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باعخباااكن انتصخْاالااثنتصخاك ؾتااتناخاااسنغتر ن غن تاالنغتر نصتزتاالن اا نتصخلت  اااثن

تصعقـ تنغتصنفيتتنغتصعلاتت،ناإانتصنظالنلصاانتصعااصانغتصغتاانعآلاانت،ؽال  ،ن نبنا نعآلاان

 نبزقتنع نحْوكتثنتصوصوؿ،نقائ تنعآلاننتغع نباألٍتاء،ن َـغؿنلصانحقتت اثنتعخقاؿ 

تصل تنةنتصضافباتنتصخا نحآلخاونعوصجاانص تاين عاتااثنتصوصاوؿنتألؽال ،ن اؿ اتن اااجن  ن

 عنو ت،نغ خعـ نتصغالنتص قلكنلصانتصبَلنغلصانبعٖجانتصبعٔ،نلفن يتالنعآلاانٍات ن

نتصخوتّبلثنبتانجا،نبتاااتن ا اٗجاانغحاوكتحجاا،ناجااناااكزن  اا ننبات نتصاقتثنغت،ؽال،

ت،نغصجااانغصااـن اا نٍاا ء،نااصعاااصان باااباعاااثنغتعخباااكتثنؽاّاات،ناختااوانتصااقتثن ل اان 

بتا آلااونغعناّاالب،نعباااكةنعاا ن يااؾلن غن نااخش،نحتتفااونحآلااينتصااقتثنغااا ن قا تيااجان

غ عا تلهاااا،نغتأل ااالكن ان تاااوانت،ؽااالن ْاااـق انٕااا ن انصجاااقبنتص قااالكتث،نغح ظجااالن

ن.  اكىاحونهقتنتصوٕينغحبلمب



 

  

 

بخخبين فجو نتالّافاءنا نتالىخع النتصقلآا ،ناضـنحـتغصونحنا ان  ن يخو اثنحاك ؾتتنألؽل ،نباعخباكن ان

هللانىبغااونغحعاصانقـنتىخؾآلونتصبَل تنغحوصانكعا خجانبوتىاتن ابتاءنغكى نقا وتنبخوصتون   جا،نغتصغتاانبتانجان

انلصانٍَلعجانب ان ناىبن هآلتخجانتألؽبلقتاتنغتصنفياتت،نغب اان خناىابنغحااوكنتإلايااانات انحؾاّ وتناتو،نغتصخغا 

ا نتصَت نتصل ى ؛ن ين  ناقاتنلصان ؽل ،نغ  نصت نلصانآؽل،نغّوال نلصانحغاتتنتصخضولنتصخاك ؾتتنتصخ ناعوؿن

تصلىا نتصاق  ن حاانعآلاانلصتجانات انبعـ،نغ عن نبجانصغظتنح تت نتصتخاكن  نتصوال اتنتصوصوؿ اتنعآلاانتصنا"اهن اتا ن

ف لهانتصقلآان  نقب ن غ ـ،نغ قصين  نتصلىاالث،نلا انحوصججنبؾااكنلصج نعْلينتّافائ ،نن خيآلي ن  ن

آؿ نلصاااناااوطنغلصااانؽبلئااونقااو ناااوط،ن ااانف االن اانجانغ ااانصااان ااق ل،نغلصااانلباالتهتانغفك خااون اا ن جاالنلىااغ ن

غلى اعت ... 
1
غ وانتصؾااكنتحضونعْال  ا،نااقصين اـلنعآلاان انتصبَال تناا ن لتعا نتصخىىاتونعآلاانتصقو تااثنن

تصقتحتت،نغص ان خلقانبعـنلصان ا نتإلايااتتنتصقينحلمػنحغخونتصبَل ت،ناتتوانتحضاهاوناختضاتنهاقتنتصؾاااكنصآلخىهتا ن

نين  ان  ك ـ.عْل  ا،نا نعت ن انتالافْالنتصبَلينبو،نٕتّقونا ناااقو،نغصان خعـنبونلصان غى

غصآلن اااؿةنااا نلباالتمنتص نابااجنتصنظل ااتنصآللة ااتنتصغْاال ت،ناإاناااناَااتلنلصااان ان  فجااو نتصغل ااتنااا نتصخاااك ؼن

تصبَاالينالنحيااخوينؽْائْااونتص لعآلتااتنااا نتصقاالآانعآلااانتصخعاقباااثنتصابقتااتنتص وصااـةنعاا نبعٖااجانعباالن نجضتااتن

تن ا نتصَات نتصفالؿي،نلصاانتصَات نتصْلترن  انهاونتصغاالناا نحضلباتنى ؽال  ،نبا نحياخوين ىٍاتالنؿتئل ا تنباـء 

تصقو  نلصانتصَت نتصعاص  ... 
2
انا ن انتإلكتؿةنتإلصجتت،نعيبنكغطنتصقلآانغحوصجاحونتص قاّـ ت،نن ،ن  ان فتـنح ا  

 خغاالعنعآلااانٕااوءنكاااينتإلايااااتتن اا نٍاات نلصااانآؽاالن خٖاا  ناتااو،نغ خضاااغمنصااونباىااختعابونبعااـنتصااخ ت ن نااو.ن

ن  نتصخلتحبتا ثنتصابقتت،نتصخ نحضع ن  ن لعآلتن تاا ان نغآلق ان نتفئ انالنّاآلتنصاونب اانىاب ن غنب اان اىح نااصوٕينؽال 

  ن لتع ،نا نعت ن انتصَت نتصخاوكينتصاقين خعا ا نباونتصقالآان اينتصخااك ؼ،ناا نتصخعبتالنعا نتصن اونتإلايااا ن

خل تاب،نغهتاقتنغّاوال نلصاانغحتا آلو؛نهونتصن ٘نتصـتئلينتصقين بـ ن  ن  زلنتألغٕارناال ات،نراان اان آلتجااناا نتص

  نانغٕين  ت ،نااصعائآلت،نرانتصقو ،نرانتصناه؛ن ينتصبَلنا نتاخقاصجان  نتصغالنتصابتعا ،نح اا نغتننات اانبتانجا،ن

اا،نا ا نتصابتعاتن ران  عنوتنا نتالىخقبللنبورباثنتصوع ،ن  ان ـلنعآلاناورن  نتصخقـ ،نصتا ناا نىاتازنٕات نؿتئ  

نتؿنتصعائآلتنصآلفلؿنتصوتعـ،نغصآل ضخ ينتصتبتل،نتصقينالن عـغنتصعائآلتنتصخ نا جنغ بلث.لصانتص باٍلنغصوؿ  انغهون ال

لانكغطنتالّافاء؛ن ينتالؽختاكنتصغْالي،نحخوصاـنعناـنحتاوانتصَاعوكنباصفلؿتاتاتن غاصاتنغفتثنغّاتلغكةن

نآ اـتاتتنغحَعب،نغحخل نناا نحوىاعاثنتصخااوكنغحنقبلحاو،ناخظجالنتصعائآلات،نغهتاقتن زآلاجنتص لتعا نتألغصاانصئلاياا

 غٕارنتصعنصتنغ  جلها،نااىخغالنتأل لنلصانحض عاثنىتااتت،نعآلاناغونلرن ،ناىّبغجنكة تنتصعاصانعْبو ت،ن
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 ٖاغ نتصوتعااـن اانجانغ خفاااااناا ن ٖاا اكن ااان نخ اا نلصتاونعلقت ااا،نغلالناإاااونلفتن  عاا نتصخجـ اـنتاااختونلصااانتصااقتثن

تصعاااصانغاا  ااونهااونحْااوكتثنتصفاالؿنغحقتت احااو،ننتصفلؿ ااتنتصبغخااتنغؽاالسن اا نلٗاااكنتصقبتآلاات.ناىٕااغانبااقصين غااوك

انعنا ؛ن ين  اان ح زآلاونباصخضااغكن اينٍالٗتاثنتصاقتثن ااصوصوؿن بـ ن  نعنـينغلصتون نخ  ،نغت،ؽلنهون اانؽاكص 

ن.تصفلؿ تنغلانتافضلثنقت ت ا،نااصقبتآلتنغتصعْبتتنتصابتعتت

 ااخقاااءنصضاانون عاات ،نغهااونااا نغ خٖااظنتصخغآلتاا ن  زاالنغ  خااـنلفتنباالمن فجااو نتصغْاال تنااا نتالّااافاء،ن

 تص فجو نتص عاّلنانعتنٍواتنتتن  ن  اربلثنتالؿعاءن فوزنتصعلزنت،كينتصقينحىىيجنعآلتونتصنام ت.ن  انقـىتتن

تن ان ؤ ـنتإلىالتئتآلتوانت،انعآلاانهاقتن غتّافاءنتص تاا،ناتـكصجان زتلن  نتصناهنا نتصـعاغ نتصبلهوحتت،نغ زتل 

هللانباق نتصبَلنبىٍتالنآؿ تات؛نااألّا ناا نحل تباتنتصبَالن ا ن تالنتإلىالتئتآلتت ننتالّافاء،نب نصوالهانص انؽآل 

 اجااانبجااائانعااوصجانهللانلصااان ٍااتالنآؿ تااتنصؾـ ااتنتإلىاالتئتآلتت نغصتيااج نعآلااانتإلىاالتئتآلتت ن ؾاااٗبخجانغتصخعا اا ن

 عجا .
ن3

ن

،ن ا نبااكن ان ناا نغ قْـاان  نل لتؿنتصخقل لنتصياصو،نهونىغبنتص عنانتص خٖ  ناتو،نعآلان ا نتصخااك ؼ

تألؽتلن نَىنا ن ع اقونتألغل،نصتنونالن انتلن يخْاغب انلصاان او نتصنااهنهاقت،نب عناان انٍات نتصعبلقااثنتصعاص تاتن

غتصْبلثنبت نتصبَلنه نّـ نصخْوكتثنتصَعوكنع نفغتحجا،نغات اانلفتن اااجن اٖا ن ا نت،ؽال  ن  ن تخ آلاتن

انغلصانتصتو ،نا نتصخضاغكن ينتأل تااكنب ناا ناتجانغ عجا،نغتألبآلغنا نتإل ٖاطنحضلبتنتص ضخ ينت إلىلتئتآل نقـ   

عْل تنتالؽختاك تنغحل نهاناتجا،نات ن اانعناـنت،ؽال  ناقتياونلصاان اانعناـاا،نغصاتوناا نتأل تات نصآلقاااوان ا ن

ا،نتص جاانحوتاقاون اين اان التبنتإلىالتئتآل .ن  غاا نىبت ؛ن ين انحيخاتعونقانبو،نىوتءن اان قبوال نلاياات ان غن ق و  

ٕوءنحقـ نعآلانت،راك،نااإانحااك ؼنتصعبالتاتت نتص نعو ،  اان كتؿنعاؽا ااثنؿغصاتنلىالتئت ،نتأل زالنل بل تات،ن ان

 يااخؾـ وبنصخبل االن آلتتااخجانص ااان عخبلغاااون كٕااجانتألّااآلتتنتصخاا نغهبجااانهللانصجااا،نغالن ظجاالنلالن اا"ن  ىاااوكة ن

تنتصخ ن  ت ن انحوّونبوٕوطنباألىاوك ت . غٖت،نغهقبنه ن  نتصَلعتتنتصخاك ؾتتنصـغصتنلىلتئت نتصغاصت
ن4

غقـن ٍلاانلصان ٍتالنتصخاوكنتصزبلرت،نغ تون خـكسناتجانتصبَلنغ بآلغنتاعتاهن  ن لعآلتنعآلانغع ن التؿهان

تبخااـتءن اا نتصختااو  نغتصبناااء،نغراات ااان اا نعتااذنتصْاابلثنغتصعبلقاااثنغٗل قااتنتصخضاااغكنغ ىااآلوبو،نغّااوال نلصااان

ان  نهقبنتصلغط.تألغٕارنتصَا آلتنالؿ جانغ و  ٖ ناتجا،نغحعاٗ نتصبَلن ينتصتواناتوناْتبن تلنقآلت ن  

 خنوعتنغ ومعاتنبغيابنؽْاائِنتص لتعا ،نناجقبنتألٗوتكن ي اةنصئلاياانتىخؾبلا انلصجت ا،نغ ؽقنحن تااث

ا،نغهون   انف لاابن عن نتصفع نتصغٖاكينا نتصتوانٕ  ن اانهتاىبنهللانصئلايااان ا ن  ٖ غباعخباكنتصخوصونتصعا ن  

قـكتثنغغع ن ختاااىنغ غٕااعونتصتواتات،نغب عناانآؽالن عااغؿةنتالااـ اسناا نتصالعانتصتاوا نبااصوع نبعاـن انحاان
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ت.نغتألٗاوتكنتصخاك ؾتاتننتالافْالنعنونباصؾآل ،نغ  ا تن عاوؿنتالااـ اسنبااصوع ن ٗاوتك  حانتالافْالنبااصؾآل ن ٗاوتك 

ربلرت؛نتصعائآلتتنغتصقو تاتنغتصعاص تات،نح ارا نتصؾآلا نتصختاو ن نصئلاياااناا نتصالعانتصتاوا ؛نازبلرتاتنتصؾآلا نتصختاو ن ن

ـ اسناتو؛ن ينباصوع ... .باحضابنتالافْالنع نتصلعانتصتوا نح ار نربلرتتنتألٗوتكنتصغٖاك تنص عاغؿةنتالا
5

ن

ااالّافاءنع آلتتنحلبتتنحاك ؾتتنتص قْوؿن نجانهاونتصخجتئاتنص اانهاون  بالنغ غىاي،نصتا نتصَاعوكنتصقـ  اتنصاان

حيخوعبنفصينقِبالنتصخاوكنتصتوا نتصتآل نٗبتعت ا،نابقتجنحلتغطنغٕعتخجا،نباصل ان  نلٗبلقجانعآلان ا نتصخااك ؼ،ن

انتصتآلا ،نؿغا اان لتعااةنصآلاوتم نتصخااوكنغتالاخقاالنتص خاـكسنلصجت اانغ وات ااناقفنثنباصؾاُنلصانتصعا ،نغتصضنئ نلصا

غحاك ؾت اا،نااااخجانبجاانتأل النلصاانتصخل اانناا نتص إا نتصعختا نغ عا آلاتن غٕااارنتصعااصانتصخا نحباـصج،نباوع نحآلااين

نتصفخلتثنغتصغقب،نانَ"ىثنتصخضافب"اثنغتصخناالتثنتصخ نحـاينتصبَل تن  نر نجانلصانتصتو .ن

وتكنتصزبلرت،نك انحخابعجانغتؽخبلاجان  نعتذنٗبتعخجا،نغ ناقجانتصغاصب،نغتصقتانتص خغت تنا نكغطن  نغتألٗ

تنا ن  نتصضوتابنغتصؾْائِ؛نب عنان انتصفلؿ تنتصعائآلتتنغ اقجاان ـ  اخلةن نجا،نلالن اجانفتحجانحخٖ  ن ان قابآلجا،نٕ

تحتااتنتص قتخااتنتص خىىيااتنعآلااانتألاااتااتنتص فلٗاات،نحغااوينحضافب ااانباات نٍااتآلت ن نجااا،ن  ااان ااـاينتصفاالؿنلصااانحغتااتانتصق

غتص ؾٖاعتنصآلض تااينصْااصظنتألاااا،نغتصفلؿ اتنتص  عنااتنااا نىاتاقاثنحؾاكصتااتنحْا نلصااان االتؿن عااـغؿ  ،نصااا عجان

تالاخ اءنتصبتوصوص نعآلان ق نتعخباك،نغتألبوةنغتأل و تنتص باٍلةنعآلان قْانحقـ ل،نغا وفسن انقت نعآلانتصْعتـن

اناا نالؿ خاونحضاابنتصفلؿي،ن  اانهنا عنتصْلترنبت نآؿ نغ توااحونتصخ نتىخقابجانعنْلنتصناك...ناآؿ ن اان نقيا  

 اآلقونتصقتح ،...نغتصقو تاثنا ن لعآلخجانحضيـنحقاب نتص نجضت ،نافلعاوانغقو اون اااوتن ضياـغانغعا نتص لعآلاتن

خلٓن ان توانتص انجشنتصقو تتنٕ  نفصينتصعْلنب اآل نفتح ن عت ،نا نعت ن اان وىانغقو ون ضيـغان ان ف

تإلصج  .
ن6

 ن

غغتمرنتصخغلعن بعزونتصٖـ تنتص جت نتنعآلاناورنتصغا  تتنتص خيآلاتنعآلانحوصجاثنتصناهنغحغل احجا؛ناآؿ نن

عآلتونتصيبل ن ْوكةنصآلنورنتإلاياا نا ن لعآلخو،نعاًنحضافب انا نحفعت نتصياآلوعنتصعاا ناا ن ناا نفتحا ،نحالتغطن

تصناهنتص عا نصن ونكغطنتصفلؿ تنتص  خـة،نعخانىق٘نآؿ نغ ؽاى؛نااىؿكعن بآلاغننبت نقت تتنتص بـئتت،نغ اااتتنعنْل

تصؾاوكةنا نحغتتان نا نتصفلؿ تنتألاااتتنعآلان ياكنتإلايااتتن ت ،نغعآلان ْتلهانباصخبي،نا ان عنان ان تاوان

تالنت،باونتأل  ن  نتصَضلةن  نآؿ ؟ن اانؿتال نعآلانعٖوكنٍت نحْلفنا نتصعاصانغع  ناتو،نبوع نتص اخ ت ن 

نص ْتلن  ن عو،ن غن  نحبلب.ن

غ ناب نتصخْوكنفتحونعآلانتصخضلبتنتص وىاو تنقباصاتنتصخغالعنتصفلعاوا ؛ناقاـنع اـنتألؽتالنلصاانلؽٖاارن  اتن

ا،نغصان جخانهونغالنقو ونب اان غْا نصغتالها،ن اانؿت اجن ْااصغجانقاـنح اجن نصجانح ا   بل خجانصَعبنآؽل،ن ؾاصو 
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 25ن،ن2ُ،نسالعالمية اإلسالمية الثاويةعاسنع ـ:نن-
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 26نتص لصينافيو،نُن-



 

  

 

لنغٗ اونتىاخقبلصو،ناضااءن وىاانعآلتاونتصيابل ،نصتؾالسنقو او،نالن ا ن ْالن لتعاحجا،نغتصع  ن نضننب غونتصغتا

 عنااوتانصؤلىاال،نغصتاا ن اا نعٖااتٔنتالىااخعباؿنتصعلقاا ،نتص يااخع  نصجااان ضاااابنعااااءنؽاااُ،ن عااوؿنباااصنفين

تنصبلىاخغبللن تالن ـ  غتص لؿغؿ،نالنعآلانتص ض اور،نغصتا نعآلاانالعاوانغ آلئاو،ناخاـؽآلجنتصعنا اتنتإلصجتات،نصخٖاينعا

ائـ،نعخان ظجلنصفلعواناـتعتنتالىخبـتؿنصآلخغتانتص خيآل٘،نتص خ ل ننعآلانتالّافاءنتصؾاُ،نغصاتونتص ختاائنتصع

نعآلانتالؽختاكنتص  خـنغتص خعـينتألرلنصآلؽل  نل ضابت ا.

غتصخقاب نتص نجض نبت نٗلا ن  ن لعآلت،ن يخخبينٍتبل ن  نتصخقاككنغتصخباعـنا نت،انافيو،نحقاكب ااناا نٍات ن

تناا ن غخوتهاانغ ٖا واجا،نااآؿ نتصقت اتنالؿ  اا،ن قاوناا نغصجاونتصَاتااان  عاا نصآلقت ات،نتص لعآلتنفتحجا،نغحب ـ  اع

غ غلفنالحضابن رلهانا نىتازنتألاااتتنتص جآلتت،نغقْتنتبنْ نآؿ نؿصت نقاوينعآلاانتصخقابا ،نغ اقتن وىاانؽبلّاتن

ااانااا ن اآلااينعْاال تنتصخغتااتانتصَااعبنغتصقااو نتصياااع نلصااانتالاعخاااز،نقباصااتنالعااوانتصخيااآل٘نغتإلؽٖااار،نصتاا نؿتئ  

نغتصغا  تت.

 يخوصبن نانتص وٕور،ن اناعلسنعآلان فجو نتالّافاءنا نع وصخونتصقت تت،نعخانايفلنع ن غخوتبن  زال،ن

،نغ ااـ نتصخضاااغكنتصبَالين عااو،نب عنااانص ااافتنكاااينهللان قوت ااانبخ تاانهانببتااانتصوٕااينتإلصجاا نصآلفعاا نتالّااافائ 

غح تتنها،نغ هآّلجانصآلخْـينصآلوتصبنتإلاياا نغصوؿ  ا،ن ى ااتنحغ آلجانتصبَلنعبلنحاك ؾجانتصياغت ،نغلصاانغكتراتن

ّافاءنتألكٓن  نتصخضلبتنتأل   ،ن ...ا فجو نتالّافاءنتإلصج نصآل تاانغتصضنو،ن ؾخآلونصقك  انع ن فجو نتال

تصبَاااالي،نغب ااااان  اراااا نتالؽااااخبلفنتصااااقين غٕااااغنابنباااات نعبوؿ ااااتنتإلاياااااان ،نغعبوؿ ااااتنتصعبااااـنتصبَاااالين

ص اصتو...ااالّافاءنتإلصج ن يؤغصتتن لحباتنباصخوتّ ن ينتصق لنتإلصج نغتصخيا  نتصـ ن نتألؽبلق ؛نااالّافاءن

 ج خجاانؽابلُنتإلاياااناا نتألكٓ،نهون  ن ص نحَتت نقاعاـةنلاياااتت،نغصاتونائاتنعنْال تن ياخعآلتت،نقاعاـةن

غلٍاعتنتصغت تنتإلصجتت .
ننن7

اآل انكحبن غٕارنتصوصوؿنحاك ؾت ا،نعآلان نوتلنتإلاياانتص يؤغلنتصقين ؾخاكبنهللانىبغااونصخىؿ تن اناات٘نباو،ن

اإفتنبون عخقـن اونتألاٖ نغتألعي نصقتحو،نغصتونصـغتع ن ؽل ،نغلان ااجناج نا نعاـغؿب،نغصتياجن خعـ اتنصاو،ن

خض ينٕ  نعقبنتصخـتغلنتصخاك ؾ ن ا اٗانبَال ت،ن ناجنتصقـتىاتناتجاانغات اانحع ا ،ناضااغمثنعاـغؿنت،ؽال  نا

اانعا ن انحتاوانائاتن عنو اتنلاياااتتن خعاصتاتنعآلاانٍالٗتاثن  ٕ غحعـثنعآلان قـكتحجانبـعو ن انقت نىاابق ا،ناعو

غٗغاج،ناعوقباجنغتاختياج.نااا نتالاخ اء،ن جلثنعتنتن  نتصناهنحخعااصانب اانحفخقالنلصتاو،نااىاختبلثنغٗ غاجن
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 150نُن،2003،ن1،نؿتكنتصجاؿي،نبتلغث،نٗإسالمية المعرفة والمىهجإتستمىلىجية المعرفة الكىوية،  عاسنع ـ:نن-



 

  

 

تنغحاصت ان غالكغا،نغصاتون آل اتن خعاـغانغ ياخآلبوان تالها،نبخقل الن ان علتك  ت،ن ااى  ـ  تنغصتونعبت ىبغااون كتؿنعباؿ 

انألعقتخجا. ن اٖآلتخجانغتىخآلنت  

نغ  نالم اثنتاَـتؿنتصخيآل٘نعآلانتصناه،نا نؿتئلةنتصغْل ت،نتصؾآلون  نتصلغطنتصـتاعاتنلصاانتصيا و،نتصلتعتات

صختا اا نتصااوع نبج ااو نتصبَاال تن اا نعتااذن ااانهاا ؛ن ينحغااجن اابللنتال خااـتؿنتألاقاا ن تاالنتص خعااـين غنتصبل اا ن

صؾْوّتاثنفغتثنتأل تاكنتص ؾاصفت ،نغهنان وّونتص خ غوكنا نىتازنتص ياخو نتصاقتح نتصفالؿي،ن غنتصعاائآل ،ن

نونلصجت ا،ناتؾآلون  نتصخقاـ لنتصقت ا نغعخانتصقو  ،نبىاون خنتبنع نتألهآلتت،نصعـ نحوالن قـكةنتىختعاكنتص اآلوكن 

تص خعاص ،نغ وىانب انهون ؿااانغ قا ن ا نتص عخااؿنٗبتعت اا،نلفان ااالّاافاءنتإلصجا ن َالغٗنباصخياا  نغتصاوع ،ن

عخان غ  نتإلىلتئتآلتوانتصخوكتةنعآلانعقتقخجا...اإفتنم فوتنغتبخعـغتنغتىخيآل وتنألىاٗتلهانغؽلتاااحجا،ن ارا نهللان

تنعآلاان جالب،نغالن عالفن اانهاون تخاوكناتجاا. عبلقخجانباصتخاكن ع بلقتنتصغ اكنتصاقين غ ا ن ىافاك 
8
ا ا نعال نن

تصؾتل،ن غل ن تلبنباصخبي،نغصونعن ن  نحْـ نصبلؽختاكنعآلانكاينافيونلصانتصتخاكنغ ٖاا تنو،نصخضاومثن زتالن

ينتصغقاوز،نغالن  ن عابلثنتصلق نتصبَلينا نحيتتلن  وكهانغلؿتكحجا،نحغجنكعا تن خيا تتن خعاصتت،نابلنحٖات

حئ نتصبَل تنحغجنغٗىةنتصخفاغثنتص قتج،نتصقينعآلخونتصنتوُنع ن ؿتءن ج تنغال تنتصناهنغتصيجلنعآلاانٍاؤغاجا،ن

ناؾيلغتنقتاؿحجا،نغحوصان تلهانل ا تنتصناه،نغتصيتلنبجانلصان كعبنغٕي،نغ ايظنحضلبت.

اخعـغتنغ آل اوت،نغالقاوتناا نتص عا آلاتننغ ان اان   نتّافاهانهللانىبغااو،نلالن اناتزوتن وترت نهللانىبغااو،

اا،نانغاوتناختضاتنصاقصينعا ن غ صغفوت،ناخوصـنّلترنتصناهن عجا،نايو وتنألافيجان انصان وصبونٍالٗنتص تزاازنح ا  

حوص ن  وكنتصوصوؿ،نلالن اان ااان ا ن ابتااءنهللانىابغااونغ ّافتائو،ن غااظاتنعآلاان ؿااان وصبااثنتصبقااءنغصوؿ  اا،ن

تنصخضاككن خواله ـ  انآؽلغا،نات ان آلتجان  نتأل ا ،ن خـتغلنقاا نعآلاانتىاخبـتلنتألؿااانعقاب اا،نباألاٖا نحلبتاتنغح جت

انصآلتخاكنغتصغت ت.ن قولنحعاصا:ن غلفن ؽقاان تزازنبن نلىلتئت نالنحعبـغانلالنهللانغباصوتصـ  نلعياا ان غحن تتنغحعآلت  

ةنغآحوتنتصن اةنراانحاوصتخانلالنقآلاتبل ن انتانغ ااخانغفينتصقلبانغتصتخا انغتص يا ت نغقوصوتنصآلناهنعين انغ قت وتنتصْبل

 علٕوا*نغلفتن ؽقاان تزاقتانالنحيفتوانؿ اء انغالنحؾلصوان افيتان  نؿ اك انران قلكحانغ اخانحَجـغا*نران

 اخانهؤالءنحقخآلوان افيتانغحؾلصوانال ق ان نتان  نؿ اكهانحظاهلغانعآلتجانباإلرانغتصعـغتانغلان ىحو ان ىاك ن

غهون غل نعآلتتانلؽلتصجان اخؤ نوانببعٔنتصتخاكنغحتفلغانببعٔنا انصنتءن  نفصين انتانلالنؽانينحفاؿغهان

ا نتصغتاةنتصـاتانغ او نتصقتا اتن الؿغانلصاان ٍاـنتصعاقتكنغ اانهللانبغااا نع اانحع آلاوا 
9
اااصخوص نااٍائنعا نتعخقااؿنن

تصاـاتانب توااحجاا،نب اانااتجانتصبَال،ن  اانن فاؿب،ن اناناٖآلنانألانانبنونلىلتئت ،نغصتوانان قصين خاطنصنانتصخْالفناا 

نال ـ،نالن  نعنانىو نعنغانا،نصت نلفتن جلنتصخوص ،ن ؽقن َع نتصبَل تن نجا،نغ عا ن  تن ؽل .
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 150نُنتص لصينافيو،ن-
9

 33/35ىوكةنتصبقلة،نآ ت:نن-



 

  

 

غافجانتعخباكنتصخغآلت ن  زل،نعنـن علاخنان ان تالّافاءنصتون اآلق انصاقتثنتصعالزنتإلىالتئتآل نب فجاو نٍاعبن

اءن قتاـنب ج اتنلصجتاتنغ تزاازنغعجاـ،نغصجاقتنعات نتؿعاانتإلىالتئتآلتواناا نهللانتص ؾخاك،نغلا انهونحفٖت نغتّاف

 وتصجخجانصآليتـنتص يتظنبىاجان بناءنلبلتهتا،نقالنصجا:نلانهللانقاؿكنعآلان ان ؾآل ن  نتصغضااكةن بنااءنإلبالتهتا 
10

؛ن

حقاـ لتثنكبااتاتننااص فاكقتنحوصـثن  نلٗبلزنفتحتتنتصعلز،ن ن ان نجان انتصتفاءةنتصوصوؿ اتنااٍائتن ناو،نغصاتون ا 

ص يؤغصتاثنعٖاك تنحغفظناتجانتصبَل تنعإلهانغ يخقبآلجا،نااىخغنانهللانىبغااونع نحضلبخجانقتااؿة،نغعفظجاان

نعبلةنغؽبلة.

  ن هان ان  تننتصخضاككنتإلايااتتنتصيابقتنقب نتإلىبل ،نقْلهانعآلان لعآلتنبعتنجا،نغعـ نحعـ جانالىختعاكن

تص اآل نتإلاياا نا ن ااتناااقاحونغ ضاالحو،ن  اان اـاعنانلصاانحْاو لن بعاذنفصاينتقخٖااب ا،نغ تاونتاعتاونعآلاان

ٕت ن  نتصغا  تتنتص فخقالةنلصاانتصخاـؽ نن  تنتثن انحوتصان  ن لتع ،نغ تونتّابغن التؿنحآلينتأل ا نا نٍت 

تنحعضانبن َاتبلثنتأل اا نغعاؿ احجاا،ن تنتإلاياانقآلت نتصنٖش،ن ال  تصَتآل نتص باٍلنغتص عضننصئلكتؿةنتإلصجتت،ن ظجل 

غبيوقنانصآلخضلبتنتصنبو تنا نبن نلىالتئت نلصاانىاتـاانتص ياتظ،ن بالمن بآلاغنتالاخقاالنتصجائا نتصاقينىاتغـرونتإلىابل ن

ت ا،ن حضلبتن وىانه نحضلبتنل  ااتتنعيتت،نغعبلقتنتصغتبنبجاانعبلقاتن غيوىاتن باٍالة؛نا وىاانحاك ؾت انغ وا

ا،نغتصؾااكن  نغكتءنٍضلةن آلخجبت،نغحلتاقونتص عضنتثنتصغيتتنتص نظوكة،ن ا ن ان ينّوح ان ي وع   ؾاٗبن بل  

غتصياآلو ،نغ تاوانتصؾاااكنٍ نتصبغلنغلصانحَق نتصْؾلنصتؾلسن نونتص اء،نغلصانحظآلتآلجانباصغ ا نغلاانتلنتص ا ن

عْاال  انصبناا نلىاالتئت ،نغ ااى لهانباااصخوٗ نااا نتألكٓنتص قـىاات،نغااا نهااقتنتإلٗاااكنتصغياا نتص باٍاالنصآلخضلبااتن

تنغقااوا انغغّا انعَل،نغحتوانتصغا  تتن ن باٍالة،ن  اكىاجانهللا ـ  ىابغااون-تص وىو تن ىح نتصخنن  نتصخوكتح نعج

ْاالف،نغالنتىااخؾبلف،نغ آل اان اااثناباا ن ؾآلفااوناباا ،نصنقاا نحعآلت اااثنهللانعباالنتألابتاااءنااابلنتصخجاااؿنغالنحن-غحعااصا

تص باٍلةنلصانتصَعبنتإلىلتئتآل ،نب اناا نفصاينٍالتئينعياتتن آلتظاتن ىا اهانهللانىٍالعتنتإلّالنغتأل ابلل ناا ن

 قاب نتص عضنتثنتصؾاكقتنعااءنغا نلٗاكنتصخضلباتنتإل  ااتاتنتصغياتتنتص باٍالة،ناابلنااـتءنغصتا ن ياؼنلصاانقالؿةن

غؽنام ل .
ن11

تنص  تنتثنتصغا  تتنعنـ ان وكىجنا نلٗاكنعْل تنتصختآلتونغتالؽختااك،نااإان عآلانٗولن ان غكؿااب،نلبلتم 

تن ا ن  بعذنفصين لصينلصانبتاان نابجنؽْائِنتصغْل ت،نباعخباكنتصخضلباتنتصنبو اتنتص وىاو تناا ن آلتخجاا،نباـء 

تا نغ ان الؿبن ا نبنا نلىالتئت ،نغ اـعوهانتصع  نتص باٍلن نىبغااو،نغحـؽآلونا نحفاّت نتصغتاة،نغكحقجانب ان خو

اانعْاتااجانب عضانتثن  ٕ لصانحتآلت جانعخان قعنوتنصونعتاا اا،نغ خضآلاانصجااناا ن ياخو اثنغصوؿ اتن خفاغحات،ن عاك
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 339ن،نُإتستمىلىجية المعرفة الكىويةعاسنع ـ:نن-
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 503ن،ن1ُسنالعالمية اإلسالمية،عاسنع ـ:نن-



 

  

 

تنعآلااانعٖااوكبنغقوحااو،نغغصااوكنتالاقتاااؿنألغت االب،نغعااـ نحؾاتجااا،نغ  االهانبيااتنان ـ   آل وىااتن غيوىاات،نحى تاا

انصجانحع  ّ تتن ان  نهللا،نب ضاغكةنت،ؽل  ،نصت نبخؾْاتِنتألعتاا نصجاانؿغان تالها،نتألكٓنتص قـىت،نغٗن انؽا

تنغ غاىاابت،ن اا نؽاابللنحااوص ن انغحنفتااق  غااا نفصااينصاااءثنتصوّااا انتصعَاال،نتصخاا ن َاالفنعآلتجااانهللانىاابغااو،نغٕااع 

تألابتااء،نبْافتنحخال ،نالن خالعناتجاااناالتج،نصتغاخشنتص ؾااصفوانبعاـ نغصااوؿنتصناا وهنتصاقين ؾٖاعوانصاو.ن لاجااان

 نظو ااتنعيااتتن ختا آلاات،نحجاات  نعآلتجااانتإلكتؿةنتإلصجتااتنتص باٍاالةنغتصغا  تااتنتإلصجتااتنتص باٍاالة،نغهتااقتن خ ظجاالن

تص اآل نا نصبل تنتصغاصتنتص وىاو تنتصتجوؿ ات،ن  اان خ ظجالن اآلا نتصتواتاتناا نعااالثنتصغضالنغتصنبااثنغتصااائلن

تصقين اتلنبضناعتونا نصونتصي اء .
ن12

تصوّااا ا،نغتصخنتابنعاا نحوصتجااثنهللانتصتبل تااتنتص باٍالة،ناقآلجااانلصاانحضلبااتننغ اينل عاااانتصتجاوؿنااا ن ؾاصفات

صـ ـةنا نتصغا  تتن،نصت نبا خـتؿتثنغتٕغتن اينتصؾبالةنتصياابقت،نغها نعا  تاتنتالىاخؾبلف،نتصخا نحاوصان  لهاان

تنتعخضابنتألابتاءنتص آلوع،نغ عنا نبجاانؿتغؿنعآلتاونتصيابل نغ ا نبعاـبنىاآلت اا،نغفك خج اان ا نبعاـ،ناا نهاقبنتصغقبا

تصخـؽ نتص باٍال،نغ اااكنعناونتألابتااءنتص آلاوع،نغ انغجانىاآلااا انعآلاانتصعااصانتصختاو ن نغتصخَال ع ،نغغال اتنعآلاان

تصناه،نصت نبخـؽ نغعٖوكنلصج ناتونبعٔنتصخضااغمنغ انظنتالىاخقبلصتت،نلفان ...عا  تاتنتالىاخؾبلفنحياخوصبن

اٍلةنتصخ نح لؿنعآلتجانتإلىالتئتآلتوا،نغها نحناـكسنتألؽقنبْبلعتاثنتص يخؾآلو،نغه ن تلنتصغا  تتنتإلصجتتنتص ب

ا نلٗاكنتصخضلبتنتصغيتتنافيجان  نعتذنتص عضنتثنتصؾاكقتنغتصَلتئينغتصؾااكنتصغْلينصبن نلىلتئت  .
ن13

م اااؿةنعآلااان ااان غكؿااااب،ناَااتلنلصااانتصؾْااائِنتصتآلتااتنصآلغا  تااتنتصقائ ااتنعآلااانكغطنتالّااافاءنااا نتصناااازن

انهقب،نغحضلبتنتصـغصتنتصعبل تن  جلن عبل،نغ  ن هان اانحخياانباونعا  تاتنعْال تنتصتجوؿينتص  خـنعخانلصان  ا ن

نتالؽختاك،ن ان ىح :

تصخغتانتإلصج نتص باٍل،نغتصع  نعآلانؽلزنتصقوتات نتصوصوؿ تنتصختو نتات،نل عاا ااناا نحى تاـنغلبالتمن ه تاتن -

ناق.تصؾٖورنصآلقوتات نتصخَل عتت،نتص عبلةنبْفتن تخوبتنع نتأل لنتصلباا نتصنا

حوصانتألابتااءنحبآلتاغن ٍاتالنتصغا  تاتنغ ا اٗجاا،نصبنا نلىالتئت ،نؿغا اانتصخجااؿن غنحباـ  ن غنحغتتالن انجا،ن -

ل غاال نا نتالىخورازن  نتصؾٖورنتصخا ،ن تلنتص ناقٌنصبن نلىلتئت ،نعآلاانٍالٗنلصاابخجانلصاان ا ا ن اان اآلباوان

نغ ل ـغا.

تصخَل ينتصلباا ،نا ن لعآلتنتصغا  تتنتالّافائتت،ن خيانباصعقوباثنتص خىىيتنعآلانتصعقاكنتصغآلتظ،نتصقين -

غّفونهللانىبغااونبَل عتنتإلّلنغتأل بلل،نغتصخ نحعـثنلصاانحغال ان اانهاونعابللناا نعقتقخاو،نعقاب اانصجاانعا ن
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افنآصجتنعياتتن زآل اانعناـنتأل تااك،نغحاصت اانصاانحضاغمتحجانتص  خـةنعخانلصانكأنهللانعآلن ا،نغتصاآلبن  ن ابتائجانتحؾ

 حز لناتجانىنوتثنتصغ  نتصلباا نصجانغتصلعا تنتصؾاّت.نىغ لاينعنجانلّلهانغتأل بللنتصخ ن ااجنعآلتجا .

باصخغآل ن  نتالاقتاؿنتص باٍلنصآل تزاازنتص خؾاق،نصعانجانهللانىابغااو،نغ ياؾجا،نغك ياجاناا نتصؾآلا ،نغصعا ن -

 انعنـنتصتائناثنتصابتعتت،نب نصاغمنبجانتصغـنص انهون بعـنغ  وك،نلفنتصتائناثنتص ؾاصفتنّفاحجانتص عنو تن اابقتنص

ح اااكهنٗبتعخجااا،نااا نعاات ن انتصخضلبااتنتصتجوؿ ااتن ااينتص وترتاا ،ن  جاالثنتصعضااننتصتااا  نااا نهااؤالءنصآلخوتااا ن ااين

 تصخَل عاثنغتألعتا نتص خضاغمة.

تا انصؤلعـتءن  نؽاكصجا،نغتصفخنتنتص ختلكةناا نتصخؾآل نع ن اابقتنتألعتا نا نٍؤغانتصغتاة،ن وكدنحيآل -

غىاجا،نصبآلبتنك  جا،نغعـ نتىخقلتكبنعآلانغٕي،نصْالفنتصاوع نقباصاتن انتصؾالغسنعآلاانتألغت النتصلبااتاتناا ن

ت.  اظانتصغتاةن وكدنعقاب ان يخ ل 

  ن انصاءن  ن خبنى اغ تنا نهقبنتص لعآلتنبىعتا جا،ن بتنتنبؾااكنعْلينؽاُنالن  تا نحع ت او،ن -

غالنحؤؽقنتإلايااتتنبضل لةنحابتقو،نباعخباكنآاتتنتالّافاءنغتحْاصونب لتع نتصخلبتتنتصخاك ؾتتنتصخ نحعلٕجنصجان

 تإلايااتتن  نتصفلؿنتصعائآلت،نلصانتصقو ،نرانتصناهن ينبقتتنتصعاص تت .

نحبلم نٍلٗنتصجو تنباألكٓ،نعتذن ٕغانتصتجوؿين علفنبىكٕو،نالنب عتاكنآؽل،نغفصاينصآلخى تاـنعآلاا -

تنصآلعبوكنلصاناااقاثنتصتوانتصوتىعت،نصتا ن ـ  كغطنتالصخنت نغتإلبقاءنعآلانكغطنتص يؤغصتت،نا نعـغؿنتألكٓ،نح جت

هتجاثن   نالن ل نلالنفتحتخونتألاااتت،ن تونباون بْالنكعاباتنتصوصاوؿنتص خعاـينلصاانهللانىابغااوناا نعآلتائاو.نصاقتن

انتصوٗ نب فجو نٗبتعا نهاونتألكٓنفتحجاا،نغصاتون ااجنتألكٓن قـىتن يتنجانتصَعب،نغالن غاؿكها،نغهنان تو

ان  نتص عقوصتتنتص غـغؿةناا ناااازنتصن ااانغتص تااا،نغصاتوناا نلٗابلزنتصغاالن ،ن  ان فتـناوع  بالطنقت  ن خعال 

عآلانىائلنتأل ا ،نااألكٓنصجانصخابت نتصوّا ا،نصت نبؾلغصجانعنجا،ن ؽلصوتن  نتألكٓنعآلان  ـينىعبااؿنصناان

 وتنؽبللنتصـ اك . غص نبىهنٍـ ـناضاى

اانصآلغا  تات،نالكحباٗجاانببلم ااثن - حننلنتصخوكتةنب غـغؿ تنتصَل عتنغتألكٓ،نصقتنالن ْاآلظنلٗبلقجااناظا  

 تصوّا انتصقائ تنعآلانتصخـؽ نتإلصج نا نتصغا  تتنتص باٍلة،نغا نعا  تتنتالىخؾبلف.

ض اعتات،نغلا اانعآلاانتصعقوبااثنتإلفعاانصتون نبزق انع نتصوع نتص بنا نعآلاانتصقناعاتنتص بـئتاتنتصفلؿ اتنغتص -

تص خوتصتت،نتصخ ن لؿغان ا نؽبلصجاانلصاانهللانعناوة،نغ اينفصاين عْاواونعناوة،نغ خغاـغان عتا او،نغ آل اانصااغمغتن

   آلظنهللاناتجانغعآلتجا.

غتصخوكتةنبقصين ض ورن عتا نحفْتآلتت،نؿققجنا نتصغتاةنعخانا نتصآلباهنغ تفتتنبناءنتصبتوث،نغ ان ى آلواون -

انالن ااى آلوا،نبخوّااتفاثنكتصعااتنلصااانتصبتئااتنتص غااـغؿة،نصااقتنحعضااننتصتجوؿ ااتنعاا ن يااا لةن ٍااتالن اا نتألاعااا نغ اا



 

   

 

تصخاوكتث،نغعق جانع نل ضاؿنٍت ن  نتصغا  تتن خوتا ن ينتصعْلن  نصجت،نغ ينتصوّا ان ا نصجاتنرااتات،نصاقتن

تؽخاكثنتصعبل تنصتتااجانتصعآل ااتتنٗل ق انا نحوص نتصناهنتصوال تنعآلانٍؤغاجا.
14

 

  نهقبنتصؾْائِنغ تلهانحاـاعناناظل  اا،نلصاانٗالطنباـ  نقت ا ن خضااغم،نصخياتتلن عاوتلنتصنااهناا نتصؾااوٗن

تصعل ٖتنعآلانتألق .ن  انتصخفاّت ،ناج ن خوتاقتن ينكغطن ااناقـ اونباـ بل ،نصخل اننكغطنتالصخجااؿناتاونغتإلباـتر.ن

غ فجو نتصيآلاتنتص فخوعت...نغاعن نباصبـ  نتصغا  تتن  ن نظوكنعٖوكنقتانتصتخاكنتص خضاغمة
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