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م( 4002في ىياق  حصطياا مفارقك،يتو ديصكؿ مفرا ييصو مفييصؿمدي بغايـ اسيص مف قىي  عيقس عايـ كعاي     

ح لدلم برقؿه؛ ان مفاخظـدن عاال ف  لآن في ؽؼ  عضين ايق ل هد:ي 8  لل في  دايقدصم سايـ  يقم مفايهم  مفا :ضيي 

،خظييقؿو الماصخاييقعي المفر ييلوو اال بضايي  مفصم،يي  مفغؼييقكو فييي مفصىييؾ بيين مفاييقف  سييان مفاالفيييو فييقفصم،  ما

مفاغاطان مهؽ يي غلسق المف:قؿو شل،ق ا ممل دااش في دي   مفر لو الإفى عـالؿ كبالة بلع ت مفق  ات مفخ قس ات 

ف يلو ديقحش عين مافخ يقك مفز قئات مفاؾخ طيت ساصكالريقث مفالع يت مفق  ايت مئعاقئايتو فيقفت ا د خقسي  ، يو درييي اال 

ف ا :ضات اال مفاالفاتو اال مافخ قك اىخؾـمب:ق في بلصااقح  مفر لدتو بق عـم ،طقعقث بن مفاز ران مفاخرقع ان ب  

مفي ا مفر لو ف غؼقكة مفاقفاات ل
1
 

مفخبقدن مفايق  في مف ض دصكد ح ق،ؼق س اصدق ،ـ دـالمو ال  ق بلسؾ مفاش  ت مفاخضقكة سيان العايان صيقكدانو 

اعـ اق ا دي   سقف اات مفاالفات ف  لآنو المآلؽل بخشبذ سهش قل ا،  بق د قل ع :ق إد:ق بخضقالمةو اال سـمئات؛ فايقف  

 ا   مفصصييـمدي الس اخيي  مفق  اييت فييي حرقطييا  مفشيياقل ب ؾييلؽ فييي امبييت حشيي  ج ب ييق ،ييلالنو ال ييص ب ؾييلؽ فييي حشيي

ح صد:قو سقعخبقكه بن بظق ل قو ف    درخ ـ مهؿمة مفخي ح ـكه ع ى مفخاقفي مفخيقكدؾي مفارقطي  فضالػيقل مفصم،اايت 

مفخي  ص فا:قو فقم ا دنمل دـف  مفزان في ب قس  العي في عصمحي  ،يا  مفخضيقالمو ف  ي  ا دينمل بلكيصمم فيي اكع 

ا سيـ   لوو داخـ سضقالكه إفى ع:صؿ مئعاقئاتو عاذ ك  شيء بقؿو عضل اال شضلو حي    كالطف  ات البؾاقل ف

بن حلػاخ:قو الا الط  كؤدصو اال ب :ضي سان مفظصم ل عخى سا طو مفخشقس  المفز قئاتو فاق سقفت مفضـفات مفخي ا 

  ف  درـ بن ب ضنمث مفاظل حلؿ ع ى ؽقؽله إؽال،قو هن ص:قمه مفارق ااي غال بيخضا  مفب ات المفخلكابو الهد

 الر قفخ ل

إفن دغن ابقم امبت ،ـ ح:ـك مفا ـكة مفاالفات المفاطقء مفر لو المفظالست مفا :ضات ف  لآن    يق دؼي  اديـد ق 

ع ييى ممؿالمصاييت امبخيي  مفغؼييقكدت فااييق دؾييخض سـكمىييقث مفا :ضاييت المفاالفاييتو فقفغؼييقكة مف لساييت إف حغخييقس 

ق غاييل ب:اييهة ػييان دييي :ق مفخطييصكو ف  بييصل س:ييقو الفييص فلػييج ع ا:ييق امبقح:ييق مفا :ضاييت مفاالفاييت مفبـد ييتو ف د:يي
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 86و ص 4002و 00ؽ و و سالالث8 ؿمك مف:قؿويُهديح انقرآٌ انًعرفيح، أسهًح فهسفح انعهىو انطثيعيح واإلَساَيحبغاـ اسص مف قى  عقس عاـو  -



 

  

 

ماصخاقعات المفي صكات ففتو المفاي اصن بن صقدب سآؽل ف  داقدصم ساـ بهم  ماؽخاقكو الف ن فل  كبايل سيان عيـم 

فاهم  ماؽخاقك السان إغرقل ع ا ت عخاات ىخرلع ع ا:  باقدقة بهم  ماؽخاقك ل –كم  ق  –باقدقح:  
2 
 

فقفبييـد  العييي دخضييقالم مفاييهم  مفايينؿالس مفخلكاييبو فييي ىيياق  حطييصك دا يي  بيين حظييصكهو سقعخبييقك مهمبييقث 

المفاشيي الث مفغؼييقكدت مفاخصمكرييت بيين حشيي   دلصيي  إفييى ،ييلالنو الفاييق درظييظ ساييـ عيين عاييو مفخييهمم فايي و كغيي  

عقح :يق مفغؼيقكة المفلمغبيت فيي مف شيا عين صصمديب اؽيلنو دا ين ان حغاي  ع يى  مفغلكقث ماعخضقصات مف ق،ـة

مفؼلالكو فضمبت ع ى  مف لساتو الحـف  س:ق إفى آفق  حقكدؾات با  تل البي   ؽقفي مفصفقع هد  ف  داقن مفخضقفب

ا،  ح ـدلو إؿكمكق هطصف:ق الاساقؿ قو الإا كايا ديي:  مفايي   س لآدي  فيي ع :يقو ال يص في  ديـكع اطيال ال،صع:يق  

عيقل لل ماد يال  حغيج ؿعيقالن  كؿ مف ينال مفز يقفي( ري  إؽيال   كساق هد  ؽقكس مفخيقكدؼ  الدنديـ مفصػي  حا ايـم

شاقك  مفؾظصطات( فقمع مد ال  دخ قفى ب  عقفاات مفؾطقب مف لآدي الكصدات مفا :شو
3
عايذ مهمبيت عقفاايت فيي  

حهرال قو دضيب ان دخصمفيو مفغي  بي  ؽبااخ:يقل المفينع  سيهن ماد يال  بؾيلس دغرين فضبيت كاقد:يق الد ا:يق مفخيـصان 

باييقف   صدخ:ييق مفغؼييقكدتو دييلمه عييقس عاييـو ؿدبقصييت عضيين ح ظييل ف بييج مف ييلآنو الفييي ؽاصعيي  مفييصكمري  الحبييـد 

ف خضييقكب مئديييقدات مفخقكدؾاييت الىيياا  إفييى مفخ ظاييل ف ايييخ ب و ؽقطييت الاديي  عييقفاي مف  ييت فييي ؽبااييت مفؾطييقب 

مف يقك  ف ي   :ش مفا ق شإفى ب  المفاؼقبان مفايخؾـبت في ؽاقح و المفاش الث مفا ق،شتو ال ص دخاـن ك  مفا ق ش

اىقفاب مفاالفتو في إؽقك مفخظصدبقث مف  ات المف صمعـ مفاالفايت مفا ق،شيت ف يصعي مئدييقدي عبيل بلمع ي  مفزالريت 

  مئعاقئات مهداااتو مفز قئات مفخ قس اتو مفصعـالدت مفضـفات(ل

صمص:يت مفايقف و البيق د يخش حخلكب مهمبت اكزل س طلمك مفغقب ان ف  لآنو المفاابلدن عين باقداي  ال،ااي  فيي ب

ع   بن بش الثو ع ى برقػ ت اىقفاب مفاالفت مئديقداتو المف ر ت  للعن مفصحالة مفاقفاات مفخي دخرقع  س:ق مفاقف  

 عؼصدق( ع ى بيخصن ب ق ض  مفاالفات الاديق،  مفغؼقكدتو الففت عبل بق د غظ  بين حطيصك فصىيقئ  ماحظيقل 

س يي  بررلمح:ييق مفخييي حخبا:ييقو الحشيي ا  ،ييا  باا ييت ع ييى بيييخصن مهىييلة  المفاصمطييالث الؿد قباييت مدخشييقك مهف ييقك

المفاضخا  لل و
4
إف فايج مفارقك،ت في كصن عقبي  مف يلآن ا دايلو اع قبي  البؼيقبا   الشيلمئا و سي   يص فم ي   

عن ،ااخ  مفغؼقكدت مفخي حظ ظ ف اظل بصص:ق البرؽلم البيـؿم في محضيقه مفاا يى مئدييقدي مفاخ قبي و مفيقو ا 

ي اصينمء مفغ ا ييتو الدخايقؽى بي  مفظييق لة مفصصصؿديت بن،يقو الداضيين عين إؿكمع مئسايقؿ مفخلكاباييت مفخيي ،قبييج د  ي

ع ا:قو ف ن مفارقك،ت؛ بباز:ق مفخ قكه إفى اؽل مفاظل مفارق ااات المفاالفات مفخي حيقعـه ع ى مف رصف إفى حرقطيا   
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 24مفالص  مفيقسوو ص  -

3
و 0و س0774و 04و ف ـن8 مفا خب مفيـالفي ف بغيصد المفـكمىيقثو ؽ انعانًيح اإلسالييح انثاَيح، خذنيح انغية واإلَساٌ وانطثيعحبغاـ اسص مف قى  عقس عاـو  -

 57ص 
4
  84و ص 4008و 00و سالالث8 ؿمك مف:قؿوو ؽنًُهحاتستىيىنىخيا انًعرفح انكىَيح، إسالييح انًعرفح وابغاـ اسص مف قى  عقس عاـو  -



 

  

 

خ و فخيخ ا  مفبشلدت ع ى  يـو بين مفاايقدي مف بايلة فاخغ   س  ب:ق مف لآنو ر  دااـ س قء ق ع ى ػصء باقدا  الكؤد

 مفاخضقالمةو مفخي ف  حؾؼ  هو ش   بن اش قل ماىخالسقث مفخي احا ق ع ى حرظا :ق فااق ىبول

 فاش  ت مفر ل مئىالبي عاصبق المفخلمري ب   ؽظصطق اد  ،ـ مكخرى سلسؾ  قه  مفؾصمك   مفخي حبـال ف ر ل 

  مفاط  يتو ال  فايال مف يـكة مفاط  يت الفيص  مفاط  يتو الف ين ؿالن ان دخبيان  يقم مفااقطل الكهد:ق اىقؽال س يـكة 

مفر ل مفـااث مفا :ضات مف لآداتلل ل
5 
 

بيين بلكبييقث حييهمم مفييصعي مئىييالبي المفخلمرييي عاصبييقو فييي ىيياق  حر:ايي  فاييق سييلم فييي مفاظييل بيين فييصكمن 

إعضقمو فطق،قث مئديقنو ديبخ  مفش  ات ف:ق الغايل مفاا صفيت إفيى مف يـكة مئف:ايتو بي  اد:يق كيقفتو ف ين بين غايل 

مىخااقب فاضقبا  مفرا  مئف:يو سا طو مف لآن مفازبيج ف غؼيصك مف ابيي فيي فقع ايت مفصصيصؿو ؿالن ان ديي ؾ فيي 

تو فب:ق دلحر  عضن مفااي و المفيصعي س:يق دخياظ آفيق  حاضان صبلو ب غل فقم بن مفالمم مادخبقه إفى مفـااث مف لآدا

مفخظصك المفر:  ف  صن العلكخ و الحقفاق دخ  مىيخااقب كي  با  يقث مفرقع ايت مئدييقدات بين ص:يت مفغؼيصك مئف:ييو 

 الفص كفغ مفخشلد  فقف   بقعنو ف ن في غال ى ب الا مغخلمبل ح صد اق ؽقطتو عخى

مف ييلآن فيي ؿؽييصل مفاظييل سيي و المفضييصان فييي مفصصييصؿ سيي و بين بظييق ل مفاالبييقث مفـمفييت ع ييى عضيين عييقب ي 

 الحهسط  إفى بضلمث مف صن مفرياظو بق دهحي حاقبق8

فايق دخضيقالمهو الادي  عبيـ  -عبصؿديق-مئطلمك ع ى ان مئديقن ب صفت  قبشات في مفصصصؿو الاد  بظ:ل حيقس   -

حيق بو المفيـداق  صـالنو هد:ق  بقء با صع فياـ بقفت درا  في بظاله بق د ـكه ب قىبق ف و الان فقع اخ  غال فمث

 ا  ممئ ل

مفييصعي  مفاايي  مفايييخال الفييو بييق اب خيي  مفاييـالدقث مفيييقس تو ؽقطييت مئىييلمئا ات ب :ييقو الكاييا حيييلسج إفييى -

ساايـم عين مفاا يى  سقف لآنو باق شـه إفى ح لدلمثو ح خاي إفى بلمع  االفى ف صعي مفبشلو مئعاقئايت اال مفز قئايتو

مفصعـالو مفضـفي ف ا  مف لآنو ؽقطت الان  لل مف يو مئىالبي د ييؼ مف ييو مفا:يصؿوو الداخايـ فيي مفا قسي  ع يى 

شلعت  مفخؾراا المفلعات( الع ى ؽ صه بن مفااضنمث مفغيات مفا ظصكةو الع ى  عقكاات مف خيقب( مفاخرقعي  بي  

                                                           
5
 24مفالص  مفيقسوو ص  -



 

  

 

قؿم إفيى  عقفاايت مفؾطيقب( مفيقو بين شيهد  ان دخرقعي  بي  مفا   عبل حطصكمث مهمب ت المؽخالو مهبقكنو المىيخ 

كقفت مهديق  مفغؼقكدت المفا ق ش مفاالفات فال د صن عظلم ع ى مفخطباو مفالسي ل
6
  

د  ب ع ى حغ االح ؛ إ،لمكه سهن مفصعي مفخصكمحي ف  ا   في حش ا  مفخاقؽي بي  مف يلآنو ؽقطيت فيي سايغ 

قدي مف لآن ال،اا  سصعي بن مفا طو مفغيي الاىي صس  مف  يانو فيقم بين اىقفاب مفاريلدن مف ـمبىو الف:  فباغ با

مفالمم إساقؿه سقىخااقب مهديق  مفغؼقكدت البيقف :ق مفر لدتو الكقم عـم إؽؼقع  فاشلالؽات مفخقكدؼ في ح بيقح  

 مفالساتو هد  بخضقالمه حاقبقل

ج ف:يق مسخيـمء سالمعيقة اىيقفاب حغاا  مفاؼقبان مف لآدات بق دغلف:ق عين صقؿح:يق مفارق ااايتو مفخيي الػيا -

مفر يييرقث مف ـداييت الآفاقح:ييق مفا ط اييتو مدييقؿة إفييى مئطييلمك ع ييى مىييخـعقء مفاشييقع قث مف الباييت المفؾالفييقث مفخييي 

ال،اج سان مفريل و الفيي ح يـدله ان ففيت بايق د:يـك مفاطيقء مفاا ين   مفيـفقل عين مئدايقن في  دايـ بضيـدق سل قدايت 

مادخ قئات البرق اا  مفاضناة المىخلصقل عضش مف الباان الػان حقكدؾقدات بؾخ رت الساقدات مفا   مفرطلو الب صاح  

للل إف ف  دخص،ا مآلن عصل ؽطلمث مفا   مفراقل المف رو مفاق، ت المفراغلل ؛
7 

فقهؽل مفيصمكؿة في  حايـ حريي ساايو 

الفات المفا :ضات ع ى مف لآن في حر:  مفاقف  مفااقطلو الب بز قث بش الح  الباؼالح و الكقم ،ـ درصث مفرلطت مفا

 بصمص:ت مفاظل الالالف ل

مفطييقس  مفييي صدي المفييي بات فييي مىييخؾلمس ب ييقبن مف ييلآنو بيين ص:ييت؛ سقئس ييقء ع ييى مهىييقفاب مهطييصفات  -

مفاييقكب المفايـمؽ   المفخريالدتو الفيص سخلمصي  فيي كريقءة مفر:ي  المآلؿمء حغ ا ايقل البين ص:يت رقدايت؛ سايـم مىيخااقب

مفا :ضات مفاخؼا ت في ر قدق مف لآن فمح و ب ا يق سخاطا  مفايلؿالؿ مفاريق ااي مفاخلحيب عين عيـم مئعايقل مفضايـ 

هىقفاب مف ـمبىو اال مفااقطلدن  لل ف ص س يي ب طيو مهدظايت مئىيالبات ىي صداق ا دييخضاب ف يصمدان مفخغيصاث 

  مف يلآن مفاظيا  دريي و سصطير  بايقؿا سيقفصعي ف صصيصؿ مف يصدي المفظالالكة الفو كؤدت ب :ضات بالفات حخيو ب

العلكخ و ف ن  قه  مهدظات( ىخظلل دري:ق الالم،ا:يق سيقمث مفص،يجو فخؼياا إفيى مفايي اان دصعيق بين مفرصػيى 

ح ظل إفى مفصم،  دظلة الطرات ح لدلدت لل 
8
بب ات مفيقئـو كمفؼت ف   حضـدـو ؽصفيق ع يى مف يا  مفاخصمكريت الإس يقء  

مف لآن الؿالمب ل ف ن كاا ديخ ا  ان حـعص مف لآن إفى مفاطيقء المفخضيـؿ فيي اي  ىي صدات البيي صسات مكح:قدايت ف صة 

  حاقبق فاق ؿكس ع ا  مفيقس صن 
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 38و ص 04و بلص  ىقسوو س انعانًيح اإلسالييح انثاَيحعقس عاـو  -

7
 23و بلص  ىقسوو ص يُهديح انقرآٌ انًعرفيحعقس عاـو  -

8
 07-06و بلص  ىقسوو ص ص األزيح انفكريح وانحضاريحعقس عاـو  -



 

  

 

 للل ع يقئو مفيـدن الالا   د خش عن مفلؤدت مفييقس ت؛ غ يؾ فيي مفر:ي و دا ين حصطيار  سيقفال صحي؛ عايذ دريقك 

المح:يقو هدي  درخ يل إفيى عايو مف ظيلة مفخغ ا ايت ف نبيقن المفا يقنو الا ديخطا  مفخاق ي ب  بخغصاث مفغايقة البخ 

ديخطا  سغ   دظلح   مفي صدات( ان ديخاـ  قه مف ظلة بن مفا :ضات مف لآدات مف صداتو الىاصفت مفظالالكة مفـمئايت 

ت مفخضـؿ المفايخ ب اتو فقاحضق قث مفال صحات مفي صدات حظ   ؿد :ق الالم،ا:قو ال،ـ ا اج دري:ق سـمد
9
عقفاق فلػيج  

ع ى مف لآن ش ال بن مفخا   سطلمئو في  حايـ بييخضابت عخيى فاشي الث مفاقػييو الفياو فيي ب يـالك ق ان حاطيي 

مفاضخا  البرىيقث مفاالفيت فاي  مفاايو مف يقفي مفيقو ديياظ في  سقئعقؽيت ب :ضايق س ي  حصمسي  مفغلكيت الدصمحض:يق 

 صدي الإعيالل مفغاصديت مفر لديت مفاخقعيت ،لآدايقللل  مفخقكدؾات المفغؼقكدتو ف او بن برل ىصن ببقكعت مفر:  مفيي

ب:ايق حاظ:يلث سي  سيـعقالن ؿد ايت فين حييخطا  إؽلمص يق بين مهمبيت بيق في  حخطيصك فيي س اخ:يق  مفخاقكمث مفي صدات

فخيخطا  حغ ا  مفصم،  المىخااقب مف خقب مف يصدي سـااحي  مفا :ضايت المفاالفايت مفا قس يت ف صصيصؿ مف يصدي العلكخي  

بل ب  طالالكة مفنبقن المفا قن؛ فقفبغذ في عاو مهمبت عقفااق  ص مفطلدو مفصعاـ مفيقو د صؿديق ػان مادياق

إفى بالفت بظقؿك مهمبت بن ص:ت ال،ـكة مف خقب مف صدي ع ى حضقالم ق بن ص:ت اؽلنل
10

 

فييقف لآن؛ كالصااييت بييرؽلة ف ييصعي مفبييـد و ساييياو مفغقصييت إفييى مفا قدييت سيي و س ظييلة ب رخغييت بخاقشييات بيي  

خصن مفر لو الماصخاقعي المف ريي مفقو الط ج إفا  مفاضخااقث مئديقداتو البق مدبزو عن مفخطصكمث مفصمكؿة مفاي

ع ا:ييقو بيين بشيي الث الع بييقثو ح ييا ابييقم ح ييـم مفبشييلدت إفييى بيييخصن ماديييضقم المفخ قبيي  سييان باطاييقث مف ييصن 

 مفاقم عؼقكدق الالصصؿدقل الطالالكح  مفاخض ات مب قدق ب  مف خقب مفاؼق ي فب اخ و السقفت دخ  مفخصمفو

 انىعي انقرآَي ويعضهح تىظيف انهغح: -أ

إفيى إا:قك يق بخ  بيت ع يى بايقدي مف يلآن البقدغيت فاؼيقبا :ق في و  بن ص:ت مف  ت؛ د نل ماحضيقه مفيي صدي -

عاذ اػغى بشـالؿم في س قئ  الطاقغخ  إفى ،صمعـ ق الاع قب:ق الاى صس:ق ماىخااقفيو الإفم بق اكدـ حرياله  لل 

مفشال المفغ   المهبزقل اىخضالء بيخصدقح و الفي مفغقل مفيقفا ؽطصكة دصعاتو سقعخبيقك ان مف يلآن ىيا صن  إفى

فم افيو بخظيي  سقفب اييت مفخييي ح يينل ع ا:ييق الفا:ييقو الفيياو فييي بخقعيي  ان د رييخظ ع ييى مفخضييقكب مفخقكدؾاييت مفاخ صعييتو 

ـمو ال ي ان مف  ت مفخي دلصي  إفا:يقو الدرؽيق بيخصعبق فاق كقن الفاق ف  دلؿ ساـل  الاالؿ ان ادب  ع ى ،ؼات ب:ات ص

س:ق  ي8 مف  ت مفاالالفت في عظل دنالل مف لآنو المفاابلة ساق حيـل ع اي  مهفريقا فيي ففيت مفاظيلو ا سقفيـااث 

مفغقؿرييت ساييـ ففييتو ف زاييلم بييق حخطييصك ؿااث مهفرييقا المفضايي  المفخلمكاييب سخطييصك مفاظييصكو الحطييصك مفااييقكو 
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 40و ص مفالص  مفيقسو -
10
 034 -030ص ص  مفالص  مفيقسوو -



 

  

 

و اال ماطييطالط اال غال اييق س عطييقء ؿااث صـدييـة فضفرييقا المفضايي  فيي  ح يين ف:ييق فييي المفا ييصم للل السخييـؽ  مفاييل

عظل مف بصةو فال دضصم ان دغ    قه مفـااث مفضـدـة في ف:  مف لآن ل
11

 

مفيقدظ بن ماىخش قل مفيقفاو  ص8    مىخاا  مف لآن مف  يت مفاصصيصؿة عا ،يقو الحااايج برق ااي  ساييق،قث 

ام ان مف لآن اعطى بؼقبان صـدـة الغال بيبص،ت فخ ت مهفرقا فمح:يقو الحايـن س:يق مفخ يقالل مف الم في ح ت مفرخلة  

مفطباايو إفى مفخصااا ماططالعي مفايخصعب فاق كقنو المفاخضقالم س  إفى آفق  عؼقكدت الحقكدؾات ب ب ت ع ى 

ت فيي دطيق  مشيخلمؽ اش قل عاقحايت بهبصفيتو الحقفايق بغخقصيت إفيى ،يصة فيي مىيخااقل مف  يت  الف ين كايا دخغ يو ففي

 مفر :قء فؼلالكة مفخ بو سقف  ت مفغقفت ف  لآنو ،ب   البا و المهد ى ان صا  مفشال مفالسي مفضق  ي ؿفاال ع ا  

 إن  قه مفشلدات مفابقككت علساتو الصيقء مف يلآن ع يى الفيو ففيتو دينل س ييقن مفايلب ع يى مفضا يتو فط يب 

:ا  فان ص:ت مفالب در: و الا ىبا  إفيى حط يب ف:اي  عين ف:ا  إداق د صن بن  قه مفطلدو ؽقطتو فان اكمؿ حر

غال  قه مفض:تل ف ن ،  ق إن مف لآن دينل س ييقن مفايلب الإدي  علسيي الإدي  ا عضايت فاي و فباا يى ادي  ادينل ع يى 

فيقن با:صؿ مفالب في افرقا:ق مفؾقطتو الاىيقفاب باقدا:يقو الاد:يق فاايق فطيلث ع اي  بين فييقد:ق حؾقؽيب سقفايقم 

لهو المفاقم دلمؿ س  مفاقم في الص  المفؾقص في الص و فاضب مفخ ب  فقفت لل دلمؿ س  اق 
12

 

دالعن ان مهى صب مهطصفي حـمكس سقىخاقحت ع ى حهكاـ علالستو إن ف  د   علالساتو مفب قء مف  صو المفخش   

 اي و الفي  دايـ مفارق ااي ف  لآن مف لد و الان ف خ  بييخاا ت سيان مفايلب إسيقن مف يلن مفييقس  مفاياالؿو البيق ،ب ي  س 

مف لآن ىصن دظا:ق الحلحاب:ق سش   غال بييبص و ف ين مفاغخيصن دريي و الإا فؾصؽيب مفايلب س ايل بيق در :يصنو 

حهكاـه ان ف السات ؽلد ت الاى صسق با:صؿم البهفصفقو دظايق  ( 570الا   بق صقء في دض اسي إىغق  مفشقؽبي  ث 

ق ح اين مفؾطيصكة مفاؾخنفيت فاا يى مف يلآن الحصرا ي  المىخااقاو المف لآن صلن بضلم قل الفي ح ـدل عقس عاـو   ي

 إفى ىقئـ بن مهفرقا سياق،قح:قو ال،ـ دخاـن إفى مفاخلحب مفز قفي كاق ىاهحي في مفا ظل مفخقفيل

ع اي ف  ارات مفخي مىخؾـبج س:ق برلؿمث مف  ت مفالسات في مف لآن الب قكدت ففت سااقدي مفاريلؿمث   للسخغ ا 

دري:ق في بق كخب عن فيقن مفالبل دضـ فقك،ًق صص لدًق في كارايت ماىيخؾـممللل 
13
الإا فايقفم صيقء مف يلآن بيـعاًق  

إفييى دطق،ييقث ف صدييت غاييل با:ييصؿة  مفخضييقالم المفيييبو عخييى فيي ظ  مف يييقن مفالسييي الىييص  بؼييقبا   ماىييخااقفات 

 الدبقؿكدق حيقؤل برقؿه إفم ىبو مفصعي مف  صو مفالسيو ادّى ف  ان در:  الدظال حقكدًؾق البرىيقث برؽلة سرا   
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 484و ص 4000و 4و مف ق لة8 ؿمك مفشلال و ؽكيف َتعايم يع انقرآٌ انعظيى؟دصىا مف لػقالوو  -

12
 30 –27و ص ص 04مو س 4008و 8و ثل عبـ   ؿكممو ؿمك مف خب مفا ااتو سالالثو ؽانًىافقاخ في أصىل انشريعحاسص إىغق  مفشقؽبيو  -

13
 3و بلص  ىقسوو ص انقراءج انتحهيهيحعقس عاـو  -



 

  

 

 انُسخ ويتتانيح تشظي انًعُى انقرآَي: -ب

 اخي و الادي  بن مفاا  قث مهؽلن فاضن حغا  مف لآن في اساقؿه مفاط  تو مفنع  س غص  مفخبـل المفخ ال ع ى س

بلكب ع ى ب صمل حصمفي د  ي ساُغ مهصينمء فاي  مفيباغ مآلؽيلو ال يص بيق افيا مفارييلالن المهطيصفاصن ع يى 

 داخ  سقف يؼل فاق مف يؼ البق ؽطصكح  

 للمؽخ ا مهطصفاصن في مفخالدا دظًلم اؽخالف:  في كصن مف يؼ كفًاق ف غ   اال ساقديق ادخ:يقء ابيـهل علفي  

الديو المؽخييقكه مسيين مفغقصييب المفيييب ي سهديي 8 كفيي  مفغ يي  مفشييلعي سييـفا  شييلعي بخييهؽلل مف قػييي اسييص س ييل مفبييق،

مفخالدا مفزقدي فإلبقم مف نمفيو المؽخقكه مفظالفيو الاسص إىغق  مفشيالمموو المآلبيـوو الغايل   ان مف ييؼ  يص8 

و مفخالدا «مؽا  ع  مفؾطقب مفـمل ع ى مكحرقل مفغ   مفزقسج ف ؾطقب مفاخ ـم ع ى الص  فصاه ف قن رقسخًق ب  حل»

سايقن مدخ:يقء ع ي  شيلعي سطلديو شيلعي بخيلمػ ع ي  ل»مفزقفذ8 علف  مفباؼقالو سهدي 8 
14
س بايقن مفخغ اي  فيي  

مفخالدرقث مفييقس تو دؾيلس سؾالطيت برقؿ يق ان مف لآديي بخيـملو الا دخايقؽى بي  مفغايقة س  ايقث عقبيت بييخصعبت 

ال،جو الإا بق با ى ان د ب  ابيًلم فخيلةً ري  دلفؼي   إفم فشهد:ق سا طو ع ات بخصممدت حلفغ غال مفالئو في ك  

كقن مف لآن اى صسق ح ظاااق فشيرالن مف يقه الايلالف: و ف:يص كيقفتل الإا بيق اغيلب ان ديياظ سي  ري  ديلفغ ىيصمء 

 سقفلف  ساـ مئربقثو اال مفؾطقب مفخقفي مفا  ي فيقس  و اال مدخ:قء ع   كغ  ربصح  في مف لآنل

خلمد كصد:ق ح قىًؾق آلدقث مف لآنو فصػاصم ع   مف قىؼ المفا يصػ فآلديقث مف لآدايت  للف:اج آدت مف يؼ في مف

دري:قو الا دهؽق س:قم مفار:صم مفخ قىؼ مف لآدي هد  ؽان في مفقمث مئف:ايت مفا ن يت دريي:ق بين دقعايت الؽاين فيي 

باصفحاي للل ؛العـة مف لآن مفا :ضات المفاالفات الؽان في س قئاخ  مفاؼصدت مفااخـة بن فقحغخ  الإفى 
15
فه اايت بيق  

اشقك إفا  فا يصف قو ان مفقمث مفا ات طقعبت مفا   مفاط و مفيلبـوو الحقفاًق بق دلؿ ب   بين اع يقمو ف:يي ػيلالكة 

بيخصعبت فشرالن مفغاقة الحرقطا :قو ال ص ىبغقد  ا دهبل سشل ر  د صل  يص شيل اال دغيذ ع يى ؽايلو الفيي سل يت 

قمث مئف:ات الع ا:قو البق ح  اج س  بين ،يلآن الاع يقم بيرؽلة ف صصيصؿو ديخغا  عظًلمو ال  ق ب ان مفطان في مف

 مدقؿةً إفى حنعنع  الح:قالو س اخ و المهبل ؽالو ففتل

 ال  ق دضـ ادري ق بطيقفبان سر:ي  ؽباايت مفؾطيقب مف لآديي فمحي و الاسيـ بين إؿكمع مفريلال  س ي  ادصمع:يق سيان 

مفيي ت مف بصديت مفاط:يلةو فقفؾطيقب مف لآديي  يص  الك  مف ظصص مهؽيلن الفيي ب يـبخ:ق« ؽطقب مف خقب مف لد »

كالم   حاقفى بط و البخغـن س  ب  ربصث مفاضين عين ماىيخضقست ف خغيـوو الاىيقفاب  كرا يت سا ي  مف يصل سيقفضصمم 
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-
 

 03 –04و ص ص 4005و 8و مف ق لة8 ؿمك د:ؼت بظلو ؽانُسخ عُذ األصىنييٍع يو صااتو 
15
 7و بلص  ىقسوو ص انًذاخم انًُهديح وانًعرفيح نهُص انقرآَيعقس عاـو  -



 

  

 

مفا  ي المفص،صل مفشلعي في ؽطقب إف:ي ا دهحاي  مفبقؽي  بين سيان دـدي  الا بين ؽ ري  العظيات مف خيقبو الكصدي  

خيي  بيييخصعبقن ف يي  حظييقكدا ح ييت مفغلكييتلباييقؿاً ف  ييصن العلك
16
المف ييصل سقف يييؼ د:نفيي  الدؼيياا بيين ؽق،خيي   

مفايخصعبت ف صصصؿ الكقفت حش الح ل الد صل فا:ق ع ًاق فظالًو ا سخزباخ:ق ع ـ عـ قو فاا   ماصخ:قؿ المف صل مآلؽلو 

ال ا بيي صسات  الف ين  ح:يقنف ن هد  دخي  سقفخاقفي الماىخااقب ف د  بغاؾ سقفغاقة البظق ل ق صااًاقو بن غال مك

المهبل دخا و سقف لآن مف لد و ا سـ بن مفغي و الا سـ بن مف صل سهد  ا ديؼ في مف يلآن ع يى مئؽيال و الان كي  

بق مؿعي ديؾ  ف  د ن دغخقس إا إفى ص:ـ ديالو دضا  سان مف لمءحانو الحالعن مفصعـة مفب قئات في مف لآن مف لد و 

دي فار:  الدخؼظ الحبلم باقدا  لالس ات ؽظقئض مفؾطقب مف لآ
17
  

سخض ب مادياق  ؽ ا مفخهىايقث مهطصفات ف  يؼو دظ:ل ان مف لآن سغقصت إفى بصممدن ف:  بن ؿمؽ  س قئات 

حخؾطى كزقفت مفغضب مفز قفات مفاصكالرت بن اصاقل مفاريلدن مفاخلمكاتو ؽقطت الاد  دغخا  حهالدالث بين ؽبااخي  

اقكعو الاؿؽ  اى صسق بن مفيالمم معخايقؿه فيي مفخضيقالب المف يلآنل مفخلكاين ع اي  حغا  إفى حا   فاق دظ:ل اد  بخ

فمح  ال،اا  مفااخاـة كلكقئن اىقىات في س اخ و العـم مادطال  بن بؼاصن مفخاقكعو هن بق طيـك  يص بين   

 الؽطقس  إفى مف قه المعـو الفاو بن مفايخيقغ ان د لك شا،ق ر  ا د بذ ان دبط   دراق اال كفاقل

لللفقفـافت مفار:صبات ف  ات  مف يؼ( في مف لآن ،ـ علفيج دخاضيت مفـافيت مفالسايت مفق  ايت فيي بلع يت عظيل  

مفخـالدنو فخ صن ديؾق آلدقث مف لآن ساؼ:ق ساؼيق فيي عيان ان مف ييؼ فيي مف يلآن فياو إسطيقا فيباغ مآلديقث اال 

إى قؽق ف:ق و
18
مفيصعي مفالسيي إسيقن مفخيهفاا عيصل مف يلآنو المفقو الكؿ ب قفبق ف ا طو مف لآدي البصممد   بق ؽقف   

حظصكه ف  يؼ سـافت بر:صبات بالمبت ف  ت مفالسات عقف،قو بن غال إعقفت ف رن إفى س ايت مف يلآن الحلكاباخي و ال  يق 

ب ان مفؾطه مسخـمءو الإا فص اعا  مفاا ى إفى حش ا  مفااقدي ،لآدايق الإف قئ:يقو فيي ىياق  مفخيقكدؼ فبطي  كزايل بين 

 ؿكصج ع ا  مفز قفت مفخريالدتلمف بو مفقو 

الممؿ اغ ب ع اقء مف لآن  لللمف خقب حباقدق ف   شيء ال يـن الكعايتو الفيلع فاي  فيلمئغ اربخ:يقو الاؽيلن 

ديؾ:ق كعات فؾ   و سقفخؾراا ع :  المفخصىات ع ا: و مدقؿة فااق مسخـا   س  بن داا و فاايخ:  كعاخي  فاايق اربيج 

الديؼو ف   مفغاـ ع ى داا ل 
19 

ض  ب  ؿمعات مفضا  المفضـلو كاا حخغ و كعات   سهبل الػا و ال يص ال  ق دي

دا   اد  ساـ عان دلفا  الد  ا و ر  دؼ  بغ   ابلم آؽل اغاق فاق كقن؛ او حؾراا دخلكن في عاقة مف قه سهع قم 
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 40-40ص ص  مو4005و 0مفـالفاتو ؽو مف ق لة8 ب خبت مفشلال  َحى يىقف قرآَي يٍ انُسخؽ  صقسل مفا صمديو  -

17
-
 

 006مفالص  مفيقسوو ص 
18
 77و بلص  ىقسوو ص يُهديح انقرآٌ انًعرفيحعقس عاـو  -

19
 64و ص 0777و 00و حغ او عبـ مفرخقط كبقكةو سالالث8 ؿمك مف رقئوو ؽ انرسانحمفشقفاي بغاـ سن إؿكدوو  -



 

  

 

كغي  كفؼي  ف ييؼ مفيي ت ف  خيقبو ان ساؼي:ق ديـل ع يى  ( 402حخلن الد ري ساؼ:ق ساؼقل الممؿ مفشيقفاي  ث 

ء بن مف يؼل المف لآن دشال إفى آؽل فاخ قبالن في كف  مفغ   اال شلؽ  اال ح ااـهلصن
20
  

 أسثاب انُسول وانشرط انتاريخي انًَسّيٍ: -ج

مفااط  مآلؽل فرقع ات مفالصاايت مف لآدايتو العلبقد:يق بين باقكىيخ:ق مفاصفيـة ف االفيت المفايرؽلة فخصمفيـ ق  -

ؾاتو حالو سهىبقب مف ينالل؛ او ادي  بيق بين ع ي  الػي  الشيلل إا مفاخخقس و  ص الط  مف لآن الآد  سهىبقب حقكد

فا قىبت ؿعج فقفتو الحقفاق ديخصصب ف:ا ق؛ مفبغذ المفيبل عن مفاصصبقث مفخقكدؾات فخ نل مف يلآنو ف خايلو ع يى 

 عاو بؼقبا  و الكقم إطقست مفغو في بلمؿ   بن فلع بق فلعل

حرياله مفخغلدل المفخ صدلو الصصه مفغقصت إفى بالفت اىيبقب فا   مفاالبت بغاـ مفطق ل سن عقشصك في ب ـبت 

مف نالل ف قل8  ػلالكة مهؽق سيبب مف نالل فر:  غصمبغ مفخ ند و بن ففت ان با ى مآلدت دط ب بن ص:ت ىبب 

عقؿرت مف نالل اداصفس بن سان عصمؿد اؽلن بشقس:تو ع يى -ىبب مف نالل دركـ مفغ   مفشلعي مفاقمو  -دنالف:قو 

الصصؿ اعـمد ف:يق فيي مف يلآن بيق داينم بؼيقبا :ق بين ؽلديو مفخ قىيب س طي  مف ظيل عين حيقكدؼ  -لو مفغ   مف قم

ىبب مف نالل دبان مفاضا  الدرالل مفاخشقس  بن مف لآنو الفا  بين ا ي  فصمئيـ اىيبقب مف ينالل  -دنالل ح ت مآلدقثو 

ع ـ مفاريل حهكاـ إعضقم مف لآنللل ؛
21
ق ف  لآن سقفخقكدؼو الصا   ،اايق فقفقو حرؼي إفا  مفخبلدلمث مآلدرتو شلؽ: 

ع ا و عاذ ا دا ن ان د ظل ف غاقة سخـكصقح:ق البق ديخضـ صلمء ففتو إا سقىخـعقء اعـمد ال،اج الكسايق صنئيج 

إفى عـ حؼا  ،اصباخ  في ؽؼ  ال،قئ  بخ بيت سظلالو ؽقطتو ال قم مفقو د نل إفاي  ماحضيقه مفخقكدؾيقديو ال إن 

  سلطـ مفغ قئو مفخقكدؾات مفخيي اعقؽيج سخشي   مفي ضو سي  حييخ:ـو  يقه بالفت اىبقب مف نالل فايج بضلؿ الف

مفاالفت ف:  مف ض المىخؾلمس ؿافخ لل ؛
22
فقفخقكدؼ ال،قئ  الاعـمد االصبج ؿالمعي ا:يصك مهع يقم المفخشيلداقث  

الفيي  مفايخضابت ف:قو حهكاـم اال حضقالممو الكيقم ا ب ـالعيت ع :يق فيي مفصفيصس إفيى عيقف  مفاايقدي مفزقالديت سيان ؿفخاي و

مفغقفان مدشـمؿ دغص مفغقل المفابقشل المفنبقديو الحقفاق بقفم د شه  سصػصط  إن ب ق،شت ؿافت مف ظصص بين ؽيالل 

ر قئات  عاصم مف رن  ال ؽظصص مفيبب  ابل دخاقكع ب  ؽباات مفاال،ت سان مف ض مف  يصو السيان مفصم،ي  مفيقو 

دان ف:ق ،ـك بن ماىخ الل  ص مفر ل المفز قفت لد خش  قم مف ضو ففت ان إدخقس مف ض دخ  بن ؽالل الىاؾ ف  ،صم
23 

                                                           
20
 البق ساـ قل 65مفالص  مفيقسوو ص  -

21
 43-42و ص ص 4003و 00و مفـمك مفباؼقءو مفالكن مفز قفي مفالسيو ؽ انُسول أسثابسيقم مفضا و  -

22
 004و ص 4000و 03و مفـمك مفباؼقء8 مفالكن مفز قفي مفالسيو ؽ يفهىو انُص، دراسح في عهىو انقرآٌدظل عقبـ اسص مدـو  -

23
 004مفالص  مفيقسوو ص  -



 

   

 

فا صن مف ض دخيقس الم،ي  ادشيهه االل مهبيل العيذ ع اي و ري   يص امم فخر:اي  الػيلالكو اىيخ  قه بؼيقبا   

مفاالفايتو الفييي مهعيصمل صاااييق مف ييلآن بـالديت بيين مفصم،ي  الا حخاييـمهل  ،ييـ محؾيق مفييباغ بين  بصمػيي  مف يينالل( 

ؽطل بن مف ييؼ الفايـف صم سي  ع يى مف ييؼ ادؼيق بين بيـؽ   مفخيـكس( فيي مفخشيلد و سؼقعت ف :ات الحريالدت  ي ا

الففت س نالل آدقث  اع ت( حضاب سش   اكزل حغـدـم الؿ،ت ع ى بق كقن بن آدقث  ىقس ت( ر  ديؾ:ق ل
24
 

ب  مف لآنو درىو هى صب ف:  دشلؽ مئؽال  في اع قب  ال،اا و الدغصف:ق  -سقفاا ى مفيقفا-إفن مفخاقؽي 

باطاقث ديبات الصنئات البخ الةو حباق فضالػقل المهعصملو السقفت دظال علػت هبنصت مفر :قء الباصاح:   إفى

الحاق بقح: و الدغلم مئديقدات بن مفاـالديت مفصعايـة مفخيي طياـث فيي الصي  مهىيقفاب مف  ـديت المفخغ اي  مفخيقكدؾي 

 و كايق ؿكصيصم بي  مفخيصكمة المئدضاي  الكي  الغال ق بن مفا ق ش مفخي اعا :يق مف يصم فا:يقل د ظيـ سايقن حغا ي  الآداخي

مفاـالدقث مفا ـىتل ابق مفخـكس في مهع قمو ف داق  ص داؾ حضقالب ب  مفاؾقؽَبان بن ص:ت اط قف: و ا بين دقعايت 

مفغ  ل ف: قع شقكب مفؾال مفاخلؿؿ سان درا  الؽالهو ف ا  ف  فا  ػل الدري  ح لديلمو الآؽيل دؾ يؾ سيان مفااظيات 

 ظالة كقمعو الآؽل باخ   مسخـمء فاغقل ع ى فا   الد ل ع ا لالمفطقعت فا :ى عن مف

كؿ محضقه ب قس  سقف صل8  دخضق   طقعب  قه مفـعصنو ان ع اقء اىبقب مف نالل ادري:     مفيقدن ،يلكالم ان 

اىبقب مف نالل  ي  ب قىبقث ف نالل مهع قم  الفايج ع يت فيي دينالل مآلديقث الحشيلد  بيق فا:يق بين اع يقمو ف:يي 

مئف:ي مفقو دنل ب ضاق دقىب دينالل سايغ آدقحي  ال،يقكن  يقه مهىيبقب ؛ صنء بن مفصعي
25
فقهىيبقب دييقال،:ق  

مفيي ض فاركييـ ع ييى عؼييصكه حشييلدااق فضؽييق سهمبييت مهعييـمد إفييى مهع ييقم مئف:اييت مفاخاقفاييت مفخييي ا حظ:ييل ع ييـ 

المه مسخيـمءو السيان كصدي  مفيببو الإداق ح قىب ل ال  ق دظ:ل كاو داقدن سان مفيبب ع ت ب ش،ت ف غ   ؿمعايت إفيى سيل

بزاييلم عقرييق ع ييى ؽلالصيي و ال،ييـ الصييـ ،ييبالو العالبييت ماعخبييقك مفييقو ىيي  قه مفخييـكس المف يينالل ب ضاييقل  إن ؿافييت 

مف ظصص فايج إا بغظ ت فاا ات مفخرقع  في عا ات حش ا  مف ظصص الط ا:ق بن صقدبي مف  ت المفصم، و الكيال 

مفضقدبان  قم اكخشقو ؿافت مف ظصص ل
26
  

فخغ ا  ف ي ا د يي ساؼ  ساؼق؛ فقف  ت فلػج باقدا:ق الديو حلمحب:ق الحصمط :ق ػان ا، ات مفر ل دضا  م

الح بي  سقفاؾاقل مف  صو مفؾقصو ع ى مف لآن فظقكث ف خ  علسايتو الا در:ي  إا س:يقو  لللمف صمعيـ مف  صديت مفخيي 

بقكمث ب غصايت ب خؼيى مهىيقفاب ديخ:ـو س:ق في ف:  مهع قم بن مف ظصص ف:اق طغاغقو ف:ي ،صمعـ فر:  مفا

مفالسات الؽل  مفـافت فا:ق ع ى مفااقدي سهفرقا:ق برلؿة البلكبتلل ال،ـ مىخاـ ق مفا اقء بين ؽباايت مف  يت مفالسايت 
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 00بلص  ىقسوو ص  وانًذاخم انًعرفيح وانًُهديح نهُص انقرآَيعقس عاـو  -

25
 004ص و0774و 00و ؿبشو8 ؿمك مفر لو ؽ انُص اإلساليي تيٍ االختهاد وانتاريخيحبغاـ عاقكةو  -

26
 006و بلص  ىقسوو صيفهىو انُصدظل عقبـ اسص مدـو  -



 

   

 

المىخااقاح:ق في مفااقدي عيباق ،لك ائات مف  ت الع ى دغص بق ؿل ع ا  مفخخب  المىيخ لمء مف ظيصص مفالسايت  ل
27
 

ت مفالسات فطبااخ:ق الاىي صس:ق ع يى مف يلآنو الشي   حلحابي  فارق ااي  الشي   دظا:يق بلة اؽلن دالعن علع مف  

الإؽلمص:ق ف  ا  الحغصد :ق بن بلحبت مهبل إفى مفصػ  مفخقكدؾي مفاضيـو الفي إباقن عيقس عايـ ح لديل بريقؿه ان 

 قالمةلمفارقك،ت ،ـ حا  ج الكفا:ق دخغ و كصصعق إفى مف لآن مفقو اؽلس ف ت علسات غال با:صؿة اال بخض

الف خصممن حغ ا اقو فاو مفاص،ا مفخلمري مفخ  اـو فغيب بين داطي  مف يصة مفاالفايت ف  يلآن فيي مفخصمطي  بي  

مفغاقة العا :ق إفى مهفو مفارخصط الفو ،اا و س  مفاق بات مفخقكدؾات مفاا ا ت فيي كؤدخ:يقو سيـالك ق ح ينم مفغؼيصك 

اؿمء ا،ي  بيق دصطيا سي  ادي  ب يغ فرقع اخي  ماسييخاصفصصاتو مف لآديو الح  ي الاارخ  مفغؼقكدت الحغشله فيي دايؾ 

الد ظله ػان ماعخبقكمث مهؽال،ات مفبغخت فلؿدقو الؿمؽ  مفؼاال مف قئلو بن غال بظق ل عقبت برخصعت باخـة 

إفى دظ  مفاضخا  البرىيقح و الفمع ؿاب مفا اقدات ب  مف خب مفا ـىت عقبتو الب  مف لآن ؽقطتو سغ   إطلمك   

   ى إعالن ،اصباخ  مفاط  ت ع ى ك  شيءل ال قم بق ىا صن بصػصل مفـكمىت مف قؿبت س فن  لمفـمئ  ع
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 048و ص0773و 04و ىصكدق8 ؿمك مفر لو ؽانىخيس في أصىل انفقهال بت مفنعا يو  -
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