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ؽًل يٍ فالل كزبثّ انعبنًٛخ اإلٍاليٛخ انضبَٛةخ ٔكزبثةّ يُٓغٛةخ اننةولٌ انًعوفٛةخ ؾبط يعوفزٙ اٞٔنٗ ث كبَذ

يُن ىيٍ يجكةو نةٍ ٛوٚةع ثعة٘ انةييالا فةٙ انغبيعةخ قٔافةو ننةل انزَةعُٛٛبدب فكبَةذ كزجةّ ثبنَُةجخ نةٙ ٍةن ب  

كجٛةو فةٙ قٌ يوععٛب ٔكافعب  نٙ فٙ ٛوػ انَةاال  ٔاٞكضةو يةٍ منة  قٌ تواارةٙ نكزبثةّ انعبنًٛةخ تةل قٍةٓى ثْةكم 

ةةب قرؾةةوه يةةٍ َ ورةةٙ انَةةبن خ نهةةلٍٚ ٔانزةةلٍٚ  ٔقكهكةةذ ثةةنن  تًٛةةخ اننةةولٌ انعهًٛةةخ ٔانكَٕٛةةخ  ننةةل   ٖ ٕةةود ّق

نهًٕهٔس انضنبفٙ اإلٍاليٙ  َ وح رزٖف ثبنًٕٕٙنٛخ ثلل انٕتةٕ  نُةلِ ٔرنلَٚةّ  يٍٕٓٔب ثبنَاال ٔثبنُ و 

نةةلٍٚ  ٔنٛةةب يُةةٙ ثٚةةؤهح ثُةةبا رٖةةٕه نهًةةٙ ْٔةةنا يكُُةةٙ يةةٍ رغةةبٔى ا َزًةةبااد انمبه ٛةةخ ٔانًنْجٛةةخ ثبٍةةى ا

ٔيُٓغةٙ َٚةزٕنت كةم فٖٕٕةٛبد انُةبً انضنبفٛةخ ٔانلُٚٛةخ  نهةٗ قٍةبً قٌ اننةولٌ كزةبة نكةم انُةبً عًٛعةبب 

فب َزًبا ُٚجغٙ قٌ ٚكةٌٕ اَزًةبا نكةم يةب فٛةّ يٖةهؾخ نبََةبٌ ثةلل انعةوئ قٔ انمبه ةخ قٔ انًةنْت  ْٔةنِ هٍةبنخ 

 اننولٌ فٙ ثع٘ يٍ رغهٛبرٓب 

ؽًل  ٔرؾنع من  ؽٍٛ ىٚبهرّ نهًغوة ث ٚم انعلٚل يٍ انييالا ٔاٍٞبرنح  إم انزنٛزّ ؾبط ُٛذ قٌ قنزنٙ ثرً

ٞٔل يوح فٙ ثٛذ قؽل إٞلتبا  ٔىهرّ ثعل من  فٙ فُلئ )إكٔ قَ ب( انن٘ كبٌ ٚنٛى فٛةّ فةٙ انةلاه انجٛٚةبا ٚةٕو 

اكلا  قٌ ؽوكخ انزبهٚـ رَٛو فٙ يُؾٗ إكهاك   ٔكاه ثُٛٙ ٔثُّٛ ؽلٚضب  ؽٕل انعبنًٛخ  ي0222غْذ  02انغًعخ 

ننةولٌ انجعل انغٛجٙ ٔاٞفن ثّ ثلل اإلنواٗ نُّ  ٔنٌٛ ُْبك كزبة نّ اننةلهح قٌ ٕٚعةّ اإلََةبٌ فةٙ منة  غٛةو ا

 فٙ َ و ؽبط ؽًل 

فبٞٚبو انزٙ تٚبْب انوعم كافم غوفزّ فٙ ان ُلئ كبٌ ٚكزت يؾبٙوارّ ثقٜ ٚةلِ  َٔٚةزنجم كةم يةٍ هغةت 

ةب يةٍ فٙ ىٚبهرّ  ٍ   ٔكبٌ ثبنٚؤهح قٌ ٚقهةل إنةٗ انُةٕو نُةل انَةبنخ انؾبكٚةخ نْةوح نةٛال   َةبٔنُٙ ؽةبط ؽًةل ك 

انْب٘ يؾهٗ ثبنعَم ثلل انَكو  ٔتل نغجذ نٓنا انْٛـ انن٘ قنل انْب٘ ثُ َّ  فةال ىنةذ قرةنكو ٕةٕهرّ  ْٔةٕ 

ل ثعضُةٙ ؽةبط ؽًةل فةبهط َٚةكت انًةبا فةٙ اإلثوٚةع انكٓوثةبهٙ انةن٘ فجوَةٙ قَةّ ٖٚةبؽجّ يعةّ قًُٚةب هؽةم  ٔتة

ان ُلئ  ٞؽٚو نّ نهجخ رلفٍٛ ٔكبٌ نّ من   ٍٔهًُٙ كنن  ثعٚب  يٍ يؾبٙةوارّ  ٔتجةم قٌ قٔكنةّ ٛهجةذ يُةّ 

قٌ ٚكزت نٙ ثقٜ ٚلِ ّٛئ ب قرنكوِ ثّ  فكزت نٙ كنبا قٕٔبَٙ ثنواارةّ ثعةل انٖةالح  ٔكنزةّ ٔفًٛةب ثعةل  ؽبٔنةذ 

  ٔتل قهٍم نٙ رَغٛال  ٕٕرٛب  ؽٕل ٔعٓةخ َ ةوِ فةٙ يٕٙةٕ  اٍزٚبفزّ فٙ يواكِ نكٍ نى َٚع ّ انٕتذ ننن 

 انزٖلٚع ٔانًُٓٛخ 

ننل ٍبفو ؽبط ؽًل يٍ انًغوة ثغٛخ انعٕكح إنّٛ  إ  قٌ هللا قفنِ إنّٛ  ٔكبٌ انقجو ثبنَُجخ نٙ تبٍٛب   ٕةهٛذ 

نزنٛةذ ثةّ فةٙ انُةٕو نهّٛ هكعزٍٛ  ٔقنلد توااح كزةبة انعبنًٛةخ ٔتهجةذ انُ ةو فةٙ انكضٛةو يةٍ قفكبهِ   ثعةل قٚةبو ا

ثنبيزّ انوّٛنخ ٔنَّٕ اًٍٞو  ّٔعوِ م٘ انهٌٕ انويبك٘ ٔثننزّ اَٞٛنخ َٔ بهارّ ماد انهٌٕ انجُةٙ  ٔٛهةت يُةٙ 



 

  

  

قٌ قهافنّ إنٗ انًمبه  ْٕٔ فٙ ٛوٚع ٍ وِ إنٗ انَٕكاٌ  تبل نٙ قيٕها  كضٛةوح   قمكوْةب ّٔةغعُٙ نهةٗ قيةٕه 

نةٍ ٚزة فو فةٙ نٕكرةّ  نُكًةم يةب تةبل نةٙ ثةّ  إٌ ؽًةل هعةم نوفةبٌ قفوٖ    ٔٔنةلَٙ قَةّ ٍةٛعٕك توٚجةب   ٔقَةّ 

ٔرٖٕ  ثبيزٛبى ٚايٍ ثبنوؤٚب  هغى قَّ نى ٚلٌٔ من  فٙ كزجّ  ٔ  قكه٘ نؾل انَبنخ ثْكم كتٛع ٔينُع يغةيٖ 

ؾز ةٙ ٔي بك هؤٚزٙ ٔننبهٙ ثّ فٙ انًُبو  هغى ر ٔٚالرٙ انزٙ رجلٔ نٙ قؽٛبَب  قَٓب ينُعخ  ٔفٙ ْنِ انًُبٍةجخ انزةٙ َ

ب   عَلا   ث فكبهِ ٔيعبهفّ انزٙ ْٙ قهٙٛخ َنبُ ثُُٛب انٕٛو   فٛٓب ث كو ؽبط ؽًل    ّ  قَّ ؽبٙو يعُب هٔؽ 

ٔهثًب قٌ ْنا ّكم يعُٕ٘ يٍ قّكبل نٕكرّ انزٙ ٔنلَٙ ثٓب هؽًّ هللا  كًب ْٚوفُٙ كضٛوا  قٌ قّزغم إنٗ عبَت 

 ٛف يب نى ٚمجع يةٍ اإلهس انعهًةٙ نٓةنا انوعةم ٔانعًةم انييٛم اٍٞزبم يؾًل انعبَٙ فٙ انعًم نهٗ رؾنٛع ٔرٖ

  كنن  نهٗ إنبكح ٛجع كزجّ انًُْٕهح يغلكا  

إٌ قثب اننبٍى ؽبط ؽًل ٚعل يٍ انً كوٍٚ اننالهم اننٍٚ قغُٕا انَبؽخ ان كوٚخ ثًنبهثبد فكوٚخ ارٖ ذ ثبنلتةخ 

اإلٍةاليٙ  ٍةٕاا اهرجمةذ رهة  اإلّةكب د فٙ انًُٓظ ٔانٖةوايخ انًعوفٛةخ  تٖةل ؽةم إّةكب د ان كةو انعوثةٙ 

ثبنٕاتع انن٘ َعّْٛ َٔؾٛبِ انٕٛو  قٔ اهرجمذ ثزبهٚـ ان كو اإلٍاليٙ انًزغَةل فةٙ يٕهٔصةّ انضنةبفٙ ٔانعهًةٙ  قٔ 

ْٙ إّكب د يٍ ًٕٛى ٍاال انٕٓٚخ ٔانزعلكٚخ انلُٚٛةخ ٔهؤٚةخ اٜفةو انًزًضةم ثلهعةخ قٔنةٗ فةٙ انغةوة  ككٛةبٌ 

ٛبٍٙ رؾكًّ ظؤ  ٔرمٕهاد افزه ذ فٙ يغًهٓب نٍ ظةؤ  انعةبنى اإلٍةاليٙ فةٙ ََٔٛظ صنبفٙ ٔيعوفٙ ٍٔ

 ؽبٙوِ ٔيبّٙٛ 

ْنِ انئاٚب انًزًضهخ فٙ انٕاتع انٕٛيٙ انن٘ ٚٚغٜ ثًزمهجبرّ ٔقٍئهزّ انًؾوعخ ٔانكَُٕٛخ انزبهٚقٛخ انزٙ يٍ 

انكةَٕٙ ٔانعةبنًٙ  اٍزؾٚةوْب  ٔهاهٓب انًٕهٔس انضنبفٙ اإلٍاليٙ ٔٔاتع انؾٚبهح انغوثٛخ انؾلٚضخ ماد انمةبثع

ؽبط ؽًل فٙ َ ورّ انزؾهٛهٛخ ٔان كوٚخ  يع ؽوّٕ ٔٚن زّ ث  ّ رْلِ ىأٚخ ٔٚوكٍ إنٛٓب كٌٔ انئاٚةب اٞفةوٖ  

فٕٓ نى ٚزٕتف نُل انًٕهٔس انضنبفٙ اإلٍاليٙ  نٛكٌٕ ثنن  ٍه ٛب  ٚةلافع نةٍ هؤٚةخ يبٙةٕٚخ كًةب ْةٕ انْة ٌ يةع 

هغى اٍز بكرّ انٕاٍعخ يٍ من  انًٕهٔس  ٔفٙ انٕتذ مارّ نى رْلِ ىأٚخ ان كةو انزٛبهاد إٕٞنٛخ ٔاإلٍاليٛخ  

ُٔٚزٖو نموػ قٚلٕٚنٕعٙ يعٍٛ  ٔٚ فن ثةنن  ٕٔةف انً كةو   انغوثٙ انًعبٕو ٔانُ وٚبد ان هَ ٛخ انًعبٕوح

انؾةلٚش   انؾلاصٙ انن٘ ُٖٚت انعلاا يع انزةواس انةلُٚٙ  هغةى اٍةز بكرّ انًُٓغٛةخ ٔانًعوفٛةخ يةٍ ان كةو انغوثةٙ

ٔفةٙ انٕتةةذ مارةةّ نةةى ٚةةوكٍ إنةةٗ انٕاتةةع ْٔٚةةزغم ثةةبنزٕفٛع قٔ انزه ٛةةع ٔانؾةةم انٍٕةةٜ ثةةٍٛ يعمٛةةبد ان كةةو انغوثةةٙ 

انؾلٚش ٔثٍٛ انًٕهٔس ان نٓٙ اإلٍاليٙ  فبٕخ نُليب ٚزعهع اٞيو ثنٚبٚب انًوقح ٔان ٍ ٔانلًٚنواٛٛخ ٔانؾوٚخ 

إلٍةالو ٍٔةٜ ثةٍٛ انًةبكح ٔانةؤػ  ٍٔٔةٜ ثةٍٛ انوقٍةًبنٛخ ٔاننٛى    إما ٍبك ثٍٛ عًٓةٕه انكضٛةو يةٍ انُةبً ثة ٌ ا

    ٔا ّزواكٛخ  ٔث ٌ كهًخ انْٕهٖ يواكفخ نً ٕٓو انلًٚنواٛٛخ



 

  

  

انُ و يٍ ْنِ انئاٚب انضالس  ععم ؽبط ؽًل ٚز وك ثًُٓظ ٚزٖف ثبنكَٕٛخ ٔانعبنًٛخ فٙ انزعبٛٙ يةع قىيةخ 

 ٔاٍزؾٚةو قثعبكْةب انكَٕٛةخ ٔانعبنًٛةخ  ثةلاا  ثزؾوٚةو انٕاتع انعوثٙ انةواٍْ  فًةب يةٍ تٚةٛخ ثةذ فٛٓةب ثةبننٕل إ 

انُٔ اننولَٙ يٍ ان ٓى انًؾهٙ ٔانزبهٚقٙ  إنٗ فٓى ٚزٖف ثبنكَٕٛخ ٔانعبنًٛخب فنل عبا كزبثّ انعبنًٛخ اإلٍاليٛخ 

انضبَٛخ يغمٛب  ٔثبٍمب  نًُٓظ يعوفةٙ ٚ فةن ثْةؤٛ انكَٕٛةخ ٔانعبنًٛةخ فةٙ فٓةى ٔرؾهٛةم انقمةبة اننولَةٙ  انةُٔ 

 ًاٌٍ نه كو انعوثٙ اإلٍاليٙ نا

إٌ عجٓبد يْؤ  ؽبط ؽًل عجٓةبد يزعةلكح  ٍٔة كز ٙ فةٙ ْةنِ انٕهتةخ ثةتثواى ٔرنوٚةت انوؤٚةخ انًُٓغٛةخ 

انزٙ تبل ثٓب ٔٛجنٓب فةٙ انزعةبٛٙ يةع ي ةوكاد انةُٔ اننولَةٙ  نهًةب  ثة ٌ انهغةخ انعوثٛةخ ٔي وكارٓةب يةٍ انً ةبرٛؼ 

ؽةةٕال فةةٙ فٓةةى انةةُٔ اننولَةةٙ  ْٔةةنا قيةةو ثةةلٚٓٙ  فًةةب ْةةٕ انزٖةةٕه اٍٞبٍةةٛخ انزةةٙ   غُةةٗ نُٓةةب ثؾةةبل يةةٍ اٞ

 ٕٙ  انهغخ ٔي وكاد انُٔ اننولَٙ؟انًُٓغٙ نُل ؽبط ؽًل نًٕ

اَمهع ؽبط ؽًل فٙ ثُبهّ نوؤٚزّ انًُٓغٛخ ؽٕل انً وكح اننولَٛخ  يٍ انًلافم انزبنٛخ انزٙ ثُٗ نهٛٓب هؤٚزّ  

:ْٙٔ 

  ٙاٞفن ثبنٕؽلح انًٕٕٙنٛخ نهُٔ اننولَ -

 انزجبه اننولٌ يعبك   يٕٕٙنٛب  نهكٌٕ ٔؽوكزّ  -

 انلتخ انعهًٛخ انزٙ ٚزٖف ثٓب اننولٌ فٙ اٍزعًبل انً وكح  -

ٍُٔ رٙ نهٗ ثٛبٌ ْنِ انُنٜ يززجعٍٛ ن كو ؽبط ؽًل  ٔتجم من  َنكو ث ٌ يوكيٚةخ انةُٔ اننولَةٙ  فةٙ ثُٛةخ 

ٔثٛبٌ ك نزّ انهغٕٚةخ ٔؽًٕنزةّ انل نٛةخ  ٔٚعةل قٕةٕل انضنبفخ اإلٍاليٛخ  ععهذ ْبعٌ ْنِ انضنبفخ ٚورجٜ ثز َٛوِ 

ان نّ نهٗ هقً انعهٕو انزٙ انزُةذ ثبنزنعٛةل نهًةُٓظ فةٙ فٓةى ٔر َةٛو انةُٔ اننولَةٙ  إم ّةكم ْةنا انعهةى  ََةٛغب  

يزكبيال  يٍ اٜنٛبد انًنوهح ٔاٞكٔاد اإلعواهٛخ انزٙ ٔتةع اٍةزًلاكْب يةٍ نهةٕو كضٛةوح  فُغةل يةٍ ثُٛٓةب اٜنٛةبد 

ُمنٛخ ٔانكاليٛخ ٔانهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ  كًب َغل يٍ ًُٙٓب قثٕاثب  يٍ نهٕو ان نّ ٔانؾلٚش ٔانز َةٛو ٔاننةواااد  انً

ٔنهٗ انوغى يٍ اَزَبة ْنِ انٍٕبهم انًكزَجخ إنٗ نهٕو يقزه خ  فتٌ ْنا ا فةزال  نةى ٚكةٍ يبَعةب  يةٍ قٌ رنةٕو 

و ثُٛٓةب قٍةجبة رغعةم ثعٚةٓب ُٖٚةٓو فةٙ ثعة٘  يٍ ثٍٛ ْنِ انٍٕةبهم قٍةجبة يزعةلكح يةٍ ا رَةبئ  ثةم قٌ رنةٕ

فزْكم ثنن  يغًٕنب  ٔاؽلا  نو  ثبٍى انًُٓظ إٕٞنٙ 
1
 انن٘ ثنٙ اإلثةلا  فٛةّ يؾكٕيةب  ثًةب تعةل نةّ انْةبفعٙ 

 ْـ(  8ْـ( ؽزٗ ىيٍ انْبٛجٙ )ئ  022)

                                                           
1
 02 ٓ  0222   انًوكي انضنبفٙ انعوثٙ  ٛ  انضبَٛخ  انجٛٚبا 1ط   فقه الفلغفةّٛ  نجل انوؽًٍ   -



 

  

  

 ةبظ فةٙ يقزهةف ننل تعل نهًبا إٕٞل ننٕانل ان ٓى ٔانُ و  ٔنهٗ هقً ره  اننٕانل انجؾةش فةٙ ك نةخ اٞن

انًَزٕٚبد  إم اَزٓٗ ثٓى اٞيو إنٗ رنَٛى انه ظ إنٗ ٔاٙؼ ٔف ٙ ٔيجٍٛ ٔيغًم َٔٔ ٔظبْو  فٚال  نٍ تٕل 

انكضٛو يُٓى ثبنزواك  فٙ انهغخ  ثل نةخ قكضةو يةٍ ن ةظ نهةٗ يعُةٗ ٔاؽةل  ٔتةٕنٓى كةنن  ثبنًْةزوك  ثل نةخ انه ةظ 

د نهى قٕٕل ان نةّ ارغٓةذ َؾةٕ انجؾةش انةل نٙ  ٔٚعزجةو انٕاؽل نهٗ قكضو يٍ يعُٗ  ف غهت انًجبؽش انزٙ قٛو

انزنٛل ثٓنِ اننٕانل ٔانٕتٕ  نُلْب قيوا  يهييب  نهؾٖٕل نهةٗ تةوااح ٍةهًٛخ نهةُٔ اننولَةٙ ٔفةع قكثٛةبد قٕةٕل 

ان نّ انعهى انًنعةل ٍٞةٌ فٓةى ٔثٛةبٌ اننةولٌ  كًةب قٌ رقمةٙ ْةنِ اننٕانةل ٔانٚةٕاثٜ ٚعةل ثًضبثةخ رؾوٚةف نل نةخ 

 انُٔ 

ثنٙ ان كو اإلٍاليٙ ننؤٌ ٔ ىال ؽجٌٛ اننٕانل انهغٕٚخ ٔإٕٞنٛخ انزٙ ٔٙعٓب نهًبا إٕٞل ثةلاا  ننل

ْةـ( اننبهةم ثُ وٚةخ  271 يٍ انْبفعٙ  كًب نى ر ٓو َ وٚبد فةٙ نهةى انهغةخ يةٍ ثعةل نجةل اننةبْو انغوعةبَٙ )د

يٍ انؾنٕل انًعوفٛخ  ٔيٍ قؽلس يةب انُ ى  فٙ انٕتذ انن٘ رمٕه فّٛ ؽنم انلهاٍبد انهغٕٚخ فٙ انغوة  كغٛوِ 

  ْةنا فٚةال  نةٍ رُةٕ  يُةبْظ انزؾهٛةم رٕٕم نّ انجؾش فٙ نهى انهغخ فٙ انغوة  ْٕ نهةى اٞنَةُٛبد انًعبٕةوح

 ٔانًعوفخ 

قفٚةةٗ انزمةةٕه انؾبٕةةم فةةٙ انعهةةٕو انكَٕٛةةخ  إنةةٗ اإلكهاك ثةة ٌ انكةةٌٕ انةةن٘ ٚؾًهُةةب  ْٚةةكم ٔؽةةلح نٚةةٕٚخ 

بٍكخ ٔيزلافهخ  هغى انزُٕ  ٔانزعلك انن٘ رزٖف ثّ ظٕاْوِ ٔيكَٕبرّب ف ٓى انغيا يُّ ٚنزٚةٙ اٍزؾٚةبه يزً

يب ْٕ كهٙ يُّ  ٔنهّٛ  فبنكٌٕ فبٙع ننٕاٍَٛ انٕؽلح انعٕٚٚخ قٔ انجُبهٛخ انًَزًلح يُةّ  ٔكةنن  اٞيةو ثبنَُةجخ 

ٔفن ب نُبظى انزٕؽٛل انن٘ رزٖف ثّ  فال ًٚكةٍ  نهنولٌ  إم قٌ يٕٕٙنبرّ ٔتٚبٚبِ  يزلافهخ ٔيزواثمخ فًٛب ثُٛٓب 

رؾهٛم انجع٘ يٍ لٚبد اننولٌ ي ٖٕ   نٍ انجع٘ اٜفو  فًٍ نى ٚزُجّ إنٗ ْةنا اٞيةو انةن٘ ٚزٖةف ثةّ اننةولٌ 

 ٍَٛنٜ فٙ رعٚٛزّ 

ثبتو  ٔيٍ ثٍٛ اننٍٚ تبنٕا ثبنٕؽلح انعٕٚٚخ نهنولٌ  َغل نجل هللا كهاى يٍ فالل كزبثّ  انُج  انع ٛى  كًب قٌ

انٖله َؾب ْنا انًُؾٗ يٍ فالل كزبثّ  انز َٛو انًٕٕٙنٙ ٔان هَ خ ا عزًبنٛخ فٙ انًلهٍخ اننولَٛةخ   ؽٛةش 

كنب إنٗ ر َٛو يٕٕٙنبد اننولٌ ر َٛوا  يٕٕٙنٛب   رَزؾٚو يٍ فالنّ َ وح اننولٌ انكهٛةخ ٔيٕت ةّ انُ ةو٘ 

انزةٙ كةبٌ نهٛٓةب عًٓةٕه انً َةوٍٚب فبنُ وٚةخ قٔ نهًٕاٙٛع انزٙ نبنغٓب  ثلل انعكةٕ  نةٍ انًنبهثةخ انزغيٚئٛةخ 

انًٕتف انُ و٘   ٚز رٗ ثبنًنبهثخ انزغيٚئٛخ فٙ ر َٛو اننولٌ ٔفًّٓ  ٌٞ َْىَّ انً َو انزغيٚئٙ  قٌ ٚكْف نةٍ 

عيا يعٍٛ يٍ اننولٌ  ي ٖٕ   نٍ غٛوِ يًب ٍجنّ فٙ انَٛبئ قٔ نؾنّ  ٔانُ وٚخ رنزٚةٙ اٞفةن ثبنكهٛةبد انزةٙ 



 

  

  

النٓب انغيهٛبد  ْٔٙ انُ وح َ َٓب نلٖ انْٛـ يؾًل انغيانٙ يٍ فالل كزجّ:  َ واد فٙ اننولٌ   رُز ى يٍ ف

إٚيٚزَٕ َؾب َ ٌ انًُؾٗ  إم ٚةوٖ   كٛف َزعبيم يع اننولٌ  ٔغٛوْب يٍ كزجّ  كًب قٌ انعبنى انٛبثبَٙ رّٕٛٓٛكٕ

فهَة خ يةٍ َةٕ  علٚةل رنةٕو نهةٗ رٖةٕه قٌ نهى انل نخ فٙ اننولٌ ثٕٕ ّ كهاٍخ نهًعُٗ    ًٚكةٍ قٌ ٚكةٌٕ إ  

  هللا ٔاإلََبٌ فٙ اننولٌ   علٚل كهٙ نهكَُٕٛخ ٔانٕعٕك  ٔمن  يٍ فالل كزبثّ

إٚئرَةةٕ  ث َٓةةب ينبهثةةبد   ٚؾكًٓةةب ٙةةبثٜ  يةٍ انًالؽةةظ قٌ ينبهثةةخ ْةةا ا ثبٍةةزضُبا يةةب تةةبو ثةّ رّٕةةٛٓٛكٕ

رًٛةي ثْةكم يُٓغةٙ ٔكتٛةع  ثةٍٛ ثُٛةخ انةُٔ يُٓغٙ نمجٛعخ رٖةٕهْب نٕؽةلح اننةولٌ انعٚةٕٚخ ٔانجُبهٛةخ  إم نةى 

اننولَٙ يٍ عٓخ  ٔثٍٛ ان ٓى انلُٚٙ انًٕهٔسب فًؾًل انغيانٙ هغى كنٕرّ إنةٗ انعةٕكح إنةٗ اننةولٌ  ٔهغةى َ ٛةّ 

نهعلٚل يٍ اٞؽبكٚش انًقبن خ نًًٌٕٚ اننولٌ  فٕٓ نى ٚٚع يُٓغةب  نهًٛةب ٔاٙةؾب ر ٓةى فٛةّ تٚةبٚب اننةولٌ ٔفةع 

 يع ثبتو انٖله ٔنجل هللا انلهاى نن  اٞيو يلفم كَٕٙ ٔنبنًٙ  ٔك

فنٕل ؽبط ؽًل ثبنٕؽلح انعٕٚٚخ ٔانجُبهٛخ نهنولٌ ٚزغبٔى ٔٚ ٕئ كم ْا ا  نكَّٕ ُٚ و إنةٗ ثُبهٛةخ اننةولٌ 

كجُبهٛخ يًبصهخ نهكٌٕ ثويزّ  ٔمن  قٌ اننولٌ ٚؾٕ٘ ثلافهّ يُٓغٛخ يعوفٛخ كًب ْٕ انْ ٌ ثبنَُجخ نهكةٌٕ  ٔٚؾةلك 

 ثٕٕ ٓب إٛبها  يوععٛب ٞفكبه يٕؽلح    رَزقهٔ نهًٛب  إ  يٍ إٛبه يٕؽل نٚةٕٚب  ب فةبنكٌٕ ؽًل انًُٓغٛخ 

ثويزّ ٔثكم يكَٕبرّ   ُٚ ٖم ثعّٚ نٍ انجع٘ اٜفو  فًٍ اٞٔنٗ انزعبيم يع يب فّٛ يةٍ ظةٕاْو يةٍ قهٗ 

 ًٍٔبا ٔعجبل   ًٍٙ هؤٚخ رنٕو نهٗ ٔؽلح انزكٍٕٚ 

انكَٕٛةخ فةٙ إٛةبه انُ وٚةبد انًزكبيهةخ انزةٙ ر فةن ثعهةٕو ان ٛيٚةبا إنةٗ نهةٕو ٔاٌٜ ٚزى انزعبيةم يةع اننةٕاٍَٛ 

اإلؽٛبا   إم َٚزؾٛم كهاٍخ ٔفٓى عبَت يٍ عٕاَت انكٌٕ ثزغٛٛت عبَت لفو  ٔكنن  اٞيو ثبنَُجخ نهنولٌب فٓةٕ 

  ث عةةم ٚعةةل إٛةةبها يوععٛةةب ٞفكةةبه يٕؽةةلح ٔيزكبيهةةخ فًٛةةب ثُٛٓةةب  ٔنةةى ٚزَةةٍ منةة  نهنةةولٌ فةةٙ َ ةةو ؽةةبط ؽًةةل إ

 انزورٛت قٔ انزوكٛت ٔت ب  يٍ نُل هللا ٔنهٗ ٚل هٍٕل هللا  ٔنى ٚزجع نًٍ قرٗ ثعل هٍٕل هللا    ٍٕٖ ا ٍزَُةبؿ 

ٔهثٜ انٖؾبهف  ٔثٓنِ انعًهٛخ انزٙ تبو ثٓب انوٍٕل انًٕتو ثنوااح يع انؤػ اننلً عجوٚم  رةى رورٛةت اننةولٌ 

لنََ  ََََدةم َكَاد َ    هك هللا نهٗ انغبؽلٍٚ نٓنِ انعًهٛخ ثنٕنةّ:نهٗ غٛو يٕاٙع انُئل انًزَهَهخ ىيُٛب   ٔتل  َوإَِرا بَدذل

لَُمىَ  ) ثَُشُهمن ََل ََعن ُل قَ لُىا إِنلَم  أَننَت ُكفنتٍَش بَلن أَكن لَُم بَِم  َََُضِّ ُ أَعن ْن َسبِّدَ  بِد لنَذ ِّ 101ٍََََة َوَّللال لَهُ ُسوُح النقُُذِط ِكد ( قُلن نَضل

َْ ) لُُِثَبِّتَ  لِِمُ َشي لِلنُمغن َْ َََكَُىا َوُهذمي َوبُشن   (120-121 :)انُؾم  (102اللِزَ

ٔثٓنا  فبننولٌ ََٛظ ٔاؽل  فةتما ٍةنمذ لٚةخ قٔ قٍةنمذ َٚةنٜ انؾةع كهةّ  فهةٌٛ فةٙ اننةولٌ لٚةخ ٍةبتمخ قٔ 

انكةٌٕ  فلتةخ يوفٕنخ نٍ انزالٔح ٔنٌٛ فٙ اننةولٌ َبٍةـ ٔيَُةٕؿ   ٔمنة  قٌ ٕةٛبغخ اننةولٌ يًبصهةخ نٖةٛبغخ 

ِِ )  يٕاتع اٜٚبد ٔانً وكاد ٔاٞؽو    رقزهف نٍ كتخ يٕاتع انُغٕو تبل رعبنٗ: ( 75فَََل أُقنِغُم بَِمَىاقِِع الَُُّجدى

لَُمىَ  َعِظٌُم ) ٌََ  َكِشٌَم )76َوإِنلهُ لَقََغٌم لَىن تَعن َُدىٍ  )77( إِنلهُ لَقُشن دهُ إَِلل 78( فٍِ ِكتَ ٍب َكان ( 79النُمطَهلدُشوَ  )( ََل َََمغُّ



 

  

  

( َْ ْن َسبِّ النَعدد لَِمُ َنِضَددٌل ِكدد (ب فةةبه ُْةةب نةةى ٚنَةةى ثةةبنُغى ٔنكُةةّ قتَةةى ثًٕاتعٓةةب فةةٙ ٍةةٛبئ 77ٔ82 :  )انٕاتعةةخ(80تَ

انزعوٚف ثقٖبهٔ اننولٌ انجُبهٛخ
2

  ٔٔعّ انًًبصهخ ُْب ٚزغَل ث َّ إما فوط َغى نٍ يةلاه انًغًٕنةخ انًَْةٛخ 

 ُ ٕيخ انكَٕٛخ كهٓب  ٔكنن  انْٙا َ َّ يع اننولٌ قٔ إملو ثغٛوِ افزهذ انً

ٔؽزٗ ركٌٕ نٓنِ انًًبصهخ يٖلاتٛخ ٔاتعٛخ  ٚوٖ ؽبط ؽًل ثة ٌ اننةولٌ ٚعةل نٕؽةلِ فنةٜ  يعةبك   يٕٙةٕنٛب 

نهٕعٕك انكَٕٙ ٔؽوكزّ  ف ٙ كزبة انكٌٕ ٚنوق اإلََبٌ لٚةبد هللا انًؾٍَٕةخ  ثًُٛةب كزةبة اننةولٌ ٚؾةٕ٘ ثلافهةّ 

ٓةب  إم رْةكم لٚبرةّ يةلافم يعوفٛةخ فةٙ يعوفةخ َْة ح انقهةع ٔانَةٍُ ٔانُةٕايٌٛ انزةٙ رُجُةٙ نهٛٓةب ره  اننٚبٚب كه

انؾوكةةخ انكَٕٛةةخ  ٔإّةةبهاد ٔرٕٙةةٛؾبد نةةٍ انًقهٕتةةبد فةةٙ نالتةةخ ثعٚةةٓب يةةع ثعةة٘ ٔنةةٍ اٞهٗ ٔانَةةًبا 

 ٔانغجبل ٔانُجبد ٔانًٌْ ٔاننًو   

ثَةٜ اننةٕل إٌ اننةولٌ يعةبكل يٕٙةٕنٙ نهكةٌٕ ٔؽوكزةّ  ثزؾهٛهةّ نهعلٚةل يةٍ اٜٚةبد ًٚٚٙ ثُب ؽًةل فةٙ  

طنََد  فِدٍ النِاتَد   :اننولَٛخ تبل رعبنٗ ثَد لُُامن َكد  فَشل ُنِه إَِلل أَُكٌم أَكن ِض َوََل طَ ئٍِش ََِطُُش بَِجََ َد َسن ْن َدابلٍة فٍِ اْلن ْن َوَك  ِك ِب ِكد

َشُشوَ  ) ٍء ثُمل إلً َسبِِّهمن َُذن ٍن فٓنِ اٜٚةخ رْةٛو إنةٗ فهةع يكةبَٙ ٚزعهةع ثكةم انكبهُةبد فةٙ  (ب88:   )اَٞعبو(38َش

ٙ ٍُٛزٓٙ يآنٓب إنٗ انؾْو  كًب قٌ ْنِ اٜٚةخ عةباد فةٙ إٛةبه انةوك نهةٗ قٔنئة  انةنٍٚ ٛهجةٕا يةٍ اٞهٗ  ٔانز

َْ يؾًةل لٚةبد نُٛٛةخ ٔيؾٍَٕةخ نهجوُْةخ نهةةٗ ٕةلئ هٍةبنزّ كنةٕنٓى:   َْ لَدَ  َدتلدً تَفنُجدَش لَََد  ِكدد ِك ْن نُددنن َوقَد لُىا لَد

َنبُىعم  ) ِض ََ َسن ْن نَ 90اْلن ا )( أَون تَُاىَ  لََ  َجَلةٌ ِك َننَهد َس ِاََللََهد  تَفنِجُدشم دَش اْلن ٍٍ فَتُفَجِّ دَم َء 91ِخٍُل َوِعََد دقََِ الغل ( أَون تُغن

ِ َوالنَمََلئَِاِة قَبِدَُلم ) ٍَ بِ َّللل ُنََ  ِكَغفم  أَون تَأنتِ َت َعلَ دَم ِء 92َكَم  َصَعمن قَدً فِدٍ الغل دُشٍو أَون تَشن ْن ُصان ُندٌت ِكد ( أَون ََُادىَ  لَدَ  بَ

ْن نُ  ا َسُعدىَلم )َولَ َندُت إَِلل بََشدشم ُنََ  ِكتَ بمد  نَقندَشُه ُ قُدلن ُعدبنَذ َ  َسبِّدٍ َهدلن ُك َل َعلَ َْ لُِشقَُِِّ  َدتًل تََُضِّ ِك   )اإلٍةواا(ب (93نن

فآٚبد يؾًل نهٗ ٕلتّ ْٙ انُ و إنةٗ لٚةبد انقهةع انزةٙ رُ ةو ثةبنُ و ٔرةلهك يعبَٛٓةب ٔك نزٓةب ثبنجٖةو  ٔتةل 

جٛعٙ ثًب فّٛ ثبنكزبة انن٘ رنوق فّٛ لٚبد هللا انًجٖوح  ٔاننوااح رعجٛو ٚزَع نًعوفةخ قٍةواه ٕٔف هللا انكٌٕ انم

اّٞٛبا ٔفؾٖٓب ٔيالؽ زٓب  ٔكْف نالتخ ثعٚٓب يع ثع٘  ٔانةنٍٚ   ٚنةوؤٌٔ ْةنِ اٜٚةبد فةتَٓى ثآٚةبد هللا 

ُضنَُ  اللِزٌ ََقُىلُى َ   ٚغؾلٌٔ  تبل رعبنٗ: لَُم إِنلهُ لََُذن َذدُذوَ   قَذن نَعن ِ ََجن ِِ َّللال َْ بِاَََد  ْل الظلد لِِمُ بُىنََ  َولَِاد فَدِِنلُهمن ََل ََُادزِّ

ا( نةٌٛ انًنٖةٕك ثةّ كزةبة اننةولٌب فبنكزةبة 88 :  )اَٞعبو(33) ْٙ ة َّ  ٍْ َُْٛب فِٙ اْنِكزَبِة ِية (  فنٕنّ رعبنٗ: )َيب فَوَّ

ٌ فٙ ؽلٔك يب ُٚ و  ٔٚنْت ؽًل إنٗ اننةٕل إٌ ُْب رعٕك نهٗ كزبة انكٌٕ ٔان ٕاْو انًؾلٔكح ثبنمجٛعخ ٔانًكب

كزبة اننولٌ ٚؾٕ٘ انكٌٕ كهّ ٔنٌٛ انًكبٌ اٞهٙٙ فنٜ  ٔٚؾٕ٘ انييبٌ ٔانًكبٌ قٚٚب   يَزل   ثنٕنّ رعةبنٗ: 
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    ان ٖم اٞٔل يٍ انكزبة0228  1ٛ     كاه انٓبك٘كَهجُة القشَ  المعشفُة يؾًل قثٕ اننبٍى ؽبط ؽًل  -



 

  

  

د  َتَُِةٌ فَ صن َِ ُنََُهَم  إَِلل بِ لنَذ ِّ َوإِ ل الغل َعةَ  َض َوَك  بَ َسن ِِ َواْلن َم َوا دفنَخ النَجِمُدَل )َوَك  َالَقنََ  الغل ( إِ ل َسبلدَ  85فَِخ الصل

ُُ النَعلِدُُم ) َََ  النَعِظدَُم )86ُهَى النَخدَلل َْ النَمثَد نٍِ َوالنقُدشن ُنََد َ  َعدبنعم  ِكد (  ف ةٙ ْةنِ 87-77 :  )انؾغةو(87( َولَقَدذن ََتَ

ُ اللدِزٌ   ٍ اٞهٙةٍٛاٜٚبد ٚزؾلس هللا ٍجؾبَّ نٍ فهع انًَٕاد ٔاٞهٗب ق٘ ٍجعب  يٍ انًَبٔاد ٍٔجعب  ية َّللال

َ َعلًَ ُكلِّ  لَُمىا أَ ل َّللال ْل لِتَعن ُنََُه ُش بَ َكن ُل اْلن ْل ََتَََضل ِض ِكثنلَُه َسن َْ اْلن ٍِ َوِك َ قَدذن أََدد طَ  َالََ  َعبنَع َعَمَىا ٍء قَدِذٌَش َوأَ ل َّللال ٍن َش

ٍء ِعلنمم  ) ٍن هنةّ نٓةنا انٕعةٕك انكةَٕٙ انَةجبنٙ ٔيةُٓظ انقهةعب ( صةى ٚٚةبْٙ يةب ثةٍٛ ف10 :)انمةالئ  (12بُِالِّ َش

فبنقهع تل فهع ثبنؾع  فبنؾع يجضٕس فٙ انقهع ٔكٛ ٛخ انًعبَٙ انًزٕنلح نُّ  فبه كًب ْٕ فبنع فٕٓ نهٛى  فؾٍٛ 

رزى انًنبثهخ ثٍٛ انقهع ٔانعهى نهٗ انًَزٕٖ اإلنٓٙ )انقالئ انعهةٛى( رةزى انًنبثهةخ ثةٍٛ انقهةع ٔانعهةى نهةٗ يَةزٕٖ 

مةبا اإلنٓةٙ نبََةةبٌ فزكةٌٕ انًُةخ اإلنٓٛةةخ ثنةولٌ ن ةٛى ٚنبثةةم ثةبنٕنٙ انقهةع انَةةجبنٙ انع ةٛى  فةبننولٌ ْةةٕ انع

انًعبكل ثبنٕنٙ نهقهع انكَٕٙب ق٘ قَّ انؾع انن٘ ٚعبكل انقهع 
3
 

 ٔٚنلو ؽبط ؽًل انعلٚل يٍ اٞيضهخ نٍ انًًبصهخ اننبهًخ ثٍٛ اننولٌ يٍ عٓخ ٔانكٌٕ يٍ عٓخ صبَٛخ يُٓب  تٕنةّ

ثة ٌ هللا تةل يبصةم ثةةٍٛ اننةبٌَٕ انمجٛعةٙ انةةن٘ ٚؾكةى ان ةٕاْو ٔاننةةبٌَٕ اٞفالتةٙ انةن٘ ٚؾكةةى انةئاط ثةٍٛ انجْةةو 

ثموٚنخ إهاكٚخ يُ ًخب فبنًًبصهخ يةٍ فةالل يةب عةبا فةٙ ٍةٕهح انمةبهئ
4

  ركًةٍ ثةٍٛ انعالتةخ انزةٙ رةوثٜ انَةًبا 

ثبنًةبا  نًٛزٖةّ هؽةى اٞهٗ رٓٛئةخ نبَجةبد ثبٞهٗ  ٔانعالتخ انزٙ روثٜ انئط ٔىٔعزّ  فكًب رنن  انَةًبا 

م٘ انغبٚخ انًؾلكح  ٚنن  انئط ثبنًبا فٙ هؽى ىٔعزّ نٛقزهٜ ثًبهٓب  فٛ رٙ انًٕنٕك مكوا قٔ قَضةٗ ٔفةع ّةونخ 

جخ انُ ٌ انجْوٚخ انًَزًلح يٍ انجُبهٛخ انكَٕٛخ  ٛانزيأط اٞفالتٛخ  ًٔٚٚٙ ثُب اننولٌ نٛكْف نُب نٍ ٛجٛعخ روك

ِظ َوُضَذ َه  )  وكت ر بنم كَٕٙثبنزجبهْب ي َهد  )2( َوالنقََمِش إَِرا تَََلَه  )1َوالشلمن ُندِل إَِرا 3( َوالَلَهد ِس إَِرا َجَلل ( َواللل

َش َه  ) َم ِء َوَك  بَََ َه  )4ََغن ِض َوَك  طََذ َه  )5( َوالغل َسن اَه  )6( َواْلن َوتَقنَىاَه   ( فَأَلنَهَمَه  فُُجىَسَه 7( َونَفنٍظ َوَك  َعىل

(  فزوكٛةةت انةةُ ٌ نبهةةل إنةةٗ ْةةنا انز بنةةم انغةةلنٙ انكةةَٕٙ ن ةةبْواد انمجٛعةةخ انًزنبثهةةخ 8 إنةةٗ 1: )انْةةًٌ  (8)

قهٗ( َ ٌ )فغٕه رنٕٖ(ب فٓٙ تبثهخ نزُنَى ثةٍٛ فغٕهْةب ٔرنٕاْةب  كًةب  -نٛم( ٔ)ًٍبا -تًو( ٔ) َٓبه -)ًٌّ

قٌ انٖالح يٕتٕرخ ث ٕاْو انؾوكخ انكَٕٛخ نهًٌْ 
5
 

ِ انًًبصهخ انؾبٕهخ ثٍٛ اننولٌ يٍ عٓخ ٔانكٌٕ يٍ عٓخ صبَٛخ فٙ َ و ؽبط ؽًةل نَٛةذ يًبصهةخ يةٍ قعةم ْن

انًًبصهخ فنٜ  ثم إَٓب رزٕافع فٙ انغبهٛخ يةٍ انقهةع انزةٙ مكوَةب ثٓةب انؾةع ٍةجؾبَّ فةٙ كزبثةّ  فهةٌٛ ُْةبك يغةبل 

                                                           
3
  ثزٖو  90ٔ 82ٓ     و ًكَهجُة القشَ  المعشفُة -

4
انمَّبِهِئ ) ٗ:بنتبل رع - َٔ بِا  ًَ ََّ ان َٔ َيب قَْكَهاَك َيب انمَّبِهُئ )1  َٔ َْٛٓةب َؽةبفِظ  )8( انَُّْغُى انضَّبتُِت )0(  ةب َنهَ ًَّ ٌٍ نَ ٌْ ُكمُّ ََْ  ُْ ُةِو اإلََةبٌ ِيةىَّ ُفهِةَع )2( إِ ٍْ 7( فَْهَٛ ( ُفهِةَع ِية

انزََّواهِِت )6َيبٍا َكافٍِع ) َٔ ْهِت  ُّٖ ٍِ ان ْٛ ٍْ ثَ ِّ نَنَةبِكه  )( 7( َْٚقُوُط ِي ُ َنهَةٗ َهْعِعة ةَواهُِو )8إََِّّ ََّ َو رُْجهَةٗ ان ْٕ ةٍو )9( َٚة ِٕ َ  ََب َٔ ٍح  َّٕ ٍْ تُة ةب نَةُّ ِية ًَ ْعةعِ 12( فَ بِا َماِد انوَّ ًَ ة ََّ ان َٔ  )

ْل ِ )11) َّٖ ِٗ َماِد ان َْه ْٞ ا َٔ م  )10(  ْٖ ل  فَ ْٕ ُ نَنَ َٕ ثِبْنَْٓيِل )18( إََِّّ َيب ُْ َٔ  )12 ٌَ ُْى َِٚكُٛلٔ ا ) ( إََِّٓ ْٛل  ا )17َك ْٛل  قَِكُٛل َك َٔ ا )16(  ْٚةل  َٔ ِْٓهُٓةْى ُه ٍَ قَْي ِِّٓم اْنَكةبفِِوٚ ًَ (  17( فَ

  ٍٕهح انمبهئ

5
-  َّ َ 



 

  

  

نا اٞيةو نةى ر فةن ثةّ فهَة خ انعهةٕو نهعجش فٙ انقهع )انمجٛعخ(  ثةم ُْةبك ؽكًةخ ثبنٚةؤهح انٕتةٕ  نُةلْب  ْٔة

انمجٛعٛخ انٕٛو  إم قغ هذ ان هَ خ انًبكٚخ انغبَت انغبهٙ ٔاإلٚغبثٙ فٙ ؽوكخ انمجٛعخ  فٕؽلح انًوكجبد انمجٛعٛةخ 

علنٛب ٚعُٙ قٌ ارغبْٓب ٚنٚٙ ثٖٛؤهح انؾوكخ ٍٕٔٛنزٓب َؾٕ )غبٚخ( ٔؽكًخ كبيُخ فٙ انمجٛعخ  ٔانغبٚخ رعُةٙ 

ْٕ انُزٛغخ )انًزنليخ( نهٗ انؾبٙو ٔنهٗ انًبٙٙ  انُزٛغخ انزٙ )رنٕك( ٕٛؤهح انؾوكةخ  قٌ ٚكٌٕ )انًَزنجم(

ثبرغبْٓبب ف ٙ ْةنِ انؾبنةخ   رَةزمٛع انًبكٚةخ قٌ رُ ةٙ قٌ يةبكح )انهةجٍ( انًَةزقوط يةٍ ثةٍٛ ان ةوس ٔانةلو رُزٓةٙ 

ب  فةٙ انزةنٔئ ٔانغةناا  إم قٌ ّواثب ٍبهغب ٔثُكٓخ رزٕافع يع ؽبعخ اإلََبٌ ثكم قثعبكْة -ثؾكى انزوكٛت –نزكٌٕ 

ْنا انزوكٛت انمجٛعٙ كبٌ يؾكٕيب ثغبهٛخ ٔؽكًخ يَجنخ 
6
ٍِ   تبل رعبنٗ:  ٍث َوَد ِْ فَشن ُن ْن بَ قُُِامن ِكمل  فٍِ بُطُىنِِه ِك نُغن

 َْ د ِسبُِ (  ٔكةنن  اٞيةو َ َةّ نُةليب َةلهً ّةونخ انةئاط ٔغٛوْةب يةٍ انًٕاٙةٛع 66: )انُؾةم "لَبََم  َع ئِغم  لِلشل

ٔاٞفةالئ  ف هَة خ انعهةٕو انمجٛعٛةخ نهٛٓةب قٌ ركْةف نةٍ انغبَةت انغةبهٙ فةٙ انكةٌٕ ٔاإلََةبٌ   انًورجمخ ثةبننٛى

 جّ إنّٛ اننولٌ فٙ قكضو يٍ يٕٙع اٞيو انن٘ َ

يٍ انًالؽظ قٌ ْنا انموػ انًُٓغٙ انن٘ انزًلِ ؽبط ؽًةل  ْٔةٕ ٛةوػ غٛةو يَةجٕئ نةّ تةل ثَةٜ ي ٕٓيةب  

إم فوط يٍ انً ٕٓو انهغٕ٘ انن٘ ٚعزًل عًبنٛخ انه ظ ٔانًعُٗ  إنةٗ انًعُةٗ انعهًةٙ انةن٘ علٚلا  نٝٚخ فٙ اننولٌ  

ٚ زةوٗ انلتةخ فةٙ ان ٓةةى ٔانزؾهٛةم إنةٗ كهعةةخ قٌ ْةنِ انلتةخ   رقزهةةف نةٍ انلتةخ فةةٙ نهةى انوٚبٙةٛبد ٔانكًٛٛةةبا 

ٔان ٛيٚبا
7
 هللا  ٚزَٕ يٍ فةالل كزبثةّثزعجٛو انً كو انَٕه٘ يؾًل ّؾؤه  كًب قٌ انً و انٛبثبَٙ رّٕٛٓٛكٕ إٚي 

ٔاإلََبٌ فٙ اننولٌ  ٚوٖ قٌ اننولٌ ٚغعم يٍ اّٞٛبا فٙ انؾنٛنخ لٚبد هللا  إم   ًٚكٍ إكهاك ٛجٛعزٓب انوييٚخ 

إ  يٍ تجم انعنالا 
8
ٔنهّٛ  فبنوثٜ عبه ثٍٛ يُ ٕيخ اننولٌ انل نٛةخ ٔيُ ٕيةخ انٕعةٕك انؾَةٛخ  ْٔةنا ٚ زةوٗ  

 نهغخ  رٕظٛف فبٓ ٔيز وك ث ٌ رٕظٛف اننولٌ نً وكاد ا

اننٕل ثبنٕؽلح انعٕٚٚخ نهنولٌ ٔانزجبهِ يعبك   يٕٙةٕنٛب  نهكةٌٕ قفةن ؽةبط ؽًةل إنةٗ اننةٕل إٌ ا ٍةزعًبل 

اننولَٙ نً وكاد انهغةخ انعوثٛةخ ٚقزهةف نةٍ ا ٍةزعًبل انعوثةٙ ىيةٍ َةئل اننةولٌ ٔثعةلِ  ٔمنة  قٌ اننةولٌ تةل 

انًُٓغةٙ انةن٘ ُٚز ةٙ يعةّ )انًْةزوك( ٔظف ي وكاد انهَبٌ انعوثٙ رٕظٛ ةب  رؾكًةّ ثُبهٛةخ فةٙ غبٚةخ ا َٚةجبٛ 

انن٘ ٚؾًم قكضو يٍ ك نخ نهكهًخ انٕاؽلح  قٔ )انًزواك ( انن٘ ٚؾًم يعُب ٔاؽل نعلح ي وكاد    فهكم ؽو  فٙ 

اننولٌ انكوٚى ٔظٛ زّ )اٞنَُٛخ انجُٕٛٚخ( فٙ اإلَْبا اننولَٙ)   ( فب ٍزقلاو اإلنٓٙ نهًبكح انهغٕٚخ ٔٞٚخ يبكح فٙ 

                                                           
6
 0211  1  كاه انَبتٙ  ٛ الع ئلة الشودُة فٍ اإلعَلِقثٕ اننبٍى ؽبط ؽًل   -

7
 0228  اٞٔنٗ    كاه اْٞبنٙ  كيْع  ٛتجفُف كَ بع اإلسه ب  يؾًل ّؾؤه -

8
 016ٓ   0227  اٞٔنٗ  ٛ  روعًخ يؾًل انغٓبك  انًُ ًخ انعوثٛخ نهزوعًخ  ثٛؤد  َّللا واإلنغ   فٍ القشَ رّٕٛٓٛكٕ إٚيٚزَٕ   -



 

  

  

ف َٕنٛب نٍ ا ٍزقلاو انجْو٘ يع ٔؽلح فٖبهٔ انًةبكح  اٍةزقلايب ٚنةٕو نهةٗ اإلؽكةبو انًمهةع    انكٌٕ ٚقزه

  ؽٛش رزؾٕل انكهًخ إنٗ )يٖمهؼ ك نٙ( يزُبْٙ انلتخ  )انهغخ انًضبنٛخ(

ِِ )  َٔٚزًل ؽبط ؽًل يْؤنٛخ ْنا انموػ يةٍ تٕنةّ رعةبنٗ: قََغدٌم لَدىن ( َوإِنلدهُ لَ 75فَدََل أُقنِغدُم بَِمَىاقِدِع الَُُّجدى

لَُمىَ  َعِظٌُم ) ٌََ  َكِشٌَم )76تَعن َُىٍ  )77( إِنلهُ لَقُشن هُ إَِلل النُمطَهلُشوَ  )78( فٍِ ِكتَ ٍب َكان  77:   )انٕاتعةخ(79( ََل َََمغُّ

( فكًب رقٚع انجُبهٛخ انكَٕٛةخ انمجٛعٛةخ  نٚةٕاثٜ انًغًٕنةخ انًَْةٛخ كهٓةب  فةتٌ فةوط َغةى نةٍ يةلاهِ 79 إنٗ

ثغٛوِ افزهذ يٕاىٍٚ اٞعواو كهٓب  فكنن  انْ ٌ يع اننولٌ ٔإملو 
9
فبنلتخ فٙ انزعجٛو اننولَةٙ   ر زةوئ نةٍ  

انلتخ فٙ انعهٕو انمجٛعٛخ ٔانكَٕٛخ  فنل اهرنٗ اننولٌ ثً وكاد انهغخ انزٙ اٍزعًهٓب إنٗ يَزٕٖ إمالؽٙ تولَٙ 

يٕٙةٕنبرّ  ٔإما اٍةزُل فةٙ فٓةى اننةولٌ نهةٗ يُٚجٜ نهًُٓغٛخ انًعوفٛخ اننولَٛةخ  انزةٙ َ ًةذ يةٍ فالنٓةب كةم 

انزةةواك  ٔانًْةةزوك فَٖٛةةجؼ ثةةلٌٔ ق٘ يعُةةٗ  ٔٚكةةٌٕ ثةةنن  نوٙةةخ نةةٝهاا ٔاٞتةةٕال ٔانزةة ٔٚالد انًقزه ةةخ 

كًةةب ْةةٕ انْةة ٌ يةةع عًٓةةٕه انً َةةوٍٚ ٔغٛةةوْى  ٔنهٛةةّ  فةةبنً وكاد ٔا ٕةةمالؽبد انهغٕٚةةخ ْةةٙ ٔانًزٚةةبهثخ 

ُٓظ  كًب قٌ إنبكح ثُبا انً بْٛى ٔا ٕمالؽبد ٚعل يةلفال  قٍبٍةٛب فةٙ ق٘ انهجُبد اٍٞبٍٛخ انزٙ ُٚجُٙ نهٛٓب انً

نًم ٚزٖف ثؤػ انزغلٚل  فًُٓظ فٓى ٔرؾهٛم اننولٌ ُٚجغٙ قٌ َٚةزًل إةمالؽبرّ يةٍ اننةولٌ ٔؽةلِ  ٖٔٚةٛو 

ٍ اننولٌ ثنن  يُجعب نًُٓظ ان ٓةى ٔانزؾهٛةم  ْٔةنا يةب ؽٖةم يةع ؽةبط ؽًةل  إم قفةنِ ْةنا انًةُٓظ إنةٗ انكْةف نة

انؾًٕنخ انًعوفٛخ نهكضٛو يٍ انً وكاد اننولَٛخ ثْكم ي بهئ نًب ْٕ ّبهع فةٙ انًةٕهٔس انضنةبفٙ اإلٍةاليٙ  ٔتةل 

كنب ؽبط ؽًل قكضو يٍ يوح إنٗ ٙؤهح إفواط يعغى تولَٙ ٚؾلك انعبهل انًعوفٙ نهً ةوكح فةٙ إٛةبه ا ٍةزقلاو 

 اننولَٙ نٓب 

ًٛٛيِ ثٍٛ ي وكح )انهًٌ( ٔ)انًةٌ(ب فةبننولٌ   ٚةٕهك يعُةٗ ٔيٍ ثٍٛ اٞيضهخ انزمجٛنٛخ فٙ فكو ؽبط ؽًل  ر

تُُم الََِّغد َء )يٌ( ثًعُٗ )نًٌ( إٛالت ب  فبنًٌ نّ ثعل ؽَٙ ُٖٔٚو  إنٗ انجلٌ ٔانؾٕاً تبل رعبنٗ:   أَون ََلَكغن

ُمىا َندِذَِهمن   :(  ٔكنن  تٕنّ رعبن28ٗ: )انَُبا  فَلَمن تَِجُذوا َك ءم فَتََُمل َ طَ ٍط فَلََمُغدى ُ بِأ ُنَ  ِكتَ بم  فٍِ قِشن لنََ  َعلَ َولَىن نَضل

( ٌْ ٌش ُكبُِ َْ َكفَُشوا إِ ن َهَزا إَِلل ِعذن (  قيب )انًٌ( فٛزغّ إنٗ انًعوفخ ٔاإلكهاك ٔاإلؽَبً 7 :  )اَٞعبو(7لَقَ َل اللِزَ

ا إَِرا كَ ٔانْةةعٕه تةةبل رعةةبنٗ:   َْ اتلقَددىن ُنطَ ِ  تَددَزكلُشوا فَددَِِرا ُهددمن ُكبنِصددُشوَ  )إِ ل اللددِزَ دد َْ الشل ددُهمن طَدد ئٌِف ِكدد   (201غل

ُهمن ( ٔكنن   021: )اٞنوا  ُامن َدَغََةٌ تَُغنن َغغن (  ٔنهٛةّ فًةٌ اننةولٌ ْةٕ إكهاك نةّ 102 :  )لل نًواٌإِ ن تَمن

َل َمغده إَل ْةنا ْةٕ يةلنٕل اٜٚةخ  ٔانْعٕه ثّ ْٔنا   ٚز رٗ إ  نهًزمٓوٍٚ َ َٛب ٔنٌٛ نهًزمٓوٍٚ ثلَب فنٜ  ٔ

                                                           
9
 ان ٖم اٞٔل )ثزٖو (    و ًكَهجُة القشَ  المعشفُة -



 

   

  

   فعهٕو اننةولٌ انًكَُٕةخ   رزكْةف نغٛةو انًمٓةوٍٚ َ َةب كبنَةبهئ ٔاننبرةم ٔانياَةٙ ٔانًُز ةع ثٓةب  المطهشو 

فكوو اننولٌ ٔنمباِ   ٚزكْف إ  نهُ ٌ انمبْوح 
10
 

كهعةخ قٌ اإلؽبٛةخ إٌ يْؤ  ؽًل غُٙ ثبنًنبهثبد انغلٚلح انزٙ قنمبْب نهكضٛةو يةٍ ي ةوكاد اننةولٌ  إنةٗ 

ثٓنا انًْؤ  رَزٕعت انٕتٕ  نُةل رهة  انً ةبْٛى كًةب ثُٛٓةب ؽًةل  كً ٓةٕو انؾغةبة نُةلِ ٔانقًةبه ٔانَةٕاح ح 

    ٔانعٕهح  ٔانٓجٕٛ ٔانُ ٌ ٔانؤػ

ننل فهٔ ؽبط ؽًل يٍ فالل يْؤنخ إنٗ َزبهظ يقبن خ نًب ْٕ يزةلأل فةٙ انًةٕهٔس انضنةبفٙ اإلٍةاليٙ  

م تمع يع اٜنٛبد انزٙ رٍٕم ثٓب اٞٔاهم فٙ فٓى انُٔ ك فنْى ث ٍجبة انُةئل ٔانُبٍةـ ْٔنا ٛجٛعٙ ٌٞ انوع

ٔانًَُٕؿ ٔانًؾكى ٔانًزْبثّ    ْٔنا   ٚعُٙ قٌ ؽبط ؽًل ٚنٕل ثبننمٛعخ انًعوفٛخ يع انزواس  ثم ٚوف٘ من   

إلٍةةالو ٔفالٍةة زّ  هغةةى ف ةةٙ َ ةةوِ قٌ انةةن٘ ٚوثمُةةب ثةةبنزواس ْةةٕ صٕاثةةذ اإلٍةةالو انزةةٙ ار ةةع نهٛٓةةب كةةم نهًةةبا ا

افزالفبرٓى ؽٕل رٖٕه ٔفٓى ره  انضٕاثذب ف ثٕ ؽبيل انغيانٙ ٔاثٍ هّةل يةضال نةٌٛ ثٛةُٓى افةزال  ؽةٕل صٕاثةذ 

  فُ ٌ انْٙا ثبنَُجخ نُب َؾٍ يعٓى ٔيةع غٛةوْى  ث َُةب َنةو ذٕاثضاإلٍالو  هغى افزالفٓى فٙ فٓى ٔر َٛو ره  ان

  إنّ إ  هللا ٔقٌ يؾًلا  هٍٕل هللا  ٔإتبيخ انٖالح ٔإٚزبا انيكةبح ٕٔةٕو ٔ  َنمع يع صٕاثذ اإلٍالو )ّٓبكح قٌ 

  هيٚبٌ ٔانؾظ نًٍ اٍزمب  إنّٛ ٍجٛال(

ٔنكٍ انقال  ثُُٛب ٔثُٛٓى فٙ َ و ؽًل  ٚكًٍ فٙ قَُب َٕظف يُةبْظ ٔهؤٖ يقزه ةخ نةٍ يُةبْغٓى  ٙةًٍ 

ا فًٛب َغؾُب فّٛ يةٍ ثعةلْى  ٔإًَةب َنةٕل فٖبهٔ ركُٕٚٛخ ي بهتخ نقٖبهٖٓى انزكُٕٚٛخ  ٔ  َنٕل ث َٓى نغئ

قَٓى قثلنٕا ًٍٙ فٖبهٖةٓى ان كوٚةخ  فٓةى تةل قَزغةٕا ٙةًٍ فٖةبهٔ انعنةم انًؾة٘  قيةب َؾةٍ  فُُةزظ ثنةٕح 

انعنةةم يةةع يؾةةلكاد انعهةةى انُ وٚةةخ ٔانًعوفٛةةخ  ٔنٓةةنا ٚغةةت انُ ةةو نًةةب فه ةةٕا يةةٍ إهس صنةةبفٙ يةةٍ فةةالل رهةة  

ٙةةًُٓب ٔنٛةةب ثبنَةةٛؤهح انزبهٚقٛةةخ ٔثةةبنًزغٛواد ا عزًبنٛةةخ  ثةةلل انقٖةةبهٔ ان كوٚةةخ ٔانًُٓغٛةةخ انزةةٙ رْةةكم 

انزنهٛم يٍ ّ ٌ من  انًٕهٔس انضنبفٙ 
11
 

ثٓةةنِ انوؤٚةةخ انًُٓغٛةةخ اٜفةةنح ثةةبنًُٓظ انجُٛةةٕ٘ فةةٙ انزؾهٛةةم انةةن٘ ٚ زةةوٗ كهاٍةةخ انعالتةةبد انًزجبكنةةخ ثةةٍٛ 

ع ثُٕٛ٘ َٚةعٗ ننةوااح انةُٔ اننولَةٙ انعُبٕو اٍٞبٍٛخ انًكَٕخ نهجُٛخ  ٚكٌٕ ؽبط ؽًل تل قٌٍ نًُٓظ م٘ ٛبث

يٍ فالل كهاٍخ ٔرؾهٛم انعالتةخ انزةٙ رةوثٜ ثةٍٛ ي وكارةّ  ٔثةٍٛ انًٕٙةٕنبد انزةٙ نبنغٓةب ٍةٕاا رعهةع اٞيةو 

 ثبنكٌٕ قٔ اإلََبٌ 

                                                           
10
-  َّ َ 

11
 ()ثزٖو  189ٔ192ٓ  ٓ  1 ط  كاه اثٍ ؽيو  الع لمُة اإلعَلكُة الث نُةيؾًل قثٕ اننبٍى ؽبط ؽًل   -
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