٚشلا، ؾإ

ْاشي١ يف غ٤ٞ ٚاسد ؾال قٝص يًُتؿِٗ َٔ زد آخس ايهالّ ع٢ً أٚي٘، ٚأٚي٘ ع٢ً آخسٙ، ٚإذ 

ذاى وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ املهًـ، ؾإٕ ؾّسم ايٓعس يف أدصا٥٘ ؾال ٜتٛصٌ ب٘ ع٢ً 

َسادٙ، ؾال ٜصض االقتصاز ع٢ً بعض أدصا٤ ايهالّ دٕٚ بعض، إاّل يف َٛطٔ ٚاسد ٖٚٛ ايٓعس 

يف ؾِٗ ايعاٖس عطب ايًطإ ايعسبٞ، ٚ َا ٜكتطٝ٘، ال عطب َكصٛد املتهًِ، ؾإذا صض ي٘ 

ايعاٖس ع٢ً ايعسب١ٝ زدع إىل ْؿظ ايهالّ ؾعُا قسٜب ٜبدٚ ي٘ َٓ٘ املع٢ٓ املساد، ؾعًٝ٘ بايتعبد 

ب٘ ٚقد ٜعٝٓ٘ ع٢ً ٖرا املكصد ايٓعس يف أضباب ايتٓصٌٜ، ؾإْٗا تبني نجرلا َٔ املٛاضع اييت 

[ىتًـ َػصاٖا ع٢ً ايٓاظس
3
. 

     يكد عدل ايػاطيب عٔ املٓاضب١ باملطاقات املدتًؿ١ باختالف األسٛاٍ، ٚاألٚقات، ٚايٓٛاشٍ 

 :َٚع٢ٓ ذيو

ّٕ املطاقات كتًؿ١ باختالف األٚقات، ٚايٓٛاشٍ ٚدب االيتؿات إىل أٍٚ ايهالّ -1 مبا أ

 .ٚآخسٙ

                                                 
1

 451 ؿ 2ُٚظش اإلرمبٌ انغٕٛطٙ ط: -  
2

 452 ؿ 2اإلرمبٌ ط: -  
3

 351 ؿ 3انًٕافمبد انؾبطجٙ ط: -  
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االيتؿات ٜهٕٛ سطب َا ٜكتطٝ٘ اؿاٍ ٚيٝظ عطب ايطٛز٠ بسَتٗا يتعدد أضباب -2

 .ايٓصٍٚ أسٝاْا يف ايطٛز٠ ايٛاسد٠

ال وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ املهًـ إاّل بسد آخس ايهالّ ع٢ً أٚي٘، ٚأٚي٘ ع٢ً -3

 .آخسٙ

تؿسٜل ايٓعس يف أدصا٤ ايهالّ ٜرٖب املع٢ٓ ٚال ٜكبض ع٢ً ايدالي١ إاّل َا تعًل بايٓعس -4

 .يف ؾِٗ ايعاٖس عطب ايًطإ ايعسبٞ

 .أضباب ايٓصٍٚ ٖٞ خرل َا ٜعني ع٢ً ايؿِٗ ايصشٝض-5

 ؾاعتباز د١ٗ ايٓعِ َجال يف ايطٛز ال ٜتِ ب٘ ؾا٥د٠ إاّل بعد ] :      ٜٚٛاصٌ ايػاطيب قا٥ال

اضتٝؿا٤ مجٝعٗا بايٓعس، ؾاالقتصاز ع٢ً بعطٗا ؾٝ٘ غرل َكٝد غا١ٜ املكصٛد، نُا إٔ 

[االقتصاز ع٢ً بعض اآل١ٜ يف اضتؿاد٠ سهِ َاال ٜؿٝد إاّل بعد نُاٍ ايٓعس يف مجٝعٗا
1
. 

        أٟ ال بد َٔ َساعا٠ مجٝع األغساض اييت تؿِٗ َٔ ْعِ اؾٌُ بعطٗا َع بعض، ٚال بد 

َٔ اضتٝؿا٤ مجٝع ايطٛز٠ بايٓعس ٚال ميهٔ نريو االقتصاز ع٢ً آ١ٜ بعٝٓٗا، ٚال بد َٔ 

ايٓعس يف مجٝعٗا نُا ذٖب ايصزنػٞ ٚايطٝٛطٞ أٟ دعٌ أدصا٤ ايهالّ بعط٘ آخرا 

بأعٓام بعض ؾٝك٣ٛ االزتباط ٜٚصرل ايٓعِ ساي٘ ساٍ ايبٓا٤ احملهِ املتال٥ِ األدصا٤
2
. 

 َٔ ْعس يف تستٝب ايطٛز نًٗا يف املصشـ ٜس٣ أْ٘ قد زٚعٞ ] :     نُا دا٤ يف تؿطرل املٓاز

يف تستٝبٗا ايطٍٛ، ٚايتٛضط، ٚايكصس يف اؾ١ًُ ،َٚٔ سهُت٘ إٔ يف ذيو عْٛا ع٢ً تالٚت٘، 

ٚسؿع٘، ؾايٓاع ٜبدإٔٚ بكسا٤ت٘ َٔ أٚي٘ ؾٝهٕٛ االْتكاٍ َٔ ايطبع ايطٛاٍ إىل امل٦ني ؾاملجاْٞ 

ّٕ ذيو أضٌٗ ع٢ً  ؾاملؿصٌ أْؿ٢ يًًٌُ، ٚأدع٢ إىل ايٓػاط، ٜٚبدإٔٚ عؿع٘ َٔ آخسٙ أل

األطؿاٍ، ٚيهٔ يف نٌ قطِ َٔ ايطٛاٍ ٚامل٦ني، ٚاملؿصٌ تكدميا يطٛز قصرل٠ ع٢ً ضٛز 

أطٍٛ َٓٗا، َٚٔ سه١ُ ذيو أْ٘ قدز زٚعٞ ايتٓاضب يف َعاْٞ ايطٛز َع ايتٓاضب يف ايصٛز 

أٟ َكداز ايطٍٛ ٚايكصس، ٚقد تكدّ ٖرٙ ايطٛز٠ أزبع َٔ ايطٛز ايطٛىل، ٖٚٞ بعد ايؿاؼ١ 

اييت ال ٜساعٞ ؾٝٗا َٓاضبتٗا ملا بعدٖا ٚسدٙ، إذ ٖٞ ؾاؼ١ ايكسإٓ نً٘، ٖٚرٙ ايطٛز األزبع 

[َد١ْٝ ٚبٝٓٗا َٔ ايتٓاضب يف ايذلتٝب َا بٝٓاٙ
3
. 

       ؾايٓص ع٢ً طٛي٘ ودد بدق١ َتٓا١ٖٝ نٝـ تٓعس املدزض١ اإلصالس١ٝ اؿدٜج١ إىل 

إٕ بني ايطٛز، ٚإٕ بني آٟ ايطٛز٠ ايٛاسد٠، ؾًكد زٚعٞ بني ايطٛز يف " ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ"

ايذلتٝب ايطٍٛ ٚايكصس ٚايتٛضط ،ٚذيو ؿه١ُ اؿؿغ ٚايتال٠ٚ، ٚزٚعٞ ايتٓاضب يف َعاْٞ 

                                                 
1

 352 ؿ 3انًشعغ َفغّ ط: -  
2

 43 ؿ 1، ٔانجشْبٌ ط452 ؿ2، ٔاإلرمبٌ ط352 ؿ 3ُٚظش انًشعغ َفغّ ط: -  
3

 240 ؿ 7رفغٛش انًُبس ط: -  



 عند املدرسة اإلصالحية احلديثة التأويل : ول األالفصل -    الباب الثاني 

343 

 

ايطٛز َع ايتٓاضب يف ايصٛز، أٟ َكداز ايطٍٛ ٚايكصس، ٚذيو َٔ خالٍ ؽًٌ ايطٛز ايطٛاٍ 

 .ٚامل٦ني، ٚاملؿصٌ بعض ايطٛز ايكصاز

َّا ؾاؼ١ ايهتاب ؾال ٜساع٢ ؾٝٗا َٓاضبتٗا ملا بعدٖا ٚسدٙ ألْٗا ؾاؼ١ نٌ ايطٛز  .     أ

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :(ضٛز٠) يكد زل٢ اهلل فُٛع١ اآلٜات ] :ٜكٍٛ عطا٤ بٔ خًٌٝ أبٛ ايسغت١

1چٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ڀ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   چ ، 

2چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  
ٚقد مّت تستٝب ٖرٙ اآلٜات يف  

 ٜكٍٛ يًُطًُني y ، ؾهاْت اآل١ٜ تٓصٍ ٚزضٍٛ اهلل yنٌ ضٛز٠ بٛسٞ َٔ اهلل إىل زضٛي٘ 

[ضعٛا اآل١ٜ يف َهإ نرا]ٚايهتب١ نريو 
3
ؾذلتٝب اآلٜات يف ايطٛز٠ تٛقٝؿٞ، نٌ ذيو  

[ٜدٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى عالق١ بني اآل١ٜ ايالسك١ َع ايطابك١ يف ايطٛز٠ ايٛاسد٠
4
. 

   ٖرا ايٓص ٜدٚز سٍٛ ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ بني ايطٛز َٔ َٓطًل إٔ ايذلتٝب تٛقٝؿٞ دا٤ بٛسٞ 

َٔ اهلل، ٚبايتايٞ ٜذلتب ع٢ً ذيو تٓاضب بني ايطٛز ٚتتِ ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ ٚؾل تًو ايصٛز٠ 

بني آٜات ايطٛز٠ ايٛاسد٠ َٔ ذات " ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ"ايتٛقٝؿ١ٝ، نُا ٜٛضض ٖرا ايٓص 

املٓطًل أٟ تٛقٝؿ١ٝ تستٝب اآلٜات مما ٜذلتب ع٢ً ذيو تٓاضب بني اآل١ٜ ايطابك١ ٚاآل١ٜ ايالسك١ 

 .يف ايطٛز٠ ايٛاسد٠

 ؾٝبني ٚد٘ املٓاضب١، ٜٚسبط بني ايطابل ٚايالسل َٔ آٜات ] :قُد سطني ايرٖيب.     ٜكٍٛ د

[ايكسإٓ ست٢ ٜٛضض إٔ ايكسإٓ ال تؿهو ؾٝ٘، ٚإمنا ٖٛ آٜات َتٓاضب١
5
. 

   ٖرا ايٓص ٜٛضض ٚد٘ املٓاضب١ َتُجال يف زبط ايطابل بايالسل َٔ اآلٜات ي٦ال ٜكاٍ يف 

ايكسإٓ تؿهو ٖٚرا اؾاْب قد دخٌ َٓ٘ بعض املطتػسقني ؾًِٗٗ بايًطإ ٚيكد ُعَد ٖرا 

عل َعٝازا يف ؾِٗ ايٓص َٔ داْب َٚعٝازا يف ايدالي١ ع٢ً " ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ"األضاع 

ضبه٘ َٔ داْب آخس، ٖٚرا َا ٜؤندٙ أسد زٚاد ٖرٙ املدزض١ أال ٖٚٛ اإلَاّ األندل قُٛد 

ّٕ مجٝع َا يف ايكسإٓ ٚإٕ اختًؿت أَانٓ٘ ٚتعددت ضٛزٙ ٚأسهاَ٘، ؾٗٛ ] :غًتٛت إذ ٜكٍٛ  إ

[ ٚسد٠ عا١َ ال ٜصض تؿسٜع٘ يف ايعٌُ، ٚال األخر ببعط٘ دٕٚ ايبعض
6
. 

                                                 
1

 01  اٜٚخعٕسح انُٕس: -  
2

 23 اٜٚخعٕسح انجمشح: -    
3

 3011سٔاِ انزشيز٘ ٔلبل ؽذٚش ؽغٍ فؾٛؼ ؿ : -  
4

 37ؿ  (عٕسح انجمشح)انزٛغٛش فٙ أفٕل انزفغٛش : -  
5

 59يؾًذ ؽغٍٛ انزْجٙ ،داس انًؼبسف ة د ؿ . ػهى انزفغٛش، د: -  
6

 487اإلعالو ػمٛذح ٔؽشٚؼخ ؿ : -  
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   َٚؤد٣ ذيو إٔ ؾِٗ ايٓص ال ٜهٕٛ إاّل ٚقؿا ع٢ً َعسؾ١ ايتٓاضب بني اآلٜات ٚايطٛز، ٚيريو 

 .دعًت٘ املدزض١ اإلصالس١ٝ أضاضا ز٥ٝطا بٌ ٚزّدت َا ىايؿ٘ َٔ تؿطرل يٓصٛص بعٝٓٗا

 ٚنُا زّدٚا َٔ ايتؿاضرل ايتؿطرل ايرٟ ىايـ ايٛسد٠ ]:   ٜكٍٛ ؾٗد بٔ ضًُٝإ ايسَٚٞ

املٛضٛع١ٝ يف ايكسإٓ، ؾإِْٗ ٜسّدٕٚ ٖٓا َا ىايـ ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ يف ايطٛز٠، أٚ ٖدؾٗا 

[ايعاّ ست٢ دعًٛا ٖرا األخرل أضاضا يف ؾِٗ آٜاتٗا
1
. 

ۇئ  ۇئ  ۆئ      چ :     ٚيعًٓا ْكـ ع٢ً ذيو بصٛز٠ د١ًٝ َٔ خالٍ تؿطرلِٖ يكٛي٘ تعاىل

  ىئ  يئ  جب  مئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

2چ  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج   مت   ىب  يب  جت  حت  ختمبحب  خب
 . 

ايصٝـ يف ايػتا٤، ٚؾان١ٗ  نإ هد عٓدٖا ؾان١ٗ:  قايٛا]:      ٜكٍٛ اإلَاّ قُد عبدٙ

  ٚال ٖٛ مما ٜعسف بايسأٟ، ٚمل yايػتا٤ يف ايصٝـ، ٚاهلل مل ٜكٌ ذيو، ٚال قاي٘ زضٛي٘ 

ٜجبت٘ تازٜذ ٜعتد ب٘، ٚايسٚاٜات عٔ َؿطسٟ ايطًـ َتعازض١ ٚيف أضاْٝدٖا َا ؾٝٗاـ ٚمّما قاٍ 

إٕ بين إضسا٥ٌٝ أصابتِٗ أش١َ ست٢ ضعـ شنسٜا عٔ محًٗا، ٚأِْٗ : ابٔ دسٜس يف ذيو

اقذلعٛا ع٢ً محًٗا ؾدسز ايطِٗ ع٢ً لاز َِٓٗ، ؾهإ ٜأتٝٗا نٌ ّٜٛ َٔ نطب٘ مبا 

ٜصًشٗا ؾُٝٓٝ٘ اهلل ٜٚهجسٙ، ؾٝدخٌ عًٝٗا شنسٜا ؾٝذد عٓدٖا ؾطال َٔ ايسشم، ؾإذا ٚدد 

ذيو قاٍ ٜا َسِٜ أ٢ْ يو ٖرا؟ األٜاّ أٜاّ قشط، قايت ٖٛ َٔ عٓد اهلل زاشم ايٓاع بتطدرل 

ّٕ اهلل ٜسشم َٔ ٜػا٤ بػرل سطاب، ٚال تٛقع َٔ املسشٚم أٚ زشقا ٚاضعا ٚأْت  بعطِٗ يبعض، إ

. تس٣ أْ٘ ال ديٌٝ يف اآل١ٜ ع٢ً إٔ ايسشم نإ َٔ خٛازم ايعادات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . َّا َا ضٝكت . أ

ايكص١ ألدً٘ ٖٚٛ ايرٟ هب إٔ ٜبشح ؾٝ٘ ٚتطتدسز ايعدل َٔ قٛادَ٘ ٚخٛاؾٝ٘، ٖٚٛ تكسٜس 

  ٚدسض غب١ٗ أٌٖ ايهتاب ايرٜٔ استهسٚا ؾطٌ اهلل ٚدعًٛٙ خاصا بػعب yْب٠ٛ ايٓيب 

[ إضسا٥ٌٝ ٚغب١ٗ املػسنني
3
. 

- ع٢ً سد شعُ٘-    يف ٖرا ايٓص ٜسد اإلَاّ قُد عبدٙ ٖرا ايٛد٘ َٔ ايتؿطرل يهْٛ٘ 

 ٚدسض غب١ٗ yىايـ ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ أٚ َا ضٝكت ايكص١ ألدً٘ ٖٚٛ تكسٜس ْب٠ٛ ايٓيب 

أٌٖ ايهتاب ٚال أز٣ يف ذيو َا ميٓع َٔ إٔ ٜهٕٛ ايسشم َٔ خٛازم ايعادات بصٛزت٘ تًو، 

  ٚتدسض ؽسصات املػسنني، ٚغبٗات املبطًني، ٚإاّل زسٓا yٜٚتكسز إىل داْب٘ ْب٠ٛ ايٓيب 

                                                 
1

 601 ؿ2ارغبْبد انزفغٛش فٙ انمشٌ انشاثغ ػؾش انٓغش٘ ط: -  
2

 37 اٜٚخعٕسح آل ػًشاٌ: -  
3

 241 ؿ 3رفغٛش انًُبس ط: -  
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ْتطا٤ٍ عٔ ايسابط بني إٔ ُٜٓؿٞ عٔ ايسشم صؿ١ اـٛازم ٜٚكسز إىل داْب٘ يف ايٛقت ذات٘ ْب٠ٛ 

 .  ، ٚيٝظ يف ٖرا َا ٜعدّ ٚدٛد ايٛسد٠ املٛضٛع١ٝ اييت ضٝكت ايكص١ ألدًٗاyايٓيب 
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 :اجلانب التطبيقي يف  التأويل اإلصالحي

ْا عٓٗا، ٚيكس ُؾِعٌ ٖصا ّٖٚٛ أسس ا٭غؼ اييت غبل ٚإٔ تهٌ: اعتُاز ايعكٌ يف ايتأٌٜٚ

ا٭غاؽ بكٛض٠ َهجؿ١ َٓؿطزا ٚباملٛاظا٠ َع ا٭غؼ ا٭خط٣، ٚناز ٜطػ٢ ع٢ً نٌ أٚد٘ 

سٝح اغتعٌُ َعٝاضا يف ضز بعض ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ايساع١ُ يتدطهات بعض ايٓكٛم . ايتأٌٜٚ

ايكطآ١ْٝ، نتًو اييت ٚضزت يف ايػشط بكؿ١ عا١َ أٚ َا اختكت بػبب ْعٍٚ غٛض٠ ايؿًل، 

نُا تبسٚ ػًٝات اعتُاز ايعكٌ يف تأًِٜٚٗ ظاٖط٠ يف َٛقؿِٗ َٔ املعذعات ناٱَساز اٱهلٞ 

يًُ٪َٓني يف اؾٗاز، ٚخًل غٝسْا عٝػ٢ َٔ غرل أب، َٚٛقؿِٗ َٔ بعض ايػٝبٝات 

ٚاٯٕ ْتعطف ع٢ً َصٖبِٗ يف ايتأٌٜٚ ٚؾل . نامل٥٬ه١، ٚاؾٔ، ٚايؿٝاطني، ٚغرلٖا نجرل

 .املعٝاض ايعكًٞ ٚيٝهٔ أٍٚ ْل ٜسٚض سٍٛ َٛقؿِٗ َٔ ظاٖط٠ ايػشط

 :ايٓل ايكطآْٞ ا٭ٍٚ املطاز بايتأٌٜٚ

  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ک  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

1چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںڳڳ  ڳ  ڳ
  

ٜػتٌٗ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ ن٬َ٘ عٔ ايػشط َؿرلا إىل نجط٠ ٚضٚزٙ يف ايكطإٓ     

ايهطِٜ غُٝا يف قك١ غٝسْا َٛغ٢ َع عسٚ اهلل ؾطعٕٛ ٜٚبسأ مبا دا٤ يف عطف ايًػ١  

 : ؾايػشط يف عطف ايًػ١ ٜطًل ع٢ً

 .نٌ َا يطـ َأخصٙ ٚزم ٚخؿٞ- أ

 .غشط مبع٢ٓ خسع ٚاـساع إظٗاض ايؿ٤ٞ ع٢ً غرل قٛضت٘ يف ايٛاقع- ب

 .مبع٢ٓ ايط١٥، ٖٚٞ يف ايباطٔ تٓاغب َا زم ٚخؿٞ (بايؿتح ٚايتشطٜو)غشط - ز 

ٜهٕٛ نتأثرل ايعٕٝٛ يف عؿام اؿػإ، ٚايه٬ّ ايبًٝؼ يف عؿام ايبٝإ   -  ز

[ إٕ َٔ ايبٝإ يػشطا ]
2
. 

      ٖٚصا نً٘ مما ىؿ٢ َػًه٘ ٜٚسم غبب٘ ست٢ ٜعػط ع٢ً أنجط ايٓاؽ ايٛقٛف ع٢ً 

 .ايع١ً يف تأثرلٙ

                                                 
1

 102  اٌَتاٌبمشةسٛسة  : - 
2

 5146 حسج سلُ 318 ص11اٌسذٌذ ٚسد فً طسٍر اٌبخبسي ج: -  
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ٚقـ بأْ٘ ؽٌٝٝ ىسع ا٭عني - ع٢ً سس ظعُ٘-ايػشط يف ايكطإٓ - ٖـ

  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ٺ   ٺ چ :ؾرلٜٗا َا يٝؼ بها٥ٔ نا٥ٓا يكٍٛ اهلل تعاىل

1چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
  ۅ  ۅ  ۋٴۇ  ۋ چ :ٚقٛي٘ عع َٔ قا٥ٌ ،  

2چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     
 . 

َّا َا تعًل بكٛي٘ تعاىل          پ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :أ

ّٕ ايػشط نإ بايتعًِٝ      3چڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ     ؾتؿرل إىل أ

ٜ٪خص، ٚأطًل املكطٜٕٛ ايكسا٢َ يكب ايػاسط ع٢ً ايعامل
4
. 

ّٕ ايػشط قض         ٚبعس ٖصا ايتذٛاٍ ايصٟ قاّ ب٘ ٜكطض َٛقؿ٘ َٔ ايػشط َٚبسأٙ ايكانٞ بأ

َّا  ]:ؽٌٝٝ، ٚسٌٝ ٚؾعٛش٠ ٫ سكٝك١ ي٘ يف ايٛاقع ّٕ ايػشط إ  ٚفُٛع ٖصٙ ايٓكٛم ٜسٍ ع٢ً أ

َّا قٓاع١ ع١ًُٝ خؿ١ٝ، ٜعطؾٗا بعض ايٓاؽ، ٚهًٗٗا ا٭نجطٕٚ ؾٝػُٕٛ  س١ًٝ ٚؾعٛش٠، ٚإ

ايعٌُ بٗا غشطا ـؿا٤ غبب٘ ٚيطـ َأخصٙ ٚميهٔ إٔ ٜٴعّس َٓ٘ تأثرل ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ يف ْؿؼ 

ّٕ غشط٠ ؾطعٕٛ قس اغتعاْٛا بايع٥بل ع٢ً إظٗاض  أخط٣ ملجٌ ٖصٙ ايع١ً، ٚقس قاٍ امل٪ضخٕٛ إ

[اؿباٍ، ٚايعكٞ بكٛض٠ اؿّٝات ٚايجعابني ٚؽٌٝٝ أْٗا تػع٢
5
. 

          ٚإٕ نٓا ٫ نايـ  اٱَاّ قُس عبسٙ يف َا شٖب إيٝ٘ َٔ سٝح ايعطف ايًػٟٛ يف 

اييت أؾاض إيٝٗا، ٫ٚ يف ايكػِ ايصٟ قس أقكط عًٝ٘ َؿّٗٛ ايػشط إ٫ّ أْٓا ٫ " ايػشط"اط٬قات 

ّٕ ايػشط قض ؽٌٝٝ ٫ سكٝك١ ي٘ نُا شٖب املعتعي١ َٔ قبً٘  .   ْػًِ ي٘ بأ

      أدٌ ؾايػشط ٜطًل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ خؿٞ غبب٘ ٚيطـ ٚزم، ٚايعطب تكٍٛ يف ايؿ٤ٞ 

ايؿسٜس اـؿا٤ أخؿ٢ َٔ ايػشط
6
. 

قاٍ َػًِ بٔ ايٛيٝس ا٭ْكاضٟ
7

: 

 َكـا٥ــس يـشـغ ٖٔ أخؿ٢ َٔ ايػشط دــعــًــت ع٬َــات املــٛز٠ بـٝـٓـٓا

 ٚأعطف َٓٗا اـذط يف ايٓعط ايؿعض ؾأعطف َٓٗا ايٛقٌ يف يني ططؾٗا

                                                 
1

 66  اٌَتسٛسة عٗ: -  
2

 116  اٌَتسٛسة األعشاف: -  
3

                                            102  اٌَتاٌبمشةسٛسة : -  
4

 330 ص 1 حفسٍش إٌّبس جٌٕظش: - 
5

 330 ص1اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
6

 41 ص4ٔظش أضٛاء اٌبٍبْ فً إٌضبذ اٌمشآْ ببٌمشآْ، ِسّذ األٍِٓ اٌشٕمٍغً جي: -  
7

 41 ص4اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
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     ٜٚكاٍ مل٬س١ ايعٝٓني غشط ٱقابتٗا ايكًٛب بػٗاَٗا يف خؿا٤ تاّ، ٚيصيو قايت إسس٣ 

 :ايٓػ٠ٛ ٚقس تؿببت بٓكط بٔ سذاز ايػًُٞ قايت

ٚاْعط إىل زعر يف ططؾ٘ ايػادٞ   ٚاْعط إىل ايػشط هطٟ يف يٛاسع٘
1
 

: ؾإٕ ايػشط َٔ سٝح ا٫قط٬ح ع٢ً قػُني         ؾإٕ ثبت ٖصا َٔ سٝح عطف ا٫غتعُاٍ، 

 .َا ٖٛ أَط ي٘ سكٝك١، َٚا ٖٛ ؽٌٝٝ ٫ سكٝك١ ي٘

 عٔ ايػعْٟٛ اؿٓؿٞ إٔ ايػشط عٓس املعتعي١ فطز خسع "داَع٘"         يكس شنط ايكططيب يف 

٫ أقٌ ي٘، ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ ٚغٛغ١ ٚأَطاض
2
. 

 ٚعٓسْا أْ٘ سل، ٚي٘ سكٝك١ ىًل ي٘ عٓسٙ َا ؾا٤ ع٢ً َا ٜأتٞ، ثِ َٔ  ]:       قاٍ ايكططيب

ايػشط َا ٜهٕٛ غؿ١ ايٝس نايّؿعٛش٠، ٚايّؿعٛشٟ ايدلٜس ـؿ١ غرلٙ، قاٍ ابٔ ؾاضؽ يف 

اجملٌُ ايؿعٛش٠ يٝػت َٔ ن٬ّ أٌٖ ايباز١ٜ، ٖٚٞ خؿ١ يف ايٝسٜٔ، ٚأخص٠ نايػشط، ٚ َٓ٘ 

[َا ٜهٕٛ ن٬َا وؿغ ٚضق٢ َٔ أزلا٤ اهلل تعاىل
3
  

إٔ ايػشط َٓ٘ َا ٖٛ :  ٚايتشكٝل ايصٟ عًٝ٘ مجاٖرل ايعًُا٤ َٔ املػًُني ]:       قاٍ ايؿٓكٝطٞ

ّٕ َٓ٘ َا ي٘ سكٝك١، قٛي٘ تعاىل  چ :أَط ي٘ سكٝك١ ٫ َطًل ؽٌٝٝ ٫ سكٝك١ ي٘، ٚمّما ٜسٍ ع٢ً أ

  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

4چٺ   ٺ    
ؾٗصٙ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً أْ٘ ؾ٤ٞ َٛدٛز ي٘ سكٝك١ تهٕٛ غببا يًتؿطٜل بني  

 [ايطدٌ ٚاَطأت٘، ٚقس عدل اهلل عٓ٘ مبا املٛقٛي١، ٖٚٞ تسٍ ع٢ً أْ٘ ؾ٤ٞ ي٘ ٚدٛز سكٝكٞ
5
. 

       ٚاٯٕ ٚقس ٚقؿٓا ع٢ً ٖصٜٔ ايٓكني ْػتطٝع إٔ لٌُ مج١ً َٔ اؿكا٥ل ٜٳسٜٔ بٗا أٌٖ 

 :ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ٖٚٞ نا٭تٞ

 .أمجع أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ع٢ً إٔ ايػشط ثابت ٚي٘ سكٝك١-1

ؾص أبٛ إغشام ا٫غذلابازٟ ٖٚٛ َٔ أقشاب ايؿاؾعٞ عٔ اٱمجاع ٚشٖب َصٖب -2

 .املعتعي١، يف إٔ ايػشط متٜٛ٘ ٚؽٌٝٝ ٚإٜٗاّ ٚنطب َٔ اـؿ١ ٚايؿعٛش٠

                                                 
1

 41 ص 4ٔفسٗ ج: -   
2

 33 ص2ٌٕظش اٌدبِع ألزىبَ اٌمشآْ، اٌمشعبً ج: -  
3

 33 ص 2اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
4

 102  اٌَتاٌبمشةسٛسة : -  
5

 35 ص4اٌّشخع اٌسببك ج: -  
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  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :ايػشط سكٝك١ ي٘ ٚدٛز بسيٌٝ قٛي٘ تعاىل-3

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

1چ     ٹٹ  ٹ  ٹ
 .٫ٚ وكٌ ايتعًِٝ يػرل اؿكا٥ل 

اتؿل املؿػطٕٚ ع٢ً إٔ غبب ْعٍٚ غٛض٠ ايؿًل َا نإ َٔ غشط يبٝس بٔ ا٭عكِ يٓيب -4

  .yاهلل 

أْهط املعتعي١ ٚدٛز ايػشط، ٚايؿٝاطني ٚاؾٔ ٚتبعِٗ يف شيو نً٘ أٚي٦و ايصٜٔ -5

 . اؿسٜج١اٱق٬س١ٝاؽصٚا َٔ ايعكٌ َعٝاضا هلِ يف ايتأٌٜٚ ناملسضغ١ 

 ٚيكس نإ َٔ اثط إعطا٤ ا٭غتاش يٓؿػ٘ اؿط١ٜ  ]:قُس سػني ايصٖيب.          ٜكٍٛ ز

ايٛاغع١ يف ؾِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، أّْا لسٙ ىايـ ضأٟ مجٗٛض أٌٖ ايػ١ٓ، ٜٚصٖب إىل َا شٖب 

[إيٝ٘ املعتعي١ َٔ إٔ ايػشط ٫ سكٝك١ ي٘
2
. 

 :النص القرآني الثاني املراد بالتأويل

3چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   چ :قاٍ اهلل تعاىل        
نعاز٠ ا٭غتاش قُس عبسٙ،  

 ٚ ٜبشح عٔ "ايػاغل"، "ايٓؿح"، "ايعكس"ٜبسأ باؾاْب ايًػٟٛ ؾٝدهع ايٛسسات ايًػ١ٜٛ 

اـٝط ايطابط بني ٖصٙ ايٛسسات مبٗاض٠ َٓكطع١ ايٓعرل، ثِ ٜصنط َا دا٤ يف ضٚا١ٜ غشط 

  َٔ قبٌ يبٝس بٔ ا٭عكِ، ٜٚٓهطٙ مج١ً ٚتؿكy٬ٝايطغٍٛ 
4
. 

-ؾايعكس      َا ٜعطف يف اـٝط ٚاؿبٌ، مجع عكس٠، ٚتػتعٌُ يف نٌ َا ضبط - يف ْعطٙ 

 نُا "عكس٠ ايٓهاح"ٚأسهِ ضبط٘، َٚٔ شيو تػ١ُٝ ايكطإٓ يًطباط ايؿطعٞ بني ايعٚدني 

 ".عكسا"زلٞ اٱهاب ٚايكبٍٛ يف ايبٝع 

" ايُٓإَٛ"ايٓؿذ اـؿٝـ، ٚايٓؿاث١ َٔ قٝؼ املبايػ١، ٜٚكٍٛ إٔ املطاز بِٗ يف اٯ١ٜ : ايٓؿح

املكطعٕٛ يطٚابط ا٭يؿ١، ٚاي١ُُٝٓ تؿب٘ إٔ تهٕٛ ْٛعا َٔ ايػشط يتشًٜٛٗا َا بني ايكسٜكني 

َٔ قب١ إىل عسا٠ٚ بٛغ١ًٝ خؿ١ٝ ناشب١
5

 .، ٚبٗصا ىايـ مجٗٛض أٌٖ ايػ١ٓ

 َٚٔ ؾط ايػٛاسٌ اي٬تٞ  ]:      قاٍ ؾٝذ املؿػطٜٔ اٱَاّ أبٛ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايطدلٟ

[ ٜٓؿجٔ يف عكس اـٝط سني ٜطقني عًٝٗا، ٚبٓشٛ ايصٟ قًٓا قاٍ يف شيو أٌٖ ايتأٌٜٚ
6
. 

                                                 
1

 102  اٌَتاٌبمشةسٛسة : -  
2

 420 ص2ِسّذ زسٍٓ اٌز٘بً ج. اٌخفسٍش ٚاٌّفسشْٚ، د: -  
3

 04  اٌَتسٛسة اٌفٍك: -  
4

 542 ص5ِسّذ عّبسة ج.ٌٕظش األعّبي اٌىبٍِت ٌإلِبَ اٌشٍخ ِسّذ عبذٖ حسمٍك د: -  
5

 542 ص5ٌٕظش اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
6

 431 ص30خبِع اٌبٍبْ عٓ حأًٌٚ اٌمشآْ ج: -  
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       ؾايس٫ي١ ٚانش١ يًػا١ٜ ٚيٝؼ يف ايٓؿح َا ٜسٍ ع٢ً اي١ُُٝٓ ٚيٛ أدٗسْا أْؿػٓا يٓدطز عٔ 

 أْٗٔ ايػٛاسٌ اي٬تٞ ٜٓؿجٔ يف عطف ا٫غتعُاٍ، ٚقس قاٍ ايطدلٟ ٖٚٛ َٔ ٖٛ ايعطبٞ ايكح

عكس اـٝط، ٚيٝؼ يٲَاّ قُس عبسٙ يف شيو َٔ َٓسٚس١ غ٣ٛ ابتػا٤ كطز يتٛدٝ٘ ز٫ي١ 

 . ٚقس خايـ اٱمجاع!ايػٛض٠ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜطٜسٙ ٚأ٢ْ ي٘ شيو

       ٜٚؿرل إىل َٓاغب١ ايطبط بني اي١ُُٝٓ ٚايػاغل إشا ٚقب، ٚنأْٓا ب٘ ٚقس ضاٚؽ املتًكٞ 

ٚغًِّ ي٘ بايكبٍٛ يُٝسٙ بعسٖا بٗصٙ اؾطع١ َتُج١ً يف نٕٛ ايطابط بُٝٓٗا يف ايتهًٌٝ، 

ؾاي١ُُٝٓ تهًٌ ٚدسإ ايكسٜكني ٚايًٌٝ ٜهًٌ َٔ ٜػرل ؾٝ٘ بعًُت٘
1

 ٚ َع ٖصا ٜكطسّ َع ،

ّّ غهب٘ ع٢ً َٔ أزلاِٖ باملكًسٜٔ، ثِ ٜكطض إْهاضٙ يًػشط  غبب ْعٍٚ ايػٛض٠ ؾٝكب دا

إٕ اـدل :  ايصٜٔ ٫ ٜعكًٕٛ َا ٖٞ ايٓب٠ٛ، ٫َٚا هب هلااملكًسٜٔ ٚقس قاٍ نجرل َٔ  ]:قا٬٥

بتأثرل ايػشط يف ايٓؿؼ ايؿطٜؿ١ قس قح ؾًٝعّ ا٫عتكاز ب٘، ٚعسّ ايتكسٜل ب٘ َٔ بسع 

املبتسعني ٭ْ٘ نطب َٔ إْهاض ايػشط ٚقس دا٤ ايكطإٓ بكش١ ايػشط، ؾاْعط نٝـ ٜٓكًب 

 ٜٴشتر بايكطإٓ ع٢ً ثبٛت ! ْعٛش باهلل!ايسٜٔ ايكشٝح ٚاؿل ايكطٜح يف ْعط املكًس بسع١

 ٚعّسٙ َٔ اؾذلا٤ املؿطنني عًٝ٘، ٜٚ٪ٍٚ yايػشط، ٜٚٴعطض عٔ ايكطإٓ يف ْؿٝ٘ ايػشط عٓ٘ 

إٕ :  َع إٔ ايصٟ قكسٙ املؿطنٕٛ ظاٖط ٭ِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ!يف ٖصٙ ٫ٚ ٜ٪ٍٚ يف تًو

ايؿٝطإ ٬ٜبػ٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٬َٚبػ١ ايؿٝطإ تعطف بايػشط عٓسِٖ، ٚنطب َٔ نطٚب٘، 

[ٖٚٛ بعٝٓ٘ أثط ايػشط ايصٟ ٜٓػب إىل يبٝس، ؾإْ٘ قس خايط عكً٘ ٚإزضان٘ يف ظعُِٗ 
2
. 

       ؾاٱَاّ يف ٖصا ايٓل ٜكطض بعض اؿكا٥ل مبٛدب ايعكٌ ٫ ايٓكٌ ابتػا٤ إْهاض ايػشط، 

ٚضز سسٜح
3
 ٚشيو َٔ عس٠ yعا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني يف غشط ايٝٗٛزٟ يبٝس بٔ ا٭عكِ ايٓيب  

 .ٚدٛٙ

ٚقٌ ب٘ ا٭َط ست٢ : ٜكٍٛ يٛ نإ قس غشط سكا ٭ثط يف عكً٘ تبعا يًطٚا١ٜ اييت تكٍٛ-1

نأْ٘ ٜعٔ أْ٘ ؾعٌ ايؿ٤ٞ ٖٚٛ مل ٜؿعً٘، ٖٚصا يٝؼ َٔ قبٌٝ َطض ا٭بسإ ٫ٚ َٔ 

ے    ۓ    چ  :عطٚض ايػٗٛ ٚايٓػٝإ، ٚيٛ نإ نصيو يكّسم قٍٛ املؿطنني 

4چۓ       ﮲  ﮳       ﮴  ﮵  ﮶  
. 

                                                 
1

 543 ص5ٌٕظش األعّبي اٌىبٍِت ج: -  
2

 544-543 ص5اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
3

 اٌسذٌذ سٛف ٔعشع ٌٗ إْ شبء: -  
4

 08  اٌَتسٛسة اٌفشلبْ: -  
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ؾإْ٘ آساز ٫ٚ ٜ٪خص باٯساز يف - ع٢ً سس ظعُ٘-يٛ اؾذلنٓا قش١ اؿسٜح  -2

 .ايعكا٥س

 .  يف عكً٘ عكٝس٠ ٫ ٜ٪خص يف ْؿٝٗا عٓ٘ إ٫ّ بايٝكنيyعك١ُ ايطغٍٛ -3

ْؿا٠ ايػشط باملط٠ يٝػٛا َبتسعني، ٚيٝؼ َٔ ؾطٚط اٱميإ إٔ ْ٪َٔ بٛدٛز ايػشط -4

 .نٛاقع ٚسكٝك١، ٚمل ٜطز شيو يف ايكطإٓ

 َٔ قبٌ يبٝس، ٚايػٛض٠ yٜكٍٛ نٝـ ٜكٛيٕٛ قس ْعيت ايػٛض٠ يف غشط ايطغٍٛ -5

 .سسثت يف املس١ٜٓ- ع٢ً سس قٛي٘-َه١ٝ، ٚسازث١ ايػشط املعع١َٛ 

       ٚاٯٕ ٚقس تعطؾٓا ع٢ً َصٖب اٱَاّ قُس عبسٙ يف تأٚيٝ٘ ايٓكني ايهطميني، ٚٚقؿٓا 

ع٢ً َٛقؿ٘ َٔ ايػشط ٜهٕٛ يعاَا عًٝٓا إٔ ْعطض ملصٖب ايػًـ يف إثبات ايػشط نشكٝك١ 

ي٘ ٚدٛز ؾعًٞ َٔ داْب، ٚنإثبات ملا دا٤ يف سسٜح عا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني ضنٞ اهلل عٓٗا َٔ 

 .داْب آخط، ٚشيو َٔ خ٬ٍ مج١ً َٔ ايٓكٛم نتُٗا  بسيٌٝ َٔ ايػ١ٓ املطٗط٠

 :ايٓل ا٭ٍٚ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ : َٚا ٜسٍ ع٢ً شيو أٜها قٛي٘ تعاىل ]:       ٜكٍٛ ايؿٓكٝطٞ

1چڃ  ڃ  
ٜعين ايػٛاسٌ اي٬تٞ ٜعكسٕ يف غشطٖٔ ٜٚٓؿجٔ يف عكسٖٔ، ؾ٫ًٛ إٔ ايػشط  

سكٝك١ مل ٜأَط اهلل با٫غتعاش٠ َٓ٘، ٚغٝأتٞ إٕ ؾا٤ اهلل إٔ ايػشط أْٛاع َٓٗا َا ٖٛ أَط ي٘ 

 [سكٝك١، َٚٓٗا َا ٖٛ ؽٌٝٝ ٫ سكٝك١ ي٘
2
. 

       ؾآ١ٜ غٛض٠ ايؿًل نُا شٖب ايؿٝذ ايؿٓكٝطٞ زاي١ ع٢ً ايػٛاسٌ اي٥٬ٞ ٜٓؿجٔ يف 

 .عكسٖٔ، ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايكططيب ٚايطدلٟ ٚاؾُٗٛض

ّٕ ايػشط سكٝك١ ي٘ ٚدٛز نْٛ٘ ٜٴتعًِ َٔ داْب َٚٔ داْب آخط إٔ       نُا إٔ َا ٜسٍ ع٢ً أ

 .اهلل قس أَط با٫غتعاش٠ َٓ٘

 :ايّٓل ايجاْٞ

:  تطدِ اٱَاّ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ إزلاعٌٝ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ؾكاٍ ]:      ٜكٍٛ ايكططيب

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ:باب قٍٛ اهلل تعاىل

3چ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڎ  ڎ
  

                                                 
1

 04 اٌَتسٛسة اٌفٍك: -  
2

 35 ص4أضٛاء اٌبٍبْ فً إٌضبذ اٌمشآْ ببٌمشآْ ج: -  
3

 90  اٌَتسٛسة إٌسً: -  
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  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں چ :ٚلٌٛٗ

1چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ﮲   ھہ       ہ
  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :ٚقٛي٘،  

2چڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   گ    ڳ    
اض٠ ايؿط ٚتطى إخ 

ع٢ً َػًِ أٚ ناؾط، ثِ شنط سسٜح عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا يف غشط يبٝس بٔ ا٭عكِ ايٓيب 

y ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ ٖصٙ اٯٜات تطى إثاض٠ ايؿط ع٢ً َػًِ أٚ ناؾط ٍّٚ   ، قاٍ ابٔ بطاٍ ؾتأ

ٍّ عًٝ٘ سسٜح عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا سٝح قاٍ  َّا أْا ":yنُا ز َّا اهلل ؾكس ؾؿاْٞ، ٚأ  أ

  چ  چ  چ :ؾأنطٙ إٔ أثرل ع٢ً ايٓاؽ ؾًطا ٚٚد٘ شيو ٚاهلل أعًِ، أْ٘ تأٍٚ يف قٍٛ اهلل تعاىل

  ڈ  ڈچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

3چژ  ژ   ڑ  
[ايٓسب باٱسػإ إىل املػ٤ٞ ٚتطى َعاقبت٘ ع٢ً إغا٤ت٘  

4
. 

       إٕ ايؿاٖس يف ٖصا ايٓل ٖٛ َا ٜتعًل عسٜح أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا يف غشط 

َّا اهلل ؾكس ؾؿاْٞ":  قس غشط قٛيy٘  ، َٚا ٜععظ إٔ ايطغٍٛ yيبٝس بٔ ا٭عكِ ايٓيب  "  أ

ِّ ٜؿؿ٢ يٛ مل ٜهٔ قس غشط يف غٝام ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؼسٜسا ٚيٝؼ ع٢ً اٱط٬م  ؟ؾُ

          َٚٔ داْب آخط ثك١ املذلدِ هلصٙ ايطٚا١ٜ ٖٚٛ اٱَاّ ايبداضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚقشٝش٘ 

ّٕ ٖصٙ املسضغ١ أبت إ٫ّ إٔ  َع قشٝح َػًِ أقح ايهتب بعس ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚع شيو ؾإ

 .تصٖب َصٖب املعتعي١ يف إْهاضٖا ايػشط

 ٚاٯ١ٜ تسٍ ع٢ً إٔ ايػشط خساع باطٌ ٚؽٌٝٝ ٜط٣ َا ٫  ]:        ٜكٍٛ ا٭غتاش ضؾٝس ضنا

. سكٝك١ ي٘ يف قٛض٠ اؿكا٥ل . . . . . . ّٕ ايػشط ؽٌٝٝ ملا يٝؼ ٚاقعا، ٚأْ٘ . ؾكس ْل ايكطإٓ ع٢ً أ

ًُا، ٚاـٛاضم ٫ تهٕٛ بايتعًِ ٚقاٍ تعاىل ع٢ً يػإ نًُٝ٘  نٝس َٚهط ٚأْ٘ ٜتعًِ تعً

5چ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  ڤ  ڦڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  :َٛغ٢
 

6چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې    چ ٚقاٍ يف آ١ٜ أخط٣
ؾتعني إٔ ٜهٕٛ ايػشط   

[باط٬ ٫ سكا
7
. 

                                                 
1

 23 اٌَتسٛسة ٌٛٔس: -  
2

 60  اٌَتسٛسة اٌسح: -  
3

 90  اٌَتسٛسة إٌسً: -  
4

 111-110 ص 10اٌدبِع ألزىبَ اٌمشآْ ج: -  
5

 81   اٌَتسٛسة ٌٛٔس: -  
6

 08   اٌَتسٛسة األٔفبي: -   
7

  312-311 ص 7حفسٍش إٌّبس ج  : - 
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     ٖٚصا ايٓل ٜسيٌ عل ع٢ً إٔ ٖصا ايتٛد٘ عاّ يف ٖصٙ املسضغ١ ٚمل ٜهٔ ؾًت١ َٔ اٱَاّ 

قُس عبسٙ ٚسسٙ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪نس َا شٖب إيٝ٘ دٌ ايساضغني يف تأثط ٖصٙ املسضغ١ 

 .مبسضغ١ املعتعي١

 ٚاـ٬ق١ إٔ تأثط ا٭غتاش باملعتعي١ ٚانح املعامل ست٢  ]:ؾهٌ سػٔ عباؽ.          ٜكٍٛ ز

[يكس عّس بعض ايؿه٤٬ َسضغت٘ اَتسازا ملسضغ١ املعتعي١
1
. 

 :ايٓل ايجايح

 إظٗاض أَط خاضم يًعاز٠ مبباؾط٠ أعُاٍ ككٛق١ هطٟ  ]:       ٜكٍٛ ايتؿتاظاْٞ يف ايػشط

ؾٝٗا ايتعًِٝ، ٚايتعًِ، ٚتعني عًٝٗا ؾط٠ ايٓؿؼ، ٚتتأت٢ ؾٝٗا املعاضن١، ٖٚٛ دا٥ع عك٬ 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :نايهطا١َ، ٚاملعذع٠، ٚثابت زلعا بكٛي٘ تعاىل

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

2چ     ٹٹ  ٹ  ٹ
 ، ٚعا٥ؿ١ ٚابٔ عُط ضنٞ اهلل yٚملا ثبت َٔ أْ٘ غٴشط ايٓيب   

[عُٓٗا
3
. 

َّا زيٌٝ ايعكٌ ؾٗٛ ثابت       ؾايّٓل ٜجبت ٚدٛز ايػشط سكٝك١ بسيٌٝ ايعكٌ ٚزيٌٝ ايػُع ؾأ

ثبٛت ايهطا١َ ٚاملعذع٠ ،ٚىتًـ عُٓٗا َٔ سٝح ايٓؿؼ املع١ٓٝ عًٝ٘ ،ؾٗٞ ْؿؼ ؾطٜط٠ غٛا٤ 

َّا ايسيٌٝ ايػُعٞ ؾكٛي٘ تعاىل   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :يف تعًُ٘ أٚ تعًُٝ٘ أ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

4چ   ٹٹ  ٹ  ٹ
 قس غشطٙ ايٝٗٛزٟ يبٝس بٔ ا٭عكِ، َٚا yَٚا قح َٔ إٔ ايٓيب   

ثبت يف غشط اؾاض١ٜ يعا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني ضنٞ اهلل عٓٗا ٚعبس اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ست٢ 

تٛعهت ٜسٙ
5
. 

َّا َا تعًل بعك١ُ ايٓيب    ڍ  ڌ    ڌ  ڍ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ   يكٛي٘ تعاىلyأ

6چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ
أٟ ًٜٗهْٛ٘ أٚ  

                                                 
1

 67ص 2007 1فضً زسٓ عببس داس إٌفبئس األسدْ ط. اٌّفسشْٚ ِذاسسُٙ ِٕٚب٘دُٙ د: -  
2

 102 اٌَتاٌبمشةسٛسة  : - 
3

 79 ص 5ششذ اٌّمبطذ ج: -  
4

 102  اٌَتاٌبمشةسٛسة : -  
5

 79 ص5ٌٕظش اٌّشخع اٌسببك ج: -  
6

 67 اٌَتسٛسة اٌّبئذة : -   
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 ڇ   چ:ٜٛقعٕٛ خ٬ً يف ْبٛت٘، ٚيٝؼ يًػاسط إٔ ٜؿعٌ َا ٜؿا٤ َُٗا ناْت َٗاضت٘ يكٛي٘ تعاىل

1چ  ڻ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
                                                                                                       

ے    ۓ    ۓ       ﮲  ﮳       ﮴  چ    َػشٛضyَٚطاز ايهؿط٠ ايؿذط٠ إٔ ايٓيب 

2چ﮵  ﮶  
أٟ أظٌٜ عكً٘ بايػشط يذلن٘ زِٜٓٗ ٚاخت٬م زٜٔ دسٜس سػب ظعُِٗ 

3
.                                                                                               

 :ايٓل ايطابع

ٚقس ؾٗست ؾٛاٖس زلع١ٝ ع٢ً ثبٛت ايػشط َٓٗا قك١ ٖاضٚت  ]:    ٜكٍٛ اٱَاّ اؾٜٛين

َٚاضٚت، َٚٓٗا غٛض٠ ايؿًل َع اتؿام املؿػطٜٔ ع٢ً إٔ غبب ْعٚهلا َا نإ َٔ غشط يبٝس بٔ 

 ؾإْ٘ غشطٙ ع٢ً َؿط َٚؿاقy١ا٭عكِ ايٝٗٛزٟ يطغٍٛ اهلل 
4

 ؼت ضاعٛؾ١
5

  يف ب٦ط 

شضٚإ
6

[ ٚغشط ابٔ عُط ؾتٛعهت ٜسٙ، ٚغشطت داض١ٜ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا،
7
. 

   إٕ محٛي١ ايٓكني ٫ ؽتًؿإ ز٫يٝا ن٬ُٖا وؿس ا٭زي١ ايػُع١ٝ يف إثبات ايػشط 

 :نشكٝك١ شات ٚدٛز ؾعًٞ َٚٔ ٖصٙ ا٭زي١

 .قك١ ٖاضٚت َٚاضٚت-1

 .    yغبب ْعٍٚ غٛض٠ ايؿًل أٟ َا نإ َٔ غشط يبٝس يعٓ٘ اهلل ايٓيب -2

 .َا قح َٔ غشط ابٔ عُط ٚعا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عُٓٗا-3

َّا َا ىل غبب ْعٍٚ غٛض٠ ايؿًل ؾكس أنسٙ دٌ ايعًُا٤ ٚقس اغتٛقـ ايتؿتاظاْٞ            أ

 َٚٓٗا غٛض٠ ايؿًل ٚقس اتؿل مجٗٛض املػًُني ع٢ً أْٗا ْعيت ؾُٝا ناْت َٔ غشط يبٝس  ]:أٜها

[  ست٢ َطض ث٬خ يٝاyٍبٔ ا٭عكِ ايٝٗٛزٟ ايطغٍٛ 
8
.                                                                                                                       

 

                                                 
1

 102 اٌَت اٌبمشةسٛسة  : - 
2

 08 اٌَتسٛسة اٌفشلبْ : -   
3

 80ٌٕظش اٌّشخع اٌسببك ص : -  
4

 ِب ٌسمظ ِٓ اٌشعش: اٌّشبلت: -  
5

 طخشة حخشن فً أسفً اٌبئش ٌٍسخشٌر عٍٍٙب اٌعبًِ زٍٓ حٕمٍت اٌبئش: ساعٛفت: -  
6

 بئش ببٌّذٌٕت إٌّٛسة: بئش رسٚاْ: -  
7

 322اإلسشبد ص : -  
8

 80 ص 5ششذ اٌّمبطذ ج: -  
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 ايٓل اـاَؼ

 سسثٓا إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ أخدلْا عٝػ٢ بٔ ْٜٛؼ عٔ  ]:      أٚضز اٱَاّ ايبداضٟ يف قشٝش٘

  ضدٌ َٔ بين ظضٜل ٜكاٍ yغشط ضغٍٛ اهلل : ٖؿاّ عٔ أبٝ٘ عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت

  ىٌّٝ إيٝ٘ أْ٘ نإ ٜؿعٌ ايؿ٤ٞ َٚا ؾعً٘، yي٘ يبٝس بٔ ا٭عكِ، ست٢ نإ ضغٍٛ اهلل 

ٜا عا٥ؿ١، : ٖٚٛ عٓسٟ يهٓ٘ زعا ٚزعا ثِ قاٍ- أٚ شات ي١ًٝ-ست٢ إشا نإ شات ّٜٛ 

ّٕ اهلل أؾتاْٞ ؾُٝا اغتؿتٝت٘ ؾٝ٘؟ أتاْٞ ضد٬ٕ، ؾكعس أسسُٖا عٓس ضأغٞ، ٚاٯخط  أؾعطت أ

يبٝس : َطبٛب، ؾكاٍ َٔ طّب٘؟ قاٍ: َا ٚدع ايطدٌ؟ ؾكاٍ: عٓس ضدًٞ ؾكاٍ أسسُٖا يكاسب٘

َٴؿط َٚؿاط١: يف أٟ ؾ٤ٞ؟ قاٍ: بٔ ا٭عكِ، قاٍ ـّ طًع ن١ً شنط، قاٍ. يف  ٚأٜٔ ٖٛ؟ : ٚدٴ

نإٔ )ٜا عا٥ؿ١ :  يف ْاؽ َٔ أقشاب٘ ؾذا٤ ؾكاyٍؾأتاٖا ضغٍٛ اهلل " يف ب٦ط شضٚإ:  قاٍ

ّٕ ض٩ٚؽ نًٗا ض٩ٚؽ ايؿٝاطني قًت ٜا ضغٍٛ اهلل أؾ٬  (َا٤ٖا ْٴكاع١ اؿّٓا٤، ٚنأ

" اغتدطدت٘؟ قاٍ [ؾأَط بٗا ؾسؾٓت" قس عؿاْٞ اهلل ؾهطٖت إٔ أثرل ع٢ً ايٓاؽ ؾٝ٘ ؾًطا:
1
. 

 أْهط بعض املبتسع١ ٖصا اؿسٜح ٚظعُٛا أْ٘ وط َٓكب ايٓب٠ٛ ٜٚؿهو  ]:    قاٍ املاظضٟ

ّٕ ػٜٛع ٖصا بعسّ ايجك١ مبا ؾطع٘ َٔ  ؾٝٗا، قايٛا ٚنٌ َا أز٣ إىل شيو ؾٗٛ باطٌ، ٚظعُٛا أ

ايؿطا٥ع إش وتٌُ ع٢ً ٖصا إٔ ىٌٝ إيٝ٘ أْ٘ ٜط٣ ددلٌٜ ٚيٝؼ ٖٛ ثِ ٚأْ٘ ٜٛس٢ إيٝ٘ بؿ٤ٞ ٚمل 

  ؾُٝا yٜٛح إيٝ٘ بؿ٤ٞ قاٍ املاضظٟ ٖٚصا نً٘ َطزٚز، ٭ٕ ايسيٌٝ قس قاّ ع٢ً قسم ايٓيب 

ٜبًػ٘ عٔ اهلل تعاىل ٚع٢ً عكُت٘ يف ايتبًٝؼ ٚاملعذعات ؾاٖسات بتكسٜك٘ ؾتذٜٛع َا قاّ 

[ايسيٌٝ ع٢ً خ٬ؾ٘ باطٌ
2
. 

   َٚا سكٌ َٔ غشط َتعًل بأَٛض ايسْٝا اييت مل تهٔ ايطغاي١ َٔ أدًٗا ٖٚٛ بؿط ضغٍٛ اهلل 

yٚبٗصا ايبٝإ ٫ فاٍ يطز .    ٚبايتايٞ ٜهٕٛ عطن١ ملا ٜتعطض ي٘ ايبؿط َٔ أَطاض

                                                 
1

 303 ص11فخر اٌببسي بششذ طسٍر اٌبخبسي ج: -  

: ٚسد ٘زا اٌسذٌذ فً وخب اٌسذٌذ وبَحً

  بشٚاٌت عبئشت سضً اهلل عٕٙب8189: فً طسٍر ِسٍُ حسج سلُ -1

  بشٚاٌت عبئشت سضً اهلل عٕٙب3545: فً سٕٓ ابٓ ِبخت حسج سلُ -2

  بشٚاٌت عبئشت سضً اهلل عٕٙب16271: فً سٕٓ اٌبٍٙمً حسج سلُ -3

  بشٚاٌت عبئشت سضً اهلل عٕٙب6583: فً طسٍر ابٓ زببْ حسج سلُ -4

  بشٚاٌت عبئشت سضً اهلل عٕٙب737فً ِسٕذ اسسبق بٓ ساٌ٘ٛٗ حسج سلُ  -5

 . ِٓ لبً اٌٍٙٛدي األشش ٌبٍذ بٓ األعظyُٚ٘زا دًٌٍ عٍى طست ااٌشٚاٌت اٌمبئٍت بسذٚد اٌسسش ٌٍشسٛي اهلل 
2

 308 ص 11فخر اٌببسي ج: -  
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اؿسٜح، ٚقس أمجع عًُا٤ ايػًـ ٚاـًـ ع٢ً قشت٘، نُا سسخ اٱمجاع ع٢ً غبب ْعٍٚ 

 .غٛض٠ ايؿًل

 ٚع٢ً ٖصا أٌٖ اؿٌ ٚايعكس ايصٟ ٜٓعكس بِٗ اٱمجاع، ٫ٚ عدل٠ َع اتؿاقِٗ  ]:ٜكٍٛ ايكططيب

 [عجاي١ املعتعي١، ٚكايؿ١ أٌٖ اؿل
1

 .                                                     

 : احلديثةاإلصالحيةالتفشري العلمي أساس يف التأويل عند املدرسة 

  (رد اخلوارق      )                               

 ايٓل ايكطآْٞ ايجاْٞ 

2چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ    :  قاٍ اهلل تعاىل
  

 اؿسٜج١ عًٝٗا اٱق٬س١ٝيكس غبل يٓا ٚإٔ سسزْا بعض ا٭غؼ اييت أقاَت املسضغ١    

تؿػرلٖا ٚشنطْا ايتؿػرل ايعًُٞ، ٚمل ْٓهطٙ مج١ً ٚتؿك٬ٝ ٚٚقؿٓا عٓس َعاضنٝ٘، 

ٌّ بٗصٙ ايؿطٚط أقبح تؿػرلا  َٚ٪ٜسٜ٘، ٚؾطٚط٘ اييت ٫ ٜكبٌ إ٫ّ بٛدبٗا، ٚقًٓا َت٢ ُأخ

َتعػؿا َتًُكا يٓعطٜات ايعًِ املػتشسث١، غُٝا إٕ نإ أقشاب٘ ٜػعٕٛ دٗسِٖ إىل تهٝٝل 

 .ْطام اـٛاضم ٚايػٝبٝات ٚواٚيٕٛ ضزٖا إىل املأيٛف َٔ ايػٓٔ ايه١ْٝٛ

 . ٚ إىل ٖصا ايهطب َٔ أنطب ايتأٌٜٚ شٖب ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ يف تؿػرلٙ يػٛض٠ ايؿٌٝ

 :يكس َٗس ايؿٝذ يتؿػرلٙ بايٛقٛف ع٢ً ايٓكطتني اٯتٝتني

3چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  چ  :ُٖع٠ ايتكطٜط يف قٛي٘ تعاىل-1
أي أٌُ حٕظش  

أٟ إىل تًو اؿاي١ اييت ٚقع عًٝٗا عٌُ    4چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  چ إٌى 

 .اهلل ايصٟ ٜتٛىل أَطى بأقشاب ايؿٌٝ ٖٚٛ اؿٝٛإ املعطٚف

گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  چ  :َٚٔ اؿاي١ اييت ٚقع عًٝٗا ايؿعٌ اٱهلٞ يف قٛي٘ تعاىل

5چ
ٚايهٝس تسبرل ايػ٤ٛ، ٚايتهًٌٝ ايتهٝٝع 

6
. 

ٜط٣ إٔ ا٭بابٌٝ ٖٞ ايؿطم ٚاؾُاعات ٜتبع بعهٗا بعها غٛا٤ : ز٫ي١ طرل أبابٌٝ-2

ناْت َٔ خٌٝ أٚ طٝٛض
7
. 

                                                 
1

 34 ص 2اٌدبِع ألزىبَ اٌمشآْ ج: -  
2

 04-03 اٌَت اٌفًٍسٛسة  : - 
3

 01  اٌَت اٌفًٍسٛسة  : - 
4

 01 اٌَت اٌفًٍسٛسة  : -  
5

    02 اٌَت اٌفًٍسٛسة  : - 
6

 503 ص 5عّبسة ج. ٌٕظش األعّبي اٌىبٍِت ٌٍشٍخ ِسّذ عبذٖ حسمٍك د : - 
7

 503 ص 5ٌٕظش اٌّشخع ٔفسٗ ج : - 



 انب التطبيقي يف التأويل اإلصالحياجل: ثانيالالفصل -        الباب الثاني 

358 

 

      ثِ َا ًٜبح اٱَاّ إٔ ٜسخٌ يف ايتُٗٝس يًتٛقٌ إىل تهٝٝل ْطام اـٛاضم َعطؾا ايطرل 

 ٚايطرل ٖٛ َا ٜطرل يف اهلٛا٤ غٛا٤ نإ قػرلا أٚ نبرلا ٚغٛا٤ نإ َط٥ٝا أٚ غرل  ]:ناٯتٞ

[َط٥ٞ
1

  ٖٚصا َسخٌ ناف يٝػتكط َٔ خ٬ي٘ ع٢ً تأٌٜٚ ايطرل َٚا تطَٝ٘ ب٘ َٔ اؾسضٟ 

ّٕ ٖصا ايطرل َٔ دٓؼ ايبعٛض أٚ ايصباب ايصٟ ]: ثِ ٜكٍٛ. ٚاؿكب١ ؾٝذٛظ يو إٔ تعتكس أ

وٌُ دطاثِٝ بعض ا٭َطاض، ٚإٔ تهٕٛ ٖصٙ اؿذاض٠ َٔ ايطني املػُّٛ ايٝابؼ ايصٟ ؼًُ٘ 

ايطٜاح، ؾٝعًل بأضدٌ ٖصٙ اؿٝٛاْات ؾإشا اتكٌ ظػس زخٌ يف َػاَ٘، ؾأثاض ؾٝ٘ تًو ايكطٚح 

اييت تٓتٗٞ بإؾػاز اؾػِ ٚتػاقط ؿُ٘، ٚإٔ نجرلا َٔ ٖصٙ ايطٝٛض ايهعٝؿ١ ٜعس َٔ أععِ 

ايصٟ ٜػُْٛ٘ -دٓٛز اهلل يف إ٬ٖى َٔ ٜطٜس إ٬ٖن٘ َٔ ايبؿط، ٚإٔ ٖصا اؿٝٛإ ايكػرل 

[٫ ىطز عٓٗا ٖٚٛ ؾطم ٚمجاعات ٫ وكٞ عسزٖا إ٫ باض٥ٗا - اٯٕ باملهطٚب
2
. 

     ٚقبٌ إٔ ْكـ ع٢ً زضاغ١ ٚؼًٌٝ ٖصا ايٓل ايتأًٜٚٞ املتعػـ ايػام باملػايطات هسض بٓا 

إٔ ْكـ ع٢ً ٖصٙ ايػٛض٠ عٓس عًُا٥ٓا ايهباض ناٱَاّ ايطدلٟ ٚايكططيب ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚايطاظٟ 

ؾٗس بٔ غًُٝإ ايطَٚٞ ٚؾهٌ سػٔ . ثِ ْػتذًٞ َا شٖب إيٝ٘ احملسثٕٛ نػٝس قطب، ٚز

 .عباؽ ٚقُس ايكازم عطدٕٛ ٚغرلِٖ

ٜتبع بعهٗا بعها ٖٚصا ٚاضز عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ " طرلا أبابٌٝ"     دا٤ يف تؿػرل ايطدلٟ إٔ 

" اهلل عُٓٗا، نُا ٚضز عٔ إغشام بٔ عبس اهلل بٔ اؿاضخ بٔ ْٛؾٌ أْ٘ قاٍ ٖٞ " طرلا أبابٌٝ:

ا٭قاطٝع ناٱبٌ امل٪ب١ً
3
. 

عٓس ايعطب بايؿطم ٚاؾُاعات ٜتبع بعهٗا بعها غٛا٤ ناْت َٔ خٌٝ " ا٭بابٌٝ"    ٚقس عطؾت 

 .أٚ طرل

قاٍ ايؿاعط
4

: 

 أس٬ؽ خٌٝ ع٢ً دطز أبابٌٝ *** ٚبايؿٛاضؽ َٔ ٚضقا٤ قس عًُٛا

     ٚقس اتؿل نٌ َٔ اٱَاّ ايطدلٟ ٚايكططيب ٚايؿدط ايطاظٟ ع٢ً إٔ ا٫خت٬ف نإ يف 

ناْت بٝها٤ ٚقاٍ آخطٕٚ ناْت غٛزا٤ ٚقاٍ ايبعض اٯخط : قؿ١ ايطرل، ؾكاٍ ايبعض

ناْت خهطا٤ هلا خطاطِٝ ندطاطِٝ ايطرل ٚأنـ نأنـ ايه٬ب
5
. 

                                                 
1

 503 ص 5اٌّشخع ٔفسٗ ج : - 
2

 505 ص 5ٔفسٗ ج : - 
3

 361 ص 30ٌٕظش حفسٍش اٌغبشي ج : - 
4

 420 ص 8اٌبٍبْ ٌخفسٍش آي اٌمشآْ ابٓ حٍٍّت ج : - 
5

 92 ص 32 ٚحفسٍش اٌشاصي ج361 ص 30 ٚحفسٍش اٌغبشي ج141 ص 20ٌٕظش حفسٍش اٌمشعبً ج : - 
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 ٚأضغٌ عًِٝٗ طرلا َٔ ايبشط، أَجاٍ اـطاطٝـ َع نٌ طرل ث٬ث١  ]:    قاٍ اٱَاّ ايطدلٟ

سذط يف َٓكاضٙ، ٚسذط يف ضدًٝ٘ َجٌ اؿُل ٚايعسؽ، ٫ ٜكٝب َِٓٗ أسسا : أسذاض وًُٗا

[ إ٫ ًٖو، ٚيٝؼ نًِٗ أقابت ٚخطدٛا ٖاضبني ٜبتسضٕٚ ايططٜل ايصٟ َٓ٘ دا٤ٚا
1
. 

    ٖٚصا َا ٜطاٙ ايطدلٟ، ٚإٕ نإ اهلل غبشاْ٘ قس أبِٗ ايطرل ؿه١ُ ٜطاٖا ٚأخدل عٔ 

 :اؿذاض٠ اييت ضَٛا بٗا ٖٚٞ سذاض٠ َٔ غذٌٝ، نُا سكٌ شيو َع قّٛ يٛط يكٍٛ اهلل تعاىل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

2چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ : ٚقٛي٘ تعاىل 

3چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :ٚقٛي٘ تعاىل 

4چٿ  ٿ  
 . 

مل ٜٴؿط قّط إىل َطض اؾسضٟ ٫ٚ إىل اؿكب١ بكسض َا ٚقـ - ضمح٘ اهلل-ؾايطدلٟ     

ضأٜت يف ]تًو اؿذاض٠ اييت بني اهلل ْٛعٗا، ٚقس أٚضز ايكططيب يف تؿػرلٙ إٔ أبا قاحل قس قاٍ

[بٝت أّ ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب مٛا َٔ قؿٝعٜٔ َٔ تًو اؿذاض٠ غٛزا كطط١  عُط٠
5
. 

ٚيٛ ناْت عباض٠ عٔ  (َجٌ اؿُل ٚايعسؽ)     َٚا ضآٙ قس ٜتػل َع ٚقـ ايطدلٟ هلا 

 .دطاثِٝ ٭قابت نٌ َٔ قازؾت ٫ٚ متٝع بني عسٚ أٚ قسٜل

َّا ايطاظٟ ؾٝكـ عٓس ز٫ي١ ايتٓهرل يًٛسس٠ ايًػ١ٜٛ  َّا إٔ تؿٝس ايتشكرل "طرلا"     أ  ٜٚط٣ أْٗا إ

 .ؾٝهٕٛ بصيو إٔ أَط اهلل أععِ ٚقٓع٘ أعذب ٚأندل َُٗا نإ ايػبب أسكط

  أٚ أْٗا تؿٝس ايتؿدِٝ ؾٝهٕٛ بصيو ايٛقـ طرلا أٚ أٟ طرل تطَٞ عذاض٠ قػرل٠ ؾ٬ ؽط٧ 

املكتٌ
6

 ٚميهٞ يٝذطٟ تأٌٜٚ ايػٛض٠ ع٢ً َا زأب عًٝ٘ ا٭ٚيٕٛ، ٫ٚ ٜككطٙ ع٢ً َطض بعٝٓ٘ 

ٍّٛ ايػٛض٠ َا٫ تكًب ب٘ ز٫ي١ املٓطٛم ٫ٚ املؿّٗٛ قٓٝع  قس أقاب٘ اهلل ب٘ أبط١ٖ ٚدٓسٙ، ٜٚك

 . اؿسٜج١اٱق٬س١ٝاملسضغ١ 

َّا ابٔ ت١ُٝٝ ؾإْ٘ ٜطنع يف تٛدٗٝ٘ ز٫ي١ ايػٛض٠ ع٢ً سط١َ ايهعب١، ٚز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ     ٚأ

 .  ٚأَت٘ yٚايطغاي١ ٚايؿطٜع١ ٚقكط سر ايبٝت ٚايك٠٬ إيٝ٘ ع٢ً ايطغٍٛ 

                                                 
1

 368 ص 30اٌّشخع اٌسببك ج : - 
2

 83-82  اٌَت ٘ٛدسٛسة  : - 
3

 73 اٌَت اٌسدشسٛسة  : - 
4

 33-32 اٌَت اٌزاسٌبثسٛسة  : -  
5

 140 ص 20اٌدبِع ألزىبَ اٌمشآْ ج : - 
6

 92 ص 32ٌٕظش حفسٍش اٌفخش اٌشاصي ج : - 
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ٚناْت آ١ٜ ايؿٌٝ اييت أظٗط اهلل تعاىل بٗا سط١َ ايهعب١ ملا أضغٌ عًِٝٗ ايطرل ا٭بابٌٝ ]     

تطَِٝٗ عذاض٠ َٔ غذٌٝ، أٟ مجاعات َتؿطق١، ٚاؿذاض٠ َٔ غذٌٝ طني قس اغتشذط 

، ٖٚٛ َٔ ز٥٫ٌ ْبٛت٘، ٚأع٬ّ ضغايت٘، ٚز٥٫ٌ ؾطٜعت٘ ٚايبٝت yٚنإ عاّ َٛيس ايٓيب  

 [ايصٟ ٫ ور ٫ٚ ٜكًٞ إيٝ٘ إ٫ّ ٖٛ ٚأَت٘
1
. 

     ٚبعس ٖصٙ ايٛقؿات َع ٖ٪٤٫ ا٭١ُ٥ ايصٜٔ ِٖ أعًِ بايًػإ، ٚأغباب ايٓعٍٚ، َٚٓاغبات 

ايػٛض ٚاٯٜات، ٚ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚاٱملاّ بعًّٛ اؿسٜح، ٚأقٍٛ ايؿك٘، ٚغرل٠ املكطؿ٢  

y . ْكـ يٓتػا٤ٍ عٔ ايسٚاؾع ٚا٭غباب اييت دعًت اٱَاّ قُس عبسٙ ٜػًو ٖصا املػًو يف  

 .ؽطٜر ٖصٙ اٯٜات ع٢ً تًو ايكٛض٠ املتعػؿ١

      ٚيعٌ ا٭غتاش غٝس قطب ٖٛ خرل َٔ ٜطؾع ٖصا ا٫يتباؽ ملا ٜسضن٘ ٜٚكسضٙ َٔ زٚاؾع 

املسضغ١ يف تهٝٝل ْطام اـٛاضم ٚايػٝبٝات يف تؿػرل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأسساخ ايتاضٜذ، ٚضزٖا 

إىل َأيٛف ايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٚشيو يهػط ايٓعع١ اـطاؾ١ٝ اييت ناْت َػٝطط٠ ع٢ً ايعك١ًٝ 

ايعا١َ َٔ ْاس١ٝ ٚؾت١ٓ ايعًِ اؿسٜح َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ايصٟ َا ؾت٧ أقشاب٘ ٜؿههٕٛ يف 

 اؿسٜج١ إٔ تطز إىل ايسٜٔ اعتباضٙ عٝح ٜهٕٛ اٱق٬س١َٝك٫ٛت ايسٜٔ، ؾأضازت املسضغ١ 

نٌ َا دا٤ ب٘ َٛاؾكا يًعكٌ، َٚٔ ثِ ػتٗس يف تٓك١ٝ ايسٜٔ َٔ اـطاؾات ٚا٭غاطرل، ٚبعس إٔ 

 ٚيهٔ َٛاد١ٗ نػط اـطاؾ١ َٔ د١ٗ ٚنػط ايؿت١ٓ  ]:ًٜتُؼ ٖصا اؾاْب ٜػتسضى قا٬٥

بايعًِ َٔ د١ٗ أخط٣ تطنت آثاضٖا يف تًو املسضغ١ َٔ املبايػ١ يف ا٫ستٝاط، ٚاملٌٝ إىل دعٌ 

َأيٛف ايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٖٛ ايكاعس٠ ايه١ًٝ يػ١ٓ اهلل، ؾؿاع يف تؿػرل ا٭غتاش ايؿٝذ قُس 

نُا ؾاع يف تؿػرل تًُٝصٙ ا٭غتاش ايؿٝذ ضؾٝس ضنا ٚا٭غتاش ايؿٝذ عبس ايكازض -عبسٙ 

ؾاع يف ٖصا ايتؿػرل ايطغب١ ايٛانش١ يف ضز ايهجرل َٔ - ضمحِٗ اهلل مجٝعا-املػطبٞ 

اـٛاضم إىل َأيٛف غ١ٓ اهلل زٕٚ اـاضم َٓٗا، ٚإىل تأٌٜٚ بعهٗا عٝح َا ٥٬ِٜ َا ٜػُْٛ٘ 

[ ٚإىل اؿصض ٚا٫سذلاؽ ايؿسٜس يف تكبٌ ايػٝبٝات!املعكٍٛ
2
. 

    ٚيًٛقٛف ع٢ً شيو ْعٛز إىل ايّٓل ا٭ٍٚ ايصٟ ْكًٓاٙ عٔ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ، سٝح 

 :لسٙ قس ضنع ع٢ً ايٓكاط اٯت١ٝ

يكس ب٢ٓ ؽطٜر اٯٜات ع٢ً ضٚا١ٜ عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚاييت َؿازٖا -1

 .إٔ أٍٚ ظٗٛض يًذسضٟ نإ بعس ايؿٌٝ ٚمل تهٔ ّْكا يف إٔ دٝـ أبط١ٖ قس أقٝب ب٘

                                                 
1

 420 ص 8اٌبٍبْ ٌخفسٍش آي اٌمشآْ ج : - 
2

 3978 ص 6فً ظالي اٌمشآْ ج : - 



 انب التطبيقي يف التأويل اإلصالحياجل: ثانيالالفصل -        الباب الثاني 

361 

 

 ٚسسٜح اؾسضٟ ٚاؿكب١ يف ٖصا املكاّ سسٜح  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس ايكازم عطدٕٛ

يف تؿػرل -ع٢ً د٬ي١ قسضٙ-، َا نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜعٍٛ عًٝ٘ َجٌ ايؿٝذ َكشِ َتٗاؾت

ايكطإٓ اؿهِٝ يف غٛض٠ ٜبس٩ٖا اهلل بكٝػ١ ايتعذٝب ٚايتععِٝ يكٓع٘، مبا أْعي٘ بٗ٪٤٫ 

 ، ٚقس عطض يبٝإ تٗاؾت ٖصا ايطأٟ قسميا ابٔ yايطػا٠ اؾبابط٠ تكس١َ ملبعح ْبٝ٘ 

ٚقاٍ نجرل َٔ أٌٖ ايػرل إٔ اؿكب١ ٚاؾسضٟ أٍٚ َا : ا٭ثرل يف تاضى٘ ايهاٌَ ؾكاٍ

.  ٖٚصا مّما ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜعطز عًٝ٘بعس ايؿٌٝض٩ٜا يف ب٬ز ايعطب  . قبٌ ؾإٕ ٖصٙ ا٭َطاض .

[ َص خًل اهلل ايعاملايؿٌٝ
1
. 

ّٕ ضٚا١ٜ عهط١َ ضٚا١ٜ  ٚسػب، ؾٗٞ مل تطتل إىل زضد١ ايتٛاتط ايصٟ ظعُ٘ ايؿٝذ -2 إ

 .اٱَاّ

إٕ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ ضأ٣ إٔ ٚقـ ايطرل بكؿ١ ٚاسس٠ قس اتؿكت عًٝٗا مجٝع -3

َّا مٔ ؾكس ؾاٖسْا اخت٬ؾا ٚانشا ؾُٝا ْكًٓاٙ عٔ ايطدلٟ ٚايكططيب ٚايطاظٟ  ايطٚاٜات، أ

٫ َٔ سٝح ايٓٛع ٫ٚ َٔ سٝح ايًٕٛ ؾًكس قاٍ ايبعض إٔ ايطٝٛض أؾب٘ باـؿاؾٝـ، ٚقاٍ 

اٯخطٕٚ أْٗا أؾب٘ بايٝعاغٝب ٚقاٍ ايبعض اٯخط أْٗا تؿب٘ اـطاف نُا اختًؿٛا يف 

ا٭يٛإ بني بٝها٤، ٚخهطا٤، ٚغٛزا٤
2
. 

اٯ١ٜ قطست بإضغاٍ ايطرل، ٚيٝؼ يف عطف ايًػ١ إٔ ٜطًل ايطرل ع٢ً سٝٛإ ٜػ٢ُ -4

َٚا سكٌ شيو يف عطف ا٫غتعُاٍ، ٚايعطبٞ املداطب بايكطإٓ آْصاى مل ٜهٔ " َهطٚب"

 .ٜعًِ عٔ اؾطاثِٝ ٚاملهطٚبات ؾ٦ٝا

َا ضٟٚ َٔ آثاض اؿازخ ٫ ٜتؿل قط َع َا ىًؿ٘ اؾسضٟ ٚاؿكب١ يف ا٭دػاّ، -5

ؾًكس ضٟٚ َا سسخ ٭دػاّ اؾٝـ ٚقا٥سٙ أْٗا أغكطت عهٛا عهٛا ٚؾّل قسض أبط١ٖ عٔ 

 .قًب٘ بتأثرل ضَٞ طرل ا٭بابٌٝ

ّٕ دٛ ايػٛض٠ ٬َٚبػات اؿازخ تسٍ ع٢ً إٔ اهلل غبشاْ٘ أضاز إٔ وؿغ ٖصا ايبٝت -6 إ

ٚٴيس ضغٛهلا  .  يف شيو ايyّٛٝٚهعً٘ َجاب١ يًٓاؽ ٚأَٓا ْٚكط١ ػُع يًعكٝس٠ اؾسٜس٠ اييت 

 ٚمٔ ٫ ْط٣ إٔ ٖصٙ ايكٛض٠ اييت اؾذلنٗا  ]:ٚ يف ٖصا ايكسز ٜكٍٛ ا٭غتاش غٝس قطب

ا٭غتاش اٱَاّ قٛض٠ اؾسضٟ أٚ اؿكب١ َٔ طني ًَٛخ باؾطاثِٝ، أٚ تًو اييت دا٤ت بٗا 

بعض ايطٚاٜات َٔ إٔ اؿذاض٠ شاتٗا ناْت ؽطم ايط٩ٚؽ ٚا٭دػاّ، ٚتٓؿص َٓٗا ٚمتعم 

                                                 
1

 33ٔسٛ ِٕٙح ٌخفسٍش اٌمشآْ ص  : - 
2

 32حفسٍش اٌفخش اٌشاصي ج- 3، 141 ص 20حفسٍش اٌمشعبً ج- 2 ، 368 ص 30حفسٍش اٌغبشي ج- 1ٌٕظش وً ِٓ  : - 

 92ص 
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٫ ْط٣ إٔ ٖصٙ ايكٛض٠ أٚ تًو  (ايعكـ)ا٭دػاز ؾتسعٗا نؿتات ٚضم ايؿذط اؾاف ٖٚٛ 

أزٍ ع٢ً قسض٠ اهلل، ٫ٚ أٚىل بتؿػرل اؿازخ ؾٗصٙ نتًو يف ْعطْا َٔ سٝح إَهإ 

ايٛقٛع َٚٔ سٝح ايس٫ي١ ع٢ً قسض٠ اهلل ٚتسبرلٙ ٜٚػتٟٛ عٓسْا إٔ تهٕٛ ايػ١ٓ املأيٛؾ١ 

يًٓاؽ املعٗٛز٠ املهؿٛؾ١ يعًُِٗ ٖٞ اييت دطت ؾأًٖهت قَٛا أضاز اهلل إ٬ٖنِٗ أٚ إٔ 

تهٕٛ غ١ٓ اهلل قس دطت بػرل املأيٛف يًبؿط ٚغرل املعٗٛز املهؿٛف يعًُِٗ ؾشككت قسضٙ 

. شاى . . . ٚيهٔ ٭ٕ دٛ . مٔ أٌَٝ إىل ٖصا ا٫عتباض ٫ ٭ْ٘ أععِ ز٫ي١ ٫ٚ أندل سكٝك١.

- غبشاْ٘-ايػٛض٠ ٬َٚبػات اؿازخ ػعٌ ٖصا ا٫عتباض ٖٛ ا٭قطب، ؾكس نإ اهلل 

ٜطٜس بٗصا ايبٝت أَطا نإ ٜطٜس إٔ وؿع٘ يٝهٕٛ َجاب١ يًٓاؽ ٚأَٓا ٚيٝهٕٛ ْكط١ ػُع 

[يًعكٝس٠ اؾسٜس٠ تعسـ َٓ٘ سط٠ طًٝك١
1
. 

ّٕ شيو اؾسضٟ ْؿأ َٔ سذاض٠ ٜابػ١  ّٕ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ ٜط٣ إٔ ايػٛض٠ بٝٓت ي٘ أ إ

أغكطتٗا ايطٝٛض ع٢ً أبط١ٖ ٚدٝؿ٘، ٚيٝؼ يف ايػٛض٠ َا ٜسٍ ع٢ً َا شٖب إيٝ٘، ؾ٬ ز٫ي١ 

 ٚقس بٝٓت ٖصٙ ايػٛض٠ ايهطمي١ إٔ شيو ]املؿّٗٛ ٫ٚ املٓطٛم تٛسٞ مبا قطح ب٘ يف قٛي٘

اؾسضٟ أٚ تًو اؿكب١ ْؿأت َٔ سذاض٠ ٜابػ١ غكطت ع٢ً أؾطاز اؾٝـ بٛاغط١ ؾطم 

[عع١ُٝ َٔ ايطرل مّما ٜطغً٘ اهلل َع ايطٜح
2
. 

 .   ٚإٕ يف شيو يتعػؿا ٚانشا يف تأٌٜٚ ايٓل ايكطآْٞ دطٜا ٚضا٤ ايٓعطٜات ايع١ًُٝ اؿسٜج١

 ٖٚٛ نطب َٔ ايتعػـ يف ايتأٌٜٚ املتًُل يٓعطٜات ايعًِ  ]:     ٜكٍٛ قُس ايكازم عطدٕٛ

املػتشسث١، ٖٚٛ َصٖب يهجرل َٔ اجملسزٜٔ يف تؿػرل ايكطإٓ ٚاملتػٛضٜٔ ع٢ً تبٝني َؿاِٖٝ 

اٱغ٬ّ ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ قبٍٛ اـٛاضم املاز١ٜ غٛا٤ أناْت إضٖاقا قبٌ ايٓب٠ٛ أٚ َعذعات بعس 

[ايطغاي١
3
. 

     ٖهصا نإ َصٖب ا٭غتاش ٖٚهصا نإ َػًه٘ يف تهٝٝل ْطام اـٛاضم ؼت تأثرل 

إٕ املهطٚبات ٫ تؿطم : َعطٝات اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ٚيٛ أْ٘ اغتٓطل ٖصٙ اؿهاض٠ يكايت ي٘

إْٗا ؾًت١ َٔ ا٭غتاش داْب  :ٚيعٌ قا٬٥ ٜكٍٛ. بني سبؿٞ ٚعطبٞ غُٝا إشا ناْت تصضٖٚا ايطٜاح

 .ؾٝٗا اؿكٝك١ ٚتعػـ يف ايتأٌٜٚ ٫ٚ ول يٓا إٔ ْػكط شيو ع٢ً َسضغ١ بهاًَٗا

    ٚاؿل ٜكاٍ إٕ ٖصا ايتؿػرل قس ؾاع يف ضداٍ املسضغ١ أمجعني ٫ٚ ٜػتج٢ٓ َِٓٗ أسس ٚيٛ 

 .نإ ا٭غتاش ضؾٝس ضنا قاسب ايتهٜٛٔ ايػًؿٞ ايٓكٛقٞ

                                                 
1

 3977 ص 6فً ظالي اٌمشآْ ج : - 
2

 504 ص 5األعّبي اٌىبٍِت ج : - 
3

 36 ص ،د ِسّذ اٌظبدق عشخْٛٔسٛ ِٕٙح ٌخفسٍش اٌمشآْ : - 
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ّٕ َٓٗر نٌ َٔ ايطدًني كتًـ عٔ َٓٗر اٯخط إىل سس  ]:قُس عُاض٠.     ٜكٍٛ ز  شيو أ

. نبرل، ٚشيو عهِ ايتهٜٛٔ ايؿهطٟ ٚاملٛقـ ٚاملٓطًل ايٓعطٟ يهٌ َُٓٗا  . . . ٖٚٛ ايؿطم .

بني ضؾٝس ضنا ايػًؿٞ ا٭ثطٟ ايصٟ ٜكسؽ ايٓكٛم ٜٚكسَٗا ع٢ً ْعط ايعكٌ ٚقُس عبسٙ 

ايصٟ نإ ٜكـ بعكً٘ ْٚعطٙ أَاّ قهاٜا ايكطإٓ ٚآٜات٘، غرل ساؾٌ مبا قسَ٘ َٔ غبك٘ َٔ 

[املؿػطٜٔ َٔ أضا٤ ٚؽطهات
1
. 

ٍّٚ اٱَساز ايطباْٞ يف غٛض٠  بأْ٘ إَساز ضٚساْٞ َعٟٓٛ ٚيٝؼ " ا٭ْؿاٍ"     َٚع شيو لسٙ قس أ

ّٕ امل٥٬ه١ مل تؿاضى يف املعطن١ إ٫ مبدايط١ أضٚاح امل٪َٓني ٚتجبٝتِٗ َازٜا، ٚأ
2
. 

 .     ٚسكٌ َٓص شيو َع أْ٘ قس اغتكٌ بعًُ٘ ٚؼٍٛ إىل َٓٗر َػاٜط بعس ٚؾا٠ أغتاشٙ

- بعس ٚؾات٘ خايؿت َٓٗذ٘ اغتكًًت بايعٌُ ٖصا ٚإْين ملا  ]:    ٜكٍٛ ا٭غتاش ضؾٝس ضنا

بايتٛغع ؾُٝا ٜتعًل باٯ١ٜ َٔ ايػ١ٓ ايكشٝش١ غٛا٤ نإ تؿػرلا هلا أٚ يف -ضمح٘ اهلل تعاىل

[سهُٗا
3
. 

    ٚاٯٕ ٜطٝب يٓا إٔ ْٓتكٌ إىل ْل آخط يٮغتاش أمحس َكطؿ٢ املطاغٞ ٚنأْ٘ ْل ا٭غتاش 

اٱَاّ قُس عبسٙ عٝٓ٘ مّما ٫ ٜسع فا٫ يًؿو يف َس٣ تٛسس ض٣٩ أقشاب ٖصٙ املسضغ١ يف 

 .ايتؿػرل

 أٟ أْ٘ تعاىل أضغٌ عًِٝٗ ؾطقا َٔ ايطرل ؼٌُ سذاض٠ ٜابػ١ غكطت ع٢ً أؾطاز  ]:    ٜكٍٛ ؾٝ٘

اؾٝـ ؾابتًٛا مبطض اؾسضٟ، أٚ اؿكب١ ست٢ ًٖهٛا، ٚقس ٜهٕٛ ٖصا ايطرل َٔ دٓؼ 

ايبعٛض أٚ ايصباب ايصٟ وٌُ دطاثِٝ بعض ا٭َطاض، أٚ تهٕٛ ٖصٙ اؿذاض٠ َٔ ايطني 

ايٝابؼ املػُّٛ ايصٟ ؼًُ٘ ايطٜاح ؾٝعًل بأضدٌ ٖصا ايطرل ؾإشا اتكٌ ظػِ زخٌ يف َػاَ٘، 

ؾأثاض ؾٝ٘ قطٚسا تٓتٗٞ بإؾػاز اؾػِ ٚتػاقط ؿُ٘ ٫ٚ ؾو إٔ ايصباب وٌُ نجرلا َٔ 

دطاثِٝ ا٭َطاض، ؾٛقٛع شباب١ ٚاسس٠ ًَٛث١ باملهطٚب ع٢ً اٱْػإ ناؾ١ٝ يف إقابت٘ باملطض 

ايصٟ وًُ٘ ثِ ٜٓكٌ ٖصا املطض إىل اؾِ ايػؿرل َٔ ايٓاؽ، ؾإشا أضاز اهلل إٔ ًٜٗو دٝؿا نجرل 

ايعسز ببعٛن١ ٚاسس٠ مل ٜهٔ شيو بعٝسا عٔ فط٣ ا٭يـ ٚايعاز٠، ٖٚصا أق٣ٛ يف ايس٫ي١ ع٢ً 

[قسض٠ اهلل ٚععِٝ غًطاْ٘
4
. 

                                                 
1

 252 ص 1 جِسّذ عّبسة. داألعّبي اٌىبٍِت ٌٍشٍخ اإلِبَ ِسّذ عبذٖ،  : - 
2

 566 ص 9ٌٕظش حفسٍش إٌّبس ج : - 
3

 16 ص 1اٌّشخع ٔفسٗ ج : - 
4

 243 ص 30 ج1946 1حفسٍش اٌّشاغً ششوت ِىخبت اٌبببً اٌسٍبً ٚأٚالدٖ بّظش ط : - 
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ّٕ ْل ايؿٝذ أمحس َكطؿ٢ املطاغٞ ٖٚٛ أسس أقطاب ٖصٙ املسضغ١ يٝشٌُ شات ايؿش١ٓ      إ

اييت تعطنٓا هلا َع ْل أغتاشٙ اٱَاّ قُس عبسٙ، إْ٘ وًُٗا ٫ َٔ سٝح املع٢ٓ ؾشػب 

 .ٚيهٔ وًُٗا يؿعا َٚع٢ٓ مّما ٜسٍ ع٢ً تأثط املسضغ١ بٓؿؼ املٓٗر ٚنأْٗا غكٝت مبا٤ ٚاسس

 ٚؾػط ضداٍ املسضغ١ ايعك١ًٝ اؿسٜج١ ٖصٙ اٯ١ٜ تؿػرلا  ]:ؾٗس بٔ غًُٝإ ايطَٚٞ.     ٜكٍٛ ز

آخط أضازٚا ب٘ إٔ تهٕٛ اؿازث١ أَطا َأيٛؾا ٜكطب إىل أشٖإ ايصٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ باـٛاضم ؾكس 

أٚيٛا تًو ايطرل بايصباب، ٚأٚيٛا اؿذاض٠ اييت َٔ غذٌٝ مبا ٜعًل بأٜسٟ ٚأضدٌ ٖصٙ املدًٛقات 

[َٔ دطاثِٝ َٚهطٚبات
1
. 

َّا ايؿٝذ قُس َتٛيٞ ايؿعطاٟٚ ؾرلبط ٖصٙ ايٓتا٥ر مبكسَاتٗا ٜٚكٍٛ إْٓا اتُٗٓا َٔ قبٌ       أ

املػتؿطقني بإٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜتُؿ٢ َع ايعكٌ، ٚأضاز املػتؿطقٕٛ َٔ خ٬ٍ إيكا٤ ٖصٙ ايت١ُٗ 

ايسخٍٛ َٓٗا إىل ٖسّ اٱغ٬ّ، ؾكاّ بعض ايعًُا٤ ٚقايٛا إٕ اٱغ٬ّ يٝتُؿ٢ يف نٌ قهاٜاٙ 

 ؾذا٤ٚا إىل نٌ َا ٜتكٌ بايػٝب ايصٟ ٜكـ ؾٝ٘ ايعكٌ، ٚساٚيٛا تأًٜٚ٘ تأ٬ٜٚ ]َع ايعكٌ 

ست٢ ٜسؾعٛا ايت١ُٗ عٔ ايسٜٔ بأْ٘ ٫ ٜتُؿ٢ َع ايعكٌ ٚع٢ً ضأغِٗ عًُا٤ . ٜطنٞ ايعكٌ

 yنباض، َٚساضؽ عك١ْٝ٬ هلا َصاٖب ؾت٢، دا٤ٚا يف ٖصٙ اؿازث١ اييت عاقطت ٬َٝزٙ 

ؾُاشا قايٛا؟ قايٛا إٕ ايطرل ا٭بابٌٝ اييت تطَِٝٗ عذاض٠ َٔ غذٌٝ ٖٞ املٝهطٚبات، 

َٝهطٚبات أضغًٗا اهلل ع٢ً شيو اؾٝـ ملاشا؟ يٝكطبٛا املػأي١ إىل أشٖإ ايٓاؽ، ست٢ ٫ ٜتِٗ 

. اٱغ٬ّ بأْ٘ ٜأتٞ بأؾٝا٤ ٫ تطابل ايعكٌ . . . ٚيهٔ ا٭زٜإ ٫ تٓاقـ ٖصٙ املٓاقؿ١ ٭ٕ ايسٜٔ .

[إمنا ٜٓاقـ بايعكٌ يف قُت٘ ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ ق١ُ اٱميإ باهلل
2
. 

     ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ٜبك٢ ايعكٌ ٜعٌُ يف تٛثٝل ايٓكٌ عٔ اهلل، أقاي٘ اهلل أّ مل ٜكً٘، ٚيٛ ططست 

املػأي١ نُا ٜطٜس ايعك٬ْٕٝٛ يهصبِٗ ايعكٌ ؾُٝا أضازٚا، شيو أْ٘ عٓسَا ْعيت ايػٛض٠ نإ 

٫ ٜعاٍ َٔ عاٜـ اؿسخ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ٚمل ٜط شيو املٝهطٚب، ٚيٛ نإ نصيو مل ٜهٔ 

يٝدط٦٘ ؾٗٛ ٫ ٜؿطم بني أبط١ٖ ٚدٓسٙ ٚ أبٞ طايب ٚقَٛ٘ ٚيٛؾط ايعك٬ْٕٝٛ بتأًِٜٚٗ ٖصا أندل 

 ٚضَٝ٘ yسذ١ يتهصٜب ايكطإٓ ٚضزٙ، ِٖٚ س٦ٓٝص ٭سطم ايٓاؽ ع٢ً ايٌٓٝ َٔ ضغٍٛ اهلل 

.ع٢ً سس ظعُِٗ-با٭غاطرل املهتتب١ اييت مت٢ً عًٝ٘ بهط٠ ٚأق٬ٝ  - 

   ٜٚكـ ايؿٝذ نسأب٘ عٓس ٖصٙ ايػٛض٠ ٚقؿ١ تِٓ عٔ ثطا٥٘ ايعًُٞ ايػعٜط اـكب لًُٗا يف 

 :ايٓكاط اٯت١ٝ

                                                 
1

 722 ص 2، جفٙذ بٓ سٍٍّبْ اٌشًِٚ. دِٕٙح اٌّذسست اٌعمٍٍت اٌسذٌثت فً اٌخفسٍش،  : - 
2

 163 ص 1982 1عٍى ِبئذة اٌفىش اإلسالًِ، اٌشٍخ ِسّذ ِخًٌٛ اٌشعشاٚي، داس اٌعٛدة بٍشٚث ٌبٕبْ ط : - 
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عاّ ايؿٌٝ نإ سؿعا يًُب٢ٓ ٚشيو عؿغ اهلل يبٝت٘ يف شيو ايعاّ َٔ إٔ ٜٗسَ٘ -1

 .أبط١ٖ ٚدٓٛزٙ

ٚشيو بإٔ أٚدس ؾٝ٘ ايؿدل ايصٟ غٝشاؾغ ع٢ً : عاّ ايؿٌٝ نإ سؿعا يًُع٢ٓ-2

 .yَعٓاٙ مب٬ٝز املكطؿ٢ 

.أمل تط)" تكسٜط ايػٛض٠ بكٛي٘-3 . .  مل ٜهٔ ٜط٣ ٚقتٗا ٚيهٓ٘ عًِ شيو yٚايطغٍٛ  (.

.أمل تط): َٔ ضب٘ ٚدا٤ قٛي٘ . . ٭ٕ ايعًِ إشا نإ بٛاغط١ اٱخباض ]َكاّ أمل تعًِ ٚشيو  (.

َٔ اهلل ؾٝذب إٔ ٜػتكبً٘ امل٪َٔ باهلل اغتكباٍ ملا ٜط٣، ٚملا وسخ، ؾًٝؼ خدلا عٔ غٝب 

.أمل تط): ؾهإٔ َا ٜكٛي٘ اؿل يف . إْين أقٍٛ يو، ٚإشا : أٟ أمل تعًِ، ٚنإٔ اؿل ٜكٍٛ (.

َٚع٢ٓ  (أمل تط٣ نٝـ ؾعٌ ضبو): قًت يو ؾأْا عٝٓو ٚنأْو تط٣ شيو، ٜٚكٍٛ اؿل

ّٕ املػأي١ َتعًك١ مبشُس   ، ؾعٌ ضبو، ٚايطب تؿٝس ايذلب١ٝ، yاٱناؾ١ ٖٓا تسٍ ع٢ً أ

  ع٬ق١ yٚايهُاٍ ٚايبًٛؽ باملطبٞ إىل َطتب١ ايهُاٍ ؾُا زاّ ؾعٌ ضبو ؾٝهٕٛ حملُس 

[ باحملاؾع١ ع٢ً شيو ايبٝت
1
. 

ّٕ ٖصا امل٬ٝز يف ٖصا ايعاّ دا٤ يٝعٝس اْػذاّ اٱْػإ َع ايٛدٛز نً٘ باملٓٗر -4 أ

ايٓٗا٥ٞ هلسٟ اٱْػإ يٝهٕٛ اٱْػإ خانعا نبك١ٝ أدٓاؽ ايهٕٛ هلل غبشاْ٘ 

ٚتعاىل
2
.  

 اإلصالحيةحتريم تعدد الزوجات عند املدرسة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  چ  :قاٍ اهلل تعاىل

3چگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 .

يكس تأثط ايؿهط اٱغ٬َٞ املعاقط بايتٝاضات ايؿهط١ٜ ايعامل١ٝ يف بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚٚقع 

يف ؾذ املكاضْات ٚاملكاضبات زٕٚ إٔ ٜطتهٔ إىل ايتأقٌٝ يٝشاؾغ ع٢ً ٖٜٛت٘ اييت متٝعٙ عٔ 

 .غرلٙ

يف ٖصا اـهِ ؾا٤ت ا٭قساض إٔ ٜٛاد٘ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ ب١٦ٝ ؾهط١ٜ داَس٠، أغًكت 

باب ا٫دتٗاز،ٚأْهطت ع٢ً ايعكٌ زٚضٙ يف ؾِٗ ايؿطع، ٚاغتٓباط ا٭سهاّ، ٚبصيو دجُت 

 .ع٢ً قسض ايعامل اٱغ٬َٞ  اـطاؾات ٚايتكٛضات ايعا١َٝ اييت ْػبت إىل ايسٜٔ ظًُا

                                                 
1

 163اٌّشخع ٔفسٗ ص  : - 
2

 160ٌٕظش اٌّشخع ٔفسٗ ص  : - 
3

 03اٌَت إٌسبءسٛسة  : - 
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نُا ؾا٤ت ا٭قساض إٔ ٜٛاد٘ ايؿٝذ ؾذل٠ عبست ايعكٌ ٚاؽصت٘ إهلا َٔ زٕٚ اهلل، غُٝا ٚقس 

اظزاز ايٓؿاط ا٫غتؿطاقٞ يف َٗامج١ ايتكٛض اٱغ٬َٞ، ٚعكٝس٠ ايكها٤ ٚايكسض َٚس٣ 

ؾاع١ًٝ اؾٗس ايبؿطٟ يف إهاب١ٝ اؿٝا٠، َٚس٣ اغتذاب١ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ يتطٛض اؿٝا٠ 

 . َٚكتهٝات ايٛاقع

 ؾًُا أضاز إٔ ٜٛاد٘ ٖصٙ ايب١٦ٝ اـاق١ بإثبات ق١ُٝ ايعكٌ اػاٙ ايٓل،  ]:ٜكٍٛ غٝس قطب

ٚإسٝا٤ ؾهط٠ ا٫دتٗاز ٚقاضب١ اـطاؾ١، ٚاؾٌٗ ٚايعا١َٝ يف ايؿهط اٱغ٬َٞ ثِ إثبات إٔ 

اٱغ٬ّ دعٌ يًعكٌ قُٝت٘ ٚعًُ٘ يف ايسٜٔ ٚاؿٝا٠ ٚيٝؼ نُا ٜععِ اٱؾطْر أْ٘ قه٢ ع٢ً 

املػًُني باؾدل املطًل ٚؾكسإ ا٫ختٝاض، ملا أضاز إٔ ٜٛاد٘ اؾُٛز ايعكًٞ يف ايؿطم، ٚايؿت١ٓ 

بايعكٌ يف ايػطب دعٌ ايعكٌ ايبؿطٟ ْسا يًٛسٞ يف ٖسا١ٜ اٱْػإ، ٚمل ٜكـ ب٘ عٓس إٔ ٜهٕٛ 

يف ايها٥ٔ ايبؿطٟ ٜتًك٢ ايٛسٞ، ٚ َٓع إٔ ٜكع خ٬ف َا بني َؿّٗٛ - َٔ أدٗع٠-دٗاظا 

ايعكٌ َٚا ه٤ٞ ب٘ ايٛسٞ، ٚمل ٜكـ بايعكٌ عٓس إٔ ٜسضى َا ٜسضن٘ ٜٚػًِ مبا ؾٛم 

[إزضان٘
1
. 

ٚيف ٖصٙ املٛاد١ٗ ايؿسٜس٠ يتًو ايب١٦ٝ اؾاَس٠ ع٢ً ايٓل اؾا١ًٖ بؿُٗ٘ ٚيتًو ايؿت١ٓ امل٪هل١ 

يًعكٌ اؾا١ًٖ بسٚضٙ ْػٞ ايؿٝذ اٱَاّ  إٔ ايٛسٞ دا٤ يٝهٕٛ ٖٛ ا٭قٌ ايصٟ ٜٴطدع إيٝ٘ يف 

نٌ ؾ٤ٞ، ٚإٔ ايعكٌ بٌ ايه١ْٛٓٝ اٱْػا١ْٝ قسٚز٠ عسٚز ايعَإ ٚاملهإ ٚقس تطتب ع٢ً 

شيو ايتكٛض نطب َٔ ايتعػـ يف ايتأٌٜٚ ٚقٌ إىل سس ػُٝس ْكٛم ثابت١ ايٛضٚز ٚايس٫ي١ 

أسٝاْا أٚ تٛدٝٗٗا ٚد١ٗ أخط٣ ٫ ٜػتػٝػٗا عطف ايًػ١ ٚمل ؼسخ يف عطف ا٫غتعُاٍ بني 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  چ  :َٚٔ ٖصٙ ايٓكٛم قٛي٘ تعاىل. أقشاب ايًػإ

2چڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 

ّٕ ْعاّ تعسز ايعٚدات يٝؼ خاق١ٝ َٔ خكا٥ل  ٚيف شيو ٜط٣ ايؿٝذ اٱَاّ قُس عبسٙ أ

ايؿطم، ٫ٚ ٖٛ قػ١ُ أق١ًٝ َٔ قػُاتِٗ اييت متٝعِٖ عٔ غرلِٖ، ٚيكس عطؾ٘ ايػطب يف 

َطاسٌ تطٛضٙ ناؾطَإ، ٚأباس٘ بعض ايباباٚات يبعض املًٛى نًُو ؾطْػا ؾطملإ، 

ٚميهٔ إٔ ٜعٍٚ بعٚاٍ أغباب٘
3

 ٖٚٛ بٗصا املسخٌ ميٗس يؿتٛاٙ ايؿٗرل٠ ايكان١ٝ مبٓع تعسز 

ايعٚدات ٚتعطٌٝ ْل ؾطعٞ ٚيًٛقٛف ع٢ً شيو هب إٔ ْتبع ايتسضز ايصٟ غًه٘ خط٠ٛ 

 :خط٠ٛ ٫ٚ ْتػطع يف إساي١ ايكاض٨ ع٢ً ايٓتا٥ر َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم اٯت١ٝ

                                                 
1

 19 ص 2005 16خظبئض اٌخظٛس اإلسالًِ ِٚمِٛبحٗ ،سٍذ لغب ،داس اٌششٚق اٌمب٘شة ط: -  
2

 03 اٌَت إٌسبءسٛسة : -  
3

 177 ص 1ٌٕظش األعّبي اٌىبٍِت ج: -  
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 :ايٓل ا٭ٍٚ

 ٚيهٔ إٕ خؿتِ أ٫ تعسيٛا بني ايعٚدات أٚ ايعٚدتني ؾعًٝهِ إٔ  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس عبسٙ

 بتُٖٛ٘، بٌ ٜكسم  بايعٔ ٚايؿو ؾٝ٘تًتعَٛا ٚاسس٠ ؾكط، ٚاـٛف َٔ عسّ ايعسٍ ٜكسم

أٜها ٚيهٔ ايؿطع ٜػتؿط ايِٖٛ ٭ْ٘ قًُا ىًٛ َٓ٘ عًِ مبجٌ ٖصٙ ا٭َٛض، ؾايصٟ ٜباح ي٘ إٔ 

ٜتعٚز ثايج١ أٚ أنجط ٖٛ ايصٟ ٜجل َٔ ْؿػ٘ بايعسٍ عٝح ٫ ٜذلزز ؾٝ٘ أٚ ٜعٔ شيو ٜٚهٕٛ 

[ايذلزز ؾٝ٘ نعٝؿا
1
. 

ٖٚصا ايٓل ع٢ً طٛي٘ ميهٔ إٔ ىتعٍ يف ؾهط٠ ٚاسس٠ َ٪زاٖا إٔ فطز تٛقع اٱْػإ َٔ 

ْؿػ٘ عسّ ايعسٍ ٖٛ َسعا٠ ملٓع ايتعسز زٕٚ تطزز، ٖٚهصا ٜٛدٕٗٛ ز٫ي١ اٯ١ٜ ايهطمي١ ِٖٚ 

هتع٩ْٗا َٔ غٝاقٗا، ٚيطاملا ضأٜٓاِٖ ٜتػٕٓٛ بايٛسس٠ املٛنٛع١ٝ يًػٛض٠ بً٘ اؽصٖٚا أغاغا 

يف ايتأٌٜٚ، ٚيهِٓٗ مل ٜٛنشٛا قط َا١ٖٝ ٖصا ايعسٍ، ٫ٚ قسزات٘ ،ٚقبٌ إٔ ْكـ ع٢ً شيو 

 "خاف"َٔ خ٬ٍ ْكٛم يعًُا٥ٓا ايهباض هسض بٓا إٔ ْكـ ع٢ً ز٫ي١ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

 .ٜط٣ ايؿٝذ ايؿٓكٝطٞ أْٗا تٓكطف يف ايًػإ ايعطبٞ ع٢ً َعٓٝني اثٓني

َّا ايجاْٞ ؾٗٛ ايعًِ، ٚإٕ نإ املع٢ٓ ا٭ٍٚ ٫ وتاز إىل تٛنٝح ؾإٕ  َّا ا٭ٍٚ ؾٗٛ اـؿ١ٝ، ٚأ أ

 :ايجاْٞ ٫ بس ي٘ َٔ ؾاٖس قاٍ أبٛ قذٔ ايجكؿٞ

 تطٟٚ ععاَٞ يف املُات عطٚقٗا *** إشا َت ؾازؾين إىل دٓب نط١َ

 إشا َـــا َت أ٫ أشٚقـــــٗاأخـــاف *** ٫ٚ تسؾٓــٞ يف ايؿـــــ٠٬ ؾإْٓــــــــٞ
2
 

" ٚإٕ عًُتِ"ايؿاٖس يف ايبٝت أخاف مبع٢ٓ أعًِ ٚتكبح ز٫ي١  . . . ٚبٗصا ٜٓتؿٞ َا شٖب إيٝ٘ .

 .اٱَاّ قُس عبسٙ ٚتكبح إٕ عًِ َٔ ْؿػ٘ اؾٛض ٚعسّ ايعسٍ ؾ٬ ٜكبٌ ع٢ً ايتعسز

 :ايّٓل ايجاْٞ

 ؾُٔ تأٌَ يف اٯٜتني عًِ إٔ إباس١ تعسز ايعٚدات يف اٱغ٬ّ أَط َهٝل  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ اٱَاّ

ؾٝ٘ أؾس ايتهٝٝل نأْ٘ نطٚض٠ َٔ ايهطٚضات اييت تباح حملتادٝٗا بؿطط ايجك١ بإقا١َ ايعسٍ، 

ٚا٭َٔ َٔ اؾٛض، ٚإشا تأٌَ املتأٌَ َع ٖصا ايتهٝٝل َا ٜذلتب ع٢ً ايتعسز يف ٖصا ايعَإ َٔ 

املؿاغس دعّ بأْ٘ ٫ ميهٔ ٭سس إٔ ٜطبٞ أ١َ ؾؿا ؾٝٗا تعسز ايعٚدات ؾإٕ ايبٝت ايصٟ ؾٝ٘ 

ظٚدتإ يعٚز ٚاسس ٫ تػتكِٝ ي٘ ساٍ، ٫ٚ ٜكّٛ ؾٝ٘ ْعاّ بٌ ٜتعإٚ ايطدٌ َع ظٚدات٘ ع٢ً 

إؾػاز ايبٝت نإٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ عسٚ يٰخط، ثِ ه٤ٞ ا٭٫ٚز بعهِٗ يبعض عسٚ، 

[ؾُؿػس٠ تعسز ايعٚدات تٓكٌ َٔ ا٭ؾطاز إىل ايبٝٛت ، َٚٔ ايبٝٛت إىل ا٭١َ
3
. 

                                                 
1

 285 ص 4حفسٍش إٌّبس ج: -  
2

 223 ص 1أضٛاء اٌبٍبْ ج : - 
3

 286 ص 4حفسٍش إٌّبس ج : - 
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ٚيٓتعاٌَ اٯٕ َع ايؿش١ٓ ايس٫ي١ٝ هلصا ايٓل ؾٓذسٙ هعٌ َٔ تؿطٜع ايتعسز تؿطٜع نطٚض٠ 

،ٜؿذلط ؾٝ٘ إقا١َ ايعسٍ بسٕٚ إٔ ٜٛنح قسزات ٖصا ايعٌُ يف دٛاْب٘ املاز١ٜ ،ٚاملع١ٜٛٓ ،ثِ 

َا ًٜبح ايؿٝذ اٱَاّ إٔ ٜسخٌ بٓك٘ يف َػايط١ هعٌ َٔ خ٬هلا ا٭عطاض دٛاٖط نٞ ٜطتب 

عًٝٗا ْكاط اؿػِ املُٗس٠ يؿتٛاٙ، َٚت٢ نإ ايعطض دٖٛط ٜا تط٣، َٚت٢ ناْت اؿ٢ُ 

اييت تٓب٧ عٔ املطض ٖٞ ايسا٤ شات٘، ٌٖٚ ٜا تط٣ تًو املؿاغس اييت تطتبت عٔ ايتعسز تعٛز يعٝب 

 ؾٝٗا ؾؿا أ٫١َ ميهٔ ٭سس إٔ ٜطبٞ  ): يف تؿطٜع٘ أّ يػ٤ٛ يف تعاطٝ٘؟ َٚا َس٣ قش١ قٛي٘

 .(ايتعسز

إٕ يػ١ ا٭ضقاّ تهصب ظعُ٘ ٖصا سٝح تؿرل اٱسكا٥ٝات اييت أدطٜت يف ايكطط ايػٛضٟ غ١ٓ 

%0.2 با٭يـ أٟ 2 إىل ْػب١ 1971
1
. 

 ؾٛدسٚا ْػب١ ايتعسز ٫ 1963نُا أدطٜت إسكا٥ٝات يف اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ املتشس٠ غ١ٓ 

 ٖٚصٙ ايع١ٓٝ نؿ١ًٝ بإٔ تٓػشب ع٢ً مجٝع ا٭قطاض ايعطب١ٝ ٫ٚ ؽطز عٔ َعسٍ تًو %2تتذاٚظ 

 .ايٓػب١

تٓاغب غٝاقٗا إشا " ؾؿا"ٌٖٚ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ ؟ ؾإشا ثبت شيو ؾعٔ أ١ّٜ أ١َ ٜتشسخ ايؿٝذ اٱَاّ

َا ضبطٓاٖا بٗصٙ اٱسكا١ٝ٥ ٌٖٚ ا٭١َ ؾع٬ أقبشت َػتعك١ٝ ع٢ً اٱق٬ح يٛدٛز ٖصا 

 .!ايػبب؟

 :ايٓل ايجايح

 ٚيٛ ؾ٦ت تؿكٌٝ ايطظاٜا ٚاملكا٥ب املتٛيس٠ َٔ تعسز ايعٚدات  ]: ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس عبسٙ

ايػطق١، ٚايعْا، ٚايهصب، ٚاـٝا١ْ، ٚاؾي، : ٭تٝت مبا تكؿعط َٓ٘ دًٛز امل٪َٓني ؾُٓٗا

[ٚايتعٜٚط، بٌ َٓٗا ايكتٌ ست٢ قتٌ ايٛيس ٚايسٙ، ٚايٛايس ٚيسٙ ٚايعٚد١ ظٚدٗا ٚايعٚز ظٚدت٘
2
. 

ٚيهٔ َٔ أٜٔ يًؿٝذ بٗصٙ ايكٓاؾ١ اييت اغتطاع مبٛدبٗا إٔ ٜكٓـ نٌ َٛبكات اجملتُع يف 

 ؾايؿٝح مل ٜؿط إىل ٖصٙ ايسضاغ١ !ٖصا اؿكٌ ايس٫يٞ ايصٟ أقكطٙ ع٢ً َا تطتب ع٢ً ايتعسز

 . إٕ نإ قس قاّ بٗا ٖٛ بٓؿػ٘، أٚ اطًع عًٝٗا عٓس غرلٙ!ايػٛغٝٛيٛد١ٝ

 ٚيٛ ! َا غط ٖصٙ اؿ١ًُ ايعٓٝؿ١ َِٓٗ ع٢ً تعسز ايعٚدات؟ ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾٗس غًُٝإ ايطَٚٞ

ناْت ٖصٙ ا٭ٚقاف سكا َتٛيس٠ ع٢ً تعسز ايعٚدات هلإ ا٭َط ٚيهٓٗا نُا قًٓا يٝػت 

َتٛيس٠ إ٫ َٔ غ٤ٛ اغتدساّ ٖصا اؿل ايؿطعٞ يًطداٍ، ٚنإ ا٭سط٣ بطداٍ املسضغ١ 

                                                 
1

 230 ص 1982 5ٌٕظش اإلسالَ فً لفض االحٙبَ، شٛلً أبٛ خًٍٍ ،داس اٌفىش دِشك ط : - 
2

 286 ص 4اٌّشخع اٌسببك ج : - 
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ايعك١ًٝ اؿسٜج١ إٔ ٜبجٛا ايٛعٞ اٱغ٬َٞ اؿل بني ايعا١َ يف خطبِٗ يف املػادس، ٚيف 

[قشؿِٗ ٚفا٫تِٗ
1
. 

ٖٚهصا بايػت ٖصٙ املسضغ١ يف ايكٝٛز ٚأنجطت َٓٗا، ٚنإٔ ايتؿطٜع دا٤ مل٥٬ه١ يف ا٭ضض 

 .ميؿٕٛ، ْٚػبٛا املؿاغس ايٓاؾ١٦ عٔ غ٤ٛ اغتدساّ ايتعسز إىل ايتؿطٜع ْؿػ٘

ّٕ يٲغ٬ّ ٚدٛزٙ املػتكٌ خاضز ٚاقع املػًُني يف أٟ دٌٝ، ؾاملػًُٕٛ مل  ]:ٜكٍٛ غٝس قطب  إ

ٜٓؿ٦ٛا اٱغ٬ّ، إمنا اٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ أْؿأ املػًُني، اٱغ٬ّ ٖٛ ا٭قٌ ٚاملػًُٕٛ ؾطع 

ّٕ َا ٜكٓع٘ ايٓاؽ أٚ ٜؿُْٗٛ٘ يٝؼ ٖٛ ايصٟ وسز أقٌ  عٓ٘، ْٚتاز َٔ ْتاد٘، َٚٔ ثِ ؾإ

ايٓعاّ اٱغ٬َٞ أٚ َؿّٗٛ اٱغ٬ّ ا٭غاغٞ إ٫ إٔ ٜهٕٛ َطابكا يٮقٌ اٱغ٬َٞ ايجابت 

املػتكٌ عٔ ٚاقع ايٓاؽ، َٚؿَِٗٛٗ،ٚايصٟ ٜكاؽ إيٝ٘ ٚاقع ايٓاؽ َٚؿَِٗٛٗ يٝعًِ نِ ٖٛ 

[َطابل أٚ َٓشطف عٔ اٱغ٬ّ
2
. 

أدٌ إٕ امطاف ؾ١٦ بعٝٓٗا ٖٚٞ تػتدسّ ٖصا اؿل يف ايتعسز ٚتتدص َٓ٘ ؾطق١ ٱؾباع يص٠ 

سٝٛا١ْٝ، زٕٚ إٔ تطاعٞ َا عًٝٗا َٔ ٚادبات يٝؼ َػ٪٫ٚ عٓٗا اٱغ٬ّ، نُا إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ 

ٚؾل َا ادذلست٘ َٔ خطاٜا ٫ متجٌ اٱغ٬ّ يف ؾ٤ٞ، ٚاملػ٪ٍٚ عٔ ٖصا ا٫مطاف إمنا ٖٞ 

َّا ايتعسز ؾإٕ اٱغ٬ّ سسزٙ ٚأباس٘ ٚقٝسٙ ملٛاد١ٗ ٚاقع١ٝ  اجملتُعات مب٪غػاتٗا املدتًؿ١، أ

 .اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ٚنطٚض٠ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ

 :ايٓل ايطابع

 ؾإشا غًب ع٢ً ايٓاؽ اؾٛض بني ايعٚدات نُا ٖٛ َؿاٖس يف  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس عبسٙ

أظَآْا، أٚ ْؿأ عٔ تعسز ايعٚدات ؾػاز يف ايعا٬٥ت، ٚتعس يًشسٚز ايؿطع١ٝ ايٛادب 

 داظايتعاَٗا، ٚقٝاّ ايعسا٠ٚ بني أعها٤ ايعا١ً٥ ايٛاسس٠ ٚؾٝٛع شيو إىل سس ٜهٕٛ عاَا 

 ؾطط ع٢ً سػاب َا أٚ غرل تعسز ايعٚدات بؿطط إٔ ميٓعيًشانِ ضعا١ٜ يًُكًش١ ايعا١َ 

 عٔ ٖصٙ ايعاز٠ َٔ أْؿػِٗ، ٜكًعٛا ملكًش١ ا٭١َ ٚأْ٘ يٝذٌُ بطداٍ ٖصا ايعكط إٔ َٛاؾكاٜطاٙ 

[٫ٚ أظٔ َٔ أٌٖ املػتكبٌ َٔ ٜأغـ ع٢ً تطنٗا
3
. 

ٚبٗصا ايٓل ٜهٕٛ ايؿٝذ قس اضتك٢ َطتكا عايٝا، َطتكا بٛأ ب٘ ْؿػ٘ إٔ هُس ْكا قطوا 

ٜٚبطٌ ز٫يت٘ َتدصا يف شيو مج١ً َٔ ا٭عطاض املذلتب١ عٔ غ٤ٛ اغتعُاٍ ٖصا اؿل ايؿطعٞ 

قُس عُاض٠ . ٚساؾا إٔ ٜتكـ تؿطٜع اهلل بايٓكل، ٜٚعًل ز. ٚنأْٗا عٝب يف ايتؿطٜع شات٘

 ع٢ً إٔ أخطط َا يف ؾهط ا٭غتاش اٱَاّ ]:قا٬٥- ٖٚٛ هاضٜ٘ يف تٛدٗ٘-ع٢ً ٖصا ايٓل 

                                                 
1

 681 ص 2ِٕٙح اٌّذسست اٌعمٍٍت اٌسذٌثت فً اٌخفسٍش ج : - 
2

 584 ص 1فً ظالي اٌمشآْ سٍذ لغب ج : - 
3

 86 ص 2ِسّذ عّبسة ج. األعّبي اٌىبٍِت د : - 
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مّما ٜتعًل بتعسز ايعٚدات ٚأنجط قؿشات ٖصا ايؿهط املتعًل با٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ سػُا 

ٚٚنٛسا ٚؼسٜسا، ٖٞ تًو ايؿت٣ٛ اييت أداب ؾٝٗا ع٢ً ث٬ث١ أغ١ً٦ تسٚض سٍٛ ٖصا املٛنٛع، 

ؾٓشٔ ًْتكٞ يف ٖصٙ ايؿت٣ٛ بعسز َٔ اٯضا٤ ٚا٭سهاّ اييت تًِ بهٌ دٛاْب ايكه١ٝ، ٚاييت 

 :ٚشيو عٓسَا ضأ٣ ؾسٜس ايٓهر ٚايتكسّسسز ؾٝٗا ا٭غتاش َٛقؿا 

إٔ ْعاّ تعسز ايعٚدات، ٚاعتٝاز ٖصا ايٓعاّ، يٝؼ خاق١ٝ َٔ خكا٥ل  -1

ايؿطم، ٫ٚ قػ١ُ أق١ًٝ َٔ قػُات ايؿطقٝني اييت ٜتُٝعٕٚ بٗا عٔ ايػطب ٚايػطبٝني 

 . . .ؾٗصا ايٓعاّ يٝؼ َٛدٛزا عٓس ؾعٛب ايتبت ٚاملػٍٛ َج٬ . . .  .إخل.

ّٕ ْؿأ٠ ٖصا ايٓعاّ قس اضتبطت بعٜاز٠ أعساز ايٓػا٤ ع٢ً أعساز ايطداٍ يف  -2 أ

. اجملتُعات اؿطب١ٝ ايكسمي١ َٚٓٗا اجملتُع ايعطبٞ ا٭ٍٚ .  .إخل.

إٔ اٱغ٬ّ ع٢ً عهؼ َا ٜععِ ايهتاب ا٭ٚضٚبٝني مل ٜكط عازات اؾا١ًٖٝ  -3

ّٕ َا نإ عٓس ايعطب عاز٠ دعً٘  َٚٛقـ اؾاًٖني َٔ ٖصا املٛنٛع ٚيٝؼ قشٝشا أ

اٱغ٬ّ زٜٓا شيو إٔ اٱغ٬ّ قس اؽص َٔ ايتعسز َٛقؿا اقط٬سٝا ٜٗسف إىل إيػا٥٘ 

. بايتسضٜر  . .  .إخل.

ٚإٔ اٱغ٬ّ عٓسَا أباح ايتعسز احملسٚز، إمنا نإ ٜطٜس اـطٚز َٔ ظًِ أؾس،  -4

.ؾًكس نإ ايطداٍ ايصٜٔ ٜهؿًٕٛ ايٝتُٝات ٜتعٚدٕٛ بٗٔ طُعا يف َاهلٔ  . .  إخل.

 .إٔ اٱغ٬ّ قس اؾذلط ؼكل ايعسٍ املطًل يف ساي١ ايتعسز -5

ثِ ٜعطض يٓعاّ ايطقٝل ايصٟ ناْت بكاٜاٙ ًَشٛظ١ يف بعض اجملتُعات  -6

اٱغ١َٝ٬ ع٢ً عكطٙ، ؾٝدل٨ اٱغ٬ّ َٔ ٖصا ايٓعاّ عٓسَا ٜؿطم بني أغرلات اؿطب 

. ايؿطع١ٝ ٚبني نشاٜا ْعاّ ايطقٝل  .  .إخل.

ثِ ٜكٌ ا٭غتاش اٱَاّ يف ؾتٛاٙ ٖصٙ إىل بٝت ايككٝس َٔ املٛنٛع عٓسَا وػِ  -7

ٌٖ هٛظ َٓع تعسز ايعٚدات ٚهٝب ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ايٛانح باؾٛاب : إداب١ يًػ٪اٍ

[.ْعِ: احملسز
1
                                          

 ٚأٟ تكسّ ٖصا ايصٟ نإ أنجط اغتؿطاؾا !؟ؾأٟ َٛقـ ٖصا ايصٟ نإ أْهر َٔ ايتؿطٜع

2چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       چ !َٔ ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا؟
  

                                                 
1

 179 -177 ص 1اٌّشخع ٔفسٗ ج : - 
2

 14 اٌَت اٌٍّهسٛسة  : -  
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 ايكطإٓ أباس٘ ضأٜٓا َٔ ٜػتسٍ ع٢ً َٓع تعسز ايعٚدات ايصٟ  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ ٜٛغـ ايكطناٟٚ

آ١ٜ اٱباس١ ٚتبطٌ أثطٖا، - يف ْعطِٖ-ْؿػ٘ بؿطط ايعسٍ بآ١ٜ َٔ ايػٛض٠ ْؿػٗا تٗسّ 

  چ  چ  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ٚتٓػذ سهُٗا، ٖٚٞ آ١ٜ

1چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇچ  ڇ       ڇ  ڇ
 

 ٚايكشاب١ ٚغًـ ا٭١َ، بٌ ا٭١َ نًٗا خ٬ٍ yَٚع٢ٓ ٖصا أِْٗ ٜتُٕٗٛ ايطغٍٛ ايهطِٜ 

، عُساأْٗا مل تؿِٗ نتاب ضبٗا املٓعٍ إيٝٗا بًػاْٗا أٚ ؾُٗت٘ ٚأعطنت عٓ٘ : أضبع١ عؿط قطْا

إٔ : ٚأمجعت ع٢ً شيو ست٢ دا٤ ٖ٪٤٫ يف آخط ايعَإ ٜػتسضنٕٛ عًٝٗا ثِ َكته٢ ٖ٪٤٫

ايكطإٓ ٜٓاقض بعه٘ بعها، ؾٗٛ ٜبٝح ايؿ٤ٞ يف آ١ٜ، ثِ ٫ ًٜبح إٔ وطَ٘ يف آ١ٜ أخط٣، 

ّٕ اهلل تعاىل ڎ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  :ٜكٍٛ ٚنصبٛا ؾإ

2چ  ڈ  ڈ
] 

3
 .

ٖٚصا ايٓل ناف يف ايطز ع٢ً ٖ٪٤٫ ايصٜٔ تعايٛا ع٢ً ايتؿطٜع ايطباْٞ، ٚغاعسِٖ ع٢ً شيو 

َا عاؾت٘ ا٭١َ آْصاى َٔ مجٛز عكًٞ، ٚؼذط ؾهطٟ ٚتكٛض خطايف َطبل نُا غاعسِٖ 

ٚطؿكٛا ٜكٝػٕٛ ايتؿطٜع .!ع٢ً شيو أٜها َا عاؾ٘ ايػطب َٔ اؾتتإ بايعكٌ امل٪ي٘ املعبٛز

 ا٭َط !ايطباْٞ ع٢ً َا تعٝؿ٘ اجملتُعات ايػطب١ٝ ٚنأْٗا مل تعـ ايتعسز أٚ أْٗا َجاٍ وتص٣ ب٘

ّٞ ٭ٕ أعطض ٭َج١ً َٔ ٖصٙ اجملتُعات، ٚٚاقعٝاتٗا املجاي١ٝ ناٯتٞ! ايصٟ وتِ عً
4

 : 

إٔ اَطأ٠ َٔ تًو اجملتُعات تكًبت يف ؾطاف مثا١ْٝ أظٚاز  (140ّت ) "يَاضف"شنط -1

 .يف مخؼ غٓٛات

 أْٗا َسخٌ ايؿٝطإ إىل "Tertulian"إٔ ْعط٠ املػٝش١ٝ يًُطأ٠ سػب تطتٛيٝإ -2

ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ، ٚأْٗا زاؾع١ املط٤ إىل ايؿذط٠ املُٓٛع١، ٚأْٗا ْاقه١ يكإْٛ اهلل َٚؿ١ٖٛ 

 .يكٛضت٘ أ٫ ٖٚٛ ايطدٌ

بعس اْؿ٬ت تًو اجملتُعات َٔ ايهٓٝػ١ ٚتأيٝ٘ ايعكٌ تكٍٛ إسس٣ ايؿتٝات َٔ َعٗس -3

 إٕ َػأي١ ايع٬قات اؾٓػ١ٝ َػأي١  ]:املعًُني يف أَطٜها َعًك١ ع٢ً ايع٬قات اؾٓػ١ٝ

تعتكسٕٚ ٖصٙ املػأي١ ايبػٝط١ بإزخاٍ ايعٓكط - ايؿطقٕٝٛ-بٝٛيٛد١ٝ عت١ ٚأْتِ 

ا٭خ٬قٞ ؾٝٗا، ؾاؿكإ ٚايؿطؽ، ٚايجٛض ٚايبكط٠، ٚايهبـ ٚايٓعذ١، ٚايسٜو ٚايؿطخ١ 

                                                 
1

 129اٌَت إٌسبء سٛسة  : -
2

 82 اٌَت إٌسبء سٛسة  : -
3

 318ٌٛسف اٌمشضبٚي ص . وٍف ٔخعبًِ ِع اٌمشآْ اٌعظٍُ، د : - 
4

 [75-73]ٌٕظش اإلسالَ ِٚشىالث اٌسضبسة ،سٍذ لغب داس اٌششٚق ص  : - 
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٫ ٜؿهط أسس َٓٗا يف سها١ٜ ا٭خ٬م ٖصٙ ٖٚٛ ٜعاٍٚ ا٫تكاٍ اؾٓػٞ ٚيصيو متهٞ 

[سٝاتٗا بػٝط١ َطو١
1
. 

ؾأ١ٜ سٝٛا١ْٝ ٖصٙ تًو اييت تعٝؿٗا ٖصٙ اجملتُعات اييت تععِ إٔ ايعكٌ أنش٢ إهلٗا ٚإٔ ايعًِ 

قاض غٝسٖا، ٚقس اضتهػت يف محأ٠ ايب١ُٝٗ، ٚثأط١ اؾٌٗ، ٌٖٚ ؾٝٗا َٔ قِٝ َا مياضؽ 

ٺ  چ   :ٚمٔ ْعٝـ إْػاْٝتٓا ؾه٬ عٔ إٔ ْهٕٛ نُا قاٍ اهلل        تعاىل.نػطا عًٝٓا

  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

2چ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ
                                                                                   

 :ايٓل اـاَؼ

ّٕ تعسز ايعٚدات :  ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ املطاغٞ  ٚايطمح١ ٚغهٕٛ ايٓؿؼ ىايـ املٛز٠أ

 ملػًِ إٔ ٜكسّ عًٝ٘ إ٫ نطٚض٠ َع ؾ٬ ٜٓبػٞإىل املطأ٠ ٖٚٞ أضنإ غعاز٠ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ، 

[ايجك١ مبا أٚدب٘ اهلل َٔ ايعسٍ ٚيٝؼ ٚضا٤ شيو إ٫ ظًِ املط٤ يٓؿػ٘ ٚاَطأت٘ ٚٚيسٙ ٚأَت٘
3
. 

ٚيٛ أْٓا أضزْا إٔ وٍٛ ٖصا ايّٓل إىل مج١ً َٔ ايكهاٜا املطتبط١ َٓطكٝا يكًٓا إْ٘ ٜهاؾ٧ 

 :ايٓل اٯتٞ

ٚمبا إٔ تعسز ايعٚدات ىايـ املٛز٠  (ٖصٙ َكس١َ قشٝش١)إٕ تعسز ايعٚدات تؿطٜع ضباْٞ 

ؾإٕ ايتؿطٜع شات٘ ىايـ املٛز٠ ٚايطمح١ ٖٚٞ أضنإ  (ٖصا تكٛض ايؿٝذ املطاغٞ)ٚايطمح١ 

ؾأٟ عكٌ ٖصا ايصٟ  (ٖصا اغتٓتاز َتٛيس َٔ ايٓكٝني ايػابكني) ! ٖٚصا قاٍ!ايػعاز٠ ايعٚد١ٝ

 !.؟أْتر ٖصا ايٓل

ّٕ املطأ٠  ]:ٜكٍٛ ايؿٝذ َتٛيٞ ايؿعطاٟٚ  هلصٙ امل١ُٗ فعٛي١ ؾشُٝٓا ٜأتٞ اٱغ٬ّ يٝكٍٛ إ

 يف شيو ايٛدٛز، ٖٚصٙ امل١ُٗ هب أؾطف ١َُٗ يًعٚز، ٚبعس شيو سها١ْ يًبٓني ٜعطٝٗا غهٓا

[ ٫ٚ تأخصٖا بؿ٤ٞ َٔ ايهٝلا٫عتعاظ ٚبؿ٤ٞ َٔ ايؿدطإٔ تأخصٖا املطأ٠ بؿ٤ٞ َٔ 
4

 .

 هلصٙ امل١ُٗ املكسغ١ ا٭ؾطف ٚا٭عع ٖٚٞ ايػهٔ يًعٚز ٚاؿها١ْ فعٛي١ؾؿٞ اٱغ٬ّ املطأ٠ 

 .يًبٓني

 

                                                 
1

 77اٌّشخع ٔفسٗ ص  : - 
2

 110اٌَت آي عّشاْ سٛسة  : -
3

 184 ص 4حفسٍش اٌّشاغً ج : - 
4

 197عٍى ِبئذة اٌفىش اإلسالًِ ،اٌشٍخ ِخًٌٛ اٌشعشاٚي ص  :  
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  :ٚايكطإٓ ٖٛ ْؿػ٘ ايصٟ قاٍ

1چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
 . 

  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  چ: ٚ٘ٛ اٌزي لبي

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

2چک
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ :ٖٚٛ ايصٟ قاٍ،

3چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگگ
                                                                                                 

ٚايكطإٓ ٫ ٜٓاقض بعه٘ بعها، ؾاهلل ٖٛ ايصٟ خًل ايٓاؽ مجٝعِٗ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠، ٚدعٌ 

.  ايعاقب١ يٝسٍ ع٢ً إٔ املطأ٠ فعٛي١ يًػهٔ"ب٬ّ"َٓٗا ظٚدٗا يٝػهٔ إيٝٗا، ٚايؿعٌ َكّسض 

ٖٚصا ٫ ىايـ املٛز٠ ٚايطمح١ ملا يف تطنٝب١ اؾٓػني َٔ تٛاؾل ٜػتذٝب يتًب١ٝ اؿادات 

 .ايؿطط١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚ ايعك١ًٝ ٚاؾػس١ٜ

ٚيتٛنٝح ٖصٙ اؾٛاْب ٜطٝب يٓا إٔ ْعطض يٓكني يعامل غطبٞ نبرل سا٥ع ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ 

 "أيهػٝؼ ناضٌٜ"٭عاث٘ ايطب١ٝ ايؿص٠ إْ٘ ايسنتٛض 

 :ايٓل ا٭ٍٚ

 إٕ أ١ُٖٝ ٚظٝؿ١ اؿٌُ ٚايٛنع بايٓػب١ يٮّ مل تؿِٗ ست٢ اٯٕ إىل زضد١  ]: ٜكٍٛ ناضٌٜ

ناؾ١ٝ، َع إٔ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ٫ظ١َ ٫نتُاٍ منٛ املطأ٠، َٚٔ ثِ ؾُٔ غدـ ايطأٟ إٔ لعٌ 

املطأ٠ تتٓهط يٮ١ََٛ، ٚيصا هب أ٫ تًكٔ ايؿتٝات ايتسضٜب ايعكًٞ ٚاملازٟ، ٫ٚ إٔ تبح يف 

ْؿػٗا املطاَع اييت ٜتًكاٖا ايؿتٝإ ٚتبح ؾِٝٗ، هب إٔ ٜبصٍ املطبٕٛ اٖتُاَا ؾسٜسا 

يًدكا٥ل ايعه١ٜٛ ٚايعك١ًٝ يف ايصنط ٚا٭ْج٢ ٚنصا يٛظا٥ؿٗا ايطبٝع١ٝ، ؾٗٓاى اخت٬ؾات 

. ٫ تٓكض بني اؾٓػني . . ٚيصيو ؾ٬ َٓام َٔ إٔ مػب سػاب ٖصٙ ا٫خت٬ؾات يف إْؿا٤ .

[عامل َتُسٕ 
4
. 

ْٚكـ يف ٖصا ايٓل ع٢ً أِٖ ايؿطٚم اييت تٓؿطز بٗا املطأ٠ عٔ ايطدٌ َٔ سٝح اـًك١ ايكطؾ١ 

 :عٝح تٗٝ٪ٖا يًكٝاّ بٗصٙ امل١ُٗ ٚتتُجٌ يف اٯتٞ

                                                 
1

 21 اٌَت اٌشَٚسٛسة  : - 
2

 189  اٌَت األعشافسٛسة  : -  
3

 03 اٌَت إٌسبءسٛسة  : - 
4

 104 ص 2003اإلٔسبْ رٌه اٌّدٙٛي حعشٌب شفٍك أسعذ فشٌذ ِىخبت اٌّعبسف بٍشٚث ٌبٕبْ  : - 
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ّٕ أِٖ ٚظٝؿ١ خاق١ باملطأ٠ ٖٞ ٚظٝؿ١ ايٛنع ٚاؿٌُ، َٚع أْٗا مل تؿِٗ بعس سػب -1 إ

ايبشٛخ ايع١ًُٝ ،إ٫ أْٗا ٫ظ١َ ٫نتُاٍ منٛ املطأ٠، ٚئ تتأت٢ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ إ٫ّ بايعٚاز 

 .،ٚايػهٔ، ٚاملٛز٠ ،ٚايطمح١

أْ٘ َٔ ايػدـ إٔ لعٌ املطأ٠ تتٓهط يٮ١ََٛ، ٭ْٗا مل ؽًل إ٫ " ناضٌٜ"ٜط٣ -2

َّا، ٚخًكت غكا٥ل أْج١ٜٛ ع٢ً أععِ داْب َٔ ا٭١ُٖٝ، شيو إٔ يًُبٝض زٚضا  يتهٕٛ أ

 :يف

 تٛيٝس اـ٬ٜا ا٭ْج١ٜٛ - أ

تؿطظ يف ايسّ َٛاز َع١ٓٝ تطبع اـكا٥ل ا٭ْج١ٜٛ املُٝع٠  - ب

 ع٢ً أْػذ١ ا٭ْج٢ ٚأخ٬طٗا ٚؾعٛضٖا 

تعطٞ مجٝع ٚظا٥ـ املطأ٠ قؿاتٗا َٔ يني ٚضؾل ٚغهٔ  - ت

ٚيطاؾ١ ع٢ً عهؼ َا تعطٞ اـك١ٝ يًطدٌ َٔ ؾس٠ 

 .ٚٚسؿ١ ٚدطأ٠ ٚق٠ٛ

 :ٚع٢ً ٖصٙ ايكٛض٠ ؾا٤ ضبٓا إٔ ىًل ايعٚدني ايصنط ٚا٭ْج٢ ٜٚطتكٞ بُٗا إىل َطتك٢ ايكػِ

1چں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   چ 
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  : ٚلٌٛٗ حعبٌى 

2چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴     ﮵  ﮶  
 . 

نُا إٔ يف ب١ٝٓ ايهٕٛ لس إٔ ب١ٝٓ ايصض٠ َه١ْٛ  َٔ نٗاضب َٛدب١ ٚنٗاضب غايب١ أظٚاز 

َتكاب١ً يف اؿًك١، ٚإٔ ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا١ٜٚ تتِ يف قٛض٠ أظٚاز بني ايدلٚتْٛات املٛدب١ 

ٚا٫يهذلْٚات ايػايب١، ٫ٚ تتِ ٖصٙ ايتؿاع٬ت إ٫ يف قٛض٠ تعاٚز نُا وسخ يف عامل 

اؿٝٛإ ٚايٓبات
3

 .

َٚع ٖصا هب أ٫ ْٓػام َع ايتؿػرل اؾجُاْٞ يًُؿاعط ٚيٛ نإ تؿػرلا عًُٝا كدلٜا، شيو 

أْ٘ ٜؿػط اٱْػإ اْط٬قا َٔ دػسٙ، َعتدلا إٔ ايٓؿؼ مبؿاعطٖا ٚاْؿعا٫تٗا ٚأؾهاضٖا إمنا 

 .ٖٞ فطز اْبجام دػُٞ َٓبع٘ اؾػس

ٜٚعطٞ يف ٖصا ايتؿػرل ايسٚض ايط٥ٝؼ يًػسز نتًو املػ٪ٚي١ عٔ قٓاع١ ايساؾع اؾٓػٞ، 

ٚاملػ٪ٚي١ عٔ قٛت٘ ٚنعؿ٘ ٖٚٞ اييت تٛنح َا إٕ نإ اٱْػإ ٚانح ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١ أّ 

ٚإشا َا انتؿ٢ بتؿػرل اٱْػإ اْط٬قا َٔ .كتًط ايكؿات، ٖٚٞ اييت تكٓع ا٭١ََٛ أٜها

                                                 
1

 03 اٌَت اًٌٍٍسٛسة  : -  
2

 36  اٌَتٌسسٛسة  : -  
3

 160 ص 2005 11ٌٕظش دساسبث فً إٌفس اإلٔسبٍٔت، ِسّذ لغب ،داس اٌششٚق ط : - 
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دػسٙ ؾ٬ اسػب٘ هعٌ خطا ؾاق٬ بني اٱْػإ ٚاؿٝٛإ، َع ٚدٛز ق٣ٛ أخط٣ ؼهِ 

تكطؾات اٱْػإ ٚإ٫ مب ٜؿػط غٝاب ايهُرل ٚايعكٝس٠ ٚاٱميإ ٚايكِٝ ايعًٝا ٚايعسٍ ٚاؾُاٍ 

 .؟ٌٖٚ يًُددل َٔ زٚض يف تؿػرلٖا

َّا اٱغ٬ّ ؾٝٛد٘ اٱْػإ يٝكهٞ نطٚضت٘ يف قٛضت٘ ا٭ق١ًٝ إْٗا قٛض٠ تطابط٘ دػسا  أ

 .ٚضٚسا، ؾٝذعٌ َج٬ اؾٓؼ عباز٠ ٜطبط٘ بايكِٝ ايعًٝا قِٝ ايطٗاض٠ ٚايٓعاؾ١ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ

 ٚيف بهع  ]:yقاٍ ضغٍٛ اهلل : يكس دا٤ يف اؿسٜح ايؿطٜـ عٔ أبٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

 ْعِ أضأٜتِ يٛ ٚنعٗا يف ": قاٍ؟أسسنِ قسق١ قايٛا ٜا ضغٍٛ أٜأتٞ أسسْا ؾٗٛت٘ ٜٚ٪دط

[سطاّ
1
 

ٖٚصا ٜٓؿأ َٔ ؾط١ًَ تهٜٛٔ اهلسف سػب قُس قطب اييت ؼٍٛ ايساؾع عٔ فطاٙ ا٭قًٞ 

 .إىل فا٫ت دسٜس٠ مل ٜهٔ يٝكٌ إيٝٗا يٛ تطى يف فطاٙ ا٭قًٞ- بعس ضؾع٘-

ٖٚٞ قٛضت٘ - ٖٚٞ اييت سٛيت اؾٓؼ َٔ ؾ٠ٛٗ دػس خايك١ ]:ٜكٍٛ ا٭غتاش قُس قطب

. إىل قِٝ أخط٣ َٓٗا ايطمح١ ٚاملٛز٠ ٚايػهٔ - اؿٝٛا١ْٝ ا٭ق١ًٝ . . . َٚٓٗا املكاٖط٠ ٚايٓػب .

[َٚٓٗا ايتٓعُٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ
2
. 

 :ايٓل ايجاْٞ

ّٕ اَتٓاع منٛ ٚدٛٙ ايٓؿاط ايعاطؿٞ ،أٚ اؾُايٞ أٚ ايسٜين،ىًل أؾداقا ]: ٜكٍٛ ناضٌٜ  إ

[يف املطتب١ ايسْٝا، شٟٚ عكٍٛ نٝك١ غرل قشٝش١
3
. 

يف ٖصا ايٓل ٜٓتكٌ ناضٌٜ إىل داْب آخط ٫ ٜؿػطٙ ايتؿػرل اؾجُاْٞ يًُؿاعط ٫ْعساّ فاي٘ 

يف املددل ،شيو أْ٘ َتعًل بٛدٛٙ ايٓؿاط ايعاطؿٞ أٚ اؾُايٞ أٚايسٜين، ايصٟ باَتٓاع منٛٙ 

ايصٟ مٔ بكسز -ميتٓع ٚدٛز ايؿدل ايػٟٛ، ٚقس شٖب ايؿٝذ املطاغٞ يف ْك٘  

إىل إٔ تعسز ايعٚدات كايـ يًُٛز٠ ٚايطمح١، أٟ أْ٘ نؿٌٝ بايكها٤ ع٢ً شيو - ؼًًٝ٘

اؾاْب يف اٱْػإ، بٝس إٔ ايؿدل ايػٟٛ َت٢ ٚدس، ٚدس ٖٚٛ ٜتُتع بٓؿاط٘ ايعاطؿٞ 

ٚاؾُايٞ ٚايسٜين ٚإ٫ اْعسّ باْعساَ٘ غُٝا ٚإٔ ؼًٌٝ أٟ ظاٖط٠ َٔ أْؿط١ اٱْػإ َُٗا 

ناْت بػٝط١ ٫ تٛقـ إ٫ّ بأْٗا عباض٠ عٔ اؼاز مج١ً َٔ ايٛظا٥ـ املدتًؿ١ املتؿاع١ً ؾُٝا 

                                                 
1

 144 ص 1فخر اٌببسي بششذ اٌبخبسي ج : - 

 7612:       ٚسد فً سٕٓ اٌبٍٙمً حسج سلُ

 1006:       ٚسد فً طسٍر ِسٍُ حسج سلُ
2

 168اٌّشخع اٌسببك ص  : - 
3

 150اإلٔسبْ رٌه اٌّدٙٛي ص  : - 
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بٝٓٗا ؾه٬ عٔ إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ يف تعسٌٜ َػتُط يٓؿاط٘ َٔ سٝح ايؿهٌ ٚايكؿ١ 

 .ٚايؿس٠

إ٫ّ إشا اغتطاع إٔ ٜؿِٗ ايع٬قات املٛدٛز٠ بني تًو - سػب ناضٌٜ-ٚئ ٜػعس اٱْػإ 

ايعٛاٖط إشا َا اؼست َع إسػاغ٘ ايعاطؿٞ ٚا٭زبٞ إش مبٛدب٘ ٜػتطٝع إٔ ًٜر إىل ايعامل 

 .ٖٚصا ع٢ً ا٭قٌ َا أْبأْا ب٘ تكٛض ناضٌٜ يًػعاز٠ ٚيًؿدل ايػٟٛ. ٜٚؿُٗ٘

َّا يف املٓٗر اٱغ٬َٞ باعتباضٙ املٓٗر ايٛسٝس ايعًِٝ بتهٜٛٔ اٱْػإ اـبرل بطاقات٘  أ

 .ٚٚظا٥ؿ٘، ايكازض ع٢ً ؼكٝل تٛاظْ٘ يف أٚد٘ نٌ أْؿطت٘

يف ٖصا املٓٗر ايطباْٞ، املعزٚز ايطبٝع١ املٛسس ا٫ػاٙ تٛدٝ٘ يٲْػإ ي٬٦ ٜتكطف ظػسٙ 

ٚسسٙ، بٌ بايذلنٝب١ املذلابط١ َٔ اؾػِ ٚايطٚح، ٚبٗصا ايتهٜٛٔ ايؿص ٜطبط اٱْػإ عًُ٘ 

بايكِٝ املػتُس٠ َٔ ايتٛد٘ إىل اهلل ٚسسٙ، قِٝ ايطٗاض٠ ٚايٓكا٤ ٚايذلؾع عٔ َػت٣ٛ عامل 

ايب١ُٝٗ ٚا٭سكاز، شيو إٔ ايكِٝ ايعًٝا يف ايتكٛض اٱغ٬َٞ إمنا ٖٞ دع٤ َٔ نٝإ اٱْػإ 

 .ايساخًٞ ٚيٝػت باملؿطٚن١ عًٝ٘ َٔ خاضز ْؿػ٘

ٚيف ٖصٙ ايًشع١ ٚع٢ً ٖصٙ ايكٛض٠ ٚٚؾل ٖصا املٓٗر ٜتًك٢ امل٪َٔ ايتؿطٜع ٖٚٛ َ٪َٔ 

بك٬س٘، ٜٚكبٌ عًٝ٘ ٖٚٛ َذلابط ايذلنٝب١ َٔ دػِ ٚضٚح، ٫ هس يف ْؿػ٘ سطدا مّما 

 ، ٚ ٜػًِ تػًُٝا ٖٚٛ ٜسضى سه١ُ اـايل يف ا٭ْؿؼ ٚاٯؾام، يٝؼ yقه٢ اهلل ٚضغٛي٘ 

ي٘ َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ إ٫ إٔ ٜعزاز إمياْا يٝتػل َع ايؿطط٠ ٜٚٓػذِ َع ايهٕٛ يف ضسًت٘ ايعابط٠ 

 .ع٢ً نٛنب٘ ايكػرل يف تعاطـ ٚغهٔ ٚتطاسِ ٚاغتكطاض

 ؾٝسضنٕٛ سه١ُ اـايل يف خًل نٌ َٔ اؾٓػني ع٢ً مٛ هعً٘  ]:ٜكٍٛ غٝس قطب

ْؿػ١ٝ ٚعك١ًٝ ٚدػس١ٜ، عٝح هس عٓسٙ ايطاس١، : َٛاؾكا يٰخط، ًَبٝا ؿادت٘ ايؿطط١ٜ

ٚايطُأ١ْٓٝ ٚ ا٫غتكطاض، ٚهسإ يف ادتُاعُٗا ايػهٔ ٚا٫نتؿا٤، ٚاملٛز٠ ٚايطمح١، ٭ٕ 

تطنٝبٗا ايٓؿػٞ ٚايعكيب ٚايعهٟٛ ًَشٛظ ؾٝ٘ تًب١ٝ ضغا٥ب نٌ َُٓٗا يف اٯخط، 

[ٚا٥ت٬ؾُٗا ٚاَتعادُٗا يف ايٓٗا١ٜ ٱْؿا٤ سٝا٠ دسٜس٠ تتُجٌ يف دٌٝ دسٜس
1

.  

 اٱق٬س١ٝٚاٯٕ ٚبعس ٖصا ايتطٛاف املتككس نٝؿ١ٝ تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ز٫يٝا عٓس أقشاب املسضغ١ 

اؿسٜج١، ٚنٝـ أْ٘ اْت٢ٗ بِٗ ا٭َط إىل إقساض ؾت٣ٛ يتعطٌٝ ْل قطٜح يف نتاب اهلل 

ٜطٝب يٓا إٔ ْعٛز إىل ظَٔ ايتٓعٌٜ َٚا بعسٙ يٓكـ ع٢ً نٝـ ؾُٗت اٯ١ٜ آْصاى، ٚنٝـ 

 .تٓاٚهلا املؿػطٕٚ ا٭ٚا٥ٌ َٔ خ٬ٍ َا أٚضزٙ اٱَاّ ايطدلٟ يف تؿػرلٙ 

                                                 
1

 2763 ص 5فً ظالي اٌمشآْ ج : - 
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 يكس دا٤ يف تؿػرل اٱَاّ ايطدلٟ إٔ أٌٖ ايتأٌٜٚ اْكػُٛا سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ إىل أضبع١ 

 ٚأٚىل  ]:ٚبعس إٔ ٜعطض يهٌ ٖصٙ اٯضا٤ ٜطدح ضأٜا بعٝٓ٘ ٜٚعكب٘ بايتعًٌٝ يف قٛي٘ؾطم ،

ٚإٕ خؿتِ أ٫ تكػطٛا يف : تأًٜٚٗا: ا٭قٛاٍ اييت شنطْا يف شيو بتأٌٜٚ اٯ١ٜ قٍٛ َٔ قاٍ

َٓٗٔ إ٫ّ َا ٫ ؽاؾٕٛ إٔ ػٛضٚا ؾٝ٘ ايٝتا٢َ، ؾهصيو ؾداؾٛا يف ايٓػا٤، ؾ٬ تٓهشٛا 

َٓٗٔ، َٔ ٚاسس٠ إىل ا٭ضبع، ؾإٕ خؿتِ اؾٛض يف ايٛاسس٠ أٜها ؾ٬ تٓهشٖٛا، ٚيهٔ 

 [عًٝهِ مبا ًَهت أمياْهِ ؾإْ٘ أسط٣ أ٫ ػٛضٚا عًٝٗٔ
1
. 

ّٕ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ اؾتتح اٯ١ٜ اييت قبًٗا بايٓٗٞ عٔ أنٌ أَٛاٍ ايٝتا٢َ بػرل  َّا ايتعًٌٝ ؾُؿازٙ أ أ

2چڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ ڍچ سل 
 

سٝح تكتهٞ ايٛسس٠ املٛنٛع١ٝ أْ٘ إشا َا اتكٛا اهلل يف أَٛاٍ ايٝتا٢َ، ٚؼطدٛا ؾٝٗا 

ؾايٛادب عًِٝٗ إٔ ٜتكٛا اهلل يف أَط ايٓػا٤ ٜٚتشطدٛا ؾٝ٘ أٜها ،ثِ أضؾسِٖ إىل نٝؿ١ٝ 

                   :ايتدًل َٔ اؾٛض يف ايٓػا٤ ٚإىل نٝؿ١ٝ ايتدًل َٔ اؾٛض  يف  أنٌ  أَٛاٍ  ايٝتا٢َ  ؾكاٍ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  چ 

3چڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
أٟ إٕ آَٓتِ اؾٛض ع٢ً أْؿػهِ يف ايٓػا٤  

َج٢ٓ، ث٬خ، ضباع: ؾاْهشٛا َا أعت يهِ َٓٗٔ ٚسًًت٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
4
ٖٚصا َا شٖب .

.إيٝ٘ نٌ َٔ ايؿطا٤ ،ٚايٓشاؽ ٚايؿدط ايطاظٟ
5
. 

 

                                                 
1

 293 ص 4اٌّشخع ٔفسٗ ج: -  
2

 02  اٌَتسٛسة إٌسبء: -  
3

 03    اٌَتسٛسة إٌسبء: -  
4

 293 ص 4ٌٕظش اٌّشخع اٌسببك ج: -  
5

 13 ص 5حفسٍش اٌمشعبً ج- 149 ص 9حفسٍش اٌفخش اٌشاصي ج- 178 ص 1ِعبًٔ اٌمشآْ جٌٕظش : -  
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 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

 :اجلذور ايفًضفية يًعًُاْية يف ايعامل ايغزبي

 :       يكس اختًـ ايساضغٕٛ يف ايتأضٜذ يبسا١ٜ ايعًُا١ْٝ ٚاْكػُٛا سٍٛ شيو إىل ث٬ث١ أقػاّ

1453ّ غ١ٓ ٠ٜط٣ أْٗا تعٛز إىل عكط ايٓٗه١ أٟ إىل ؾتح ايكػطٓطٝين: ايكػِ ا٭ٍٚ
1
. 

ٜط٣ أْٗا تعٛز إىل َػا٨ٚ ايهٓٝػ١ سٝح دا٤ت نطز٠ ؾعٌ ع٢ً تًو ا٭خطا٤ ٚ : ايكػِ ايجاْٞ

ػًٝاتٗا َٔ إعساَات ٚانطٗازات ٚتٓه٬ٝت  يًعًُا٤ ٚاملؿهطٜٔ
2
. 

ٜط٣ أْٗا تعٛز إىل تطمج١ ايؿهط ايطؾسٟ إىل ايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝ ايصٟ َٗس بسٚضٙ : ايكػِ ايجايح

يًجٛض٠ ع٢ً خطاؾات ايهٓٝػ١
3
. 

         بٝس أْين أض٣ إٔ ٖصٙ ا٭غباب فتُع١ ٖٞ اييت تؿػط ظٗٛض ايعًُا١ْٝ ٫ٚ ميهٓٗا إٔ 

تدلض ٚدٛزٖا يتكازَٗا َع ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا نُا غٓعطض ي٘ يف عجٓا إٕ ؾا٤ 

 .اهلل

 :دور ايزشدية ايالتيٓية يف ظٗور ايعًُاْية

    يكس عطؾت أٚضٚبا قٛض٠ قطؾ١ َٔ قٓع ايهٓٝػ١ ٫ ق١ً شلا بايسٜٔ، ٚمل تعطف قط زٜٔ 

ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  :اهلل املٓعٍ َٔ عٓسٙ نُا دا٤ ب٘ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، يكٛي٘ تعاىل

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  

4چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   
ٚظًت تػتكٞ تعايُٝٗا َٔ ايٛث١ٝٓ ٚايؿطى، ،  

"زضابط"نُا ٜ٪نس شيو ايهاتب ا٭َطٜهٞ 
5

 ٚتػتكٝ٘ َٔ ايؿطٚح ايهاشب١ املؿ١ٖٛ اييت 

"ٚيؼة"َعدٗا 
6

 بهجرل َٔ تكايٝس ايؿاضغٝني، ٚتعايِٝ ايعٗس ايكسِٜ نُا ٜ٪نس شيو 

                                                 
1

أدّذ إدس٠ظ اٌـؼبْ، داس اثٓ دضَ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ َ اٌؼشث١خ . ٠ٕظش اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ ربس٠خ١خ إٌض د : - 

 30 ص 2007 1اٌغؼٛد٠خ اٌش٠بع ؽ
2

 ٠445ٕظش ِزا٘ت فىش٠خ ِؼبطشح، األعزبر ِذّذ لـت ،داس اٌششٚق اٌمب٘شح ة ؽ،   ة د ص  : - 
3

 ٠30ٕظش اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
4

 49 ا٠٢خآي ػّشاْ  عٛسح  :
5

ٚدخٍذ اٌٛص١ٕخ ٚاٌششن فٟ إٌظشا١ٔخ ثزأص١ش إٌّبفم١ٓ اٌز٠ٓ رمٍذٚا :" ٠مٛي دساثش األِش٠ىٟ فٟ وزبثٗ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٍُ : - 

ٚظبئف خـ١شح، ِٕٚبطت ػب١ٌخ فٟ اٌذٌٚخ اٌش١ِٚخ ثزظب٘شُ٘ ثبٌٕظشا١ٔخ، ٌُٚ ٠ىٛٔٛا ٠ذفٍْٛ ثأِٛس اٌذ٠ٓ، ٌُٚ ٠خٍظٛا ٌٗ 

ٚوزٌه وبْ لغـٕـ١ٓ، فمذ لؼٝ ػّشٖ فٟ اٌظٍُ ٚاٌفجٛس ٌُٚ ٠زم١ذ ثأٚاِش اٌى١ٕغخ اٌذ١ٕ٠خ إال ل١ٍال فٟ آخش ... ٠ِٛب ِٓ األ٠بَ

إْ اٌجّبػخ إٌظشا١ٔخ ٚإْ وبٔذ لذ ثٍغذ ِٓ اٌمٛح ثذ١ش ٌٚذ لغـٕـ١ٓ اٌٍّه، ٌٚىٕٙب ٌُ رزّىٓ ِٓ .... (337َ)ػّشٖ عٕخ 

 رزجٍٝ ف١ٗ د٠ٓ جذ٠ذأْ رمـغ داثش اٌٛص١ٕخ ٚرمزٍغ جشصِٛزٙب، ٚوبْ ٔز١جخ وفبدٙب أٔٙب أخٍـذ ِجبدئٙب ٚٔشأ ِٓ رٌه 

لؼبء ثبرب، ٚٔشش " اٌٛص١ٕخ" ػٓ إٌظشا١ٔخ إر لؼٝ ػٍٝ ِٕبفغٗ اإلعالَإٌظشا١ٔخ ٚاٌٛص١ٕخ عٛاء ثغٛاء، ٕ٘بٌه ٠خزٍف 

 10ٔمال ػٓ األعزبر ِذّذ لـت، ِزا٘ت فىش٠خ ِؼبطشح ص" ػمبئذٖ خبٌظخ ثغ١ش غجش
6

إٔٗ ٠ٕجغٟ ٌفُٙ رؼ١ٍُ ٠غٛع اٌّغ١خ اٌذم١مٟ وّب وبْ ٠فّٙٗ ٘ٛ أْ ٔجذش فٟ :" ٠مٛي اٌف١ٍغٛف اٌفشٔغٟ آسٔغذ س٠ٕبْ : - 

  اٌزٟ شٛ٘ذ ٚجٙذ اٌزؼ١ٍُ اٌّغ١ذٟ دزٝ أخفزٗ ػٓ األثظبس رذذ ؿجمخ وض١فخ ِٓ اٌظالَ اٌىبرثخرٍه اٌزفبع١ش ٚاٌششح 
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أدٌ يكس ظًت تػتكٞ شيو َعتدل٠ إٜاٙ َطدعا ٫ ٜطق٢ إيٝ٘ ايؿو ٫ٚ . ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ ضٜٓإ

ػٛظ َٓاقؿت٘، ٚظًت نصيو إىل إٔ دا٤ ايؿهط ايطؾسٟ نُا ٜط٣ بعض ايساضغني ؾشطض 

 .ايػطب َٔ غٝطط٠ ايهٓٝػ١ ٚأخصت تطادع تًو املػًُات اييت يطاملا دعًتٗا ؾٛم ايعكٌ

 يكس سطض ايؿهط ايطؾسٟ ايػطب َٔ غٝطط٠ ايهٓٝػ١،  ]:أمحس إزضٜؼ ايطعإ.     ٜكٍٛ ز

ؾبسأ ٜطادع َػًُات٘ اييت ظًت ط١ًٝ أيـ عاّ ؾٛم ايعكٌ، ٫ٚ هط٩ أسس ع٢ً اجملاٖط٠ مبا 

ٜٓاقض املػًُات  ايهٓػ١ٝ، ٚقس مّت شيو ع٢ً ٜس َٝؿٌٝ غهٛت ؾٗٛ أٍٚ َٔ أزخٌ ابٔ ضؾس 

إىل ايًتني يف ايكطٕ ايجايح عؿط، ٚمجٝع نتب بٔ ضؾس امل١ُٗ تكطٜبا تطمجت َٔ ايعطب١ٝ إىل 

[اي٬ت١ٝٓٝ يف أٚاغط ايكطٕ ايجايح عؿط  
1
. 

  ٚيهٔ هب إٔ ْؿطم بني ابٔ ضؾس نُشطض يًؿهط ايػطبٞ َٔ ايؿهط اـطايف ايهٓػٞ 

، شيو أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ْتكٛض ؼٍٛ -ع٢ً سس ظعُِٗ-ٚبني ابٔ ضؾس نباعح يًعًُا١ْٝ

ٖصا ايؿًٝػٛف املػًِ ايهبرل إىل ظْسٜل عك٬ْٞ نُا وًٛ يًعًُاْٝني ايعطب ٚايػطبٝني ع٢ً 

ٚإْ٘ يع٢ً ايعهؼ َٔ شيو متاَا َٚا ْسيٌ ب٘ ع٢ً ق٬ب١ عٛزٙ، ٚقش١ عكٝست٘ . ايػٛا٤

تؿسزٙ َع أٚي٦و ايصٜٔ اغتٗاْٛا بتأٌٜٚ ايٓل ايكطآْٞ ٚمل ًٜتعَٛا ؾطٚط٘ سٝح ٚقٌ ب٘ ا٭َط 

 .إىل تهؿرلِٖ

ََا املكطح بٗصٙ ايتأ٬ٜٚت بػرل أًٖٗا  ]:    ٜكٍٛ أبٛ ايٛيٝس  مبهإ زعا٥٘ يًٓاؽ إىل ؾهاؾط ٚأ

ايهؿط، ٖٚٛ نس زع٠ٛ ايؿاضع ٚغاق١ َت٢ ناْت تأ٬ٜٚت ؾاغس٠ يف أقٍٛ ايؿطٜع١، نُا 

عطض شيو يكّٛ َٔ أٌٖ ظَآْا ؾإْا قس ؾاٖسْا َِٓٗ أقٛاَا ظٓٛا أِْٗ تؿًػؿٛا، ٚأِْٗ قس 

أزضنٛا عهُتِٗ ايعذٝب١ أؾٝا٤ كايؿ١ يًؿطع َٔ مجٝع ايٛدٛٙ، أعين ٫ تكبٌ تأ٬ٜٚ، ٚإٔ 

ايٛادب ٖٛ ايتكطٜح بٗصٙ ا٭ؾٝا٤ يًذُٗٛض، ؾكاضٚا بتكطوِٗ يًذُٗٛض بتًو ا٫عتكازات 

[ايؿاغس٠ غببا شل٬ى اؾُٗٛض ٬ٖٚنِٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
2
. 

   ؾًٛ نإ ابٔ ضؾس ظْسٜكا ٜػاٜط عكً٘ َا نإ ي٘ إٔ وٌُ ٖصٙ اؿ١ًُ ع٢ً أٚي٦و املتؿًػؿ١ 

ايصٜٔ تعػؿٛا يف ايتأٌٜٚ ٚٚقًٛا ب٘ إىل ايؿطط، ٚ َع ٖصا ٜأب٢ ايػطب إ٫ّ إٔ هعٌ َٔ ابٔ 

ٚأٍٚ َٔ ْؿط " باؿكٝك١ املعزٚد١"ضؾس باعجا يًتٝاض ايعًُاْٞ غُٝا ٚأِْٗ قس ْػبٛا إيٝ٘ ايكٍٛ 

 .ايؿهط ا٭ضغطٛطايٞ يف ضبٛع أٚضٚبا ست٢ انتػح نٌ اؾاَعات ٚقاض سطبا ع٢ً ايهٓٝػ١

                                                                                                                                                         

  صُ ِضجٗ ثىض١ش ِٓ رمب١ٌذ اٌفبسع١١ٓ ٚرؼب١ٌُ آخش رؼ١ٍُ اٌّغ١خ ثً دٍّٗ ػٍٝ ِذًّ ٠ف٠ُٚٙشجغ ثذضٕب إٌٝ أ٠بَ ثٌٛظ اٌزٞ ٌُ 

 215ٔمال ػٓ اٌش١خ ِذّذ أثٟ ص٘شح ِذبػشاد فٟ إٌظشا١ٔخ ص " اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ
1

 32اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ ربس٠خ١خ إٌض، ص  : - 
2

-59 ص 1983 2ِذّذ ػّبسح داس اٌّؼبسف اٌمب٘شح ؽ. فظً اٌّمبي ف١ّب ث١ٓ اٌذىّخ ٚاٌشش٠ؼخ ِٓ االرظبي رذم١ك د : - 

60 
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 ٜعٗط إٔ َٝؿٌٝ غهٛت أٍٚ َٔ أزخٌ ابٔ ضؾس إىل اي٬تني، ٜٚعس سازثا يف  ]:    ٜكٍٛ ضٜٓإ

 ّ َع نتب ٭ضغطٛ 1230طابع أضغطٛ شيو ايعَٔ ايصٟ ظٗط ؾٝ٘ َٝؿٌٝ غهٛت غ١ٓ 

[ دسٜس٠ ٚؾطٚح سه١ُٝ يعًُا٤ َؿػطٜٔ، نُا قاٍ ضٚدط بٝهٕٛ
1
. 

 .ؾطح نتاب ايٓؿؼ-2ؾطح ايػُا٤ ٚايعامل، - 1: َٚٔ ٖصٙ ايهتب

َّا َا ٜطدع ضٜٓإ تطمجت٘ َٔ قبٌ َٝؿٌٝ غهٛت ؾٗٞ  :أ

.ؾطح ايهٕٛ ٚايؿػاز،ٚاٯثاض ايع١ًٜٛ ٚايك٣ٛ ايطبٝع١ٝ، ٚعٓكط ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ . إخل.
2
. 

ٚقس أمت غهٛت عًُ٘ يف طًٝط١ً ْٚاٍ ب٘ ؾأْا نبرلا عٓس ضدٛع٘ إىل بين قَٛ٘
3
. 

ٚع٢ً قطٕٚ َتتاي١ٝ انتػشت ايطؾس١ٜ اؾاَعات ايػطب١ٝ ٚاستًت ؾٝٗا َكاّ ايػٝاز٠
4
 

 .ٚأقبشت املصٖب ايطزلٞ يف إٜطايٝا

 تًو ٖٞ املصاٖب اؾط١٦ٜ اييت ناْت ػٝـ بٗا باضٜؼ يف أٚاغط ايكطٕ  ]:   ٜكٍٛ ضٜٓإ

ايجايح عؿط، ٚاييت تعٌٜ نٌ ؾو سٍٛ أقًٗا ٚدٛز بعض املدطٛطات تعطض عًٝٓا اْتكازات 

 [إٜتٝإ تاغ٘ َهاؾ١ إىل نتب ابٔ ضؾس نإناؾ١ ايسٚا٤ إىل ايسا٤
5
. 

    ٚبعس إٔ انتػشت ايطؾس١ٜ ايػاس١ ا٭ٚضب١ٝ ٚأقبشت غٝس٠ أخصت ت٪ثط يف سطن١ٝ 

 .اجملتُعات ايػطب١ٝ ٚقاض شلا أْكاض نجط نُا قاض شلا خكّٛ

" ٚقس اغتؿٗس ٖصا ا٭خرل بكٍٛ ايكسٜؼ بٛيؼ" بذلاضى"   ٜكٍٛ أسس ا٭ْكاض ٖٚٛ يف سٛاض َع  :

َّا أْا ؾًٞ َعًُٞ ٚأعطف َٔ اعتكس "استؿغ يٓؿػو بٗصا ايٓٛع َٔ املعًُني، ٚأ
6
. 

َّا أْا ؾ٬  ]:ٜساؾع عٔ بٛيؼ ؾهشو ايطؾسٟ ٚقاٍ" بذلاضى"   أخص   إٜ٘ ابل ْكطاْٝا قاؿا ٚأ

أَٚٔ بٛاسس٠ َٔ ٖصٙ ا٭غاطرل، ٚمل ٜهٔ بٛيػو، ٚأٚغتػو ٚمجٝع ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايصٜٔ تكِٝ 

شلِ ٚظْا غرل ثطثاضٜٔ، آٙ يٝتو نٓت قازضا ع٢ً َطايع١ ابٔ ضؾس ؾتبكط َكساض َا ٖٛ أع٢ً َٔ 

[مجٝع ٖ٪٤٫ اجملإ
7
. 

 .ثِ ططزٙ َٔ َهتب٘ ٚطًب َٓ٘ أ٫ ٜعٛز إيٝ٘ أبسا

 :إٕ ٖصا ايٓل وًٝٓا إىل مج١ً َٔ ايٓكاط ْصنطٖا ناٯتٞ

 .َس٣  تؿبح  ٖصا ايطؾسٟ بطؾسٜت٘-1

                                                 
1

 ص 1957 1اثٓ سشذ ٚاٌششذ٠خ إسٔغذ س٠ٕبْ رشجّخ ػبدي صػ١زش داس إد١بء اٌىزت اٌؼشث١خ اٌجبثٟ اٌذٍجٟ اٌمب٘شح ؽ : - 

218 
2

 ٠219ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠221ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

 10 ة د ص ٠5ٕظش ربس٠خ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ، ٠ٛعف وشَ، داس اٌّؼبسف اٌمب٘شح ؽ : - 
5

 279اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
6

 341اثٓ سشذ ٚاٌششذ٠خ ص  : - 
7

 342-341اٌّشجغ ٔفغٗ  ص  : -
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 .سكط َعًُ٘ يف ابٔ ضؾس ٚاعتكازٙ يف ايطؾس١ٜ-2

 .َس٣ ايتٗهِ ٚايػدط١ٜ َٔ املػٝش١ٝ ايبٛيػ١ٝ-3

املػٝشٞ مل ٜهٔ وػٔ يػإ ابٔ ضؾس ايعطبٞ ٚأّْا ايطؾسٟ " بذلاضى"ٜٓب٧ ايٓل إٔ -4

 .نإ وػٓ٘

 .دعً٘ ؾًػؿ١ ابٔ ضؾس أع٢ً َكاَا َٔ َػٝش١ٝ بٛيؼ-5

َٔ " دٌٝ زضّٚ" عٔ " ضٜٓإ"    ٚاٯٕ ْٓكٌ ْكا آخط ٭سس اـكّٛ سٝح ٜٓكٌ يٓا ايؿًٝػٛف 

:أغايٝط ايؿ٬غؿ١" نتاب٘   ايؿًػؿ١، ٚيهٓ٘ أقٌ أ١ًٖٝ أنايٌٝ دسز ابٔ ضؾس مجٝع  ]" 

يًُعصض٠ ؿًُت٘ ع٢ً مجٝع ا٭زٜإ نُا ٜٴط٣ يف اؾع٤ ايجاْٞ ٚاؾع٤ اؿازٟ عؿط مما بعس 

.ايطبٝع١ سٝح ًّٜٛ ؾطٜع١ ايٓكاض٣، ٚؾطٜع١ ايعطب ع٢ً قٛشلا باـًل َٔ ايعسّ . .] 
1
. 

ّٕ ٖصٙ املػايط١ اييت ٜطٜس إٔ ٜطاٚؽ بٗا  َتًكٝ٘ يتشٌُ ع٢ً ايػدـ، ؾإٕ نإ " دٌٝ زضّٚ"    إ

َّا  املطاز باـًل مجٝع٘ ؾاـًل نً٘ َٔ ايعسّ غٛا٤ أنإ ايهٕٛ، أّ اٱْػإ، أّ اؿٝٛإ أ

ّٕ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٛ ابٔ اهلل ؾٗصا َا نإ ٭بٞ ايٛيٝس إٔ  إشا نإ ٜطٜس عكٝس٠ ايتجًٝح ٚأ

ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    چ " ٜكٍٛ ب٘ ٚقس قاٍ اهلل يف ايكطإٓ

2چ﮴      ﮵  ﮶  
 .

  :عالقة احلكيكة املشدوجة بايعًُاْية

    َع بسا١ٜ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ي٬ًُٝز أقبشت ايؿًػؿ١ ايطؾس١ٜ َذلبع١ ع٢ً ضبٛع أٚضٚبا، 

ٚأقبح ايتٜٓٛطٜٕٛ ٜتػابكٕٛ يف تبٓٝٗا، ٜٚٓعتٕٛ غرلِٖ باؾٌٗ، ٚايػبا٤، ٚايتدًـ ٜٚٓػبٕٛ 

إىل ابٔ ضؾس ايكٍٛ باؿكٝك١ املعزٚد١ اييت تعين إٔ ايؿ٤ٞ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قازقا ؾًػؿٝا، 

خاط٦ا ٫ٖٛتٝا أٚ ايعهؼ مما هعٌ ايؿًٝػٛف يف سٌ َٔ أَطٙ باجملاٖط٠ بآضا٥٘ عذ١ أْ٘ 

ؾًٝػٛف باسح، ٚإٕ مل تطابل ْتا٥ر عج٘ ٫ٖٛت ايهٓٝػ١
3
. 

غرل أْ٘ إشا نإ ايؿكٌ بني ايعًِ ٚايسٜٔ ٚايكٍٛ بايٓػب١ٝ  ]:أمحس إزضٜؼ ايطعإ.      ٜكٍٛ ز

 ٚأد٢ً َعاٖطٙ يف ايعكط اؿسٜح، ؾإٕ شيو ٜعٛز ايعًُا١ْٝاملطًك١ ٖٛ َٔ أِٖ خكا٥ل 

[ تهطٜػ٘ يف فاي٘ ا٭ندل إىل ايطؾس١ٜ اي٬ت١ٝٓٝ ٜٚٓػب شيو طبعا ٫بٔ ضؾس
4
. 

ّٕ َا ٜػ٢ُ      ٚمّما تطتب ع٢ً ايكٍٛ باؿكٝك١ املعزٚد١  أْ٘ قس أقبح ايؿ٬غؿ١ ٜعتكسٕٚ أ

دشُٝا إمنا ٖٛ َٔ اخذلاع ا٭َطا٤ ٚايط٩غا٤، َٚا ٜػ٢ُ قًٛات ٚقطباْا إمنا ٖٛ َٔ اخذلاع 

                                                 
1

 303ٔفغٗ ص  : - 
2

 59  ا٠٢خآي ػّشاْ عٛسح  : - 
3

 42 ٠ٕٚظش اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ ص ٠368ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
4

 41اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
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ايه١ٓٗ ٚا٭سباض، ٚنٌ َا دا٤ يف ايهتب املكسغ١ يٝؼ إ٫ قض خطاؾات ٚأغاطرل،ِٖٚ 

 .بكٓٝعِٗ ٖصا ٜعًُٕٛ ابٔ ضؾس

ايٓعط عٔ ايسٜٔ،  قطع  ِٖٚ َٔ دازيٛا دٗطا استذٛا بأِْٗ ٜتهًُٕٛ َع ]:     ٜكٍٛ بذلاضى

، ٚأِْٗ ٜبشجٕٛ عٔ ايٓٛض بإزاض٠ ظٗٛضِٖ مٛ عٔ اؿكٝك١ بٓبصِٖ اؿكٝك١أٟ أِْٗ ٜتشسثٕٛ 

ايؿُؼ، ٚيهِٓٗ ٫ ٜذلنٕٛ يف ايػط ػسٜؿا ٫ٚ َػايط١ ٫ٚ ؾها١ٖ ٫ٚ غدط١ٜ إ٫ ضٚدٖٛا 

َع ٖتاف غاَعِٝٗ، ٚنٝـ ٫ ٜعاًَْٛٓا نُا ٜعاٌَ اؾاًٖٕٛ َازاَٛا ٜسعٕٛ َعًُٓا ايٝػٛع 

["؟باملعتٛٙ
1
. 

ٚبايهبط ؾكٌ ايسٜٔ عٔ اؾاْب ايعًُٞ " اؿكٝك١ املعزٚد١"   ٜسٚض ٖصا ايٓل سٍٛ 

ايػًٛنٞ، ٚسكط اؾاْب ا٫عتكازٟ يف نُرل ايؿطز شات٘ ٚإشا نإ شيو نصيو ؾأ١ٜ 

ٖٚصا ايتكٛض ٫ ٜكح إ٫ّ يف ظٌ ايؿًػؿ١ ايطؾس١ٜ ! َػاس١ بكٝت يًسٜٔ َٔ سٝا٠ ايٓاؽ؟

 اييت اؽصت َٔ ابٔ ضؾس غطا٤ ٭ؾهاضٖا ايتشطض١ٜ، ٚغتاضا يسعٛتٗا إىل ايعًُا١ْٝ، اي٬ت١ٝٓٝ

 (ايٝػٛع)ٖٚصا ٫ ٜػتػاؽ يف ظٌ ايؿًػؿ١ ايطؾس١ٜ ايكطؾ١ ٚإ٫ّ نٝـ ْػتػٝؼ إٔ ٜٓعت 

2چ  ﮵  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ :عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ باملعتٛٙ ٚابٔ ضؾس ٜتًٛ قٛي٘ تعاىل
 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ : ٚاٱميإ بهٌ ايطغٌ ضنٔ ٫ ٜتِ بسْٚ٘ اٱميإ

  ۓ  ھ  ے   ےھ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھںں

3چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
 .

َٔ دطا٤ َا عًل بؿًػؿ١ ابٔ ضؾس َٔ عٛايل " ضٜٓإ"ٚبايتايٞ ؾإْٓا ٫ ْػتػطب َا ٜطززٙ  

 .غطب١ٝ

 ٚيصا ؾإٕ ؾ٬غؿ١ ايعطب ناْٛا بني بين زِٜٓٗ َجٌ ٬َسس٠ ايكطٕ  ]:    ٜكٍٛ آضْػت ضٜٓإ

[ايػابع عؿط تكطٜبا
4

 ٚإشا نإ ابٔ ضؾس قس ظٌ يف عٕٝٛ ايٓكاض٣  ]: ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط 

ساٌَ عًِ اٱؿاز
5

 ؾصيو ٭ٕ ازل٘ نُا هب إٔ ٜكاٍ قا ع٢ً اـكٛم اغِ ؾ٬غؿ١ 

                                                 
1

 344ٔفغٗ ص  : - 
2

 285 ا٠٢خاٌجمشح عٛسح  : - 
3

 285  ا٠٢خاٌجمشحعٛسح    : -
4

 180ٔفغٗ ص  : - 
5

ٌمذ دذس ٚأْ وبْ ث١ٓ اثٓ سشذ ٚاٌفالعفخ ٚاٌفمٙبء ػذاء وج١ش ٌٚـبٌّب وبْ ٠ضدس٠ُٙ ٠ٚزُّٙٙ ثبٌجّٛد ٚاٌؼىٛف ػٍٝ  : - 

:  اٌزم١ٍذ ٌٚزٌه لبي فٟ اٌفمٙبء

ٚلّغّزُ األِٛاي ثبثٓ لبعُ *** ٍِىزُ اٌذ١ٔب ثّز٘ت ِبٌه 

ِٚب وبْ دجزُٙ إاّل أْ لبٌٛا ٌمذ خشط ِٓ اٌذ٠ٓ صاػ١ّٓ أٔٗ اٌّٗ وٛوت اٌض٘شح، فأدؼش ٌٍّذبوّخ ٚلشئذ وزجٗ ثبٌّجٍظ، 

ٚرذاٌٚذ أغشاػٙب ِٚؼب١ٔٙب ٚلٛاػذ٘ب ِٚجب١ٔٙب ٚخشط اٌذىُ ثٕفٝ أثٟ ا١ٌٌٛذ اثٓ سشذ إٌٝ لش٠خ ا١ٌغبٔخ ثمشؿجخ ٚوبٔذ 
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اٱغ٬ّ اٯخطٜٔ ؾكاض ممج٬ يًعطبا١ٜٚ اييت ناْت تكذلٕ باٱؿاز ع٢ً ضأ٣ ايكطٕٚ 

[ايٛغط٢
1
ٚغٓعطض يف عجٓا ٖصا يج١ً َٔ ايؿ٬غؿ١ ايكا٥ًني باؿكٝك١ املعزٚد١ ٚيهٔ بعس إٔ .

 :ْكـ ع٢ً ايػبب ايجاْٞ َٔ أغباب ظٗٛض ايعًُا١ْٝ أ٫ ٖٚٛ

 :بيشْطةتأثز إيطاييا ب

ٜٛغـ نطّ.   ٜطدع املؿهط ايعطبٞ ز
2
ايتشٍٛ ايصٟ غاز ايكطٕ ايجايح عؿط إىل ايع٬ق١ بني  

 اييت غاُٖت يف تٓؿٝط تعًِ ايْٝٛا١ْٝ ٚايٓكٌ َٓٗا إىل اي٬ت١ٝٓٝ، ٚاظزٜاز ٖذط٠ ٠إٜطايٝا ٚبٝعْط

ا٭زبا٤، ٚايعًُا٤ ايبٝعْطٝني إىل إٜطايٝا بعس إٔ ناع ًَهِٗ ْٚؿط ا٭زب ايٛثين ايْٝٛاْٞ 

ٚاْتكٌ بػطع١ إىل نٌ َٔ ؾطْػا، ٚإلًذلا، ٚأملاْٝا، ٖٚٛيٓسا بؿهٌ اخذلاع ايطباع١، ٚنإ 

ثٛض٠ ع٢ً نٌ َا ميت بك١ً إىل ايكطٕ ايٛغٝط َٔ أزب ٚؾًػؿ١ ٚزٜٔ ٚنإ ٖصا ا٭زب 

َطعُا بايٛث١ٝٓ ايْٝٛا١ْٝ ؾهطا، ٚأخ٬قا مما أؾه٢ إىل ظٗٛض إْػإ ايؿطط٠ ٚايطبٝع١، 

ٚاملصٖب اٱْػاْٞ ٚايؿهط٠ ايكا١ً٥ با٭خص مبا ٜػ٢ُ ايطبٝع١ ٚا٫غتػٓا٤ عُا عساٖا، ٚؾكًت 

ايؿًػؿ١ عٔ ايسٜٔ، بٌ ٚأقُٝت ؾًػؿ١ َعاز١ٜ يًسٜٔ، ٚتػطب املصٖب اٱْػاْٞ إىل املػٝش١ٝ 

٠يٝٓدطٖا َٔ زاخًٗا، ٚؼٛيت ايدلٚتػتاْيت
3

 َٔ إق٬ح يًهٓٝػ١ ٚا٫ستذاز ع٢ً قهٛى 

ايكا١ً٥ بإٔ ايسٜٔ ٜكّٛ ع٢ً ايؿِٗ اـام يًهتاب املكسؽ  (ايؿشل اؿط)ايػؿطإ إىل ؾهط٠ 

ٚع٢ً ايتذطب١ ايؿدك١ٝ يف تٓاٚي٘ زٕٚ اؿاد١ إىل غًط١ ؼسز ؾُٗ٘، ٚاْتكًت إىل ايؿشل 

 . يف اؾاْب ايعاطؿٞ ايعاطٌ عٔ ايعٌُتايعكسٟ ٚتأٚيت٘ ع٢ً ٖٛاٖا، ٚسكطت عًِ اي٬ٖٛ

  ٚمتدض عٔ شيو بطٚظ ْعع١ ؾطز١ٜ عٓٝؿ١ يف ايسٜٔ ٚايؿٔ ٚا٭زب، ٚايؿًػؿ١، ٚايػٝاغ١، 

ٚتؿهٌ ا٫ٖتُاّ ايهبرل بايعًِ اٯزاتٞ ٚايعكٌ اٯزاتٞ
4

 .

ّٔ املتتبع يصٜٓو ايػببني ٫ هس نجرل عٓا٤ يف ضزُٖا إىل غبب ٚاسس، شيو إٔ ايطؾس١ٜ     يه

اي٬ت١ٝٓٝ مل تهٔ إ٫ّ ؾطسا إبساعٝا يهتب أضغطٛ، نُا إٔ ايْٝٛا١ْٝ ايٛث١ٝٓ مل تهٔ إ٫ 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ بعح ٖصٙ ايؿًػؿ١ ا٭ضغطٛطاي١ٝ غٛا٤ َٔ . إؾطاظا طبٝعٝا يًؿًػؿ١ ا٭ضغطٛطاي١ٝ

                                                                                                                                                         

غبطخ ثب١ٌٙٛد ٚأِش ثذشق وزجٗ إاّل وزت اٌفٍه ٚاٌش٠بػ١بد ٚاٌـت فأثمب٘ب األ١ِش إٌّظٛس اٌّٛدذٞ ١ٌغزف١ذ ِٕٙب، ٌّٚب 

: سأٜ اٌفمٙبء ٠ظٙشْٚ اٌشّبرخ ف١ٗ لبي

أْ رٛا ١ٌفــــٗ رٛاٌــــف *** ا٢ْ أ٠مٓ اثٓ سشذ 

ً٘ رجذ ا١ٌَٛ ِٓ رٛاٌف *** ٠ب ظبٌّب ٔفغٗ رأًِ 

 17-16ص 1991 1دّبدٞ اٌؼج١ذٞ داس اٌفىش اٌؼشثٟ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. ٠ٕظش اثٓ سشذ ٚػٍَٛ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ د
1

 173اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
2

 7، 6، ٠5ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ص  : - 
3

 2006 1ؿٗ ػجذ اٌشدّٓ ،اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ اٌّغشة ؽ. ٠ٕظش سٚح اٌذذاصخ اٌّذخً إٌٝ اٌذذاصخ اإلعال١ِخ ،د : - 

 104-100ص 
4

ػجذ .  ٠ٕٚظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د07 ٠ٕٚظش اٌّشجغ اٌغبثك ص ٠189ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 

 136 - 135ص 2011 4اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ، داس اٌششٚق اٌمب٘شح ،ؽ
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 أْؿػِٗ ٖٛ ايصٟ قٛض أضنإ ايهٓٝػ١ ٚأضغ٢ ٠قبٌ ابٔ ضؾس، أٚ َٔ قبٌ ؾ٬غؿ١ بٝعْط

قٛاعس املصٖب ايتأيٝٗٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايٓعع١ ايعك١ْٝ٬، ٚايعًِ اٯزاتٞ، سٝح تكٛض ايؿ٬غؿ١ 

اهلل غبشاْ٘ ع٢ً أْ٘ املٗٓسؽ ا٭ععِ ايصٟ اغتطاع - َٔ خ٬ٍ َصٖبِٗ ٖصا-ٚاملؿهطٕٚ 

، ٚتتذ٢ً عع١ُ اـايل غبشاْ٘ يف "آي١ ايهٕٛ"إٔ ىًل آي١ يف َٓت٢ٗ ايسق١ ٚايطٚع١ أ٫ ٖٚٞ 

ـّ عٔ ايتسخٌ يف تػٝرل ايهٕٛ ٚتطن٘  اؿؿاظ ع٢ً قٛاْني ٖصٙ اٯي١ ٫ يف خطقٗا، ٚأْ٘ ن

يتًو ايكٛاْني ايجابت١
1

إىل أِْٗ أقبشٛا ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛز " باٌٜ"  ٚقس شٖب  ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ ،

خايل ّٜتػِ باؿه١ُ ٚاـرل ٚايك٬ح، يهِٓٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ ٫ بايطغٌ، ٫ٚ بايهتب املٓعي١ 

 :ض٩ٜاِٖ ٖصٙ يف" ن٬ضى"نُا ًٜدل يٓا املؿهط 

 .اهلل خًل ايعامل ٚآثط أ٫ ٜتسخٌ يف تػٝرلٙ-1

 .ٚدٛز عٓا١ٜ إشل١ٝ ْٚعاّ يف ايهٕٛ املازٟ ٫ باملع٢ٓ ايطٚسٞ ٫ٚ ا٭خ٬قٞ-2

 .٫ٚ تٛدس يف ايعامل اٯخط" اهلل"ٚدٛز قؿات أخ٬ق١ٝ َع١ٓٝ يف -3

ٚدٛب اٱميإ عكا٥ل ايسٜٔ ايطبٝعٞ ٚاٱميإ بايّٝٛ اٯخط يهٔ ٫ إميإ بايتٓعٌٜ-4
2
. 

   ٚقس أؾاض ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ أضْػت ضٜٓإ إىل إٔ أٍٚ َٔ قاٍ بؿهط٠ ٚدٛز اٱي٘ ٚإْهاض 

ٜٚٛسٞ اخت٬ط ا٭زٜإ يف ا٭ْسيؼ مبجٌ ٖصٙ " ايٛسٞ ٖٛ ايؿًٝػٛف ايٝٗٛزٟ ابٔ َُٕٝٛ 

"ا٭ؾهاض، َٚٔ ثِ أتت عكٝس٠ ٚدٛز اٱي٘ َع إْهاض ايٛسٞ ٫بٔ َُٕٝٛ
3
. 

    نُا إٔ زا٥ط٠ املعاضف ايدلٜطا١ْٝ تٓػب شيو إىل أتباع ابٔ ضؾس ع٢ً ا٭قٌ يف بصٚضٖا ا٭ٚىل 

تكٍٛ زا٥ط٠ املعاضف ايدلٜطا١ْٝ أْٓا لس إضٖاقات املصٖب ايتأيٝٗٞ عٓس أتباع ايؿًٝػٛف ايعطبٞ 

ابٔ ضؾس
4
. 

   ٚقس الط عٔ ٖصا ايتكٛض ايكاقط َبسأ تكسٜؼ ايطبٝع١ ٚإظايتٗا عٔ ايسٜٔ َٚٗامج١ 

 .املعذعات ٚتؿٜٛ٘ ا٭ْبٝا٤

اْتكازا ؾسٜسا  (1693-1654 )    يكس ٚد٘ ايٓاقس ايتأيٝٗٞ اٱلًٝعٟ تؿاضيع ب٬ْٚت 

يًهتاب املكسؽ، ٚؾهو يف َكسضٙ نُا ٚقـ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ بأِْٗ 

ناْٛا قتايني ٚكازعني اخذلعٛا َا زلٞ باؾ١ٓ ٚايٓاض ٱخهاع ايٓاؽ يػٝططتِٗ، نُا 

أِْٗ اخذلعٛا ايّٝٛ اٯخط يتدٜٛؿِٗ، َٚا اٱْػإ إ٫ّ قطز قس اضتك٢
5
. 

                                                 
1

  115 ص 1997 1سِغ١ظ ػٛع، ِؤعغخ االٔزشبس اٌؼشثٟ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. ٠ٕظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة،د : - 
2

 ٠116ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠303ٕظش اثٓ سشذ ٚاٌششذ٠خ ص  : - 
4

 ٠116ٕظش اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
5

 ٠155ٕظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة سِغ١ظ ػٛع ص  : - 
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    ٚبعس ٖصٙ اٱط٬ي١ اجمل١ًُ يتٛقٝـ تًو ايؿذل٠ ايط١ًٜٛ َٔ تاضٜذ ايبؿط١ٜ، ٜطٝب يٓا إٔ 

ْعطض ؾ١ًُ َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚاملؿهطٜٔ يٓكـ بٛنٛح ع٢ً نٝؿ١ٝ ٬َٝز ايسٜٔ اؾسٜس
1

 أٚ 

 :ايعًُا١ْٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً

 .ٚدٛب ا٫ؾتػاٍ باٱْػإ ٚتطى ا٫ؾتػاٍ غايك٘-1

 .ٚدٛب ايتٛغٌ بايعكٌ ٚتطى ايتٛغٌ بايٛسٞ-2

ٚدٛب ايتعًل بايسْٝا ٚتطى ايتعًل باٯخط٠-3
2
. 

 :ٚغٓذس يف ٖصٙ ايٛقؿ١ إٔ تًو ايؿذل٠ اْكػُت سٍٛ ْؿػٗا إىل ؾ٦ات ؾت٢ تتُجٌ يف

 .ناْت تسعٛ إىل اٱؿاز َتػذل٠ بؿًػؿ١ أضغطٛ ٚابٔ ضؾس: فئة ايزشديني ايالتني-1

 قس أمجعت ع٢ً إٔ تػتُس َٔ ؾًػؿ١ أؾ٬طٕٛ َباز٨ ايسٜٔ :فئة األفالطوْيني-2

 .ايطبٝعٞ

 ناْت تػتًِٗ أغطاض  ايطبٝع١ يتهع أغؼ ايعًِ اؿسٜح يف :فئة ايعًُاء ايتحزيبيني-3

 .َعتسي١ َٚتططؾ١: ايطٜانٝات ٚايؿًو ٚايطبٝعٝات ِٖٚ ع٢ً قػُني

  ناْت تؿهو يف نٌ ا٭قٍٛ ايػابك١ َٔ زٜٔ، ٚقِٝ، َٚباز٨ :فئة ايٓكاد-4

املعطؾ١
3
. 

 (ايعًُاْية):دور ايفالصفة يف َيالد ايدئ اجلديد

نإ َٔ َٓتػيب داَع١ بازٚقا  (1525-1462)" بْٛبٛ ْاتعٟ"ايؿًٝػٛف : أ٫ٚ        

 إٕ ايكه١ٝ ايٛاسس٠ قس ]، "باؿكٝك١ املعزٚد١"اٱٜطاي١ٝ ايطؾس١ٜ اييت ناْت تتب٢ٓ ايكٍٛ 

ّٕ باغتطاعتٓا إٔ ْ٪َٔ  تهٕٛ قازق١ عٓس اي٬ٖٛتٞ زٕٚ إٔ تهٕٛ نصيو عٓس ايؿًٝػٛف، ٚإ

[ باٱضاز٠ مبا ٫ لس َدلضا يف ايعكٌ، ؾٓدهع يًسٜٔ َع عًُٓا ببط٬ٕ عكا٥سٙ
4
. 

        يف ٖصا ايٓل تبًٛض ٚانح يؿهط٠ ايعًُا١ْٝ ٜتذ٢ً يف ايؿكٌ بني ايعًِ ٚايسٜٔ، 

ٚاي٬ٖٛت ٚايٓاغٛت، نُا تتذ٢ً يف اٱميإ باٱضاز٠ َٔ سٝح َٝهاْٝه١ٝ ايكٛاْني ايطبٝع١ٝ 

ٚيف ٖصا إؾاض٠ يًؿهط٠ ايػابك١ ايكا١ً٥ بإٔ اهلل غبشاْ٘ قس آثط ايتدًٞ ع٢ً تػٝرل ايهٕٛ 

ٚتطى شيو يكٛاْني ايطبٝع١ اٯي١ٝ، نُا ٜتذ٢ً شيو يف اـهٛع يًسٜٔ َٔ سٝح نْٛ٘ عاطؿ١ 

 .يٝؼ إ٫ّ ٚشيو يبط٬ٕ عكا٥سٙ يف ْعطِٖ

                                                 
1

اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ - 3، 10اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص - 2، 116اٌّشجغ ٔفغٗ ص - ٠1ٕظش اٌّشاجغ  اٌزب١ٌخ  : - 

  61 ص 1973 ص 1ج١ّظ و١ٌٛض رشجّخ فؤاد وبًِ ِىزجخ غش٠ت اٌمب٘شح ؽ
2

 189ؿٗ ػجذ اٌشدّٓ ص . ٠ٕظش سٚح اٌذذاصخ د : - 
3

 ٠08ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ   : - 
4

 14اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 



388 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

ايصٟ أْهط  (خًٛز ايٓؿؼ)         ٚمّما ٜسٍ ع٢ً تٛغً٘ يف ٖصا ايؿهط املٓشطف ْؿطٙ يهتاب٘ 

ؾٝ٘ ؾهط٠ اـًٛز ثِ تطادع ؼت نػط ق٠ٛ ايهٓٝػ١ اييت أَطت عطم ايهتاب، ٚلا ٖٛ 

َٔ اٱعساّ بؿهٌ محاٜت٘ َٔ قبٌ أسس ايهطازي١
1
. 

 يف تؿػرلٙ يهطٚض٠ ايجٛاب ٚايعكاب، ٜٚطز سذٝتٗا "باؿكٝك١ املعزٚد١"     نُا ٜتٛغٌ 

يكٝاَٗا ع٢ً تكٛض خاط٧ يًؿه١ًٝ ٚايطش١ًٜ يهٕٛ ايؿعٌ ايٓعٜ٘ أؾهٌ َٔ ايؿعٌ ايٓؿعٞ، 

ٚايجٛاب اؿل ٖٛ ايؿه١ًٝ شاتٗا، أَا ا٭دط املػاٜط شلا ؾُا ٖٛ إ٫ ثٛاب عطنٞ ٚنصيو اؿاٍ 

َّا ٚإٔ ىهع يًٛعس ٚايٛعٝس ؾإٕ شيو ٫ ِٜٓ إ٫ّ أْ٘ ٫ ٜعاٍ يف طٛض  بايٓػب١ إىل ايطش١ًٜ أ

ايطؿٛي١
2

.  

ّٕ ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ َعٝاض يًدرل ٚايؿط ٚأْ٘ وب            ي٦ٔ نإ ٖصا ايؿًٝػٛف قكا يف أ

ايؿه١ًٝ يصاتٗا، ٜٚهطٙ ايطش١ًٜ يصاتٗا، ؾًٝؼ قكا ؾُٝا شٖب إيٝ٘ يف نٕٛ ايؿه١ًٝ غا١ٜ يف 

 .شاتٗا ٫عتكازْا أْٗا ٚغ١ًٝ يػعازت٘ إش ٫ ْتكٛض غعاز٠ بسٕٚ ثٛاب أخطٟٚ

ّٕ منٛشد٘ ٖصا ٜعتدل منٛشدا يٮخ٬م ايطبٝع١ٝ مبٓععٍ عٔ ايسٜٔ ٚميٗس يًُصٖب .    بٝس أ

 Humanismاٱْػاْٞ 

يكس عاف يف ب١٦ٝ ؾاغس٠ تػتبٝح نٌ  (1528-1469)ْك٫ٛ َانٝاؾًٝٞ :          ثاْٝا

ّٕ ٖصٙ ٖٞ ايطبٝع١ ايعاز١ٜ يٲْػإ، ٚاْت٢ٗ ب٘  قٓٛف ايكصاض٠، ٚايػسض، ٚايكػ٠ٛ، ؾاعتكس أ

ايبشح إىل نطٚض٠ إهاز غٝاغ١ ٚاقع١ٝ تكّٛ ع٢ً اؿصض، ٚايك٠ٛ، ٚعطض َصٖب٘ يف نتاب٘ 

(ا٭َرل)
3
. 

    قاضٕ يف نتب٘ بني ا٭خ٬م ايكسمي١ ٚأخ٬م ايهٓٝػ١ ٚاغتٓتر إٔ ايهٓٝػ١ ناْت تطد٧ 

غا١ٜ اٱْػإ إىل اٯخط٠ ٚمتذس ايتٛانع، ٚايٓعا١ٖ، ٚتؿهٌ سٝا٠ ايباطٔ ع٢ً   (اٱضدا٤)

اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚبؿعًٗا ٖصا أٖٚٓت ععمي١ اٱْػإ، ٚغًُت ايسْٝا ٭قشاب ايعٓـ ٚاؾطأ٠
4
. 

    ٚإٕ نإ ٫ٚ بس َٔ ٖصٙ ا٭خ٬م ؾٗٞ نطٚض١ٜ يًذُٗٛض يٝكُٝٛا ايطاع١ يًشانِ، ٚهب 

 .ع٢ً اؿانِ محا١ٜ ا٭خ٬م يصات ايػطض ؾشػب ٚيٛ نإ ٜعتكس بط٬ْٗا

ٚبٗصا ٜعتدل َانٝاؾًٝٞ َٔ أبطظ زعا٠ اٱؿاز ٚا٭خ٬م ايٓؿع١ٝ ٚممٔ سكطٚا ايعساي١ يف غٝاز٠ 

ايكٟٛ ع٢ً ايهعٝـ
5
. 

                                                 
1

 ٠14ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
2

 39، ٠ٕٚظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة سِغ١ظ ػٛع ص ٠15ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠25ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص  : - 
4

 49ص 2001 ٠1ٕظش ِٓ د٠ىبسد إٌٝ ١َ٘ٛ إثشا١ُ٘ ِظـفٝ إثشا١ُ٘ داس اٌٛفبء اإلعىٕذس٠خ، ؽ : - 
5

 ٠93ٕظش ربس٠خ اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٠ٛعف وشَ ص  : - 
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ٜعتدل بطْٚٛ َٔ أبطظ ممجًٞ ضٚح ايٓٗه١ ٚايتُطز  (1600-1548) دٛضزاْٛ بطْٚٛ :       ثايجا

ٚضٚح ايٓؿ٠ٛ بايهٕٛ اي٬َتٓاٖٞ اؾسٜس، ٚقس أعسّ سطقا دعا٤ ٚؾاقا ـطٚد٘ ع٢ً 

ايسٜٔ
1
نإ ٜتُصٖب مبصٖب ٚسس٠ ايٛدٛز ع٢ً ايططٜك١ ايطٚاق١ٝ بسأ سٝات٘ أؾ٬طْٛٝا ٜ٪َٔ .

اهلل ؾٛم : ٜٚكٍٛ بكٍٛ أؾ٬طٕٛ.  اهلل، ايعكٌ ايهًٞ، ايٓؿؼ ايهًٞ، املاز٠: با٭قاِْٝ ا٭ضبع١

َتٓاٍٚ ؾهطْا ايصٟ ٜعٌُ با٫غتس٫ٍ ٚايتُٝع، ٚمبا أْ٘ ٜهٕٛ بازٜا يف ايطبٝع١، أٚ ٜهٕٛ 

عباض٠ عٔ ْؿؼ ن١ًٝ تطبط بني أدعا٤ ايعامل ضبطا قهُا ؾإٕ اهلل بصيو ٜكرل َٛنٛع تعكٌ 

أٚ ؾًػؿ١ ٚملا نإ ٫ َتٓاٖٝا نإ ايعامل ٫ َتٓاٖٝا ٭ٕ ايع١ً اي٬َتٓا١ٖٝ ؼسخ ْؿؼ 

املعًٍٛ، ٚملا اَتٓع إهاز ٫ َتٓاٖٝني نإ اهلل ٚايعامل َٛدٛزا ٚاسسا
2
. 

 ٜٚعتدل ايتٛسٝس بني اهلل ٚايعامل يٝؼ إْهاضا هلل، ٚيهٓ٘ متذٝس ي٘ ٖٚٛ بصيو ٜٛغع ؾهط٠ 

اهلل إىل أبعس اؿسٚز، ع٢ً خ٬ف أٚي٦و ايصٜٔ وكطْٚ٘ يف اؿسٚز ظعً٘ قا٥ُا َٛدٛزا 

 .ظاْب املٛدٛزات أٚ َٛدٛزا َتٓاٖٝا، تعاىل اهلل عٔ شيو عًٛا نبرلا

        نُا ٜط٣ إٔ نٌ ؾ٤ٞ يف ايعامل ٖٛ سٞ، ٚاملٛت يٝػت إ٫ ؼ٫ٛ يًشٝا٠ ٚايٓؿؼ َْٛازا 

س١ٝ، ٚنٌ َٛدٛز قٛض٠ دع١ٝ٥ هلل املْٛازا
3

 ايعع٢ُ أٚ َْٛازا املٓازات، أٚ ايعٓكط أٚ اؿس 

َّا ايؿهط ؾٗٛ  ا٭ز٢ْ ٭ٕ نٌ ؾ٤ٞ َٓتؿط عٓ٘، أٚ اؿس ا٭قك٢ ٭ٕ نٌ ؾ٤ٞ قا٥ِ ؾٝ٘، أ

ٚاؾػِ أثط َا يًُْٛازا َٔ سطن١ اْتؿاض، ٚيف ٖاتني اؿطنتني تكّٛ . عٛز٠ املْٛازا إىل شاتٗا

اؿٝا٠ ؾتسّٚ َازاَتا ٚتٓطؿ٧ بػهٕٛ اؿطنتني يتعٗط يف قٛض٠ دسٜس٠
4
. 

          إٕ ؾًػؿ١ بطْٚٛ تسٚض سٍٛ ٚسس٠ ايٛدٛز
5
ٚاغتٓػار ا٭ضٚاح ٚقس غبكت٘ ايؿًػؿ١  

 .املٓشطؾ١ ايػابط٠ إيٝٗا َٔ ايعطب ٚغرلِٖ َٔ ا٭دٓاؽ ايبؿط١ٜ

ٜعاجل ؾهط٠ إسٝا٤ ايعًّٛ " بٝهٕٛ"نإ  (1626-1561)ؾطاْػٝؼ بٝهٕٛ :         ضابعا

 ٚبايططٜك١ ا٫غتكطا١ٝ٥ زٕٚ إدطا٤ ايكٝاؽ، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ قس اطًع ع٢ً أعُاٍ دايًٝٞ

ْٚعط١ٜ نٛبًط مّما دعٌ أعُاي٘ تعٗط يف قٛض٠ غطٜب١ نايػشط ٚايتٓذِٝ، ٚايهُٝا٤، 

                                                 
1

 ٠35ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص  : - 
2

 ٠35ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 .اٌّٛٔبدا ِٓ ا١ٌٛٔب١ٔخ ِٛٔبط أٞ ٚدذح ٚلذ اعزؼٍّٗ ثشٚٔٛ أٚي ِشح ٚأخزٖ ِٕٗ ١ٌجٕض   - ٠37ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

 ٠37ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
5

ِّب ٚادذ ففٟ اٌزاد، ٚاألٚي، ٚاألطً، ٚاألصي، : لبي أطذبثٗ ِٓ اٌّالدذح: اٌذٍٛي : -  إْ اٌظبٔغ اٌّؼجٛد ٚادذ ٚوض١ش، فأ

ِّب وض١ش ف١زىضش  ثبألشخبص فٟ سأٞ اٌؼ١ٓ ٟٚ٘ اٌّذثشاد اٌغجؼخ ٚاألشخبص األسػ١خ اٌخ١شح اٌؼبٌّخ اٌفبػٍخ، فئٔٗ  ٚأ

. ٠ظٙش ثٙب ٠ٚشخض ثأشخبطٙب ٚال رجـً ٚدذرٗ فٟ رارٗ

٘ٛ أْ رىشس األدٚاس ٚاألوٛاس إٌٝ ِب الٔٙب٠خ ٌٗ ٠ٚذذس فٟ وً دٚس ِب دذس فٟ األٚي، ٚاٌضٛاة، ٚاٌؼمبة ٠ىْٛ : اٌزٕبعخ

 248أٔظش اًٌٍّ ٚإٌذً اٌشٙشعزبٟٔ ص .     -   فٟ اٌذ١ٔب ال فٟ ا٢خشح

ٚلبي أطذبة اٌزٕبعخ ثمذَ  اٌؼبٌُ ٚإثـبي إٌظش ٚاالعزذالي ٚصػّٛا أٔٗ ال ِؼٍَٛ إال ِٓ جٙبد ٌٍذٛاط اٌخّظ ٚأٔىشٚا 

  253اٌّؼبد، ٚاٌّٛد، ٚاٌجؼش، أٔظش اٌفشق ث١ٓ اٌفشق اٌجغذادٞ ص 
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ايكسمي١، ٚناْت أؾهاضٙ أؾ٬ط١ْٝٛ ضٚاق١ٝـ ٚاْت٢ٗ ب٘ ايبشح إىل ايٓؿاش إىل َا١ٖٝ ايعًِ 

ا٫غتكطا٥ٞ ٚؾكٌ ؾٝ٘ ايكٍٛ ست٢ أْ٘ مل ٜسع َعٜسا ملػتعٜس، ؾكٓـ ايعًّٛ سػب َعٝاض ايك٠ٛ 

 (أقٓاّ ايعكٌ)اٱزضان١ٝ، ْٚكس ايعكٌ ٚسكط عٝٛب٘ اييت أزلاٖا بـ 
1
. 

      ٚقاٍ باؿكٝك١ املعزٚد١ أٟ نٌ َا ٜجبت٘ ايعكٌ ٫ ٜتسخٌ ؾٝ٘ اٱميإ
2
  نُا أْ٘ خًل .

 :إىل ا٫غتٓتاز ايتايٞ

ٖٚصٙ إؾاض٠ إىل شٚبإ . ٫ ْتشهِ يف ايطبٝع١ إ٫ إشا خهعٓا شلا، ٚبايتايٞ ْػتطٝع اغتعُاشلا

اٱْػإ يف ايهٌ املازٟ ٖٚصا ٜعتدل تؿهٝها يٲْػإ ٚضزٙ إىل َا ٖٛ أز٢ْ َٓ٘
3
َع أْ٘ يف  

ک  ک  ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ايتكٛض اٱغ٬َٞ َهطّ 

4چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ٚتؿهٝه٘ ٫ ٜتِ إ٫ بٓعع ٖصا ايتهطِٜ أٚ  

عٝح ٜكبح اٱْػإ ٚايطبٝع١ َاز٠ اغتعُايٝ٘ " Desacralize"َا ٜػُْٛ٘ بٓعع ايكساغ١ 

ميهٔ تٛظٝؿٗا ٚايتشهِ ؾٝٗا ٚتطؾٝسٖا ٚؼًٜٛٗا إىل ٚغ١ًٝ، ٖٚصا َا غٓتٛغع ؾٝ٘ إٕ ؾا٤ 

خ٬ٍ ٖصا ايبشح
5
. 

ّٕ أٍٚ عًُ٘ أخص ٜعاجل املػا٥ٌ ايطبٝع١ٝ  (1650-1596)ضْٚٞ زٜهاضت :          خاَػا إ

بٛاغط١ ايطٜانٝات ٚهطزٖا َٔ َباز٨ ايؿًػؿ١، ٜٚكِٝ ؾًػؿ١ َػٝش١ٝ بس٫ َٔ ؾًػؿ١ 

ّ عطض عًُ٘ يف فًؼ خام ؼت إؾطاف 1620أضغطٛ ٚابٔ ضؾس، ٚيف ْٛؾُدل 

ْٚاٍ تؿذٝعا ساضا" زٟ برلٌٜ"ايهاضزٜٓاٍ 
6
. 

            يكس قسّ أزي١ عك١ًٝ ع٢ً ٚدٛز اهلل، ٚاْت٢ٗ إىل إٔ ايعامل قس تهٕٛ مبشض ؾاع١ًٝ 

سطن١ٝ يف ا٫َتساز زٕٚ أٟ ؾ٤ٞ َٔ تًو ايهٝؿٝات اييت ْاز٣ بٗا أضغطٛ ٚزٕٚ عًٌ غا١ٝ٥ 

[ ٚاهلل ع٢ً نٌ ساٍ مل ٜتٛر غا١ٜ، ٚإمنا ضتب ا٭ؾٝا٤ مبشض إضازت٘ اؿط٠ ]:يكٛي٘
7

، ٚيعٌ 

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ :قاٍ اهلل تعاىل! ٖصا َٔ تكٛض ايؿًػؿ١ املػٝش١ٝ

8چ    ﮵  
 .

                                                 
1

 45اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص : ٠ٕظش : - 
2

  133اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ج١ّظ و١ٌٛض ص :٠ٕظش : - 
3

 44ص 2000 1ػض٠ض اٌؼظّخ داس اٌفىش ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. ػجذ اٌٛ٘بة ا١ٌّغ١شٞ ، ٚ د. ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش د : - 
4

 70 ا٠٢خاإلعشاء عٛسح    : -
5

 ٠87ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
6

 ٠73ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص  : - 
7

 81ٔمال ػٓ اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
8

 115 ا٠٢خاٌّؤِْٕٛ عٛسح   : -
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ّ، ٚبني إٔ ايسّ ٫ هطٟ يف 1628ٚملا انتؿـ ٚيِٝ ٖاضيف ايسٚض٠ ايس١َٜٛ غ١ٓ          

اؾػِ بك٠ٛ شات١ٝ ٚإمنا وطن٘ ايكًب، ظٔ إٔ قٛاْني اؿطن١ تٓطبل ع٢ً نٌ دػِ سٞ، 

ٚبايتايٞ ؾإٕ مجٝع ا٭دػاّ عباض٠ عٔ آ٫ت زقٝك١ عذٝب١ نجرل٠ ايتعكٝس، ٚبع١ًُٝ اٱغكاط 

ؾإٕ ايعامل بهاًَ٘ عباض٠ عٔ آي١ ندل٣ ؼهُ٘ قٛاْني ايطبٝع١ َٔ سٝح أْٗا آي١ٝ 

َٝهاْٝه١ٝ، ٚإٔ نٌ ؾ٤ٞ يف ايطبٝع١ إ٫ ٚىهع يًذدل١ٜ املطًك١، ٚايعامل ٫ إضاز٠ ي٘ َا 

عسا اٱْػإ
1
. 

ٍّٛ ايعًِ ايطبٝعٞ إىل عًِ ضٜانٝات عت ٖٚٛ ٜعًِ إٔ ٖصا      ٚبايتايٞ ٜهٕٛ زٜهاضت قس س

ّٕ ايطٜانٝات ٫ تتعاٌَ إ٫ َع ا٭عساز ٚا٭ؾهاٍ أقبشت  ٫ ٜتطابل َع ايٛاقع، ٚمبا أ

ا٭دػاّ ايطبٝع١ٝ عباض٠ عٔ أؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ، ٚأؾعاشلا سطنات آي١ٝ تكاؽ ٜٚعدل عٓٗا 

با٭عساز
2
. 

       يكس أسسخ زٜهاضت اْك٬با يف عامل ايؿهط عٝح أْ٘ غرل ْعط ايعكٌ إىل طبٝعت٘ بعس إٔ 

نإ ٜسضى ايٛدٛز أقبح َٓعع٫ يف ْؿػ٘، ٚملا أخص ايؿ٬غؿ١ َٔ بعسٙ بؿهطت٘ أْهطٚا 

ايعامل، ٚأْهطٚا ايع١ًٝ ؾاع١ًٝ ٚغا١ٝ٥، ٚأْهطٚا ايٓؿؼ ٚاهلل
3

 ٚأقبح ايعكٌ املٓععٍ يف ْؿػ٘ ،

ْؿػ٘ ٖٛ ايكإْٛ ا٭ندل ٚا٭ٚسس مبٛدب٘ تٴطز ا٭ؾٝا٤ أٚ تكبٌ، بعس إٔ نإ تابعا قتادا إىل 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  چ  :تعايِٝ ايػًـ ع٢ً ا٭قٌ، ٚبايتايٞ متطز ست٢ ع٢ً قٍٛ اؾا١ًٖٝ

4چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 
ٍّٛ ايػٝبٝات َٔ أغػٗا   ٚأٚغٌ يف ايؿطز١ٜ ايعٓٝؿ١ ٚس

نُا أْ٘ ٜط٣ إٔ املعطؾ١ ٫ تأتٞ . ايٓك١ًٝ إىل ايعك١ًٝ ايكطؾ١ َتدصا َٔ ايؿو ططٜكا ٱثباتٗا

عٔ ططٜل اؿٛاؽ ٫ٚ عٔ ططٜل ايك٠ٛ املد١ًٝ ٚإمنا تٓشكط يف ايك٠ٛ اٱزضان١ٝ
5
. 

يف بسا١ٜ عًُ٘ ادتٗس يف إْؿا٤ ؾًػؿ١ تكّٛ ع٢ً  (1715-1638)ْك٫ٛ َايدلاْـ : غازغا

 .ايسٜٔ املػٝشٞ، ٫ٚ تسٜٔ يًٛث١ٝٓ بؿ٤ٞ ٚساضب ؾًػؿ١ بٔ ضؾس

"َا َٔ ؾ٤ٞ إشا تأًَٓاٙ نُا ٜٓبػٞ إ٫ّ ضّزْا إىل اهلل":إٕ ؾًػؿ١ َايدلاْـ تكّٛ ع٢ً ؾهط٠
6
 

 :ٜٚذلتب ع٢ً شيو

 .إٔ ايبؿط ٜطٕٚ أؾهاضِٖ يف اهلل، املاز١ٜ، ٚسكا٥ل ايه١ًٝ -1

                                                 
1

 ٠108ٕظش ِٓ د٠ىبسد إٌٝ ١َ٘ٛ ِظـفٝ إثشا١ُ٘ ص  : - 
2

 ٠86ٕظش اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
3

 ٠86ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

 22 ا٠٢خ اٌضخشفعٛسح  : -  
5

 60-59سِغ١ظ ػٛع ص . ، ٠ٕٚظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة د102-٠92ٕظش اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ج١ّظ و١ٌٛض ص : -  
6

 ٠168ٕظش ِٓ د٠ىبسد إٌٝ ١َ٘ٛ ِظـفٝ إثشا١ُ٘ ص : -  
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إٔ َبسأ ايٝكني وكٌ عهٛض اهلل يف ايعكٌ أٚ اؼاز ايعكٌ باهلل ٜٚػتؿٗس يف ٖصا  -2

ايٓؿؼ َتشس٠ َباؾط٠ باهلل اؿاقٌ ع٢ً ايكسض٠ اييت متٓشٓا  ]:بكٍٛ أٚغػطني 

[ايٛدٛز، ٚع٢ً ايٓٛض ايصٟ ٜٓرل عكٛيٓا، ٚع٢ً ايكإْٛ ايصٟ ٜسٜط إضازتٓا
1
. 

ّٕ يف قٍٛ أضغطٛ دٓٛسا إىل ايٛث١ٝٓ ملا قاٍ يف ا٭دػاّ، ٚايٓؿٛؽ قٛض ٚق٣ٛ  -3 ٚأ

ٚنٝؿٝات قازض٠ ع٢ً إسساخ َع٫ًٛت بك٠ٛ طبٝعتٗا ٭ٕ شيو يف ضأٜ٘ تػًِٝ بأي١ٖٝٛ 

ثا١ْٝ
2
. 

ا٫َتساز عني ٚمجٝع ا٭عٝإ َٛدٛز٠ يف  ]:ايكٍٛ بٛسس٠ ايٛدٛز ٚقس قطح ب٘ قا٬٥ -4

اي٬َتٓاٖٞ، ؾاهلل إشٕ ممتس نا٭دػاّ َٔ سٝح إٔ اهلل ساقٌ ع٢ً مجٝع ا٭عٝإ 

املطًك١ أٟ مجٝع ايهُا٫ت، ٚيهٔ يٝؼ اهلل ممتسا ع٢ً مٛ اَتساز ا٭دػاّ ٭ْ٘ 

[بط٤ٟ عٔ سسٚز كًٛقات٘ ْٚكا٥كٗا
3
. 

 :ٚيصيو ادتٗس َٔ بسا١ٜ عًُ٘ يف ايتٛؾٝل بني أؾ٬طٕٛ ٚايعٗس ايكسِٜ يٝدًل إىل

فطز ايتؿهرل بٛدٛز إي٘ ٜعين أْ٘ َٛدٛز ٖٚٛ قهّٛ بايطبٝع١، ٚق٣ٛ ايطبٝع١ يٝػت إ٫ّ 

تعبرلا عٔ إضازت٘
4
 ؟ َا َع٢ٓ شيو 

ا٫َتساز عني، )اٱي٘ َتذًٞ يف ايطبٝع١ ٚقٛاْٝٓ٘ ٖٞ قٛاْني ايطبٝع١ يٓعس إىل ايٓل ايػابل 

أ٫ ٜعين يف ْعطٙ إٔ اٱْػإ قس شاب يف ايطبٝع١ اييت  (ٚمجٝع ا٭عٝإ َٛدٛز٠ يف اي٬َتٓاٖٞ

ػ٢ً ؾٝٗا اٱي٘، ٖٚصا ٜبؿط باٱْػإ ايطبٝعٞ، إٕ ٖصا ايٓل ايٛدٛزٟ وٍٛ ايعامل إىل َاز٠ 

ٚاسس٠ ٫ تهذلخ يًدكٛقٝات، ٫ٚ تهذلخ يًتؿطز ٖٚصٙ املاز٠ تؿهٌ ن٬ّ َٔ اٱي٘ 

ٚاٱْػإ، ٚايطبٝع١ ٖٚصا ٚد٘ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ
5

 .

ٚيس َٔ أغط٠ ٜٗٛز١ٜ بأَػذلزاّ، ٚقس عطض َصٖب٘  (1677-1632)باضٚر غبٝٓٛظا : غابعا 

 .ايطغاي١ اي٬ٖٛت١ٝ ايػٝاغ١ٝ- 3ا٭خ٬م، - 2إق٬ح ايعكٌ، -1: يف ث٬خ نتب ٖٚٞ

 :                                                                             ٚدا٤ت أؾهاضٙ تسٚض سٍٛ

.                                                                                                      ايسٜٔ ايٛنعٞ-1 

.                                                                                                       ايٛسٞ- 2

.                                                                                                 ايٓب٠ٛ ٚا٭ْبٝا٤-3

                                                 
1

 100اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص : -  
2

 ٠103ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص : -  
3

 105ِبٌجشأش أدبد٠ش فٟ ِب ثؼذ اٌـج١ؼخ ٔمال ػٓ اٌّشجغ ٔفغٗ ص : -  
4

 ٠127ٕظش اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ج١ّظ و١ٌٛض ص : -  
5

 220ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ص . ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د: -  
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.                                                                                                              ايتك٣ٛ - 4

.                                                                                                         ايتأٌٜٚ-5

ٚسس٠ ايٛدٛز- 6
1
. 

ٚاٯٕ ْطٜس إٔ ْػًط ايه٤ٛ عًٝٗا،ٚنًل إىل نٝؿ١ٝ متٗٝسٙ إىل ايعًُا١ْٝ، قبٌ ايؿًٝػٛف 

 .دٕٛ ٖٛيٝٛى

   ؾايسٜٔ ايٛنعٞ بايٓػب١ إيٝ٘ دا٤ يهطٚض٠ ًَش١ تعٛز إىل عسّ إط٬ع اؾُٗٛض ع٢ً ايهتب 

َّا ايٛسٞ يف ْعطٙ ؾًِ ٜأت إ٫ يف قٛض٠ قػٛغ١، أٚ َتد١ًٝ، إ٫ّ املػٝح ؾٗٛ  املكسغ١، أ

اغتجٓا٤ يهْٛ٘ قس عطف اهلل ب٬ يؿغ، ٫ٚ ض٣٩ بٌ اتكٌ ب٘ ْؿػا يٓؿؼ
2
سػب - ٚ بصيو .

ٜط٣ إٔ ايٛسٞ ىتًـ باخت٬ف أَعد١ ا٭ْبٝا٤ ٚك٬ٝتِٗ، ٚآضا٥ِٗ ايػابك١، ٭ٕ اهلل - ظعُ٘

قس - سػب ظعُ٘–َع ايعًِ إٔ ا٭ْبٝا٤ . يف ْعطٙ قس ٤٫ّ بني ايٛسٞ ٚآضا٤ ا٭ْبٝا٤ ٚأؾٗاَِٗ

َٓشٛا ك١ًٝ ق١ٜٛ ٫ عك٫ٛ نا١ًَ ٚنإ َٔ بِٝٓٗ ا٭َٕٝٛ، ٚملا ناْت قا١ُ٥ ع٢ً ايتدٌٝٝ، 

ٚايتدٌٝٝ ٫ ٜكّٛ ع٢ً ايٝكني نإ ا٭ْبٝا٤ ٜؿتكطٕٚ إىل ايٝكني، ٚيصيو ؾِٗ قتادٕٛ إىل 

ؾايٓب٠ٛ أز٢ْ َٔ املعطؾ١ ايعك١ًٝ - سػب اغتٓتاد٘–ٚعًٝ٘ . ع١َ٬ نٞ ٜٴكسقٛا ؾُٝا دا٤ٚا ب٘

ايػ١ٝٓ عٔ أ١ٜ ع١َ٬، ٚإشا نإ ايٛسٞ ٜػع٢ إىل إقا١َ ايتك٣ٛ ؾٗٛ بصيو ئ ٜؿٝس إ٫ عُّٛ 

اؾُٗٛض أَا أقشاب ايعكٍٛ ؾِٗ يف غ٢ٓ عٓ٘
3

 .

َّا َا ٜتعًل بتأٌٜٚ ايهتاب املكسؽ ؾٝذب أ٫ ٜهاف إيٝ٘ إ٫ّ َا ٜجبت ايبشح ايتاضىٞ     أ

:قشت٘، ٚهب إٔ ٜػرل ايباسح ٚؾل اـطٛات اٯت١ٝ
4
 

٫ بس َٔ ؾِٗ ايًػ١ ايعدل١ٜ ٚخكا٥كٗا، يهٞ ٜؿِٗ املع٢ٓ املككٛز َٓٗا ٚشيو بؿشل -1

 .كتًـ َعاْٞ ايٓل ايٛاسس

 .مجع ايعباضات يف أقػاّ ض٥ٝػ١-2

 .تكٝٝس ايعباضات املتعاضن١ ٚامل١ُٗ-3

ٚدٛب اٱبكا٤ ع٢ً املع٢ٓ اؿطيف ٚيٛ خايـ ايعكٌ إشا مل ٜعاضض َباز٨ ايهتاب -4

 .املكسؽ

ٚدٛب تأٌٜٚ ايعباضات اييت ىايـ َعٓاٖا اؿطيف َباز٨ ايهتاب تأ٬ٜٚ فاظٜا، ٚيٛ -5

 .طابل ايعكٌ

                                                 
1

 ٠116ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص : -  
2

 ٠116ٕظش ٔفغٗ ص : -  
3

 116اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص - 2، 64سِغ١ظ ػٛع ص .اإلٌذبد فٟ اٌغشة د- 1: ٠ٕظش وً ِٓ: -  
4

 118-٠117ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص : -  
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إسكا٤ مجٝع ايعطٚف املتٛاتط٠ نػرل٠ ايٓيب، ٚأخ٬ق٘، َٚٓاغب١ ايهتاب١ ٚظَٓٗا، -6

 .ٚقاسبٗا، ٚتاضىٗا ٚنٝـ مجع يف ا٭قٌ ٚيف أٟ اٯٟ ٚقع

٫ٚ أزضٟ َا ايصٟ ٜطٜسٙ َٔ ٚضا٤ ٖصٙ ايؿطٚط ايتعذٝع١ٜ يهتاب أقبح ْػٝا َٓػٝا بعس إٔ 

سطؾ٘ ا٭سباض، َٚا زاّ قس قطض إٔ ايعكٌ ؾٛم ايٛسٞ ٚأْ٘ ٫ ساد١ ب٘ إ٫ّ يعُّٛ اؾُٗٛض، ٚأْ٘ 

ؾُاشا ٜطٜس َٔ ٚضا٤ . قا٥ِ ع٢ً املد١ًٝ ٫ٚ ٜكٌ إىل زضد١ ايٝكني ٚأْ٘ عباض٠ عٔ أَعد١ ايٓبٝني

 .٫ ٜٛدس نتاب َكسؽ اٯٕ أ ق٬: ٖصا إ٫ّ إٔ ٜكٍٛ

َّا عٔ يػ١ ايهتاب املكسؽ ؾرل٣ أْٗا غاق١ با٫غتعاض٠ ٚايطَع١ٜ، ٖٚٞ زل١ متٝع       أ

ايؿطقٕٝٛ بٗا، ٖٚٞ تعدل بسق١ عٔ ضغب١ ا٭ْبٝا٤ يف ايتأثرل يف ايسُٖا٤، ٚاؾ١ًٗ بٛاغط١ 

اغتجاض٠ اـٝاٍ، ٖٚ٪٤٫ ٫ ٜ٪َٕٓٛ باهلل إ٫ّ إشا اقذلٕ ٚدٛزٙ مبعذعات ٚخٛاضم ٖٚصا َا عدل 

عٓ٘ غابكا بايع١َ٬
1

 إْٓا إشا ؾُٗٓا ايهتاب املكسؽ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايطَعٟ ؾًٔ لس  ]: ٜكٍٛ

َّا إشا ؾُٗٓاٙ ؾُٗا سطؾٝا ؾػٛف لسٙ ٦ًَٝا با٭خطا٤ ٚاملتٓاقهات  تعاضنا بٝٓ٘ ٚبني ايعًِ، أ

[ٚايجػطات
2

 .

   ٖٚصا ضمبا ٜكسم ع٢ً نتابِٗ احملطف ٚغٛف ْطبط ٖصا نً٘ مبا شٖب إيٝ٘ املؿهط 

 .اؾعا٥طٟ قُس أضنٕٛ يف سٝٓ٘ إٕ ؾا٤ اهلل

    نُا لسٙ قس أبطٌ ْعط١ٜ زٜهاضت يهْٛٗا اْطًكت َٔ ايٛسٞ ٚٚقؿٗا بايٓكل يصات 

ايػبب، ٚأْٗا تػًِ بايتكٛض املػٝشٞ يٲي٘ ايصٟ ٜطاٙ يف ايطبٝع١
3

 .

َّا عٔ ٚسس٠ ايٛدٛز  تعين " Pan"أٟ ( نٌ إي٘ ) ؾتعين يف ايْٝٛا١ْٝ  ( Pantheism )    أ

" theos"ٚ " نٌ" ٖٛ ايعامل، –َٚعٓاٖا إٔ اهلل غبشاْ٘ تعاىل عٔ قٍٛ ايعاملني " إي٘"ؾتعين  

ٚدػُ٘ ايٓذّٛ، ٚايهٛانب، ٚا٭ؾذاض، ٚاؾباٍ، ٚايػشب، ٚعكً٘ ايطٚح، ٚنٌ عكٌ 

بؿطٟ دع٤ َٔ عكٌ اهلل
4

 .

   َٚا َٔ ؾ٤ٞ يف ايطبٝع١ إ٫ّ ٚقس اؼس َع اهلل ٚتطابل َع٘، ٜٚكػِ ايطبٝع١ إىل طبٝع١ طابع١ 

َّا ايٓعاّ (اهلل)ٖٚٞ  ، ٚطبٝع١ َطبٛع١ ٖٚٞ ا٭دعا٤ املٛدٛز٠ يف ايعامل نا٭دػاّ املاز١ٜ، أ

باعتباضٙ غببا سّطا (اهلل)ايهًٞ يف ا٭ؾٝا٤ َٔ سٝح أْ٘ شٚ ٚدٛز نطٚضٟ ؾٗٛ 
5
. 

 :ٚبايتايٞ ْػتطٝع إٔ ْكـ ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ َٔ خ٬ٍ عطنٓا ملصٖب غبٝٓٛظا

                                                 
1

 ٠64ٕظش اٌّشجغ اٌغبثك ص : -  
2

 64ٔفغٗ ص : -  
3

 ٠102ٕظش اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ج١ّظ و١ٌٛض ص : -  
4

 201ِٓ د٠ىبسد إٌٝ ١َ٘ٛ إثشا١ُ٘ ِظـفٝ ص  ٠ٕظش : -  
5

 185، ٠ٕٚظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة ص ٠201ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص : -  
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 .اهلل ٖٛ ايطبٝع١-1

 . قٛاْٝٓ٘ ٖٞ قٛاْني ايطبٝع١، ٚاملاز٠-2

     3 -   (.Decralize)اٱْػإ يف ايهٕٛ ٫ ٜتؿطز عٔ املاز٠، ٚايطبٝع١ أٟ ْعع ايكساغ١  

 .٫ ٜٓعط يٲْػإ ع٢ً أْ٘ إْػإ ٚإمنا نذع٤ َٔ ايطبٝع١-4     

أٟ قُع قؿات٘  Dehumanizationػطٜس اٱْػإ َٔ خكا٥ك٘ اٱْػا١ْٝ -5

ٚأؾهاضٙ، ٚأْؿطت٘ اييت متٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ ايها٥ٓات
1

 .ٖٚصا ٚد٘ َٔ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ، 

قس أسب ّٖٝٛ ايؿًػؿ١ َٓص قباٙ، ٚنإ ٜطُح  (1776-1711)زٜؿٝس ّٖٝٛ :           ثآَا

َٓٗر ا٫غتس٫ٍ )يف إْؿا٤ َصٖب مماثٌ يعًّٛ ايطبٝع١ َٔ سٝح ايسق١ ٚاٱسهاّ بتطبٝل 

 :ٜٚكّٛ َٓٗذ٘ ع٢ً ْكطتني. (ايتذطٜيب

ٜٚكػِ ا٫زضانات إىل " Perceptions"ٜط٣ إٔ املعطؾ١ ٖٞ عباض٠ فُٛع ازضانات -1

 .ٚأؾهاض، ٚع٬قات تهٕٛ بني املعاْٞ ٚبني ا٫ْؿعا٫ت" Impressions"اْؿعا٫ت 

ايع٬قات تٓؿأ بؿعٌ قٛاْني تساعٞ املعاْٞ أٟ ايتؿاب٘ يف املهإ، ٚايعَإ، ٚايع١ًٝ، -2

ٖٚصٙ ايكٛاْني ٖٞ ايكٛاْني ا٭ٚي١ٝ يًصٖٔ عٝح تعٌُ ؾٝ٘ بسٕٚ أٟ تسخٌ نكإْٛ 

َّا املعاْٞ ؾتشكٌ سك٫ٛ آيٝا  اؾاشب١ٝ َج٬، يٝؼ مث١ يًصٖٔ َٔ زٚض إ٫ّ قبٍٛ ا٫ْؿعا٫ت أ

(تساعٞ املعاْٞ)بٛاغط١ شيو ايكإْٛ 
2
 :ٚتسٚض ا٭ؾهاض اييت أعًٔ عٓٗا سٍٛ َا ًٜٞ 

 .إْهاض ٚدٛز  اهلل غبشاْ٘-1

 .إْهاض ايطٚح ٚاملاز٠ ٫ٚ ٜبكٞ إ٫ّ ع٢ً املسضنات ايصات١ٝ-2

 تسَرل ايسٜٔ بععي٘ عٔ ا٭خ٬م-3

          ٜط٣ ّٖٝٛ أْ٘ َٔ ايٛادب ايكها٤ ع٢ً نٌ زيٌٝ ٜٓٗض ع٢ً ؾهط٠ ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ 

إْٓا ٫ ْعًِ عٔ ايع١ً ؾ٦ٝا إ٫ّ أْٗا اؿازث١ ايػابك١ اييت ْؿاٖسٖا  ]:تعاىل عٔ أقٛاٍ املًشسٜٔ

قبٌ سسٚخ َعًٛشلا، ٚإشٕ ٫ بس َٔ َؿاٖس٠ اؿازثتني َعا ايػابك١ ٚاي٬سك١ ع٢ً ايػٛا٤، إْٓا 

ْػتسٍ ع٢ً ٚدٛز ايػاع١ َٔ قاْعٗا ٭ْٓا ضأٜٓا ايػاع١ ٚايكاْع نًُٝٗا ٚإشٕ ؾٛدٛز ايهٕٛ 

[٫ ٜكّٛ زي٬ٝ ع٢ً ٚدٛز قاْع٘ إ٫ّ إشا ضأٜٓا ايكاْع ٚاملكٓٛع َعا
3
 

املعطؾ١ فُٛع١ )       ٜٚبسٚ إٔ ايٓل ٚانح إشا َا ضبطٓاٙ بايٓكطتني ايػايؿيت ايصنط 

ازضانات َتأيؿ١ َٔ اْؿعا٫ت ٚأؾهاض ٚع٬قات، ٚتٓؿأ ايع٬قات بؿعٌ تساعٞ املعاْٞ أٟ 

َٚٔ ثِ ؼكٌ املعاْٞ سك٫ٛ آيٝا ٚيصيو ضبط بني ايع١ً  (ايتؿاب٘ يف املهإ ٚايعَإ ٚايع١ًٝ

                                                 
1

 ٠80ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص : -  
2

 ٠174ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص : -  
3

 127 ٔمال ػٓ اإلٌذبد فٟ اٌغشة سِغ١ظ ػٛع ص 161ِذبٚالد فٟ اٌذ٠بٔخ اٌـج١ؼ١خ د٠ف١ذ ١َ٘ٛ ص : -  
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ٚاملعًٍٛ ٚأغكط َا ٖٛ غٝب ع٢ً َا ٖٛ سانط َٚجٌ بايػاع١ ٚقاْعٗا أٟ ايع١ً ايػابك١ 

ٚاي٬سك١ ثِ خًل إىل إٔ ايهٕٛ نشانط ٫ ميهٔ إٔ ٜكّٛ نسيٌٝ ع٢ً ٚدٛز اهلل، ٖٚصا 

ٚشيو يهْٛ٘ قس تب٢ٓ اجملُٛع١ ايطبٝع١ٝ . باطٌ َٔ أغاغ٘ يًُػايط١ اييت سكًت يف اٱغكاط

بٝس أْ٘ طعُٗا بايؿو"ٖٛبع"َٔ قبً٘ ٚ" بٝهٕٛ"اييت ْاز٣ بٗا 
1

 بٌ ٚ بًؼ ب٘ اؿاٍ إىل إْهاض ،

ايطٚح ٚاملاز٠ َعا ٚمل ٜ٪َٔ إ٫ّ مبا ٖٛ َسضى شاتٞ
2
 .ؾأ٢ْ ي٘ إٔ ٜ٪َٔ بايػٝب 

           نُا أْ٘ سكط ايسٜٔ يف اؾاْب ايؿططٟ يٲْػإ ٚطبٝعت٘
3
ٚمل وكطٙ ٫ يف ايعكٌ  

ٚبايتايٞ . ايصٟ أٚدب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ خازَا يًعٛاطـ ،٫ٚ يف ايٛسٞ ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ ب٘ ابتسا٤

ٜهٕٛ قس زَط ايعكٌ ٚايسٜٔ بتسَرل ايٓؿؼ
4
ٚسٍٛ اٱْػإ إىل نت١ً سؿ١ٜٛ تعٝـ ؼت ضمح١  

ا٫ْؿعا٫ت، ٚيٝؼ يًصٖٔ َٔ زٚض إ٫ قبٍٛ تًو ا٫ْؿعا٫ت ٚبصيو ٜهٕٛ ّٖٝٛ قس اغتؿطف 

بعٗٛض اٱْػإ اٯزاتٞ ايصٟ مل ٜبل ي٘ َٔ إْػاْٝت٘ إ٫ ازل٘ َٔ سٝح نْٛ٘ دع٤ نباقٞ 

ا٭دعا٤ املٓت١ُٝ إىل ايطبٝع١ غرل َتُٝع عٓٗا، بٌ ٜٓعط إيٝ٘ ْعط٠ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ع٢ً اعتباضٙ 

ؾ٦ٝا ثابتا، ٚنُا قا٥ُا، ٚأْ٘ َاز٠ اغتعُاي١ٝ ميهٔ تٛظٝؿ٘ ـس١َ أٟ ٖسف
5

 ٜٓعط إيٝ٘ ،

مبٓععٍ عٔ ايسٜٔ، ٚاملطًل، ٚايػٝيب، ٚأْ٘ ٫ غا١ٜ ي٘ إ٫ اؿؿاظ ع٢ً بكا٤ ايصات، ٚبصيو 

 .عٜهٕٛ ّٖٝٛ قس زخٌ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ َٔ بابٗا ايٛاؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 ٠164ٕظش اهلل فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ج١ّظ و١ٌٛض ص : -  
2

 ٠204ٕظش ربس٠خ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ١ٌُٚ وٍٟ سا٠ذ ص : -  
3

 ٠346ٕظش ِٓ د٠ىبسد إٌٝ ١َ٘ٛ إثشا١ُ٘ ِظـفٝ ص : -  
4

 ٠175ٕظش اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ ٠ٛعف وشَ ص : -  
5

 137ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ص . ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د: -  
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 :ايعًُاْية يف املٓظور ايغزبي

بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١، َع إٔ " ايعًُا١ْٝ"       يكس دطت ايعاز٠ يف املٓعٛض ايعطبٞ إٔ تطتبط 

 اييت ٫ ّٖصا ايتٛقٝـ ٫ ٜعطٞ املسيٍٛ ايهاٌَ شلصٙ ايه١ًُ ٫ضتباطٗا با٭ؾطاز ٚغًٛنات٘

                                                                             .ق١ً شلا بايسٚي١ يف أنجط ا٭سٝإ

"ايدالية املعحُية يهًُة   "عًُاْية: 

خًٝل بٓا إٔ ْكـ عًٝٗا يف " ايعًُا١ْٝ"   َٚٔ أدٌ ايتعطف ع٢ً ايذلمج١ ايكشٝش١ شلصٙ ايه١ًُ 

 :املعادِ ا٭دٓب١ٝ ايؿٗرل٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

"Oxford "جاء يف َعحِ أنضفورد: أوال
1
  

1 -Secular (قؿ١)  َّا َا تعًل ٚتعين عسّ ا٫ضتباط بايطٚساْٝات أٚ املػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ، ٚأ

 .بطداٍ ايسٜٔ ؾتعين ايعٝـ َع ايٓاؽ بعٝسا عٔ تأثرلات ايهٓٝػ١

2-sécularisme (ِاغ)  ِٜٝعين ا٫عتكاز بإٔ ايسٜٔ هب أ٫ ٜتسخٌ يف سٝا٠ ايٓاؽ نتٓع

 .اجملتُعات ٚايذلب١ٝ ايعا١َ ٚغرلٖا

3-Secularization (ِاغ) ٜعين ايعٌُ ع٢ً إبعاز تأثرل ايسٜٔ ٚغًطت٘ عٔ ا٭ؾٝا٤. 

4-Secularizeٜ٘عين إٔ ا٭ؾٝا٤ ٫ ؽهع يتأثرل ايسٜٔ ٫ٚ ؽهع ملطاقبت . 

 Larousse  جاء يف َعحِ:  ثاْيا

1-Laicite (ِاغ)  ّ٥٫هٞ َعٓاٙ نٌ َا ٖٛ َػتكٌ عٔ َؿاِٖٝ ايسٜٔ، نُا ٜعين ايٓعا

 .ايصٟ ٜككٞ ايهٓٝػ١ َٔ ايتأثرل ٚايٓؿٛش يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ

2-Laicismeٜعين ايتُصٖب بايتؿٝع إىل اي٥٬ه١ٝ امل٪غػات١ٝ . 

3-Laique( laic) َٙعٓا: 

                                                 
1

سغجخ فٟ االعزفبدح ٕٔمً إٌض وّب ٚسد فٟ اٌّؼجُ  : - 

secu-lar/’sekj∂l∂(r)/ adj. 1- not connected with spiritual or religious matters: secular music . 

ours is a secular society 2 (of priests) living among ordinary people rathet than in a religious 

community. 

secu-lar-ism/’skj ∂l∂rizam/ noun [u] (technical) the belief that religion should not be involved 

in the organization of society, education, ect . scu-lar-ist/l∂rist/adj [usually befor noun] 

 scu-lar-iza-tion (BrE aiso –isa-tion) / sekj∂l∂rai-zerfn; NAmE –r∂’z/ noun [u] the process of 

removing the influence or power that religion has over sth 

secu-lar-ize (BrE also –ise) sekj∂l∂raiz / verb[VN ] [often passive] to make sth secular; to 

remove ste from the control influence of religion: a secularized society 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curent English AS Hornby, seventh edition 2010 

P1371 
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ايػطٜب عٔ َؿاعط ايتسٜٔ ٚأخ٬م -3املػتكٌ عٔ نٌ تٓعِٝ زٜين -2غرل املتسٜٔ  -1

ايسٜٔ
1
. 

4-Seculariserَعٓاٙ ضز املتسٜٔ إىل اي٬زٜٔ إىل اي٥٬ه١ٝ  

5-Secularisationع١ًُٝ إضداع املتسٜٔ إىل اي٥٬ه١ٝ 
2
 

 "AUZOU "جاء يف َعحِ أوس: ثايثا

1-Laicou, laiqueقؿ١ ٚ اغِ تعين 
3
 

 املػٝشٞ غرل املتسٜٔ-1    

 .نٌ َا ٜتعًل باؿٝا٠ املس١ْٝ، يٝؼ ي٘ أٟ اْتُا٤ زٜين-2    

2-Laicisme (ِاغ)  َ٘صٖب ٜتككس إقكا٤ ايسٜٔ َٔ سٝا٠ ايٓاؽ عٝح ٜكبح ٫ تأثرل ي

ع٢ً اٱط٬م
1

 .

                                                 
1

 ٠574ٕظش إٌض األطٍٟ وّب ٚسد فٟ اٌّؼجُ ص  : - 

LAICISER v.t Rendre laïque – spécial. Soustraire à l’autorité religieuse, organiser selon les 

principes de la laïcité. 

LAICISME n.m. Doctrine des partisans de la laïcisation des institutions.  

LAICITE n.f 1- Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuse ou 

partisanes. 

2-Système qui exclut les Eglises de l’exercice du pouvoir politique ou administratif, et en 

partic de l’organisation de l’enseignement public.   

LAIQUE ou LAIC LAIQUE  Adj et n. (bas lat laicus du gr. Laikos qui appartient au peuple) 

1- Qui n’appartient pas au clergé 2-relatif à la laïcité : qui en est partisan . –adj 1-Indépendant 

des organisations religieuse. Etat laïque. Juridiction laïque. 

Ecole laïque : école publique organisée selon les règles et les valeurs de la laïcité. Avec 

obligation de neutralité sur le plan confessionnel. 2-Qui est étranger à la religion, au sentiment 

religion. Un mythe laïque.         
2

  ٠927ٕظش إٌض األطٍٟ وّب ٚسد فٟ اٌّؼجُ ٔفغٗ ص : -  

SECULARISATION n.f Action de séculariser, de laïciser. La sécularisation des biens du 

clergé. La sécularisation de l’enseignement . 

SECULARISER v.t (du lat. saeculum, siècle) rendre des clercs à la vie laïque ; laïciser des 

biens d’Église, une institution, une fonction. 

1- SECULIER, ERE adj (du lat. saeculum, siècle)   

1-Clergé séculier, qui n’appartient à aucun ordre ou institut religieux (par oppos, à clergé 

régulier) 

2-HIST. Se disait de la justice laïque, temporelle (par oppos à ecclésiastique) Bras 

séculier : puissance de la justice laïque temporelle. 

2-SECULIER n.m laïque : prêtre séculier.   

Le petit Larousse 2010 P. 574 et P : 927 
3

- : LAIC ou LAIQUE n. et edj. A. n. chrétien qui n’est ni clrc ni religieux . Apostolat des 

laïcs. B.adj. Relatif à la vie civile (par opps. à religieux, confessionnel) / Indépendant de toute 

confession, de toute appartenance religieuse. Ecole laïque :   école publique dispensant à tous 

les élèves quelles que soient leur religion ou leurs opinions dans le domaine religieux, un 

enseignement dépourvu de tout contenu confessionnel.   P :1195 
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3-Seculariser (ٌؾع)  ٟٜعين ا٫ْتكاٍ َٔ اؿاي١ ايهٓػ١ٝ إىل اؿاي١ اي٥٬ه١ٝ أٚ ايٓأ

با٭ؾدام ٚامل٪غػات بعٝسا عٔ تأثرل ايهٓٝػ١
2
. 

"Webester"جاء يف َعحِ ويبضرت : رابعا
3

 

1-Secular- َٚعٓاٙ ا٫ٖتُاّ بايسْٝا ٖٚصا ايعامل " Temporal"عًُاْٞ أٟ َٗتِ بايعَين  

 .بس٫ َٔ ا٫ٖتُاّ بايسٜٔ

-  .عًُاْٞ َٔ يٝؼ ي٘ أ١ٜ ع٬ق١ بأٟ تٓعِٝ زٜين               

2-Secularism - عًُا١ْٝ ٖٚٞ عكٝس٠ تتككس إبعاز ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ ٚعٔ ايتعًِٝ  

ٚا٭خ٬م عٝح تهٕٛ نٌ ٖصٙ املٝازٜٔ بعٝس٠ َٚػتك١ً عٔ تأثرل ايهٓٝػ١ ٚنٌ امل٪غػات 

 .ايس١ٜٝٓ

3-Secular Humanist - ّٕ اٱْػإ ايعاقٌ ٖٛ شيو    عًُاْٞ إْػاْٞ ٖٚٞ عكٝس٠ تكٍٛ أ

 .ايصٟ ٜط٣ إٔ ايعكٌ ٚسسٙ ٖٛ َكسض خ٬ق٘ ٚيٝؼ ايسٜٔ، ٚتطؾض نٌ َا ٖٛ غٝيب

4-Secularity - ايع١ًُٓ ٖٚٞ تًو اؿاي١ اييت ٜكرل مبٛدبٗا ايؿطز أٚ اجملتُع عًُاْٝا  

 .بعٝسا عٔ ؼهِ ايهٓٝػ١ ٚايسٜٔ

5-Secularise  - ٜعًُٔ وٍٛ ايؿدل أٚ اجملتُع إىل ايعكٝس٠ ايعًُا١ْٝ عٝح تكبح

 .ايسٚي١ َتشه١ُ يف سٝا٠ ا٭ؾطاز ٚيٝؼ ايهٓٝػ١

                                                                                                                                                         
1
 :- LAICISER v t [1] Rendre laïc ; ôter tout caractère confessionnel à. Laïciser 

l’enseignement.  

LAICISME n m. doctrine qui rend à exclure toute référence à la religion dans la vie publique. 

LAICITE n f Caractère de ce qui est laïc , étranger à toute religion / principe de séparation de 

l’état et des Eglises.  P : 1195    
2
 : - SECULARISER : v t [1] RELIG. Faire passer de l’état régulier à l’état séculier (en 

parlant d’un membre d’un ordre religieux) / Faire passer du domaine ecclésiastique au 

domaine laïc (en parlant d’une personne, d’une institution). 

SECULIER : E adj et n m Qui appartient au siècle, au monde laïc.   Bras séculier : autorité 

temporelle. / RELIG. Qui n’est pas soumis à la règle d’un ordre religieux. Clergé séculier 

(opposé à régulier) / n m (rare). Un séculier un prêtre séculier P : 1970 

Dictionnaire Encyplopédique AUZOU Edition philippe Auzou, Paris , 2008 P : 1195 et 

P :1970 
3
 - : Webester’s third new international dictionary P : 2053 Meriam CO USA 1971 

أٔظش إٌض وّب ٚسد فٟ اٌّؼجُ 

Secularism                                                                                                                       أِب اٌؼٍّب١ٔخ

  A view of life or any particular matter  based on the permise that religion and religious 

considevation should be ignored or purposely excluded (a policy of strict – in gouvernement) 

Specif; a system of social ethics based upon a docerine that ethical standards and conduct 

should be determind exclusively with reference to the present life and social well being 

without reference to religion. P: 2053 

 



400 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

    ٚبٓا٤ ع٢ً نٌ َا تكسّ ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات اييت ؾٗست ٬َٝز ٖصا 

 :املكطًح، ٚاستهٓت تطٛضٙ ايس٫يٞ َٓص ْؿأت٘ ،قس أمجعت ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ

ايعًُا١ْٝ ٫ تكتكط ع٢ً ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ بكسض َا تعين ؾكٌ ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠ -1

 .قاطب١ أٚ ايكها٤ عًٝ٘ َطًكا قٓٝع ايعًُا١ْٝ املاضنػ١ٝ

ايعًُا١ْٝ يٝػت َصٖبا عكًٝا ٜعتُس ع٢ً ايعًِ بػ١ٝ ايتطٜٛط ٚايتذسٜس نُا ٜععِ -2

ايعًُإْٝٛ ايعطب يف َػايطاتِٗ املهؿٛؾ١ ٚنإٔ اٱغ٬ّ ّْس يًعًِ ِٖٚ بصيو ٜتٓاغٕٛ إٔ 

 .ايعًُا١ْٝ زلتِٗ املُٝع٠ يؿهطِٖ املٓاٖض يًسٜٔ

يٝػت يًعًُا١ْٝ َٔ ع٬ق١ بايعًِ ٫ َٔ سٝح ايهبط ٫ٚ َٔ سٝح ايس٫ي١، نُا غٓشطض -3

املكطًح يف املٓعٛض ايعطبٞ شيو إٔ ايعًُا١ْٝ دا٤ت نإؾطاظ طبٝعٞ يجٛض٠ ايعكٌ ا٭ٚضٚبٞ ع٢ً 

امطاؾات ايهٓٝػ١ عٔ ايسٜٔ اؿل، ٚإشا تكطض شيو ؾإْ٘ ٫ َدلض يٛدٛزٖا يف ايعامل اٱغ٬َٞ 

 .٫ْتؿا٤ ايع١ً املٛدب١ شلا

دا٤ يف ٖصٙ ايتعطٜؿات إٔ ايعًُا١ْٝ تعين غرل نٗٓٛتٞ ٚغرل َكسؽ، ٚيهٔ يٝؼ بٗصا -4

ايتػطٝح ع٢ً اعتباض إٔ ايعًُاْٞ ٖٛ َا ٜٓتُٞ إىل ايعامل اٯيٞ ،ايعامل املط٥ٞ عامل اؿٛاؽ أٚ 

عٝح تكبح ايطبٝع١ سٝٓصاى ٖٞ املكسض ايٛسٝس ٚا٭ٚسس  (ايطبٝع١)َا ٜػ٢ُ بػٝاز٠ اؿؼ 

غٝب، )يف املعطؾ١، ٚيف ضغِ َعاملٗا ايٛانش١ ،ٚبايتايٞ ٫ مي٢ً ع٢ً اٱْػإ َٔ خاضز ايطبٝع١ 

 ٫  ] (:Komte)ٚنٌ َا ٜأتٞ َٔ ٚضا٤ ايطبٝع١ ٜعتدل خساعا ٚ٭دٌ شيو قاٍ نٛت  (ٚسٞ

 [عكٌ غابل ع٢ً ايٛدٛز املازٟ ٫ٚ َعطؾ١ غابك١ يٲْػإ عٔ ططٜل ايٛسٞ
1
. 

ٖٚصا َعٓاٙ ا٫ْتُا٤ ٜهٕٛ يًعَإ ٚاملهإ َع ايعًِ إٔ ظَا١ْٝ ايعًُا١ْٝ قؿ١ يكٝك١ بٗا َٓص 

اييت تعين " Saeculum"اٱلًٝع١ٜ َؿتك١ َٔ اي٬ت١ٝٓٝ " Secularism"ايٓؿأ٠، ؾه١ًُ 

ايعكط، ٚاؾٌٝ ٚايكطٕ ٚقس اغتكطت يف ايكطٕٚ ايٛغط٢ ع٢ً َع٢ٓ ايسْٝا ٚايعامل
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 317، ة د ص 4ِذّذ اٌجٟٙ ِىزجخ ٚ٘جخ ِظش ؽ. ٔمال ػٓ اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشثٟ د : - 
2

 59ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ص . ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش د : - 
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 :ايعًُاْية يف املٓظور ايفهزي ايغزبي

   ٫ ؾو أْ٘ ٜتشتِ عًٝٓا بعس زضاغتٓا ايػابك١ يًطؾس١ٜ اي٬ت١ٝٓٝ، ٚنٝؿ١ٝ متٗٝسٖا يجٛض٠ 

ايعكٌ ا٭ٚضٚبٞ اييت ناْت مبجاب١ اٱضٖاقات ا٭ٚىل يًعًُا١ْٝ َٔ داْب، ٚبعس ػاٚظْا سسٚز 

نُا ٚضزت يف املعادِ ايػطب١ٝ ٚنُا ؾا٤ أضبابٗا إٔ  (ايعًُا١ْٝ)ايس٫ي١ املعذ١ُٝ يه١ًُ 

ٜٓشتٖٛا ٜتشتِ عًٝٓا إٔ ًْكٞ ايه٤ٛ ع٢ً نٝؿ١ٝ تؿهًٗا يف املٓعٛض ايؿهطٟ ايػطبٞ، 

ٚنٝـ تطٛضت إىل إٔ أقبشت يف قٛض٠ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ، إىل نٝـ تٓبأ َٓعطٖٚا بكطب 

 .ظٚاشلا

 :املذٖب ايتأييٗي-1

   يكس ظٗط املصٖب ايتأيٝٗٞ يف أٚاخط ايكطٕ ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ، قبٌ إٔ ٜعٗط نأٖ 

ايعًُا١ْٝ ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ دانٛب ٖٛيٝٛى، ٚنإ ٖصا املصٖب ٜٓعع إىل ايعك١ْٝ٬ 

املتططؾ١ ٜٚطنع ع٢ً ايعًِ ٚإعُاٍ ايعكٌ، ٚنإ ايػبب ايط٥ٝؼ يف تكٜٛض ايسٜٔ املػٝشٞ 

َٔ أغاغ٘
1
. 

ايصٟ  (1347-1270)     ٚنإ قس غبك٘ املصٖب ا٫زلٞ ع٢ً ٜس ايؿًٝػٛف ؾٕٛ أٚنإ 

ٜٓل ع٢ً إٔ املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ هب إٔ تطدع نًٗا إىل ايتذطب١ اؿػ١ٝ أٚ ايٓؿػ١ٝ ٚيٝؼ إىل 

َٔ زٜٔ ٚٚسٞ أٟ إٔ اٱْػإ ٜػتػين بايٛدٛز املؿاٖس، ؾٗٛ  (عامل ايػٝب)َا ٚضا٤ ايطبٝع١ 

َكسض َعطؾت٘ ايكشٝش١ باٱناؾ١ إىل َا تتًكاٙ ايٓؿؼ َٔ عامل ايتذاضب ايٛاقع١ٝ
2
. 

 ٫ ": ضؾض ايتعًٌٝ ايعكًٞ يًشكا٥ل ايس١ٜٝٓ ٚقاBayleٍ ٚبعس إٔ دا٤ ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ باٌٜ 

ٜكّٛ َٔ ايعكٌ زيٌٝ ع٢ً ٚدٛز اؿكا٥ل ايس١ٜٝٓ
3
 :ٚٚنح باٌٜ َصٖب٘ يف ْكاط 

 .أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛز إي٘ خايل سهِٝ ٜتػِ باـرل ٚايك٬ح-1

 .أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بايطغٌ ٫ٚ بايهتب ٫ٚ بايػٝب-2

ـّ عٔ ايتسخٌ يف تػٝرلٙ، ٚتطن٘ جملُٛع١ َٔ -3 أِْٗ ٜطٕٚ إٔ اهلل خًل ايهٕٛ ٚن

ايكٛاْني اييت ٫ تتبسٍ ٫ٚ تتػرل
4
. 

 . ٚضؾض باٌٜ عكٝس٠ ايتجًٝح اييت ػُع بني طبٝع١ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايبؿط١ٜ ٚبني طبٝع١ اٱي٘

ٚقسّ ْكسا يًهتاب  (1693 -1654)تؿاضيع ب٬ْٚت "ثِ دا٤ بعسٙ ايؿًٝػٛف ايتأيٝٗٞ 

املكسؽ ٚؾهو يف قسغٝت٘ ٚتٓعًٜ٘، ٖٚادِ املعذعات ايٛاضز٠ ؾٝ٘ ٚقاٍ مببسأ تكسٜؼ ايطبٝع١ 

                                                 
1

 115سِغ١ظ ػٛع ص.٠ٕظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة د : - 
2

 272ِذّذ اٌجٟٙ ص. ٠ٕظش اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس د : - 
3

 ٠272ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص : - 
4

 ٠115ٕظش اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
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"اشلَٝٛاْٝعّ"َٚٗس يًُصٖب اٱْػاْٞ 
1

( Humanism)  ايصٟ ُٖـ اٱي٘ ٚٚنع اٱْػإ يف

َطنع ايهٕٛ ٚدعٌ َٓ٘ املعٝاض ا٭ٚسس باعتباضٙ َكٝاؽ نٌ ؾ٤ٞ، َٚطدعٝت٘ يف شات٘
2
. 

ايصٟ عٴطف باملصٖب ايٛنعٞ  Komt( "1798 – 1857)"   ٚبعسٙ دا٤ ايؿًٝػٛف نَٛت 

"Positivisme " ٚأقبح ٫ ٜعذلف إ٫ مبا تجبت٘ ػاضب اؿؼ، ٚاْت٢ٗ تًُٝصٙ ؾرلبار

إىل إخطاز ؾهط٠ اهلل عع ٚدٌ َٔ قاَٛغ٘ ْٗا٥ٝا، ٚقاٍ هب إٔ ٜبسأ  (1804-1872)

اٱْػإ َٔ شات٘ ٚيصات٘ ست٢ ٜٓتٗٞ يف اجملتُع ٜٚصٚب ؾٝ٘، ٚمبا إٔ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ؼتاز إىل 

ٖٛ ايطبٝع١ ايهدل٣، ٚاملعبٛز ٖٛ اٱْػا١ْٝ - يف ظعُ٘ - زٜٔ ٚؼتاز إىل عباز٠ ؾايسٜٔ 

ٚزعا إىل ؾٝٛع١ٝ نٌ ؾ٤ٞ
3
. 

 : حنت َصطًح ايعًُاْية ألوٍ َزة عًى يد ٖوييوى

شيو ايؿًٝػٛف ا٭ملعٞ (1906-1817)  ٜعتدل ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ دٛضز دانٛب ٖٛيٝٛى 

" ايعًُا١ْٝ"اؾط٤ٟ اـطٝب املؿٛٙ، ايؿكرل اؿاٍ، ايطٜانٞ ايؿٗرل، أٍٚ َٔ مت َكطًح 

بعس " اجملازٍ ايعك٬ْٞ"ّ يف َكاٍ ْؿطٙ يف دطٜس٠ 1846ٚنإ شيو يف ؾٗط زٜػُدل َٔ غ١ٓ 

                :ضزٙ ع٢ً غ٪اٍ ططس٘ أسس املػتُعني ي٘ يف قانط٠ سٍٛ إَها١ْٝ بٓا٤ نٓا٥ؼ سٝح قاٍ

 ٚيهٔ َا زاّ املػذل ٚايعًُا١ْٝ إْين ٫ أضغب يف اـًط بني ايسٜٔ ٚاملٛنٛعات ا٫قتكاز١ٜ ]

ططح ٖصا ايػ٪اٍ املتعًل بايسٜٔ ؾػٛف أدٝب عٔ غ٪اي٘ بكطاس١ إٕ زْٜٛٓا ايك١َٝٛ "َٝت٬ْس "

تجكٌ ناٌٖ ايؿكطا٤ نُا إٔ نٓٝػتٓا ايك١َٝٛ ٚعا١َ َ٪غػاتٓا ايس١ٜٝٓ تهًؿٓا ٚؾكا 

يًتكسٜطات املٛثٛم بٗا مٛ عؿطٜٔ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ نٌ عاّ، ٚ٭ٕ ايعباز٠ باٖع١ ايتهايٝـ إىل 

ٖصا اؿس ؾإْين أْاؾس عكٛيهِ ٚدٝٛبهِ إٔ تسضنٛا أْٓا أؾكط َٔ إٔ ْ٪َٔ بإي٘ ٚمتؿغ 

بإميآْا ب٘، ٚيٛ إٔ بعض املٛاطٓني املػانني َجٌ اؾٓٛز ٚايعػهط نًؿٛا ايسٚي١ ٖصا املبًؼ 

ايهبرل يكاَت بتدؿٝض ضٚاتبِٗ إىل ايٓكـ، ٚمبا أْٓا ْعاْٞ َٔ نا٥ك١ َاي١ٝ ؾإٕ اؿه١ُ 

تكتهٞ َٓا إٔ ْػتػين عٔ اهلل، َٚٔ ثِ ؾإْٞ َٔ ْاس١ٝ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ اعذلض ع٢ً إْؿا٤ 

ََا إشا ضغب اٯخطٕٚ يف بٓا٥ٗا ؾِٗ أسطاض . زٚض ايعباز٠ املػٝش١ٝ يف اجملتُعات املكذلح إقاَتٗا أ

ؾُٝا ٜؿعًٕٛ، غرل أْٞ يعسّ إمياْٞ بايسٜٔ ئ أتكسّ باقذلاح ببٓا٥ٗا، إْين أنٔ ايتكسٜط 

ٚا٫سذلاّ يٮخ٬م ٚيهٔ ٫ أعتكس بٛدٛز ؾ٤ٞ ازل٘ اهلل إٕ ضداٍ ايسٜٔ ٜكٛيٕٛ َٔ ؾٛم 

. ؾإشا دا٤ ايبعض ٚقسقِٗ (ؾتؿٛا يف ايهتاب املكسؽ)َٓابط ايهٓا٥ؼ  . . . . ٚإٕ ٖٛ مل ٜؿعٌ َا .

ٚإْين " غاٚثٌٜٛ"َجًُا ؾعًٛا َع قسٜكٞ املػذل "بطٜػتٍٛ"ٜسعٕٛ إيٝ٘ ؾإِْٗ ٜعدٕٛ ب٘ يف غذٔ 

                                                 
1

 ٠155ٕظش اإلٌذبد فٟ اٌغشة ص  : -   
2

  44ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ص. ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش د : -  
3

 ٠280ٕظش اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشثٟ ص : - 
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أقٍٛ عٔ ْؿػٞ إْين أٖطب ظًسٟ َٔ اؿ١ٝ ايطقطا٤ ٚأؾعط بايػجٝإ عٓسَاًُٜػين 

[َػٝشٞ
1
. 

 : ٜسٚض ٖصا ايٓل سٍٛ ايٓكاط اٯت١ٝ

يف ايًػ١ " ايعًُا١ْٝ"أٍٚ َٔ اغتشسخ ن١ًُ " ٖٛيٝٛى"يف ٖصا ايٓل ايطٌٜٛ ٜهٕٛ -1

 .اٱلًٝع١ٜ، ٚنأْ٘ بسأ تسضهٝا بايكٍٛ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ٚاؿٝا٠

نإ أٍٚ " ٖٛيٝٛى"   ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايسنتٛض عبس ايٖٛاب املػرلٟ سُٝٓا قطح بإٔ دٕٛ 

َٔ عطف ٖصا املكطًح مبعٓاٙ اؿسٜح، ٚاغتعًُ٘ يف اـطاب ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ 

 اٱميإ بإَها١ْٝ  ]:ٚايؿًػؿٞ، ٚساٍٚ إٔ ٜكٛؽ ي٘ تعطٜؿا قاٜسا ٚقس عّطف ايعًُا١ْٝ بكٛي٘

إق٬ح ساٍ اٱْػإ َٔ خ٬ٍ ايططم املاز١ٜ، زٕٚ ايتكسٟ يكه١ٝ اٱميإ، غٛا٤ بايكبٍٛ أٚ 

[ايطؾض 
2
. 

   يهٔ إق٬ح ساٍ اٱْػإ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ سٝازٜا ٫ٚ ٜتػ٢ٓ ٭ٟ نإ إ٫ باَت٬ى ض١ٜ٩ 

َتها١ًَ يًهٕٛ ٚاٱْػإ، ٚاؿٝا٠ ٚاـايل ،َٚٓع١َٛ َعطؾ١ٝ ق١ُٝٝ قازض٠ عٔ ٖصا 

ايتكٛض، ٖٚصٙ ايط١ٜ٩، ؾإشا َا نإ املكًح ٜٓعع إىل اؿٝاز ؾُٔ أٜٔ ٜػتكٞ أزٚات إق٬س٘ 

أَٔ ايعًُا١ْٝ شاتٗا أّ َٔ خاضدٗا؟ ٖٚٛ يف اؿايني ٫ ٜػتطٝع احملاؾع١ ع٢ً ؾطط احملاٜس٠ 

 .املعع١َٛ

إؿازٙ ٚظْسقت٘ ٚضؾه٘ يًسٜٔ، ٚإْهاضٙ يٛدٛز اهلل، تؿػرلا " ٖٛيٝٛى"يف ايٓل ٜؿػط -2

اقتكازٜا قطؾا، بٝس أْ٘ هب إٔ ْؿطم بني زٜٔ ٚزٜٔ ٚبني إي٘ ٚإي٘ بني زٜٔ أْعي٘ اهلل يعبازٙ 

ٚاضتهاٙ شلِ ٜهُٔ غطٙ يف َس٣ اْػذاَ٘ َع ؾطط٠ ٖصا اٱْػإ ٚ بني زٜٔ قس أقبح قطؾا 

ٚمم٤ًٛ باـطاؾات ٚا٭باطٌٝ َٚتٓاقها َع ايعكٌ، ٚ بني إي٘ خايل بٝسٙ ًَهٛت ايػُاٚات 

ٚا٭ضض ٫ٚ ٜععب عٓ٘ َجكاٍ شض٠ يف ايػُا٤ ٫ٚ يف ا٭ضض، إي٘ ٜعطٞ ٚميٓع ٜٚكبض ٜٚبػط 

خًل نٌ ؾ٤ٞ ؾكسضٙ تكسٜطا، ٚ بني إي٘ ٫ ٜعًٛ عٔ إٔ ٜهٕٛ قس امٌ يف ايطبٝع١ ٚامًت 

ٚأَجاي٘ إٔ ٜطؾهٛا ٖصا ايسٜٔ ايصٟ طاملا اغتدسَت٘ " ٖٛيٝٛى"ايطبٝع١ ؾٝ٘، ؾُٔ سل 

 .ايهٓٝػ١ يف ؽسٜط ايؿعٛب ٚقٗطٖا

. ]:ٜكٍٛ بطتٔ دطٜٔ . . . . ٚيٛ إٔ املط٤ اعتدل ايعٗس اؾسٜس ايتعبرل ايٓٗا٥ٞ عٔ ايعكٝس٠ املػٝش١ٝ .

 َٕ ـطز عٔ شيو قطعا ٫ بإٔ َػٝش١ٝ ايكطٕ ايطابع ؽتًـ عٔ املػٝش١ٝ ا٭ٚىل ؾشػب بٌ بأ

[َػٝش١ٝ ايكطٕ ايطابع مل تهٔ َػٝش١ٝ بتاتا
3
. 

                                                 
1

 244سِغ١ظ ػٛع ص .ٔمال ػٓ اإلٌذبد فٟ اٌغشة د : - 
2

 12ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ص . ٔمال ػٓ اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش د : - 
3

 09ِذّذ لـت ص. ٔمال ػٓ اٌؼٍّب١ْٔٛ ٚاإلعالَ أ207أفىبس ٚسجبي جش٠ٓ ثشرٓ رشجّخ ِذّٛد ِذّٛد ص : - 
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يػ١ ايٓل دا٤ت َػتؿع٠ قاز١َ جملتُع طاملا زلع ؾٝ٘ أْني املعًّٛ ؼت ٚطأ٠ ايكٗط -3

ايهٓػٞ، ٚايكًـ ايبابٟٛ، ٚيعٌ ايػبب ٜعٛز إىل سعْ٘ ع٢ً قسٜك٘ ايكابع يف ايػذٔ بت١ُٗ 

 .ايتطاٍٚ ع٢ً ايهٓٝػ١، ٚايتذسٜـ باملػٝش١ٝ ٚضداٍ ايسٜٔ

إٔ هس بس٬ٜ عٔ ٖصٙ ايعكٝس٠ احملطؾ١ " عًُا١ْٝ"نإ ٜطٜس َٔ ٚضا٤ اغتشساث٘ يه١ًُ -4

 .اييت ساضبت ايعكٌ بعس إٔ سطؾت ايٓكٌ

ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ - ٚايصٟ زؾع٘ إىل اغتشساخ ٖصٙ ايه١ًُ أْ٘ ؾعط  ]:عٛض.   ٜكٍٛ ز

"أغ٬ؾ٘ باؿاد١ إىل اغتبساٍ ايعكٝس٠ " بطٜت تاًٜٛض"ٚ" ضٜتؿاضز ناضٌٜ"ٚ" تَٛاؽ بني-

[املػٝش١ٝ مببسأ بسٌٜ 
1
. 

   ٚؼُؼ بعسٖا إىل ايسع٠ٛ إىل ايسٜٔ ايعك٬ْٞ ٚأغؼ مجع١ٝ يٓسٕ ايعًُا١ْٝ ٚقس اؾتس عٛز 

، ٚ تكس٣ شلا ايكؼ دطاْت ٚساضبٗا يف نٌ َهإ إىل (1854-1853)ايعًُا١ْٝ يف ايػ١ٓ 

إٔ دا٤ت قان١ُ ٖٛيٝٛى بت١ُٗ اظزضا٤ ايسٜٔ املػٝشٞ ٚضداي٘، ٚاؽص قطاضا ٜؿهح 

َٕ اٱسكا٥ٝات تجبت إٔ ضداٍ ايسٜٔ ٜهًؿٕٛ ايسٚي١ َا ٫ طاق١ شلا  ]:ايهٓٝػ١ سٝح ٜكٍٛ  إ

 ًَٕٝٛ ؾدل ٜسؾعٕٛ أنجط َٔ غت١ 124ب٘، ؾايهاثٛيٝو ايبايؼ عسزِٖ يف ايعامل مٛ 

 ًَٕٝٛ ؾدل 54 ايبايؼ عسزِٖ أنجط َٔ ت٬َٜني دٓٝ٘ إغذليٝين، نُا إٔ ايدلٚتػتإ

[ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ اغذلًٜٝين 11 أنجط َٔ ٠ٜسؾعٕٛ يًهٓٝػ١ ايدلٚتػتاْيت
2
. 

   ٚيكس سسخ ي٘ ؾدكٝا إٔ أقٝبت أخت٘ بسا٤ عهاٍ ،َٚع شيو طًب َٓٗا قؼ ايعا١ً٥ إٔ 

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ ظٖس !تسؾع ي٘ َبًػا نإ ٜتعني عًٝٗا زؾع٘ مبٓاغب١ سًٍٛ عٝس ايكٝا١َ اجملٝس

إ٫َ إٔ ايعا١ً٥ ناْت تعٝـ ؾكطا َسقعا ٚنٝكا بايػا، ٚقطضت أ٫ تسؾع عا١ًَ  ( بٓػات4)املبًؼ 

، ٚيف ا٭غبٛع املٛايٞ (إشا نإ ايبٝت وتاز إىل ايعٜت وطّ ع٢ً ايهٓٝػ١): باملبسأ ايكا٥ٌ

ٚخؿٝت ايعا١ً٥ إٔ ٜكسض ايكؼ  ( بٓػات6ؾًٓإ ٚ )أَطِٖ ايكؼ بسؾع غطا١َ تأخرل قسضٖا 

أَطا ببٝع أثاخ املٓعٍ ٚانططت إىل بٝع بعض ا٭ثاخ يتأخصٙ ا٭ّ املػه١ٓٝ إىل َهتب 

ايكطاف تاضن١ ابٓتٗا املطٜه١ ٖٚٞ يف اؾس اؿاد١ إيٝٗا َٚع ٖصا تطنٗا ايكطاف خاضز 

 غاعات ٚملا عازت إىل ايبٝت ٚدست ابٓتٗا قس يؿعت أْؿاغٗا ا٭خرل٠، 6املهتب تٓتعطٙ ملس٠ 

 أٜٗا ايػاز٠ احملككٕٛ يعًهِ تؿُٕٗٛ اٯٕ ملاشا قًت أْ٘ ٜٓبػٞ  ]:ٚيف ٖصٙ ايًشع١ ٜكٍٛ ٖٛيٝٛى

[ إىل ايٓكـ !ؽؿٝض املبايؼ اييت ْكطؾٗا ع٢ً اهلل
3
ٚ ٖصا زيٌٝ ناف يٝذلى ٖٛيٝٛى ٚغرلٙ  

                                                 
1

 251اإلٌذبد فٟ اٌغشة ص : - 
2

 249اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 249ٔفغٗ ص  : - 
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َٔ املؿهطٜٔ ٖصٙ اـطاؾات ايػُذ١، ٜٚبشح عٔ زٜٔ دسٜس، َع إٔ ٖصا نً٘ ٜؿػط ظٗٛض 

 .ايعًُا١ْٝ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜدلض ٚدٛزٖا،٫غُٝا يف ب٬ز املػًُني سٝح زٜٔ ايك١ُٝ

 (:1891-1833) تشاريش بزادالف

تؿاضيع بطاز٫ف ٖٛيٝٛى ٚضغذ ايعًُا١ْٝ يف ضبٛع إلًذلا، ٚنإ َعطٚؾا مبٗامج١   يكس خًـ

ايسٜٔ املػٝشٞ ٚاظزضا٥٘ ي٘ ،يسضد١ أْ٘ ملا لح نُطؾح يف ايدلملإ اٱلًٝعٟ ضؾض ايكػِ 

ع٢ً ايهتاب املكسؽ
1
. 

ٚبٓا٤ ع٢ً تكٛض ٖٛيٝٛى يًعًُا١ْٝ ٖٚٛ باعجٗا ا٭ٍٚ، ْػتؿـ أْٗا زٜٔ ميؼ ناؾ١ اؿٝا٠، ٫ 

.                                                                 داْبا َٓٗا، نُا ٜععِ ايعًُإْٝٛ ايعطب

َٕ املاز١ٜ ايع١ًُٝ، ٚاٱْػا١ْٝ ،ٚاملصٖب ايطبٝعٞ، ٚايٛنع١ٝ نًٗا  ](:Arbery)ٜكٍٛ آضبطٟ  إ

ّٕ َعاٖطٖا َٛدٛز٠ يف ايؿطم  أؾهاٍ ي٬ز١ٜٝٓ،ٚاي٬ز١ٜٝٓ قؿ١ ممٝع٠ ٭ٚضبا ،ٚأَطٜها َٚع أ

ا٭ٚغط ؾإْٗا مل تتدص أ١ٜ قٝػ١ ؾًػؿ١ٝ أٚ أزب١ٝ قسز٠، ٚايُٓٛشز ايط٥ٝؼ شلا ؾكٌ ايسٜٔ 

 [عٔ ايسٚي١ يف اؾُٗٛض١ٜ ايذلن١ٝ
2
. 

  ٚيكس ٚقؿٓا ع٢ً مج١ً َٔ املصاٖب ايعك١ًٝ آْؿا، ٚ مل لس أْٗا متؼ داْبا َٔ دٛاْب اؿٝا٠، 

إمنا ايصٟ ٚدسْاٙ أْٗا متجٌ زٜٓا بس٬ٜ، ميؼ نٌ اؿٝا٠ ناملصٖب اٱْػاْٞ ٚايطبٝعٞ 

ٚايٛنعٞ، ٚنٌ ٖصٙ املصاٖب يٝػت إ٫ أؾها٫ ٚقٛضا ي٬ز١ٜٝٓ ٚإٕ متٝعت يف ايتعبرل ايؿا٥ع 

  Separation of Churchend stateعٓس ايعطب بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ 

  يف ٚقؿ٘ Larry Shinerعبس ايٖٛاب املٝػطٟ عٔ املٓعط ٫ضٟ ؾاْط .     ٚيعٌ َا ٜٓكً٘ ز

 :يًعًُا١ْٝ خرل زيٌٝ ع٢ً َا شٖبٓا إيٝ٘، ٚلٌُ شيو يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

امػاض ايسٜٔ ٚتطادع٘، أٟ ؾكساْ٘ يهٌ ايطَٛظ ٚايعكا٥س ٚامل٪غػات ايس١ٜٝٓ ملهاْتٗا -1

 .ْٚؿٛشٖا

ايؿكٌ بني اجملتُع ٚايسٜٔ، ٚشيو بعٗٛض عكٝس٠ زاخ١ًٝ ٫ تأثرل شلا يف اؾُاعات، ٫ٚ يف -2

 .امل٪غػات ٫ٚ يف ا٭ؾعاٍ اؾُاع١ٝ

 .ايذلنٝع ع٢ً اؿٝا٠ املاز١ٜ زٕٚ ايتطًع إىل َػتكبٌ ضٚسٞ-3

تٛنٌٝ َٓعُات غرل ز١ٜٝٓ بايٛظٝؿ١ ايس١ٜٝٓ ناملعطؾ١ ،ٚأمناط ايػًٛى ،عٝح تكبح -4

 .تػتٓس إىل اٱبساع اٱْػاْٞ، ٚيٝؼ إىل ايك٠ٛ اٱشل١ٝ

                                                 
1

 ٠257ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
2

 - : Religion in middle east A J Arbery P : 606-607 23عفش اٌذٛاٌٟ اٌؼٍّب١ٔخ ص .   ٔمال ػٓ د 
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اختؿا٤ ؾهط٠ املكسؽ، ٚشيو بايٛقٍٛ إىل دعٌ اٱْػإ ٚايطبٝع١ خانعني يًتؿػرلات -5

 .ايػبب١ٝ املعك١ًٓ

إس٬ٍ اجملتُع ايعًُاْٞ قٌ اجملتُع املكسؽ،أٟ شٖاب ايعٛاٖط املكسغ١ ٚإس٬ٍ قًٗا -6

ايعٛاٖط ايٓؿع١ٝ اييت تٓتٗٞ باْتٗا٤ ْؿعٗا ٖٚهصا زٚايٝو
1
. 

َّا أضؾٓر نطٜػتٍٛ  ٖٚٛ َجكـ ٜٗٛزٟ ٜط٣ إٔ ع١ًُٝ ايع١ًُٓ دع٤ عهٟٛ  (Irving Kristol)أ

ض١ٜ٩ ز١ٜٝٓ سككت اْتكاضا ع٢ً نٌ َٔ ايٝٗٛز١ٜ ]َٔ ع١ًُٝ ايتشسٜح ٖٚٞ يف ْعطٙ  

[ٚاملػٝش١ٝ
2
. 

، َع٬ً شيو بهٕٛ َك٫ٛتٗا ػٝب ع٢ً ٚنع اٱْػإ (ض١ٜ٩ ز١ٜٝٓ)  ٜٚؿسز ع٢ً ٖصٙ ايتػ١ُٝ 

يف ايهٕٛ، ٚع٢ً َػتكبً٘، ٚمبٛدبٗا ٜكٓع اٱْػإ ْؿػ٘، أٚ ىًكٗا َٔ دسٜس، ٜٚؿِٗ 

ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ، ٜٚتشهِ ؾٝٗا ٜٚٛظؿٗا بؿهٌ ضؾٝس، يتشػني ٚنع٘ يف اؿٝا٠
3
. 

   ٚيعًو تط٣ إٔ ايكسض٠ ع٢ً اـًل اييت ناْت َٔ قؿات اهلل غبشاْ٘ ٫ٚ تعاٍ يف اعتكازْا 

أنشت يسِٜٗ َٔ قؿات اٱْػإ،ٚشيو ملا قاضت ايعًُا١ْٝ إطاضا َطدعٝا يًدلايٝني 

ٚا٫ؾذلانٝني، نُا إٔ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ متت عًُٓتٗا ٚؼٛيت إىل َٗس٥ات ْؿػ١ٝ، قس تػاعس 

 .اٱْػإ ع٢ً ؼٌُ ايتٛتطات املٓذط٠ عٔ ا٭ؾعاٍ املع١ًُٓ

  ٚإشا ناْت ايع١ًُٓ دع٤ عهٜٛا َٔ ع١ًُٝ ايتشسٜح ؾإٕ اؿساث١ نُا ٜطاٖا آ٫ٕ تٛضٜٔ 

 أْٗا بح ملٓتٛدات ايٓؿاط ايعكًٞ، ٚايعًُٞ، ٚايتهٓٛيٛدٞ، ٚاٱزاضٟ يصيو ؾٗٞ  ]:يٝػت إ٫ّ

تٓطٟٛ ع٢ً املؿان١ً املتٓا١َٝ بني ايكطاعات املتٓٛع١ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ايػٝاغ١ٝ، 

ّٕ ايعك١ْٝ٬    متاضؽ اٯزات١ٝا٫قتكاز١ٜ، اؿٝا٠ ا٭غط١ٜ، ايسٜٔ ٚايؿٔ ع٢ً اـكٛم، شيو أ

زاخٌ منط َٔ أمناط ايٓؿاطات املصنٛض٠، ٚؼٍٛ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ أسسٖا َٓتعُا َٔ اـاضز 

[أٟ اْط٬قا َٔ اْسضاد٘ نُٔ ض١ٜ٩ عا١َ، َٚٔ إغٗاَ٘ يف ؼكٝل َؿطٚع فتُعٞ 
4
. 

    ؾايٓل عُٛيت٘ ايجط١ٜ َٚطدعٝت٘ ايػطب١ٝ ٫ ٜسع فا٫ يًؿو يف سلٍٛ ايعًُا١ْٝ يهٌ 

فا٫ت اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايػٝاغ١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚا٭غط١ٜ، ٚايس١ٜٝٓ ٚايؿ١ٝٓ َع ا٭خص 

يف ا٫عتباض إٔ ايعك١ْٝ٬ اٯزات١ٝ شات طبٝع١ ب١ٜٛٝٓ َٓتع١ُ زاخًٝا، ٫ٚ تذلى اجملاٍ ٭سس إٔ 

ٜ٪ططٖا َٔ خاضدٗا، ٖٚٞ بصيو متتًو ض١ٜ٩ عا١َ ،تػِٗ يف ؼكٝل َؿطٚع فتُعٞ، َٔ 

                                                 
1

 65-64  ص ٠1ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
2

 101اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠101ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

   1ٔمذ اٌذذاصخ ،آالْ رٛس٠ٓ ،رشجّخ ػجذ اٌغالَ اٌـ٠ًٛ، ِشاجؼخ ِذّذ عج١ال، إفش٠م١ب اٌششق اٌّغشة ،اٌذاس اٌج١ؼبء ؽ : - 

 .15  ،  ص 2010
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خ٬ٍ بح َٓتٛدات ايٓؿاط ايعكًٞ، ٚايعًُٞ ٚاٱزاضٟ ٚايتهٓٛيٛدٞ، ٫ٚ عٝب ع٢ً اٱط٬م 

يف ٖصا اؾاْب، إمنا ايعٝب نٌ ايعٝب يف إسساخ ايكطٝع١ َع غا١ٝ٥ ايطٚح ايس١ٜٝٓ ايػاع١ٝ إىل 

ؼكٝل ا٫ْػذاّ َع ايهٕٛ باْػذاَٗا َع ايؿطط٠، ٚيٝؼ شلا يف شيو َٔ غبٌٝ إ٫َ إٔ تًتعّ 

بايسٜٔ ايكِٜٛ، نُا إٔ ايعٝب ٜهُٔ أٜها سُٝٓا تطتكٞ بايعكٌ ٚايعًِ ،يٝؼ إىل املكايف 

 نُا أْٗا تٛدب ع٢ً أؾطاز !(اٱي٘)ايػاَك١ اييت ىٛشلا شلُا ايسٜٔ ايكِٜٛ ٚإمنا يٝش٬ قٌ 

اجملتُع إٔ ٜعٌ ايٓؿاط ايجكايف ايعًُاْٞ قُٝا َٔ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ، إ٫ّ َا اختل باؿٝا٠ 

.                                                                   اـاق١ ؾتشسز ي٘ ؾطٚط تعاطٝ٘ بهٌ قطا١َ

شيو إٔ املؿطٚع اجملتُعٞ املععّٛ شٚ ايطبٝع١ ايتشسٜج١ٝ ٫ ٜكّٛ إ٫ّ ع٢ً ؾكٌ املكسؽ عٔ 

ايعَين ٚايطبٝعٞ، ٫ٚ ٜكسض إ٫ّ عٔ تأنٝس ظ١َٝٓ َٚها١ْٝ َٚاز١ٜ نٌ ؾ٤ٞ، َٚٔ ثِ ىهع 

نٌ ؾ٤ٞ مبا ؾٝ٘ اٱْػإ يعًُٝات ايذلؾٝس ايعك٬ْٞ املازٟ
1
ٚهطز اٱْػإ َٔ شانطت٘  

ايتاضى١ٝ بعس إٔ دطز َٔ َطنعٜت٘ يف ايهٕٛ ٜٚتشٍٛ إىل َاز٠ اغتعُاي١ٝ
2
. 

 :ايعًُا١ْٝ يف ططٜكٗا إىل ايعٚاٍ

 :تفهيو ايٓضل األخالقي-1

  يكس تٛقًت ايؿًػؿ١ ايعًُا١ْٝ إىل ػطٜس اٱْػإ َٔ شانطت٘ ايتاضى١ٝ، َٚٔ َطنعٜت٘ يف 

ّٛيت٘ إىل َاز٠ اغتعُاي١ٝ ،ٚؾههت ْػك٘ ا٭خ٬قٞ ٚأقبح ٜعٝـ أظ١َ املع٢ٓ . ايهٕٛ، ٚس

 .ٚغابت عٓ٘ اؿكٝك١ (Nihilism)ٚٚقٌ ب٘ اؿاٍ إىل زضد١ ايعس١َٝ 

   ؾٌٗ ميهٔ شلصٙ ايؿًػؿ١ إٔ تعٝس بٓا٤ ايٓػل ا٭خ٬قٞ ايصٟ ؾههت٘ ٚإٔ ؼكل شيو 

 .اؾع٤ ايهبرل يٲْػإ ايصٟ مل ٜتشكل بعس َٔ نٝاْ٘ ٚؾل َعاٜرل غرل َاز١ٜ؟

عبس ايٖٛاب املٝػطٟ إٔ ايؿًػؿ١ ايعًُا١ْٝ ميهٓٗا إٔ تعٚزْا .     ٜط٣ املؿهط ايهبرل ز

بٛقـ زقٝل يًُػًُات ايهطٚض١ٜ يتأغٝؼ ْػل أخ٬قٞ، ٚيهٓٗا ٫ تػتطٝع إٔ تعٚزْا 

بايٓػل شات٘، ٚايػبب بػٝط يًػا١ٜ، ؾايعكٌ ايصٟ اغتطاع إٔ ٜؿهو ايٓػل ا٭خ٬قٞ يٝؼ 

بكازض ع٢ً إٔ ٜٛيسٙ يهٕٛ اٱْػإ ٜكبٌ ايٓػل ا٭خ٬قٞ َٔ َٓطًل إمياْٞ ٫ َٓطًل عكًٞ، 

ٚإ٫ّ نٝـ ٜؿػط يٓا سط١َ ظٚاز احملاضّ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ
3
. 

    باٱناؾ١ إىل إٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ْتذت عٔ َكسضٜٔ َٓشطؾني نُا تط٣ أدٓٝؼ ًٖٝط 

(Agnes Heller )  ًَ٘كسض إغطٜكٞ ٚثين َٚكسض َػٝشٞ قطف، ٖٚصا ايت٬قٞ بعس تؿاع

أْتر ع١ًُٓ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚانتػح املػاس١ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚأخص يف تؿهٝهٗا، ٚيٝػت ايع١ًُٓ 

                                                 
1

 276 ص ٠1ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
2

 ٠87ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش ص  : - 
3

 103  ص ٠1ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
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ع٢ً سس ضأٜٗا إ٫ّ تؿهٝو ايع٬ق١ بني اٱميإ ٚا٫يتعاّ ٚايسٜٔ عٝح ٫ ٜكبح أسسٖا ؾططا 

يف ٚدٛز اٯخط
1
. 

    ٚأخصت ايع١ًُٓ ؾهٌ متشٛض ايؿًػؿ١ سٍٛ َبشح اٱْػإ، َٚبشح اٱي٘ ٚايطبٝع١ ٚأز٣ 

ٚقس ٚقؿت " ٚسس٠ ايٛدٛز املاز١ٜ" اييت ؼٛيت إىل " ٚسس٠ ايٛدٛز ايطٚس١ٝ"ٖصا ايتُاٖٞ إىل 

 ٖٚصا َا ٜػ٢ُ بأْػ١ٓ ايؿًػؿ١ Phantheistًٖٝط ٖصا ايتُاٖٞ بأْ٘ سًٛيٞ  

Anthrapomoiphization  ٕأٟ أْػ١ٓ  ايهٕٛ ٖٚصا ايتكٛض أز٣ إىل ظٗٛض اٱْػا 

ايطبٝعٞ ٚغكط ايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ سٍٛ ايػا١ٜ َٔ ْؿأ٠ ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚبطظ ايػ٪اٍ املازٟ َا 

سسٚز قسض٠ اٱْػإ ع٢ً ايعٌُ؟ ٚتٗا٣ٚ ايٓػل املطًل يكاحل ايٓػل ا٫دتُاعٞ ٚتطادعت ؾٝ٘ 

  Self-realization َؿاِٖٝ ا٭خ٬م بػٝاب املعٝاض١ٜ ايكشٝش١، ٚسٌ قًٗا ؼكٝل ايصات 

Self-fishnes ٚأقبح اؾػس أغاؽ ايٛدٛز، ٚنصا ايتشكل ٚاملتع١ ٚزاؾع ا٭ْا١ْٝ 
2

 ٚمل تعس 

ايعًُا١ْٝ بكازض٠ ع٢ً تٛيٝس ْػل أخ٬قٞ ٚيٛ سطقت بػبب غٝاب املعٝاض١ٜ ايٓامج١ عٔ 

 .ايتؿهٝو، ايصٟ دط٣ بني اٱميإ ٚا٫يتعاّ ٚايسٜٔ

 Crisis Of meaning: أسَة املعٓى

يكس تٛقًت ايؿًػؿ١ ايعًُا١ْٝ باٱْػإ إىل ؼكٝل داْب٘ املازٟ بايكها٤ ع٢ً داْب٘ ايطٚسٞ 

ا٭خ٬قٞ، ٚسككت ي٘ نٌ أؾهاٍ ايذلف ٚايطاس١ املاز١ٜ ايها١ًَ، ٚغطم يف ؼكٝل ايصات 

 ؟ٚمل ٜؿهط يف ايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ، َا ايػا١ٜ َٔ خًل اٱْػإ

3 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ :قاٍ اهلل تعاىل
 

4 چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ :ٚقاٍ اهلل تعاىل
 

5چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ:ٚقاٍ اهلل تعاىل
 

 إٕ اٱْػإ ايطبٝعٞ يف اجملتُعات ايػطب١ٝ قس ٫ تعٓٝ٘ ٖصٙ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ َازاّ قس ؾطح 

 باعتباضٙ إْػاْا ]مبا نػبت ٜساٙ َٔ قٓاع١ ايعًُا١ْٝ، يف داْب َٔ دٛاْب سٝات٘ ٚيهٓ٘ 

َٕ دع٤ نبرلا َٔ نٝاْ٘، ٚإَهاْٝات٘ مل ٜتشكل زاخٌ اجملتُع ايػطبٞ اؿسٜح، ٚيصا  ٜؿعط أ

                                                 
1

 104 ٔمال ػٓ اٌّشجغ ٔفغٗ ص ٠The Renaissance Manٕظش  : - 
2

   ٠104ٕظش ٔفغٗ ص : -  
3

 56 ا٠٢خاٌزاس٠بد عٛسح  : - 
4

 115 ا٠٢خاٌّؤِْٕٛ عٛسح  : - 
5

 16ا٠٢خاإلعشاء عٛسح   : -
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ؾإٕ دٌ ٖصٙ ا٭ظ١َ ٫ بس إٔ تتِ ع٢ً َػتٜٛات غرل َاز١ٜ، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ مل تٓذح ؾٝ٘ بعس 

[اجملتُعات ايػطب١ٝ
1
. 

   ٚإ٫ّ نٝـ ميهٔ إٔ ْؿػط نجط٠ اؾطا٥ِ املٓتؿ١ٝ ايسٚاؾع نايكتٌ ٚا٫غتكاب ٚايؿػاز 

 .املايٞ املتػٍٛ ٚاملدسضات ٚغرلٖا نجرل

سطٚبا :  ٚنتب ع٢ً ايبؿط١ٜ نًٗا إٔ ت٪زٟ ايهطٜب١ ؾازس١ قاض١َ ثك١ًٝ ]:   ٜكٍٛ غٝس قطب

. ضعٝب١ نشاٜاٖا بامل٬ٜني، قت٢ً ٚدطس٢ َٚؿٖٛني َٚعتٖٛني َٚعصبني، ٚأظَات تًٛ أظَات .

أظَات إشا قٌ اٱْتاز ٚأظَات إشا ظاز اٱْتاز، أظَات إشا َاٍ املٝعإ ايتذاضٟ إىل ايعذع ٚأظَات 

إشا َاٍ املٝعإ ايتذاضٟ إىل ايعٜاز٠، أظَات إشا ْككت احملك٫ٛت، ٚأظَات إشا ؾانت 

ٌّ ايٓػٌ ٚأظَات إشا ظاز ايٓػٌ، ٚنػط ع٢ً أعكاب ايٓاؽ ٫ تطٝك٘  احملك٫ٛت، أظَات إش ق

بٓٝتِٗ، ؾٝدطٕٚ أَٛاتا بايػهت١ ٚتؿذط املذ، أٚ ىطٕٚ أؾ٤٬ أٚ فاْني نُا يٛ ناْت قس 

. غًطت عًِٝٗ ق٣ٛ املطز٠ ا٭غطٛض١ٜ َٔ سٝح ٫ وتػبٕٛ . . . َٚا غًطت عًِٝٗ غ٣ٛ أْؿػِٗ، .

[َٚا نإ إ٫ّ ايصٟ مل تٓؿتح ي٘ ايكًٛب ٚاٯشإ
2
. 

 :ٚاٯٕ ْأخص ؾٗازات بعض املؿهطٜٔ ايػطبٝني سٍٛ أؾٍٛ لِ ايعًُا١ْٝ ؾُٝا ًٜٞ

 :شٗادة ايربوفضور جوٕ نني َديز َزنش أحباث ايدميكزاطية- 1

   ٜط٣ إٔ ايسعٛات إىل اٱميإ باـايل َع ضؾض اٱميإ بايسٜاْات املٓعي١ قس ؾؿًت يف خًل 

فتُع َتػاَح، ميهٔ يًبؿط إٔ ٜتعاٜؿٛا ؾٝ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف َعتكساتِٗ، نُا 

اعذلف بإٔ ايسٜٔ ٫ ميهٔ إٔ هتح، َٚا لشت ايعًُا١ْٝ ؾٝ٘ إمنا ٖٛ إخهاع٘ يٓعِ َس١ْٝ 

َٔ قٓع ايبؿط، غرل إٔ ا٭قٛي١ٝ يف ايػطب أخصت يف ايعٗٛض ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َا تؿرل إيٝ٘ 

 ٖٚصا َا %80اٱسكا١ٝ٥ املُج١ً ملطايب١ ايدلٜطاْٝني بتسضٜؼ ايسٜٔ يف املساضؽ ٚاييت قسضت بـ 

قًب ايطاٚي١ ضأغا
3

.  

 :(ا٭غتاش ظاَع١ دٛضز تإٚ)  ايربوفضور يويط نٓتوريشٗادة -2

   ٜعتدل يٜٛؼ نٓتٛضٟ خبرلا كتكا يف ايؿطم ا٭ٚغط، زضؽ ايؿًػؿ١ يف داَع١ ا٭ظٖط 

ٚنجرلا َا اْتكس ايًدلايٝني يعسّ تكبًِٗ ايٓكس ٚنأِْٗ سطاؽ اؿكٝك١ ٬َٚنٗا، ٜٚط٣ أْ٘ إٓ 

أٚإ ؾو ا٫ضتباط بني ايًٝدلاي١ٝ ٚايتكسّ ٚايعًُا١ْٝ، ٭ْٗا يٝػت َتساخ١ً نُا ٜط٣،ٚايتذطب١ 

قس أثبتت إٔ ايعًُا١ْٝ ٫ تعين ايتكسّ، ٚإٔ اـطاب ايتٜٓٛطٟ املعازٟ يًسٜٔ مل ٜعس قاؿا،٫ 

غُٝا يًعامل اٱغ٬َٞ ٚايعطبٞ، ايصٟ ميجٌ ؾٝ٘ ايسٜٔ ق١ُٝ عع٢ُ، نُا إٔ املؿّٗٛ اشلٝذًٞ 

                                                 
1

 173 ص 1اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
2

 124اإلعالَ ِٚشىالد اٌذؼبسح ص  : - 
3

 247 داس اٌششق اٌمب٘شح ص 2005 3فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ ؽ. ٠ٕظش اٌّفزشْٚ خـبة اٌزـشف اٌؼٍّبٟٔ فٟ ا١ٌّضاْ د : - 
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يًهٕٛ ايصٟ ٜعتدل اٱميإ بايػٝب َٔ أؾهاٍ ا٫غذلاب اٱْػاْٞ، ٜٚكٝؼ ايتطٛض ايتاضىٞ 

مبكساض انتُاٍ غٝاز٠ اٱْػإ ع٢ً َكرلٙ، ٚبٓا٤ دٓت٘ يف ا٭ضض، مل ٜعس قاؿا يًعامل 

اٱغ٬َٞ، نُا أْ٘ ٫ ايعًُا١ْٝ، ٫ٚ املاضنػ١ٝ، ٫ٚ ايًٝدلاي١ٝ، تكًح أغاغا يًٓٗٛض 

شيو إٔ ن٬ َٓٗا ٜتكازّ ٜٚتٓاقض َع طبٝع١ ٖصا اجملتُع. بايعامل اٱغ٬َٞ
1
. 

 : ايربوفضور ريتشارد ويضرتشٗادة- 3

   يكس ٚد٘ ٜٚػذل اْتكازا سازا يهٌ يٝدلايٞ زاؾع عٔ غًُإ ضؾسٟ عذ١ سط١ٜ ايتعبرل َعتدلا 

إٔ شيو ٜٓطٟٛ ع٢ً َس٣ اؿكس ايسؾني يٲغ٬ّ، نُا أٚنح إٔ ؾهط٠ سط١ٜ ايتعبرل ٖصٙ 

سط١ٜ ايه١ًُ،   (بٝٛضٜتاْٝا) ؾهط٠ َػٝش١ٝ بطٚتػتاْت١ٝ ػٝع ملٔ  نإ "ٜٚبػذل"سػب َعذِ 

ٚؼطّ غرلٙ َٓٗا، ٚايكٛض٠ اييت قسَٗا ضؾسٟ يف آٜات٘ ايؿٝطا١ْٝ يبٝت ايٓب٠ٛ ٫ ؽتًـ عٔ 

تًو اييت ضزلٗا ايكػاٚغ١ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢، ٚتعذب َٔ اغتدساّ ايعًُاْٝني ؿط١ٜ ايتعبرل، 

.َع أْٗا َػٝش١ٝ ا٭قٌ، يف سني أِْٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بايسٜٔ
2
   

 : ايدنتور أيهضيط ناريٌشٗادة -4

  ٜط٣ إٔ اؿهاض٠ ايعكط١ٜ عادع٠ عٔ إلاب أْاؽ َٖٛٛبني َٔ ْاس١ٝ اـٝاٍ، ٚايصنا٤، 

ٚايؿذاع١ ٚقس لِ تٓاقل ًَشٛظ يف نٌ بًس يف املػت٣ٛ ايعكًٞ، ٚا٭زبٞ يًُػ٪ٚيني عٔ 

 إٕ اؿهاض٠ ايعكط١ٜ ػس ْؿػٗا يف َٛقـ  ]:ايؿ٪ٕٚ ايعا١َ َٚٔ ثِ ٜطًل قطخت٘ املس١ٜٚ

قعب ٭ْٗا ٫ ت٥٬ُٓا، ؾكس أْؿ٦ت زٕٚ أ١ٜ َعطؾ١ بطبٝعتٓا اؿكٝك١ٝ، إش أْٗا تٛيست َٔ 

خٝا٫ت ا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ، ٚؾٗٛات ايٓاؽ، ٚأٖٚاَِٗ، ْٚعطٜاتِٗ، ٚضغباتِٗ، ٚع٢ً 

[ايطغِ َٔ أْٗا أْؿ٦ت مبذٗٛزاتٓا إ٫ّ أْٗا غرل قاؿ١ بايٓػب١ ؿذُٓا ٚؾهًٓا
3
 . 

   يف ٖصا ايٓل ٜكسض قاسب٘ ايعًِٝ باؿهاض٠ ايػطب١ٝ سهُا ٜٚكسّ ي٘ تع٬ًٝ ناؾٝا، ٚيٛ 

4 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ  :اغتٓطكٓا ايتعًٌٝ يكاٍ
ڭ  ڭ  ڭ        چ :ٚيكاٍ 

  ې  ې  ې  ى  ى  ې  ۅ  ۅ  ۉ    ۉۋ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۇۇ

5چائ    ائ  ەئ  ەئ  
شيو إٔ ٖصٙ اؿهاض٠ أْؿ٦ت ٖٚٞ ػٌٗ اٱْػإ، ٚتٛيست َٔ  

ايؿٗٛات، ٚا٭ٖٚاّ، ٚايطغبات، ٚايٓعطٜات، ٚمل تهٔ إ٫ّ ضز٠ ؾعٌ ملعتكسات زٜٔ قطف، 

ٚغًٛنات ضداي٘ املاضقني ؾأقكت ايطٚح ٚ أبكت ع٢ً املاز٠، ٚأقكت ايٛسٞ ٚأبكت ع٢ً 

                                                 
1

 ٠248ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 ٠249ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
3

 37اإلٔغبْ رٌه اٌّجٙٛي ص  : - 
4

 14ا٠٢خاٌٍّه عٛسح  : - 
5

 30 ا٠٢خاٌشَٚ عٛسح   : -
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ايؿًػؿ١ ايؿٖٛا٤ ٚغاقت ايبؿط١ٜ إىل اشل٬ى َٔ سٝح ٫ ؼتػب ٚأعطت يٓؿػٗا سل ايتؿطٜع 

"ٚايكٛا١َ ٚايػًطإ ٚقايت 1چ  ﮹  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ے   ۓ  ۓ     چ :
.  

 ايعًُاْية يف املٓظور ايعزبي

 :ايدالية املعحُية يهًُة عًُاْية-1

ّٕ َكطًح ايعًُا١ْٝ َٔ أنجط املكطًشات إثاض٠ يًؿطق١، ٚا٫خت٬ف، ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ        إ

اؿساث١ ٚايتشسٜح، ٚايتٜٓٛط ٚا٫غتٓاض٠، ٚيعٌ شيو ٜعٛز إىل عس٠ أغباب نُا ٜطاٖا املؿهط 

ايعطبٞ ايهبرل  ز،عبس ايٖٛاب املػرلٟ ميهٓٓا إٔ لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ
2

 :

يكس ؾاع ٚاْتؿط ٚتساٍٚ إٔ ايعًُا١ْٝ ٫ تعين إ٫ّ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١، ٖٚصا تػطٝح -1

 .يًكه١ٝ ٚتكًٝل يٓطاقٗا

يكس ؾاع ٚاْتؿط إٔ ايعُا١ْٝ ؾهط٠ ثابت١ َع أْٗا َتػرل٠ مبتػرل ايعَٔ، ٚلِ عٔ شيو - 2

 .إٔ زٴضغت سػب َا ٖٛ قا٥ِ زٕٚ اـٛض يف سًكاتٗا املتتاي١ٝ

يكس عذع عًِ ا٫دتُاع ايػطبٞ ع٢ً تطٜٛط منٛشز َطنب ٚؾاٌَ يًعًُا١ْٝ ،مما أز٣ -3

 .إىل تعسز املكطًشات اييت تكؿٗا يف دٛاْب ٚػًٝات كتًؿ١، ٚيهٔ يٓؿؼ ايعاٖط٠

تكٛض ايبعض إٔ ايعًُا١ْٝ َا ٖٞ  إ٫ فُٛع١ َٔ ا٭ؾهاض ٚاملُاضغات ايٛانش١، -4

بٝس أْٗا ع٢ً داْب َٔ ايتعكٝس ٚايػُٛض، ٚقس أز٣ شيو إىل إُٖاٍ ايع١ًُٓ ايها١َٓ 

 .ٚايب١ٜٛٝٓ

ٚبعس عطنٓا شلصٙ ا٭غباب اييت دعًت َٔ َكطًح ايعًُا١ْٝ َكطًشا ٜتُطز عٔ ايتعطٜـ َٔ 

سٝح ايهبط، َٚٔ سٝح ايس٫ي١، ْعٛز إىل زضاغتٗا زضاغ١ َعذ١ُٝ َع اٱؾاض٠ إىل ظَٔ 

 .٬َٝزٖا يف تطب١ املعادِ ايعطب١ٝ

 :دخوٍ املصطًح إىل ايعزبية

يكس أؾاضت ايسضاغ١: يف َعذِ إيٝاؽ بكطط-أ
3

 ايك١ُٝ اييت قسَٗا املؿهط ايعطبٞ ايهبرل 

عبس ايكبٛض ؾاٖني إىل اجملُع ايًػٟٛ بايكاٖط٠ ٚاييت أقطتٗا ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف امل٪متط ايجاْٞ .ز

ّٕ زخٍٛ ٖصا املكطًح إىل ايعطب١ٝ نإ يف ايكطٕ 1986ٚاـُػني يف ؾٗط ؾدلاٜط غ١ٓ   إىل أ

يًُ٪يـ  (قاَٛؽ ؾطْػٞ عطبٞ): ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ، ٚإٔ أقسّ ٚثٝك١ تعطنت يذلمجت٘ ٖٞ

                                                 
1

 29 ا٠٢خغبفش عٛسح   : -
2

 15 ص ٠1ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
3

ػجذ اٌظجٛس شب١٘ٓ ثذش ِمذَ ٌّؤرّش ِجّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌضبٟٔ ٚاٌخّغ١ٓ . اٌؼٍّب١ٔخ ربس٠خ اٌىٍّخ ٚط١غزٙب د ٠ٕظش  : -

  1986َفٟ شٙش فجشا٠ش ِٓ عٕخ 
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ّ سٝح 1829ّ ٚ 1828املكطٟ إيٝاؽ بكطط ايصٟ تعٛز طبعت٘ ايباضٜػ١ٝ ا٭ٚىل إىل غ١ٓ 

 :تطمجت ناٯتٞ

1- Seculariteعاملا١ْٝ  

2- Seculierٌٝعاملاْٞ ابٔ اؾ  

عاملاْٞ
1
 Laique qui n’est point ecclésiastique, ni religieux 

 .أٟ ايصٟ ٫ ٜعطٞ أز٢ْ اٖتُاّ يهٌ َا ٖٛ ٫ٖٛتٞ أٚ زٜين

بٝعٞ-2
2

  Ecclesiastique، نٓػٞ َا ٜتعًل بايهٓٝػ١ ٚا٫نًرلٚؽ 

 :ٜٚػذٌ ؾاٖني عس٠ ٬َسعات ٚاغتٓتادات ْصنط َٓٗا

 .٬َٝز ايه١ًُ نإ َكطٜا-1

عامل ْػب١ إىل )ايذلمج١ ضاعت املع٢ٓ ا٭قًٞ يًه١ًُ ٚقابًت ايعطبٞ بكٛض٠ نا١ًَ -2

 .(ايعامل ثِ عاملا١ْٝ

مل ٜتِ تساٍٚ ايه١ًُ يف َكط آْصاى ٚيصيو مل ٜػتعًُٗا نبرل املذلمجني ضؾاع١ -3

 .ايطٗطاٟٚ، ٚمل تهٔ َكط يف شيو ايعَٔ تعٝـ قطاعا بني ايسٜٔ ٚاؿٝا٠

ٚأضاز بٗا ايس٫ي١ شاتٗا ٚشيو يف ضزٙ ع٢ً "ايسٖط١ٜ"ٚيكس اغتعٌُ مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ َكطًح 

ّٕ ِٖٚ  ]: سٝح ٜك1879ٍٛاملصٖب ايطبٝعٞ ايسٖطٟ ايصٟ ظٗط يف اشلٓس غ١ٓ   ٫ ايسٖطٟ إ

هتُع َع ؾه١ًٝ ا٭َا١ْ، ٚايكسم، ٚؾطف اشل١ُ، ٚنُاٍ ايطدٛي١ ٚ شيو ٭ٕ اٱْػإ ي٘ 

إَا : ؾٗٛات ٫ ؼس، ٚإٕ ايطبٝع١ مل ؼسز ططٜكا َعٝٓا يتشكٌٝ ٖصٙ ايؿٗٛات ؾططٜكٗا

ٚؾطف ايٓؿؼ : ايػٝـ ٚايك٣ٛ، ٖٚصا ٜؿهٞ إىل غؿو ايسَا٤ ٚايتدطٜب ٚإَا ؾطف ايٓؿؼ

 .قسٚز بايعطف ٚايعاز٠، ٚيٝؼ ي٘ َكٝاؽ عاّ

َّا اؿه١َٛ َّا املؿاغس امل١ُٖٛ ؾ٬ تعطؾٗا:  ٚ إ  .ٖٚٞ ٫ تعطف إ٫ ا٫عتسا٤ات ايٛانش١ أ

َّا ا٫عتكاز مبسبط ايهٕٛ ٚبأْ٘ َايو اؾعا٤ يف اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ٚشيو ٖٛ املتعني [ٚإ
3
. 

ّٕ " ايعًُاْٞ"ايٛاضز٠ يف ٖصا ايٓل ت٪زٟ ْؿؼ ز٫ي١ " ايسٖطٟ"ؾه١ًُ  قسمي١ " ايسٖط١ٜ"غرل أ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   چ  تعٛز ع٢ً َا قبٌ ْعٍٚ ايكطإٓ ٚيصيو أؾاض ايكطإٓ إىل قٍٛ ايسٖطٜني

4چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  ڃ  ڃ  چ  چ   چڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
 . 

                                                 
1

 ٠Ellious Bocthor, Egypitien Dictionnaire Français – Arabe P : 450ٕظش  : - 
2

 ٠Abdenour Dictionnaire détaillé Français- Arab P :363ٕظش  : - 
3

 ٔمال ػٓ اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس 83-82اٌش١خ  جّبي اٌذ٠ٓ األفغبٟٔ ص : اٌشد ػٍٝ اٌذ٘ش١٠ٓ : - 

 71ِذّذ اٌجٟٙ ص . اٌغشثٟ د
4

 24 ا٠٢خاٌجبص١خ عٛسح  : - 
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اييت تعين  ابٔ اؾٌٝ ٚ " Seculier"ٚيعٌ ايؿٝذ ا٭ؾػاْٞ نإ قس ٚدس ايع٬ق١ بني     

"Siecle "اييت تعين ايكطٕ أٚ ايسٖط
1

نُا ٜتذ٢ً شيو يف " ايعَٔ" ؾايكاغِ املؿذلى بُٝٓٗا ٖٛ 

ايس٫ي١ اؿاؾ١ يه١ًُ عًُا١ْٝ اييت تعين إبعاز ايعٓكط ايسٜين ٚاٱبكا٤ ع٢ً ايعٓكط ايعَين 

ٖٚصا اؾاْب نإ ىسّ ا٫غتعُاض ايصٟ أٜكٔ إٔ َهُٔ ق٠ٛ املػًُني يف إغ٬َِٗ، . ا٭ضنٞ

ؾاْؿل املاٍ ٚايؿهط يف غبٌٝ ايذلٜٚر يًؿهط ايعًُاْٞ ايصٟ ٜسعٛ إىل ؾكٌ ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠ 

َٔ داْب ْٚعت٘ بايتدًـ ٚايطدع١ٝ َٔ داْب آخط، نُا ضَغذ يف أشٖإ أتباع٘ إٔ ؾهط٠ أ 

ايٓٗٛض بايعامل ايعطبٞ اٱغ٬َٞ يٝؼ شلا َٔ غبٌٝ إ٫َ غبٌٝ ايعًُا١ْٝ ع٢ً غطاض ايٓٗه١ 

 .ا٭ٚضٚب١ٝ

 :يف املعحِ ايوصيط-ب

 :    دا٤ يف املعذِ ايٛغٝط إٔ

مبع٢ٓ ايعامل ٖٚٛ خ٬ف ايسٜين أٚ ايهٗٓٛتٞ (بؿتح ايعني)" ايعٳًِِ"      ايعًُا١ْٝ ْػب١ إىل 
2

، 

 شيو قٝاؽ ؾُٝا تتابعت  ]:ٚعكب ؾاٖني ع٢ً ٖصا ايؿطح َ٪نسا ع٢ً نطٚض٠ ايتعًٌٝ ٭ٕ

[َكاطع٘ ع٢ً ايٓشٛ ايػابل، ٚإ٫َ ؾًٝؼ ايعًِ يػ١ يف ايعامل، أٚ قٝػ١ َٔ قٝػ٘
3
. 

 : دالية األيف وايٓوٕ

   ت٪زٟ ا٭يـ ٚايٕٓٛ نُطؾِٝ َكٝس يف ايًػ١ ايعطب١ٝ عس٠ ز٫٫ت، ْصنطٖا تباعا ثِ ْبني 

 .(عًُا١ْٝ)ز٫يتٗا يف ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ 

ڇ  ڍ     چ : تسٍ ع٢ً املبايػ١، َٚٓ٘ شٖب ايطدلٟ ؾٝذ املؿػطٜٔ يف قٛي٘ تعاىل- (1

4چڍ
ٚأٚىل ا٭قٛاٍ عٓسٟ بايكٛاب يف ايطباْٝني أِْٗ مجع ضباْٞ،  ]:إىل ٖصا املع٢ٓ ؾكاٍ 

[ٚإٔ ايطباْٞ املٓػٛب إىل ايَطَبإ ايصٟ ٜطُب ايٓاؽ ٖٚٛ ايصٟ ٜكًح أَٛضِٖ ٜٚطُبٗا، ٜٚكّٛ بٗا
5
 

 :َٚٓ٘ قٍٛ عًك١ُ بٔ عبس٠

  ضبٛبؾهعتٚقبًو ضّبتين  *** ضَبابيتٚنٓت اَطأ أؾهت إيٝو 

 ضّبتين َٔ ٜطُب ٜٚكًح: ايؿاٖس

 .ضب أَطٟ ؾ٬ٕ ؾٗٛ ٜطُب٘ ضِبا ٖٚٛ ضاُب٘: ٜكاٍ

                                                 
1

 اٌؼٍّب١ٔخ ربس٠خ اٌىٍّخ ٚط١غزٙب)ػجذ اٌظجٛس شب١٘ٓ . ٠ٕظش ِمبي د : - 
2

 624 ص 2 اٌّؼجُ اٌٛع١ؾ ط ٠ٕظش : -
3

 (اٌؼٍّب١ٔخ ربس٠خ اٌؼٍّٕخ ٚط١غزٙب) ِمبي ػجذ اٌظجٛس شب١٘ٓ  ٠ٕظش : -
4

 79 ا٠٢خآي ػّشاْ عٛسح  : - 
5

 381 ص 3جبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ أثٛ جؼفش ِذّذ ثٓ جش٠ش اٌـجشٞ ط : 
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ؾإشا أضاز ب٘ املبايػ١ يف َسس٘ قٌٝ ٖٛ ضّبإ نُا ٜكاٍ يف ْعػإ َٔ قٛشلِ ْعؼ، ٜٓعؼ ]   

ٌٳ  [ٚأنجط َا ه٤ٞ َٔ ا٭زلا٤ ع٢ً ؾع٬ٕ َا نإ َٔ ا٭ؾعاٍ املان١ٝ ع٢ً َؾِع
1
. 

   ٚايطباْٞ عٓسٙ ٖٛ اؾاَع إىل ايعًِ ٚايؿك٘، ايبكرل بايػٝاغ١ ٚايتسبرل، ٚايكا٥ِ بأَٛض ايطع١ٝ 

 .َٚا ٜكًشِٗ يف زْٝاِٖ ٚزِٜٓٗ

ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ٜؿِٗ َٔ قٛشلِ ضٚساْٞ، ضباْٞ: تسٍ ع٢ً ايٓػب١ اجملاظ١ٜ- (2
2
. 

تسٍ ع٢ً ايتأنٝس ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ٜؿِٗ َٔ قٛشلِ دٛاْٞ، بطاْٞ ْػب١ إىل اؾٛ - (3

ٚايدل
3
. 

تهٕٛ بس٫ َٔ اشلُع٠ أٚ ايٛاٚ نًؿغ قٓعا٤ قٓعاْٞ، بٗطا٤ بٗطا٥ٞ- (4
4
. 

 نٌ ن١ًُ أدٓب١ٝ ؾٝٗا ايهاغع١  ]:ؽهع تاض٠ يكاعس٠ اجملُع ايًػٟٛ اييت تٓل ع٢ً- (5

(Oid)  اييت تسٍ ع٢ً ايتؿب١ٗٝ ٚايتٓعرل تذلدِ يف ا٫قط٬سات ايع١ًُٝ بايٓػب َع ا٭يـ

 [ٚايٕٓٛ َجٌ غطٚاْٞ زلػُاْٞ ؾُٝا ٜؿب٘ ايػطا٤ ٚايػُػِ
5
. 

 :تسٍ ع٢ً ايتؿطٜل بني اغتعُايني- (6

عبس ايكبٛض ؾاٖني إش ايتؿطٜل يف سس شات٘ ٖسف يػٟٛ ؼكك٘ بعض .         ٖٚصا َا ٜطدش٘ ز

ٚاملع٢ٓ اؾسٜس  (ايعامل١ٝ)ا٭زٚات نا٭يـ ٚايٕٓٛ، ٖٚٓا اغتعٌُ يٝؿطم بني املع٢ٓ ا٭قًٞ 

َّا محًٗا ع٢ً املبايػ١ ٚ ايتؿبٝ٘ ؾٗٛ بعٝس إ٫ّ تهٕٛ َبايػ١ يف ؼكٝل َع٢ٓ  (ايعًُا١ْٝ) أ

، ؾعًُاْٞ س٦ٓٝص ٜهٕٛ َٔ ؼٍٛ َٔ اٱميإ غايل ايعامل إىل اٱميإ بايعامل(ايعامل١ٝ)
6
. 

 :  َعحِ ايعًوّ االجتُاعية- ز

     ٚضزت يف املعذِ بعض املػايطات املككٛز٠ سٝح أبطظٚا ايعًُا١ْٝ يف قٛض٠ َصٖب عكًٞ، 

ٜعتُس ع٢ً ايعًِ يًتطٜٛط ٚايتذسٜس ٚاغتػ٬ٍ املعطٝات املاز١ٜ، بػ١ٝ ؼٌٜٛ اجملتُعات إىل 

فتُعات قٓاع١ٝ ضاق١ٝ، ع٢ً غطاض اجملتُعات ايػطب١ٝ، ٚمل ٜؿط إىل تعاضض ايعًُا١ْٝ َع 

ايسٜٔ ،٫ٚ إىل خًؿٝتٗا ايؿًػؿ١ٝ، َع أْٗا ٫ تطتبط بايعًِ ٚيٛ ناْت نصيو َا نإ 

يٲغ٬ّ إٔ ٜتعاضض َعٗا، ٖٚٛ ايساعٞ إىل ايعًِ ،ايطاؾع يسضدات ايعًُا٤ ،اؿاخ ع٢ً ايتسبط 

 :ٚايتؿهرل ٚيٓكـ ع٢ً َا دا٤ يف املعذِ

 

                                                 
1

 382 ص 3اٌّشجغ ٔفغٗ ط : - 
2

 (اٌؼٍّب١ٔخ ربس٠خ اٌىٍّخ ٚط١غزٙب)ػجذ اٌظجٛس شب١٘ٓ . ٠ٕظش ِمبي د : - 
3

 ٠ٕظش اٌّمبي ٔفغٗ : - 
4

 ٠ٕظش ٔفغٗ : - 
5

 ٔفغٗ : - 
6

 ٠ٕظش ٔفغٗ : - 
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 Secular (e)عًُاْٞ - (1

    Secularise (e)            

 ْػب١ إىل ايعًِ مبع٢ٓ ايعامل ٖٚٛ خ٬ف ايسٜين أٚ ايهٗٓٛتٞ ٖٚصٙ تؿطق١ َػٝش١ٝ ٫ تٛدس يف 

اٱغ٬ّ، ٚأغاغٗا ٚدٛز غًط١ ضٚس١ٝ ٖٞ غًط١ ايهٓٝػ١، ٚغًط١ َس١ْٝ ٖٞ غًط١ اي٠٫ٛ 

ٚا٭َطا٤
1
. 

وهُٕٛ ايعكٌ ٜٚطعٕٛ املكًش١ ايعا١َ ٫ٚ ٜتكٝسٕٚ بٓكٛم أٚ طكٛؽ : ايعًُإْٝٛ- (2

ز١ٜٝٓ، ٚناْٛا َبعح ايتطٛض ٚايتذسٜس يف ايػطب، ٚشلصا ناْٛا يف خ٬ف َع ايهٓٝػ١ ٚضداٍ 

ايسٜٔ
2
. 

 :اؾُع١ٝ ايعًُا١ْٝ-(3

 -  مجع١ٝ َتشطض٠ َٔ قٝٛز ايهٓٝػ١ 

 .شات اػاٙ عًُٞ ٫ ىهع إ٫ّ إىل َا تٛقًت إيٝ٘ ْعطٜات ايعًّٛ- 

تتُٝع بايطغب١ يف ايتذسٜس ٚاٱق٬ح ٚقٝاغ١ قِٝ إْػا١ْٝ قٝاغ١ قشٝش١ ٚغ١ًُٝ، ٚيهٔ - 

 .؟!ٚؾل أٟ َعٝاض يف غٝاب املعٝاض١ٜ

ايػبب يف ٚدٛز ٖصٙ اؾُعٝات ايعًُا١ْٝ ايطغب١ املًش١ يف ْؿط ايعًُا١ْٝ بني ا٭تباع - 

ٚقاضب١ ايتٝاضات احملاؾع١ املعاضن١ نطداٍ ايسٜٔ
3
. 

 .٫ٚ غطٚض ٫ٚ عذب  يف ٖصا نً٘ إشا نإ ناتب  ٖصٙ املاز٠ ٖٛ ايعًُاْٞ ايعطبٞ سٓا ضظم

 ٚنتب َازتٞ عًُاْٞ ٚعًُا١ْٝ ا٭غتاش سٓا ضظم، ْٚكٌ ناتب  ]:امحس ؾطز.     ٜكٍٛ ز

املازتني ن٬ّ ايٛغٝط بٓك٘ ٚسطٚؾ٘ ثِ ساٍٚ إٔ ٜؿػطٙ ؾًِ ٜهٔ َٛنٛعٝا، ٚإمنا ؾاٜع 

[ايعًُاْٞ ٚايعًُا١ْٝ ٚضٚز شلُا
4
. 

 : املعحِ ايفًضفي َزاد وٖبة- ز

 secularizationدا٤ ؾٝ٘ عًُا١ْٝ 

Secularization                     

ِٵ مبع٢ٓ ايعامل ٚيف ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ َؿتل َٔ ايًؿغ    يؿغ ايعًُا١ْٝ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ َؿتل َٔ عٳً

ٚايؿاضم بُٝٓٗا " Mundus"أٟ ايعامل َع ٚدٛز يؿغ ٜعين ايعامل ٖٚٛ " Sacculum"اي٬تٝين 

                                                 
1

إثشا١ُ٘ ث١ِٟٛ ِزوٛس، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ . ِؼجُ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ إػذاد ٔخجخ ِٓ األعزبرح، رظذ٠ش ِٚشاجؼخ د ٠ٕظش  : - 

 213ص    1975    1ٌٍىزبة ؽ
2

 ٠213ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠213ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
4

اٌغ١ذ ادّذ فشط داس اٌٛفبء . َ د1948اٌجزٚس اٌزبس٠خ١خ ٌٍظشاع ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعال١ِخ فٟ ِظش ِٕز اٌجذا٠خ ٚدزٝ  : - 

 141 ص    1990 4ٌٍـجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ إٌّظٛسح ِظش ؽ
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ٜٓطٟٛ ع٢ً ايعَإ، ٚايجاْٞ ع٢ً املهإ ٚشلصا ٜعين أٜها " Sacculum"ٖٛ إٔ ا٭ٍٚ 

 .أٟ ايهٕٛ أٚ اؾُاٍ أٚ ايٓعاّ" Cosmos"باي٬ت١ٝٓٝ 

" Sacculum "    ٚبايتايٞ ؾإٕ يؿغ  َّا    "ٜعين ايعامل َتعَٔ بايعَإ أٟ إٔ ي٘ تاضىا أ

Mundus " ؾٝعين إٔ ايتػرل سازخ يف ايعامل ٚيٝؼ سازثا يًعامل، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايعامل ثابتا

" Acom"تطمج١ يًؿغ ايْٝٛاْٞ " Sacculum "ٚيٝؼ ي٘ تاضٜذ، ٚبٗصا املع٢ٓ ٜهٕٛ يؿغ 

َٚعٓاٙ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ
1
. 

 .٫ٚ ٬ْسغ  أٟ دسٜس دا٤ ب٘ املعذِ ايؿًػؿٞ إ٫ َا استٛت عًٝ٘ املعادِ ايػابك١ ايصنط

 :َعحِ عبد ايٓور: ٖـ

 :دا٤ ؾٝ٘

laique: ظَين زْٟٝٛ يٝؼ إنًرلنٝا ٫ٚ زٜٓٝا َعٓاٙ-1
2

 

Seculaire:  قطْٞ، دًٝٞ، وسخ َط٠ نٌ قطٕ َعٓاٙ-2
3

 

 أٚ نٌ دٌٝ قسِٜ، عطٜل 

 Seculairement: َٔ قطٕ يكطٕ َعٓاٙ

 Secularisation: ضز ايؿ٤ٞ أٚ ايؿدل ايهٓػٞ إىل ايكؿ١ ايس١ْٜٛ َعٓاٙ

ؼٌٜٛ أَٛاٍ ايهٓٝػ١ إىل أَٛاٍ عاز١ٜ، ٚإظاي١ ايكؿ١ ايس١ٜٝٓ عٓٗا ٚشيو بتأَُٝٗا 

 .Secularisation:َعٓاٙ

 Seculariser: دعٌ ايؿ٤ٞ أٚ ايؿدل ايهٓػٞ زْٜٝٛا َعٓاٙ

 Seculier: نأٖ غرل َذلٖب، ظَين، غرل زٜين َعٓاٙ

 Seculierment: ظَين، َسْٞ، زْٟٝٛ َعٓاٙ

     ٚنٌ ٖصٙ املٛاز تسٚض سٍٛ اغتبعاز اؾاْب ايسٜين َٔ نٌ ٚقـ بٝس أْ٘ ٫ ٜؿرل 

إىل اـًؿ١ٝ ايؿًػؿ١ٝ شلصا املكطًح ع٢ً ايطغِ َٔ قٛت٘ ايس٫ي١ٝ بٝس أْ٘ ٜطقس بسق١ َا 

ٜتعًل بايع١َٝٓ ٖٚصا ٜػتسعٞ إبعاز اؾاْب ايػٝيب ٚايسٜين ٚاٱبكا٤ ع٢ً َا تؿاٖسٙ 

 .اؿٛاؽ

      

 

 

                                                 
1

 433-432ص   2007 5ؽ ٠ٕظش اٌّؼجُ اٌفٍغفٟ ِشاد ٚ٘جخ داس لجبء ٌٍـبثؼخ ٚإٌشش اٌمب٘شح : - 
2

 ٠Abdenour Dictionnaire P : 597ٕظش  : - 
3

 ٠P :943ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ  : - 
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 ايعًُاْية يف املٓظور ايفهزي ايعزبي

 ٜطدع ايساضغٕٛ احملسثٕٛ أٍٚ ظٗٛض يًعًُا١ْٝ يف ايعامل ايعطبٞ اٱغ٬َٞ إىل مح١ً ْابًٕٝٛ 

ع٢ً َكط، تًهِ اؿ١ًُ اييت ناْت تعدل عٔ ضٚح ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ اييت اؽصت طابعا َتططؾا 

ضاؾها يهٌ َا ٖٛ زٜين
1
. 

 ٚايؿطْػٕٝٛ ست٢ ايكطٕ ايجأَ عؿط ناْت شلِ  ]:     ٜكٍٛ ايؿٝذ مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ

أخ٬م ؾان١ً قٛاَٗا ايذلابط، ٚعسّ ا٫م٬ٍ ست٢ دا٤ ؾٛيترل ٚضٚغٛ ٚغدطٚا َٔ ايسٜٔ 

ٚاٱي٘ ؾبسأ ايتشًٌ ع٢ً أؾسٙ، ٚآضا٩ُٖا ٖٞ اييت أنطَت ْاض ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ٚأؾػست أخ٬م 

[ايهجرلٜٔ َٔ أبٓا٥ٗا
2
. 

 يكس أخص اجملتُع ايؿطْػٞ يف ايتشًٌ ٚا٫ْػ٬ر َٔ ايسٜٔ ع٢ً ن٤ٛ َا أسسثت٘ ايؿًػؿ١ 

اؿسٜج١، ٚضاح ٜكسض ٖصا ايتٛد٘ إىل غرلٙ ٜٚبؿط ب٘ ٚقس ناْت يكا٥سِٖ ْابًٕٝٛ ايٝس ايطٛىل 

 .يف ٖصا نً٘

بؿهط١ٜ اؿهاض٠ " إٕ بْٛابطت مل ٜكشب َع٘ املسؾع ٚسسٙ، بٌ أت٢  ]:قُس عُاض٠.   ٜكٍٛ ز

. ٚباملطبع١ ٚايكشٝؿ١ أٜها" ايػطب١ٝ . َٚٓص شيو ايتاضٜذ بسأ ايتػطٜب نٛاسس َٔ أخطط .

!.... [ايتشسٜات اييت ٚادٗت ٚتٛاد٘ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني يف ايعكط اؿسٜح
3
. 

   ٚبٗصا ْهٕٛ قس سسزْا أٍٚ ظٗٛض يًعًُا١ْٝ يف ايعامل ايعطبٞ اٱغ٬َٞ، بٝس أْٓا ٫ ْػتطٝع 

إٔ مسز ع٢ً ٚد٘ ايسق١ أٍٚ املطٚدني شلا َٔ ايعطب إ٫ّ إٔ منجٌ زٕٚ إٔ ْتٛخ٢ ايذلتٝب َع 

إ٫ يف ايكطٕ –ايعًِ إٔ ايعًُا١ْٝ نُكطًح مل تعٗط نُا عطنٓا يف ايسضاغ١ املعذ١ُٝ 

 -ايعؿطٜٔ

مل ٜعًٔ عٓ٘ إ٫ّ يف " Secularism" ع٢ً إٔ ايعًُا١ْٝ نُكطًح  ]: ٜكٍٛ ايػٝس أمحس ؾطز

ايعكس ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، َٚٔ َٜٛٗا قاض زل١ متٝع ؾهط ايك٣ٛ املٓاٖه١ يًسٜٔ أٟ 

[زٜٔ 
4
. 

 :ايشيخ عًي عبد ايزسام وايرتويخ يًعًُاْية يف ايعامل ايعزبي اإلصالَي

     ٜعتدل ايؿٝذ عًٞ عبس ايطظام ا٭ظٖطٟ َٔ أدطأ ايصٜٔ نتبٛا يف ٖصا ايػٝام ايؿهطٟ، 

ٚضٚدٛا يًؿهط ايعًُاْٞ يف شيو ايٛقت ايؿسٜس ايتبهرل، ٚقس أخل ٖصا اؾاْب بهتاب٘ 

                                                 
1

اٌغ١ذ أدّذ فشط ص .  د٠1948ٕظش اٌجزٚس اٌزبس٠خ١خ ٌٍظشاع ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعال١ِخ فٟ ِظش ِٕز اٌجذا٠خ ٚدزٝ  : - 

17 
2

 67اٌشد ػٍٝ اٌذ٘ش١٠ٓ ص  : - 
3

 14 ص   1997 2ِذّذ ػّبسح داس اٌششبد اٌمب٘شح ؽ. ٔٙؼزٕب اٌذذ٠ضخ ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعالَ د : - 
4

 19اٌجزٚس اٌزبس٠خ١خ ٌٍظشاع ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعال١ِخ ص  : - 
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"ايصٟ نإ ٜسٚض سٍٛ ؾهط٠" اٱغ٬ّ ٚأقٍٛ اؿهِ" َٚٔ أدٌ إثبات " اٱغ٬ّ زٜٔ ٫ زٚي١: 

قش١ ٖصٙ ايؿهط٠، ٚتطغٝدٗا يس٣ املتًكٞ، نإ يعاَا عًٝ٘ إٔ ىهعٗا يًدل١ٖٓ، 

 :ٚواقطٖا َٔ نٌ داْب، ٜٚػًو بٗا املػاض اٯتٞ

 .إْهاضٙ يٛدٛز اـ٬ؾ١ يف اٱغ٬ّ-1

 .ٚقؿ٘ يٓعاّ اؿهِ يف عكط ايٓب٠ٛ بايػُٛض غُٝا يف داْب ايكها٤-2

"تػا٩ي٘  -3  "؟ ًَهاyٌٖ نإ ضغٍٛ اهلل :

     ثِ ٜعطض مبا ٜؿب٘ ْعاّ ايسٚي١ ناؾٗاز، ٚا٭عُاٍ املاي١ٝ، ْٚكب ا٭َطا٤، ٜٚككط 

ايطغاي١ ع٢ً ايتبًٝؼ زٕٚ ايتٓؿٝص ٚبعس إٔ ٜٓؿٞ ٖصا اؾاْب ٜتػا٤ٍ عُا إشا نإ ْعاّ اؿهِ 

 . ٚبػاط١ ٖصا ايسٜٔ، ٚميٝعٙ عٔ غرلyٜٙهُٔ يف ايبػاط١ ٜٚعًٌ شيو بتٛانع ايطغٍٛ 

تٛقً٘ إىل ؾهط٠ ضغاي١ ٫ سهِ، زٜٔ ٫ زٚي١ يف ٖصا املبشح ٜؿطم بني ظعا١َ -4

 .ايطغاي١ ٚظعا١َ املًو ٚملا ٜكطسّ ببعض َعاٖط ايسٚي١ ٜ٪ٚي٘ تأ٬ٜٚ َتعػؿا

     ٚاٯٕ ْعطض شلصٙ ا٭ؾهاض بٓٛع َٔ ايسق١ ٚا٫ختكاض ٚاؿطم ع٢ً ا٫ْط٬م َٔ ايؿاٖس 

 .شات٘ ثِ ؼًًٝ٘ بػ١ٝ إثبات ٖصٙ ا٭ؾهاض

 : يًخالفة يف اإلصالّ ايشيخ عًي عبد ايزسامإْهار- 1

    ٜتػا٤ٍ ايؿٝذ عٔ املكسض ايصٟ ٜػتُس َٓ٘ اـًٝؿ١ غًطاْ٘ ٚقٛت٘ أٖٛ َٔ اهلل غبشاْ٘ أّ 

املصٖب ا٭ٍٚ إٔ اـًٝؿ١ ٜػتُس غًطاْ٘ َٔ غًطإ  ]:َٔ ا٭١َ؟ ٜٚأخص بايطأٜني َعا يف قٛي٘

اهلل تعاىل ٚقٛت٘ َٔ قٛت٘، شيو ضأٟ لس ضٚس٘ غاض١ٜ بني عا١َ ايعًُا٤، ٚعا١َ املػًُني أٜها، 

[ٚنٌ نًُاتِٗ عٔ اـ٬ؾ١ َٚباسجِٗ ؾٝٗا تٓشٛ شيو ايٓشٛ ٚتؿرل إىل ٖصٙ ايعكٝس٠
1

، ثِ 

 ٖٚٓايو َصٖب ثإ قس ْعع إيٝ٘ بعض ايعًُا٤ ٚؼسثٛا ب٘ شيو ٖٛ إٔ اـًٝؿ١ إمنا  ]:ٜكٍٛ

[ٜػتُس غًطاْ٘ َٔ ا٭١َ ؾٗٞ َكسض قٛت٘، ٖٚٞ اييت ؽتاضٙ شلصا املكاّ 
2
. 

    ٚسطٟ بٓا اٯٕ إٔ ْكـ ع٢ً َا دا٤ يف ايٓكني َٔ َطاٚغ١ ٚتًبٝؼ ٚزؽ يبعض ايهًُات، 

ٚا٭ز٢ٖ ٚا٭َط أْ٘ ضبط املصٖب ا٭ٍٚ بايؿًٝػٛف ٖٛبع، ٚايجاْٞ بايؿًٝػٛف يٛى ٚنأْ٘ 

باملػًُني ا٭ٚا٥ٌ ٚاـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ قس خهعت شلصٜٔ املٓعطٜٔ، ٚهعٌ َٔ املصٖب ا٭ٍٚ 

 .عكٝس٠ ٚإشا نإ عكٝس٠ ؾاـ٬ؾ١ س٦ٓٝص تكرل َٔ أضنإ اٱميإ ع٢ً سس ظعُ٘ ٚتًبٝػ٘

ّٕ اٱَا١َ ضٜاغ١ عا١َ يف أَط ايسٜٔ  ( ٖـ793ت )   ٚيصيو ٜط٣ ايؿٝذ غعس ايسٜٔ ايتؿتاظاْٞ  أ

ؾطٚض  ٚأسهاَ٘ يف ايؿطٚع، ٚايكٝاّ باٱَا١َ ْٚكب اٱَاّ َٔ yٚايسْٝا خ٬ؾ١ عٔ ايٓيب 

                                                 
1

 07ص 1925 3اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ثذش فٟ اٌخالفخ ٚاٌذىِٛخ فٟ اإلعالَ ػٍٟ ػجذ اٌشصاق اٌّـجؼخ اٌّظش٠خ ؽ : -  
2

 10اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 



419 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

، ٖٚٞ أَٛض ن١ًٝ تتعًل بٗا َكاحل ز١ٜٝٓ أٚ ز١ْٜٛٝ ٫ ٜٓتعِ ا٭َط إ٫ّ عكٛشلا، ايهؿاٜات

 .ؾٝككس ايؿاضع ؼكًٝٗا يف اؾ١ًُ َٔ غرل إٔ ٜككس سكٛشلا َٔ نٌ أسس

   ٜٚطنع ايؿٝذ ع٢ً أْٗا َٔ ا٭َٛض ايع١ًُٝ زٕٚ اٱعتكاز١ٜ مما ٜؿٓس ن٬ّ قاسبٓا ايػابل 

َّا بٝع١ أٌٖ اؿٌ  نُا وكط َكسضٖا يف ا٭١َ ؾشػب َٔ سٝح ططم عكسٖا ؾٗٞ بصيو إ

َّا  ٚايعكس َٔ ايعًُا٤ ٚايط٩غا٤ ٚايٓاؽ ايصٜٔ ٜتٝػط سهٛضِٖ َٔ غرل اؾذلاط عسز، ٚإ

َّا بٛاغط١ ايكٗط ٚا٫غت٤٬ٝ َٔ  اغتد٬ف اٱَاّ، ٚدعٌ ا٭َط ؾٛض٣ مبٓعي١ ا٫غتد٬ف، ٚإ

٫ٚ َٔ ا٭١َ! غرل بٝع١ ٚاغتد٬ف ٚ ٖصا ٜػتُس قٛت٘ َٔ ؾٝعت٘ ٫ َٔ اهلل
1
. 

ّٕ اـًٝؿ١  ]:   ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض  ٖصا ٚمل ٜكٌ أسس َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ أ

َّا  ٜػتُس قٛت٘ َٔ اهلل تعاىل، ٚإمنا أطبكت نًُتِٗ ع٢ً إٔ اـ٬ؾ١ ٫ تٓعكس إ٫ّ بأسس أَطٜٔ إ

َّا بايعٗس ممٔ باٜعت٘ ا٭١َ ٭ٕ ٚنٌٝ ايٛنٌٝ  ايبٝع١ َٔ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ ا٭١َ، ٚإ

[ٚنٌٝ
2
. 

 مل لس  ]:  ٚبعس إٔ ضبط اٱَا١َ مبصٖيب ٖٛبع ٚيٛى أخص ٜٓؿٞ عٔ ٚدٛبٗا نٌ زيٌٝ بكٛي٘

ؾُٝا ََط بٓا َٔ َباسح ايعًُا٤ ايصٜٔ ظعُٛا إٔ إقا١َ اٱَاّ ؾطض َٔ ساٍٚ إٔ ٜكِٝ ايسيٌٝ 

ع٢ً ؾطنٝت٘ بآ١ٜ َٔ نتاب اهلل ايهطِٜ، ٚيعُطٟ يٛ نإ يف ايهتاب زيٌٝ ملا تطزز ايعًُا٤ 

يف ايتٜٓٛ٘ ٚاٱؾاز٠ ب٘، أٚ يٛ نإ يف ايهتاب ايهطِٜ َا ٜؿب٘ إٔ ٜهٕٛ زي٬ٝ ع٢ً ٚدٛب 

اٱَا١َ يٛدس َٔ أْكاض اـ٬ؾ١ املتهًؿني، ٚإِْٗ يهجرل، َٔ واٍٚ إٔ ٜتدص َٔ ؾب٘ 

ايسيٌٝ زي٬ٝ ٚيهٔ املٓكؿني َٔ ايعًُا٤ ٚاملتهًؿني َِٓٗ قس أعذعِٖ إٔ هسٚا يف نتاب 

[ اهلل سذ١ يطأِٜٗ
3

 .

    ؾايؿٝذ عًٞ عبس ايطظام َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل ٜطٜس إٔ ٜٓؿٞ ايسيٌٝ عٔ ٚدٛب اٱَا١َ يٝٓؿٞ 

ٚيهٔ ا٭١َ بعًُا٥ٗا مل " ضغاي١ ٫ سهِ ٚزٜٔ ٫ زٚي١"اٱَا١َ متاَا ٚىًل إىل ؾهطت٘ 

تٓتعط ؾٝدا مل ٜهٔ يف زلع شيو ايعَإ َصنٛضا يٝدلٖٔ شلا ع٢ً اْعساّ ٚدٛز أزي١ ٚدٛب 

 .يٲَا١َ

ّٕ ٚدٛب ْكب اٱَاّ َأخٛش َٔ ايؿطع ٫ َٔ ايعكٌ أ٫ٚ،  ]:    ٜكٍٛ ايؿٝذ أبٛ ساَس ايػعايٞ  إ

[ َٚأخٛش َٔ إمجاع ا٭١َ ثاْٝا، ٚملا ؾٝ٘ َٔ ؾٛا٥س ٚزؾع ا٭نطاض يف ايسْٝا
4
. 

                                                 
1

 233-232 ص ٠5ٕظش ششح اٌّمبطذ ط : - 
2

        2ص ـ 1344ٖ 1ٔمذ ػٍّٟ ٌىزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ اٌش١خ ِذّذ اٌـب٘ش ثٓ ػبشٛساٌّـجؼخ اٌغٍف١خ اٌّظش٠خ ؽ : - 
3

 14-13اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
4

  169إٔظبف سِؼبْ ص . االلزظبد فٟ االػزمبد اٌش١خ أثٛ دبِذ اٌغضاٌٟ رذم١ك د : - 
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    ؾا٭زي١ إشٕ َأخٛش٠ َٔ ايؿطع، َٚأخٛش٠ َٔ اٱمجاع بٌ أع٢ً َطاتب اٱمجاع اْط٬قا َٔ 

 .yؾِٗ ايؿٝدني أبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا ٚقس ُقسَت ع٢ً زؾٔ ايطغٍٛ 

 ٚادب ع٢ً اـًل زلعا عٓسْا، ٚعٓس  ]:    ٜكٍٛ ايؿٝذ غعس ايسٜٔ ايتؿتاظاْٞ يف ْكب اٱَاّ

عا١َ املعتعي١، ٚعك٬ عٓس بعهِٗ، ٚع٢ً اهلل عٓس ايؿٝع١، ٚيٝؼ بٛادب أق٬ عٓس ايٓذسات، 

[ ٚساٍ ظٗٛض ايعسٍ عٓس ا٭قِ، ٚايعًِ عٓس ايكٛطٞ
1
. 

ٜٚط٣ ٚدٛبٗا َٔ ٚدٛٙ
2
 

 .yاٱمجاع ٚقس ثبت إٔ قسّ ْكب اٱَاّ ع٢ً زؾٔ ايطغٍٛ : أٚشلا

 .٫ تتِ إ٫ّ ب٘ َا ٚدب َٔ إقا١َ اؿسٚز، ٚغس ايجػٛض ٚمٛ شيو مّما ٜتعًل عؿغ ايٓعاّ: ثاْٝٗا

 .ؾٝ٘ دًب َٓاؾع ٚزؾع أنطاض ٫ ؼك٢: ثايجٗا

ٚدٛب طاع١ اٱَاّ ٚٚدٛب َعطؾت٘ بايهتاب ٚايػ١ٓ ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ إَاّ اؿطَني : ضابعٗا

[ بٌ تٓعكس اٱَا١َ ٚإٕ مل ػُع ا٭١َ ع٢ً عكسٖا ]:يف قٛي٘
3
. 

ؾايصٜٔ ٜػتسيٕٛ ع٢ً ٚدٛب ْكب اٱَاّ بإٔ تطى  ]:   ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػني

ايٓاؽ ؾٛن٢ ٫ هُعِٗ داَع ٫ٚ ٜععِٗ عٔ ايباطٌ ٚاظع، ٜؿهٞ إىل تبسز اؾُاع١ ٚإناع١ 

ايسٜٔ، ٚاْتٗاى سط١َ ا٭َٛاٍ ٚايٓؿٛؽ ٚا٭عطاض، إمنا ٜطبكٕٛ قاعس٠ ؾطع١ٝ ٖٚٞ قاعس٠ 

[َا مل ٜتِ ايٛادب املطًل إ٫ ب٘ ٚنإ َكسٚضا ؾٗٛ ٚادب )أٚ قاعس٠  (ايهطض ٜعاٍ)
4
. 

ُّا تطًبٛا ا٭زي١ ايكطع١ٝ ٚدسٖٚا يف اٱمجاع،  ]:    ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض  ؾً

ٚاملطاز باٱمجاع أع٢ً َطاتب٘، ٖٚٛ إمجاع ا٭١َ َٔ ايعكط ا٭ٍٚ اغتٓازا إىل ا٭زي١ ايكاطع١ 

[ايكا١ُ٥ َكاّ ايتٛاتط، ٖٚٞ يف اؿكٝك١ َعٗط َٔ َعاٖط ايتٛاتط املعٟٓٛ 
5
. 

ّٕ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ؾَطع أسهاَا يٝػت َٔ ا٭ؾعاٍ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿطز       َٚٔ ٖصا أ

 :َٓؿطزا ؾتعني إٔ املداطب ِٖ اؾُاع١ ٚ َٔ ٖصٙ اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  چ  -1

6چھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  
  

                                                 
1

 235 ص 5ششح اٌّمبطذ ط : - 
2

 235 ص ٠5ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ط :- 
3

 424اإلسشبد ص  : - 
4

 26ص   ٘ـ1344 1 اٌّـجؼخ اٌغٍف١خ اٌمب٘شح ؽ،ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ِذّذ اٌخؼش دغ١ٓ : - 
5

 06ٔمذ ػٍّٟ ٌىزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
6

 09   ا٠٢خاٌذجشادعٛسح   : -
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ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  چ - 2

1چڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  
 

2چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې   چ -3
  

ٚأزا٤ , ٚغرلٖا نجرل نايعنا٠، ٚايككام، ٚايكها٤، ٚضعا١ٜ املكاحل اٱغ١َٝ٬ ايعا١َ    

ا٭َاْات
3
. 

  ٚبايتايٞ نًل إىل إٔ يٝؼ يًؿٝذ عبس ايطظام يف نطب٘ اٱَا١َ َٔ غبٌٝ إ٫ إتباع ايعٔ ، َع 

أْ٘ ٫ ٜعع٘ عٔ اؿٝا٤ ٚاظع يف إٔ وًٝو ع٢ً َا اٖتست إيٝ٘ عكٍٛ ايػطبٝني ايصٜٔ تأثط بِٗ 

ٚإشا أضزت َعٜسا يف ٖصا ايبشح ؾاضدع إىل نتاب اـ٬ؾ١ يًع١َ٬ ايػرل تَٛاؽ   ]:نكٛي٘

[ أضًْس، ؾؿٞ ايباب ايجاْٞ ٚايجايح َٓ٘ بٝإ ممتع َكٓع
4
. 

ّٕ ؼًٝو ع٢ً نتاب ا٫قتكاز يًػعايٞ، ٚؾطح املكاقس      ٜكٍٛ ٖصا ٚتع٢ُ عٝٓاٙ ع٢ً أ

يًتؿتاظاْٞ، ٚاٱضؾاز يًذٜٛين، ٚاـطط يًُكطٜعٟ، ٚا٭سهاّ يًكطايف ،ٖصٙ ايهتب اييت َا 

ؾت٦ت ػًٞ اؿكٝك١ عدل ا٭دٝاٍ د٬ٝ بعسٙ دٌٝ، َٚت٢ نإ ايػطب قسٚتٓا يف ؾكً٘ يسٜٔ 

.َٚت٢ نإ زٜٓٓا ٚقس ْبع َٓ٘ ايعًِ ظ٫٫ يف قطاع َع ايعكٌ؟! َٓشطف عٔ اؿٝا٠ ٚايعًِ؟ ! 

 هب إٔ تهٕٛ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يف ْعط امل٪يـ ؾٛم  ]: ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػني

ٖصا ايتكسٜط، َٚا ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ىٌٝ إيٝٓا أّْا يف ساد١ إىل اٱقتسا٤ بعكٍٛ ايػطبٝني ست٢ يف أَٛض 

ايسٜٔ َٔ ٚادب ٚسطاّ، ٚإشا نإ امل٪يـ ٜسضٟ إٔ ايؿطٜع١ أق٫ٛ َٚكاقس مل ٜسضغُٗا 

سل زضاغتٗا، ؾإٕ إسايتٓا ع٢ً نتاب٘ يٝػت غ٣ٛ عجط٠ يف غبٌٝ ايبشح تعذلض " ايػرل أضًْس"

[ايػصز َٔ ا٭سساخ ؾتهبٛا بِٗ يف تطزز ٚاضتٝاب
5
. 

 :فصٌ ايدئ عٔ احلياة(- 22

    ٚبعس إٔ خٌٝ يًؿٝذ أْ٘ قس اقٓع َطٜسٜ٘، ٚأْ٘ ٫ إَا١َ ٫ٚ خ٬ؾ١ يف اٱغ٬ّ إمنا ٖٛ زٜٔ 

ٚإٔ ايطغٍٛ  (ؾكٌ ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠)بني ايعبس ٚضب٘ ؾشػب ٜعٛز إىل إثبات ؾهطت٘ اؾٖٛط١ٜ 

yٍٛٚيكس نإ عٝػ٢ ابٔ َطِٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ضغٍٛ  ]: يٝؼ إ٫ّ نػابكٝ٘ َٔ ايطغٌ إش ٜك 

                                                 
1

 35     ا٠٢خإٌغبءعٛسح    : -
2

 05    ا٠٢خإٌغبءعٛسح   : -
3

 43-42ِذّذ ػّبسح ص . ٠ٕظش ٔٙؼزٕب اٌذذ٠ضخ ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعالَ د : - 
4

 16اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
5

 29ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
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ايسع٠ٛ املػٝش١ٝ ٚظعِٝ املػشٝني، ٚنإ َع ٖصا ٜسعٛ إىل اٱشعإ يكٝكط ٜٚ٪َٔ بػًطاْ٘، 

[ (أعطٛا َا يكٝكط يكٝكط َٚا هلل ي٘): ٖٚٛ ايصٟ أضغٌ بني أتباع٘ تًو ايه١ًُ ايبايػ١
1
. 

 ٚنإ ٜٛغـ بٔ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ عا٬َ َٔ ايعُاٍ يف زٚي١ ايطٜإ بٔ ايٛيٝس  ]:  ثِ ٜكٍٛ

[ؾطعٕٛ َكط، َٚٔ بعسٙ نإ عا٬َ يكابٛؽ بٔ َكعب
2
. 

   ٚيهٓ٘ غطعإ َا ٜكطسّ َع َا ٚضز يف املكسضٜٔ ا٭قًٝني يٲغ٬ّ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚهس 

ؾُٝٗا َا ٜعتدلٙ َتذاٚظا ؿس ايسٜٔ إىل َػ٢ُ ايسٚي١ ؾٝتدص سني شاى َٛقؿا َ٪ضدشا بني 

أَطٜٔ
3
. 

ٜ٪ٍٚ َا هسٙ ظا٥سا عٔ سس ايسٜٔ إىل َػ٢ُ ايسٚي١ تأ٬ٜٚ َتعػؿا ،عٝح ٜٓؿٞ عٓ٘ -1

 .ايك١ً بايسٚي١ ٚايػٝاغ١ ،٫ يف قًًٝ٘ ٫ٚ يف نجرلٙ

ٜكبٌ شيو ايعا٥س ع٢ً أْ٘ َٔ ايػٝاغ١، َٚع شيو ىطد٘ عٔ سس ايسٜٔ ملا تهٕٛ قس -2

َّا ٚقس yاقتهت٘ ايععا١َ ايٓب١ٜٛ ،َع ايعًِ إٔ ٖصٙ ايععا١َ َٛقٛت١ بٛقت قاسبٗا   أ

 .اْتكٌ إىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً ؾإْٗا قس اْعسَت باْعساّ ٚدٛزٙ ؾ٬ ؼٌ يػرلٙ َٔ املػًُني

 قس ٜتٓاٍٚ ايطغٍٛ َٔ غٝاغ١ ا٭١َ َجٌ َا ٜتٓاٍٚ املًٛى، ٚيهٔ يًطغٍٛ ٚسسٙ  ]:     ٜكٍٛ

[ٚظٝؿ١ ٫ ؾطٜو ي٘ ؾٝٗا
4
. 

    ثِ ٜؿطع يف تًُؼ َا ظاز عٔ ايطغاي١ يف ايكها٤ أٜاّ ايٓب٠ٛ ؾٝكط بٛدٛزٙ ٚيهٔ ع٢ً غطاض 

 .َا نإ يف اؾا١ًٖٝ ثِ َا ًٜبح إٔ وهِ عًٝ٘ بايػُٛض ٚاٱبٗاّ غعٝا َٓ٘ يٓؿٝ٘ ٚمتٝٝع٘

 ٫ ؾو إٔ ايكها٤ مبع٢ٓ اؿهِ يف املٓاظعات ٚؾهٗا نإ َٛدٛزا يف ظَٔ  ]: ٜكٍٛ يف شيو

 نُا نإ َٛدٛزا عٓس ايعطب ٚغرلِٖ قبٌ إٔ ه٤ٞ اٱغ٬ّ، ٚقس ضؾعت إىل ايٓيب yايٓيب 

yخكَٛات قه٢ ؾٝٗا ]
5

 غاَه١، ٚ ٫yسعٓا إٔ ساٍ ايكها٤ ظَٔ ايٓيب  ]: ثِ ٜكٍٛ،

[َب١ُٗ َٔ نٌ داْب
6
. 

 َاشا ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ إ٫ّ إٔ ٜٓؿٞ ايكها٤، ٜٚعٗط شيو دًٝا يف ْك٘ نتػطٝش٘ ملا١ٖٝ ايكها٤ 

 بكها٤ غرلٙ َٔ أقشاب ا٭ٖٛا٤ ٚاملعاٜرل yٖٚٛ أغاؽ اؿهِ ٚتؿبٝٗ٘ يكها٤ ايٓيب 

                                                 
1

 49اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
2

 49اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 241ِذّذ اٌجٟٙ ص . ٠ٕظش اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس د : - 
4

 67اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
5

 39ٔفغٗ ص  : - 
6

 40ٔفغٗ ص  : - 
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ا٭ضن١ٝ ايهٝك١ ثِ تٛقٝؿ٘ إٜاٙ بايػُٛض ٚاٱبٗاّ، زٕٚ إٔ ٜصنط َعاٜرلٙ ٚأغػ٘ ٚمتٝعٙ عٔ 

 .غرلٙ َٔ ا٭قه١ٝ

    ٚايكها٤ يٝؼ إ٫ تطبٝل ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع اؾع١ٝ٥ َع إٔ أسهاّ ايٛقا٥ع قس قطضتٗا 

َّا ٜعطنٗا نُٔ أقٍٛ ن١ًٝ  َّا بٓٛع َٔ ايتؿكٌٝ نشس ايعْا ٚايػطق١ ٚايكصف، ٚإ ايؿطٜع١ إ

نا٭سهاّ ايكا١ُ٥ ع٢ً ضعا١ٜ ا٭عطاف ٚاملكاحل املطغ١ً
1
. 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  : َٛدٗا بايٛسٞ يكٛي٘ تعاىلy  يكس نإ قها٩ٙ 

  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

2چ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  ېئېئ
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      چ  ثِ بٛدٛب ؾطٜه١ ايتػًِٝ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

3چوئ   
 .

 عٔ ايكها٤ ايصٟ ٚدس عٓس y ؾُٝتاظ قها٤ ضغٍٛ اهلل  ]:  ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػني

َٕ ايتػًِٝ ي٘ ٚا٫عتكاز عهُت٘ َٔ  ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ بإٔ ٫ٜٚت٘ قاَت ع٢ً ٚسٞ ٜٛس٢، ٚأ

[ ؾطا٥ط اٱميإ باهلل
4
. 

    يكس شنطْا آْؿا إٔ امل٪يـ ملا اقطسّ مبا تكطض يف أقًٞ اٱغ٬ّ مبا ٜعٜس عٔ ايطغاي١ إىل 

َػ٢ُ ايسٚي١ تأضدح بني َٛقؿني ٚ ٖا ٖٛ شا قس أٍٚ ايكها٤ بتػطٝح َاٖٝت٘ يٝدطد٘ عٔ 

 .َػ٢ُ ايسٚي١ َٚا ٜتكٌ بٗا َٔ آثاض ٜعدل عٔ ْعاَٗا

     ٚاٯٕ ْكـ َع٘ ٖٚٛ ٜكبٌ شيو ايعا٥س عٔ ايسٜٔ ع٢ً أْ٘ َٔ ايػٝاغ١ ٚيهٔ ٜعًً٘ 

 y ؾاعًِ إٔ املػأي١ اٯٕ ٖٞ إٔ ايٓيب  ]:مبكتهٝات ايععا١َ ايٓب١ٜٛ ٚميٗس ي٘ بايػ٪اٍ ايتايٞ

نإ قاسب زٚي١ غٝاغ١ٝ ٚض٥ٝؼ سه١َٛ، نُا نإ ضغٍٛ زع٠ٛ ز١ٜٝٓ ٚظعِٝ ٚسس٠ ز١ٜٝٓ 

 [!أّ ٫
5

 .

ٖصٙ ايؿهط٠ ٜ٪نس ع٢ً ؼسٜس ايؿطم بني ايطغاي١ ٚاملًو َٔ داْب، ٚع٢ً اْعساّ ٚٱثبات   

ايت٬ظّ بُٝٓٗا َٔ داْب آخط، ٜٚعطض ملا ٜطاٙ ؾبٝٗا مبعاٖط اؿه١َٛ ايػٝاغ١ٝ ٚأثاض 

                                                 
1

 ٠94ٕظش ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ِذّذ اٌخؼش دغ١ٓ ص  : - 
2

 49 ا٠٢خاٌّبئذحعٛسح  : - 
3

 65  ا٠٢خإٌغبءعٛسح  : - 
4

 95اٌّشجغ اٌغبثك ص   : - 
5

 47ٔفغٗ ص  : - 
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ايػًط١ٓ ٚاملًو ظَٔ ايٓب٠ٛ ناؾٗاز َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ؾتٛسات، ٚغٓا٥ِ، ٚتهشٝات، ٚبػط 

 .يًك٠ٛ، ٚوكط غاٜت٘ يف تجبٝت ايػًطإ، ٚتٛغع املًو ٫ يف محٌ ايٓاؽ ع٢ً اٱميإ

اٱغ٬ّ عكٝس٠ ٚؾطٜع١ ْٚعاّ ادتُاعٞ، ؾٗٛ بايٓعط  ]:   ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػني

إىل أقٍٛ ايعكا٥س اييت ٖٞ باب يٲميإ ب٘ إمنا ٜسع٢ إيٝ٘ باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ، إش ٫ 

ميهٔ يبؿط إٔ ٜسخٌ يف قًب بؿط عكٝس٠، إ٫ّ َٔ ٜكطْٗا مبا ٜجبتٗا يف ايٓؿٛؽ َٔ بطٖإ أٚ 

ّٕ ايتذطب١ يف ايكسِٜ ٚاؿسٜح زيت ع٢ً أْٗا ٫ تكّٛ  َّا ايؿطا٥ع ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ؾإ إقٓاع، ٚأ

يف أ١َ ٫ٚ ٜططز ْؿاشٖا إ٫ّ إٔ ٜهٕٛ ؾس٠ ايبأؽ ظاْبٗا ٚايػٝٛف َٔ ٚضا٥ٗا، ؾ٬بس يٲغ٬ّ 

َٔ زٚي١ شات ؾٛن١ يتكّٛ ع٢ً إدطا٤ ٖصٙ ايؿطا٥ع، ٚايٓعِ ٚؼٍٛ بٝٓٗا ٚبني قّٛ ٫ 

[ٜبكطٕٚ
1
. 

  ثِ ٜعطض يًؿ٪ٕٚ املاي١ٝ نايعنا٠، ٚايػٓا٥ِ، ٚاؾع١ٜ، ع٢ً اعتباض إٔ تسبرل املاٍ َٔ أِٖ 

َكَٛات اؿهَٛات ٚيهٓ٘ ٜ٪نس ع٢ً نْٛ٘ ع٬ُ زْٜٝٛا ٫ ع٬ق١ ي٘ بايسٜٔ، ٚايطغاي١ ؾٗٛ 

 ، ثِ ٜػاضع يف ايكٍٛ بؿكٌ داْب ايطغاي١ yخاضز عٔ ٚظٝؿ١ ايطغٍٛ - سػب ظعُ٘-

عٔ داْبٗا ايتٓؿٝصٟ َػتعسا إٜاٙ متاَا َٚٓتكسا ٫بٔ خًسٕٚ(ايتبًٝؼ )
2

 ٫  ]:إش ٜكٍٛ يف شيو. 

ْط٣ يصيو ايكٍٛ زعا١َ، ٫ٚ لس ي٘ غٓسا ٖٚٛ ع٢ً شيو ٜٓايف َع٢ٓ ايطغاي١، ٫ٚ ٜت٤٬ّ َع َا 

[ تؿهٞ ب٘ طبٝع١ ايسع٠ٛ ايس١ٜٝٓ نُا عطؾت
3

 .

   ٚمّلا غست أَاَ٘ ايططٜل ٚؾؿٌ يف إثبات ؾهطت٘ عاز يٝططح مج١ً َٔ ايتػا٫٩ت املهططب١ 

 :َٔ قبٌٝ

 ٚزعا٥ِ ؟يٛ نإ قس أغؼ زٚي١ ملاشا خًت زٚيت٘ َٔ نجرل َٔ أضنإ ايسٚي١-1

 .اؿهِ

 ؟ ملاشا مل ٜعطف ْعاَ٘ يف تعٝني ايكها٠ ٚاي٠٫ٛ - 2

 .؟ملاشا مل ٜتشسخ إىل ضعٝت٘ يف ْعاّ اؿهِ ٚقٛاعس ايؿٛض٣ -3

                                                 
1

 143ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
2

٘ب،  ة ٠مَٛ ثبٌزىب١ٌف اٌزٟ جبءد٠yشٜ اثٓ خٍذْٚ أْ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ٘ٛ اٌٍّخ اٌٛد١ذح اٌزٟ ٚجذ ف١ٙب خ١ٍفخ ٌٍٕجٟ  : - 

ّْ " ٠ٚمَٛ إٌٝ جبٔت رٌه ثّب ٠ذزبجٗ إٌٛع اإلٔغبٟٔ ِٓ ع١بعخ ساشذح رذفظ ِظبٌذُٙ، ٚرم١ُ األِٓ ٚاٌؼذي ث١ُٕٙ  اػٍُ أ

اٌٍّخ ال ثذ ٌٙب ِٓ لبئُ ػٕذ غ١جخ إٌجٟ ٠ذٍُّٙ ػٍٝ أدىبِٙب ٚششائؼٙب، ٠ٚىْٛ وبٌخ١ٍفخ ف١ُٙ ٌٍٕجٟ ف١ّب جبء ثٗ ِٓ اٌزىب١ٌف، 

ٚإٌٛع اإلٔغبٟٔ أ٠ؼب ثّب رمذَ ِٓ ػشٚسح اٌغ١بعخ ف١ُٙ ٌالجزّبع اٌجششٞ ال ثذ ٌُٙ ِٓ شخض ٠ذٍُّٙ ػٍٝ ِظبٌذُٙ، 

٠ٚضػُٙ ػٓ ِفبعذُ٘ ثبٌمٙش ٚ٘ٛ اٌّغّٝ ثبٌٍّه، ٚاٌٍّخ اإلعال١ِخ ٌّب وبْ اٌجٙبد ف١ٙب ِششٚػب ٌؼَّٛ اٌذػٛح ٚدًّ اٌىبفخ 

ِّب ِب عٜٛ اٌٍّخ  ػٍٝ د٠ٓ اإلعالَ ؿٛػب أٚ وش٘ب ارخزد ف١ٙب اٌخالفخ ٚاٌٍّه ٌزٛجٗ اٌشٛوخ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ثٙب إ١ٌّٙب ًِؼبـ ٚأ

اإلعال١ِخ فٍُ رىٓ دػٛرُٙ ػبِخ، ٚال اٌجٙبد ػٕذُ٘ ِششٚػب إاّل فٟ اٌّذافؼخ فمؾ فظبس اٌمبئُ ثأِش اٌذ٠ٓ ف١ٙب ال ٠غ١ٕٗ شٟء 

ِٓ ع١بعخ اٌٍّه، ٚإّٔب ٚلغ اٌٍّه ِٓ ٚلغ ُِٕٙ ثبٌؼشع ٚألِش غ١ش د٠ٕٟ، ٚ٘ٛ ِب الزؼٗ اٌؼظج١خ ٌّب ف١ٙب ِٓ اٌـٍت 

 .221ِمذِخ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ خٍذْٚ ص " ٌٍٍّه ثبٌـجغ
3

 57اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
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ملاشا تطى ايعًُا٤ يف سرل٠ ٚانططاب عٔ أَط ايٓعاّ اؿهَٛٞ يف ظَاْ٘؟ ٚملاشا؟ ٚ -4

؟ملاشا
1

 .   

ّٕ ٖصا ايػهٛت ايكطآْٞ  ]:قُس عُاض٠.   ٜكٍٛ ز  ٚبايطبع ؾًٝؼ بني أٌٖ اٱغ٬ّ َٔ ٜعتكس أ

ْٚعاّ اؿهِ ايػٝاغٞ ضادع إىل ايػٗٛ، أٚ ايككٛض، أٚ " عٔ تؿكٌٝ ؾإٔ ايسٚي١"

. ايتككرل، . . ؾشاؾا هلل ٚتٓعٙ غبشاْ٘. . ّٕ ايكطإٓ شيو . يهٔ ايصٟ ٜعتكسٙ املػًُٕٛ ٖٛ أ

ايهتاب ايصٟ ٫ ضٜب ؾٝ٘، ملا نإ نتاب ايطغاي١ اـامت١ ؾإْ٘ قس ٚقـ عٓس ايٓٗر ٚاملكاقس 

ٚايػاٜات ٚايؿًػؿات يف نٌ َا ٜتكٌ با٭َٛض اييت ٖٞ قٌ َٚٛنٛع ايتػرل، ٚايتطٛض ايصٟ ٖٛ 

. قإْٛ طبٝعٞ ٚغ١ٓ َٔ غٓٔ اهلل يف ايهٕٛ ايصٟ أبسع٘ ٜٚطعاٙ . َٚٔ ٖصٙ ا٭َٛض إقا١َ .

[ٚقٝاز٠ ا٭١َ، ٚغٝاغ١ اجملتُعات (ايسٚي١)
2
. 

    ٜٚط٣ ايؿٝذ قُس اـهط سػني إٔ تًو ايتػا٫٩ت ٫ ٚدٛز شلا عٓس أٌٖ ايعًِ ِٖٚ أعًِ 

باملكاقس إش ا٭سهاّ ٚايٓعِ ٫ تؿكٌ إ٫ّ ع٢ً َا ٜكتهٝ٘ ساٍ ايؿعٛب، نُا إٔ ٚقا٥ع 

املعا٬َت ٚايػٝاغات ٫ تٓكهٞ أبسا ؾٗٞ يف غرلٚض٠ َػتُط٠، نُا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

 يف ْعاّ املًو yأعط٢ يًعكٌ سك٘ ٚمل وكطٙ يف زا٥ط٠ نٝك١ ٚيصيو مل ٜتشسخ ضغٛيٓا 

ٚقٛاعس ايؿٛض٣
3
. 

 نٌ زيٌٝ ؾطعٞ ٜجبت يف ايهتاب  ]: ٜكٍٛ ايؿاطيب يف ايتؿطٜل بني أزي١ ايعازٜات ٚايتعبسٜات

ٚٴنٌ  َطًل ؾرل َكٝس ٚمل ٜٴذعٌ ي٘ قإْٛ، ٫ٚ نابط ككٛم، ؾٗٛ ضادع إىل َع٢ٓ  َعكٍٛ 

إىل ْعط َهًـ، ٖٚصا ايكػِ أنجط َا ػسٙ يف ا٭َٛض ايعاز١ٜ اييت ٖٞ َعكٛي١ املع٢ٓ 

نايعسٍ، ٚاٱسػإ، ٚايعؿٛ، ٚايكدل، ٚايؿهط يف املأَٛضات، ٚايعًِ، ٚايؿشؿا٤، 

ٚاملٓهط، ٚايبػٞ، ْٚكض ايعٗس يف املٓٗٝات، ٚنٌ زيٌٝ ٜجبت ؾٝٗا َكٝسا غرل َطًل ٚ دٴعٌ ي٘ 

ٚٴنٌ إىل ْعطٙ إش  قإْٛ ٚنابط ؾٗٛ ضادع إىل َع٢ٓ تعبسٟ ٫ ٜٗتس٣ إيٝ٘ ْعط املهًـ يٛ 

ايعبازات ٫ فاٍ يًعكٍٛ يف أقًٗا ؾه٬ عٔ نٝؿٝاتٗا، ٚنصيو يف ايعٛاضض ايطاض١٥ عًٝٗا 

٭ْٗا َٔ دٓػٗا ٚأنجط َا ٜٛدس يف ا٭َٛض ايعباز١ٜ، ٖٚصا ايكػِ ايجاْٞ نجرل يف ا٭َٛض 

املس١ْٝ ٭ْٗا يف ايػايب تكٝٝسات يبعض َا تكسّ إط٬ق٘، أٚ إْؿا٤ أسهاّ ٚاضزات ع٢ً أغباب 

[دع١ٝ٥، ٜٚتبني شيو بإٜطاز َػأي١ َػتأْؿ١
4
. 

                                                 
1

 ٠57ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 41ٔٙؼزٕب اٌذذ٠ضخ ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاإلعالَ ص  : - 
3

 ٠155ٕظش ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
4

 36-35 ص 3اٌّٛافمبد فٟ أطٛي اٌشش٠ؼخ أثٛ إعذبق اٌشبؿجٟ ط : - 



426 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

     ٚبعس تًو ايتػا٫٩ت ايتعذٝع١ٜ سػب َا ٜطغب ؾٝ٘ ٚايػُذ١ سػب َا تكطض يس٣ ايعًُا٤ 

 مل  ]:ٜعٔ أْ٘ ساقط َطٜسٜ٘ َٔ نٌ داْب ٚمل ٜبل شلِ إ٫ ع٢ً باب ٚاسس يًٝذٛا َٓ٘ إش ٜكٍٛ

. ٜبل أَاَو بعس ايصٟ غبل إ٫ّ َصٖب ٚاسس ٚعػ٢ إٔ ػسٙ َصٖبا ٚانشا . : شيو ٖٛ ايكٍٛ.

َٕ قُسا   َا نإ إ٫ّ ضغ٫ٛ يسع٠ٛ ز١ٜٝٓ خايك١ يًسٜٔ، ٫ تؿٛبٗا ْعع١ ًَو ٫ٚ yبأ

[ مل ٜكِ بتأغٝؼ ممًهy١ٚأْ٘ ! سه١َٛ
1
. 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  :ثِ ٜػاضع يف اْتكا٤ َا ٜٓاغب٘ َٔ اٯٜات ايهطمي١ نكٛي٘ تعاىل

2چ  ی  ی  ی  ی   ىئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       چ :ٚقٛي٘  

3چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چ
"ٚ اؿسٜح ايؿطٜـ  أْتِ أعًِ :

  :،ٚيهٔ َاشا يٛ ؾتح املكشـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل"بؿ٪ٕٚ زْٝانِ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  چ -1

4 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  
  

5چې  ې  ى   ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     چ -2
  

ع٢ً ايطغِ مما ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصا ايٓل َٔ َػايطات إ٫ّ أْٓا ٫ ْسخٌ َع٘ يف َػاد٬ت ٫  

ؾإشا َا ضأٜٓا مجاع١  ]:طا٥ٌ َٔ ٚضا٥ٗا إ٫ّ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل ايصٟ أدسٙ غا١ٜ يف ايٛنٛح

ميػهٕٛ بأٜسِٜٗ قاْْٛا وؿغ اؿكٛم، ٜٚٛدس بِٝٓٗ َٔ شٟٚ ايهؿا١ٜ يًكٝاّ ع٢ً تطبٝل 

ٖصا ايكإْٛ، ٚتٓؿٝصٙ عسز غرل قًٌٝ ٚهب٢ إىل خعاْتٗا ايعا١َ َٔ ا٭َٛاٍ َا ٜكّٛ مبطاؾل 

سٝاتٗا ا٫دتُاع١ٝ، ٚتٓٗض ؿُاٜتٗا ٚمحا١ٜ قاْْٛٗا دٓٛز ؽٛض َٛاقع اؿطٚب مبا 

َٕ ٖصٙ اؾُاع١ شات : اغتطاعت َٔ ق٠ٛ قح يٓا إٔ ْكٍٛ . سه١َٛإ . ٚنصيو نإ ساٍ .

[مجاع١ املػًُني يعٗس ايٓب٠ٛ
6

 .

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ نٌ َا أب٬ٙ َٔ دٗاز بػ١ٝ إثبات ؾهطت٘ ايكان١ٝ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠، 

ّٕ بعض اـكٛقٝات يف ؾدك١ٝ ايطغٍٛ   yٚسكطٙ يف املػذس ٚاملعبس زٕٚ ٚاقع ايٓاؽ إ٫ّ أ

٫ تعاٍ عكب١ أَاَ٘ نععاَت٘، ٚتؿٛق٘ يف ايكٝاز٠، يف اؿطب ٚايػًِ ٚ٭دٌ ؽطٞ تًو ايعكب١ 

                                                 
1

 65اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
2

 25    ا٠٢خاٌفزخعٛسح -  : 
3

 07  ا٠٢خاٌظبفبدعٛسح   : -
4

 49 ا٠٢خاٌّبئذحعٛسح   : - 
5

 105   ا٠٢خإٌغبءعٛسح   : - 
6

 125-124ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ِذّذ اٌخؼش دغ١ٓ ص  : - 
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 يف قَٛ٘ ١ٜ٫ٚ y ١ٜ٫ٚ ايطغٍٛ  ]:لسٙ ٜؿطم بني ايععا١َ ايطٚس١ٝ ٚايععا١َ املاز١ٜ يف قٛي٘

ضٚس١ٝ، َٓؿ٪ٖا إميإ ايكًب، ٚخهٛع٘ خهٛعا قازقا تاَا ٜتبع٘ خهٛع اؾػِ، ١ٜ٫ٚٚ 

اؿانِ ١ٜ٫ٚ َاز١ٜ تعتُس إخهاع اؾػِ َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ شلا بايكًٛب اتكا٫، تًو ١ٜ٫ٚ 

ٖسا١ٜ إىل اهلل ٚإضؾاز إيٝ٘، ٖٚصٙ ١ٜ٫ٚ تسبرل ملكاحل اؿٝا٠ ٚعُاض٠ ا٭ضض، تًو يًسٜٔ، ٖٚصٙ 

ٜٚا بعس َا بني ايػٝاغ١ يًسْٝا، تًو هلل، ٖٚصٙ يًٓاؽ، تًو ظعا١َ ز١ٜٝٓ، ٖٚصٙ  ظعا١َ غٝاغ١ٝ 

[  ٚايسٜٔ
1
. 

    إْ٘ يتكٛض َتأثط بايكطاع ايػطبٞ بني ايهٓٝػ١ ٚايعًِ ،ٚبني اؾػس ٚايطٚح، ؾه٬ عٔ إٔ 

ٜهٕٛ اؾػس ٚايطٚح ٚسس٠ ٚاسس٠، َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإٕ ايعًِ ايصٟ أؿكت٘ ايتؿػرلات 

ايهٓػ١ٝ يف سل ايعًِ، ٚاؾتعاٍ ايكطاع بٝٓ٘ ٚبني ايسٜٔ ٜعس خاق١ ناثٛيٝه١ٝ قطو١ ٫ 

متت بك١ً إىل اٱغ٬ّ ٚاملػًُني، شيو ملا أعطاٙ اٱغ٬ّ َٔ َػاس١ ضسب١ يًعكٌ يٝكبح تابعا 

ٚشيو قبٌ . يًٓكٌ يف تآر ٫ يف قطاع، ٚمل ٜؿكٌ قط بني اؾػس ٚايطٚح ٫ٚ بني ايسْٝا ٚاٯخط٠

إٔ تؿا٤ ا٭قساض ٚىطز عًٝٓا ؾٝذ أظٖطٟ ٜػع٢ يٝعٝس يٓا قٝاغ١ ايتكٛض اٱغ٬َٞ ٚؾل 

 .َكاؽ ايػرل تَٛاؽ أضًْس ٚيٞ ْعُت٘

ّٕ ٖٓاى :  ٚ َج١ٜٛٓ اٱْػإ َعٓاٖا ]:قُس ايبٗٞ.  ٜكٍٛ ز بني دػُ٘ ٚضٚس٘ ٚأْ٘  (اْؿكا٫)أ

يٝؼ أسسُٖا تابعا يٰخط، ؾه٬ عٔ إٔ ٜهٕٛ ٚسس٠ ٚاسس٠، ٚتؿهرل  ايكطٕٚ ايٛغط٢ يف 

املؿانٌ ايؿًػؿ١ٝ، اٱشل١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٜػتٟٛ يف ايتعبرل عٓ٘ َا ٜٛدس عٓس ؾ٬غؿ١ املػًُني، 

أٚ ؾ٬غؿ١ املػٝشٝني َٔ اٯبا٤ أٚ املسضغني ٭ٕ قٛاَ٘ ٖٓا ٖٚٓاى َا خًؿ٘ اٱغطٜل ٚٚضثٛٙ 

[يًُػًُني ٚاملػشٝني ع٢ً ايػٛا٤
2
. 

َعاش اهلل إٔ - يف قٛض٠ غرل َتٛاظ١ْ y   ٚنأْٓا بٗصا ايؿٝذ ٜكٛض يٓا ايطغٍٛ ا٭نطّ 

ٚشيو ٱطػا٥٘ اؾاْب ايطٚسٞ ع٢ً اؾاْب املازٟ ٖٚٛ ايصٟ عًُٓا َا عًُ٘ - وكٌ شيو

  ۈئ  ېئ  ېئ   ۈئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئوئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئچ : ضب٘

3چ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   جئ   ىئ  ی  ی  ی  یىئېئ  ىئ
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   چ "ٚ        

  ڦ  ڄ   ڦ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٺٺ

4چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ
.  

                                                 
1

 69اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
2

 244اٌفىش اإلعالِٟ اٌذذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس ص  : - 
3

 77 ا٠٢خاٌمظضعٛسح  : - 
4

 159  ا٠٢خآي ػّشاْعٛسح   : -
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 ٚاـ٬ؾ١ ٖٞ محٌ ايهاؾ١ ع٢ً َكتهٞ ايٓعط ايؿطعٞ يف َكاؿِٗ  ]:ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ  

ا٭خط١ٜٚ ٚايس١ْٜٛٝ ايطادع١ إيٝٗا، إش أسٛاٍ ايسْٝا تطدع نًٗا عٓس ايؿاضع إىل اعتباضٖا 

مبكاحل اٯخط٠ ؾٗٞ يف اؿكٝك١ خ٬ؾ١ عٔ قاسب ايؿطع يف سطاغ١ ايسٜٔ ٚغٝاغ١ ايسْٝا 

[ب٘
1
. 

 ناْت ع٢ً ايكًٛب، ثِ ع٢ً y ؾ١ٜ٫ٛ ايطغٍٛ  ]:   ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس اـهط سػني

ا٭دػاّ ٚناْت ١ٜ٫ٚ ٖسا١ٜ ٚتسبرل يكاحل اؿٝا٠ ٚناْت ضٜاغ١ ز١ٜٝٓ ٚغٝاغ١ٝ ٚن٬ُٖا 

[َٔ عٓس اهلل، ٫ٚ بعس بني ايػٝاغ١ ٚايسٜٔ إ٫َ يف ْعط قّٛ ٫ ٜهازٕٚ ٜؿكٕٗٛ سسٜجا
2
. 

َٕ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايكًٛب ٫ تهؿٞ أبسا يف قٝا١ْ اؿكٛم ٚسؿغ ايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عطاض .   إ

ٚنٝـ ٜػتكِٝ إٔ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ ؾطٜع١ ثِ ٫ ٜهٕٛ ي٘ سه١َٛ تٓؿص تًو ايؿطٜع١ ٚؼٌُ ]

[ايطاعٞ ٚايطع١ٝ عٌ ايعٌُ بٗا
3
. 

 باٱَا١َ، ٚايكها٤ ٚ ايُؿتٝا ٚسسز yأثاض تكطؾ٘  ( ٖـ684ت )   ٚيكس تٓاٍٚ اٱَاّ ايكطايف 

:ايؿطم بٝٓٗا ٚسكطٖا يف أضبع١ أقػاّ ٖٚٞ
4
  

قػِ اتؿل ايعًُا٤  ع٢ً  أْ٘ تكطف باٱَا١َ نإقا١َ اؿسٚز ٚإضغاٍ اؾٝٛف -1

 .ٚمٖٛا

قػِ اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ تكطف بايكها٤ نإيعاّ أزا٤ ايسٜٕٛ ٚتػًِٝ ايػًع، ٚؾػذ -2

 .ا٭ْهش١ ٚمٛ شيو

 .قػِ اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ تكطف بايُؿتٝا نإب٬ؽ ايكًٛات ٚإقا١َ املٓاغو ٚمٛ شيو-3

 َذلززا بني ٖصٙ ا٭قػاّ، ٚاختًؿٛا ؾٝ٘ ع٢ً yقػِ اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ ٚقع َٓ٘ -4

 .؟أٜٗا وٌُ

َّا تكطؾ٘  ]:    ٜكٍٛ اٱَاّ ايكطايف  باٱَا١َ ؾٗٛ ٚقـ ظا٥س ع٢ً ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ y ٚأ

ٚايُؿتٝا ٚايكها٤، ٭ٕ اٱَاّ ٖٛ ايصٟ ؾٛنت إيٝ٘ ايػٝاغ١ ايعا١َ يف اـ٥٬ل، ٚنبط َكاعس 

املكاحل، ٚزض٤ املؿاغس، ٚقُع اؾٓا٠، ٚقتٌ ايطػا٠، ٚتٛطني ايعباز يف ايب٬ز، إىل غرل شيو 

[مما ٖٛ َٔ ٖصا اؾٓؼ
5
. 

                                                 
1

 183ِمذِخ ػجذ اٌشدّٓ اثٓ خٍذْٚ ص  : - 
2

 168ٔمغ وزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ص  : - 
3

 25ٔمذ ػٍّٟ ٌىزبة اإلعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ِذّذ اٌـب٘ش ثٓ ػبشٛس ص  : - 
4

 اإلدىبَ فٟ ر١١ّض اٌفزبٜٚ ػٓ األدىبَ ٚرظشفبد اٌمبػٟ ٚاإلِبَ ٌإلِبَ اٌمشافٟ شٙبة اٌذ٠ٓ أثٟ اٌؼجبط أدّذ  ٠ٕظش  : -

 109 داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ ث١شٚد ٌجٕبْ ص 1995 2ػجذ اٌفزبح أثٟ غذح ؽ. ثٓ إدس٠ظ اٌّبٌىٟ د
5

 105اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
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 بعح باشلس٣، ٚزٜٔ اؿل يٝعٗطٙ ع٢ً ايسٜٔ نً٘، ٚدعً٘ ضب٘ ع٢ً y  ٚشيو إٔ ايطغٍٛ 

ؾطٜع١ َٔ ا٭َط، ُٚأَط إٔ ٜتبعٗا ٚدٴعٌ نتاب٘ ايهتاب املُٗٝٔ ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ نًٗا، 

يٛدسْا أُْٗا " ُٜٗٝٔ"ٚ " ٜٴعٗط"ٚدٴعٌ ي٘ ؾطع١ َٚٓٗادا، ٚيٛ عسْا إىل ؼطٜو ز٫ي١ ايؿعًني 

و٬ُٕ ْٛعا َٔ ايك٠ٛ يًتشكل، ٚإ٫ّ ؾُا نإ شلصا ايهتاب إٔ ُٜٗٝٔ ع٢ً ايهتب ا٭خط٣، 

َٚا نإ شلصا ايسٜٔ إٔ ٜعٗط ع٢ً ايسٜٔ نً٘ َٚا نإ ٱنطاٙ ايهاؾطٜٔ إٔ ٜتِ ٫ غُٝا 

1چڱ    ڱ  ڱ   ں  چ  ٚإٔ اٯ١ٜ ؽتتِ ب 
 .

 ٚئ ٜكّٛ ايسٜٔ إ٫ّ بايهتاب ٚاملٝعإ ٚاؿسٜس، نتاب  ]:  ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       چ :ٜٗتس٣ ب٘، ٚسسٜس ٜٓكطٙ، نُا قاٍ تعاىل

2چ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀپ  پ  ڀ  ڀ
ؾايهتاب ب٘  ، 

ٜكّٛ ايعًِ ٚايسٜٔ ٚاملٝعإ ب٘ تكّٛ اؿكٛم يف ايعكٛز املاي١ٝ ٚايكبٛض، ٚاؿسٜس ب٘ تكّٛ 

اؿسٚز ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاملٓاؾكني، ٚشلصا نإ يف ا٭ظَإ املتأخط٠ ايهتاب يًعًُا٤ ٚايعباز 

[ٚاملٝعإ يًٛظضا٤ ٚايهتاب، ٚأٌٖ ايسٜٛإ ٚاؿسٜس يٮَطا٤ ٚا٭دٓاز
3
. 

 : وايرتويخ يًعًُاْية يف ايعامل ايعزبي اإلصالَياملضتشار حمُد صعيد ايعشُاوي

   إٕ ٖصا املصٖب ايكانٞ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ اؿٝا٠ ي٘ أتباع٘ ٚأْكاضٙ اـًل ايصٜٔ َا ؾت٦ٛا 

ٜصٚزٕٚ عٓ٘ بهٌ ضٚح قتاي١ٝ، ٚإٕ اؾتكطت إىل املٛنٛع١ٝ يف أساٜني نجرل٠، ٚزأبت ع٢ً بح 

املػايطات، ٚاَتٗإ اـساع َٚٔ أٚي٦و اـًل املػتؿاض قُس غعٝس ايعؿُاٟٚ ايصٟ غدط َا 

ٜعٜس عٔ أسس عؿط نتابا
4

) تسٚض سٍٛ ٖصٙ ايؿهط٠ شاتٗا أ٫ ٖٚٞ  (11 ) اٱغ٬ّ يٝؼ إ٫ :

                                                 
1

 09   ا٠٢خاٌظفعٛسح  : - 
2

 25 ا٠٢خاٌذذ٠ذعٛسح  : - 
3

ِذّذ ػ٠ٛؼخ ، ششوخ اٌشٙبة ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ثبة . دّبد عالِخ ِشاجؼخ د. اٌخالفخ ٚاٌٍّه ش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ د : - 

 41 ص  اٌٛاد اٌجضائش ة ؽ، ة،د
4

: اٌىزت اٌزٟ عخش٘ب اٌغ١ذ ِذّذ عؼ١ذ اٌؼشّبٚٞ ٌزضج١ذ فىشرٗ : - 

 1979َأطٛي اٌشش٠ؼخ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -1

 1992َجٛ٘ش اإلعالَ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -2

 1992َدظبد اٌؼمً ؿجؼخ اٌمب٘شح  -3

 1992َػ١ّش اٌؼظش ؿجؼخ اٌمب٘شح  -4

       1992ربس٠خ اٌٛجٛد٠خ فٟ اٌفىش اٌجششٞ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -5

 1992َسعبٌخ اٌٛجٛد ؿجؼخ اٌمب٘شح  -6

 1988َاٌشثب ٚاٌفبئذح فٟ اإلعالَ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -7

 1988اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّظشٞ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -8

 1989َاإلعالَ اٌغ١بعٟ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -9

 1990اٌخالفخ اإلعال١ِخ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -10

 1989َِؼبٌُ اإلعالَ ؿجؼخ اٌمب٘شح  -11



430 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

ٚيتٛنٝح شيو ْٓكٌ ي٘ ِْكا َٔ َ٪يؿ٘ . (ق١ً بني ايعبس ٚضب٘ سػب٘ إٔ ٜكبع يف املعبس ؾكط

َٕ ايػٝاغ١ ٫ تهٕٛ َٔ ايسٜٔ أبسا ٚإٕ اعتباض اٱغ٬ّ زٜٓا  ]:اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ دا٤ ؾٝ٘  إ

 ٚابٔ أبٞ غؿٝإغٝاغٝا يٝؼ غ٣ٛ ؾِٗ داًٖٞ ٚتطزٜس ٭ضا٤ ٚأقٛاٍ أعسا٤ اٱغ٬ّ َجٌ 

ايعبعطٟ، ٚايٛيٝس بٔ عبس املًو ٚغرلِٖ ممٔ ناْٛا ٜطٕٚ ٜٚكٛيٕٛ إٔ ايٓب٠ٛ غبٌٝ يًػٝاغ١ 

[ ٚايطٜاغ١ غبب يًتًُو، ٚايؿطٜع١ ططٜل يًتشعب ٚاؾٗاز غبٌٝ يًُػامن
1

 .

ٜطؾض ضؾها قاطعا ٚدٛز أ١ٜ ع٬ق١ بني اٱغ٬ّ - يف ٖصا ايٓل-  ؾاملػتؿاض ايعؿُاٟٚ 

ٚايػٝاغ١، ٜٚععٟ شيو ايكٍٛ إىل أعسا٤ اٱغ٬ّ َهدلا ايؿط١ٜ ع٢ً ايكشابٞ اؾًٌٝ أبٞ 

غؿٝإ
2

 ضنٞ اهلل عٓ٘ َٚع ٖصا ٜػايط به٬َ٘ املتًكٞ إش إٔ أعسا٤ اٱغ٬ّ قايٛا عٔ ايسع٠ٛ 

اٱغ١َٝ٬ بطَتٗا إْٗا يػٝاغ١ ٚعكب١ٝ ًَٚو ٚيٝػت ْب٠ٛ، ٫ٚ ضغاي١ ٖٚصا إْهاض َِٓٗ 

إْهاضا ٫ْعساّ أ١ٜ ع٬ق١ بني اٱغ٬ّ - نُا ٜععِ-يٲغ٬ّ نسٜٔ، ٚيٝؼ ا٭َط 

 .ٚايػٝاغ١، ٖٚصا َا ٜهصب٘ ايعكٌ ٚايٓكٌ 

ؾايعكٌ ٜهصب٘ بٛاقع١ٝ زٚي١ ايٓب٠ٛ ٚاـ٬ؾ١ ايطاؾس٠، ٜٚهصب٘ ايٓكٌ مبا ْكت عًٝ٘ آٜات 

.                                                                                                ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايعطط٠

إشا أٚدب ٚؾطض اهلل اؿهِ بايهتاب ايصٟ أْعٍ ؾًٔ ٜكِٝ ايتٓعٌٜ  ]:قُس  عُاض٠. ٜكٍٛ ز

إ٫ّ قها٤ ٚزٚي١ ٚسه١َٛ ًَتعَٕٛ بٗصا ايتٓعٌٜ، ٖٚصٙ ٖٞ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ املًتع١َ 

مبا أْعٍ اهلل ٚنإ هلل - اؿهِ-عهِ ايتٓعٌٜ ؾُٝا بني ايٓاؽ، ٚإشا أٚدب ايكها٤ 

"بٓل ايكطإٓ-   ڻ  ۀ  ۀ  ڻں  ں  ڻ   ڻچ : أٟ ايػٝاغ١ ٚايتسبرل" ا٭َط"ٚ " اـًل- 

3چہ  ہ  
يف -  أٟ يهتاب٘–أ٫ ٜعين شيو ٚدٛز ٚٚدٛب َسخٌ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  .

[! أٟ ايػٝاغ١ ٚايتسابرل ايػٝاغ١ٝ" ا٭َط"
4
. 

                                                 
1

 147 اٌمب٘شح ص 1990 1اٌخالفخ اإلعال١ِخ ِذّذ عؼ١ذ اٌؼشّبٚٞ، ؽ : - 
2

 ٌُ ٠ٛي ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ِٕبفمب ٚلذ اعزؼًّ ػٍٝ ٔجشاْ أثب عف١بْ ثٓ دشة، yٚإٌجٟ :" ٠مٛي ش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ : - 

، ٠ٚمٛي أ٠ؼب فٟ رذش٠ُ عت 88ا اٌخالفخ ٚاٌٍّه ص "  عف١بْ ٔبئجٗ ػٍٝ ٔجشاْٚأثٛ y ِؼب٠ٚخ، ِٚبد سعٛي اهلل أثب

! ال رغجٛا أطذبثٟ، فٛاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ:"  أٔٗ لبيyٚلذ صجذ فٟ اٌظذ١ذ١ٓ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ ػٓ إٌجٟ :" اٌظذبثخ

 أٔٗ yٚاٌٍؼٕخ أػظُ ِٓ اٌغت ٚلذ صجذ فٟ اٌظذ١خ أْ إٌجٟ *-، "ٌٛ أٔفك أدذوُ ِضً أدذ ر٘جب ِب ثٍغ ِذ أدذُ٘ ٚال ٔظ١فٗ

 ص 7اٌذذ٠ش أخشجٗ اٌجخبسٞ ط* ، 70اٌخالفخ ٚاٌٍّه ص "   ومزٍٖٗ ٌؼyٓفمذ جؼً إٌجٟ " **-ٌؼٓ اٌّؤِٓ ومزٍٗ:" لبي 

 . 465 ص 10اٌذذ٠ش أخشجٗ اٌجخبسٞ ط** ، 21
3

 54 ا٠٢خاألػشافعٛسح   : - 
4

 157 ص  2009 3ؽ ِذّذ ػّبسح داس اٌششٚق اٌمب٘شح. عمٛؽ اٌغٍٛ اٌؼٍّبٟٔ د : - 
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    يكس ؾطض ايكطإٓ ع٢ً أٚيٞ ا٭َط أزا٤ ا٭َاْات إىل أًٖٗا، ٚإشا أزٚا شيو ؾطض ع٢ً ايطع١ٝ 

   :ايطاع١ ٭ٚيٞ ا٭َط، ٚأٚدب ع٢ً ا٭١َ ا٫ستهاّ إىل املطدع١ٝ اٱغ١َٝ٬ يكٍٛ اهلل تعاىل

  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  چ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ   وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ  

1چيئ  جب       حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   
              

 ناْت بٓٛ إغطا٥ٌٝ تػٛغِٗ ا٭ْبٝا٤ نًُا ًٖو ْيب خًؿِٗ ْيب ]:  ٚدا٤ يف اؿسٜح ايؿطٜـ

 [ٚإْ٘ ٫ ْيب بعسٟ إْ٘ غٝهٕٛ خًؿا٤
2
. 

 إٔ اـ٬ؾ١ غبٌٝ غٝاغ١ ا٭١َ، ٚهعٌ يف اٱغ٬ّ y   يف ٖصا اؿسٜح ىدلْا ضغٛيٓا 

 .ايػٝاغ١ ٚشيو نً٘ ٜتُجٌ يف آيٝات ٚقِٝ َٚباز٨ ٚأقٍٛ تسبرل ايعُطإ اٱْػاْٞ

يهٔ ايعؿُاٟٚ ٜأب٢ إ٫ّ إٔ ٜتبع إؾه٘ ايصٟ اؾذلاٙ ٚأعاْ٘ عًٝ٘ قّٛ آخطٕٚ، ٚىتعٍ 

اٱغ٬ّ، ايطغاي١ اـامت١ يف ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ ع٢ً غطاض َا اتؿل عًٝ٘ ايعًُإْٝٛ َٔ قبٌ َٚٔ 

.                                                                                                                            بعس

ّٕ َسيٍٛ ايعًُا١ْٝ املتؿل عًٝ٘ ٜعين]: ٜكٍٛ ايؿٝذ ايكطناٟٚ ععٍ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١، :  ٚنأ

ٚسٝا٠ اجملتُع، ٚإبكا٤ٙ سبٝػا يف نُرل ايؿطز، ٫ ٜتذاٚظ ايع٬ق١ اـاق١ بٝٓ٘ ٚبني ضب٘، ؾإٕ 

 [.زلح ي٘ ايتعبرل عٔ ْؿػ٘، ؾؿٞ ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ ٚاملطاغِٝ املتعًك١ بايعٚاز ٚايٛؾا٠ ٚمٖٛا
3
 

 ؾايعًُا١ْٝ إٕ ؾا٤ شلا إٔ تكبٌ ايسٜٔ ؾ٬ تكبً٘ إ٫ّ نعكٝس٠ يف نُرل ايؿطز،٫ نعكٝس٠ 

َطتبط١ باي٤٫ٛ ٚايدلا٤ ٚا٫ْتُا٤، ٚإٕ ؾا٤ شلا إٔ تكبً٘ نٓػو ؾ٬ تكبً٘ إ٫ّ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز 

٫ ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١، ٚإٕ ؾا٤ شلا إٔ تكبً٘ أخ٬قا ؾ٬ تكبً٘ إ٫ّ ع٢ً ؾطط أ٫ ميؼ ايتٝاض 

ايعاّ املكًس يًػطب، إش ا٭قٌ يس٣ ايعًُاْٝني إٔ ٜبك٢ ايطابع ايػطبٞ غا٥سا غايبا ع٢ً تكايٝس 

 .ٚعازات اجملتُع ا٭ق١ًٝ ٚا٭ق١ًٝ

 ؾايعًُا١ْٝ تعطف باعتباضٖا ايعكٝس٠ اييت تصٖب إىل إٔ  ]:عبس ايٖٛاب املػرلٟ.   ٜكٍٛ ز

، ٚتػتبعس نٌ ا٫عتباضات (ايسْٝا)ا٭خ٬م ٫ بس إٔ تهٕٛ يكاحل ايبؿط يف ٖصٙ اؿٝا٠ 

                                                 
1

 59-58  ا٠٢خإٌغبءعٛسح  : - 
2

.  سٚاٖ أثٛ ٘ش٠شح سػٟ اهلل ػ3268ٕٗٚسد اٌذذ٠ش فٟ طذ١خ اٌجخبسٞ سلُ - أ  : - 

.  سٚاٖ أثٛ ٘ش٠شح سػٟ اهلل ػ1842ٕٗٚسد اٌذذ٠ش فٟ طذ١خ ِغٍُ رذذ سلُ -       ة

 . سٚاٖ أثٛ ٘ش٠شح سػٟ اهلل ػ4555ٕٗٚسد اٌذذ٠ش فٟ طذ١خ اثٓ دجبْ رذذ سلُ -        ط
3

 45 ص    1997 7ؽ   اإلعالَ ٚاٌؼٍّب١ٔخ ٚجٙب ٌٛجٗ ِىزجخ ٚ٘جخ اٌمب٘شح : - 
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ٚايع١ًُٓ ٖٞ قبؼ ايؿٕٓٛ  (اٯخط٠)ا٭خط٣ املػتُس٠ َٔ اٱميإ باٱي٘، أٚ اؿٝا٠ ا٭خط٣ 

[ٚايسضاغات بكبػ١ عًُا١ْٝ غرل َكسغ١، ٚٚنع ا٭خ٬م ع٢ً أغؼ ْؿع١ٝ َتذاٚظ٠ يٮخ٬م
1
. 

 ٚبٗصا تٓهط ايعًُا١ْٝ ٚدٛز ايػٝبٝات، ٚايجٛابت، ٚايهًٝات، ٚايػا٥ٝات، ٚتطبط ا٭خ٬م 

 .باملتػرلات شات ايطابع ايصضا٥عٞ

[ ا٭خ٬م ٫ تطتبط بايجٛابت ٚإمنا تطتبط بايتاضٜذ ٚايعَٔ ]:ععٜع ايعع١ُ.    ٜكٍٛ ز
2

- ٭ْٗا 

ْتاز ايتاضٜذ ٚايعَٔ ٚإشا َا أقبشت قٝسا هب إٔ ٜتذاٚظٖا اٱْػإ - ع٢ً سس ظعُ٘

إٔ ٜكٛض يٓا ايعًُا١ْٝ ع٢ً أْٗا ؾكٌ - عبجا-ٚاجملتُع نُا واٍٚ قُس أمحس خًـ اهلل 

ايػًطتني ايػٝاغ١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ عٔ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ ٚيٝػت ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١
3

 ٚشيو ضغب١ 

 .َٓ٘ يف تدلٜط ٚدٛزٖا يف اجملتُعات اٱغ١َٝ٬

ٚنٝـ ْٓعط إىل اٱْػإ أٚ إىل ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ أٚ !    ٫ٚ أزضٟ نٝـ ْتكٛض ٖصا ايععِ

اشل١٦ٝ ايكا١ُ٥ بايػًط١ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايتٓؿٝص١ٜ أتعٌُ نهٌ َتهاٌَ أّ يف قٛض٠ تؿاضٜل 

عٝح تٓعع نٌ َا ٖٛ زٜين سني ايعٌُ ٚتعٛز يذلتسٜ٘ إٕ ناْت َتس١ٜٓ سُٝٓا تٓتٗٞ ! ٚأدعا٤؟

َٔ شيو ايعٌُ ، نُا ٜكعب تكٛضٙ أٜها إشا َا اؾذلنٓا إٔ تًو اشل١٦ٝ عًُا١ْٝ قطؾ١ 

ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ا٭غتاش قُس أمحس . أميهٓٗا س٦ٓٝص إٔ ؼهِ فتُعا ٫ تؿاضن٘ املطدع١ٝ

خًـ اهلل قس تعا٢َ عٔ تكٛض ايعًُا١ْٝ ٖٚصا ايؿاضم املدتٌ ٜػتسضن٘ ا٭غتاش قُٛز أَني 

ايعامل سُٝٓا ٜط٣ إٔ ايعًُا١ْٝ يٝػت ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ ؾشػب، ٚإمنا ٖٞ ض١ٜ٩ ٚغًٛى 

َٚٓٗر، ض١ٜ٩ ؼٌُ امل٬َح اؾٖٛط١ٜ ٱْػا١ْٝ اٱْػإ، ٚتعدل عٔ طُٛس٘ ايجٓا٥ٞ ايطٚسٞ 

ٚاملازٟ يًػٝطط٠ ع٢ً مجٝع املعٛقات اييت تكـ يف ططٜل تكسَ٘ ٚغعازت٘ ٚاظزٖاضٙ
4

، ٚإٕ نٓا 

٫ ْٛاؾل ا٭غتاش قُٛز يف تٛدٗ٘ َٔ سٝح أْٓا ٫ ْعتكس داظَني إٔ يف ايعًُا١ْٝ غعاز٠ 

اٱْػإ ٚاظزٖاضٙ ع٢ً اٱط٬م بٝس إٔ ا٭غتاش ٜعدل عٔ َعتكسٙ ايؿٝٛعٞ، يهٔ َا ْػذً٘ ي٘ 

ٖٛ إقطاضٙ بإٔ ايعًُا١ْٝ زٜٔ قا٥ِ بصات٘ ٖٚصا َا هطْا إىل ٚقؿ١ َع ايسنتٛض عبس ايٖٛاب 

 .املػرلٟ يف ْٛعٞ ايعًُا١ْٝ َٔ دع١ٝ٥ ٚؾا١ًَ

عبس ايٖٛاب املػرلٟ ض١ٜ٩ دع١ٝ٥ يًٛاقع ٫ تتعاٌَ َع أبعازٙ .إْٗا يف ْعط ز: ايعًُا١ْٝ اؾع١ٝ٥

ايه١ًٝ ايٓٗا١ٝ٥، ٚ ٫ تتػِ بايؿٍُٛ، ٚتكٍٛ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١، يهٓٗا تًتعّ بايكُت 

                                                 
1

. ، ٠ٕٚظش اإلعالَ ٚاٌذؼبسح اٌغشث١خ د59ػض٠ض اٌؼظّخ ص . ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ، د. اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش د : - 

 161 ص      1985 7ؽ  ِذّذ ِذّذ دغ١ٓ ِؤعغخ اٌشعبٌخ دِشك
2

 74اٌّشجغ اٌغبثك ص  : - 
3

 67 ص ٠1ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
4

 72 ص ٠1ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ط : - 
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سٝاٍ اجملا٫ت ا٭خط٣ َٔ ادتُاع١ٝ، ٚاقتكاز١ٜ، ٚغٝاغ١ٝ، ٫ٚ تٓهط ٚدٛز َطًكات 

ٚنًٝات أخ٬ق١ٝ، ٚإْػا١ْٝ، ٚز١ٜٝٓ، ٚغٝبٝات ٚبايتايٞ ٫ تتؿطع عٓٗا َٓعَٛات َعطؾ١ٝ 

ٚأخ٬ق١ٝ ٚتكٍٛ مباز١ٜ اٱْػإ ٚتًتعّ بايكُت سٝاٍ داْب٘ ايطٚسٞ
1
. 

ٖٞ ض١ٜ٩ ؾا١ًَ يًعامل شات بعس َعطيف نًٞ، ؼسز بكطا١َ ع٬ق١ ايسٜٔ : ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ

باملطًل ٚايػٝيب بهٌ فا٫ت اؿٝا٠، اْط٬قا َٔ ض١ٜ٩ عك١ْٝ٬ َاز١ٜ، تط٣ إٔ َطنع 

ايهٕٛ نأَ ؾٝ٘، غرل َؿاضم ٫ٚ َتذاٚظ ي٘، ٚتط٣ إٔ ايعامل َهٕٛ َٔ َاز٠ ٚاسس٠ ٫ 

قساغ١ شلا، ٫ٚ ؼٟٛ أ١ٜ أغطاض ٚسطنتٗا ٫ غا١ٜ شلا ٫ٚ ٖسف
2
ٖٚٞ بصيو تط٣ اٱْػإ  

ٚنأْ٘ دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ ايطبٝع١، يٝؼ ي٘ سسٚز َػتك١ً تؿكً٘ عٓٗا، ٜٚهٕٛ خانعا 

يًشتُٝات املاز١ٜ املدتًؿ١، َػاٜٚا يػرلٙ َٔ ايها٥ٓات، ٚبايتايٞ تكرل نٌ ا٭َٛض تاضىا١ْٝ 

ْػب١ٝ ٫ قساغ١ شلا  بٌ فطز َاز٠ اغتعُاي١ٝ
3
. 

 : وايرتويخ يًعًُاْية يف ايعامل ايعزبي اإلصالَيحمُد أرنوٕ

َّا أضنٕٛ ؾكبٌ إٔ وسز َؿَٗٛا يًعًُا١ْٝ، ٜٚكو شلا َكطًشات ٜأب٢ إ٫ّ إٔ ٜكطح   أ

 أْا عهٛ ناٌَ يف ايتعًِٝ ايعاّ ايؿطْػٞ َٓص سٛايٞ ث٬ثني عاَا، ٚع٢ً  ]:بعًُاْٝت٘ قا٬٥

، مياضؽ ايع١ًُٓ يف تعًُٝ٘ ٚزضٚغ٘، ٖٚصا ٜؿهٌ بايٓػب١ ؾأْا َسضؽ عًُاْٖٞصا ايكعٝس 

إيٞ ْٛعا َٔ ا٫ْتُا٤ ٚاملُاضغ١ اي١َٝٛٝ يف إٓ َعا، أٚز إٔ أقٍٛ شيو أَاَهِ َٓص ايبسا١ٜ ٭ْ٘ 

ميهٔ إٔ ٜعتكس بعههِ بأْين ٫ ميهٔ إٔ أنٕٛ نُٔ خط ايع١ًُٓ بػبب اْتُا٥ٞ 

[اٱغ٬َٞ 
4
. 

ّٕ أضنٕٛ زأب يف تٓعرلٙ ع٢ً ضؾض ايجٓا١ٝ٥ ايكًب١ ايتكًٝس١ٜ  - ع٢ً سس ظعُ٘-   شيو أ

اييت ػعٌ عًُاْٞ َكابٌ زٜين ٚإمياْٞ ٚبصٍ عس٠ قا٫ٚت يتذاٚظٖا، َٚٔ أدٌ شيو قو شلا 

عس٠ َكطًشات َٔ قبٌٝ ايعًُا١ْٜٛ، ٚايعًُا١ْٝ ايٓهاي١ٝ، ٚايعًُا١ْٝ ايٛنع١ٝ، ٚايعًُا١ْٝ 

 .ايكطاع١ٝ، ٚايعًُا١ْٝ املٓؿتش١، ٚاملٛقـ ايعًُاْٞ ايػطشٞ، ٚاملٛقـ ايعًُاْٞ ايعُٝل

ّٕ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ غُٝا ايؿطْػ١ٝ َٓٗا بٓٝت ع٢ً عًُا١ْٝ غطش١ٝ       ٜٚصٖب أضنٕٛ إىل أ

أساز١ٜ اؾاْب َكطٛع١ عٔ نٌ ع٬ق١ بايبعس ايسٜين ،ٜٚأخص يف ايتُجٌٝ بايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ 

                                                 
1

 220 ص ٠1ٕظش ٔفغٗ ط : - 
2

 220 ص ٠1ٕظش ٔفغٗ ط : - 
3

 ٠123ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ رذذ اٌّجٙش ص  : - 
4

 09َ ص 1996 3 داس اٌغبلٟ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽأسوِْٛذّذ . اٌؼٍّٕخ ٚاٌذ٠ٓ، اإلعالَ، اٌّغ١ذ١خ، اٌغشة، د : - 
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اييت أسًت عباز٠ ايها٥ٔ ا٭ع٢ً قٌ املػٝش١ٝ، ٚقس أخؿكت يف َػعاٖا بعس إٔ عازت 

املػٝش١ٝ إىل ايٛاد١ٗ ي٬ًُٜني َٔ َعتكسٜٗا
1
. 

  ثِ ميجٌ بتذطب١ َكطؿ٢ نُاٍ آتاتٛضى اييت قاَت ع٢ً غٝاز٠ ايعكٌ ايٛنعٞ ايتاضىٟٛ 

َٚع شيو ٜط٣ ؾٝ٘ املجٌ ايصٟ اْتعع ب٬زٙ َٔ َػتٓكع ايتدًـ ايعجُاْٞ، ٚايٓعع١ ا٫مطاط١ٝ 

ايط١ًٜٛ احملاؾع١، ؾكس سّسخ تطنٝا اقتكازٜا، ٚغٝاغٝا أنجط َٓٗا ثكاؾٝا، ٚؾهطٜا، 

ٚزٜٓٝا بٌ ؾطض ع٢ً ايؿعب قسَات ثكاؾ١ٝ عٓٝؿ١، مل ٜهٔ َ٪٬ٖ يتشًُٗا ٫ٚ قازضا ع٢ً 

ٖهُٗا ٚنإ نػرلٙ َٔ َجكؿٞ ايعكط ايًبرلايٞ َبٗٛضا باؿهاض٠ ايػطب١ٝ بٛعٞ غاشز 

 ناْٛا ٜتُٖٕٛٛ أْ٘ ٜهؿٞ إٔ ْٓكٌ إىل ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ايٛقؿات اؾاٖع٠ اييت  ]:عٝح

أثبتت َؿعٛشلا يف َهإ آخط، ٚأزت إىل لاح اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ٚتؿٛقٗا يهٞ وكٌ ْؿؼ 

 [ايؿ٤ٞ عٓسْا
2
. 

ِٖٚ بصيو مل ٜهْٛٛا ميتًهٕٛ ايجكاؾ١ ايتاضى١ٝ ايهطٚض١ٜ يؿِٗ ايعًُا١ْٝ بؿهٌ قشٝح َٔ 

سٝح غٝاقٗا ايتاضىٞ، ٚنٝؿ١ٝ ْؿأتٗا ٚتطٛضٖا ٚخًؿٝتٗا اٱٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚٚظا٥ؿٗا 

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ

 ٫ تٛدس سهاضتإ يف ايعامل،  ]: قاٍ عبس اهلل داٜٚس ض٥ٝؼ ؼطٜط دطٜس٠ ا٫دتٗاز ايذلن١ٝ

ٚإمنا تٛدس سهاض٠ ٚاسس٠ ٖٞ اؿهاض٠ ا٭ٚضب١ٝ، ٜٚٓبػٞ إٔ ْٓكًٗا إيٝٓا نُا ٖٞ بهٌ 

[عذطٖا ٚظطٖا بهٌ أظٖاضٖا ٚأؾٛانٗا 
3
. 

عٔ - بعس إٔ أقكت ايعًُا١ْٝ ايكطاع١ٝ ايسٜٔ إىل غرل ضدع١-   ٚاٯٕ ول يٓا إٔ ْتػا٤ٍ 

 .َٛقـ أضنٕٛ َٔ ايبعس ايسٜين

ّٕ أضنٕٛ نإ ميٝع بني َا ٜػُٝ٘ بايػٝاز٠ ايعًٝا ٚايػًط١ ايػٝاغ١ٝ  ٜٓبػٞ ايعًِ بإٔ ]    إ

ايػٝاز٠ ايعًٝا اييت تعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝٗا ؽًل ْٛعا َٔ َس١ْٜٝٛ املع٢ٓ اييت ىهع شلا ايػاَعٕٛ 

[ بهٌ ؾطح ٚابتٗاز ٚب٬ أٟ ؾعٛض باٱنطاٙ أٚ ايكػط
4
. 

   ؾايتُٝٝع بني ايػًط١ ايعًٝا سػب أضنٕٛ اييت ؽًل ْٛعا َٔ َس١ْٜٝٛ املع٢ٓ باٱقٓاع 

ايؿدكٞ ب٬ قػط ٚايػًط١ ايػٝاغ١ٝ نطٚضٟ يًػا١ٜ َٔ سٝح إزضاى ؾبه١ املع٢ٓ اييت 

 .مبٛدبٗا ٜتِ تدلٜط ايػًٛنات ايبؿط١ٜ

                                                 
1

 73 ص 1ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ط. ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د : - 
2

 2010 1ِذّذ أسوْٛ، رشجّخ ٘بشُ طبٌخ داس اٌـ١ٍؼخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ دٛي اإلعالَ اٌّؼبطش د : - 

 121ص 
3

 122اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
4

 109ٔفغٗ ص  : - 



435 

 

 التأويل عند التيار العلماني: الفصل الثالث-             الباب الثاني 

ٚاٖتُاّ أضنٕٛ بايػٝاز٠ ايعًٝا َطتبط متاّ ا٫ضتباط  ]:عبس ايٖٛاب املػرلٟ.   ٜكٍٛ ز

بإزضان٘ ٚظا٥ـ ا٭غطٛض٠، ٚايطَع ٚايع١َ٬، ٚاجملاظ يف تٛيٝس املع٢ٓ، ٚبايتايٞ يف تٛيٝس 

[أْع١ُ ايس٫ي١ اييت ٜؿػط ايبؿط بٛاغطتٗا ايعامل، ٜٚدلضٕٚ غًٛنِٗ ٚتكطؾاتِٗ يف اجملتُع
1
. 

   ؾايبعس ايسٜين سػب أضنٕٛ يٝؼ أَطا ٜهاف إىل اٱْػإ أٚ وصف َٓ٘ بكسض َا ٖٛ يكٝل 

 .بٛدٛزٙ

َّا ؾُٝا ىل َطادع١ َٛقـ اؿساث١ َٔ ايسٜٔ، ؾإْٞ أقٍٛ َا ًٜٞ ٜٓبػٞ  ]:  ٜكٍٛ أضنٕٛ  ٚأ

ّٕ ا٭زٜإ ايهدل٣ ناٱغ٬ّ، ٚاملػٝش١ٝ، ٚايٝٗٛز١ٜ، ٚايبٛش١ٜ . إٔ ْعًِ بأ . . تعٓٝٓا نجرلا َٔ .

ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ إشا َا عطؾٓا نٝـ ْػتُع إيٝٗا أٚ نٝـ ْكػٞ إىل عُل ػطبتٗا 

ايتاضى١ٝ، ٫ٚ ٜٓبػٞ ضؾض نٌ َا ٖٛ زٜين عذ١ أْ٘ قسِٜ، باٍ، عؿا عًٝ٘ ايعَٔ، ٫ ٖصا 

[هٛظ ٭ْٓا عٓس٥ص ْبذل أْؿػٓا ْٚبذل ايتاضٜذ ايطٚسٞ ٚايجكايف يًبؿط١ٜ
2
. 

   ٚبٗصا ىًل إىل عسّ ايتؿطٜل بني ايسٜاْات ايهدل٣، ٚإٔ ايؿكٌ بني ايػٝاز٠ ايعًٝا اييت 

ؽًل َس١ْٜٝٛ املع٢ٓ ٚايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٜعين تكػِٝ ايٛعٞ ايبؿطٟ إىل ْكؿني ٚبذل ايتاضٜذ 

 .ايطٚسٞ ٚبذل ا٭ْؿؼ

 ؾإشا ٚاؾكٓا أضنٕٛ ع٢ً ايتػ١ُٝ بأْٗا أزٜإ ٭ْٗا َٓٗر سٝا٠ بايٓػب١ ملعتكسٜٗا ؾإْٓا ٫ ْٛاؾك٘ 

َٔ سٝح دٖٛطٖا، ؾاٱغ٬ّ يٝؼ نُجً٘ زٜٔ قش١، َٚكسضا، ٚسل٫ٛ، ١ُٖٓٝٚ ع٢ً 

 .!؟ا٭زٜإ، نًٗا،ٚإٕ غاٜطْاٙ يف ضأٜ٘ ؾأٜٔ لس ايػ٢ٓ ايطٚسٞ يف ٖصٙ ا٭زٜإ

 َٚا َٔ أسس ٜعٚض ايب٬ز ايػ١ٝٓ ايجط١ٜ يف ا٭ضض ست٢ ٜهٕٛ ا٫ْطباع  ]:   ٜكٍٛ غٝس قطب

ّٕ ٖ٪٤٫ قّٛ ٖاضبٕٛ ٖاضبٕٛ َٔ أؾباح تطاضزِٖ، ٖاضبٕٛ َٔ شٚات أْؿػِٗ، ! ا٭ٍٚ يف سػ٘ أ

ٚغطعإ َا ٜتهؿـ ايطخا٤ املازٟ، ٚاملتاع اؿػٞ ايصٟ ٜكٌ إىل سس ايتُطؽ يف ايٛسٌ،عٔ 

ا٭َطاض ايعكب١ٝ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚايؿصٚش، ٚايكًل، ٚاملطض، ٚاؾٕٓٛ، ٚاملػهطات، 

.ٚاملدسضات، ٚاؾطمي١ . . .، ٚؾطاؽ اؿٝا٠ َٔ نٌ تكٛض نطِٜ. . .] 
3
. 

 ٚقس شٖب أضنٕٛ إىل إٔ ايعاٌَ ايسٜين ٚايعاٌَ ايسْٟٝٛ نبعسٜٔ َٔ أبعاز اٱْػإ ٫ ميهٔ 

 .ػع٥تُٗا َطًكا ٜٚط٣ إَها١ْٝ خًل ايتٛاظٕ بُٝٓٗا يف ظٌ َا ٜػُٝ٘ بايعًُا١ْٝ املتؿتش١

 ؟تط٣ ؾُا قسزات ٖصٙ ايعًُا١ْٝ اييت ٜبؿط بٗا أضنٕٛ 

                                                 
1

 74 ص 1اٌّشجغ اٌغبثك ط : - 
2

 1ِذّذ أسوْٛ رشجّخ ٘بشُ طبٌخ داس اٌـ١ٍؼخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ و١ف ٔفُٙ اإلعالَ ا١ٌَٛ د : - 

 321 ص 2011
3

 422 ص 1فٟ ظالي اٌمشآْ ع١ذ لـت ط : - 
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ّٕ ايع١ًُٓ بايٓػب١ يٞ ٖٞ َٛقـ يًطٚح ٖٚٞ تٓانٌ َٔ أدٌ اَت٬ى  ]:    ٜكٍٛ أضنٕٛ  إ

[اؿكٝك١، أٚ ايتٛقٌ إىل اؿكٝك١ 
1
. 

  ؾٗٞ بايٓػب١ إيٝ٘ إسس٣ َهتػبات ايطٚح ايبؿط١ٜ، تتػِ بطؾهٗا ١ُٖٓٝ ايعكٌ، ٚتؿػح 

 .اجملاٍ يًدٝاٍ، ٚايسٜٔ، ٚايٓعِ ايطَع١ٜ

ّٕ ٖٓاى َؿَٗٛا آخط يًعًُا١ْٝ، َؿَٗٛا ٫ ٜػتبعس ايبعس ايسٜين  ]:    ٜكٍٛ أضنٕٛ  ٚأقٍٛ شلِ بأ

ايطٚساْٞ، ٚإمنا ٜػتٛعب٘ ٚوتهٓ٘، ٜٚؿعط اٱْػإ بٛدٛز غا١ٝ٥، بٛدٛز َع٢ٓ ْٗا٥ٞ أخرل، 

[ ٚشلصا ايػبب ؾإْٞ أغع٢ إىل بًٛض٠ عًُا١ْٝ دسٜس٠ تتُاؾ٢ َع اٱغ٬ّ ٚتطاث٘ ايطٌٜٛ
2
. 

ّٕ ٖصٙ ايعًُا١ْٝ تٛاد٘ َػ٪ٚيٝتني تتُج٬ٕ يف نٝؿ١ٝ ايتعطف ع٢ً ايٛاقع بؿهٌ    نُا ٜط٣ أ

قشٝح، ٚع٢ً ايباسح أثٓا٤ شيو إٔ ٜتذاٚظ  نٌ اـكٛقٝات ايجكاؾ١ٝ، ٚايتاضى١ٝ بٌ ٚست٢ 

اـكٛق١ٝ ايس١ٜٝٓ اييت ٚيس ؾٝٗا ؾٗٛ ٜطٜس َٔ ايباسح إٔ ٜٓػًذ َٔ ٖٜٛت٘ يٝهٕٛ َٛنٛعٝا 

 .يف عج٘ ٚي٬٦ ٜتِٗ با٫مٝاظ ٚايصات١ٝ سػب َا ٜكطضٙ املصٖب ايتاضىٞ

َّا املػ٪ٚي١ٝ ايجا١ْٝ املٛن١ً إىل ايعًُا١ْٝ املٓؿتش١ ؾتتُجٌ يف إهاز ايٛغ١ًٝ ايهؿ١ًٝ بتٛقٌٝ    أ

شيو ايٛاقع إىل اٯخطٜٔ
3
. 

تططؾت يف ا٫ػاٙ املعانؼ يٮقٛي١ٝ املتعَت١، - ع٢ً سس ظعُ٘ -   شيو إٔ ايعًُا١ْٜٛ 

ٚقاَت عصف ايتعًِٝ ايعًُٞ يتاضٜذ ا٭زٜإ َٔ املساضؽ ايعا١َ، ٚأقبح ايط٬ب د١ًٗ أَٝني يف 

 ّٕ املٓؿٛز٠ تبتػٞ اـطٚز َٔ " عًُاْٝت٘"نٌ َا تعًل باؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ ٚػًٝاتٗا ٚبايتايٞ ؾإ

ايٓعاّ ايطا٥ؿٞ ٚاملصٖيب ايكسِٜ
4
. 

  ٚيهٓ٘ ؿس ايػاع١ مل ٜؿط إىل نٝؿ١ٝ اغتٝعاب عًُاْٝت٘ املعع١َٛ يًبعس ايسٜين ٫ٚ إىل 

ٚيٓكـ ع٢ً . نٝؿ١ٝ إقا١َ شيو ايتٛاظٕ بني بعسٟ اٱْػإ ايسٜين ٚايسْٟٝٛ يف ظٌ تًو ايعًُا١ْٝ

 ٜٓبػٞ ايعًِ بإٔ سطن١ ايس٠ْٛٝ، أٚ َا ْسعٛٙ  ]:ْل آخط يعً٘ ٜؿكح ؾٝ٘ عٔ َطازٙ دا٤ ؾٝ٘

بايعًُا١ْٝ ٫ تعين أبسا ايتكؿ١ٝ ايطازٜهاي١ٝ يًسٜٔ نُا ٜتِٖٛ بعهِٗ أٚ أنجطِٖ ع٢ً 

ّٕ ا٭زٜإ ٫ تعزٖط إ٫ّ يف ظٌ ايعًُا١ْٝ [ايعهؼ ؾإ
5
. 

     ٚنأْٞ ب٘ ٜتُجٌ ايعًُا١ْٝ ٚنأْٗا ايذلب١ اـكب١ ٫ظزٖاض ا٭زٜإ ٚايؿطط٠ ايػ١ٜٛ اييت 

ٖٚصا ٫ ميهٔ إٔ ْتكٛضٙ إ٫ّ إٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ عكٝس٠ يف ايهُرل، ! ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٝٗا

                                                 
1

 10اٌؼٍّٕخ ٚاٌذ٠ٓ، اإلعالَ، اٌّغ١ذ١خ، اٌغشة ص  : - 
2

ِذّذ أسوْٛ رشجّخ ٘بشُ طبٌخ داس . رذش٠ش اٌٛػٟ اإلعالِٟ ٔذٛ اٌخشٚط ِٓ اٌغ١بجبد اٌذٚغّبئ١خ اٌّغٍمخ د : - 

 69 ص 2011 1اٌـ١ٍؼخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ
3

 ٠11ٕظش اٌّشجغ ٔفغٗ ص  : - 
4

 113اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ دٛي اإلعالَ اٌّؼبطش ص  ٠ٕظش  : - 
5

 141رذش٠ش اٌٛػٟ اإلعالِٟ ص  : - 
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ٚيٝؼ أغاغا يف اي٤٫ٛ، ٚايدلا٤، أٚ إٔ ٜهٕٛ ْػها ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز زٕٚ إٔ ميؼ 

ايسٚي١، ؾا٭قٌ يس٣ ايعًُاْٝني إٔ ٜبك٢ ايطابع ايػطبٞ غا٥سا غايبا ع٢ً ايعازات، ٚايتكايٝس 

 .ا٭ق١ًٝ يف اجملتُع 

ٚيصيو مل هب أضنٕٛ ع٢ً أغ٦ًتٓا ايػابك١ َٚا ٖٛ مبػتطاع يٛ أضاز إ٫ّ إٔ ٜٓعط إىل ايبعس 

 .      ايسٜين ع٢ً اعتباض أْ٘ َٛنٛع يًسضاغ١ ٚيٝؼ عكٝس٠، ٚغًٛنا َٚكته٢

 ٖٓايو عس٠ أغ١ً٦ تططح ْؿػٗا ٌٖ ٖصا ٜعين إٔ اؿٌ ٖٛ  ]:عبس ايٖٛاب املػرلٟ. ٜكٍٛ ز

ايسضاغ١ ا٫ْذلبٛيٛد١ٝ ٚايػٛغٝٛيٛد١ٝ يعاٖط٠ ايسٜٔ ٌٖ غذلٟٚ ايسضاغ١ ب١ٝٓ ايعكٌ ايسٜين، 

زضاغ١ ع١ًُٝ قاض١َ، تعطـ اٱْػإ ا٭ظيٞ إىل املا ٚضا٤؟ َٚاشا عٔ َػأي١ ايه١ْٛٓٝ، َٚػأي١ 

ايك١ُٝ، َٚػأي١ اؿطاّ أٚ املكّسؽ، ٚ َػأي١ ايتعايٞ، َٚػأي١ اؿب، َػأي١ ايعسٍ أٚ 

ايصٟ  (اؿٌ)ايعساي١، َٚػأي١ ايطغب١ يف اـًٛز، ٚايبكا٤ ا٭بسٟ، َٚػأي١ زٜٔ املع٢ٓ؟ ٜبسٚ 

يٝؼ س٬ّ ٚسػب، ٚإمنا ٖٛ قاٚي١ يتٛغٝع - يف ايٓٗا١ٜ ٚاملآٍ-ٜططس٘ أضنٕٛ ٚنأْ٘ 

  [آؾام ايسضاغ١ ا٭نازمي١ٝ ايعًُا١ْٝ يًسٜٔ ٚيب١ٝٓ ايعكٌ ايسٜين
1
 

ْكط١ ايتكا٤ بني املػًُني - ع٢ً سس ظعُ٘–   ٚيف ٖصٙ ايسضاغ١ ا٭نازمي١ٝ هس أضنٕٛ 

ٚاملػٝشٝني ع٢ً ايػٛا٤، ٚشيو بٓبص اـط ايتكًٝسٟ، خط املٓاقؿات ايعك١ُٝ يًُكاض١ْ 

اي٬ٖٛت١ٝ بني ايططؾني َٔ ب٠ٛٓ، ٚٚسٞ ْٚب٠ٛ، ٚخًل َعذِ ٫ٖٛتٞ دسٜس ٜكّٛ ع٢ً مماضغ١ 

عًِ ا٫ْذلبٛيٛد١ٝ ٚا٭يػٓٝات، ٚايتاضٜذ ع٢ً ططٜك١ امل٪ضخني املعاقطٜٔ ايصٜٔ ٜكسَٕٛ ض٩ٜا 

أخط٣ كتًؿ١ عٔ ايعاٖط٠ ايس١ٜٝٓ
2

ّٕ ٖٓاى ض٩ٜا أخط٣ إ٫ّ إٔ ٜتٓاظٍ  ، ٚمٔ ٫ ْتكٛض أ

املػًُٕٛ عٔ عكٝستِٗ ٜٚهٝؿٖٛا يتػاٜط عكٝس٠ غرلِٖ أٚ ٜكبشٛا تأيٝٗٝني ٫ ع٬ق١ شلِ بسٜٔ 

                   :ٖٚصا ضدع بعٝس َٚع ٖصا لسٙ َتٓاقها يف ْل آخط دا٤ ؾٝ٘! اهلل ايصٟ اضتهاٙ شلِ

 ٚ ٖهصا ٬ْسغ إٔ اٱغ٬ّ ٜعٌ با٭َؼ نُا بايّٝٛ ايعكب١ ايهأزا٤ اييت متٓع ايتٛاقٌ ]

بني ٖصٙ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ٚايػطب ايعًُاْٞ ايسميكطاطٞ اؾُٗٛضٟ، إْ٘ ايػطب ايصٟ ٜعٌُ 

[باغتُطاض َٔ أدٌ تطغٝذ اؿكٛم اٱْػا١ْٝ 
3
. 

  ؾإشا نإ اٱغ٬ّ ايعكب١ ايهأزا٤ اييت متٓع ايتٛاقٌ بني زٚي٘ ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ، نٝـ 

ٜهٕٛ يًعًُا١ْٝ املٓؿتش١ اييت ٜبؿط بٗا إٔ تكّٛ بٗصا ايسٚض ٚاؿل إٔ اٱغ٬ّ ٫ ميٓع ايتٛاقٌ 

َع غرلٙ  بكسض َا ميٓع ايصٚبإ يف ايػرل، ٚواؾغ ع٢ً َٝػِ ؾدك١ٝ َعتٓكٝ٘ أؾطاز 

 .ٚمجاعات

                                                 
1

 80 ص 1اٌؼٍّب١ٔخ اٌجضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ ط : - 
2

 54-53اٌّشجغ اٌغبثك ص ٠ٕظش  : -  
3

 118اٌٙٛاًِ  ٚاٌشٛاًِ دٛي اإلعالَ اٌّؼبطش ص  : - 
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  ٜهقرآْهِؾ ااهقرا١ٝ اهتارخيٚٞ يمن٘ذج اهتٚار اهعوٌاُٛ يف أركْ٘   

إْ٘ ؿكٝل عًٞ قبٌ إٔ أتٓاٍٚ َا١ٖٝ ايكطا٠٤ ايتاضى١ٝ يًكطإٓ ايهطِٜ عٓس ا٭غتاش قُس 

                  ؟ملاشا أضنٕٛ زٕٚ غرلٙ َٔ ايعًُاْٝني : أضنٕٛ إٔ أدٝب ع٢ً  غ٪اٍ أعتدلٙ دٖٛطٜا أ٫ ٖٚٛ

يكس ٚقؿت ع٢ً عًُاْٝني نجط أقشاب َؿاضٜع إ٫ّ أْين أخككت أضنٕٛ بايسضاغ١ ٖٚصا َا 

 . ٜسعْٛٞ عل إىل ايتٛنٝح 

يكس ؾٗست ايعكٛز ا٭خرل٠ عس٠ َؿاضٜع
1

 تبتػٞ إعاز٠ قطا٠٤ ايٓل ايكطآْٞ، ٚايذلاخ اٱغ٬َٞ 

ع٢ً أغؼ ؾهط١ٜ َاز١ٜ ،أٚ يٝدلاي١ٝ أٚ ٜػاض١ٜ، يهٓٗا تؿذلى نًٗا يف أْٗا عًُا١ْٝ ْٚصنط 

 :َٔ ٖصٙ املؿاضٜع

َؿطٚع ض١ٜ٩ ):َؿطٚع ا٭غتاش طٝب تٝعٜين ٖٚٛ ٜػاضٟ غٛضٟ ٚغِ َؿطٚع٘ بعٓٛإ- 1

ٚاعتُس ؾٝ٘ ع٢ً املاز١ٜ ايتاضى١ٝ  (.دسٜس٠ يًؿهط ايعطبٞ َٓص بساٜت٘ ست٢ املطس١ً املعاقط٠

ايٓل ايكطآْٞ أَاّ إؾهاي١ٝ ايب١ٝٓ ):َٓٗذا، ٚع٢ً املاضنػ١ٝ َصٖبا، ٚقس أؾست َٔ نتاب٘

 .(ٚايكطا٠٤

ايٓععات املاز١ٜ يف ): َؿطٚع ا٭غتاش سػٔ َط٠ٚ ٖٚٛ باسح يبٓاْٞ ٚغِ َؿطٚع٘ بعٓٛإ -2

 (.ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ 

ايذلاخ ):َؿطٚع ا٭غتاش سػٔ سٓؿٞ ٖٚٛ أغتاش داَعٞ َكطٟ ٚغِ َؿطٚع٘ بعٓٛإ-3

 .(ٚايتذسٜس

:     َؿطٚع ا٭غتاش قُس عابس اؾابطٟ ٖٚٛ أغتاش داَعٞ َػطبٞ ٚغِ َؿطٚع٘ بعٓٛإ-4

ٚنإ ٜٓطًل َٔ َٓٗذ١ٝ َاز١ٜ َعتسي١ (مٔ ٚايذلاخ)
2

 َعتُسا ع٢ً أؾهاض املساضؽ ايؿطْػ١ٝ 

 .اؿسٜج١

                                                 
1

                                                                          33َ ص 1986 اٌغٕخ فجشا٠ش ٠13ٕظش ِغٍخ اٌٙذٜ اٌّغشث١خ اٌؼذد : -  
2

ِؾّذ ػجبط فأسعؼذ اٌجظش وشر١ٓ ف١ّب . وٕذ أخبي األعزبر ػبثذ اٌغبثشٞ ِؼزذال فٟ ِششٚػٗ لجً أْ ٠ٕجٕٟٙ أعزبرٞ د:  

فارا ثٟ لذ  (رغذ٠ذ إٌّٙظ فٟ رم٠ُٛ اٌزشاس)ؿٗ ػجذ اٌشؽّٓ . ِٚإٌف د (ٔؾٓ ٚاٌزشاس)رٛفش ٌذٞ ِٓ ِشاعغ ع١ّب ِإٌفٗ 

أٌف١زٗ لذ أـٍك فٟ ٔمذٖ اٌزشاس ٚ٘ٛ ٠زجٕٝ ِجذأ اٌؼٍّب١ٔخ اٌمبػٟ ثفظً اٌم١ُ اٌشٚؽ١خ ػٓ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ، ثؾ١ش وبْ ٠شٜ 

أْ اٌغّغ ث١ٓ اٌم١ُ اٌشٚؽ١خ ٚاٌؼٍُ ٠ؼٕٟ ئدخبي اٌغ١ت فٟ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ، ٚ٘زا أِش ال ٠شػٝ ثٗ اٌغبثشٞ ط١ٕغ وً 

 .ػٍّبٟٔ

رٌه ألٔٗ ئرا وبٔذ اٌفٍغفخ فٟ اٌّششق لذ رأعغذ ػٍٝ ػٍُ اٌىالَ أٚ ػٍٝ األلً ظٙشد فٟ وٕفٗ ٚرشػشػذ  ]:٠مٛي اٌغبثشٞ

َْ اٌفٍغفخ فٟ األٔذٌظ  لذ رأعغذ ػٍٝ اٌؼٍُ، - فٍغفخ اثٓ ثبعٗ ٚاثٓ ؿف١ً ٚاثٓ سشذ- ثغبٔجٗ فشبسوزٗ ِّٙزٗ ٚئشىب١ٌزٗ فا

ٔؾٓ ٚاٌزشاس لشاءح ِؼبطشح فٟ  [وّب عٕشٜ ف١ّب ثؼذ  (ػٍّب١ٔخ)ػٍٝ اٌش٠بػ١بد ٚإٌّـك ِّب ع١غؼً ِٕٙب فٍغفخ ػ١ٍّخ 

 .174  ص 1993 6ِؾّذ ػبثذ اٌغبثشٞ اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ. رشاصٕب اٌفٍغفٟ د

ٚ٘زا ِب ألشٖ اٌذاسعْٛ وّجذأ أعبعٟ ِٓ ِجبدب اٌؼٍّب١ٔخ ئر اٌؼٍّب١ٔخ ١ٌغذ ِغشد فظً اٌذ٠ٓ أٚ اٌىٕٙٛد أٚ ثؼغ اٌم١ُ ػٓ 

اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ثمذس ِب ٟ٘ فظً ٌىً اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ ٚاألخالل١خ ٚاإلٔغب١ٔخ اٌّزغبٚصح ٌمٛا١ٔٓ اٌؾشوخ ٚاٌؾٛاط ػٓ اٌؼبٌُ، رٌه 

أْ إٌّظِٛخ اٌّؼشف١خ ئّٔب ٟ٘ ِزفشػخ ػٓ ٘زٖ اٌشؤ٠خ اٌزٟ رغؼً وال ِٓ اٌؾٛاط ٚاٌٛالغ اٌّبدٞ ِظذسا ٌٍّؼشفخ، 

 ص 1ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ط. ٠ٕظش اٌؼٍّب١ٔخ اٌغضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د)ٚاٌّؼشفخ اٌّبد٠خ ٟ٘ ِظذس اٌم١ُ اٌخٍم١خ 

220=........................  ) 
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 :ٜتًدل يف تٛدٗني اثٓني  (2010-1928)َؿطٚع ا٭غتاش قُس أضنٕٛ   -5

ٜؿتػٌ ع٢ً تاضٜذ ايٓل ايكطآْٞ َٔ سٝح تهٜٛٓ٘ ،ٚمجع٘ ٚتسٜٚٓ٘، : اهت٘جٕ األٗي

ٜٚٗسف َٔ خ٬ٍ شيو إىل ايتؿهٝو يف قشت٘،ْٚعع قساغت٘ ،ثِ املطايب١ بإعاز٠ 

 .تؿهًٝ٘ ٚؾل ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ، ٚايًػاْٝات اؿسٜج١

ٜٗتِ بإعاز٠ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚشيو بإخهاع٘ ملٓاٖر ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ : اهت٘جٕ اهجاُٛ

اؿسٜج١، ْٚكس أَٗات ايتؿاغرل ٚايطعٔ ؾٝٗا، بٗسف أضخ١ٓ ايٓل ايكطآْٞ ٚدعً٘ َتٛاؾذا 

َع غ٬ٕٝ ايتاضٜذ، َٚػاٚقا يًتػرلات اييت تططأ يف نٌ ظَإ ٚسني، ٚإشا َا مت ي٘ شيو 

غًٗت عًٝ٘ إعاز٠ قطا٤ت٘ ٚتؿهًٝ٘ َٔ دسٜس، بعس قطع٘ عٔ ايتؿاغرل ايذلاث١ٝ ايهدل٣ 

 .ايع١ًُٝ بايًػإ ايعطبٞ املبني 

ٚيكس ضنعت ع٢ً ا٭غتاش قُس أضنٕٛ زٕٚ غرلٙ َٔ أقشاب املؿاضٜع ايػايؿ١ ايصنط ٚشيو 

:يعس٠ أغباب أعطنٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ
1
 

 .ع٢ً ا٭١َ- ؾُٝا أظعِ-ـطٛض٠ َؿطٚع٘ -1

ًْصَا بايعًُا١ْٝ ست٢ ؾػاف قًب٘-2 َِ  .يهْٛ٘ نإ ضد٬ 

 .٭ْ٘ نإ عهٛا يف َؿطٚع ايتدطٝط يًجكاؾ١ ايعطب١ٝ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ-3

اجملُع )يهْٛ٘ نإ ميجٌ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ يف امل٪متطات ايعامل١ٝ سٝح سهط َ٪متط -4

ايصٟ نإ ٜسٚض سٍٛ َٛنٛع ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٚقس ضنعت  (1977ايٝٗٛزٟ ايسٚيٞ غ١ٓ 

 :تسخ٬ت٘ ع٢ً ايٓكاط اٯت١ٝ

 . اٱؾاز٠ بايٝٗٛز-أ  

 .ايكٍٛ بإٔ تاضٜذ ا٭زٜإ أغطٛضٟ-ب 

 .إيػا٤ اؾٗاز يف اٱغ٬ّ ٚإْهاض تؿطٜع٘-ز 

 .ايكٍٛ بعسّ ٚدٛز تؿػرل ثابت يًكطإٓ ايهطِٜ-ز 

 .ايكٍٛ باْؿتاح اٱغ٬ّ ع٢ً ايعًُا١ْٝ-ٖـ

                                                                                                                                                         

ئْ اٌزؾشس ِٓ ػٍُ اٌىالَ فٟ األٔذٌظ ؽشس اٌخـبة اٌفٍغفٟ اٌزٞ أٔزغٗ اثٓ ثبعخ ِٓ ئشىب١ٌخ  ]:ٚ٘زا ِب ٠إوذٖ اٌغبثشٞ لبئال

ٌألفالؿ١ٔٛخ اٌّؾذصخ ؽشس ٔفظ اٌخـبة  (اٌظ١غخ اٌّششل١خ)اٌزٛف١ك ث١ٓ إٌمً ٚاٌؼمً ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌفٍغفخ وّب أْ اٌزؾشس ِٓ 

 178ٔؾٓ ٚاٌزشاس ص  [ِٓ رٛظ١ف اٌؼٍُ فٟ دِظ اٌذ٠ٓ فٟ اٌفٍغفخ ٚاٌفٍغفخ فٟ اٌذ٠ٓ

ئْ ئشبدح اٌغبثشٞ ثبٌفٍغفخ اٌّغشث١خ ٌُ رىٓ ٌشٟء عٜٛ ألٔٙب أطجؾذ لبئّخ ػٍٝ اٌفظً ث١ٓ إٌمً ٚاٌؼمً ٚث١ٓ اٌذ٠ٓ 

 .ٚاٌفٍغفخ

ٚال ٠خفٝ أْ اٌفظً ث١ٓ اٌم١ُ اٌشٚؽ١خ ٚاٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٞ اشزغً ثٙب اٌغبثشٞ ِغزّذ ِٓ   ]:ؿٗ ػجذ اٌشؽّٓ. ٠مٛي د

رغذ٠ذ إٌّٙظ فٟ رم٠ُٛ  [ (أٚ اٌذ٠ٛ١ٔخ)ِجذأ اٌؼٍّب١ٔخ اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠مؼٟ ثبٌفظً ث١ٓ اٌغٍـخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغٍـخ اٌغ١بع١خ 

 37 ص 2007 3اٌزشاس اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ اٌذاس  اٌج١ؼبء اٌّغشة ؽ
1

 47-42 ص 1986 اٌغٕخ عبٔفٟ ٠15ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ اٌؼذد : -  
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 .ايكٍٛ بإٔ اٱغ٬ّ فطز ؾهط٠ نباقٞ ا٭ؾهاض-ٚ 

ايجكاؾ١ )نُذ١ً . يهْٛ٘ نإ قس قسّ نُذسز يًعكط َٔ قبٌ عس٠ ف٬ت عامل١ٝ-5

ايهتاب )ٚ ( ايؿهط ايعطبٞ املعاقط ايًبٓا١ْٝ)ٚ ( ايعَإ املػطبٞ)ٚف١ً  (اؾسٜس٠ املػطب١ٝ

ٚف١ً ( َٛاقـ ايًبٓا١ْٝ)ٚف١ً ( ايؿهط اٱغ٬َٞ املػتكبًٞ ايتْٛػ١ٝ)ٚ (ايعطبٞ ايػٛض١ٜ

ٚبٗصا ؾإْين أعتكس إٔ ٖصٙ ا٭غباب ٚاملػٛغات ناؾ١ٝ ٭ؾطز أضنٕٛ . (ايباسح ايباضٜػ١ٝ)

 .بايسضاغ١ زٕٚ غرلٙ

 :       "تارخيٚٞ "اهدالهٞ املعجٌٚٞ هلوٌٞ 

يف بعض املعادِ ايعطب١ٝ املدتك١، ٚدسْاٖا تهاز " تاضى١ٝ" بعس تتبعٓا يًس٫ي١ املعذ١ُٝ يه١ًُ

املعذِ ايؿًػؿٞ : تهٕٛ َتطابك١ متاَا، ا٭َط ايصٟ دعًٓا ْكتكط ع٢ً َعذُني اثٓني ُٖٚا

 .ؾٌُٝ قًٝبا ٚ املعذِ ايؿًػؿٞ ملطاز ٖٚب١

 :دالهتٔا يف ًعجٍ ؼوٚبا-1

تعين ايتاضى١ٝ ايكٍٛ بإٔ ا٭َٛض اؿانط٠ ْاؾ١٦ عٔ ايتطٛض ايتاضىٞ، ٚ تطًل أٜها ع٢ً 

املصٖب ايكا٥ٌ بإٔ ايًػ١ ٚ اؿل ٚ ا٭خ٬م ْاؾ١٦ عٔ إبساع مجاعٞ ٫ ؾعٛضٟ، ٫ إضازٟ،                     

ٚ ٖصٙ ا٭َٛض قس بًػت اٯٕ ْٗاٜتٗا، ٚنٌ َٔ أضاز إٔ ٜبسٍ ْتا٥ذٗا، ٚ إٔ ٜؿُٗٗا عًٝ٘ إٔ 

ٜسضؽ تاضىٗا، ٚ ٫ ميهٔ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾهاض، ٚ اؿٛازخ إ٫ َٔ خ٬ٍ ٚغطٗا ايصٟ 

ظٗطت ؾٝ٘، ٚ يٝؼ َٔ خ٬ٍ قُٝتٗا ايصات١ٝ
1
. 

 دالهتٔا يف ًعجٍ ًراد ٗٓبٞ-2     

إٔ ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ وب إٔ تتكـ بايٓػب١ٝ ايتاضى١ٝ، ٚإٔ اؿٛازخ " ايتاضى١ٝ "تعين 

ا٫دتُاع١ٝ قه١َٛ بهطٚض٠ تاضى١ٝ، ٚ إٔ اـرل َا نإ َطابكا شلصٙ ايهطٚض٠ ايتاضى١ٝ، 

ٚ إٔ ايٓؿاط ايطٚسٞ مل ٜهٔ إ٫ َتػرلا ضاؾها يًجبات، ٖٚٛ بصيو مل ٜهٔ َطًكا ٚ أبسٜا، 

ٚبٗصٙ ايكؿ١  ٜهٕٛ َٓاؾٝا ٭ٟ زٜٔ ٜ٪َٔ باهلل غبشاْ٘
2
. 

أَا ايتاضى١ٝ ؾٗٞ ْعع١ تًتعّ عطض املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ نُا تطٛضت عدل ايتاضٜذ، ٚ ٖٞ دع٤ 

نُا أْٗا تكط بإٔ ايكٛاْني َٔ ْتاز ايعكٌ اؾُعٞ، ٚنٌ . دٖٛطٟ َٔ املٓٗر ايسٜايهتٝهٞ

َٔ أضاز زضاغت٘ ؾٗٛ ًَعّ بايعطض ايتاضىٞ
3
. 

     

                                                 
1

 229 ص ٠1ٕظش اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ع١ًّ ط١ٍجب ط: - 
2

 ٠154،155ٕظش اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ِشاد ٚ٘جخ ص : - 
3

 ٠156ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص : - 
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 :ًفَٔ٘ اهتارخيٚٞ  

ّ ٚ نإ َٝؿٌٝ ؾٝهٛ 1872ٜط٣ ا٭غتاش أضنٕٛ إٔ ايتاضى١ٝ ظٗطت ٭ٍٚ َط٠ غ١ٓ 

(VICO) ٜٔأٍٚ َؿهط غطبٞ بًٛض َؿَٗٛٗا ايصٟ ٜٓل ع٢ً إٔ ايبؿط ِٖ ٚسسِٖ ايص 

ٜكٓعٕٛ ايتاضٜذ، ٚ يٝؼ ايك٣ٛ ايػٝب١ٝ نُا ٜتِٖٛ ايبعض، ٚ ايتاضٜذ نً٘ بؿطٟ َٔ أقكاٙ 

إىل أقكاٙ، ٚ قس اعذلف ي٘ بصيو نٌ َٔ ٖٝذٌ ٚ نطتؿ١، ٚضؾض ؾٝهٛ إٔ تهٕٛ ؾهط٠ 

اؿهاض٠ قس أٚسٝت إىل اٱْػإ ،َٚع ٖصا ؾكس اغتج٢ٓ ايسٜٔ املػٝشٞ ع٢ً اعتباض أْ٘ قس 

 .1أٚسٞ ب٘ ع٢ً عهؼ باقٞ ا٭زٜإ إش ٜععِ أْٗا شات َطدع بؿطٟ

ٖٚٞ بصيو تسٚض سٍٛ ا٫َتٝاظ اـام ايصٟ ميتًه٘ اٱْػإ يف إْتاز غًػ١ً َٔ ا٭سساخ       

 .2ٚامل٪غػات ٚ ا٭ؾٝا٤ ايجكاؾ١ٝ اييت تؿهٌ ٖٚٞ فتُع٘ َكرل ايبؿط١ٜ

ٚتأغٝػا ع٢ً تأنٝس ٖصا املؿّٗٛ أسايٓا ا٭غتاش أضنٕٛ ع٢ً ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ زًٜجٞ 

"DILTHEY " ًّٛٚنٝـ نإ َتعًكا بايتاضى١ٝ، يسضد١ أْ٘ اْتكس املٝتاؾٝعٜكا ؼت تأثرل ع

ايصٟ تهًِ عٔ ايٓػب١ٝ " HERDER"ايطبٝع١، ٚايؿٝعٜا٤ نُا ٖٛ اؿاٍ عٓس ٖرلزٜط 

ايتاضى١ٝ، ٚاْتكس املطًل ايسٜين ٚ ايذلاثٞ َسعٝا إٔ شيو ٜعٛز إىل اـٝاٍ ايؿعيب ،يهْٛ٘ 

ٜعٝـ زاخً٘ غذٝٓا نايعكؿٛض يف قؿك٘ ،أَا اؿكٝك١ ؾتكٍٛ ٫ ٚدٛز يًُطًل َُٗا ندل 

سذُ٘ ٚ اتػع اْتؿاضٙ
3
. 

 ٚ املككٛز ]:ٚبعس ٖصا ايتُٗٝس ٜٓب٧ أضنٕٛ عٔ خب٦ٝت٘ شات ايٛد١ٗ ايعًُا١ْٝ ايكطؾ١ قا٬٥

بايتاضى١ٝ ٖٓا ايتشٍٛ ٚ ايتػرل، أٟ ؼٍٛ ايكِٝ ٚ تػرلٖا بتػرل ايعكٛض ٚ ا٭ظَإ أَا اٱميإ 

[ؾٝبكٞ ٚ يهٔ ٜتدص ػًٝات كتًؿ١ ٚ َتشٛي١ أٜها 
4
. 

 

ٜٚهطًع َذلمج٘ ٖاؾِ قاحل بتٛنٝح ايؿهط٠ يف َ٪يـ آخط، َسعٝا إٔ ايتاضى١ٝ ٫ تعين إ٫ 

زضاغ١ ايتطٛض ٚ ايتػرل ايصٟ ٜكٝب ايب٢ٓ، ٚ ٜكٝب امل٪غػات، ٚ ٜكٝب املؿاِٖٝ ،َٔ خ٬ٍ 

َطٚض ا٭ظَإ، ٚ تعاقب ايػٓٛات
5
. 

ٚ ٖصٙ ايسضاغ١ املعع١َٛ يًتطٛض ٚ ايتػرل ايصٟ ٜكٝب نٌ ؾ٤ٞ ست٢ ايعكا٥س ٖٞ َا غٝػكط٘ 

أضنٕٛ ع٢ً ايٓل ايكطآْٞ ،كتع٫ إٜاٙ يف ايٛعغ ٚ ايتٛدٝ٘ ٚ اٱضؾاز،
6
يهٕٛ ايعكٝس٠ سني  

                                                 
1

 ٠48ٕظش اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ص : - 
2

 ٠116ٕظش اٌفىش اإلعالِٟ لشاءح ػ١ٍّخ ص : - 
3

 ٠48ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص :- 
4

 27-26ِٓ االعزٙبد ئٌٝ ٔمذ اٌؼمً اإلعالِٟ أسوْٛ ص : - 
5

 23ربس٠خ١خ اٌفىش اٌؼشثٟ اإلعالِٟ ٘بِش اٌّزشعُ ص : ٠ٕظش: - 
6

، 286، 285لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ أسوْٛ ص : ٠ٕظش-  :
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شاى قا١ُ٥ ع٢ً إميإ ؾدكٞ ٜهٝؿ٘ املط٤ سػب ٖٛاٙ ،ٚ ٜؿكٌ ايػًٛى عٔ ايؿعا٥ط ي٬٦ 

تكٝسٙ بإنطاٖاتٗا ايكًب١ ،ٚتكبح ايتهايٝـ غرل َهتػ١ٝ يطابع اٱيعاّ، ٚ ٜكبح ايتسٜٔ 

غرل َتذاٚظ يًٛدساْات اـاق١ بهٌ ؾطز، ٚ بايتايٞ ٜهٕٛ اْؿهانٗا عٔ أٟ عكاب أٚ 

دعا٤ زْٟٝٛ أٚ أخطٟٚ ؼك٬ٝ ساق٬
1
. 

َٚٔ ٖصا ايؿِٗ اـطرل ٚ ٖصا اٱغكاط املٓشطف ٜٓبع تعطٜـ ا٭غتاش عًٞ سطب أسس  غس١ْ 

ٚايتاضى١ٝ تعين إٔ يٮسساخ ]ايكطا٠٤ ايتاضى١ٝ يًٓل ايكطآْٞ، إش ٜكٍٛ يف َع٢ٓ ايتاضى١ٝ 

ٚاملُاضغات، ٚاـطابات أقًٗا ايٛاقعٞ، ٚ سٝجٝاتٗا ايع١َٝٓ، ٚاملها١ْٝ، ٚؾطٚطٗا املاز١ٜ 

ٚايس١ْٜٛٝ، نُا تعين خهٛع ايب٢ٓ ٚامل٪غػات ٚاملؿاِٖٝ يًتطٛض ٚايتػرل أٟ قابًٝتٗا يًتشٌٜٛ، 

 [ٚ ايكطف ٚ إعاز٠ ايتٛظٝـ
2
. 

ٖٚصا ٜعين إٔ نٌ ا٭سساخ اييت سسثت، ٚ نٌ املُاضغات اييت َٛضغت ،ٚ نٌ اـطابات 

اييت قًٝت َُٗا نإ أقًٗا غٛا٤ نإ إشلٝا أّ بؿطٜا ؾٗٞ َطتبط١ بٛاقعٗا، ٚ َساضٖا ايعَين 

ٚاملهاْٞ ايصٟ سسثت ؾٝ٘، َٚٔ ثِ ؾ٬ تعسٚ إٔ تهٕٛ ْتادا يًعطٚف ا٫دتُاع١ٝ، 

ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚ ايػٝاغ١ٝ ،اييت أغُٗت يف تؿهًٝٗا، ٚ يهٔ إٕ قح شيو يف سل َا نإ 

 !.أقً٘ بؿطٜا ؾهٝـ بايٛسٞ شٟ ا٭قٌ اٱشلٞ

عٓس نٌ َٔ ا٭غتاشٜٔ مجٌٝ قًٝبا      " تاضى١ٝ"إشا نٓا قس سسزْا ايس٫ي١ املعذ١ُٝ  يه١ًُ 

َٚطاز ٖٚب١، ٚٚقؿٓا ع٢ً َؿَٗٛٗا عٓس بعض املٓعطٜٔ نأضنٕٛ ٚغرلٙ، قُني بٓا اٯٕ إٔ 

 .ْكـ ع٢ً َؿّٗٛ ايتاضىا١ْٝ ٚايتاضخ١ٜٛ يٓػتذًٞ َعٓاُٖا

 :اهتارخياُٚٞ-1 

ٜعطف آ٫ٕ تٛضٜٔ ايتاضىا١ْٝ بأْٗا ْعع١ إضاز١ٜ ْاػ١ عٔ اَتعاز تٝاضٜٔ َٔ ا٭ؾهاض املجاي١ٝ، 

 يكس ناْت ايتاضىا١ْٝ غٛا٤ بايٓػب١ يٓتا٥ذٗا اؿػ١ٓ أٚ ايػ١٦ٝ ْعع١ إضاز١ٜ ]:ٚاملاز١ٜ يف قٛي٘ 

أنجط َٓٗا  ْعع١ طبٝع١ٝ، بٗصا املع٢ٓ ؾإٕ ؾهط٠ ايصات املتطابك١ َع ؾهط٠ َع٢ٓ ايتاضٜذ ٖٞ 

ؾهط٠ سانط٠ يف نٌ ايكطٕ ايتاغع عؿط، قطٕ اؿهاٜات املًش١ُٝ ٚ ايػٓا١ٝ٥ ايهدل٣، 

ؾُٝا أْٗا ناْت َُٗؿ١ َٔ ططف ؾ٬غؿ١ ايكطٕ ايجأَ عؿط سٝح ناْت تػتجرل سصضِٖ 

بػبب َٔ أقٛشلا ايس١ٜٝٓ، إْٓا ْط٣ ٖٓا يف ايٛاقع اَتعاز تٝاضٜٔ َٔ ا٭ؾهاض املجاي١ٝ ٚ املاز١ٜ 

 [ؾُٝا ٚضا٤ ايتعاضض ايكسِٜ بني ايعكٌ ٚايسٜٔ
3
. 

                                                 
1

دػٜٛ فُٙ اٌمشآْ فٟ ػٛء ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌغشث١خ ثؾش ِمذَ ٌٍّإرّش اٌذٌٟٚ ٌزـ٠ٛش اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ : ٠ٕظش: - 

    66 د ػجذ اٌشصاق ٘شِبط عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ص2013-02-16فٟ 
2

 65   ص 2005 –4ٔمذ إٌض ػٍٟ ؽشة اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ اٌذاس اٌج١ؼبء ؽ : - 
3

 70ٔمذ اٌؾذاصخ آالْ رٛس٠ٓ ص : - 
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ْعع١ إضاز١ٜ غًط١ٜٛ شات بعس إٜسٜٛيٛدٞ، ٚ قس ُٖؿت َٔ - سػب تٛضٜٔ-ؾايتاضىا١ْٝ 

قبٌ ؾ٬غؿ١ ايكطٕ ايجأَ عؿط ملا ؼًُ٘ َٔ أؾهاض شات َطدع زٜين، عٝح ناْت ايػًط١ 

٫ تكّٛ بهتاب١ ايتاضٜذ أٚ ٫ تكّٛ بإعاز٠ ؾُٗ٘ إ٫ ع٢ً ن٤ٛ تًو ا٭ؾهاض، ٜٚط٣ ا٭غتاش 

ايعكٝس٠ اييت تكٍٛ بإٔ نٌ ؾ٤ٞ أٚ نٌ سكٝك١ ] باعتباضٖا 1937أضنٕٛ أْٗا تعٛز إىل ايعاّ 

تتطٛض َع ايتاضٜذ، ٚ ٖٞ تٗتِ بسضاغ١ ا٭ؾٝا٤ ٚ ا٭سساخ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اضتباطٗا بايعطٚف 

[ايتاضى١ٝ
1

 ٜٚطؾض أضنٕٛ اغتعُاشلا يف نتاب١ ايتاضٜذ، أٚ إعاز٠ ؾُٗ٘ ،يهْٛٗا ٫ تتذاٚظ 

ا٫غتدساّ اٱٜسٜٛيٛدٞ يًتاضٜذ، ٚ امل٪ضر آْصاى مل ٜهٔ إ٫ خانعا يػًط١ ايسٚي١ املطنع١ٜ، 

نإ -نُا ٜععِ- ٚيصيو نإ نجرلا َا ٜكب داّ غهب٘ ع٢ً ايعكٌ اٱغ٬َٞ ،ايصٟ

ٜػع٢ يف تطغٝذ ْؿؼ ا٭ؾل ايسٜين، أٚ ايطَعٟ، ٚ ٜػتدسّ شات ٚ غا٥ٌ ايٓكٌ ٚ اغتػ٬ٍ 

ايٓكٛم، أٚ تؿػرلٖا، ٜٚٛيس ايس٫٫ت ٚاملعاْٞ امل١ُ٥٬ ٚاملتٛاؾك١ َع ايكاحل املباؾط يهٌ 

ؾ٦ات٘ املٓان١ً َٔ أدٌ ايػًط١ ٚ اشل١ُٓٝ،
2
ٜٚععِ إٔ ايؿاؾعٞ بصيو ايؿعٌ ايصٟ َاضغ٘ قس  

تبًٛضت أؾهاضٙ يف نتاب ايطغاي١، ايصٟ أغِٗ بك٠ٛ يف غذٔ ايعكٌ اٱغ٬َٞ، زاخٌ أغٛاض 

زٚغُا١ٝ٥ أضثٛشنػ١ٝ ،َاضغت يف املػتكبٌ زٚضٖا يف إيػا٤ تاضى١ٝ ايٓل ايكطآْٞ
3
. 

 (Historicism) :اهتارخي٘ٙٞ- 2 

إٔ ا٭سساخ ٚ سسٖا أٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٚ دسٚا سكٝك١، أٚ ايصٜٔ زيت ع٢ً : ايتاضى١ٜٛ تعين

ٚدٛزِٖ ٚثا٥ل ثبٛت١ٝ، ِٖ ٚسسِٖ ايصٜٔ ميهٔ قبٛشلِ نُاز٠ أٚي١ٝ ٱْتاز ايتاضٜذ، أَا 

ايعكا٥س احملطن١ يٮؾدام، ٚ ايكاْع١ يٮسساخ بكٛتٗا اؾباض٠ ؾتتذاًٖٗا ايتاضخ١ٜٛ أٚ 

- ع٢ً سس ظعِ أضنٕٛ-تػتبعسٖا نُا اغتبعس ايتؿػرل اٱغ٬َٞ ٚ اي٬ٖٛت ايسٚغُا٥ٞ 

اجملاظ ٚ ايٛظٝؿ١ ايطَع١ٜ،
4
٫عتباضٙ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ نً٘ يٝؼ إ٫ فاظات عاي١ٝ تتهًِ  

عٔ ايٛنع ايبؿطٟ ،ٚ ٖٞ بصيو ٫ ميهٓٗا إٔ تهٕٛ قاْْٛا ٚانشا
5
. 

 ن

 

 

                                                 
1

 139اٌفىش اإلعالِٟ لشاءح ػ١ٍّخ ِؾّذ أسوْٛ ص : - 
2
 ٠94ٕظش ربس٠خ١خ اٌفىش اٌؼشثٟ اإلعالِٟ ِؾّذ أسوْٛ ص : -  

3
 ٠74ٕظش ٔفغٗ ص : -  
4

 49اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسس أٌٟ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ص : ٠ٕظش: - 
5

 299اٌّشعغ اٌغبثك ص : ٠ٕظش: - 

ٚػؾٙب ٌّب ٔزـشق ئٌٝ طالؽ١خ اٌشش٠ؼخ ٌىً صِبْ ِٚىبْ ْئْ فىشح اٌّغبص عٛف : ِالؽظخ
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 :ًٚالد اهقرا١ٝ اهتارخيٚٞ هوقرآْ عِد األشتاذ حمٌد أركْ٘

يكس تٛقًٓا إىل إٔ ايتاضى١ٝ تعين نٌ َا سسخ يف ايتاضٜذ َٔ أسساخ َت٬سك١، ٚنٌ َا قٌٝ 

عدلٙ َٔ خطابات َتٓٛع١ مبكسضٜٗا اٱشلٞ ٚ ايبؿطٟ، ٚنٌ َا َٛضؽ ؾٝ٘ َٔ مماضغات 

كتًؿ١، ؾٗٞ نًٗا َٛقٛي١ بعطٚف ب٦ٝاتٗا ٚأظَٓتٗا، ٚغٝاقاتٗا، َٚتأثط٠ ظٛاْبٗا 

ا٫قتكاز١ٜ، ٚ ايػٝاغ١ٝ ،ٚ ا٫دتُاع١ٝ، َٚ٪ثط٠ ؾٝٗا، ؾإشا ناْت زضاغتٓا قس خًكت إىل 

ٖصا املؿّٗٛ يًتاضى١ٝ، ؾُاشا تعين ايكطا٠٤ ايتاضى١ٝ يًكطإٓ عٓس أضنٕٛ ٜا تط٣؟ ٚ ٌٖ تطاٙ 

نإ شلصٙ ايكطا٠٤ َبسعا ،ٚبكُت٘ ايؿدك١ٝ ٚانش١ ؾٝٗا، أّ أْ٘ يٝؼ إ٫ دع٤ا َٔ َؿطٚع 

 .عاملٞ نبرل ي٘ أٖساؾ٘، َٚكاقسٙ ٚ كططات٘؟

 ٚأعسْا أضنٕٛ ٚقطا٤ت٘ !٫ ْػتطٝع إٔ ْكسّ أدٛب١ شات ق١ُٝ إ٫ إشا تٛغًٓا إىل شيو بايتاضى١ٝ

إىل ظطٚف ب٦ٝت٘ تًو، ٚظَاْٗا ٚٚنعٓا أٜسٜٓا ع٢ً َا سسخ َٔ ؼ٫ٛت، ؾُٝا ٜتعًل بسضاغ١ 

 .ايٓل ايكطآْٞ

- نُا تعًُٕٛ-تعس داَع١ ايػطبٕٛ ايب١٦ٝ اـكب١ اييت ْؿط ؾٝٗا أضنٕٛ ٜٚعٛز تأغٝػٗا 

ّ ٚناْت َٗت١ُ با٭زٜإ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚؾٗست غاستٗا كتًـ املصاٖب 1622إىل غ١ٓ 

"  َعٗس ايسضاغات اٱغ١َٝ٬"املتكاضع١، َٔ تاضى٘، ٚب١ٜٛٝٓ، ٚٚدٛز١ٜ، ٚنإ َٔ َ٪غػاتٗا 

 (ّ 1991ت)ٚنٛيس ناٖني (ّ 1992ت  )ايصٟ نإ ٜهِ نباض املػتؿطقني نؿاضٍ ب٬ٝ 

ٚ نًِٗ أمجعٛا يف زعٛتِٗ إىل  (ّ 1995ت ) ٚداى برلى  (ّ 2006ت  )ٚ ضٚدٞ أضيٓسٜع 

إخهاع ايكطإٓ يًُٓاٖر ايػطب١ٝ، ٚقس ؾٗست ٖصٙ اؾاَع١ تٛغعا بعس أسساخ ايطًب١ غ١ٓ  

ّ  سٝح اْكػُت إىل مخؼ داَعات َػتك١ً يهٔ ايصٟ ُٜٗٓا ٖٛ املعٗس ايصٟ أسسثٛٙ 1968

ثِ أغٓس ؾُٝا  (ّ 1990ت  )ّ  ٚنإ ٜذلأغ٘ املػتؿطم بطْٚؿؿٝر 1970بباضٜؼ ايجايج١ غ١ٓ  

 :بعس إىل ا٭غتاش قُس أضنٕٛ يتٛؾطٙ ع٢ً عس٠ ؾطٚط ْصنط َٓٗا

 .أْ٘ َٔ ايصٜٔ ضغا٥ًِٗ طبعت أنجط َٔ َط٠ ٚناْت بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ-1

 .أْ٘ مل ٜػبل ي٘ أ١ٜ زضاغ١ بايعًِ ايؿطعٞ، قبٌ َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا-2

 .أْ٘ نإ َٔ دٌٝ ايطًب١ ايطٚاز، طًب١ غتٝٓٝات ايكطٕ ايعؿطٜٔ-3

.أْ٘ مل ٜتشؿغ يف اـٛض يف ايكطإٓ بٗصٙ املٓاٖر املػتٛضز٠-4
1

 

                                                 
1

دػٜٛ فُٙ اٌمشآْ فٟ ػٛء ِٕٙبط اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌغشث١خ ثؾش ِمذَ ٌٍّإرّش اٌذٌٟٚ ٌزـ٠ٛش اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ : ٠ٕظش: - 

. 45 د ػجذ اٌشصاق ٘شِبط عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ص 16/02/2013ثزبس٠خ 
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ٚيف ٖصا املعٗس اْطًل أضنٕٛ بهٌ قٛاٙ، زاعٝا إىل إخهاع ايكطإٓ ملٓاٖر ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ 

َعتدلا إٜاٙ ْكا أزبٝا، هب إٔ ىهع يًسضاغ١ ا٭زب١ٝ ع٢ً غطاض ْكٛم اٱلٌٝ ٚ ايتٛضا٠
1
. 

ٚيهٔ ٫ ْػتطٝع إٔ مسز سٝجٝات َا هطٟ بٗصا املعٗس ؾُٝا ٜتعًل بسضاغ١ ايٓل ايكطآْٞ إ٫ 

إٕ تطٛض ايسضاغات ايكطآ١ْٝ ] :َٔ خ٬ٍ َا قطح ب٘ نًٛز دًٝٝٛ يف ايٓؿط٠ ايؿطْػ١ٝ قا٬٥ 

بايػطب َٓص َٓتكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؼكل بؿعٌ تأثرل ايتكسّ املًشٛظ يف فاٍ ايسضاغات 

اٱل١ًٝٝ، ْٚعطٜات ايٓكس ا٭زبٞ، أَا أثط ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚغاق١ ا٫ْذلبٛيٛد١ٝ ٚتاضٜذ 

ا٭زٜإ، ؾكس بسأ ٜعٗط َٔ خ٬ٍ استؿاٍ ٖصٙ ايسضاغات بسٚض ايطَٛظ، ٚاـٝاٍ ايسٜين، ثِ 

اٖتُاَٗا بع١ًُٝ ا٫ْتكاٍ َٔ ايٓكٛم املت٠ًٛ ؾؿاٖا إىل املهتٛب١ ٚ أخرلا اعتٓا٥ٗا بٛظٝؿ١ 

 ٜؿتػٌ ع٢ً تاضٜذ :ا٭ٍٚ:ا٭غاطرل ٚ ميهٓٓا إٔ منٝع بني تٛدٝٗني ض٥ٝػني يف ٖصٙ ايسضاغات

ؾٝٗتِ بإعاز٠ ؾِٗ قطا٠٤ :ايجاْٞايٓل ايكطآْٞ َٔ سٝح تهٜٛٓ٘، ٚمجع٘، ٚتسٜٚٓ٘، أَا ايتٛد٘ 

ايكطإٓ اْط٬قا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تٛؾطٖا كتًـ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، نُا ٜع٢ٓ أٜها بايسضاغ١ 

ايٓكس١ٜ ٭َٗات ايتؿاغرل ايكسمي١ اييت تعتدل ؾاٖسا ع٢ً ايططٜك١ اييت غاِٖ بٗا ايٓل ايكطآْٞ 

يف تهٜٛٔ اـٝاٍ اٱغ٬َٞ يف كتًـ َطاسٌ ايتاضٜذ، أٟ قٛض٠ اٱغ٬ّ نُا ٜٓعط إيٝ٘، 

 [ٚقٛضت٘ نُا دا٤، ٚقٛضت٘ يف ك١ًٝ املػًُني
2

                                              

 :َٔ ٖصا ايٓل ميهٓين إٔ اغتذًٞ ايٓكاط اٯت١ٝ

إٕ ٖصا ايٓل ايصٟ ٜعتدل َؿطٚعا َتها٬َ يعٌُ املػتؿطقني َٚٔ تبعِٗ بإخ٬م -1

 ع٢ً ا٭َِ ٫غُٝا ا٭١َ !ٚتؿإ، يٝدلظ بٛنٛح ٚد٤٬ عكٝس٠ ا٫غتع٤٬ ايػطبٞ املععّٛ

ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ؾًكس ضبط قاسب ايٓل بني تطٛض ايسضاغات ايكطآ١ْٝ ٚ ايسضاغات 

اٱل١ًٝٝ ،ٚدعًٗا بني غبب ٚ َػبب ٚ ع١ً َٚعًٍٛ، ٚنأْ٘ ي٫ٛ تطٛض ايسضاغات اٱل١ًٝٝ 

 ٖٚٛ بصيو ٜطٜس إٔ ًٜكٝٗا يف !َا نإ يًسضاغات ايكطآ١ْٝ إٔ تؿٗس شيو ايتطٛض املععّٛ

قًٛب ايبً٘ نُػ١ًُ ٫ تػتسعٞ ْكاؾا ،أَا مٔ ؾ٬ ْعتكس بٗصٙ اـطاؾ١، ٫ٚ ْعتدلٖا إ٫ 

اضتهاغ١ يف ثأط١ اؾٌٗ ٚمحأت٘ ْٚع٠ٚ نٓعٚات اؿطنات ايباط١ٝٓ ايػابط٠، غٝأؾٌ 

 !.لُٗا ٚ ٜٓتٗٞ قساٖا ،إش يٝؼ شلا َٔ قس٣ عٓسْا غرل أضنٕٛ

ٜٓب٪ْا ٖصا ايٓل إٔ ٖصٙ ايسضاغ١ َٓؿ٪ٖا غطبٞ، َٚا ؾٗست٘ َٔ تطٛض َععّٛ إمنا -2

 .ؼكل بؿهٌ عًُا٤ اي٬ٖٛت ٚاملػتؿطقني

                                                 
1

 ٠49ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص : - 
2

 Encyclopeadia universalis corpus 6 P 547 edٚد ع١ٍ١ٛ إٌششح اٌفشٔغ١خ يِجؾش اٌذساعبد اٌّؼبطشح ٌه: - 

1990 Paris 



448 

 

 أركون منوذج التيار العلماني يف القراءة التارخيية للنص القرآني  : الفصل الرابع- الباب الثاني 

ٖصا ايٓل ٜبني يٓا إٔ َا متدهت عٓ٘ ٖصٙ ايسضاغ١ أثبت سػب ظعُِٗ إٔ اٱغ٬ّ -3

إغ٬َإ إغ٬ّ مماضؽ ٚ َتطٛض، ٚ إغ٬ّ دا٤ ب٘ ايكطإٓ، ٚإٔ اٱغ٬ّ املُاضؽ يٝؼ ٖٛ 

ايصٟ دا٤ ب٘ ايكطإٓ، ٚشايو ع٢ً غطاض َا اغتشسث٘ ايطٖبإ َٔ طكٛؽ يف املػٝش١ٝ ،ٖٚصا 

َا غٛف ْٛنش٘ يف َبشح ايتطبٝل ملا ْتططم إىل ايًػ١ ايس١ٜٝٓ ،ٚ زٚض ايطَٛظ،                         

 .ٚ اجملاظات، ٚ ا٭غطٛض٠ ،يف كاطب١ اؾاْب اـؿٞ يًًُتكٞ سػب َا ٜسعٕٛ

 :ٖصا ايٓل ٜٛنح خط١ ايعٌُ اييت تؿتػٌ ع٢ً قٛضٜٔ اثٓني-4

:                                                ٜٗتِ بتاضٜذ ايٓل ايكطآْٞ َٔ سٝح:حم٘ر-أ

 ايتسٜٚٔ- 3اؾُع،        - 2ايتهٜٛٔ،        - 1

ٚغٛف ْدلظ دٗٛز أضنٕٛ ايطا١َٝ إىل ايتؿهٝو يف قش١ ايٓل ايكطآْٞ ،َٔ خ٬ٍ 

زع٣ٛ ايؿكٌ بني اـطاب ايؿؿٗٞ، ٚ ايٓل املسٕٚ ،َٚٔ خ٬ٍ قه٘ أزلا٤ دسٜس٠ 

يًكطإٓ ايهطِٜ،ابتػا٤ ْعع قساغت٘، ناملس١ْٚ ايطزل١ٝ املػًك١ ،ٚ اـطاب ايٓبٟٛ،   

ٚايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ، مما ٜجبت يٓا ظ٤٬ إٔ أضنٕٛ يٝؼ إ٫ عٓكطا َٔ َٓؿصٟ ٖصا 

 املؿطٚع 

 ٜٗتِ بإعاز٠ قطا٠٤ ايكطإٓ َٔ خ٬ٍ َٓاٖر ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ْٚكس :حم٘ر-ب

ايتؿاغرل ايكسمي١،ٚمث١ ْؿٗس نٝـ نإ أضنٕٛ ٜكاتٌ بهٌ اغتُات١ ٚععمي١              

ٚنأْ٘ ٜكاتٌ َٔ أدٌ ايبكا٤ خ٬ٍ ث٬ث١ عكٛز َتٛاي١ٝ، سٝح ْعطض مل٬ٝز قطا٤ت٘، 

 .ثِ ْعطض يتطبٝكات٘ شلصٙ ايكطا٠٤ ع٢ً غٛض٠ ايؿاؼ١

 إشا ناْت قطا٤تٞ قشٝش١، ٚ إشا َا سهٝت بايكبٍٛ ؾإٕ شيو ٜططح َؿه١ً ]:ٜكٍٛ أضنٕٛ

نُا ٫ ٜعاٍ مياضؽ  (ٚ بايتايٞ ايؿهط ايعطبٞ)سازل١ بايٓػب١ يًؿهط اٱغ٬َٞ املعاقط، 

أضٜس يكطا٤تٞ ٖصٙ إٔ تططح َؿه١ً مل تططح عًُٝا قط بٗصا : ست٢ ايّٝٛ، أقكس بصيو َا ًٜٞ

تاضى١ٝ ايكطإٓ ٚتاضى١ٝ اضتباط٘ بًشع١ ظ١َٝٓ : ايؿهٌ َٔ قبٌ ايؿهط اٱغ٬َٞ أ٫ ٖٚٞ

ٚتاضى١ٝ  َع١ٓٝ ،سٝح نإ ايعكٌ مياضؽ آيٝت٘ ٚعًُ٘ بططٜك١ َع١ٓٝ ٚقسز٠، ٚبايتايٞ ؾًِ 

ٜعس ممهٓا إغكاط َؿّٗٛ ايعكٌ ٚ ؼسٜات ايعكٌ ع٢ً ايكطإٓ ،مل ٜعس ممهٓا إغكاط ايٛعٞ 

ايعك٬ْٞ املتأثط بايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ عًٝ٘، نُا ؾعًت ايكطا٤ات اٱغ١َٝ٬ ط١ًٝ قطٕٚ ٚقطٕٚ، 

[ٖٚصا ٖٛ اشلسف ا٭غاغٞ َٔ ايسضاغ١ اييت أقسَٗا بني أٜسٜهِ ايّٝٛ
1
. 

                                                 
1

 212اٌفىش اإلعالِٟ لشاءح ػ١ٍّخ ِؾّذ أسوْٛ ص : - 
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 :ٚ اٯٕ ٚبعس قطا٤تٓا شلصا ايٓل ول يٓا إٔ ْتػا٤ٍ عس٠ أغ١ً٦ َؿطٚع١ َٔ قبٌٝ

 ؟َا ع٬ق١ ٖصا ايٓل بايٓل ايػابل أقكس ْل املػتؿطم نًٛز دًٝٝٛ -

 ؟َا اؾسٜس ايصٟ وًُ٘ ٖصا ايٓل -

 ؟َاشا ٜككسٕٚ بكطا٠٤ ايكطإٓ -

ٜهطًع با٫ؾتػاٍ ع٢ً ايتٛد٘ ايجاْٞ َٔ - َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل-إٕ ا٭غتاش أضنٕٛ 

ايتٛدٗني ايًصٜٔ ططسُٗا املػتؿطم نًٛز دًٝٝٛ، ٚ بايتايٞ ؾايع٬ق١ بني ايٓكني ٖٞ ع٬ق١ 

 .اؾع٤ بايهٌ

ٚإشا ثبت شيو ؾًٝؼ ٭ضنٕٛ َٔ دسٜس أٚ إبساع غ٣ٛ دسٜس٠ اؾطأ٠ ع٢ً نتاب اهلل غبشاْ٘ 

أضٜس )ٚتعاىل، ايصٟ أساي٘ إىل نتاب أزبٞ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ احملاٚي١ ايتٓعرل١ٜ ايتطبٝك١ٝ ايؿذ١ 

( قط بٗصا ايؿهٌ َٔ قبٌ ايؿهط اٱغ٬َٞعًُٝايكطا٤تٞ إٔ تططح َؿه١ً مل تططح 
1
. 

إْ٘ ٜطٜس إٔ مياضؽ قطا٠٤ تاضى١ٝ، ٜؿطنٗا ؾطنا ع٢ً ايٓل ايكطآْٞ ،ٚ ٖٛ ٜععِ أْٗا غتُتٓع 

عٔ أ١ٜ ع١ًُٝ إغكاط إٜسٜٛيٛدٞ ع٢ً ايكطإٓ، ٚنإ ٜككس باٱغكاط ا٫ٜسًٜٛدٞ نٌ 

ايتؿاغرل ايػابك١ يًكطإٓ ايهطِٜ، ٜٚطٜس إسساخ قطٝع١ بني قطا٤ت٘ اؾسٜس٠ ٚ تًو ايتؿاغرل 

" اَ٪ز جل"َتٓاغٝا أْ٘  بصيو ٜهٕٛ  ،ٚقطا٤ت٘ محاي١ يهٌ اٱغكاطات اٱٜسٜٛيٛد١ٝ اي٬ٖٛت١ٝ  

 ٚ اؾٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكشاب١ yايػطب١ٝ، ٚؾتإ بني تًو ايتؿاغرل اييت تأغػت ع٢ً ؾِٗ ايٓيب 

ضنٞ اهلل عِٓٗ ِٖٚ أقشاب ايًػإ، ٖٚصٙ ايكطا٠٤ املته١٦ ع٢ً ايؿِٗ ا٫غتؿطاقٞ 

 َطابك١ ظَٓٝا يًٓل  synchroniqueاي٬ٖٛتٞ، ايكا١ً٥ ببؿط١ٜ ايكطإٓ ،ٚ ٖٞ قطا٠٤ تعا١َٝٓ

املكط٤ٚ، سٝح ٫ وكٌ شيو إ٫ بع١ًُٝ ايتشًٌٝ ايًػاْٞ املٛغع يٝؿٌُ ايٓكٛم ايعطب١ٝ اييت 

عاقطت ايكطإٓ
2

 ،ٚ إٕ نإ ٜؿهو يف قشتٗا يٝعسّ بصيو نٌ َطدع١ٝ ٜٚؿتح ايٓل 

ايكطآْٞ ع٢ً ٫ ْٗا١ٝ٥ ايساٍ ،شيو إٔ املػتؿطقني قسَٛا زع٣ٛ إخهاع ايكطإٓ ملٓاٖر ايعًّٛ 

اٱْػا١ْٝ ع٢ً أْٗا قطا٠٤ يًكطإٓ، ٚمل تهٔ ٖصٙ ايكطا٠٤ بط١٦ٜ ن٬ ٚ ٫ أقشابٗا بطآ٤ ملا أثاضٙ 

ٚتٛاىل ايتٓعرل شلصا ايتٛد٘ ع٢ً ٜس .  ٚ ايتؿهٝو٠َكطًح ايكطا٠٤ َٔ َؿاِٖٝ يف ظٌ ايبٟٓٝٛ

نٌ َٔ
3

: 

سٝح تكسّ مبكاٍ َطٍٛ بعٓٛإ إعاز٠ قطا٠٤ ايكطإٓ  (ّ 1995ت )داى برلى -1

Reléctures du coran 

                                                 
1

 إٌض اٌشب٘ذ 212اٌّشعغ ٔفغٗ ص : ٠ٕظش: - 
2

 ٠212ٕظش ٔفغٗ ص : - 
3

 63٘ظ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌغشث١خ ص ا٠ٕظش دػٜٛ فُٙ اٌمشآْ فٟ ػٛء ِٓ: - 
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 Le coranسٝح تكسّ مبكاٍ بعٓٛإ ايكطإٓ زيٌٝ ايكطا٠٤  (ّ 2006ت )ضٚدٞ أضيٓسٜع-2

guide de lecture 

ظٗط ي٘ َكاٍ َطٍٛ يف َكسَت٘ يذلمج١ ناظميطغهٞ  (ّ 2010ت )قُس أضنٕٛ -3

.نٝـ ْكطأ ايكطإٓ"ثِ "  قط٤ات يًكطإٓ " ّ، ٚ أعاز ْؿطٖا بعٓٛإ 1970يًكطإٓ غ١ٓ  " 

ٚ اؾسٜط بايصنط إٔ زع٣ٛ إخهاع ايكطإٓ ملٓاٖر ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، نُا قسَت يف قٛض٠ 

يتٗسف إىل أضخ١ٓ ايٓل ايكطآْٞ بهٌ ٚنٛح" قطا٠٤ يًكطإٓ"
1
 

 ًفَٔ٘ ًؽطوح اهقرا١ٝ عِد اهوصاُٚني    

ؾُا ايصٟ ٜعٝٓ٘ َكطًح ايكطا٠٤ ٜا تط٣ يهٞ ْػتؿـ َٔ خ٬ي٘ َا ايصٟ ٜطٜسْٚ٘ ٚ ي٬٦ ْكٛشلِ 

 َا ٫ ٜكٛيٕٛ ؟

إْ٘ يٝؼ يٓا َٔ ا٭َط ؾ٤ٞ يف ايتؿٛٙ ببٓت ؾؿ١ إ٫ إشا اغتسعٝٓا ايهأٖ ا٭ندل شلصا 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ عس٠ ( Roland Barthes)ايًػاْٞ ايؿطْػٞ ايهبرل باضت : املكطًح أ٫ ٖٚٛ

 :ْكٛم ْعطنٗا ناٯتٞ

 :ايٓل ا٭ٍٚ

ؾُٔ املكبٍٛ عَُٛا إٔ ايؿعٌ قطأ إمنا ٜعين ؾو ايطَٛظ، اؿطٚف ٚ ايهًُات،       ]:ٜكٍٛ باضت

 تًو ايطَٛظ، ٚشيو ٭ٕ ايكطا٠٤ غرل ػُٝعٚاملعاْٞ، ٚ ايب٢ٓ، ٖٚصا أَط أنٝس، ٚيهٔ ب

، ٚ ٖصا ٖٛ ًَٝٗا سط٠ املع٢ٓ، ٚ بٛنع ايكطا٠٤ يف عذ١ً تٛقٝـ ستُا ٚبطؾع ؾطن١ٝ َتٓا١ٖٝ

ايبٟٓٝٛ، ؾإٕ ايكاض٨ غٝ٪خص يف اْك٬ب دسيٞ، ٚيف ايٓٗا١ٜ ؾإْ٘ ئ ٜؿو ايطَٛظ، ٚيهٓ٘ 

،ٚيهٓ٘ غٝٓتر ٚ ٜهسؽ ايًػات، ٚغٝسع ْؿػ٘ إىل َا٫ ايؿؿطات ، ٚئ وٌ ٜهاعؿٗاؽ

[ ، َٚٔ غرل ًٌَ َعدلا شلا إْ٘ َعدل ْٗا١ٜ
2

 .

أٖصا ايصٟ ٜطٜسٙ أضنٕٛ يًٓل ايكطآْٞ؟ قطا٠٤ غرل َٓت١ٝٗ، ٚنع ايكطا٠٤ يف عذ١ً سط٠، قاض٨ 

يف اْك٬ب دسيٞ، َهاعؿ١ ايطَٛظ ٫ ؾهٗا، إْتاز ٚتهسٜؼ ايًػات ٫ ؾو ايؿؿطات،قاض٨ 

 .إ٫ َا٫ ْٗا١ٜ يف يعب١ َطاضز٠ ايساٍ

اْ٘ ٫ ٚدٛز يًُعين، إْٗا ؾٛن٢ ايكطا٠٤ اييت تكٛز إىل ايؿو يف نٌ ؾ٤ٞ، إْٓا أَاّ قاض٨ سط 

 يًٓل نٝؿُا ؾا٤ ،زٕٚ إٔ ٜهذلخ يًُسيٍٛ إْٗا signifyingٜؿتح ٜٚػًل ع١ًُٝ ايتسيٌٝ 

                                                 
1

 185ؿٗ ػجذ اٌشؽّٓ ص . سٚػ اٌؾذاصخ اٌّذخً ئٌٝ رأع١ظ اٌؾذاصخ اإلعال١ِخ د: ٠ٕظش: - 
2

 1999 1 ثبسد رشعّخ ِٕزس ػ١بشٟ ِشوض اإلّٔبء اٌؾؼبسٞ ؽ Bruissement de la languageح اٌٍغخ ط٘غٗ : - 

 57ص 
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قطا٠٤ أعطت يكاض٥ٗا اؿط١ٜ يف إٔ ٜؿعٌ بايٓل َا ٜؿا٤ يف يعب١ َتتاي١ٝ زاٍ ٜتشاؾ٢ ايكبض 

 .املسيٍٛ ٱْتاز دػس َؿٛٙ ،يهٓ٘ غرل فعأ نُا ٜععِ باضت

 :ايٓل ايجاْٞ

 certsinty مت ايتدًٞ َٓص ظَٔ طٌٜٛ عٔ إَها١ْٝ ايٝكني  ]:َٓتكسا ٖصٙ ايؿٛن٢" إيٝؼ"ٜكٍٛ 

ٚ املٛنٛع١ٝ ايها١ًَ، َٚٔ باب ايتهطاض ؾإ أنجط ا٭ؾهاض قب٫ٛ اٯٕ ٖٞ ايكٍٛ بإ املعطؾ١ 

نًٗا شات طبٝع١ اؾذلان١ٝ، ؾٗٞ تٓتعط زا٥ُا إٔ تكًب أٚ تعسٍ عٔ ططٜل َعطؾ١ ٫سك١، ٫ 

تٛدس دع١ٝ٥ َعطؾ١ٝ شات َٛنٛع١ٝ نا١ًَ يف عكٌ ايعاضف، ٫ٚ تٛدس سكٝك١ ٫ تكبٌ 

[اؾسٍ
1
. 

ؾإشا ناْت املعطؾ١ نًٗا شات طبٝع١ اؾذلان١ٝ، ٚتٓتعط زا٥ُا إٔ تكًب، أٚ إٔ تعسٍ ؾٗصا 

َعٓاٙ ٫ ٚدٛز ملع٢ٓ ْٗا٥ٞ، ٫ٚ ٚدٛز ؿكٝك١ َػبك١ ثابت١، ٚيصيو قاٍ باضت مبٛت امل٪يـ، 

ايٓل َكٓٛع َٔ نتابات َهاعؿ١، ٖٚٛ ْتٝذ١ يجكاؾات َتعسز٠، ٜسخٌ نًٗا بعهٗا ]: ٭ٕ

َع ايبعض يف سٛاض، ٚقانا٠ غاخط٠ ٚتعاضض، ٚيهٔ مث١ ػتُع ؾٝ٘ ٖصٙ ايتعسز١ٜ، ٖٚصا 

املهإ يٝؼ إ٫ ايهاتب نُا قٌٝ إىل ايٛقت اؿانط، إْ٘ ايكاض٨ ؾايهاتب ٖٛ ايؿها٤ 

. ْؿػ٘ . . . . . . [ٚسس٠ ايٓل يٝػت يف أقً٘ ٚيهٓٗا يف ايككس ايصٟ ٜتذ٘ إيٝ٘ ٚإٕ.
2

 .

 :إٕ ٖصا ايٓل ٜسٚض سٍٛ ايٓكاط ايتاي١ٝ

ايٓل ْاتر عٔ نتابات َتعسز٠ ؾٗٛ َٓتر ثكايف َٛقٍٛ بعطٚف ب٦ٝت٘ نُا ٜكٍٛ أبٛ -1

 يهٔ ايكٍٛ بإٔ ايٓل َٓتر ثكايف ميجٌ بايٓػب١ يًكطإٓ َطس١ً ايتهٕٛ   ]:ظٜس

ٚا٫نتُاٍ، ٖٚٞ َطس١ً قاض ايٓل بعسٖا َٓتذا يًجكاؾ١ مبع٢ٓ أْ٘ قاض ٖٛ املُٗٝٔ 

املػٝطط ايصٟ تكاؽ عًٝ٘ ايٓكٛم ا٭خط٣، ٚتتشسز ب٘ َؿطٚعٝتٗا، إٕ ايؿاضم بني 

[املطسًتني يف تاضٜذ ايٓل ٖٛ ايؿاضم بني اغتُسازٙ َٔ ايجكاؾ١، ٚ تعبرلٙ عٓٗا
3

 

ايكٍٛ ببؿط١ٜ ايٓل ايكطآْٞ ٚشيو بتشٍٛ ايكاض٨ إىل َٓؿ٧ يًٓل َٔ داْب، َٚٔ -2

داْب آخط إٕ ايتػًِٝ بٛدٛز َ٪يـ يًٓل ٜؿطض ع٢ً ايكاض٨ قٝسا يف تؿػرلٙ، وتِ عًٝ٘ 

ايكٍٛ بٛدٛز َع٢ٓ ْٗا٥ٞ، ٖٚصا ٜعين ايتػًِٝ بٛدٛز سكٝك١ َػبك١ ٚثابت١، ٖٚصا َطؾٛض 

                                                 
1

 106-105 اٌى٠ٛذ ص 232اٌّشا٠ب اٌّؾذثخ ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ ئٌٝ اٌزم١ًٍ د ػجذ اٌؼض٠ض ؽّٛدح ػبٌُ اٌّؼشفخ سلُ : - 
2

 83اٌّشعغ اٌغبثك ص : - 
3

 24ٔظش ؽبِذ أثٛ ص٠ذ ص . ِفَٙٛ إٌض دساعخ فٟ ػٍَٛ اٌمشاْ د: - 
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عٓس باضت ٚأتباع٘ ايصٜٔ ضؾهٛا ٚدٛز ست٢ اهلل غبشاْ٘ تعاىل
1

 ٚبٗصا تٓتؿٞ املطدعٝات ٚ 

 .ٜػٝب املعًِ نًٝا

ٚبعس إٔ ٜػٝب املعًِ ٚ ٜٓتؿٞ املطدع تكبح ايكطا٠٤ تٓانٌ نُا ٜععِ باضت يف ايكاض٨ -3

َٔ غرل تٛقـ ،ٚغ٬سٗا يف شيو ق٠ٛ ايٓل ا٫ْؿذاض١ٜ، ٚطاقت٘ ا٫غتططاز١ٜ، إْ٘ َٓطل 

ايعكٌ املُتعز َع املٓطل ايطَعٟ، ٚإْ٘ بصيو يٝؼ شا طبٝع١ اغتٓباط١ٝ ٚ يهٓ٘ َٓطل 

تطابطٞ ،ٜطبط َع ايٓل ا٭قًٞ َٚع نٌ مج١ً َٔ مجً٘ أؾهاضا أخط٣ َٚعإ أخط٣ 

ٚقٛضا أخط٣
2

 إٕ ايكطا٠٤ أقبشت ٖٞ ضغب١ ايعٌُ ٚ ايطغب١ ٖٞ إٔ ٜهٕٛ املط٤ ٖٛ ،

ايعٌُ
3
. 

ؾأٜٔ ًْتُؼ بعس٥ص ْكا َكسغا دا٤ ٖس٣ يًعاملني ٚ قس أقبح ايكاض٨ بٓكا٥ك٘ ٚ نعؿ٘ ٚ دًٗ٘ 

 .(ٚ ايطغب١ إٔ ٜهٕٛ املط٤ ٖٛ ايعٌُ؟)بكٛاعس ايتؿػرل، ٚ نٛابط ايًػإ ،ٖٛ ايٓل شات٘ 

ٚيف ا٭خرل نًل إىل إٔ َكطًح ايكطا٠٤ ايصٟ تٓاز٣ ب٘ يؿٝـ املػتؿطقني َكبشني ٚنٌ 

 ٫ ٜٗسف إ٫ إىل ْؿٞ املطدعٝات يٝكبح ايٓل ٙٚقت ٚسني ، َٚٔ تبعِٗ نأضنٕٛ ٚأنطاب

بسٕٚ َع٢ٓ ْٗا٥ٞ قسز، ٚوٌ قً٘ يعب ايسٚاٍ ٜٚٓساح املع٢ٓ، ٚ ٜسخٌ يف غرلٚض٠ تًو ايًعب١ 

إىل َا٫ ْٗا١ٜ ،َٚٔ مث١ تٓتؿٞ قابًٝت٘ يًتؿػرل، ٚؾٛم ٖصا ٚشاى تٓعع  (نٌ قطا٠٤ إغا٠٤ يكطا٠٤)

قساغت٘ بػبب يعب اؾ١ًٗ مبعٓاٙ، ٜٚتشٍٛ إىل طبٝع١ بؿط١ٜ نُا وًُٕٛ ٚأ٢ْ شلِ شيو ٚقس 

تهؿٌ اهلل عؿع٘ يف ايكسٚض، ٚايػطٛض، ٫غُٝا ٚقس تٛايت عًٝ٘ ْعٚات املتططؾني َٔ ايؿطم 

.ايهاي١ ايع١ًُٝ بايًػإ ٚمل تٌٓ َٓ٘ ؾ٦ٝا . 

           

 

 

 

                                                 
1

 ٠105ٕظش اٌّشا٠ب اٌّؾذثخ د ػجذ اٌؼض٠ض ؽّٛدح  ص : - 
2

 ٠41ٕظش ٘غٙغخ اٌٍغخ ص : - 
3

 118 ثبسد رشعّخ ِٕزس ػ١بشٟ ِشوض اإلّٔبء اٌؾؼبسٞ ص ٠critique et veritéٕظش ٔمذ ٚؽم١مخ : - 
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                                                                                                                                ًتؽ٘ر أركًْ٘تؽ٘ر أركْ٘  اهقرآْ ًّ اهتِسٙى إىل اهتدّٗٙ إىل اجلٌع يفاهقرآْ ًّ اهتِسٙى إىل اهتدّٗٙ إىل اجلٌع يف

 (ُسع هوقداشٞ، تعلٚم يف اهؽخٞ) (ُسع هوقداشٞ، تعلٚم يف اهؽخٞ)

 :دع٠٘ أرخِٞ اهِؾ اهقرآُٛ هفم غٌ٘ضٕ-  1

يكس زأب ا٭غتاش أضنٕٛ ع٢ً اؽاش عس٠ ططم ًَت١ٜٛ يتجبٝت أؾهاضٙ ،ٚ َطاٚغ١ املتًكٞ 

يكبٛشلا يف قٛض٠ َػ١ًُ ٫ تػتسعٞ ْكاؾا، َٚٔ ٖصٙ ايططم ظعُ٘ إٔ ايٓل ايكطآْٞ غٝعٌ 

َػتػًكا غرل َؿّٗٛ ست٢ َٔ قبٌ ا٭نجط ؽككا ؾه٬ عٔ َتٛغطٞ ايتعًِٝ َا مل تتِ  

ٚيهٓٓا ]أضخٓت٘، ٚ يٝؼ ي٘ يف شيو َٔ غبٌٝ غ٣ٛ إٔ ٜؿطح بٛاغط١ املٓاٖر اؿسٜج١ يكٛي٘ 

ْعًِ إٔ ايكطإٓ نٓل ٜعٌ َػتػًكا، ٚغرل َؿّٗٛ ست٢ بايٓػب١ يًُ٪ضخني أٚ املجكؿني ا٭نجط 

. ؟ؽككا ٚ تبشطا يف ايعًِ، ؾُا بايو ظُٗٛض امل٪َٓني . . . . . ٫ٚ أسس ٜؿهط يف ؾطس٘ أٚ .

[ تؿػرلٙ ع٢ً ن٤ٛ املٓاٖر اؿسٜج١ َٔ أدٌ تكطٜب٘ َٔ ا٭شٖإ ٚ ايعكٍٛ
1

                             

ٚ ٜتشػط أضنٕٛ ع٢ً نٕٛ ٖصٙ املبازض٠ مل تأت َٔ املػًُني أْؿػِٗ ٚإمنا دا٤ت َٔ داَع١ 

" دني زاّ َاى أٚيٝـ"ٚبط٥اغ١ ايدلٚؾػٛض٠ " بطٌٜ"،َٚٔ ايٓاؾط اشلٛيٓسٟ (تٛضْتٛ ايهٓس١ٜ)

ٚتٗسف ٖصٙ املبازض٠ إىل زضاغ١ نٌ ن١ًُ َٔ نًُات ايكطإٓ زضاغ١ تاضى١ٝ ،َػتك١ً 

َتككس٠ ايتعطف ع٢ً دصٚض ايهًُات ايكطآ١ْٝ، َٚٔ أٜٔ دا٤ت ٚنٝـ ميهٔ ؼطٜهٗا يف 

ٚبٗصا ٜتِ ؾو غُٛن٘ " ؾب٘ دعٜط٠ ايعطب"ٚشيو املهإ " ايكطٕ ايػابع امل٬ٝزٟ"شيو ايعَٔ 

 .سػب أضنٕٛ

نُا ٜط٣ أْ٘ إشا َا نإ ايبشح ايتاضىٞ قس أثبت تاضى١ٝ ايٓل ايكطآْٞ ؾإْ٘ ٫بس َٔ 

ايتكسٟ يتًو ايػ١ُ ايتبذ١ًٝٝ ا٭نجط إزٖاؾا ،اييت َا طؿكت تكٓع ايٓاؽ بإٔ ايكطإٓ عباض٠ 

عٔ املطدع ا٭ع٢ً ٚ ايٓٗا٥ٞ يهٌ ايبؿط، ٫ستٛا٥٘ ع٢ً نٌ ا٭دٛب١ يهٌ ا٭غ١ً٦، ٚع٢ً 

اؿًٍٛ اييت وتادٗا ايبؿط يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٖٚٛ ٜتعاىل ع٢ً ايتاضى١ٝ ،٫ٚ ٜتأثط بٗا
2
. 

ٚيصيو ْطاٙ ٜسعٛ َػتكطخا ضاؾعا عكرلت٘ إىل ظععع١ نٌ املك٫ٛت ايتكسٜػ١ٝ ٚ املتعاي١ٝ يًعكٌ 

اي٬ٖٛتٞ ايتكًٝسٟ يف اجملتُعات اييت عاؾٗا ط١ًٝ قطٕٚ ٚ قطٕٚ، ٚبصيو ٜهٕٛ قس أقبؼ 

قؿ١ ا٭ضخ١ٓ ع٢ً ايٓل ايكطآْٞ
3

 .

ايصٟ ميجٌ " قطا٤ات قطآ١ْٝ"نُا ٜ٪نس ع٢ً ايؿهط٠ شاتٗا يف َٛطٔ آخط َصنطا بهتاب٘ 

قطا٤ات "ضست أحل أٜها يف نتابٞ ] :املطس١ً ا٭ٚىل َٔ َطاسٌ ايتٓعرل املصنٛض٠ غابكا قا٬٥

                                                 
1

 59لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ أسوْٛ ص : - 
2

 ٠14ٕظش اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ص : - 
3

 149اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ ؽٛي اإلعالَ اٌّؼبطش أسوْٛ ص : ٠ٕظش: - 
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أضخ١ٓ اـطاب ايكطآْٞ ْؿػ٘، ٖٚصٙ ا٭ضخ١ٓ غٛف تهٕٛ : ع٢ً ايهطٚض٠ املًش١ ايتاي١ٝ" قطآ١ْٝ

، ٚ استُا٫ ٠ْكط١ ا٫ْط٬م ٱعاز٠ ؼسٜس املها١ْ ايًػ١ٜٛ، ٚ ايس٫ي١ٝ، ٚ ا٫ْذلبٛيٛدٞ

اي٬ٖٛت١ٝ يًٛسٞ، ٖٚصٙ ايع١ًُٝ زقٝك١ ٚ سطد١ دسا ،٭ْٗا ؽل يٝؼ ايتذػٝس ايكطآْٞ ملا 

[بايٛسٞ ٚإمنا ؽل أٜها ايتذػٝس ايتٛضاتٞ ٚ اٱلًٝٞ  ٜسعٛٙ اي٬ٖٛتٕٝٛ
1
. 

ٜٚككس با٭ضخ١ٓ ايهؿـ عٔ تاضى١ٝ اـطاب ايكطآْٞ ،ٚشيو بٛقً٘ بايب١٦ٝ اؾػطاؾ١ٝ        

ٚايطبٝع١ ايبؿط١ٜ، أٟ بؿب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ إبإ ايكطٕ ايػابع امل٬ٝزٟ، ٚنأْ٘ ٜػًِ 

سػب -بتاضى١ٝ ايكطإٓ ٫ٚ ٜطٜس ايهؿـ عٓٗا ملاشا؟ ٭ٕ ايكطإٓ ْؿػ٘ نإ قس َاضؽ 

ايتػط١ٝ ع٢ً تاضى٘ بطبط ْؿػ٘ بايتعايٞ ٚ ايتذاٚظ يًتاضٜذ ا٭ضنٞ- ظعُ٘
2

 ٜٚعًٌ شيو 

بتػاٟٚ ظاٖط٠ ايٛسٞ َٔ سٝح طبٝعتٗا ،َٚٔ سٝح ططم زضاغتٗا ،َٚٔ سٝح املٓاٖر املطبك١ 

عًٝٗا يف ايسضاغ١، ٖٚٛ بصيو َا نإ بسعا َٔ ايساضغني، ؾكس غبك٘ عًُا٤ اي٬ٖٛت ايػطبٞ 

 .إىل شيو

 :دع٠٘ اهتص٘ٙٞ بني اهقرآْ ٗ اهلتب األدبٚٞ ألرخِتٕ-  2 

ايصٟ قاّ ع١ًُ  (ؾطٜسضٜـ ؾ٬ٜطَاخط )تعٛز ٖصٙ ايسع٣ٛ املعع١َٛ إىل عامل اي٬ٖٛت ا٭ملاْٞ

عٓٝؿ١ تٗسف إىل اْتعاع اختكام ايتؿػرل َٔ ضداٍ ايهٓٝػ١، يتكبح َٔ سل عًُا٤ 

ايؿًػؿ١، ٚ اٯزاب، ٚ ايتاضٜذ، ٚ ايع١ً يف شيو إٔ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾطم بني ايسضاغات ا٭زب١ٝ     

ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، ٚ بعس إٔ طبل ؾطٜسضٜـ زضاغت٘ ع٢ً اٱلٌٝ دا٤ ٜٛيٝٛؽ ؾًٝٗاٚظٕ 

 يٝطبكٗا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ظاَع١ دٛتٓذٔ  ٚأقبشت بصيو تابع١ 1890غ١ٓ  (1918ّت)

ي٬ٖٛت املػٝشٞ َٔ ْاس١ٝ املٓاٖر، َٚؿتٛس١ ع٢ً نٌ ا٫ستُا٫ت
3
. 

يف ايؿعط "ط٘ سػني ،ٚأٚنح شيو يف نتاب٘ .ٚنإ أٍٚ َٔ تًكـ ٖصٙ ايسع٣ٛ عُٝس ا٭زب ز

، ثِ دا٤ َٔ بعسٙ ا٭غتاش أَني اـٛيٞ ٚظٚدت٘ ٚتًُٝصت٘ "يف ا٭زب اؾاًٖٞ"ٚ " اؾاًٖٞ

عا٥ؿ١ عبس ايطمحٔ بٓت ايؿاط٧ ،ٚتػًُٗا َٔ بعسِٖ ا٭غتاش أضنٕٛ، ٚقبٌ إٔ ْتططم إىل .ز

زع٣ٛ ايتػ١ٜٛ بني ايهتاب املكسؽ شٟ ايطبٝع١ اٱشل١ٝ ٚايٓل ا٭زبٞ شٟ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ 

اػاٖات ايتؿػرل "خًٝل بٓا إٔ ْكـ ع٢ً ْكط١ دٖٛط١ٜ أٚضزٖا ا٭غتاش ؾٗس ايطَٚٞ يف نتاب٘ 

                                                 
1

 53لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ أسوْٛ ص : - 
2

 ٠21ٕظش اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص : - 
3

 ٠21ٕظش دػٜٛ فُٙ اٌمشآْ فٟ ػٛء ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌغشث١خ د ػجذ اٌشصاق ٘شِبط ص : - 
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: يف ايكطٕ ايطابع اشلذطٟ َ٪زاٖا إٔ ايسضاغ١ ايب٬غ١ٝ ناْت ٚغ١ًٝ يػا١ٜ أزل٢ َٓٗا أ٫ ٖٚٞ

اٱعذاظ ايبٝاْٞ يًكطإٓ ايهطِٜ ثِ ؼٛيت إىل غا١ٜ يف سس شاتٗا
1
. 

ٚمل ٜعس غطٜبا ع٢ً ز ط٘ سػني إٔ ٜكطح بأزب١ٝ ايٓل ايكطآْٞ ٚأْ٘ ٜطاٙ اْعهاغا يب٦ٝت٘ اييت 

 .قٌٝ ؾٝٗا ٚأْ٘ قسٚز يف ظَٓ٘ ايصٟ ٚيس ؾٝ٘

أضأٜت إٔ ايتُاؽ اؿٝا٠ ايعطب١ٝ اؾا١ًٖٝ يف ايكطإٓ،أْؿع ٚأدس٣ ] :ٜكٍٛ ايسنتٛض ط٘ سػني

َٔ ايتُاغٗا يف ٖصا ايؿعط ايعكِٝ، ايصٟ ٜػُْٛ٘ ايؿعط اؾاًٖٞ؟ أضأٜت إٔ ٖصا ايٓشٛ َٔ 

[ ايبشح ٜػرل نٌ ايتػٝرل َا تعٛزْا إٔ ْعطف َٔ أَط اؾاًٖٝني
2
. 

، ٚميجٌ تًو yَٚع٢ٓ ٖصا إٔ ايكطإٓ اْطباع عٔ اؿٝا٠ ايكا١ُ٥ يف ظَٔ قاسب٘ ٖٚٛ ايٓيب 

ايب١٦ٝ عكٝس٠، ٚيػ١ ٚعازات ٚ تكايٝس، ٚاػاٖات يف اؿٝا٠، ٖٚٞ ب١٦ٝ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ خ٬ٍ 

 .ايكطٕ ايػابع امل٬ٝزٟ

 ايكطإٓ ٚسسٙ ٖٛ ايٓل ايعطبٞ ايكسِٜ ايصٟ ٜػتطٝع امل٪ضر إٔ ٜط٦ُٔ إىل ] :ٜٚكٍٛ يف ْل آخط

[  يًعكط ايصٟ تًٞ ؾَٝ٘ؿدكاقشت٘ ٜٚعتدلٙ 
3

 .

ٚيٝؼ يف ٖصا ايٓل َٔ دسٜس غ٣ٛ أْ٘ ٜ٪نس ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بأزب١ٝ ايٓل ايكطآْٞ، ٚأْ٘ 

َؿدل يًعكط ايصٟ قٌٝ ؾٝ٘، ٚإشا َا ثبت ايكٍٛ بأزبٝت٘ ٚأْ٘ يٝؼ إ٫ اْعهاغا يب٦ٝت٘ اييت 

ٚيس ؾٝٗا، ؾ٬ دطّ إٔ ٜتٓاٚي٘ امل٪َٔ ٚغرلٙ بايسضاغ١ ،ٚقس أقبشت ايسضاغ١ غا١ٜ يف سس شاتٗا 

ٚأقبشت ب٬غت٘ يٝػت ٚغ١ًٝ ٱثبات إعذاظٙ ،بٌ غا١ٜ يف سس شاتٗا،ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ 

 ؾإْ٘ غٝعطف بعطٚبت٘ َٓعي١ ٖصا ايهتاب يف ايعطب١ٝ ] :ا٭غتاش أَني اـٛيٞ يف قٛي٘

 بكؿ١ ز١ٜٝٓ يًهتاب، أٚ تكسٜل اٱميإ،َٚهاْت٘ يف ايًػ١،زٕٚ إٔ ٜكّٛ شيو ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ 

[ ؾٝ٘ بعكٝس٠خام 
4

 .

ؾًُعطؾ١ َٓعي١ ٖصا ايهتاب يف ايعطب١ٝ َٚهاْت٘ يف ايًػ١ ٜهؿٞ إٔ تتٓاٚي٘ زاضغا ٚؾل َا 

تٛؾط يسٜو َٔ َٓاٖر، ؾًِ ٜعس مث١ ؾطٚط يًتؿػرل، ٫ٚ نٛابط، نُا مل ٜعس شلصا ايهتاب 

َٔ زٚض يف اشلسا١ٜ بكسض َا أقبح ٜتُتع بايب٬غ١، ٚ تصٚم يٮغًٛب،ٚيٝؼ ٖصا ٖسف ايكطإٓ 

 .ع٢ً اٱط٬م نُا أْعي٘ اهلل غبشاْ٘

                                                 
1

 981 ص3فٙذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ع١ٍّبْ اٌشِٟٚ ط. ارغب٘بد اٌزفغ١ش فٟ اٌمشْ اٌشاثغ اٌٙغشٞ د: ٠ٕظش: - 
2

 23-22فٟ اٌشؼش اٌغبٍٟ٘ د ؿٗ ؽغ١ٓ ص : - 
3

 183 ص 1933 3ؿٗ ؽغ١ٓ ِـجؼخ فبسٚق اٌمب٘شح ؽ. فٟ األدة اٌغبٍٟ٘ د: - 
4

 ٔمال ػٓ ارغب٘بد اٌزفغ١ش فٟ اٌمشْ اٌشاثغ ٌٍٙغشٞ د   فٙذ 33اٌزفغ١ش ِؼبٌّٗ ؽ١برٗ ِٕٙغٗ ا١ٌَٛ أ١ِٓ اٌخٌٟٛ ص : - 

 983 ص 3اٌشِٟٚ ط 
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ٺ  ٺ  ٺ  چ  ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس ايبٗٞ يف ايطز ع٢ً ٖ٪٤٫ ٖٚٛ ٜٓطًل َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

1چڄ  ڄ  
. 

إٔ اهلل أضغٌ ضغ٫ٛ أَٝا ٜتًٛ آٜات اهلل ٚأْ٘ أضغً٘ -ايكطإٓ يف شيو ٜؿٝس ث٬ث١ أَٛض  ]

بايتعن١ٝ ٚ ايتعًِٝ ٚ اؿه١ُ يكّٛ أَٝني، ناْٛا َٔ قبٌ ْعٍٚ ايكطإٓ يف ن٬ٍ َبني، ٚإٔ 

ضغاي١ ٖصا ايطغٍٛ ا٭َٞ يٝػت َككٛض٠ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايكّٛ ايهايني، بٌ تتذاٚظِٖ إىل آخطٜٔ 

[بعسِٖ ملا ًٜشكٛا بِٗ 
2
. 

ؾايكطإٓ إشٕ دا٤ ٖس٣ يًُتكني دا٤ يًتعن١ٝ ٚايتعًِٝ ٚ اؿه١ُ يكّٛ أَٝني نايني يرلؾع عِٓٗ 

ن٬يتِٗ ٚ ٜٗسِٜٗ إىل قطاط اهلل املػتكِٝ ٚمل ٜأت يكّٛ بأعِٝٓٗ يف ب١٦ٝ بعٝٓٗا يف ظَإ بعٝٓ٘ 

ناؾ١ٝ ؾإْ٘ ٫ وكطٖا ظَإ ٫ٚ وسٖا " يًعاملني"ٚإمنا دا٤ ضمح١ يًعاملني، ٚ يعٌ ن١ًُ 

َهإ، ٚ بايتايٞ مل ٜهٔ ايكطإٓ يكّٛ بأعِٝٓٗ، ٚمل ٜهٔ بصيو شا َكسض ٚاقعٞ َتٛاؾذا 

َع ع١ًُٝ غ٬ٕٝ ايتاضٜذ نُا ظعِ طٝب تعٜين
3
. 

أَا أضنٕٛ ؾرل٣ إٔ اـطاب ايكطآْٞ ىتًـ عٔ نٌ خطاب يػٟٛ آخط، ٚيهٓ٘ يٝؼ 

اخت٬ؾا تؿٛقٝا بكسض َا ٖٛ اخت٬ف متاٜعٟ ،َٔ سٝح ؾهً٘ ٚمٛٙ ٚقطؾ٘ ٚأغًٛب٘ 

ٚإٜكاع٘، ٜٚجين ع٢ً زٚض اجملاظ ايصٟ ٜط٣ أْ٘ ٜؿهٌ اـطاب ايكطآْٞ نً٘ ؾُٝا ٜتٝش٘ َٔ 

تػٝرل ٚ ؼٜٛط ساغِ يًٛقا٥ع ايٛدٛز١ٜ ا٭نجط ابتصا٫، ٜٚػُٛ بٗا بػ١ٝ أغططتٗا يتأغٝؼ 

ايطأزلاٍ ايطَعٟ يٲغ٬ّ
4
يف سني ٜٓتكس ا٭زبٝات ايه٬غٝه١ٝ اييت ضنعت ع٢ً اٱعذاظ  

يتجبت زلٛ اـطاب ايكطآْٞ ع٢ً نٌ خطاب يػٟٛ، ٚيٛ نإ َهتٛبا بايًػ١ ايعطب١ٝ 

َٚتؿه٬ َٔ قطؾٗا ٚ مٖٛا ٚأغًٛبٗا ٚإٜكا٥ٗا،شيو أْٗا بكٝت سبٝػ١ ايعكٌ ايسٚغُا٥ٞ 

 .ايصٟ ساضب اجملاظ، ٚخًل ايكطإٓ، مما دعً٘ َتعايٝا ع٢ً ظطٚف إْتاد٘

نُا ٜٓتكس أضنٕٛ ايبشح ايتاضىٟٛ ا٫غتؿطاقٞ ايصٟ أقكط زٚضٙ يف ايدل١ٖٓ ع٢ً ايطابع 

ايبؿطٟ يًكطإٓ ،بطبط٘ بايهتب ايػابك١ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ َا تٛؾط َٔ قٛاغِ َؿذلن١ بٝٓٗا 

ٚبني ايكطإٓ نكك١ َٛغ٢، ٚ عٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ، ٚقك١ ؾطعٕٛ ٚايطٛؾإ اييت ٚضزت 

                                                 
1

 02  ا٠٢خاٌغّؼخعٛسح  : -
2

 223/224اٌفىش اإلعالِٟ اٌؾذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشثٟ د ِؾّذ اٌجٟٙ ص : - 
3

 214إٌض اٌمشآٟٔ أِبَ ئشىب١ٌخ اٌج١ٕخ ٚ اٌمشاءح ؿ١ت رض٠ٕٟ ص : ٠ٕظش: - 
4

 72اٌفىش اإلعالِٟ لشاءح ػ١ٍّخ ِؾّذ أسوْٛ ص : ٠ٕظش: - 
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نًٗا يف ايهتب ايػابك١ ،إ٫ إٔ ايكطإٓ عطنٗا بططٜك١ َتُٝع٠ مما ٜجبت ْػب١ٝ قش١ ٖصٙ 

ايهتب
1
. 

ٚيف ا٭خرل ٜعًل آَاي٘ ع٢ً ايتشًٌٝ أ٭يػين يًكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايطغِ َٔ ْكك٘ ٚقعٛب١ 

ؾُٗ٘، إ٫ أْ٘ وطض ايكاض٨ َٔ ٖٝب١ ايكطإٓ اي٬ٖٛت١ٝ ٜٚكرلٙ ْكا يػٜٛا قطؾا ،تٓطبل عًٝ٘ 

ايكٛاْني ايٓش١ٜٛ ٚ ايكطؾ١ٝ، شاتٗا نباقٞ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ َٔ داْب،َٚٔ داْب آخط ٜطدع٘ 

 .إىل تاضىٝت٘

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ْكط ساَس أبٛ ظٜس ٖٛ أٍٚ باسح َػًِ ٜهتب بايعطب١ٝ       ]:ٜكٍٛ أضنٕٛ

ٜٚسضؽ يف داَع١ ايكاٖط٠ ٚ ٜتذطأ ع٢ً اْتٗاى احملطَات ايعسٜس٠،اييت متٓع تطبٝل َهتػبات 

ا٫يػاْٝات اؿسٜج١ ا٭نجط إهاب١ٝ ع٢ً ايكطإٓ ٚنإ قُس خًـ اهلل قس ساٍٚ قبً٘ إٔ 

ٜطبل ايٓكس ا٭زبٞ ع٢ً ؼًٌٝ ايككل ايكطآْٞ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ أُٖٝت٘ ايع١ًُٝ املتٛانع١ إ٫ 

[إٔ نتاب٘ أسسخ نذ١ نبرل٠ يف ٚقت٘
2
. 

ٜٚط٣ إٔ إزا١ْ ايكطا٠٤ ايتبذ١ًٝٝ َٔ سٝح ْٛاقكٗا ٫ تهؿٞ، نُا ٫ هب ا٫غتها١ْ يكُع 

املٓٗذٝات اؿسٜج١ َٔ قبٌ سطاؽ ا٭ضثٛشنػ١ٝ ا٭ؾسا٤، ٚإمنا هب ايتشطض َٔ تًو املػًُات 

اي٬ٖٛت١ٝ ،اييت تطغدت َٓص قطٕٚ ط١ًٜٛ ست٢ ْط٣ ايكطإٓ يف َازٜت٘ ايًػ١ٜٛ نأٟ ْل أزبٞ، 

ٚمث١ ْكط٩ٙ ع٢ً سكٝكت٘ بعٕٝٛ دسٜس٠، ٚقس أيبؼ ٚاقعٝت٘ ٚشيو بتؿهٌٝ ٫ٖٛت دسٜس وٌ 

قٌ اي٬ٖٛت ايكسِٜ، إْ٘ ٫ٖٛت ايتكاحل َع اؿساث١
3
. 

: رخِٞ اهتعرٙع اإلشالًٛأدع٠٘ -33

 بعطٚف ا٭سهاّٚقٌ آٜات ب، ٚشيو اٱغ٬َٞضخ١ٓ ايتؿطٜع أ إىلٜػع٢ ايؿهط ايعًُاْٞ 

 نإنؿا٤غٝاقاتٗا املدتًؿ١، ٚ ٜتِ ٖصا ايٛقٌ بٛاغط١ عًُٝات ممٓٗذ١ بب٦ٝتٗا ٚظَاْٗا، ٚ

ٖا ٚ ايكٍٛ بػُٛنٗاز٠ عًٝٗا، ٚايتكًٌٝ َٔ عسٟايٓػب
4
. 

 ٚسكط ايكطإٓ يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ،ضخ١ٓ آٜات ايتؿطٜعأّ ع٢ً ٙ َا ايصٟ وٌُغأيتِٗٚي٦ٔ 

ٕ إ ايكٍٛ بك٬س١ٝ ايؿطٜع١ يهٌ ظَإ َٚهإ، ٚإٕ يكايٛا ،٬ٜزٟامليف ايكطٕ ايػابع 

 ايٛاضز٠ يف ايبداضٟ ٚ َػًِ متًو ق٠ٛ ا٭سازٜحٕ إ ٚ، َتها٬َ بكؿ١ ْٗا١ٝ٥أت٢ اٱغ٬ّ

                                                 
1

 102اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسس ئٌٝ اٌزؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ أسوْٛ ص : ٠ٕظش: - 
2

 63/64اٌفىش األطٌٟٛ ٚ اعزؾبٌخ اٌزأط١ً ِؾّذ أسوْٛ ص : - 
3

 ٠64ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص : - 
4

 185سٚػ اٌؾذاصخ د ؿٗ ػجذ اٌشؽّٓ ص : ٠ٕظش: - 
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٫ تاضىٞ هعٌ َٔ ٜتاؾٝعٜكٞ ّٖٛؽ : ٖٛإمنا ،ايتٛدٝ٘ يًٛدٛز ايبؿطٟ يف عكٛضٙ نًٗا

ا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ يتطبل ع٢ً نٌ ز يف ايكطٕ ايػابع ي٬ًُٝأتتْكٛم 
1
. 

             َع تهطمي٘ ضدط عًٝ٘ مما ٜتٓامح ٚ، بكؿت٘ نا٥ٓا َتػرلايٲْػإٖٚصا ؾٝ٘ سٝـ 

ا٭ضضٚاغتد٬ؾ٘ يف 
2
:  ايؿطنٝتنيبإسس٣ غًُٓا إشا إ٫نُ٘ ْكٛم ثابت١ تحٕ أميهٔ  ٫ٚ 

 .ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ايٓكٛم ؾهؿان١ تكٍٛ نٌ ؾ٤ٞ ٫ٚ ؼسز ؾ٦ٝا-1

اٱقطاض ايكطٜح بإٔ ايٛاقع ٖٛ ايصٟ ميًٞ ع٢ً ايٓل منط ايع٬ق١ ب٘ غًبا ٚإهابا، ٚ -2

هعٌ ايعًٌ ايكطٜب١ ٚ ايبعٝس٠ تعٌُ شاتٝا يف ايطبٝع١ ٚ اجملتُع
3
. 

 با٫يتعاّ إ٫ؾ٬ ٜكطأ  (ايٓل ؾهؿاض)ٙ ٟ سط١ٜ سطن١ ايؿلا٭ٚىلٜٚذلتب ع٢ً ايؿطن١ٝ 

 سط١ٜ عٝح ٜػتطٝع ظسعس١ نٌ أنجطدعٌ ايؿكٝ٘ ت ايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ فٚأَا ،املباز٨ ايعا١َب

َتٛضخ١ دا٤ت - سػب ظعُِٗ-عًٝ٘ ؾإٕ اٯٜات ْل مل ٜعس ٜػتذٝب يصيو ايعطف ٚ

َٓذ١ُ
4
. 

َا طبٝع١ أف،ٚ طبٝع١ ايٓل ، اٱْػإ طبٝع١ ٙيتسسض  ب٘ َٔ سذر يتجبٝت ا٭ضخ١ٓاتٛأ َا إٕ

 تخًل اهلل آزّ ٚيهٔ تػرلإٔ  َٓص اٱْػإ ؾذٖٛطٙ ايجبات ٚعطن٘ ايتػرل، ؾاٱْػإ إْػإ

 تػدرلٙ  بايطبٝع١ َٔ سٛي٘ َٚس٠٣ضنب َٚعطفّيبؼ َٚػهٔ ّٚأنٌ َٚٔ ّقٛض٠ سٝات٘ 

 يٓؿػ٘إٜاٖا
5

 خايك٘ ٚ يف إىل ٚمل تتػرل ٚ غٝعٌ يف ساد١ ، يهٔ ايؿطط٠ ٚايسٚاؾع مل تبسٍ

َا ع٢ً َا تطٜسٙ ايعًُا١ْٝ إ اهلل ؾٝػعس ٠ٚ ع٢ً َا ؾطط،إَا تًب١ٝ زٚاؾع٘ ايؿطط١ٜ إىلساد١ 

.  ٚايتٝ٘ ٚاـطٚز ع٢ً ايؿطط٠اٱباس١ٝدطا٤ ،ؾٝؿك٢ 

 ممتعدتني ، ْٚؿد١ َٔ ضٚح اهللا٭ضضؾاٱْػإ قبه١ َٔ طني ] : قُس قطبا٭غتاشٜكٍٛ 

 ٙ ي٘ ْععات،ؾٛام ايطٚحأؾػس ٚازٚاؾع ، أؾٛاقٜ٘ٔ يف نٝإ َٛسس ي٘ زٚاؾع٘ ٚتابطتطّ

ّ ػعٌ ٟ ٚي٘ م،ضٚظبقطاع ٚٚٚمتًو ، ؽ ٚ دٔ، ًَٚبؼ َٚػهٔ،ؾطط١ٜ َٔ طعاّ ٚؾطاباٍ

[ مل اؿٝٛإا ٫ٚ تهٕٛ ٖٞ ٖسؾا يف شاتٗا نُا وسخ يف ع، غا١ٜ ٖٚسؾاا٭عُاٍؾُٝع 
6
. 

                                                 
1

 185إٌض اٌمشآٟٔ أِبَ ئشىب١ٌخ اٌج١ٕخ ٚ اٌمشاءح ؿ١ت ر١ض٠ٕٟ ص : ٠ٕظش: - 
2

 131اإلعالَ ٚ اٌؼٍّب١ٔخ ٚعٙب ٌٛعٗ د ٠ٛعف اٌمشػبٚٞ ص : ٠ٕظش: - 
3

 135 ص 1992 ٠4ٕظش اٌزشاس ٚاٌزغذ٠ذ ؽغبٟٔ ؽٕفٟ اٌّإعغخ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ : - 
4
 ٠365ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص : -  

5
 ٠131ٕظش اإلعالَ  ٚاٌؼٍّب١ٔخ ٚعٙب ٌٛعٗ ص : -  
6

 147 -146اٌزـٛس ٚ اٌضجبد فٟ ؽ١بح اٌجشش٠خ ِؾّذ لـت ص : - 
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 ايٓك١ٝ ايكطع١ٝ يًتؿطٜع َٔ ا٭ق١ًٝ ثباتٗا يف املكازض ٣ ؾٝتذٌ(ايؿطٜع١) طبٝع١ ايٓل ٚأَا

 أَٗات ٚاحملطَات ايٝك١ٝٓٝ ٚ اٱغ٬ّ، ٚقٛاعس اٱميإ أضنإ ٜٚتُجٌ شيو يف ،نتاب ٚغ١ٓ

. يؿطٜع١ ايكطع١ٝ ايجبٛت ٚ ايس٫ي١اٍ ْٚكٛم ا٨ايؿض

 ، ٚاغتشػإ َٚكاحل َطغ١ً،مجاع ٚقٝاؽإ َٔ ، َطْٚتٗا يف املكازض ا٫دتٗاز١ٜتتذ٢ًنُا 

.  ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗأقٛاٍٚ 

َطٚض ايعَٔ ٫ٚ ٜبًٞ عًٝٗا ٫ ٜ٪ثط عٝح  ٚقس قٝػت ايؿطٜع١ ] : عبس ايكازض عٛز٠ا٭غتاشٜكٍٛ 

   َٔ ايعُّٛ ٖا، ؾذا٤ت ْكٛما٭غاغ١ٝ ٚ ْعطٜاتٗا ،زتٗا ٫ٚ ٜكتهٞ تػرل قٛاعسٖا ايعا١َز

[ ٚاملط١ْٚ عٝح ؼهِ نٌ ساي١ دسٜس٠
1
. 

يًؿغ ) ايهطِٜ ٚ اؿا١ًَ ايكطإٓ يف ٠ ايٛاضزاٯٜات نٌ إٔ املػتؿاض غعٝس ايعؿُاٟٚ ؾرل٣ أَا

 ٚيهٔ تعين ، ايكا١ْْٝٛ ٚ ايتؿطٜع١ٝا٭سهاّ ٫ تعين َطًكا ايس٫ي١ ع٢ً َؿتكاتٗاٚ أ (ؾطٜع١

 أ٠ٕ ٟ اؿكٝلاٱغ٬ّ أقٍٛ ٚع٢ً نٌ َٔ ٜٓؿس ،ايططٜك١ ٚاملٓٗر ٖٚصا َا ٜجبت٘ قشٝح ايًػ١

 َعٓاٖا ظَٔ ايتٓعٌٜإىل ايكطإٓ أيؿاظ يف ؾِٗ ٚاغتعُاٍ أًٜر
2

ٖصا ٜكط بايكطا٠٤ ايتعا١َٝٓ، ب ٚ

 ٫ ٜكٍٛ ب٘ ؽ ٖٚصا ٖٛ، ايكطٝع١ بني سانطٖا َٚانٝٗاز حإىلٕ ايًػ١ ٚقًت يف تطٛضٖا أٚى

. عاقٌ

 . ٚتعين املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ، املا٤ٚضزّٚ، يؿغ ايؿطٜع١ تعين ايططٜك١ ٚاملٓٗر إٕ

:                                                                                       دا٤ يف املؿطزات-1

ٚشيو "  ٚ َٓٗادا٠ؾطع"  قاٍ اهلل تعاىل اٱشل١ْٝٗر ايططٜل ايٛانح ٚاغتعرل يًططٜك١   :ايؿطع

:  أَطٜٔ إىل إؾاض٠

       َٔ ططٜل ٜتشطاٙ مما ٜعٛز ع٢ً َكاحل ايعباز إْػإ َا غدط اهلل عًٝ٘ نٌ :حدٌٓاأ

  وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئچ  :ٚعُاض٠ ايب٬ز يكٛي٘ تعاىل

3چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
.                                                          

   يـ ؾٝ٘ ايؿطا٥عت مما تذ، ب٘ يٝتشطاٙ اختٝاضاأَطٙض ي٘ َٔ ايسٜٔ َٟٚا م :ثاٌُٚٔا

                                                 
1
 1 ط1984 5 ثبٌمبْٔٛ اٌٛػؼٟ ػجذ اٌمبدس ػٛدح ِإعغخ اٌشعبٌخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽااٌزشش٠غ اٌغٕبئٟ اإلعالِٟ ِمبسْ: -  

 16ص 
2

 225َ  ص 1996 4اإلعالَ اٌغ١بعٟ ِؾّذ عؼ١ذ اٌؼشّبٚٞ ِىزجخ ِذثٌٟٛ اٌظغ١ش ِظش ؽ: ٠ٕظش: - 
3

 32  ا٠٢خاٌضخشفعٛسح : - 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     چ  :ٜٚعذلن٘ ايٓػذ ٚزٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل

1چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
. 

. [ ب٘ ايػ١ٓتايؿطع١ َا ٚضز ب٘ ايكطإٓ ٚ املٓٗاز َا ٚضز] :قاٍ ابٔ ايعباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘

  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : قٛي٘ تعاىلأَا

  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳگ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژڈ  ژ

2چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ا٭قٍٛ تػاٚت ؾٝٗا املًٌ ٫ٚ ٜكح إىل ؾتؿرل  

[ تعاىل عًٝٗا ايٓػذ نُعطؾ١ اهلل
3
. 

                                                                                      :دا٤ يف ايهًٝات- 2

 َعاؾا َٚعازا غٛا٤ ناْت َكٓٛع١ ٜتٗصب بٗا املهًـسهاّ اؾع١ٝ٥ اييت يٮاغِ  :ايؿطٜع١

إيٝ٘ ضادع١ أَٚٔ ايؿاضع 
4
. 

                                                 :يؿٕٓٛ ٚايعًّٛادا٤ يف نؿاف اقط٬سات - 3

تٗصب بٗا املهًـ َعاؾا ٚ َعازا غٛا٤ ناْت ٟ تطًل ع٢ً ا٭سهاّ اؾع١ٝ٥ اييت :ايؿطٜع١

ٕ نإ ؾا٥عاإ فاظا ٚا٭قٍٛ، ٚتطًل ع٢ً إيٝ٘ ضادع١ أَٚٓكٛق١ َٔ ايؿاضع 
5
. 

                                                          :ٌَٝ قًٝباجلدا٤ يف املعذِ ايؿًػؿٞ - 4

. َا ؾطع اهلل يعبازٙ َٔ ا٭سهاّ:ايؿطٜع١
6

 

 ؟عطف مبكاقس ايؿطعأ ا٭ؾٗاّ ٚأٟعًِ بكشٝح ايًػ١؟ أ ا٭يػ١ٓ أٟ، إٔ ْتػا٤ٍ ول يٓا ٚاٯٕ

 أّ  ؟ عِٓٗ نذٌُٝ قًٝباش أيػٓتِٗفتبكا٤ ايهؿٟٛ َٚٔ مل ٚ أبٛاٍ ا٭قؿٗاْٖٞٛ ايطاغب أ

 شيو إىل ايتاضى١ٝ ع٢ً ايٓل ايكطآْٞ َتٛغ١ً إنؿا٤قكس ت٠ اييت تٟٖٛ قاسب ايكطا٠٤ ايتعأَ

 ؟ ٌٜاحلبهٌ 

. يهٔ ايعذب غٝتعاٜس] : قُس عُاض٠ا٭غتاشٜكٍٛ  . . . .  بٌ ٚغتبًؼ املأغا٠ ايك١ُ عٓسَا ٜعًِ .

 ايعسٍ بني ايٓاؽ يعؿطات إقا١َ ف املػتؿاض عؿُاٟٚ ٖٚٛ ايكانٞ ايصٟ اسذلإٔايكاض٨ 

"  املاز٠ إىل ٚبايٓل  ايًػ١ َعادِإىلْ٘ قس اغتٓس أ قس نصب ع٢ً قاض٥٘ عٓسَا شنط ،ايػٓني

                                                 
1

 18   ا٠٢خاٌغبص١خعٛسح : - 
2
 13  ا٠٢خاٌشٛسٜعٛسح    : - 
3

 262-261اٌّفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ اٌشاغت األطفٙبٟٔ ص : - 
4

 524اٌى١ٍبد ِؼغُ فٟ اٌّظـٍؾبد ٚ اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ أثٛاٌجمبء اٌىفٛٞ ص : ٠ٕظش: - 
5

 1019 ص 1ِٛعٛػخ اٌىشبف اطـالؽبد اٌفْٕٛ ٚ اٌؼٍَٛ اٌزٙبٔٛٞ ط: ٠ٕظش: - 
6

 699  ص 1ا طةاٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ع١ًّ طٍٟ: ٠ٕظش: - 
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 ايكطآْٞ يًؿطٜع١ ٖٛ ٣ املعٔإٔ: ا٭١َ بٗا عًُا٤ خايـ اييت ت٘ يف ْعطٟ(يػإ ايعطب)يف " ؾطع 

"املع٢ٓ ايًػٟٛ  [َٛضز املا٤ ٚ ايططٜل ٚ ايػبٌٝ  
1
. 

 اٯٜاتٚ ؾٝٗا (200)آ١ٜعٔ َا٥يت   عسز آٜات ايتؿطٜع يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ تعٜسإٜٔٚط٣ 

 غت١ آ٫ف أقٌ َٔ (80)ططست َٓٗا مل ٜبل سٝٓصاى غ٣ٛ مثاْني آ١ٜ،ؾإشا املٓػٛخ١

 يف اٱميإ ايكطإٓ قب إٔٚايػبب يف شيو ]:  ٜٚعًٌ شيو بعبكطٜت٘ اـازع١ ايكا١ً٥(6000)آ١ٜ

[ىل ؾطٜع١ ؾتكبح ؾطٜعت٘ شات٘إ يٝشٛيْ٘ؿؼ امل٪َٔ قبا 
2
. 

قبٌ ع٢ً أا مل أضنٕٛ إيٝ٘شٖب  ع٢ٓ َع َاامل  اتػاقا َٔ سٝح يٝتػل اٯٕقطٙ ايعؿُاٟٚأ َا إٕ

 ٚي٬٦ تػكط عًٝ٘ أؾهاض عكطٖا، َُٖٚٛ٘ ، ْاقشا َٛدٗا يتكطأ ايكطإٓ بعٕٝٛ دسٜس٠أَت٘

ٚشيو نً٘ ، ٚا٫قتكاز ٚا٫دتُاع ٜاغ١،ْٚعطٜات٘، ؾٗٛ ٫ ٜؿطض عًٝٗا أٟ ؾ٤ٞ َٔ ايؼ

 ايكطإٓ ؾٗٛ خطاب زٜين ٜتهؿٌ مبا ىل ايبؿط أَاؼطى ؾٝ٘ عطٜتٗا، يت يٮ١ََذلٚى 

 ا٭خ٬م ٚغرلٖا َٔ َباز٨ ،ب يًذاضح ٚعسٍ ٚ،ٚآخط٠ ٚ عٌُ قاحل،نًِٗ َٔ سٝا٠ َٚٛت 

3چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  : نتًو اٯ١ٜ اييت تكٍٛ،شات ايطابع ايهْٛٞ
. 

 ٫ ايعًُا١ْٝ إٔشيو .  4ؿٝا٠ ايؿدك١ٝ يف اجملتُع ا ٚتٛدٝ٘، ناف يتٛدٝ٘ ايػًٛىأٖٚصا َبس

 ؾايسٜٔ يف ْعطٖا ، ايؿدك١ٝا٭سٛاٍ ٚيٛ نإ ع٢ً َػت٣ٛ ، عل ايتؿطٜعيٲغ٬ّح ّ تؼ٫

ٚبصيو تهٕٛ قس ، ايتؿطٜع يف اؿٝا٠ ؾٗٛ َٔ سكٗا ٖٞ أَا ،يهُرل َٚهاْ٘ املعبساقً٘ 

 ْسا ي٘املؿطع  َٔ اٱْػإ ٚدعًت ،اغتكبت سكٛم اهلل
5

ٕ اعذلؾت ي٘ باـًل ؾُا ٖٞ إ ٚ،

  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ   ڻچ ثبألِش، ٚاألِش ٚاٌخٍك ٌٗ ٚؽذٖ عجؾبٔٗ   ؾ١ ي٘تطباملع

6 چہ  
. 

 ْل تاضىٞ َجً٘ ٕ دعً٘ عباض٠ عإىل  بايهطٚض٠ٜ٪زٍٟ ايهطِٜ ايكطإٓ تطبٝل ايتاضى١ٝ ع٢ً إٕ

 أٚقٝسٙ ايكُٝٞ ض اظزاز ، غٛا٤ انؿهتأٚ اضتؿعت ب٬غت٘ ، غٛا٤ ْل بؿطٟأَٟجٌ ى

تا٥ر  ايهطِٜ ٚ ايٓكٛم ايبؿط١ٜ ٕايكطإٓ ٚ ٜٓذع عٔ ٖصٙ املُاث١ً ايتاضى١ٝ بني  ،اضتهؼ

     تٛقٝات ٚعع١ٝ غرل ًَع١َ إىل ا٭سهاّ آٜات إساي١ ٚ اٱغ٬َٞ، ايتؿطٜع ض نٓل،١َٟٚر

. اٱضؾازاتٍ ايٓكا٥ح ٚ َٟٔ قب، ايباط١ٝٓ ا٭خ٬م يف ٚأسهاَ٘ ايكطإٓٚسكط تٛدٝٗات 

                                                 
1

   194ص   عمٛؽ اٌغٍٛ اٌؼٍّبٟٔ د ِؾّذ ػّبسح : - 

 
2

   212  ٚاٌّشعغ اٌغبثك ص 227اإلعالَ اٌغ١بعٟ ص : ٠ٕظش: - 

 
3

 .07  ا٠٢خاٌضٌضٌخعٛسح : - 
4

 286-٠285ٕظش لؼب٠ب فٟ إٌمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
5
 ٠106ٛعف اٌمشػبٚٞ ص . ٠ٕظش اإلعالَ ٚاٌؼٍّب١ٔخ ٚعٙب ٌٛعٗ د: -  
6

 54  ا٠٢خاألػشافعٛسح : - 
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  َاأٍٚ ايكاؿ١، ْٚعيت ا٭١َيهٔ ؾطٜع١ اهلل دا٤ت يتكٓع ايؿطز ايكاحل ٚاجملتُع ايكاحل ٚ

١َ َٔ  أ خرلأخطدت ٫ٚ تعاٍ نصيو ؾطٜع١ ،ضؾع َٔ َػت٣ٛ ايعامل نً٘أْعيت ْٚكٛقٗا 

ايعسّ
1

أتباعٗا يٝتهٝؿٛا َع ايٛاقع املعٝـ نٝـ َا نإ ٖٚٞ بصيو مل  يتذلى تأت ٚمل 

تهٔ سطٜك١ ٭تباعٗا ع٢ً إٔ ٜعٝؿٛا نٝؿُا اتؿل بكسض َا ناْت سطٜك١ ع٢ً  نٝـ هب 

 .إٔ ٜعٝؿٛا يف زلٛ ٚعًٛ ٚضؾع١

 َٔ ايٛد١ٗ ايتٓعرل١ٜ ٚٚقؿت أضنٕٛيكطا٠٤ ايتاضى١ٝ عٓس ااْتٗٝت َٔ عطض  قس ٚ شاأْاٖٚا 

 أغباب ٚضقست نٌ َا دا٤ ؾٝٗا عٓس املؿهطٜٔ ٚ عجت يف ،ع٢ً َعٓاٖا يػ١ ٚ اقط٬سا

 مل ٜهٔ يف عًُ٘ ٖصا َبسعا أضنٕٛ ا٭غتاش إٔ إىلٚخًكت يف شيو ، أضنٕٛ ٜٗا َٔ قبٌٕبت

تكإ تؿإ ٚ إ تطبٝكٗا بهٌ إىل َتًٗؿا ، املػتؿطقنيأغاتصت٘ ٭ؾهاض تطابكسض َا نإ َر

 : ٜؿتػٌ ع٢ً قٛضٜٔإٔ ي٘ أضازيٝٛ ايصٟ ٟؾطٚع نًٛز زملضنت ع غُٝا ٚقس ،خ٬مإٚ

  َٔ سٝح ايتهٜٛٔ ٚ اؾُع ٚ ايتسٜٚٔايكطآْٜٞؿتػٌ ع٢ً تاضٜذ ايٓل : قٛض- 1

اٱْػا١ْٝ ٚايٓعطٜات ايعًّٛ َٓاٖر ٕ مبا تٛؾطٙ كتًـ آ قطا٠٤ ايكطبإعاز٠ٜٗتِ  :قٛض- 2

 .ايؿًػؿ١ٝ

ظّ ت سس غٌٝأٟ إىلَتػا٬٥ عٔ ، ٖٚٛ ٜٓؿص خطٛات شيو املؿطٚع٭ضنٕٛعطض أ إٔ يٞ إٓ اٯٕ

 ؟ٙ بتٓؿٝص

: بٓٛع َٔ ايتؿكٌٝ َٔ خ٬ٍ اـط١ ايتاي١ٝ- ؾا٤ اهلل إٕ-ٖصا َا غٛف ْعطض ي٘ 

                                          أضنٕٛ تكٛض يف اؾُع إىل ايتسٜٚٔ إىلٕ ايهطِٜ َٔ ايتٓعٌٜ آايكط- أ

 :ٚشيو َٔ خ٬ٍ (تؿهٝو يف قشت٘)ٚ(ْعع يكساغت٘)

 .زع٣ٛ ايؿكٌ بني اـطاب ايؿؿٗٞ ٚ ايٓل املسٕٚٚ أضنٕٛ-1

 . ايهطِٜيًكطإٓ دسٜس٠ أزلا٤ َٔ مت٘ أضنَٕٛككس١ٜ -2

 إٔ بأْؿػهِ ٚبٗصا غٛف تػتدًكٕٛ ، ٚ ايكطا٠٤ ايتاضى١ٝ يػٛض٠ ايؿاؼ١أضنٕٛ- ب

 .أمن١ًا قٝس ّ ٚمل ىطز عٓ٘،"ز دًٝٝٛٚ يهٌ" قس اؾتػٌ بايؿعٌ ع٢ً شٜٓو ايتٛدٗنيأضنٕٛ

: أركْ٘ ٗدع٠٘ اهفؽى بني اخلطاب اهقرآُٛ اهعفٔٛ ٗاهِؾ املدْٗ

 : ْٚبشح ٖصا اؾاْب َٔ خ٬ٍ

"ايس٫ي١ املعذ١ُٝ يًؿعٌ-أ " قطأ     .

.  ا٫غتؿطاقٞ يًٓل ايكطآْٞ  ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ-ب

   .ٜٔ ايؿكٌ بني اـطابيفايكاعس٠ ايًػا١ْٝ -ز

                                                 
1

 22 ص ٠1ٕظش اٌزشش٠غ اٌغٕبئٟ اإلعالِٟ ِمبسٔب ثبٌمبْٔٛ اٌٛػؼٟ ػجذ اٌمبدس ػٛدح ط:- 
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  يكس اْكبت دٗٛز ا٭غتاش قُس أضنٕٛ ع٢ً ايؿكٌ بني اـطاب ايكطآْٞ ايؿؿٗٞ ٚايّٓل 

يًسضاغ١ " قطإٓ"نع يؿغ ٜذاملسٕٚ ٚاؽص غب٬ ؾت٢ ٱثبات شيو بعبكطٜت٘ املعٗٛز٠ ، ؾتاض٠ 

١َٝ ٜٚبشح يف أقٌ ايه١ًُ، ٚطٛضا مبا أثبت٘ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ، ٚتاض٠ زاملع

 ٚيًٛقٛف ع٢ً ٖصٙ اؾٛاْب فتُع١ ٜطٝب يٓا إٔ ،أخط٣ مبا تٛقًت إيٝ٘ ايًػاْٝات اؿسٜج١

: ْعطض شلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

: دع٠٘ اهفؽى بني اخلطاب اهعفٔٛ ٗاملدْٗ ب٘اشطٞ اهدالهٞ املعجٌٚٞ-أ

 : ع٢ً ايت٠ٚ٬ ؾكط ٚإشا ثبت شيو ؾإٕ املكسض إ٫ ٫ ٜسٍ"قطأ"ٜععِ ا٭غتاش أضنٕٛ إٔ ايؿعٌ 

ٜسٍ با٭سط٣ ع٢ً ايت٠ٚ٬ ٫ٚ  (قطأ)٫ ٜكبح َطتبطا إ٫ّ بٓل ؾؿٗٞ، ؾذصض املاز٠  (قطإٓ)

ٜؿذلض َػبكا ٚدٛز ْل َهتٛب
1
. 

 ّٕ  مبع٢ٓ ايكطا٠٤ يهٔ تاضىٝا "قطأ" ٖٛ َكسض يًؿعٌ "قطإٓ"بُٝٓا لسٙ يف نتاب آخط ٜط٣ أ

يك١ً  آْصاى،ٚ يتػًب ايجكاؾ١ ايؿؿ١ٝٗ ٚايه٬ّ املباؾط ع٢ً ايهتاب١ ٚايكطا٫،٠٤ ٜكح شيو

ايهتاب١ ٚق١ً مماضغٝٗا يف اجملتُعني املهٞ ٚاملسْٞ ع٢ً ايػٛا٤، ٖٚصا َا ٜدلض ع٢ً سس ظعُ٘ 

. تأخط ايتسٜٚٔ إىل َا بعس اـًٝؿ١ ايجايح

ٚبايتايٞ ؾُعٓاٖا  يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ن١ًُ قطإٓ ٖٞ املكسض بايٓػب١ يًؿعٌ قطأ] :   ٜكٍٛ أضنٕٛ

ايكطا٠٤ باملع٢ٓ اؿطيف يًه١ًُ، ٚيهٔ ع٢ً ايكعٝس ايتاضىٞ يًتًؿغ باـطاب ايكطآْٞ 

ّٕ ايجكاؾ١ ايؿؿ١ٝٗ، ٚايه٬ّ املباؾط ناْا ٜتػًبإ ع٢ً ايهتاب١ ٚايكطا٠٤ ؾؿٞ ظَٔ  ٬ْسغ أ

2(y)ايٓيب امل٪غؼ 
 ناْت ايهتاب١ ق١ًًٝ، ٚايصٜٔ ٜعطؾٕٛ مماضغتٗا ناْٛا قسٚزٟ ايعسز 

ض٣ َع٢ٓ ايت٠ٚ٬ أٚ ايتًؿغ ايؿؿٗٞ يبعض حٚبايتايٞ ؾه١ًُ قطإٓ ناْت ؼٌُ با٭

[ايعباضات
3

 .

    ٚبٗصا ٜهؿـ ا٭غتاش عٔ َبتػاٙ، ٜٚؿهٌ اؿسٜح عٔ خطاب قطآْٞ ٫ عٔ ْل قطآْٞ، إش

 ٚايتسٜٚٔ مل ٜتِ إ٫ّ يف عٗس اـًٝؿ١ ايجايح، ٚبصيو ٜعٔ ،مل ٜهٔ مث١ ْل قطآْٞ أق٬

 يفغُٝا ،٫ نطٚض٠ ايتُٝٝع بني اـطاب ايؿؿٗٞ ٚايٓل املسٕٚإقطاضأضنٕٛ أْ٘ تٛقٌ إىل 

ن٤ٛ انتؿاؾات ايًػاْٝات اؿسٜج١
4

.   َٚا أثبت٘ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ،

                                                 
1

 ٠73ٕظش اٌفىش اإلعالِٟ ٔمذ ٚاعزٙبد ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

 ِٚٓ ٚاعجٕب وّغ١ٍّٓ أْ ٔؼ١ف رٌه ئٌٝ إٌظٛص yاٌّالؽظ أْ وزبثبد أسوْٛ خب١ٌخ ِٓ اٌزظ١ٍخ ػٍٝ اٌشعٛي  : - 

 56ألؽضاة  ا چ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  :"اٌّمزجغخ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ
3

 135اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ ؽٛي اإلعالَ اٌّؼبطش ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
4

 30 ٠ٕٚظش اٌفىش اٌؼشثٟ ِؾّذ أسوْٛ ص ٠143ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
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ّٟ بٓا إٔ ْكـ ع٢ً ايس٫ي١ املعذ١ُٝ يًؿعٌ  ٚاملكسض " قطأ"ٚيتبٝإ سكٝك١ َا شٖب إيٝ٘ أضنٕٛ سط

يف َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ نايتٗصٜب ٚايًػإ، ٚاملؿطزات، ثِ ْعطض شلا َٔ سٝح ايس٫ي١ " قطإٓ"

َٓاٌٖ " ،  ٚ "اٱتكإ" ، ٚ "ايدلٖإ" ، ٚ"مجاٍ ايكطا٤" ا٫قط٬س١ٝ يف نتب عًّٛ ايكطإٓ نـ 

 ٫ٚ ع٢ً املع٢ٓ ،ٚغرلٖا، ٚإٕ نإ أضنٕٛ مل ٜؿص ع٢ً قاعس٠ ا٫ؾتكام شلصا املكسض" ايعطؾإ

ؾإْ٘ قس ٚدس نايت٘ يف قكط ز٫يت٘ ع٢ً ايت٠ٚ٬ زٕٚ ايكطا٠٤ ملا ظعِ أْ٘ َٔ " قطأ"املعذُٞ يؿعً٘ 

ا ْعطض ّٚغٓؿٓس ظعُ٘ إٕ ؾا٤ اهلل سني. املكتهٝات ايتاضى١ٝ يطبٝع١ شيو اجملتُع ا٭َٞ

ٍ ايٛسٞ إىل ايعطن١ ا٭خرل٠ يف آخط ضَهإ عاؾ٘ َٚٓص بسا١ٜ ْع،يتعا١َٝٓ ايتٓعٌٜ َع ايهتاب١ 

. yايطغٍٛ 

ّٕ يؿغ  إ٫ّ " قطأ"َكسض َؿتل َٔ ايؿعٌ "  قطإٓ"يكس أمجعت ايهتب اييت بني أٜسٜٓا ع٢ً أ

اٱَاّ ايؿاؾعٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ ؾكس خايـ ٖصا اٱمجاع ملا أٚضزٙ نٌ َٔ ا٭ظٖطٟ يف 

ٖٚٛ بصيو ٜط٣ أّْ٘ اغِ يٝؼ مبُٗٛظ ٫ٚ مبؿتل، ٚيهٓ٘ " ايدلٖإ"، ٚايعضنؿٞ يف "ايتٗصٜب"

اغِ يهتاب اهلل نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ
1
. 

ٜهٕٛ مبع٢ٓ اؾُع ٚايهِ" قطإٓ"دا٤ يف ايتٗصٜب إٔ َع٢ٓ 
2

، ٜٚط٣ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ أْ٘ 

"َكسض مٛ َّا عٔ قٛي٘ "ضدشإ "ٚ" نؿطإ : ٚقس خل بهتاب اهلل تعاىل ؾكاض ي٘ نايعًِ، أ

"تعاىل  ؾٝكٍٛ أٟ قطا٤ت٘" ٚقطإٓ ايؿذط:
3
َّا قاسب ايًػإ ؾرل٣ أْ٘ َكسض َؿتل َٔ قطأ   ، أ

. ، قط٤ً، قطا٠٤، قطآْا، ؾٗٛ َكط٤ٚ(بهِ ايطا٤)ٜكطأ ٜٚكطٴأ 

.  ٚزلٞ بصيو ؾُع٘ ايػٛض،ع٢ٓ اؾُعمب: ايكطإٓ

4چی  جئ  حئ   مئ  ىئ   چ :ٜٚػتسٍ بكٛي٘ تعاىل    
يئ   چ :أٟ مجع٘ ٚقطا٤ت٘ ٚقٛي٘ تعاىل 

5چجب  حب  خب     مب  
 .أٟ قطا٤ت٘  

 :قاٍ ايؿاعط

ّٔ اؿطا٥ط، ٫ ضبات أمخط٠ غٛز احملادط ٫ ٜكطإٔ بايػٛض ٖٴ
6

 

                                                 
1

 195 ص 1، ٠ٕٚظش اٌجش٘بْ ط209 ص ٠9ٕظش رٙز٠ت اٌٍغخ ط : - 
2

 209 ص ٠9ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ط : - 
3

، ٠ٕٚظش عّبي اٌمشاء ٚوّبي اإللشاء اٌش١خ  أثٛ اٌؾغٓ ػٍُ اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ٠400ٕظش اٌّفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ ص  : - 

 72  ص 1997  1ِؾّذ اٌغخبٚٞ رؾم١ك ِشٚاْ اٌؼـ١خ، ِؾغٓ خشاثخ داس اٌّأِْٛ ٌٍزشاس دِشك ؽ
4

 17  ا٠٢خاٌم١بِخعٛسح  : - 
5

 17   ا٠٢خاٌم١بِخعٛسح   : - 
6

 78 ص 11ٌغبْ اٌؼشة ط : - 
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ڄ  ڄ  چ  :أضاز ٫ ٜكطإٔ ايػٛض ٚتهٕٛ ايبا٤ ظا٥س٠ نكطا٠٤ َٔ قطأ قٛي٘ تعاىل: ايؿاٖس

1 چڄ  ڃ  ڃ  
 .أٟ تٓبت ايسٖٔ 

قطأت ايؿ٤ٞ، : ثِ ىتِ ن٬َ٘ باٱؾاض٠ إىل ايس٫ي١ املع١ٜٛٓ، مبع٢ٓ ايهِ ٚاؾُع، نكٛيٓا

ٚايس٫ي١ املاز١ٜ نكٛيٓا قط٥ت ايكشٝؿ١،ايكشٝؿ١ . أٟ مجعت٘ ٚنُُت بعه٘ إىل بعض

ٚقطأت ايهتاب قطا٠٤ ٚقطآْا َٚٓ٘ زلٞ ايكطإٓ بايكطإٓ. َكط٠٤ٚ
2
. 

ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ نٌ َٔ ايؿٝذ قُس عبس ايععِٝ ايعضقاْٞ، ٚا٭غتاش قُس بهط 

َكسض َطازف " قطإٓ"إزلاعٌٝ، ٚا٭غتاش قُس قطٚؽ، سٝح ٜط٣ ايؿٝذ ايعضقاْٞ إٔ يؿغ 

3چی  جئ  حئ   مئ  ىئ   چ :يًكطا٠٤ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل
ْٚكٌ َٔ املع٢ٓ املكسضٟ يٝذعٌ ازلا  

 َٔ باب إط٬م املكسض ع٢ً َؿعٛيy٘يه٬ّ اهلل تعاىل املٓعٍ ع٢ً ضغٛي٘ 
4
. 

َّا ز ، ٜكطأ، قطا٠٤ "قطأ"قُس بهط إزلاعٌٝ ؾٝعٝس ايه٬ّ شات٘ َكطا بأْ٘ َكسض يًؿعٌ .أ

ٚقطآْا، َٔ باب إط٬م املكسض ع٢ً َؿعٛي٘، ٜٚهٕٛ ايكطإٓ مبع٢ٓ املكط٤ٚ
5
. 

َّا ز اييت تهٕٛ مبع٢ٓ ايهِ ٚاؾُع، " قطأ"قُس قطٚؽ ؾرلنع ع٢ً ز٫ييت ايؿعٌ . ٚأ

ٚمبع٢ٓ ايت٠ٚ٬، ٚتًؿغ اؿطٚف املطغ١َٛ، ٚايٓطل بٗا ع٢ً اشل١٦ٝ اييت نتبت بٗا، نُا أْٗا 

 .تطًل أٜها ع٢ً فطز ايت٠ٚ٬ ايؿؿ١ٝٗ

تًؿغ اؿطٚف املطغ١َٛ، ٚايٓطل بٗا ع٢ً ٦ٖٝتٗا ،دا٤ ايكطإٓ ٖٚٛ : ٚع٢ً املع٢ٓ ايجاْٞ أٟ

املتًٛ املكط٤ٚ، ٚايكطا٠٤ يف نتاب ًَُٛؽ نإ َطًٛب ايهؿاض ايصٜٔ قايٛا
6

ڻ  ۀ  ۀ  چ  :

  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮵ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳        ﮴

7چ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾  
.  

ّٕ يًؿغ   :ز٫يتني" ايكطإٓ"ٚبعس ٖصا ايعطض يًس٫ي١ املعذ١ُٝ ْػتدًل أ

                                                 
1

 20   ا٠٢خاٌّإِْٕٛعٛسح   : -
2

 78 ص ٠11ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ط  : - 
3

 17ا٠٢خاٌم١بِخ عٛسح   : - 
4

 16، 15 ص ٠1ٕظش ِٕبً٘ اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
5

 10ِؾّذ ثىش ئعّبػ١ً داس إٌّبس اٌمب٘شح ة د ص . ٠ٕظش دساعبد فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ د : - 
6

 4-3 ص 2000 1ِؾّذ ِؾشٚط ثذْٚ روش إٌبشش ؽ. ٠ٕظش أعّبء اٌمشآْ فٟ اٌمشآْ د : - 
7

 93  ا٠٢خاإلعشاءعٛسح  : - 
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قطْت : ز٫ي١ َع١ٜٛٓ مبع٢ٓ ايهِ، ٚاؾُع غٛا٤ نإ َُٗٛظا أٚ كؿؿا ٚيصيو ْكٍٛ-1

ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ إشا نُُت٘ إيٝ٘، ٚايكطإ ٜهِ ايػٛض ٚاٯٜات َٚٔ ٖصا املع٢ٓ زلٞ اؾُع 

بني اؿر ٚايعُط٠ قطاْا، ٜٚط٣ ايعداز إٔ تطى اشلُع ؾٝ٘ َٔ باب ايتدؿٝـ يٝؼ إ٫ّ
1
. 

ز٫ي١ َاز١ٜ مبع٢ٓ نتاب َكط٤ٚ، ٖٚصا قس غبل ٚإٔ ٚقؿٓا عًٝ٘ يف يػإ ايعطب-2
2

. 

َّا أضنٕٛ ؾٝأب٢ إ٫ّ إٔ ٜؿهٌ اؿسٜح عٔ خطاب قطآْٞ،٫ ْل قطآْٞ،يتأخط َطس١ً  أ

ّٕ دصض ] :ايهتاب١ إىل اـًٝؿ١ ايجايح ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚيف شيو ٜكٍٛ  ٚيف ايكطإٓ ْؿػ٘ لس أ

[املاز٠ قطأ ٜسٍ با٭سط٣ ع٢ً َع٢ٓ ايت٠ٚ٬ ٚشيو ٭ْ٘ ٫ ٜؿذلض َػبكا ٚدٛز ْل َهتٛب
3

، 

ٖٚٛ بٗصا ايععِ ٫ ٜتكٛض ايكطإٓ ايهطِٜ إ٫ّ تبًٝػا ؾؿٗٝا، مل ٜعطف ايهتاب١ إ٫ّ بعس ؾذل٠ 

 .ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ، ٚقس ناع إىل ا٭بس

 ٖٚصا ايتبًٝؼ ايؿؿٗٞ ا٭ٍٚ قس ناع إىل ا٭بس، ٫ٚ ميهٔ يًُ٪ضر اؿسٜح إٔ ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

[ٜكٌ إيٝ٘ أٚ ٜتعطف عًٝ٘ َُٗا ؾعٌ َُٚٗا أدط٣ َٔ عٛخ 
4
. 

ٚبٗصا تعٗط ْٛاٜا أضنٕٛ ايها١َٓ ٚضا٤ قاٚيت٘ ايؿكٌ بني ايكطإٓ ٚاملكشـ َٔ خ٬ٍ ٖصا 

 .املسخٌ املعذُٞ ،ؾُاشا ٜا تط٣ عٔ إعُاي٘ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ٚايًػاْٝات اؿسٜج١؟

 :اهِقد اهفٚو٘ه٘جٛ ٗدع٠٘ اهفؽى بني اخلطاب اهقرآُٛ اهعفٔٛ ٗاهِؾ املدْٗ-ب

مب١ُٗ ايؿكٌ بني اـطاب - ع٢ً سس ضأٟ أضنٕٛ–ٜهطًع ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ 

ايكطآْٞ ايؿؿٗٞ ٚاملسٕٚ، ٚايبشح يف قش١ املكاطع َٔ عسَٗا
5
. 

ؾؿٞ أثٓا٤ ا٫ْتكاٍ َٔ املطس١ً ايؿؿ١ٝٗ إىل املطس١ً ايهتاب١ٝ تهٝع أؾٝا٤ ٚتتشٛض أخط٣، 

نُا –ٖٚصا نً٘ . ٚؼصف أؾٝا٤، ٚتٓتدب أخط٣ ع٢ً غرلٖا، نُا تتِ عس٠ ت٬عبات يػ١ٜٛ

 .ٜ٪غؼ ٫ْعساّ ايتطابل بني اـطاب ايؿؿٗٞ ٚايٓل املسٕٚ- ٜطٜسٙ أضنٕٛ

ّٕ ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً اـطاب ايؿؿٗٞ إىل َطس١ً املس١ْٚ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ  إ
6
ايٓك١ٝ ايطزل١ٝ  

مل ٜتِ إ٫ّ بعس سكٍٛ ايهجرل َٔ عًُٝات اؿصف، ٚا٫ْتداب،  (أٟ َطس١ً املكشـ)املػًك١ 

 نٌ اـطاب ايؿؿٗٞ ؾًٝؼٚايت٬عبات ايًػ١ٜٛ اييت ؼكٌ زا٥ُا يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت، 

 أثٓا٤ ايططٜل، ْكٍٛ شيو ٚمٔ ْعًِ إٔ بعض املدطٛطات قس تؿكس، ٚإمنا ٖٓاى أؾٝا٤ ٜسٕٚ

                                                 
1

 73-72 ص 1، ٠ٕٚظش اإلرمبْ ط195 ص ٠1ٕظش اٌجش٘بْ ط : - 
2

 78 ص ٠11ٕظش ٌغبْ اٌؼشة ط : - 
3

 73اٌفىش اإلعالِٟ ٔمذ ٚاعزٙبد ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
4

 38اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ص  : - 
5

٠ٕظش اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ رشعّخ ٘بشُ طبٌؼ داس اٌـ١ٍؼخ ث١شٚد  : - 

 106 ص 2005 2ؽ
6

 اٌّذٚٔخ إٌظ١خ عٕمذِٙب فٟ ػشػٕب ٌألعّبء اٌزٟ ٔؾزٙب أسوْٛ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ثغ١خ ٔضع لذاعزٗ : - 



467 

 

 أركون منوذج التيار العلماني يف القراءة التارخيية للنص القرآني  : الفصل الرابع- الباب الثاني 

 نُكشـ ابٔ َػعٛز َج٬، ٚشيو ٭ٕ ع١ًُٝ اؾُع متت يف ظطٚف سا١َٝ َٔ ايكطاع أتًؿت

[ ايػٝاغٞ ع٢ً ايػًط١ ٚاملؿطٚع١ٝ، ٖٚصا َا أثبت٘ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ
1

 .

ّٕ محٛي١ ايٓل سب٢ً مبػايطات مج١ َٔ قبٌٝ سا٫ت اؿصف اييت متت أثٓا٤  ؾامل٬سغ أ

ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً اـطاب ايؿؿٗٞ إىل املسٕٚ، ٚا٫ْتداب ٚايت٬عبات ايًػ١ٜٛ ٚإت٬ف 

املدطٛطات، ٚنًٗا متت يف ظطٚف غٝاغ١ٝ سا١َٝ ايٛطٝؼ مّما دعٌ نٌ َٔ أضنٕٛ 

ٜتدصاْٗا شضٜع١ يف ططح ايعسٜس َٔ ايتػا٫٩ت ٚؾطض ايعسٜس َٔ "ب٬ؾرل "ٚاملػتؿطم ايؿطْػٞ 

ايؿطنٝات سٍٛ ؾطٚط ٚظطٚف تجبٝت ايٓل ايكطآْٞ
2
. 

-ٟؾايٓكس ايؿًٝٛيٛز قس نؿـ عٔ أؾٝا٤ َص١ًٖ ٚططح عس٠ تػا٫٩ت - سػب ظعُُٗا 

سٍٛ مجع٘ يف املكشـ أٜاّ عجُإ بٔ عؿإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ،ٚيهٔ ٖصا ايٓكس مل ٜػتطع 

ايكطع بأٟ ؾ٤ٞ
3
. 

قس أؾًح يف إثبات شيو ايتبأٜ ع٢ً - سػب ظعِ أضنٕٛ-ٚي٦ٔ نإ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ 

َػت٣ٛ ب١ٝٓ اـطابني ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ ؾإْ٘ مل ٜؿًح يف ايتٛقٌ إىل املع٢ٓ ايتاضىٞ ايهاٌَ 

 .يًعباضات ايًػ١ٜٛ ايكطآ١ْٝ، ٖٚصا َا غٛف تهطًع ب٘ ايًػاْٝات اؿسٜج١

 :اهوصاُٚات احلدٙجٞ ٗدع٠٘ اهفؽى بني اخلطاب اهقرآُٛ اهعفٔٛ ٗاهِؾ املدْٗ-ز

يكس زأب أضنٕٛ ع٢ً ايت٬عب با٭يؿاظ، ٚا٫ستٝاٍ ملطاٚغ١ قاض٥٘ ٚتهًًٝ٘ بكو املكطًشات، 

ٚتكسِٜ املؿاِٖٝ اؾ١ًًٝ يف قٛض َػًُات ٚبسٜٗٝات، َٚٔ قبٌٝ شيو إٔ ٜكسّ يٓا اـطاب 

ايؿؿٗٞ ايتأغٝػٞ يٮزٜإ ايػابك١ نُػ١ًُ اؾذلنت ؾٝٗا نٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٖٚصا 

قشٝح ٚيهٔ َاشا عٔ تسٜٚٓٗا؟ ؾٗٛ ٜط٣ أْٗا مل تسٕٚ إ٫ّ بعس ٚؾا٠ أقشابٗا بؿذلات ط١ًٜٛ 

 .زٕٚ إٔ ٜػٛم زي٬ٝ ٚاسسا

ّٕ ايٓكس  ّٕ أضنٕٛ مل ٜعس ٜهذلخ يًبشح يف قش١ املكاطع ايكطآ١ْٝ َٔ عسَٗا شيو أ إ

ايؿًٝٛيٛدٞ قس أثبت ايتبأٜ بني اـطاب ايؿؿٗٞ ،ٚايٓل املسٕٚ ،ٚأنش٢ ُٖ٘ نًػاْٞ 

 ايػعٞ إىل ؼسٜس املع٢ٓ املٓتر يف شيو ايعَٔ، يف إؾاض٠ قطو١ إىل إنؿا٤ ايتاضى١ٝ !نبرل

 .ع٢ً  ايٓل ايكطآْٞ، ٚاٱؾاز٠ بعًِ ايًػاْٝات ايصٟ ؾتح ي٘ ٖصٙ ا٭ؾام

، ايٓل ايكطآْٞ ٚأقٍٛ بأْ٘ ٜتٝح يٓا إٔ ًْكٞ إنا٠٤ دسٜس٠، يٝؼ ؾكط ع٢ً ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

 مل تهتبٚإمنا أٜها ع٢ً نٌ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايتأغٝػ١ٝ ا٭خط٣ نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ، ؾٗٞ 

 قش١إ٫ بعس َطٚض ؾذل٠ ع٢ً ٚؾا٠ َٛغ٢، ٚعٝػ٢، ٚعٓس٥ص ٫ ْعٛز ْهتؿٞ بايبشح عٔ َس٣ 

                                                 
1

 189لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

 ٠148ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص  : - 
3

 ٠148ٕظش رؼ١ٍك ٘بشُ طبٌؼ فٟ اٌٙبِش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
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املكاطع املٓكٛي١ نُا ٜؿعٌ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ، ٚإمنا ْكبح ْططح ا٭َٛض َٔ ظا١ٜٚ 

ؼسٜس املها١ْ املعطؾ١ٝ يًُع٢ٓ املٓتر ع٢ً املػت٣ٛ : أٚغع بهجرل، ٜكبح ُٖٓا ٖٛ ايتايٞ

 أٚ املسٕٚ بُٝٓٗا ٚبني املها١ْ املعطؾ١ٝ يًدطاب ٚايتُٝٝع، ايؿؿٗٞايًػٟٛ ٚايتاضىٞ يًدطاب 

[ املهتٛب، ٖٚصا ؾ٤ٞ ٜعطؾ٘ عًُا٤ ا٭يػٓٝات
1

 .

يكس أضاز قاسب ٖصا ايٓل إٔ ٜجبت يف شٖٔ قاض٥٘ مج١ً َٔ املػايطات، ٚاغتطاع إٔ ٜكسَٗا يف 

قٛض٠ َػًُات ي٬٦ ٜكسَ٘، ٚشيو َٔ قبٌٝ تػٜٛت٘ قطاس١ بني ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايهتب 

ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ ،اييت ْاشلا ايتبسٌٜ ،ٚططأ عًٝٗا ايتشٜٛط، َٚػٗا ايتػٝرل ،ٚق٬ٖا املعتٓكٕٛ 

ْٚبصٖٚا، يعسّ تًبٝتٗا ؿاداتِٗ ايس١ْٜٛٝ، ٚا٭خط١ٜٚ، ٚيتكازَٗا َع ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط 

ايٓاؽ عًٝٗا، ٚقس تٓاغ٢ أضنٕٛ إٔ اهلل تهؿٌ عؿغ نتاب٘ اـامت، ٚأخك٘ بكؿ١ اشل١ُٓٝ 

 .ع٢ً ايهتب املٓعي١ نًٗا

َّا ايبشح يف قش١ املكاطع ايكطآ١ْٝ َٔ عسَٗا املعتدل٠ عٓس املػًُني َعٝاضا بني ايهؿط  أ

ٚاٱغ٬ّ، ؾًِ ٜعس ٜهذلخ شلا ا٭غتاش، ؾايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ قس أثبتٗا ٚأنشت َػ١ًُ َتذاٚظ٠ 

 .يسٜ٘ يٝتدطاٖا إىل ؼسٜس ممٝعات بٓٝيت اـطاب ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ

ٖٚٛ ٜكط بٛدٛز اخت٬ف بني اـطابني ٜٚككط َعطؾت٘ ع٢ً عًُا٤ ايًػاْٝات، شيو إٔ 

ايًػاْٝات تٗتِ بايبشح عٔ املعاْٞ اؿاؾ١ أٚ احملٝط١، ٚتؿطم بني املع٢ٓ اؿطيف يًه١ًُ 

ٚاملع٢ٓ اجملاظٟ، ٫ٚ تٗتِ إ٫ّ باؾاْب اٯْٞ يًه١ًُ يف غٝاقٗا اؿايٞ، أٚ ايٓل يف قٛضت٘ 

 .اؿاي١ٝ َكطٛعا عٔ خًؿٝت٘، بعٝسا عٔ َعٓاٙ ا٭قًٞ

 َٚٔ ٖصٙ املهتػبات ايتدًٞ عٔ اشلٛؽ ا٫ٜتُٛيٛدٞ ايباسح عٔ َعاْٞ ] :  ٜكٍٛ أضنٕٛ

[أقٍٛ ايهًُات باغتُطاض 
2
. 

ٚيف ٖصا ايٓل اْتكاز قطٜح يًٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ا٫غتؿطاقٞ ايصٟ مل ٜتذاٚظ ايبشح يف قش١ 

املكاطع املٓكٛي١ َؿاؾ١ٗ، ببشج٘ عٔ أقٍٛ ايهًُات اييت أقبشت َتذاٚظ٠ يف ايبشح 

َٚٔ ثِ . ايًػاْٞ، ايصٟ ٜٗتِ بايبشح عٔ املعاْٞ اؿاؾ١، ٜٚهتؿٞ بايٓل يف قٛضت٘ اؿاي١ٝ

ٜعًٔ أضنٕٛ ؾؿٌ أ١ٜ قطا٠٤ تٗسف إىل ايٛقٍٛ إىل املع٢ٓ ايتاضىٞ يًعباضات ايًػ١ٜٛ ايكطآ١ْٝ، 

ٖٚصا نؿٌٝ بعسعس١ ا٫غتػ٬ٍ اٱٜسٜٛيٛدٞ يًدطاب ايكطآْٞ،ايصٟ َا ؾت٧ أقشاب٘ ٜكطؾٕٛ 

 .ايٓعط عٔ ؾؿٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ ،بػ١ٝ اؿؿاظ ع٢ً ايٛظٝؿ١ ايتعب١ٜٛ يًٓل

                                                 
1

 188لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ و١ف ٔفُٙ اإلعالَ ا١ٌَٛ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

 53اٌفىش األطٌٟٛ ٚاعزؾبٌخ اٌزأط١ً ص  : - 
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ّٕ بعض املٛاز أٚ ايٛثا٥ل ا٭غاغ١ٝ ٚايهطٚض١ٜ :  ْٚككس بصيو َا ًٜٞ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ مبا أ

يًتٛقٌ إىل َعطؾ١ قشٝش١ بايكطإٓ قس اْسثطت إىل غرل ضدع١، ؾإْ٘ ٜٓبػٞ عًٝٓا إٔ ْعذلف بإٔ 

[ أ١ٜ قطا٠٤ ٫ ميهٓٗا إٔ تتٛقٌ إىل املع٢ٓ ايتاضىٞ ايهاٌَ يًعباضات ايًػ١ٜٛ ايكطآ١ْٝ
1

.  

ّٕ أضنٕٛ يف ٖصا ايٓل ٜعطف نٝـ ٜأخص بٝس قاض٥٘ ،عٝح هعً٘ ٜػًِ أ٫ٚ باْسثاض ٚتًـ  إ

املٛاز ٚايٛثا٥ل ا٭غاغ١ٝ املٛق١ً إىل املعطؾ١ ايكشٝش١ بايكطإٓ، ٚباْسثاضٖا ٜٓعسّ ايتٛقٌ إىل 

املع٢ٓ ايتاضىٞ يًعباضات ايًػ١ٜٛ ايكطآ١ْٝ، ؾاؿٝجٝات ٚايعطٚف احملٝط١ باـطاب ايكطآْٞ 

ٚنأْ٘ ٫ تعأَ بني - ع٢ً سس ظعُ٘-  قس اْسثطت yأثٓا٤ تًؿع٘ ٭ٍٚ َط٠ َٔ قبٌ ايٓيب 

ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ، مّما ٜ٪ؾط بسق١ إىل ضغب١ أضنٕٛ يف إسساخ ؾطر بني ايٓل ايكطآْٞ 

املسٕٚ ٚاـطاب ايؿؿٗٞ ،ايصٟ ْعٍ ع٢ً قًب٘ بٛاغط١ ايطٚح ا٭َني، نُا ٜ٪ؾط إىل ْعع 

قس استهطٚا - يف ْعطٙ- املها١ْ املطَٛق١ عٔ ايعًُا٤ ايهباض املؿػطٜٔ ايصٜٔ ِٖ 

اـطاب ايكطآْٞ يكاؿِٗ، يف سني ٫ ٚدٛز يًُع٢ٓ ايتاضىٞ يًعباضات " أزؾٛا"اؿكٝك١ ٚ

 .   ايًػ١ٜٛ ايكطآ١ْٝ

                                                     (ُسع اهقداشٞ ،اهطعّ يف اهؽخٞ ):ًقؽدٙٞ أركْ٘ ًّ حنتٕ أمسا١ جدٙدٝ هوقرآْ هلرٍٙ   

يكس زأب ا٭غتاش أضنٕٛ ع٢ً ايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١، يف قو َكطًشات٘، ٚنإ ٫ ٜكبٌ ع٢ً متٗا 

إىل ٚقس اغتكط يف خًسٙ أْٗا غتشكل ي٘ ٚيٛ ْعضا ٜػرلا َٔ َؿطٚع٘ ايطاَح إىل إدطا٤ َطادع١ 

ْكس١ٜ يًٓل ايكطآْٞ، ٚشيو بإعاز٠ نتاب١ قك١ تؿهً٘ بؿهٌ آخط دسٜس، َٔ خ٬ٍ 

  قس قاّ ب٘ َع قشابت٘ ا٭خٝاض، َٔ تسٜٚٔ ٚمجع يًكطإٓ yتؿهٝو َا نإ ضغٍٛ اهلل  

،َٓص ْعٚي٘ إىل اْتٗا٤ ايٛسٞ، َٚا ناْت ا٭١َ قس اغتكطت عًٝ٘ َٔ بعسٙ ع٢ً عٗس اـًؿا٤ 

ايطاؾسٜٔ أبٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ ٚعًٞ عًِٝٗ ضنٛإ اهلل، ٚنإ ٜعٔ أْ٘ بتؿهٝه٘ شلصا 

  عٔ yايصٟ نإ بٛسٞ َٔ اهلل إىل ضغٛي٘   (تعا١َٝٓ ايتٓعٌٜ ٚايتسٜٚٔ )ايعٌُ املعكّٛ 

ططٜل ايطٚح ا٭َني، سٝح قاٍ عًُا٩ْا إٕ ضغِ املكشـ تٛقٝؿٞ ٫ هٛظ كايؿت٘ ٚعًٝ٘ إمجاع 

ا٭١َ
2

    .                                                                                                                    

نإ أضنٕٛ ٜعٔ أْ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜتدط٢ ٖصٙ ايعكب١ ٜٚكبٌ ع٢ً إعاز٠ قطا٠٤ َا تٛؾط يسٜ٘ َٔ 

ٚثا٥ل غ١ٝٓ، ٚؾٝع١ٝ، ٚخاضد١ٝ،َٚا تتٛؾط عًٝ٘ َهتبات زضٚظ غٛضٜا ٚإزلاع١ًٝٝ اشلٓس ٚظٜس١ٜ 

ايُٝٔ، ٚع١ًٜٛ املػطب َٔ ٚثا٥ل، ؾإشا َا اْت٢ٗ َٔ شيو أقبٌ ع٢ً إعاز٠ قطا٠٤ ايٓل ايكطآْٞ 

                                                 
1

 106اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

  ٠64ٕظش ششػ وزبة اٌز١غ١ش ٌٍذأٟ فٟ اٌمشاءاد اٌّبٌمٟ ص  : - 
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ٚؾل املٓٗر ا٭يػين ايػُٝٝا٥ٞ نُا سسخ يًتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٔ قبٌ
1

 ٚيهٔ أ٢ّْ ي٘ ايٓذاح 

٫ ٜعاٍ َتؿبجا بكساغ١ ايكطإٓ، داظَا -ع٢ً سس ٚقؿ٘ -ايسٚغُا٥ٞ  ٚايعكٌ ا٭ضثٛشنػٞ

ٚبأعُاٍ أقشاب٘ ايهطاّ   قٛي١ٝ ٚؾع١ًٝ yبكشت٘، نُا ٫ ٜعاٍ َتؿبجا بػ١ٓ ايطغٍٛ  

ٚؾُِٗٗ َعتكسا قشتٗا، َتؿبجا بأعُاٍ ايعًُا٤ َٔ بعسِٖ َتُػها بٗا، ؾأ٢ّْ ي٘ إٔ ٜٓذح 

 إ٫ إٔ ٜكبٌ ع٢ً ظععع١ قساغ١ ايكطإٓ ٚايطعٔ يف قشت٘ ٚأْػٓت٘ ٚأضخٓت٘  !ٚا٭َط نصيو

ٚأؾه١ً
2
ايٛسٞ، ٚيعٌ قه٘ شلصٙ املكطًشات ٚمتٗا ٚتؿعًٝٗا َٔ أٚيٜٛات َٗاَ٘ ايعاد١ً  

 َٚٔ ٖصٙ ا٭زلا٤ اييت ْعطض شلا ٚاييت ؾا٤ شلا أضنٕٛ إٔ تهٕٛ !يف خط١ َؿطٚع٘ ايطُٛح

 :بس٬ٜ عٔ أزلا٤ ايكطإٓ ا٭ق١ًٝ َا ًٜٞ

 اـطاب ايٓبٟٛ -1

 املس١ْٚ ايطزل١ٝ املػًك١                                                    - 2

 ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ - 3

ٜعطض أضنٕٛ عٔ أزلا٤ ايكطإٓ ا٭ق١ًٝ نايؿطقإ، ٚايصنط ] :قطب ايطٜػْٛٞ. ٜكٍٛ ز

ٚايهتاب، ٚايتٓعٌٜ، ٚ ٜ٪ثط غرلٖا مما متت٘ أزبٝات اؿساث١، ٚزٚا٥ط ايعًُا١ْٝ، َٚطدعٝات 

اي٬ٖٛت املػٝشٞ، ٖٚصا ا٫ختٝاض قكس إيٝ٘ قكسا يطُؼ املكطًح ايكطآْٞ ٚمتٝٝع إعذاظ 

[ايٛسٞ، ٚسؿطٙ يف  ظَط٠ ايٓكٛم احملطؾ١ 
3
.      

 ٖٚهصا تؿا٤ ايكطا٠٤ ا٭ضن١ْٝٛ :(le discours prophetique)        اخلطاب اهِبٜ٘-1

إٔ تٓشت ٖصٙ ايتػ١ُٝ يًكطإٓ ايهطِٜ، بٗصٙ ايكٛض٠ اؾسٜس٠ ع٢ً زلع املػًِ ايصٟ مل ٜعٗس 

زلاعٗا مبع٢ٓ ز٫يتٗا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ،ٚشيو ضغب١ َٓ٘ يف ْؿٞ قؿ١ ايطبا١ْٝ عٔ ايكطإٓ، 

  َٔ َبًؼ أَني إىل َٓؿ٧ يًدطاب، ٚتػ١ٜٛ yٚإؿاق٘ بػرل قا٥ً٘، ٚؼٜٛط ٚظٝؿ١ ايٓيب  

 .ايكطإٓ بػرلٙ َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ، اييت ططأ عًٝٗا ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ

اـطاب ايٓبٟٛ نإ قس بًٛض أٚ مت اْط٬قا َٔ ايتشًٌٝ ا٭يػين ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

ٚايػُٝٝا٥ٞ ايكطف يًدطاب ايسٜين املتذًٞ يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜٓطبل 

ع٢ً ٖصٙ اجملُٛعات ايٓك١ٝ ايج٬خ، ٖٚصا ٜعين إٔ ايهتب ايج٬ث١ تتُٝع غكا٥ل يػ١ٜٛ 

                                                 
1

 291-٠290ٕظش ربس٠خ١خ اٌفىش اٌؼشثٟ اإلعالِٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

  (دػٜٛ ربس٠خ١خ اٌمشآْ) أسوْٛ ػٍٝ أْ ٠زُ ششؽٙب فٟ ِجؾش  ثٙبٌمذ عمذ ٘زٖ اٌّظبدس ثظٛسرٙب اٌزٟ اعزؼٍّٙب : - 
3

  229لـت اٌش٠غٟٛٔ ص. إٌض اٌمشآٟٔ ِٓ صمبفخ اٌمشاءاد ئٌٝ أفك اٌزذثش د : - 
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ٚغُٝٝا١ٝ٥ ز٫ي١ٝ َؿذلن١ َٚتؿاب١ٗ ٖٚٞ خكا٥ل متٝع اـطاب ايسٜين عٔ غرلٙ َٔ 

[اـطابات ع٢ً ايكعٝس ايًػٟٛ احملض
1
. 

ٜكط ا٭غتاش أضنٕٛ إٔ َكطًح اـطاب ايٓبٟٛ قس مت َٔ ايتشًٌٝ ايًػاْٞ ٚايػُٝٝا٥ٞ 

يًدطاب ايٓبٟٛ املتذًٞ يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ ،ٜٚععِ أْ٘ بصيو ٜٓطبل ع٢ً اجملُٛعات 

ايٓك١ٝ ايج٬خ ٫ؾذلانٗا يف خكا٥ل يػ١ٜٛ ٚغُٝٝا١ٝ٥ َتؿاب١ٗ أنشت ايػ١ُ املُٝع٠ 

يًدطاب ايسٜين عٔ غرلٙ َٔ اـطابات، ٖٚصٙ ايػ١ُ نؿ١ًٝ بإتاس١ ايتذاٚظ يٰضا٤ اي٬ٖٛت١ٝ 

ايؿا٥ع١ عٔ ايٛسٞ، ٚإٕ نإ يٝؼ َٔ ايػٌٗ الاظ شيو ،يهٕٛ تًو اٯضا٤ اي٬ٖٛت١ٝ قس 

غطغت يف ا٭دٝاٍ ،إ٫ بإدطا٤ تطبٟٛ ممٓٗر ٥٬َِ، ٜعٌُ ع٢ً تػٝرل ايعكٍٛ يتؿهٝو تًو 

اٯضا٤ اي٬ٖٛت١ٝ ايطاغد١ يف ايصٖٔ، ٚبصيو ميهٔ شلصٙ ايعسعس١ إٔ تٓذح نُا ٜتِٖٛ 

 .أضنٕٛ

قس بين ع٢ً َػايط١ َؿازٖا ٚدٛز ايتُاثٌ بني اـكا٥ل ايًػ١ٜٛ -نُا ٬ْسغ -ؾايٓل 

املؿذلن١ يًهتب ايج٬ث١، ٖٚصا ازعا٤ باطٌ يػبب بػٝط أٟ أٜٔ تهُٔ تًو اـكا٥ل 

املؿذلن١ َا زاّ اٱلٌٝ مل واؾغ ع٢ً يػت٘ ا٭ّ اييت ْعٍ بٗا؟ ٌٖٚ ايذلمج١ ؼؿغ شيو 

ايتُاثٌ؟ بُٝٓا لس ايكطإٓ ساؾغ ع٢ً يػت٘ اييت ْعٍ بٗا ،بٌ ٚتهؿٌ اهلل عؿع٘ يف ايكسٚض 

ٚايػطٛض، ٚدعٌ سؿع٘ َٔ َعذعات٘ ع٢ً نط ايسٖٛض َٚط ايعكٛض،  َٚٔ داْب آخط إشا 

قس ْبت يف تطب١ غطب١ٝ ْٚتر عٔ ايتشًٌٝ " اـطاب ايٓبٟٛ"نإ أضنٕٛ شات٘ ٜكط بإٔ َكطًح 

ا٭يػين ٚايػُٝٝا٥ٞ يًدطاب ايسٜين املتذًٞ يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ،ؾُا ايصٟ ٜؿؿع ٭ضنٕٛ 

:   شيو أِْٗ!ٚغرلٙ  َٔ ٚن٤٬ ايعًُا١ْٝ إٔ هطٟ إغكاط شيو املكطًح ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ

2چ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئ  وئ  ۇئچ 
.  

يٝؼ نصيو ؾشػب ،بٌ لسٙ ٜٛنح يف َٛطٔ آخط َع٢ٓ ٖصا املكطًح َطنعا ع٢ً َا ازعاٙ 

زل١ َؿذلن١ بني ايهتب ايج٬ث١ َتككسا ايٛقٍٛ إىل ططم تأقٌٝ ايعكا٥س، ٚاملعاْٞ اييت 

تب٢ٓ عًٝٗا ا٭زٜإ، بعس ايتعطف ع٢ً مج١ً ايتػا٫٩ت ا٫ْذلبٛيٛد١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ 

ٚنٓت قس بٝٓت يف عسز َٔ ايسضاغات ] :ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜتبٓاٖا شيو اـطاب ٜكٍٛ أضنٕٛ

ٜطًل ع٢ً ايٓكٛم اجملُٛع١ يف نتب ايعٗس ايكسِٜ أٟ  (اـطاب ايٓبٟٛ)ايػابك١ إٔ َؿّٗٛ 

                                                 
1

 79اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ، أسوْٛ ص  : - 
2

. 23عٛسح إٌغُ ا٠٢خ  : - 
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(la Bible)  ٚا٭ْادٌٝ ٚايكطإٓ نُؿّٗٛ ٜؿرل إىل ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ يًٓكٛم ٫ إىل 

[تعطٜؿات ٚتأ٬ٜٚت ٫ٖٛت١ٝ عكا٥س١ٜ
1
.  

إٕ املتتبع يتشسٜس َؿّٗٛ ٖصا املكطًح يف نتب أضنٕٛ، هسٙ ٜطنع يف َٛطٔ آخط ع٢ً 

ٜٚعتدلٙ ٖٛ اٯخط زل١ َؿذلن١ بني ايهتب ايج٬ث١، مما ٜتٝح ي٘ ع٢ً " ْعع ايكساغ١"َؿّٗٛ 

ايكٝاّ بع١ًُٝ ؼطٜط١ٜ، مبٛدبٗا ٫ ٜكبح خانعا يًتشسٜات اي٬ٖٛت١ٝ - سس ظعُ٘ - 

ايكسمي١ يًٛسٞ ؾشػب، بٌ ٜكبح ميتًو ايٛظٝؿ١ ايهاؾؿ١ يًدطاب ايٓبٟٛ، ظاعُا أْ٘ ؾبٝ٘ 

باـطاب ايؿعطٟ ٚايؿًػؿٞ، ٚيف إَهاْ٘ إٔ ميس ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ايهاؾؿ١ يتتذاٚظ فاٍ 

ايسٜٔ ٚايؿعط ٚايؿًػؿ١، إىل ايتاضٜذ سٝح ٜكّٛ بأسساث٘ املتعاقب١ بعععع١ نٌ اؿكا٥ل ٚايكِٝ 

ٚايتكٛضات، اييت ناْت غا٥س٠ يف أٚغاط اؾُاع١ قبٌ اؿسخ ايتسؾٝين ا٭غاغٞ، أٟ ْعٍٚ 

ايٛسٞ، ٜٚهطب أَج١ً ع٢ً شيو َٔ قبٌٝ اسذلاّ اشلس١ْ يف ا٭ؾٗط اؿطّ نُا تؿرل آ١ٜ غٛض٠ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ  :ايتٛب١

2چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻں  ڻ     ڻ
ٖٚصا َا ٜعتدلٙ زي٬ٝ ع٢ً تٓاظٍ ايسٜٔ اؾسٜس   .

يًُكسؽ ايػابل، ٜٚط٣ إٔ َا زؾٓت٘ ايٓبٛات املتعاقب١ َٔ قؿعات بٛاغط١ ايكٝاغ١ ايًػ١ٜٛ 

املطته١ٓ إىل اؿل، ٚايعسٍ، ٚايكإْٛ، ٖٛ َا دعٌ يًتكسٜؼ َطدع١ٝ ثابت١، يٝؼ يف ايجكاؾ١ 

ايس١ٜٝٓ ؾشػب، بٌ يف ايجكاؾ١ املع١ًُٓ أٜها، ٚع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ اضتهعت ايؿطا٥ع ايػابك١، 

إىل ايبًٛض٠  (بًػ١ ايكطإٓ )غرل أْ٘ ٜععِ إٔ يف اٱغ٬ّ َا سكٌ َٔ اْتكاٍ يف َطس١ً بًٛض٠ اؿل 

اي٬ٖٛت١ٝ ايتؿطٜع١ٝ ايؿك١ٝٗ سكٌ بؿهٌ خؿٞ غرل ًَشٛظ، ٖٚصا َا دعٌ ايتبأٜ ٚانشا 

 بني اـطاب ايٓبٟٛ ايصٟ ٜعٌ َؿتٛسا ع٢ً نٌ املعاْٞ، ٚاـطاب ايؿكٗٞ –نُا ظعِ - 

ايتؿطٜعٞ ايصٟ ميٌٝ إىل ا٫ْػ٬م ٚاٱنطاٙ، ٚ٭دٌ شيو قاَت ايجٛضات ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف 

ايٓبٛات املتعاقب١ يتشطٜط اؿكٝك١ ايع١ًُٝ َٔ املكسؽ ايسٜين
3
. 

ٚإشا نإ املتتبع يتشسٜس َؿّٗٛ ٖصا املكطًح يف نتب أضنٕٛ قس ٚدسٙ ٜطنع ع٢ً َا ٜعتدلٙ 

زلات َؿذلن١ بػ١ٝ سؿس ايتأٜٝس يتجبٝت َكطًش٘، ؾإْ٘ قس ٫ هس نبرل عٓا٤ يف ضقس 

 يٓػِ ٖصا ايكطإٓ إشٕ] :بعض ايتٓاقهات بني ْكٛق٘ ايتٓعرل١ٜ ، ٚشيو َٔ قبٌٝ قٛي٘

: أٟ شيو اـطاب ايصٟ ٜكِٝ ؾها٤ َٔ ايتٛاقٌ بني ث٬ث١ أؾدام قٛاعس١ٜ: باـطاب ايٓبٟٛ

أٟ نُرل املتهًِ ايصٟ أيـ اـطاب احملؿٛظ يف ايهتاب ايػُاٟٚ، ثِ ايٓاقٌ بهٌ إخ٬م 

                                                 
1

 05اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 04عٛسح اٌزٛثخ  ا٠٢خ  : - 
3

  184-182رؾش٠ش اٌٛػٟ اإلعالِٟ ٔؾٛ اٌخشٚط ِٓ اٌغ١بعبد اٌذٚغّبئ١خ اٌّغٍمخ ، ِؾّذ أسوْٛ ص : ٠ٕظش : - 
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ثِ املداطب  (ايٓيب: أٟ نُرل املداطب ا٭ٍٚ)ٚأَا١ْ شلصا اـطاب ٚايصٟ ٜتًؿغ ب٘ ٭ٍٚ َط٠ 

[ (أٟ ايٓاؽ)ايجاْٞ ايصٟ ٜتٛد٘ إيٝ٘ اـطاب 
 1

 

ؾإشا نإ أضنٕٛ يف ٖصا ايٓل ٜػُٞ ايكطإٓ باـطاب ايٓبٟٛ ٚأقكط ايتػ١ُٝ عًٝ٘ ؾأٜٔ 

ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ اييت ناْت ايتػ١ُٝ قس اْػشبت عًُٝٗا باٱناؾ١ إىل ايكطإٓ يف ْكٝ٘ 

ايػابكني؟ ٚإشا نإ أضنٕٛ  قس دعٌ َٔ ٖصا اـطاب ؾها٤ َؿتٛسا ع٢ً تٛاقٌ ث٬ث١ 

،ٚايٓاؽ املداطبني بٗصا y66 اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚايطغٍٛ : أؾدام قٛاعس١ٜ أٟ

اـطاب، ؾإْ٘ مل ٜعسّ بصيو ضبا١ْٝ املكسض يًكطإٓ ايهطِٜ، نُا ؾعٌ يف ايٓكني ايػابكني 

،ٖٚصا ؾ٤ٞ وُس ي٘، َٚع ٖصا ول يٓا ايتػا٩ٍ عٔ غبب ٖصا ايتًبٝؼ ٚاٱضداف ؾايكطإٓ 

    ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ  :ن٬ّ اهلل، ٚاـطاب ايٓبٟٛ ٖٛ ايػ١ٓ املطٗط٠، ٚإٕ نإ ٚسٞ ٜٛسٞ

2چ
 .إ٫ّ أْ٘ ىتًـ عٔ ن٬ّ اهلل غبشاْ٘ .

نُا إٔ أضنٕٛ بٗصا ايتٛقٝـ يًدطاب وؿط ْؿػ٘ يف َعيل عكسٟ ٫ اْؿهاى عٓ٘، ؾإشا 

نإ ؾها٤ ايتٛاقٌ َكاَا بني ث٬ث١ أؾدام قٛاعس١ٜ َٓٗا نُرل املتهًِ ايصٟ أيـ 

؟ تعاىل اهلل عُا ٜكـ ايعاملٕٛ بػرل سل !اـطاب ؾٌٗ تطاٙ بصيو ٜعتدل اهلل غبشاْ٘ ؾدكا

ٚإْٞ مل أدس ؾُٝا تٛقٌ إيٝ٘ ؾُٗٞ شلصا ايٓل َا هٓب ا٭غتاش أضنٕٛ ٖصٙ ايت١ُٗ، غرل أْين 

يف ٚاضز ايذلادع إشا َا اغتكط ؾُٗٞ ع٢ً َع٢ٓ آخط شلصا ايٓل، ٚإٕ مل ٜهٔ ٭ضنٕٛ َٔ 

َدلض ع٢ً إعطان٘ عٔ تػ١ُٝ ايكطإٓ بأزلا٥٘ ايٛاضز٠ يف نتاب اهلل ،ٚ مت٘ ٭زلا٤ أخط٣ إ٫ 

إٔ ٜهٕٛ قسسا بٝٓا ْٚععا يكساغت٘، ٖٚصا َا اغتكط عًٝ٘ ضأٟ ايساضغني ٭ؾهاضٙ نا٭غتاش 

قطب ايطٜػْٛٞ ،ٚاؿػٔ ايعباقٞ
3
 ، ٚقُس بطٜـ.

4
 .ٚغرلِٖ نجرل  

بس٬ٜ  (اـطاب ايٓبٟٛ)َُٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإٕ اغتعُاٍ َكطًح ] :قطب ايطٜػْٛٞ. ٜكٍٛ ز

 : عٔ ايكطإٓ ٫ ىًٛ َٔ ز٫ي١ قسس١ٝ ٚمحٛي١ أٜسٜٛيٛد١ٝ ٚاملككٛز َٓ٘

 .ظسعس١ تؿطز ايٓل ايكطآْٞ ٚقطع قًت٘ باملكسض ايطباْٞ-أ

زَر ايٓل ايكطآْٞ يف زا٥ط٠ ايٓكٛم احملطؾ١، ٚعسٙ ْػد١ َٓكش١ َٔ بعض اؿؿٛ - ب

 .ايصٟ اعذل٣ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ

                                                 
1

 30اٌفىش األطٌٟٛ ٚاعزؾبٌخ اٌزأط١ً ِؾّذ أسوْٛ ص :  
2

 04ا٠٢خ .عٛسح إٌغُ : - 
3

ؽغٓ اٌؼجبلٟ داس .اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌمشاءح اٌؾذص١خ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٔمذ٠خ إلشىب١ٌخ إٌض ػٕذ ِؾّذ أسوْٛ، د: ٠ٕظش : - 

. 75-74-73:  ص2009  1طفؾبد ٌٍذساعبد ٚإٌشش دِشك عٛس٠ب ؽ
4

 13ِمذِخ ػبِخ ، ِغٍخ اٌٙذٜ اٌؼذد : االعزششاف اٌؼشثٟ دساعخ ٔمذ٠خ ألػّبي األعزبر ِؾّذ أسوْٛ اٌّمبي األٚي : - 

 33-28 ٘ـ ص 1406عّبدٞ األٚي 
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  َٔ َػاض ايتبًٝؼ إىل َػاض اٱْؿا٤ َٚٔ زٚض ايتًكٞ إىل زٚض yتػٝرل ٚظٝؿ١ ايٓيب  - دـ 

[اٱضغاٍ
1
. 

يكس زأب أضنٕٛ ع٢ً قو َكطًشات٘ بهٌ عٓا١ٜ ٚزق١،  :املدُٗٞ اهرمسٚٞ املػوقٞ-2

َتكّكًسا إٔ تهٕٛ دسٜس٠ ع٢ً زلع املػًِ، خاي١ٝ َٔ ٖاي١ ايتكسٜؼ، ٚايؿشٔ ايطٚسٞ، 

.  إط٬قٗا ع٢ً أٟ ْل غٛا٤ نإ إشلٝا أّ بؿطٜااستُاي١َٝٔ سٝح ،محاي١ ٭ٚد٘ نجرل٠ 

 خًٝل بٓا إٔ ْكـ ع٢ً نٌ ن١ًُ َٓ٘  تًو،ز٫ي١ ٖصا املكطًح املكٝس بكؿت٘بٚيٲساط١ 

: َٓؿطز٠ يٓدًل إىل َعٓاٙ يف ساي١ ايذلنٝب باز٥ني بـ

إىل إٔ ايكطإٓ قس اْتكٌ َٔ َطس١ً اـطاب ايؿؿٗٞ إىل  (املس١ْٚ) تؿرل ن١ًُ :املدُٗٞ-أ

اـطاب ا٭ٍٚ ايصٟ عٔ ٖٚٛ َٓكطع ايك١ً ،َطس١ً ايٓل املسٕٚ يٝكرل يف قٛض٠ َكشـ 

 ٚشيو ملا اقتهت٘ ايكاعس٠ ايًػا١ْٝ، َٔ سصف، ،  ّٜٛ ْعٍ َٔ ايػُاy٤تًؿغ ب٘ ايٓيب  

 إٕ ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً اـطاب ايؿؿٗٞ إىل َطس١ً ] :ٚاْتداب، ٚتػٝرل، ٚتبسٌٜ ٜكٍٛ أضنٕٛ

مل ٜتِ إ٫ّ بعس سكٍٛ ايهجرل َٔ ع١ًُٝ  (أٟ َطس١ً املكشـ)املس١ْٚ ايٓك١ٝ ايطزل١ٝ املػًك١ 

 اييت ؼكٌ زا٥ُا يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت، ؾًٝؼ نٌ ، ٚا٫ْتداب ٚايّت٬عبات ايًّػ١ٜٛ،اؿصف

ّٕ بعض اـطاب ايؿؿٗٞ ٜسٕٚ، ٚإمنا ٖٓاى أؾٝا٤ تؿل ز أثٓا٤ ايططٜل، ْكٍٛ شيو ٚمٔ ْعًِ أ

املدطٛطات قس أتًؿت نُكشـ ابٔ َػعٛز َج٬ً، ٚشيو ٭ٕ ع١ًُٝ اؾُع متت يف ظطٚف 

[سا١َٝ َٔ ايكطاع ايػٝاغٞ ع٢ً ايػًط١ ٚاملؿطٚع١ٝ
2
 . 

إٕ محٛي١ ٖصا ايٓل تٓطٟٛ ع٢ً أخطط ايكطاضات َا ناْت يتهٕٛ َٔ ضدٌ َػًِ يٛ مل 

ٙ أنجط ت ٚدعٌ، ؾٝ٘ ضٚح ا٫غتع٤٬ ايػطبٞتع٘ بأؾهاض أغاتصت٘ املػتؿطقني قس ْؿحبٜهٔ تـ

 ،  ٚع٢ً نتاب٘ ايصٟ أْعي٘ باؿل ٚتعٗس عؿعy٘ اهلل غبشاْ٘ ٚع٢ً ضغٛي٘  ٣دطأ٠ عٌ

 ع٢ً زيٌٝ ٚاسس ٜؿؿع ي٘  ؾٝ٘ َٔ أسهاّ مل ٜعتُسٙ َٔ قطاضات ٚأقسضٙيهٓ٘ َع َا اؽص

ٍَٛ ب٘  إ٫َ إٔ تهٕٛ تًو ايكاعس٠ ايًػا١ْٝ اييت تؿطم بني َطسًيت ،بايبٛح بأز٢ْ مما تك

ا َٔ متاٜع بني طبٝعيت اـطابني، َٚٔ شا ايصٟ ّ ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ، َٚا ٜٓذط عٜٓ٘ٔاـطاب

ٚإْين ملٛضز ٖآٖا ، يٝبين عًٝٗا ؾطٜت٘ ايعع٢ُ  َع ايتٓعٌٜغًِّ ٭ضنٕٛ بعسّ تعا١َٝٓ ايٓػذ

بت تعا١َٝٓ ايٓػذ َع ايتٓعٌٜ ع٢ً إٔ أخكل َبشجا نا٬َ  أؾٓس تحمج١ً َٔ ا٭سازٜح اييت 

                                                               .أضادٝـ املطدؿني ٚإؿاز املًشسٜٔ يف آٜات اهلل ؾٝ٘ 

                                                 
1

، ِٕشٛساد ٚصاسح األٚلبف ٚاٌشإْٚ اإلعال١ِخ اٌش٠غٟٛٔلـت .إٌض اٌمشآٟٔ ِٓ رٙبفذ اٌمشاءح ئٌٝ أفك اٌزذثش، د : - 

 231 ص 2010 1اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ ؽ
2

 .188 لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ و١ف ٔفُٙ اإلعالَ ا١ٌَٛ ، ِؾّذ أسوْٛ ص-  
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دا٤ يف قشٝح ايبداضٟ عٔ قُس بٔ ٜٛغـ عٔ إغطا٥ٌٝ عٔ أبٞ إغشام عٔ ايدلا٤  -1

" ملا ْعيت ): ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ أزعٛا ؾ٬ْا  ): yقاٍ ايٓيب " ٫ ٜػتٟٛ ايكاعسٕٚ َٔ امل٪َٓني:

1چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أنتب:ؾذا٤ٙ َٚع٘ ايسٚا٠ ٚايًٛح أٚ ايهتـ ؾكاٍ
ٚخًـ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ      ِىبٔٙب  ابٔ أّ َهتّٛ ؾكاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل أْا نطٜط ؾٓعيتyايٓيب 

2چٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڄ  
]

3
. 

 مما ٜأتٞ عًٝ٘ ايعَإ ٜٓعٍ عًٝ٘  y  نإ ضغٍٛ اهلل ] :عٔ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ -2

" َٔ ايػٛض شٚات ايعسز ؾهإ إشا ْعٍ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٜسعٛ بعض َٔ ٜهتب عٓسٙ ؾٝكٍٛ نعٛا :

["ٖصٙ يف ايػٛض٠ اييت ٜصنط ؾٝٗا نصا
4. 

 ْ٪يـ ايكطإٓ َٔ y نٓا عٓس ضغٍٛ اهلل ]: عٔ ظٜس ابٔ ثابت ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ -3

[ايطقاع
5

.
  

 اهلل غرل يًساْٞ يف ايكطا٤ات إٔ ضغِ املكشـ تٛقٝؿٞ بٛسٞ َٟٔيكس دا٤ يف نتاب ايت- 4

 يكس شٖب مجٗٛض املػًُني غًؿا ": ٖٚصا َا أمجعت عًٝ٘ ا٭١َ، ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّعٔ ططٜل

، ٫ٚ هٛظ كايؿت٘ ٚاغتسيٛا ع٢ً ضأِٜٗ بعسز َٔ ا٭زي١ ٟٚخًؿا إىل إٔ ضغِ املكشـ تٛقٝـ

ٖٚٞ :

 ، ٚنإ مي٢ً ع٢ً نتاب ايٛسٞ yإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ نتب نً٘ بني ٜسٟ ايٓيب : أ٫ٚ

 قاٍ  yٜٚطؾسِٖ يف نتابت٘ بٛسٞ َٔ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚؾُٝا ٜط٣ٚ يف ٖصا إٔ ايٓيب 

، ٚؾطم ايػني، ٫ٚ تعٛض املِٝ، أيل ايسٚا٠، ٚسطف ايكًِ، ٚأقِ ايبا٤ ] :ملعا١ٜٚ ضنٞ اهلل عٓ٘

" أشْو ايٝػط٣ ؾإْ٘ أشنط يويفٚسػٔ اهلل، َٚس ايطمحٔ، ٚدٛز ايطسِٝ، ٚنع قًُو 
6 "

]
7
.
   

          ؾإشا َا نإ قس تٛؾط يسٜٓا َا ٜجبت بسق١ إٔ ايكطإٓ قس نتب نً٘ يف عٗس ضغٍٛ اهلل 

y ٘اهلل عٔ ططٜل يو بٛسٞ َٔ شٚنإ ، ، ٚإٔ ضغِ املكشـ تٛقٝؿٞ ٫ هٛظ كايؿت 

                                                 
1

 .09عٛسح إٌغبء ا٠٢خ -  
2

 .09عٛسح إٌغبء ا٠٢خ -  
3

 105 ص 9فٕؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط :- 
4

 22 ص 10اٌّشعغ ٔفغٗ ط-  
5

 229 ص 2 ِٚغزذسن اٌؾبوُ ط185 ص 5ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ط-  
6

اثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ أْ اٌغّٙٛس لذ :  ٚلبي4005: اٌؾذ٠ش أٚسدٖ اٌجخبسٞ فٟ طؾ١ؾٗ فٟ ثبة اٌّغبصٞ رؾذ سلُ- 

ػؼفٗ 
7

ششػ وزبة اٌز١غ١ش ٌٍذأٟ فٟ اٌمشاءاد اٌّغّٝ اٌذس ا١ٌّٕش ٚاٌؼزة ا١ٌّٕش ٌإلِبَ ػجذ اٌٛاؽذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ -  

ػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد ٚاٌش١خ ػٍٟ ِؾّذ ِؼٛع  داس اٌىزت : اٌغذ أثٟ ِؾّذ اٌّبٌىٟ اٌش١ٙش ثبٌّبٌمٟ رؾم١ك اٌش١خ

 . 64 ص 2002 1اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ
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 ؾأٜٔ ًٜتُؼ ، يًٛسٞ ٜعسٕٚ بايعؿطات٠  نتبyددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚنإ يًطغٍٛ  

 ٠ عًٝٗا ؾطٟٚا٩غؼٟأضنٕٛ ٚيؿٝـ املػتؿطقني تًو ايؿذ٠ٛ ايع١َٝٓ بني ايتٓعٌٜ ٚايتسٜٚٔ، ٍ

                                                                                                                       !اي٬تطابل بني اـطاب ايؿؿٗٞ ٚايٓل املسٕٚ ٚؾل َا متدض عٓ٘ عًِ ايًػاْٝات اؿسٜح

 ٚنإ ٖ٪٤٫ ايهتاب َٔ خرل٠ ايكشاب١، ؾِٝٗ أبٛ بهط، ] :قاٍ قُس عبس ايععِٝ ايعضقاْٞ

ٚعُط، ٚعجُإ، ٚعًٞ، َٚعا١ٜٚ، ٚأبإ بٔ غعٝس، ٚخايس بٔ ايٛيٝس، ٚأبٞ بٔ نعب، ٚظٜس بٔ 

ٜسشلِ ع٢ً َٛنع املهتٛب َٔ غٛضت٘، ٜهتبْٛ٘ y ثابت، ٚثابت بٔ قٝؼ، ٚغرلِٖ، ٚنإ 

ؾُٝا ٜػٌٗ عًٝ٘ َٔ ايعػب، ٚايًشاف، ٚايطقاع، ٚقطع ا٭زِٜ، ٚععاّ ا٭نتاف، ٚا٭ن٬ع، 

، ٖٚهصا اْكه٢ ايعٗس ايٓبٟٛ ايػعٝس ٚايكطإٓ y ثِ ٜٛنع املهتٛب يف بٝت ايطغٍٛ 

فُٛع ع٢ً ٖصا ايُٓط
"

]
1

. 

 ٫ٚ َٔ ايتابعني َٚٔ تابعِٗ َٔ  yٚبٓا٤ً ع٢ً َا غبل ؾإْ٘ يٝؼ ٖٓايو َٔ قشاب١ ضغٍٛ اهلل 

ّٛيت ي٘ ْؿػ٘ ٚنإ أدطأ ع٢ً اهلل نا٭غتاش أضنٕٛ ٚأقبٌ ع٢ً ايكطإٓ ظطأت٘ املعع١َٛ  غ

 َٚبكٝاَٚجبتا أخط٣، َٚتًؿا يٓػذ أسٝاْا ،ساشؾًا أسٝاْا َٚٓتدبًا أخط٣ َٚت٬عبا بايًػ١ أسٝاًْا 

 ع٢ً ايػًط١ سا١َٝع١ًُٝ اؾُع اييت متت يف ظطٚف غٝاغ١ٝ  عًٝ٘ ٚؾل َا متًٝ٘  ع٢ً أخط

!. ٚاملؿطٚع١ٝ

 : ؾy٘ٝ َٚكشؿ٘ ايصٟ قاٍ ضغٍٛ اهلل  ضنٞ اهلل عٓ٘عبس اهلل بٔ َػعٛزب  أضنٕٛتؿبح أَا 

["نُا أْعٍ ؾًٝكطأ ع٢ً قطا٠٤ ابٔ أّ عبس اهللغها  َٔ أسب إٔ ٜكطأ ايكطإٓ ]
2
 ٚقاٍ أبٛ .

  نٓت أدايػ٘ ابٔ َػعٛز، أٚثل يف ْؿػٞ َٔ جملًؼ ] : ؾَٝ٘ٛغ٢ ا٭ؾعطٟ  ضنٞ اهلل عٓ٘

عٌُ غ١ٓ
"

]
3

. 

 ["إّْو يػًِٝ َعًِ] :yٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  
4

 .

بهعًا ٚغبعني   y  اهلل ٚاهلل يكس أخصت َٔ يف ضغٍٛ] :ٚقاٍ ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘

[ غرلِٖ  أّْٞ َٔ أعًُِٗ بهتاب اهلل َٚا أْا y  غٛض٠، ٚاهلل يكس عًِ أقشاب ايٓيب
5
. 

  غبعني غٛض٠، ٚقس نٓت عًُت أّْ٘ y ٚيكس قطأت َٔ يػإ ضغٍٛ اهلل  ] :ٚقاٍ أٜهًا

ٜعطض عًٝ٘ ايكطإٓ يف نٌ ضَهإ، ست٢ نإ عاّ قبض، ؾعطض عًٝ٘ َطتني، ؾهإ إشا 

                                                 
1

 .202  ص 1ِٕبً٘ اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط-  
2

 99 ص 1عٕٓ اثٓ ِبعٗ ط -  
3

 .493 ص 1ع١ش أػالَ إٌجالء ط-  
4

  115ألػظبس اٌز٘جٟ ص اِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍٝ اٌـجمبد ٚ-  
5

  47 ص 6فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط-  
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ٖا ضغب١ عٓٗا، َٚٔ قطأ ٕؾطؽ أقطأ عًٝ٘ ؾٝددلْٞ أْٞ قػٔ، ؾُٔ قطأ ع٢ً قطا٤تٞ ؾ٬ ٜسع

[ع٢ً  ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ اؿطٚف ؾ٬ ٜسعّٓ٘ ضغب١ عٓ٘ ؾإْ٘ َٔ دشس بآ١ٜ دشس ب٘ نً٘
"1

. 

يكس أسببت َٔ خ٬ٍ عطض شلصٙ ايؿٛاٖس إٔ أقـ ع٢ً َٛاقؿات ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ 

ايصٟ نإ عل أقطأ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ، ٖٚصٙ ثابت١ بؿٗاز٠  َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ 

 َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ضنٞ ٚ أب: أ٫ َٖٚٛا أْٗا ثابت١ بؿٗاز٠ أسس نباض ايكشاب١ى  y املعكّٛ 

 نُا تبسٚ خكاي٘ ،اهلل عٓ٘ ايصٟ قّسض فًػ٘ ايٛاسس بأّْ٘ أٚثل يف ْؿػ٘ َٔ عٌُ غ١ٓ

أعًُِٗ  َٔ إْٞ): أمل ٜكٌ،َٔ خ٬ٍ تكطو٘ ٖٛ شات٘ ، ُٖٚت٘ ايعاي١ٝ د١ًٝ يًعٝإ ،ايػا١َٝ

يف ) ّٙ عٌسسز َهُٔيكس  (ٜطِٖبذٚيػت ) أعًُِٗ ثِ أناف إْينٚمل ٜكٌ  (بهتاب اهلل

 إٔ ٜهٕٛ  عٔ  عٔ ْؿػ٣٘نػرلٙ َٔ ايكشاب١ ٚمل ٜككط شيو ع٢ً ْؿػ٘ ثِ ْـ (نتاب اهلل

  ي٘ ؾإٕ قطا٤ت٘ yٖٛ أخرلِٖ ؾٗٓاى أٌٖ ايؿهٌ، ثِ بني أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إداظ٠ ايطغٍٛ  

ٚإمنا ْعٍ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف نًٗا قشٝش١ يكٍٛ ضغٍٛ   ،ٚي١بيٝػت ٖٞ ايٛسٝس٠ املل

أْعٍ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف أّٜٗا قطأت أقبت]: yاهلل 
"

]
2

ؾُٗ٘ ايػسٜس شلسٟ ايٓب٠ٛ بٚ.     

ز عٓٗا ضغب١ عٓٗا َٚٔ قطأ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ٟ ؾُٔ قطأ ع٢ً قطا٤تٞ ؾ٬ ]قاض٨ ــتطى ا٫ختٝاض يٌ

[" ز عٓ٘ ضغب١ عٟٖٓ٘صٙ اؿطٚف ؾ٬ 
3
َٔ دشس بآ١ٜ ؾإْ٘  )ايؿكٌ  ثِ ٜكٌ إىل ايٓكط١ .

 ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ قاعس٠ يػا١ْٝ ىٍٛ شلا اؿصف ٚا٫ْتداب، (ٚاسس٠، دشس ب٘ نً٘

ٚايّت٬عبات ايًػ١ٜٛ، ٚاٱت٬ف ٚاٱبكا٤، ؾايكطإٓ نٌ َتهاٌَ، ؾُٔ دشس بآ١ٜ ٚاسس٠، دشس 

 .؟بايكطإٓ نً٘ ؾٌٗ عًِ شيو نٌ خّطام أثِٝ

نتاب )يف نتاب٘  ( ٖـ316ت ) ٚيف ا٭خرل ْكـ ع٢ً ؾكٌ عكس٠ اٱَاّ ابٔ أبٞ زاٚز 

 ( عبس اهلل بٔ َػعٛز ظُع عجُإ، ضنٞ اهلل عٓ٘، املكاسـ٤ ضنا)عْٓٛ٘ بـ  (املكاسـ

زخًٓا عًٝ٘، فؾععت ؾُٝٔ ؾعع إىل عبس اهلل يف املكاسـ، ":٠ اؾعؿٞ قاٍٍعٔ ؾًـ: دا٤ ؾٝ٘

 إٕ ] :إْا مل ْأتو ظا٥طٜٔ، ٚيهٓٓا د٦ٓا سني ضاعٓا ٖصا اـدل ؾكاٍ: ؾكاٍ ضدٌ َٔ ايكّٛ

 ٚإٕ ايهتاب –أٚ سطٚف - ايكطإٓ أْعٍ ع٢ً ْبٝهِ َٔ غبع١ أبٛاب ع٢ً غبع١ أسطف

[ َٔ باب ٚاسس ع٢ً سطف ٚاسس َعٓاٖا ٚاسس- أٚ ْعٍ -قبًهِ نإ ٜٓعٍ 
"4

. 

                                                 
1

 19 ص 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ اٌـجشٞ ط-  
2

 19 ص 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ اٌـجشٞ ط-  
3

. ِغزضأح ِٓ إٌض اٌغبثك-  
4

ِؾت اٌذ٠ٓ .وزبة اٌّظبؽف ، أثٛ ثىش ػجذ اهلل ثٓ ع١ٍّبْ األشؼش اٌغغغزبٟٔ اٌؾٕجٍٟ اٌّؼشٚف ثبثٓ داٚٚد ، رؾم١ك د-  

 193 ص 1 َ ، ط1995 ، 1ػجذ اٌغغبْ ٚاػظ داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ ث١شٚد، ٌجٕبْ ؽ
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ٚبٗصا ايٓل ًٜذِ ابٔ َػعٛز ، ضنٞ اهلل عٓ٘، خرل٠ أقشاب٘ ايصٜٔ ضاعِٗ شيو اـدل عٔ ؾعٌ 

 ْٚػتهؿـ َٔ َؿّٗٛ ، ايكطإٓ ْعٍ ع٢ً غبع١ أسطف نًٗا قٛابإٔأٟ ؾ٤ٞ، ٜٚبني شلِ 

 يٛ ]:  ٚإٔ عًٝا ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ،٫ غُٝاعٌُ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘بز٫ي١ ايٓل َس٣ ضناٙ 

[مل ٜكٓع٘ عجُإ يكٓعت٘
1

قاٍ  :ز عٔ ضدٌ عٔ غٜٛس بٔ غؿ١ً قاٍخ ٚدا٤ عٔ عًك١ُ عٔ َط

[يٛ مل ٜكٓع٘ ٖٛ يكٓعت٘ ]عًٞ سني سّطم عجُإ املكاسـ
2
 

أزضنت ايٓاؽ سني سّطم عجُإ املكاسـ َتٛاؾطٜٔ ؾأعذبِٗ ] :قاٍ َكعب ضنٞ اهلل عٓ٘

[شيو ٚمل ٜٓهط شيو َِٓٗ أسس
3
  

 ت٬َص٠ٚبٗصا ؾُاشا بعس اؿل إ٫ ايه٬ٍ، ٚيٝؼ ٖٓاى َٔ َدلض ًٜٛح ب٘ أضنٕٛ ٚأتباع٘ َٔ 

ِٖ زاملػتؿطقني يًطعٔ يف قش١ ايكطإٓ، ؾإٕ شيو أنش٢ طُعا يف غرل َطُع ٚأنشت سر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ :   عٓس ضبِٗ  َسسٛن١

4چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
        

 بحقطض شيو، ٜلت ٚإشا ، ٚايػًط١ ٚايٓعاّ ايطزلٞ، ٖصٙ ايه١ًُ تٛسٞ بايسٚي١:ايطزل١ٝ -ب

 نُا ٖٛ اهلل٫ يهْٛ٘ ن٬ّ ، ؿؿغ ٚايكساغ١ا َٔ ايكش١ ٚ،٩َٔ بٗإايكطإٓ بكؿت٘ اييت 

 هُع املػًُٕٛ َٓص ] :نٕٛ ضؾطض َٔ ايػًط١ ايطزل١ٝ، يصيو ٜكٍٛ أب ٚيهٔ ،يف عكٝستٓا

ايصٟ مجع َٓص اـًٝؿ١ ، املكشـ ايطزلٞ نُٗا ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً إٔ اٯٜات اييت 4/10ٟايكطٕ 

 قبٍٛ سازخ ٚاقعع٢ً أْٗا ت٪يـ نٌ ايتٓعٌٜ، ٖٚصا ايٛنع ٜذلدِ عٔ  (656-644)عجُإ 

 إٔ ىؿـ َٔ خطط ٚتعكس امل٬بػات ايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت سه٫ُٞ سازخ 

اـًؿا٤ ا٭َٕٝٛ، ثِ ايعباغٕٝٛ بإظا٤ َعاضن١ ايسع٠ٛ ايؿٝع١ٝ " ؾطض اٱزاض٠ ايطزل١ٝٚانبت 

[ ايكٝػ١ املعتُس٠ يًٛسٞ" ثِ ايتؿٝع
5
   

ٜؿٛف ع٢ً ٍإٕ أضنٕٛ ٜب٢ٓ ْك٘ ع٢ً مج١ً َٔ ا٭خطا٤ ايتاضى١ٝ، ٚاملػايطات ٚا٭ضادٝـ، 

قاض١٥، ٚهعً٘ يف سرل٠ َٔ أَطٙ ٜٚعععع اعتكازٙ يف أقٌ زٜٓ٘، ٜٚجبت يسٜ٘ إٔ َا سكٌ َٔ 

 ضاغذ ٜٚكنيإمجاع ع٢ً تًو اٯٜات اييت ٜهُٗا املكشـ ايطزلٞ مل ٜهٔ إمجاعا ع٢ً عًِ 

ٜٚط٣ ٖاؾِ قاحل إٔ ٖصا ،  نإ إمجاعًا ع٢ً قبٍٛ ؾطض أَط ايٛاقع،ٚإمنا٫ ٜتعععع 

ع٢ً َػت٣ٛ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ ٫تؿام نإ  ٚإمنا ،اٱمجاع مل ٜهٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايػ١ٓ ؾشػب

                                                 
1

 177ص . اٌّشعغ ٔفغٗ ط-  
2

 177 ص 1ٔفغٗ ط-  
3

 178 ص1ٔفغٗ ط -  
4

 17 ا٠٢خاٌشٛسٜعٛسح  -  
5

  30  ص 1985 3اٌفىش اٌؼشثٟ ِؾّذ أسوْٛ رشعّخ ػبدي اٌؼٛا ِٕشٛساد ػ٠ٛذاد، ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ-  
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 ٚشيو ي٬٦ ٜػتُط ايكطاع ٜٚهط بايططؾني َعًا ، بُٝٓٗا يف ايكطٕ ايطابع اشلذط٣ٟنُين دط

 ْكا ْٗا٥ٝااعتدلَٚٔ شيو ايٛقت 
1

  .   

 ،ٚايٛاقع ايػٝاغٞ أ٬َٖا ايعطف- يف ْعط أضنٕٛ- ؾايكٝػ١ املعتُس٠ يًٛسٞ 

ٚمل ٜهٔ قبٛشلا عٔ قٓاع١ ٜٚكني، ، ٚؾطنتٗا اٱزاض٠ ايطزل١ٝ ، ٚايجكايف املعكس،ٚا٫دتُاعٞ

 َٔ قطاع بني ايعكٌ ايؿؿٗٞ املطتهع ع٢ً ٠ا٭ْذلٚبٛيٛدٜٞٚؿػط شيو مبا وسخ يف ايػاس١ 

 ٚبني ايعكٌ ايهتابٞ ايصٟ ، ٚغهإ اؾباٍ ٚايبٛازٟ،ايجكاؾ١ غرل املهتٛب١ يؿ٦ات ايؿ٬سني

بأْ٘ ٜػتدسّ َك٫ٛت٘، ٚؼسٜسات٘،  (Jack Goody) " داى قٛزٟ"دٝاٚبٍٜٛٚعطؾ٘ عامل ا٭ْذل

ٖا ا٭َط ٭ٕ تػٝطط ع٢ً ايؿها٤ بٟ ٙ أضبع، ٜٓت٣ْٚعاَ٘، بؿهٌ ايتهأَ ايٓاؾ٧ بني قٛ

 تتُجٌ يف ايسٚي١، ٚايجكاؾ١ ايعامل١، أٚ ايؿكش٢، ٚطبك١ عا٫دتُاعٞ نً٘، ٖٚصٙ ايك٣ٛ ا٭ضب

املتعًُني، أٚ ضداٍ ايسٜٔ ثِ ا٭ضثٛشنػ١ٝ ايس١ٜٝٓ، ٖٚصٙ ايًعب١ املتساخ١ً شلصٙ ايك٣ٛ ا٭ضبع ٖٞ 

يتكبح يف ايٛاقع ،اييت ػعٌ ايٓل ايؿؿٗٞ ٜٓتكٌ إىل َطس١ً املس١ْٚ ايطزل١ٝ املػًك١ املٛس٢ بٗا 

نتابا نأٟ نتاب
2

 آخط إ٫ أْ٘ ٜهٕٛ قُٝا َٚكسغا َٔ قبٌ ايػًط١ ايطزل١ٝ ٚطبك١ 

ڳ  ڳ  چ   يكٛي٘ تعاىل-نُا ٖٛ َػتكط يف عكٝستٓا - ٍ قٛت٘ ايصات١ٝ باي٬ٖٛتٝني ٫ َٔ م

3چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
٫ ، ؾاهلل قس دعٌ سؿغ نتاب٘ َٔ َعذعات ايهتاب ْؿػ٘  .

 ٚيف َٛاظا٠ شيو ٬ْسغ إٔ اي٬ٖٛتٝني ] :نٕٛضَٔ غًط١ ايسٚي١ ع٢ً خ٬ف َا ٜطاٙ ا٭غتاش أ

، ضؾع املس١ْٚ ايطزل١ٝ املػًك١ إىل َطتب١ ايهتاب املكسؽيف مجٝع ايطٛا٥ـ ناْٛا قس تؿٓٓٛا يف 

 يهٌ خطاب سطٜل ع٢ً إٔ املطدع١ٝ اٱدباض١ٜٖٚصا ا٭خرل ٜؿهٌ ا٭ثط ايصٟ ٫ ٜعٛض ٚ 

["ٜٓػطؽ يف ن٬ّ اهلل
4
. 

 ت ؾٗٛ َكسؽ ٭ْ٘ ن٬ّ اهلل، ٚانتػب، قؿ١ شات١ٝ يًهتاب- يف ْعطْا -إٕ ايكساغ١ 

 ؾٗٛ نتاب َٔ عٓس اهلل ٫ ٜأتٝ٘ ، ب٘ٱمياْٗا ايطاغذؾاعًٝتٗا يف ا٭١َ  (ايكساغ١)ٖصٙ ايكؿ١ 

ٚمل تؿطض ٖصٙ ايكؿ١ بك٠ٛ ايػًط١ ع٢ً أسس نُا مل ،ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ ٫ٚ َٔ خًؿ٘ 

5چ  ىب  يئ  جب  حب    خب  مبىئی  جئ   حئ  مئچ  ٜؿطض اٱميإ ع٢ً أسس يكٛي٘ تعاىل
ؾكساغ١  .

  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  نتابٓا تٓبع َٔ إميآْا ب٘ ب٬ قػط ٫ٚ ؾطض ٫ٚ قٗط

                                                 
1

   114اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ٘بِش اٌّزشعُ ص : ٠ٕظش-  
2

 81،82اٌّشعغ ٔفغٗ ص : ٠ٕظش-  
3

   09  ا٠٢خاٌؾغشعٛسح -  
4

   82اٌّشعغ اٌغبثك ص -  
5

   256  ا٠٢خٌجمشحاعٛسح -  



480 

 

 أركون منوذج التيار العلماني يف القراءة التارخيية للنص القرآني  : الفصل الرابع- الباب الثاني 

1چ  چچ  چ
ساظ اتؿام ا٭١َ أٚ إمجاعٗا، ٚبايتايٞ ،ٖٛ ق١ُٝ َٚع٢ٓ]: شيو إٔ املكسؽ .

 بايك١ُٝ، ست٢ بايٓػب١ يًسٜٔ، ؾايسٜٔ َكسؽ ٭ْ٘ َٔ عٓس ا٭١َؾايكساغ١ تٓتر َٔ إميإ 

اهلل
"

]
2

 .

 إٕ ز٫ي١ املدايؿ١ تٛسٞ بٛدٛز َس١ْٚ َؿتٛس١، ٚإ٫ ؾُا ايعدل٠ َٔ ٖصا ايٛقـ :املػوقٞ-  ج 

 yاملدايـ يًشكٝك١، ٚايكطإٓ قاض َػًكا باْتٗا٤ ْعٍٚ ايٛسٞ ع٢ً غٝسْا قُس ضغٍٛ اهلل 

مبع٢ٓ إٔ ايكطإٓ نإ َؿتٛسا ٚسطا :  َػًك١] :ع٢ً خ٬ف َا شٖب إيٝ٘ ا٭غتاش أضنٕٛ قا٬٥

قبٌ إٔ هُع ٜٚػذٔ بني زؾيت نتاب أٚ َكشـ، ؾؿٞ ايؿذل٠ ا٭ٚىل ناْت ٖٓاى عس٠ 

ٚاٱبكا٤ ع٢ً ايطزلٞ ْػذ، ٚعس٠ قطا٤ات، ٚاخت٬ؾات ثِ َٓع نٌ شيو بعس ع١ًُٝ اؾُع 

 ايطزل١ٝ ٖٚهصا تؿهًت ايٓػد١ إت٬ؾ٘ بعهٗا اٯخط أٚ سصفبعض ايطٚاٜات أٚ ايٓػذ ٚ

[ٚايٓادع٠ يًكطإٓ
3 

إٕ ايٓػد١ ايطزل١ٝ ٚايٓادع٠ : ؾإشا َا أضزْا إٔ مكط ؾُٗٓا شلصا ايٓل يف ؾهط٠ عا١َ يكًٓا

يًكطإٓ، املتؿه١ً بعس ع١ًُٝ اؾُع ايكػطٟ، اييت متت َٔ قبٌ اـًٝؿ١ ايجايح غٝسْا عجُإ 

إ٫ بعس - نُا ٜكُط أضنٕٛ- ٭ْٗا مل تكبح ْادع٠ ْاقك١ضنٞ اهلل عٓ٘، ٖٞ ْػد١ 

اٱبكا٤ ع٢ً بعض ايطٚاٜات، ٚايٓػذ، ٚسصف ايبعض اٯخط ٚإت٬ؾ٘، ٖٚصا ىايـ َعتكس ا٭١َ 

أدٝاشلا بايتٛاتط، ٚىايـ َا مت عًٝ٘ إمجاعٗا، ٚؾٛم شيو  يف ايكُِٝ، ٚىايـ َا تٛاضثت٘

طبٝع١ ٖصا ايهتاب اـامت ،املُٗٝٔ ع٢ً ايهتب نًٗا، ايصٟ تهؿٌ اهلل  نً٘ ىايـ

! ٚسؿع٘ يف ايػطٛض، َٚا نٓا َطًكا يف ٚاضز إٔ ٜكسَٓا ضدٌ َػًِ عؿع٘ يف ايكسٚض،

 .أ٫ غا٤ َا ٜعضٕٚ ٚاجملاْؿ١ يًشل بٗصٙ ايكطخ١ ايسا١َٝ يًكًب! ٜسع٢ قُس

ٚإشا َا اتُٗٓا ؾُٗٓا ٚقًٓا ضمبا غهطت أبكاضْا ،أٚ مٔ قّٛ َػشٛضٕٚ ٚضسٓا ْتًُؼ ايؿِٗ 

 : يف ْل آخط يٛدسْا عؿطات ايٓكٛم ايٛانش١ املع٢ٓ َبجٛث١ يف نتب٘ َٚٓٗا

ٚعٓسَا ْكٍٛ اـطاب ايكطآْٞ ؾإْٓا ْككس ايعباضات ايؿؿ١ٝٗ اييت تًؿغ بٗا ] : ايٓل ا٭ٍٚ

 ثِ ْٓطًل َٔ مل تٓكٌ نًٗا عصاؾرلٖا ٚبأَا١ْ نُٔ سا٫ت اـطاب ٚسٝجٝات٘ اييت yايٓيب 

[إىل املس١ْٚ ايٓك١ٝ ايتؿػرل١ٜ  (أٟ املكشـ)املس١ْٚ ايٓك١ٝ ايطزل١ٝ املػًك١ 
4
.  

                                                 
1

   29  ا٠٢خٌىٙفاعٛسح   -  
2

   132سف١ك ؽج١ت ص .اٌّمذط ٚاٌؾش٠خ د-  
3

  .200اٌفىش األطٌٟٛ ٚاعزؾبٌخ اٌزأط١ً ِؾّذ أسوْٛ ص  -   
4

   .85اٌفىش اإلعالِٟ ٔمذ ٚاعزٙبد، ِؾّذ أسوْٛ ص  : -   
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 مل ٜٓكٌ نً٘ yؾؿٞ ٖصا ايٓل ٜكّط بإٔ اـطاب ايكطآْٞ ايؿؿٗٞ ايصٟ تًؿغ ب٘ ايٓيب 

 أيٝؼ ٜعين إٔ املس١ْٚ ايٓك١ٝ ايطزل١ٝ ؟عصاؾرلٙ ٚمل ٜٓكٌ بأَا١ْ، ؾُا ز٫ي١ َٛاؾكت٘ إشٕ

 يٝٓطًل إىل ؟ املػًك١ اييت اْطًل َٓٗا ٖٞ َس١ْٚ ْاقك١ ٚنإ ٜعين بٗا املكشـ ايؿطٜـ

.اٱَاّ أبٞ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايطدلٟ" َس١ْٚ ايتؿػرل يٝٓاٍ َٔ تؿػرل ؾٝذ املؿػطٜٔ   " 

 (أسس أعها٤ ايعا١ً٥ املعاز١ٜ يعا١ً٥ ايٓيب )ضاح  اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ ] :دا٤ ؾٝ٘: ايٓل ايجاْٞ

ٜتدص قطاضا ْٗا٥ٝا بتذُٝع كتًـ ا٭دعا٤ املهتٛب١ غابكا ،ٚايؿٗازات ايؿؿ١ٝٗ اييت أَهٔ 

 ْل َتهاٌَ تؿهٌٝ إىل 656ايتكاطٗا َٔ أؾٛاٙ ايكشاب١ ا٭ٍٚ، أز٣ ٖصا ايتذُٝع عاّ 

 نُا نإ قس أٚسٞ إىل قُس، يهٌ ن٬ّ اهلل ْٗا٥ٝا بكؿت٘  املكشـ اؿكٝكٞ ؾطض

مما  (َكساقٝتٗا  ) ْؿػٗا تأنٝس اييت تطٜس ايؿٗازات ا٭خط٣ اـًؿا٤ اي٬سكٕٛ نٌ ضؾض

. ممهٔ يًٓل املؿهٌ يف ظٌ عجُإ تعسٌٜأز٣ إىل اغتشاي١ أٟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٖصٙ ٖٞ .

[ ايؿو َٔ شض٠ اييت ٫ ٜػُح ٭سس َٔ ايبؿط إٔ ٜٛد٘ إيٝٗا أز٢ْ ايطزل١ٝاملكٛي١ 
 1

 

 (ضاح اـًٝؿ١ عجُإ أسس أعها٤ ايعا١ً٥ املعاز١ٜ يعا١ً٥ ايٓيب ): ٚي٬ٓسغ نٝـ ٜػتٌٗ ْك٘

ِّ ٖصا ايتٛقٝـ؟ إشا نإ ٜٓتُٞ يعا١ً٥ َعاز١ٜ يًطغٍٛ   ِٓ ٜٳ  َِ   ؾس٫ي١ املٛاؾك١ تكتهٞ yتط٣ عٳ

  َعازٜا أٜها ٚإشا َا نإ َعازٜا عهِ اْتُا٥٘، ؾٗٛ يف سٌ َٔ أَطٙ yإٔ ٜهٕٛ يًطغٍٛ  

إشا َا بذل ايكطإٓ ٚسصف، ٚأتًـ، ٚاغتبعس، ٚاْتدب، ٚأبك٢، ٚايتكط َا أَهٔ ايتكاط٘، 

ع٢ً املػًُني باعتباضٙ  (اـ٬ؾ١ )ٚؾهٌ َا اعتدلٙ ْكا َتها٬َ ،ٚؾطن٘ بايك٠ٛ ٚايػًط١ 

،ثِ تبع٘ اـًؿا٤ َٔ بين  (ٖٚٛ يف ْعط أضنٕٛ يٝؼ نصيو )املكشـ اؿكٝكٞ يه٬ّ اهلل 

أ١َٝ ٚبين ايعباؽ ع٢ً ايططٜك١ شاتٗا ،ضاؾهني نٌ ايؿٗازات ا٭خط٣ اييت تطٜس تأنٝس 

 املكٛي١ ايطزل١ٝ اييت ٫  ْؿػٗا ،ٚؾطض شاتٗا ، ٖٚصا ساٍ زٕٚ أٟ تعسٌٜ يٓل عجُإ باعتباضٙ

 .تػُح بايٓكس ٚايتؿهٝو ٚيٛ مبجكاٍ شض٠

ٖهصا هـ قًِ ا٭غتاش أضنٕٛ عٔ ٚقـ غٝسْا عجُإ، إ٫ مبا دازت ب٘ قطوت٘ بٗصا 

يرلتب ع٢ً شيو ؾطٜت٘ ايعع٢ُ  (أسس أعها٤ ايعا١ً٥ املعاز١ٜ يعا١ً٥ ايٓيب  )ايٛقـ املؿني 

ٜٚتُٗ٘ بكٓاع١ ْػد١ يًكطإٓ ع٢ً َكاغ٘، ٚإت٬ؾ٘ يباقٞ ايٓػذ ،ٚؾطن٘ يٓػدت٘ ع٢ً 

  ٫بٓتٝ٘ ٚأْ٘ شٚ ايٓٛضٜٔ، ٚأْ٘ املبؿط yاملػًُني بك٠ٛ ايػًط١، ٚتٓاغ٢ أْ٘ قٗط ايطغٍٛ  

[ا٥صٕ ي٘ ٚبؿطٙ باؾ١ٓ ع٢ً ب٣ًٛ غتكٝب٘ ] :  ٭بٞ َٛغy٢باؾ١ٓ ملا قاي٘ ايطغٍٛ  
2
. 

                                                 
1

 1996  2ربس٠خ١خ اٌفىش اٌؼشثٟ اإلعالِٟ ِؾّذ أسوْٛ  رشعّخ ٘بشُ طبٌؼ ، ِشوض اإلّٔبء اٌمِٟٛ ، ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ : -   

  289-288َ ص 
2

    3695:  اٌؾذ٠ش رؾذ سل320ُ ص 7فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ اثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ ط : -  
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:yٚملا قاٍ ايٓيب    َٔ y َٔ وؿط ب٦ط ضَٚ٘ ؾً٘ اؾ١ٓ، ؾشؿطٖا عجُإ، ٚقاٍ ايٓيب ]  

[دٗع دٝـ ايعػط٠ ؾً٘ اؾ١ٓ ؾذٗعٙ  عجُإ 
1

 

ٚقس دعً٘ عبس اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا يف املطتب١ ايجايج١ بعس أبٞ بهط ٚعُط بٔ اـطاب 

  ٫ ْعسٍ بأبٞ بهط أسسا ثِ عُط، yنٓا يف ظَٔ ايٓيب  ] :ضنٞ اهلل عِٓٗ أمجعني إش قاٍ

[  ٫ ْؿانٌ بyِٗٓٝثِ عجُإ، ثِ ْذلى أقشاب ايٓيب  
2
 

ٚقس قٓؿ٘ سلؼ ايسٜٔ ايصٖيب ع٢ً ضأؽ ايطبك١ ا٭ٚىل َٔ ايصٜٔ مجعٛا ايكطإٓ ع٢ً عٗس 

y .3ضغٍٛ اهلل  
 

إٕ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ مل ٜهٔ يٝكٓع ْػد١ َٔ ايكطإٓ ع٢ً َكاغ٘ ٚشٚق٘، ٜٚتًـ باقٞ 

ايكطإٓ ،ٚمل ٜهٔ يٝكّٛ بصيو يف غٝاب ايكشاب١، ٜٚػتبعس ؾٗازاتِٗ، ؾٗصا عٌُ ٫ ٜطن٢ 

 .ب٘ أز٢ْ ضدٌ َٔ املػًُني، ؾهٝـ بأع٬ِٖ بؿٗاز٠ ايكازم املكسٚم

ٚاعًِ أْ٘ قس اؾتٗط إٔ عجُإ ٖٛ أٍٚ َٔ مجع املكاسـ، ٚيٝؼ نصيو ملا ] :قاٍ ايعضنؿٞ

بٝٓاٙ، بٌ أٍٚ َٔ مجعٗا يف َكشـ ٚاسس ايكسٜل، ثِ أَط عجُإ سُٝٓا خاف ا٫خت٬ف يف 

[ايكطا٠٤ بتشًٜٛ٘ َٓٗا إىل املكاسـ ٖهصا ْكً٘ ايبٝٗكٞ
4

 

 ٫ تكٛيٛا يف عجُإ إ٫ خرلا ؾٛ اهلل ] :ٚقس أٚضز ايػٝٛطٞ يف اٱتكإ إٔ عًٝا ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

َا ؾعٌ ايصٟ ؾعٌ يف املكاسـ إ٫ عٔ َٮ َٓا، قاٍ َا تكٛيٕٛ يف ٖصٙ ايكطا٠٤  ؾكس بًػين إٔ 

" بعهِٗ ٜكٍٛ ؾُا تط٣ إٔ هُع : إٕ قطا٤تٞ خرل َٔ قطا٤تو ٖٚصا ٜهاز ٜهٕٛ نؿطا قًٓا:

[ؾٓعِ َا ضأٜت: ايٓاؽ ع٢ً َكشـ ٚاسس ؾ٬ تهٕٛ ؾطق١ ٫ٚ اخت٬ف؟ قًٓا
 5

 

: ٚبٗصا ٜهٕٛ نباض ايكشاب١ عًِٝٗ ايطنٛإ قس ٚاؾكٛا ع٢ً عٌُ عجُإ ٚباضنٛٙ قا٥ًني ي٘

 .(ؾٓعِ َا ضأٜت)

إٕ أضنٕٛ َا نإ يٝدؿٞ ْٝت٘، ٖٚٛ قاسب َؿطٚع نبرل اْطًل ؾٝ٘ َٓص َا ٜعٜس ع٢ً 

ث٬ثني غ١ٓ، يٝؿٛٙ اؿكا٥ل، ًٜٚبؼ ع٢ً أتباع٘ َا ناْٛا ًٜبػٕٛ، إْ٘ ٜطٜس إٔ وكل ع٢ً 

ا٭قٌ َا أزلاٖا باملٗاّ ايعاد١ً اييت تتطًبٗا املطادع١ ايٓكس١ٜ يًٓل ايكطآْٞ، ساقطا إٜاٖا يف 

 :ْكاط ث٬خ

                                                 
1

  321 ص 7اٌّشعغ ٔفغٗ  ط : - 
2

 3698:  اٌؾذ٠ش رؾذ سل321ُ ص 7اٌّشعغ ٔفغٗ  ط : - 
3

٠ٕظش ِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍٝ اٌـجمبد ٚاألػظبس، اإلِبَ شّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ اهلل ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػضّبْ اٌز٘جٟ  : - 

 102 ص 1995 1ؿ١بسآٌزٟ  فٛالط  اعـٕجٛي ؽ.رؾم١ك د
4

  168 ص 1اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
5

.  85 ص 1اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ  ط : - 
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إعاز٠ نتاب١ قك١ تؿهٌ ٖصا ايٓل بؿهٌ دسٜس نًٝا، ٚشيو بٓكس ايكك١ - 1

ايطزل١ٝ اييت ضغدٗا ايذلاخ املٓكٍٛ بايطدٛع إىل نٌ ايٛثا٥ل ايتاضى١ٝ املتاس١ ،ع٢ً 

اخت٬ف َكازضٖا، َٔ غ١ٝٓ ٚؾٝع١ٝ ٚخاضد١ٝ، ػٓبا يًشصف ايتٝٛيٛدٞ ٭ٟ ططف 

 !نإ، ؾٝا يكسم ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ ٚؼطٟ اؿٝاز

َػا٤ي١ إعاز٠ قطا٠٤ ٖصٙ ايٛثا٥ل، ٚايبشح عٔ ٚثا٥ل أخط٣ نتًو اييت ظٗطت يف -2

ايبشط املٝت َ٪خطا، ٚغرلٖا نتًو املتٛادس٠ عٓس زضٚظ غٛضٜا ٚإزلاع١ًٝٝ اشلٓس ٚظٜس١ٜ 

ايُٝٔ ٚع١ًٜٛ املػطب، َع إقطاضٙ بٛدٛز ٚثا٥ل يف ساي١ نُٕٛ ٚمتٓع، ٚيهٔ َا ٚد٘ اؿل 

 ٌٖٚ وتؿغ ايسضٚظ ٚاٱزلاع١ًٝٝ بٛثا٥ل ؟يف تكٓٝؿ٘ يع١ًٜٛ املػطب َع ايسضٚظ ٚاٱزلاع١ًٝٝ

  ٚنأْٗا أؾٝا٤ تأبت ع٢ً ؟قشٝش١ تػِٗ يف تٛنٝح نٝؿ١ٝ تسٜٚٔ ايٓل ايكطآْٞ ٚمجع٘

َٚا "قُس أضنٕٛ"ايؿِٗ أٚ تٓاغاٖا ايعًُا٤ ،ٚمل ٜهتبٛا ؾٝٗا يتٓتعط بعج١ فسز ايكطٕ 

استٛت عًٝ٘ نتب ايسضٚظ ٚاٱزلاع١ًٝٝ ٚايػطاَط١ َٚا وًُ٘ تابٛت ايبشط املٝت َٔ ٚثا٥ل 

   !ْازض٠

إعاز٠ قطا٠٤ ايٓل ايكطآْٞ ٚؾل قطا٠٤ أيػ١ٝٓ غُٝٝا١ٝ٥ نُا سسخ يٮْادٌٝ ٚايتٛضا٠، -3

ٚيٝؼ ي٘ َٔ غبٌٝ يبًٛؽ شيو إ٫ بتٛغٌ املٓٗر ا٭يػين، ؾإْ٘ ـرل قطض ي٘ َٔ نػط 

اؿػاغ١ٝ ايبػٝهٛيٛد١ٝ اييت ضغدٗا ايعكٌ ا٭ضثٛشنػٞ ايسٚغُا٥ٞ ايصٟ غصاٙ عسٚاٙ 

 .ايهبرلإ ايطدلٟ بتؿػرلٙ ٚايؿاؾعٞ بطغايت٘

اهظآرٝ اهقرآُٚٞ-3
1
: 

  يكس اضتهت ايكطا٠٤ ا٭ضن١ْٝٛ إٔ تكو ٖصا املكطًح بعس إٔ أعطنت عٔ تػ١ُٝ ايكطإٓ 

بأزلا٥٘ نايهتاب، ٚايؿطقإ، ٚايتٓعٌٜ، ٚايصنط ٚشيو يٓعع ايكساغ١ عٓ٘، ٚغطغ٘ يف 

 .ايتاضى١ٝ

 ٖٚٛ ٜػتعٌُ َكطًح !   إٕ ا٭غتاش أضنٕٛ ٫ ٜػتشٞ إٔ ٜبسٟ َٛقؿ٘ بهٌ ٚنٛح ٚؾدط

٭ٍٚ َط٠، إْ٘ مل ٜهٔ قس اؽص َٛقؿا إمياْٝا واؾغ  ب٘ ع٢ً عكٝست٘  (ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ)

                                                 
1

ّْ اٌظب٘شح رـٍك ػٍٝ أسثغ ِفب١ُ٘ ٟ٘ : -  : عبء فٟ اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ٌغ١ًّ ط١ٍجب أ

 .رـٍك ػٍٝ اٌٛالغ اٌخبسعٟ اٌّإصش فٟ اٌؾٛاط وبٌظٛا٘ش اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّبئ١خ، ٚاٌؾ٠ٛ١خ، ٚاٌفٍى١خ -1

 .رـٍك ػٍٝ اٌٛالغ إٌفغٟ اٌّذسن ثبٌشؼٛس وبٌظٛا٘ش االٔفؼب١ٌخ، ٚاٌؼم١ٍخ، ٚاإلساد٠خ -2

رـٍك ػٍٝ وً ِب ٠جؾش ف١ٗ اٌؼٍُ ِٓ اٌؾمبئك اٌزغش٠ج١خ أٚ اٌّؼـ١بد اٌزغش٠ج١خ اٌّجبششح ِٓ عٙخ ِب ٘ٛ ِغزمً  -3

 .ػٓ اٌّذسن

رـٍك ػٕذ وبٔؾ ػٍٝ وً رغشثخ ِّىٕخ أٞ ػٍٝ وً ِب ٠ؾذس فٟ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ٚرزغٍٝ ف١ٗ اٌؼاللبد اٌزٟ رؾذد٘ب  -4

 .اٌّمٛالد اٌؼم١ٍخ، ٚرىْٛ اٌظب٘شح ػٕذٖ ِمبثٍخ ٌٍّبدح اٌّؾؼخ ِٓ عٙخ ٌٍٚشٟء ثزارٗ ِٓ عٙخ أخشٜ

 30 ص ٠2ٕظش اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ ع١ًّ ط١ٍجب ط

ٚئٕٟٔ أسعؼ أْ ٠ىْٛ أسوْٛ لذ اخزبس ِب ر٘ت ئ١ٌٗ وبٔؾ ١ٌظجغ ػٍٝ اٌمشآْ ؿبثغ اٌزبس٠خ١خ ٠ٚؾششٖ فٟ صِبْ : ِالؽظخ

 .ثؼ١ٕٗ ِٚىبْ ثؼ١ٕٗ ١ٌمظش دالٌزٗ ػٍٝ ث١ئخ لذ أزٙذ



484 

 

 أركون منوذج التيار العلماني يف القراءة التارخيية للنص القرآني  : الفصل الرابع- الباب الثاني 

ايكا١ً٥ بطبا١ْٝ املكسض ايكطآْٞ، ن٬ّ ٫ٚ أْ٘ قس اؽص َٛقـ ايصا٥س عٔ ايكطإٓ عُاٜت٘ َٔ 

ايٓكس ايتاضىٞ ،ٚأْ٘ ٜتعاىل عٔ ايعَإ ٚاملهإ ٚىطقُٗا بتؿطٜعات٘ ايطبا١ْٝ، ؾٗصا ايِٖٛ يف 

ْعطٙ ٫ ٜٓطًٞ إ٫ّ ع٢ً أٚي٦و املػذْٛني زاخٌ إطاض ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ ايتاضى١ٜٛ اييت مل 

نُا ٫ ٜٓطًٞ إ٫ ع٢ً " َٝؿٌٝ ؾٛنٛ"ٜػتطع ا٫غتؿطام ايتكًٝسٟ إٔ ٜتذاٚظٖا ،نُا ؾعٌ 

 .أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا نشاٜا ايعكٌ ا٭ضثٛشٚنػٞ ايسٚغُا٥ٞ

 عٓسَا اغتدسَت َكطًح ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ، ؾِٗ قطا٥ٞ عَُٛا أْٞ أؽص ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

َٛقؿا إمياْٝا تكًٝسٜا يهٞ أساؾغ ع٢ً ايعكٝس٠ ايكا١ً٥ بإٔ ٫ ع٬ق١ يًكطإٓ بايه٬ّ 

ايبؿطٟ، ٚأّْ٘ ٜتعاىل ع٢ً ايتاضٜذ نًٝا، ٚاعتكسٚا أْٞ أضٜس إٔ أمحٝ٘ َٔ ٚطأ٠ ايٓكس ايتاضىٞ 

. اؿسٜح، ٚأْٞ غأضنع ٖصا ايٓكس ؾكط ع٢ً ايعاٖط٠ اٱغ١َٝ٬ . . . . ٚقايٛا إٕ أضنٕٛ ٜطٜس .

إٔ ٜٓعع نٌ قؿ١ تاضى١ٝ عٔ ايكطإٓ يهٞ ٜكبػٗا ؾكط ع٢ً َا سكٌ بعس٥ص، أٟ ع٢ً 

[يف ايٛاقع أِْٗ ؾُٗٛا ا٭َٛض بعهؼ َا ٖٞ عًٝ٘. ايعاٖط٠ اٱغ١َٝ٬
1
 

 عٝح مل ٜعس !بٗصا ايٓل ايٛانح ايس٫ي١ ٜهٕٛ ا٭غتاش أضنٕٛ قس ضؾع ايت١ُٗ عٔ ْؿػ٘

اٱميإ وطن٘ يف قو املكطًشات، ٫ٚ ايعكٝس٠ ايطاغد١ ؼطى قًب٘ با٫عتكاز بطبا١ْٝ 

يٝؼ . املكسض ايكطآْٞ، ٚػعٌ َٓ٘ شيو ايطدٌ ايصا٥س عٔ سط١َ نتاب٘، ؾٗصا نً٘ ضدع بعٝس

 !ي٘ َٔ شض٠ يف َتكٛض ضدٌ َتشطض يف َػت٣ٛ أضنٕٛ 

َّا أضنٕٛ ؾ٬ ٜٓطًل يف ْكسٙ يًعكٌ ايسٜين شٟ ايطابع ا٭ضثٛشنػٞ إ٫ّ َٔ َٓعٛض     أ

اٜبػتُٛيٛدٞ َتذاٚظا شيو املٓعٛض ايتكًٝسٟ ا٫غتؿطاقٞ ٚايسٜين، َ٪نسا يف ايٛقت شات٘ 

ع٢ً إٔ َؿَٗٛ٘ ملكطًح ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ ىتًـ نًٝا عُا اضتهاٙ َايو بٔ ْيب يهتاب١ 

ْٚاٍ ب٘ إعذابا نبرلا ،ٚلاسا باٖطا َٔ قبٌ ا٭ضثٛشنػ١ٝ آْصاى ،إش مل  (ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ)

 ّٕ ٌٜٓ ٖٛ إ٫ّ ايٓكس اي٬ش٨ َٔ قبٌ املػًُني ٚاملػتؿطقني ايتكًٝسٜني ع٢ً ايػٛا٤، شيو أ

املػًُني قس اتُٗٛٙ مبعا١ًَ ايكطإٓ ايهطِٜ نأٟ ٚثٝك١ تاضى١ٝ ،يف سني تِٖٛ املػتؿطقٕٛ 

 .أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜتعاىل بايكطإٓ عٔ ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ، ٜٚطٜس إٔ ٜهع٘ يف َٓأ٣ عٔ ايتاضى١ٝ

 ؟يهٔ َا ايصٟ ٜككسٙ أضنٕٛ بايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ

ّٕ ا٭غتاش أضنٕٛ ٫ ٜطٜس َٔ خ٬ٍ َكطًش٘ ٖصا إ٫ّ ضؾع خاق١ٝ ايطبا١ْٝ عٔ ايكطإٓ    إ

َس٠ ْعٍٚ )ايهطِٜ، ٚغطغ٘ يف ايتاضى١ٝ يٝؿهٞ عًٝ٘ طابع ايبؿط١ٜ، ٚوكطٙ يف ظَإ بعٝٓ٘ 

ٚبصيو ٜهٕٛ قس تػاٚم نٓل َع َتًكٞ شيو ( ؾب٘ دعٜط٠ ايعطب )َٚهإ بعٝٓ٘  (ايٛسٞ

َّا اٱْػإ املعاقط ؾ٬ بس ي٘ َٔ  ايعَإ يف شيو املهإ، ٚأداب عٔ ؼسٜات شيو ايٛاقع، أ

                                                 
1

 185لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
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تؿهٝو ٖصا ايٓل ٚإعاز٠ تطنٝب٘ يٝتػاٚم َع٘، ٚهٝب عٔ ؼسٜات ٚاقع٘ ،ٚئ تتِ ٖصٙ 

 .ايع١ًُٝ إ٫ّ إشا ضٴؾعت عٓ٘ ايكساغ١ ُٚغطؽ يف ايتاضى١ٝ

 َا ايصٟ أقكسٙ بايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ؟ أقكس ايكطإٓ نشسخ وكٌ ٭ٍٚ َط٠ ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

ايتذًٞ ايتاضىٞ ـطاب ؾؿٗٞ يف ظَإ َٚهإ : يف ايتاضٜذ، ٚبؿهٌ أزم أقكس َا ًٜٞ

ايعَإ ٖٛ بساٜات ايتبؿرل، ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايجكاؾ١ٝ اييت ظٗط ؾٝٗا ٖٞ ؾب٘ )قسزٜٔ متاَا 

أحل ٖٓا ع٢ً ايطابع ايؿؿٗٞ يًكطإٓ يف ايبسا١ٜ، ٭ْ٘ مل ٜهتب أٚ مل ٜسٕٚ إ٫ّ  (اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

[ؾُٝا بعس
1

 .

ٜٚتككس ا٭غتاش أضنٕٛ غطت٘ تًو ،يؿت ا٫ْتباٙ إىل ايؿطٚط ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 نٓت أٖسف يف املطس١ً ] :يف إْتاز ٖصا اـطاب ٜكٍٛ- ع٢ً سس ظعُ٘-اييت أغُٗت 

ا٭ٚىل َٔ اـط١ املٓٗذ١ٝ إىل يؿت ا٫ْتباٙ إىل املؿطٚط١ٝ ايًػ١ٜٛ، ٚايجكاؾ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ 

[ٱْتاز ٖصا اـطاب َٔ قبٌ َتهًِ َا
2
. 

إىل ٖصا اؿس ٜهٕٛ أضنٕٛ قس أعطب عٔ َٛقؿ٘ َٔ خ٬ٍ اختٝاضٙ شلصا املكطًح، ٚعّطؾ٘ 

بٓؿػ٘ ٚأْ٘ مل ىـ َككسٜت٘ َٔ ٚضا٤ شيو، ٚيهٔ ملاشا أعطض عٔ اغتعُاٍ َكطًح ايكطإٓ 

 .؟ٚآثط عًٝ٘ مج١ً َٔ املكطًشات اؾسٜس٠ عٔ زلع املػًُني

ّٕ ع١ًُٝ تؿهٝو ايٓل ايكطآْٞ َٔ قبٌ زعا٠ ايكطا٠٤ ايعًُا١ْٝ ٚإعاز٠  يكس غبل ٚإٔ قًٓا إ

تطنٝب٘ ٫ تتِ إ٫ّ بػطؽ ايكطإٓ يف ايتاضى١ٝ، ْٚعع عٓ٘ طابع ايكساغ١ ٖٚصا َا ٜٛنش٘ 

 اغتدسَت ٖٓا َكطًح ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ، ٚمل اغتدسّ َكطًح ايكطإٓ عٔ ] :أضنٕٛ بٓؿػ٘

ّٕ ن١ًُ  َجك١ً بايؿشٓات ٚاملهاَني اي٬ٖٛت١ٝ، ٚبايتايٞ ؾ٬ ميهٔ  (قطإٓ)قكس ملاشا؟ ٭

اغتدساَٗا نُكطًح ؾّعاٍ َٔ أدٌ ايكٝاّ مبطادع١ ْكس١ٜ داض١ٜ يهٌ ايذلاخ اٱغ٬َٞ، 

ٚإعاز٠ ؼسٜسٙ أٚ ؾُٗ٘ بططٜك١ َػتكب١ًٝ اغتهؿاؾ١ٝ، ؾأْا أؼسخ ٖٓا عٔ ايعاٖط٠ ايكطآ١ْٝ 

نُا ٜتشسخ عًُا٤ ايبٝٝٛيٛدٝا عٔ ايعاٖط٠ ايبٝٛيٛد١ٝ، أٚ ايعاٖط٠ ايتاضى١ٝ، ٚأٖسف َٔ 

ٚضا٤ شيو إىل ٚنع نٌ ايذلنٝبات ايعكا٥س١ٜ اٱغ١َٝ٬، ٚنٌ ايتشسٜسات  اي٬ٖٛت١ٝ، 

.ٚايتؿطٜع١ٝ، ٚا٭زب١ٝ، ٚايب٬غ١ٝ، ٚايتؿػرل١ٜ . . إخل ع٢ً َػاؾ١ ْكس١ٜ ناؾ١ٝ َين نباسح .

[ عًُٞ
3
. 

                                                 
1

 186اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 75-12 ص 2005 6ٔظش ؽبِذ أثٛ ص٠ذ اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ؽ.ِفَٙٛ إٌض د-1، ٠ٕٚظش وً ِٓ 186ٔفغٗ ص  : - 

  55فش٠ذح صِشد ص . أصِخ إٌض فٟ ِفَٙٛ إٌض ػٕذ ٔظش ؽبِذ أثٛ ص٠ذ د- 2                                            

 ٠إعً اٌىالَ ػٓ ٘زٖ اٌغٛأت ئٌٝ ِجؾش اٌمشاءح اٌزبس٠خ١خ ػٕذ أسوْٛ: ِالؽظخ
3

 199-198اٌفىش األطٌٟٛ ٚاعزؾبٌخ اٌزأط١ً ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
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ٜٚتٛىل املذلدِ ٖاؾِ قاحل ايتعًٝل ع٢ً ٖصا ايٓل بتشسٜس ٖسؾ٘ َٔ غطؽ ايكطإٓ يف 

اييت سايت زٕٚ -ع٢ً سس ٚقؿ٘ -ايتاضى١ٝ، ٚإظاي١ عٓ٘ نٌ ايؿشٓات اي٬ٖٛت١ٝ املطعب١ 

يهٞ ٜسضؽ - نُا ٜسعٞ-ؾُٗ٘ ع٢ً سكٝكت٘، ٖٚصا َا اغتٛدب تٛؾط تًو املؿطٚط١ٝ 

ايٓل يف َازٜت١ ايًػ١ٜٛ، َٚعاْٝ٘ اييت تعهؼ أدٛا٤ ب٦ٝت٘ ٚظَاْ٘، ٖٚصٙ ايسضاغ١ َتٛقؿ١ ع٢ً 

َس٣ ايتدًل َٔ تًو ا٭سهاّ اي٬ٖٛت١ٝ املػٝطط٠ ع٢ً ايٛعٞ اؾُعٞ َٓص ايطؿٛي١
1
. 

ٜٚٛنح أضنٕٛ يف َٛطٔ آخط إٔ ايتكسٜؼ ٜٓؿأ يف اٱغ٬ّ بٛاغط١ ايعكٌ ا٭ضثٛشنػٞ، 

ٚشيو بٓعع ايتكسٜؼ َٔ داْب عٔ نٌ املػًُات ايبس١ٜٝٗ ،ٚايتكايٝس احمل١ًٝ اييت ناْت 

غا٥س٠ قبٌ ظٗٛض اٱغ٬ّ، ٚاغتُطت قاؾع١ ع٢ً سٝاتٗا ،َعدل٠ عٔ ْؿػٗا بأؾهاٍ 

َتؿاٚت١، َٚٔ داْب آخط باحملاؾع١ ايكاض١َ ع٢ً املػًُات ايبس١ٜٝٗ اييت تتِ بإيعاّ امل٪َٔ 

ايتكًٝسٟ بتكسِٜ ايطاعات يٓعاّ ايعكا٥س، ٚاي٬عكا٥س، ٚبإخهاع٘ يًؿعا٥ط ٚايعبازات ايس١ٜٝٓ 

عٝح ٜكبح َتكُكا َٔ ايساخٌ نٌ ايٓعاّ ايٓؿػٞ ٚاملعٟٓٛ ٚ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يًذلاخ 

 ٜٚكبح َكسغا ٚبايتايٞ ؾ٬ مبطٚض ايعَٔ ٖٚهصا ٜذلغذ ايذلاخ ا٭ضثٛشنػٞ ] :املكسؽ

[ميهٔ َٓاقؿت٘ أٚ ططح ا٭غ١ً٦ عًٝ٘ أٚ ايهؿـ عٔ تاضىٝت٘ 
2

 .

ٜٚذلتب ع٢ً ٖصا نً٘ غذٔ عكٌ امل٪َٔ ايتكًٝسٟ زاخٌ ايػٝاز ايسٚغُا٥ٞ ايعكا٥سٟ املػًل ؾ٬ 

مبطٚض ايعَٔ ٚتعزاز َع٘ ْعع ايكبػ١ - ع٢ً سس ظعُ٘-ىطز َٓ٘ نُا ٜعزاز ايتكسٜؼ 

ايتاضى١ٝ عٔ ايكطإٓ، ٖٚهصا زٚايٝو ست٢ ىهع ايعكٌ ايبؿطٟ ؾسي١ٝ قاض١َ ٫ تطسِ ٜتِ 

ؾٝٗا ايؿكٌ بني املػُٛح ايتؿهرل ؾٝ٘ ٚاملػتشٌٝ ايتؿهرل ؾٝ٘
3

 .

تٓؿأ نٓتٝذ١ ست١ُٝ يًُسا١َٚ ع٢ً ا٭ؾعاٍ - ع٢ً سس ظعِ أضنٕٛ-ؾإشا ناْت ايكساغ١ 

 اؿكٝكٞ ايهأَ ٚضا٤ إقباٍ امل٪َٓني ع٢ً تًو املسا١َٚ ايساؾعَٔ عبازات ٚؾعا٥ط ؾُا 

 ٚنٝـ ٜؿػط يٓا شيو !املتذسز٠ يًعبازات ٚايؿعا٥ط، ٚقطا٠٤ ايكطإٓ ٚاملػاضع١ يف اـرلات؟

ايؿعٌ ايصٟ أقبٌ عًٝ٘ غشط٠ ؾطعٕٛ، تًو ايؿ١٦ اييت أقبشت ع٢ً ايهؿط ٚايصٚز عًٝ٘ ٚأَػت 

ع٢ً اٱميإ ٚا٫غتؿٗاز َٔ أدً٘؟ أٖٞ املسا١َٚ اييت مبٛدبٗا تذلغذ ايٓعط٠ ا٭ضثٛشنػ١ٝ أّ 

  ے  ےۓ  چ :ٖٞ ق١ُٝ املبسأ ٚضبا١ْٝ املكسض، قس زلت بأضٚاسِٗ ست٢ قايٛا يؿطعٕٛ يف ؼس بايؼ

4چۓ     ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  
 .

                                                 
1

  ٘بِش اٌّزشع٠199ُٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 233 ص لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ  : - 
3

 233ٔفغٗ ص ٠ٕظش  : - 
4

 50 ا٠٢خ ٌشؼشاءا عٛسح  : -
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٫ غطٚ إْ٘ ايكًب امل٪َٔ ملا ٜتُجٌ ايؿٗاز٠ بؿططٜٗا، ايعبٛز١ٜ هلل ٚسسٙ، أٟ ؾٗاز٠ أ٫ إي٘ إ٫ّ 

َّا َا بعسٖا َٔ َكَٛات اٱميإ   يف نٝؿ١ٝ ٖصٙ ايعبٛزy١ٜاهلل، ٚايتًكٞ عٔ ايطغٍٛ   ، أ

 املػًُٕٛ ع٢ً عٗس ،ٚأضنإ اٱغ٬ّ ؾًٝػت إ٫ّ َكته٢ شلصٙ ايكاعس٠، ٚبايتايٞ ؾًِ ٜؿِٗ

 أْٗا ن١ًُ تكاٍ بايًػإ زٕٚ إٔ yايٓب٠ٛ َٔ ؾٗاز٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ّ اهلل ٚإٔ قُسا ضغٍٛ اهلل 

ٜهٕٛ شلا َسيٍٛ َػتكط يف أعُام ايٓؿؼ، ٚيف ٚاقع اؿٝا٠
1
. 

ّٕ ايؿ٤ٞ املكسؽ يف ايٓل اٱغ٬َٞ ٫ ٜهتػب قساغت٘ َٔ خ٬ٍ املسا١َٚ عًٝ٘ ،ٚإُّْا  إ

تهُٔ قساغت٘ َٔ سٝح نْٛ٘ ضباْٞ املكسض ع٢ً خ٬ؾ٘ يف ايتكٛض املازٟ، ؾإٕ ايكساغ١ 

تٓتكٌ إيٝ٘ بؿهٌ ؾب٘ َازٟ سٝح ٜتأي٘ ايعٓكط َٛنع ايكساغ١ ٜٚتشًٌ َٔ نٌ ايكِٝ 

 .ا٭خ٬ق١ٝ ٜٚعتدل نٌ َا غٛاٙ َسْػا

َّا يف املٓع١َٛ اؿًٛي١ٝ ايه١ُْٝٛ  ؾإٕ - نُا ٜٛنح ايسنتٛض عبس ايٖٛاب املػرلٟ-أ

اٱي٘ وٌ يف املدًٛقات، ٜٚتػع ْطام ايكساغ١ يٝؿٌُ ايهٕٛ قاطب١، ٚمتت٧ً املدًٛقات 

بايكساغ١ بصات ايسضد١ ،ٚؽتؿٞ اؿسٚز ٚاشلٜٛات ،ٜٚتػا٣ٚ املطًل ٚايٓػيب، ٚايطٚسٞ، 

ٚاملازٟ، ٚاٱشلٞ، ٚايعَين، ٚاٱْػاْٞ، ٚايطبٝعٞ، ٚايسٜين، ٚايعًُاْٞ، ٚاملكسؽ، 

عٔ ايعامل ٖٛ ْعع ايكساغ١ أٟ إٔ نٌ ا٭َٛض تكبح ْػب١ٝ َباس١ ٫ قساغ١ شلا، ٚ]ٚاملسْؼ

[ ايؿا١ًَايعًُا١َْٝٓت٢ٗ ايٓعع١ 
2
. 

ٚيهٔ ملاشا ٜٴعتدل ْعع ايكساغ١ عٔ ايعامل ٖٛ َٓت٢ٗ ايٓعع١ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ؟ ؾاؾٛاب عٔ ٖصا 

ايػ٪اٍ قس ٜؿػط يٓا بسق١ َتٓا١ٖٝ دٓٛح ايعًُاْٝني إىل ْعع ايكساغ١ عٔ املكسغات ٚيف شيو 

 .ْتًُؼ َككس١ٜ أضنٕٛ

ّٕ ْعع ايكساغ١  عٔ ايعٛاٖط َٔ إْػإ ٚطبٝع١، ٚعٔ ايكِٝ ٚاملكسغات،  (Desacralize)إ

عٝح تكبح ٜٓعط إيٝٗا ْعط٠ َاز١ٜ قطؾ١، ٫ ع٬ق١ شلا مبا ٚضا٤ ايطبٝع١، إمنا ٖٞ ْتٝذ١ 

ست١ُٝ يٲميإ بؿاع١ًٝ ايكإْٛ ايطبٝعٞ يف فاٍ اؿٝا٠ ناؾ١، ٚمبٛدبٗا ٜتشٍٛ ايعامل إىل 

َاز٠ اغتعُاي١ٝ قطؾ١، ٜٴٛظـ ٜٚٴطؾس ٜٚٴتشهِ ؾٝ٘، ٖٚصا ٫ ٜتِ يٛ ناْت ٖٓايو قساغ١ 

إٔ ايتشسٜح يف ايعامل ايػطبٞ إمنا " ضٚضتٞ"  اٱْػإ، ٚيصيو ٜط٣تٚسطَات ٚسسٚز يػًٛنٝا

عٝح  ( Dedivinization Projet)ٖٛ َؿطٚع ْعع ايكساغ١ أٚ ْعع ا٭ي١ٖٝٛ عٔ ايعامل 

ٜكبح اٱْػإ ٜتكبٌ ظَا١ْٝ نٌ ا٭ؾٝا٤ ٫ٚ ٜ٪ي٘ ؾ٦ٝا، ٫ٚ ٜعبس ؾ٦ٝا، ٫ٚ ٜعتدل يف ايهٕٛ 

                                                 
1

، ٚسوبئض اإل٠ّبْ األعزبر ِؾّذ لـت داس ٠47ٕظش خظبئض اٌزظٛس اإلعالِٟ ِٚمِٛبرٗ األعزبر ع١ذ لـت ص  : - 

 221-220 ص 1997 1شج١ٍ١ب ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ اٌش٠بع َ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ؽ
2

 456 ص 2ػجذ اٌٛ٘بة اٌّغ١شٞ ط. اٌؼٍّب١ٔخ اٌغضئ١خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ اٌشبٍِخ د : - 
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قاطب١ أٟ ؾ٤ٞ َكسؽ، ٚا٭قٌ يف نٌ ؾ٤ٞ ٜطدع إىل ايتذطٜب إىل املددل، ٚتٓعسّ احملطَات 

ٚاملكسغات
1
. 

غٛا٤ إىل ايسٜٔ أٚ ايؿًػؿ١، ٖٚصا َا ٜ٪نس  (ظَإ، َهإ)٫ٚ ٜتذاٚظ ايٓاؽ املعط٢ املازٟ 

عًٝ٘ أضنٕٛ إش هعٌ ظععع١ نٌ املك٫ٛت ايتكسٜػ١ٝ، ٚايكٓاعات ايطاغد١ نطٚض٠ ست١ُٝ 

إٕ ايٓعط٠ إىل ايهتابات املكسغ١ َٔ ] :ٚعاد١ً يسخٍٛ عامل اؿساث١، ٚئ ٜتِ شيو بسْٚٗا 

 ايتكسٜػ١ٝ نٌ املك٫ٛت ظععع١ٖصٙ ايعا١ٜٚ ايتاضى١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٭ْذلٚبٛيٛد١ٝ ٜعين 

. ٚاملتعاي١ٝ يًعكٌ اي٬ٖٛتٞ ايتكًٝسٟ .  عٔ ظاٖط٠ ٚايكساغ١ ا٭غطط٠ ْععمٔ ْسعٛ ايّٝٛ إىل .

[ايهتاب ايعازٟ يف اجملتُعات اييت ؾٗستٗا ٚعاؾتٗا ط١ًٝ قطٕٚ ٚقطٕٚ/ املكسؽ/ايهتاب 
2
. 

نُا ٜط٣ إٔ ع١ًُٝ ايتكسٜؼ ػعٌ املعط٢ املازٟ َتذاٚظا عٝح تعطٞ ايٓل املكسؽ َع٢ٓ 

ْٗا٥ٞ ٚؾٛم تاضىٞ يًٛدٛز ايبؿطٟ، ٖٚصا َا ٜطؾه٘ ٜٚسعٛ إىل ظعععت٘، ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ 

مجٗٛضٙ َػتعسا يتًكٞ ٖصٙ ايبشٛخ ا٭نجط اْك٬ب١ٝ ٚتؿهٝها يهٌ ايس٫٫ت، ٚايعكا٥س 

 .ٚايٝكٝٓٝات ايطاغد١، ع٢ً اعتباض أْٗا قازض٠ ع٢ً ؾتح ا٭بٛاب املٛقس٠ يًتاضٜذ

 ٚإشا نٓت أحل ع٢ً ٖصا ايتٛد٘ أنجط َٔ ايباسجني اٯخطٜٔ، ؾإٕ شيو عا٥س ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

إىل اْؿػايٞ َٓص ظَٔ طٌٜٛ بتأٌٜٚ ايٓل املكسؽ، أٚ ايصٟ قسغ٘ تطانِ ايعَٔ َٚطٚض 

ّٕ ايػا١ٜ املػتُط٠ شلصا ايٓل املكسؽ تهُٔ يف تطغٝذ َع٢ٓ  ايكطٕٚ، أقٍٛ شيو ٚأْا أعًِ أ

[ْٗا٥ٞ ٚؾٛم تاضىٞ يًٛدٛز ايبؿطٟ
3
. 

ضؾٝل سبٝب إٔ ايعًُا١ْٝ ٚإٕ ْععت ايهُرل عٔ ايعكٌ ٚأسايت٘ إىل َطدع . يف سني ٜط٣ ز

بٝٛيٛدٞ قطف، يٝؼ ي٘ َٔ ٚظٝؿ١ غ٣ٛ ؼكٝل ايًص٠ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚغشبت ايكساغ١ َٔ 

ايسٜٔ، ٚايكِٝ، ٚا٭خ٬م، أٟ مما ٖٛ َتذاٚظ يًُاز٠ إىل املاز٠ ْؿػٗا، ٚأقبشت ايًص٠ َؿَٗٛا 

َكسغا، ٚأميا تؿهرل ٜطٜس ْعع ايكساغ١ عٔ املاز٠ ٜٓعت بايع١َٝ٬ ٚايتططف ،ٚاـطٚز عٔ 

ضٚح ايعكط، ٜٚكبح ا٫ختٝاض بني تكسٜؼ املاز٠ ٚتكسٜؼ املع٢ٓ، أٟ إٔ ايتكسٜؼ سانط يف 

نٌ سهاض٠ غٛا٤ ناْت َاز١ٜ قه١ ،أٚ ضٚس١ٝ َعتسي١ تٛاظٕ بني املاز٠ ٚايطٚح، بٝس إٔ 

غبب ْعٚع ايعًُاْٝني ايعطب إىل ْعع ايكساغ١ إمنا ٜعٛز إىل نطب َهُٔ ق٠ٛ اشل١ٜٛ، َتدصٜٔ 

 .ؾت٢ ايػبٌ ٚإٕ ببح ايؿهٛى سٍٛ ثٛابت ا٭١َ

 ٚاملِٗ إٔ ٚن٤٬ ايػطب ٜطٕٚ إٔ املكسؽ ؾهط٠ خاضز غٝططتِٗ، ٚخاضز سسٚز ] :ضؾٝل.ٜكٍٛ ز

ّٕ ايكٍٛ باملكسؽ ٚايجابت ٜعطٞ اٯخطٜٔ غ٬سا يف َٛاد١ٗ ٚن٤٬  تأثرلِٖ، ٚبايتايٞ ؾإ

                                                 
1

 ٠166ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 149اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ ؽٛي اإلعالَ اٌّؼبطش ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
3

 21لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ص  : - 
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. ايػطب . . يصيو ميٌٝ ٚن٤٬ ايػطب ؼت َع١ً َا ٜسع٢ بايؿهط املػتٓرل إىل بح ايؿهٛى .

سٍٛ نٌ ايجٛابت مبا يف شيو تؿٜٛ٘ ايتاضٜذ بطَت٘، ٚدعٌ نٌ ا٭قٍٛ اؿهاض١ٜ ٚايس١ٜٝٓ 

[قٌ ؾو ٚتػا٩ٍ
1
. 

ٚبتذاٌٖ ايعًُاْٝني ايعطب يٓؿأ٠ املكسغات يس٣ ا٭َِ ٚاؿهاضات،٫غُٝا ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ 

٫عتباضِٖ أْٗا تٓؿأ َٔ تهطٜط ايؿ٤ٞ شات٘ ، نُا ظعِ أضنٕٛ ،ِٖٚ َتػاؾًٕٛ عٔ أْٗا تٛيس 

َٔ ا٭١َ ٚتعٝـ با٭١َ ٚيف ا٭١َ، ٚتٓتكٌ َٔ دٌٝ إىل دٌٝ زٕٚ إٔ تهٕٛ قٌ تػا٩ٍ ٚعح 

يهْٛٗا ٚيٝس٠ ايعكٌ اٱمياْٞ ايتًكا٥ٞ يٮ١َ
2

 ٚبٓعع ايكساغ١ عٔ نٌ َكسؽ ٚإبعاز ايجٛابت ،

ٚايتٓهط شلا تكبح ا٭١َ ٚنأْٗا مل تٛيس بعس، أٚ نأْٗا قشٝؿ١ غٛزا٤ ١٦ًَٝ بايذلادعات 

ٚشيو . ٚا٭خطا٤ تٓتعط ايعًُاْٝني ٱعاز٠ تؿهٝهٗا ٚبٓا٥ٗا َٔ دسٜس، ٚؾل ايٓػل ايػطبٞ

 ٚإىل َت٢ ٜبك٢ سهطا ع٢ً ايعكٌ !بططح ايتػا٫٩ت سٍٛ َٔ ي٘ ا٭سك١ٝ بتؿػرل ايٓل املكسؽ؟

؟ َٚٔ ي٘ أسك١ٝ ؼسٜس ايجٛابت َٔ املتػرلات؟، ٚىًكٕٛ إىل إعاز٠ ٟا٭ضثٛشنػٞ ايسٚغُا٨

تؿػرل ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚايتاضٜذ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ بطَت٘، يهٔ ٚؾل ؾاع١ًٝ ايكإْٛ ايطبٝعٞ 

ايصٟ ٜػشب ايكساغ١ مما ٖٛ َتذاٚظ يًُاز٠ إىل املاز٠ ْؿػٗا، َٚٔ ثِ تؿطض ايٛاسس١ٜ املاز١ٜ 

ع٢ً ايهٕٛ، عٝح ٜػطٟ قإْٛ ٚاسس ع٢ً نٌ ا٭ؾٝا٤، ٚتػطؽ ايٓعع١ املاز١ٜ يف اٱْػإ، 

عٝح ٜكبح ٫ ٜٓعط إىل ايعامل إ٫ ع٢ً أغاؽ ْؿعٞ َازٟ، ٚتػٝب املطدع١ٝ ٜٚكبح اٱْػإ 

ھ  ے  ے   چ  :، ٚيٝؼ ي٘ سل ايتٓعرل َطدعٝت٘ شات٘، ٚقس ٜٓعط يػرلٙ ع٢ً ايططٜك١ ايؿطع١ْٝٛ

3چۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  
 . 

 ٖٚٓا ْكبح بكسز ع١ًُٝ َٓع١ُ ٚٚانش١ يؿو ايكساغ١ عٔ ْؿػٗا، ٚإثاض٠ ] :ضؾٝل. ٜكٍٛ ز

ايؿهٛى سٍٛ نٌ ؾ٤ٞ، ٚا٭َط عٓسَا ٜبسأ بايتاضٜذ يٝٓتٗٞ بايسٜٔ َطٚضا باشل١ٜٛ، ٜكبح 

[نطبا يهٌ املٓع١َٛ اؿهاض١ٜ ٚثٛابتٗا، ٭ْ٘ هعٌ ايجابت َتػرلا َٚؿهٛنا ؾٝ٘ أق٬
4

 . 

ْ 

 

 ن ْ

                                                 
1

 21 ص 1998 1سف١ك ؽج١ت داس اٌششٚق اٌمب٘شح ِظش ؽ. اٌّمذط ٚاٌؾش٠خ د : - 
2

 ٠11ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 29 ا٠٢خ غبفشعٛسح   : - 
4

 127اٌّشعغ اٌغبثك ص  : - 
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  العلماني                                                                                  :إىل أًتٕ ظفٔٚا ٗكتابٚا باهت٘اتر y ؼخٞ ُقى اهقرآْ اهلرٍٙ ًّ حمٌد

 (اهرد   عوٟ اهتٚار اهعوٌاُٛ املعلم يف اهؽخٞ )                                      الرد)

1چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ: يكس تهؿٌ اهلل عع ٚدٌ عؿغ ايكطإٓ يكٛي٘ تعاىل
  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  :ٚخّل ب٘ َٔ ؾا٤ َٔ عبازٙ، ٚأٚضثِٗ ايهتاب يكٛي٘ تعاىل

  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڤٹ   ٹ

2چڃ  چ  
ّٕ هلل أًٖني َٔ ايٓاؽ، قٌٝ َٔ ِٖ ٜا ضغٍٛ ] :yٚيكٍٛ ضغٍٛ اهلل    إ

[أٌٖ ايكطإٓ ِٖ أٌٖ اهلل، ٚخاقت٘:اهلل؟ قاٍ
3

 .

ٜٚطًل مجع قطإٓ نُا ٜط٣ ايؿٝذ قُس عبس ايععِٝ ايعضقاْٞ ع٢ً سؿع٘ ٚاغتعٗاضٙ يف 

ايكسٚض، ٚع٢ً نتابت٘ سطٚؾا، ٚنًُات، ٚآٜات، ٚغٛض
4

 .

 :حفظ اهقرآْ يف اهؽدٗر-1

، ٚنإ ٜعٍٛ ع٢ً ساؾعت٘، ٜٚػتعٗطٙ يٝكطأٙ ع٢ً ايٓاؽ yْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايٓيب 

ع٢ً َهح يٝشؿعٛٙ، ٜٚػتعٗطٚٙ ِٖ بسٚضِٖ أٜها، ع٢ً غطاض ايعطب املتُتعني بػطع١ 

 .اؿؿغ ٚقٛت٘، ست٢ ناْت زٚاٜٚٔ أؾعاضِٖ قؿٛظ١ ع٢ً ظٗط قًب

إٔ سؿغ ايكطإٓ يف ايكًٛب ٚايكسٚض يٝعس أؾطف  ( ٖـ833ت )ٜط٣ اٱَاّ ابٔ اؾعضٟ 

َٔ بٗا ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ، ملا دا٤ يف اؿسٜح ايؿطٜـ َٕ ضبٞ قاٍ يٞ قِ يف ] :خكٝك١ َٔ اهلل َ  إ

َبتًٝو َٚبتًٞ بو، : قطٜـ ؾأْصضِٖ، ؾكًت ي٘ ضب إشا ًٜجػٛا ضأغٞ ست٢ ٜسعٛٙ خبع٠ ،ؾكاٍ

َٚٓعٍ عًٝو نتابا ٫ ٜػػً٘ املا٤، تكط٩ٙ ْا٥ُا ٜٚكعإ، ؾابعح دٓسا أبعح َجًِٗ، ٚقاتٌ مبٔ 

[أطاعو َٔ عكاى، ٚأْؿل ٜٓؿل عًٝو
5
. 

ّٕ ايكطإٓ ٫ وتاز يف سؿع٘ إىل قشٝؿ١ تػػٌ باملا٤، ] :قاٍ اٱَاّ ابٔ اؾعضٟ  ؾأخدل تعاىل أ

ٚشيو غ٬ف أٌٖ " أْادًِٝٗ يف قسٚضِٖ" يف نٌ ساٍ، نُا دا٤ يف قؿ١ أَت٘ ٙبٌ ٜكط٩ٕٚ

ٚملا .  نً٘ إ٫ّ ْعطا، ٫ عٔ ظٗط قًبٙايهتاب ايصٜٔ ٫ وؿعْٛ٘ ٫ يف ايهتب، ٫ٚ ٜكط٩ٕٚ

 َٔ ؾا٤ َٔ أًٖ٘، أقاّ ي٘ أ١ُ٥ ثكا٠ ػطزٚا يتكشٝش٘ ٚبصيٛا أْؿػِٗ خّل اهلل تعاىل عؿع٘

                                                 
1

 09ا٠٢خ اٌؾغشعٛسح  : - 
2

 32ا٠٢خ فبؿشعٛسح  : - 
3

سٚاٖ اثٓ ِبعخ ٚأؽّذ ٚاٌذساِٟ ِٓ ؽذ٠ش أٔظ ٚئعٕبد سؽبٌخ صمبح ٔمال ػٓ إٌشش فٟ اٌمشاءاد اٌؼشش، اإلِبَ اٌؾبفظ  : - 

 12 ص 1 ط2002 2أثٛ اٌخ١ش ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌذِشمٟ اٌش١ٙش ثبثٓ اٌغضسٞ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ
4

 16 ص ٠1ٕظش ِٕبً٘ اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
5

 127 ص 3ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ط : - 
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 سطؾا سطؾا، مل ًُٜٗٛا َٓ٘ سطن١ ٫ٚ غهْٛا، ٫ٚ إثباتا ٫ٚ yيف إتكاْ٘، ٚتًكٛٙ َٔ ايٓيب 

سصؾا، ٫ٚ زخٌ عًِٝٗ يف ؾ٤ٞ َٓ٘ ؾو، ٫ٚ ِٖٚ ،ٚنإ َِٓٗ َٔ سؿع٘ نً٘، َِٚٓٗ َٔ 

y ]1سؿغ أنجطٙ، َِٚٓٗ َٔ سؿغ بعه٘، نٌ شيو يف ظَٔ ايٓيب 
. 

ٚبعس ٖصا ايعطض ايػطٜع ملا تعٓٝ٘ ز٫ي١ مجع ايكطإٓ ٚسؿع٘، بؿكٝٗا ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ، 

هسض بٓا إٔ ْطنع اٯٕ ع٢ً ايؿل ايؿؿٗٞ، ٚمٔ ْعًِ إٔ ايعًُتني ناْتا تػرلإ بايتٛاظٟ، 

 إىل اْتٗا٤ ايٛسٞ، إىل مجع٘ َٔ قبٌ أبٞ بهط yَٓص ْعٍٚ ايكطإٓ ٭ٍٚ َط٠ ع٢ً قًب٘ 

ٚإشا َا بسأْا بايؿل ايؿؿٗٞ ؾإْ٘ ٜٓكػِ بسٚضٙ إىل . ايكسٜل ٚعجُإ بٔ عؿإ ضنٞ اهلل عُٓٗا

 :قػُني ض٥ٝػٝني

 .ايتًكٞ بسٕٚ عطض-2.         ايتًكٞ ٚايعطض-1

  ْبسأ يف ٖصا املبشح بايٛقٛف ع٢ً َكطًح ايتًكٞ، :اهتوقٛ ٗاهعرض يف حفظ اهقرآْ-1

 :ٚايعطض، ٚاٱقطا٤ نُا ًٜٞ

 ٖٛ اغتكباٍ آٜات ايكطإٓ زلاعا، ٚقبٛشلا بٛنٛح، َع اؿطم ع٢ً ٚعٞ املػُٛع، :اهتوقٛ-أ

ٜٚعتدل ٖصا ٖٛ ايػبٌٝ ا٭ٍٚ يف تبًٝؼ ايكطإٓ يًٓاؽ، ٚؼكٌٝ ايٓاؽ ايكطإٓ
2
. 

: ٜٚكاٍ.  يػ١ عطض ايؿ٤ٞ ٜعطن٘ عطنا، مبع٢ٓ أضاٙ إٜاٙ، ٚأبطظٙ أٚ أظٗطٙ:اهعرض-ب

عاضنت نتابٞ بهتاب٘ أٟ قابًت٘
3
. 

 ٖٛ قطا٠٤ اؿسٜح ع٢ً ايؿٝذ، ٚزلٝت ايكطا٠٤ عطنا يعطن٘ ع٢ً :اهعرض عِد احملدثني

ايؿٝذ غٛا٤ قطأ اؿسٜح ٖٛ أٚ غرلٙ ٖٚٛ ٜػتُع، ٜٚطًل ايعطض ع٢ً املٓاٚي١ ٖٚٞ إٔ وهط 

ايطايب نتاب ايؿٝذ أَاّ أقً٘ أٚ ؾطع٘ املكابٌ ؾٝعطن٘ ع٢ً ايؿٝذ
4
. 

 َا قس زلع٘ ٚسؿع٘ غابكا بككس ايتشكل y ٖٛ إٔ ٜكطأ ايكشابٞ أَاّ ايٓيب :العرض اصطالحا

َٔ قش١ ايعباضات ٚايهًُات عطٚؾٗا، َع نبط سطناتٗا ٜٚؿذلط ؼكل اٱبطاظ ٚاٱظٗاض 

سؿغ ايكطإٓ ع٢ً ظٗط قًب: أٟ
5

   .

 

                                                 
1

 13 ص 1إٌشش فٟ اٌمشاءاد اٌؼشش اثٓ اٌغضسٞ ط : - 
2

ِؾّذ ؽغٓ ؽغٓ عجً داس اٌظؾبفخ ٌٍزشاس ثـٕـب .  ئٌٝ أِزٗ دy ٠ٕظش ٚصبلخ ٔمً إٌض اٌمشآٟٔ ِٓ سعٛي اهلل : - 

 12ٚاٌزٛص٠غ ة د ص  ٌٍٕشش
3

 138 ص ٠9ٕظش ٌغبْ اٌؼشة ط : - 
4

 1172 ص ٠2ٕظش وشبف اطـالؽبد اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ط : - 
5

 17ِؾّذ ؽغٓ ؽغٓ عجً ص . ٠ٕظش ٚصبلخ ٔمً إٌض اٌمشآٟٔ د : - 
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ٜػتعطن٘ َا أقطأٙ إٜاٙ، أَا املعاضن١ ؾٗٞ َؿاع١ً بني :  دا٤ يف ؾتح ايباضٟ إٔ ايعطض ٜعين

اؾاْبني نإٔ ن٬ َُٓٗا نإ تاض٠ ٜكطأ ٚاٯخط ٜػتُع
1

 . 

 : ايكشابٞ َا تٝػط َٔ ايكطإٓ، ع٢ً ايٓشٛ ايتايyٞ إٔ ٜكط٨ ايٓيب :اإلقراء-ز

٫ًّٚ ع٢ً ايكشابyٞإٔ ٜكطأ ايٓيب -1  . أ

 .إٔ هعً٘ ٜعٞ َا زلع-2

إٔ ٜكطأ ايكشابٞ بكٛض٠ َطابك١ ملا زلع-3
2
. 

 :اهقرآْ ًّ ربٕ عس ٗ جى y توقٛ اهرش٘ي

ّٕ أٍٚ بؿطٟ تًك٢ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ضب٘ غبشاْ٘، ٖٛ قُس بٔ عبس اهلل خامت ايٓبٝني  y إ

َّا عٔ نٝؿ١ٝ تًكٝ٘ ايٛسٞ َٔ ضب٘ ؾٓعطض شلا يف سسٜح عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ملا غأٍ  ،أ

"   قاy٬٥اؿاضخ بٔ ٖؿاّ ضنٞ اهلل عٓ٘ ضغٍٛ اهلل  ٜا ضغٍٛ اهلل نٝـ ٜأتٝو ايٛسٞ؟ :

:yؾكاٍ ضغٍٛ اهلل  ّٞ ؾٝٓؿكِ عين ٚقس ]    أسٝاْا ٜأتٝين َجٌ قًك١ً اؾطؽ، ٖٚٛ أؾس عً

[ٚعٝت عٓ٘ َا قاٍ ٚأسٝاْا ٜتُجٌ يٞ املًو ضد٬ ؾٝهًُين ؾأعٞ َا ٜكٍٛ
3
  قايت عا٥ؿ١ ضنٞ .

ٚيكس ضأٜت٘ ٜٓعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ يف ايّٝٛ ايؿسٜس ايدلز، ؾٝٓؿكِ عٓ٘، ٚإٕ دبٝٓ٘ ] :اهلل عٓٗا 

[يٝتؿكس عطقا
4
 

 سطٜكا ع٢ً سؿغ ايكطإٓ ملا دا٤ يف غٛض٠ ايكٝا١َ َٔ ؼطٜه٘ يًػاْ٘ yٚنإ ضغٍٛ اهلل 

 .اغتعذا٫ ؿؿع٘، ٚ مجع٘ يف قًب٘، ست٢ طُأْ٘ ضب٘ بأ٫ ٜعذٌ ب٘

 : نإ إشا ْعٍ عًٝ٘ ايكطإٓ ٜطٜس سؿع٘، ؾكاٍ اهلل تعاىل شنطyٙ إٕ ايٓيب ] :قاٍ ابٔ عباؽ

5چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  چ 
]

6
 . 

ّٕ قٛي٘ تعاىل ّٕ قٍٛ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜسٍ عًٝ٘ ظاٖط ايتٓعٌٜ ٚشيو أ        :ٜٚط٣ ايكططيب أ

7چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  چ 
ٜٓب٧ أْ٘ إمنا ٢ْٗ عٔ ؼطٜو ايًػإ ب٘ َتعذ٬ ؾٝ٘ قبٌ مجع٘،  

  َٔ مجع اهلل ي٘ َا yمجع٘، َٚعًّٛ إٔ زضاغت٘ يًتصنط، إمنا ناْت تهٕٛ َٔ ايٓيب 

ٚيصيو طُأْ٘ ضب٘ أْ٘ مجع ٖصا ايكطإٓ يف قسضٙ ٚثبت٘ ؾٝ٘ ست٢ ٜكطأٙ بعس إٔ  .ٜسضؽ َٔ شيو

                                                 
1

 42 ص ٠10ٕظش فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
2

 441 ص ٠2ٕظش عّبي اٌمشاء ٚوّبي اإللشاء اٌش١خ اٌغخبٚٞ ط : - 
3

 19-18 ص 1اٌغبثك ط اٌّشعغ :- 
4

 3215:  رؾذ سل19ُ ص 1اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
5

 18- 17-16:   ادا٢ٞ اٌم١بِخ عٛسح  : -
6

 222 ص 29عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ اٌـجشٞ ط : - 
7

 17ا٠٢خ اٌم١بِخعٛسح  : - 
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مجع٘ اهلل ي٘ يف قسضٙ
1

 ٚمما ٜسٍ ع٢ً شيو إٔ غدط ي٘ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ يٝعاضن٘ ايكطإٓ ،

 .ايهطِٜ نٌ غ١ٓ

 :y ًعارضٞ جربٙى عوٕٚ اهصالَ اهِيب

يكس ناْت املعاضن١ عل قٛض٠ َٔ قٛض سؿغ اهلل يهتاب٘، ٚناْت َِٓا َٓ٘ تباضى ازل٘ 

 ، ٚناْت ٖصٙ املعاضن١ تٗسف إىل تجبٝت ايكطإٓ يف yٚؾه٬ ٚتهطَا ع٢ً ْبٝ٘ املكطؿ٢ 

 ؾ٬ ٜٓػاٙ، ٚإىل ضؾع َا ؾا٤ ي٘ اهلل إٔ ٜٓػذ َٔ ايكطإٓ، ٚتجبٝت َا ؾا٤ ي٘ إٔ yقسض ْبٝ٘ 

ٜبك٢
2

 .

ٚقس دا٤ يف ؾتح ايباضٟ عٔ َػطٚم ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا إٔ ؾاط١ُ 

ّٞ ايٓيب ] :ضنٞ اهلل عٓٗا قايت  إٔ ددلٌٜ نإ ٜعاضنين ايكطإٓ  نٌ غ١ٓ، ٚأْ٘ y أغّط إي

[عاضنين ايعاّ َطتني، ٫ٚ أضاٙ إ٫ّ سهط أدًٞ 
3
 

ٚبصيو متجٌ ايعطن١ ا٭خرل٠ املكشـ املٛدٛز يسٜٓا ايّٝٛ نُا أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً شيو ؾًكس 

ّٕ ايصٟ مجع عًٝ٘ ] :ض٣ٚ أمحس ٚابٔ أبٞ زاٚز ٚايطدلٟ َٔ ططٜل عبٝس٠ بٔ عُط ايػًُاْٞ  إ

[عجُإ ايٓاؽ ٜٛاؾل ايعطن١ ا٭خرل٠ 
4
. 

 :y توقٛ اهؽخابٞ اهقرآْ عّ ُبٍٚٔ 

 بتبًٝؼ ايكطإٓ إىل ايٓاؽ ناؾ١ بكٛض٠ ٜتشكل بٗا َع٢ٓ ايتًكٞ ؾكاٍ yيكس أَط اهلل ايطغٍٛ 

  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ  ۅۋ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۆ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ :تعاىل

  ۈئ  ۈئ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئائ  ى  ى  ائېې  ې    ې

5چ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی
چ :  ٚلبي ػض ٚعً 

6چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ      :ٚلبي رؼبٌٝ  

7چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    
                                                                                                              

ٚبصيو اْطًل عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ يف تبًٝؼ َا أَطٙ ب٘ ضب٘ عع ٚدٌ، ٚنإ أٍٚ َتًكٝ٘ ايكطإٓ 

                                                 
1

 224 ص 29اٌّشعغ اٌغبثك ط ٠ٕظش  : - 
2

 ٠168ٕظش ٚصبلخ ٔمً إٌض اٌمشآٟٔ ص  : - 
3

 42 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
4

 43 ص 10اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
5

 151 ا٠٢خ األٔؼبَعٛسح  : - 
6

 106   ا٠٢خاإلعشاءعٛسح   : -
7

 175  ا٠٢خاألػشافعٛسح   : - 
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يًشؿغ قشابت٘ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ، ٚنإ شيو ٚؾل َا أخصْاٙ غابكا َٔ َكطًشات ٚؾل 

 :ايذلتٝب اٯتٞ

ٖٛ اغتكباٍ املػُٛع َٔ ايكطإٓ بٛنٛح َع - نُا ٚنشٓا غابكا- ايتًكٞ : اهتوقٛ  -1

اؿطم ع٢ً ٚعٝ٘
1
. 

 :أٟ

 . َا تٝػط َٔ ايكطإٓ أ٫ٚ ع٢ً ايكشابyٞإٔ ٜكطأ ايطغٍٛ  - أ

إٔ ٜعٞ ايكشابٞ َا زلع - ب
2
. 

 .إٔ ٜعٝس ايكشابٞ َا زلع عٝح ٜهٕٛ َطابكا ملا زلع-ز 

 ٖٚٛ إٔ ٜتًٛ ايكشابٞ َا سؿع٘ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ ظٗط قًب ٚشيو أَاّ :هعرضا-2

 يًتشكل َٔ قش١ عباضات٘، ٚنًُات٘ ٚسطٚؾ٘، ٚنبط سطناتy٘ايطغٍٛ 
3
. 

ٚيكس اؾتٗط عؿغ ايكطإٓ ٚايتكسٟ يتعًُٝ٘ ْؿط قًٌٝ َٔ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚشيو 

نإ ٜعين يف عطف ايػًـ ايتؿك٘ يف ايكطإٓ (اؿؿغ)يهٕٛ يؿغ 
4
ٚقس قٓؿِٗ اٱَاّ  

ايصٖيب يف طبكات، ْعطض ؾٝٗا يطبكتني ؾكط متاؾٝا َع غطنٓا َٔ ايسضاغ١، اييت تػتٗسف 

ايطز ع٢ً ايتٝاض ايعًُاْٞ املؿهو يف قش١ ٚثاق١ ايٓل ايكطآْٞ، ٚايصٟ قطح بإٔ ايٓل 

ايؿؿٗٞ قس ناع إىل ا٭بس، ٚأ٫ َٓام َٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ أبسا، ٚأْ٘ ٫ تطابل بني ايٓل ايؿؿٗٞ 

.                                                    ٚاملسٕٚ ملا اقتهت٘ ع١ًُٝ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ ٚايكاعس٠ ايًػا١ْٝ

ٚإْ٘ بٛقٛؾٓا ع٢ً نٝؿ١ٝ تًكٞ ٚعطض ايطبكتني ا٭ٚيٝتني يًكطإٓ ْهٕٛ قس أخطقٓا أٚي٦و 

5چٺ  ٺ    چ  ا٭ؾانني
ٚيعًّ٘ َٔ غدط١ٜ ايكسض إٔ لس عجُإ بٔ عؿإ ضنٞ اهلل عٓ٘  

ع٢ً ضأؽ ايطبك١ ا٭ٚىل، ايصٟ طاملا ْعت٘ ايتٝاض ايعًُاْٞ ممج٬ يف ا٭غتاش أضنٕٛ با٫غتبساز، 

ٚايت٬عب يف ْكٌ ايٓل ايكطآْٞ َٔ ايؿؿٗٞ إىل املسٕٚ، ؾُٝا ََط َعٓا يف املباسح ايػابك١،أمل 

 إٕ ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً اـطاب ايؿؿٗٞ، إىل َطس١ً املس١ْٚ ايٓك١ٝ ايطزل١ٝ ] :ٜكٌ أضنٕٛ

، مل ٜتِ إ٫ بعس سكٍٛ ايهجرل َٔ ع١ًُٝ اؿصف، ٚا٫ْتداب، (املكشـ: أٟ  )املػًك١ 

                                                 
1

 ٠12ٕظش ٚصبلخ إٌض اٌمشآٟٔ ص  : - 
2

 441 ص ٠2ٕظش اٌمشاء ٚوّبي اإللشاء ط : - 
3

 ٠17ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص  : - 
4

 47 ص ٠10ٕظش فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
5

 10  ا٠٢خاٌزاس٠بدعٛسح   : - 
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ٚايت٬عبات ايًػ١ٜٛ اييت ؼكٌ زا٥ُا يف َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت، ؾًٝؼ نٌ اـطاب ايؿؿٗٞ 

[؟ٜسٕٚ، ٚإمنا ٖٓاى أؾٝا٤ تؿكس أثٓا٤ ايططٜل
1
. 

 ٚبإؾطاف َٓ٘ عًٝ٘ إقطا٤ yؾُا نإ ٭سس َٔ سؿع١ ايكطإٓ ايهطِٜ بني ٜسٟ ايٓيب 

ٚإيٝهِ ِْكا آخط أنجط   (ؼطٜـ ايكطإٓ)ٚعطنا إٔ ٜكبٌ ع٢ً ٖصا ايعٌُ اـطرل ايس٤ْٞ 

ّٕ اٯٜات اييت ٜهُٗا 4/10 هُع املػًُٕٛ َٓص ايكطٕ ] :ٚنٛسا ٜكٍٛ ؾٝ٘  ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً أ

ع٢ً أْٗا ت٪يـ نٌ ايتٓعٌٜ  (656-644) (عجُإ)املكشـ ايطزلٞ ايصٟ مجع َٓص اـًٝؿ١ 

[ سازخ سهُٞ ٫ سازخ ٚاقعٖٚصا ايٛنع ٜذلدِ عٔ قبٍٛ 
2
. 

ٖٚٛ بصيو ٜتِٗ غٝسْا عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ بأْ٘ قه٢ ع٢ً اجملُٛعات ايؿطز١ٜ، ٚع٢ً املٛاز 

املػذٌ عًٝٗا بعض ايػٛض، ٚأبعس فُٛع١ عبس اهلل ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٞ فُٛع١ 

١َُٗ دسا، َع إٔ ايٓكل ايتكين يف اـط ايعطبٞ ٜؿطض عًٝ٘ ا٫غتعا١ْ بتًو ايؿٗازات، ٚإٔ 

ع١ًُٝ اؾُع ٖصٙ متت يف ظطٚف غٝاغ١ٝ ؾسٜس٠ اشلٝذإ، ٚبتطٛض ايهتاب١ يف ايعكط ا٭َٟٛ 

ٚتؿهٌ تًو ايعكب١ اييت مجعت بني ايسٚي١ ٚايهتاب١ ٚايجكاؾ١ ايعامل١ ٚا٭ضثٛشنػ١ٝ، قاّ 

اؿذاز بؿتح َكشـ عجُإ ع٢ً اختٝاضات دسٜس٠، م١ٜٛ ٚقطؾ١ٝ، ْايت َٔ املع٢ٓ ٚأعاز 

تجبٝت َكشـ عجُإ َٔ دسٜس، ٚقبً٘ املػًُٕٛ نشازخ ٚاقع ٚمل ٌٜٓ اٱمجاع ٖٚٛ ٫ 

إٕ ايكطإٓ ]ٜػتػطب شيو َا زاّ ايكطإٓ وٌُ بصٚض ٖصٙ ايكطاعات نس أٟ َسإ َٔ قبً٘ 

 ايجا١ْٝ املسا١ْ، ؼت اغِ اؾا١ًٖٝ، أٚ بصٚض ٖصا ايكطاع نس ايعكب١ْؿػ٘ وٌُ يف طٝات٘ 

[ايٛث١ٝٓ أٚ املؿطنني أٚ املٓاؾكني أٚ ايبسٚ أٟ ا٭عطاب  
3
. 

 :اهطبقٞ األٗىل

 إقطا٤ yمتجٌ ٖصٙ ايطبك١ فُٛع١ ايكشاب١ ايدلض٠ ايصٜٔ ْايٛا ؾطف إؾطاف املكطؿ٢ 

ٚعطنا، ٚزاضت عًِٝٗ أغاْٝس اؿطٚف املؿٗٛض٠، ٚناْٛا ع٢ً ضأؽ أغاْٝس أ١ُ٥ ايكطا٤ات 

نًٗا، ٚقس تًك٢ َِٓٗ سؿع١ ايطبك١ ايجا١ْٝ َٔ ايكشاب١ ايهطاّ ٚايتابعني شلِ بإسػإ، 

ٚاٯٕ ٜطٝب إٔ ْصنط أؾطاز ٖصٙ . ٚتٛاقًت أغاْٝسِٖ بايتٛاتط عدل ا٭دٝاٍ إىل َٜٛٓا ٖصا

 :ايطبك١ ٚؾل تطتٝب اٱَاّ ايصٖيب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ؾا٤ اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ضأؽ ٖصٙ ايطبك١ : عجٌاْ بّ عفاْ رضٛ اهلل عِٕ-1

، اـًٝؿ١ ايجايح ايصٟ مجع ايكطإٓ ( ٖـ35ت )ايٓٛضا١ْٝ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، شٚ ايٓٛضٜٔ 

                                                 
1

 188لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
2

 30اٌفىش اٌؼشثٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
3

 148اٌٙٛاًِ ٚاٌشٛاًِ ؽٛي اإلعالَ اٌّؼبطش ص  : - 
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 إقطا٤، ٚعطنا، ٚنإ َٔ y ، ٚأمت٘ نً٘ ؼت إؾطاؾ٘ yايهطِٜ ع٢ً عٗس ضغٛي٘ 

نباض نتاب ايٛسٞ ؾٛض ْعٚي٘، ٚقتٌ ؾٗٝسا ٚاملكشـ بني ٜسٜ٘ ايطاٖطتني، ٚنإ َٔ 

، ٚأبٛ ( ٖـ74ت )، ٚأبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ ( ٖـ91ت )املػرل٠ بٔ أبٞ ؾٗاب : ٙت٬َٝص ت

ِٖٚ َٔ نباض أ١ُ٥ ايكطا٤ات نُا  ( ٖـ852ت )، ٚ ظض بٔ سبٝـ ( ٖـ68ت )ا٭غٛز ايس٩يٞ 

ابٔ عاَط، ٚعاقِ، ٚمحع٠، ٚايهػا٥ٞ، : نإ ضأؽ غٓس مخػ١ َٔ أ١ُ٥ ايكطا٤ات ِٖٚ

ٚأبٛ عُطٚ ٚنًِٗ عٔ ططٜل أبٞ ا٭غٛز ايس٩يٞ إَاّ ايٓشٛ
1

 .

أَرل امل٪َٓني ٚناتب ايٛسٞ، ٚايؿذاع ايؿص  ( ٖـ40ت )عوٛ بّ أبٛ طاهب رضٛ اهلل عِٕ -2

ٚؾاٖس ايػعٚات نًٗا، ٚايؿٗٝس يف سطب اـٛاضز، ٜط٣ ايصٖيب أّْ٘ قطأ نجرلا َٔ ايكطإٓ 

َّا عًٞ بٔ ضباح ؾكاٍ يكس y ، ٚمل ٜتُ٘ ،ٚمجع٘ نً٘ بعس ٚؾات٘ yع٢ً  عٗس ايٓيب   ، أ

عًٞ، ٚعجُإ، ٚأبٞ، ٚابٔ َػعٛز:  أضبعy١مجع ايكطإٓ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 
2

 ٚقاٍ عاقِ ،

" َا ضأٜت أسسا اقطأ َٔ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘:"بٔ أبٞ ايٓذٛز عٔ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ
3
. َٔٚ 

 أبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ، ٚأبٛ ا٭غٛز ايس٩يٞ، ٚعبس ايطمحٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ، نُا ٙت٬َٝصت

نإ ع٢ً ضأؽ غٓس أ١ُ٥ ايكطا٤ات نابٔ نجرل، ٚعاقِ، ٚمحع٠، ٚ أبٞ عُطٚ، ٚضأؽ غٓس 

ٜعكٛب أسس ايج٬ث١ املهًُني يًعؿط٠
4
. 

ٖٚٛ أبٛ املٓصض ا٭ْكاضٟ نإ أقطأ عًُا٤ ا٭١َ  ( ٖـ35ت ) أبٛ بّ كعب رضٛ اهلل عِٕ-3

 ، ٚعطن٘ عًٝ٘ نً٘، yيهتاب اهلل، سٝح أمت سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ بني ٜسٟ ضغٍٛ اهلل 

ٚأخص عٓ٘ َٔ ايكشاب١ نٌ َٔ ابٔ عباؽ ٚأبٞ ٖطٜط٠، ٚ عبس اهلل بٔ ايػا٥ب ضنٞ اهلل 

عِٓٗ، َٚٔ ايتابعني أبٞ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ، ٚعبس اهلل بٔ عٝاف، ٚأبٞ ايعاي١ٝ ايطٜاسٞ، 

ٚنإ ضأؽ إغٓاز أ١ُ٥ ايكطا٤ات نٓاؾع، ٚابٔ نجرل، ٚأبٞ عُطٚ، ٚعاقِ، ٚايهػا٥ٞ، 

 .ٚع٢ً ضأؽ ايج٬ث١ املهًُني يًعؿط٠ ِٖٚ خًـ، ٚأبٞ دعؿط، ٜٚعكٛب

 ايصٟ تعٗسٙ بايعٓا١ٜ ٚايذلب١ٝ، يٝذعٌ َٓ٘ yٚملهاْت٘ ايعع١ُٝ عٓس ضب٘ غبشاْ٘، ٚعٓس ضغٛي٘ 

ضد٬ ضباْٝا قطآْٝا ٜصنطٙ اهلل عع ٚدٌ بازل٘، ملا دا٤ يف اؿسٜح عٔ أْؼ ابٔ َايو ضنٞ 

ّٕ ضغٍٛ اهلل  ّٕ اهلل أَطْٞ إٔ أقط٥و ايكطإٓ أٚ أقطأ ] : قاٍ ٭بٞ ضنٞ اهلل عy٘ٓاهلل عٓ٘ ،أ إ

[عًٝو ايكطإٓ
5
. 

                                                 
1

 ٠102ٕظش ِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍٝ اٌـجمبد ٚاالػظبس شّظ اٌذ٠ٓ اٌز٘جٟ ص  : - 
2

 ٠107ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠108ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

 ٠108ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
5

 111ٔفغٗ ص  : - 
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ٜا ي٘ َٔ . ْعِ ؾصضؾت عٝٓاٙ: ٚقس شنطت عٓس ضب ايعاملني؟ قاٍ: اهلل زلاْٞ يو؟ قاٍ: قاٍ

خصٚا ايكطإٓ َٔ أضبع١ َٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز ] :َٛقـ ٜصضف ايسَع ٖتإ، ٚدا٤ يف اؿسٜح

[ٚغامل، َٚعاش ،ٚأبٞ بٔ نعب
1
. 

ؾٌٗ ٜؿو يف ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايؿص٠ اييت ْايت ضنا اهلل يف ايسْٝا، ٚشنطٖا بازلٗا،إٔ تت٬عب 

يف ْكٌ ايكطإٓ،أٚ تػهت ع٢ً شيو ،ن٬ إ٫ ع٢ً دجتٗا ايطاٖط٠ ايعن١ٝ ضنٞ اهلل عٓٗا 

 .ٚأضناٖا ٚدعًٓا َٔ ايٛاَكني عبٗا

أٍٚ َٔ دٗط بايكطإٓ عٓس  ( ٖـ32ت ) عبد اهلل بّ ًصع٘د بّ أَ عبد رضٛ اهلل عِٕ- 4

ايهعب١ َتش٬ُ أش٣ قطٜـ، َطاغُا أْٛف ايهؿط٠ ع٢ً شيو ،ٚأسس ايصٜٔ ظن٢ ايطغٍٛ 

y ،قطا٤ت٘، ٚنإ قس تًكاٖا عٓ٘ سؿعا ٚعطنا، ٚنإ ىتِ ايكطإٓ يف ضَهإ يف ث٬خ 

ٚيف باقٞ ايػ١ٓ نٌ مجع١
2

 y ٚاهلل يكس أخصت َٔ يف ضغٍٛ اهلل ] :ٚنإ ٜكٍٛ َؿتدطا ،

 أْٞ َٔ أعًُِٗ بهتاب اهلل َٚا أْا yبهعا ٚغبعني غٛض٠، ٚاهلل يكس عًِ أقشاب ايٓيب 

[غرلِٖ
3
. 

[ ٚنإ إشا ؾطؽ أقطأ عًٝ٘ ؾٝددلْٞ أْٞ قػٔ] :yٚقاٍ عٔ ضغٍٛ اهلل 
4

 ٚنؿاٙ بٗصٙ 

ايتعن١ٝ ؾهٝـ ًٜٛح ب٘ ايعًُإْٝٛ ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ضانٝا بعٌُ عجُإ، ٜٚتدصْٚ٘ دػطا 

نتاب )يًطعٔ يف ٚثاق١ ايٓل ايكطآْٞ، ٚقس عكس اٱَاّ ابٔ أبٞ زاٚز ؾك٬ يف نتاب٘ 

 إٕ ايكطإٓ ] :ٜعٗط ؾٝ٘ ؾٗازت٘ ع٢ً ضناٙ بعٌُ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ سٝح ٜكٍٛ (املكاسـ

ّٕ ايهتاب قبًهِ نإ ٜٓعٍ - أٚ سطٚف-أْعٍ ع٢ً ْبٝهِ َٔ غبع١ ع٢ً غبع١ أسطف  ٚإ

[أٚ ْعٍ َٔ باب ٚاسس ع٢ً سطف ٚاسس َعٓاُٖا ٚاسس
5
. 

 ٚأَٝٓ٘ ٚأسس ايصٜٔ سؿعٛا yناتب ايٓيب  ( ٖـ45ت ) زٙد بّ ثابت رضٛ اهلل عِٕ-5

 ، ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ تسٜٚٔ ايكطإٓ يف عٗس اـًٝؿتني أبٞ بهط ٚعجُإ ضنٞ yايكطإٓ بني ٜسٜ٘ 

اهلل عُٓٗا، تتًُص عًٝ٘ َٔ ايكشاب١ أبٛ ٖطٜط٠، ٚابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا َٚٔ ايتابعني أبٛ 

عبس ايطمحٔ ايػًُٞ، ٚأبٛ ايعاي١ٝ ايطٜاسٞ، ٚدا٤ يف ضأؽ نٌ َٔ ابٔ نجرل ٚعاقِ ٚأبٞ 

عُطٚ ٚع٢ً ضأؽ خًـ ٖٚٛ أسس ايج٬ث١ املهًُني يًعؿط٠
6
. 

                                                 
1

 45 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
2

 ٠113ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص  : - 
3

 45 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
4

 19 ص 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ اٌـجشٞ ط : - 
5

 193 ص 1وزبة اٌّظبؽف اثٓ أثٟ داٚد ط : - 
6

 119 ِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍٝ اٌـجمبد ٚاالػظبس ص  ٠ٕظش : -
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 yعطض ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايٓيب  ( ٖـ44ت ) أب٘ ً٘شٟ األظعرٜ رضٛ اهلل عِٕ-6

ٚنإ َعذبا بكٛت٘ بايكطإٓ، تتًُص عًٝ٘ سطإ بٔ عبس اهلل ايطقاؾٞ، ٚأبٛ ضدا٤ ايعطاضزٟ، 

ٚأبٛ ؾٝذ اشلٓا٥ٞ، ٚدا٤ ع٢ً ضأؽ إغٓاز أبٞ عُطٚ َٔ ايػبع١
1
. 

ٖٚٛ عٛميط بٔ ظٜس ا٭ْكاضٟ اـعضدٞ تأخط إغ٬َ٘ عٔ بسض : أب٘ اهدردا١ رضٛ اهلل عِٕ-7  

يتشًُ٘ ُٖت٘ ايعاي١ٝ ع٢ً ايبصٍ املٓكطع ايٓعرل يف أسس ٚنإ أسس ايصٜٔ سؿعٛا ايكطإٓ بني 

 ، ٚنإ ع٢ً ضأؽ سًكات اٱقطا٤ مبػذس زَؿل اييت ناْت تهِ آْصاى yٜسٟ ايٓيب 

ََا ت٬َٝصت٘ ايهباض ؾِٗ عبس اهلل بٔ عاَط، ٚخًٝس بٔ غعس، ٚضاؾس بٔ : غتُا١٥ ٚأيـ قاض٨، أ

غعس، ٚخايس بٔ َعسإ، ٚأّ ايسضزا٤ ايكػط٣
2

ٚدا٤ ع٢ً ضأؽ إغٓاز ابٔ عاَط َٔ ايػبع١،
3
. 

َٔ اهلل عًِٝٗ بإٔ ْايٛا اٱؾطاف َٔ ايٓيب   ع٢ً سؿغ خرل نتاب yؾٗ٪٤٫ ايػبع١ ِٖ ايصٜٔ َ

أْعٍ، ٚنإ مجعِٗ يًكطإٓ ٜعين اٱساط١ ظُٝع ٚدٛٙ ايكطا٤ات اييت ْعٍ بٗا ايكطإٓ، 

 ب٬ ٚاغط١، ٚاؾتٗطٚا بإيكا٥٘ yٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚنإ تًكِٝٗ ايكطإٓ َٔ يف ضغٍٛ اهلل 

ٚتعًُٝ٘ ٚنتابت٘، ٚإ٫َ نٝـ ْؿػط شيو اؾُع ايػؿرل َٔ ايكطا٤ ايصٜٔ اغتؿٗسٚا يف ب٦ط 

َع١ْٛ ٚقس بًػٛا ايػبعني ضد٬ ّٜٚٛ ايُٝا١َ َجً٘
4
ّٕ ايصٖيب ٜطدع ق١ً عسز ٖصٙ .  َٚع ٖصا ؾإ

ٚقس مجع ايكطإٓ غرلِٖ َٔ ايكشاب١ نُعاش، ٚأبٛ ]ايطبك١ إىل عسّ ٚقٍٛ َا ٜػٓس قطا٤تِٗ 

ظٜس، ٚغامل َٛىل أبٞ سصٜؿ١، ٚعبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام، ٚعكب١ بٔ عاَط ٚيهٔ مل 

[تتكٌ بٓا قطا٤تِٗ
5
. 

 :   اهطبقٞ اهجاُٚٞ

متجٌ ٖصٙ ايطبك١ اجملُٛع١ اييت عطنت ع٢ً أسس أؾطاز ايطبك١ ا٭ٚىل، ٚتًكت َِٓٗ ٚقس ضتبٗا 

 :ايصٖيب ناٯتٞ

نإ ازل٘ يف اؾا١ًٖٝ عبس سلؼ، أغًِ َع أَ٘ غ١ٓ : أب٘ ٓرٙرٝ اهدٗشٛ رضٛ اهلل عِٕ-1

 ،ٚقطأ ع٢ً أبٞ بٔ نعب، ٚنإ ؾكٝٗا َؿتٝا قببا َٔ ا٭y١َغبع ،ٚيعّ ايٓيب 
6
. 

:ابّ عباط رضٛ اهلل عِٕ-2 عبس اهلل بٔ ايعباؽ بٔ عبس املطًب بٔ ٖؿاّ بٔ َٓاف اٱَاّ  

 ، ٚسؿغ ايكطإٓ ع٢ً أبٞ y ، ٚسؿغ َٓ٘ غٛضا ع٢ً عٗسٙ yاؿدل، زلع ايكطإٓ َٔ ايٓيب 

                                                 
1

 ٠27ٕظش ٚصبلخ ٔمً إٌض اٌمشآٟٔ ص  : - 
2

 ٠125ٕظش اٌّشعغ اٌغبثك ص  : - 
3

 ٠09ٕظش اٌز١غ١ش ٌٍذأٟ ص  : - 
4

 173-172 ص 1، ٚاٌجش٘بْ ط101 ص ٠1ٕظش اإلرمبْ ط : - 
5

 126ِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ص  : -  
6

 ٠128ٕظش ِؼشفخ اٌمشاء اٌىجبس ػٍٝ اٌـجمبد ٚاألػظبس ص  : - 
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 ٚنإ يف سذ١ ايٛزاع قس yنعب ٚظٜس بٔ ثابت، ٚقاٍ مجعت املؿكٌ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

ْاٖع اؿًِ
1

 .

ٜعس َٔ قػاض ايكشاب١، سؿغ ايكطإٓ ع٢ً أبٞ بٔ : عبد اهلل بّ اهصا٢ب رضٛ اهلل عِٕ-3

نعب
2

 .

: املػريٝ بّ أبٛ ظٔاب املخسًٗٛ-4 قطأ ايكطإٓ ع٢ً عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚع٢ً تًُٝصٙ ابٔ  

 ٖـ عٔ عُط ٜٓاٖع تػعني غ91١ٓعاَط، تٛيف غ١ٓ 
3

 .

قطأ ايكطإٓ ع٢ً أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ : حطاْ بّ عبد اهلل اهرقاظٛ اهصدٗشٛ اهبؽرٜ-5

ٚزلع َٔ عًٞ، ٚعباز٠ بٔ ايكاَت ضنٞ اهلل عُٓٗا، ٚتتًُص عًٝ٘ اؿػٔ ايبكطٟ
4
. 

أخص ايكطا٠٤ عطنا عٔ ابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘: األش٘د بّ ٙسٙد-6
5
. 

: ًصرٗق بّ األجدع-7 زلع َٔ أبٞ بهط ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا، ٚقطأ ع٢ً ابٔ َػعٛز  

ضنٞ اهلل عٓ٘ ،ٚتتًُص عًٝ٘ وٞ بٔ ٚثاب
6

 .

: عوقٌٞ بّ قٚض-8 زلع َٔ فُٛع١ َٔ ايكشاب١ نعُط ٚعًٞ ٚأبٞ ايسضزا٤ ٚعا٥ؿ١  

ٚغعس ٚأبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ٚسصٜؿ١ ضنٞ اهلل عِٓٗ، ٚنإ ؾبٝٗا مبعًُ٘ ابٔ َػعٛز خًكا 

ٚعًُا ٖٚسٜا
7

 .

قطأ ايكطإٓ ع٢ً ابٔ َػعٛز ٚغرلٙ َٔ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ:  زر بّ حبٚغ-9
8
 

ٜعس َٔ نباض ايكطا٤ قطأ ع٢ً ابٔ َػعٛز ٚعًك١ُ: عبٝس بٔ ْه١ًٝ-10
9

 .

َكط٨ أٌٖ ايهٛؾ١ َٔ أبٓا٤ ايكشاب١ عطض ع٢ً عًٞ : أب٘ عبد اهرمحّ اهصوٌٛ-11

ٚعجُإ ٚابٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عِٓٗ
10

 .

قطأ ع٢ً أبٞ بٔ نعب، ٚزلع َٔ عُط ٚابٔ عباؽ : عبد اهلل بّ عٚاػ بّ أبٛ ربٚعٞ-12

ضنٞ اهلل عُٓٗا
11

 .

                                                 
1

 ٠131ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ص  : - 
2

 ٠136ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠137ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

 ٠137ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
5

 ٠137ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
6

 ٠139ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
7

 ٠141ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
8

  143ص٠ٕظش ٔفغٗ  : - 
9

 ٠146ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
10

 ٠146ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
11

 ٠152ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
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نإ َٔ نباض عًُا٤ ايبكط٠، أخص ايكطا٠٤ عطنا عٔ ابٔ عباؽ، : أب٘ رجا١ اهعطاردٜ-13

ٚتًك٢ َٔ أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ، ٚيكٞ أبا بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘
1

 .

ازل٘ ظامل بٔ عُط، قطأ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، : أب٘ األش٘د اهدؤهٛ-14

ٚنإ أٍٚ َٔ ٚنع املػا٥ٌ يف ايعطب١ٝ مبؿٛض٠ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚملا عطض عًُ٘ عًٝ٘ قاٍ 

"ي٘  .ٚزلٞ ايٓشٛ مٛا يصيو ايػبب" َا أسػٔ ٖصا ايٓشٛ ايصٟ مٛت:
2
 

.قطأ ايكطإٓ ع٢ً أبٞ بٔ نعب ضنٞ اهلل عٓ٘: أب٘ اهعاهٚٞ اهرٙاحٛ-15
3
 

:اهِؾ اهقرآُٛ ظفٔٚا y اهتوقٛ بدْٗ عرض يف تبوٚؼ اهِيب
4

 

 ايكطإٓ ايهطِٜ ؾؿٗٝا بسٕٚ عطض، ٚشيو َٔ قبٌٝ إزلاع٘ yيكس تعسزت قٛض تبًٝؼ ايٓيب 

y ،ّنٌ َٔ وهط فايػ٘ َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ، ٚقطا٤ت٘ ع٢ً نٌ َٔ ٜسعٛٙ إىل اٱغ٬ 

َٚٔ خ٬ٍ قطا٤ت٘ يف املػذس يف ايكًٛات اـُؼ، نُا نإ ٜػؿٞ ايٓاؽ يف فايػِٗ 

ٜٚكطأ عًِٝٗ ايكطإٓ، ٜٚهًـ ايكشاب١ اؿاؾعني بإقطا٤ بعهِٗ بعها، ٜٚبعح ايطغٌ إىل 

ايكط٣ اجملاٚض٠ ٚايبٛازٟ يٝعًُٛا ايٓاؽ ايكطإٓ، ٚست٢ قاز٠ اؾٝٛف نإ ٜأَطِٖ بتعًِٝ َٔ 

 .أغًِ َا تٝػط َٓ٘

 :ُقى اهِؾ اهقرآُٛ باهتدّٗٙ

ّٕ ْكٌ ايٓل ايكطآْٞ بٛاغط١ ايتسٜٚٔ ميجٌ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ أْٛاع ايٓكٌ ايكطآْٞ إىل ا٭١َ  إ

 ، yٚسؿع٘ ٚنبط٘ بعس ايٓكٌ ايؿؿٗٞ، ٚن٬ ايٓٛعني ناْا قس مّتا بإؾطاف ضغٍٛ اهلل 

يٝتػًُ٘ َٔ بعسٙ أقشاب٘ ا٭طٗاض، ٚتتِ ع١ًُٝ مجع٘ يف قشـ ع٢ً عٗس ايكسٜل ضنٞ اهلل 

عٓ٘، ٚتًٝٗا ع١ًُٝ مجع ا٭١َ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠ ع٢ً عٗس اـًٝؿ١ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚمتت 

ايعًُٝتإ ع٢ً َٮ َٔ ايكشاب١، ٚباضنٖٛا ْٚايتا اٱمجاع ايكًيب، ٚايطن٢ ايٓؿػٞ ع٢ً 

ٚيكس َطت ع١ًُٝ ْكٌ ايكطإٓ إىل ا٭١َ بايتسٜٚٔ . عهؼ َا ضٚز ي٘ ٚن٤٬ ايػطب َٔ أضادٝـ

 :مبطاسٌ  ْصنطٖا تباعا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

مجع٘ يف خ٬ؾ١ أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘، -y ، 2تسٜٚٓ٘ يف سٝا٠ ايٓيب -1

 .مجع ا٭١َ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠ يف عٗس عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘-3

                                                 
1

 ٠153ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
2

 ٠154ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
3

 ٠158ٕظش ٔفغٗ ص  : - 
4

٠ٕظش اٌغ١شح إٌج٠ٛخ الثٓ ٘شبَ أثٟ ِؾّذ ػجذ اٌٍّه ثٓ ٘شبَ اٌّؼبسفٟ رؾم١ك أؽّذ ػجذ اٌشاصق اٌخـ١ت داس اإلِبَ  : - 

 رٛعذ أِضٍخ ؽ١خ ػٍٝ رٌه ٌٚٛ أْ اٌغ١شح 592 2طٚ   527 ص 1 ط2011 2ِبٌه ٌٍـجبػخ ٚإٌشش ثبة اٌٛاد اٌغضائش ؽ

 . اٌمشآْ شف١ٙبyٍِّٛءح ثظٛس رج١ٍغ إٌجٟ 
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 :تساًِٚٞ اهتصجٚى ًع اهتِسٙى-1

 ميًٞ ع٢ً نتاب ايٛسٞ َا ْعٍ َٔ ايكطإٓ ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ ٜٓعٍ بػ١ٝ نبط٘ yنإ ضغٍٛ اهلل 

 yٚتسٜٚٓ٘، ٚسلٌ ٖصا ايعٌُ اؾًٌٝ ايكطإٓ نً٘، َٓص ْعٚي٘ إىل اْتٗا٥٘ ٚنإ يطغٍٛ اهلل 

:نتب١ َٔ خرل٠ أقشاب٘ ِٖٚ
1
 

خايس بٔ غعٝس بٔ ايعام بٔ أ١َٝ ضنٞ اهلل - 2ؾطسبٌٝ بٔ سػ١ٓ ضنٞ اهلل عٓ٘ ، -1

أبٞ بٔ -4سٓه١ً بٔ ايطبٝع بٔ قٝؿٞ بٔ ساضخ ٚقس اؾتٗط عٓه١ً ايهاتب، -3عٓ٘ ، 

ظٜس بٔ ثابت ا٭ْكاضٟ ايبداضٟ -5. نعب ا٭ْكاضٟ اـعضدٞ ضنٞ اهلل عٓ٘، غٝس ايكطا٤

عجُإ بٔ عؿإ ضنٞ -6.  ٚنإ داضٙ يف املسy١ٜٓضنٞ اهلل عٓ٘، أعذب ب٘ ضغٍٛ اهلل 

عبٝس٠ بٔ غعس بٔ أبٞ ايػطح ضنٞ اهلل عٓ٘، نإ أٍٚ َٔ نتب مبه١ ثِ -7. اهلل عٓ٘

عُط بٔ اـطاب -9. أبٛ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘-8. اضتس ٚسػٔ إغ٬َ٘ بعس ايؿتح

. ايعبرل بٔ ايعٛاّ ضنٞ اهلل ع11٘ٓ. عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘-10. ضنٞ اهلل عٓ٘

عبس اهلل -14. عبس اهلل بٔ ا٭ضقِ ضنٞ اهلل عٓ٘-13. خايس بٔ ايٛيٝس ضنٞ اهلل عٓ٘-12

َٚٔ ايؿٛاٖس ايساي١ ع٢ً تعا١َٝٓ ايتػذٌٝ َع ايتٓعٌٜ َا دا٤ يف . بٔ ٚاس١ ضنٞ اهلل عٓ٘

  yنإ ضغٍٛ اهلل ] :سسٜح عبس اهلل بٔ عباؽ عٔ عجُإ بٔ عؿإ ضنٞ اهلل عِٓٗ قاٍ

مما ٜأتٞ عًٝ٘ ايعَإ ٜٓعٍ عًٝ٘ َٔ ايػٛض شٚات ايعسز، ؾهإ إشا ْعٍ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٜسعٛ 

[نعٛا ٖصا يف ايػٛض٠ اييت ٜصنط ؾٝٗا نصا: بعض َٔ ٜهتب عٓسٙ ؾٝكٍٛ
2
. 

 ( نإ إشا ْعٍ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٜسعٛ بعض َٔ ٜهتب عٓسٙ)ٚاؿسٜح ٚانح ايس٫ي١ 

 .مما ٜجبت تعا١َٝٓ ايتػذٌٝ َع ايتٓعٌٜ  إشا ْعٍ          ٜسعٛ

َٚٔ داْب ايكش١ ؾٗٛ َٓػٛب ٫بٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚقا٥ً٘ اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ بٔ 

عؿإ ضنٞ اهلل عٓ٘، َٚٛضزٙ قشٝح اٱَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل، ٖٚٛ أقح نتاب يف 

 .ايػ١ٓ املطٗط٠ بعس نتاب اهلل

 إٕ ضغٍٛ ] :ٚقس سّسخ غٌٗ بٔ غعٝس ايػاعسٟ إٔ َطٚإ بٔ اؿانِ أخدلٙ إٔ ظٜسا قاٍ ي٘

3چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   أ٢ًَ عyً٘ٝاهلل 
  ّٞ ؾذا٤ٙ ابٔ أّ َهتّٛ ٖٚٛ ميًٞ عً

ؾأْعٍ اهلل ع٢ً - ٚنإ أع٢ُ-ٜا ضغٍٛ اهلل، ٚاهلل يٛ أغتطٝع اؾٗاز ؾاٖست : ؾكاٍ

                                                 
1

 22 ص ٠10ٕظش فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
2

 22 ص 10اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
3

 95  ا٠٢خإٌغبءعٛسح  : - 
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ّٞ ست٢ خؿت إٔ تطن٢ ؾدصٟ، ثِ غّطٟ عٓ٘ ؾأْعٍ yضغٛي٘   ٚؾدصٙ ع٢ً ؾدصٟ ؾجكًت عً

1چ پ  پ  پ  چ اهلل
]

2
 .

 .ؾاؿسٜح نً٘ ٚانح يف ز٫يت٘ ع٢ً تعا١َٝٓ ايتػذٌٝ َع ايتٓعٌٜ

  ع٢ً ناتبy٘إ٤٬َ ضغٍٛ اهلل - 1: َٚٔ تًو ايكطا٥ٔ

     yف٤ٞ عبس اهلل بٔ أّ َهتّٛ إىل غٍٛ اهلل - 2                        

 .                         أثٓا٤ ايهتاب١ 

 ٚؾدص     (غرل أٚيٞ ايهطض)ْعٍٚ ؾطط اٯ١ٜ يف تًو ايًشع١ -3                      

  ع٢ً ؾدص ظٜس ضنٞ اهلل عٓ٘ ثِ    y                        ضغٍٛ اهلل 

 . (غرل أٚيٞ ايهطض)                         غّطٟ عٓ٘ ؾأْعٍ اهلل 

3چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   ملا ْعيت] :ٚدا٤ يف سسٜح ايدلا٤
 ظٜسا yزعا ضغٍٛ اهلل  

4چ پ  پ  پ  چ       ،  ؾأْعٍ  اهللٙؾهتبٗا، ؾذا٤ ابٔ أّ َهتّٛ ؾؿها نطاض ت
]

5
. 

ؾٌٗ ؾِٗ اٯٕ أٚي٦و ايصٜٔ أضازٚا ايؿكٌ بني ايكطإٓ ٚاملكشـ ،ٚبني اـطاب ايؿؿٗٞ ٚاملسٕٚ 

بسع٣ٛ َا متدض عٔ عًِ ايًػاْٝات اؿسٜج١ ٚايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ،َٔ تبأٜ بني طبٝعيت ايٓكني 

 . ٫ تػين عٔ اؿل ؾ٦ٝا تإٔ شيو ايععِ يٝؼ إ٫ ؽطقا

 بني ايٓل ا٭يػٓٝات ايصٟ تكُٝ٘ ايتُٝٝع َٚٔ أِٖ ٖصٙ املهتػبات شيو ] :ٜكٍٛ أضنٕٛ

 أثٓا٤ ا٫ْتكاٍ َٔ تتشٛض أٚ تهٝع، ؾٗٓاى أؾٝا٤ َهتٛبا ٚايٓل شات٘ بعس إٔ ٜكبح ايؿؿٗٞ

املطس١ً ايؿؿ١ٝٗ إىل املطس١ً ايهتاب١ٝ، َٚٔ ٖصٙ املهتػبات ايتدًٞ عٔ اشلٛؽ ا٫ٜتُٛيٛدٞ 

[ ايباسح عٔ َعاْٞ أقٍٛ ايهًُات باغتُطاض
6
. 

ّٕ ايًػاْٝات ؼسز ي٘ شيو ايتُاٜع بني اـطاب ايؿؿٗٞ، ٚايهتابٞ  ؾٗٛ ٜط٣ يف  ٖصا ايّٓل أ

ٚػعً٘ ٜتد٢ً عٔ ايبشح عٔ أقٍٛ ايهًُات، يتكبح َُٗت٘ تؿتػٌ ع٢ً آ١ْٝ ايه١ًُ يف 

غٝاقٗا اؿايٞ، أٚ ْكٗا اؿايٞ ايصٟ تسضؽ ؾٝ٘ ،يٝجبت تاضى١ٝ ايٓل ايكطآْٞ،ٚبايتايٞ 

ٜهٕٛ قس طعٔ يف قشت٘ َٔ داْب، ٚأقبؼ عًٝ٘ طابع ايتاضى١ٝ َٔ داْب آخط، ٚ ْؿ٢ عٓ٘ 

تعا١َٝٓ ايتػذٌٝ َع ايتٓعٌٜ، ٚأثبت ي٘ َا ىتُط يف تكٛضٙ َٔ ؾذٛات بني َطسًيت ايتٓعٌٜ 

                                                 
1

 95   ا٠٢خإٌغبءعٛسح  : - 
2

 105 ص 9اٌّشعغ اٌغبثك ط : - 
3

 95  ا٠٢خإٌغبءعٛسح   : -
4

 95  ا٠٢خإٌغبءعٛسح  : - 
5

 105 ص 9فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
6

 53اٌفىش األطٌٟٛ ٚاعزؾبٌخ اٌزأط١ً ص  : - 
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ّٝا   ٖٚصا ايتبًٝؼ ]ٚايتسٜٚٔ َٔ داْب آخط أٜها يٝدًل إىل نٝاع ايٓل ايؿؿٗٞ ا٭قًٞ نً

ايؿؿٗٞ ا٭ٍٚ قس ناع إىل ا٭بس، ٫ٚ ميهٔ يًُ٪ضر اؿسٜح إٔ ٜكٌ إيٝ٘ أٚ ٜتعطف عًٝ٘ 

[َُٗا ؾعٌ َُٚٗا أدط٣ َٔ عٛخ
1
. 

ّٕ ا٭سازٜح ايساي١ ع٢ً تعا١َٝٓ ايتػذٌٝ َع ايتٓعٌٜ تبك٢ أق٣ٛ اؿذر ايساَػ١ اييت تجبت يف  إ

 أقاّ ايتسٜٚٔ yد٤٬ َس٣ ايتطابل بني ايٓل ايكطآْٞ ايؿؿٗٞ ٚايهتابٞ،شيو إٔ ايطغٍٛ 

 .ع٢ً ؾٛض١ٜ ايتػذٌٝ، ٚاٱ٤٬َ ايؿدكٞ ٚاملعاضن١

ّٕ ايؿٛض١ٜ ] :ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس سػٔ دبٌ ّٕ ايؿٛض١ٜ بايػ١ ايك١ُٝ إىل أقك٢ سس، شيو أ  إ

[  ؾٛض ْعٚي٘ ٖٛ عني َا أٚسٞ ب٘ متاَاyتعين إٔ ايصٟ نتب بني ٜسٟ ايٓيب 
2
. 

ؾإشا نٓا قس بٝٓا ؾُٝا عطنٓاٙ َٔ ْكٛم َا انتػبت٘ ؾٛض١ٜ ايتػذٌٝ َٔ ق١ُٝ يف سؿغ  

ايٓل ايكطآْٞ َٓص ْعٚي٘ إىل تٛقـ ايٛسٞ، ؾإٕ يًُعاضن١ بكػُٝٗا أ١ُٖٝ بايػ١ ملا تطتب عًٝٗا 

 ع٢ً ددلٌٜ نٌ yَٔ املكازق١ ع٢ً قش١ ايٓل ايكطآْٞ، سٝح ناْت قطا٠٤ ايطغٍٛ 

 عٔ ططٜل ايطٚح ا٭َني، ٚقس ّْل yضَهإ تجبٝتا يكش١ ايكطإٓ َٔ ضب ايعع٠ إىل ضغٍٛ اهلل 

ۀ   ہ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ           ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ايكطإٓ ع٢ً أَا١ْ ايٓكٌ يكٛي٘ تعاىل

3چہ  ہ  
4چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : ٚيكٛي٘ تعاىل.  

ٚقٛي٘  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ : yتعاىل ؾُٝا ىل أَا١ْ ضغٛي٘ 

5چگ  گ       گ  
. 

 yأَا املعاضن١ ايبؿط١ٜ ملا نتب َٔ قبٌ نتاب ايٛسٞ، ؾهاْت ػط٣ بني ٜسٟ ضغٍٛ اهلل 

، ٚنإ ٜطًب َٔ ناتب٘ قطا٠٤ َا نتب، ٚ٭زٍ ع٢ً شيو سسٜح ظٜس  ضنٞ اهلل عٓ٘ ايصٟ 

ّٞ، ؾإشا ؾطغت قاyٍنٓت أنتب ايٛسٞ عٓس ضغٍٛ اهلل  ] :دا٤ ؾٝ٘  اقطأٙ :   ٖٚٛ ميًٞ عً

[ أقاَ٘غكطؾأقطأٙ، ؾإٕ نإ ؾٝ٘ 
6
. 

 تسٜٚٔ ايكطإٓ َٔ سطق٘ ع٢ً ؾٛض١ٜ yٚع٢ً ٖصٙ ايؿطٚط اييت أقاّ عًٝٗا ضغٍٛ اهلل 

ايتػذٌٝ، ٚاٱؾطاف املباؾط ع٢ً إ٥٬َ٘ أثٓا٤ تٓعًٜ٘، َٚطايب١ نتاب٘ بإعاز٠ قطا٤ت٘ يتكِٜٛ َا 

                                                 
1

 38اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس  ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌخـبة اٌذ٠ٕٟ ص  : - 
2

 167ٚصبلخ ٔمً إٌض اٌمشآٟٔ ِٓ سعٛي اهلل ئٌٝ أِزٗ ص   - 
3

 21-20 -19  ا٠٢خاٌزى٠ٛشعٛسح  : - 
4

 194 -193  ا٠٢خاٌشؼشاءعٛسح  : - 
5

 46-45-44  ا٠٢خاٌؾبلخ عٛسح  : -
6

 61ربس٠خ اٌمشآْ ِؾّذ ؿب٘ش اٌىشدٞ ص  : - 
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نتبٛٙ، نإ ايكطإٓ ايهطِٜ قس زٕٚ نً٘، َطتب اٯٜات ملا دا٤ يف سسٜح ظٜس ضنٞ اهلل 

[ ْ٪يـ ايكطإٓ َٔ ايطقاعy نٓا عٓس ضغٍٛ اهلل ] :عٓ٘
1
. 

 يهٔ غرل فُٛع يف y قس نإ ايكطإٓ نتب نً٘ يف عٗس ضغٍٛ اهلل ] :قاٍ اـطابٞ

[َٛنع ٚاسس، ٫ٚ َطتب ايػٛض
2
ؾايهتاب١ سلًت٘ نً٘، ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ َطتب ايػٛض ع٢ً  

 نإ ] :عهؼ تطتٝب اٯٜات ايصٟ نإ تٛقٝؿٝا ملا دا٤ يف سسٜح عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘

 نجرلا َا تٓعٍ عًٝ٘ ايػٛض شات ايعسز ؾإشا ْعٍ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ زعا بعض َٔ نإ yضغٍٛ اهلل 

[نعٛا ٖ٪٤٫ اٯٜات يف ايػٛض٠ اييت ٜصنط ؾٝٗا نصا] :ٜهتب ؾٝكٍٛ
3
. 

 َا نإ ٜكٛي٘ ابٔ yٚإٕ َا ٜ٪نس ع٢ً سلٛي١ٝ ايهتاب١ يًكطإٓ نً٘ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

[ إ٫ َا بني ايسؾتني y َا تطى ايٓيب ]:   عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ 
4

 .

ٚاملطاز ب٘ َا مجع يف املكشـ ضزا َٓ٘ ع٢ً َٔ ظعِ إٔ نجرلا َٔ ايكطإٓ شٖب بصٖاب محًت٘، 

ٖٚصا َٔ ظعِ ايؿٝع١ اييت ازعت إٔ ايتٓكٝل ع٢ً إَا١َ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚخ٬ؾت٘، نإ 

ٚيٝؼ املطاز َٔ قٍٛ ابٔ عباؽ أْ٘ . yَجبتا يف ايكطإٓ ،ٚنتُ٘ ايكشاب١ َٔ بعس ٚؾا٠ ايٓيب 

تطى ايكطإٓ فُٛعا بني ايسؾتني، ٭ٕ شيو كايـ ملا مت َٔ بعسٙ ع٢ً عٗس أبٞ بهط ايكسٜل 

 .،ٚ عجُإ ضنٞ اهلل عُٓٗا، نُا غٓعطض ي٘ يف عجٓا

 :مجع اهقرآْ يف خالفٞ اهؽدٙق رضٛ اهلل عِٕ-2

إٕ سسٜح ظٜس بٔ ثابت يٝٛثل ٜٚ٪غؼ ظ٤٬ يعٌُ ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘،ٚشيو مبؿٛض٠ عُط 

 .بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚإْ٘ ـًٝل بٓا إٔ ْٓكً٘ نُا أٚضزٙ ايبداضٟ يف قشٝش٘

ّٞ أبٛ بهط ايكسٜل َكتٌ أٌٖ ايُٝا١َ، ؾإشا عُط ] :قاٍ ظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عٓ٘  أضغٌ إي

ّٕ ايكتاٍ قس اغتشط ّٜٛ : بٔ اـطاب عٓسٙ قاٍ أبٛ بهط ضنٞ اهلل عٓ٘ ّٕ عُط أتاْٞ ؾكاٍ إ إ

ايُٝا١َ بكطا٤ ايكطإٓ، ٚإْٞ أخؿ٢ إٕ اغتشّط ايكتٌ بايكطا٤ باملٛاطٔ ؾٝصٖب نجرل َٔ ايكطإٓ، 

 ؟ قاٍ yنٝـ ْؿعٌ ؾ٦ٝا مل ٜؿعً٘ ضغٍٛ اهلل : ٚإْٞ أض٣ إٔ تأَط ظُع ايكطإٓ، قًت يعُط

ٖصا ٚاهلل خرل، ؾًِ ٜعٍ عُط ٜطادعين ست٢ ؾطح اهلل قسضٟ يصيو ٚضأٜت يف شيو ايصٟ : عُط

إْو ضدٌ ؾاب عاقٌ ٫ ْتُٗو، ٚقس نٓت تهتب ايٛسٞ : قاٍ ظٜس قاٍ أبٛ بهط. ضأ٣ عُط

 ؾتتبع ايكطإٓ ؾامجع٘ ؾٛاهلل يٛ نًؿْٛٞ ْكٌ دبٌ َٔ اؾباٍ َا نإ أثكٌ yيطغٍٛ اهلل 

                                                 
1

 82 ص 1اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
2

 82-81 ص 1اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
3

 41 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ اٌجخبسٞ ط : - 
4

 63 ص 10اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
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ّٞ مما أَطْٞ ب٘ َٔ مجع ايكطإٓ، قًت نٝـ تؿعًٕٛ ؾ٦ٝا مل ٜؿعً٘ ضغٍٛ اهلل  :  قاٍ؟ yعً

ؾًِ ٜعٍ أبٛ بهط ٜطادعين ست٢ ؾطح اهلل قسضٟ يًصٟ ؾطح ي٘ قسض أبٞ بهط . ٖٛ ٚاهلل خرل

ؾتتبعت ايكطإٓ أمجع٘ َٔ ايعػب ٚايًشاف ٚقسٚض ايطداٍ ست٢ ٚدست . ٚعُط ضنٞ اهلل عُٓٗا

ھ  ھ  ے  چ آخط غٛض٠ ايتٛب١ َع أبٞ خعمي١ ا٭ْكاضٟ مل أدسٖا َع أسس غرلٙ 

1چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸ ﮹   ﮺  
  

ست٢ خامت١ بطا٠٤، ؾهاْت ايكشـ عٓس أبٞ بهط ست٢ تٛؾاٙ اهلل، ثِ عٓس عُط سٝات٘، ثِ 

[عٓس سؿك١ بٓت عُط ضنٞ اهلل عِٓٗ
2
. 

يكس شنط أبٛ بهط ايكسٜل يف ٖصا ايٓل أضبع قؿات َتٛؾط٠ يف ظٜس تكتهٝٗا تًو امل١ُٗ 

 :ايكعب١ ٖٚٞ

 .نْٛ٘ ؾابا، ٚايؿاب ٜهٕٛ أْؿط ملا ٜطًب َٓ٘-1

 .نْٛ٘ عاق٬ ٜهٕٛ ٚايعاقٌ ٜهٕٛ أٚع٢ يعًُ٘-2

 .نْٛ٘ ٫ ٜتِٗ ٚبصيو  تهٕٛ ايٓؿٛؽ إيٝ٘ أٌَٝ-3

 .نْٛ٘ ناتب ايٛسٞ ؾٗٛ ب٘ أزض٣ ملُاضغت٘ ي٘، ٚع٢ً مجع٘ أقسض-4

ٖٚصٙ ايكؿات قس تٛدس يف غرلٙ، يهٔ تٛدس َتؿطق١ نُا ٜط٣ أبٛ سذط ايعػك٬ْٞ
3
. 

ٚيهٔ ملاشا تطزز نٌ َٔ أبٞ بهط ايكسٜل ٚظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عُٓٗا ع٢ً اقذلاح عُط 

 بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘؟

 ؾُع٘ يٝؼ ؾٝ٘ yٜط٣ ايباق٬ْٞ إٔ َا ؾُٗ٘ عُط بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ تطى ايٓيب 

َٔ ايس٫ي١ ع٢ً املٓع، ٚيصيو ضدع إيٝ٘ أبٛ بهط ٚظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عُٓٗا، ؾًٝؼ يف 

املعكٍٛ ٫ٚ يف املٓكٍٛ َا ٜٓايف شيو، َع إٔ َا ٜذلتب ع٢ً تطى مجع٘ َٔ نٝاع بعه٘ ؾٗٛ ؾط 

نبرل
4
. 

َّا َا ٜعٓٝ٘ ظٜس ضنٞ اهلل عٓ٘ بكٛي٘  " أ " ؾذُعت٘ َٔ ايطقاع، ٚا٭نتاف، ٚقسٚض ايطداٍ:

ؾصاى يٝؼ أْ٘ ٖٛ أٍٚ َٔ مجع٘، ٚإمنا طًب ايكطإٓ َتؿطقا يٝعاضض باجملتُع عٓس َٔ بكٞ 

ممٔ مجع ايكطإٓ، ٚشيو ابتػا٤ إؾطاى اؾُٝع يف عًِ َا مجع، ي٬٦ ٜػٝب عٔ مجع ايكطإٓ 

                                                 
1

 128  ا٠٢خاٌزٛثخعٛسح    : -
2

 11 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ اٌجخبسٞ ط  - 
3

  12 ص ٠10ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
4

 : 13 ص ٠10ٕظش ٔفغٗ ط : - 
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أسس عٓسٙ َٓ٘ ؾ٤ٞ، ٚي٬٦ ٜطتاب أسس ؾُٝا مجع يف املكشـ، ٚي٬٦ ٜؿو أسس َٔ اؿؿع١ 

ٚايكطا٤ أْ٘ ُأبعس أثٓا٤ اؾُع
1

 .

ؾهاْت ايكشـ عٓس أبٞ بهط ست٢ تٛؾاٙ اهلل ثِ عٓس  )َٚا ٜعٓٝ٘ ظٜس ضنٞ اهلل عٓ٘ بكٛي٘

إٔ ايكطإٓ قس مجع يف قشا٥ـ َطتب اٯٜات  (عُط سٝات٘ ثِ عٓس سؿك١ بٓت عُط ضنٞ عِٓٗ

 عًٝ٘، ٚشيو خؿ١ٝ إٔ ٜصٖب َٓ٘ ؾ٤ٞ بصٖاب ايكطا٤ نُا yع٢ً َا أٚقؿِٗ ضغٍٛ اهلل 

سسخ يف سطٚب ايطز٠
2

 .

ّٕ َا هب إٔ ٜ٪خص بعني ا٫عتباض ٖٛ إٔ ظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عٓ٘ َٚع َا تٛؾط يف ؾدكٝت٘  إ

َٔ قؿات عاي١ٝ ؾإْ٘ مل ٜٓطًل يف مجع٘ ايكطإٓ َٔ ؾطاؽ، ٚمل ٜهتـ مبا سؿغ يف قًب٘ ٚمبا 

زلع بأشْ٘، ٚنتب بٝسٙ، بٌ ضاح ٜػتككٞ َعتُسا ع٢ً َكسض ايهتاب١ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

y اييت تعآَت َع ايتٓعٌٜ ،ٚغذًت بؿٛض١ٜ َٓكطع١ ايٓعرل، نُا اعتُس ع٢ً َكسض ، 

 قطا٤ت٘ ٚأمت ايكطإٓ إقطا٤ ٚعطنا بني yاؿؿغ يف ايكسٚض، ٖٚٛ أسس ايصٜٔ ظن٢ ايطغٍٛ 

ٜسٜ٘، نُا أْ٘ مل ٜكبٌ أثطا َهتٛبا إ٫ بؿاٖسٟ عسٍ، َٚٔ شا ايصٟ هط٩ ع٢ً َكابًت٘ بأثط 

 ، ٚقس ؾٗس ايعطن١ yَعٚض ٖٚٛ اؿاؾغ ٚؾٝذ ايكطا٤، ٚناتب ايٛسٞ ٬َٚظّ ايطغٍٛ 

 ٚددلٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚاعتُسٖا يف مجع أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل yا٭خرل٠ بني ايٓيب 

 .عٓ٘

 أبٞ ٚعُط ٚعجُإ ٚظٜس بٔ ثابت ٚاملٗادطٜٔ قطا٠٤ناْت ] : قاٍ أبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ

 ع٢ً y، ٖٚٞ ايكطا٠٤ اييت قطأٖا ضغٍٛ اهلل ايعا١َ، ناْٛا ٜكطإٔٚ ايكطا٠٤ ٚاسس٠ٚا٭ْكاض 

، ٚنإ ٜكط٨ ايعطن١ ا٭خرل٠ددلٌٜ َطتني يف ايعاّ ايصٟ قبض ؾٝ٘، ٚنإ ظٜس قس ؾٗس 

[ ايٓاؽ بٗا ست٢ َات ٚ يصيو اعتُسٙ ايكسٜل يف مجع٘ ٚ ٫ٚٙ عجُإ نتب١ املكشـ
3

 

 :مجع عجٌاْ  رضٛ اهلل عِٕ األًٞ عوٟ قرا١ٝ ٗاحدٝ

ٚيًٛقٛف ع٢ً عٌُ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ايصٟ طاملا اتُٗ٘ أزعٝا٤ ايعًُا١ْٝ بايتػًط ٚؾطض 

ايٓل ايكطآْٞ ع٢ً ا٭١َ َؿٖٛا بك٠ٛ ايػٝـ، بعس إٔ أقاَ٘ ع٢ً َعاز ا٫ْتداب ٚاؿصف 

ٚايت٬عبات ايًػ١ٜٛ، ٚؼايـ ايعكٌ ا٭ضثٛشنػٞ َع ايػًط١ يتجبٝت٘ ،ع٢ً قٛضت٘ تًو ،دسٜط 

بٓا إٔ ْٓطًل َٔ سسٜح أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘، ايصٟ ٜٛنح ؾٝ٘ غبب إقباي٘ ع٢ً مجع 

 عٔ أْؼ بٔ َايو إٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ قسّ ع٢ً ] :ا٭١َ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠ ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘

                                                 
1

 171 ص ٠1ٕظش اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
2

 13 ص 1، ٠ٕٚظش إٌشش فٟ اٌمشاءاد اٌؼشش ط85 ص ٠1ٕظش اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
3

 170 ص 1اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
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عجُإ ٚنإ ٜػاظٟ أٌٖ ايؿاّ يف ؾتح أض١َٝٓٝ ٚأشضبٝذإ َع أٌٖ ايعطام، ؾأؾعع سصٜؿ١ 

ٜا أَرل امل٪َٓني أزضى ٖصٙ ا٭١َ قبٌ إٔ ىتًؿٛا يف : اخت٬ؾِٗ يف ايكطا٠٤، ؾكاٍ سصٜؿ١ يعجُإ

ايهتاب اخت٬ف ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ؾأضغٌ عجُإ إىل سؿك١ إٔ أضغًٞ إيٝٓا بايكشـ 

ْٓػدٗا يف املكاسـ ثِ ْطزٖا إيٝو، ؾأضغًت بٗا سؿك١ إىل عجُإ ؾأَط ظٜس بٔ ثابت ٚعبس 

اهلل بٔ ايعبرل ٚغعٝس بٔ ايعام، ٚعبس ايطمحٔ بٔ اؿاضخ بٔ ٖؿاّ ؾٓػدٖٛا يف املكاسـ، 

ٚقاٍ عجُإ يًطٖط ايكطؾٝني ايج٬ث١ إشا اختًؿتِ أْتِ ٚظٜس بٔ ثابت يف ؾ٤ٞ َٔ ايكطإٓ 

ؾانتبٛٙ بًػإ قطٜـ ؾإمنا ْعٍ بًػاِْٗ، ؾؿعًٛا ست٢ إشا ْػدٛا ايكشـ يف املكاسـ ضّز 

عجُإ ايكشـ إىل سؿك١، ؾأضغٌ إىل نٌ أؾل مبكشـ مّما ْػدٛا، ٚأَط مبا غٛاٙ َٔ 

[ايكطإٓ يف نٌ قشٝؿ١ أٚ َكشـ إٔ وطم
1
. 

قاٍ أٌٖ ايعًِ إٔ ٖصٙ اؿازث١ سسثت يف أٚاخط غ١ٓ أضبع ٚعؿطٜٔ ٚأٚا٥ٌ غ١ٓ مخؼ ٚعؿطٜٔ 

ٚتسٚض سٍٛ ايػبب .  بعس َهٞ غ١ٓ َٔ خ٬ؾ١ عجُإ ضنٞ اهلل عyَ٘ٓٔ ٖذط٠ املكطؿ٢ 

ٚشيو ملا أقبٌ عًٝ٘ سصٜؿ١ ضنٞ اهلل . ايصٟ أز٣ ب٘ إىل اٱقساّ ع٢ً مجع ا٭١َ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠

عٓ٘ ٚأخدلٙ إٔ أٌٖ ايؿاّ ٜكط٩ٕٚ بكطا٠٤ أبٞ بٔ نعب ؾٝأتٕٛ مبا مل ٜػُع أٌٖ ايعطام، ٚأٌٖ 

ايعطام ٜكط٩ٕٚ بكطا٠٤ عبس اهلل بٔ َػعٛز ؾٝأتٕٛ مبا مل ٜػُع أٌٖ ايؿاّ، مّما أز٣ إىل إ٫ 

تهؿرل بعهِٗ بعها، ٚنإ قس ٚقع شيو يعجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ملا ٚضز عٔ ابٔ أبٞ زاٚز أْ٘ 

 ملا نإ يف خ٬ؾ١ عجُإ دعٌ املعًِ ٜعًِ قطا٠٤ ايطدٌ، ٚاملعًِ ٜعًِ قطا٠٤ ايطدٌ ؾذعٌ ] :قاٍ

ايػًُإ ٜتًكٕٛ ؾٝدتًؿٕٛ ،ست٢ اضتؿع شيو إىل املعًُني ست٢ نّؿط بعهِٗ بعها، ؾًُا بًؼ شيو 

[أْتِ عٓسٟ ؽتًؿٕٛ ؾُٔ ْأ٣ عين َٔ ا٭َكاض أؾس اخت٬ؾا: عجُإ ؾدطب ؾكاٍ
2

 ٚقس ؼكل 

ي٘ شيو مبذ٤ٞ سصٜؿ١ ضنٞ اهلل عٓ٘ ؾأقبٌ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ع٢ً عًُ٘ ٚؾل اـطٛات 

 :ايتاي١ٝ

 .اشتعارتٕ اهؽخابٞ رض٘اْ اهلل عوٍٚٔ-1

دا٤ يف ايدلٖإ يًعضنؿٞ يف ؾطس٘ ؿسٜح ظٜس بٔ ثابت ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايتأيٝـ نإ يف 

 ، ٚإٔ اؾُع يف املكشـ نإ يف ظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘، yظَٔ ايٓيب 

ٚايٓػذ يف املكاسـ نإ يف ظَٔ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ،ٚنإ َا مجع ْٚػذ َعًَٛا شلِ 

باعتُازِٖ ع٢ً ْػد١ أبٞ بهط، اييت تطنٗا عُط عٓس سؿك١ ضنٞ اهلل عُٓٗا ،ٚنإ 

َجبتا يف قسٚض ايطداٍ ا٭خٝاض َٔ سؿع١ ايطبك١ ا٭ٚىل، ايصٜٔ تًكٛٙ إقطا٤ ٚعطنا َٔ ضغٍٛ 

                                                 
1

  4987، اٌؾذ٠ش رؾذ سلُ 11 ص 10فزؼ اٌجبسٞ ثششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط : - 
2

 20 ص 10اٌّشعغ ٔفغٗ ط : - 
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 ،ٚنٌ َا قاّ ب٘ اـًٝؿ١ ايجايح ضنٞ اهلل عٓ٘ نإ مبؿٛض٠ َٔ سهط َٔ yاهلل 

ايكشاب١، ٚقس ضنٞ عًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل عٓ٘ بعًُ٘ ٚمحس أثطٙ ؾٝ٘
1
. 

 ٫ تكٛيٛا يف عجُإ إ٫ خرلا ؾٛاهلل َا ؾعٌ ايصٟ ؾعٌ يف املكاسـ ] :قاٍ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘

إٕ قطا٤تٞ خرل َٔ :  قاٍ َا تكٛيٕٛ يف ٖصٙ ايكطا٠٤ ، ؾكس بًػين إٔ بعهِٗ ٜكٍٛعٔ َٮ َٓاإ٫ّ 

ؾُا تط٣ إٔ هُع ايٓاؽ ع٢ً َكشـ ٚاسس ؾ٬ : قطا٤تو، ٖٚصا ٜهاز ٜهٕٛ نؿطا قًٓا

[ تهٕٛ ؾطق١ ٫ٚ اخت٬ف؟ قًٓا ؾٓعِ َا ضأٜت
2
. 

[ يٛ مل ٜكٓع٘ ٖٛ يكٓعت٘] :ٚقاٍ أٜها
3
. 

 :اعتٌادٖ عوٟ مجع أبٛ بلر اهؽدٙق رضٛ اهلل عِٕ-2

نإ ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘ أٍٚ َٔ مجع ايكطإٓ بني ايًٛسني عكب َكتٌ عسز غؿرل َٔ ايكطا٤ 

يف سطٚب ايطز٠، ٚنإ شيو ايصٟ اعتُسٙ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ يف مجع٘ ا٭١َ ع٢ً قطا٠٤ 

ٚاسس٠، نُا أْ٘ اعتُس ع٢ً ظٜس بٔ ثابت ٖٚٛ ايهاتب شات٘ ظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل 

 .عٓ٘

 :اهؽخف يف املؽاحف بِصخ أًر اهوجِٞ-3

ٖٚصا مما ٜسٍ ع٢ً إٔ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ مل ٜهٔ عًُ٘ إ٫ ؼٌٜٛ ايكشـ إىل املكاسـ 

 .ٚمجع ايٓاؽ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠

ّٕ عجُإ ٖٛ أٍٚ َٔ مجع املكاسـ ٚيٝؼ نصيو ملا ] :قاٍ ايعضنؿٞ  ٚاعًِ أّْ٘ قس اؾتٗط أ

بٝٓاٙ، بٌ أٍٚ َٔ مجعٗا يف َكشـ ٚاسس ايكسٜل، ثِ أَط عجُإ سني خاف ا٫خت٬ف يف 

[ ايكطا٠٤ بتشًٜٛ٘ َٓٗا ،إىل املكاسـ ٖهصا ْكً٘ ايبٝٗكٞ
4
. 

نٓا عٓس ضغٍٛ ] ؿسٜح ظٜس ضنٞ اهلل عٓ٘ yَٚع٢ٓ شيو إٔ ايتأيٝـ نإ يف ظَٔ ايٓيب 

[ ْ٪يـ ايكطإٓ َٔ ايطقاع yاهلل 
5
. 

ٚاؾُع يف املكشـ نإ يف عٗس ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚايٓػذ يف املكاسـ يف ظَٔ 

عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، ؾُا اْؿطز ب٘ عجُإ إشٕ ٜٛنش٘ ايػبب ايساعٞ إىل عًُ٘ ٖٚٛ مجع 

 .ايٓاؽ ع٢ً قطا٠٤ ٚاسس٠

                                                 
1

 169-168 ص ٠1ٕظش اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
2

 85 ص1اإلرمبْ ط : - 
3

 177 ص 1وزبة اٌّظبؽف اثٓ أثٟ داٚد ط : - 
4

 168 ص 1اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
5

 185 ص 5ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ ط : - 
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 أركون منوذج التيار العلماني يف القراءة التارخيية للنص القرآني  : الفصل الرابع- الباب الثاني 

 مل ٜككس عجُإ قكس أبٞ بهط يف مجع ْؿؼ ايكطإٓ ] :(ا٫ْتكاض)قاٍ أبٛ بهط ايباق٬ْٞ 

 ٚإيػا٤ َا يٝؼ yبني يٛسني، ٚإمنا قكس مجعِٗ ع٢ً ايكطا٤ات ايجابت١ املعطٚؾ١ عٔ ايٓيب 

نصيو، ٚأخصِٖ مبكشـ ٫ تكسِٜ ؾٝ٘ ٫ٚ تأخرل، ٫ٚ تأٌٜٚ أثبت َع تٓعٌٜ، َٚٓػٛر ت٬ٚت٘ 

نتب َع َجبت ضزل٘، ٚ َؿطٚض قطا٤ت٘ ٚسؿع٘، خؿ١ٝ زخٍٛ ايؿػاز ٚايؿب١ٗ ع٢ً َٔ ٜأتٞ 

[بعس
1
. 

 ؾشًُِٗ ضمح١ اهلل عًٝ٘ إش ضأ٣ شيو ظاٖطا بِٝٓٗ يف عكطٙ، ٚعساث١ ] :ٚقاٍ اٱَاّ ايطدلٟ

 إٜاِٖ، مبا أَٔ عًِٝٗ َع٘ ععِٝ ايب٤٬ يف yعٗسِٖ بٓعٍٚ ايكطإٓ، ٚؾطام ضغٍٛ اهلل 

ايسٜٔ، َٔ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ع٢ً سطف ٚمجعِٗ ع٢ً َكشـ ٚاسس، ٚسطف ٚاسس، ٚسّطم َا عسا 

املكشـ ايصٟ مجعِٗ عًٝ٘ ٚععّ ع٢ً نٌ َٔ نإ عٓسٙ َكشـ كايـ املكشـ ايصٟ 

[مجعِٗ عًٝ٘ إٔ وطق٘، ؾاغتٛثكت ي٘ ا٭١َ ع٢ً شيو بايطاع١ 
2
. 

   :اعتٌادٖ اهعرضٞ األخريٝ يف ُصخ املؽاحف-4

يكس أنس أبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ ٖٚٛ أسس ايصٜٔ تًكٛا ايكطإٓ عٔ ايكشاب١ َٔ ايطبك١ 

ا٭ٚىل، أنس ع٢ً إٔ قطا٠٤ أبٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ ٚظٜس بٔ ثابت ٚاملٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ناْت 

  ع٢ً ددلٌٜ َطتني يف عاّ ٚؾات٘، ٚنإ yقطا٠٤ ٚاسس٠، ٖٚٞ ايكطا٠٤ اييت قطأٖا ضغٍٛ اهلل 

ظٜس قس ؾٗسٖا ٚنإ ٜكطأ بٗا ٜٚكط٨ ايٓاؽ بٗا ٚيصيو اعتُسٙ ايكسٜل يف مجع٘ ٚ ٫ٚٙ عجُإ 

َٔ بعسٙ ضنٞ اهلل عِٓٗ
3

 .

 ؾهتبت املكاسـ ع٢ً ايًؿغ ايصٟ ] :ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ اٱَاّ اؿاؾغ ابٔ اؾعضٟ يف قٛي٘

 ، نُا قطح ب٘ غرل ٚاسس َٔ أ١ُ٥ yاغتكط عًٝ٘ يف ايعطن١ ا٭خرل٠ عٔ ضغٍٛ اهلل 

[ ايػًـ، نُشُس بٔ غرلٜٔ ٚعبٝس٠ ايػًُاْٞ ٚعاَط ايؿعيب
4
. 

 ٖٚصا نؿٌٝ  بسسض أزعٝا٤ ايتٝاض ايعًُاْٞ ٚ بتدطٜل أؾٛاِٖٗ، ؾًٝؼ ٖٓايو َٔ ؾؿٗٞ قس

 ناع بٛؾا٠ أقشاب٘ إىل ا٭بس، ٚيٝؼ ٖٓايو َٔ اْتداب ٚسصف ٚ ت٬عبات يػ١ٜٛ سكًت أثٓا٤ 

ا٫ْتكاٍ َٔ َطس١ً ايؿؿٗٞ إىل ايهتابٞ
5

نُا ظعُت املدلضات ا٭ضن١ْٝٛ يف أسذٝتٗا . 

 .ايًػا١ْٝ ايؿًٝٛيٛد١ٝ،اييت ٫ تٓطًٞ إ٫ ع٢ً أٚيٞ ايعكٍٛ اـطؾ١، ٚايعكا٥س املتعععع١

                                                 
1

 169 ص 1اٌّشعغ اٌغبثك ط : - 
2

 34 ص 1عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ ط : - 
3

 170 ص ٠1ٕظش اٌجش٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ط : - 
4

 14 ص 1إٌشش فٟ اٌمشاءاد اٌؼشش ط : - 
5

 188-٠186ٕظش لؼب٠ب فٟ ٔمذ اٌؼمً اٌذ٠ٕٟ ِؾّذ أسوْٛ ص  : - 
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 اجلانب التطبيقي يف فكر أركون: الفصل اخلامس-                  الباب الثاني 

                    اجلاىب التطبًقٌ يف فكز أركىٌ

أركىٌ وقزاءَ سىرَ الفاحتُ 

ٜػتٌٗ أضنٕٛ نالَ٘ بكٍٛ اذتػٔ ايبصطٟ ايصٟ أٚضزٙ ايػٝٛطٞ يف اإلتكإ ٚ َؤزاٙ إٔ اهلل 

خ إٔ ٜعكب بأٚزع يف ايكطإٓ عًّٛ ايهتب ايػابك١، ثِ أٚزع عًّٛ ايكطإٓ يف ايؿاحت١، ثِ َا ٌٜ

ِٜٗ إٕ نإ إَاّ ايبصط٠ قس قاي٘ أّ مل ٜكً٘، َٚا ُٜٗ٘ ٖٛ إٔ األدٝاٍ ال تعاٍ تطززٙ  عًٝ٘ بأال

ٙ ابأعرب ٖصا ايعَٔ ايػشٝل، ٖٚٛ عتٌُ ايتشصٜط َٔ أ١ٜ قطا٠٤ اختعاي١ٝ يًكطإٓ، ٖٚصا َا ٟ

سس -ٕ ع٢ً ٜٕٛ ايتكًٝسٚ املؿػطايصٟ ؾهً٘ضنٕٛ ٚال ٜطٜس ايسخٍٛ يف ارتط ايتبذًٝٞ أ

ٖصا ال  ]، ٜؿهٌ ؾهطا زٜٓٝا َتؿتشا عٔ ططٜل َجاٍ اإلغالّإٔ ايصٟ ٜطٜسٙ إمنا -ظعُ٘

ٜعين بايطبع أْٓا غٛف ْٓدطط يف ارتط ايتبذًٝٞ، ٚإٔ ْهطض بصٝاغات يػ١ٜٛ شتتًؿ١ َا 

نإ عسز نبري َٔ املؿػطٜٔ املػًُني قس قايٛٙ غابكا، ٚإمنا ٜهُٔ َكصسْا األنجط بعسا 

ٚعُكا يف املػا١ُٖ بتؿهٌٝ ؾهط زٜين َٓؿتح عٔ ططٜل َجاٍ اإلغالّ، يكس بسأ ايعًُا٤ 

ٜعرتؾٕٛ بإٔ ارتطابات ايالٖٛت١ٝ قس ظٗطت ست٢ اآلٕ َطتبط١ نًٗا بإٜسٜٛيٛدٝات ضمس١ٝ أٚ 

ٚضتٔ ْطٜس إٔ طتطز َٔ ٖصا اإلطاض  (ؾٝع١ٝ/ غ١ٝٓ / بطٚتػتاْت١ٝ/ ناثٛيٝه١ٝ )َعاضض١ 

[ ايطٝل ٚإٔ صتعٌ ممهٓا ٚدٛز تؿهري زٜين َٓؿتح
1

ٜٔ ٟتٚ َٔ ايالٙ أضنٕٛٚ ٜتٛقع  

 ٖصٙ ايكطا٠٤ دطبت إٔ َع ٟإٜسٜٛيٛز يف قطا٠٤ شات بعس ايكطإٓ باختعاٍ ٚاتٗاَ٘  عًٝ٘االعرتاض

 ،ٍٚ َعط١ً يف ايططٜلإٔ شيو االعرتاض ٜؿهٌ أ ٜٚكط ب،نًٗاأتت أ ٚاإلصتٌٝٚ،ع٢ً ايتٛضا٠

نُا - ملا تتُتع ب٘ ، ايػُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً غٛض٠ ايؿاحت١األيػ١ٜٝٓٚصط ع٢ً تطبٝل ايكطا٠٤ 

: ٜٚتدص هلا َػاضا ثالثٞ املطاسٌ  تكؿـ ٚ صطا١َ، ٚزق١َٔ -ٜععِ

 .زٜس ايؿ٤ٞ ايصٟ غٝكطأتح-1

 .٠٠ٟ األيػٔظايًح-2

ايعالق١ ايٓكس١ٜ-3
2

 

َٕ يًكطا٠٤ األيػ١ٝٓ ق١ُٝ ال تطا٢ٖ َٔ سٝح ايتكؿـ ٚايسق١ ٚايصطا١َ،  ] ٜكٍٛ أضنٕٛ            إ

ؾٗٞ جتربْا ع٢ً إٔ ْعٌ ستصٛضٜٔ زاخٌ اذتسٚز ايصاض١َ يإلَهاْٝات ايتعبري١ٜ يًػ١ َع 

اغتٝعاب نٌ املؿرتضات ايصطعت١ ٚايط١ُٝٓ، ٖصٙ املؿرتضات أٚ املػًُات اييت تطؿٝٗا أٚ 

                                                 
1

 .111 انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ يحًذ أركىٌ ص  
2

 112-111 ص انًرجغ َفسه، : َُظر: - 
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 اجلانب التطبيقي يف فكر أركون: الفصل اخلامس-                  الباب الثاني 

ختًعٗا نٌ قطا٠٤ ع٢ً ايٓص، ٚيهٓٓا غٛف ْط٣ نٝـ إٔ ْصا َتُٝعا نػٛض٠ ايؿاحت١ 

[ميهٔ إٔ ظتربْا ع٢ً ؾتح ايكطا٠٤ األيػ١ٝٓ بططٜك١ ال ستسٚز٠
1
. 

 :حتديد الشٌء الذٍ سًقزأ   -1

 ٜكط بايصعٛبات اييت -األيػ١ٝٓنُا تكتطٝ٘ ايكطا٠٤ - عتسز ايؿ٤ٞ املطاز بايكطا٠٤ إٔقبٌ 

ٕ نإ قس اعرتف إ ٚ،غٛف تعرتض٘ يف تطبٝل املٓٗر األيػين ايػُٝٝا٥ٞ ع٢ً ايٓص املكسؽ

ْ٘ مل ٜعس ٜهرتخ هلِ، يهٔ صعٛب١ ايًػ١ ايس١ٜٝٓ ال أ ،إالضني عًٝ٘ تطٜٔ املعٟتٚبصعٛب١ ايالٙ

                                                                                                                   .ميهٓ٘ جتاٚظٖا بػٗٛي١

 اآلٕ شيو َا ْبشح ؾٝ٘ ؟ارتط١ اييت ٜتدصٖا يتذاٚظ صعٛباتٗا  َٚا؟غ١ ايس١ٍٜٝٓ باٍزاملطا تط٣ َا

: اللغُ الدييًُ

 ،ؾعا٥ط،ٚ ٚنالّ، ايس١ٜٝٓ َٔ سطناتعٔ ايطٚحٖٞ زتٌُ ايتعاٖطات، ٚايصٝاغات املعرب٠ 

.  ٚ بني ايسْٟٝٛ( ٚ عذٝب َسٖـبَٞٔ َكسؽ ٚ غٞ) بني األغطٛضٟٚ نتاب١ ٚ ٖٞ يػ١ تطبط 

 عًِ زالي١ خاصإىل حتًٌٝ ٖصٙ ايًػ١ عتتاز إٜٔٚط٣ 
2

( Sémiotique du Language 

Religieux) املعطؾ١ ايصشٝش١ إىل ايػطض َٔ ايتشًٌٝ ايػُٝٝا٥ٞ يٝؼ ٖٛ ايتٛصٌ إٔ َع 

تصبح ايٓصٛص املطاز٠ بٗصا ايٓٛع َٔ ايتشًٌٝ ال تؿطم بٌ  ،يهٗا عٔ املاز٠ املسضٚغ١منتاييت 

ٕ إ نٝـ ٜتذاٚظ صعٛبات ايًػ١ ايس١ٜٝٓ فأَا(le savoir et le croire) ٚاملعطؾ١ اإلميإبني 

َات ٍ َٔ َؼأصبشت اييت le déplacement يٓعط١ٜ ايعسعس١ -نُا ٜععِ-تطبٝك٘ 

املٓٗر األيػين شات٘ نؿًٝ٘ بصيو
3
. 

 يف أصبشت املعاصط٠ األيػ١ٓ ايبشٛخ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚ أسسثتٗاؾايعسعس١ اييت  ]:ضنٕٛأٜكٍٛ 

 زعا١َ إٕ: ٍٟ تتُجٌ ٖصٙ ايعسعس١ يف ايكٍٛ ايتا،سهِ املهتػبات املؤنس٠ اييت ال تٓاقـ

 ،أٟٚغ١ًٝ ايتٛصٌٝ يٝػت ٖٞ املعطؾ١ ايصشٝش١ اييت منتًهٗا عٔ املاز٠ املسضٚغ١ أٚ ايتٛصٌٝ 

 ٖٞ تهُٔ يف املٓعٛضات املتبازي١ إمنا ٚ، اييت تسٍ عًٝ٘ نًُات ايًػ١،ايعا٥س املازٟ احملػٛؽ

 ٚايتصٛضات أٚ اإلزضاى ايتشػؼ ٚإطاضاملكا١َ بني املتداطبني ٚاملتٓاؾػني املطتبطني بٓؿؼ 

[ ايعالَات ايًػ١ٜٛإيٝٗاباألسط٣ ْؿؼ ايصٛض ايعك١ًٝ اييت تؿري 
4
. 

 ٖٞ نٌ َكاضب١ تططأ ع٢ً األؾهاٍ -نُا ٜٛضشٗا املرتدِ- املطاز بايعسعس١ إٕ

 ٚ ميجٌ عٔ شيو بايعالق١ املباؾط٠ يف ايتصٛض ايتكًٝسٟ بني ططيف ،ايتكًٝس١ٜ ٚ تًػٝٗا ْٗا٥ٝا

                                                 
1

 112انًرجغ َفسه ص :  
2

 190 أركىٌ ص ،َُظر انفكر اإلساليٍ قراءج ػهًُح: - 
3

 32َُظر انًرجغ َفسه ص : - 
4

 34انًرجغ َفسه ص : - 
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 ٖٚٞ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو يف ايتصٛض ايًػاْٞ ، َجال نأْو ملػت٘اا تكٍٛ سذطملايعال١َ 

 بٛاغط١ ايٛغٝطإيٝ٘ إال تصٌ ٕاذتسٜح ؾإْو ٍ
1
. 

 َٕ                         املجًح اإلؾاضٟ ايصٟ دا٤ بايتشًٌٝ املعزٚز ع٢ً ٜس نٌ َٔ أٚقسٕإىلأضنٕٛ ٜؿري إ

 إٕ ٚ، ٚ أصبح َٔ أظسٜات ايسضاغات ايًػا١ْٝ اذتسٜجOgden- Ridtchards١ ظٚضٜتؿاضز

ضٟ زٚال أ،عٔ املدتصْاٖٝو  ، بايػطٜب ع٢ً مسع املتًكٞ ايبػٝط ٖٛ ٚيٝؼٜط،أغؿً٘ زٟ غٛؽ

! ىل ظسعس١إاييت حتتاز " ْعط١ٜ ايعسعس١"شا ٜطٜس بٗصٙ ايتػ١ُٝ املطعب١ اّ

: ظتب إٔ ٜٓطًل يف ايٛاقع َٔ َػتٜٛني،ْا أغاتصتٓا  ٍٕ اإلدطا٤ ايتشًًٝٞ يًعال١َ نُا أنسإ

  ٜتٓاٍٚ ايعالق١ بني ايهًُات ٚاألؾهاض  : األولستىىامل

  ٜتٓاٍٚ ايعالق١ بني األؾهاض ٚاألؾٝا٤  : الجاىٌستىىامل

 ٚاملٛدٛزات يف األشٖإ ( ايطَٛظ،ايهًُات)ٚشيو ألٕ ايعالق١ بني املٛدٛزات يف األيؿاظ 

 ٜكتطٞ ٚدٛز ايطَع ٖٚٛ ٠ ٚدٛز ايؿهط،أٟ ٖٞ عالق١ غبب١ٝ( احملت٣ٛ ايصٖين،األؾهاض)

 إٔ َع ، بٛاغط١ ايؿهط٠إال ايؿ٤ٞ ارتاضدٞ إىل ٚايه١ًُ ال حتٌٝ ،اذتاٌَ اذتػٞ يًؿهط٠

 ٜؿرتى ؾٝ٘ (ايؿ٤ٞ ارتاضدٞ عٔ ايٛغط ايًػٟٛ) إيٝ٘ املؿّٗٛ املػتٛس٢ َٔ املؿاض أٚايتصٛض 

 تؿتكط ألٕ ،ىل شيوإ (ايسٚاٍ) األيؿاظ يف سني تؿتكط املٛدٛزات يف ، اجملتُع ايبؿطٟأؾطازنٌ 

.  ألٕ اضتباط ايساٍ باملسيٍٛ اصطالسٞ، اجملتُع ايًػٟٛأؾطازتهٕٛ َؿرتن١ بني 

 نٝـ (سذط) بؿ٤ٞ سػٞ مج٘ضنٕٛ ٚقس َجٌ َرتأ ٜططح ع٢ً إٔيهٔ ايػؤاٍ ايصٟ ظتب 

                  باألغاطريٕ ايًػ١ ايس١ٜٝٓ نُا قسَٗا يكاض١٥ ساؾ١ً أٚ الغُٝا ٜسضؽ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ اجملطز٠

 .؟ٚ ارتٛاضم

:  الشًنًائٌاأللشينشزوط تطبًق امليَج 

األخص بطبل املٓٗر األيػين ايػُٝٝا٥ٞ ظ١ًُ َٔ ايؿطٚط البس ٕ أضاز إٔ ّٟنٌ ًٜعّ أضنٕٛ 

أٚال َا ظتب ع٢ً ايكاضئ إٔ ٜتعٚز ب٘ َٔ تهٜٛٔ عًُٞ ٚاإلساط١ باألضض١ٝ  ]: ،  سٝح ٜكٍٛبٗا

املؿ١َٝٛٗ ارتاص١ بايًػاْٝات ٚايػُٝٝا٥ٝات اذتسٜج١ َع َا ٜصاسبٗا َٔ أطط ايتؿهري ٚايٓكس ٚ 

االغتُٝٛيٛدٞ، ٚثاْٝا إٔ ٜتسضب ايكاضئ ع٢ً ايتُٝٝع بني االستذاز ٚاإلزضاى، ٚايتأٌٜٚ، 

ٚايتؿػري ايصٟ ٜتِ يف اإلطاض املعطيف ايعكا٥سٟ ايسٚغُا٥ٞ ٚبني ايتشًٌٝ ٚايتؿهٝو يًدطاب 

ايسٜين ؾٗصإ ؾ٦ٝإ شتتًؿإ، ؾتشًٌٝ ارتطاب ايسٜين أٚ تؿهٝه٘ ٜتِ ال يتكسِٜ َعا١ٜٓ 

                                                 
1

 34َُظر َفسه ص : - 
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ٚإبطاٍ ايتؿاغري املٛضٚث١ بٌ إلبطاظ ايصؿات ايًػا١ْٝ ايًػ١ٜٛ ٚآالت ايعطض  (ايصشٝش١)

[ٚاالغتكالٍ ٚاإلقٓاع ٚايتبًٝؼ ٚاملكاصس املع١ٜٛٓ ارتاص١ مبا أمسٝت٘ ارتطاب ايٓبٟٛ 
1

.   

: ؾُٝا ًٜٞ نُا دا٤ يف ايٓص  ٖا ْصنط بعض

اذتسٜج١ َٚا ٜصاسبٗا َٔ  غاْٝات ٚايػُٝٝا٥ٝاتٍض١ٝ املؿ١َٝٛٗ ارتاص١ باٍض باألاإلساط١-01

 .َٛيٛدٞغتبأطط ايتؿهري ٚ ايٓكس اال

 إٔ ٜعًِ إٔ ايتؿػري ٚايتأٌٜٚ يٝؼ ٖٛ ايتشًٌٝ ٚايتؿهٝو-02

 ايصؿات ايًػا١ْٝ ايًػ١ٜٛ، إبطاظإٔ ٜعًِ إٔ ايتشًٌٝ ٚ ايتؿهٝو يًدطاب ايسٜين ٖسؾ٘ -03

ٚآالت ايعطض
2

إٕ َؿّٗٛ  ]: َكاصس يًدطاب ايٓبٟٛ نُا ٜطاٙإبطاظ ٚ، ٚايتبًٝؼاإلقٓاع ٚ

 (        La Bible )ارتطاب ايٓبٟٛ ٜطًل ع٢ً ايٓصٛص اجملُٛع١ يف نتب ايعٗس ايكسِٜ أٟ

             تعطٜؿاتإىل  ال ، ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ يًٓصٛصإىلٚاألْادٌٝ ٚايكطإٓ نُؿّٗٛ ٜؿري 

[ ٚ تأٜٚالت الٖٛت١ٝ عكا٥س١ٜ
3
. 

 يطاملا ضززٖا إٔ ٜعًِ إٔ ايتشًٌٝ ٚ ايتؿهٝو ال ٜكسّ املعاْٞ ايصشٝش١ ٚ ٖصٙ األؾهاض-4

طاب م ٚ ٖٛ أسس أ(ٚسكٝك١، ٚايتشًٌٝ ايٓصٞ  ْكس،ٖػٗػ١ ايًػ١ ) :يف نتب٘ضٚالٕ باضت 

.                                                                                                                املطَٛقنيايػُٝٝا١ٝ٥ 

 أسس إثبات ٚال ،ثبات املع٢ٓ ايٛسٝس يًٓصإاٍٚ ٜحال ٜط٣ باضت إٔ ايتشًٌٝ ايًػاْٞ ايػُٝٝا٥ٞ 

 ، ضغِ َٛقع املعاْٞإىل ٜٗسف ٚإمنا ، الختالؾ٘ عٔ ايتشًٌٝ ايؿًٝٛيٛدٞ،ٚشيوَعاْٞ ايٓص

 ٖٛ إثبات٘ألقٛاٍ ؾإٕ َا ٜطغب احملًٌ اَٛقع ممهٓات ايٓص، نُا إٔ ايًػ١ تعترب ممهٔ 

 باعتباضٙ َتعسزا، أٚ املع٢ٓ املعاْٞإَهإَٛقع 
4
. 

ؾعًُٓا ، ٚال ست٢ ع٢ً أسس َعاْٞ ايٓص ،ٕ ٖسؾٓا يٝؼ ايعجٛض ع٢ً املع٢ٓ ايٛسٝسإ ]:ٜكٍٛ باضت

. َٔ منط تأًٜٚٞ،ىل ْكس أزبٞإغب تال ٜٔ . .  إٔ ْتصٛض ْٚتدٌٝ ْٚعٝـ إىلٕ ٖسؾٓا ايتٛصٌ إ.

[  زاليت٘حاتتعسز١ٜ ايٓص ٚاْـ
5
. 

 ال عتاٍٚ ،غٛض٠ ايؿاحت١ٍ أضنٕٛ األغتاش ايػُٝٝا٥ٞ ايصٟ اضتطاٙ ايًػاْٞؾايتشًٌٝ  ٚعًٝ٘ 

أٟ َا ٜػ٢ُ ، ب١ٝٓ َتشطن١ تتٓكٌ َٔ قاضئ إىل قاضئ عرب ايتاضٜذ ْترٚصـ ب١ٝٓ ايٓص، بٌ ٟ

ز ايٓص ع٢ً اعتباض أْ٘ قس ٚدس يػا١ٜ قصشا ٜتا نُا أْ٘ ال عتاٍٚ َعطؾ١ مب،بًعب ايسٚاٍ

                                                 
1

 05انًرجغ َفسه ص :  
2

 05انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ أركىٌ ص : َُظر: - 
3

 05َُظر انًرجغ َفسه ص : - 
4

ػثذ انكثُر : انرحهُم انُصٍ ذغثُقاخ ػهً َصىص يٍ انرىراج و اإلَجُم و انقصح انقصُرج روالٌ تارخ ذرجًح: َُظر: - 

 31 ص 2009 1انشرقاوٌ دار انركىٍَ ديشق سىرَا ط 
5
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 ،اٍٚ َعطؾ١ نٝـ ٜتؿذط ايٓص ٜٚتبسزٜح بٌ ،(ايٓص ايكطآْٞ دا٤ ٖس٣ يًُتكني) : أٟغبب١ٝ

 .                                                                     اعتباض اذتطن١ اذتط٠ بعسا ض٥ٝػا يف شيو ايتشًٌٝب

ال ف، ْٗا٥ٞ ال َٓؿتحاب املػتشٌٝ ألٕ ايٓص بٚشيو َٔ ، أبسا ٣ٚاالنتؿاف ال ٜهٕٛ يًُعٔ

قاضئ ٚال شات ٚال عًِ بإَهاْ٘ إٔ ٜٛقـ ايٓص، بٌ نٌ َا عتصٌ َٔ انتؿاف ٚ تصٓٝـ 

صري بٗا املعاْٞ ممه١ٓتٜهٕٛ يألؾهاٍ ٚاألْػام اييت 
1
. 

 ضٚاغب ٕايتدًٞ ع-ضنٕٛ أنُا ٜععِ -ع٢ً املطبل يًُٓٗر األيػين ايػُٝٝا٥ٞ -5

ْؿػ٘ بإغكاط ٍايصات ٚ ايتُتع بايٓعا١ٖ، ٚظتب إٔ ترتى املػاؾ١ بني ايٓص ٚ املؤٍٚ ي٦ال ٜػُح 

 .ايتاضغت١ٝ اييت تػًل باب ايتٛاصٌ َع املؤَٓني ؾٛضا يٛد١ٝ أٚيٛاألسهاّ ايؿٞ

 ٚ شيو ، عتطض املط٤ َٔ أغط ٖٝب١ ايٓصٛص ايطاغط١ غٛفإٔ ٜعًِ إٔ ٖصا ايتشًٌٝ-6

ّ بٝٓ٘ ٚ بني ايٓصٛص َػاؾ١ يرياٖا نُا ٖٞ يف سكٝكتٗا املاز١ٜ ايٓص١ٝ ٟمبػاعست٘ ع٢ً إٔ ٜل

ايًػ١ٜٛ
2

 ٜكصس أضنٕٛ بصيو إٔ ايتشًٌٝ األيػين اذتسٜح ]:ٜعًل املرتدِ ٖاؾِ صاحل قا٥الٚ . 

أٚ ايػُٝٝا٥ٞ ايساليٞ بؿهٌ عاّ عتطض املط٤ َٔ أغط ايٓصٛص ايس١ٜٝٓ ٖٚٝبتٗا ايطد١ُ اييت 

تطػط عًٝ٘ َا إٕ ٜبتسئ بكطا٤تٗا ؾال ٜػتطٝع إٔ ٜكِٝ َػاؾ١ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا يتشًًٝٗا َٛضٛعٝا 

ألٕ ٖصٙ ايٓصٛص قس ؾهًت سػاغٝتٓا َٓص ايصػط يكس أصبشٓا غذٓا٤ هلا ٚألغايٝبٗا يف 

[ايتشػؼ ٚاإلزضاى زٕٚ إٔ ْسضٟ
3
                                                                                                                        

ضُٔ ٖصا املٓعٛض  ٚ]:هل١ٝ ٚأ٢ْ ي٘ شيو ٚقس صطح قا٥الإضنٕٛ ال ٜطاٖا ْصٛصا بأ ٟٚنإٔ

 حتتٟٛ ،بإٔ ايكطإٓ يٝؼ إال ْصا َٔ مج١ً ْصٛص أخط٣ أقٍٛ ْٞ ؾإٕ،ايٛاغع يؿِٗ األَٛض

يٓصٛص املؤغػ١ ا نايتٛضا٠ ٚاألْادٌٝ،ٚ،ٚاض٠ ايػعٜط٠ف ٚاملعاْٞ اٍ،ع٢ً ْؿؼ َػت٣ٛ ايتعكٝس

١ٜ ٜذ بتٛغعات تاضٟيًبٛش١ٜ أٚ اهلٓسٚغ١ٝ، ٚنٌ ْص تأغٝػٞ َٔ ٖصٙ ايٓصٛص ايهرب٣ سغ

[َع١ٝٓ، ٚقس عتع٢ بتٛغعات أخط٣ يف املػتكبٌ
4
. 

 ال ٜػتشٞ َٔ املػًُني ايصٜٔ طاملا ْعتِٗ بايعكٍٛ ٟيكطإٓا ٙ يًٓصٟفضنٕٛ بٗصا ايتؼإٔ إ

 ٖٚٛ ايصٟ أْعٍ ٖصا ايهتاب ٚدعً٘ ،ٜكِٝ رتايك٘ ٚظْا األضثٛشنػ١ٝ ايسٚغُا١ٝ٥، نُا أْ٘ ال

،إش ٜػٟٛ بني ايكطإٓ ٚايهتب احملطؾ١، بٌ ٚست٢ نتب ايسٜاْات  .َُٗٝٓا ع٢ً ايهتب نًٗا

 . األضض١ٝ نايبٛش١ٜ ٚاهلٓسٚغ١ٝ

                                                 
1

 77َفسه ص : َُظر: - 
2

 33-32انفكر اإلساليٍ قراءج ػهًُح أركىٌ ص : َُظر: - 
3

 33-32انفكر اإلساليٍ قراءج ػهًُح ص :  
4

 36-35انفكر األصىنٍ واسرحانح انرأصُم أركىٌ ص : - 
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 ٟي٦و ايصٜٔ طاملا تصسٚا يٓؿٞ ايٛسٞ ٚ ْـأٚ ىلٜكٍٛ األغتاش ستُس قطب يف َعطض ضزٙ ع

 ِٖٚ ٜطززٕٚ شيو اإلؾو ايكسِٜ yىل ايطغٍٛ ،ْٚػبٛٙ ظًُا إاملصسض ايطباْٞ عٔ ايكطإٓ 

. تعاٍ أيػ١ٓ اذتاقسٜٔ تطززٙ يف نٌ ظَإ ٚسني  ٚال،ايصٟ قاٍ ب٘ َؿطنٛ َه١

 َٔ مجٝع إيٝٗا ٜٚٓؿص ،ايهتاب ايصٟ ٜأخص ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َٔ مجٝع دٛاْبٗا..  ]:ٜكٍٛ

َٓٗذا َتهاَال،ٜؿٌُ عكٝستٗا ٚغًٛنٗا،  ، ٜٚتٓاٍٚ مجٝع زتاالت سٝاتٗا ٚميٓشٗاأقطاضٖا

 يف أغًٛب َعذع َتؿطز، ٖصا ايهتاب ،ٚغٝاغتٗا ٚادتُاعٗا ٚاقتصازٖا، ٚزْٝاٖا ٚآخطتٗا

[  َٛضع غٝغ ؾسٜس يف قًٛب ايصٜٔ ال ٜؤَٕٓٛ ب٘
1

 .

 ٚأْ٘ قس ، ٜؤَٕٓٛ ب٘ أْ٘ اذتل َٔ ضبِٗأتباع٘ٚيعٌ أنرب َا ٜػٝغ ٖؤال٤ أِْٗ ٜعًُٕٛ إٔ 

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  چ  : قاٍ اهلل تعاىل،عؿع٘ ؾًِ ٜتبسٍ َٓ٘ سطف َٓص ْعٚي٘ اهلل نؿٌ ت

2چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 .

 يف تطبٝل املٓٗر األيػين ايػُٝٝا٥ٞ  أضنٕٛ تعرتض ناْت ْكاط ايطعـ اييتْابعس إٔ سسز

: قطا٠٤ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞاٍع٢ً غٛض٠ ايؿاحت١ أخص يف تٛصٝـ ٖصا ايؿ٤ٞ املطاز ب

                   ٜٚؿهٌ دع٤ َٔ ْص أنرب َٓ٘،إٕ ايٓص ايصٟ ْطٜس قطا٤ت٘ ٖٛ ْص قصري ْػبٝا-01

يٝٓا حتت اغِ ايكطإٓإٚ أنجط اتػاعا نإ قس ْكٌ 
3
. 

ؾتش١ َٚػًٛق١ َتؿه١ً َٔ املٓطٛقات ٠ٕ ٜعترب ايكطإٓ َس١ْٚ ّْٟاس١ٝ األيػٔأٍَ -02

هلذطٟ ٚناْت امتهٔ َٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا إال بعس ايكطٕ ايطابع ٕ ٚمل ،غ١ ايعطب١ٍٝاملهتٛب١ باٍ

 ع٢ً أغاؽ أْ٘ نتاب ٚاسسًَتن١ًٝ ايٓص عٛ
4
. 

ٚظٌ ، غٝسْا عجُإ ضضٞ اهلل عٓ٘ ز إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜجبت ْٗا٥ٝا يف عٜ٘ععِٚيصيو 

                  يل ضُٔ اتؿام دط٣ بني ايػ١ٓؽايصطاع سٛي٘ ستتسَا ست٢ ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ، سٝح أ

ٚ ايؿٝع١ ي٦ال ٜطط اغتُطاض ايصطاع بهال ايططؾني، ٚاعترب َٔ شيو ايتاضٜذ ْصا َػًكا ْٗا٥ٝا 

ال ميهٔ إٔ ٜطاف إيٝ٘ أٚ عتصف َٓ٘
5

                                                                                    

 ،ٚنتب ايػري٠،ٚعًّٛ ايكطإٓ ، ايتؿاغري ٚنتب ، األسازٜحعٔ صشاح يسع٣ٛ َتذاْؿ١ ٚإْٗا

 عٗس ع٢ًثِ يف املصشـ  ،yاييت تطاؾطت ع٢ً تطغٝذ سكٝك١ تسٜٚٓ٘ يف سٝا٠ ايطغٍٛ 

                                                 
1

 204، 203ال َأذىٌ تًثهه األسرار يحًذ قغة ص : - 
2

 37  اَِحَىَسسىرج   : -
3

 113انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ أركىٌ ص : َُظر: - 
4

 113انًرجغ َفسه ص : َُظر: - 
5

  هايش انًررجى تانضثظ114َفسه ص : َُظر: - 
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مجع األ١َ ع٢ً ٟ ثِ دا٤ ارتًٝؿ١ ايجايح ٍ،ارتًٝؿ١ األٍٚ أبٞ بهط ايصسٜل ضضٞ اهلل عٓ٘

. قطا٠٤ ٚاسس٠

 إدطا١ٝ٥ضنٕٛ زتُٛع١ َٔ املصطًشات نًٗا تسٚض سٍٛ ايٓص ايكطآْٞ ٖٚٞ تكٓٝات أٜكسّ 

 ايٓص ايكطآْٞ باعتباضٙ إىل ٚشيو َٔ قبٌٝ ايٓعط -نُا ٜععِ-٠ ٟتتطًبٗا ايكطا٠٤ األيػٔ

 ٚباعتباضٙ أثطا، ٚمل تهٔ ٖصٙ املصطًشات ،َس١ْٚ َتذاْػ١، َٚس١ْٚ َٓت١ٝٗ، َٚس١ْٚ َؿتٛس١

                                             !  ٚال صاسب٘ َٔ األَط نً٘ بربا٤،نُا مل ٜهٔ املٓٗر شات٘ بط٦ٜا، بط١٦ٜ

                     اهلٝب١ٜٚهػط ،قساغ١ عٔ ايٓص ايكطآْٞ اٍيريؾع اْتكا٤ ٟ ٖصٙ املصطًشات تلشيو أْ٘ ٜٔ

1چ  ٹ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : يف شيو ْص أزبٞ صطف ٚمل ٜهٔإىلٚعتًٝ٘ 
 . 

 :باعتباره مدوىُ متجاىشُ-أ

 يف ْؿؼ أْتذت ؾهٌ عباضات٘ ، اعتباطٝا َٚتذع١٥قطع١تٜكصس بصيو أْٗا يٝػت ّ

                            أٟ احملٝط ايؿٝعٜا٥ٞ ٚاملازٟ ٚاالدتُاعٞ ايصٟ ْطل ؾٝ٘، ،ايٛضع١ٝ ايعا١َ يًهالّ

 َٔ قبٌ املداطبني ع٢ً اختالف ايًشع١مساع٘ يف تًو  تؿهًت بعساييت ٚايصٛض٠ 

ٍ ٖصٙ ايتذاْػ١ٝ يف ؾبه١ خَٛاقؿِٗ َٓ٘ ٚاألسساخ اييت غبكت ع١ًُٝ ايٓطل ب٘ ٚتتِ

ايبطٌ، ايػا١ٜ، ):  ؾ٤ٞ َٔ قبٌٝ  ال ٜتػري ؾٝ٘زع٢ً منٛشز قصصٞ ٚاحٚ َعذ١ُٝ ٚاغع١، 

(، األعسا٤األْصاض
2
. 

 :باعتباره مدوىُ ميتًَُ-ب

دع٠ ااآلٜات اييت تؿهًٗا ٖٚٞ ٕ ايعباضات أَٚٔ ٜكصس بصيو أْٗا ستصٛض٠ بعسز َعني 

 َٔ سٝح صٝػ١ ايتعبري ٚصٝػ١ املطُٕٛ،َٚهت١ًُ
3

ٖٚٛ ٜعٌُ ع٢ً جتٓب ايكطا٠٤  ،

ْ٘ ملعذع يف نٌ ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ٖٚصا ال إٚ،ايتبذ١ًٝٝ املًش١ ع٢ً ايطابع املعذع يًكطإٓ ايهطِٜ 

االغتؿطاق١ٝ اييت تبشح  يٛد١ًٜٝٛضنٕٛ، نُا أْ٘ ٜعٌُ ع٢ً جتٓب ايكطا٠٤ ايـأٜؤَٔ ب٘ 

 ،تأثط بٗاباٍ يتتُٗ٘ ْكاط االيتكا٤ إظتاز ٚحتاٍٚ ،يف املصازض ايػابك١ عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

تععِ أْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ْٛاقص أغًٛب١ٝ ٖٚصا أَط باطٌ َٔ ٍ ،ٚتبشح يف دٛاْب ايػُٛض

.  زيٌٝإىلأغاغ٘ ال عتتاز 

   ٕ 

                                                 
1
 14 اَِحنرػذاسىرج   : - 
2

 114/115َفسه ص : َُظر: - 
3

 115َفسه ص : َُظر: - 
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 :باعتباره مدوىُ مفتىحُ- ج  

    إىل بٌ ٜصٖب ، ٚيٝؼ ٖصا ؾشػب،ٜعين بصيو أْٗا َؿتٛس١ ع٢ً ايػٝاقات األنجط تٓٛعا   

ٜأتٞ ب٘ ايٓكس ايؿًٝٛيٛدٞ َٔ  َانٌ  ؾتح ايكطإٓ ع٢ً إعاز٠ْ٘ ٜطٜس إ ،أنجط َٔ شيو

 َجالحتػٝٓات ْص١ٝ َعع١َٛ نإعاز٠ تطتٝب ايػٛض ٚ اآلٜات
1
إْٓا ْعًِ إٔ  ]: ٜكٍٛ أضنٕٛ .  

ٚال ٜتكٝس ، yتطتٝب اآلٜات ٚ ايػٛض يف املصشـ ال ٜتكٝس باملعٝاض ايعَين يٓعٚهلا ع٢ً ايٓيب 

بأٟ َعٝاض عكالْٞ أٚ ؾهالْٞ خاضدٞ، ٚبايٓػب١ يٓا ضتٔ احملسثني املتعٛزٜٔ ع٢ً ايتأيٝـ 

 ٚايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ احملادات ايعكال١ْٝ يف شيو، ؾإٕ ،املٓطكٞ املتُاغو يًهتب ٚاألعاخ

[  احملري٠ يًكاضئمبجاب١ ايؿٛض٢ْص املصشـ ٜبسٚ يٓا 
2
. 

 يٓص٘ َٔ خايك٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٙإْ٘ ألضؾع َها١ْ يف اصتاظ! ضنٕٛ؟أشا ٜكٍٛ ستُس اأضأٜت ّ

قًٞ ع ٚاغتدساّ اذتذاز اٍٟ،متاغو ايٓصاٍ ٚايعٌُ ع٢ً ،إش ْػب يًُدًٛم اغتعُاٍ املٓطل

ڭ  چ  : قاٍ اهلل تعاىل، ٚدعٌ ْص٘ ؾٛض٢ ستري٠ يًكاضئ،ٚغًبٗا َٔ ارتايليف ايتأيٝـ، 

  ى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېۅ  ۋ   ۅۋۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

3چېئ      ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئۆئەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئى   ائ  ائ  
 

: باعتباره ميطىقات لغىيُ- د

ٚبٗصا املصطًح ؾإْ٘ ٜعترب ايكطإٓ ال ٜعاٍ نالَا ؾؿٗٝا، قبٌ إٔ ٜصري ْصا َهتٛبا ٚ ٜؤنس 

ث١ الظ بني خٟايتُٞبايهتابٞ ٚيصيو ًٜعّ ْؿػ٘ ٚ ايؿؿٗٞ بنيع٢ً ٚدٛز اختالف نبري 

. بطٚتٛنٛالت قطا١ٝ٥

: باعتباره أثزا- ٍـ

 أٚ اْطًكت َٓ٘ ،ناْت تعًٝكا عًٝ٘ ٚ ؾطسا ي٘،ٜكصس بصيو َا تٛيس عٓ٘ َٔ ْصٛص ثا١ْٝ 

 ، ٚيهٓ٘ ًٜح ع٢ً عسّ ارتًط بني ايٓص األٍٚ ٚايٓصٛص ايجا١ْٜٛ،يبٓا٤ ْصٛص دسٜس٠

اغري ٚبٗصا ٜهٕٛ قس اعترب ايٓص ايكطآْٞ دع٤ َٔ ايرتاخفْصٛص ايت
4
ٚمل ميٝعٙ عٓ٘ َع  

. هلٞ، ْٚصٛص بؿط١ٜإ ْص :ٜٔايؿطم ايؿاغع بني طبٝعيت ايٓص

                                                 
1

 116َفسه ص: َُظر: - 
2

 175 صانهىايم و انشىايم حىل اإلسالو انًؼاصر أركىٌ: - 

  فٍ كرثه وإٍَُ يضغر نرثثُرها فٍ يا أَقهه يٍ َصىصyإٌ األسرار أركىٌ ال َثثد انصالج ػهً انُثٍ : يالحظح
3

 44  اَِحفصهدسىرج : - 
4

 117َُظر انًرجغ انساتق ص : - 
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ٍ بَعتربا إٔ َا أم، دسٙضنٕٛ ٚ ِٜأ ٖٚٛ ٜجين ع٢ً ، األْسيػٞزٜكٍٛ األغتاش املػطبٞ ستِ

إٕ أسس أِٖ َبازئ ايكطا٠٤ يس٣ األغتاش ] يًكطإٓ أصاي١ ٚتؿطزا ٚ متٝعا ٚدطأ٠  َٔ تػؿٝٗ٘عًٝ٘

، ٚايصٟ ال ايتُٝع ٠ٚزضافاٍ ٚ ألصاي١أضنٕٛ، ٚايصٟ ٜطؿٞ يف ْعطْا ع٢ً قطا٤ت٘ ْٛعا َٔ ا

 ْصا ؽ، ٚيٞاإلغالَٞ َٔ ايرتاخ ايٓص ايكطآْٞ دع٤ا ٖٙٛ اعتباض:  يف ايططحدطأ٠يٛ َٔ ٜذ

[  عٔ ٖصا ايرتاخَؿاضقا َتعايٝا َٓؿصال
1
. 

ميشأ املفَىو و بزتىكىل القزاءَ : الفاحتُ

 بني ايٓص ٙعاٖسْاضنٕٛ َٔ خالٍ ٖصا ايعٓٛإ ايػاسط ادتصاب ٜطٜس إٔ ميٝع نُا إٔ إ

 ضُٔ ظطٚف تتعصض yايؿؿٗٞ ٚايٓص املسٕٚ، ٜطٜس إٔ ميٝع بني املٓطٛق١ اييت قطأٖا ايٓيب 

ٖٚٞ " ممج١ً يف غٛض٠ ايؿاحت١"يٝٓا نتاب١ إ ٚبني َٓطٛق١ ثا١ْٝ ٚصًت -نُا ٜععِ-َعطؾتٗا 

ّ َػكط١ ع٢ً املٓطٛق١ ٟ ٖٚٞ م،٠ٟض١ٜ ٚايالٖٛت١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايػٝامئاعّ ايـٟ ايلإىليٓا ٟتح

 يف ايصال٠ ؾإْٗا تؿطض ثالث١ بطٚتٛنٛالتت٢ً ٚمبا أْٗا تايتؿاغري،ايجا١ْٝ بٛاغط١ 
2
 

ٜطزز املػًِ تالٚتٗا يف نٌ صال٠، يف تٛاصٌ ضٚسٞ َع : الطقشًُبزوتىكىل القزاءَ -1

ظّ املػًِ ؾدصٝا باملٝجام ايصٟ ضبط٘ تمجاع١ َٔ املػًُني ساضطٜٔ ٚغا٥بني ٚتبني نٝـ ٌٜ

نٌ َػاؾ١ بني املػًُني ع٢ً  ٖٚٞ تؿؿع ي٘ عٓس اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا أْٗا تكطٞ ،َع اهلل

ٚال بني دٓؼ ٚدٓؼ ،ؾال ؾطم بني غهإ قط١ٜ ٚ أخط٣،ْ٘ شيو ايتٛاصٌ اذتُُٝٞ إ
3
. 

ٜعين بصيو تًو ايتؿاغري اييت تؿهًت سٍٛ ايؿاحت١ عرب األدٝاٍ، : بزوتىكىل التفشري-2

 أْ٘ عٌُ َعٚ،ض األضنٝٛيٛدٞ يًتشطٟ عٔ املع٢ٓ ف يع١ًُٝ احلإخطاعٗاًٜٚح ع٢ً ضطٚض٠ 

صعب إال أْ٘ ال بس َٓ٘
4
. 

ضنٕٛ َٔ خالي٘ إٔ ٜصنط مببازئ ايكطا٠٤ أ ٜطٜس  :بزوتىكىل األلشين اليقدٍال- 3

 .َبازئ ايكطا٠٤ األيػ١ٝٓ ٜٚرتى ايكاضئ ٜكاضٕ بُٝٓٗا  ثِ ٜعطض،ايهالغٝه١ٝ

 :مبادئ القزاءَ الكالسًكًُ-

 ٚال ميهٔ إٔ -ضنٕٛأنُا ٜععِ -َات بس١ٜٝٗ ٍٕ ٖصٙ ايكطا٠٤ تكسّ ْؿػٗا يف صٛض٠ َؼإ

: تٓاقـ َٚٔ ٖصٙ املبازئ

 .ٚؾل َا غتتاضٙ ٖٛ يٓؿػ٘إال  ،اهلل َٛدٛز ٚال ميهٔ إٔ ْتشسخ عٓ٘ بؿهٌ صشٝح-1

                                                 
1

 111 ص 1قراءاخ فٍ يشروع يحًذ أركىٌ انفكرٌ يُرذي انًؼارف تُروخ نثُاٌ ط: - 
2

 119انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ أركىٌ ص : َُظر: - 
3

 120انًرجغ َفسه ص : َُظر: - 
4

 120َفسه ص : َُظر: - 
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 .y َط٠، َٔ خالٍ ستُس آلخطَٝع ايبؿط بايًػ١ ايعطب١ٝ جليكس تهًِ اهلل -2

 . ايكطإٓتػ٢ُٙ يف َس١ْٚ صشٝش١ ّاغتكبٌ املػًُٕٛ نال-3

ٚعٔ ٚضعٓا يف ايعامل، ،ٚعٔ ٚدٛز ايعامل ، نٌ ؾ٤ٞ عٔ ٚدٛزْا ٜكٍٖٛصا ايهالّ -4

 .ٚال ميهٔ إٔ ْطؾط٘،ْا َٚصريْا زضٚعٔ م

 .قٝك١احلقٝك١ ايٛسٝس٠، ٚنٌ احل  ٜكٛي٘ ٖٛنٌ َا-5

أٟ ). اإلغالّ  يفقٝك١ باالغتعا١ْ مبا ٜػ٢ُ بايصسض األٍٚاحلنٓٓا إٔ ْعطف ٖصٙ ِٜ-6

 .(دٌٝ ايصشاب١

 . غذٔ املػًُٕٛ يف زا٥ط٠ تأy١ًٜٝٚٚت ايٓيب مبإْ٘ -7

 ٖٞ ايعًّٛ اييت تتٝح يًُػًِ اغتدالص املع٢ٓ َٔ ،مل ايٓشٛ ٚ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ ايبالغ١ع-8

ايٓص
1
. 

املػًل، ٚ إٔ ٚغُا٥ٞ  َػذ١ْٛ زاخٌ ايػٝاز ايسٖاٜٚط٣ إٔ َٔ خٛاص أمناط ٖصٙ ايكطا٠٤ إٔ

َع عًٝٗا َٔ قبٌ َر ،نٌ ايتؿاغري ايػابك١ ؾطضت ْؿػٗا نٓصٛص صشٝش١ َػتك١ُٝ

ضداٍ ايسٜٔ
2

َّا أْا ؾإْٞ أؾري إىل ارتاصٝتني األغاغٝتني ايتايٝتني يًكطا٠٤  ]: سٝح ٜكٍٛ.  أ

ّٕ نٌ أمناط ايكطا٤ات أٚ : اإلميا١ْٝ ُٖٚا خاصٝتإ الظَاٖا ع٢ً طٍٛ ايٛقت، األٚىل ٖٞ أ

ٖٞ إٔ : َػتٜٛات االغتدساّ اإلمياْٞ يًكطإٓ َػذ١ْٛ زاخٌ ايػٝاز ايسٚغُا٥ٞ املػًل، ٚايجا١ْٝ

نربٜات ايتؿاغري اإلغال١َٝ اييت ؾطضت ْؿػٗا نأعُاٍ أغاغ١ٝ غاُٖت يف ايتطٛض 

ايتاضغتٞ يًرتاخ اذتٞ متاضؽ زٚضٖا نٓصٛص تؿػري١ٜ أضثٛشٚنػ١ٝ أٟ َػتك١ُٝ صشٝش١ 

[زتُع عًٝٗا َٔ قبٌ ضداٍ ايسٜٔ
3
   

َٚا ٖٛ صشٝح إٔ ال أسس َٔ عًُا٤ األ١َ ؾطض عًُ٘ ع٢ً املػًُني ،ٚال اعتربٙ صشٝشا غًُٝا  

ٚٚغِ غريٙ بايؿاغس ٚايباطٌ، ٚإمنا صسم ايعًُا٤ ٚإخالصِٗ يف أعُاهلِ ٚاْكطاعِٗ إىل 

خايكِٗ ٖٛ ايصٟ أؾط٢ ٖصٙ املصساق١ٝ ع٢ً أعُاهلِ ٚبٛأٖا تًو املها١ْ ايػاَك١ ع٢ً َط 

 .ايعصٛض ٚنط ايسٖٛض، إىل داْب متهِٓٗ َٔ األزا٠ ايًػ١ٜٛ ٚعًّٛ ايكطإٓ

                                                 
1

 122-121َفسه ص : َُظر: - 
2

 65انح انرأصُم ص حانفكر األصىنٍ واسد: َُظر: - 
3

 65انفكر األصىنٍ واسرحانح انرأصُم يحًذ أركىٌ ص :  
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    املع٢ٓ ٚ اْسالعْ٘بجام  الا َهإ-ضنٕٛأنُا ٜععِ -ٕ ٖصٙ ايكطا٠٤ تعس عٓس أصشابٗا إ

 األغطٛض١ٜ ٚاْبجام ايتصٛضات ٚايرتنٝبات ٣،ٖٚٞ نصيو أَانٔ الْبجام آثاض املعٔإبساعٝت٘،ٚ

 .                                      ٚأمناط ايجكاؾ١ املػتدس١َ،عٔ ْعاعات ايطبكات االدتُاع١ٝشتط١ املت ٚيٛد١ٟٝاإلٜسأٚ

قس قسغٗا  نإ  ايكطإٓ ٚاذتسٜح ٚايجاْٞ زتُٛع١ ايتؿاغري:إٕ ٖصٙ ايٓصٛص بكػُٝٗا األٍٚ

عهِ ، َع َا سسخ ؾٝٗا َٔ اضتطاؾات عٔ املع٢ٓ األصًٞ -ضنٕٛأنُا ٜععِ -ايعَإ 

غطٛض١ٜاألعاْٞ املتًو اآلثاض املتٛيس٠ عٔ 
1
. 

 ال ٜؿطم بني ايكطإٓ ٚ اذتسٜح ٚ ايرتاخ بٌ ظتعٌ ايكطإٓ دع٤ َٔ ايرتاخ، ٙ إٔآْؿاٚقس أثبتٓا 

يصش١ ا زضد١ىل إَٔ سٝح نٕٛ ايتؿاغري ايهرب٣ ٚصًت ،ىل ايسيٌٝ إ ٚاضح ٜؿتكط ٕٖٚصا تر

 إال ع٢ً ٜٓطًٍٞ عكًٞ ال ب رأَ ايرتاخ ؾٗص أَا َٔ سٝح نٕٛ ايكطإٓ دع٤. اييت ال تطادع 

 !. َعتٛٙ

 :يُدمبادئ القزاءَ األلشيُ اليق-

دطت عًِٝٗ ايتؿهري، حضنٕٛ إٔ ايكطا٠٤ ايهالغٝه١ٝ قطا٠٤ غذٓت املػًُني ٚأٜععِ 

: آلتٞا ٚايهطا١َ ٜٚكرتح َبازئ بس١ًٜ ْصنطٖا ىٚاإلضاز٠ٚغًبتِٗ اذتط١ٜ 

 . ايرتنٝع ع٢ً اهللَٔ عٛضا اإلْػإ ايرتنٝع ع٢ً :ٌَاألىص-1

 . َٚصريٙ َٚصري ايعامل ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘،ايعكٌ ٚسسٙ سط يف َعطؾ١ نْٝٓٛت٘: العقليُ-2

 ٜتذاٚظ إٔ اإلْػإ َتٛاصال ٜػتطٝع اْػاْٞإ اباعتباضٖا زتٗٛز املعطؾ١: املعزفُ-3

اإلنطاٖات ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ، ٖٚصٙ بٛاغطتٗا 

اإلْػاْٞايكٝٛز حتس َٔ ؾطٚط ايٛدٛز 
2
. 

 ٚإٔ ٜهٕٛ َتشطضا َٔ ،َات قاب١ً يًُطادع١ ٚايتعسٌٍٜ َٔ َؼاإلْػإ ٜٓطًل إٔٚعًٝ٘ ظتب 

يباسح انٌ قٝس يٝٛاؾل ايػًٛى ايصٛيف، ْٚعط
3

 يكس غبل يٓا   .ضنٕٛأنُا ٜععِ األغتاش 

                    ا عطضٓا رتصا٥ص ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ نُا ٜطاٖا ملٚإٔ تعطضٓا يف ايبشح هلصٙ ادتٛاْب 

 تأنٝس : تعيناإلْػا٠ٕ يف ع١ًُٓ ٟ َٔ إٔ ْكط١ ايبس٤ اذتكٝل،ٟٜط عبس ايٖٛاب املؼ.ز

ٚإٔ َطدعٝت٘ ٖٞ شات٘،ٚأْ٘ َكٝاؽ نٌ ؾ٤ٞ ،َطنعٜت٘ املطًك١ يف ايهٕٛ 
4

ح عكً٘ ب ٜٚص،

                                                 
1

 68انًرجغ َفسه ص : َُظر: - 
2

 123-121انًرجغ انساتق ص : َُظر: - 
3

 123َفسه ص : َُظر: - 
4

 120 ص 2 جانًسُرٌَُظر انؼهًاَُح انجزئُح وانؼهًاَُح  انشايهح د ػثذ انىهاب : - 
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 ٜٚطؾض نٌ َتذاٚظ ،دطٜبت ايكٝاؽ ٚاٍبت٘ َا ٜحإال ٚال ٜكبٌ ،ٖٛ َصسض املعطؾ١ ايٛسٝس

قع املازٟ احملػٛؽايًٛ
1
 ٠ٚبصيو تصبح اذتكٝك١ أَطا نآَا يف طبٝع١ األؾٝا٤ ٚيٝؼ َطغٌ .

إيَ٘ٔ 
2
. 

٠ ذتغ تٓاٍٚ َا أمساٙ باٍ،ضنٕٛ َبازئ ايكطا٠٤ األيػ١ٓأبعس إٔ سسز   :ٍََ األلشًظاللح

: ٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٟٞاأليػٔ

 َا حتتٟٛ عًٝ٘ ايػٛض٠ َٔ أزٚات ايتعطٜـ ٚأزٚات  أضنٕٜٛعين ب٘  :صائغات اخلطاب-1

 اإلٜكاع ايٓش١ٜٛ ثِ ْٞ ٚايصؿات ٚايطُا٥ط ٚايٓعاّ ايؿعًٞ ٚايٓعاّ االمسٞ ثِ ايبْهريايت

بعض ايعٓاصط ايًػ١ٜٛ اييت ْسعٖٛا  (أٚ ايٓطل)تػتدسّ ع١ًُٝ ايكٍٛ  ]    ٚايعطٚضاألٚظإٚ

بصا٥ػات ارتطاب أٚ مبؿهالت٘ اييت تصٛغ٘ ع٢ً ١٦ٖٝ َع١ٓٝ ٖٚهصا ْسضؽ بؿهٌ َتتابع 

ثِ ايٓعاّ ايؿعًٞ، ثِ  (َٔ أزٚات تعطٜـ ٚتٓهري، ٚصؿات، ٚضُا٥ط)احملسزات أٚ املعطؾات 

[ايٓعاّ االمسٞ، ثِ ايب٢ٓ ايٓش١ٜٛ ٚأخريا ايٓعِ ٚ اإلٜكاع إٕ مل ْكٌ األٚظإ ٚايعطٚض 
 3

.    

 :أدوات التعزيف-1

 (صٝػ١ ايته١ًُٝٝاٍب) أٚ ( ايتعطٜـأٍ) ٜط٣ إٔ مجٝع األمسا٤ ايٛاضز٠ يف ايػٛض٠ ستسز ب

اذتُس، ايصطاط، املػطٛب، "ؾ١ متاَا باغتجٓا٤ ٚ ٖٚصا ٜعين أْٗا َعطاإلضاؾ١، :أٟ

.ايطايني ٜت بعٓا١ٜ نبري٠ َٔ قبٌ ايكطا٠٤ ظ ايتعطٜـ اييت ح" اٍ"ٜٚطنع ع٢ً ق١ُٝ  "

،نُا إٔ  َٚها١ْٝ ،ّ تع١ُُٝٝ ظَا١ْٟٝم" اذتُس" عٝح أضؿت ع٢ً اغِ ،ايهالغٝه١ٝ

خاص١ يف ، إيٝ٘املطاف ٚ املطاف ق١ُٝ اإلضاؾ١ تٓطٟٛ ع٢ً تؿاعٌ ضتٟٛ َتبازٍ بني 

عس تؿاعال ع٢ً َػت٣ٛ املع٢ٟٓؾإٕ شيو " ضب ايعاملني ، ٚبػِ اهلل"صٝػ١ 
4
. 

 :الضنائز-2

ٍ  ايطُري ؾاعٌ ضتٟٛ ٜس(ٖسْا ٚا أْعُت،  )ٖٓاى عس٠ ضُا٥ط ؾؿٜٞط٣ أضنٕٛ إٔ -أ

. ايصٝؼ األخط٣اجملٗٛي١ يف  ع٢ً عهؼ ايطُا٥ط ، َٓعِ ايٓعِ ع٢ً املدًٛقنيع٢ً

ٚ َع إٔ ضتٔ تعرب عٔ (  اٖسْا ،ْعبس، ْػتعني: )املٛدٛز يف (ضتٔ )ايطُري املصطح ب٘ -ب

 أْت )ؾال تهٕٛ إال (أْت ) ٚ ٖٞ يف ٖصا ايٓص َطتبط١ بـ (ِٖ ٚ أْا ) ٚتعرب عٔ (أْا ٚ أْت)

قا٥ًني اذتاضطٜٔ ٚاحملتًُني أثٓا٤ ايتال٠ٚ ايطكػ١ٝاٍع ٟ دِ:أٟ(ِٖ  ٚ
5
. 

                                                 
1

 290 ص 1انًرجغ َفسه ج: َُظر: - 
2

 300 ص 1َُظر َفسه ج: - 
3

 125 ص أركىٌ ذحهُم انخغاب انذٍَُ إنً انرفسُر انًىروز يٌٍ آانقر: 
4

 127انًرجغ َفسه ص : َُظر: - 
5

 129َُظر َفسه ص : - 
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 ؾري٣ إٔ ايؿاحت١ قسَت ْؿػٗا يف صٛض٠ ( قطا٠٤ ايكطإٓإعاز٠) يف نتاب٘  ىٜطأَا داى ب

 َٔ غٓٔ ايعطب يف نالَٗا، :ٚ االيتؿات. شيو االيتؿات ب ٜعينؾهٌ َتعسز ايعٚاٜا، ٚ 

ايػا٥ب أٚ ختاطب ايػا٥ب ثِ حتٛي٘ إىل ؾايعطب ناْت ختاطب ايؿاٖس ثِ حتٍٛ ارتطاب 

 ايؿاٖسإىل
1
. 

ٚاهلل َصنٛض يف : ٚتكسّ ايؿاحت١ ْؿػٗا سػب ايؿهٌ َتعسز ايعٚاٜا]:ٜكٍٛ داى بريى

ثِ يف ؾهٌ ايطُري املداطب يف  (4-3-2-1)ؾهٌ ايطُري ايػا٥ب يف اآلٜات 

[  ٚال دس٣ٚ َٔ إٜطاز ٦َات األَج١ً َٔ ٖصا ايٓٛع (7-6-5)اآلٜات 
2
. 

ثِ ٜعُِ شيو ع٢ً ايكطإٓ بهاًَ٘، سٝح ٜط٣ إٔ ايتعبري ايؿاٌَ يًكطإٓ ٜعطف بٛصؿ٘ ايتؿاتا 

 ٖٛ احملازخ ايٛسٝس، ٚبايتايٞ ٜعٝس yنبريا َٚتٛاصال، ؾاهلل ٖٛ ايطاغٌ ايٛسٝس، ٚايٓيب 

االيتؿات إىل عسز ايؿاعًني املعربٜٔ بططٜكتِٗ ارتاص١ يف سني تكٍٛ ايػُٝٝا١ٝ٥ إٔ ايهالّ 

 ٚع٢ً ٚسست٘ يف أصً٘ اإلهلٞ،املؿدص عتاؾغ ع٢ً ْؿػ٘ يف نٌ َهإ
3
.                                                                                                                  

ّٕ ايتعبري ايؿاٌَ يًكطإٓ قس ٜعطف بٛصؿ٘ ايتؿاتا نبريا  ]:ٜكٍٛ داى بريى  قس ْكٍٛ إ

اهلل ٖٛ ايطاغٌ ايٛسٝس، ٚايٓيب ستُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٛ احملازخ ايٛسٝس، . َٚتٛاصال

يف سني إٔ . ٚبايتايٞ ٜعٝس االيتؿات ٚايٓعط يف عسٜس َٔ املؿاعًني املعربٜٔ بططٜكتِٗ ارتاص١

نُا تكٍٛ ايػُٝٛطٝكا عتاؾغ ع٢ً ْؿػ٘ يف نٌ َهإ ٚع٢ً ٚسست٘   (املؿدص)ايهالّ  

[يف أصً٘ اإلهلٞ ،ٚاملعًٔ ؾٝ٘ بٗصٙ ايصؿ١ َعرتف ب٘ يف اإلغالّ نً٘ 
4
  

ّٕ ايػُٝٝا١ٝ٥ مل تهٔ يف ّٜٛ َٔ األٜاّ َٓٗذا ناَال َٚعٝاضا عًُٝا  َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإ

عتتهِ إيٝ٘، إْٗا ال تعس ٚإٔ تهٕٛ ططٜك١ َٔ ططم ايتشًٌٝ ًٜذأ إيٝٗا ايكاضئ أٚ ايٓاقس يف 

األثط ايؿين، َع أْ٘ مل عتسخ إٔ اتؿل اثٓإ سٍٛ ضأٟ ٚاسس مبٛدبٗا ٖٚٞ بصيو أقطب ع٢ً 

ايطأٟ ايؿدصٞ إش ال غتطع يف نٌ أسٛاهلا إىل املٛضٛع١ٝ، ٚال إىل األغؼ ايٓعط١ٜ ايجابت١، 

إْٗا ستض خٛاطط قس جتاْب ايصٛاب ٚقس تصٝب، ٚإٕ نإ البس َٔ تطبٝكٗا ؾشػبٗا 

َّا ايكطإٓ ايهطِٜ ؾً٘ َٓاٖذ٘ ٚأصٛي٘ ٚعًَٛ٘. األعُاٍ األزب١ٝ ٚاآلثاض ايؿ١ٝٓ  .أ

ٕ3 

ٕ 

ٕ 

                                                 
1

 334 ص 1َُظر انًزهر فٍ ػهىو انهغح وأَىاػها جالل انذٍَ انسُىعٍ ج: - 
2
 99 ص 1995 1وائم غانٍ شكرٌ دار انُذَى نهصحافح وانُشر انقاهرج ط. إػادج قراءج انقرآٌ جاك تُرك ذرجًح د: -  

3
 100َُظر انًرجغ َفسه ص : -  
4

 100َفسه ص :  



526 

 

 اجلانب التطبيقي يف فكر أركون: الفصل اخلامس-                  الباب الثاني 

                                                                                                                                        :األفعال-

ٜٚسالٕ ع٢ً ايتٛتط  (ْػتعني-ْعبس )ٜط٣ أضنٕٛ إٔ األؾعاٍ ق١ًًٝ يف ايػٛض٠ ٖٚٞ َٔ قبٌٝ -أ

ٚزمي١َٛ ادتٗس تهٕٛ   ( 1) نٞ ٜصٌ إىل ايعاٌَ ضقِ   ( 2)ٚادتٗس ايصٟ ٜبصي٘ ايعاٌَ ضقِ

يػس ايؿذ٠ٛ بني َتهًِ ٜعرتف بصؿت٘ خازَا ،ٚشتاطب ستسز بصؿت٘ ايؿطٜو األع٢ً
1
. 

ؾًًّ٘ زضٙ َٔ ستًٌ نبري سترتف  أْعِ عًٝٓا بٗصا ايؿٝض ايػُٝٝا٥ٞ ايصٟ سٍٛ مبٛدب٘     

ٚؾطٜو أع٢ً، ٚسٍٛ ايعباز٠ إىل زتطز  تٛتط ٚدٗس  ( 1)ارتايل ادتًٌٝ إىل زتطز عاٌَ ضقِ 

 (.                                                                                                                  1) نٞ ٜصٌ إىل ايعاٌَ ضقِ  ( 2 )ٜبصي٘ ايعاٌَ ضقِ 

 إٕ ايؿعا٥ط ": عبس  ايٖٛاب  املػريٟ عٔ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ يف ظٌ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ .  ٜكٍٛ ز

ايس١ٜٝٓ تؿكس َعٓاٖا ايساخًٞ ٚال تهتػب زالي١ خاضد١ٝ ستط١، عٝح ال ٜصبح اهلسف َٓٗا 

.  ايتعبري عٔ طاع١ اإلْػإ يإلي٘ ٚابتػا٤ َطضات٘  . . . ٚيف ْٗا١ٜ األَط ٜصبح ايؿطز املتسٜٔ أنجط .

أ١ُٖٝ َٔ ايسٜٔ
2

.                                                                                                       ٖٚصا ال غتطز عٔ تٛصٝـ ايعًُا١ْٝ ايؿا١ًَ يإلي٘، ٚاإلْػإ، ٚايتسٜٔ ". 

" ال ٜسٍ ع٢ً األَط بٌ ٜسٍ ع٢ً االغرتساّ املٛدٛز يف ايؿعًني "أٖسْا "إٕ ايؿعٌ -ب ْعبس ،  : 

          ".ْػتعني

 ٜسٍ ع٢ً ساي١ سصًت ٚمتت" أْعُت "ايؿعٌ املاضٞ -ز
3
                                                                                           

                                                                                                                           :األمساء-4

  ٜٓبػٞ إٔ تطتبط بايب٢ٓ "زٜٔ، صطاط ، اذتُس، ّٜٛ"ٖٓايو أمسا٤ يف ايػٛض٠ َٔ قبٌٝ

االٜتَٛٛيٛد١ٝ يًُعذِ ايعطبٞ يًتعطف ع٢ً َعٓاٖا، ثِ ايعٌُ ع٢ً َعطؾ١ َا ططأ عًٝٗا َٔ 

حتٛالت، َٔ قبٌ ايًػ١ ايكطآ١ْٝ
4
.                                                                                                                                       

:                                                                                                                          اليعه  واإليقاء-2

:                                                                                                                                  ٜتهًِ أضنٕٛ عٔ ٚدٛز

  (إٜٔ  )َتتابع١ َع قاؾ١ٝ   (إِٜ)قاؾ١ٝ -أ

 .ؾُْٛٝات تُٗٝٔ ع٢ً ايػٛض٠ ناآلتٞ-ب

 ( َط12٠) الّ – (َط15٠)َِٝ  -

                                                 
1
 130َُظر انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ ص : -  

2
 122 ص 2انؼهًاَُح انجزئُح وانؼهًاَُح انشايهح ج: -  

3
 130َُظر انًرجغ انساتق ص : -  

4
 131َُظر انًرجغ َفسه ص : -  
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 ( َطات5) عني – ( َط12٠)ْٕٛ  -

( َطات5)ٖا٤  -
1
. 

ؾبه١ )بٛاغط١ شتطط َعني يًتٛصٌٝ - سػب أضنٕٛ-ٖٚهصا ٜػري ارتطاب ايكطآْٞ 

، ٜط٣ ؾٝ٘ إٔ ايٛظا٥ـ امل١ُٓٝٗ بٛاغط١ ايؿاعٌ ْؿػ٘،أٟ اهلل غبشاْ٘ (تٛاصٌ ٚتٛصٌٝ ستسز٠

ٜتٛاصٌ َع َطغٌ إيٝ٘ َؤَٔ ٚناؾط، ٚتتِ ٖصٙ ايع١ًُٝ بٛاغط١ ٚغٝط شٟ َها١ْ غًب١ٝ أال 

  صتس يف ٖصا املدطط إٔ ايٛظا٥ـ امل١ُٓٝٗ متاضؽ َٔ قبٌ ] : ٜكٍٛ أضنyٕٛايطغٍٛ : ٖٚٛ

أٟ اهلل ٚاهلل ٜتٛاصٌ َع َطَغٌ إيٝ٘ ٜٓكػِ إىل ْٛعني َؤَٔ ٚناؾط، ٚتتِ : ايؿاعٌ ْؿػ٘

ع١ًُٝ ايتٛصٌٝ عٔ ططٜل ٚغٝط شٟ َها١ْ َتُٝع٠ ٚغًب١ٝ يف إٓ َعا ٖٛ ستُس  ص٢ً اهلل إْ٘ 

 [  زتطز ْاقٌ يًٛسٞ
2
.  

 غًب١ٝ ٜاتط٣ سٝاٍ ايٛسٞ؟ السغ نٝـ ؾطضت عًِٝٗ األيػ١ٝٓ إٔ yٌٖ َها١ْ ايطغٍٛ 

 إٔ yٜٗطؾٛا مبا ال ٜعطؾٕٛ، ٚإٔ ٜٓعكٛا بهٌ َا ٜػُعٕٛ، ٚنأِْٗ ٜطٜسٕٚ َٔ ايطغٍٛ 

ٜتسخٌ يف ايٛسٞ باذتصف ٚاإلضاؾ١ ٚايتبسٌٜ ٚايتػٝري، ٖٚصٙ يعُط اهلل ناْت َطُع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ       :املؿطنني ّٜٛ قايٛا ملا ْعٍ عًِٝٗ ايكطإٓ

ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  

3چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
 .

ّٕ ٖصا َا ٜكٛي٘ أضنٕٛ  ،ٜٚط٣ إٔ َٔ َكتطٝات املٓٗر األيػين  (ٚغٝط شٚ َها١ْ غًب١ٝ):إ

ايػُٝٝا٥ٞ إٔ ٜتشطى ايٛغٝط عط١ٜ، يف سني ٜكٍٛ بعهػ٘ املٓعط ايهبري هلصا املٓٗر أال 

 يٝؼ ٖٛ ايبشح ؾطازت٘ ايب١ٜٖٛٝٓٚٓا  (ٜكصس اإلصتٌٝ) إٕ ستطى ٖصا ايٓص ]ضْٚاٍ باضت : ٖٚٛ

ّٕ ؾدٛص احملهٞ يٝػٛا ؾاعًٞ أؾعاٍ، بٌ ؾاعًٞ إضغاٍ ٚؾاعًٞ اإلبالؽ ٚاإلضغاٍبٌ   إبالؽ إ

[ٚشٜٛع ٖٚصا َِٗ
4
. 

ٚؾتإ بني ٖصا ٖٚصا َٓعط أٚدس َٓٗذ٘ َٔ ايعسّ يف تطب١ غطب١ٝ شات خًؿٝات ؾًػؿ١ٝ َتشطض٠ 

 ع٢ً ٖٜٛت٘ مبا ميتًو َٔ ظٚيٛ ساف. َٔ نٌ قٝس، ٚزترت يألؾهاض ايػطب١ٝ َػتٛضز هلا

                                                 
1
 134َُظر َفسه ص : -  

2
 72انفكر اإلساليٍ قراءج ػهًُح يحًذ أركىٌ ص : -  

3
 15 اَِحَىَسسىرج  : - 

4
 51انرحهُم انُصٍ ذغثُقاخ ػهً َصىص يٍ انرىراج واإلَجُم وانقصح انقصُرج روالٌ تارخ ص : -  
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َكَٛات ايؿدص١ٝ ايعطب١ٝ املػ١ًُ ايػ١ٝٓ بايكِٝ َا نإ يٝػكط يف ٖصٙ ايرتٖات ٜٚهٕٛ 

ّٕ ؾطاز٠ ٖصا املٓٗر تهُٔ يف نٕٛ ايؿدٛص . ًَها أنجط َٔ املًو ّٕ باضت شات٘ ٜكط بأ إ

 .ال ؾاعًٞ عح ٚتبسٌٜ ؾاعًٞ إضغاٍ ٚإبالؽ

 :اللخعُ التارخيًُ

ٜبشح أضنٕٛ عٔ مجٝع ايكطا٤ات املجاض٠ سٍٛ ٖصٙ ايػٛض٠، َٔ قبٌ املؿػطٜٔ َٓص إٔ بسأ 

ايتؿػري إىل َٜٛٓا ٖصا ، ٚمبا أْ٘ عٌُ ضدِ ٚصعب ؾإْ٘ غتتعٍ َُٗت٘ يف ايبشح يف تؿػري 

ايطاظٟ، يهْٛ٘ غعٜطا ٚقس اغتؿاز َٔ غابكٝ٘، نُا أْ٘ ٜؿٞ بػطض ايعٌُ اهلازف إىل قٝاؽ 

ثِ  (تؿػري ايطاظٟ)ٚايٓص ايجاْٞ  (ايكطإٓ نٓص َؤغؼ)سذِ املطابك١ بني ايٓص األٍٚ 

 :ايبشح عٔ ايؿؿطات املتشه١ُ يف قطا٠٤ ايطاظٟ َٔ خالٍ ايكٛاْني ايتاي١ٝ

ٜط٣ أضنٕٛ إٔ َؿّٗٛ ايؿؿطات ٜتٝح ي٘ إٔ ٜؿطظ املعط٢ ايًػٟٛ املدتًط :    اليشق اللغىٍ-1

 .باآلضا٤ املتعسز٠ ٚاملدتًؿ١ يًتؿػري

ٜط٣ أضنٕٛ إٔ مجٝع ايتؿاغري قس اؾرتنت يف خطاب الٖٛتٞ أضش٢ :    اليشق الديين-2

 .َٛدٗا يًٓػل ايسٜين

 .أبس٣ أضنٕٛ أغؿ٘ يتُٗٝـ اإلغالّ يًذاْب ايطَعٟ: القاىىٌ الزمزٍ-3

ّٕ ثكاؾ١ ايطاظٟ عاي١ٝ َٚتعسز٠ خسَت تؿػريٙ ،ٚيهٓ٘ : اليشق الجقايف-4 ٜط٣ أضنٕٛ أ

 .ع٢ً سػاب باقٞ املصاٖب (املصٖب األؾعطٟ)نإ َتشٝعا ملصٖب ٚاسس 

: اليشق التأويلٌ-5 ٜط٣ أ ضنٕٛ إٔ مجٝع األْػام تػري باجتاٖ٘ ٚتتذُع سٛي٘ نٞ  

تتٛصٌ إىل املع٢ٓ األخري يًٓص ايكطآْٞ
1
. 

 :اللخعُ االىرتبىلىجًُ

 :ٜط٣ أضنٕٛ أْ٘ َٔ خالٍ زضاغت٘ يػٛض٠ ايؿاحت١ ٜػتطٝع إٔ ظتعّ مبا ًٜٞ

 .يػ١ ايكطإٓ يػ١ ضَع١ٜ أنجط َٓٗا سطؾ١ٝ -1

 .ايتؿػري ايطَعٟ ٜتٝح ي٘ انتؿاف مسات ايؿهط األغطٛضٟ -2

                                                 
1
 139-138َُظر انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ أركىٌ ص : -  
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إٜاى )ٜععِ أْ٘ إشا سصٌ ي٘ شيو ؾٗٛ ٜػتطٝع إٔ ٜتدًص َٔ ضَع١ٜ ارتري ٚايؿط يف  -3

 (ايطايني-املػطٛب عًِٝٗ- أْعُت–ايصطاط املػتكِٝ - إٜاى ْػتعني- ْعبس

اهلل، ضب : ٚيهٓ٘ ال ٜػتطٝع إٔ ٜتدًص َٔ ايه١ْٛٓٝ املسؾ١ٓ َٔ قبٌ نًُات

ايعاملني، ٚال ايتدًص َٔ ؾهط٠ ايعَٔ ٚاملٛت اييت أثريت ضُٓٝا يف ايػٛض٠ إال إشا 

سصط ْؿػ٘ بكطا٠٤ ؾًٝٛيٛد١ٝ تتعاٌَ َع نٌ ن١ًُ ٖٚٞ َٓؿطز٠ ٚحتسز َعٓاٖا 

األصًٞ عٔ ططٜل املعط٢ ايتاضغتٞ، ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف ،سٝح ٜكّٛ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ 

مبعاضض١ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بآهل١ شيو ايعَإ
1
 .(تعاىل اهلل عًٛا نبريا) 

َّا عٔ قٛي٘ تعاىل 2چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ   أ
ؾري٣ إٔ ايتؿػري ايتكًٝسٟ قس  

 ٚاألخالق١ٝ ٚايٓؿػا١ْٝ، ٚاملٓطك١ٝ يهٞ ٜؿهٌ ٠اعتُس ع٢ً املكٛالت ايالٖٛت١ٝ ٚاملٝتاؾٝعٜكٞ

منطني َتطازٜٔ َٔ أمناط اإلْػإ، منط اإلْػإ ارتري ايهاٌَ ،ٚمنط اإلْػإ ايؿطٜط 

ايٓاقص، ٚإٔ اختٝاض االغِ ايؿعًٞ ٜتٝح تصٓٝؿا أنجط ضازٜهاي١ٝ، ْٚبصا يًؿ١٦ اييت تكـ خاضز 

ک  چ               ايططٜل ايكِٜٛ، ٚنأْ٘ ٜعرتض ع٢ً قطا٤ اهلل ٚقسضٙ ،ٚقس أْعٍ اهلل يف ايكطإٓ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

3چ  ہ  ۀ
.                                                                                                       

ايطايني ؾايرتنٝب : ٖٚٓاى اغِ ؾاعٌ آخط ٜتطًب تؿػريا َؿابٗا ٖٛ ]  :ٜكٍٛ أضنٕٛ

ايصٜٔ ٜطًٕٛ ايصطاط ْالسغ :االمسٞ ٖٓا ٜػاٟٚ ايرتنٝب ايؿعًٞ َع ؾاعٌ امسٞ ْػيب ٖٛ

إٔ اختٝاض االغِ ايؿعًٞ ٜتٝح تصٓٝؿا أنجط ٚضٛسا ٚتٛؾريا يف ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ، ْٚبصا 

[ أنجط ضازٜهاي١ٝ يًؿ١٦ اييت تكـ خاضز ايططٜل ايكِٜٛ أٚ ايصطاط املػتكِٝ
4
.  

" ايطربٟ اآل١ٜ بكٛي٘ ٚقس ٚضح ؾٝذ املؿػطٜٔ ِٖٚ ايصٜٔ آَٓٛا باهلل  (ؾطٜل يف ادت١ٓ):

يف ْاض اهلل املػعٛض٠ ع٢ً أًٖٗا ايصٜٔ  (ٚؾطٜل يف ايػعري) yٚاتبعٛا َا دا٤ ب٘ ضغٛهلِ 

 ، ٚنٌ ٖصا بكطا٤ اهلل ٚقسضٙ غبشاyْ٘نؿطٚا باهلل ٚخايؿٛا ضغٛي٘ 
5
. 

                                                 
1
 142-141َُظر انًرجغ َفسه ص : -  

2
 07 اَِحانفاذححسىرج : -  

3
 07  اَِحانشىري سىرج : - 
4

  132انقرآٌ يٍ انرفسُر انًىروز إنً ذحهُم انخغاب انذٍَُ أركىٌ ص :  
5
 14 ص 25َُظر ذفسُر انغثرٌ ج: -  
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َّا داى بريى ؾٓذسٙ ع٢ً ايعهؼ َٔ أضنٕٛ ٜعطف نٝـ ٜٛظـ ايػُٝٝا١ٝ٥ يف ؾِٗ  أ

ٚيتعطف اآلٕ ع٢ً أغاؽ ارترب٠، بإٔ  ]ايٓص، ملا تكُٝ٘ َٔ صطاع بني اذتل ٚايباطٌ 

تعطٜؿات عًِ ايػُٝٝٛطٝكا يف شض٠ٚ اظزٖاضٖا تػاعس أنجط ع٢ً ؾِٗ املالَح األغاغ١ٝ 

يتؿهٌٝ ٜكّٛ عًٝ٘ زتُٛع ايٓص، ٚايصٟ عتتٌ صطاع اذتل ٚايباطٌ املهإ األنرب، 

اذتل ٚايباطٌ ٜتصاضعإ ؾٝ٘ يٝؼ ؾكط ملٛاقـ أٚ سذر، أٚ إساالت يهٔ َٔ خالٍ 

نا٥ٓات س١ٝ، ٖٚهصا املؤَٕٓٛ ٜتعاضضٕٛ َع شتتًـ أدٓاؽ ارتصّٛ، ٜٚتعاضضٕٛ 

سػب شتتًـ أمناط ايػري١ٜ، ٜٚكـ املؤَٕٓٛ إظا٤ ايٛثٓٝني ٚاملؿطنني َٛقـ ايتٓاقض 

[ املٓطكٞ
1
. 

ٖٚصا ال ٜعين أْين أظنٞ بريى أٚ أعًٞ َٔ ق١ُٝ قطا٤ت٘ أبسا، ؾإْٗا ال تعسٚ عٔ إٔ تهٕٛ 

قطا٠٤ تطتهٔ إىل ارتًؿ١ٝ االغتؿطاق١ٝ اييت تتكصس ايٌٓٝ َٔ ايكطإٓ ضُٔ شتططِٗ 

  !.ايعاملٞ ايطٖٝب

ٚاآلٕ ٚقس ْؿطٓا أٜسٜٓا َٔ ايكطا٠٤ األضن١ْٝٛ يػٛض٠ ايؿاحت١ ،قس ْتػا٤ٍ عٔ ايجُطات 

اجمل١ٝٓ َٓٗا ٚايؿا٥س٠ املطد٠ٛ، ٚإٕ نإ ال عتل يٓا ايتػاؤٍ عٔ ايؿا٥س٠ ٚضتٔ أَاّ َٓٗر 

سهِ ع٢ً ايٓص بأال ٜهٕٛ ضابطا بني املعطؾ١ ٚاإلميإ، بٌ ظتب ع٢ً ايٓص املطاز 

بايتشًٌٝ أال ٜهٕٛ قس مجع يػا١ٜ غبب١ٝ ،ٚإمنا ظتب إٔ عتسز نٝـ ٜتؿذط ٜٚتبسٍ سػب 

نُا تػ٢ٓ أصشاب ايطالغِ -َا شٖب إيٝ٘ باضت ٚأضنٕٛ، إْ٘ يعٌُ ضا٥ع 

 . ٚدٗس غبني َٚصري َكٓع يٝؼ ٜطضٞ- اذتساثٝني

 

                                                 
1
 137إػادج قراءج انقرآٌ جاك تُرك ص : -  
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 خامتة

5:  
 مبا أيصَٓا ب٘ أْفطٓا يف َكدَتٗا، ٚأدبٓا ٖهرا تٓتٗٞ ٖرٙ ايدزاض١، ٚحنطب أْٓا قد ٚفٝٓا

عٔ األض١ً٦ احملٛز١ٜ ٚايفسع١ٝ اييت طسسٓاٖا،دٕٚ ايتذين ع٢ً أصشاب ايتٝاز ايعكًٞ، 

َٛضٛعٝت٘ فُٝا ٜصدزٙ َٔ -نُا عًُٓا-ذيو إٔ َٔ زٚا٥ع اإلضالّ . ٚاإلصالسٞ ٚايعًُاْٞ

أسهاّ، ٚإٕ نإ حبل أعدا٥٘ فإْ٘ ال ٜعًُِٗ بايكٍٛ مبا يٝظ فِٝٗ، ٚإٕ قاٍ َا فِٝٗ فال 

ٜهٕٛ بػسض ايكدح ٚايتذسٜح ٚايتشٗري، إمنا ٜتٛخ٢ يف نٌ ذيو ايٛصٍٛ إىل اسبكٝك١، 

الضُٝا ٚإٔ ايٓكد ايطًِٝ ٜٓصب ع٢ً املٓٗر ٚاألفهاز، ال ع٢ً املطاَني ٚاألشداص ،فإذا َا 

 .تداعت أزنإ املٓٗر ضكطت املطاَني ٚتعس٣ أصشابٗا يًعٝإ

 يكد عآٜت ٖرٙ ايدزاض١ قط١ٝ تأٌٜٚ ايٓص ايكسآْٞ اْطالقا َٔ بداٜت٘ ع٢ً ٜد اشبٛازز إىل 

املعتصي١، إىل ايعصس اسبدٜح، ٚساٚيت إٔ تفِٗ ايطٝام ايعاّ ايرٟ دبًت فٝ٘،    ٚأخصت 

بايتشًٌٝ ٚايٓكد فرتتني َتُاٜصتني َٔ سسن١ ايتأٌٜٚ، ايتأٌٜٚ عٓد ايكدا٢َ ٚايتأٌٜٚ عٓد 

 :احملدثني، يتدًص إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

 تعترب املعتصي١ أٍٚ فسق١ يف اإلضالّ اضتطاعت إٔ تصٛغ يٓفطٗا َرٖبا عكًٝا تأًٜٚٝا :أوالأوال

َتهاٌَ األصٍٛ، ٚاضح املٓٗر، ع٢ً خالف ايفسم األخس٣ يهٓٗا فتشت ايتأٌٜٚ ٚٚضعت٘ 

ٚأًُٖت أصٍٛ ايهًُات املفتاس١ٝ يف نٌ ْص، ٚدباًٖت تصازٜفٗا ٚاشتكاقاتٗا، ٚمل تتكٝد 

بايدالالت املعذ١ُٝ، ٚذيو نً٘ بػسض خد١َ َرٖبٗا ال عٔ دٌٗ بايًطإ، ٚبٗرا اختًت 

تأٜٚالتٗا يًٓصٛص ايكسآ١ْٝ ٚأصبشت دبسٟ خازز صباٍ سسنتٗا، ٚإطازٖا احملدد ،َٓفه١ 

عٔ ضٛابط٘ ،ألْ٘ ال تأٌٜٚ يف املٓصٛص أصال أٟ املط٢ُ ٚاضح ايدالي١، ٚإٔ ايعاٖس ميٓع 

تأًٜٚ٘ إال مبا ٜٛافل عسف املتهًِ، ٚعادات٘ املطسد٠، ٚإٔ اجملٌُ ال بد َٔ ذبدٜد َبٝٓ٘، 

 .يريو نإ ايطًف ايصاحل حيًُٕٛ ْصٛص ايصفات ع٢ً ظاٖسٖا، بال نٝف ٚال َشاب١ٗ

ّٕ َا ٚقعت فٝ٘ املعتصي١ َٔ تأٌٜٚ َٓشسف يٓص ايكسإٓ ايهسِٜ فُٝا خيص أفعاٍ ايعباد :ثانيا  إ

ّٕ اإلزاد٠ ضبدث١ َٔ داْب، ٚعدّ تفسٜكِٗ بني اإلزاد٠ ايه١ْٝٛ ايكدز١ٜ  ،إمنا َسّدٙ إىل ايكٍٛ بأ

 .ٚاإلزاد٠ ايد١ٜٝٓ ايشسع١ٝ، ٚايتط١ٜٛ بني املش١٦ٝ ٚاإلزاد٠ ٚبني احملب١ ٚايسضا َٔ داْب آخس
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ٚتستب ع٢ً ذيو ايكٍٛ بإٔ املعاصٞ يٝطت ضببٛب١ هلل، ٚال َسض١ٝ ي٘، ٚبايتايٞ فٗٞ يٝطت 

. تعاىل اهلل عٔ ذيو عًٛا نبريا-َكدٚز٠ ٚال َكط١ٝ ،بٌ خازد١ عٔ َش١٦ٝ اهلل ٚخًك٘  -

ّٕ اهلل خًل األفعاٍ ايشسٜس٠ نايطالٍ يف قًٛب ايطايني ٖٚٛ ٜسٜدٖا  ّٔ يف ايتصٛز ايطًِٝ أ يه

ٜٚشاؤٖا نْٛا ٚال ٜسضاٖا دٜٓا، ٚخًل األفعاٍ اشبري٠ ناإلميإ يف قًٛب املؤَٓني ٖٚٛ 

 .ٜسٜدٖا ٜٚشاؤٖا نْٛا ٜٚسضاٖا دٜٓا

 تعترب فسق١ اشبٛازز أٍٚ فسق١ يف اإلضالّ احنسفت بايتأٌٜٚ زبًٗٗا بايًطإ ايعسبٞ :ثالثا

ٚتعاًَٗا َع ايكسإٓ تعاَال سسفٝا، ٚمل تطتطع إٔ تصٛغ يٓفطٗا َرٖبا قا٥ُا ع٢ً قٛاعد 

 .ٚأصٍٛ ،إال بعد إٔ تأثست باملعتصي١ ع٢ً عٗد اإلباضٝني

ّٕ اشبٛازز ناْٛا ٜعتُدٕٚ ع٢ً َٓٗر تأًٜٚٞ قسٜب َٔ َٓٗر :رابعا  ٚقفت ايدزاض١ ع٢ً أ

َّا َٔ سٝح االضتدالٍ بايٓكٌ فهاْٛا ٜطازعٕٛ إىل  املعتصي١ َٔ سٝح االضتدالٍ ايعكًٞ، أ

إخطاع ايٓص ايكسآْٞ يٝتهٝف َهسٖا َع املعط٢ ايٓعسٟ ٚاملفّٗٛ ايعكدٟ َتٛضًني إىل ذيو 

: قا٥ال (َشازم األْٛاز):باجملاش، ٚعسف ايًػ١ ،ٚيريو صسح َٓعسِٖ ايهبري ايشٝذ ايطاملٞ يف

ٖٚهرا ْس٣ اإلباض١ٝ ٜكتشُٕٛ باب االدتٗاد ٚايتأٌٜٚ َعتُدٜٔ يف ذيو ع٢ً األدي١ ايعك١ًٝ "

 (198 ص 1ز)" ٚايٓك١ًٝ يتدعِٝ ايٓص ايكسآْٞ املتشاب٘ بايديٌٝ ايًػٟٛ

ّٕ ايٓص املتشاب٘:خامسا ٖٛ ايٓص ايرٟ ال ٜدزى - يف ْعس اشبٛازز-  ٚقفت ايدزاض١ ع٢ً أ

عًُ٘ بعاٖسٙ ٚال بٓص٘ ألٕ ايٓص ٚاسد ٚاملعاْٞ َتبا١ٜٓ، ٚالبد َٔ نشف َعاْٝٗا ٚإٜطاسٗا، 

مما دعًِٗ حيهُٕٛ ايعكٌ يف احملهِ ٚاملتشاب٘، فهٌ َا ٚافل ايعكٌ ٜعد عٓدِٖ ضبهُا 

ٚحيٌُ ع٢ً ظاٖسٙ، ٚنٌ َا خايف ايعكٌ ٜعد عٓدِٖ َتشابٗا ٜٚصسف عٔ ظاٖسٙ بأدا٠ 

 .ايتأٌٜٚ

 ٚقفت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً تًو ازبٗٛد اييت برهلا ايشٝذ ضبُد عبدٙ يف ضبٌٝ ذبدٜح :سادسا

ْعس١ٜ ايتفطري، ٚتكدِٜ ذبًٌٝ ْكدٟ يًتفاضري ايكدمي١ ،بايكدز ايرٟ ٜطُح هلرٙ ايٓعس١ٜ املساد 

إقاَتٗا ع٢ً أضظ سدٜج١ إٔ تطتُد قٛتٗا َٔ ايٓعس١ٜ ايكدمي١، ٚإٕ ناْت ربايفٗا يف أشٝا٤ 

دٖٛس١ٜ نجري٠ ،َٔ قبٌٝ إعطا٥ٗا يًعكٌ َطاس١ ٚاضع١ يف ايتفطري، بٌ دعًٗا ايٓعس ايعكًٞ 

ٖٛ ٚض١ًٝ اإلميإ ايصشٝح ٚتكدميٗا ايعكٌ ع٢ً ظاٖس ايشسع عٓد ايتعازض، ٚتكًًٝٗا َٔ شإٔ 
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ايتفطري باملأثٛز، ٚزدٖا خرب اآلساد يف ايعكٝد٠ ٚإْهازٖا يٛدٛد ايطشس ٚاشبٛازم، ٚنٌ ٖرا 

سدخ ذبت ضػٛط ايعصس ٚذبدٜات٘، ٚبتأثري ايفذ٠ٛ اسبطاز١ٜ بني ايشسم ٚايػسب َٔ داْب، 

َٚع ذيو نإ َبدؤٖا يف ايتفطري ٖٛ فِٗ . ٚايتأثس ايشدٜد مبدزض١ املعتصي١ َٔ داْب آخس

ايهتاب َٔ سٝح ٖٛ دٜٔ ٜسشد إىل ضعاد٠ ٚخري ايدازٜٔ، ٚال ٜكّٛ ٖرا ايتفطري إال إذا 

اضتذُعت مجٝع شسٚط٘، ٚذٖب فٝ٘ املفطس إىل فِٗ املساد َٔ ايكٍٛ، ٚاسبه١ُ َٔ ايتشسٜع 

يف ايعكا٥د ٚاألسهاّ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ جيرب األزٚاح إىل ايعٌُ ٚاهلدا١ٜ املٛدع١ يف نالّ اهلل 

.2: البقرة چ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پپٻ  ٻ  ٻ   پچ    

 ٚقفت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً َشسٚع أسد أقطاب ايتٝاز ايعًُاْٞ أال ٖٚٛ األضتاذ ضبُد :سابعا

 .أزنٕٛ ايرٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً تٛدٗني نُا سددُٖا املطتشسم نًٛد دًٝٝٛ يف دزاضت٘

ٜشتػٌ ع٢ً تازٜذ ايٓص ايكسآْٞ َٔ سٝح تهٜٛٓ٘، ٚمجع٘، ٚتدٜٚٓ٘، بػسض : ايتٛد٘ األٍٚ

ايتشهٝو يف صشت٘ ٚشعصع١ قداضت٘، ثِ املطايب١ بإعاد٠ تشهًٝ٘، ٚفل ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ 

 .إيٝٗا ايٓكد ايفًٝٛيٛدٞ، ٚعًِ ايًطاْٝات

اٖتِ بإعاد٠ قسا٠٤ ايكسإٓ ايهسِٜ بإخطاع٘ ملٓاٖر ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ اسبدٜج١، : ايتٛد٘ ايجاْٞ

ْٚكد أَٗات ايتفاضري ايرتاث١ٝ ايع١ًُٝ بايًطإ ايعسبٞ، ٚايطعٔ فٝٗا ٚايتكًٌٝ َٔ أُٖٝتٗا 

 .يٝدًص إىل أزخ١ٓ ايٓص ايكسْٞ ٚجيعً٘ َتٛاشذا َع شَاْ٘ َٚهاْ٘ ايرٟ ْصٍ فٝ٘

:  أٚضشت ٖرٙ ايدزاض١ إٔ ايكسا٠٤ ايعًُا١ْٝ يًٓص ايكسآْٞ تب٢ٓ ع٢ً ثالث١ أضظ ٖٚٞ:ثامنا

 .األْط١ٓ  ٚ ايعك١ًٓ ٚاألزخ١ٓ

فُٔ خالٍ األْط١ٓ اييت تٛدب االٖتُاّ باإلْطإ ٚتسى االٖتُاّ باإلي٘ ٜسفعٕٛ ايكداض١ عٔ 

ٜٚتٛضًٕٛ إىل ذيو بصٝاغ١ أمسا٤ ددٜد٠ يًكسإٓ ايهسِٜ ،ٚددٜد٠ ع٢ً مسع . ايٓص ايكسآْٞ

املطًِ يٝصبح ْصا يػٜٛا نباقٞ ايٓصٛص، َٓتذا ثكافٝا َفتٛسا ع٢ً تأٜٚالت غري َٓت١ٝٗ، 

 .َكطٛعا عٔ َصدزٙ ايسباْٞ َٛصٛال بكاز٥٘ ايرٟ ال ميًو َٔ عًَٛ٘ ش٦ٝا

أَا ايعك١ًٓ اييت تعين ايتٛضٌ بايعكٌ ،ْٚبر ايتٛضٌ بايٓكٌ، فٝٗدفٕٛ َٔ خالهلا إىل زفع عا٥ل 

ايػٝب ،حبٝح ٜصبشٕٛ يف سٌ َٔ أَسِٖ يٝدطعٛا ايكسإٓ إىل َٓاٖر عًّٛ األدٜإ نعًِ 

 .ايالٖٛت، َٚٓاٖر ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚايٓعسٜات ايٓكد١ٜ، ٚايفًطف١ٝ اسبدٜج١
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َّا األزخ١ٓ فٝكصدٕٚ بٗا زبط ايكسإٓ بعسٚف ب٦ٝت٘ ٚشَٓ٘ ٚضٝاقات٘ ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ   أ

 .ٚايطٝاض١ٝ ييت تصآَت َع ْصٚي٘ يف شب٘ دصٜس٠ ايعسب

 ٚقفت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً تطازب أزا٤ أزنٕٛ يف قط١ٝ ايكسإٓ ايهسِٜ، َٔ سٝح :تاسعا

تٓصًٜ٘، ٚمجع٘ ،ٚتدٜٚٓ٘، َٔ ايكٍٛ بايتدٜٚٔ ازبص٥ٞ يف سٝا٠ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

،إىل ايكٍٛ بأْ٘ مل ٜس ايتدٜٚٔ إاّل يف شَٔ اشبًٝف١ ايجايح زضٞ اهلل عٓ٘ ،إىل ايكٍٛ بأْ٘ مل 

ٜهتٌُ تدٜٚٓ٘ إاّل يف شَٔ سانِ ايعسام اسبذاز بٔ ٜٛضف، ٚتٓاٚيت تًو اآلزا٤ بايٓكد 

،ٚايتشًٌٝ ،مبا تطُح ب٘ ايدزاض١ ٚإٜطاح تٗافتٗا ٚصباْفتٗا يًشكا٥ل ايتازخي١ٝ ،فطال عٔ 

مس١ ذيو ايهتاب ايرٟ دعٌ اهلل َعذصت٘ يف سفع٘ ،ٚأقاَت ٖرٙ ايدزاض١ اسبذ١ ع٢ً 

أزنٕٛ، فُٝا خيص إدعاؤٙ ايهاذب ايكا٥ٌ خبسم َنت ايكسإٓ، ٚذيو بايرتنٝص ع٢ً تصا١َٝٓ 

ايتٓصٌٜ َع ايتطذٌٝ َٔ داْب،ٚعسضٗا يطبك١ ايكسا٤ األٚىل اييت تًكت ايكسإٓ َٔ ايسضٍٛ 

 .ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ داْب آخس

ّٛح بٗا أزنٕٛ بػ١ٝ  ٚقد اضتطاعت ٖرٙ ايدزاض١ إٔ تسفع ايًبظ عٔ تًو املػايط١ اييت طاملا ي

ايتشهٝو يف صش١ ايكسإٓ ايهسِٜ، تًو املػايط١ املتعًك١ باضتبعاد َصشف ابٔ َطعٛد زضٞ 

اهلل عٓ٘، ّٜٛ إٔ مجع عجُإ زضٞ اهلل عٓ٘ ايكسإٓ، ٚفٓدتٗا بعسضٗا يكٍٛ ابٔ َطعٛد ذات٘، 

ٚألقٛاٍ نباز ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ ،أَا َٔ ازباْب ايتطبٝكٞ فكد اضتطاعت ٖرٙ 

ايدزاض١ إٔ تربٖٔ ع٢ً عكِ ايكسا٠٤ األيط١ٝٓ يًٓص ايكسآْٞ، اييت طاملا اربرٖا أزنٕٛ َجً٘ 

 .األع٢ً ْٚعُت٘ ايهرب٣ اييت أضبػتٗا عًٝ٘ اسبداث١ ايػسب١ٝ

 اضتطاعت ٖرٙ ايدزاض١ إٔ ذبهِ ع٢ً ايتٝاز ايعًُاْٞ بأْ٘ يٝظ إال اَتدادا طبٝعٝا :عاشرا 

يًفسم اييت ظٗست يف تازٜذ اإلضالّ ،ٚاحنسفت بتأٌٜٚ ايٓص ايكسآْٞ عٔ داد٠ ايطسٜل 

مما دعًٗا َتٛسد٠ يف  (ايفًطفات املٓشسف١ ايٛافد٠)،ٜٚتذ٢ً ذيو يف ٚسد٠ َصدز ايتًكٞ يدٜٗا 

ّٕ خطس ايتٝاز ايعًُاْٞ املتطسف ايّٝٛ ع٢ً  أصٛهلا، َٚٓاٖذٗا ،ٚايهجري َٔ أٖدافٗا، إاّل أ

األ١َ أخطس َٔ تًو ايفسم اييت ظٗست باألَظ، يك٠ٛ األ١َ آْراى ٚضعفــٗا ايّٝٛ ٚيهــٕٛ 

ايتٝاز ايعًُـــاْٞ أصبح ٜطتــٓد يف َٓطًكــات٘ ع٢ً ايػــسب ٚ االضتشسام ٚخياطب مجاٖري األ١َ 

 .بعكٝد٠ االضتعال٤ ايػسبٞ
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ٚيف األخري ضتبك٢ ٖرٙ ايدزاض١ َفتٛس١ ع٢ً آفام ايكسا٠٤ املعاصس٠ يًٓص ايكسآْٞ، ذيو إٔ 

ايهجري َٔ املشازٜع املصع١َٛ مل ٜتٝطس يٞ ايٛقٛف عًٝٗا، ٚالبد َٔ ذبسٜو قسا٤تٗا نٞ 

تهٕٛ ايصٛز٠ أنجس انتُاال، ٚإذا ناْت ٖرٙ ايكسا٠٤ املعاصس٠ تفطٌ ايتأٌٜٚ ع٢ً ايتفطري 

،بٌ تتذاٚش ايتأٌٜٚ إىل ايتفهٝو ،ٚتبشح فُٝا تدعٝ٘ ظًُا ٚعدٚاْا خسّٚ ايٓص ايكسآْٞ، 

ٚعدّ اْطذاَ٘، ٚفٛضاٙ،ٚعدّ تستٝب٘،فإٕ املطؤٚي١ٝ ايٛاقع١ ع٢ً ايطًب١ ايدازضني هلرٙ 

 .ايكطاٜا تهٕٛ أععِ يف تبٝإ طباطسٖا ٚزصد احنسافاتٗا

إاّل إٔ أقٍٛ بازتٝاح - نُا أندت يف َكد١َ ايبشح-ٚال ٜطعين أخريا قبٌ إٔ أضع قًُٞ 

إٕ مل تهٔ ٖرٙ ايدزاض١ قد بًػت املطت٣ٛ املٓٛط بٗا فعرزٟ أْٞ مل آٍ دٗدا يف إٔ أقدّ حبجا 

. ٚذاى دٗد املكٌ ٚطاق١ املعرتف بايعذص - أشعِ إٔ فٝ٘ خد١َ يهتاب اهلل ايعصٜص- . . ٚاهلل .

أضأٍ إٔ جيعٌ عًُٞ ٖرا خايصا يٛدٗ٘ ايهسِٜ، ٚإٔ ٜتكبً٘ يف صاحل األعُاٍ، ٚإٔ ٜٓفع ب٘ 

نٌ َٔ طًب٘ بكصد االْتفاع ،ٚإٔ جيصٟ عٓ٘ خريا نٌ َٔ اْتكدٙ بػسض ايتكِٜٛ ٚايبٓا٤، ٚإٔ 

 .ٜػفس ايصالت ٜٚتذاٚش عٔ ايعجسات،إْ٘ ٚيٞ ذيو ٚايكدٜس عًٝ٘

 وصلى اهلل على سيدنا حممد النبي الطيب الكريم وآله وصحبه وسلم 
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Ir وO                                              

 المصحف الشريف براوية حفص

 ، ضٝـ ايدٜٔ أبٛ اذتطني عًٞ بٔ أبٞ عًٞ بٔ ستُد اآلَدٟ *

 .2003- 1اإلسهاّ يف أؾٍٛ األسهاّ داز ايؿهس بريٚت ط 01

  : َؿطؿ٢ إبساِٖٝ،إبساِٖٝ *

 2001- 1ط     داز ايٛؾا٤ اإلضهٓدز١ٜ ، َٔ دٜهازت إىل ّٖٝٛ  02

 أٜٛب بٔ َٛض٢ اذتطٝين ايهؿٟٛ ،أبٛ ايبكا٤ ايهؿٟٛ *

عدْإ دزٜٚؼ ٚستُد املؿسٟ َؤضط١ .ايهًٝات َعذِ يف املؿطًشات ٚايؿسٚم ايًػ١ٜٛ حتكٝل د 03

  1998 2ايسضاي١ ْاغسٕٚ بريٚت يبٓإ ط

غٛقٞ  ، أبٛ خًٌٝ *

 1982 -  5 ط اإلضالّ يف قؿـ االتٗاّ داز ايؿهس دَػل 04

 أبٛ ايسغت١  عطا٤ بٔ خًٌٝ . د *

 2006  -2داز األ١َ يًطباع١ ٚايٓػس بريٚت يبٓإ ط (ضٛز٠ ايبكس٠)ايتٝطري يف أؾٍٛ ايتؿطري  05

 ْؿس ساَد  ،أبٛ شٜد. د *

  2005-6املسنص ايجكايف ايعسبٞ طَؿّٗٛ ايٓـ دزاض١ يف عًّٛ ايكسإ  06

أبٛ عُاز عبد ايهايف اإلباقٞ   *

عُاز ايطاييب . املٛدص يف حتؿٌٝ ايطؤاٍ ٚتًدٝـ املكاٍ يف ايسد ع٢ً أٌٖ ارتالف حتكٝل د 07

  1978 1ايػسن١ ايٛط١ٝٓ ادتصا٥س١ٜ ط

 ستُد بٔ اذتطني بٔ ستُد بٔ خًـ بٔ أمحد بٔ ايؿسا٤  ،أبٛ ٜع٢ً *

أبٞ عبد اهلل ستُد بٔ محد اذتُٟٛ ايٓذدٟ ايهٜٛت داز .  ايتأٜٚالت ألخباز ايؿؿات تإبطاٍ 08

. ط، ب ت. إٜالف يًٓػس ب

 .1974 1داز املػسم بريٚت يبٓإ طاملعتُد يف أؾٍٛ ايدٜٔ ت ٚدٜع شٜدإ سداد  09

 (أبٛ اذتطٔ ضعٝد بٔ  َطعد٠ اجملاغعٞ  ايبؿسٟ ) ،األخؿؼ األٚضط *

  301 ف2002ت إبساِٖٝ مشظ ايدٜٔ داز ايهتب ايعامل١ٝ بريٚت يبٓإ ط ،َعاْٞ ايكسإٓ  10
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  أدٜب ؾاحل ستُد *

  1984 1تؿطري ايٓؿٛف يف ايؿك٘ اإلضالَٞ املهتب اإلضالَٞ بريٚت ط 11

زنٕٛ ستُد  أ. د *

  2 تسمج١ ٖاغِ ؾاحل،َسنص اإلمنا٤ ايكَٛٞ، بريٚت يبٓإ ط،تازخي١ٝ ايؿهس ايعسبٞ اإلضالَٞ  12

1996  
ّ 1996 3ايع١ًُٓ ٚايدٜٔ، اإلضالّ، املطٝش١ٝ، ايػسب، داز ايطاقٞ بريٚت يبٓإ ط 13

 1اهلٛاٌَ ٚايػٛاٌَ سٍٛ اإلضالّ املعاؾس ، تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطًٝع١ بريٚت يبٓإ ط 14

2010  
تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطًٝع١ بريٚت ،قكاٜا يف ْكد ايعكٌ ايدٜين نٝـ ْؿِٗ اإلضالّ ايّٝٛ  15

  2011- 1يبٓإ ط

 تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ،حتسٜس ايٛعٞ اإلضالَٞ ضتٛ ارتسٚز َٔ ايطٝادات ايدٚغُا١ٝ٥ املػًك١ 16

  2011 1ايطًٝع١ بريٚت يبٓإ ط

- 3 تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطاقٞ بريٚت يبٓإ طَٔ االدتٗاد إىل ْكد ايعكٌ اإلضالَٞ 17

1991 ّ

   1996 2بريٚت يبٓإ ط املسنص ايجكايف ايعسبٞ تسمج١ ٖاغِ ؾاحلايؿهس اإلضالَٞ قسا٠٤ ع١ًُٝ  18

 تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطًٝع١ بريٚت ،ايكسإٓ َٔ ايتؿطري املٛزٚخ إىل حتًٌٝ ارتطاب ايدٜين  19

  2005- 2ط

ّ 1999- 1 تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطاقٞ بريٚت يبٓإ طايؿهس األؾٛيٞ ٚ اضتشاي١ ايتأؾٌٝ 20

   1985 3 تسمج١ عادٍ ايعٛا َٓػٛزات عٜٛدات، بريٚت يبٓإ ط،ايؿهس ايعسبٞ  21

ّ 2001- 1تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطاقٞ بريٚت يبٓإ طضتٛ تازٜذ َكازٕ يألدٜإ ايتٛسٝد١ٜ  22

ّ 1995- 2تسمج١ ٖاغِ ؾاحل داز ايطاقٞ بريٚت يبٓإ طأٜٔ ٖٛ ايؿهس اإلضالَٞ   23

  : أبٛ َٓؿٛز ستُد ابٔ أمحد، األشٖسٟ *

، 1تٗرٜب ايًػ١ ت عُس ايطالَٞ ٚعبد ايهسِٜ ساَد داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ بريٚت يبٓإ ط  24

2001  

 ايػٝذ مجاٍ ايدٜٔ عبد ايسسِٝ اذتطٔ ،األضٟٓٛ *

 1999 1غعبإ إمساعٌٝ داز بٔ سصّ بريٚت ط. د. ْٗا١ٜ ايطٍٛ يف غسح َٓٗاز عًِ األؾٍٛ ت 25

ستُد بٔ أبٞ بهس ايُٝين ايصبٝدٟ ، األغدس *

أمحد ؾسسإ دٜٛإ اإلدزٜطٞ َؤضط١ ايسضاي١ . غسح ذزٜع١ ايٛؾٍٛ إىل اقتباع شبد٠ األؾٍٛ ت 26

  2011 -1دَػل ط



540 
 

 فهرس املصادر واملراجع

 (ٖـ330ت) عًٞ ابٔ إمساعٌٝ ، أبٛ اذتطٔاألغعسٟ *

ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜ . َكاالت اإلضالَٝني ٚاختالف املؿًني ت 27

  1950 -1ايكاٖس٠ ط

  1977 -1د ؾٛق١ٝ سطٔ ستُٛد داز االْتؿاز ايكاٖس٠ ط.اإلبا١ْ عٔ أؾٍٛ ايدٜا١ْ ت 28

 األؾؿٗاْٞ، أبٛ ايؿسز عًٞ بٔ اذتطني *

 .نتاب األغاْٞ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ بريٚت ب ت 29

 ستُد بٔ ٜٛضـ ، طؿٝؼأ *

 1986 1ادتاَع ايؿػري  ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ ط 30

  1980- 2ط  ف حتكٝل أبٞ إضشام اطؿٝؼ داز ايبشح ادتصا٥س قطٓط١ٓٝ ٍايرٖب ارتا 31

 http://www.altafsir.com   املهتب١ ايػا١ًَ ع٢ً اإلْرتْتُٖٝإ ايصاد إىل داز املعاد 32

     ايكٝظ ؤاَس *

 1964 2ستُد أبٞ ايؿكٌ إبساِٖٝ داز املعازف ط. دٜٛإ اَسئ ايكٝظ ت 33

 (ستُد بٔ إمساعٌٝ )ايبدازٟ  *

خًل أؾعاٍ ايعباد ٚايسد ع٢ً ادت١ُٝٗ ٚأؾشاب ايتعطٌٝ َؤضط١ ايسضاي١ ب ط، ب ت  34

أبٛ َٓؿٛز عبد ايكاٖس بٔ طاٖس ايتُُٝٞ ، ايبػدادٟ *

 1928   1أؾٍٛ ايدٜٔ اضطٓبٍٛ َطبع١ ايدٚي١ ط 35

ايؿسم بني ايؿسم ٚبٝإ ايؿسق١ ايٓاد١ٝ َِٓٗ حتكٝل دت١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ داز ادتٌٝ بريٚت  36

   1987- 1يبٓإ ط

 بهري ضعٝد اعٛغت  *

  1988 -3دزاضات إضال١َٝ يف األؾٍٛ االباق١ٝ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠ ط 37

ستُد  ايبٗٞ .د *

، ب ت  4ايؿهس اإلضالَٞ اذتدٜح ٚؾًت٘ باالضتعُاز ايػسبٞ َهتب١ ٖٚب١ َؿس ط 38

 .1981 1اإلضالّ يف سٌ َػهالت اجملتُعات اإلضال١َٝ املعاؾس٠، َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠، ط 39

طٝب  ، تصٜين *

 داز ايٝٓابٝع دَػل ب،تايٓـ ايكسآْٞ أَاّ إغهاي١ٝ ايب١ٝٓ ٚ ايكسا٠٤  40

 ايتؿتاشاْٞ َطعٛد بٔ عُس بٔ عبد اهلل ضعد ايدٜٔ  *

  بريٚت يبٓإ 1998 2عبد ايسمحٔ عُري٠ عامل ايهٓب ط. غسح املكاؾد حتكٝل د 41

داٚٚد  ، ٟتالتاٍ  *



541 
 

 فهرس املصادر واملراجع

  بدٕٚ ذنس ايٓاغس ٚتازٜذ ايٓػسغسح ايعكٝد٠ 42

ايتالتٞ عُس   *

  بدٕٚ ذنس ايٓاغس ٚتازٜذ ايٓػسغسح اي١ْٝٛٓ 43

  بدٕٚ ذنس ايٓاغس ٚتازٜذ ايٓػسساغ١ٝ ع٢ً نتاب ايدٜاْات 44

 ستُد عًٞ ايتٗاْٟٛ، ايتٗاْٟٛ **

 1َٛضٛع١ نػاف اؾطالسات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ حتكٝل عًٞ دسسٚز َهتب١ ْاغسٕٚ بريٚت يبٓإ ط 45

1996  

 أمحد عبد اذتًِٝ بٔ عبد ايطالّ ابٔ ت١ُٝٝ *

د ستُد زغاد ضامل إداز٠ ايجكاؾ١ ٚايٓػس داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ .حتكٝل دز٤ تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ  46

  1991 2ضعٛد اإلضال١َٝ ط

ايسضاي١ ايتدَس١ٜ يف ايتٛسٝد ٚاألمسا٤ ٚايؿؿات ٚايككا٤ ٚايكدز َهتب١ ايرتاخ اإلضالَٞ ايػٗاب  47

  1989 1ادتصا٥س ط

ايبٝإ يتؿطري آٟ ايكسإٓ مجع ٚدزاض١ ٚحتكٝل ٚختسٜر أبٞ ضعٝد عُس بٔ غساؾ١ ايعُسٟٚ ايسٜاض  48

  2003 1داز ايطشاٟٚ ط

  2011 4زتُٛع١ ايؿتا٣ٚ حتكٝل عاَس ادتصاز ٚأْٛز ايباز داز ابٔ سصّ بريٚت يبٓإ ط 49

غسح  ايعكٝد٠ ايٛضط١ٝ غسح ؾاحل بٔ عبد ايعصٜص بٔ ستُد بٔ إبساِٖٝ آٍ ايػٝذ داز أعالّ ايط١ٓ  50

  2010 1ايسٜاض ط

 َؤضط١ ايسٜإ يًطباع١ 2005 1ايسد ع٢ً املٓطكٝني حتكٝل ايػٝذ عبد ايؿُد غسف ايدٜٔ ط 51

 ٚايٓػس بريٚت يبٓإ  

ستُد عٜٛك١ ب ط، ب،ت، غسن١ ايػٗاب يًٓػس . محاد ضال١َ َسادع١ د. ارتالؾ١ ٚاملًو ت 52

ٚايتٛشٜع باب ايٛاد ادتصا٥س  

  ٖـ 255أبٛ عجُإ عُسٚ بٔ سذس ت   ،ادتاسغ *

  1966 2اذتٝٛإ ت عبد ايطالّ ستُد ٖازٕٚ َطبع١ َؿطؿ٢ ايبابٞ اذتًيب َؿس ط 53

 اذتاؾغ أبٛ ارتري ستُد بٔ ستُد ايدَػكٞ  ،اإلَاّ ابٔ ادتصزٟ *

  2002- 2ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ ط 54

  ؾسسات بٔ عًٞ ،ٟٜرب ادتعد *

ايبعد اذتكازٟ يًعكٝد٠ االباق١ٝ زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ غٗاد٠ ايتعُل يف ايبشح ايعًُٞ ن١ًٝ اآلداب  55

داَع١ تْٛظ  
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أبٛ ايؿتح عجُإ  ، ابٔ دين *

ت  .ب. ط .ستُد عًٞ ايٓذاز َؿس داز ايهتب املؿس١ٜ ب . ارتؿا٥ـ ت 56

 .بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب مشظ ايّدٜٔ أبٛ عبد اهلل ستُد ،ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ *

عًٞ ستُد ايدخٌٝ اهلل داز ايعاؾ١ُ ايسٜاض ب . ايؿٛاعل املسض١ً ع٢ً ادت١ُٝٗ ٚاملعط١ً حتكٝل د 57

 .ط ب ت

َدازز ايطايهني بني َٓاشٍ إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني ت ستُد عبد اهلل             داز ايتك٣ٛ  58

 يًٓػس ٚايتٛشٜع

 .2000 1بػري ستُد عبٕٛ َهتب١ داز ايبٝإ بريٚت ط. إعالّ املٛقعني ت 59

  عبد املًو بٔ عبد اهلل بٔ ٜٛضـ إَاّ اذتسَني، ادتٜٛين *

 ب 1غسح ايٛزقات يإلَاّ ادتٜٛين حتكٝل ضاز٠ غازيف اهلادسٟ داز ايبػا٥س اإلضال١َٝ ايهٜٛت ط 60

 ت 

ستُد ٜٛضـ َٛض٢ ٚعًٞ عبد املٓعِ عبد . نتاب اإلزغاد ع٢ً قٛاطع األدي١ يف أؾٍٛ االعتكاد ت 61

  1950- 1اذتُٝد َهتب١ ارتاصتٞ ط

 1ؾالح بٔ ستُد بٔ عٜٛك١، داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ ط. ايربٖإ يف أؾٍٛ ايؿك٘، ، ت 62

1997. 

ساَدٟ عبد ايهسِٜ  . د *

 .2008 1 داز ابٔ سصّ بريٚت ط يف اضتٓباط أسهاّ ايكسآ١ٜٕٚأثس ايكٛاعد األؾٛي١ٝ ايًؼ 63

 أمحد ابٔ عًٞ بٔ سذس ايعطكالْٞ ،اذتاؾغ ابٔ سذس *

 1ايػٝذ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل بٔ باش بريٚت داز ايؿهس ط. بػسح ؾشٝح ايبدازٟ تؾتح ايبازٟ 64

2007  

 سٓؿٞ  ٕسظ. د  *

-  4ايرتاخ ٚايتذدٜد املؤضط١ ادتاَع١ يًدزاضات بريٚت يبٓإ ط 65  1992    

عبد ايًطٝـ بٔ عبد ايكادز  ، اذتؿعٞد  *

 أضباب٘ َٚعاٖسٙ داز االْديظ ارتكسا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع دد٠ تأثري املعتصي١ يف ارتٛازز ٚايػٝع١ 66

   2000-1ط

محادٟ ايعبٝدٟ  . د *

 1991- 1ابٔ زغد ٚعًّٛ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ داز ايؿهس ايعسبٞ بريٚت يبٓإ ط 67

 عبد ايعصٜص،د محٛد٠  *
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 .2001- 1املساٜا املكعس٠ ضتٛ ْعس١ٜ ْكد١ٜ عسب١ٝ عامل املعسؾ١ ايهٜٛت ط 68

 ايهٜٛت 232 عامل املعسؾ١ زقِ ؾهٝواملساٜا احملدب١ َٔ ايب١ٜٛٝٓ إىل ايت 69

 اإلَاّ أمحد  ،بٔ سٓبٌا *

ؾربٟ بٔ ضال١َ غاٖني داز ايجبات َهتب١ ؾٗد ايٛط١ٝٓ املًُه١ . ايسد ع٢ً ادت١ُٝٗ ٚ ايصْادق١ ت 70

   2002- 1ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  ط

ايسمحٔ    اذتٛايٞ ،ضؿس بٔ عبد.د *

 .داز اهلذس٠ ايطعٛد١ٜ ب تٚتطٛزٖا ٚآثازٖا يف اذتٝـــا٠ اإلضال١َٝ املعاؾس٠   ْػأتٗايعًُا١ْٝا 71

  ؾالح عبد ايؿتاح،ارتايدٟ.د *

  1997 1ألزدٕ عُإ طاايتؿطري ٚايتأٌٜٚ يف ايكسإٓ داز ايٓؿا٥ظ  72

أبٛبهس ستُد بٔ إضشام ، ابٔ خصمي١ *

عبد ايعصٜص بٔ إبساِٖٝ ايػٗٛإ داز ايسغد يًٓػس املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ .نتاب ايتٛسٝد ت د 73

  1988 1ايسٜاض ط

ستُد سطني  ، ارتكس *

- 1ْكض نتاب اإلضالّ ٚأؾٍٛ اذتهِ ستُد ارتكس سطني املطبع١ ايطًؿ١ٝ ايكاٖس٠ ط 74

 ٖـ  1344

عبد ايسمحٔ  ، ابٔ خًدٕٚ *

-1حتكٝل أمحد داد داز ايػد ادتدٜد ايكاٖس٠ طَكد١َ ابٔ خًدٕٚ  75  2007 

 خًٝؿٞ، عبد اجملٝد  *

-1قسا٠٤ ايٓـ ايدٜين عٓد ستُد أزنٕٛ َٓتد٣ املعازف بريٚت ط 76  2010. 

 ارتًًٝٞ، أمحد بٔ محد  *

 .1984- 1دٛاٖس ايتؿطري، َهتب١ االضتكا١َ ضًط١ٓ عُإ ط 77

ايػٝذ ضعٝد بٔ خًؿإ  ،ارتًًٝٞ  *

متٗٝد قٛاعد اإلميإ ٚتكٝٝد غٛازد َطا٥ٌ األسهاّ ٚ األدٜإ حتكٝل سازخ بٔ ستُد بٔ غاَظ  78

 2010 -1ايبطاغٞ َهتب١ ايػٝذ ستُد بٔ غاَظ ايبطاغٞ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع ضًط١ٓ عُإ ط

أبٛ بهس عبد اهلل بٔ ضًُٝإ األغعح ايطذطتاْٞ اذتٓبًٞ املعسٚف بابٔ داٚٚد  ، ابٔ داٚٚد *

ستب ايدٜٔ عبد ايطذإ ٚاعغ داز ايبػا٥س اإلضال١َٝ بريٚت، يبٓإ .نتاب املؿاسـ ،  حتكٝل د 79

  1995 - 1ط

 ستُد سطني   ،ايرٖيب. د *
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عًِ ايتؿطري داز املعازف ب ت  80

 .2003- 4 َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠ طايتؿطري ٚاملؿطسٕٚ 81

 مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيب  ، اإلَاّ ايرٖيب *

  1995 -1طٝازآييت  ؾٛالز  اضطٓبٍٛ ط.َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز ع٢ً ايطبكات ٚاألعؿاز، د 82

- 2ضري أعالّ ايٓبال٤  حتكٝل  غعٝب األزْؤٚط ، سطني األضد ،َؤضط١ ايسضاي١ ط 83  2011 

 ، ستُد ايساشٟ ؾدس ايدٜٔايساشٟ *

-  1 داز ايؿهس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع طتؿطري ايؿدس ايساشٟ 84   2005 

أبٛ ايكاضِ اذتطني بٔ ستُد املعسٚف بايساغب األؾؿٗاْٞ ، ايساغب األؾؿٗاْٞ *

  .2010 6املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ حتكٝل ستُد خًٌٝ عباْٞ داز املعسؾ١ بريٚت يبٓإ ط 85

  (ايػكؿٞ ايسضتاقٞ)مخٝظ بٔ ضعٝد بٔ عًٞ بٔ َطعٛد ، ايسضتاقٞ *

 ٚشاز٠ 1993 -2َٓٗر ايطايبني ٚبالؽ ايساغبني حتكٝل ضامل بٔ محد بٔ ضًُٝإ اذتازثٞ ط 86

قاؾ١ ضًط١ٓ عُإ  خايرتاخ ايكَٛٞ ٚاٍ

 أبٛ ايٛيٝد ستُد بٔ أمحد بٔ ستُد بٔ أمحد بٔ زغد ايكسطيب ،ابٔ زغد اذتؿٝد *

  2008 1بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ املكتؿد ت ستُٛد بٔ ادتٌُٝ داز اإلَاّ َايو ادتصا٥س ط 87

ستُد زغٝد بٔ عًٞ  ، ايػٝذ زقا *

- 1 تؿطري املٓاز اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب ط 88  1990  

زؾٝل سبٝب  . د *

 1998 -1داز ايػسٚم ايكاٖس٠ َؿس ط،املكدع ٚاذتس١ٜ  89

زَطٝظ عٛض   *

 1997-   1 ط    بريٚت يبٓإ،َؤضط١ االْتػاز ايعسبٞ،اإلذتاد يف ايػسب  90

قطب  ،ايسٜطْٛٞ . د *

ايٓـ ايكسآْٞ َٔ تٗاؾت ايكسا٠٤ إىل أؾل ايتدبس ، َٓػٛزات ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ  91

  2010 1املًُه١ املػسب١ٝ ط

 ستُد عبد ايععِٝ  ،ايصزقاْٞ *

. 1995- 1َٓاٌٖ ايعسؾإ يف عًّٛ ايكسإٓ ت ؾٛاش أمحد شَسيٞ داز ايهتاب ايعسبٞ بريٚت ط 92

 بدز ايدٜٔ ستُد بٔ عبد اهلل، ايصزنػٞ *

 1، حتكٝل ستُد أبٞ ايؿكٌ إبساِٖٝ املهتب١ ايعؿس١ٜ بريٚت طايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ 93

2006. 
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 يصؾصاف ستُد ا.د *

-4 َهتب١ ايؿالح ايهٜٛت طايتعسٜـ بايكسإٓ ٚاذتدٜح 94  1984                

   أبٛ ايكاضِ ستُٛد بٔ عُس ،ايصشتػسٟ *

ايهػاف عٔ سكا٥ل ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ حتكٝل ٚختسٜر األسادٜح ٚتعًٝل  95

عبد ايسشام املٗدٟ بريٚت داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ب ط، ب ت  

عبد اهلل بٔ محٝد بٔ ضًّٛ  ، ايطاملٞ *

ستُد ستـُٛد إمساعٌٝ ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚايجكاؾ١ ضًط١ٓ . َعازز اآلَاٍ ع٢ً َدازز ايهُاٍ ت 96

 .1983 1عُإ ط

 .ستُد عبد اهلل بٔ محٝد ، ايطاملٞ *

 . 1989 -1عبد ايسمحٔ عُري٠ داز ادتٌٝ بريٚت يبٓإ ط.َػازم أْٛاز ايعكٍٛ  حتكٝل د 97

 .ايطاملٞ ْٛز ايدٜٔ بٔ عبد اهلل بٔ محٝد  *

زٚض ايبٝإ ع٢ً ؾٝض املٓإ يف ايسد ع٢ً َٔ ادع٢ قدّ ايكسإ حتكٝل عبداهلل  بٔ ضًُٝإ  98

 .  ٚايتازٜذبدٕٚ ذنس ايٓاغس، ايطاملٞ

 . ايػٝذ اإلَاّ اذتاؾغ أبٛ ْؿس عبٝد اهلل بٔ ضعٝد بٔ سامت ايٛاًٜٞ ايطذصٟ ،ايطذصٟ *

 1نسِٜ با عبد اهلل داز ايسا١ٜ ايسٜاض ط ستُد با. ايسد ع٢ً َٔ أْهس اذتسف ٚايؿٛت ت 99

1994 .

 ايػٝذ أبٛ اذتطٔ عًِ ايدٜٔ عًٞ بٔ ستُد  ،ايطداٟٚ *

حتكٝل َسٚإ ايعط١ٝ، ستطٔ خساب١ داز املإَٔٛ يًرتاخ دَػل ، اإلقسا٤مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ  100

   1997  -1ط

 .ايطدٜٚهػٞ عبد اهلل  *

 .ٚايتازٜذبدٕٚ ذنس ايٓاغس، ساغ١ٝ ع٢ً نتاب ايدٜاْات  101

 أبٛ بهس أمحد ايطسخٝطٞ ،ايطسخٝطٞ *

  1997 1أؾٍٛ ايطسخٝطٞ بريٚت داز ايهتب ايع١ًُٝ ط 102

 اإلَاّ أبٛ دعؿس َٓؿٛز بٔ ستُد بٔ عبد ادتباز ايػاؾعٞ ،ايطُعاْٞ *

عبد اهلل بٔ ساؾغ بٔ أمحد اذتهُٞ َهتب١ ايتٛب١ ايسٜاض . د. قٛاطع األدي١ يف أؾٍٛ ايؿك٘ ت 103

  1998 1ط

 ايطٝٛطٞ ،اإلَاّ دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ ايػاؾعٞ *

- 1اإلتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ داز ايؿهس بريٚت ط 104  2008. 
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ستُد أبٛ / املصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗا حتكٝل ستُد أمحد داد املٛىل عًٞ ستُد ايبذاٟٚ  105

 ايؿكٌ إبساِٖٝ 

 .إبساِٖٝ ابٔ َٛض٢ ايًدُٞايػاطيب أبٛ إضشام  *

 .2005 1املهتب١ ايعؿس١ٜ بريٚت ط.ستُد ايؿاقًٞ/ ٖٝجِ خًٝؿ١ طعُٝٞ .  تاالعتؿاّ 106

 .املٛاؾكات يف أؾٍٛ ايػسٜع١ املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ ب ت 107

  .أبٛ عبد اهلل بٔ ستُد إدزٜظ املطًيب ايكسغٞ  ، اإلَاّ ايػاؾعٞ *

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داز ايتدَس١ٜ . أمحد بٔ َؿطؿ٢ ايؿسإ ايسٜاض ّ.د. تؿطري اإلَاّ ايػاؾعٞ ت 108

 .  2006 1ط

 .1999 1عبد ايؿتاح نّباز٠ داز ايٓؿا٥ظ بريٚت يبٓإ ط. د. ايسضاي١ ت 109

 .ايػٝذ ستُد َتٛيٞ ،ايػعساٟٚ *

 .1982    -1ع٢ً َا٥د٠ ايؿهس اإلضالَٞ داز ايعٛد٠ بريٚت يبٓإ ط 110

 .  ستُٛد يتٛت ايػٝذؽ *

-18طايكاٖس٠  اإلضالّ عكٝد٠ ٚغسٜع١ داز ايػسٚم  111   2001 

- 9تؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ داز ايػسٚم ط 112   1982 

 . ايػُاخٞ ،أبٛ ايعباع أمحد بٔ ضعٝد عبد ايٛاسد *

 .1984- 1شتتؿس ايعدٍ ٚاإلْؿاف، ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ ط- 113

نتاب اإلٜكاح، ايػٝذ عاَس بٔ عًٞ ايػُاخٞ، ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ  114

 .1996- 1ط

 .ستُد بٔ ستُد بٔ املدتاز ادتٓهٞ ، ايػٓكٝطٞ *

 . 1995- 1أقٛا٤ ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ داز ايؿهس بريٚت يبٓإ ط 115

 .ايػٗسضتاْٞ، أبٛ ايؿتح ستُد عبد ايهسِٜ بٔ أبٞ بهس أمحد  *

 .2005 1 داز ايؿهس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع بريٚت طاملًٌ ٚايٓشٌ 116

 .ايػٛناْٞ، ايعال١َ ستُد بٔ عًٞ *

َٔ أضساز َٓتك٢ األخباز حتكٝل عبد ايهسِٜ ايؿكًٝٞ املهتب١ ايعؿس١ٜ ؾٝدا بريٚت ٌْٝ األٚطاز 117

 .2008-1ط

ؾابس طع١ُٝ  . د *

 1986 1اإلباق١ٝ عكٝد٠ َٚرٖبا داز ادتٌٝ بريٚت يبٓإ ط 118

 ايؿباؽ، ستُد بٔ يطؿٞ . د *
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 1990 -3حملات يف عًّٛ ايكسإٓ ٚاجتاٖات ايتؿطري املهتب اإلضالَٞ بريٚت يبٓإ ط 119

ايطاٖس بٔ عاغٛز ستُد   *

 ٖـ  1344 1ْكد عًُٞ يهتاب اإلضالّ ٚأؾٍٛ اذتهِ املطبع١ ايطًؿ١ٝ املؿس١ٜ ط 120

 اإلَاّ أبٛ دعؿس ستُد بٔ دسٜس ، ايطربٟ *

داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ ايكسإٓ قبط ٚتعًٝل ستُٛد غانس اذتسضتاْٞ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ  121

  ب ت 1بريٚت يبٓإ ط

  عًٞ بٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ أبٞ ايعص ايدَػكٞ، ايطشاٟٚ *

عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ ٚغعٝب األزْؤٚط َؤضط١ . د. غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ ت  122

ت  .ط ،ب. ايسضاي١ ب 

   ايطعإ، أمحد إدزٜظ . د *

 ايعًُإْٝٛ ٚايكسإٓ ايهسِٜ تازخي١ٝ ايٓـ داز ابٔ سصّ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع ّ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  123

-  1ايسٜاض ط   2007   

.د *  سطني  ط٘  

ت .ط ،ب. ب يف ايػعس ادتاًٖٞ  124

-  3َطبع١ ؾازٚم ايكاٖس٠ ط، يف األدب ادتاًٖٞ 125  1933 

ط٘ عبد ايسمحٔ  . د *

 2006- 1زٚح اذتداث١ املدخٌ إىل اذتداث١ اإلضال١َٝ املسنص ايجكايف ايعسبٞ املػسب ط 126

 سطٔ   ايعباقٞ. د *

ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايكسا٠٤ اذتدث١ٝ دزاض١ حت١ًًٝٝ ْكد١ٜ إلغهاي١ٝ ايٓـ عٓد ستُد أزنٕٛ، داز  127

 2009  1ؾؿشات يًدزاضات ٚايٓػس دَػل ضٛزٜا ط

ايعبد٠ ستُد ٚطازم عبد اذتًِٝ  *

  1987 1املعتصي١ بني ايكدِٜ ٚاذتدٜح، داز األزقِ بسَٓذٗاّ ط 128

 ايكاقٞ بٔ أمحد األضد أبادٟ ،عبد ادتباز *

داَع١ ايهٜٛت دت١ٓ ايتأيٝـ ٚايتعسٜب ٚايٓػس ايهٜٛت ،ؾٝؿٌ بدٜس عٕٛ .د.األؾٍٛ ارتُط١ ت 129

.   1998 1ط  

املػين يف أبٛاب ايتٛسٝد ٚايعدٍ  130

عبد ايكادز عٛد٠   *

  1984 -5َؤضط١ ايسضاي١ بريٚت يبٓإ ط،ايتػسٜع ادتٓا٥ٞ اإلضالَٞ َكاز١ْ بايكإْٛ ايٛقعٞ  131
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 عبد ايهسِٜ ساَدٟ. د *

  2008 -1أثس ايكٛاعد األؾٛي١ٝ ايًػ١ٜٛ يف اضتٓباط أسهاّ ايكسإٓ داز ابٔ سصّ بريٚت ط 132

 إلَاّ ايػٝذ ستُد ، اعبدٙ *

ستُد عُاز٠ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ . األعُاٍ ايها١ًَ يإلَاّ ايػٝذ ستُد عبدٙ حتكٝل ٚتكدِٜ د 133

  1993 1ط

- 3داز اذتداث١ ط اإلضالّ ٚايٓؿسا١ْٝ َع ايعًِ ٚاملد١ْٝ  134  1988 ّ

 - زضاي١ ايتٛسٝد 135

 عدْإ ستُد أَا١َ . د *

 ايتذدٜد يف ايؿهس اإلضالَٞ داز ابٔ ادتٛشٟ ب ت  136

 ستُد ؾادم ، عسدٕٛ *

-3ط ضتٛ َٓٗر يتؿطري ايكسإٓ ايداز ايطعٛد١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع  137   1979 

 عصٚش أمحد. د *

 63 ف2002أؾٍٛ تساث١ٝ يف ْعس١ٜ اذتكٍٛ ايدالي١ َٓػٛزات احتاد ايهتاب ايعسب دَػل  138

ٜد ع ستُد ع،ايعػُاٟٚاملطتػاز  *

ّ 1979أؾٍٛ ايػسٜع١ طبع١ ايكاٖس٠  139

ّ 1992دٖٛس اإلضالّ طبع١ ايكاٖس٠  140

 1988ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ املؿسٟ طبع١ ايكاٖس٠  141

ّ 1989اإلضالّ ايطٝاضٞ طبع١ ايكاٖس٠  142

 1990ارتالؾ١ اإلضال١َٝ طبع١ ايكاٖس٠  143

 1988ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ املؿسٟ طبع١ ايكاٖس٠  144

 ْاؾس بٔ عبد ايهسِٜ   ،ايعكٌ *

اإلضالّ َُٓٗا قدميا ٚسدٜجا، داز ايٛطٔ قـ ادت١ُٝٗ ٚاملعتصي١ ْػأتُٗا ٚأؾٛهلُا َٚٓٗذُٗا َٚٛ 145

ّ   2000 -1يًٓػس ايسٜاض املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ط

 ايعو، ايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ *

-5داز ايٓؿا٥ظ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع بريٚت يبٓإ ط  أؾٍٛ ايتؿطري ٚقٛاعدٙ 146   2007 

عًٞ سسب   *

    2005– 4املسنص ايجكايف ايعسبٞ ايداز ايبٝكا٤ ط ،ْكد ايٓـ  147

 1993 – 1املسنص ايجكايف ايعسبٞ ايداز ايبٝكا٤ ط ، قٝك١ْكد احل 148
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عًٞ عبد ايسشام   *

 1925- 3اإلضالّ ٚأؾٍٛ اذتهِ حبح يف ارتالؾ١ ٚاذته١َٛ يف اإلضالّ املطبع١ املؿس١ٜ ط 149

عُاز٠ ستُد  . د *

  1988 2املعتصي١ َٚػه١ً اذتس١ٜ اإلْطا١ْٝ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط 150

 

 1997 2ْٗكتٓا اذتدٜج١ بني ايعًُا١ْٝ ٚاإلضالّ داز ايسغاد ايكاٖس٠ ط 151

 2009 -3ضكٛط ايػًٛ ايعًُاْٞ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط 152

 (ٖـ558ت) حيٞ بٔ ارتري ، ايعُساْٞ *

ضعٛد بٔ عبد ايعصٜص ارتًـ َهتب١ املًو ؾٗد .د.االْتؿاز يف ايسد ع٢ً املعتصي١ ايكدز١ٜ األغساز ت 153

 1999 1ايٛط١ٝٓ ط

 غايب ابٔ عًٞ  ،عٛادٞ *

 ، 4م َعاؾس٠ تٓتطب إىل اإلضالّ ٚبٝإ َٛقـ اإلضالّ َٓٗا املهتب١ ايعؿس١ٜ ايرٖب١ٝ دد٠ ط زف 154

2001  

 :ايػصايٞ، ستُد ايطكا *

 2005 7طدؾاع عٔ ايعكٝد٠ ٚايػسٜع١ قد َطاعٔ املطتػسقني، ْٗك١ َؿس يًطباع١ ٚايٓػس، - 155

 .دضتٛز ايٛسد٠ ايجكاؾ١ٝ بني املطًُني، داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ب ت 156

 .ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ يف ايكسٕ اذتايٞ، داز ايػسٚم ب ت 157

 .2005 3نٝـ ْؿِٗ اإلضالّ؟، ْٗك١ َؿس يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط 158

 .2005 7َػهالت يف طسٜل اذتٝا٠ اإلضال١َٝ، ْٗك١ َؿس يًطباع١ ٚايٓػس، ط 159

  أبٛ ساَد ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ايطٛضٞ،ايػصايٞ *

. 1994ّ 1َٛؾل ؾٛشٟ ادترب اذته١ُ يًطباع١ ٚايٓػس دَػل ط. االقتؿاد يف االعتكاد ت 160

  2003 1 قتٝب١ دَػل ط ابٔد إْؿاف زَكإ داز.االقتؿاد يف االعتكاد ت 161

 .2008 1 َٔ عًِ األؾٍٛ املهتب١ ايعؿس١ٜ بريٚت يبٓإ طاملطتؿؿ٢ 162

 . ب ذنس ايٓاغس1992 1ؾٝؿٌ ايتؿسق١ بني اإلضالّ ٚايصْدق١، ت ستُٛد بٝذٛ، ط 163

 أبٛ اذتطني أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا ،بٔ ؾازعا *

. حتكٝل عبد ايطالّ ٖازٕٚ داز ادتٌٝ بريٚت يبٓإ ب ط، ب ت،َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  164

أمحد سطني بطر بريٚت داز . ايؿاسيب يف ؾك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚطا٥ًٗا ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا ت 165

  1997 1ايهتب ايع١ًُٝ  ط
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امحد    ايطٝد،ؾسز. د *

ّ  داز ايٛؾا٤ 1948ادترٚز ايتازخي١ٝ يًؿساع بني ايعًُا١ْٝ ٚاإلضال١َٝ يف َؿس َٓر ايبدا١ٜ ٚست٢  166

- 4يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع املٓؿٛز٠ َؿس ط   1990 

ؾسٜد٠ شَسد . د *

 .2005 1،َطبع١ أْؿٛبساْت ؾاع طأش١َ ايٓـ يف َؿّٗٛ ايٓـ عٓد ْؿس ساَد أبٛ شٜد  167

ؾكٌ سطٔ عباع  . د *

-  1 ط املؿطسٕٚ َدازضِٗ َٚٓاٖذِٗ داز ايٓؿا٥ظ األزدٕ 168  2007 

 ، ضًُإ بٔ ؾٗد ايعٛد٠ؾٗدد   *

 ٖـ 1409 1يف سٛاز ٖادئ َع ستُد ايػصايٞ إدازات ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ط 169

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ ضًُٝإ ايسَٚٞ د   *

  ٖـ ايسٜاض املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 1419 4حبٛخ يف أؾٍٛ ايتؿطري َٚٓاٖذ٘ َهتب١ ايتٛب١ ط 170

 1983-  2ط. َٓٗر املدزض١ ايعك١ًٝ اذتدٜج١ يف ايتؿطري ايسٜاض ّ ع ايطعٛد١ٜ 171

 ستُد عبد اهلل بٔ َطًِ بٔ قتٝب١ ايدٜٓٛزٟ ٚأب، ابٔ قتٝب١ *

 ت عُس بٔ ستُٛد أبٞ عُس داز ايسا١ٜ يًٓػس ،االختالف يف ايًؿغ ٚايسد ع٢ً ادت١ُٝٗ ٚاملػب١ٗ  172

  1991-1ايسٜاض املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ط

  2005-  1تأٌٜٚ شتتًـ اذتدٜح حتكٝل زقا ؾسز اهلُاَٞ املهتب١ ايعؿس١ٜ بريٚت ط 173

   2011 - 1ضعد بٔ صتدت عُس، َؤضط١ ايسضاي١ بريٚت يبٓإ ط. تأٌٜٚ َػهٌ ايكسإٓ ، ت 174

إلَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ ايعباع أمحد بٔ إدزٜظ املايهٞ  ، اايكسايف  *

عبد ايؿتاح أبٞ غد٠  .  ت،اإلسهاّ يف متٝٝص ايؿتا٣ٚ عٔ األسهاّ ٚتؿسؾات ايكاقٞ ٚاإلَاّ  175

 1995- 2داز ايبػا٥س اإلضال١َٝ بريٚت يبٓإ ط

 ٜٛضـ  ،ايكسقاٟٚ. د *

  2000 3نٝـ ْتعاٌَ َع ايكسإٓ ايععِٝ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط 176

 عبد اهلل ستُد بٔ امحد األْؿازٟ ٚأب، ايكسطيب *

 -1ادتاَع ألسهاّ ايكسإٓ ت ايػٝذ ٖػاّ مسري ايبدازٟ داز إسٝا٤ ايرتاخ بريٚت يبٓإ ط 177

2002  

 .ضٝداألضتاذ  قطب  *

 .2005 -  35طايكاٖس٠،     داز ايػسٚم يف ظالٍ ايكسإٓ 178
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 2005- 16 داز ايػسٚم ايكاٖس٠ طٖرا ايدٜٔ 179

 .اإلضالّ َٚػهالت اذتكاز٠ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ب ت  180

 2005- 16خؿا٥ـ ايتؿٛز اإلضالَٞ َٚكَٛات٘ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط 181

األضتاذ ستُد   قطب  *

 داز ايػسٚم ايكاٖس٠ 2006 12اإلْطإ بني املاد١ٜ ٚاإلضالّ ط 182

 2007   3داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط ! ال ٜأتٕٛ مبجً٘ 183

  2005 11دزاضات يف ايٓؿظ اإلْطا١ْٝ داز ايػسٚم ط 184

َراٖب ؾهس١ٜ َعاؾس٠ داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ب ط،   ب ت   185

 .2005 -  8طايكاٖس٠،    ايعًُإْٝٛ ٚاإلضالّ داز ايػسٚم  186

ايتطٛز ٚ ايجبات يف سٝا٠ ايبػس١ٜ  187

 1زنا٥ص اإلميإ األضتاذ ستُد قطب داز غبًٝٝا يًٓػس ٚايتٛشٜع ايسٜاض ّ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ط 188

1997 . 

   عُاد ايدٜٔ أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ ايكسغٞ ايدَػكٞ ابٔ نجري *

-2 حتكٝل ستُٛد ابٔ ادتٌُٝ داز اإلَاّ َايو ادتصا٥س طايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 189  2009 

 ايهدَٞ، أبٛ ضعٝد ستُد بٔ ضعٝد  *

 .1985 1االضتكا١َ، ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ ط 190

 .1984 1املعترب، ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ، ط 191

ستُد طاٖس  ، ايهسدٟ *

 بدٕٚ ذنس ايٓاغس، ٚتازٜذ ايطبع   ،تازٜذ ايكسإٓ 192

ٜٛضـ  ،نسّ  د   *

-5ط تازٜذ ايؿًطؿ١ اذتدٜج١ داز املعازف ايكاٖس٠  193  ب ت   

  َطبع١ دت١ٓ ايتأيٝـ ٚايرتمج١  ب،تتازٜذ ايؿًطؿ١ ايْٝٛا١ْٝ 194

ستُد بٔ إبساِٖٝ  ، ايهٓدٟ *

 1984 -1  ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ طعبٝإ ايػس 195

اإلَاّ أبٛ ايكاضِ ٖٝب١ اهلل بٔ اذتطٔ بٔ َٓؿٛز ايطربٟ  ،اياليها٥ٞ  *

غسح أؾٍٛ اعتكاد أٌٖ ايط١ٓ ٚادتُاع١ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚإمجاع ايؿشاب١ ٚايتابعني َٔ بعدِٖ   196

.  ب ت .أمحد بٔ َطعٛد بٔ محدإ داز طٝب١ ايسٜاض ّ ايطعٛد١ٜ ب ط . ت

عبد ايٛاسد بٔ ستُد بٔ عًٞ بٔ أبٞ ايطد أبٞ ستُد املايهٞ ايػٗري باملايكٞ ، املايكٞ  إلَاّا *
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عادٍ : غسح نتاب ايتٝطري يًداْٞ يف ايكسا٤ات املط٢ُ ايدز ايُٓري ٚايعرب املٓري حتكٝل ايػٝذ 197

   2002 -1أمحد عبد املٛدٛد ٚايػٝذ عًٞ ستُد َعٛض  داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ ط

ستُد بدٜع َٛض٢   *

 2008 1تأٌٜٚ ايكسإٓ ايهسِٜ َٚراٖب ايؿسم ؾٝ٘، داز اإلعالّ األزدٕ عُإ ط 198

ستُد بهس إمساعٌٝ  . د *

 .داز املٓاز ايكاٖس٠ ب ت ، دزاضات يف عًّٛ ايكسإٓ  199

 ستُد سطٔ سطٔ دبٌ . د *

ٚثاق١ ْكٌ ايٓـ ايكسآْٞ َٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إىل أَت٘ داز ايؿشاؾ١ يًرتاخ بطٓطا  200

 يًٓػس ٚ ايتٛشٜع ب ت

ستُد ستسٚع  . د *

 2000 -1 بدٕٚ ذنس ايٓاغس ط،أمسا٤ ايكسإٓ يف ايكسإٓ  201

ستُد ستُد سطني  . د *

 1985 -7 َؤضط١ ايسضاي١ دَػل ط،اإلضالّ ٚاذتكاز٠ ايػسب١ٝ  202

 أمحد َؿطؿ٢ ،املساغٞ *

    1946-   1ابٞ اذتًيب ٚأٚالدٙ مبؿس طبتؿطري املساغٞ غسن١ َهتب١ اٍ 203

عبد ايطالّ  ،املطدٟ. د *

-2  ،ايداز ايعسب١ٝ يًهتاب ،طاألضًٛب١ٝ ٚاألضًٛب١ٝ 204  1982  

املطريٟ عبد ايٖٛاب  . د *

 2011 -4ايعًُا١ْٝ ادتص١ٝ٥ ٚايعًُا١ْٝ ايػا١ًَ ، داز ايػسٚم ايكاٖس٠ ط 205

 (عصٜص ايعع١ُ. املطريٟ ، ٚ د. د)   2000 1ايعًُا١ْٝ حتت اجملٗس داز ايؿهس بريٚت يبٓإ ط 206

  بٔ اذتذاز َطًِ *

  داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ بريٚت يبٓإ ب ت َطًِؾشٝح 207

 املؿعيب ،عبد ايعصٜص إبساِٖٝ ايجُٝين  *

 .1986 1نتاب َعامل ايدٜٔ، ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚ ايجكاؾ١ ضًط١ٓ عُإ، ط- 208

 املكسٜصٟ، أمحد بٔ عًٞ بٔ عبد ايكادز  *

املٛاعغ ٚاالعتباز يف ذنس ارتطط ٚاآلثاز ،حتكٝل د أمئ ؾؤاد ضٝد َؤضط١ ايؿسقإ يًرتاخ  209

 1995اإلضالَٞ يٓدٕ 

 ابٔ عبد ايسمحٔ  ،املًطٞ *



553 
 

 فهرس املصادر واملراجع

ستُد شِٜٓٗ ستُد عصت َهتب١ َدبٛيٞ ايكاٖس٠ .ايتٓبٝ٘ ٚ ايسد ع٢ً أٌٖ األٖٛا٤ ٚايبدع حتكٝل د 210

  1993 - 1ط

ستُد ؾاحل  ، املٓذد *

  ٚتازٜذ ايٓػسبدع١ إعاد٠ ؾِٗ ايٓـ بدٕٚ ذنس ايٓاغس 211

ابٔ َٓعٛز  *

يطإ ايعسب حتكٝل أَني ستُد عبد ايٖٛاب ٚستُد ايؿادم ايعبٝدٟ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ  212

  . ب ت3بريٚت يبٓإ ط

 َٓٝع عبد اذتًِٝ ستُٛد. د *

 .2000 1 َٓاٖر املؿطسٜٔ داز ايهتاب املؿسٟ ايكاٖس٠ ط 213

 (أبٛ دعؿس أمحد بٔ ستُد بٔ إمساعٌٝ)ايٓشاع  *

ايػٝذ ستُد عبد املٓعِ داز اذتدٜح ايكاٖس٠ ،ستُد زقٛإ . د،ستُد تاَس .د.إعساب ايكسإٓ ت 214

  2007 1ط

 ستُد عبد املًو بٔ ٖػاّ املعازيف  ٚبٔ ٖػاّ أبا *

حتكٝل أمحد عبد ايساشم ارتطٝب داز اإلَاّ َايو يًطباع١ ٚايٓػس باب ايٛاد ،ايطري٠ ايٓب١ٜٛ  215

- 2ادتصا٥س ط  2011  

ؾُٗٞ  ، ٖٜٛدٟ . د *

 2005 - 3ط ، داز ايػسم ايكاٖس٠ ،املؿرتٕٚ خطاب ايتطسف ايعًُاْٞ يف املٝصإ 216

 ٜعكٛب ،طاٖس ستُٛد . د *

 .1425  1أضباب ارتطأ يف ايتؿطري دزاض١ تأؾ١ًٝٝ، داز ابٔ ادتٛشٟ ط 217

                                                املراجع املرتمجة 

 آالٕ تٛزٜٔ *

ْكد اذتداث١ تسمج١ عبد ايطالّ ايطٌٜٛ َسادع١ ستُد ضبٝال إؾسٜكٝا ايػسم املػسب ايداز  218

 2010 1ط. ايبٝكا٤

 داى بريى *

  1995 1ٚا٥ٌ غايٞ غهسٟ داز ايٓدِٜ يًؿشاؾ١ ٚايٓػس ايكاٖس٠ ط. تسمج١ د،إعاد٠ قسا٠٤ ايكسإٓ  219

 دُٝظ نٛيٝص *

 1973 - 1 تسمج١ ؾؤاد ناٌَ َهتب١ غسٜب ايكاٖس٠ ط،ايؿًطؿ١ اذتدٜج١ 220
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 زٚالٕ بازت *

عبد ايهبري : ايتشًٌٝ ايٓؿٞ تطبٝكات ع٢ً ْؿٛف َٔ ايتٛزا٠ ٚ اإلصتٌٝ ٚ ايكؿ١ ايكؿري٠ تسمج١ 221

  2009 1ايػسقاٟٚ داز ايتهٜٛٔ دَػل ضٛزٜا ط 

 تسمج١ َٓرز عٝاغٞ َسنص اإلمنا٤ اذتكازٟ   Bruissement de la langageٖطٗط١ ايًػ١  222

 1999 1ط

  بدٕٚ  بازت تسمج١ َٓرز عٝاغٞ َسنص اإلمنا٤ اذتكازٟ critique et verité ْكد ٚسكٝك١  223

 ذنس ايتازٜذ

 زٜٓإ إزْطت  *

 -1 تسمج١ عادٍ شعٝرت داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ ايبابٞ اذتًيب ايكاٖس٠ ط،ابٔ زغد ٚايسغد١ٜ 224

1957 

 نازٌٜ أيهطٝظ  *

 2003 1اإلْطإ ذيو اجملٍٗٛ تسمج١ غؿٝل أضعد ؾسٜد َهتب١ املعازف يبٓإ بريٚت ط 225

  املعاجم احلديثة                                          و
مجٌٝ ؾًٝبا  *

املعذِ ايؿًطؿٞ باأليؿاظ ايعسب١ٝ ٚايؿسْط١ٝ ٚاالصتًٝص١ٜ ٚايالت١ٝٓٝ دازايهتاب ايًبٓاْٞ َهتب١  226

 .1982- 1املدزض١ بريٚت يبٓإ ط

 َساد ٖٚب١ *

 2007 -5املعذِ ايؿًطؿٞ داز قبا٤ يًطابع١ ٚايٓػس ايكاٖس٠ ط 227

 إعداد طتب١ َٔ األضتاذ٠ *

 اهل١٦ٝ 1975 1إبساِٖٝ بَٝٛٞ َرنٛز، ط. َعذِ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ، تؿدٜس َٚسادع١ د 228

املؿس١ٜ يًهتاب  

229 Webester’s third new international dictionary Meriam CO USA 1971 

230 Le petit Larousse 2010 

231 Ellious Bocthor, Egypitien Dictionnaire Français – Arabe 

232 Abdenour Dictionnaire détaillé Français- Arab 

233 Dictionnaire Encyplopédique AUZOU Edition philippe Auzou, Paris , 

2008 

234 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curent English AS Hornby, 

seventh edition 2010 
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 :                                      الرسائل اجلامعية

 عبد ايسمحٔ بٔ ؾاحل بٔ ضًُٝإ ايدٖؼ. د *

األقٛاٍ ايػاذ٠ يف ايتؿطري زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ داَع١ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ  01

 19/2004زت١ً اذته١ُ بسٜطآٜا ايعدد 

ؾسسات بٔ عًٞ ادتعبريٟ . د *

ايبعد اذتكازٟ يًعكٝد٠ االباق١ٝ زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ غٗاد٠ ايتعُل يف ايبشح ايعًُٞ ن١ًٝ اآلداب  02

داَع١ تْٛظ 

ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ ضًُٝإ ايسَٚٞ  *

اجتاٖات ايتؿطري يف ايكسٕ ايسابع عػس اهلذسٟ زضاي١ َكد١َ يٌٓ دزد١ ايدنتٛزاٙ ن١ًٝ أؾٍٛ  03

 1406/ ٖـ1405ايدٜٔ داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ ايعاّ ادتاَعٞ 

 :البحوث                               

د عبد ايسشام ٖسَاع   *

دع٣ٛ ؾِٗ ايكسإٓ يف ق٤ٛ َٓاٖر ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ايػسب١ٝ حبح َكدّ يًُؤمتس ايدٚيٞ يتطٜٛس  01

  داَع١ املًو ضعٛد2013-02-16ايدزاضات ايكسآ١ْٝ يف 

عبد ايؿبٛز غاٖني . د *

ايعًُا١ْٝ تازٜذ ايه١ًُ ٚؾٝػتٗا حبح َكدّ ملؤمتس زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ ايجاْٞ ٚارتُطني يف غٗس  02

  1986ّؾرباٜس َٔ ض١ٓ 

ٚد دًٝٝٛ ٍى *

 Encyclopeadia universalis corpus 6 P ايٓػس٠ ايؿسْط١ٝ ،َبشح ايدزاضات املعاؾس٠ 03

547 ed 1990 Paris 

 إعداد طتب١ َٔ األضتاذ٠ *

قسا٤ات يف َػسٚع ستُد أزنٕٛ ايؿهسٟ َٓتد٣ املعازف بريٚت يبٓإ  04

 ٠ بَؿطؿ٢ دضٛقٞ نظ *

اإلطاز ايؿهسٟ ملدزض١ املٓاز َٚٛقؿٗا َٔ املدازع األخس٣، ْد٠ٚ دٚي١ٝ سٍٛ َدزض١ املٓاز  05

 .ايكاٖس٠   َسنص ايدزاضات املعسؾ2002١ٝ أنتٛبس 8/9ايعدد ٚدٚزٖا يف اإلؾالح اإلضالَٞ اذتدٜح 
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Tr: 
 الصفحة املٛضٛع 

   اإلٖدا٤

   شهس ٚتكدٜس 

 ك- أ  َكد١َ 

 12  الباب األولالباب األول  

 12  :التأويل وأسشه يف االجتاه القديه  

 12 الفصل األولالفصل األول

 14  ظاهرة التأويل يف الفكر اإلسالمٌظاهرة التأويل يف الفكر اإلسالمٌ  

 14 ايتأٌٜٚ يػ١ 

 17  ايدالي١ ٚاملفّٗٛيفغ ايتأٌٜٚ يف ايكسإٓ ايهسِٜ

 26 َا١ٖٝ ايتأٌٜٚ عٓد ابٔ ت١ُٝٝ

 30 َا١ٖٝ ايتأٌٜٚ عٓد ابٔ قِٝ اجلٛش١ٜ

 39 عٓد ايصٓكٝطَٞا١ٖٝ ايتأٌٜٚ 

 43 دلاٍ حسن١ ايتأٌٜٚ

 43 ٚاضح ايدالي١-أ

 51 َبِٗ ايدالي١-ب

 59 دالي١ املٓطٛم ٚ املفّٗٛ -  ج  
 

 

  67 
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 الفصل الثانيالفصل الثاني

 69  التأويل عند املعتزلةالتأويل عند املعتزلة

 69املعتصي١ ايٓصأ٠ ٚايتطٛز 

 69أصٍٛ املعتصي١  

 71 ايتٛحٝد--11

 74 ايعدٍ--22

 80 ايٛعد ٚايٛعٝد-ايٛعد ٚايٛعٝد-33

 81 املٓصي١ بني املٓصيتني --44

 82 األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس --55

 84  الفصل الثالثالفصل الثالث  

 86  اجلانب التطبًقٌ يف التأويل االعتزالٌ

 86 :  : يف صفات اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىليف صفات اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل- -                  أ                 أ 

 86 صف١ االضتٛا٤صف١ االضتٛا٤--11  

 96 صف١ ايٛج٘صف١ ايٛج٘- - 22                                                 

                                                3 -  100 صف١ ايٝدصف١ ايٝد 

 107  يف  نالّ اهلليف  نالّ اهلل- -                ب  

 114 قٍٛ املعتصي١ يف نالّ اهلل-   1                                               

 115 قٍٛ األشعس١ٜ-    2            

 116  ايٛاقف١قٍٛ-  3                                          

       4 -  116 األدي١ ع٢ً إٔ نالّ اهلل غري رلًٛم 

 122 َٚٛقفٗا َٔ نالّ اهللايًفع١ٝ فسق١ -  5       

 123 ٚتفٓٝدٖاَهْٛات َكٛي١ ايًفع١ٝ -6  

 134يف ايسؤ١ٜ  يف ايسؤ١ٜ  -  ج               

 138تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ باالْتعاز ٚايتٛقع ٚايسجا٤  -1

 144تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ مبع٢ٓ ايعٝإ  -2

 148تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ مبع٢ٓ ايفهس ٚاالعتباز  -3
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 149تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ مبضاف ذلرٚف  -4

 149تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ مبع٢ٓ ايهصف ٚاالضتٝضاح  -5

 150تأٌٜٚ ايسؤ١ٜ مبع٢ٓ ايعًِ  -6

 153      يف أفعاٍ ايعباد يف أفعاٍ ايعباد-   د 

 153اخلتِ ٚايطبع عٓد املعتصي١ َع٢ٓ -1                                            

 162 ايسد ع٢ً املعتصي١ يف تصٛزٖا يًطبع ٚاخلتِ-2                                            

 192  الفصل الرابعالفصل الرابع

 194 التأويل عند اخلىارجالتأويل عند اخلىارج

 194 ايتعسٜف باخلٛازجايتعسٜف باخلٛازج

 196  اخلٛازج اخلٛازجأمسا٤أمسا٤- -  1          

 199 أصٍٛ اخلٛازج ٚفسقِٗ- أصٍٛ اخلٛازج ٚفسقِٗ-   22                 

ضا٥ٌ َعسف١ ايتٛحٝد عٓد اخلٛازج-  3          ٚ  203 ٚضا٥ٌ َعسف١ ايتٛحٝد عٓد اخلٛازج-

 214    :صفات اهلل عٓد اخلٛازج بني اإلثبات ٚايٓفٞ :صفات اهلل عٓد اخلٛازج بني اإلثبات ٚايٓفٞ   -   - 44          

  ::الفصل اخلامسالفصل اخلامس 

 225 اجلانب التطبًقٌ يف التأويل اخلارجٌ  

 228 صف١ االضتٛا٤صف١ االضتٛا٤-   أ-   أ

 231 صف١ اجمل٤ٞصف١ اجمل٤ٞ  -ب 

 233 صف١ ايعنيصف١ ايعني-    ج 

 234 صف١ ايٛج٘صف١ ايٛج٘-                                                                           د -                                                                           د 

 236 صف١ ايٝدصف١ ايٝد                                                                         ٖـ                                                                              ٖـ     

 238صف١ اجلٓب   صف١ اجلٓب    - -                                                                           ٚ 

 239 الّ اهللالّ اهللــيف  ى- يف  ى-                  

 239 ايكسإٓايكٍٛ خبًل -      أ                                                            

 243 احلجج ايعك١ًٝ-ب

 244 األدي١ ايٓك١ًٝ-    ج 
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 252 ايسؤ١ٜ يف َعتكد اخلٛازج- -                      

 253 ْفٞ ايسؤ١ٜ   - أ

 253  ايٓك١ًٝ ٚاحلجج ايعك١ًٝ-ب 

 265 يف أفعاٍ ايعباد  يف أفعاٍ ايعباد   -

 266 ايكضا٤- 1                                

 266 ايكدز- 2                              

 271 االضتطاع١- 3                                      

 4-  271 ايكدز٠ 

 274 ايهطب-5 

 277 اهلد٣-6 

                                                                  7-  277 اخلرالٕ 

 277 اخلتِ-8                                                                  

 280 يف ايٛعد ٚايٛعٝد- يف ايٛعد ٚايٛعٝد-                      

 305  الباب الثانٌالباب الثانٌ  

 306  التأويل وأسشه يف االجتاه احلديث واملعاصر  

 307 الفصل األولالفصل األول

 309 التأويل عند املدرسة اإلصالحًة احلديثةالتأويل عند املدرسة اإلصالحًة احلديثة

 309                                      متٗٝد          

  -  310 ايتعسٜف باملدزض١ اإلصالح١ٝ احلدٜج١ايتعسٜف باملدزض١ اإلصالح١ٝ احلدٜج١                                       

 314 إْتاج اإلَاّ ذلُد عبدٙ يف ايتفطريإْتاج اإلَاّ ذلُد عبدٙ يف ايتفطري   -   -                                                                          

 315 .ممٝصات ايتفطري املطًٛب.ممٝصات ايتفطري املطًٛب  -   -                                        

 318  احلديثةاإلصالحيةاألسس املنهجية يف التفسري عند املدرسة 

اعتُاد ايعكٌ يف ايتأٌٜٚ: األضاس األٍٚ-                        319 اعتُاد ايعكٌ يف ايتأٌٜٚ: األضاس األٍٚ- 
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اعتُاد قاعد٠ ايعرب٠ بعُّٛ ايًفغ يف ايتأٌٜٚ: األضاس ايجاْٞ-                       328 اعتُاد قاعد٠ ايعرب٠ بعُّٛ ايًفغ يف ايتأٌٜٚ: األضاس ايجاْٞ- 

اعتُاد ايتفطري ايعًُٞ يف ايتأٌٜٚ : األضاس ايجايح-                333اعتُاد ايتفطري ايعًُٞ يف ايتأٌٜٚ : األضاس ايجايح- 

اعتُاد ايٛحد٠ املٛضٛع١ٝ يف ايتأٌٜٚ: األضاس ايسابع-                        340 اعتُاد ايٛحد٠ املٛضٛع١ٝ يف ايتأٌٜٚ: األضاس ايسابع- 

 345  الفصل الثانيالفصل الثاني  

 347 اجلانب التطبًقٌ يف التأويل اإلصالحٌ

 347 إْهاز ايطخس- إْهاز ايطخس-   

 357  اخلٛازم اخلٛازمزدزد- -    

 365 حتسِٜ تعدد ايصٚجات- -    

 377  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

 380 ــ  أويل عند التًار العلنانٌأويل عند التًار العلنانٌالتالت  

 380 اجلرٚز ايفًطف١ٝ يًعًُا١ْٝ يف ايعامل ايػسبٞاجلرٚز ايفًطف١ٝ يًعًُا١ْٝ يف ايعامل ايػسبٞ

 380دٚز ايسشد١ٜ ٚايفالضف١ ايػسبٝني يف ايتُٗٝد يًعًُا١ْٝ  - دٚز ايسشد١ٜ ٚايفالضف١ ايػسبٝني يف ايتُٗٝد يًعًُا١ْٝ  - 11                 

                         2-  397 ايعًُا١ْٝ يف املٓعٛز ايػسبٞايعًُا١ْٝ يف املٓعٛز ايػسبٞ 

 411 ايعًُا١ْٝ يف املٓعٛز ايعسبٞايعًُا١ْٝ يف املٓعٛز ايعسبٞ-3                         

 437  الفصل الرابعالفصل الرابع  

 440 ::أركىن منىذج التًار العلنانٌ يف القراءة التارخيًة للنص القرآنٌ  

 442 ايدالي١ املعج١ُٝ يه١ًُ تازخي١ٝايدالي١ املعج١ُٝ يه١ًُ تازخي١ٝ  -  -11                                

 443 َفّٗٛ ايتازخي١َٝفّٗٛ ايتازخي١ٝ   -   -22                                

 446 َٝالد ايكسا٠٤ ايتازخي١ٝ عٓد األضتاذ أزنَٕٛٝالد ايكسا٠٤ ايتازخي١ٝ عٓد األضتاذ أزنٕٛ   -   -33                                

 450  عٓد ايًطاْٝنيَفّٗٛ  ايكسا٠٤َفّٗٛ  ايكسا٠٤   -   -44                                

 453 .                                                                                                                                                                                                                                                                                          أزنٕٛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          أزنَٕٛتصٛز َتصٛز   ايكسإٓ َٔ ايتٓصٌٜ إىل ايتدٜٚٔ إىل اجلُع يفايكسإٓ َٔ ايتٓصٌٜ إىل ايتدٜٚٔ إىل اجلُع يف

                     1-  453 دع٣ٛ أزخ١ٓ ايٓص ايكسآْٞ يفو غُٛض٘ 

 454 دع٣ٛ ايتط١ٜٛ بني ايكسإٓ ٚ ايهتب األدب١ٝ ألزخٓت٘-2                     

           3-  457 زخ١ٓ ايتصسٜع اإلضالَٞأدع٣ٛ  
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 462أزنٕٛ ٚدع٣ٛ ايفصٌ بني اخلطاب ايكسآْٞ ايصفٗٞ ٚايٓص املدٕٚ 

 469 َكصد١ٜ أزنٕٛ َٔ حنت٘ أمسا٤ جدٜد٠ يًكسإٓ ايهسِٜ      

صخ١ ْكٌ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إىل أَت٘ شفٗٝا ٚنتابٝا 

 (ايسد ع٢ً ايتٝاز ايعًُاْٞ املصهو يف ايصخ١)     بايتٛاتس
490 

 511  ::الفصل اخلامسالفصل اخلامس  

   اجلانب التطبًقٌ يف فكر أركىن

 513 أزنٕٛ ٚقسا٠٤ ضٛز٠ ايفاحت١أزنٕٛ ٚقسا٠٤ ضٛز٠ ايفاحت١                                      

 .دٜد ايص٤ٞ ايرٟ ضٝكسأ                                                    تح

 
514 

 515:  ايطُٝٝا٥ٞاأليطينشسٚط تطبٝل املٓٗج                                             

 521َٓصأ املفّٗٛ ٚ بستٛنٍٛ ايكسا٠٤ : ايفاحت١   

 521 َبادئ ايكسا٠٤ ايهالضٝه١ٝ                                        

 523 ١ٜدَبادئ ايكسا٠٤ األيط١ٓ ايٓل                                            

 524 ٠٠ٟ األيطٔظايًح                                                                                                         

 528 ايًخع١ ايتازخي١ٝ                              

 528 ايًخع١ االْرتبٛيٛج١ٝ                                 

 532 خامت١

 538 فٗسس املصادز ٚاملساجع 

 558 فٗسس املٛضٛعات
 

 



  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص الرسالة    

تؼشض ْزِ انشسانت نظاْشة انتأٌٔم كأداة فاػهت فً تفسٍش انُص انمشآًَ ٔبٍاٌ يؼُاِ سٕاء 

ٔاَطاللا يٍ ْزا انًؼُى تؼشض نخط اَحشافّ ػٍ انٕجٓت انصحٍحت . ٔافك ظاْشِ أو خانفّ

حسبًا تُأنتّ انفشق يُز انمشٌ األٔل ئنى انتاسٌخ انحذٌج ٔانًؼاصش بحٍج نى ٌصبح ػُذْى ئال 

ٔسٍهت طٍؼت نتثبٍت أصٕنٓى انًزْبٍت، ٔجؼم َص انمشآٌ انكشٌى لاصشا ػهى يا استٕحتّ 

ػمٕنٓى ٔآساؤْى، ٔلذ تجسذ ْزا االَحشاف بانتأٌٔم فً انمشاءة انؼهًاٍَت انًؼاصشة نُص انمشآٌ 

ٔبُاء ػهى يا تمذو . فً أَسُتّ ٔأسخُتّ ٔػمهُتّ يتجأصة بزنك حذٔد انتأٌٔم ئنى فٕضى انتفكٍك

فاٌ ْزِ انشسانت تإكذ بمٕة ػهى أَّ ال تأٌٔم صحٍح ئال بانمشاءة انٕاػٍت نإلسث انتفسٍشي انكبٍش 

 .ٔاالَطالق يٍ ضٕابط انتأٌٔم ٔأصٕل انتفسٍش يغ يشاػاة يحارٌش انتحشٌف نكالو اهلل سبحاَّ

/ انتاسٌخٍت / أصيت انًؼُى / ػهًاًَ / انخطاب انُبٕي / انظاْشة / انُص : الكلمات املفتاحية

 .        انمشاءة/ َضع انمذاست 

Résumé message: 

Ce message affiche le phénomène de l'interprétation comme un outil efficace dans 

l'interprétation du texte coranique et sa signification à la fois convenu vers l'extérieur ou va à 

l'encontre , et cette déviation de la bonne destination à l'adresse indiquée dans les écoles depuis 

le premier siècle de l'histoire moderne de la ligne de l'exposition de sens et si contemporain qui 

ne sont pas devenus seulement la base pour installer les origines de leurs doctrines et de limiter 

le texte du Coran à ce que leurs esprits et les pensées et les envies inspirés et peut incarner ce 

genre de déviation d'interprétation dans la lecture du texte laïque contemporaine dans le Coran 

par humaniser , rationaliser et limitée à une période de temps et de dépasser les limites de 

l'interprétation que le démontage . Sur la base de ce qui précède, cette lettre souligne qu'il n'y a 

pas d'interprétation précise que si elle est accompagnée de la vraie lecture consciente de l' 

immense patrimoine d'interprétation et à partir de la réglementation et les origines de 

l'interprétation en tenant compte des risques de distorsion et de l'athéisme dans les versets 

d'Allah . 

Mots- Clés : Texte / Phénomène/ Discours prophétique / Laïque / Crise du sens/      

Historique / Tendance de la sainteté/ Lecture 

  

Summary message :  

This message displays the phenomenon of interpretation as an effective tool in the interpretation 

of the Quranic text and its meaning both agreed outwardly or goes against,and this meaning 

exposure line deviation from the correct destination as addressed in schools since the first 

century to the modern history and contemporary so that did not become only the base to install 

the origins of their doctrines and limit the text of the Quranto what their minds and thoughts and 

cravings inspired and may embody this kind of interpretation deviation in reading contemporary 

secular text in the Koran by humanizing,rationalizing and limited it to a period of time and 

surpassing the limits of interpretation to disassembly. Based on the foregoing, this letter 

emphasizes that there is noaccurate interpretation only if it is accompanied by  theconscious true 

reading of the great interpretive heritage and starting from the regulations and the origins of the 

interpretation taking into account the dangers of distortion and atheism in the verses of Allah. 

Keywords :Text /Phenomenon / Prophetic speech / Secular /Crisis of meaning 

/Historical/ dezacralize / Reading 
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 ملخص الرسالة باللغة العربية                     

 

                                   "    .                   النص يف القرآن: "   ج٠ٛ٪ع٪ٟس خ ئ١ّ أ٠٧ٰس ٧ز٥ جٛشعحٛس

 تأويل القدامى واحملدثني  بني                                                     

 -دراسة حتليلية                                             - 

 ض٢٠٘ ُٮ ٠ٰٓس جٛطأ٩ٯٚ ٢ٟ ؾح٣د ٩ُٮ خـ٪سض٦ ٢ٟ ؾح٣د آخش ٟح ئ١ خشؼ ه٢  

. ػ٪جذـ٦

ّٟح ٠ٰٓط٦ ُطشؾن ئ٬ٛ ٗ٪١ جٛطأ٩ٯٚ أدجز ٛرٰح١ جٛٔشآ١ ٦٠٨ُ٩ ٩ئٓحٟس جٛكٰحز ه٦ٰٜ . ُأ

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت   چ :ٛٔ٪٦ٛ ضوح٬ٛ

1چخت  مت  ىت   
 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   چ ٩ٓ٪٦ٛ ضوح٬ٛ

 . 2چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې   چ ٩ٓ٪٦ٛ ضوح٬ٛ

3چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  
. 

٢٘ٛ ٧ز٥ ج٠ٛوشُس إلدسجٕ ٟذٛ٪الش جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ ٩ئٯكحءجض٦ ٛٞ ض٢٘ أذذج ٨ُٞ أِٛحك٦ 

٩هرحسجض٦، ٩ضِغٰش٥ ٩ضأ٩ٯ٦ٜ ُكغد ، ذٔذس ٟح ٗح٣ص جعطوذجد ج٤ِٛظ ذشطٰذ ٢ٟ 

 أ٩ ض٘حد ٠ٛح طحقد ٣ض٦ٛ٩ ٠ٛ٩ح هحشط٦ جج٠ٛشحهش ٩ج٠ٛذسٗحش ٩جٛطؿحسخ ٟشحذ٨س ض٠حٝ

 ،ٯ٪ٝ ٗح٣ص ضطٜٔح٥ ُٮ ؾ٪ ٟٜة ذؿ٨حد ج٤ِٛظ y جٛخٰشز، ؾ٠حهس ج٠ٛظـ٬ِ جٛؿ٠حهس

ُٮ ؾ٪ ،٩ؾ٨حد جٛرزٙ ٩جٛطؼكٰحش ، ٩ؾ٨حد جألهذجء ،٩ؾ٨حد ج٤ٛحط،٩ؾ٨حد جٛش٨٪جش 

٩جٛخ٪ٍ ٩ج٠ٛـحسدز ٩ج٨ٛؿشز، ٩ؾ٪ ٣طحتؽ ًض٩ز ذذس ٩أقذ ٩جٛخ٤ذّ ،قظحس جٛشود 
                                                 

1
 64ج٤ٛكٚ : -  
2

  04ئذشج٧ٰٞ : -  
3

 24جأل٣ِحٙ : -  
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، ٩ؾ٪ جألهذجء ٧٩ٞ ٯٰ٘ذ١٩ ٩ؾ٪ ج٤٠ٛح٢ُٰٔ ٧٩ٞ ٯطشذظ٪١ ٩ُٮ ٧زج جٛؿ٪ ٩1جٛكذٯرٰس

. ٩قذ٥ ضوٰش جٛورحسجش ٩ضذخ جٛكٰحز ُٮ جألِٛحف، ٩ضطكشٕ جٛذالالش ٩ضغش٭ جإلٯكحءجش

ّٟح خـ٪سز جٛطأ٩ٯٚ ُطط٠ػٚ ٠ُٰح ش٨ذض٦ جٛغحقس جإلعالٰٟس جذطذجء ٢ٟ ٟٔطٚ جٛخِٰٜس  ٩أ

قٰع ج٣كشٍ ٗٚ ُشٯْ ذطأ٩ٯالش ج٤ٛظ٪ص جٛٔشآ٣ٰس، ،  جٛػحٛع هػ٠ح١ ذ٢ هِح١

٩ذحأل٨ُحٝ ٩ج٨ِ٠ٛ٪ٟحش ج٣كشجُح شذٯذج، ٩ذذأ ٯركع ه٠ح ٯإٯذ٥ ٢ٟ جِٜٛغِحش ٩ج٠ٛرحقع 

 ٩أرٗ٪ج ذح٤ٛ٪جؾزجٛال٧٪ضٰس ذكػح ٌٟشػح ٩ؾذ ٦ُٰ ج٤٠ٛذع٪١ ػحٛط٨ٞ ُوؼ٪ج ه٨ٰٜح 

. ٣ٰشج١ جِٛط٢، ٩ضر٤٪ج جٛطأ٩ٯٚ جٛرحؿٚ، ٩ق٠ٜ٪ج أِٛحف جٛٔشآ١ ه٬ٜ ٟح جهطٔذ٥٩ ٢ٟ ٟوح٣ٮ

. ٩ذزٖٛ ش٘٘٪ج ػوحٍ ج٤ِٛ٪ط ُٮ أط٪ٙ جهطٔحد٧ٞ ٩صهضه٪ج ج٢ٰٰٔٛ ُٮ ٜٓ٪ذ٨ٞ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    :ٓحٙ جهلل ُٮ ٟك٘ٞ ٗطحذ٦

  2چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲ ﮳   ﮴  چ : ٓح٩ٙ

  3چ﮵  

  ۀ  ہ  ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ :  ٓح٩ٙ

   ﮹  ﮸  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮲ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

4چ                  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀ ﯁   
  

  5چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ :  ٓح٩ٙ

  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڇچ  چ  چ  چ  ڇچ   :  ٓح٩ٙ

  6چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

                                                 
1

 8-7ٯ٤لش خظحتض جٛطظ٪س جإلعالٟٮ عٰذ ٓـد ص : -  
2

 115ج٤ٛغحء : -  
3

 105آٙ ه٠شج١ : -  
4

 07آٙ ه٠شج١ : -  
5

 08جٛكؽ : -  
6

 135جأل٣وحٝ : -  
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1چٺ  ٺ  ٺ  چ   :  ٓح٩ٙ
  

أٟط٦ ه٬ٜ ج٠ٛكؿس جٛرٰؼحء ٨ٰٜٛح ٨٤ٗحس٧ح ال ٯضٯي ه٨٤ح ئاّل  y ٩ٓذ ضشٕ سع٪ٙ جهلل

ٟح ػٚ ٓ٪ٝ ذوذ ٧ذ٫ ٗح٣٪ج ه٦ٰٜ، ئاّل أ٩ض٪ج " : y قٰع ٓحٙ. ٧حٖٛ، كحٛٞ ٤ِٛغ٦ ٟر٢ٰ

. 2"جٛؿذٙ

ٯ٘٪١ أٓ٪جٝ ضطؿحس٫ ذ٨ٞ جأل٧٪جء ٠ٗح ٯطؿحس٫ جٜٛ٘د ذظحقر٦ ُال ٯر٬ٔ ٦٤ٟ  :"y ٩ٓحٙ

. 3"ِٟظٚ ئاّل دخ٦ٜ

ُا٦٣ ٢ٟ ٯوش ٤ٟ٘ٞ ذوذ٭ عٰش٫ جخطالُح ٗػٰشج، ُوٰٜ٘ٞ ذغ٤طٮ ٩ع٤س " :y ٩ٓحٙ

، ٩ئٯحٗٞ ٩ٟكذغحش جألٟ٪س ُا١ ٗٚ ذح٤ٛ٪جؾزٯ٢ هؼ٪ج ه٨ٰٜح ٭جٛخِٜحء جٛشجشذٯ٢ ج٨٠ٛذ

. 4" ٟكذغس ذذهس ٩ٗٚ ذذهس ػالٛس

 y جٛذٯ٢، ٩أضٞ ج٤ٛو٠س ٩أ٩ػف جٛشع٪ٙ >ذوذ أ١ أ٠ٗٚ جهلل y ٩ٛٔذ ض٪ُٮ سع٪ٙ جهلل

ٗٚ شٮء ٢ٟ أٟ٪س جٛذٯ٢ ذكٰع ال قحؾس ألضرحه٦ ذ٨ز٥ جٛطأ٩ٯالش جِٛحعذز ٩جٛطخشٯؿحش 

ضشٗط٘ٞ ه٬ٜ جٛرٰؼحء، ٨ٰٜٛح ٨٤ٗحس٧ح ال ٯضٯي ه٨٤ح " : y ج٠ٛغط٘ش٧س ٟظذجٓح ٛٔ٪٦ٛ

. 5" ذوذ٭ ئال ٧حٖٛ

ٟح ذوع جهلل ٢ٟ ٣رٮ ئاّل ٗح١ قٔح ه٦ٰٜ أ١ ٯذٙ أٟط٦ ه٬ٜ خٰش ٟح ٯو٦٠ٜ " : yوقال 

. 6"٨ٛٞ، ٩ٯ٨٤ح٧ٞ ه٢ شش ٟح ٯو٦٠ٜ ٨ٛٞ

٩ٟح ٢ٟ ؿحتش ٯٜٔد ؾ٤حق٦ٰ ُٮ جٛغ٠حء ئاّل  y ٛٔذ ض٪ُٮ سع٪ٙ جهلل:"  ٩ٓحٙ أذ٪ رس

. 7"رٗش٣ح ٦٤ٟ ه٠ٜح

٩ٛٔذ أؾ٠ن جٛو٠ٜحء ه٬ٜ أ١ جإلٯ٠ح١ ال ٯطٞ ئال ذحهطٔحد أ١ ذٰح١ ٗٚ شٮء ٢ٟ أٟ٪س     

 ٩ٛٞ ٯذم ،٩أ٩ػك٦ ًحٯس جإلٯؼحـ،ه٬ٜ أضٞ جٛ٪ؾ٪٥  yجٛذٯ٢ ٓذ ٩ٓن ٢ٟ جٛشع٪ٙ 

. 8 ذوذ٥ ٛٔحتٚ ٟٔحال، ٩ال ٠ٛطأ٩ٙ ضأ٩ٯال

                                                 
1

 10جٛزجسٯحش : -  
2

 أخشؾ٦ أق٠ذ ٩جٛطشٟز٭ ٩جٛكحٗٞ: -  
3

 3456: أخشؾ٦ جٛرخحس٭ ُٮ جِٛطف ضكص سٓٞ: -  
4

 126 ص 4أخشؾ٦ أق٠ذ ؼ: -  
5

 126 ص 4ٟغ٤ذ أق٠ذ ؼ: -  
6

 1473 ص 3طكٰف ٟغٜٞ ؼ: -  
7

 153 ص 5ٟغ٤ذ أق٠ذ ؼ: -  
8

 160 ص 2ٯ٤لش جٛظ٪جهْ ج٠ٛشعٜس ه٬ٜ جٛؿ٠٨ٰس ٩ج٠ٛوـٜس ؼ: -  



4 

 

ّٚ رٗش٥ ٯطوح٬ٛ أ١ ٯخحؿد خـحذح أ٩ :"    ٓحٙ شٰخ ج٠ِٛغشٯ٢ جإلٟحٝ جٛـرش٭ ٩جهلل ؾ

 ٢ٟ ُوٚ أ٧ٚ ٤ُٰحٯشعٚ سعحٛس ال ض٪ؾد ُحتذز ٢٠ٛ خ٪ؿد أ٩ أسعٜص ئ٦ٰٛ، أل١ رٖٛ 

ّٚ غ٤حؤ٥ ُٮ ٟك٘ٞ ض٤ضٯ٦ٜ چ  ج٤ٛٔض، ٩جٛورع، ٩جهلل ضوح٬ٛ ه٢ رٖٛ ٟطوحٙ ٛزٖٛ ٓحٙ ؾ

  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ

 :٩yٓحٙ ٤ٛر٦ٰ  1چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮺  

  جت  حت  خت  مت  يبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىبچ 

. 3"  ٌُٰش ؾحتض أ١ ٯ٘٪١ ذ٦ ٨ٟذٯح ٢ٟ ٗح١ ذ٨ح ٯ٨ذ٭ ئ٦ٰٛ ؾح٧ال 2چىت   

ئ١ ُٰ٘ٞ ٢ٟ ٯٔحضٚ ه٬ٜ ضأ٩ٯ٦ٜ ٠ٗح :"  ٯ٪ٟح  ٓحٙ ٛوٜٮ٠ٛح ٩yٛٔذ طذٓص ٣ر٪ءض٦ 

 ٩ذذأ جال٣كشجٍ ه٢ ع٪ء ٨ُٞ ُٮ جٛطأ٩ٯٚ ٩ج٣ط٬٨ ئ٬ٛ ّٛٮ 4"ٓطٜص ه٬ٜ ض٤ضٯ٦ٜ

ج٤ٛظ٪ص خذٟس ٛألط٪ٙ ج٠ٛز٧رٰس ال ع٠ٰح ذوذ أ١ ك٨شش ج٠ٛوطضٛس ٩أطركص ُشٓس 

ٓذسٯس خحٛظس، ٣حُٰس ألٓذجس جهلل ُٮ جٛورحد، ٩ٓحتٜس ذخٜ٪د طحقد جٛ٘رٰشز ُٮ ج٤ٛحس 

٣٩حٗشز ٜٛشِوس، ٩ٓحتٜس ذح٤٠ٛضٛس ذ٢ٰ ج٤٠ٛضٛط٢ٰ ُٮ قْ ٗٚ ُحعْ ٩جألٗرش ٢ٟ رٖٛ أ٨٣ح 

 ذخْٜ جٛٔشآ١، ٩أّغشش ُٮ ٗٚ جِٛشّ السض٘حص٧ح ه٬ٜ دهحت٠س هٰٜٔس ٓ٪ٯس، قٰع ٓحٛص

ٗح١ ضأغٰش٧ح ُٮ جٛخ٪جسؼ ٓ٪ٯح ٩ألدٙ ه٬ٜ رٖٛ ج٣طٔح٨ٛٞ ٢ٟ جٛغزجؾس ٩جٛرغحؿس ٩ج٨ِٛٞ 

٩جٛز٩د ه٨٤ح ، ٩ض٢ٰ٤ٔ جألط٪ٙ ج٠ٛز٧رٰس ،جٛكشُٮ ٜٛٔشآ١ ئ٬ٛ ج٠ٛكحؾؿس ٩جٛؿذٙ

. ذحٛغَٰ ٩ٓ٪ز جٛذٰٛٚ

  ٩ٓذ ضؿ٬ٜ ضأغٰش ج٠ٛوطضٛس ُٮ جٛخ٪جسؼ ُٮ أٟ٪س ٗػٰشز ٗحالهط٠حد ه٬ٜ جٛؤٚ ٩ضٔذٯ٦٠ 

 ٩سد خرش جٱقحد ُٮ جٛؤٰذز، ٩ضأ٩ٯٚ طشٯف ج٤ٛظ٪ص ذكؿس أ٨٣ح ٟطشحذ٨س ،ج٤ٛٔٚ ه٬ٜ

. ٩جٛٔ٪ٙ ذ٤ِٮ جٛشؤٯس ٩خْٜ جٛٔشآ١،

 ج٠ٛوطضٛس ٩ج٠ٛط٢ٰ٠ٜ٘، طشٍ جِٜٛق ه٢ كح٧ش٥ ُٮ هشٍ جٛطأ٩ٯٚ ٓذ أطرف رٖٛ أ١  

 ٧زج ٩ٟن ،ئ٬ٛ ٟو٬٤ آخش ٯكط٦ٜ٠ ٛ٪ؾ٪د دٰٛٚ ٯٔطش١ ذ٦ ٯ٤٠ن ئؾشجء كح٧ش جِٜٛق

 ُٮ جٛط٤ضٯ٦ ٗٔشٯ٤س، كح٧ش٧ح ه٢ ج٤ٛظ٪ص ٛظشٍ ج٠ٛ٪ؾ٨س ذحٛٔشجت٢ جِٛشّ ضالهرص

 ٯػرط٪ج أ١ جٛ٪جؾد ٩ٗح١ جٛطوـٰٚ، ُٮ ُ٪ٓو٪ج جٛطشر٦ٰ ُٮ ٯٔو٪ج ٛثال جٛظِحش آٯحش

                                                 
1

 64ج٤ٛغحء : -  
2

 64ج٤ٛكٚ : -  
3

 11 ص 1ضِغٰش جٛـرش٭ ؼ: -  
4

 10859: أخشؾ٦ أق٠ذ ُٮ ٟغ٤ذ٥ ضكص سٓٞ: -  
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 ٩جألقحدٯع جٱٯحش ٩ٯك٠ٜ٪ج ٛظِحض٦، ضوـٰٚ ذال عركح٦٣ ٩ٯ٤ض٧٪٥ ض٠ػٰٚ، ذال هلل جٛظِحش

 أ٧ٚ ذوغ ر٧د ٩ٓذ جٛظكحذس ه٦ٰٜ ٗح١ ٟح ٧٩زج ،ٟشحذ٨س ٩ال َٰٗ ذال كح٧ش٧ح ه٬ٜ

٩1جالقطؿحؼ جالعطذالٙ قٰع ٢ٟ ج٠ٛشُ٪م ق٘ٞ ُٮ ٯ٘٪١ جٛظكحذس ضِغٰش أ١ّ جٛوٜٞ
 . 

 ُٮ جٛٔشآ١ ضِغٰش ٯـٜد أ١ جٛطِغٰش ؿشّ أقغ٢ أ١ ض٠ٰٰس جذ٢ جإلعالٝ شٰخ ٩ٯش٫

 ذحٛٔشآ١ ُا٨٣ٞ جٛظكحذس أٓ٪جٙ ئ٬ٛ سؾوص ضؿذ٥ ٛٞ ُا١ جٛغ٤س، ُِٮ ضؿذ٥ ٛٞ ُا١ جٛٔشآ١،

 ُٮ ُحٛكؿس جٛطحذو٢ٰ أٓ٪جٙ ُِٮ ضؿذ٥ ٛٞ ُا١ ،أٓ٪ٝ ٩ذح٨ِٛٞ أهٜٞ، ٩ذحٜٛغح١ أدس٫،

ّٟح ئؾ٠حه٨ٞ،  جذ٢ ه٢ جٛكذٯع ُٮ ؾحء ٠ٛح .2قشجٝ ُزٖٛ جٛشأ٭ ذ٠ؿشد جٛٔشآ١ ضإ٩ٙ أ١ أ

               .3"ج٤ٛحس ٢ٟ ٟٔوذ٥ ُٰٜطر٪أ هٜٞ ذٌٰش جٛٔشآ١ ُٮ ٓحٙ ٢ٟ :"y ٓحٙ :ٓحٙ هرحط

 ُٔذ ُأطحخ ذشأٯ٦ جٛٔشآ١ ُٮ ٓحٙ ٢ٟ " :ٓحٙ y جهلل سع٪ٙ أ١ ؾ٤ذخ ه٢ ؾحء ٠ٛ٩ح

. 4" أخـأ

 ٩ئ١ ذشأٯ٦، رٖٛ ُٮ جٛٔحتٚ ذٚ ذشأٯ٦، ٦ُٰ جٰٛٔٚ ألقذ ؾحتض ٌُٰش :"جٛـرش٭ ٓح٩ٙ    

 ئطحذس ٰٛغص ئطحذط٦ أل١ ذشأٯ٦، ٦ُٰ ذ٦ٰٜٔ ُو٦ٜ ٢ٟ ٗح١ ٠ُٰح ٠ُخـة ٦ُٰ جٛكْ أطحخ

 ه٬ٜ ٓحتٚ ذحٛل٢ جهلل دٯ٢ ُٮ ٩جٛٔحتٚ ٩كح١،  خحسص ئطحذس ٧٪ ٩ئ٠٣ح جٛكْ، أ٦٣ ٟ٪٢ٓ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ   :ُٔحٙ   هرحد٥ ه٬ٜ ٗطحذ٦ ُٮ رٖٛ> جهلل قشٝ ٩ٓذ ٯوٜٞ، ٛٞ ٟح جهلل

. 6" 5چڱ 

 جٛ٘شٯٞ جٛٔشآ١ ُٮ ؾحء ٟح ًٰش ه٬ٜ ٩ج٠ٛط٢ٰ٠ٜ٘ جِٛشّ هشٍ ُٮ جٛطأ٩ٯٚ طحس ٠ٛ٩ح

 ج٠ِٛغش١٩ ه٨ذ٥ ٟح ًٰش ٩ه٬ٜ ئ٦ٰٛ، جِٜٛق ٯإ٩ٙ جٛز٭ ج٠ٛو٬٤ قٰٔٔس أ٦٣ ه٬ٜ ٩جٛغ٤س

: ٗحٱضٮ ٣زٗش٧ح أٓغحٝ ئ٬ٛ جٌٛضجٛٮ جإلٟحٝ ٓغ٦٠ ُٔذ ٩جٛطِغٰش جٛرٰح١ ٟو٬٤خ أ٦٣ ه٬ٜ

 خال٦ُ ه٬ٜ ٯٔ٪ٝ أ١ ٯطظ٪س ٩ٛٞ ٦ٜٔ٣، ٩ض٪ضش ٣ِغ٦، ُٮ جٛطأ٩ٯٚ ٯكط٠ٚ ٛٞ ٟح ٗٚ :األول 

. ٟكغ ض٘زٯد ٠ُخحِٛط٦

 ٩ؾد ٓحؿوح ذش٧ح٦٣ ٗح١ ُا١ ذوٰذ ذ٠ؿحص ٩ٛ٪ جٛطأ٩ٯٚ جقط٠حٙ ئ٦ٰٛ ضـشّ ٟح ٗٚ :الثاوي

. ذ٦ جٛٔ٪ٙ

                                                 
1

 480 ص2ٯ٤لش ئهالٝ ج٠ٛ٪ٓو٢ٰ جذ٢ ٰٓٞ جٛؿ٪صٯس ؼ: -  
2

 198 ص 13ٯ٤لش ٟؿ٠٪هس جِٛطح٫٩ ؼ : -  
3

 41 ص 1ضِغٰش جٛـرش٭ ؼ: -  
4

 41 ص 1ج٠ٛشؾن ٣ِغ٦ ؼ -  
5

 33جألهشجٍ : -  
6

 41 ص ٣1ِغ٦ ؼ: -  



6 

 

 ػشس٥ ٯولٞ ٩ال ه٦ٰٜ ًحٛد ٧٩٪ جٛل٢ ٩ٯِٰذ ٓحؿن ًٰش جٛرش٧ح١ رٖٛ ٗح١ ئ١ :الثالث

. ذذهس ٨ُ٪ جٛذٯ٢ ُٮ

1ِٗش ٨ُ٪ جٛذٯ٢ ُٮ ػشس٥ هلٞ ئ١ :الرابع
 ض٤ح٩ٛص ٧ز٥ ٠ٛح ٣وشع جٛط٨٠ٰذ ٧زج ٩ذوذ . 

 .ذأ٩ٙ أ٩ال جٛشعحٛس

كح٧شز جٛطأ٩ٯٚ "           ٛٔذ ض٤ح٩ٛص ٧ز٥ جٛشعحٛس ُٮ ُظ٨ٜح جأل٩ٙ ٢ٟ جٛرحخ جأل٩ٙ 

ٛطَٔ ه٬ٜ ٨ِٟ٪٦ٟ ٌٛس ٩جطـالقح ،٩ضكذد ٟح٧ٰط٦ ه٤ذ ذوغ " ُٮ جِٛ٘ش جإلعالٟٮ

جٛو٠ٜحء ٗحٛشٰخ جذ٢ ض٠ٰٰس ٩ض٠ٰٜز٥ جذ٢ ٰٓٞ جٛؿ٪صٯس ٩جٛشٰخ جٛش٤ٰٔـٮ، غٞ سٗضش ه٬ٜ 

 .ٟؿحٙ قشٗط٦ ذظِس هحٟس

ُٮ ج٠ٛوحؾٞ جٛوطٰٔس ٛٞ ٯ٢٘ ٰٛخشؼ ه٢ عطس " ضأ٩ٯٚ" ٢٠ُ قٰع جٌٜٛس ٩ذوذ سطذ ٟحدز 

 :ٟوح١ ٣زٗش٧ح ضرحهح 

 .جذطذجء جألٟش ٩ج٣ط٨حؤ٥ -1

 .جٛخػش -2

 .جإلطالـ -3

 .جٛشؾ٪م ٩جٛو٪دز -4

 .جٛوحٓرس -5

 .جٛطِغٰش -6

٧٩زج ٟح أٗذض٦ جٛذسجعس ٠ٛح ض٤ح٩ٛص ِٛق جٛطأ٩ٯٚ ُٮ جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ ٢ٟ قٰع دالٛط٦ 

٨ِٟ٩٪٦ٟ. 

ّٟح ٢ٟ قٰع ٟح٧ٰط٦ ه٤ذ ذوغ جٛو٠ٜحء ُٜٔذ ٩ِٓص ٧ز٥ جٛذسجعس ه٬ٜ ِٰٰٗس ض٤ح٦ٛ٩ ه٤ذ  ٩أ

جٛطأ٩ٯٚ ه٤ذ جٛغَٜ، غٞ جٛطأ٩ٯٚ ُٮ هشٍ : جذ٢ ض٠ٰٰس ٩َٰٗ ٓغ٦٠ ئ٬ٛ ٓغ٢ٰ٠ 

جٛطأ٩ٯٚ ذ٠و٬٤ جٛطِغٰش : ج٠ٛطأخشٯ٢، ٩جعطـحم أ١ ٯكظش٥ ه٤ذ جٛغَٜ ُٮ ٟو٢ٰٰ٤ 

 .٩جٛطأ٩ٯٚ ذ٠و٬٤ جٛكٰٔٔس جٛطٮ ٯإ٩ٙ ئ٨ٰٛح جألٟش

ّٟح جذ٢ ٰٓٞ جٛؿ٪صٯس ُٰأذ٬ ئاّل أ١ ٯظ٤َ ٧ز٥ ج٠ٛحدز  ُٮ خ٠غس قٔ٪ٙ دالٰٛس  (ضأ٩ٯٚ) أ

 :ٟن جٛطوٰٜٚ ٩جٛط٠ػٰٚ ٧٩ٮ

.                قٰٔٔس جٛشٮء ج٠ٛخرش ه٦٤- 4. جٛوٜس جٌٛحترس- 3. ضورٰش جٛشؤٯح- 2.  جٛوحٓرس -1

 .جٛطِغٰش- 5

 : غٞ ٟح ٯٜرع أ١ ٯٔغ٦٠ ئ٬ٛ غالغس أٓغحٝ ٧٩ٮ 

                                                 
1

 562 ص 2ٯ٤لش ئهالٝ ج٠ٛ٪ٓو٢ٰ جذ٢ ٰٓٞ جٛؿ٪صٯس ؼ: -  



7 

 

جٛطأ٩ٯٚ ه٤ذ - 3. جٛطأ٩ٯٚ ه٤ذ أ٧ٚ جٛطِغٰش- 2.     جٛطأ٩ٯٚ ُٮ جٛ٘طحخ ٩جٛغ٤س -1

 .جِٛشّ

٩ٯخٜض ُٮ جألخٰش ئ٬ٛ ٟكذدجش جٛطأ٩ٯٚ جٛظكٰف ٩جٛطأ٩ٯٚ جِٛحعذ ٰٛكزس ٦٤ٟ ٩ٯزٗش 

 .ذ٠ح ج٣ؿش ه٦٤ ٢ٟ ٩ٯالش

ّٟح جٛطأ٩ٯٚ ه٤ذ جٛشٰخ ٟك٠ذ جأل٢ٰٟ جٛش٤ٰٔـٮ ُٜٞ  ٯخشؼ ه٢ ٨ِٟ٪٦ٟ ه٤ذ جٛشٰف جذ٢  أ

 .ض٠ٰٰس ٩ض٠ٰٜز٥

ّٟح ٟؿحٙ قشٗس جٛطأ٩ٯٚ ُٔذ جٓطؼط٨ح جٛؼش٩سز، رٖٛ أ١ جٛطأ٩ٯٚ ال ٯطغن ٰٛط٤ح٩ٙ ٗٚ  ٩أ

٣ظ٪ص جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ، ُروغ ج٤ٛظ٪ص ُٔؾ ٧ٮ ج٠ٛٔظ٪دز ذحٛطأ٩ٯٚ د١٩ ًٰش٧ح، 

٩ٛزٖٛ ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ جٛشعحٛس أ١ ضكذد ٟؿحٙ قشٗس جٛطأ٩ٯٚ ذطكذٯذ٧ح ٛذالٛس 

 .جألِٛحف ه٬ٜ ج٠ٛوح٣ٮ ٩ػ٪قح ٩ئذ٨حٟح

٩ؾحء جِٛظٚ جٛػح٣ٮ ٢ٟ جٛرحخ جأل٩ٙ َٰٛٔ ه٬ٜ كح٧شز جٛطأ٩ٯٚ ه٤ذ ج٠ٛوطضٙ ٢ٟ قٰع 

جألط٪ٙ جٛط٤لٰشٯس، ٩ٯكذد ذزٖٛ ٣شأض٨ح ٩ضـ٪س٧ح ٩ُش٨ٓح، ٩ٯشٗض ه٬ٜ أط٪٨ٛح 

 .ج٠ٛز٧رٰس جٛطٮ ٟح ُطثص ضغو٬ ٛطَٰٰ٘ ٣ض جٛٔشآ١ ٗٮ ٯطغْ ٟو٨ح

٩ؾحء جِٛظٚ جٛػحٛع ٢ٟ ٧ز٥ جٛشعحٛس ٰٛشطٌٚ  ه٬ٜ جٛؿح٣د جٛطـرٰٔٮ ه٤ذ ج٠ٛوطضٛس، 

٩ٯ٪ػف ذظ٪سز أدّ َٰٗ أد٩ٛص ج٠ٛوطضٛس آٯحش جٛظِحش جٛطٮ ٛٞ ٯ٢٘ ه٬ٜ ه٨ذ 

جٛغَٜ جٛظحٛف جٛكْ ألقذ ُٮ ضأ٩ٯ٨ٜح ٢ٟ قٰع جَٰٛ٘ ٛؿ٦ٜ٨ ذ٦٤٘ رجش جهلل عركح٦٣، 

 ، ٟن ٩ؾ٪خ جإلٯ٠ح١ ذحألقحدٯع ه٬ٜ جِٰٰٛ٘س جٛطٮ ٩yٛٞ ٯِغش ٨٤ٟح ئاّل ٟح ُغش٥ ج٤ٛرٮ 

 .1ؾحءش ذ٨ح ٩٩ؾ٪خ جالهطٔحد ذ٠ح ٨ُٰح ذال ِٰٰٗس

ّٟح طِس جٛ٘الٝ ُٔذ ضٔشس ُٮ ٟز٧د جٛظكحذس سػٮ جهلل ه٨٤ٞ أ١ّ جهلل عركح٦٣ ٯ٪طَ  أ

ذظِس جٛ٘الٝ ٧٩زج ذذٰٛٚ جٛٔشآ١ ٩جٛغ٤س، ٩ٛٞ ٯش٨ذ جٛوظش جأل٩ٙ ٢ٟ أ٣٘ش ٧ز٥ جٛظِس 

ئ٬ٛ أ١ ؾحء جٛؿوذ ذ٢ دس٧ٞ، ض٠ٰٜز ذٰح١ ذ٢ ع٠وح١ جٛط٠ٰ٠ٮ ،سأط ُشٓس جٛرٰح٣ٰس جٛز٭ 

أ٣٘ش طِس جٛ٘الٝ ه٢ جهلل عركح٦٣، ٩ضط٠ٜزش ج٠ٛوطضٛس ه٦ٰٜ ٢ٟ ذوذ ٩أخزش ه٢ ض٠ٰٜز٥ 

.                             ٩جٛٔ٪ٙ ذخْٜ جٛٔشآ١. 2ؾ٨ٞ ذ٢ طِ٪ج١ ئ٣٘حس جٛ٘الٝ، ٣٩ِٮ جٛظِحش

٩ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ جٛشعحٛس أ١ ض٤رش٭ ُٮ جٛشد ه٬ٜ ٧ز٥ جِٛشٯس ذ٠ح ض٪ُش ٛذٯ٨ح ٢ٟ 

 .أدٛس ٣ٰٜٔس ٩هٰٜٔس

ّٟح أُوحٙ جٛورحد ُا٦٣ ٓذ ضٔشس ُٮ ٟوطٔذ ج٠ٛوطضٛس أ٨٣ّح ًٰش ٟخٜ٪ٓس هلل ٩ئ٠٣ح ٧ٮ قحدغس  أ

٢ٟ ؾ٨ط٨ٞ، ٩أ٨٣ٞ ٨ٛح ُحهٜ٪١ ه٬ٜ جٛكٰٔٔس ال ج٠ٛؿحص، ٩ٟح ٗح٣ص قؿط٨ٞ ُٮ رٖٛ ئاّل 

                                                 
1

 ٯ٤لش جٛكحُق أذ٪ ٣ظش جٛغؿش٭ جٛشد ه٬ٜ ٢ٟ أ٣٘ش جٛكشٍ ٩جٛظ٪ش:   
2

 394 ص 9، ٩جذ٢ ٗػٰش جٛرذجٯس ٩ج٨٤ٛحٯس ؼ26 ص 12ٯ٤لش جٛرٌذجد٭ جِٛشّ ذ٢ٰ جِٛشّ، ٩جذ٢ ض٠ٰٰس جِٛطح٫٩ ؼ: -  
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أ٨٣ٞ ٓحٛ٪ج ئ١ جهلل ٓذ عح٫٩ ذ٢ٰ ج٠ٛغٜٞ ٩جٛ٘حُش ُٮ ج٨ٛذجٯس ،٩جٛطغذٯذ ٩جٜٛـَ، ٩ششـ 

قغد - جٛظذس، ٩ٛٞ ٯـرن ه٬ٜ ٜٓد ٗحُش، ٩ال خطٞ ه٦ٰٜ ه٢ جإلٯ٠ح١ ذ٦، ٩ٟشد رٖٛ 

ئ٬ٛ ج٨ٛ٪٫ ٩جٛشٰـح١ ٧٩ٞ ٟطٌحُٜ٪١ ه٢ جألٟش جٛذٯ٤ٮ جٛز٭ ٯغطٜضٝ جإلسجدز - صه٨٠ٞ 

جٛذٯ٤ٰس جٛششهٰس، ٩جألٟش جٛ٘٪٣ٮ جٛٔذس٭، ٩ٛزٖٛ ٗح١ ه٬ٜ ٧ز٥ جٛشعحٛس أ١ ض٤رش٭ ُٮ 

 .جٛشد ه٬ٜ ٧زج ج٠ٛوطٔذ جِٛحعذ ذ٤ظ٪ص جٛٔشآ١ ٩جٛغ٤س

ّٟح ٣ِٮ ج٠ٛوطضٛس ٜٛشؤٯس ُٔذ ٓحضٜص ٢ٟ أؾ٦ٜ ٓطحال ػحسٯح ٩خشٓص أط٪ٙ جٌٜٛس ٣ك٪ج  أ

٩طشُح ٩ٟوؿ٠ح ٩ذالًس، ٩ؾ٤ذش ٣ظ٪طح ٓشآ٣ٰس ه٬ٜ دسؾس هحٰٛس ٢ٟ جالقطشجُٰس 

  :                          جٛطأ٩ٯٰٜس ٗآكح٨ٟح ٤ٛظ٢ٰ ٟخط٢ِٰٜ ُٮ ئغرحش ٟو٬٤ ٩جقذ ٗٔ٪٦ٛ ضوح٬ٛ

  ڤ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ : ، ٩ٓ٪٦ٛ ضوح1٬ٛچڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ 

 .2چڤ  ڦ  ڦ   

٩ؾحء جِٛظٚ جٛشجذن ٢ٟ جٛرحخ جأل٩ٙ ٨ٛز٥ جٛشعحٛس َٰٛٔ ه٬ٜ ُشٓس جٛخ٪جسؼ ٣شأز 

،٩ضـ٪سج ٩ٯكذد أط٪٨ٛٞ ج٠ٛز٧رٰس، ٩ٯخٜض ئ٬ٛ أ٨٣ٞ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ج ٟخط٢ِٰٜ ه٢ ج٠ٛوطضٛس 

" أُوحٙ جٛورحد"ٟـٜٔح، ذٚ ٗح٣٪ج ٟطأغشٯ٢ ئ٬ٛ دسؾس جٛز٩ذح١ ُٮ ذ٪ضٔط٨ٞ ئاّل ُٮ ٓؼٰس 

.                                                                                                           ُا٨٣ٞ عٜ٘٪ج ذ٨ح عٜ٪ٕ أ٧ٚ جٛغ٤س 

٢ٟ٩ ضؿٰٜحش رٖٛ جٛطأغش أ٨٣ٞ ٓذ ج٣ٔغ٠٪ج ه٬ٜ أ٣ِغ٨ٞ ُٮ ؿشّ ٟوشُس جٛط٪قٰذ ئ٬ٛ 

ُشٯ٢ٰٔ، ُشٯْ سأ٫ سأ٭ ج٠ٛوطضٛس ُٮ ٩ؾ٪خ ٟوشُس جٛط٪قٰذ ه٢ ؿشٯْ جٛؤٚ ٩ٗزج 

جٛورحدجش، ٩ُشٯْ ر٧د ُٮ رٖٛ ٟز٧د جألشحهشز ٩أ٧ٚ جٛكذٯع ،جٛزٯ٢ ٯش١٩ ٩ؾ٪خ 

ٟوشُس جٛط٪قٰذ ه٢ ؿشٯْ جٛغ٠حم، ٩ٰٛظ ٜٛؤٚ ُٮ رٖٛ ٢ٟ أٟش ع٪٫ جٛطظذٯْ 

 : ئ٬ٛ جٛطأٰٗذ ه٩3٬ٜٓذ خٜض ٤ٟلش٧ٞ جٛ٘رٰش خ٠ٰظ جٛشعطحٓٮ. ٩جإلضرحم

 .٣ِٮ طِس جٛوٜ٪ ه٢ جهلل ضوح٬ٛ -1

 .٣ِٮ جٛؿ٨س ه٦٤ ٩ذحٛطحٛٮ ٣ِٮ جٛشؤٯس -2

ّٟح ٟح ٯخض طِحش جٛرحس٭ ضرحسٕ ٩ضوح٬ٛ  ُا٨٣ح ٛٞ ض٢٘  قٔحتْ - ُٮ ٣لش جٛخ٪جسؼ - أ

جهطرحسجش ر٤٧ٰس، ال ٩ؾ٪د ٨ٛح ُٮ جٛخحسؼ ٢ٟ ؾح٣د - ُٮ ٣لش٧ٞ- غحذطس، ئ٠٣ح ٧ٮ 

،٢ٟ٩ ؾح٣د آخش أ٨٣ح أٟ٪س جهطرحسٯس ٯشجد ذ٨ح ٣ِٮ أػذجد٧ح ض٤ضٯ٨ح هلل عركح٦٣ ٩ضوح٬ٛ، 

٢ٟ٩ ؾح٣د غحٛع أ٨٣ح جهطرحسٯس ذكغد ضؿٰٜحش أهٰح١ جٛ٪ؾ٪د ئر ال قحؾس ئ٬ٛ طِس 

صجتذز ه٨ٰٜح أ٩ ٓحت٠س ذ٦ عركح٦٣، ٧٩زج ئ١ دٙ ه٬ٜ شٮء ئ٠٣ح ٯذٙ ه٬ٜ ضؿشٯذ جهلل 

                                                 
1

  23ع٪سز جٰٛٔحٟس جٱٯس :   
2

 103ع٪سز جأل٣وحٝ جٱٯس :  
3

 320 ص ٨٤ٟ1ؽ جٛـحٛر٢ٰ ٩ذالى جٛشجًر٢ٰ ؼ: -  
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٩ٛٔذ أٗذ٩ج ُٮ ٗٚ ض٤لٰشجض٨ٞ ه٬ٜ أ١ طِحض٦ عركح٦٣ ٧ٮ ه٢ٰ . عركح٦٣ ٢ٟ ٗٚ طِس

 ٩ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ جٛشعحٛس أ١ ضإٗذ ه٬ٜ أ١ طِحض٦ عركح٦٣ ٰٛغص ٧ٮ رجض٦ 1رجض٦

٩ٰٛغص ذٌٰش٥ عركح٦٣، ٨ُ٪ عركح٦٣ ٛٞ ٯضٙ ٟطظِح ذظِحش ج٠٘ٛحٙ ٩ال ٯؿ٪ص ه٦ٰٜ 

 .2ج٤ٛٔض أذذج

٩ؾحء جِٛظٚ جٛخحٟظ ٰٛشطٌٚ ه٬ٜ جٛؿح٣د جٛطـرٰٔٮ ه٤ذ جٛخ٪جسؼ ٩ٯ٪ػف ذؿالء 

٨٤ٟؿ٨ٞ ُٮ جٛطأ٩ٯٚ ، ٩ٓذ خٜض ئ٬ٛ جٛطشحذ٦ ج٠ٛرذتٮ ذ٨٤ٰٞ ٩ذ٢ٰ ج٠ٛوطضٛس، ٩ٛ٪ أ١ 

٨٤ٟؽ ج٠ٛوطضٛس ٗح١ ٓ٪ٯح ٢ٟ قٰع جٛكؿحؼ، ٩جٛٔذسز ه٬ٜ جعطخذجٝ ٟظـٜكحش هٜٞ 

جٛ٘الٝ، ذٰذ أ١ جٛخ٪جسؼ ٗح٣٪ج ٯخؼو٪١ ٣ض جٛٔشآ١ ٰٛطَٰ٘ ٟن أط٪٨ٛٞ ج٠ٛز٧رٰس، 

ٟط٪ع٢ٰٜ ئ٬ٛ رٖٛ ذح٠ٛؿحص ٩هشٍ جٌٜٛس، ٩ٓذ ذ٤٪ج جٛطأ٩ٯٚ ه٬ٜ ٨ِٟ٪٨ٟٞ ٠ٜٛطشحذ٦ جٛز٭ 

٩جقذ ٩ج٠ٛوح٣ٮ - ُٮ ٣لش٧ٞ-سأ٩ج أ٦٣ ال ٯذسٕ ه٦٠ٜ ذلح٧ش٥، ٩ال ذ٤ظ٦، أل١ ج٤ٛض 

 .3ٟطرحٯ٤س، ٩ال ذذ ٢ٟ ٗشَ ٟوح٨ٰ٣ح ٩ئٯؼحق٨ح

ّٟح جٛرحخ جٛػح٣ٮ ٢ٟ ٧ز٥ جٛشعحٛس ُؿحء ٰٛط٤ح٩ٙ جٛطأ٩ٯٚ ُٮ جٛوظش جٛكذٯع ٩ج٠ٛوحطش،  أ

ٛزٖٛ أُشدش جٛشعحٛس ُظ٢ٰٜ ٠ٜٛذسعس جإلطالقٰس ض٤لٰشج ٩ضـرٰٔح ،أل٨٣ح ٗح٣ص ض٠ػٚ 

 .٣ٔـس ج٣وـحٍ ٩جػكس ج٠ٛوحٛٞ ُٮ ٤ٟك٬٤ عٰش جٛطأ٩ٯٚ

ٛٔذ خشؾص ج٠ٛذسعس جإلطالقٰس ئ٬ٛ جٛ٪ؾ٪د ٧٩ٮ ضك٠ٚ سؤٯس ٟط٘حٟٜس ه٢ قٰٔٔس 

جٛ٘٪١، ٩قٰٔٔس جٛكٰحز، ٩قٰٔٔس جإل٣غح١، ٩هالٓس جإل٣غح١ ذخح٦ٔٛ، ٩ذ٤حء ه٬ٜ رٖٛ ٗح٣ص 

ضك٠ٚ ٨٤ٟؿح ٟط٘حٟال ُٮ جٛطأ٩ٯٚ ٯط٠ٰض ذحٛؿذز، ٩ٯـٌٮ جٛؤٚ ٩ٯوـ٦ٰ ٟغحقس ٗرش٫، 

٩ٯٔذ٦ٟ ه٬ٜ ج٤ٛٔٚ ٩ٯؿوٚ ٦٤ٟ جألطٚ جأل٩ٙ ٩جٛػح٣ٮ ٢ٟ أط٪ٙ جإلعالٝ ُٮ ضكظٰٚ 

٩ه٦ٰٜ ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ جٛشعحٛس أ١ . 4جإلٯ٠ح١ ،٩ٰٓحدز كح٧ش ج٤ٛٔٚ ه٤ذ جٛطوحسع

 :ضشٗض ه٬ٜ ج٤ٛٔحؽ جٛطحٰٛس

 .جٛطوشٯَ ذح٠ٛذسعس جإلطالقٰس جٛكذٯػس -1

 .٠ٰٟضجش ٨٤ٟؽ ج٠ٛذسعس جإلطالقٰس ُٮ جٛطأ٩ٯٚ -2

 :٩ٛط٪ػٰف ٠ٰٟضجش ج٨٤٠ٛؽ ٩ِٓص ذذٓس ه٬ٜ ج٤ٛٔحؽ جٛطحٰٛس

 .٠ٰٟضجش جٛطِغٰش ج٠ٛـٜ٪خ -1

 .جألعظ ج٨٤٠ٛؿٰس ُٮ جٛطِغٰش -2

                                                 
1

  2016 – 214 ص 1ٯ٤لش ج٠ٛظورٮ ٟوحٛٞ جٛذٯ٢ ؼ: -  
2

 254 ص 1ٯ٤لش جٛشٰخ جٛو٠شج٣ٮ جال٣طظحس ُٮ جٛشد ه٬ٜ ج٠ٛوطضٛس ؼ: -  
3

 195ٯ٤لش جٛروذ جٛكؼحس٭ ٜٛؤٰذز جإلذحػٰس ص : -  
4

 69ٯ٤لش جإلعالٝ ٩ج٤ٛظشج٣ٰس ٟك٠ذ هرذ٥ ص : -  
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جهط٠حد جٛؤٚ ٩ٓحهذز جٛورشز ذو٠٪ٝ جِٜٛق، ٩جهط٠حد ج٤ٛلشٯحش جٛو٠ٰٜس ٩جٛ٪قذز  -3

 .1ج٠ٛ٪ػ٪هٰس ُٮ ضأ٩ٯٚ ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ

٩ذوذ أ١  ج٣ط٨ص ٧ز٥ جٛذسجعس ٢ٟ جٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ أط٪ٙ ج٨٤٠ٛؽ جٛطأ٩ٯٜٮ خٜظص ئ٬ٛ 

 :ج٤ٛطحتؽ جٛطحٰٛس

 .أ١ّ ٧ز٥ ج٠ٛذسعس ٜٜٓص ٢ٟ شأ١ جٛطِغٰش ذح٠ٛأغ٪س -1

 .أ١ّ ٧ز٥ ج٠ٛذسعس سدش خرش جٱقحد -2

 .أ١ّ ٧ز٥ ج٠ٛذسعس أ٣٘شش جٛغكش ٩جٛخ٪جسّ -3

أ١ّ ٧ز٥ ج٠ٛذسعس أُطص ذ٤٠ن ضوذد جٛض٩ؾحش ٟوحسػس ذزٖٛ ٣ّظح ٓشآ٣ٰح غحذص  -4

 .جٛ٪س٩د ٩ٓـوٮ جٛذالٛس

٩ٛط٪ػٰف جٛظ٪سز أٗػش ٩جٗط٠ح٨ٛح ٠ُٰح ٯخض جٛطأ٩ٯٚ ج٠ٛوحطش، ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ 

جٛشعحٛس أ١ ضط٤ح٩ٙ جٛٔشجءز جٛو٠ٜح٣ٰس ٤ٛض جٛٔش١ جٛ٘شٯٞ، ٩ٓذ ضٞ رٖٛ ُٮ غالغس ُظ٪ٙ 

قٰع ض٤ح٩ٛص جٛؿز٩س جِٜٛغِٰس ٜٛو٠ٜح٣ٰس ُٮ جٌٛشخ ٩٩ِٓص ه٬ٜ د٩س . ضـرٰٔح ٩ض٤لٰشج

جٛششذٯس جٛالض٤ٰٰس ٩جِٛالعِس جٌٛشذ٢ٰٰ ُٮ جٛط٨٠ٰذ ٜٛو٠ٜح٣ٰس، ٛطخٜض ئ٬ٛ ٣كص ٟظـٜف 

، غٞ ؿِٔص ٧ز٥ "ؾ٪١ ٧٪ٰٛ٪ٕ"جٛو٠ٜح٣ٰس أل٩ٙ ٟشز ه٬ٜ ٯذ جِٰٜٛغ٪ٍ ٩ج٤٠ٛلش 

جٛشعحٛس ضرشش ذض٩جٙ جٛو٠ٜح٣ٰس ٛطظحد٨ٟح ٟن جٛغ٢٤ جٛ٘٪٣ٰس ٩آٯحش جهلل ُٮ جأل٣ِظ 

 .٩2جٱُحّ

ُٮ ج٤٠ٛل٪س جٛوشذٮ، ٧٩ٮ  (ه٠ٜح٣ٰس)٩أخزش ذوذ رٖٛ ُٮ جعطٔظحء ٟذٛ٪ٙ ٠ٜٗس 

ضٔحس١ ذ٦٤ٰ ٩ذ٢ٰ ٟذٛ٪٦ٛ ه٤ذ جٌٛشذ٢ٰٰ ُٮ ضشذط٦ جٛطٮ ٣رص ٨ُٰح، ٟطغحتٜس ه٢ ٧ٚ ٣ٔٚ 

ذو٪ج٦ٔٛ جِٛ٘شٯس ٩جٛؤذٯس ئ٬ٛ جٛوحٛٞ جٛوشذٮ، أٝ ٗح١ ٟؿشدج ٢ٟ رٖٛ ،ٛطخٜض ئ٬ٛ أ١ 

٠٣٪ ج٨ِ٠ٛ٪ٝ قحُق ه٬ٜ ٠ٰٟضجض٦ ؾ٠ٰو٨ح ،٩ئ١ ج٣رشش ٌٟحٛـحش جٛو٠ٜح٢ٰٰ٣ جٛوشخ ُٮ 

  .3ض٨زٯر٦ ٛثال ٯطظحدٝ ٟن ٧٪ٯس ج٠ٛؿط٠وحش جإلعالٰٟس

٩ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ جٛذسجعس أ١ ضأضٮ ه٬ٜ ضٜٖ ج٠ٌٛحٛـحش ٢ٟ جٛٔ٪جهذ ٛطخش ٨٤ٟحسز 

 1 ٩جذ٢ خٜذ4١٩ٟوط٠ذز ُٮ رٖٛ ه٬ٜ غٜس ٢ٟ جٛو٠ٜحء جٛٔذج٬ٟ ٗأذٮ قحٟذ جٌٛضجٛٮ

                                                 
1

ؿح٧ش .  أعرحخ جٛخـأ ُٮ جٛطِغٰش دسجعس ضأطٰٰٜس د403-402 ص 2ٯ٤لش جٛطِغٰش ٩ج٠ِٛغش١٩ ٟك٠ذ قغ٢ٰ جٛز٧رٮ ؼ: -  

 308 1ٟك٠٪د ٯؤ٪خ ؼ
2

 276 ص 1هرذ جٛ٪٧حخ ج٠ٛغٰش٭ ؼ. جٛو٠ٜح٣ٰس جٛؿضتٰس ٩جٛو٠ٜح٣ٰس جٛشحٟٜس د-  ٯ٤لش : -  

 124جإلعالٝ ٩ٟش٘الش جٛكؼحسز عٰذ ٓـد ص  -

 ٠٨ُ247ٮ ٧٪ٯذ٭ ص . ج٠ِٛطش١٩ د -

 37جإل٣غح١ رٖٛ ج٠ٛؿ٨٪ٙ أٛ٘غٰظ ٗحسٯٚ ص  -
3

 هرذ جٛظر٪س شح٢ٰ٧ ٟٔحٙ . ٯ٤لش جٛو٠ٜح٣ٰس ضحسٯخ ج٠ٜ٘ٛس ٩طٌٰط٨ح د:-  

Ellious  Boctho r ; Egyptien Dictionnaire Français – Arabe  

 
4

 169ٯ٤لش جالٓطظحد ُٮ جالهطٔحد ص : -  
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، ٩4جٛو٠ٜحء ج٠ٛوحطشٯ٢ ٗحٛشٰخ ٟك٠ذ جٛخؼش قغ٢ٰ. 3 ٩جإلٟحٝ جٛٔشجُٮ٩2جٛشحؿرٮ

 .7 ٩ٟك٠ذ ه٠حسز6 ذوغ ج٠ِٛ٘شٯ٢ ٠ٗك٠ذ جٛر٨ٮ٩5جٛشٰخ جٛـح٧ش ذ٢ هحش٪س

٩ذوذ رٖٛ ج٣ط٨ص ٧ز٥ جٛذسجعس ئ٬ٛ ٌٟحٛـحش جألعطحر ٟك٠ذ أسٗ٪١ ٧٩٪ ٯش٩ؼ ٜٛو٠ٜح٣ٰس 

ُٮ جٛوحٛٞ جٛوشذٮ جإلعالٟٮ ،٩ٯِطخش ذو٠ٜح٣ٰط٦، ٩ٯظٖ ٨ٛح ٟظـٜكحش ٤ٟحعرس ٛز٦ٓ٩ 

جٛطٮ ضؿوٚ ه٠ٜح٣ٮ ٟٔحذٚ دٯ٤ٮ ٩ئٯ٠ح٣ٮ - ه٬ٜ قذ صه٦٠-سجُؼح ضٜٖ جٛػ٤حتٰس جٛظٜرس 

: ،٩ٯرزٙ هذٯذ ج٠ٛكح٩الش  ٛطؿح٩ص٧ح، ٩ٛزٖٛ ٣كص ٨ٛح هذز ٟظـٜكحش ٢ٟ ٓرٰٚ

جٛو٠ٜح٣ٰس ج٤ٛؼحٰٛس، ٩جٛو٠ٜح٣ٰس جٛ٪ػوٰس،٩جٛو٠ٜح٣ٰس جٛظشجهٰس، ٩جٛو٠ٜح٣ٰس ج٠ٛطِطكس، 

 ،٩ٰٛوـٮ جٛششهٰس ٠ٛٔحسذط٦ ٩8ج٠ٛ٪َٓ جٛو٠ٜح٣ٮ جٛغـكٮ، ٩ج٠ٛ٪َٓ جٛو٠ٜح٣ٮ جٛو٠ْٰ

ضٜٖ أٗذ ه٬ٜ أ١ جٛو٠ٜح٣ٰس جِٛش٣غٰس ٗح٣ص ه٠ٜح٣ٰس عـكٰس أقحدٯس جٛؿح٣د ٟٔـ٪هس ه٢ 

 9جٛروذ جٛذٯ٤ٮ

٩ذوذ أ١ ج٣ط٨ص ٧ز٥ جٛذسجعس ٢ٟ ٌٟحٛـحش جألعطحر ٟك٠ذ أسٗ٪١، ٩دقؼط٨ح ذحألدٛس 

جٛؤٰٜس ٩ج٤ٰٜٛٔس ج٣رشش ُٮ ضٔذٯٞ جألعرحخ الخطٰحس٧ح ٠ٛشش٩ه٦ ُٮ جٛٔشجءز جٛطحسٯخٰس 

٤ٛض جٛٔشآ١ ٢ٟ قٰع جٛط٤لٰش ٩جٛطـرْٰ ،ذوذ أ١ رٗشش ٟشحسٯن هذٯذز، ٠ٗشش٩م 

جألعطحر ؿٰد ضٰضٯ٤ٮ، ٩جألعطحر قغ٢ ٟش٩ز، ٩جألعطحر قغ٢ ق٤ِٮ ٩جألعطحر ٟك٠ذ 

 ٩د٩جه٦ٰ، ٥هحذذ جٛؿحذش٭ ،غٞ أخزش ضطو٠ْ ُٮ ٟح٧ٰس ج٠ٛشش٩م جألسٗ٪٣ٮ ٩ٟشض٘ضجش

 ٯشطٌٚ ه٬ٜ ضحسٯخ أولهما٩أ٧ذج٦ُ، قٰع ٩ِٓص ه٬ٜ ض٪ؾ٨ٮ ج٠ٛشش٩م جٜٛزٯ٢ ٗح١ 

ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ٢ٟ قٰع ض٘٪ٯ٦٤، ٩ؾ٠و٦، ٩ضذ٩ٯ٦٤ ٩ٗح١ طحقر٦ ٯ٨ذٍ ئ٬ٛ جٛطشٰٖ٘ 

ُٮ طكس جٛٔشآ١، ٣٩ضم ٓذجعط٦ ٩ج٠ٛـحٛرس ذاهحدز ضش٦ٰٜ٘ ٩ُْ ٟوـٰحش ج٤ٛٔذ 

جٛط٪ؾ٢ٰ٨ ٨ٟط٠ح ذاهحدز ٓشجءز جٛٔشآ١ ثاوي جِٰٜٛ٪ٛ٪ؾٮ، ٩جٜٛغح٣ٰحش جٛكذٯػس، ٩ٗح١ 

٩رٖٛ ذاخؼحه٦ ٤٠ٛح٧ؽ جٛوٜ٪ٝ جإل٣غح٣ٰس جٛكذٯػس ،٣٩ٔذ أ٨ٟحش جٛطِحعٰش ٩جٛـو٢ ُٮ 

 .طكط٨ح ٩عالٟط٨ح ذ٨ذٍ أسخ٤س ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ٩ؾو٦ٜ ٟط٪جشؿح ٟن جٛطحسٯخ

٩ٗح١ جألعطحر ٟك٠ذ أسٗ٪١ ٟطك٠غح أٗػش ٢ٟ ًٰش٥ إلٓكحٝ ٣ض جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ ُٮ 

 ٩ضطرن ضـ٪س ٨ِٟ٪٨ٟح ،جٛٔشجءز جٛطحسٯخٰس، ٩ٛزٖٛ جعطٌشّ ٩ٓطح ؿ٪ٯال  ُٮ جٛط٤لٰش ٨ٛح

ه٬ٜ ٯذ -  ه٬ٜ قذ صه٦٠- جذطذجء ٢ٟ ك٨٪س٧ح أل٩ٙ ٟشز ،هرش جٛكٔد جٛطحسٯخٰس 

                                                                                                                                                             
1

 221ج٠ٛٔذٟس ص : -  
2

 35 ص 3ج٠ٛ٪جُٔحش ؼ: -  
3

 109جألق٘حٝ ُٮ ض٠ٰض جِٛطح٫٩ ه٢ جألق٘حٝ ص : -  
4

 ٣26ٔغ ٗطحخ جإلعالٝ ٩أط٪ٙ جٛك٘ٞ ص : -  
5

 ٣06ٔذ ه٠ٜٮ ٛ٘طحخ جإلعالٝ  ٩أط٪ٙ جٛك٘ٞ ص : -  
6

 241جِٛ٘ش جإلعالٟٮ جٛكذٯع ٩طٜط٦ ذحالعطو٠حس ص : -  
7

 43-٨٣42ؼط٤ح جٛكذٯػس ذ٢ٰ جٛو٠ٜح٣ٰس ٩جإلعالٝ ص : -  
8

 09ٯ٤لش جٛو٠ٜح٣ٰس ٩جٛذٯ٢ جإلعالٝ ج٠ٛغٰكٰس، جٌٛشخ ، ٟك٠ذ أسٗ٪١ ص : -  
9

 73 ص 1هرذ جٛ٪٧حخ ج٠ٛغٰش٭ ؼ. ٯ٤لش جٛو٠ٜح٣ٰس جٛؿضتٰس ٩جٛو٠ٜح٣ٰس جٛشحٟٜس د: -  
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 جٛز٭ ٗح١ ٯش٫ أ٨٣ح ضو٤ٮ أ١ جٛرشش ٧ٞ ٩قذ٧ٞ ،(VICO)جِٰٜٛغ٪ٍ ٰٟشٰٚ ُٰ٘٪ 

 ٩جٛطحسٯخ ٦ٜٗ ذشش٭ ،جٛزٯ٢ ٯظ٤و٪١ جٛطحسٯخ، ٩ٰٛظ جٛٔ٪٫ جٌٰٛرٰس ٠ٗح ٯط٪٧ٞ جٛروغ

٧٩زج ٟح أٓش٥ ه٦ٰٜ ٗٚ ٢ٟ ٧ٰؿٚ ٩ٗشضش٦، ٩ٯش٫ أسٗ٪١ أ١ . ٢ٟ أٓظح٥ ئ٬ٛ أٓظح٥

ُٰ٘٪ ٓذ سُغ أ١ ض٘٪١ ُ٘شز جٛكؼحسز ٣حضؿس ٢ٟ جٛ٪قٮ، ٩ٟن رٖٛ ٨ُ٪ ٯغطػ٤ٮ 

. 1ج٠ٛغٰكٰس ٟوطرشج ئٯح٧ح ٩قٰح

جٛزٯ٢ ٣لش٩ج ٨ٛز٥ ،غٞ ٟح ٯٜرع جألعطحر أسٗ٪١ أ١ ٯكٰٚ ٓحست٦ ه٬ٜ غٜس ٢ٟ جِٛالعِس 

 غٞ ٯ٤رة ه٢ خرٰثط٦ رجش ،٩ًٰش٠٧ح (Herder) ٧٩ٰشدٯش ،(Dilthey)جِٛ٘شز ٗذٯٜػٮ 

٩ج٠ٛٔظ٪د ذحٛطحسٯخٰس ٤٧ح جٛطك٪ٙ ٩جٛطٌٰش، أ٭ ضك٪ٙ :" جٛ٪ؾ٨س جٛو٠ٜح٣ٰس جٛظشُس ٓحتال

ّٟح جإلٯ٠ح١ ُٰر٬ٔ ٢٘ٛ٩ ٯطخز ضؿٰٜحش ٟخطِٜس  جٰٛٔٞ ٩ضٌٰش٧ح ذطٌٰش جٛوظ٪س ٩جألصٟح١، أ

. 2"٩ٟطك٪ٛس أٯؼح

 جٛز٭ ٯظٰد ٗٚ شٮء قط٬ ٟؿحٙ جٛؤٰذز ،ٛطـ٪س ٩جٛطٌٰش٧٩ٙز٥ جٛذسجعس ج٠ٛضه٪ٟس 

 ٟخطضال ئٯح٥ ُٮ جٛ٪هق ،٧ٮ ٟح عٰغٔـ٦ جألعطحر أسٗ٪١ ه٬ٜ ٓشجءز ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ،

 ٓحت٠س ه٬ٜ ئٯ٠ح١ شخظٮ ٯ٦ِٰ٘ - ُٮ ٣لش٥-  ٛ٘٪١ جٛؤٰذز  ،٩3جإلسشحد ٩جٛط٪ؾ٦ٰ

 ٩ضظرف ، جٛظٜرسذاٗشج٧حض٨ح٩ٯِظٚ جٛغٜ٪ٕ ه٢ جٛشوحتش ٛثال ضٰٔذ٥  .ج٠ٛشء قغد ٧٪ج٥

ٟؿحٙ جٛ٪ؾذج٣حش جٛخحطس ذ٘ٚ ٙجٛط٘حَٰٛ ًٰش ٟٜضٟس، ٩ٯظرف جٛطذٯ٢ ًٰش ٟطؿح٩ص 

. 4 ٩ذحٛطحٛٮ ض٘٪١ ٤ِٟ٘س ه٢ أ٭ هٔحخ أ٩ ؾضجء د٣ٰ٪٭ أ٩ أخش٩٭،ُشد

٩ذوذ ٧زج جٛط٨٠ٰذ جٛـ٪ٯٚ ٧٩ز٥ جإلقحٛس ه٬ٜ جِٛالعِس ج٤٠ٛلشٯ٢ ٜٛطحسٯخٰس ٯأخز٣ح 

ئرج ٗح٣ص ٓشجءضٮ طكٰكس، ٩ئر ٟح قلٰص ذحٛٔر٪ٙ ُا١ّ رٖٛ :" أسٗ٪١ ئ٬ٛ ٟرطٌح٥ ٓحتال

٠ٗح  (٩ذحٛطحٛٮ جِٛ٘ش جٛوشذٮ)ٯـشـ ٟشٜ٘س قحع٠س ذح٤ٛغرس ِٜٛ٘ش جإلعالٟٮ ج٠ٛوحطش 

أسٯذ ٛٔشجءضٮ ٧ز٥ أ١ ضـشـ ٟشٜ٘س ٛٞ : ال ٯضجٙ ٯ٠حسط قط٬ جٰٛ٪ٝ أٓظذ ذزٖٛ ٟح ٯٜٮ

ضـشـ ه٠ٰٜح ٓؾ ذ٨زج جٛش٘ٚ ٢ٟ ٓرٚ جِٛ٘ش جإلعالٟٮ أال ٧٩ٮ ضحسٯخٰس جٛٔشآ١ 

 .5"٩ضحسٯخٰس جسضرحؿ٦ ذٜكلس ص٤ٰٟس ٩ضحسٯخٰس ٟو٤ٰس

 ئ١ّ جألعطحر ٟك٠ذ أسٗ٪١ ع٠ف ٤ِٛغ٦ أ١ ٯ٠حسط ٓشجءز ضحسٯخٰس ه٬ٜ ٣ض جٛٔشآ١ 

جٛ٘شٯٞ، ٯِشػ٨ح ه٦ٰٜ ُشػح، ٧٩٪ ٯضهٞ أ٨٣ح عط٘٪١ ٟكحٯذز ٠ٟط٤وس ه٢ أ٭ ئعٔحؽ 

                                                 
1

 48ٯ٤لش جٛٔشآ١ ٢ٟ جٛطِغٰش ج٠ٛ٪س٩ظ ئ٬ٛ ضكٰٜٚ جٛخـحخ جٛذٯ٤ٮ ٛألعطحر ٟك٠ذ أسٗ٪١ ص : -  
2

 27-٢ٟ26 جالؾط٨حد ئ٬ٛ ٣ٔذ جٛؤٚ جإلعالٟٮ ٟك٠ذ أسٗ٪١ ص : -  
3

 286-285ٯ٤لش ٓؼحٯح ُٮ ٣ٔذ جٛؤٚ جٛذٯ٤ٮ أسٗ٪١ ص : -  
4

-06: ٯ٤لش ده٪٫ ٨ُٞ جٛٔشآ١ ُٮ ػ٪ء ج٤٠ٛح٧ؽ جإل٣غح٣ٰس جٌٛشذٰس ذكع ٟٔذٝ ٠ٜٛإض٠ش جٛذ٩ٛٮ ٛطـ٪ٯش جٛذسجعحش جٛٔشآ٣ٰس ُٮ: -  

 66 هرذ جٛشصجّ ٧شٟحط ؾحٟوس ج٠ٜٖٛ عو٪د ص 02-2013
5

 212جِٛ٘ش جإلعالٟٮ ٓشجءز ه٠ٰٜس ٟك٠ذ أسٗ٪١ ص : -  
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ئٯذٯ٪ٛ٪ؾٮ، ٧٩٪ ٯٔظذ ذزٖٛ ئٓظحء جٛطِحعٰش جٛطشجغٰس، ٩ئقذجظ ٓـٰوس ذ٢ٰ جٛٔشجءز 

 .1جٛطٮ جسضؼح٧ح ٩ضٜٖ جٛطِحعٰش ٟط٤حعٰح أ١ ٧ز٥ أٯؼح أدٛؿس ٟٔظ٪دز

٠ٛ٩ح ٗح١ ٟظـٜف جٛٔشجءز ٯػٰش ؾذال ٗرٰشج ُٮ جٜٛغح٣ٰحش جٛكذٯػس، ٗح١ ٛضجٟح ه٬ٜ ٧ز٥ 

جٛز٭ ٗح١  ( Barthes)جٛشعحٛس أ١ ضوشع ٦ٛ ٠ٗح ض٤ح٦ٛ٩ أسذحذ٦، ع٠ٰح س٩ال١ ذحسش 

ٯشٯذ٧ح ٓشجءز ًٰش ٤ٟط٨ٰس، ٩ُ٪ػ٬ ضٔ٪د ئ٬ٛ جٛشٖ ُٮ ٗٚ شٮء، ٩ٓحسب قش ٯِطف 

٩ٯٌْٜ ه٠ٰٜس جٛطذٰٛٚ ٤ٜٛض ٠ِٰٗح شحء، د١٩ أ١ ٯ٘طشظ ٠ٜٛذٛ٪ٙ، ٩ذحٛطحٛٮ ئ٦٣ ال ٩ؾ٪د 

 . ٠ٜٛ2و٬٤

 :٩ضشضد ه٬ٜ رٖٛ

ج٤ٛض ٯ٘٪١ ٟظ٤٪هح ٢ٟ ٗطحذحش ٟؼحهِس، ٧٩٪ ٣طٰؿس ٛػٔحُحش ٟطوذدز ٯذخٚ  -1

ذوؼ٨ح ٟن ذوغ ُٮ ق٪جس ٩ٟكحٗحز عحخشز ٩ضوحسع ،٧٩٪ ذزٖٛ ٣حضؽ ه٢ 

ٗطحذحش ٟطوذدز ،٨ُ٪ ئر١ ٤ٟطؽ غٔحُٮ ٟ٪ط٪ٙ ذلش٩ٍ ذٰثط٦ ٠ٗح ٯضهٞ أذ٪ 

 .3صٯذ

جٛٔ٪ٙ ذرششٯس جٛٔشآ١ ٩رٖٛ ٛطك٪ٯٚ جٛٔحسب ئ٬ٛ ٤ٟشة ٤ٜٛض ٢ٟ ؾح٣د ،٢ٟ٩  -2

ؾح٣د آخش ئ١ جٛطغٰٜٞ ذ٪ؾ٪د ٟإَٛ ٤ٜٛض ٯِشع ه٬ٜ جٛٔحسب ٰٓ٪دج، ٩ٯو٤ٮ 

أ١ّ ٤ٜٛض ٟو٬٤ ٨٣حتٰح ،٧٩زج ٟشُ٪ع ه٤ذ جٛط٢ِٰٰٰ٘٘ ئر ال ٩ؾ٪د ٜٛكٔحتْ 

 4جٛػحذطس ٩ج٠ٛشؾوٰحش

ه٬ٜ قذ - ئ٦٣ ذٌٰحخ ج٠ٛوٜٞ ٩ج٣طِحء ج٠ٛشؾن ضظرف جٛٔشجءز ض٤حػٚ ُٮ جٛٔحسب  -3

د١٩ ض٪َٓ قحٟٜس شوحس ٓ٪ز ج٤ٛض جال٣ِؿحسٯس ٩ؿحٓط٦ جالعطـشجدٯس، - صه٦٠

 . ٩5ذحٛطحٛٮ ُال ضِغٰش، ٩ال جعط٤رحؽ ٩ال ٟو٬٤ ٨٣حتٮ ٯشؾ٬

 ئ٠٣ح ٩١ٛزٖٛ خٜظص جٛشعحٛس ئ٬ٛ أ١ّ ٟظـٜف جٛٔشجءز جٛز٭ ض٤حد٫ ذ٦ َِٰٛ جٛكذجغٰٮ

ٯ٨ذٍ ئ٬ٛ ٣ِٮ ج٠ٛشؾوٰحش، ٩جٛكٔحتْ جٛػحذطس ٩ج٠ٛو٬٤ ج٨٤ٛحتٮ ٰٛكٚ ٟك٦ٜ ٛود جٛذ٩جٙ، 

 (ٗٚ ٓشجءز ئعحءز ٛٔشجءز)٩ٯ٤ذجـ ج٠ٛو٬٤ ٩ٯذخٚ ج٤ٛض ُٮ عٰش٩سز ًٰش ٤ٟط٨ٰس 

٩ٟن ٗٚ ٧ز٥ جٛطوغِحش ُٮ قْ ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ُا١ أطكحخ جٛٔشجءز جٛو٠ٜح٣ٰس 

ٯؼ٠ش١٩ ُٮ طذ٩س٧ٞ أٗػش ٢ٟ رٖٛ، ئ٨٣ٞ ٯشٯذ١٩ أسخ٤ط٦ ذحٛ٘شَ ه٢ ضحسٯخٰط٦ 

                                                 
1

 212ٯ٤لش جِٛ٘ش جإلعالٟٮ ٓشجءز ه٠ٰٜس ٟك٠ذ أسٗ٪١ ص : -  
2

 57 ص Bruissement de la langageٯ٤لش ٧غ٨غس جٌٜٛس ، : -  
3

ٯ٤لش ٨ِٟ٪ٝ ج٤ٛض دسجعس ُٮ هٜ٪ٝ جٛٔشآ١ ٣ض أذ٪ صٯذ ج٠ٛشجٯح ج٠ٛكذذس ٢ٟ جٛر٤ٰ٪ٯس ئ٬ٛ جٛطِٰٖ٘ هرذ جٛوضٯض ق٠٪دز ص : -  

105-106 
4

 105ٯ٤لش ج٠ٛشجٯح ج٠ٛكذذس ص : -  
5

 41ٯ٤لش ٧غ٨غس جٌٜٛس ذحسش ص : -  

 118              ٣ٔذ ٩قٰٔٔس ذحسش ص 
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٩٩ط٦ٜ ذحٛرٰثس جٛؿٌشجُٰس جٛطٮ ٣ضٙ ٨ُٰح ،٩ص٢ٟ ٣ض٦ٛ٩ ،أ٭ ؾو٦ٜ ٟشذ٪ؿح ذشر٦ 

 .1ؾضٯشز جٛوشخ ُٮ جٛٔش١ جٛغحذن ٠ٰٜٛالد ،٩قظش٥ ُٮ رٖٛ جٛضٟح١ ٩ج٠ٛ٘ح١ 

 :٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ

 .ده٪٫ جٛطغ٪ٯس ذ٢ٰ جٛٔشآ١ ٩جٛ٘طد جٛغ٠ح٩ٯس جٛطٮ أػكص ٟكشُس -1

 .ده٪٫ أسخ٤س ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ٢ٟ أؾٚ ُٖ ٠ً٪ػ٦  -2

ده٪٫ أسخ٤س جٛطششٯن جإلعالٟٮ ٛكظش٥ ُٮ شر٦ ؾضٯشز جٛوشخ ُٮ جٛٔش١  -3

 .جٛغحذن ج٠ٰٛالد٭

ده٪٫ جِٛظٚ ذ٢ٰ جٛخـحخ جٛش٨ِٮ ٩ج٤ٛض ج٠ٛذ١٩ ٢ٟ أؾٚ جٛـو٢ ُٮ طكط٦  -4

 :٣٩ضم ٓذجعط٦ ٩رٖٛ ذ٪جعـس

 " ٓشأ"جٛطالهد ذحٛذالٛس ج٠ٛوؿ٠ٰس ِٜٛوٚ -  1               

 ئٓكحٝ ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ُٮ ج٤ٛٔذ جِٰٜٛ٪ٛ٪ؾٮ جالعطششجٓٮ -  2               

ئعٔحؽ جٛٔحهذز جٜٛغح٣ٰس ُٮ جِٛظٚ ذ٢ٰ جٛخـحذ٢ٰ جٛشِ٪٭ - 3               

 .٩2جٛ٘طحذٮ

 ٩ذ٤حء ه٬ٜ ٟح ضٔذٝ رٗش٥ ٢ٟ ضـح٩ٙ ٜٛطٰحس جٛو٠ٜح٣ٮ ه٬ٜ جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ، ذٌٰس جٛطشٰٖ٘ 

ُٮ طكط٦، ٩أسخ٤ط٦ ٤ٰٛكظش ُٮ ٟ٘ح١ ذو٦٤ٰ ٩صٟح١ ٓذ ٟؼ٬ ٩ج٣ط٬٨، ٗح١ ٢ٟ 

جٛـرٰوٮ أ١ ض٤رش٭ ٧ز٥ جٛشعحٛس ُٮ جٛشد ذحٛذٰٛٚ جٛؤٜٮ ٩ج٤ٜٛٔٮ، ٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ 

 ئ٬ٛ أٟط٦ ش٨ِٰح ٩ٗطحذٰح yهشػ٨ح ٛظكس ٣ٔٚ ج٤ٛض جٛٔشآ٣ٮ ٢ٟ ٟك٠ذ سع٪ٙ جهلل 

 :ذحٛط٪جضش ٟشٗضز ه٬ٜ ج٤ٛٔحؽ جٛطحٰٛس

 .حفظ القرآن في الصدور- 1            

 .  جٛٔشآ١ ٢ٟ سذy٦ضٜٔٮ جٛشع٪ٙ - 1 

 . ٜٛٔشآ١ جٛ٘شٯyٟٞوحسػس ؾرشٯٚ جٛشع٪ٙ  -1

 .yضٜٔٮ جٛظكحذس سػٮ جهلل ه٨٤ٞ جٛٔشآ١ ٢ٟ جٛشع٪ٙ  -2

 .yهشع جٛـرٔس جأل٬ٛ٩ ٢ٟ قِلس جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ،جٛزٯ٢ ضٜٔ٪٥ ٢ٟ جٛشع٪ٙ  -3

 .هشع جٛـرٔس جٛػح٣ٰس ٢ٟ قِلس جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ، جٛزٯ٢ ضٜٔ٪٥ ٢ٟ جٛـرٔس جأل٬ٛ٩ -4

    
                                                 

1
 53ٯ٤لش ٓؼحٯح ُٮ ٣ٔذ جٛؤٚ جٛذٯ٤ٮ أسٗ٪١ ص : -  

 21              جٛٔشآ١ ٢ٟ جٛطِغٰش ج٠ٛ٪س٩ظ ئ٬ٛ ضكٰٜٚ جٛخـحخ جٛذٯ٤ٮ ص 
2

 ٯ٤لش جِٛ٘ش جإلعالٟٮ ٣ٔذ ٩جؾط٨حد ٟك٠ذ أسٗ٪١ : -  

 135               ج٨ٛ٪جٟٚ ٩جٛش٪جٟٚ ق٪ٙ جإلعالٝ أسٗ٪١ 

 73               جٛٔشآ١ ٢ٟ جٛطِغٰش ج٠ٛ٪س٩ظ ئ٬ٛ ضكٰٜٚ جٛخـحخ جٛذٯ٤ٮ أسٗ٪١ ص 



15 

 

 وقل الىص القرآوي بالتدويه- 2 

 (ضضج٤ٰٟس جٛطغؿٰٚ ٟن جٛط٤ضٯٚ) yضذ٩ٯ٢ جٛٔشآ١ ُٮ ه٨ذ جٛشع٪ٙ - 1

 .ؾ٠و٦ ُٮ خالُس جٛظذٯْ سػٮ جهلل ه٦٤- 2

 .ئؾ٠حم جألٟس ه٬ٜ ٓشجءز ٩جقذز ُٮ ه٨ذ هػ٠ح١ سػٮ جهلل ه٦٤- 3

٩ذوذ أ١ أخزش جٛشعحٛس ُٮ ض٤ِٰذ ج٠ٛضجهٞ جألسٗ٪٣ٰس، ٩جٛش٘٪ٕ جٛطٮ أسع٨ٜح ؾضجُح 

ق٪ٙ جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ ،٩ضرشٰش٥ ذٔشجءض٦ جٛطحسٯخٰس، ج٣ـٜٔص ٛطط٤ح٩ٙ ؾح٣رح ضـرٰٰٔح ضكص 

٩خٜظص ئ٬ٛ أ١ جٛٔشجءز جألسٗ٪٣ٰس ٛغ٪سز " أسٗ٪١ ٩ٓشجءز ع٪سز جِٛحضكس" ه٤٪ج١ 

 :جِٛحضكس ٗح٣ص ض٨ذٍ ئ٬ٛ ٟح ٯٜٮ

 .٨٤ٟؽ أسٗ٪١ ٗح١ ال ٯشذؾ ذ٢ٰ ج٠ٛوشُس ٩جإلٯ٠ح١ -1

ٯؿد أال ٯ٘٪١ ٓذ ؾ٠ن ٌٛحٯس عررٰس ذٚ - ُٮ ٣لش أسٗ٪١-ج٤ٛض ج٠ٛشجد ذحٛطكٰٜٚ  -2

 .ٯؿد أ١ ٯكذد َٰٗ ٯطِؿش ٩ٯطرذٙ

 .ٌٛس سٟضٯس أٗػش ٨٤ٟح قشُٰس- ُٮ ٣لش أسٗ٪١-ٌٛس جٛٔشآ١  -3

جٗطشحٍ ع٠حش جِٛ٘ش - قغد صه٦٠- جٛطِغٰشجٛشٟض٭ ٯطٰف ألسٗ٪١  -4

 .جألعـ٪س٭

 .عوٮ أسٗ٪١ جٛكػٰع ٜٛطخٜض ٢ٟ سٟضٯس جٛخٰش ٩جٛشش -5

                           ٩ذ٨زج ض٤ط٨ٮ جٛشعحٛس ٩جهلل ج٠ٛ٪ُْ ئ٬ٛ جٛخٰش ٦ٜٗ

 . وصلي اهلل علي سيدنا حممد نبي اهلدى ورسول الرمحة         
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introduction 

Praise be to Allah , and the consequence for the righteous , no aggression except 

on the oppressors , and I bear witness not to be worshiped except Allah , alone, 

with no partner, described the attributes of majesty , with perfect qualities , 

purified of  what is contradictory to the perfection of Facts of his names  

And I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger , Envoy of 

mercy at the hands of hour , who left his nation on the white path its night and 

day , unjust to himself shown. 

He died the Messenger of Allah y after c are clear and can deviate from it only 

an unjust to himself he died and, and completed his grace and explained the 

Apostle y everything from things denominations , so there is no need for his 

followers to corrupt interpretation or to wrong deduction of the quran the 

scholars  agreed that faith is not complete if we don’t accept that the prophet had 

fully explained everything of religion so there is no way to anyone to say 

something or add another of religion 

Each band or group or school has consented to the same exit from the path of 

Allah, a share of the texts of the Qur'an and Sunnah , which stand up to interpret 

the Koran once the opinion , that the deviation from the understanding of the 

normal of the Koran had begun at the hands of the Kharijites early very early , 

and was not their problem related to revelation as they were with the Infidels of 

Mecca at the time of the Messenger of Allah y, but were related to deviant , 

interpretation coming from their illiteracy  to drift from a misunderstanding in 

the interpretation and ends to ben texts to serve their doctrinal objectives 

especially after the appearance of the seceders who denied fatalities and saying 

the committer of the big mistake has eternal fire stay and the worst of all is to 

classify wrong doers in a range between two ranges.And to report that quran was 

a creatures . 

         It has become clear that interpretation from seceders point of view depends 

on the removal of its meaning far from its surface for the existence of evidence 

associated with it that prevents visible utterance . however  bands tended to 

exchange texts from the face as to resemble the factor of purification the verses 

of qualities so that they couldn’t   fall into the analogy , and they  fell in 

deactivation of similarity. 
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 , and it was to prove to be the qualities of God without representation , and 

without disabling purifying his  Almighty , and carry the verses and hadiths on 

the face of it without the manner( how) or similar . This is what it was Sahaba , 

has gone to some scholars that the interpretation of the Companions be raised in 

the judgment , in terms of inference and protest . They also said that the best 

methods of interpretation to request interpretation of the Qur'an in the Qur'an , is 

not found in the suna (hadith ), there is no return to sayings of the companions 

who were knowledgeable of t Koran , and tongue, I know , and understanding I 

do , if that is not there in the words of their followers, as the argument in their 

consensus was evident , but Once that interpreted the Koran by opinion it is 

what made it sinful . 

Importance of the subject : 

   The importance of this issue lies in the value of interpretation in one side and 

in the danger of it in the other side if it came out about the controls 

As for its value  it refers to the fact that the interpretation tool to demonstrate the 

Koran , and understanding , and to establish life on it. However, that this 

knowledge and the clarity to understand the meanings of the Holy Quran and 

connotation  were not in the understanding of his words and phrases , 

interpreting only as the soul full with a reservoir feelings and perceptions , and 

experiences similar or completely almost  asit was accompanied and received in 

an atmosphere full of self fighting and fighting self desires and fighting enemies. 

The generation of the companions who were raised in the school of prophecy 

were not reading  the Koran  in order to be much informed or  in order to taste 

the rhetorical side and enjoy it, not to broaden culture to culture , but were 

receiving the Quran and understand it to receive God's command in the private 

themselves , and a private life that were living , receiving the Koran to work , 

and that exclamation of their top advanced achievement as they say that the 

Koran did not open its treasures only to those who read it in the spirit of 

knowledge establishing the work . 

The danger of the interpretation is represented as witnessed by the Islamic scene 

from the killing of the third caliph , Othman Ibn Affan may Allah be pleased 

with him , where each team deviated by interpreting  quran texts and the 

understanding severe began looking for what is  deviation is supported by the 

philosophies and theological subjects , search biased they stoke the flames of 

sedition so the intruders found it their shadow, and adopted a wrong 

interpretation , and carried the words of the Koran on what they wrongly 
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believed in meaning. Thus, they doubted people and weakened the origins of  

their creed and shook origins of their belief , and weakened  certainty in their 

hearts , and obliged people to think that interpretation is an urgent need , 

imposed by the nature of the ambiguity of Quranic text which contradict the 

truth , as it was open to deviant instrumental interpretation in expanding the 

circle of the dispute and distracting the nation , to the teams and partiesrival , 

intolerant doctrine excited to support the opinion and have found in the 

interpretations their wish , and they claimed that the texts disbursed about their 

meanings and interpretation became a need , and lived the lives of hardship and 

sufering 

Problematic : 

So what is the truth of this interpretation ? Where lies the danger ? , And 

controls ? , What are the band sadopted it? , And does these bands have origins 

to set up an approach of interpretation? , And the view of the nation's 

predecessor and modern of these interpretations ? , And what were scientific 

features respond that  stand up to do the difficult job and stop wrongdoers from 

their deviating interpretation ? 

I think that this message in its persistent continuous progress enough to answer 

these and other questions . 

  

Because of the importance of this topic scientifically , and its importance in 

terms of benefits , the predecessor of the survey statements and their attitudes in 

matters of faith , and the True understanding of the Koran , my approach was to 

choose this subject , which is marked by: 

 Text in the Qur’an 

Between 

               Interpretation of ancient and modern 

                            - Analytical Study – 

I begged ALLAH help me achieve my goal and make it purely for his noble 

face, as he was capable of it . 

I Have dealt with two ancient and two modern interpreters. 

I deal with The old interpretation of  seceders  (Mu'tazila) , and submitted to the 

Kharijites , because of the solitary big role in the revival of the doctrines of the 

previous teams , and their influence is evident in all the difference . I have also 

ruled out the interpretation when the Shiites of these studies , for several reasons 

I see the important and was reported in Chapter V of Part I of this study. 
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But my focus on reform contemporary school also has its justifications , 

including: 

1 - it is a large school was able to sweep the area of contemporary Islamic , and 

find a place for itself in the hearts of the great thinkers , scholars and media . 

2 - they were able to give the interpretation of pigment regeneration , in theory 

and applications , and to value it the clear basis of and  identified  objectives. 

3 – school Mu'tazila waaffected to a large extent, where the mind has given a 

vast area of interpretation , but made a mental consideration is a way to true 

faith . She advanced it to  the apparent legitimacy and refused prophet saying 

and  underestimated interpretation related to golden ages of this nation and 

denied magic and miracles and refusing the ahhad hadith  in the faith . As 

regards the secular trend , I have stood on many secular preliminary various 

projects , but I focus on Arkoun study and this is due to several reasons may 

have deposited in their chapters. 

Impetus to choose this research : 

I  choose this subject for  subjective reasons and the other objective . 

As the attached side self goes back to that ALLAH help me memorizing the 

Qur'an and I am in the stages of middle school education , has seen a lot of 

interpretations , especially lights ( the statement) to Sheikh Mohammed 

Secretary Shanqeeti who was my master's degree spin around under the title ( 

interpretation of grammar and semantic text lights in the statement of Sheikh 

Mohammed Secretary Shanqeeti ) and was under the supervision of the great 

teacher - may God prolong his age - Prof. Dr. Mohammed Abbas . 

I was encouraged by my teacher in one side and my memorizing  book of 

ALLAH , and my passion for interpretation  from the other side to continue the 

search for detecting some ambiguities, in particular cited the difference from the 

old to the contemporary time , and how it was deviating from the rules of 

interpretation , and the Origins of interpretation , and the devastating consequent 

effects. 

As for what causes attached to objectivity are the following : 

1 - that the studies on this topic have been sporadic , and there was no 

connection would argue that I have seen by only a book " Mu'tazila between 

ancient and modern " for his two companions : Mohammed Abda and Tarek 

Abdel Halim , who was about theology , and assets Mu'tazila , and development 

of intellectual and political , then I deal with contemporary reform school , but 
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did not take the book only seventeen pages, and this is not consistent with the 

title of the book ( between the ancient and modern ) as these bilateral antibody 

did not take the size of the coverage. 

2 - that the most serious problem suffered by Islam in its long history but was in 

the the corrupt interpretation that generated loss and deviation resulting in the 

re- formation of believing Muslim sacred origins ( Quran and Sunnah ) , but not 

that God guarantees to save his book it was forgotten , because of exposure of 

major campaigns , although turnout of students and researchers to address the 

issue of interpretation and risks , and to identify deviation , and to elucidate the 

confusion is to be considered a manifestation of safety . 

3 - The cooperation of logicians , philosophers and speakers , and rhetoricals 

and linguists , to give the status of a major metaphor , as a phenomenon of the 

linguistic side , and as a tool for the interpretation of driving the other hand , the 

the strike, which broke the camel’s back. They cover the Koran by doubtness 

and uncertainty by which to shake faith in people after reading contemporary ( 

secular trend ) to convert the text of the Quran - they claim - to the whole high 

metaphors and symbolic language . 

4 - Anyone who has followed the history of the Islamic find what band came out 

on serious right path , since the Kharijites , to Jahamiyyah , to Mu'tazila and 

Shiite movements and esoteric , to the secular trend , but taken from the 

interpretation a base , to install the original of doctrines , and legitimize itself , 

and limit religion to what their minds and their opinions and desires inspired to 

the extent they made the quran text secondary . 

5 - The study of this subject makes tracking the project 's secular reading the 

Quranic text , and stands on its background , and his attack on the revelation in 

order to eliminate the source of the Lord , and belittled the holly book and make 

books human , and divine deviant , alike. Making respond to them and to stand 

in their faces social necessity , and the duty of legitimacy . 

6 –the  claim of the interpreters  ancient and modern , is based on interpreting 

the rules and principles of science and the origins of the Koran interpretation , 

and we had to be set aside from these deviations , and demonstrate its corruption 

through our study . 

7 - One may say you have the right to talk about the secular trend that 

contemporary actor in the scene today , and throw toxics in the body of the 

nation , but to talk about the doctrines of re- wrapped ago and it has no 

justification from now . But this is the Koran approach to show its hidden side 
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and determine errors , we have talked about sodomites , fit, and Hood , and 

between ignobility Jewish character through the ages , in order to account of the 

events, and the warning to follow them, taking into account that the ideas do not 

die by the death of their owners and interruption of their backs, whether true or 

false . 

Previous studies : 

I've had to contemporaries researchers already Mahmoud in addressing issues of 

interpretation , but this treatment were not extended from the ancient to the 

contemporary , so that you can provide us with a vision structurally integrated , 

monitor the points of intersection and overlap and overlap , and clarifies in 

which the curve graph of the evolution of interpretation , as they were focused 

on a particular band , and on the particular period and thus the three sections : 

1 - Team taking the difference of old study , criticism and between the 

seriousness of the outcome of the interpretation in and warned them remind him 

: 

A –the outcome of corrupt interpretation of the Islamic faith to its owner d . 

Mohammed Ahmed louh . 

B - Think Kharijites and the Shiites in the balance of Sunnis and the community 

to its owner : d . Ali Mohamed sallabi . 

T - Jahamiyyah and Mu'tazila to his companion : d . Nasser Bin Abdul 

Karimelakl. 

W - the effect of Mu'tazila Kharijites and Shiites to the owner : Dr. Abdul Latif 

bin Abdul Qadir Alhfeza . 

C - the interpretation of the Koran and the doctrines of the difference to the 

owner : d . Musa Mohammed Badie . 

2 –dealing with team owners reading contemporary study and criticism, and the 

seriousness of their projects on the nation remind him : 

A - reading scientific readings of the contemporary author : the late Dr. . Shawqi 

Abu Khalil . 

B - trends of modern rationality to its owner : d . Nasser bin Karimmind . 

T - the Koran and reading modernist author : d . Hassan Alabaqa . 

W - secular trend in contemporary science Koran to its owner d . Ahmed 

Mohammed Fadil . 

C - the secular trend and the position of the modern interpretation of the Koran , 

to its owner : d . Mona Mohamed ShafieBaheyeddin . 

H - school curriculum mental modern interpretation of its owner : d . Fahd bin 

Abdul Rahman bin Suleiman Al-Roumi . 
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X - the secular and the Koran ( historical text ) to the owner : d . Ahmed Idris 

Taan . 

3 - the team went to the rooting and implicitly criticizing the difference remind 

him : 

A - How to deal with the Holy Qur'an to his  owner: d . Yusuf al-Qaradawi . 

B - arip-off of the Quranic text to read skyline reflection of its owner : d . 

Raissouni kotob . 

T - the spirit of modernity, the entrance to the establishment of Islamic 

modernism to its owner : d . Taha Abdel Rahman . 

W - origins and rules of interpretation to his companion : d . Khaled Abdel 

RahmanIk . 

The approach taken in the research : 

 I claim my approach argue that it efficiently  meets the ethics of inference , and 

envisages condition  of scientific research , based on the elements covered by 

the descriptive analytical method , namely: 

1 - induction : reported it to track relevant topics titled Search , and used in the 

criticism of interpretations of old , and readings of contemporary Qur'anic text , 

and monitored through suspected wrongdoers and followed thieves by what I 

managed to collected of upright evidence and the invalid argument . 

2 - criticism : It can not weigh the opinions and give them the right only with 

criticism , and can not bridge the gaps , but through it, and I can follow those 

interpretations , and readings old and new , and shed light on the hiddens in light 

of what evidence based on the texts of our great scientists , but I - and as 

required by the search - do not belittle or  defame them but it is a critique of 

ideas with ideas , because only strong ideas kill corrupted ideas . 

3 - comparison : It is imperative to demonstrate the advantages and 

disadvantages , and shed light on the differences between diversitiesand 

similarities , but the comparison  have been reported from the base of it to 

distinguish between the guidance of the Ancestors and the followers of the same 

path  in the interpretation of the Quranic text , and between the approaches of 

the interpreters, and had to resort to them resulted in great enjoyment and 

satisfaction . 

 4 - Documentation : we did not know right from the sick , nor right from 

wrong , and to refer to things to their places by documentation , and that is taken 

by way of irreplaceable texts attribution to sources meticulously , documenting 

graduation verses and hadiths . 
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I have been very tired by documentation because it is based on cedibility and 

value of the search , but it, and perhaps fatigue sometimes due to what was 

interpreters  hid of origins  and was shot down by the interpretation of the 

Quranic text and we could not know , however, by induction and analysis. And a 

careful attention to scholarly specialists during responses. 

The research plan: 

The research stand on its feet of an introduction and two parts and a conclusion. 

We show the mas follows:  

Introduction: I gotclarified concerns research and study, and locate where the 

difficultiesand clarifying the method  the plan and sources. 

Part I : 

                    Interpretation and founded in the old trend : 

This section consists of five chapters. 

The first chapter is marked entitled: ( a phenomenon interpretation of Islamic 

thought ) has worked to define the concept of interpretation of the language and 

idiomatically , limits the field of his movement, which moves them according to 

his method sound , comes the second chapter entitled: ( interpretation 

ofMu'tazila ) to rise by definition Mu'tazilaand their origins . The third chapter is 

entitled: ( the practical side in the interpretation Mu'tazila) . Then comes the 

integral for the second chapters of being carried out as models of interpretation 

in the attributes of ALLAH Almighty shows the position of the word of ALLAH 

, and his vision of the Day of Judgment , and determines how to consider the 

actions of the people . 

The fourth chapters  entitled: ( interpretation of  the Kharijites ), where I 

examine the interpretation and deduction dealing with the emergence of the 

Kharijites and religious origins , which it set up this interpretation . 

 

The fifth chapter is marked by the title ) : the practical side in the interpretation 

of the outside ) comes to tell us about where Applied Aspects takes it upon 

himself to prove what happened between the affected and the impact of Mu'tazili 

by Kharijites , and determines the curve chart to track the movement of 

interpretation from the other side . And has completed the first section and  the 

second part begins . 

Part II : 
              Interpretation and founded in the direction of modern and contemporary 
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This section consists of five chapters counterpart to offer her predecessor as 

follows : 

Chapter I is marked entitled: ( interpretation at school reform modern ) has dealt 

with the modern era to form symmetrical with its predecessor , including will be 

based upon the study of interlocking and overlapping with the process curve 

interpretation has worked this chapter  on the definition of reform school and 

between its origins and was founded in interpretation , to come to the second 

chapter  marked the title : ( in the practical side of the reformist interpretation .) , 

and carried out by showing the practical side through models derived from 

blogging explanatory of their respective owners . 

The third chapter is marked entitled: ( interpretation when the secular trend ) has 

risen by definition philosophical roots of secularism in the western world and 

stop on the role of Averroism and Western philosophers in the boot of her 

appearance , eating concept in the Western and Arab perspectives . 

To come the fourth chapter  marked entitled: ( Arkoun model secular trend in 

reading historical Quranic text ) , where undertaken by definition reading 

contemporary Qur'anic text , targeting the root laparoscopic and backgrounds 

intellectual , and concluding to  detail in reading historical Quranic text and 

faces up to respond to suspicions wrongdoers calling to limit the quran text to it 

first era and its rationalization then  Chapter V of Part II is marked by the title : ( 

Think about the practical side of Arkoun ) handled Alerkonah reading of Al-

Fatihah as contained in the book ( the Koran interpretation of heritage to the 

analysis of religious discourse ) 

Conclusion : The results deposited by the findings of the research. 

Sources and references : I used the search a set of sources and references , 

which had the right help and the bond , if on the one hand a direct quote , or 

from the point of building scientific ideas , have varied the degree of utilization 

of varying near the disciplines and then from the side, and its scientific and 

meritorious civil owners by Last , has been deposited in the list of sources and 

references in alphabetical order of their respective owners . And more 

specifically , including : 

1 - reading scientific readings of contemporary author : the late Dr. . Shawqi 

Abu Khalil . 

2 - school curriculum mental modern interpretation to his companion : d . Fahad 

Al-Roumi . 

3 - the spirit of modernity to his companion : d . Taha Abdel Rahman . 

       4 - Islamic Thought read scientific author Professor Mohammed Arkoun 

       5 - Koran interpretation of heritage to the analysis of religious discourse to 

his companion Professor Mohammed Arkoun 

      6 - Entries Islamists and different worshipers to his companion Abu al-
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Hasan al-Ash'ari . 

     7 –elkachaf of interpretation to Elzimkhcri 

 

     8 - statement to interpret the Koran to his companion IbnTaymiyyah 

Before I put my pen thank ALLAH that His grace is righteous , and I thank him 

for the blessings bestowed on us from sequences . Then my thanks and 

appreciation touched   Prof. Dr. : Haji Mohammad Abbas of  his valuable advice 

and guidance . I also extend my thanks and appreciation to the distinguished 

professors discussants ,as they will read the message supply and provide me 

with their noble advice to set up the straightness of this research . 

Finally  I can only say with satisfaction that if this study has not reached the 

level assigned to it , then my apology is I do all efforts to present a research –I 

would argue that it would in the service of the Holy Book - and that is the effort 

of a humble person and Energy recognized disability , and if  I achieved the goal  

it would be  from ALLAH Almighty alone . 

 

                                               May Allah bless our Prophet Muhammad and 

his family and the good companions. 

                                                                                                

Buamama .Nedjadi 

 

                                                                                               AIN DEHEB  

07 Shawwal 1434 AH corresponding to August 14, 2013 



  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CONCLUSION 

Thus ends this study, we think  that we have undertaken what we committed 

ourselves in the forefront , and answered questions about the central and sub we 

presented , without victimization on the current owners of the mental , and the 

reformist and secular trends . The masterpieces of Islam - as we learned - 

objectivity as issued from the provisions , albeit against the enemies it does not 

oppress saying what is not in them , but said that those do not have the purpose 

of libel and slander and defamation , but it is envisaged in all this access to the 

truth , especially since the cash proper focus on the curriculum and ideas , not on 

the content and the people , so if your crumbled pillars fell curriculum content 

and the owners of the naked eye . 

 I've seen this study the issue of the interpretation of the Quranic text from its 

inception at the hands of the Kharijites to Mu'tazila , to the modern era , and 

tried to understand the overall context , which manifested itself in it, and focus 

on analysis and criticism two distinct movement of ancient interpretation and 

interpretation of  modernists , to reach the following findings: 

First : The Mu'tazila first band in Islam has been able to mold itself to a 

doctrine mentally integrated origins, and a clear approach , unlike the other 

teams , but opened the interpretation and expanded it and neglected the origins 

of keywords in each text , and ignored conjugation and derivations , and did not 

comply with lexical connotations, and that the whole purpose of service doctrine 

is not ignorance of the tongue , and thus disrupted interpretations of the texts of 

the Qur'an and became a place outside the area of movement , and the 

framework of schedule, divorced from the controls , because there is no 

interpretation only by  the set originally any labeled clearly indicates , that 

apparently prevents interpreting only as to match known speaker and seceders , 

and customs of seceder , and that the ambiguity must be explainedand identified 

.described , that’s whyancestors brought texts of qualities on the face of it , 

without how or similar . 

Second, what occurred when Mu'tazila interpretation of oblique text of the 

Koran with respect to the actions of the servant , but is due to say that will 

updated by , and not to disperse them between the will of cosmic fatalism and 

the will of religious legitimacy , and the settlement between at will and the will 

and the love and satisfaction of the other side . 

As a result, say that sin is not the beloved of God, not satisfactory to him , and 

are therefore not Mekdorh not Mqdah , even beyond the will of God and his 
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creation - the Almighty God far above that - . But in the proper perception that 

God created evil deeds like astray ( confusion) in the hearts of the lost and wants 

it but not accepted it to us, and create a benevolent acts as faith in the hearts of 

the faithful and He wants it and acceptable to have it . 

Third: The band Kharijites first band in Islam deviated kind of interpretation of 

theignorance  of the tongueandits dealings with the Arab discourse and the 

Koran literally, has been unableto for mulateadoctrine based on the samerules 

and principles, butonly  after that they were affected by seceders in Ibaditesera. 

Fourth, stoodstudythatKharijiteswere dependenton 

theapproachinterpretivecloseapproachMu'tazilain terms ofreasoning, eitherin 

terms of theinferredtransport They were quick  to subduethe Quranic text 

toadaptunder duress with the given theoretical conceptnodalbeggingto 

thatmetaphor, and knew the language, but 

itsaidgorgeousnessKabirSheikhSalmiin: (all over the lights), saying: "Thus we 

see Ibadis tormdoor of  ijtihadand interpretationrelying  on the evidence of 

mentalandtransportto strengthen the Quranic text of  Like linguisticevidence" 

(1:00 c198) 

Fifth: the study found that the text of Like-in the eyes of the Kharijites-is the 

text that does not realizeits  explanationbyits  surfacenotby  the text because the 

text is oneand  meaningsare different mixed, and must uncover their meanings 

andclarified, making them ruleof reason in the arbitratorand of Like, all agreed 

with the mindlonger have the arbitratorholdsonits face, and all thatthey 

haveviolated the mindisdistractedandsimilarphenomenonwith a 

toolforinterpretation. 

sixth :  this study  discovered that the efforts made by Sheikh Mohamed Abdou 

to modernize the theory of interpretation , and to provide a critical analysis of 

the interpretations of the old , to the extent that allows for this theory to be 

established on the basis of modern that derives its strength from the old theory , 

although they violate them in things fundamentally many , such as giving the 

mind a wide area in interpretation , but also make them consider the mental is a 

way of true faith and submission of the mind to surface of religion at the conflict 

, and minimize down interpretation of good centuries , and refusing ahadith 

alahad in doctrine and denied the existence of magic and the miracles , and all 

this happened under the pressure of the times and the challenges , and the impact 

of cultural gap between the East and the West on one side, and the impact of 
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severe school Mu'tazila by another . However it was its principle of 

interpretation is to understand the book of where is the religion of a guide to 

happiness and the good of the Hereafter , nor does this interpretation unless 

gathered all the conditions , and he went where the interpreter to understand the 

meaning of say , the wisdom of the legislation in the beliefs and provisions on 

the face that attracts lives to work and guidance deposited in the Word of 

ALLAH Cow : 2 . 

Seventh: I stoodon a project of this study, a prominent secular trend, namely 

Professor Mohammed  Arkoun, who was based on two approaches asidentified 

by orientalistClaudeGiulioin his study. 

The first orientation: workon the history of the Quranic text in terms of its 

composition, and collected, and its codification, for the purpose of questioning 

the authenticity and shakehis holiness, then called for re-formed, according to 

the findings of the philological criticism, and linguistics.  

The second trend: interested inre-reading the Koran subjecting him tomodern 

humanities curriculum, and critique mothersinterpretationsboth familiar with the 

tongue of the Arab heritage, and 

challengedandunderestimatedthetextconcludestolimited the quran text and 

makesit connected to  the time and place where that wasrevealed. 

Eighth: This study demonstrated that the secular reading of Quranic text built 

on three foundations : the humanism and rationalism and restrictingQuranic 

texts to the time of revelation  . 

Through humanization that require attention to human beings and to leave 

interest hoist the god of holiness for the Quranic text . And begging to formulate 

the new names of the Koran , and a new hearing for a Muslim to become just 

like any other text language texts , producing culturally open to interpretation is 

finished , cut off from its source connected to the Lord Bakarih who does not 

have something of Sciences . 

The rationality of the mind , which means begging , pleading and renounce 

textst , targeting  to raise the unseen obstacle , so that they become free to 

undergo the Koran to the curricula of science interfaith theology as a science , 

and the humanities curriculum and critical theories , and modern philosophical . 

 The restriction of quranic texts to the era of revelation and by linking the Koran 

conditions of his environment and his time and contexts of cultural , social and 

political T- coincided with the coming of the Arabian Peninsula . 
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Ninth: this study shows conflicting opinions Arkoun in the case of the Koran , 

in terms of the download , and collected , and its codification, say blogging 

partial in the life of the Prophet peace be upon him , to say that he did not see 

the notation , but at the time of the third Caliph, may God be pleased with him , 

to to say that he did not complete codification , but in the time of the governor of 

Iraq, Hajjaj bin Yusuf , and dealt with those views with criticism , and analysis , 

as permitted by the study and clarify controversies and contradiction to 

historical facts , as well as a feature of a book in which ALLAH made his 

miracle to save, and this study set up argument on Arkoun , with regard to the 

false claim of violating the board 's view the Koran , by focusing on the 

asynchronous download with registration by , and presented to readers the first 

layer , which received the Quran from the Prophet peace be upon him from the 

other side . 

Has been able to study that raises confusion for those fallacy which has long 

waved by Arkoun in order to question the validity of the Koran , that fallacy 

relating to the exclusion of the Koran Ibn Masood may Allah be pleased with 

him , said that the collection of Othman, may Allah be pleased with him the 

Koran , and disproved viewing of Ibn Mas'ood said the same , but the words 

senior companions , God bless them , but the practical side of this study has 

been able to demonstrate the futility of linguistics reading Quranic text , which 

has long taken Arkoun his idol and grace accorded by the major Western 

modernity it . 

Tenth: thisstudy wasable to judge  the secular trend that is not only a natural 

extension of the teams that appeared in the history of Islam , and deviated 

interpretation of the Quranic text for a serious way , and this is reflected in the 

source unit receive their ( philosophies deviant expatriate ) , making it the 

solitary in its origins , and its curriculum , and a lot of goals , but the danger of 

extremist secular trend today on the nation's most dangerous of those teams that 

appeared yesterday , the strength of the nation at the time and today's weakness 

and the fact that the secular trend has become based on the bases in the West and 

Orientalism address the masses of the nation and the doctrine of Western 

superiority . 

finally this study remains opened to the prospects of contemporary reading of 

the Quranic text , so that a lot of projects alleged I  had not been able to see them 

, and must move to read in order to complete the picture more , and if this 

contemporary reading prefers interpretation to interpretation , but exceeds  



5 
 

interpretation to disassembly , looking as claimed wrongfully of scattered 

Quranic text , and its incompatibility , and chaos of it , and not arranged , the 

liability of students studying these issues be the greatest show in the risks and 

monitor deviations . 

I can finally before I put my pen - as confirmed at the forefront of research - 

only say with satisfaction that were not of this study has reached the level 

assigned to it Fdhira I did every effort to present research - would argue that the 

service of the Holy Book - and that widow's mite and Energy recognized 

disability .... And ask God to make this work purely for face -Karim , and accept 

it in the interest of good deeds , and that the benefit of each of his request intent 

to use , and reward him with good both criticized him for the purpose of 

evaluation and construction , and forgive sins and exceed all the pitfalls , for He 

is the Almighty it. 

May Allah bless our Prophet Muhammad Taib Karim and his family and him 
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