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ٍُ أذٞ ق٤٘لس )ش.  ٍُ جُٔٛيحوٌ  ٣051ُؼطرَ ٍ جُلُوٜحء ٝئٓحْٜٓ، ك٢ قي٤ٖ ضُهرِي ّٝ ّ٘س أ ُٓ ٛـ( ُىٟ أَٛ جُ

طيد ذحإٖيحٌز ئُي٠ ئٌؾحتيٚ، ئي  ٌُ يحكؼ٢، ذيَ ضُنيٍ ذؼيٝ جُ ّٗ جُوى٣ٔس ػٖ ًػٍز جنطاِلكحضٚ ٓغ ٓحُيي ٝجُ

ِْٜ أذٞ ق٤٘لس ذيحٌُلٍ ُوُٞي ٍِؾثس... ٝجضُّ ُٔ يح ػّىٙ جألٖؼ١ٍ ٚحقد كٍهس ٖٓ كٍِم جُ ّٔ ٚ ذهِين جُويٍ،ٕ، ُٝ

ؾيَ ٓؿطٜيى  ٍّ ّٕ جُ ٔحقٌس جُلو٤ّٜيس جُوى٣ٔيس، ٝؾيىٗح أ ُٔ ضىذٍّٗح نالكٚ ٓغ أَٛ جًُٔجٛد ج٤ُّّ٘ٓس ذؼ٤ىج ػٖ جُ

٤ح٤ّْس جُط٢ وكيغ ق٤حضَيٚ كي٢ ْير٤ِٜح. ٝهيى  ّٓ ك٢ ؿ٤ٍ جقطًجء، كٟال ػٖ جْطِوالٍ ٌأ٣ٚ، ٝؾٍأز ٓٞجهلٚ جُ

ر ُٓ س، ٝضؿ٣ُٞٙ أنً جُؿ٣ُيس ػػٍٗح ك٢ ،ٌجتٚ جُلو٤ٜس ػ٠ِ ُٗػس ئٗٓح٤ّٗس  ّٓ ٌٍِّز ضؿِّص ك٢ ٌكوٚ ذأَٛ جًُ

ٍضيىز، ُٝيْ ٣يٍ جُوريغ كي٢ ْيٍهس ٓيح ًيحٕ  ُٔ ٖٓ ػرىز جألٝغحٕ ئيج ًحٗٞج ػؿٔح، ٓيغ ٓ٘ؼيٚ هطيَ جُٔيٍأز جُ

َم... ئّٜٗييح ،ٌجء ٣ٗييّىٛح نيي١٤  ٍَ يي َْ أٚيِٚ ٓرحقييح ًحُٛيي٤ى ٝجُكرييد ٝجُكٗيي٤ٕ، ٝٓ٘ييغ هرييغ جُٛيير٢ ئيج 

ّٞ ًٛج "جُكّ جإٗٓح٢ٗ" ٌك٤غ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ ؾؼَ جُى٣ٖ ُإلٗٓح ٍّ نر ٕ ال ػ٤ِٚ، ٝهى ْحءُ٘ح أٗلٓ٘ح ػٖ ْ

َّ ًِٔس جُهر٤د جُرـىجو١ ج٥ض٤س ضهطٍُ ٓح قّق ذأذ٢ ق٤٘لس ٝكوٜٚ  ى إًٌٔٞ. ُٝؼ ّٔ ػ٠ِ قّى ػرحٌز ٓك

جم »ٖٓ هٟح٣ح ٖحتٌس:  ٌّ ْهَِيى جُيٞ َٓ يى ذيٖ ػِي٢ّ ذيٖ  ّٔ هيحٍ كي٢ ًطحذيـ٢ ػيٖ أذي٢ ذٌيٍ  -ُلظًيح -قّىغ٘ح ٓك

ى ذٖ ػرى  ّٔ يح، ٓك ًٓ ِّٓؿٓيطح٢ٗ ٣ٞ ٍَ ْْٔؼُص أذيح ذٌيٍ ذيٖ وجٝو جُ هللا ذٖ ٚحُف جألْى١ جُلو٤ٚ جُٔح٢ٌُ، هح

ٍُ ألٚييكحذٚ: ٓييح ضوُٞييٕٞ كيي٢ ٓٓييأُس جضّليين ػ٤ِٜييح ٓحُييي ٝأٚييكحذٚ، ييحكؼ٢ ٝأٚييكحذُٚ،  ٝٛييٞ ٣وييٞ ّٗ ٝجُ

ل٤حٕ جُػ١ٌّٞ ٝأٚكحذُٚ، ٝأقٔيى ذيٖ ق٘ريَ  ُْ ٝجألَٝجػ٢ ٝأٚكحذُٚ، ٝجَُكٖٓ ذٖ ٚحُف ٝأٚكحذٚ، ٝ

حذُٚ؟ كوحُٞج ُٚ ٣ح أذح ذٌٍ ال ضٌٕٞ ٓٓأُسٌ أٚفَّ ٖٓ ًٛٙ! كوحٍ: ٛإالء ًِّْٜ، جضّلوُٞج ػ٠ِ ض٤َِٟ ٝأٚك

.«أذـ٢ ق٤٘لس
1 
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 384-383، ٘ ٘ 13)ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ]و. ش.[(، ٓؽ.  تاسٌخ تغذادجُهر٤د جُرـىجو١،  -



 

  

                

 

ٌِب ًطييحخ  ييحكؼ٢ )ش. األحكاااو انّلااهةاٍَح الانت ٌاااخ انّذٌٍُّااح٣ؿييى هييح ّٗ ٛييـ(  051، ألذيي٢ جُكٓييٖ جُٔييحٌٝو١ جُ

ٍِ أذ٢ ق٤٘لس جُّ٘ؼٔحٕ  ٍِوج ًًُ رَّ ُٓ ٝ،ٌجتٚ ك٢ ؾ٤ٔغ أذٞجخ جٌُطحخ جُؼ٣ٍٖٗ، ذىًءج ذحإٓحٓس ٝجٗطٜيحًء ذحُِكٓيرس. ضٌٍجٌج 

جش ٍّ ٍَ ٓيٖ غيالظ ٓي ّٕ جْٔٚ هى ٣طٍوَُّو ذٛيىو جُٔٓيأُس جُٞجقيىز أًػي ز، ذَ ئ ٍّ ٙ غالغًح ٝٓحتطـ٢ْ ٓ ٍُ ٝهى ٗحُٛ يً
2

، ٣ٌٝيحو 

َّ ًٛٙ جُٔٞجٞغ ذحؾطٜحو ٣هٍؾٚ ػٖ ضٞج٠إ جًُٔجٛد جُٓي٤ّّ٘س جألنيٍٟ، ٣ٝ ُٕ "ٓيًٛرح" ٣٘لٍو ك٢ ؾ ِّٞ ؿؼيَ ،ٌجءٙ ضٌُي

ّٕ جُٔحٌٝو١ ٣ٓطكٍٟ ،ٌجَء أذ٢  هحُِلح. ًِّٝٔح ٤ٟٓ٘ح ك٢ هٍجءز جٌُطحخ ضر٤ّٖ أ ُٓ ٤ِّ٘ح  ُْ ج  ًٌ ّٞ ٝذحه٢َ جًُٔجٛد ٣ٌَٗ ضٛ

ُٓهحُق، ذَ ٓرطىٍع ك٢ ٓٓحتَ.   ق٤٘لس ذحػطرحٌٛح ٓوحُسَ 

ّٕ ن٤رًيح ٣ٗيّىٛح ؾ٤ًٔؼيح ح جْطوٍأٗح ًػ٤ٍج ٖٓ ًٛٙ جُٔويحالش ضري٤ّٖ أ ّٔ ، َٝجوض٘يح جٌُطيُد جُطي٢ ٌؾؼ٘يح ئ٤ُٜيح ٓػيَ ُٝ

ًُصهٍٍّٝٛـ(،  064ُِهر٤د جُرـىجو١ )ش.  تاسٌخ تغذاد ، ألذ٢ جُكٖٓ جألٖؼــ١ٍ يقا خ اإلساليٍٍٍ الاختالف ان

ٛـ(، ٝذؼٝ ٓح ّٚ٘لٚ جُٔكَىغٕٞ ٝػ٤ًح ُو٤ٔس جُهالف جُوحتْ ذي٤ٖ أذي٢ ق٤٘ليس ْٝيحتٍ كوٜيحء جُٓيّ٘س، ٝٛيٞ  441)ش. 

ج أغحٌ ٓٓأُس  حتَ ًػ٤ٍزٍ نالٌف ٣رُِؾ ك٢ ٓٓ ُقىَٝو جُطٌّل٤ٍ... ُوى جضّهً جُكى٣ع ػٖ أذ٢ ق٤٘لس ٝكْوٜٚ ٠حذًَؼح ؾىج٤ُح قحّوً

ٌَّ جُلٌٍ جُّٓ٘ـ٢ُّ ٝقىز ٝ"كٍهس ٗحؾ٤س" ال ٣ٌلٍّ  جٗطٔحتٚ ئ٠ُ أَٛ جُّٓ٘س أٚالً، كرٍق٘ح أْثِس ٜٓ٘ح: ئ٠ُ أ١ّ ٓىٟ ٣ٗ

ٙ ٖٓ ٓطٌِِّ  ٍُ ح ًٔح َػْ جُرـىجو١ ٝؿ٤ ًٟ ٜح ذؼ ُٟ ٔيس جُٓيّ٘س؟ذؼ
3
يّ   ِٔ ٌِّص جُؼو٤يىز جُٓي٤ّّ٘س، ٝقحُٝيص إٔ ضر ٝٓطي٠ ضٗي

طٜح؟ ّٔ  ػٔىج قىٝو جُهالف ذ٤ٖ أت

ّٕ أذح ق٤٘لس ٣كٍٟ ك٢ جُٟي٤ٍٔ جإْيال٢ٓ جُكيى٣ع، ّْ ئ أ١ ٝجُطّٓيحٓف...  غ ٍّ ذٛيلطٚ ػِٔيح ٓيٖ أػيالّ ق٣ٍّيس جُي

ٌٞز،  ّٛ ّٔص ذٚ ُ٘ىٌى ٓالٓف ًٛٙ جُ أتات  كٌطحخ ػرى جُكِي٤ْ جُُؿ٘يى٣ٝ١ٌل٢ إٔ ٗ٘ظٍ ك٢ ذؼٝ جُّٔٛ٘لحش جُط٢ جٛط

جو  حٍُفااح تةاام انةشٌّااح الانتّلااايال  ااً اإلسااالو ّٝ ًِّييٚ ئ٠ييـٍجٌء ُـييـ"إٓحّ جألػظييْ"، ًييحَو ٣ؿؼييَ ٓ٘ييٚ ٌجتييًىج ٓييٖ ٌ

جُكىجغس
4

ٌّٗؼس ك٢ ًطحذٚ  ُٓٛرل٠ جُ ، ئي ػيّىو "ٓ٘حهريٚ" ٌْٝيْ ُيٚ اإلياو األعظاى أتات حٍُفاح انُّنًااٌ، ًًُٝي كؼَ 

ٌٚٞز ذحٍٛزً 
5

ح قىجٗ ّٔ ي٢ّ٘ كي٢ ، ٓ ُٓ ٌٞز؟ ال ْي٤ّٔح ٝهيى ضهِّيٙ جُلٌيٍ جإْيال٢ٓ جُ ّٛ ح ئ٠ُ جُطّٓحؤٍ ػٖ ٓ٘رغ ًٛٙ جُ

                                                           
2
ى جُٔحٌٝو١،  - ّٔ ؼ أقحو٣ػٚ ٝػِّن ػ٤ِٚ نحُى ػرى جُِّر٤ق جُؼ٢ِٔ، ٠ األحكاو انلهةاٍَح الانت ٌاخ انّذٌٍُّحأذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٓك ٍّ )ذ٤يٍٝش: وجٌ جٌُطيحخ  1، ن

ٌٝع”ٖٓ كَٛ ، 224ّ(. ٝٓػحٍ ٓح يًٍٗح ك٢ ٘  1990ٛـ/  1410 جُؼٍذ٢، ُّ ىهحش” ، ٖٓ جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ “ًَحز جُ ّٛ  “.ك٢ ٝال٣س جُ
3
هام الانُةامٛيـ(،  429أذٞ ٌٓ٘ٛٞ ػرى جُوحٍٛ ذٖ ٠يحٍٛ جُرـيىجو١ )ش.  - ًِ )ذ٤يٍٝش: وجٌ جُٔٗيٍم، ]و. ش.[(. ٝهيى يًيٍ  2، ضكو٤ين أُر٤يٍ ٗٛي١ٍ ٗيحوٌ، ٠ ان

ح ٝجُٗحكؼ٢ ٝأذح ق٤٘لس، ٝهحٍ ئّْٜٗ:  ًٌ ٌٍ  ٣هطِلٕٞ”جُرـىجو١ ٓحُ   157، ٘ “ك٢ كٍٝعٍ، ٤ُّ ك٤ٜح ض٤َِٟ ٝالَ ضٌل٤
4
َّٝ جُُكُؿيَد، ٝجْيطرحع ٓيٖ أُيق ٝٓيحتط٢ْ ػيحّ إٔ ٣ويٍٞ ئّٗي٢ أٌٟ: ”٣155ٌُػٍ جُؿ٘ى١ ٖٓ ػرحٌجش جُػّ٘يحء، ًوُٞيٚ كي٢ ٘  - يح أذيٞ ق٤٘ليس كلي ّٓ ، )ٓٛيٍ: وجٌ “أ

 جُٔؼحٌف، ]و. ش.[(.
5
ٚلكسُ جُؼِْ ٝجُلوٚ ٝجٌُٞع ٝجُؿٞو ٝجُؿٜحو، ٝٓحش أذٞ ق٤٘لس، كوحٓص ذـىجُو ًُِّٜيح ضُٗي٤ِّغ ؾ٘يحَزَ  ٝك٢ ٌؾد ْ٘سَ ٓحتس ٝن٤ٖٓٔ، ٣ُٞ٠صْ : ”٣124وٍٞ ك٢ ٘  -

 (.1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُِّر٘ح٢ٗ،  ٠1 اإلياو األعظى أتت حٍُفح انُّنًاٌ، ، “ٖحٛ٘ٗحٙ جُِؼِْ



 

  

                

 

ح ٗٓر٤ّح ٖٓ ِْرس جًُٔٛد، ئي ال ٣ؿَٞ إٔ ُٗوحٌٕ ذ٤ٖ ًٛٙ جُّٔٛ٘لحش جُكى٣ػيس، ٝجُٔٛيّ٘لحش  ًٛ جُؼٍٛ جُكى٣ع ضهِّ

.جًُٔٛر٤ّس جُوى٣ٔس ك٢ ٓ٘حهد أذ٢ ق٤٘لس
6
 

ُِ جألْرحخ جُّىجكؼس ئ٠ُ جُ ح ٌأ ّٓ ركع ك٢ ٓ٘ـُُس ،ٌجء أذ٢ ق٤٘ليس ذي٤ٖ جُٔيًجٛد جُٓي٤ّّ٘س جألنيٍٟ، كٔيح ُٔٓي٘حٙ أ

ٍ كوٜحء جُّٓ٘س ضؼحهرح ّٝ ٍف ٣ؿؼَ أذح ق٤٘لس، ٝٛٞ أ ْٔ َْ ٖٓ جؾطٜحو 
7
ج كي٢ جُيّى٣ٖ، ٜٝٛ٘يح ضريىأُ جُٔؿحَكيس:   ًٍ ْٛ ض٤ٓي٤ ٍَ أًػي

ٍِهس ٌْٜٔح جُلٌٍ جإْال٢ٓ جُكى ّٕ ًٛج جُركع ٤ُْٓح٣ٍ ٓح يًٍٗح ٖٓ ٌٚٞز ٓٗ ألذ٢  - أٝ ذؼٟٚ ضىه٤وح - ٣عكَٜ ئ

 ق٤٘لس؟

ٖ جُّي١ً ْيؼ٠ ئُي٠  ِٔ ّٕ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ جُؿى٣ى، جٗرٍٜ ذحُكىجغس جُـٍذ٤ّس، ٝٝجؾٚ جُؼويَ جُـٍذي٢ّ جُٜٔي٤ ال ّٖي ك٢ أ

جالْط٘وح٘ ٖٓ ضٍجظ جإْالّ ٌْٝحُطٚ
8

م ج٥نيٍ.  ّٞ ه٘ح، ئَجء ضل ّٞ ، كٍّو ذوٍجءجش ضٔؿ٤ى٣ّس ُِطٍّجظ، قحُٝص ئغرحش ضل

جُوٍجءجش ضٜٓٞ ػٖ ٓ٘رن جُطّح٣ٌم ٝػٖ جأل٠ٍ جُٔؼٍك٤ّس ٝجُكٟح٣ٌّس جُط٢ ٣هٟغ ُٜيح جُلٌيٍ، كٔيح ًٝػ٤ٍ ٖٓ ضِي 

ٌٍّ ك٤ٚ ج٤ُّٞ جْط٘حًوج ئ٠ُ أ١ ٓرِوًح، ًحٕ ٗل ٍّ "ٓٓيطك٤َ جُطّل٤ٌيٍ" ك٤يٚ كي٢ جُلٟيحء  ه٤ْ جُكىجغس ًحالنطالف ٝق٣ٍّس جُ

جإ٣ٔح٢ٗ جإْال٢ٓ جُوى٣ْ
9
ِٝٛيحو  . ّٓرَ ُٝقلص ذُٔجُن جألقٌحّ ٝٓح ضؼ٤٘يٚ ٓيٖ ْيو٠ٞ كي٢  ر٤َ ٝهى ضىجنِص جُ ّٓ كٔح جُ

 جُوٍجءز جًُٔٛر٤ّس؟

ج ُٔييًٛد أذيي٢ ق٤٘لييس، كويى َجُييص أؿِييد جُييّىٝجػ٢ جُطّح٣ٌه٤ّييس  ًٌ ِ جٗطٛييح ٍّ َّٕ ٛييًج جُركييع ال ٣ٌي يٍجء كيي٢ أ ِٓ ٝال 

ُِطّ٘حكّ ذ٤ٖ جًُٔجٛد جُٓي٤ّّ٘س
10

جُٔيًٛر٢ جُكؿيحؾ٢، ُٝيْ ٣ؼيى ُيٚ أٗٛيحٌ ، ٝضوِّيٙ كي٢ ػٛيٍٗح قٟيٌٞ جُهريحخ 

ّّ جإٗٓح٢ٗ ج٣ًُِّٖ جْطٗؼٍٗحٛٔح كي٢ ٓؿٔيٞع ،ٌجء أذي٢  ح. ًُج ضرو٠ ذًٌز جُطّٓحٓف ٝجُك ًٔ ُِ ًٔح ًحٕ جألٍٓ هى٣ أٖحٝ

ّّ ئٗٓيح٢ٗ  ق٤٘لس جُط٢ ػٍٜٞح جُٔحٌٝو١ أ٢َِْٚ جُكٞجكُ ػ٠ِ جُركع ك٤ٔح ٗكٖ ذٛىوٙ. ٝال ٣ؼ٘ي٢ قيى٣ػ٘ح ػيٖ قي

ٌَّ ك٢ جُـٍخ ًٓ٘ جُوٍٕ جُهيحّٓ ػٗيٍ، ُىٟ أذ٢ ق٤٘لس إٔ ٗػ رص ٝؾٞو كٌٍ ئٗٓح٢ٗ ُى٣ٚ ك٢ جُٔؼ٠٘ ج١ًُّ ذىأَ ٣طٗ

٤ًيح، كي٢ كٟيحء ئ٣ٔيح٢ٗ  ّٓ ج ٝػريًىج، ٝٓٓئِح ِٝي ٍّ ذَ ك٢ ٓؼ٠٘ جالٛطٔحّ ذحإٗٓيحٕ ٝٓٗيحؿِٚ، ٝضيٞه٤ٍ يجى جإٗٓيحٕ قي

                                                           
6
طَٞك٠َّ ْ٘س )، ُطو٢ّ انةّثقاخ انلٍُّّح  ً تشاجى انةُفٍّح٢ٛٝ ًػ٤ٍزٌ ٓػَ ًطحخ  - ُٔ  ٛـ(. 1005جُّى٣ٖ ذٖ ػرى جُوحوٌ جُّىج١ٌ جُ

7
حكؼ٢ ْ٘س  179ٛـ، ٝٓحُي ذٖ أّٗ ْ٘س  150ضُٞك٢ّ أذٞ ق٤٘لس جُّ٘ؼٔحٕ ْ٘س  - ّٗ ى ذٖ ئو٣ٌّ جُ ّٔ  ٛـ. 241ٛـ، ٝأقٔى ذٖ ق٘رَ ْ٘س  204ٛـ، ٝٓك

8
ييٍجع ذيي٤ٖ جُلٌييٍ جُـييـٍذ٢ ٝجإْييالّ، كيي٢ ٍٓجقييَ ٓطؼحهرييس ٓييٖ ضح٣ٌه٘يي - ّٛ يي٣ٍٞ ًػ٤ييٍز، كوييى ٗٗييٍ كييُٞط٤ٍ جقطييىّ جُ ح جُكييى٣ع، ٖٝييٞجٛى يُييي كيي٢ ،غييحٌ كِٓييلس جُطَّ٘

(Voltaire :ٚٓٓيٍق٤ّط ) ًّ اذ انُثا ًّ ٌٍ ذي٤ٖ ذؼيٝ ػِٔيحء جإْيالّ 1742ْي٘س  (Le fanatisme ou Mahomet le prophète) انتنّصاة أال ية . ٝغيحٌ ؾيى

كي٢ أٝجنيٍ جُويٍٕ  (Ernest Renanذي٤ٖ ؾٔيحٍ جُيّى٣ٖ جألكـيح٢ٗ ٝأٌٗٓيص ٣ٌ٘يحٕ ) ٝذؼيٝ جُـيٍذ٤٤ٖ وكحًػيح ػيٖ ُُٓ٘يس جإْيالّ، ًطِيي جُٔ٘يحتٍجش جُّطي٢ وجٌش

. ٍَ َٗ يى ذ٤يٍّ جُهيحّٓ )ش.  جُطّحَْغ َػ ّٔ ٤ّٗم ٓك ي٘حٕ كي٢ جُيٍّو ػِي٠ جُهر٤يد ٣ٌ٘يحٕ”ٛيـ.( ٌْيحُس ْٝئٜح ذيـ 1889ٝهى ّٚ٘ق جُ ّٓ اذ، ًٝطيحخ “ضؿ٣ٍيى جُ ًّ  حٍااج ية

ٍ ْ٘س  ِٗ  “...ٓرحػٖ ج٤ُٓٔك٤ّس”وًٝوج ػ٠ِ ، ٤ُّ ئالّ 1935ٌُٔكٔى ق٤ٖٓ ٤ٌَٛ ج١ًُّ ُٗ
9
٤حم. - ّٓ  ٣ٓطؼَٔ إًٌٔٞ ك٢ ًطحذحضٚ ًٛٙ جُؼرحٌز ذحُٔؼ٠٘ ٗلٓٚ جُٞجٌو ك٢ جُ
10
ِّٓرحٕ ػ٠ِ - ؿرس ك٢ جالْطرىجو ذهر١ ِْرح٤ّٗس ؾ٤ِِس ٓػَ جإكطحء ٝجُوٟحء، ٝجُٞال٣حش جُٔهطِلس، ٝقَٔ جُ ٍّ ح، جُ ًٔ  ًٓٛد ٓح.  ٖٓ أْرحخ جُطّ٘حكّ هى٣



 

  

                

 

ّّ جإٗٓيح٢ّٗ ٓٞؾيٞو كي٢ ؾ٤ٔيغ جُٔ»ئْال٢ٓ ٝ ّٕ جُك ؿطٔؼيحش جُرٗي٣ٍّس ]...[، ٝئٕ ٣ٌيٖ ذًٜج جُٔؼ٠٘ ٣ٌُٖٔ جُوٍٞ ذأ

«.ذىٌؾحش ٓطلحٝضس
11
 

 

ُُٓ٘س ؾ٤ِِس كي٢ جُطيٍجظ جُؼٍذي٢ جإْيال٢ٓ، ئي ُيْ ٣طيٍى جُٔيحٌٝو١ ٓٓيأُس  األحكاو انلهةاٍَّح٣ٌطٓد ًطحخ 

٤حْي٢  ّٓ ٤حْيس ٝجألقٌيحّ ئالّ ه٤ّيىٛح. ٝال ٣ٌٔيٖ إٔ ٗطكيّىظ ػيٖ جٌُطيحخ ذٔؼيٍُ ػيٖ جُظّيٍف جُ ّٓ ٖٓ ٓٓحتَ جُلوٚ ٝجُ

٤حْي٤ّس، كويى ًيحٕ جُٔيحٌٝو ّٓ طَد ك٤يٚ، ٝال ذٔؼيٍُ ػيٖ ٓٗيحؿَ ٚيحقرٚ ٝٝالءجضيٚ جُ ًُ  ١051 )ش. ٝجُطّح٣ٌه٢ ج١ًُّ 

ٛـ(
12
ذًيح ٓيٖ جُه٤ِلطي٤ٖ جُؼرحْي٤ّ٤ٖ جُويحوٌ )  ٍّ و ِّٜٞ ئ٤ُيٚ جُوٟيحُء »ٛيـ(. ٝ 067-044ٛيـ(، ٝجُويحتْ ) 480-044ُٓ كُي

ح ًطد « ذرِىجٕ ًػ٤ٍِزٍ  ّٔ حٕ. ُٝ َد جذٖ َنٌِِّ َٓ ًحٕ هح٢َٞ هٟحز ذـىجو األحكاوق
13

َّٕ جُٔيحٌٝو١  ير٢ٌ ئُي٠ أ ُّٓ . ٤ُٗ٣ٍٝ جُ

ّ٘ ؾالٍ جُّىُٝس جُر٣ُٞ ّْٓيس جُهالكيس ٝجُكٌيْ، ذيَ ًيحٕ ٝؾًٜيح ٓيٖ ًحٕ ٖٓ نٞج إ ُٔ يِس ذ ّٛ ؾَ ئيٕ، ٝغ٤ن جُ ٍّ ٢ٜ. كحُ

لحٌجش ًػ٤ٍز. ًٝطحخ  ِْ جْطِ٘حوج ئ٠ُ ٓيح ضويّىّ ٣يٍضر١ ذ٤ٓحْيس  األحكاوٝؾٜٞٛح، ئْي ض٠ُّٞ جُوٟحء ٝجْطؼِٔٚ جُوحتْ ك٢ 

يّ٘س  جُه٤ِلط٤ٖ ج٣ًُِّْٖ ػحٍٚٛٔح جُٔحٌٝو١ أ١ جُوحوٌ ٝجُوحتْ، ٝهى ُػيٍف ٛيًجٕ جُه٤ِلطيحٕ ُٓ يٍز ُِ ِٚ ذ٤ٓحْيطٜٔح جُٔ٘ح

٣ِٞييص ك٤ييٚ ٖييًٞس جُكٌٞٓييس جُر٤ٜ٣ُّٞييس ذرـييىجو، ٝهييى ًييحٕ جُر٤ٜ٣ّٞييٕٞ ٖيي٤ؼس ئٓح٤ّٓييس ْيي٤رٍٝج ػِيي٠ ٓوح٤ُييى  كيي٢ ػٛييٍ ه

ِّٓرس جُلؼ٤ِّس ذرـىجو، ُْٝ ٣ٌيٖ نِليحء ذ٘ي٢ جُؼرّيحِ ػِي٠ ػٜيىْٛ ًٔيح هيحٍ جُر٤ٍٝٗي٢  يٍ ُِٔيحٌٝو١ -جُ ِٚ  -ٝٛيٞ ٓؼح

يح كؼ٤ًِّيح. ًٝحٗيص ٛ٘يحى ْٟٞ "ٌؤْحء ُإلْالّ ال ِٓٞى" ًٔ ، ئي ًحٗص ِْرطْٜ ٣ٌُّٓسً ضح٣ٌه٤ّيسً أًػيٍ ٓيٖ ًٞٗيـٜح ُقٌ

ؾييى أٗٛييحٌ ُِكييًٍط٤ٖ جإٓح٤ّٓييس جُر٤ٜ٣ّٞييس، ٝجإْيئحػ٤ِ٤ّس جُلح٤ٔ٠ّييس ذييىجٌ  ُٝ نالكييس ٖيي٤ؼ٤ّس ئْيئحػ٤ِ٤ّس ذٔٛييٍ، ٝهييى 

ح قىج ذحُوحوٌ ئ٠ُ ضٗؿ٤غ  ّٔ «جُط٤ٍّٜٗ ذٜيْجُلوٜحء ك٢ جٍُّو ػ٠ِ جُرح٤٘٠ّس ٝ»جُهالكس ٗلٜٓح، ٓ
14

خ ٛيًج جُه٤ِليس  ٍّ . كوي

ّ٘س جًُجذ٤ٖ ػٜ٘ح ٓػَ ػريى جُويحٍٛ جُرـيىجو١ )ش.  ُٓ س جُ َِ ٓطٌِِّٔ انفَاش  تاٍٍ انفِاش  التٍااٌ ٛيـ(، ٚيحقد  049ٌؤٝ

يي٢ّ٘ قييحٍٝ جُلوٜييحء إٔ ٣ُؼييٞج ض٘حهٟييحضْٜ  014، ٝجُرييحهال٢ّٗ )ش. انفِشقااح انُّاجٍااح يااُ ى ُٓ َّ ٛييًج جُٔييّى جُ ٛييـ(. ٝكيي٢ تيي

ـ٤ٍز" ُٔك ّٛ ٤ّٗؼ٢، ٝال ٣ُلْٜ قٍ٘ جُٔحٌٝو١ ػ٠ِ جْطؼٍجٜ ٓوحالش جًُٔجٛد ج٤ُّّ٘ٓس ذٛيىو "جُ حٌذس جُهرٍ جُ

 أؿِد جُٔٓحتَ ئالّ ك٢ ج١ُْٞ ج١ًُ ٝٚل٘ح.

                                                           
11
ى إًٌٔٞ، - ّٔ حه٢،  1، ضٍؾٔس ٛحْٖ ٚحُف، ٠ َزعح األَلُح  ً انفكش اننشتً: جٍم يلكتٌه الانتّتحٍذي ٓك ّٓ  39(، ٘ 1997)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُ

12
 ضٍؾٔس جُٔحٌٝو١ ك٢:  -

حٕ،  -  284-282، ٘ ٘ 3، ضكو٤ن ئقٓحٕ ػرّحِ )ذ٤ٍٝش: وجٌ ٚحوٌ، ]و. ش.[(، ٓؿِى ال ٍّاخ األعٍاٌ الأَثاء أتُاء انّزياٌجذٖ نٌِِّ

ر٢ٌ، ضحؼ ج - ُّٓ  313-303، ٘ ٘ 3)ٍٓٛ: جُٔررؼس جُك٤٘٤ّٓس ج٣ٍُٛٔس، ]و. ش.[(،ؼ  طثقاخ انّشا نٍّح انكثشىُّى٣ٖ جُ
13
  75(، ٘ 1982)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُكىجغس،  ٠1  انفقه الانّلٍاسح: دساسح  ً انتّفكٍش انّلٍاسً عُذ انًاالسديْؼ٤ى ذ٘ٓؼ٤ى،  -

14
 70ٗلٓٚ، ٘  -



 

  

                

 

َ٘ جُٔحٌٝو١ ػ٠ِ ئتٜحٌ جُٞقىز ج٤ُّّ٘ٓس ُْ ٣ٌيٖ ه٘حػيس قو٤و٤ّيس، ذيَ ٓ٘روًيح جهطٟيطٚ أقيٞجٍ  ّٕ قٍ ٌُٖ ٣رىٝ أ

٤حْس جُؼرّح٤ّْس ق٤٘ثً، ال ٤ّْٔ ِّٓ ؾَ: جُ ٍّ حكؼ٤ّس ٖٝٓ ًرحٌْٛ»ح ٝجُ ّٗ «ٖٓ ٝؾٞٙ جُ
15

 ٌّ . ٝهى هيحّ كي٢ ػٜيى جُويحوٌ ض٘يحك

ز ّٞ حكؼ٤ّس ُكَٔ جُّىُٝس ػ٠ِ ًٓٛرٜح، ٝجٗه٠ٍ جُٔحٌٝو١ ك٢ يجى جُطّ٘حكّ ذو ّٗ ذ٤ٖ جُك٘ل٤ّس ٝجُ
16

. ًٝحٕ ًٛج ْيررًح ٓيٖ 

أْرحخ ٓؼحوجز جُك٘ل٤ّس، ٝئتٜحٌ والتَ جُرىػس ك٢ ًٓٛرْٜ
17

ّٕ أٖؼ٣ٍّس . ٣ٝرىٝ أ
18
جُٔحٌٝو١ َجوش ُٗليٌٞٙ ٓيٖ ،ٌجء  

ي ْٗ ٍزَ أذ٢ ق٤٘لس، ئي ػىَّ جألٖؼ١ٍ أذح ق٤٘لس ٚيحقد جُلٍهيس جُطّحْيؼس ٓيٖ كيٍم جٍُٔؾثيس جالغ٘طي٢ ػ
ٌٝٛيًج ٣روي٠  .19

يّ٘س، ٝػيىّ  ٌٓ طهرِّرح" ذٗإٔ جُٔٞهق ٖٓ أذ٢ ق٤٘لس ٝجٗطٔحتيٚ ئُي٠ جُ ُٓ ًُطد جُلٍم " جُٔحٌٝو١ ٓػَ ًػ٤ٍ ٖٓ أٚكحخ 

جٗطٔحتٚ ئ٤ُٜح ًٓؼح.
20 

 : 

ي٢ كي٢  ٌّ ْم جُٔ٘ظٞٓس ج٤ُّّ٘ٓس ٝجًُٔجٛد جُلو٤ّٜس جُط٢ ضٔػِّٜح ئالّ ذؼى جُويٍٕ جُػّيح٢ٗ، ئي هيحٍ أذيٞ ٠حُيد جُٔ َْ ُْ ضٍ

ّٕ جٌُطَد ٝجُٔؿٔٞػحِش ٓكىَ : »قتخ انقهتب ٍُ ذٔوحالش جُّ٘حِ، ٝجُلُط٤ح ذًٔٛد جُٞجقى ٖٓ جُّ٘حِ، ٝجضّهحي ئ غس، ٝجُوٞ

ٍ هُٞييٚ، ٝ ّٝ ح ػِيي٠ يُييي كيي٢ جُويي٤ٍٖٗ جأل ًٔ َّ ٖيي٢ء، ٝجُطلوُّييُٚ ػِيي٠ ًٓٛرييٚ، ُييْ ٣ٌييٖ جُّ٘ييحِ هييى٣ جُكٌح٣ييسُ ُييٚ ػييٖ ًيي

«.ٝجُػّح٢ٗ
21
ٝهى أْْٜ ػِْ جٌُالّ ذرحذَؼٚ جُؼوِي٢ جُِكؿيحؾ٢ كي٢ ٚي٤حؿس ٓلٜيّٞ ٓطٔحْيي ألٛيَ جُٓيّ٘س ٝجُؿٔحػيس.  

ٖ جُِكؿحَؼ ػٖ جُؼوحتيى جإ٣ٔح٤ّٗيِس ذحألوُّيس جُؼو٤ِّيس، »ٝك٢ ضؼ٣ٍق جذٖ نِىٕٝ ُؼِْ جٌُالّ ٓح ٣إ٣ّى ًٛج:  ّٔ ٌْ ٣طٟ ٛٞ ػِ

ٍِك٤ٖ ك٢ جالػطوحوجش ػٖ ًٓجٛد  ّ٘سِ ٝجٍُّو ػ٠ِ جُٔرطىػس جُٔ٘ك ُٓ َِ جُ ِِّٓق ٝأٛ «جُ
22

. ٣ُٝؼطرٍ أذٞ جُكٓيٖ جألٖيؼ١ٍ 

ي٢ أٛيَ جُٓي٘س ِٔ َّ ٓطٌِّ جُٔطٞك٢َّ ْ٘س أٌذغ ٝػ٣ٍٖٗ ٝغالغٔحتس ئٓح
23

، ٝهيى ٜٗيٝ ذطلٛي٤َ جُويٍٞ كي٢ جُلِيٍم، ٝأكيٍو 

ُٝ جألٖحػٍز جُٔطأّن٣ٍٖ أذٞجذح ٖٓ ًطرْٜ ُطكى٣ى جُؼو٤ىز ج٤ُّّ٘ٓس.  ذؼ

                                                           
15
 282 ، 3٘، ٓؿِى ال ٍّاخجذٖ نٌِّحٕ،  -

16
ٍاسح،ْؼ٤ى ذ٘ٓؼ٤ى،  -  78٘  انفقه الانلِّ

17
 (.103(، ٝٓغ جُّٓ٘س )٘ 221، ٘ األحكاو٣كحٍٝ جُٔحٌٝو١ ك٢ ٓٞجٞغ ئتٜحٌ ضؼحٌٜ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٓغ جُوٍ،ٕ ) -

18
ُّٓ٘س جٌُال٢ٓ  - ٣ُ٘ٓيد جُٔيًٛد ئُي٠ أذي٢ جُكٓيٖ جألٖيؼ١ٍ ػِي٠ قيّى ػريحٌز جذيٖ نِيىٕٝ. ٝ“ جُٔىجكغ ػٖ ػوحتىٛح جإ٣ٔح٤ّٗس ذحألوُّس جُؼو٤ِّيس”جألٖؼ٣ٍّس: ًٓٛد جُ

يلحِش جأل٤َُّيس ّ   324)ش.  ّٛ ّْ نحُلٜيح ٝأغرييص جُ ج ُُِؿرّيحت٢ جُٔؼطُُي٢، كطٗييرّغ ذٔويحالش جالػطييُجٍ، غي ًً ٍَ أٓيٍٙ ض٤ِٔيي ّٝ ٓػييَ جٌُيالّ ٝجُؼِييْ، ٛيـ(. ٝهيى ٗٗييأ جألٖيؼ١ٍ أ

ُّ ٚلس  ُّ هللّا ٝجٌُال ٌ أَّٗٚ ًال ٍَّ ّٕ يُيي قو٤ويس ٌُيٖ ٝنحُلْٜ ك٢ هُْٜٞ ذهِن جُوٍ،ٕ ئي ه ؤ٣س، هللّا ذحألذٛحٌ ك٢ وجٌ جُويٍجٌ، ٝأغريص أ ٌُ أ٤َُّس، ٝػحٌْٜٞ ك٢ ٓٓأُس 

 ال ٗؼِٜٔح...
19
ًُصهٍٍِجألٖؼ١ٍ،  - ى ػرى جُك٤ٔى، ٠ يقا خ اإلساليٍٍٍ الاختاِلف ان ّٔ  (. 1969)ٍٓٛ: ٌٓطرس جُّٜٟ٘س ج٣ٍُّٛٔس،  2، ضكو٤ن ٓك

20
 انكشيامك٢ ُنٛٞ٘ "جُطهر١ّ" ك٢ ض٤٘ٛق أذ٢ ق٤٘لس، جٗظٍ ٓوحٍ: ٣ْٞق ؾوؼ٢ٗٞ، "أٝٚحف جإٓحّ أذ٢ ق٤٘لس ك٢ أوخ جُلٍم ٝٓٓحتَ ٓطٗيّؼرس"، ٓؿِّيس  -

 (. 1987) 8)ق٤لح(، جُؼىو 
21
 173، ٘ 2)ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ]و. ش.[(، ؼ  10، ٠ ضةى اإلسالو، ٗوالً ػٖ أقٔى أ٤ٖٓ -

22
 363٘ (، 1981)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُؼٞوز،  انًقّذيح جذٖ نِىٕٝ، -

23
يّ٘س يقا خ اإلساليٍٍٍّ الاختالف انًصه٣ٍٍّرِن جألٖؼ١ٍ ك٢  - ُٓ يّ٘س، ٝأٛيَ جُٓيّ٘س ٝجالْيطوحٓس، ٝأٛيَ جُ ُٓ يّ٘س: أٛيَ جُكيى٣ع ٝجُ ُٓ ، جألْٔحء ج٥ض٤يس ػِي٠ أٛيَ جُ

 ٝجُؿٔحػس، ٝأَٛ جُكّن.



 

  

                

 

َ٘ أ َّ ػرى جُوحٍٛ جُرـيىجو١ ًيحٕ أقيٍ يٍ ُِه٤ِليس ُٝؼ ِٚ يّ٘س، ألّٗيٚ ٓؼح ُٓ قيىز جُ َٝ ي٤ٖ ػِي٠ ئتٜيحٌ  طٌِِّٔ ُٔ ُٝثيي جُ

ىجكِؼ٤ٖ ػٖ ٤ْحْطٚ ُٔ طٚ جُ ّٚ جُؼرّح٢ْ جُوحوٌ، ٝأَقُى نح
24

ّ٘س. ًُٜٝج أكيٍو جُرـيىجو١  ُٓ ، ٝهى ضوّىّ ذ٤حُٗ٘ح ُٔٞجالز جُوحوٌ ُِ

ُلٍهيس جُّ٘حؾ٤يس ٝضكو٤يِن جُّ٘ؿيحز ُٜيح ، ُر٤َيحٕ "أٝٚيحف جانفَش  تٍٍ انفِش  التٍاٌ انفشقح انُّاجٍّح ياُ ىذحذح ك٢ ًطحخ 

ٝذ٤حٕ ٓكحْٜ٘ح".
25
يّ٘س ٣ط٤ّٔيُٕٝ وجتٔيح ذٔهيحُلطْٜ ألٛيَ جُِِٔيَ ٝجُِّ٘كيَ   ُٓ ّٕ أٛيَ جُ ٣ٝرىٝ ٖٓ ًالٓٚ ك٢ ًٛج جُرحِخ أ

ّ٘س، ئي ٣وٍٞ ُْ يس جُلويٚ » :جُرحه٤س، ٝذٍوٝوْٛ ػ٠ِ "أَٛ جُرىع" جُط٢ّ ال ضٓط٘ى ئ٠ُ ًطحخ ٝ ّٔ ٘ق جُػح٢ٗ ْٜٓ٘، أت ّٛ ٝجُ

يلحض٤س كي٢ هللّا ٝكي٢ ٚيلحضٚ جأل٤َُّيس، ٖٓ ك ِّٛ ٣ًّٖ جػطويىٝج كي٢ أٚيٍٞ جُيّى٣ٖ ٓيًجَٛد جُ أ١ ٝجُكى٣ِع، ٖٓ جُ ٍّ ٣ٍو٢ْ جُ

ٝضرٍُؤٝج ٖٓ جُوىٌ ٝجالػطُجٍ، ٝأغرطٞج ٌؤ٣س هللّا ضؼح٠ُ ذحألذٛحٌ ٖٓ ؿ٤ٍ ضٗير٤ٚ ٝال ضؼر٤يَ. ٝأغرطيٞج جُكٗيٍ ٓيٖ 

ييإجٍ كيي٢ جُورييٍ، ٝٓييغ ئغرييحش جُكييٞ ّٓ ًّٗٞخ جُطّيي٢ وٕٝ جُورييٌٞ، ٓييغ ئغرييحش جُ ييٍج٠ ٝجُٗييلحػس، ٝؿلييٍجٕ جُيي ّٛ ٜ، ٝجُ

ييٍى. ٝهييحُٞج ذييىٝجّ ٗؼيي٤ْ جُؿّ٘ييس ػِيي٠ أِٜٛييح، ٝوٝجّ ػييًجخ جُّ٘ييحٌ ػِيي٠ جٌُلييٍز. ٝهييحُٞج ذآحٓييس أذيي٢ ذٌييٍ ٝػٔييٍ  ّٗ جُ

٣ًّٖ ضريٍؤٝج  يس جُي ّٔ س. ٌٝأٝج ٝؾٞخ جُؿٔؼيس نِيق جألت ّٓ حُف ٖٓ جأل ّٛ ِّٓق جُ ٝػػٔحٕ ٝػ٢ِ. ٝأقٓ٘ٞج جُػ٘حء ػ٠ِ جُ

يكحذس. ٌٝأٝج  ٖٓ أَٛ ّٛ ٣ٍّٗؼس ٖٓ جُوٍ،ٕ ٝجُّٓ٘س، ٖٝٓ ئؾٔحع جُ جألٛٞجء جُٟحُِّس. ٌٝأٝج ٝؾٞخ جْط٘رح٠ أقٌحّ جُ

يِرحٕ ك٤ٔيح ُي٤ّ  ّٓ طؼيس. ٌٝأٝج ؾيٞجَ ٠حػيس جُ ُٔ ؾٞجَ جُٔٓف ػ٠ِ جُُهل٤ّٖ، ٝٝهٞع جُراّلم جُػاّلظ. ٌٝأٝج ضك٣ٍْ جُ

َٝجػ٢ ٝجُػ١ٌّٞ، ٝأذ٢ ق٤٘ليس ٝجذيٖ أذي٢ ٤ُِي٠، ذِٔؼ٤ٛس. ٣ٝىنَ ك٢ ًٛٙ جُؿٔحػس أٚكحخ ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢، ٝجأل

«.ٝأٚكحخ أذ٢ غٌٞ ٝأٚكحخ أقٔى جِذٖ ق٘رَ، ٝأَٛ جُظّحٍٛ
26
 

ييى جُرييحذَغ "جُهالكيي٢ّ" كيي٢ ضكى٣ييى جُؼو٤ييىز جُٓيي٤ّّ٘س، ال ْيي٤ّٔح ٝهييى جًطِٔييص ٓوحالضٜييح ذؼييى  ًّ ّٕ ًييالّ جُرـييىجو١ ٣إ ئ

ي٢ّ٘، ٝنيالف ْي٢ّ٘-٤ّٔٗيُ ذي٤ٖ نيالف ْي٢ّ٘جُٔؼطُُس ٝجٍُِٔؾثس. ٝئيج ٗظٍٗح ك٢ ًيالّ جُرـيىجو١ ٣ٌُٔيٖ إٔ  ُْ -ؿ٤يٍ 

٢ّْ٘. ُوى وٌؼ جُوىج٠ٓ ٝجُٔكَىغٕٞ ْٞجًء ػ٠ِ ضوٓي٤ْ كوٜيحء جُٓيّ٘س ئُي٠ أٚيكحخ قيى٣ع ٝأٚيكحخ ٌأ١، ٝؾؼِيٞج 

ُٝ جُٔكيَىغ٤ٖ ذي٤ٖ ذيىجٝز جُك٤يحز  أ١. ٝهيى ٌذي١ ذؼي ٍّ جُكؿحَ ٠ٖٞٓ أٚكحخ جُكى٣ع، ٝجُؼٍجم ٠ٖٞٓ أٚيكحخ جُي

طٌِّٔي٤ٖ ذحُكؿحَ ٝذٓح٠س ػ٤ٕ أِٛٚ،  ُٔ ٝج٣س ٝجُكى٣ع. ٌٝذرٞج ذ٤ٖ جٓطيُجؼ جُكٟيحٌجش ذيحُؼٍجم، ٝتٜيٌٞ جُ ٍِّ ٝجُ

يحكؼ٢ ٝجذيٖ ق٘ريَ  ّٗ أ١ ٝجُو٤يحِ، ٣ُٝيًًٍ ٓحُيي ٝجُ ٍّ َّ أٛيَ جُي أ١. ٝؿحُرح ٓيح ٣ُيًًٍ أذيٞ ق٤٘ليس ذٛيلطٚ ئٓيح ٍّ ٝأَٛ جُ

ح ُٔىٌْس جُكى٣ع. ًٌٝٛج ٣طّؿ٠ِ جُطّوحذَ ج٢ُّ٘ٓ ًٓ ٢ّ٘، ذ٤ٖ أذ٢ -ذحػطرحٌْٛ أػال ُٓ ٘لًٍوج ضو٣ٍرًح، ٝذ٤ٖ أؿِد جُ ُٓ ق٤٘لس 

 جًُٔجٛد ج٤ُّّ٘ٓس ٓؿطٔؼسً.

                                                           
24
 57٘  انّلٍاسح،انفقه الْؼ٤ى ذ٘ٓؼ٤ى،  -

25
ًِطحخ  - ٘س ٝجُؿٔحػس، ٛٞ  ُّٓ ّْ ك٤ٚ ذِٔوحالش أَٛ جُ ، جٛط ٍَ ًِطحذَح ،ن هام الانُِّةامّٚ٘ق جُرـىجو١  ًِ )ذ٤يٍٝش: وجٌ جُٔٗيٍم، ]و.  2ضكو٤ين أُر٤يٍ ٗٛي١ٍ ٗيحوٌ، ٠  ،ان

 ش.[(.
26
ٌُ انفشقح انُّاجٍح يُ ىجُرـىجو١،  -  301-300(، ٘ ٘ 1987ُؼٍذ٢ )ذ٤ٍٝش: وجٌ ج٥كحم جُؿى٣ىز، ، ضكو٤ن ُؿ٘س ئق٤حء جُطٍّجظ جانفَش  تٍٍ انفِش  التٍا



 

  

                

 

، ٝضرٍَ ٖٓ نالٍ ٌوٝوٛح ػ٠ِ ضِيي  ٍَ َِ َِٝٗك ِٓ ٌَّ جُؼو٤ىز ج٤ُّّ٘ٓس وجنَ ٓوحالش جُٔهحُل٤ٖ ٖٓ  ًٌٛج ئيٕ، ضطٗ

هحُليس، كوُٞي ُٓ ج ػِي٠ كِيٍم أنيٍٟ  ّٕ جُٓيّ٘س جُٔوحالش. كٔح ٖٓ ػرحٌز أٌٝوٛح جُرـىجو١ كي٢ ضؼ٣ٍليٚ ئالّ ٝضُهلي٢ ٌّوً ٚ ئ

ّٕ جُٓيّ٘س  ّٕ جُؿّ٘يس ٝجُّ٘يحٌ ضر٤يىجٕ. ٝكي٢ هُٞيٚ ئ ضٍٟ وٝجّ ٗؼ٤ْ جُؿّ٘س ٝػًجخ جُّ٘حٌ، ٣هحُُق ٓوحُس جُؿ٤ّٜٔس، ئْي ضَيٍٟ أ

َّٙ ػ٠ِ نالكس ػ٢ِّ، ٝػِي٠ جُهيٞجٌؼ  ّٕ جُ٘ر٢ّ ٗ ٤ؼس جُط٢ ضٍٟ أ ّٗ ٤ّٗه٤ٖ ٝػػٔحٕ ٝػ٢ِّ، ٌوٌّ ػ٠ِ جُ ضػرص ئٓحٓس جُ

٣ًّٖ ٣ٌلٍٕٝ ػ٤ِّح ٝػػٔ َٕ ٝػحتٗس ٝأٚكحَخ جُؿَٔ.جُ ح
 

ٝق٤ٖ ٣طكيّىظ جُرـيىجو١ ػيٖ جُٔٛيحوٌ جُطي٢ ضُٓيط٘ر١ ٜٓ٘يح 

٤ؼس  ّٗ ِٝتس ًحُهٞجٌؼ ٝجُ كحذس، كاّٗٚ ٣ٍّو ػ٠ِ كٍِم ٓ٘ح ّٛ ٣ٍّٗؼس ُىٟ جُّٓ٘س، ٝهى ػىّوٛح: جٌُطحخ ٝجُّٓ٘س ٝئؾٔحع جُ جُ

كحذس ُـ ّٛ «ُْٜٞ ذطٌل٤يٍ ٌٝجز جُكيى٣ع ًِّٜيْه»ٝجُٔؼطُُس، كحُهٞجٌؼ ال ضورَ ٤ٖثًح ٖٓ ج٥غحٌ ج٣ٍُّٝٔس ػٖ جُ
27

يح  ّٓ ، أ

كحذس، ٝأؾحَ جؾطٔحػْٜ ػ٠ِ جُهرأ... ّٛ  جُٔؼطُُس كوى أذرَ ذؼٝ أػالٜٓح ًحَُّ٘ظَحّ جُُكّؿس ٖٓ ئؾٔحع جُ

ِّّٔ ٍُ٘ٛضٜح، ٝٓىجكغ ػٖ ٝقىضٜح، ًُج  ٌٍ ُِٔحٌٝو١، ٓطك ًٛٙ ذؼٝ ٓالٓفِ جُؼو٤ىز ج٤ُّّ٘ٓس ًٔح ٌْٜٔح ٓؼحٚ

٢ كوٜحء جُّٓ٘س ؾٔ قٍٗ ك٤ٜح ِٓ ٍِٙ، ٝٝالتيٚ ُِويحوٌ قيح يح ذٔ٘رين ػٛي ًٓ ٕ ٓيح جْيطرحع ٓيٖ نالكيحضْٜ ٓكٌٞ ّٞ ٤ًؼح، ٝٛي

يح ؾؼِيٚ ال ٣يٍٟ كي٢ نيالف كُوٜيحء جُٓيّ٘س قيٍٞ جُكييالٍ  ـً جُٓيّ٘س. ٝهيى ذِيؾ جُرـيىجو١ كي٢ ٚي٘حػس جُٞقيىز جُٓي٤ّّ٘س ٓرِ

ّٙ هللّا ضؼيح٠ُ ذيٚ أٛيَ جُٓيّ٘س أّٗي»ٝجُكٍجّ نالكًح ٣ُِٞؾُد ضٟي٤ِالً، ئي ٣ويٍٞ:  ٍِ ذؼٟيْٜ ٝٓيح ني ٚ ػٛئْٜ ػيٖ ضٌل٤ي

ذؼٟح ك٤ٔح جنطِلٞج ك٤ٚ، ألّْٜٗ ُيْ ٣هطِليٞج كي٢ أٚيٍٞ جُطّٞق٤يى، ٝال جُٞػيى ٝجُٞػ٤يى، ٝئّٗٔيح جنطِليٞج كي٢ ٖي٢ء ٓيٖ 

ج ٝال ضٟي٤ِالً  ًٍ «أقٌحّ جُكالٍ ٝجُكٍجّ، ٝجُهيالُف ك٤ٜيح ال ٣ُٞؾيد ضٌل٤ي
28

. ٝجالنيطالف كي٢ جُكيالٍ ٝجُكيٍجّ ُي٤ّ 

 ػ٘حت٤ّسُ غ٘حت٤ّسً أَْٝغ ٜٓ٘ح ٢ٛٝ جٌُلٍ ٝجإ٣ٔحٕ!أٍٓج ٤ّٛ٘ح، كوى ضُكّىو ًٛٙ جُ

 :

ُى ذحٌُٞكيس، ْي٘س غٔيح٤ٖٗ ٓيٖ جُٜؿيٍز ) ُٝ  ،٠َ٠ٝ َُ ّ(، ٝهيى يًيٍ  699ٛيـ/  80أذٞ ق٤٘لس جُُّ٘ؼٔحٕ ذٖ غحذص ذٖ 

٠٠ٝ ؾّى أذ٢ ق٤٘لس، ٖٓ أَٛ ًحذَُ، ٝ َُ  ّٕ ح ُر٢٘ ض٤ْ هللّا ذٖ غؼِرس، كَأُْػطَِن،  ًحٕ ٠٠َٝ»جُهر٤د جُرـىجو١ أ ًً ِٞٔٓ

ّْ هُـلَ «كٞالُؤٙ ُر٢٘ ض٤ْ هللّا ذٖ غؼِرس غ
29

ج ذحٌُٞكيس، ٝهيى ضيٞك٢ّ ذرـيىجو ْي٘س نٔٓي٤ٖ  ًَ ج ُّ ّٕ أذح ق٤٘لس ًحٕ ذ ، ٣ًًٍٝ أ

ٍ كوٜحء جُّٓ٘س، ئي ضٞك٢ّ ٓحُي ْي٘س  ّٝ ٝج٣حش، ك٤ٌٕٞ ذًُي أ ٍّ يحكؼ٢ ْي٘س  179ٝٓحتس ك٢ أؿِد جُ ّٗ ٛيـ،  204ٛيـ، ٝجُ

يكحذ٢ 241ٝضٞك٢ّ أقٔى ذٖ ق٘رَ ْ٘س  ّٛ ّٕ أذح ق٤٘لس ٌأٟ أّٗ ذٖ ٓحُيي جُ ٛـ. ٣ٍُٟٝٝ أ
30

. ٝضٓيطٞهل٘ح كي٢ ضيٍجؾْ 

                                                           
27
 155٘  ، ٍٓؾغ ْحذن،انًهم الانُّةمجُرـىجو١،  -

28
 157ٗلٓٚ، ٘  -

29
 جٗظٍ ًًُي:. 323، ٘ 13)ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ]و. ش.[(، ٓؽ.  تاسٌخ تغذادجُهر٤د جُرـىجو١،  -

حٕ،  -  5، ٍٓؾغ ْحذن، ٓؿِى ال ٍّاخ األعٍاٌجذٖ نٌِِّ

- Encyclopédie de l’Islam (N. E.), Tome I, pp. 126-    
30
يكحذ٢:  - ّٛ ٌِ ػِي٠ ضؼ٣ٍيق جُ ِٝ ػُ٘ٚ، ًٝٛج ه٤يح ، ٌٟٝ ػ٘ٚ أٝ ُْ ٣ٍ ٓيٖ ٚيِكد جُ٘ري٢َّ ٚي٠ِّ هللا ػ٤ِيٚ ْٝيِّْ أٝ ٌ،ٙ ٓيٖ »ٖٓ ٌأٟ ٚكحذ٤ّح أٝ ُو٤ُٚ كٜٞ ضحذؼ٢ٌّ

، ذيحخ: "كٟيحتَ أٚيكحخ جُ٘ري٢ ٚي٠ِّ هللا ػ٤ِيٚ ْٝيِّْ" )ٓٛيٍ: وجٌ ٝٓريحذغ جُٗييؼد، ]و. انّصاةٍالٛيـ(:  256، جُرهيح١ٌ )ش. «جُٔٓي٤ِّٖٔ، كٜيٞ ٓيٖ أٚيكحذٚ

 2، ٘ 5ش.[(، ؼ 



 

  

                

 

ييى جْييطوالٍ ٌأ٣ييٚ ٝأٚييحُس جؾطٜييحوٙ، قطّيي٠ هييحٍ ػ٘ييٚ جذييٖ ق٘رييَ:  ًّ ًأّٗييٚ ٛييٞ ٣رطييىب »أذيي٢ ق٤٘لييس ٓٞجهييق ؾ٣ٍثييس، ضإ

 «.جإْالّ

 :. س ضه ال ٌح انقضاءأ

 ّٕ حٕ أ َّ جُّىُٝط٤ٖ جأل٣ّٞٓس ٝجُؼرّح٤ّْس، ٝهى يًٍ جذٖ نٌِِّ ٣ُ٣ى ذيٖ ػٔيٍ »ٌكٝ أذٞ ق٤٘لس ٝال٣س جُوٟحء ك٢ ت

ٍِ ِٓٞى ذ٘ي٢ أ٤ّٓيس  ى، ،ن ّٔ ذٖ ُٛر٤ٍز جُلَُج١ٌ أ٤ٍٓ جُؼٍجه٤ٖ، أٌجوٙ ػ٠ِ إٔ ٢َِ٣ جُوٟحء ذحٌُٞكس أ٣ّحّ ٍٓٝجٕ ذٖ ٓك

َّ ٣ كأذ٠ ػ٤ِٚ كٍٟذٚ ٓحتس ٠ٍْٞ ٝػٍٗز يح ٌأٟ يُيي نِّي٠ أْٞج٠، ً ّٔ ّٞ ػٗيٍز أْيٞج٠، ٝٛيٞ ػِي٠ جالٓط٘يحع، كِ

«.ْر٤ِٚ
31
 

ّٕ أذييح ؾؼلييٍ جُٔ٘ٛييٌٞ )ش.  ٛييـ(، أٖييهٙ أذييح ق٤٘لييس ئُيي٠ ذـييىجو:  158ٝذؼييى ه٤ييحّ وُٝييس ذ٘يي٢ جُؼرّييحِ، ه٤ييَ ئ

«كأٌجوٙ ػ٠ِ إٔ ٤ُّٞ٣َٚ جُوٟحء كأذ٠»
32

 ٌِ ، ككرٓٚ قط٠ّ ٓحش، ٝه٤َِ ْوحٙ ك٢ ْؿ٘ٚ كٔحش... ٝض٤ٍٗ ذؼٝ جُٔٛيحو

ى ذٖ ػرى هللّا ذٖ جُكٓيٖ ٝأن٤يٚ  ّٔ ّٕ ؿٟد جٌُٔ٘ٛٞ ٖٓ أذ٢ ق٤٘لس ًحٕ ذٓرد ٓ٘حٍٚضٚ ُهٍٝؼ ٓك جُوى٣ٔس ئ٠ُ أ

ِّٓرس جُؼرّح٤ّْس. 145ئذٍج٤ْٛ ْ٘س  ٖٓ جُٜؿٍز، ٢ٛٝ غٌٞز ػ٣ِّٞس ػ٠ِ جُ
 
 

ِّٓرحٕ ٝٓحُٚ، ٣ٝأذ٠ إٔ ٣كٌْ ذـ٤ٍ  ُٝ جال٤ٛٗحع ٤ُٗٔثس جُ ّٕ أذح ق٤٘لس ئي ٌكٝ جُوٟحء، ًحٕ ٣ٍك ٓح ٣ٍٟ. ئ

ج ًٓٓ٘ىج ئُي٠ ْيَٜ  ًٍ ٝضإ٣ُّى أنرحٌ ًػ٤ٍز أٌٝوٛح جُهر٤د جُرـىجو١ ًٛج، كوى يًٍ ك٢ كَٛ "ٓ٘حهد أذ٢ ق٤٘لس"، نر

ٍخ»ذٖ ُٓجقْ ٣وٍٞ ك٤ٚ:  ُٞ وٛح، ٝ ٍْ ٤ح٠ كِْ ٣ورِٜح ذًُُص جُّى٤ٗح ألذ٢ ق٤٘لس كِْ ٣ ّٓ ٝك٢ نرٍ ،نٍ ػُجٙ «. ػ٤ِٜح ذحُ

ِّٓرحًٕحٕ أذٞ ق٘»ئ٠ُ جُل٤َُٟ ذٖ ػ٤حٜ ٣وٍٞ:  «.٤لس ٌؾالً كو٤ًٜح، ٓؼٍٝكح ذحُلوٚ، ٛحٌذًح ٖٓ ٓحٍ جُ
33
 

 :ب. دعى أتً حٍُفح نةشكاخ ا حتجاج اننهتٌّح

ٍَ ٤ُِس ٖٓ ٚلٍ ْ٘س جغ٘ط٤ٖ  ٝجْططّد ٣ُُى ذٖ ػ٢ِّ »هحٍ جُرّر١ٍ:  ّٝ نٍٝؾٚ، كٞجػى أٚكحذٚ ٤ُِسَ جألٌَذؼحء، أ

«ٝػ٣ٍٖٗ ٝٓحتس
34

، ، ٝهى نٍؼ ٣َى ػ٠ِ ٛٗحّ ذٖ ػرى جُِٔي ذحُ َّ قين  ٌٞكس، كأ٣ّــَى أذٞ ق٤٘لس ٣ًَىج ٌٝأٟ ك٤يٚ ئٓيح

يى  ّٔ َّ أذٞ ق٤٘لس ٓٞج٤ُح ٥ٍ جُر٤ص ػِي٠ ػٜيى ذ٘ي٢ جُؼرّيحِ، ئي أ٣ّيى نيٍٝؼ ٓك . ٝهى ت ٍْ ٍَٗز ،الِف وٌٛ ٝذؼع ئ٤ُٚ ذؼ

ٍّ ٝأٌذؼي٤ٖ ٝٓحتيس. ًٝيحٕ أذيٞ ق٤٘ليس  ذٖ ػرِى هللّا ذٖ جُكٖٓ ذٖ جُكٖٓ ذحُٔى٣٘س، ٝأَن٤ٚ ئذٍج٤ْٛ ذحٌُٞكِس، ْ٘س نٔي

                                                           
31
 47، ٘ 5، ّ ال ٍّاخ األعٍاٌ -

32
 ، "يًٍ هىّٝ أذ٢ ق٤٘لس ذـىجو ٝٓٞضٚ ذٜح".13ّ  تاسٌخ تغذاد،جُرـىجو١،  -

33
 340، ٘ 13ّ  تاسٌخ تغذاد، -

34
ى أذتاسٌخ انشسم الانًهتك - ّٔ  187، ٘ 7)جُوحٍٛز: وجٌ جُٔؼحٌف، ]و. ش[(، ؼ  4ٞ جُلَٟ ئذٍج٤ْٛ، ٠ ، ضكو٤ن ٓك



 

  

                

 

ج ٖى٣ًىج ]...[ كِْ ٣ِرْع إٔ ؾحء ًطحُخ جٌُٔ٘ٛٞ ئُي٠ ػ٤ٓي٠ ذيٖ ْٓٞي٠ إٔ جقٔيَ » ًٌ ٍُ ذحٌُالّ أ٣ّحّ ئذٍج٤ْٛ َؾٜح ٣ؿَٜ

ّْ ْوحٙ كٔحش ح، غ ًٓ ٞ٣ ٍَ «.أذح ق٤٘لس ]...[ ككِٔٚ ئ٠ُ ذـىجو، كؼحٔ نٔٓسَ ػٗ
35
 

ّٕ ضأ٤٣َى أذ٢ ق٤٘لس ُِؼ٤٣ِٖٞ ػ٠ِ جأل٤٣ٖٞٓ ٝجُؼرّح٤٤ْٖ ٣ُػ٤ٍ هٟح٣ح ػى ي٢ّ٘" ذيَ َػَِيْ ئ ُْ ٣ىز: ك٤ٌق ٣إ٣ّيى كو٤يٌٚ "

 ّْ ٌَّ جُؼو٤يىز جُٓي٤ّّ٘س ضي ّٕ ضٗ ٖٓ أػالّ أَٛ جُّٓ٘س ٝجُؿٔحػس جُكًٍحِش جُؼ٣ِّٞس، ٣ٝٔٞش ٖٓ أؾَ يُي؟ ال ِؾىجٍ ك٢ أ

 ذؼى أذ٢ ق٤٘لس، كٔح ًحٗص جُكىٝو ذ٤ٖ جُلٍم ٜٗحت٤ّسً ك٢ جُويٍٕ جُػّيح٢ٗ. ٝال ضُلٜيْ ٓٞجهيق أذي٢ ق٤٘ليس ئالّ كي٢ ْي٤حهٜح

يِرس-جُكٟح١ٌ ّٓ ٤ح٢ْ، كوى ًحٗص جٌُٞكس ذَ جُؼٍجم ذأٍْٙ "ٓ٘لٛٔح ٗلٓي٤ّح" ػيٖ جُ ّٓ جُ
36

يحّ ذ٘ي٢ أ٤ُّٓيس  ٌّ ، ًٝيحٕ ُق

َٖ جُػّؼحُد" ُط٤ّٗغ أِٜٛح ٥ٍ جُر٤ص. َٔ زً نر٤ػسً"، ًٔح جػطرٍٛح جُؼرّح٤ْٕٞ "ٌٓ ٌَ ٣ؼطرٍٕٝ ًٛٙ جُٔى٣٘س "َٓى
37
 

 :ج. تكفٍش أتً حٍُفح الرّو سأٌه

ّٕ ٓح أٚحخ أذح ق٤٘ ّٕ يُيي ألٓيٍ ٣رؼيع ئ ٙ ٓيٖ كوٜيحء جُٓيّ٘س جُريحه٤ٖ، ٝئ ٍَ لس ٖٓ ٠ُؼٕٞ ك٢ و٣٘ٚ، ُْ ٣ُٛد ؿ٤ي

ّٓإجٍ، ال ٤ّْٔح ٝٛٞ ٚحقد ًٓٛد ٖٓ جًُٔجٛد جٌُرٍٟ، جْضرؼٚ ًٓ٘ جُويى٣ْ ٓٓئِٞ جُؼيٍجم ٝجُٜ٘يى  ػ٠ِ جُك٤ٍز ٝجُ

٤ٖ ْٝحتٍ ذالو ٓح ٌٝجء جٍُّٜ٘ ّٛ ٝجُ
38

ٍ ٖٓ كطف ذحخ جُلوٚ ك٢ جإْالّ. ّٝ  ، ٝٛٞ أ

ج ًػ٤ييٍز ضطّٜٔيٚ ذييحٌُلٍ ٝجإٌؾيحء، ٝجُوييٍٞ أٝ ًٌ ُييس ألذي٢ ق٤٘لييس أنريح ّٞ ٌو جُهر٤يد جُرـيىجو١ كيي٢ ضٍؾٔطيٚ جُٔر

ّٕ جُٞج٢ُ جُؼرّح٢ْ ػ٠ٓ٤ ذٖ ٠ْٞٓ جْططحخ أذح ق٤٘لس ُوُٞٚ ذهِين جُويٍ،ٕ أ١، ئي ٣ًًٍ أ ٍّ ذهِن جُوٍ،ٕ ٝكٓحو جُ
39
 ،

ح جإٌؾيحءُ  ّٓ ٝجْططحذٚ جُلو٤ٚ ْل٤حٕ جُػ١ٌّٞ ًُُي أ٣ٟح... أ
40
كويى جُطٛين ذحْيْ أذي٢ ق٤٘ليس، ًٝيحٕ وُي٤الً ػِي٠ ًليٍٙ  

ٝجُلٍهيس جُطّحْيؼس ٓيٖ جٍُٔؾثيس أذيٞ ق٤٘ليس ٝأٚيكحذٚ، »قَٓد ٓهحُل٤ٚ، ٝهى هحٍ جألٖؼ١ٍ ك٢ ئٌؾحء أذي٢ ق٤٘ليس: 

ٌُ ذٔح ؾيحء ٓيٖ ػ٘يى هللّا كي٢ جُؿٔ ٍْٞ، ٝجإهٍج ٍّ ٌُ ذحّ ، ٝجُٔؼٍكس ذحُ َّٕ جإ٣ٔحٕ جُٔؼٍكس ذحّ ، ٝجإهٍج ِيس ٣ُػٕٔٞ أ

«.وٕٝ جُطّل٤ٍٓ
41
 

يؼص جُهييالف ذ٤٘يٚ ٝذي٤ٖ جُٔيًجٛد جُٓيي٤ّّ٘س جألُنيٍٟ، ئْي أٌؾيأ أذييٞ  ّْ ّْ جألْيرحخ جُطّي٢ ٝ ٝئٌؾيحء أذي٢ ق٤٘ليس أٛيي

ح ٓػِٔيح ٣يًًٍ كي٢  ًْ ّْغ ٖٓ وجتٍضٚ، ٤ُُٛرَِف هِر٤ًّح أْح انفقاه ق٤٘لس ُُٓ٘س جُؼَٔ ك٢ ضكى٣ى جإ٣ٔحٕ ٝأّنٍٛح، ًٌٝٛج ٝ

                                                           
35
 330، ٘ 13ّ  تاسٌخ تغذاد، -

36
ًِطحذٚ:  -  277(، ٘ 1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُر٤ِّؼس،  2، ٠ انكت ح، َشأج انًذٌُح اإلساليٍّحِػرحٌز ٛٗحّ ؾؼ١٤ ك٢ 

37
ى ذٖ ػرى هللّا ذٖ جُكٖٓ - ّٔ ًُهتكك٢:  جُٗظٍ ضلح٤َٚ غٌٞز ٣َى ذٖ ػ٢ِ، ٝٓك   145ْٝ٘س  122، ْ٘س 7، ُِرّر١ٍ، ؼ تاسٌخ انّشسم الان

38
 355، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ انًقّذيح جذٖ نِىٕٝ، -

39
 379، ٘ 13ّ  تاسٌخ تغذاد، -

40
ُِ جإٌؾحء ٛٞ ضكى٣ى ٓؼ٠٘ جإ٣ٔحٕ - َٞ جُطّٛى٣ن ذحُوِد أّ جإهٍجٌ ذحُِّٓحٕ، أّ جألػٔحٍ ٖٓ :جإٌؾحء: أْح ٌٍ ٓيٖ  ّٚٞ ٝٚالز؟ أّ ًِّٜح ٓؼيح؟ أٛ كويى ٌأٟ ًػ٤ي

ّٕ جإ٣ٔحٕ ٛٞ جُطّٛى٣ن ذحُوِد ٝال ونَ ُألػٔحٍ، َٝجو ذؼْٟٜ جإهٍجٌ ذحُِّٓحٕ.   جٍُٔؾثس أ
41
ًُصهٍٍِ -  221-219، ٘ ٘ 1، ؼ يقا خ اإلساليٍٍٍ الاختاِلف ان



 

   

                

 

«.ذًٗد، ٝال ٗ٘ل٢ أقًىج ػيٖ جإ٣ٔيحٕٝال ٌٗلٍّ أقًىج : »األكثش
42
ٍُ ذيحٍُأ١   يح ِػ٤يد ػِي٠ أذي٢ ق٤٘ليس ًيًُي جُويٞ ّٔ ٓٝ

ٝج٣س. كٔح ٌأٟ ك٤ٚ جُوىج٠ٓ ػ٤رًح ٝجذطىجػحً، ٣ؿى ك٤ٚ جُٔكَىُظ ٓؼحُْ ئذىجع، ٝضل٤ٌيٍ  ٍّ ٍَ ٖٓ جُ ٝضؼ٣ِٞٚ ػ٠ِ جُو٤حِ أًػ

ٍ  كيي٢ ٓٓييحتَ جُؼو٤ييىز، وٕٝ ضٟيي٤َِ ُِٔهييحُل٤ٖ، ًٝييْ ًييحٕ جُوييىج٠ٓ كيي٢ قح ؾييس ُٜييًج، ًٝييْ ٣ل٤ييُى جُلٌييٍ جإْييال٢ٓ قيي

ِٜىز. ٝـ جُٔؿط ٍّ  جُٔؼحٍٚ ٖٓ جْطىػحء ًٛٙ جُ

4:

أ١  ٍّ يِرح٤ّٗس ُِٔيحٌٝو١ ذٛيلطٚ ٓهحُلًيح كي٢ جُي ّٓ ّٕ أذيح ق٤٘ليس ٣كٟيٍ كي٢ ًطيحخ جألقٌيحّ جُ يًٍٗح ك٢ جُٔوّىٓيس أ

س ّٚ حكِؼ٢ نح ّٗ ُٔحُي ٝجُ
 43

يح أٞيل٠  ّٔ ، ًٝػ٤ٍجً ٓح ٣ٓطرّى أذٞ ق٤٘ليس ذيٍأ١ أٝ جؾطٜيحو ٣هيحُق ك٤يٚ ْيحتٍ جُٔيًجٛد، ٓ

ػ٠ِ ،ٌجتٚ ٠حذَؼح نالك٤ًّح ٓػ٤ٍجً، ٝؾؼَ جُٔحٌٝو١ ٣ُظٍٜٙ ك٢ ٌٚٞز "ٓرطيىع" ال ضؿي١ٍ ،ٌجؤٙ ػِي٠ أٚيٍٞ جُلويٚ 

 جُٔؼٍٝكس، كٔح ٢ٛ أٗٞجع جُهالف، ٝػٖ أ٣ّس َوالالش ضُلٛف؟ 

 أ. خال اخ أصتنٍح:

يكحذس  ّٛ ي٘س، ٝٛي٢ جالػطٔيحُو ػِي٠ جُويٍ،ٕ ٝجُٓيّ٘س، ٝئؾٔيحع جُ ّٓ ٗوٛى أٍٚٞ جُلوٚ جألٌذؼس ًٔح قّىوٛح أَٛ جُ

ّٕ أذح ق٤٘لس ٣ليحٌم جٌُطيحخ  ٝجُو٤حِ ك٢ جْط٘رح٠ أقٌحّ جٌَُِٔل٤ٖ. ٝهى ٌأٟ جُٔحٌٝو١ ك٢ ٓٞجٞغ ًػ٤ٍز ٖٓ ًطحذٚ أ

يرد  َّٓ ّٕ جُ ٍجء كي٢ أ ِٓ ّ٘س ٌٝأ١َ ؾٌٜٔٞ جُلوٜحء، ٝال  ُٓ جُويحتْ ٌٝجء ٓيح ٌ،ٙ جُٔيحٌٝو١ "جذطيىجػح" كي٢ جؾطٜيحو أذي٢ ٝجُ

ٍّ ػِيي٠ يُييي هييٍٞ  ٍَِف أذييٞ ق٤٘لييس ٝٓىٌْييس جُلوييٚ جُؼٍجه٤ّييس ذٜييًج ٓػِٔييح ٣ييى أ١. ٝهييى ُػيي ٍّ ق٤٘لييس ٛييٞ جػطٔييحوٙ ػِيي٠ جُيي

ٛح ]جُ٘وٞو[ ؿ٤ٍ ٌٍٓٝٙ»جُٔحٌٝو١:  ٍَ ًٓ ّٕ «.ٝيٛد أذٞ ق٤٘لس ٝكوٜحُء جُؼٍجم، ئ٠ُ أ
44
 

ّٕ أذييح ق٤٘لييس ئي ٣ؼطٔييى ػ ٌطِٔييس، ٝجألقييٞجٍ ئ ُٓ ّٕ جُّ٘ٛييٞ٘  ييُم ٓوحالضييٚ جُلو٤ّٜييس كيي٢ جُطّييح٣ٌم، أل ّْ أ١ ٣ٍُ ٍّ ِيي٠ جُيي

ّٕ جُّ٘ٛيٞ٘ ٜٓٔيح ًحٗيص قح٣ٝيسً ُٔٓيحتَ ٓهطِليس  َ٘ ٓ٘يٚ. غيْ ئ ٓيح٣ٍز جُطريّىٍ ال ٓ٘يح ُٓ أ١ ٌٚٞز ٖٓ  ٍّ ز، ٝجُ ٓطـ٤ٍِّ

ُّٖ ذاؾحذحش ػٖ ٓٓحتَ قحوغس، ٝال ٣ٓطىػ٢ ًٛج ضل٤ٛالً، كحُو٤حِ ٣ُؼرّ  َٟ ٍ ػٖ قحؾس جُلو٤ٚ ئ٠ُ جالؾطٜحو ك٢ كاّٜٗح ض

ٌٍ أنٍٟ ُيىٟ جُلوٜيحء ضُإ٣ّيى ٛيًٙ جُكحؾيس ٓػيَ جُويٍٞ ذحُٔٛيحُف  جُٔٓأُس جْطِ٘حوج ئ٠ُ ٗٙ ه٣ٍد ٜٓ٘ح، ٝٛ٘حى أٚٞ

                                                           
42
 321، ٘ 3، ؼ ُضةى اإلسالو، أقٔى أ٤ٖٓ -

43
ح جذيٖ ق٘ريَ كِيْ ٣يٍو يًيٍٙ ئالّ هِي٤الً. ٝهيى ٣ٓيطؼٍٜ جُٔيحٌٝو١ ذٛيىوأًػٍ جًُٔ - ّٓ حكؼ٤ّس ٝجُٔح٤ٌُّس ٝجُك٘ل٤ّس، أ ّٗ جُٔٓيأُس  جٛد قٌٟٞج ك٢ ًطحخ جُٔحٌٝو١: جُ

َّ ٍٖٜز.  ٤ُِْٔحٕ ذٖ ٌذ٤ؼس، ٝكوٜحء ،ن٣ٍٖ أه  ،ٌجء جألَٝجػ٢ ٝ
44
 276، ٘ األحكاو انّلهةاٍَح -



 

   

                

 

ييِس َْ جٍُٔ
45
١ًّ ٣ُكييحٌٝ ال . ييِرس جإٗٓييحٕ جُيي ُْ ييِرس جُؼوييَ، ٝ ُٓ أ١ ٝجُو٤ييحِ ضأ٤ًييٌى ُ ٍّ كيي٢ جػطٔييحو أذيي٢ ق٤٘لييس ػِيي٠ جُيي

ٍَ ٓطّرغ أل ...جُّ٘ٛٞ٘، ؿ٤ َُ ٣ًّٖ ُْ ٣طّرؼٞج أقىج ٖٓ هر ِّٓق، جُ  هٞجٍ جُ

يْ ذوطيَ  ٌُ س كي٢ جُكٌيْ، كيأذٞ ق٤٘ليس ال ٣ك ّٔ ّٕ جالنطالف ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ أٍٚٞ جُلوٚ هى ٣إّو١ ئ٠ُ نالكحش ٜٓ ئ

ؾٞخ هطِٜح:  ُٝ حكؼ٢  ّٗ ٖٝٓ أهحّ ػ٠ِ ٌّوضٚ ُْٝ ٣طُْد ٝؾد هطِٚ، ٌؾالً ًيحٕ أٝ »جٍُٔأز جٍُٔضّىز، ٣ٍٟٝ جُٔحٌٝو١ جُ

«ذيحٍُّوز جٓيٍأز... -ٚي٠ِّ هللّا ػ٤ِيٚ ْٝيِّْ-زً، ٝهحٍ أذٞ ق٤٘ليس، ال أهطيَ جُٔيٍأز ذيحٍُّوز، ٝهيى هطيَ ٌْيٍٞ هللّا جٍٓأ
46
 .

ّٕ جُلوٜيحء جألٌذؼيس  يّ٘س أ ُٓ يس جُ ُٝ َػْ ػريى جُويحٍٛ جُرـيىجو١ ٝؿ٤يٍٙ ٓيٖ ٓطٌِِّٔ ٤ُّٝ ًٛج ذحُهالف ج٤ُّٜٖ، ٝٛٞ ٣٘و

٣ٍّٗؼس؛ كحالضّلحم ُ ٣ًّٖ "ٚي٘ؼٞج" جضّلوٞج ػ٠ِ أٍٚٞ أقٌحّ جُ ٤ّ قو٤و٤ًّيح، ذيَ كٍٞيٚ ِٓ٘رين ٝهيٍص ػحٖيٚ أُٝثيي جُي

ٗحضْٜ. ّٝ   جُٞقىز ج٤ُّّ٘ٓس، ٝٚحؿٞٛح ك٢ ٓى

 ب. خال اخ  ق ٍّح عاّيح:

ِّٓرح٤ّٗس ُِٔحٌٝو١ ،ٌجٌء ًػ٤ٍز ألذ٢ ق٤٘لس، ضُلٛف ػٖ ُٗٝع ئ٠ُ جُط٤ٓ٤ٍّ ك٢ أقٌحّ  ذُػّص ك٢ ًطحخ جألقٌحّ جُ

َّ ٍّٓو ًٛج جُُكٌْ  ٣ٍّٗؼس ُٝؼ جُهرٍ، ئ٠ُ جُطّوحذَ جُؿ٢ِّ كي٢ أق٤يحٕ ًػ٤يٍز ذي٤ٖ ،ٌجء أذي٢ ق٤٘ليس ٝ،ٌجء ؿ٤يٍٙ ٓيٖ جُ

:ٍٍ ْٓ ١َ ضِي جُٔٞجهق جُٔطرح٣٘س ًل٤َ ذا٣ٟحـ ٓح ٗوٛى ٖٓ ٣ُ ْٓ ّٕ ذ ّ٘س، ٝئ ُٓ  كوٜحء جُ

 ساء تاقً  ق اء انُلُّحآ سأي أتً حٍُفح  ٍ ا يتضع ركشها  ً انكتاب انًلأنح

ٍضّى ٓح ضٍى ٖٓ  ُٔ هٟحء جُ

 ذؼى جُطـّٞذسٚالز 

جُرحخ جُهحّٓ: "ك٢ جُٞال٣س 

ػ٠ِ قٍٝخ جُٔٛحُف"، جُلَٛ 

ٍ ّٝ "ك٢ هطحٍ أَٛ جٍُّوز"،  :جأل

 ٘114 

ال هٟحء ػ٤ِٚ قٓد أذ٢ ق٤٘لس 

 ٍٍ  .ًٖٔ أِْْ ػٖ ًل

ٓحُي: ػ٤ِٚ هٟحء ٓح ضٍى 

ٖٓ ٚالز ٤ٚٝحّ ك٢ َٓحٕ 

 جٍُّوز.

ٝؾٞخ جُؿٔؼس ػ٠ِ ٖٓ ًحٕ 

 ٍِ ْٛ ِٔ  نحٌؼ جُ

جُطّحْغ: "ك٢ جُٞال٣س ػ٠ِ  جُرحخ

ِٞجش"، كَٛ ّٛ  :ئٓحٓس جُ

، "جإٓحٓس ك٢ ٚالز جُؿٔؼس"

 ٘184 

أْورٜح أذٞ ق٤٘لس ػ٠ِ ٖٓ ًحٕ 

 نحٌؼ جٍُٔٛ.

حكؼ٢: أٝؾرٜح ػ٤ِْٜ ئيج  ّٗ جُ

 ٛح.ُْٔؼٞج ٗىجءَ 

جُرحخ جُؼحٍٖ: "ك٢ جُٞال٣س ػ٠ِ  ذؼٍكس. فُ ئيج كحش جُكحؼَّ جُٞهٞ

 196جُكّؽ"، ٘ 

حكؼ٢، ال ٣طكَِّ  ٣طكَِّ ذؼَٔ ػٍٔز. ّٗ جُٔحٌٝو١ جُ

 ذؼى جُلٞجش ئالّ ذاقالٍ جُكّؽ.

جُرحخ جُػّحُع ػٍٗ: "ك٢ ٝٞغ  47جإػٓحٌ ذحُهٍجؼ

جُؿ٣ُس ٝجُهٍجؼ"، كَٛ: 

 270"جُهٍجؼ"، ٘ 

ٖ ٣ؼٍٓ ذهحٌؾٚ ئ٠ُ  ٣ٓو١ جُهٍجؼ ك٢ قحٍ جإػٓحٌ. َٓ  ٍُ ْ٘ظَ ُ٣

ئ٣ٓحٌٙ، ٝٛٞ ٌأ١ُ جُٔحٌٝو١ 

حكؼ٢. ّٗ  جُ

                                                           
45
ِس أٝ جالْطٛالـ: ضي - َْ ، كيايج جُٔٛحُف جٍُٔ ٍُ يحٌع كي٢ ضٗي٣ٍؼٚ ٣ٍٓي٢ ئُي٠ قليخ أٓيٌٞ نٔٓيس، ٛي٢ جُيّى٣ٖ ٝجُيّ٘لّ ٝجُؼويَ ٝجُّ٘ٓيَ ٝجُٔيح ّٗ ّٕ جُ ٍٟ جُٔح٤ٌُّيس أ

. ٌّ ، ُٗظٍ ك٢ ٓح ٣طٍضّد ػ٠ِ جألٍٓ ٖٓ جُٔٛحُف ٝجُٟٔح ّٙ  ػٍٞص ٓٓأُس ٖٓ جُٔٓحتَ ُْ ٣ٍو ك٤ٜح ٗ
46
 113، ٘ األحكاو انّلهةاٍَح -

47
ُٞف ػ٤ِٜح جًٍُٕٔٗٞ.جُهٍجُؼ: ٓح ٣ُٞٞغ ػ٠ِ ٌهحخ  - ُٚ س ذٞٞغ جُهٍجؼ ٢ٛ جُط٢ّ  ّٛ  جألٌٜ ٖٓ قوٞم ضُإّوٟ ػٜ٘ح، ٝجألٌٜ جُٔهط



 

   

                

 

الز ّٛ جُرحُخ جُطّحْغ ػٍٗ: "ك٢ أقٌحّ  قٌْ ضحٌى جُ

"جُكىٝو"،  :جُؿٍجتْ"، كَٛ

 ٘365 

َّ ٚالز ٝال  ٣ٍُٟخ ك٢ ٝهص ً

 ٣ُوطَ.

حكؼ٢: ال ٣ٌلٍ ذطًٍٜح،  - ّٗ جُ

ج.  ٣ُٝوطَ قّىً

 جذٖ ق٘رَ: ٣ُوطَ ذحٍُّوز. -

 ٍَ َْ جُرحُخ جُطّحْغ ػٍٗ: "ك٢ أقٌحّ  م غحُػسقٌْ ٖٓ 

جُؿٍجتْ"، جُلَٛ جُػّحٗـــ٢: "ك٢ 

ٍّٓهس  372"، ٘ هرغ جُ

حكؼ٢: ضُوَرُغ ك٢ جُػّحُػس ٣ىُ  ال ٣ُورغ ذٜح. ّٗ ٙ جُ

 ج٤ٍُُٟٓ.

 ًّ : ك٢ "أقٌحّ  ورغ ك٤ٚ ج٤ُىُ ١ ضُ جُٔحٍ جُ ٍَ جُرحخ جُطّحْغ ػٗ

ٍّٓهس"،  جُؿٍجتْ"، كَٛ "هرغ جُ

 ٘373 

ٍُّ ال ٣ُ   دِ ٠َ ورغ ك٢ جُرّؼحّ ٝجُ

٤ى  ّٛ ٝك٤ٔح ًحٕ أِٚٚ ٓرحًقح، ًحُ

 ٝجُكرد ٝجُك٤ٕٗ...

حكؼ٢: ٣ُورغ ّٗ َّ ٓح  جُ ك٢ ً

 ٍُ  ّ ػ٠ِ ْحٌهٚ.ق

 

يٍ كي٢ ذ٤ثيس جٌُٞكيس جُؼٍذ٤ّيس جإْيال٤ّٓس،  ٌِّ ٍّ ذًجضٜح ػ٠ِ ٗيُٝع ئُي٠ ج٤ُٓيٍ ٓر ًٛٙ ٠حتلس ٖٓ ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس ضى

ئّٜٗح ْؼ٢ ئ٠ُ أٗٓ٘س جُّى٣ٖ ذؿؼِٚ ٓ٘لطكح ػ٠ِ جُرٍٗ ٓكطٔال ٞؼلْٜ. ٝئيج هحٌّٗيح ٓٞجهيق أذي٢ ق٤٘ليس جُطي٢ أغرط٘حٛيح 

ُم ئقىٟ جُّ٘طحتؽ جٌُرٍٟ جُطّي٢ ذٔٞجهِِق ؿ٤ٍٙ ٖٓ كو ِّْ ٍَ ضٓحًٓكح، ًٝٛج ٣ٍُ ّ٘س جُالّقو٤ٖ، ذىش ضِي جُٔٞجهق أًػ ُٓ ٜحء جُ

ّىز ك٢ ضح٣ٌم جُلوٚ. ِٗ ٍ جُطّح٣ٌه٢ّ ٖٓ ج٤ٍُُٓ ئ٠ُ جُ ّٞ  ٣طّٔهٝ ػٜ٘ح ًٛج جُركع، ٢ٛٝ: جُطك

 ج. خال اخ  ق ٍّح خاّصح )قضاٌا األيتال(:

ٓٞجهق أذ٢ ق٤٘لس ٖٓ ض٣َٞغ جألٓٞجٍ ٠رَن ٌؤ٣س ٌجكٟس القطٌحٌٛح ٖٓ هرَ كثس ه٤ِِس، ٝض٘وٓيْ أٓيٞجٍ  ض٘طظْ

ح غالغس أهٓحّ: ؿ٤٘ٔس ٝك٢ء ٝٚىهس. ًٔ س هى٣ ّٓ ج٤ُِٖٔٓٔ جُؼح
48
ّٕ ضُرًٍ ألْٝغ كثس ٖٓ   ٍ كوٜحء "جُّٓ٘س"، أ ّٝ ٝهى ٌأٟ أ

ف جُؿىٍٝ ج٥ض٢:  ّٞ  ؾٌٜٔٞ ج٤ُِٖٔٓٔ ًٔح ٣ٞ

 يتضع انًلأنح  ً انكتاب آساء تاقً  ق اء انُلُّح سأي أتً حٍُفح

٤ٍٓجظ ٖٓ ال ٝجٌظ ُٚ ٍٓٛٝف ك٢ 

س. ّٚ  جُلوٍجء نح
. ّْ حكؼ٢ ٍٓٛكٚ ك٢ ٝؾٞٙ جُٔٛحُف أػ ّٗ  جُ

حذغ ػٍٗ: "ك٢ أقٌحّ جإهرحع"،  ّٓ جُرحخ جُ

 330كَٛ: "ئهرحع جُؼحٍٓ"، ٘ 

َ  أْو١ أذٞ ق٤٘لس جػطرحٌ ّٞ جُك٣ٍّس ٝؾ

 ئكٍجو جُؼرى ذحُؼرحء ك٢ و٣ٞجٕ جُٔوحضِس.

حكؼ٢: أنً ذٍأ١ ػٍٔ ذٖ جُهرّحخ ج١ًُّ  ّٗ جُ

٣ّس ك٢ جُؼرحء. ٍّ  ٣ؼطرٍ جُك

جُرحخ جُػّحٖٓ ػٍٗ: "ك٢ ٝٞغ جُّى٣ٞجٕ ٝيًٍ 

ّٙ ذحُؿ٤ٕ ٖٓ  أقٌحٓٚ"، كَٛ: "ٓح ٣هط

 342ئغرحش ٝػرحء"، ٘ 

َ أذٞ ق٤٘لس ٣َحوز جُٔؼر٠َ ك٢  ّٞ ؾ

.و٣ٞجٕ جُ ٍُ  ؿ٤ٕ ئيج جضّٓغ جُٔح

حكؼ٢: َٓ٘غ ٖٓ ج٣ُُحوز ػ٠ِ جٌُلح٣س، ٝئٕ  ّٗ جُ

 جضّٓغ جُٔحٍ.

جُرحخ جُػّحٖٓ ػٍٗ، كَٛ: "ضوى٣ٍ جُؼرحء"، 

 ٘344 

س  ّٟ ًحز ك٢ جُل ُّ أٝؾد أذٞ ق٤٘لس جُ

ًّٛد، ئيج جضّهً ٜٓ٘ٔح ق٤ِح.  ٝجُ
ًحز. ُّ حكؼ٢: أْورح ًٛٙ جُ ّٗ  ٓحُي ٝجُ

 ّٛ ىهحش"، جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ: "ك٢ ٝال٣س جُ

ًّٛد"، ٘  س ٝجُ ّٟ  216كَٛ: "ًَحز جُل

                                                           
48
ج، ٝٓيحٍ جُلي٢ء ٣ُإنيً ػلي - ًٍ ج. ٝػِي٠ ٛيًج جُـ٤٘ٔس ٝجُل٢ء أٓٞجٍ ضَٛ ٖٓ ج٤ًٍُٖٗٔ أٝ ٣ٌٕٞٗٞ ْررًح ك٤ٜح، ٣ٝهطِق جُٔحالٕ ك٢ ًيٕٞ ٓيحٍ جُـ٤٘ٔيس ٣ُإنيً هٜي ًٞ

ح٢َُْ  َٓ ًحز:  ٣ٌٕٞ جَُهٍجؼ ٝجُِؿ٣ُس  ُّ ىهس ك٢ٜ جُ ّٛ ح جُ ّٓ ٓيٖ ًطيحخ جُٔيحٌٝو١:  13-12-11، جٗظيٍ جألذيٞجخ “ٝال ٣ؿد ػِي٠ جُٔٓيِْ كي٢ ٓحُيٚ قينٌّ ْيٞجٛح”ك٢ء، أ

 .األحكاو انّلهةاٍَّح



 

   

                

 

َ أذٞ ق٤٘لس وكغ ًَحز جُلرٍ ئ٠ُ  ّٞ ؾ

.٢ ّٓ  جًُ

ًحز  ُّ حكؼ٢: ال ٣ؿَٞ وكغ جُ ّٗ جُٔحٌٝو١ جُ

.ٍٍ  ئ٠ُ ًحك

ىهحش"،  ّٛ جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ: "ك٢ ٝال٣س جُ

 ٘223 

َ أذٞ ق٤٘لس ٍٚف ٓحٍ جُل٢ء ك٢  ّٞ ؾ

ىهحش. ّٛ  أَٛ جُ

َّ ٝجقى ٖٓ جُٔح٤ُٖ ك٢  أِٛٚ، ٣ٍُٛف ً

 ٝٛٞ هٍٞ جُٔحٌٝو١.

ْ جُل٢ء  ْٓ جُرحخ جُػّح٢ٗ ػٍٗ: "ك٢ هَ

 228ٝجُـ٤٘ٔس"، كَٛ: "ٓحٍ جُل٢ء"، ٘ 

 

٣ىػٞ أذٞ ق٤٘لس ئ٠ُ ئنٍجؼ ٓوىجٌ ًر٤ٍ 

كايج َجو ػ٠ِ ٓحتس »ك٢ ًَحز جإذَ: 

ٝػ٣ٍٖٗ كوى جنطِق جُلوٜحء ك٢ قٌْ 

يُي، كوحٍ أذٞ ق٤٘لس ٣ٓطأٗق ذٜح 

«.جُلٍٜ جُٔرطىأ
49
 

٣حوز قط٠ّ ضرِؾ ٓحتس ٓحُي: ال  ُّ جػطرحٌ ذحُ

ٝغالغ٤ٖ ك٤ٌٕٞ ذٜح ِقوس ٝجذ٘طح ُرٕٞ، ٝهحٍ 

حكؼ٢: ئيج َجوش ػ٠ِ ٓحتس ٝػ٣ٍٖٗ  ّٗ جُ

َّ أٌذؼ٤ٖ ذ٘ص ُرٕٞ ٝك٢  ٝجقىز، ًحٕ ك٢ ً

َّ ن٤ٖٓٔ ِقوس. ً
50
 

ىهحش ّٛ ، "جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ: "ك٢ ٝال٣س جُ

 205كَٛ: "ًَحز جإذَ"، ٘ 

ًحز ك٢ غٔحٌ جُّ٘هَ  ُّ ّٗؿٍ أٝؾد جُ ٝجُ

 ؾ٤ًٔؼح.

حكؼ٢: ُْ ٣ُٞؾرٜح ك٢ ؿ٤ٍ غٔحٌ جُّ٘هَ  ّٗ جُ

 ٝجٌٍُّ.

ىهحش"،  ّٛ جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ: "ك٢ ٝال٣س جُ

ّٗؿٍ"، ٘  كَٛ: "ًَحز غٔحٌ جُّ٘هَ ٝجُ

210 

ًحز ك٢ ؾ٤ٔغ  ُّ أٝؾد أذٞ ق٤٘لس جُ

ٌٝع. ُّ  جُ

حكؼ٢: ال ضؿد ئالّ ك٤ٔح ٌَػٚ ج٥و٤ٕٓٞ  ّٗ جُ

ج = ال ضؿد ك٢  ًٍ ّىن ُٓ جُروٍٞ هُٞضًح 

 ٝجُهٍٟ.

ع"،  جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ، ٌْ ُّ كَٛ: "ًَحز جُ
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ّٕ جُّ٘حتٍ ك٢ ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس جُٔطؼِِّوس ذٔيحٍ جُٔٓي٤ِٖٔ ٣ُيىٌى ٓٞهليح غحذطيح، ٝٛيٞ ٞيٌٍٝز ضٔطّيغ أْٝيغ كثيحش  ئ

٤ح٤ّْس ٖٓ وُٝس ذ٢٘ أٓ ّٓ ٤ّيس، ئْي وػيْ جُٔؿطٔغ ذطِي جألٓٞجٍ، ٣ٌُٖٝٔ كْٜ ًٛج جُٔ٘ـُع ك٢ ٞٞء ٓٞجهق أذ٢ ق٤٘لس جُ

ّٕ ضٌيّىِ جُػيٍٝز ذأ٣يى١ ذ٘ي٢ أ٤ّٓيس ٝٓيٖ ٝجالٛيْ ٓ٘يً ػٜيى ػػٔيحٕ،  غٌٞز ٣َى ذٖ ػ٢ِ ػ٠ِ ٛٗحّ ذٖ ػرى جُِٔي. ٝئ

٤ؼس ٣كِٕٔٞ ػ٠ِ يجى جُػٍجء، ٣ٍٕٝٝ ك٤يٚ جٗطٜحذًيح ألٓيٞجٍ جُٔٓي٤ِٖٔ، ًٝػ٤يٍج  ّٗ ؾؼَ ًػ٤ٍجً ٖٓ ٓ٘حٝت٤ْٜ ال ٤ّْٔح جُ

ًُّ جُٔٛحوٌ جُٔط٤ِّٗؼس ػ٠ِ ئقٛحء  أٓٞجٍ جأل٤ّ٣ٖٞٓ ض٤ٍٜٗجً ٝض٤٘ٗؼح.ٓح ضٍ
51
  

 د. خال اخ سٍاسٍّح )يُزنح اَخش  ً  قه أتً حٍُفح(:

ّٕ جٗؼىجّ جُطّٓحٓف ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُؼٍذ٤ّس جإْيال٤ّٓس، كي٢ ٠يٌٞ ٓيح ٓيٖ أ٠يٞجٌ ضح٣ٌهٜيح، أٝ كي٢ ٓٛيٍ ٓيٖ  ئ

أٓٛييحٌٛح، ال ٣ؼييٞو ئُيي٠ ٚيئص جُّ٘ٛييٞ٘ جُى٤٘٣ّييس أٝ ئُيي٠ ٗوييٙ كيي٢ جُلٌييٍ جإْييال٢ٓ، ذييَ ئُيي٠ أْييرحخ ضح٣ٌه٤ّييس 

ٝجؾطٔحػ٤ّس ٝأٗػٍٝذُٞٞؾ٤ّس ٓطؼِّوس ذطِي جُٔؿطٔؼحش
52

ٕ ٓؿٔيٞع ِّٞ يس جٗررحًػيح  ، ئي ضٌُ ّٓ ،ٌجء أذي٢ ق٤٘ليس كي٢ أٛيَ جًُ

ّٕ ذ١ٓ ٓ٘طهد ٖٓ ضِي ج٥ٌجء ٣ُؿ٢ِّ ٓوحٚى جُركع. ّٕ ًٛج جُلو٤ٚ جُٔطوّىّ ٣ٞهٍّ جَُِٔ جُٔهحُلس ُِّٔس جإْالّ، ٝئ  ذأ

                                                           
49
يإٔ/ ٓيٖ 9ئُي٠  ٣5ُٓطأٗق ذٜح جُلٍٜ جُٔرطيىأ، ٣ؼ٘ي٢ ئنيٍجؼ جُٔويحو٣ٍ جُطّح٤ُيس: ٓيٖ  - ّٟ َػيسٌ ٓيٖ جُ ًَ ًَيحز ”ج، جٗظيٍ كٛيَ : ٖيحضحٕ، ٌٝٛي14ًئُي٠  10= ٖيحز َؾ

 .األحكاو انّلهةاٍَّح، ٖٓ جُرحخ جُكحو١ ػٍٗ، “جإذَ
50
ًَٞخ ٠ٍَُٝٝم جُلكَ. - ٍّ  جذ٘سُ جُِّرٕٞ: ٓح جْطٌِٔص ْ٘ط٤ٖ ٖٓ جإذَ، ٝجُِكوس ٓح جْطٌِٔص غالظ ٤ْٖ٘، ٝجْطكوّص جُ

51
 جأل٤ّ٣ٖٞٓ جألٝجتَ. ، ًػ٤ٍج ٖٓ أنرحٌ ِؿ٠َ٘يشالج انّزهة الينادٌ انجتهشٛـ(، ك٢  345أٌٝو جُٔٓؼٞو١ )ش.  -

52
ى إًٌٔٞ،  - ّٔ حه٢،  1ضٍؾٔس ٛحْٖ ٚحُف ٝضؼ٤ِوٚ، ٠  أٌٍ هت انفكش اإلساليً انًناصش؟ٓك ّٓ   115(، ٘ 1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُ



 

   

                

 

ِف ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝذ٤ٖ ٖٓ ضـِّرٞج ػ٤ِْٜ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔٓي٤ِٖٔ، ال ٣٘يطوٝ ذٔ٘يغ جُؿ٣ُيس  ّٛ ّٕ جُ ٣ٍٟ أذٞ ق٤٘لس أ

ّٕ أٓحٗ ُٝ جُؼٜى ذٔ٘ؼْٜ ْٜٓ٘ ًحُيّى٣ٕٞ»ْٜ: أل «قّن ػ٤ِْٜ كال ٣٘طو
53

، كي٢ قي٤ٖ ٣يٍٟ جُٔيحٌٝو١ ؾٜيحوْٛ ًـ٤يٍْٛ 

ئس ٓيٖ ْئحش جُطٔيّىٕ جإْيال٢ٓ، ٝهيى ًيحٕ يُيي ػالٓيس  ِْ ٖٓ أَٛ جُكيٍخ ئيج ٓ٘ؼيٞج جُٔيحٍ. ٝأٓيحٕ ؿ٤يٍ جُٔٓيِْ 

ّٕ أٍَٛ جُؼٞجْٚ جُؼٍذ٤ّس ج إْيال٤ّٓس كي٢ ضح٣ٌه٘يح ٛي٢ كي٢ ج٥ٕ جُطؼح٣ٕ جُهِٛد ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُوى٣ٔس، ٗح٤ٛي أ

ّٕ جُطؼّىو٣ّس جُؼٍه٤ّس ٝجُػّوحك٤ّس ٝجُّى٤٘٣ّس جُط٢ ًحٗص ْحتىز ك٢ ذـىجو  ٗلٓٚ ٓٓطٞوع جنطالف ػٍه٢ّ ٝو٢ّ٘٣ ٝغوحك٢ّ، ذَ ئ

َّ ٓٓطك٤ِس ك٢ ٓىٕ ػٍذ٤ّس ئْال٤ّٓس ًػ٤ٍز ح، أٚركص ج٤ُٞ ًٔ ٝه٠ٍرس هى٣
54

 ١ًّ ّٕ جُلٌٍ جإْال٢ٓ جُٔؼحٍٚ جُ . ًُج، كا

 ٤ٕ جُكىجغس أٝ ٣ؼ٤ٕ ذحألقٍٟ ك٢ َٖٓ جُكىجغس ٓرحُد ذحْطىػحء ٌٝـ جُطّٓحٓف ٝضؿى٣ىٛح.٣ؼ

كن ذـ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ كوٚ أذ٢ ق٤٘لس، هُٞٚ ذؿٞجَ أنً جُؿ٣ُس  ٍّ ٖٓ ػرىز جألٝغيحٕ ئيج ًيحٗٞج »ٖٝٓ أَٓحٌجش جُ

ييح ًٔ ١ًّ هييحٍ: «ػؿ ييحكؼ٢ جُيي ّٗ ٍضييى  ٝال و»، ػِيي٠ ِنييالف جُٔييحٌٝو١ جُ ُٓ ًُ ٓييٖ  «ٛيي١ٍّ ٝال ػحذييى ٝغييٖٝال ضُإَنيي
55

. ُوييى 

ٌٌ ٞي٢ّ٘ٔ ذكوّٜيْ  س ٌكٌغ ُٔ٘ـُُطْٜ، ٝئهيٍج ّٓ س أٓحًٗح ُْٜ، ٝئُكحم ػرىز جألٝغحٕ ذحًُ ّٓ ؼص جُؿ٣ُس ػ٠ِ ٌؤِٝ جًُ ِٞ ُٝ

يى ٛيًج ٓيح أٌٝوٙ جُٔيحٌٝو١: ئيج ًيحٕ  ًّ ُؾيٞوْٛ أٚيالً، ٣ٝإ ُٞ ك٢ جالػطوحو نيالف ٓؼطويى جُٔٓي٤ِٖٔ، ذيَ ٛيٞ قٔح٣يس ُِ

يحكؼ٢جُّ٘ٓحء ٖٓ هّٞ ٤ُّ ُْٜ  ّٗ ٣ُويطِٖ ٝػ٘يى أذي٢  ًطيحٌخ ًحُى٣ٍَّٛيس ٝػريىز جألٝغيحٕ، ٝجٓطي٘ؼٖ ٓيٖ جإْيالّ، كؼ٘يى جُ

ق٤٘لييس ٣ُٓييطٍهوٖ
56

ؼحٛييى٣ٖ، ئيج ُييْ  ُٔ ييس ٝجُ ّٓ ًُِ َّ . ٝنييحُق أذييٞ ق٤٘لييس، جُٔييحٌٝو١ كيي٢ ئذحقييس جُييّىنٍٞ ئُيي٠ جُكييٍ

َ ُْٜ إٔ ٣ٓط٠ٞ٘ـٞج جُكؿحَ، ٝٓ٘ؼٚ ٚحقد  ّٞ األحكاو انّلهةاٍَّح٣ٓط٠ٞ٘ٞٙ. ٝؾ
57

ًُي أذيحـ أذيٞ ق٤٘ليس ضو٤ِيى . ًٝي

ٗح، ٣ُهحُق أذيٞ ق٤٘ليس جُٔيحٌٝو١، ئي ٣يٍٟ  ُّ ّٕ »جٌُحكٍ جُوٟحء ذ٤ٖ أَٛ و٣٘ٚ ٝٓ٘غ ٖٓ يُي جُٔحٌٝو١. ٝك٢ قىِّ جُ أ

، ٌٍْٞ هللّا ٚي٠ِّ هللّا ػ٤ِيٚ ْٝيِّْ ٣ٜيٞو٤ّ٣ٖ  َْ َؾ ٌَ ، ٝهى  ْْ جإْالّ ٠ٍٖ ك٢ جإقٛحٕ، كايج َٗح جٌُحكٍ ُؾَِِى ُْٝ ٣ٍؾ

٤ََٗح ََ.»
58
  

 ّٕ يييس كييي٢ ٗظيييٍ أذييي٢ ق٤٘ليييس  ئ ّٓ ًّ ٓيييح ٤ُٔ٣ّيييُ ٛيييًٙ ج٥ٌجء ٛيييٞ جْيييط٘حُوٛح ؾ٤ًٔؼيييح ئُييي٠ جُٔٞهيييق ٗلٓيييٚ، كأٛيييَ جُ

ٕ كيي٢ ٗظييٍٙ ذٍٔضرييس أْيي٠٘ ٓييٖ ضِييي  ْٞ ؤٕٝ ُُٓ٘ييس ئٗٓييح٤َّٗسً ٍٓٓٞهييس ٝقطّيي٠ ػرييىز جألٝغييحٕ ٝؿ٤ييٍْٛ ٣كظيي َّٞ ٣طريي

يي َٚ ّٕ ٛييًٙ جُٔٞجهييق جُطيي٢  ييّ٘س، ٝال ٌٗ٘ييٍ أ ُٓ َىَع ذٜييح جؾطٜييحو كو٤ييٚ ٓرطييىب جُطّيي٢ ٣ٟييؼْٜ ك٤ٜييح ؿ٤ييٍٙ ٓييٖ كوٜييحء جُ

ّّ جإٗٓييييح٢ٗ كيييي٢  ف ٝجُكيييي ُٓ كيييي٢ ذ٤ثييييس ٓى٤ّٗييييس ٗحٖييييثس، جْييييطٔحُص ٞيييئحتٍِٗح ٝٗكييييٖ ٗركييييُع ػييييٖ ٓ٘ييييحذغ جُطّٓييييح

 جُكٟحٌز جُؼٍذ٤ّس جإْال٤ّٓس.

                                                           
53
  106، ٘ األحكاو انّلهةاٍَّح -

54
 " )ٓوّىٓس جُرّرؼس جُؼٍذ٤ّس(.ٍٓؾغ ْحذن، "ٓٓأُس جُلِٓلس جإٗٓح٤ّٗس ك٢ ج١ُْٞ جإْال٢ٓ َزعح األَلُح  ً انفكش اننشتً،إًٌٔٞ،  -

55
 204، ٘ األحكاو -

56
 238ٗلٓٚ، ٘  -

57
 291-290ٗلٓٚ، ٘ ٘  -

58
 368ٗلٓٚ، ٘  -



 

   

                

 

 هـ. انِخالُف  ً أحكاو انُِّلاء:

ّق ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس ك٢ ٓٓحتَ جُلوٚ ػٖ ٗـُػس ئٗٓح٤ّٗس ُيْ ٗؼٜيىٛح كي٢ ٓويحالش ؿ٤يٍٙ ٓي ِٗ يّ٘س، ذيَ ض ُٓ يس جُ ّٔ ٖ أت

ٗس جُٔحٌٝو١ ذًُي، ئّٜٗح  ّٝ ى ُٓ ٌأ٣٘ح ٓؼحٌٞس ُٜح ك٢ أق٤حٕ ًػ٤ٍز، كأنًٗح ٗوطل٢ والتَ ضِي جُُ٘ػس، كٔح ّٞ٘ص ػ٤ِ٘ح 

ف  ُٓ يِرح ُِطّٓيح ُٚ ُّٕ ُٜيح ٝضؿيى ك٤ٜيح أْحْيح  ّٕ ٞئحتٍٗح ضٜي ٌُ ئٗٓح٤ّٗط٘ح جُكى٣ػس، ذيَ ئ ٌٍّز ضُكحٝ ر ُٓ والتَ ُٗػس ئٗٓح٤ّٗس 

ٖ ِّٓٓٔحِش جُط٣ٍّٞ٘ ُوى جْط جُكى٣ع. ِٔ َّ جُؼوَ ج٤ُٜٔ «ٖٓ أؾَ ئوجٗس جإْيالّ ٝقيىٙ»ـ
59

، كي٢ قي٤ٖ أّٗ٘يح ِٗكيخ َؿ٘يحًء 

 ك٢ جُلٌٍ جإْال٢ٓ ٓح ٣ُجٍ ك٢ قحؾس ئ٠ُ ْرـٍ. 

ٖٝٓ ٓظحٍٛ ٓيح يًٍٗيح ٓيٖ ئوجٗيس، ٓيح أغيحٌٙ ٝٞيُغ جُٔيٍأز كي٢ جإْيالّ
60
ٓيٖ ؾيىجٍ ذي٤ٖ ػِٔيح٤ّ٤ٖٗ ْٝيِل٤ّ٤ٖ  

 ّٕ ُٓٓطٍٗه٤ٖ، ٝهٍٞ ذؼْٟٜ ئ تُٜح ٓ٘ـُُس ئٗٓيح٤ّٗس ٍٓٓٞهيس، ٝهيى ػػٍٗيح كي٢ ،ٌجء أذي٢ ق٤٘ليس ػِي٠  ٝ ِّٞ جإْالّ ال ٣ُر

و ذَؼوى جٌُّ٘حـ، ٝؾؼَ جُٔيحٌٝو١ يُيي ٓيٖ قويٞم  ٍّ ِْ )جُؼُخ( جُطل َ ُأِل٣َِّ ّٞ ٓٞجهق ضٞهٍّ جٍُٔأز ٝضكطٍّ ػوِٜح، ئي ؾ

جُوُٟحز
61

ٍّ أذٞ ق٤٘لس ذؿٞجَ  ّٕ ضو٢َٟ »، ٝك٢ جُٔٞٞغ ٗلٓٚ ٖٓ جٌُطحخ ٣ُو فُّ ك٤ٚ ٖٜحوضُٜح أ ِٛ ٝك٢ «. جٍُٔأز ك٤ٔح ضَ

ٌُّالً  ٌَ ُلٌٍز هٌٛٞٛح، ٝئّٗ٘ح ٍٟٗ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُٔٞجهيق ضٗي َٖ ضؿحٝ ض٘ـ٣َُ جٍُٔأز ٓ٘ـُُس جُّ٘حتٍ ك٢ هٟح٣ح ج٤ُِٔٓٔ

َٝ أذٞ ق٤٘لس إٔ ضُوطَ جٍُٔأز ذحٍُّوز، ٝػحٌُٞٚ جُٔحٌٝو١  ُرًٌٍز ئٗٓح٤ّٗس، ُ٘ح إٔ ٗطٓحءٍ ػٖ ْرد جنطلحتٜح، كوى ٌك

ّ٘س؟ ُٓ ٍّٓ ًٛٙ جُهالكحش جُؼى٣ىز ٌُػ٤ٍ ٖٓ كوٜحء جُ ٍْٞ ٣ُل٤ى هطِٚ جٍٓأزً ذحٍُّوز، ك٤ٌق ٗل ٍّ  ك٢ يُي ًٌٓٞوج قى٣ػًح ُِ

5

ٍُ جُؼٍذ٢ّ جإْال٢ٓ ٓ٘ـًُػح  َف جُلٌ ٍَ ج، ُْ ٣ٌُطْد ُٚ جُّ٘ٔحُء ألْيرحخ قٟيح٣ٌّس ٖيط٠ّ؟ ٣ُؿ٤يُ َٛ ػ ًٍ ٌّ ئٗٓح٤ّٗح ٓر

جُـٍذ٤ّٕٞ جُكى٣ع ػٖ ئٗٓح٤ّٗس ٤ٓٓك٤ّس
62

ح ػ٘ىٓح ٣ركػٕٞ  ّٓ ْٜ جُكى٣َع ػٖ ئٗٓح٤ّٗس ػٍذ٤ّس ئْال٤ّٓس. أ ُٟ ، ٣ٝط٤ُّٜد ذؼ

يح ئُي٠ أٚيٍٞ الض٤٘٤ّيس ًٔ ّٕ جألًحو٤ٔ٣ّيس Greco-Latinئؿ٣ٍو٤ّيـس )-ك٢ أٍٚٞ جإٗٓح٤ّٗس، كاّْٜٗ ٣ٍّوٜٝٗيح وجت (، قطّي٠ أ

يحوِ ػٗيٍ  ّٓ ٌِٝغٞج جُّٜٟ٘س جُـٍذ٤ّس ك٢ جُوــٍٕ جُ  ْٖ َٓ جُل٤ٍّٓٗس ضُكّىو ٓلّٜٞ جإٗٓح٤ّٗس ضكى٣ىج ضح٣ٌه٤ّح ذٔؼ٠٘ غوحكس 

(XVIٝضييأغٍّٝج ذييحإٌظ جإؿ٣ٍويي٢ ،)-جُالّض٤٘يي٢
63

. ٣ٝييًٛد ٓٓييطؼٍذٕٞ ،نييٍٕٝ كيي٢ ٓٓييأُس جإٗٓييح٤ّٗس جُؼٍذ٤ّييس 

َٖ  جإْال٤ّٓس ئ٠ُ جُوٍٞ ي١ َٓي ّْ يٍم جألْٝي١، ٝقيٜٞ جُٔطٞ ّٗ ح جضَّٛ جُؼٍُخ ذـ٤ٍْٛ ٓيٖ ٖيؼٞخ جُ ّٔ ئّٜٗح ٗٗأش ُ

                                                           
59
ًُناصش؟ إًٌٔٞ،  - ٍَ هت انفكش اإلساليً ان ٌْ  113٘ أ

60
َْ ُٜيًج جالٚيرالـ، ٣ٝيىػٞ ئُي٠ جُطّل٣ٍين جُٜٔ٘ؿي٢ ذي٤ٖ جُّ٘ٛيٞ٘ جُطأ٤ْٓي٤ّس، ٝجُٔؿطٔؼيحش جإْيال٤ّٓس، ٝجُلٌيٍ  ٣٘طويى أًٌيٕٞ جالْيطؼٔحٍ جالْطٗيٍجه٢ - جُٔيرَٜ

 جإْال٢ٓ.
61
 139، ٘ األحكاو انّلهةاٍَّح -

62
- I. Chevalier, Humanisme chrétien (Fribourg (suisse): casterman, 1940). 

63
- Louis Gardet, La cité musulmane: vie sociale et politique (Paris: J. Vrin, 1954), p. 274  



 

   

                

 

جُلطٞقحش
64

َّ ًٛج جُك٤يَق  ُٔٓطٍٗه٤ٖ، ٖٓ أ٣ّس هىٌز ػ٠ِ جُهِن، ُٝؼ و جُكٟحٌز جُؼٍذ٤ّس ُىٟ ذؼٝ جُ ٍّ . ًٌٝٛج ضُؿ

ّٕ ج»جالْطٍٗجه٢ ك٢ وٌجْس جإٗٓح٤ّٗس جُؼٍذ٤ّس، ٛٞ ٓح وكغ إًٌٔٞ ئُي٠ جُويٍٞ:  ُؼِٔيحء جُٔٓطٗيٍه٤ٖ ٣طّلويٕٞ ٓؼي٢ ئ

ّٓحقس جإْال٤ّٓس ٍٞ ٤ٓٗحٕ ُِٔٞهق جإٗٓح٢ٗ ك٢ جُ ُٛ «ػ٠ِ جُوٍٞ ذُك
65

. كٔح ٛي٢ "جإٗٓيح٤ّٗس"؟ ٝٛيَ ضُ٘حْيَد ،ٌجُء 

ٜح، ُقىَٝو جُٔلّٜٞ؟  ُٟ  أذ٢ ق٤٘لس أٝ ذؼ

ِْ جُّ٘ظ٣ٍِّس ٝجأل»( جإٗٓح٤ّٗس ذوُٞٚ: ٣Pierre Mesnardُكّىو ذ٤حٌ ٤ٓ٘حٌ ) ف ػيٖ ؾ٤ُٔغ جُٔلح٤ٛ ِٛ كؼحٍ جُط٢ّ ضُل

ز ُإلٗٓحٕ «ٓ٘ـُُس ٤ُِّٔٓ
66

ى إًٌٔٞ ٓيٖ ضؼ٣ٍيق ه٣ٍيد ٓيٖ ًيالّ ٤ٓ٘يحٌ، ئي ٣ويٍٞ:  ّٔ َّ ض٤ّيحٌ »، ٝٓح ٣ُوّىٓٚ ٓك -ًٝي

ج ئ٤ًّٓٗح -ك١ٌٍ ًٌ ٍُ ض٤ّح «٣طٔكٌٞ قٍٞ جإٗٓحٕ ُٝٛٔٞٓٚ ٝٓٗحًِٚ، ٣ُْؼطَر
67

. ُوى ٗٗأش جإٗٓيح٤ّٗس كي٢ جُـيٍخ، ذلٍٗٓيح 

س ك٢ ػٍٛ جُّٜٟ٘س ئذّيح ّٚ يحوِ ػٗيٍ، كٌحٗيص قًٍيس غوحك٤ّيس ٝأناله٤ّيس ٝو٤٘٣ّيس ػِي٠ ػٜيى كٍٗٓيٞج نح ّٓ ٕ جُويٍٕ جُ

( ٍ ّٝ 1515François I-1547جأل
er
,
 

يح ٣هيٍؼ ذ٘يح ػيٖ ٓوحٚيى  ّٔ ٓ ،ٌٙ ّٞ (، ٝوٕٝ جُركع ك٢ كٍُٛٞ جُٔلّٜٞ ٝضر

َُ ٓؼحُْ جُكًٍس جإٗٓح٤ّٗس، ذحُٞهٞف ػ٠ِ أذٍَ ٓؼحُٜٔح.ًٛج جُؼَٔ، ٣ُ   ٌٖٔ إٔ ٤ّٔٗ

 ّٕ ٌْ و٤٘٣ّس "٤ّٗسجإٗٓح"ئ ج، ٢ٛ ه٤ ٍّ ّْ ؾ ىهس ٝجُؼلٞ ُِٝٛ ّٛ ُْ جُ ئٗٓح٤ّٗس. -ق٤ٖ ٗٗأضٜح جٌضررص ذحُّى٣ٖ ج٤ُٓٔك٢، كو٤َ

ََ ُطٜيي٣ًد جُّ٘لييِٞ ٝئنٛييحخ  ّْ ٓييح ٤ّٓييُ تٜييٌٞ جُلٌييٍ جإٗٓييح٢ٗ ٛييٞ جٗطٗييحٌ جألوخ ٝجُٔؼٍكييس ذٛييلطٜح ْٝييحت ٝأٛيي

ييحوِ ػٗييٍ ذ٘ٗييٍ جٌُ ّٓ َّٕ ئٗٓييح٤ّٗطٜح، ُييًج هــييـحّ "ئٗٓييح٤ّٗٞ" جُوييٍٕ جُ ُٝ جُرييحقػ٤ٖ ئُيي٠ أ طييد جُوى٣ٔييس، ذييَ ٣ييًٛد ذؼيي

( ْيي٘سَ أٌذؼيي٤ٖ ٝنٔٓيئحتس ٝأُييق، جُرّرحػييس، Gutenbergجإٗٓييح٤ّٗس ٓييح ًحٗييص ضظٜييٍ ُييٞ ُييْ ٣ٌطٗييق ُؿييٞض٘رٍؽ )

ٍُ جٌُطييد وػحٓيس ٓييٖ وػيحتْ جإٗٓييح٤ّٗس ُٝ كطيىج
68

 ٍّ . ٣ٝطِيرّّ ٓلٜييّٞ جإٗٓيح٤ّٗس ًييًُي ذحُكًٍيس جُلِٓييل٤ّس جُطّي٢ ذييىأش ضويي

ّٓؼـحوز ٓغ ًٛٙ جُلِٓلـس ؿح٣ـس ضُ٘ٗى كي٢ ذٞؾٞو  ٣ًٍُّٓس ئٗٓح٤ّٗس ك٢ جٌُٕٞ ئ٠ُ ؾحٗد ٣ًٍُّٓس هللّا ك٤ٚ، ٝأٚركص جُ

٤ّٓرٍز ػ٠ِ جُرر٤ؼس ٝضٌِّٜٔح ػِـ٠ قـّى هـٍٞ و٣ٌـحٌش ) (. ٝهيى ُػٍكيص جُكًٍيس Descartesجألٌٜ ٖٓ نالٍ جُ

 ٛٞ ذحُخ جُلِٓلس ٝجُٔؼٍكس، ٤ِْٝٝس ٜٟٗس جإٗٓحٕ. جإٗٓح٤ّٗس ذطٞه٤ٍٛح ُِرّر٤ؼس كٟال ػٖ ُُٓ٘س جُؼوَ ك٤ٜح، ئي

ًٛج ٓح ٣ٌُٖٔ إٔ ٣ٓطهِٛٚ جُّ٘حتٍ ك٢ ذؼٝ جُّٔٛ٘لحش جُط٢ هحٌذص ٓٓأُس جإٗٓح٤ّٗس
69

، ٝٛي٢ ؾ٤ٔؼيح ض٘يـُع 

يح ٓيٖ ذكيع كي٢ جإٗٓيح٤ّٗس  ئ٠ُ ٌذ١ جُٔلّٜٞ ّٓ ذِكورس ٖٓ قود جُطح٣ٌم جُـٍذ٢ جُكى٣ع، ٝذؼٍٛ جُّٜٟ٘يس ضكى٣يًىج. أ

                                                           
64
  288ًٝٛج ٌأ١ ١ُٞ ؿحٌو١ ك٢ ًطحذٚ جًًٌُٔٞ ْحذوًح، ٘  -

65
ى إًٌٔٞ،  - ّٔ  15جُٔوّىٓس جُؼٍذ٤ّس، ٘  َزعح األَلُح  ً انفكش اننشتً،ٓك

66
- «l’Humanisme Chrétien», Bulletin Joseph Lotte (Juin 1939), p. 7= «Toute conception théorique, toute attitude 

pratique, qui affirment la valeur exceptionnelle de l’homme». 
67
 605، ٘ َزعح األَلُحإًٌٔٞ،  -

68
- Marie Dominique Legrand, Lire l’Humanisme (Paris: Dunod, 1993), p. ix.  

69
ح ػ٠ِ جٌُطد ج٥ض٤س: - ًْ   جػطٔىٗح أْح

- R. Mousnier, «Leçons sur l’Humanisme et la renaissance de la fin du XV
e 

siècle au milieu du XVI
e 
», (Paris V, 

Centre de documentation Universitaire).  



 

   

                

 

ى إًٌٔٞ ك٢ ًطحذٚ: جُؼٍذ٤ّس، ٓ ّٔ ( كي٢ Louis Gardet، ُٝي١ٞ ؿيحٌو١ )َزعح األَلاُح  اً انفكاش اننشتاًػَ ٓك

َّ كٌٍ ٣ٞهٍّ جإٗٓحٕ أ٣ًّيح ًيحٕ ٛيًج جإٗٓيحٕ، كٜيٞ  ٞج ػ٠ِ ٤ُّٖٞٔس جُٔلّٜٞ، كٌ ُّٛ ًطحذٚ ػٖ جُٔى٣٘س جإْال٤ّٓس، كوى ٗ

َّ ُٗػس ض٘ٗـَ ذٔٗحًَ جإٗٓحٕ ٝٛٔٞٓٚ، ك٢ٜ ُٗػس  ٌٍ ئٗٓح٢ٗ، ًٝ ّٕ »ئٗٓح٤ّٗس، ٝك٢ ًٛج ٣وٍٞ ١ُٞ ؿحٌو١: كٌ ئ

يح. ُٝيْ ضٌطيق  َّٓ  ٍٞ ٣ٍِّس ُإلٗٓحٕ ػِي٠ ٗكي َْ أ١ّ قٟحٌز، أٝ أ١ّ غوحكس، ال ضٌٕٞ ئٗٓح٤ّٗس قوًّح، ئالّ ئيج جػطٍكْص ذٔ٘ـُُس 

ٍّ ػٖ ٗلٜٓح «.كو١ ذكلخ ضِي جُٔ٘ـُُس، ذَ قٔطٜح ٝؾؼِطٜح هحوٌزً ػ٠ِ جُّ٘ٔحء ٝجُطّؼر٤ٍ جُك
70
 

 ّٕ ّّ جإٗٓيح٢ّٗ ٓٞؾيٞو كي٢ ؾ٤ٔيغ جُٔؿطٔؼيحش جُرٗي٣ٍّس ذيىٌؾحش ٓطلحٝضيس.٣ًًٍٝ إًٌٔٞ أ جُكي
71
  ّّ ٛيًج جُكي

ٍُ ػٜ٘ح ٓٞجهق أذ٢ ق٤٘لس جُط٢ّ ػٍٞ٘ح ذؼٟٜح، كأهٞجٍ أذ٢ ق٤٘ليس  جإٗٓح٢ٗ ٝضِي جُٔ٘ـُُس جٍُٔٓٞهس ُإلٗٓحٕ، ضُؼرِّ

ًحز ُُّٝٝ ذًُٜح ألْٝغ ج ُّ يس... ًِّٜيح جُط٢ّ ضطّْٓ ذح٤ٍُٓ ك٢ أقٌحّ جُؿٍجتْ ًٝٓٛرٚ ك٢ جُ ّٓ ُلثحش، ٝجقطٍجٓٚ ألَٛ جًُ

ّ  كحٌم ك٤ٚ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُلوٜحء جُالّقو٤ٖ. ّّ جإٗٓح٢ٗ ًُٜج جُلو٤ٚ، ق  والتَ ػ٠ِ جُِك

ّّ ئٗٓيح٢ٗ ك٣ٍيى ًويٍٞ جُٔيحٌٝو١:  األحكااو٣ٓطرى أذٞ ق٤٘لس ذٔٞجهَق ٓرػٞغيٍس كي٢ ًطيحخ  ٗيٍٟ ك٤ٜيح ضٌحغُليحً ُكي

١ًّ ضُورغ ك٤ٚ » َّ ػ٠ِ ْحٌهٚ، ٝهيحٍ ٝجنطِق جُلوٜحء ك٢ جُٔحٍ جُ ٍُ َّ ٓح َق حكؼ٢ ئ٠ُ أّٗٚ، ٣ُورُغ ك٢ ً ّٗ ج٤ُُى، كًٛد جُ

حكؼ٢ ٣ُورغ ك٤ٚ ذؼى ضٌِّٔٚ، ٝهحٍ  ّٗ رحًقح ًح٤ُٛى ٝجُكرد ٝجُك٤ٕٗ، ٝػ٘ى جُ ُٓ أذـٞ ق٤٘لس: ال ٣ورُغ ك٤ٔح ًحٕ أِٚٚ 

حكؼ٢ُ ٣وريغ ك٤يٚ ٝهيحٍ أذيٞ ق٘ ّٗ ٠َِد، ٝػ٘ى جُ ٍُّ ُٔٛيَكِق، أذٞ ق٤٘لس: الُ ٣ورغ ك٢ جُرّؼحّ ٝجُ ٤ليس: ال ٣ُوريغ ْيحٌم جُ

يحكؼ٢:  ّٗ َم ٓيٖ ه٘حو٣يَ جُٔٓيؿى، أٝ أْيطحٌ جٌُؼريس، ٝػ٘يى جُ ٍَ حكؼ٢ُ ٣ورُغ. ٝهحٍ أذٞ ق٤٘لس: ال ٣ُوريغ ئيج ْي ّٗ ٝػ٘ى جُ

يحكؼ٢ ٝهيحٍ أذيٞ ق٤٘ليس: ال ٣ُوريغ، ُٝيٞ  ّٗ َم ػرًىج ٚـ٤ٍج ال ٣ِؼوَ، أٝ أػؿ٤ًّٔيح ال ٣لٜيْ، هُريغ ػ٘يى جُ ٍَ ٣ُورغ، ٝئيج ْ

َم ٚر٤ًّ  ٍَ ج ُْ ٣ُورغ، ٝهحٍ ٓحُي ٣ُورغُ ْ ًٍ «.ح ٚـ٤
72
 

كسَ ُألقٌيحّ، ٌؤ٣يٍس ضٓيٌٜ٘ح ٌأكيس ذحُ٘يحِ، ال  ْٔ ٤َؿسَ ٝقيىٛح، وجُّيس ػِي٠ ٌؤ٣يس ْي ِٓ ضرىٝ ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس ٜٛ٘ح ٗ

ٌ أذي٢ ق٤٘ليس ٛيًج ال  ّٞ ّٕ ضٛي ّٗحٛى ُإلٗٓيحٕ ال ػ٤ِيٚ، ُيًج ٗيٍٟ أ ٤ّْٔح جُٔٓطٟؼل٤ٖ ْٜٓ٘. ٣ٝرُىٝ جُّى٣ٖ ٖٓ نالٍ جُ

 ّّ يس. كلي٢  ٣هِٞ ٖٓ ق ّٓ س ٝجُؼر٤ى، أ١ جإٗٓحٕ ػح ّٓ ََ أَٛ جًُ َُ قىٝو ج٤ُِٖٔٓٔ ٝجألقٍجٌ ٤ُٗٔ ئٗٓح٢ٗ ؾ٤َِ ٣طؿحٝ

 ْٕ و جُؿ٘ح٣يحش )جُوِٛيح٘(، ٣يٍٟ أذيٞ ق٤٘ليس أ َٞ حكؼ٢ ٞيٌٍٝز ضٌيحكإ جُيّى٤ٖٓ كي٢ هي ّٗ ال جػطريحٌ ذٜيًج »ق٤ٖ ٣ٍٟ جُ

                                                                                                                                                                                              
- Marie Dominique Legrand, Lire l’Humanisme (Paris: Dunod, 1993). 

-Etienne Gilson, Humanisme et Renaissance (Paris: Librairie philosophique, 1986). 

 (.La cité) Musulmane (، ًٝطحخ ١ُٞ ؿحٌوl’Humanisme Arabe١ًٝطد أنٍٟ ٓػَ أ٠ٍٝقس إًٌٔٞ )
70
حٛى ٛٞ: - ّٗ ّٙ جُ ٗ 

«Pour que telle civilisation ou telle culture soit vraiment un humanisme, il lui faut reconnaître en quelque sorte à 

l’homme une "valeur éminente", et non seulement sauvegarder cette valeur mais encore la protéger, la mettre à même 

de croître et de s’exprimer librement», Louis Gardet, La cité musulmane, op. cit., p. 286 
71
 39، ٘ َزعح األَلُح -

72
 373، ٘ األحكاو انّلهةاٍَّح -



 

   

                

 

ِْٓ ذحٌُحكٍ، ًٔح ٣ُوطَ جُؼ ُٔ ٍُّ ذحُؼرى، ٝجُ ٍّ ٝجٌُيحكٍ ذحُٔٓيِْجُطٌّحكإ، ك٤ُوطَ جُك «رى ذيحُك
73

، ٝكي٢ ٛيًج جٌُيالّ ٓٓيحٝجز 

أ ػِيي٠ ٓٓيئِّحش جُلٌييٍ جُوييى٣ْ ٝغ٘حت٤حضييٚ: جإْييالّ ٝجٌُلييٍ  ٍّ ٓىٛٗييس ذيي٤ٖ جُّ٘ييحِ، ك٤ٌييق ضٓيي٠ّ٘ ألذيي٢ ق٤٘لييس إٔ ٣طؿيي

 ٝجُؼرٞو٣ّس ٝجُك٣ٍّس؟

٣يس، ئي جنطِيق جُلوٜيحء كي٢ و٣َيس ج٤ُٜيٞو١ ٝجُّ٘ٛيٍج٢ٗ كيًٛد أذيٞ : »٢ٛٝ ُؾٍأز ضظٍٜ ًيًُي كي٢ هُٞيٚ كي٢ جُىِّ

يحكؼ٢ أّٜٗيح غِيُع و٣يس جُٔٓيِْ ّٗ «.ق٤٘لس ئ٠ُ أّٜٗح ًى٣س جُِْٔٓ، ٝهحٍ ٓحُي: ُٗٛق و٣س جُِْٔٓ، ٝػ٘ى جُ
74
ُويى جضّٓئص  

ؾَ ُْ ٣ٌٖ ٓكط٣ًًح ك٢ جؾطٜحوٙ، كل٢ َٖٓ أذ٢ ق٤٘لس، ُْ ضٍْم  ٍّ ّٕ جُ ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس ذؿٍأضٜح ك٢ ٓٓحتَ ًػ٤ٍز، أل

هى »٣٘ظٍٕٝ ٣ٝؼ٤ىٕٝ جُّ٘ظٍ وٕٝ ضوى٣ّ ُٔح ٣ٍٝٗٚ، ٝهى أُغٍ ػٖ أذ٢ ق٤٘لس هُٞٚ: جُٔ٘ح٣َٝ جُلو٤ّٜس، كٌحٕ جُؼِٔحء 

أ١َ ؿًىج، ٝأضًٍٚ ذؼى ؿى ٍّ «.أٌٟ جٍُأ١ ج٤ُّٞ كأضًٍٚ ؿًىج، ٝأٌٟ جُ
75
 

َّٕ جُلَطيٍز جُّطي٢ ػحٖيٜح جُلو٤ــيـٚ ) ٍَ جألغيٍ كي٢ كٌيٍ أذي٢ ق٤٘ليس، ئْي أ ّٕ ُر٤ثس جٌُٞكس ًًُي ًر٤ي ٛيـ(،  150-80ٝئ

ٌ ٝجالْييطٌٔحٍ"٣ؼطرٍٛييح ٛٗييح ّٞ ّ ؾؼيي١٤ كطييٍز "جُطريي
76

، كوييى جْييطٌِٔص جٌُٞكييس كيي٢ ٛييًج جُؼٜييى ٓؼييحُْ "ٓييى٤ّٗطٜح"
77
 ،

ٍّٓ ئ٠ُ قّى ٓح ؾٞجٗد ٖٓ ضل٤ٌٍ أذ٢ ق٤٘لس:  ٣ُٝل٤ىٗح جُرحقع ذؿِٔس ٖٓ جُّ٘طحتؽ ضل

ُٜح - ّٝ ُّٝ ػ :أ ٘حْس )ْٞم(؛ ٢ٛٝ أؾٞجٌء ضُك ٌُ ز جُٔ٘حل جُػّوحك٢، ٝػٔن جُك٣ٞ٤س جالؾطٔحػ٤ّس ذحُ ّٞ  ٠ِ جالؾطٜحو.ه

يٚ ٗٛيٍج٤ٗس(، ٝهيى أٖيحع يُيي ٞيٍذًح ٓيٖ  ٝغح٤ٜٗح: - ّٓ ي١ٍ )أ ْٓ قىٝظ ضلطّف ػ٠ِ جٍُّ٘ٛج٤ّٗس ك٢ ػٜى نحُيى جُوَ

 جُطّٓحٓف ذ٤ٖ جَُِٔ ٗؿى أغٍٙ ؾ٤ًِّح ك٢ ضل٤ٌٍ أذ٢ ق٤٘لس.

ٍَ أذي٢ جٗلطحـ جٌُٞكس ػ٠ِ جُؼحُْ، ٝٓيح ٣ؼ٤٘يٚ يُيي ٓيٖ ضٞجٚيَ، ٝجنيطال٠ ػٍهي٢ّ ٝو٣٘ي٢ّ أؿ٘ي٠ : ٝغحُػُٜح - ٗظي

ّْ ذحُِْٔٓ ٝجإٗٓحٕ ٓؼحً. ق٤٘لس، ٝؾؼِٚ  ٣ٜط

ٍّ أق٤حًٗح ٓوحالٍش ال ضهِٞ ٖٓ ّٖىز ًٍكٟٚ  ّّ ئٗٓح٢ّٗ ُىٟ أذ٢ ق٤٘لس ٗٓر٤ًّح، ئي ٣ُو ٣ٝرو٠ ٓح قحُٝ٘ح ئغرحضٚ ٖٓ ق

ّٖ ٝجُٔلحوجز ّٕ جُوٍ،ٕ ؾحَء ذحُٔ ّٖ ٝجُٔلحوجز ك٢ جألٍْٟ، ٣ٌٍُٝ٘ ػ٤ِٚ جُٔحٌٝو١ يُي، أل جُٔ
78

ًٛٙ جألهيٞجٍ . ٌُٖ ٓػَ 

ٍِ. كِْ نٟغ جُلِوٚ ذؼى أذ٢ ق٤٘لس  ٌز ذ٤ٖ ،ٌجتٚ، ٝٓح ٣ررؼٜح ػٔٞٓح ٛٞ جُُّ٘ٝع ئ٠ُ ج٤ُُٓ ُْ حكؼ٢ -ٗ ّٗ  - ٓغ ٓحُي ٝجُ

ٝج٣يس ٓيغ  ٍّ طرّىُيس قطّي٠ ذِيؾ وٌؾيسً ضٓي١ِّ ك٤ٜيح جُكيى٣ُع ٝجُ ُٔ ّٖٓ٘ أًػٍ ٖٓ جُّ٘ظٍ ك٢ جألقٞجٍ جُ ّٙ ٝجُ ئ٠ُ ِْرس جُ٘
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 380ٗلٓٚ، ٘  -

74
 382ٗلٓٚ، ٘  -

75
 402، ٘ 13ّ  تاسٌخ تغذاد،جُرـىجو١،  -

76
ٌ ٝجالْطٌٔحٍ انكت ح: َشأج انًذٌُح اإلساليٍّحٛٗحّ ؾؼ١ّ٤،  - ّٞ ّٓحوِ: "جُطر  ٛـ"، ٍٓؾغ ْحذن. 155-80، جُرحخ جُ

77
ُم جٌُٞكس ئّٜٗح " - ّٞ حٓحش ٝجُوٍُٟ ٝجُُٔجٌع جُّط٢ ًحٗص ضُر ّٔ ح"، ٗلٓٚ، ٘ هحٍ ٛٗحّ ؾؼ١ّ٤ ػٖ جُك ًٓ  293ضِّٔي ؾى٣ى ٣ُُّٜٞس ٓى٣ٍ٘س ٓى٤ٍَّٗس ضٔح

78
لحوجز ذحُٔحٍ، ٝهى نحُق ك٢ ي - ُٔ ّٖ أٝ جُ ٍِ جُؿٜحو ذ٤ٖ هطَ جألٍْٟ أٝ جْطٍهحهْٜ، وٕٝ جُٔ يحكؼ٢. ٣ويٍٞ ن٤ٍّ أذٞ ق٤٘لس جإٓحّ أٝ ٖٓ جْط٘حذَٚ ك٢ أٓ ّٗ ح ٝجُ ًٌ ُي ٓحُ

ّٖ ٝجُلىجء، هحٍ ٛح ضؼح٠ُ  جُٔحٌٝو١: "ٝهى ؾحء جُوٍُ،ٕ ذحُٔ ٌَ ح كىجًء، قط٠ّ ضَٟغ جُكٍُخ أَٝج ّٓ ح ّٓ٘ح ذؼُى، ٝئ ّٓ ى: كاِ ّٔ  [.4" ]ٓك



 

   

                

 

َْ ْحَو جال ضح٣ٌم جإْالّ ذؼى أػٍٛ جإذىجع ٝجالؾطٜحو؟ ئّٜٗح هٟح٣ح ال ضطؼِّن  ْط٘ٓحل ٝجُطّو٤ِى ك٢أقٔى ذٖ ق٘رَ؟ ُِٝ

يح  ًْ ّٝ ػ٠ِ وٌجْيطٜح وٌ ح ٣ُك ّٔ ذحُلوٚ ٝقىٙ، ذَ ضطؼِّن ذٌػ٤ٍ ٖٓ جُلٕ٘ٞ ٝجُؼِّٞ ًحألوخ ٝػِْ جُؼٍذ٤ّس ٝجُطّح٣ٌم، ٓ

ْٕ ٣وَق ػ٠ِ ػٞجتن جإذىجع جُػّوحك٢ّ، ٝٓٛحو ح، ػ٠ٓ جُرحقع أ ًٟ ضٚ.ٓٓطل٤ ّٞ  ٌ هُ

 

ذىج ُ٘ح ٓح جٗليٍو ذيٚ أذيٞ ق٤٘ليس ٓيٖ ،ٌجء ٜٗؿيحً كو٤ّٜيح ٣٘يـُع ئُي٠ ج٤ُٓيٍ، ٣ٝٓيٌ٘ٚ ٞيٌٍخ ٓيٖ جُطّٓيحٓف... ٝهيى 

ّ٘س ج٥ن٣ٍٖ، ٝٛٞ نالٌف ٣ُٞق٢ ًٓ٘ جُِٞٛس جأل٠ُٝ ذهِهِس  ُٓ أوًٌ٘ح ضوحذاُلً ذ٤ٖ ضِي ج٥ٌجء ٝ،ٌجء ؿ٤ٍٙ ٖٓ كُوٜحء جُ

ش ك ٍّ ٢ّ٘ذؼٝ جُِّٔٓٔحش جُط٢ جْطو ُٓ ٢ّ٘، ٝهيى -٢ جُٔه٤حٍ جُؼٍذ٢ جإْال٢ٓ، ئي ُْ ٗأَُق جُكى٣ع ك٢ جُهالف جُ ُٓ جُ

ج ػِي٠ جالنيطالف، ُٝيْ ضُليطف ْيٟٞ أذيٞجخ جٌُيالّ كي٢ نيالف أٛيَ جُٓيّ٘س ٓيغ ؿ٤يٍْٛ ٓيٖ كيٍم  ًٍ ُؿِّد جالضّلحم هٓ

الٍ"... ّٟ  "جُ

يِرح٤ّٗس ألذي٢ جُكٓيٖ جُٔيحٌٝو١ جُٔطيٞك٠ ْي٘س نٔٓي٤ ّٓ ّٕ ًطحخ جألقٌحّ جُ ٖ ٝأٌذؼٔحتيس، ٣ٛيُِف ٓ٘رِويح كَٜ ئ

٤حْيس، ٝهيى ؾٜيى ٚيحقرٚ كي٢ ػيٍٜ  ّٓ ٍُٚى جُهالف ج١ًُّ يًٍٗح؟ ؾحء ًطحخ جُٔحٌٝو١ قح٣ًٝيح ُٔٓيحتَ جُلويٚ ٝجُ

ٓوحالش كوٜحء جُّٓ٘س ذٛىو أؿِيد جُٔٓيحتَ جُّطي٢ ٌضّرٜيح كي٢ جٌُطيحخ، كٓئف ٛيًج جُٔيٜ٘ؽ كي٢ جُطيأ٤ُق ذططرّيغ ٓويحالش 

ذًح ٖٓ جُه٤ِلط٤ٖ جُؼرّح٤ّْ٤ْٖ جُوحوٌ )جُلوٜحء ك٢ ٓهطِق جألذٞجخ ٝٓوحٌٗط ٍّ ّٕ جُٔحٌٝو١ ًحٕ ٓو ّْ ئ -381ٜح ذرؼٟٜح. غ

ي٤ؼس  467-422ٛـ(، ٝجُوحتْ ) 422 ّٗ ًءج ُهريٍ جُ ٌْ ٤ٜيح، و طٌِِّٔ ُٓ يّ٘س ٝضو٣ٍيد  ُٓ ٛـ(، ٝهى جٖطٍٜج ذحًُّخ ػيٖ ػو٤يىز جُ

طِٜح ك٢ أؿِد جُر٤ّ٤ٜ٣ٖٞ ٝجُلح٤ّ٤ٔ٠ٖ. ًُج ْؼ٠ جُٔحٌٝو١ ئ٠ُ ئتٜحٌ جُٞقىز ج٤ُّّ٘ٓس ٖٓ نال َّٔ ٍ جْطكٟحٌ ٓوحالش أت

س ُىٟ جُّٓ٘س ئالّ "ٌقٔس" ال ضُٞؾد "ض٤ِٟال ٝال ضٌل٤ٍجً". ّٔ  جُٔٓحتَ جُط٢ّ ػٍٜٞح، ٤ُّٝ نالُف جألت

ْٕ ٌجّ ٓؼحٌٞيطٜح ػحٌٞيٜح َؾٜيحٌج، كيال قحؾيس  ٝجْط٘حًوج ئُي٠ ٓيح ُيًيٍ، ٣وريَ جُٔيحٌٝو١ ،ٌجء أذي٢ ق٤٘ليس، ٝئ

َٛ ضطّٓغ وجتٍز جُّٓ٘س قوّح ُؿ٤ٔغ جًُٔجٛد؟ ضر٤ّٖ ٖٓ نالٍ جُركع ك٢ نالف أذي٢ ضىػٞٙ ذؼى يُي ئ٠ُ ضرى٣ِٜح. ٌُٖ 

كيٞج أٛيَ جُٓيّ٘س  ٍّ ط٤ٌِّٜٔح، ٓػَ ػرى جُوحٍٛ جُرـىجو١ قيحُٝٞج إٔ ٣ؼ ُٓ ّٕ ػِٔحء جُّٓ٘س ٝ س جُّٓ٘س جُرحه٤ٖ، أ ّٔ ق٤٘لس ٓغ أت

ٛ ٍَ ّٞؾ٤ٜٖ َٗظٍْٛ ئ٠ُ ٓح ٣هحُق ك٤ٚ أَٛ جُٓيّ٘س ؿ٤ي ُٓ ْ ٓيٖ ٓويحالش أٚي٤ُّٞس ًٝال٤ّٓيس ٤ْٝحْي٤ّس، ضؼ٣ٍلًح "ِنالك٤ّح" 

ج ئُيي٠ ٠ٔييّ ضِييي جُهالكييحش، ٝقييحُٝٞج إٔ  ْٞ ييس جُٓييّ٘س ك٤ٔييح ذ٤ييْٜ٘، ذييَ ْييؼ ّٔ ُٓؼٍٞي٤ٖ ػييٖ جُهييٜٞ كيي٢ نالكييحش أت

ٝٛح ك٢  ٍُ ُٝي٤ّ يجى كي٢ ؾيٍٞٛٙ ئال ٓ٘رويحً جهطٟيطٚ أقيٞجٍ جُؼٛيٌٞ «. ٢ٖء ٖٓ أقٌحّ جُكيالٍ ٝجُكيٍجّ»٣كٛ

ٓ ٌٍ ٖ ،ٌجء أذ٢ ق٤٘لس ُـيـ "جإؾٔيحع جُٓي٢ّ٘"، ٝضلي٤ٝ ػ٤ِيٚ. ٝهيى جٞيرٍذص ٓٞجهيق جُٔطأّنٍز، ئي ال ضٓطؿ٤د ًػ٤

ٞيح ٝجُطٌّل٤يٍ ذحإٌؾييحء  ٍّ كٝ، ٝذي٤ٖ جُ ٍّ ذؼيٝ جٌُطّيحخ هيى٣ٔح كي٢ ضٛي٤٘ق أذي٢ ق٤٘ليس، ٝضييٍّووش ذي٤ٖ جُوريٍٞ ٝجُي



 

   

                

 

ٍ كوٜيح ّٝ ًّجًٍز جإْيال٤ّٓس أ ء جُٓيّ٘س، ٝكي٢ ٝجُوٍٞ ذهِن جُوٍ،ٕ، ًٝٛج ٣ُ٣ى ٖه٤ّٛس أذ٢ ق٤٘لس ِنٛيرًح، كٜيٞ كي٢ جُي

 ذؼٝ جُّٔٛ٘لحش ٍٓؾٌة.

َّ جُّىُٝط٤ٖ جُؼرّح٤ّْس ٝجأل٣ّٞٓس، كحَوجوش ٖه٤ّٛطٚ جٗلالضًح ػٖ جُط٤ّ٘ٛق،  ُوى ٗحٍٚ أذٞ ق٤٘لس ،ٍ جُر٤ص ك٢ ت

ّٕ جُكىٝو ذ٤ٖ جًُٔجٛد ٝجُلٍم جٌضٓٔص ذؼى ػٍٛ ًّى أ ح ٣إ ّٔ ٛيـ( أ١ْ كي٢ ػٛيٍ جُطّيى٣ٖٝ، 150-80أذ٢ ق٤٘ليس ) ٓ

يٍ ئهيالٍ أذي٢  ّٓ طوّى٤ٖٓ، كحٚررؾ كٌيٍْٛ ذيحُؿٍأز ٝجُهِين، ٝٛيًج ٓيح ٣ل ُٔ ُْٝ ضٌٖ ُِّ٘ٔحيؼ ِْرس كحػِس ك٢ أيٛحٕ جُ

ْي٤ّٔس  ٍّ يِرس جُ ّٓ ّٕ ُر٤ثيس جٌُٞكيس "جُٔى٤ّٗيس" جُٔ٘حٟٛيس ُِ أ١. ٝئ ٍّ ق٤٘لس ٖٓ جالػطٔحو ػ٠ِ جُكى٣ع، ٝضؼ٣ِٞٚ ػِي٠ جُي

ج ًٍ ُّ جَُِٔ جألنٍٟ... ؾٞجٗد ٖٓ ضل٤ٌٍ أذ٢  أغ ًحز ذٔوىجٌ ًر٤ٍ، ٝجقطٍج ُّ ك٢ ضل٤ٌٍ أذ٢ ق٤٘لس، كحُطّٗى٣ُى ػ٠ِ أنً جُ

ٜح ك٢ ٞٞء ج١ُْٞ جٌُٞك٢.  َٔ  ق٤٘لس ٣ٌُٖٔ إٔ ٗلٜ

ّٓإجٍ جُِّٔف ج١ًُ ٣ٌٖٓ ًٛج جُركع ٛٞ: ئ٠ُ أ١ قّى ٣ؿَٞ إٔ ٗطكّىظ ػٖ ُٗػس ئٗٓح٤ّٗس ك٢ كٌٍ أذ٢  ٣ٝرو٠ جُ

يح ق٤٘لس ج ًّٓ ّٕ ٓٞجهق أذ٢ ق٤٘ليس كي٢ ٓٓيحتَ ٓهطِليس ؾيحءش ٓإضِليس، ٣ؿٔيغ ذ٤ٜ٘يح ٓيح ٗؼطريٍٙ ق ُّ٘ؼٔحٕ؟ ُوى أوًٌ٘ح أ

يىهحش ػِي٠ ٓٓيطَِكو٤ِّٜح ،ٌجء ٗحذؼيس  ّٛ ئٗٓح٤ّٗح، كحُط٤ٓ٤ٍّ ك٢ جُط٣ٍٗغ ٝجقطٍجّ جَُِٔ جُٔهطِلس، ٝجُيّىػٞز ئُي٠ ضؼٔي٤ْ جُ

ٍ جإٗٓيحٕ ٓ٘يـُُس ٍٓٓٞهيس، ٣ٌٔيٖ إٔ ؾ٤ُٔؼٜح ٖٓ ضٞه٤ٍ جإٗٓحٕ، ٝجػطرحٌ ْؼحوضٚ ٓوٛىج و٣ ُّ َّ ُٓ٘ع ٣ُ٘يـ ٤ًّ٘ح، ًٝ

طِيد ُٜيًج جُٔ٘يُع جُؿ٘ي٤ٖ إٔ ٣ٛي٤ٍ  ًُ  َْ ّّ ئٗٓيح٢ّٗ. كِِي ٙ ٓ٘يـًُػح ئٗٓيح٤ّٗح، ٝال ضهِيٞ أؿِيد جُٔؿطٔؼيحش ٓيٖ قي ٍَ ٗؼطر

 نى٣ؿح؟

ّٕ أًَٔ ٍٓجقَ ًٛٙ جُؼِي ٌٖ ذأ َ ٣و٤ َٛ ّٞ ٛي٢ ٍٓقِيس ًِّٔح ٗظٍٗح ك٢ ضح٣ٌم جُؼِّٞ جإْال٤ّٓس أٝ ًػ٤ٍ ٜٓ٘ح، ق

يٍٝـ... ذيىأ جُطّيح٣ٌم ذىج٣يس ه٣ّٞيس ٓيغ  ّٗ ٌَ ئُي٠ جُٔهطٛيٍجش ٝجُ ّْ ٚيح ُى ػِْ جُؼٍذ٤ّس ٌٓطٔالً ٓغ ٤ْر٣ٞٚ، غ ُٝ جُرىج٣س! 

ّْ جْطكحٍ ٗوالً ٝجْط٘ٓحًنح ؾؼَ جذيٖ نِيىٕٝ )ش  310جُرّر١ٍ )ش.  ٛيـ( ٣يىػٞ ئُي٠ ئػيحوز جُّ٘ظيٍ كي٢  808ٛـ(، غ

ُي٠، ٓـيح١َ جذيٖ ئْيكحم )ش. ٜٓ٘ؿ٤ّس جٌُطحذيس جُطّح٣ٌه٤ّيس. ٝؾيحءش ج ُٝ  207ٛيـ(، ٝجُٞجهيى١ )ش.  151ُٔـيح١َ جألُ

. ٝقطّيي٠ كيي٢ ٛييًج  ٍَ ٣ٖ نٍجكييحٍش ٝأْييح٤٠ ٍّ ٍُ جُٔطييأن ز ٝػٞجتييىٙ، كيي٢ قيي٤ٖ جٓييطألش ْيي٤ ّٞ ٛييـ(، ه٣ٍرييس ٓييٖ ػٛييٍ جُ٘ريي

حوهس ئ٠ُ جُّٜٟ٘س ك٢ ذيىج٣حش  ّٛ َّ ٖٓ جألؾٞجء جُػّوحك٤ّس ٝجألوذ٤ّس ٝجُّىػٞجش جُ ُٖ ج٤ُٞ َٖ ٗك جُويٍٕ جُؼٗي٣ٍٖ جُؼٍٛ، أ٣

ْٕ ٌٗٗيَق ػِّيس  ي٠ أ َٓ ز كي٢ ضيح٣ٌم جُػّوحكيس جُؼٍذ٤ّيس، ضيىػٞ ذاُكيحـ ئُي٠ جُركيع، ػ ٍ؟ ئّٜٗح تٞجٍٛ ٓك٤ٍِّ ّٝ ٝٗٛلٚ جأل

 ْالٓس جُرىج٣س، ٝضؼػٍّ ج٤ٍُٓٔز.



 

   

                

 

 :تثهتغشا ٍا

 انًصذس:* 

ى،  جُٔحٌٝو١. - ّٔ ؼ األحكاو انلهةاٍَح الانت ٌاخ انّذٌٍُّحأذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٓك ٍّ أقحو٣ػٚ ٝػِّن ػ٤ِيٚ نحُيى ػريى جُِّر٤يق ، ن

 ّ(. 1990ٛـ/  1410 )ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، 1جُؼ٢ِٔ، ٠ 

 انًشاجع:* 

 اننشتٍّح: -1

 (.1981)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُؼٞوز،  انًقّذيح جذٖ نِىٕٝ، -

حٕ،  -  ، ضكو٤ن ئقٓحٕ ػرّحِ )ذ٤ٍٝش: وجٌ ٚحوٌ، ]و. ش.[(.ال ٍّاخ األعٍاٌ الأَثاء أتُاء انّزياٌجذٖ نٌِِّ

ى،  - ّٔ )ذ٤يٍٝش: وجٌ  1، ضٍؾٔيس ٛحٖيْ ٚيحُف، ٠ َزعاح األَلاُح  اً انفكاش اننشتاً: جٍام يلاكتٌه الانتّتحٍاذيإًٌٔٞ. ٓك

حه٢،  ّٓ  (.1997جُ

حه٢،  1ضٍؾٔس ٛحْٖ ٚحُف ٝضؼ٤ِوٚ، ٠  أٌٍ هت انفكش اإلساليً انًناصش؟ - ّٓ  (.1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُ

ًُصاهٍٍِجألٖؼ١ٍ،  - يى ػريى جُك٤ٔيى، ٠ ، ضكو٤ييقاا خ اإلسااليٍٍٍ الاخاتاِلف ان ّٔ )ٓٛيٍ: ٌٓطريس جُّٜٟ٘يس جُٔٛي٣ٍّس،  2ن ٓك

1969.) 

 )ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ]و. ش.[(. 10، ٠ ضةى اإلسالو، أ٤ٖٓ. أقٔى -

هم الانُةمٛـ(،  429جُرـىجو١. أذٞ ٌٓ٘ٛٞ ػرى جُوحٍٛ ذٖ ٠حٍٛ )ش.  - ًِ )ذ٤يٍٝش: وجٌ  2، ضكو٤ن أُر٤ٍ ١ٍٛٗ ٗيحوٌ، ٠ ان

 جٍُٔٗم، ]و. ش.[(.

ٌُ انفشقح انُّاجٍح يُ ى -  (.1987، ضكو٤ن ُؿ٘س ئق٤حء جُطٍّجظ جُؼٍذ٢ )ذ٤ٍٝش: وجٌ ج٥كحم جُؿى٣ىز، انفَش  تٍٍ انفِش  التٍا

 )ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ]و. ش.[(. تاسٌخ تغذادجُرـىجو١. جُهر٤د،  -

 (.1982)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُكىجغس،  ٠1  عُذ انًاالسدي انفقه الانّلٍاسح: دساسح  ً انتّفكٍش انّلٍاسًذ٘ٓؼ٤ى. ْؼ٤ى،  -

 (.1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جُر٤ِّؼس،  2، ٠ انكت ح، َشأج انًذٌُح اإلساليٍّحؾؼ١٤. ٛٗحّ،  -

 8)ق٤لييح(، جُؼييىو  انكشياام، ٓؿِّييس »أالصاااف اإلياااو أتااً حٍُفااح  ااً أدب انفااش  اليلااا م يتشااّنثح«ؾوؼيي٢ٗٞ. ٣ْٞييق،  -

(1987.) 

 )ٍٓٛ: وجٌ جُٔؼحٌف، ]و. ش.[(.أتت حٍُفح تةم انةشٌّح الانتّلايال  ً اإلسالو  جُُؿ٘ى١. ػرى جُك٤ِْ، -

ر٢ٌ. ضحؼ جُّى٣ٖ،  - ُّٓ  )ٍٓٛ: جُٔررؼس جُك٤٘٤ّٓس ج٣ٍُٛٔس، ]و. ش.[(. طثقاخ انّشا نٍّح انكثشىجُ

ٌّٗؼس. ٓٛرل٠، -  (.1993)ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ جُِّر٘ح٢ٗ،  ٠1 اإلياو األعظى أتت حٍُفح انُّنًاٌ،  جُ

ى أذٞ جُلَٟ ئذٍج٤ْٛ، ٠ تاسٌخ انشسم الانًهتك ر١ٍ،جُرّ  - ّٔ  )جُوحٍٛز: وجٌ جُٔؼحٌف، ]و. ش[(. 4، ضكو٤ن ٓك



 

   

                

 

 األجُثٍح: -2

- Chevalier. I., Humanisme chrétien (Fribourg: casterman, 1940). 

- Encyclopédie de l’Islam 
(N. E.)

, Tome I. 

- Gardet. Louis, La cité musulmane: vie sociale et politique (Paris: J. Vrin, 1954).  

- Gilson. Etienne, Humanisme et Renaissance (Paris: Librairie philosophique, 1986). 

- Legrand. Marie Dominique, Lire l’Humanisme (Paris: Dunod, 1993). 

- Mesnard. Pierre, «l’Humanisme Chrétien», Bulletin Joseph Lotte (Juin 1939), p. 7= «Toute 

conception théorique, toute attitude pratique, qui affirment la valeur exceptionnelle de 

l’homme». 

- Mousnier. R., «Leçons sur l’Humanisme et la renaissance de la fin du XVe siècle au milieu 

du XVIe », (Paris V, Centre de documentation Universitaire). 
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