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 غسٚط ايّٓػس

، كفقا للقواعد الٌتالية:يضبط الٌنشر يف ىذه اجملٌلة العلمٌية احملٌكمة

الٌلغػػػػة ايّاّػػػػٌية للمالٌػػػػة ىػػػػة الٌلغػػػػة العرنيٌػػػػة، كبرٌلػػػػ  اجمللٌػػػػة ننشػػػػر اطقػػػػا   نالٌلغػػػػة  -1
نسٌية يف البحوث اشاٌدة كاشديدة.اإلؽليزيٌة كالفر 

  قػػػػوز ةعػػػػادة نشػػػػر اياػػػػاث كالٌدراّػػػػا  كػػػػرٌة ئيػػػػرل، ةٌ  نػػػػ ذف  تػػػػا  كػػػػ  ر ػػػػي   -2
صػفحة، كيلتػـز  03صػفحة، ك  يزيػد عػ   51الٌتحرير، ك  يقٌل عدد الٌصفحا  ع  

البالث، ن عداد كلٌخصني ئلدفا نالعرنٌية كاآلير نالٌلغة اإلؽليزيٌة.
( كصٌححة، ككفػ  علػى IBM test onlyكع اطلٌخص كبرذتو على ) يكت  البحث -3

قرص كدكج كيطبع.
ّػ،، علػى ئف بكػػوف 5.71ّػ،، كعرهػو 03يطبػع البحػث تشػتم بو علػى كرؽ  ولػػو  -4

ّػػػ،، كػػػع بػػػرؾ ىػػػاك  علػػػوم 51X50 ئنعػػػاد الػػػٌنص دايػػػل الورقػػػة يف اش ػػػا  ايرنػػػع
 ّ،.0كقداره 

، 50، كالفرعػة ااػ، 51ف الرٌ يسػة ااػ، كيراعى يف البحث العػر  ئف يكػوف العنػوا -5
 ّػ،، كػ  اصػرؼ اطعػركؼ ناّػ،53ّ،، كاظواك  اا،  50كالٌنص الٌدايلة اا، 

(TIME NEW ROMAN.بكوف الكتانة على كسافة كفردة نني ايّطر ،)
اإللكرتكين. اطنٌورة اآليا  كالٌنصوص القرآنٌية بكوف تصحف اطدينة -6
 (.RTF( نصيغة )WORD) جلف  اطلٌف يف نرناك يت،ٌ  -7
يضػػع البالػػث بعريفػػا ننفسػػو يف حايػػة البحػػث، يتضػػٌم  اسػػو كلقبػػو كدر تػػو العلميٌػػة،  -8

 ػػػػػرق، اظػػػػػابف، كالفػػػػػا  ، ،  نػػػػػو ا ٌبصػػػػػاؿكاشاكعػػػػػة الٌػػػػػي ينتمػػػػػة ةلي ػػػػػا، ككعلوكػػػػػا  
 .كاإلميل



ئصػػػوؿ البحػػػث الٌػػػي بصػػػل للمالٌػػػة،   بػػػرٌد ك  بسػػػرت ع، ّػػػوا  قبلػػػ  للٌنشػػػر ئـ دل  -9
 ل.بقب

كباشػػرة نعػػد احملٌكمػػني، نػػرئم شنػػة (، ّػػواى،دكف )طػػر ئصػػحاح البحػػوث اطقبولػػة ل -10
 لصوؿ ةدارة اجملٌلة على بقارير الٌتحكي،.

بربي  اطواهيع يف اجمللة   لضع ةٌ   عتبارا  فنية اتة. -11

ة ػػػػرا كػػػػ  صػػػػال  البحػػػػث ئف بطلػػػػ  للانػػػػة الٌتحكػػػػي،، كىيرػػػػة الٌتحريػػػػر،  لػػػػٌوؿك 
كل ئك احملتول، قبل ة ازة البحث نصورة حا ٌية.يف الشٌ  بعدي  
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 انًجّهخ يسٚطكهًخ 

 د. المبروك زيد الخير

والحضارة  ةالعلوم اإلسالمّيمدير مركز البحث في 

 الجزائر -األغواط 

ة ة اإلّ كيٌ ة، فضا  رلبا للغوص يف ئعماؽ اصضارة العرنيٌ يعترب البحث يف العلـو اإلّ كيٌ 
نيا شػػػرقا كارنػػػا، يف آكػػػاد كديػػػدة، كئعصػػػر كت لقػػػة، عػػػرب  في ػػػا قػػػرا    أل الػػػدٌ ي كػػػا فترػػػ  خػػػالٌػػػ

قػػػة، عػػػا  راّػػػا  اطعمٌ الدٌ ، ك ا قعػػػل البحػػػث اشػػػادٌ ظػػػم، ؼٌػػػز كنقطػػػع النٌ د كخيٌػػػصػػػانعي ا، عػػػ  بفػػػرٌ 
اريخ، كاّػػػتن اض اظمػػػ،  ضػػػة، كاّػػػتقرا  التٌػػػواؽ، ةذل آفػػػاؽ النٌ التٌػػػ كنفسػػػحا ل نبعػػػاث اصضػػػارمٌ 

 ككاقعػةٌ  مػوح ةذل كسػتقبل كاعػد، كحػوض عقػ ينٌ اشدة، ك  شباح اشزا ػر الطٌ كالعزا ، الرٌ  ا دة،الرٌ 
 ااعة.ة كالنٌ ة كالوظيفيٌ ؾ اطسار ؾو الفاعليٌ  الفكر، ككرٌ كتوازف، يغٌم 

ة، ككسػػ   بػػم، كاايػػة ة، كاصضػػارة العرنيٌػػللبحػػوث يف العلػػـو اإلّػػ كيٌ  كفػػت  كر ػػز ك ػػ ٌ 
ؽ لػػػػو البػػػػالغوف يف اياػػػػواط،  عتبػػػػارا   غػػػػمة، كن ػػػػا اطوقػػػػع ا بشػػػػوٌ نبيلػػػػة، كىػػػػدؼ  ليػػػػل،  اطػػػػ

ػػػط الػػػو   الٌػػػ اإلّػػػرتابياةٌ  حرا ، انػػػة الٌصػػػف ػػػة نوٌ اشزا ػػػرٌم اطعطػػػا ، ذم بػػػنع، نػػػو اياػػػواط يف ّك
، ككنػػاي ا كعتػدؿ نػني لٌ حرا  كالػػتٌ ماؿ كاشنػوح، كالٌصػ وح، كىة ثمػع نػني الٌشػكاطنفذ ةذل السٌ 
ا ل النٌ اصرارة كالربكدة ق  بم يف لر ػة ا، كاكتصاص ا صر ة دؤكنة، كبدفٌ ا ك وٌ قل، نرٌ ، كع بوافر ّك
عميق. فجٌ  ازلني ةلي ا ك   لٌ اطسافري ، كالنٌ 

دىػػػا اريخ، شػػػاكة ظػػػاىرة، كنطولػػػة قػػػاىرة، ردٌ اياواط يف التٌػػػفػػػ، ارلةٌ البعػػػد التٌػػػناىيػػػن عػػػ  
، ف ػػة جػوم نسػػياا الٌسػػحيق كػ  الػٌدىر غػانرالة، كنػذ ة، كئلػداث عتيٌػػ ت ػا فػػ، عليٌػكػاف، كلٌر الزٌ 

ا را عػػة ةذل يػػوف ئٌحػػق اطؤرٌ ا بػػوعز ةذل ئصػػوؿ  رمػػة، كٌقػػاطنبػػ ، يٌحػػ ا عريػػق احملتػػد، رهػػةٌ ّػػكانيٌ 
ي انػػػدع  كػػػع القبا ػػػل ا بنتمػػػة ةذل زنابػػػة، كالٌػػػئٌحػػػ، د انػػػ  يلػػػدكفي ئٌ ػػػة، الٌػػػقبيلػػػة كغػػػراكة الربنريٌػػػ

ٌّ الٌػػ، كػػ  ة، كانسػػلك  يف اإلّػػ ـ كػػع الفػػاجنيزيػػرة العرنيٌػػازلػػة كػػ  شػػبو اشة النٌ اظ ليٌػػ  سػػواٍ ذي  ئ
كالررة. آيةساك  كالتٌ ة على التٌ ة راقية، كبنيٌ لضارة ةنسانيٌ 
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نػػالت ؿ اشزا ػػر  غػػما  ركاٍ اف اياػػواط، بػػ  ٌ ّػػكٌ  ئفٌ ، اّػػةكيٌ  ةنػػراىي،يػػذ ر د.كيف ىػػذا الٌسػػياؽ  
ػى نػ  لسػ  فرنسةٌ ال الو ود فم هدٌ النٌ  ئعلنواٍ ، ك ـ1830عاـ  نػاياواط، ، كقاـ اطقػاـك ّػيدم كّو

الغاشػ،، ةذل ئف اّتشػ د يف كعر ػة  حملارنػة ا ّػتعمار الفرنسػةٌ ، على رئس  ي  ك  ئننػا  اياػواط
 [.107 مة ]د. كياّة ةنراىي،: ك  قضايا باريخ اشزا ر اطعاصر، ص: عا شة الشٌ الزٌ 

د نػػ  ايكػػم د غٌمػػخ،،  مػا يؤٌ ػػالٌضػػ نسػػورىانة نصياصػي ا، غا ػػة نقيػػ  اطدينػػة غٌصػػلقػد ك 
ئف ئىػػػل اياػػػواط ىرعػػػوا، ةذل ايكػػػم عبػػػد القػػػادر ، ا ػػػر(يف  تانػػػة )جفػػػة الزٌ ، عبػػػد القػػػادر اشزا ػػػرمٌ 

الفرنسػيني، فقبػػل كبػػايعت ،، كلػم  لػػب ، يف بوليػػة  يعلنػػوف لػػو ك  ىػ،، كيعاهػػدكنو هػػدٌ ، اشزا ػرمٌ 
ـ ]جفػة الزا ػر، دار اليقظػة، 1838نا با لػو علػي ،، عػاـ ، ةٌ ن  اصاج عيسى اياوا  اصاج العر ٌ 

 [292-291ص: 

ػة، يفٌ  فرنسػا ئقلق ػا ئف ببقػى  لقد  ان  اصملة على اياواط عنيفػة، ك انػ  اطقاككػة شّر
اياػػػواط كفتػػػاح  رح، ك  بػػػديل يف اصػػػوزة، كىػػػ، يعلمػػػوف يقػػػني العلػػػ، نػػػ فٌ حرا  يػػػارج الٌسػػػالٌصػػػ
ة، ّػػػػوؼ يكػػػػوف فتحػػػػا كبينػػػػا لػػػػو كػػػػا نعػػػػده، كلػػػػ   نقطػػػػة اّػػػػرتابيايٌ   حرا ، كاصصػػػػوؿ علي ػػػػاالٌصػػػػ

 كدينة. بستعصة على فرنسا نعد فت  اياواط اصصينة ئمٌ 

ػف، كىػو شػيخ نزاكيػة د ن  عبد اهلل، ك  ئك د الشٌ ك  اف ركز اطقاككة غمٌ  يخ ئرػد نػ  يّو
، ذم صػمٌ ، الٌػPlissierيخ، ك اف قا د اصملػة اشنػراؿ نليسػية ّيدم يعقوح، ن ك د ّيدم الشٌ 

م ، فاّػػتعمل نػػذلن  ػػل ك مػػا  ػػاف الػػغٌ كػػ  ئىل ػػا، علػػى  سػػر شػػو ة اطقاككػػة، كافتكػػاؾ اطدينػػة 
 ا، ك  يرتؾ في ا لارا على لار.د ٌ  ايّوار يمة، كئراد ئف يدؾٌ ئنواع ايّلحة كالذٌ 

اف ىػػػػذه اطدينػػػػة، ئم ئلفػػػػني لقػػػػد انقشػػػػع  اطعر ػػػػة عػػػػ  عػػػػزرة ك ولػػػػة، ئكد  ننصػػػػف ّػػػػكٌ 
عػازر اياػواط، بعتػرب كػ  ئنشػع  خ لونػدرم شػارؿ  وليػاف:  ةفٌ  قػاؿ اطػؤرٌ كزسما ة ش يد، لػٌ  

 ,C.L.Julian: Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris ] كػا اربكػ  اشػي  الفرنسػةٌ 

1964, P.30] 

عػد اؾسػار  نة، ةٌ  س نصورة  ليٌػانكسار اطقاككة يف اياواط كهوالي ا، دل يتكرٌ  ئفٌ نذ ر ك 
ذم  انػػ  اياػػواط، ب كػػل فيػػو كنقػػذا الٌػػ، ذلػػن ايكػػم الٌشػػ ، نفػػوذ ايكػػم عبػػد القػػادر اشزا ػػرمٌ 
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ة الػػي  ػػاف ، كعدالػػة القضػػيٌ كالعسػػكرمٌ  ي  كالػػو  ، اكػػ، نبواػػو العلمػػةٌ ة، ككنافحػػا عػػ  الػػدٌ ل ألٌكػػ
 .كقالد  قاىد ك  ئ ل ا

ع ؿيل ػا، كئنػاد قطٌػف، Pelissier يليسةلقد عصف اطستعمر هبذه اطدينة، كديل ا اشنراؿ ن
كعاين اشماؿ كاصياة في ا، نعد ئف فشل  ر    غمة قبلو، كن ا كالدة على يد اشنراؿ كػارم 

ل بصػدٌ قػد انػ  ناصػر نػ  شػ رة، الٌشػرس، اطقػاـك   افكونج، كئيرل على يد اشنراؿ  دكمكؿ،  
  ا.ظا، كئفشل ا  لٌ 

ؾ ازا ر راندكف، اّتنفر  لت ؿ اياواط ذلة كػ  اشيػوش، كلػرٌ لل اصا ، العاـٌ  ك لو  ئفٌ 
ػػػف،  ػػػكاري ، كالكولونيػػػل  لػػػم، كاشنػػػراؿ يّو ظػػػا عموعػػػة كػػػ  القػػػادة كاشنػػػرا  ،  ػػػاشنراؿ نّو

ػػلٌ  ا طػػا التلػػ  ئنػػدا، ئك رٌتػػ، نيليسػػة علػػى اياػػواطاظمايٌػػة ط قا ػػد اصملػػة كالكوكنػػدكف نػػني، ّك
 .ىردٌ ر الت ظا لينا ك  الب يٌ 

 طػػػا اّػػػتطاعواٍ  ،ة الغالبػػػة، كاّػػػتعماؿ الغػػػاز الكيميػػػا ةٌ اؾ، كالقػػػوٌ  ح الفتٌػػػلػػػو  الٌسػػػ، كلػػػذلن
ذ ػػا   كئعػػ  ،كئشػدٌ  ئقػول -لمسػػاينٌ  مػػا قػاؿ انػػ  ىطػاؿ التٌ - ئىل ػػا  ػانواٍ  اقتحػاـ اياػواط، يفٌ 

 [54]ان  ىطاؿ: رللة غمد الكبم، ص:  كةعدادا ظذه اطعر ة. كدرنة كجصينا،

ّػػقوط اياػػواط،   كوؽػػاف يف  تانػػو )بقييػػدا  لػػوؿ بػػاريخ اياػػواط ( ئفٌ  ل الفرنسػػةٌ سػػاٌ كي
 الفرنسػػيني ئلػػرزكاٍ  حرا ،  عػػل العػػرح يقولػػوف، ئفٌ ا، يف ذيػػع ئؾػػا  الٌصػػ بػػم  ػػدٌ    ػػاف لػػو دكمٌ 

 [ 74د الكبم، ص: ]ان  ىطاؿ، رللة غمٌ .كدينة  زا ر  ديدة يف اشنوح

:   انػػػوف نتنظيػػػف اطدينػػػة كػػػ  آ ؼ اشغػػػث، فانط اطكلٌػػػلٌضػػػا، خ اشنػػػراؿ نليسػػػيةكقػػػد كنٌػػػ
انق،  بقتلػػوح، هبػػا  ]اطر ػػع الٌسػػرعة الػػٌي تغػػل الٌسػػ، دم اشنػػراؿ، فػػنح    نػػدف  اطػػوبى ك ػػ  ّػػيٌ 

  [75ص: 

ػػػل ا اشنػػػراؿ نليسػػػة ػػػالة ئّر ي دافػػػ  اياػػػػواط، ةذل للحملػػػة الٌػػػ القا ػػػد العػػػاـٌ ، ك ىنػػػاؾ ّر
ـٌ  Rondonاطاريشاؿ ركندكف  دكنارام قتل قاهة اياواط،  للازا ر آنذاؾ، لربه ن فٌ  اصا ، العا

 كىو انتصار  بم لفرنسا.
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كشػػػػركعا هػػػػخما  Rondonـ اطاريشػػػػاؿ ركنػػػػدكف ك نعػػػػد ئف كهػػػػع  اصػػػػرح ئكزارىػػػػا، قػػػػدٌ 
لا ، اياواط، إلعادة ةعمار اطدينػة جػ  ّػلطة فرنسػا، فبػ   Margueritte كاراري للانراؿ 

اـ كػػ  الفرنسػػيني كئببػػاع ،، يف ئلسػػ  ة، كقصػػور اصٌكػػاإلدارة العسػػكريٌ  كقػػرٌ ، ك ةعسػػكريٌ كنػػة الالغٌ 
 اطواقع، كئ غرىا ذا  كنركزا.

ة  انػػػػ  بسػػػػرم يف الو نيٌػػػػ اىر، كلكػػػػ ٌ يف الظٌػػػػ ا ّػػػػتعمارمٌ م ك نقيػػػػ  اياػػػػواط جػػػػ  النٌػػػػ
كزارىػػا  غػػم كػػ  فػػوس، كبنتقػػل كػػ   يػػل ةذل  يػػل، كقػػد نفػػة نػػام بػػون  ةذل كدينػػة اياػػواط، النٌ 

كر صػػػال  حفة عمػػػر نػػػ  قػػػدٌ ، كالٌصػػػد العاصػػػمةٌ يخ غٌمػػػياّػػػيني،  الٌشػػػفػػػني كالسٌ العلمػػػا  كاطغقٌ 
عي، زيارا  ظا نني الفينة كاييػرل،  ػالزٌ ، ك عما   لسا  في ا ريدة )الفاركؽ(، ك اف لبعض الزٌ 

 .رذ رية آنالة اشزاة كب  ما، يف السٌ ك نيٌ  كصارل اصاج، كفرلا  عباس، كك  شا ل ،

ايلػزاح  ن  نواة لكلٌ ة، فتكوٌ يار اياوا يٌ يف ىذه الدٌ ، هياّة على ئشدٌ ك  اف اصراؾ السٌ 
ػػة العمػػل كنطقػػة عسػػكريٌ  انػػ  اياػػواط   ة اطقاككػػة لفرنسػػا، راػػ، ئفٌ الو نيٌػػ ة،   قػػوز في ػػا ؼاّر

ا علػػػى كػػػدل اّػػػيٌ ل  ّيي بشػػػكٌ دل بفلػػػ  يف قمػػػع اطقاككػػػة، الٌػػػ فرنسػػػا ، لكػػػ ٌ ياّػػػةٌ كالسٌ  الػػػو  ٌ 
ة، افة اإلّػػ كيٌ ة، كب ّيسػػا كتينػػا للكٌشػػي يػػا للحر ػػة الو نيٌػػ نػػاياواطك ، ك ػػاف ئلقػػاح كػػ  الػػزٌ 

هتا اياػػواط ةػػمة ئننا  ػػا، كدل بسػػتطع فرنسػػا ئف بكتشػػف ي ئكػػدٌ ة اطبار ػػة، الٌػػحريريٌػػورة التٌ كنػػواة للغٌػػ
 انقشػػػػػع الظػػػػػ ـ اك هتػػػػػا، لػػػػػٌ  ورة، ك  نظػػػػػاـ اإلكػػػػػداد ةذل كنطقػػػػػة القعػػػػػدة، راػػػػػ، غي يػػػػػا الغٌػػػػػ

ر  الػب د كػ  كفاّػد اطسػتعمري ، كعػاد  اطيػاه ةذل عاري ػا، ك ػا  نصػر اهلل ، ك ٌ ػا ّتعمارمٌ 
 كالفت .

ة را ػػػدة، ف ػػػة غكوكػػػة كنػػػذ القػػػدث نػػػآداح كػػػ  كورك ػػػا  ة كدينيٌػػػة ركليٌػػػل ألاػػػواط كلمحيٌػػػك 
بػػػل، صػػػػادؽ ا جتػػػوم عتمعػػػػا ظػػػاىر النٌ بيلػػػػة، يٌحػػػريعة، كئعػػػراؼ اجملتمػػػع النٌ ي ، كئلكػػػاـ الٌشػػػػالػػػدٌ 
ل ك  العق  ، كالعلما ، كئرناح ة الي بتشكٌ ناجملال  العرفيٌ  انعاكل، غفوفا ناطآ ر كالقي،، غصٌ التٌ 

، ة كاقتػدارذكم فاعليٌػ ذي   ػانواٍ الفق ا  الٌ ك اطكانة يف اجملتمع،  ما  ان  اياواط زايرة نالقضاة 
ـ الػذم يعطػة القاهػة اصػق 1870 ػانفة  08القضا ة نقانوف   ان  اياواط جك، يف اجملاؿك 

 ق ناطسلمني.يف الفصل يف ذيع القضايا اطدنية الي بتعلٌ 
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د نػػػػ  ي ، كغٌمػػػػيخ نػػػػ  الػػػػدٌ د، كالٌشػػػػك كػػػػ  قضػػػػاة اياػػػػواط اطشػػػػ ودي : ةساعيػػػػل نػػػػ  غٌمػػػػ
د نػ  ةساعيػل، كغٌمػد ن  اطسعود د اشودم، كغمٌ ، كاطربكؾ ن  غمٌ ةساعيلةساعيل، كئرد ن  

نػ  اصػاج  ةنػراىي،د نػ  وفارم، كئنػو القاّػ، اصػاج عيسػى، كغٌمػوفارم، كعبد اهلل ن  السٌ ن  السٌ 
ركف فمػػػن ، ئرػػػد ا القضػػػاة اطتػػػ يٌ اين، ىػػػذا عػػػ  القػػػداكى، ئٌكػػػاىر البوزيٌػػػد نػػػ  الطٌػػػعيسػػػى، كغٌمػػػ

 .امى، ، ك نقراشةاف، كئرد اكيت، كالبشم ريٌ ر  ن  ئرد التٌ اكيت، كعبد الرٌ التٌ 

يػػ  نػػ  شػػاعة، كئرػػد نػػ  ركيغػػة، كئرػػد نػػ  رػػزة، نػػاش عػػدكؿ، كػػن ،: الطٌ  للقضػػاةك ػاف  
 ن  ئرد، كامى،. اكيت، كعبد الغ ٌ كنلقاّ، ن  التٌ 

ة ة كنػذ ّػتٌ ريقة القادريٌ ة، ةذ ظ ر  في ا الطٌ قيٌ وفية النٌ رؽ الصٌ اياواط بزير نالطٌ   ان  ما  
 ، كقػػػد ئطػػػ  د.ئنػػػو القاّػػػ، ّػػػعد اهلل ةذل ئف الشػػػيخ اج العػػػر  كػػػوبٌ قػػػركف ئك يزيػػػد، كشػػػيخ ا اصػػػ

ة نػػػوادم ّػػػوؼ علػػػى اياػػػواط، عػػػ   ريػػػق ئييػػػو اكيػػػة القادريٌػػػىػػػو الػػػذم نسػػػط نفػػػوذ الزٌ ، اظػػا ةٌ 
  اف على ع قة ك يدة ن ىل اياواط.كقد  ي ، د الطٌ يخ غمٌ كيسا  الشٌ نالرٌ 

ـ(، ف ػة عريقػة 1815 عػاـ )اطتػو ٌ ، ياػاينٌ يخ ئرد التٌ ة اطنسونة ةذل الشٌ ياانيٌ ا الطريقة التٌ ئكٌ 
يخ ئرػػد ة، علػػى كقرنػػة كػػ  اياػػواط، كسػػقط رئس الٌشػػياانيٌػػنػػاياواط، نظػػرا لو ػػود اض فػػة التٌ 

نعػػػد ئف عػػام كػػ  كضػػػايقا     ٌ ة، اػػاينٌ يخ التيٌ ارليػػػة، كدل ي ػػا ر الٌشػػ، نعػػني كاهػػة التٌ ياػػاينٌ التٌ 
لطاف ّػػػليماف ل ةذل اطغػػػرح ايقصػػػى، لينػػػػزؿ يف رايػػػة الٌسػػػكػػػ  نػػػام كىػػػراف، ليػػػث انتقػػػ بػػػمة 
  كافتو اطنية كدف  ىناؾ.، لٌ  اطغر ٌ 

ػػ ف عػػا  اطستشػػرؽ دٌ ابعليقػػا علػػى ، يف  تانػػو )لاهػػر العػػادل اإلّػػ كة(، يقػػوؿ شػػكي  ئّر
قيػػا،  ةفري ة يف ةفريقيػػا(:   ةفٌ صػػرانيٌ يف  تانػػو )اإلّػػ ـ كالنٌ  Bonnet Mauryنػػوين كػػورم  الفرنسػػةٌ 

يفر احل النٌ د الصٌ ة في ا   ]غمٌ ياانيٌ ريقة التٌ  ا، لو  قضا  فرنسا على الطٌ ة  لٌ  اد  بكوف ةّ كيٌ 
 )ػطوط( [  40(، نق  ع   تاننا )ئصدا  الغو ة، ص ؼ يف اطغرح اإلّ كةٌ صوٌ )التٌ 

كر ة الدٌ ئفيٌ  كؤخر جباكعة ليلينوا، لوؿ، ةحدة ايكريكيٌ نالو يا  اطتٌ  1996ك قد انعقد عاـ 
ئ.ج، بريػػو، كدفيػػد ركننسػػوف، نعنػػواف : ة ن فريقيػػا، اشػػرتؾ فيػػو  اببػػاف فػػاياانيٌػػريقػػة التٌ للطٌ  يػػادمٌ الرٌ 

 ( .ةفريقياياانية  ريقة كسلمة بغزك )التٌ 
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ـ، 2004يف اث لو صدر عاـ  Jaque Bonnaud اؾ نونو  ك قد ئشاد البالث الفرنسةٌ 
سػػػاك  ي ، ككعػػػاين التٌ لمة، يف نشػػػر كبػػػاد  الػػػدٌ ة، ككسػػػارىا الٌسػػػياانيٌػػػاكيػػػة التٌ للزٌ  كر اإلقػػػا ٌ نالػػػدٌ 
 ة، هػػمن  خاّػػن اجملتمعػػا ، كعػػدـ انفاارىػػا، يف ظػػلٌ كػػا  اقانيٌػػة، كىػػة كقوٌ ال، كاطػػودٌ كالػػرتٌ 

عونا  كاطشػػا ل ة، كاّػػتقرار ننٌػػا ،  اطػػا نعمػػ  نػػو ةفريقيػػا، كئعاحػػا علػػى ثػػاكز الٌصػػكلػػدة راّػػيٌ 
 [16ص:  2006نوفمرب اطنعقد ناياواط، يف ، ن فريقياة ياانيٌ تقى التٌ الكربل ]كطبوعا  كل

ك يػػػة  ة،   ببعػػػد نػػػ  غر كػػػ  ّػػػبعني  يلػػػوكرتا عػػػ  كقػػػرٌ ياانيٌػػػاكيػػػة التٌ ك عػػػني كاهػػػة كقػػػر الزٌ 
يخ ّػػػحنوف نلحػػػاج، ككنػػػة كسعػػػة،  الٌشػػػ ة علمػػػا  ذككاٍ ياانيٌػػػريقػػػة التٌ اياػػػواط، كقػػػد نػػػرز يف الطٌ 

يخ ئرػػػد نػػػ  ّػػػحنوف، يخ ئرػػػد نػػػ  نلقاّػػػ، البوزيػػػدم، كالٌشػػػ، كالٌشػػػيػػػلةساعيخ ئرػػػد نػػػ  كالٌشػػػ
د م، كغمٌ وٌ ئرد ن  النػٌ ، ك از، كئرد اييضرر، كعيسى ن  يرٌ ي ، كئرد ن  كعمٌ كالشيخ ن  الدٌ 

: كقػػا   يف التػػاريخ الغقػػايف طنطقػػة اياػػواط، ص: عطػػا  اهلل، كئرػػد نػػ  دىينػػة ] ػػال ، يتاك التٌػػ
27.26] 

يخ عمػػر كسػػعودم العػػادل، ة: الٌشػػياانيٌػػريقػػة التٌ اياػػواط كفق ا ػػو اطنتمػػني للطٌ ك كػػ  علمػػا  
د انػػػ  يخ غٌمػػػيخ البشػػػم اشػػػوادم كبػػػار ة، كالٌشػػػيغػػػة نوصػػػاحل، كالٌشػػػد الرٌ يخ غٌمػػػكب كذبػػػو  الٌشػػػ

يخ ئرػػػد نلعنايػػػة، الٌشػػػ نبػػػ  يف عػػػني كاهػػةد كسػػعودم نلعػػػادل، ك يخ غٌمػػػّػػكحاؿ البصػػػم، كالٌشػػػ
 امى،.، ك يخ اطشرم عويسةكالشٌ يخ داكد، كالشٌ 

علػي، في ػػا، ناىيػػن اكيػػة كةصػػ ح التٌ كػػ  الفػاعلني يف الزٌ ، ياػػاينار التٌ يخ عبػػد اشبٌػك  ػاف الٌشػػ
 .كك  نعده الٌشيخ نلعرا  يااين، د التٌ غمٌ ايخ اصاج ع  الشٌ 

 اطتػػو ٌ  ،ا حة اياػػوا ةٌ الٌسػػ د نلمشػػرمٌ يخ غٌمػػة نػػاياواط، الٌشػػياانيٌػػعلمػػا  التٌ  ك كػػ  ئىػػ،ٌ 
، الٌ ، ك ـ1808 عاـ ذم ئلف ذلة ك  الكتػ  اطخطو ػة كن ػا:  تػاح اشػاكع طػا افػرتؽ كػ  العلػـو

اج، اقتطػاؼ ياقوبػة احملتػاج راج الوٌىػالٌسػك تاح: ة كاإليواف، وفيٌ اف يعياف الصٌ كواى  اطنٌ ك تاح 
 ركض احملػ ٌ ك تػاح: ، ينٌ ّالة  ن  ئ  زيد القػمكاشرح الرٌ ، ك تاح: د اطعراج ة على ّيٌ يف الصٌ 

 على ئىل اشفا . دٌ رفا  يف الرٌ نصرة الشٌ ، ك تاح: يااين.الفاين فيما بلقيناه ك  ئ  العباس التٌ 
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اذلية كىػػػة فػػػركع  غػػػمة رؽ اييػػػرل،  الٌشػػػ، بتبنػػػاه الطٌػػػكاياػػػواط بزيػػػر ننشػػػاط ركلػػػةٌ  
ػػويٌ  يرػػد نػػ  اصػاج عنوانػػو )كواىػػ  ة كامىػػا، كيف ػطػوط ة كاظربيٌػػة كاصبيبيٌػنػاياواط، كن ػػا اطّو

ػويٌ اّػع عشػر،  انػ  الطٌ ؽ يف القػرف التٌ الطػرٌ  ئى،ٌ  اطن (، يذ ر ئفٌ  يخ ة، ليػث  ػا  الٌشػريقػة اطّو
ى ن  لس  الشٌ  ذم ـ، ك ٌوف نواة لػو تسػاد ايلػ ؼ الٌػ1829اذرل، ك  صعيد كصر عاـ كّو

 لتو ةذل  نيسة .لوٌ  البداية، ثٌ  لٌولتو فرنسا ةذل ةّطبل،  ما فعل  جباكع  تشاكة نالعاصمة يف

ػػى نػػ  لسػػ  الٌشػػككػػ  كؤلفػػا  الٌشػػ ، ةنية يف الطريقػػة اطدنيٌػػة الٌسػػاذرل:  تػػاح الوصػػيٌ يخ كّو
ػػالة يف عػػدـ اييػػذ عػػ  شػػيخني، كا  تفػػا  نوالػػدك  ػػالة يف الػػرٌ ، ك ّر شػػرح ك ة، عػػ  انػػ  عطيٌػػ دٌ ّر

 تػػاح ئسػػاه كواىػػ  اطػػن ، ،  جيخ ئرػػد انػػ  اصػػا لٌشػػ، كلاذرليخ ئ  اصسػػ  الٌشػػلػػزح البحػػر للٌشػػ
ى ن  لس .ت قاة الشٌ   يخ كّو

ٌّ ة الٌ رانيٌ ريقة الرٌ كىناؾ الطٌ   ايزىػرمٌ  اشر ػرمٌ  ر  القشػتورلٌ د نػ  عبػد الػرٌ خ غٌمػسػ ا الشػيٌ ي ئ
لينػػا ، ريفنػػايزىر الٌشػػ ئ نػػا  عودبػػو كػػ  اصػػجٌ  ّػػتقرٌ ا ـ(، ثٌ 1739عػػاـ ) ذم لػػجٌ ـ(، الٌػػ1793 )

وداف عوة يف الٌسػػذم ع ػد لػػو نالػدٌ الٌػ، د نػػ  ّػادل اصفنػػاكمٌ يخ غٌمػاؾ عػػ  الٌشػىر، كئيػػذ ىنػكػ  الػدٌ 
 بػػػم. ] د.فػػػي رل ػتػػػار: نشػػػ ة اطػػػرانطني   كاظنػػػد، ليػػػث ئ ػػػاؿ اإلقاكػػػة، كؽػػػ  يف دعوبػػػو ةذل لػػػدٌ 

 [40 ، صفحة1كالطرؽ الصوفية كئ رفا يف اشزا ر ي ؿ الع د العغماين، ط

ػكز الرب ػة، الٌػد نػ  عػزٌ يخ غٌمػة، ىو الٌشػرانيٌ ريقة الرٌ ككارث ىذه الطٌ  ٌّ   زاكيػة، علػى ذم ئ
ٌّ يخ ايزىرمٌ حج الشٌ  اكيػة كز، زاكيػة نفطػة نتػون ، كظػذه الزٌ د ن  عزٌ   ؽلو كصطفى ن  غمٌ ، كئ

 دكر يف اطقاككة .

كلػد نػ  عػزكز اطػدعو اصسػني،  ػاف يليفػة ل ألكػم عبػد القػادر  ئفٌ ،  تور ّعد اهللكيذ ر الدٌ 
[ 4/144يباف، قبل ئف يعتقػل كينفػى ةذل فرنسػا ] د. ّػعد اهلل: بػاريخ اشزا ػر الغقػايف، ج زٌ على ال

. 

يخ ، كالٌشػػػيخ ريػػػدة اشزا ػػرمٌ ، كالٌشػػازمٌ  ـ التٌػػػيخ عبػػػد الٌسػػاكيػػػة: الٌشػػككػػ  علمػػػا  ىػػذه الزٌ  
 يخ كصطفى ن  اقويدر .يخ العاند ن  عبد اهلل، كالشٌ اصسني ن  ئرد البوزيدم، كالشٌ 
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كز، يلػػف علػػى زاكيػػة نفطػػة اننػػو اصفنػػاكم، كبػػرؾ اننػػو يخ كصػػطفى نػػ  عػػزٌ الٌشػػ  ر نػػ فٌ كنػػذ  
ٌّ غمٌ  ػد ليؤ ٌّ ة هبػا،   زاكيػة ررانيٌػ  زاكية نالقمكاف، كانتقل اننو ّيدم كربكؾ ةذل اياػواط، ليؤ
قػاـ زة، كظػا نفػوذ ككة كتميٌػكزم عا لػة علميٌػـ، ككا بزاؿ عا لػة عػزٌ 1888يرعاىا ةذل كفابو عاـ  ظلٌ 

 ة .ة كالعاكٌ عند اضاصٌ 

ٌّ ـ، 1923عيد الزاىرم عاـ د السٌ يخ غمٌ اّتقبل  اياواط الشٌ  لقد علػي، لتٌ نواة ل ليث ئ
ى، عػػػاـ يخ عبػػػد العزيػػػز نل ػػػا ة ليمػػػدٌ كاف نالٌشػػػهبػػػا، كلينمػػػا رلػػػل عن ػػػا، اّػػػتاار الٌسػػػ العػػػر ٌ 
ٌّ يخ كبارؾ اطيلة الٌ نالشٌ ، ـ1926 ػذم ئ ٌّ ػة  نػادم ايدح، كئ رؼ الٌصػ علػي، العػر ٌ للتٌ    كدّر

ػواٍ 1934ـ، كنقة هبػا لػ  عػاـ 1926عاـ   عليػو، ثٌ  ـ، ليػث  ػو ف  ػي  را ػدا كػ  العلمػا ، دّر
ل ، ةذل  اكع الزٌ  ايف، فق ػا كلغػة كػ  اطعػني الٌصػ كاربشػفواٍ ، العلػـو ىنػاؾ يتونة نتون ، ف يػذكاٍ ئّر

يخ ئنػو نكػر اصػاج ة، كالٌشػيخ ئرػد شػطٌ ٌشػريعة، ك اف كن ، الك  ػتلف علـو الشٌ  كاربوكاٍ كبز ية، 
 .كامى، ، يخ ئرد قصيبة، كعمر دىينةعيسى، كالشٌ 

ػػػالة الٌشػػػف الٌشػػػكقػػػد ئلٌػػػ  ، رؾ ككظاىره)علػػػد كالػػػد (يخ كبػػػارؾ نػػػاياواط،  تػػػانني فػػػا: ّر
 باريخ اشزا ر يف القدث كاصديث )    ة علدا (.ك تاح: 

يخ عبػػد حصػػيل علػػى  بػػار العلمػػا  يف بػػون ،  الٌشػػكرللػػة التٌ يف كقػػد درس ىػػؤ   العلمػػا ، 
يخ اظػػػادم ونسػػػة، كالٌشػػػ ـ التٌ يخ عبػػػد الٌسػػػاػػػار، كالٌشػػػيخ انػػػ  احملسػػػ  النٌ اصفػػػي   عػػػيط، كالٌشػػػ

ادم، كانتخػػػػ  يخ العػػػػر  الكبٌػػػػيفػػػػر، كالٌشػػػػيخ البشػػػػم النٌ عػػػػواين، كالٌشػػػػد الزٌ يخ غٌمػػػػين، كالٌشػػػػالعػػػػٌ  
ذم انتخػػػ  عػػػاـ يخ ئ  نكػػػر اصػػػاج عيسػػػى الٌػػػ ،  الٌشػػػة العلمػػػاة جبمعيٌػػػنعضػػػ ، يف تواقػػػع ك ٌمػػػ

يخ ئرػد بوفيػق اطػدين عػاـ ا ظا، ةذل ئف يلفو الٌشػئكينا عاكٌ ك امعية، لعضوا ناظيرة العليا ل 1946
 .ـ1951

ػػة الرتٌ يخ ئرػػد شػػطٌ ك ػػاف الٌشػػ د يخ غٌمػػن ا الٌشػػي دٌشػػعلػػي، نػػاياواط، الٌػػنيػػة كالتٌ ة كػػديرا طدّر
 اإلنراىيمػػػةٌ يخ يخ ئرػػػد قصػػػيبة، جبانػػػ  الٌشػػػـ،  مػػػا عمػػػل الٌشػػػ 1948ـ البشػػػم اإلنراىيمػػػة عػػػا
ة العلمػا ، ك ػاف كسػ  العرنيػة كالفرنسػية، كيكتػ  يف التػاريخ، كقػد اعتمػد نالعاصػمة  اببػا شمعيٌػ
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 تور ئ  القاّػ، ّػعد يني ك  نعده،  الدٌ اطؤرٌ  كر عاغو ع  اطقاـك ان  ناصر ن  ش رة، فكاف 
  تور ةنراىي، كياّة، كايّتاذ كولود قاّ،، كامى،.ة نوعزيز، كالدٌ  تور كاهلل، كالدٌ 

ة اصرٌ  ناياواط، ك اف ئّابذهتا علمػا   كالفكرمٌ  ة، كر زا لإلشعاع العلمةٌ كلقد  ان  اطدّر
ػػوف ناطسػػا د كالنٌػػ اقػػة، ك ػػانواٍ راز الرٌ كئدنػػا  كػػ  الطٌػػ ة كالغػػمة، علػػى وف ركح الو نيٌػػوادم، كيبغٌػػيدّر

 ة اطبار ة. حريريٌ ورة التٌ ني لندا  الغٌ ك  ئكا ل اطلبٌ  ذي   انواٍ اشرة الٌ زا ر، يف نفوس النٌ كصم اش

ذم اهػػطلع  الٌػػ كاإلصػػ لةٌ  نػػومٌ ةف  اياػػواط  انػػ  كسػػرلا لنشػػاط دؤكح، يف اجملػػاؿ الرتٌ 
 دة، كانرب  ، نقدرة فا قة، كلكمة راقايف، كاطناخ العلمةٌ    نو اطسار الغٌ ة العلما ، كلٌر نو ذعيٌ 

 ي  .غة كالدٌ بناف  ع  الو   كاللٌ 

نػػاطوازاة ، اـة يف كطالبػػة فرنسػػا نا ّػػتق ؿ التٌػػة العلمػػا  نػػاياواط، يسػػافوف نفعاليٌػػكئعضػػا  ذعيٌػػ
ة العلمػػا  نػػاياواط، علػػى ي  انػػ  بناهػػل كػػ  ئ ػػل ىػػذا، كقػػد عملػػ  ذعيٌػػكػػع ػتلػػف ايلػػزاح الٌػػ

  ا، كىو كن ج يقـو على: ا  اشزا ريني ناشزا ر  لٌ ة العلمشمعيٌ  بطبيق اطن ج العاـٌ 

 ة .ة كالفكريٌ ؤية العقا ديٌ بصحي  الرٌ  -1
 كبشايعو . علي، العر ٌ ب صيل التٌ  -2
 كصيانت ا ناىتماـ كعزمة .، ةغة العرنيٌ فاع ع  اللٌ الدٌ  -3
 ة .ة اشزا ريٌ الدفاع ع  كلدة الو  ، كخاّن ايكٌ  -4
  خ  الدي ، كبشكن يف ئلكاكو كبفاصيلو .التصدم للشب ا  الي -5
 ة .ة كاش ويٌ عرا  العصبيٌ الوقوؼ يف ك و النٌ  -6
 . اني  كا ندكاج دايل اجملتمع الفرنسةٌ غارنة التٌ  -8
 اطبادرة ةذل بغيم الفرد، بو رة لتغيم اجملتمع . -9

10-  ٌّ ا  ىػػذا اطػػن ج، سػػا  العبػػادة، كػػ  كسػػا د كقاعػػا  بانعػػة ظػػا، لشػػرح اايػػاّػػتغمار كؤ
 كعرض فلسفتو.
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اني  يخ كبػػارؾ اطيلػػة للطلبػػة اطتفػػرٌ ة، ّػػط رىا الٌشػػو  انػػ  نػػاياواط كنظوكػػة بعليميٌػػكنػػذ ر ئنٌػػ
، لتلقني ػتلف العلـو  لٌ  فسم، كالفقو، كئصوؿ الفقو، كعلـو القرآف كاصديث، كعلػـو  التٌ ،  يـو

ػ كن اة ة، ك  ؾو كصرؼالعرنيٌ  ػيٌ ة دكره يف بعمػي، التٌ كعركض،  مػا  ػاف للمدّر تو يف علػي،، كبّر
 .كاقع كا لو ك  دافع على ئنٌو فوس، كفرهو النٌ 

ي  ػاف انية نعد قسػنطينة الٌػر ة الغٌ صٌنف يف الدٌ  اف قد ناياواط،   شاط العلمةٌ النٌ   ما ئفٌ 
مػا   وف عللبة يتخرٌ تياة يف ئعلى كستول، ك اف الطٌ يخ ان  نادي  ذابو،  ما  ان  النٌ في ا الشٌ 

 ك  الوىلة ايكذل.

ػى يف ىػذه اصاهػرة، كر ز البحث يف العلـو اإلّ كٌية كاصضارة، كعليو فقد شرؼ  ٌّ نػ ف ير
ةهافة نوعٌية يف كيػداف البحػث العلمػٌة  ذا  العراقة العلمٌية، كاضلفٌية الٌتارلٌية اطت لٌقة، فكاف اقٌ 

ػػتو كزارة ىػػو اطر ػػز الوليػػد يف ىػػذا اجملػػاؿ اصو، ايصػػيل، ذلػػن ئنٌػػ ٌّ ضػػارٌم الرٌا ػػد نػػاشزا ر، كقػػد ر
ػػ، كعػػادل الٌتفكػػم الفكريٌػػة،  الٌتعلػػي، العػػارل كالبحػػث العلمػػٌة، ليخػػدـ البحػػث كيؤٌصػػل القضػػايا كيّر

  .الواّعتف وكو يف اطيداف اصضارٌم ، كالٌتصوير كالٌتقدير

لعلػػ، الٌشػػػرعة ةذ ئٌف كف ػػـو العلػػـو اإلّػػ كٌية ككصػػل ا ناصضػػارة،   يقتصػػر علػػى  انػػ  ا
كعلػػـو اآللػػة، نػػل ىػػو عػػاؿ كنفسػػ  لكػػٌل اطبالػػث العلميٌػػة، كاطسػػتاٌدا  الٌنوانػػ ، كػػ  اطتغػػٌما  
كالٌغوانػػػػ ، الٌػػػػي بسػػػػتوع  العقيػػػػدة، كالفقػػػػو، كالفكػػػػر، كالٌلغػػػػة، كا  تمػػػػاع، كالفلسػػػػفة، كالتٌػػػػاريخ 

ةذل ذلػػػن، ؼٌػػػا يػػػديل يف ىػػػذا الغٌقػػػايف، كاآل ػػػار، كالرٌتذػػػة، كاإلعػػػ ـ، كا قتصػػػاد، كالعمػػػراف، ككػػػا 
 اجملاؿ البحغٌة، اشاكع نني ايصالة كاطعاصرة.

كنظرا يفٌية اجمللٌػة يف ثليػة كسػار البحػث، كاّػتقرا  كراكيػو، كبنظمابػو كبطبيقابػو، ف نٌػو كػ   
ٌّى يف اطر ز، علٌػة علميٌػة دكليٌػة غٌكمػة، يضػطلع هبػا  لٌػة كػ  اطتخٌصصػني، كؿبػة  الٌضركرٌم ئف بر

 ك  العلما  اي با ، كالدٌ ابرة الغٌقا ، اٌلذي  ظ، يف البحث آ ار، ك  ػتلف ايقطار.

كىػو كنحػى كػ  البحػث  ، مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضاارة كقد آ رنا ئف نسػٌمي ا  
كنفس  كنفي ، كول فنونا ذٌة، كفوا د  غمة، كينطوم على ئلواف ك  الٌت ٌكل العميػق، كالٌتحليػل 
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يق، كاطوازنػػػػا  الرٌا قػػػػة، كالٌنقػػػػودا  الٌشػػػػا قة، كا ّتشػػػػرافا  الٌسػػػػانقة، كالٌلمسػػػػا  الٌذكقيٌػػػػة الػػػػٌدق
 العانقة .

ككعلػػػـو ئٌف ىػػػػذا اطعػػػػ  اطتضػػػػٌم  يف كف ػػػػـو العلػػػػـو اإلّػػػػ كٌية انتػػػػدا ، ككصػػػػطل  اصضػػػػارة 
ػػع كيتعٌمػػق، ةذل اطوازنػػا  الٌػػي هبػػا يػػت،ٌ كانت ػػا ،  ٌّ اآللػػة، كاّػػتيعاح  اإلطػػاـ نعلػػـو ؤٌىػػل يف يتو

كضػػػػاكني العلػػػػـو اإلّػػػػ كٌية، يف ئفق ػػػػا الٌشػػػػمورل، كةدراؾ الفنػػػػوف اصضػػػػاريٌة يف د  هتػػػػا العاٌكػػػػة 
اآلرا ، ككعاشػة ايدلٌػة الٌشػرعٌية، كد  ػل  كاضاٌصة، كع ف ، ايلكػاـ، كب صػيل القضػايا، كبػر ي 

اآلرا   كيزانا، لكٌل  ريف ظريف، كػ اإلعااز، كن اة الٌنص اطقٌدس، ؼٌا قعل ىذه اجملٌلة اٌق، 
اشريرػػة، كالفتػػاكل البديعػػة، كالتٌػػ كي   اطسػػٌددة، الٌػػي دفعػػ  اطنظوكػػة العقليٌػػة كالفكريٌػػة كالفق يٌػػة، 

 قدكا ؾو الٌت ٌلق كالٌتطٌور كا زدىار، 

ٌيت ا نصورة دكريٌة، ّوؼ بنشر عػٌدة ئعػداد يف الٌسػعليو فك  نة،  ذه اجملٌلة اٌلي نعمل على بّر
كبعمػػػل علػػػى ب صػػػيل بقاليػػػد للٌتحكػػػي،، كاطصػػػداقٌية العلميٌػػػة، الٌػػػي بؤٌ ػػػد ئصػػػالة البحػػػوث، ككػػػدل 
ةهػػافت ا اشديػػػدة للعلػػػ، كاطعرفػػة، يف اصقػػػوؿ العلميٌػػػة كاصضػػارية الواّػػػعة، يف حٌصصػػػاهتا اطتنٌوعػػػة 

 كاطتشٌعبة، كاٌلي حدـ البحث، كبرقٌيو نا ٌراد كفاعلٌية.

ر في ا، كةكدادىا نالبحوث العلميٌػة، ذيػع الكفػا ا  كالبػالغني كاط تٌمػني، كؾ  ندعو للٌنش
كئرناح ايق ـ اطلتزكة، لتحقيق الغايا  اطسطورة، كايىػداؼ العلميٌػة الكػربل، الٌػي نرنػو هبػا ةذل 

 برقية كنظوكة البحث كب صيل ا، يف ىذا اجملاؿ العلمٌة كالفكرٌم الواعد.

 وعليو وحده االّتكال واالعتماد. واهلل الموّفق للّسداد،
 

 د. المبروك زيد الخير

 والحضارة ةالعلوم اإلسالمّيمدير مركز البحث في 

 الجزائر -األغواط 
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 ظٚس انرٛطانًجطٔن نهسُّكتٕض:  انًهتمٗ  لصٛسح

  ة والحضارةسالمّيز البحث في العلوم اإلبمناسبة إفتتاح مرك

 باألغواط / الجزائر

 َأْجلَزززى َمنَزززاِ رِهِ  ُزْر َمرَكزززَز الَةْحزززِث فزززي
 

 
     َِواْقطُززْف مززَل الُحْسززِل َوْرًدا ِمززْل َأزَاِىززرِه 

 َواْنظُززْر ِللززى اْلطِْيززِف يَزْنَشززقا الِسززَماُ  بِززوِ  
 

 
     ِزززززَعُد ِفزززززي َأْعلَزززززى َمطَزززززائِرِه ُْ  َكزززززالطِْيِر َي

 َواْلَمْحزززُو َصزززْرحا تُزةَزززاِىي الةَزززْدَر َ ْلَعتُزززوُ  
 

 
     ْنًزززززى َلِطيزززززِف الَوقْزززززِ  َسزززززاِحرِهِ ِبُكزززززل  َمع 

 يَسزززززززاِمُر الَمْجزززززززَد بزززززززاأَلْغَواِط يَزْرُمُقزززززززوُ  
 

 
     ِنُزززززززززورًا يَزلُزززززززززوُح َسزززززززززَناُه ِمزززززززززْل َمنَزززززززززائِرِه 

َعثُزَهززززززززا   َويَْمززززززززؤَلُ الُ ْو َززززززززَة الَفْيَحززززززززاَ  يَزةزْ
 

 
     ِيَزززززززْوَم اْفِتتَززززززاٍح فَزَتْسززززززُمو ِمززززززْل َبَشززززززائِرِه 

 حاً ِبَرْوَضزززززتَزَهاَويَززززززرُْكُل الِلْحزززززُل َصزززززِدا 
 

 
     َِوَيسززززززززززَتِطيُا ُمززززززززززُرورًا ِمززززززززززْل َمَعززززززززززاِبرِه 

زززا  ًُ َْ رََمزززاُه َع  َيْسزززِري بِزززِو ِسزززرا ُموَسزززى ِل
 

 
     َِوَلْحززززززززُل َداُووَد بَززززززززاٍد ِمززززززززْل َحنَززززززززاِجرِه 

ززززززْعِر فززززززي أَلَززززززقٍ    َوَيْسززززززَتِثيُر قَزززززززَواِفي الش 
 

 
     ِ رِهِ فَزيُزْنِشززززُل الِلْحززززَل َيْسززززُمو ِفززززي َمَفززززا 

َعثُزززززززززوُ   َُ اْل َزززززززززَد بِاْلَماِضزززززززززي فَزَيةزْ  َويَززززززززززْرِب
 

 
     َِلْحنًززززززا يُزززززززنَزِ ُم ِمززززززْل َأْصززززززَداِ  َحاِضززززززرِه 

 يَزْرنُززززو ِللززززى بَزْعززززِث َوْمززززٍل ِلْلراِقززززي  غَززززَدا 
 

 
     ِنَزْوًعزززززا ِمزززززْل النازززززوِر يْنةِزززززي َعزززززْل َمززززز  ِرِه 

 ييَا َمْعَشَر الِنْشِ  ِلِن اْلَةْحَث ِفي َو َنِ  
 

 
     ِيَزْرنُزززو ِللزززى اْل َزززِد ِفزززي َأْسزززَمى َمظَززززاِىرِه 

 َوَيْسززُكُا الْززَوْعَي ِفززي اأْلَْعَمززاِق يَزْزرَُعززوُ  
 

 
     َِويُزْرسزززززُل اْلنازززززوَر َيْسزززززِري ِفزززززي َديزززززاِجرِه 

 يَِةيززززُت يَزْرقُززززُا َنْجززززَم اْلِسززززةِق ِفززززي  َِقززززةٍ  
 

 
     َِحتِززززززى ُيِضززززززيَ  ِبَفْجززززززٍر لَْيززززززُل َسززززززاِمرِه 

 َويَزرَْكززُا الْززِدْىَر ِفززي َ ززْوٍق لَززُو َو َجززًوى 
 

 
     ِززززززبَلُه نَزززززززارًا تَزَلظِززززززى ِمزززززززْل َمجزززززززاِمرِه ُْ  َي
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ْْ َوِلْعزُت بِزوِ   يَزُ وُص ِفي ُعْمِق ُعْمِقي ُمز
 

 
     َِويَزْرفَزززززُ  اْلطِزززززْرَج ِمزززززْل ِلْجزززززبَلِل فَزززززاِ رِه 

 َواأْلُْمِنيَزززززاُت َسزززززَكاَرى ِمزززززْل تََ ْرُجِحَهزززززا 
 

 
     ِتَزْعتَزززززززززا بِال َزززززززِد يَزْرقَزززززززى ِفزززززززي َمَفزززززززاِ رِه 

ََا َأقُززززززززوُل َوَأْحبَلِمززززززززي تُزَراِوُدنِززززززززي    َمزززززززا
 

 
     ِززززززرِه  َوالُحْلززززززُم َمززززززْوٌج تَزثَزنِززززززى ِمززززززْل َتَكسا

َقززززى نُطَززززو ُج ِفززززي َمْجلَززززى َحَضززززارَتَِنا   نَزةزْ
 

 
     ِالِفْكززززززَر َغضاززززززا ِمززززززْل َعةَززززززاِقرِه ُْ  َونَْ ُ زززززز

 ارَتُزَنا ِمزززززْلَ  الزززززدانا أََلًقزززززاَكانَزززززْت َحَضززززز 
 

 
     َِوالِفْكزززززُر ُيْجلَزززززى ِبَحزززززقه ِفزززززي  َزززززَواِىرِه 

 َوُأْمنَزيَزززززززززاُت زََمزززززززززاِني ِمزززززززززْل تََ ْرُجِحَهزززززززززا 
 

 
     َِتْطُفزززو َو تَزْرُسزززُا ِفزززي َمْرَسزززى َ زززَواِ رِه 

 َوالِفْكزززززززُر َغايَزززززززُة َمزززززززا نَزْرُجزززززززو ِبَواِقِعنَزززززززا 
 

 
     َْل قَززززززاٍل َأْو ُمَناِصززززززرِهِ َوالنِززززززاُس َمززززززا بَزززززززي 

ززززززَدُح بِاأَلفَكززززززاِر نَزْنُسززززززُجَها  ُْ  َوَنْحززززززُل َن
 

 
     ِِمززْل َفْحززَوى َمزز  ِرِه ، ِِ  ِمززْل َرْوَعززِة الِلْفزز

 َوِمزززْل َحَضزززارَِة رِلقْززززَرْأر يَززززْوَم َأْن بَزَزغَزززتْ  
 

 
     ِلَزززززى ِفزززززي َمنَزززززاِبرِه  بِزززززاْلناوِر، َوالْزززززَوْحُي يُزتزْ

زززززَر َمرَْكزِنَزززززانَزْرنُزززززو ِللَزززززى أَ    ْن ُنَسزززززاِمي َعةزْ
 

 
     ِِمزززْل َأْجززززِل ِفْكزززٍر قَززززِوي  اْلَفْهزززِم  َززززاِىرِه 

 يُززززززززِيُ  ُكزززززززِل َسزززززززَحاٍ  َعزززززززْل َمَةاِدئِنَزززززززا 
 

 
     ِِبُكزززززززل  نَزْهزززززززٍو ُمِةيزززززززِد الْزززززززَوْىِم َداِحزززززززرِه 

 فزززي َمْسزززَلٍن يُزْنةِزززُت األْفَكزززاَر َمْطَمُحزززوُ  
 

 
     َْةزززززُدو قَزْيزززززَد نَزززززاِ رِهِ َويْجَعزززززُل الَكزززززْوَن يز 

نَززززِة الَهْوَجززززاِ  يَززززْدفَزُعَها   يَزْنززززَ ى َعززززِل الِفتزْ
 

 
     ِِبُكزززززززل  فَزْهزززززززٍم َدِقيزززززززِق الِلْمزززززززِ  نَزززززززاِدرِه 

ززززززززززَر َعْوَلَمززززززززززةٍ   ززززززززززُرنَا يتَزَراَمززززززززززى َعةزْ ُْ  َوَع
 

 
     ِِبُكزززززززل  َمزززززززده عِميزززززززِق الَجزززززززْزِر قَزززززززاِىرِه 

ُد الَعززززززْزَم ِفززززززي َأْرَجززززززاِ  َمْطمَ    ِحنَززززززايُزةَززززززد 
 

 
     ِْمزززَر َغضازززا ِفزززي َمَعاِصزززرِه َْ  َوَيْسزززُكُا اْل

 َوَيْجَعززززززززُل اْلَوْعزززززززززَد َمرُىونززززززززا ِبُزْ ُرِفزززززززززوِ  
 

 
     ِيَْمتَززززززدا ِلْلززززززَوْمِل يَزْةِ ززززززي َقطْززززززَ  َدابززززززرِه 

َِ َتْجَمُعنَزززا   َوَنْحزززل ِفزززي ُمْلتَزَقزززى اإلقْزززبَل
 

 
     ِهِ َمَعزززززارُِج الِفْكزززززِر ُتْسزززززَقى ِمزززززْل بَززززززَواِدر 

ا الل َقززززا، ِفززززي ِ ززززل  َمرَْكزِنَززززا  َْ  نَزْزُىززززو ِبَهزززز
 

 
     َِون ُّْمزززززززُل النازززززززوَر يَزْرُسزززززززو ِفزززززززي َمنَزززززززائِرِه 
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زززززززززُكُر الُعَلَمزززززززززاَ  الَقزززززززززاِدِميَل لَنَزززززززززا  َوَنشّْ
 

 
     ِززززززْكًرا ُيسززززززاِفُر ِفززززززي أَْلَفززززززاِ  َ ززززززاِكرِه ُ 

ُِزززززْرَح َنْجَعلُزززززوُ   ا اْل َْ  َوَنْحزززززُل نَزْرفَزززززُ  َىززززز
 

 
     ِفَزْيًضزززا ِمزززَل النِزْفزززِ  َيْسزززِري ِمزززْل َبَشزززائِرِه 

 َونَزْرُسزززززُم اْل َزززززَد ِفزززززي َىةِزززززاِت نَزْهَضززززززِتَنا 
 

 
     َِوَنْطلُززززززُا الززززززِدْىَر يَزْنززززززَ ى َعززززززْل تَزَعثاززززززرِه 

 َوَيْجَعزززززُل الَةْحزززززَث َو اْلتِزززززْ ليَف َغايَزتَزنَزززززا 
 

 
     ِةًززززززززززا َتْطُفززززززززززو بَِةْدرَتِززززززززززو َْ ززززززززززَطِفي ُن ُْ  َوَي

ززززززززُل الْززززززززِداَر بِززززززززاأْلَنْزَواِر يَْمنَزُعَهززززززززاُيحَ    ُ 
 

 
     َِوِ زززززيِم اْلَجزززززو  ُمْنَكزززززرِه ٍَ  ِمزززززْل ُكزززززل  زَيْززززز

ََ َنْسززززززززَعُد بِاأْلَْفَكززززززززاِر نَزْ ِرسززززززززَها   ُىنَززززززززا
 

 
     ِِفزززي الْزززِنْشِ  يَزْرقَزززى َو يُزْنةِزززي َعزززْل تَززز َ ارِه 

 َويَْمزززززؤَلُ األُفْززززززَق َبْحثًززززززا ِفززززززي َحَضززززززارَتَِنا 
 

 
     ِزززززاِدرِه َُ زززززَطِفي َمزززززا تَزَرِسزززززى ِمزززززْل َم ُْ  َوَي

 فَزْليَزْهنَززززززززِل الْززززززززَوَ ُل اْل َززززززززاِلي ِبَمرَْكزِنَززززززززا 
 

 
     ِززززززًرا ِلَزائِززززززرِه ْْ ززززززَر اْلَمززززززَدى َف  َوْلَيْةززززززَق َعةزْ
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 ٕاٌــٓـى ٔانـطٚـكـتـٍ انـٛـبٌ ثـؽـاإلَ

 ابلسيراتب الّنأ.د. محّمد 

 سوريا -جامعة دمشق 

ػػػػ ة كالٌسػػػػػالعػػػػاطني، كالٌصػػػػاصمػػػػد هلل رح  ٌّ يبػػػػػني د، كعلػػػػى آؿ نيتػػػػو الطٌ ػٌ يدنا غمػػػػػ ـ علػػػػى 
رح  ، يػػاا كعػػن ،ئرض عنٌػػ، ك ئكنػػا  دعوبػػو، كقػػادة ئلويتػػو، اطيػػاكني اىري ، كعلػػى صػػحانتو الغػػرٌ الطٌػػ

 العاطني.

ةذل   وا ةذل نػور اطعرفػػة كالعلػ،، ككػ  اػور الٌشػػ،  ػ، ئير نػا كػ  ظلمػػا  اش ػل كالػوى اللٌ 
 .نا ري القي  ا  نٌ 

، ئيٌ ي ا اإليوة ائيٌ     : ا اإليوة ايلباح اـر

ر ػػػاف ةلرا ػػػا شػػػديداكتكلٌ  ذم   يػػػدرم كػػػاذا ّػػػيقاؿ ؿ الٌػػػ، ايكٌ ؿ ىػػػو اطػػػتكلٌ ايكٌ ، مػػػاف غي
 :  دناد  ذم نً ، ، فيوذم دل يبق لو شة  يتكلٌ الٌ ، ك منياين آير اطتكلٌ ، الغٌ اطتكلٌ ، ك نعده

 ػػزاه اهلل ، ك ئعانػػو علػػى كػػا ئك ه، ك رعػػاهك  يػػ  لفظػػو اهللقػػا  الطٌ يد الػػوارل راعػػة ىػػذا اللٌ الٌسػػ 
 .يما

 ايلقاح.ك  نايسا  ا لتفاظكع ، كالبياف الفضلك  ئىل العل، 

 نر ابو.ك  ررة اهللك   ـ عليك،السٌ ، اإليوة اصضور 

ةذا ئرد  اآليػػػػرة فعليػػػػن ، ك نػػػػالعل، نيا فعليػػػػن ةذا ئرد  الػػػػدٌ : افعةيقػػػػوؿ اإلكػػػػاـ الٌشػػػػ 
فػػ ذا ،  ةذا ئعطيتػػو  يلٌػػنةٌ  ، العلػػ،   يعطيػػن نعضػػو، ك  ،ػفعليػػن نالعلػػ، ةذا ئردهتمػػا كعػػا، ك ل،نػػالع

و قػػد علػػ، فقػػد ئنٌػػ فػػ ذا ظػػ ٌ ، كػػا  لػػ  العلػػ،، اطػػر  عاطػػا يظػػلٌ ، ك دل يعطػػن شػػيرا، ئعطيتػػو نعضػػن
ى اآليػرة نينمػا اشاىػل يػؤ ر الػدنيا علػ، نيا فما مػا كعػا ال  العل، يؤ ر اآليرة على الػدٌ ، ل ً  ى 

 ..فيخسرفا كعا
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ     چ: قاؿ بعاذل، اآليةىل ىناؾ ئنل  ك  ىذه : ةيويت الكراـ 

ے  ے  ۓ  ۓ     چ : الغانيػػة قولػػو بعػػاذل اآليػػةك ، [09كػػر/الزٌ ] چی    ی       ی  ی  جئ    ىئىئ

ۉ   ۅ  ۅ  ۉ چ : الغالغػػػػػة قولػػػػػو بعػػػػػاذل اآليػػػػػة[ ك 18ادة/]الٌسػػػػػ چ﮵ ﮶   ﮷     ﮴﮲﮳ 

]اشا ية/  چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  چ : الرانعة قولو بعاذل اآليةك ، [21

 .[ 61القصص/ ] چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

فػ  ، ق اهلل كعوده للمػؤكننيئىوف على اهلل ك  ئف   كقٌ ، زكاؿ الكوف ةفٌ ،   ئنال ك  قواٍ صدٌ 
ىػو يف ك  ا ػمة لػو ئ ػر  بػم  ػدٌ ىػذا اطقطػع كػ  الٌسػك   ـ ػالٌسػك   ة  عليػو الٌصػفػالنٌ ، قػةكػ  الغ   نػدٌ 

ػػ، طػػ  يػػ يت نػػو ليٌػػان ئك كٌيتػػا،  ػػة ناقػػةاك  كهػػع، ك اظاػػرة قػػد ئىػػدر دكػػو ّي يػػا : فقػػاؿ لػػو، ةراقببعػػو 
وار ،  قةّيرا ًّ ، ئك كٌيتػا   يػ يت نػو ليٌػان  ة ناقػة طػاكك  ةنساف كي لق،  سرل  م يف نن ةذا لبس  

ػػػػراقنٌػػػػةو يقػػػػوؿ لػػػػو ك  نٌػػػػ ّي ػػػػ ّ، ك ّ نشػػػػو دعػػػػوة، ك ّ صػػػػل ةذل اطدينػػػػة ّػػػػاطا ة  يػػػػا  ،    يشػػػػاٌّ
ػػػراق، ك الغنػػا ، ةذل اطدينػػة ّػػت بي ، ك ّ نتصػػر علي ػػاك  ّػػ لارح ئ ػػرب دكلػػة يف العػػادلك  ّي ة لػػن يػػا 

وار  ّيراقةذ قاؿ ، دنا عمر ن  اضطٌاحيف ع د ّيٌ  ىذا كا تٌ ، ك  سرل  مًّ فلما ئباه ئلبسػو ، ةئي  
ػػوار  ػػراق،  سػػرل  مًّ ّي ػػوار ، كػػ  نػػ  خػػي، ئيعػػرا ٌ ، نػػخٌ  نػػخٌ : ةفقػػاؿ  ًّ فوعػػود اهلل ،  سػػرل  ميلػػب  

لػػػذلن  ػػػز ه  بػػػم كػػػ  ئّػػػباح ، نػػػني ئىػػػداف اك  ة يف الكػػػوف جػػػوؿ نين ػػػا  بو ػػػد قػػػوٌ ، للمسػػػلمني
  ل .ك  قة نوعود اهلل عز  ااح الغٌ النٌ 

   الػذي ك  ّتوا ي ىؤ   كع ىؤ   الذي  يعلمػوف، ايق قبل ئف ئبانعةيواين الكراـ ىناؾ بعل 
 ، يعلمػوف

ي
عنٌػػا  ي  العظػي،، فػػ  يغيػ ىػذا يتنػػاقض كػع كسػٌلما  ىػػذا الػدٌ ، سػننيحٍ احملسػنوف كاػػم اط

اشمػاد  يػاف يشػغل ليٌػزا يف ، ك اصيػاة ذػاد كنبػا  كليػواف كةنسػاف ئفٌ ، يف الصغر ذيعا  ما بعٌلمنا
اإلنسػاف ف ػو  يػاف يشػغل  ئٌكػااصيػواف ناصر ػة، ك مو، ك بػا  يزيػد عليػو نػالنٌ النٌ ، ك نعاد    ةالفراغ، لو ئ

ر، فقػد ئكدع و ييفكػػٌ ة اطخلوقا ، ةٌ  ئنٌ ؾ  بقيٌ يتحرٌ ، ك با لٌيزا يف الفراغ، لو ئنعاد    ة، كينمو  النٌ 
يطلػػ  العلػػ،، ىػػبط عػػ   دلة، فمػػا دل يبحػػث اإلنسػػاف عػ  اصقيقػػة، ككػػا اهلل يف اإلنسػاف قػػٌوة ةدرا يٌػػ

تو تػاذا كيًصػف يف القػرآف لينما ىبط عػ  كسػتول ةنسػانيٌ ، ك تو ةذل كستول   يليق نوكستول ةنسانيٌ 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قػػػاؿ بعػػػاذلالكػػػرث، ئكػػػوا  اػػػم ئليػػػا ، تعػػػ  كػػػو  القلػػػ ، 

ۅ   ۋ  ۅ چ [، كقػػػػػػاؿ ئيضػػػػػػا: 44]الفرقػػػػػػاف / چپپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ىئ  ىئ       ېئېئ  ېئ  ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئەئ  وئ       وئ  ۇئ  ەئى ائ  ائ  ىې  ې  ې  ې   ۉۉ

  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک      گ     گ  گچ [، كقاؿ ئيضا: 04]اطنافقوف / چىئ   

 [.05]اشمعة / چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ     ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

موا  و لينمػػػا عرهػػػ  ايكانػػػة علػػػى الٌسػػػينٌػػػ، ؿتسػػػلما  ىػػػذا الػػػدي  ئنػػػ  اطخلػػػوؽ ايكٌ 
 : قػػاؿ بعػػاذل، رل ػػا اإلنسػػاف، ك ئشػػفق  كن ػػاك  ئنػػني ئف كملن ػػا، يف عػػادل ايزؿ، اشبػػاؿك  كايرض

وئ  وئ  ۇئ    ەئۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئچ 

، خلػػوؽ ايٌكؿ ػػاف عنػػد اهلل اط،  ا قبػػل اإلنسػػاف رػػل ايكانػػةفلٌمػػ، [72]ايلػػزاح / چۇئ  ۆئ  
 : قػػػػاؿ بعػػػػاذل، كػػػػا يف ايرض ذيعػػػػا كنػػػػوك  موا ر اهلل لػػػػو كػػػػا يف الٌسػػػّػػػػخٌ ، و اطخلػػػػوؽ ايٌكؿينٌػػػك 

، [13]اشا يػػػػػػػػػػػة / چىت      يت  جث  مث  ىث  يث  حج     متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ 
 بكرث.ك  بفسم ذلن بسخم بعريف

على  كبشكره، ؼ ةذل اهلل ك  ي لوف بتعرٌ ئ: لو ك ٌمتاف، يلق يف ىذا الكوف ة ةف  ئم ش
شػة   فكػلٌ ، رشدك  قاؿ ى ؿ يم،  ـ اظ ؿالسٌ ك   ةلذلن لينما رئل الن  عليو الصٌ ، ا ونعمى 

فػػ مش شػػٌة  ، ّػػتفاد كػػ  ىػػذه الوظيفػػة ةذل ئعلػػى در ػػةاالعػػادل الغػػرٌ  ، ك ةيلقػػو اهلل لػػو كظيفػػة نفعيٌػػ
فمػػا دل ، ةفاإلنسػػاف ئكدع اهلل فيػػو القػػٌوة اإلدرا يٌػػ،  ػػل  ك  ز  ةذل اهلل عػػ ئمش شػػٌة  يرشػػدنا، ك ننتفػػع نػػو

، كػا دل يبحػث عػ  ّػر  ك ػوده، ك كا دل يقرئ  تاح اهلل، ك دل يطل  العل، كا، ك يبحث ع  اصقيقة
 .  يليق نو ةذل كستول، توىبط ع  كستول ةنسانيٌ ، ع  ااية ك ودهك 

ئ لػػ  ، اظػػادؼ نػػاطع  العػػاـٌ ، قػػػػرئ  اؿ ّػػورة نزلػػ    ؿ آيػػة يف ئكٌ ؿ  لمػػة يف ئكٌ لػػذلن ئكٌ  
قولػػو  لكػػ ٌ ، ك ةذل كسػػتول   يليػػق ننػػا، كػػا دل نطلػػ  العلػػ، ىبطنػػا عػػ  كسػػتول ةنسػػانيتنا، ك العلػػ،
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  چ : بعاذل

قػرئ بعلٌػ، االعلػ، اظػادؼ  ىػذا ىػو،  ، كػ  ئ ػل ئف بيػؤكبعلٌػبعػ  ، [05-01]العلػق/  چک   گ  گ  
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يف ، يف ئشػػػػباه اطعػػػػادف، يف اطعػػػػادف، فيمػػػػا فػػػػوؽ ايرض، فيمػػػػا جػػػػ  ايرض، يف الطبيعػػػػةااػػػػث 
 ةخل.يف اصيواف...، با يف النٌ ، الفلزٌا 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ : بقػػوؿ الكرمػػة اآليػػةف، كػػ  ئ ػػل ئف بيػػؤك  ااػػث

فاينف  ئلد ئ رب ، [53فصل  /] چجئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
 اآلفاؽ  ذلن.، ك طعرفة اهلل، اينواح

چ  چ  چ  چ : فقولػػو بعػػاذل، اإلمػػافك  ى قػػرا ة البحػػثبسػػمٌ ،  ػػا اإليػػوة ئكؿ قػػرا ةلػػذلن ئيٌ  

: قولو بعاذلك ، ئم ئف اهلل كنحن نعمة اإلقاد ف ن  كو ود، چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
يعػػػػػػ  ئف ئٌم  تػػػػػػاح ، [01اإلنسػػػػػػاف /] چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

ف نػ   ػا    ىػل  نػ  شػيرا كػذ ورا ، ئ نػا  بنقػيط اصػركؼ، ك بفتحػو نيظػر  لركفػو قبػل ك دبػن
 ةماف .ك  ةذان ىذه قرا ة اث، لادث

ئكػػػٌدؾ ، نعمػػة اإلكػػداد، ك اهلل كنحػػن نعمػػة اإلقػػػاد يفٌ ، عرفػػافك  قػػرا ة شػػػكرف: انيػػةا الغٌ ئٌكػػ 
 .اصة رية الصٌ الذٌ ، ك راحالشٌ ك  الطعاـك  اا ا   اطا 

 . ةذعاف لولة اهللك  فقرا ة يضوع: الغةا الغٌ ئكٌ ك  

القنبلػة ، ك ا نشػطاريٌةف  ق  ئف ؿػرتع القنبلػة ، ك غياف قرا ة عدكافف: القرا ة الرانعةئٌكا ك  
نعػد العػادل عػ  رنػو ، ك ل،فكٌلما بقدـ الع، يف دا رة غدكدة شخص زسما ة ة مو  ،  ةالعنقوديٌ 

  ل ةنادة اإلنساف.ئديلنا يف بطوير ايّلحة ك  

 چڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ:  ػػػػػلٌ ك  ئيٌ ػػػػػا اإليػػػػػوة الكػػػػػراـ يقػػػػػوؿ اهلل عػػػػػزٌ 
  عػػػزٌ ئٌكػػػا ةذا قػػػاؿ اهلل، سوىػػػا اطعيٌػػػة العاكػػػةك  نعلمػػػو، كعكػػػ،كىػػػو : العلمػػػا  قػػػالواٍ ف، [04اصديػػػد /]
، دادالٌسػك  وفيقكع ػ، نػالتٌ ، فذاؾ كوهػوع آيػر، [19اينفاؿ/] چژ    ڎ  ڈ  ڈ  ژچ :  لٌ ك 
زكاؿ الكوف ئىوف علػى اهلل كػ  ، ك القرآف تة ننصٌ ن ا، ة اهلل للمؤكننيكعيٌ ، ك الٌنصرك   ييدكع ، نالتٌ ك 

 اعػة هللة الطٌ اطعيٌػة اضاٌصػ، ك كعيٌػة العلػ،، ةفنح  نػني اطعيٌػة العاٌكػ، للمؤكننيق اهلل كعوده ئف   كقٌ 
ثػاكزه  يعلػ،ك ، اإلنسػاففػاهلل يعلػ، ئيطػا  ، ةلذلن فاإلنساف قد   يسعد ناطعٌية العاٌكػ،  لٌ ك  عزٌ 



 ابلسيراتب الّنمحّمد . د.أ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والهوان اإلنسان بين التكريم

 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

 ٺ ٺ ٺ چك چ ژ ڈ ڈ ڎ چة ذم يسػػعده اطٌعيػػة اضاٌصػػلكػػ  الٌػػ، ئليانػػاعدكانػػو ، ك رعللٌشػػ

تعيٌػػة ، ك ائف يكػػوف ّػػعيدا ئك شػػقيٌ  لػػذلن ةيػػواين فاإلنسػػاف نػػني، [123ونػػة/ التٌ ] چٺ ٿ 
و لي  على ك و ايرض ك  ىو ئنٌ ، ةف دل يقل اطؤك ، نصرالةك  يع ، يكوف ّعيدا، ةضاصٌ اهلل ا

 ئن  كع ك   ، انومف ناؾ كشكلة ن ،  ئف يكوف ئبقى كٌ  ةٌ  ، ئّعد كٌ  

، لػػذلن كػػع اطسػػٌم ، حٌ كػػع الػػرٌ ، كػػع الفٌعػػاؿ، كػػع القػػومٌ ، لي،كػػع الػػرٌ ، كػػع العلػػي،، كػػع اضػػالق
 عادة.كىة ئلد ئّباح السٌ ، ا دٌ  ةة ك مٌ ة اضاصٌ فاطعيٌ 

 ْيعينزاَ مزل حسزننا الّز فلو  زاىدتْ 
 

 ا ل يرنزززززززززززززارأوه لمزززززززززززززا ولّيزززززززززززززت عنّززززززززززززز 
 ولزززززو سزززززمعت أَنزززززاَ حسزززززل  طابنزززززا 

 
 عنززززن  يززززا  العجززززا وِج تنززززا  لعززززتَ  

َُقززززززت مززززززل  عززززززم المحةّزززززز   ةة َرّ ولززززززو 
 

 نزززززاْي أضزززززحى قتزززززيبل بحةّ عزززززْرت الّززززز 
 ولزززززو َنسزززززمت مزززززل قربنزززززا لزززززن نسزززززمةٌ  

 
 ا وا ززززززززززززتياقا لقربنززززززززززززالُمززززززززززززِت غريةزززززززززززز 

  ئززززززززولزززززززو الح مزززززززل أنوارنزززززززا لزززززززن ال 
 

 تركزززززززززت جميززززززززز  الكائنزززززززززات ألجلنزززززززززا 
 اّدعززززززىفمززززززا ُحةانززززززا سززززززهل وكززززززلا مززززززل  

 
 سززززززززززهولتو قلنززززززززززا لززززززززززو قززززززززززد جهلتنززززززززززا 

ُّزززز ف يسززززر مززززا فززززي الحززززاّ    قتلززززو اّ لل
 

 وأصزززعا مزززل قتزززل الفتزززى يزززوَم ىجرنزززا 
ػػ ٌ ، ك اإلنسػػاف عقػػل يػػدرؾ، ةيػػواين الكػػراـ  ، اػػذا  العقػػل العلػػ،، ك ؾ سػػ، يتحػػرٌ ، ك قلػػ  كي

، كقلبن ناصػ ٌ ، ف ذا اذي  عقلن نالعل،، راحالشٌ ك  عاـاذا  اشس، الطٌ ، ك اذا  القل  اص ٌ ك 
كفػػػرؽ  بػػػم  ػػػدا نػػػني ، طٌرفػػػ ى ئٌكػػػا ةذا ا تفيػػػ  نوالػػػدة بى ، فٌوقػػػ ى بى ، راحالٌشػػػك  عػػػاـالطٌ ن سػػمن ك 

 .التطٌرؼك  التفٌوؽ

 ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: قػاؿ بعػاذل، ةة اهلل اضاٌصػفاإلنساف يسعد تعيٌػ 

 .[ 04اصديد /] چ
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يف  ىػػل ئقمتػػوك   يف نفسػػن اإلّػػ ـىػػل ئقمػػ    ك ىػػل ئنػػ  كيطبٌػػق يكػػرهك  ف ػػل ئنػػ  كعػػو 
ىػل  نػ    ك ىػل لرٌصػ  علػى كرهػابو  ك ىل بوٌييػ   اعػة اهلل  ك ىل ئقمتو يف عملنك   نيتن

 ا قنوعا ...با را صدكق با كرعا يٌ   ىل  ن   ارا كؤكنا  ك كصدر ّ ـ لآليري 

ک ک    ک    چ: قػػاؿ بعػػاذل،  ػػلٌ ك  مكػػ  ئف بكػػوف  ريقػػا ةذل اهلل عػػزٌ ك  كػػا كػػ  لرفػػة ةٌ  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

فػػػػػػػػاطؤك  ، [120التونػػػػػػػػة /] چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ھڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ
ةذا ف ػو ، عادةـ لو السٌ   بقدٌ ، ةنساف فش نو هبا ش ف ئمٌ ، ةا اطٌعية العاكٌ ئكٌ ، ةيسعد ناطٌعية اضاصٌ 

ىت  يت     جث  مث    متمب  ىب  يب   جت  حت      ختچ : قػػػػاؿ بعػػػػاذل، يسػػػػعد نػػػػذ ر اهلل بعػػػػاذل

نػػدليل ، ئف بسػػعد نالػػػػبعد عػػ  اهلل، ئلػػف كسػػتحيلك  يعػػ  كسػػتحيل، [28الٌرعػػد /] چىث  يث   
ڳ   ڳ    گک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ : قولػػػػػػػػو بعػػػػػػػػاذل

 [ .97/ حلالنٌ ] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

كػ  عنػد  كلػن، فػوؽ الق ػر، فػوؽ الٌتطػورا ، عونا فوؽ الٌصػ، ركؼفاصياة الطٌيبة فوؽ الظٌ 
  يع  ذلن ، ك چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ  گ  گ چ اهلل ىذا الوعد
ةذا  ، ك ن كػع اهللينٌػ، ىػو ئّػعد كػٌ  لك  بقوؿ قطعا لي  على ك و ايرض كػ  ، ائف بكوف انيٌ 

 .  اف كعن،  و ن  كع

 ئفٌ  تعػػ ، [152/ البقػػرة] چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ : بعػػاذلئٌكػػا قولػػو  
 ة فالٌصػػ،  ةةف ذ ػػر  اهلل يف الٌصػػ، ك هلل فػػ ذا صػػٌلي  فقػػد ئٌديػػ  كا ػػ  العبوديػػة،  ة ذ ػػرالٌصػ
 .[14/  و] چڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ : ليل قولو بعاذلالدٌ ، ك ذ ر

كػػاكع  ئف ، چ ى   ائ چ: العظػػي، اإلظػػةٌ  دٌ الػػرٌ  اكػػ، العظػػي، اإللػػولكػػ  ةذا ذ ػػر  اهلل  
ٺ  ٺ      ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ : قاؿ بعاذل، ك  لولن فرتل،، رةييؤبين الرٌ   يذ رؾ اهلل

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ ڦ  ڄ   ڄ   ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 [ .159/ آؿ عمراف] چچ  چ  
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 ئ  يتمػٌ  ، لولػن واٍ فػالتفٌ ،  ن  لٌينا كع ،،  يف قلبناّتقٌر  نسب  ررة ، دػٌ يع  يا غم 
ئك ايّػػػتاذ ، سئك اطػػػدرٌ ، ئك اطعلػػػ،، ذلػػػن  ايـٌ ئ  بتمػػػٌ  ، فيعاكػػػل هبػػػا ئك ده، اآليػػػةايح ىػػػذه 

ئ  يتمػػػ  ىػػػؤ   ، ادمكةذل ئعلػػػى كنصػػػ  قيٌػػػ، كنصػػػ  لٌ ا رة... كػػػ  ئقػػػئك ر ػػػي  الػػػدٌ ، اشػػػاكعةٌ 
 ذلن.

  نػ  كنقطعػا عنٌػا ػ   سػ  اهلل ػ  كػت أل القلػ  قسػوة يعػ  لػو، فبما ررة ك  اهلل لن  ظػ،
كالػد ىػذه  فلػو  بٌػق  ػلٌ ، اس كػ  لولػنالنٌػ عند ذ ينفضٌ ، فضاهةك  القسوة الظة  نعكس ك 

يعل،  افاإلنساف يسعد لينم، هم  ةي ص ، لو، ك  ،هم  لبٌ ، ك لضم  ك   ك  لولو، اآلية
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : قاؿ بعػاذلك  اط  كة  ف ن  ئفضل، و اطخلوؽ ايٌكؿئنٌ ، يقينا

 [ .07البٌينة /] چۉ  ۉ     ې  ې  ې   

  ىنػاؾ شػة، ك ئك يكوف ئّوئ ك  ئلقر ليػواف، فاإلنساف نني ئف يكوف ئفضل ك  اط  كة
اهلل  كػ ا لػني بقػرتح ئٌكػ،   بكػوف ّػعيدا،   لينما بربزؽ فقػط ارفتػنف ن، ا ربزاؽآير اسو 

  بكوف ئّعد.، ارفتن

ػالة، ةيػواين الكػراـ ػالة، فػ ذا ّػػافر ةذل نػ د الغػرح، اإلنسػاف كمػل ّر ىػػو كػا  رػل كعػو ّر
ةذا  ػػاف كقيمػػا يف نػػ د ، ك كرعػػوك  اّػػتقاكتو، اطسػػل،ة كػػا اطسػػل، ًعف ػػ، عظمػػة اإلّػػ ـ،  اإلّػػ ـ

ػػالة ػ ئنػػا ئسٌ ، ك رحالغػػ بكػػافؤ  ة ػ القػػانوف فػػوؽ اشميػػعي ػػا ئليانػػا لضػػاريٌ عػػاد قػػ  ئف ينقػػل ّر
 .....ةخل الفرص

 لنرقػػػػى ةذل رح   وا  ةٌ  ككػػػػا ئكدع اهلل فينػػػػا الٌشػػػػ، اإلنسػػػػاف كعػػػػو شػػػػ وا ، ةيػػػػواين الكػػػػراـ
، بسرم ي ظػا،  عل اهلل ظا قناة نظيفةك  ةٌ  ، ككا ك  ش وة ئكدع ا اهلل فينا، الٌسموا ايرض ك 

، و كصػػمٌ ينٌػػ، ة  حا يٌػػاإلنسػػاف نفػػ   يفٌ ، اإلمػػافةذا كشػػى يف  ريػػق ، فاإلنسػػاف يسػػعد ئيضػػا
قبػل ، اةذا ايتػار  ىػدفا حا يٌػ، ف  بشقىفالنٌ ، ةئعطاه نفسا   حا يٌ ، اإللو   حا ةٌ ، ك تعرفة اهلل

ييلقػ  تعرفػة ، ن ئن  ػلػوؽ هلللذل، عادةف ذا نلغتو بنت ة السٌ ، قد بكوف ّعيدة، الوصوؿ ةليو
  ةذا ايرت  اهلل.  مك  ئف بسعد ةٌ  ، ةنفسن   حا يٌ ، اهلل
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و يف ىػػك ، باحع نػػ على در ػػة كػػ  الٌشػػةنسػػانا يتمتٌػػ نػػ فٌ ، ئنػػا ئعتقػػد  احكػػ  ىػػو الٌشػػ: ّػػؤاؿ
كػ  لٌصلو يف ايرنعػني ، ك ف ذا  اف ىدفو اطاؿ فقط، ةذا  اف ىدفو ئ رب كنو، ك  العمر سعنيالتٌ 

   اك  بكوف شانٌ  ةذٍ ، الٌسل  ناطع ، صار شيخاك  فقد انت ى، العمر

ف ػػػو كػػػع ىػػػدؼ ، ذا  لػػػ  كعرفػػػة اهللةاإلنسػػػاف ، ك ةذا  ػػػاف ىػػػدفن ئ ػػػرب كنػػػن: كاشػػػواح
وٌلد ئّاّ ا ، افحياة اطشرؾ لياة كتعبة  دٌ ، عظي،

ي
يكفين الو وه  ، لو و كالد اعملكلياة اط

  ٌل ا.

 نيومٌ يشػقى نبلػوغ ىدفػو الػدٌ ، ك خذ ىدفا   حاية لػوف يسعد لينما يتٌ اإلنسا، ةيواين الكراـ
 كسلما يف ع ػد ّػٌيدنا عمػر، و  ا  كلن الغساّنة  بلة ن  ايي ،لذلن يركل ئنٌ ، عندكا يبلغو

، فضػػرنو اطلػػن لػػ  هتٌشػػ، ئنفػػو، داس نػػدكم  ػػرؼ ردا ػػو، لػػدل  وافػػو نالكعبػػة، ك نػػ  اضطػػاحا
كلػػن ك  ذم دار نػني ّػٌيدنا عمػرعرا  اصػوار الٌػفصػاغ ئلػد الٌشػػ اهفشػكاه ةذل ّػٌيدنا عمػر فاّػتدع

 : البدكم فقاؿك  الغساّنة

 ئصحي  كا ادعى ىذا الفزارٌم اشري 

 لس  ؼ  ينكر شيرا

 ئدر   لٌقة نيديٌا، ئنا ئٌدن  الف 

 ،   نيٌد ك  ةرها و، ارض الف 

 كازاؿ ظفرؾ عالقا ندكا و

 ئك ي شم   اآلف ئنفن

 لتو  ٌفنكبناؿ كا فع

  يف ذاؾ يا ئكم

 باجك  ئنا عرشك  ىو ّوقة

  يف برهى ئف لٌر الٌنا، ئرها
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 رياح العنا ٌية، ك نزكا  اشاىلٌية

 كئقمنا فوق ا صرلا  ديدا، قد دفٌناىا

 عبيداك  كبساكل الٌناس ئلرارا لدينا

  اف كفا كا  رل يف يىلدم

 ئعزٌ ك  ئٌن  عندؾ ئقول

 ئنا كربد ةذا ئ رىت 

زٌ عنق اطرب  د نالٌسيف جي

  ٌل صدع فيو ييداكل،  عادل نبنيو

 كنالٌصعلوؾ بساكل، كئعزش الٌناس نالعىبد

قػاؿ ، كػ  علمػا  اشزا ػرػػػ ررػو اهلل ػػػ  كالػن نػ  نػ ٌ ، ك اطبػاد ة كنتزعػة كػ  عصػر ىذه القصٌ 
 .عصر ايشيا ، ك ي دنا ص ح الدٌ  سيٌ ،  عصر ايشخاص، ك عصر اطباد : كررنا نعصور    ة

ة ٌ  ؾػ  يف عصػر ايشػيا  ػ ، ك اربنئك كػ  نػوع ّػيٌ ، تزع ككانتن فقط ك  كسالة نيتػنبن
 ف ن  كع اهلل.  ، اي  كر زا  بما  دٌ ك  رل، اهلل ػ ف ن  لينما بيقي، لًقي، الدٌ 

 والّسبلم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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 تفؼـٛم انًهكبد ٔانًؼبضف

 أ.د. خليل الّنحوي

 ياموريتان -قشط جامعة نوا

 اصمد هلل كالٌص ة كالٌس ـ على كو نا غمػٌد كآلو كك  كا ه.

ىػلىكىا 
يف البدايػة   نػٌد كػ  ، جقيق الٌتوازف نػني اطعػارؼ، ك كدد  ئف ئبناكؿ كس لة بفعيل اط

يف الٌتفرقػة نػني العلػ، كنػني ، كضرنا ىنا كا ذ ره  العسػكرمٌ ، ك ةقازك  هبط للمصطلحا  نسرعة
 : ةذ قاؿ، اطعرفة

نينمػا العلػ، قػد يكػوف كعرفػة نػبعض ، يٌحػا كعرفػة نعػني الٌشػة ،  ةٌف اطعرفة ئىيٌص ك  العلػ،
 لي   لش عل، كعرفة  .، ك فكلش كعرفة عل،، صفا  الٌشة 

فكػلش اآليػا  الػي ذي ػر  في ػا ، ؽػد كػا يسػند ىػذا القػوؿ، كعندكا نت ٌكل يف آيػا  الكتػاح
﮵   چ : قػاؿ بعػاذل،  ا   كتعل قة ن كر يقي ، اطعرفة ﮴    اطؤكنػوف ] چے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

/69. ] 

ک  ک  گ  گ  گ  چ : قػاؿ بعػاذلكقػد ، كلكػ  ىنػاؾ علػ، يقيػ ٌ ، قد يكوف ىناؾ ةنكػار

 [.93الٌنمل /] چڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ

 چڀ  ڀ      ٺ  ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ ك قاؿ ئيضا: 

ػػػع، فنسػػػتخدـ اطعػػػارؼ تعػػػ  30]غمػػػػٌد / ٌّ [، ةذل اػػػم ذلػػػن كػػػ  اآليػػػا  اطتعٌلقػػػة ناطعرفػػػة، قػػػد نتو
، لكنٌنػػا ىنػػا ؾػػرص علػػى اّػػتخداـ اطعرفػػة لإلشػػارة  اطعلوكػػا  عموكػػا، كىػػذا ىػػو الٌشػػ ف الػػٌدارج اليػػـو

ػػػة، ةذل كعرفػػػة ىلىكى
ػػػا ، ئك ئدكا    تسػػػاح اط ػػػٌوؿ اطعلوكػػػا  ةذل كىلىكى راّػػػخة،  ةذل ئٌم برنيٌػػػة،   جي

ليسػػ  برنيٌػػة نا عػػة نا حػػة، فػػنح  ؾػػرص علػػى اّػػتخداـ ىػػذا اطصػػطل ، خٌسػػكا نػػالكيف الٌػػذم 
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ىلىكىةي فلعل  ئنرز بعاريف ػا، ئٌحػا صػفة راّػخة يف الػٌنف ، يىعسيػري زكاظػا، بصػدر 
ىلىكىةي، ئٌكا اط

بتحٌقق نو اط
 عن ا ايفعاؿ ندكف ركيٌة.

علػػى ئٌف ، اػػ، ب  يػػده الٌشػػديد يف كواقػػع  غػػمةر ، قػػد ئهػػاؼ انػػ  يلػػدكف كف وكػػا ك ٌمػػاك  
ىلىكىةى درنػة الػرٌئس

ئعتقػد ئٌف ، ك  عل ػا ئكػرا فطريٌػا ً ًبٌليٌػا، ك رنط ػا نػالفطرة، لكنٌػو يف نعػض اطواقػع، اط
 الٌتمحيص.ك  دل ييؤ  لٌقو ك  البحث، ىذا اطلم 

يشػػػػم ةذل ئٌف ، لعػػػر ٌ لو ػػػػدنا ئٌف اطعاػػػ، ا، ب ٌكلنػػػاه  يٌػػػدا، ك كلػػػو ئنٌنػػػا عػػػدنا ةذل  تػػػػاح اهلل 
ػػةى  ىلىكى

ف ػػة كيلػػن قػػد يكتسػػ  ، ىػػة فػػرع كػػ  ىػػذا اشػػدؿ الٌلغػػوٌم اطتكػػٌوف كػػ  اصػػركؼ الٌغ  ػػة، اط
 ىة ئقرح ةذل كا يٌتصف نو اط  كة ً ًبٌلةن.، كىلىن نفت  اطي،، ك صفة ً ًبٌلٌية

لًػػني نكسػػر الػػٌ  ،  قػػد يكػػوف ىيرػػة ككتسػػبة االبػػةك  
ى
عنػػدكا يكػػوف ، ـ اظيرػػة الٌػػي يكػػوف هبػػا اط

ٍلػػني كػػ  ىػػذا البػػاح
ي
لػػذلن ئشػػار القػػرآف الكػػرث علػػى لسػػاف ، غػػل  نػػزاع، ك يكػػوف ئكػػرا ككتسػػبا، اط

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ : نقولو بعاذل، ئكلرن القـو

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے    ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 [ .247البقرة /] چ﮸  ﮹ ﮺   ﮻     ﮷﮵  ﮶﮲   ﮳ ﮴     ۓے  ۓ

يف ىػػػػذه اصالػػػػة بكػػػػوف ئقػػػػرح ةذل الٌصػػػػفة ، الفطػػػػرةك  فعنػػػػدكا يكػػػػوف ايكػػػػر ئقػػػػرح ةذل اشًًبٌليٌػػػػة
ڭ   ۇ  چ اهلل بعػاذل: نقػوؿ ، ةذل ذلن يشم القرآف على لساف الػٌر ي، الٌلعػني، ك اييرل كىلىن

ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

ىلىكػػػػػػػة، جبانبي ػػػػػػػا الفطػػػػػػػرٌم [.20]ايعػػػػػػػراؼ/  چوئ  وئ  
ك ىػػػػػػػذه ةشػػػػػػػارا  لطيفػػػػػػػة، طسػػػػػػػ لة اط

 اطكتس .ك 

ػػػا   زك د ، فػػػاهلل ّػػػبحانو كبعػػػاذل، ؿتزظػػػا يف  ػػػ ث لػػػـز، ىنػػػاؾ بصػػػنيفا  عػػػٌدة للمىلىكى
ىلىكػػػا ، اإلنسػػػاف لػػػني يلقػػػو

ػػػـز كػػػ  اط ، البيػػػاف العػػػػر ٌ مكػػػػ  ئف نسػػػٌمي ا اّػػػتعانة ن، نػػػػغ ث لي
ػػا  لسػػاف ػػا  ننػػاف، كىلىكى ػػا  ً نػػاف، ئك كىلىكى ػػا  الٌلسػػاف، ئك كىلىكى ػػا  بواصػػلٌية، فمىلىكى ، ىػػة كىلىكى
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ككىلىكىا  ، ك ٌلما ىو كينتج، نشم هبا ةذل  ل  كا ؾتاج ةذل نقٌية اير اف يف ةؽازه، ككىلىكىا  البناف
 و داف .الك  القل ك  اشناف ىة كلكا  ناظمة بتعٌلق نالعقل

ػػا  ىػػذه ىلىكى
ػػـز اط ئٌف الٌنظػػاـ الرٌتنػػوٌم لػػني يػيفىع ػػلي نعضػػ ا ، اط لػػ  ئٌف اطشػػكلة الكبػػمة يف لي

 الٌتز ية.ك  كذلن ير ع ةذل ا نفصاـ اٌلذم لصل نني الٌتعلي،، ف نٌو االبا كا يعط ل نعض ا اآلير

ػالة اطعلٌػ، اي ػرب الةػػ ّر ػػالة ك  هلل عليػواصبيػػ  غمػػٌد صػٌلى ا، فايصػل يف الرٌّ ّػٌل، ػ ئٌحػا ّر
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ : قػػػػاؿ بعػػػػاذل، بعلػػػي، كبز يٌػػػػة

 [ .129البقرة /]چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇڇ

ػ،ٍّ كػ  ، ئيذ الٌتعلي، ةذل لدٍّ  بم، الٌنظاـ الرٌتنوٌم الٌسا د  ف ػو يشػح  ذىػ  الطٌالػ  ًنكى
 كاذا كدث نتياة ذلن  ، ن  الٌتز يةلكٌنو قٌلما يلتف  ةذل  ا، ك اطعلوكا 

  شػػ ف لػػو ، فقػػد ثػػد ك ندّػػا، فناػػد اضًػػر يج كعاقػػا ننسػػبة كػػا، كػػدث هػػرح كػػ  اإلعاقػػة 
ػػلطانة، نالب اػػة كك ػػارة الٌتواصػػل ّي ،   يسػػتطيع ئف يناػػز هبػػا شػػيرا، ئك ئّػػتاذ يف الٌلسػػانيا  يػػديه 

بربٌػػ  ، ك الفصػػل نػػني الٌتعلػػي، كالٌتز يػػة ف نػػاؾ شػػبو ةعاقػػة ناثػػة عػػ ، ة  ةذا ئيػػد قلمػػا ليكتػػ  نػػو
ىلىكىا 

 كقانل بفعيل نعض ا اآلير  يز ٌيا.، علي ا بعطيل نعض اط

، فػػنح  ئك ػػةي اقػػرئ، ىػػو ئنٌنػػا اا ػػة ةذل ةصػػ ح برنػػومٌ ، كػػا ئريػػد ئف ئّػػرتعة ةليػػو ا نتبػػاه 
نفىتًػػق، ك ئكذل نػػ ف ؾمػػل ىػػٌ، كصػػل اطنفصػػل

ي
، الٌػػذم نعيشػػو اليػػـويف ىػػذا اطشػػ د الرٌتنػػوٌم ، ربػػق اط

ف نػػاؾ رلػػػ، ، ئك الٌتكاكػػل اطعػػػريفٌ ، كػػػا مكػػ  ئف نسػػػٌميو كلػػدة اطعرفػػػة، نسػػتذ ر يف ىػػػذا الٌسػػياؽ
فػ  يو ػد يف القػرآف ، ئعتقد ئنٌو نال  ايفٌيػة، كئريد ئف ئشم  ةذل ئكر، رانطة نني اطعارؼ البشريٌة

ٱ  ٻ   چ : قػػػػاؿ بعػػػػاذل، ئشػػػػ ر كعلوكػػػػا ، لكػػػػ  بو ػػػػد كعلوكػػػػا  كتعػػػػٌددة، ك نػػػػاشمع علػػػػ،

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : قاؿ بعاذل، كئيٌاـ كعلوكا ، [197/ البقرة] چ  ٻٻ

 لك    يو د كصطل  علـو .، [28/ اصجٌ ] چڱ  ڱ  ں     
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قػاؿ الػٌ ـ اطسػتغرقة ك  كن ا ايلف،  ا  نصي  العمـو، ك فل، ي   العل، يف القرآف ةٌ  كفردا 
 چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹچ : بعاذل

 [ .18آؿ عمراف/ ]

ۀ  ہ  ہ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ : كقػػػػاؿ ئيضػػػػا

﮶  ﮷  ﮲ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮵   ﮴   ﮽ ﮾      ﮸﮳   ﮼   ﮻     ﮺   ﮹  

 [ .07راف/ آؿ عم] چ                  ﮿       ﯀  ﯁  
اجملادلة/ ] چمث  ىث     يث  حج  مج     جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ : كقاؿ ئيضا

11. ] 

پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : قاؿ بعاذل، كك  صي  العمـو ئيضا الٌتنكم

 [ .114/  و] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ

/ الك ف] چژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ : كقاؿ ئيضا
ا  ا  كطلقا، ك ئك ػٌصصا نصفتو، فل، ي   ىذا العل، كقٌيدا، [65 :  ما  ا  يف قولو بعػاذل،  ةـٌ

، لٌ  نعل، ئنٌو علينا ئف نقرئ  ٌل شة ، ندكف كفعوؿ، [ .01/ العلق] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ئٌف علينػا ئف نكتشػف ىػذه ، ك لعٌل ا بنٌب نا ةذل ئٌف ىناؾ كلدة نني اطعارؼ البشريٌة، ىذه ةشارا 

ؽد ئنٌو ، ففة قٌصة ذم القرنني، بتحٌدث ع  ثارح، لعٌلنا ؽد ـاذج يف القرآف الكرث، ك الولدة
ةذا بتٌبعنػا ، يف قٌصة اضضر عليػو الٌسػ ـ، ك يف كوقف ّلو ٌة كعنٌي ، اإلدارة كعاك  اّتعمل اظندّة

عموعػػػة كػػػ  ، ؽػػػد التٌػػػاريخ، اصقػػػوؽك  د القضػػػا ؽػػػ، البنػػػا ك  الٌناػػػارة، ك ؽػػػد علػػػ، الرٌتنيػػػة، اآليػػػا 
لعلٌػو يف ذلػن ةشػارة ةذل ئنٌػو علينػا ئف نصػل ، يف شخص كالد، بتفاعل يف قٌصة كالدة، اطعارؼ

ئف يكػػوف ، كيؤٌداىػػا ئنٌػػو   ينبغػػة لإلنسػػاف، يف ذلػػن يقػػوؿ انػػ  العػػرٌ   لمػػة لطيفػػة، ك ىػػذه الػػٌرل،
واه.، عاطا يف ف ٌ  ًّ  هبيمة فيما 
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لكنٌػو ك  عػٌرد ذػع بػر ي ٌ ، ذعا لي  نالٌضػركرة، يف اشمع نني ىذه اطعارؼ، ق  بمىناؾ بعلٌ 
كىنػػا كضػػرين كػػا ذ ػػر كػػ  ئٌف  النٌػػاس  ػػانوٍا ، بتناّػػ ك  بتوالػػد فيػػو ىػػذه اطعػػارؼ، ذػػع  يميػػا ةٌ 

  ما يفزعوف ةذل فتواه يف الفقو.،  يف الٌط ٌ ، يفزعوف ةذل فتواه

العػادل اليػـو نػدئ ينظػػر ، ك ةذل  ػزر كتنػػا رة كتنػافرة كتنانػذة، لبشػريٌةةٌف الرٌتنيٌػة لٌولػ  اطعػارؼ ا
 : كا ؾتاج ةليو يف دعوا  بيسٌمى عند الغػػرح، ك ةذل هركرة الرٌنط نني ىذه اشزر

multi discipline  ئك transdisciplinaire لىمة اطعرفة، ك ٍّ يف ، ك فيما ييدعى ةليو يف ة ار ئى
نػػػني اطنفصػػػل كػػػ  اطعػػػارؼ ، دعػػػوا  اليػػػـو ةذل ةعػػػادة الوصػػػل ىنػػػاؾ، اػػػم ذلػػػن كػػػ  الػػػٌدعوا 

 اإلنسانٌية .

كؾػ  اا ػة ، ةذل لدٍّ  بم، ئٌحا نقي  يف اطا  فلسفةٌ ، كئعتقد ئٌف كشكلة ىذه الٌدعوا 
ئشم ةذل نكتػة  ريفػة يف ىػذا ، ك نتعل، هبا  يف ييٍسندي نعض اطعارؼ نعضا، ةذل كقارنا  بنفيذيٌة

ػػػرىة يف الٌلغػػػةاجملػػػاؿ نػػػ ف ئلػػػد ا ى ى
لكنٌػػػو قػػػاؿ ن نٌػػػو يسػػػتطيع ئف ، دل يكػػػ  لػػػو لػػػ ل  بػػػم يف الفقػػػو، ط

  : قػػاؿ   كػػاذا يفعػػل، فاّػػتػيٍفًي يف ّػػاود الٌسػػ و طػػ  نسػػيو، يسػتخرج ئلكاكػػا فق يٌػػة كػػ  الٌلغػػة
صػػػغ رى   ييصػػػٌغر كػػػرٌبني،  يػػػف عرفػػػ  ذلػػػن    : ًقيػػػل لػػػو، ّػػػاود عليػػػو

ي
ييػػػركل ئٌف نػػػ  ، ك يٌف اط

 الٌطٌ .ك  ا تشف الع قة نني الٌنحو، ك اّتعاف ندرس الٌنحو يف درس الٌط ، جالٌسرا 

، ن عػػادة ا تشػػاؼ الػػٌرل، كػػا نػػني اطعػػارؼ البشػػريٌة، ئر ػػو ئف ي ػػت،  ىػػذا اطر ػػز، كيف اييػػم
لػػٌ  دايػػل كػػا اصػػطل  علػػى بسػػمٌيتو ، نػػني ىػػذه اطعػػارؼ الٌػػي ؽػػدىا،  سػػر اصػػوا ز الفاصػػلةك 

، فقػد قػاؿ ئلػدى، يتحػٌد وف عػ  علػـو دقيقػة، الواقع ئٌف ىناؾ ّػؤا  ك ي ػا، ك نالعلـو اإلّ كٌية
ئـ ئٌف العلػػػـو اإلنسػػانية اػػػم ، ئٌف العلػػػـو الٌدقيقػػة اػػػم ةنسػػانٌية، ف ػػل كعػػػ  ذلػػن، علػػـو ةنسػػػانٌيةك 

ىػذه ، اػم شػرعٌية، علػى  انػ  ئٌف العلػـو اييػرل، ىل كع  لديغنا ع  العلـو الٌشػرعٌية، دقيقة
 امىا كفتولة للٌتفكم. ك  ايّرلة

 والّسبلم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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 المجيد الصالحين عبد .د.أ

 قسم الفقه وأصوله كلية الشريعة

 الجامعة األردنية

 املكد١َ 

، كعلػػى آلػػو كصػػحبو، نيكالصػػ ة كالسػػ ـ علػػى اطبعػػوث ررػػة للعػػاط، اصمػػد هلل رح العػػاطني
ا  : ر على حاو ةذل يـو الدي  كنعدكك  اىتدل هبديو ّك

 انػ  تغانػة الرافعػة الػي ،  كاطرببطػة هبمػا، ف ف العلـو اإلّ كية اطنبغقة ع  العقيدة كالشػريعة
ليػث ، ؾو كعارج التقدـ كالرقة كاإلشعاع اصضػارم، اصضارم ايكؿ ل ألكة ق عاإلّاف  يف 

ير عقػػوؿ كئ العلػػـو يف اإلشػػعاع كالتنػػوير اصضػػاريني لتضػػو هبػػذا اإلشػػعاع كذاؾ التنػػو  ّػػاف  ىػػذه
ػطى فكار كلتنشػريف بلػن الشػعوح ، الشعوح ايكركنية الي  ان  بقبػع يف ظلمػا  العصػور الّو

نػور اإلّػػ ـ كالعلػػ، لػػ  ئصػػبح  لواهػػر اينػدل  كرا ػػز لإلشػػعاع الفكػػرم كالتنػػوير اصضػػارم 
ػػوف كػػ ، كالػػذي   ػػاف يف كقػػدكت ، بوكػػاس اإل ػػوي ،   شػػ  ئؾػػا  القػػارة ايكركنيػػةيقصػػدىا الداّر
 . بار العلما  كالف ّفة اطسلمنيكالذم بتلمذ يف قر بة على ئيدم  ، را د التنوير يف ئكركنا

كيػػربز علػػػ، الفقػػو كئصػػػولو يف كقدكػػة العلػػػـو اإلّػػ كية ليطلػػػع نػػدكر غػػػورم كفاعػػل يف ىػػػذا 
كقػدرة فا قػة علػى كهػع ، تلكو ك  كركنػة كقانليػة للتػ  م يف بلػن الشػعوحتا م اإلق ع اصضارم

التػ  ما  الفق يػة كالقانونيػة كاهػحة  ع كيسػتاد كػ  النػوازؿ ليػث ببػدكاصلوؿ طا يطرئ ك  الوقػا 
القػػانوين ليحػػوز الفقػػو اطػػالكة ن شػػعاعو الفق ػػة ك ، للعيػػاف يف اطػػدكنا  القانونيػػة ايكركنيػػة عموكػػا

ػط   ّػبانيا يف الػب دلشػعوح ايكركنيػة  الت  م يف اقص  السبق يف  اطشػا رة للبحػراينيض اطتّو
، رنسا ليث ببدك الت  ما  الفق ية اطالكية كا لة يف كدكنػة نػانليوف يف القػانوف اطػدينكالرببغاؿ كف

 ة ظا . يف الشعوح الي  ان  ياهعة للدكلة العغمانية ئك عاكر نت  مابو كليست  ر الفقو اصنفة 
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يف ةنط قت ػػػا ، كالفقػػو كن ػػا علػػػى ك ػػو اضصػػوص، كقػػد  سػػد  العلػػـو اإلّػػػ كية عموكػػا
ـ النظػرم التاريػدم ةذل التطبيػق العملػة لتاػاكز نػو اطف ػو ، اصضارية ايكذل كف ـو عاطية الشػريعة

 ارية . ناكتداداهتا الفكرية كاصضالرلبة كتخطية اصدكد اإلقليمية ةذل آفاؽ العاطية  الواقعة

ب  مه كحبو  ىذا اإلق ع اصضارم ايكؿ قد ئيذ يرتا ع كبضعف ةنط قتو كلف  ام ئف
ةشػػعاعابو الفكريػػة كاصضػػارية بو رػػة للامػػود كاظبػػوط التػػدرقة ندايػػة كػػ  القػػرف اضػػاك  اظاػػرم 
لتػػػديل العلػػػـو اإلّػػػ كية عموكػػػا كالفقػػػو كن ػػػا علػػػى ك ػػػو اضصػػػوص يف كرللػػػة اشمػػػود كالرتا ػػػع 

اإلّػػػ كية يف آيػػػر ىػػػذه  ةذل ئف ئصػػػبح  ايكػػػة، رم اططلػػوحكعػػدـ القػػػدرة علػػػى التػػػ  م اصضػػػا
كلتغػػدك كسػػت لكة للمعرفػػة اطرللػػة عرهػػة للغػػزك الفكػػرم كاصضػػارم كلتنتقػػل كػػ  التػػ  م ةذل التػػ  ر 

 كلتصب  هحية للعوطة نعد ئف  ان  قا دة للعاطية .، نعد ئف  ان  كنتاة ظا

 لػػػو نػػػدئ  ايكػػػة اإلّػػػ كية بتطلػػػع ةذل ةقػػػ ع لضػػػارم  ديػػػد ببػػػدك كيف كوا  ػػػة ذلػػػن  
 ػػة بكػػوف الرافعػػة كػػ  حة  كببػػدك العلػػـو اإلّػػ كية ئيضػػا كرشػػ، ةرىاصػػابو كنشػػا ره كا لػػة يف ايفػػق

كلعػػل الفقػػو اإلّػػ كة ىػػو ايكفػػر لظػػا  ػػة يكػػوف ىػػو احملػػرؾ ظػػذه قػػ ع اطػػ كوؿ  ديػػد ظػػذا اإل
 مػػا ىػػو اصػػاؿ ،  اطعػػاك   كاإلقتصػػاد كالصػػمفة اإلّػػ كية كيصوصػػا يف فقػػو، الرافعػػة كػػ   ديػػد

ئ غػر قػدرة علػى كوا  ػة ئيضا يف اشوان  القانونية  القانوف اطػدين ليػث يبػدك الفقػو اإلّػ كة 
 قنياهتا كةقانياهتا .دياهتا كاإلّتفادة ك  آلياهتا كبالعوطة يف ج

طػػاح الفق ػػة ليصػػب  ئ غػػر بػػؤ ر ثديػػد اض كيف ظػػل ذلػػن  لػػو  ػػا   ىػػذه الدراّػػة  ػػة
، ةّػػػتاانة طقتضػػػيا  العوطػػػة كئ غػػػر قػػػدرة علػػػى كوا  ػػػة جػػػدياهتا كئعظػػػ، ةّػػػتفادة كػػػ  ةقانياهتػػػا

 : ئرنعة  ا   على النحو التارلكلينتظ، عقد ىذه الدراّة يف كبالث 

 ثديد اضطاح الفق ة ككسواابو يف ظل العوطة : اطبحث ايكؿ -
 د.عا   التادي: اطبحث الغاين -
ا ل بطوير بدري  الفقو اإلّ كة : اطبحث الغالث -  .ّك
 كعيقا  التاديد .: اطبحث الرانع -
 .منة ئى، النتا ج كالتوصيا  الي يلص  ةلي ا ىذه الدراّة ث  ا   اضاخة كتض -
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 : ارتطاب ايفكٗٞ َٚطٛغات٘ يف ظٌ ايعٛمل١ جتدٜد: األٍٚ املبشح

ب  هػػػركرة كلحػػػة ياصػػػة كػػػا بعلػػػق كن ػػػا نالفقػػػو ةف بطػػػوير العلػػػـو اإلّػػػ كية كثديػػػدىا ئصػػػ
تػا ، كلعػل ثديػد الفقػو يعػد اإلّػتاانة اطغلػى للعوطػة، اإلّ كية اطرنة اطتطػورةن عتباره ك  العلـو 

ػتعمد الدراّػة ، قانياهتػا ككوا  ػة جػدياهتايكفل اإلّتفادة كػ  ة اذل كعاشػة ىػذا اطبحػث كػ  ّك
 : ي ؿ اططلبني التاليني

 كف ـو العوطة .: يكؿاططل  ا -
 .كف ـو ثديد الفقو ككسواابو: اططل  الغاين -

 : ايعٛمل١ َفّٗٛ: املطًب األٍٚ

، ئك جديػد دقيػق طف وك ػا، دقيػق للعوطػةئكؿ كا يصادؼ البالث كىو يبحث ع  بعريػف  
كاصػػق ئف ىػػذا الغمػػوض كذلػػن ، ىػػو ذلػػن الغمػػوض كاإلهػػطراح اللػػذاف يكتنفػػاف كف ػػـو العوطػػة

 : راح يعوداف ةذل ذلة ئّباح كن ااإلهط

ا كطػ، ئلسنة الصػحفيني كاإلع كيػني كئكؿ كا  رل على، ف لف  العوطة لف  لديث نسبياة -1
ككعلػػػـو ئف ا للغػػػة اي ادميػػػة ئ غػػػر دقػػػة ، 1يػػػديل ئك يتاػػػذر يف اطصػػػطلحا  اي ادميػػػة 

 كجديدا ك  اللغة الصحفية كاإلع كية . 

فالػػذي  يرك ػػوف ظػػا يػػػ بوف ، ني نػػني كػػركج للعوطػػػة ككعػػارض ظػػاةنقسػػاـ البػػالغني كاي ػػادمي -2
ئكشػيرا ، نتعاريف بقرف نين ا كنني العاطية ايث ببدك شيرا كفركها   ند ك  اإلّتسػ ـ لػو

)ةف صػيااة : يقوؿ ايّتاذ السيد ياّني، ةذ العاطية نقيض القطرية ككرادفة لإلنسانية، غببا
ن نتمػػا ا   كالػي بتػػ  ر ئّاّػا، ة شػػاقة نظػرا لتعػػدد بعريفاهتػابعريػف دقيػق للعوطػػة ببػدك كسػال

 2(البالغني اييدكلو ية كةثاىاهت، ةزا  العوطة رفضا ئك قبو 

كيكفػػة للتػػدلبل علػػى كػػا ظػػذا السػػب  كػػ  بػػ  م كاهػػ  يف الضػػبانية كالغمػػوض اللػػذاف 
 : يفنييكتنفاف كف ـو العوطة ئف نرتؾ للقار  لرية اطقارنة نني ىذي  التعر 
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كبعاظ، آليا  فرهو ّياّيا ، بعاظ، شيوع ـط اصياة اإلّت   ة الغر : العوطة ىة - ئ
نعػػد التػػداعيا  العاطيػػة الػػي ؽمػػ  عػػ  ةحيػػار اإلجػػاد ، كةقتصػػاديا كةع كيػػا كعسػػكريا

قوط اطعسكر الشرقة   3السوفييي ّك

صػادية يف  ػور كػ  التطػور الديوؿ نسب  الغورة اطعلوكابية كالتقنيػة كاإلقت: العوطة ىة  - ح
 4اصضارم ايث يصب  كصم اإلنسانية كولدا 

فػػبعض البػػالغني ينظػػر ةذل العوطػػة ، اإليػػت ؼ يف اشوانػػ  الػػي ينظػػر كػػ  ي ظػػا ةذل العوطػػة -3
يف لػني بػرل فرػة ، نينمػا ينظػر آيػركف ةلي ػا كػ   وانب ػا السياّػية، ك   وانب ا اإلقتصادية

كعلػػػى ىػػػذا ايّػػػاس فػػػ ف كػػػ  نظػػػر ةذل ، ا الغقافيػػػة كاإلع كيػػػة الغػػػة بنظػػػر ةلي ػػػا كػػػ   وانب ػػػ
ك ػػذلن ‘ العوطػة كػػ   وانب ػا اإلقتصػػادية هػػم  بعريفػو نعػػض كظاىرىػػا كآ ارىػا اإلقتصػػادية 

 فعل ك  نظر ةلي ا ك   وانب ا السياّية ئك الغقافية كاإلع كية . 

كػ  د لتػو علػى كف ػـو ئ غػر ، كيرل الد تور علة ذعة ئف العوطة ىة لف  يدؿ على لالػة
 : غدد ليث يقوؿ

 كلالػة العوطػة ىػة بلػن اصالػة، كىو لف  يدؿ على لالػة نػ  غر ؼػا يػدؿ علػى كف ػـو )...
الي يعيش ا الناس ك  ي ؿ بطور اطواص   كاإلبصا   كالتقنيا  اصديغػة كالػي خكػ  النػاس 

يرتبػػ  علػػى ذلػػن كػػ  ّػػ ولة  ككػػا،  ل ػػا كػػ  التواصػػل اليػػوكة كاآلين نعضػػ ، نػػبعض يف ايرض
ك ػػػذلن ، عػػػرض كانتقػػػاؿ كببػػػ  ايفكػػػار كاطػػػذاى  اإل تماعيػػػة كالسياّػػػية كالدينيػػػة كايي قيػػػة

ػػط اطعيشػػة ككسػػتواىا ككػػا يلػػة ذلػػن  عػرض السػػلع كاضػػدكا  كبػػ  م ذلػػن يف ايذكاؽ كالتوزيػػع ـك
اه اش ػػا  اي غػػر قػػوة ئك كػػ  بػػ  م يف التنميػػة كالتطػػور كالع قػػة كػػع النمػػوذج الشػػا ع كالػػذم بتبنػػ

ػػط اطعيشػػة الغػػر  عموكػػا  اي غػر خكنػػا كػػ  الصػػناعة كىػو عػػادة النمػػوذج الغػػر  كالنظػػاـ الغػر  ـك
 5كايكريكة على ك و اضصوص (
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ام ئف النظر ةذل العوطة ن عتبارىػا لالػة   كف وكػا ىػو نظػر ةذل كظاىرىػا كآ ارىػا ئ غػر كنػو 
لرية لر ة : ف الذم ئراه ئقرح ةذل بصوير العوطة ىو بعريف ا ن حاكالتعري، ةذل كاىيت ا كلقيقت ا

 6كاإلقليمية  السلع كاضدكا  كاييدم العاكلة كرئس اطاؿ كاطعلوكا  عرب اصدكد الو نية

ف ذا التعريف  ينظر ةذل العوطة ك  زاكية كعينػة كيغفػل ّػا ر  وانب ػا كةـػا ىػو شػاكل لكػل 
 غر د لة على لقيقت ا ككاىيت ا .  وان  العوطة  ما ئنو ئ 

 : َفّٗٛ جتدٜد ايفك٘ َٚطٛغات٘: املطًب ايجاْٞ

يعترب ثديد الفقو ذا صلة كباشرة كئ يدة نالعوطة ليث يعػد ذلػن التاديػد ةّػتاانة كلحػة 
طػػا بفرهػػو العوطػػة كػػ  ئكهػػاع كبفػػرزه كػػ  آليػػا  ثعػػل ةككانيػػة التػػ  م كالتػػ  ر نالعوطػػة يف كضػػمار 

 إلّ كية عموكا كالفقو يصوصا هركرة كلحة .العلـو ا

 : كيقصد نالتاديد يف الدي  

 7ةعادة نضاربو كركنقو كهبا و كةليا  كا اندرس ك  ّننو ككعاطو كنشره نني الناس. 
، ف ػو بنميػة الفقػو اإلّػ كة كػ  دايلػو: ئكا اطػراد نالتاديػد يف الفقػو اإلّػ كة اصػط لا

 8صو ايصلية كنطانعو اطميز.كع ا لتفاظ ةصا ، كن ّاليبو
نػل ا لتفػاظ نػو كبػركي، كػا ، ةف التاديد   يع  ئنػدا الػتخلص كػ  القػدث ئك غاكلػة ىدكػو

كةدياؿ التحسني عليو كلو  ىػذا كػا سػة ) ثديػدا (  يف التاديػد ةـػا يكػوف لشػة  ، نىلة كنو
نػدعول ئف اشديػد دا مػا  كفت  اينواح لكل  ديد، كىذا   يع  ا ّتخفاؼ نكل قدث، قدث

فكػػ، كػػ   ديػػد ، ف ػػذه دعػػول كرفوهػػة، كالقػػدث مغػػل التخلػػف كا ؾطػػاط، مغػػل التقػػدـ كالرقػػة
، كلي  التاديد نػ ف نسػم كرا  امنػا كنتبػع ّػن  اآليػري  شػربا نشػرب، ّة  ك ، ك  قدث صاحل

كقػػػد ، كاضضػػػوع فنفقػػػد نػػػذلن ذابىنػػػا كشخصػػػيتنا كنرهػػػى ينفسػػػنا توقػػػف التبعيػػػة، كذراعػػػا نػػػذراع
فكػػ  اطػػوقفني كػػذكـو ،  علنػػا اهلل بعػػاذل قػػدكة للنػػاس ك  نربضػػة كوقػػف اطقلػػدي  كدعػػاة اشمػػود

كلػػي  التاديػػد ىػػو ، كةهػػاعة  ّػػتق لية الشخصػػية، كة فػػا  شػػذكة الفكػػر، ينػػو ةفػػاؿ للعقػػل
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، د يف شػة ف ػذا لػي  كػ  التاديػ، بطويع الفقػو اإلّػ كة لػ  يسػاير القػوانني الوهػعية الغرنيػة
 9نل ىو جريف كبزييف.

تػػا يتناّػػ  كػػع ئلكػػاـ الشػػريعة ، فالتاديػػد يكػػوف ةذف تسػػايرة العصػػر نقضػػاياه اطسػػتادة
 اإلّ كية ككقاصدىا .

، جػػػػػػديث الفقػػػػػػو ن صػػػػػػولو كقواعػػػػػػده: كئكػػػػػػا التاديػػػػػػد يف اصػػػػػػط ح اطعاصػػػػػػري  فػػػػػػماد كنػػػػػػو
 10ادابو.ايث يكوف قادرا على التوا  نوازؿ العصر ككست، ككصطلحابو

ػػػالتو شميػػػع ايكػػػ، يف ػتلػػػف ايزكنػػػة  ف نػػػد لإلّػػػ ـ كقػػػد آكػػػ  نتطػػػور اصيػػػاة كئعلػػػ  ئف ّر
كة  ، ئف يكوف قد ئّػ  ننيانػو علػى كسػايرة ّػنة اصيػاة يف بطػور اصا ػا  كالعػادا ، كالعصور

وؿ فػػاططلوح كػػ  التطػػور يف التشػػريع ئف   كػػ، دل يكػػ  كنسػػامان كػػع عاطيتػػو ككػػع ةمانػػو نػػالتطور
 كاف   منع، الي بتادد كبتطور يف  ل عصر، دكف جقيق كصاحل الناس اطشركعة

كئف   يقػف يف ك ػو الدكلػة ، الناس كػ  ا ّػتفادة كػ  دػار اصضػارة الػي يعيشػوف يف ظل ػا
عادهتا.  11دكف كهع القوانني كالنظ، الي جتاج ةلي ا ايكة يكن ا كرفاىيت ا كقوهتا ّك

  يلقػػػى  بػػػم عنػػػا  يف ف ػػػ، ئف التاديػػػد ، د الشػػػريعة كقواعػػػدىا الكليػػػةكةف اطت كػػػل طقاصػػػ
   كئف العقػػػل السػػػلي، اػػػم اطصػػػادـ للػػػنص الصػػػحي ، هػػػركرة ةنسػػػانية كفريضػػػة شػػػرعية ةّػػػ كية

 : يستنكر التاديد ك  يضيق نو ذرعا طا يلة

قػػػػا ع ةف النصػػػػوص الشػػػػرعية علػػػػى  غرهتػػػػا كبنوع ػػػػا ك وليت ػػػػا    مكػػػػ  ئف جػػػػيط نكػػػػل الو  -1
يف النصػػوص نطبيعت ػػا كتناىيػػة ، اطسػػتادة كالنػػوازؿ الػػي بطػػرئ علػػى ايكػػة ئفػػرادا ن كذاعػػا 

كاصوادث كالنوازؿ كالوقا ع ليس  كتناىية كىذا يع  هركرة ئنو ّينزؿ ك  النػوازؿ كيسػتاد 
 فتربز اصا ة ةذل ا  ت اد كالتاديد.، ك  الوقا ع كا دل يك  كو ودان يف النصوص الشرعية

كئف ، كئف ػػاـ نشػػرية لظػػواىر النصػػوص كعموكاهتػػا، ةف الفقػػو يف ئ غػػر  وانبػػو ىػػو ا ت ػػادا  -2
ككػا داـ ، ام كناّبة لعصر آيػر، ىذه ا  ت ادا  كبلن ايف اـ رتا بكوف كناّبة لعصر
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ف حػا   بتمتػع ، ئف ىذه ا  ت ادا  كبلن ايف اـ البشرية يف عموك ا ىة نطبيعت ا قاصرة
 مك  ئف بقف لا   ئكاـ التاديد ةذا لصل  دكاعيو ككربرابو ككسواابو. نالقداّة الي

ةف كراعاة اطصاحل بفرض علػى العلمػا  كاجملت ػدي  كاجملػددي  ئـا ػان كػ  التاديػد  ػة بػت  ـ  -3
فمػػػا  ػػػاف ، يكتنف ػػػا التطػػػور كالتغػػػم، كئف اطصػػػاحل يف عموك ػػػا، كػػػع الوقػػػا ع الػػػي يعايشػػػوحا
، لػػي  نالضػػركرة ئف يكػػوف  ػػذلن يف زكػػاف كئكاف آيػػر، صػػر كػػاكصػػلحة يف زكػػاف كػػا كيف ع

فمػػا ، ككعلػػـو ئف شػػرعنا اطط ػػر كبػػ  علػػى  لػػ  اطصػػاحل كبعظيم ػػا كدر  اطفاّػػد كبقليل ػػا
ة  كفيػو  عػٌز ك ػلٌ ككا ك  شة  حى عنو اهلل ، ة  كفيو كصلحة االبة، ك  شة  ئكر اهلل نو

 كفسدة االبو.

قػػػػد ، ا كةفرازاهتػػػػا كجػػػدياهتا كآ ارىػػػػا اإلقانيػػػػة كن ػػػػا كالسػػػػلبيةك  شػػػن نػػػػ ف العوطػػػػة يف آلياهتػػػػ -4
 ئك د  كاقعا  ديدا كئنتا  كقا ع كنوازؿ ككستادا  بستدعة ك  الفقيو اإللتفا  ظا

ئك ، ّوا  بعلق ايكر ناّتنباط ئلكاـ شز يا  كرببطػة نالعوطػة ككرافقػة ظػا، ككراعاهتا 
 نزيل النصوص الشرعية على الواقع .ن كت ؾ اط ارا  ال زكة كالكافية لت

ككػا داكػ   ػذلن ، ةف ك  اطعركؼ نداىة ئف الشريعة اإلّ كية صاصة لكػل زكػاف كككػاف -5
  نػػػد ئف بكػػػوف قػػػادرة يف ئلكاك ػػػا ككصػػػادرىا علػػػى التطػػػور كالتاػػػدد يف ايكػػػور العمليػػػة 

ا كصػ ل ا لكػل ف  شريعة نعػدىا كىػذا دليػل  ماظػ، ف ة ياخة الشرا ع اإلظية، التفصيلية
 ايزكنة كالعصور .

ةف اطقاصػػػد الشػػػرعية بكشػػػف عػػػ  ئف التاديػػػد كالتطػػػور ئكػػػر بشػػػ د لػػػو اطقاصػػػد الشػػػرعية  -6
كىذا ايكػر   يتػ بى علػى الو ػو ، القا مة يف اطقاـ ايكؿ على جقيق اطصاحل اطختلفة ل ألكة

ف ل ألكػة قػدرة علػى اي مل كاطنشود ة  يف نسق ك  التاديد كالتطور الذم مك  ئف يضي
تا   يتعارض ك وانت ا كقطعياهتا كتا   يتصادـ كػع ، التكيف كع الوقا ع كالنوازؿ اطستادة

 عقيدهتا كئي ق ا .
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كىػػذه   عػػػاؿ ، ةف ئلكػػاـ الشػػريعة اإلّػػ كية كن ػػػا كػػا ىػػو قطعػػة الغبػػػو  قطعػػة الد لػػة -7
، ظػػ  الغبػػو  ظػػ  الد لػػةككػػا  ػػاف كن ػػا قطعػػة الغبػػو  ظػػ  الد لػػة ئك ، ل  ت ػػاد في ػػا

ف لكػػػػاـ الشػػػػريعة اإلّػػػػ كية كعظم ػػػػا بقبػػػػل ، ففي ػػػػا عػػػػاؿ رلػػػػ  ل  ت ػػػػاد كا ّػػػػتنباط
 ف ة ئلكاـ بتس، ناطركنة قانلو للتكيف لس  الوقا ع كاطستادا .، ا  ت اد

 : زتاالت ايتذدٜد: املبشح ايجاْٞ

ذلػػن لقدربػػو علػػى كوا بػػػة يعتػػرب علػػ، الفقػػو اإلّػػ كة كػػ  ئ ػػل العلػػـو الشػػرعية كئنفع ػػا ك 
كطا  ان  لو ىذه اطرببة الساكية نني العلـو  ػاف   نػد لػو كػ  ئف يلقػى ، بطورا  اصياة اطتاددة

 العناية كا ىتماـ ك  قبل شركة  بمة ك  العلما .

كيعتػػرب التاديػػد كرللػػة كػػ  اطرالػػل الػػي قػػ  ئف يصػػل ةلي ػػا الفقػػو اإلّػػ كة لػػ  يسػػتمر 
تػا يف ذلػن العصػر اصاهػر الػذم ، زكنػة كيػؤيت دػاره يانعػة علػى كػدل العصػور .نفعو على كػر اي

 كالذم بعترب العوطة ك  ئى، ظواىره . ، نعي  فيو

كلكػػة يتحقػػق ذلػػن   نػػد ئف يكػػوف التاديػػد كاقعػػا لقيقػػة يف شػػ  كيػػادي  الفقػػو تػػا يعػػزز 
 دكره يف كوا  ة جديا  ككشك    ل عصر.

، فيشػػػػمل الشػػػػكل كاطضػػػػموف، يػػػػع  وانػػػػ  الفقػػػػو اإلّػػػػ كةفالتاديػػػػد قػػػػ  ئف يطػػػػاؿ ذ
كثسػػػيد ، كيشػػمل ذيػػػع النػػػوالة النظريػػة كالتطبيقيػػػة لػػػ  بتحقػػق الغايػػػة كػػػ  التشػػريع اإلّػػػ كة

صػػ لية الشػػريعة اإلّػػ كية لكػػل زكػػاف كككػػاف كفيمػػػا يلػػة ئىػػ، اجملػػا   الػػي ينبغػػة ئف يتاػػػو 
 : التاديد ةلي ا

 : ٢ً ايٛاقع ٚاملٛا١ُ٥ بُٝٓٗاتٓصٌٜ ايفك٘ ع: اجملاٍ األٍٚ

فمغل الفقو كالواقػع  مغػل اصبػل اجملػدكؿ بكونػو يصػلتاف بلتػف ئلػدافا علػى اييػرل كػ   
كالتػف الفقػو ، فػ ذا التػف الواقػع تشػا لو كنوازلػو ككطالبػو كاّتفسػارابو علػى الفقػو، ئكلو ةذل آيػره

ا كتوازنػػا يعطي ػػا كتانت ػػا كقوهتػػا نا ت ػػاده كفتاكيػػو كبو ي ابػػو علػػى الواقػػع  انػػ  اصيػػاة بسػػم ّػػم 
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ػار الواقػع نعيػدا عػ  الفقػو فقػد  ةلػدل هػفميت ، كخاّك ا ف ذا ّار الفقو نعيدا ع  الواقػع ّك
 12كفقد  نذلن قوهتا ككتانت ا .، اصبل

ظػا ئفيػة نالغػة يف الوصػوؿ نػو ةذل لكػ، الشػرع  ككعرفة الواقع ككا يوا بو ك  ظواىر  العوطة
الوا با  الػي قػ  ئف بقػـو هبػا  ا فػة ػتصػة كػ   ػ ح العلػ، اطسػلمني  كىو كا   ك ، ك  

 ػػ م علػػ، كػػ  العلػػـو الشػػرعية ئك ا  تماعيػػة ئك ا قتصػػادية ئك ئم علػػ، ينفػػع ايكػػة كةاصػػة ةذا 
 13كا بطور  ىذه العلـو نتطور ايزكنة كايككنة .

فالفقو ، انكماشو كير د نر ودهكغلما انو ينكم  ن، فالفقو ئك  ةـا ينمو ننمو الواقع كيتطور
فػػ  ينمػػػو لقػػػا ك  يزدىػػػر لقػػا ة  يف كاقػػػع لػػػة كتحػػػرؾ ككتاػػػدد ، نطبيعتػػو علػػػ، كاقعػػػة عملػػػة

فاإل ت ػػػاد ، فا زدىػػػار الفق ػػػة اطتمغػػػل يف ا  ت ػػػاد كالتاديػػػد   مكػػػ  جقيقػػػو يف كاقػػػع  اكػػػد
كي يػػذ كنػػو كيعطيػػو  الفق ػػة اصػػق ىػػو الػػذم يقػػع يف يضػػ، الواقػػع كىػػو الػػذم يتعاكػػل كػػع الواقػػع

فػ ذا دل يػنا  ئىػل الفقػو يف ئف قعلػوا لفق  ػ، ، كىذا يع  ئف يكوف للفقو ئ ر كككانػو يف الواقػع
كشػػيرا فشػػيرا ، ككانػػة كئ ػػرا يف الواقػػع الػػذم قت ػػدكف فيػػو كلػػو فلػػ  يبقػػى لإل ت ػػادى، كعػػ  كقيمػػو

كلكػػ    علػػى الواقػػعكبػػ -كىػػو الػػولة -ف صػػوؿ الػػرتاث نفسػػو  14ّػػيتاو ؾػػو ا نعػػزاؿ كاطػػو  .
ك اكزه التشريع ةذل كاقع ئ غر بقدكا يف لني ئف كاقعنا اصارل الػذم ، الواقع القدث حطتو الشريعة

يقػػػاـ التاديػػػد عليػػػو بظػػػل  ػػػل التشػػػريعا  ئقػػػل ؼػػػا كتا ػػػو كيظػػػل ىػػػو غتا ػػػان ي غػػػر ؼػػػا بعطيػػػو 
تػػػػػا يتػػػػػوا ،  15يع .كىػػػػػو ذابػػػػػو بطػػػػػوير للتشػػػػػر ، التشػػػػػريعا  فالتاديػػػػػد ةذف بطػػػػػوير للواقػػػػػع ئّاّػػػػػا

 ك مولا  ايكة يف اإلق ع اصضارم .

كؼا   شن فيو ئف ىذه القضية جتاج ةذل   ود  بمه ك  علما  ىػذه ايكػة بتمغػل ن عػادة 
صػيااة الفقػو اإلّػ كة صػيااة  ديػدة ب  ػ، كتطلبػا  العصػر اطسػتادة كبعػال قضػاياه الراىنػة 

نبغػػػة ئف يتسػػػع لػػػو نشػػػاط الفقيػػػو اطعاصػػػر ئف يقػػػـو   كؼػػػا ي: يقػػػوؿ ايّػػػتاذ ذػػػاؿ الػػػدي  عطيػػػة
ناطعاشة الواقعيػة ل ألكهػاع اطعاصػرة فػ  يقػف نشػا و عنػد البحػوث النظريػة اطغاليػة كةـػا ينػزؿ ةذل 
الواقػػع ليبػػػدم فيػػػو رئم الشػػػريعة فلػػ، يعػػػد يكفػػػة اإلقتصػػػار علػػى ئلكػػػاـ الػػػزكاج التقليديػػػة ف نػػػاؾ 

 حالػة ،  ة جتػاج ةذل دراّػة ببػ  علي ػا ئلكػاـ  ديػدةئكهاع  ػرئ  علػى كاقػع الع قػا  الزك يػ
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ك حا   الزكاج ام اطو ق كام ذلػن . ، عمل اطرئة كةّ اك ا يف ئ اث اطنزؿ كبكاليف اطعيشة
خ كالذراع ككسػمة اليػـو كالليلػة  كدل يعد الناس يتبايعوف نالذى  كالفضة كدل يعودكا يقيسوف نالفّر

ػػػق كالقلػػػة، ايكقيػػػةكدل يعػػػودكا يزنػػػوف ناطغقػػػاؿ ك  ةذل اػػػم ذلػػػن كػػػ  اطقػػػادير الػػػي  ، ئك يكيلػػػوف نالّو
 انػػ  كسػػتعملو يف اطاهػػة كللمات ػػد اطعاصػػر ئف يصػػل ةذل رئم دل يقػػل نػػو ايقػػدكوف  اطػػا لػػو 

 16كستنده الشرعة يف ىذا ا  ت اد  .

 : إعاد٠ تصٓٝف ٚصٝاغ١ املاد٠ ايفك١ٝٗ بإضًٛب ددٜد َٚعاصس: اجملاٍ ايجاْٞ

العلـو الشرعية القدمة اطتداكلة لاليا يغل  علي ا  ػانع التكػرار فمػغ  ةذا  ػاف ىنػاؾ فمادة 
يف عل، ئصوؿ الفقو    وف  تانا كنشورا ف ف  ل  تاح كت ير يكرر اطادة الي يف الكتاح الذم 
قبلػػو كيزيػػد عليػػو لدر ػػة ئنػػو مكػػ  ايتصػػار الغ  ػػني كؤلفػػان ةذل عشػػرة ئف ػػا ئكؿ كؤلػػف نشػػ  فيػػو 
العل، كآير كؤلف ا تمل فيو العل، كئصب  لو ننا  نظرم غك،. كايعماؿ اػم اطنشػورة لػ  بػؤ ر  
 غػػػػمان يف ا تمػػػػاؿ الوصػػػػف الػػػػذم مكػػػػ  القيػػػػاـ نػػػػو علػػػػى ئّػػػػاس كػػػػ  ايعمػػػػاؿ اطنشػػػػورة كلكػػػػ  

فلرتػػا  ػػاف فيػػو  ػػرئة ئ غػػر نظػػران لظػػركؼ ، يستحسػػ  نقػػدر اإلككػػاف اإل ػػ ع علػػى اػػم اطنشػػور
طاهػػػػة كبكػػػػوف ىػػػػذه اشػػػػرئة كعينػػػػة يف ةعػػػػادة البنػػػػا  علػػػػى ظػػػػركؼ كشػػػػاهبة يف العصػػػػر كعينػػػػة يف ا

 17اصاهر.

ػعان  كالواقع ئننا ؾتاج ةذل بصنيف  ديد يض، كبالث الفقو اطختلفة ايث يكوف ئ غػر بّو
كبنوعػػػػان فياػػػػ  ةديػػػػػاؿ كسػػػػا ل ئيػػػػػرل ةليػػػػو كغػػػػل كسػػػػػا ل السياّػػػػة الشػػػػػرعية ككسػػػػا ل العلػػػػػـو 

 مػػا قػػ  ئف يراعػػى فيػػو التػػوازف النسػػ  ،  رم ئف يكػػوف التقسػػي، كنطقيػػان ككػػ  الضػػرك ، ا  تماعيػػة
للمسػػا ل اطختلفػػة كفقػػان يفيت ػػا كعلػػى ّػػبيل اطغػػاؿ ف نػػو   قػػ  ئف ب يػػذ نعػػض اطسػػا ل كغػػل 
كسػػا ل الط ػػارة ليػػزان  بػػمان نينمػػا ب يػػذ كسػػا ل ئيػػرل ك مػػة كغػػل نظػػاـ اصكػػ، كا قتصػػاد ليػػزان 

 18غدكدان.

ايػث حػرج ةيرا ػان ، ى التاديد الذم نريده للفقو ئف بعاد صيااة  تبػو اط مػةكؼا يعني عل
ع الفا دة اطر ػوة كن ػا نػدؿ بلػن الطبعػا  التااريػة اطتداكلػة ، علميان صحيحان يليق تكانت ا كيّو



 المجيد الصالحين عبد .د.أ ااااااااااااااااااا -انموذجالفقه  -العلوم اإلسالمية وتحديات العولمة 

 38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

كقػػ  ئف يقػػـو هبػػذا اإليػػراج ذاعػػة كػػ  العلمػػا  الغقػػا  اطػػدرنني نتكليػػف كػػ  اجػػاد اشاكعػػا  
 19ك ك   اكعة الدكؿ العرنية ئك ك  عمع البحوث اإلّ كية.العرنية ئ

ػػني للفقػػو قػػد صػػعونة يف ا ّػػتفادة كػػ   تػػ  الفقػػو القدمػػة كذلػػن يف ، فػالكغم كػػ  الداّر
كؤلفي ػػا دكنوىػػا ن ّػػلوح يتسػػ، نالصػػعونة كالوعػػورة كلػػي  يف كقػػدكر  ػػل كػػتعل، ا ّػػتفادة كن ػػا 

اطختلفػػػػة   يسػػػػمكف علػػػػى نسػػػػق كالػػػػد يف الرتبيػػػػ  كا  ػػػػ ع علػػػػى غتوياهتػػػػا ففق ػػػػا  اطػػػػذاى  
كيضػاؼ ةذل كػا ّػبق ئف الفق ػا  ، كالت ليف فما يقدكو كػذى  قػد يػؤيره اآليػر يف نفػ  البػاح

، القداكى يكتبوف نعبارة كر زة دقيقػة كىػ، يف  غػم كػ  ايلػواؿ يػذ ركف اصكػ، ك  يػذ ركف علتػو
 20يصوصان يف الكت  اطختصرة كاطتوف.

قريػػػ  الفقػػػو للنػػػاس كبيسػػػمه ك تانتػػػو ن ّػػػلوح يناّػػػ  العصػػػر كػػػع اّػػػتخداـ فياػػػ  ةذف ب
ػػا ل اطتالػػة يف ىػػذا العصػػر كذلػػن يػػت، ناّػػتخداـ اللغػػة اطيسػػرة البسػػيطة الػػي يف م ػػا اػػم ، الّو

اطخػػتص ينػػو كػػاؿ ئليانػػان نػػني النػػاس كنػػني  تػػ  الفقػػو نسػػب  كعػػورة اطصػػطلحا  الػػي بشػػكل 
 21اس ئف يقرح ظ، الفقو نلغة عصرى،.كك  لق الن، على ام اطختص

ػػف القرهػػاكم ئف الكتػػاح الفق ػػة قػػ  ئف يشػػمل  ػػذلن يف ةيرا ػػو  كيػػرل ايّػػتاذ يّو
 :اشديد

 النص ايصلة غققان كو قان نعد كقانلتو تا مك  ك  ػطو ا  كتعددة. .1

ئحػػا بوهػػع نػػني كعقػػوفتني ةشػػارة ةذل ، كهػػع عنػػاكي   انبيػػة لفركعػػو ككسػػا لو بسػػ ي ن للػػدارس .2
 ك  عمل احملقق.

التعليق عليو تا يلـز كػ  بوهػي  اػاكض ئك بفصػيل عمػل ئك بكملػة نػاقص ئك اطقارنػة تػا يف  .3
 كذى  آير ئك كذاى  ئير ئك تا يف القانوف الوهعة.

حػػػريج ئلاديغػػػو نػػػػذ ر ػر ي ػػػا كنيػػػاف در ت ػػػػا كػػػ  الصػػػحة ئك الضػػػػعف نػػػالر وع ةذل  تػػػػ   .4
 التخريج ككصادر اصديث اطعتمدة.
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ة  اكلة .5 ة الكتاح ف ّر للموهوعا  ث ف رس ك  لآليا  كل أللاديث كلآل ار كل ألع ـ: ف ّر
 22للمسا ل كالبحوث كالنقاط كرب  على لركؼ اطعا،.

كفيمػػػا يتعلػػػق ن عػػػادة بصػػػنيف اطػػػادة الفق يػػػة القدمػػػة ؽػػػد ئف  غػػػما كػػػ  ايلكػػػاـ شػػػرع  
لتغيم ل  بت  ـ كع ظركؼ كئلػواؿ كئف ىذه ايلكاـ قانلة للتاديد كا، لظركؼ كئلواؿ كعينة

ل، كغ  فرض صدقة الفطر صاعا ك  خر ئك صاعا ك  شػعم ئك   ديدة فالن  صلى اهلل عليو ّك
 صاعا ك  زني  ئك صاعا ك  ئقط .

كىذه  ان  اال  ئقواهت، ناطدينة ف كا ئىل نلد ئك غلة قػوهت، اػم ذلػن ف ـػا علػي ، صػاع 
ايرز ئك التني ئك ام ذلن فاف  اف قوهت، ك  ام اصبوح  اللنب  ك  قوهت،  م  قوهت، الذرة ئك

ئك اللح، ئك السمن ئير وا فطرى، ك  قوهت،  ا نػا كػا  ػاف ةذ اطقصػود ّػد يلػة اطسػا ني يػـو 
 23العيد ككواّاهت، ك   ن  كا يقتابو ئىل نلدى، .

ك  ، ف مػا لرفيػاككع ذلن نرل  غما ك  اطشػتغلني نالفقػو كػ  قمػد علػى ظػواىر كيف م ػا 
ينفذ ةذل كقاصدىا كىدف ا  الذي  يو بوف ةيراج ز اة الفطر ك  اصبوح يف اطدف اصديغػة نػرا، 

ك الػػذي  منعػػوف اشمػػرا  ركػػة قبػػل ، ئف الفقػػرا    ينتفعػػوف هبػػا فلػػ، يعػػودكا يطحنػػوف ئك لبػػزكف
كػػػو  النػػػاس جػػػ   الػػػزكاؿ يف  ػػػاين ك الػػػث ئيػػػاـ النحػػػر نػػػرا، شػػػدة الزلػػػاـ الػػػذم ئدل ئليانػػػا ةذل

عطا  فقيػو ككػة : ايقداـ كرا، ئف ذلن لي  ي ؼ اإلذاع نل قاؿ نو    ة ك  اي مة الكبار
 24ك اكس فقيو اليم  كئنو  عفر الباقر فقيو آؿ البي  .

كك  لواـز ثديد الفقو  ذلن القياـ ن عادة  بع ئك ا   تبو يف ػتلف اطذاى  ا ّ كيو 
لػػػديغا يقػػػـو نػػػو ذاعػػػة كػػػ  العلمػػػا  الغقػػػا  اي فػػػا  ايػػػث يتضػػػم  كةيرا  ػػػا ةيرا ػػػا علميػػػا 

اإليػػػراج اشديػػػد لتلػػػن الكتػػػ  اّػػػتبداؿ ايكغلػػػة الػػػي ئصػػػبح    ك ػػػود ظػػػا يف الوقػػػ  اصاهػػػر  
  كػػػ  ا كغلػػػو اطػػػذ ورة يف  ػػػالرؽ كالرقيػػػق كالعبػػػد كاشاريػػػة ن كغلػػػة كعاصػػػره بػػػذ ر يف اظػػػاك  نػػػد

 .ايصل
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ية ككا يتعلق نالكيػل كالػوزف كاينصػبة كاطقػادير كالقضػايا اطتعلقػة  ذلن ببني اطسافا  الزكن
ػػػق كايكقيػػػة كالقلػػػة كالػػػذراع  ننصػػػاح الػػػذى  كالفضػػػة كالػػػدراى، كالػػػدنانم )  الصػػػاع كاطػػػد كالّو
كالػػدرى، كالػػدينار ( كامىػػا فيػػذ ر كػػا يقانػػل ذلػػن كػػ  كقػػادير العصػػر اصاهػػر يف اظػػاك  لػػ  

 25، اطعاصرة .مك  للناس بطبيق ا يف لياهت

ػػػػع يف ز ػػػػاة ايكػػػػواؿ اطتداكلػػػػة لاليػػػػا كػػػػ  الودا ػػػػع  ػػػػع يف ز ػػػػاة اينعػػػػاـ كةـػػػػا يتّو كئف   يتّو
 26اإلّتغماريو كاصسانا  اشارية كايّ ، كالسندا  كالصكوؾ كاإلّتغمارا  العقارية.

 يف ئف يعػرض عرهػػا  ديػػدا كي ػػت، فيػو تػػا ي ػػ، النػػاس، ك فعلػ، الفقػػو يف لا ػػة ةذل ئف ييسػػر
كع قػا  دكليػو  ديػدة ةذل ، ىذا العصر ك  شر ا  ككعاك   كئعماؿ ننوؾ كعقود كستحد و

 27ام ذلن ك  بعاك  .

يف فقػو العبػػادا  بضػخ، كابسػع  غػػما ، فينبغػة لفق ػا  ىػػذا العصػر العنايػة نفقػػو اطعػاك  
نػػالواقع نينمػػا ايػػث ثػػاكز فيػػو علمػػا  ايكػػة كاقع ػػ، كئيػػذكا يبحغػػوف يف ئكػػور فرهػػيو   صػػلة ظػػا 

الدراّػػػػا  ا قتصػػػػادية كالسياّػػػػية كا  تماعيػػػػة دل بلػػػػق ىػػػػذه العنايػػػػة الكبػػػػمة الػػػػي لظيػػػػ  هبػػػػا 
 دراّا  فقو العبادا  .

 ما ك  ند ك  برذة اينػواح الفق يػة نصػورة كناّػبة كبقػدم ا لغػم النػا قني ناللغػة العرنيػة 
 الرتذػا  ككهػع ا علػى كواقػع نػل ينبغػة نشػر ىػذه، ك  الشعوح اإلّػ كية لػي  ىػذا فحسػ 

كعركفة ككش ورة على شبكة اطعلوكا  الدكلية اإلنرتن  تا يكفل عوطة الفقػو كانتقالػو كػ  اي ػر 
احملليػػة ئك اإلقليميػػة ةذل اي ػػر العاطيػػة .ايكػػر الػػذم كػػ  شػػ نو ئف ينشػػر اإل ت ػػادا  الفق يػػة يف 

رافعػة للعلػـو اإلّػ كية ؾػو اإلقػ ع  فضا ا   ديدة كيفػت  لػو آفاقػا رلبػة تػا مكػ  ئف يشػكل
 اصضارم .

كةذا اّتحضرنا كػدل التطػور اظا ػل الػذم شػ دبو ليابنػا اطعاصػرة ككػا رافقػو كػ  كعػاك   
 ديػػدة كقضػػايا دل بكػػ  كعركفػػة كالػػنقص اظا ػػل الػػذم بعرفػػو ئكتنػػا يف علػػـو اطػػادة ئدر نػػا اصا ػػة 

.اطاّة ل  ت ادا  الفق ية يف دنيا الناس الي  28ـو
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ك ػػػذلن ا  ت ػػػاد يف نيػػػاف اصكػػػ، الشػػػرعة يف ئنػػػواع الشػػػر ا  القا مػػػة لاليػػػان كػػػ  بضػػػاك  
كبوصية نسيطة كبوصية نايّ ، ككسافة كذا  كسؤكلية غدكدة كالشر ة اطفتولة كالشر ة ذا  

 29رئس اطاؿ اطتغم كامىا.

رل  مبالػث اطػا   ذلن ق  اصد ك  اطبالث الي ئصبح    هت، الناس يف الوق  اصػا
ايػػث يقتصػػر ذلػػن علػػى اطسػػا ل اطعاصػػرة  تلػػوث ، كالتػػيم، نػػالرتاح، الػػذم كقعػػ  نػػو النااّػػة

كاّػػػتحالة النااّػػػة كئ رىػػػا يف بكريػػػر كيػػػاه اجملػػػارم كالصػػػ ة يف الطػػػا رة كنعػػػض كسػػػا ل  30البيرػػػة.
 ػػػذلن  ، مػػػ  ّػػػافر ةذل نلػػػد دل كػػػ  الفطػػػر في ػػػا يف لػػػني ئنػػػو لػػػاف يف نلػػػده،  الصػػػياـ اصديغػػػة

ايتصار نعض اطبالث اطتعلقة نػالبيوع القدمػة الػي دل بعػد كتداكلػة كايتصػار اطسػا ل كايلكػاـ 
ػػػيع نطػػػاؽ البحػػػث يف  كالفػػػركع الػػػي برببػػػ  علػػػى بقسػػػي، الػػػب د ةذل دار لػػػرح كدار ةّػػػ ـ كبّو

 القضايا الطبية كا قتصادية كا  تماعية كالسياّية اطعاصرة.

 : يفك٘ اإلضالَٞاجملاٍ ايجايح يتذدٜد ا

يع نطاؽ الدراّا  الفق ية اطقارنة يف ة ار الفقو اإلّ كة كذلن ناطقارنة نػني اآلرا  ، بّو
 31: الفق ية كآرا  اجملت دي 

فػػػػ  را  اطقارنػػػػة نػػػػني اطػػػػذاى  اطختلفػػػػة السػػػػنية كآرا  اجملت ػػػػدي  الػػػػذي  انػػػػد ر  كػػػػذاىب ، 
، ر  بػػػم يف بػػػدعي، كلػػػدة ايكػػػة اإلّػػػ كيةككناقشػػػة ايدلػػػة الػػػي يسػػػتند ةلي ػػػا  ػػػل كػػػذى  لػػػو ئ ػػػ

كع ج كاقع التعص  اطذكـو كذلن نتوعية اطسلمني ندين ، كن ف كا ىو كاقع كػ  يػ ؼ ّػوا  
ةـػػػا كػػرده ةذل ئّػػػباح كوهػػوعية بتعلػػػق تػػن ج ا ّػػػتنباط ئك در ػػة الو ػػػوؽ ، نايصػػوؿ ئك الفػػركع

الدراّػػػة اطقارنػػػة يف عػػػرض ئدلػػػة  ناصػػػديث ئك ا يػػػت ؼ يف بفسػػػم النصػػػوص كىنػػػا بكػػػوف ئفيػػػة
 32اآلرا  اطختلفة ككناقشت ا .

ككػػ  الػػدكاعة اظاكػػة للدراّػػا  اطقارنػػة ئحػػا هػػركرية لتقنػػني الفقػػو اإلّػػ كة كالر ػػوع ةليػػو 
فالتقنني اطوفق يكوف نعدـ اإللتزاـ ناطػذى  السػا د يف  ػل دكلػة نشػكل كطلػق ، تاموع كذاىبو
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ئم اطناّػػ  الػػذم يعػػال قضػػايا العصػػر ككسػػتادابو كفػػق الضػػوانط كةـػػا لػػرج عن ػػا  يتيػػار الػػر 
 33الشرعية.

اجملت ػد ايفقػو كػ  اػمه كالػذم  ػاف يتصػور ، كناطقارنة نني آرا  اجملت دي  قػد يتبػني للماػدد
ئنػػو ئقػػل فق ػػان كػػ  اػػمه كػػ  اجملت ػػدي  فمػػ  اطعلػػـو ئف كػػذاى  الفقػػو اإلّػػ كة اػػم غصػػورة يف 

نػػل ىػػة بتعػػدد نتعػػدد ، اصنبلػػة (، الشػػافعة، اطػػالكة، نية اطشػػ ورة )اصنفػػةاطػػذاى  ايرنعػػة السػػ
سني ظذه اطذاى  ئعػ ـ نظػرا  ظػ، نػل لعػل نعضػ ،  ػاف ئفقػو كئعلػ،  اجملت دي  فقد عاصر اطّؤ

 الليػث ئفقػو كػ  كالػن : فقػد قػاؿ الشػافعة ررػو اهلل عػ  ةكػاـ كصػر الليػث نػ  ّػعد، ك  نعض
و  يعػػ  دل يعتنػػوا نآرا ػػو ككسػػا لو كركايابػػو كغػػل اعتنػػا  ئصػػحاح كالػػن لكػػ  ئصػػحانو دل يقوكػػوا نػػ

 34نذلن  لو.

كاطقارنػػة بػػارة بكػػوف نػػني اطػػػذاى  الفق يػػة يف كسػػ لة كػػ  اطسػػػا ل كبػػارة ئيػػرل بكػػوف نػػػني 
 اطذاى  الفق ية يف ذلت ا كنني القوانني الوهعية يف لك، كس لة ك  اطسا ل.

  الفق يػػة قػػ  عػػرض ذيػػع اآلرا  اطختلفػػة الػػي نقلػػ  عػػ  ففػػة لالػػة اطقارنػػة نػػني اطػػذاى
الفق ػػا  يف اطسػػ لة الوالػػدة ث بعػػرض ايدلػػة الػػي ئّػػتند ةلي ػػا  ػػل كػػن ، ث بنػػاق  ىػػذه ايدلػػة 
كيػػوازف نين ػػا ث لتػػار كن ػػا كػػا ىػػو ئقػػرح للصػػواح كايقػػرح ةذل ركح الشػػريعة كئىػػداف ا كئ غرىػػا 

 تطورا  اصياة.جقيقان طصاحل الناس ككسايرةن ل

كاطقارنػػػػة نػػػػني اطػػػػذاى  الفق يػػػػة كالقػػػػوانني الوهػػػػعية ظػػػػا ئ ػػػػر  بػػػػم يف ةظ ػػػػار غاّػػػػ  الفقػػػػو 
 ػػة بصػػب  العوطػػة  35اإلّػػ كة كيف اثػػاه الغػػرح ةذل دراّػػتو كا قتبػػاس كنػػو كا عػػرتاؼ تزايػػاه.

ّػػ كية ليػػث بعتػػرب الشػػعوح اإل،  مػػا ىػػو ّػػا د يف ىػػذا العصػػر،  ن ثػػاىني كلػػي  ن ثػػاه كالػػد
تػا ، ليػث يػت، بػدفق اطعلوكػا  يف شػ  العلػـو اإلنسػانية، كسػت لكة للمعرفػة كليسػ  كنتاػة ظػا

يف ذلػػن الدراّػػا  القانونيػػة كػػ  الغػػرح ةذل الشػػرؽ دكف ئف يوا ػػ  ذلػػن بػػدفق للمعلوكػػا  كػػ  
 الشرؽ ةذل الغرح .
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ذلػػن نػػالتوفيق نػػني فاطقارنػػة ةذف لػػ  بكػػوف ذا  فا ػػدة كػػا دل بتحقػػق الغايػػة اطنشػػودة كن ػػا ك 
يتوافػق كػع ركح التشػريع  اآلرا  كاطذاى  الفق يػة كالقػوانني الوهػعية تػا مكػ  بوفيقػو كةلغػا  كػا  

 ككصاحل اضلق كبر ي  كا يوافق ذلن.

فبػػ  را  اطقارنػػة نػػني الفقػػو اإلّػػ كة كالقػػانوف الوهػػعة بظ ػػر لنػػا يصػػونة الفقػػو اإلّػػ كة 
ػػػعتو كقدربػػػو علػػػى كسػػػايرة التطػػػور نعػػػ ج يناّػػػبو ككقوفػػػو ئكػػػاـ ئلػػػدث ، ككوا  ػػػة  ػػػل  ديػػػد ّك

القػػوانني كئرقاىػػا علػػى قػػدـ اطسػػاكاة نػػل بفوقػػو علي ػػا يف  غػػم كػػ  ايليػػاف يف الصػػنعة كالصػػيااة 
 36فض  ع  اطضموف كاطوهوع.

 : تكٓني ايفك٘: اجملاٍ ايسابع يتذدٜد ايفك٘ اإلضالَٞ

ة يف ئنػػػواح كصػػػياات ا يف عبػػػارة ّػػػ لة يف ذػػػع ئلكػػػاـ اطسػػػا ل الفق يػػػ: فاطقصػػػود نػػػالتقنني
لوادث كتتانعة ايث يقتصػر يف لكػ،  ػل كسػ لة علػى رئم كالػد لتػاره اجملت ػد كػ  نػني اآلرا  
اطتعددة الواردة يف اطس لة لكة قرم القضا  على ىذا الرئم اطختار يف ذيع احملػا ، كنػني ّػا ر 

 37اطتقاهني.

ك يػػف ، صيػػاة يف اجملتمػػع ليعػػرؼ  ػػل فػػرد  يػػف يعاكػػلفػػالتقنني اليػػـو هػػركرة كػػ  هػػركرا  ا
كعرفة خكنو ك  القياـ نكػل كػا قػ  ، ككا ىة لقوقو ككا ىة كا بابو، يتعاكل نالطرؽ اطشركعة

 لو ئك عليو قبل كصوؿ ايكر للقضا .

كؾ    كة ةّػ كية ؾتػاج ةذل بشػريعا  كػ  صػل  كبػاد  ديننػا ككفػق ئىدافػو دكف اضػركج 
ػػػػػيلة الفعالػػػػػة إلشػػػػػراؼ الدكلػػػػػة علػػػػػى بطبيػػػػػق ئلكػػػػػاـ الشػػػػػرع اإلّػػػػػ كة عليػػػػػو فػػػػػالتقنني  ىػػػػػو الّو

 38اصنيف.

فالفقو كتاج ةذل ئف يصػاغ علػى ىيرػة نصػوص قانونيػة كرببػة علػى اػرار القػوانني اصديغػة كػ  
كير ػع ، كدنية ك نا ية كةدارية كذلن لتكوف كر عان ّ  ن غددان مكػ  نيسػر ئف يتقيػد نػو القضػاة

 كوف كيتعاكل على ئّاّو اطوا نوف.ةليو احملا
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ف  ند ةذف للتقنني ئف يتسع نطاقو كذلن لتطور الع قا  ا قتصػادية علػى اطسػتول احمللػة 
 ػ نواع الشػر ا  القانونيػة كالطرا ػق ،  كالعاطة الي ك  همن ا كػا ىػو كقتػب  عػ  الػب د ايكركنيػة

طػور اإلقتصػادم اطػدين كػ  ذػود الفقػو كامىػا ككػا صػح  ىػذا الت التاارية كالتػ كني كالتع ػدا 
ػا علػى ئيػادي ،  على ئيدم اطت يري  نعد انقطاع  بقػا  اجملػددي  كاطخػر ني الػي ابسػع الفقػو ـك

 39يف اطاهة ل  آؿ ئيمان ةذل دراّة لفظيو نظرية   ةنتا ية ع  ية.

ئـ كػػ  ، لشػػريعةكللتقنػػني آ ػػار  غػػمة نالغػػة ايفيػػة ّػػوا  كػػ  ليػػث ب  يػػده لتطبيػػق ئلكػػاـ ا
ئك ك  ليث بشايع ، ليث فاعلية ةشراؼ الدكلة على ّم العدالة كهماف جقيق الصاحل العاـ

ػػني علػػى البحػػث كالدراّػػة  ػػذلن لػػو آ ػػار ةقانيػػة يف عػػاؿ القضػػا  كن ػػا بقليػػل ،  البػػالغني كالداّر
ىػو ئف يكسػ  الػدعول كيصػل ةذل ، اضصوكا  كالدعاكل ف ف ىدؼ اطخاص، يف  ل يصوكة

 40اصك، لو تا يدعيو كلو ئنو عرؼ كقدكان ئنو ّيخسر الدعول فلرتا ئلا، ع  اطخاصمة.

فضػػ ن ، فتقنػػني ئلكػػاـ الشػػريعة قعػػل الر ػػوع ةلي ػػا ّػػ     يشػػق علػػى القضػػاة كاطتقاهػػني
ع  عاكة الناس ةػ ؼ بػرؾ ىػذه ايلكػاـ كوزعػة يف  تػ  الفقػو ياصػة علػى بربيب ػا القػدث ؼػا 

 41 وع ةلي ا.يصع  كعو الر 

كىػذا كػ  شػ نو ئف يػؤدم ةذل ّػرعة الفصػل يف النزاعػا  كاضصػوكا  كيػوفر الوقػ  كاش ػد 
ايكر يتطل  كنػو الر ػوع ةذل اآلرا  كايلكػاـ الفق يػة ليختػار ئك   ّيما ةذا  اف، على القاهة

 مػا ،  يديػوير   كا يراه كتفقان كع جقيق العدالة كالوصوؿ ةذل اصق كفق ظركؼ القضية الػي نػني 
كئف اطتبع لدل القضا  اآلف ىػو بػرؾ نعػض العقونػا  التعزيريػة ليقػدرىا كرل ايكػر كيتبػع ذلػن يف  

لكل  رمة ك  اشػرا ،  كالتقنني ّوؼ كل ىذا اطوقف يف كقتضاه ئف يقرر،  ل قضية كستقلة
وع اإل ػػراـ كردع الػي   لػد في ػا عقونػا  بعزيريػة تقػدار كػا رآه كػع العلمػا   فػي ن تعاشػة كوهػ

اجملركني كيكوف جديد ىذه العقونا  التعزيريػة نػني لػدي  ئلػدفا ئقصػى   قػوز للقضػا  الزيػادة 
 42عليو ك اني ما ئدم   قوز النزكؿ عنو.

كيف ة سػػػانو اطركنػػػة ، ك  لفػػػى ئ ػػػر بقنػػػني ايلكػػػاـ الفق يػػػة يف  عػػػل الفقػػػو ئّػػػ ل ك يػػػذا
، كئقػػدر علػػى حطػػى اصػػدكد اإلقليميػػة، انة صا ػػا  العصػػركالقػػدرة الكػػافيتني شعلػػو ئ غػػر ةّػػتا
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تػػا كػػ  شػػ نو ئف يتػػي  لػػو القػػدرة الكافيػػة علػػى اإلّػػتاانة صا ػػا  ‘كثاكزىػػا ةذل آفػػاؽ العاطيػػة 
تػػا مػػن  ايكػػة الػػزي، اصضػػارم الكػػايف لتحقيػػق ، العوطػػة ككقتضػػياهتا ككوا  ػػة ئيطارىػػا كجػػدياهتا

  ثاه اإلق ع اصضارم. موح ايكة يف ّمىا اط كوؿ ن

 تٓعري ايفك٘ اإلضالَٞ.: اجملاٍ ارتاَظ

ىػػػة اطف ػػػـو العػػػاـ الػػػذم يؤلػػػف نظاكػػػا لقوقيػػػا كوهػػػوعيا بنطػػػوم جتػػػو : النظريػػػة الفق يػػػة 
 زيرا  كوزعو على ئنواح الفقو اطختلفػة  نظريػة اصػق كنظريػة الضػماف كنظريػة الضػركرة الشػرعية 

 43ـو كاّع كشرتؾ.فالنظرية ننا  عاـ لقضايا ذا  كف 

ف ػو بصػور  44ئك ىو التصور اجملرد اشػاكع للقواعػد العاكػة الضػانطة ل أللكػاـ الفرعيػة اشز يػة
يقػـو نالػػذى  ّػػوا  اّػػتنبط نالتسلسػػل الفكػػرم اطنطقػػة ئك اّػػتمد كػػ  اّػػتقرا  ايلكػػاـ الفرعيػػة 

 تػػب ، نػػذ ر الفػػركع اشز يػة كفق ػػا  اطسػػلمني يف اطاهػػة ايتػػاركا التعبػػم عػ  ايلكػػاـ الفق يػػة يف  
كاطسا ل اشز ية كئلكاك ػا كػع بعػرض للضػوانط الػي جكػ، النظػر الفق ػة يف  ػل نػاح كةذا  ػاف 
للفق ػػػا  اطسػػػلمني يف اطاهػػػة  ػػػريقت ، يف الصػػػيااة كالتعبػػػم علػػػى النحػػػو الػػػذم ناّػػػ  ظػػػركف ، 

هػػػيح ا كدراّػػػة علػػػى النظريػػػا  لتو  45كبطورىػػػا فػػػ ف البػػػالغني احملػػػد ني قػػػد اىتمػػػوا  غػػػما نػػػالرت يز
  وانب ا ككعرفة الضوانط كالفركع الي بتضمن ا.

فالنظريا  الفق ية بقـو على بصور  اكع كاكؿ ئف كيط جبميع  وانػ  اطوهػوع كيبحػث  
كىػو يف ىػذا الصػدد يقػف عنػد  ػل ظػاىرة ئك لكػ، يتعلػق هبػا ك لظػا ،  افة كستويابو كئنعػاده

ـ الي يبحغ ا دكف بلن الي حتص هبػا ظػاىرة كعينػة الصفا  اطشرت ة نني  افة الظواىر كايلكا
 ئك لك، غدد كذلن ّعيا كرا  التعرؼ على القواعد العاكة اطشرت ة .

كةـػػا ىػػة عموعػػة كػػ  ايلكػػاـ ، ككػػ  الشػػا ع القػػوؿ نػػ ف الشػػريعة   جػػوم نظريػػا  عاكػػة
 الفرعية يف ػتلف اجملا  .
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فق ػا  كدل يبلوركىػا ة  نتتبػع ايلكػاـ الفرعيػة كاصقيقة ئف نعض النظريا  دل يفص  عن ػا ال
الػػػي  ػػػا كا هبػػػا كالػػػي بقطػػػع نو ػػػود نظريػػػة يف ذىػػػ  الفقيػػػو بنظم ػػػا كيكػػػوف اططلػػػوح لينرػػػذ ىػػػو 

 .46اّتخراج ىذه النظرية ك  ايلكاـ الفرعية 

كالفقػػػو اإلّػػػػ كة كلػػػة  نالنظريػػػػا  الػػػي جتػػػػاج ةذل بعميػػػق نظػػػػر يف ّػػػبيل الوصػػػػوؿ ةلي ػػػػا 
  ةف الفقػو اإلّػػ كة اػ  تػػواد كعناصػػر : يقػػوؿ ايّػتاذ السػػن ورم، ذل ليػػز الو ػودكةيرا  ػا ة

لػو بولت ػا يػد الصػيااة ف لسػن  صػياات ا لصػػنع  كن ػا نظريػا  ككبػاد  بضػاىة نػل بفػػوؽ يف 
كىة ، رقي ا ك وظا ككسايرهتا للتطور ئعظ، النظريا  الفق ية الي يفخر هبا اليـو الغرح اصديث

 نػػا كنػػذ نضػػعة عشػػر قرنػػا كػػ  ليػػث عناصػػرىا ككوادىػػا ايكليػػة ك  كتػػاج ة  ةذل كو ػػودة يف فق
كك  ىذه النظريا  الي بعد كػ  ئلػدث نظريػا  الفقػو الغػر   نظريػة التعسػف ، الصيااة كالبنا 

 47ك ل ا ظا ئّاس يف الشريعة اإلّ كية .  كنظرية الظركؼ الطار ةيف اّتعماؿ اصق   

كػػاـ الفػػركع كقلمػػا ثػػد في ػػا او ػػا عػػ  نظريػػا  فق يػػة ةذ ئف ىػػذه فكتػػ  الفقػػو زايػػرة ن ل
ك  شػن  48النظريا  كتنا رة نػني العديػد كػ  اطصػنفا  كىػة اا ػة ةذل ا تشػاؼ كذػع كبربيػ 

يف ئف صػيااة ئلكػاـ الفقػو اإلّػ كة علػػى ىػذا النحػو قػد يسػػر  ّػبل ف مػو كقرنتػو ةذل ئذىػػاف 
 قمد ل  اآلف ك  نو يت يػ  يدا  دكره اطربقػ  لتحقيػق كىذا يع  ئف الفقو اإلّ كة دل‘   نو

 . 49الن ضة يف اجملا   السياّية كا قتصادية كامىا

 : ٚضا٥ٌ تطٜٛس تدزٜظ ايفك٘ اإلضالَٞ: املبشح ايجايح

يػػدرس الفقػػو يف ىػػذا العصػػر يف اطعاىػػد كاشاكعػػا  كبعتمػػد  ريقػػة التلقػػني كاصفػػ  لتدريسػػو 
قػػو عبػػارة عػػ  عػػرد كعلوكػا   افػػة بتصػػف نػػاشمود كىػػذا ينػػاقض لقيقػػة كىػذه الطريقػػة ثعػػل الف

الفقو اإلّ كة الذم يتصف نطانع اطركنة كقانليتو للتكيف لس  الوقػا ع كاطسػتادا  فالفقػو 
يقػػػـو علػػػى ئّػػػػاس الف ػػػ، الػػػدقيق ل أللكػػػػاـ الشػػػرعية فػػػػاف  ػػػاف الفق ػػػا  القػػػػداكى قػػػد اّػػػػتنبطوا 

 ريػق اّػتنتاج اصكػ، الشػرعة كػ  دليػل كعػني ّػاق ، ةليػو ايلكاـ الشرعية لوقا ع عصرى، ع  
ػوا الفقػو اإلّػ كة كئصػولو  ف م ، لذلن الدليل فينبغػة لطػ ح علػ، ىػذا العصػر ئيضػا ئف يدّر

كئعػ  نالبنػا  ئف بكػوف ايلكػاـ الشػرعية للوقػا ع ، دراّة بعتمد على التحليل كا ّػتنتاج كالبنػا 
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ا ل للن وض لتدري   ل ألدلة الشرعيةاطستادة كبنية على اّتنتاج كجليل  كبقرتح الدراّةذلة ّك
الفقػػو اإلّػػ كة ك علػػو ئ غػػر ةّػػتاانة صا ػػا  العصػػرتا يتناّػػ  ك بيعػػة ىػػذا العصػػر كالتقػػدـ 

ا ل ا ل التدري  ك را قو كك  ئى، الّو  : اظا ل يف ّك

 ت١ُٝٓ داْب ايبشح ايعًُٞ  -1
 : اةف التدري  اشاكعة يقـو على ئّاّني ك مني ف

: كظذا ف ف اشاكعػا  بػذ ر دا مػا يف قوانين ػا كئنظمت ػا، كالبحث العلمة، احملاهرة اشاكعية
اػػمئف ىػػذا يبفػػى يف  غػػم كػػ  ايليػػاف يف ة ػػار ، ئف بنميػػة البحػػث العلمػػة ىػػو كػػ  ئكذل ئكلوياهتػػا

لعرنية ع  فغالبا كا بستعيض اشاكعا  يف الب د اإلّ كية كا، نظرم دكف ئف قد  ريقو للتطبيق
كالػػػػي االبػػػػا كػػػػا يطغػػػػى  انػػػػ  اصفػػػػ  في ػػػػا ، ناإلكتحانػػػػا  الدكريػػػػة، بكليػػػػف الطلبػػػػة ناياػػػػاث

ػػا ل ، علػػى  انػ  اإلنػػداع كاإلنتكػػار، كالتلقػني كالػذم نعػػد بكليػف الطلبػػة ناياػػاث كػ  ئىػػ، ّك
 جقيقو .

ح كػػ  كئف بقػػرت ، ك  لفػػى ئنػػو ةذا ئريػػد للعمليػػة التدريسػػية ئف بكػػوف ذا   ػػدكل كفاعليػػة
  ف  ند ك  بفعيل  ان  البحث العلمة .، جقيق ايىداؼ اطتوياة كن ا

، كنػػػالرا، كػػػ  ئفيػػػة  انػػػ  البحػػػث العلمػػػة يف بكػػػوي  الشخصػػػية العلميػػػة لػػػدل الطالػػػ 
يع اآلفاؽ العقلية، كبنمية ركح اإلنداع كاإلنتكار كاطبادرة ة  ئننا ؽد برا عػا ، الفكرية لديوك  كبّو

كالػ  بعتػرب البحػث كقوكػا ك مػا كػ  كقوكػا  ، العرنية ع  فلسفت ا التعليميػةيف نعض اشاكعا  
ػػػػالة العلميػػػػة يف كرللػػػػة اطا سػػػػتم يف  غػػػػم كػػػػ  ، ك ودىػػػػا كذلػػػػن كػػػػ  يػػػػ ؿ ةلغػػػػا  نرنػػػػاكج الّر

 كاإلّتعاهة عنو تا يعرؼ نربناكج اإلكتحاف الشاكل .، حصصاهتا

ق ايىػػػػػداؼ العلميػػػػػة كالرتنويػػػػػة ك  لفػػػػى ئف نرنػػػػػاكج اإلكتحػػػػػاف الشػػػػاكل يقصػػػػػر عػػػػػ  جقيػػػػ
الة العلمية ئف جقق ا الة ، كاي ادمية الي مك  للّر فض  عن ف نعض اشاكعا  العرنية بعترب ّر

ئك ع كػا  ئك بقػادير بػػذ ة ، اغػا اّػتكماليا   يتمتػع نػ م در ػا  -ةف ك ػد   -اطا سػتم
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عنػدكا   يقطػف ، جبدكل ا ت اده كخيزه ف  يشعر اجملت د اطتميز، نني الطلبة ركح التناف  البنا 
 درة ىذا اإل ت اد كذلن التميز يف بقدير كربفع كصل عليو. 

، كةذا ئريػػد للااكعػػا  العرنيػػة كاإلّػػ كية ئف بكػػوف ئ غػػر انسػػااكا كػػع فلسػػفاهتا التعليميػػة
كئف  ،ككع ايىداؼ الي ئنشر  ك  ئ ل ا ف  ند ظا ك  ئف بعيد شان  البحػث العلمػة ئفيتػو

ػػالة اطا سػػتم كالػػد توراه اغػػا ئصػػي  لػػو بقػػديره كالػػي قػػ  ئف بكػػوف نسػػبت ا ، كدر تػػو، ثعػػل ّر
 كتطلبا  التخرج عموكا .  اطروية نني ّبعني كدانني ناطا ة ك  نسبة

 : تٛضٝض املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ بطسب األَج١ً ايتطبٝك١ٝ َٔ ايٛاقع -2
ػة الفقػو يف اشاكعػا  ال عرنيػػة كاإلّػ كية علػى بوهػي  اطسػا ل الفق يػػة درج  غػم كػ  كدّر

كالػي   ثػد ظػا ، ك  يػ ؿ هػرح ايكغلػة البعيػدة عػ  الواقػع، ياصة يف عاؿ الشركط كاير اف
ئم بطبيق يف الواقع الذم يعايشو الطال  ك  يف البيرة الػي يعػي  في ػا كةـػا ىػة كسػتخر ة كػ  

 نطوف الكت  الفق ية القدمة .

 ف نػػو يف، ئف يوهػػ  شػػرط  ػػوف اطبيػػع كقػػدكرا علػػى بسػػليمو -كػػغ  -ّػػتاذ الفقػػوفػػ ذا ئراد ئ
فػػػ  قػػػوز نيػػػع القػػػ  :  ػػػ ف يقػػػوؿ،  يف  تػػػب ، يعيػػػد هػػػرح ايكغلػػػة الػػػي هػػػرهبا الفق ػػػا –الغالػػػ  

ف نػػػ  بػػػرل ئف ىػػػذي  اطغػػػالني يف اايػػػة  52كاػػػم ذلػػػن كػػػ  ايكغلػػػة .، 51كالبعػػػم النػػػاد  50اآلنػػػق
ئك الطالػػ  للنظػػر يف كعػػا ، ، اطػػدرس، نػػل كرتػػا التػػاج، بوهػػي  ككتػػاج   فػػا ةذل، الغمػػوض

فقػػد التػػاج اطغػػاؿ ةذل بوهػػي  كػػع ئف ، ككعػػ  النػػاد، ككعػػ  اآلنػػق، اللغػػة  ػػة يعػػرؼ كعػػ  القػػ 
فكاف ئ غر اموها كػ  اطعػ  الػذم ، ايصل ئنو ّيق كوهحا لشر ية عدـ القدرة على التسلي،

فاطخا بوف كالقرا   انوا ،  ف كناّبني للعصر الذم  ابا فيوكرتا  اف ىذاف اطغا، ّيق لتوهيحو
كدل يكونػػػػوا كتػػػػا وف ةذل ةعمػػػػاؿ الػػػػذى  ئك النظػػػػر يف ، كالبعػػػػم النػػػػاد، يعرفػػػػوف كعػػػػ  القػػػػ  اآلنػػػػق

 اطعا ، اللغوية ليتبينوا كع  ىذي  اطغالني . 

 كا  ع  البياف ئف ىذه ايكغلة دل يعد ظا ك ود يف كاقعنا .
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،  ئف الػػػدافع كرا  اإلّػػتمرار علػػػى ىػػذه النمطيػػػة يف ايكغلػػة   يعػػػدك ّػػببني ا نػػػنيكيظ ػػر رل
كاػمه كػ  ، ف كا ئف اطدرس   يدرؾ خاـ اإلدراؾ كا ظذه الظاىرة كػ  ّػلبيا  علػى دراّػة الفقػو

ك  يعمل ذىنػو يف ةّػتخراج ئكغلػة ليػة كاقعيػة يقػدك ا ، العلـو الشرعية ئك ئف اطدرس يؤ ر الرالة
 نو .لط 

 : اضتدداّ ايتكٓٝات اذتدٜج١ يف يف ايتدزٜظ -3
 عػرض اشػر ة ،  ليث مك  يّتاذ الفقو اإلّتعانة ناضدكا  ال  بقػدك ا بقنيػا  التعلػي،

 مػا مكػ  ئف يسػتفيد كػ  يػ ؿ اضػدكا  الػ  مكػ  ئف بقػدك ا ئ  ػزة ،  كالس يدا ، الفيديو
بوهػػػي  كناّػػػن اصػػػج كػػػغ  نعػػػرض شػػػريط فػػػيمك  اإلّػػػتعانة يف ، كشػػػبكة اإلنرتنػػػ ، اصاّػػػوح

فػػ ف ىػػذه ، ئّػػتاذ الفقػػو  ػػل كنسػػن عنػػد عرهػػو علػػى   ػػاز الفيػػديو فيبػػني، فيػػديو ظػػذه اطناّػػن
يلة ئّرع للف ، ك  قبل الطال   ما ئحا ئنعػد عػ  النسػياف نظػرا إلنطبػاع الصػورة اطر يػة يف ،  الّو

كذلػػن نعمػػل ، لػػ، الفػػرا ضذىػػ  الطالػػ  .  مػػا مكػػ  اإلّػػتفادة كػػ  يػػدكا  اصاّػػوح يف ع
 كمك  لساح ، نرناكج بديل فيو اطعلوكا  ال زكة

لصص الور ة نسرعة قياّية دكف اصا ة ةذل العمليا  اصسانية اطعقػدة كبصػحي  اطسػا ل 
 كاطناّخا  ؼا كتاج ةذل كق   ويل. 

ػػػيلة  ّػػػتخرا  ج ئنصػػػبة ةف ىػػػذه العمليػػػا  اصسػػػانية اطعقػػػدة  ػػػاف   نػػػد كن ػػػا ناعتبارىػػػا ّك
كئكا اآلف ف ف ك  العبث كهياع اش د كالوقػ  اّػتخراج ، ف د  دكرىا اططلوح يف لينو، الور ة

يف لػني ، كالػي بسػتغرؽ ّػاعا   ػوا ، ئنصبة الور ة ع   ريق بلن العمليػا  اصسػانية اطعقػدة
 مك  اصصوؿ على نتياة ئدؽ كنسرعة قياّية . 

يف عمليػا  القيػاس كالتقػوث  ا بقدكػو التقنيػا  اصديغػةالفقو اإلّتفادة ؼ  ما مك  يّتاذ
 كالتصحي . 
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كمكػػ  يّػػتاذ الفقػػو ئف يو ػػو  لبتػػو لزيػػارة اطواقػػع العلميػػة علػػى شػػبكة اإلنرتنػػ  كػػ  يػػ ؿ 
كيف ذلن بشايع للطلبة على اإلّتفادة كػ  ، بكليف على ىيرة نشاط برصد لو ع كا  غددة

 اطواقع .ىذه التقنيا  كبعريف ظ، على بلن 

 : اإلضتفاد٠ مما تكدَ٘ ايدزاضات اإلدتُاع١ٝ ٚاإلقتصاد١ٜ ٚايرتب١ٜٛ ٚايطب١ٝ -4
ةف كدرس الفقو كىو يدرس الفقو اا ة كاّة ةذل اإلّتفادة ؼػا بقدكػو الدراّػا  اطػذ ورة 

 ما قدك  ىذه الدراّا  ئـا ػا كتباينػة كػ  التحليػل الكمػة ،  كامىا ك  ةلصاآ  كاّتبانا 
  53يساعد على بف ، الواقع بف ما ّليما. كالنوعة

كذلػن يف ، كىذا التف ، للواقع مك  كػدرس الفقػو كػ  اصكػ، علػى ايشػيا  لكمػا ّػليما
ك  شػػػن يف ئف التحليػػػل ، الفقػػػو ىػػػو نيػػػاف للحكػػػ، الشػػػرعة يف  افػػػة عػػػا   النشػػػاط اإلنسػػػاين

و كػ  اصكػػ، علػػى عقػػد كػػغ  مكػ  كػػدرس الفقػػ، اإلقتصػادم الػػذم بقدكػػو الدراّػا  اإلقتصػػادية
ك  العقود ئك كعاكلة ك  اطعاك   اطالية اصديغة نصورة ئفضػل ؼػا لػو  ػاف كػدرس الفقػو   ي نػو 

كيف عػػاؿ الدراّػػا  الطبيػػة فػػ ف بو ػػو كػػدرس الفقػػو لإلّػػتفادة كػػ  ىػػذه ، تغػػل ىػػذه الدراّػػا 
 قضػػػايا ،  الدراّػػػا  قعلػػػو ئ غػػػر قػػػدرة علػػػى اصكػػػ، الصػػػحي  يف كسػػػا ل ذا  يلفيػػػا   بيػػػة

كفصػػل اطػػريض نعػػد اطػػو  الػػدكااة عػػ  اي  ػػزة الطبيػػة الػػي بعمػػل ، كزرع ايعضػػا ، اإل  ػػاض
كام ذلن ك  القضايا الي   مك  كعرفة ئلكاك ػا الفق يػة تعػزؿ عػ  ، على ةداكة نبض القل 

اّتباف يطؤىا  ثعلنا نعيد النظر يف  غم ك  ايلكاـ الفق ية اطقررة قدما كالي، يلفياهتا الطبية
 : نتياة بقدـ ايااث الطبية كك  ذلن

ففػػة ، كىػػذه اطسػػ لة  انػػ  كوهػػع يػػ ؼ نػػني الفق ػػا  قػػدما: مسزز لة حززيل الحامززل-أ
  54لني ذى  اطالكية كالشافعية ةذل ئف اصاكل جيض.

دـ الػدـ الػذم بػراه اطػرئة ئ نػا  رل ػا كػا ىػوة   ذى  اصنفية كاصنانلة ةذل ئحا   جػيض كئف
لكػػػػ  ، كنػػػػني الفػػػػريقني كػػػػ  اإلّػػػػتد    كاطناقشػػػػا  كاإليػػػػرادا  الشػػػػة  الكغػػػػم55علػػػػة كفسػػػػاد
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اياػػاث الطبيػػة بؤ ػػد ئف اصاكػػل   جػػيض كئف الػػدكا  الػػي براىػػا ئ نػػا  اصمػػل ناثػػة عػػ  ئّػػباح 
 56ككن ا كا ىو نفسة كعص .، كن ا كا ىو كرهة، كتنوعة

سػػػ لة كػػ  اّػػػتد    ككنػػػاظرا  ككناقشػػػا  ككػػ  ىنػػػا فػػػ ف اّػػتغراؽ الوقػػػ  يف بػػػدري  اط
 يف ىذه اطس لة قد لسم  ك  النالية الطبية .، يبدك ئقرح ةذل العبث كبضييع الوق 

كظػ، ، كقد  ان  ىذه اطس لة كغار ايت ؼ  بم نػني الفق ػا 5 مس لة أكثر الحمل -  
، صػل ةذل ّػبع ّػننيكب، 57كذى  ان  لػـز الظػاىرم ئقواؿ ببدئ نتسعة ئش ر  ما ىو في ا ّتة

  58 ما ىوكركم ع  الزىرم كرنيعة الر ئم.

كىػو قػوؿ ، ةذل ىػذي  القػولني ئف ئ غػر كػدة اصمػل ئرنػع ّػنني كك  ئش ر ايقواؿ ناإلهػافة
كئكػا اطالكيػة فعنػدى، يف ئ غػر ، 60كىػو كػذى  اصنفيػة، كاف ئ غػره ّػنتاف، 59الشافعية كاصنانلة 
 . 61ز  ّنني الرا   كن ما ئحا: كدة اصمل قو ف

 كظؤ   الفق ا  اّتد    ككناقشا  ككناظرا   ويلة  دا يف ب ييد كذاىب ، .

كطػا  ، جس  ك  نداية آير ليضػة، ام ئف الط  يؤ د ئف كدة اصمل كا تاف كدانوف يوكا
فػ ف الطػ  ،  ان  البويضة اينغوية   بنزؿ ةذل الرل، ة  يف اليـو الرانع عشػر كػ  ندايػة اصيضػة

تني يوكا تة ّك ئك بػنقص ، قػد بزيػد ئّػبوعني، ىة اطدة اصقيقيػة للحمػل، يتحدث ع  كا تني ّك
كك  ىنا يظ ر ئف قوؿ ان  لـز الذم عده الفق ا  يف لينػو ، 62 -على ئ غر بقدير - ئّبوعني

 القوؿ الصحي  ننا ا على اطعطيا  الطبية اصديغة . ىو، ك  ئهعف ايقواؿ

 : ضالَٞتأٌٖٝ َدزع ايفك٘ اإل -5
كذلػػػن نا سػػػانو اط ػػػارا  الرتنويػػػة ال زكػػػة للعمليػػػة التدريسػػػية فاطػػػدرس يعػػػد ر نػػػا ك مػػػا يف 

فػ  مكػ  اإلّػتفادة ، كذلن يف اطػدرس ىػو القا ػد كاطو ػو ظػذه العمليػة نركت ػا، العملية الرتنوية
رة ىػػػذه كػػػ  العناصػػػر اييػػػرل اطكونػػػة للموقػػػف التعليمػػػة ة  كػػػ  يػػػ ؿ قػػػدرة اطػػػدرس علػػػى ةدا

 العملية .
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كىذا يتطلػ  كػ  اطػدرس ئف يطػور نفسػو كفكػره كعلمػو ك  يػر   ةذل اطػؤى   الػ  لصػل 
نػػل   نػػد كػػ  ئف يسػػتمر كػػدرس اشاكعػػة يف القػػرا ة ككتانعػػة  ػػل  ديػػد يف عػػاؿ حصصػػو ، علي ػػا

 كع اإلّتمرار يف التصنيف كالت ليف كا ك د ةذل ذلن ّبي  . 

ف ػا ، ف ايكا ل الى هػركرة اإلّػتمرار نػالتعل، كالتصػنيف كالتػ ليفكقد فط  اطرنوف اطسلمو 
ىػػػو الفقيػػػو الشػػػافعة ) ةنػػػ  ذاعػػػة ( يز ػػػة النصػػػ  للمعلػػػ، نػػػ ف يواصػػػل التػػػ ليف كالتصػػػنيف يف 

 63اجملا   الي كتاج ةلي ا الناس.

، شديد اإللساس تشػا ل ، ك  ندئف يكوف ئّتاذ اشاكعة قريبا ك    نو  غم العناية هب،
ا ل يفية كذ ية لوؿ اطػادة ك را ػق بدريسػ ا كئف ، كفوك ، ككشاعرى، كتا يصدر عن ، ك  ّر

كئف يكوف ، كئف يشرؾ   نو يف صناعة اطادة التعليمية كبكوي  اآلرا ، ينوع يف ئّالي  التدري 
دـ ك  يكتفػة نػاف يقػ، ةىتماكو كنصبا على كنح ، القدرة على الوصػوؿ ةذل كػا يريػد ةيصػالو ظػ،

نل ينبغة عليو ئف يستحغ ، على اطشار ة الفعالػة يف اطناقشػة ، ظ، اطادة العلمية  اىزة كناهاة
كػػػ  يػػػ ؿ بو يػػػو ايّػػػرلة يف ئ نػػػا  احملاهػػػرة كبوزيع ػػػا علػػػى ئ ػػػرب عػػػدد ؼكػػػ  كػػػ  الطػػػ ح يف 

الصػم  كئف بكوف لديو القدرة على نقل   نو ك  السػلبية ةذل اإلقانيػة ككػ  ، احملاهرة الوالدة
ئف صػػم  الطػػ ح كةصػػغا ى، طػػا يقػػوؿ لػػي  كعيػػارا  ةذل اطشػػار ة يف احملاهػػرة نفاعليػػة كئف يعلػػ،

 صحيحا لكفا بو كةقتداره .

كالبعػػد كػػا ئككػػ  عػػ  اطػػن ج التلقيػػ  كئف يعػػ   كينبغػػة عليػػو ئف يتانػػ  الربانػػة يف اإللقػػا  
ػػا ل القػػادرةجديػػد اآل نتحضػػم اطػػادة العلميػػة كالتخطػػيط للمحاهػػرة كػػ  يػػ ؿ علػػى  ليػػا  كالّو

 ةيصاؿ اطادة العلمية للطلبة كجقيق ايىداؼ اطتوياة للعملية التدريسية . 

ةف ةدارا  اشاكعا  كطالبة ئيضا نت ىيػل ايّػتاذ اشػاكعة يف  لياهتػا عموكػا ككن ػا  ليػا  
التعلػي، العػاـ نػل  يف ب ىيل اطدرس يف ئ نا  اضدكة كبطوير ئدا و   يقتصر على كرالل، الشريعة

كىػػذا كػػا ئ ػػػده  غػػم كػػ  الرتنػػػويني ، اشػػػاكعة تختلػػف در ابػػو كنراعػػػو يتعػػداه ةذل كرللػػة التعلػػي،
اطعارهػػػػػة كاطقاككػػػػة كػػػػػ  ايّػػػػػابذة يف اشاكعػػػػػا   نػػػػالرا، كػػػػػ  ئف ىػػػػػذا الطػػػػػرح يلقػػػػى  غػػػػػما كػػػػػ 
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ك  ككػػػاف لػػػو يف ، إلعتقػػػادى، ئف اإلعػػػداد كالت ىيػػػل كالتطػػػوير للمػػػدرس ةـػػػا ىػػػو يف التعلػػػي، العػػػاـ
 .  64التعلي، اشاكعة

 كمك  رفع ّوية التعلي، ك  ي ؿ ة ساح اطدرس اطزيد ك  اط ارا  كاضربا  كذلن كػ 
 : ي ؿ

اطشػػار ة يف الػػدكرا  التدريبيػػة ككرش العمػػل الػػي يػػت، كػػ  ي ظػػا بػػدري  ايّػػتاذ اشػػاكعة  -ئ 
اإليتبػار كالقيػػاس  كة ػرا ا  يّػػرلةك ػرؽ ككعػايم كهػع ا، علػى ئّػالي  التػدري  اصديغػػة

 كالتقوث .

ةذ يت، ك  ي ظا نقل اضػربا  ، كبعترب ىذه الدكرا  كالورش يف ااية ايفية كالفا دة 
ّػػػوا   علػػػى صػػػعيد الكليػػػة الوالػػػدة ئك علػػػى صػػػعيد ، كببادظػػػا نػػػني ئعضػػػا  ىيرػػػة التدريسػػػة

 اشاكعة ئك اشاكعا  اطختلفة .

سػػاـ الفقػػو كئصػػولو علػػى اإلشػػرتاؾ يف ئاػػاث ذا   ػػانع برنػػوم كػػع بشػػايع ايّػػابذة يف ئق -ح
 ايّابذة يف  لية الرتنية كع الرت يز على ايااث التطبيقية كاطيدانية .

 يف الندكا  كاحملاهرا  دايل اشاكعة كيار  ا . اطشار ة -ج

اصوافز اطادية كاطعنوية بشايع ايّابذة على اطشار ة يف اطؤخرا  العلمية كاي ادمية كبقدث  -د
 ظ، صغ ، على ىذه اطشار ة. 

 ػػرا ا  كبسػػ يل اصصػػوؿ علػػى ة، بو يػػو ايّػػابذة ؾػػو اياػػاث العلميػػة يف قضػػايا كعاصػػرة -ق
 .الدع، طشاريع ، البحغية

 : َعٝكات جتدٜد ايفك٘ اإلضالَٞ: املبشح ايسابع

 كسػايرة ر ػ  التطػور كاصضػارة كةقػاد طا  اف التاديد يف الفقو اإلّ كة لو ئفية  بػمة يف
 اف   ند ك  السعة الدؤكح يف العمػل كا  ت ػاد كالتغلػ  ،  اصلوؿ لقضايا ككشك   العصر

على اطعيقا  كالصعونا  الي قد بعرتض  ريق ثديد الفقو اإلّ كة ف م بغيم اك ثديد يطرئ 
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ّػػمه ؾػػو الطريػػق السػػديد كللتغلػػ  علػػى كاقػػع ايكػػة قػػد يعرتهػػو نعػػض اطعوقػػا  الػػي قػػد بعطػػل 
ايػث ، على ىذه الصعونا  كاطعوقا    ند لنا ك  كعرفت ا ل  نضػع اصلػوؿ ال زكػة طعاشت ػا

  ومل ىْه المعوقات5يستمر التاديد يف  ريقو قدكا ك  ام عوا ق بعرتض كسمبو كاّتمراره 

اإلّػ كية نالتاديػد ئصػ ن لشػبوو   . عدـ اإلماف لدل نعض البالغني يف نعض التيػارا  الفكريػة1
 ػػػالقوؿ نػػػ ف التاديػػػد يػػػؤدم ةذل خييػػػع اطفػػػاىي، الدينيػػػة كاإلمانيػػػة كاإللتفػػػاؼ ،   غػػػمة ككتنوعػػػة

ك ػػػالقوؿ ئيضػػػان ن نػػػو   هػػػركرة للتاديػػػد يف برا نػػػا الفق ػػػػة ، علي ػػػا كةفراا ػػػا كػػػ  كضػػػموحا
ي  ىذا فحس   نػل ةف ىػذا اإلّ كة كا برؾ ك  شاردة ك  كاردة ة  كفصل اصك، في ا ل

كةف ، الفقو قػد كهػع اصلػوؿ للمسػا ل اطفرتهػة الػي دل يكػ  يتصػور يف ذلػن الوقػ  لػدك  ا
فمػا ، يف ىذا الرتاث الفق ة الضخ، كالزاير ناطسا ل كالتفاريع كالتفاصيل لغنيػة عػ  التاديػد

ا   ئلكػػاـ علػػى اطسػػلمني لػػني بعػػرض ظػػ، الوقػػا ع ّػػول البحػػث يف الكنػػوز الرتا يػػة  ّػػت
 ف ، نالتارل ليسوا تحتا ني للتاديد كدعوابو كدعابو.، بلن الوقا ع

.  ل اجملت دي  نالواقع كظركفو ككشػك بو ككػ  شػ ف ىػذا اش ػل ئف يفضػى ةذل ةقصػا  الػدي  2
عػػػ  اصيػػػاة ك عػػػل الفقػػػو اإلّػػػ كة نتوقفػػػو عػػػ  كوا بت ػػػا عػػػرد بػػػراث قػػػدث  اكػػػد غفػػػوظ يف 

لني بتطور اصياة يوكا نعد يـو كالفقػو  اكػد   يوا ػ  بطورىػا ك  الكت  كاطكتبا  كذلن 
يقػدـ اصلػػوؿ طشػػا ل ا كةذا قػػدـ ظػػا للػػوؿ كػػع ىػػذا اش ػػل هبػػا ف ػػو يقػػدـ للػػو  دل بػػراع في ػػا 

 65دراّتو غل اصك، ك  الكيفية الي يت، هبا بنزيل اصك، عليو .

لػق  عػٌز ك ػلٌ فانػو لػ  يعبػد اهلل  ف ذا افل اإلنساف ع  كاقعو كئعمى نصره كنصمبو عنػو
 ما يفت  لنا ،  فمعرفة الواقع كفق و يدلنا على كن ج ا  ت اد كنوعو اططلوح عبادبو  ما ئكر

 ػل ىػذا  بعػان جػ  هػو  اطن ػاج الشػرعة كاّػتمدادان كػ  ،  ناح التاديد كيضع كعػادل التغيػم
الواقػػػع للوصػػػوؿ نػػػو ةذل اصكػػػ، ئصػػػولو كيػػػرل الشػػػيخ ناصػػػر الػػػدي  ايلبػػػاين ررػػػو اهلل ئف كعرفػػػة 

الشػػرعة كا ػػ  ك ػػ، كػػ  الوا بػػا  الػػي قػػ  ئف يقػػـو هبػػا  ا فػػة ػتصػػة كػػ   ػػ ح العلػػ، 
 .66اطسلمني   م عل، ك  العلـو الشرعية 
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فاطعرفػة اطتبصػػرة للواقػع كظركفػػو بفػػت  آفػاؽ اجملت ػػد اجملػػدد للبحػث كا  ت ػػاد يف القضػػايا 
ذلن يكػػػػػوف للفقػػػػػو دكره الريػػػػػادم يف كوا بػػػػػة التطػػػػػورا  كنػػػػػ، اطػػػػػؤ رة كاط مػػػػػة يف كاقػػػػػع عصػػػػػره

 اطت لقة.

فػػالكغم كػػ  الػػدعاة الػػذي   ػػاف ظػػ، دكر  بػػم يف الػػدعوة بػػ يت  تانػػاهت، كآرا  ػػ، ك  حػػا يف 
كام كستوعبة صا، التبد   كالتغما  الي عرف ػا الواقػع فحا ػا  ، ايبونة ع  كاقع الناس

بغػػػم  ك  يف الكيػػػد ظػػػا كالػػػرتنص هبػػػا قػػػد بطػػػور  ئيضػػػان  ةكليػػػل ئعػػػدا  ايكػػػ، ايكػػػة قػػػد بغػػػم 
فعندكا يتااىل الداعية  ػل ىػذا التغػم ك ػل ىػذا التاػدد يف الواقػع فػ ف ىػذا يػؤدم ةذل ك ػود 

 67عا ق يف  ريق ثديد الفقو إلّ كة .

 . كك  عوا ق ثديد الفقو اإلّ كة كصادرة لرية الدعوة ةذل اإلّ ـ الشاكل .3

ا لو.فكل كسل، يف نظ  ر اإلّ ـ ككلف نالدعوة ةذل دينو على قدر  اقتو كّك

 68.چ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ : ك ل كسل، ػا   نقولو بعاذل

 ئصل  نفسن كادع امؾ.: كظذا  اف شعار اطصلحني اجملددي 

كالعمػػل اشمػػاعة للػػدعوة اإلّػػ كية كا ػػ  شػػرعة يف كػػا   يػػت، الوا ػػ  ة  نػػو ف ػػو 
رتض  ريػق بقػدـ الػػدعوة اإلّػ كية كالعمػل اإلّػ كة اشمػاعة ىػو ك ػػود كالػذم يعػ، كا ػ 

سػا  فػ  نػد ئف بوا ػو  قول عقا دية ػالفة لإلّ ـ بعمل يف صورة بكػت   كئلػزاح ككّؤ
 69كامنا يعملوف كيتقدكوف .، تغل ئّلوهبا كة  نقينا يف ذيل القافلة عا زي  ئف نصنع شيرا

يف بكميػػػل الػػػدا رة كهػػػرح النطػػػاؽ اصاقػػػد لػػػوؿ الشػػػريعة فمػػػؤاكرا  ئعػػػداد اإلّػػػ ـ دا بػػػة 
اإلّػ كية كغاكلػة انتقاصػ ا كبنقيصػػ ا كةنعادىػا عػ  عػا   اصيػػاة ايّاّػية ئك  نػ كؿ يف كاقػػع 

 70لياة اطسلمني .

بػػػػوى، نعػػػػض النػػػػاس ئف الفقػػػػو اإلّػػػػ كة   يقبػػػػل التاديػػػػد يف ئّاّػػػػو ئّػػػػاس ديػػػػ  رنػػػػاين  .4
 71ككا  اف ىذا ش نو ف  يقبل ثديدا  البشر ام اطعصوكة.ف ّاّو ىو الولة اطعصـو 



 المجيد الصالحين عبد .د.أ ااااااااااااااااااا -انموذجالفقه  -العلوم اإلسالمية وتحديات العولمة 

 56ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

،  كالواقػػع ئف ثديػػد الفقػػو اإلّػػ كة يقػػـو علػػى ئّػػ  كقواعػػد اإلّػػ ـ الغانتػػة كاطعصػػوكة
ف حا كرفوهة ،  ما قلنا ةف ئم فكر ثديدم يب  على آرا  شاذة ئك ام كعتربه لدل الفق ا 

فالتاديػػػد   يقػػػـو علػػػى بغيػػػم ئصػػػوؿ الػػػدي  ، ركع  يرتبػػػ  علي ػػػا ئلكػػػاـ ك  ببػػػ  علي ػػػا فػػػ
ككباد و كةـا يقـو على بطويع للنصوص تا يوافق كقتضيا  العصر ككسػتادابو لػ  بسػتنتج 

ايث يتوافق كع بطورا  اصياة ككػا ، اصلوؿ طشك بو ك  نصوصو كبعاليمو السمحة   بغمه
 يستاد ك  ئكور البشر. 

دي  رناين كعصـو   منع قدربو على كوا بة قضايا العصر ك وف الفقو اإلّ كة ئّاّو 
 ككتطلبابو .

سػػا  كاطرا ػػز اإلّػػ كية يف بقػػوث ا ؾػػراؼ السػػلو ة يف ليػػاة اطسػػلمني ةذ 5 . برا ػػع دكر اطّؤ
 : ئف ا ؾراؼ السلو ة يف لياة اطسلمني ير ع ةذل ئلد ّببني

ولو يف كس لة كا. -ئ  ةكا   ل اك، اهلل كّر

ايث بغل  اإلنساف شػ وابو ئك بغلبػو ظركفػو فيقػع ، ةكا هعف اإلماف كهعف اإلرادةك  -ح
فمعاشػػة اش ػػل ىػػة نػػالتعلي، كالتف ػػي، كرنػػط النػػاس نالنصػػوص الشػػرعية كؼػػا ، يف احملظػػور

سػػػا  اإلّػػػ كية ئف   نلحظػػو يف الواقػػػع اطتصػػدي  للػػػوع  كالتعلػػي، اليػػػـو يف اطرا ػػز كاطّؤ
ػػػكرابو غػػػمان كػػػن ، يعػػػ  نػػػذ ر  ، اهلل كاليػػػـو اآليػػػر كاشنػػػة كالنػػػار عػػػذاح القػػػرب كاطػػػو  ّك

نغض النظر ع  فشل ايّلوح الذم يستخدكو ئ غر ىؤ   كعدـ قدرهت، علػى التسػلل 
ف ف اضط  الذم نشم ةليو ىو ئحػ،   يرنطػوف اطعػاين الػي ، اللطيف ةذل قلوح الساكعني

 72ئ اركىا نقضايا ّلو ية كاقعية ق  ئف بعال .

كافتقار الداعيػة ئك الػدعوة للقيمػة التاديديػة يف فاعليػة الػدعوة اإلّػ كية يػنعك  ّػلبيان 
طحية يف اطعاشا  الدعوية كحلفا عػ  كوا بػة ، على آ ارىا فيصب  ىناؾ هحالة يف اي ر ّك

كسار التحوؿ كالتغيم يف الواقع كىشاشة كاهحة يف كستول التغيم كالتصحي  الذم ينش  يف 
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شديػد ككعػة اشديػد كريػادة كذلن لضعف قدربو على  ػرح ا، مع الذم يعي  فيو الداعيةاجملت
 73.اشديد

ػا ل كتبعػة يف دعوبػو ايػث ي كػ    كػو قلػوح  فيا  ئف يكػوف للداعيػة كػن ج كتبػع كّك
 الساكعني كقل  انتباى ، ن ّلونو اللطيف كعبارابو البسيطة ككواهيعو الفاعلة.

فالغزك الفكرم ي دؼ ةذل قياـ ر   بشػوي ية علػى القػراف الكػرث : 74.الغزك الفكرم كالغقايف6
فم  نػني كػا بسػت دفو ىػذه اصمػ   التشػوي ية ئف هتػز  قػة اطسػلمني ، كالسنة النبوية الشريفة

يف ديػػن ، تػػا يػػديل ايعػػدا  كػػ  بشػػويو علػػى ئصػػلو ايصػػيل  تػػاح اهلل ّػػبحانو كعلػػى ّػػنة 
ػػل، الػػي  ػػولو صػػلى اهلل عليػػو ّك بكفلػػ  نشػػرح ىػػذا ايصػػل كبفسػػمه فػػ ذا كػػا اىتػػز   قػػة ّر

اطسػػػلمني يف ديػػػن ، ئصػػػب  الوالػػػد كػػػن ، يعػػػاين كػػػ  فػػػراغ رىيػػػ  يف نفسػػػو كعقلػػػو كعا فتػػػو 
 كئصب  النظاـ اإلّ كة يف ا  تماع كالسياّة .

شػػػػيرا كػػػػ  كطالبػػػػو كعند ػػػػذ بتلقػػػػاه دعايػػػػا  ىػػػػؤ    كا قتصػػػػاد عنػػػػده   يقنػػػػع ك  كقػػػػق
، ا قتصادية فيصب  فريسػة ظػذه الػدعوا ك  ، كنظم ، اإل تماعيو كالسياّيةايعدا  صضارهت

 75ئف يرخة يف شبا  ا فيضيع اعتزازه ندينو كيصب  بانعا ياهعا لعدكه . ككا

فقد ظل  الشريعة اإلّ كية تعناىا القانوين جك، اجملتمعا  اإلّػ كية ئ غػر كػ  ئلػف 
قضػػايا لياهتػػا اطتاػػددة انتػػدا ن كػػ  عتمػػع شػػبو ّػػنة كبلػػ  لا ػػا  ىػػذه اجملتمعػػا  كبسػػاير 

اشزيرة العرنية القري  ك  البداكة كانت ا  ناجملتمعا  يف ذركة اصضارة كالػي نلغػ  لػد التفػوؽ 
 العاطة.

كلك  ىذه الشريعة العظيمة كا    يف القرنني اييمي  لرنان عاصفة ك  التشػكين يف 
لعمل اشاد لطردىػا كػ  كيػادي  اصيػاة جػ  ػتلػف ص ليت ا كالتآكر اضبيث على ك ودىا كا

 76الدعاكل  ركي ا ناشمود كالتعص  كالتخلف ع  كسايرة اصياة.
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كيف ع ػػد الكفػػار احملتلػػني ت بنفيػػذ ػططػػاهت، اصاقػػدة ف ّػػقطوا ىػػذه الشػػريعة عػػ  عمػػد 
كهػػعوا ككاحػػا  ناضديعػػة بػػارة كنػػالقوة بػػارة ئيػػرل كنتػػ  م الكفػػار اطباشػػر ئك ن يػػدي ، الباايػػة ث

 شتابان ك  شرا ع الكفار كقوانين ،.

كلك  الشريعة ن صوظا ظل  على لاظا شاػة راّخة   بداني ا ا ت ادا  العقػوؿ ك  
 77بقارهبا ثارح ئكركنا القانونية ك  شرا ع ا كئنظمت ا الي  ان  دا مان غل نظر .

فعػػػػػل إلظ ػػػػػار بفػػػػػوؽ الشػػػػػريعة ينبغػػػػػة لعلمػػػػػا  ايكػػػػػة اإلّػػػػػ كية ئف قت ػػػػػدكا نػػػػػالقوؿ كال
اإلّػػػػ كية عػػػػ  امىػػػػا كػػػػ  الشػػػػرا ع نبيػػػػاف غاّػػػػن ا كقػػػػدرهتا علػػػػى كوا  ػػػػة كشػػػػا ل العصػػػػر 
ككتطلبابػػو كةقػػاد اصػػل ايكغػػل لقضػػاياه كئف بكػػوف الشػػريعة اإلّػػ كية ىػػة الشػػريعة الرا ػػدة يف  

السياّػػػية  افػػػة عػػػا   ككيػػػادي  اصيػػػاة نالسػػػعة الػػػدؤكح علػػػى  افػػػة اجملػػػا   ا  تماعيػػػة ك 
 كا قتصادية ايث يعلو ش حا كيطغى صيت ا كبكوف ىة الشريعة اط يمنة اطسيطرة .

 فػػػ ف التعصػػػ  اطػػػذكـو للمػػػذى  شػػػ ف اػػػ ة اطقلػػػدي  الػػػذي  يكػػػادكف: التعصػػػ  للمػػػذى  .7
يضفوف على كػذاىب ، العصػمة كعلػى ئ مػت ، القداّػة كىػ، يبنػوف بعصػب ، ىػذا علػى دعػا ، 

 ام كسلمة ظ،.

ئف التقليد كا   كيصوصان بقليد اطذاى  ئك اي مة ايرنعة كع العل، اطقطوع نػو : كن ا
ػولو ػولو ةببػاع زيػد، ئنو   كا   ة  كػا ئك بػو اهلل كّر ئك عمػرك كػ  النػاس  كدل يو ػ  اهلل كّر

 يف العل، كالفضل كا نلغا . كاف نلغا، ن عياحما

كلػػػو يف نعػػض اطسػػػا ل الػػي يتبػػػني ، عنػػوئحػػ، دل قيػػػزكا طػػ  اببػػػع كػػذىبان ئف لػػػرج : ككن ػػا
 للمقلد في ا هعف دليل كذىبو كىذا ةلزاـ آير تا دل يلـز اهلل بعاذل نو.

كيلـز ك  ىنا اعتبار ئصحاح اطذاى    ح، كشرعوف كاعتبػار ئقػواظ،   حػا ئدلػة شػرعية 
عػػػ  بقليػػػد النػػػاس  ك  كػػػتج ظػػػا . كىػػػذا ػػػػالف ظػػػدم اي مػػػة ئنفسػػػ ، فػػػ ح، حػػػوا، كػػػتج هبػػػا

 78امى،.
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كاصػػق ئنػػو علػػى اطسػػل، ئف يتفقػػو ئك ن يف كػػذى  كعػػني فيعػػرؼ ئلكاكػػا دينػػو ث ينظػػر يف 
ث ينظػر فػ ف رئل ، دليل ا ككاكؿ ئف يػتعل، كػا يعػني علػى كعرفػة  ػرؽ ا ّػتد ؿ كقػوة الػدليل

ة اطقلػد كقػد نػني انػ  عانػدي  يف اصاشػية ئف اصنفػ، دلي   انتا ئقول ك  دليل كذىبػو ئيػذ نػو
،   ّػػيما يف العبػػادا ، عليػػو ئف ي يػػذ نػػو، الػػذم قػػد لػػديغا صػػحيحا علػػى يػػ ؼ كذىبػػو

كلي  لرج يف ذلن ع   ونو لنفيا كاهلل بعػاذل قػد ئك ػ  علػى اطسػل، اببػاع الكتػاح كالسػنة 
كدل يلزكو تذى  ك  اطذاى  ايرنعة ك  امىا ككا التقليد ة  ريصة للعػا ز عػ  اييػذ كػ  

 79ح كالسنو .الكتا

  ينبغػػػة طػػػ  اشػػػتغل نالفقػػػو ئف   يقتصػػػر علػػػى كػػػذى  ةكػػػاـ : كقػػػاؿ اإلكػػػاـ ئنػػػو شػػػاكو
كيعتقػػػد يف  ػػػل كسػػػ لة صػػػحة كػػػا  ػػػاف ئقػػػرح ةذل د لػػػة الكتػػػاح كالسػػػنة احملكمػػػة كليتانػػػ  

فقػػد صػػ  عػػ  الشػػافعة ئنػػو حػػى بقليػػده كبقليػػد ، التعصػػ  كالنظػػر يف  را ػػق اضػػ ؼ اطتػػ يرة
 امه  

ظ ر ؼ  نعدى، كغل ػالفة ئصػحاح ئ  : ئيضا عند ئصحاح اي مة ايرنعةكىذا  اف 
ف -لنيفة  80إلكاك ، يف كسا ل   جصى. -كغمد كزفر، ئ  يّو

.هػػخاكة الكتػػ  الرتا يػػة الػػي جتػػاج ةذل ثديػػد ك غرهتػػا كقلػػة يف عػػدد اجملت ػػدي  اجملػػددي  ؼػػ  لػػو 8
 قدرة كناع  ويل على ثديدىا.

قلة اصوافز اطشاعة لتاديد ىذه الكت  الرتا ية فلػو ببنػ  ىػذه الفكػرة كىذا ير ع رتا ل
كرا ػػػز علميػػػة كتخصصػػػة بكػػػوف ك مت ػػػا بعيػػػني ذاعػػػة كػػػ  اجملت ػػػدي  اجملػػػددي  كػػػ  ئصػػػحاح 

ايػػػث ثػػػزئ الكتػػػ  الرتا يػػػة الضػػػخمة نيػػػن ، ، الكفػػػا ة كاضػػػربة العلميػػػة يف عػػػاؿ ثديػػػد الفقػػػو
عػديل ا فيسػتل،  ػل شػخص فصػل ئك نػاح يقػـو نتعديلػو كيتعاكنوف على ثديدىا كبنقيح ا كب

كثديده كػع صػرؼ ركابػ  شػ رية دكريػة للعػاكلني يف ىػذه اطرا ػز لكػاف ىػذا دافعػا لعػدد  بػم 
كئف ، ك  اجملت دي  اجملددي  لإلقباؿ على ثديد الفقو اطدكف يف الكت  الرتا ية يف ىذه اطرا ز

 .راؼ على ىذا التاديد كبقييمواإلشبعني  ذلن ىيرة كتخصصة بكوف ك مت ا 
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.عػػدـ الػػوعة الكػػايف لػػدل  غػػم كػػ  علمػػا  كفق ػػا  ىػػذا العصػػر نػػ ف التاديػػد للفقػػو اإلّػػ كة 9
 ئصب  يف ىذا العصر هركرة لتمية   كفر كن ا.

ف ذا دل يدرؾ علما  ىذا العصر ئفية التاديػد كهػركربو للفقػو اإلّػ كة كذلػن للتغلػ  
طتسػػػارعة يدل ىػػػذا ايكػػػر ةذل فتػػػور النشػػػاط الفق ػػػة كنػػػط  علػػػى كشػػػا ل العصػػػر كقضػػػاياه ا

بقدكػػػػو فػػػػوعة علمػػػػا  الفقػػػػو يف ىػػػػذا العصػػػػر نضػػػػركرة التاديػػػػد يػػػػؤدم ةذل دفػػػػع كسػػػػمة الفقػػػػو 
اإلّػػػ كة قػػػدكا ؾػػػو ايفضػػػل نتحريػػػن عمليػػػة ثديػػػد الفقػػػو اإلّػػػ كة  ّػػػتيعاح كتطلبػػػا  

ةذل للػػوؿ كتوافقػػة كػػع كبػػاد  الشػػريعة اصيػػاة اطتاػػددة ككشػػا ل ا اطتكػػررة كالػػي جتػػاج دا مػػا 
 اإلّ كية كقي، الدي  كبعاليمو السمحة.

. الغلو كالتطرؼ الذم كا   نعػض الػدعوا  التاديديػة ليػث ظ ػر  نعػض الػدعوا  الػي 10
 ظاىرىا الدعوة للتاديد كنا ن ا الدعوة ةذل  م  كعادل اإلّ ـ كاقت عو ك   ذكره.

ذل التاديػػػد يف الفػػػركع الفق يػػػة شػػػك ن ككضػػػمونان كةـػػػا كدل بكتػػػف ىػػػذه الػػػدعوا  نالػػػدعوة ة
بعدبػػػو ةذل الػػػدعوة ةذل ثديػػػد ايصػػػوؿ ّػػػوا ان يف ذلػػػن ايصػػػوؿ الػػػي يسػػػتند ةلي ػػػا ىػػػذا الفقػػػو ئك 

كقػػػػد كا ػػػػ  ذلػػػػن ئيضػػػػان ةنكػػػػاره كػػػػ  ئدعيػػػػا  التاديػػػػد ىػػػػؤ   لكغػػػػم كػػػػ  ، التاديػػػػد يف العقا ػػػػد
مدف كالتحضر كبسويق اإلّ ـ لآلير فدعوا ةذل اطسلما  كاضركج على اذاع ايكة ندعول الت

ػػػة اطو  ػػػة ةذل  بسػػػويق ةّػػػ ـ كسػػػخ   لػػػوف لػػػو ك   عػػػ، ك  را حػػػة جػػػ  هػػػغط اظامػػػة الشّر
 اإلّ ـ عقيدة كشريعة.

ةف ىذا التطرؼ كالغلػو يف الػدعوا  التاديديػة قػد كلػد رد فعػل عكسػة لػدل شػرا    غػمة 
كتزيػػد كػػ  ، وة ثديديػػة نكغػػم كػػ  الشػػن كالتػػو  كػػ  اطسػػلمني ف صػػبحوا ينظػػركف ةذل  ػػل دعػػ

اإلهتاكية دكف ئف يفرقوا نني دعاة التاديد كئدعيا و كنني دعوا  التاديد كدعوا  ىدـ اإلّ ـ 
كقػػػد كلػػػد ذلػػػن  لػػػو يف ئدنيػػػا  الفكػػػر اإلّػػػ كة يف ىػػػذا اطضػػػمار بيػػػاران يػػػرفض ، كنقػػػض عػػػراه

دـ اإلّػػ ـ كنقػػض عػػراه عػػركة عػػركة دكف ئف كيػػرل فيػػو دعػػوة يبيغػػة ظػػ، التاديػػد ذلػػة كبفصػػي ن 
يفطػػػ  ةذل الفػػػرؽ الكبػػػم يف الػػػدكافع كيف الطركلػػػا  كيف الػػػرؤل كالتصػػػورا  نػػػني دعػػػاة التاديػػػد 

 اطخلصني كئدعيا ه اطشبوىني.
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 : ارتامت١

 : لقد بوصل  ىذه الدراّة امد اهلل ةذل ذلة ك  النتا ج كالتوصيا  فيما يلة ئنرزىا

 : أ .ايٓتا٥ر
كئ غػػػر ك  مػػػة ، رة جػػػديث اضطػػػاح الفق ػػػة ليصػػػب  ئ غػػػر ةنسػػػااكا كػػػع ركح العصػػػرهػػػرك  -5

تا مك  ايكة ك  جقيق انط قة لضارية خكن ا ك  ، صا ا  الناس كةّتاانة يكلوياهت،
 كوا  ة جديا  العوطة كبقنياهتا يف جقيق ىذه اإلنط قة اصضارية . 

دد ىة سة نارزة ظذا الفقو نالقدر الذم ىػة كظ ػر ةف كركنة الفقو اإلّ كة كقانليتو للتا -0
 ك  كظاىر دموكة الشريعة كص ليت ا لكل زكاف كككاف.

فضػ ن عػ  ، كن ا ةف للتاديد كسواابو ككربرابو اطختلفة كالي اشتمل  الدراّة على  ا فة -0
 ئنو هركرة لضارية كشرعية   كرا  في ا.

الفقو اإلّ كة رناين اطصدر يف ئصولو ككصػادره ةف ىذه القانلية للتادد   بتناقض ك وف  -4
 كيف كعظ، ئلكاكو.، ك وانتو كقطعيابو

ػا ر ايدلػة العقليػػة  -1 ةف ا  ت ػادا  البشػرية يف ىػذا الفقػو كاطسػتندة ةذل اطصػاحل كايقيسػة ّك
، فلػػػي  ظػػذه ا  ت ػػػادا  قداّػػة الػػػنص، ىػػة ا ت ػػادا  قػػػد كالف ػػا الصػػػواح ئك قانب ػػا

 كتج ظا   ئف كتج هبا. كىة غتا ة يف

ةف عموكػػػا  القػػػرآف كظػػػواىره كعموكػػػا  السػػػنة كظواىرىػػػا قانلػػػة لتعػػػدد ايف ػػػاـ كةف ىػػػذا  -1
التعػدد كالتبػػاي  ىػػو كظ ػػر كػ  كظػػاىر  ػػرا  الفقػػو كبنوعػػو كلػي  كظ ػػران كػػ  كظػػاىر التنػػاقض 

 فيو.

 يلحق ػػا ليسػػ   ػػل ايلكػػاـ الشػػرعية قانلػػة للتاديػػد ف نالػػن الغوانػػ  كالقطعيػػا  الػػي   -.
التاديد ينػو   يتصػور في ػا بػ  م الزكػاف كاطكػاف ك  بػ  م بطػور اصيػاة  العقا ػد كايصػوؿ 
النقلية ك غم ك  الغوان  كالقطعيا  يف الفركع الفق ية  العبادا  كاصدكد كالكفارا  ك غم 

 ك  ئلكاـ ايّرة ايّاّية...ةذل ام ذلن.
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كقػػد لػػدد  ىػػذه ، ينبغػػة ئف بتاػػو ةلي ػػا آ ػػاره كئلكاكػػوةف للتاديػػد عا بػػو اطختلفػػة الػػي  -8
 الدراّة  ا فة كن ا . 

ا ل ينبغة انت ا  ا لتاديد اضطاح الفق ة كبطويره ئكرد  الدراّة  رفا كن ا . -1  دة ّك

دة ذلة كعوقا  بعيق لر ة التاديد كثعل ػا اػم قػادرة علػى نلػوغ اطسػتويا  الػي ينبغػة  -53
 عص  كاإللتما  كرا  النصوص الفق ية القدمة على رئّ ا . ئف ببلغ ا.يقف اش ل كالت

 : ايتٛصٝاتب. 
 :  ما كبوصل  ىذه الدراّة ةذل ذلة ك  التوصيا  فيما يلة ئنرزىا

بوصة الدراّة العلمػا  كالبػالغني ن عػادة صػيااة الفقػو اإلّػ كة تػا قعلػو ئ غػر اقرتانػان كػ   .1
كئ غػػر قػػدرة ، غػػر بصػػويران للواقػػع الػػذم يعيشػػوف.كاقػػع النػػاس كئ غػػر اّػػتاانة يكلويػػاهت، كئ 

 . إلّتفادة ك  ةقانياهتا كآلياهتاعلى كوا  ة جديا  العوطة كا

كالبعد قػدر اإلككػاف عػ  الرت يػز ، الرت يز يف البحث كالتصنيف على القضايا الي هت، الناس .2
 على القضايا الي   بشغل ، كدل بعد  ز ان ك مان ك  لياهت،.

سا  العلمية كاي ادمية الػي بتصػدل إلعػادة صػيااة اضطػاح الفق ػة ل ألكػة بشكيل اط .3 ّؤ
سػة كىيرػا  علميػة  كئف   يكوف ذلن ك  يػ ؿ   ػود فرديػة كةـػا كػ  يػ ؿ   ػد كّؤ

 بوفر ظا الظركؼ كاإلككانيا  لتمكين ا ك  القياـ ندكرىا يف ةعادة صيااة ىذا اضطاح.

اطعاصػػػرة  النظػػػاـ ا قتصػػػادم كالصػػػمفة اإلّػػػ كية  مػػػا كبوصػػػة الدراّػػػة نػػػ ي   اشوانػػػ   .4
كاػػػػم ذلػػػػن كػػػػ  اطسػػػػا ل الػػػػي ، كاطعػػػػاك   اطاليػػػػة اطعاصػػػػرة كالفقػػػػو السياّػػػػة كاإلع كػػػػة

 بستقط  اىتماكا  الناس كبشغل ناظ،.

، ةعادة ايراج الرتاث الفق ة اإلّ كة تػا قعلػو ئ غػر قػدرة علػى يدكػة اإل ت ػاد اطعاصػر .5
كذلػن كػ  يػ ؿ ، لتوظيف يف لل كا بوا  ػو ايكػة كػ  ئزكػا  كةشػكاليا كئ غر قانلية ل

 : كا يلة
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 الك كيػػة كاإليغػػاؿ يف شػػرح اطفػػردا  كاإلعػػراح كحليصػػو ك  حليصػػو كػػ  اطبالػػث اللفظيػػة
ك  الرت يز على شرح اصدكد كالتعريفػا  كاشػدؿ الػذم    ا ػل جتػو يف كهػع احملػرتزا  

كػػ  اطبالػػث الػػي   يرتبػػ  علي ػػا  بػػم ئ ػػر كػػ  الناليػػة كالقيػػود اك لػػذف ا ئك اػػم ذلػػن 
 العملية.

  يف بتبع الركايا  كايك و كا يغاؿ يف انساؽ بارليػة لػوؿ ئقػواؿ  حليصو ك  ا ّتقصا
اي مػػة كركايػػاهت، ككػػ  ر ػػ  ىػػذا ئك شػػ ر ذاؾ ئك قػػول ك  ػػان كػػ  الو ػػوه علػػى لسػػاح 

ؾ علػػػي ، ئك بعقػػػب ، يف ذ ػػػر الركايػػػا  اػػػمه ك ػػػذلن بتبػػػع العلمػػػا  كاطصػػػنفني كا ّػػػتدرا
كايقواؿ ئك بر بح ا ئك بش مىا ئك نذؿ اش د كصرفو ةذل جقيق اطػذى  كخحيصػو ةذل 

 ام ذلن.

   جػػديث ايكغلػػة كا نتعػػاد هبػػا عػػ  النمطيػػة كذلػػن نتخلػػيص بلػػن الكتػػ  كاطصػػنفا  كػػ
حػا   بصػل  يياكنػا ايكغلة النمطية القدمة الػي ةف صػلح  يف زكػاف بلػن اطصػنفا  ف 

ىذه  التمغيل تسا ل الػرؽ ئك الػدكاح ئك اصػديث عػ  ئـػاط كػ  اطعػاك   اػم شػا عة 
 يف ئياكنا ىذه.

  عدـ الرت يز على اطواهيع الي برا ع  ئكلويت ا برا عان  بمان نفعػل التطػور كاطدنيػة كعػدـ
 مسػػا ل الط ػػارة كاطػػا    ا نشػػغاؿ هبػػا عمػػا ىػػو ئ غػػر ئفيػػة كئ غػػر عكسػػان للواقػػع اطعاصػػر

 الذم كقع  فيو ؽاّة ككسا ل ا ّتامار كز اة اإلنل كاينعاـ كام ذلن.

 .ةلغا  نعض اطواهيع الي دل بعد قا مة يف ئياكنا ىذه  مسا ل الرؽ كالعتق كامىا 

ك ا ّتعانة يف الفتيا كبقرير ايلكاـ الفق ية تا بوصػل  ةليػو الدراّػا  الطبيػة ئك الرتنويػة ئ .6
فلػي  ، النفسية كا  تماعية ةذل ام ذلن ؼا يعد ذا ب  م على بقرير اصك، الفق ة كالفتيػا

كػػ  اطعقػػوؿ ئف نبقػػى نتحػػػدث عػػ  ا غػػر كػػدة اصمػػػل كنتػػوارث اض فػػا  القدمػػة يف  وحػػػا 
، ّنتني ئـ ئرنعان كقد لس، الط  ىذه اطس لة ن ف اصمل   يتااكز بسػعة ئشػ ر ة  نقليػل

لن يف  غم ك  اض فا  الفق ية الي كا فتر  ايكة بتوار  ػا كقػد لسػم  كػ  كقل كغل ذ
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ؼا يولد انطباعان يا ران نبعد الفقػو اإلّػ كة عػ  العلػ، كئنػو يف كادو كالعلػ، ، النالية العلمية
 آير. يف كادو 

 كراعػػاة فقػػو الواقػػع كفقػػو ايكلويػػا  يف الدراّػػا  الشػػرعية كالفق يػػة كالبعػػد عػػ  اإلاػػراؽ يف .7
اشز يا  ئك لب  ا  ت ػاد الفق ػة يف ئنسػاؽ بارليػة ئك ةليػا  اض فػا  الفق يػة القدمػة 

 الي ثاكزىا الزك  ككا عاد  بشكل ئكلوية ل ألكة   ك  قري  ك  ك  نعيد.
 

 : اهلٛاَؼ
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المػػـ الكبيػػرة كىػػي اليػػر إسػػالمية دائمػػان دكف نظػػر فػػاحص كتأمػػؿ داليػػؽ لمػػا يترتػػب عمػػ  ذلػػؾ التبنػػي مػػف ضػػياع 
أك ىػك أف تتخػذ أمػة مػف  لحاضر المة اإلسالمية كتبديد لمستقبميا كترفيا عػف منيجيػا ككتابيػا كسػنة رسػكليا،

المـ مناىج التربية كالتعميـ لدكلة مف ىذه الدكؿ الكبيرة فتطبقيا عم  أبنائيا كأجياليػا فتشػكه بػذلؾ فكػرىـ كتمسػح 
 .11عقكليـ، محمكد، الغزك الفكرم كأثره في المجتمع اإلسالمي المعاتر، ص

 .33ص. محمكد، الغزك الفكرم كأثره في المجتمع اإلسالمي المعاتر، 75
 .101. سعيد، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لإلسالـ، ص76
 .103-102سعيد، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لإلسالـ، ص. 77
، ص78  .132-131. القرضاكم، التحكة اإلسالمية بيف االختالؼ المشركع كالتفرؽ المذمـك
 .131-130. الغزالي، مشكالت في طريؽ الحياة اإلسالمية، ص79
، ص .80  .133-132القرضاكم، التحكة اإلسالمية بيف االختالؼ المشركع كالتفرؽ المذمـك
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 أحط انؼهٕو االؼاليٛخ فٙ انتحصٍٛ انؼمبئس٘ ٔانفمٓٙ 

 الرزاق الرعود  أ.د. محمد عبد

 االردن  -قاء التطبيقية البل جامعة

 .اصمد هلل رح العاطني كالص ة كالس ـ على ّيدنا غمد كعلى آلو كئصحانو ئذعني

 املًدص

، اك السػٌنة، ككػا يتصػل كن ػا نػالقرآف، ةنو ؼا   شن فيو اف العلـو ا ّ كية جبميع فركع ا
ذلػن كػ  العلػـو اييػرل النافعػة ئك اػم ، ئك السػمة، اك العقيػدة، ئك التػاريخ، اك الفقو ا ّػ كة
 اف ظا اي ر البال  يف صيااة الشخصية اطسلمة اطتوازنة الي صنع  ئعادا ،  ل نساف كا نسانية

شارؾ يف ننػا  ىػذه اصضػارة ، كنن  قمما لضارية فاير هبا اطسلموف ئر ا  الدنيا  ل ا، كبارلا
ننا  ػا ذيػع ئفػراد اجملتمػع ا ّػ كة تختلػف شػارؾ يف ، الساكقة الي  اكلػ  اشػوزا  يف السػما 

 فراهت، ك بقاهت، كئ ناّ ، ذ ورا كةنا ا .

كالػػي ،  مػػا ّػػال التػػاريخ علػػى صػػفحا  كػػ  نػػور بلػػن الرتنيػػة ا ّػػ كية الرا عػػة كالفريػػدة
ليكونػػوا يف كػػ ك  عػػ  ّػػ اـ ، ك قافيػػا، كقكريػػا، كفق يػػا، صػػقل  كلٌصػػن  نفػػوس اطػػؤكنني عقػػديا

   ػاف : كنستذ ر هبػذا الصػدد لػديث لذيفػة اطخػرج يف الصػحيحني، كا ؾراؼ الزي  كالض ؿ
ل، ع  اضم ك نػ  ئّػالو عػ  الشػر ػافػة اف يػدر    وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك الناس يسالوف ّر

كنػػذ  ليعػػة ىػػذه ا كػػة علػػى البحػػث عػػ  اّػػباح التحصػػني هػػد  لػػنعل، لػػرص اطسػػلمني 1...  
 رياح الض ؿ ل  قبل كقوع ا . الفنت ليتعلموا فقو الفنت ك 

 : هم  ىذا احملور كفق كا يلة ىذا كارب ي  الكتانة

 : كفيو    ة كطال ، كالتحصني العقا دم، كف ـو العلـو ا ّ كية: اطبحث ايكؿ -
 . كف ـو العلـو ا ّ كية: اططل  ايكؿ -
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 كف ـو التحصني العقا دم .: اططل  الغاين -
 تحصني الفق ة .كف ـو ال: اططل  الغالث -
 .  فضل  ل  العل،: اططل  الرانع -
ئ ػػر العلػـو ا ّػػ كية يف التحصػػني العقا ػػدم كالفق ػة يف ع ػػد النبػػوة كاضلفػػا  : اطبحػث الغػػاين -

 الراشدي  .
، ئ ػػر العلػػـو ا ّػػ كية يف التحصػػني العقا ػػدم كالفق ػػة ةنػػاف اطػػد ا ّػػ كة: اطبحػػث الغالػػث -

 .د ئكج الدكلة ا ّ كية كيف ع ، كالفتولا  ا ّ كية
ئ ر العلـو ا ّ كية يف التحصني العقا دم كالفق ة يف العصر اصديث .كدكر : اطبحث الرانع -

سا  التعلي، الشرعة  يف العادل ا ّ كة ؾو ا  ياؿ . كّؤ
ككا ػػػػػ  اطسػػػػلمني اليػػػػػـو ةزا  ، كاقػػػػػع اطسػػػػلمني اليػػػػػـو نػػػػني التػػػػػ  ر كالتػػػػ  م: اطبحػػػػث اضػػػػاك  -

 اطعاصرة . التحديا 
 كفي ا ئى، النتا ج كالتوصيا  .: ياخة -

 ، ٚايتشصني ايعكا٥دٟ ٚايفكٗٞ، ايعًّٛ االضال١َٝ َفّٗٛ: املبشح االٍٚ

 : كفيو    ة كطال 

 : َفّٗٛ ايعًّٛ االضال١َٝ: املطًب االٍٚ

 : ككن ا كف ـو العلـو ا ّ كية كاّع كشاكل للعديد ك  صنوؼ العلـو اطفيدة

 كاذاع ايكة .، كآ ار الصحانة الصحيحة، كالسٌنة الصحيحة، القرآف الكرث كىة: ا صوؿ -1

كبنبػػػو ظػػػا اطفسػػػركف كالفق ػػػا  كا صػػػوليوف ، اطعػػػاين الػػػي ف مػػػ  كػػػ  ىػػػذه ا صػػػوؿ: الفػػػركع -2
 كاحملد وف كؾوى، .

وؿ اهلل صلى ،  عل، اللغة كالنحو: اطقدكا  -3 نة ّر ف ما اّاس لف ، نصوص  تاح اهلل ّك
ل،.اهلل علي  و ّك

 كؾو ذلن .، كعل، اصديث دراية كركاية، كالتاويد،  عل، القرا ا : اطتمما  -4
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ىػػػػة العلػػػػـو اصكميػػػػة : األول: ىػػػػة علػػػػى صػػػػنفني:   قػػػػاؿ: كقػػػػد عرف ػػػػا القنػػػػو ة تػػػػا يلػػػػة
كي تػػدم تدار ػػو البشػػرية ةاذل ، كىػػة الػػي مكػػ  اف يقػػف علي ػػا ا نسػػاف نطبيعػػة فكػػره، الفلسػػفية

لػػ  يقفػػو نظػػره كاغػػو علػػى الصػػواح كػػ  ، كئؾػػا  نراىين ػػا ك ػػوه بعليم ػػا، اكوهػػوعاهتا ككسػػا ل 
كئصػػل ىػػذه ، ىػػة العلػػـو النقليػػة الوهػػعية: والثززاني . كػػ  ليػػث ىػػو انسػػاف ذك فكػػر، اضطػػا في ػػا

ػولو ىػة الشػرعيا  كػ  الكتػاح كالسػٌنة العلـو النقلية  ل ػا ث ، الػي ىػة كشػركعة لنػا كػ  اهلل كّر
كئصػػناؼ ىػذه العلػػـو نػو نػػزؿ القػرآف .  الػذم ىػػو لسػاف اطلكػػة سػاف العػػر يسػتتبع ذلػن علػػـو الل

فػػ  نػػد كػػ  ، كىػػة كػػ يوذه كػػ  الكتػػاح كالسػػنة نػػالنص ئك ناإلذػػاع ئك ناإلصػػاؽ، النقليػػة  غػػمة
ث ن ّػػػناد نقلػػػو كركايتػػػو ةذل النػػػ  ، كىػػػذا ىػػػو علػػػ، التفسػػػم، النظػػػر يف الكتػػػاح نبيػػػاف ئلفاظػػػو ئك 

ػػل، ، كايػػت ؼ ركايػػا  القػػرا  يف قػػرا اهت،، الػػذم  ػػا  نػػو كػػ  عنػػد اهلل بعػػاذل صػػلى اهلل عليػػو ّك
ث ن ّػػػناد السػػػنة ةذل صػػػالب ا كالكػػػ ـ يف الػػػركاة النػػػاقلني ظػػػا ككعرفػػػة ، كىػػػذا ىػػػو علػػػ، القػػػرا ا 

ث   ند يف اّتنباط ىذه ايلكػاـ كػ  ئصػوظا كػ  ، كىذه ىة علـو اصديث، ئلواظ، كعدالت ،
كنعػد ىػذا جصػل الغمػرة ، كىػذا ىػو ئصػوؿ الفقػو، علػ، نكيفيػة ىػذا ا ّػتنباطك و قػانوين يفيػد ال

ث ةف التكػػاليف كن ػػا نػػدين ككن ػػا ، كىػػذا ىػػو الفقػػو، تعرفػػة ئلكػػاـ اهلل بعػػاذل يف ئفعػػاؿ اطكلفػػني
كىػػػذه ىػػػة العقا ػػػد اإلمانيػػػة يف ، قلػػ  كىػػػو اطخػػػتص ناإلمػػػاف ككػػػا قػػػ  ئف يعتقػػد ككػػػا   يعتقػػػد

ئكػػور اصشػػر كالنعػػي، كالعػػذاح كالقػػدر كاصاػػاج عػػ  ىػػذه نايدلػػة العقليػػة ىػػو الػػذا  كالصػػفا  ك 
ث النظػػر يف القػػرآف كاصػػديث   نػػد ئف بتقدكػػو العلػػـو اللسػػانية ينػػو كتوقػػف علي ػػا ، علػػ، الكػػ ـ

  . 2ر كىة ئصناؼ فمن ا عل، اللغة كعل، النحو كعل، البياف كعل، ايدح 

، علػى علػـو الشػريعة ) القػرآف كعلوكػو سزبلمية تشزتملالعلزوم االكعليو نستطيع القػوؿ نػ ف 
ػا ر العلػـو الدينيػة (، كالعقيػدة ا ّػ كية، كالفقو كئصولو، كاصديث كعلوكو كالعلػـو اللسػانية ، ّك

ػػا ر العلػػـو النافعػػة ، كعلػػـو التػػاريخ كاشغرافيػػا، ) كىػػة  ػػل كػػا جتا ػػو علػػـو الشػػريعة هػػمنا ( ّك
 ا  كالفيزيا  كالرياهيا  كؾو ذلن .للبشرية  الط  كاظندّة كالكيمي
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 : َفّٗٛ ايتشصني ايعكا٥دٟ: املطًب ايجاْٞ

، ام نػنٌي اصصػانة، لصػ  لصػني: يقػاؿ، كىػو كفػرد اصصػوف، ك  اصص  التحُيل ل ة5
ف ػو غصػ   نفػت  ، كئلصػ  الر ػل اذا بػزكج، كجٌصػ  العػدك، نػ  لوظػا: كلٌص  القرية جصػينا

 ػل اكػرئة : قػاؿ  علػ ، ف ة غصنة كغٌصنة، كئلصن ا زك  ا، عف : كئلصن  اطرئة، الصاد 
 . 3 اكرئة كتزك ة ف ة غصنة   نالفت ك ل ، عفيفة ف ة غصنة كغٌصنة

كدينػػة لصػػينة : ككنػػو، ك ػػذلن اصصػػانة،   اإللصػػاف يف اللغػػة اصػػلو اطنػػع: كقػػاؿ الوالػػدم
 4ني طنعو  كاصص  اطوهع اصص، ام خنع صالب ا ك  اشرح، كدرع لصينة

كجصػػػػ  اذا ديػػػػل اصصػػػػ  ،  ػػػػل كوهػػػػع لصػػػػني   يوصػػػػل اذل كػػػػا يف  وفػػػػو: والحُززززل
 .  5كالتمى نو  

 عػػػل فيػػػو : كعقػػػد اصبػػػل، كاطفعػػػوؿ كعقػػػود، يعقػػػد عقػػػدا ف ػػػو عاقػػػد : لغػػػة: عقػػػدوالعقيزززدة
.اذا العقيػدة كػايوذة كػ   6عكػ  للٌػو  ،  عل كنو عركة كاديل الد  رفيػو في ػا كشػده، عقدة

 ىو الرنط نشدة .العقد ك 

  اططلوح يف التكاليف  ل ا لصوؿ كلكة راّػخة يف الػنف  كصػل عن ػا : كقاؿ القنو ة
كاف ، كىػػو الػػذم جصػػل نػػو السػػعادة، كىػػو العقيػػدة ا مانيػػة، علػػ، اهػػطرارم للػػنف  ىػػو التوليػػد

 .  7ذلن ّوا  يف التكاليف القلبية كالبدنية  

  كصػطل  العقيػدة   يف العصػر اصػديث ىػو : ػػػػػكؽد اف اكؿ كػ  كهػع بعريفػا اصػط ليا لػ
، العقيدة ا ّ كية ىة ا كور الي يعتقدىا اىػل ا ّػ ـ: قاؿ، الشيخ  اىر ن  صاحل اشزا رم

 . 8ام قزكوف نصحت ا  

  ىػػػة ا مػػػاف نالشػػػة  اذل لػػػد اف : ث نعػػػد ذلػػػن عرف ػػػا الشػػػيخ عبػػػدالرر  لبنكػػػة نقولػػػو
 . 9عوا ف كاطو و للسلوؾ  يصب  ذاؾ الشة  ىو احملرؾ لل
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ػػع نسػػتطيع القػػوؿ نػػاف العقيػػدة ا ّػػ كية ىػػة:  اإلمػػاف اشػػاـز نػػاهلل، ككػػا  كنعبػػارة ا ػػل كاّك
ػػلو كاليػـو اآليػػر، كنالقػػدر  قػ  لػػو يف الوىيتػو كرنونيتػػو كاسا ػػو كصػفابو، كا مػػاف ت  كتػو ك تبػػو كّر

 .10الدي  كئكور الغي  كايباره  يمه كشره، كنكل كا  ا   نو النصوص الصحيحة ك  ئصوؿ 

راية افكار افراد ا كة ككعتقداهت، : ىو مفهوم التحُيل العقائديننا  على كا بقدـ ف ف 
كبغذيػػة اطناعػػة ا مانيػػة لػػدي ، طوا  ػػة ا يطػػار ، كبعزيػػز  باهتػػا اكػػاـ التيػػارا  الوافػػدة، كاي ق ػػ،

طسلمة السػوية ذا  الفكػر ا ّػ كة اطتػزف  قاد الشخصية ا، احملدقة نالعقيدة كالفكر كالسلوؾ
طة كالبعيد ع  الشطط كالتطرؼ كا نغ ؽ ( .  كالّو

 : َفّٗٛ ايتشصني ايفكٗٞ: املطًب ايجايح

، 11الف ػػ، : ف ػػو الفقززو ل ززةئكػػا ، عرفنػػا يف اططلػػ  السػػانق كعػػ  التحصػػني لغػػة كاصػػط لا
چ : قػاؿ بعػػاذل، الػدي  ام ف مػا فيػػو ئكيت فػ ف فق ػػا يف: يقػػاؿ، العلػ، نالشػػة  كالف ػ، لػو: كقيػل

چۈئ  ۈئ  ېئ
 .  13ام ليكونوا علما  نو  12

ىػػػػو : كقيػػػػل، 14 العلػػػػ، نا لكػػػػاـ الشػػػػرعية العمليػػػػة كػػػػ  ادلت ػػػػا التفصػػػػيلية  : واصززززطبلحا
، كىػػػػػو علػػػػػ، كسػػػػػتنبط نػػػػػالرام اإلصػػػػػانة كالوقػػػػػوؼ علػػػػػى اطعػػػػػ  اضفػػػػػة الػػػػػذم يتعلػػػػػق نػػػػػو اصكػػػػػ،

 . 15 كا  ت اد

التحصػني الفق ػة ّػيما يف ىػذا الػزك  الػذم ايػتلط فيػو اصانػل  كعليو فاف كػديلنا لتعريػف
، ننػػا  علػػى فتػػاكل ّػػف ا  ا لػػ ـ، كئصػػب  الػػدـ رييصػػا، كاطفتػػني ك غػػر عػػدد اطتعػػاطني، نالنانػػل

ػػطية، لػد ا  ا ّػناف نعيػدا عػػ  ، ذلػػن اف الفقػو يف الػدي  قعػػل اطػر  اطسػل،  انتػػا علػى قمػة الّو
 . 16اصق لسنة نني ّيرتني  اذ ،  ريف ا فراط كالتفريط

  راية افراد اجملتمع اطسػل، كػ  شػذكذ : ىو التحُيل الفقهيكك  ىنا نستطيع القوؿ ناف 
اك  فولة فق ية ، اك ف ، كنحرؼ كب كيل فاّد، كالو الفتاكل الفق ية اطستندة اذل فكر كتطرؼ

ة، كبكرة كع هػركرة احػاذ ، ّقي، اك ك  ، صقد دفني اك لسد كبني، اك ردكد افعاؿ ام كدرّك
 .  17اىل العل، الفق ا  اصكما  الرنانيني قدكة ليسمكا نا كة اذل نر ا كاف كشا ة  الس ـ   
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 : فطٌ طًب ايعًِ -: املطًب ايسابع

، كرد  نصػػوص قرآنيػػة كالاديػػث نبويػػة شػػريفة جػػث علػػى  لػػ  العلػػ، كببػػني فضػػل العلمػػا 
 : نذ ر كن ا كا يلة، ك ل  العل،

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ : عاذلقاؿ ب -1
18. 

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : قػػػاؿ بعػػػاذلك  -2
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19. 

چ﮹  ﮺ ﮻  ﮸﮳ ﮴  ﮵   ﮶ ﮷ چ : قاؿ بعاذلك  -3
20 . 
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ل،: ع  ان  ن  كالن رهة اهلل عنو قاؿ -7 وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك    لػ  العلػ، : قاؿ ّر
  24فريضة على  ل كسل، 

ل،: ع  ا  ىريرة رهة اهلل عنو قاؿ -8 وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك   اذا كا  ا نسػاف : قاؿ ّر
اك كلد صػاحل يػدعو ، اك عل، ينتفع نو،   ك  صدقة  اريةا: انقطع عنو عملو ا  ك     ة

 .  25لو  

ػػل،: عػػ  صػػفواف نػػ  عٌسػػاؿ رهػػة اهلل عنػػو قػػاؿ  -9 ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ّك   اف : قػػاؿ ّر
 . 26لطال  العل، رها تا يصنع   اط  كة لتضع ا نح 

ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو  -10 ػل،:  كػ  ع  كعاكية ن  ا  ّفياف رهػة اهلل عنػو قػاؿ: قػاؿ ّر ّك
. كام ذلن ك  ا لاديث الصحيحة الػي جػث علػى  27يرد اهلل نو يما يفق و يف الدي  

 ل  العل، كببني فضلو . كببني اف اىل العل، يتميزكف نعلوك ، ككعارف ،، كنادرا  ، ع  
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ىػػػذا العلػػػ، ك ونػػػو ئكؿ  طكانػػػة -اػػػمى، . كىػػػذه الفضػػػيلة  حػػػتص نطلػػػ  العلػػػ، الشػػػرعة 
فحسػػػ ، نػػػل ةف  ىػػػذه الفضػػػيلة ختػػػدش ةذل  ػػػل علػػػ،  -قػػػ  ئف يعرف ػػػا اطسػػػل، العلػػػـو الػػػي 

يكوف للمسل، كلغمه فيو نفع يف كعيشتو كليابو اليوكية كا دل يتعارض كع كقاصػد الشػريعة 
ىئ  ی    چ اإلّ كية، ةف  العلـو الدنيوية هركرة لتنمية كعاش اطسلمني، يقوؿ اهلل بعػاذل: 

چی  ی        ی  جئ  
ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : يقػػػػػوؿ بعػػػػػاذل، ك 28

چڦ  ڦ  
، كعمارة ايرض   بكوف ة   عػ  علػ،و راّػخ تعرفػة علػـو الصػناعة كالزراعػة 29

ػػا ل العصػػرية اصديغػػة يف  كعلػػ، راّػػخ يف ا قتصػػاد كالتاػػارة ك ػػرؽ بنميت ػػا كاّػػتغمار الّو
 .30يدكة اإلّ ـ كالدفاع ع  لياض ايكة 

ايعًثثّٛ االضثثال١َٝ يف ايتشصثثني ايعكا٥ثثدٟ ٚايفكٗثثٞ يف عصثثس ايٓبثث٠ٛ  اثثثس : املبشثثح ايجثثاْٞ
 : ٚارتًفا٤ايساغدٜٔ

ػل، : العقائدي أوال5 التحُيل ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك ةف اكؿ قطرة كلة نزل  على قلػ  ّر
چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : ىة قولو بعاذل

31 . 

 ػل كعػاين اش ػل لنعل، يقينا اف ديننا دي  علػ، كلػق كلضػارة ككعػة كفكػر، نعيػد عػ   
ػوؿ ا ّػ ـ ديػ  رنػو اذل اف التحػق  كالتخلف كالض ؿ كا ؾراؼ فمنذ اكؿ يػـو نٌلػ  فيػو ّر
نػػالرفيق ا علػػى دل قانػػ  ىػػذا الػػن ج القػػوث كىػػو يصػػوغ كيبػػ  صػػرح ىػػذه ا كػػة، كسرتشػػدا 

ڌچ : عػػػٌز ك ػػػلٌ نقػػػوؿ اهلل  ڌ      ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ک   ڑ   ک  ک  

چگ   گ 
ف كضى صػلى ، 33. كالبصمة ىة: اظدل كاليقني كالربىاف كاطعرفة كالعل،32

ل،    ة عشر عاكا يف ككة داعيا ككعلما ككرنيا كنانيا ئصوؿ الدي  كالعقيدة يف  اهلل عليو ّك
نفػػػػوس ابباع ػػػػا ناصكمػػػػة كا ّػػػػلوح ا كغػػػػل، فحصػػػػ  افكػػػػارى،، كرػػػػى عقػػػػوظ،، كىػػػػٌذح 

نمػػػوذج ا  مػػػل كا ركع. كبػػػانع ا كػػػر يف اطدينػػػة نعػػػد اظاػػػرة اي ق ػػػ، نالقػػػدكة اصسػػػنة كال
يّؤ  للماتمع اطسل، كدل ينتقل اذل الرفيق ا على ا  كقد جوؿ ا ّػ ـ نكػل كػا فيػو كػ  

، 34عقا ػد كبعػػالي، كايػ ؽ اذل كاقػػع لػػة بظ ػر آ ػػاره كدػػاره يف ا فكػار كالقلػػوح كالسػػلوؾ 
ػل، علػى ج صػني ابباعػو هػد ام هػ ؿ اك زيػ  اك اؾػراؼ، كلطاطا لرص صلى اهلل عليػو ّك
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ل،  وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك ف ذا ان  عباس رهة اهلل عن ما كد نا قا  :    ن  يلف ّر
يوكػا فقػاؿ: يػػا اػ ـ اين اعلمػن  لمػػا ، الفػ  هلل كفظػن، الفػػ  اهلل ثػده ثاىػػن، اذا 

ة لو ا تمع  علػى ئف ينفعػوؾ كةذا اّتعن  فاّتع  ناهلل كاعل، ئف ايكّ ل  فاّاؿ اهلل، 
نشة  دل ينفعوؾ ة  نشة  قد  تبو اهلل لن كلو ا تمعوا على ئف يضركؾ نشة  دل يضركؾ 

 . 35  ة  نشة  قد  تبو اهلل علين رفع  ايق ـ ك ف  الصحف 

كذلػن لرصػا ، يف ىذا اصديث بو يو  رث كػ  اطػر  كالقػدكة  نػ  عبػاس رهػة اهلل عن مػا
ػػل، علػػى جصػػينو نالعقيػػدة السػػليمة هبػػذه الكلمػػا  اضالػػدة كالػػي ىػػة لػػو كنػػو صػػلى اهلل عل يػػو ّك

ػل، اصػ ؿ كاصػراـ، كل كة  ل ا كػ  نعػده ػوؿ الكػرث صػلى اهلل عليػو ّك ككيٌػز نػني ، فلقػد نػني الّر
لػػػ  ي تػػػدم نػػػو كػػػ  نعػػػده يف هػػػو  كنظوكػػػة ، كفػػػق بشػػػريع اصكػػػي، ّػػػبحانو، الطيػػػ  كاضبيػػػث

الي جفػ  ل نسػاف دينػو ، كالصفا  اصميدة، عقدية كا ي ؽ الرفيعةكتكاكلة ك  التو ي ا  ال
فيحصػل نػذلن التحصػني كػ  ا نػز ؽ ، ف  يتعدل الد على الد، كعقلو كنفسو ككالو كعرهو
كي ك  الناس على دين ، كدكا  ، ، كبسمو ا ي ؽ، فيسل، اجملتمع، يف الض ؿ كالبا ل كاظول

  كاهلل ليػػتٌمٌ  اهلل : كسػػتذ ري  نػػذلن اصػػديث الشػػريف، ككبػػاد  ،كاكػػواظ، كاعراهػػ ، كافكػػارى، 
، ىػػذا ا كػػر لػػ  يسػػم الرا ػػ  كػػ  صػػنعا  اذل لضػػركو    لػػاؼ ا  اهلل كالػػذ   علػػى انمػػو

. كطمرنا نذلن يبػاح نػ  ا ر  لينمػا شػكى لػو كػا ينعػرض لػو كػ   36كلكنك، بستعالوف   
 ي كػػ  قلبػػو يػػوؼ اك ك ػػل اك شػػن يف اف اهلل كعػػذرا عقيػػدة ا مػػاف يف قلبػػو لػػ   ، عػػذاح

اشػػاعوا نػػػو ا كػػػ  ، ناصػػرى،   غالػػػة . ف ػػذا ا ػػػر الرتنيػػػة كالتعلػػي، كننػػػا  ا كػػػة ننػػا  عقػػػديا ّػػػليما
 كالعدؿ كاصق يف العادل  لو . 

كىذا ن ؿ ن  رناح ايذه  فار ككػة كااػركا نػو الولػداف فاعلػوا يطوفػوف نػو يف شػعاح ككػة 
ذػػيع ، ، شػػانو شػػاف ايوانػػو اكغػػاؿ صػػ ي  كياّػػر كعمػػار كاطقػػداد، 37د  ئلػػد ئلػػ: كىػػو يقػػوؿ

كصػ نت ، ، ا  اف  بػاهت، كخسػك ، نػدين ،، عذنوا ليرت ػوا عقيػدة التوليػد كيكفػركا نػاهلل ّػبحانو
ك تػ  السػمة ، كصدؽ اماح، ك قػت ، توعػود رهبػ، ظػ،، بعك  قوة جصن ، نالعقيدة الصحيحة

 ذلن . بعج نعشرا  ا كغلة ؾو
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اذ  ، كقػػد  انػػ  ا يػػوة نوعػػا  ديػػدا كػػ  الع قػػا  دل يع ػػده اجملتمػػع العػػر  قبػػل ا ّػػ ـ 
فاػػا  ا ّػػ ـ لياعػػل الػػرتانط يف عتمعػػو ،  ػػاف ذلػػن اجملتمػػع يقػػـو علػػى رنػػاط النسػػ  كاشػػن 

كتخطيػا يف ذلػن الػركانط ، على ذلن ا ّاس الركلة كالفكرم ك  كلدة العقيػدة ككلػدة الغايػة
 38مل يف  ياهتا عواكل التفكن كنذكر ا حيار. الي ج

ػػ كة نفػػوس كقلػػوح كعقػػوؿ بلػػن الطليعػػة  فالتػػاريخ كالسػػمة شػػاىداف علػػى نقػػا  كصػػفا  ّك
كصفا  يف النفوس فػ  ، نقا  يف التوليد ف  بشونو شا بة شرؾ اك ه ؿ، اطبار ة ك  ىذه ا كة

نػػاظارة اركع كغػػل ل يػػوة الصػػادقة  كىػػا ىػػ، قػػد ّػػطركا، لقػػد ك  لسػػد ك  نغضػػا  ك  هػػغينة
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ : قاؿ بعاذل، الي ظل  قرآنا يتلى اذل يـو القياكة

ی  جئ  حئ  مئ     یوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

چىئ  يئ  جب  حب   
. كاّتقاكة يف السلوؾ كا ي ؽ ف  ا  ك   ػذح ك  يػداع 39

ػػػالة ، فكػػػاف عتمػػػع الفضػػػيلة كاضػػػم كالسػػػعادة، ك  هبتػػػافك  زكر  لقػػػد اكتغلػػػوا كػػػا  ػػػا هت، نػػػو الّر
: قػاؿ بعػاذل، اضالدة الي بضمن  النظاـ الكاكل لع قة البشر كػع يػالق ، ككػع نعضػ ، الػبعض

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ 

چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ 
40 . 

اذ بلقػػػوا علػػوك ، كباشػػػرة كػػػ  ، كاصػػاؿ ذابػػػو يف كػػن ج الرتنيػػػة الفق يػػة  انيززا5 التحُزززيل الفقهزززي5
ل، وؿ الكرث صلى اهلل عليو ّك ّػوا  يف ، ك بقوىا يف لياهت، نكل يسر ّك ولة كف ، راؽ، الّر

اك نيػػػػوع ، اك زكا  ػػػػ، اك ػتلػػػػف ع قابػػػػاى، ، عبػػػػاداهت، كػػػػ  صػػػػـو كصػػػػ ة كلػػػػج كؾػػػػو ذلػػػػن
 يف كظػف الصػحانة  فلقد ّال  السمة اطط رة، اك   ادى، كع قاهت، الدكلية، تماعيةا  

ػافوا يف حضػة ا كػة  ل، ّك وظ، صلى اهلل عليو ّك الكراـ يف ع د النبوة كنعدىا كا بعلموه ك  ّر
 كرقي ا كبقدك ا ؾو اضم كالفضيلة كالسعادة كالعز كالنصر .

كاّػػتيعاهب، لقضػػية ا يػػت ؼ يف الػػرام كػػا ، ، يف العلػػ،فمػػ  اطواقػػف الدالػػة علػػى ّػػعة افق ػػ
ػل،، لصل نعد ازكة اضندؽ وؿ صلى اهلل عليػو ّك ، نسب  نقض ي ود ن  قريظة للع د كع الّر

ػل، يػـو ا لػزاح: فع  ان  عمر رهة اهلل عن ما قاؿ     يصػلني : قػاؿ النػ  صػلى اهلل عليػو ّك
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، العصػر يف الطريػػق فقػاؿ نعضػ ،   نصػلة نابي ػػافػادرؾ نعضػ ، ، الػد العصػر ا  يف نػ  قريظػػة
ػل،، فلػ، يعنٌػف فػذ ر ذلػن للنػ  صػلى اهلل ع، دل يػرد كنػا ذلػن، نل نصػلة: كقاؿ نعض ، ليػو ّك
 .  41كالدا كن ، 

نػػل ، كدل لطػػة  الػػد الػػدا، كركعػػة ئصػػحانو فلػػ، ينػػع الػػد علػػى الػػد، ئرايػػت، عظػػ، اطػػر 
وا ا  ت اد اطشركع يف ف ، النصوص ت ا لدي ، ك  لغة كادراؾ ّليمني طراد الن  صلى اهلل كاّر

ػػل، كػػ  اكػػره كبو ي ػػو ػػل، ظػػ، كؤيػػدا  ػػ  ، عليػػو ّك كناطقانػػل  ػػا  اقػػرار النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ّك
كؤصػػ  نػػذلن طبػػدئ ا  ت ػػاد اظػػادؼ اذل اقػػاد للػػوؿ لكغػػم ؼػػا كتا ػػو اطسػػلموف يف ، الفػػريقني

 لياهت، .

ػػل، يف بعلػػي، ئكتػػوكؼػػا يؤ ػػد اىتمػػاـ النػػ   كغػػو اكيت ػػا كػػا بعاكػػل نػػو كػػع ، صػػلى اهلل عليػػو ّك
ليث  عل شرط فدا  ، اف يعل،  ل كالد كن ، عشرة ك  اطسلمني  -اطشر ني  -ئّرل ندر 

كنػذلن اّػتطاعوا اف يتػانعوا لر ػة العلػ، كالػتعل، الػذم ىػو شػريعة اهلل الػي ،  42  القرا ة كالكتانة
  اف ا لكػاـ : يقوؿ الػد تور غمػد ركضػاف البػو ة، يف الداري  ىة ّب  راية ا كة كلفظ ا

ػػػل، ػػػوؿ صػػػلى اهلل عليػػػو ّك كيف ، كيف عصػػػر اضلفػػػا  الراشػػػدي ، الػػػي  انػػػ  ّػػػا دة يف عصػػػر الّر
كاحػا  انػ  ، عػٌز ك ػلٌ  ان  ا لكاـ الشرعية الي بنزل  كػ  عنػد اهلل ،  العصور الي بل  ذلن

كاف ىػػػذا ىػػػو الػػػدليل ، جمػػػي ، كػػػ  الشػػػركر كا يطػػػار كاحػػػا  انػػػ بتاػػػاكح كػػػع كصػػػاحل النػػػاس 
القػػا ع علػػى اف الشػػريعة ا ّػػ كية  انػػ  صػػاصة للتطبيػػق   يف ع ػػد هػػيق غػػدكد نػػل يف ّػػا ر 

 43  "العصور الي يل 
كاّػتعماؿ كػا لػدي ، كػ  قػدرا  ، علػى ا  ت ػاد كيضاؼ ةذل ىذا بدري  الصحانة الكػراـ

ػل، يصػو ح كػ  ئصػاح نا ت ػاده كػ  ك اف الر ، الف ، كاّتنباط اإللكاـ ّوؿ صلى اهلل عليػو ّك
ةذ  ػػانوا يعرهػػوف عليػػو فتػػاكاى، ئك بصػػرفاهت، الػػي ، كيػػردش كىػػ  ئيطػػ  ةذل ك ػػو الصػػواح، ئصػػحانو

كقػد نػرز   ا فػة ، اعتمدكا في ػا علػى ا ت ػاداهت، اضاص ػة نعػد كػركر اصػوادث الػي ا ت ػدكا في ػا
ػػ ػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ّك كيف ف ػػ، نصػػوص ، ل، يف علػػـو الػػدي  كلفػػ  كسػػا لوكػػ  ئصػػحاح الّر

ػػن ة ػػوؿ صػػلى ، كيف اّػػتنباط ايلكػػاـ الفق يػػة، كيف كعرفػػة كقاصػػد الشػػريعة، القػػرآف كالسش كئ ػػ  الّر
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ػػػل، علػػػى نعضػػػ ، يف ليابػػػو كبػيعىػػػدش اطرللػػػة الغانيػػػة كػػػ  كرالػػػل نشػػػ ة كبطػػػوشر الفقػػػو ، اهلل عليػػػو ّك
ػل،بلن الي  ا   نعد انقطاع ، اإلّ كة وؿ صلى اهلل عليػو ّك كىػو عصػر ، الولة ككفاة الّر

 ق.ػ40ةذل ّنة  11الصحانة رهواف اهلل علي ، )ك  ّنة 

ػل، كىػو يػدعوى، ةذل  ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك فقد اّتااح الصػحانة رهػواف اهلل علػي ، للّر
ع: نقل   كو لني قاؿ اًكػًل ًفٍقػوو ًكن ا لىًديغنا فىحىًفظىػوي لىػ     نىض رى الل وي اٍكرىئن سًى ػرىهي  فػىػريح  لى  يػيبػىل غىػوي اىيػٍ
اًكًل ًفٍقوو لىٍي ى ًنفىًقيوو ، ًةذلى كىٍ  ىيوى ئىفٍػقىوي ًكٍنوي   44 كىريح  لى

، نػل  ػاف كا بنػا علػي ، ئف يسػتنبطوا، يك  عمل الصحانة رهواف اهلل علي ، عػرد النقػلكدل 
ػل،كدل، كذلػن فيمػا دل يىػرًٍد فيػو نػصل ، كئف قت ػدكا آرا  ػ، فيػػو   يعلمػوا كػ  النػ  صػلى اهلل عليػو ّك

ل،، ئكرنا ةذل ذلػن لػني لػث  علػى ا  ت ػاد ك عػل لػو  واننػا  كقد ك    ، عليو صلى اهلل عليو ّك
ػػػػل، فقػػػػاؿ ػػػػدى  اصػػػػا ، لكػػػػ،  اذا: صػػػػلى اهلل عليػػػػو ّك ػػػػ،ى  كىًةذىا ،ئىٍ ػػػػرىافً  فػىلىػػػػوي  ئىصىػػػػاحى  ثي   فىاٍ تػى ى  لىكى

  45. كغاح اصالني     يف فاجملت د . ئىٍ ر  فػىلىوي  ئىٍيطى ى  ثي   فىاٍ تػى ىدى 

ػػل، كةذل اليػػـو فاقتػػدل ، كنالتػػارل فقػػد نقػػة الػػدي  كالفقػػو نعػػد كفػػاة النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ّك
ل، هبديو كىدم اضلفا  الراشدي  ك  نعده -ك اف ئنو نكػر ، الناس نعد كفابو صلى اهلل عليو ّك

  فػ ف ئعيػاه يػرج فسػ ؿ ، ك ػده يف القػرآف كاصػديثيقضػة نيػن ، كيفتػي ، تػا  -رهة اهلل عنػو 
ػل، قضػى يف ذلػػن : اطسػلمني فقػاؿ ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك ئبػاين  ػذا ك ػذا ف ػل علمػت، ئف ّر

ػوؿ اهلل فيػو قضػا  . فيقػوؿ ئنػونكر اصمػدهلل : نقضا    فرتا ا تمػع ةليػو النفػر  ل ػ، يػذ ر كػ  ّر
ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو الذم  عل فينػا كػ  كفػ  عػ  نبينػا . فػ ف ئعيػ اه ئف قػد فيػو ّػنة كػ  ّر

ل، ذع رؤكس الناس كييارى، ف ذا ا تمع رئي ، على شة  قضى نو  " .ّك

ث ةف الصػػػػحانة رهػػػػة اهلل عػػػػن ، بفرقػػػػوا يف ، كىكػػػػذا فعػػػػل عمػػػػر رهػػػػة اهلل عنػػػػو كػػػػ  نعػػػػده
فػي تػا نلغػو ك اف  ل كػن ، ي، ايكصار كعلمني كعاىدي  نعد ئف ابسع  رقعة الب د اإلّ كية

ك  القرآف ئك السنة ئك نعملو رئل ئنانكر ئك عمػر يفع نػو ئك تػا ئداه ةليػو ا ت ػاده. كاطفتػوف كػ  
عمػػػر نػػػ  : كىػػػ،، ّػػػبعة - مػػػا يقػػػوؿ انػػػ  القػػػي، -اطكغػػػركف كػػػن ، ، الصػػػحانة ئ غػػػر كػػػ  اطا ػػػة
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،  انػػػ كزيػػػد نػػػ  ، كعا شػػػة ئـ اطػػػؤكنني، كعبػػػداهلل نػػػ  كسػػػعود، كعلػػػة نػػػ  ئ   الػػػ ، اضطػػػاح
 . 46كعبداهلل ن  عمر رهة اهلل عن ، ذيعا ، كعبداهلل ن  عباس

ك يػف شػكل ، اطكػة كنػو كاطػدين، هبذا يتض  كدل عظ، البنياف العقدم كالعلمة كالفق ة
، كلفظ ، ك  الضياع كالتيػو يف زلػاـ ا فكػار كايػت ؼ اآلرا ، درعا آكنة كلصنا لصينا ل كة

، ّػػ ل علػػي ، ك مػػة ببليػػ  ىػػذا العلػػ، ؼػػا، كاطعرفػػة فيمػػا نعػػدكالػػذم اصػػب  اّاّػػا لصػػركح العلػػ، 
، كب ديػػػة ا كانػػػة ل  يػػػاؿ القادكػػػػة نكػػػل لػػػرص كصػػػدؽ ككعػػػػة كػػػدر ني فرهػػػية العلػػػ، كالتعلػػػػي،

ػل، ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك كفخػر رل ػ، ، كؤ دي  للدنيا ناّرىا شرؼ بلمذهت، علػى يػدم ّر
كسػػتذ ري  لػػديث ، فويػػة صػػادقة كنػػرا ة نقيػػةك يػػف جصػػنوا نػػذلن نكػػل ع للػػوا  العلػػ، كالفضػػل

ػػل، ينفػػوف عنػػو ،   كمػػل ىػػذا العلػػ، كػػ   ػػل يلػػف عدكلػػو: قػػدكهت، ككػػرني ، صػػلى اهلل عليػػو ّك
 .  47كباكيل اشاىلني   ، كانتحاؿ اطبطلني، جريف الغالني

ػػػػل، القا ػػػػل   اكصػػػػيك، نتقػػػػول اهلل كالسػػػػمع : كتمسػػػػكني هبػػػػدم نبػػػػي ، صػػػػلى اهلل عليػػػػو ّك
ػنة ، فانو ك  يع  كنك، فسمل ايت فا  غما، اف  اف عبدا لبشياك ، كالطاعة فعليك، نسػني ّك

فػػػاف  ػػػل غد ػػػة ، كايػػػا ، كغػػػد ا  ا كػػػور، عضػػػوا علي ػػػا نالنوا ػػػذ، اضلفػػػا  الراشػػػدي  اط ػػػديني
. كفعػػ  اظ ػػر التػػاريخ اف كػػا لػػدث كػػ  ي فػػا  كفػػنت يف قػػادـ  48ك ػػل ندعػػة هػػ لة   ، ندعػػة
ا  كػػػ  لػػػاف  علػػػى ابباعػػػو اطقتصػػػد اطتنػػػزف البعيػػػد عػػػ  الشػػػطط كا ؾػػػراؼ  دل يػػػنج كنػػػو، ا يػػػاـ

كاظول .اذ ظ ر  يف آير ي فة علة ن  ا   ال  رهػة اهلل عنػو فرقػة اضػوارج الػي شػ   اذل 
فحصػػل كػػا لصػػل كػػ  اقتتػػاؿ ، كا نشػػقاؽ عػػ  صػػف اشماعػػة، التاكيػػل الفاّػػد لنصػػوص الشػػرع
 فع دن ا ليوكنا ىذا . كفرقة كنزاعا    زال  ا كة بد

أثثس ايعًثّٛ االضثال١َٝ يف ايتشصثني ايعكا٥ثدٟ ٚايفكٗثٞ ابثإ املثد االضثالَٞ          : املبشح ايجايح
 : ٚيف عٗد اٚز ايدٚي١ االضال١َٝ، ٚايفتٛسات االضال١َٝ

يف ، الشػرعية كن ػا كاػم الشػرعية: يشتمل ىذا اطبحث على نياف ئ ر العلـو ا ّ كية عاكة
سػػابولفػػ  كجصػػني اجمل ، عقػػديا كفق يػػا كبرنويػػا، تمػػع ا ّػػ كة تختلػػف ا يػػاؼ كنظوكتػػو ككّؤ
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ػل، ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك كعلػى اكتػداد  ند ا ك  عصر التانعني الذي  بتلمذكا علػى اصػحاح الّر
 رقعة الدكلة ا ّ كية كع  ل كرالل ا كفتولاهتا كازدىارىا شرقا كارنا .

دة كا رىػػا يف جصػػني ا كػػة طوا  ػػة ئعاصػػم علػػى صػػعيد العقيػػأوال5 التحُززيل العقائززدي5 
فػػػان  ، ا فكػػػار اطنحرفػػػة كاظداكػػػة كالػػػي اكصػػػل  كعتنقي ػػػا اذل ك ػػػاكم الػػػردل ككنزلقػػػا  الضػػػياع

 : ّاكه   وان  ىذا التحصني كفق كا يلة

 : أثس ايعًِ يف ايتشصني ايعكا٥دٟ عٓد ايكاد٠ ٚٚال٠ األَس -1

چ  جثىت    يت مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   چ: قػػػاؿ بعػػػػاذل
. الػػػػ  علػػػػى ك ة ا كػػػػر 49

كعالسػػػت ، ككنػػػاظرهت، لػػػػ  ، لػػػب ، للعلػػػ، كالعلمػػػػا ، يف العصػػػور ا ّػػػ كية اطختلفػػػػة كاضلفػػػا 
ففػػػة العصػػػر ا كػػوم الػػػذم يعػػػد انػػػرز يلفػػػا  ، ، اصػػبحوا علمػػػا  يف  وانػػػ  كتعػػػددة كػػ  الػػػدي 

ك ػاف كغػا  يف ، كعاطػا ككفتيػا فقػد  ػاف يليفػة كقاهػيا، ا كاـ عمر ن  عبػدالعزيز ررػو اهلل بعػاذل
كعػرؼ عنػو اقبالػو الشػديد علػى العلػ، كاىتماكػو ، كلرنا على الظػاطني كالفاّػدي ، العدؿ كا كانة
التو ، ككا يتعلق هبما ك  عل، الك ـ، ّيما عل، التوليد كالعقيدة، نو اما اىتماـ فلقد صنف ّر

كئدلػػة قويػػة يف ، م علمػػا ازيػػرا كنػػراىني داكغػػةكالػػي جػػو ، اطعركفػػة يف غا اػػة القدريػػة كالػػرد علػػي ،
، تنطػق قػوث،  ما اشت ر عنو كناظربو للخوارج ك شف عيوح آرا  ، كنط حػا،  50كس لة القدر 

كلػو  غػػم كػ  اضطػػ  كالػػدركس كاطػواع  الػػي بؤ ػػد ، 51كرئم قػػاىر  ، كلاػة االبػػة، كدليػل قػػوم
  كلقػد اعظػ، نػاهلل اش ػل كػ  : لن قولػوكك  ذ، كعتقده الصحي  كف مو السديد طسا ل العقيدة

نػػل دل يػػزؿ اهلل كلػػده نكػػل شػػة  عليمػػا كعلػػى  ػػل شػػة  شػػ يدا ، زعػػ، اف العلػػ،  ػػاف نعػػد اضلػػق
فبػػني عمػػر نػػ  عبػػدالعزيز ىنػػا اف العلػػ، كالشػػ ادة صػػفتني ، 52، قبػػل اف للػػق شػػيرا كنعػػد كػػا يلػػق

 عة يف ذلن .كىذه ىة عقيدة اىل السنة كاشما، ئزليتني هلل ّبحانو كبعاذل

ػوؿ اهلل صػلى : فقاؿ،  ما انو ررو اهلل حى اف بتخذ القبور كسا د   آير كا بكلػ، نػو ّر
ػػل، اف قػػاؿ اك  -  يبقػػى، قابػػل اهلل الي ػػود كالنصػػارل احػػذكا قبػػور انبيػػا  ، كسػػا د: اهلل عليػػو ّك

كاهػحا  . نػل اف كف ػـو ا مػاف نشػكل عػاـ عنػده  ػاف 53  قتمع ديناف نارض العرح   : قاؿ
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ن : خاكا فقد  ت  اذل عدم ن  عدم قا   ،   اكا نعد.. فاف ا ماف فرا ض كشرا ع كلدكد ّك
فػػاف اعػػ  فسػػ نين ا ، ككػػ  دل يسػػتكمل ا دل يسػػتكمل ا مػػاف، فمػػ  اّػػتكمل ا اّػػتكمل ا مػػاف

 . 54كاف اك  فما انا على صحبتك، اريص   ، ل  بعملوا هبا لك،

ك  ، فلػ، يل ػو اصكػػ، عػ  العلػػ،، يف شػػخص عمػر نػ  عبػػدالعزيزارئيػت،  يػف ىػػو ا ػر العلػ، 
تو بعليما ككناظرة ككعظا كارشادا ، يطلبػوف العلػ، عنػده، ل  اصػب  غػط انظػار النػاس، ع  ؼاّر
 كنقة علمو يدرس اذل يـو الدي  .، ؼا  اف لو ا  ر الكبم يف نفوس ا يري 

   ػاف كػ  انبػل : قاؿ عنو ان  يلكاف، العلما اطوقر للعل، ك ، كذاؾ اضليفة العباّة اجملاىد
كشااعة كرئم   . يف لني لاكؿ اعدا  ا ّ ـ ، ذا لج ك  اد كازك، كالش، اطلوؾ، اضلفا 

بشويو باريخ ىذا اضليفة العظي، كبصويره نصال  اشوارم كشرح اضمر كؾو ذلن . علما نانو 
، ك ان  عقيدبػو عقيػدة اىػل السػنة كاشماعػة، ما رعى اصر ة العلمية يف زكانو كاىت، نالعل، كالعل
 كالتاريخ شاىد على ذلن . ، عمل على رانت ا كالذح عن ا نكل كا ملن

ئيذ ىاركف الرشيد زنديقا ف كر نضرح عنقو فقػاؿ لػو الزنػديق : ع  ةساعيل ن  ةنراىي، قاؿ
ئلػف لػديث كهػعت ا  دل بضرح عنقة يا ئكم اطؤكنني قاؿ ئري  العباد كنػن قػاؿ فػ ي  ئنػ  كػ 

ل،  وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك ل،  ل ا كا في ا لرؼ نطق نو ّر وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك على ّر
قاؿ ف ي  ئن  يا عدك اهلل ك  ئ  ةّحاؽ الفزارم كعبد اهلل ن  اطبارؾ ينخ حا فيخر احا لرفا 

 .55لرفا 

قػػػوؿ : لكػػػ ـ كببصػػػره فيػػػوكعلػػػ، ا ّػػػيما يف كسػػػا ل العقيػػػدة، كؼػػػا يؤ ػػػد عمػػػق علػػػ، الرشػػػيد
 :  اضطي  البغدادم

،  لبػػ  الكفػػر فو دبػػو يف اش ميػػة،   قػػاؿ ىػػاركف الرشػػيد  لبػػ  ئرنعػػة فو ػػدهتا يف ئرنعػػة
ك لبػػػ  ، ك لبػػ  الكػػذح فو دبػػػو عنػػد الرافضػػة، ك لبػػ  الكػػ ـ كالشػػغ  فو دبػػػو يف اطعتزلػػة

  56اصق فو دبو كع ئصحاح اصديث  

  .57القرآف ػلوؽ فقتلو  :  ل يقوؿ  ايت ىاركف نر : كقاؿ ا صمعة
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لي  كو  ئلد ئعػز علينػا كػ  كػو  الرشػيد طػا ئحػوؼ : كقد  اف الفضيل ن  عياض يقوؿ
فلما كا  الرشيد كظ ر   عمرم، قالوا:نعده ك  اصوادث كةين يدعو اهلل ئف يزيد يف عمره ك  

كػا  ػاف حوفػو الفضػيل كػ   فعرفنػا، كظ ر القوؿ ةلق القػرآف، بلن الفنت كاصوادث كا يت فا 
  58.ذلن

كرعػػوا ، كىكػذا بتػػواذل ا يػػاـ كالسػنوف لنقػػف علػػى ّػمة يلفػػا  لػػافظوا علػى نيضػػة ا ّػػ ـ
ك ػػػػانوا  عػػػػدا  ا ّػػػػ ـ ، ّياّػػػػة كاقتصػػػػادا كا تماعػػػػا كعلمػػػػا كبرنيػػػػة، افػػػػراد اجملتمػػػػع ا ّػػػػ كة

داصميػػد الغػػاين ف ػػذا السػػلطاف عب، فسػػطركا صػػفحا  كػػ  نػػور علػػى صػػحا ف الػػذى ، ناطرصػػاد
الذم قضى شبانو يطل  العل، على عك  كا صٌوره ئعػداؤه ن نػو  ػاف شخصنػا  ػاى ن   يعػرؼ 

ية كالعرنية كالفرنسية ك اف يقػوؿ ، القرا ة كالكتانة ة  نصعونة   ف و قد درس اللغة الرت ية كالفاّر
ةهػػػافةن ةذل لب ػػػو ، نيػػػةككن ػػػا بػػػاريخ الدكلػػػة العغما، الشػػػعر  مػػػا  ػػػاف شػػػغوفنا نقػػػرا ة  تػػػ  التػػػاريخ

لػػ  ةنٌػػو ئكػػر نرتذػػة اطقػػا   كاجملػػ   كالصػػحف اي نبيػػة الػػي بػػرد ةليػػو   ، الشػػديد للمطالعػػة
 59ليتمٌك  ك  قرا هتا  

كدل ييعػرؼ عنػو بر ػو للصػ ة قػط ئك ، كقد عػرؼ السػلطاف عبداصميػد نتقػواه كخسشػكو نالػدي 
كيقػػرئ ، كالػػدم يػػؤدم الصػػلوا  اضمػػ  يف ئكقاهتػػا   ػػاف: كبقػػوؿ عنػػو اننتػػو عا شػػة، ةفالػػو للتعبٌػػد
شهرز  ك ػاف  غػم ا ربيػاد للاواكػع   ّػيما يف، كيف شبانو ّلن كسلن الشػاذلية، القرآف الكرث

 . 60"رمضان

ياّػػػة خكنػػػ  كػػػ  انقػػػاذ  ىػػػذه الشخصػػػية ا ّػػػ كية تػػػا لػػػدي ا كػػػ  علػػػ، ككعػػػة شػػػرعة ّك
اف يسػتو نوا فلسػطني ليػث قػاـ السػلطاف عبداصميػد  فلسطني ك  ايػدم الي ػود طػا لػاكلوا كػرارا

ػػالة اذل ىربػػزؿ نواّػػطة  ػػاؿ ّر ئف ،   انصػػ  صػػديقن ىربػػزؿ: صػػديقو نيولنسػػكة  ػػا  في ػػان ّر
يين  اّػػػتطيع ئف ئبنػػػازؿ عػػػ  شػػػرب كالػػػد كػػػ  ،  يتخػػػذ يطػػػوا   ديػػػدة لػػػوؿ ىػػػذا اطوهػػػوع

نػػل ىػػة كلػػن شػػع . كقػػد قابػػل ئّػػ يف كػػ  ئ ػػل ىػػذه ، يحػػا ليسػػ  كلكػػة، ايراهػػة اطقدّػػة
كػػ  اطمكػػ  اصصػػوؿ ، زقػػ  دكلػػيكرككىػػا نػػدكا  ،   فليحػػتف  الي ػػود ت ييػػن ، . ةذا ك، ايرض

http://islamstory.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://islamstory.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://islamstory.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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كلك  لـز ئف يبدئ التمزيق ئك ن يف  غتنا كلكػ    ئكافػق علػى بشػري  ، على فلسطني ندكف كقانل
 . غي كئنا على قيد اصياة  

ا ر وليا بارليا، لق لنا اف نفخر ناكغاؿ ىذا القا د اطسل، الصادؽ ، الذم لق  الي ود دّر
ف و هبذا قد ا ب  للقاصة كالداين انػو اػق ،  قتو نرنو ّبحانو كبعاذلككا ذلن ا  ليقينو كامانو ك 

كك    ة ايرل  عل ك  نفسو قػدكة ككغػا  ، غص  نالعقيدة ا ّ كية الي صاا  شخصيتو
 ل  ياؿ اآلبية ك  نعده .

 : أثس ايعًِ يف ايتشصني ايعكا٥دٟ عٓد ايعًُا٤ -2

نعضػػػ ، كػػػ   بػػػار ، كعػػػٌج نالعلمػػػا  كاطفكػػػري ، خيػػػز عصػػػر ا كػػػويني ار تػػػو العلميػػػة اطميػػػزة
ػػل، ، ث التػػػانعني الػػذي  بتلمػػذكا علػػػى ايػػدم الصػػحانة الكػػػراـ، ئصػػحاح النػػ  صػػػلى اهلل عليػػو ّك

كعمػرك ، كعبداهلل نػ  الػزنم، كعبداهلل ن  عباس، اصس  كاصسني ان  علة ن  ا   ال : ككن ،
، اصسػ  البصػرم: ككػ  التػانعني كاػمى، .، عػارهػة اهلل عػن ، ذي، كاطغمة ن  شعبة، ن  العاص

ػة، كعاىد نػ   ػرب ػعيد نػ   بػم، كقتػادة نػ  دعاكػة السدّك ، ككطػرؼ نػ  عبػداهلل الشػخم، ّك
 ككالن ن  ئن  ا صبحة كيلق ّواى، .، كانو لنيفة النعماف

ػػط  : ككػػ  اشػػ ر كػػا الػػف يف ىػػذه الفػػرتة يف علػػ،  - تػػاح   الفقػػو ا  ػػرب   كالفقػػو ا ّك
 ل ػػػا    لنيفػػػة النعمػػػاف . كنظػػػرا لو ػػػود ،  ك تػػػاح الوصػػػية، ك تػػػاح العػػػادل كاطػػػتعل،، -ـ الكػػػ 

، ث لكػ، كربكػػ  الكبػػمة، ث اصػديث عػػ  القػػدر، كبطػور فكػػرة ا كاكػػة، اضػوارج يف ىػػذه الفػػرتة
، ظ ػػر  فرقػػة اطر رػػة كالػػي  ػػا   ننقػػيض كػػا  ػػا  نػػو اضػػوارج، كئنػػو للػػد يف النػػار نسػػ   فػػره

فكػػاف اقػػدـ  ، نػػاصوارا  كاطنػػاظرا  كالكتػػ ، ذا الواقػػع انػػربل علمػػا  السػػنة نػػالرد علػػي ،نتياػػة ىػػ
ػالة يف ذـ القدريػة      ا ّػود الػدؤرل . ك تػاح   الػرد :  تاح الف يف الػرد علػى القدريػة   ّر

ػالة يف ا كاكػة اذل كاصػل نػ  عطػا      فػا لزيػد نػ  علػة اظػا ة اطػػدين .  ، علػى القدريػة   كّر
ػػا ل يف الػرد علػػى القدريػة كاضػػوارج كالرافضػة . كالكغػػم كػػ    مػا صػػنف  عفػر الصػػادؽ  ػ ث ّر

ػػا ل العلميػػة يف كسػػا ل العقيػػدة كالػػرد علػػى الفػػرؽ الضػػالة   يسػػع  ذ رىػػا يف ىػػذا ، الكتػػ  كالّر
فظ ػر نػذلن احػ، غصػنوف نػالعل، ، فاا  ىذا اصراؾ العلمة النشط نصرا لعقيػدة التوليػد، اطقاـ
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ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ،  اطعرفػػةك   يػػف   كىػػ، الػػذي  برنػػوا علػػى يػػدم نعػػض  بػػار اصػػحاح ّر
ػػل، ػػولو، ك بػػار علمػػا  التػػانعني، ّك ػػنة ّر فػػنع، ، فتلقػػوا علمػػا صػػافيا نقيػػا نانعػػا كػػ   تػػاح اهلل ّك

 ،فن لوا كنو  ما حل ّلف ،، احملص   كنع، اطتحص   .كيلفوا ةر ا علميا عظيما ل كة ك  نعدى،
ػػل، الػػذم يركيػػو انػػ  ، كنشػػركه يف شػػرؽ ا رض كارهبػػا كسرتشػػدي  نقػػوؿ النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ّك

 .  61فرح كبل   اكعى ك  ّاكع  ، فبلغو  ما سعو،   نضر اهلل اكر ا سع كنا لديغا: كسعود

لػذلن فقػد ، كاكا العصر العباّة ف و عصر الن ضة العلمية كالفكرية كالسياّػية كالعسػكرية
كقػػػد ظ ػػػر يف ع ػػػد اطػػػ كوف ذاعػػػة كػػػ   بػػػار العلمػػػا  ، علمػػػا  كاطػػػدارس الفكريػػػة كالعلميػػػةعػػػٌج نال

كنشػػ   نسػػب  ، كلىك مػػوا عقػػوظ، يف البحػػث، كاطتكلمػػني الػػذي  بنػػاكلوا ئصػػوؿ الػػدي  كالعقا ػػد
، كذ ػػور علمػػا  ، اطعػػركفني ن ىػػل اصػػديث، ذلػػن اعتقػػادا  حػػالف اعتقػػادا  عاكػػة اطسػػلمني

ككػػاؿ اطػػ كوف ةذل اييػػذ تػػذى  ، طتكلمػػني يف كبػػالغ ، علػػى العقػػل دكف النقػػلك ػػاف اعتمػػاد ا
ككػ  ، القا ، علػى نبػذ الشػرع كبقػدث العقػل عليػو  فقػر ح ئببػاع ىػذا اطػذى  ةليػو، اطعتزلة الفاّد

ككافق ، فيما ذىبوا ةليو ك  ئف القرآف ػلوؽ ، ثى  ئصبحوا ذكم نفوذ  بم يف قصر اض فة نبغداد
 .كعمد ةذل بسخم قوة الدكلة صمل الناس على القوؿ ةلق القرآف، ة ندعة هالةكى

كك  انػرز كػ   تػ  يف العقيػدة يف ىػذا العصػر ا كػاـ انػ   ريػر الطػربم يف  تانػو   التبصػم 
  هتافػػػ  ك   اطنتحػػػل يف علػػػ، اشػػػدؿ  : كا كػػػاـ انػػػو لاكػػػد الغػػػزارل يف  تبػػػو، يف اصػػػوؿ الػػػدي   

كا كػػاـ ارػػد نػػ  لنبػػل يف  ،    البا نيػػة  ك   قواعػػد العقا ػػد   كامىػػا الكغػػم  فضػػاك الف ّػػفة 
: كا كػاـ البخػارم يف اشػ ر  تبػو،   السٌنة   كامىا:   الرد على الزنادقة   كك   ا ماف  :  تبو

  التوليػد   كعشػرا  العلمػا  ككرػا  اطؤلفػا  :   يلق افعاؿ العباد   كان  القي، يف اش ر  تبػو
 العقيدة كالتوليد   عاؿ لذ رىا .يف 

كاكػا الفقػو كاصػولو فقػد نػرز فيػو الكغػم الكغػم ككػ  انػرزى، ا  مػة ا رنعػة كب كيػذى، الػػذي  
ػػا ل نالفقػػو كفركعػػو كاصػػولو  يعػػدكا ناطرػػا  علػػى اكتػػداد ّػػتة قػػركف كر ػػوا ا كػػة الػػوؼ الكتػػ  كالّر

زال  آ ار كدارس الدكلة العباّية ليوكنػا ك  ، كل  شرؽ اّيا، ك  ارح الو   العر  اذل شرقو
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فقػد بػرع علػى ار  ػ، كرػا  ا لػوؼ كػ   لبػة ، فكرا كلضارة كفق ا كبفسما كؾو ذلن، اصاهر
ا ل العلمية ننا  على كورك  ، العظي، .، العل،  كذع  الوؼ الدراّا  كالّر

  نػالكغم كػ  العلمػا  كلفلػ، كاكا عصر الدكلة العغمانية فقد  اف اّتمرارا للدكلػة العباّػية
يف ػتلػػػف العلػػػـو كالتخصصػػػا  ا  اف علمػػػا  الدكلػػػة العغمانيػػػة عنػػػدكا ئرادكا ئف يتعلمػػػوا العلػػػـو 

ذىػػ  ةذل يػػوارـز كةيػػراف ككنطقػػة  الفريززق األول، انقسػػموا لفػػريقني، الدينيػة يف القػػرف الرانػػع عشػػر
ككػػ  ث ، قػػل يف الفكػػر الػػدي كىػػة اطنػػا ق الػػي  ػػاف يسػػودىا بيػػار يػػؤ ر   ػػة الع، كػػا كرا  الن ػػر

فاثو ةذل اصاػاز  الفريق الثانيكاطابيريدم عقيدة نصورة قوية. ئكا ، بسمكوا ناطن ج اصنفة فق نا
وريا فبنػا  علػى ىػذا انقسػ، ، كالي يغل  علي ػا الطػانع النقلػة نصػورة كاهػحة، ككصر كالعراؽ ّك
تني  : العلما  ةذل كدّر

 : ٚزٚادٖا َدزض١ اإلَاّ ايفدس ايساشٟ -أ

يف القػػػػرف العاشػػػػر  كقػػػػد نشػػػػ   علػػػػى يػػػػد ئ  كنصػػػػور اطابيريػػػػدم يف القػػػػرف العاشػػػػر اطػػػػي دم
ة الذي  ئيذكا يف بطويرىا اإلكاـ فخر الدي  الرازم  اطي دم يف سرقند ك اف ك  ركاد ىذه اطدّر

ػة الكبػمة نصػ، كاإلكاـ النسفة كلقػ  ، ورة ئّاّػيةكالتفتازاين. ب  ر العلما  العغمانيني هبػذه اطدّر
ػػػا  بػػػما نيػػػن ، كؤلفػػػا  ىػػػؤ   العلمػػػا  ك ػػػرل بػػػدري   تػػػب ، ككصػػػنفاهت، قركننػػػا  ويلػػػة يف ، ركا ن

ػػة اصيػػاة الفكريػػة الدينيػػة عنػػد العغمػػانيني يكؿ كػػرة  اطػػدارس العغمانيػػة. كبشػػ د ديػػوؿ ىػػذه اطدّر
طن  فنارم )بو  نشكل كاه  كع عادل عغماين ش م ييدعى     الدي  غمد  الذم اشت ر نا

كالي انبغق ع  علمو عموعة ك  ايّابذة كالت كيذ القػا مني نطبيعػة اصػاؿ علػى نفػ  ، (1431
ػػة كلعػػل ئشػػ ر اسػػني ، فظ ػػر كن ػػا ئقػػول الػػركاد يف القػػرنني اضػػاك  عشػػر كالسػػادس عشػػر، اطدّر

ة فا وعة  ان   ماؿ پاشا : لعاطني عغمانيني ك  ركاد ىذه اطدّر    السعود ئفندم  ئك اطّو

 : َدزض١ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚزٚادٖا -ب

ػػة يف الفكػػر الػػػدي  العغمػػاين العػػادل العغمػػاين  غمػػد ئفنػػدم الرب ػػػوم   كقػػد كغػػل ىػػذه اطدّر
ػػػة الػػػي بػػػ  ر  ن فكػػػار اإلكػػػاـ يف القػػػرف ك (1573)بػػػو    قاهػػػة زاده . كقػػػد ظ ػػػر  ىػػػذه اطدّر

ػػػة اإلكػػػاـ الػػػ رازم الػػػي  انػػػ  خغػػػل اطػػػذى  العقػػػدم الرسػػػة عنػػػد السػػػادس عشػػػر ردنا علػػػى كدّر
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العغمػػانيني. كنسػػتطيع ئف نقػػوؿ ئف اضػػط الر يسػػة يف ف ػػ، العػػادل الرب ػػوم للػػدي  مكػػ  ةقػػازه يف 
، كالذم  علتو يتصدل لتنقية الػدي  كن ػا، ةزالة البدع الي ظ ر  يّباح كتعددة نني اطسلمني

  يف كوهػػوعا  ػتلفػػة كػػع العػػادل ئ  السػػعود ئفنػػدم كقػػد ّػػال ىػػذا العػػادل الكغػػم كػػ  اجملػػاد 
كعلى الرا، ك  ئف كذى  اإلكاـ الرب وم قد ظ ر يف شػ  فػركع العلػ، كػ  عقيػدة كفقػو ، آنذاؾ

ة  ئحػػا ظ ػػر  نصػػورة  بػػمة ك علػػ  شػػ ربو  بػػمة نعػػدكا كهػػع  تانػػو  الطريقػػة ، كبفسػػم كاػػمه
طريقػة احملمديػة  ليػث كهػعو نالعرنيػة ك ػرل برذتػو احملمدية كالسمة ايردية  اطعػركؼ ناّػ،  ال

كظ ػػػر  لػػػو شػػػركح  غػػػمة يف ئراهػػػة الدكلػػػة ، للرت يػػػة نعػػػد ذلػػػن. كقػػػد ئقبػػػل العلمػػػا  علػػػى شػػػرلو
العغمانيػة كنلػػداف العػػادل اإلّػ كة  فػػرتؾ بػػ  ما كاّػعنا يف زكانػػو كالع ػػود التاليػة عليػػو. فيكػػوف ىػػذا 

ة ئنتج عن ا فكرنا   ةّ كيا ّنينا قد ئكتد نفوذىا ةذل القرف السانع عشر. العادل قد ئببع كدّر

 : اثس ايعًِ يف ايتشصني ايعكا٥دٟ عٓد افساد اجملتُع -3

كبواصػػل ، كػػع النػػاس يف ، العلمػػا  كاطفكػػري  يفنظػػرا طػػا ختػػع نػػو ىػػذا العصػػر كػػ  كفػػرة  بػػمة 
ة شميػػػع فرػػػا  كبػػػدري  صػػػنوؼ العلػػػـو ا ّػػػ كي، للػػػق العلػػػ، يف اطسػػػا د كالكتابيػػػ  كؾوىػػػا

فنش   كدارس  غمة لتعلي، القراف كالسنة كاصديث كالعقيدة ، صغارا ك بارا، ذ ورا كانا ا، اجملتمع
نشػػػ   كػػػدراس علميػػػة كنػػػذ ندايػػػة الفػػػت  اإلّػػػ كة ظػػػا يف ع ػػػد عمػػػر نػػػ  : ففػػػة الشػػػاـكامىػػػا 
الشػاـ قػد  فقد ذ ر الذى  ئف يزيد ن  ئ  ّفياف  ت  ةذل عمر نػ  اضطػاح ئف ئىػل، اضطاح

ػػػل ةليػػػو كعػػػاذ نػػػ   بػػػل كعبػػػادة نػػػ  ، التػػػا وا ةذل كػػػ  يعلم ػػػ، القػػػرآف كيفق  ػػػ، يف الػػػدي  ف ّر
سػة اصر ػة العلميػة ، 62الصاك  كئنا الدردا  رهة اهلل عن ، ذيعا  فكاف ىؤ   الغ  ة ئكؿ كّؤ

، رػػػص كعبػػػادة يف، فنػػزؿ ئنػػػو الػػػدردا  يف دكشػػق، فقػػد بفرقػػػوا يف ئقاليم ػػػا، اإلّػػ كية يف الشػػػاـ
ئنػو : كحرج علػى ئيػدم ىػؤ   الصػحانة الكبػار عػدد  بػم كػ  التػانعني كػن ،، ككعاذ يف فلسطني

ث ، كاػػػػمى،، كر ػػػا  نػػػ  ليػػػوة، كعمػػػر نػػػ  عبػػػدالعزيز، ةدريػػػ  اضػػػو ين ث ككحػػػوؿ الدكشػػػقة
ة الشاـ عبد الرر  ايكزاعػة الػذم يعػد كػ  ئقػراف اإلكػاكني ئ  لنيفػة ككالػن نػ   يٌر   كدّر

ك اف ك  الطبيعة ئف بكوف الشػاـ كقػرا صر ػة علميػة كاّػعة كئف يقصػدىا العلمػا  كػ   ػل  ،ئن 
ػػة : كيف كصػر، كر ػػز اض فػة ا كويػة كعاصػمت ا كدينػػة دكشػق صػقع يحػا ئصػبح  نشػ   كدّر
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سوىا ئيضا ك  الصحانة الػذي   علمية ةّ كية عظيمة نعد الفت  اإلّ كة ك اف ئّابذهتا ككّؤ
عمرك ن  العاص كاننو عبد اهلل ن  عمرك رهة اهلل بعاذل عن ما الػذم : ئش رى،كك  ، نزلوا كصر

ل، وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك  ينو  ػاف يػدٌكف كػا  ػاف يسػمعو، يعد ك  ئ غر الناس لديغا ع  ّر
وؿ ػ  ، كقد ّك  كصر فل، يك  يغادرىا ة  للغػزك ئك اصػج ئك العمػرة، ك  الّر كيعػد اػق كّؤ

ة اطصرية كئ  .يذ عنو العل،  غمكف ك  ئىل ااطدّر

ػة كصػر نعػد  يػل الصػحانة  غػم كػ  التػانعني الػذي  عاشػوا يف  كقد اشت ر كػ  علمػا  كدّر
ئنػو ئكؿ كػ  : الذم قػاؿ عنػو الكنػدم اطػؤرخ اطصػرم، يزيد ن  ئ  لبي : كن ،، العصر ايكوم

ل عمػر نػ  عبػد العزيػػز ك ػاف  الػث    ػػة  عػ، نشػر العلػ، تصػر يف اصػ ؿ كاصػػراـ ككسػا ل الفقػو
 .كعبد اهلل ن  ئ   عفر، ةلي ، الفتيا تصر كاآليراف فا  عفر ن  رنيعة

ة كصر الي  اف كقرىا  اكع عمػرك نػ  العػاص يف الفسػطاط بنمػو كبزدىػر  كاّتمر  كدّر
كالػذم ، الليث نػ  ّػعد فقيػو كصػر كةكاك ػا:  اف ك  ئش رى،،  ل  يٌر   الكغم ك  العلما 

 . 175كقد بويف الليث ّنة ، الليث ئفقو ك  كالن ن  ئن : كاـ الشافعةقاؿ عنو اإل

ػة علميػة  بػمة  ػاف ئّػابذهتا كػ   بػار الصػحانة : ئكا البصرة فقػد نشػ   في ػا  ػذلن كدّر
ػػل، . ككػػ  ئشػػ ر : كغػػل ػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ّك ػػة ايشػػعرم كئنػػ  نػػ  كالػػن يػػادـ الّر ئ  كّو

ػػة البصػػرة يف ، اصسػػ  البصػػرم كغمػػد نػػ  ّػػمي : العصػػر ايكػػوم العلمػػا  الػػذي  يػػر ت ، كدّر
 ك  فا  ان  لو شخصية علمية ظاىرة يف البصرة.، ك  فا ك  اطوارل

كاكػػا يف عصػػر العغمػػانيني فقػػد بسػػانق السػػ  ني العغمػػانيوف كايكػػرا  كاطقتػػدركف كػػ  العلمػػا  
ػة ىػة ، كامى، يف ةنشا  اطدارس ننػا  ع ػز لسػك  اطعلمػني فتعدد  كزاد  العناية هبػا. كاطدّر
ني للعل، الشرعة ككعظ، ىذه اطدارس يت، ا نفاؽ علي ا ك  عا دا  ايكقاؼ كيرصػد  -كالداّر

ػني لرصػ  الدكلػة العغمانيػة علػى ا ىتمػاـ ، ريع ا لػدفع ركابػ  القػا مني علي ػا كػ   لبػة ككدّر
رس ككػػدل  غرهتػػا كئحػػا هبػػذه اطػػدارس كزيػػادة ئعػػدادىا فقػػد كصػػف الرلالػػة ئكليػػا  لػػ  ىػػذه اطػػدا

 مػػا ظػػا كظيفػػة ا تماعيػػة ،  بعكػػ  كػػآ ر اط ندّػػني اطعمػػاريني يف ع ػػد السػػلطاف ّػػليماف يػػاف
فقػػد  ػػاف قػػد هبػػا العػػادل كاطػػتعل، كالعانػػد كاطعػػوز الغػػذا   -ئيػػرل ف ػػة كلاػػ  اطربػػادي  كاطعػػوزي 
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ككػا  انػ  بقدكػو كػ  ، كاط كل كذلػن طػا يلقػى في ػا كػ  دركس علميػة، العلمة كالركلة كاطادم
ني كالطلبة كنقية العاكلني هبا .  ركاب  نقدية للمدّر

كؼػػا ميػػز ىػػذه اطػػدارس يف الع ػػد العغمػػاين خيزىػػا نالنشػػاط كاصر ػػة يف الفتولػػا  العغمانيػػة 
ئد  ةذل  غرة الوافدي  على اصركني كك  ٌث  ئزداد عدد العلما  الػذي   ػاح ظػ، اطقػاـ يف اجملػاكرة 

اهلل اصػػراـ  مػػا ئف اطػػدارس السػػليمانية ايرنعػػة الػػي ئنشػػ ىا السػػلطاف ّػػليماف القػػانوين قػػد لبيػػ  
دفػػع ناصر ػػة العلميػػة ةذل كيػػادي  ئ غػػر بطػػوران ليػػث اشػػرت   كػػ  يقػػـو نالتػػدري  في ػػا ئف يكػػوف 
ؼ  يتوذل كنص  اإلفتا  ليػث ةف ىػذا اطنصػ  يشػرتط فيػو ئف يكػوف كػ  ئعلػ، الفق ػا  اصنفيػة 

ػػػػة يف ك كػػػػة اطكركػػػػة كظػػػػذا بػػػػوذل الشػػػػيخ عبػػػػد الػػػػرر  اطرشػػػػدم اصنفػػػػة ك نػػػػة التػػػػدري  يف اطدّر
ػػة السػػليمانية الشػػيخ قطػػ  الػػدي  ، السػػليمانية كعلػػى الػػرا، كػػ  ذلػػن. فقػػد بػػوذل كشػػيخة اطدّر

 الن ركارل كىو شافعة اطذى  .

ػػني كالطػػ  ح ك ػػل  مػػا ئف العغمػػانيني يصصػػوا ايكقػػاؼ الكغػػمة كيصصػػوا ركابػػ  للمدّر
 .63ىذا يلق  وان ك  ا ّتقرار النفسة للتفرغ يف  ل  العل، 

كجصين ا ك   ، نذلن نرل كندرؾ خاكا ا ر ىذه اطدارس على لف  عقيدة كدي  ىذه ا كة
 ػذلن ،  ند ا ك  حايا  العصر الراشدم كانت ا  ة فة العغمػانيني،  ل غاك    م  ىويت ا

ػػا ل ككنػػاظرا  كلػػوارا  ىػػو اصػػاؿ تػػا قدكػػو علماؤنػػا عػػرب ىػػ ذه العصػػور كػػ   تػػ  ككؤلفػػا  كّر
كلػػراؾ علمػػة كتنػػوع ا ػػرل كسػػمة الػػدعوة ا ّػػ كية كلػػاف  علػػى اّػػتمرارىا كنقا  ػػا نقيػػة صػػافية 

فكػاف ، غفوظة ناذف اهلل بعاذل. يضاؼ اذل ذلن كعة اطوا   ناّالي  اعدا  ا ّػ ـ كككػرى،
 ، كدين ، . التحصني اصقيقة لعقا دى، كافكارى، كفق  

ٚدٚز ، أثس ايعًّٛ االضال١َٝ يف ايتشصني ايعكا٥دٟ ٚايفكٗٞ يف ايعصس اذتثدٜح : املبشح ايسابع
  ايعا م االضالَٞ وحٛ االدٝاٍ: َؤضطات ايتعًِٝ ايػسعٞ يف

كيطػ  يطػوا  ، ك  الواه  ئف العلـو ا ّ كية يف العصر اصػديث قفػز  قفػزا  ىا لػة
سػػا  التعلػػي، كاّػػعة علػػى الصػػعيدي  العػػر  كا ّػػ كة ، ، الشػػرعة يف  ػػل ككػػاففانتشػػر  كّؤ
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فزيػػػر  اطػػػدف ناطػػػدارس كاطعاىػػػد كالكليػػػا  كاشاكعػػػا  ، كالعػػػاطة كػػػ    ػػػة ايػػػرل، كػػػ    ػػػة
جب ػود كرػا  العلمػا  ، كيٌر ػ  الػوؼ  لبػة العلػ، الشػرعة كاػم الشػرعة كاػم الشػرعية الشرعية

ػػني ا  فػػا  كػػ  رلػػة اطػػؤى   الشػػرعية تختلػػف التخصصػػا  النافعػػة ، كاػػم الشػػرعية ،كاطدّر
كلعػل الػدافع الػر ي  ، كالي ّػاف  نشػكل كاهػ  يف الن ضػة العلميػة اطعاصػرة تػا ظػا ككػا علي ػا

ككن ػا كػا ذ ربػو ، لذلن كا كرد يف القرآف الكرث كالسػٌنة اطشػرفة كػ  نصػوص داعيػة للعلػ، كالػتعل،
 يف اططل  الرانع ك  اطبحث ا كؿ . 

نػػا نسػػتطيع القػػوؿ نػػاف العلػػـو ا ّػػ كية يف ىػػذا العصػػر  ػػاف ظػػا ا ػػرا اقانيػػا يف برنيػػة ككػػ  ى
 بػػػما يف التحصػػػني العقا ػػػدم كالفق ػػػة يف العػػػاطني  ا ػػػرا كاف لكليػػػا  الشػػػريعة، ا  يػػػاؿ كالنػػػاس

ػػػي ا  -العػػػر  كا ّػػػ كة ليػػػث بنتشػػػر  ليػػػا  الشػػػريعة علػػػى اكتػػػداد  -العػػػاكرة نعلما  ػػػا ككدّر
ػػػػػػة، العػػػػػػر  كا ّػػػػػػ كة: عاطينػػػػػػا تختلػػػػػػف ، كحػػػػػػرٌج ّػػػػػػنويا لػػػػػػوارل زسػػػػػػني الػػػػػػف دارس كداّر

كالتػػػدري  تختلػػػف ، كا كاكػػػة يف اطسػػػا د، يتصػػػدركف اطنػػػانر، التخصصػػػا  كالػػػدر ا  العلميػػػة
ػػني ، كالفتػػول يف دكا ػر ا فتػػا ، -ذ ػػورا كانا ػػا  -كراللػو ؼػػا يؤ ػػد افيػة دكر ىػػؤ   الػػدعاة كاطدّر

كئح، على  يغر ىاكة كلساّة بشكل كواقع صيااة الفكر كالعقيدة كالشخصػية ، كا  مة كاطفتني
ػػػطة، اطسػػػلمة اطتوازنػػػة ، كاطػػػن ج الرنػػػاين البعيػػػد عػػػ  الشػػػطط كالغلػػػو كالتكفػػػم، ذا  الفكػػػر الّو

 كاصريص على انراز صورة ا ّ ـ النقية اطشرقة  ما ارادىا اهلل بعاذل.

 مػػػا بلقػػػى ،  تلقػػػة عػػػ  اّػػػابذهت، كعلمػػػا  ، ككػػػرني ،ّػػػ كة ال: كهػػػمانة ذلػػػن انتػػػدا ا ىػػػو
ػػل، عنػػو ػػوؿ اهلل صػػلى الػػو عليػػو ّك كنعػػ، كػػ  بػػرع علػػى ، فػػنع، اطػػر  كنعػػ، الت كيػػذ، اصػػحاح ّر

 كك  ببع ، نالساف اذل يـو الدي  .، ايدي ، كى، التانعوف

  مػا ىػو ظننػا  -، كف ػ، كتػوازف، فاذا كا لرص اشميػع علػى ئدا  ا كانػة نػاي ص كصػدؽ
ػل،، نػانع كػ  كعػني  تػاح اهلل بعػاذل -ناشميع ػولو صػلى اهلل عليػو ّك  مػا ف مػو ،  ككلػة ّػنة ّر

كالتشػدد ، نعيدا عػ  التنطػع كهػيق ا فػق، كاقتفى ا رى، الصحانة كالتانعوف كك  ّار على درهب،
. كاقحػاـ  كاطوهػوع كالضػعيف كػ  ا لاديػث الشػريفة، كاللاو  اذل التفسما  اط زككة، ا عمى

سا  التعلي، الشرعة  . ا فكار اصزنية طّؤ
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، -ذ ػػورا كانا ػػا  -علػػ، العقيػػدة الػػي هبػػا يتحٌصػػ  اطػػر  اطسػػل،، كئكذل العلػػـو عنايػػة كاىتماكػػا
كالواقػػع اف  ليػػا  الشػػريعة بزيػػر نعلمػػا  العقيػػدة كالفكػػر ، كهبػػا يشػػكل كػػرآة كانعكاّػػا لآليػػري 

على بفعيل دكرى، الرا د يف صيااة عقػل كقلػ   كنعل، يقينا اح، كرصوف  ل اصرص ، ا ّ كة
ػػػػػة ليمتػػػػػازكا تناقػػػػػ  صػػػػػال  العقيػػػػػدة السػػػػػليمة كالنقيػػػػػة كػػػػػ   ػػػػػل الشػػػػػوا     ػػػػػل دارس كداّر

عة نظر ، كايغار كبضحية كشااعة، كنشاط كفاعلية كانتاج، ف و يتمتع نعزة نف ، كاطدنسا  ّك
 ل ذلن ليكونوا اى  ،  قل كاشس،كبوازف نني الركح كالع، كقي، ككوازي   انتة، ككهوح يف اظدؼ

كنصػػػػح ، لتكتمػػػػل دا ػػػػرة ، كارشػػػػادى،، كبػػػػوعيت ، -ّػػػػيما  لبػػػػة العلػػػػ، كػػػػن ،  -لػػػػدعوة النػػػػاس
 التحصني فتكوف عصية على  ل ىول كزي  كه ؿ كاؾراؼ .

،  مػػا قػػدـ ىػػؤ   العلمػػا   ٌمػػا  يػػدا كػػ  اطصػػنفا  اطفيػػدة يف حصػػص العقيػػدة ا ّػػ كية
 .، كيقدكوىا لآليري   ذلنة العل،  ة ي ضموا كادهتا نكل يسر ّك ولةكببسيط ا للناس ك لب

  اف : كيػػػذ ر الشػػػيخ  ػػػاىر اشزا ػػػرم اىػػػ، كػػػا مكػػػ  اف يتصػػػف نػػػو كػػػدرس العقيػػػدة قػػػا  
كاكػػت ؾ اطبػػادم  العقليػػة الػػي هبػػا مكػػ  بصػػور ، بػػدري  العقيػػدة كتػػاج اذل اكػػت ؾ  اقػػة ثريديػػة

كىػػػذا كػػػا كتػػػاج اليػػػو  الػػػ  العقيػػػدة ، حة كسػػػا ل العقيػػػدةكبقػػػدث ـػػػط كػػػ  ا ّػػػتد ؿ علػػػى صػػػ
اعلػ، : كنشكل ايص يف يطانو لغػم اطسػلمني . ث يقػوؿ، نشكل ياص لينما يكوف كبلغا ظا

، كالشػرع  البنػا ، فالعقل  ا ّػاس، كالشرع   يتبني ا  نالعقل، اف العقل   ي تدم ا  نالشرع
 .  64ب  ننا  كا دل يك  اّاس   كل  يغ، كل  يغ  اّاس كا دل يك  ننا 

كاطقصػود ، لنرل اف للشيخ  اىر نظرة عاكػة يف بػدري  العقيػدة بػايت يف ا  ػار ا صػ لة
كلفػػ  عقيػػدة ا كػػة كػػ  ، الػػي بعػػد اّاّػػا يف التحصػػني العقا ػػدم، نػػو اك  اليػػا  علػػـو الػػدي 

 الضياع كالتشويو .

طتنوعػػػػة كرػػػػا  نػػػػل الػػػػوؼ الكتػػػػ  ىػػػػذا كقػػػػد صيػػػػن ف لػػػػديغا يف علػػػػ، العقيػػػػدة ككسػػػػا ل ا ا
ػػػا ل العلميػػػة صػػػٌنفا  يف الفقػػػو كاصػػػولو، كالكتيبػػػا  كالّر

ي
كن ػػػا الكغػػػم الػػػذم ، كاصػػػاؿ ذابػػػو يف اط

العػػػر  كا ّػػػ كة . كنعضػػػ ا : ييػػػدر س يف  ليػػػا  الشػػػريعة ككعاىػػػدىا اطنتشػػػرة يف اؾػػػا  العػػػاطني
ينػػا كػػا ظػػذه ا ّػػفار كػػ  ا ػػر  بمعلػػى اآليػػر بغػػص نػػو اطكتبػػا  ا ّػػ كية كالعاكػػة . ؼػػا يؤ ػػد يق
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كاطسػػػافة يف دفػػع عالػػػة ا صػػػ ح يف الواقػػػع ، ّػػ كة امػػػاف اطسػػػلمني كجصػػين ، عقػػػديا كفق يػػػا
 كنشر ا ّ ـ نني ام اطسلمني .، ا ّ كة

سػػا  الدينيػػة يف التحصػػني العقا ػػدم  كلػػ  يكتمػػل اصػػديث عػػ  ا ػػر  ليػػا  الشػػريعة كاطّؤ
 : صل اذل التوصيا  التاليةكس  التو ، كالفق ة

هركرة كوا بة  ليا  الشريعة للمستادا  العاطية يف كناىا ا كنراع ا كيطط ا التدريسػية  -1
 لنكوف يف الطليعة دا ما .

كالتفريػق نػني اّػلمة العصػر كعصػرنة ، كع الرت يػز علػى الغوانػ ، ا ربقا  ناضطاح ا ّ كة -2
 ا ّ ـ .

إل ػػػرا  ، تاىيػػػل اط ػػػ   عضػػػا  اظيرػػػا  التدريسػػػية يف  ليػػػا  الشػػػريعةهػػػركرة الرت يػػػز علػػػى ال -3
 .الكفا ة العلمية لدل اضرقني

طية كا عتداؿ -4 لتحقق  ، كالبعد ع  التطرؼ كالغلو يف اطناىج اشاكعية، الرت يز على كبدئ الّو
 .  ليا  الشريعة دكرىا الر ي  يف غارنة الفكر اطتطرؼ

سػػػا  كالكليػػػا  كاشاكعػػػا  هػػػركرة التواصػػػل اط -5 سػػػتمر نػػػني علمػػػا  الشػػػريعة يف ػتلػػػف اطّؤ
 ا ّ كية .

لإلفػادة كػ  ، ئفية بفعيل كف ـو   ا ّتاذ الزا ر   نني اشاكعا  ا ّ كية ك ليا  الشػريعة -6
 اضربا  ىنا كىناؾ .

صػػػلة كذا  ال، اقاكػػػة كػػػؤخر ّػػػنوم كتنقػػػل نػػػني  ليػػػا  الشػػػريعة لبحػػػث القضػػػايا اطسػػػتادة -7
 نشؤكف ا كة ككصاص ا .

ػػة دكرىػػ، يف اربقػػا  اطنػػانر  -ّػػيما النػػب   كػػن ، -لػػث يرقػػة  ليػػا  الشػػريعة -8 علػػى ؼاّر
 كبرايب ، نالعل، كل  العلما  .، كبعزيز اصالة العلمية لدل الناس، كالقا  اضط 
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فتػػػا  كالتو يػػػو للقيػػػاـ ت مػػػة ا ، بفعيػػػل دكر يرقػػػة  ليػػػا  الشػػػريعة يف كرافقػػػة نعغػػػا  اصػػػج -9
كانتعػػػادا عػػػ  البػػػدع كاضرافػػػا  الػػػي ، رػػػ  للنػػػاس علػػػى ا لتػػػزاـ نالسػػػٌنة الصػػػحيحة، الػػػدي 

ككػػػ    ػػػة ايػػػرل  ػػػف ايػػػدم العػػػانغني ، بيشػػػاىد دا مػػػا يف كواّػػػ، اصػػػج . ىػػػذا كػػػ    ػػػة
 كاش لة ع  التصدم ل فتا  للناس فيىضٌلوف كييضٌلوف . 

 كيولػػدى،، تػػا كقػػق نفعػػا للنػػاس، شػػاد يف اطسػػا دبكغيػػف نػػراكج التػػدري  كالػػوع  كا ر  -10
  كػػا : كفق  ػػ، العملػػة اطسػػتند اذل فلسػػفة اصػػديث الشػػريف، كيػػرنط ، نعقيػػدهت، السػػليمة

ػل، نػني اكػري  ا  ايتػار ايسػرفا كػا دل يكػ  فيػو ادػا فػاف  ػاف ، يٌم الن  صػلى اهلل عليػو ّك
 .  65ادا  اف انعد الناس كنو   

 ، 66:ٚايٛادب اشا٤ ايتشدٜات املعاصس٠، اقع املطًُني ايّٝٛ بني ايتاثس ٚايتاثريٚ: املبشح ارتاَظ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ : يقػػػػػػػػػػوؿ اهلل بعػػػػػػػػػػاذل

چڤ  ڦ  ڦ  
كنشػػارة يكػػة ، الكرمػػة علػػى جقيػػق كعاػػزة قرآنيػػة اآليػػة.  ؤ ػػد ىػػذه  67

كىػذا ىػػو الواقػػع ، كظ ػػورا يف ا رض تشػارااف ا ّػ ـ ا غػػر ا ديػاف ئبباعػػا كان: كفادىػػا، ا ّػ ـ
كالقػرآف يؤ ػد ، اليـو نالرا، ك   ل غاك   ئعدا  ا ّ ـ عرب التاريخ للنيػل كػ  ا ّػ ـ كاىلػو

ک  ک    چ : لقيقػػة قا مػػة نػػني اصػػق كالبا ػػل   بنت ػػة اذل قيػػاـ السػػاعة ليػػث يقػػوؿ اهلل بعػػاذل

چڳک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
كلػػػي  ، ع لقيقػػػة  ونيػػػة قا مػػػة. فاّػػػتمرار الصػػػرا 68
صػػراع فكػػرم عقػػدم برنػػوم : اـػػا ىوكػػع ذلػػن، اطقصػػود نالصػػراع ىنػػا صػػراعا عسػػكريا فحسػػ 

. فالػدي  ا ّػ كة   ف نتياػة ام كعر ػة   بقػرر كصػم ئكػة دينيػا، ّياّة ا تماعة اقتصادم
، ( كليػػار6,1) اذ يزيػد عػدد اطسػلمني يف العػادل عػ ، ىػو ايكؿ يف العػادل كػ  ليػث عػدد ايببػاع

،   يكػػاد ككػػاف يف العػػادل للػػو كػػ  اطسػػلمني، كػػ  عػػدد ّػػكاف العػػادل % 24كتػػا نسػػبتو لػػوارل 
ل، وؿ الكرث صلى اهلل عليو ّك ك  ،   ليبلغ  ىذا ا كر كا نلػ  الليػل كالن ػار: كصداقا لقوؿ الّر

عػػزا يعػػز اهلل نػػو ، ذليػػلنعػػز عزيػػز اك نػػذؿ ، يػػرتؾ اهلل نيػػ  كػػدر ك  كنػػر ا  اديلػػو اهلل ىػػذا الػػدي 
 . 69كذ  يذؿ اهلل نو الكفر   ، ا ّ ـ
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ث جب ػػػود اطخلصػػػني ، نفضػػػل اهلل اك ، كانتشػػػر ا ّػػػ ـ يف اؾػػػا  الػػػدنيا، فتحققػػػ  النبػػػو ة
سػا  كاطػدارس الدينيػة، كاجملاىدي  كالدعاة كاطصلحني ك  ىذه ا كػة ك ليػا  ، كتػا لققتػو اطّؤ

كنالصػػػػحوة ا ّػػػػ كية كالنشػػػػاط الفكػػػػرم كالعقػػػػدم ، ا ّػػػػ كيةكاشاكعػػػػا  ، ككعاىػػػػد الشػػػػريعة
كانتشار كرا  اآل ؼ ك  اطسػا د يف ، كنذ ندايا  القرف العشري ، كالدعوم كالعلمة كالفق ة

،  فقد  اف لذلن  ل و با م كاه  ككبارؾ على السالتني ا ّ كية كالعاطية، شرؽ ا رض كارهبا
كديػػوؿ اآل ؼ يف ا ّػػ ـ  واعيػػة ، ا  ا ّػػ كية يف الغػػرح مػػا ىػػو كاهػػ  ايضػػا بػػا م اشاليػػ

چ يب  جت  حت  خت  مت   ىبچ : فػػػػػػػػػػ، كاقتناعا كرابة يف دي  اهلل
70 . 

كيف التطػػور اظا ػػل يف ذيػػع ، ىػػذا كػػع كػػا مػػرش فيػػو العػػادل اليػػـو كػػ  بسػػارع  بػػم يف ا لػػداث
كالػي فتحػ  ا نػواح ، ظػٌل العوطػة القا مػةكازداد بواصل النػاس يف ىػذا العػادل يف ، عا   اصياة

، كالر ػػػل كاطػػػرئة، كالصػػػغم كالكبػػػم، علػػػى كصػػػراعي ا للعػػػادًل كاشاىػػػل كالطالػػػ  كالتػػػا ر كالعاكػػػل
ا ل ا بصاؿ كالتواصل نني ايك، نتقنيا  عالية كالػي خغػل  تر ٌيًو ككسموعًو ككقرك وً ، كبنوع  ّك

ػػة كاشاكعػػ كلإلنصػػاؼ فػػ ف ظػػذا التقػػدـ ، ة كاطسػػاد كاجملتمػػع ن ّػػرهجػػديٌا كاهػػحا ل ألّػػرة كاطدّر
كناطقانػػل ف نػػاؾ  وانػػ  ، كافيػػة   حفػػى يف ليػػاة النػػاس العاكػػة كاضاصػػة،  وانػػ ى اقانيػػة  غػػمة

سا  اجملتمع نسبيا . ، ّلبية   مك  ثاكزىا  اك اٌض النظر عن ا ئصان  ذيع كّؤ

، ضػػػور   مكػػ  انكػػػاره يف الػػدايل كاضػػػارجكل، فكمػػا ىنػػاؾ بػػػ  م ل ّػػ ـ كعلوكػػػو كاىلػػو
يف  اكعابنػػػا : ّػػلٌ  كعػػا   دٌح نػػػني اطسػػلمني علػػى ذيػػػع ايصػػعدة -  اقػػػا  -ف نػػاؾ بػػ  ر

ػػنا سػػابنا العاكػػة كاضاصػػة، ككعاىػػدنا ككداّر كعتمعنػػا نشػػكل عػػاـ ؼػػا ، كاع كنػػا كاقتصػػادنا، ككّؤ
 :  وان  الت  ر تا يلةكاّتطيع اف اضص ، ئهعف اطنظوكة العاكة جملتمعابنا

ػػنا -1 لإلنقػػا  علػػى كف ػػـو ا ّػػتعمار ، اديػػاؿ كنػػاىج بعليميػػة ر يكػػة ككو  ػػة شاكعابنػػا ككداّر
 كحريج ا ياؿ بعاين ك  ازكة ك   ل ّ ـ كانتما  يكتو .، الغقايف قا ما

 اهعاؼ الكفا ا  العلمية نقصد ث يل ا  ياؿ كبقويض ا .  -2
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كبشػػويو صػػوربو اكػػاـ العػػادل جبريػػرة كػػا قػػرم ، ا رىػػاح كالتطػػرؼ كالغلػػو اظ ػػار ا ّػػ ـ نػػدي  -3
كػػ  نعػػض كػػدعة ، -نػػل ىػػو كن ػػا نػػرا   -، كػػ  ّػػلو يا  كبصػػرفا  نعيػػدة عػػ  ا ّػػ ـ

 ا ّ ـ كا نتساح اليو .

، التشػػكين يف  غػػمك  علمػػا  ا كػػة كركوزىػػا ككرني ػػا نقصػػد نػػزع الغقػػة نػػني النػػاس كعلمػػا  ، -4
 كالعلما  يف كاد آير . ، فيبقى الناس يف كاد، ين ،لقطع الصلة ن

 فراد اك ىيرا  اك ئنظمة كا ، اجملاك   الي نراىا كنسمع ا اليانا ك  نعض دعاة ا ّ ـ -5
كبػػػػا مى، ، ؼػػػا يضػػػعف ىيبػػػت ، العلميػػػة، علػػػى لسػػػاح العقيػػػدة كالػػػدي  كالػػػو   كا نتمػػػػا 

 ا قا  يف الناس .

فاصػبحنا ، كةهػعاؼ  قػت ، نػدين ،، كبسػمي، افكػارى، كعقا ػدى،، نابناازك عقوؿ اننا نا كن -6
ك  ، كيتعػا ى اطخػدرا ، كيعػاقر احملركػا ، نرل  ػز ا  بػما كػ  شػباننا   يصػلة ك  يصػـو

ناىين عػ  لالػة السػفور الػي ، ك  يعرؼ ع  دينو ا  النزر اليسم، يفرؽ نني ل ؿ كلراـ
ندعول التقدـ كاصضػارة كالرقػة كالربيسػتيج ، ديار ا ّ كيةكصل  الي ا اطراة اطسلمة يف ال

 اطزعـو .

ؼػػا ، نػػل كاصريصػػني علػػى كصػػاحل اطسػػلمني كديػػن ،، بصػػوير اعػػدا  ايكػػة نايصػػدقا  كاحملبػػني -7
ئك عػدك ، ف صبحوا   ميوزف نني عدك كصػديق، كٌلد لالة ك  يلط ا كراؽ لدل اطسلمني

كلقػػد صػػدؽ اضليفػػة عمػػر نػػ  اضطػػاح ، نص ننػػا الػػدكا راك آيػػر يػػرت ، صػػديق كعػػدك لاقػػد
  ةـا بنقض عرل ا ّ ـ عركة عركة اذا نشا يف ا ّ ـ كػ  دل : رهة اهلل عنو لينما قاؿ

 .  71يعرؼ اشاىلية   

كغا ػػاة الغػػرح كالشػػرؽ ، هػػعف ا لتػػزاـ نالسػػٌنة كاظػػدم النبػػوم يف  وانػػ  ليابنػػا اطختلفػػة - 8
ػػػلو ياب كنعػػػض الع قػػػا  كاطناّػػػبا  ،  اللبػػػاس كالطعػػػاـ كالشػػػراح،  نا اطتكػػػررةيف عادابنػػا ّك

 ّا ر ا فراح كا براح .ك  ا  تماعية اطتعددة  الزكاج



 الرزاق الرعود أ.د. محمد عبد اااااااااااااااأثر العلوم االسالمية في التحصين العقائدي والفقهي 

 015ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

ػػػل، ػػػوظ، الكػػػرث صػػػلى اهلل عليػػػو ّك كتػػػا يػػػؤدم اذل قطػػػع صػػػلت ، ، فتنقطػػػع صػػػلة النػػػاس نّر
بعيػػة الػػي يسػػعى ظػػا اعػػدا  فتتحقػػق الت، فتصػػب  اصيػػاة اشػػبو ايػػاة اػػم اطسػػلمني، نػػالقرآف الكػػرث

ػل، نقولػو ػولنا الكػرث صػلى اهلل عليػو ّك   لتتػبع  ّػن  كػ   ػاف قػبلك، : ا ّ ـ كلذرنا كن ا ّر
ػػػوؿ اهلل: قلنػػػا، لػػػ  لػػػو ديلػػػوا  حػػر هػػػ  ببعتمػػػوى،، شػػربا نشػػػرب كذراعػػػا نػػػذراع الي ػػػود ، يػػػا ّر

 . 72كالنصارل   

اكا كا ىو الوا ػ  ، تحديا  اطعاصرةاكاـ ال، ىذه نعض  وان  با ر كبا م اطسلمني اليـو
 : فيمك  اف نلخصو فيما يلة، فعلو لياؿ ذلن

تػػػا كقػػػق ، لنقػػػرف نػػػني ا صػػػالة كاطعاصػػػرة، قػػػرا ة كاهػػػة اطسػػػلمني اطضػػػة  كرنطػػػو ناصاهػػػر -1
 للمسلمني رؤية كاهحة طستقبل ، .

ّػػيما ، الرقػػة كاطدنيػػةبو يػػو ا  يػػاؿ ل ىتمػػاـ نػػالعلـو ا ّػػ كية الػػي ىػػة عمػػاد اصضػػارة ك  -2
 كلغ ، كبشايع ، صف   تاح اهلل بعاذل.، علـو القرآف كالسٌنة كالعقيدة كالفقو

ػػػية، اعػػػادة النظػػػر يف نعػػػض اطنػػػاىج التعليميػػػة -3 كالػػػي   بتناّػػػ  ك بيعػػػة ، اشاكعيػػػة ئك اطدّر
 ا ّ ـ اطعتدؿ .

لتبديػد الصػورة اطظلمػة ، رػةكرلػو علػى يلػق الر  -ك  ئم كنرب  ػاف -برشيد اضطاح الدي  -4
 ع  ا ّ ـ لدل الغرح .

ا ل -5 ا ل ا ع ـ -بكغيف الّر ػل، -عرب ّك كئنػو ، ع  ككاـر ايػ ؽ نبينػا صػلى اهلل عليػو ّك
كلػػ  ، ك  ليتسػلط علػي ، ك  علػى اكػواظ،، ك  بػركيع ،، كػا  ػا  لقتػل النػاس ك  ظلم ػ،

 . كا نسانية، كالرئفة يف ازكابو ككعار و  اف كغا  للررة

ہ  چ : لقولػو بعػاذل، ناّػلوح علمػة لكػي،، رد الشب ا  الي ت الصػاق ا نا ّػ ـ كاىلػو -6

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

چ﮼  ﮽ ﮾   ﮿     ﮻﮺
73. 
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 م كالتػػذ ، كبقريػػ  كػػا نػػني التيػػارا  الفكريػػة اطتعػػددة، العمػػل علػػى بوليػػد العمػػل ا ّػػ كة -7
 كانراز ىوية ا كة . ، كاحا ك  اى، اّباح ا صالة كالقوة، دا ما نعواكل الولدة

كتػػػا ، ككػػػا ىػػػو نػػػافع، برنيػػة الناشػػػرة )ذ ػػػورا كانا ػػػا( برنيػػػة اّػػػ كية بربكػػػز اذل الكتػػػاح كالسػػػٌنة -8
ػػطة القػػادر علػػى انػػراز صػػورة ا ّػػ ـ اطشػػرقة  يضػػم  بشػػكيل شخصػػيت ، كفػػق اطػػن ج الّو

 آليري  .كاّتقطاح ا

كثػػػذير كف ػػػـو ، كسػػػاع الػػػرئم كالػػػرام اآليػػػر، اشػػػاعة كبػػػدئ اصػػػوار القػػػا ، علػػػى قبػػػوؿ اآليػػػر -9
 التعاي  كالو اـ نني الناس. 

ا ل ا ع ـ اطتالػة كاطمكنػة ضدكػة ا ّػ ـ ككشػركعو الن ضػوم -10 نا ّػلوح ك ، بوظيف ّك
 .ا كغل كاطوعظة اصسنة

 ارتامت١

 : ر اى، النتا جيف حاية ىذا البحث اذ 

، كعلػػـو التػػاريخ كاشغرافيػػا، كالعلػػـو اللسػػانية، كف ػػـو العلػػـو ا ّػػ كية شػػاكل لعلػػـو الشػػريعة -
ا ر العلـو النافعة للبشرية .  ّك

 للعلـو ا ّ كية ا ر كاه  يف التحصني العقا دم كالفق ة عرب العصور ذيع ا . -
 ف عدكلو .فحمل العل، ك   ل يل،  ل  العل، فريضة على  ل كسل، -
چ  چ  چ : ندليل اف اكؿ آية نزل  ىة قولو بعاذل، ا ّ ـ دي  عل، كلضارة كفكر ككدنية -

  . چچ  ڇ  ڇ 
 ػػاف ظػػ، ا ػػر  بػػم يف برنيػػة ،  نػػرز يف  ػػل عصػػر كػػ  العصػػور ا ّػػ كية علمػػا  ا ػػ   فضػػ   -

 كاطعارؼ .  ما بر وا  ركة علمية ىا لة يف ػتلف العلـو،  ا كة كجصين ا ك   يد اعدا  ا
 ػػانوا ،   ػػاف القػػادة كا كػػرا  يف العصػػور ا ّػػ كية اطتقدكػػة مغلػػوف عػػ كة علػػى  ػػوح، اكػػرا  -

 يعقدكف عال  العل، كاطناظرا  كاصوارا  العلمية النافعة .، علما  كفق ا 
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لك  ل ّػف ا رىػا ، ختد  ليا  الشريعة كاشاكعا  ا ّ كية عرب عاطينا العر  كا ّ كة -
 الواقع كاصياة لي   ما ىو ك كوؿ ككطلوح . يف

، التيػارا  ا ّػ كية العاكلػة يف السػالة نػاك  اصا ػة اذل بوليػد اش ػود كا ىػداؼ كالػرؤل -
 كا ّتفادة ك  ثارح نعض ،.

كيتمغل يف نذؿ قصارل اش ود  نػراز ا ّػ ـ يف اهبػى كاذػل ، كا   اطسلمني اليـو عظي، -
   ، كنناهت، ك  ا يطار احملدقة نا كة . كاللى صوره كراية اننا

 بواصػػل علمػػا  اطسػػلمني اليػػـو نعضػػ ، كػػع نعػػض لػػو ا ػػر  بػػم يف يدكػػة ا ّػػ ـ كاطسػػلمني -
 .على الصعيدي  ا ّ كة كالعاطة
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 انسضاؼبد اإلؼاليٛخ فٙ انًجتًغ انؼٕنًٙزٔض 

 أحمد ضياء الدين حسيند. 

أستاذ مشارك في قسم الدراسات 

رئيس قسم الدراسات ، اإلسالمية

 جامعة اليرموك، اإلسالمية

 : املكد١َ

وؿ اهلل، كعلى آلو كئصحانو، كنعد:   اصمد هلل كالص ة كالس ـ على ّر

ليػػػث شػػػػ د العػػػػادل كنػػػػذ حايػػػػة ، كبشػػػػغل النػػػػاسفقػػػد ئصػػػػبح  العوطػػػػة فلسػػػػفة خػػػ أل الػػػػدنيا 
خغلػ  يف قيػػاـ ئلػػ ؼ ، ايرنعينػا  كػػ  القػرف اصػػارل جػو   ّياّػػية كاقتصػػادية كاّػعة النطػػاؽ

كذلػػػن نتياػػػة  بيعػػػة اصػػػرح ، كبكػػػت   ّياّػػػية كاقتصػػػادية كعسػػػكرية ذا  بو  ػػػا  كتضػػػادة
ر الشرقة نقيادة ا جاد السػوفيي السػانق ث قياـ اصرح الباردة نني اطعسك، العاطية ايكذل كالغانية

و( كقػد شػ د ، كاطعسػكر الغػر  نقيػادة الو يػا  اطتحػدة ايكريكيػة )للػف النػابو(، )للف كاّر
كانت ػػى عصػػر ، 1989العػػادل اصػػدث التػػارلة اينػػرز كاطتمغػػل يف بوليػػد ايطػػانيتني يف ندايػػة عػػاـ 

نػل كصػل ايكػر فيمػا نين ػا ، ك  كتعارهػة يف اطصػاحلكاحػار ا جػاد السػوفييي كعػاد د، ّور نرلني
، كىكػػذا ئصػػب  العػػادل يتػػ  ر نصػػورة  ليػػة ككاهػػحة يف ظػػل العوطػػة، لػػد ا قتتػػاؿ كالصػػراع اطسػػل 

 كصار  العوطة ن نعادىا غط اىتماـ كبر يز الكغمي .

شػػرا   فكريػػة كعلػػى الػػرا، كػػ  انقسػػاـ اآلرا  كبنػػاف  ئزا  العوطػػة ة  ئحػػا اّػػتقطب  اىتمػػاـ 
اّػػػػة كعلمػػػػا  ا تمػػػػاع  كفرػػػػا  ا تماعيػػػػة كتعػػػػددة اطشػػػػارح كالتخصصػػػػا  كػػػػ  اقتصػػػػاديني ّك

 . (1)ككغقفني

كئف  ػػاف اصػػديث عن ػػا قػػد  غػػر يف السػػنوا  اييػػمة كػػ  ، كالعوطػػة ليسػػ  كوهػػوعان  ديػػدان 
مياهتا كاف ايتلف  كس، نل ةف نعض ، يرل ئحا ظاىرة كستمرة كنذ فار التاريخ، القرف العشري 
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ككػػػ  ىنػػػا فقػػػد التلػػػ  قضػػػية العوطػػػة نسػػػلبياهتا كةقانياهتػػػا ككانػػػان كتقػػػدكان يف ، كئىػػػداف ا كئدكاهتػػػا
ني كالبالغني يف غاكلة لف ، بلػن الظػاىرة الػي ئصػبح  كاقعػان يفػر  السنوا  اييمة لدل الداّر

 .(2)كئف ا كا مك  بسميتو نالعوطة الغقافية ، نفسو يف ش  كيادي  اصياة

كئـا  ػػػا السياّػػػية  -ياصػػػة ايكريكيػػػة–كالعوطػػػة الػػػي بعػػػ  بعمػػػي، ـػػػوذج اصضػػػارة الغرنيػػػة 
مكػػ  اعتبػػار اشانػػ  الغقػػايف ئىػػ، ئ ػػر كػػ  ، كا قتصػػادية كا  تماعيػػة كالغقافيػػة علػػى العػػادل  لػػو

، ةكمك  ةر اع السب  يف ذلن ةذل ظ ور بيار العوطة الػذم يريػد  عػل العػادل قريػة صػغم ، ئ ارىا
كقد شكل ىػذا ا بصػاؿ هتديػدان للقػي، ككػا يػرببط ، ايكر الذم ئلدث ابصا ن كبباد ن نني الدكؿ

 .(3)هبا ك  ئي ؽ ككباد  يشكل الدي  ئّاّان ظا

كىػذا الت ديػد يتضػاعف نصػورة ػيفػة ، كقد شكل  العوطة هتديدان همنيان كصػركان للغقافػا 
ػػة     عنػدكا يتعلػػق ايكػر نالغقافػػا  اطسػت دفة  الغقافػػة العرنيػة اإلّػػ كية الػي بشػػ د ىامػة شّر

يف الغقافػة اإلّػ كية بشػكل تػا جويػو كػ  ، كغيل ظا يف باريخ الصراع الغقػايف علػى اكتػداد الػزك 
قػػي، لضػػارية ةنسػػانية لصػػنان كنيعػػان يقػػف يف ك ػػو التحػػديا  الكػػربل الػػي ثتػػاح  قافػػا  العػػادل 

 .(4)ية كالغقافية للشعوحكبسعى لتفكين ا نتما ا  الرتل

كالعوطة الغقافية بعػد هتديػدان ضصوصػيا  ايكػ، كالشػعوح تػا بنطػوم عليػو كػ  بػركيج كعينػة 
كالقضػػا  ، اطػػر الػػذم يػػؤدم ةذل هتديػػد ىػػذه اضصوصػػيا ، كصضػػارة كعينػػة ىػػة اصضػػارة الغرنيػػة

 .(5)كىذا كا يتعارض كع الغقافة العرنية اإلّ كية، علي ا

ة ئ ػػرب كئيطػػر ىػػذه التحػػديا  ناعتبارىػػا جػػاؾ تن ايػػا  اػػم كباشػػرة خػػ  كبشػػكل العوطػػ
 مػػا ثػػرم ،  السياّػػية كا قتصػػادية كا  تماعيػػة كالرتنويػػة كالغقافيػػة كامىػػا،  وانػػ  اصيػػاة  افػػة

ن يػػدم القػػول الدنيويػػة اطتمغلػػة نالو يػػا  اطتحػػدة كالػػدكؿ ايكركنيػػة اطنظمػػني ظػػذا اضطػػر العلمػػة 
ئم تعػػ  كهػػع ، ّػػريانو علػػى حا ػػ، الغقػػايف كا قتصػػادم كالسياّػػة كا  تمػػاعة اظػػادؼ ةذل

 العادل ئذع يف نوبقة الغرح.
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ىػػذا كقػػد  انػػ  ككػػا زالػػ  اكتنػػا العرنيػػة كاإلّػػ كية نشػػكل يػػاص ئ غػػر اطتضػػرري  نالعوطػػة 
،  ػل كرادىػاف ة اش ة اطسػت دفة كػ  اش ػة اطسػت دفة كػ  اش ػة اظادفػة فنالػ  ، نش  عا هتا

ػػ  قوافػػل ئىػػداف ا فحققػػ  كػػا لققػػ  كػػ  ايىػػداؼ كاططػػاك  فتػػ  ر اشانػػ  ا قتصػػادم ، كئّر
 كالسياّة.

ػػػػوؼ يقتصػػػػر اصػػػػديث عػػػػ  يطرىػػػػا يف عػػػػاؿ الرتنيػػػػة كالتعلػػػػي، كئ ارىػػػػا السػػػػلبية يف ىػػػػذه  ّك
 اجملا  .

 َػه١ً ايدزاض١ ٚأض٦ًتٗا

تمػػع اإلّػػ كة كالتػػ  م يف  وانػػ  كعيشػػتو  نظػػران للمخػػا ر الكبػػمة الػػي برت  ػػا العوطػػة يف اجمل
كذلػػن نبيػػاف دكر الدراّػػا  ،  ػػاف   نػػد كػػ  نيػػاف الػػدكر اإلّػػ كة يف كوا  ػػة العوطػػة،   اكلػػة

 كعلى ذلن  ا  ايتيار ىذا البحث.، اإلّ كية يف كوا  ة العوطة

 : ىذا كجاكؿ الدراّة اإل انة ع  السؤاؿ الر ي  اآليت

 ية يف اجملتمع العوطة كا دكر الدراّا  اإلّ ك

 : كيتفرع عنو ايّرلة اآلبية

 كا كف ـو العوطة كئدكاهتا  .1

 كا ػا ر العوطة على اجملتمع اإلّ كة  .2

 كا ئفية الدراّا  اإلّ كية يف كوا  ة العوطة  .3

 : أٖداف ايدزاض١

 : هتدؼ الدراّة اصالية ةذل

 نياف كف ـو العوطة كئدكاهتا. .1

 لى اجملتمع اإلّ كة.نياف ػا ر العوطة ع .2
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 َفّٗٛ ايعٛمل١ ٚأٖدافٗا ٚأدٚاتٗا: املبشح األٍٚ

 َفّٗٛ ايعٛمل١: املطًب األٍٚ

كف ػـو ، اىي، اطعاصرة الي  ق  اىتماكان كاّعان يف فكر الكتاح كالبالغني كاطػؤلفنيك  اطف
كىػػذا ا ىتمػػاـ  ػػا  كػ  التػػ  م اصقيقػػة كاػػم احملػػدكد   نعػاد ىػػذا اطف ػػـو الػػذم يشػػكل ، العوطػة

 اد ذابو نظاكان عاطيان  غ  ب  مابو على ذيع  وان  اصياة العلمية كالعملية.

فػػ ف ذلػػن يؤ ػػد التعػػدد اطفػػاىيمة ، يث عػػ  بػػ  م العوطػػة يف ذيػػع  وانػػ  اصيػػاةكعنػػد اصػػد
فلو نظرنا ةذل اطؤلفػا  الػي بتحػدث عػ  العوطػة لو ػدنا كػا يف  يػا  ، ظذا اطصطل  عند بعريفو
فكػل نالػث  انػ  ك  تػو كنظربػو يف بصػور العوطػة  نظػاـ ئك ظػاىرة ، الكت  يؤ د ىذه اصقيقػة

فالبالػػث ا قتصػػادم يعػػرؼ العوطػة كفقػػان لت  مىػػا ا قتصػػادم كا  تمػػاعة ، عاطيػػةئك اّػرتابياية 
 ك ذا الرتنوم كالسياّة كالغقايف كالعسكرم كامى،.، كفقان لت  مىا ا  تماعة

  ند ك  الت  يد ع  كهع ة ار كفػاىيمة يم كصػل  ئك كف ػـو   نػد ، كننا ن على ذلن
لبعيد ع  التفصيل كالنظرة اشز ية  فلكل كف ـو عناصر   بنحل ا، ك  النظرة الشمولية اطختصرة

 ك ما بتعدد الزكايا كالرؤل.، عنو
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ىػػػذا كقػػػد ئشػػػار نعػػػض البػػػالغني ةذل ئف  لمػػػة عوطػػػة ىػػػة كصػػػدر قياّػػػة علػػػى كزف فوعلػػػو 
كىػػػة  لمػػػة بػػػدؿ علػػػى التغػػػم ، عػػػودل كػػػ  العػػػادل كغػػػل لوقػػػل لوقلػػػة، كشػػػتقة كػػػ  الفعػػػل الرنػػػاعة

كهػػع الشػػة  علػػى كسػػتول : كػػ  شػػة  ةذل شػػة  ككعناىػا، ور كػػ  لػػاؿ ةذل لػاؿكالتحػوؿ كالتبلػػ
 .(6)العادل

كغػػل الكو بػػة كالكونيػػة )ئم ، كقػػد ئعطػػة كف ػػـو العوطػػة كعػػاين  غػػمة بسػػاؽ نػػاطع  اللغػػوم
 كايكر ة كبع  ّم العادل على يطى الو يا  اطتحدة ايكريكية.،  عل الشة   ونيان(

  نػػػد كػػػ  التنبيػػػو ةذل اللفػػػ  الػػػذم يقػػػاؿ نوصػػػف العوطػػػة ، يػػػذ ر ك مػػػا ئف الشػػػة  نالشػػػة 
فالعاطيػة بعػ  ا نفتػاح علػى العػادل ، فكيف بوصف العوطػة نشػة  ننقػيض عػ  كضػمونو، نالعاطية

ػػالة ، نغقافتػػو كبو  ابػػو كػػع احملافظػػة علػػى اضصوصػػيا  كا عػػرتاؼ في ػػا كىػػذا كػػا  ػػا   نػػو الّر
گ   ک  ک  گچ : عػػػٌز ك ػػػلٌ ليػػػث يقػػػوؿ اطػػػوذل ، اصقػػػة اإلّػػػ كية الػػػي ابصػػػف  نالعاطيػػػة

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ : ( كيقوؿ يف كوهع آير107: )اينبيا  چگ       گ  

 اآليةفتشم ىذه ، (13: )اصارا  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ
فػػا  كلكػػ  نطريقػػة بعػػرؼ الصػػواح الكرمػػة ةذل كبػػدئ بعػػدد الشػػعوح الػػذم يبػػ  عليػػو بعػػدد الغقا

 كاضط .

الشػػنيع يف كصػػف العوطػػة القا مػػة علػػى التو ػػو الولػػدكم يف  فكػػل ىػػذا البيػػاف يوهػػ  اضطػػ 
النظػر ةذل اصيػػاة كالغقافػػة كاطػػاؿ كالع قػا  ا  تماعيػػة كامىػػا ايػػث بصػب  نػػالفكر الغػػر  الػػذم 

 يعظ، الفردية كاطادية كي مل اشماعة كالركح.

كك  ي ؿ ة ػ ع ، ف العوطة يف ا صط ح فقد لاز على يط كفم ك  التعريفئكا بعري
 : كك  ئنرز ىذه التعريفا ، فقد ك د العدد الذم   لصر لو، البالث على بعريفا  العوطة

بعريف  شدكد  نقولو ةف العوطة  اثاه بقوده الرئسالية هبدؼ ةهفا   انع  وين عاطة على 
كا قتصػػػادية كا  تماعيػػػة ، فػػػاع   يف اجملتمػػػع الػػػدكرل تظاىرىػػػا السياّػػػيةئـػػػاط الع قػػػا  كالت

 .(7)كالغقافية كاإلع كية كاطالية 
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كيعرف ا  غمد عمارة  نطريقة كاقعية لقيقية نقوظا ن حا  ا تياح الشماؿ للانوح )ا تياح 
 اصضارة الغرنية كتمغلة يف النموذج ايكريكة للحضارا  اييرل(.

طبيػػق العملػػة لشػػعار  حايػػة التػػاريخ  الػػذم ئرادكا نػػو ا دعػػا  نػػ ف النمػػوذج الغػػر  كىػػة الت
الرئسػػارل ىػػو  القػػدر اينػػدم  للبشػػرية ذعػػا  كىػػة بطبيػػق يسػػتخدـ ئّػػلوح  صػػراع اصضػػارا  

كنػالنظر ةذل ، (8)الذم يف بوازف القول الراىنة ئف بصػرع اصضػارة الغرنيػة كػا عػداىا كػ  اصضػارا 
، الػػذم بضػػم  اش ػػة القا ػػدة ظػػذا ا ثػػاه ئك النظػػاـ كاطتمغلػػة نػػالنموذج ايكريكػػة ىػػذا التعريػػف

كذلن ناّتخداـ ئّالي  صراع ، كالشعار الذم بنطق كنو كىو القدر ايندم كالوليد ظذا العادل
 ئم  غياف اصضارة الغرنية على امىا ك  اصضارا .، اصضارا 

واىر كاطتغػػما  ا قتصػػادية كا  تماعيػػة كالسياّػػية  عموعػػة الظػػ: كعرف ػػا  الشػػرارم  ن حػػا
كالغقافيػػػة كالتكنولو يػػػة كاطعلوكابيػػػة كاإلع كيػػػة الػػػي ختػػػد بفاع هتػػػا كب  ماهتػػػا لتشػػػمل كعظػػػ، دكؿ 

 .(9)العادل 

 العمػػل علػػى بعمػػي، ـػػط لضػػارم لػػص نلػػدان نعينػػو ىػػو الو يػػا  : كعرف ػػا  اشػػانرم  ن حػػا
كىة ئيضػان ئيػديولو يا بعػرب نصػورة كباشػرة عػ  ،   على نداف العادل ئذعاطتحدة ايكريكية نالذا

 .(10)ةدارة اظيمنة على العادل كئكر تو 

 اصػػػطباغ عػػػادل ايرض نصػػػيغة كالػػػدة شػػػاكلة : كيػػػذى   الفػػػت كم  نتعريفػػػو للعوطػػػة ن حػػػا
يػة كػ  اػم شميع ئقواك ػا ك ػل كػ  يعػي  في ػا كبوليػد ئنشػطت ا ا قتصػادية كا  تماعيػة كالفكر 

 اعتبار  يت ؼ ايدياف كالغقافا  كاشنسيا  كايعراؽ .

مك  القوؿ ن ف ىناؾ عناصػر  غػمة بشػرتؾ هبػا ، كنعد النظر يف ذلة ىذه التعريفا  كامىا
 : كىة، ىذه التعريفا  ئك بلم  ظا

 ادية كاآليػر فمن ، ك  نظػر ةلي ػا كػ  زاكيػة اقتصػ، بعدد اإل ار اطفاىيمة يف النظر ةذل العوطة
 ا  تماعية كاآلير الغقافية كىكذا.
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  التػػػػ  م الشػػػػمورل للعوطػػػػة  ايػػػػث بشػػػػمل ذيػػػػع النػػػػوالة ا قتصػػػػادية كالسياّػػػػية كا  تماعيػػػػة
كالػػػي بشػػػكل نػػػذاهتا ، كاإلع كيػػػة كاطعلوكابيػػػة امىػػػا كػػػ  النػػػوالة، كالرتنويػػػة كالغقافيػػػة كاظويػػػة

 كظاىر العوطة.

 لت مي  كالسيطرة.اّتخداـ كن اية اظيمنة كا 

  ػػػػا ل ابصػػػػاؿ كبكنولو يػػػػا كشػػػػر ا  كتعػػػػددة ػػػػا ل اصديغػػػػة يف جقيػػػػق اطػػػػراد كػػػػ  ّك اببػػػػاع الّو
 اشنسيا  كشبكة اإلنرتن  كالسياّا  ا قتصادية الضااطة كامىا.

 .الغرض التسلطة على القي، كا ثاىا  كاطيوؿ كاشوان  العلمية 

 ية كنقيادة الو يا  اطتحدة ايكريكية.الصراع اصضارم الذم خغلو اصضارة الغرن 

 .ثريد العادل ن ّره ك  القي، كاثاىا  ككباد   ل شع  كصبغ ا نقوال  لضارية ارنية 

نظػػاـ اّػػرتابياة ي ػػدؼ ةذل ايػػرتاؽ : كننػػا  علػػى ذلػػن مكػػ  للبالػػث بعريػػف العوطػػة ن حػػا
ادية كالسياّػػػػػية كالرتنويػػػػػة كالتػػػػػ  م يف نوالي ػػػػػا ا قتصػػػػػ، القػػػػػي، كا ثاىػػػػػا  كاطبػػػػػاد  للشػػػػػعوح

، كذلػن لنشػر قػي، اجملتمػع الغػر  كياصػة ايكريكػة جبانبػو العلمػة كالعملػة، كا  تماعية كامىػا
ا ل كباشرة كام كباشرة.  ناّتخداـ ّك

كيف الن ايػػة   نػػد كػػ  اإلشػػارة ةذل ئنػػو عنػػد اصػػديث عػػ  العوطػػة   نػػد كػػ  الػػرؤل العميقػػة 
كالنظػرة الشػمولية ينعادىػا ككربكزاهتػا ، نتفعيل الشفافية الواهحة، اجملردة ع  العنصرية كالغموض

كةعػداد اطن ايػة العلميػة كالعمليػة الرصػينة ، كالوعة ن ىداف ا ك مولاهتػا، كاإلطاـ تعاني ا كئدكاهتا
 يف اطوا  ة كالتحصني كن ا.

 أدٚات ايعٛمل١: املطًب ايجاْٞ

ـ ىذا النظاـ على نتا او كفعالية نشػا و كالتغلغػل بشكل ئدكا  العوطة عاك ن ر يسيان يف قيا
كبػػرتاكح ىػػذه ايدكا  نػػني الضػػخمة كالكبػػمة كالصػػغمة كنػػني اطباشػػرة ، يف اطقاصػػد اطػػراد جقيق ػػا

 كام اطباشرة كالر يسية كام الر يسية.
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  نػػد كػػ  اإلشػػارة ةذل ئحػػا ّػػ ح ذك لػػدي  يف نعضػػ ا ، كعنػد اصػػديث عػػ  ئدكا  العوطػػة
ػػ كاطقصػػود نالسػػ ح ذك اصػػدي  ن حػػا خغػػل كنفعػػة يف  انػػ  ،  ح ذك لػػد يف نعضػػ ا اآليػػرّك

كالسػػػ ح ذك اصػػد ف ػػػو نػػا   تصػػػلحتو الكػػػربل ، امىػػا ككصػػػلحة ئ ػػرب كػػػ  كنفعت ػػا يف  انب ػػػا
 اطتمغلة نالسيطرة كاإليضاع كقولبة العادل نقالب ا.

ّػية كا  تماعيػة كالرتنويػة كامىػا( ىذا كلكل شكل ك  ئشػكاؿ العوطػة )ا قتصػادية كالسيا
كالي مك  ئف بتعاكف كع نعضػ ا الػبعض يف ّػبيل جقيػق ايىػداؼ الراكيػة ظػا ، ئدكابو اضاصة نو

 العوطة.

ػػا ل لعوطػػة العػػادل اقتصػػاديان  البنػػن الػػدكرل كصػػندكؽ النقػػد الػػدكرل ، ككػػ  ئىػػ، ايدكا  كالّو
 مػا ،   ية اطن اية اي ػرب يف عوطػة العػادل اقتصػاديان ككنظمة التاارة العاطية  ليث بشل ىذه الغ 

ػػا ل كػػ  كقاصػػد ّياّػػية  بػػمة كػػ  يػػ ؿ التػػديل يف ّياّػػا  ،   مكػػ  نسػػياف كػػا ظػػذه الّو
سػا  ا قتصػادية، الدكؿ الدايلية كاضار يػة ،  كذلػن هػم  كنطلقػا  الػدكؿ اصاهػنة ظػذه اطّؤ

ف ػػة قا مػػة علػػى كػػن  ،  عوطػػة ا قتصػػاد مػػا كبشػػكل شػػر ا  كتعػػددة اشنسػػيا  ئداة فعالػػة يف
ةذ بعمل ىذه الشر ا  يف الدكؿ اطسالة في ا نوصف ا  شر ا  ك نيػة ، اشنسية ظذه الشر ا 

كبتمتػػع نػػاصقوؽ كا كتيػػازا  الػػي بتمتػػع هبػػا الشػػر ا  الو نيػػة كيعمػػل ئصػػحاهبا طصػػلحة الدكلػػة 
 .(11)الي كملوف  نسيت ا 

ا ل اط ػا ل اإلعػ ـ الػي ئكا ع  ئدكا  كالّو ستخدكة يف جقيق كطاك  العوطة ا تماعيػان ّك
كبعتػرب اطنظمػا  الػي جمػل ، كاّتغ ؿ عاكل البطالة، بعترب كنطلق عوطة ا تماعة كئيضان  قايف

كسػػميا    بعػػة طضػػاكين ا كغػػل كنظمػػة لقػػوؽ الطفػػل كاطػػرئة كاإلنسػػاف ككنظمػػا  الػػدفاع عػػ  
ا ل العوطة ا تماعيان.اصريا  كاطعتقدا  كايدياف   ك  ئى، ّك

ػػػػا ل  ػػػػا ل العوطػػػػة الغقافيػػػػة فتتمغػػػػل نالسػػػػلع الغقافيػػػػة  ػػػػالتلفزيوف كاإلنرتنػػػػ  كّك ئكػػػػا عػػػػ  ّك
ا ل اإلع ـ.  التكنولو يا كا بصا   كّك
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ئكػػػا ّياّػػػيان فبالعاكػػػل ا قتصػػػادم خلػػػن الو يػػػا  اطتحػػػدة كالػػػدكؿ ايكرنيػػػة زكػػػاـ ايكػػػر يف 
 لتديل الدايلة كاضار ة يف ّياّت ا.التحك، يف السياّا  كا

ئكػػا العوطػػة الرتنويػػة فتسػػتخدـ السياّػػا  الرتنويػػة الضػػااطة علػػى الػػدكؿ يف بسػػيم الفلسػػفة 
ككػ  يػ ؿ ، كذلن ناّتخداـ العاكل ا قتصػادم كالسياّػة، كالنظ، الرتنوية لشرك  ا كىيمنت ا

 اطنظما  اطتعلقة نالتعلي،.

 ١ ٚآثازٖا ايرتب١ٜٛ يف زتاٍ ايعًّٛ اإلضال١َٝأٖداف ايعٛمل: املبشح ايجاْٞ

 أٖداف ايعٛمل١: املطًب األٍٚ

ف نو يقصد كن ا التديل اطباشر يف  قافػا  ، عند بنزيل كف ـو العوطة على العادل اإلّ كة
 : ك  ئف ا، كذلن لتحقيق ئىداؼ يطمة، الشعوح اإلّ كية

 علق ناللغة كالدي  كالتاريخ.فيما يت، بشويو  قافا  الذابية ل ألكة اإلّ كية -1

نػػػث الشػػػب ا  يف ئّاّػػػا  بلػػػن الغقافػػػا  كػػػ  يػػػ ؿ التشػػػكين يف كر عيت ػػػا ايصػػػلية  -2
)الكتاح كالسنة( كبضم  ذلن دع، كبشػايع الفرػا  الطا فيػة الػي ببػ  يف ئصػل عقيػدهتا 

 .كام ذلن، القاديانية، الب ا ية، ايردية، عبدة الشيطاف: ذلن النوع ك  التشكين كغل

نقصد اّتغ ظا ناّػ، الغقافػة كالفػ  ، اقحاـ اطرئة يف  ل اجملا   دكف اّتغنا  كن  هوانط -3
كئ غػر كػا يتاسػد ، لتكوف ئداة كيدانيػة لتطويػع الشػعوح اإلّػ كية لل امػة الغقافيػة الغرنيػة

كػ  ئ ػل اّػتغ ؿ صػورة اطػرئة كاصػديث عن ػا كةنػراز ، ىذا يف نث كا يسػمى نغقافػة اشػن 
كاظدؼ ك  كرا  ذلن اظا  اطرئة اطسلمة ن كور يارج كنزظا نغية عزظػا عػ  ىػدف ا ، اكفابن 

 ايّاّة كىو برنية اي ياؿ.

 ل  يقطعوا صلة الطال  ندينو.، غاكلة بغيم اطناىج التعليمية يف الب د اإلّ كية -4
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نا ّػفاؼ اطػادم كياصػة كػا يتعلػق كن ػا ، بذكي  اجملتمع اإلّػ كة يف اػر الغقافػة الغرنيػة -5
كػػػع غاكلػػػة عزلػػػة عػػػ  الغقافػػػا  ذا  اطػػػردكد اإلقػػػا  ، كالرتىػػػل اطعنػػػوم، كا ؾػػػراؼ العقلػػػة

 كا ربقا  اصضارم.

تػػا بتضػػمنو كػػ  كف وكػػا  ذا  ، ةديػػاؿ العػػادل اإلّػػ كة يف نوبقػػة اصر ػػة الغقافيػػة العاطيػػة -6
ئك ام ،  انع انتما ة  القومةئك ، ئك  انع عقدم  العلمانية،  انع ذاىمم  الدمقرا ية

 ذلن.

كىذا كػا ئ ػده الػر ي  ايكريكػة يف يطانػو ، انتشار القي، ايكريكية كئـاط العي  كالسلوؾ -7
)ةف القػرف القػادـ ّيشػ د انتشػار : الذم ئلقاه يف ا لتفاؿ نالنصر يف لػرح اضلػيج الغانيػة

 .(12)القي، ايكريكية كئـاط العي  كالسلوؾ 

 ئف كػػ  ئىػداؼ العوطػػة  ةعػادة بنظػي، ئكهػػاع ايقطػار اطسػػتعمرة نفػت  اطػػي، كيػذ ر الكػي ين
كلتحقيػػػق ىػػػذا اظػػػدؼ قػػػرم اّػػػتغمار الرتنيػػػة ، نغيػػػة بسػػػ يل السػػػيطرة علي ػػػا كاّػػػتنزاؼ كقػػػدراهتا

سػػاهتا اصكوكيػػة كاطدنيػػة، كالتعلػػي، في ػػا نغيػػة بركيضػػ ا كبػػد ين ا كاقػػت ع ئصػػوظا ، كبقػػويض كّؤ
ث جويل ػػػػا ةذل  بقػػػػا  عماليػػػػة رييصػػػػة ، كىػػػػدـ النظػػػػاـ يف لياهتػػػػا، ة كالتارليػػػػةالدينيػػػػة كالغقافيػػػػ

كيشػػم  ػػ ـ الكػػي ين ىػػذا ةذل ئكػػر يف اايػػة ، (13)  خيزىػػا ىويػػة ك  يرنط ػػا انتمػػا  ، التكػػاليف
هبيمنت ػػا ، بلقػػة نػػذكرىا، اضطػػورة ةذ كهػػ  ئف اطسػػاعة الػػي بسػػعى ةلي ػػا العوطػػة نقيادهتػػا العاطيػػة

كذلن يف اطساس يف النظػاـ الرتنػوم يعػد ، نظمة الرتنوية كالتعليمية يف البلدا  اطستعمرةعلى اي
 كذا كشاىد يف كقتنا اصاهر نشكل صراخ.، كساس ف  د يف اينظمة اييرل

كك  التحديا  العوطية الػي بوا   ػا اطنظوكػة الرتنويػة  الػدعوة لقػي، عاطيػة كشػرت ة بتنػاقض 
ػػع يف عمليػػػا  ايػػرتاؽ ايكػػػ  الغقػػػايف الػػي بسػػػعى ةظيػػػا كػػع قػػػي، اجملتمػػع ال عػػػر  اإلّػػػ كة كالتّو

سػػػػا  العلميػػػػة كاي ادميػػػػة ككرا ػػػػز  سػػػػا  اي نبيػػػػة كةاصػػػػة ايكريكيػػػػة كالصػػػػ يونية للمّؤ اطّؤ
 .(14)البحوث 
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سػا  ، ىذا كدل يقتصر ب  م العوطة على النظػاـ التعليمػة الرتنػوم كئـػا بعػدل ذلػن ةذل اطّؤ
للرتنيػػة  ايّػػرة كػػغ ن ليػػث ةف  ئكؿ كػػا بسػػعى ةليػػو العوطػػة بفكيػػن ايّػػرة كػػ  يػػ ؿ  الر يسػػية

جػػو   ا تماعيػػة ك قافيػػة عاصػػفة كالتفكيػػن اطنشػػو  ىػػو فقػػداف ايّػػرة لقػػدرهتا علػػى ا ّػػتمرار  
 .(15) مر عية قيمة كئي قية للناشرة نسب  كصادر  ديدة إلنتاج القي، 

كا يػػت ؿ ، يػػم ايدكار ا  تماعيػة لكػػل كػ  الر ػػل كاطػرئةكبعػدل اي ػر ئيضػػان ليصػل ةذل بغ
، كالفتور الذم ئصاح  ل ك  الوالدي  يف برنية ئننا  ، على القي، اإلّػ كية، يف اطر عية الرتنوية

ل، يف الرتنية يصحانو كامى،.  كنسياف كن ج الن  صلى اهلل عليو ّك

كػ  كشػا ل ، ديدة الػي بعاني ػا ايّػرة اطسػلمةكقد ئدل ىذا الت  م العػوطة ةذل اطعانػاة الشػ
كظ ػور للعنػف ايّػرم ، كانتشار للظػواىر كالسػلو يا  اػم ايي قيػة، كا تماعية كبقنية، ئّرية

كحلػة للمػػرئة اطسػلمة يف نعػػض ايليػاف عػػ  كسػؤكلياهتا الرتنويػػة كا  تماعيػة كةاػػراؽ ، كاجملتمعػة
اف )  عيػػػاد اصػػػ  كايـ( كالتعػػػدم علػػػى العػػػادا  ايكػػػة اطسػػػلمة ن يػػػاـ كػػػا ئنػػػزؿ هبػػػا كػػػ  ّػػػلط

 .(16)كزيادة نس  الط ؽ، كالتقاليد

سػػػا  الػػػي بػػػ  ر  كنػػػني الكػػػي ين ئف اشاكعػػػا  كعمليػػػة الرتنيػػػة كالتعلػػػي، في ػػػا كػػػ  ئ غػػػر اطّؤ
 .(17)ك  ي ؿ رنط العوطة الرتنوية نالتخطيط للعوطة ا قتصادية، نالعوطة نشكل  بم

 : ىذا البياف ةدراج ػا ر العوطة الرتنوية على النحو اآليتكمك  للبالث نعد 

كذلػػن ن يضػػاع للػػنظ، كصػػيغ ا نػػنظ، ، السػػيطرة علػػى اينظمػػة كالسياّػػا  الرتنويػػة للػػدكؿ .1
 الغرح كئكريكا الرتنوية.

ا  الرتنوية ام ّوية يف القرارا  الرتنوية .2 ، كغػل بوليػد اطن ػاج لكػ  اشنسػني، ظ ور اطماّر
كةفػػػاؿ العلػػػـو اإلّػػػ كية يف اطن ػػػاج كا قتصػػػاد ، كا يػػػت ط يف التعلػػػي،، عا كئنظمػػػة السػػػا

كب يم لصص الي بع  هبا لفقد الطال  بر يزه في ا كالتبدؿ الكبػم يف ، على كساؽ كالد
 القرارا  كبغيم اينظمة نني اصينة كاييرل.
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لمػرئة كػ  كسػاكاة نين ػا كنػني الر ػل ب  ر اصر ة النسا ية يف الب د اإلّ كية تطال  العاطية ل .3
كظ ػور نعػض اطفػاىي، السػلبية اطتعلقػة نايّػرة ، كالتحلل ك  الضوانط الدينيػة، كلقوؽ اطرئة

 .(18)كغل النوع ا  تماعة كاصرية كاطساكاة اططلقة كالصراع نني الر ل كاطرئة

الكػػي ين  ةف العوطػػة احػػذ  بعػػد اطنظوكػػة الرتنويػػة ئداة فاعلػػة يف السػػمة العوطيػػة ليػػث يقػػوؿ  .4
ػػػػو نػػػػني الشػػػػعوح  كػػػػ  الرتنيػػػػة كالتعلػػػػي، ئداة كػػػػ  ئدكاهتػػػػا كػػػػ  اظيمنػػػػة كا قتصػػػػاد الػػػػذم خاّر

 .(19)كايك،

بد ني نشا ا  العلما  العرح يف اشوان  التقنية كاإلنداعية ككهع لدكد   مك  ثاكزىا  .5
دل ذلػن ةذل الػتخلص كػن ، للتقدـ العلمة تختلف  وانبػو دايػل الػو   العػر  لػ  كلػو ئ
 .(20) ن ية  ريقة  ان  ) ا اتياؿ ك ما لدث فع ن لبعض ، عرنيان(

 أثسٖا يف زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.: أٚاًل

 النظػػػػػاـ السياّػػػػػػة ،  ةف الع قػػػػػة نػػػػػػني الػػػػػنظ، التعليميػػػػػػة كالرتنويػػػػػة كالػػػػػػنظ، اييػػػػػرل ك يقػػػػػػة
تك، ةذل عمليػػػة التػػػ  م كػػػ  يػػػ ؿ كذلػػػن ئف النظػػػاـ التعليمػػػة كػػػرببط نالعوطػػػة ككػػػ، كا قتصػػػادم

اكتػػدادان ةذل بػػ  م النظػػاـ العػػاطة علػػى ئنظمػػة اجملتمػػع الوالػػد كػػ  يػػ ؿ ، بفاعلػػو كػػع البيرػػة احملليػػة
 التغما  العاطية يف عادل السياّة كا قتصاد كالتطور التكنولو ة كاصضارم.

ا  اطختلفػة الػي جػدث يف كتا ئف النظاـ الرتنوم التعليمػة نظػاـ كفتػوح يتػ  ر تامػل التغػم 
ك  ، كىػػذا التػػ  م يػػنعك  علػػى ذيػػع عناصػػر النظػػاـ كػػ  كػػدي   كعمليػػا  كػر ػػا ، العػػادل

ككن ػػا كػػا يكػػوف بػػ  مه كسػػتقب ن ، شػػن ئف العوطػػة جمػػل يف  ياهتػػا ئ ػػار علػػى كػػا ىػػو قػػا ، لاليػػان 
، كعادل الغد  كقد بكوف ّلبية.، كانعكاّاهتا قد بكوف ةقانية، نّر

ك قافػػة ، ذلػن كػػ  يػػ ؿ ئف العوطػػة بعػػ  اظيمنػػة كياصػة ئف العوطػػة بعػػ  اظيمنػػة ايكريكيػػةك 
 مػػا ئ ػػد ذلػػن ،  كػػ  يػػ ؿ ةلػػزاـ النػػاس نػػالقي، ايكريكيػػة كالعػػادا  ايكريكيػػة، اصيػػاة ايكريكيػػة

 .(21) ئف العوطة كن ج برنوم ئكريكة الشكل كاطضموف : الر ي  ايكريكة  ورش نوش
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كػػػػ  يػػػػ ؿ آ ػػػػار العوطػػػػة الغقافيػػػػة كا  تماعيػػػػة اطػػػػدكرة يحػػػػا هتمػػػػل اينعػػػػاد  كيظ ػػػػر ذلػػػػن
ا  تماعيػػة كاإلنسػػانية كزيػػاد التفكػػن ا  تمػػاعني كقطػػع صػػلة اي يػػاؿ اصديغػػة نرتا  ػػا ك ػػذكر 

يف الػػدكر العلمػػة ، ككػػا في ػػا كػ  الرت يػػز علػػى الناػاح الفػػردم كةهػػعاؼ الغقافػة الو نيػػة، لارهتػا
 اطشرت ا  يف اصضارة العلمية ك  ي ت، ةصوصيا  الو   كاجملتمع. للعوطة يتناكؿ

ؼػػا قعػػل التػػديل يف ، كؼػػا يؤ ػػد ىػػذا ئف  قافػػة العوطػػة بقػػـو علػػى الغػػزك كالفػػرض كالضػػغط
 اجملاؿ التعليمة كالرتنوم للدكؿ اييرل هركرة عاطية بفره ا العوطة الغقافية.

 أثسٖا يف ايعكٝد٠.: ثاًْٝا

 وحا بعػود  ػذكرىا ةذل ،  الغقافية بسعى ةذل هتمي  عقيدة ايلوىية عند اطسلمني ةف العوطة
كيسػػتمد النظػػاـ الرئسػػارل فلسػػفة كعقيدبػػو كػػ  ، النظػػاـ الرئسػػارل كايّػػ  اطاديػػة الػػي يبػػ  علي ػػا

كنالتػارل ف ػو ، اطذى  الذم يقـو على كبػدئ فصػل الػدي  عػ  اصيػاة كيعػد اإلنسػاف ّػيد الو ػود
يحػا قا مػة علػى ، كبصػور نظػرة اطػؤك  للحيػاة، كىػذا يػؤدم ن هػعاؼ صػلتو نرنػو، كػـو هللام غ

كئحػػػا بضػػػع اإلنسػػػاف يف ، ك  نقػػػا  ك  ك ػػػود للاانػػػ  اطعنػػػوم ئك اإلمػػػاين في ػػػا، ئّػػػاس كػػػادم
يتمغل ندعوة ، ايث يكوف يف صراع دايلة  نا ة ا ثاه، بدفعو للتمر ز لوؿ ذابو، كوقف غم

 الغقافية اإلنساف ةذل التحرر ك   افة القيود كالتسلي، نالواقع اشديد كالقبوؿ نو.العوطة 

كذلػػػن يحػػػا ، كلعػػػل كػػػ  ئيطػػػر كػػػا جملػػػو العوطػػػة ىػػػو هتديػػػدىا يصػػػل العقيػػػدة اإلّػػػ كية
كىة دعوة بنقض عقيدة اإلّ ـ كػ  ئّاّػ ا كهتػدك ا كػ  ، بشتمل على الدعوة لولدة ايدياف

طػػة بشػػاع كػػا يسػػمى اػػوار ايديػػاف   علػػى ئّػػاس دعػػوة ايديػػاف اييػػرل كظػػذا فػػ ف العو ، ئصػػلو
لإلّػػ ـ نػػل علػػى ئّػػاس ةزالػػة التمييػػز نػػني اإلّػػ ـ كاػػمه كاصػػوار الػػذم يتوقعػػوف ئنػػو ّػػيحمل 

كنػػػذلن يػػػزكؿ التعصػػػ  ، اطسػػػلمني علػػػى التنػػػازؿ عػػػ  اعتػػػزازى، نػػػدين ، كاعتقػػػادى، نػػػبط ف اػػػمه
 كبتقارح ايدياف.

ة بسعى إلعادة بشػكيل اطفػاىي، ايّاّػية عػ  الكػوف كاإلنسػاف كاصيػاة عنػد  ما ئف العوط
 كا ّتعاهة عن ا ناطفاىي، الي يركج ظا الغرح  قافيان كفكريان.، اطسلمني
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كىذه اطفاىي، القرآنية اإلّ كية ايّاّية  ل ا بنقض ا العوطة الغقافية كػ  ئصػل ا كهتػدك ا 
كاإلنسػػاف ، لعوطػػة كػػا ىػػو ة  كيػػداف بنػػاف  علػػى اطصػػاحل الدنيويػػةفػػالكوف يف نظػػر ا، كػػ  ئّاّػػ ا

كليس  اصياة ّول فرصة قصمة   ينبغة ئف بضيع ، دا   البحث ع  كلذابو كش وابو ككنافعو
ك  يصػ  التفريػق ، كلػي  كرا  ػا شػة  آيػر، يف ام اللذة الش رة كاشن  كاطػاؿ كالغػركة كاشمػاؿ

، ف ػػ، ئكػػو كالػػدة يف اإلنسػػانية ثػػرم علػػي ، ئلكػػاـ كالػػدة   نػػني النػػاس علػػى ئّػػاس عقا ػػدى
بتفاك  ىذه ايلكاـ نسب  الدي  ئك العقيدة كئف اصساح كاآليرة كاشنػة كالنػار  قوز ااؿ ئف

 .(22)يرافة   ئّاس ظا ك  الصحة

ةذف نلحػػ  ئف العوطػػة الفكريػػة بكمػػ  يف ئحػػا بعمػػل علػػى بشػػكيل اطفػػاىي، ايّاّػػية الػػي 
ئصػوؿ عقيػػدة اطسػل، نػل بنقضػػ ا كبسػتعيض عن ػػا تفػاىي، اريبػة  ػػ فراد كلحػدة   بػػؤك   بشػكل

 نو ود عبادة اهلل كابباع الولة كا ّتعداد لآليرة كاإلماف ناشنة كالنار.

 أثسٖا يف زتاٍ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ.: ثايجًا

اد  حػػػػالف ةف العوطػػػػة جمػػػػل يف  ياهتػػػػا نقضػػػػان يلكػػػػاـ الشػػػػريعة اإلّػػػػ كية نفرهػػػػ ا كبػػػػ
كىػذا ، قضػية فػرض اطسػاكاة اططلقػة نػني الر ػل كاطػرئة: ككػ  ايكغلػة الواهػحة علػى ىػذا، الشريعة

ككقتضاه ةزالة ذيع الفػوارؽ علػى ذيػع ، اطف ـو كنصوص عليو يف اطيغاؽ العاطة صقوؽ اإلنساف
الػػي  ػػا   جمػػل ك ، كىػػذا كػػا نصػػ  عليػػو ابفاقيػػة ّػػيداك، اصقػػوؽ كالوا بػػا  نػػني الر ػػل كاطػػرئة

كىو ايكر الذم يتنػاقض كػع الشػريعة ، كبدئ ةزالة ذيع ئشكاؿ التمييز العنصرم نني الر ل كاطرئة
ئلكػاـ : ليث ئف الر ل لتلف ع  اطرئة يف  غم ك  ايكور ككن ا على ّبيل اطغاؿ، اإلّ كية

لحاػػػ، كعػػػدـ ك ػػػوح لبػػػاس اطػػػرئة يف الصػػػ ة كعػػػدـ ك ػػػوح اشملػػػة كاشماعػػػة علي ػػػا كةلراك ػػػا ل
 اش اد علي ا كيف ايت ؼ اطماث كالنفقة كام ذلن ك  ايكور.

 أثسٖا يف زتاٍ األخالم اإلضال١َٝ.: زابعًا

فمػػػ  يػػػ ؿ العوطػػػة يػػػركج للشػػػذكذ اشنسػػػة ، ةف العوطػػػة هتػػػدد النظػػػاـ ايي قػػػة اإلّػػػ كة
كيج للزكاج اطغلة كاػم ذلػن ككوؿ الغرح اّتصدار قوانني صماية الشذكذ اشنسة يف العادل كالرت 

 ك  ايكور.
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 أ١ُٖٝ ايدزاضات اإلضال١َٝ يف َٛاد١ٗ ايعٛمل١: املبشح ايجايح

 دٚز ايدزاضات اإلضال١َٝ يف اختاذ ايتدابري ٚايٛضا٥ٌ ايالش١َ يًُٛاد١ٗ.: املطًب األٍٚ

ك  ، يػػةبتطلػػ  عمليػػا  اطوا  ػػة كاطقاككػػة اّػػتخداـ  افػػة السػػبل كالتػػدانم الوقا يػػة كالع  
ػػا ل ة را يػػة قويػػة لتػػت، عمليػػة اطوا  ػػة علػػى ، نػػد ظػػذه ايكػػور كػػ  ر ػػا ز علميػػة رصػػينة ككتينػػة كّك

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ : قػػػاؿ بعػػػػاذل، ئ مػػػل ك ػػػو

 (. 60: )اينفاؿ چې  

بكػوف   ػاف كػ  الطبيعػة ئف،  كعند اصديث ع  جػدم العوطػة كاطخػا ر الكبػمة الػي يؤدي ػا
، كبتمغػػػل ىػػػذه العمليػػػا ، عمليػػػا  اطوا  ػػػة كالتحصػػػني كػػػ  ب  ماهتػػػا قويػػػة كعلػػػى قػػػدر اطقاككػػػة

 كالتدانم النظرية كامىا.، نالتدانم الوقا ية كالتدانم الع  ية التطبيقية

سػا  اإلّػ كية اطعنيػة كػ   ك  ند ك  اإلشارة ئيضان ةذل اطسؤكليا  اطلقاة على عػابق اطّؤ
كىيرا  ك اكعا  ك ليا  إلّ كيةف كئيضان يت بى الدكر على العلـو اإلّػ كية نشػ   كنظما 

 ئنواع ا كعلى العلما  ككواقف ، ثاه ىذه اطخا ر.

وؼ يلقى البالث يف ىذه الدراّة اطسؤكلية يف عملية اطوا  ة كاطقاككػة طخػا ر العوطػة  ّك
 مل ا.يف ايكة اإلّ كية على الدراّا  اإلّ كية تا

كيقصػػػد البالػػػث نالدراّػػػا  اإلّػػػ كية يف ىػػػذه الدراّػػػة كنظوكػػػة العلػػػـو الػػػي بعػػػ  نشػػػ ف 
 اإلّ ـ كقضاياه اطختلفة ك  عقيدة كقرآف  رث كبفسم كلديث كبرنية.

كدراّا  اطرئة اطسلمة كالطفل كلقوؽ اإلنساف يف اإلّ ـ كدراّا  ا قتصاد كاطصػارؼ 
 اإلّ كية كدراّا  ايي ؽ.

كػػ  يػػ ؿ بو يػػو البحػػث ، كيػػرل البالػػث ةذل ئنػػو مكػػ  بفعيػػل دكر الدراّػػا  اإلّػػ كية
العلمػػة يف اشاكعػػا  كاطعاىػػد كاطرا ػػز البحغيػػة لوهػػع كبنفيػػذ الدراّػػا  اإلّػػ كية القػػادرة علػػى 
ػ، السياّػا  كاطنػاىج اطعيشػية يف ػتلػف  وانػ  اصيػاة  لع  دكر  بم يف بغقيف الشػعوح كّر

 .(23)ة كا  تماعية كالعقا دية كالصحية كؾوىاا قتصادي
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ا ل ال زكة للموا  ة ك  ي ؿ كيت بى دكر الدراّا  اإلّ كية يف احاذ التدانم  : كالّو

  ا نطػػ ؽ كػػ  قواعػػد علميػػة صػػحيحة يف كوا  ػػة العوطػػة  كذلػػن نػػالنظر ةذل عػػا   احملػػا ر
 كالتصدم ظا كفق عاظا.

  كذلػػػػن كػػػػ  يػػػػ ؿ بعػػػػريف ، نالػػػػدي  ، يفػػػػراد ايكػػػػة اإلّػػػػ كيةالتحصػػػػني الػػػػدي  ايي قػػػػة
 اإلّ كة كبعاليمو كالتزاك ، ناطنظوكة ايي قية الي دعا ةلي ا اإلّ ـ.

  عقػػػد النػػػدكا  كاطػػػؤخرا  كاط ر انػػػا  الػػػي هتػػػت، نالدراّػػػا  اإلّػػػ كية ككوهػػػوعاهتا  لبيػػػاف
لبيػػة ا لتيا ػػا  ككوا  ػػة العوطػػة كقدربػػو علػػى ب،  وانػػ  الفكػػر اإلّػػ كة يف شػػ  اطسػػا ل

لبياهتا  .(24)تخا رىا ّك

   العمل على ةعداد علػة للدراّػا  اإلّػ كية الػي بعػ  ننشػر اياػاث الػي جمػل كوهػوعا
 ئدكار الدراّا  اإلّ كية يف ظل التحديا  اطعاصرة.

 كبقػػػدث ، صػػػاديةالعمػػػل علػػػى بطػػػوير عػػػاؿ ا قتصػػػاد كاطصػػػارؼ اإلّػػػ كية جملاهبػػػة العوطػػػة ا قت
 للوؿ ةّ كية ل ألزكا  ا قتصادم اصالية.

  اإلطاـ جبميع اطخا ر الي بتعرض ظا ايكة اإلّػ كية كػ  ػػا ر علػى العقيػدة كالقػرآف الكػرث
 كةعداد كنظوكة كقا ية كع   ا طقاككة اطخا ر يف عا هتا.، كالشريعة كايي ؽ

 كاطتفرعػة يف ، ّ كية ئف بعة ذاهتا اطتاػذرة يف التػاريخةف كوا  ة العوطة يتطل  ك  ايكة اإل
كجتػػاج ئف يكػػوف تقػػدكرىا كيف صػػل  ةرادهتػػا ة بػػا  نفسػػ ا يف اجملػػاؿ الػػدكرل ، آفػػاؽ اطسػػتقبل

كاإلنساين كئف خارس التزاكان كبد يان ئكاـ اهلل ّبحانو كبعاذل كثاه ايكػ، اييػرل كثػاه السػ ـ 
ن كعيػػان ذابيػػان كتماّػػػكان كةرادة عازكػػة جيػػل ىػػذا الػػوعة ةذل صػػػراط يف ايكػػ،   خلػػ، العػػاطة

 .(25)كستقي، 

 بسل  علما  العقيدة كالشريعة نقواعد رصينة ك  العل، نكل كا كػاؾ لػوؿ الػدي  اإلّػ كة ،
 ك  ػا ر كة ارة الشب ا  ككهع ، للحلوؿ اط  مة.
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 اد١ٗ ايعٛمل١.ايدٚز ايرتبٟٛ يًدزاضات اإلضال١َٝ يف َٛ: املطًب ايجاْٞ

سػػا  اطتخصصػػة  كيقصػػد البالػػث نالػػدكر الرتنػػوم ىنػػا اطسػػؤكلية الرتنويػػة اطلقػػاة علػػى اطّؤ
ػػػػػة كاشاكعػػػػػػا  كاظيرػػػػػا  كاينديػػػػػػة الشػػػػػبانية كاإلّػػػػػػ كية،  نالرتنيػػػػػة ليػػػػػػث ةف ،  ايّػػػػػػرة كاطدّر

سا  الرتنوية كدكرىا  بم كر ي  كئّػاس يف ننػا  ايكػة كجقيػق ىويت ػ ا الغقافيػة  كسؤكليا  اطّؤ
ك  نبػػػػػال  ةف قلنػػػػػا ةف ةصػػػػػ ح الرتنيػػػػػة ، يف كوا  ػػػػػة التحػػػػػديا  الػػػػػي بوا   ػػػػػا ايكػػػػػة ك قافت ػػػػػا

ساهتا ىو ةص ح للماتمع كل ألكة كيلواظا اطختلفة  .(26)ةف دل بك  ذيع ا فمعظم ا ، ككّؤ

 طػا لػو كػ  ايفيػة الكػربل يف اإلصػ ح، الرتنػوم كقد يص البالث اصديث ىنا ع  الػدكر
سا  اطسؤكلة ع  العملية الرتنوية.، لشمولو لكافة كستويا  اإلنسانية، كالتوعية  كلكغرة اطّؤ

 : ويةرز الدور التربوي للدراسات اإلسبلمية في مواجهة تحدي العولمة مل  بلل

 كنلورة نظ، ككضػاكني برنويػة بطػرح قضػايا الػدي  كالغقافػة كالتػاريخ ،  ةعادة بنظي، شؤكف الرتنية
ة كالقػػػانوف ك ػػػل كػػػا كػػػ  شػػػ نو ةهػػػفا  صػػػفا  التميػػػز كايصػػػالة اطشػػػرت ة علػػػى ئكتنػػػا كالسياّػػػ

الت ا اإلنسانية الداعية ةذل ايكر ناطعركؼ كالن ة ع  اطنكر كاإلماف ناهلل   .(27)كّر

  ػػرح الدراّػػا  اطعػػدة يف كقػػررا  ئ ادميػػة ) متطلبػػا   اكعػػة ايتياريػػة كة باريػػة( بنطػػوم 
ل كػػواد )الغقافػػة اإلّػػ كية كنظػػاـ اإلّػػ ـ كنظػػاـ ايّػػرة كلقػػوؽ علػػى بصػػحي  اطفػػاىي، كغػػ

كك  ي ؿ ىذه السياقا  بسػتطيع  ليػا  الشػريعة ئف ، اإلنساف يف اإلّ ـ كالعوطة كامىا(
كبػزكد  لبػة اشاكعػة نالتعػارل اإلّػ كية الصػافية كاصقيقػػة ، اككػ  اظويػة اإلّػ كية يف اي يػاؿ

خ كف ـو عدـ التبعية يف  .(28)ايكر الذم كف  ك  اآل ار السلبية للعوطة ،  الشباحكبّر

 ػا ل ك را ػق التػدري  اطعنيػة هبػا، ةعادة النظر يف اطنػاىج التعليميػة كذلػن نتضػمين ا طػواد ، كّك
 التحصني كاطقاككة هد اييطار العوطية.

 علػػػى ئفيػػػػة  بو يػػػو اطعلػػػ، ةذل ئف يكػػػػوف  قػػػدكة لسػػػػنة لطلبتػػػو كئيضػػػػان دكر اطعلػػػ، يف الت  يػػػػد
كئف يتمتػػػػع نشػػػػفافية خكنػػػػو كػػػػ  ، البحػػػػث العلمػػػػة كاي ػػػػادمة للوصػػػػوؿ ةذل كرللػػػػة اإلنػػػػداع

 .(29)ا ّتخداـ الفعاؿ للحصيلة اطعرفية اطتوفرة لديو 
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 سػػا  الرتنويػػة لتمكػػني العلميػػة ، ايػػث يػػت، التعػػاكف كالتواصػػل الػػدا ، نين ػػا، التشػػارؾ نػػني اطّؤ
 كبوليدىا يف كوا  ة للمخا ر العوطية.، الصحي الرتنوية ن ف بسم كفق كن ا ا 

 ارتامت١

 : بوصل  الدراّة اصالية ةذل عموعة ك  ا ّتنتا ا  كىة

 نظاـ اّرتابياة ي دؼ ةذل ايرتاؽ القي، كا ثاىػا  كاطبػاد  للشػعوح: بعرؼ العوطة ن حا ،
كذلػػن لنشػػر قػػي، ، كامىػػاكالتػػ  م علػػى نوالي ػػا ا قتصػػادية كالسياّػػية كالرتنويػػة كا  تماعيػػة 

ػػػا ل كباشػػػرة كاػػػم ، اجملتمػػػع الغػػػر  كياصػػػة ايكريكػػػة جبانبػػػو العلمػػػة كالعملػػػة ناّػػػتخداـ ّك
 كباشرة.

  لكػػل شػػكل كػػ  ئشػػكاؿ العوطػػة )ا قتصػػادية كالسياّػػية كا  تماعيػػة كالرتنويػػة كامىػػا( ئدكابػػو
يىػػػداؼ الراكيػػػة ظػػػا كالػػػي مكػػػ  ئف بتعػػػاكف كػػػع نعضػػػ ا نعضػػػان يف ّػػػبيل جقيػػػق ا، اضاصػػػو نػػػو

 العوطة.

 يشكل النظاـ ا قتصادم نعدان ك  ئنعاد العوطػة الػي بسػعى ةيضػاع ا ينظمت ػا ا قتصػادية ،
إلبالػػة لريػػة ، ليػػث يقػػـو البعػػد ا قتصػػادم علػػى ةزالػػة اصػػوا ز كاصػػدكد ئكػػاـ لر ػػة التاػػارة

 بنقل السلع كرئس اطاؿ.

 كالكيػػػاف العػػػاـ للدكلػػػة كةزالػػػة ىوياهتػػػا السياّػػػية كبسػػػعى العوطػػػة السياّػػػية ةذل ةلغػػػا  اطظ ػػػر ،
كذلػػػن ناحػػػاذ قوالػػػ  ئيػػػرل  الدمقرا يػػػة كبعزيػػػز ، كاينظمػػػة اطسػػػتمدة يف الشػػػريعة اإلّػػػ كية

 كبدئ التعزيز السياّة اصز  كبعدد ايلزاح نايت ؼ ئفكارىا.

 كالػػػديوؿ ةذل ، ا كبوصػػػف العوطػػػة ا  تماعيػػػة ن حػػػا العوطػػػة الػػػي بسػػػعى ةذل ايػػػرتاؽ اجملتمعػػػ
نغيػػػة جويل ػػا ةذل عتمعػػػا  بانعػػػة ككنفػػػذة للقػػي، ا  تماعيػػػة الغرنيػػػة كنػػػزع ، بفاصػػيل ا اضاصػػػة

كاّتبداظا ننماذج   خ  نصلة ةذل يصوصيت ا ككباد  ا الػي ، قيم ا اضاصة ك  نني ئفرادىا
 نش   علي ا.
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  بتنػػاق  ، ة ةذل قػػي، عاطيػػة كشػػرت ةكػػ  التحػػديا  العوطيػػة الػػي بوا   ػػا اطنظوكػػة الرتنويػػة الػػدعو
ع يف عمليا  ايرتاؽ ايكػ  الغقػايف الػي بسػعى ةلي ػا ، كع قي، اجملتمع العر  اإلّ كة كالتّو

سػػا  اي نبيػػة سػػا  العلميػػة كاي ادميػػة ككرا ػػز ، اطّؤ كةاصػػة ايكريكيػػة كالصػػ يونية للمّؤ
 البحوث.

 ػػػا ل ال زكػػػةكيتػػػ بى دكر الدراّػػػا  اإلّػػػ كية يف احػػػاذ التػػػدانم للموا  ػػػة كػػػ  يػػػ ؿ ،  كالّو
ا نطػػػ ؽ كػػػ  قواعػػػد علميػػػة صػػػحيحة يف كوا  ػػػة جػػػدم العوطػػػة  كذلػػػن نػػػالنظر ةؿ عػػػا   

 اطخا ر كالتصدم ظا كفق عاظا. 

  ،كيػػربز الػػدكر الرتنػػوم للدراّػػا  اإلّػػ كية يف كوا  ػػة جػػدم العوطػػة كػػ  يػػ ؿ ةعػػادة بنظػػي
اكني برنويػػػة بطػػػرح قضػػػايا الػػػدي  كالغقافػػػة كالتػػػاريخ كالسياّػػػة كنلػػػورة نظػػػ، ككظػػػ، شػػػؤكف الرتنيػػػة

ػػػالت ا ، كالقػػػانوف ك ػػػل كػػػا كػػػ  شػػػ نو ةهػػػفا  صػػػفا  التميػػػز كايصػػػالة اطشػػػرت ة علػػػى ئكتنػػػا كّر
 الداعية ةذل ايكر ناطعركؼ كالن ة ع  اطنكر كاإلماف ناهلل.، اإلنسانية

 : ايتٛصٝات

 : يوصة البالث كيف ا ّتنتا ا  الي بوصل  ظا الدراّة

 .اظيرا  اطعنية نالدراّا  اإلّ كية نضركرة بفعيل دكرىا يف عاهبة ػا ر العوطة اطختلفة 
 نػػ دا  دكرىػػا الػػر ي  نالتحصػػني الػػدي  الصػػحي  ئك ن ،  ليػػا  الشػػريعة كالدراّػػا  اإلّػػ كية

بل لتصدم ظا. ا ل ّك  كبضمني كساقا  كعينة ناطخا ر كالتحديا  كّك
 سا    الرتنوية  افة نضركرة التعاكف فيما نين ا للتصدم لتحدم العوطة.اطّؤ
  اجمل   اطعنية نالدراّا  اإلّ كية نتفعيل دكرىا نالدراّا  اطتعلقػة ناطخػا ر اطتعػددة الػي

 بتعرض ايكة اإلّ كية.
 .البالغني نضركرة بسليط اطوهوعا  اطعنية نسبل التصدم للعوطة كػا رىا 
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 انؼهٕو اإلؼاليٛخ ٔتحسٚبد انؼٕنًخ

 سليمان بن صالح الغصن .أ.د

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 بالرياض

 املكد١َ

وؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كك  كا ه  .اصمد هلل كالص ة الس ـ على ّر

اكعػػة عمػػار  لياػػة نػػاياواط فيسػػعدين ئف ئ ػػوف كشػػار ان يف اطلتقػػى الػػدكرل الػػذم بنظمػػو  
كيعقد تر ز البحث يف العلـو اإلّ كية كاصضارة ناياواط جػ  عنػواف ) دكر العلػـو اإلّػ كية 

 يف بفعيل التكاكل اطعريف كا ق ع اصضارم ( .

فػ ين ئشػيد نايتيػارى، ىػذا ، كةين يف الوق  الذم ئشكر فيو اشاكعة على دعوهت، كلفاكهت،
  يكوف عا  طداي   اطشار ني يف ىذا اطلتقى اطبارؾ .اطوهوع اط ، ل

 : كقد  عل  كدايلي ىذه نعد اطقدكة يف خ يد ك   ة كبالث كياخة على النحو التارل

 كف ـو العوطة كاطوقف كن ا: التم يد -

 التكاكل دايل كنظوكة العلـو اإلّ كية: اطبحث ايكؿ -

  العلـو اإلّ كية كالعلـو اييرل ئفية التزاكج نني: اطبحث الغاين -

 التاديد يف العلـو اإلّ كية كئ ره يف كوا  ة جديا  العوطة: اطبحث الغالث -

 اضاخة -
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 : َفّٗٛ ايعٛمل١ ٚاملٛقف َٓٗا: ايتُٗٝد

كةـػا لسػبنا ئف نشػم ،   نريد ئف ؿوض ىنا ع  باريخ العوطة ك  ع  التفصيل يف عا هتػا
 . ّيما كا يتعلق ناشان  الغقايف كاطوقف كنو، اـةذل كف وك ا الع

بلػػػن الظػػػاىرة الػػػي نػػػرز  كػػػع ايفكػػػار ايّاّػػػية الػػػي يبشػػػر هبػػػا النظػػػاـ العػػػاطة 5 فالعولمزززة
كبع  رفع اصوا ز اشغرافية كالغقافيػة كا  تماعيػة كانفتػاح الغقافػا  كاصضػارا  ، الليربارل اشديد

ايػػث ، الغػػورة التقنيػة كالتكنولو يػة كا بصػا   كاطعلوكابيػة نسػب  بػ  م، اإلنسػانية علػى نعضػ ا
رعة كلا، ا بصا   كالتعاك   كالنشػا ا  اإلنسػانية نصػورة بػؤدم ةذل عوطػة  بزداد  غافة ّك

 .الواقع البشرم
، ك عػػل البشػػرية  ل ػػا بعػػي  يف ظػػركؼ نفسػػية ك قافيػػة كا تماعيػػة كلضػػارية بولػػد كصػػمىا

 . (1)كبعودل كشك هتا

اإلؽليزيػػػػػة الػػػػػي ظ ػػػػػر  ئكؿ ايكػػػػػر يف  Globalization كالعوطػػػػػة يف ئصػػػػػل ا برذػػػػػة لكلمػػػػػة
ػيع دا ربػو ليشػمل الكػل. كهبػذا ، الو يا  اطتحػدة ايكريكيػة كىػة بفيػد كعػ  بعمػي، الشػة  كبّو

ئف الدعوة ةذل العوطة هبذا اطع  ةذا صدر  ك  نلد ئك ذاعة ف حا بعػ  ، اطع  مك  ئف نفرتض
بعمي، ـط ك  ايـاط الي حص ذلن البلد ئك بلن اشماعة ك علو يشمل العادل  لو. كقػد رئل 

ئك نعبػػػارة ، البػػػالغوف ئف العوطػػػة يف صػػػورهتا الراىنػػػة ىػػػة الػػػدعوة ةذل بنمػػػيط العػػػادل نػػػالنمط الغػػػر 
ػػيع النمػػوذج ايكريكػػة كفسػػ  اجملػػاؿ لػػو ليشػػمل العػػادل  لػػو. لػػذا ؽػػ، ئدؽ د ىػػة الػػدعوة ةذل بّو

 .(2)نصفت ا كعنية ننشر الطانع ايكريكة كبعميمو، ىناؾ ك  يقرف نني العوطة كنني  ايكر ة 

ك  نلمػ  ،   بػرادؼ  ايكر ػة ، كنتتبع ايلداث يتبني لنا ئف  العوطة  يف كرالل ا ايكذل 
السياّػة ئك ئك ئحا فيرًهىػ  كفقػان طشػيرة ىػذا الػزعي، ، ئحا نش   ئك ظ ر  ج  ب  م ئكة كعينة

نػػػل نػػدرؾ ئحػػػا جققػػ  كبطػػور  نسػػػب  عموعػػة كػػػ  العواكػػل السياّػػػية ، ذاؾ القا ػػد العسػػكرم
الػػي بنتمػػة ةذل بػػراث البشػػرية ن  مل ػػا. كعلػػى ، كا قتصػػادية كا  تماعيػػة كالغقافيػػة كالتكنولو يػػة



 سليمان بن صالح الغصن .أ.د ااااااااااااااااااااااااااااااااا يات العولمةالعلوم اإلسالمية وتحد

 027ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

كاقعػػان ، رىاةمىػػا كشػػ، ف حػػا قػػد ئصػػبح ، كنعيػػدان عػػ  التتبػػع التػػارلة لظػػاىرة العوطػػة، ئيػػة لػػاؿ
ان   ا نتعاد عنو. -ةف دل يك  كستحي ن  -كيصع  ، نعيشو كؾياه، كلمّو

ػلبياهتا يف عػا   ئيػرل. ، فل ا ةقانياهتػا يف عػا  ، كالعوطة ليس  يمان ئك شران دا مان  ّك
ا فالعوطػػػة يف صػػػورهتا اإلقانيػػػة بعػػػ  التطػػػور اظا ػػػل الػػػذم عرفػػػو العػػػادل يف عػػػاؿ بطػػػوير التكنولو يػػػ

ا ل اإلع ـ كا بصاؿ كةشػاعة ، ككا نتج ع  ذلن ك  بقري  اطسافا  نػني ئ ػزا  اطعمػورة، كّك
كحفيػػف اصػػوا ز كالعوا ػػق الػػي بعيػػق ا بصػػاؿ ، كالتعػػاكف اطغمػػر نػػني ايكػػ، كالشػػعوح، (3)اطعرفػػة

ثػػاه  اصػػر كاطباشػػر نػػني ايفػػراد كاظيرػػا  كاشماعػػا .. ككػػ  الطبيعػػة ئف بتفػػاك  ك  ػػا  النظػػر
ككا ينا، عػ  ، اطواقف الي ينبغة ببني ا فيما يتعلق نالتعاكل كع الغرح ئك نا نفتاح على اآلير

 : فا، ذلن ك  ب  ما  ئ نبية هتدد ىويتنا الغقافية. كىناؾ كوقفاف ّا داف

  كوقف الرفض اططلق ّك لو ا نغ ؽ الكلة الذم يػيوى  و ةذل الذا . .1

ػػو كػػ  ايػػرتاؽ  قػػايفكوقػػف القبػػوؿ التػػاـ للعو  .2 ئم ا رخػػا  يف ئلضػػاف العوطػػة ، طػػة ككػػا خاّر
  .(4)كا ندكاج في ا

ك  حو ف ك  اضطػورة الػي مكػ  ئف بلحق ػا العوطػة الغقافيػة ، كثدر اإلشارة ةذل ئننا   نقلل
غػػة يف   ـيػل ةذل اطبال، كلكننػا يف نفػ  الوقػ ، كنػالتنوع الغقػايف نو ػو عػاـ، هبويتنػا نو ػو يػاص

، فنتخلػػف عػػ  كوا بػػة ىػػذا التطػػور العلمػػة اطتسػػارع كػػ  لولنػػا، ذلػن. كلػػ    نيصػػاح نػػاشمود
كػػػع احملافظػػػة علػػػى ىويتنػػػا الغقافيػػػة نعيػػػدان عػػػ  التعصػػػ  ، كنسػػػعى ةليػػػو، قػػػ  ئف نتقبػػػل اشديػػػد

 ككػػػ  ا يػػػرتاؽ، بعػػػاين اليػػػـو كػػػ  الغنا يػػػة كا نشػػػطار كا نغػػػ ؽ. كةذا  انػػػ   قافتنػػػا ا ّػػػ كية
ئم كػػ  دايػػل  قافتنػػا ، فػػ ف كػػا قػػ  ئف نفعلػػو ىػػو ا نطػػ ؽ كػػ  الػػدايل، الغقػػايف نفعػػل العوطػػة

ذلن ينو ك  اطؤ د ئنو لو  الضعف الػدايلة طػا اّػتطاع الفعػل اضػار ة ئف ، ا ّ كية نفس ا
  مارس ب  مه نالصورة الي ثعل كنو يطران على الكياف كاظوية.

افتنػػػا كةانػػػا  ىويتنػػػا كالػػػدفاع عػػػ  يصوصػػػيتنا ككقاككػػػة الغػػػزك ةف لا تنػػػا ةذل ثديػػػد  ق
ػا ل كايدكا  الػي   نػد  الغقايف كاإلع كة الكاّ ،   بقل ع  لا تنا ةذل ا تسػاح الّو
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ػػة التحػػديث كديػػوؿ عصػػر العلػػ، كالتقانػػة  فػػاعلني كسػػافني، كلكننػػا يف لا ػػة   كن ػػا طماّر
ّػػػ كية كيصوصػػػيتنا الغقافيػػػة كػػػ  ا ؾػػػ ؿ  ػػػذلن ةذل كقاككػػػة ا يػػػرتاؽ كرايػػػة ىويتنػػػا اإل

كالت شة ج  ب  م كو ػا  الغػزك الػذم مػارس علينػا كعلػى العػادل ئذػع. ةف ؽػاح ئم نلػد 
ك  البلداف يف اصفاظ على اظوية كالدفاع عػ  اضصوصػية، يتوقػف ةذل لػد نعيػد علػى عمػق 

ر العلػػ، كالتقانػػة. كىػػذا   عمليػػة التحػػديث اشاريػػة يف ىػػذا البلػػد، كاؿرا ػػو الػػواعة، يف عصػػ
يتحقػػػق ة  نا ّػػػتغ ؿ ايكغػػػل لإلككانيػػػا  ال غػػػدكدة الػػػي بوفرىػػػا العوطػػػة نفسػػػ ا، ئعػػػ  

.فػاطوقف الصػحي  لػي  يف ا نكفػا  (5)اشوان  اإلقانيػة كن ػا، كيف كقػدكت ا العلػ، كالتقانػة
نػػل يف ا ّػػتفادة كالتلقػػة كاظػػركح كػػ  العوطػػة، ك يف ا نبطػػاح كالتلقػػة صواكل ػػا اطتنوعػػة . 

الػػواعة كالتوظيػػف اشيػػد، كالقػػدرة علػػى الفػػرز كالتمحػػيص طخر اهتػػا . كالتفاعػػل كػػع الواقػػع 
 اصضارم كع اصفاظ على اظوية كالغواي  .

 ايتهاٌَ املعسيف داخٌ َٓع١َٛ ايعًّٛ اإلضال١َٝ: املبشح األٍٚ

، كاإلشػػػػػػادة بػػػػػػوابر  ئقػػػػػػواؿ العلمػػػػػػا  كاطػػػػػػؤريني كايدنػػػػػػا  يف كػػػػػػدح التفػػػػػػن   يف العلػػػػػػـو
نالشخصػػػػػيا  الػػػػػي بعػػػػػدد  اىتماكاهتػػػػػا كةّػػػػػ اكاهتا ككشػػػػػار اهتا، فعنػػػػػد بػػػػػرذت ، لػػػػػبعض 
ايشػػخاص ينعتونػػو ناطشػػارؾ، كئليانػػا يفصػػلوف يف علوكػػو فيقولػػوف: الع كػػة الفقيػػو احملػػدث 

 ايصورل اطفسر .. كىكذا

 نني العلـو . ما  ا   ب  يدا  العلما  ن فية التخصص كعدـ بشتي  الذى  

ف نػن ، ) يػان  يػذ كػ   ػل علػ، اػ : ففة التفن   ا  يف كصية يالد الربككة  ننو قػاؿ
كعزيػز علػة ئف بعػادم شػيرا ، كةف   ل  شيران ك  العل، عاديتو طٌا   لػ ، ةف دل بفعل   ل 

كيف اصػث علػى التخصػص ككدلػو كػا قالػو اضليػل نػ  ئرػد ) ةذا ئرد  ئف بكػوف (6) ك  العل، (
كقػػاؿ (7) كةذا ئرد  ئف بكػػوف ئديبػػان فخػػذ كػػ   ػػل شػػة  ئلسػػنو (، عاطػػان فاقصػػد لفػػ  كػػ  العلػػ،

ك نػاظرين ر ػل ، ئنوعبيد القاّػ، نػ  ّػ ـ ) كانػاظرين ر ػل قػط ك ػاف كفننػان يف العلػـو ة  البتػو
 .(8)ذك ف  كالد ة  الب  يف علمو ذلن (
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 5 بل تبلزماً في كثير مل المجاالت والمت مل في العلوم الشرعية يجد أن بينها تكامبلً 
ككسا لو ل   يػر    فاطفسر للقرآف الكرث  ند ئف يكوف كلمان ن صوؿ ا عتقاد الصحي 

قػػو ن نػػدعيان ئك يغػػرت تػػايقرره نعػػض الفػػرؽ الضػػالة  الرافضػػة كاطعتزلػػة يف كعػػاين نعػػض اآليػػا  الػػي 
، ذلن ئف يكػػوف عارفػػان ناصػػديث النبػػوم مػػا يلػػـز اطفسػػر  ػػ،  كملوحػػا علػػى كعتقػػداهت، الفاّػػدة

ئكيفسػػر آيػػة ، لػػر  يستشػػ د اػػديث دل يصػػ ، قػػادران علػػى التمييػػز نػػني كاصػػ  كنػػو ككػػا دل يصػػ 
كعلى اطفسر  ذلن ئف ، ئك ق ل كادؿ اصديث على نسخو ..، تع  ػالف صديث ص  في ا

عمػل ذلػن يف ا ّػػتنباط يكػوف كلمػان ن صػوؿ الفقػو كقواعػده ليصػػح  نظػره يف آيػا  ايلكػاـ كي
ليػػػث يكػػػوف قػػػادران علػػػى التفريػػػق نػػػني العػػػاـ كاضػػػاص كاجملمػػػل كاطبػػػني كاططلػػػق ، كاشمػػػع كالرت ػػػي 

كاطقيد كالناّخ كاطنسوخ كام ذلن ؼا يقتضيو النظر يف آيا  ايلكاـ .  ما ئف كػ  الضػركرم 
اإلكػػاـ الشػػا   ) فمػػ  ئراد كعرفتػػو نعلػػـو اللغػػة العرنيػػة لػػيف ، اضطػػاح كن اتػػو كةعاػػازه ..قػػاؿ 

 .(9) ك ّبيل ةذل بطل  ف مو ك  ام ىذه اش ة (، فم    ة لساف العرح يف ،، بف مو

كبوهػ  يطػورة   لػو هبػا ، ىذه ةشارة ّريعة للمفسر بظ ر لا تو لعلـو الشػريعة اييػرل
 .مو كبفسمهكب  م ذلن على ف 

 ييرل .كاصاؿ  ذلن يف نقية العلـو كالتخصصا  الشرعية ا

كئف يلػ، ناصػديث كعلوكػو لػ  ، فالفقيو  نػد ئف يلػ، ن صػوؿ الفقػو لػ  يصػح  اّػتنبا و
 كعلـو القرآف ل  بستقي، بقريرابو ..، كئف يعرؼ آيا  ايلكاـ، يصح  اّتد لو

كيلػ، ، كعلػـو اللغػة العرنيػة، كاطشتغل ناصديث  ند ئف يدرؾ ئصوؿ ا ّػتنباط كا ّػتد ؿ
   كبو ي اهت، ل أللاديث ل   يشذ عن ، ..تذاى  العلما

كغاكلػػػة الفصػػػل نين ػػػا ، كنين ػػػا ارببػػػاط ك يػػػق، كاطقصػػػود ئف علػػػـو الشػػػريعة بتكاكػػػل كبػػػت ـز
 كئقوا ن عايبة .، كيفرز ئف اكان اريبة، جبسور عازلة ينتج ننا ن كشوىان كعيبان 

ةف ىناؾ لدان ئدم : اؿكىذا التكاكل الت زكة ن ف يق، كمك  اشمع نني الدعوة للتخصص
كيػزداد ىػذا اصػد ، ك   ل ف   ند على  ال  العلػ، كالبالػث ئف كػيط نػو كػع حصصػو اطختػار
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كيقاؿ كع ذلن نو وح اكت  و للقدرة على ، ك   ل ف  اس  اطسا ل الي يتناكظا اطتخصص
 البحث يف اطسا ل الدقيقة الي كتاج ةلي ا ك  التخصصا  اييرل.

كوف قد ذعنػا نػني اضصػص كالتعمػق يف فػ  كػ  الفنػوف كػع البعػد عػ  كػوا   اضلػل كهبذا ن
كػػػع القػػػدرة علػػػى ، يف اشػػػرتاط اصػػػد ايدم كػػػ   ػػػل فػػػ  كػػػ  علػػػـو الشػػػريعة ايصػػػلية كعلػػػـو اآللػػػة

 البحث يف اطسا ل الي كتا  ا ك  العلـو اييرل .

د رنانيػة كقػدرا  فرديػة عنػكواىػ   كيبقى ئف اشمع نني الفنوف كالتخصص يف ئ غػر كػ  فػ 
 .ئفراد ك  الناس على كر التاريخ

 إ١ُٖٝ ايتصاٚز بني ايعًّٛ اإلضال١َٝ ٚايعًّٛ األخس٣: املبشح ايجاْٞ

يلح  اططلع علػى الػرتاث اإلّػ كة ئف ىنػاؾ عػددان كػ  العلمػا  ذعػوا نػني العلػـو الشػرعية 
يخ كغػل انػ   ريػر الطػربم كانػ   غػم ف ناؾ نعػض الفق ػا  كاطفسػري   تبػوا يف التػار ، كعلـو ئيرل

، ككن ، ك   ان  لو اىتماكا  ئدنية  ان  لباف كان  قتيبة كان  عبد الػرب، كان  اشوزم كامى،
ككػن ، ، ككن ، ك  ك   ت  يف عل، ا  تماع ةهافة ةذل كشار تو يف علـو ةيػرل  ػان  يلػدكف

 ك   ت  يف قضايا نفسية كبرنوية ...

كالػػذم ثسػػد ،  مػػا  ػػاف يف العصػػور ايكذل لت ّػػي  اطعرفػػة اإلّػػ كية)ةف التكاكػػل اطعػػريف  
ػػػػوعة الشػػػػاكل لشػػػػ  اطعػػػػارؼ  ئم الفقيػػػػو اجملت ػػػػد اطبنيػػػػة  قػػػػة ةنتا ػػػػو  يصوصػػػػا يف العقػػػػل اطّو

كن ػػا كػػا يتعلػػق نػػالولة ككن ػػا كػػا يػػرببط نػػاطكلف ، ا  ت ػػادم علػػى شػػرط اإلطػػاـ نعلػػـو كتنوعػػة
ف نػػػو قػػػد ئهػػػحى هػػػركرة كلحػػػة ، اقع اطعػػػي  ككتغمابػػػو اإلنسػػػانيةككن ػػػا كػػػا يتعلػػػق نػػػالو ، كنفسػػػيتو

كاصا ػػػػػة ةليػػػػػو كاردة يصوصػػػػػا يف العصػػػػػر اصاهػػػػػر اطتسػػػػػ، نػػػػػالتطور السػػػػػريع كاطتشػػػػػع  نتعػػػػػدد 
ككػ  ىنػا ك ػ  الت  يػد علػى ىػذا التكاكػل لػي  كػ  نػاح اّػتفادة علػـو ، التخصصػا  الدقيقػة

نل ك  ناح ةكداد بلن العلػـو اييػرل ، فحس  اجملاؿ النصة ك  علـو اجملاؿ الكوين كاإلنساين
 .(10) ن دكا  ككناىج ك ليا  اطعرفة العلمية يف عاؿ الولة(
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كيف العصػػر اصػػديث ئدرؾ عػػدد كػػ  البػػالغني كاطفكػػري  ةفيػػة التػػزاكج نػػني العلػػـو اإلّػػ كية 
كنػػرز  ، كامىػػاكالعلػػـو اييػػرل  ػػالعلـو ا  تماعيػػة كالنفسػػية كا قتصػػادية كالرتنويػػة كالسياّػػية 

 : دعوا  ايّلمة لتحقق    ة ئكور

 نياف ّبق اإلّ ـ ةذل  غم ك  القضايا الي بوصل  ةلي ا بلن العلـو . -1

2- .  بزييف نعض القضايا كالرؤل الفاّدة الي اشتمل  علي ا بلن العلـو

 يني.صيااة بلن العلـو نرؤية شرعية كستنبطة ك  الولة كك  براث العلما  ا ّ ك -3

ك عل ػا ، كبربز ئفية ىذا التزاكج ك    ة هركرة بفعيل العلـو اإلّ كية يف العلـو اييػرل
  لاهرة يف البنا  اصضارم يف ش  اجملا   .

ككػػ    ػػة ئيػػرل فػػ ف عػػزؿ العلػػـو اييػػرل عػػ  اإلفػػادة كػػ  اطػػن ج الشػػرعة يف بنػػاكؿ ىػػذه 
ببان ، القضايا قعل ا عرهة ل ألىوا  كا ؾرافا   يف شقا  اإلنساف ك شعو كئنانيتو. ّك

كقػػػػد ظ ػػػػر  دػػػػار ىػػػػذا التػػػػزاكج يف  تانػػػػا   غػػػػمة يف شػػػػ  العلػػػػـو اّػػػػتطاع  ئف بوظػػػػف 
كيف نقد نظريا  ككسلما  يف علـو ، النصوص الشرعية كالعلـو اإلّ كية يف الت ّي  لنظريا 

 ػتلفة.

 حتدٜات ايعٛمل١ايتذدٜد يف ايعًّٛ اإلضال١َٝ ٚأثسٙ يف َٛاد١ٗ : املبشح ايجايح

ف نو يف ىذا العصر يصب  هركريان  ّيما كع العوطة ، ةذا  اف التاديد يف السانق ك م ا
ف ف ىذا ؼاكت، على علما  ، ك ورة بقنيا  التواصل اطتنوعة، كالتواصل اصضارم، الغقافية

كام ذلن  ك  العقيدة كالفقو كايصوؿ كالتفسم كعلـو اصديث، الشريعة التاديد يف علوك ا
ؾو ذلن ؼا  م   وىرىا ك وانت ا ك  ك  العلـو الي جتاج ةذل ثديد يف عره ا كئكغلت ا

نالشكل ، )فبالرا، ك  عطا  علما  ايكة الزاير كاطتميز يف ىذه العلـو كالفنوف  ل ا ، كئصوظا
، ا  ئيرلف ف ظركفا كجدي، الذم  شف ع  الو و اصضارم كالعلمة ل ألكة  يلة قركف ؼتدة

كعطل ئك ، نعض ا دايلة كنعض ا يار ة قد لد ك  ىذا اإلشعاع كالعطا  العلمة يف ايكة
. ايكر الذم يستدعة نذؿ   ود ةهافية   اد لر ة التادد كاطوا بة الذابية يف ىذه العلـو
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عدهتا كئن، لتحرير ىذه العلـو ك   غم ك  الشوا   كاض فا  كالنزاعا  التارلية الي صق  هبا
الة القرآف كالسنة اطتمغلة يف اظداية كالررة للناس .  ع  ركح ّر

كئف العلمػػا  اجملػػددي  ، ك  شػػن يف ئف الػػنف  التاديػػدم يف ايكػػة كشػػرقا ككغرنػػا دل ينقطػػع
 ف ف آ ارى، كعطا اهت، كا بػزاؿ رافػدا كػ  ركافػد لر ػة التػدي  يف، في ا قدما كلديغا كاف  انوا قلة

اسػػ  يصوصػػيا   ػػل   ػػة ككرللػػة كػػع لر ػػة بقػػوث ككرا عػػة دا مػػة. كىػػو كػػا  بتنػػزؿ، اجملتمػػع
يقتضػػة يف بقػػديرنا حضػػة علػػى كسػػتول العلػػـو كاطعرفػػة اطشػػكلة لغقافػػة ايكػػة  ػػذلن كػػ  يػػ ؿ 

 .(11)كرا عا  بصحيحية يف ىذا اجملاؿ( 

، ه العلمػاينكلي  اطقصود نالتاديد ىنا بغيم ايلكاـ كببديل الشرا ع  ما ينادم نو ا ثا
 : كةـا اطقصود نالتاديد ئكور ك  ئف ا

 كبوهي  لك، الشرع يف النوازؿ الي يفره ا كاقع العوطة.، كالبدا ل اطبادرة لطرح اصلوؿ -1

ا ل كايّالي  يف عرض العلـو اإلّ كية تا يتناّ  كع  قافػة العوطػة  -2 ثديد اضطاح كالّو
 كاطن ج اإلّ كة. ك  يتعارض كع اطباد  كالغوان 

 التصدم صم   التشويو كا يرتاؽ كالتقزث للعلـو اإلّ كية. -3

 : كمك  بلخيص ئف ا تايلة، كقد بكل، العلما  يف صفا  ك  يشارؾ يف التاديد

 صحة عقيدبو ّك كة كن او . -1

 ا.ئف يكوف راّخان يف علـو الشريعة عموكان كيف اشاؿ الذم ّيادد فيو يصوصن  -2

القطدرة على بصور الواقع كف ، النوازؿ كفقو النصوص كلس  ا ّتنباط كن ا تا قي  ع   -3
 اّتشكا   العصر.

ػػػا ل كايّػػػالي  كالتقنيػػػا  اصديغػػػة يف التاديػػػد يف عػػػرض  -4 القػػدرة علػػػى ا ّػػػتفادة كػػػ  كالّو
 العلـو اإلّ كية.
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  عػرض بلػن العلػـو تػا يػت  ى، ئف يكوف لديو اظمة كالقدرة على القيػاـ نػذلن ايػث كسػ -5
كيف اطقانػػل يكػػوف قػػادران علػػى ا ّػػتفادة ، كػع  قافػػة العوطػػة دكف اطسػػاس جبوىرىػػا ككضػموحا

 . (12)ك  ػر ا  العوطة كالتصدم طضارىا

 ارتامت١

كاطبػادرة  لتوا  ػا قبػل ، فقد ببني لنا ك  ي ؿ كا ّػبق ئفيػة التفاعػل كػع ػر ػا  العوطػة
 كئف ؾس  بوظيف ا كا ّتفادة كن ا ندؿ ئف ننشغل يف ردىا كدفع ا ةمىا كشرىا. ،ئف جتوينا

كئف غاكلة الفصل نين ػا كننػا  ،  ما ظ ر لنا  ليان ئفية بكاكل العلـو اإلّ كية كبشانك ا
، كا ت ػػػادا  عايبػػػة، كآرا ان اريبػػػة، اصػػػوا ز الفاصػػػلة نػػػني حصصػػػاهتا ينػػػتج لنػػػا  سػػػمان كشػػػوىا

طػػػن ج ايصػػػوح يف ذلػػػن ا ىتمػػػاـ نالتخصػػػص كػػػع اييػػػذ ناصػػػد ايدم كػػػ  نقيػػػة كابضػػػ  نػػػ ف ا
 العلـو ايصلية كعلـو اآللة اطعينة على صحة ا ّتد ؿ كا ّتنباط.

كخػػ  اإلشػػارة ةذل ئفيػػة التػػزاكج نػػني العلػػـو الشػػرعية كالعلػػـو التخصصػػا  اييػػرل كالعلػػـو 
علػػى كابشػػتمل  كػػع التنبيػػو، كا ّػػتفادة كن ػػا، لػػـوطػػا يف ذلػػن كػػ  فا ػػدة بو يػػو ىػػذه الع، الكونيػػة

 عليو ك  نظريا  كآرا  فاّدة.

كاصا ػة ةليػو ، كهػوانطو كئيمان ت اّتعراض قضية التاديد يف العلـو اإلّػ كية كنيػاف ئفيػة
كع ىذا التفاعل اصضارم كالغورة اطعلوكابية الي ّ ل  كصػوؿ اطعلوكػة تػا جملػو كػ  يػم كشػر 

 قعل اطسؤكلية عظيمة على العلما  كالبالغني يف عاؿ العلـو اإلّ كية.، كلق كنا ل

 

 اهلٛاَؼ:
                                                           

 (·10سناء كاظـ ص  -( ) الفكر اإلسالمي المعاتر كالعكلمة 1)
 (137)الضايا في الفكر المعاتر لمجابرم، ص ( 2)
 (38-37د اليادم بك طالب ص)في نقد العكلمة لعب( 3)
 (306 -305)العكلمة كاليكية الثقافية لمجابرم ص ( 4)
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، كانظػػر العكلمػػة الثقافيػػة كأثرىػػا عمػػ  ىكيػػة المػػة العربيػػة 3) انظػػر العكلمػػة كاليكيػػة الثقافيػػة لمحمػػد الجػػابرم ص ( 5)
 اإلسالمية لمدكتكر محمد اليكارم(.

 (.523/1 )جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر( 6)
 (850) جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر رالـ ) ( 7)
( . كانظػػػر تكامػػػؿ المػػػنيج المعرفػػي فػػػي العمػػػـك الشػػػرعية 852) جػػامع بيػػػاف العمػػػـ كفضػػمو البػػػف عبػػػد البػػػر ) رالػػـ ( 8)

 .10-10لعمرك الشرالاكم ص
 ( .103-102/ 2) المكافقات ( 9)
 (150ـ الككف لمدكتكر الحساف شييد، مجمة المسمـ المعاتر عدد ) التكامؿ المعرفي بيف عمـك الكحي كعمك ( 10)
 )في الحاجة إل  استئناؼ التجديد في العمـك اإلسالمية لسعيد شبار، مجمة الجذكة(( 11)
 ( 28) انظر تجديد الديف لسميماف الغتف ص ( 12)
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 يٍ أجم َٓضخ حضبضٚخ نأليخ: انؼهى ثبنًفطز ٔثبنجًغ

 لطاءح فٙ فكط األؼتبش ػجس انؽالو ٚبؼٍٛ ضحًّ اهلل

 إدريس مقبول. د

مدير مركز ابن غازي لألبحاث 

 والدراسات االستراتيجية

 المغرب

ياّني ةذل حضة يف علػـو الػدي  بشػمل التعليمػا  ايي قيػة يدعو ، لإلكاـ الغزارل صنو ]
 ، رون ىزاليةر5 العقزل اإلسزبلمي أمزام تزراث عُزر األنزوار فزي ال زر  .[  النمػوذج النبػوم الي بنادم نا قتدا  نػػ

 042، ص4880، 0ترجمة جمال  حيد.ط

 : أضباب االْػػاٍ

ينػو ، 1اذ عبد الس ـ ياّني نظرية يف اطعرفة ئك ئداة للمعرفػةيعترب اطن اج النبوم عند ايّت
 مػػا ،  قػػدـ بصػػورا عػػ  العلػػ، كئنسػػاقو ككػػا يكػػوف كنػػو نافعػػا تعنييػػو اطػػادم كالركػػزم ككػػا   يكػػوف

ثػػاكز نكغػػم كػػ  ا ت ادابػػو كف ػػـو العقػػل تعنػػاه التقليػػدم الفلسػػفة ئم آلػػة ىػػذه اطعػػارؼ ايكذل 
ختو اطم طية ككا ب ىا ةذل يـو الناس ىذا. ككيزاحا  ما ّر ة الفلسفية ايّر  اّر

ك ػدير نالػذ ر ئف اشػتغاؿ ايّػتاذ عبػد السػػ ـ ياّػني نقضػية العقػل كا ثاىػا  العق نيػػة 
كنقدىا ير ع ةذل  تانابو ايكذل كنذ رللة اغو ع  ي صو الفردم يف رلاح الصوفية ليتطور يف 

 ؿ الطور اطيداين.رللة فكرية ؼتدة ككغمة كع عزكو ديو 

 مػا يعػرض نفسػو يف ،  2ك  شن ئف اىتماـ ايّتاذ ياّػني نعمليػا  بفكيػن العقػل اشبػار
عمليػة لفػر كننػا  كصػيااة إلكاليػا  العقػل اطسػل، ،  اف كرا ه نل ككعو كقبلػو،  الفلسفا  الغرنية

الية العاطية  الي يرل ايّتاذ ئحا ينبغة ئف ببقى  ياّني الذم ئير و القرآف ك  ئ ل اط مة الّر
 كغالية   يغاقل هبا ئك كرف ا اشتغاؿ العقل اطسل، نقضايا اصك، يحا ك  كغالية اإلّ ـ.
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كآيػػػراف ، ا نػػػاف فصػػػلياف، كعلػػػى اشملػػػة مكػػػ  ئف نػػػتكل، عػػػ  دكاع ئرنعػػػة ظػػػذا ا شػػػتغاؿ 
 : كصلياف

 : داعٝإ فصًٝإ 

 فصٌ َا بني االضتبداد ٚايعكٌ املطتكٌٝ؛  -أ

 اف اشتغاؿ ايّتاذ عبد السػ ـ ياّػني ننظريػة اطعرفػة كػ  ىػذه الزاكيػة نبعػدي   ئلػدفا ةذ  
، ننيوم كعريف ينتصر للمعرفة كقيم ػا كنسػق ا اضػادـ للسػننية  مػا ّػي يت نيانػو يف اطبالػث التاليػة

ػػيوكعريف يعػػرض للع قػػة نػػني اطعرفػػة كالسػػلطة علػػى ؾػػو يتاػػو إلعػػادة الػػدكر الفعلػػة  كالغػػاين ّّو
الناقػػد للعقػػل كطيغاقيػػة العلػػ، يف زكػػ  اضرافػػة كالشػػػعوذة نػػني يػػدم ئنظمػػة ا ّػػتبداد اطفلسػػة الػػػي 

بست دؼ بنوث اطستضػعفني كصػرؼ ، بشاع  اشرب   تا ىو عقل ى  ككعرفة كيتافيزيقية ػدرة
فنظريػػػة اطعرفػػػة يف ىػػػذا السػػػياؽ  ػػػا    اشػػػفة عػػػ  كظيفيػػػة الفعػػػل ، ذكم اصقػػػوؽ عػػػ  لقػػػوق ،

ليػث مكػ  قػرا ة ، كىػذا ع ػود ب ّيسػة كػ  ك ػو،   للعقل اطسػتقيل يف صػلتو نا ّػتبدادالسل
، كاّػترنايف، نظرية يف اطعرفة الكاشفة اصقة   اطػزكرة، ناعتباره الذم قدكناه ّلفا، اطن اج النبوم
ل يصوصػا يف فصػ، طا قاـ نػو  غػمكف علػى رئّػ ، الكػوا   يف  بػا ع ا ّػتبداد، ك  ك و آير

فكػػل ةدارة كسػػػتبدة بسػػػعى ، ا ّػػتبداد كالعلػػػ، لػػني قػػػرر ئف  ا ّػػػتبداد كالعلػػ، هػػػداف كتغالبػػػاف
. كظػػذا قػػد القػػار  ئف ايّػػتاذ 3  ػػدىا يف ة فػػا  نػػور العلػػ، كلصػػر الرعيػػة يف لالػػن اش ػػل 

سػػا  ةنتػػاج اطعرفػػة السػػلبية  ئك كػػا يسػػميو تػػدارس  ياّػػني دا ػػ، الػػرنط يف نظريػػة اطن ػػاج نػػني كّؤ
سػػا  اطفتقػػر يف الن ايػػة ةذل كعػػاين ، تا يػػل ككنظوكػػة ا ّػػتبدادال يقػػوؿ كاصػػفا كنتػػوج ىػػذه اطّؤ

 التخطػػػػػيط كالرتنيػػػػػة كالتنظػػػػػي، فيمػػػػػا يشػػػػػبو التصػػػػػوير اطػػػػػدى  كاطغػػػػػم الػػػػػذم ؽػػػػػده يف  الطريػػػػػق  
The Road  لكوركػػػاؾ كا ػػػار ةCormac McCarthy ئك كالػػػدة كػػػ  ئعمػػػاؿ فرانػػػز  افكػػػا 

Franz Kafka أجيزال  ر5 يقػوؿ ايّػتاذ ياّػني، خصيا    بعدك ئف بكوف ئرقاكػاليث الش
وتعطزى أسزما  وأرقامزا فزي مزدارس التجهيزل ، تولد كاألرانزا فزي حظزائر الةزالس االجتمزاعي

. ال ، واإلغززرا  االنحبللززي، وتُزَعززِرُ  للقنةلززة اإلعبلميززة، و ززواَر الفتنززة  ززم تُززْدف  للززى الشززاَر
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وال تنظيمززا ، وال تربيززة تنشزز و علززى معززاني اإليمززان، ةتْطززيَ يهيززل اإلنسززان لمهمززات الْةززر 
 .4اقتُاديا يضعو على عتةة المسالولية اإلنتاجية والكرامة االجتماعيةر

 فصٌ َا بني املعسف١ ٚاإلذتاد؛  -ب

اىػػػت، ننقػػػد التو ػػػو اإلصػػػادم يف كيػػػداف ، ناعتبػػػاره كرنيػػػا ككعلمػػػا، ذلػػػن ئف ايّػػػتاذ ياّػػػني
كظػذا ك ػد نفسػو كعنيػا تػا يلفتػو بيػارا  اإلصػاد ،   اصيػاة عاكػةالتعلي، كالفلسػفة ياصػة ككيػادي

يػػة كػػ  ايديػػاف كاطعتقػػدا  صػػور  لػػدل نفػػر كػػن ، ئف الػػدي  ، العقػػ ين كػػ  كواقػػف كتطرفػػة كلىد 
كئاػػػرقت ، يف ئبػػػوف اإلنكػػػار طػػػا ، كصػػػرف  الكغػػػمي  عػػػ  اصقيقػػػة الدينيػػػة، 5نقػػػيض للعلػػػ، كالعقػػػل

كقد شػ  ايّػتاذ ياّػني لرنػا   ىػوادة في ػا ، قيست ، ككنطق ،يتااكز ك  اطعارؼ لدكدى، كئ
يػػـو  انػػ  ّػػوق ا را اػػػة ، علػػى التيػػارا  اإلصاديػػة كعلػػػى رئّػػ ا اطار سػػية كالو وديػػة كالتطوريػػػة

العق نيػة التطوشرًيػة بػيفىٍلًسػفي   : يقوؿ ايّػتاذ ياّػني، ككتمكنة ك  العقوؿ يف اطنتديا  كاطدارس
ببػػ  نيػػدااو يت ا عقػػوؿ الناشػػرة. كلػػر   ػػاف اطلحػػدكف اطربػػدكف يف ديارنػػا قلػػةن ك ، كبعلمػػو، اإلصػػاد

ف ف كرا زى، يف اش از الرتنوم التعليمة ييكس  نضاظ، ًشر ةن كنافقة كستخفية بػارة  ريرػة ، كذلة
 بارة.

كلعػػػل كسػػػافتىنا يف  شػػػف القنػػػاع عػػػ  ك ػػػو العق نيػػػة اطٍلًحػػػدة اطلىٌحػػػدىة كعػػػ  نيػػػدااو يت ا 
 ناهلة يلقة الضو  على كسار بارلة ؾ  يف ّياؽ كسا لتو.اط

اطتػػػػػػد ر يف ئلضػػػػػػاف العافيػػػػػػة ،   نتصػػػػػػنع ايّػػػػػػلوح اي ػػػػػػادمة احملايػػػػػػد  العلمػػػػػػة  اطربػػػػػػاح
، كئف الردة ع  الدي   ار ة يف الدنيا على ايكة،  اطوهوعية . نل نعل  ئف اإلصاد ّخافة عقلية

 .6افا و ئفرزهتا العقوؿ الكافرة اطريضة اططبوع علي ا يزمه ئندم يف اشحي، ط  اارت نسخ

 -كىػو ئشػبو كػا يكػوف تطرقػة فلسػفية-ب ىكشلي ىػذا اإلعػ ًف الفلسػفة العميػق ل ألّػتاذ ياّػني
الذم كا و نػو فلسػفة اإلصػاد  ككن ػا الداركينيػة كالكانطيػة ن نو ّػخافة عقليػة    يػدعو اطشػتغل 

ةذ ييػذى  رنا توقػف نيتشػو الفلسػفة علػى ّػبيل اطغػاؿ كػ  فلسػفة   فلػو نظػا ر، نالفلسفة ل ّػتغراح
كػػػػػ   -ناعتبارنػػػػػا قػػػػػرا  -كوقػػػػػف ايّػػػػػتاذ ياّػػػػػني مكننػػػػاةف ،  ػػػػانط كاعتبارىػػػػػا ن ىػػػػػة كاؾطا ػػػػا
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كىػو قريػ  كػ  رئم انػ  بيميػة كالغػزارل ، ا  مرناف ةذل اعتباره بعريفا لػػ اإلصاد  اايػة يف اططانقػة
ذلػػػن ئف ، ني رنطػػػو نالشػػػ وة الػػػي   بتاػػػاكز عيوحػػػا لػػػدكد اطظػػػاىريف القػػػدث كرئم ناّػػػكاؿ لػػػ

عة كنقاشا  كستفيضة يّا ني  ايّتاذ عبد الس ـ ياّني ن  ىذه اض صة على قرا ا  كّو
كاحػػذ كوقػػف التحػػذير اطسػػتمر طػػا يػػ ـز لزكػػة ايفكػػار ىػػذه كػػ  ، ىػػذا الفكػػر كف ّػػفتو كئدنا ػػو

، كػػػػػ  يػػػػػ ؿ بسػػػػػلل ا جملػػػػػاؿ الرتنيػػػػػة)قي، السػػػػػلوؾ(، نسػػػػػايناضطػػػػػورة علػػػػػى الو ػػػػػود كالغبػػػػػا  اإل
ناعتبارىػػػا دينػػػا  ديػػػدا  مػػػا يقػػػوؿ ايديػػػ  الفرنسػػػة ئكنػػػورم دك نػػػالزاؾ. ، كالتعلي،)قػػػي، اطعرفػػػة(

بزل ىزو ، فاإللحاد بما ىو رسْافةر لم ولل يكون موقفا عاليا ومشرفا لئلنسزان مزل الوجزود
ولهزْا كانززت السزْافة فززي ، قزوة زائفززة الضزعف والعجززز الزْي يْفززي نفسزو لززيعلل عزل َاتززو

)وصززف   وضززعفو، لسززان العززر  بالفعززل ىززي حالززة معرفيززة تعكززس رقززة العقل)وصززف كيفززي(
والسزْيف ال يكزون ، وعبلمة على  فة اإلنسان و يشو)النتيجة السزلوكية القيميزة(، كمي(

 مس وال أبدا ألنو ال يتحمل  قل المس ولية.

 : داعٝإ ٚصًٝإ 

 : طس٠ أٚ ايعكٌ ايفطسٟ ٚايٛسٞايٛصٌ بني ايف -أ

ذلن ئف كنزلػة القػرآف يف ، وقد كانت ال اية منو استنةاط نظرية معرفية مل القرآن الكريم
كايّػتاذ ، كىػة عنػده يف ئعلػى اظػـر، التصور اطعريف ل ألّػتاذ عبػد السػ ـ ياّػني   بعػدظا كنزلػة

  يكػػػوف ة  ناّػػػتنباط نظريابنػػػا  ياّػػػني يػػػراى  علػػػى ئف ثديػػػد الف ػػػ، طػػػا قػػػرم لولنػػػا يف العػػػادل
،  قافػة ككعرفػػة كئفقػػا ةدرا يػػا، ذيع ػا عػػ  اطعرفػػة كالو ػود كالتغيػػم كػػ  ةدكاننػػا علػى القػػرآف الكػػرث

يقػػوؿ عػػ  القػػرآف ، كاإل ػػار اطر عػػة لقيمنػػا، ك علػػو النظػػارا  الػػي نبصػػر هبػػا العػػوادل كػػ  لولنػػا
ُِْ  األ زبلقُ ، لقلزو ُ ولليزو ننتهزي. بزو ُتطَزاا ا، منو ننطلزق  : كعلوكو وفزي مدرسزِتو ، وبزو تهز

َْ صة َة اهلل وتَجِنَد لْدمزة ديزل اهلل. الحزق الزْي جزا  بزو القزرآن ىزو ، ُتْطَةُ  كلا العلوم لت ُ 
ونسززةة الززدنيا ، ونسززةَة اإلنسززان للكززون، بززو نعززرُج نسززةة اإلنسززان لئلنسززان، معيززاُر كززل القززيم

ةة العةد لربو. وأنُُ  ما تكون النسةة بيل العةيد في ل ار نس، ونسةة الحق للةا ل، لآل رة
وحزززيل يشزززمرون لتنفيزززْ ، ومززوالىم الحزززق  حزززيل يتلزززون كتابَززو المنززززِزل علزززيهم رحمزززًة وحكمززة
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بززيل األمززة ورب هززا ، األوامززر واجتنززا  النززواىي. فززهَا صززحت ىززْه النسززةُة بززيل العةززد ومززواله
َْْت كلا َمَلكات اإلنساِن و اقاتو ، وسيدىا ، وجسزم، وعقزل، الظاىرة والةا نة مل قلااتْ

مكانَهززززا ، وتززززاريٍل ألِفْتززززُو األقززززدارُ ، وعبلقززززاٍت نسززززجتها األعززززراج، وأ ززززياَ  صززززنعتها المهززززارة
 .7الحقيقِي بالنسةة لل اية التي كشف عنها الر  جل وعبل لعةادهر

ل، كنصػوص كؽاح اطسلمني اليـو يف اّتنباط نظرية كعرفيػة يكػوف كزا  ػا لر ػة العقػل اطسػ
كةـػػػا يػػػنا  اطسػػػلموف يف نظػػػر ايّػػػتاذ ياّػػػني ، الػػػولة رىػػػني نابصػػػاظ، اطباشػػػر نػػػالقرآف الكػػػرث

كىػة  ل ػا قػي، را عػة آل ػاره علػى ، 8 تقدار كا كع ، ك  ييليق القرآف كفرقانو كنرىانو كةلسانو 
 النف  اطنفعلة كاطنتفعة نو يف ئقصى در ا  ا نفعاؿ كا نتفاع.

 
 : بني ايعكٌ ٚايعُسإايٛصٌ  -ب

ةذ لي  ك  كتطلبا  النظر اطن ا ة الغرؽ يف التاريد اطنقطع عػ  الشػعور ناطسػؤكلية ثػاه 
فالعقػل الػذم لا بػو الػولة نػالتفكر يف عػاؿ السػلوؾ ىػو ، الواقع كثػاه ك كوريػة التػدنم العمػراين

تمػع العمػراف اييػوم الػذم   نفسػو العقػل الػذم لا بػو نػالفكر يف عػاؿ بػدنم اطدنيػة ن قاكػة ع

 القرآن

 خلق

 (مجال نفس)

 فرقان

 (مجال المجتمع)

 برهان

 (مجال العقل)

 إحسان

 (مجال القلب)
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أ ويززا كززان أو مززدنيا ، ألن العززدل ىززو عمززاد العمززران ، يسػػتقي، كػػ  اػػم قيمػػي الررػػة كالعػػدؿ
 .9 قانونيا
كالعقػػل يف ىػػذا السػػياؽ كطالػػ  نالقيػػاـ نوا بػػو يف التفكػػم يف بطػػوير العػػي  اإلنسػػاين كػػ   

فيفرا ػا كػ  ، حػق اصيػاة اإلنسػانيةكنطلق كسؤكليتو العظمى ع  التوازف ئك ا يت ؿ الذم قد يل
 اطع .

وىو في المنهاج النةوي تنمية عقبلنيزة تتوجزو ، لن العمران ىو نقيل الحضارة ال ابوية
ج التنمززوي الززْي يْززدم  لئلنسززان قةززل الةنيززان تملززي علززى العقززل المسززلم أن يْتززار النمززَو

يكزد ويسزعى فزي الحيزاة أو بزاألحرى ال يقطز  اإلنسزان وىزو ، قيمو ومةادئو وال ينقط  عنها
ةنػػػػو ـػػػوذج بنمػػػوم عقػػػ ين ير ػػػز علػػػى الرتنيػػػة  مػػػػديل ، عزززل التفكيزززر فزززي مُزززيره األ زززروي

عػػل هػػركرةى الضػػركرا  برنيػػةى ذلػػن ئنػػو  ، للمعاشػػة يف اجملتمػػع اطسػػل، البػػار  كػػ  ئكػػراض الغغا يػػة ثي
ملي العمػل كالكسػ  كاطسػافة   بزال، الرباكجي التقني ةي الرباكج الرتنوية. كك، اي ياؿ على اإلماف

ػػػػد دي ظػػػػذا النشػػػػاط التنمػػػػوم ئىػػػػداؼه ب  ػػػػ،  يف النشػػػػاط ا قتصػػػػادم  كعػػػػ ى التعبرػػػػة اش اديػػػػة. كجي
  العمراف اييوم  اطراوح فيو   ئىوا ى التملن ايناين كاي ىرة كالتكا ر كالرتؼ.

لكن ػػا نتياػػة  يتيػػار ، ايػػداليسػػ  اظيكلػػة التنمويػػة ا قتصػػادية التصػػنيعية كيعطػػىن كاقعيػػا غ
ػػط ليػػاة كعػػني.  . ففػػة ئّػػاس ةقاكت ػػا ايتيػػار لسػػلوؾ كعػػني كع قػػا  ا تماعيػػة كعينػػة ـك ًقيىمػػةٍّ

 .10كعلى اإلّ كيني ئف لتاركا النمط اط  ، يىداف ، 

ذلػػػن ئف عمليػػػة ، كالوصػػػل نػػػني العقػػػل كالعمػػػراف ىػػػو يف  ػػػوىره كصػػػل نػػػني الوا ػػػ  كاصػػػق
، 11ّػػتاذ ياّػػني   يسػػتقي، في ػػا البػػة ذىنيػػة اططالبػػة علػػى ذىنيػػة الوا ػػ الن ػػوض  مػػا يراىػػا اي

كة  فػ ف ، اّتشعار الوا   ثاه الواقع ىو ئرقى كا يعرب نو العقل كاإلرادة عػ  سوفػا ايي قػة
ا نكفػا  علػى اططالػ  الذابيػػة كالتمر ػز علػى  الػذا   ك اصػػق  تعػزؿ عػ   اآليػر  ك الوا ػػ   

كالتيػار الػذم ينػادم نػاصقوؽ فقػط كيتغافػل عػ  ،  ل غاكلة لإلق ع اصقيقػةك  ش نو ئف كبط  
ينػػػو ينسػػػى التشػػػانن ، كػػػا يف ذلػػػن شػػػن، الوا بػػػا  ىػػػو بيػػػار  مػػػا يقػػػوؿ كالػػػن نػػػ  نػػػ  هػػػار
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كالشػع  ىػو ، فػاصق كػ ـز للوا ػ ، كا ربباط اطتبادؿ اطو ود نني ىذي  اطف وكني ايي قيػني
ةنػػػو لقػػػانوف ، ا  تمػػػاعة كالسياّػػػة اشديػػػد عنػػػدكا يغػػػم كػػػا ننفسػػػوالػػػذم للػػػق كيغاقػػػو كنظاكػػػو 

 .12ّاـ..ام نفسن بغم التاريخ

 : ايعكٌ املطًِ ٚاذتاد١ إلعاد٠ ايرتنٝب 

ف نػػو ، لػػني يعػػال ايّػػتاذ ياّػػني ليغيػػة العقػػل اطسػػل، تعنػػاه الغقػػايف يف ّػػياؽ ثديػػد الػػدي 
كن ػػا الغػػزك الفكػػرم الػػذم  فكػػن العقػػل : يير ػػع كػػا آؿ ةليػػو كػػ  هػػمور كحلػػف ةذل عػػدة ئّػػباح

كفصػػػلو عػػػ  الػػػولة. كةف ةعػػػادة بر يبػػػو يف ئلضػػػاف الػػػولة ، كر بػػػو بر يبػػػة ك نيػػػة، اطسػػػل، بفكيكػػػا
كالنبػػوة كالرنانيػػة شػػرط ئّاّػػة يف قػػدرة ايكػػة علػػى اش ػػاد. كلػػدا  العلػػـو الكونيػػة الػػي يتفػػوؽ 

، كنكػرة للنبػوة، ةصاديػة، تناقضػة ئليانػاك، عػردة عػ  اطعػ ، علينا في ػا اشػاىليوف كلػدا  كبعغػرة
بػىرى عندىا نسنة اهلل يف اإلنساف كالتاريخ.، بفسر اصياة كالتاريخ كالنظاـ الكوين بفسما عبغيا    يى

ندايػػة الرت يػػ  العقلػػة للمسػػلمني البدايػػة الصػػحيحة بنطلػػق كػػ  صػػلة العقػػل نالقلػػ  لنكػػوف 
لو ك تبو كاليـو ، وداك  ئكرل ايلباح الذي  يذ ركف اهلل قياكا كقع كيتفكركف بفكشر اإلماف ناهلل كّر

اآليػػر كالقػػدر يػػمه كشػػره. ىػػذا الػػذ ر كىػػذا اإلمػػاف كر ػػز كغػػور لكػػل ئنشػػطة العقػػل ك ز يػػا  
القا ، اق ، كيبقى العقل يادكا يكاكر القل  اطفع، ا  اهلل، يلتـز العقل بو يو الولة، العلـو

 .13ك  جيد ع  كقتضى ّنة اهلل ، بتنكر لقدر اهللالفاعل ن رادة قوية   ، اهلل

كنػػػدرؾ كػػػدل القػػػدرة ، ياّػػػني ئف نقػػػف عنػػػد اصػػػدكد ةعػػػادة الرت يػػػ  جتػػػاج عنػػػد ايّػػػتاذ
اطوقػف الػذم يقػوؿ نالعقػل ، ىػة ةذف، فالعق نية ليس ، كنعة احملدكدية، كالعاز يف نف  اآلف

 ت ػػػادم   مػػػا يقػػػرر ئنػػػو يعػػػرح نػػػل ىػػػة نالػػػذا  اطوقػػػف الػػػذم يقػػػوؿ نػػػالعل، ا ، دكف جديػػػد
ةنػػػو اطعرفػػػة الػػػي بعلػػػ، لػػػدكدىا فػػػ  بؤلػػػو اإلنسػػػاف : يعػػػ  العقػػػل الػػػذم يعػػػرؼ لػػػدكده: اطرزكقػػػة

كك  ث ف ة بػؤك  نػ ف كرا  الشػاىد ايبػا ع ػو    يدر ػو اإلنسػاف نعلمػو كعملػو ، ن   ؽ عقلو
 .فيسل، ك  و لرح الغي  كالش ادة
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ب لو ل  صار كع الوق  ةظا يتصور ئف ن ككانػو ئف ، نذابو   شن ئف العقل لدر ة افتتانو
كىػو يعتقػد ئف  ػل ، ينػو ىػو الػذم ئك ػده علػى ؾػو كػ  ايؾػا ، يقدـ بفسما لكل كػا كػيط نػو

، كىػة كسػلمة بعكػ  اػركره كهػعفو يف نفػ  اآلف، شة  ك ل كوهوع   لرج ع  دا رة الف ،
كنػػايدكا  الػػي يوفرىػػا العلػػ، اطزىػػو ، شػػة  للف ػػ، ةف كسػػلمة قانليػػة  ػػل : يقػػوؿ كانويػػل دكد يػػز

كعنػاه ا نػز ؽ ةذل كػا ىػو ئشػػد ادعا يػة ئ  كىػو قانليػة  ػػل ، اطنتصػر علػى ك ػو التحديػد كاصصػػر
 .14شة  للتفسم الذم ل  يقبل ة  نالو  ة الوالدة كنايلادية اطر زية 

، التعارض نني العل، كاإلمافف ، يقتضة ةقاكة ، ىو ك و آير ك  العلمانية يف ف ، الو ود
ال تضزززاُرَ  بزززيل العلزززم واإليمزززان. لنمزززا   : يقػػػوؿ ايّػػػتاذ ياّػػػني عػػػ  ةشػػػكالية ىػػػذا التعػػػارض

يتضار  م  العلم استعماُل العقل في غير ما ُ لق لو. فهن صرفَت العقل للى ما تقز  عليزو 
جزا  ، لمنهزاج الُزال وسزددتو با، ورتةزَت لزو مهماتزو التجريةيزة اال تراعيزة، حواساو ووسزائلو

يان، بالنتائو الةزاىرة. ولن أنزت تركتزو يتْطزى عتةزة ا تُاصزو َْ وأ زْ ، د زل فزي ُحِمزى الَهز
 .15 وجا َ بالطوام  ، يهرج بما ال يعرج

ةذ بو ػد عػا   كعينػة ، Pseudo science انتدا   ند ك  التمييػز نػني العلػ، كئشػباه العلػ،
بعػد ، ا طعػايم العلػـو الطبيعيػة  الفيزيػا  كالكيميػا  كامفػايزع، ئنصػارىا ئنػو كفقػ، للنشاط العقلة

 .16ام ئحا يف نظر كعارهي ا ليس  ّول ئشباه علـو sciences ىذه النشا ا  العقلية علوكا

 مػا يراىػا ايّػتاذ ،  يف اصيػاة العمليػة كالفلسػفية 17كلعل ئلد ئّباح نشو  الرؤيػة العلمانيػة
د الفطػػرة الػػذم ئدل ةذل انشػػطار العلػػ، كبزايػػد النػػزكع ةذل عػػزؿ عبػػد السػػ ـ ياّػػني بر ػػع ةذل فسػػا

نغػض النظػر عػ  ئم هػانط ، ايث صار  العلـو ث بطبيقاهتا ااية اػد ذاهتػا، اطعرفة ع  القيمة
وترتززا علززى َلززن أن صززارت تطةيقززات ىززْه المعرفززة ، عقػػ ين ئك اايػػة ئي قيػػة ئك ةنسػػانية

والنتيجزة ، غايتزو الوحيزدة الزرب ، اسزتهبلكينفسها مجرد مشروعات اقتُزادية َات ىزدج 
كع ىذه الرؤية  الدنيا عػ  اآليػرة  فانفصل ، الحتمية لْلن صيرورة االستهبلَ غاية ال ايات

كالدكلػةي عػ  الػدي . انبسػط النػاسي يف ىػذه ، كالعلوـي النقليةي ع  العقلية، يف كعرفة اإلنساف اطفتوفً 
 .18قفصا ن   ا ر ، لرفا ن  كع ، مقّطحان ن  ع، كيف كاقع لياهت،، النظرة
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كي ل ذلن  اف ك  ك اـ ةعادة الرت ي  الوصػلي كػ   ديػد نػني اطعرفػة الػي انزلقػ  نعيػدا 
كػػ  ليػػث قعػػل الػػدي  اصػػق يلفيػػة ظػػا كلكػػل ، عػػ  التوليػػد كجقيػػق اطصػػلحة تعناىػػا الشػػرعة

بق ا كبشػػػكل فلسػػػفت ا اضلفيػػػة   حلػػػو نظريػػػة يف اطعرفػػػة كػػػ  كيتافيزيقػػػا بسػػػككعلػػػـو ئنػػػو ، كعرفػػػة
كىػػة ، كعمودىػا الفقػػرم الػذم يضػػم  اربكازىػا ةذل  بيعػػة اصقيقػة  مػػا بتصػورىا كبسػػعى لطلب ػا

كسػػ لة كػػ  نػػدي يا  درس اينسػػتمولو يا الػػي بتطلػػ  كعيػػا هبػػا قبػػل اضػػوض يف اطعمػػار النسػػقة 
اطو ود ك    ة بصػوره ك ػرؽ لكل نظرية يف اطعرفة يحا يف الوق  ذابو نظرية يف الو ود ككنزلة 

كعرفتػػو. كئفيػػة ىػػذا التقػػدث بكمػػ  نايّػػاس يف عمليػػا  ا قػػرتاض ككػػا يسػػتتبع ا كػػ  بوانػػع قػػد 
كظذا ا عتبار السانق فقد  اف ك  ذلة اجملا   الي ، بكوف لاصلة ج  قوة الوعة ئك يار و

طعرفػػة  مػػا كرد  ةلػػي ، عػػ  ياّػػني ىػػو كػػن ج اطتقػػدكني يف كعاشػػة نظريػػة ا بكلػػ، في ػػا ايّػػتاذ
كػػػا يػػػ  الغػػػزارل يف كرالػػػل اغػػػو ايكذل ، فقػػػد  رفػػػض العلمػػػا  اطسػػػلموف عاكػػػة، لضػػػارة اليونػػػاف

كنطػػػق اليونػػػاف. كلػػػارنوا اطػػػذاى  اطارقػػػة كالفلسػػػفا  الطارقػػػة نسػػػ ح علػػػ، ، كنعػػػض كػػػ  ببعػػػوه
قري العلمزا   اإلمزام كان أول مل رفل اآللة المنطقية اليونانية األرسطية عةالقياس كئدكابو. 

الشافعي رضي اهلل عنو مالسزس علزم األصزول. ورفضزو العلمزا  مزل بعزده ألن منطزق اليونزان 
يتكل على ميتافزيقا وعلزى فيزيقزا مزاديتيل مْزالفتيل لعقيزدة المسزلميل مْالفزة ل زة اليونزان 

فزي  وىزل تسزلم آلزة مسزتوردة مزل جزرا يم تحملهزا. رفضوا اآللة لرفض اطضموف. لل ة القرآن
وه يف اطساد نعد ئف لقنوه ش ادة ،   ك وركا كنطقا اّتفاد ؼا  يشرتؾ فيو النظار   ياتها كدّر

ػػا ر  ػػوه يف اطسػػاد  نبػػا ةذل  نػػ  كػػع دركس النحػػو كالفقػػو كالتفسػػم كاصػػديث ّك التوليػػد. دّر
 .19العلـو 

ةذ ، إل ػرا كةذا  اف ىذا لاؿ العلـو اإلنسانية ف ف لاؿ العلـو الكونية ػتلػف كػ  ليػث ا
ياّػػني ئحػػا كيٍسػػًلمة  لػػو  ئف العقػػل الػػذم ّػػطا علي ػػا كنسػػب ا ةذل نفسػػو صػػاا ا  يعتػػرب ايّػػتاذ

كقانليػة عقلػو ، كك ػود اإلنسػاف، ككػا بعنيػو كػ  نظػاـ الكػوف، صيااة انقطاع عػ  كغزاىػا ككولػدىا
 لتلقي ا.
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ف يف ايرض نغػػم ىػة كسػلمة لػو  ئف نتا ا ػا كقوهتػػا كةككانيت ػا يسػخرىا البشػر اطسػتكربك 
ا ل.  اصق يىداؼ العلو يف ايرض   لتزكيد التكافل البشرم كالرتال، اإلنساين تا يلـز ك  ّك

سػ ا كػ  رياهػيا ، العلـو التاريبية احملضػة ،  ككػا ينػتج عن ػا كػ  بطبيقػا  عمليػة، ككػا يّؤ
دة بقبػع يف كػا . فػا كعضػلتاف ةذف كالػ20كا ّتعماؿ الفا ر ،  ل ا كيسلمة لو  القصد الكافر

 : قبل العل،)القصد كالنية( كالغانية برنض فيما نعد العل،)ا ّتعماؿ كالتوظيف(

 
، كعضػػلتاف ببػػدئ آ ارفػػا التدكميػػة لػػني يفقػػد ر ػػل العلػػ، لريتػػو كاّػػتق ليتو ك راكتػػو اآلدكيػػة

ني كذلػن لػ، 21ليقع فيما يسميو آينشتاي  نػ عبودية ر ػل العل، لر ػل السياّػة كر ػل ا قتصػاد
نعبػػارة ػتصػػرة لػػني يقػػـو العلػػ، يف يدكػػة الشػػر  ، 22بكلػػ، عػػ  اطصػػم الرتا يػػدم لر ػػل العلػػ،

ة الد تابور  .23بذ رنا تا  تبو ايطاين ةيري   يستنر يف الفصل الرانع ك  عملو كدّر

 : ايعًِ َفسدا ٚمجعا 

علػ، نػاطفرد ىػو فيعتػرب ئف ال، يقي، ايّتاذ ياّني كا يشبو بربيبػا ياصػا نػو للمعػارؼ كالعلػـو
 فػاعل، ئنػو   ، العل، ناهلل كلده ككا يتعلق نو ؼا ينفػع يف بقريػ  العبػد كػ  كػو ه كبعريفػو ةالقػو

، كىو العل، الذم يتػوذل اإل انػة عػ  ايّػرلة الكػربل يف ليػاة اإلنسػاف، (19: ةلو ة  اهلل )غمد
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لعلػػـو فياػػوز عنػػده ة  ق ػػا ئكػػا نػػاقة اطعػػارؼ كا، كىػػذا كلػػده الػػذم يصػػ  فيػػو اإل ػػ ؽ نػػاطفرد
 . 24ناشمع يحا كتوالدة ككتطورة كام  انتة

أكتززا رعلززومير  : يقػػوؿ ايّػػتاذ ياّػػني كىػػو ينسػػ  ةذل  اشمػػع  يف ئلػػد فصػػوؿ التنػػوير
نسززةة للززى الجمزز  ولن كززان النحززاة ال يجيزززون َلززن. قُززدي أن تززدل صززي ة الجمزز  علززى 

العلزم 5 باإلفراد دالة على العلم الكامزل الشزامل العلوم الكونية التجريةية لتةقى كلمة رعلمر
وبمعنزززى وجزززود اإلنسزززان وسزززعادتو فزززي ، وبحكمتزززو ورحمتزززو، بزززاهلل وبْلقزززو وبزززدنياه وآ رتزززو

اآل زززرة أو  زززقاوتو. العلزززوم الكونيزززة ومزززا تلزززد مزززل صزززناعات لمزززا تكزززون فزززي  دمزززة مشزززرَو 
ةا  ارتةاكزو فزي المزادة ولمزا تكزون مزل أسز، اإلنسان لتوفير األمل والر زا  والْيزر لئلنسزان

 .25 وان ماسو في ىموم الدنيا غافبل عل ربو وعل مُيره بعد الموت

يعػ  علػ، اطصػم احملتػـو الػذم ينتظػر  ، العل، نػاطفرد علػ، بػرببط نػو ّػعادة اإلنسػاف كشػقاكبو
ئكػا ، كىو ئكر هركرم يف  وىر ىذا العل،، فغايتو ئف يعرفن ن ّباح النااة كالفوز،  ل ةنساف

كةف  ان  قد ثل  لو نعض ، ف  بتوقف ّعادة اإلنساف علي ا ناطع  الفلسفة، ـو ناشمعالعل
ئّباح الرالة اطؤقتة كجل نعض كشك بو ك  ام ئف نتااىل كرا  اطشا ل الي بولػدىا كالػي 

 ك  ئدؿ علػػػى ذلػػػن ؼػػػا يسػػػميو  ػػػاؾ ةلػػػوؿ نعتبػػػا  ا ربكػػػاس، جتػػػاج ىػػػة نفسػػػ ا ةذل للػػػوؿ
Thersholds of Reversal ، كىو كف ـو يع  ئف كنطق التطور العلمة كزيػادة اطنتاػا  كػ  ئم

لكنػو علػى العكػ  كػ  ذلػن قػد يػنعك  كؾصػل علػى ، شة  يكوف ندافع جصيل نتا ج ئفضػل
فػػػػرا، ئف ةديػػػػاؿ ، ك لنػػػػا ئف ن لػػػػ  ىػػػػذا يف آ ػػػػار انتشػػػػار اصاّػػػػبا ، نتػػػػا ج اايػػػػة يف السػػػػو 

ة  ئف ىػػذا يتحػػوؿ لتمػػا ةذل نػػوع ، دم ةذل اطزيػػد كػػ  الكفػػا ةاصاّػػبا  ةذل اطنػػازؿ كاطػػدارس يػػؤ 
نػوفر الوقػ  ةذا  ػاف الوقػ  اطتػوفر ياكيػا كاػم ، طػاذا علػى ّػبيل اطغػاؿ، كئيضػا، ك  ال عق نية

 .26ذم كع   فكلما زاد  دقة ّاعابنا قل  كعرفتنا نقيمة الوق  

ئصولو الفلسفية عند الغزارل كعليو ّار  كاصق ئف القوؿ نالعل، ناإلفراد كالتعريف  بقليد قد 
ذىػ  ةليػو  ك  ام ئف يباشركا اطقانلة نينو كنني العلـو ناشمع علػى النحػو الػذم،  غم ك  القـو

ايّػػتاذ عبػػد السػػ ـ ياّػػني كزاد يف بقويػػة ىػػذا ا يتيػػار كختينػػو انط قػػا كػػ  عػػدد كػػ  النصػػوص 
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عمػػػا صػػػق نعػػػض اطفػػػاىي، كػػػ  التحػػػوير  كقػػػد  عػػػل ئنػػػو لاكػػػد يتحػػػدث يف اإلليػػػا ، الت ّيسػػػية
العل، كقػد  ػاف يطلػق ذلػن علػى :   اللف  الغاين: يقوؿ الغزارل، كالتغيم ك  ذلن كف ـو  العل، 

ل  ئنو طا كػا  عمػر رهػة اهلل عنػو قػاؿ انػ  ، العل، ناهلل بعاذل كنآيابو كن فعالو يف عباده كيلقو
ث فسػػػره العلػػػ، نػػػاهلل ، فعرفػػػو نػػػايلف كالػػػ ـ، لقػػػد كػػػا  بسػػػعة ئعشػػػار العلػػػ،: كسػػػعود ررػػػو اهلل

كقػد بصػرفوا فيػو ئيضػا نالتخصػيص لػ  شػ ركه يف اي غػر تػ  يشػتغل ناطنػاظرة ، ّػبحانو كبعػاذل
، كىػو الفحػػل يف العلػػ،، ىػػو العػادل علػػى اصقيقػػة: فيقػاؿ، كػع اضصػػـو يف اطسػا ل الفق يػػة كامىػػا

 ك  يعدكنو يف زكرة ئىل العل،. ، ضعفا كك    مارس ذلن ك  يشتغل نو يعد ك  ذلة ال

كىذا ئيضا بصرؼ نالتخصيص كلك  كػا كرد كػ  فضػا ل العلػ، كالعلمػا  ئ غػره يف العلمػا   
  27ناهلل بعاذل كن لكاكو كن فعالو كصفابو. 

ػل اهلل، كنكتػاح اهلل، كةذا  اف العل،ي يف فلسػفة ايّػتاذ ياّػني ىػو العلػ، نػاهلل كنقػدر ، كنّر
كالعلػػػ، ، كىػػػو عنػػػده علػػػ، اإليػػػ ص كاضػػػ ص كاطعاكلػػػة كػػػع اهلل، كنلقػػػا  اهلل، ة اهللكت  كػػػ، اهلل

ف ف كصدر ىذا العل، ىو الوىلة كع كػا يقتضػيو ، الذم عنو بنش  اطعارؼ القلبية الي   حاية ظا
ر كيضطلع العقل اإلماين اطنفت  اطنافذ على القلػ  نتلقػة ايكػ، كًكعا  نوره القل ، ك  التصديق

 كتعرفة اصق. ، كالن ة

كيف اطقانل بنش  العلـو الكونية ك  ا  ع العقػل اطعاشػة اطشػرتؾ نػني البشػر علػى القػوانني 
ػػػػة يف الطبيعػػػػة كتقػػػػدكني ئك ، عقػػػػل كعاشػػػػة يتفػػػػاك  يف ذ ا ػػػػو النػػػػاس  ئفػػػػرادا، كالنػػػػواكي  اطغرّك

يتو ئؼا كعصورا   . 28كتخلفني يف كضمار فرّك
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للعلـو الكونية على ئحا اػث يف ئّػرار ئكدع ػا اضػالق البػار  ّػبحانو ينظر ايّتاذ ياّني 

كقوانين ػػػا الرياهػػػية يف الػػػذرة كاي ػػػراـ ، كبفاعل ػػػا الكيمػػػاكم، يف يبايػػػا اطػػػادة كب ر ػػػا الفيزيػػػا ة
 .29كيف النبا  كاصيواف ، كيف اطعدف كايليا ، كيف اطا  كاظوا ، السماكية

فقػد  يلػق ، ا  علمية كعقلية   بعلق ظػا جبػن  ك  نعقيػدةكئف ىذا البحث كرببط نعملي 
، ّبحانو كقدر ايدكغة البشػرية. فرقػد نعضػ ا فلػ، يطػور آ   علميػة لينػب  كيبحػث كيسػتخرج

 كاث نعض ا فو د.

 .30 افرى، ككوكن ، ،  الناس ّواّية يف العقل

يوظفػػو اإلنسػاف كػػ   كعليػو فػالعلـو الكونيػػة نػاشمع ىػة علػػـو نافعػة بتوقػف فا ػػدهتا علػى كػا
ف نػػػاؾ اإلرادة اإلنسػػػانية يلػػػف نتا ا ػػػا بو ػػػو يف اثػػػاه صػػػاحل البشػػػرية ئك ، نتا ا ػػػا ككنتااهتػػػا

كالسػػيطرة كشػػراىة الػػرن  كػػ  نتػػا ج  كلػػي  ئدؿ علػػى ذلػػن ؼػػا بسػػخره ةرادة الشػػر كالبغػػة، يراهبػػا
يػػادة  وعػػو كثريػػ  ايكػػراض فيػػو كز ، البحػػث العلمػػة كػػ  ئ ػػل ق ػػر اإلنسػػاف كةهػػعاؼ كقاككتػػو

الي بفتن نصحة اإلنساف كنعقلو ، الي بوفرىا الصناعا  ال ةنسانية اصديغة كاّت   و ل ألشيا 
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كجػوؿ انتباىنػا  لػو يف عػػادل ، كصػحتو النفسػية لػني ثعلػو ئّػما كػدكنا طنتػػوج ئك يدكػة ئك ّػلعة
ا ل ندؿ التفكم يف الغايا   ما ىة عبارة ىايدا ع ؾو الّو  ر.التقنية اطتّو

 
ك  ةـػا بنفػع ، كايصل ئف  ل ىذه العلـو ناشمع ببقى نافعة غققة لنفػع البشػرية كػ  كرا  ػا

ةف اّػػػتعمل  إلنطػػػاؿ البا ػػػل كةلقػػػاؽ اصػػػق.  مػػػا ئف علػػػ، اصػػػق يبقػػػى يف عػػػني امنػػػا نظريػػػا  
كئّا م ةف دل نتسل  نالعلـو ايرهية كلكمة ايك،  ة ؽسد كا نؤك  نو ك  اصػق علػى ئرض 

 .31قع الوا

مل ىنا يةزدو أن نهضزة األمزة فزي نظريزة المنهزاج النةزوي عنزد األسزتاَ ياسزيل ال تكزون 
فهزْا بمنزلزة الةوصزلة فزي الحيزاة)وىو الزْي يحزدد ، فقَ بقيزام نهضزة فزي رالعلزمر بزالمفرد

ال تقزل ، ولال فهن باقي العلوم)األرضية الوسزلية( بزالجم  كمزا ىزي الحكمزة الةشزرية، ال اية(
جنززا ، ا عززل الحاجززة للززى األولالحاجززة لليهزز ولال سززينقط  تواصززلنا مزز  العززالم ويسززقَ نمَو

 المعرفي لعجزه عل تحقيق الكفاية العملية واإلقنَا اإلجرائي في الواق .
ك  يع  بربيب ا على ىذا النحو اطب  على التعريف اإلهايف) العلػ، نػاهلل( كاإلفػراد ئنػو يقلػل 

نػل ةنػو   يػرل ّػبي  ةذل الن ضػة ة  ناييػذ ن ّػباح ىػذه ، اك  قيمة العلـو الكونيػة ككػا ّػواى
يكػػوف كر ػػز ىػػذه ، كة  فػػ ف التخلػػف ّػػيكوف قػػدرنا اطقػػدكر الػػذم ؿتػػاره ن يػػدينا، العلػػـو كةبقاحػػا

اطعارؼ ككنطلق ػا ىػو الكػا   اإلنسػاين كاإلرادة اطتعرفػة علػى الكػوف كاطنفتحػة علػى عػاطة اطلػن 
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ط العلو ، كاطلكو  كي يم  العلػ، نػاهلل كناطصػم)عل، ، ـ الكونية نينو كنني ئّرار عادل اطلنكبتّو
كيو ػػو  اقػػة البحػػث كملػػة قيمػػو العليػػا ، يفػػت  للعػػادل ئفػػق اطلكػػو ، الغايػػة( علػػى  ػػل التفاصػػيل

 علي ا بسديدا كبرشيدا.

 
 : اآلٜات ٚايكِٝ

عقػػل يصػػل نػػني اآليػػا   يؤ ػػد ايّػػتاذ ياّػػني ئف العقػػل اطوفػػق اطؤيػػد نػػالولة كاإلمػػاف  ىػػو
يف الواقػػػع الكػػوين اليػػػـو ىػػو ّػػػيطرة فلسػػػفا   ئلػػد ئّػػػباح الػػرتدم كا حيػػػارككعلػػػـو ئف ، كالقػػي،

كاصقيقػػػة ئنػػػو   نػػػزاع يف ئف الكػػػا   اإلنسػػػاين ميػػػل ، ككنػػػاىج كعرفيػػػة بفصػػػل نػػػني اآليػػػا  كالقػػػي،
كػ  لولػػو د    ثػػاكز نفطربػو الػػي يلقػػو اهلل بعػاذل علي ػػا ةذل ئف قػػد يف ايلػداث الػػي ثػػرم 

كىػػػو يػػػرل يف لصػػػوظا ةشػػػارا  بتعػػػدل الظػػػواىر  كجمػػػل ةليػػػو ىػػػذه الػػػد    الدقيقػػػة ، كاقع ػػػا
كعػاين نعيػدة ئك قيمػا عليػا يشػعر ناصا ػة ةذل ا ىتػدا  هبػا كةبيػاف ئفعالػو علػى ، كاإلشارا  اضفية

 كفق ا.

ية  ما يذى  الد تور  و عبد كاصاؿ ئنو لي  يف اي وار الي بقلب  في ا اصضارة اإلنسان
الػرر    ػور يػػالف ىػذا اطيػل الفطػػرم لػدل اإلنسػاف ػالفػػة الواقػع الكػوين لػػو  ف ػو يقػر نو ػػود 

 (علم الغاية)العلم

 العلوم الكونية 

 اإلنسان
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كالقيمػػػػة ة ػػػػرا  ثريػػػػدم  اآليػػػػةلكنػػػػو   يقػػػػر نو ػػػػود اآليػػػػا   ك  لفػػػػى ئف الفصػػػػل نػػػػني ، القػػػػي،
، بلبسػػ  هبػػا القػػي، ذلػػن ئف اآليػػا    بعػػدك  وحػػا الظػػواىر عين ػػا كقػػد، نػػل بصػػنعة، صػػناعة

ف ػذا ا نتػزاع يػؤدم ةذل ثريػد القػي، كػ  ، كالظواىر ةـا ىة اآليا  كقػد انتزعػ  كن ػا ىػذه القػي،
ث كهػع ا يف عػػادل   ك ػود لػػو ة  يف ، ئك كػػ  اطوهػوعا  الػي جمل ػػا، اطػواد الػي بتاسػػد في ػا

 .32لصور اجملردة ئم عادل   ي كم ة  ا، قد يزع، نعض ، ئنو عادل اطغاؿ، ايذىاف

ك حػوده ئلوىيتىػو كالت ا ػو  عػٌز ك ػلٌ كينت ة ايّتاذ ياّني ةذل ئنو ن عراض اإلنساف ع  اهلل 
فينظػػر ةلي ػػا علػػى ئحػػا ظػػواىر ، يفوبػػو ا عتبػػار ناآليػػا  اإلظيػػة، نايّػػباح عػػ  يػػالق ايّػػباح

ه لعبوديتػو كي يرػو ذلػن الشػعوري الػذم يػرد،  كيفوبػو الشػعوري نعظمػة غػرؾ الكػوف ّػبحانو،  بيعية
لق  ا عتبار كاضوًؼ ك  اضالق اشبار. قلبيو الذم ىػو كقػر ، لإلماف. ف و كىٍغموطه ك  ىذا اصق

  يزان العقبلنيزة الف ، ع  اهلل كطىوؽه ن فرازا  عقلو الذم ىو آلة لتعاكل اإلنساف كع اآليػا . 
مزل آدميتزو التزي ال تتحقزق ، الملحدة على روحانية اإلنسان وقلةو َيْحرِمزو مزل حقزو األسزمى

وتعطيُل العقل عل و يفتو فزي تلقزي الشزريعة وتلقزي آيزات اهلل فزي . عّز وجلّ لال بمعرفة اهلل 
وتطززراِج ، يززالد ي للززى ُضززمور القلززا، وفززي اآلفززاق، وفززي الجسززم الةشززري، الززنفس الةشززرية

 سززززلم أن ومززززل  ززززم للززززى الجهززززل والجاىليززززة. فمززززل حززززق الم، وُ رافيززززة التفكيززززر، الروحانيززززة
 .33 وأْن ال يُطف  مُةاُح عقلو ب وىامو النفسية، ال يَزْنَطِمس نُوُر قلةو بت لق عقلو

 5اصركػػاف  اصركػػاف كػػ  اآلدكيػػة = )ركلانيػػة اإلنسػػاف( )العقػػل اطلحػػد(  المعادلززة األولززى =
 اصركاف ك  كعرفة اهلل = ك  العبودية هلل

 5بطػػػػػرؼ  = لكػػػػػوين( = هػػػػمور القلػػػػ العقػػػػل ا-) + العقػػػػػل الشػػػػرعة(-) المعادلززززة الثانيززززة
 اشاىلية = يرافية التفكم = الركلانية

 5القل ( =-) )+ العقل( + )+القل ( = العقل( + -) المعادلة الثالثةØ 
  اطعرفة.  }القل { ∩ }العقل{ ابعة5المعادلة الر = 

ككقتضػػػى ، ةف الغايػػة كػػػ  ةعمػػػاؿ العقػػػل عنػػد ايّػػػتاذ ياّػػػني ىػػػة جقيػػق التفكػػػر كا عتبػػػار
فيكػػوف ، 34ىػو العبػور كػ  ئلكػػاـ النظػر ةذل ئّػرار العػرب - مػا يقػوؿ  ػو عبػػد الػرر  -ا عتبػار

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%98&action=edit&redlink=1
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عتػػػرب لقيقػػػة ىػػػو كػػػ  يػػػرل الظػػػواىر علػػػى ئحػػػا آيػػػا 
ي
سػػػ  السػػػيادة علػػػى الكػػػوف كين، اإلنسػػػاف اط

كيعػد ايّػتاذ ياّػني ئف   ػل لػديث ةّػ كة عػ  الظػواىر ، كالو ود ةذل صال  ىذه اآليا 
ةف دل يػػػنب علػػػى نبػػػ  ، ك سػػػما نػػػ  كعػػػ ، اضلقيػػػة كايّػػػباح الكونيػػػة ةـػػػا يكػػػوف كبتػػػدئ نػػػ  يػػػرب

 .35ايّباح كالظواىر يربي الفاعل القادر كىو اهلل ببارؾ كبعاذل 

يقتززر  العقزل مززل مجززال اإلنسززانية ، يكزون االعتةززار فززي النظزر للظززواىروعلزى قززدر مززا 
ذلػػن ئف اطػػرادى كػػ  ىػػذا النفػػاذ اطعػػريف لػػدا رة العػػرب لصػػوؿ لالػػة كػػ  الت يػػؤ طسػػاعدة ، األ بلقيززة

ياّػني ئف ذ ػر  كظػذا يػرل ايّػتاذ، اآليري  كؽدهت، ككد يػد العػوف طػ  ىػ، يف لا ػة ةذل ذلػن
يسػػتدعة يف ذىػػ  اطػػوك  ئك ؿى كػػا يسػػتدعة ئف  ىػػذه الظػػواىر آيػػا ه ةظيػػةه فػػنت الػػز زؿ كالصػػواعق 

هبػػا عبػػاده ةذل ئف ىػػذه ايرض ليسػػ  دىار قػػرار. ث نعػػد ذلػػن يسػػتدعة ذ ريىػػا  عػػٌز ك ػػلٌ يينبػػو اهلل 
صػػاح كػػ  ئم  ، كك ػػوحى اطسػػارعة ةذل ةاا ػػة اطل ػػوؼ كاطنكػػوح، هػػركرىة التضػػاكي  نػػني البشػػر

ي
كاط

ئف يتمتػػع تواّػاة ةيوانػو اآلدكيػػني ً ٍبقػا طقتضػػيا  ،  راكػػةن آلدكيتػو،  لػق اآلدكػةكلػة  ػاف. فمػػ  
 .36الرًل، اإلنسانية الي يوصة هبا الشرع 

ىززي حركززة العقززل فززي اتجززاه آ ززر   فكززرة االعتةززار ىززْه أو العةززور مززل النظززر للززى العةززر
الحقيقزة فزي وكشف مستمر لطةقات ، ىي التجاوز العملي والمعرفي لحدود الظاىر، أعمق

وتمتزيل الزنفس ، كشف يستدعي حُول الرحمة القلةية،  سموىا وتعاليها واتُالها بالمطلق
ف ػة يف  وىرىػا عمليػة    بقتصػر علػى رصػد بفػاع   القيػػول ، فزي أر رالت نسزل الحقيقزير

رفة كديناكيكية الصراع نني ئننا  آدـ. ذلن الرٍصدي ككا يي زكو ك  ذ ا  كفطنة ككع، صانعة التاريخ
ػػةو تػػا كػػدث ككػػا يتقلػػ  يف  ّى ػػلي ئٍذفو لس ا ناطعطيػػاً  اصاليٌػػًة كبسلسػػًل النتػػا ج عػػ  ايّػػباح عىمى

كعمػل ناصػرة بستشػرؼ اآلفػاؽ ، كعمل عقل كلل كيرىٌ   كيتوقع كيسػتبق كلطػط، الليل كالن ار
 .37لتٍبصر الظواىر 

قل اطادم اطشتغل الغارؽ يف الد تور عبد الوىاح اطسمم يف ئعمالو الفكرية يعترب الع اف 
طحيا ايّػتاذ ياّػني يف ىػذا العقػل    كىة النتياػة نفسػ ا الػي ئ ػدىا، الرصد عق  باف ا ّك

مكنػػػو ئف يسػػػ ؿ ئيػػػا كػػػ  ايّػػػرلة الكليػػػة كالن ا يػػػة الكربل)كػػػا ىػػػو اإلنسػػػاف  ككػػػا ىػػػو كصػػػمه يف 
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، لة   كع  ظا ك  كنظػورهالكوف   يف يوا و اطو   كا ىو نطاؽ لدكده ك وليتو ( ف ة ئّر
 .38كقضايا زا فة على لد قوؿ الوهعيني   مك  الربىنة على صدق ا ئك  ذهبا 

ويزرتةَ بهزا ، ياسزيل ينطلزق مزل األسز لة الكليزة لن العقل اإليماني الماليد عنزد األسزتاَ
فتكززون بمنزلزززة الةوصززلة التززي تحفظزززو مززل التيزززو واالنزززالق والشزززرود ، فززي ا ززت الو ولبداعزززو

 لمعرفي.ا

فمما غزيم علزى العقزل ال افزل عزل اهلل فزي عُزر مكزتِ بزالكيف الوصزفي مثزل عُزرنا 
ومزل جزرا  ر ا زة اإليمزان وعمزى القلزو  التزي فزي ، نسيان الكيف التزدبري مزل جزرا  الركزام

زاىزدة يائسزة ، فتجد عقوال ماىرة بارعة في وض  أس لة الكيف الوصفي الزو يفي، الُدور
ول بارعززة مززاىرة فززي الجززوا  المفُززل المززدقق المعزززز بزز الت مززل وضزز  سززالال لمززاَا. عقزز

وىززم عززل ، الفيزيزا  وتفززاعبلت الكيميززا  وأ زعة الفحزز  وتززاريل الحقززا وتجريزا الو ززائف
 .39وعل ربهم و القهم ال يس لون، اآل رة ىم غافلون

، اآليػػرة كاضػػالق كالغيػػ .. ىػػة كػػ  ذلػػة اطع   الػػذم بغافلػػ  عنػػو اصدا ػػة كصػػد  عنػػو
اىػت، ايّػتاذ ياّػني نقػرا ة ىػذه كلقػد ، اإلنساف اطعاصر يعي  لالػة كػ  التيػو كالضػياع فاعل 

فو ػػدناه يقػػرئ لعػػدد كػػ  اطفكػػري  الكبػػار ئكغػػاؿ نػػونر يف نقػػده لبػػؤس اإليػػديولو يا ، اصالػػة كنقػػدىا
كنريغػػو ني يف اإلنسػػاف ئكػػاـ ايػػاح اليقػػني كقػػوانني الفوهػػى كئنػػدرم ّػػبونفيل يف نقػػده للرئساليػػة 

ئ ػػزا  كػػ   اطعػػ   يف عػػادل نػػا   كةداػػار كػػوراف كاػػمى، كػػ  الػػذي  نصػػبوا ئنفسػػ ، للػػدفاع عػػ 
 تػػػػب ،  كدل يكػػػػ  ا يػػػػت ؼ الفكػػػػراين ليمنعػػػػو كػػػػ  ا  ػػػػ ع علػػػػى، يشػػػػكو التفكػػػػن كالت شػػػػة

ككؤلفاهت، كاإلشادة نبعض بصػوراهت، يصوصػا بلػن الػي ثمعػو هبػ، كػ  قبيػل  عػودة ايي قػة  
الػػػػػدفاع عػػػػػ  الرت يػػػػػ   يف كوا  ػػػػػة  التبسػػػػػيط  ك اضطيػػػػػة  ك ا يتزاليػػػػػة  كعػػػػػودة الركلػػػػػة  ك 

فالعػػادل اليػػـو   مكػػ  ئف يعػػود لػػو بوازنػػو ة  ، ك الوالديػػة ك ا نغ ؽ  كنػػركدة العقػػل كانت ازيتػػو 
ياّػػػني  كيبػػػدك اإلنسػػػاف اصػػػديث  مػػػا يصػػػور ايّػػػتاذنعػػػودة الركلػػػة كاططلػػػق ةذل ليػػػاة النػػػاس. 

 .40غالة  بعقب ا حاية ك ّاكية قادكة  ، ة فاراة ك   ل كع  كستسلما صياة باف 
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 : ايعكٌ ٚظٝف١ 

لالف ايّتاذ ياّني يف نقده للعق نية ن ال  كداّر ا عرب باريخ الفلسفة ّا ر كا ئنػيط 
كيعتربىػػا قاصػػرة عػػ  ئدا  اطعػػ  اصقيقػػة  نػػل ىػػة ايتزاليػػة كتحيػػزة ، نالعقػػل كػػ  بعػػاريف كلػػدكد

ئك حتػار ، ةذ بقصر العقل على شػع  ئك  ػن  ئك  قافػة دكف امىػا، ايليافعنصرية يف نعض 
كلتػػار ايّػػتاذ ياّػػني ئف يعيػػد ّػػؤاؿ بعريػػف العقػػل كذلػػن ، للعقػػل ئلػػد ك غػػو كجػػده تقتضػػاه

  ناعتبػاره ك ػودا ك ػوىرا كسػتق   مػا ، نالر وع ةذل كا  ا  نو القرآف الكػرث كػ  كف ػـو للعقػل
ػطو علػى ّػبيل القلزا المزومل ىزو ف ػو يعتػرب ئف  ، كةـػا ناعتبػاره كظيفػة للقلػ ، اطغػاؿ قػرر ئّر

الْي يعقزل عزل اهلل. العقزل الُمعتةزر  زرعا ىزو و يفزة قلةيزة تابعزة لئليمزان. وفزي ىزْا يكزون 
،  بلص العقل مل رِْبقة الهوى. معنى ىْا بل زة العُزر أن العقزل بزبل غايزة تتجزاوز اإلنسزان

يةقزززى ، نسزززاني المعا زززي والمُزززلحة المةا زززرة والكزززون المنظزززوروبالتزززالي تتجزززاوز العقزززل اإل
فرا ة تحترق حول ينابي  المعزارج الكونيزة محجوبزا عزل مُزدر الكزون ومعارفزو. وىزو اهلل 
الْالق جل جبللو. تجد العقبلنية تفر  فزي الفيلسزوج الُمْزر ص والعزالم الةاحزث صزرامة 

حسا المنطق المْتزار. وتفزر   اصزة وتحري النتائو المنطقية ، وحياد العقل، المنهجية
عزل العقل عزل العا فزة. ومزل تلزن الُزرامة وىزْا العززل تولزدت الحضزارة المتحجزرة الزبل 

يت مززل َاتززو بهعجززا  ، لنسززانية التززي ُيسززيطر ب سززها علززى العززالم اليززوم. العقززل غايززة لنفسززو
يسزز ل وغززرور فززي اسززتدالالت الفيلسززوج ومْترعززات الةاحززث. وال يةقززى وقززت وال مكززان ل

  العقل نفسو مل أنا ومل أيل ج ت وفيم كل ىْا 

كػػا يػػرج العقػػل العقػػ ين كػػ  ب كػػل الكػػوف نػػدرس الػػذي  يعقلػػوف العقػػل اططلػػوح. قػػاؿ اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : بعػػػاذل

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

والعقل ، الكون آيات وعبلمات (.164، )ّورة البقرة چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڃ 
 .41 آلة زائ ة فا لة لن ا ت لت باأل ر

 آيات = = عبلمات الكون
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  جصل كظيفة العقل عند ايّتاذ ياّني كع انصرافو كبعلقو نػالظواىر كانشػغالو عػ  قػرا ة 
ينػو   كصػل لػو كػع بعبػو ك ػده ة   ، 42را الع كا  كاآليا  ئك كا يسميو ناكلو  ويلػو ناإلشػا

انشػػغاؿ ، انشػػغاؿ نايّػػباح القريبػػة عػػ  السػػب  ايكؿ،  شػػف الظػػاىرا  يف ئلسػػ  ايلػػواؿ
ّاني ىذا العقػل كنػذ كػدة يف ، انغماس يف اي ر كظو ع  اطؤ ر، كزي  ع  كعرفة لقيقة اصقا ق
 يف الظل.كسركر كزىو ةذ نا  يبما ، كغارة اصقيقة ئك   ف الغركر

مل اعتةزار الوجزود كلزو عبلمزات علزى ، فلسفة الوجود عند األستاَ ياسيل تةدأ مل ىنا
عبلمزات تحتزاج لمزل يقرأىزا ويفزن ، صاحا الوجود وآيزات علزى الموجزود واجزا الوجزود

فقيمتها مستمدة ، وال تكون العبلمة َات أىمية لال بالنظر للى عظيم ما تدل عليو،  فرتها
 تدل عليو. حين ْ مل قيمة ما

ئم ئف فعلػػػو ىػػػو ، يف نظريػػة اطن ػػػاج النبػػػوم يضػػػعنا ايّػػػتاذ ياّػػػني ةزا  لقيقػػػة قلػػػ  يعقػػػل
يرتقػػى ىػػذا الفعػػل القلػػ  الػػذم ىػػو ، نػػل كتعػػدد كتنػػوع كرتا ػػ ، كىػػو لػػي  فعػػ  ئلاديػػا، العقػػل

كػوف في، كىو كػ  اطعػاين القلبيػة الػي قسػدىا السػلوؾ، العقل نرتقة فعل آير يساكقو ىو اإلماف
، كعقلػػو بػػانع كعسػػد إلمانػػو، ككعرفتػػو عسػػدة لعقلػػو، ّػػلوؾ اإلنسػػاف علػػى اصقيقػػة عسػػدا طعرفتػػو

 كىذا ىو ايصل.

يرتقػػى اطػػؤك  كػػ  اإلّػػ ـ فاإلمػػاف ث اإللسػػاف الرتقػػة التقػػر  اطعػػركؼ الػػذم يف مػػو  ػػل 
القلػػػ  الػػػذم ىػػػو ككػػع ىػػػذا الرتقػػػة يرتقػػػى فعػػل ، كيرتقػػػى كعػػػو ذكقػػو كعلمػػػو ككعرفتػػػو نػػػاهلل، النػػاس
فيكػػوف العقػػل الكاكػػل ، ك ػػل كالػػد ككرببتػو، لػػ  نكػػوف نصػدد عقػػوؿ كلػػي  عقػػل كالػد، العقػل

فػػ ف دل بكػػ  ، ئف بعبػػد اهلل   نػػن بػػراه، ىػػو العقػػل الػػذم قسػػد رببػػة اإللسػػاف)العقل اإللسػػاين(
و كبػزكؿ عنػ، نف ، كػ  ىػذا ئف العقػل يكػوف غاونػا نكغافػا  نعضػ ا فػوؽ نعػض، براه ف نو يراؾ

كىذا كا يسميو  و عبد الرر  ن صػل التكػو ر ، يلقا آير، فيخرج ك   ور ةذل  ور، كع الرتقة
كيش د لو نعض ف ّفة الغرح كعلى رئّ ، الفيلسوؼ الرياهة نليز ناّكاؿ الذم  ، 43العقلة

العقػػػل : للعقػػػل ككعلػػػـو قسػػػمتو الشػػػ مة، 44 ػػػاف يػػػرل ئف للقلػػػ  عقولػػػو الػػػي   يعرف ػػػا العقػػػل
Esprit de Finesse يف كقانل البصمة Esprit de Géomitrieاظندّة 

45. 
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 : بني عكًني 

 : ميز ايّتاذ ياّني نني ـطني ك  العقل

كعقػػػػػ  ، 47كعقػػػػػ  رياهػػػػػيا، 46عقػػػػػل اصػػػػػط لة  كيسػػػػػميو ئيضػػػػػا عقػػػػػ  علوكيػػػػػا: األول
ىززْا  ، 51  كىػػو العقػػل  اطػػدنر لشػػؤكف اصيػػاة الػػدنيا 50كعقػػ  كشػػرت ا49كعقػػ  كاديػػا 48كعاشػػيا

يْززدم تطلعززات القلززا للززى ، العقززل المعا ززي المشززتَر بززيل الةشززر لمززا يكززون آلززة للقلززا
أو ، أو للفلسززفة والتزز مبلت، أو للززنفس والشززهوات، ولمززا يكززون آلززة للهززوى المت لززو،  القززو

كقػد يتحػوؿ ، 52 أو لجمز  المعلومزات واسزتنتاج حُزيلة الماجريزات، للفعل فزي المكونزات
ػالة اينبيػا  علػي ، السػ ـ، لةذل عقل ئعمى ةف ىو ئعرض كن  كخػرد ، ةف ىو صػ، عػ  سػاع ّر

غبػػوس نػػني ، لكنػػو كغػػل الذنانػػة يف القػػاركرة، كب لػػو كخطػػى كاّػػتكرب، كئنكػػر ك ػػود اهلل، علػػى اهلل
ليػػل ةليػػو ئف عق نيتػػو اطخرتعػػة ّتسػػل  ةرادبػػو الربككيغيػػة يوكػػا ليخػػرتؽ  بػػاؽ ، ئرض اهلل كسا ػػو

ىػػػػذا  العقػػػل الػػػػذم دل يكتحػػػػل ننػػػػور ، 53ئك قػػػرنني اطػػػػريخ كالزىػػػػرة السػػػما  كليسػػػػتعمر نعػػػػد قػػػػرف 
، ئك ىػذا العقػل اطت لػو ئعمػى   يسػاد ئكاـ عظمػة اضػالق، على لد قوؿ الس ركردم 54الشرع 

 .55كاّتغشى  ياح عتوه كةنكاره ، ينو  عل يف ئذنيو ئصانع اّتكباره

 ػدم، 57اطؤك كالعقل ، 56عقل بفكرم  كيسميو ئيضا العقل الكاكل: والثاني
ى
 58كالعقل اط

 كىػػػو فعػػػل القلػػػ  اطػػػؤك  نػػػاهلل،   كىػػػو  العقػػػل الػػػذم عػػػده اهلل بعػػػاذل يف القػػػرآف59كالعقػػػل اطوىف ػػػق
 .60كناآليرة كنالنبوة كنالشريعة 

وىزززي ، يتُزززف العقزززل الثزززاني بُزززفات الكمزززال واإليمزززان والهدايزززة والتوفيزززق والت ييزززد
ي يرفز  الحقيقزة الروحيزة ومجزال ال يزا للزى صفات اكتسةها مل جهة انتمائزو المعرفزي الزْ
كمززا يسززتمد  ُوصززيتو مززل نمززَ االتُززال ،  منزلززة االعتةززار األسززمى فززوق الحقززائق الماديززة

كالتفريػق نػني ىػذي  النمطػني كػ   أال وىزو الحزق سزةحانو وتعزالى.، بمُدر الهدايزة والتسزديد
 ػػل كالػػد كن مػػا كك اكػػو العقػػل هػػركرم يف نظريػػة اطن ػػاج النبػػوم كػػ  ئ ػػل ف ػػ،  ريقػػة اشػػتغاؿ  

 مػػا ينبػػ  علػػى ىػػذه الغنا يػػة العق نيػػة  نا يػػة كن ايػػة ؽػػد ئصػػوظا عنػػد ،  كجديػػد قدرابػػو ك اقابػػو
 ئ غر العرفانيني اطسلمني.
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 : بني َٓٗذني 

)اطعاشػػػة كاطػػػؤك   كينشػػػ  عػػػ  خػػػايز العقلػػػني، العقػػػل ّػػػانق علػػػى اطػػػن ج  مػػػا ىػػػو كعػػػركؼ
نبػػػػوم عنػػػػد ايّػػػػتاذ ياّػػػػني ئف يتمػػػػايز نشػػػػا  ما علػػػػى نػػػػوعني يف نظريػػػػة اطن ػػػػاج ال 61(/اطعػػػادم

 : كتباينني ك  ليث اطسار كاإل را ا  كالغاية

 
 

  كىػػػػػو  نشػػػػػاط العقػػػػػل وىزززززو التفكيزززززر، وىزززززو مزززززا ينشززززز  عزززززل العقزززززل المشزززززتَر، األول
ا صػػػػػػط لة يف بنػػػػػػاكؿ اطعطيػػػػػػا  الكونيػػػػػػة يف انقطػػػػػػاع عػػػػػػ   ػػػػػػل اعتبػػػػػػار يير ػػػػػػعي ايكػػػػػػور ةذل 

 العقل الكامل

 مؤمن

 مؤيد

 آياتي

 تَفكري

 َملكوتي

 العلم

 العقل المعاشي

 مشترك

 مجرد

 ظاهراتي

 تفكيري

 ُملكي

العلوم 
 الكونية
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كاّتقصػػػا  شػػػؤكنو ، كبلمػػػذهتا لػػو، بفػػػتش  ىػػػذه اطلكػػة العقليػػػة العايبػػػة علػػى الكػػػوف اهلل . التفكػػمي 
كب صػػػيل العلػػػـو الكونيػػػة. ككػػػ  ىػػػذا النشػػػاط العقلػػػة بنشػػػ  العلػػػـو ، نالدراّػػػة كالتحليػػػل كالرت يػػػ 

 .62كعليو كداري بقدـ اإلنساف يف كضمار اصضارة ، الكونية

كىػو يسػعى ، اىرا  ككاكؿ جديد القواننيكيبحث  يف الظ، العقل اطشرتؾ يبحث يف اطادة
كلكػػ  ىػػل بكفػػة اطػػادة نفسػػ ا ننفسػػ ا  ، ةذل عػػرض العناصػػر اطكونػػة للمػػادة  مػػا براىػػا اصػػواس

ئـ ، كىل ىة نتياة اطصادفة  ما يقوؿ اطاديوف ئـ عرد بصور ك  قبل الذى   ما يقوؿ اطغاليوف
ةف ىػػذا العقػػل   يطػػرح ىػػذه اطسػػا ل ك   63ىػة كػػ  صػػنع ةلػػو  مػػا يقػػوؿ الركلػػانيوف اليقينيػػوف  

 يسعى ةذل لل ا.

 ػػا  يف لسػػاف ، وىززو التفكززر، وىززو مززا ينشزز  عززل العقززل الَمَعززادي أو المززالمل، والثززاني
 .64كالفكر ةعماؿ اضا ر يف شة  ، العرح التفكر الت كل

 (44: )النحل چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ    چ : قاؿ بعاذل

لتلف ع  التفكم ، يفيد كزف بفعل ر وعا على النف  كانعكاّا، لى كزف بفعشلالتفكر  ع
ومل ، التفكر تناول األ يا  والمعاني مل زاوية مرجعيتها للى الْالقاطشرتؾ نني ئفراد البشر  

صػيغة ومسالوليتو فزي اآل زرة. ، ومْلوقيتو، ومُيره بعد الموت، زاوية معنى وجود اإلنسان
 . 65يد انصبانا على العادل اضار ة كفع  فيوفع ل بفعي  بف

 : بني سٝٛاْٝتني

كعػ   ػل كن ايػة لػرج الكػا   اآلدكػة كػ   ػور ةذل ، ع  العقلني اطتباينني بنتج كن ايتػاف
،  نالعقػػل القلػػ  التفكػػرم يتػػو ج اطػػؤك  ن  ليػػل الكراكػػة اآلدكيػػة فػػػ،  ػػور آيػػر كػػ  ئ ػػوار اصيوانيػػة

لاحملافظة على الفطرة اطت الة الّر كةف ، نينما ييعطػة العقػل ا صػط لة، لقية نالقبوؿ كاإلماف ّر
لإلنسػػاف اطفكػػر التػػ  م يف الكػػوف دكف ئف لر ػػو عػػ  اصيوانيػػة ، خيػػز عػػ  اصيوانيػػة ا صػػط لية

 چ ھ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ: عن ػػػا عػػػٌز ك ػػػلٌ اطعنويػػػة الػػػي يقػػػوؿ اهلل 
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چ  چ  چ  چ : (. يفسػػرىا كيعػػني  اطقصػػودي  هبػػا قولػػو  ػػل كػػ  قا ػػل22: اآليػػة، )ّػػورة اينفػػاؿ

 . 66(55: اآلية، )ّورة اينفاؿ چڌ    ڍ  ڍ  ڇ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 

 
 

 : ىناؾ ةذف هرناف ك  اصيوانية

 لرج كن ا اإلنساف نتفعيل عقلو اطعاشة فيما ّخر لو. لحداىما حيوانية اصطبلحية

ذلػػن ئف الكفػػر ينػػزؿ ، ج كن ػػا اإلنسػػاف ة  نالعقػػل اإلمػػاين  لػػر  والثانيززة حيوانيززة معنويززة
ناإلنسػػاف تقتضػػى اآليتػػني ةذل ئّػػفل كنزلػػة كػػ  كنػػازؿ الدكانيػػة كئ غرىػػا هػػررا  زكػػا ككتعديا)شػػر 

كىػة ، كىذه اطنزلة كع لصوؿ ئدكا  اص    كصل ظا ك  اطعػارؼ ة  كعرفػة اطػادة، الدكاح(
  ؽ.ئدم اطعارؼ كئنسط ا على اإل 

، فياعػل لكػل كن مػا فا ػدة اػم بلػن الػي بتػوفر لآليػر، ميز ان  القي، نني التفكػر كالتػذ ر
 فالتػػذ ر يفيػػد القلػػ  علػػى كػػا علمػػػو ، كيؤ ػػد علػػى جصػػيل اطعػػارؼ اطتكػػا رة يف عمليػػة التفكػػػر

ػػخ فيػػو كيغبػػ  ك  ينمحػػة فتػػذى  ئ ػػره كػػ  القلػػ  ذلػػة كالتفكػػر يفيػػد بكغػػم العلػػ، ، كعرفػػو ليرّت
 .67اّتا ح كا لي  لاص  عند القل  ك 

 الحيوانية

 العقالنية

 اإلنسان اإلنسانية

العقل 
 المشترك

:  حيوان مادي
حيوانية 
 اصطالحية

العقل 
 المؤمن

:  حيوان معنوي
 حيوانية معنوية
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كللتفكػػػر فا ػػػدة عمليػػػة يف نظريػػػة اطن ػػػاج النبػػػوم ةذل  انػػػ  فوا ػػػده العلميػػػة ةذ   يكػػػوف ة  كػػػ  
العقػػل اطػػؤك ، كىػػو  مػػا يقػػوؿ انػػ  القػػي،:  يوقػػع صػػالبو علػػى كػػا   يوقعػػو عليػػو العمػػل اجملػػرد، فػػ ف 

كخيز كرابب ػا يف اضػم كالشػر، ككعرفػة كفضػوظا التفكر يو   لو انكشاؼ لقا ق ايكور كظ ورىا لو، 
كفاهل ا كئقبح ا ك  قبيح ا، ككعرفة ئّباهبا اطوصلة ةلي ا، ككا يقاـك بلػن ايّػباح كيػدفع كو ب ػا، 

 .68كالتمييز نني كا ينبغة السعة يف جصيلو كنني كا ينبغة السعة يف دفع ئّبانو 

 : يف اذتاد١ الدتُاع ايعًّٛ 

ّػػني نػػ ف العلػػـو قػػد  ػػا  علي ػػا لػػني كػػ  الػػدىر انقسػػم  كبشػػظ  ةكػػا يػػؤك  ايّػػتاذ يا
لكػػ  ىػػذا ، دافػػع  ا يتصػػاص ئك نسػػب  عواكػػل يار يػػة  السياّػػة كاياػػراض نسػػب  دايلػػة

التفت  ك  ش نو ئف يبعد ىذه العلـو ئف بكوف كناظم صادقة لنػىٍقػل اطعػ  كاصقيقػة كػا دل بتظػافر 
كة  ف ػػة كوقعػػة يف ايتزاليػػة ، اإلنسػػاف كبرقيػػة ةدرا ػػوكبتولػػد كػػ   ديػػد ضدكػػة كػػا فيػػو صػػ ح 

كقػد ّػبق إلداػار كػوراف ئف جػدث  ػوي  عػ  ، اصقيقة كببسيطيت ا كانقطاع ا ع  ئصل ا الغيػ 
كنفصػلة دل يعػد نين ػا بواصػل نسػب  الطػانع  كف ـو اإلنساف الػذم بفكػن ةذل علػـو كحصصػا 

 .69التازيرة للعل،

كلكػػػ  الرؤيػػػة ، لػػػـو الكونيػػػة كلػػػدىا لػػػر  يصػػػيب ا القصػػػوركليسػػػ  ىػػػذه الػػػدعوة كو  ػػػة للع
اططلونػػػة   يقػػػدك ا ة  ا تمػػػاع العلػػػـو الكونيػػػة نػػػالعل، نػػػاهلل كالعلػػػ، نالغيػػػ  الػػػذم يعطي ػػػا كعػػػ  

 كبو  ا.

فػػالعلـو الكونيػػة بسػػح   علػػى عػػاؿ اغ ػػا كقدكػػة الشػػن اطبػػد ة الػػذم ىػػو عمػػاد العلػػـو 
 ة نعلميػػػة شػػػة  ة  ةف  بػػػ  نػػػالتكرار ةككػػػاف عػػػودة نفػػػ  التاريبيػػػة.   بعػػػرتؼ العلػػػـو اطضػػػبو 

الظواىر نعودة نف  الشركط. ك  بعرتؼ نعلمية كا   يقع عليو اص  نواّطة اط لظػة اطباشػرة 
ئك نواّطة اطنطق العقلة الرياهة الذم يلحق نالفرهيا  التقديرية اط لظػا  العينيػة ، ئك اآللة

. كىػػة رؤيػػة كهػػعية بقليديػػة   يسػػعف التطػػور الػػذم عرفتػػو 70فتت  ػػد علميػػة الظػػواىر ئك ببطػػل 
فلسػػفة العلػػـو يف دعمػػو ةذل الن ايػػة كػػع كػػا نػػا  يعػػرؼ ناكتػػداد الو ػػود كبػػدايل اطر ػػة كال كر ػػة 

 .71كامىا ك  اطفاىي،



 إدريس مقبول .د ااااااااااااااااااااا...  العلم بالمفرد وبالجمع: من أجل نهضة حضارية لألمة

 060ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

ك مة اشمع ىذه نني العلـو الكونيػة كالعلػ، اصػق ئك الػركح ئك اإلمػاف   ملػن ئم  ػاف كػ  
نػػػل جتػػػاج ةذل كسػػػمة  ويلػػػة يف ننػػػا   الشخصػػػية ، ف ػػػة ليسػػػ  ك مػػػة بقنيػػػة غايػػػدة، القيػػػاـ هبػػػا

العقل الذم   ينفن عنده ى، الدنيا ع  ، جتاج لبنا  العقل اطسل، كةعادة بشكيلو، اإلّ كية 
   يػػػػػف نػػػػػديل لإلّػػػػػ ـ علػػػػػـو : يقػػػػػوؿ، يطػػػػػرح ايّػػػػػتاذ ياّػػػػػني ّػػػػػؤا   ػػػػػدليا، ىػػػػػ، اآليػػػػػرة
كالتػػػاريخ   يػػػف ك ػػػل ىػػػذه العلػػػـو  يػػػو رىٍ  يف ، كالتكنولو يػػػا، لكيميػػػا كا، كالفيزيػػػا ، الرياهػػػيا 

ك  بر و لو لسػانا  ث  يػف نرنط ػا نػالقرآف كنفرع ػا عنػو كقػد شػب   ، لظمةو   بدي  هلل ندي 
ػالة القػرآف، كشاي  يف ئلضاف قـو   يوكنػوف نػالقرآف ف ػة يف ذاهتػا ايصػلي يف بقػدير ، ك  نّر

ا ل اطبعًد ع  كعرفة الغاية الفكر اطادم العر   يق يف كعرفة الّو

يصػػعي  رنػػطي العلػػـو الكونيػػة نعلػػ، اصػػق علػػى كىػػ  لػػو فكػػره كقلبيػػو كطمػػوسه كطبػػوعه عليػػو كػػ  
ػا ل ، كعلى كى  ةّ كيو الفردمش يف كاد، الكافري  كفوكيو كفكريه كئىدافيو يف كاد. ةـا يت، رنطي الّو

كيف  يػػػاف ، علػػػى يػػػد، رنػػػطي اّػػػتنباط العقػػػل نػػػالولة اطٍنػػػزؿ، رنػػػطي علػػػـو الكػػػوف نػػػالقرآف، نالغايػػػة
الشخصػػية اطوكنػػة الػػي اؽمػػع ظػػا كفي ػػا ئشػػواؽي القلػػ  كغانشػػو كػػع قػػدرا  العقػػل كاليػػد يف غاػػة 

كلات ػػا ّػػنة النػػ  اظػػادم عليػػو كػػ  ، دليل ػػا اطكتػػوح القػرآف، علػػى صػػراط اهلل اطسػػتقي،، كالػدة
 .72ي، اهلل ئفضل الص ة كئز ى التسل

ئم علػػى كسػػتول العقيػػدة ، نػػل قبػػل العلػػ،، عمليػػة اشمػػع نػػني العلػػـو بػػت، يػػارج دا ػػرة العلػػ،
كعن ػػػػا بصػػػػدر كػػػػا يسػػػػمى  اضلفيػػػػة ، الػػػػي بسػػػػك  العقػػػػل كجػػػػدد يريطتػػػػو اطعرفيػػػػة كرؤيتػػػػو للعػػػػادل

.  اإلنستمولو ية  للعلـو

 : يػ١ املعسف١ 

 ىل اللغة كعا  غايد كشفاؼ يف نقل اطعرفة 

ايّتاذ ياّني ن ف اللغا  اي نبية)ام العرنية( لني بنقل ةلينػا اطعرفػة بنقل ػا كػ     ييسىل،
ام ئف بكوف كشبعة نالنف  العلماين الذم يقطع ا ع  الركح . كي ل ذلن ف و يرل ئف ئلد 
كدايل الش ود اصضارم ل ألكة نقل ا للعلـو ةذل لغة القرآف كبطوير ىذه اطعارؼ على ىدم نور 
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ك مػػة بػػدري  العرنيػػة لػػ  بصػػم كسػػتقلة كفتولػػة اينػػواح ، كبلػػن ك مة ّػػاكية شػػريفةالػػولة. 
، ةكاكػا   بانعػا، كل  بتقدـ كو   اللغػا  يف عػا   العلػـو، على العلـو الكونية كالتكنولو يا

ّػػيدة   يادكػػة. بكػػوف ةف شػػا  اهلل ةكاكػػا يف عػػادل العلػػـو يؤىل ػػا لػػذلن فرادهتػػا تػػا رلػػ  كػػ  
الة اهلل  ك ركهتا الي   بطاكؿ.، ككركنة اشتقاق ا، كيؤىل ا يصونت ا،  بعاذلّر

سززيةقى المسززلمون لقطززا  متطفلززيل فززي عززالم العلززوم والُززنائ  مززادام تعلززيمهم اليرتكززز 
، مسززايرا ىززْا لزززْلن، علززى ل ززة القززرآن فزززي المجززاليل التربززوي القلةززي والتعليمزززي الفكززري

 ه.موصوال بو مستقيا مل مةناه ولفظو ومعنا

 مقدمة ال بد منها لن أردنا أن نطَو عالم األ يا  لمقاصد اإلسبلم.

و ةعهززا ، صززياغة للعلززوم بل ززة القززرآن ال بززد منهززا لن  معنززا فززي غايززة اإلنسززان والعززالم
 بطاب  القرآن وصياغتو. تةليَ رسالة ال لكراىا وبطشا.

عوق السم  وقد ي -المتسك  على موائد اآل ريل الضعيف المتطفل أنى تسم  كلمتو
وتْلفهزززا ، متقلُزززة فزززي نطزززاق قوميتهزززا وعروبيتهزززا، ل زززة المسزززلميل، منزززا ومزززل ل تنزززا العربيزززة

 .73العلومي

ػ  علػى فلسػفة اللغػة كالقا ػل نتػدايل الفكػر كاللسػاف ةذل اصػد  74ىػذا الػوعة اللسػاين اطّؤ
قوعػػػو يف الػػػذم يصػػػع  الفصػػػل نين مػػػا ة  نالتقػػػدـ يف ننػػػا  لصػػػانة برنويػػػة ظويػػػة اطػػػتعل، ػافػػػة ك 

 عػػل ايّػػتاذ ياّػػني كىػػو يشػػرح  لمػػة لإلكػػاـ الشػػافعة رهػػة اهلل عنػػو الػػي يقػػوؿ ، 75ا ّػػت ح
ػػطو الي  : في ػػا ،  كػػا   ػػل النػػاس ك  ايتلفػػوا ة  لػػرت  ، لسػػاف العػػرح ككػػيل ، ةذل لسػػاف ئّر

نػالرا، كػ  ا  عػو كةبقانػو ئ غػر كػ  ، يتحف  ع  ا نغماس يف التعددية اللغوية ك  كقػ  كبكػر
طو الي   لػي  اللغػة اليونانيػة يف لػد ذاهتػا، لغة لكػ  كنطػق ، كىو يعترب ئف اطقصود نلساف ئّر

الف ّفة ككذىب ،. نيد ئف كدايلة لساف ئعامة ذم كضموف  فػرم   بلبػث ئف ثػر اطغقػف 
ةذل بشػػػرح ركح بلػػػن الغقافػػػة الكػػػافرة. ةذ   مكػػػ  ىنػػػا ئيضػػػا ئف نفصػػػل نػػػني اللغػػػة ككػػػا جملػػػو 

ػالة. فاللغػة اطاديػة اإلصاديػة   ػز  كاىيػة  الكفػر. كىنػا بعرتهػنا كشػكلة عويصػة كبتضمنو ك   ّر
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كىػػة  يػػف نػػتعل، لغػػا  العلػػـو كؾػػذق ا دكف ئف بيعػػديىنا فلسػػفة بلػػن اللغػػا  ، طسػػتقبل اإلّػػ ـ
، ك فرىا.ةف ىذه الذريعػة اضطػمة اطفتولػة يف  نػ  ايكػة بػديل ةلينػا كن ػا ريػاح الفلسػفة اطاديػة

الضػػركرة : لفػػة لا ػػة ةذل عػػ ج ّػػريع. كاطشػػكلة ذا  لػػدي ، ة ك غػػرة اللغػػا  ايعاميػػةذريعػػ
ك يػػف مكػػ  ئف بقػػي، لػػا زا ، اطلحػػة  كػػت ؾ بلػػن اللغػػا  نصػػفت ا لاكلػػة العلػػـو كالتكنولو يػػا

فمػػا دل يتحصػػ  ، نػػني كػػتعل، لغػػة كػػا كنػػني كػػا بتضػػمنو كػػ  عقا ػػد كقػػي،   العػػ ج برنػػوم شػػاكل
ككا دل بكتمػل شخصػيتو اإلمانيػة فتعريضػو ، كادل يصل  عوده على ا ّتقاكة، اطتعل، ك  دايلو

 .76ل لتكاؾ نلغة ئعامية ػا رة 

كالي ، ةف اللغة عند ايّتاذ ياّني ئلد ئى، ئ زا  اظوية ةحا بعطة ايـاط الي نفكر في ا
، النا قة هبػا  ػ  كرتاصػا كىة ثعل ك  ايكة، نواّطت ا نب  العادل كنتقدـ يف ف ، الدي  كالدنيا

ةحػػا ، نبػػني اطنطوقػا  كاطف وكػػا ، ةحػا الرانطػػة الوليػدة اصقيقيػػة نػػني عػادل اي سػػاـ كعػادل الػػركح
 .77الصفة الغانتة الي   بزكؿ ة  نزكاؿ اشنسية كانس خ ايكة ك  بارل ا 

ف  لغػة القػرآف ىػة ةننا اليـو يف كسي  اصا ة ننظػر ايّػتاذ ياّػني ةذل ئف نطػور عرنيتنػا ي
غتػػا وف ئف نطورىػػا علػػى  افػػة الصػػعد لتوا ػػ  زكن ػػا بطويرنػػا ، 78لغػػة اللسػػاف كالقلػػ  كاإلمػػاف 

فػػنح  ، يف العامػػة الػػي ئصػػان  اللسػػاف دل حطػػو اشنػػاف،، كحوهػػنا ناصالػػة الركليػػة كاإلمانيػػة
ئف نطػػػور ئداة  اجؾتػػػ، اليػػـو نعػػػي  عيامتػػػني بػػدي ف الفسػػػاد كالػػػوى  علػػى ايفػػػراد كعلػػػى ايكػػة

ئف نسعف العقل نػ داة ة را يػة كػع بقويػة ، للتعبم ع  العصر دكف ئف نضيع نعيدا ع  لغة القرآف
 . 79لغة القل  

  : نسػػتمع ل ألّػػتاذ ياّػػني كػػد نا يف لوعػػة عمػػا يت ػػدد ك ودنػػا اطعنػػوم كػػ   انػػ  اللسػػاف
ػػنبقى صيػػما رىػػ ه نػػ ف يعػػاد ظػػذه اللغػػ، ككسػػتقبلينا، كعزبينػػا، فو ودنػا اطعنػػوم ا. ّك ػػيادهتي ة عػػديىا ّك

نيٍكمػان عػ  ببليػ  دعػوة اهلل ةف ايرتنػا رى انىػة ايٍعاػاـ علػى ، ع  كع  ديننا ةف دل نػيٍتًق  لغة القرآف
ًسػػػيحنيى عػػ  اّػػػتنقاذ العلػػـو الصػػػناعية الكونيػػة كبو ين ػػػا ةف دل ، اللسػػاف العػػر  اطبػػػني عػػا زي   ى

اطيادي . كلقد  اد  العرنية تػا فشػ ا كعاداىػا اطتفرؽػوف بك  لغتينا كالدةن قويةن فصيحةن يف  ل 
سػػادل

ي
ئك لغػػةى صىػػػحافة ، ئف بصػػب  لغػػة  ى ىنوبيػػػة يف الكتػػ  الفق يػػة كعلػػػى كنػػانر الػػوع  الوديػػػع اط
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يف ،   يكػػػادي ، ك يقوديىػػػا كػػػ  ئنف ػػػا ئك دي النصػػػارل العػػػرًح ةذل اظياانػػػة كالر  ىانىػػػًة.   ك ػػػودى للعرنيػػػة
كدركًس التخصػػػػص العػػػػارل. كلػػػػ  يف كيػػػػداف اللغػػػػة العرنيػػػػة ، ككلتىقيػػػػا  اضيػػػػربا ، ـوػتػػػػربا  العلػػػػ

يّػباح ، كاّتنباطي ايلكػاـ   ثػد بلػن الفعاليػة اططلونػةى ، كىو ف ، القرآف كاصديث، ايصلة  
ػػًة اللغويػػة الػػي بػيعىػػد كػػ  اطق، ئفش ػػا بنحيػػةي الشػػريعة كػػ  ليػػاة اطسػػلمني العاكػػة ىلىكى

و كػػا  كفسػػادي اط
 .80ايّاّية ل  ت اد 

 وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالميل
 

 : اهلٛاَؼ
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  جامعة أم القرى - كلية التربية

 مكة المكرمة

كلػػني كاآليػػري ، الررػػة نسػػ، اهلل الػػرر  الػػرلي، كئصػػلة كئّػػل، علػػى ئكؿ العانػػدي ، ّػػيد اي
ل، بسليما  غما .  للعاطني، قا د الغر احملالني، ّك

رننػػػا زدنػػػا علمػػػا ك  بنقصػػػنا، كئعطنػػػا كػػػ  فضػػػلن ك  جركنػػػا، كا علنػػػا ئىػػػ  للعلػػػ، كالػػػتعل، 
 كالتعلي،، ك  ثعلنا ك  احملرككني، ك  كع ،، يا رح العاطني.

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : قاؿ بعاذل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

  ڈڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

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

ھ  ھ  ے  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  

ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ېئ  ېئ    ۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ

  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻحب  خب  مب  ىب   يب     جبېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ

ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

  .ّورة البقرة چڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ

كغوريػػة العلػػ، لاهػػرة يف اّتكشػػاؼ الكػػوف كبعمػػم ، فمنػػذ ئف يلػػق اهلل آدـ عليػػو السػػ ـ
كئّػاد ، علمو ايسا   ل ػا، ك ةذ دل ينزؿ آدـ ةذل ايرض ة  نعد ئف نفخ فيو ك  ركلو، ايرض
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ػخر لػو كػا يف السػػماكا  ، كبػاح عليػو ف ػدل،  لمػا  فػ خ  كعلمػو  ، فسػادكا، لػو اط  كػة ّك
 كايرض ذيعا كنو.

، كشػكورا لواىبػو ككعلمػو ككسػخره، كوصو  ناإلمػاف، فمنذ البداية  اف العل، كقركنا نالدي 
 ّبحانو كبعاذل العلي، اصكي، .، ئلك، اصا مني

دي  الػػػذم  ػػػا  نتكػػػرث فكانػػػ  العلػػػـو اإلّػػػ كية قػػػد ك ػػػد  ظػػػا غضػػػنا دافرػػػا يف ىػػػذا الػػػ
 كرفع در اهت، يف ئعلى عليني .، كبقدير العلما ، اإلنساف

ككػػن ،  ، القضػا ك  يف التعلػي،: النػػاس ذػيع ، ظػ، ببعػػا، قػادة اصضػارة، ك عل ػ، ّػادة الػػدنيا
الذي  دل يعرفوا ة  كتعلمني علػى ئيػدم ئكرل العلػ، الػذي  ،  ان  اطشورة يكرل اصك، كالسلطاف

 كئعلى كقاك ، . فضل ، اهلل

ىػػػو كػػػا ، كلعػػػل القػػػرآف الكػػػرث الػػػذم  ػػػاف كنػػػذ البدايػػػة لػػػالط ئسػػػاع ، كئنصػػػارى، كئفرػػػدهت،
كين ػل علي ػا كػ  فػيض ذلكػ، الطعػ، ، ئىل ، لصقل العلـو نتلك، الصبغة كػ  العلػ، النػافع اطفيػد

 اللذيذ.

كبرفػع كػ  قػدر ، سك انػ  العلػـو حػدـ قضػايا النػا، فكاف العلػ، ليػا ايػاة العلمػا  الرنػانيني
، ك ان  اصضارة برقى نرقػة ىػذا اإلنسػاف الػذم  ركػو اهلل ئمػا بكػرث، كبسمو ن ي ق ،، عقوظ،

 نني العل، كاصضارة.، كدل بك  اصضارة كتلو ة نلو ة ىذا الفصل النكد نني العل، كالعمل

، الفتولػا  كاّتفاد اطسلموف ك  العلـو الي ك دكىا قا مة يف اصضارا  اييػرل يف بلكػ
كاّػػػتفاد  العلػػػـو اإلنسػػػانية كػػػ  العلػػػـو اإلّػػػ كية ككػػػ  اصضػػػارة اإلّػػػ كية الكغػػػم ، اصضػػػارية

 الكغم ...

 5 مل ىنا كان لنا أن نتسا ل اليوم
 نني العلـو كاي ر على اصضارة  ، كا ئّباح ىذا الرتا ع اليـو يف الع قة نني العل، كالعمل -

 فما نالن نغمى، يف كاقع اصياة  ،   ئ ر ظا على ئصحاهبا طاذا ئصبح  العلـو اإلّ كية -
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، كبطػػوير ىػػذا اإلنسػػاف، طػػاذا بعاػػز اليػػـو عمػػا  انػػ  جققػػو ّػػانقا كػػ  جريػػن العقػػل كالفكػػر -
 كا نتقاؿ نو ةذل الدكر القيادم الذم  اف يلعبو ّانقا لسا ر ككونا  ىذه ايكة  

 صضارة اإلّ كية نل اإلنسانية اليـو  ئلي  حلف العلـو اإلّ كية ىو ّب  حلف ا -

   ر على اصضارة اإلنسانية عموكاكاذا فقد العادل اليـو هبذا ا نفصاـ النكد نني العلما  كاي -

ىػػػذه التسػػػاؤ   كئيػػػرل امىػػػا بطػػػرح نفسػػػ ا نقػػػوة يف ىػػػذا اطوهػػػوع الػػػذم ّػػػنقارنو عػػػرب 
 : اطبالث اآلبية

 اإلق ع اصضارم ل ألكة ناطاهة دكر العلـو اإلّ كية يف5 المةحث األول

 ككاك  القوة1- 

 ككاك  الضعف  2-

  اّتنتا ا 

 الدكر اططلوح اليـو للعلـو اإلّ كية يف البنا  اصضارم ل ألكة: المةحث الثاني

 اطعوقا  1-

 اطفع   2-

 ا ّتنتا ا 

 أضباب إضٗاّ ايعًّٛ اإلضال١َٝ يف ايبٓا٤ اذتطازٟ يأل١َ باملاضٞ : أٚال

 َهأَ ايك٠ٛ: بشح األٍٚامل

 َٚػازن١ ايعًُا٤ ايعا١َ يف ضا٥س أسٛاهلِ ، تأثري ايعًِ ع٢ً ٚاقع اذتٝا٠ - 1
، يصػػػلحوف كػػػا فسػػػد كن ػػػا، كاي ػػػر الكبػػػم يف ليػػػاة النػػػاس،  ػػػاف للعلمػػػا  الػػػدكر ايّػػػاس

، ككضػوف النػاس علػى الطاعػا ، كيسػارعوف يف اضػما ، كين ػوف عػ  اطنكػر، كي كركف ناطعركؼ
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ػلوؾ  ريػق اطتقػني، ككملوح، ر  على التقػول، ز ركح، ع  السيآ كي ككصػالبة ايييػار ، ّك
 كالصاصني .

يتقدك ، ئكلو ، انتظاـ اطسلمني يف ص ة اشماعة، كنتظما، فكاف اجملتمع اإلّ كة كولدا
ك يف ئ، كيتػػبع ، ّػػا ر النػػاس ّػػوا  يف القضػػا  كالفتػػول، كئىػػل الصػػ ح كالتقػػول، العلػػ، كالن ػػى

 ئك يف بقدث النصيحة يف الدي .، ئك يف القياـ ت مة اصسبة، القياـ ت مة التعلي،

كقػػد كرد بشػػبيو اإلنسػػاف يف بقبػػل اظػػدل ئك عػػدـ بقبلػػو نػػايرض كئلواظػػا يف ا ّػػتفادة كػػ  
ػوؿ اهلل  اطا  النازؿ ك  السما  ئك عػدـ اّػتفادهتا يف اصػديث الػذم ركاه البخػارم نسػنده قػاؿ ّر

ػػل، عػػ  ىػػذه ايرض صػػلى  فكانػػ  كن ػػا نقيػػة قبلػػ  اطػػا  ف نبتػػ  الكػػ أل كالعشػػ  : اهلل عليػػو ّك
ػقوا كزرعػوا، فنفع اهلل هبػا النػاس، ك ان  كن ا ئ ادح ئكسك  اطا ، الكغم كئصػاح ، فشػرنوا ّك

 فقػو يف ديػ  اهلل،فػذلن كغػل كػ  ، كن ا  ا فة ئيرل ةـا ىة قيعاف   خسن كا  ك  بنبػ   ػ أل
كدل يقبػػل ىػػدل اهلل الػػذم ، ككغػػل كػػ  دل يرفػػع نػػذلن رئّػػا، فعلػػ، كعلػػ،، ا نعغػػ  اهلل نػػوكنفعػػو كػػ

ل  نو .   ( 1) ئّر

 5 وحاصل التقسيم أن الناس أربعة
 : كذلن ئف ك  سع اظدل

 كةكا ئف ينفعو ك  ينفع نو. -  ةكا ئف ينفعو اهلل كينفع نو. -

 و ك  ينفع نو.كةكا ئ  ينفع -  كةكا ئف ينفع نو ك  ينفعو.  -

 وىو  ير الناس. 5 فهو العالم العامل المعلم للْير5 ف ما األول
 فتنب  ايزىار كالغمار.، ايرض الطيبة بشرح اطياه الغزار: ككغالو

 وال مقتدى بو.، فالعالم العامل غير المعلم5 وأما الثاني
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ئك ؾػػو  ،كػػ  كػػرض ئك لػػب  ئك انقبػػاض عػػ  اضلػػق طو ػػ : ك نػػد ئف يكػػوف ذلػػن لعػػذر
فػػ  يكػػوف ، كة   ػػاف عاصػػيا نتضػػييع لقػػوؽ النػػاس، ؼػػا يبػػي  اضػػركج عمػػ  يريػػد ا نتفػػاع، ذلػػن

 عاك . 

 ك  بنب . ، ك  خسن، ايرض السبخة بشرح اطا : ككغل ىذا

ولنمزا صزار صزحيفة أو ، ولزم يعمزل بزو ىزو، فهو الْي انتف  الناس بعلمو5 وأما الثالث
 صندوقا . 

 نػاح اإلنبػا    يف ةنبػا  ايرض الكػ أل كلػزـك لشػرهبا اطػا  عػادة. كلكػ  ك  كغاؿ ظذا يف
، فالنػػاس ينتفعػػوف تػػا ئكسػػك ، الصػػخرة الػػي خسػػن اطػػا  يف نطن ػػا: كغالػػو، يف ا نتفػػاع نالشػػرح

 ك  بنتفع. كك  ئيذ العل، كدل ينتفع نو   ف دل ي يذه.

  يتعلم ولم يعلم. لم فهو الْي5 وأما الراب 

  ( 2) ك  كشرح .  ، ف  شارنة ىة،   خسن كا  الصخرة الي: ككغالو

 : كيف كغل ىذا اطع   اف ئنو كسل، اضو ين يقوؿ

كدل يعػ  نػو ، كر ػل عػاش نعلمػو، كعػاش نػو النػاس كعػو، ر ػل عػاش نعلمػو:  العلما     ة
 ( 3)كئىلن نفسو . ، كر ل عاش الناس نعلمو، كعو ئلد امه

ةذ   يكػػوف العػػادل كنتفعػػا نعلمػػػو ة  ، ا  يف النظػػر ةذل نفعيػػة العلػػ،كىكػػذا  ػػاف دئح العلمػػ
 كعلى قدر اربباط علمو نواقع اصياة . ، كبو ي  ،، كالت  م في ،، على قدر ع قتو نالناس

يف ، فو دنا ك  ئىل العل، ك   اف يقس، العلما  ببعا لقدرهت، علػى بػ  م ايفػراد كقيػادهت،
، ةذ  يكوف العل، نافعا ة  ننشره نني النػاس نػالتعلي،، ط العل، نالعملةشارة كاهحة كن ، ةذل رن

لػ  ، كللعاكػة كاضاصػة، كنػاإلي ص يف النصػ  ل أل مػة، كن ّدا  اطعركؼ كاضػم للراعػة كالرعيػة
 ككن ج لياة. ، يصم العل، للاميع للية كؾلة



 صباح إدريس السرغيني بوعياد د. ااااااااااااااااا دور العلوم اإلسالمية في البناء الحضاري لألمة

 073ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

الػي   ، ككػ  ئجبػدياهتا ،فكاف التواصة نالت دح ن ي ؽ العلمػا  كػ  صػمي، عمليػة التعلػي،
 ل  ئننا  نا ؽد لكل عادل كؤلفا  يف اطوهوع يف الغال  ايع، .، يتنا   علي ا عنزاف

كيتعاكل هبػا كػع  ػل فرػة كػ  ، العالية جتوم ّا ر ككونا  اجملتمع ةذ  ان  بلك، ايي ؽ
الشػػة  يف اػػم  ئك كهػػع، تػػا يليػػق هبػػا كػػ  آداح اطعاكلػػة كػػ  اػػم ئم يلػػط ئك يػػبط، اطتعلمػػني

 ئك العل، عند ام ئىلو .، غلو

كصػرؼ العاكػة ةذل كػا ىػو صػاحل ظػ، كػػ  ، ككػن ا ، يف الفتػول، كيف بقريػر ئيػ ؽ العلمػا 
يقػوؿ ىػػ  360ك دنا الشيخ ئنا نكر اآل رم شيخ اصـر الشريف اطتو  ّنة ، ئكور العل، كالعمل

فعلػػ، ئحػػا كػػ  ،  كةذا ّػػرل عػػ  كسػػ لة: عػػ  آداح العػػادل كئلكاكػػو يف  تانػػو  ئيػػ ؽ العلمػػا  
كرد السػا ل ةذل كػا ىػو ئكذل نػو ، اّػتعفى كن ػا، كؼػا يػورث نػني اطسػلمني الفتنػة، كسا ل الشػغ 

 على ئرفق كا يكوف .

 كةف ئف  تس لة فعل، ئنو ئيط  دل يستنكف ئف ير ع عن ا.

فعلػػ، ئف القػػوؿ  ، دكنػػوئك ، ئك كغلػػو، ؼػػ  ىػػو ئعلػػ، نػػو كنػػو، فػػرده عليػػو اػػمه، كةف قػػاؿ قػػو 
 ك زاه يما . ، كرده على ذلن، ر ع ع  قولو،  ذلن

كدل يتكلػػف كػػػا   يتقػػػرر ، ّػػػلوا اػػػمم: كةف ّػػرل عػػػ  كسػػ لة اشػػػتبو القػػػوؿ عليػػو في ػػػا قػػاؿ
 .علمو

ك  يرهى تاالسػة ئىػل ،   يصغى ةذل ئىل ا نسمعو، كذر ك  اطسا ل احملد ا  يف البدع
، ككػ  نعػدى، كػ  التػانعني، ككا  اف عليػو الصػحانة، الكتاح كالسنة: وك  ماري ، . ئصل، البدع

ك  مػارم ،  قػادؿ العلمػا ، كين ػى عػ  ا نتػداع، ي كر نا ببػاع، كك  نعدى، ك  ئ مة اطسلمني
 السف ا  . 

ػل، الفقػو، فو يف ب كة   ـ اهلل الف ، ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك لػر  يضػيع كػا ، كيف ّن  الّر
، يضع اصكمة عند ئىل ا، كعل، للااىل، كذ ر للغافل، كليعل،  يف يتقرح ةذل كو ه ،هلل عليو

 ( 4كغلو كغل الطبي  يضع الدكا  ايث يعل، ئنو ينفع .   ) : كمنع ا ك  لي  ن ىل ا
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 ايطبٌٝ إىل ايعًِ بأسهاّ ايػسٜع١ َٚكاصدٖا ٚ ايتدبس ٚايفِٗ نإ ٖٛ أضاع ايفك٘ ٚايفت٣ٛ -2

:   البخػػارم عػػ  ريػػد نػػ  عبػػد الػػرر  قػػاؿ سعػػ  كعاكيػػة يطيبػػا يقػػوؿفقػػد كرد يف صػػحي
ػػل، يقػػوؿ ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ّك كةـػػا ئنػػا ،  كػػ  يػػرد اهلل نػػو يػػما يفق ػػو يف الػػدي : سعػػ  ّر

لػ  يػ يت ،   يضػرى، كػ  يػالف ،، كلػ  بػزاؿ ىػذه ايكػة قا مػة علػى ئكػر اهلل، قاّ، كاهلل يعطػة
  (5)ئكر اهلل 

ػػل،: ئيضػػا عػػ   ػػانر قػػاؿ كيف الصػػحي  ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ّك  النػػاس كعػػادف : قػػاؿ ّر
  (6)ييارى، يف اشاىلية ييارى، يف اإلّ ـ ةذا فق وا 

كيػػنعك  نػػالنقيض ، فاصػػديث ايكؿ يقتضػػة ئف  ػػل كػػ  ئراد اهلل نػػو اضػػم يفق ػػو يف الػػدي 
ث   ، نػػو اضػػم. كبسػػتلـز السػػل  ف ػػو دل يػػرد،  ػػل كػػ  دل يفق ػػو اهلل يف الػػدي : اطوافػػق ةذل قولنػػا

، يكوف اطراد نو يم الدنيا  صصوؿ كعاش ا ك اى ا فقط  يف الي ود كالنصارل دل بفت ، الدنيا
 ككعلـو ئف اهلل بعاذل دل يرد هب، يما.

 ةكا كع اعتبار الدنيا كعو ئك . : ىو اييركم: فو   ئف يكوف اضم

. كالظاىر ئف السا لني ّػ لوا عػ   يقتضة ئف الفقو شرط يف ال: كالغاين فضل كالشرؼ كالكـر
  تفػوا نػاشواح ايكؿ ، ةذ لو  اف كرادى، اييرل: ةكا كع اعتبار اييرل كعو ئك :  ـر الدنيا
 ئك الغاين. 

، فقػػػد لصػػػل كػػػ  عمػػػوع اصػػػديغني ئف الفقػػػو كنػػػاط اضػػػم كالفضػػػل كالشػػػرؼ دنيػػػا كئيػػػرل
 (  7كناىين نذلن در ة الفقو.  ) 

الػذي   ، دئح العلمػا  الرنػانيني، يف  لػ  التفقػو يف الػدي ، د  اف الرنط نني العل، كالف ػ،لق
ػطني ككنت ػني يف : الػذي   ػانوا ينقسػموف،  اف يرتع علػى ئيػدي ،  لبػة العلػ، ةذل كبتػد ني ككتّو

 العلـو اإلّ كية .

  التعلػي، آنػػذاؾ ةذ دل يكػ، كدل يكػ  العلمػا  ليبخلػوا نعلم ػػ، عػ  ّػا ر السػا لني كاطسػػتفتني
ا ر اطكلفني .، كالتاار، كئصحاح الصنعة، يشرتؾ يف ا ّتفادة كنو اصرفيوف، ة  عاكا  ّك
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كيشفة ، كيفي يف  ل الوقا ع، كيغطة ذيع اشوان ، ؼا  علو يستاي  صا يا  اجملتمع
 على الدكاـ .، كؤ رة في ا، يف  عل ا قا دة للحياة، ك الغليل يف بنزيل ئلكاـ الشريعة على الواقع

ٚيٓتأٌَ يف ٖرٙ املعاْٞ املطتٓبط١ َٔ ٖرٙ األَجاٍ ٚاذتهِ يٓدزى املها١ْ اييت نثإ تتًثٗا    - 3
 : ايعًِ ٚايعًُا٤ َٔ سطازتٓا باملاضٞ

 كالعلما  لكاـ على اطلوؾ.  ،  اطلوؾ لكاـ على الناس
 كالعل، يعز لني يغزر. ،   ل شة  يعز لني ينذر

 ئف يبذلو ط  يستحقو .   شكر العادل على علمو
  العادل  السراج ك  كر قرنو اقتب  كنو  

  ع كة العل، التصرؼ يف  ل كع  .
 .(8) يم العل، كا نفع   العل، نور الدي   

 كى ؾ اش اؿ نالعل، . ،  ى ؾ العل، ناش اؿ
 . (9)   عدك ئهر ك  اش ل     يستغ  اإلنساف ع  العل، ل  يستغ  ع  اصياة  

 نػػالعل، بعػػرؼ النعمػػة، كناطعرفػػة بشػػكر، كنالشػػكر بسػػتحق .  العلػػ، دػػرة الطلػػ ، كالطلػػ  دػػرة 
 التوفيق .  ئفضل العل، كقوؼ الر ل عند علمو   عمل قليل يف عل،، يم ك   غم يف   ل . 

 كعلين نوره .، لغمؾ نوره،  كا بعلمو ك  بعمل نو

فػػ ف ، فضػل كػػ  لػب  التػاج علػػى كػ  صػااو :  فضػل كػ  كعػى العلػػ، علػى كػ  علمػػو ةيػاه
 الدياف كرل اططرقة .: كلض صانعو، زينة التاج ل نسو

 . (10)ل  يرده ةذل اهلل  ، في ع العل، ئف يكوف ة  هلل،  ةف الر ل يطل  العل، لغم اهلل

  العل، نصر كاش ل عمى . 

، كالبحػػث عنػػو   ػػاد ،ككذا ربػػو بسػػبي ، ك لبػػو عبػػادة، فػػ ف بعلمػػو لسػػنة،  بعلمػػوا العلػػ،
  (11)كنذلو يىلو قرنة . ، كبعليمو ط    يعلمو صدقة
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 . (12) الناس كوبى ة  العلما   

  ةذا اّرتذؿ اهلل عبدا لظر عنو العل، كايدح . 

،  الػػػ  علػػػ،:  كػػػا ازداد ئلػػػد علمػػػا ة  ازداد علػػػى العلػػػ، لرصػػػا .  كن وكػػػاف   يشػػػبعاف
  (13)ك اكع كاؿ.  

، كاحملػدث يف اضلػوة، كالصال  يف الغرنة، كاين  يف الولشة، ىل اشنة العل، كنار ّبل ئ
 (14)كالس ح على ايعدا  .  ، كالزي  عند ايي  

 العل، كايدح كالفقو كايكانة .  ئقرح ايشيا  ك  اهلل العل،  :  ئرنعة يسود هبا العبد 

، كيقتػػػػػػدل ص آ ػػػػػػارى،كئ مػػػػػػة بقػػػػػػت، فػػػػػػياعل ، يف اضػػػػػػم قػػػػػػادة،  يرفػػػػػػع اهلل نػػػػػػالعل، ئقواكػػػػػػا
 (15). ن فعاظ،

 كيت، النقيصة .   الناس كع العلما   اييتاـ يف لاور ايكصيا .  ،  العل، يرفع اضسيسة

 كالتعلي، لو .  ، كالغلو .   فا  العل، برؾ العمل نو،  العل، لاف  العمل ك  التقصم

كئكغلػػػت ، يف القلػػػوح ، ئعيػػػاح، كفقػػػودة: كالعلمػػػا  نػػػاقوف، كىػػػ، ئليػػػا :  ىلػػػن يػػػزاف اطػػػاؿ
  (16)كش ودة. 

كيسػتظ ر ننعمػة ، يستعمل آلة الدي  يف  ل  الدنيا،  لي  ك  رلة العل، لق  ام ك كوف
 ك  ينقاد يىل اصق .  ، اهلل على ئىل دينو

  العلما  ارنا  لكغرة اش اؿ نين ، .  عل، ن  عمل  شار ن  در. 

 رؽ كع ا يلق  غم.  كيغ،  كو  العادل  انكسار السفينة بغرؽ

 لو .   ك  لا  اهلل عنو العل، عذنو على اش ل.  ك   العل، ك  اهلل

  الشب ة آفة العل،. 
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 : يقوؿ الشاعر

 لعمػػػػػػػػػػػػػرؾ كػػػػػػػػػػػػػا الرزيػػػػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػاؿ
 

 ك  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ك  نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الرزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 (17)مػػػػػػػػػػػػػػػو  توهتػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػر  غػػػػػػػػػػػػػػػم  

 ]ك  الوافر[ 

 : امه

 كالػػػػػد فمػػػػػا  ػػػػػاف قػػػػػي  ىلكػػػػػو ىلػػػػػن
 

 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ننيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا 
 عليػػػػػػن ّػػػػػػ ـ اهلل قػػػػػػي  نػػػػػػ  عاصػػػػػػػ، 

 
 (18)كررتػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػا  ئف يرترػػػػػػػػػػػػا  

 ]ك  الطويل[ 

ناْت األسهاّ ايفك١ٝٗ تثؤطس عًُٝث١ ايتعًثِٝ ٚتطثب      ٚ صفات ايعًُا٤ ناْت ق١ُ يف األدب - 4
 عالق١ ايعا م باملتعًِ 

 5 النظر في العلم للى نفس العلم وليس للى قائلو -أ
كلعمػػػرم فقػػػد  انػػػ  قطػػػ  ، ةف كسػػػ لة اطػػػن ج يف الفكػػػر اإلّػػػ كة  انػػػ  غسػػػوكة ّػػػلفا

 كلي  ةذل قا لو . ، ةذ  اف ينظر يف اطسا ل ةذل الدليل، الرلى يف القبوؿ ئك الرد

ئك يسػيرو نفػرد ، يف نصا حو لطال  العل، ئف   كس  الظػ  ك  ىنا  اف قد ئكرد الشو اين
كةكعػػاف ، كػ  اػم ةعمػاؿ فكػر، ئك رده،  ػو يو ػ  قبػوؿ كػا  ػا  نػوكػ  ئفػراد ئىػل العلػ، علػى ك 

  ( 19)ك شف كاث ..ف ف اجملت د ىو الذم  ينظر ةذل ك  قاؿ نل ةذل كا قاؿ   ، نظر

كيف الت  يػد علػى كبػدة اإلنصػاؼ : ك ان  النتياة ىة ا ّػتفادة كػ  العلمػا  راػ، ىفػواهت،
دة كػػ  العلمػػا  ك مػػا نػػد  كػػن ، كػػ  ىفػػوا  ئك يف العلػػ، كرد  ػػ ـ انػػ  القػػي، كوصػػيا نا ّػػتفا

 : ئيطا  قاؿ

لفسد  العلـو كالصػناعا  ، كئىدر  غاّنو، برؾ ذلة،   لو  اف  ل ك  ئيط  ئك الط
 ( 20) كبعطل  كعاط ا.  ، كاصك،
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  العلما  ينُحون المتعلميل ب د  اإلنُات للى أدلة الُْوم -  
ا عػػرتاض علػػى اطخػػالف ننصػػا   كن ايػػػة  مػػا  ػػاف علماؤنػػا ينصػػحوف للمػػتعل، يف ئدح 

 ثعلو يستفيد ك  لسر الرىاف ئ نا  اطناظرة كاصااج . 

علػى ، كبف ، كعانيػو،  كعلين تراعاة   ـ اضص،: ف ذا ةكاـ اصركني يقوؿ ناصحا كشفقا
فيسػ ل عليػن ، ف ف فيو ئكانا ك  اهطراح بربيػ  فصػوؿ الكػ ـ عليػن، ا ّتقصا ك  ااية اصد

 مػػا  ػانوا ين ػػوف عػ  ثػػري  اضصػـو عنػػد اطناقشػػة ( 21) كهػع  ػػل شػة  كوهػػعو .  ، ذلػػنعنػد 
 (  22) ةذ ئف التاري  لي  ك  شي، العلما .، كاصااج

 5 اتةَا الحكمة أينما وجدت والتقا ها مل أي مُدر كان -ج
: فقد كرد يف اصديث الذم ئير و ئنونكر ن  ئ  شيبة نسنده ع  علة ن  ئ   ال  قػاؿ

كدل يػػريص ظػػ، يف كعاصػػة ، كػػ  دل يقػػنط النػػاس كػػ  ررػػة اهلل:   ئ  ئنبػػرك، نالفقيػػو لػػق الفقيػػو
ك  يػم ، ك  يػم يف عبػادة لػي  في ػا بفقػو، كدل يرتؾ القرآف ةذل اػمه، كدل يؤكن ، ككر اهلل، اهلل

 ( 23) ك  يم يف قرا ة لي  في ا بدنر .   ، يف بفقو لي  فيو بف ،

،   الشػريعة كبناىػا كئّاّػ ا علػى اصكػ،: الع كة ان  القي، ررػو اهلل يقػوؿل  ئننا ك دنا 
 كلكمة  ل ا . ، كررة  ل ا، كىة عدؿ  ل ا، يف اطعاش كاطعاد، ككصاحل العباد

كعػػػ  اطصػػػلحة ةذل ، كعػػػ  الررػػػة ةذل هػػػدىا، فكػػػل كسػػػ لة ير ػػػ  عػػػ  العػػػدؿ ةذل اشػػػور
 كةف ئديل  في ا نالت كيل . ، الشريعةفليس  ك  ، كع  اصكمة ةذل العبث، اطفسدة

، كلكمتػػو الدالػػة عليػػو، كظلػػو يف ئرهػػو، كررتػػو نػػني يلقػػو، فالشػػريعة عػػدؿ اهلل نػػني عبػػاده
ل، ئت د لة كئصدق ا .    ولو صلى اهلل عليو ّك  ( 24) كعلى صدؽ ّر

 بدا١ٜ ْػأ٠ ايتهاٌَ ايعًُٞ يف ايفك٘  -5

ج مل علما  الماضي -أ   ، ندما كانوا يْتلفونع، فلنت مل في نمَو

عا يف العل،  ئـ جاما ئـ نداية ل ألزكة   ، ف ل مكننا ئف نعد ذلن كن ، بّو
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ئبيػ  ، طػا قػدك  كػ  كصػر: ركم ع  غمد ن  كسل، نػ  كارة ئلػد ئ مػة اصػديث ئنػو قػاؿ
   .:  تب   ت  الشافعة   فقل : فقاؿ رل، ئنا عبد اهلل ئرد ن  لنبل ئّل، عليو

ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل ، فمػػا عرفنػػا العمػػـو كػػ  اضصػػوص،  فر ػػ: فقػػاؿ رل كناّػػخ لػػديث ّر
ل، ك  كنسويو ل   السنا الشافعة .      ( 25) عليو ّك

 الفْر الرازي واحتجاجو للشافعي في الموقف مل علم الكبلم -  
ك مػػػا انتعػػػد الزكػػػاف ، ك ػػػاف علماؤنػػػا يعرفػػػوف الفضػػػل يىػػػل الفضػػػل كػػػ  شػػػيوي ، يف العلػػػ،

ك  منعػػو ، ككػػتج لػػو يف ئكػػور عػػدة، الفخػػر الػػرازم يكتػػ   تانػػا يف كناقػػ  الشػػافعةف ػػذا ، نيػػن ،
الػػػدليل ئك هػػػعف يف اطػػػذى   ذلػػػن كػػػ  اضػػػركج ئليانػػػا علػػػى اطػػػذى  ةذا دل يسػػػعف ئصػػػحانو

 الربىاف ئك قصر فيو الرئم .

، مػا ئ  كىػة ايػت ؼ العل، فلنت كل يف اطس لة الي افتت  هبا الرازم  تاح كناق  الشافعة
 : فصنف ، قبل ئف يرد علي ، ةذل  ا فتني، كئىل الفرؽ يف كوقف الشافعة ك  عل، الك ـ

، برل ئف نعػض كػا نقػل عػ  الشػافعة يف علػ، الكػ ـ يطعػ  يف ىػذا العلػ،: الطائفة األولى
ك ػػاف في ػػا  تػػ   ػػ ـ دل بػػديل ، ئكصػػى نكتبػػو كػػ  العلػػ، يلػػد  لػػو ئف ر ػػ : ككػػ  ذلػػن قولػػو

 كا اربػدل : ئنو قاؿ، .كغلما ركم عنو(26)يحا ليس  ك   ت  العل،  ، لوصيةبلن الكت  يف ا
 (27)ئلد نالك ـ ف فل  

 يم يصلة يف الشافعة : ئنو قاؿ عنو، ىػ( ئيضا241ككغلما ركم ع  ئرد ن  لنبل )  
 .(28)ئنو كا  اف يشت ة الك ـ  

ة علػػػى الطعػػػ  يف علػػػ، ةف ىػػػذه ايقػػػواؿ اطركيػػػة عػػػ  الشػػػافعة ىػػػة الػػػي رلػػػ  ىػػػذه الطا فػػػ
ىػػػػو نالضػػػػركرة يعػػػػد  ػػػػاى  نػػػػذا  ااهلل ، يف اطنكػػػػر لعلػػػػ، الكػػػػ ـ عنػػػػدى،، الشػػػػافعة كا ت ػػػػاده

 : كلقد التج ىؤ   نو وه، كصفابو كننبوة اينبيا  علي ، الس ـ
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كالػدليل ةكػا ، كننبوة اينبيا  اّتد لية كليس  هػركرية، ةف اطعرفة نااهلل بعاذل: الوجو األول
كىػو اطػراد نعلػ، ، ف و يكوف عقليػا، كتا ئنو لي   ا زا ئف يكوف سعيا، وف عقليا ئك سعيائف يك

 .(29)الك ـ 

كادعى  ػل كالػد كػن ، ئنػو علػى ، طا ايتلف اطسلموف يف صفا  ااهلل بعاذل5 الوجو الثاني
وف كخييػػز ذلػػن نالنقػػل يقتضػػة ئف يكػػ، صػػار اطخػػالفوف لغػػمى، ئصػػحاح ندعػػة ئيػػا  ػػانوا، اصػػق

لػػذلن فمػػ   عػ  يف علػػ، الكػػ ـ ف ػو  اىػػل نػػاهلل ، فطريػػق العقػل ئكذل، كتػػا ئنػو كفقػػود، نػالتوابر
لو كاليـو اآلير  فض  ئف يكوف ك  اجملت دي  . ، ئم   يكوف ك  اطسلمني، كنّر

ةف القرآف الكرث ؼلػو  نػد  ل القػدرة كالعلػ، كالترتيػو كةعمػاؿ العقػل كد  ػل 5 الوجو الثالث
ىػػذا ، ك كذاؾ غػػاؿ،  ػػاف الطعػػ  يف علػػ، الكػػ ـ  عنػػا يف القػػرآف الكػػرث،  كةذا  بػػ  ىػػذا، النبػػوة

 الو و شاكل للو  ني السانقني. 

كبتػػ لف كػػ  اصشػػوية كاحملػػد ني ف ػػة كتمسػػكة نػػايقواؿ اطػػذ ورة  الطائفززة الثانيززةكئكػػا ، ىػػذا
، لػػدليل علػػى ئنػػو ـكئف ةنكػػاره لعلػػ، الكػػ ، كبػػرل ئف الشػػافعة ةكػػاـ  اكػػل عظػػي،، عػػ  الشػػافعة

 (30).كذكـو

كئف الشػػافعة ىػػو ئفضػػل اجملت ػػدي  ، كالػػذم يػػراه الػػرازم ىػػو ئف علػػ، الكػػ ـ ئشػػرؼ العلػػـو
لػذلن رػل  عػ  الشػافعة يف علػ، ، كتا ئنو  اف ك  الوا   عليو ئف يوفػق نػني آرا ػو، كئعلم ،

 : الك ـ على ب كي  

كانتصػػار السػػ  ني ظػػ، ، ذل ئىػػل الكػػ ـكن ػػا ئف ذكػػو لػػو  ػػاف نسػػب  انتسػػاح ئىػػل البػػدع ة - 
 على ئىل اصق. 

، فرت  مػػا، كىػػو لػػي  نرااػػ  في ػػا، ككن ػػا ئف البحػػث كالنظػػر يف زكانػػو  ػػاف كػػ  ئ ػػل الػػدنيا -
 .(31)كئعرض عن ما 

للززى أي مززدى كززان العلمززا  يتجنةززون التقليززد والتعُززا المززْىةي ويعتمززدون الززدليل  
   األقوى
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وىزل ، الشزافعي فقهزا، األ عري عقيزدة، ره الفْر الرازيفلنت مل في الفكر الْي ا تا
ىل كان ينتقد كل دليل و  مهما كان على مْىةو  ، التعُا لشْ  ما، لم يال ر عنو نهائيا

ال ، و ال يضزعفو رد، يحتمل النقد   وللى أي حد كان يمح  الدليل ليُ  أن يكون دليبل
   ال احتمال النقيلو  يةطلو وجو مل وجوه لمكان المعار 

 : فلنت كل يف ىذه اصا  ، لناي  على نعض ك  ىذه التساؤ  

 كتػاح  شػفا  العليػل   يف ،  ىػ( يغ  على  ت  الغػزارل582طا  اف الشرؼ اطسعودم ) 
ايكذل الطػرد : كذ ػر كسػ لتني، ن ف فيو ئشيا   غمة قػ  اغ ػا: ئ انو الرازم، كناظربو كع الرازم

 (32)قياس الشبو. : كالغانية ىل يدؿ على العلية  ، كالعك 

فػػ ف  تػػػاح ، ةذا ك ػػػد  ىػػذه النقػػا ص يف  تػػػاح  شػػفا  العليػػػل : كطػػا قػػاؿ لػػػو اطسػػعودم
كسػع كػ  ،  اطستصفى  نرم  ك  ىذه العيوح. ئ انو الرازم ن نو نػزؿ نطػوس يف صػوكعة الغػزارل

اف نػػدليل كنػو  مػػا اصاهػري  ىنػاؾ ئحػػ، ئفنػوا ئعمػارى، يف قػػرا ة اطستصػفى.كطا  لػػ  كػن ، اإلبيػ
ئف يعطيو كا ة دينار. ناف عازى، ع  ف ، كراد الغزارل ، نعد ئف كعد ك  فعل ذلن، قرره الغزارل

ظانػػا ئف  ػػ ـ الغػػزارل في ػػا قػػوم . ، . كبكلػػ، ئ غػػرى، علمػػا يف كسػػ لة الصػػ ة يف الػػدار اطغصػػونة
 (33)ف  انو الفخر ن ف   ـ الغزارل يف ىذه اطس لة يف ااية الضعف . 

ػتاين )  ىػػ( كػا لكػة كػ  ئنػو ديػل عليػو 548ػ كك  ردكده على ئشعرم آيػر كىػو الش ّر
، كطا ّ لو ع  عناكين ا اشرتي   تبا نفيسة.: كىو يف ااية الغبطة قا  ، يوكا الشرؼ اطسعودم

ػػتاين كنقػػوؿ كػػ   تػػاح  الفػػرؽ نػػني  ئ انػػو الفخػػر ن نػػو، ذ ػػر كن ػػا  تػػاح  اطلػػل كالنحػػل  للش ّر
قاؿ ئنػو ، ىػ( يف اطذاى  اإلّ كية. كيف ئلواؿ الف ّفة429 كنصور البغدادم ) الفرؽ  ي 

كيف ئديػػػاف العػػػرح ئحػػػا كنقولػػػة كػػػ   تػػػاح  ئديػػػاف ، كنقػػػوؿ نعضػػػ ا كػػػ   تػػػاح  صػػػواف اصكمػػػة 
 (34) .ىػ(250العرح  للاال  )  
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اذتذث١ يف نثٌ    نإ ٜبين ايربٖإ ٜٚكِٝ َٓٗر تدزٜظ ايعًّٛ اإلضال١َٝ ٚقت اشدٖازٖا أٜاّ - 6
 فٔ 

( النمزززاَج مزززل الدراسزززات الحديثيزززة التزززي اعتمزززدىا اإلمزززام الشزززافعي إل ةزززات حجيزززة  ةزززر أ
 5 الواحد

 5 فلنت مل في بعل مل ىْه الشواىد التي تنم على بنا  الدليل وت ييده مل العقل
 : ن دلة ك  القرآف الكرث إل با  لاية يرب الوالد يقوؿ اإلكاـ الشافعة كستد 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ كبعاذل يف غك، بنزيلو: هلل ّبحانو قاؿ ا

ڀ     ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  چ: قاؿ بعػاذلك   ،1 نوح: چڑ  ڑ  ک  

ڤ   ڤ ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

  .163: النسا  چ ڤ ڤ

ڇ    ڇچ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ : قػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػاذلك 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    ڎڍ  ڍ  ڌ   ڌ

ف قاـ  ل  .85: ايعراؼ چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    گک  ک  گ   گ
..ك اف الوالػد يف ذلػن   ناؤه لاتو على يلقو يف ئنبيا و يف ايع ـ الي ناينوا هبا يلقو ّواى،

 ( 35)ر  ي غربقـو اصاة نالوالد كن ، قياك ا نا، كئ غر كنو ّوا 

 : قاؿ، كك  نني ئدلة السنة النبوية الي اّتش د هبا اإلكاـ الشافعة ىذا الدليل

  نينما الناس نقبا  يف ص ة الصب  : ئيربنا كالن ع  عبد اهلل ن  دينار ع  ان  عمر قاؿ
ل، قد ئنزؿ عليو قرآف: ةذ ئباى، آ  فقاؿ وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك بل كقد ئكػر ئف يسػتق، ةف ّر

 فاّتداركا ةذل الكعبة .  ، . ك ان  ك وى ، ةذل الشاـفاّتقبلوىا، القبلة

ئف قبوؿ يرب : كقد اّتش د الشافعة ن دلة ئيرل ام ىذا اصديث ليؤ د قاعدة  لية كىة
دل يكػػ  ظػػ، ئف ، فلػػو  ػػاف قبػػوظ، يػػرب الوالػػد عنػػدى،  ػػا زا فقػػط، الوالػػد فػػرض   قػػوز بر ػػو
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قػوز ظػ، اييػذ ، ةػرب اػم كتػيق  الغبػو ، يتحولوا ةذل ئكػر ئك لكػ، آيػرك ، يرت وا كا  انوا عليو
 (36) ةذ اليقني   يزكؿ ة  نيقني كغلو. ، بر وك  نو

 5   ( الفْر الرازي ومحاججة المعتزلة في بعل القضايا التي يطرحها علم الكبلم

، ىػا الفخػر الػرازمكةذا  اف ىذا ع  اصػديث كلايتػو فلنت كػل يف احملا اػة العقليػة الػي ببنا
ككػا يفػرزه كػ  ، يف لديغو ع  علػ، الكػ ـ، ئصوؿ الدي  كئصوؿ الفقو: كىو ك  علما  ايصلني

ةشػػكا   ئ نػػا  الت كػػل يف ركعػػة كػػ  ئّػػلوح اصاػػاج كاشػػدؿ اإلقػػا  نػػني الراّػػخني يف العلػػ، 
 : كاطنافحني ع  العقيدة

ف الكػػرث ككػػ  العقػػل يف قػػوظ، نكػػوف يقػػوؿ الػػرازم كىػػو يػػرد علػػى اطعتزلػػة نايدلػػة كػػ  القػػرآ
 : كقوظ، نكوف اشنة كالنار ام ػلوقتني اآلف، كلي    شة ، اطعدـك شيرا

 ةف اطعػػػدـك يف نظػػػرى، : الػػػي ىة ىػػػل اطعػػػدـك شػػػة  ئـ     يقػػػوؿ فزززي المسززز لة األولزززى
 چ ۈئ ۆئ  ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  :اّػػػػتدلوا علػػػػى ذلػػػػن نقولػػػػو بعػػػػاذل، شػػػػة 

 .(82 اآليةّورة ي  )

يصػ  ئف ، ك كلكنو شة ، فالشة  الذم يقاؿ لو    ىو قبل ئف يقاؿ لو ذلن  اف كعدككا
  .ة  يف القرآف الكرث قبل ئف يكوفكلذلن  ا  نلف  الش، شة : يقاؿ لو

ك  د لة فيو ئندا ، فقد ئ اهب، الرازم ن ف ىذا نياف لعدـ حلف الشة  ع  بعلق اإلرادة نو
. كلقػػػد نفػػػى الػػػرازم ئف يكػػػوف : يف الشػػػة ، ة  قبػػػل ذلػػػنعلػػػى ئنػػػو شػػػ ىػػػو اطو ػػػود   اطعػػػدـك
كيعػػػ  ىػػػذا ئف اطعػػػدـك   : يف اطعػػػدـك لػػػي  قػػػان  لل ػػػ ؾ كغػػػل الشػػػة  اطو ػػػود، اطعػػػدـك شػػػيرا

ڳ    ڳ    گک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ : كالدليل قولو بعاذل، كلذلن ف و لي  نشة ، يعدـ

 (37) 88 اآليةّورة القصص  چڱ    ڱ     ں  ں  ڻ     ڱڳ  ڳ  ڱ

، فاطعتزلة يػركف ئحمػا اػم ػلػوقتني، كئكا فيما لص كس لة اشنة كالنار5 في المس لة الثانية
ڳ    ڳ    گک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  : ندليل قولو بعاذل، يحما لو  انتا ػلوقتني لفنيتا

يف صػػفة :   كنػػدليل قولػػو بعػػاذل88 اآليػػةّػػورة القصػػص  چں  ں  ڻ      ڱ    ڱ    ڱڳ  ڳ  ڱ
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  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ   ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: اشنػػػػػػػػػػػػػػػػة

  ف اباف اآليتاف بد ف على عدـ فنا  ما. (35 اآلية)ّورة الرعد  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : فاعرتض علي ، يف ىذه اطس لة نقولو بعاذل يف صفة اشنػة

( كنقولػػو بعػػاذل يف 133 اآليػػةّػػورة آؿ عمػػراف ) چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ّورة ) چىئ  يئ  جب     مئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئچ : صفة النار

 .(24 اآليةالبقرة 

  ڱ    ڱ     ں  ں  ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ : ئكا قولو بعاذل

ٻ    چ: ئك كمػػل قولػػو بعػػاذل،   ف ػػو ةكػػا ئف كمػػل علػػى اي غػػر88 اآليػػةّػػورة القصػػص  چڻ   

ٹ   ٹ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ   ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ

، ( . كطػػا  ػػاف زكػػاف فنا  مػػا قلػػي  نالنسػػبة ةذل زكػػاف نقا  مػػا 35 اآليػػة)ّػػورة الرعػػد  چٹ  ٹ  
 (38)السانقة.  اآلية ف  لق لف  الدكاـ على اشنة يف

ةذا فػ  ، كىة كس لة اطعػاد  ىػل مكػ  ةعػادة الشػة  نعينػو كػرة ئيػرل5 في المس لة الثالثة
 كعدـ ئـ    

كلقػػػد  ػػػوزكا ، يف اطعػػػدـك عنػػػدى، شػػػة :  فاطعتزلػػػة كتفقػػػوف علػػػى ةككػػػاف ةعػػػادة اطعػػػدـك
 و صفة الو ود فقط. كةـا الزا ل ع  الشة  ى، ةعادبو على ئّاس ئف ذابو اطخصوصة قا مة

كيقػػػوؿ تػػػا يقولػػػو ذلػػػة ، كيف فنػػػا  الػػػذا  اطخصوصػػػة، كلػػػالف ، الػػػرازم يف  يفيػػػة اإلعػػػادة
 كبصم عدكا صرفا.، ف  ند ئف بزكؿ ذابو اطخصوصة، كىو ئف الشة  ةذا عدـ كف : ايشاعرة

كطػا  ، الو وديف الشة  لاؿ عدكو يبقى  ا ز ، كئكا ةعادبو نعينو ف  ختنع يف قدربو بعاذل
 (39)دؿ ذلن على ئنو قادر على ةعادة اطعدـك نعينو. ،  اف اهلل بعاذل قادرا على ذيع اشا زا 

 كان منهو ت ليفهم في علم النحو مةنيا في وض  القواعد على الدليل والحجة  -ج
 : ك يف  انوا يقيموف في ا القواعد على الدليل كاصاة، كلنت كل يف بآليف ، يف النحو
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يف اّػػػتقاكة الكػػػ ـ ك  يف كعقوليػػػة اطعػػػ ك  لنت كػػػل يف كغػػػاؿ عػػػ  اإلعػػػراح كئفيتػػػو يف النحػػػوف
 : كاشمل كاطب 

، كللعػرح اإلعػراح الػذم  علػو اهلل كشػيا لل ك ػا»: قاؿ ان  قتيبة يف کتانو كشػلل القػرآف
کالفاعػل ،  لفػنيكاطعنيػني اطخت، كفارقا يف نعض ايلواؿ نػني الل كػني اطتلػافرني، كللية لنظاك ا

  يفرؽ نين مػا ةذا بسػاك  لا فػا يف ةكلػاف الفعػل ئف يلػوف للػل كالػد كن مػا ة  ، كاطفعوؿ
، ىػذا قابػل ئيػة ناإلهػافة: كقػاؿ آيػر، ىذا قابل ئية )نالتنوي (: كلو ئف قا   قاؿ، ناإلعراح

فػػ  كزنػػ  »: قػػرئ كاػػذؼ التنػػوي  علػػمل ئنػػو قتلػػو  كلػػو ئف قار ػػا، لػػدؿ نػػالتنوي  علػػمل ئنػػو دل يقتلػػو
كئعمػػل القػػوؿ في ػػا نالنصػػ  ، كبػػرط  ريػػق ا نتػػدا  ن نػػا« ةنػػا نعلػػ، كػػا يسػػركف ككػػا يعلنػػوف، قػػوظ،

كئزالػػو عػػ  ، کمػػا ينصػػب ا نػػالظ . لقلػػ  اطعنػػمل علػػمل   تػػو،  علػػمل كػػذى  كػػ  ينصػػ  ئف نػػالقوؿ
اللحػػ     كهػػرح كػػ ، كىػػذا کفػػر ؼػػ  بعمػػده، ئف اهلل يعلػػ،: ك عػػل النػػ  غزكنػػا لقػػوظ،،  ريقتػػو

 ( 40) ثوز الص ة نو. 

كلقػػػد نػػػ  انػػػ  اينبػػػارم کتانػػػو ئّػػػرار العرنيػػػة كبينػػػا كػػػا يف القواعػػػد النحويػػػة كػػػ  ةللػػػاـ يف 
كللػػ، كلطػػا ف يف ايللػػاـ  كؼػػا كرد كػػ  كصػػفو طؤلفػػو ، كةبقػػاف يف الرتبيػػ  كالتبويػػ ، الوهػػع

ػػـو  ن ّػػرار العرنيػػة ، كنعػػد: قولػػو کغػػما كػػ  كػػذاى  النحػػويني  فقػػد ذکػػر  يف ىػػذا اللتػػاح اطّو
كصحح  كا ذىب  ةليو كن ا تا كصل نو شفا  ، ك  البصريني كاللوفيني، اطتقدكني كاطت يري 

كئعفيتو ك  ، كر ع  يف ذل  کلو ةلمل الدليل، كئكهح  فساد كا عداه نواه  التعليل، الغليل
 (41)ّك لتو علمل اطتعل، ااية التس يل. ، اإلّ اح كالتطويل

كاطػذکر ، فيػو كبالػث اطعػرح كاطبػ ، اللتاح يف ئنوانو كعناكينو کسا ر کت  النحوةف ىذا 
ػػػا ر اطرفوعػػػا  كاطنصػػػونا  كاجملػػػركرا  نػػػاصركؼ ، كاطبتػػػدئ كاضػػػرب، كاشمػػػوع الغ  ػػػة، كاطؤنػػػث ّك

ئكظمػػػػا ئف اطؤلػػػػف ربػػػػ  العلػػػػل : كاجملزككػػػػا   كةـػػػػا متػػػػاز عػػػػ  اػػػػمه نػػػػ كري  ا نػػػػني، كناإلهػػػػافة
کػالرفع نالضػمة كايلػف ك بػو  ،  علػمل  ريػق السػؤاؿ كاشػواح، يف ع كػا  اإلعػراح، احكايّب
ّػػػػوا  ئکانػػػػ  الع كػػػػا  ، كاشػػػػـز كع كابػػػػو، كاضفػػػػض كع كابػػػػو، كکالنصػػػػ  كع كابػػػػو، النػػػػوف
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وا ، لرکا  ئـ لركفا ئـ اصذؼ. كالغػاين ،  بو  اصرکة ئـ اصرؼ: ئکان  ع كا  اإلعراح ّك
 ؼا   بلاد ثده يف کتاح كالد. ، لفوا دکغرة اك  قرح اط يذ

 : كىذا كغاؿ ك  بعليلو كدليلو ك  الباح العاشر الذم ىو ناح الفاعل

 كئّند  ذل  الفعل ةليو. ، ةّ، ذکربو نعد فعل: كا الفاعل  قيل: ةف قاؿ قا ل»

 فرقا نينو كنني اطفعوؿ . : دل کاف ةعرانو الرفع  قيل: ف ف قيل

 ا كکاف الفرؽ كاقعا  ف   علسو : ف ف قيل

 كىذه  ريقتو يف کتانو ك  ئكلو المل آيره. ، كعدىا كعل  كستد ، ضمسة ئك و: قيل

 َهأَ ايطعف : املبشح ايجاْٞ

 باملٓٗر يف ايعًّٛ اإلضال١َٝ نإ ٖٛ ايطبب األضاع يف ظٗٛز ايفت١ٓ بطًبٝاتٗا املتعدد٠  ادتٌٗ -1

عتقػػػاد  ىػػػو ا: اصػػػط لا يف بعريػػػف اشر ػػػاينكاش ػػػل (  42)  كاش ػػػل لغػػػة يػػػ ؼ العلػػػ، . 
  ( 43) .  الشة  على ي ؼ كا ىو عليو

، فاعػل كػدث نفسػو، فقد ركل البي قة ئف عمر ن  اضطاح رهة اهلل عنو ي  ذا  يـو
ػل ةذل انػػ  عبػاس رهػػة اهلل عن مػا كنبي ػػا ، ك تاهبػا كالػػد،  يػف حتلػػف ىػذه ايكػػة: فقػػاؿ، ف ّر

 كقبلت ا كالدة   ، كالد

كةنػػو ، كعلمنػػا فػػي، نػػزؿ، فقرئنػػاه، ةـػػا ئنػػزؿ علينػػا القػػرآف، يػػا ئكػػم اطػػؤكنني: ؿ انػػ  عبػػاسقػػا
ف ذا  اف لقـو فيػو رئم ، لكل قـو فيو رئم، ك  يعرفوف في، نزؿ، يكوف نعدنا ئقواـ يقرئكف القرآف

 ( 44) ف ذا ايتلفوا اقتتلوا ...  ، ايتلفوا

  يف ايعًّٛايتهًف يف إقشاّ املطا٥ٌ غري املٓاضب١  -2

فقػػاؿ غػػذرا كػػ  ةقحػػاـ  ػػل  ز ػػة كػػ  ، يف  تانػػو اطوافقػػا  نبػػو الشػػا   علػػى ىػػذا اضطػػر
 ةف  غما ك  الناس ثاكزكا يف الدعول علػى القػرآف :  ز يا  العل، يف التفسم را، عدـ اطناّبة
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لي، كاطنطػق ف هافوا ةليو  ل عل، يػذ ر للمتقػدكني ئك اطتػ يري  كػ  علػـو الطبيعيػا  كالتعػا، اصد
كىػذا ةذا عرهػناه علػى كػا ، كعل، اصركؼ كذيع كا نظر فيػو النػاظركف كػ  ىػذه الفنػوف كئشػباى ا

كةقحػػاـ  ػػل اطسػػا ل كالقضػػايا ، فلعػػل الشػػا   ىنػػا  ػػاف ينبػػذ التكلػػف (45)بقػػدـ دل يصػػ  ...  
تقػػد كػػ   ػػاف كلسػػنا نػػراه ين، كانتفػػى شػػرط التوافػػق، كةف نعػػد  اطناّػػبة، العلميػػة يف بفسػػم القػػرآف

قت د كفق حصصو لف ،  تاح اهلل بعاذل على العمـو  ما فعل الرازم يف  تانو يف التفسم لػ  
 فيو  ل شة  ة  التفسم. : قاؿ عنو البعض

عة يف بفسمه كنتقدا على كػ    لذلن ؽد اإلكاـ الفخر الرازم  اف ؼ  ؾا ىذا النحو التّو
: علػى العلػـو عنػد بفسػػمه لآليػا  الكرمػة قػاؿ يف ذلػػن  ػاف يسػتنكر ئف يقػـو اطفسػر نا ّػػتناد

ةنػػػن ئ غػػػػر  يف بفسػػػػم  تػػػػاح اهلل كػػػػ  علػػػػ، اظيرػػػػة : )رتػػػا  ػػػػا  نعػػػػض اش ػػػػاؿ كاصمقػػػػى كقػػػػاؿ
 كذلن ي ؼ اطعتاد . ، كالناـو

ةنن لو ب كل  يف  تاح اهلل لق الت كل لعرفػ  فسػاد كػا ذ ربػو...ةف : فيقاؿ ظذا اطسكني
نػػػ لواؿ يلػػػق السػػػماكا  ، انػػػو كػػػ  ا ّػػػتد ؿ علػػػى العلػػػ، كالقػػػدرة كاصكمػػػةاهلل بعػػػاذل كػػػ أل  ت

كئلػػػػواؿ الشػػػػم  كالقمػػػػر ، ك يفيػػػػة ئلػػػػواؿ الضػػػػيا  كالظػػػػ ـ، كبعاقػػػػ  الليػػػػل كالن ػػػػار، كايرض
فلو دل يك  البحث ، ك ررىا كئعادىا كرة نعد ئيرل، كذ ر ىذه ايكور يف ئ غر السور، كالناـو

  (46)طا ك أل اهلل  تانو كن ا ...( ،  زاكالت كل يف ئلواظا  ا، عن ا

تٓصٜ٘ ايعًِ عٔ تعًُٝ٘ ملٔ يٝظ ي٘ بأٌٖ ست٢ ال ٜتدْظ بًٛث١ االضتػالٍ أٚ ايتشسٜف أٚ  –3
 طًب ايدْٝا أٚ غ٤ٞ مما ٜطتكبض عٓد أٌٖ ايعًِ 

 للى أي حد َىا ال زالي في قضايا الدليل والةحث عنو عند الماليديل والمْالفيل   -أ
كػػػػاـ الغػػػػزارل يقعػػػػد يف  تانػػػػو اطنقػػػػذ كػػػػ  الضػػػػ ؿ ةذل ئيػػػػذ العلػػػػ، كػػػػ  ئىلػػػػو لقػػػػد  ػػػػاف اإل

 كلقػػػد اعػػػرتض علػػػى نعػػػض الكلمػػػا  اطبغو ػػػة يف بصػػػانيفنا يف ئّػػػرار علػػػـو : ككتخصصػػيو فيقػػػوؿ
كدل بػػنق  ةذل ئقصػػى اايػػا  اطػػذاى  ، الػػدي   ا فػػة كػػ  الػػذي  دل بسػػتحك، يف العلػػـو ّػػرا رى،

ك  ، كع ئف نعض ا ك  كولدا  اضوا ر، ك    ـ ايكا لكزعم  ئف بلن الكلما  ، نصا رى،
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كئ غرىػػا كو ػػود كعنػػاه يف  ، كنعضػػ ا يو ػػد يف الكتػػ  الشػػرعية، يبعػػد ئف يقػػع اصػػافر علػػى اصػػافر
  ت  الصوفية . 

كدل ، كؤيػػدا نالربىػػاف، فػػ ذا  ػػاف الكػػ ـ كعقػػو  يف نفسػػو، كىػػ  ئحػػا دل بو ػػد ة  يف  تػػب ،
 فل، ينبغة ئف ي ار كيرتؾ  ، كالسنةيك  على ػالفة الكتاح 

للػـز ئف حاػر ذلػة ، كبطرقنا ةذل ئف ي ار  ل لق ّػبق ةليػو يػا ر كبطػل، فلو فتحنا ىذا
ػػل،، آيػػا  كػػ  آيػػا  القػػرآف ػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ّك ك لمػػا  ، كلكايػػا  السػػلف، كئيبػػار الّر

، دا هبػػػػػايف صػػػػػال   تػػػػػ   ةيػػػػػواف الصػػػػػفا  ئكردىػػػػػا يف  تانػػػػػو كستشػػػػػ ، اصكمػػػػػا  كالصػػػػػوفية
كيتػػداعى ذلػػن ةذل ئف يسػػتخرج اطبطلػػوف اصػػق ، نواّػػطت ا ةذل نا لػػو، ككسػػتدر ا قلػػوح اصمقػػى

 ( 47كئقل در ا  العادل ئف يتميز ع  العاكة الغمر. ) ، ك  ئيدينا ن يداع ، ةياه  تب ،

 5 التحْير مل وض  العلم عند غير أىلو -  
 : فقد قاؿ الشاعر

 (48)ككػػػػػ  كنػػػػػع اطسػػػػػتو بني فقػػػػػد ظلػػػػػ،
 

 فمػػػػػػػػ  كػػػػػػػػن  اش ػػػػػػػػاؿ علمػػػػػػػػا ئهػػػػػػػػاعو 
 : كقاؿ اآلير  

 كةذا رلػػػػػػػػػػػ  ةلػػػػػػػػػػػػػى ّػػػػػػػػػػػػفيو لكمػػػػػػػػػػػػة
 

 (49)فقػػػػػػػد رػػػػػػػل  نضػػػػػػػاعة   بػنفػػػػػػػق   
 : كقاؿ اآلير 

 كػػػػا  ػػػػوؿ صػػػػمي كػػػػ  عػػػػة ك  يػػػػرس
 

 : نػػػراؾ  غػػػم الصػػػم  قلػػػ  ظػػػ،: قػػػالوا 
 عنػػػػػػػدم كئيسػػػػػػػره كػػػػػػػ  كنطػػػػػػػق شػػػػػػػك  

 
 لكنػػػػػػػػػػػػػػػػو ئرػػػػػػػػػػػػػػػػػد ايشػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  عاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 (50)لعمػة يف الغلػ  ئـ ئنغر الػدر نػني ا  
 

 
 

 ئئنشػػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػيم  لػػػػػػػػػػػي  يعرفػػػػػػػػػػػو 
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  المتعلم بيل االنتفَا بالعلم والهبلَ بالعلم -ج
، فينتفع تػا لصػل، ن ف يقصد الطال  اهلل بعاذل:  وف العل، اطر و لصولو نافعا:  اني مػا

تعلى نو على لي، ن ف يكوف ذا نف  يبيغة يطل  العل،، فلو ظ ر كنو ام ذلن: كينفع اطسلمني
ئك نفػ  يسيسػة ، كيسػتميل نػو ك ػوه الر ػاؿ كالنسػواف، كيعظ، نػو يف عػال  السػلطاف، ايقراف

 ف و  ايكؿ. : كا ّتعانة على يطوح الزكاف، يطل  نو عرد اطعاش

ئك ، كةف قػاـ عليػو ّػو  الظػ  كػ   لمػة بسػمع، ام ئف ىػذا   يكػاد يعلػ،  ضفػا  اطقاصػد
كك    ة كا ير ى لو ك  ، كةمانو ناهلل بعاذل،   الظ  ك    ة ةّ كوليعارهنو لس، فعلة برل

فػ  ينبغػة ئف ، كيكمػل كػا انػتقص، لػ  يصػل  كنػو كػا فسػد، نرب ػة بعػا ة العلػ،، لس  اصػاؿ
فينبغػة لينرػذ صػرفو كلػده ئك ، الل ػ، ة  ئف يظ ػر يبغػو ظ ػورا نينػا، يصرؼ كغل ىذا ع  العل،

 كىذا  لو كع اإلككاف. ، ف نو شيطاف، د الرفقة  ل اةذ لشى كنو ئف يفس، كع امه

ف نو ، ف ف ذلن شاؽ على النفوس، ك ند ئف يكوف الصرؼ يف الو  ني نو و لطيف ذيل
كيرل ئنو ئىل لكل كا يرـك ة  القليل . كشركط النص  ، كا ك  ئلد ة  كىو كس  الظ  ننفسو

 كبغيم اطنكر كعلوكة .

كليشػتغل تػا قػد عليػو كػ  ، فليػرتؾ الػذم   يقبلػو، لف  دكف آيػركةف رئل يف نفسو قانلية 
كليحػػػذر كغالطػػػة نفسػػػو نػػػ ف يظػػػ  هبػػػا القانليػػػة كػػػع عػػػدـ ظ ػػػور ، ككػػػ  قلبػػػو ةدرا ػػػا، نفسػػػو ةقبػػػا 

 آ ارىا.

كالنظر ةذل فطرة اهلل الي فطرىا ، ىو اس  العادة، كليعل، ئف كا ذ رنا ك  القانلية كعدك ا
ف ػػػو لػػػا ، علػػػى العػػػادا    ىػػػة ، ئف اهلل بعػػػاذل قػػػادر ئف لػػػرؽ ذلػػػنككعلػػػـو ، يف  ػػػل ػلػػػوؽ
 لا مة عليو. 

نصػدؽ ، كيكوف ك  ئّباح ذلن  وؿ اللاػ  ةذل اهلل بعػاذل، كينبو اطغفل، فقد يفت  اطقفل
 : كزيارة ئىل اهلل.  ما قيل، كيدكت ، نالنف  كاطاؿ، ك اعة ايشياخ كالرتاك ،، بو و

 (51)اضػػػػػم ككفتػػػػػاح ئّػػػػػباح السػػػػػعادة ك 
 

 زيػػػػػػارة ئرنػػػػػػاح التقػػػػػػى كػػػػػػ  ىػػػػػػ، يػػػػػػربم 
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 تُدر األصاغر للعلم والتعليم مل غير أىلية  -د 
فقد ركم ع  ئكم اطؤكنني علة ن  ئ   ال   ـر اهلل ك  و ئنو ديل يوكػا كسػاد اشػاكع 

ػػى ايشػػعرم، فػػرئل فيػػو ر ػػ ، نالكوفػػة ، كقػػد جلػػق النػػاس عليػػو يسػػ لونو، ك ػػاف صػػالبا ي  كّو
ئبعػػػػرؼ الناّػػػػخ : فقػػػػاؿ لػػػػو علػػػػة رهػػػػة اهلل عنػػػػو، كاإلنالػػػػة نػػػػاصظر، للػػػػط ايكػػػػر نػػػػالن ةكىػػػػو 

ئنػ  : فقػاؿ، ئنػو كػى: ئنػو كػ  ئنػ    قػاؿ: ىلك  كئىلكػ . فقػاؿ: قاؿ،  : قاؿ، كاطنسوخ
:   بقصػػنا يف كسػػادنا كقػػاؿ، ففتل ػػا، كئيػػذ ن ذنػػو ئنػػو اعرفػػوين .)  نايػػة عػػ  لػػ  الظ ػػور (.

 ( 52) .  نعد

الن ة ع  التصدر للتدري  قبػل اّػتحقاؽ اطرببػة لػ  قيػل يف ذلػن لكمػا كئنيابػا  كاّتمر
 فقد عوق  اركانو   ،  ك  بصدر للتدري  قبل ئكانو: ك  الشعر

 كػػػػػػػػ  بصػػػػػػػػدل لغػػػػػػػػم كػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو فيػػػػػػػػو
 

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػحتو شػػػػػػػػػػػػػػػػػواىد ا كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 ك ػػػػػػػرل يف العلػػػػػػػػـو  ػػػػػػػرم ّػػػػػػػػكي  

 
 ( 53) يلفتػػػػػػػػو اشيػػػػػػػػاد يػػػػػػػػـو الرىػػػػػػػػاف  

سػة  ةذل ك نػة التػدري  كيتقػدـ ظػا كػ  اػم ئىليػة ئنيابػا ّػايرة كػ  ل  قيل يف لق كػ  ي 
 : نين ا

 بصػػػػػػػػػػػدر للتػػػػػػػػػػػدري   ػػػػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػػػػوس
 

 ّػػػػػػػػػػفيو بسػػػػػػػػػػمى نالفقيػػػػػػػػػػو اطػػػػػػػػػػدرس 
 فحػػػػػػػػػػػق يىػػػػػػػػػػػل العلػػػػػػػػػػػ، ئف يتمغلػػػػػػػػػػػوا 

 
 نببيػػػػػػ  قػػػػػػدث شػػػػػػاع يف  ػػػػػػل علػػػػػػ  

 لقػػػػػػد ىزلػػػػػػ  لػػػػػػ  نػػػػػػدا كػػػػػػ  ىزاظػػػػػػا 
 

ػػػػػػاك ا  ػػػػػػل كفلػػػػػػ  ،   ىػػػػػػا   (54)ّك
 و العلم قةل أوان اكتمالو اعتقاد اإلنسان في نفس -ه 

 اعلمػوا ئف ا يػت ؼ يف نعػض القواعػد الكليػة  يقػع يف العاديػا  اشاريػة : يقوؿ الشا  
العػاطني تواردىػا ككصػادرىا .  ف ػذا ، اضا ضني يف شت ا العظمػى، نني اطتبحري  يف عل، الشريعة
ا الػي جظػى االبػا ناإلذػاع نػني فلػ  يضػر ئنػدا الشػريعة يف  لياهتػ، النوع ك  ا يػت ؼ كةف كقػع

كةـػا يضػر ا يػت ؼ الػذم يفرهػو الػذي  دل يبلغػوا كػ  العلػ، القػدر ، العلما  الراّخني يف العلػ،
الػي ، كةذل اشز يػا  كالفػركع، كيصػرفونو ةذل الشػب ا ، ف ؤ   يشتتوف الفكر، الكايف ك  التبحر
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ػػػعة عػػػاؿ ا يػػػت ؼ. يف ىػػػؤ    اطبتػػػدعني الػػػذي  يتصػػػدركف للعلػػػ، قبػػػل االبػػػا كػػػا بػػػؤدم ةذل بّو
ئك يعتقػػد فيػػو ،  يعتقػػد اإلنسػػاف يف نفسػػو: يقػػوؿ الشػػا   ررػػو اهلل يف  تانػػو  ا عتصػػاـ ، ايكاف

كيعػػد رئيػػو ، فيعمػػل علػػى ذلػػن، كدل يبلػػ  بلػػن الدر ػػة، كا  ت ػػاد يف الػػدي ، ئنػػو كػػ  ئىػػل العلػػ،
 كي فو ي فا . ، رئيا

كئصػل كػ  ئصػوؿ ، كبارة يكوف يف  لػة، كفرع ك  الفركع ،كلك  بارة يكوف ذلن يف  ز ة
 ئك ك  ايصوؿ العملية . ، ّوا   اف ك  ايصوؿ ا عتقادية، الدي 

، كاظ ر لو نػاد  رئيػو، ل  يصم كن ا، فرتاه آيذا نبعض  ز يا  الشريعة يف ىدـ  لياهتا
ػػوخ يف ف ػػ، كقاصػػدىا، كػػ  اػػم ةلا ػػة تعاني ػػا كعليػػو نبػػو اصػػديث ، كىػػذا ىػػو اطبتػػدع: ك  ّر

  (55)الصحي  .  

يف اضلػط نػني ، كىذا ىو الذم  اف قد قصػ، ظ ػر العلػـو اإلّػ كية ك  يػزاؿ5 استنتاجات
كالتشػوي  ، كاإل  از نالفركع على ايصوؿ ل   ػاد يسػ ، يف القضػا  علي ػا، ايصوؿ كالفركع

الػذم  انػ  قػد يطتػو علػى ، ؼا  عل ا عػا زة عػ  كسػايرة النمػو، على  لياهتا كقواعدىا العاكة
كئصػبح  كنشػغلة نالػدفاع عػ  الػنف  إل بػا  ك ودىػا نػدؿ اطضػة ةذل ، يد الراّػخني يف العلػ،

 ايكاـ يف التطور كالنمو .

، كنػػد  كػػ  ئف نولػػد اضطػػاح يف عػػاؿ النظػػر ةذل لضػػاربنا ناطاهػػة، كل ألّػػف، ةننػػا اليػػـو
لػػػػدا يني ، بقػػػػدكيني كغػػػػافظني، مػػػػانينيةّػػػػ كيني كعل، ّػػػػنة كشػػػػيعة: انقسػػػػمنا صػػػػفني كتقػػػػانلني

علميػػػني كئدنيػػػني...فل، نتػػػ دح نػػػآداح علما نػػػا ناطاهػػػة الػػػذي  ، صػػػادقني ككصػػػوليني، كئصػػػوليني
ع يف العلـو، ك ليغنوا لضارهت، نالتنوع كالعطا ، اّتطاعوا ئف لتلفوا ، كالتكاكل يف نتا ا ا، التّو

 مػػا ىػػو اصػػاؿ عنػػد اطتقػػانلني صػػفا ،  ئك عبغػػالينسػػفوىا نسػػفا ئك ليحيلوىػػا عػػدكا  كدل يكونػػوا يوكػػا
 اليـو ك  كعشر اطغقفني عموكا .
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االختالف ٌٖ نإ ايطبٌٝ إىل ايتهاٌَ ٚتٛيٝد ايعًِ أّ نإ ايطبٌٝ ايرٟ فصِ ظٗس ايٛسد٠   -4
 ايفهس١ٜ ؟

ہ   ہ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ : قػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػاذل

  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ڻ چ : قػاؿ بعػػاذلك ، 22: الػرـك چھ  ھ  

 4:الليل چڻ    ۀ  ۀ    ہ  چ : قاؿ بعاذلك  48: اطا دة چ  ےھ  ھ

 : ةف بلك، اآليا ي الكرمة لتيقر ر اصقا ق اآلبية

 ئف  ا يت ؼ ننٍي البشىر ّنة ك  السن  الكوني ة.األولى5  -
 ئف ا يت ؼ نني البشر ّبيل للتنوع كالتكاكل الثانية5  -
 ئف ا يت ؼ نني البشر كيداف للتناف  يف اضما لثالثة5 ا -
 ئف ا يت ؼ نني البشر نيرة يصبة لنمو العلـو كبطور اطعارؼالرابعة5  -

فكػاف عػاؿ ، ك  ىنا  اف ا يت ؼ ك   بيعة اصضارا  الي بعاقبػ  علػى ىػذه البسػيطة
نكػاد ؽػـز ئنػو نقػدر اصضػارا  ةذ ، العلـو ينمو كيتطور كيسػتفيد كػ  ىػذا ا يػت ؼ نػني البشػر
 الي عرفت ا اإلنسانية نقدر اّتفادة العلـو ك  ىذا التنوع .

،  اف ىو بلك، الفتولا  اطبار ػة،  كلعل السر يف اّتفادة اطسلمني ك  اصضارا  اطختلفة
 الي ئ ر  اطكتبة اإلّ كية ناطفيد كالفريد ك   نوز اصضارا  . 

نػػػاطن ج الػػػذم  ػػػاف قػػػد ايتػػػاره ، اف عقػػػ  كنتاػػػا اػػػم  اكػػػدذلػػػن ئف العقػػػل اإلّػػػ كة  ػػػ
كيف بتبػع اصكمػة ئينمػا للػ  ئك ارجلػ  ئك ك ػد  ، كلػو كػ  الصػني، اطسلموف يف  ل  العلػ،

 يف ايصل .

 مػػػا ئفادهتػػا ىػػػة اييػػػرل يف ،  فاّػػتفاد  العلػػػـو اإلّػػ كية كػػػ  اطػػن ج يف العلػػػـو اييػػرل
 بكاكل نوعة نني العلـو .
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ٚيف ايٓعثس إىل ايعًثّٛ   ، ايصف إىل صفني داخٌ اجملتُع اإلضالَٞ يف قسا٠٤ ايثرتاخ  اْكطاّ -5
 ٚيف االْتصاز إىل ٖرا املرٖب أٚ ذاى داخٌ ايفك٘ ٚايفهس ٚايعًِ، اإلضال١َٝ

فكززان اال ززتبلج فززي قززرا ة التززراث ىززو النافززْة علززى بدايززة التشززردم والتفكيززن فززي 
 5 العلم

  ةف النظرة اطوهوعية للرتاث ينبغة ئف بكوف نظرة : يا يقوؿ د. الطا ة اطتخصص يف الفيز 
تعػػ  ئننػػا ينبغػػة ئف ننظػػر ةذل كػػا يلفػػو ايّػػ ؼ كػػ  كنظػػور علمػػة صػػحي . كاطعيػػار ، ةقانيػػة

ن يذ يف بقومنا للرتاث  ل كػا ئككننػا كػ  الػرتا ، اطعػريف الػذم ئؽزبػو البشػرية  العلمة يقتضة ئف
نػػني لاهػػربا ككاهػػينا. كنعكػػ  ذلػػن لػػ  نعػػي  عصػػرنا نػػاطع   يػػ ؿ الفاصػػلة الزكنيػػة الػػي بقػػع

 كل  ؿدـ برا نا كئنفسنا على الو و الصحي .، اإلقا 

لػػػي  كػػػ  العلميػػػة ك  كػػػ  اطوهػػػوعية يف شػػػة  ئف نلتػػػـز آرا  ئ  لاكػػػد  ل ػػػا دكف بػػػدقيق 
ئ  الوليد انػ   ما ئنو لي  ك  العلمية ك  ك  اطوهوعية يف شة  ئف نلتـز ذيع آرا  ،  كخحيص

قيم ا دكف بدقيق كخحيص.   رشد صحيح ا ّك

ةـػػػػا قػػػػد آف لنػػػػا ايكاف ئف ؾكػػػػ، اليػػػػـو علػػػػى ، فلكػػػػل كػػػػ  الػػػػر لني ىويتػػػػو الفكريػػػػة اطميػػػػزة
تيزاف اطعرفة العلمية الي برا م  كنذ ئف ئفل   ّو ، ل  ، كنزف ئعماظ، الفكرية،  ركلاهت،

ث ةف ، كىػػذا ىػػو السػػبيل ةذل كعرفػػة  ػػ ؿ قػػدرى،، لق ػػ، ف ػػذا ىػػو اطعيػػار الػػذم يػػوفي ،، اليػػـو
 كبيستال  كنو الفا دة. ، ىذه التقوما  الرتا ية ىة الدرس الذم بيستخرج كنو اضربة

، كنػػػدعو ةذل كقا عػػػة الػػػركح السػػػينوية، فلػػػي  كػػػ  الػػػركح العلميػػػة ئف نتعصػػػ  ةذل انػػػ  رشػػػد
 كلرؽ ايكراد الصوفية. ، كدف  الفكر الغزارل

يصوصػان كئف  غػما كػ  الػدعاة ، كبراث ايك،   ييع  نو على كغل ىذه الشا لة، اثىذا بر 
قػػد ئصػػانوا لظػػان كػػ  العلػػـو ، كئنصػػاؼ كتعلمػػني، ةـػػا ىػػ، ئنصػػاؼ كغقفػػني: ةذل القطيعػػة الرتا يػػة

  (56)كئافلوا  غمان ك  العلـو الربىانية. ، اشدلية
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 : بدٜاز املطًُني ايّٝٛتكدٜظ األغداص ع١ً ايعًٌ يف ختًف اذتطاز٠  - 6

يقػػػػواؿ ، ينػػػػو نػػػػ  علػػػػى الشػػػػرح كالتحليػػػػل كالتعليػػػػل، فقػػػػد يكػػػػوف اطػػػػن ج ىػػػػو اضلػػػػل نفسػػػػو
 كعدـ اضركج عن ا قيد شرب.، السانقني ئك ال لقني

ئكػػػػػا ، كػػػػػد كػػػػػ  كسػػػػالة ا نتكػػػػػار، ك كايّػػػػر يف اللغػػػػػة كالفكػػػػػر يضػػػػيق كػػػػػ  عػػػػػاؿ اإلنػػػػداع
ػػػػع يف العلػػػػ،فقػػػػد  ػػػػ، ا ّػػػػتعماؿ كاطناقشػػػػة كاحملا اػػػػة كلتوليػػػػد ، اف ىػػػػو ّػػػػبيل كػػػػ  كضػػػػى للتّو

، لينسػػػػاوا علػػػى كنواظػػػػا كلػػػػي  ليقدّػػػػوىا: كبػػػدكين ا لتبقػػػػى للخلػػػػف، كةنشػػػػا  العلػػػػـو، ايفكػػػار
 ليخلدكىا ئك يقلدكىا لرفا ارؼ .، كيبحغوا ظا ع  التفسما  كالت كي  

ب  العقػ،  انػ  ك  زالػ  ىػة ّػ،  كشخصػنة اطفػاىي،، كشخصنة الفكػر، فشخصنة الدي 
ككػن ج قػاؿ ، كالعلـو اإلنسانية نو ػو عػاـ، الذم صق رل، العلـو اإلّ كية على ك و اضصوص

 كا دا لكل كولود .، ف ف كقاؿ ف ف  اف قاب  للاديد في ا

كطػا ، كة  طػا بقػدكنا ؾػ  اليػـو، كيكفة اطاهة فخػرا ئف  ػاف كسػتعدا للػو دة يف  ػل لػني
 رة اطعاصرة .ك دنا كا عليو نب  اصضا

 : اْتػاز ادتٌٗ ٚزفع ايعًِ ٚضعف ايعكٌ َٔ َكٛضات اذتطاز٠ اإلضال١َٝ ايّٝٛ - 7

ػل،:  ةف  ػل،، قػاؿ صػلى اهلل عليػو ّك ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك كلعل ىػذا كػا  ػاف كػذرنا كنػو الّر
  (57)قتل.  نني يدم الساعة يياكا ينزؿ في ا اش ل، كيرفع في ا العل،، كيكغر في ا اظرج، كاظرج: ال

ػػل، ػػوؿ اهلل،   ةف نػػني يػػدم السػػاعة ظر ػػا: كقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو ّك كػػا اظػػرج   ، قػػالوا ياّر
: قػػالوا، لػػ  يقتػػل الر ػل  ػػاره كانػػ  عمػو كذا قرانتػػو، القتػػل ...كلكػ  يقتػػل نعضػػك، نعضػا: قػاؿ

وؿ اهلل ػل،، ياّر غػر ذلػن بنػزع عقػوؿ ئ ،  : ككعنا عقولنػا ذلػن اليػـو   فقػاؿ صػلى اهلل عليػو ّك
 ( 58) كللف لو ىبا  ك  الناس   عقوؿ ظ، . ، الزكاف

ل، ،  ةف اهلل   يقبض العلػ، انتزاعػا ينتزعػو كػ  العبػاد: كيف ىذا اطع  قاؿ صلى اهلل عليو ّك
ػػا   ػػا ، لػػ  ةذا دل يبػػق عاطػػا، كلكػػ  يقػػبض العلػػ، نقػػبض العلمػػا  ، فسػػرلوا، احػػذ النػػاس رؤّك

 ( 59) لوا .  فضلوا كئه، ف فتوا نغم عل،
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ل، كيشرح ، كيغب  اش ل،   ةف ك  ئشراط الساعة ئف يرفع العل،: كقاؿ صلى اهلل عليو ّك
 (60)كيظ ر الزنا   ، اضمر

 أضباب تسادع اإلقالع اذتطازٟ اإلْطاْٞ ايّٝٛ: ثاْٝا

 اذتطازتني يف نٌ َٔ ايػسم ٚايػسب : إسٝا٤ ع١ًُٝ فك٘ ايدزاض١ املكاز١ْ بني: املبشح األٍٚ

، كقيم ػا، كيف جديد عا هتا، يف بعريف اصضارة، ىناؾ البوف الشاّع، الشرؽ كالغرح نني
 كيف ةهفا  كعاف كعينة علي ا دكف ئيرل .

ايػت ؼ اللغػة بقريبػا يف النطػق ، كفيما نيننا كنين ،، عندى،ك  كنكاد نقوؿ ئحا حتلف عندنا
  .كيف العمق الد رل كالوظا ف كاضصا ص كاطباين، كاطعاين

فكيف ، ةذ نكاد ؽـز ئف اصضارة اليـو  ما يف اطاهة كوهوع ا ايّاس ىو ىذا اإلنساف
 ك يف ىو يف لضارة الشرؽ  ، ىو يف لضارة الغرح

ككػػا ىػػة اطقوكػػا  الػػي ، كعلػػى ئ تػػاؼ كػػ  شػػيد ننياحػػا، ك يػػف قاكػػ  اصضػػارة يف الغػػرح
ككا ىة ايّ  الي ، كلدكد نقا  اككا ىة آفاؽ ، ككا ىة همانا  اّتمراريت ا، انبن  علي ا
 ئك برى  نفس ا يف ة ارىا  ، بقـو علي ا

كك مػػػا لػػػػاكؿ الػػػػبعض ، ف ػػػػة اػػػم قانلػػػػة للتخفػػػػة، ك مػػػا لػػػػاكؿ الػػػػبعض لاػػػ  اصقيقػػػػة
 فل  ينا  يف التغطية ئك التعمية .، الت ع  كاطكر كالتحايل كالتدلي 

ككنػػػو بسػػػتمد يصا صػػػ ا ، اى كعليػػػو بػػػر ، ةذ نػػػو بقػػػـو، فاإلنسػػػاف الػػػذم ىػػػو غػػػور اصضػػػارة
   ئي  يتموقع اليـو يف  دكؿ اىتماكا  ىذه اصضارة اطعاصرة، كعناصر اّتمراريت ا، ككقوكاهتا

ككػا ، ف ل العلـو كلدىا  فيلة نتحقيق السعادة لدل ئفرادىا ئـ دة كا ينخرىا ك  الػدايل 
حػث عػ  السػعادة يف ىػذه كوقع الدي  كػ  اصضػارة اطعاصػرة   كةذل كػ  ّػيظل ىػذا اإلنسػاف يب
 اصضارة نسب  ةف س الفلسفا  الوهعية كعازىا ع  جقيق ا لو  
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 ساد١ اإلْطإ إىل ايدٜٔ -1

كرد يف كدايلػػة الشػػيخ نػػدر اصسػػ  القػػاسة ) نا ػػ  ر ػػي  عمػػع الفقػػو اإلّػػ كة ناظنػػد( 
، البشػػػرية فمػػػ  الواهػػػ  للعيػػػاف ئف  الفلسػػػفا  الوهػػػعية   فشػػػل  فشػػػ  ذريعػػػا يف ةّػػػعاد: قولػػػو

بعقػػػػد  بلػػػػن ، ئكا تماعيػػػػة، ئك اقتصػػػػادية، فكلمػػػػا ئراد  بلػػػػن ايفكػػػػار لػػػػل كشػػػػكلة فكريػػػػة
ئحػا  علػ  : ككػ  ظػاىرة ةذل ئزكػة ...كالسػب  يف ذلػن، كجول  كػ  لالػة ةذل ظػاىرة، اطشكلة

كاّػتغن  ، التفكم اإلنساين كلػده ئّاّػا صػل  افػة كشػك   اصيػاة اإلنسػانية اطاديػة كالركليػة
 ( 61) الولة اإلظة ..   ع 

 عذص ايعكٌ عٔ إدزاى َا ٚزا٤ ايطبٝع١  - 2

كاببع كا ئكػرؾ الشػارع نػو كػ  ،   ...فاهت، ةدرا ن ككدر ابن يف اصصر: يقوؿ ان  يلدكف
، ينػو كػ   ػور فػوؽ ةدرا ػن، كئعلػ، تػا ينفعػن، ف و ئلرص علػى ّػعادبن، اعتقادؾ كعملن

ػػع كػػ  نطػػاؽ عقلػػن نػػل العقػػل كيػػزاف ، ن يقػػادح يف العقػػل ككدار ػػوكلػػي  ذلػػ، ككػػ  نطػػاؽ ئّك
اػػم ئنػػن  بطمػػع ئف بػػزف نػػو ئكػػور التوليػػد كاآليػػرة ، ف لكاكػػو يقينيػػة    ػػذح في ػػا، صػػحي 

 (  62ف ف ذلن  مع يف غاؿ .  ) ، ك ل كا كرا   وره، كلقا ق الصفا  اإلظية، كلقيقة النبوة

ػػػا   ةف العقػػػل   بػػػزاؿ ع قتػػػو :  لوكيقػػػوؿ الشػػػيخ اإلكػػػاـ ئرػػػد السػػػرىندم ررػػػو اهلل يف ّر
فػ ف القػوة الوفيػة خسػن ، ك  قد ةذل التارد الكاكل ئك التحػرر اططلػق ّػبي ، ناشس، العنصرم

كيصػاؿ اصػرص ، كقوة الغضػ  كالشػ وة  الظػل اطرافػق لػو، كالقوة اطتخيلة ب يذ نلااكو، نزكاكو
كاضطػػػػ  كالغلػػػػط كػػػػ  ، ـز اإلنسػػػػافكةف السػػػػ و كالنسػػػػياف كػػػػ  لػػػػوا، كالطمػػػػع الذكيمػػػػة لصػػػػيقة نػػػػو

كلي  ئلكاكػو ، فلي  العقل ةذا  ديرا نالغقة كا عتماد، ك  يزك ف ع  العقل، يصا ص البشر
كليسػػػػ  كصػػػػونة كػػػػ  ايػػػػت ط السػػػػ و ، كالتصػػػػرؼ كاضيػػػػاؿ، كنتا اػػػػو كتحػػػػررة كػػػػ  قيػػػػود الػػػػوى،

فػػ  مكػػ  الغقػػة ، كوهػػع شػػن، كالنسػػياف ...لػػذا ببقػػى العلػػـو احملصػػلة كػػ  بصػػرفا  العقػػل كلػػده
 ( 63) كالر وف ةلي ا .   ، هبا
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، كةذا  ػػػاف الػػػدي  ىػػػو كػػػا قيػػػ  عػػػ  بسػػػاؤ   ىػػػذا اإلنسػػػاف يف ةدراؾ الغايػػػة كػػػ  الو ػػػود
فػ ي  ، كئّػرار اطصػم الػذم ّػيؤكؿ ةليػو نعػد اطػو ، كالوصوؿ ةذل كعرفة اصكمة ك  اضلق ايكؿ

 يتموقع دايل ىذه اصضارة اطعاصرة  

ا ل ئـ هم  الغايا  ئـ ىة عرد لركؼ بتامع ككعػاين كاللغة ئي  بتم وقع ىل دايل الّو
اصضػػارة ئـ  ككػػا كػػدل قػػدرهتا علػػى الغبػػا  كالتاػػرد عػػ  اظػػول دايػػل كنظوكػػة ىػػذه، بعػػرب عن ػػا

  بلن

ككػػػع اإلنسػػػاف ، كالغقافػػػة كالقػػػي، كاييػػػ ؽ الػػػي يبني ػػػا ىػػػذا اإلنسػػػاف يف ع قتػػػو كػػػع الػػػدي 
  ة ىناؾ، كئي  ىئي  ىة ىنا، اآلير

 ككا كوقع العلـو اإلّ كية ك  اإل انة ع   ل بلن الع قا   

لإل انػػػة عػػػ  ، ف ػػػل ىػػػو كؤىػػػل فعػػػ ، ياصػػػة ةذا علمنػػػا ئف اإلنسػػػاف ىػػػو غػػػل ىػػػذه العلػػػـو
دايػػل كنظوكػػة ، ينػػو كػػؤ ر نرؤيػػة كعينػػة غػػدكدة، ئـ ىػػو عػػا ز عػػ  ذلػػن، التسػػاؤ   السػػانقة

  و عن ا .كيالط  فكره نقوة يستحيل انفكا ، شكلتو

يف ئف لػػادث ةلقػػا  القنبلػػة الذريػػة علػػى ، كعقػػ  كاعيػػا،  فػػ  يشػػن ئلػػد كمػػل قلبػػا راشػػدا
اطػػػدنيني اليانػػػانيني يشػػػكل  رمػػػة لصػػػد  ئركاح كرػػػا  ايلػػػوؼ كػػػ  الر ػػػاؿ كالنسػػػا  كاي فػػػاؿ 

مليػػة لكػػ  غػػرر دا ػػرة اطعػػارؼ الربيطانيػػة يػػربر ىػػذه الع، كقػػد اّػػتنكر اشميػػع ىػػذا الواقػػع، اينريػػا 
ةف ىذا اصادث ئنقذ لياة ئ غر ك  عشػرة ك يػني كػ  النػاس الػذي   ػانوا ّػوؼ يقتلػوف : كيقوؿ

 يف لالة اّتمرار اصرح الدا رة نني الفرقا  .

كاطنكرا  ةذل اطسػلما  ...ككػ  اطعلػـو ، ىكذا العقل يبدع يف جويل اشرا ، ةذل البطو  
ف اضػػاص نالشػػذكذ اشنسػػة ..ك غػػم كػػ  الػػوزرا  كالنػػواح للاميػػع ئف الربطػػاف الربيطػػاين ئقػػر القػػانو 

كنعػض كػن ، كبػدعوف يف عػاؿ ، يتفايركف ناربكاهب، ىذه الرذيلة كع ئف ذػيع ، كملػوف العقػوؿ
كي ػػػػذح ، كي ػػػػدم، ايتصاصػػػػاهت، العلميػػػػة كالفنيػػػػة. ةذا  نػػػػد كػػػػ  قػػػػانوف سػػػػاكم يرشػػػػد العقػػػػوؿ

 ( 64) وا    كيفن عقوؿ الناس ك  ئّر اططاكع كالش ، النفوس
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ٚيٓتأٌَ يف مناذز َٔ اذتطاز٠ يف اهلٓد بني ايفتض اإلضالَٞ ٚاالضتعُاز ايربٜطاْٞ يٓعثسف  –3
 : ايفسم

كبر ػوا ،  االبية ّكاف اظند ىندكس كنوذيوف كع ئف اطسلمني لكموا اظند ؾو دانيػة قػركف
ككرػا  كػػ  ، قلعػة اصمػػرا كال، ككػػ ألكا رنوع ػا تعػػادل لضػارية كغػػل بػاج غػػل، يف  قافت ػا ئ ػػرا اػا را

نػػػني ؾػػػو كليػػػار نسػػػمة كػػػ  اػػػم ، ككػػػازاؿ اطسػػػلموف يعيشػػػوف يف ئقليػػػة، اطسػػػا د اطلكيػػػة الفخمػػػة
ةف اإلّػػػ ـ ىػػػو صػػػػو  اصػػػق ..كقػػػد ئصػػػػبح  لػػػدم قناعػػػة نػػػػ ف : اطسػػػلمني ...يقػػػوؿ اانػػػػدم

ةذل اإلّػػػػ ـ دل ينتشػػػػر نالسػػػػيف ...كيقػػػػوؿ ر ػػػػي  كزرا  اظنػػػػد ايّػػػػبق يف  تانػػػػو   كػػػػ  السػػػػا  
الر اّة   لقد برؾ اإلّ ـ نصمة كاهحة يف  قافة اظند ...كقاؿ الربكفيسور ّرم راـ شػركا  يف  

دل ئ د ئم ك يقة بغب  ئف اإلكربا ػور  نػانر  قػاـ هبػدـ ئم :  تانو  ا كربا ورية اطغولية يف اظند 
ة ة .  ، كعبد ىندّك ة ك  ئ ل ئنو ىندّك   ( 65) ك دليل على ئنو آذل ئم ىندّك

كىػو البانػد  ّػندر  ؿ كقػا  جػ  : ـ  ت  ئلد  بػار اطفكػري  اظنػدكس1936كيف عاـ 
يقػارف فيػو نػني العصػر اإلّػ كة كالعصػر اإلؽليػزم ا ّػتعمارم ، لك، اإلؽليز يف اظنػد: عنواف

 ػػاف التعاكػػل فيػػو ،  كآيػػري ، كعػػاككم، كشػػاىااف، ئ ػػرب: ةف عصػػر اينػػا رة اطغػػوؿ: يقػػوؿ فيػػو
 ػػاف  كالعػػدؿ نػػني اظنػػدكس كاطسػػلمني كػػ  اػػم خييػػز ئك اؾيػػاز ةذل فرػػة دكف ئيػػرل...ناطسػػاكاة 

ا ّػتعمار الربيطػػاين نػدئ نسػػط ّػيطربو بػػدرقيا علػى اظنػػد كػ  يػػ ؿ شػر ة اظنػػد الشػػرقية ةذل ئف 
ـ كقضػى علػػى لكػ، اطسػلمني اطسػػتمر كنػذ ؾػػو 1857اكتلػن ناصػية ئكػػور الدكلػة  اكلػة يف عػػاـ 

 .دانية قركف 

ككع نداية اصك، ايؽليزم بوافد  ذوع ك  اطبشري  النصػارل كقاكػ  املػة شػعوا  هػد 
ة نالتشكين يف القرآف، اإلّ ـ  كيف عقا د اطسلمني .....، كندئ القساّك

كئف اطنصفني ك  اطؤريني ام اطسلمني ك  ئكغاؿ الربكفيسػور  راـ ، كع ئف اصقا ق التارلية
 ػػاف ،     ةف نانػػدم  يؤ ػػدكف ئف بعاكػػل اصكػػاـ اطسػػلمني كػػع اظنػػدكسك شػػركا  ك بػػارا شػػندر 

ـ 711تنت ى العدؿ  واؿ فرتة لك،  لة ئك  ز ة للمسلمني كنذ عصر غمد ن  قاّ، الغقفة 
كدل يت، ةرااـ ئلد علػى ، ـ1857آير كلوؾ اطسلمني يف عاـ ، ةذل حاية لكوكة هبادر شاه ظفر
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ػية لػوارل دظػة كلكنػاؤ، يقػر نػذلنيف اإلّػ ـ  ، قبػوؿ اإلّػ ـ ، كيف ك ػود اي غريػة اظندّك
 ( 66)كئرد آناد كئ رب آناد كامىا ك  العواص، ئ رب دليل على ذلن . 

ينػػو يقػػف كن ػػا ، ككػػع  ػػل ىػػذه اصقػػا ق يسػػتحيل اضػػوؼ كػػ  اإلّػػ ـ علػػى ىػػذه اصضػػارة
اف كالبغػة كالسػعة يف ايرض لكنو يشا  الظل، كالطغي، كوقف اطؤيد لكل كا ىو نافع للبشرية

كينبػػذ  ػػل كػػا مػػ  لقػػو يف الكراكػػة ، كيشػػا  ئف ينػػاؿ كػػ  لقػػوؽ اإلنسػػاف، فسػػادا كاّػػتبدادا
 اإلنسانية ئك ئف يعاين ئلد ك  ئييو اإلنساف ئك يذكؽ على يديو ذ  كاّتعبادا . 

 ؟ نٝف جنعٌ َٔ ايعٛمل١ أِٖ املفعالت أَاّ اإلقالع اذتطازٟ ألَتٓا: املبشح ايجاْٞ

 فِٗ األضظ اييت تٓبين عًٝٗا ايعٛمل١  - 1

يقوؿ  وؿ فمم كنظر ا ّتعمار الفرنسة فيما ينقلو عنو رك ػة  ػاركدم اطفكػر الفرنسػة 
 : الناقد

 ةف ب ّػػي  كسػػػتعمرة يعػػػ  ةنشػػا  ّػػػوؽ   ىػػػذه ىػػة اطت زكػػػة الػػػي نػػ  علي ػػػا ا ّػػػتعمار 
ػػع يعػػ  ككاّػػ  اقتصػػادية ككاليػػ، تختلػػف ئشػػكالو كيواصػػل  ػػوؿ فػػمم ، ة  ديػػدة ك بػػمةفالتّو

 :   يقوؿ السيد نلتاف: قا   يف يطانو ئكاـ الربطاف الفرنسة

:   ئبردد يف القػوؿ، كا ىذه اصضارة الي بفرض نقوة اطدفع  ...ةليك، يا ّاديت اي ركلة
 نػػد كػػ   ،ئي ػػا السػادة، ةنػػو كػ  اطيتافيزيقػػا السياّػية، ةف ىػذا لػػي  كػ  السياّػػة ك  كػ  التػػاريخ

 ةف ل ألعراؽ العليا لقا على ايعراؽ السفلى. : ق  القوؿ، الك ـ نصو  ئرفع كاقيقة ئ غر

ناشػرتا  ا يف رابػة ، ...خيز   ل اصضارا  الي بعاقب  على البشرية كنذ القدث ةذل اليػـو
ػػع علػػى لسػػاح اطنػػا ق اجملػػاكرة ةّػػقا  ا كالػػي كنػػذ ، كىنػػا ّػػنتوقف عنػػد اصضػػارة الغرنيػػة، التّو

ػػع ، كىػػة بعمػػل علػػى الوفػػا  ظػػذه الرابػػة اطشػػرت ة، آليػػر اصضػػارا  اطنافسػػة ظػػا اطتمغلػػة يف التّو
 على لساح ناقة شعوح العادل .
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ئك  كػػ  القػػول ا ّػػتعمارية ، كالعػػادل الغػػر  يسػػيطر علػػى العػػادل، فمنػػذ القػػرف السػػانع عشػػر
، كيف القرف الوالػد كالعشػري ، كا جاد السوفيايت ث نعد اصرح العاطية الغانية ك  ئكريكا، ايكرنية

 ( 67) انتقل  السيادة للو يا  اطتحدة ايكريكية.  

يرل ركنالػد ركناربسػوف ئف العوطػة كػر  عػرب كسػار ب ّيسػ ا ةمػ   كيف ىذا الش ف اييم
 : كرالل ىة

كػػ  ئ ػػل السػػيطرة  اطرللػػة ايكليػػة... كرللػػة اإلقػػ ع ...كرللػػة النضػػاؿ اطرللػػة اشنينيػػة...
كىػػة كرللػػة اّتكشػػاؼ الفضػػا  كا عػػرتاؼ : ـ1992ـ ةذل 1969كرللػػة انعػػداـ اليقػػني كػػ   ...

ا ل اإلع ـ الدكلية نفعل التكنولو يا الفضا ية .   ناطشا ل البيرية الدكلية كنركز ّك

كىة كرللة الفصل كقطع الشن ناليقني ك  5 مرحلة سادسةكيضيف ئ.د. الطي  الغمارم 
، كىػػػػػة كرللػػػػػة ا ّػػػػػتفراد الغػػػػػر  نقيػػػػػادة الو يػػػػػا  اطتحػػػػػدة نالعػػػػػادل، ـ2014ـ ةذل 1992 ّػػػػػنة

 . ا قتصادية كالغقافية كالسياّية كالسيطرة شبو الكلية على كقوكابو

ككػػ  ث ةعػػادة ، ككرللػػة غػػور الشػػر كغػػور اضػػم، ف ػػو هػػدنا، كػػ  لػػي  كعنػػا5 لنهززا مرحلززة
كةعادة ىيكلة الدكؿ الي مكػ  ئف بػؤ ر ّػلبا يف ، ارقةبشكيل العادل ك  ي ؿ بفكين الدكؿ اط

لػػػػي   ، ئصػػػػب  الغػػػػرح يتصػػػػرؼ كػػػػع العػػػػادل، جقيػػػػق ئىػػػػداؼ اصضػػػػارة الغرنيػػػػة . فبواّػػػػطة العوطػػػػة
سػػػة عاطيػػػة هػػػخمة،  ماتمػػػع عػػػاطة كالػػػد يسػػػمىا علػػػ  ةدارة برئّػػػو الو يػػػا  ، كةـػػػا  مّؤ

 اطتحدة ايكريكية ..

، كػػػ  يػػػ ؿ التاػػػارة العاطيػػػة5 واقتُزززاديالتعلػػػي، كاإلعػػػ ـ . كػػػ  يػػػ ؿ الرتنيػػػة كا5  قافيزززا
كػػ  قبػػل علػػ  ايكػػ  ن يعػػاز كػػ  5 وسياسززياكصػػندكؽ النقػػد الػػدكرل . ، ككنظمػػة التاػػارة الدكليػػة

ػػا ل السػػانقة . كىنػػا ، علػػ  الشػػيوخ ايكريكػػة ث اطعاشػػة ايكريكيػػة لكػػل كػػ  دل بنفػػع كعػػو الّو
، اطتحػػدة ..الغطػػا  القػػانوين الػػذم يسػػم  نتربيػػر العػػدكاف يصػػب  الفصػػل السػػانع كػػ  كيغػػاؽ ايكػػ،

سة العاطية نتوفم الدع، اطادم كاللو سي صػركح دل بكػ   نل كيلـز الدكؿ اطس مة يف ىذه اطّؤ
سا  بصنيع الس ح كالطاقة .    (68)كراة ة  طّؤ
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 ا م ايّٝٛ االضتفاد٠ َٔ ظاٖس٠ تصاٜد أعداد املطًُني ٚتٛاددِٖ يف نٌ َهإ بايع -2

بقتضػػة ئف يكػػوف ىنػػاؾ لػػوار ، ف ػػذه ايعػػداد اطتزايػػدة للمسػػلمني يف نػػ د الغػػرح كالشػػرؽ
ةف عػدد اطسػلمني نلػ  يف ، شاكل دا ، للحفاظ على كستقبل ىذه الب د ككستقبل الغػرح نفسػو

ػيا ةذل عشػرة ك يػني، كيف فرنسػا ةذل ّػبعة ك يػني، الو يا  اطتحدة عشرة ك يػني يف  ك ، كيف رّك
ىػػذا ناإلهػػافة ةذل كػػا يتاػػاكز كا ػػة كليػػوف ،  ػػل كػػ  ئطانيػػا كنريطانيػػا ةذل كػػا يتاػػاكز ئرنعػػة ك يػػني

ككػا ي كليػػوف كسػل، يف اظنػػد ...ث الػدكؿ اإلّػػ كية خغػل  لػػث ئعضػا  ايكػػ، ، كسػل، يف الصػػني
كناصػ   كذكك الل اػا  ا عتذاريػة الػذي  كصػلوا ةذل، اطتحدة...ئكا ئصحاح العقليػا  اطن زكػة

يحػ، ، عالية يف نعض الب د اإلّ كية   يستطيعوف الدفاع ع  اإلّ ـ يف لوار لضػارم لػر
 ى، الذي  كفركا ىذه الفرص الساؾة ل ّتعمار الفكرم كاصضارم ليتسرح ةذل ن د اإلّ ـ . 

 ئف يشػار وا يف ئم لػوار، ك ذلن   مك  يصحاح اطعرفة الضعيفة احملدكدة عػ  اإلّػ ـ
 ( 69) كع اصضارة الغرنية .  ،  اد عميق

 ايٛسد٠ املعسف١ٝ ٚايع١ًُٝ بعٝدا عٔ ايتفهٝو ٚ إعاد٠ صٝاغ١ ايعًّٛ ع٢ً أضاع َٔ ايتهاٌَ -3

كيف ارببػاط الكػوف تبدعػو ، كيف بناا، باـ نػني العلػ، كالػولة، ففة ىذا اإل ار الكلة للعل،
يف اصا ة ةذل اطصدر كالولة يقػوؿ ، ك  تماعيةكيف كلدة اطعرفة نني العلـو الطبيعية كا ، ئّاّا

 ذ ػػر علماؤنػػا ايقػػدكوف ئٌف الػػولة يشػػتمل علػػى  افػػة 5 الززدكتور  ززارق الُززادق عةززد السززبلم
ك  زاؿ الػػولة يؤ ػد ئف عاا بػػو ، ةكػا نتفاصػػيل ا ئك ن صػوظا: ئم، العلػـو ةكػػا بفصػي ن ئك ب صػػي ن 

و ير ػػوا اقػػا ق علميػػة يف اايػػة الدقػػة. كطػػا  ػػاف كئٌف العلمػػا   لمػػا ئكعنػػوا النظػػر فيػػ،   بنقضػػة
رافػػدان كػػ  ئىػػ، ركافػػدىا فػػديل  يف ئزكػػة  -ناّػػتبعاد الػػولة  -ايكػػر  ػػذلن فقػػد فقػػد  اطعرفػػة 

كطا  اف ايكر  ما ّبق فلي  ك  اطعقوؿ ة  قان ئف برفض اصقا ق الغيبية الي  ػا  هبػا  يانقة.
ث بقبػل ئييلػة ، لبا ػل كػ  نػني يػدي ا ك  كػ  يلف ػاالولة ك ان  ك  الصدؽ ايث   ي بي ا ا

 العلما  كبصوراهت، الي   مك  التحقق ك  صدق ا ثريبيان... 
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ك  شػػػن ئف اّػػػتخ ص السػػػن  كالقػػػوانني ا  تماعيػػػة القرآنيػػػة لػػػي  نػػػايكر اليسػػػم الػػػذم 
نط كالتسبي  نل   ند ك  ػتصني كللوف عواكل الر ، يستطيع ئف يقوؿ فيو  ل ك  شا  كا شا 

كا  ػػراد كا نتظػػاـ يف الظػػواىر ا  تماعيػػة فضػػ  عػػ  اطعرفػػة نقػػوانني ا ّػػتنباط كػػ  الواقػػع كػػ  
كك  القرآف ك    ة ئيرل . كذلػن يقتضػة اطعرفػة الدقيقػة ناطفػاىي، ا  تماعيػة القرآنيػة ،   ة

  نػني ىػذه اطفػاىي، الكلية ككا يندرج جت ا ك  كفاىي،  ز ية ئك ئقل  لية ككا ينش  كػ  بفػاع 
الػػي برتبػػ  نصػػورة كن ايػػة فتشػػكل النظريػػا  اطفسػػرة للفعػػل ا  تمػػاعة... كؼػػا ّػػبق ذ ػػره يف 

مكننػا ئف ؾػاكؿ ننػا  ، كالسن  الي مك  اّتنتا  ا ك  ذلن، قضية ا ّتخ ؼ كالعل، كالعدؿ
مػوع التاػارح نظريا   لية كطردة يف علػ، ا  تمػاع الػذم كػا ىػو ة  برا مػا  كيػربا  كػ  ع

وىا كبطورىا ل علي ، الس ـ كع ئقواك ،  مػا يقصػ ا ، اإلنسانية يف بفاعل ا ـك ففة قصص الّر
علينا القرآف الكػرث كػا يكفػة لف ػ،  بيعػة ىػذا اإلنسػاف ك بيعػة اجملتمػع كدكر العػرؼ يف بشػكيل  

  (70)  ل كن ما.( 

 : خامت١ ايبشح

كيف عػاؿ العلػ، ، يف كيداف ايي ؽ كالقػي،لعل ئى، ايّباح ىو برا ع اطسلمني ئنفس ، 
 فق ا كبنزي  .، ف ما كاّتنبا ا، الشرعة ب صي  كبطبيقا

فمػا نالػن تػ  ىػ، ، كةذا  انػ  العلػـو اإلّػ كية اليػـو بعاػز عػ  بػرؾ اي ػر علػى ئصػحاهبا
،  ػرككا قد اػرب كػ  اي، ذلن ئحا   بزاؿ بدكر  ل ا يف ف ، كا كضى، دكح، ك  ّا ر اطكلفني

 نشكل ك  التفكين كالتازم  . 

كةنعػاد ، كثنػ  التحديػد، كقلػة التنظػي،، كعػدـ الرتبيػ ، ؼا كدث لتما نوعا كػ  ا رببػاؾ
 ؼا يزيد ك  عاؿ ا يت ؼ العبغة كال  كعقوؿ ئليانا.، كاضلط يف اطعلوكا ، التاديد

ػػا ل اشاكعيػػة لتػػدرؾ اضلػػل ػػال، كلتت كػػل يف الّر ة  اكلػػة يف اػػث  ز يػػة كػػ  ةذ قػػد بكػػوف الّر
ػع كػ  بشػتي  الػذى ، ئك شخصية كػ  الشخصػيا  يف  انػ  كػ  اشوانػ ، اشز يا  ، ؼػا يّو

 كيؤدم لتما ةذل ببعيض العل،.
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الػػػذم ، ير ػػػع ةذل حلػػػف العقػػػل اإلّػػػ كة، فلسػػنا نبػػػال  ةذا قلنػػػا ئف حلػػػف اطسػػػلمني اليػػـو
كبظػافر عػدة ، لتما ةذل بدايل عدة عواكلالذم ير ع ، ندكره ير ع ةذل حلف العلـو اإلّ كية

 يرتئّ ا ئّاّا ك  كمل ا كيدّر ا كيكت  في ا ككاهر هبا كفي ا.، ئّباح كن اية ككوهوعية

، فرتاه نعيػدا عػ  عا هتػا، ةنو اإلنساف اطسل، الذم  يدرؾ دكره يف اصضارة اإلنسانية اليـو
ك  يربقػة ةذل كػػا ، ك  يلتقػػة كػع العمػل، كنشػغ  عػ  ذلػن نسلسػلة كػػ  الكػ ـ الػذم   ينت ػة

 ينبغة ك  كدارج التقدـ كالرقة .

 كن ف يكوف عرد بانع . ، ةنو اإلنساف اطسل، اليـو الذم يرهى نايدم

الربىػػػػاف كاصاػػػػة كالػػػػدليل كلكػػػػ، علػػػػى ، ةنػػػػو اإلنسػػػػاف اطسػػػػل، اليػػػػـو الػػػػذم ئقصػػػػى العقػػػػل
 . ناإلعداـ

فقضػػػى علي ػػػا نقضػػػا و علػػػى لغت ػػػا ، ر العلػػػـوكصػػػادر لػػػق العلػػػـو اإلّػػػ كية يف ئف بتصػػػد
ػع ا، كعلى كن ا ا العلمة اطتميز الذم  ػاف السػب  يف اطاهػة، العلمية ، يف بطػور العلػـو كبّو

 . بولد نعض ا ك  نعضك 

ككػػا دل نتولػػد يف ، كىػػو ئّػػاس ننػػا  اطسػػتقبل، ةف اطاهػػة ىػػو ئّػػاس ا نطػػ ؽ يف اصاهػػر
 كيدكة نعض ا نعضا . ، يف بكاكل العلـو، كنويف اعتماد لوان  القوة ، ك اييذ نو

ػػنظل كتفػػرقني، فلػػ  نتقػػدـ شػػربا ةذل ايكػػاـ  ػػ ف بارلنػػا ت ايتزالػػو يف ،  كنقسػػمني صػػفني، ّك
 الصفني ك ما  ان  اطسميا  اطندر ة في ما . 

كلػػػػػو يف العلػػػػػـو ، كنعضػػػػػنا يضػػػػػرح نعضػػػػػا، كنعضػػػػػنا ينسػػػػػخ نعضػػػػػا، نعضػػػػػنا ينسػػػػػف نعضػػػػػا
 كعند ا نط ؽ .، يف ا نط ؽ،   اطفركض ئف بكوف كوهع اإلذاعالي  اف ك، اإلّ كية

ليػث اشػتد  ، كقرا بنا للرتاث ينبغة ئف ب يذ اليـو  انعا يت  ـ كاطرللة الي خر هبا ئكتنػا
ظذه ايكة الي ايتارىا اهلل بعاذل كػ  نػني ، الي خ د للولدة الكربل، اصا ة ةذل الولدة الفكرية

ػالة للعػاطنيصمػل ىػ، ايك، الػي ئبػ  ىػذا اإلنسػاف نػالتكرث كالعػدؿ كالتحريػر كػ  قبضػة ، ذه الّر
 كةى ؾ اصرث كالنسل .، كاإلفساد يف ايرض، الفساد كالظل، كالطغياف كالبغة
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، يف ايصػوؿ كالفػركع، ك ّبيل ةذل  ل ىػذه القػي، ة  نػالتمكني للػدي  كالشػريعة كعلوك مػا
، لتحػى نػو، كرنط ػا نػالواقع،  مػا  انػ  كػ  قبػل،  صاػج كالبينػا كةقاكت ا علػى ا، كئيذىا نقوة

يف ئصػػػوؿ ، كجصػػػين ا كػػػ  ا نػػػز ؽ ةذل اطشوشػػػا  اشانبيػػػة نالتقعيػػػد ظػػػا كػػػ   ديػػػد، ككػػػى هبػػػا
 كببعده ع  الوى، .، بعص، الذى  ك  اضط ، كقواعد  لية  اكعة كانعة

 

 : اهلٛاَؼ
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 535ـ( ص:
سػػف، ذرابػػة المسػػاف تفسػػد مػػكدة اإلخػػكاف، ممحػػؽ ألػػكاف مػػف التػػراث، العػػدد السػػابع عشػػر، ( شػػراب، محمػػد محمػػد ح 22

ىػػ العػدد:  1409ربيػع الكؿ  10السنة الثانية عشر، المممكة العربية السعكدية، جريدة المدينة المنكرة، الخمػيس 
 العامكد السادس 2ص: 7838

 97نقال عف نفس المرجع ص: 498/ 13( ركاه أبك بكر بف أبي شيبة في الكتاب المتنؼ  23
 . ط : دار الجيؿ  3/3( إعالـ المكالعيف عف رب العالميف البف اليـ الجكزية أبي عبد ال محمد بف أبي بكر:  24
كالتقييػد كاإليضػاح لمحمػد عثمػاف . ص : 17/313كمعجـ الدبػاء ليػاالكت الحمػكم  4/15( فتح المغيث لمعراالي  25

278 
 24. ص1ـ لكتاب شرح عيكف الحكمة لمرازم، ج( أحمد حجازم السقا، تقدي 26
 25. ص1( نفس المتدر السابؽ ج 27
 27. ص1( نفس المتدر السابؽ ج 28
 22. ص1( نفس المتدر السابؽ ج 29
  354-353/ 2( أحمد محمكد تبحي، في عمـ الكالـ  30
 .87ص  2( ابف تيمية، مكافقة تحيح المنقكؿ لتريح المعقكؿ ج 31
 27ي بالد ما كراء النير. ص ( الرازم، مناظرات ف 32
 .28( نفس المتدر، ص  33
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 .25( نفس المتدر، ص  34
 437( الرسالة لإلماـ الشافعي ص: 35
رسػػالة لنيػػؿ دبمػػـك الدراسػػات العميػػا مػػف إعػػداد الطالبػػة  1/188( اإلمػػاـ الشػػافعي كأثػػره فػػي الدراسػػات الحديثيػػة :  36

شراؼ د. الشاىد البكشيخي  ـ بحث الير منشكر 1997-1996السنة الجامعية  جميمة مرزكؽ رحميا ال كا 
 .  111ػ 110، ص 26، ج13(.الرازم، التفسير الكبير، مج  37
 .24- 25، ص 25، ج13( الرازم، التفسير الكبير. مج  38
 .39- 40ص  2( الرازم، الربعيف ج 39
بقمػـ ٢َُِأيمػكؿ )سػبتمبر( ٥( مف مقالػة عػف ابػف النبػارم، كأسػرار العربيػة فػي ديػكاف العػرب مجمػة رالميػة عػدد:  40

 مرضية آزمكدة
 1( ابف النبارم، أسرار العربية، ص 41
 ىػ دار العمـ لممالييف بيركت1407ط:  4/1663( التحاح : تاج المغة لمجكىرم إسماعيؿ بف حماد  42
 ىػ . دارالكتاب العربي بيركت 1405طبعة :  1/108جمد بف عمي: ( التعريفات لمجرجاني عمي بف م 43
 الطبعة الكل  . مكتبة الرشد الرياض 3/542( شعب اإليماف لمبييقي أبي بكر أحمد بف الحسيف : 44
   2/81( المكافقات  45
   14/122( تفسير الرازم: 46
 85( المنقذ مف الضالؿ، كالمكتؿ إل  ذم العزة كالجالؿ :  47
 .1/133ابف عبد البر ىذه البيات الكل  الربعة في جامع بياف العمـ : ( ذكر  48
( عػػزل ابػػف عبػػد البػػر ىػػذا البيػػت لتػػالح بػػف عبػػد القػػدكس، كالػػاؿ بأنػػو يػػركل أيضػػا لسػػابؽ فػػي جػػامع بيػػاف العمػػـ:  49

1/133. 
لػػو:  طكيػػؿ التػػمت  بمفػػظ المػػتف إال الك  1/133( ذكػػر ابػػف عبػػد البػػر ىػػذه البيػػات الػػثالث فػػي جػػامع بيػػاف العمػػـ:  50

 بدؿ  كثير التمت .
( القانكف فػي أحكػاـ العمػـ كالعػالـ كالمػتعمـ لبػي عمػي الحسػف بػف مسػعكد اليكسػي رحمػو ال . الجػزء الثػاني ص :  51

 رسالة دكتكراه الير منشكرة لمباحثة د. تباح بكعياد 197-198
ىػػػػ . 1346ط:6مػػف اآلثػػػار لمحػػازمي ص:كاالعتبػػار فػػػي الناسػػ  كالمنسػػػكخ  21/189( تػػدريب الػػراكم لمسػػػيكطي  52

 حمب .
 .1/176( ذكر ابف عبد البر ىذيف البيتيف في جامع بياف العمـ كفضمو :  53
( القانكف فػي أحكػاـ العمػـ كالعػالـ كالمػتعمـ لبػي عمػي الحسػف بػف مسػعكد اليكسػي رحمػو ال . الجػزء الثػاني ص :  54

 كعيادرسالة دكتكراه الير منشكرة لمباحثة د. تباح ب 196
 1/413( االعتتاـ لمشاطبي الغرناطي إبراىيـ بف مكس  بف محمد :  55

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur2472
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur2472


 صباح إدريس السرغيني بوعياد د. ااااااااااااااااا دور العلوم اإلسالمية في البناء الحضاري لألمة

 107ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

                                                                                                                                               

)بحػث مقبػكؿ لمنشػر فػي مجمػة آفػاؽ الثقافػة كالتػراث باإلمػارات  6-5( تكسع الكػكف بػيف الغزالػي كابػف رشػد ص :  56
 العربية المتحدة( الدكتكر محمد باسؿ الطائي كمية العمـك ػ جامعة اليرمكؾ ػ الردف

 48/ 9البخارم ( تحيح  57
 دار الفكر بيركت 2/1309( سنف ابف ماجة أبي عبد ال محمد بف يزيد القزكيني  58
 1/32( تحيح البخارم  59
 1/27( تحيح البخارم  60
( حػػكار مػػع أتبػػاع الفمسػػػفات الكضػػعية لمشػػي  بػػدر الحسػػػف القاسػػمي نائػػب رئػػيس مجمػػػع الفقػػو اإلسػػالمي بالينػػػد:  61

ـ .رابطػة العػالـ 2008/ 4/6ىػػ 30/5/1429مي العػالمي لمحكار.مكػة المكرمػة أبحاث المؤتمر اإلسػال 1/295
 اإلسالمي)اإلدارة العامة لمدراسات كالمؤتمرات ( 

ـ . رابطػة العػالـ 2008/ 4/6ىػػ 30/5/1429مكػة المكرمػة 1/297( أبحاث المؤتمر اإلسالمي العالمي لمحكار  62
   اإلسالمي)اإلدارة العامة لمدراسات كالمؤتمرات (

نقػػال عػػف أبحػػاث المػػؤتمر اإلسػػالمي العػػالمي  266( رسػػائؿ الشػػي  أحمػػد السػػرىندم رحمػػو ال . الرسػػالة رالػػـ :  63
ـ . رابطػة العػػالـ اإلسػالمي)اإلدارة العامػػة لمدراسػػات 2008/ 4/6ىػػػ 30/5/1429مكػػة المكرمػة 298/ 1لمحػكار

 كالمؤتمرات ( 
ـ . 2008/ 4/6ىػػػػػ 30/5/1429مكػػػػة المكرمػػػػة  300-1/299( أبحػػػاث المػػػػؤتمر اإلسػػػػالمي العػػػػالمي لمحػػػكار  64

 رابطة العالـ اإلسالمي )اإلدارة العامة لمدراسات كالمؤتمرات ( 
ـ . رابطػة 2008/ 4/6ىػػ 30/5/1429مكة المكرمة 325-1/324( أبحاث المؤتمر اإلسالمي العالمي لمحكار  65

 العالـ اإلسالمي)اإلدارة العامة لمدراسات كالمؤتمرات ( 
. رابطػة العػالـ اإلسػالمي )اإلدارة العامػة لمدراسػات 330- 1/326أبحاث المؤتمر اإلسػالمي العػالمي لمحػكار : (  66

 ـ2008/ 4/6ىػ 30/5/1429كالمؤتمرات ( مكة المكرمة 
بحػػث مقػػدـ إلػػ  المػػؤتمر  16-15( التطػػرؼ الغربػػي كدكره فػػي نشػػأة التطرفػػات الخػػرل أ.د. طيبػػي الغمػػارم ص: 67

ىػػ المكافػؽ 1436جمادل الكلػ   6-3مي )مكافحة اإلرىاب( مف تنظيـ رابطة العالـ اإلسالمي .اإلسالمي العال
 ـ 2015فبراير 22-25

بحػػث مقػػدـ إلػػ  المػػؤتمر  30-29( التطػػرؼ الغربػػي كدكره فػػي نشػػأة التطرفػػات الخػػرل أ.د. طيبػػي الغمػػارم ص: 68
ىػػ المكافػؽ 1436جمادل الكلػ   6-3سالمي .اإلسالمي العالمي )مكافحة اإلرىاب( مف تنظيـ رابطة العالـ اإل

 ـ 2015فبراير 22-25
( أىميػػػة الحػػػكار بػػػيف الحضػػػارات فػػػي تحقيػػػؽ السػػػالـ العػػػالمي د. محمػػػكد أحمػػػد الػػػازم مػػػدير الجامعػػػة اإلسػػػالمية  69

. أبحػػػػػػاث المػػػػػػؤتمر اإلسػػػػػػالمي العػػػػػػالمي لمحػػػػػػكار. رابطػػػػػػة العػػػػػػالـ 442 -1/429العالميػػػػػػة بباكسػػػػػػتاف سػػػػػػابقا: 
 ـ2008/ 4/6ىػ 30/5/1429دارة العامة لمدراسات كالمؤتمرات ( مكة المكرمة اإلسالمي)اإل

  أكراؽ ندكة إسالـ المعرفة .  318( أسس التأتيؿ اإلسالمي في مجاؿ العمـك الطبيعية محجكب عبيد ص  70
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 تكبيم ػمهًبَٙ؟أ٘ ، انؼهٕو االؼاليٛخ ٔاإللالع انحضبضٖ

 ؼٕضح انًعّيم إًَٔشد ػهٗ تكبيم انؼهٕو اإلؼاليٛخ  ]

 [Data Mining ٔانتُمٛت ػٍ انًؼهٕيبد

 أ.د. إدريس الخرشاف

أستاذ التعليم العالى في اإلحصائيات 

جامعة محمد  Data Mining المعلوماتية

 الرباط -الخامس
 

 : ًَدص ايبشح 

انطػػػة نػػػني العلػػػـو اإلّػػػ كية كالربعػػػة اطعلوكابيػػػة  ننػػػا  ر ، لاكلنػػػا يف ىػػػذا البحػػػث التطبيقػػػة 
  مػػن ج كعػػريف  ديػػد ]جليػػل ّػػورة اطزٌكػػل عػػ   ريػػق اّػػتخداـ كن ايػػة التنقيػػ  عػػ  اطعلوكػػا 

Data Mining ]ككعرفة كعازابو اآلنية كاآلفاقيػة، ك  ئ ل ةعادة بصٌف  القرآف الكرث، ئـوذ ا ،
ا ّ كية كاطعرفة الشاكلة اإلنسانية ال  ّتحٌقق   غالة ةف  ال  خٌغل الرانطة التبادلية نني العلـو

 شا  اهلل بعاذل قفزة نوعية كلضارية لإلنسانية ذعا .

بضػػػٌ، نػػػني ، بشػػعرنا نو ػػػود آيػػػا  عديػػػدة، قػػػرا ة عق نيػػػة كةلسػػػانية، فقػػرا ة القػػػرآف الكػػػرث
يف الكػػػوف ئك يف نفػػػ  ّػػػوا   ػػػاف ذلػػػن يف الطبيعػػػة ئك ، عموعػػػة كػػػ  اطعػػػارؼ الكونيػػػة،  ناياىػػػا

كاهحة ، ئف  تاح اهلل لو نصما  قوية الد لة، )كتا   يقبل الشن ( ؼٌا يؤ د ثريبيا، اإلنساف
ك  يقتصػر علػى القضػايا التعبديػة  مػا يػٌدعى نعػض ، على كستول عادل اطعرفػة اإلنسػانية، اطعام

ديػدة ككسػتقبلية كػايزاؿ العلػ، نػراكج  ، يقرتح علينػا القػرآف الكػرث، نل فض  ع  ذلن، الشباح
كصػػدؽ رح العػػاطني ، كػػ  ئ ػػل ةقػػ ع لضػػارم طػػا فيػػو اضػػم لإلنسػػانية ذعػػا ، اصػػديث ق ل ػػا

 .[88-]ص چڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   چ : لينما قاؿ
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ٌّع القرآف الكرث، نل ئ غر ك  ذلن ليشػمل الكػوف  ، فضا  الدراّة كالتنقيػ  اطسػتمري ، ك
 اآليػػةكػػ  يػػ  ؿ ، كئنفسػػنا اططمرنػػة، قػػرآف الكػػرث لينمػػا نقػػرئه نعقولنػػاكىػػذا كػػا ؽػػده يف ال،  لػػو

 [190-]آؿ عمراف چ....ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ : الكرمة

ػػة احملمديػػة ػػة اط ػػارا  لرتذػػة القػػرآف الكػػرث( كىػػذا ايكػػر ينطبػػق  ػػذلن علػػى اطدّر ، )كدّر
ػػػة التػػػدري  اطسػػػتمٌر للمسػػػل،  condition) ة كالكافيػػػةالػػػذم يبحػػػث يف الشػػػركط ال زكػػػ، كدّر

nécessaire et suffisante) ،.للوصوؿ ةذل در ة التقول 

اطدٌكنػػة يف  relation commutative)) ئرض التفػػاع   اطمغٌلػػة نع قػػة ببادليػػة، بلػػن ةذف
لقػػا ق ، )فضػػا  التكاكػػل( ثتمػػع في ػػا لقػػا ق اطػػادة نػػالعلـو ا ّػػ كية، ّػػال بػػاريخ اإلنسػػانية

ختػاز نصػفة ، العلػ، اصػديث -اليسػم -ك شف ع  نعض ا ، عٌز ك لٌ ح اهلل بضمنت ا آيا   تا
 الػػػي   حضػػػع لعػػػاكلة الزكػػػاف كاطكػػػاف، كبسػػػتكمل يف ئصػػػوظا ذيػػػع كقوكػػػا  اصيػػػاة، الدموكػػػة

 اإلنساين.

 : ايهًُات املفتاس١ٝ 

 لالعوامزز - العبلقززة التةادليززة - Data  Mining –التنميززة الْاتيززة  - األنتربولوجيززا 
Facteurs - المعلوميات. -النمْجة - الرياضيات التطةيقية ( اطصفوفةMatrice) 

 (Analyse factorielle de correspondance) التحليل اطعاكلة للتقان   -

 (fréquence conditionnelle) الشر ة التوابر -

 (fréquence marginale) ا لتماؿ اظاكشة -

 (Espace de fonctions) فضا  الدكاؿ -correspondances) ) التقان   -

  (coefficient de corrélation) كعاكل ا ربباط –

 (.valeurs propres) القي، الذابية Algorithme)) اضوارزكية -
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 : َٓٗذ١ٝ ايبشح

نػػػالعلـو  بػػػرببط في ػػػا العلػػػـو اإلّػػػ كية، يقػػػدـ ىػػػذا البحػػػث كن ايػػػة عقليػػػة ثريبيػػػة لديغػػػة 
التنقيػػػػ  عػػػػ  ك ػػػػارا  ك ، اطعػػػػارؼ يف الرياهػػػػيا  اطعلوكابيػػػػة ّػػػػتعماؿ ذيػػػػعكذلػػػػن نا، اييػػػػرل

كػػػػػ  ئ ػػػػػل اّػػػػػتخراج ، دكف بػػػػػدٌيل اإلنسػػػػػاف يف نتا ا ػػػػػا، كاّػػػػػتعماؿ اآللػػػػػة، البيانػػػػػا  القرآنيػػػػػة
 كعازا  القرآف الكرث كا ّتفادة كن ا يف ش  عا   اإلنساف اطعرفية .

 Calcul) نبتعد ع  نظريػة اصسػاح اإللتمػاذل، ةذل ئننا يف ىذا البحث، ىذا كق  التنبيو
de probabilité) ،كياصة يف كيداف دراّة ، يحا  ريقة ليس  ظا كصداقية ك  النالية العلمية
 كنالتػػػػػػارل فػػػػػػ ف ئاا نػػػػػػا بربكػػػػػػز نايّػػػػػػاس علػػػػػػى التػػػػػػوابرا  اظاكشػػػػػػية كالشػػػػػػر ية، القػػػػػػرآف الكػػػػػػرث

(fréquences marginales et conditionnelles) ،بعكػ  كهػعية ايلفػاظ  مػا كرد  يف الػي 
ئ نػا  لوارنػا ، دكف ةدياؿ كفػاىي، اإلنسػاف  واّػطة عمػل، كالتعاكل كع ا كباشرة، القرآف الكرث

  كع القرآف الكرث ك  ي ؿ ّورة اطٌزكل.

 : أ١ُٖٝ ايبشح

يػػة كػػ  كعػػايم النظػػرة الدكليػػة اصضػػارية لديناك، ئصػػب  البحػػث العلمػػة يف ئلفيتنػػا الغالغػػة لقػػد
ك لمػػا ازداد التو ػو ؾػو قػػرا ة الػدي  اإلّػ كة  مػػا ئكرنػا رننػػا ، الػي بتطلػػع لغػد ئفضػل، الشػعوح
جٌسػػ  البحػػث العلمػػة كازداد  كردكديػػة اإلنتػػاج الفكػػرم كالركلػػة ، تن ايػػة  ديػػدة، عػػٌز ك ػػلٌ 
ركج كايعمدة الر يسة الي بضػم  يػ، يحما يعترباف اصار ايّاس لسعادة اجملتمعا ، للبالث

 ايكة اإلّ كية ك  حلف ا التق  كالعلمة كل  اجملتمعة.

]رانطػة القػرآف الكػرث نػالعلـو اإلنسػانية كالكونيػة  ارب ينا بقدث ىذا البحث، يف ىذا اطضمار
الػػذم مغػػل الرانطػػة اطشػػركعة نػػني الػػدي  اإلّػػ كة كاطعػػػارؼ ، عػػ   ريػػق اّػػتعماؿ اطعلوكيػػا [

، تنمية اإلنداع العلمة كالتكنولو ة كاإلماين دايل فضا  اطسػلمني مشركع لضارم ل،  اطختلفة
)اطعادلػػػة الر يسػػػة لتوليػػػد  سػػػر  اطعػػػارؼ اإلنسػػػانيةك  كتمغػػػل يف عمليػػػة بوليػػػد العلػػػـو اإلّػػػ كية

نغض النظر ع  ، نني الفعاليا  اطختلفة يف ايكة اإلّ كية، التعاكف كالتكاكل اطعريف كاصضارم
 :  ل يف كيداف ايتصاصو،  لفكرية كالتارلية كالعقا دية يف الزككاف اإلنساين(بو  ا  ئفرادىا ا
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 )مدرسة المعارج الكونية الشاملة( على مستوى القرآن الكريم5 أوال 

 دراّة صياـ اطريض(: الطبي  نالفقيو )كغاؿ ، 

 يل ػػػػا ننػػػا  نيانػػػا  القػػػرا ا  كجل: عػػػادل الرياهػػػيا  نعػػػادل اللسػػػانيا  كعلػػػ، القػػػرا ا ) كغػػػاؿ
 ، نواّطة الرياهيا (

 قـو : دراّة الشعوح ال  كٌر  يف التاريخ: )كغاؿ اشيولو ة ناطتفقو يف الدراّا  اإلّ كية
 ،قـو بٌبع(، ئصحاح اييكة، دود، عاد، نوح

 الفقيػػو البالػػث يف القػػرآف الكػػرث كالسػػنة اطط ػػرة يف علػػـو القػػرآف اطختلفػػة نعػػادل اينرتنولو يػػا 
ػػف عليػػو السػػ ـليػػاة ا: )كغػػاؿ الػػذي  كػػٌركا نفػػرتة ، لشػػعوح الػػ  كػػٌر  نفػػرتة الريػػا  قػػـو يّو

لينمػػا يظػػل  ػػوؿ اليػػـو ، ك ػػذلن فػػرتة لكػػ، ّػػيدنا عمػػر رهػػة اهلل عنػػو، اشفػػاؼ ث الريػػا 
 ج  الشارة دكف اّتقباؿ ك  يشكو(

 ئعمدة السما ..(، دراّة السماكا : )كغاؿ كالفلكة ناطفكر اإلّ كة 

 زينػػػة ، الز ا ػػػة، كاطصػػػباح، ا طشػػكاة: بالػػػث يف علػػـو القػػػرآف الكػػػرث )كغػػػاؿكاط نػػدس كػػػع ال
 الكوا  (

 5 )مدرسة المهارات التطةيقية للقرآن الكريم( على مستوى المدرسة المحمدية5  انيا

 ايكارة نالسو (، اللواكة، دراّة النف  اططمرنة: )كغاؿ عادل النف  نالفيلسوؼ اإلّ كة 

 كسػػتقبل الشػػعوح الػػ  بنػزاح عػػ  الطريػػق اطسػػتقي،: )كغػاؿ فكر اإلّػػ كةعػادل اطسػػتقبل نػػاط ،
 يوشن ئف بداعى عليك، ايك،  ما بتداعى اي لة ةذل قصعت ا....(

 لكػ، راع ك ػل راع : اطسؤكلية الفردية كاشماعية يف اجملتمع ا ّػ كة: القضا  كالفقيو )كغاؿ 
 كسؤكؿ ع  رعيتو(

 الناس ّواّية...(: )كغاؿالقاهى الفقيو كاينرتنولو ى  
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بصٌ   ل ا يف فكرة بكاكل ، شفافة الطرح كنسيطة يف الرت ي ، ةحا ككضا  قوية الد لة 
كػػ  ئ ػػل بقػػػدث عمػػل كشػػرتؾ طػػا فيػػو اضػػم لػػديننا كلتقػػػٌدـ ، العلػػـو اإلّػػ كية كاطعرفػػة اإلنسػػانية

 عتمعابنا اإلّ كية.

 : أٖداف ايبشح

ػػة اطسػػتقبل، الغالغػػة يتطلػػ  ديولنػػا لعػػادل ايلفيػػة الػػي ّػػتعمل علػػى ، التفكػػم يف ننػػا  كدّر
ػة الربىػاف كةقاكػة الػدليل ، كبطوير آلياهت، التحليليػة، بنمية ك ارا  قدرا  شباح اطسلمني كؼاّر

كبعلػػيم ، العمػػل يف فضػػا  بكاكػػل العلػػـو لػػ  يتمكنػػوا كػػ  ، علػػى الربىػػاف لسػػ  لغػػة عصػػرى،
ػػيع كػػدار  ، العقليػػة كالذابيػػة   نػػذ ر عٌينػػة كػػن ، علػػى ،  مػػا فعػػل ّػػلف ، الصػػاحل كػػ  العلمػػا بّو

 : ّبيل اطغاؿ   اصصر

o اف  بيبا كفيلسوفا كرياهيا كنيطريا: ان  ّينا  

o كشاعرا،  اف ػتصا يف نظرية ايعداد: السموئؿ 

o كفيزيا يا كبقنيا  ئيرل،  اف رياهيا: الصويف 

o ككتصٌوفا)عك  كا يوصف نو(.، اكفيلسوف، كشاعرا،  اف ػتصا يف عل، اشرب: اضٌياـ 

o كاصضارة ا ّ كية.، كنارعا يف عل، التشري ، كنبابيا،  بيا نفسيا ك يميا: الرازم 

 علػػػوا الغػػػػرح يكتػػػػ  ، كال  حػػػة  ويلػػػػة لعلمػػػا  ّػػػػطركا ئسػػػا ى، يف ّػػػػال بػػػاريخ العلػػػػـو
كتبػػػػة كك، نبػػػػاري  MSHكدار العلػػػػـو اإلنسػػػػانية ، ئسػػػػا ى، فػػػػوؽ ككتبػػػػة الكػػػػونغري  ايكريكػػػػى

 كامى،.، كككتبة ةّطنبوؿ، اييسكو نضوالى كدريد

كعاشوا قضاياى، اصيابية ت ارة عالية كػ  الدقػة ، ك  ف ، دين ، عق نيا كثريبيا لقد خكنوا
 كاإلقانية للقضايا اططركلة نني ئيدي ،.

، لػػذلن نػػدفع ئ ركلتنػػا العق نيػػة ؾػػو البحػػث عػػ  ايىػػداؼ النافعػػة يف الزككػػاف اإلنسػػام
 : كنقرتح كا نريده  ما ي بى
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 : الذم يتمٌيز ناضصا ص اآلبية، أوال5 بنا  الموا ل الفاعل

 كيف ش  عا   اطعرفة.، صال  القدرا  العالية يف عاؿ البحث العلمة  - أ

كفػػػق النمػػػاذج العلميػػػة الػػػ  يصػػػل ةلي ػػػا يف ، اطتميٌػػػز ناّػػػتق ليتو يف احػػػاذ القػػػرارا  اطناّػػػبة -ح
 ئاا و.

ككعرفػػػػة ، صػػػػال  القػػػػدرة علػػػػى دراّػػػػة اطعطيػػػػا  اطتػػػػوفرة لديػػػػو كجليل ػػػػا ت ػػػػارا  كتنوعػػػػة -ج
ظػػػذه الدراّا .ةهػػػافة ةذل ، كلنػػػا يف القػػػرآف الكػػػرث كالسػػػنة النبويػػػة النمػػػوذج ايكغػػػل، ةنداعيػػػة

 اّتنباط كعاك هتا.

كنلغػػة نسػػيطة ، عػػواطالػػن للكفػػا ة ال زكػػة لينمػػا يتعلٌػػق ايكػػر نتقػػدث كشػػاريعو التنمويػػة جملتم -د
 vulgarisation de la)) لسػ  النظريػا  العلميػة اصديغػة يف عػاؿ  ػرح العلػـو، الرت يػ 

science . 

 انيززززا5 بنززززا  المعادلززززة الكةززززرى لجميزززز  العناصززززر الفاعلززززة فززززي المسززززيرة اإلنسززززانية، وربطهززززا 
 : كنع  نذلن، بمقوماتنا الحضارية

 لاماعة.صيانة القي، الركلية كاصضارية للفرد كل  - أ

ككمػػل شػػعار  ةقػػرئ ، يسػػاير التطػػورا  العلميػػة اصديغػػة، بنشػػرة ةنسػػاف كتػػوازف علميػػا كركليػػا -ح
 ناّ، رنن  الذل يؤٌىلو ةذل بفعيلو على اطستول اطخربل.

ػػٌل،  عػٌز ك ػلٌ ننػا  ةنسػاف قػادر علػػى برذػة آيػا   تػػاح اهلل   - ج ػػولو صػلى اهلل عليػو ّك ػنة ّر ّك
 اطختلفة الي ئفرزهتا ػتربا  الدكؿ اطتقٌدكة. كيف بفاعل كع اطعارؼ، علميا

  بلبية لا يا  الو   اصضارية ن بقاف كةنداع ةلساين. - د

كػ  ، كالطالػ  كايّػتاذ يتفاعػل كع ػا البالػث اطسػل،،  عل الدي  اإلّ كة كادة بطبيقيػة -ؾ
 ئ ل ف ، اصقا ق الكونية كاصيابية.

 . لن للمعرفة ةذل كنتج ظاالعمل على جويل البالث اطسل، ك  كست -ـ
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 خكني البالث ك  ايدكا  ال زكة  ة يستطيع ا ؿراط يف بنمية عتمعو ؾو اد ئفضل. -ك

لػػ  ، ك وليتػػو اطمتػػدة عػػرب ايزكنػػة  الثززا5 اإليمززان بفكززرة ال محدوديززة علززوم القززرآن الكززريم،
ؿ ككانػػػة  اضليفػػػػة يف ةذل الػػػت ، ايػػػث بؤٌىلػػػػو يف آيػػػر اططػػػاؼ، يػػػرث اهلل ايرض ككػػػ  علي ػػػا

 ايرض . 

 1500 يف ئف القرآف الكرث  رح كنذ كػا يقػارح  يتعّرج بالطرق اإلحترافية التطةيقية،رابعا5 
يػػديل يف علػػ،  يف الوقػػ  الػػذم ن لػػ  ئف ىػػذا العلػػ،، لقيقػػة كػػا يعػػرؼ نعلػػ، اجملػػاكرا ، ّػػنة

على يد الرياهػة ايطػاين ، ـ 1735دل بتعٌرؼ عليو السالة العلمية ة  يف لدكد ّنة ، التبولو يا
كةهػػافة نوعيػػة ، كىػػذا صػػنف آيػػر كػػ  ئصػػناؼ بكاكػػل اطعرفػػة، (Leonard Eulerئكلػػر ) ليونػارد

 للمعرفة اإلنسانية.

 َػه١ً ايبشح

، لقػد ببػػنٌي كػػ  يػػ ؿ ا  عػػة علػػى  تػ  العلػػـو اإلّػػ كية يف اطكتبػػا  الو نيػػة كاي نبيػػة
كىػػذا كهػػع -ككتػػاج ةذل  غػػم كػػ  اش ػػد كاطغػػانرة ، الكػػرثئف الطريػػق  ويػػل لتغطيػػة علػػـو القػػرآف 

كصػداقا لقػوؿ ، كاّتحالة كعرفة  ل القضايا اطذ ورة فيو، نظرا لتنوع علـو القرآف الكرث - بيعة
  چ مئ  ىئ  جئ  حئ ی  ی ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  یچ : رح العػػػػػػػػػػػػػاطني

 (109-)الك ف

كن ػػػػا كػػػػا بوصػػػػل ةليػػػػو اإلنسػػػػاف كغػػػػل نظريػػػػة ، ئنػػػػو  تػػػػاح كمػػػػل  ػػػػل العلػػػػـو، كعػػػػ  ذلػػػػنك 
ككن ػػا كػػا ىػػو نصػػدد البحػػث فيػػو كغػػل نظريػػة ندايػػة الكػػوف كنشػػو  ، كنظريػػة البحػػار، بطوراي نػػة

كسػػػتقب  كغػػػل ئعمػػػدة السػػػما   -ةف شػػػا  اهلل -ككن ػػػا كػػػا ّيتوصػػػل ةليػػػو ، الناػػػـو كحايػػػة الكػػػوف
، ككن ػا كػا   يسػتطيع اإلنسػاف الوصػوؿ ةليػو ك مػا ئكيت كػ  علػ،، اصيػاة ككهعية الكوف يف حاية

كعلػػ، ةنػػزاؿ ، كعلػػ، ايرلػػاـ، كعرفػػة زكػػ  بوقػػف الكػػوف: نػػذ ر كن ػػا علػػى ّػػبيل اطغػػاؿ   اصصػػر
 يـو القياكة ةخل...، اططر
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 : َعادت١ َػانٌ ايبشح

كف ػ، ، ىة العمػل اشمػاعة، لقد ئدر   ئف الطريقة اشيدة كاطغالية لكل اث يف اطستول 
كىػػذا ، كبظػافر اش ػػود نػني ئفػراد عتمػػع اطعرفػة، القػوانني كاطسػٌلما  الػػ  ئبػى هبػا ديننػػا اإلّػ كة

الػػػذل يسػػػعى ةذل ةنػػػراز الرانطػػػة الػػػ  قػػػ  نناؤىػػػا نػػػني العلػػػـو ، يػػػديل يف يانػػػة كوهػػػوع اطػػػؤخر
   -ؽ يف ئرهػػية  تػػاح اهللكػػ  ئ ػػل هػػماف عػػدـ ا نػػز ، اإلّػػ كية كاطعػػارؼ الكونيػػة اييػػرل

 . -قٌدر اهلل

يسػػاعد البالػػث علػػى جقيػػق ايىػػداؼ ، فػػاشمع نػػني التفكػػر كالعقلمانيػػة كالتطبيػػق اطػػادم 
 : اطر ٌوة اآلبية

 كبقدير ئفيت ا يف ليابو العملية. عٌز ك لٌ يساعد الفرد على ف ، آيا   تاح اهلل  -1

للوصػوؿ ةذل فضػا  الػدي  ، ارؼ اإلنسػانية اطتنٌوعػةلينمػا يسػتخدـ اطعػ، يقول ةماف اإلنساف -2
 اإلّ كة.

  كاجملتمعية.، كايي قية، قعل اإلنساف يتفاعل كع دينو  دّتور ليابو العملية -3

 فمفض ببٌنيو فكرة صدفوية الكوف.، يساعد اإلنساف على ف ، لقيقة الو ود -4

دل ، فسيفسػا ية علميػة بطبيقيػة كركليػة  محطػة  عٌز ك لٌ يدفع العاقل للتعاكل كع  تاح اهلل  -5
 بفرط يف شة .

  مغػػل ّػػول ، ئف كػػا بوصػػل ةليػػو اإلنسػػاف نتكنولو يابػػو كا ت ادابػػو، يظ ػػر للبالػػث الػػواعة -6
 رح العاطني.  ككضة ك  ككضا  آيا 

 كىػػػة كػػػابزاؿ يف عػػػادل، ئف ىنػػػاؾ قضػػػايا  غػػػمة مكػػػ  لإلنسػػػاف البحػػػث في ػػػا، يبػػػنٌي للبالػػػث -7
 اطستقبل.

 

 



 أ.د. إدريس الخرشاف اااااااااااااااااا.. العلوم االسالمية واإلقالع الحضارى، أي تكامل عقلماني؟

 116ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

 : خٛازش١َٝ ايبشح

ئف  -نعػػد ا عتمػػاد علػػى اهلل  -لرصػػنا، كػػ  ئ ػػل الوصػػوؿ ةذل اطسػػتول العلمػػة اإلقػػا  
كبسػػػلن اطرالػػػل ، ( بلتػػػـز ناطقػػػايي  العلميػػػة اطتعػػػارؼ علي ػػػاف اضوارزكيػػػة ) اطن ايػػػة اطتبعػػػةبكػػػو 
 : اآلبية

كػر كلػي  ا قتصػار علػى التف <<التبصر كلي  النظػر << القرا ة كفق شركط القرآف الكرث 
جليػػػل النتػػػا ج ناّػػػتخداـ التػػػوابرا   <<البحػػػث العلمػػػة اإلنػػػداعى اإللسػػػام  <<التفكػػػم فقػػػط

 <<التاٌ ػػػد كػػػ  النتػػػا ج احملٌصػػػل علي ػػػا  <<اطعػػػرٌبة، كا نتعػػػاد عػػػ  اّػػػتخداـ نظريػػػة ا لتمػػػا   
ةعػػػادة ننػػػػا   << ةقاكػػػة الػػػدليل علػػػى النتػػػا ج <<ننػػػا  النمػػػوذج الرياهػػػة  <<اّػػػتخراج العواكػػػل 

  القواعد )التفٌكر التطبيقة( للت  د ك  نتا ج البحث.

 : أدٚات ايبشح

الرياهػػػػػيا   -اصاّػػػػػوح -كعاػػػػػ، ئلفػػػػػاظ القػػػػػرآف الكػػػػػرث - القػػػػػرآف الكػػػػػرث: كبتمغػػػػػل يف 
 بقنيا  التنمية البشرية. - جليل اطعطيا  -اإللصا  اطعلوكيابى -التطبيقية

 األض١ً٦ املطسٚس١ يف ايبشح 

 اطسلموف شبكة اإلنرتني  ضدكة ديننا اصنيف  ذا   يوٌظفطا -5

، القا مػػػة نػػني الػػدي  اإلّػػ كة كبكنولو يػػػة اطعلوكيػػا  نشػػكل يػػػاص طػػاذا   نػػربز الرانطػػة -2
 )بكاكل اطعارؼ(  كالعلـو اييرل نشكل عاـ

راّػا  طاذا دل نديل بقنيػا  بعلػي، الرياهػيا  كاطعلوكيػا  يف نػراكج حصصػا  شػع  الد -3
 ا ّ كية 

كػػػػاىة السػػػػبل النا عػػػػة للتفكػػػػم يف غارنػػػػة ايكيػػػػة اطعرفية)الرياهػػػػيا  كاطعلوكيػػػػا  كالعلػػػػـو  -6
 كع قت ا نالدي  اإلّ كة ئـوذ ا(، اييرل ك    ة

  يف مكننا  عل القرآف الكرث كالسنة النبوية هم  ئكلويا  البحث العلمة التطبيقة  -7
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، ّػػػوا   انػػػ  بشػػػريعية ئك علميػػػة نظريػػػة ئك ثريبيػػػة، نراعنػػػا اي ادميػػػةطػػػاذا دل نسػػػتعمل يف  -8
 ك ارا  التنمية البشرية 

كػػ  ئ ػػل  عػػل اشاكعػػة ، ئدل كػػ  الوقػػ  طرا عػػة نراعنػػا التعليميػػة يف اشاكعػػا  نشػػكل عػػاـ -9
 بنتج عقو  ةنداعية كلضارية ىادفة جٌقق كطال  العصر اطعي  

 رقيام الليلر   ئك رالقليلكدل بك  ّورة ، ّورة اطزكل  : طاذا سي  السورة -10

   علميا  ىل مكننا لسانو رياهيا رالقليلكا قيمة العدد  -11

 كا ىة العواكل الر يسة يف ّورة اطزكل  ككا ىة ئصناف ا الر يسة  -12

سابنا التعليمية العلمية  -13  طاذا   نديل كعنا القرآف الكرث طّؤ

 اؿ الزك  الذم مٌغل اجملموعة اشز ية يف الغلث اآلير ك  الليل كا ىو اجمل -14

ك  ئ ل الربىػاف علميػا كبطبيقيػا علػى ، كا كدل اّتخداـ بكنولو يا الرياهيا  اطعلوكابية -15
بكاكػػل العلػػـو للوصػػوؿ : )لسػػ  التعبػػم اطتػػداكؿ الرانطػػة اطو ػػودة نػػني آيػػا  القػػرآف الكػػرث

 ةذل لقيقة كعينة( 

 : ز ايبشح األضاعستاٚ 

 : شا   ايقدار ئف بربكز غاكر البحث على نافذبني ا نتني 

 كىػػة اطتعلقػػة نايرهػػية ايّاّػػية لكػػل بفكػػم عقػػ ين ةمػػاين يف اطسػػتول: النافززْة األولززى ،
 : انركبو وؿ البحث العلمة اطستعمل يف البحوث اططركلةكيتعٌلق ايكر ن

 ، ئفية البحث - ئ

 ، ئىداؼ البحث - ح

 رلة اططركلة.ايّ - ج

 ةشكالية البحث..... -د
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 كالتنقيػػ  عػػ  اطعلوكػػا  يف ، كن ػػا نتعػػٌرؼ علػػى اطن ايػػة العلميػػة التطبيقيػػة: النافززْة الثانيززة
 عػػٌز ك ػػلٌ آيػػا   تػػاح اهلل  كرنػػط، كػػ  ئ ػػل اّػػتخراج كعاػػزا  القػػرآف الكػػرث، ّػػورة اطزٌكػػل

ناإلهػػافة ، ّػػ كية كاطعػػارؼ اييػػرل[]بكاكػػل العلػػـو اإل نآيػػا  اهلل الكونيػػة اطنظػػورة اطقػػرك ة
 ةذل ف ، نعض القضايا الي نقي  ةذل يوكنا ىذا ندكف بفسم ككا ئ غرىا.

 5 لكل بنَو مل اإليجاز، ونقترح في ىْا الةحث استعرا  الحقول اآلتية 
 الضوانط الشرعية كالتفسمية لسورة اطزكل -

  القليل  التفسم العلمة للمصطل  -

 لسورة اطزكل علوكيايتالتحليل العلمة اط -

 اضريطة العلمية الرتاببية لسورة اطزٌكل -

 نتا ج البحث -

 التوصيا  -

 كرا ع البحث -

 : ايبشح َكد١َ

لينمػػا نريػػد ننػػا   سػػور ، كةعمػػاؿ العقػػل تغانػػة فضػػا  للتفٌكػػر كالتػػدنٌر، يعتػػرب ىػػذا البحػػث 
نية تختلف ئنواع ا ك    ػة كاطعارؼ اإلنسا، التكاكل نني القرآف الكرث كالسنة النبوية ك    ة

وئ  چ : كػا ك  نػا ةليػو رٌح العػاطني لينمػا قػاؿ لنػا يف  تانػو العزيػز، كسػتخدكني يف ذلػن، ئيػرل

 [.36-اإلّرا  ] چ ی  ی  جئ  ی  ی ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 : كيتعٌلق ايكر نايدكا  الغ   

اآلفػػػاؽ )ئم ، ك )ئم ال كتنػػػاىة( يف الصػػػغر فػػػاؽاآل: ك و بػػػو ا مانيػػػة نػػػني العػػػاطني، العقػػػل -1
 ، ال كتناىة( يف الكرب
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كػػ  يػػ ؿ التفػػاع   ، الػػذل ىػػو ك ػػارة الٌسػػمع كا نصػػا  ةذل نبضػػا  الكػػوف، ا ّػػتماع -2
  ككصطلحاهتا ياصة. كاآليا  القرآنية اإلعاازية، الكونية نني ئ زا  عناصره عاكة

كىة ك ارة نرؤيػة ، اصصوؿ على ئجبديا  كا كرا  اطعرفة ،اّتعماظاع  ال  يرتٌب  ، البصمة -3
  كبكوف ظا كصداقية  ربل على كستول ا دراؾ.، عق نية

يف غطة القرا ة كالكتانة احملػدكدة يف ، لاكلنا عدـ لصر البحث اططركح، يف ىذا اطضمار 
كاّػػػتعماؿ ، يقػػػةنػػػل ثاكزنػػػا ذلػػػن ليشػػػمل اشانػػػ  التطب، الزككػػػاف ا نسػػػاين  مػػػا بعٌودنػػػا ذلػػػن

لػ  ، (Knowledge Discovery in Databases) التقنيػا  اصديغػة يف عػاؿ جليػل اطعطيػا 
، كك  ثٌ بقدث الدي  اإلّ كة على صوربو اصقيقيػة، تؤ را  كعرفية، نستطيع ف ، آيابو الكرمة

ناصػر  ديػدة يف كيقػٌدـ ع، يف ليابػو الدنيويػة يستفيد كنػو، ايث ثعل ا نساف يف آير اططاؼ
 ما يستفيد ك  اطعرفػة اصديغػة  ػ داة بعػني البالػث علػى التنقيػ  يف ئاػوار ،  عاؿ كا كرا  اطعرفة

 علـو القرآف الكرث )كوهوع اغنا(. 
ةذل عػػادل ، انط قػػا كػػ  عمليػػة التكاكػػل اططركلػػة علػػى نسػػاط البحػػث  مكننػػا اطػػركر كباشػػرة ٌ

للتفكػػػم يف اطعاػػػزا  القرآنيػػػة اطتمغٌلػػػػة يف ، (Data Mining) بقنيػػػا  جليػػػل قاعػػػدة البيانػػػا 
ػب  بسػمية السػورة نسػورة  اطزٌكػل ، اإلعااز العددم يف القػرآف الكػرث  القليػل  كاػم ذلػن ، ّك
  القيمة اطضافة يف البحث(.: ك  القضايا اشديدة )انظر التفاصيل ئّفلو

 : عالق١ ايبشح بأفهاز املؤمتس

نعمل على ةظ ار نعض ا ، ئىدافا  ما كرد  يف ديبا ة اطؤخر ف ف ىناؾ، فض  ع  ذلن 
 : كيتعلق ايكر، يف ىذا البحث

اإلنتقػاؿ العقػ ين كػػ   قافػة النقػل كاحملا ػػاة ةذل  قافػة القػرا ة العق نيػػة كالتحليػل كا ّػػتنتاج  -1
 كئيذ القرار.

اؿ كػػ  يطػػاح كا نتقػػ، ةذل ر ػػوح قػػا رة اإلنػػداع اإللسػػام، دفػػع البالػػث اطسػػل، الكػػوين -2
 كع احملافظة على ىويتو اإلمانية اإللسانية.، اطنانر ةذل يطاح اطخانر
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كئ ر القرآف ، كجصينو ك  كطبا  اطعيشة، ةظ ار دكر القرآف الكرث يف عاؿ بنمية اإلنساف -3
 الكرث يف بفعيل التكاكل اطعريف اإلقا .

كعػاك  ئّػاس يف ، رة اإلنسانية الكونيػةال  خٌغل يف عصرنا كنبع اصضا، ةظ ار علـو القرآف -4
 ف ، العلـو ا يرل.

ػػطو كئننا ػػو  لػػ  يػػتمٌك  كػػ ، بقويػػة كف ػػـو التفٌكػػر لػػدل البالػػث اطػػؤك  الكػػوين -5 ػا بػػة ّك
 كعا لتو كك نو .

، ] اصكمػػة هػػالة اطػػؤك [ ) PNL) بعلٌػػ، التقنيػػا  اصديغػػة يف عػػادل الربعػػة اللغويػػة العصػػبية -6
، (Programation) كالربعػة اصاّػونية (Maping Card) ضريطػة الذىنيػةبقنيػة ننػا  اكبعلٌػ، 

كػ  ئ ػل ب ديػة الوا ػ  الػدي  علػى ئلسػ  ، يف العل، اإلظى نٌص على بعٌل، الع، كاطعرفة
 ك و. 

 : ايك١ُٝ املطاف١ يف ايبشح

ا ىػػة اطمغلػػة يف اإل انػػة علي ػػ، ئف القػػي، اطضػػافة يف ىػػذا البحػػث، نوٌهػػ  يف ىػػذا البحػػث 
 : كىة  ما ي يت، Data Mining)ع   ريق اّتخداـ ك ارا  التنقي  ع  البيانا  )

 كدل بك  ّورة  القليل  ئك ّورة  قياـ الليل  ئك آير ، طاذا سي  السورة نسورة اطزكل -1

 كا قيمة العدد  القليل  علميا  -2

 كا ىة العواكل الر يسة يف ّورة اطزكل  ككا ىة ئصناف ا  -3

كالػذل يسػتفيد ، لزك  الذم مغػل اجملموعػة اشز يػة كػ  الغلػث اآليػر كػ  الليػلكا ىو اجملاؿ ا -4
 كنو اإلنساف ئ نا  قياكو نالليل 

ةذل ئم لد مكننا ا ّتفادة ك  اّتخداـ بكنولو يا الرياهيا  اطعلوكابيػة يف عػاؿ القػرآف  -5
 الكرث كالسنة النبوية 
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 : ع١ٓٝ ايبشح

ث اّػػتخدكنا ، كي صػػة ئقػػواؿ اطفسػػري  في ػػا، ورة اطزكػللقػد ٌت ذػػع النصػػوص اطتعلقػػة نسػػ 
 : كيتمغل ذلن يف اضطوا  اآلبية، اطن اية العلمية الرياهية كاطعلوكابية ك  ئ ل جليل السورة

لفظػػة ئّاّػػية )لسػػ  التعبػػم  100كقػػد ٌت ايتيػػار ، ذػػع ايلفػػاظ اطػػذ ورة يف ّػػورة اطزٌكػػل -1
 الرياهة(.

 آية.  20كعددىا ، لةلصا  آيا  ّورة اطزكٌ  -2

، اّػػغنينا عػػاؿ العبػػادة اطػرببط نصػػ ة داككد عليػػو السػػ ـ: ةقػاد ذيػػع عػػاؿ العبػػادة يف الليػل -3
 كعاؿ العبادة اطرببط نالغلث اييم ك  الليل)لس  اصديث القدّة(. 

   كاجملاؿ الزك  اططلوح.رالقليل البحث ع  قيمة العدد -4

ة للبحث)القيػػػاـ نالتحليػػػل الرياهػػػة اطعلوكيػػػايت الشػػػاكل لسػػػورة اطعاشػػػة التحليليػػػة اطعلوكابيػػػ -5
 اطزكل كاّتخراج العواكل الر يسية في ا(. 

 : يف ايبشح األدٚات املطتدد١َ

 القرآف الكرث نركاية لفص. -1

  ت  ايلاديث النبوية الشريفة -2

IRكاإللصا  الرياهة يف الفضا  ، اصاّوح كبقنيا  الرياهيا  اطعلوكابية  -3
(n)  

 : َدخٌ ايبشح 

يعتػػػرب اإل ػػػار الفكػػػرم كالركلػػػة لكػػػل عمػػػل بطبيقػػػة ،   كشػػػالة يف ئف الػػػدي  اإلّػػػ كة
ك فػػرة يف ، كياصػة يف عصػػرنا اصاهػػر الػذم يشػػ د  ػورة كعلوكابيػػة، عقػ ين كسػػؤكؿ ظػذا الكػػوف

 كالكبمة.،  12 (1/10)كيداين اي ساـ الصغمة )كا ج  الكمفوكرت

ككػػا ، كيكػػوف اإلقنػػاع العقلػػة ّػػبي  ةلي ػػا، مػػر  هبػػا القلػػ ف ػػو يػػدعو لعقيػػدة صػػحيحة يط
 : كصداقا لقوؿ اصق ّبحانو كبعاذل، ئ غر العرب يف الكوف الذم نعيشو
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ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

 (191-190 )آؿ عمراف چ ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

نسػب  ، بيقية ككانة كركوقة نني ش  اطعارؼ اصديغة ما يتخذ اصاّوح كالرياهيا  التط
ككػػػ  ، قػػػدراهتما العلميػػػة يف لػػػل اطشػػػا ل اططركلػػػة علػػػى العقػػػل البشػػػرم كبوهػػػي  كعػػػادل الطريػػػق

 ككعرفة ةّرتابياية بوزع ئلفاظو كد لة ئرقاكو.، همن ا قرا ة القرآف الكرث كاّتخراج كعازابو

كئف يقػدكوا ، -ئكلػوا ايلبػاح-ئف يتحػرؾ اطسػلموف يف ىذا اإل ار اصٌة كالػديناكيكة قػ  
كديػػ  العقػػل كالتػػدنٌر ، علػػى ئف اإلّػػ ـ ىػػو ديػػ  العقػػل كالتػػدنٌر، للعػػادل الرباىػػني كاصاػػج الداكغػػة

 كالرانطة شرط  ـز ك اؼ.، ىو دي  العل،

افيػػة كذلػػن نػػالقرا ة العق نيػػة اإلمانيػػة اإللرت ، كيبقػػى لزاكػػا علينػػا العمػػل طوا  ػػة ىػػذا العصػػر
ىػدف ا دا مػا كػا يرهػى اهلل كيسػعد ، يف القلوح اصية العاكرة ناليقني كاإلماف كالصدؽ، الشاكلة

 ككا ئذل اللحاؽ نكتاح اهلل كالتمسن نتعاليمو.، اإلنساف يف الدنيا كاآليرة

، ذع  ل العلـو، كةمانا كٌنا ن ف  تاح اهلل العلة القدير دل يفرط يف شة ، يف ىذا اطضمار
ئردنػػا القيػػاـ ندراّػػة علميػػة كشػػاكلة ، علميػػة كاديػػة ئك   كاديػػة، وا   انػػ  بشػػريعية ئك ركلانيػػةّػػ

ظػػا ، ةذل كنطقػػة كتحر ػػة لضػػارية، لػػ  ؾػػٌوؿ فضػػا  اطسػػل، الرا ػػد، عػػٌز ك ػػلٌ آليػػا   تػػاح اهلل 
ٌل بػػؤبى ئ ل ػػا يف الزككػػاف اإلنسػػام  ػػك ، وا  ػػة التحػػديا  اطعاصػػرةط ةّػػقا ا  ةنداعيػػة ةقانيػػة

 لني ن ذف رهبا.

 : إدسا٤ات ايبشح 

كىػػة كطركلػػة لسػػ  النوافػػذ ، ئ ػػزا  البحػػث الػػ  نريػػد التعػػٌرض ةلي ػػا، نقػػٌدـ يف ىػػذا اشػػز 
 : اآلبية

 النافْة األولى5 الضوابَ الشرعية والتفسيرية لسورة المزمل -
 چٱ  ٻ  چ قولو بعاذل: لفقرة األولى5 ا -
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]ىػػػػذا : چٱ  ٻ  چ : قػػػػرآف  يف قولػػػػو بعػػػػاذليقػػػػوؿ القػػػػر   يف  تانػػػػو  اشػػػػاكع يلكػػػػاـ ال
ل،  : كفيو    ة ئقواؿ، يطاح للن  صلى اهلل عليو ّك

  الة. چٱ  ٻ  چ ايكؿ قوؿ عكركة  نالنبوة كاطلتـز للّر

  نالقرآف. چٱ  ٻ  چ الغاين قوؿ ان  عباس 

 ]الغالث قوؿ قتادة كامه اطزكل نالغياح. 

فاشػػتد عليػػو ، ل نلغػػو كػػ  اطشػػر ني ّػػو  قػػوؿ فيػػوكقيػػ، بزكػػل نغيانػػو طناكػػور5 كقػػاؿ الضػػحاؾ 
 .چھ  ھ چ  ، ك چٱ  ٻ  چ  : فنزل ، فتزكل يف  يانو كبد ر

ف نو طا سع قوؿ اطلػن كنظػر ةليػو ئيذبػو ، ] اف ىذا يف انتدا  كا ئكلة ةليو: كقوؿ البعض
 )ركل كعناه ع  ان  عباس(.   زٌكلوين د ٌركين  [: فقاؿ الرعدة ف بى ئىلو

 . چڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ    ڀ ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ چ 5 قولو بعاذل5 ة الثانيةالفقر   -

 5 الليل ومجالو -أ

]قيػل  چپ  پ  پ   چ : يقوؿ القر   يف  تانو  اشاكع يلكاـ القرآف  قولو بعاذل
ايت ف مػا يف ايكصػاؼ كػ  : كقيػل، ايت ف ما ن قباؿ ئلدفا كةدنار اآليػر كػ  ليػث   يعلػ،

 لنور كالظلمة كالطوؿ كالقصر[.ا

ةف الن ػػار قمػػع : كيقػػاؿ، كاشمػػع ًحػػر كئحػػار، ]الن ػػار كعػػركؼ: قػػاؿ انػػ  فػػارس يف اجملمػػل 
 كالن ار هيا  كا نني  لوع الفار ةذل اركح الشم .، على الن ر

 مػا  بػػ  ،  ىػذا كةف الصػحي  ىػو ئف الن ػػار يبتػد  كػ   لػوع الفاػػر ةذل اػركح الشػم  
ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    چطػػا نزلػػ  :   عػػٌدم نػػ  لػػات ليػػث قػػاؿيف صػحي  كسػػل، عػػ

 [چ  ڇچ     چ  ڇ
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ػوؿ اهلل: قاؿ عػٌدم  ػاديت عقػالني، ]يػا ّر ، عقػا  ئنػيض كعقػا  ئّػود: ةين ئ عػل جػ  ّك
ل،، ئعرؼ هبما الليل ك  الن ار وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك ػادؾ لعػريض ةـػا ىػو : فقاؿ ّر  ةف ّك

 لن ار [ .ّواد الليل كنياض ا

ك  اركح الشم  ةذل  لوع : ] لٌد الليل: يقوؿ القر   يف  تانو  اشاكع يلكاـ القرآف
 الفار [.

كىػػو كقتضػػى ، ف ػػذا اصػػديث يوهػػ  ئف الن ػػار يبػػدئ كػػ   لػػوع الفاػػر ةذل اػػركح الشػػم 
 نو برببط ايلكاـ.، ك الفقو يف اإلماف

 : كقاؿ الز اج يف  تانو   ايهوا   

 : كقٌس، ان  ع، اينبارم الزك  ةذل    ة ئقساـ، ذركر الشم  ]ئكؿ الن ار 

 كىو ك  اركح الشم  ةذل  لوع الفار، قسما  علو لي  غضا 

 كىو ك   لوع الشم  ةذل اركهبا، قسما  علو حارا غضا 

 لبقايػا ، كىو كػا نػني  لػوع الفاػر ةذل  لػوع الشػم ، كقسما  علو كشرت ا نني الن ار كالليل
 ككباد  هو  الن ار[. ظلمة الليل

 رلال قليبلر  - 

ئم صػٌل الليػل  لػو ، ]  ة  قلػي   اّػتغنا  كػ  الليػل: يقوؿ القر   يف  تانو السانق الذ ر 
كالقليػل ، لرالػة اشسػد يػللالقفاّػتغ  كنػو ، يف قياـ ذيعو على الدكاـ اػم ؼكػ ، ة  يسما كنو

 القليل كا دكف اطعشار كالسدس[.: فحكة ع  كى  ن  كنٌبو ئنو قاؿ، كا دكف النصف

 :  ر نُفو أو انق  منو قليبل أو زد عليو -ج

فقػػاـ ، ةذ دل يكػػ  زكػػ  القيػػاـ غػػدكدا،  ػػاف ذلػػن حفيفػػا كػػ  الػػرر  الػػرلي، علػػى عبػػاده ] 
 .چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ : ث نسخ ذلن نقولو بعاذل، الناس ل  كرك  ئقداك ،
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 ة  قلػي  اّػتغنا  كػ  النصػف. كالضػمم يف  كنػو ك  ] نصفو  ندؿ ك  الليل: كقاؿ الز اج 
   عليو  للنصف[.ك

قػػػ، نصػػػف الليػػػل ئك انقػػػص كػػػ  النصػػػف قلػػػي  ةذل الغلػػػث ئك زد عليػػػو قلػػػي  ةذل : كاطعػػػ  
 ق،  لغة الليل ئك نصفو ئك  لغو.: فك نو قاؿ، الغلغني

  لػرج ، صػاف قليػل.]ئم ئكرناؾ ئف بقـو نصف الليل نزيػادة قليلػة ئك نق: كيقوؿ ان   غم 
 علين يف ذلن[. 

عػػ  ئع ، عػػ  ئع ّػػلمة كئع عبػػد اهلل اياػػر، كيػػرٌج انػػ  كا ػػو كػػ  لػػديث انػػ  شػػ اح 
ل، قاؿ، ىريرة رهة اهلل عنو وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك ينزؿ رننا ببارؾ كبعاذل لني يبقى ]: ئف ّر

ف ّػتاي  لػو  كػ  يسػتغفرين ك  يس ل  ف عطيو  ك  يػدعوين ،  لث الليل اآلير  ل ليلة فيقوؿ
 [.فكانوا يستحبوف ص ة آير الليل على ئكلو ، ف افر لو  ل  يطلع الفار

]نػٌ  عنػد يػالي كيمونػة لػ  ةذا : كيف اطو   كامه ك  لػديث انػ  عبػاس رهػة اهلل عنػو 
ػل،، انتصف الليػل ئك قبلػو نقليػل ئك نعػده نقليػل ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك  فقػاـ ةذل، اّػتيق  ّر

 كذ ر اصديث[.، شٌ  كعلق فتوه  كهو ا يفيفا

 رلن ربن يعلم أنن تقوم أدنى مل  لثي الليل ونُفو و لثور -د
، كذلن  لو ك  اػم قصػد كػنك،، ] ئم بارة ىكذا كبارة ىكذا: يقوؿ ان   غم يف بفسمه 

 كلك    بقدركف على اطواظبة على كا ئكر ، نو ك  قياـ الليل ينو يشق عليك، [

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ڀ ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ چ : بفسم لقولو بعاذل اآلية]ىذه : كيقوؿ القر   

كاطعػػ  بقػػـو ئدم كػػ   لغػػة الليػػل ككػػ  ، كىػػة الناّػػخة لفرهػػية قيػػاـ الليػػل  مػػا بقػػدـ،  چٺ  ٺ  
 نصفو كك   لغو[.

 اطعاشة العددية )اصسانية( جملا   العبادة.5 النافْة الثانية
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تفسززير العلمززي المززادي النززاتو عززل التززدبّر اإلحسززانى لآليززات القرآنيززة واألحاديزززث ال
 )الحسا  العددي لآلية( النةوية

  5I1 ()لس  كا كرد يف آيا  اطزكل التفسير العلمي لآليات القرآنية5 أوال
 ةدراج كف ـو اشوار نطريقة كبسطة ل  بكوف يف كتناكؿ اشميع . ناد  ذم ند  ؾاكؿ 

نقوؿ ئف العدد ح قري  ك  العػدد ، ج عنصري  غدكدي ، لنفرض عددي  ح: يف الجوارتعر  
 عند ذ نقوؿ ئف ح جبوار ج.، فيما ةذا  ان  اطسافة الفاصلة نين ما صغمة  دا، ج

، cئنػو جبػوار العػدد احملػدكد  bنقػوؿ عػ  العػدد احملػدكد : نقولنػا كمك  بعمي، ذلػن رياهػيا 
 : كنركز لو نالشكل

bvois (c , ω) نركز نالركز ، فيما ةذا  اف لدينا عددا صغما  داω ايث يكوف : 

b < c + ω  < ω c - (.......................1) 

 : ؾاكؿ كعاشة اآليتني، انط قا ك  ىذا اطف ـو 

   يا ئي ا اطزٌكل ق، الليل ة  قلي  نصفو ئك انقص كنو قلي  ئك زد عليو : 1: رق، اآلية

   ةف رٌنن يعل، ئنن بقـو ئدم ك   لغة الليل كنصفو ك لغو  : 20: رق، ةاآليك 

 : ( مكننا اّتنتاج كا ي يت20)رق،  اييمة اآليةفم  

ث ةف ىػػذه , 3/1. 2/1،  3/2, :( ىػػة20 اآليػػةاييػػمة ) اآليػػةةف ايعػػداد اطػػذ ورة يف 
يف الفرؽ نػني  ػل عػددي  ، 6/1 بشكل كتوالية لسانية ئّاّ ا يساكل، اجملموعة ك  ايعداد

 يف الع قة اآلبية:  ما ىو كوه  ،  6/1 كتتاليني )كتااكري ( يساكل

6/1  =3/1 – 2/1  =2/1 – 3/2 ...................( ...2)  

ػػػيط( 2/1) ئنػػػو مكننػػػا كهػػػع العػػػدد، كىػػػذا كعنػػػاه كيكػػػوف ، 3/2ك  3/1 :للعػػػددي   ّو
 .6/1 :الفرؽ نني  ريف العددي  يساكل السدس
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ئم ئف ، 6/1 الذل ىو ωنواّطة فرؽ يساكل  2/1بكوف عاكرة العدد ، ئك نصورة ئيرل
(ω=1/6.) 

   ( اطبينة ئع ه على الشكل اآليت:1كنذلن بكوف برذة الع قة رق، )

1/6  +< ½ 1/2 < 1/6 -  ½  .....................(3) 

 : ريقة اآلبيةمك  شرلو نالط كىذا، ( ةذل ع كة ئ رب >) : بركز ا شارة

 : اف النابج ىو،  2/1 ( للعدد6/1ةذا ئهفنا نظم السدس )ئم كا يسمى ننقصاف العدد  

3/1 =6/1- 2/1 .......................(4 ) 

 : اف النابج ىو  2/1 كةذا ئهفنا السدس للعدد 

3/2  =6/1  +2/1 .....................(5) 

پ  ڀ        ڀ      چ : ايكذل لينمػا قػاؿ رح العػاطني يػةاآلبوافق خاكػا كػا ذ ػر يف ، ىذه الع قة 

 (4) كىذا كوه  نالع قة چڀ  ڀ   

 (5كىو اآلير كوه  نالع قة ) .................چ  ...ٺ     ٺ  ٺچ  

 (1: )انظر الشكل 6/1كساكيا للعدد  فيكوف القليل اطذ ور يف القرآف الكرث 

ار العػػػدد القليػػػل الػػػذم كقػػػق الع قػػػا  اطػػػذ ورة يف كهبػػػذا نكػػػوف قػػػد اّػػػتطعنا جديػػػد كقػػػد 
 20 رق، اآلية، ك 1رق،  اآلية: اآليتني

، ناثة ع  التدنٌر التطبيقى اطسؤكؿ للقرآف الكرث، 6/1ةف قيمة العدد   القليل  ىة : 50 نتيجة
كاطعػػػػػارؼ اإلنسػػػػػانية ، كىػػػػػذا يعػػػػػ  ئف ىنػػػػػاؾ برانطػػػػػا ك يقػػػػػا نػػػػػني اطعػػػػػارؼ ا ّػػػػػ كية كػػػػػ    ػػػػػة

 علمية)عل، التبولو يا( ك    ة ئيرل.ال

 1:الشكل: مك  خغيل ذلن نيانيا )طا ّبق ذ ره( ما ىو كوه  ئدناه5 التمثيل الةياني 
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بتضػػػ  لنػػػا ئفيػػػة بكنولو يػػػا البحػػػث العلمػػػة نتياػػػة التػػػدنٌر ، كػػػ  اآليتػػػني الكػػػرمتني5 54 نتيجزززة
لعلػػػـو ا ّػػػ كية يف بطػػػوير علػػػـو خغػػػل ئ ػػػر ا، الػػػ  ىػػػة يف الواقػػػع، ا لسػػػام يف القػػػرآف الكػػػرث

كػػاكرا  التفكػػر يف كيػػداف علػػـو الرياهػػيا  : ئ لقنػػا علي ػػا ةّػػ،، كالعكػػ  نػػالعك ، الرياهػػيا 
 ناإلّتعانة نالقرآف الكرمى[

 (1:)شكل

البداية                                              

عليو زد        ½             قليبل منو انق                 

 

½  + 1/6 = 2/3                                            ½      ½ - 1/6

ج   البداية                                                 حئ                            العةادة الفجر

                                                               
 [2]شكل(48رقم  اآلية)

  اآلية رقم 
                                                                                        الفجر •

الم ر 
•                                                        
•      
       العةادة     •
   2/3  ج                         1/2                       1/3  أ       •

 
 (2: )شكل[  48رقم  اآلية]
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  3/1اجملاؿ  > 2/1اجملاؿ  > 3/2الكميا  العددية، بسم كفق بربي  بنازرل: اجملاؿ  -1

 ك  اليسار ةذل اليمني: 2: القرا ة بكوف يف الشكل -2

 :ىة اآليةبكوف عا   القياـ لس  كا كرد يف  -3
I (tot) = [2/3, l] U [1/2, l ] U [1/3 , l] 

عمػػوع : مغػػل اجػػاد )ثػػاكزا نقػػوؿ I(tot)، كلػػزك  لليػػلاجملػػاؿ ا حايػػة: lليػػث مغػػل الركػػز  
 اجملا   اطذ ورة يف القرآف الكرث. 

م            ز         ض    ا     اس       ت

          ز   

 تسير و   ترتي  تنا ليا عداد -        

       المجال  >      المجال >    المجال            

 هي ا ية  ي ورد ما حس  القيام مجا   تكون -                                       

I1 = ( 2/3 , 6/6 )  U ( 1 / 2 , 6/6  ) U ( 1/3 , 6/6)    

 
 قرا ة تفكرية  املة في أبحاث علما  ال ر  في ميدان تقسيم فترات الليل

 : ؽدى، يقسموف الليل ةذل    ة ئقساـ، ةذا قمنا نعرض ئااث علما  الغرح

 الغلث ايكؿ: يكوف اإلنساف فيو ئ غر عمقا يف النـو  -
 ئقل عمقا الغلث الغاين: كيكوف فيو النا ، -
الغلث اييم: كيكوف النا ، ئقل عمقا،  ما ئنو يكوف يف فػرتة للػ،، ليػث جػدث التغػما   -

 اآلبية: 
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 يزداد الضغط5 أ5 أوال

 ينعدـ انتظاـ هرنا  القل  : ح 

 هركرة للحماية ك  اربفاع هغط الدـ . فيكوف القياـ يف الليل 

 عدد كرا  التنف  يزداد5 أ5  انيا

 ينعدـ انتظاـ التنف : ح

 ك  ئ ل بقليل التعرض يكراض اش از التنفسة. ا ّتيقاظ ررة فيكوف

ئف قيػػاـ الليػػل لػػو فوا ػػد  ، لقػػد ف ػػ، الغػػرح كػػ  يػػ ؿ ئاا ػػو يف ىػػذا اطيػػداف، كنشػػكل عػػاـ 
 : ا يف القضايا اآلبيةكيلع  دكرا ك م،  غمة

 بقليل ةفراز ىركوف الكوربيزكؿ كةاصة قبل ا ّتيقاظ نعد ّاعا . -1

 يقلل ك  ا ربفاع اطفا و يف هغط الدـ. -2

 .يساعد على ليونة كفاصل  س، اإلنساف -3

 .كمى اإلنساف ك  ا هطرانا  السلو ية -4

 .كمة اإلنساف ك  الصداع النصفة -5

 .يبعد عنو الكواني  الليلية -6

 ةفرازا  اصمض اطعوم الي ببل  ذركهتا يف الغلث اييم ك  الليل.  يعال -7

كايذ ػار ، طا فيو كػ  قػرا ة القػرآف الكػرث، ينشط ذا رة اإلنساف كينٌبو كظا ف اطخ اطختلفة -8
 الليلية.

 يقة اإلنساف ك  السكتة الدكااية كايزكا  القلبية.  -9

 كمى الفرد ك  الزيادة يف كستول ّكر الدـ.  -10
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 حغر الدـ الوريدم يف الرئس. ما ئنو يقة ك   -11

كببقى ال  حػة كرشػحة إلهػافة قضػايا ئيػرل يف ، ىذا كا اّتطاع العل، لاليا التوٌصل ةليو 
 ػػة يعػػٌدؿ كيزانػػو ،   ػػاف كػػ  نًعىػػً، اهلل ّػػبحانو كبعػػاذل علػػى اإلنسػػاف،   ػػل ذلػػن،  الزكػػاف كاطكػػاف

  . عٌز ك لٌ ف ل اّتفدنا ك  بعاليمو ، اصيايت

يتبنٌي لنا نصما  الع قة التكاكلية نني العلـو ا ّ كية كاطعارؼ ، ك  ىذا اطقطع: تياةن 
كػػػ  ئ ػػػل ةقػػػ ع لضػػػارم يف اطسػػػتول ، لسػػػ  التعبػػػم الرياهػػػة(، ا نسػػػانية)الع قة التبادليػػػة

  اططلوح.

 : أثس ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ يف تفعٌٝ ايتهاٌَ املعسيف ٚاالقالع اذتطازٟ 

ػة )النتػا ج  كاطسػتقاة كػ  القػرآف الكػرث كالسػنة احملمديػة ، (3-1ببنٌي اجملا   الزكنية اطدرّك
ئف قػػػػرا ة الػػػػذي  يػػػػذ ركف اهلل قياكػػػػا كقعػػػػودا كعلػػػػى  نػػػػوهب، ، تػػػػا   يقبػػػػل عػػػػا  للشػػػػن الكرمػػػػة

مكػػػ  ئف بسػػػاعد ، يف ذلػػػة كسػػػالا  الكػػػوف، كيتفٌكػػػركف يف يلػػػق السػػػماكا  كا رض التدنٌريػػػة
كصػػػػداقا لقػػػػوؿ رح ، نسػػػاف علػػػػى يرك ػػػػو كػػػػ  القوقعػػػػة الػػػػ  هػػػرهبا اطسػػػػلموف علػػػػى ئنفسػػػػ ،اإل

﮵ چ : لينمػػا قػػػاؿ يف غكػػ،  تانػػو، العػػاطني ةهػػػافة ةذل ،  چ   ﮶ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲ ﮳   ﮴ 
ة اط ارابية يف القرآف الكرث : اصبي  اطصطفى عليو الصػ ة كالسػ ـ لينمػا قػاؿ، صال  اطدّر

ةذل ئف قػػاؿ عػػ  لػػٌل ، ن ف بتػػداعى علػػيك، ايكػػ،  مػػا بػػداعى ا  لػػة ةذل قصػػعت ا...[يوشػػ ]
نة نبى[.: ا شكالية   تاح اهلل ّك

 التحليل اطعلوكيايت الرياهة كالتصنيف الشارم لسورة اطزكل.: النافْة الثالثة 

ج الرابطززة ب التحليززل العلمززي المعلوميززاتي التفّكززرى الشززامل لسززورة المزمززل  نززي )نمززَو
 العلوم اإلسبلمية والعلوم اإلنسانية(

)انظػػػر    نػػػد ئف نقػػػدـ نعػػػض التعريفػػػا  اطتعلقػػػة هبػػػا، قبػػػل اضػػػوض يف جليػػػل ّػػػورة اطزكػػػل 
 اطن اية الرياهية اطتبعة لتحليل السورة يف اطلحق(.
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 (Data analysis) ايدزاض١ ٚايتشًٌٝ 

ا  اطو ػودة يف القػرآف الكػرث )ّػورة بعتمد الطريقة اطتبعة على عملية التنقيػ  عػ  اطعلوكػ 
كلقػػػد اّػػػتخدكنا يف عمليػػػة التنقيػػػ  كن ايػػػة علميػػػة لديغػػػة يف فضػػػا  التحليػػػل ، اطٌزكػػػل ئـوذ ػػػا(

 : على    ة كستويا  ئّاس ةذ بربكز ىذه الطريقة، (Data Mining) اطعاكلى للتقان  

 Profil)ابرا  اظاكشية ةذل فضا  اإللصا  كالتو  Banque des donnéesجويل اطعطيا    -1
marginal ،كالتوابرا  الشر ية (Profil conditionnel  عشػركف  20الرياهيني يف فضا  لو

 .IR20)) نعدا

 (20) يف (Espace vectoriel) اطتا ا  كفضا  (Projections) اّتخداـ نظرية اطساقط -2
 .Espace métrique)) ةهافة ةذل الفضا  اطرتل، نعد

ياصػػػة ، لػػػي بلعػػػ  الػػػدكر ايّػػػاس يف بسػػػريع العلمليػػػا  اصسػػػانية اطعقػػػدةا، اطعلوكيػػػا   -3
مغػػػل البعػػػد يف فضػػػا   Rp (pالكبػػػمة لينمػػػا يتعلػػػق ايكػػػر نتقطػػػم اطصػػػفوفا  ذا  اينعػػػاد 

 القياس اطرببط نالبحث(.

 ّػػػطر 150 اطكونػػػة كػػ  (matrix( :M,V )K) كػػ  ئ ػػل ذلػػػن ئنشػػ نا كصػػػفوفة التقانػػل 
M=150 ة اطزٌكػػل اطسػػخدكة، كىػػة كنتقػػاة لسػػ  بقنيػػا  اإليتيػػار يف ىػػذا النػػوع : )ئلفػاظ ّػػور

 ، خغل ئعمدة اطصفوفة(.V = 20  آية )عدد آيا  ّورة اطٌزٌكل 20ك  البحوث(، نقانل ا ح 

اييمة مكػ  دراّػت ا  ، ىذه(K (M,V) كنذلن نكوف قد لصلنا على كصفوفة التقانل: 
اطػػذ ورة  نعػػد بقطػػم اطصػػفوفة، اطوهػػوع يف ل ايّػػاسناّػػتخداـ اصاّػػوح كاّػػتخراج العواكػػ

diagonalisation de la matrice M (150,20)).) 

وعدد اآليات  الحرج
 التى  هر فيها

 اآليةرقم  اآلية

 20  چ ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ [8]: ايلف
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ةف لدينا  ٢١الم مل:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ  
 ئنكا 

12 

ةف لن يف  ٧الم مل:  چڃ   ڃ     ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ چ  
 الن ار ّبحا  وي 

7 

 6  چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  

 19  چ  ېئۈئ  ېئ  ېئچ  

﮲   ﮳   چ    15  چۓ   ۓ  

 5  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ چ  

 4  چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   چ  

 9  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  (1ر)

 18  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئەئ  وئ    وئچ  (1س)

 16  چٴۇ  ۋ  ۋ    چ  (2ؼ)

 17  چې  ې  ې   ې چ  

 2  چٻ   ٻ   پ   پ  چ  (1ؽ)

 3  چپ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ    چ  (1ف)

 8  چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ  (4ك)

 11  چگ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  

 10  چڑ   ک  ک  ک  چ  

 13  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  
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 1  چ  ٱ  ٻ      ٻچ  (2م)

 14  چہ  ہ  ہ  ھ   چ  

 يمثل عدد  هور األحرج في سورة المزّمل5 50 جدول

 

 (0لتحويل سورة المزّمل للى مْطَّ ىندسي ) كل5 الشكل العام 
G2 

 
 

  

 سورة المزّمل 
 

 

 نقية اآليا      1 اآلية 

G 1 

  
  13  ك عاكا ذا اصة كعذانا ئليما: ئية

  

 [Data Miningةذل ػطط ىندّة: ]جويل النص القرآم 

 [3]شكل: 
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احملصل علي ا ك  العمليا  اصسانية اطعطػاة كػ  valeurs propres)  ( القي، الذابية  دكؿ
 [2ال  خغل ذلة اييبار احملٌصل علي ا] دكؿ: (Facteurs) رؼ اصاّوح، ككسافة العواكل 

التػدرج العلمػة للرتانطػا  اطو ػودة  يعطينا صورة كاهحة اطعػادل عػ مدراج القيم الْاتية5  
 .α)العواكل( احملٌصل علي ا، ةذ ؽد بناّقا نني ػتلف قي، عزـك العطالة  نني احملاكر

 ( α: خغل القي، الذابية للمصفوفة الي ٌت بقطمىا )عـز عطالة احملور ذك الرتبي  αليث 

α)خغل ئرقاـ )بربي ( احملاكر )العواكل : 

αة اطروية للعواكل )احملاكر( ذك الرتبي  : خغل النسبα  

 مدراج القيم الْاتية

Axes المحاور  α =1 α =2 α =3 α =4 α =5 α =6 α =7 

 القيم الْاتية

(α) 

0 8.99 8.99 8.97 8.96 8.91 8.90 

مساىمة 
 المحاور)العوامل(

α 

1.410 1.410 1.410 1.251 1.179 5.876 5.816 

 

 [ 54 ]جدول
 : ؿىذا اشدك  

ذلن عػػ  الػػرتانط اطو ػػود ك ػػ( (axes factoriels ليػػةيعطينػػا فكػػرة كاهػػحة عػػ  احملػػاكر العاك -1
 .)بناّق  يد نني القي،( ىذه احملاكر نني

اطو ػود نػني  القػي، الذابيػة( ئف الػرتانط: (α)) ن ل  ك  يػ ؿ ثػاكر قػي، عػزـك العطالػة -2
 احملاكر يكوف  يدا كقان  للتحليل ا قا .
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 ( α)ككسافت ا اطا وية  facteurs)  )العواكل وؿ ينطبق على احملاكرنف  الق -0
ػػػيط اطعػػػدـك -4 ( الػػػذل variance) ( كالتشػػػت moyenne nulle) لسػػػاح الػػػدكاؿ ذا  الّو

 : ( على الشكل اآليت valeur propres: λαيساكل القيمة الذابية ) 
Σ{ f m / m M} =1 

λα= { Fα (m)2 / m ε M } 

Σ{ f m Fα (m) / m  M } = 0   

ُّل عليها مل  رج الحاسو   5 النتائو المح
ننٌي لنا ئف الندا   يا ئي ا اطزٌكػل ىو الػذل ، نعد كا قاـ اصاّوح ن  را  العلميا  اصسانية

، نعػػد عموعػػة كػػ  العمليػػا  الرياهػػية(: ) مػػا ىػػو كوٌهػػ  ئدنػػاه كتػػل اطرببػػة ا كذل نظػػرا يفيتػػو
 كؿ.يطلق عليو ةّ، العاكل ا 

  عاٌَ ايٓدا٤: (F1) ايعاٌَ األٍٚ

1 = 6.410% 1=1  

ىاباف اللفظتاف ظما كسافة  بمة يف بوليد ،  چٱ  ٻ   چ : لفظتني، على ىذا احملور نجد
 50ةذ بسػاى، اللفظتػاف تقػدار، )لس  نتػا ج اصاّػوح( الذم يعترب العاكل اط ، العاكل ايكؿ

كىػة نسػبة عاليػة ةذا كػا قورنػ  نالنسػبة ، (3اشػدكؿ: اّوح)انظر نتا ج اص يف اطا ة لكل كن ما
 طسافة نقية ا لفاظ ال  ؽد قيم ا كعدككة على احملور ا كؿ.

 اآليػةف ننػا ؽػد ئف ، ( 3 ػدكؿ : ةذا قرئنا )نتا ج التحليل احملٌصل عليو ك   ػرؼ اصاّػوح
اآليػػا  فلػػي  ظػػ  ئم دكر  ئكػػا نقيػػة، يف اطا ػػة 100ظػػا كسػػافة بسػػاكل  چٱ  ٻ   چ : ايكذل

 .4القػػي،  مػػا ىػػو كبػػني يف اشػػدكؿ  كعدككػػة ةحػػا، كعلوكيػػابى(-)بعبػػم رياهػػة علػػى ىػػذا العاكػػل
 (4اشدكؿ : )انظر نتا ج اصاّوح
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 اللفظة
mot 

بوابر اللفظة 
 النس 

Fréquence 
relative du 

mot m 

عـز عطالة 
 اللفظة

moment 
d’inertie 

ئلدا ة اللفظة 
 1 على احملور

Coordonnées 

عاكل اربباط 
اللفظة كع 

 1احملور 
Coefficient 

de 
corrélation 

كسافة 
اللفظة يف 
بوليد احملور 

1 
Contribu- 

tion du 
mot 

 50/100 100/100 9899 %3,2 %0,5 يا ئي ا

 50/100 100/100 9899 %3,2 %0,5 اطزٌكل

 [3: ] اشدكؿ: نتا ج اصاّوح

التوابر  اآليا 
/1000 

ةلدا ي ا  1000ـز العطالة/ع
على 
 1العاكل 

عاكل ا ربباط 
كع العاكل 

 ا كؿ

اطسافة يف 
بوليد العاكل 

 ا كؿ

 100/100 100/100 9899 53 10 1 اآلية

اآليا  
 اطتبقية

 [20 ،378] [23 ،62248] 0 0 0 

 [4: ]اشدكؿ

ورة اطزكػػل ئ  كىػػة ئف بسػػمية ّػػ، ف ـػػا يعكػػ  لقيقػػة ئّاّػػية، فػػ ف دٌؿ ذلػػن علػػى شػػة 
ةذ ، الرياهػػية للحاّػػػوح-الػػذل  ػػػا  نتياػػة اصسػػانا  اطعلوكابيػػػة، بر ػػع ةذل قػػوة العاكػػػل ايكؿ

  چٱ  ٻ  چ : ػالكرمة ن اآليةكتل اطرببة ا كذل كؼغل ن
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ةف ّب  بسمية السورة نسورة اطزٌكػل 5 )نتيجة القرا ة التفكرية للقرآن الكريم(5 2نتيجة 
لينمػػػا قػػاؿ يف  تانػػػو ، يػػػة التدنريػػة التطبيقيػػػة الػػ  ئكرنػػا هبػػػا رح العػػاطنيير ػػع نا ّػػاس ةذل العمل

 : الكرث

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

 (191-190 )آؿ عمراف چ ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

ادة ىػػو القػػرا ة اشػػ، ةف الػػذل ي منػػا يف عملنػػا ىػػذا5 علززى المسززتوى التشززريعى5 5نتيجززة 
)كنعػ  نالتكاكػل اطعػريف اصضػارم نػني  كالفعالة للقرآف الكرث ع   ريق اّتخداـ التفٌكر الشاكل

اطعلمػػة اصضػػارية لتنػػوير  ريػػق ، كػػ  ئ ػػل ف ػػ،  تاننػػا الكػػرث، العلػػـو اإلّػػ كية كاطعرفػػة ا نسػػانية
  تكنولو ة كاصضارم.كا ّتعانة نو ك  ئ ل ةلداث  فرة نوعية ؾو التقٌدـ ال، اطؤك  اصيابية

ليػث ، (1بتبنٌي لنػا لينمػا نسػتعني نالشػكل اطبػني ئّػفلو )شػكل، كصداقية الك ـ السانق
نعػػد عمليػػة ةّػػقاط الفػػاظ ّػػورة اطزكػػل  ،Rp يوٌهػػ  لنػػا بػػوزٌع ئلفػػاظ ّػػورة اطزٌكػػل علػػى اطسػػتول

 . R2 على اطستويني)العاكلني ا ّاّيني(

، ذيع ئلفاظ ّورة اطٌزكل كو ودة يف كر ز احملػوري  ئف، (  ذلن1 ما يوٌه  لنا )الشكل   
ئف ّورة ، كىذا كعناه، 1ظما ككاف يف ئقصى مني الشكل  چٱ  ٻ  چ : يف لني ئف اللفظتني

كىػػذا ، اؿ,ذل اآليػػةئم ئف بسػػمية السػػورة بكػػوف ؼغلػػة ن،  چٱ  ٻ  چ   ايكذل اآليػػةاطزٌكػػل ؼغلػػة ن
 .  اطزكل   ّورةػػ ىو السب  يف بسمية السورة ن

بسػػاعدنا علػػى ةظ ػػار كعاػػزا  القػػرآف ، ةف اّػػتعماؿ اطعػػارؼ ا نسػػانية، كي صػػة القػػوؿ 
كىػذا ، كيعطينػا ةككانيػا   ديػدة يف كيػادي  علميػة لديغػة، الذل يعطينػا علوكػا  ديػدة، الكرث

  اصديغة. كعناه ئننا نعي  عصر التكاكل اطعريف كاصضارم نني العلـو ا ّ كية كاطعارؼ
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F(2)  

 

 

  

F(1) 

  A1                                        A12 A13 ا كذل اآلية  

  A14 A15 A16                                    يا ئي ا اطزكل     

 

  

 :A 13ك عاكا ذا اصة كعذانا ئليما: 

 [1] الشكل: 

 عاٌَ أسداخ ّٜٛ ايكٝا١َ: (F2)  ايعاٌَ ايجاْٞ

% ; 2 = 6.410 2 =0.99  

كظا كسافة نسبية ،  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ : 13رق،  اآليةىذا العاكل يكوف ؼغ  ن
: ، 5: )اشػػػدكؿ 1 ػػػػػيف العاكػػػل الغػػػاين كسػػػاكية ل اآليػػػةكبكػػػوف كسػػػافة ، يف اطا ػػػة 98.6 ػػػػػػبقػػػدر ن
 ( 9: الشكل
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رق، 
 اآلية

التماؿ 
 اآلية

عـز 
 العطالة

كعاكل 
ا ربباط 

احملور كع 
1 

كسافة 
 اآلية
يف 
 1احملور 

ةلدا ة 
 اآلية

على 
العاكل 
 ا كؿ

ةلدا ة 
 اآلية

على 
العاكل 

 الغاين

كعاكل 
اربباط 

 اآلية
يف 
 2احملور

كسافة 
يف  اآلية

 2احملور 

 اآلية
13 

0.026 0.062 0 0 0 -6215 1 98.6% 

 [5: ]اشدكؿ

علػى ، و ػودة علػى انفػرادك)[9: ) مػا ىػة كوهػحة يف الشػكل ئعػ ه ] شػكل اآليػةىػذه  
  .): 6: انظر اشدكؿ، احملور الغاين  نونا

كىػو اف  عػاك ، ، ىنا يوٌه  لنا رح العاطني كا ّي قيو الكفار ك  ئنواع العذاح: الشرح 
   ىو نازؿ ك  ىو  الع للخارج.، عبارة ع   عاـ ام ّا  

اـ ئىػل النػار، كن ػا الضػريع )شػوؾ نػ رض على ىذا احملػور، ننتبػو ةذل اإلشػارة اإلظيػة اطتعلقػة نطعػ 
 اصااز يقاؿ الشربؽ( كالزقـو ىذا الطعاـ الذم ي  لو ئىل النار   يفيدى،، ك  قدكف لو لذة .

 اآليةكسافة 
يف بوليد احملور 

 الغالث

عاكل ارببا  ا 
 ناحملور الغالث

التماؿ  عـز العطالة ةلدا ي ا
 اآلية

 اآلية

9.86% 100% -6215 0.62% % 0.26  13آية 

[0 , 1.4] % [0 , 1.5] % [0 , -682] [2.3 , 6.2] 
% 

%[ 3.78 
,1] 

 نقية اآليا 

 [6 :]اشدكؿ



 أ.د. إدريس الخرشاف اااااااااااااااااا.. العلوم االسالمية واإلقالع الحضارى، أي تكامل عقلماني؟

 141ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

 لربنػػػا اصػػػق ّػػػبحانو كبعػػػاذل تػػػا ّػػػي  لو ئىػػػل النػػػار كػػػ   عػػػاـ يبيػػػث، فضػػػ  عػػػ  ذلػػػن 
تعلػق كصػداقا لقػوؿ رح العػاطني يف  تانػو اط، اصػوا نػو لقبحػو كيبغػو، كشكل ك  الضريع كالزقـو

ڱ  ڱ  ں  ں  چ : ال  ؾ  نصدد دراّت ا لس  خغيل ا القوم على احملور، 13رق،  اآليةن

  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ل، شناعة الزقـو كفظاعتو فقاؿ وؿ صلى اهلل عليو ّك  : كقد صور الّر

، يفسػػػػد  علػػػػى ئىػػػػل ايرض كعايشػػػػ ،،  لػػػػو ئف قطػػػػرة كػػػػ  الزقػػػػـو قطػػػػر  يف دار الػػػػدنيا
 وف  عاكو ذلن   فكيف ت  يك

 ركاه الرتكذم كقاؿ لديث لس  صحي  

ككػا ينتظػر اإلنسػاف اضػارج ، مكػ  اعتبػاره تغانػة الرؤيػة الواهػحة ليػـو القياكػة، ف ذا العاكػل 
 نس ؿ اهلل التونة كاطغفرة.، ع  شرع اهلل

  عاٌَ ايرنس: ايعاٌَ ايجايح 

 : 8: رق، اآليةةذ ؽد ، ىذا العاكل ندكره لو خغيلية قوية 

  چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ ڍچ 
ئكػا كسػافتو يف ، يف اطا ػة 98 بقـو نتوليد العاكػل الغالػث الػذم بصػل كسػافتو النسػبية ةذل 

 (111: )انظر اشدكؿ 1بوليد ىذا احملور ف نو يساكل 

 كفػق نظػاـ كنرنػاكج، ئف الدعا  مغل الرانطػة الػي بػرنط اإلنسػاف ةالقػو، ؼا   شن فيو: التفسير
ث الغقػػة ن نػػو ىػػو الوالػػد كالوليػػد الػػذل قػػ  ، ئكؿ ننػػوده غبػػة رح العػػاطني كاضشػػية كنػػو، كعػػني

 كهعو يف كرافقتن يف الدنيا  ة بنع، نصحبتو ادا يـو   ظل ة  ظلو.

، ؽػػد رح العػػاطني يف ىػػذا العاكػػل يطلػػ  كنػػا ئف نػػدعوه ن سا ػػو اصسػػ ، فضززبل عززل َلززن
 ليحصل لنا كع الص ة لس  العاقبة.، سبي  كاصمد كالدعا كاطداككة على ذ ر اهلل نالت
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 عاٌَ ّٜٛ ايٓٗا١ٜ : ايعاٌَ ايسابع 

 ىذا العاكل، ن ل  ظ ور اآليتني الكرمتني: على 

ليث بكوف كسافت ا يف ىذا (، 14رق، ) چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  چ  -0
 (.7 اشدكؿ اطبنٌي ئّفلو ) دكؿ: يف اطا ة ) ما ىو كوه  يف 22.7احملور بساكم ةذل 

بسػػػػاى، ىػػػػػة اييػػػػرل كلكػػػػػ  ، (17رقػػػػ، ) چې   ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ    ې  ېچ  -4
 (7: يف اطا ة ) دكؿ 62.5ندر ة عالية 

لحدا يها على  اآليةلسم 
 المحور)العامل(

معامل ارتةا ها 
 بالمحور)العامل(

 مساىمتها

ةنا ّنلقى علين قو  
 (5)رقم   قي 

الجهة السالةة مل 
 المحور

4% 3.6% 

يـو بر ف ايرض 
 كاشباؿ

 

 (502 )رقم

الجهة الموجةة مل 
 المحور

 

26.5% 22.7% 

فكيف بتقوف ةف  
 فرت يـو قعل 

5 )رقمالولداف شيبا
02) 

الجهة الموجةة مل 
 المحور
 

68% 

 

62.5% 

 [7: ]اشدكؿ
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لعاكػل الرانػع نعاكػل يػـو القياكػة، : بتضػ  لنػا ّػب  بسػمية ا7قرا بنػا للاػدكؿ: ك  يػ ؿ  
كفا يقوكاف نتوليد ىذا العاكل ، ظما خغيلية قوية على احملور 14رق،  اآليةبلي ا  17رق،  اآليةآلف 

 )العاكل الرانع(

ليػػػػث ، ذاؾ اليػػػػـو الػػػػي ّػػػػتتغم فيػػػػو  ػػػػل اطعػػػػاد   الكونيػػػػة، بوهػػػػ  اآليتػػػػاف: التفسػػػػم 
 يـو يشي  الولداف لشدة ىولو.، فخة ايكذلّتضطرح كبتزلزؿ ايرض كاشباؿ عند الن

الػذل ، فعليو ترا عة قرا ة اصديث النبوم الشريف، ط  ئراد كعرفة بفاصيل ىوؿ ىذا اليـو 
ل،: قاؿ ركاه الرتكذم كئرد ك  لديث ان  عمر وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك   ّػرٌه ئف ك: قاؿ ّر

 .كالتكوير ، كا نفطار، ورة ا نشقاؽّ: فليقرئ، ينظر ةذل يـو القياكة   نو رئم العني

ػػوؿ اصػػق ّػػبحانو كبعػػاذل، ىػػذا اصػػديث الشػػريف  ةذ  يػػف مكػػ  ، يعتػػرب كػػ  كعاػػزا  ّر
 كػػػا يػػػزاؿ علمػػػا  الفيزيػػػا  الكونيػػػة يف ىػػػذا العصػػػر، إلنسػػػاف ئكػػػٌة ئف يتنبٌػػػ  ااد ػػػة  ونيػػػة كسػػػتقبلية

 كن دكا  علمية فلكية كتطورة ، يقوكوف ناااث علمية في ا

ليػػاة الشػػم ( لسػػ   دعنػػا نقػػرئ كسػػتقبل حايػػة اصيػػاة )ككن ػػا، رفػػة قػػوة ىػػذا اصػػديثطع 
: ( عمػػوع نقيػػة اآليػػا  )انظػػر اشػػدكؿ4/1رنػػع ) ن لػػ  ئف ليػػث، السػػياؽ العػػاـ صيػػاة الكػػوف

ظػػا كسػػافة قويػػة ئ غػػر كػػ  عمػػوع ئلفػػاظ ّػػورة اطزكػػل الػػي ، فضػػ  علػػى ئف ايلفػػاظ ايرنعػػة، (7
 لفظة. 150ببل  

بػػدعونا كئ غػػر كػػ  ئم كقػػ  كضػػى ةذل ةعػػادة ، النظػػرة العق نيػػة لصػػفحا  ىػػذا الكػػوفف ة
كيف ثارننػػا التطبيقيػػة كالنظريػػة.يف الكػػوف الػػذل نتعاكػػل كعػػو ، ئ ركلتنػػا يف شػػ  عػػا   اطعرفػػة

 ئك يف ـذ ة جليلية ذا  كتا ا   انتة.، يعترب فضا ا   مك  لصره يف نظاـ رياهة

لكػ  الواقػع ، ةف الناـو الػ  نراىػا ن عيننػا يف السػما  ببػدك ك  حػا  انتػة، اؿكعلى ّبيل اطغ 
 يتحدث نلغة ام لغتنا اإلّتابيكية.
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كالسػػب  يف ذلػػن ػ الػػذم  علنػػا   نػػدرؾ ديناكيكيػػة الكونػػػ ىػػو نعػػدنا الكبػػم عػػ  كصػػادر 
در ة عالية ك   ظا، قرا ة صفحا  الكوف قرا ة علمية لقيقية  ادة، فكيف مكننا ةذف، اطعرفة

 كثعلنا يف حاية اططاؼ نتحوؿ ك  كست لكني ةذل كنتاني يف كيداف اطعرفة الكونية ، اي يدية

، فػػػ  مكػػػ  ذل التطػػٌرؽ ةذل كسػػػمة اإلنسػػػاف يف كيػػداف علػػػ، الفلػػػن، نظػػرا لطبيعػػػة البحػػث) 
نػػػا ذلػػػة كػػػ  كئعطا، جػػػٌد ا ن ّػػػ اح يف ىػػػذا اطوهػػػوع، ك يػػػف ئف القػػػرآف الكػػػرث كالسػػػنة النبويػػػة

يف الوقػ  الػذل ؽػد فيػو القػرآف الكػرث يتطػٌرؽ ظػا ، كا بزاؿ ػتربا  الغرح ببحث في ػا، اييبار
يوٌهػػػ  الع قػػػة الغنا يػػػة نػػػني العلػػػـو اإلّػػػ كية كالعلػػػـو اإلنسػػػانية ، كىػػػذا يف لػػػٌد ذابػػػو نوهػػػوح(

 التطبيقية النظرية( 

 : ْتا٥ر ايبشح

ايّػػلوح ،  كالسػػنة النبويػة كاإلّػتفادة كػ  علوك مػايعتػرب البحػث العلمػة يف القػرآف الكػرث 
كلقيقػػػة كاهػػػحة اطعػػػادل للن ػػػػوض ، ايكغػػػل لتخطػػػيط كبنظػػػي، كسػػػمة اجملتمػػػع يف الزكػػػاف كاطكػػػاف

ؾػو التقػػٌدـ كاإلنػػداع ، كةيرا ػػو كػ  قوقعػػة التخلػػف التقػ  كاصضػػارم، تسػتول الػػو   ا ّػ كى
 يف كيادي  اطعارؼ كالتكنولو يا.

لتكػوف لنػا ، كيتعلٌػق ايكػر ناّػتخداـ التكنولو يػا كاطعرفػة، نطبق يف ا ثػاه التبػادذلكايكر ي 
ػػة احملمديػػة للم ػػارا ، عونػػا علػػى دراّػػة القػػرآف الكػػرث ّػػياعلنا ننتقػػل كػػ  فضػػا   كىػػذا، كاطدّر

ةذل كرللػة اإلنػداع كالػت ؿ الصػدارة يف كسػمة ، التقليد كا ّت  ؾ لكل كا ىو آ  كػ  الغػرح
 اطتطٌلعة لغد ئفضل. ايك،

كالتنقيػػػػ  عػػػػ  ، نتحليػػػػل ّػػػػورة اطٌزكػػػػل كاطتعلٌػػػػق، كالنمػػػػوذج الػػػػذل نقٌدكػػػػو يف ىػػػػذا البحػػػػث 
يم دليل على الرانطػة ، كك  ٌث التوٌصل ةذل اطعارؼ اطستقبلية الشاكلة )كا كرا  اطعرفة( كعازاهتا
 ؼ نػ  ر العلػـو ا ّػ كيةالػ  بػديل يف ة ػار كػا يعػر ، Relation commmutative) ) التبادليػة

 يف اإلق ع اصضارم كالتكاكل اطعريف..
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، كػ  يػ ؿ القػرا ة اطاديػة للنتػا ج الػ  لصػلنا علي ػا، ذلػنكمك  لإلنساف الػواعى ةدراؾ  
 : كال  نو ز ئى، غطاهتا يف النوافذ اآلبية

اطزكػػل) نػػدا  نسػػورة  73السػػورة رقػػ،  بسػػمية ّػػب المعرفززة الماورائيززة األولززى5  -0 النافززْة -
 كوٌ و للعلما ،  وكضا  يف كسمة باريخ ايكة اإلّ كية يف ايلفية الغالغة(.

القرآف الكرث ةذل ا ّتيقاظ اطبكر)كعازة  بية  دعوةالمعرفة الماورائية الثانية5  -4 النافْة -
 بتطل  ك  ئ با  اطسلمني البحث في ا، كبقدث ةنتا اهت، اإلنداعية التطبيقية(.

رقػ،  اآليػةك  4، 3، 2اطو ودة نني اآليا  رق،  : الرانطةالمعرفة الماورائية الثالثة -0 فْةالنا -
ػالة  20 ك  ّورة اطزٌكل)التاان  اطو ود نػني آيػا  ّػورة اطٌزكػل، كىػذا ةعاػاز بطبيقػة، كّر

 You Tube ، كاليوبوحTwitterكوٌ  ة لشباح التويرت 
الغانيػػة كػػ   اآليػػةقيمػػة  القليػػل  عػػدديا، اطػػذ ور يف  المعرفززة الماورائيززة الرابعززة5 -2 النافززْة -

  : اصساح العددم(Calcul numériqueّورة اطزكل )
اجملاؿ الزك  اطشػرتؾ اطػذ ور يف ايلاديػث النبويػة المعرفة الماورائية الْامسة5  -5 النافْة -

 .Théorie des ensembles))العمليا  يف نظرية اجملموعا :  كالقرآف الكرث
ػػل،، اطتمغػػل يف المعرفززة الماورائيززة السادسززة5  -1 لنافززْةا - ةعاػػاز النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ّك

(، ة  يف Topologie )التبولو يػا لديغو عػ  علػ، اجملػاكرا  الػذم دل يعرفػو التػاريخ ئيػاـ زكانػو
 ئكاّط القرف الغاك  عشر اطي دم )  ما ّبق ذ ره(.

كعاػػزة القػػرآف الكػػرث الػػذم يفسػػر نعضػػو دايليػػا المعرفززة الماورائيززة السززابعة5  -2 النافززْة -
  .Ensemble fermé))نظرية اجملموعا  اطغلقة: 

 : تٛصٝات ايبشح 

ػػولو اطصػػطفى عليػػو الصػػ ة كالسػػ ـ، ةف القلػػوح اصيػػة العػػاكرة نػػاليقني  ، كاإلمػػاف نػػاهلل كنّر
 ىدف ا دا ما كا يرهة اهلل كيسعد اإلنساف يف الدنيا كاآليرة.
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للوصػػوؿ ، يؤديػػاف ةذل قػػرا ة كاهػػحة اطعػػادل، دنٌر كالتفكػػم الشػػاكل كةعمػػاؿ العقػػلث ةف التػػ 
كػػػ  ئ ػػػل ةنتػػػاج ةنػػػداعة كاػػػػث ، ةذل فكػػػرة بوئكػػػة العلػػػـو اإلّػػػ كية نػػػالعلـو التطبيقيػػػػة كالنظريػػػة

 عقلمام يف اطستول اططلوح.

كف ػ، ّػنة ، كرثةذل ةعادة قرا ة القرآف ال، نوصة شباح ئكتنا اإلّ كية، يف ىذا اطضمار 
ةف ئرادكا ، كبطبيػػػػق التعػػػػالي، السػػػػماكية ن مػػػػاف كاّػػػػتمرار، نبيٌػػػػو اطصػػػػطفى عليػػػػو الصػػػػ ة كالسػػػػ ـ

كلػػ  كصػػل ذلػػن ة  ناّػػتعماؿ ، كئرادكا صػػناعة اطعرفػػة اآلنيػػة كاطسػػتقبلية كقيػػادة العػػادل، التطػػٌور
 : العاطني كصداؽ لقوؿ رح، التفٌكر الشاكل ا لساين الذل مغل التدنٌر الكوين

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڈ  ژ      چ 

 .(191-190 )آؿ عمراف چ... ڳ  ڳ

 : تٛصٝات

لتفعيػػل الٌتكاكػػل اطعػػريف   ئ ػػر العلػػـو اإلّػػ كية ػاطػػرببط نػػ، قبػػل كغػػادرة ئّػػطر ىػػذا البحػػث 
 كية.اطعلمة اصضارية اطفقودة يف كسمة ايكة اإلّ ، كاإلق ع اصضارم 

، قويػػة الد لػػة،  لمػػا  نسػػيطة الرت يػػ ،   ػػاف   نػػد كػػ  ئف حمػػ  يف ئذف القػػار  الكػػرث  
 كجتاج ةذل عا   زكنية كعدكدة نعد عملية لساهبا.

كينصػػػػتوف نعقػػػػوظ، ، عبػػػػارة عػػػػ  بوصػػػػيا  قػػػػ  بر  ػػػػا للػػػػذي  يتفٌكػػػػركف، ىػػػػذا الكلمػػػػا  
عملػػػوا علػػػى جويػػػل السػػػالة الرا ػػػدة  ػػػة ي،  كئفرػػػدهت، اططمرنػػػة لنبضػػػا  الكػػػوف الػػػذل يسػػػٌب  هلل

اطفكػػػري  يف عػػػا   العلػػػـو ك   مػػػا فعػػػل ّػػػلفنا الصػػػاحل،  ةذل كنطقػػػة ةشػػػعاع لضػػػارم، كالتقليديػػػة
 : مك  بلخيص ا يف الوكضا  اآلبية، لينما  انوا يسٌبحوف اهلل بعاذل يف ػترباهت،، التاريبية

ى ذابػو كػ  النػوالة اآلبيػة: ةدياؿ كادة ىندّػة التكػوي  الفػردم للطالػ ، لػ  يتعػٌرؼ علػ -1
 .ك  ىو  طاذا  ا  ظذه الدنيا  ةذل ئي  اطصم 

ةديػػػاؿ كػػػادة ا عاػػػاز العلمػػػى يف القػػػرآف كالسػػػنة  مصػػػدري  ئّاّػػػيني لكػػػل لر ػػػة علميػػػة  -2
 عق نية كركلية يف اطستول اططلوح.
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ة اطسػتمدة اط ارا  الفكري، بطوير ةككانيا  الطال  كالبالث كايّتاذ اطدٌرس يف اشاكعة -3
ة النبوية كرا   ككػا، ك عل ا ئ غر كقدرة على نلورهتػا يف عػاؿ البحػث عػ  اطعرفػة، ك  اطدّر

 اطعرفة.

 ك ارا  اصوار كع الكوف تر با  ةمانية ةلسانية.، بعلي، الفرا  اطذ ورة الغ ث -4

ان  كػػع كاييػػذ تػػا ىػػو كتاػػ، برذػػة اياػػاث العلميػػة لعلمػػا  الغػػرح كدراّػػت ا ث برشػػيح ا -5
كبرذت ػػا ةذل اللغػػة ، كياصػػة يف كيػػادي  العلػػـو التاريبيػػة، )العلػػ، النػػافع( التعػػالي، السػػماكية

  ة   يبقى البالث اطسل، كايّتاذ على ىاك  كسمة اجملتمعا  اطتقٌدكة .،  العرنية

كبطويرىػػا ك عل ػػا حضػػع طن ايػػة ، ننػػا  ننػػن قواعػػد البيانػػا  العلميػػة نػػني الػػدكؿ اإلّػػ كية -6
 ل  بتٌ، ا ّتفادة كن ا ئؼيا.،  ديدة يف عادل التصنيف الشارل التصاعدل ئك التنازذل

سػػة العلميػػة -7 اطػػرببط نػػ  ر العلػػـو ا ّػػ كية يف ، الػػ  ّتنشػػ  تناّػػبة اطػػؤخر الػػدكذل، دعػػ، اطّؤ
بشػكل كصػادر ، كذلػن ن نشػا  فػركع علميػة ظػا، بفعيل التكاكل اطعػريف كاإلقػ ع اصضػارم

، ككفٌعلػػة لسياّػػة اطر ػػز الػػو   للبحػػوث يف العلػػـو اإلّػػ كية كاصضػػارة، عرفػػة التطبيقيػػةللم
 ّيتٌ، ةنشاؤه ةف شا  اهلل. الذل

 : كبقـو ناط اـ اآلبية، ةنشا  ػتربا   ز ية بانعة للمر ز الو   -8

 ةقاكػػػػة دكرا  بكوينيػػػػة للفػػػػاعلني العلميػػػػني كػػػػ  الشػػػػباح الػػػػذل يريػػػػدكف اإلؿػػػػراط يف -ئ: 8
 كسمة الدكلة اصضارية

)اضوارزمػػػة العقليػػػة لطػػػرح  ك ػػػارا   ػػػرح ايّػػػرلة، هػػػركرة بعلػػػي، البالػػػث يف اطر ػػػز -ح: 8
 ( .1:اطخطط -)انظر اطخٌطط ئّفلو PNL ايّرلة كاصوار كةدارة الذا 

نػواة اطنطلػق لتغيػم كػا ، ّتشػكل   غالػة ةف شػا  اهلل، ةنشا  ػتربا  بانعة للمر ػز -ج: 8
 ةمانيا كلضاريا. ،  نفسنان
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 [-1-اطخطط]

 

: ػتػػػػربا  علميػػػػة ثريبيػػػػة لتفعيػػػػل لقيقػػػػة التكاكػػػػل نػػػػني العلػػػػـو ا ّػػػػ كية كالعلػػػػـو التطبيقيػػػػة 9
 كاطخربية، نذ ر كن ا على ّبيل اطغاؿ   اصصر اطختربا  اآلبية: 

مػػػػة، ك ريقتػػػػو يف كعاشػػػػة القضػػػػايا الػػػػي بتطلػػػػ  القػػػػرآف الكػػػػرث كالبحػػػػث العلػتػػػػرب  -1 :9
 البحث كالتنقي  ك  ئ ل اضركج ننتا ج ةنداعية ي قة.

 )السمة النبوية( كاطعلوكيا  ػترب القرآف الكرث -2: 9

1 

م زفت    سان با ذور 

به   ي وجه      وط

   بس طت

2 
-جعله خليفة-أتاه القرآن-عبد هللا

-ونهاه عن المنكر أمره بالمعروف

  بالصالة والزكاةه وأوصا

4 
إلى  -لمبذا جئت -من أنب

 أين المصير

 4 
يعرف ذاته وكيفيت 

 إدارتهب
6 

  يمتلك المعرفت الكىنيت

7 
 -   م   صالة - ؤم  با غ ب

يىقن  -....... - م ا رسقه هللا  فق 

 ببآلخرة

 

7 

   ب م زفت رباط     وى 

9 
ال بّذ   فزد أن  زتبظ 

 بخا ق هذ     ون

 

01 

ت   ت   فزد و    ا ت 

  إ  ا  ا و    ا

0 

   ز ءة   بذ   ت    فّ ز ت 

    طب   ت     اب ت

 

الخوارزمية العامة 

 المطروحللسؤال 
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 ػترب التنمية البشرية كالربعة الفكرية -3: 9

 وكابية كالذ ا  ا صطناعةػترب القرآف الكرث كالسنة النبوية كالرباكج اللسانية اطعل -4: 9

 ػترب الدي  ا ّ كة كالقضايا اجملتمعية  -5: 9

 (Géololgie)الرانطة نني القرآف الكرث كعل، اشيولو يا. ػترب لدراّة -6 :9

ػتػػػرب القػػػرآف الكػػػرث كالطػػػ  الوقػػػا ة كالصػػػحة، ئيػػػة رانطػػػة  ككػػػا ىػػػة الفوا ػػػد الػػػي  -7: 9
 .(Médecine préventive) ة ّياني ا  ال  العمل ك  ىذه الرانط

) بقنيػػػػة اصاّػػػوح يف التعلػػػي،، يف جليػػػػل  ػتػػػرب القػػػرآف الكػػػػرث كاّػػػتخداكا  اصاّػػػوح -8: 9
ا  الدكؿ.. ا ل النبوية طلوؾ كرّؤ  (Data Maningيطبة لاة الوداع، يف قرا ة الّر

 .Théorie des ensembles) ػترب القرآف الكرث كنظرية اجملموعا  -9: 9

 Linguistique) ػترب القرآف الكرث كاللسانيا  -10: 9

 Cryptage) القرآف الكرث كعل، اإلشارة -11: 9

 Education) ػترب القرآف الكرث كنظرية الرتنية كالتعلي، -12: 9

 Paléontologie) ػترب القرآف الكرث كعل، اطستحغا  -13: 9

 Environnement) ػترب القرآف الكرث كعل، البيرة -14: 9

  .Dérive des continents) ػترب القرآف الكرث كلر ة القارا  -15: 9

  Alimentation)ػترب القرآف الكرث كاطنافع الغذا ية -16: 9

، Nanomètre النانويػة -Physique Astro ةهافة ةذل ػتربا  ئيػرل: الفيزيػا  الكونيػة -17: 9
 ....  Internetالشبيكت، Chimie ، الكيميا Monde virtuel العادل ا فرتاهة

ينطةززززق علززززى مْتةزززرات فززززي السززززنة النةويززززة ، مزززا ينطةززززق علززززى القزززرآن الكززززريم -18: 9
  (Technique de l’école prophétique)المطهرة
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ايفكػار الػ  يريػدىا  ػل كػؤك  كػػ  ، ئّػاؿ رح العػاطني ئف يكػوف يف ىػذا البحػث اططػركح 
كا ّػػت  ؾ ، كالتقليػػد لكػػل كػػا قػػرل يف الغػػرح، ة الفكريػػةك اننػػا كػػ  كرللػػة التبعيػػئئ ػػل ةيػػراج 

، ةذل التطػػوير ا لػػرتايف كاإلنػػداع الفكػػرل اإللسػػام، العشػػوا ة لكػػل ايفكػػار  يفمػػا  ػػاف نوع ػػا
 اصضارم. -العقلمام -العلمى -اإلنساينك  ئ ل كهع نصمابنا يف كسمة التاريخ 
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 تطاث انًؽهًٍٛ انؼهًٙ؛يالحظبد أٔنٛخ فٙ انحصٛهخ ٔاالَجبظاد

 د. محمد األمين سيدي المختار شعيب

أستاذ التاريخ والحضارة في المعهد العالي 

 -انواكشوط لدراسات والبحوث اإلسالميةل

 موريتانيا

 األمين العام لجامعة عبد اهلل بن ياسين الخاصة
 

نظػرة علػى  وانػ  كػ  الػرتاث العلمػة عنػد اطسػلمني  يتاو العمل يف ىذا البحث ةذل ةلقػا 
كغاكلة بقدث لصيلة ئكلية  ّ اكاهت، يف العلـو الرياهية كالتاريبية كةؽازاهت، الي ئّر  قواعد 
ككهػػع  ئّسػػا طنػػاىج علميػػة ّػػتكوف اطنطلػػق كايّػػاس للن ضػػة العلميػػة الػػي شػػ دىا العػػادل يف 

 ّػيما ، لة دل بنل كا بستحق ك  البحػث كالدراّػةكىة ل ألّف الشديد لصي، العصر اصديث
ػػػني العػػػرح كاطسػػػلمني كنقيػػػ  ع ولػػة ئك كغيبػػػة عػػػ  ئ يػػػاؿ اطسػػػلمني اليػػػـو  كػػ  البػػػالغني كالداّر
الػػػػذي  انفتحػػػػ  ئعيػػػػن ، علػػػػى اصضػػػػارة الغرنيػػػػة يف صظػػػػة ازدىارىػػػػا نعػػػػد ئف اّػػػػتقو  تناػػػػزا  

ك  حػػػا  كنػػػد  اصضػػػارة الغرنيػػػة اليػػػـو، ق ػػػااطسػػػلمني اصضػػػارية ئيػػػاـ عػػػز اصضػػػارة اإلّػػػ كية كب ل
 صالبة الفضل كاطنة على العادل نعد ئف اّتحوذ  على كقدرا  شعوح كئك، عديدة. 

يغػػػم البحػػػث يف الػػػرتاث العلمػػػة عنػػػد اطسػػػلمني اليػػػـو ئّػػػرلة  غػػػمة لػػػوؿ  بيعػػػة ككسػػػتول ك  
ر كالتػػ  م نػػني اصضػػارة كسػػافة العلمػػا  اطسػػلمني يف كسػػمة بطػػور العلػػـو عموكػػا  كع قػػا  التػػ  

 اإلّ كية كاصضارا  اييرل يف ىذا اجملاؿ  

كقبل اصػديث عػ  لصػيلة ةؽػازا  العلمػا  العػرح كاطسػلمني يف العلػـو الرياهػية كالتاريبيػة 
 علي ا الن ضة اصضارية عند اطسلمني.  قدر ننا ئف نربز ئى، اطقوكا  كايّ  الي اربكز 
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 ض اذتطازٟ عٓد املطًُني َٚكَٛاتَ٘ستهصات ايٓٗٛ: أٚال

لقػػد قاكػػ  اصر ػػة العلميػػة عنػػد اطسػػلمني علػػى عموعػػة كػػ  اطربكػػزا  كاطقوكػػا  مكػػ  ئف 
 : ؽمل ئنرزىا فيما يلة

 : زٚح اإلضالّ ٚتعايُٝ٘ -5

لقد  اف ك  كقوكا  كعواكػل ازدىػار اصر ػة العلميػة عنػد اطسػلمني بشػبع ، نػركح اإلّػ ـ 
 (1)لػػ  كػػ  ا تسػػاح العلػػ، كاطعرفػػة فريضػػة كالسػػعة يف  لبػػو ّػػبي  ةذل اشنػػة كبعاليمػػو الػػي  ع

كىػػو كػػا ثسػػد نشػػكل كاهػػ  يف نػػزكؿ ئكؿ آيػػة كػػ  القػػرآف الكرمػػة لاهػػة ، كرلتػػو كر ػػة اينبيػػا 
اقرئ ناّ، رنػن الػذم يلػق يلػق اإلنسػاف كػ  علػق اقػرئ كرنػن اي ػـر الػذم »على العل، كالتعل، 

ةذل ةعمػاؿ الفكػر  يف ئ غػر كػ  آيػة  ما  ا   الدعوة  (2) «ف كا دل يعل،عل، نالقل، عل، اإلنسا
النظػر ةرل آيػا  ك  الوقػوؼ علػى ّػن  الكػوفك  اّػتخداـ العقػل كالتػدنر  ّػتخ ص العػربك  كالنظر

كارل اشبػػاؿ  ، ةرل السػػما   يػػف رفعػػػ ، ك ئفػػ  ينظػػركف ةرل اإلنػػل  يػػػف يلقػػ »: اهلل يف الطبيعػػة
قػل انظػركا كػاذا يف السػموا  كايرض ككػا بغػ  »(3)«ف ّطػحػػ ةرل ايرض  يػك   يف نصػب 

انط قا كػ  ىػذه الرؤيػة هػرن  اصضػارة اإلّػ كية ئركع ك  .(4)«اآليا  كالنذر ع  قـو   يؤكنوف
ككن ػػا ذلػن كػ  جقيػػق حضػة لضػػارية ك  ايكغلػة يف الرفػع كػػ  شػ ف العلػ، كالػػتعل، كبكػرث العلمػا 

لقػػ  ىػػذه الن ضػػة يف البدايػػة كػػ  اشواكػػع كاطسػػا د الػػي جولػػ  قػػل نظمىػػا يف التػػاريخ. كقػػد انط
. (5)نل ةف التقاليد اشاكعية انطلق  ك  ىذه اشواكع، ئركقت ا ةرل فضا ا  صلق العل، كالتدري 

سػا  كسػتقلة عػ  اشواكػع التضػن   ػع ا ظ ػر  اطػدار س  مّؤ ككع بطور اصر ة العلميػة كبّو
، واف ككفػر  ظػػ، بكوينػػا يف ػتلػػف اجملػػا   )علػػـو الشػػريعة ػ ح العلػػ، كػػ   ػػل اي نػػاس كايلػػ

العلـو التاريبية كالرياهية...( كىكذا ظ ر  يف العادل اإلّ كة ، العلـو اإلنسانية ػ كا  تماعية
كدارس علمية  ربم بضاىة اشاكعا  يف عصرنا اصارل بدفق ةلي ا الكغم ك  الط ح كػ  ئكرنػا 

. كلعل ك  ئنرز ايكغلػة الدالػة يف ىػذا (6)ظ ور ئقدـ اشاكعا  ايكرنية كئفريقيا كآّيا كذلن قبل 
، ـ999ق/388ّػنة  الػذم بقلػد عػرش البانويػة يف رككػا (silvester) الصدد رللة ّيلفسػرت الغػاين

 دراّتو علة العلما  اطسلمني ىناؾ.ك  ةذل ايندل 



 د. محمد األمين سيدي المختار شعيب اااااااا مالحظات أولية في الحصيلة واالنجازات تراث المسلمين العلمي؛

 154ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

 : تػذٝع ارتًفا٤ ٚاذتهاّ ٚزعاٜتِٗ يًعًِ ٚيعًُا٤ -0

العواكػػل الػػي ئّػػ م  يف جقيػػق الن ػػوض اصضػػارم عنػػد اطسػػلمني رعايػػة اضلفػػا   ػػاف كػػ  
كاصكػػاـ للعلػػ، كالعلمػػا  كبشػػايع ، للحر ػػة العلميػػة الشػػاكلة نػػدافع كػػ  لػػب ، الشخصػػة للعلػػ، 

قد ثسػد ك  كشعورى، ناطسرولية ثاه الدي  الذم لث على  ل  العل، كالرفع ك  كنزلة العلما .
ػك  للطػ ح ك  ستلزكا  الضركرية للتعل، كػ  ككتبػا ذلن يف بوفم  ل اط ػني ّك ركابػ  للمدّر

كالقيػػػاـ علػػػي ،. كلعػػػل كػػػ  ايكغلػػػة الدالػػػة علػػػى ذلػػػن يزانػػػة الكتػػػ  اطعركفػػػة نبيػػػ  اصكمػػػة الػػػي 
 ػل  اّتالبوا ظا الكت  ك   ل لػدح كصػوح ككفػركا ظػاك  ئّس ا يلفا  ن  العباس يف نغداد

لكػاـ نػ  ئكيػة يف اينػدل  كرعػايت ، للعلػ، كب ّيسػ ، طكتبػا  ك ػذلن   ػود ، اطوارد ال زكػة
انتشار العل، كشغف النػاس ناصصػوؿ علػى اطعرفػة  كىكذا رافق، جوم كرا  اآل ؼ ك  الكت 

 ظ ر العديد ك  اطكتبػا  العاكػة يف اطػدف الكػربلك  رابة  اغة يف اقتنا  الكت  كذع ا كبداكظا
كقد ذ ر ئف ككتبػة انػ  عبػاد ،  ئصبح  ك  سا  الغرا  كاليسرفض  ع  اطكتبا  اضاصة الي

 مػػػا ئف ك ػػػود ىػػػذه ايعػػػداد  اضاصػػػة كلػػػدىا  انػػػ  جػػػوم كػػػا يزيػػػد علػػػى كػػػا ي ئلػػػف علػػػد ..
الضخمة ك  الكت  نني ئيدم الناس كا  اف ليحصل لو  ك ود صناعة الورؽ الي كغل  ئفضل 

 ىدية قدك ا العرح يكرنا . 

 : ٚاملٛضٛع١ٝزٚح ايتذسد  -0

لقد  اف الشغف نالعل، كاصرص على ا ّتزادة كنو كالتاػرد لػو كالبحػث اطسػتمر كػ  ئ ػل 
جصػػيل اطعػػػارؼ كالتعاكػػػل توهػػػوعية كػػع بػػػراث ايكػػػ، اييػػػرل سػػا  نػػػارزة يف  غػػػم كػػػ  علمػػػا  

)...ينبغػػػة ئف يكػػػوف : ف ػػػاىو الفيلسػػػوؼ العػػػر  اطسػػػل، ئنػػػو يعقػػػوح الكنػػػدم يقػػػوؿ، اطسػػػلمني
ك ػػػاف العلمػػػا   .( 7) ارهػػػنا اقتنػػػا  اصػػػق كػػػ  ئيػػػ  ئيت فانػػػو   شػػػة ئكرل نطلػػػ  اصػػػق كػػػ  اصػػػق

اطسػػلموف يتحػػركف الدقػػة فيمػػا ينقلػػوف ككرصػػوف علػػى بقػػدث اصقيقػػة  مػػا ىػػة كػػ  اػػم جيػػز ئك 
لكتػػػاح يف ) لقػػػد ئلفػػػ  ىػػػذا ا يف  تانػػػو  جقيػػػق كػػػا لل نػػػد كػػػ  كقولػػػة  : يقػػػوؿ البػػػمكين، جريػػػف

 مػػا رئيػػ  ،  عقا ػد اظنػػود كدل اهتم ػ، كطلقػػا تػػا   ئّػاس لػػو نػالرا، كػػ  ئحػػ، يتختلفػوف عنػػا دينػا
ئنػػػػ    ئيػػػػالف الػػػػدي  كاإلّػػػػ ـ ةذا كػػػػا اهػػػػطرر  ئليانػػػػا ةرل الػػػػديوؿ يف التطويػػػػل كالتفصػػػػيل 
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فػػاين  ،فػػ ذا  انػػ  ىػػذه اطنقػػو   يشػػوهبا الكفػػر كينكرىػػا  ػػ ح اصػػق اطسػػلموف، لتوهػػي  ايكػػر
 .( 8)كى، اعرؼ نكيفية رد بلن ا عرتافا ( ، ئقوؿ ةف ىذه ىة عقا د اظنود

ـ( يصػػػػف نتػػػػا ج ثارنػػػػو 815 - 721را ػػػػد الكيميػػػػا  اصديغػػػػة )،  ػػػػانر نػػػػ  لي ػػػػاف ك يقػػػػوؿ
ئك كػا ، ق ي ئف بعل، ئننا نػذ ر يف ىػذه الكتػ  يػواص كػا رئينػاه فقػط دكف كػا سعنػاه": العملية

 (9) ."ككا نطل رفضناه، فما ص   ئكردناه، ئف اكتحناه ك ر نناه قيل لنا كقرئناه نعد

ػػػ، لنػػػا انػػػ  اظيػػػغ، كن اػػػو يف البحػػػث يف كقدكػػػة  تانػػػو )اطنػػػاظر(ك  ريقتػػػو الػػػي يعتربىػػػا  كيّر
كبصػػف  ئلػػواؿ ، ).. كنبتػػد  يف البحػػث ناّػػتقرا  اطو ػػودا : الطريقػػة اطغلػػى يف البحػػث نقولػػو

ككػا ىػػو ، كنلػػتقط ناّػتقرا  كػػا لػص البصػػر يف لػاؿ اإلنصػػار، اطبصػرا  كخييػز يػػواص اشز يػا 
ث نربقة يف البحث كاطقايي  على التدريج ، كطرد   يتغم كظاىر   يشتبو ك   يفية اإللساس

كؽعػل ارهػنا يف ذيػع كػا نسػتقريو كنتصػفحو ، كالرتبي  كع انتقاد اطقدكا  كالتحف  يف النتا ج
كنتحػػػرل يف ّػػػا ر كػػػا ـيػػػزه كننتقػػػده  لػػػ  اصػػػق   اطيػػػل كػػػع ، اّػػػتعماؿ العػػػدؿ   اببػػػاع اظػػػول

 (10)اآلرا (

ك قػػػد  ػػػاف العلمػػػا  اطسػػػلموف يف ذلػػػن التػػػاريخ يؤكنػػػوف نو ػػػود ع قػػػة عضػػػوية نػػػني ػتلػػػف 
كىػػو كػػا ،   يعتقػػدكف نو ػػود انفصػػاؿ نػػني العلػػـو الدينيػػة كالعلػػـو الطبيعيػػة كػػغ ، ك عػػا   العلػػـو

، قمع نني الفلسفة كالط  كعلػـو الشػريعة نل ؽد نعض ،، العلـو عل ، ي تموف ندراّة ذيع 
 ػان  رشػػد صػػال   تػاح  فصػػل اطقػاؿ فيمػػا نػني اصكمػػة كالشػػريعة ،  كلػو يف  ػػل ذلػن كؤلفػػا 
 تػػاح الكليػػا  يف ك  ك ندايػػة اجملت ػػد كحايػػة اطقتصػػد  يف ئصػػوؿ الفقػػو، كػػ  ابصػػاؿ  يف الفلسػػفة

 الط . 
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اف كػػ  ؼيػػزا  اصر ػػة العلميػػة عنػػد اطسػػلمني ّػػيادة ركح ا نفتػػاح كالتطلػػع ةذل ا ّػػتفادة  ػػ
ك ػػػاف شػػػعارى، يف ذلػػػن ، اصػػػرص علػػػى الن ػػػل كػػػ  كعػػػارؼ ايكػػػ، اييػػػرلك  كػػػ  علػػػـو اآليػػػري 

كقد ثلى ذلن نارزا يف لػرص يلفػا   .(11) اصكمة هالة اطؤك  فحيث ك دىا ف و ئلق هبا  
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ا ح ػػزكف الػرتاث اليونػاين كاظنػدم كبشػاعي ، الكبػم صر ػة الرتذػة الػي ن  العباس علػى اّػت
كصل  يف نعض اصا   ةذل بقدث كزف كا بر ، ك  الكت  ذىبا كىو كػا كغػل دفعػا قويػا صر ػة 

ػػػية كالسنسػػػكريتية)اظندية ك  النقػػػل الرتذػػػة ةذل اللغػػػة العرنيػػػة كػػػ  اللغػػػا  اييػػػرل السػػػريانية كالفاّر
كقد  اف ك  نتػا ج ذلػن ئف اكتلػن اطشػتغلوف نػالعل، كػ  اطسػلمني ػزكنػا ىػا   كػ  القدمة( ...

  العلـو كاطعارؼ ف لسنوا اّتيعاهبا كف م ا لينطلقوا نعد ذلن يف رللة اإلهافة كاإلنداع.

كىػة نػ  شػن ئ غػر ، ىذه ـاذج ك  كربكزا  ككقوكا  الن وض اصضارم عنػد اطسػلمني
ئف نربز ئكغلة كن ا ل  نف ، السياؽ الذم ئنتج ىذه الن ضػة كالعواكػل  ك  ئف جصر لكننا ئردنا

كذلػػػن قبػػػل ئف نقػػػف علػػػى  وانػػػ  كػػػ  ثلياهتػػػا كػػػ  يػػػ ؿ اصػػػديث عػػػ  لصػػػيلة ، الػػػي ئفرزهتػػػا
ةؽازا  العلما  العرح كاطسلمني يف عاؿ العلـو الرياهية كالتاريبية ك  رياهػيا  كفلػن كفيزيػا  

 ك  . ك يميا 

 اشات ايعًُا٤ املطًُني يف ايعًّٛ ايسٜاض١ٝ ٚايتذسٜب١ٝاجن: ثاْٝا

ّيكوف عملنا يف ىذا احملور كو و ئّاّا ةذل غاكلة بقدث صورة ئكلية ع  لصػيلة اؽػازا  
كجديػدا يف الرياهػيا  كالفلػن كالفيزيػا  كالكيميػا  ، علما  اطسلمني يف العـو الرياهية كالتاريبيػة

 لوق   لق. ، هت، يف علـو ئيرل  ان  ظ، في ا ةهافا كالط  كبر نا اصديث ع  اؽازا

 : ايسٜاضٝات -5 

لقػػد  ػػاف ئكؿ اؽػػػاز كسػػ  للعلمػػا  اطسػػػلمني يف عػػاؿ الرياهػػيا  ئك علػػػ، اصسػػاح  مػػػا 
نػػػػدؿ كنظوكػػػػة الرتقػػػػي،  (12) يسػػػػمونو يف ذلػػػػن التػػػػاريخ ىػػػػو اّػػػػتخداـ كنظوكػػػػا  الرتقػػػػي، اظنػػػػدم

كير ػػع الفضػػل يف نقػػل ايرقػػاـ ،  دي  يف ذلػػن التػػاريخلسػػاح اشمػػل الػػذي   انػػا ّػػاك  الرككػػاين
ػى اضػوارزكة)   ىػػ ػػػ 236اظندية كاّػتعماظا ةذل ئلػد علمػا  اطسػلمني الػركاد كىػو غمػد نػ  كّو

( الذم يعترب ئكؿ ك  ئكردىا يف كؤلفابو نل ةف عل، اصساح نفسو نقة قركنا كنسونا ةليو  ـ850
ةهػػػػافة ك  تخداـ ىػػػػذه ايرقػػػػاـ نػػػػدؿ ايرقػػػػاـ الرككانيػػػػةك شػػػػن ئف اّػػػػ، (Algoritmi )الغػػػػوريغمة

شػػكل  ػػورة يف علػػ، اصسػػاح  ػػاف كرا ىػػا العلمػػا   (14)ةلي ػػا كاعتمػػاد النظػػاـ العشػػرم (13)الصػػفر
فبواّػػطة ىػػذه ا ؽػػازا  ئصػػب  ناإلككػػاف ة ػػرا  كبطػػوير العمليػػا  اصسػػانية ، العػػرح كاطسػػلموف
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 مػػا ئف ثػػاكز لسػػاح ،  داـ ايرقػػاـ الرككانيػػةالػػي  ػػاف كػػ  اطسػػتحيل ة راؤىػػا كبطويرىػػا ناّػػتخ
اشمػػل الػػػذم  ػػػاف شػػػا عا يف ذلػػػن التػػػاريخ كاّػػػتبدالو اسػػػاح  ديػػػد يقػػػـو علػػػى اشمػػػع كالطػػػرح 
كالضػػػرح كالقسػػػػمة كاّػػػػتخداـ اشػػػذكر ككعرفػػػػة النسػػػػ  العدديػػػة كاظندّػػػػية كالت ليفيػػػػة كالتناّػػػػ  

اطسا ل كالتماري  لسػ  كػا يناّػ  كاّتخراج اجمل وؿ ك  اطعلـو كجديد  رؽ ػتلفة صل ىذه 
كغػػل ىػػو اآليػػر كنعطفػػا  ديػػدا كجػػو   ػػذريا يف علػػ، اصسػػاح كػػا زلنػػا ةذل ، اطبتػػد ني كاطتعلمػػني

 اليـو ؽ  داره. 

ك ننػػوه ىنػػا ةذل ئف عمػػل الرياهػػيني اطسػػلمني دل يكػػ  برفػػا فكريػػا ئك ييػػا  علميػػا كةـػػا  ػػاف 
ل اطسػػا ل العويصػػة اطتعلقػػة كػػغ  نالتاػػارة كالصػػدقا  عمػػ   ػػادا كرببطػػا نػػالواقع ي ػػدؼ ةذل لػػ

كالغنػػا ، كاطواريػػث.ك كسػػ  لعلمػػا  اطسػػلمني  ػػذلن ئحػػ، ئكؿ كػػ  اّػػتعمل  لمػػة اشػػرب للد لػػة 
. يعتػػرب اضػػوارزكة ئكؿ كػػ  ئلػػف يف ىػػذا ك  علػػى العلػػ، الػػذم كػػا يػػزاؿ كمػػل اسػػو العػػر  ةذل اليػػـو

  اشرب كاطقانلة  اطصدر الذم اعتمد عليو ايكرنيوف  لقا اجملاؿ نطريقة كنتظمة كذلن يف  تانو 
 كالذم  اف لو ئ ره البال  يف بقدـ عل، اشرب يف العصر اصديث.

كاّػػتخدـ الرياهػػيوف اطسػػلموف الركػػوز يف ايعمػػاؿ الرياهػػية قبػػل الرياهػػيني الغػػرنيني كلققػػوا 
 ة الغالغة. نذلن قفزة ىا لة يف الرياهيا   ما للوا كعاد   ك  الدر 

اصسية حػتص تعرفػة ، كذى  علما  اطسلمني ةذل بقسي، اظندّة اذل صنفني عقلية كلسية
كيلصػوا ةذل ةف النظػر ، اطقادير ككا يرل نالبصر كيدرؾ ناص  ئكا العقليػة ف ػة كػا يعػرؼ كيف ػ،

ئكػػا العقليػػة ، يف اظندّػػة اصسػػية ينػػتج اصػػذؽ يف الصػػنا ع اطتعلقػػة ناطسػػالة  الضػػياع كالعقػػارا 
 فتؤدم ةذل كعرفػة  ػوىر الػنف  كىػو الغػرض ايكؿ للعلمػا  الراّػخني يف العلػـو اإلظيػة اطرباهػني

 نالرياهيا  الفلسفية. 

ككػػػع ئف الرياهػػػيني اطسػػػلمني بعرفػػػوا علػػػى اظندّػػػة كػػػ  يػػػ ؿ دراّػػػت ، لكتػػػاح ايصػػػوؿ 
ا ليػػث را ػػع نصػػم إلقليػػدس ة  ئحػػ، كػػع ذلػػن را عػػوا نعػػض نظريػػا  ةقليػػدس كدلضػػوا ئّسػػ 

ة ذلػن يف  تانػو   جريػر ك  ةقليػدس يف اطتوازيػا  ـ(1201-1274ىػ/597-672 ) الدي  الطّو
ئصػوؿ ةقليػدس  الػذم بػر ، ّػريعا ةذل ال بينيػة كعػ   ريػق ىػذا الكتػاح كاػمه بعػرؼ ايكرنيػوف 
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يػرل عنػد اطسػلمني  على اظندّة كىو كا  عػل قػدرم لػاف   وقػاف اطتخصػص يف بػاريخ العلػـو
 (15)ئف ئكرنا دل بكد بعرؼ اظندّة ة  ع   ريق العرح

 : عًِ ايفًو -0

ندئ    ود علمػا  اطسػلمني يف عػاؿ علػ، الفلػن ئك علػ، اظيػ ة  مػا  ػانوا يسػمونو نرتذػة 
ئىػػ، كػا ئؽػػز يف  كىكػػذا بػر ، ةذل اللغػػة العرنيػة، ئك ػا   تػ  الفلػػن يف الػرتاث اظنػػدم كاليونػاين

كلتطػوير كعػارف ، ، ك اف ذلن ىو كػنطلق ، للتبحػر يف ذلػن العلػ،، التاريخعل، الفلن ةذل ذلن 
فبػ  ايكويػوف كرصػدا يف ، يف ىذا اجملاؿ اث وا ةذل ننػا  اطراصػد كبزكيػدىا نػ دكا  اطراقبػة كالرصػد

دكشػػق  مػػا نػػ  اضليفػػة العباّػػة اطػػ كوف كرصػػدا يف  بػػل قاّػػيوف يف دكشػػق كيف الشماّػػية يف 
ا ميوف اطرصد اصا مة على  بػل اطقطػ، يف القػاىرة كاعتػرب كرصػد اطرااػة الػذم نغداد كئنش  الف

ػػة كػػ  ئشػػ ر اطراصػػد كئ ربىػػا كاشػػت ر نآ بػػو الدقيقػػة كنراعػػة اطشػػتغلني  ننػػاه نصػػم الػػدي  الطّو
 كالعاكلني فيو. 

 ك قد اىت، العلما  اطسلموف نعلػ، الفلػن كبطػويره انط قػا كػ  دكاعػة دينيػة  معرفػة ئكقػا 
الص ة لس  كوقع البلد كلر ة الشم  يف الربكج كئلواؿ الشفق كى ؿ ركضاف كجديد س  

 .القبلة ككواقع البلداف اإلّ كية لس  يطوط الطوؿ كدكا ر العرض

كك  ا ؽازا  البارزة الي جس  لعلما  اطسلمني يف عػاؿ الفلػن جػويل ، ظػذا العلػ، ةذل  
لرصػػد كا نتعػػاد نػػو عػػ  التناػػي، القػػا ، علػػى ا عتقػػاد نتػػ  م علػػ، رياهػػة كبػػ  علػػى اصسػػاح كا

لر ػػػة اي ػػػراـ السػػػماكية علػػػى الواقػػػع كاصػػػوادث الػػػي يعيشػػػ ا النػػػاس كػػػ  ليػػػث اصػػػ  كالػػػنح  
 ما نقضوا الفكرة الشا عة عند  غم كػ  علمػا  العصػور ،  كع ج نعض ايكراض كاصرح كالسل،

طى الي بقـو على التسلي، تبدئ كر  زية ايرض يف الكوف. كقد ئدل البحث يف ىػذه اطسػ لة الّو
بقػػػـو علػػى كبػػػدئ دكراف ايرض غوريػػػا. كؽػػػد البػػػمكين ، ةذل صػػنع ئدكا  فلكيػػػة كغػػػل اإلّػػػطر ح

الػػذم لقػػق ئعمػػاؿ نعػػض علمػػا  الفلػػن اظنػػود يؤ ػػد ئف فرهػػية  (ـ973-1048ػ/ىػػ363-439)
قبولػػة   بنػػاقض ئّػػ  علػػ، الفلػػن.  كيػػرل ن حػػا فرهػػية ك، دكراف ايرض  انػػ  كتداكلػػة عنػػدى،

 ما نػرز يف عػاؿ علػ، الفلػن عػادل رياهػة  بػم كػ  كدينػة ئشػبيلية يعتػرب كػ  الرياهػيني العػاطيني 
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ـ( ئنو ةّػحق نػور الػدي  كالػذم دلػض يف ئاا ػو لػوؿ 1204ىػ/ 600  ) الركاد ىو الًبٍطرىك ة
اجملسػطة كقػد بيرذػ  ئاػاث  كدارا  لر ة الكوا ػ  السػيارة كػا ذىػ  ةليػو نطليمػوس يف  تانػو

ـ( ا ٌلػػػػع علػػػػى ىػػػػذه 1630-1571كيظ ػػػػر ئف  بلػػػػر ايطػػػػاين )، البطرك ػػػػة ةذل ال بينيػػػػة كالعربيػػػػة
ايااث كصاغ كن ا نظريتو الفلكية الي اّػتخرج كن ػا نيػوب  قػانوف اشاذنيػة. كلػذلن يػرل نعػض 

 .إلشبيلة اطسل،نل الًبٍطرك ة ا«  بلر»البالغني ئف ئح عل، الفلن اصديث لي  ىو 

ككػ  الكتػ  الػي  ػاف ظػا  بػم اي ػػر يف بطػوير علػ، الفلػن يف ئكرنػا  تػاح  ئصػوؿ الفلػػن  
 للفرااين الذم  اف يدرس يف  اكعة نولونيا يف ايطاليا .

ىكػػذا كغلػػ    ػػود العلمػػا  اطسػػلمني يف عػػاؿ علػػ، الفلػػن ايّػػاس الػػذم قاكػػ  عليػػو ك  
  ونرنين يف العصر اصديث.ك   اليلوك  ن كع  ل ك   بلرالن ضة الكربل الي ش دىا عل، الفل

كهػػعوا  ػػداكؿ صر ػػا  ك  جديػػد كيػػل يسػػوؼ القمػػركخكػػ  علمػػا  الفلػػن اطسػػلموف كػػ  
 .كيػػل 6500كقطرىػػا ، كيػػل 20400فو ػػدكه ، كقاّػػوا غيط ػػا، الكوا ػػ  كلػػددكا لاػػ، ايرض

ياّػا  علمػا  الفلػن نايقمػار بقريبػا ق بوصػل ةلي ػا علمػا  اطسػلمني بطػانق كىذه القياّا  الي
علمػػػا  اطسػػػلمني  ػػػانوا علػػػة علػػػ، كقت ػػػا نػػػ ف  الصػػػناعية يف العصػػػر اصػػػديث كىػػػة بػػػدؿ علػػػة ئف

خكػػػ  علمػػػا  الفلػػػن  ايرض  ركيػػػة قبػػػل ئف يصػػػدع  ويرنيػػػن هبػػػذه اصقيقػػػة ةمسػػػة قػػػركف.  مػػػا
 ئسا  ا العرنية.اطسلموف ك  ا تشاؼ الكغم ك  الناـو كاجملرا  السماكية الي كا بزاؿ جمل 

 ايفٝصٜا٤ ٚاملٝهاْٝها -0

( ئلػد ـ965-1038ىػػ/430 -354) مك  القوؿ ةف الفيزيا  التاريبية ندئ  كع ان  اظيغ،
ركاد علػػ، البصػػريا  اصػػديث كذلػػن يف   تػػاح البصػػريا   الػػذم ت كهػػع  نبػػا ةذل  نػػ  يف 

دل يكتػػف العلمػػا  ك  بيعيػػة   ايصػػوؿ الرياهػػية للفلسػػفة الط نفػػ  اطرببػػة كػػع  تػػاح اّػػحق نيػػوب 
اطسػػلموف يف الفيزيػػا  ن عػػادة النظػػر يف نظريػػا  اإلاريػػق كبوهػػيح ا نػػل ةحػػ، ئهػػافوا ةلي ػػا الكغػػم 

كىكػػذا ؽػػد انػػ  اظيػػغ، يف  تػػاح  البصػػريا   يعػػارض ةقليػػدس كنطليمػػوس يف ، كػػ  ا تشػػافت ،
كػػ  انبعػػاث ايشػػعة كػػ   بصػػورفا اضػػا و للرؤيػػة كيقػػدـ كصػػفا دقيقػػا للرؤيػػة ليػػث يػػرل ئحػػا بنشػػ 
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، على الشػبكية كينتقػل اي ػر كػ  الشػبكية ةذل الػدكاغ ، اشس، ةذل العني الي حرتق ا ايشعة فرّت
فتتكوف الصورة اطر ية للاس،. كنػذلن يكػوف انػ  اظيػغ، قػد قلػ  النظريػة ، نواّطة عص  الرؤية

جصػػل كػػ  انبعػػاث شػػعاع  الػػي  انػػ  بقػػوؿ نػػ ف الرؤيػػة، اليونانيػػة لكػػل كػػ  ئقليػػدس كنطليمػػوس
كىكػػػػذا ئصػػػػب   تػػػػاح اطنػػػػاظر  نػػػػ  اظيػػػػغ، ئّػػػػاس علػػػػ، ، هػػػػو ة كػػػػ  العػػػػني ةذل اشسػػػػ، اطر ػػػػة

طى يصوصا ئعماؿ رك يو نيكوف يف القرف الغالث عشر.  ما بػ  ر نػو   البصريا  يف القركف الّو
 يف عصر الن ضػة.  ل ك  ليوناردك دافنتشة كيوىاف  يبلر

 شػػارا  ةلي ػػا كػػ   ػػرؼ علمػػا  كسػػلمني عديػػدي  كغػػل اظمػػداينكيف عػػاؿ اشاذنيػػة كرد  ة
 البػػػػػػػمكين ـ( كئنػػػػػػو الركػػػػػػاف1036 -981ىػػػػػػػ( )428 -371انػػػػػػ  ّػػػػػػينا )ك  ـ(945 -ىػػػػػػػ334) 
 (ـ1165- 1087ىػػػػػػ / 560--480نػػػػػ  كلكػػػػػا البغػػػػػدادم )ىبػػػػػة اهلل ك  ـ (1048 -ىػػػػػػ 440) 

( نقػػػركف عديػػػدة. ما اػػػث ئنػػػو الفػػػت  عبػػػد الػػػرر  1727 -1642كذلػػػن قبػػػل اّػػػحاؽ نيػػػوب  )
 - 1608) ظػاىرة الضػغط اشػوم قبػل بوريتشػلة« كيزاف اصكمة»( يف  تانو ـ1155اضازين )  

كيف  ، ك اف  تاح اضازين الر يػزة ايّاّػية لقيػاـ العلػ، الطبيعػة اصػديث، ةمسما ة عاـ (1647
ػة  تانػو  بنقػػي  اطنػاظر لػػذكم اينصػار كالبصػػا ر  - ـ1267ىػػػ/665) درس  مػاؿ الػػدي  الفاّر

ك ػور نظريػة قػوس ، ككظػاىر اضػداع البصػرم، ـ(  يفيػة انعكػاس الضػو  كاإلنصػار1319ىػ/ 719
 .فسبق نبحو و يف ىذا اجملاؿ ديكار  كنيوب  نقركف  ويلة ،قزح

اىػت، العلمػا  اطسػلموف تسػا ل بػوازف كلر ػة اي سػاـ ، كيف عاؿ آير كػ  عػا   الفيزيػا 
الصػػػػلبة كالسػػػػا لة كاطيكانيكػػػػا كلر ػػػػة القػػػػذا ف ذا  التطبيػػػػق العسػػػػكرم. كئنػػػػدكا اىتماكػػػػا  بػػػػما 

 ناشانبني التطبيقة كالنظرم. 

كػػ(  ػ عظ، 973-1048ىػػ/439-363) نو الركػاف غمػد نػ  ئرػد البػمكين اطتػو كيصنف ئ
ػػاًىر يف ، عقليػػة عرف ػػا التػػاريخ ػػع  تػػاح يف علػػ، اطعػػادف كىػػو   تػػاح اشىمى كقػػد بػػرؾ ئعظػػ، كئّك

، ككسػ  لػػو ايػرتاع ئكؿ   ػػاز لقيػػاس الػوزف النػػوعة للمعػادف كايلاػػار الكرمػػة كعرفػة اشىػػوىاىر 
ك ػاف ئكؿ ، ككعػدننا كفلػز ا، كعرفػة الػوزف النػوعة ندقػة لغمانيػة عشػر لاػرنا  رمنػا خك  نواّطتو كػ 

http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1190
http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1190
http://ar.wikipedia.org/wiki/1155
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ك لمػػة ، ليػػث اّػػتخدـ  لمػػة اطعػػدف لوصػػف ايلاػػار الكرمػػة، كػػ  كي ػػز نػػني اطعػػادف كالفلػػزا 
 .الًفًلز لوصف الذى  كالفضة كاصديد كالز بق

 : ايهُٝٝا٤ -4

سػوا علػ،  (16)يعترب الكسندر فوف فبول  ككيل ديوران   ئف الكيميا يني اطسلمني ىػ، كّؤ
ػطى يف كطلػع العصػر  كقػد ظ ػر ئك ؿ اىتمػاـ للمسػلمني نعلػ، الكيميػا ، الكيميا  يف العصور الّو

ـ(الذم  اف 709 -634ىػ/  90 -13) ايكوم على يد يالد ن  يزيد ن  كعاكية ن  ئ  ّفياف
ػػػا ل ككؤلفػػػا  يف عػػػاؿ علػػػػ،  بنسػػػ  لػػػو، ك ك تمػػػان ناصصػػػوؿ علػػػى  تػػػ  الكيميػػػا  كبرذت ػػػا ّر

الكيميػا  نعػػد ئف ئبقػ  صػػنعت ا نػػذ ر كن ػا   تػػاح اصػػرارا   ك الصػحيفة الكػػربل  ك الصػػحيفة 
  .ك فردكس اصكمة  الصغرل 

لكػػػ  ا ؽػػػازا  الكػػػربل يف الكيميػػػا  ّػػػتكوف كػػػ  نصػػػي  ئ  الكيميػػػا   ػػػانر نػػػ  ليػػػاف 
ّػػػة  يميا يػػػة كتكاكلػػػة ئفػػػاد  الػػػذم بعتػػػرب لصػػػيلة   ػػػوده كدر  ـ( 721-815ىػػػػ/102-199)

ػػة اإلّػػكندرية كالغقافػػة اإلّػػ كية  انػػ  تغانػػة ، ككػػع ئف الفكػػر اليونػػاين، اإلنسػػانية ذعػػا  ككدّر
ف ّػ ، ، كبتكػرةك  لكنػو انت ػى ةذل نتػا ج علميػة  ديػدة، اطر عيا  اطعرفية الي انطلق كن ا  ػانر

كىكػذا ئ ػرم ، لػة الػذم نػرع فيػو اليونػانيوفيف ننا  اطن ج التاري  يف كقانػل اطػن ج التػ كلة العق
 ػػػػػانر عديػػػػػد العمليػػػػػا  الكيميا يػػػػػة  ػػػػػالتبخم كالتقطػػػػػم كالرتشػػػػػي  كالتكلػػػػػي  كاإلذانػػػػػة كالتبلػػػػػور 

كئكؿ كػػ  ا تشػػف ، لػػاكض النيرتيػػنك  فكػػاف ئكؿ كػػ  اّتحضػػر لػػاكض الكربيتيػػن، كالتصػػعيد
كاّتحضػػػر  رنونػػػا  ،  بػػػقك ػػػاين ئ سػػػيد الز ، كئكؿ كػػػ  اّػػػتخرج نػػػرتا  الفضػػػة، الصػػػودا الكاكيػػػة

كامىػػا كػػ  ، كالكحػػل ) ربيتيػػد اينتيمػػوف(، كالػػزرنيخ، ك رنونػػا  الرصػػاص القاعػػدم، الصػػوديـو
ػ  علػ، الكيميػا  ئك علػ،  ػانر  مػا  ػاف  اإلؽازا  الي  علػ   ػانر نػ  ليػاف يعتػرب اػق كّؤ

 علػػ، ايّػػاس الػذم انطلقػػ  كنػػو حضػػة يعػرؼ يف ذلػػن التػػاريخ كقػػد  انػ  لصػػيلة   ػػوده ىػػة
 الكيميا  يف العصر اصديث. 
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 ايطب -1 

 بصػػػاؿ  مكػػػ  القػػػوؿ ةف ا ىتمػػػاـ نالطػػػ  كذػػػع  تبػػػو كجصػػػيل كعارفػػػو  ػػػاف الػػػدافع ايكؿ
فاظػدؼ يف البدايػة  ػاف ا ّػتفادة ، اطسلمني نرتاث كعلـو ايك، اييرل كياصة الرتاث اليوناين

يخ فػت  اجملػاؿ ل  ػ ع علػى العلػـو كاطعػارؼ العلػـو يف ذلػن التػار  لكػ  بػرانط، ك  اطعرفة الطبية
 اييرل . 

كقػد  انػػ  اطرللػػة ايكذل ىػػة اّػػتيعاح اطعرفػػة الطبيػػة اليونانيػػة كياصػػة  تػػ  الػػركاد ايكا ػػل 
ايح الغػػػاين للطػػػ  ك  عػػػادل اإلّػػػكندرية البػػػارزك  كغػػػل ئنقػػػراط الػػػذم يعػػػرؼ نػػػايح ايكؿ للطػػػ 

عػػاك  كسػػاعدا  ـ علػػى اّػػتقطاح  بػػار اي بػػا ك ػػاف لػػرص اضلفػػا  كاصكػػا،  ػػالينوس كاػػمى،
الكغػم كػ  اي بػا  النصػارل يف نػ ط كىكذا كك  ك ود ، ّ ل نقل اطعرفة الطبية ةذل اطسلمني

 ما ىيػ  ،  اضلفا  ايكويني كالعباّيني ك  برذىة الكغم ك  الكت  الطبية ك  السريانية ةذل العرنية
ػػع اطعرفػػة  ننػػا  اطستشػػفيا  كانتشػػارىا يف العديػػد كػػ  اصواهػػر اإلّػػ كية الظػػركؼ اطناّػػبة لتّو

يف  ئكؿ كػ  افتػت  كستشػفى الوليػد نػ  عبػد اطلػن اضليفػة ايكػوم ك ػافالطبيػة عنػد اطسػلمني. 
 ىػ ككاصل اضلفا  اطسلموف ك  نعػده ةنشػا  اطستشػفيا  ناىتمػاـ نػال . 88ـ/ 706ّنة  دكشق

 ػػػانوا لتػػػاركف ظػػػا اطواقػػػع اطناّػػػبة الصػػػاصة ل ّتشػػػفا  كاإلبسػػػاع اطكػػػاين كالبعػػػد عػػػ  اطنػػػا ق ك 
 السكنية. 

ئكرنا بنظر ةذل اشذاـ على ئنو اض  كػ  اهلل يسػتحق اإلنسػاف كيف الوق  الذم  ان  فيو 
اػػرؽ ذيػع اجملػػذككني يف النػػار  ػػاف اطسػػلموف ينشػػؤكف  (17)عليػو العقػػاح كيصػػدر اطلػػوؾ ئكاكػػرى، 

كئكػػػراض  اضاصػػػة نػػػايكراض النفسػػػية فضػػػ  عػػػ  اطستشػػػفيا ، كستشػػػفيا  ياصػػػة هبػػػذا اطػػػرض
فة ةذل اضػػػدكا  الػػػي بقػػػدك ا يف عػػػاؿ العػػػ ج الشػػػيخوية . ك انػػػ  ىػػػذه اطستشػػػفيا  ناإلهػػػا

  كدارس للتكوي  ككرا ز للتعلي، انطلق  كن ا لر ة الت ليف يف ىذا اجملاؿ.

ػػالة يف كعرفػػة قػػول ايدكيػػة اطر بػػة  كالػػذم ئظ ػػر ئكؿ ، كيف ىػػذا السػػياؽ  تػػ  الكنػػدم  ّر
ئيػػػاـ اطػػػرض لػػػدل بطبيػػػق للقيػػػاس الكمػػػة كالرياهػػػة كذلػػػن لقيػػػاس قػػػوة ايدكيػػػة كالتنبػػػؤ نػػػ يطر 

 .الشخص اطصاح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83


 د. محمد األمين سيدي المختار شعيب اااااااا مالحظات أولية في الحصيلة واالنجازات تراث المسلمين العلمي؛

 163ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

ػػوعة  بيػػة يف    ػني  ػػز نا نعنػػواف   تػاح التصػػريف طػػ  : ك ئلػف ئنػػو القاّػػ، الزىػراكم كّو
قػػػد بػػػر ، قسػػػ، اشرالػػػة كػػػ  ىػػػذه ك  .عاػػػز عػػػ  التػػػ ليف  يف الطػػػ  العػػػاـ كالصػػػيدلة كاشرالػػػة

وعة يف القرف الغاين عشر اطي دم ةذل ال بينية يرل كنو. كانتشػر  ىػذه ث بيرذ  ئقساـ ئ، اطّو
كظػػػل قسػػػ، اشرالػػػة كنػػػو يػػػدٌرس يف اشاكعػػػا  ايكرنيػػػة لػػػ  القػػػرف ، الرتذػػػا  يف البلػػػداف الغرنيػػػة

 مػا يعػد اػق ئح اشرالػة ،  السانع عشػر اطػي دم. كيعػد ايكرنيػوف الزىػراكم ةكػاك ، يف اشرالػة
 .العاطية

   مػػػا ينسػػػ  لػػػو ا تشػػػاؼ الطػػػ  التاػػػري."كقػػػدـ انػػػ  ّػػػينا يف  تانػػػو  القػػػانوف يف الطػػػ 
ككصػف ، ايكراض اطعدية )كغل السل (ك انتكر اصار الصػحة للحػد كػ  انتشػار ىػذه ا كػراض

 العديد ك  كواد التخدير كالعقاقم الطبية كالع  ية. 

 ما يعود ،  كئ ب  الرازم يف  تانو  شكوؾ لوؿ  الينوس  يط  نظرية  الينوس ل ألي ط
  .كاشدرم لو الفضل يف ا تشاؼ اصصبة

 مػػا ئنػػو  ػػاف ئكؿ كػػ  كصػػف الػػدكرة ،  ك كهػػع انػػ  النفػػي  ئّػػ  علػػ، كظػػا ف ايعضػػا 
، كالػػي بشػػكل ايّػػاس لنظػػاـ الػػدكرة الدكويػػة، الدكويػػة الر ويػػة كالػػدكرة الدكويػػة للشػػرياف التػػا ة

طى .  كنذلن اعترب  ئعظ، فيزيولو ة يف العصور الّو

يف العلػـو الرياهػية  (18)عػادل  ػواؿ قػركف عديػدة بسػل، اطسػلموف القيػادة العلميػة يف الىكذا 
 مػا  انػ  ظػ، الغلبػة كالتفػوؽ يف العلػػـو ،  كالتاريبيػة كػ  رياهػيا  كفلػن كفيزيػا  ك يميػا  ك ػػ 

اللغػػػػػة كايدح كالتػػػػػاريخ كاشغرافيػػػػػا كالػػػػػرل   ك  اإلنسػػػػػانية كا  تماعيػػػػػة كياصػػػػػة علػػػػػـو الشػػػػػريعة
دل ن  كنازع ي ؿ بلػن الفػرتة. ىػذه اصقيقػة الػي   كىو كا يع  ئح،  انوا ّادة العا، كالفلسفة

يخ ا يف ئذىاف شباح اطسلمني اليـو   إلذ ا  الشعور نالعزة كالتفوؽ   داؿ في ا ؾتاج ةذل بّر
نايكػػػة ةذل كوقػػػع الريػػػادة كاإلقػػػ ع  لػػػدي ، فحسػػػ  كةـػػػا  ّػػػتن اض فم ػػػ، كػػػ  ئ ػػػل الوصػػػوؿ

كا نتعاد هب، ع  ركح اظزمػة كالضػعف كاضػوار. ؾتػاج اصضارم الذم انتزعتو كلققتو يف السانق 
اليػػػـو ئف يػػػدرؾ شػػػباننا ئف العلمػػػا  العػػػرح كاطسػػػلمني يعػػػود ظػػػ، الفضػػػل يف كهػػػع ئّػػػ  كقواعػػػد 

يف كقانػل اطػن ج التػ كلة العقلػة ، اطن ج التاري  الذم كك  ك  بطور العلـو يف العصر اصديث
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  )ةف علما  العرح كاطسػلمني  يف  تانو  بػاريخ الفيػزيا يقوؿ  ا ورم ، الذم ّاد كع اليونانيوف
، ف ػذا اطػن ج يعػد كفخػرة كػ  كفػايرى،، ى، ئكؿ ك  ندئ كدافع نكل  دارة ع  اطن ج التاري 

 ف ، ئكؿ ك  ئدرؾ فا دبو كئفيتو للعلـو الطبيعية(.

حضارة اإلّ كية لل يف العصر الذى  ةف ايّاس اطتني الذم انب  عليو ا زدىار اصضارم
اإلّػػ ـ نفسػػو كنبػػع ىػػذه اصضػػارة ككربكزىػػا ايكؿ الػػذم انتشػػل النػػاس كػػ  اياىػػ  اش ػػل  ىػػو

، ظػا  كك  العقا د اطنحرفة، كالتخلف كالطقوس كالتقاليد البالية كلرر العقوؿ كرنط ا ةالق ا كّر
 الف ح يف الدنيا كاآليػرة ريق النور كاظدل كاطن ج القوث كالصراط اطستقي، الذم يؤدم هبا ةذل 

 كبتنك  نو  رؽ الغة كالض ؿ.

فكيػػػف ؾقػػػق العػػػودة كػػػ   ديػػػد ظػػػذا النبػػػع الصػػػايف كىػػػذه الػػػركح لتسػػػتعيد ايكػػػة ككانت ػػػا 
 كب لق ا اصضارم 
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ابػف ك  في القرنيف كالنتػؼ التاليػة يعػدد اسػماء عممػاء مػف الطػراز االكؿ، مثػؿ نتػيرالديف الطكسػي،ك  ق(.1100
 ايف النفيس راجع:ك  رشد،

G, Sarton Introduction to the Historyof Science, Baltimore Carnegie Institution 
of Washintong,1927,pp,520 - 783 
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 محمد الحنفي بن دهاه .د

منسق وحدة التصوف وأستاذ الفكر 

 امعة نواكشوطبكلية اآلداب ج اإلسالمي

نسػػ، اهلل كصػػلى اهلل علػػى ّػػيدنا غمػػد الفػػاب  اضػػات الناصػػر اظػػادم كعلػػى آلػػو لػػق قػػدره 
 ككقداره العظي،

يبدك لنا ئف ىذا اطوهوع يستحق الكغم ك  التفكم كاصفر يف الذي  بطرقوا لو يف اطاهػة 
ديغػػة   الػػ  ركاد الن ضػػة ةكػػا كػػ  اطفكػػري  اطشػػدكدي  صػػد ا نب ػػار ننمػػوذج اصضػػارة الغرنيػػة اص

ايكا ػػل  ئك كػػ  اط ّػػوري  صػػد العاػػز يف  قافػػة بارليػػة ببتعػػد اسػػ  ايشػػخاص كالقػػرا ا  عػػ  
نػػػت كي  غليػػػة اسػػػ  اجملتمعػػػا  الػػػي ئنتات ػػػا كغػػػل نعػػػض كتطػػػريف  نػػص الػػػولة اطتعػػػارل كبػػػرببط

كة الصػػحي  الػػذم   لػػذلن ارب ينػػا ئف نعػػال ىػػذا اطوهػػوع برسػػا كنػػا للموقػػف اإلّػػ ، السػػلفية
يغلػػو ىػػول التعصػػ  ك  ينبػػ  اآليػػذ نػػو ليػػدرؾ عبغػػا اطسػػافة الشاّػػعة نػػني كاقػػع اطسػػلمني اليػػـو 
ككاقع اآلير اطتقدـ )الغرح(. ىذا ىو صمي، اإلشكالية يف رئينا الذم يتفرع ةذل عدة ةشكا   

كاؿ الػػذم ئّػػلفنا فضػػ  عػػ  ىػػذا اإلشػػ ّػػنتعرض ظػػا يف لين ػػا اػػوؿ اهلل  اػػم ئف ىػػذا اطوهػػوع
كىػذا كػا يػدفعنا ةذل بفكيػن عناصػره ، نال  التعقيد على كستول الصيااة صد قري  ك  ا  تنػاز
سة الي ىة  لما  كفابي    ند ك  الرتيث عندىا   .كا ّتحكاـ نضوانط كقاصدىا، اطّؤ

  فػػػػالعلـو اإلّػػػػ كية بعػػػػ  يف ا صػػػػط ح بلػػػػن ايكصػػػػاؼ اطختلفػػػػة الػػػػي قػػػػاـ هبػػػػا العلمػػػػا
 كابسع  كنضا  ئياـ التػدكي  صػدر الدكلػة العباّػية ، اطسلموف ند  ك  ع د اض فة الراشدة

كئيذ  قوالب ا الصناعية على كر القركف نعد ذلن  بلن العلـو الػي بنطلػق كػ  نصػوص الػولة 
ػػنة كةذاعػػا كبسػػتنبط اّرتشػػادا هبػػا كاّترناّػػا تػػا ينقػػدح يف صػػدكر العلمػػا  اطعتصػػمني  قرآنػػا ّك

 .ضشية كالورع اطبتعدي  ع  التقوؿ كالظنةنا
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ك  شػن ئف  ، كالتحصني يع  يف اللغة ننا  السدكد كايّياة دكف اضطػر الػداى، اطختشػى
ّوا   ان  ، لكة   خت   كهتاف،  ل ئكة يلزك ا كهع اضطوط اصمرا  ئكاـ كقدّاهتا كنظم ا

  قػػدما يعتػربكف كبػػدئ ّػػد الذريعػػة اطبتػػ  كىػذا كػػا  عػػل العلمػػا، دينيػة ئك دنيويػػة كلييػػة ئك كهػػعية
 كا يوصل ةذل اصراـ لراـ    ك ايكور تقاصدىا  كيف ذلن : على قواعد فق ية  عديدة  قاعدة

 : يقوؿ ان  عاص،

 كعنػػػػػػػػػػػػدى، ّػػػػػػػػػػػػد الذريعػػػػػػػػػػػػة اؾػػػػػػػػػػػػت،
 

  مغػػػػػل اإلكتنػػػػػاع كػػػػػ  ّػػػػػ  الصػػػػػن،   
كػػػ  اضطػػػاح الشػػػرعة ئكػػػا العقا ػػػدم اطشػػػتق كػػػ  العقػػػد كالعقيػػػدة ف ػػػو يعػػػ  ذلػػػن اشانػػػ ى  

اطتعلق نالعل، كالذم يفرض ك  اإلنساف اشزـى تاموعة ك  القضايا كالعضى علي ػا نالنوا ػذ كة   
 .  اف يف ةمانو فىل ئك دي 

العلػػ، نايلكػػاـ الشػػرعية العمليػػة اطسػػتنبطة كػػ  ئدلت ػػا : ئكػػا الفق ػػة كىػػو كشػػتق كػػ  الفقػػو
 التفصيليةػ

 : اعبيد الدماينكيف ذلن يقوؿ ّيدم غنض ناح ن  

 الفقػػػػػو يف اللغػػػػػة ف مػػػػػا يلفػػػػػى
 

 كىػػػػػو كػػػػػ  ذؾ ئيػػػػػص عرفػػػػػا  
 ةذ ىػػػػػو لكػػػػػ، شػػػػػرع عملػػػػػػة 

 
  سػػػػ  كػػػػ  دليلػػػػو اطفصػػػػلة 

ف ػػو ي ػػت،  مػػا ئشػػػار ةذل ذلػػن التعريػػف ناشانػػ  العملػػػة كػػ  بصػػرؼ اإلنسػػاف ّػػػوا  يف   
 (.ئك يف اجملا   اشماعية )اطعاك   اجملا   الفردية )العبادا (

ذا العمل الذم ؾ  نصدد اصديث عنو ك  ةشكالية بنطلػق يف نعػدىا النظػرم كػ  يت لف ى
 : كسلمة كفرهيتني

مكػػ  ئف نقػػوؿ عػػ  اطسػػلمة ةحػػا بػػتلخص يف ئف التعلػػق نالػػدي  اريػػزة فطريػػة بلػػوح شػػواىد 
كيف الدي  اإلّ كة ىو ، ئلقيت ا كاهحة يف ايفق ك  ليث الد  ل الكونية كنصوص التنزيل

 اف لقيقػة اصقػا ق الػي بتفػرع كن ػا  ػل اصقػا ق  ،  ذم دل يصبو جريف ك  فاّد ب كيلكلده ال
كمكػػ  بعريفػػو ن نػػو  ئكػػري يػػالق ئنعػػ، ناإلقػػاد كعػػ، نػػاللطف كالررػػة ك تػػ  علػػى نفسػػو العػػدؿ   
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كظػػذا اّػػتخلص العلمػػا  ئف الشػػريعة ئبػػ  تقاصػػد كصػػلحية  ػػربل يف عمل ػػا كتصػػاحل  ز يػػة يف 
العلمػا  نالكليػا  اضمػ   لفػ  الػدي   فركع ا.فم  ىذه اطقاصد الكربل كا ساه بفاصيل ا ئك

 .كالعقل كالنف  كاطاؿ كالنس 

 : ئكا الفرهية ايكذل فنقرتح صياات ا  التارل

ةذل ئم كدل مك  ئف ؾك، نيقينية العل، كئلقيتو  ياصة ةذا بعػارض كػع نصػوص الػولة 
ػػنمحض القػػوؿ في ػػا لق، كقوا ػػع الػػدي  ضػػية لقػػوؽ اإلنسػػاف  مػػا بعػػرؼ يف ايدنيػػا  الغرنيػػة ّك

ػػػنخص نالػػػذ ر كسػػػ لة لريػػػة اطعتقػػػد ناعتبارىػػػا الر يػػػػزة ، لاليػػػا ككنزلت ػػػا كػػػ  بعػػػالي، اإلّػػػ ـ ّك
ػتمغل اإل انػة ، ايّاس ظذه اصريػا  كناعتبارىػا شػب ة  غػر كػا نيػل كػ  اإلّػ ـ كػ  ي ظػا .ّك

 .ىو اطتعلق ناشان  العقدمعلى ىذه الفرهية الشق ايكؿ ك  ىذا العمل ك 

، ئكا الفرهػية الغانيػة فتتعلػق نالسػؤاؿ عػ  كػدل كعقوليػة اطصػلحة الػي ئرادىػا الشػارع لعبػاده
ئم ىذه اطصلحة ػ كةف  زكنا اعتقادا ئحا كاقعة ػ ىل يف كستطاع اإلنساف ةدرا  ا  ئـ قد بكوف 

  يف  غػم كػ  ايلكػاـ كقػالوا نعػدـ كتمنعة عليو  كىل ىذا مك  ئف يفسر لنا طاذا بوقػف العلمػا
ئلػػي  ذلػػن شػػعورا نػػ ف علػػة بلػػن ايلكػػاـ بنػػد عػػ  ، بعليل ػػا نينمػػا رئكا العلػػة يف ئلكػػاـ ئيػػرل 

تمغل ىذه الفرهية الشػق الغػاين كػ  العمػل الػذم ىػو اشانػ   عقوظ، كلذا سوىا نالتعبديا . ّك
نحصر عملنا يف ىذا اشان  يف شب ة ئيرل  غمة ا، الفق ة لػوركد علػى اطسػلمني اليػـو كىػة ّك

ة السياّية  .لقوؽ اطرئة يف العمل كالتعبم كاطماّر

  ث ايفسض١ٝ األٚىل

الػػي بعتػػرب لقػػا ق  hypotheses" بكػػاد البحػػوث العلميػػة اليػػـو ثػػـز تاموعػػة كػػ   الزعػػـو
دة كىػذه اصقػا ق بػزع، ئحػا كليػ، لػبعض شػركط اطػن ج العلمػة علمية   لشة  ة  يحا يضػع 

التػدري  يف  افػػة ئقطػػار الػػدنيا كئصػػبح   ػػز  كػػ   اػث علمػػة كؤصػػل كلػػذا اعتيمػػد  يف نػػراكج
العل، اطتداكؿ. ك  شن ئف الناظر ةلي ا ك  كنظور ةّػ كة يػرل ئحػا بصػطدـ اصػطداكا كاهػحا 

 .ن ّ  ا عتقاد الدي 
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يػػػ  كئصػػػبح  مكػػػ  ئف ـغػػػل ظػػػذه اصقػػػا ق ننظريػػػة   النشػػػو  كا ربقػػػا   الػػػي ئّسػػػ ا دارك 
بنس  ةليو  كالي بتلخص يف ئف اإلنساف بطور نوعة يف ّلسلة ك  التطورا  عرفت ا الكا نػا  

كعلى ىذا ايّاس فكلما بدر نا يف ّػلمية اصيوانػا  ؽػد نػذكرا لإلنسػاف كللقػا  رنػط ، اصية
ظريػػػة يػػػرل نينػػػو كنػػػني الكا نػػػا  اصيػػػة اييػػػرل كػػػ  القػػػرد ةذل اضليػػػة ايكذل. كالنػػػاظر يف ىػػػذه الن

كالػػي بقػـو علػػى ئف ، دلضػ ا اشلػة يف نظريػػة النشػ ة الػػي ئيربنػا هبػػا اضػالق القػدير ببػػارؾ كبعػاذل
آدـ ىو ئنػو البشػرية كئف اهلل يلقػو نيػده كئنػو  ركػو بكرمػا ك علػو يليفػة لػو يف ايرض. ك  لفػى 

  اصػػػق نشػػػؤكف كػػػا يف ىػػػذا ا ّػػػتخ ؼ كػػػ  عنايػػػة جبػػػن  اإلنسػػػاف كبكليفػػػو نالقيػػػاـ نالنيانػػػة عػػػ
اطخلوقػػا   ل ػػا ك علػػو كرببطػػا نػػاهلل يف  ػػل ئلوالػػو كير ػػع ةليػػو يف ذيػػع ئفعالػػو كؼػػا ىػػو يف ىػػذا 
اطبػػ  كيشػػم ةذل جقيػػق ىػػذا اطعػػ  كػػا ئكدعػػو اهلل يف آدـ كػػ  كصػػوف ّػػر  علػػو يػػذؿ كيسػػتكني 

البػاح الشػيخ  كير ع ةذل اهلل با با ك  ذنبو لني كقع  كنو اطخالفة  ما نص علػى ذلػن يف ىػذا
ليػػث يقػػوؿ يف الكػػ ـ علػػى اّػػتخ ؼ  ّػػيدم ئرػػد التاػػاين رهػػة اهلل عنػػو يف  ػػواىر اطعػػاين

 كي ل السر اطصوف اطستك  يف نا نو ليث كقع كنػو الػذن  كبنػا   كنػو : ّيدنا آدـ كبكرمو
  ذيػػع ئلػػواؿ اشنػػة لػػ  فػػر  كنػػو ذيػػع  يانػػو ك ػػار  عنػػو كرئل ةلا ػػة الػػب   نػػو فمػػا زاغ عػػ

كوقف العبودية نل ر ع نالذؿ كا ّتكانة ةذل عظمة الرنونية كبصاار شػ ؿ اهلل كاعػرتؼ نػنقص 
نفسػػػو فخا ػػػ  رنػػػو ّػػػبحانو كبعػػػاذل كعرتفػػػا ننفسػػػو نقولػػػو  رننػػػا ظلمنػػػا ئنفسػػػنا كةف دل بغفػػػر لنػػػا 

   كدل يكػػ  كغػل عػػدك اهلل ةنلػي  ليػث دل يكػػ  لػو السػػر اطصػوف طػا  ػػرده رنػو عػػ  اآليػةكبررنػا  
 نانو كلك، عليو نلعنو كةنعاده فما ذؿ ك  اّتكاف ش ؿ اهلل كعظمتو نػل ر ػع اللعػني كعظمػا 

 فبعزبػػن ياػػوين ، : لنفسػػو اضػػباف علػػى رنػػو كئظ ػػر  فػػره نػػاهلل بعػػاذل ليػػث قػػاؿ كغاهػػبا لرنػػو
لػو كػ  القيػاـ اقػوؽ العبوديػة  ئذعني  كيف ىذا ك  ا ّتد ؿ على عظمة اإلنساف ككا ىي ه اهلل

 .كا  لفى على ذم عقل ّلي،

كػػ  ىنػػا مكػػ  ئف نػػرل  يػػف ئف لريػػة اطعتقػػد الػػي اػػ  هبػػا الغػػرح كىيرػػا  ايكػػ، اطتحػػدة 
كنعػػػض نػػػ  اإلّػػػ ـ كػػػا ىػػػة ة  كفػػػردة كػػػ  كفػػػردا  نسػػػبية العلػػػ، كعػػػدـ يقينيتػػػو  ةذ ئف  ػػػوف 

كػا انتقػل ةليػو  اإلنساف مكنو ئف ينتقل ك  كعتقػد ةذل آيػر   شػرط لػو ة  اعتقػاده ىػو يف صػحة



 محمد الحنفي بن دهاه .د ااااااااااااااااااا يأثر العلوم اإلسالمية في التحصين العقائدي والفقه

 172ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

كصحة كا انتقل ةليو يف ذابو  انيا. يربط، نصخرة كف ػـو اصػق كاصقيقػة الػذم قػد   يكػوف ، ئك 
 مػػا   يكػػوف هػػركرة  زكػػة كػػ  هػػركرا  اببػػاع كػػن ج ،  نػػدىيا لكػػل ةنسػػاف فيدر ػػو تاػػرد عقلػػو

ئف انكشػف  فك، ك  البشر صرفو عقلو كاعتماده عليو ةذل ئفكار كعينة ث كػا لبػث، علمة كعني
ك ، ك  النظريا  العلمية القوية كل  يف العلـو اصقػة عمػل هبػا العلمػا  زكنػا  ػوي  ث ، لو زيف ا

 .انكشف الغي  ع  نط حا

ظػػذا ؿلػػص ةذل ئف لريػػة اإلنسػػاف يف بغيػػم كعتقػػده نػػاح هػػيق نػػل كسػػدكد طػػا ئّػػلفنا كػػ  
 .هتاف  العقل كنسبيتو كظرفية اصقا ق العلمية

على كس لة اطربد ع  بعاليمو كئك   في ا عقونة قوية نص   ن شدد اإلّ ـك  ئ ل ذل
كيف ذا  الوقػػػػ  بعالػػػػ  ئصػػػػوا  ا ّػػػػتنكار كػػػػ  رلػػػػة بعػػػػالي، ايفكػػػػار  علي ػػػػا السػػػػنة اطط ػػػػرة

اإلنسػانية لتبػػدم رفضػػ ا لعقونػػة  نايػة الػػردة كئصػػبح  يف الواقػػع شػب ة قويػػة كغػػارة نػػني اطسػػلمني 
لعقلة احملض قد يستغرح  يف يعاقػ  نالقتػل كػ  ظ ػر لػو ئف اصقيقػة ياصة ئف ناد  التفكم ا

 .يف اعتقاد كعني ك ول عليو قلبو

كسػالة  بػمة  ظذا التل  كسػ لة لريػة اطعتقػد كعقونػة الػردة يف الفضػا  الفكػرم اإلّػ كة
 علػػػ  نقاشػػػ ا كتحتمػػػا علػػػى  ػػػل كػػػ  لػػػو رئم كػػػ  اطسػػػلمني فكغػػػر  لػػػذلن الكتانػػػا  لوظػػػا 

ػػػػا ل التواصػػػػػل  كازداد  يف السػػػػنوا  اييػػػػمة كػػػػع ظ ػػػػور الشػػػػبكة العنكبوبيػػػػة كالفضػػػػا يا  كّك
كىػػػذا ىػػػو الػػػذم يػػػربر ةفرادنػػػا ظػػػا نالػػػذ ر يف ىػػػذا اطكػػػاف كلػػػذا ّػػػنتتبع ا يف ئصػػػوؿ ، ا  تمػػػاعة

كيف بنظػػػػما  اطفكػػػػري   ايلكػػػػاـ كػػػػ  بفسػػػػم كشػػػػرح للحػػػػديث كيف  تػػػػ  فػػػػركع الفقػػػػو اطذىبيػػػػة
 .اإلّ كيني احملد ني

  فر نعػد ةّػ ـ بقػرر    كذ ػركا ئحػا بكػوف نا عتقػاد كنػالقوؿ : دة عرف ا الفق ا  ن حاكالر 
 الردة  فر كسل، نصري  عبارة ئك لفػ  يقتضػيو : كنالفعل كقد ئشار ةذل ذلن الشيخ يليل نقولو

 . "ئك فعل يتضمنو
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د كػ  اجػاد ك  نػ، كقد ئذع اي مة على ئنو   ند يف ة با  الردة ك  ش ادة ر لػني عػدلني
ئك ، يقػوؿ  ػػذا: فػػ ذا شػ دا ن نػو  فػػر قػاؿ القاهػة ظمػػا نػ م شػة   فيقػػوؿ الشػاىد، اطشػ ود نػو

 .يفعل  ذا

كئىدر ، على ئف ك   ب  اربداده ع  اإلّ ـ كالعياذ ناهلل ك   قتلو: كابفق اي مة ايرنعة
 .كىو الذم يضمر الكفر كيتظاىر ناإلّ ـ، كعلى ئف قتل الزنديق كا  ، دكو

كك  ي ؿ النظر يف ئقواؿ ئصحاح اطذاى  ايرنعة مك  ئف نستخلص ئلكاـ اطربد  ما 
 : فصلوا في ا

فاصنفيػػػة قػػػالوا ةف اطسػػػل، ةذا اربػػػد عػػػ  اإلّػػػ ـ عػػػرض عليػػػو فػػػ ف  انػػػ  لػػػو شػػػب ة كئنػػػداىا  
ينػػػو عسػػػاه اعرتهػػػتو شػػػب ة يف الػػػدي  فتػػػزاح عنػػػو. ة  ئف عػػػرض اإلّػػػ ـ عليػػػو ،  شػػػف  عنػػػو

كدعػوة كػ  نلغتػو ، كعرض اإلّ ـ ىو الػدعوة ةليػو، يف الدعوة قد نلغتو، ام كا  ، كستح 
لقػػػوؿ ، كة  قتػػل، نػػل ىػػة كسػػػتحبة . ككػػب     ػػة ئيػػػاـ فػػ ف اّػػل، نعػػػدىا، الػػدعوة اػػم كا بػػػة

ػل،، ك  ام قيد اإلك اؿ چھ  ھ  چ : بعاذل )كػ  نػدؿ : ك ذلن قولو صلى الٌلو عليػو ّك
فلػػي  تسػػت ك  ينػػو دل يطلػػ  ، الت  يػػل كيف اطربػػد  ػػافر لػػر    غالػػةدينػػو فػػاقتلوه( كدل يػػذ ر 

ك  قػػوز ، فياػػ  قتلػػو يف اصػػاؿ كػػ  اػػم اّػػتم اؿ، ك  ذكػػة ينػػو دل بقبػػل كنػػو اشزيػػة، ايكػػاف
فػ ف اإلّػ ـ ، فػ ذا اّػتم ل، يف د  ػل اإلّػ ـ ظػاىرة اػم يفيػة، ب يم الوا   يكر كوىـو

 .فيستح  ب يمه لينرذ   يكوف كوىوكان 

، كانتػدا  الغ  ػة، ةف اإلكػاـ قػ  عليػو ئف م ػل اطربػد    ػة ئيػاـ نليالي ػا: ئكا اطالكية فقػالوا
، ك  يلفق الغ  ػة ئيػاـ، ك  ك  يـو الرفع ةذل اصا ،،   ك  يـو الكفر، ك  يـو  بو  الردة عليو

ك  ينفػػق علػػى ، كػػ  كالػػو، يسػػقىك ، كيطعػػ، يف ئيػػاـ اصػػب ، فيلغػػة يػػـو الغبػػو  ةف ّػػبق نػػالفار
ئك دل ، ّػػوا  كعػػد نالتونػػة، فينفػػق عليػػو كػػ  نيػػ  اطػػاؿ، فػػ ف دل يكػػ  لػػو كػػاؿ، كلػػده كزك تػػو كنػػو

كةـػػا يسػػتتاح اطربػػد ك ونػػان ، كلػػو ئصػػر علػػى عػػدـ الر ػػوع، ك  يعاقػػ  يف السػػا  نضػػرح، يعػػد
كبػػزاؿ ،  ـ عػػدة كػػرا كيعػػرض عليػػو اإلّػػ، كدرئ للحػػدكد نالشػػب ا ، صػػونان للػػدكا ، ذلػػن القػػدر

فلػو لكػ، القاهػة ، عسى ئف ير ع كيتوح يف ىذه اطػدة، كم ل للتفكم، الشب ة الي بعرض لو
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فػػ ف بػػاح نعػػد اييػػاـ الغ  ػػة بػػرؾ كةف ، ينػػو لكػػ، تختلػػف فيػػو، كضػػى لكمػػو، نقتلػو قبػػل اطػػدة
ك  يف ، سػلمنيك  يغسػل ك  يكفػ  ك  يػدف  يف كقػانر اط، ئصر على الكفر قتل نغركح الغالػث

 .كةـا يلقى ل  يكوف عربة لغمه، كقانر الكفار ينو لي  كن ، ليث ّبق ةّ كو

كالعيػاذ نػاهلل بعػاذل ف نػو قػ  علػى اإلكػاـ ئف يؤ لػو ، ةذا اربد اطسل،: فقالوا -ئكا الشافعية 
،  ة االبػان يف اربػداد اطسػل، عػ  دينػو يكػوف عػ  شػب، ك  كػل لػو ئف يقتلػو قبػل ذلػن،    ة ئيػاـ

ئك دل ،  لػػػ  ذلػػػن، كقػػدرناىا نغ  ػػػة ئيػػػاـ، فػػ  نػػػد كػػػ  كػػػدة مكنػػػو الت كػػل في ػػػا ليتبػػػني لػػػو اصػػػق
ل، كع العبد الصػاحل، يطل  ى صلى الٌلو عليو ّك ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : كقصة ّيدنا كّو

 . چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ : فلما  ان  الغالغة قاؿ لو چ  ٿٿ

ػى  كركم ع  ّػيدنا عمػر نػ  اضطػاح رهػة اللٌػو بعػاذل عنػو ئف ر ػ ن ئبػاه كػ  قبػل ئ  كّو
: فقػاؿ لػو، ر ل اربػد عػ  اإلّػ ـ فقتلنػاه، نع،: )ىل ك  كعرنة يم  فقاؿ: فقاؿ لو، ايشعرم

الل ػ، ةين : لعلػو يتػوح  ث قػاؿ، كئ عمتموه يف  ػل يػـو رايفػان ، ى  لبستموه يف ني     ة ئياـ
( ئير ػو اإلكػاـ كالػن ررػو اللٌػو يف  تانػو اطو ػ  فتػربم ّػيدنا عمػر كدل ئرض، كدل آكػر، دل ئلضر

فػ ف بػاح كنطػق نالشػ ادبني ئك  ، ك  فعل ، يقتضػة ك ػوح اإلك ػاؿ    ػة ئيػاـ قبػل كػو  اطربػد
، كةف دل يتػػ  ك ػػ  قتلػػو نالسػػيف فػػوران. ك  يػػؤير  سػػا ر اصػػدكد، يلػػة ّػػبيلو،  لمػػة التوليػػد

قػػاؿ ، كىػػة غبطػػة للعمػػل ةف ابصػػل  نػػاطو ، كئالظػػو لكمػػان  يف الػػردة ئفحػػ  الكفػػر، السػػانقة
كةف عاد ةذل اإلّ ـ ق  عليو ئف  اآلية چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ : بعاذل

 .يف الردة ئنطل  ئعمالو، يعيد لاو

يف ةلدل ركايتي ، ئنو ق  ا ّتتانة    ة ئياـ كغل اطالكية كالشػافعية. : ئكا اصنانلة فمكف
نل يعرض عليو اإلّ ـ فػ ف قبػل بػرؾ كة  يتحػت، ، ئنو   ث  ا ّتتانة: ركاية ئيرل عن ،كيف 

 .قتلو لا ن 
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كةذا  نا رئينا عمل ايلكاـ اطتعلقة ناطربد عند فق ا  اطذاى  ايرنعة فيحس  ننا ئف نػرل 
 : كا ذا قاؿ اطفسركف كاحملد وف يف ىذا اطضمار

خغل النص اطر عة يف اض ؼ لوؿ لك، اطربػد عػ    چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ ية   شن ئف آ
نورد ىنا شواىد ك  ئقواؿ نعض علما  التفسم يف كع  ىذه   : اآليةاإلّ ـ كلرية اطعتقد ّك

 اآليةايتلف علما  الناّخ كاطنسوخ يف ىذا القدر ك  : قاؿ ان  اشوزم ك  علما  اصنانلة
غك، كانو ك  العاـ اطخصوص فانو يص كنو ئىل الكتاح ن ح،   يكرىوف فذى  قـو ةذل ئنو 

نػػػل لػػػمكف نينػػػو كنػػػني ئدا  اشزيػػػة .كىػػػذا كعػػػ  كػػػا ركم عػػػ  انػػػ  عبػػػاس كعاىػػػد ، علػػػى اإلّػػػ ـ
لي  الدي  كػا بػدي  نػو يف الظػاىر علػى   ػة اإل ػراه عليػو  اآليةكقاؿ ان  اينبارم كع  ، كقتادة

بنطػػوم عليػػو الضػػما ر ةـػػا الػػدي  ىػػو اطنعقػػد نالقلػػ  .كذىػػ  قػػـو ةذل ئنػػو كدل يشػػ د نػػو القلػػ  ك 
نزلػ  قبػل ايكػر نالقتػاؿ فعلػى قػوظ، يكػوف كنسػويا نآيػة السػيف كىػذا  اآليػةكنسوخ كقالوا ىذه 

 .كذى  الضحاؾ كالسدم كان  زيد

ة اطعػػػػ  ئف ديػػػػ  اإلّػػػػ ـ يف اايػػػػ  چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ : قػػػػاؿ انػػػػ   ػػػػزم عنػػػػد قولػػػػو بعػػػػاذل
الوهوح كظ ور الرباىني على صحتو ايث   كتػاج ئف يكػره ئلػد علػى الػديوؿ فيػو نػل يػديل 

كيػػدؿ علػػى ذلػػن قولػػو قػػد ببػػني الرشػػد كػػ  ، فيػػو  ػػل ذم عقػػل ّػػلي، كػػ  بلقػػا  نفسػػو دكف ة ػػراه
الغة ئم قد ببػني ئف اإلّػ ـ رشػد كئف الكفػر اػة فػ  يفتقػر نعػد نيانػو ةذل ة ػراه .كقيػل كعناىػا 

كئف   يكػػره ئلػػد نالقتػػاؿ علػػى الػػديوؿ يف اإلّػػ ـ ث نسػػخ  نالقتػػاؿ كىػػذا هػػعيف  اطوادعػػة
  .يحا كدنية كةـا آية اطساطة كبرؾ القتاؿ تكة

نعػػد ةّػػ ـ العػػرح يحػػ، ئ رىػػوا  چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ : قػػاؿ علػػة الوالػػدم عنػػد قولػػو بعػػاذل
قد  اآليةلما ئّلموا ئنزؿ اهلل بعاذل ىذه على اإلّ ـ فل، يقبل كن ، اشزية يح،  انوا كشر ني ف

  .ببني الرشد ك  الغة ظ ر اإلماف ك  الكفر كاظدل ك  الض لة نكغرة اصاج
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القػػوؿ يف ب كيػػل قولػػو بعػػاذل   ة ػػراه يف الػػدي  قػػد ببػػني الرشػػد كػػ  : قػػاؿ انػػ   ريػػر الطػػربم
 انفصػػاـ ظػا كاهلل سيػػع الغػة فمػ  يكفػػر نالطػااو  كيػؤك  نػػاهلل فقػد اّتمسػػن نػالعركة الػو قى  

يف قػـو كػ  اينصػار ئك  اآليػةعلي، ايتلف ئىػل الت كيػل يف كعػ  ذلػن فقػاؿ نعضػ ، نزلػ  ىػذه 
يف ر ػػل كػػن ،  ػػاف ظػػ، ئك د قػػد ىػػودكى، ئك نصػػركى، فلمػػا  ػػا  اهلل ناإلّػػ ـ ئرادكا ة ػػراى ، 

  .عليو فن اى، اهلل ع  ذلن ل  يكونوا ى، لتاركف الديوؿ يف اإلّ ـ

  ىئی  جئ    حئ  مئچ عنػد الكػ ـ علػى آيػة  كئكا الفخر الرازم فيقوؿ يف بفسمه كفػابي  الغيػ 

 . چ  ىبيئ  جب  حب    خب  مب

 : ةف في ا كس لتني

ئنػو نػدؿ كػ  : ئنو  ـ الع د كالغػاين: ال ـ يف }الدي { فيو قو ف ئلدفا5 المس لة األولى
 .د يف دي  اهللكاطرا، ئم ك كاه چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  : قولو،  اإلهافة

كىػػو قػػوؿ ئ  كسػػل، كالقفػػاؿ كىػػو ايليػػق : أحززدىاك ػػوه  اآليػػةيف ب كيػػل 5 المسزز لة الثانيززة
كةـػا ننػاه علػى الػتمك  ، كعناه ئنو بعاذل كا ن  ئكر اإلماف علػى اإل بػار كالقسػر: ن صوؿ اطعتزلة

 ػل التوليػػد نيانػا شػػافيا ث الػتج القفػػاؿ علػى ئف ىػػذا ىػو اطػراد ن نػػو بعػاذل طػػا نػني د ، كا يتيػار
ةنػو دل يبػق نعػد ةيضػاح ىػذه الػد  ل للكػافر عػذر يف اإلقاكػة علػى : قاؿ نعد ذلن، قا عا للعذر

كذلػػػن ؼػػػا   قػػػوز يف دار الػػػدنيا الػػػي ىػػػة دار ، الكفػػػر ة  ئف يقسػػػر علػػػى اإلمػػػاف كقػػػرب عليػػػو
كنظػػػم ىػػػذا قولػػػو ، ا كتحػػػافةذ يف الق ػػػر كاإل ػػػراه علػػػى الػػػدي  نطػػػ ف كعػػػ  ا نػػػت   ك ، ا نػػػت  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ كقاؿ يف ّورة ئيػرل ،  چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : بعاذل

پ  پ  ڀ    ڀ  چ كقاؿ يف ّورة الشعرا   ،چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڦ   ڦ

كؼػػا يؤ ػػد ىػػذا القػػوؿ ئنػػو  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
يع  ظ ر  الد  ل، ككهح  البينا ، كدل  چ  ىبيئ  جب  حب    خب  مبچ  اآليةه بعاذل قاؿ نعد ىذ

ينػػايف التكليػػف ف ػػذا بقريػػر  يبػػق نعػػدىا ة   ريػػق القسػػر كاإلشػػا  كاإل ػػراه، كذلػػن اػػم  ػػا ز ينػػو
 .ىذا الت كيل
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ةف آكنػػ  كة  قتلتػػػن : ىػػو ئف اإل ػػراه ئف يقػػوؿ اطسػػل، للكػػافر يف الت كيػػلالقززول الثززاني5 
ف ألحػػػ، ةذا قبلػػػوا ، ئكػػػا يف لػػػق ئىػػػل الكتػػػاح كيف لػػػق اجملػػػوس چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ : عػػػاذلقػػػاؿ بف

، كئكػػا ّػػا ر الكفػػار فػػ ذا هتػػودكا ئك بنصػػركا فقػػد ايتلػػف الفق ػػا  فػػي ،، اشزيػػة ّػػقط القتػػل عػػن ،
كعلػى كػذى  ، ةنو يقر عليو  كعلى ىذا التقدير يسػقط عنػو القتػل ةذا قبػل اشزيػة: فقاؿ نعض ،

ئكػا كػػ  يقػوؿ كػػ  الفق ػا  نػػ ف ّػػا ر ، عاكػػا يف  ػل الكفػػار چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ ف قولػو ىػؤ    ػػا
ك ػاف قولػو ، فعلى قولو يص  اإل راه يف لق ػ،، الكفار ةذا هتودكا ئك بنصركا ف ح،   يقركف عليو

 .}  ة راه{ ػصوصا ن ىل الكتاح

ينػو ةذا رهػة ، ل ككرىػا  بقولوا طػ  ديػل يف الػدي  نعػد اصػرح ةنػو ديػ: والقول الثالث
ھ  چ : كنظمه قولو بعػاذل، ككعناه   بنسبوى، ةذل اإل راه، نعد اصرح كص  ةّ كو فلي  تكره

 .چے   ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ ﮴   

كىػػذا كةف  ػػاف  كيبػػدك ئف ذيػػع ىػػؤ   اطفسػػري  يف ذيػػع ئقػػواظ، دل قػػاكزكا الكػػافر ايصػػلة
اآليػر الػذم نعتػربه ىػو كغػار اشػدؿ كالنقػاش اليػـو كىػو  ز  ك  كس لتنا ة  ئنو   يغطة  ز ىا 

 .اطتعلق اق اطسل، يف ا نتقاؿ ك  دينو ةذل كعتقد آير  واعية كايتيارا

 زأٟ احملدثني

ئكا نالنسبة للمحد ني فناد ان  لار العسق ين يف  تانو فت  البارم يتعرض ظذه اطسػ لة 
ؾ  نصدد اصديث عنو فيقوؿ يف شرح لديث  ك  يف شق ا الغاين الذم  واه اطفسركف كالذم 

: كئيرج ّػعيد نػ  كنصػور عػ  ىشػي، عػ  عبيػدة نػ  كغيػث عػ  ةنػراىي، قػاؿ: ندؿ دينو فاقتلوه 
  .ةذا اربد الر ل ئك اطرئة ع  اإلّ ـ اّتتيبا ف ف بانا بر ا كةف ئنيا قت 

كؿ ئقػول فػ ف عبيػدة كئيرج ان  ئ  شيبة ع  لفص ع  عبيػدة عػ  ةنػراىي،    يقتػل  كاي
 .كقد ايتلف نقلو ع  ةنراىي،، هعيف
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 : زأٟ املفهسٜٔ اإلضالَٝني

ئكػػا فيمػػػا لػػػص اطفكػػػري  اإلّػػػ كيني احملػػػد ني فقػػد بػػػردد  آراؤىػػػ، يف لريػػػة ا عتقػػػاد نػػػني 
القػػا لني اصػػرىا يف لػػاؿ الكػػافر الػػذم قػػرب علػػى اإلّػػ ـ كنػػني كعمم ػػا علػػى الكػػافر ايصػػلة 

ػػػن يذ ـػػػاذج كػػػ  آرا  الفق ػػػا  كاطفكػػػري  اإلّػػػ كيني اطعاصػػػري  الػػػذي  كاطربػػػد عػػػ  اإلّػػػ  ـ  ّك
بعرهوا ظذه اطس لة لنستشػف كػ   تانػاهت، ئشػكاؿ اطواقػف الػي ببنػوا ك بيعػة ا ّػتد    الػي 

 .ئّسوا علي ا بلن اطواقف

ػف القرهػاكم الػذم مغػل اآلف كر ع يػة  بػمة كئكؿ ىؤ   اطفكػري  الفق ػا  ىػو الػد تور يّو
يقػػػػػوؿ القرهػػػػاكم يف  تانػػػػػو  الغقافػػػػة اإلّػػػػػ كية نػػػػني ايصػػػػػالة : عنػػػػد الكغػػػػمك  كسػػػػػلمة السػػػػنة

 : "كاطعاصرة

اد عػػاؤى، ئف قيػػاـ الدكلػػة اإلّػػ كية : كؼػػا ئ ػػاره اصػػدا يوف كالعلمػػانيوف كػػ  مينيػػني كيسػػاريني
در عػػػ  ايكػػػ، الػػػذم صػػػ، الػػػي جكػػػ، نالشػػػريعة اإلّػػػ كية يتعػػػارض كػػػع كيغػػػاؽ لقػػػوؽ اإلنسػػػاف

 .كبلق اه العادل نالقىبوؿ، اطتحدة

 : ف ، يركف ئف لك، الشريعة اإلّ كية يتعارض كع لقوؽ اإلنساف يف عدة عا  

ينية: كن ا كة   ان  ، ئ  لرج كنو: الي بفرض على ك  ديل يف اإلّ ـ، عاؿ اصرية الد 
 عقونتو القتل على  رمة الر د ة ع  اإلّ ـ.....ةخل

كؼا يتالى فيو بفوشؽ لك، اهلل على كهع البشر نالنسبة لتقريػر : كيتانع القرهاكم يف  تانو
كىػة ، ئف بقريػر اصقػوؽ يف اإلّػ ـ يسػتند ةذل )عقيػدة اإلمػاف(: لقوؽ اإلنساف كلريابػو العاكػة

يف عمق ػػػػػػػا ك وظػػػػػػػا كدكاك ػػػػػػػا   بقػػػػػػػارف نفكػػػػػػػرة )القػػػػػػػانوف الطبيعػػػػػػػة( ئك )العدالػػػػػػػة( ئك )العقػػػػػػػد 
، ا  تمػػػػاعة( ئك )اطػػػػذى  الفػػػػردم( ... ةخل. فػػػػػ)اهلل( كصػػػػدر بقريػػػػر اصقػػػػوؽ يف ديػػػػ  اإلّػػػػ ـ

كظػا ، كالعقيػدة يف اهلل بربكػز ةذل ئصػوظا يف الفكػر كالػنف ،   عرد افرتاض اػاكض، لقيقة  انتة
 .آ ارىا الواّعة الشاكلة اطستمرة يف ّلوؾ الفرد كاشماعة كالدكلة
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 ةف اإلّػ ـ لمبضػة يف عػاؿ ا  ت ػاد كالسياّػة الشػرعية  : كتػاحكيقوؿ ئيضا يف نفػ  ال
لضماف لقوؽ اإلنساف ،  ل كا يتوص ل ةليو التفكم كالتارنة ك  ة را ا  غكمة ػلصة نا عة

ينيػة فػالواقع ئف كػ  اطبػاد  ايّاّػية ، ككنع اطساس هبػا كا عتػدا  علي ػا.... ئكػا عػاؿ اصريػة الد 
نل   ييتصػور ئف يقبػل اإلّػ ـ  چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ ئنو :  لتلف علي ا ا نافالي  ، يف اإلّ ـ

كظػذا رفػض القػرآف ، كاقتنػاع ذايت، يف شرط اإلماف ئف يكػوف عػ  ايتيػار لػر، ةماف اكر  ككره
ائ  ەئ  ەئ  چ : كرفػػض ةمػػاف ايكػػ، لػػني ينػػزؿ هبػػا نػػ س اهلل كعقونتػػو، ةمػػاف فرعػػوف عنػػد الغػػرؽ

 ،  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : فحريػػػػػػػػة ا عتقػػػػػػػػاد ككفولػػػػػػػػة للاميػػػػػػػػع چ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ
ڍ  ڍ    ڇچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ 

 .چڌ  ڌ  ڎ  

ف ػذا الػذم كتػاج ةذل نيػاف. فاإلّػ ـ   يريػد ئف ، ئكا الك ـ ع  لرية ا ربداد ع  الػد ي 
لرج كنػو اػدا. ئك  مػا قالػ   ا فػة كػ  الي ػود يف ع ػد يديلو اليـو ك ، يتخذ الناس الد ي  كلعبة

  .چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ : النبوة

كلكنػو كاػر عليػو الػدعوة ، ةذا ايتػار اػم اإلّػ ـ، كىو ىنا   كار على بفكم اإلنسػاف
ئف يضػع كػ  التشػريعا  كػا : كةشاعة الفتنة يف صػفوؼ ايكػة. ككػ  لػق  ػل نظػاـ، لتكفم امه

 .كيوفر لو اصياة كالبقا  كا نتشار ،كميو

 مػا ،  ك  نػد ئف بقػاـك، ف حػا هتػدد اجملتمػع  لػو نػاضطر: كالر د ة ةذا انتشر  كئكسػ  ذاعيػة
: قاكك ا ّيدنا ئنو نكر كالصحانة كعو. كلو بر وا ىػذه الػر د ة كقادهتػا كػ  اطتنبرػني الكػذانني ئكغػاؿ

ّىاىاح كايّود كامى،  .تيث  اإلّ ـ ك  ئصلو  ، كيسيًلمة ك

نقػػل الػػو   كا نتمػػا  كػػ  ئكػػة ةذل ئكػػة ئيػػرل : ةحػػا بعػػ ، كالػػر د ة ليسػػ  عػػرد كوقػػف عقلػػة
 مػػا ئف نقػػل الػػو   كػػ  ك ػػ  ةذل ،  لػػوف كػػ  اضيانػػة كنقػػض الع ػػد -تعيػػار الػػد ي -ف ػػة ، ػالفػػة
عطىػى الفػرد لػق بغيػم ك  ػو ك  يقبل ئلد ئف يي ، يعترب ك  اضيانة العظمى -تعيار الو نية-ك   



 محمد الحنفي بن دهاه .د ااااااااااااااااااا يأثر العلوم اإلسالمية في التحصين العقائدي والفقه

 180ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

ئك ،  ػػػػ ف يصػػػػب  اشزا ػػػػرم كوالينػػػػا لفرنسػػػػا اطسػػػػتعمرة،  فيصػػػػب  كوالينػػػػا للدكلػػػػة اطسػػػػتعمرة، لو نػػػػو
 .الفلسطي  كوالينا إلّرا يل

كعػ  ، فقد  ا  ع  عمر ك  الصػحانة، على ئف عقونة اطربد نالقتل ليس  ئكرنا كتفقنا عليو
العقونػة نالس ػا  كؾػوه. كاصػوار ك لػ  التونػة كنػو : ك  اي مة كع  الغورم، الن خىًعة ك  التانعني

 .دا ما

كيف ىذا السياؽ ك  بطور الفكر اإلّ كة اصديث ب يت دراّة الشيخ راشػد الغنوشػة الػي 
كي لػػ  ىنػػا ئف اؾيػػاز ، كةيضػػاع ا للمناقشػػة الفكريػػة كالعلميػػة، يصصػػ ا لبحػػث قضػػية اصريػػة

د للحريػػة هػػد ا ّػػتبداد كا نطػػ ؽ هػػد اشمػػود  ػػاف اؾيػػػازا الكابػػ  للموقػػف اإلّػػ كة اطؤيػػ
 .لاسا   يدايلو ئم بردد

 كلقػػد ئفػػرد ايّػػتاذ الغنوشػػة اطبحػػث ايكؿ كػػ   تانػػو اصريػػا  العاكػػة يف الدكلػػة اإلّػػ كية
ف ػػػو يػػػرل ئف اصريػػػة يف اإلّػػػ ـ قيمػػػة ئّاّػػػية ، لدراّػػػة لقػػػوؽ اإلنسػػػاف كلريابػػػو يف اإلّػػػ ـ

نػػل ىػػة كا ػػ  ك ػػدح كتواصػػل لتاػػاكز الضػػركرة عػػرب عاىػػدة ، يسػػ  عػػرد ةنالػػةةحػػا ل، ئصػػيلة
 .كعاىدة قول الشر كاش الة إلع    لمة اصق كالعدؿ، النف  صمل ا على كعارل ايكور

كفػاده ، كيذى  اطؤلف اذل ئف لقوؽ اإلنساف يف اإلّ ـ بنطلق ك  كبدئ عقػدم ئّاّػة
، كئنػػو ننػػا  علػػى ذلػػن كسػػتخلف كػػ  اهلل يف الكػػوف، يػػا ئزليػػائف اإلنسػػاف كمػػل يف ذابػػو بكرمػػا اظ

  .ايكر الذم لولو لقوقا   ّلطاف يلد علي ا

كناطقارنػػة كاطقانلػػة نػػني لقػػوؽ اإلنسػػاف يف اإلّػػ ـ كيف اإلع نػػا  الغرنيػػة صقػػوؽ اإلنسػػاف 
ّػتغنا    كبشػكل ا ، ئف ا يت فػا  يسػمة، ك يوه  اطؤلف ئف عػاؿ اللقػا  نين مػا  ػد رلػ 

كئف ا يػػػت ؼ   يكمػػػ  يف اطضػػػاكني اشوىريػػػة كةـػػػا يف ايّػػػ  الفلسػػػفية كالػػػدكافع ، القاعػػػدة
كالغايا  كاطقاصد. ففة رئيو يؤيذ على اإلع ف العاطة صقوؽ اإلنساف كغ  اّتناده ةذل ئّ  

ـر بلػػػن الػػذم كػػ ايكػػر، كىػػو كف ػػـو كػػب ، كاػػم غػػدد، فلسػػفية ااكضػػة كغػػل القػػانوف الطبيعػػة
كيف كقانػػل ذلػػن ، اصقػػوؽ كػػ  العمػػق الركلػػة كاضلقػػة ككػػ  البواعػػث القويػػة ل لتػػزاـ هبػػا كرعايت ػػا
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، نل كك  البنا  العقػدم اإلّػ كة  لػو، ؽدىا يف اإلّ ـ  ز    يتازئ ك  الشريعة ككقاصدىا
 .ؼا يكسب ا صفة الوا   كقوة اإللزاـ كالدكاـ كاطبد ية

بطرلػػو الػػردة كلكػػ، اطربػػد كػػ  نفػػة للحريػػة الدينيػػة انط قػػا كػػ   لػػاكؿ الغنوشػػة كعاشػػة كػػا
كذلن نقولو ةف الردة كس لة ّياّية كليس  عقا دية كعتمػدا يف ” اصديث ك  ندؿ دينو فاقتلوه

ػػل، كقيػػاـ ئ  نكػػر  ػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ّك ذلػػن علػػى ب كيلػػو  ربػػداد نعػػض القبا ػػل نعػػد كػػو  الّر
ؼػا يوهػ  ، ا رفض  الدي  اإلّػ كة كةـػا لتمردىػا علػى الدكلػةتحارنت ا ن نو دل يك  ذلن يح

ّعة الغنوشػة ةذل التقليػل كػ  ئفيػة اصكػ، علػى اطربػد  مػا ىػو كعػركؼ لػدل الفق ػا  اطسػلمني 
كنظػػرا  يػػت ؼ العلمػػا  في ػػا ليػػث ةف ىنػػاؾ كػػ  عػػدىا لػػدا كىنػػاؾ كػػ  قػػاؿ ن حػػا … نالقتػػل

.كاض صة نالنسبة لو انو   نص قا ع يفصل يف قتل اطربد عقونة بعزيرية لم اصكاـ يف احاذىا 
كىو هبذا ا  ت اد يعرب ع  بو و ّا د لدل ئال  اطفكري  اإلّػ كيني الػذي  صػادفت ، قضػية 
قتل اطربد ئ نا  كناقشت ، صرية ا عتقاد كاصك، نالقتل على اطربد ئم اطسل، الذم ندؿ دينو ؼػا 

 مػا نػص عليػو اإلعػ ف العػاطة صقػوؽ اإلنسػاف يف كادبػو ،  يف ا عتقػاديتنا  كػع لريػة اإلنسػاف 
الػػي بؤ ػػد اف لكػػل شػػخص اصػػق يف لريػػة التفكػػم كالضػػمم كالػػدي  كيشػػمل ىػػدا اصػػق لريػػة  18

ػػػة كةقاكػػػة الشػػػعا ر ّػػػرا اك كػػػع  بغيػػػم ديانتػػػو ئك عقيدبػػػو كلريػػػة اإلعػػػراح عن مػػػا نػػػالتعلي، كاطماّر
 . اشماعة

ع ؿ الفاّة ئف قدـ ا ت اده لوؿ اطس لة لػاكؿ فيػو ة بػا  ئف اصريػة  كقد ّبق للمرلـو
ىة اطبدئ العاـ الذم يقـو عليو اإلّ ـ كئف كس لة ا عتقاد كاإلماف كس لة كرببطة نضمم الفػرد 

فمػ  “ اآليػةكحصو كلده فاهلل كلده كػ  كاّػ  ك  لػق يلػد يف ذلػن كاّػتدؿ علػى ذلػن ن
كػ  “ةخل .. كيف كوا  تػو للحػديث ”   ة راه يف الػدي ”ك…” كفرشا  فليؤك  كك  شا  فلي

قػػاؿ نػػ ف عقونػػة الػػردة اػػم كو  ػػة صريػػة اطعتقػػد كةـػػا ةذل اقرتافػػو فعػػل الغػػدر ” نػػدؿ دينػػو فػػاقتلوه
لو ّرت اطربد اربداده كدل ق ػر نػو فػ  عقونػة عليػو   كعلػى ئم لػاؿ “كاضيانة يكتو كئهاؼ ئنو 
اضػػركج كػػ  اطػػ زؽ نت كيػػل  ػػاف الغػػرض كنػػو الػػدفاع عػػ  لريػػة العقيػػدة  فػػ ف عػػ ؿ الفاّػػة لػػاكؿ

دكف غاكلػػػة ّػػػوا  كػػػ  عػػػ ؿ الفاّػػػة ئك الغنوشػػػة ، كب صػػػيل ا كيف نفػػػ  ا ثػػػاه ّػػػار الغنوشػػػة
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ليػث ايتػار عػوض ذلػن ا لتفػاؼ عليػو جبعػل اصكػ، )لكػ، … للتشكين يف صػحة اصػديث
  . ع د ئ  نكر على ئنو ذك كقصد ّياّةالقتل( ّوا  اطتضم  يف اصديث ئك الذم لدث يف

كىػػػذا ؽػػػده ئيضػػػا عنػػػد كفكػػػر آيػػػر   ينتمػػػة   ةذل بيػػػار الغنوشػػػة ك  ةذل ّػػػلفية عػػػ ؿ 
علػػى “الفاّػػة كىػػو اطفكػػر غمػػد عانػػد اشػػانرم الػػذم ئكؿ ىػػو اآليػػر ا ربػػداد كالػػردة نػػاضركج 

لقػػوؽ اإلنسػػاف فاطربػػد زكػػ  النػػ  الدمقرا يػػة ك “كنالتػػارل ك مػػا قػػاؿ يف  تانػػو ” الدكلػػة اإلّػػ كية
كنالتػارل كىػذا كػا يؤ ػده ” يف لك، الشخص الذم لوف ك نو كيتوا   كػع العػدك“كزك  اضلفا  

لكػ  لػ  كلػو افرتهػنا ذلػن فػ ف ” كس لة ّياّية كليس  عقا دية“الغنوشة فالردة هبذا اطع  
ر يبقػػى كػػع  ػػل اطػػربرا  الػػي قتػػل اطخػػالف يف الػػرئم ئك يف السياّػػة ئك يف ئم عػػاؿ آيػػ -القتػػل

قػػدك ا الغنوشػػة كعػػ ؿ الفاّػػػة كاشػػانرم يتنػػا  كػػع كر عيػػػة كشػػريعة لقػػوؽ اإلنسػػاف كاطوا يػػػق 
يف اصػػػق يف اصيػػػاة كػػػ  اصقػػػوؽ اإلنسػػػانية الػػػي نصػػػ  ىػػػذه اطوا يػػػق كاإلع نػػػا  علػػػى ، الدكليػػػة

اصاصػػػل يف ا نتمػػػا  الفكػػػػرم الرتاك ػػػا كرايت ػػػا.. كاط لػػػ  ئف اطفكػػػري  الغ  ػػػة راػػػ، التبػػػاي  
ؽدى، يعولوف يف عمليػة ب صػيل اصريػة الدينيػة ياصػة كاصريػا  عموكػا … كاإليديولو ة نين ، 

كلقػػػوؽ اإلنسػػػاف علػػػى اآلليػػػة الفق يػػػة اطقاصػػػدية ةذ ؽػػػد ئف الفقػػػو اطقاصػػػدم  مػػػا ب ّػػػ  كػػػع 
ور كتػػل ككانػػة الشػػا   يف اطوافقػػا  ك ػػوره نعػػض اإلصػػ ليني السػػلفيني  الطػػاىر نػػ  عاشػػ“

ام ئف دة فرؽ ئّاّة ك وىرم لتص نو الغنوشػة كبيػاره اإلّػ كة كىػو ، ك مة يف كشاريع ،
ئنو را، اعتماده للمنظور اطقاصدم    ار عاـ طعاشة قضايا لقوؽ اإلنساف ف ػو يلػ  علػى كػا 

ا يػػػة يسػػػميو نالتصػػػور اإلّػػػ كة    ػػػار ئعػػػ، كشػػػاكل لكػػػل القضػػػايا اطعاصػػػرة نػػػد ا كػػػ  الدمقر 
 .كلقوؽ اإلنساف كاجملتمع اطدين كلرية اطرئة كا قتصاد كالسلطة

كنػػالرا، كػػ  التبػػاي  اصاصػػل يف كوقػػف الفق ػػا  كاطفكػػري  السػػانقني كايػػت ف ، لػػوؿ الػػردة 
كبصنيف ا على ئّاس ّياّة ئك عقػدم كالػذم يظ ػر ئنػو ىػو ا ثػاه العػاـ لكػل الػذي  متحػوف 

 تور لسػػػ  الػػػرتا  حتلػػػف كواقفػػػو كػػػ  لػػػد الػػػردة فتػػػارة يػػػذى  يبػػػدك ئف الػػػد ، كػػػ  فقػػػو اطصػػػلحة
كذى  الفق ا  القداكى فيقوؿ اد الردة العقدية كبارة يذى  كذى  فق ا  اطصػلحة فيقػوؿ ةف 
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فلنستمع ةليو كىو يتحدث ع  غا مة ايّتاذ غمود يف عػدة كواهػع ، اطربد ردة فكرية   يقتل
 : على ئّاس رفض ا كبد يا بارة على ئّاس الردة الفكرية كبارة

قػػػػػدـ لػػػػػو اي ػػػػػادمة اللبنػػػػػاين ّػػػػػعود اطػػػػػوذل ، ـ2012ينػػػػػاير  6ففػػػػػة كػػػػػؤخر الدكلػػػػػة نتػػػػػاريخ 
الػػذم ئعدكػػو ، كاي ػػادمة الفلسػػطي  يالػػد اصػػركح ّػػؤا ن عػػ  ةعػػداـ الشػػيخ غمػػود غمػػد  ػػو

ككسػػافان يف ففػػة بلػػن اييػػاـ  ػػاف قريبػػان كػػ  النمػػمم ، ـ نو ػػود كجػػريض كنػػو1985النمػػمم ّػػنة 
 : ف  اح، بطبيق الشريعة

 ..“ لي  رل ع قة ناطوهوع ةـا اعدـ ينو  اف كربدا ”

قػػاؿ فيػػو عػػ  نفػػ  ، ـ1988ئنريػػل  30كللػػرتا  بعليػػق كنػػذ الغمانينػػا  شريػػدة الػػو   نتػػاريخ 
 : السؤاؿ

: ةف ردبػػػو ئ ػػػرب كػػػ   ػػػل ئنػػػواع الػػػردة الػػػي عرفناىػػػا يف اطلػػػل كالنحػػػل السػػػانقة.. ث كاصػػػل“
كعنػػدكا  بػػق النمػػمم الشػػريعة بصػػدل طعارهػػتو ينػػو رئل عند ػػذ ر ػػ  دينيػػا يريػػد ئف يقػػـو ننبػػوة 

ك مػا ىػو “.. كئ لتو الغمة فسفر تعارهتو كلقة كصرعو ام ك ّوؼ عليػو البتػة ، ام نبوبو ىو
 . كنسا، كع ىذا اطوقف، ف ف لديث الرتا  يف كؤخر الدكلة، كاه 

ـ لػػوؿ نفػػ  اطوهػػوع 2006ينػػاير  4رتا  لصػػحيفة السػػوداين نتػػاريخ كلكػػ  اقػػرئ كػػا قالػػو الػػ
 : ليث يقوؿ

اإلعداـ  ،  ن  هد ةعداـ غمود غمد  و كهد ةعداـ عدم ك ر   كالطال  اشنو “
 اف ةعداكا ّياّيا.. ئنا كا  ادل  غمود ئص  يف ليايت كلك   ػل قػوانني الطػوار  كالقػوانني 

 ..“ !!ىااشنا ية كعركؼ ئن   ن  هد

 : ـ2006يناير  5كالغري  ئف الرتا  قاؿ لصحيفة الصحافة نتاريخ 

 !!”  ئل  ئف ئص، ةنسانا نالكفر ك ما فعل“
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كيف نفػػ  ّػػياؽ اضػػ ؼ لػػوؿ لكػػ، الػػردة كبطبيقػػو كبنزيػػل اآليػػا  الػػواردة يف شػػ نو علػػى 
هػاكم يف ةقػراره كقا ع ت بطبيقو في ا كئيػرل دل يطبػق في ػا ؽػد ّػيف اصػق لسػ  يػرد علػى القر 

اد الردة كقولو ئنو  لو  لد الردة طا نقة اإلّ ـ  كذلن يف كقػاؿ عنونػو ّػيف اصػق نػػ  عبػارة 
ل، عفا ع  اطربد عبد اهلل ن   ةف: القرهاكم اضا رة  يقوؿ فيو وؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ّك ّر

ل، ئ  السرح كقتل اطربد ان  اييطل نينما عبد ،  اف قد قتل نفسا  يف اييم، نرا،  ل التّو
كلػػي  لشػػفاعة ئييػػو يف الرهػػاعة عغمػػاف رهػػة اهلل عنػػو فحسػػ . كىػػذا ىػػو ، اهلل دل يقتػػل ئلػػدا

 .الفرؽ اشوىرم الذم ق  اف ننتبو لو

نػػل  ػػاف ىنػػاؾ الكغػػم ؼػػ  ةربػػد كلكنػػو دل يعػػاد كيسػػ  ، كاطربػػدكف دل يكونػػوا ىػػؤ   فقػػط 
الػػػذي  ىػػػ، ئيطػػػر كػػػ  اطربػػػدي  الصػػػرلا  كالػػػذي   ػػػانوا  ككػػػرؼ كيقتػػػل. ك ػػػاف ىنالػػػن اطنػػػافقوف

ػػوؿ اهلل نقػػتل ، يحػػ، دل يقتلػػوا صػػرالة ، يعملػػوف علػػى ىػػدـ اإلّػػ ـ كػػ  الػػدايل. فلػػ، يػػ كر ّر
  .ئلدا را،  ل بآكراهت،

ػػػوؿ اهلل ػػػل، ، كةذا  ػػػاف ىػػػذا يف ليػػػاة ّر فمػػػاذا نعػػػده. فبعػػػد انتقالػػػو صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو ّك
ا  الػػذي  ئّػػلموا نػػ فواى ، كطػػا يػػديل اإلمػػاف يف قلػػوهب، يظ ػػر ع نيػػة. نػػدئ عػػد، للرفيػػق ايعلػػى

ػػار اضلفػػػا   ػػبة يف دكايل ػػ، بػػود القضػػػا  علػػة اطسػػلمني. ّك ك انػػ  لػػدي ، ئلقػػاد ك ػػػ را  كرّت
ل،  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       چ الراشدكف رهة اهلل عن ، على حاو صلى اهلل عليو كآلو ّك

ک  ک  ک    ڑژ  ڑچ ، [190: ]البقرة چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئۈئ  ېئ

ة  ، [. فلػػػ، يقيسػػػوا اعتبا ػػػا كدل يعتػػػدكا علػػػى ئلػػػد194: ]البقػػػرة چ  ڳک    گ  گ  گ  گ  ڳ
  .نعدكا جالف اطربدكف كاطنافقوف صرالة كع اطعتدي  الذي  يريدكف القضا  على اطسلمني

الػردة علػى اطربػدي  ىػو  فلذلن ك  ام اطعقوؿ كعدـ العدؿ كاإلنصاؼ ئف نػدعة نػ ف لػد
كا ئّ ، يف نقا  اإلّ ـ. فاإلّ ـ ديػ   ػا  ناصريػة للنػاس ذيعػا ليختػاركا علػى  بيعػت ، ديػ  

كاهلل ىو اصاف  لدينو ّبحانو. فاإلّ ـ ئ  ر كئنقػى كئشػرؼ ، الفطرة. كالدي  عند اهلل اإلّ ـ
)يػػا عبػػادم لػػو ئف : لقدّػػة مػػا يقػػوؿ اصػػديث ا،  كػػ  ئف مػػ  نػػدن  ئم كنػػافق ئك ئيػػا كػػ  يربػػد
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ةنسػػك، ك ػػنك،  ػػانوا علػػى ئفاػػر قلػػ  ر ػػل كالػػد كػػنك، كػػا نقػػص ذلػػن كػػ  ك  ئكلكػػ، كآيػػر ،
 (.كلكة شيرا

كىنػػاؾ الكغػػم كػػ  اآليػػا  ككيػػة  انػػ  ئـ كدنيػػة بؤ ػػد لريػػة ا يتيػػار. كذ ػػر  لػػن ككيػػة 
ڤ    ...ٱ  ٻ  ٻ  چ ككدنيػػة يف اإلّػػػ ـ كػػػ  الوىلػػػة ايكذل دل قػػػرب ئلػػػدا عليػػػو. كػػػ  

. چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ ةذل ،  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ چ  ػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػركرا ن،  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
نالػػذا  بؤ ػد انػن   مكػػ  اف  چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ فكل ػا بؤ ػد لريػة ا عتقػػاد كا يتيػار. كآيػة 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  چ ، فقد ببني الرشد ك  الغة، بكرى  على الدي 

[. ئم كػػ  لتػػار نكاكػػل ةرادبػػو كلػػر ايتيػػاره اإلمػػاف نػػاهلل 256: رة]البقػػ چ  مججث  مث  ىث  يث  حج
ّيكوف كعػا  كػ  ام انفصػاـ. كلكػ  كػ  يكػوف ككرىػا فسػيكوف يف لػ  لالػة انفصػاـ ، كلده

ل  يتمك  ناإل راه ا ّتمساؾ نالعركة ك   ما يسمي ا علما  النف .،  دايلة ئك لالة شيزكفرينيا
 .اإلماف ناهللك  كىة الدي ، الو قى

)كػػ  نػػدؿ دينػػو : كىنػػاؾ عشػػرا  اآليػػا  كايلاديػػث بقػػرر لريػػة ا يتيػػار كقانػػل اصػػديث
ظػذا اصػديث ثعلػو كاقعػا علػى كعػني.  فاقتلوه( ككا يف كعناه. فلرتػا بكػوف ىنػاؾ كناّػبة ػصصػة

كل  السنة الفعلية بؤ د لريػة ا يتيػار فقػد  ػاف ىنالػن  غػم ؼػ  اربػد. فمػن ، كػ    ػر نردبػو 
كىػػ، نػػايلرل كربػػدكف. كالقػػرآف يؤ ػػد ذلػػن كدل يقتلػػوا. فعنػػد فػػت  ، كػػ  عػػاش كنافقػػا كعػػوككػػن ، 

)اذىبػػػوا فػػػ نت، : ئلػػػرارا كقػػػاؿ ظػػػ، كػػػع اطشػػػر ني ككػػػة بػػػرؾ الكغػػػم ؼػػػ  ئىػػػدر دكػػػو كػػػ  اطربػػػدي 
  .كلك، دينك، كرل دي ، الطلقا (

، العلمػا  كالػدعاة شػغل  لراّػة العقيػدة نػاؿ،  ما يف امىا ك  ن د اإلّػ ـ،  كيف اشزا ر
اػػم ئننػػا   ؽػػد   كػػا صػػركا نشػػ ف الػػردة كلػػدىا يف اطرا ػػع ايّاّػػية اطنشػػورة لػػبعض ايعػػ ـ 

الػػذم ا تفػػى يف  تانػػو  العقا ػػد  -ررػػو اللػػػو  -كغػػل الشػػيخ عبػػد اصميػػد نػػ  نػػادي  ، اي ػػ  
مػػا دل نقػف فيمػػا ىػػو  ،  اإلّػ كية  نبيػػاف ئىػ، قواعػػد ىػػذه العقا ػد دكف التطػػرؽ ةذل كسػ لة الػػردة

علػى ، كنشور كتاح ك  بفسمه على كعاشة طس لة اإل راه يف الدي  كا يتيار نني الكفر كاإلمػاف
 مػػا ىػػو الشػػ ف يف ،  ئف نعضػػا كػػ  العلمػػا  اشزا ػػريني جػػد وا عػػ  ىػػذه اطسػػ لة يف السػػنني اييػػمة
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يػة العلمػا  اطسػلمني اشزا ػريني ر ػي  ذع، ررػو اللػػو، البياف الذم نشره الشيخ عبد الرر  شيباف
كيف ، نصػػيحة ل ألقػػػارح ئـ كناصػػرة ل ألناعػػػد   :  كػػع آفػػػة الػػردة كالتنصػػػم: جػػ  عنػػػواف، السػػانق

يسيوؤه كيؤلػميو ئف يػىرىل  زا ريػا ئك  -كوا ننا  اف ئـ كوا نة -  لش ايور على اشزا ر: صدره يقوؿ
كياصػة ، يم ّػب  كػ  ايّػباح، يابػػم ا زا رية يربداف ع  اإلّ ـ يًم ايديػاف كئ مل ػا ك 

  مػػا،  كبارلػػا، كدينػػا، كلغػػة، ك نسػػا، ةذا  ػػاف ذلػػن نتػػآكرو كلر ػػةو كػػ  ئ انػػ  عػػ  اشزا ػػر كو نػػا
يشػػػػػاىد ذلػػػػػن يف كنػػػػػا ق كتعػػػػػددة كػػػػػ  نلػػػػػدنا الغػػػػػارل علػػػػػى ئيػػػػػدم شػػػػػرذكة كػػػػػ  اإلنغليكػػػػػانيني 

نسػػػمـو التفريػػػق كالتمزيػػػق ، لنقػػػةالربكبسػػػتانتيني اطتصػػػ ينني الػػػذي  يلو ػػػوف اشػػػو اشزا ػػػرم الطػػػاىر ا
، كاإلاػػرا ا  اطاديػػة كايدنيػػة، نشػػ  ئّػػالي  اضػػداع، يكاصػػر الولػػدة الو نيػػة اشزا ريػػة الشػػاكلة

ػػػػونىو كػػػػع الػػػػػمربدي  الػػػػػمتنصري  كعلنػػػػني بنصػػػػلى ، كػػػػ  ئم هػػػػغط كػػػػادم ئك ئد  نػػػػل ةحػػػػ، ، ماّر
  ة شعبية ئك رسية ببدم اّتنكارىا ةذل التظل، ك  ئية ، يتااكزكف ىذه اصالة الربيرة يف زعم ،

  . "صر ت ، العدكانية اي يمة

كيف نفػػ  السػػياؽ ؽػػد كقػػا  ل ألّػػتاذ د. عمػػار الطػػال  جػػ  عنػػواف  ةذل كػػ  ىػػذا الصػػرب 
علػػى الػػردة   يشػػكو فيػػو كػػا بقػػـو نػػو نعػػض اظيرػػا  الكنسػػية كػػ  كسػػاعة لتشػػتي  صػػف الػػو   

كحريبػػو كػػ  دايلػػو  مػػا يفعػػل ،   تمػػاعة كالسياّػػةكهتديػػد ك ػػوده ا،  كبقسػػي، ئىلػػو اشزا ػػرم
 ؾػػ  دل ـنػػػع نصػػػرانيا ك  : كالنػػػار ناصطػػ  . كيػػػردؼ قػػػا  ، السػػوس ناضشػػػ  كايرهػػة نػػػالورؽ

ك  لارننػاه يف دينػو يف بارلنػا ، ك  هيقنا عليو يف عقيدبػو، ي وديا ك  لريتو يف ئدا  شعمة دينو
:   ي اذوننا  كىو يستن ض يف ىذا الصدد اجملتمع قػا  كلك  النصارل ى، الذي، اطاهة كاليـو

كئقػػـو نػػدين ،  ئيػػ  ، ليكونػػوا ئصػػل  عػػودا،  ئيػػ  العػػا    اطؤكنػػة يف بو يػػو ئننا  ػػا كجصػػين ،
اشمعيا  اطدنيػة  كئيػ  الزكايػا الػي  انػ  لصػنا للػدي  كاضلػق كلغػة القػرآف  ئيػ    ودىػا اليػـو 

كنث الػوعة لػدفع اضطػر الػداى، علػى ك ننػا كعتمعنػا ، ر اش ودكالناس يف ئشد اصا ة ةذل بضاف
فػػاجملتمع  لػػو كػػدعو ، كبظ ػر العػػزا ،، عسػػى ئف بنبعػػث اظمػػ،، كشػركة الشػػباح كنػػا ةننػػا طنتظػركف

  ."صماية نفسو كدينو  ة   بلحق نو اظزا ،
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ة بكفل لرية يبدك ئف دّابم كعظ، الدكؿ اإلّ كي، كعلى صعيد التشريع القانوين اطعاصر
ليػث ، كئف كعظ، القوانني   بػنص علػى عقونػة اطربػد. كىػذا ىػو شػ ف القػانوف اشزا ػرم، اطعتقد

لكنػو يتضػم  نصوصػا بقضػة تعاقبػة  ػل ، ئنو   يتضم  نصا صػركا يعاقػ  اطربػد عػ  اإلّػ ـ
ػل، ئك نقيػة اينبيػا  ئك اّػت زئ نػاطعلـو كػ   وؿ صلى اهلل عليو ّك ، الػدي  هػركرةك  ئّا  ةذل الّر

ػيلة ئيػرل )اطػادة  ػ، ئك ئيػة ّك كػ  قػانوف العقونػا   2ككػرر 144ّوا  عػ   ريػق الكتانػة ئك الّر
  • ما ئف ىناؾ نصا يف قانوف ايّرة منع اطربد ك  اطماث،  اشزا رم(

 : ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ-

نخصصػػػ ا  مػػػا كعػػػدنا يف كقد كبتعلػػػق نػػػ دراؾ اطصػػػلحة كبنزيل ػػػا علػػػى كقػػػا ع كعينػػػة كػػػة ّك
، البحػػػث صقػػػوؽ اطػػػرئة الػػػي ئ ػػػار  ىػػػة اييػػػرل هػػػاة ةع كيػػػة  بػػػمة يػػػارج اطسػػػلمني كنيػػػن ،

فاإلشػػػػكالية اططركلػػػػة ببػػػػدك لنػػػػا ذا  شػػػػقني  شػػػػق ةنسػػػػاين ذك كر عيػػػػة فلسػػػػفية بتعلػػػػق نػػػػاصق 
ئّاّو ا عتقاد ئف التنميػة كالتقػدـ ، ذم كر عية ثريبية، (pragmatique) كشق نفعة، الطبيعة

 .اّتنفار ذيع  اقا  اجملتمع الي خغل اطرئة نصف ا على ايقلكشرك اف ن

ىػذا التصػور اطنبغػق كػػ  كفػاىي، ارنيػة بت ّػػ  علػى كبػدة الػرق، كالعػػدد )الكػ،( ناعتبػاره ىػػو 
 ػػل ىػػذا قعػػل الساّػػة كاطخططػػني يف البلػػداف ،  اطفتػاح السػػحرم ل نطػػ ؽ كاإلقػػ ع اصضػػاريني

ري  كالفق ػػػا  الػػذي   ػػػاف ايكذل هبػػ، ئف يتقػػػدكوا يف العمليػػػة اإلّػػ كية ككػػػ  نعػػدى، نعػػػض اطفكػػ
  .بفكما كحطيطا كبفقي ا

سػة علػى  كننا  على كا بقدـ نرل ىػؤ    ل ػ، يكيفػوف اطصػلحة ناربسػاـ ىػذه السػبيل اطّؤ
 ئينمػا  انػ  اطصػلحة فػػغ، : كبػدة  ئنػا ئ غػر كنػن كػا  كئعػز نفػرا  كللصػوف ةذل النتياػة اطعركفػة

 ."شرع اهلل

كنالفعل فكما ئّلفنا اطصلحة كةف  ان  اساح العقل النس  كعتربة يف اإلّ ـ كظػواىر 
اآليا  بشم ةذل هركرة لشد ذيع اإلككانا  لسػيادة العػادل  كئعػدكا ظػ، كػا اّػتطعت، كػ  قػوة 
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كئكػا ةنسػانا كئنغػى كننتػا كزك ػة : كك  رناط اضيل  فاإلّ ـ ئكؿ كػ  لػر ر اطػرئة كئنصػف ا ك رك ػا
 .كعضوا يف اجملتمع

ػل، القوليػة، كىذا كا قر ربو آيا  القرآف الكػرث ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك ػنتو ، كئلاديػث الّر ّك
 .ككا  بقو الصحانة كاضلفا  الراشدكف، العملية

ينيػػػػػة )ًةف  اٍلميٍسػػػػػًلًمنيى كىاٍلميٍسػػػػػًلمىاً  : كلسػػػػػبنا ئف القػػػػػرآف يسػػػػػوي ا نالر ػػػػػل يف الوظػػػػػا ف الد 
ػػػػػػٍؤكً  ًننيى كىاٍلميٍؤًكنىػػػػػػاً  كىاٍلقىػػػػػػانًًتنيى كىاٍلقىانًتىػػػػػػاً  كىالص ػػػػػػاًدًقنيى كىالص ػػػػػػاًدقىاً  كىالص ػػػػػػاًنرًي ى كىالص ػػػػػػاًنرىاً  كىاٍلمي

قىاً  كىالص ػػا ًًمنيى كىالص ػػػا ًمىاً  كىاصٍىػػػاًفًظنيى فػيػػػريك   ى يٍ، كىاضٍىاًشػػًعنيى كىاضٍىاًشػػػعىاً  كىاٍلميتىصىػػػد ًقنيى كىاٍلميتىصىػػػد 
 .[35: ]ايلزاح اًفظىاً  كىالذ اً رًي ى الل وى  ىًغمان كىالذ اً رىاً  ئىعىد  الل وي ظىيٍ، كىٍغًفرىةن كىئىٍ ران عىًظيمان كىاصٍى 

)كىاٍلميٍؤًكنيػوفى كىاٍلميٍؤًكنىػا ي نػىٍعضيػ يٍ، ئىٍكلًيىػا ي : كيسوم نين ما يف الوظا ف ا  تماعيػة كالسياّػية
ػػًر ...( ]التونػػةنػىٍعػػضو يىػػٍ كيريكفى نًػػالٍ  ػػٍوفى عىػػً  اٍلميٍنكى فػػايكر نػػاطعركؼ كالن ػػة عػػ  ، [71: مىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ى

ياّية كعا: اطنكر  .كظيفة ا تماعية ّك

ػػتىاىاحى ظىيػٍ، رىنػش يػٍ، ئىين    ئيًهػيعي عىمىػلى عىاًكػػلو : كيسػوم نين مػا يف ئصػل اضىلػق كالتكليػف ٍّ )فىا
( ]آؿ عمرافًكٍنكيٍ، ًكٍ  ذى ىرو ئىٍك ئينٍػغىى   [.195: نػىٍعضيكيٍ، ًكٍ  نػىٍعضو

 - الشػفا  ننػ  عبػد اهلل العدكيػة يف ع ػد عمػر-، ك ان  اطرئة بعمل غتسبة علػى السػوؽ
إليقاؼ الناس ر ا  كنسا  عند لدكد الشرع يف البيع كالشرا  كالتعاكل. ككظيفة احملتس  ثمػع 

ىػػذا شػػة  دل يتنبػػو لػػو الػػذي  اىتمػػوا نايلكػػاـ كظػػا ّػػلطة التنفيذ.ك ، نػػني التنبيػػو كالرقانػػة كالت ديػػ 
 .السلطانية

كةذا  ػػػاف نعػػػض الفق ػػػا  كػػػا زاؿ يػػػرل ئف اطػػػرئة دكرىػػػا ينحصػػػر يف البيػػػ  ك  يػػػ ذف ظػػػا يف 
ف نالػػػن ذاعػػػة ذىبػػػ  ، اضػػػركج كنػػػو كنالتػػػارل   يكػػػوف ظػػػا دكر يف اطشػػػار ة يف العمليػػػة التنمويػػػة

دلػة كن ػا كػا ىػو ئصػورل كىػو الػذم قػدكنا يف الفقػرة عك  ذلن كقد ئّسوا لرئي ، جبملة ك  اي
لنيفػة ئنػو  ػاف قوزعمػل اطػرئة قاهػية  قبل اييمة ككن ا كا ىو فق ة كك  ئكغلتو كا كرد ع  ئ 

كئف بتػوذل الوظػا ف ، ئف بكػوف قاهػية يف  ػل شػة : كئ ػاز الطػربم كالظاىريػة، يف ام اشنايا 
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ةف اإلكاكػة العظمػى ليسػ  عػرد ر اّػة : ة. نل رتػا قيػلئم ر اّة الدكل، كا عدا اإلكاكة العظمى
ف ة ر اّػة عاكػة علػى  -ئك اض فة-ف ذه ئشبو نوارل الو ية. ئكا اإلكاكة العظمى ، دكلة ةقليمية

 !ايكة اإلّ كية  ل ا

كقػػد ئصػػدر الغنوشػػة فتػػول كنػػذ ّػػنني ئكهػػ  في ػػا كشػػركعية قيػػاـ اطػػرئة نػػاإلد   نصػػوهتا يف 
 چڑ  ڑ  ک چ : كاهلل بعػػػػػاذل يقػػػػػوؿ، ةنػػػػػو   يعػػػػػدك ئف يكػػػػػوف شػػػػػ ادة كقػػػػػاؿ، ا نتخػػػػػاح

كةذا  ػػاف كطلونػػا كن ػػا الشػػ ادة يف اصقػػوؽ الشخصػػية لػػ    بضػػيع  مػػا قػػاؿ ، [2: ]الطػػ ؽ
فكيف   بش د فيما يتصػل اقػوؽ اجملتمػع ، [282: ]البقرة چ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ : القرآف

 ئك ايكة  ل ا 

كرد ، شػػ  نفسػػ ا جمللػػ  الشػػورل ئك النػػواح ةذا  انػػ  ئىػػ  لػػذلنك ػػذلن ئ ػػاز ظػػا ئف بر 
 .على دعاكل الغ ة كاطتشددي  يف ىذا ايكر

فلػػػي  يف ، [34: ]النسػػػا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كئكػػػا قضػػػية القواكػػػة علػػػى ايّػػػرة 
فل، ي   يف القرآف ك  السنة نص صري  نذلن. كةـا الزكاج شر ة   نػد ، الر ل ئفضل ك  اطرئة

،  مػا ئشػرنا،  كالر ل ىػو ايكذل نػاإلدارة كػ  اطػرئة  تػا فضػل نػو كػ  التبصػر كاينػاة، ا ك  كديرظ
احػػد  علػػى ئـ ، فػػ ذا احػػد  ىػػذا البنػػا ، كينػػو الػػذم ينفػػق علػػى ايّػػرة يف ب ّيسػػ ا كيف اّػػتمرارىا

، شػة  ئف يسػتبد الر ػل نكػل: كىو اضاّر يف  ل لاؿ. كلي  كع  القواكة على ايّػرة، رئّو
ں  چ : فػاطؤكنوف يشػاكر نعضػ ، نعضػا، فلػي  ىػذا شػ ف اطػؤكنني، ك  يستشم زك تػو يف ئكػر

 .ك  ندـ ك  اّتشار، ك  ياح ك  اّتخار، [38: ]الشورل چں  ڻ  

 : خالص١

ككػػ  اّتعراهػػنا طواقػػف الفق ػػا  كاطفكػػري  اطسػػلمني كػػ  قضػػيي لريػػة اطعتقػػد كلقػػوؽ اطػػرئة 
كئّسػنا ذلػن ، ف التعالي، الشرعية عند اطسلمني بعلو على لقا ق اطتاح للبشريةاللتني نينا في ا ئ

يف قاعػػدبني ئك فػػا عػػدـ يقينيػػة العلػػ، راػػ، صػػحتو يف نعػػض الظػػركؼ ك انيت مػػا نسػػبية اطصػػلحة 
ف ننا   ند ئف نشم إل ماؿ ىذا اطش د الفكرم ةذل دكر اإللساف ناعتباره  الغة اي ايف لشػارة 
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ّ كة ك انب ا الذم يعطػة للتػدي  ركلػو ك ػدكاه. فاطسػلموف اليػـو يف لا ػة شػديدة الدي  اإل
ةذل الر وع ةذل ىذا اشان  الركلة الذم  غما كػا جابػو اشوانػ  التشػريعية كػ  الػدي  ئك بعمػة 

 .عنو نعض الناظري  كالذم ىو كنال  النعما  يف اصياة اطادية هرباف   ثتمعاف

اّػػػ، التصػػػوؼ الػػػذم ىػػػو عػػػرد اصػػػط ح علػػػى اإللسػػػاف ىػػػو اطنقػػػذ ةف كػػػا بعػػػورؼ عليػػػو ن
ايكلػػػػد للمسػػػػلمني اليػػػػػـو ئكػػػػاـ عواصػػػػػف التحػػػػديا  كالشػػػػػبو العقديػػػػة كالفكريػػػػػة كئكػػػػاـ اظػػػػػزا  

كالطريق ايقصد للتغل  على ايزكا  كاطشا ل الفردية كاشماعية اطادية ، ا  تماعية كالسياّية
يف اصاهػػػر. كعليػػػو فعنػػػدكا يقػػػدـ ل يتبػػػار يف ك ػػػود للػػػوؿ  كاػػػم اطاديػػػة الػػػي يعرف ػػػا اطسػػػلموف

ّػليمة كشػػرعية كنا عػة للقضػػيتني الػػي ئ رنػا يف ىػػذا البحػػث كناقشػنا ّػػناد ئنػػو نعػ، اطعػػني علػػى 
ةقاد الوصػفا  الشػافية نظػرا ينػو يػؤك  نػالتكرث اإلنسػاين كاركػة اإلنسػاف ئيػا كػا  ػاف كنو ػوح 

 .اّتخلف فيو ك  لقوؽ عباد اهلل يف ن د اهللقياـ اطستخلف ئلس  قياـ على كا 

ةننا ةذا بتبعنا ئدنيا  التصوؼ عرب بارلو الطويل نلح  ئنو  اف ئقول صاـ يرنط نني فرا  
اجملتمع اطسل، كنني اجملتمع اطسل، نفسو كاجملتمعا  ام اطسلمة  ما ؽد ئف ئصحانو  انوا ئ غر 

كىػػػل  ػػػاف اصكػػػ، ناإلعػػػداـ ، رلػػػة الشػػػرع اآليػػػري بسػػػاغا كلسػػػ  ظػػػ  نػػػاآليري  كػػػ  الفق ػػػا  ك 
  .. ككصادرة الكت  كةلراق ا ة  كتو  ا ةلي ، كى، الضحية 

ك  يع  كا ذ رنا يف لق ئىل التصوؼ ئحػ،  ل ػ، علػى نفػ  الدر ػة كػ  ا ّػتقاكة علػى 
   ػادة ك يػػع السػػنة نػػل فػي ، الغػػ ة كالػػدي   ؼػػ    مكػػ  ئف ككػ، علػػى التصػػوؼ انط قػػا كػػ

كلك  ك ود ىؤ     يقدح يف ّلوؾ الصوفية لوقوعو يف ذيػع شػع  الػدي  اييػرل ، بصرفاهت،
 .فق ا كاعتقادا

كدل يغفل التصوؼ ئفية اطرئة يف اجملتمع كدل يغبط ا لق ا نل  ان  عاك  فػاع  يف انتشػار 
ىا اطؤريػػوف بعػػالي، اإللسػػاف كبرنيػػة النػػاس عليػػو كيلػػق عتمػػع فاهػػل  انػػ  ئكغلتػػو كعركفػػة عػػدد

 كفصلوا في ا. 
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 انًحبظط انشُمٛطٛخ تحصٍٛ نهفطز ٔتًكٍٛ فٙ األضض

 )ٔلفبد يغ جٕٓز انمٕو فٙ تطثٛخ األجٛبل ٔتكٍٕٚ انطجبل(

 محمذن بن أحمد بن المحبوبي

 رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها

المعهد العالي للدراسات والبحوث 

وعضو مركز الدراسات  اإلسالمية

 موريتانيا -واكشوط ن -الوالتية

نود يف ىذا اش د ئف نوصل للناس القػوؿ يف بػ  م احملػاظر نػب د شػنقيط علػى جصػني الفػرد 
كالتمكني لو يف ايرض ل  بنصرؼ اينصار بلقا  ئصحاح ىػذه اطنشػآ  التعليميػة الػي بػرانط 

 يف  غور اش ل كالتخلف ئ مل رناط كبقعد شيوش الت كرح كا ّت ح نكل صراط.
فكانػ  بػوفر ، فم  لسنا  ىذه احملاظر ئحالفظػ  ل ألكػة ىويت ػا كيصوصػيت ا اصضػارية

ػػػلو يا ػػػة العلػػػ، ، يننا  ػػػا بكوينػػػا علميػػػا ك سػػػميا كك نيػػػا ّك فػػػاحملظرة نالنسػػػبة للطػػػ ح ىػػػة كدّر
ككػ لف التمسػن نالغوانػ  ، كاصياة ككع د اط   كاضدكا  ككعدف التشبث ناطبػاد  كاطنطلقػا 

ففة لرك ا ين ل الطالػ  كػ  العلػ، كن ر ا  ػا يػتق  ، كككتس  السلوؾ كايي ؽ ،كايكلويا 
ػػقاية كنسػػالت ا يكتسػػ  رفيػػع ، ئنػػواع اصػػرؼ كػػ   ػػبخ كعاػػ  كييا ػػة كنسػػج كيبػػازة كرعػػة ّك

كذانػ  يف ، فك ي  ك  يصلة ريدة لو  احملظرة لضاع  كاغ  ك  اجملتمػع، القي، ك رث اض ؿ
 ئبوف التمزؽ كا يت ؼ.

كىػػػزا  ، فبفعػػل ىػػػذه احملػػػاظر ت جصػػػني اجملتمػػػع الشػػػنقيطة كػػػ  كو ػػػا  التمػػػرد كا ؾػػػراؼ
 كرا  كوها  التغرح كا ّتشراؽ.، التطرؼ كا ؽراؼ

ذلن ئف ئننا  ىذه احملاظر كا  وا نغقافت ، ايصيلة الغزك الغقػايف نكػل لػـز كعػـز فحاصػركا 
نػل ظلػوا كػافظوف علػى نقػػا  ، ، و بػ  را يػذ رفلػ، يتػ  ركا نغقافتػػ، ػططابػو كقعػدكا ظػا نكػل كرصػد
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اللغػػػوم كبعػػػالي، ديػػػن ، اإلوّػػػ كة كذلػػػن كػػػا ىيػػػ ى، يف مغلػػػوا ّػػػفارة علميػػػة عاليػػػة يف اطشػػػرؽ 
 ككشيخة كتميزة يف الغرح اإلفريقة. ، العر 

فماذا ع  ىذه احملاظر ك  ودىػا يف جصػني الفػرد كنشػر اطعػارؼ تختلػف نقػاع ايرض  ث 
ك يػػف اّػػػتطاع  ئف بعقػػػ  يف نفػػػوس ، رهتا علػػػى الصػػمود ئكػػػاـ الغقافػػػة اي نبيػػػة كػػاذا عػػػ  قػػػد

ةصػ لا للفػرد ، ككمػل علػى الت ىػ  كا نػدفاع، ئننا  ا كعيا كرىفػا يػدفع ةذل التحفػز كا نطػ ؽ
 كةّ اكا يف اإلق ع اصضارم اطربق .

 : ذلن كا يسعى ىذا اش د ةذل اإل انة عنو يف احملاكر التالية

 املٛضٛع َٓطًل ٚتأضٝظ :أٚال

كهػم  ىػذا احملػور ّػنعرض طسػ لتني ئكظمػا بعػ  تحػاكرة العنػواف كاّػتنطاقو ك انيت مػا هتػػت، 
 نت صيل اطوهوع كاّتنبابو.

 َٓاقػ١ ٚحتًٌٝ: ايعٓٛإ -أ

ةف عنػػواف ىػػذا اطوهػػوع يتػػ لف كػػ     ػػة بر يبػػا  ؾويػػة ئكظػػا انتػػدا ة  احملػػاظر الشػػنقيطية  
 جصني للفرد  ك الغ ا عطفة  كخكني يف ايرض .ك اني ا يربم  

كىػػػة ، بنطػػػق نالضػػػاد ئليانػػػاك  فالرت يػػ  ايكؿ كفتػػػت  نكلمػػػة  احملػػػاظر  ذػػػع غظػػػرة نالظػػػا 
ة»  .(1)« اكعة شعبية كتنقلة بلقينية فردية التعل،  وعية اطماّر

اكعػػػة   : كىػػو ئلػػد اطستكشػػفني الفرنسػػيني ن حػػا( le courtois) كقػػد كصػػف ا لػػو  ربػػوا
، شػػػعبية بسػػػتقبل  ػػػل كػػػ  يػػػرد علي ػػػا كػػػ  ذيػػػع اطسػػػتويا  الغقافيػػػة كالفرػػػا  العمريػػػة كاشنسػػػية

ػػع ا كبعمق ػػا، كا  تماعيػػة كيردىػػا ، بسػػتقبل اطبتػػد   مػػا بسػػتقبل العػػادل ثػػدد لػػو كعارفػػو كبّو
ػػػر يبػػػذؿ لكػػػل  الػػػ  كػػػا يريػػػد كػػػ  دركح اطعرفػػػة لسػػػ  ، الطفػػػل كالشػػػيخ كاطػػػرئة كالفقػػػم كاطّو

كىػػػػة   بسػػػػد ئنواهبػػػػا كةف عطلػػػػ  الدراّػػػػة ئياكػػػػا ، كاّػػػػتيعانو، اه الغقػػػػايف كىوايتػػػػو ك اقتػػػػوكسػػػػتو 
كىة   برد  البا لعدـ ك ود كقاعد شاارة ، نل بستمر يف العطا  على كدار السنني، كعدكدا 

 .(2)ك  بغلق ئنواهبا لقلة عدد الط ح اطنتسبني 
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سػػة ا: ككصػف  يف التقػػارير الوزاريػة ن حػػا لػي رلػػ  كشػػعل اصضػارة اإلّػػ كية العرنيػػة  اطّؤ
ػػػالت ا  سػػػة ، (3)كنػػػذ بسػػػعة قػػػركف كنيػػػف ك  زالػػػ  بتػػػانع ّر كؼػػػا ّػػػبق ؿلػػػص ةذل ئف احملظػػػرة كّؤ

بعليميػػػة كفتولػػػة يػػػديرىا شػػػيخ كػػػ  ئ مػػػة العلػػػ، يسػػػ ر علػػػى كصػػػاص ا لسػػػبة هلل بعػػػاذل كانتغػػػا  
كيطبع كن ا ا بطوع كتميز ، قاكةيف  و ك  ا نضباط كا ّتقاكة يف لارل الظع  كاإل، كرهابو

كاعتمػاد ئّػالي  برنويػة  ػادة ثمػع اصفػ  ، كلرية عاركة كبغطية شػاكلة طختلػف كرالػل التعلػي،
 كالرتنية ةذل التو يو.، ةذل التلقني كاإل ارة ةذل التشويق

، كىػة كدينػة يف الشػماؿ اطوريتػاين، كىذه احملػاظر كوصػوفة نػػ  الشػنقيطية  نسػبة ةذل شػنقيط
ف ػة بسػمية ئ لق ػا ئننػا  ،  ان  بطلق يف القدث على اجملاؿ اشغرايف اطعركؼ اليـو نػػ كوريتانيا ك 

كصاركا   يعرفوف ، الب د العرنية على ّكاف ىذه ايرض فقبلوىا ع   ي  يا ر كرلانة صدر
 كلعػػل ايصػػل يف اعتمادىػػا ئف كدينػػة شػػنقيط  انػػ  كنػػارة العلػػ، ككربكػػز، يػػارج نلػػدى، ة  هبػػا

فقػػد ئصػػبح  كنػػذ ئكايػػر ، ةذ يؤك ػػا كػػ  لوظػػا كػػ  ئىػػل القػػرل، التاػػارة ككنطلػػق ر ػػ  اصاػػيج
ػػمكرة نػػني النػػاس شػػ رة  بػػمة القػػرف العاشػػر ذا  ف ػػذه التسػػمية جمػػل دؼ  كعرفيػػا كعمقػػا ، ّك

لذلن اعتمد  يف عناكي  عدد ك  الكت  كالدراّا  كالبحوث اطتعلقػة ، بارليا كنعدا لضاريا
 .(4)لد كبارلو الغقايفتعارؼ الب

،  جصني للفرد  كفتت  نكلمة  جصني  الي ىة كصدر لصنو كنعػو: كي يت الرت ي  الغاين
. كلصػػ  الشػػة  ئلصػػنو كاصيػػواف (5)كاصصػػ  نالكسػػر  ػػل كوهػػع لصػػني   يوصػػل ةذل  وفػػو

قصد نو ىنا . كالفرد ي(6)كاإلنساف ك  اطرض احذ اصيطة كالوقاية كنو. كجص  احذ لصنا ككقاية
كيف التنزيػػل العزيػػز  ةنػػا ، اإلنسػػاف كالتمكػػني كصػػدر ككػػ  لػػو يف الشػػة   عػػل لػػو عليػػو ّػػلطانا

كايرض ئلد  وا   اجملموعة الشمسية كىو الكو   الػذم نسػكنو كيف (7)ككنا لو يف ايرض﴾
 كىة كؤنغة ذع ا ئرهوف كئراض كئركض. (8)القرآف الكرث  قاؿ ا عل  على يزا   ايرض﴾

طقصػود كػػ  العنػواف ذلػػة ىػػو التنبيػو ةذل   ػػود احملػاظر يف بوعيػػة ئننػػا  ايكػة كرػػايت ، كػػ  كا
فك ف احملػاظر كػ  ىػذا اطنظػور رايػة للفػرد كػ  ، ليصلحوا ئكر دين ، كدنياى،، التطرؼ كالتخلف

 ا ؾراؼ كب ىيل لو كةعداد لكة يشارؾ نفاعلية يف دفع عالة الطور كاإلنداع.
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 ازب١ ٚتأصٌَٝك: املٛضٛع -ب

كقبل ئف نتحدث عػ  اطبػاد  العاكػة الػي ظلػ  جكػ، النظػاـ احملظػرم كجػدد ع قػة الشػيخ 
نالتلميذ كبو و كسار العملية الرتنوية يف ىذه اطنشآ  التعليمية كس  ننػا ئف نسػوؽ نصػا شػعريا 

نالدعوة ةذل لزـك  كقد اّت ل، يعد تغانة دّتور  اكع طناىج احملظرةكئّاليب ا يف الرتنية كالتدري 
كاّػتزادة يف العلػ، ك لبػا ، عالسػة ل أل مػة، كاإلقاكة نسػالت ا، رلاح ىذه اشاكعة البدكية اطتنقلة

كدراّة للقرآف كاصديث كبفق ػا يف الػدي  ، ككصانرة على التحصيل. كبزكدا ك  التقول، للفضيلة
ػػعا يف اللغػػة كالنحػػو كاقتناصػػا للنػػوادر كةليػػا ا ،  تسػػانا لشػػوارد العلػػـوكا ، كخكنػػا كػػ  القػػريض كبّو

 : (9)يقوؿ، ككقوفا يف ك و عاصفا  اطد اي ن ، طوا  القلوح

 اهػػػػػػػػػرح قبانػػػػػػػػػن يف رلػػػػػػػػػاح احملظػػػػػػػػػرة
 

 ليػػػػػػػػػػػػث اجملػػػػػػػػػػػػال  كاشمػػػػػػػػػػػػوع كػػػػػػػػػػػػوقرة 
 كاصػػػػرب علػػػػى جصػػػػيل علمػػػػن   بكػػػػ  

 
  زعػػػػػػػػػػػػػا ف ّػػػػػػػػػػػػػباح اصيػػػػػػػػػػػػػاة كقػػػػػػػػػػػػػدرة 

 كئ ػػػػػػػػػل كقاكػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػني ئرنػػػػػػػػػع ئىل ػػػػػػػػػػا 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػيوي ا ئىػػػػػػػػػػػػػػل العقػػػػػػػػػػػػػػوؿ النػػػػػػػػػػػػػػمة 
 كاصػػػػػػػػػػػرب لنفسػػػػػػػػػػػن يف راىػػػػػػػػػػػا نرىػػػػػػػػػػػة 

 
 لػػػػػػػػػ  بصػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػػيلة عػػػػػػػػػربة 

 كبػػػػػػػػػػزكد التقػػػػػػػػػػول بكػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػ  ئىل ػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػالعل، كالتقػػػػػػػػػػػػػول عمػػػػػػػػػػػػػاد احملظػػػػػػػػػػػػػرة 
 كقػػػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػرآف كاهػػػػػػػػػػػبط رسػػػػػػػػػػػو 

 
 كئدـ قرا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنره 

 كاقػػػػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػ، اصػػػػػػػػػػػػديث ف ـػػػػػػػػػػػػا 
 

 علػػػػػػػػػػ، اآللاديػػػػػػػػػػث الشػػػػػػػػػػريفة كفخػػػػػػػػػػرة 
 كاقػػػػػػػػػػػػػػرئ ك مػػػػػػػػػػػػػػا  اطتػػػػػػػػػػػػػػوف ذيع ػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 كع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكطررة كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررة 

 كاقػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػو الصػػػػػػػػحي  كؤصػػػػػػػػ  
 

 كاقػػػػػػػرئ   فػػػػػػػاؼ اطبتػػػػػػػدم  ك اطط ػػػػػػػرة  
 كاقػػػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػػػا  نشػػػػػػػػػػػر البنػػػػػػػػػػػود  كنصػػػػػػػػػػػو 

 
 كاقػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػا حملػػػػػػػػػنض نػػػػػػػػػاح  كيسػػػػػػػػػره  

 كاقػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػ، اللغػػػػػػػػػى كاقػػػػػػػػػرئ هبػػػػػػػػػا 
 

 شػػػػػػػػعر اكػػػػػػػػر  القػػػػػػػػي  ايكػػػػػػػػم كعنػػػػػػػػرته 
 كالنحػػػػػػػػػػو كالصػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػذم كنحػػػػػػػػػػازه 

 
 عػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػدرهئعطػػػػػػػػػى كئصػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػل ف 

 كاذػػػػػػػع نػػػػػػػوادر كػػػػػػػ  شػػػػػػػتا  العلػػػػػػػ، يف 
 

  تػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػدكد ايقػػػػػػػػػػػدكني كبعغػػػػػػػػػػػرة 
 كايػػػػػػػػػػػرت كػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػ ح للتكػػػػػػػػػػػرار ةف 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعل، ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 
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 ىػػػػػػػػا ؾػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػعى للتشػػػػػػػػبث نالػػػػػػػػذم
 

 كذل كئصػػػػػػػػػػػػػػػػب  نػػػػػػػػػػػػػػػػادرا كػػػػػػػػػػػػػػػػا ئنػػػػػػػػػػػػػػػػدره 
 قػػػػػػػػد  ػػػػػػػػاف فينػػػػػػػػا العلػػػػػػػػ، علمػػػػػػػػا نافعػػػػػػػػا 

 
 كػػػػػػػػػػػػة القلػػػػػػػػػػػػوح الصػػػػػػػػػػػػلبة اطتحاػػػػػػػػػػػػرة 

 ئرهػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػ  ببػػػػػػػػػػػػػدؿ كاّػػػػػػػػػػػػػتحال  
 

  ػػػػػػػػػػػػػػدنا كئلػػػػػػػػػػػػػػواؿ الػػػػػػػػػػػػػػورل كتغػػػػػػػػػػػػػػمة  
 ىبػػػػػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػػػػػو عواصػػػػػػػػػػػػػػػف ارنيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 ف كابػػػػػػػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػػػػػػػن اظبػػػػػػػػػػػػػػػػوح كئقػػػػػػػػػػػػػػػػربه 

كك  ي ؿ ىذا النص ندرؾ ئف القػـو نػذلوا   ػودا كشػكورة يف نشػر اطعػارؼ كالعلػـو برنيػة  
 كذلن كا ّنعرض لو يف اطستويا  اآلبية.، ل أل ياؿ كبكويناللر اؿ

 : ايعًّٛايتدزز يف انتطاب املعازف ٚ -5

كيف ة ػػػػاره عمػػػػػل ئصػػػػحاح احملػػػػػاظر علػػػػػى التػػػػزاـ التسلسػػػػػل اطنطقػػػػة كالتػػػػػدرج اططلػػػػػوح يف 
فكػانوا يف دراّػة الفقػو كػغ ن ينطلقػوف كػ  ، كذلن كراعاة لنمو الطالػ  عقليػا ك سػميا، التدري 

ػػالة انػػ  ئ  زيػػد القػػمكاين، ليمػػركا علػػى كنظوكػػة انػػ  عاشػػر، ػتصػػر اييضػػرم كنت ػػني ةذل ، كّر
 صر يليل كشركلو.ػت

كثسػػيدان ظػػذا اطبػػدئ الرتنػػوم نقػػرئ ر ػػزا لػػبعض علمػػا  القػػـو يعتػػ  هػػمنو علػػى الطلبػػة الػػذي  
الة، يعنوف تختصر يليل نالعمليػة ، على لساح الّر كؤ دا ئف كا يقوكوف نو يعترب بنكيسا ػ  ن

 : (10)كذلن كا ئكهحو نقولو، الرتنوية  ةذ يقدكوف كا رببتو الت يم

 ش ػػػػػػػػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع كػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة ةذل يليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الّر
 كبػػػػػػػػػػرؾ ا يضػػػػػػػػػػرم ةذل انػػػػػػػػػػ  عاشػػػػػػػػػػر 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػالة الػػػػػػػػػػػػػػػػػذر   كبػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للّر

 ةف يلػػػػػػػػػػػػػػػػي ن صػػػػػػػػػػػػػػػػار كغػػػػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
فلػػي  للتلميػػذ ، لػػ  يسػػتكمل، كيف ىػػذا السػػياؽ ينصػػحوف للطػػ ح نػػالتفرغ للمػػنت الوالػػد 

ف ػ، يػركف ئف بػرادؼ ، ره قبػل ئف يسػتويف دراّػتوك  ئف يصػرؼ عنػو نصػ، ئف قمع كع اطنت امه
، كرتا لػد كػ  قػدرة الطالػ  علػى ا ّػتيعاح، الفنوف يورث اصركاف كيفضة ةذل اضلط كاإلرناؾ

لػػذلن يشػػبو ، فػػ  يكػػاد يػػتق  كن ػػا كالػػدان ، فيبقػػى كبػػدد اش ػػد كتنازعػػان نػػني عػػدة كتػػوف بتااذنػػو
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ك  ّػبيل ةذل يرك  مػا ، ذى  نػالتوئكني يسػتبقافئشياخ احملظرة برادؼ الفنوف كازدلاك ا على الػ
 : (11)يقوؿ ئلدى،، ة  نالتفاك 

 كةف بػػػػػػػػػػػػػػػػػرد جصػػػػػػػػػػػػػػػػػيل فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خمػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 كعػػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػػواه قبػػػػػػػػػػػػل ا نت ػػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػػو 
 كيف بػػػػػػػػػػػػػػرادؼ الفنػػػػػػػػػػػػػػوف اطنػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ةف بوئكػػػػػػػػػػػػػػاف اّػػػػػػػػػػػػػػتبقا لػػػػػػػػػػػػػػ  لر ػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 : ايتًبح َع املسادع١ ٚايتهساز -0

لػ  بنطبػع يف الػذا رة كجصػل يف ، رار اطعارؼكنقصد نو   ود ئننا  احملاظر الراكية ةذل بك
ث بصػحيحو ، كقد اببعوا يف ذلن  ريقة كتميزة بنطلػق كػ   تانػة الػنص علػى اللػوح ئك ، الصدكر

ليحف  نعد ذلن لفظا ئكليا يسم  نسرده ك  الذا رة. كيشػفع ذلػن نعػرض ، على الشيخ  انيا
كىػذه اضطػوا  ، ئك نيتػا نيتػا، ذلةذلػة لبا إليضاح الغاكض كشػرلا للمػنت  النص على ايّتاذ

يحػػا يف اصقيقػػة بعػػد اطعػػرب ، ك  يسػػم  نتاػػاكز ئم كالػػدة كن ػػا ةذل اييػػرل، كت زكػػة كتعاقبػػة
كاييػػػذ هبػػػا علػػػى ىػػػذه الصػػػيغة كعػػػني علػػػى ، ايكغػػػل ةذل اصفػػػ  كالطريػػػق ايقػػػـو ةذل ا ّػػػتظ ار

، ف عمليػػة ا ّػػتذ ار كػػ  ئّاّػػ اك ػػل يػػرؽ ظػػا كػػ  شػػ نو ئف ينسػػ، الػػتمك  كػػ  ناصػػية العلػػـو
 : (12)كىذا كا ئكهحو اطرانط غمذف فاؿ ن  كتارل نقولو

ػػػػػػػػػػػػػػػ،   تػػػػػػػػػػػػػػػ  ة ػػػػػػػػػػػػػػػازة كلفػػػػػػػػػػػػػػػ  الّر
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
 ككػػػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػػػػدـ رببػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػ  احملػػػػػػػػػػػػػػل 

 
 كػػػػػػػػػػػػػ  ذم اطرابػػػػػػػػػػػػػ  اطػػػػػػػػػػػػػراـ دل ينػػػػػػػػػػػػػل 

قاليػد اطتداكلػة فمػ  الت، كيفية اصف  يف ا تساح العلـو  فق القـو ينظركف لو بنظمان  ادان  
كبعػػ  برديػػد الػػدرس اليػػوكة زسػػا ، عنػػدى، صفػػ  الػػنص اّػػتيفا  كػػا يعػػرؼ نػػػ  عشػػرة اطختػػار 

ػػ، علػػى ئدث ايرض يف شػػكل ىػػـر قاعدبػػو بسػػع ، كزسػػني كػػرة كيسػػتعينوف علػػى ذلػػن ننقػػاط بّر
ػػو هبػػذه، ك لمػػا قػػرئ الطالػػ  كػػرة محػػو نقطػػة، كقمتػػو نقطػػة كالػػدة، نقػػاط  فػػ ذا اّػػتو  لفػػ  دّر

 الطريقة يقولوف ةنو ل  ينساه نعد ذ.

كدعػػوا ، ئكػػا لفػػ  اطعػػاين فيرت ػػز عنػػدى، علػػى كػػا يعػػرؼ نػػػ  التكػػرار كقػػد لضػػوا عليػػو  غػػما
 : (13)كرددي  قوؿ الشاعر، الطلبة ةذل ئف يلتزكوا نو كيعضوا عليو نالنوا ذ
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ػػػػػػا  يليلػػػػػػة   بكسػػػػػػل ك  هتمػػػػػػل الدّر
 

 ك  بعػػػػػػػػػط يوكػػػػػػػػػا يف نطالت ػػػػػػػػػا النفسػػػػػػػػػا 
 رتؾ التكػػػػػػػػػػػػرار فيمػػػػػػػػػػػػا لفظتػػػػػػػػػػػػوك  بػػػػػػػػػػػػ 

 
 فمػػػػػػػ  بػػػػػػػرؾ التكػػػػػػػرار  نػػػػػػػد ئف ينسػػػػػػػى 

فػػالتكرار عنصػػر ئّػػاس يف الدراّػػة احملظريػػة، كعػػربه يستحضػػر الطالػػ   لمػػا صػػدر عػػ   
الشػيخ كعيػدا لفظػػو اطػرة نعػد اطػػرة، عػردا كػ  نفسػػو ػا بػا كػاكره كيقػػرئ عليػو احملفػوظ   ػػرا، 

ا يكتمل ا ّتظ ار الذم ىو ئّاس  قافة فالتكرار عندى، لصة كرا عة كاّتذ ار، نفضل 
، ةذ بػػػػركل عػػػػن ، يف ىػػػػذا اشانػػػػ  نػػػػوادر كػػػػ  النبػػػػوغ عايبػػػػة، فيػػػػذ ر ئف انػػػػ  ايكػػػػني  القػػػػـو
ػػيط كػػ  ذا ربػػو، كئف كدينػػة  بينيكػػة   انػػ  بػػؤكم   دا ػػة فتػػاة  الشػػنقيطة ئكلػػى  تانػػو الّو

 كفظ  اطو  .

عػػ  لفػػ  القػػرآف العظػػي، كػتصػػر ك ػػاف كػػ  الفتيػػاف الشػػناقطة كػػ  كفػػ  القػػاكوس ناىيػػن 
 يليل كئلفية ان  كالن ك رة ان  نونو كام ذلن ك  اطقررا  احملظرية.

 : ايتٓٛع يف ايتػٜٛل ٚاإلٜطاح -0

كيف ىػػذا اطسػػتول نػػذ ر نػػ ف الػػن ج احملظػػرم اعتمػػد ئّػػلونا برنويػػا يقػػـو علػػى بوهػػي  العبػػارة 
ايرض ناعتبػػػاره ّػػػبورة بتػػػي  ل ألّػػػتاذ  كذلػػػن نضػػػرح ايكغلػػػة كاّػػػتخداـ ئدث، كاّػػػتا   اطعػػػ 

ػػػا ل اإليضػػػاح »: كىػػػذا كػػػا ئ ػػػده ئلػػػد البػػػالغني نقولػػػو، فرصػػػة الشػػػرح كاإليضػػػاح ككػػػ  ئؽػػػع ّك
ػػة ػػ، فػػ ف ، التصػػوير كبشػػخيص اطعػػاين اطدرّك ك مػػا ئف التعلػػي، النظػػاكة ي ػػت، هبػػذا التصػػوير نالّر

وهع نقاط على ايرض كاصك، على  ل كن، احملظرة هتت، نتصويره ناطسا ل اطر ية يف لياة اجملتمع
 .(14)«كيعرؼ نطرح الصور، عموعة كن ا

ػا ل اإليضػاح1358كقد  اف الشيخ كظيو ن  عبػد الػودكد )   ، ىػػ( نارعػا يف اّػتخداـ ّك
ػو النحويػة يشػبو عناصػػر اشملػة ا سيػة )اطبتػدئ كاضػػرب( ، كككغػرا كػ  هػرح ايكغلػة ك ػػاف يف درّك

ف ذا ديل  ايفعاؿ النواّخ ىذه اضيمػة ف حػا بسػقط الر يػزة ، ر يزبنيةيمة كضركنة بعتمد على 
كيت، ةّقاط اضيمػة ، اصركؼ الناّخة بسقط الر يزة ايكاكية )اطبتدئ( ككع قدـك، اضلفية )اضرب(

ػخ اطعػاين يف ايذىػاف كبنطبػع ، حا يا كةزالة رفع ا كع للوؿ ئفعاؿ القلوح كعرب ىذه ايكغلػة برّت
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ىػػ( كصػرلا نتميػز 1362كذلن كا ئشار ةليو ئرد غمػود )كػ،( نػ  عبػد اصميػد )  ، رةيف الذا 
عسػدا ظػ، ، دركس الشيخ كظيو كنت يا ةذل ئنو  اف يقدـ للطلبة ك  العبػارا  كػا يعػذح كيسػوغ

 : (15)يف صورة القري  احملسوس يقوؿ، اطع  البعيد

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يف ةقرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ
 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة لف م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ 
 اطعػػػػػػػػػػػػػػػػ  ئيػػػػػػػػػػػػػػػػا الطمػػػػػػػػػػػػػػػػوسيػػػػػػػػػػػػػػػػري ،  

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربزا يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة احملسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس 

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػرح ا كغػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػي بف ػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
ػػا ل   كؽػػد ئلػػد البػػالغني اطعاصػػري  يؤ ػػد ئف ئشػػياخ احملػػاظر  ػػانوا يعتمػػدكف يف بدريسػػ ، ّك

ىػػ( كتحػد ا عػ  1391كر زان نشكل ياص على   ود شيخو اطختار ن  احملبوح )  ، اإليضاح
كبصػب  ، ليػث بنقلػ  العويصػا  علػى يديػو نيانػا ككهػولا، لفا قة علػى اإلف ػاـ كالتبليػ قدربو ا

ك  نػػو يتتبػػع  يػػا  قلبػػو ،  ػػ ف ئّػػلونو البػػديع قػػذح اطريػػد ةليػػو»: الغػػواكض  سػػا كهػػيا  يقػػوؿ
ػػا ل ، ليبسػػط ا ئكػػاـ اطعػػارؼ ك  نػػو يػػرل نقػػاط الغمػػوض فيتتبع ػػا نالشػػرح كالتوهػػي  كايكغلػػة كّك

 .(16)« بنطبع اصقا ق يف ذىنواإليضاح ل 

ىػػ( عػ  ركعػة بػدري  شػػيخو 1353كقػد لػد نا الشػاعر غمػد نػ  ئشػػف  عبػد اهلل: )  
ػػػو 1383طػػػرانط غمػػػد ّػػػادل نػػػ  ئطػػػا )   ىػػػػ( كشػػػما ةذل ئف الطلبػػػة  ػػػانوا يشػػػتاقوف ةذل درّك

بػم عػ  اشتياقا فيصيب ، ك  الظم  ةلي ا كا يشبو لالة اطػتعط  ةذل الشػراح كالطعػاـ، كللتع
خك  الشيخ ك  التدري  اّتخدـ الشػاعر ئّػلونا شػعبيا كتػداك  عػرب  عنػو اشملػة الفعليػة 
 يػرل اصاهػػركف النػػار بضػػطـر ، فاشػػتعاؿ النػػار ىػػو الغايػػة القصػػول عنػػدى، للمبالغػػة يف  ػػل 
شة ، فالتدري  ةذل ئف بشتعل النػار كعنػاه الػتمك  كػ  اطػادة كاإل ػادة يف التػدري ، يقػوؿ 

 : (17)شاعرىذا ال

 يف الفقػػػػو كالنحػػػػو شػػػػيخة   نظػػػػم لػػػػو
 

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرـ ةذل ةقرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًـ 
 فػػػػػػػػ ف ئبػػػػػػػػ    ػػػػػػػػرة  اطختػػػػػػػػار يقر  ػػػػػػػػا 

 
 لػػػػػػ  يػػػػػػرل اصاهػػػػػػركف النػػػػػػار بضػػػػػػطـر 

  كةف ئبػػػػػػػػػػػػػػاه يليػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػـو كسػػػػػػػػػػػػػػغبة 
 

 يقػػػػػػػػػػوؿ   اا ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػارل ك  لػػػػػػػػػػػـر  
 



 بن أحمد بن المحبوبي محمذن اااااااااا...  المحاظر الشنقيطية تحصين للفرد وتمكين في األرض
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 ئنػػػا الػػػذم قلػػػ  ىػػػذا البيػػػ    انػػػ  ئ 
 

 ّػػػػػػلمى كشػػػػػػيخة ىػػػػػػو اطعػػػػػػ    ىػػػػػػـر 
كيف  انػػػػ  التشػػػػويق نشػػػػم ةذل ئف ئّػػػػابذة احملػػػػاظر ئدر ػػػػوا لا ػػػػة الطلبػػػػة الػػػػذي  ئرىق ػػػػ،  

كبفيػػػد  ػػػبع ، اطكػػػدكد ناشػػػد ، ا ّػػػتذ ار ةذل غفػػػزا  بػػػزكد شػػػعورى، اطن ػػػن نا  ت ػػػاد  رفػػػة
فقػد عمػل الشػيخ ، فسعوا   ػدى، ةذل ةشػاعة  ػو كػ  ايركيػة كاإلكتػاع يف اصػـر احملظػرم، رالة

كىكػذا ؽػد ، ى جطي،  ل اصوا ز كا عتبارا  الشكلية الي بفصػل نينػو كنػني  لبتػواطوريتاين عل
، كيػػػؤن  الصػػػغم نفتػػػل ايذف كعػػػرؾ الشػػػعر، فػػػمل، الضػػػعيف، ايّػػػتاذ يػػػداع   لبتػػػو نلطػػػف

كذلػػن كػػا ئكهػػحو كػػ، يف نظمػػو ، كنػػذلن ئصػػبح  ع قػػة الشػػيخ نت كذبػػو ع قػػة كػػودة كزكالػػة
 : (18)لسمة شيخو كظيو نقولو

  ػػػػػػػػػػػػػػػػاف لطالػػػػػػػػػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػػػػػػػرل،
 

   ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما ةذا اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاه ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق، 
 يؤنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ئذف كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر 

 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو ةليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 ك  يصػػػػػػػػػػػػػػػوف  تبػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 كلػػػػػػػػػػػػػي  دكف نانػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػ  لا ػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ايتػبح بعًٛ اهل١ُ ٚاالصطباز -4

، كيف ىػػػذا اطسػػػتول نػػػذ ر نػػػ ف ئشػػػياخ احملػػػاظر ّػػػعوا   ػػػدى، ةذل اّػػػتن اض فػػػ، الطػػػ ح
كرتػػػا اببعػػػوا يف ذلػػػن ئّػػػالي  الػػػت ك، كالتقريػػػع لغػػػا ل ألننػػػا  علػػػى ، ا ػػػ ح العلػػػـو كدفع ػػػ، ةذل

ػػ، ، الطلػػ  كاّػػتزادة يف التضػػحية كبنفػػما كػػ  الغبػػاكة فنػػرل ئرػػد نػػ  غمػػذف نػػ  اطػػ  اصسػػ  يّر
  يقػي، للشػعر كزنػا ، للا وؿ اطتواين ع  الدرس صػورة قاخػة ػيفػة ثعػل كنػو ابيػا كػ  نػوع رفيػع

 : (19): يقوؿ، ك  يصل  ك  التعبم كنطقا، للعبارة ف ما ك  كس 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكة   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوايت
 

 كئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل يف الغطارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة 
 بػػػػػػػػػػرل الفتيػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػ  ئعلػػػػػػػػػػػى الزكايػػػػػػػػػػػا 

 
 كئ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك ، ئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كئك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 ةذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودكا إليضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح اطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين 
 

 ككن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارض كالتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايت 
 عمػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػ  ذاؾ كانصػػػػػػػػػػػرفوا ك ػػػػػػػػػػػانوا 

 
 ذكم التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ةذل ئكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه 
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 لوهػػػػػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػػػػػريض نػػػػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػػػػفني
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػوزف القػػػػػػػػػػػػػػػػوث ك  نػػػػػػػػػػػػػػػػوايت 
 كةف ئكليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػنظ، الػػػػػػػػػػػػػػػدر يف عنػػػػػػػػػػػػػػػق الفتػػػػػػػػػػػػػػػاة 

 مػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػػػػػاكع  ػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػدـ 
 

  مػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػر اييت علػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػفاة 
 ةذل ئف يف التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 
 كئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ذا ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كذا ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػويى رببػػػػػػػػػػػػػػػػػة التوقيػػػػػػػػػػػػػػػػػع يبػػػػػػػػػػػػػػػػػدم 
 

 ة للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاةئفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانني الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ينطػػػػػػػػػػػػػػػػق ف ّػػػػػػػػػػػػػػػػ اح كصػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اطقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوايت 

 كةف يكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػودؽ دالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػ  اشعػػػػػػػػػػػػػػػ ف يف كلػػػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػػػراة 
 كةين كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ئكلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ئين 

 
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل جاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزين ئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايت 

 عػػػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػػػراد ايكػػػػػػػػػػػػور نػػػػػػػػػػػػ  اقتػػػػػػػػػػػػدار 
 

 علػػػػػػػػػػػػػى ةصػػػػػػػػػػػػػدار ّػػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػػواردا  
 كدل ئؾ نا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد افتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة 

 
 لػػػػػػػػػػركؼ  نػػػػػػػػػػايت ننطقػػػػػػػػػػة نالرنػػػػػػػػػػاعى  

 كدل ئؾ را عػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػرض 
 

 طنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذل يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة 
 ما عػرب ئلػد الشػعرا  عػ  علػو فػ،  ػ ح احملػاظر كعرنػا عػ  قػوة ايكاصػر اييويػة يف كػا  

 : (20)يقوؿ، ةذ قسدكف يف بعاكح، كبعاكل ، ئهبى صور التكافل كالتكاكل، نين ،

 ب كيػػػػػػػػػذ شػػػػػػػػػ  ئلػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدىر نيػػػػػػػػػن ،
 

 ول ئ ػػػػػػل كػػػػػػ  الػػػػػػدىرظػػػػػػ، فػػػػػػ، قصػػػػػػ 
 يبتػػػػػػػػوف    ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدي ، ّػػػػػػػػول اظػػػػػػػػوا 

 
 ك  كػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػرير اػػػػػػػػػػم ئركػػػػػػػػػػدة اػػػػػػػػػػػرب 

كنقرئ ئنيابا حملمدك ن  عبد اهلل اشك  ببال  يف علو ف، الط ح ةذ يقاككوف ن ليػا  ،  
اشاكعية  غم الغبػار الػذم يغطػة الو ػوه كيػوارم الشػخوص ن برنتػو العابيػة كئ وا ػو الضػبانية 

مػ، ة  صػ نة ك  العػزا ، ة  شػدة، ؼػا  عػل الر ػل يفتػدم ئننػا  ىػذه ايعرشػة ف  يزيػد اظ
، ف ػػ، علػػى الدراّػػة  ننفسػػو كئىلػػو، كاصػػفا كػػا ىػػ، عليػػو كػػ  عظػػي، التضػػحية كصػػادؽ العػػـز
صػػػانركف كصػػػانركف يقضػػػوف يػػػوك ، يف ةبقػػػاف كعضػػػ   فصػػػوؿ  الرعػػػاؼ  ك اليمػػػني  كػػػ  

 (21)اس، يقوؿػتصر يليل، ك  يصدى، ع  ذلن ّغ  ك  نع
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 ننفسػػػػػػػػػػػػة كئىلػػػػػػػػػػػػة كايقػػػػػػػػػػػػارح فتيػػػػػػػػػػػػة
 

ػػػػػػػػػػػػػػط اطػػػػػػػػػػػػػػدارس اػػػػػػػػػػػػػػربة   بػػػػػػػػػػػػػػواري ، ّك
 ظػػػػػػػػػػ، فػػػػػػػػػػ، فاقػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػاكا ك نػػػػػػػػػػدا 

 
 بقصػػػػػػػػػػػػر عن ػػػػػػػػػػػػا يف اطضػػػػػػػػػػػػة ايّػػػػػػػػػػػػنة 

 يسػػػػػم علػػػػػى  قػػػػػف الرعػػػػػاؼ  رعػػػػػاف ، 
 

 كيف  يصصػػػػػػػ   بلفػػػػػػػى ىنالػػػػػػػن نيػػػػػػػة 
 ئنػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػ  اننػػػػػػػػػػو دل يعق ػػػػػػػػػػ، 

 
 (22)ك  عػػػػ  يليػػػػل عاقػػػػ  القػػػػـو يلػػػػة 

 ا رض ك ػػػػػػػػػادى،ظ ظػػػػػػػػػ، اضضػػػػػػػػػرا  ك  
 

 ككػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػ، عػػػػػػػػػػ  يت ك  بلػػػػػػػػػػن  نػػػػػػػػػػة 
ينص  همن ا للط ح ئ  ينتظركا نتحصيل العل، كػا   ما نطالع ئنيابا للبشم ن  اكباريكة 

لينت ػة ةذل ئف ، ئ  يديركا يف  ن  اقتنا ػو  ػركة ك  كقتػاك  ئك كظوف نو ك  كن ، ينالوف ك  نيل
 : (23)ؿالعل،   يناؿ ة  نالتضحية كعلو اظمة يقو 

 لػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػتعل، كوقوفػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى النشػػػػػػػػػ 
 

 ك  نكغػػػػػػػػػػػػػػػرة كػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػاؽ للحلػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ك  نػػػػػػػػػػػػػػ  دراعػػػػػػػػػػػػػة  راقػػػػػػػػػػػػػ  ييا ت ػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ك  نػػػػػػػػػػػػػػ  باّػػػػػػػػػػػػػفرة  للػػػػػػػػػػػػػوح كالكتػػػػػػػػػػػػػ  

 ك   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاكد  زرع ئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فخػػػػػػػػػػػػرا فتنفق ػػػػػػػػػػػػا يف الل ػػػػػػػػػػػػو كاللعػػػػػػػػػػػػ  
 ىي ػػػػػػػا  ىي ػػػػػػػػا    بطمػػػػػػػػع نػػػػػػػػو ئنػػػػػػػػدا 

 
 دكف التواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كايدح 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر بطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ ا 
 

 (24)يف لالة  الشط   كاي ػدار كالتعػ  
 

 احملاظس ايػٓكٝط١ٝ محا١ٜ يًفسد ٚحتصني: ثاْٝا

كيف ىذا اشان  ّنعرض ي ر احملاظر الشنقيطية يف جصني الشباح ك  الضياع كا نفػ   
دى، ةذ ّع    دىا ةذل ئف بصرف ، ع  اطلذا  كاجملوف. عاكلة على بع ػ، ئ نا  فرتا  اطراىقة

ػػع ا يف بسػػييج اإلمػػاف ، نالرعايػػة كالتو يػػو كنػػذ نعوكػػة ئظػػافرى، ةذل ئف يبلغػػوا ّػػ  الرشػػد ناذلػػة ّك
كبصحي  اطنطق كالبياف كجصني العقوؿ كايذىاف كذلن كػا ّػنتناكلو يف اطسػتويا  ، كاطعتقدا 

 : اآلبية
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 حتصني املعتكد ٚاإلميإ -5

يف بصحي  عقا د ايننػا  فكػانوا يرنػوح، علػى كيف ىذا اطستول نذؿ القـو   ودا كشكورة 
كػ  يػػ ؿ كػا يػػرددكف  كعػززي  ذلػػن تنطلقػا  العقػػد ايشػعرم، فطػرة ا ّػ ـ ك لمػػة اإليػ ص
 : (25)على كساكع ، ك  قوؿ الشاعر

 كػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػاف يف اصشػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػدة
 

 بنفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف عرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة احملشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 

 
 ث اعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ايشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم 

تمػػػدكف يف كقػػػرراهت، العقديػػػة اطؤلفػػػا  اشزا ريػػػة كياصػػػة  كيػػػة ئرػػػد نػػػ  عبػػػد اهلل ك ػػػانوا يع 
 : (26)كالي كطلع ا، اطعركفة ناشزا رية، ىػ884الزكاكم  

 اصمػػػػػػػػػػػػػػػػػد هلل كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ايزؿ
 

 ّػػػػػػبحانو  ػػػػػػل عػػػػػػ  شػػػػػػبو كعػػػػػػ  كغػػػػػػل 
 ث الصػػػػػػػػ ة علػػػػػػػػى يػػػػػػػػم الػػػػػػػػورل ئنػػػػػػػػدا 

 
 كصػػػػػػػحبو كػػػػػػػع ّػػػػػػػ ـ  يػػػػػػػ  يضػػػػػػػل 

 وليػػػػػػػػػػػد كفػػػػػػػػػػػرتضكنعػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػالعل، نالت 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػا لت ـ كعقػػػػػػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػػػػػػم ػتبػػػػػػػػػػػػػػل 
 كنػػػػػػػػػػػاحمليض كنالسػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم ذ ػػػػػػػػػػػركا 

 
 كلػػػػػػػي  كػػػػػػػ  ئصػػػػػػػق اإلنبػػػػػػػا  ذا يلػػػػػػػل 

 نػػػػػػػل  ػػػػػػػل كػػػػػػػا نلسػػػػػػػاف الشػػػػػػػرع نفعلػػػػػػػو 
 

 فػػػػػػػػػػػرض بعلمػػػػػػػػػػػو كةف   لػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػل 
 ف ػػػػػػػػػاؾ نظػػػػػػػػػ، فصػػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػػ  قواعػػػػػػػػػده 

 
 كػػػػػ  راـ نػػػػػالنظ، لصػػػػػر الكػػػػػل دل ينػػػػػل 

ػػة    مػػا عولػػػوا  ػػذلن علػػػى كؤلفػػا  اإلكػػػاـ غمػػػد نػػ  علػػػة ا  ىػػػػ كسػػػتمتعني 889لسنّو
كزيػادة علػى ذلػن فػ ح، اعتنػوا  غػما تنظوكػة ةهػا ة ، نقطوفو اط تصرة ككؤلفابو اططولة كاطختصرة

بلقاىػػا ، ىػػػ ناعتبارىػػا ئنشػػودة عقديػػة را عػػة1040الد نػػة يف اعتقػػاد ئىػػل السػػنة يرػػد اطقػػرم   
علػػى شػػفاه الرهػػع كرنػػا   كبػػردد ، النػػاس نػػالقبوؿ فحضػػر  يف ايذىػػاف كلصػػل  يف الصػػدكر

 اضدكر.

كنذلن ف ف القـو ئلكموا جصني ئننا ى، يف  ان  العقيدة كعززي  ىذه اطقػررا  اشزا ريػة 
، للمختػار )اؽبنػاف( نػ  ئطػني اصيػب كم، تؤلفا  شنقيطية ي يت على رئّ ا  تاح  ئس اإلّ ـ
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مػػا  القػػـو كؤ ػػدا ئنػػو  تػػاح كذلػػن كػػا ئشػػار ةليػػو ئلػػد عل، اطعػػركؼ ت ػػرؽ التوليػػد ىػػػ1160  
 : (27)يقوؿ،  اكع يصوؿ الدي  كياصة كا يلـز بعلمو كيعد بر و نبذا طا عل، ك  الدي  هركرة

 القلقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندم علمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ئف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كػػػػػػػػػ  ىاشػػػػػػػػػ، ككػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػري  النخػػػػػػػػػ  
 كئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا را 

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػة كككػػػػػػػػػػػػػػػػػة ئـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتط يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 بػػػػػػػػػػاف يف  ك ػػػػػػػػػػرؽ التوليػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػ  اؽ 
ىػػػػ الػػػي ثلػػػ  كػػػ  يػػػ ؿ 1166كبتنػػػزؿ يف ىػػػذا السػػػياؽ   ػػػود الشػػػيخ غمػػػد اليػػػدارل    

وعتو الك كية اطتميزة اطعركفة نفرا د الفوا د كالي اّػتودع ا الكغػم كػ  التو ي ػا  السػلو ية  كّو
لػو كػ    ث طا  اف علػ، ئصػل الػدي  اطسػمى علػ، الكػ ـ اطتعلػق نتوليػد اهلل ككػا : يقوؿ، اط مة

ةذ ىػو رئس كػاؿ اطػر  ، صفا  اش ؿ كاإل راـ ىو ئفضل العلـو كئع ىا كئقوك ا لاة كئ  ىا
كئصػػوؿ ذعػػ  اػػرر ، كهػػع  عقيػػدة بشػػتمل علػػى فصػػوؿ كقواعػػد كػػ  التوليػػد، كة سػم الناػػاة

 .(28)قواعده كنظم  درر فوا ده 

ة اإلّ كية يف ر ز ىػ قمع ئّاس العقيد1287 ما ؽد اطرانط غمذف فاؿ كلد كتارل   
 : (29)يقوؿ، عده القـو ك  ئنفع التحصينا  العقدية كئ غرىا ك اىة كةقناعا ّ ل

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوق  ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود رح كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتؼ
 

 نػػػػػػػػػالعاز عػػػػػػػػػ  ةدرا ػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػرؼ 
 كلػػػػػػػػي  ذنػػػػػػػػ  فػػػػػػػػوؽ ذنػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػا ض 

 
 نػػػػػػػػػػػػػالفكر يف ذا  العلػػػػػػػػػػػػػة اضػػػػػػػػػػػػػافض 

 كػػػػػػػا انفػػػػػػػن لػػػػػػػادث عػػػػػػػ  اش ػػػػػػػل نػػػػػػػو 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  للحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادث علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 لعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػىاايػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ا 

 
 ةدراؾ ئرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 ئف قزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ئف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اضلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا ئك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصق 
 كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 
 كنزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ اطعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اك كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اك آ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿ كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 
    بدر ػػػػػػػػػػػػػػػػػو اينصػػػػػػػػػػػػػػػػػار : ةذ قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
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 كالغػػػػػػػػػػاين ئيضػػػػػػػػػػا دل يصػػػػػػػػػػ  يف النقػػػػػػػػػػػل
 

 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كغػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 دل يبػػػػػػػػػػػػػػػػق نعػػػػػػػػػػػػػػػػد ذا ّػػػػػػػػػػػػػػػػول آ ػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 
 قدربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيار 

كنػذلن فػػ ف العقػػد ايشػػعرم ئعقػػ  يف نفػػوس القػـو ةمانػػا راّػػخا كئكرث عقػػوظ، كزيػػدا كػػ   
ػػانا  عقديػػة عاليػػة اطسػػتول بػػدفع اضصػػ، كبػػردع ، التبصػػر كةلكػػاـ النظػػر فحصػػنوا ئننػػا  ، نرّت

 سا ل ئصوؿ الدي  كعويصا  عل، الك ـ.غكمة القوؿ يف ك، اجملادؿ

 تكِٜٛ املٓطل ٚايبٝإ -0

كيف ىػػذا اطسػػتول نػػذ ر نػػ ف الشػػناقطة ّػػعوا  اىػػدي  ةذل ئف يعلمػػوا ئننػػا ى، اللغػػة كايدح 
كذلن بقوما ل أللسنة كبنمية للذكؽ كجصػينا للسػليقة كػ  الػذكناف يف ، يف كق  كبكر ك  لياهت،

لينشػ كا نشػ ة ، يدرنوف ايننا  علػى لفػ  القػرآف كنصػوص الشػعرئكلاؿ التعغر كالعامة. فكانوا 
لغويػػػة كتميػػػزة بقػػػـو علػػػى بػػػدريبا  ؾويػػػة بعػػػرؼ عنػػػدى، نػػػػ التمييز  يكملوحػػػا نػػػبعض التمرينػػػا  
اإلعرانيػػة ليتعػػزز ذلػػن ناّػػتظ ار اطعلقػػا  ك كيػػة العػػرح كنانػػ  ّػػعاد كنػػردة البوصػػمم. كذلػػن 

 . ناإلهافة ةذل نعض النصوص الشنقيطية

لذلن ف ف كنا ق ك  الو   الشنقيطة  ان  بقػدـ دركس اللغػة كالنحػو علػى دركس الفقػو 
،  اعلة طدكنا  الشػعر اشػاىلة يف اطقػررا  احملظريػة نصػيبا كفركهػا كلضػورا كػذ ورا، كايصوؿ

نعػػد بصػػحي  العقيػػدة كلفػػ  القػػرآف.فم  اطتػػداكؿ علػػى ئلسػػنت ، قػػوؿ ، ةذ بػػ يت يف اطرببػػة الغالغػػة
 : (30)ن  الطلبة اليعقو  غمد

 ئكؿ كا ػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػ   لفػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 بعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةل  يعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػو ناللسػػػػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 
 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ايرح 

 : (31)كؽد ئلد الشعرا  قعل بعل، اللغة يف اطرببة الغانية نعد العقيدة يقوؿ 

 ئكؿ كا ػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػ   لفػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (32)ئف يعػػػػػػػرؼ اهلل كئف يعػػػػػػػػرؼ  قفػػػػػػػػا  
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نسػػى ئف نسػػال ىنػػا ئف اطػػرانط غمػػذف فػػاؿ نػػ  كتػػارل صػػرح نتقػػدث بعلػػ، اللغػػة علػػى ك  ن
 : (33)كالتفرد للعبادة كالتبتل يقوؿ، التفرغ للنفل

 بعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعا فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػى التخلػػػػػػػػػػػػػػػػة لعبػػػػػػػػػػػػػػػػادة العلػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 يؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػو كعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 آدـ ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز التعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ف يننا  ، نالصدكر ع  النحو كاإلعراح كذلن كئ غر ك  ذلن ف ننا ؽد الشناقطة ينصحو  
كا ئشار اطختػار نػ  لاكػد راسػا لولػة فنيػة لرتابػ  نعػض العلػـو يف نعػض كػ  احملػاظر الشػنقيطية 

 : (34)يقوؿ

 عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنحو ئ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوه
 

 كالفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوه علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه 
 كاللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 كػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػا ينحػػػػػػػػػػػػى ةذل ؾػػػػػػػػػػػػوه 

 ، نػػػػػػػػػػػوكالػػػػػػػػػػػـز عػػػػػػػػػػػركض الشػػػػػػػػػػػعر بغػػػػػػػػػػػن 
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػو اطعػػػػػػػػػػػػػػػػاين كالبيػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػوه 
 كاطنطػػػػػػػػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػػػػػػػػوه ففػػػػػػػػػػػػػػػػػة ّػػػػػػػػػػػػػػػػػكره 

 
  اىلػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػاح   صػػػػػػػػػػػػػػػػحوه 

 كاعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كة  يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ئك ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه 
كنػذلن ينشػ  الطفػػل الشػنقيطة علػػى ّػليقة عاليػػة نفعػل بر يػػع النصػوص كلفظ ػػا كىػو كػػا  

 الفصالة كالبياف. يعصمو ك  العامة كيس ل عليو النطق ناصركؼ كي يو لو ئّباح

 حتصني ايعكٍٛ ٚاألذٖإ -0

كثػػدر اإلشػػارة ىنػػا ةذل ئف الشػػناقطة اعتمػػدكا يف بنميػػة كلكػػا  ئننػػا ى، كجصػػني قػػػدراهت، 
، العقلية كسطرة برنوية غكمة البنا  كالتنسػيق ف ػا يف بنميػة القػدرا  الذىنيػة كالعبقريػا  الفرديػة

بدعو ةذل الت كل كالػتعل، علػى ؾػو يكسػ  الفػرد كزيػدا  فعولوا على ذلة ك  احملفزا  النظرية الي
 ك  الفطنة كالذ ا  كيدفعو ةذل رفيع التبصر كا ّتنباط.
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كيف ىػػذه احملفػػزا  بتعػػانق اطلكػػا  الفطريػػة كػػع اطواىػػ  اطكتسػػبة فتلػػوح للنػػاظر ننيػػة بكػػوي  
نعرض لػو يف كذلػن كػا ّػ، كئيػرل ككتسػبة، العقل الشنقيطة الي بعتمػد ككونػا  عفويػة فطريػة

 : كا ي يت

 : اذتهاٜات ايػعب١ٝ -5

لكػة يصػب  ، كاطقصػود كػ  ىػذه اصكايػا  ىػو يلػق ة ػار للنظػر كالتفكػم يف ذىػ  الصػ 
، ككتمكنا ك  ئّالي  اشػدؿ كاإلقنػاع، عارفا ناصاة كالربىاف، قادرا على ا ّتد ؿ كا ّتنتاج

كىػػو يف ذلتػػو ، دار نػػني الػػذ   كالػػدحككػػ  اصكايػػا  اطشػػ ورة يف ىػػذا الصػػدد كػػا يػػذ ركف ئنػػو 
يشم ةذل ئف اصيلة كالذ ا  كع الصغر كالضعف ئؽ  يف جقيق ايكور ك  عظ، اشغة كقوة البدف 

يف شػػػتوة نػػػاردة ، فيحكػػػوف ئف الػػػدح ّػػػافر كػػع الػػػذ   كػػػرة يف ئرض شػػػا كة، كػػع البلػػػو كالػػػب دة
ف ينػا  ػاف ئّػبق ، ليلػة يف عبػادة اهللفقاؿ الذ   لزكيلو ىل، نس ر ىػذه ال، كعندفا راللة ك سا 

، فابفقػػا علػػى ذلػػن، كيلػػب  الكسػػا  لػػي ، ةذل ئذاف صػػ ة الصػػب  ؽازيػػو نػػ ف ير ػػ  الراللػػة حػػار
: فقػاؿ ىػذا اييػم، ف ذف كئيقػ  ئذانػو الػذ  ، فناـ الذ   كنا  الدح يصلة ل   لع الفار

كئنػػػو ّػػػبقو ةذل الصػػػ ة ليػػػث   السػػػ ـ علػػػيك،  رافعػػػا هبػػػا صػػػوبو ليػػػوى، زكيلػػػو ئنػػػو نػػػا  يصػػػلة
ئ مل ػػػػا كفػػػػرغ كن ػػػػا. فب ػػػػذه اصيلػػػػة رنػػػػ  الػػػػذ   الكسػػػػا  يف الليػػػػل كالراللػػػػة يف الن ػػػػار لعبقريتػػػػو 

 .(35)كذ ا و

، كيف ىػػػذا السػػػياؽ نفسػػػو ككػػػوف ئف الػػػذ    ػػػاف زك ػػػا ل ألرنػػػ  كعنػػػده  ػػػور كعنػػػدىا نقػػػرة
كالتكما ، ة نن  للبقرةنل ى: كقال  ايرن ، فولد  البقرة عالة كقاؿ الذ   ىة نن   ورم

فو ػداه قػد  لػى ك  ػو نػاطغرة ، فلمػا اربفػع الن ػار قػدكا ةليػو، فوعدفا صػبيحة الغػد، ةذل الغعل 
كػػا نالػػن  : ) ػػني ئرػػر كعػػركؼ بطلػػة نػػو اطػػرئة النفسػػا  ك   ػػا ةذا كلػػد  ئنغػػى( فسػػ لو الػػذ  

كرد ةذل ايرنػ  عالت ػا اعرف ػا ةذف : ئينف  الذ ور  فقػاؿ: فقاؿ، ةين نفس  البارلة: فقاؿ لو
 .(36)كئعط ا لق ا

كبطػويرا آلليػا  ، كىكذا يكتس  الطفل ك  ىذه اصكايػة ككغي هتػا قػدلا للػذى  كالعبقريػة
 كبعميقا طقو   اطنطق الي   بقبل ايكر اضارؽ للعادة ام اطعزز نالربىاف.، النظر كا ّتد ؿ
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 : ايتدزٜبات اير١ٖٝٓ -0

ة ػػػارا كناّػػػبا يػػػت، فيػػػو ةعػػػداد النشػػػ  للنظػػػر كالتفكػػػم كرل ػػػ، علػػػى  بعػػػد ايلغػػػاز كايلػػػا ة
كيف ىػذا الصػدد  ػاف اي فػاؿ قلسػوف ئكؿ الليػل كػع ايك ػا  ، ةعماؿ الذى  كقػدح العبقريػا 

كاشدا  يف للقا  لوارية ياصة يت، ي ظا بقدث ذلة ك  ايلغاز كايلا ة الشعبية يتبػارل 
 ض ئزرارىا.الصغار يف  شف ئّرارىا كفن نع

كك  ايلغاز الي يرنوف ك  ي ظا الصبياف على التفكم بقسي، زؽ ك  الدى  نالسوية نػني 
فيس لوف الطفل ع   يفية بوزيع قاركرة ك  الدى  على شخصػني نالتسػاكم كػع العلػ، ئف ، فردي 

ػػ،   يتػػوفر ة  علػػى ةنػػا ي  ئلػػدفا يسػػع زسػػة ئكػػ، القػػاركرة بسػػع دانيػػة ئكػػداد داد كاآليػػر كاطقس 
 .(37) يسع    ة

ث مػػ أل الصػػغم  انيػػة ليفراػػو يف ، كاشػواح عػػ  ىػػذا ئنػػو مػػ أل اإلنػػا  الصػػغم كيفراػػو يف الكبػػم
كعند ػذ ّػيمتلو اإلنػػا  الكبػم نػ ف جصػػل فيػو زسػة ئكػػداد ليبقػى يف الصػػغم ، الكبػم كػرة ئيػػرل

فػ ذا كػا يػ  اإلنػا  ، بػم يف الػزؽفيت يػ  ّػاعترذ ةفػراغ ّػعة اإلنػا  الك، كيف الزؽ كداف، كد كالد
، ث مػ أل اإلنػا  الصػغم كػرة ئيػرل ليفػرغ يف الكبػػم، الكبػم  عػل فيػو اطػد الػذم يف اإلنػا  الصػغم

 كىذا ىو اصل اططلوح.، كببقى يف الزؽ ئرنعة، فتحصل فيو ئرنعة ئكداد

، شػػيا  اطتنػػافرةككػػ  ايلغػػاز الػػي متحنػػوف هبػػا الػػذ ا  ئيضػػا نػػذؿ اش ػػد يف بنسػػيق نعػػض اي
 : كذلن على ؾو كا يف ا يتبار اآليت

ةذا  ػػاف عنػػدؾ ذ ػػ  ككعػػزاة كاصػػ  شػػارة كػػورؽ كلػػدين زكرؽ صػػغم   يتسػػع ي غػػر كػػ  
فكيػػف بسػػتطيع ئف بعػػرب حػػرا هبػػذه العناصػػر كػػ  اػػم ئف للػػو الػػذ   ، كالػػد كػػ  ىػػذه اطػػذ ورا 

 .(38)ذلن ك  اضطر كالعصف ن  ماؿ اط مةناطعزاة ئك بنفرد اطعزاة نالغص  طا قد يرتب  على 

كاشواح ع  ىذا ئف جمل اطعزاة ئك  كبرت  ا كرا  الن ر ث بر ع كجمل الغص  كبرت ػو كرا  
الن ر ليث  ان  اطعػزا  ث بر ػع هبػا كعػن كبرت  ػا يف نقطػة ا نطػ ؽ ث جمػل كعػن الػذ   

 اكل كعن شيرا فت يت ناطعزاة.كبرت و كع الغص  كرا  الن ر كبعود صفر اليدي  ام ل
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ككػػػ  ئّػػػاليب ، اطنشػػػطة للػػػذى  ئف يطلبػػػوا كػػػ  الطفػػػل بكريػػػر نعػػػض العبػػػارا  اطتقارنػػػة يف 
كىػػػذا كػػػ  شػػػ نو ئف يػػػدرح الطفػػػل علػػػى النطػػػق ، اطخػػػرج نسػػػرعة فا قػػػة دكف ئم بعغػػػر ئك بلعػػػغ،

ككػػ  ئكغلػػة ، كمرنػػو علػػى ةيرا  ػػا كػػ  ػار  ػػا كػػع كراعػػاة ئكصػػاف ا، نػػاصركؼ يف فصػػالة كنيػػاف
 اؿطػػػالركؼ كاؾػػػػط : ذلػػػن ئحػػػ، يػػػ كركف الصػػػغم ئف يكػػػرر علػػػػى عاػػػل ىػػػذا التعبػػػم اصسػػػاين

 ةذل ام ذلن ك  العبارا  اطتقارنة يف ػارج ايصوا .(39)ايركؼ  

 : ايٓد٠ٚ ايػعس١ٜ -0

كنقصػد هبػػا ذلػػن السػػمر ايد  القػػا ، علػػى اّتحضػػار الشػػعر كػػ  الػػذا رة علػػى ؾػػو يقػػدح 
ك غما كػا يػت، ىػذا النشػاط يف لػـر احملظػرة ئك ن لػد نيوبػا  اصػة. ، ينمة كلكة اصف ايذىاف ك 

كاالبػا كػا يكػوف ذلػن ، كصوربو ئف قتمع نفر ك  الشباح ئقل ،    ة كينتظمػوا يف للقػة  قافيػة
ئك قبيل ا نيسم. كيف فاجة اللقا  يتفقوف على ئف يتذا ركا غفوظاهت، الشعرية ، نعد ص ة العشا 

عرب آلية بدريبية قواك ا ئف يبدئ ئلد اصاهري  ن نشاد ني  ك  الشػعر كػ  ذا ربػو ليقػـو كػ  عػ  
ث ينشػػد الػػذم عػػ  مػػني ىػػذا ، مينػػو ن نشػػاد نيػػ  بكػػوف فاجتػػو ركم البيػػ  الػػذم ئنشػػده ايكؿ

فػػ ذا  ، الغػػاين نيتػػا  الغػػا يكػػوف ئكؿ لػػرؼ كنػػو آيػػر لػػرؼ كػػ  البيػػ  الػػذم ئنشػػده ّػػانقو كىكػػذا
نشػػد ايكؿ ئحػػى نيتػػو نػػركم اظمػػزة فػػ ف اطنشػػد الغػػاين يلزكػػو ئف يستحضػػر كػػ  ذا ربػػو نيتػػا  ػػاف اط

كةذا  اف ىذا البي  اطبدك  ارؼ اظمزة ينت ة ارؼ اليا  ف ف اطنشد الغالػث ، يبدئ ارؼ اظمزة
لػى كىكذا لػ  بػت، الػدكرة كقػد بتكػرر عػدة كػرا  ع، يتحت، عليو ئف ي يت نبي  يبدئ ارؼ اليا 

 دكف ةعادة طا ّبق ةنشاده.، ىذا النحو

كقػػد يكػػوف كسػػتول اشماعػػة عاليػػا كغفػػوظ ، الشػػعرم كتعػػددا فيلاػػ كف عند ػػذ ةذل بقلػػيص 
كقػػد لتػػاركف عػػا  ، دا ػػرة ا يتيػػار لتنحصػػر يف الشػػعر اشػػاىلة ئك العباّػػة ئك الشػػنقيطة كػػغ 

لػى اػرض كعػني  اطػدح ئك الر ػا  ئك فيقع ايتيػارى، يف النػدكة ع، غدكدا   لد اياراض الشعرية
ئك ام ذلن ك  القيود اطعرفية الي بكشف ع  التمك  ك  ناصية اللغػة ّػعة ، اصكمة ئك الغزؿ
 ػزكف القريض.
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كك  ايعراؼ اطتداكلة يف الندكا  الشعرية اطتميزة ةقصا  ايرا يز كاطنظوكا  التعليمية ك  
اليد ىذه الندكا  ئف اطشارؾ ةذا كا عاز عػ  اّتحضػار كك  بق، دا رة ا ىتماـ كلقل التناف 

فػ ذا بكػرر كنػو ، البي  الذم لزكو ف ف لو ئف يسػتقرض نيتػا كػ  نعػض اصاهػري  كظػ، ئف يقرهػوه
، ؼػػا قػػد يضػػطر اجملموعػػة ةذل ئف حر ػػو كػػ  اصلقػػة نلطػػف، ايكػػر كػػرا  دؿ ذلػػن علػػى قصػػوره

نقدـ ـوذ ا ك  ـاذج الندكا  الشعرية يف ك  : ا ي يتّك

 غمػػػػػػػػػػػػػػػد ّػػػػػػػػػػػػػػػيد الكػػػػػػػػػػػػػػػونني كالغقليػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػ  كالفػػػػػريقني كػػػػػ  عػػػػػرح ككػػػػػ  عاػػػػػ، 
 كػػػػػدي  ّػػػػػول اطختػػػػػار نالعقػػػػػل يعبػػػػػث 

 
 كئ غػػػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػو اطػػػػػػػػػػػػر  يرفػػػػػػػػػػػػث 

 ث انغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذا  اليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 يتتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ايك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف  ئك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  
 ركػػػػػػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػػػػػػؤاد كليحػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػذرا   

 
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكا  

 ئ  يػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػحبي عو ػػػػػػػػػػػػػػوا فحيػػػػػػػػػػػػػػوا 
 

 رنوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 يػػػػػػا كعشػػػػػػر البلغػػػػػػا  ىػػػػػػل كػػػػػػ  لػػػػػػوذعة 

 
 ي ػػػػػػػػػػػػدل لاػػػػػػػػػػػػاه طقصػػػػػػػػػػػػد دل يبػػػػػػػػػػػػدع 

 علػػػػػػى قػػػػػػدر ئىػػػػػػل العػػػػػػـز بػػػػػػ يت العػػػػػػزا ، 
 

 كبػػػػػػػػػ يت علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػدر الكػػػػػػػػػراـ اطكػػػػػػػػػاـر 
 كراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رزؽ كاّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يتيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 
 كنصػػػػػػػػػػػػػر كرهػػػػػػػػػػػػػواف كػػػػػػػػػػػػػ  اهلل ئ ػػػػػػػػػػػػػرب 

 رنعػػػػػػػػػ  يف عػػػػػػػػػادؿ  الكػػػػػػػػػرح  برعػػػػػػػػػى 
 

  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػو البطػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 لػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػو فتاىػػػػػػػػػالػػػػػػػػػل يف القلػػػػػػػػػ   

 
 ةـػػػػػػػػػػػػػػا الفخػػػػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػو 

 ىػػػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػػػرح الغػػػػػػػػػػػراـ نعػػػػػػػػػػػد انػػػػػػػػػػػدكاؿ 
 

 ظعػػػػػػػػػػػ  ظعػػػػػػػػػػػ  اضلػػػػػػػػػػػيط يػػػػػػػػػػػـو ةنػػػػػػػػػػػاؿ 
   بػػػػػػػػػػػػػػػن  رنػػػػػػػػػػػػػػػن يف رم ك  ظمػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 ك  اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااـ ك  رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ئكػػػػػػػػػ  آؿ نعػػػػػػػػػ، ئنػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػاد فمبكػػػػػػػػػر 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػداة اػػػػػػػػػػػػػػػػد ئـ را ػػػػػػػػػػػػػػػػ  فم اػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ركتػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػو  نغنيػػػػػػػػػػة نعػػػػػػػػػػدكا 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػوذل شػػػػػػػػػػػػػػبا  كاشػػػػػػػػػػػػػػري  شػػػػػػػػػػػػػػباهبا 

 عاد فقلػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػـو كتبػػػػػػػػػوؿنانػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػ 
 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػي، ة رىػػػػػػػػػػػػػػػػا دل يفػػػػػػػػػػػػػػػػد ككبػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
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كنػػػذلن بكػػػوف الرتنيػػػة احملظريػػػة قػػػد فعلػػػ  فعل ػػػا يف كهػػػع اللبنػػػا  ايّاّػػػية لبنيػػػة العقػػػل 
 كدرنة العقل على ةعماؿ النظر كقدح العبقريا  كبقوية الذا رة.، الشنقيطة

 احملاظس ايػٓكٝط١ٝ ضفاز٠ ٚمتهني: ثايجا

لغ ث كسا ل هتت، ئك ىا نالسفارة احملظرية يف العػادل اإلّػ كة  كهم  ىذا احملور ّنعرض
كبع   انيت ا نالبصما  احملظرية يف الغرح اإلفريقة كبر ز  الغت ا على اش ػود احملظريػة يف كقاككػة 

 ا لت ؿ اي ن  

 ايطفاز٠ احملعس١ٜ يف ايعا م اإلضالَٞ  -أ 

  ئننػا  احملػاظر بكوينػا علميػا كتميػزا كذلػن نذ ر ىنا ن ف الشػناقطة ّػعوا   ػدى، ةذل بكػوي
كػا ىيػػ  علمػا ى، للتقػػدـ يف اجملػال  كالنػػوادم العاطيػػةكيكفة دلػي  علػػى ذلػن ئف شػػناقطة  غػػمي  

كك  ىؤ   الشيخ ، ركفعوا لو ذ ره، ف شادكا نو يف احملافل الدكلية، ّفركا ظذا البلد ئلس  ّفارة
ػػاط اطشػػرقية نالشػػنقيطةاطعػػر ، غمػػد غمػػود نػػ  الت كيػػدالرت زم ىػػػ فقػػد 1322  ، كؼ يف ايّك

ففػػػة لػػػـر اطدينػػػة لبػػػث رنػػػع قػػػرف كىػػػو  ػػػال  لتػػػدري  ، ئقػػػاـ يف اصاػػػاز كتصػػػ  نالنخبػػػة العاطػػػة
 : (40)كذلن كا عرب عنو نوهوح ليث يقوؿ، الر اؿ كبكوي  اي ياؿ

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػد رنيػػػػػػػػػػػػػػػػػت ، عشػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 كزسػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػاك   كػػػػػػػػػػػػػػػ  ّػػػػػػػػػػػػػػػنني 
 ن  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي ، كالعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 
 ّػػػػػػػػػػػػػدا ف كػػػػػػػػػػػػػ  ذرل علػػػػػػػػػػػػػ، سػػػػػػػػػػػػػني 

ػػػػػػػػػػػػػػػػقيي ، كزػػػػػػػػػػػػػػػػر العلػػػػػػػػػػػػػػػػ، يػػػػػػػػػػػػػػػػل   ّك
 

 ّػػػػػػػػػػػػػػ فة زػػػػػػػػػػػػػػر علمػػػػػػػػػػػػػػة ذا اطعػػػػػػػػػػػػػػني 
ةذ صػرح شػاعر اشزيػرة يوكرػذ عبػد اشليػل نػرادة ، كقد ش د لو  لبتػو ىنالػن نالتقػدـ كالتميػز 

 : (41)يقوؿ، ن نو غمدة العصر ككفخرة شنقيط

 لػػػػػػر  فخػػػػػػر  شػػػػػػنقيط يوكػػػػػػا فبػػػػػػاصرم
 

 كلػػػػػػػػػػق ظػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػان  الت كيػػػػػػػػػػد كفخػػػػػػػػػػر 
 ئقػػػػػػػػػػػػوؿ كةين ناصػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػد كشػػػػػػػػػػػػفق 

 
 كقالػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ ئ رىػػػػػػػػػػػػػػػػا ئبنظػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 ىلػػػػػػػػػ، نغػػػػػػػػػاة العلػػػػػػػػػ، يف ّػػػػػػػػػوح  انػػػػػػػػػة 
 

 ةذل العلػػػػػ، عنػػػػػد انػػػػػ  الت كيػػػػػد بظفػػػػػركا 
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كنػػاؿ الشػػيخ ىػػذه اطنزلػػة نفسػػ ا نػػايزىر ليػػث قدكػػو اطشػػايخ ىنالػػن كاعرتفػػوا لػػو نالفضػػل 
كذػػع  تػػ  الػػرتاث ، رفػػدرس كنػػاظ، كككنػػوا لػػو يف ايرض فت يػػ   لػػو ئّػػباح البحػػث كالتػػ ليف

ةذل القسػػػطنطينية عاصػػػمة اض فػػػة اإلّػػػ كية يوكرػػػذ ، كقػػػد اكتػػػد  رل بػػػو، كلقػػػق الكغػػػم كن ػػػا
فكاف نػذلن ّػفم العلػ، ، ف كفده السلطاف العغماين يف ك ما  علمية ةذل ايندل  كةذل السويد

 كاطعرفة كآية اصف  كالتمك  ك  ناصية اللغة.

ىػػػػ الػػػذم  لػػػ  للتػػػدري  1330فقيػػػو غمػػػد كػػػة الػػػو يت   ككػػػ  ىػػػذه ايك ػػػو الغقافيػػػة ال
  كؼػ  : كذلن كػا ئكهػحو نقولػو، ناطدنية اطنورة فرتة لاكر ي ظا العلما  كنشر اطعارؼ كالعلـو

، كالشػػيخ خػػي، ّػػعد اطخػػرج لسػػ ، السػػيد ايرهػػى علػػوم، لقينػػا كػػ  ايفاهػػل يف اطدينػػة اطنػػورة
نا تدة ةقاكتنا ناصـر الش ككرقا  ، كعقود اشماف للسيو ة، ريف كو   كالن رهة اهلل عنوكدرّ 

 ةكاـ اصركني.

الػػػذم لبػػػث فػػػرتة يف  ىػػػػ1351ك  ننسػػػى  ػػػذلن   ػػػود الشػػػيخ غمػػػد ئكػػػني الشػػػنقيطة   
كئّػ  نالكويػ  ذعيػة ، فػدرس نػالعراؽ، اطشرؽ العر  يرشد النػاس كيعلم ػ، الكتػاح كاصكمػة

فاكتدلو ئلد الشػعرا  الكػويتيني ، مني كببصمى، ن كور دين ،الي هتدؼ ةذل بوعية اطسل، النااة
 : (42)نقولو

 اليػػػػػػػػػػػػػـو ىللػػػػػػػػػػػػػ  الكويػػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػػرب 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ئباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل النحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 كاّتبشػػػػػػػػػػػر  فرلػػػػػػػػػػػا ننانغػػػػػػػػػػػة اظػػػػػػػػػػػدل 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنا ئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمور 

ػػػػػػػػػػادة كعشػػػػػػػػػػرم   ةيػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػوكة ّك
 

 ئككػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ةليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كئشػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكا 
 ئكعطػػػػػػػػػػػػػػر اإلّػػػػػػػػػػػػػػ ـ كػػػػػػػػػػػػػػ  نفحابػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ركض الػػػػػػػػػػػدي  كىػػػػػػػػػػػو نضػػػػػػػػػػػم ككعيػػػػػػػػػػػد 

 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ل ذا الغغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 فلكػػػػػػػػػػػػػػػػ، خنػػػػػػػػػػػػػػػػ  ئف بػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ  غػػػػػػػػػػػػػػػػور 
الػػذم  ىػػػ1394ككػػ  ىػػذه القمػػ، الغقافػػة نػػذ ر الشػػيخ غمػػد ا كػػني اشكػػ  الشػػنقيطة    

ػػا كيطيبػػا كك ي ػػا، بصػػدر اطنتػػديا  اطعرفيػػة ناطملكػػة العرنيػػة السػػعودية علػػى ع ػػده ، فكػػاف كدّر
 فقرنتو السلطا  كككن  لو يف اطنطقة. ، كك  كعارفو يغرتفوف، ف قبل الناس ةليو يزفوف
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كؤلػػف  ، ككػ  ّػػفرا  اطعرفػة الػػذي  كغلواىػذه الػػب د ئلسػ  خغيػػل ئرػد نػػ  ايكػني الشػػنقيطة
ػػيط يف بػػرا ، ئدنػػا  شػػنقيط الػػذم  ػػا  اّػػتاانة لطلػػ  كػػ  صػػديقو اطصػػرم ئرػػد   تػػاح الّو

غارنػػة كاػػػمة علػػى كػػا ئصػػػاح كنتػػوج قوكػػػو كػػ  اػػػنب ئكػػني كاّػػتمالة يفرػػػدة اطشػػارقة ؾػػػو ئدح اط
كىػػ، عػػ  ئدح ، كردا علػػى نعػػض اطتطػػاكلني الػػذي  يقصػػركف اإلنػػداع علػػى ئىػػل اطشػػرؽ، كةفػػاؿ

  كنعػػػد فلمػػػا  ػػػاف بػػػدكي  اآل ػػػار يغػػػم اعتبػػػار ئكرل اينصػػػار كنػػػو يتسػػػ  : اطغارنػػػة كعرهػػػوف يقػػػوؿ
صديقة السيد ئرد ، ك  يسع ة  ك  فتو للحاهر ئف يقتدم نالغانر ندن  ك    بسع ػالفتو

ئف ئذع لػو كػا بسػ  رل كػ  شػعر ئىػل نلػدم ؼػا اّػتقر يف يلػدم  ّتحسػانو ، ايكني اضاؽة
كئيػرب  نػذلن ، ف  بتو ةذل ذلن الطلػ  را يػا كػ  اهلل لسػ  اطنقلػ ، كا سع ك  كعزكا ةلي ،

عرنيػػػة   يتصػػػف هبػػػا اػػػم ايقطػػػار نعػػػض نب ػػػا  اطصػػػريني فاّػػػتغرح ذلػػػن ظنػػػا كنػػػو ئف اآلداح ال
لينشػػػػػػػر يف اطغػػػػػػػرنني ، اطشػػػػػػػرقية )...( فحػػػػػػػدب  ريػػػػػػػة العصػػػػػػػبية ةذل نشػػػػػػػر ذلػػػػػػػن البػػػػػػػز الػػػػػػػدفني

ػيا(43)كاطشرقني  ، . كقد  اف الر ل  ولة كسفارا فزار اصركني الشريفني كالقسػطنطينية كنػ د رّك
كينتقصػػػوف كػػػ  فضػػػل  كىنالػػػن رد علػػػى ئلػػػد اطستشػػػرقني ؼػػػ  كيػػػوف الشػػػعونية يف  ػػػوح  ديػػػد

كاػػم ىػػؤ    غػػم كدل يكونػػوا ليبلغػػوا ىػػذه اطرابػػ  ، فػػ لف  تانػػو اطشػػ ور    ػػارة العػػرح ، العػػرح
 الساكية ة  نفعل بكوين ، اي ادمة اطتميز يف  نف احملاظر.

فكػانوا كػ  ، عسػدي  نػذلن ّػفارة كعرفيػة عاليػة، كناشملة ف ح، كغلوا نلػدى، ئلسػ  خغيػل
ل احملظرة الشنقيطية ةذل العادل كقػد هبػر  ئنرز  واق،  التدري  تختلف البقاع اإلّ كية. ف ، ّر

كيػذعنون ألننا  ا نػاصف  كالتوفػق ، فطفقوا يعرتفوف ظػا نالفضػل كالتقػدـ،  قافت ، ك  الناس العيوف
ػعة يف احملفػوظ  ،فاّػتناد تحفػوظ ، ئىػل ؽػد، كذلن طا اكتاز نو ئنناؤىا كػ  قػوة يف الػذا رة ّك

كئرشػدكا ةذل الػتعل، كػ  ، كبصعد ةذل ػزكح، ئىل الصعيد. ف ليوا نذلن دركس العل، كىػة ركػي،
 ئننا  بلن الب د  ب   غما.

 ايبصُات احملعس١ٜ يف ايػسب اإلفسٜكٞ -ب 

كس  ئف نذ ر ىنا ن ف للشناقطة يف الصعيد اإلفريقة لضورا كعرفيا  بما فقد ظلوا ىنالن 
ػػا  ينػػمكف ظػػ، ، كينػػانيع القػػي، كاصلػػ،، لػػ،كصػػاني  اظدايػػة كالع فكػػانوا كستشػػاري  للملػػوؾ كالرّؤ
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كيظ ػػػػركف ك ػػػػو اصقيقػػػػة كيسػػػػطركف رفيػػػػع ايقضػػػػية كالفتػػػػاكل  فبقػػػػة نػػػػني ئظ ػػػػر الزنػػػػوج ، الطريػػػػق
 .(44)كاضرهت، دا ما نعض ر اؿ الدي  ك  الشع  الذم يسمى صن ا ة ئك العرح 

  ػود الشػناقطة يف نشػر اإلّػ ـ ن ر ػا  ؼلكػة  لػف كينبو الرلالة الرببغارل  اداكستو ةذل 
 فاطلػن : يقػوؿ، السينغالية كبينا لضورى، الفاعل كرئي ، النافذ يف كقاليد السػلطة كنظػاـ اصكػ،

كذيػػع السػػادة كػػ  نػػب    لػػف يتبعػػوف اطػػذى  احملمػػدم كيو ػػد نػػني ظ ػػراني ، ر ػػاؿ ديػػ  كػػ  
 .(45)كالكتانة  كى، كبشركف غمديوف يعرفوف القرا ة، البيضاف

كيؤ د الرلالػة الفرنسػة نيػم  نػا  ئف القػـو عملػوا علػى نشػر بعػالي، اإلّػ ـ نػني صػفوؼ 
ايفارقػػة السػػود كوهػػحا  ئف البيضػػاف ىػػ، الػػذي  نقلػػوا الديانػػة احملمديػػة ةذل الزنػػوج كظػػذا  ػػاف ظػػ، 

دي  نفػػػػوذ قػػػػوم يف ىػػػػذه الشػػػػعوح الػػػػي بنظػػػػر ةلػػػػي ،   ّػػػػابذة كرشػػػػدي  يف  ػػػػل كػػػػا يتصػػػػل نالػػػػ
 .(46)كالدنيا 

ف ػػ، ، كيصػػرح ئلػػد ايّػػتاذة السػػينغاليني ئف الشػػناقطة ىػػ، ئشػػياخ ئكتػػو كئّػػتاذة نػػ  ئرهػػو
 .(47)نل ى، ئكؿ ك  عل، السينغاليني، الذي  ئديلوا التعلي، العر  كاإلّ كة ةذل رنوع ةفريقيا

السػودانية نشػرا كػ  ئننػا  احملػاظر الشػنقيطية  ػاف يرجػل ةذل الػب د  كايى، ك  ذلػن ئف  غػما
فػت، نػذلن التغػاقف نػني اطنطقتػني كاكتػد بػ  م ئ مػة التصػوؼ كئشػياخ احملػاظر ، للدعوة كنغا للعلـو

فكػػاف لعػػدد كػػ  الشػػيوخ الشػػناقطة ئببػػاع ككريػػدكف يف الضػػفة ، ةذل ّػػكاف الضػػفة اشنونيػػة للن ػػر
مػد اصػاف  العلػوم ىػ. كالشػيخ غ1226كك  ئنرز ىؤ   الشيخ ّيد اطختار الكني   ، اطذ ورة
ىػػػ كاطػػرانط غمػػذف فػػاؿ نػػ  1285ىػػػ كالشػػيخ ّػػيدل نػػ  اطختػػار نػػ  اظيبػػو ا نتشػػا ة   1247

، كاػمى،، ىػػ1335ىػ كالشيخ ّعد ئنيػو نػ  الشػيخ غمػد فاهػل القلقميػ  1287كتارل التنداة 
ريقيػػة كنايػػا كنػػذلن فػػ ح، نشػػركا اطعػػارؼ اإلوّػػ كية يف السػػوداف الغػػر   لػػو فغػػد  اطنػػا ق اإلف

فتعال  نتلن الرنوع صيحا  النص  كاإلرشاد كاربفعػ  ، كئرهية للتو يو يصبة، للدعوة صاصا
كبغلغػػػل القػػػـو ةل  عمػػػاؽ القػػػارة كبشػػػري  ككنػػػذري  ف كسػػػوا ئفرػػػدة ، نػػػدا ا  التو يػػػو كاإلصػػػ ح

مػػػ  الشػػػعوح كنسػػػاوا كشػػػا ج كػػػ  الػػػرل، العلمػػػة كالقرانػػػة اطعرفيػػػة نظمػػػ  ئننػػػا  اطنطقتػػػني كص
كيتالى  ان  ك  ذلن يف   ػود الشػيخ ّػعد ئنيػو الػذم انتشػر صػيتو ىنالػن نفعػل ، ئعراق ما
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فانضػػػػول جػػػػ  لػػػػوا ه عػػػػدد كػػػػ  الطلبػػػػة ، كػػػػا نشػػػػر كػػػػ  اطعػػػػارؼ كايكراد فنػػػػاؿ الشػػػػ رة كالقبػػػػوؿ
 : (48)كذلن كا ئكهحو اطختار ن  احملبو  نقولو، كاطريدكف

 كػػػػػػػػ  ايعيػػػػػػػػاف (49)ككػػػػػػػػا  يف  ىػػػػػػػػل 
 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد ئنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 كػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػ، ايرض كشػػػػػػػػػػػػرقا ككغرنػػػػػػػػػػػػا 

 
 علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كئدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ايكراد كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداف 
 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوا كدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 ما ئشار العادل ّيد ئرد ن  اسو ةذل قوة ب  م لضرة ىذا الشيخ يف نفوس ايفارقة كبينا  

» : هػػر يف اػػػرح ةفريقيػػا يقػػػوؿئ رىػػا الكبػػم يف نشػػػر اإلّػػ ـ كبعميمػػػو يف ػتلػػف اطنػػػا ق كاصوا
شػػاىدنا تبػػاره كصوصػػا  كاػػمى، كػػ  ّػػا ر اي نػػاس يػػ بوف كػػ  ن دىػػ، البعيػػدة كاشػػني علػػى 
ئر ل ، ةذل ئىل الشيخ ّعد ئنيو ك  ام ئف يدعوى، ةذل ذلن ة  ّانق السعادة فقد  انوا قبل 

كالتعرح ، العل، ككاف اش لةبياح،  فارا   ا  ئعااكا فبدظ، اهلل بعاذل اإلوّ ـ ككاف الكفر ك 
ككاف عامت ، ث يكونوف ئ مة دعاة ةذل اضم في تدم على ئيدي ، آيركف كذلػن نرب ػة ئكلرػن 

 .(50)«ايشياخ

اغػا كافيػا ّػلط ي لػو الضػو  علػى ، كيقدـ ان  اسو يف  تاح النص  ايت كالصل  كالسل،
، علػػػى نشػػػر اإلّػػػ ـ كىدايػػػة بػػػ  م ايشػػػياخ كنشػػػا  ، العلمػػػة كؤ ػػػدا ئحػػػ، قػػػد عملػػػوا   ػػػدى

ك ػػػ، اعتنػػػق » : يقػػػوؿ، كقػػػد نػػػوه  غػػػما تا ػػػود ايّػػػر الفاهػػػلية، الشػػػعوح كةرشػػػادىا ةذل اضػػػم
اإلّ ـ على يد الشيخ احملفوظ كػ   ػو   كاػمى، ئكػا ئىػل آح غمػد ف ػ، العاػ  العاػاح 

وننكة كئ ناس   ئعلػ، ئسا ىػا كػا   يعلػ، عػدده ة  اهلل.  فقد اىتدل على ئيدي ، ك  تبارةّك
كقد كرر  هب، يف نعض السػنني فػ يربكين ئنػو بػاح )ئّػل،( علػى ئيػدي ، يف ذلػن العػاـ عشػركف 

 .(51)«كللمختار ن  عبد اشليل التنداة ك  ذلن نصي ، ئلف نفسا

ك  ننسى ئف العلمػا  الشػناقطة  ػاف ظػ، كوقػف كناصػر كػ  اصػاج عمػر الفػويت فػدافعوا عػ  
ػػػ   ػػػوده ك  ػػػاده  كشػػػكلني ةطانػػػاهت، الشػػػعرية، ع ، يف بغذيػػػة ىػػػذا اش ػػػاد كبغطيتػػػوكنػػػذلوا ّك

فتعاذل صو  الشيخ غمد اطاكة ن قصى الشماؿ الغر  ك  ن د شػنقيط ، كالنغرية شراربو ككقوده
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ك نرػػػا الر ػػػل تطولػػػة شػػػعرية اّػػػت ل ا نالتحيػػػة كالغنػػػا  كشػػػما ةذل يصوصػػػية ىػػػذا اجملاىػػػد ككركنتػػػو 
 ح فاسػػػػد اػػػق ـػػػػوذج اإلكػػػاـ العػػػدؿ الػػػػذم ةليػػػو الشػػػػناقطة ليػػػث ذػػػع نػػػػني التاديػػػد كاإلصػػػ

 : (52)يطمحوف كتغلو كلموف يقوؿ

 ّػػػػػػػػػ ـ ةذل كػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػور كغنػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػا  
 

 ككػػػػػػػ  نػػػػػػػوره للشػػػػػػػم  كالبػػػػػػػدر فاهػػػػػػػ  
 ككػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػره للكفػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػاح كىػػػػػػػػػػادـ 

 
 ككػػػػػػػػػػػ  نفعػػػػػػػػػػػو للخلػػػػػػػػػػػق اػػػػػػػػػػػاد كرا ػػػػػػػػػػػ  

 فكنػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػرل للغػػػػػػػػػرح عػػػػػػػػػد  يقيمػػػػػػػػػػو 
 

 عليػػػػػػػو نقػػػػػػػرح اطصػػػػػػػطفى النػػػػػػػور   ػػػػػػػ  
ػػػػػػػ، كػػػػػػػاكيف    عمػػػػػػػر اصػػػػػػػاج اطوقػػػػػػػف ّك

 
 ؾاكلػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػن الكنػػػػػػػػػػز  كػػػػػػػػػػ  

 ككػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػل كنصػػػػػػػػػػػور اللػػػػػػػػػػػوا  عػػػػػػػػػػػدد 
 

 ك   ػػػػػػػل ذم التاديػػػػػػػد ل ألكػػػػػػػر صػػػػػػػاحل 
 كقػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػزت ايكػػػػػػػػػػري  فػػػػػػػػػػاهلل ناصػػػػػػػػػػر 

 
 لكػػػػػػػػػػػػػػػ، كزكػػػػػػػػػػػػػػػاف اط دكيػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػان  

فقػد بضػم  ديوانػو ، ئكا ّيد غمد نناكبو و فػيمك  ئف يوصػف ن نػو شػاعر اش ػاد العمػرم 
كػ  ئنرزىػا كطولتػو الػي بقػع يف ّػبع كبسػعني  د نفتولػا  اصػاج عمػر ك  ػادهعدة نصػوص بشػي

كقػػد بضػمن  بصػػويرا ، قػػد س ػا  ػػ  القصػا د الغػػرر يف هتنرػة اصػػاج عمػر، ككػا تني كػػ  اينيػا 
كستفيضا طػا  ػاف يػراه الشػاعر يف الشػيخ كػ  فضػا ل دينيػة كئي قيػة ككػا يعلقػو عليػو كػ  اآلكػاؿ 

 : (53)يقوؿ، دإلنقاذ الب د كالعبا

 كطػػػػػػػػػا اّػػػػػػػػػتوي  اشػػػػػػػػػتد  اىػػػػػػػػػل ديننػػػػػػػػػا
 

 نسػػػػػػػػػاعدؾ اطقػػػػػػػػػػركف نػػػػػػػػػاليم  كالق ػػػػػػػػػػر 
ػػػػػػػػا كػػػػػػػػ  علوكػػػػػػػػو   ف لييػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػا داّر

 
 كشػػػػػػػػػػيد  ننيػػػػػػػػػػاف اض فػػػػػػػػػػة يف قصػػػػػػػػػػر 

 ك اىػػػػػػػػد  يف كػػػػػػػػو ؾ لػػػػػػػػق   ػػػػػػػػاده 
 

 كقمػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػ كر اهلل كنشػػػػػػػػػػرح الصػػػػػػػػػػدر 
 ف صػػػػػػبح  ػصوصػػػػػػا اسػػػػػػ  ّياّػػػػػػة 

 
 بسػػػػػػػػاعدىا ايقػػػػػػػػدار نػػػػػػػػالفت  كالنصػػػػػػػػر 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػدة عمريػػػػػػػػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا تنفت 
 

 بشػػػػاح نعطػػػػف كغػػػػل عطػػػػف ئ  نكػػػػر 
كناشملة ف ف ئننا  احملػاظر الشػنقيطية اكتػد بػ  مى، ةذل ػتلػف كنػا ق اػرح ةفريقيػا ف ّسػوا  

ػا   اهلل ، ىنالن كرا ز  قافية كلضرا  صوفية ظلوا ظػا عػا فني كيف ّػبيل ا كػرانطني فبلغػوا ّر
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ةذ نعغػوا كػ  ، يع اظدايػة كالعلػ، كعنػاكي  اإلنانػة كالرشػدةذل ئننا  القػارة السػمرا  فكػانوا نػذلن ينػان
ػ  كبشػري  ككنػذري   مػا اّػتقبلوا نرلانػة صػدكرى، ئعػدادا  صفوة ئننا  ، ةذل ايفارقػة ايكيػني ّر

 ك  ايفارقة الوافدي .

 ادتٗٛد احملعس١ٜ يف َٛاد١ٗ املد األدٓيب -ز

ّػػوا  بعلػػق ايكػػر ،  ؿ اي نػػ لقػػد نػػذؿ ئشػػياخ احملػػاظر   ػػودا كشػػكورة يف كوا  ػػة ا لػػت
ػػػا ل فقػػػد ، ئكابصػػػل نالعمػػػل علػػػى كقا عػػػة كشػػػاريعو الغقافيػػػة، تحاصػػػربو ككضػػػايقتو تختلػػػف الّو

كىػػػػو كػػػػا ّػػػػنعرض لػػػػو يف ، كنتػػػػو  ، الشػػػػعرم بعبػػػػمان عػػػػ   ػػػػل ذلػػػػنك   ػػػػا   فتػػػػاكاى، الفق يػػػػة
 : كستويني

 : َٛاد١ٗ املدططات االضتعُاز١ٜ -أ

ئننػػػػا  احملػػػػاظر شػػػػحذكا ئق ك ػػػػ، للػػػػدفاع عػػػػ  لػػػػوزة الػػػػو   كيف ىػػػػذا اطسػػػػتول ننبػػػػو ةذل ئف 
كذلػػن كػػا ئكهػػحو اطختػػار نػػ  اطعلػػى ، الشػػنقيطة كصػػرلني نلػػزـك كوا  ػػة النصػػارل كعاىػػدهت،

 : (54)كايت ؼ الصفوؼ كع اضزم كاظواف يقوؿ، داعيان على قوا  ا لت ؿ نقاصما  الظ ر

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ئببع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ارللقػػػػػػػػػػػػد ك بػػػػػػػػػػػػ  عاىػػػػػػػػػػػػدة النصػػػػػػػػػػػػ 
 ئزاؿ اهلل كلك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كئ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

 
  ػػػػػػػػػػػػراؼ الكبػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػي ، كالػػػػػػػػػػػػدكارا 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزق ، نعنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنقفيز 
 

 كئردف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الزكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاضسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حضػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ةذل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػرا نكيػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 ك  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا لناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ةزارا 

 ك  انت اػػػػػػػػػػػػػػوا ك  انت اػػػػػػػػػػػػػػوا ّػػػػػػػػػػػػػػبي  
 

 يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارض ديننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة  الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارا 
 كئكذل اطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمني يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارا كعافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كئكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 

فقد نظم  كرث نن  عبد اشليل ، كدل بك  اطرئة الشنقيطية اا بة ع  ىذه اش ود النضالية 
 : (55)بقوؿ، ئر وزة برقب  في ا ىزمة ايعدا  داعية علي ، نالويل كالغبور

ػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  يػػػػػػػػػػػػػػػػا رننػػػػػػػػػػػػػػػػا ناطصػػػػػػػػػػػػػػػػطفى الّر
 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ديننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
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 ككػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػو يكيػػػػػػػػػػػػػػػدنا كػػػػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 لكيػػػػػػػػػػدفلػػػػػػػػػػرتددف يف الكلػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػ س ا 
 كازػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػ اح كلكػػػػػػػػػػػػو يف اصػػػػػػػػػػػػني 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونني 

 كانصػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةظػػػػػػػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلّػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 
 

 نصػػػػػػػػػػػػػػػرا عزيػػػػػػػػػػػػػػػزا كػػػػػػػػػػػػػػػذى  الظػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 
 كدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػر اغقن ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةذل ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

ػػػعي ، اصغيػػػث ةذل ةذ ؿ  كيرفػػػع اغمػػػد نػػػ  ئرػػػد يػػػوره  صػػػوبو عاليػػػا كصػػػرلا تكػػػر الػػػرـك ّك
 : (56)يقوؿ، كرلوى، ك  ئكرى، عسرا، عديد اإلباكا  ةذ فرهوا علي ،، اطسلمني

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـك ةذ ؿ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ
 

 كةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز ايراذؿ كاللرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 كدل ئر كػػػػػػػػػػػػػػػػ  ئكػػػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػػػرـك ئكػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 
  تا يػػػػػػػػػػػػػػػػز اضيػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػػػػػػ  اضيػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 فكػػػػػػػػػػػ، راكػػػػػػػػػػػوا الطعػػػػػػػػػػػاـ نػػػػػػػػػػػ  ظ ػػػػػػػػػػػور 
 

 ك ػػػػػػػػػػػ، راكػػػػػػػػػػػوا الظ ػػػػػػػػػػػور نػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػاـ 
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػ، راكػػػػػػػػػػػػػػػػوا نقيصػػػػػػػػػػػػػػػػة ذم خػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 
 اـكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع اهلل ة  نالتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

لسػػػيدم غمػػػد نػػػ  عبػػػد الكػػػرث يػػػربز هػػػمن ا نتػػػا ج ا ّػػػتفتا  الػػػديكورل    مػػػا نقػػػرئ ئنيابػػػا 
ك نرػا ، كانتعػدكا عػ  ّػوا  السػبيل، كصرلا ئف الذي  اقرتعوا لصاحل نع، يوكرذ قد عموا ع  اصق

كدل  كؤ ػػػػدا ئحػػػػ، نصػػػػركا ديػػػػ  اطصػػػػطفى ، يف الوقػػػػ  نفسػػػػو ئكلرػػػػن الػػػػذي  اقرتعػػػػوا لصػػػػاحل  
 : (57)اطغريا  اطادية ك  الدراى، كاينعاـ يقوؿ بستمل ،

 كػػػػػػػ  ئنعمػػػػػػػوا لوفػػػػػػػاؽ اطشػػػػػػػر ني عمػػػػػػػوا
 

 ك   كقتصػػػػػػدم ّػػػػػػبل اظػػػػػػدل  نعػػػػػػ،  
 كػػػػػػػػػػ  نعمػػػػػػػػػػة برثػػػػػػػػػػى يف  ي ػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػ، 

 
 ئك نقمػػػػػػػػػػػػة حتشػػػػػػػػػػػػى يف  ي ػػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػػ، 

 يف ظػػػػػػػػػػػاىر ايكػػػػػػػػػػػر كاطػػػػػػػػػػػ كوؿ نا نػػػػػػػػػػػو 
 

 ايػػػػػ  كةف صػػػػػدقوا يف  ػػػػػل كػػػػػا زعمػػػػػوا 
 اكاىػػػػػػا طػػػػػػ  نصػػػػػػركا ديػػػػػػ  اظػػػػػػدل صػػػػػػرب  

 
 ككػػػػػػػػػػػػػا اّػػػػػػػػػػػػػتمالت ، عػػػػػػػػػػػػػني ك  نعػػػػػػػػػػػػػ، 

 
 َكاطع١ املػازٜع ايجكاف١ٝ -ب

كباشػػرة كػػع  كسػػ  ننػػا ئف نسػػال يف ىػػذا اطقػػاـ ئف النظػػاـ احملظػػرم ك ػػد نفسػػو يف كوا  ػػة
ّػع  كػ  ي لػو ةذل  مػ  اظويػة كغػو ، ّلطا  ا لػت ؿ الػي فرهػ  لغت ػا نشػكل بػدرقة
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فا تشػف  ئف القضػا  ، ية ئيطػ   لسػاناهتاك ان  السػلطا  الفرنسػ، الدي  كبغيي  الفصحى
على يصوصية ىذا اجملتمع ل  يت، نني عشية كهحاىا ف و شع  عصة على ا نقياد. كطا ك  

لػػػػذلن ئصػػػػدر اطسػػػػتعمر قػػػػرارا يسػػػػم  نتعلػػػػي، العرنيػػػػة يف اطػػػػدارس ، نعػػػػد كقػػػػ  اّترصػػػػاؿ  قافتػػػػو
علػػػى ةعػػػادة النظػػػر يف ىػػػذا القػػػرار الفرنسػػػية اػػػم ئنػػػو قونػػػل ناطمانعػػػة كالػػػرفض ؼػػػا ئراػػػ، اطسػػػتعمر 

كنسػػخو ن صػػدار بعمػػي، يكتفػػة نالت  يػػد علػػى هػػركرة ةعػػراح ايّػػر شػػف يا عػػ  رابت ػػا يف بعلػػ، 
ػة  ئننا  ا العرنية. ك اف ىذا التعمي، عرد ة را  اّتغنا ة اايتو بشايع ةقباؿ اي فػاؿ علػى اطدّر

 .(58)البيضافالفرنسية نتوفم قسط ك  التعلي، التقليدم الذم يتشبث نو 

كاقفػني لػو ،  فػق ئشػياخ احملػاظر ي اذونػو، كطا ئلك، اطستعمر قبضتو آيذا يف نشر  قافتػو
، ناطرصاد فاردكا ئق ك ، دفاعا ع  نيضػة الػدي  كلفاظػا علػى لغػة القػرآف كصػيانة للنش الصػغار

ة اية كزدك ة بعتمػد كاببعوا يف ذلن اّرتابي، كجصينا للمعتقدا  كبنوي ا ناحملظرة كبنديدا ناطدّر
 : كستويني

 : َطت٣ٛ املٓع ٚايتشسِٜ -أ

كيف ة ػػػاره  ػػػرح الفق ػػػا  ةشػػػكالية  ػػػواز بعلػػػ، اللغػػػا  اي نبيػػػة كلكػػػ، ديػػػوؿ ايننػػػا  ةذل 
كدارس ا لت ؿ الفرنسة كذلن كا ئكرده غمد ن  غمد اطصطفى الرببليفة صيغة ّؤاؿ كنظـو 

 : (59)يقوؿ، كو و ةذل علما  الب د

 د كػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػواح ّػػػػػػػػػػػا لكلػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػب 
 

 عػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػ، ئكػػػػػػػػػػر يف الػػػػػػػػػب د نػػػػػػػػػػازؿ 
 ةّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كنا ئك دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغارا 

 
  وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةذل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل 

ككا  ػو نعضػ ، ، كاعترب نعػض العلمػا  ىػذا اإلشػكاؿ كػ  نػاح السػؤاؿ عػ  اطعلػـو اطػذكـو 
كئ اح نعضػ ، اآليػر عن تلميحػا علػى ؾػو كرد علػى لسػاف الشػيخ عبػد ، نالصم  يوفا كبقية

 : (60)ىػ ةذ يقوؿ1393  ن  داداه بػاهلل

 الصػػػػػػػػػػػػػم  دكف كػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػاؼ  نػػػػػػػػػػػػػو
 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يف ةهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة الد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 )اصػػػػػػػػػػػػق   لفػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػى ذك عػػػػػػػػػػػػني 

 
 كاهلل ئر ػػػػػػػػػػػػػوا عصػػػػػػػػػػػػػمة كػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػني( 
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ػوم اكػ، ىػذه النازلػة كفصػل القػوؿ يف شػ حا  كقد صرح غمد ا كني نػ  غمػد كولػود اطّو
 : (61)قا  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػاز بعلػػػػػػػػػػػػػػػػ، يطػػػػػػػػػػػػػػػػوط الكفػػػػػػػػػػػػػػػػرة
 

 اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح اط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ككنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ةّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ ؽلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ايح 

 
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر يبعغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو للمكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ن دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ةذابنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 علػػػػػػػػى الػػػػػػػػذم ئعطػػػػػػػػاه يف كػػػػػػػػا اشػػػػػػػػت را 
 كاضلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يف بعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  

 
 يطو نػػػػػػػػػػػػػا ذا اضلػػػػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػار 

 ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذا الع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم 
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػر اطعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ اضضػػػػػػػػػػػػػػػ، الػػػػػػػػػػػػػػػراكم 
يعاػػ  هػػمن ا ؼػػ  يسػػل، ؽلػػو لػػتعل، لغػػػا   مػػا لػػرر طػػرانط غمػػد ّػػادل نػػ  ئطػػا فتػػػول  

 نسػػ، اهلل الػػرر  الػػرلي، كصػػلى اهلل علػػى نبيػػو الكػػرث دل ئف ػػ، ئلػػدا دل : الكفػػار كديانػػاهت، يقػػوؿ
ئف يرزقو كلدا صاصا بقر عينو نو يف ليابو بقيا  ما فسر نو الطػربم قولػو  عٌز ك لٌ يزؿ يس ؿ رنو 

كير و ئف قمعو اهلل  چے    ے    ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ عٌز ك لٌ 
فلمػا كػ  اهلل ،  چ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گچ : كعو يف اشنة ندعوة الصادؽ يف قولو بعاذل

كندا لا   البدع العاكة ، ك   ل   ة كئظل،  و السنة، نو عليو بر و ل  ئكقد  الفنت نارىا
ة العصرية، كنا  الدي  نكلكو ذاىبا عرهو لفساد دينو نالتعريض ظذه الفنت ، ايتيارا نقرا ة اطدّر

الذم   ي بيو البا ل ك  نني يديو ك  ك  يلفو بنزيل كػ  لكػي، : عٌز ك لٌ كبر و ك   تاح اهلل 
  ،  ػػ ف ئنػػواح الػػرزؽ قػػد ئالقػػ   ل ػػا،  رابػػة يف اصطػػاـ الفػػاين كةيغػػارا للمرابػػ  الدنيويػػة، ريػػد

 .(62)  لوؿ ك قوة ة  ناهلل العلة العظي، ك ، ك  لرا ة ة  ىذا الباح كلده، ثارة ك  كاشية

كاطختػػػار نػػػ  انلػػػوؿ ، كؼػػػ  ئفػػػ  اركػػػة ىػػػذه اطػػػدارس الشػػػيخ غمػػػدش لاكػػػد نػػػ  آ  اصسػػػ 
 اصا ة.

 : ايٓبر ٚايتشرٜس َطت٣ٛ -ب

نسػطوا ةذل  ةذ، كيف  انبو كقف ئشياخ احملاظر ظذه اطدارس ناطرصاد كياصػة الشػعرا  كػن ،
غذري  ئننا  ك  اطسلمني ك  بلن اطدارس الفرنسية كداعػني ، لسنت ، نالسو اطستعمر ئيدي ، كئ
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كك  النصوص البارزة يف ىذا السياؽ قصيدة  ننا  الفكر  للشيخ ئردش ، ةذل نبذىا كرا  الظ ور
 : (63)ن  ف  الشقركم الي يقوؿ في ا

 يف نػػػػػػالوعود ننػػػػػػا  الفكػػػػػػر ئك ييسػػػػػػة
 

 كلػػػػػػػػػػػاذرم  ػػػػػػػػػػػل بسػػػػػػػػػػػويف كبلبػػػػػػػػػػػي  
 الػػػػػػذ ر ةف الػػػػػػذ ر ذك عظػػػػػػ، كعظمػػػػػػة 

 
 كقدّػػػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػو ئم بقػػػػػػػػػػػػدي  

   علػػػػػ،   ديػػػػػ    بقػػػػػول يؤكػػػػػل كػػػػػ  
 

 علػػػػػػػػػػػ، قػػػػػػػػػػػري  عػػػػػػػػػػػذاح كػػػػػػػػػػػودل نػػػػػػػػػػػي  
 ك  كػػػػػػػػزيج كػػػػػػػػ  اي نػػػػػػػػاس يف لاػػػػػػػػر 

 
 ببػػػػػػػػػػػػػػ  لغػػػػػػػػػػػػػػة كبفسػػػػػػػػػػػػػػيق كبناػػػػػػػػػػػػػػي  

 ك  يطػػػػػػػػػوط قػػػػػػػػػرل  النمػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػورىا 
 

 كػػػػػػػ  زكقوىػػػػػػػػا نشػػػػػػػػكل اػػػػػػػػم ةدريسػػػػػػػػة 
 نػػػػػػػاعوا اصػػػػػػػواكي، في ػػػػػػػا ناصمػػػػػػػاـ  مػػػػػػػا 

 
 الطواّػػػػػػػػػي، في ػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػالطواكي نػػػػػػػػػاعوا  

 كالػػػػػػد ي  نالػػػػػػد ي  كالتقػػػػػػول نكػػػػػػل يػػػػػػ  
 

 كالعًػرض نػالعرىض نػل كالكىػي  نػػالًكي  
كبتنزؿ يف ىذا السياؽ  ذلن ئنيا  ئرد ن  غمذف ن  اط  اصس  الي كذر همن ا ك   

 : (64)ةدياؿ ئننا  اطسلمني ةذل كدارس اطستعمر الفرنسة يقوؿ

 لكػػػػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػػػػ  ثعػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػبين يف  
 

 لتػػػػػػػػػ ك  كػػػػػػػػػ  ظيػػػػػػػػػ  لظػػػػػػػػػى اي ػػػػػػػػػوؿ 
 ك ػػػػػػػػػػػػػػ  عن ػػػػػػػػػػػػػػا ةذا نشػػػػػػػػػػػػػػر  ذككىػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل ا الدعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذا نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 ك  بقػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػدكؿ الشػػػػػػػػػػػػػػ، في ػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ئننػػػػػػػػػػػػػػػػػا  العػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ 
 فليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر  ة  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ   طػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة  الّر

قنبػوا ليػو شػر  كنطالع نصان آير حملمدش لاكد ن  آ  اصس  يستناد همنو كػ  ظػ، ايكػر 
ة الفرنسية اطفركهة عليو كؤ دا ئحا ةهعاؼ للدي  كةفساد للن   يقوؿ  : (65)اطدّر

 كػػػػػػػ  طػػػػػػػ  لػػػػػػػي  كنػػػػػػػو البعػػػػػػػد ينسػػػػػػػي 
 

 كلػػػػػػػػي  عنػػػػػػػػػو ذيػػػػػػػػػع ايىػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػلي  
 جيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  غمػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر بشػػػػػػػػػػػػػػػػػرهبا 

 
 ركح اطكاشػػػػػػػػػػػػػػػػف يف ئيػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بلػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 عػػػػػػػ  كو ػػػػػػػ  ئننػػػػػػػا  انػػػػػػػ  لنػػػػػػػا نكػػػػػػػ،ي  
 

 لػػػػػػى الػػػػػػػدي رايػػػػػػة الػػػػػػدي  ةف يفنػػػػػػا ع 
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 كاليػػػػػـو ئصػػػػػب    برهػػػػػوا كلػػػػػاش لكػػػػػ،
 

 يسػػػػػػػػاـ يسػػػػػػػػفان علػػػػػػػػى كػػػػػػػػر ايلػػػػػػػػايني 
 فبػػػػػػػادركا الػػػػػػػدي  ةف الػػػػػػػدي  كػػػػػػػذ زكػػػػػػػػ  

 
 كػػػػػػػػا دل ب فػػػػػػػػوه يف لػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػ  اظػػػػػػػػوف 

 كالػػػػػػػدي  كبقػػػػػػػاه ئف بػػػػػػػ يت الصػػػػػػػغار نػػػػػػػو 
 

 كليػػػػػػػػث   فػػػػػػػػػ ذا دل يبػػػػػػػػق كػػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػػ  
 كالنػػػاس ةف ئفسػػػدكا ديػػػ  الصػػػغار رهػػػوا 

 
 كي نػػػػػػػػػاحملو للػػػػػػػػػػدي  كػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدكا 

 كلػػػػػي  يرهػػػػػى تحػػػػػو الػػػػػدي  اػػػػػم عػػػػػ، 
 

 عػػػػػػػ  حػػػػػػػج ا مػػػػػػػاف كاإلّػػػػػػػ ـ كفتػػػػػػػوف 
 طػػػػػػػػوهت، عنػػػػػػػػدنا يػػػػػػػػم كػػػػػػػػ  اف يلاػػػػػػػػوا 

 
 فيمػػػػػػػا نػػػػػػػػو  لبػػػػػػػػوا كػػػػػػػػ  ئىػػػػػػػػل ّػػػػػػػػاني 

  ػػػػػػػػػػػ، نػػػػػػػػػػػني كػػػػػػػػػػػوهت، يف ديػػػػػػػػػػػ  رهبػػػػػػػػػػػ، 
 

 كرفضػػػػػػػػػ ، عنػػػػػػػػػدنا للػػػػػػػػػدي  كػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػوف 
 ةف  ػػػػػػػػػػػاف يف ذاؾ للػػػػػػػػػػػدنيا ّياّػػػػػػػػػػػت ، 

 
 فالػػػػػػػػػػػػػػػدي  ئكذل نت ّػػػػػػػػػػػػػػػي  كجسػػػػػػػػػػػػػػػني 

احملاظر الشنقيطية  ون  ئننا ىا بكوينا ئ ادميا قعل كن ، صػخورا  ةذل ئف كيف اضتاـ نشم 
ػػل لضػػارة كعلػػ،، صػػلبة بػػتحط، علي ػػا  ػػل غػػاك   اطسػػخ كالتغريػػ   مػػا  ،  فكػػاف كػػ  ىػػؤ   ّر

  اف ك  نين ، ئ مة ئفذاذ ئ  ضوا كشاريع اطستعمر الغقافية.

 : اكناشملة ف ف ىذه احملاظر اكتاز  ن كور نذ ر ك  نين 

ففة نػ د شػنقيط ت التقػارح كالتقػارض ، نني العل، كالعمل، الرنط الو يق نني النظرية كالتطبيق -
 فتآلفا كاصاصا نين ما صلحا.، نني اشواكع كاشاكعا ، نني احملاهر كاصضرا 

ػػانا  عقديػػة - كئيػػرل فق يػػة كػػ  شػػ حا ئف بعصػػ، الطفػػل كػػ  ، جصػػني ايننػػا  كنػػذ النشػػ ة نرّت
كذلن ناعتمادىا كقررا  كولدة بصػدر عػ  ، كبصرفو ع  اطيوعة كا ؾراؼ، الشركدالتمرد ك 

، كحػػػج اشنيػػػد يف التصػػػوؼ كالسػػػلوؾ، ككػػػذى  كالػػػن، كعقػػػد ايشػػػعرم، كقػػػرة اإلكػػػاـ نػػػافع
 كبقاليد ئىل ايندل  يف الشعر كاآلداح.، ككن ج ئىل البصرة يف النحو كاإلعراح

فة بقليدية عالية  علت ، متلكوف ةمانا راّخا ىي ى، كنذلن ف ف القـو لصنوا ئننا ى، نغقا
نػػل ةحػػ، ئ غػػر كػػ  ، كيسػػ موا نفعاليػػة يف اطوا  ػػة كاظاػػـو، يف يبػػدعوا يف نشػػر اطعػػارؼ كالعلػػـو

 ذلن يعدكف ئنفس ، يف كرللة  لقة للحاز اطؤ د هم  رللة اإلق ع اصضارم اطربق .
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يٛخ ٔزٔضِ فٙ تشكٛم يالي  انُٓضخ انجحج انؼهًٙ فٙ انؼهٕو اإلؼال

 انجعائطٚخ انحسٚخخ

 أحمد محمود عيساوي .د.أ

أكاديمي وباحث جزائري في الفكر 

 الجزائر -اإلسالمي 

 1)) .. أصةحت الجامعة الجزائرية مانحة للشهادات، ال مكونة رجال.. ((  

 2: املػه١ً ٚددٜد ايدزاض١ -

كيف حصػػػص ، ص يف اشاكعػػػة اشزا ريػػػة عموكػػػاصىػػػًحٍب ي البحػػػث العلمػػػة اي ػػػادمة اطتخصػػػ
كذلن كػ  كرللػة اييػذ كالطلػ  كالكىػ   كالػدىس  ، 3قرانة ئرنعة عقود  -نذابو -العلـو اإلّ كية 

ػػػػديك  كا نتفػػػػاع، كا ديػػػػار ككصػػػػو  ةذل كرللػػػػة اإلنفػػػػاؽ كالبػػػػذؿ ، ككػػػػركرا ترللػػػػة ا ّػػػػتفادة كالشش
علػػػ، كاػػػث يعػػػود نالفا ػػػدة كالنفػػػع علػػػى  ػػػل : ئنػػػو، كيلصػػػ ي نتاػػػرني اطتواهػػػعة بلػػػن، كالعطػػػا 

ػػري يف  -نػ ذف رنػػو -ليػػث ييػؤيت ئي يلىػػوي ، اطتعػاكلني كاطتفػػاعلني كعػو نصػػدؽ كةيػ ص كانضػػباط كيػيغىم 
 : اير اف التالية

 . ئّتاذا (، نالغا،  البو )  البا -1

 اشاكعا  ( .، اطرا ز البحغية، بطوير البحث العلمة ) اطعاىد -2

 كالسلطة السياّية ( .، بنمية كبطوير ايكة كالن ضة نػ ) الكياف ا  تماعة -3

تنكبةً  -4
ي
 ع  كعرفة رهبا ) الدعوة الراشدة ( .  نشر اطعرفة السوية يف اإلنسانية اط

، كػػا نػػني كرللػػة اييػػذ كالطلػػ  كا نتفػػاع كالعطػػا  .. كاليػػـو -كل ألّػػف الشػػديد  -كلكنػػو 
كن ػػا النػػافع ،    غػػمة كػتلفػػة يف عػػاؿ البحػػث العلمػػة اإلّػػ كةديلػػ  ئكػػور كعواكػػل ككتغػػما
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ػا ط التا يػل ، كاإلقا  كالسل ، كالضار الدايلة الػذايت كاضػار ة الوافػد نغػم اّػترذاف عػرب ّك
اػػػق يف نلػػػدنا  -.. كصػػػار  ىػػػذه اطشػػػكلة ) الظػػػاىرة (  ػػػديرة 4كالتػػػدكم اإللكرتكنيػػػة الطاايػػػة 

..  خ كالدرس كالتحليل كالنقد كالتقيي، كالتقوث كالتنبيو كبصحي  اطسارنالوصف كالت ري -اشزا ر 
، كستنم البصمة، لىي ةش العقل، كنا  ك  اي يد ئنو   مك  ئف يتغافل عن ا نالث يق  الفكر

ػػػًدحه علػػػى ىػػػذا الػػػو   الػػػذم ئعطانػػػا الكغػػػم كدل نٍعًطػػػوً ، ػلػػػص القلػػػ  ظابػػػو العلػػػـو الرنانيػػػة  -كلى
 نػىٍلوى ة ٌ النزر اليسم . ، ول القليلّ -ل ألّف 

، كمكػػ  بلخػػيص ىػػدفنا الػػر ي  كاايتنػػا الكػػربل يف كقصػػد علمػػة كشػػرعة كلضػػارم كالػػد
يػىتػىنىب ػػػوى البػػػالغوف ةذل ئفيت ػػػا كقيمت ػػػا ) البحػػػث يف العلػػػـو الشػػػرعية ( كككانت ػػػا كدكرىػػػا : ىػػػو ئف
ر ي  يف ايكػة اهػطلع  نوظيفػة رفػع كدفػع كيتفكركا ئنو عندكا  اف ظا الدكر الكبم كال، كب  مىا

عالة التنمية كالن ضة العقلية كالركلية كالو دانية كالسلو ية كايي قية كاإلؽازية للفرد كاشماعة 
ىػ ئف بيشكل ك ك  1404كئحا  اد  نعد انبعا  ا يف اشاكعة اإلّ كية نقسنطينة ّنة ، كايكة

 -داف علػػى انبعا  ػػا كندايػػة انط ق ػػا لػػ  آؿ كهػػع اكدل يكػػد مضػػة عقػػ، حضػػة  زا ريػػة لديغػػة
كعبثو : ةذل -ل ألّف رقةو كبلفيقو كثميع و كفقػداف ل ألصػالة كالتميػز كاظدفيػة .. ، ىيزىاؿو كهعفو ّك

، كطيةن لكل فاشل كفاشلة -ل ألّف  -يف اطكاندة كالبحث كالطرح كاطعاشة كامفا .. كصار 
ػا ة   ليصػم فقػط ئّػػتاذا  اكعيػا نغػم قػػرا ة كلكػل صػا، نػىٍلػوى لكػل كربػزؽ ككربزقػػة ل  نفػػوذ كّك

ؤاؿو كصربو ك ل و ، ك   غم عل، كاثو ككن جو ، كبع لي،و كذيؿ   ل و   .. 5ك   غم ئيذو ّك

 مػػا ّػػتنبو ىػػذه اطدايلػػة اطتواهػػعة ةذل كػػا مكػػ  ئف بفعلػػو الدراّػػا  كاياػػاث يف العلػػـو 
، كاّػػػتغ ظا يف اير ػػػاف ايرنعػػػة السػػػالفة الػػػذ ر ) البالػػػث اإلّػػػ كية يف لػػػاًؿ ئيٍلًسػػػ ى بوظيف ػػػا

اإلنسػػانية ( .  مػػا ّػػيكوف يف الدراّػػة كلحػػق بطبيقػػة كيػػداين كاقعػػة يتعمػػق يف ، ايكػػة، اشاكعػػة
ئبناكؿ فيو ـاذج إلشػرافا  ككناقشػا  خػ  يف ، عرض كبشخيص لاؿ ككهعية البحث العلمة

ا  العلميػة كاطن ايػة كاطعػايم الو نيػة فضػ  عػ  اطعػايم اشاكعة اشزا رية ك انػ  ػالفػة للمواصػف
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كعا سػػة للقػػي، كالتقاليػػد الػػي لػػاكؿ الرعيػػل الرنػػاين ايكؿ  -ل ألّػػف  -نػػل ىػػة، العرنيػػة كالعاطيػػة
ا ىا يف كسمة البحث العلمة يف اطعاىد كالكليا  كاشاكعة اإلّ كية .  ةّر

 56 لمحاور التاليةولعل أىم ما يمكل أن تعالجو ىْه المدا لة ا

 : املدخٌ ايتُٗٝدٟ -احملٛز األٍٚ : 5

ٚايتعًثِٝ ايثدٜين ط األصثًٞ ص ْٚػثأ٠ ادتاَعث١      ، حمل١ عٔ ايعًّٛ اإلضال١َٝ يف ادتصا٥س -5 -5
 : اإلضال١َٝ ٚغريٖا َٔ ايهًٝات

عػ  بػاريخ اشزا ػر الغقػايف  7ةف اططلع على كا  تػ  الكغػم كػ  اطػؤريني اشزا ػريني ئك اػمى،
ا عنا كا كػذ ، ككانة العل، كالعلما  كالتعلػي، يف اشزا ػر: لعلمة كالفكرم كالدي  كايد  يتبني دـك

 ديل اإلّ ـ ةذل ىذه الديار ةذل قيبيل كرللة ا ّتعمار الفرنسة الغا ة . 

ع  ككانة كقػدر العلػ، ، كقد ئذل ي يف دراّةو رل ي صة كا عرهو ىؤ   اطؤريني كامى،
ػػو كئكقافػػو ككسػػػتواه كالػػتعل، كا لعلمػػا  كئكا نػػو كككانتػػػو كدكره ك لبتػػو كشػػيويو ككسػػػا ده ككداّر

التاليػػػػة:   نػػػػ ف ديػػػػل اطعلػػػػ، يف اشزا ػػػػر قيبيػػػػل العلمػػػػة الرفيػػػػع .. ايػػػػث ؽمل ػػػػا كاديػػػػا يف العبػػػػارة 
ا لػػػت ؿ الفرنسػػػة  ػػػاف كربفعػػػا  ػػػدا، ك ػػػاف كػػػا يػػػوفره كػػػ  ديلػػػو السػػػنوم يؤىلػػػو لشػػػرا  زسػػػة 

  8.وؿ كتياة اضصبة   ىتكارا  ك  ّ 

كبشػػػريد ، كغاصػػػربو، كبقزمػػػو، كبفكيكػػػو، ث عملػػػ  اآللػػػة التفكيكيػػػة ا ّػػػتعمارية لتقويضػػػو
ػػػرقة كصػػػادر خويلػػػو كقوبػػػو كاّػػػتمراره، كبفقػػػم كنشػػػآبو، كبػػػدكم دكره، ك مػػػ  كعاطػػػو، ر الػػػو ، ّك

 9كح  ؼتلكابو كئكقافو .. 

كاعتبػاره اريبػا كلغتػو ، ة الفاشػية القاّػيةككع  ل كا بعرض لو ك  ّياّػة ا ّػتعمار القمعيػ
ككػع   ػاد الع كػة عبػد ، يف ك نو .. فقد اّتمر ك  يػ ؿ الشػيوخ كاطػدارس كاطسػا د كالزكايػا

ث ظ ػر عػددا كػع صػيحة ذعيػة ، ـ1931-1913اصميد ن  نادي  كك  قبلو كك  كعػو ّػنوا  
كب ّيسػػػػ ا ـ، 1956-1931ّػػػنوا   نػػػوم كالتعليمػػػػةالعلمػػػا  اطسػػػػلمني اشزا ػػػريني ك  ادىػػػػا الرت 
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ػػا ر 1956-1947للمع ػػد الباديسػػة ّػػنوا   ـ . كنعغاهتػػا التعليميػػة للزيتونػػة كالقػػركيني كايزىػػر ّك
 . 10ن د الشرؽ اإلّ كة 

 : فا، كنيعيد ا ّتق ؿ يم  لكوكة الغورة ر اؿ اشمعية نني يياري     الث ظما

 العمل في التعليم وحقل التربية . -0

 11 العمل في المساجد والشالون الدينية . -4

كئينشػى  كػا ييسػمى نػػ   التعلػي، ايصػلة ، ككع ، اّتمر التعلي، الدي  يف اطسا د كاطدارس
ث بوقف حا يا ّنة ، الذم ديعة ةليو ايّابذة كالشيوخ ك  اطشرؽ العر  للتدري  فيو،   الدي 

 12 ـ نقرار ك  الر ي  الرالل ىوارم نوكدي  .1977

ـ لػ  1977كلصل انقطاع يف التعلي، الػدي  كنػذ آيػر شػ ادة نكلوريػة بعلػي، ئصػلة ّػنة 
ليث التحقػ  الدفعػة ايكذل كػ  الطلبػة ، ـ باريخ افتتاح اشاكعة اإلّ كية نقسنطينة1984ّنة 

كقػد هػم  اشاكعػة اإلّػ كية يوك ػا ، ـ1988ـ كحر ػ  شػ ر  ػواف ّػنة 1984ش ر ّبتمرب 
عادل اإلّ كة فر   ةدارهتا ايّتاذ الد تور الع كة الداعية الشيخ   عمار  ال  يمة ئّابذة ال

ث الشػػػيخ الع كػػػة ،   كر ػػػ  علسػػػ ا العلمػػػة الشػػػيخ الع كػػػة الداعيػػػة اطتميػػػز   غمػػػد الغػػػزارل  
ف القرهاكم   ،   عبػد اصلػي، السػيد: كهم  الشيوخ ايفاهل ئّابذبنا الكػراـ، الداعية   يّو

، كغمػد التػوكة، كغمػد رهػواف، كرشاد الشػاكة، كغمد الدّوقة، الفتوح ئنو اطعا ة غمد ئنو
ػػػاكة الكنػػػاين، كصػػػبحة التميمػػػة، كغمػػػد السويسػػػة ، كغمػػػد اظػػػػوارم، كعبػػػد اضػػػالق نكػػػر، ّك

ػػليماف ةنػػراىي، آبشػػة الرت ػػة ، كغمػػد اضػػاركؼ، كعبػػد الفتػػاح ئنػػو اػػدة، كئرػػد فػػؤاد العقلػػة، ّك
كعلػػػة لسػػػ  ، كعمػػر عبػػػد الػػػرر  اطػػػالة، ك ػػػرب الفضػػػي  ، ئنوصػػػفية كفخػػػرم، كاػػازم عنايػػػة

، كةساعيػػل كػػة رهػػواف، كرػػزة اطليبػػارم، كغمػػد لسػػ  ىيتػػو، كغمػػد الطػػاىر اشػػوا ، قريشػػة
كعػػػاكر الزيبػػػارم .. اػػػم الزا ػػػري  كاطناقشػػػني كاحملاهػػػري   الشػػػيخ الع كػػػة ايّػػػتاذ ، كئنػػػ   بػػػارة

  كالشيخ الع كة الداعية ايّتاذ الد تور   عبد السػ ـ اظػراس الد تور   ّعيد ركضاف البو ة 
زىػػم ،   ئرػػد رػػاين: كالكغػػم كػػ  ايّػػابذة اشزا ػػريني،   كالع كػػة الشػػيخ    ػػو  ػػانر العلػػواين  
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ى لقبػاؿ، ئنو القاّ، ّعد اهلل، كعبد الرر  عزم، ةلدادف ، عغمػاف ّػعدم، كػة نػوعزيز، كّو
ػػف نػػ  ، ئرػػد  الػػ  اإلنراىيمػػة، غمػػد قنػػان ، يػػد ئككزيػػافعبػػد اجمل، ئنػػو عمػػراف الشػػيخ نػػ  يّو

كنػػػاطوازاة كع ػػػا ت فػػػت   ليػػػة ئصػػػوؿ الػػػدي   13   ..، غمػػػد الشػػػبو ة، ةنػػػراىي، كزىػػػودم، يػػػذة
ث ايّػتاذ الػد تور   ، كر سػ ا الشػيخ اطرلػـو   اظػا ة التياػاين  ، ناشزا ر العاصمة يف اضركنػة

بعت ا  اكعػة نابنػة ف نشػ   اطع ػد الػو   العػارل للعلػـو اإلّػ كية ّػنة ث ب، عبد الرزاؽ قسـو  
ث ، 14ـ يف ظػػػل كرعايػػػة اطرلػػػوكني   اصػػػاج ضضػػػر   كالشػػػيخ الرنػػػاين   الطػػػاىر للػػػي    1987

، ـ2011-2010ث  اكعػة اياػػواط ّػػنة ، ـ1987ث  اكعػػة ئدرار ، ـ1987 اكعػة كىػػراف ّػنة 
 ـ .2013  اكعة ارداية ّنة ث، ـ2010ث  اكعة كادم ّوؼ ّنة 

نلقػػة حملػػة عػػ  الػػرباكج التعليميػػة ، كلعلنػػا نعػػد ئف عر فنػػا ننشػػ هتا كىيكل ػػا اإلدارم كالتعليمػػة
ينػو  فيػل نػ ف يعطينػا بصػورا عاكػا عػ  ئرهػية ، الي  ان  بيدرس يف اشاكعة كاطعاىػد اإلّػ كية

 التكوي  الصفية كالعليا في ا .

 : ّ اإلضال١َٝ يف ادتاَع١ اإلضال١َٝ األَري عبد ايكادز بكطٓط١َٓٝٓٗر تدزٜظ ايعًٛ -0 - 5

 ػاف الربنػاكج الدراّػة الػذم ناشػر  نتدريسػو  اكعػة ايكػم عبػد القػادر للعلػـو اإلّػ كية 
ـ ئكؿ نرنػػاكج علمػػة بكػػوي  شػػرعة يف اشزا ػػر نعػػد بوقػػف نرنػػاكج 1985-1984العػػاـ اشػػاكعة 

يف كع ػػد   عبػػد اصميػػد نػػ  نػػادي  للعلػػـو اإلّػػ كية   ّػػنة  ذعيػػة العلمػػا  اطسػػلمني اشزا ػػريني
ليػػث  ػػاف الطلبػػة يتلقػػوف ػتلػػف علػػـو الشػػريعة يف اشػػذع اطشػػرتؾ اطقػػدر ، 15ـ 1947-1956

علػى ، ث يتحػوؿ الطالػ  نعػدىا للتخصػص يف السػنتني اطػواليتني الغالغػة كالرانعػة، نسنتني  ػاكلتني
 : الفركع كالتخصصا  التالية

 الشريعة كالقانوف [ .، ] الفقو كئصولو: الفقو ئصوؿ -1

 الدعوة كاإلع ـ اإلّ كة [.، كقارنة ايدياف، العقيدة، ] الكتاح كالسنة: ئصوؿ الدي  -2

 16 التاريخ اإلّ كة [ .، اللغة، ] ايدح اإلّ كة: اللغة كالدراّا  القرآنية -3
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يف ئ غػػر كػػ  زسػػني  -تقريػػ  علػػى ك ػػو ال -كىػػو الربنػػاكج الػػذم  ػػاف كعتمػػدا ككسػػتولى 
ليػػػث ،  مػػػا ئنػػػو ىػػػو الربنػػػاكج اطعتمػػػد يف كرللػػػة الدراّػػػا  العليػػػا،   اكعػػػة ةّػػػ كية يف العػػػادل

شػػػباح الصػػػحوة ، عمػػػد  ةدارة اشاكعػػػة ل ّػػػتفادة كػػػ  الطاقػػػا  اطخزكنػػػة يف الشػػػباح اشزا ػػػرم
: ا يف ّػػنت ا ايكذلففتحػػ  كسػػانقا  ا نضػػماـ ةذل ئقسػػاـ الدراّػػا  العليػػ، اإلّػػ كية اطبار ػػة

كظلػ   ػذلن  يلػة السػنوا  ، كفق نظاـ ايتيارم دقيق كصاـر كعاؿ اطستول، ـ1985-1986
 ال لقة ..

ك ػػػاف الطلبػػػة يف ئقسػػػاـ الدراّػػػا  العليػػػا يتلقػػػوف بكوينػػػا حصصػػػيا كشػػػرت ا علػػػى يػػػد يػػػمة 
، اطن ايػة،  اػة كالبيػافالب، ] اللغػة العرنيػة: ايّابذة اطشػ وري  يف العػاطني العػر  كاإلّػ كة  ػػ

كيتلقػػوف ئيضػػا بكوينػػا حصصػػيا كنفػػردا اسػػ  ، للقػػة البحػػث [، اللغػػة العربيػػة، اللغػػة اإلؽليزيػػة
فيتلقػػػى  ػػػ ح قسػػػ، ئصػػػوؿ الػػػدي  ناإلهػػػافة ةذل اطػػػواد اطشػػػرت ة كػػػع نقيػػػة ، ا يتصػػػاص الػػػدقيق

كػػػر الفلسػػػفة يف كالف، كئصػػػوؿ العقيػػػدة، ] الفػػػرؽ الك كيػػػة: التخصصػػػا  كػػػواد كشػػػرت ة فمػػػادة
فضػػ  عمػا يتلقػػاه  ػػل حصػػص دقيػػق ، اإلّػ ـ [  انػػ  كػػواد حصصػػية عاكػة يف ىػػذا التخصػػص

] كػديل ةذل : فطػ ح قسػ، الكتػاح كالسػنة يتلقػوف كػادة، على لدة ك  كواد حصصػية عميقػة
علػ، ، عل، التخػريج، عل، كصطل  اصديث، كديل ةذل كدارس ككناىج التفسم، ئصوؿ التفسم

 التفسم كاصدم  التحليلة كاطوهوعة .. [ .، لتعديل كالر اؿاشرح كا

، العقيػػدة، ] العربيػػة: ك ػػ ح العقيػػدة ككقارنػػة ايديػػاف كالػػدعوة كاإلعػػ ـ يشػػرت وف يف كػػادة
ئديػػػاف اظنػػػػد ، اطسػػػيحية، الي وديػػػة، علػػػ، الكػػػ ـ، كػػػديل ةذل ئصػػػوؿ العقيػػػدة، الفػػػرؽ الك كيػػػة

فيمػػػا يتميػػػز  ػػػ ح قسػػػ، الػػػدعوة كاإلعػػػ ـ ، ا  اظداكػػػة.. [اصر ػػػ، الػػػديانا  الشػػػرقية، الكػػػربل
: اإلّػػػػ كة عػػػػ  ئكغػػػػاظ، كػػػػ   لبػػػػة الدراّػػػػا  العليػػػػا ندراّػػػػة اطػػػػواد اإلع كيػػػػة كالدعويػػػػة التاليػػػػة

كػديل ةذل اإلعػ ـ ، الدعوة اإلّ كية يف العصر اصػديث، فقو الدعوة، ]كديل ةذل عل، الدعوة
، كػػديل ةذل علػػ، اضطانػػة، كػػديل ةذل اإلعػػ ـ اإلّػػ كة، بقنيػػا  اإلعػػ ـ كالكتانػػة، كا بصػػاؿ

 .   تماع اإلّ كة، لر ا  الن ضة..[كديل ةذل عل، ا
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ليػػػث بتميػػػز اصصػػػة التطبيقيػػػة ، كػػػع ك لظػػػة بػػػآزر اصصػػػة التطبيقيػػػة كػػػع احملاهػػػرة النظريػػػة
يقػـو هبػا ، نالرت يز على نقاط ككسا ل اغية ك مػة كدقيقػة كػتصػرة كذا  صػلة نػالتكوي  العلمػة

ػػػاظا للصػػػحف ، ك ّػػػيما قػػػرا ة الكتػػػ  كبقػػػدث العػػػركض اطلخصػػػة علي ػػػا، الطلبػػػة ئّػػػبوعيا ث ةّر
كتانبة قدر اإلككاف ا ّتغراؽ يف البحوث ، الو نية الي  ان  حصص صفحة لعركض الكت 

 يػرر ، اهلل -ليػث  ػاف يسػتنكف  يػلش الشػيوخ كايّػابذة، كالعركض الي يقػـو هبػا الطلبػة اليػـو
 مػا يفعػل ،  على بضييع لصصػ ، التطبيقيػة يف اّػتغ ؿ كاّػتنفاد   ػود الطلبػة طػل  اصصػة -

الػػذي  نػػابوا مت نػػوف الرتنػػع علػػى بػػدري  ئقسػػاـ الدراّػػا  ، الكغػػم كػػ  الفاشػػلني كايفػػاقني اليػػـو
، الػذي  يقوكػوف نالتػدري  ككػاح،، ليث يوزعوف كفػردا  الربنػاكج الدراّػة علػى الطلبػة، العليا

  ف م  يل ّتنتاو اشاكعة اإلّ كية اليـو  ، فيدرس الطلبة نعض ، نعضا

ػػػػارل كايي قػػػػة كالسػػػػلو ة كالػػػػدعوم يف ايتيػػػػار  كػػػػع ك لظػػػػة الرت يػػػػز علػػػػى اشانػػػػ  الّر
ليػػػػث  انػػػػ  بعمػػػػد ةدارهتػػػػا يف ظػػػػل بسػػػػيم ، شخصػػػػية الطالػػػػ  اطنتسػػػػ  للااكعػػػػة اإلّػػػػ كية

ػػارل ك اطرلػػوكني ايّػػتاذ الػػد تور   عمػػار  ػػال      ئرػػد عػػركة   الرت يػػز علػػى ىػػذا اشانػػ  الّر
 17 فض  على اشان  العلمة كالتكوي  الشرعة كالدعوم كلس  السمعة كالذ ر .، ئيضا

كيف ظػػل ىػػذه اطنظوكػػة اشاكعيػػة كاطعرفيػػة كاطن ايػػة كايي قيػػة نشػػ   يػػل الدراّػػا  اإلّػػ كية 
يف الشخصػػيا  العلميػػة اشزا ريػػة الو نيػػة كيف امىػػا  ايكذل يف اشاكعػػة كاطعاىػػد اإلّػػ كية،  يػػل ك ػػد 

.د. عمار  ػال ، د. ئرػد عػركة، ـ ( كك  كعو ) ئ1996ىػ 1416 الشيخ اطرلـو ) غمد الغزارل   
د. ئرػػد شػػريف الرفػػاعة، ئ.د. لسػػ   ابػػ ، د. الطيػػ  نراػػوث .. ( الضػػمانة كالرابػػة كاصػػرص لقيػػاـ 

 شزا ر ليقف على قدكيو عددا.العلـو كالبحث العلمة اإلّ كة يف ا

 : دد٣ٚ ايبشح ايعًُٞ ع٢ً أزنإ ايع١ًُٝ اذتطاز١ٜ -0 -5

اداة انط ؽ الن ضة العلمية يف العلػـو  -بناف   لبة اشاكعة كالكليا  اإلّ كية ناشزا ر 
 -اإلّػػ كية كاّػػترناؼ الػػدكرة اصضػػارية كسػػارىا يف ىػػذه الػػب د نعػػد انقطػػاع داـ عقػػودا  ويلػػة 

ػارع  القػػول كالنخػ  الدعويػػة كالدينيػػة ، ا نيػػن ، بنافسػا علميػػا كئي قيػا كدعويػػا ئـوذ يػػافيمػ ّك
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كالرتنويػػػة كاإلع كيػػػة كايدنيػػػة اصيػػػة يف ايكػػػة اشزا ريػػػة ل لتحػػػاؽ نر ػػػ  دراّػػػة العلػػػـو اإلّػػػ كية 
اّػػة ك ػػاف الطلبػة عموكػػا فضػػ  عػػ  البػالغني كػػن ، يعػػدكف التحػػاق ، لدر ، نشػكل كيلفػػ و ل نتبػػاه

نػػػل ىػػػو بشػػػريف كالػػػرتاـ  بػػػم ظػػػ، يف عػػػتمع ، ، العلػػػـو اإلّػػػ كية كيػػػزة متػػػازكف هبػػػا عػػػ  اػػػمى،
كنلداهت، كقراى، ككناصب ، الوظيفية ئيضػا .. كانعكػ  ئ ػر ذلػن  لػو علػى ئر ػاف العمليػة العلميػة 

 : كند  يف اير اف ايرنعة التالية، كالدعوية كايي قية

 . ّتاذا (ئ، نالغا،  البو )  البا -1

 اشاكعا  ( .، اطرا ز البحغية، بطوير البحث العلمة ) اطعاىد -2

 كالسلطة السياّية ( .، ) الكياف ا  تماعة بنمية كبطوير ايكة كالن ضة نػ -3

تنكبةً  -4
ي
 ع  كعرفة رهبا ) الدعوة الراشدة ( .  نشر اطعرفة السوية يف اإلنسانية اط

 : أضتاذا (، سجابا، طايب٘ ) طايبا - 5 -0 -5

الػػػػي   بعػػػػرؼ التوقػػػػف  18صػػػػار  اشاكعػػػػة كاطعاىػػػػد اإلّػػػػ كية ئشػػػػبو ةليػػػػة النحػػػػل اصيػػػػة 
كيف ايتيػػػار اإلشػػػكا   ، كالسػػػكوف عػػػ  البحػػػث كا  تشػػػاؼ كالتميػػػز يف  لػػػ  اطعرفػػػة الدينيػػػة

 -كىػػػو كػػػا لصػػػل ، لتكػػػوف ئ ركلػػػا  اطسػػػتقبل اشزا ػػػرم يف العلػػػـو اإلّػػػ كية، البحغيػػػة اطتميػػػزة
ىػػػػػ 1405-1404كػػػػع اشيػػػػل ايكؿ كػػػػ  البػػػػالغني الػػػػذي  التحقػػػػوا نالسػػػػنة ايكذل ّػػػػنة  -نالفعػػػػل 

، 19ـ 1988ىػػ 1408ـ كصاركا  لبة يف قسػ، الدراّػا  العليػا نعػد حػر  ، ّػنة 1984-1985
ـ 1986-1985ىػػػ 1406-1405ئك كػػ  الطلبػػة الػػذي  التحقػػوا ن قسػػاـ الدراّػػا  العليػػا ّػػنوا  

يػػث  انػػ  كسػػانقا  اطا سػػتم كالػػديوؿ طتانعػػة الدراّػػا  العليػػا يف ل، ككػػ  بػػبع ، ن لسػػاف
ككفػػق ، ك انػػ  بػػت، كفػػق كعػػايم العلػػ، كئىلػػو، ايقسػػاـ كالفػػركع ك نيػػة ككفتولػػة لكػػل ئننػػا  اشزا ػػر
كلسػػ  ، كدقػػة التقػػوث، كالعدالػػة، ) الشػػفافية: ئي قيػػا  البحػػث اي ػػادمة السػػوية كالصػػادقة  ػػػ

ػػػػرل كبينشػػػػر نتا ا ػػػػا ع نيػػػػة يف الصػػػػحافة الو نيػػػػة، ا يتيػػػػار كالتو يػػػػو ( كييسػػػػتدعى ، ك انػػػػ  ثي
النا حوف إل را  اطقان   الشف ية الي  ان  بت، على كرللتني كئكاـ شنتني كتميزبني بضماف 
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اإلّ كية نر اّة اطرلػـو الشػيخ ) غمػد  ئعلى كئ ف  كئقدر كئيلص الكفا ا  العلمية كالدعوية
كايّتاذ الػد تور الشػيخ الفاهػل ) عمػار  ػال  ( رفقػة  ، ل  العلمة للااكعةالغزارل ( ر ي  اجمل
تػػرب الطالػػ  شػػف يا يف ّػػا ر العلػػـو الشػػرعية كػػ ،  و بػػة كػػ  العلمػػا  ) لفػػ  للقػػرآف الكػػرث : كلي

ػمة كبفسػم كبػ كة ككنطػق كعقيػدة كلغػة كئدح كبػاريخ .. ( ، كفقو كلػديث كئصػوؿ ككقاصػد ّك
كلًػيػىٍعلى،ى قداّػة ، نتػني نلسػاف عػر  كبػني لييعػرؼ  ينػٍ يػوي كىًك انيػوي كعرفػة  يػدةكيتكل، ئكاـ بلػن اللا

ػػيديلو كىػل ّييشػػًكلي فيػو ةهػػافة لضػارية ئـ ّػػيكوف عػػرد ، كلركػة اطكػػاف الػذم ّػػيختار لػو ّك
  ما ىة ايكور اليـو    عدد زا د يف الدفعة

، الب اػػة، الصػػرؼ، آداهبػػا ) النحػػوث قتػػاز نيعيػػدىا نقليػػل ايتبػػارا شػػف يا يف اللغػػة العرنيػػة ك 
ث بيعلػػػ ي نتياػػػة ذلػػػن يف اليػػػـو كالسػػػاعة ، البيػػػاف ( ئكػػػاـ ئّػػػتاذي   بػػػمي  يف اللغػػػة العرنيػػػة كآداهبػػػا

ث يتػػانع دراّػػتو كفػػق ، اشم وريػػة (، اطسػػا ، الشػػع ، نفسػػ ا كبينشػػر يف اشرا ػػد الو نيػػة ) النصػػر
ّػػ كية العاطيػػة لػػ  يسػػتويف  ػػل كفػػردا  اطسػػاؽ ) اطواصػػفا  كاطعػػايم اطتبعػػة يف اشاكعػػا  اإل

يبحغو كستقب  . ، اطادة ( كالربناكج العلمة، اطقياس  ليختار نعدىا كوهوعو الذم ّيسالو ّك

 : كقد عاد  ىذه اطرللة على  ال  العل، الشرعة ناطنافع التالية

كػػػ  الطلبػػػة الػػػدعاة كاإلع كيػػػني  نػىٍلػػػوى كاطتميػػػزة، هػػػماف ايتيػػػار النوعيػػػة اشيػػػدة  ػػػدا كاطمتػػػازة -1
كالرتنويني كالكتاح كايدنا  كالبالغني كالنقاد كاطعلمني كايّابذة .. الراابني كاحملبني دراّةى 

 العلـو اإلّ كية . 

تػػاركف ئيضػػا كفػػق  -2 هػػماف اضمػػمة كايرهػػية الصػػاصة كػػ   لبػػة اطرالػػل الصػػفية الػػذي   ػػانوا لي
ـ 1988ليػػػػث ئفػػػػرز  حػػػػرج الدفعػػػػة ايكذل ّػػػػنة ،   العليػػػػاايتيػػػػار  لبػػػػة الدراّػػػػا كعػػػػايم
ىػ القافلة ايكذل ك   لبػة الدراّػا  العليػا ًؼ ػٍ  حصػص يف العلػـو الشػرعية يف كرللػة 1408

، كزالػػذي   ػػاف كػػ  اطفػػرتض ئف يكونػػوا زػػمة الن ضػػة العلميػػة الدينيػػة يف اشزا ػػر، الليسػػان 
كك ػػدكا ئنفسػػ ، ئكػػاـ هػػغط اجملتمػػع  ،كلكػػ  ل ألّػػف الشػػديد فقػػد لصػػل العكػػ  كع ػػ،

اليت ،    ياؿ جمل علـو الولة اطقدس .  كالعمل كريبة السلطة اصا مة ك  ّر
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ا  بقاليد علمية ككن اية كئي قية كبرنوية .. يف دراّة العلـو اإلّ كية كالتعاكل كع ا -3 ، ةّر
كػػدارس ذعيػػػة  كنػػذ ئف ئالقػػ  فرنسػػػا،  ديػػدة  انػػ  قػػػد اانػػ  عػػ  اشزا ػػػر لفػػرتة  ويلػػػة

  كع ػػد عبػػد اصميػػد نػػ  نػػادي  للدراّػػا  اإلّػػ كية   نقسػػنطينة ك ـ1956العلمػػا  ّػػنة 
، ـ .04/04/1957ىػ 1377/ركضاف/04كئعدك  شيخو العر  التبسة يـو ، ـ1957ّنة 

كاعتقلػػ  ئّػػابذبو ككعلميػػو كةدارييػػو ككهػػػعت ، يف احملاشػػر كاطعػػتق   الرىيبػػة يف الصػػػحرا  
 20الذي  التحق كعظم ، نصفوؼ الغورة التحريرية اطبار ة. ،كشت  ب كذبو

ػػػػا  بقاليػػػػد ئ ادميػػػػة كئي قيػػػػة يف الع قػػػػة الػػػػي بػػػػرنط ايّػػػػابذة اطشػػػػرفني كنػػػػني الطلبػػػػة  -4 ةّر
 بقـو على الغقة كالطاعة كا لرتاـ . ، البالغني

حػػػػرؾ كفػػػػق برشػػػػيد العمػػػػل الػػػػدعوم كالػػػػدي  كاصػػػػز  كالسياّػػػػة يف اشزا ػػػػر نعػػػػد ئف  ػػػػاف يت -5
 ا ت ادا  كثارح ذابية ام كؤصلة شرعيا . 

ػا ل ّػنة ، بشكيل كبكوي  اللبنا  ايكذل يف صػرح البحػث العلمػة -6 ليػث نيوقشػ  ئكذل الّر
  21ث يف السنوا  اطوالية . ػ كىكذا .. ، ـ1988ىػ 1409

فيػة شػرعية ايتيار ئااث علميػة كةشػكا   اغيػة ةّػ كية كفيػدة كنافعػة كذا  كردكديػة كعر  -7
، كذلػن نتو يػو كػ  ايّػابذة اطشػارقة، كةف ال  علي ا التو و ؾو اطشرؽ عموكػا، ككاقعية

لػ  اياػاث ، كندرة الدراّا  اطتو  ة ؾو ئع ـ اطغرح العر  عموكا كاشزا ػر يصوصػا
الػػػي بو  ػػػ  ؾػػػو اطغػػػرح العػػػر  كاينػػػدل  فبفضػػػل نعػػػض ايّػػػابذة التونسػػػيني  ػػػاطرلـو 

ئنػػػو القاّػػػ، ، عبػػػد اجمليػػػد الناػػػار، غمػػػد السويسػػػة، غمػػػد الطػػػاىر اشػػػوا ، التػػػوكة)غمػػػد 
ػػف لسػػني، اطغلػػة نشػػم، كنعػػض ايّػػابذة اشزا ػػريني )نشػػم نو نانػػة، (اػػارل لسػػ   ، يّو

  اب ( .

نركز ئسا   كعة ك  الطلبة البالغني يف لقل العلـو اإلّ كية  اف ظا الدكر الفاعل يف رفد  -8
كبػػػػو ي  ، اياػػػػاث ، اطعاىػػػػد اإلّػػػػ كية نعػػػػد رليػػػػل  يػػػػل ايّػػػػابذة الوافػػػػدي اشاكعػػػػة ك 

 كالدراّا  ؾو اطغرح كئع كو . 
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ػػني كاطشػرفني ايعػ ـ يف شػ  التخصصػػا  الشػرعية  ػػ -9 ) غمػػد : نػركز ئسػا  ايّػابذة اطدّر
كغمػػد ، كعبػػد اجمليػػد الناػػار، كرشػػاد الشػػاكة، كعبػػد اصلػػي، السػػيد، ئنػػو اطعػػا ة لاػػازم

كعاىػػد ، كغمػػد اظػػوارم، كعبػػد اضػػالق نكػػر، كصػػبحة التميمػػة، كغمػػد الدّػػوقة، التػػوكة
كعمػر عبػد ، كغمػد الطػاىر اشػوا ، كئرد صادؽ لس ، كغمد السويسة، بوفيق اشندم
 ّاكة الكناين .. ( . ، كئن   بارة، الرر  اطالة

ك ّػيما فيمػا لػو ،  تانا  الطلبػة البػالغنينشاط اصر ة الصحفية الو نية كالعرنية ن ااث ك  -10
ع قػػػة نعػػػركض كب يػػػيص الكتػػػ  كنعػػػض القضػػػايا الػػػي بيعػػػرض للبحػػػث كاطناقشػػػة دايػػػل 

 22 اصصص التطبيقية .

نشػػػاط اصر ػػػة الدعويػػػة يف اطسػػػا د كاطرا ػػػز الغقافيػػػة كاإلذاعػػػة كالتلفزيػػػوف نسػػػب  النشػػػاط  - 11
وف العمػل الػدعوم ، ةالدؤكح الذم  اف يقـو نو ايّابذة كالدعا كالطلبة الذي   انوا ماّر

 التطوعة ئيضا .

 : ادتاَعات (، املسانص ايبشج١ٝ، تطٜٛس ايبشح ايعًُٞ ) املعاٖد -0 - 0 -5

ك انػػ    بكػػاد ، كشػػ د  ككتبػػا  اشاكعػػة كاطعاىػػد اإلّػػ كية لر ػػة علميػػة كاغيػػة دا بػػة
ليػث ، هتػا كص ػلوف كن ػا كػادة اػغ ، العلميػةالػذي  انكبػوا علػى غتويا، بفرغ ك  الطلبة البػالغني

ا ط كغر ا  البحث اإللكرتكنية .  دل بك  قد ظ ر  ئك اّتفحل  ّك

ك انػػػ  ئركقػػػة اشاكعػػػة اإلّػػػ كية بعػػػرؼ التامعػػػا  الصػػػغمة اطتحلقػػػة لػػػوؿ ايّػػػابذة يف 
كقػػد ـ  ،كسػػا ل حػػص ئاػػاث كانشػػغا   الطلبػػة العلميػػة كالشػػرعية قيبيػػل كنيعيػػد اصصػػص العلميػػة

ايّػػػػابذة يوك ػػػػا ئعظػػػػ، دركس ئي قيػػػػة كعلميػػػػة ككن ايػػػػة كئساىػػػػا كئرقاىػػػػا يف ع قػػػػة الطالػػػػ  
 نايّتاذ اطعل، كاطدرس كاطشرؼ . 



 اااااااااا البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ودوره في تشكيل مالمح النهضة الجزائرية الحديثة

 أحمد محمود عيساوي .د.أ

 236ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

كينتظركف كػركر عطلػة حايػة ايّػبوع نفػارغ ، كصار الطلبة يتشوفوف كيتشوقوف يياـ الدراّة
  كاطػػػػدر ا  كنػػػػذ الصػػػػباح البػػػػا ر ليػػػػث ثػػػػدى، كتلػػػػوف اطقاعػػػػد ايكاكيػػػػة يف القاعػػػػا، الصػػػػرب

  ك ّيما يف لصص الشيخ غمد الغزارل يف التفسم كاإلعااز .

 : كقد عاد  ىذه اطرللة على البحث العلمة ككرا زه نالعوا د التالية

ا ل العلمية ايكذل يف ئقساـ الدراّا  العليا يف ػتلف التخصصا  -1  : بسايل ككناقشة الّر

 الشريعة كالقانوف [ .، قو كئصولو] الف: ئصوؿ الفقو -

 الدعوة كاإلع ـ اإلّ كة [.، كقارنة ايدياف، العقيدة، ] الكتاح كالسنة: ئصوؿ الدي  -

 .التاريخ اإلّ كة [ .، اللغة، ] ايدح اإلّ كة: اللغة كالدراّا  القرآنية -

كا لتحػاؽ ، الػد توراةكبسػايل كشػركع ، التناف  الشديد نني الطلبة إلخاـ البحث ككناقشتو -2
 للتدري  يف اشاكعة .

بسػػػايل لر ػػػة علميػػػة كاغيػػػة كئدنيػػػة كدعويػػػة كفكريػػػة كنقاشػػػية ؼيػػػزة كاػػػم اعتياديػػػة يف ئركقػػػة  -3
  اكعة ايكم عبد القادر للعلـو اإلّ كية .

ػػػػالة  -4 السػػػػعة اصغيػػػػث لفػػػػت  قسػػػػ، الػػػػد توراة كبسػػػػايل اياػػػػاث في ػػػػا  ّػػػػيما طػػػػ  نػػػػاق  ّر
 . اطا ستم

ظ ػػػػور علػػػػة  اكعػػػػة ايكػػػػم عبػػػػد القػػػػادر  منػػػػرب علمػػػػة ك قػػػػايف  ديػػػػد يعكػػػػ  نشػػػػا ا   -5
 كع ودا  اشاكعة .

ا ل العلمية -6 ايكذل كالغانية كالغالغة : نعد كناقشة الدفعا ، اكت   رفوؼ قس، اطناقشا  نالّر
 ىػ .1415ـ 1995ادكد ّنة 

ا ل نالرصانة اطن اية كالعمق -7 ليث ، اطعريف كالدقة العلمية كالتنوع كاصماّة ابساـ بلن الّر
فكانػػ  يف  ػػل التخصصػػا  ،  لػ  ػتلػػف العلػػـو الشػػرعية ايّاّػػية كاطكملػة كاطسػػاعدة
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ػػًة كاطفتولػػة يف ايقسػػاـ الصػػفية ككغي هتػػا يف الدراّػػا  العليػػا ّى ر  يدى
كلوقوع ػػا ئيضػػا جػػ  ، اط

ككتحمسػػػني لبعػػػث ، كعرفيػػػا ككن ايػػػاةشػػػراؼ ئّػػػابذة رنػػػانيني ػلصػػػني ككتمكنػػػني علميػػػا ك 
ػػػالة البحػػػث العلمػػػة الشػػػرعة اإلّػػػ كة يف اشزا ػػػر الناىضػػػة كك ػػػود  لبػػػة كتحمسػػػني ، ّر

 كئذ يا  كغبني للعل، الشرعة كراابني يف العى   كنو .

لتػػار ايّػػتاذ اطشػػرؼ لقػػ  كعرفيػػا : ليػػث، اعتمػػاد كػػن ج البحػػث الفػػردم كاشمعػػة كعػػا -8
كػ  ذلػن كػا فعلػو ، ككفردابػو علػى الطلبػة ليسػالوىا   اػاث نػاس ، شاك  كيوزعو  ز يابو

ـ حصػص ئصػوؿ 1989-1987ىػػ 1409-1407ئّتاذ اإلع ـ ) علة قريشػة ( كػع دفعػة 
: الدي  كالدعوة كاإلع ـ اإلّ كة لني كزع علي ، اطفػردا  التاليػة ك لػ  كػن ، ئّػلمت ا

ػػػا ل اإلعػػػ ـ، الػػػرئم العػػػاـ، لنفسػػػيةاصػػػرح ا، الشػػػا عة، الدعايػػػة، اإلعػػػ ف، ) اإلعػػػ ـ ، ّك
عبػػد ، ئك  مػػا فعلػػو ئّػػابذة كقارنػػة ايديػػاف ) رشػػاد الشػػاكة، اشم ػػور (، نظريػػا  اإلعػػ ـ

كئّػػػابذة العقيػػػدة ، كػػػع الطلبػػػة الػػػراابني يف بسػػػالة ئاػػػا  ، غمػػػد اظػػػوارم (، اضػػػالق نكػػػر
تسػػايل اطوهػػوعا  كالفكػػر اإلّػػ كة كاػػمى، .. ليػػث انػػدفع الطلبػػة اإلناهػػية كاػػمى، ل

فمػن ، كػ   تػ  عػ  الشػيخ ، ذا  الصلة نعلما  اإلناهية كقارنة نغمى، كػ  علمػا  السػنة
ككػػن ، كػػ   تػػ  علػػى قطػػ  اي مػػة غمػػد نػػ  ، ئنػػو يعقػػوح الػػور  ين كقارنػػة كػػع الغػػزارل

ػػف ا فػػي  ، ككػػن ، كػػ   تػػ  دراّػػة كقارنػػة عػػ  بفسػػم انػػ  نػػادي  كةنػػراىي، نيػػوض، يّو
اإلع كػػػة ئ  اليقظػػػاف كنشػػػا و الصػػػحفة .. ككفػػػدم ز ريػػػا كشػػػعره  ككػػػن ، كػػػ   تػػػ  عػػػ 
 كركضاف رود كئدنو ..

، بعػػػا ف اشمػػػاىم اشزا ريػػػة كػػػع اشاكعػػػة اإلّػػػ كية كةىػػػدا  الكتػػػ  كاطكتبػػػا  الرتا يػػػة ظػػػا - 9
لػػػ  صػػػار  ، ك ّػػػيما ككتبػػػا  ئننػػػا  ر ػػػاؿ كعلمػػػا  ذعيػػػة العلمػػػا  اطسػػػلمني اشزا ػػػريني

اإلّػػ كية كلػ  ككتبػة قسػػ، العلػـو اإلّػػ كية نبابنػة ككتبػة  ريػػة  ػدا بضػػ، ككتبػة اشاكعػة 
عشرا  اآل ؼ ك  الكتػ  كالػدكريا  كاطنشػورا  كاطخطو ػا  كالكتػ  اططبوعػة  باعػة 

ف ذا  نػاح الشػيخ ، لارية كامىا .. نل صار لكل عىلى،و ك  ايع ـ  ناح ياص تكتبتو
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ح الشػػيخ ) غمػػد الطػػاىر ّػػاللة ( كىػػذا  نػػاح ـ ( كىػػذا  نػػا 1973) نعػػي، النعيمػػة   
 الشيخ ) غمد يم الدي  ( .. 

 : ٚايطًط١ ايطٝاض١ٝ (، ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس األ١َ ٚايٓٗط١ بث ) ايهٝإ االدتُاعٞ -0 - 0 -5

ػالت ، اصضػارية  الة العلـو اإلّ كية يف اشاكعة اإلّ كية ّر ئدرؾ اشيل ايكؿ ك  رلة ّر
ػػػالية قبػػػل اطعػػػايم الرتنويػػػة كالعلميػػػة  ،الػػػي  ػػػاؤكا كػػػ  ئ ل ػػػا تػػػاركف كفػػػق كعػػػايم ّر يحػػػ،  ػػػانوا لي

الة البحث ، كاطعرفية كاطن اية ك انوا لضعوف ل يتبار كالتاري  كقياس كدل نفع ، لتطوير ّر
ػػالت ، بتعػػدل التػػدري   العلمػػة اإلّػػ كة يف اشاكعػػة اإلّػػ كية اشزا ريػػة . ك ػػانوا يعلمػػوف ئف ّر

ػػػ، اطعػػػادل الشػػػرعية اظاديػػػة للفػػػرد السػػػوم كاجملتمػػػع ايفضػػػل، كالتعلػػػي، كالتو يػػػوكاإلشػػػراؼ  ، ةذل ّر
الة ئنعد  -ككازاؿ  -الذم  اف ينظر ةلي ، نظرة القدكة كاإلكاكة . ك انوا يدر وف ئيضا ئف ظ، ّر

الة اطو  ة ؾو السلطة اصا مة للب د . ، ك  بلن الة ظ، بلن الّر  ةذ ئف ئنل  ّر

ػػػالت ، الػػي ايتػػػمكا كػػ  ئ ل ػػػافاشيػػل ا ػػً   ػػػانوا يػػدر وف لقيقػػة ّر ، يكؿ كػػ  ئكلرػػػن النيخى
الة ئعرؽ كئرقى اشاكعا  العاطية  : كىة، كاطختزلة يف ّر

) الكتػػ  : كالصػػلبة، ( ) الطلبػػة كالبػػالغني: ةنتػػاج العلػػـو كاطعػػارؼ كاضػػربا  كاطنػػاىج اصيػػة -1
 اطعرفة الرقمية اصديغة ( . كاإللكرتكنية )، كاطنشورا  كاططبوعا  (

 قيادة اجملتمع كبو ي و . -2

 جديد اطسار العاـ للسياّة الو نية كللنظاـ السياّة يف الب د . -3

كلػػػذلن فقػػػػد عملػػػػوا علػػػى رنػػػػط اشاكعػػػػة نػػػاجملتمع كػػػػ  يػػػػ ؿ اي يػػػاؿ الػػػػي ئيك لػػػػوا برنيت ػػػػا 
ػػػالت ، اصضػػػارية ناثػػػاه كاّػػتغمار  ػػػل الفػػػرص اطتالػػػة ، كبعليم ػػا كالتعاكػػػل كع ػػػا يوكيػػػا لتمريػػر ّر

فقػػد اّػػتغل ايّػػتاذ الػػد تور ) بوفيػػق عاىػػد اشنػػدم ايزىػػرم ( ئّػػتاذ ، القيػػادة السياّػػية للػػب د
التػػاريخ كاصضػػارة اإلّػػ كية فرصػػة لضػػور الػػر ي  الرالػػل ) الشػػاذرل نػػ   ديػػد ( لزيػػارة كبفقػػد 

 ي  الرالل كنب ا ةياه علػى ئف كسػتقبل اشاكعة اإلّ كية كئيذ الكلمة كخدد هبا ؾو ك داف الر 
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ػػالت ا اصضػػارية الػػي جتػػاج ةذل الكغػػم كػػ   اشزا ػػر كحضػػت ا كرىػػوف تػػدل ب ديػػة ىػػذه اشاكعػػة لّر
  الدع، كالعناية .

ياّيا للمعادل التالية  : كاّتطاع ىذا اشيل الرناين ئف يّؤ  ا تماعيا ّك

ػػا  الع قػػة الو يػػدة نػػني اشاكعػػة كاحملػػيط  -1 ا  تمػػاعة نشػػكل عػػاد نايكػػة كػػ   ديػػد ةذل ةّر
ككػ  ذلػن بػديل ، ع د الشيخ عبػد اصميػد نػ  نػادي  كذعيػة العلمػا  اطسػلمني اشزا ػريني

ـ ( يف زلػػزاؿ 1996ىػػػ 1416اشاكعػػة اإلّػػ كية ؼغلػػة نشخصػػية الشػػيخ ) غمػػد الغػػزارل   
يوك ػػا عػػرب  لمتػػو كةيقػػاؼ لالػػة اظلػػع كاضػػوؼ الػػذم انتػػاح ئىػػارل قسػػنطينة ، ـ1986ّػػنة 

 اطتلفزة .

انتعاش ّػوؽ الكتػاح كةقبػاؿ الطلبػة علػى اقتنػا   تػ  اطشػايخ عموكػا كالشػيخ غمػد الغػزارل  -2
كانتعػاش عمػل اططػانع ، كانتشار اطكتبا  نشكل كغم ل نتباه يف كدينة قسنطينة، يصوصا

كدار ، ة رلػػػػاحكككتبػػػػ، القدمػػػػة  البعػػػػث القسػػػػنطينية ئك اشديػػػػدة  ػػػػدار الشػػػػ اح يف نابنػػػػة
 كدار ركانة .. يف اشزا ر .، كدار ىوكة، اطعرفة

زيارة الدعاة كالعلمػا  كالبػالغني كالضػيوؼ كالوفػود العاطيػة كالعرنيػة كاإلّػ كية للااكعػة ككػ   -3
) غمػػػػد غمػػػػود : كػػػػ  ئكغػػػػاؿ الشػػػػيوخ، ث إللقػػػػا  الػػػػدركس كاحملاهػػػػرا  يف كسػػػػا د اطدينػػػػة

ػػػف القرهػػػاكم، الصػػػواؼ عبػػػد السػػػ ـ ، لسػػػ  ىيتػػػو، ّػػػعيد ركضػػػاف البػػػو ة غمػػػد، يّو
، كصػػػطفى ديػػ  البغػػػا، كىبػػة كغمػػػد الزليلػػة،  ػػػود  ّػػعيد،  ػػو  ػػػانر العلػػواين، اظػػراس

غمػػد ، عبػػد اهلل نػػ  عبػػد احملسػػ  الرت ػػة، نػػور الػػدي  عػػرت،  ػػرث را ػػ ،  عمػػاد الػػدي  الرشػػيد
مػػػد ئنػػػو الفػػػت  غ، عػػػدناف ّػػػعد الػػػدي ، راشػػػد الغنوشػػػة، زالػػػوؿ رااػػػ  الناػػػار، اطصػػػل 
 عمر  اكل كسقاكم .. ( .، عبد الس ـ ن  ة، البيانوين

ا ل اإلع ـ اطكتونة يف نشر الوعة الدي  نني اشم ور اشزا رم كؿبو . -4  اّتغمار ّك
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ػػا ل ا بصػػاؿ السػػمعية كالسػػػمعية البصػػرية لتقػػدث الػػدركس كاطػػواع  كاضطػػػ   - 5 اّػػتعماؿ ّك
 اشمعة للشيخ غمد الغزارل .كالكلما  ..  حديث اإل نني ك 

فػػت  ككتػػ  الفتػػول  يلػػة ئيػػاـ ايّػػبوع للػػزكار كالوافػػدي  كػػ  ئؾػػا  القطػػر اشزا ػػرم للفتػػول  -6
 كاطشورة . 

فػػػت  قاعػػػة احملاهػػػرا  للػػػزكار كػػػ  ػتلػػػف ئؾػػػا  القطػػػر ئيػػػاـ اطلتقيػػػا  كالنػػػدكا  كاطعػػػارض  -7
 كاط ر انا  . 

، كهتافػػ  الطلبػػة علػػى اقتنػػا  الكتػػ  نشػػكل عايػػ ، بنظػػي، كعػػارض الكتػػاح نشػػكل دكرم -8
 كعلو ظاة التناف  يف اقتنا  كقرا ة الكت  . 

بػػػ  ر السػػػالة السياّػػػية كاصزنيػػػة ناصر ػػػة العلميػػػة الػػػي شػػػ دهتا اشاكعػػػة اإلّػػػ كية كير ي ػػػا  -9
كبػػػردد الكغػػػم كػػػ  ر ػػػاؿ ايلػػػزاح لسياّػػػية ، كنالغي ػػػا ك ّػػػيما اطنتمػػػني لتلػػػن اصر ػػػا 

 . يا  التارلية على اشاكعةكالشخص

ػػيخو يف اشاكعػػا   -10 سػػة الػػذم  اطػػا ّػػع  السػػلطة بّر ػػا  بقاليػػد البحػػث العلمػػة اطّؤ ةّر
الػػػػي ئنتاػػػػ  الكغػػػػم كػػػػ  ، ث ػػػػػانر البحػػػػث، كندايػػػػة بكػػػػوي  كلػػػػدا  البحػػػػث، اشزا ريػػػػة

ليػػث عرفػػ   اكعػػة ايكػػم عبػػد القػػادر ةصػػدار  تػػاح ذػػاعة حايػػة  ، الدراّػػا  كاياػػاث
 ػػل ّػػنة دراّػػػية عػػ  شخصػػػية كػػ  الشخصػػيا  اشزا ريػػػة اطتميػػزة يف لقػػػل العلػػ، كاطعرفػػػة 

  23 كبسمية الدفعة اطتخر ة هبا .، كالدعوة كاش اد

 : عٔ َعسف١ زبٗا ) ايدع٠ٛ ايساغد٠ ( ْػس املعسف١ ايط١ٜٛ يف اإلْطا١ْٝ امُلتٓهب١ِ -4 - 0 -5

 يف كرللػػة كػػا قبػػل فػػرض بطبيػػق نظػػاـ كاحمللػػل لنتػػا ج كبرا مػػا  كسػػمة البحػػث العلمػػة 
 (L . M . D  ّنة )ـ يلح  كايلة: 2005 

ئصالة بلن ايااث كعمق ا كخيزىا ككهوح يط ا كئىداف ا كااياهتا كدكرىا يف نشر اطعرفة  -1
ػػػالي  الدينيػػػة السػػػوية البانيػػػة يف فضػػػا  ا اإلنسػػػاين العػػػاطة . كلنػػػا يف ذلػػػن  ػػػ ـوذج لػػػة لّر
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) دكر الػدعوة اإلّػ كية يف اصفػاظ علػى كناػزا  : اػوث ( اطا سػتمالبالث ) الطيػ  نر 
) دكر الػػػدعوة اإلّػػػ كية يف اصفػػػاظ علػػػى كناػػػزا  : الػػػد توراةك  الػػػدعوة يف الع ػػػد اطكػػػة (

الدعوة يف الع د اطػدين ( اللتػني بكفػل نطبع مػا كبوزيع مػا اطع ػد العػاطة للفكػر اإلّػ كة 
ا ل ا  لكغم .نواشنط  . كامفا ك  الّر

كاطشػػار ة الفعالػػة كالبانيػػة يف عمليػػة ، 24برشػيد البحػػث كاضطػػاح الػػدي  كالػػدعوم يف اشزا ػػر  -2
 البنا  اصضارم كاإلنساين . 

ةعادة النخ  كاطغقفني كالبالغني اشزا ريني ةذل صف ايكػة اإلّػ كية نعػد افتقػاد داـ لقػركف  -3
فمػػػػ   يػػػػل ذعيػػػػة العلمػػػػا  كاطع ػػػػد ،  ويلػػػػة . كاّػػػػتمرار بواصػػػػل اي يػػػػاؿ يلػػػػف نعضػػػػ ا

ةذل  يػػل ايلفػػاد الباديسػػيني ككػػ  ، الباديسػة كالبعغػػا  العلميػػة للامعيػػة يف اطشػػرؽ العػػر 
 ببع ، ن لساف .

، كنعقل ػػػػا التحليلػػػػة كا ّػػػػتنبا ة، التعريػػػػف نالنخػػػػ  اشزا ريػػػػة كننوعيػػػػة نالغي ػػػػا اطتميػػػػزي  -4
 فاهتا الع  ية يّقاـ ايكة .كنتشخيصاهتا ككص، كن دكاهتا اطن اية الدقيقة

، ـ1999-1992كظل  اشاكعة بقدـ كبعطة كنالرا، ك   بوة عشرية ا ّترصاؿ السودا  
ػػػوف كيسػػػتنبطوف كيقػػػدكوف ايفضػػػل كلكػػػ  ، كاّػػػتمر البػػػالغوف اشزا ريػػػوف يبحغػػػوف كينقبػػػوف كيدّر

ػػاليني نػػدئ  بىضػػيق علػػي ، السػػبل كبيوهػػع يف ك ػػوى ، العراقيػػل كالعقبػػا  لتعويػػق اطت ميػػزي  كالّر
التكػػرار كالنمطيػػة كاظػػزاؿ كا نتػػذاؿ كالتلفيػػق كالتقليػػد : لػػ  ديػػل البحػػث العلمػػة يف نفػػق، كػػن ،

كالتكػػػرار كالسػػػرقة .. ك ّػػػيما نعػػػد بضػػػييق اضنػػػاؽ علػػػى العلػػػـو اإلّػػػ كية كاعتبارىػػػا كصػػػدر   
  25اإلرىاح العاطة .

ض١ٓ  ( L . M . Dالَٞ ُبعٝد تطبٝل ْعاّ ) ٚاقع ايباسح ٚايبشح ايعًُٞ اإلض -احملٛز ايجاْٞ: 0
0331ّ : 

ككػػػا ببعػػػو نعػػػد ، ـ كهتػػػدث نر ػػػة التاػػػارة العػػػاطة2001/ّػػػبتمرب/11 ػػا   ئلػػػداث الػػػػ ، ث
علنػػة ظاىريػػا علػػى   اإلرىػػاح   كنا نيػػا علػػى اإلّػػ ـ 

ي
كفػػرض قيػػود علػػى ، 26ذلػػن كػػ  اصػػرح اط
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كبطبيػق النظػاـ التعليمػة ، تعليميػة كالتكوينيػةبدري  العلـو اإلّ كية كبقليص الرباكج كاينظمة ال
ككا آلػ  ةليػو العلػـو اإلّػ كية يف ، ـ2005ّنة  ( L . M . Dاشديد القصم اطركوز لو ننظاـ ) 

كيف نوعيػػػة الطلبػػػة اطػػػدفوعني  ،بقلػػػص يف اطػػػواد كاصاػػػ، السػػػاعة: ظػػػل ىػػػذا النظػػػاـ اطسػػػتورد كػػػ 
ككػػازاد ، حصػػص العلػػـو الشػػرعية يف اطرللػػة الغانويػػةلدراّػػة العلػػـو اإلّػػ كية نعػػد ةلغػػا  بػػدري  

بعكم اي وا  بصاـر كبصارع التيارا  الدينية اطتنازعػة يف اشاكعػة كالكليػا  كاطعاىػد اإلّػ كية  
 ػ ) السلفية كالصوفية كاإليوانية كاشزئرة كالرسيني ( .. كيف ظػل انتشػار كبػوفر ئ  ػزة اصاّػوح 

كا ّػػػتغنا  عػػػ  ، جميػػػل الكتػػػ  كاطعػػػارؼ اجملانيػػػة السػػػ لة كالسػػػريعةاإللكػػػرتكين كبيسػػػم عمليػػػة 
كجمػػػػل ذيؿ  الطلػػػػ  ، الكتػػػػ  الورقيػػػػة كالػػػػذىاح ةذل اطكتبػػػػا  كاشلػػػػوس في ػػػػا لسػػػػاعا   ويلػػػػة

ػػػا ط كغر ػػػا  البحػػػث اإللكرتكنيػػػة ... كآ ػػػار ىػػػذا  لػػػو السػػػلبية علػػػى  كالسػػػؤاؿ .. كاّػػػتغواؿ ّك
ػػػكىلىٍة ( كةعػػادة بصػػػفيف جػػػوؿ البحػػث العلمػػ، اير ػػاف ايرنعػػة ٍّ ة ةذل عػػػرد عمليػػة بصػػنيف ك) رى

 -ل ألّػف الشػديد  -كايتصار طوركث ايكلني . كصار  اشاكعة كاطعاىػد كالكليػا  اإلّػ كية
انعػػػداـ الغقػػػة نػػػني اإلدارة ك  ينخرىػػػا الصػػػراع كاطػػػؤاكرا  كالكيػػػد، 27ئشػػػبو نػػػػ ) نيػػػ  العنكبػػػو  ( 

ةنػو هػاع يف : كقيػل، ّابذة .. فك، ك  بقريػر كيػزًؽى ئك ئييفػةكنني الطلبة كاي، كايّابذة كالطلبة
ك ػ، كػ  ئّػتاذ  يػرًدى نسػب  بقػارير ايكػ    ك ػ، ، ةنػو ايتفػى: كقيػل، ك ، ك  غضرو فيًقدى ، الربيد

 28 ك  ئّتاذ ريًفضى كلف قبولو   ك ، ك  .. 

ة اشػدد كػ  كصار  اشاكعة بعاين ك  الضغط الكبم ك   را  زلف لاكلة ش ادة البا لوري
ّا ر التخصصا  الذي  دل يتلقوا بكوينا شرعيا انتػدا يا يف اطرللػة الغانويػة، كالغالبيػة العظمػى كػن   
كػػػ  اإلنػػػاث اػػػم اطلتزكػػػا  ناصاػػػاح الشػػػرعة كاييػػػ ؽ كاآلداح اإلّػػػ كية، فضػػػعف كػػػع ىػػػذا 

كيػف كػع زيػ، الزلػف ايصػفر التكػوي  كالتػ  م العلمػة كالرتنػوم كالػدعوم، كهػاع البحػث عػ  ال
هغط الك، كالعدد، كفقد  اظيرة التعليمية كاإلدارية القدرة على اطراقبػة كاطتانعػة كالتو يػو كالػتحك، 
كا نضباط يف اطواعيد الزكنية، كيف نوعية احملتول اطعػريف كالعلمػة اظػ ، كيف الػرتاـ اصػد ايدم كػ  

  29ا كتحانا   ، كامىا .. عدد اصصص اططلونة، كيف التقيي، كالتقوث الرتنوم   
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 ّػػػيما كػػػع ايّػػػابذة اطػػػوظفني ، كاؾػػػط كسػػػتول ايدا  البيػػػدااو ة كايي قػػػة كالػػػدعوم
اشػػدد كػػ  رلػػة كػػذ را  اطا سػػتم السػػريعة كاضفيفػػة .. كصػػار  اصصػػص التطبيقيػػة يف العلػػـو 

ة راكيػة يف لػق ف ػة بػت، نطريقػة ، اإلنسانية عموكػا كاإلّػ كية يصوصػا بقػع علػى عػابق الطلبػة
كيػرس ، يف ، فيكلف ايّتاذ اططبق الطلبة نايااث  يلػة السػنة، العل، كالشرؼ كالنخبة اطتميزة

كيتخلػػى ايّػػتاذ اططبػػق عػػ  قيادبػػو يف  ، ايػػث يصػػب  الطلبػػة ىػػ، ايّػػتاذ يف  ػػل لصػػة،  ػػدكؿ
، يف نقطػػةكيسػػميو ظػػ، ،  ػػل لصػػة لطالػػ  ئك جملموعػػة كػػ  الطلبػػة ليقػػدكوا ئكشػػا  ، كحلػػيط ،

ا ػػػ ع  -ككاقعيػػػة  - ّػػػتحالة، نعػػػد ئف خػػػر اصصػػػة كشػػػبعة ناياػػػاليط كاي اذيػػػ  كاطفرتيػػػا 
  30 اططبق على  ل ئااث الطلبة .

 : ٚاقع ايدزاضات ايعًٝا ) املادطتري نالضٝو ( ٚأقطاّ املاضرت -5 -0

، اّػا  العليػافػدفعا  الدر ، كصار لاؿ الدراّا  العليػا كشػاهبا جملػزرة السػاعا  التطبيقيػة
ليػػث يػػوزع ايّػػابذة كفػػردا  الربنػػاكج علػػى  لبػػة الدفعػػة يف اصصػػة ، بقػػـو ىػػة نتػػدري  نفسػػ ا

ػػارل ، ث يرتا عػػوف يف ّػػا ر اصصػػص للالػػوس يف كقاعػػد الطلبػػة، ايكذل كتخلػػني عػػ  الػػدكر الّر
كاط ػ، ، كيستمعوف ل ألكشػاج اظاينػة كػ  اصقػا ق كاينا يػل كعػا، كالرتنوم كايي قة اطنوط هب،

كيتقاهػوف اي ػر الػوفم كػ  السػػاعا  ، كمضػة العػاـ، كمضػة السداّػة، عنػدى، ئف خػر اصصػة
ػػػػا  اجمللػػػػ  العلميػػػػة كعمػػػػدا  ، اإلهػػػػافية كلػػػػو ئف شنػػػػة جقيػػػػق كزاريػػػػة علميػػػػة غايػػػػدة  البػػػػ  رّؤ

الكليػػا  نتقػػدث نسػػخ عػػ  اصصػػص التطبيقيػػة كعػػ  اطػػذ را  العلميػػة اطقدكػػة لطلبػػة الدراّػػا  
، لو د  كا يندل لو  بني العل، كاإلنسػانية كالشػرؼ كاييػ ؽ -الي كصمىا القماكة  -علياال

ػػٍ  شػػرؼ اطػػػاؿ كالزكػػاف كالصػػػناعة اطقدّػػة  يػػف بصػػػل  علػػى  ػػػدراف ئقسػػاـ الدراّػػػا   كىلىعىًلمى
  31 العليا .

ا ل كبعويق اييرل الفني كنصػ  الكمػا   للمشػرفني كاطناقشػني كالطلبػة اطخػ، ئكا خرير الّر
، يف ّػػػػوؽ اإلشػػػػراؼ كاطناقشػػػػا  كالتقػػػػارير كالتقػػػػارير اطضػػػػادة، يف الرؤيػػػػة ئك اطػػػػذى  ئك التو ػػػػو

ػػا ل ةػػ ؼ ك لظػػا  كةشػػارا  بقػػارير ،  فمشػػاىده كػػ  نػػوع احملػػزف اطبكػػة كعػػا  تسػػايل الّر
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ػػا ل اطا سػػتم كالػػد توراة، اضػػربة   ّػػبق  ةلي ػػا العديػػد كػػ  اشاكعػػا، ةذ ئف  غػػما كػػ  عنػػاكي  ّر
ييعػاد اّتنسػاي ا ، كنعض ا  يبع العديد كػ  اطػرا ، كىة ككدّة يف رفوف ا، العرنية كنذ ّنوا 

ػػا ل اطناقشػػة يف  اكعابنػػا  كبسػػايل ا كبقػػدم ا  موهػػوعا   ديػػدة . كةف كرا عػػة لعنػػاكي  الّر
 يكشف ذلن . 

اطشػػػػػ د اشػػػػاكعة يف ّػػػػوؽ اإلشػػػػػراؼ  -ككػػػػازاؿ يعػػػػػرؼ ل ألّػػػػف الشػػػػديد  - مػػػػا عػػػػرؼ
فبعػػػد ئف رصػػػد  الدكلػػػة كيزانيػػػة للمشػػػرفني ، شػػػا  كناقصػػػا  ئشػػػبو نبورصػػػة ئّػػػواؽ اطػػػاؿكاطناق

ؼا ، ييشرؼ على ئ غر ك  عشري   البا -ىدانا كىداى، اهلل  -صار نعض ايّابذة، كاطناقشني
ػػا ل .  مػػا صػػار بػػردد 5عػػدد ) ىػػو ػػػالف لػػ  بعليمػػة الػػوزارة نعػػدـ ثػػاكز اإلشػػراؼ ( زسػػة ّر

إلداريػػني كاطشػػرفني علػػى الكليػػة كالقسػػ، ئك كػػ  ئعضػػا  اللاػػاف العلميػػة كاجمللػػ  ئسػػا  ايّػػابذة ا
الة بيعرضي للمناقشة كلو ئف شنة ئراد  كراقبػة لقيقػة ، كاداـ دة كقانل كادم، العلمة يف  ل ّر

ا ل اشاكعية ك   ذهبا لػرئ  العاػ  العاػاح    كيف دراّػة كيدانيػة انسػاؽ ةلي ػا ، اطقرك ية للّر
ببػني لػو كػ  يػ ؿ الدراّػة ايرشػيفية اطيدانيػة اطو قػة ، 32 ن قدار ك  اطوذل ببارؾ كبعاذلالبالث 

ػػا   اكعػػا  ػػا  ئقسػػاـ، ك ػػ ث عمػػدا   ليػػا ، الػػي بناكلػػ  ) ػػ ث رّؤ ك ػػ ث ، ك ػػ ث رّؤ
ا  عال  علمية ػا  شػاف علميػة(، رّؤ ببػني لػو عمػق الرزيػة الػي بعػاين كن ػا اشاكعػة ، ك  ث رّؤ

 33 ة عموكا كالبحث يف العلـو اإلّ كية يصوصا.اشزا ري

فقػػد نينػػ  الدراّػػة ئف ر ػػي   اكعػػة ةّػػ كية يف فػػرتة كػػا نعػػد : كىػػذه نعػػض النتػػا ج ايكليػػة
رليل الطود اطرلـو ايّتاذ الد تور   ئرد عركة   ةذل  ػوار رنػو ئشػرؼ يف زػ  ّػنوا  علػى 

ػػالة كا سػػتم كد تػػوراة دكلػػة ) ػػالة )( عػػ42ا نػػني كئرنعػػني ّر ( 50دا ر اّػػتو ي غػػر كػػ  زسػػني ّر
ػا  شنػة كعلػ  علمػة  34 شنة كناقشة . كئف ئ غر ك    ث عمدا   ليا  كئقسػاـ ك ػ ث رّؤ

ػػالة ) ػػالة 30ئشػػرؼ الوالػػد فػػي ، علػػى ئ غػػر كػػ     ػػني ّر ك ػػاف ر ػػي  ، كا سػػتم كد تػػوراة( ّر
 35( شنة . 40شنة ئك عضوا كناقشا يف ئ غر ك  ئرنعني )
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يف ايكر  لو بوزع ىذه اإلشرافا  كاطناقشا  علػى ئ غػر كػ  ّػتة علػـو حصصػية  كالغري 
كقصر اطدة الي   بكفة إلؽػاز ، فما ئ غر   ك غرة عدد الصفحا  الي نلغ  عشرا  اآل ؼ

ة اإلدارم      كغل ىذه ايعماؿ للمتفراني فض  ع  اطسكونني كاطشغولني نالكّر

عػػ  يػػط اظػػدل كالفضػػيلة كالن ضػػة كئصػػوؿ البحػػث العلمػػة   اؾػػراؼ يطػػم -كاهلل  -كىػػذا
   فضػ  عػػ  قداّػػة البحػث العلمػػة يف كغػػل ىػػذه   مػا ىػػو كتعػػارؼ عليػو يف اشاكعػػا  العاطيػػة

ياّػػت ا  العلػػـو الرنانيػػة اضالصػػة    ناإلهػػافة ةذل ئنػػو عبػػث نقػػوانني الدكلػػة اشزا ريػػة ككقاصػػدىا ّك
 كالذم بنتظر كنو الكغم   ، يزانيا  الضخمة  دالياؿ التعلي، العارل الذم برصد لو اط

ػػولو ) ك بقػػف كػػػا لػػي  لكػػل نػػػو علػػ، ةف السػػػمع  كىػػو فػػوؽ  ػػػل ىػػذا  ػػذح علػػػى اهلل كّر
ك فػػى هبػػا كػػ  كونقػػة ككعصػػية ، ( 36: كالبصػػر كالفػػؤاد  ػػل ئكلرػػن  ػػاف عنػػو كسػػرو  ( ) اإلّػػر 

   اشباؿ م ٍ   با ر بنو  امل اك بمة كقاصمة كلالقة ك رمة .. هى 

يف ىػذه اطرللػة اظزيلػة كاظزليػة ئف عميػدا )  -ئيضا ككعػا  -كك  الطريف كاطضحن اطبكة 
ـ علػػى ئ غػػر كػػ  كا ػػة ) 2014-1999كػػا ( كػػ  العمػػدا  ئشػػرؼ يف الفػػرتة اطمتػػدة نػػني ّػػنوا  

ػػػالة ) كا سػػػتم كد تػػػوراة ( 100 ػػػالة كا سػػػتم كد تػػػوراة  200كنػػػاق  قرانػػػة كػػػا ي ) ، ( ّر ( ّر
ا ل، اعرتافو الشخصة كالعل ن فيمػا ، ( صػفحة1400نلغ  عدد صفحاهتا ) نعضا ك  ىذه الّر

يف ّػ  ، ( كا ػة كزسػني ئلػف صػفحة علميػة150000نل  عموع عػدد صفحاهتا كا يزيد عػ  )
ػػط لاػػ، 100ك تػػ  بقػػارير كزيفػػة طا ػػة )، كعشػػري  علمػػا حصصػػيا ( كلػػف ب ىيػػل يػػرتاكح كتّو

( صػػفحة بنضػػاؼ للما ػػة كزسػػني 10000ا يعػػادؿ عشػػرة آ ؼ )كػػ: ئم، ( صػػفحة100اطلػػف )
، ئلفػػا السػػانقة .. كدػػة آيػػركف علػػى  ريقػػو ئيضػػا يقرتفػػوف اشػػـر نفسػػو   كنعمليػػة لسػػانية دقيقػػة

ػػػٍم ي عػػػدد الصػػػفحا  علػػػى عػػػدد ئيػػػاـ السػػػنة ئنػػػو   يو ػػػد لػػػدل سالتػػػو : فتبػػػني رل، ايػػػث قىس 
ػػيادبو الفاهػػلة ، الكرمػػة ، ك حػػرب كػػ  ئلبػػار ايكػػة، ككليػػد فػػذ، لػػرب فحاكػػة عػػادل ع كػػة ك   -ّك

ػػػػػػػة ّػػػػػػػا ر كظا فػػػػػػػو البيولو يػػػػػػػة كالفيزيولو يػػػػػػػة  -ككليػػػػػػػد لزكانػػػػػػػو .. ، فريػػػػػػػد لعصػػػػػػػره كقتػػػػػػػا طماّر
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نػػـو كرالػػة كبنػػاكؿ لو بػػا  الطعػػاـ ك  ػػارة كعبػػادة كذ ػػر كبرنيػػة ئّػػرية .. : كػػ ، كالفينوكولو يػػة
 : كربزا قوؿ الشاعر العر  فيو جب  

ػػػػػػػا نػػػػػػػ رضو ةذا كػػػػػػػا يػػػػػػػ    اشبػػػػػػػافي يوكن
 

 36 ىلىػػػػػػػ ى كلػػػػػػػدهي الط ٍعػػػػػػػ ى كالنًػػػػػػػزا .  
 

 : تٛابع ايبشح ايعًُٞ َٚطتًصَات٘ -0 -0

، ئكا بوانع كركافد البحث العلمة فل ا ئيضا كديل ياص كعاي  كعرفيا كئي قيا كقانونيا
ةف بصػدر  ك ، فلقد صػار   يػلش اجملػ   اشاكعيػة احملكمػة   حضػع للضػوانط العلميػة يف النشػر

صػػفحاهتا ايكذل نقػػوانني النشػػر كنقا مػػة لكبػػار ايّػػابذة كالبػػالغني الػػذي  دل ييٍستشػػاركا يف كهػػع 
ايكػر الػذم  عل ػا ؼلكػة ، 37كذلن هبدؼ ة سػاح بلػن النشػريا  اطكانػة كالسػمعة ، ئسا  ،

نػػل ، نيػػد الػػذي  فشػػلوا يف نشػػر دراّػػة ئك اػػث ئك كقػػاؿ كالػػد يػػارج لػػدكد  ػػاكعت ، كك ػػن ،
نػىٍلػػوى ، فينشػػركف لبعضػػ ، الػػبعض، ليػػث يػػت، التبػػادؿ اطصػػلحة نػػني  ليتػػني، يػػارج علػػة  ليػػت ،

ػػا  كعمػػدا  اشاكعػػا  كىػػ، يكركػػوف ، جولػػ   ػػل النشػػريا  ةذل لافظػػة كلونػػة عػػاكرة نصػػور رّؤ
ئك يسػػتقبلوف كفػػودا ، ئك ييلقػػوف  لمػػا  ا فتتػػاح كا يتتػػاـ، كيوزعػػوف شػػ ادا  اطشػػار ة كالتكػػرث

  38اكعا  اي نبية كالعرنية كاإلّ كية اطصنفة . ك  اش

.. كاان  ك  ما صار  كواقع اشاكعا  اإللكرتكنية عاكرة نالصور كالفيديوىا  كايشر ة
ككنػػػاظر ايننيػػػة كايكانػػػد ، كللػػػ  غل ػػػا كشػػػاىد الصػػػورة الرقميػػػة اطتقونػػػة، عن ػػػا اطعرفػػػة كاطعلوكػػػة
 39اشاكعية اطوشوكة .. 

كيػػدكة ، تقيػػا  كالنػػدكا  كاييػػاـ الدراّػػية كالتكوينيػػة فممػػا يو ػػع الػػنف كاصػػديث عػػ  اطل
ايث بغي   ػل اطعػايم العلميػة يف ، على ئكواؿ ايكة اشزا رية الي بضيع فيما   قيمة لو، الفؤاد

تػػػا لػػػدـ كصػػػلحة اش ػػػة ، كككػػػاف انعقػػػاده كزكانػػػو، ككوهػػػوعو، جديػػػد يطو ػػػو العاكػػػة كاضاصػػػة
، صػػل نعػػض كشػػا ل ا ككعضػػ هتا، الػػي ظػػا لػػق ا شػػرتاط يف ايتيػػار العنػػاكي  ،اطنفقػػة ل ألكػػواؿ

كيف ، 40كىػة ايكػور الػي بغيػ  عػ   اكعتنػا اشزا ريػة البا سػة ، نا ّػتفادة كػ  التارنػة الدكليػة
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صػػرف  يف ك وى ػػا اصقيقيػػة، السػػلطة خػػن  ايكػػواؿ كاطيزانيػػا  الضػػخمة ، ك  بتانع ػػا لػػرتل ىػػل ي
يف ظػا كرا زىػا ، ك  ي م ػا النتػا ج، ا بريػد بل يػة اطشػ د اشػاكعة نػبعض الفتػا ئـ يحػ، لقصد

فقد عقد  ةلدل  اكعا  الشرؽ اشزا ػرم كلتقػى ، البحغية اضاصة كالدراّية لدراّة قضاياىا
لػ  فاقػ  الكتانػة فيػو قرانػة ، يف كوهوع ّبق  كناقشتو ك  قػرف كضػى يف العػادل العػر ، دكليا

ػػػالة ك تػػػاح السػػػبعة آ ؼ ث بعلػػػ  ةدارة اطلتقػػػى ئف اإلشػػػكالية الػػػي ، كقػػػاؿ كاػػػث كدراّػػػة كّر
 41كدل يسبق ئف اغ ا ئلد ك  العرح ئك اطسلمني   ، عاش ا اطلتقى  ديدة

فيتصػػلوف عػػرب الطػػرؽ الشخصػػية نػػبعض ، كعقػػدة الدكليػػة الػػي صػػار  بطػػارد ىػػذه اطلتقيػػا 
كيػدفعوف ظػ، كػ  ، اكػ، ع قػاهت، الشخصػية هبػ،، ىػ،ايّابذة اطشػ وري  ئك اطغمػوري  يف ن د

ط ايّابذة كالبالغني ، ئكواؿ ايكة اشزا رية  ل اطصاريف ث كضركف ليقولوا   كا يستطيعو ئّك
 اشزا ريني اشادي  كاحملرككني ك  ا قرتاح ل  ك  كنصة التعقيبا  كالردكد . 

فيكفػػة القػػا مني علي ػػا ، ايكػػواؿ الكغػػمةئكػػا ػػػانر ككلػػدا  البحػػث الػػي برصػػد ظػػا الدكلػػة 
ك  ، كئف السلطة   بسػتند ةذل نتا ا ػا، ّخرية كئّفا ئحا بذى  ةذل كرا ز ايرشيف كالتخزي 

ليػػث ،  مػػا ىػػو الشػػ ف يف اجملتمعػػا  اطتقدكػػة،  بعتمػػد عي ػػا البتػػة يف بقيػػي، كرصػػد لر يػػة اجملتمػػع
جملتمػػع كالعػػادل . نػػل ظػػا كرا زىػػا البحغيػػة الػػي بعتمػػد نتا ا ػػا ظضػػ، صػػمكرة اصػػراؾ الشػػمورل يف ا

سػػػا  كاشماعػػػا  ا  تماعيػػػة كالسياّػػػية  بعتمػػػدىا يف بتبػػػع كرصػػػد كبقيػػػي، كبقػػػوث لر يػػػة اطّؤ
  42..كا قتصادية كالغقافية كالدينية

نػل صػار يسػتفيد ، ئكا اطن  كالرتنصا  العلمية الي صار  بصرؼ يف اػم لق ػا كك وى ػا
.. فتقتطػػػػع كػػػػػ   13ك 12رقػػػػة كػػػػدارس التكػػػػوي  اإلداريػػػػة ندر ػػػػة ّػػػػل، كنػػػػو اطوظفػػػػوف كػػػػ  ي

  كبصرؼ ظ، يضوعا لع قا  الزنونية السوقية اطتحكمة يف اشاكعة ..، كستحقي ا

 : نازث١ دخٍٛ َٓاٖر ايبشح االدتُاعٞ يف ايعًّٛ اإلضال١َٝ - 0 -0

ا بيػػار ةيػػديولو ة كدػة كشػػكلة  بػمة  ػػدا ئيهػيف  طسػػار البحػػث العلمػة اإلّػػ كة ئهػاف 
 اف ك  اطفركض لو ئيلس  اّػتغمارىا ئف بعطػة ،  يسيطر على كسار البحث العلمة يف اشاكعة
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ئك كػػا ، كىػػة ةديػػاؿ كنػػاىج البحػػث ا  تمػػاعة فيػػو، دفعػػا قويػػا ك ديػػدا ظػػذه العلػػـو كاياػػاث
كئصػػوظا ةذل در ػة ئفقػػد  العلػـو اإلّػػ كية كػ  ئّسػػ ا ، بسػمى تنػػاىج البحػث ) اإلكبميقػػة (

كيف الوقػػ  الػػذم  ػػاف ييفػػرتض ئف بزيػػد ىػػذه اطنػػاىج العلميػػة كالبحغيػػة ، ككناىا ػػا ككصػػطلحا 
 ّػػيما يف  انػػ   -اي ادميػػة البحػػث العلمػػة يف العلػػـو اإلّػػ كية قػػوة كصػػ نة كدقػػة كفا ػػدة 

، وئصػبح  بيشػكل عبرػا  بػما عليػ -الدراّا  اطيدانية الذم ييدع، ئصوؿ الدراّا  اإلّ كية 
 -ل ألّػف  -ليػث دلػف الكغػم كػ  اػم اطتخصصػني، نػل ئصػانتو نا نتػذاؿ كالر ا ػة كالضػعف

كدكف ئف يت دنوا على ساط آداهبا ككعارف ا    ف شرفوا كك  ػوا كجكمػوا ، يف علـو الشريعة ؾوىا
مكا كناقشوا  كنتج، كصار الطال  يلا  ةذل كغل بلن ايااث لضعفو يف ّا ر علـو الشريعة، ّك

 كظ ر  يل ىزيل يف علـو الشريعة . ، ة ر ذلن احيار البحث العلمة الشرعة

 : ٚعٞ امل١ُٗ ٚإدزاى ايٛظٝف١: احملٛز ايجايح -0

كئف ندراؾ الوظيفيػة اصقيقػة للبحػث كالبالػث كاشاكعػة ) ، كىنا ك   علينا ئف نعة اط مة
ػػ،، قيػػادة ايكػػة كبو ي  ػػا، ةنتػػاج اطعرفػػة ن نواع ػػا اطختلفػػة ك يفيػػة ا ّػػتفادة ، كعػػادل الن ضػػة ( ّر

 كنو كاّتغماره يف اير اف ايرنعة السالفة الذ ر   

 : كقبل ىذا  لو نستقصة كاقعا  ار يا عرب دراّة كيدانية نلخص ا يف التارل

 : نازث١ دٌٗ األضتاذ يٛظٝفت٘ يف زتاٍ ايعًّٛ اإلضال١َٝ - 5 - 0

كعػة اإلّػ كية اشزا ريػة ئف قمػ  ندراّػة كلصل نعد كضػة عقػدي  علػة  يف التػدري  ناشا
ك رل  السؤاؿ اطن اة التارل على ؿبة ك  يػمة  ( 43علمية ككيدانية لوؿ ) اشاكعة اشزا رية 

ك اف فحول السػؤاؿ كػا ، كعلى ؿبة كتميزة ك    ح الدراّا  العليا، ئّابذة اشاكعة اشزا رية
كانتظر ي اإل انا  فرتة كعتػربة ، ّتاذ اشاكعة   () لدد ندقة كتباشرة كظيفة اشاكعة كاي: يلة

ػػ، كبلقيػػ  نعػػدىا  ميػػا  عديػػدة كػػ  ، كػ  الوقػػ  يعطػػة اطسػػتاونني فرصػػة كػػ  التفكػػم كالتّو
  ئلػػ  ئف ئعػػرض نسػػ  اإل انػػا  الػػي بكػػرـٌ هبػػا ، اإل انػػا  كالػػردكد كا ّػػتاانا  اطختلفػػة

 مػػػا   ئلػػػ  ئف ئشػػػوه ىػػػذه ،  ة اطتميػػػزةعلينػػػا لضػػػرا  ايّػػػابذة كالطػػػ ح كػػػ  النخبػػػة اشاكعيػػػ
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، ك ّيما نعض اإل انا  الذ ية كاطلفتػة ل نتبػاه، الدراّة الي بفضل  هبا علٌة النخبة اشاكعية
ػػػػػني كايّػػػػػابذة اشػػػػػاكعيني  لفاظػػػػػا علػػػػػى سعػػػػػة كككانػػػػػة اي ػػػػػواد الشػػػػػاػة كػػػػػ  البػػػػػالغني كالداّر

، كػ  الػػردا ة الػػي بكتسػ  اشاكعػػة اشزا ريػػة اطػػدفونني كاطق ػػوري  هػم  آ ػػاـ النفايػػا ، اصقيقيػني
كلفاظػػا علػػى شػػعور القػػارل  كػػ  التقػػزز عنػػدكا يعػػرؼ اطسػػتول اظزيػػل الػػذم آلػػ  ةليػػو النخػػ  

ػػػا ط اإللكرتكنيػػػة كغر ػػػا  ، كالػػػي نابػػػ    بقػػػرئ، اشاكعيػػػة ك  بعػػػرؼ ّػػػول اإلدكػػػاف علػػػى الّو
 بيوح ( .يو ، بويرت، البحث ككواقع التواصل ا  تماعة ) فايسبوؾ

 : نازث١ عدّ ٚعٞ ضؤاٍ ايٓٗط١ املصريٟ -0 -0

الػػػي بسػػػتحق الشػػػفقة ، كاصصػػػيلة الػػػي ير ػػػ  هبػػػا كػػػ  عمػػػوع الػػػردكد كاإل انػػػا  البا سػػػة
 بعػػػا كظيفت ػػػا : خغلػػػ  يف نوعيػػػة ك بيعػػػة اضطػػػاح اشػػػاكعة اظزيػػػل الػػػذم  ػػػا   التػػػارل، كاصػػػزف

لػدفعا  كػ  اضػرقني ةذل ّػوؽ العمػل . كنسػوا  الر يسية ىة التدري  كالتكوي  كالتػ  م كحػريج ا
، كانت ػػا  نكسػػاد ّػػوؽ العمػػل اطفلػػ ،  سػػاد  ػػل شػػة  يف ن دنػػا نػػد ا كػػ  ئ ػػونت ، الكاّػػدة

دكف نعػػػض اإلشػػػارا  العػػػانرة عػػػ  ا ّػػػتفادا  اػػػم الشػػػرعية كػػػ  اطػػػن  ، ةفػػػ س القػػػا مني عليػػػو
اطلتقيا  كاطؤخرا  كالندكا  الي كعقد ، كالرتنصا  كا كتيازا  كالرل   كالساعا  اإلهافية

، ك  ب نػػو السػػػلط اصا مػػة ننتا اػػػو ككسػػاره يف شػػػة ، ي صػػاهتا شػػػة ك    يطبػػق كػػ  بوصػػػياهتا
كةنشػػػا  ػػػػانر ككلػػػدا  البحػػػث الوفيػػػة ، ك بػػػع نعػػػض اجملػػػ   كالنشػػػريا  كالػػػدكريا  كالكتػػػ 

ؼػػػا يكتبػػػو نعػػػض صػػػغار كالػػػي   بسػػػاكم يف عمق ػػػا ككردكدىػػػا كفاعليت ػػػا كقػػػا  كالػػػدا ،  بعػػػا
ػػني فضػ  عػػ  اطتميػػزي  كاشػادي  كػػن ، ئكغػاؿ كػػا يكتبػػو الػد تور اطفكػػر ) نرىػػاف  البػالغني كالداّر

ئك الػػد تور اطفكػػر ) لسػػ  الػػرتا  ( ئك الػػد تور اطفكػػر ) ئرػػد نػػ  غمػػد ( ئك ) علػػة ، اليػػوف (
ئف يشػانو كقا  كالػدا  فض  ع ، ن  غمد ( ئك ) عبد الرر  عزم ( ئك ) ف مة ىويدم ( ..

ئك ) نعػػػػـو بشوكسػػػػكة ( ئك ، ؼػػػا يكبتػػػػو ) صػػػاكويل   ىػػػػانتاتوف ( ئك ) فرانسػػػػي  فو وياكػػػا (
الرالػػػل ) رك يػػػو اػػػاركدم ( ئك ) نرنػػػار لػػػوي  ( .. الػػػذي  اػػػمكا ّياّػػػة ككسػػػار ئعظػػػ، دكؿ يف 

 كبصادـ ايدياف .، فيما عرؼ نصراع اصضارا ، العادل ثاه العادل اإلّ كة
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كظلل  ئّم هبذا السؤاؿ اطصمم نني ئّابذة ككديرم ككسمم اشاكعا  كاطرا ز اشاكعية 
، فكانػػ  اإل انػػا  دا مػػا ئبعػػ  كػػا رئيػػ ،  يلػػة ّػػنوا  عديػػدة ةذل لػػد  تانػػة ىػػذه السػػطور

يف الفح  لي  ىو البذا ة اللفظية ، كئفح  كا سع ، كئهحل كا شاىد ، كئّوئ كا قرئ 
سػػة ،  كهػػع الشػػة  يف اػػم كوهػػعو نػػل ىػػو، ئك الفعليػػة  وهػػع كغػػل ىػػؤ   علػػى ّػػل، ئرقػػى كّؤ

 44 ا تماعية يف الكوف .

 : نازث١ عدّ ٚعٞ َٛاصفات ادتاَعات ايعامل١ٝ -0 -0

ؾػػػدد نػػػدا ة ئف نتػػػا ج ، كلػػػ    نػػػذى  نعيػػػدا عػػػ  التيا ػػػا  كلػػػدكد السػػػؤاؿ كاشػػػواح
تني ايكركئكريكية  كالي بوصل  ةذل جديػد ، كالصينويانانيةالدراّا  العلمية الي قاك  يف اطدّر

 : كظيفة اشاكعة يف اطعادل كايّ  الر يسة التالية

 ةنتاج العلـو كاطعارؼ كاضربا  كاطناىج . -1

 قيادة اجملتمع كبو ي و . -2

 جديد اطسار العاـ للسياّة الو نية كللنظاـ السياّة يف الب د . -3

عػرد كظػا ف فرعيػة كهػمنية بانعػة ككلحقػة نالوظػا ف  ككا عدا ىػذه الوظػا ف الكػربل ف ػو
 ايّاّية الكربل .

، كنالنظر ةذل ي صة الدراّػا  الػي قاكػ  يف العػادل اطتقػدـ علػى كظيفػة اشاكعػة كايّػتاذ
ئف  -اك، بوا دنا هبا ي غػر كػ     ػة عقػود  طلبػة ك  ّػابذة -نقرر نسرعة كنبداىة كنتلقا ية 

كطانقػػػة للمواصػػػفا  العاطيػػػة . كىػػػذا كػػػ  يػػػ ؿ ردىػػػا اطباشػػػر ةذل كاقع ػػػا  اشاكعػػػة اشزا ريػػػة اػػػم
اهتا ككواردىا كنشا اهتا صك، اطعادل كايّػ  السػانقة فػ  ىػة كنتاػة للمعرفػة ، كغصوظا كؼاّر

ك  ىػػػة قا ػػػدة ، تػػػا يتناّػػػ  ك بيعػػػة اظيا ػػػل كاطػػػوارد كاإلككانػػػا  اطرصػػػودة ظػػػا، كالعلػػػ، كاضػػػربة
نسػػػب  العزلػػػة ا  تماعيػػػة كالواقعيػػػة كالنظريػػػة كالعمليػػػة نػػػني اإل ػػػار اشػػػاكعة ، مػػػعككسػػػمة للمات
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نسػػب  ىيمنػػة ، ك  ىػػة كو  ػػة للسياّػػة العاكػة للػػب د، كاشماعػا  ايّاّػػية اطكونػػة للماتمػع
 السياّة على العلمة .

 : سصاد ايطٓني ايعذاف يًذاَع١ ادتصا٥س١ٜ - 4 -0

 ا  بعود ةذل العواكل التالية: كيف اعتقادم ئف ئّباح ىذه التداعي

 التسيي  الذم بعره  لو اشاكعة اشزا رية  يلة العقود ايرنعة اطاهية . -1

ينػػػق اصريػػػا  العاكػػػة، كانعػػػداـ اصقػػػوؽ ايّاّػػػية للنخبػػػة اشاكعيػػػة اصقيقيػػػة، كفقػػػداف كنػػػاخ  -2
 اصرية اي ادمية، كالركح البحغية الصرفة .

سػػػة كقدّػػػة خػػػارس ئقػػػدس ك نػػػة يف اصيػػػاة، كىػػػة البحػػػث   رفػػػع القداّػػػة عػػػ  اشاكعػػػة -3  مّؤ
 العلمة كالبحث ع  اصقيقة كلو يالف  ىول كاثاه السلطة .

ّػػػيطرة العقيػػػدة اش ويػػػة كالقبليػػػة كالعصػػػبية كالعشػػػا رية الضػػػيقة علػػػى كشػػػاىدىا كنشػػػا اهتا،  -4
 كعة في ا .فبعض اشاكعا  كالكليا  ثد ئننا  ايّرة الوالدة يديركف اطش د اشا

 عدـ بكري  كبدئ ّيادة القانوف . -5

 بفشة العقيدة اصزنية كاشمعوية كالبت ا على شبكة الع قا  اشاكعية . -6

يادة الع قا  الزنونية كالنفعية كاطصلحية نني كسمي ا كالقا مني علي ا . -7  شيوع ّك

 كوكية، نسب  نوعية القا مني علي ا .عدـ ؽاعة  رؽ اطراقبة كاطتانعة كالتفتي  الوزارية كاص -8

 ةنعاد اإل ارا  الكفيرة كالنخ  الفاعلة ع  كا  ة اطش د اشاكعة . -9

انتشار كو ة ك  الفساد كالفاور كاإلصاد كا ؾ ؿ ايي قة كالقيمة يف اجملتمع عموكا،  -10
ني نػني الطلبػة الذم انسح  نظ لو على اشاكعة، ليػث التػربج كا ؾػ ؿ كا يػت ط اطشػ

كالطالبػػػا ، ايػػػث   برعػػػى لػػػ  لركػػػة اطكتبػػػا  اشاكعيػػػة، كليتاػػػوؿ كتاػػػوؿ يف قاعػػػا  
اطكتبا  اشاكعية كيرل الفوهى العاركة، ك يف اّتحال  اطكتبا  كاصركا  اطقدّػة ةذل 
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كقاىة للصخ  كالوص  . ككا كصل يف السالا  كاصػدا ق كاططػاع، كاطقػاىة اشاكعيػة 
، ككػػا كػػدث علػػى ئنػػواح اإلقاكػػا  اشاكعيػػة للطالبػػا  ئكػػر برشػػ  نػػو لقػػا ق فشػػة  آيػػر

 الواقع . 

 انعداـ ركح اصـز كا نضباط اإلدارم يف بطبيق القانوف ك علو فوؽ اشميع .  -11

 ايدزاض١ املٝدا١ْٝ 

 إغسافات َٚٓاقػات ايُٓاذز املدزٚض١  - 5

 اإل راجوسة مل حيث تفُيلي عام يةيل وضعية النماَج المدر  - 0 -جدول 

ا ل  اّ، اطشرؼ عدد الّر
شرفة

ي
 اط

ط السنوم ّنوا  اإلشراؼ  اطتّو

الة 82 ئ . د . .............. الة 5، 4 ـ2014ـ .. 1999 ّر  ّر

الة 42 ئ .د ............... الة 7 ـ1998..  1992 ّر  ّر

الة 32 ئ.د. .............. الة 2، 66 ـ2014ـ .. 2002 ّر  ّر

 المناقشةتفُيلي عام يةيل وضعية النماَج المدروسة مل حيث  - 4 -جدول

ا ل  اّ، اطشرؼ عدد الّر
ناقشة

ي
 اط

ط السنوم ّنوا  اإلشراؼ  اطتّو

الة 100 ئ . د . ............ الة 6، 6 ـ2014ـ .. 1999 ّر  ّر

الة 50 ئ .د............... الة 8، 33 ـ1998..  1992 ّر  ّر

الة 32 ئ . د ............. الة 2، 66 ـ2014ـ .. 2002 ّر  ّر
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اإل راج والمناقشة تفُيلي عام يةيل وضعية النماَج المدروسة مل حيث  - 0 -جدول
 ب ير العطل

 عموع صفحا  اّ، العينا 

 اإلشراؼ كاطناقشة

 عدد السنوا 

 

عدد ئياـ 
السنوا  نغم 

 العطل

 كعدؿ القرا ة

 نغم العطل

 صفحة 13 يوكا 5475 ـ2014.. 1999 صفحة 71722 ئ. د. .........

 16، 85 يوكا 2190 ـ1998.. 1992 صفحة 36911 ئ.د............
 صفحة

 صفحة 2، 9 يوكا 5475 ـ2014.. 2002 صفحة15902 ئ.د. ..........

 تفُيلي عام يةيل وضعية النماَج المدروسة  - 2 -جدول
 اإل راج والمناقشة بالعطلمل حيث 

 صفحا عموع  اّ، العينا 

 اإلشراؼ كاطناقشة

عدد ئياـ  عدد السنوا 
 السنوا  نالعطل

كعدؿ القرا ة 
 نالعطل

 صفحة 19، 5 يوكا 3675 ـ2014.. 1999 صفحة 71722 ئ. د. .........

 25، 10 يوكا1470 ـ1998.. 1992 صفحة 36911 ئ.د. ..........
 صفحة

 صفحة 4 يوكا 2952 ـ2014.. 2002 صفحة15902 ئ.د. ..........
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 : ايدالالت ٚاملؤغسات

بنػػوع اصقػػوؿ اطعرفيػػة الػػي ئشػػرؼ علي ػػا النمػػوذج ايكؿ كالغالػػث كالػػي فاقػػ  زسػػا كعشػػري   -1
كػػالف يجبػديا  ، كىذا كناؼو ينسط قواعد البحث العلمػة، علمياك  ( لق  كعرفيا25)

، الفقػو اطقػارف، وؿ الفقػوئصػ ]: كىػذه اصقػوؿ اطعرفيػة ىػة، اطعرفة كالتقاليد العلمية ايصيلة
علػػ، ، الكتػػاح كالسػػنة، علػػـو اصػػديث، القػػرا ا ، التفسػػم، علػػـو القػػرآف، الشػػريعة كالقػػانوف

، الفكػػػر كالفلسػػػفة، الػػػدعوة كاإلعػػػ ـ، العقيػػػدة ككقارنػػػة ايديػػػاف، الر ػػػاؿ كاشػػػرح كالتعػػػديل
، علػ، ا قتصػاد، جقيق اطخطو ػا ، العلـو السياّية كالع قا  الدكلية، السياّة الشرعية

، ايّػػػػػرم، ) العػػػػػاـ: علػػػػ، ا  تمػػػػػاع نػػػػػػ ئرنػػػػع حصصػػػػػا ، ئكقػػػػػاؼ، ا قتصػػػػاد اإلّػػػػػ كة
قانوف ، قانوف  نا ة، ) قانوف دّتورم: القانوف نغ ث حصصا ، اإلع كة (، الصناعة

 دكرل عاـ . [ . 

لغالػث لػ  نلغػػ  بنػوع اصقػوؿ اطعرفيػة كالعلميػة كاطن ايػة الػػي نػاق  في ػا النمػوذج ايكؿ كا -2
( كا ػػػة كزسػػػني ئلػػػف  150000ئم كػػػا يعػػػادؿ ) ، ئ غػػر كػػػ  زػػػ  كعشػػػري  لقػػػ  كعرفيػػا

 كىذا كا يعك  كهعية البحث العلمة يف الكلية .، عنواف حصصة

 غرة عدد الصفحا  الي كصل  ةذل عشرا  اآل ؼ ياصة عند النموذج ايكؿ كالنموذج  -3
 ر ئلفا .ئكا الغالث ففاق  اضمسة عش، الغاين

، ] نػواح ر ػي  اشاكعػة: بوزع اإلشراؼ كاطناقشا  علػى ايعضػا  اطتنفػذي  يف ةدارة الكليػة -4
ػػا  ايقسػػاـ، نوانػػو، العميػػد نعػػض ذكم ، ر ػػي  اجمللػػ  العلمػػة، ر ػػي  اللانػػة العلميػػة، رّؤ

 دل نػػذ رى، ىنػا لكوننػػا نبحػػث عػػ  اصقيقػػة العلميػػة ك ، اطكانػة كالنفػػوذ كػػ  العصػػبا  .. [
 يعنينا ايشخاص .

ا ل الي كهعوا في ا . -5  برّؤ ، شاف اطناقشا  يف ئال  الّر

الي اّتغرؽ في ا الكغم كػ  اطناقشػني ئكقابػا ، التنويو ةذل صفحا  اإلىدا  كالشكر كالعرفاف -6
ػػد ف نػػا   كطػػاذا شػػكر  ف نػػا كدل بشػػكرم ف نػػا   كاطقدكػػة ،  ويلػػة طػػا ئىػػدي  ف نػػا كدل هتي
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كالػػي بصػػل نػػني    ػػني ةذل ئرنعػػني صػػفحة يف  ػػل ،  لػػق كاطلخصػػا  ناللغػػا  الػػغ ثكاط
ػػالة  وحػػا ىػػة ايكراؽ الػػي يناقشػػوف في ػػا ئم كػػا ييعػػادؿ ،  كالػػي بيػػرقٍ، نػػايلرؼ اظاا يػػة، ّر

 45 آ ؼ الصفحا  .

ا ل الي نيوقش  يف  اكعا  ئيرل  ػ ] كع د اصضارة نوىراف -7  ،عدـ بسايل كلساح الّر
 [ . ..، لية ئصوؿ الدي  ناشزا ر

( 100ك ل كلف ب ىيل نو قرانة اطا ة )، كالي بيعدش نالعشرا ، عدـ التساح كلفا  الت ىيل -8
 ( صفحة . 10000..  5000ئم كا يعادؿ آ ؼ الصفحا  ) ، صفحة

ا عشػرا  يف في ، عدـ بقدير النماذج ضصوصيا  اصقوؿ اطعرفية الي ئشرفوا كناقشوا في ا -9
ٌ ةطاكػػا ، اآل ؼ كػػ  اطصػػادر كاطرا ػػع التخصصػػية فياػػ  علػػى اطتخصػػص ئف يكػػوف قػػد ئىدلى

 : كيشمل ذلن اجملا   التالية، باكا ك اك  ناصقل اطعريف التخصصة

 الػػتمك  كػػػ  ئصػػػوؿ ىػػػذا العلػػػ،، فلكػػل علػػػ، ئصػػػولو ككباد ػػػو ككسػػػلمابو كندىيابػػػو أوال :
علػػ،، ك  مكػػ  اإلطػػاـ نػػ  غر كػػ  حصػػص كالػػد ئك كبارلػػو كقواعػػده، حتلػػف كػػ  علػػ، ل

علػػػى اي غػػػر كػػػ  حصصػػػني ئك    ػػػة حصصػػػا ، ئكػػػا ئ غػػػر كػػػ  ذلػػػن ف كػػػا ئف يكػػػوف 
البالث ك  الراّخني يف العلػ، كػ  العلمػا  ايعػ ـ    كةكػا ئف يكػوف ػبػو    يعػرؼ 

 قيمة ايشيا ، ينو لو عرؼ قيمة ايشيا  كا ا رتئ علي ا .
 حا  ىػػػػػذا العلػػػػػ،، يف لكػػػػػل علػػػػػ، كصػػػػػطلحابو اضاصػػػػػة نػػػػػو، فللفقػػػػػو : كصػػػػػطل انيزززززا

كصػػطلحابو، كل ألصػػوؿ كصػػطلحابو كللقػػانوف الدّػػتورم كصػػطلحابو كلإلعػػ ـ كللػػدعوة 
كللفلسػػػػػػفة كللتػػػػػػاريخ كللغػػػػػػة كللسياّػػػػػػة كلعلػػػػػػـو القػػػػػػرآف كاصػػػػػػديث .. كلسػػػػػػا ر العلػػػػػػـو 

 كصطلحاهتا اضاصة هبا .
 ن او البحغة اضاص نو، لتلف نو ع  امه.: كن ج ىذا العل،، يف لكل عل، ك الثا 

 كناقشة النموذج الغاين صقولو اطعريف فقط على العك  ك  النموذج ايكؿ كالغالث. -10
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ا ل ييشرفوف علي ا. -11  عدـ التساح كا نقة ك  ّر

ا ل الي ّييوهعوف يف شاف كناقشت ا. -12  عدـ التساح كا نقة ك  الّر

 : ارتامت١ ٚايٓتا٥ر

ىػػػذا ا ّػػػتعراض التػػػارلة كالوصػػػفة كالتحليلػػػة كاطيػػػداين اطر ػػػز ئصػػػل ةذل النتياتػػػػني كنعػػػد 
 : التاليتني

ئ ر كككانة كئفية البحث يف العلـو اإلّ كية يف بشكيل نداية ك ك  حضة اشاكعػة كايكػة  -1
 اشزا رية .

 قبل.يسارة اشاكعة كايكة اشزا رية للا د كالزك  كاطاؿ كاصاهر كاطست -2

 : األَٓٝات ٚايتٛصٝات

 اكعػػة : كىػػة، ئنػػ  ديلػػ  اشاكعػػة قبػػل ئرنعػػة عقػػود: ككػػا آّػػف لػػو شػػديد ايّػػف ىػػو
، كجاكؿ ئف ثد ظػا كػو ى  قػدـ نػني اشاكعػا  العرنيػة كاإلّػ كية كاإلفريقيػة، ناشرة صغمة جبو

كيؤلفػوف كينػافحوف كفي ا ئّابذة كنالغوف  زا ريوف ك نيوف كفػركف ككػاكلوف كيبحغػوف كيكتبػوف 
كػػ   يػػل عمالقػػة اشاكعػػة ، عػػ  كاهػػي ، التليػػد كيسػػعوف لبعغػػو كةليا ػػو كالتعريػػف نػػو نػػني النػػاس

عوا نكػل ، اّتمابوا اغا كقرا ة ك تانة كبنقيبا 46اشزا رية يرر ، اهلل كيسكن ، فسي   نابو .. ّك
ك اقػػة .. يف ّػػبيل ئف بصػػب   اكعػػة كصػػنفة ئك قانلػػة ل لتصػػنيف كا لػػرتاـ .. كػػا ئيبػػوا كػػ    ػػد و

 : كىو عزا ة الوليد كبسلية اصقيقية على لد قوؿ الشاعر

ػػػػػػػػػػػػػاكؿ  ػػػػػػػػػػػػػٍر ى كػػػػػػػػػػػػػاذا كي
ى
 ئى  بىٍسػػػػػػػػػػػػػ  ين اط

 
 ئىؾىٍػػػػػػ ه فػىيػيٍقضػػػػػػى، ئىـٍ هىػػػػػػ ؿه كناً ػػػػػػلي   

كئنػػا اآلف علػػى ئنػػواح اضػػركج كن ػػا نيعيػػد ّػػنوا  ئك ، ككػػا ئجسػػر عليػػو كئبػػ دل لػػو ئطػػا شػػديدا 
كصار البحػث عػ   يفيػة ، ا ع  كاحار  ناحيار شبكة ككنظوكة القي، في ائ دىا قد بر ، ئش ر

ئكا جقيػق رقػ، يف التصػنيف العػر  ئك اإلّػ كة ، ةنقاذىا كبطويرىا كالرقة هبا ىو اظدؼ كالغاية
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فػػػ ي  عػػػذرم الػػػذم ، ئك اإلفريقػػػة .. فصػػػار للمػػػا نعيػػػد اطنػػػاؿ يف ظػػػل ىػػػذه ايكهػػػاع كالظػػػركؼ
   ياؿ الي ّت يت ك  نعدم  كاي، ّيشفع رل عند ر 

 

 املصادزٚ قا١ُ٥ املصادز

 المُادر5 
عيسػػاكم أحمػػد، أشػػغاؿ نػػدكة كاالػػع كآفػػاؽ الدراسػػات العميػػا، جامعػػة الميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػالمية،  -

 ـ .2007/ 15-16/01

 ـ .1967فضالء محمد الطاىر، الاؿ الشي  الرئيس، مطبعة البعث، السنطينة،  -

 نشريات5 الو ائق وال
مكنػػز تكثيػػؽ الرسػػائؿ الجامعيػػة، كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة كاإلسػػالمية، جامعػػة الحػػاج لخضػػر،  -

كعنػػدم نسػػخة مطبكعػػة منػػو، كنسػػخة مكتكبػػة بخػػط اليػػد حسػػب التسمسػػؿ العشػػرم المحفػػكظ فػػي الاعػػة 
 الرسائؿ العممية .

 ـ .2007ىػ 1428مية، دليؿ الطالب، نشرية تادرة عف جامعة المير عبد القادر لمعمـك اإلسال -

 المراج 5 
بكلطيػػػؼ لخضػػػر، الفقػػػو كالتػػػاري  فػػػي الغػػػرب اإلسػػػالمي مقاربػػػات منيجيػػػة، دار رؤيػػػة، القػػػاىرة، الطبعػػػة  -

 ـ . 2013الكل ، 

بكنػار رابػح، المغػرب العربػي تاريخػو كثقافتػو، الشػركة الكطنيػة لمنشػر كالتكزيػع، الجزائػر، الطبعػة الكلػػ ،  -
  ـ .1975

 الجياللي عبد الرحمف، تاري  الجزائر العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، دكف طبعة كتاري  .  -

 ـ . 2007سعد ال أبك القاسـ، تاري  الجزائر الثقافي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، الطبعة الكل ،  -

ب الحػديث، القػػاىرة، الطبعػة الكلػػ ، عيسػاكم أحمػد، أعػػالـ اإلتػالح اإلسػػالمي فػي الجزائػر، دار الكتػػا –
 ـ .2012
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عيسػػػاكم أحمػػػد، مػػػدخؿ إلػػػ  تػػػاري  الجزائػػػر الحػػػديث، دار الكتػػػاب الحػػػديث، القػػػاىرة، الطبعػػػة الكلػػػ ،  -
 ـ .2015

عيسػػػػاكم أحمػػػػد، منػػػػارات مػػػػف شػػػػياب البتػػػػائر، دار الكليػػػػد، كادم سػػػػكؼ، الجزائػػػػر، الطبعػػػػة الكلػػػػ ،  -
 .  ـ2006

الحميػػد بػػف بػػاديس بقسػػنطينة تحػػت إدارة الشػػي  العربػػي التبسػػي، دار الػػبالغ، عيسػػاكم أحمػػد، معيػػد عبػػد  -
 ـ.2015الجزائر، الطبعة الكل ، 

 .ـ2013عيساكم أحمد، جيكد الشي  العربي التبسي اإلتالحية، دار البالغ، الجزائر، الطبعة الكل ،  -

ىػػ 1433لقػاىرة، الطبعػة الكلػ ، عيساكم أحمد، تيارات كالضايا فكرية معاتػرة، دار الكتػاب الحػديث، ا -
 ـ.2012

  ـ .1963المدني أحمد تكفيؽ، ىذه الجزائر، مطبعة البميدة، الجزائر، الطبعة الكل ،  -

 ـ . 1963المدني أحمد تكفيؽ، كتاب الجزائر، مطبعة البميدة، الجزائر، الطبعة الكل ،  -

 ـ . 1936بعة اإلسالمية الجزائرية، السنطينة، الميمي مبارؾ، تاري  الجزائر بيف القديـ كالحديث، المط -

 الدوريات والمجبلت والجرائد5 
، جػػانفي 36مجمػػة آفػػاؽ التػػراث كالثقافػػة، دبػػي، عػػدد  -عيسػػاكم أحمػػد، حركػػة اإلتػػالح الػػديني الحديثػػة -

  ـ .2002

، 50دبػي، عػدد مجمة آفاؽ التراث كالثقافػة،  -عيساكم أحمد، كاالع التربية كالتعميـ في العيد االستعمارم -
  ـ .2005جكيمية 

  .ـ، السعكدية 2004عيساكم أحمد، الخطاب الديني في الرف العكلمة، مجمة الحرس الكطني، نكفمبر  -

، نػػػػكفمبر 444أحمػػػد عيسػػػػاكم، كالخطػػػػاب الػػػديني فػػػػي زمػػػػف العكلمػػػة، مجمػػػػة الػػػػكعي اإلسػػػالمي، عػػػػدد  -
  ـ، الككيت.2002

، ديسػمبر 470لخطػاب الػدعكم، مجمػة الػكعي اإلسػالمي، عػدد عيساكم أحمػد، كالػراءة تحميميػة لحركيػة ا -
 ـ، الككيت .2004
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، 474عيسػػاكم أحمػػد، العػػالـ العربػػي كاإلسػػالمي كخطػػابي التػػالة ..، مجمػػة الػػكعي اإلسػػالمي، عػػدد  -
  ـ، الككيت.2005أفريؿ 

ـ، 2002يػػؿ ، أفر 299عيسػػاكم أحمػػد، العػػالـ العربػػي كاإلسػػالمي بػػيف خطػػابي ..، مجمػػة اليدايػػة، عػػدد  -
  البحريف .

، لبنػػاف، 202عيسػػاكم أحمػػد، كدكر المػػف االجتمػػاعي فػػي تجفيػػؼ منػػابع اإلرىػػاب، مجمػػة التقػػكل، عػػدد  -
ـ، 2010ىػػ جكيميػة 1431، لبناف، شعباف 203ـ، الحمقة الكل  . كعدد 2010ىػ جكاف 1431رجب 

  الحمقة الثانية .

، لبنػاف، 204الشختية المسممة، مجمة التقكل، عػدد  عيساكم أحمد، الفركض الغائبة كدكرىا في تككيف -
ـ، 2010ىػػػ أكت 1431، لبنػػاف، شػػكاؿ 205ـ، الحمقػػة الكلػػ  . كعػػدد 2010ىػػػ أكت 1431رمضػػاف 

 الحمقة الثانية . كاليرىا .. 

ـ، 2005، مػػام 475عيسػاكم أحمػد، مفيػـك اإلرىػاب فػي القػػرآف الكػريـ، مجمػة الػكعي اإلسػالمي، عػدد  -
 الككيت.

، 44اكم أحمػد، دكر الجامعػات الجزائريػػة فػي عمميػة التنميػػة كالبنػػػاء، مجمػة البيػاف، السػنطينة، عػػدد عيسػ -
، 45كالحمقػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػدد  ـ، الحمقػػػػػػػػػػػة الكلػػػػػػػػػػػ  .1995/فيفػػػػػػػػػػػرم/25ىػػػػػػػػػػػػ 1415/رجػػػػػػػػػػػب/23
 ـ . 1995/مارس/03ىػ 1415/شعباف/01

، جػكاف 1750الغ، الككيػت، عػدد عيساكم أحمد، الجامعة الجزائرية كحتاد السنيف العجػاؼ، مجمػة الػب -
جكيميػػػػػة  1753ـ + عػػػػػدد 2007جكيميػػػػػة  1752ـ + عػػػػػدد 2007جكيميػػػػػة  1751ـ + عػػػػػدد 2007
 ـ . 2007

 الويةوغرافيا5 
 ـ .01/04/2015مكنز تكثيؽ الرسائؿ الجامعية، مكالع السيريست لمرسائؿ الجامعية تاري  الدخكؿ  -

 ـ .31/03/2015مكالع كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  -

 ـ .25/03/2015مكالع جامعة باتنة ككمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كاإلسالمية  -
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 اهلٛاَؼ:

                                                           

 ـ . 1999جزائر، الطبعة الرابعة، أحمد طالب اإلبراىيمي، المعضمة الجزائرية المعضمة كالحؿ، دار المة، ال 1
عػػػددتيا مشػػػكمة، كىػػػي بالفعػػػؿ مشػػػكمة حقيقيػػػة اليػػػـك تعػػػاني منيػػػا الجامعػػػات اإلسػػػالمية فػػػي العػػػالـ عمكمػػػا كالمعاىػػػد  2

كالكميات كالجامعة اإلسػالمية الجزائريػة ختكتػا، ال إشػكالية بحثيػة عػابرة، نظػرا لتػردم مسػتكل كمػنيج كأخػالؽ 
 .إلسالمية البحث العممي في العمـك ا

ـ حيػث حفظػت المتػكف 1975-1970ىػ 1395-1389لـ أحتسب مرحمة الطمب المسجدية الكل  في بالد الشاـ  3
 .  كالمقررات كالقكاعد كالشعار كعمـك المقدمات 

-1940االسػػػتفادة مػػف الفػػكرة المعمكماتيػػة الرالميػػة، بػػػدءن مػػف مرحمػػة عتػػر اإلعػػػالـ  -لألسػػؼ الشػػديد -لػػـ نيحسػػف 4
ـ، 2013-2003ـ، كال مػػف مرحمػػة عتػػر المعرفػػة 2003-1996 مػػف مرحمػػة عتػػر المعمكمػػات ـ، كال1995

 ـ .. 2013كال مف مرحمة عتر انتياء العمـ كالمعرفة كالدخكؿ في مرحمة التسخير التاـ لقكل الطبيعة 
ات كالضػايا فكريػة الاؿ ابف عباس رضي ال عنيما : ) ذلمتي طالبا، كعززتي مطمكبان (، انظر : أحمػد عيسػاكم، تيػار  5

، جعمػت فييػا كبعػػد 34..  21ـ، ص 2012ىػػ 1433معاتػرة، دار الكتػاب الحػديث، القػاىرة، الطبعػػة الكلػ ، 
المقدمػػة مباشػػرة خالتػػة مركػػزة مػػف التػػراث كلمػػا كيتًػػبى فػػي أدب الطمػػب كسػػميتيا تػػفات العػػالـ الرشػػيد كالطالػػب 

 ي في أدب الطمب . الديب الريب، كىي تمخيص لما كيتب في التراث اإلسالم
لف أيٍشًغؿى البحث في التقعيدات المغكية كاالتطالحية حيث باتت مف المسممات عندم، كلػف تفيػد البحػث شػيئا ألميػـ  6

 إاٌل شغؿ بضع تفحات فقط . 
ـ . 2007أبػػك القاسػػـ سػػػعد ال، تػػاري  الجزائػػر الثقػػافي، دار الغػػػرب اإلسػػالمي، بيػػركت، الطبعػػة الكلػػػ ، انظػػر :  7

.  3د الرحمف الجياللي، تػاري  الجزائػر العػاـ، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، الجزائػر، دكف طبعػة كتػاري ، ج كعب
ـ . كأحمػػد 1936كمبػارؾ الميمػػي، تػػاري  الجزائػػر بػػيف القػػديـ كالحػػديث، المطبعػػة اإلسػػالمية الجزائريػػة، السػػنطينة، 

ـ . ككتػاب الجزائػر، مطبعػة البميػدة، 1963الكل ،  تكفيؽ المدني، ىذه الجزائر، مطبعة البميدة، الجزائر، الطبعة
ـ . كرابػػػػح بكنػػػار، المغػػػػرب العربػػػػي تاريخػػػػو كثقافتػػػو، الشػػػػركة الكطنيػػػػة لمنشػػػػر 1963الجزائػػػر، الطبعػػػػة الكلػػػػ ، 

 ـ . كاليرىـ الكثير كتركي رابح كعمار طالبي كعبد الرزاؽ السـك .. 1975كالتكزيع، الجزائر، الطبعة الكل ، 
ـ . 2002، جػانفي 36مجمػة آفػاؽ التػراث كالثقافػة، عػدد  -عيسػاكم، حركػة اإلتػالح الػديني الحديثػة انظر : أحمد 8

ـ . 2005، جكيميػػة 50مجمػػة آفػػاؽ التػػراث كالثقافػػة، عػػدد  -كاالػػع التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي العيػػد االسػػتعمارمك  دبػػي .
ب الحػػػديث، القػػػاىرة، الطبعػػػة كالػػد ضػػػممت الخيػػػرة لكتػػػابي، أعػػالـ اإلتػػػالح اإلسػػػالمي فػػػي الجزائػػر، دار الكتػػػا

 . 86..  61ـ، ص 2012الكل ، 
ـ، 2015انظر: أحمد عيسػاكم، مػدخؿ إلػ  تػاري  الجزائػر الحػديث، دار الكتػاب الحػديث، القػاىرة، الطبعػة الكلػ ،  9

 . 89ص 
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ـ، 2006انظر : أحمد عيساكم، منارات مف شياب البتائر، دار الكليد، كادم سػكؼ، الجزائػر، الطبعػة الكلػ ،  10
. كانظػػػر كتابنػػػا : معيػػػد عبػػػد الحميػػػد بػػػف بػػػاديس بقسػػػنطينة تحػػػت إدارة الشػػػي  العربػػػي التبسػػػي، دار  240ص 

 ـ .2015البالغ، الجزائر، الطبعة الكل ، 
 ـ .1967انظر : محمد الطاىر فضالء، الاؿ الشي  الرئيس، مطبعة البعث، السنطينة،  11
ائػػػر فػػػي التعمػػػيـ التػػػمي الشػػػي  العالمػػػة المرحػػػـك محمػػػد متػػػكلي كػػػاف مػػػف بػػػيف الػػػذيف ابتعثػػػكا لمتػػػدريس فػػػي الجز  12

 الشعراكم، كالشي  المرحـك المؤرخ الستاذ الدكتكر عبد الحميـ عكيس، كاليرىما .
التػػػادر  84/182انظػػر : أينشػػػئت جامعػػة الميػػػر عبػػػد القػػادر لمعمػػػـك اإلسػػالمية بمكجػػػب المرسػػػـك الرئاسػػي رالػػػـ  13

/13بتاري   ـ، كديشنت مف البػؿ رئػيس الجميكريػة الشػاذلي بػف جديػد فػي 1984/أكت/04 ىػ المكافؽ1405/محـر
ـ . انظػػػر : نشػػػرية تػػػادرة عػػػف جامعػػػة الميػػػر عبػػػد القػػػادر لمعمػػػـك اإلسػػػالمية، دليػػػؿ 1985ىػػػػ 1405اكتػػػكبر 
. ككنت طالبا يكميا في السـ الدراسات العميػا كحضػرت حفػؿ التخػرج البيػيج  5ـ، ص 2007ىػ 1428الطالب، 
 ي  المرحـك محمد الغزالي يرحمو ال، حيث ألق  خطبة عتماء .برئاسة الش

تعرفػػت عػػف كثػػب عمػػ  شختػػية السػػتاذ المربػػي الشػػي  المرحػػـك   الطػػاىر حمػػيس   بعػػد البػػكلي فػػي المعيػػد سػػنة  14
ـ عمػػ  يػػد الغػػدر، كمػػا ربطتنػػي عالالػػة ثقافيػػة كعمميػػة كفكريػػة 21/10/1994ـ كالبيػػؿ كفاتػػو شػػييدا يػػـك 1994

 ـ .1996يرحمو ال الذم كتبت لو مسكدة ردكد الشرائح االجتماعية عم  مسكدة الدستكر سنة بالحاج لخضر 
انظػػر : أحمػػد عيسػػاكم، معيػػد عبػػد الحميػػد بػػف بػػاديس بقسػػنطينة تحػػت إدارة الشػػي  العربػػي التبسػػي، دار الػػبالغ،  15

 ق .1436ـ 2015ـ .بمناسبة السنطينة عاتمة لمثقافة العربية 2015الجزائر، الطبعة الكل ، 
ىػػذا بػػالنظر إلػػ  تجربتػػي فػػي السػػـ الدراسػػات العميػػا بجامعػػة الميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػالمية بعػػد نجػػاحي فػػي  16

المسابقة الكتابيػة التػي أيعمػف عنيػا فػي جريػدة النتػر، ثػـ الشػفيية التػي أيعمػف عنيػا فػي جريػدة النتػر، كالمككنػة 
المغػة العربيػة  - 4الفقو اإلسػالمي كأتػكلو .  -3السنة كعمكميا .  -2القرآف كعمكمو .  -1مف المكاد التالية : 

 .2ـ، ص 02/10/1987الدعكة كاإلعالـ . انظر جريدة النتر  -6العقيدة .  -5كآدابيا 
 بإمكاف الباحث االطالع عم  النكعية كالزمكانية التي تخرج منيا كفييا جيمي . 17
المتػػػيف ضػػػرب ال بيمػػػا المثػػػؿ فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ، فخميػػػة النحػػػؿ    بيػػػت العنكبػػػكت  ك شػػػتاف بػػػيف   خميػػػة النحػػػؿ   18

كه ميٍستىٍقبىحه أمرىا .  ممدكحة مىٍثًنيٌّ عمييا في القرآف الكريـ، أما بيت العنكبكت فىمىٍيجي
ـ، ككنػت طالبػا بقسػـ الدراسػات العميػا بمعيػد أتػكؿ الػديف 22/06/1988حضرت حفؿ تخرج الدفعة الكل  يػـك  19

اإلعػػالـ اإلسػػالمي، كألقػػ  الشػػي  الراحػػؿ محمػػد الغزالػػي كممػػة مػػؤثرة ككػػذلؾ الشػػي  السػػتاذ الػػدكتكر السػـ الػػدعكة ك 
عمار طالبي بحضكر السمطات المحمية التي كانت حريتة عم  حضػكر مثػؿ ىػذه المناسػبات فػي عيػد الػرئيس 

 . ـ (، الذم كاف يختص طائرتو الخاتة لمشي  الغزالي2013الراحؿ ) الشاذلي بف جديد ت 
ـ، 2013انظر : أحمد عيساكم، جيكد الشي  العربي التبسػي اإلتػالحية، دار الػبالغ، الجزائػر، الطبعػة الكلػ ،  20

 ..   49، ص 1ج 
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ـ رسػالة الطالػب 1988ىػػ 1409كانت أكل  الرسائؿ مناالشة في جامعة المير عبد القادر لمعمـك اإلسػالمية سػنة  21
ىػػ 1410مالت الشرعية تحت إشراؼ الدكتكر محمد محدة (، كفػي سػنة محمد باكني، ) العقكد الجعمية في المعا

ـ رسػػػالة الطالػػػب : خمػػػيس بػػػف عاشػػػكر فػػػي الػػػدعكة، ) اإلمػػػاـ الشػػػككاني داعيػػػا كمجػػػددا، تحػػػت إشػػػراؼ 1989
ـ رسالة الطالب عبد العزيز دخاف في عمػـك القػرآف ) شػرؼ 1990ق 1409الدكتكر محمد التكمي (، كفي سنة 

ىػػػػ 1411لمطالػػػب البػػػف النفػػػذ القسػػػنطيني إشػػػراؼ الػػػدكتكر فخػػػرم أبػػػك تػػػفية (، كفػػػي سػػػنة الطالػػػب فػػػي أسػػػن  ا
ـ رسػػػالة الطالػػػب : العربػػػي بػػػف الشػػػي  فػػػي مقارنػػػة الديػػػاف ) التػػػة الخمػػػؽ دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف الييكديػػػة 1991

عكة كاإلسػػالـ، تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر عبػػد الخػػالؽ بكػػر (، ثػػـ رسػػالة الطالػػب الطيػػب برالػػكث فػػي الػػدعكة، ) الػػد
ـ، كتزامنػا معيػا رسػالة الطالػب عمػار 1992ىػػ 1412اإلسالمية كالحفاظ عم  منجزاتيا في العيد المكي ( سنة 

طسػطاس فػي الػدعكة ) أبػػك العمػ  المػكدكدم متػمحا كمجػػددا تحػت إشػراؼ الػدكتكر عبػػد السػالـ اليػراس (، ثػػـ 
ر إسػالمي تحػت إشػراؼ الػدكتكر عػزم رسالة الطالب أحمػد عيسػاكم فػي الػدعكة كاإلعػالـ، ) اإلعػالف مػف منظػك 

ـ، ثػـ رسػالة الطالبػة جميمػة بكخػاتـ فػي الفقػو، كالطالػب يخمػؼ رمضػاف فػػي 1992ىػػ 1412عبػد الػرحمف ( سػنة 
كالطالبػة آمػاؿ لػكاتي فػي الدب اإلسػالمي ) محمػد إالبػاؿ كشػعره (، عمـك القرآف ) عبد العزيز الثعالبي مفسػرا (، 

ـ، كالطالػػب 1992ىػػػ 1412الشػػي  محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػكر لغكيػػا ( سػػنة  كالطالػػب محمػػد بػػف نبػػرم كسػػالتو )
سػػػعيد فكػػػرة فػػػي الفقػػػو كعنكانيػػػا ) ثبػػػات الحكػػػاـ الشػػػرعية كتغيرىػػػا تحػػػت إشػػػراؼ الػػػدكتكر الػػػازم عنايػػػة ( سػػػنة 

ـ ) دكر المسػػجد فػػي 1993ىػػػ 1412ثػػـ رسػػالة الطالػػب نػػكر الػػديف طكابػػة فػػي الػػدعكة سػػنة ـ، 1992ىػػػ 1412
سػػالمي المعاتػػر تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر بشػػير بكجنانػػة (، كالطالػػب متػػطف  بػػاجك فػػي الفقػػو سػػنة المجتمػػع اإل

ـ كعنكانيػػا ) أبػػك يعقػػكب الػػكرجالني كفكػػره التػػكلي تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر محمػػد السكيسػػي (، 1993ىػػ 1412
المي تحػػػت ـ كرسػػالتو ) أحكػػاـ التقميػػد فػػي الفقػػو اإلسػػ1993ىػػػ 1412كالطالػػب فيتػػؿ تميالنػػي فػػي الفقػػو سػػنة 

ـ كرسػالتو فػي الػدعكة كاإلعػالـ ) 1993ىػػ 1412إشراؼ الدكتكر محمد السكيسي (، كالطالب تالح حػداد سػنة 
الحػػرب النفسػػية فػػي عيػػد النبػػكة تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر مكلػػكد سػػعادة (، كالطالػػب الكميػػدم الػػذكادم فػػي الفقػػو سػػنة 

ت إشػػػراؼ الػػػدكتكر الحطػػػاف الػػػدكرم (، ـ كعنكانيػػا ) تأكيػػػؿ النتػػػكص فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي تحػػػ1994ق 1413
ـ فػػي الفقػػو كالتػػكؿ كعنػػكاف رسػػالتو ) أثػػر القكاعػػد المغكيػػة 1995ىػػػ 1416كالطالػػب عبػػد الكػػريـ حامػػدم سػػنة 

التػػكلية فػػي اسػػتنباط أحكػػاـ القػػرآف الكػػريـ تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر محمػػد محػػدة (، كالطالػػب زالػػادة الػػكردم فػػي 
محمػد بػف سػػعد كمنيجػو فػي الطبقػات الكبػرل تحػت إشػراؼ الػػدكتكر  ـ كعنكانيػا )1995ىػأ 1416الحػديث سػنة 

ـ كرسػػػالتو ) الشػػػي  1995ىػػػػ 1416حسػػػيب السػػػامرائي (، كالطالػػػب نػػػكر الػػػديف سػػػحكاؿ فػػػي الػػػدعكة سػػػنة سػػػنة 
كالطالػػب عبػػد المجيػػد الػػدكر فػػي إبػػراىيـ بيػػكض كمنيجػػو فػػي اإلتػػالح تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر بشػػير بكجنانػػة (، 

ىجرة الندلسييف إلػ  المغػرب الكسػط كنتائجيػا الحضػارية تحػت إشػراؼ الػدكتكر محمػد أمػيف التاري  كعنكانيا ) 
ـ، كالطالػػػػب ثنيػػػػك نػػػػكر الػػػػديف فػػػػي ) فيرسػػػػة كثػػػػائؽ جمعيػػػػة العممػػػػاء المسػػػػمميف 1996ىػػػػػ 1416بػػػػدكم ( سػػػػنة 

عػف أسػئمة الميػر الجزائرييف ( في السػنة نفسػيا، كالطالبػة كداد التػيد كعنػكاف رسػالتيا ) أجكبػة اإلمػاـ التسػكيمي 
ىػػػ 1416عبػػد القػػادر فػػي مسػػائؿ الجيػػاد تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر إسػػماعيؿ يحػػي رضػػكاف كسػػامي الكنػػاني ( سػػنة 



 اااااااااا البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ودوره في تشكيل مالمح النهضة الجزائرية الحديثة

 أحمد محمود عيساوي .د.أ

 263ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

                                                                                                                                               

كرسػالتو ) أبػك الحسػف الشػاذلي حياتػو ـ 1995ىػػ 1416سػنة ـ، كالطالب عبد الكىاب فرحات في العقيدة 1996
الػب الاسػمي السػعيد فػي العقيػدة كالسػنة نفسػيا كمدرستو في التتكؼ تحت إشراؼ الدكتكر بشير بكجنانػة (، كالط

كعنكاف رسالتو ) ظاىرة التكفير بيف الفرؽ اإلسالمية تحت إشراؼ الدكتكر حسػيب السػامرائي (، كالطالػب تػالح 
... ككانػت الاعػة المناالشػة تغػص نعماف، كمحمد بكالركايح كبشير كردكسي كعبد القادر بخكش كمرزكؽ العمرم 

اع العمػػػـ كمشػػػاىدة أىمػػػو، بىٍمػػػوى تسػػػجيؿ كالػػػائع المناالشػػػة كعرضػػػيا فػػػي التػػػحؼ الكطنيػػػة بالطمبػػػة المتميفػػػيف لسػػػم
 كالعربية . 

ـ كرسػػػالة 1993ىػػػػ 1412فيمػػػا عػػػرؼ معيػػػد أتػػػكؿ الػػػديف بػػػالجزائر العاتػػػمة بدايػػػة المناالشػػػات فيػػػو سػػػنة 
تالؼ الفقيػاء تحػت الطالب عبد المجيد بيـر في الفقو كالتكؿ كعنكانيا ) اختالؼ ركايات الحػديث كأثػره فػي اخػ

ـ كسػػالتو ) 1993ىػػػ 1412إشػػراؼ الػػدكتكر نػػكر الػػديف عتػػر (، كالطالػػب احسػػف زالػػكر فػػي الفقػػو كالتػػكؿ سػػنة 
التقييػػد المفيػػد شػػرح العالمػػة الزاىػػد أحمػػد زركؽ البرنسػػي تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر حسػػيف مقبػػكؿ ( . كعػػرؼ كػػذلؾ 

ـ بمناالشػػػة الطالػػػب مسػػػعكد فمكسػػػي كرسػػػالتو فػػػي 1993ىػػػػ 1413المعيػػػد الػػػكطني بباتنػػػة بدايػػػة المناالشػػػات سػػػنة 
التكؿ ) الجدؿ عند التكلييف تحػت إشػراؼ الػدكتكر أحمػد بػف محمػد (، كالطالػب تػالح بكبشػيش كرسػالتو ) 
الحيؿ الفقيية تحت إشراؼ الدكتكر أحمد بف محمد (، كتالىما الطالبة مميكة مخمكفي كرسػالتيا فػي أتػكؿ الفقػو 

ـ، كالطالػب تػػالح 1996ىػػ 1416إلمػاـ الشػاطبي مػف خػػالؿ كتابػو االعتتػاـ ( سػنة ) البدعػة كأحكاميػا عنػد ا
أبػػك بكػػر كرسػػالتو ) كاليػػة المظػػالـ كالقضػػاء اإلدارم المعاتػػػر تحػػت إشػػراؼ الػػدكتكر محمػػد محػػدة (، كالطالػػػب 

سػيب سميماني عبػد القػادر كرسػالتو فػي الحػديث ) مػنيج أىػؿ السػنة فػي الجػرح كالتعػديؿ تحػت إشػراؼ الػدكتكر ح
 ـ .1996السامرائي ( سنة 

) محمػػػد مػػػراح (، كىمػػػا اآلف أسػػػتاذيف فػػػي ك السػػيما مػػػا كػػػاف يكتبػػػو الباحثػػػاف الجػػػاداف الػػػدكتكر ) إبػػراىيـ نػػػكيرم ( 22
 الجامعة الجزائرية . 

شػػاركت معيػػـ فػػي الكتػػب التاليػػة : ) أحمػػد حمػػاني، البشػػير اإلبراىيمػػي، محمػػد بػػف يكسػػؼ اطفػػيش، عبػػد الػػرحمف  23
 العربي التبسي ( . الجياللي،

 .ـ، السػػعكدية 2004الخطػػاب الػػديني فػػي الػػرف العكلمػػة، مجمػػة الحػػرس الػػكطني، نػػكفمبر أحمػػد عيسػػاكم، انظػػر :  24
ـ، الككيػػػت . كالػػػراءة 2002، نػػػكفمبر 444كالخطػػػاب الػػػديني فػػػي زمػػػف العكلمػػػة، مجمػػػة الػػػكعي اإلسػػػالمي، عػػػدد 

ـ، كالعػػػػالـ العربػػػػي 2004، ديسػػػػمبر 470عػػػػدد  تحميميػػػػة لحركيػػػػة الخطػػػػاب الػػػػدعكم، مجمػػػػة الػػػػكعي اإلسػػػػالمي،
ـ . كالعػػػػػالـ العربػػػػػي 2005، أفريػػػػػؿ 474كاإلسػػػػػالمي كخطػػػػػابي التػػػػػالة ..، مجمػػػػػة الػػػػػكعي اإلسػػػػػالمي، عػػػػػدد 

كدكر المػػف االجتمػػاعي فػػي  ـ، البحػػريف .2002، أفريػػؿ 299كاإلسػالمي بػػيف خطػػابي ..، مجمػػة اليدايػػة، عػػدد 
كدكر  ـ، الحمقػة الكلػ  .2010ىػػ جػكاف 1431، لبنػاف، رجػب 202دد تجفيؼ منابع اإلرىاب، مجمة التقكل، ع

ىػػػػ جكيميػػػة 1431، لبنػػػاف، شػػػعباف 203المػػػف االجتمػػػاعي فػػػي تجفيػػػؼ منػػػابع اإلرىػػػاب، مجمػػػة التقػػػكل، عػػػدد 
، 204ـ، الحمقػػة الثانيػػة . كالفػػركض الغائبػػة كدكرىػػا فػػي تكػػكيف الشختػػية المسػػممة، مجمػػة التقػػكل، عػػدد 2010
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ـ، الحمقػػػػة الكلػػػػ  . كالفػػػػركض الغائبػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي تكػػػػكيف الشختػػػػية 2010ىػػػػػ أكت 1431لبنػػػػاف، رمضػػػػاف 
 ـ، الحمقة الثانية . كاليرىا ..2010ىػ أكت 1431، لبناف، شكاؿ 205المسممة، مجمة التقكل، عدد 

 ـ،2005، مػػام 475انظػػر : أحمػػد عيسػػاكم، مفيػػـك اإلرىػػاب فػػي القػػرآف الكػػريـ، مجمػػة الػػكعي اإلسػػالمي، عػػدد  25
 الككيت .

تبػػيف فيمػػا بعػػد، كحسػػب الدراسػػات كالبحػػاث الغربيػػة كالكثيػػرة جػػدا، كالتػػي عالجػػت الحػػداث فػػي سػػياالاتيا التاريخيػػة  26
ثػارة  كالجيكسياسية، مف أنيا تناعة أمريكية، فقد عيًرؼى عف تقكر المف القػكمي المريكػي اسػتدراج الختػـك كا 

الة نفير كالمياف كعطاء كلكي يكػكف فػي حالػة مناعػة دائمػة الشعب المريكي كؿ عشر سنكات، حت  يبق  في ح
مف االسترخاء أماـ الغػزك الخػارجي، كىػا ىػي بعػض المؤشػرات التاريخيػة : ) اسػتدراج اليابػانييف لمحػرب بقتػؼ 

ـ، أزمػػػة ككبػػػا كالتػػػكاري  البالسػػػتية الركسػػػية 1953-1952ـ، الحػػػرب الككريػػػة 1942مينػػػاء بيػػػرؿ ىػػػاربر سػػػنة 
ـ، حػرب 1982ـ، حادثػة تفجيػر السػفارة المريكيػة فػي بيػركت سػنة 1972ثة كيتػر اليػت ـ، حاد1961-1962

ـ، تفجيػػر مبنػػ  التجػػارة العػػالمي 1991ـ 1990الخمػػيج الكلػػ  كاسػػتدراج تػػداـ حسػػيف الحػػتالؿ الككيػػت سػػنة 
 ـ .. ( .2009-2008ـ، الزمة المالية العالمية سنة 2001سنة 

كت الػدـ لنػا مػثال عظيمػا فػي الداللػة كالمكعظػة، فقػد ثبػت فػي عمػـ الحيػاء أف عندما ضرب ال المثؿ ببيػت العنكبػ 27
أف النثػ  ىػي التػي تبنػي البيػت لكحػدىا ثػـ تعمػؿ بكػؿ  -1مجتمع العناكب يتميػز بالختػاؿ الذميمػة التاليػة : ) 

 -2يػو كتأكمػو . كسائؿ اإلالراء لجذب الذكر، كعندما ينجذب إلييا تغريػو ليقػـك بتمقيحيػا، كبعػد تمقيحيػا تنقمػب عم
تمد العناكب ثـ تدخؿ تمؾ العناكب في حالة شنآف ثػـ التػاؿ فيأكػؿ بعضػيا بعضػا، كيأكػؿ القػكم منيػا الضػعيؼ . 

ال تتحد أماـ الخطر الخارجي بؿ تسػتمر فػي االالتتػاؿ الػداخمي عمػ  حسػاب دفػع العػدك الخػارجي .. كاليرىػا  -3
تػػحابة كالتػػابعيف كتػػابعييـ ييمػػرغ كجػػو فػػي التػػراب إذا مػػف الختػػاؿ الرديئػػة(، كليػػذا كػػاف السػػمؼ التػػالح مػػف ال

عيًرضى مثؿ فػي القػرآف أك فػي السػنة كلػـ يفيمػو كيعقمػو كبخاتػة إذا ذيًكػرى الكلػو تعػال  : ) كتمػؾ المثػاؿ نضػربيا 
 لمناس كما يعقميا إاٌل العالمكف ( . 

ـ 1996-1993لمعمػـك اإلسػالمية سػنكات  بم  عدد السػاتذة الػذيف طيػردكا أك أيالفػكا مػف جامعػة الميػر عبػد القػادر 28
 عشرة أساتذة كانت جريدة الشركؽ اليكمي الد تناكلت مكضكعيـ، ىذا الير الذيف ريفضت ممفات البكليـ .

ـ، كلػػـ 2015-1993يعػػرض الباحػػث بتػػدؽ كاليػػرة كاالػػع الجامعػػة التػػي در سى فييػػا اثنػػيف كعشػػريف سػػنة جامعيػػة  29
حاضرات عممية مختمفة في السداسي، كدىر سى ثالثػيف مقياسػا ) مػادة يغب فييا حتة الط، بؿ كاف يدرس تسعة م

( عمميػػة، كألػػؼ فييػػا كتبػػا دراسػػية جامعيػػة طيبًػػعى منيػػا لحػػد السػػاعة عشػػرة كتػػب دراسػػية جامعيػػة فػػي دار الكتػػاب 
 الحديث بمتر . كفي أالساـ العمـك اإلسالمية في الجامعات الجزائرية نسخا مف الكتب .

اكم، أشػػغاؿ نػػدكة كاالػػع كآفػػاؽ الدراسػػات العميػػا، جامعػػة الميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػالمية، انظػػر : أحمػػد عيسػػ 30
ـ . كالػػػد حضػػػرت أشػػػغاؿ ىػػػذه النػػػدكة كالػػػدمت فييػػػا دراسػػػة عمميػػػة تطبيقيػػػة عػػػف ) الطريقػػػة 2007/ 15-16/01

إلسػػػالمي المثمػػػ  لمحتػػػص التطبيقيػػػة فػػػي تختػػػص أتػػػكؿ الػػػديف مػػػادتي الػػػدعكة اإلسػػػالمية كرجاليػػػا، كالفكػػػر ا
 المعاتر أنمكذجا ( .
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فػي الجامعػات العربيػة، ييدرسػكف كتابػػا مقػررا مػف الػكزارة، كالتػي ال يكػػكف فييػا مقػرر كزارم معتمػد ال يحػؽ لألسػػتاذ  31
الػػدكتكر الػػدخكؿ إلػػ  المػػدرج إللقػػاء المحاضػػرة، حتػػ  يمػػر بػػرئيس القسػػـ، كيقػػدـ لػػو نسػػختيف مطبػػكعتيف حسػػب 

يحضػر معػو نػص المحاضػرة مكتكبػا، ال يػأذف لػو التكؿ العمميػة مػف الػدرس الػذم  ف لػـ ي يريػد تقديمػو لمطمبػة، كا 
بتخطػػي عتبػػة مكتبػػو، كالتشػػرؼ بمػػذة التربيػػة كالتعمػػيـ، كيتخػػذ معػػو فػػكرا اإلجػػراءات المناسػػبة . فمػػـ ال يكػػكف ىػػذا 

 معمكال بو في جامعتنا الجزائرية العريقة . 
ت اآلخريف فقد انسػقت الػدرا لمكتبػة الرسػائؿ العمميػة حيػث كنػت بتػدد لني أىتـ بعيكبي الكثيرة كال أريد تتبع عكرا 32

ق 1435إعداد بحث متختص عف ) الثقافة اإلسالمية ( لشارؾ بو في مؤتمر مكة الخامس عشػر لحػج سػنة 
كالذم تعقػده رابطػة العػالـ اإلسػالمي كػؿ مكسػـ حػج كعنكانػو ) كيػؼ نبنػي ثقافػة كاعيػة : ( كبعػد أف مسػحت كػؿ 

كتبػػة الكميػػة التػػي تتنػػاكؿ مكضػػكع الثقافػػة رالبػػت فػػي تكسػػيع االطػػالع عمػػ  مكتبػػة الرسػػائؿ العمميػػة، الكتػػب فػػي م
فاسػػترع  انتبػػاىي تػػردد أسػػماء رؤسػػاء الجامعػػات كعمػػداء الكميػػات كرؤسػػاء الالسػػاـ كرؤسػػاء المجػػالس كالمجػػاف 

 ؾ، كىكذا ..العممية عم  كاجية الرسائؿ كتكزع الدكار بينيـ، فمف مشرؼ ىنا كرئيس لجنة ىنا
ـ 07/04/2015ـ كتراليت لرتبة أستاذ محاضر إلػ  اليػـك 2002منذ أف حتمت عم  شيادة دكتكراة الدكلة سنة  33

ق أشػػػرفت كناالشػػػػت فػػػي تختتػػػػي الػػػداليؽ : خمسػػػػة رسػػػائؿ ماجسػػػػتير، كخمسػػػة رسػػػػائؿ 2/1436/جمػػػادل17
ئؿ دكتػػكراة فقػػط كخمسػػة رسػػائؿ دكتػػكراة، كرسػػالة ماسػػتر كاحػػدة، كأيشػػرؼ لحػػد كتابػػة ىػػذه السػػطكر عمػػ  أربػػع رسػػا

 ماستر، كفي تختتي الداليؽ فقط .
انظػػر : مكنػػز تكثيػػؽ الرسػػائؿ الجامعيػػة، كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة كاإلسػػالمية، جامعػػة الحػػاج لخضػػر،  34

كعنػػدم نسػػػخة مطبكعػػػة منػػػو، كنسػػػخة مكتكبػػػة بخػػػط اليػػد حسػػػب التسمسػػػؿ العشػػػرم المحفػػػكظ فػػػي الاعػػػة الرسػػػائؿ 
 العممية .

 انظر : مكنز تكثيؽ الرسائؿ الجامعية . 35
سأالدـ جدكال تفتيال تكثيقيا تطبيقيا في آخر الدراسة عف مثػؿ ىػذه النمػاذج أالفمػت فيػو أسػماءىـ، لف القتػد ىػك  36

إنقػاذ مػا يمكػػف إنقػاذه مػػف البحػث العممػي كلػػيس تشػكيو سػػمعة المخطئػيف، فمػف سػػتر عػكرة مسػػمـ سػتر ال عكرتػػو 
 . في الدنيا كاآلخرة

كنت عضكا مقيمػا لكثيػر مػف المجػالت الجامعيػة الكطنيػة لسػنكات، كتبينػت مػف خػالؿ تقيمػي لمكثيػر مػف البحػاث  37
أف عكامؿ التداالة كالزبكنية لعبت دكرىا، كأف أبحاثا ضعيفة جدا المت بتتحيحيا يػدكيا ظنػا منػي أف أتػحابيا 

إىػػػػداء العػػػداد إلػػػػي أنيػػػـ مػػػػف ذكم القرابػػػػات  مػػػازالكا طمبػػػػة دكتػػػكراة كىػػػػي تػػػذكرة عبػػػػكرىـ لممناالشػػػة، كتبػػػػيف بعػػػد
 كالتداالات كالعشائريات ..

انظػػر مػػا تنشػػره التػػحؼ الكطنيػػة عػػف السػػرالات العمميػػة، كمػػا حتػػؿ مػػؤخرا فػػي المركػػز الجػػامعي بخنشػػمة ككميػػة  38
 العمـك اإلنسانية كسرالات أساتذتيا كمجمة   البرىاف   المحشكة بالسرالات .
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إللكتركنية كسترل كيؼ تحكلت إل  ممالؾ شختػية لرؤسػائيا كعمػدائيا، مػف أجػؿ أف انظر في مكاالع الجامعات ا 39
تػػػرل السػػػمطة ذلػػػؾ فترضػػػ  عػػػنيـ، كتعتبػػػر أف الجامعػػػات بخيػػػر كالػػػدليؿ عمػػػ  ذلػػػؾ تمػػػؾ التػػػكر كالفيػػػديكىات 

بػداعات كالشرطة، كىـ يخكنكف ال كرسكلو كرسالة العمـ المقدسة . كالكل  بيا أف ترل كػـ المعػارؼ كنكعيػة اإل
التػػػي تنتجيػػػا تمػػػؾ الجامعػػػات مقابػػػؿ المػػػكاؿ كالميزانيػػػات المرتػػػكدة ليػػػا :: لتتػػػبح جامعػػػات ضػػػمف التتػػػنيؼ 

 العربي أك اإلفريقي فقط، كليس خارج حت  التتنيؼ العربي أك اإلفريقي بمو اإلسالمي أك العالمي ::
لممتقيػات المحترمػة كلكنيػا الميمػة جػدا مػف كال يعني ىذا الحكػـ كػؿ الممتقيػات الجامعيػة، فمقػد حضػرت الػبعض مػف ا 40

 بيف مائة كعشريف ممتق  حضرتيا خالؿ حياتي العممية الجامعية .
تقػػـك فمسػػفة الممتقػػ  عمػػ  حػػؿ إشػػكالية أك الضػػية أك ظػػاىرة تعػػاني منيػػا المػػة فػػي أم مجػػاؿ مػػف مجػػاالت حياتيػػا  41

لتربكيػة أك التعميميػة أك المنيجيػة أك البحثيػة أك المختمفة : االجتماعية أك االالتتادية أك التػحية أك النفسػية أك ا
المعرفيػػة .. الماديػػة كالمعنكيػػة، النظريػػة كالتطبيقيػػة، كيعجػػز العقػػؿ المحمػػي عػػف إيجػػاد الحمػػكؿ ليػػا فيسػػتنفر العقػػؿ 
العػػالمي معػػو ليجػػد ليػػا الحمػػكؿ الناجعػػة، كمػػا تغطيػػة متػػاريؼ النقػػؿ كالسػػفر كاإلالامػػة كتقػػديـ اليػػدايا أك بعػػض 

 ت المادية لمباحثيف .. إال بعض اإلكراـ لتمؾ البحكث القيمة فقط كليست مقابال ليا . المكافآ
فػػي كميتنػػا الاعػػة كبيػػرة جػػدا بيػػا مكاتػػب كتجييػػزات حديثػػة كعمييػػا الفتػػة كبيػػرة كال ييسػػمح لحػػد الػػدخكؿ إلييػػا كىػػي  42

احػػث أكثػػر مػػف عشػػرة آالؼ إمكانػػات كطاالػػات معطمػػة كلػػـ تنػػتج شػػيئا لحػػد كتابػػة ىػػذه السػػطكر، بػػؿ مػػا أنتجػػو الب
تػػػفحة عمميػػػة لكحػػػده كدكف إمكانػػػات كميزانيػػػات الػػػكزارة . كمػػػا أكد التنبيػػػو إليػػػو ىنػػػا أف السػػػتاذ الباحػػػث لخضػػػر 
بكلطيػػؼ عػػرض فػػي كتابػػو القػػيـ جػػدا ) الفقػػو كالتػػاري  فػػي الغػػرب اإلسػػالمي ( أبحاثػػا كدراسػػات كميػػة كتحميميػػة 

التػػاري  ككتػػؼ الكثيػػر منيػػا بالجػػدة كالتػػالة كالتميػػز، كنعػػت متميػػزة عػػف مخػػابر البحػػث الجامعيػػة فػػي أالسػػاـ 
نتػاجيـ . انظػر : لخضػر بكلطيػؼ، الفقػػو  بعػض اسػاتذتيا بػاالحتراـ كالتقػدير السػيما فػي منيجيػػتيـ كانضػباطيـ كا 

ـ، البحػاث المعرفيػة 2013كالتاري  في الغرب اإلسالمي مقاربات منيجية، دار رؤيػة، القػاىرة، الطبعػة الكلػ ، 
. كنحػػك مدرسػػة تاريخيػػة جزائريػػة  294..  262لمنيجيػػة لبػػرامج تػػدريس التػػاري  فػػي الجامعػػة الجزائريػػة، ص كا

 .   338..  293فتح ممفات عالقة، ص 
كذلؾ في دراسة أكل  تقػدمت بيػا لمجمػة البيػاف القسػنطينة التػي كػاف يػرأس تحريرىػا الديػب الناالػد السػتاذ ) حسػف  43

، 44ات الجزائريػػػػة فػػػػي عمميػػػػة التنميػػػػػة كالبنػػػػػاء، مجمػػػػة البيػػػػاف، السػػػػنطينة، عػػػػدد خميفػػػػة (، انظػػػػر : دكر الجامعػػػػ
، 45. كالحمقػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد  13ك 12ـ، الحمقػػػػػػػػة الكلػػػػػػػػ ، ص 1995/فيفػػػػػػػػرم/25ىػػػػػػػػػ 1415/رجػػػػػػػػب/23
. كالدراسػػػػة الثانيػػػػة تقػػػػدمت بيػػػػا إلػػػػ  مجمػػػػة الػػػػبالغ  13ك 12ـ، ص 1995/مػػػػارس/03ىػػػػػ 1415/شػػػػعباف/01

، جػػػكاف 1750امعػػػة الجزائريػػػة كحتػػػاد السػػػنيف العجػػػاؼ، مجمػػػة الػػػبالغ، الككيػػػت، عػػػدد الجالككيتيػػػة، انظػػػر : 
 ـ .2007جكيمية  1753ـ + عدد 2007جكيمية  1752ـ + عدد 2007جكيمية  1751ـ + عدد 2007

ًقػػػدى فػػػي كميتنػػػا شػػػير  44 ـ ممتقػػػ  تحػػػت عنػػػكاف ) 2015/مػػػارس/3ك2ىػػػػ 2/1436/ربيػػػع14ك13ارس الماضػػػي مػػػعي
ػػدفرى فػػي الجمسػػة االفتتاحيػػة أسػػتاذ الػػديـ ككبيػػر كمتختػػص فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػكم اليندسػػة اليبداالكج يػػة (، كتي



 اااااااااا البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ودوره في تشكيل مالمح النهضة الجزائرية الحديثة

 أحمد محمود عيساوي .د.أ
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ليقدـ المحاضرة االفتتاحية الكل  كالرسمية كالمكجية لمممتق ، كعرض كظيفة الستاذ الجػامعي ككظيفػة الجامعػة 
 متق .بشكؿ كشؼ عكاره، كتمنيتو لك سكت، كعقبت عميو في حينيا، انظر تسجيؿ أشغاؿ الم

في الرسائؿ العشر التي أشرفت عمييا كالعشريف التي ناالشتيا طيمة فترة اثن  عشرة سنة كػاف ىػذا دأب مثػؿ ىػؤالء  45
 في المناالشات .

 الذيف ذكرناىـ في ثنايا ىذا البحث، أك نسيناىـ . 46
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 ، فٙ تطؼٛد ٔحسح األيخ زٔض تسضٚػ انؼهٕو اإلؼاليٛخ

 انسضغ انؼمس٘ ًَٕشجب

 مصطفى وينتن  د.

 جامعة غرداية 

 ث َكد١َ 5

كاّتطاع ن ذف اهلل بعاذل ئف ، عد اإلنسافكعلما ةياه كا يس نزؿ الولة على ّيدنا غمد 
، يديل ايكة الي دل يك  ظا ذ ر يف العاطني هم  ايكة الي كصف ا ن حا ئلس  ايك، كيمىا

كئعظ، ككسػ  ئنعػ، اهلل نػو علػى اإلنسػاف ، كيرفع ع  الذي  آكنوا نو ك  العاطني اش ل كاش الة
ككك   ايبباع ، ك على ا ئعظ، كقصد شرعة، لمت ،كا تماعي  ، اطسلمني يف ظل اإلّ ـ كلدةي 

 تا يتعلموف ك  ئصوؿ دين ، الي  ان  ّب  ىذه الولدة.، ئف يسمكا على ىدل السلف

ػػػيلة يف اصفػػاظ علػػػى ىػػذا اطكسػػػ  للمسػػػلمني ، كبعتػػرب كنظوكػػػة العلػػـو الشػػػرعية ئلسػػ  ّك
ايّػػباح ّػػو  ف م ػػ،   ػػاف كػػ  ئىػػ،،  ك لمػػا ئصػػاح ايكػػة فرقػػة ئك انتعػػاد عػػ  صػػفوؼ الولػػدة

ؼػا يسػتدعة اطعاشػة كػ  يػ ؿ كرا عػة ، ئك ّو  اّػتعماؿ للمضػاكني الشػرعية، ل ألصوؿ الدينية
 ئّالي  البحث كالتدري  ككضاكينو.

كىػػػذه احملاكلػػػة كقارنػػػة للنظػػػر يف ئ ػػػر بػػػدري  العقيػػػدة اإلّػػػ كية كالبحػػػث العقػػػدم كدكره يف 
 كصيانت ا ك  التصدع.، اكاصفاظ علي ، بو يق عرل الولدة اإلّ كية

ػػػػيلة كئّػػػػرع ئ ػػػػرا كػػػػ  يػػػػ ؿ التعاكػػػػل كػػػػع ذىنيػػػػا  الناشػػػػرة  ذلػػػػن ئف التػػػػدري  ئلسػػػػ  ّك
 كاّتعداده االبا لتمغل اطعاين الي يتلقاىا ع  قناعة.، كالشباح اطتلقة ل ألفكار

ةذا ، لي  ك  اليسػم جقيػق اظػدؼ كنػو، ة  ئف ىذا اطسلن التعليمة نقدر كا يكوف ك ما
 بتوفر شركط يف ك  يتوذل ك مة التدري  كيف اطضاكني الي بكوف كوهوع الدرس العقدم. دل 
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كعندكا يسا  اّتعمالو ، ةذ ةف ئفيتو بظ ر ئيضا يف يطره عندكا   يتقيد نشركط كهوانط
يتحوؿ نسػبب ا ّػو  التعلػي، كةاصػة ، قصدا ئك يط   ففة    اصالني ب يت النتا ج ّلبية كييمة

كعا قا ئكاـ بقدث الشرع ، ككنغصا لتضاك  اطسلمني، ي، الشرعة ئ رب ىادـ لولدة ايكةيف التعل
كعيشػػ ا عصػػرىا ككوا  ت ػػا ، ئك كعوقػػا عػػ  التقػػدـ التنمػػوم يف ليػػاة ايك ػػاف، بقػػدما صػػحيحا

 ػتلف ظركؼ اصياة اطتغمة.

راّػتو كػ  يػ ؿ ؾػاكؿ د، كةّ اكا يف ننا  صػرح الولػدة، كيف ّبيل كقارنة اطوهوع علميا
 : العناصر اآلبية

 .أىمية الةحث العقدي ودوره في توحيد األمة 
 .األصول العقدية التي تكون سةةا في الوحدة 
  5روط تحقيق وحدة األمة مل  بلل الةحث والدرس العقدييل  

 على مستوى المضمون. -
 على مستوى مل يتولى تدريس العقيدة. -

 : د األ١َث أ١ُٖٝ ايبشح ايعكدٟ ٚدٚزٙ يف تٛسٝ 0

كػ  ليػث  وحػا بتضػم  ، بظ ر ئفيػة البحػث العقػدم كػ  يػ ؿ ككانػة العقيػدة يف الػدي 
بصػػديقا كقػػو  كعمػػ   كبتكػػوف كػػ  التصػػورا  ايّاّػػية الضػػركرية الػػي بصػػنع شخصػػية ، اإلمػػاف

كببػػ  يف نفسػػو بشػػكيل الع قػػا  الػػي بػػرنط اإلنسػػاف ، اطػػؤك  ككوقفػػو كػػ  الو ػػود نكػػل ئنعػػاده
ث ، ككػ  ةليػو كصػمه، ككالػن ئكػره، انتػدا  كػ  ع قتػو نرنػو كيالقػو كرازقػو،  اطتعدد اطظاىرنالعادل

كاهلل بعػاذل ئعلػ، نػو كػ  ، ع قة اإلنساف ننفسو ناعتباره   يستطيع ئف ينفع نفسو كىو   يعرف ػا
  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : قػاؿ بعػاذلف و يعل مػو  يػف يتصػرؼ في ػا   مػا ، نفسو

[  ث ع قتو كع الو ود البشرم يف دكا ر كتدر ػة 16، ]ّورة ؽ چڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  
كىكػػذا بسػػتوع  ، لػػ  يسػػع  ػػل العػػاطني، ث اينعػػد فاينعػػد، كػػ  ئقػػرح النػػاس ةليػػو نسػػبا كنلػػدا

كػ   ، العقيدة ئشكا  ئيرل ك  ع قا  اإلنساف نغمه ك  اطخلوقا  كن ا كا يػراه كيتعاكػل كعػو
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ئك كػػ  ك ػػود ايػػ  ، ئك لاػػرم كاػػمه كػػ  كظػػاىره اصيػػاة، كر ػػة كشػػاىد نبػػايت ئك ليػػواين  ػػوف
 لك  يشعر ن  ره كب  ره نو.

، كننػػا  علػػى ىػػذه التصػػورا  ببػػ  العقيػػدة يف اإلنسػػاف السػػلوؾ الػػذم يربضػػيو رح اإلنسػػاف
 كبو  و ؾو كا يكوف فيو ص ح ئكره كئكر ك  يو د نين ، ك  العوادل اطذ ورة.

   ان  آير فالعقيدة ئّاس التشػريع ككر عيتػو كاضلفيػة الػي بسػند  ػل  وانػ  الفكػر كك
ةـػػػا »: كاطواقػػف الػػي بصػػدر عػػ  اطػػؤكنني نكػػل فرػػػاهت، ككسػػتوياهت،  كىػػذا انط قػػا كػػ  قولػػو 

ػوؿ (1)الذم قيل عنػو ةنػو ئلػد ئصػوؿ اإلّػ ـ، «ايعماؿ نالنيا  هبػذا اصػديث  . ةذ نبػو الّر
ف  ػػػػل عمػػػػل نالضػػػػركرة يسػػػػتند ةذل بصػػػػور كعقيػػػػدة ثيػػػػ  علػػػػى ئّػػػػرلة الغايػػػػا  الشػػػػريف ةذل ئ

 كاطقاصد يف ئم ّلوؾ نشرم.، كالدكافع، كايىداؼ

ا ئكينا قويا كذابيػا للشخصػية اإلّػ كية  بعصػ، اطسػل، كػ   ىذه ايفية ثعل العقيدة لاّر
ف في ػا. ككػ  ئيطرىػا دا  الػي يعمػل عػدك آدـ كننيػو علػى ةيقػاع نػ  اإلنسػا، اييطار احملدقة نػو

 الفرقة كاض ؼ اطفضة ةذل النزاع كالفشل كالوى .

كىػػػذا كػػػا يفػػػرض هػػػركرة بػػػدارس العقيػػػدة كبدريسػػػ ا بدريسػػػا كقػػػق كقاصػػػدىا الكػػػربل كالغايػػػا  
اطر ػػوة كن ػػا،  مػػا ئكلػػى هبػػا اهلل بعػػاذل، كئف ػػا كئعظم ػػا بوليػػد اضلػػق يف ظػػ ؿ بوليػػد اضػػالق، نعػػد 

هلل بعػاذل، كةقػاد صمػة نػني اطػؤكنني، ك عل ػ، صػفا كالػدا،  مػا كصػف ، اهلل بعػاذل يف جقيق العبوديػة 
ے   چ [، كئلػػب ، صػػفا كالػػدا يف كوا  ػػة الشػػدا د، 10]ّػػورة اصاػػرا ،  چۈ  ٴۇ  ۋچ قولػػو: 

﮵ ﮶  ﮴   ﮳   ﮲   ﮹    ے  ۓ  ۓ   ﮸    .[04]ّورة الصف،  چ﮷    
ػبل ببيػني كزاياىػا الػي ، بقػدث العقيػدة فكاف لزاكا ئف يقـو البحث العلمة ندراّة كناىج ّك

ايّػػاس ايكؿ »لػػ  جقػػق فػػي ، كػػا يػػراد كػػ  اإلنسػػاف ليكػػوف ةنسػػانا. ف ػػة ، جبب ػػا ةذل النػػاس
 .(2)«لبقية ايّ  يف الدي  اإلّ كة

كبتالى ئفية البحػث العقػدم يف بوليػد ايكػة كػ  يػ ؿ ئّػباح ككقوكػا  كتعػددة نشػم 
 : (3)ةذل نعض كن ا
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 : ث ٚسد٠ املصدز ٚإالٖٝت5٘ث  0

نػل  انػ  كػ  اهلل بعػاذل كلػده ، فل، يكف ئف بكػوف العقيػدة نػني اطسػلمني كليػدة اطصػدر
كىػو الػذم بػوذل الػولة تضػمونو ، ف ػو الػذم اربضػى اإلّػ ـ للمسػلمني،   شرين لو يف ذلػن

ػوؿ  عػػٌز كقػػاؿ ، [19، ]ّػورة آؿ عمػػراف چ  چڃ  ڃ  چ   چ  چچ : قػػاؿ بعػػاذلك ، ةذل الّر
﮴   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳چ : يف كصػػية ةنػػراىي، كيعقػػوح علي مػػا السػػ ـ ك ػػلٌ 

كئالػػق البػػاح كاجملػػاؿ ئكػػاـ  ػػل ادعػػا  كايتيػػار يػػارج ة ػػار ، [132، ]ّػػورة البقػػرة چ﮵ ﮶   
 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ : قػػػػػػاؿ بعػػػػػػاذلك ، الػػػػػػولة

ك تػػ  ، بعػػاذل العقيػػدة اإلّػػ كية كػػ   ػػل جريػػف ئك بغيػػم كلفػػ  اهلل، [85، ]ّػػورة آؿ عمػػراف
 [.09، ]ّورة اصار چ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ : قاؿ بعاذلك ، ذلن كئ ده

كئف يتفطنػػوا ةذل  ػػل غاكلػػة ، ككػػ  ىنػػا اّػػتطاع اطسػػلموف ئف كصػػنوا ديػػن ، كػػ  ئم دييػػل
 ؾ عا  للريبة.كا داـ النص اطصدرم غفوظا تا   يدع الشن ك  يرت ، ايرتاؽ

ككػػػ  شػػػ ف ىػػػذه اطيػػػزة ئف خكػػػ  العقيػػػدة كػػػ  بقريػػػ  ك  ػػػا  النظػػػر كبقلػػػل كػػػ  كسػػػالة 
كبنزلػو يف اطنزلػة الصػحيحة الػي   بتػي  فرصػة طػ  يريػد ئف يتخػذىا ّػببا ، ئك بو  ػو، ا يت ؼ

 لنشر الفرقة كالنزاع نني اطسلمني.

يف ئحػا صػادرة كػ  يػارج اإلنسػاف كفػوؽ  ،كبربز ئفية ىذه اطصدرية كع قت ػا نولػدة ايكػة
ٱ  ٻ  چ : قاؿ بعػاذل ما ،  ككيوظا كنوازع ا، فاهلل ئعل، اقيقة الرت يبة البشرية، اصدكد البشرية

 [.16، ]ّورة ؽ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

وؿ  ػػاكع كةيصػػاظ، ةذل قػػ، فاّػػتق ؿ اطصػػدرية عػػ  البشػػرية ئنػػتج عػػدـ التمييػػز نػػني النػػاس
، ك  يبعػد ئف يتحػدكا كلػو  ػاف فػي ، ايػت ؼ يف ك  ػا  نظػر، مكن ، ئف قتمعوا عليو، نين ،

ػػطا في ػا يلتقػػوف كةلي ػا ير عػػوف كاهلل بعػاذل مػػنتى علػى اطسػػلمني ، يحػ، ّػيادكف دككػػا كنطقػة ّك
طية الي   مك  ااؿ ئف ب يت ك  ام يالق اإلنساف ڤ  ڤ  چ : قػاؿ بعػاذلف، هبذه الّو
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ػػػػػطية ، [143، ]ّػػػػورة البقػػػػرة چ  ڃڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ّك
 نوئ  ايكة ككانت ا نني العاطني.

 : ث مشٛي١ٝ تصٛز ايٛدٛد 0ث 0

يتضػم  ئ ػزا  الو ػود نػػالكوف ، ببػ  العقيػدة بصػورا شػاك  عػ  الو ػود  ػاك  اػم كنقػوص
كاصيػاة احمليطػة ناإلنسػاف نكػل ، سػدمكاإلنسػاًف تكونابػو الشػاكلة للاانػ  الركلػة كاش، الفسي 

نػل ، ئك علػى ىػاك  الو ػود، كظاىرىا اصيوانية كالنبابية كامىا. فػ  بضػع اإلنسػاف يػارج العػادل
، ل    يضيع، يرببط تا لولو على اطن ج الذم كهعو اهلل بعاذل لو، لو ع قة نكل كا كيط نو

:  بعاذل كرنيا اإلنساف لػ  منػع هػرره ك  يفسػدكقد قاؿ اهلل، كيب  كينتفع ك  يفسد، ك  يضي ع
 [.56، ]ّورة ا عراؼ چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ چ 

يف  اآليػة ما بشم ةليو ،  ك عل اهلل بعاذل  ل لياة اإلنساف بدكر يف فلن اضضوع هلل بعاذل
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ : قولو بعاذل

 [.163، ة اينعاـ]ّور  چې  

 : ث تٛسٝد ارتًل يف اجتاٙ ارتايل ٚتعبٝدِٖ إلي٘ ٚاسد 0-0

ككقاصد ك  ئف ػا بوليػد اطسػلمني ، العبادة ئ ر ك  ا عتقاد كقد نني  على ئّ  كتعددة
، كالرتايػػػػ  يف ا  تمػػػػاع، كئشػػػػكاظا، كػػػػ  يػػػػ ؿ كظػػػػاىر ئدا  الشػػػػعا ر، يف عبػػػػادهت، هلل بعػػػػاذل

لػػػ  اػػػد  العبػػػادة كالتعبػػػد برنيػػػة ، لتكاكػػػل كالولػػػدة نػػػني ئفػػػراد اجملتمػػػعكالتو يػػػو ؾػػػو الشػػػعور نا
كيصلوف ، كةزالة اصوا ز نني اطتعبدي  تا ئح، يعبدكف ةظا كالدا، ا تماعية  طا في ا ك  كشار ة

، يف يدكػة اآليػري ، كيبذؿ نعض ، كػا ئكيت كػ  قػدرا  كةككانػا  علػى ايت ف ػا، صفا كالدا
كبنمػػػة نػػػذلن ئّػػػباح التناصػػػ  كالتعػػػاكف ، كالػػػد كئلػػػد ىػػػو اهلل بعػػػاذلكػػػ  ئ ػػػل نيػػػل رهػػػا رح 

 .(4)كاطيل ةذل ذع الكلمة كرص الصفوؼ، كالشعور نالعدؿ كاطساكاة كنبذة الفرقة

كيظ ر ىػذا يف بشػيفع العبػادا  كالتو ي ػا  اإلّػ كية كالتعقيػ  اطتعػدد اطتنػوع يف القػرآف 
ل  ئحػا ةـػا كهػع  كشػرع  كئكػر هبػا كػ  ئ ػل ئاػراض بعقيبا  كبعلي   ببني يف الغا، الكرث
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كبكاكػػل ، كبعػػاكح،، كدل بكػػ  بػػراد لػػذاهتا نػػل طػػا بوصػػل ةليػػو كػػ  لسػػ  ا تمػػاع البشػػر، ككقاصػػد
فنكػػاد   ؽػػد بشػػريع عبػػادة ئك ئكػػرا ة  كابضػػ  ئف فيػػو صػػ ح ئكػػر اطػػؤكنني ، ئدكارىػػ، يف اصيػػاة

كسػػتول اللفػػ   ػػاف الػػنص يػػ يت ػا بػػا اشماعػػة كلػػ  علػػى ، كفيػػو كلػػدهت، كذػػع  ل ػػ،، ذاعػػة
 : ككن ا على ّبيل اطغاؿ، دكف الفرد يف الغال 

، ]ّػػػػورة ايعػػػػراؼ چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : قولػػػػو بعػػػػاذل
204.] 

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : عٌز ك لٌ كقولو 

 [.46، ]ّورة اينفاؿ چٺ  

ہ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چ: عٌز ك لٌ كقولو 

 [ ....103، ]ّورة التونة چھ  ھ  

ككػػػرص اإلّػػػ ـ علػػػى ىػػػذه القػػػي، لتظ ػػػر علػػػى اطسػػػتول التطبيقػػػة كاطظ ػػػرم  لكػػػة بعػػػزز 
الشعور الدايلة كبغبتو على كستول ايفراد  فالد  ل على ىػذا  غػمة  كن ػا ىػذا النمػوذج الػذم 

لكنػو دل يػرد ، ف الكرث للػذي  ئرادكا ئف يغلمػوا صػف اطسػلمني يف صػورة احػاذ كسػادّالو القرآ
، كحػى عػ  الصػ ة فيػو، فسماه القرآف الكرث تسػاد الضػرار، نو ك و اهلل بعاذل ك  كنفعة عباده

ٱ  ٻ  چ : يف شػػػ نو قػػػاؿ بعػػػاذلك ، ينػػػو ّػػػيكوف ئ ػػػرب كعػػػوؿ ىػػػدـ ك لػػػ، يف  سػػػد ايكػػػة

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ٺپ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ

ككرد نشػػػ نو ، [108-107، ]ّػػػورة التونػػػة چڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
وؿ  ئنو ئكر نو ف دـ نناؤه قبل ئف ي دـ ننياف صف اطسلمني.  ع  الّر

ػػػوؿ كيشػػػ د لتوليػػػد العبػػػ ككوقفػػػو كػػػ  الػػػذي  يرت ػػػوف  اد علػػػى بوليػػػد اهلل بعػػػاذل حػػػة الّر
ئف ئ  ىريػرة عػ  ايعػرج عػ  ئ  الزنػاد كلػد   عػ  كالػن عػ  »: اشماعة  ما  ا  يف اصديث

ػػوؿ اهلل  د فمػػ  ئف آكػػػر اطػػ  فيحطػػػ  ث آكػػر نالصػػػ ة كالػػػذم نفسػػة نيػػػده لقػػ: قػػاؿ ّر
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=604#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=604#docu
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كالذم نفسة نيده ، فيؤذف ظا ث آكر ر   فيـؤ الناس ث ئيالف ةذل ر اؿ ف لرؽ علي ، نيوهت،
. كيظ ػر فيػو بعظػي، (5)«لو يعل، ئلدى، ئنو قد عظمػا سينػا ئك كركػابني لسػنتني لشػ د العشػا 

  ئف الشػرع قػد ئكػر هبػا ذاعػة كػ  ئ ػل ذػع   انػ  بكفػة لػو ،  ئكر اشماعة كئف العبادة لولػدىا
 كبوليد صف ا.،  لمة ايكة

 : ث ٚسد٠ األسهاّ اييت تطري سٝا٠ املطًُني 4- 0

ام كفرقة نني ،  ا   الشريعة ن لكاـ بسم لياة اطسلمني على ايت ؼ فراهت، كئصوظ،
كئكػػػر  ، نػػػاسكحػػػ  عػػػ  التمييػػػز يف التعاكػػػل نػػػني ال، ئلػػػد كآيػػػر ك مػػػا  ػػػاف ّػػػب  ا يػػػت ؼ

ك  ّب  للتفضػيل اػم التقػول الػي   ،   يتفاهلوف ك  يتفاصلوف ف ، ّواّية، نالعدؿ نين ،
  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ چ: ك ودىا يف الشخص ة  اهلل بعػاذل كقػد قػاؿ مك  ئف يعل، لقيقة

، ]ّػػػػػػػػورة اصاػػػػػػػػرا  چ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ
ئ    فضػػل لعػػر  »: قػػاؿ    ػػانر رهػػة اهلل عنػػو عػػ  النػػ  عػػ:  مػػا  ػػا  يف اصػػديث،  [13

ةف ، نػالتقولعلى عامة ك  لعامة على عر  ك  يرر على ئّود ك  يّػود علػى ئرػر ة  
  «.ئ ركك، عند اهلل ئبقا ،

نػ م نػوع ، كىذه القيمة القاهية نتساكم العباد ئكاـ رهب، برفع  ػل ّػب  للتفرقػة ئك التمييػز
ةذ يلػق بعػاذل الػذ ر كاينغػى ، ف ة بسوم نداية نني ايصل يف الو ػود كاضلػق، ك  ئنواع التمييز

ئف ايػت ؼ ايدكار   يعػ  بفضػيل كالػد علػى  كنػني، كدل يرتؾ عا  للتمييػز، ّواّية ئكاـ رهب،
، كقرنػو ةذل رنػو ناإلؽػاز الػذم ىػو عػني الطاعػة اططلونػة كنػو، اآلير ة  نقدر عملو يف ةؽاز دكره

ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   چ : ف ػو القا ػل، يف دقػة التقػدير، ك اف ىذا ك  د  ل عظمة اهلل بعػاذل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   چ: [  كقضػػػى ئنػػػو02، ]ّػػػورة الفرقػػػاف چۇئ   

 [.97، ]ّورة النحل چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ  گ

كىة كسػاكاة عادلػة   بظلػ، ، كك    ة ئيرل يتساكل الناس ذيعا ك  عاؿ للتفرقة نين ،
الػػذم يتعلػػق ، نػػل علػػى اطسػػتول الكيفػػة، يحػػا دل بكػػ  علػػى اطسػػتول الكمػػة كالعػػددم، ئلػػدا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=604#docu
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كػػػ  دكف ، كاضلفيػػػا  كالنيػػػا  الػػػي   مكػػػ  ئف يعلم ػػػا ة  اهلل بعػػػاذل، فع الركلػػػةناإلمػػػاف كالػػػدا
لػػذا دل يكػػ  يتػػاح يف الشػػرع ئف يشػػتغل النػػاس نتصػػنيف اطكلفػػني لسػػ  بقػػواى، ، اضلػػق ذيعػػا

يحػػ، ةف فعلػػوا ، كدل متلكػػوا كفػػابي  السػػعادة اييركيػػة كنيػػو  النعػػي، يقسػػموحا نيػػن ،، ن عيػػاح،
ػػيختلقوف كقػػايي  حػػدـ نالضػػركرة ئىػػوا ى،، ة ّػػيحا  نعضػػ ، نعضػػاف ػػ،   غالػػ ككيػػو هت، ، ّك

ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : قػػاؿ بعػػاذلك ، كلين ػػا   يسػػل، ة  كػػ  رلػػ، اهلل، اطتحيػػزة

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ېۅ  ۉ  ۉ   ې

 [.32، ]ّورة الزيرؼ چۈئ  ۈئ  

فياػ  ئف يعمػل التػدري  ، ة الي مكػ  ئف ببػ  كلػدة اطسػلمنيكغل ىذه القي، العقدية ى
كا ّػتغمار في ػا كػ  ئ ػل ةلػ ؿ الولػدة نػني اطسػلمني ، ككنظوكتو على ةظ ارىػا كالرت يػز علي ػا

 كىذا ك  ي ؿ الرت يز على ايصوؿ العقدية اإلمانية.، كاحملافظة علي ا

 : ث األصٍٛ ايعكد١ٜ املؤضط١ يًٛسد٠ 0

كػػ  يػػ ؿ ، كبفػػرض ذػػع  ل ػػ،، ئصػػل ا التوليػػدم بصػػنع كلػػدة اطنتمػػني ةلي ػػا العقيػػدة يف
، كك  ي ؿ التشريعا  الي ق  علػي ، اإلمػاف هبػا كالعمػل تقتضػاىا، كصف ، نالصف الوالد

ككػػػ  ليػػػث اشانػػػ  الشػػػكلة اطظ ػػػرم اشمػػػاعة ئيضػػػا  يف ظػػػا يلفيػػػة عقديػػػة بصػػػورية ةمانيػػػة  
 كاطعاك   كالع قا  ايّرية كاشوارية كالسياّية ئيضا.. ،كاصجفمن ا العبادا  كغل الص ة 

ف ػػػػة ئصػػػػوؿ عقديػػػػة يف لقيقت ػػػػا كولػػػػدة كدافعػػػػة ةذل لىػػػػػ،   ػػػػل اطسػػػػلمني علػػػػى كسػػػػتويا  
 ك  مك  ئف ؽتز  نعض ا دكف نعض. ، عديدة

دم كينبغػػة اإلشػػارة ةذل ئف اعتبػػار ك ػػود ئصػػوؿ يف العقيػػدة يسػػل، ةذل القػػوؿ نو ػػود فػػركع ئ
 ككا يصدؽ عليو ك  قضايا اإلماف.، كجديد د لتو، ؼا يتطل  هبط ىذا اطصطل ، كن ا

ػذ اسػا لعلػ، الكػ ـ، اّتعمل  غما كتعػاف كتعػددة فقد ككػع ىػذا ، كعنوانػا لػبعض  تبػو، كاحي
 ف ف بعريفو ئك هبطو كا زاؿ كتاج ةذل بدقيق.
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كثمع فيو ئليانا  ل ك ، يف الدي   ، مفناد نعض التعاريف بقصره على عرد اطع  اللغو 
 .(6)ئك كا ميز كباد  كآرا  عقدية ياصة نفرقة ئك كذى   كلعل الغال  ىو ىذا اطع  اييم

كالفػػرع كػػا نػػتج عػػ  ايصػػل  ، كػػا يبػػ  عليػػو اػػمهكايصػػل  مػػا يػػدؿ عليػػو اطعػػ  اللغػػوم ىػػو 
ككػا نعػد الػنص ، ىة كػا كرد نػو الػنصكنالنسبة ةذل العقيدة بصب  ايصوؿ هبذا التعريف كالضبط 

كيػديل جػ  كسػمى الػنص ىنػا  ػل اطبػاد  العقديػة الػي نػص ، كبػ  علػى الػنص، ف و فرع عنػو
 ث كا ف مو الناس نعد الولة ينبغة ئف يعترب فرعا ك  الفركع العقدية.، علي ا الولة

الػػي ؽػػدىا برفػػع كػػ  كةذا اّػػتعرنا كػػ  بعػػاريف ايصػػوؿ علػػى كنطػػق اطػػدارس الك كيػػة كاطذىبيػػة 
ك ػػذا كػػا نػػتج عػػ  ، ئك كػػا   قػػوز فيػػو ا يػػت ؼ، كثعلػػو كػػا   مكػػ  ا يػػت ؼ فيػػو، ككانػػة ايصػػل

 كقمع ا.، ف ننا ّنصل نايتصار ةذل ّب  قوم كلو نظريا ةذل كا يولد ايكة، ف ، النص

لػػنص ذلػػن ئننػػا ّنقتصػػر يف اصػػديث عػػ  ئصػػوؿ الػػدي  علػػى ايصػػوؿ الػػي كرد ذ رىػػا يف ا
كىػة ، كىة ايصوؿ الي يكفة اطكلف اعتقادىا ليتسمى ناإلماف كاإلّ ـ، ك    ة، الشرعة

كبوصػػػل اطسػػػل، ةذل اإللا ػػة اططلونػػػة عػػػ  بصػػػوره ، ايصػػوؿ الػػػي بتػػػي  ف ػػ، اطقصػػػود كػػػ  الػػدي 
كىػػػو يف ، للو ػػػود كللمعػػػاين الػػػي بشػػػكل اعتقػػػادا كيسػػػورا اػػػم كعقػػػد ك  كواػػػل يف التاريػػػديا 

ػوؿ ، ة كا ساه القرآف الكػرث  الػرب الن اي  مػا ئيػرب اهلل بعػاذل ،  كاطؤكنػوف كىػو كػا آكػ  نػو الّر
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ: يف قولػػػػػو

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   چ : [. كقولو بعاذل177، ]ّورة البقرة چڎ  ڎ  ڈ   ڌ   ڌڍ   ڍ

  ۓھ  ے   ے  ھڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ںڱ  ڱ  ں

 [.285، ]ّورة البقرة چۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵  

فقد ذ ر  اآليا  ىنا ك  ئصوؿ اإلماف كا   ؽد فيو ي فا نػني اطسػلمني اطعتػد نػ قواظ، 
كيكفة ئحا ىػة ايصػوؿ الػي نسػ  ، ككا  اف ك  ػالفة فقد اعترب شذكذا، ش ور نين ،على اط

وؿ  ف ػة الػي مكػ  مكػ  ئف نسػمي ا كنصػطل  علػى  وحػا ، كةذل اطػؤكنني اإلماف هبا ةذل الّر
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كئنو كا   ي ؼ فيػو ،  ونو ينب  عليو امه،  يحا بوفر  على ئى، كع  يف ايصل، ئصو  اق
   مك  فيو اض ؼ. ئك كا

ك  ، كعلػػى ئصػػوؿ ثمػػع اطسػػلمني، فكػػاف ينبغػػة ئف بػػدرس العقيػػدة ننػػا  علػػى ىػػذا اطسػػتند
 كالطلبة يف ػتلف اطستويا .، كعلى ئّاّ ا يول د بدري  العقيدة كبعليم ا للناشرة، بفرق ،

ككاهػ  ئف ، نينمػا الفػرع لتلػف فيػو، كىذا يغب  ئف ايصل ك  ش نو ئف يكػوف كتفقػا عليػو
فما ابفق  عليو ىو ايصػل ككػا ، كيدؿ على ابفاؽ ايكة على  لمة كالدة، ىذا يف دا رة الشرع

 ايتلف  فيو ىو الفرع.

كصػػػػم ايصػػػػوؿ اضاصػػػػة ناطػػػػذاى  اإلّػػػػ كية علػػػػى اعتبػػػػار هػػػػركرة  ث ينشػػػ  التسػػػػاؤؿ عػػػػ 
 كعدـ  دكل ثاىل ا ئك ثاكزىا.، ك ودىا

كةف دئنػػ  اطػػدارس اإلّػػ كية ، فركعػػا ئحػػا ػتلػػف في ػػاكيكفػػة يف  وحػػا ينبغػػة ئف بكػػوف 
كغػاك   للػردكد علػى ، ف ـا ىة غاك   انتصار للرئم، كاإلع   ك  ش حا، على الرت يز علي ا

كىػة الػي ، كاصق ئحا ينبغػة ئف كػاف  ظػا علػى لقيقت ػا اض فيػة، اآليري  ؼ  لالفوف اطذى 
كيكفػػػة ،  انػػػ  ئصػػػ  للػػػدي  لقيقػػػة  ػػػاف قػػػ  ئف يتفػػػق علي ػػػا  كلػػػو، خيػػػز اطػػػدارس فيمػػػا نين ػػػا

كعندكا بنزؿ ةذل كرببة الفركع يصب  العلػ، هبػا كبعلم ػا كػ  ، ا يت ؼ ّببا يف ةنزاظا ةذل الفركع
 ىذه الزاكية بعليما للخصوصيا  اطذىبية.

ػر،  ما ئنو   مك  ئف ييتنك ر ظذه ايصوؿ اطذىبية  رؾ علي ػا ئحػايسػتد كلكػ ، ك  ئف بنكى
كىنا بقـز العقيدة ، كبنقل  اطوازي ، فيصب  الفرع هبذا ئص ، ام ؼك  ئف بكوف ىة  ل الدي 

عة عل، اهلل بعاذل كعػدـ ةلا ػة ، اإلّ كية ككار على دا رة ةككاف التفسم كة را و تا يتوافق ّك
 اإلنساف نو.

ككػػػػا   قػػػػوز فيػػػػو ، العػػػػذر ككػػػػا يقطػػػػع فيػػػػو، فايصػػػل ىػػػػو شػػػػ ادة التوليػػػػد جبمل ػػػػا الػػػػغ ث
كيصب  كا ّواه كػ  الفػركع كػ  يصػاؿ التوليػد ككػا   يقطػع ، ككا اصق فيو كع كالد، اض ؼ

 .(7)فيو العذر ككا قوز اض ؼ فيو
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لػػذا ؽػػدنا كضػػطري  ةذل القػػوؿ ةنػػو ينبغػػة ةعػػادة النظػػر يف ىػػذه ايصػػوؿ الػػي فرهػػ ا  ػػل كػػذى  
فنصػػل ةذل نتياػػة ئف اطػػذاى  طػػا احػػذ  لنفسػػ ا ئصػػو  دل كاعتربىػػا ىػػة ئصػػوؿ الػػدي . ، علػػى نفسػػو

فتميػز   ػل فرقػة تػا قعػل ، كلك   ان  بػرل ةذل ا يػت ؼ، بك  برل ةذل   ة ا بفاؽ يف اصقيقة
كظػػذا ف ػػة يف الواقػػع بػػدؿ علػػى كواقػػف كذىبيػػة يف ، ظػػا  يانػػا ككقػػق ظػػا بفػػردا نػػني امىػػا كػػ  الفػػرؽ

كهبػذا ، ككافقػو في ػا، والػد كػ  ئىػل كػذى  ة   ةذا ّػايره يف ىػذه اطواقػفف  يكوف ال، قضايا العقيدة
 ئكك  ئف بظ ر الفرؽ كاطذاى  العقدية ك  ي ؿ خيزىا ع  امىا ن صوظا.

  ئصػػوؿ ، ئك ئصػػوؿ اطػػذى ، فالصػػواح كالصػػحي  فيمػػا يبػػدك ئف بسػػمى ئصػػوؿ اضػػ ؼ
فػػ  يفػػرؽ نػػني ،  ؼ نػػني اطسػػلمنييف ئصػػوؿ الػػدي  كػػ  اطفػػركض ئ  بكػػوف كوهػػع يػػ، الػػدي 

 اطسل، كامه ة   ايت فو كع اطلل اييرل يف ئصوؿ ةمانو كئلكاـ الشريعة الي يلتـز هبا.

كعنػػػدكا نػػػرل هبػػػذه الرؤيػػػة مكػػػ  ئف نفسػػػر ايػػػت ؼ ايصػػػوؿ كػػػ  كػػػذى  ةذل آيػػػر  لكػػػ  
ػػع يف ة ػػ ؽ كصػػطل  ايصػػوؿ كػػ  فرقػػة ةذل ئيػػرل ا ّػػ، كالػػدا فكػػاف ، نلحػػ  ئنػػو كقػػع التّو

لك  اطضموف كاطقصػد كتبػاي  بباينػا كاّػعا ةذل لػد التنػاقض الػذم قعػل كػا يف ،  ئصوؿ الدي  
 اطذى  الوالد   مك  ئف قتمع كع كا يف امه.

كك    ة ئيرل ةذا  اف ىذا ا عتبار ىو الصحي  ف ف ئم كذى  عنػدكا يتخػذ لنفسػو ئصػو  
كىػذا يف لػد ذابػو ، ئك دل يتفػق كع ػ،، كدل يتفقػوا كعػو، فو في ا امهةـا يريد ئف يظ ر القضايا الي يال

فيػػذ ر لػػو نعػػض ، ة   علػػى الغالػػ ، اػػم كتيسػػر دا مػػا فػػ  نكػػاد ؽػػد كػػذىبا كقػػق ىػػذا نػػاطع  الػػدقيق
ػػ كػغ  ػ ن صػلة  كة  فػ  مكػ  ئف ينفػرد اإلناهػية ئك اطعتزلػة، اطواقػف الػي اشػت ر نتغليب ػا علػى امىػا

كىػذا يغبػ  ، كلكػ  لكػل كػذى  نظػر يف  ػز  كػ  ىػذي  ايصػلني، وليد  ك العدؿ  دكف اػمى،الت 
ع  غما ؼا ئنتج عدـ انضبا و  ةذ يراد نو التفرد.، ئف ىذا اطصطل  كقع فيو التّو

كالػػذم ينبغػػة ئف يكػػوف ىػػو اإلنقػػا  علػػى الضػػانط نػػ ف ايصػػل ىػػو  كػػا   يػػ ؼ فيػػو نػػني 
كالسػنة الصػحيحة الػي ، يصػوؿ ة   كػا  ػا  صػركا يف القػرآف الكػرثكهبذا   بصب  ا، اطسلمني 

كبػدعى ةذل كػا  ػاف يػدعو ، كىو كػا يكػوف  فػي  لقػا ن ر ػاع ايكػة ةذل ئصػوظا،   ي ؼ في ا
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وؿ  لكػ    ينبغػة ئف ،   ةذل كا انت   ةليو بصػورا  النػاس كػ  نعػده راػ، ئفيت ػا، ةليو الّر
 .بكوف ندي  عما  ا  نو 

ة   كػ  ، ف نو ينبغة عػدـ التقػدث نػني يديػو نتحديػد ىػذه ايصػوؿ، ككع ك ود القرآف الكرث
ف ذا دل بك  ىذه ايصوؿ الي يراد ظا ئف بعػرب عػ  الػدي  بفسػما طػا  ػا  نػو ، قبيل بقري  الف ،

، ككػػا بػػرا ، علػػى بػػرا  ، كػػ  كفػػاىي، فسػػتكوف كػػ  ذلػػة كػػا كر ػػو اطسػػلموف عػػرب العصػػور، القػػرآف
 علػػػ  يف اييػػػم كضػػػموف العقيػػػدة كعلػػػ، الكػػػ ـ ، كبفاّػػػم ككػػػا عاشػػػوه كػػػ  قضػػػايا كئلػػػداث

فكلما اّػتعظموا كسػ لة كرئكا ئف اضػ ؼ في ػا قػادح يف ، ئلس  لاكل لتاريخ اطسلمني الفكرم
ئك علػػى ايقػػل كػػ  الفػػركع ، رفعوىػػا ةذل العقيػػدة كنوؤكىػػا ككانػػة بكػػوف في ػػا كػػ  ايصػػوؿ، الػػدي 

فقػػد بػػ  ر  نػػالظركؼ الػػي ،   ك  ؾسػػ  ئف اطػػدكنا  العقديػػة حتلػػف يف ىػػذا اطلمػػ (8)العقديػػة
 فكان  النتا ج كتشاهبة ككتطانقة االبا.، عاش ا اطسلموف

كجديػػدىا تػػا يتوافػػق كػػع ، كىػػذا كػػ  شػػ نو ئف يعػػزز الػػدعوة ةذل ةعػػادة صػػيااة ىػػذه ايصػػوؿ
كقػد قػدـ العلمػا  عػرب ، علػى اطػؤكنني كبيسػما حفيفػا، كاّتبعاد كا   يعضده دليل، القرآف الكرث

كا فعلو الشيخ ا في  اغمد نػ  ، كنذ ر كن ، على ّبيل اطغاؿ   اصصر، الزكاف ـاذج يف ىذا
ػػف عنػػدكا اّػػتبعد نعػػض اطسػػا ل كػػ  دا ػػرة ايصػػوؿ ابصػػاف ا نكوحػػا  كعػػدـ، لعػػدـ  ػػدكاىا، يّو

 .(9)عمعا علي ا

كلكػ    يكفػة ، دم يطػوة يف ّػبيل جقيػق كلػدة اطسػلمنيكهبػذا مكػ  ئف يتقػدـ الػدرس العقػ
نػػػل للواقػػػع العملػػػة التدريسػػػة كالدراّػػػة دكره الواهػػػ  كاي يػػػد يف اطوهػػػوع  ، التنظػػػم لتاسػػػيد ذلػػػن
ني يطوة ئّاّية، فبنا  كضاكني التدري   كر   ر ني يف ىذا اجملاؿ.، كصناعة اطؤلفني كاطدّر

 : ايبشح ايعكدٟ ٚايدزع ايعكدٟ ث غسٚط حتكٝل ٚسد٠ األ١َ َٔ خالٍ 4

كا داـ النص العقدم كايصل العقدم قد ننيا على ئّاس بوليػدم فالػدرس العقػدم ئيضػا 
 يتبع السبيل ذاهتا.
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، كلك  ينبغة هبط كسار البحث العقػدم ككسػمة الػدرس تػا يكفػل ىػذه الغايػة التوليديػة
ث علػػى كسػػتول ، ضػػموفكمكػ  ذلػػن كػػ  يػ ؿ هػػبط نعػػض الشػركط علػػى كسػػتول احملتػول كاط

 ك  يتوذل التدري  كالتكوي .

 ث ع٢ً َطت٣ٛ احملت٣ٛ َٚطُٕٛ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ 5ث  4

،  كىػػو الػػذم يضػػم  اّػػتمرارىا، فالػػدرس العقػػدم ىػػو لاكػػل ايفكػػار كناقل ػػا عػػرب اي يػػاؿ
 ،كلػػذا ينبغػػة ئف يبػػ  تػػن ج،  مػػا يضػػم  نوعيػػة النتػػا ج كجقيػػق ايىػػداؼ اطر ػػوة كػػ  التكػػوي 

، يحػا ةذا دل بتولػد يف قاعػة الػدرس، كعلى ئّ  جقق ىذا اظدؼ ايّاّة كىو بوليػد ايكػة
يف ، ف حا قد بستعصة عملية اإلقناع نالولدة، كيف كرللة بكوي  الذىنيا ، كللقا  التدري 

ػػػ  ظػػػا ب ّيسػػػا علميػػػا كنفسػػػيا يف ، قاعػػػدة ا نطػػػ ؽ دل بكػػػ  صػػػحيحة كفكػػػرة التوليػػػد دل يّؤ
ككػػ  نػػني كػػا قػػ  بػػوفره كالرت يػػز عليػػو يف الػػدرس ، نػػل رتػػا يلف ػػا بو ػػو الفرقػػة كالتباعػػد، اطنطلػػق

 : العقدم نذ ر اآليت

 : أٚال ث اذتفاظ ع٢ً املصدز١ٜ ايكسآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ يألصٍٛ ايعكد١ٜ

ةذ قػػػػ  علػػػػى اطضػػػػموف التعليمػػػػة ئف يتػػػػويى يف بسػػػػمية ايصػػػػوؿ العقديػػػػة ايصػػػػوؿ الػػػػي 
فػ  يتػدايل الف ػ، البشػرم كػع ، القرآف الكرث كالسػنة النبويػة الشػريفةبسندىا نصوص صركة يف 

، ك  يسػػػتحدث كنػػػو ئصػػػل عقػػػدم، ك  يرفػػػع التفسػػػم اإلنسػػػاين ةذل در ػػػة الػػػنص، نػػػص الػػػولة
كاش ػػد البشػػرم ، كقػػاض علػػى التفسػػم، فػػالنص كلػػـز، ككػػتف  لكػػلٍّ تقاكػػو كككانتػػو كػػ  التشػػريع

 كيساعد على ف ، النص كلك    يكوف ك يمنا عليو.، نويبقى ا ت ادا يف التوهي  يست ن  

 : ثاْٝا ث ايفصٌ بني األصٌ ايعكدٟ ٚتفطريٙ

، كببعا للضػانط السػانق   يصػ  ئف يصػب  الػنص اإلظػة كسػاونا يف نتػاج التفكػم البشػرم
فػػاهلل بعػػاذل يصػػف علمػػو ، نػػل عػػدـ صػػحة اطقارنػػة ئصػػ ، كػػع كػػا نػػني الطػػرفني كػػ  البػػوف الشاّػػع

ى    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ : عٌز ك لٌ  كقاؿ، ة الي يستحيل ئف كيط هبا ئلد ػلوقابونالسع

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   چ : قاؿ بعاذلك ، [255، ]ّورة البقرة چ  ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ
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ۆئ  چ : كقاؿ ئيضا، [109، لك ف]ّورة ا چېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ  ىئ  

جب  حب  خب   مب    يئۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ

 [.27، ]ّورة لقماف چىب  

ك ريقػػػو النبػػوم عػػرب الػػػولة ، فػػ  يعقػػل ئف ييقضػػػة علػػى ايصػػل العقػػػدم تصػػدريتو العلويػػة
و كػ  يصػا ص بضػعو دكف علػ، اهلل اإلظة نا  ت اد البشػرم احملػدكد كاطقيػد نالعقػل نكػل كػا فيػ

كغصور نني آليا  ، ك  يتحرؾ ة  فيما دكف علمو بعاذل، كىو يستمد ئص  ك  عل، اهلل، بعاذل
ػيلة ةذل عػادل الغيػ  ة   ريػق الػولة، عادل الش ادة كقػد نينػ  ثرنػة ، كنافذبػو، كلػي  لػو كػ  ّك

، شػ ادة القريػ  نسػبيا ةذل اإلنسػافبفسم القرآف على هو  نتػا ج الكشػوفا  البشػرية يف عػادل ال
كػػا يقػػع ئليانػػا كػػ  ةشػػكا   علميػػة ككن ايػػة كشػػرعية ّػػبب ا عػػدـ الػػرتاـ اصػػدكد الفاصػػلة نػػني 

كنػني العلػ، ، كاحملػدكد كػ  ال غػدكد في ػا، كعدـ هبط ايصػلة كػ  الفرعػة كن ػا، كصادر اطعرفة
كالقاصػر عػ  الوصػوؿ ةذل اصقػا ق ، ااإلظة اصق الغانػ  كنػني العلػ، البشػرم النظػرم كاطتغػم دككػ

 اططلقة.

ككػػا ، كىػػو تعنػػاه ا صػػط لة يف البحػػث العقػػدم ئصػػل، فمػػغ  ةف التوليػػد ئصػػل عقػػدم
كيكػػوف ، بفػػرع عنػػو ئك ابصػػل نػػو ؼػػا يف مػػو العلمػػا  عػػرب الزكػػاف ينبغػػة ئف يبقػػى يف كرببػػة الفػػركع

ك  ئف يرفض فيو ، بفاؽ على رئمككا داـ  ذلن ف  مك  ااؿ ئف يطل  فيو ا ، بفسما نشريا
، ئك ئ ػارة كػ  علػ،، ةذا  ػاف كسػتندا ةذل دليػل، كيقطػع فيػو عػذر كػ  رئل رئيػا ػالفػا، ا يت ؼ

ّػػوا  كليػػا ، ككػػع ذلػػن   يكػػوف لػػو كػػ  الدر ػػة كقػػوة اإللػػزاـ كػػا يكػػوف للػػنص الػػوارد كليػػا ئصػػ 
 قرآنيا ئك لديغا نبويا صحيحا.

 : ألصٍٛ ايعكد١ٜثايجا ث ايكسا٠٤ ايتٛسٝد١ٜ ي

ػػ  كػػ  بوليػػد اطسػػلمني ككػػ  ذلػػن ، فينبغػػة ئف بقػػرئ ايصػػوؿ اإلمانيػػة العقديػػة دككػػا تػػا مك 
كبقريبػو ةذل اضػ ؼ اللفظػة ، كن ج العلما  الذي  ينحػوف كنحػى بقلػيص اضػ ؼ قػدر اطسػتطاع

 ئف كىػػػذا يفضػػػة ةذل، الػػػذم ينت ػػػة ةذل اعتبػػػار اضػػػ ؼ عػػػرد ايػػػت ؼ ك  ػػػا  النظػػػر كزكايػػػاه
عنػػػو ّػػػتختلف نالضػػػركرة لسػػػ  در ػػػة  لػػػو  ئف صػػػيغة اإلفصػػػاح، كالػػػرئم كتفػػػق لولػػػو، اطوقػػػف
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كىكػػذا ّػتتقلص دا ػػرة اضػ ؼ كبنحصػػر ، كد  هتػا، الذابيػة يف ايتيػار لغػػة التعبػم عنػػو كئّػلوهبا
كالػد    ، ع  ا يت ؼ اطعنوم كاطضموين لتتسع ةذل دا رة ا ّتعماؿ ا صط لة كاللغػوم

ف صػل التوليػد يف العقيػدة تػا فيػو كػ  ، كبضػيق كعػو شػقة ا فػرتاؽ، لفظية الي ي وف في ا ايكرال
كقضػػية رؤيػػة اهلل بعػػاذل نػػني اإل بػػا  كالنفػػة  ، كع قت ػػا نذابػػو بعػػاذل، كبالػػث الصػػفا  كايسػػا 

وف كػا داـ اشميػع كتفقػ،  ل ا مك  ئف بنت ة نقػرا ة بوليديػة بتػويى بوليػد ايكػة كذػع  لمت ػا
تا   يدع عا  للشن ن ف رئيػا كػ  اآلرا   ػاف يريػد ، كػالفتو طخلوقابو، على كلدانية اهلل بعاذل

يف  ػػل اطعػػاين ، كػػ  يػػ ؿ بفسػػمه كشػػرلو ئف ير ػػز كف ػػـو التوليػػد كبفػػرده بعػػاذل عػػ  اطخلوقػػا 
 الي مك  ئف برد على الفكر البشرم.

لقػاح الػي يتقاس ػا اطؤلفػوف كيرتاشػق هبػا كىذا ك  ش نو ئف لفف ك  لػدة ايكصػاؼ كاي
كيصػػػ، نعضػػػ ، نعضػػػا ، كتو ب ػػػا ككمػػػوف نالصػػػحة كالصػػػواح، اطتنػػػاظركف يف اطسػػػا ل العقديػػػة

 ئك اضركج كن ا.، نا نتعاد ع  دا رة الشرع

 : زابعا ث اعتباز االختالف يف ايتفطري ايعكدٟ ثسا٤ يف ايفهس اإلضالَٞ

ئك  ػػػا كػػػ  الصػػػحة كمكػػػ  ا ّػػػتفادة كن ػػػا يف العا ػػػل ئك  ناعتبػػػاره ا ت ػػػادا نشػػػريا كتمػػػل
كػػتف  للمتػػ ير ، بػػ يرا ئك ّػػبقا، فػػبعض اطواقػػف مكػػ  اعتبارىػػا  ػػا   يف اػػم كقت ػػا، اآل ػػل

كينتظػر ل أليػرل كقت ػا الػي يصػب  كػ  ، كن ا تكانتو لس  الظركؼ كالسياؽ الذم ئنتا  فيو
ئك   ػػدا كػػ  ، البشػػر   بعػػدـ ك  ػػا كػػ  الصػػحة اجملػػدم اييػػذ هبػػا. كيف الن ايػػة ةحػػا ا ت ػػادا 

 التصحي .

 ث ع٢ً َطت٣ٛ َٔ ٜتٛىل تدزٜظ ايعكٝد٠. 0ث  4

كةذا  انػػػ  العقيػػػدة غػػػور ، يعػػػو ؿ يف ؽػػػاح العمليػػػة الرتنويػػػة علػػػى العػػػادل كايّػػػتاذ كاطػػػدرس
عمػػاد »ىػو،  مػا يقػوؿ علمػا  الرتنيػة،  ف ػو العاكػل ايّػاس، التدري  ف ف اطسػؤكلية بت  ػد ئ غػر

كىػػػو كػػػ  العناصػػػر اط مػػػة التػػػة بزيػػػد كػػػ   فايػػػة كفاعليػػػة ئم نظػػاـ برنػػوم  طػػا ، العمليػػػة الرتنويػػػة
ػػوكة ل ألنظمػػة الرتنويػػة  .(10)«يؤديػػو كػػ  دكر فاعػػل فػػة جقيػػق ايىػػداؼ اطّر
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ػػيخ اطعلوكػػة، كاىتمػػاـ الرتنػػويني نػػاطر  قػػدث ، كبكػػوي  الطالػػ  طػػا لػػو كػػ  دكر فعػػاؿ يف بّر
ػػػوؿ ، كايّػػػتاذ الػػػذم يتػػػوذل بػػػدري  العقػػػدة ئكذل هبػػػذا ا ىتمػػػاـ ، كىػػػو يف عملػػػو يليفػػػة للّر

ل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  ما نينػو اهلل بعػاذل كقػاؿ،  يح،  ا كا نعقيدة كالدة، كلسا ر الّر

للتػػػػػدري  كلػػػػػذا بوهػػػػػع ، [25 ،]ّػػػػػورة اينبيػػػػػا  چپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
ػػػػا لو الػػػػي خكػػػػ  كػػػػ  جقيػػػػق ايىػػػػداؼ كةيصػػػػاؿ القػػػػي، كايفكػػػػار ةذل ، لسػػػػ  اطػػػػواد  رقػػػػو كّك

فيػػوذل للمػػدرس ئفيػػة ياصػػة ببعػػا ، كللعقيػػدة كبدريسػػ ا ككانت ػػا ايكذل يف ىػػذا اجملػػاؿ، اي يػػاؿ
 يف، كيف التػػدري  اشػػاكعة اطتخصػػص بربفػػع در ػػة ايفيػػة كاضطػػورة، يفيػػة كػػا يقدكػػو لطلبتػػو

فالناػاح الن ػا ة يبػػدئ ، كعلػى يػػده يتكػوف كػ  يتولػوف بػدري  ئننػػا  ايكػة، ايّػتاذ يصػب  كر عػا
ؼا يو   ا ىتماـ ناطدرس ل  يعمػل تػا ينػتج كيو ػو ئننػا  ، ك ذلن العك ، ك  ىذه اطرللة

 ايكة ةذل كا يصل  ك  ش حا كيعزز كلدهتا. 

اّترناّػا تػا بػوفره ، ئعضا  ىيرة التػدري  كك  ئى، اضصاؿ كالصفا  الي ينبغة بوفرىا يف
كيف ئقسػػػػاـ حصػػػػص ، كالتارنػػػة الػػػػي عاشػػػػت ا اشاكعػػػػا  اإلّػػػ كية عاكػػػػة، نعػػػض اػػػػوث الرتنيػػػػة

 : العقيدة ككقارنة ايدياف ةاصة مك  بسايل كا ي يت

كالظػػركؼ الػػي ، ككعيػػو تاتمعػػو، كلكمتػػو كابزانػػو، ئك  ػ قػػوة شخصػػية اطػػدرس ايّػػتاذ
لػ  يػتمك  كػ  ػا بػة ، ككا يعرتيػو كػ  ةشػكا   فكريػة كقضػايا ليابيػة، اجملتمع يعي  في ا

ف ػو نتدريسػػو مػارس  انبػا ك مػػا ، كيكتسػػ   ػانب ،، كيكػػوف قريبػا كػن ،، النػاس تػا يف مػوف
ػوؿ  ةذ كصػفو اهلل بعػاذل كنػني ّػب  ا تسػانو  ك  الدعوة كبكوي  الدعاة. كىػذا ب ّػيا نالّر

ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺپ  ڀ  چ : القلوح فقاؿ

، [159، ]ّػػػػورة آؿ عمػػػػراف چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
﮶   چ : كقاؿ ئيضا  ﮵   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ 

﮸   ﮹  ﮺    [.128، ]ّورة التونة چ﮷   
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 : ثاْٝا ث ايٛعٞ بايٛاقع ايعكدٟ

س اشػػػػاكعة يف ىػػػػذا التخصػػػػص ةاصػػػػة ئف يعػػػػي  نػػػػ ي ص كصػػػػدؽ ةذ يفػػػػرتض يف اطػػػػدر 
 كيعمل على بقريبو ةذل ئذىاف ئننا  ايكة.، ىا   كلدة ايكة

نػل رتػا ئصػب  ئداة  يعػة طػ  ، ف نو ةذا   ل الواقع ئك ثاىلو   مكنو العمل على ةص لو
كػػ  يػػ ؿ ةدراؾ اطػػن ج يريػػد ل ألكػػة فرقت ػػا. فػػالوعة نػػالواقع شػػرط ئّػػاس يف ؽػػاح ببليػػ  ايفكػػار 

ػيدنا ،  ايّل، يف الوصوؿ ةذل النتا ج ن قل التكاليف ل علي ، السػ ـ ّك  ما  اف ىذا دئح الّر
خ يف القـو قي، ىذا الدي  اصنيف. غمد  الة لّم  الذم صرب على قوكو  ل كدة ببلي  الّر

 : ثايجا ث ْبر ايتشٝص

ياصػػػػة يف التػػػػدري  اشػػػػاكعة الػػػػذم  ،ينبغػػػػة ئف يػػػػرتؾ اطػػػػدرس التحيػػػػز ةذل بيػػػػار دكف آيػػػػر
كةاصػػػة بنميػػػة القػػػدرة علػػػى ، يفػػػرتض فيػػػو البحػػػث العلمػػػة اطعتمػػػد علػػػى ػتلػػػف اطنػػػاىج البحغيػػػة

 مػػػا يطلػػػ  فيػػػو يلػػػق الرزانػػػة يف التعاكػػػل كػػػع ،  التحليػػػل كاطقارنػػػة نػػػني اطواقػػػف اطتباينػػػة كاطختلفػػػة
ػػوف الطالػػ  علػػى، القضػػايا اطختلفػػة كاطختلػػف في ػػا بػػرؾ التلقيػػد كا نتعػػاد عػػ  ا عتمػػاد  كئف يتك 

 كالتلقة السل  كلشو اطعلوكا .، على الرتديد كالتلقني

الػذم كػ  شػ نو ، غػيط التحيػز كا ؾيػاز كىذه اطلكا   ل ا   مك  ئف بنمػو كبسػتغمر يف
ة كةـػا يكػوف التحيػز اإلقػا  نتعلػي، الطالػ  ئف يكتسػ  كلكػ، ئف يغلق اجملاؿ ئكاـ التفكم اصػر

كننػا  التصػور الصػحي  ، كالتػدري  علػى لسػ  عػرض رئيػو، ننا  شخصيتو كاإلفصاح ع  كواقفػو
ك ذا التدرح ، ث اإل انة ع  اإلشكا   اطعرتهة كا عرتاها  اطختلفة اطمكنة على رئيو، عنو

 على اشواح على آرا  اآليري  تن ج علمة كيلق علمة عاؿ.

ف ػػو داعيػػة ، كرعايتػػو فيػػو، كعػػ  كراعابػػو، الطالػػ  كاطػػدرس كسػػؤكؿ عػػ  ىػػذا التكػػوي  لػػدل
فيصػب  الػدرس ، ف ذا اؾرؼ يف كساره اؾرف  ايكة كعو كئيط   الطريق ةذل كلدهتا، نالضركرة

كةذل التيػػار الفكػػرم اطنتمػػة ، العقػػدم دعػػوة ياصػػة ةذل ا ثػػاه الػػذم ينحػػاز ةليػػو ايّػػتاذ اطػػدرس
 . (11)كةذل اصزح اطوارل لو، ةليو
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د  ل  نبذ التحيز لدل اطػدرس كةاصػة يف درس العقيػدة طػا لػو كػ  ئ ػر كباشػر علػى كيت  
كلكوف اشاكعا  ككعاىد التكوي  دل بعد بضػ، يف فصػوظا الدراّػية ، اصياة الواقعية اليوكية ل ألكة

علػى يػ ؼ اطػػدارس ، كئقسػاك ا فرػا  كتما لػػة كػ  ليػث ا نتمػػا  اطػذى  كا ثاىػا  الفكريػػة
 كللقا  الدرس الي  اف نعض ا ػصصا طذاى  كعينة على شكل ئكقاؼ ياصة.القدمة 

نينما يف ظػل الػدكؿ اصديغػة ئصػبح  اشاكعػا  كػ  ساهتػا انفتال ػا علػى ئلػواف كػ  ا ثاىػا  
الفكريػػة، ؼػػػا قعػػػل جيػػز ىيرػػػة التػػػدري  ئ نػػا  ئدا  ك مت ػػػا يػػػؤدم ةذل بضػػييع ئىػػػداؼ التػػػدري ، كزرع 

 .(12)يع الشقة نني اطسلمني، كنالتارل بوارل اييطا  يف لق ايكةئّباح الفرقة كبّو

 : زابعا ث ايتصاّ تٛثٝل املع١ًَٛ َٔ َصادزٖا

فػاططلوح كػػ  ايّػتاذ ئف يتحػػرل اّػتقا  كعلوكابػػو كياصػة بلػػن الػي بتعلػػق نػاآلرا  اطذىبيػػة كػػ  
ىػػذا ا  ػػ ع الػػذم يكسػػ   كصػػادرىا ايّاّػػية كعػػدـ ا  تفػػا  نػػاطرا ع اطو  ػػة لػػآلرا ، كاطواقػػف،

اطػػػدرس بصػػػورا ّػػػليما صػػػحيحا عػػػ  لقيقػػػة اآلرا ، يف اطسػػػ لة الوالػػػدة اطختلػػػف في ػػػا، كيف بفسػػػم 
اطواقػػف في ػػا، ةذ  غػػما كػػا يػػؤدم ّػػو  ا  ػػ ع ةذل اطشػػار ة يف نشػػر اييطػػا  عػػ  ئصػػحاح اآلرا ، 

فػػت  اجملػػاؿ للاػػدؿ العقػػي،، كظلم ػػ، نسػػب  عػػدـ ا  ػػ ع كػػ  كصػػادر اطعلوكػػة الصػػحيحة. كنالتػػارل 
ّ ع الفرقة نني ئننا  ايكة.  كاطوا  ا  ام اجملدية، الي بزرع ايلقاد كالضغا  ، كبو

 : خاَطا ث االيتصاّ بايكٍٛ يف سدٚد ايعًِ

ی    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ : كىػذا عمػ  نقولػو بعػػاذل

فػػػ  ، هػػػانط ئي قػػػة يؤ ػػػد عليػػػو العلمػػػا  اطسػػػلموف كىػػػو، [36، ]ّػػػورة اإلّػػػرا  چی  جئ   
، ذلن ئف ئكانة الكلمة  ليلػة، كيقف كيسك  عما   عل، لو نو، يتكل، اإلنساف ة  فيما يعل،

ئك  ػاف عػ  ىػول ، ةف  اف لقا كصػوانا، فاهلل ّا ل  ل قا ل عما قاؿ، ككسؤكلية القوؿ يطمة
ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ      ٺ  ٿ   ٿچ : قاؿ بعاذل ما ،  كابباع الظنوف

[  كاّتشػػػػعارا ظػػػػذه اطسػػػػؤكلية كئكانػػػػة الكلمػػػػة ك ػػػػدنا العلمػػػػا  18 -17، ]ّػػػػورة ؽ چڦ  ڄ  
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التيا ػا كبواهػػعا ، «كاهلل ئعلػػ،»: قػوظ،، اطسػلمني يػرددكف عقػػ   ػل   ػػد اغػة كجقيػق علمػػة
 غب .كع  ام ب، ككرعا ع  القوؿ يف العل، ع  ام لق

كيفػػت  اجملػػاؿ ل ّػػتزادة كػػ  ، كىػػذا الضػػانط كػػ  شػػ نو ئف يسػػ ، يف بقريػػ  ك  ػػا  النظػػر
كالنشػر ، كالبحث ع  العل، اصقيػق نالتػدري ، كيدفع البالث كاطدرس ةذل جرم الصواح، العل،

 نني الطلبة.

ككػػ    ػػة ئيػػرل قعػػل ىػػذا اضلػػق العلمػػة اطن اػػة اطػػدرس   يسػػتكرب عػػ  البحػػث عػػ  
، ك  يبقػى لبػي   ػ، كعػريف كر ػو عمػ  علمػوه، ك  يغلػق البػاح علػى نفسػو، كة ئي  قػدىااطعلو 

كىػذا ، فيسعى نػذلن ةذل بصػحي  اطعلوكػا  نشػكل كسػتمر، كيغدك يكرره يف  ل فصل دراّة
كنشػر التسػاك  نػني ئننػا  ، التصحي  يكوف ّببا يف نعث ركح الولدة ك  ي ؿ  س  القلػوح

 ايكة اإلّ كية.

 : ث تسى االضتفصاشات ايهال١َٝ ضادضا

الػذم   ، كاشػدؿ اطسػتفز، ك  نػني ئّػباح الفرقػة نػني ئننػا  ايكػة بواصػل اطعػارؾ الك كيػة
، نل يف الغالػ  ينشػ  انتصػارا لػآلرا ، يكوف ّببو ك  الدافع ةليو نالضركرة ل  ا   ع العلمة

كيلػق ، ل ػا يػارج ة ػار البحػث العلمػةك ، ئك ئيضػا  ػ را كانتقاكػا، بربيػرا ظػا، كدفاعا ع  كواقػف
يحػا ، كةاصػة يف كػادة العقيػدة، ؼا ينبغة ئف يرتفع عنو اطػدرس يف العلػـو اإلّػ كية، ئىل العل،

، ة  كػ  رلػ، ر ، على كر القركف  ان  عبػارة عػ  كوا  ػا  ككنػاظرا  دايليػة نػني اطسػلمني
كيدك  نذلن اضص، ، صف اإلّ كةكخزيق كلدة ال، ك ان  ك  نني ئى، ئّباح نشر الفرقة

 اضار ة ككا نفع  اطنتصر الدايلة على ئييو اطسل،.

كػ  ، فاططلوح ك  اطدرس ئف يرتفػع عػ  جويػل الػدرس ةذل كعر ػة   كيػة ىػو يف اػ  عن ػا
كيكػػوف ، يػػ ؿ اّػػتفزاز الطلبػػة كياصػػة عنػػدكا يكونػػوف كتعػػددم اطشػػارح كا نتمػػا ا  اطذىبيػػة

كاالبػػا كػػا يقػػع ىػػذا ئ ػػرا كػػ  ، ئّػػباح الفرقػػة الػػي  انػػ  قػػدما نػػني اطسػػلمني نػػذلن يعيػػد ةنتػػاج
ػػ ا، التشػػبث نػػبعض اآلرا  العقديػػة الػػي دل يعػػد ظػػا كػػربر لتناكظػػا ئك احػػاذ كواقػػف في ػػا ، ئك لتداّر



 مصطفى وينتن د. اااا الدرس العقدي نموذجافي ترسيخ وحدة األمة،  الميةدور تدريس العلوم اإلس

 287ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0351   سز األّٔل    ـــــــ جبَفٙـــــــ انؼ ٔانحضبضح اإلؼاليّٛخانؼهٕو خ يجّه

فػػػوؽ  وحػػػا يػػػارج ، فمػػ  ىػػػذه القضػػػايا كػػػغ  كسػػ لة القػػػرآف كيلقػػػو كقدكػػو، ككػػ  اطخػػػالف في ػػػا
حا ك  اطسا ل الي دل يعد للتشبث نرئم في ا ك   ػدكل ككنفعػة للمسػلمني يف ف ، كدارؾ البشر

كالقػػرا ا  اصديغػػة للػػنص القػػرآين الػػي ، ظػػل التحػػديا  اضطػػمة الػػي بوا   ػػا العقيػػدة اإلّػػ كية
لوؿ ايصوؿ اإلمانيػة. فمػ  ظػذه القضػايا ةذا نقػة ، جاكؿ  ل كرة ئف بستغم ذلة ك  الشكوؾ

كعصػور الر ػود الػذم ، تاوف يف الدرس العقدم نسخا كطانقة آلرا  ع ود ا ؾطػاطاطسلموف ين
 ئصاح ايكة ردلا ك  الزك .

ػػػا ل ، فػػػ ف كػػػدرس العقيػػػدة متلػػػن يف ىػػػذا العصػػػر ئ ػػػرب ايّػػػباح كجػػػيط نػػػو ذلػػػة كػػػ  الّو
، منيكئ ػػربى، ئ ػػرا كةّػػ اكا يف ةعػػادة الولػػدة ةذل اطسػػل، العلميػػة الػػي ثعلػػو ئلسػػ  النػػاس كوقعػػا

كالعمػػػل نكػػػل كػػػا ئكيت اطسػػػلموف كػػػ  ئ ػػػل ، كنشػػػر الػػػوعة اإلمػػػاين كاصضػػػارم نضػػػركرة الولػػػدة
 الوصوؿ ةلي ا.

 : ث خامت١ 1

كنعد ف ذا بصور ككديل ةذل اإلّ اـ تا مك  ئف ييسر العمل يف ة ار جقيق كلدة ايكة 
كهوانط بقػدم ا كؾس  ئف الدرس العقدم ك  ي ؿ يصا ص العقيدة اإلّ كية ، اإلّ كية

ككػ  شػ نو ئف ، ك  ليث اطضػموف ئك كػ  ليػث شخصػية اطػدرس يعتػرب كػدي  ك مػا كئّاّػيا
كاعتبػارا ضطػر ّػو  ، نظرا طكانة العقيػدة يف النفػوس، كيس ل الطريق ةلي ا، كقق كلدة اطسلمني

ك  ، قعػو  لفػف كنػو ككػ  ك ، ليث ئف اي ر يظ ر ّػريعا كقاّػيا، التعاكل كع كسا ل ا كقضايا
ككػػ  يػػ ؿ كػػ  يتػػوذل ىػػذه اط مػػة ، يعاشػػو ة  كعاشػػة كصػػدره الػػذم نػػو بنشػػر العقيػػدة يف ايكػػة

ػػػوؿ  كقمػػػع  لمت ػػػا نكلمػػػة ، الػػػذم اّػػػتطاع ئف يولػػػد ايكػػػة كػػػ  افػػػرتاؽ الشػػػريفة يلفػػػا للّر
ػػوؿ ، التوليػػد ىػػة الػػي  فػػ  مكػػ  اػػاؿ ئف بصػػب  العقيػػدة الػػي ذعػػ  النػػاس علػػى ع ػػد الّر

كجمل كسؤكلية ، لك  ك  بناكلو كبوذل عرهو، كلك  ةف لدث ىذا ف ف اطوهوع كالد، ،بفرق 
ػوؿ  ، لتػدارؾ الوهػع، التفسم كالتوهي  ىػو الػذم بقػع عليػو كسػؤكلية العمػل علػى يطػى الّر

كك  ىنا  اف الوا ػ  العمػل علػى بصػحي  اطسػار كػ  يػ ؿ بصػحي   ريػق ، كبصحي  اطسار
 يصوؿ اإلمانية ةذل العباد.كصوؿ اطباد  العقدية كا
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كلكػػ  لػػ  يػػؤيت دػػاره ة  نصػػدؽ العػػـز ، كةف اببػػاع ىػػذه السػػبيل لػػ  يكػػوف نػػايكر اطسػػتحيل
 كةبقاف العمل كاحاذ ايّباح. ، كةي ص النوايا

 كاهلل ك  كرا  القصد، كىو ي دم السبيل.

 

 اهلٛاَؼ:
                                                           

مػف جكامػع الكمػـ،  ( ابف رجب الحنبمي عبػد الػرحمف بػف شػياب الػديف، جػامع العمػـك كالحكػـ فػي شػرح خمسػيف حػديثا1
 .31ـ، ص2008ق/1429تحقيؽ كتعميؽ إبراىيـ ماىر ياسيف الفحؿ، دار ابف كثير، دمشؽ، 

( عادلة عمػي نػاجي السػعدكف، مباحػث فػي طرائػؽ تػدريس التربػة اإلسػالمية كأسػاليبيا كتقكيميػا، مجمػة السػتاذ، كميػة 2
 .  1120ص ـ، 2012ق/1433، سنة 203التربية ابف رشد، جامعة بغداد، العدد 

 .1116- 1114( انظر: المرجع السابؽ نفسو، ص 3
 .  1121( عادلة ناجي، مرجع سابؽ، ص 4
، كالػػػاؿ فػػػي شػػػرح 618( ركاه البخػػػارم، فػػػي أبػػػكاب تػػػالة الجماعػػػة كاإلمامػػػة، بػػػاب كجػػػكب تػػػالة الجماعػػػة، رالػػػـ 5

ىػي مػا بػيف ظمفػي الشػاة  ؿ:أك مرمػاتيف( بكسػر المػيـ كالػد تفػتح تثنيػة مرمػاة الػاؿ الخميػ»)الزرالػاني عمػ  المكطػأ: 
، الزرالػاني محمػد بػف عبػد البػاالي بػف يكسػؼ، شػرح الزرالػاني «مف المحـ حكاه أبك عبيد، كالػاؿ مػا أدرم مػا كجيػو

 . 379، ص 1ق، بيركت، ج1411عم  مكطأ اإلماـ مالؾ، الناشر دار الكتب العممية سنة النشر 

ؽ كتقػػديـ إبػػراىيـ البيػػارم، نشػػر دار الكتػػاب العربػػي، تحقيػػ، كبااابولمبةعيفاااتعمػػي بػػف محمػػد، ( ينظػػر: الجرجػػاني، 6
؛ اطفػػيش امحمػد بػػف يكسػػؼ، شػرح أتػػكؿ الػػديف، تحقيػؽ متػػطف  كينػػتف، 30ص ـ، 2002ىػػػ/1422بيػركت، 

، ص 2007ضمف أطركحة دكتكراه مقدمة في جامعة المير عبد القػادر لمعمػـك اإلسػالمية، السنطينةػػ، الجزائػر، 
268. 

 .129ص 1ىػ، د ـ، ج1325ؼ، شرح الدعائـ، طبعة الديمة ( اطفيش امحمد بف يكس7

( ينظػػر: عبػػد المجيػػد النجػػار، إحيػػاء الفكػػر العقػػدم فػػي مكاجيػػة التحػػديات، أك تجديػػد الفكػػر العقػػدم، مجمػػة مخبػػر 8
، 2البحػػث فػػي الدراسػػات العقديػػة كمقارنػػة الديػػاف، جامعػػة الميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػـك اإلسػػالمية، السػػنطينة، عػػدد 

 .59-55، ص 2005سنة 

؛ كينػتف، آراء الشػي  اطفػي ش 153(، ص 6ز–( اطفيش: مجمكع رسائؿ، مخطكط بمكتبة القطب، بنػي يػزالف رالػـ )ا 9
 .474، 436 -435 ـ، ص1996ق/1417العقدية، نشر جمعية التراث، القرارة، الجزائر، سنة 

 .1112( ينظر: عادلة عمي ناجي، مرجع سابؽ، ص10
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أبػػػك الفػػػتح، مػػػدخؿ إلػػػ  عمػػػػـ الػػػدعكة، دراسػػػة منيجيػػػة شػػػاممة لتػػػاري  الػػػدعكة كأتػػػػكليا  ( ينظػػػر: البيػػػانكني محمػػػد11
 ق/1415، بيػػػركت 2كمناىجيػػػا كأسػػػاليبيا ككسػػػائميا كمشػػػكالتيا فػػػي ضػػػكء النقػػػؿ كالعقػػػؿ، مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط

 .352ـ، ص 1995

عمػػػ  التحتػػػيف الفكػػػرم ( ينظػػػر: متػػػطف  كينػػػتف، إشػػػكالية التحيػػػز الػػػداخمي فػػػي تػػػدريس العمػػػـك اإلسػػػالمية كأثػػػره 12
كالعقػػدم، منشػػكر ضػػمف أعمػػاؿ الممتقػػ  الػػكطني الكؿ حػػكؿ دكر العمػػـك اإلسػػالمية فػػي إرسػػاء اليكيػػة كمكاجيػػة 

مػػػام  04/05ق يكافقػػػو 1431جمػػادل الكلػػػ   20/21التحػػديات المعاتػػػرة، جامعػػػة عمػػار ثميجػػػي، الالػػػكاط، 
 .620-608ـ، ص 2010
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خ يٍلصٛسح حت انصحبث: انشؼط انًصْجٙ ٔأحطِ فٙ تحصٍٛ انؼمٛسح

 اإلًٚبٌ ٔثغضٓى يٍ انكفطاٌ 

نهشبػط انُٛجٛط٘ ز. إثطْٛى َجبُنٕ يحًس َجبِنُُْغٕ ًَٕشجب

 مساما وبكر آدم أبو

 قسم اللغة العربية

 كلية اآلداب والدراسات اإلسالمية

نيجيريا -جامعة عثمان بن فودي، صكتو

 : َطتدًص ايبشح

لشعر اطذى  لػدل الشػاعر النياػمم ي دؼ ىذا اطقاؿ ةذل بقدث جليل ئد  ةّ كة ع  ا
ننػا ن علػى كػا يعانيػو، د. ةنرىي،  الو غمد  النغو كئ ره يف جصني العقيدة اإلّ كية الصحيحة

عتمعنػػػا اإلّػػػ كة كػػػ  بعػػػدد الفػػػرؽ كاطػػػذاى  حيػػػن عػػػ  آرا  ككػػػذاى  اطبتػػػدعني  ّػػػيما يف 
للشػػيعة الرافضػػة يف نعػػض الػػب د  العقا ػػد. كؼػػا   يػػدع للشػػن عػػا  ئنػػو  ػػاف ىنػػاؾ نشػػاط كاّػػع

نػل قتمػع عنػدىا ، اإلّ كية الي يزكرىا عدد   ن س نو ك  كسلمة نياميا يىػداف ، اطختلفػة
ػػني النياميػػني. ايكػػر الػػذم ئدل ةذل ئف انسػػاؽ نعضػػ ، كرا  بيػػار الشػػيعة الرافضػػة  نعػػض الداّر
كانت ػػػى ايكػػػر ، ي ، ئذعػػػنيكئيػػػذكا نػػػبعض عقا ػػػدىا  ّػػػيما يف شػػػ ف الصػػػحانة رهػػػواف اهلل علػػػ

ف يػػذكا يبغػػوف الػػدعوة ليػػث يػػٌدعوف ئف الصػػحانة  ل ػػ، قػػد ، ناّػػتقداـ ىػػذه العقيػػدة ةذل نياميػػا
ػػػل، ة  كػػػ  عصػػػم ، اهلل علػػػى زعم ػػػ،. كقػػػد ىػػػا ،  فػػػارقوا الػػػدي  نعػػػد النػػػ  صػػػلى اهلل عليػػػو ّك

لكػ  ايّػف ،  ػاالكغمكف ك  الدعاة كاطصػلحني النياميػني ىػذه الػدعوة نػالرد كةدلػاض لاا
ئف ىػػذه الػػدعوة كػػا زالػػ  بتسػػرح ةذل  غػػم كػػ  نػػوالة نياميػػا كيتشػػبث هبػػا نعػػض الػػذي    لػػوا 
لقيقػػػة العقيػػػدة اإلّػػػ كية الصػػػحيحة. ككػػػ   بػػػار لػػػراس العقيػػػدة اإلّػػػ كية الصػػػحيحة الػػػذي  

ةنػراىي،  بصدكا لقمع ىػذه العقيػدة يف نياميػا تػا ملكػو كػ  العلػـو كالغقافػة اإلّػ كية الشػاعر د.
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كنظرا ةذل كا لقصيدبو الرا ية ك  ئ ر  بم يف جصني العقيدة  ل  البالػث ،  الو غمد  النغو
كلعل ا بلفتنػا ةذل ظػاىرة ، ك  ىذا اطنطلق ئف يشم ةذل نعض يصا ص القصيدة ك  ىذا اشان 

 : ك  ظواىر ايدح اإلّ كة النيامم. كقد اشتمل  الدراّة على النقاط التالية

 اطقدكة. -
 التعريف نالشاعر. -
 صور ك  الشعر اطذىم النيامم. -
 را ية الشاعر د. ةنرا ىي،  الو غمد  النغو )عرض كجليل(. -
 اضاخة. -
 قا مة اطرا ع. -

 : املكد١َ

 .ىاصمد هلل ك فة ّك ـ على عباده الذي  اصطف

كظاىرة ك  ظواىر اجملتمع ، اينف ف ايت ؼ اآلرا  كاطذاى  ك   بيعة الو ود اإلنس: كنعد
كعلػػػى ىػػػذا ايّػػػاس لػػػدث اضػػػ ؼ نػػػني ، البشػػػرم  ةذ  ػػػل فػػػرد يعتمػػػد علػػػى عقلػػػو كيعتػػػز نرئيػػػو

ك انػػ  العواكػػل اطػػؤ رة يف ذلػػن كتنوعػػة بػػرتدد نػػني الظػػركؼ ، اطسػػلمني ك غػػر  الفػػرؽ كاطػػذاى 
لشػػيعة الرافضػػة كالػػي فكػػاف كػػ  ئىػػ، ىػذه الفػػرؽ ا، السياّػية كالعصػػبية القبليػػة كاطػػآرح الشخصػية

كنصف ، ك نوح لبناف، ككعظ، العراؽ، بعي  كبنتشر يف ئ غر البلداف اإلّ كية يصوصا ةيراف
كيف دكؿ  نػوح شػرؽ آّػيا ، ككعظػ، ئىػارل اطنطقػة الشػرقية يف السػعودية، ّكاف البحػري  بقريبػا

نػػػػػل ئ بتػػػػػ  ، ميػػػػػاك  ننسػػػػػى الشػػػػػيعة اطو ػػػػػدي  يف البلػػػػػداف اإلفريقيػػػػػة تػػػػػا يف ذلػػػػػن نيا، ك اظػػػػػا
. كنظػػػرا ةذل ئف التقريػػػ  نػػػني 1اإللصػػػا يا  اييػػػمة ئف يف ئكرنػػػا اآلف ئرنعػػػة ك يػػػني كػػػ  الشػػػيعة

كاقتناعػػاهت، كاثاىػػاهت، كئىػػداف ، كػػ  ئعظػػ، كقاصػػد اإلّػػ ـ ككػػ  ئىػػ، ، اطسػػلمني يف بفكػػمى،
ا ل القوة كالن وض كاإلص ح البالػث   لػ ، نػل كػ  اضػم لشػعوهب، يف  ػل زكػاف كككػاف، ّك

ـو نػػ قصػيدة : )الشعر اطذى  كئ ره يف جصػني العقيػدة: ك  ىذا اطنطلق ئف يعقد ىذا اطقاؿ اطّو
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ل  الصحانة ك  اإلماف كنغض ، ك  الكفراف للشاعر النيامم د. ةنراىي،  الو غمد  النغو 
، ف اهلل علػي ،ةذ ةف القصيدة ذع  نني عقيديت ئىل السنة كالشيعة يف الصحانة رهوا، ـوذ ا(

ػػػا ل العليػػػا ةذل التقريػػػ  نػػػني الشػػػيعة اإلكاكيػػػة ا  ػػػ   علمػػػا نػػػ ف ىػػػذا النػػػوع كػػػ  الدراّػػػة كػػػ  الّو
ػػا ل التقريػػ  يف ئك ػػا   ، عشػػرية كػػػالفي ، كػػ  ئىػػل السػػنة. كئيػػما ببػػني للبالػػث ئف جػػرم ّك

ػػيلة ظػػذا   تػػ  الشػػيعة ئكػػر كسػػتحيل يف كاهػػعة ئّػػ  الػػدي  الشػػيعة دل يرت ػػوا يف ئصػػوظ، ّك
ػػل، كدعػػا ةليػػػو ، التقريػػ  نعػػد ئف ئقػػاكوه علػػػى دعػػا ، كنافيػػة طػػا  ػػػا  نػػو النػػ  صػػلى اهلل عليػػػو ّك

ككتػوم اطقػاؿ علػػى ، كبػر  ، نعػده علػػى غاػة كاهػحة نيضػػا    يزيػ  عن ػا ة  ىالػػن، ئصػحانو
 : العناصر التالية

 : ايتعسٜف بايًػاعس

 : ْطب٘

ئكا نسبو ك   2ن  غمد اىنىا. اشت ر نلقبو  ىاليو. ىو ئنو ياّر ةنراىي، ن  غمد ن  ئع نكر
كنزؿ نقريػة  4. قدـ  ٌده ايعلى غمد اىنىا ك  كىيديايرًم3  ة كالده  ف نو ينتمة ةذل قبيلة  ىانيورًم

ث كاصل كالد الشاعر غمػد نػىتىػآ ى ىػو كذاعتػو السػم لػ  ، ئىٍلقىاًلًمم يف ك ية نىوًشة فاّتو نوىا
ػًرـٍ  ىًكيطيػو ك يػة بػىرىانىػا لاليػااّتقركا يف قر  علػى نعػد كػ   ، ية  ىػ   كػورم عاصػمة لكوكػة غليػة  ى

الًنػٍغيو. كئكا كالدبو لوا  ننػ  يػون   فينتمػة نسػب ا ةذل قبيلػة في  بىػو كػ  ، ً يليوًكتػىرىي  ك  كدينة  ى
ػػػداد الػػػرئم ف ػػػة قانتػػػة 5ك يػػػة ايٍمػػػً . ككطيعػػػة ، هلل اشػػػت ر  نالعبػػػادة كالعٌفػػػة كر الػػػة العقػػػل ّك

  6ة  ئٌحا بوفي  كانن ا ةنراىي،  الو غمد يف ّ  الطفولة.، لزك  ا

 : َٛيدٙ

ػػًالنػٍغيو يػػـو اإل نػػني الرانػػع كػػ  شػػ ر ر ػػ  عػػاـ  ىػػػ 1380كلػػد الػػد تور ةنػػراىي،  ػػالو غمػػد  ى
ػػًرـٍ  ىًكيطيػػو ك يػػة بػىرى ، ـ1960الوافػػق لػػػ عػػاـ  ػػ   كيػػورًم عاصػػمة لكوكػػة غليػػة  ى نىػػا  ػػاؿ يف قريػػة  ى

كلعلٌػػو ، صػػادؼ بػػاريخ ك دبػػو اّػػتق ؿ نياميػػا كػػ  لكػػ، ا ّػػتعمار الربيطػػاين 7نياميػػا لاليػػا.
. كايتػػار لػػو كالػػده ةنػػراىي، اسػػا بيٌمنػػا  ليػػزداد ئكػػة نياميػػا نشػػرل كػػع نشػػراى،  مػػا ىػػو ظػػاىر اليػػـو

 ةليل الرر  نٌ  اهلل ةنراىي، عليو الص ة كالس ـ.
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 : تعًُ٘

لشاعر كدة  ويلة يف الكتابي  كدىاليز العلما  كالشيوخ انتقل ةذل اطػدارس كنعد ئف قضى ا
ػٍنً  كدرس هبػا طػدة ئرنعػة ئعػواـ، اصديغة ّي ة العلـو العرنية كاإلّ كية تدينة  كحػرج ، فالتحق تدّر

كئيػربين ايّػتاذ ئرػد غمػد ، ـ. كقػد نػاىز الغ  ػني كػ  عمػره1987كن ػا نالشػ ادة الغانويػة عػاـ 
ًم ئف ةنراىي،  الو ىو الذم فاز يف ىذه السنة الدراّػية نقصػ  السػبق كئيػذ  ػا زة الطالػ  نيو 

  8اطتفٌوؽ يف الدراّا  العرنية شميع ك يا   اؿ نياريا يف بلن ايياـ.

ػػاًم يف  ّى ػػالًنػٍغيو كككػػث هبػػا طػػدة عػػاـ  اكػػل زار فيػػو اشاكعػػة اإلّػػ كية نقريػػة  ث عػػاد ةذل  ى
ػػٍر. ث التحػػق جباكعػػة نىػػػايػىريك يف كدينػػة  ىنيػػو للحصػػوؿ علػػػى شػػ ادة الػػدنلـو كػػ  عػػػاـ  ذ وريػػة نًٍياى

فابصػػل ناشاكعػػة اإلّػػ كية ناطدينػػة اطنػػورة ، ـ. كنعػػد حٌر ػػو كن ػػا ّػػافر ةذل اصػػجٌ 1989 -1987
فابصػل في ػػا ، تو ػ  ؽالػو يف اكتحػػاف القبػوؿ، كفػاز نػالقبوؿ يف  ليػػة الشػريعة يف بلػن اشاكعػػة

، كفنوف ػتلفػة، فحصل في ا على علـو كتنٌوعة، شايخ ك  ئقطار العادل اإلّ كة ش نعلما  كك
كقػد ّػاعده اصػ  فسػٌال ، ـ لػاك ن شػ ادة الليسػان  ندر ػة  يٌػد  ػٌدا1994كحرج كن ا عاـ 

كلصػػل علػػى الشػػ ادة ندر ػػة ا كتيػػاز ، يف الكليػػة نفسػػ ا لدراّػػة اطا سػػتم يف الفقػػو اإلّػػ كة
ـ 1999ٌدة لرصو على التحصيل كاصل دراّتو للد توراه يف نف  الكلية عاـ ـ. كلش1998عاـ 

كىػػػو اآلف كتخصػػػص يف ، ندر ػػػة ا كتيػػػاز يف شػػػ ادبو للػػػد توراه ـ2004كحػػػرٌج يف اشاكعػػػة عػػػاـ 
  9الفقو اإلّ كة.

 : أْػطت٘ ايدع١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ

ك  يزالػوف يف ّػبيل  ةف ىذه الشخصية ك  الشخصيا  الفػٌذة النػادرة الػذي  ئفنػوا ئعمػارى،
ػػػػلو ا نػػػػل كػػػػ  الػػػػذي  ئنفقػػػػوا ئكقػػػػاهت، يف اطػػػػدارس كاطعاىػػػػد التقليديػػػػة ، بغقيػػػػف ئكػػػػت ، عقيػػػػدة ّك

لػ  اّػتقر  آ ػارى، كاهػحة ، فااىدكا إلع    لمة اهلل ن لسنت ، كئق ك ػ، كئكػواظ،، كاصديغة
ػػػالًنػٍغيو يف الػػػدعوة كاإل ػػػاليو غمػػػد  ى كنشػػػر الغقافػػػة ، رشػػػادنصػػػ  ايعػػػني. ككػػػ    ػػػود ةنػػػراىي،  ى

 : اإلّ كية العرنية نني الناس كا يلة
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ػالًنػٍغيو نعػد عودبػو ةذل نياميػا كػ  اشاكعػة  - 1 ب ّيسػو كر ػزنا للتعلػي، العػر  كاإلّػ كة تدينػة  ى
 : اإلّ كية ناطدينة اطنورة. يتوذٌل التدري  فيو ننفسو  اآليت

ك تػػاح ركهػػة النػػاظ، ، ح ػتصػػر يليػػليػػدٌرس  تػػاح  ػػواىر اإل ليػػل شػػر : يػػـو اإل نػػني -ئ 
ب ليف شيخ اإلّ ـ ، ك نة اطناظر يف ئصوؿ الفقو على كذى  اإلكاـ ئرد ن  لنبل

كوٌفق الدي  ئ  غمد عبد اهلل ن  ئرد ن  قداكة. كذلػن كػ  السػاعة الرانعػة كالنصػف 
 ةذل الساعة السادّة كسا .

 تػػػاح الو ػػػ  إلكػػػاـ دار : و  ػػػاآليتيقػػػـو فيػػػو نتػػػدري  اصػػػديث كعلوكػػػ: يػػػـو الغ  ػػػا  -ح 
ك تػػاح النكػػ  علػػى كقدكػػة انػػ  الصػػ ح. ، اظاػػرة كالػػن نػػ  ئنػػ  بغمػػده اهلل نررتػػو

ىػػػػ. كػػػ  السػػػاعة الرانعػػػة 794لإلكػػػاـ نػػػدر الػػػدي  غمػػػد نػػػ  عبػػػد اهلل الزر شػػػة اطتػػػويف 
 كالنصف ةذل السادّة كسا .

كبفسػم رٌد ايزىػاف ةذل كعػاين  ،يدٌرس فيو شػرح انػ  عقيػل علػى ايلفيػة: يـو ايرنعا  -  
القرآف ب ليف الشيخ ئع نكر غمود  وكة ررو اهلل. كػ  السػاعة الرانعػة كالنصػف ةذل 

 السادّة كسا .

  10يدٌرس يف كسا و  تاح فت  اجمليد شرح  تاح التوليد.: يـو اضمي  -ث 

ػػػة ةّػػػ كية ن رشػػػاده يف ذيػػػػع ئقطػػػار ك  - 2 ػػػ  ؾػػػو ا نتػػػني ك   ػػػػني كدّر ٌّ ، يػػػة بػىرىانىػػػا لاليػػػػائ
 . كصباح السنة : كاطدارس  ل ا بشرتؾ يف اس ا

بعاكف كع نعض الدعاة كالعلما  كاي مة يف ةنشػا  زسػة كرا ػز للتبشػم اإلّػ كة كالػدعوة  - 3
ٍبػيػػٍر : كاطرا ػػز يف الػػب د اآلبيػػة، كاإلرشػػاد يف ك يػػة بػىرىانىػػا ػػة  -تى ًّ  - يٍمبيػػو   - يٍرًكػػة   -كيريك كيو

  11ا.كىدىاى 

ا ل علمية قٌيمة على ايت ؼ ئنواع ا ككوهوعاهتا. -4  ئٌلف عدة  ت  ككقا   كّر

ػػالًنػٍغيو  - 5 ،  ػػاف ك  يػػزاؿ ةكاكػػا كيطيبػػا شػػاكع كر ػػز ذاعػػة ةزالػػة البدعػػة كةقاكػػة السػػنة تدينػػة  ى
ا دينية علمية كا تماعية. يلقة  فيو يطبا ككقا   كدرّك
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ىيرػة  بػار العلمػا  شماعػة ةزالػة البدعػة كةقاكػة السػنة يف  شغل كنصػ  النا ػ  الغػاين جمللػ  - 6
نػػػل ، كر ػػػي  فرع ػػػا لو يػػػة بػىرىانىػػػا يف السػػػانق. كىػػػو ئلػػػد ئر احػػػا كدعا م ػػػا الو نيػػػة، نياميػػػا

 يشغل اآلف ر ي  عل  ىيرة  بار العلما  للاماعة يف نياميا.

ةقاكػػة السػػنة علػػى ايت ف ػػا شػػغل كنصػػ  الػػواع  كاطرشػػد علػػى كنػػانر ذاعػػة ةزالػػة البدعػػة ك  - 7
.1983كاحمللية. كنذ عاـ ، كالفرعية، الو نية، الدكلية  ـ ةذل اليـو

يف ئياـ ركضاف اطبارؾ. كقػد ئّػل، علػى ، كةلقا  النصا   كالتو ي ا ، بفسم القرآف الكرث - 8
 كهلل اصمد.، يديو يلق  بم تشيرة اهلل ببارؾ كبعاذل

 : غاعسٜت٘ ٚإْتادات٘ ايػعس١ٜ

كقركػة ئدنيػة ، ككلكة شعرية فٌذة، ةذ كىبو قٌوة الذا رة، لقد كٌ  اهلل على ةنراىي،  الو غمد
كىػو ، ـ1992كةذا كا ر عنا ةذل ئٌكلية الشعر عنده مكػ  القػوؿ ن ٌحػا بر ػع ةذل عػاـ ، فطرية نادرة

نعػػػة شػػػيخو ليػػػث كصػػػل ةليػػػو ، يف الصػػػٌف الغػػػاين اشػػػاكعة يف اشاكعػػػة اإلّػػػ كية ناطدينػػػة اطنػػػورة
ةذ ىػػػو ، فتفاػػر ئلزانػػػا كفوكػػػا لفضػػا ل افتقػػػد  نغيبػػة الشػػػيخ، القاهػػة ئ  نكػػػر غمػػود  ػػػوكة

كغارنػػة البػػدع الشػػيطانية كاضػػزعب   دايػػل الػػديار النياميػػة ، كشػػ ور ننشػػر العقيػػدة الصػػحيحة
ا  كيار  ػا  ػوؿ ليابػو ػررو اهلل كافػر لػو ك عػل اشنػة الفػردكس كغػواه فبكػاه الشػاعر  ػالو نكػ

يػػذ ر في ػػا شػػديد ئّػػػفو  12لػػارٌا نالقصػػيدة الػػي مكػػ  القػػوؿ ن ٌحػػا احملاكلػػة ايكذل لػػو يف الشػػعر.
 : كلوعتو على فراؽ ىذا العادل اطش ود لو نالص ح. يقوؿ يف كطلع ا

ػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػنػ ٍف ي ةٍف صيػػػػػػػػػػًدكىٍ  بػىق ػػػػػػػػػػلي ئىنىابػي ى
 

ابػي ىا  ػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػا كىشى ػػػػػػػػػػا ليٍزنػي ى كىيىبًػػػػػػػػػػنيي ًكنػٍ ى
13  

ئدٌؿ على ذلن ك  ئنٌو اّػتطاع ئف يقػوؿ الشػعر يف ئ غػر  ك ، شاعرا كطبوعافم  ىنا صار  
ػفرا. كلػو قصػا د عديػدة اػم كنشػورة، ئلوالو  ّركرا كلزنا بو ػد نسػخ كن ػا يف ككتبػة ، ةقاكة ّك

كللبالث ئيضا نسخ كصورة كن ا. كك  لس  لػ  الشػاعر ، الشاعر اضاصة كعند نعض   نو
طا اشتمل  عليو ك  بعبم كاهػ   لػة ، كبشبع راباهت،، لناسئف كعظ، قصا ده بقضة كآرح ا

ةذ ينػاق، ، كالػدفاع عن ػا، ككصف كواقف ايكة اإلّ كية الي كقفوا علي ػا، ع  القضايا اطعاصرة
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ايكػػة اإلّػػ كية يف ىػػذا العصػػر اضصػػـو كاصسػػاد كػػ  الي ػػود كالنصػػارل ككػػ  ك ىػػ،. كيف اشملػػة 
صافية بنعك  علي ا الظركؼ كاط نسا  احمليطة نالشع  اطسػل، مك  القوؿ ن ف قصا ده كرآة 

كايكهػػاع السياّػػية العاكػػة كاضاصػػة السػػا دة يف عصػػر الشػػاعر. كقػػد اّػػتطاع ةنػػراىي، ، النياػػرم
 ئاراهو التقليدية كاشديدة.  الو غمد ئف مارس الشعر يف كعظ،

ِّ ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف تهٜٛٔ ايػاعس  : أٖ

نػل كػ  الغالػ  ، نػوع ئك فػرع كػ  اظيرػة ا  تماعيػة   بتغػم ئلوالػو نداىػة ةف  ٌل لٌة ك لٌ 
ئف ا نتقاؿ ك  لاؿ ةذل لاؿ   كصػل ة  نالتػدريج البطػة  لسػ  الظػركؼ كاط نسػا  الػي 
مػػٌر علي ػػا. كننػػا  علػػى ىػػذا فقػػد اىػػتٌ، النقػػاد اىتماكػػا نالغػػا نػػاطؤ را  اظاٌكػػة يف بكػػوي  ايديػػ  

كةنداعػػػػو ، فيبحغػػػػوف عػػػػ  كصػػػػادر رقيٌػػػػو الفػػػػ  كحضػػػػتو الغقافيػػػػة 14بػػػػو ايدنيػػػػة.يػػػػ ؿ دراّػػػػة ليا
، كىػػذه اطصػػادر بر ػػع االبػػا ةذل نواعػػث دايليػػة كػػ  بكوينػػو الػػذايت كاّػػتعداده اضػػاص، الشػػعرم

كيار يػػة كػػػ  بػػػ  م البيرػػػة يف اثالػػػو ككنحػػػاه. كب ّيسػػػا علػػػى ىػػػذا يعتػػػرب البالػػػث ئّػػػرة الشػػػاعر 
ك قافتػو ، ككزا ػو الصػحي ، كك نسػيتو العريقػة ذا  ئعػاد، مية الػي عاشػ اكالبيرا  العل، اطيمونة

ككػ  ، ةذل ئف ئصػب  ئديبػا ؾريػرا كشػاعرا كبتكػرا عيػدا، الواّعة ك  ئىػٌ، العواكػل اطػؤ رة يف بكوينػو
 الذي  ئهافوا ةذل الشعر العر  فنونا  ديدة   يست اف هبا. 

 : صٛز َٔ ايػعس املرٖيب ايٓٝذريٟ

لشػػعر اطػػذى  كػػ  ئىػػ، كظػػاىر بطػػٌور كوهػػوعا  الشػػعر العػػر  النياػػمم كػػع اصيػػاة يعػػٌد ا
. فقػػد بسػػرح 15كيقصػػد نػػو الشػػعر الػػذم يقرهػػو الشػػعرا  يف ا نتصػػار طػػذاىب ، اطختلفػػة، الدينيػػة

ئشػػػار د. ، ةذل كسػػػلمة نياميػػػا ئكؿ يػػػ ؼ كػػػذىبى عقػػػدم يف ئكا ػػػل القػػػرف العشػػػري  اطػػػي دم
 كطػػا  ػػاف ىنػػاؾ نشػػاط كاّػػع للطا فػػة القاديانيػػة يف : ذه الظػػاىرة قػػا  نػػانكر قػػدر كػػارم ةذل ىػػ

فقد انسػاؽ نعػض اطغقفػني ، ةؽلرتا الي قتمع عندىا عدد  بم ك  اطتعلمني كالط ح النياميني
كىػو عبػد الػرلي، نيٌػار ةذل ، ك  النياميني كرا  بيار ايردية كانت ى ايكػر ناّػتقداـ ئلػد دعاهتػا

ـ ىناؾ ئيذ يبٌث دعوبو ايردية ليث اٌدعى ئف ا ـ اهلل ئرػد ىػو اط ػدم 1921اـ نياميا ع
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اطنتظر.. كاطعركؼ ئف الطا فة قد انقسم  ةذل فريقني  فريق يقوؿ ننبٌوة اػ ـ اهلل القاديػاين كىػ، 
  16القاديانيوف كفريق آير يقوؿ ت ديتو كى،  ىوريوف كيعرفوف ن ألردية. 

كنػدئ  ، اؽ كاض ؼ العقدم نافذبو ةذل ايكػة اإلّػ كية يف ىػذه الػب دكك  ثى  ك د الشق
الفرؽ كاطذاى  بتزايد نني ايكة اإلّ كية النيامية. كقد  اف لتلن الفرؽ كاطذاى  ئ ر  بم يف 
بطػػػور ىػػػذا اللػػػوف كػػػ  الشػػػعر اطػػػذىم النياػػػمم. فمػػػ  اطسػػػا ل الػػػي شػػػغل  اطغقفػػػني يف نياميػػػا 

فقد قاؿ الشيخ ئنو نكر ، ككؤكلني، كانقسموا لوظا ةذل كغبتني، صفا  كئلاديغ اكس لة آيا  ال
 : شعرا ينفة فكرة ئىل السنة اطغبتني 17اينػىٍيًمة البػىٍرنىًوم ان  القاهة اىٍمبيو الكيو ىًوم

 لقػػػػػػػػػػد ئلبسػػػػػػػػػػ ي للٌتوليػػػػػػػػػػًد نػػػػػػػػػػػغرنا
 

 نػػػػػػديعى الشػػػػػػكل  العقػػػػػػد النظػػػػػػي،ً  
 غل ػػػػػػػػػػػػػػػػى نالػػػػػػػػػػػػػػػػٌد  ًل  الػػػػػػػػػػػػػػػػػآلرل 

 
 الػػػػػػػنٌص  البػػػػػػػدًر الٌتمػػػػػػػي، صػػػػػػػري ي  

 ييقػػػػػٌوم الػػػػػدي ى كالغفػػػػػرافى ييكسػػػػػ  
 

 فييناػػػػػػػة اطػػػػػػػر ى كػػػػػػػٍ  نػػػػػػػاًر رػػػػػػػػػي، 
 ي ػػػػػػػٌ  القلػػػػػػػ ى  البيشػػػػػػػرل ًنريٍؤيػػػػػػػا 

 
كم ث يينشػػػػػػػػػػػػػطي  النسػػػػػػػػػػػػػي،   فػػػػػػػػػػػػػمي

 كيػىٍنفػػػػة البػػػػدعى كالشػػػػيطافى يقػػػػذم 
 

 كييرهػػػػػػػة الػػػػػػػرح  كالنػػػػػػػاكوسى عػػػػػػػ،ٌ  
 : ةذل ئف قاؿ 

 علمػػػػػػػػػ ي اهللى ئ ػػػػػػػػػربى  ػػػػػػػػػػػل  شػػػػػػػػػوو 
 

 ف  اهللى عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه ذك رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،كئ 
 شػػػػػػػػديدي الػػػػػػػػبىطً  ل ألعػػػػػػػػداً  ًؼٌػػػػػػػػ ٍ  

 
 يشػػػػػػػػػػػب و ذابىػػػػػػػػػػػو نالػػػػػػػػػػػذاً  نػػػػػػػػػػػػػػاـ  

 عػػػػػػػدثي اطغػػػػػػػػًل ئم   يػػػػػػػػفى ييػػػػػػػػدرل 
 

  مػػػػػػاؿي الوصػػػػػػًف للػػػػػػٌرح  الػػػػػػرلي، 
 كعػػػػػػػ  صػػػػػػػٌديًق  ى ييػػػػػػػدًر  اإللػػػػػػػوي  

 
ػػػػػا يػػػػػا رػػػػػي،    ّػػػػػواهي ف ػػػػػاؾى ًلكىمن

ٍنػػػػػػوى رنٌػػػػػػن   نػػػػػػ ٌم العقػػػػػػًل بعػػػػػػرؼي  ي
 

 ئيؼٍّ يػػػػػػػػػػػػا لرػػػػػػػػػػػػي، ةليػػػػػػػػػػػػنى ةليػػػػػػػػػػػػنى  
ػػػػػػػػػػبيًل اربػػػػػػػػػػدادً   ّي  كىقانػػػػػػػػػػا اهللي عىػػػػػػػػػػٍ  

 
 تىحػػػػػػػًض الفضػػػػػػػًل كنٌػػػػػػػا يػػػػػػػا خيػػػػػػػػػ، 

 كقانػػػػػػػػا شػػػػػػػػٌر اػػػػػػػػوص يف الكػػػػػػػػ ـ 
 

 ك ػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػٌر يف قعػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػ ـ 
 سعػػ ى العلػػػ،ى زيػػ ه قيمػػػ ى ببػػػػحث 

 
 ًنكينػػػػػػػػًو الػػػػػػػػٌذاً  فػػػػػػػػايرٍت للسػػػػػػػػ ـ 
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 لػػػػػػبعًض العلػػػػػػً، قػىعىػػػػػػره فيػػػػػػو ييغػػػػػػرًم
 

 د ) يػوًكة(فبحري الكينًو ئاػرؽى  نػ 
  فػػػػاؾى العلػػػػ،ي ك ػػػػده ئنػػػػ ى ث ػػػػلٍ  

 
 نػػػػػػػػػػركًح الػػػػػػػػػػنفً  فػػػػػػػػػػانفٍر للو ػػػػػػػػػػػػاـ 

 فػػػػػػػػػػػػػػراًع احملكػػػػػػػػػػػػػػ،ى كاطتػػػػػػػػػػػػػػػشاهبا ً  
 

ػػػػػػػػػػو للػػػػػػػػػػرح  ّػػػػػػػػػػػاـ   ففػػػػػػػػػػو ٍض ًعلمى
 كةٍف ئاغػػػ ى فػػػاعلٍ، ئنػػػ ى بىبحػػػثٍ  

 
 صًىٍتػػػػػفو  يػػػػػفى ببحػػػػػثي يػػػػػا كلػػػػػػـو 

 كىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػثي شػػػػػػػػرطه للقياكػػػػػػػػوٍ  
 

 ، ىايٍنًد اٍلمحًن زىاايػوا عػ  صػمي 
 : 18كقد ئظ ر ئنو ياّر شاعر السلفية عك  رئم الغنيمة يف قولو 

ا دىٍعػػػػػػػػوىل اينػىٍيػػػػػػػػػػًمة  ئىقيػػػػػػػػوؿي كينىًفػػػػػػػػذن
 

ػػػػػػػػػل  كىزىاًعػػػػػػػػػػػً، اصًػػػػػػػػػٍزًح الػػػػػػػػػر ً يً،    كى ي
 رىئيٍػتيػػػػػػػنى ًلػػػػػػػنيى بىٍشػػػػػػػتي،ي يىػػػػػػػااينيًمة 

 
ػػػػػػػػوؿى اشىًحػػػػػػػػي،ً    بىػػػػػػػػديكري كيعىانًػػػػػػػػدنا لى

الًغيىارً    لفىلػػػػػػػٍ، يىػػػػػػػني كيٍرًهػػػػػػػينا ًعٍنػػػػػػػدى
 

يٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍستىًقيً،  
 ئذىاةي اط

ػػػػػػػػػًر ييػػػػػػػػػؤًدل   دىًييػػػػػػػػػله عىاًهػػػػػػػػػده للش 
 

ػػػػػػػًليً،   يً  الس   صىػػػػػػًفةى عيضىػػػػػػػادىةي الػػػػػػد 
ػػػػػػػػػارل  ى ئدىافًػػػػػػػػػعي عىػػػػػػػػػٍ  ة ىًىػػػػػػػػػة    كىكى

 
ػػػػػػػػػػػػٍ  ئبىػػػػػػػػػػػػاين نًالقىػػػػػػػػػػػػػػوًث   ػػػػػػػػػػػػن ًة كى ّي  كى

 : ةذل ئف قاؿ 

ا ػػػػػػػًديدن ّى  كى ػػػػػػػٍ، ًكػػػػػػػٍ  كينكػػػػػػػرو رىئينػػػػػػػا 
 

 ٍ ػػػػػػػػػػػًل اشىًسػػػػػػػػػػػي،ً كآفػىٍتػػػػػػػػػػوي ًكػػػػػػػػػػػ ى اشى  
 بػىػػػػػػػػػػرىل البىٍسػػػػػػػػػػ ى للتىوًليػػػػػػػػػػًد نػىغٍػػػػػػػػػػران  

 
ػػػػػػػكًل  ىالعىقػػػػػػػًد اصىػػػػػػػرثً    نىػػػػػػػديعى الش 

رل  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػآل   غيىل ػػػػػػػػػػػػػػػة نىالػػػػػػػػػػػػػػػدى  ًل  ى
 

البىػػػػػػػدًر الت ًمػػػػػػػيً،    صىػػػػػػػرًيً  الػػػػػػػن ص  ى
 ئىفًػػػػػػػػدين  ئيٍػػػػػػػػ ى ذيك الن غٍػػػػػػػػًر البىػػػػػػػػًديعً  

 
ػػػػػػػػر ى نًػػػػػػػػذًٍ رًًه فىٍخػػػػػػػػرا العىًظػػػػػػػػيً،    فىخى

ػػػػػػػػػاجو كىبػىػػػػػػػػػٍزعي    ،ي قىػػػػػػػػػٍد جىىل ػػػػػػػػػة نً ٍلًتاى
 

البىػػػػػػػدًر الت ًمػػػػػػػي،ً    صىػػػػػػػرًيً  الػػػػػػػن ص  ى
ػػػػػوى الت وًلػػػػػػػيدي   قيػػػػػل رل    ئبػىٍعًطيػػػػػلى ىي

 
ػػػػػػػػػػػػقي،ً    ئـً الت  كيػػػػػػػػػػػػلي نًالعىقىػػػػػػػػػػػػًل الس 

 فىػػػػػػػػػػػ  بػىٍعًطيػػػػػػػػػػػلى بىوًليػػػػػػػػػػػده ًاػػػػػػػػػػػاؿو  
 

بى كيػػػػػػػػػػػػػػػلى ييفػػػػػػػػػػػػػػػػػػضىى للن عػػػػػػػػػػػػػػػػيً،    كى ى
ػػػػػا قىػػػػػد   نىػػػػػل الت وًليػػػػػدي يف ة ٍبػػػػػاً  كى

 
 ئبىػػػػى يف  الػػػػذ  ر  ًكػػػػٍ  رىح  رىلػػػػيً،  
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 ةذىا ئك لٍػػػػػػػػػػػػ ى ئٍكعىط ٍلػػػػػػػػػػػػ ى فىػػػػػػػػػػػػاٍعلى،ٍ 
 

 ئىبػىٍيتػػػػػػػػػػػػػػػى ًتينكػػػػػػػػػػػػػػػىرو ؾىٍػػػػػػػػػػػػػػوى اصىلًػػػػػػػػػػػػػػيً،  
يعنػػػػػػػػػػػػػا   ًصػػػػػػػػػػػػػفىا ن اهلًل يىالقينىػػػػػػػػػػػػػا ذًى

 
ػػػػػػػا ئىبىيػػػػػػػ ى رىاىػػػػػػػ،ى ايى ًػػػػػػػ   يً، بىًقػػػػػػػري  ىمى

ػػػػػػػػػٍ  فىًطننػػػػػػػػػا ذىً ينػػػػػػػػػا  ى بػىٍعًطػػػػػػػػػلٍ    فىكي
 

ػػػػػػػػر     الر ًلػػػػػػػػػػي،ً  ًصػػػػػػػػفاً  اضىػػػػػػػػالًق البػى
ػػػػػػػػػػًل نػىٍقػػػػػػػػػصو   ػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػٍ   ي ـٍ بػىٍنزًي ى  كىري

 
ػػػػػػػا ًرنا يف اليمٍستىًقػػػػػػػػػي،ً   ّى ا بىػػػػػػػني   نًػػػػػػػذى

ػػػػػػػػػلى الص ػػػػػػػػػفا ً   ٍ  ي  كآًكػػػػػػػػػٍ  كىئ ٍبًػػػػػػػػػنتى
 

ػػػػآ ىٍ  يف الػػػػذ ٍ ًر اصىًكػػػػي،ً   ػػػػا  ى  ٌ مى
بيلًحػػػػػػػػػػػػٍد عىنػػػػػػػػػػػػادنا   ٌكيف ايىٍسىػػػػػػػػػػػػاً   ى

 
ػػػػػػػػوؼى بيلقىػػػػػػػػػى يف اشىحػػػػػػػػي،ً   ّى  كة ى 

انًػػػػػػػػ  ػػػػػػػػلى بى ًكيػػػػػػػػلو نًػػػػػػػػدعىولكى ى  ٍ   ي
 

 العىػػػػػػػػػػػٍرًش العىًظػػػػػػػػػي،ً  بػين ػػػػػػػػػزه رىح  ذيك 
ػػتىول الػػر ر ي لىقنػػا  ٍّ  عىلػػى العىػػٍرًش ا

 
ٍيًفيػػػػػػػػػػػػػػػةو كىنًػػػػػػػػػػػػػػ  قىسً    ػػػػػػػػػػػػػػػػيً، نًػػػػػػػػػػػػػػ   ى

ػػػػػػػتىول الػػػػػػػر ٍرى ي نىعػػػػػػػً    ٍّ  ةذىا قيلنىػػػػػػػا ا
 

ؽى نالص ػػػػػػػػمى   ػػػػػػػػتىوا   ى ٍّ  ًد اصىكػػػػػػػػيً، ا
ػػػػػػػػػػػٍيو نػىتىابنػػػػػػػػػػػػا  ًمٍغلػػػػػػػػػػػػو شى  كىلػػػػػػػػػػػٍي ى  ى

 
ػػػػػػػػػقيً،    بػىق ػػػػػػػػػدسى رىنػينىػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػايف الس 

 لىػػػػػػػػػػػوي نىصىػػػػػػػػػػػري يىًليػػػػػػػػػػػقي نًػػػػػػػػػػػًو كىٍسىػػػػػػػػػػػػػٍع  
 

ػػػػػػػػػػذاؾى يىػػػػػػػػػػ   لًػػػػػػػػػػيً، داًف للػػػػػػػػػػر ًح العى  ى
ػػػػػ ه    لىػػػػػوي نىطٍػػػػػ ه رًهػػػػػان اىضىػػػػػ ه كىلي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى ةرىادةي رىٍاػػػػػػػػػػػػػػػ   ي،ً ،ى ايى ًػػػػػػػػػػػػػػػ ى

 لىػػػػػػػػػػػػوي ئٍسىػػػػػػػػػػػػا يه اصيٍسػػػػػػػػػػػػ ى بػىعىػػػػػػػػػػػػاذل 
 

ػػػػػػػػػػرًًث    بىًليػػػػػػػػػػقي ًنعظىمػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػر ح الكى
ػػػػػػاؿو   لىػػػػػوي   ػػػػػػلى الص ػػػػػفاً  عىلػػػػػػى  ىمى   ي

 
رنشنػػػػػػػػػػا كىٍعًطػػػػػػػػػػػى العيػليػػػػػػػػػػػػوـً    بػىعىػػػػػػػػػػاذلى ى

نىػػػػػػػػا  ػػػػػػػا ئبػىتػٍ  فى  ٍػبىػػػػػػػا ي الص ػػػػػػػػفىاً   ىمى
 

ػػػػػػػػوـً   ػػػػػػػدي الشناي ٍّ ػػػػػػػلىًفنىا ايي ّى  عىًقٍيػػػػػػػدىةي 
ػػػػػػػػٍ، صىػػػػػػػػٍح ي الن ػػػػػػػػً  كىبىػػػػػػػػاًنعيوىي،   ىي

 
لًػػػػػػػػػػػػػي،ً   ّى ػػػػػػػػػػػ، عىلػػػػػػػػػػػى نػىٍ ػػػػػػػػػػػجو   كى يلي ي

ػػػػػػػػػػ   له عىًقيػػػػػػػػػػدةي كىالػػػػػػػػػػنو كاىللٍيػػػػػػػػػػًث  ي
 

 يىػػػػدي ي هًبػػػػا لًػػػػذل العىػػػػػػرًش العىظػػػػػػيً،  
 عىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػدةي ئٍرىػػػػػػػػػػػػػػػػدو كالش افًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعًة  

 
ػػػػػػ و قىػػػػػػػًدثً   ػػػػػػافي ًكػػػػػػٍ  زىكى ا النػشٍعمى ػػػػػػذى   ى

ػػػ،ي اٍعتػىقىػػػدكا اٍعتقىاٍدنىػػػا  ػػػا ىي  ئيكلىرًػػػنى كى
 

ػػػػػػػ،و ظىليػػػػػػػػػوـو    فىلػػػػػػػٍ  نىٍسػػػػػػػعىى ةذل  ى ى
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا  نىا كىانٍػتىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ  ةلػػػػػػػػػػػػػػػػٍي ، فىاٍبىسى

 
 

يٍنتىًمػػػػػػػػػػػػػػػػى للميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىًقي،ً فىػػػػػػػػػػػػػػػػًنٍع، ا 
 ط
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كلعػػل ىػػذه اينيػػا  بصػػور للقػػار  نعػػض اطميػػزا  الػػي اكتػػاز هبػػا الشػػعر اطػػذى  النياػػمم 
ليث ؽد في ا  دا  ئك دفاعا كانتصارا طػذى   ػٌل كػ  الشػاعري  نػاصاج كالرباىػني. ، اطعاصر

رؽ اإلّػ كية اطنتشػرة يف  ّيما نني ئشػ ر الفػ، كعلى ىذا الشكل يقـو الشعر اطذى  النيامم
كالػػي  انػػ  بتصػػادـ كبتنػػالر كبػػدكر نين ػػا اطعػػارؾ اللسػػانية يف ىػػذا ، اجملتمػػع اإلّػػ كة النياػػمم

 العصر اصديث. 

)احملكػ، كاطتشػانو( دكرا فٌعػا  يف بػاريخ علػ، العقا ػد اإلّػ كة ئك : كك  اط ل  ئف طس لة
فذى  اطؤكلػوف ةذل ، وص كتشاهبة( قانلة للت كيل كا ىة )نص: كلكٌ  غٌل اض ؼ، عل، الك ـ

ئٌحػا كػ  احملكػ،  كلكػ  اطشػ ور عػ  السػلف، ئف آيا  الصفا  ك  اطتشانو الذم   يعل، كعنػاه
ا اطتشانو ىو  يفيت ا   كعاني ا. نل ةف السؤاؿ ع   يفيت ا عندى، ندعة. ، الذم يعل، كعناه كةـٌ

كع اعتقاد كػا ، ة باهتا  ما  ا  ، الصفا  كئلاديغ ا كالغان  يف كذى  ّلف ايكة يف آيا 
 مػػا ئ ػػاح اإلكػػاـ كالػػن ررػػو اهلل عػػ  السػػا ل يف قولػػو ،  كػػ  اػػم بكييػػف ك  خغيػػل، دلٌػػ  عليػػو

، ا ّػػتوا  كعلػػـو كالكيػػف ع ػػوؿ:  يػػف اّػػتول . فقػػاؿ لػػو چڈ     ژ  ژ  ڑچ : بعػػاذل
يف ،   نػاح كالػد ةذ   فػرؽ نين ػا البتػة. كئٌف القوؿ يف الصفا  ذيع ا ك19كالسؤاؿ عنو ندعة

فكمػػا ئٌف نعػػض ، اطوصػوؼ هبػػا كالػػد كىػػو  ػل كعػػ    يشػػبو اضلػػق يف شػػة  كػ  صػػفاهت، البتػػة
اطؤكلني ئ بتوا لو بعاذل سعػا كنصػرا   قػني جب لػو   يشػب اف شػيرا كػ  ئسػاع اصػوادث كئنصػارى، 

النػػزكؿ كاجملػػة  ةذل اػػم ذلػػن كػػ  صػػفا  فكػػذلن يلػػـز ئف قػػركا ىػػذا نعينػػو يف صػػفة ا ّػػتوا  ك 
اش ؿ كالكماؿ الػي ئ ػ  اهلل هبػا علػى نفسػو. ةذ ةف رح السػموا  كايرض   يصػف نفسػو تػا 
يػػؤدم ةذل نقػػص كذلػػن كسػػتحيل عقػػ  فػػ ف اهلل   يصػػف نفسػػو ة  نوصػػف نػػال  كػػ  الشػػرؼ 

اطخلػوقني علػى لػد قولػو  كالعلو كالكماؿ كا يقطع ذيع ع  ق ئكىاـ اطشػاهبة نينػو كنػني صػفا 
چٹ  ٹ   ٿ   ٿٿ ٺ  ٿچ : بعاذل

20 . 

 : زا١ٝ٥ ايػاعس د. إبساِٖٝ دايٛ ستُد دايٓػٛ )عسض ٚحتًٌٝ(

النياميػني  يتض  للقار  ؼا ت عرهو ئف الشاعر د. ةنراىي،  الو غمد  النغو ك  ايدنا 
ك  ، وي ن يف قطػع كرالػل علوكػو اإلّػ كيةكلقد اّتغرؽ ئكدان  ، ذكم الغقافة اإلّ كية الواّعة
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ةهػػافة ةذل ابصػػالو ، كبعليقػػا  كلػػواش، يػػزاؿ كعتكفػػا علػػى الكتػػ  كايّػػفار كػػ  كتػػوف كشػػركح
ب ّيسػا كػ  ئّػربو كاصػ ن ةذل البيرػا  العلميػة ، اطباشر نكبار العلمػا  كالشػيوخ كػ  ئقطػار ػتلفػة

ى كػذى  السػلف الصػاحل  فقػد اعتمػد ةنػراىي، كاضار ية. كئكا يف ناح العقا د ف نػو علػ الدايلية
 الو على ئصولو ك  كصادر صحيحة يف القرآف الكرث كالسػنة النبويػة الشػريفة علػى ف ػ، ّػلف 

كةف فكربو يف العقيدة كبنيٌػة علػى ايّػ  كالقواعػد الػي قػاـ علي ػا اعتقػاد السػلف ، ايكة الصاحل
لفة كالػػػرٌد علػػػػى نعػػػض اطػػػػذاى  كالفػػػػرؽ كلػػػػو قصػػػا د عديػػػػدة يف ا نتصػػػار طذىبػػػػو السػػػػ، الصػػػاحل

)ل  الصػحانة كػ  : كيم كغاؿ يف ذلن قصيدبو الرا ية نعنواف، اطخالفة لعقيدة السلف الصاحل
اإلمػػاف كنغضػػ ، كػػػ  الكفػػراف( كالػػػي ئكردىػػا يف الػػػدفاع عػػ  عقيدبػػػو السػػلفية كالػػػرد علػػى عقيػػػدة 

بحػػػث عػػػرض ىػػػذه القصػػػيدة كىػػػدؼ البالػػػث كػػػ  ىػػػذا اط الشػػػيعة الراقضػػػة يف شػػػ ف الصػػػحانة.
كدراّػت ا دراّػة فنيػة إلنػراز كقػدرة الشػاعر كةنداعػػو الفػ  يف بصػوير ئفكػاره للقػار  بصػويرا را عػػا 

 : كير ز البالث يف ىذه الدراّة على العناصر اآلبية،  ّيما ئفكاره اطذىبية

 : ْص ايكصٝد٠

ػػػػػػػػػػػػاًدم  ئيًلػػػػػػػػػػػ ش اهللى كيٍنًايىػػػػػػػػػػػً  كىىى
 

اًعػػػػػػػػػلى نىٍشػػػػػػػػػ ىيت  ىػػػػػػػػػ   ٍورنا فىطىػػػػػػػػػٍورنا كى ى
ػػػػػػػ     ػػػػػػػاً  لى  كىئىنٍػقىػػػػػػػذىين ًكػػػػػػػ   الظشليمي

 
ٍفػػػػػػرىا   اٍىتىػػػػػػدىٍي ي هًبىٍديًػػػػػػًو كىرىفىٍضػػػػػػ ي  ي

ػػػػػػػػػػػػٍمو    كىئٍ ػػػػػػػػػػػػرىكىً  ًايػػػػػػػػػػػػ   نػىػػػػػػػػػػػػٌ   يى
 

ػػػػػػػػٍكران   ٍػػػػػػػػدان كىشي ػػػػػػػػًي رى ػػػػػػػػافى كيً م   فىكى
 نىػػػػػػػػػػػػػػػً ل  ىا ىنىػػػػػػػػػػػػػػػا نًػػػػػػػػػػػػػػػ ىعىز  ًديٍػػػػػػػػػػػػػػػ و  

 
ػػػػػػػػػػػالىةو كىًةىػػػػػػػػػػًم نيٍشػػػػػػػػػػرىل  ّى ػػػػػػػػػػٍمً ًر  كىيى

 
 

يعنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرى ئيك تًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذًى يػٍ  فػىػػػػػػػػػػػػػػرىع  يى
 

 ىي،ي الص ٍح ي السشرىل دينٍػيىا كىئيٍيرل 
 فػىنىػػػػػػػػػػػػػاليوا ًكػػػػػػػػػػػػػٍ  نىبًػػػػػػػػػػػػػيػ  ي،ي رًهىػػػػػػػػػػػػػا ن   

 
ػػػػػػػػػػمان   ػػػػػػػػػػٍمان فىخى ػػػػػػػػػػافى ئيكيػػػػػػػػػػوريىي، يى  فىكى

ػػػػػػػػل  ًصػػػػػػػػٍدؽو   ػػػػػػػػاًد ًنكي  كىقىػػػػػػػػاكيوا نًاشًٍ ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  عىزًمىىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو نىػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كىاى  كى ي
ػػ،ي اٍيىٍنطىػػاؿي   ػػػٍرحه ىي  ًلػػنيى بىشيػػ ش لى

 
ػػػػػػما  ػػػػػمي لى  كىًلػػػػػنيى يػيػػػػػرىل اشٍيبىػػػػػػافي كًى

ػػػػػػوا رينيػػػػػػوعى نًػػػػػػ ىًد فػيػػػػػػٍرسو   ػػػػػػػػ،ي فػىتىحي  ىي
 

ػػػػػاـو كىًكٍصػػػػػرىا  ػػػػػوا قػيػػػػػرىل شى ػػػػػٍ، فػىتىحي  كىىي
ػػػػػػػػا لى الت ػػػػػػػػارًيخي عىػػػػػػػػنػٍ ي،ٍ   ّى ػػػػػػػػاؿه   رً ى

 
ٍ ػػػػػػػػػػرىا  ػػػػػػػػػر ا كى ى ًّ ػػػػػػػػػػاىاعىةو   نًقىػػػػػػػػػاطى شى
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ػػػػػػػػ   أٍلىلكىؾىٍػػػػػػػػ ي قيػػػػػػػػػػليونػينىا نًاصٍيػػػػػػػػ   كى
 

 كىنًػػػػػػػػػػػػاإٍلًٍ رىاـً ًل أٍلىٍصػػػػػػػػػػػػحىاًح  يػػػػػػػػػػػػر ا  
ػػػػػػػػػػػػػػػػة   ئىنىػػػػػػػػػػػػػػػػانىٍكرو فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاؾى ئىً  كىئيك 

 
ػػػػػػػػػػن ا كىقىػػػػػػػػػػػٍدران   ًّ ػػػػػػػػػػريىي،  ًبيػٍ  فى ىنٍػػػػػػػػػػ ى  ى

ـي ًكػػػػػػ     ٍفػػػػػػصو لىػػػػػػنى اإٍلًٍ ػػػػػػرىا  ئىنىػػػػػػا لى
 

ي ػػػػػػػػػػًي كىئىزًيػػػػػػػػػػػدي ئيٍيػػػػػػػػػػرىل    كىبًٍلػػػػػػػػػػنى جًى
 ئىًكػػػػػػػػػػػػمي اٍلقنػػػػػػػػػػػػػػٍوـً ذيك النػشػػػػػػػػػػػػٍورىٍيً  ةين   

 
ا كىفىٍخػػػػػػػػػرنا  ػػػػػػػػػبشكيٍ، عىٍػػػػػػػػػدن ػػػػػػػػػاين لي   ىفى

ػػػػػػػػػػٍ، عىلًػػػػػػػػػػةل   ػػػػػػػػػػنىنًي رىاًنعي ي  ئىنىػػػػػػػػػػػػا اصٍىسى
 

ػػػػػػػػػػاؽي ًةلىٍيػػػػػػػػػػنى بىػػػػػػػػػػػتػٍرىل   ي ػػػػػػػػػػايت بيسى  جًى
نٍلًػػػػػػٍيً  اىٍيظػػػػػػان   عىةي اإٍلً  لًتػىٍ لًػػػػػػنى ًشػػػػػػيػٍ

 
ػػػػػػػػػػػػػػر ا  ًّ  نيًقػػػػػػػػػػػػػػرش ًايػػػػػػػػػػػػػػب كي، عىلىننػػػػػػػػػػػػػػا كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيوا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىكىاًفضي ةٍف ئرىٍدتي    فىمي
 

ػػػػػػػرىل ًنغىػػػػػػػٍي ً   ٍّ ػػػػػػػا ى ئ  قػيليػػػػػػػوًنكي، بػيعىسى
ٍنػػػػػػػػػػدو   ػػػػػػػػػػٍحًق  ي ػػػػػػػػػػا آفى ايىكىافي ًلسى  ئىكى

 
ٍفػػػػػػرىا  ػػػػػػادنا كى ي ػػػػػػعىى يف اٍيىٍرًض ًةٍفسى  ّى

ا  ػػػػػػ ى يف اٍيىٍرًض ةصٍىػػػػػػادنا كىًلٍقػػػػػػدن   ى
 

 عىلىػػػػى ئٍىػػػػًل التػشقىػػػػى عيػػػػػػٍسرنا كىييٍسػػػػرىا 
 ئىئىٍنطىػػػػػػػاؿي الٍػػػػػػػوىاىى يػيػػػػػػػٍؤذىكفى ظيٍلػػػػػػػػػمنا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػرىل فىًتٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ىرًمىػػػػػػػػػػػػػػػ   ةه كىاهلًل  يبػٍ

ا   بىسيػػ ي الصشػػٍح ى يىػػا لىٍوكىػػافي ًلٍقػػدن
 

ػػػػػٍ  ًنصيػػػػػػٍغرىل   فىًتٍلػػػػػنى كيًصػػػػػػٍيبىةه لىٍيسى
ػػػػػ ش صىػػػػػػحىانىةن نػىٍفًسػػػػػػى فًػػػػػػدىاىي،   بىسي

 
ػػػػػػػػٍ، نًاصٍيػػػػػػ   كىاإٍلًٍ ػػػػػػرىاـً ئىٍلػػػػػػػرىل    كىىي

ػػػػ   الص ػػػحىانىةى ديكفى رىيٍػػػػ و   ّى ػػػٍ    كىكى
 

ػػػػػػر افػىقىػػػػػػٍد نػىبىػػػػػػذى اٍظيػػػػػػدىل كىا   ٍيتىػػػػػػارى شى
ػػػػػػرى ًديػػػػػػ و   يػٍ ػػػػػػتنا ً،ى يى ػػػػػػذى الش  ػػػػػػٍ  حًى  كىكى

 
ػػر ا  ػػيػيٍقذىؼي يف لىظىػػى كىيىػػذيكؽى لى ّى
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 : ايفهس٠

كةنطػػػاؿ عقيػػدة الشػػػيعة ، كطػػا  ػػاف غػػػور القصػػيدة عبػػػارة عػػ  ا نتصػػػار طػػذى  ئىػػػل السػػنة
 : لنحو التارلئعمل دقا ق فكره فرب  ئفكار قصيدبو على ا الرافضة يف الصحانة ف ف الشاعر

 : أ/ االعرتاف بايٓعِ ٚايػهس عًٝٗا

نػػػػا عرتاؼ نػػػػالنع، الػػػػي ئنعػػػػ، اهلل عليػػػػو  -  ديػػػػ  ةّػػػػ كة -قػػػػدـ الشػػػػاعر لفكربػػػػو ايكذل
 : كالشكر علي ا كبتالى ىذه الفكرة نوهوح يف قوؿ الشاعر

ػػػػػػػػػػػػاًدم  ئيًلػػػػػػػػػػػ ش اهللى كيٍنًايىػػػػػػػػػػػً  كىىى
 

اًعػػػػػػػػلى نىٍشػػػػػػػػ ىيت  ىػػػػػػػػٍورنا فىػػػػػػػػػػطىٍورنا    كى ى
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ػػػػػػػ    ػػػػػػػاً  لى  كىئىنٍػقىػػػػػػػذىين ًكػػػػػػػ   الظشليمي
 

ٍفػػػػػػرىا   اٍىتىػػػػػػدىٍي ي هًبىٍديًػػػػػػًو كىرىفىٍضػػػػػػ ي  ي
ػػػػػػػػػػػػٍمو    كىئٍ ػػػػػػػػػػػػرىكىً  ًايػػػػػػػػػػػػ   نػىػػػػػػػػػػػػٌ   يى

 
ػػػػػػػػػػٍكران   ٍػػػػػػػػدان كىشي ػػػػػػػػًي رى ػػػػػػػػافى كيً م   فىكى

فاطزيػة الكػربل كالنعمػة العظمػى الػي اعػرتؼ هبػا الشػاعر يف البيتػني ىػة اإلّػ ـ ةذ نػو ئؽػػاه  
ف  ركػػو اهلل اػػ  النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ،  كػػ  اظػػ ؾ كىػػداه ةذل اضػػما  كئنقػػذه كػػ  الظلمػػا اهلل

ػل، كرفػػض الكفػػر ليػػث ئشػػار ، ككػػ  لسػػ  ىػػذا التقػػدث ئنػػو اشػػتمل علػػى كضػػموف القصػػيدة، ّك
ػل،  الة صلى اهلل عليػو ّك الشاعر ةذل ئف العقيدة اإلّ كية الصحيحة بقتضة ل  صال  الّر

ةذ ىػ، ، ـز ك  لبو علبو الص ة كالس ـ لػ  ئصػحانو رهػى اهلل عػن ، ئذعػنيكيل، لبا صادقا
 عدبو كئعوانو كئصدقاؤه يف نصر دي  اهلل يف ليابو كنعد اٍلتحاقو نالرفيق ايعلى. 

 : ب/ عكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓ يف ايصشاب١ ايهساّ

مى،  بػػمى، كصػػغ،  ابفػػق ئىػػل السػػنة ذيعػػا علػػى ئف الصػػحانة رهػػى اهلل عػػن ،  ل ػػ، عػػدكؿ
صس  الظ  هب، كنظرا ةذل كا خ د ظ، ك  اطآ ر ك  اكتغاؿ ئكاكره نعده صػلى ،  ن  الفتنة ئـ  

ل، كفػتح ، ايقػالي، كببلػيغ ، عنػو الكتػاح كالسػنة كىػدايت ، النػاس ككػواظبت ، علػى  اهلل عليو ّك
ؽ اصميػػدة الػػي دل الصػػ ة كالز ػػاة كئنػػواع القرنػػا  كػػع الشػػااعة كالرباعػػة كالكػػـر كاإليغػػار كاييػػ 

 : كيلم  ذلن يف قوؿ الشاعر 22 بك  يف ئكة ك  ايك، اطتقدكة.

 نىػػػػػػػػػػػػػػػً ل  ىا ىنىػػػػػػػػػػػػػػػا نًػػػػػػػػػػػػػػػ ىعىز  ًديٍػػػػػػػػػػػػػػػ و 
 

ػػػػػػػػػػالىةو كىًةىػػػػػػػػػػًم نيٍشػػػػػػػػػػرىل  ّى ػػػػػػػػػػٍمً ًر  كىيى
يعنػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػرى ئيك تًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذًى يػٍ  فػىػػػػػػػػػػػػػػرىع  يى

 
 ىي،ي الص ٍح ي السشرىل دينٍػيىا كىئيٍيرل 

  ي،ي رًهىػػػػػػػػػػػػػا ن فػىنىػػػػػػػػػػػػػاليوا ًكػػػػػػػػػػػػػٍ  نىبًػػػػػػػػػػػػػيػ    
 

ػػػػػػػػػػمان   ػػػػػػػػػػٍمان فىخى ػػػػػػػػػػافى ئيكيػػػػػػػػػػوريىي، يى  فىكى
ػػػػػػػػل  ًصػػػػػػػػٍدؽو   ػػػػػػػػاًد ًنكي  كىقىػػػػػػػػاكيوا نًاشًٍ ى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػل  عىزًمىىػػػػػػػػػػػػػػػػةو نىػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كىاىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا   كى ي

ػػػٍرحه   ػػػ ش لى ػػػ،ي اٍيىٍنطىػػػاؿي ًلػػػنيى بىشي  ىي
 

ػػػػػػما  ػػػػػمي لى  كىًلػػػػػنيى يػيػػػػػرىل اشٍيبىػػػػػػافي كًى
 
 

ػػػػػػوا رينيػػػػػػوعى نًػػػػػػ ىًد فػيػػػػػػٍرسو  ػػػػػػػػ،ي فػىتىحي  ىي
 

ػػػػػاـو كىًكٍصػػػػػرىا  ػػػػػوا قػيػػػػػرىل شى ػػػػػٍ، فػىتىحي  كىىي
ػػػػػػػػا لى الت ػػػػػػػػارًيخي عىػػػػػػػػنػٍ ي،ٍ   ّى ػػػػػػػػاؿه   رً ى

 
ٍ ػػػػػػػػػػرىا  ػػػػػػػػػر ا كى ى ًّ ػػػػػػػػػػاىاعىةو   نًقىػػػػػػػػػاطى شى
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ئي ػػػا القػػػار  الكػػػرث ئعػػػد قػػػرا ة اينيػػػا  السػػػانقة كقػػػف ئكاك ػػػا كفكػػػرا بػػػدرؾ ئحػػػا جمػػػل يف 
الصػػحانة  انتػػة كعلوكػػة تػػا  ياهتػػا عقيػػدة ئىػػل السػػنة يف الصػػحانة ليػػث يقػػرر الشػػاعر ئف عدالػػة 

يف  ّػػػالو التػػػاريخ عػػػن ، كػػػ  بعػػػديل اهلل ظػػػ، كةيبػػػاره عػػػ    ػػػارهت،. كالنصػػػوص يف ذلػػػن  غػػػمة
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ: فمن ا قولو بعاذل، كنظور ئىل السنة

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ ( كقولػػػػػو: 18)الفػػػػػت :  چڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ ( كقولو: 64)اينفاؿ:  چچ  چ  چ  ڇ  

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ی  جئ     یەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

( 10 - 8)اصشر:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :كقولػػػػػػػػػو

 ( 100: )التونة چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ل، للصحانة الكػراـ كبفضػبل ،  وؿ صلى اهلل عليو ّك كئكا ايلاديث الدالة على بعديل الّر
ػػل فمن ػػا علػػى ّػػا ر ايكػػ، اػػم اينبيػػا  ػػل،: كالّر  يػػم النػػاس قػػرين ث : قولػػو صػػلى اهلل عليػػو ّك

: ولػوقك  23الذي  يلوح، ث الذي  يلوح، ث قػة  قػـو بسػبق شػ ادة ئلػدى، مينػو كمينػو شػ ادبو .
  24   بسبوا ئصحا  فلو ئف ئلد ، ئنفق كغل ئلد ذىبا كا نل  كد ئلدى، ك  نصيفو .

صػحانة الكػراـ ك  كتػاج ئلػد كػن ، كػع كػا بقػدـ كػ  كذيع ذلػن يقتضػة القطػع نتعػديل ال
  ئنػو لػو دل يػرد كػ  اهلل : النصوص ةذل بعديل ئلد ك  اضلق. كيف ذلن يقوؿ السخاكم كا نصو

ولو في ، شة  ؼا ذ رناه يك ب  اصاؿ الي  انوا علي ا ك  اظارة كاش ػاد كنصػرة اإلّػ ـ  كّر
نػػا  كاطناصػػحة يف الػػدي  كقػػوة اإلمػػاف كاليقػػني القطػػع علػػى كنػػذؿ اط ػػج كايكػػواؿ كقتػػل اآلنػػا  كاين

بعػػديل ، كا عتقػػاد لنػػزاىت ، كئحػػ، ئفضػػل كػػ  ذيػػع اضػػالقني نعػػدى، كاطعػػدلني الػػذي  قيرػػوف كػػ  
  .25نعدى، ىذا كذى   افة العلما  كك  يعتمد قولو 
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 : ز/ ارتًٝف١ ايساغد عًٞ بٔ أب٢ طايب زض٢ اهلل عٓ٘ يف َٓعٛز أٌٖ ايط١ٓ

، صػػحا   ليػػل -رهػػة اهلل عنػػو كئرهػػاه  -ككػػ  الغانػػ  اعتقػػاده عنػػد ئىػػل السػػنة ئف عليػػا 
لكػػ  لػػي  ، كئلػػد العشػػرة اطبشػري  ناشنػػة، كىػػو رانػػع اضلفػػا  الراشػدي ، نػل كػػ  ئفضػػل الصػحانة

ث ذك ، ث عمػػػػر الفػػػػاركؽ، كلػػػػي  يعلػػػػ، الغيػػػػ . ئفضػػػػل النػػػاس نعػػػػد اينبيػػػػا  الصػػػػديق، كعصػػػوكان 
القػػار  اطتتبػػع ينيػػا  القصػػيدة يػػدرؾ ىػػذه الظػػاىرة  26ة اطربضػػى ث نقيػػة العشػػرة.ث علػػ، النػػوري 

 : صركا يف قوؿ الشاعر

ػػػػػػػػػػػػػػػػة  ئىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػانىٍكرو فًػػػػػػػػػػػػػػػػدىاؾى ئىً  كىئيك 
 

ػػػػػػػػػػن ا كىقىػػػػػػػػػػػٍدران   ًّ ػػػػػػػػػػريىي،  ًبيػٍ  فى ىنٍػػػػػػػػػػ ى  ى
ـي ًكػػػػػػ     ٍفػػػػػػصو لىػػػػػػنى اإٍلًٍ ػػػػػػرىا  ئىنىػػػػػػا لى

 
ي ػػػػػػػػػػًي كىئىزًيػػػػػػػػػػدي ئيٍيػػػػػػػػػػرىل    كىبًٍلػػػػػػػػػػنى جًى

 ئىكػػػػػػػػػػػػػًمي اٍلقنػػػػػػػػػػػػٍوـً ذيك النػشػػػػػػػػػػػػٍورىٍيً  ةين   
 

ا كىفىٍخػػػػػػػػػرنا  ػػػػػػػػػبشكيٍ، عىٍػػػػػػػػػدن ػػػػػػػػػاين لي   ىفى
ػػػػػػػػػػٍ، عىػػػػػػػػػػػًلةل   ػػػػػػػػػػنىنًي رىاًنعي ي  ئىنىػػػػػػػػػػا اصٍىسى

 
ػػػػػػػػػػرىل   ػػػػػػػػػػاؽي ًةلىٍيػػػػػػػػػػنى بػىتػٍ ي ػػػػػػػػػػايت بيسى  جًى

نٍلًػػػػػػٍيً  اىٍيظػػػػػػان   عىةي اإٍلً  لًتػىٍ لًػػػػػػنى ًشػػػػػػيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػر انيًقػػػػػػػػػػػػػػرش ًايػػػػػػػػػػػػػػب كي   ًّ  ، عىلىننػػػػػػػػػػػػػػا كى
 ا يىػػػػػػػػػػػػارىكىاًفضي ةٍف ئرىٍدبيػػػػػػػػػػػػػ،فىميوبيػػػػػػػػػػػػو  

 
ػػػػػػػرىل  ٍّ ػػػػػػػا ى ئ  ًنغىػػػػػػػٍيً  قػيليػػػػػػػوًنكي، بػيعىسى

ػػوؿ اهلل   كيػػر   البالػػث ئف الشػػاعر اّػػتنبط ىػػذه الفكػػرة كػػ  لػػديث كػػدة اض فػػة نعػػد ّر
ػػل، قػػػاؿ : الػػػذم ركه ئنػػو داكد كاػػػمه عػػػ  ّػػعيد نػػػ  ذي ػػاف عػػػ  ّػػفينة قػػػاؿ، صػػلى اهلل عليػػػو ّك

ػػل، ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ّك . 27ث يػػؤبى اهلل اطلػػن كػػ  يشػػا  ، ي فػػة النبػػوة    ػػوف ّػػنة : ّر
فػ نو نكػر ّػنتاف ك   ػة ، فكاف ذلن كدة ي فة ئ  نكر كعمػر كعغمػاف كعلػة رهػة اهلل عػن ،

تة ئش ر، ئش ر كعلػة ئرنػع ّػنني كبسػعة ئشػ ر ، كعغماف ا نتا عشرة ّػنة، كعمر عشر ّنني ّك
  ر.كيكمل ما    ني نيعة اصس  ن  علة ّتة ئش

ئنٌػػو ، نعػػود ةذل اينيػػا  كػػرة ئيػػرل لػػن ل  بفكػػم الشػػاعر اطػػذى  ككػػا  ػػرئ عليػػو كػػ  بطػػٌور
فقػػد ، ايتلػػف خػػاـ ا يػػت ؼ عػػ  بفكػػم الشػػاعر العػػر  النياػػمم قبػػل القػػرف العشػػري  اطػػي دم

يا  دل كيضع يف بفكمه اطذى  يشػ،  ىًقفى ئشيا  دل يك  يىغقىف ا الشاعر العر  يف القرف السانق
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،  ّػػػيما كػػا لػػػتٌص نػػػالفرؽ كاطػػػذاى  اإلّػػػ كية، يكػػ  لضػػػع ظػػػا الشػػػاعر قبػػل القػػػرف العشػػػري 
 : كنلم  ذلن ك  قولو

نٍلًػػػػػػٍيً  اىٍيظػػػػػػان  عىةي اإٍلً  لًتػىٍ لًػػػػػػنى ًشػػػػػػيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػر ا  ًّ  نيًقػػػػػػػػػػػػػػرش ًايب ػػػػػػػػػػػػػػػكي، عىلىننػػػػػػػػػػػػػػا كى
 فىميوبيػػػػػػػػػػػػوا يىػػػػػػػػػػػػارىكىاًفضي ةٍف ئرىٍدبيػػػػػػػػػػػػػ، 

 
ػػػػػػػ  ػػػػػػػرىلًنغىػػػػػػػٍيً  قػيليػػػػػػػوًنكي، بػيعىسى ٍّ  ا ى ئ

ةذ ةف الفكرة الي ئظ رىا الشاعر يف البيتني كستنبطة ك  قوؿ ال ٌ   شاعر الػركافض ليػث  
 : يقوؿ

 ةذا اطر ػػػػػػػػػػػػػػػٌى ّػػػػػػػػػػػػػػػٌرؾ ئف بػػػػػػػػػػػػػػػراه
 

 مػػػػػػػػو  ندا ػػػػػػػػو كػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػل كوبػػػػػػػػو 
 فاػػػػػػػػػػٌدد عنػػػػػػػػػػده ذ ػػػػػػػػػػرل عػػػػػػػػػػػػلىٌ  

 
 28كصػػػػٌل علػػػػى النػػػػٌم كئىػػػػل نيتػػػػو 

كاّعا تا  رل نني اطر رػة كالػركافض كػ  كىذا يدؿ على ئف للشاعر د. ةنراىي،  الو ةطاكا  
كنػػذ ع ػػد نػػ  ئكيػػة  ّػػٌيما يف الكوفػػة دار الشػػيعة ككسػػتقرى، كنػػذ ع ػػد ، اطنػػاظرا  كاجملػػاد  

اضليفة الراشد علة ن  ئع  ال  رهى اهلل عنو. كبٌينا ئف كذىبو ػػالف طػذى  الفػريقني ةذ كػ  
 مػا ،  كئىل البيػ  يسػيو ةذل اطر رػة كاضػوارج اطعلـو ئٌف ذ رل علة ن  ئع  ال  رهى اهلل عنو

كئكػا عنػد ئىػل ، ئٌف ذ رل نعػض الصػحانة الكػراـ رهػواف اهلل علػي ، يسػيو ةذل الشػيعة كالػركافض
ةذ لي  فػي ، كػ  ييعتقػد فيػو ئك ، السنة كاشماعة فم  الوا   اعتقاده ئف الصحانة  ل ، عدكؿ

عي نعدالػػػًة الصػػػحانة  ل ػػػ، كةلسػػػاف الظػػػ  يف فظ ػػػر هبػػػذا القطػػػ، يظػػػٌ  ئنػػػو يتعمػػػد ػالفػػػة ايدلػػػة
 ذيع ،. 

 : د/ عكٝد٠ ايػٝع١ يف ايصشاب١

ببػػػني لػػػو ئف ىػػػذه ، كنعػػػد ئف قػػػدـ الشػػػاعر للقػػػار  لقيقػػػة عقيػػػدة ئىػػػل السػػػنة يف الصػػػحانة
الة   بت، ة  نعرض نعض يصا ص عقيػدة الشػيعة الرافضػة ليقػارف القػار  نػني العقيػدبني. ، الّر

نػل  فػرا لػدل الشػيعة الرافضػة اعتقػادى، ئف الصػحانة  ، كفسدة ك رمػة كةصػاداكؼا اعتربه الشاعر 
ل، عدا نفػر قليػل فاّػتمع ةليػو ،  ل ، كربدكف يار وف ع  كلة اإلّ ـ نعده صلى اهلل عليو ّك

 : يقوؿ يف لق ،
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ػػػػػػػػػػػػٍندو  ػػػػػػػػػػٍحًق  ي ػػػػػػػػػا آفى ايىكىافي ًلسى  ئىكى
 

ٍفػػػػػػرىا  ػػػػػػادنا كى ي ػػػػػػعىى يف اٍيىٍرًض ًةٍفسى  ّى
ػػػػػػ ى    يف اٍيىٍرًض ةصٍىػػػػػػادنا كىًلٍقػػػػػػدنا  ى

 
 عىلىػػػػػى ئٍىػػػػػًل التػشقىػػػػػى عيٍسػػػػػرنا كىييٍسػػػػػرىا 

ػػػػػػػػا   ئىئىٍنطىػػػػػػػاؿي الٍػػػػػػػوىاىى يػيػػػػػػػٍؤذىكفى ظيٍلمن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرىل    فىًتٍلػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ىرًمىػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىاهلًل  يبػٍ
فقػػد كرد  النصػػوص الصػػركة الدالػػة علػػى كػػا بشػػم ةليػػو اينيػػا  يف  تػػاح )الكػػايف( الػػذم  

كىونظم صحي  البخارم عند ئىل السنة. فمػ   عة نعد القرآف الكرثىو ئص  الكت  عند الشي
 ػاف النػاس : ذلن كا ئير و الكلي  نسنده ةذل لناف عػ  ئنيػو عػ  ئع  عفػر عليػو السػ ـ قػاؿ

ل، ة     ػة اطقػداد نػ  : ككػ  الغ  ػة  فقػاؿ: فقلػ ، ئىل ردة نعد كو  الن  صلى اهلل عليو ّك
ة ،كئنو ذر الغفارم، ايّود لماف الفاّر  .29ررة اهلل كنر ابو علي ، ، ّك

عػػ  ئرػػد نػػ  غمػػد نػػ  عيسػػى. عػػ  اصسػػني نػػ  ، كئيػػرج ئيضػػا نسػػنده عػػ  غمػػد نػػ  كػػى
قلػػ     : عبػػد الػػرلي، القصػػم قػػاؿ، عػػ  عبػػد اهلل نػػ  كسػػكاف، ّػػعيد عػػ  علػػة نػػ  النعمػػاف

الرلي، ةف الناس عادكا نعد كػا يا عبد : فقاؿ، ةف الناس اربدكا: ةف الناس يفزعوف ةذا قلنا،  عفر
ل، ئىل  اىلية وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك  علػوا ، كةف اينصار اعتزل  فل، بعتزؿ ةػم، قبض ّر

 .30يبايعوف ّعدا كى، يرثزكف ارثاز اشاىلية

عػ  كنصػور نػ  ، عػ  علػة نػ  اصكػ،، ع  ئرد ن  غمد، كئيرج ئيضا ع  غمد ن  كى
ئىػل الشػاـ شػر كػ  ئىػل الػرـك كئىػل اطدينػة : قػاؿ ع  ئ  عبد اهلل، يون  ع  ّليماف ن  يالد

 .31شر ك  ئىل ككة كئىل ككة يكفركف ناهلل   رة

 : كئكا قوؿ الشاعر

ا  بىسيػػ ي الصشػػٍح ى يىػػا لىٍوكىػػافي ًلٍقػػدن
 

ػػػػػٍ  ًنصيػػػػػػٍغرىل   فىًتٍلػػػػػنى كيًصػػػػػػٍيبىةه لىٍيسى
ػػػػػ ش صىػػػػػحىانىةن نػىٍفػػػػػػػًسى فًػػػػػدىاىي،   بىسي

 
ػػػػػػػٍ، نًاصيػػػػػػػ      كىاإٍلًٍ ػػػػػػػرىاـً ئىٍلػػػػػػػرىل  كىىي

ػػػػ   الص ػػػحىانىةى ديكفى رىيٍػػػػ و   ّى ػػػٍ    كىكى
 

ػػػػػر ا   فػىقىػػػػػٍد نػىبىػػػػػػػذى اٍظيػػػػػدىل كىاٍيتىػػػػػارى شى
ػػػػػػرى ًديػػػػػػ و   يػٍ ػػػػػػتنا ً،ى يى ػػػػػػػذى الش  ػػػػػٍ  حًى  كىكى

 
ػػػػر ا  ػػػػيػيٍقذىؼي يف لىظىػػػػى كىيىػػػػذيكؽى لى  ّى
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ػل، الػذم نلػ  فلعلو ةشػارة ةذل لقػد الشػيعة الرافضػة علػى ئصػحاح النػ  صػلى اهلل  عليػو ّك
: ةذل لٌد اّػتبالة لعػن ، كالتقرٌنػو نػذلن ةذل اهلل نشػكل يفػوؽ الوصػف  مػا ىػو ظػاىر يف  تػب ،

كػػا  ػػاف كلػػد : قلػػ  لػػو: عػػ  ئ   عفػػر )عليػػو السػػ ـ( قػػاؿ، ئيػػرج الكليػػ  عػػ  لنػػاف عػػ  ئنيػػو
الدنيا ة  ّعدا  بػانوا    كلكن ،  انوا ئّباط ئك د ا نبيا  كدل يك  يفارقوا: يعقوح ئنبيا   قاؿ

فارقػػا الػػدنيا كدل يتونػػا كدل يتػػذ را كػػا صػػنعا  -ئنػػا نكػػر كعمػػر  -كبػػذ ركا كػػا صػػنعوا كةف الشػػيخني 
 .32ن كم اطؤكنني )عليو الس ـ( فعلي ما لعنة اهلل كاط  كة كالناس ئذعني

عػػ  ، عػػ  انػػ  ئ  يعفػػور، عػػ  داكد اصمػػار، عػػ  الوشػػا ، ئرػػد نػػ  غمػػد كئيػرج ئيضػػا عػػ 
   ػػة   يكلم ػػ، اهلل يػػـو القياكػػة ك  يػػز ي ، كظػػ، : سعتػػو يقػػوؿ: ئ  عبػػد اهلل عليػػو السػػ ـ قػػاؿ

ككػ  زعػ، ئف ظمػا يف ، كك   حد ةكاكا ك  اهلل، ك  ادعى ةكاكة ك  اهلل ليس  لو: عذاح ئلي،
 .33ا ّ ـ نصيبا

كػا ركاه البخػػارم : نةككػ  ئنػرز الشػبو الػي  علػ  الشػيعة الرافضػة يطعنػوف يف عمػـو الصػحا
ػػل،: يف صػػحيحو عػػ  انػػ  عبػػاس ئنػػو قػػاؿ ػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو ّك  ... ئ  كةنػػو قػػا  : قػػاؿ ّر

نر اؿ ك  ئكي فيؤيذ هب، ذا  الشماؿ ف قوؿ يا رح ئصيحا  فيقاؿ ةنن   بدرم كا ئلػد وا 
فيت   نػػ  نعػػدؾ فػػ قوؿ  مػػا قػػاؿ العبػػد الصػػاحل } ك نػػ  علػػي ، شػػ يدا كػػا دكػػ  فػػي ، فلمػػا بػػو 

ئنػػػ  الرقيػػػ  علػػػي ، كئنػػػ  علػػػى  ػػػل شػػػة  شػػػ يد { . فيقػػػاؿ ةف ىػػػؤ   دل يزالػػػوا كربػػػدي  علػػػى 
 . 34ئعقاهب، كنذ فارقت ، 

اطػػػتمع  يف ىػػػذا اصػػػديث السػػػانق الػػػذم : كعلقػػػا علػػػى اصػػػديث -الشػػػيعة -يقػػػوؿ التياػػػاين
غػر الصػحانة ئير و علما  ئىل السنة يف صػحال ، ككسػانيدى،   يتطػرؽ ةليػو الشػن يف ئف ئ 

ػػل، ة  القليػػل، قػد نػػدلوا كاػػمكا ك  مكػػ  نػػ م ، نػػل اربػػدكا علػػى ئدنػػارى، نعػده صػػلى اهلل عليػػو ّك
ئصحاع  كيف : لاؿ ك  ايلواؿ رل ىذا اصديث كامه على ئح، اطنافقوف  يف النص يقوؿ

ػػل، فػػاة النػػ  صػػلى اهلل كة  يصػػب  اطنػػافق نعػػد ك ، اطنػػاقني دل يبػػدلوا نعػػد النػػ  صػػلى اهلل عليػػو ّك
ل، كؤكنا   .35عليو ّك
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كاصػق ئف كػػ  نسػط لسػػانو يف التقليػل كػػ  شػ ف الصػػحانة ئك القػدح يف عػػدالت ، فضػ  عػػ  
نػل ةف كػا كرد يف لػق ، ٌّب ، فقد نبذ اظدل كايتار الض ؿ كاظ ؾ كيالف اطتوابر اطقطوع نػو

قػػػواؿ اي مػػػة كػػػانع كػػػ  ةرادة كػػػا الصػػػحانة رهػػػواف اهلل علػػػي ، ئذعػػػني كػػػ  اآليػػػا  كايلاديػػػث كئ
  .36زعمتو الشيعة

كك مػػا يكػػ  ايكػػر فػػ ف القصػػيدة برينػػا نوهػػوح كػػدل كػػا للشػػعر اطػػذى  كػػ  بػػ  م  بػػم يف 
كيػػػدرؾ القػػػار  يػػػ ؿ اينيػػػا  كػػػا قػػػرم نػػػني الشػػػيعة كالسػػػلفية يف ، بصػػػحي  العقيػػػدة كصػػػيانت ا

يف نياميػػا لسػػ  كػػا كصػػل ةليػػو علػػ،  نياميػػا كػػ  اجملػػاد   كاطنػػاظرا . ة  ئف شػػعرا  الشػػيعة
البالث دل يكونوا ينشدكف ىذا الشعر العر  الذم ينشده د. ةنػراىي،  ػالو غمػد  ػالنغو كاػمه 

نل ئصبحوا ينشدكف ىذا الشعر احملٌلة الس ل اطت اف  الذم يقاؿ ليغ   يف ، ك  شعرا  اطذاى 
ككعظم ،   قيدكف العرنية ف نػٌد ةذف ، ا يغ   فيو الط ح كالطالب، صفوؼ اطظاىرا  كالغورة

 ل  يرهة ذكق ، كذكؽ الساكعني.، للشاعر الشيعة ئف ينزؿ ن ّالي  شعره ةذل اللغة احمللية

 : ايعاطف١

نػل  نػد كػ  كغػم يػدفع ، كقد ذ ر النقاد ئف الطبع اطوىوح   يكفة كلػده إلنشػاد الشػعر
 الرابػة كالرىبػة كالطػرح كالغضػ .: ف ة ئنواع كن ػا ،كىو اطقصود نا نفعاؿ كالعا فة، ةذل قرهو

ككػػع الرابػػة ، كرقػػة النسػػي ، فمػػع الطػػرح يكػػوف الشػػوؽ، كئف كعظػػ، ئاػػراض الشػػعر بنبعػػث عن ػػا
، ككػع الغضػ  يكػوف اظاػا ، كا ّػتعطاؼ، ككػع الرىبػة يكػوف ا عتػذار، كالشكر، يكوف اطدح

 37كالعتاح اطو ع.، كالتوعد

قػػػد ئكػػػر اهلل بعػػػاذل اطػػػؤكنني تراعػػػاة التػػػوازف نػػػني العا فػػػة كالعقػػػل كئكػػػا يف كنظػػػور اإلّػػػ ـ ف
چ    چ: قػاؿ بعػاذل، ةذ   فا   ينفص ف ل  يتكاكل اإلنساف نشقيو العقلة كالعا فة، الرشيد

كاإللسػػػػاف كػػػػ  فػػػػيض ، (. فالعػػػػدؿ كػػػػ  ئلكػػػػاـ العقػػػػل90: )النحػػػػل چچ  چ  ڇ   ڇ 
ۓ  ڭ    چ : قػاؿ بعػاذلف، فة يف اػم غل ػاالعا فة.  ما لذرى، ك  ا ؽزاح ؾو العا 

(. ئل   جملػػػػػػػنك، عػػػػػػػداكة قػػػػػػػـو 8: )اطا ػػػػػػدة چ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
كىػػػذا كػػ    ػػػة  -علػػى ئ  بقولػػػوا اصػػق كجكمػػػوا نالعػػدؿ -كىػػذا كػػػ    ػػة العا فػػػة -كنغضػػ ،
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ذلػن بقػول كقػػرع  نػل ابر ػوا العا فػة  انبػا كالكمػوا اكػ، العقػل اطوافػق للشػرع يف يف -العقػل
 ةذل اهلل.

لػػػػ  ، كالغضػػػػ (، )اصػػػػ : كالػػػػرا   ئف الباعػػػػث ايّاّػػػػة إلنشػػػػاد ىػػػػذه القصػػػػيدة فػػػػا
فعا فة الشاعر يف لػ  الصػحانة ، الصحانة كنغض كناك ي ، ك  الشيعة الرافضة الطاعنني في ،

 : ظاىرة نينة بتمغل يف قولو

نٍلًػػػػػػٍيً  اىٍيظػػػػػػان  عىةي اإٍلً  لًتػىٍ لًػػػػػػنى ًشػػػػػػيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػر ا نيًقػػػػػػػػػػػػػػرش   ًّ  ًايػػػػػػػػػػػػػػب كي، عىلىننػػػػػػػػػػػػػػا كى
 مػػػػا بتمغػػػػػل عا فػػػػػة الغضػػػػػ  عنػػػػػدكا يتحػػػػػدث الشػػػػػاعر عػػػػػ  عقيػػػػػدة الشػػػػػيعة الرافضػػػػػة يف  

 : الصحانة

ػػػػػػػػػػػػٍندو  ػػػػػػػػػػٍحًق  ي ػػػػػػػػػا آفى ايىكىافي ًلسى  ئىكى
 

ٍفػػػػػػرىا  ػػػػػػادنا كى ي ػػػػػػعىى يف اٍيىٍرًض ًةٍفسى  ّى
ا  ػػػػػػ ى يف اٍيىٍرًض ةصٍىػػػػػػادنا كىًلٍقػػػػػػدن   ى

 
 ٍسػػػػػرنا كىييٍسػػػػػرىاعىلىػػػػػى ئٍىػػػػػًل التػشقىػػػػػى عي  

ػػػػػػػػا   ئىئىٍنطىػػػػػػػاؿي الٍػػػػػػػوىاىى يػيػػػػػػػٍؤذىكفى ظيٍلمن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرىل    فىًتٍلػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ىرًمىػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىاهلًل  يبػٍ
ئف قمػع  فقد لاكؿ قدر الطاقػة، كلك  ننا  على كا ّبق نيانو ك  نظرة ةّ كية صحيحة 

نػني علمػا نػ ف  مػاؿ اإلنسػاف يف ئف يعػرؼ  يػف يػوازف ، نني العا فة كالعقل الرشػيد يف قصػيدبو
ك  ، فػ  يزيػد كػ  دكر العا فػة كيػنقص دكر العقػل، ىذي  العنصري  يف الوق  كاطكاف اطناّػبني

 دكر العقل على لساح العا فة. 

ػو العػا فة ككنعػو كػ  الغلػو يف شػ ف الصػحانة كػع كػا  ب كل  يف ىٌذح بػدنميه العقلػة  يشى
 : يف قرارة نفسو ك  التبايل كالتكرث ظ،

 نًػػػػػػػػػػػػػػػ ىعىز  ًديٍػػػػػػػػػػػػػػػ و نىػػػػػػػػػػػػػػػً ل  ىا ىنىػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػالىةو كىًةىػػػػػػػػػػًم نيٍشػػػػػػػػػػرىل  ّى ػػػػػػػػػػٍمً ًر  كىيى
يعنػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػرى ئيك تًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذًى يػٍ  فػىػػػػػػػػػػػػػػرىع  يى

 
 ىي،ي الص ٍح ي السشرىل دينٍػيىا كىئيٍيرل 

 فػىنىػػػػػػػػػػػػػاليوا ًكػػػػػػػػػػػػػٍ  نىبًػػػػػػػػػػػػػيػ  ي،ي رًهىػػػػػػػػػػػػػا ن   
 

ػػػػػػػػػٍمان فىػػػػػػػػػػػخىمان   ػػػػػػػػػافى ئيكيػػػػػػػػػوريىي، يى  فىكى
ػػػػػػػػل  ًصػػػػػػػػٍدؽو   ػػػػػػػػاًد ًنكي  كىقىػػػػػػػػاكيوا نًاشًٍ ى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػل  عىزًمىىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو نىػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  كىاى  كى ي
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ػػػٍرحه  ػػػ ش لى ػػػ،ي اٍيىٍنطىػػػاؿي ًلػػػنيى بىشي  ىي
 

ػػػػػػما  ػػػػػمي لى  كىًلػػػػػنيى يػيػػػػػرىل اشٍيبىػػػػػػافي كًى
ػػػػػػوا رينيػػػػػػوعى نًػػػػػػ ىًد فػيػػػػػػٍرسو   ػػػػػػػػ،ي فػىتىحي  ىي

 
ػػػػػاـو كىًكٍصػػػػػرىا  ػػػػػوا قػيػػػػػرىل شى ػػػػػٍ، فػىتىحي  كىىي

ػػػػػػػػا لى الت ػػػػػػػػارًيخي عىػػػػػػػػنػٍ ي،ٍ   ّى ػػػػػػػػاؿه   رً ى
 

ػػػػػػػػػػاىاعىةو   ٍ ػػػػػػػػػػرىا نًقىػػػػػػػػػاطى شى ػػػػػػػػػر ا كى ى ًّ 
فقػػػد كقػػػف الشػػػاعر نالصػػػحانة الكػػػراـ ليػػػث كقػػػف هبػػػ، التػػػاريخ اإلّػػػ كة الصػػػحي  كػػػ   

النصػػوص القرآنيػػة كايلاديػػث النبويػػة الصػػحيحية الشػػريفة كئقػػواؿ اي مػػة. فلػػ، يبلػػ  هبػػ، ةذل لػػد 
ةذ ، ةنػػل جكػػػ، علػػػى عا فتػػو عقليػػػو الرشػػيد يف ىػػػذه اطناّػػػب، العصػػمة ك  ةذل رببػػػة كعرفػػة الغيػػػ 

ككك، يف ػتلف القضايا كفق كعايم ، العقل الرشيد يعتمد دا ما على ئّاس اطنطق كا ّتد ؿ
 كلسانا  صحيحة. 

، ك ذلن دل كملو نغضو للشيعة الرافضة على ئ  يقوؿ اصق ئك ئ  كك، نالعدؿ يف شػ ح،
 : بقول كقرع ةذل اهللنل برؾ العا فة  انبا كلك، اك، العقل اطوافق للشرع طا يف ذلن ك  

ػػػػػ ش صىػػػػػحىانىةن نػىٍفػػػػػػػًسى فًػػػػػدىاىي،  بىسي
 

ػػػػػػػػٍ، نًاصٍيػػػػػػػ   كىاإٍلًٍ ػػػػػػػرىاـً ئىٍلػػػػػػػرىل    كىىي
ػػػػ   الص ػػػحىانىةى ديكفى رىيٍػػػػ و   ّى ػػػٍ    كىكى

 
ػػػػػػر ا   فػىقىػػػػػػٍد نػىبىػػػػػػذى اٍظيػػػػػػدىل كىاٍيتىػػػػػػارى شى

ػػػػػػرى ًديػػػػػػ و   يػٍ ػػػػػػتنا ً،ى يى ػػػػػػػذى الش  ػػػػػٍ  حًى  كىكى
 

ػػػػيػيٍقذىؼي يف لىظىػػػػى كى   ػػػػر اّى  يىػػػػذيكؽى لى
كػػػدلوؿ علي ػػػا ن رقػػػاـ ، كلعػػػ  الصػػػحانة كػػػ يوذ كػػػ  الكتػػػ  اطعتمػػػدة عنػػػد الشػػػيعة اإلكاكيػػػة 

كنيػػاف  بعػػا  الكتػػ  اطػػ يوذة كن ػػا ك  يسػػتطيع ئف مػػارم في ػػا ئلػػد. لػػذلن رئل ، صػػفحاهتا
 الشاعر ئف يضع ا ئكاـ ئنظار الناس ليحة ك  لة ع  نينو كي لن ك  ىلػن عػ  نينػو كاهلل كرل

 اط تدي .

كػػػ  ّػػػب ، ،  ّػػػ  الصػػحانة كػػػ  اطنكػػرا  العظيمػػػة  نػػل ردة عػػػ  اإلّػػ ـ: قػػاؿ انػػػ  نػػاز
ػوؿ اهلل صػلى ، يح، ى، نقلة الشريعة، كئنغض ، ف و كربد ع  اإلّ ـ ىػ، نقلػوا لنػا لػديث ّر

ػنتو ل، ّك فمػ  ّػب ، كئنغضػ ، ئك اعتقػد فسػق ، ، نقلػوا القػرآف، كىػ، نقلػة الػولة، اهلل عليو ّك
  38نس ؿ اهلل العافية كالس كة.،  افر نس ؿ اهلل العافيةف و  
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 : األضًٛب

 : ادتٌُ يف ايكصٝد٠

ككػػػػ  ةنػػػػداع الشػػػػاعر ئف ، يىػػػػل اللغػػػػة بقسػػػػيما   غػػػػمة ينػػػػواع اشملػػػػة يف اللسػػػػاف العػػػػر 
القصػػػيدة قػػػادرة علػػػى ةعطػػػا  كغػػػاؿ عػػػ   ػػػل نػػػوع كن ػػػا. فقػػػد قسػػػ، الب ايػػػوف اشملػػػة العرنيػػػة ةذل 

 : القسمني

 : ادت١ًُ اإلْػا١ٝ٥ - 5

نٍلًػػػػػػٍيً  اىٍيظػػػػػػان  عىةي اإٍلً  لًتػىٍ لًػػػػػػنى ًشػػػػػػيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػر ا  ًّ  نيًقػػػػػػػػػػػػػػرش ًايػػػػػػػػػػػػػػب كي، عىلىننػػػػػػػػػػػػػػا كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبيوا    يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىكىاًفضي ةٍف ئرىٍدتي فىمي

 
ػػػػػػػرىل  ٍّ ػػػػػػػا ى ئ  ًنغىػػػػػػػٍيً  قػيليػػػػػػػوًنكي، بػيعىسى

ذل قػػوؿ الشػػاعر  فموبػػوا  ذلػػة  لبيػػة كلكػػ  ايكػػر يف البيػػ  قػػد يػػرج عػػ  كعنػػاه اصقيقػػة ة 
كع  التحسر كالدعا  على الشيعة الرافضة ن ف يزداد ايظ ، ل  ي لكػوا نػو كاطػراد نزيػادة الغػي  

ككػا ظػ،  -ئ  نكػر كعمػر  -زيادة كا يغيظ ، ك  ةع ف احملبة شميع الصحانة  ّػيما الشػيخني
ّػلوح يف ذلن ك  الذؿ كاضػزل كالتبػار. كةف دٌؿ ىػذا علػى شػو ف ـػا يػدؿ علػى بػ  ر الشػاعر ن 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ              ہ  ہ  چ : ك  ذلن  قولو بعاذل، القرآف الكرث

﮵ ﮶   ﮳ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲  ﮼    ﮽     ﮷﮴   ﮻   ﮺   ﮹   : )آؿ عمراف چ﮸   
119). 

 : ادت١ًُ ارترب١ٜ -0

 : كك  اشمل اضربية يف القصيدة قوؿ الشاعر 

ػػػػػػػػػػػػاًدمكيٍنًايىػػػػػػػػػػػً  كى ئيًلػػػػػػػػػػػ ش اهللى   ىى
 

اًعػػػػػػػػػلى نىٍشػػػػػػػػػ ىيت  ىػػػػػػػػػٍورنا فىطىػػػػػػػػػٍورنا    كى ى
ةذ اطخا ػػػ  نػػػو يػػػارل ، ككػػػ  لسػػػ  ىػػػذا ايّػػػلوح ئف الشػػػاعر راعػػػى فيػػػو كقتضػػػى اصػػػاؿ 

كيسػمى ىػذا الضػرح كػ  ، ف لقى الشػاعر ةليػو اضػرب ياليػا كػ  ئدكا  التو يػد، الذى  ك  اصك،
 اضرب )انتدا يا(.
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كقػد اشػتمل  القصػيدة علػى النػوعني  مػا   ،  قسػمنيكقس، ئىػل النحػو اشملػة العرنيػة ةذل
 لفى على القار .

 : ادت١ًُ االمس١ٝ -5

ندكف النظر ، كبفيد ن صل كهع ا  بو  شة  لشة  لي  ام، كىة الي كقع صدرىا اسا
 : كك  اشمل ا سية لدل الشاعر يف القصيدة قولو 39ةذل ثدد ك  اّتمرار.

ػػػػػػوا رينيػػػػػػوعى  ػػػػػػػػ،ي فػىتىحي   ىًد فػيػػػػػػٍرسو نًػػػػػػىي
 

ػػػػػاـو كىًكٍصػػػػػرىا  ػػػػػوا قػيػػػػػرىل شى ػػػػػٍ، فػىتىحي  كىىي
كاشملػة ا سيػػة   بفيػػد الغبػػو  ك  الػػدكاـ كا ّػتمرار نػػالقرا   ة  ةذا  ػػاف يربىػػا كفػػردا ئك  

:  مػا ىػو كاهػ  يف قػوؿ الشػاعر،  ئكػا ةذا  ػاف يربىػا ذلػة فعليػة ف حػا بفيػد التاػدد، ذلة اسية
ػػػوا رينيػػػوعى  ػػػػػ،ي فػىتىحي  .  ػػػاف كعنػػػاه ئف الفتولػػػا  اإلّػػػ كية ن يػػػدل الصػػػحانة ئكػػػر كتاػػػدد اػػػم  ىي

ف فػػػاد  اشملػػػة هبػػػذا ايّػػػلوح كعػػػ  اإلنػػػ غ تنقبػػػة الصػػػحانة كككػػػانت ، الرفيعػػػة نػػػني ، كنقطػػػع
 ةذ ى، الذي  ئّسوا ىذا اضم فغمى، ببع ظ،. ، الناس

 :  ّتمرار يف قولوكميل ئليانا ةذل ةفراد يرب اشملة ا سية إلفادة الدكاـ كا

ػػػ،ي اٍيىٍنطىػػػاؿي  ػػػٍرحه ىي ػػػ ش لى  ًلػػػنيى بىشي
 

ػػػػػػما  ػػػػػمي لى  كىًلػػػػػنيى يػيػػػػػرىل اشٍيبىػػػػػػافي كًى
ف نو مدح الصحانة علػى ، فسياؽ الك ـ يف كعرض اطدح داؿ على ةرادة الدكاـ كا ّتمرار 

رفػػة للد لػػة نطػػولت ، ك ػػرا هت، كشػػااعت ،. كزاد ايّػػلوح ركنقػػا  ػػوف  ػػل كػػ  اطبتػػدئ كاضػػرب كع
ايتصػػػاص الصػػػحانة الكػػػراـ رهػػػواف اهلل  -هبػػػذا ايّػػػلوح  - فكػػػ ف الشػػػاعر ئراد، علػػػى اصصػػػر

 ّػػيما ئف نطلػػوهت،   بظ ػػر االبػػا ة  عنػػد ئشػػد اصا ػػة ةلي ػػا ئم لػػني كػػار ، علػػي ، نالبطولػػة
 اشباف ك  شدة اضوؼ كالقلق. 

 : ادت١ًُ ايفع١ًٝ - 0

ككػػ  اّػػػتخداـ  40ث يف زكػػ  كعػػػني كػػع ا يتصػػػار.كىػػة كوهػػوعة إلفػػػادة التاػػدد كاصػػػدك 
 : الشاعر اشمل الفعلية قولو
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 ًكػػػػػػػػػػػػػٍ  نىبًػػػػػػػػػػػػػيػ  ي،ي رًهىػػػػػػػػػػػػػا ن  فػىنىػػػػػػػػػػػػػاليوا
 

ػػػػػػػػػػمان   ػػػػػػػػػػٍمان فىخى ػػػػػػػػػػافى ئيكيػػػػػػػػػػوريىي، يى  فىكى
يدا  كعػ  ، فالتعبم ناطاهى )فنالوا( يدؿ د لة كاهحة على لسػ  ايتيػار اطػادة كالصػيغة 

كالصيغة بدؿ على اصػدكث يف زكػ  ،  ا بدؿ على النيل كاإلصانةفاطادة نفس، اطدح يف الصحانة
ولو. ، كاض  فك ف الصحانة فازكا نايّبقية يف ىذا اضم اشليل الذم ىو الفوز نرهى اهلل كّر

 : كك  ذلن قولو، كئليانا ئيرل يعدؿ ةذل اطضارع إلفادة ا ّتمرار التاددم

ا  بىسيػػ ي الٌصػػٍح ى يىػػا لىٍوكىػػافي ًلٍقػػدن
 

ػػػػػٍ  ًنصيػػػػػػٍغرىلفى    ًتٍلػػػػػنى كيًصػػػػػػٍيبىةه لىٍيسى
، شػػػػ ح، في ػػػػا ا ّػػػػتمرار، ةذ  ػػػػاف اطخػػػػا بوف   يزالػػػػوف يعتقػػػػدكف ىػػػػذه العقيػػػػدة الذكيمػػػػة 

 فآنا. ، كيتادد آنا

بتعاقػػ  اشمػػل يف الكػػ ـ العػػر  كفػػق نظػػاـ الوصػػل كالفصػػل كقػػد ئفػػرد علمػػا  اطعػػاين ىػػذا 
يعػػ  البالػػث ىنػػا ئف القصػػيدة قػػادرة علػػى النظػػاـ تبحػػث يػػاص سػػوه نػػاح الوصػػل كالفصػػل ك 

 : ةعطا  كغالني للمف وكني

 : ايٛصٌ -5

 : ككنو يف القصيدة قوؿ الشاعر

ػػػػػػوا رينيػػػػػػوعى نًػػػػػػ ىًد فػيػػػػػػٍرسو  ػػػػػػػػ،ي فػىتىحي  ىي
 

ػػػػػاـو كىًكٍصػػػػػرىا  ػػػػػوا قػيػػػػػرىل شى ػػػػػٍ، فػىتىحي  كىىي
ػػػ،ي فػى : فػا، اشتمل البيػ  السػانق علػى ذلتػني كتحػدبني يػربا كتناّػبتني كعػ   تىحيػوا رينيػوعى )ىي

) اـو كىًكٍصرىا(ك ًن ىًد فػيٍرسو كلػذلن ، كلي  ىناؾ ّب  يقتضة الفصػل نين مػا، )كىىيٍ، فػىتىحيوا قػيرىل شى
عطف الشاعر اشملة الغانية على ايكذل نواك العطف كص . كؼا يزيد ىذا الوصل ركنقػا بناّػ  

 قػوؿ ،   اطعطػوؼ كاطعطػوؼ عليػوةذ كػ  عيػوح الوصػل انعػداـ اطناّػبة نػني، اشملتني   ا سيػة
 : ا  خاـ

   كالػػػػػػذم ىػػػػػػو عػػػػػػادل ةف النػػػػػػول
 

 صػػػػػػػػػرب كئف ئنػػػػػػػػػا اصسػػػػػػػػػني  ػػػػػػػػػرث 
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كةـػػا  ػػاف العطػػف   ىػػذا البيػػ  كعيبػػا ينػػو   كناّػػبة   اطعػػ  نػػني اطعطػػوؼ كاطعطػػوؼ 
 ليث   ع قة كطلقا نني كرارة النول ك ـر ئ  اصسني.، عليو

 : ايفصٌ -0

 : الفصل لدل الشاعر قولوكك  ئّلوح  

يعنػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرى ئيك تًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذًى يػٍ  فػىػػػػػػػػػػػػػػرىع  يى
 

 ىي،ي الص ٍح ي السشرىل دينٍػيىا كىئيٍيرل 
يعنا( ك)ىي،ي الص ٍح ي السشرىل دينٍػيىا كىئيٍيرل(: فالبي  يشتمل على ذلتني   يػٍرى ئيك تًػػًو ذًى ، )فػىرىع  يى

يف الغانيػػػة  ػػػواح عػػػ  ّػػػؤاؿ نشػػػ  كػػػ  ، بصػػػاؿكةذا ب كػػػل القػػػار  ك ػػػد نين مػػػا شػػػبو  مػػػاؿ ا 
كػ  ىػػ، : فكػ ف الشػاعر نعػد ئف ئبػى نالشػطر ايكؿ كػ  البيػ  ئلػ  ئف ّػا   يقػوؿ لػو، ايكذل

ل،   ف  اح نالشطر الغػاين. ك  ّػب  ظػذا الفصػل ة  قػوة الرانطػة ، يم ئكتو صلى اهلل عليو ّك
ف شػػػب   اصػػػاؿ ىنػػػا كػػػ  نعػػػض ، لسػػػؤاؿفػػػ ف اشػػػواح شػػػديد ا رببػػػاط نا، اطعنويػػػة نػػػني اشملتػػػني

 الو وه لاؿ ) ماؿ ا بصاؿ(.

نػالر وع ةذل كػػا ّػبق عرهػػو يتضػ  للقػػار   ليػا ئف ىػػذه القصػيدة قػػد قاكػ  علػػى الولػػدة 
  ئّػػلوح ك  كبعػػرب  ػػذلن عػػ  اطعػػاين نكػػل كهػػوح، العضػػوية ليػػث ينػػدكج الٌشػػكل ناطضػػموف

 فصل  ز  كن ا ع  امه. كببدك القصيدة كت رة   يكاد ين، ّ ل را ع  ذاح

 : املٛضٝك٢

ككلػػػدة ، كلػػػدة الػػػوزف: القصػػػيدة العرنيػػػة كلتػػػـز بعتمػػػد كػػػ    ػػػة نظم ػػػا علػػػى ئصػػػلني فػػػا
كػ    ػة عػػدد ، القافيػة. ف نيػا  القصػيدة ئيػا  ػاف عػددىا قػ  ئف بكػوف  ل ػا علػى كزف كالػد

  ىػذه التفاعيػل نعػددىا اطقا ع كالتفاعيل. ف ذا  ان  بفاعيل البي  ايكؿ    ػة ئك ئرنعػة التزكػ
 يف ذيع ئنيا  القصيدة.

ك ػػذلن كلػػدة القافيػػة فػػ ذا  ػػاف آيػػر البيػػ  ايكؿ كػػ  القصػػيدة  يمػػا كػػغ  التزكػػ  ىػػذه 
 اشي، يف آير  ل ني  ك  القصيدة. 
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ةذ فػا عػاك ف كػؤ راف يف ةقػاد نغمػة ، ك  ل ك  الوزف كالقافية   ا  للقصيدة العرنية عنػو
ػػي، شػػعرية عذنػػة فقػػد كرد  قصػػيدة د. ةنػػراىي،  ػػالو غمػػد  ػػالنغو علػػى  قى شػػعرية  ذانػػة.كّو

كئكا كزحا ف ة كبنية على البحر الوافر الذم ىػو كػ  ، ّنة العرح ك  ليث كلدة الوزف كالقافية
يٍؤبىًلف الي بض، اري  كستعملني فػا

كسي يىػ  ، اطتػوفر: كاػرا ك مػ  ىػو، الػواًفر كالكاًكػل: دا رة اط
بلفػة ئم ئحا بتػ لف كػ  بفعػي   ّػباعية كؤ ، دا رة هبذا ا ّ،   ب ؼ ئ زا  ا السباعيةىذه ال

 ٍ  : ) كيتػىفىٍاًعليٍ  ( )فىٍاًع بي ى(. ئكا كزف البحر الوافر فيتكوف يف، (كتكررة ىة ) كيفىٍاعىلىنتي

ٍ فػىعيػػػػػػػػػػػػػػٍولي   ػػػػػػػػػػػػػػٍاعىلىنتي ٍ كيفى ػػػػػػػػػػػػػػٍاعىلىنتي  كيفى
 

ٍ فػى    ػػػػػػػػػػػػٍاعىلىنتي ٍ كيفى ػػػػػػػػػػػػٍاعىلىنتي  عيػػػػػػػػػػػػٍولي  تيفى
لوفػػور لر ابػػو  ينػػو لػػي  يف : كقيػػل، كسي ػػةى ىػػذا البحػػر هبػػذا ا ّػػ،  لوفػػور ئكبػػاد بفعي بػػو 

بفعػػي   البحػػور اطختلفػػة لر ػػا  ئ غػػر ؼػػا يف بفعي بػػو. كػػ  ىنػػا يتالٌػػى للقػػار  كناّػػبة ىػػذا 
إلديػاض فلما  اف كوهوع القصيدة يتطل  ةذل بوفر اصاج كالرباىني ، البحر توهوع القصيدة

ناّ  ئف لتار الشاعر الوافر يف ننا  القصيدة لتػوفر ، لاج عقيدة الشيعة الرافضة يف الصحانة
 ئكباده كلر ابو. 

كئٌكػػػا القافيػػػة علػػػى القػػػوؿ ن ٌحػػػا ببػػػدئ كػػػ  آيػػػر ّػػػا     البيػػػ  ةذل ئقػػػرح ّػػػا   يليػػػو كػػػع 
ٍفػػػرىا(، ) ىػػػٍورنا(: ف ػػػى  مػػػا يلػػػة علػػػى بربيػػػ  ئنيػػػا  القصػػػيدة، اطتحػػػٌرؾ الػػػذل قبلػػػو ػػػٍكران(، ) ي ، )شي

ػػػػمان(، )ئيٍيػػػػرل(، )نيٍشػػػػرىل( ػػػػما(، )اىٍػػػػرىا(، )يى ٍ ػػػػرىا(، )ًكٍصػػػػرىا(، )لى ، )ئيٍيػػػػرىل(، )قىػػػػٍدران(، ) يػػػػر ا(، ) ى
ػػػرىل(، )فىٍخػػرنا( ػػػر ا(، )بػىتػٍ ًّ ػػػرىل(، ) ٍّ ٍفػػػرىا(، )ئى ػػػرىل(، )ييٍسػػػرىا(، ) ي ػػػر ا(، )ئىٍلػػػرىل(، )صيػػػٍغرىل(، ) يبػٍ ، )شى
ػػػر ا ( ز  القصػػػيدة نولػػػدة الػػػركٌم ؼػػػا يعكػػػ   ػػػورة العا فػػػة كا نفعػػػاؿ الو ػػػداين يف  مػػػا اكتػػػا،  )لى

ػػط ككافػػق ، بكػرار صػػو  الػػرا  الػذل كصػػفو علمػػا  علػػ، ايصػوا  ن نػػو صػػو  ع ػور ككػػرر كتّو
طناّػبتو توهػوع القصػيدة الػذل ىػو عبػارة عػ  ، الشاعر   ننا  ىػذه القصػيدة علػى ىػذا اصػرؼ

ط. ، كالتكرار، اش ر: الدعوة النا حة ةذ ك  يصا ص، الدعوة كاإلرشاد  كالتّو
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 : ارتامت١

بطػػػرؽ ىػػػذا اطقػػػاؿ يف الصػػػفحا  السػػػانقة ةذل اصػػػديث عػػػ  الشػػػعر اطػػػذى  لػػػدل الشػػػاعر 
كنعػػد ىػذه اشولػػة السػػريعة يف ، النياػمم د. ةنػػراىي،  ػالو غمػػد  ػالنغو كئ ػػره يف جصػػني العقيػدة

 : ةذل الٌنتا ج اآلبيةفقد يلص البالث ، قصيدة الشاعر اطختارة

ئف الشػػعر اطػػذى  النياػػمم اصػػديث عػػادة يقػػـو علػػى ئّػػ  اشػػدؿ كاطنػػاظرا   ّػػيما نػػني  /1
ئشػػ ر الفػػرؽ كاطػػذاى  الػػي  انػػ  بتصػػادـ كبتنػػالر كبػػدكر نين ػػا اطعػػارؾ اللسػػانية يف ىػػذا 

 العصر اصديث.

 النياػػػػمم نتياػػػػة لتلػػػػن ككػػػػ  ئنػػػػرز كظػػػػاىر التطػػػػور كالتاديػػػػد اطوهػػػػوعة يف الشػػػػعر العػػػػر  /2
اطناظرا  كاجملاد   الي بقع نني دعػاة بلػن الفػرؽ كاطػذاى  اإلّػ كية يف نياميػا الشػعر 

 كالذم يقرهو الشعرا  يف ا نتصار طذاىب ، كفرق ، اطختلفة. ، اطذى  اصديث

ػاليونلقبػ اطشػ ور، يعٌد ئنو ياّر د. ةنراىي، ن  غمػد نػ  ئع نكػر نػ  غمػد اىنىػا /3 ايديػ  ، و  ى
كػ  الػذي  ئهػافوا ةذل الشػػعر العػر  النياػمم فنونػا  ديػػدة ، النحريػر كالشػاعر اطبتكػر اجمليػػد

كئكػػا فكربػػو يف العقيػػدة ف ػػة كبنيػػة علػػى ايّػػ  ،   يسػػت اف هبػػا يف ىػػذا العصػػر اصػػديث
ىبػػػو كلػػػو قصػػا د عديػػػدة يف ا نتصػػار طذ، كالقواعػػد الػػي قػػػاـ علي ػػا اعتقػػػاد السػػلف الصػػاحل

 السلفة كالرٌد على نعض اطذاى  كالفرؽ اطخالفة طن ج ئىل السنة.

ػػوكة نػػػػ /4 )لػػ  : ككػػ  ئنػػرز شػػعر د. ةنػػراىي،  ػػالو غمػػد  ػػالنغو اطػػذى  قصػػيدبو الرا يػػة اطّو
ا عػرتاؼ نػالنع، : الصحانة ك  اإلماف كنغض ، ك  الكفراف( الػي خغٌػل ئىػ، ايفكػار اآلبيػة

علػة نػ  ئ   الػ  رهػى  اضليفػة الراشػد -ئىل السػنة   الصػحانة عقيدة -كالشكر علي ا
 عقيدة الشيعة   الصحانة.  -اهلل عنو يف كنظور ئىل السنة

فػػ ف القصػػيدة قاكػػ  علػػى الولػػدة العضػػوية ليػػث ينػػدكج ، كئكػػا كػػ  ليػػث البنػػا  كايّػػلوح /5
را ػػػع  كبعػػػرب  ػػػذلن عػػػ  اطعػػػاين نكػػػل كهػػػوح ك  ئّػػػلوح ّػػػ ل، في ػػػا الشػػػكل ناطضػػػموف
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كػػع خػػاـ ، كلػػدة الػػوزف ككلػػدة القافيػػة: ككرد  كػػ    ػػة نظم ػػا علػػى ئصػػلني فػػا،  ػػذاح
 اطناّبة نني اطضموف القصيدة كارىا كرًكيٌ ا. 

كاصق ةف كن ج الشاعر   بناكؿ اطوهوع لو ئ ره الكبم   جصني عقيدة ئىل السنة كةنطاؿ  /6
كلكػ، يف ، علػى ئّػاس اطنطػق كا ّػتد ؿ، يف ىػذه اطناّػبة ليػث اعتمػد، عقيدة الشيعة

 القضية كفق كعايم كلسانا  صحيحة. 

 : قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع
 القرآف الكريـ. -
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سػػٌم  نفسػػو أبػػابكر النيمػػي اليػػركاكم فيجػػا فييػػا العقيػػدة السػػمفية كالػػداعيف إلييػػا المػػدافعيف عنيػػا كبخاتػػة الداعيػػة 
المشػيكر فضػػيمة شػػيخنا الػػرئيس السػبؽ لقضػػاة المحػػاكـ الشػػرعية بالػػديار النيجيريػة أبػػابكر محمػػكد جػػكمي تغمػػده 
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ل تعػال  بكاسػع رحمتػو. ككػاف الرجػؿ الػد كتػب البيػات فػػي ضػمف مقالػة كتبيػا فػي سػت تػفحات سػٌماىا )إنقػػاذ ا
اليمكػػ  فػػي تفسػػير عمػػ  العػػرش اسػػتكل( يػػرٌد فييػػا عمػػ  زميمنػػا الخ الفاضػػؿ كالداعيػػة البػػارز جعفػػر محمػػكد آدـ 

ًكم رحمو ال. ككنت كددت أف أرٌد عم  المقالة ب كامميا رٌد مفتال نثػرا كنظمػا بيػد أٌنػي أرجػأت ذلػؾ الكىنىًكم الد ٍكرى
 إل  مستقبؿ الريب إف شاء ال تعال .  كتتككف القتيدة في ست كستيف بيتا.
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 انًطتكعاد انًؼطفٛخ نإللالع انحضبض٘

 األؼػ ٔانتحسٚبد

 محمد بن السايح. د

 أستاذ محاضر بقسم العلوم االسالمية

 الجزائر -جامعة عمار ثليجي باألغواط

ػػػلني ّػػػيدنا اصمػػػد هلل  رح العػػػاطني، كالعاقبػػػة للمتقػػػني، كالصػػػ ة كالسػػػ ـ علػػػى ئشػػػرؼ اطّر
ػػػل،، كعلػػػى آلػػػو كصػػػحانتو ئذعػػػني كعلػػػى كػػػ  بػػػبع ، ن لسػػػاف ةذل يػػػـو  غمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػو ّك

 كنعد:  الدي ...

 َكد١َ

كعليػػػو  نػػد كػػ  شػػػركط جفػػ  ظػػػذه ، ييعػػد التكاكػػل اطعػػػريف شػػرط ئّاّػػة يف ننػػػا  اصضػػارة
ة لضػػػورىا لنبػػػ  ئّسػػػا نسػػػتطيع كػػػ  ي ظػػػا اقاكػػػة نظػػػاـ بتكاكػػػل فيػػػو  وانػػػ  اصيػػػاة التكاكليػػػ

ا ل اشديدة الي ئنػدع ا العقػل  اطختلفة ايث بستاي  في ا للمتطلبا  اطتاددة كستعينا نالّو
 ..  البشرم اليـو

طل  كنػا ا ّ كية اليـو ف نو يتك  كيف العلـو ا ّ كية ئّاس كتني يف ننا  اصضارة العرنية
البحػػث اطن اػػة ئف نر ػػز فيػػو علػػى اطربكػػزا  الشػػرعية ك يػػف مكػػ  بنزيل ػػا كػػع كي ػػود جػػديا  

ػػا ل الػػي نسػػتطيع اّػػتغ ظا لتحقيػػق ىػػذا التكاكػػل قػػد الن ػػوض ، كتعػػددة اشوانػػ  ككػػا ىػػة الّو
 كىل ئلكاـ الشريع ا ّ كية قادرة علػى ا ّػتاانة طتطلبػا  الن ضػة ..   كقبػل ا  انػة علػى

 : ىذه التساؤ   اظاكة ئقوؿ

تػػا لوبػػو كػػ  عقيػػدة  ابفقػػ   لمػػة العقػػ   كنػػذ كطلػػع التػػاريخ اإلّػػ كة ئف الشػػريعة اإلّػػ كية 
ذلػن ئننػا ؽػد كقوكػا  ىػذه الصػ لية تػا بيقيمػو ، كنيظ، بشريعية كئي ؽ صػاصة لكػل زكػاف كككػاف

 يف عقيدة كنظاـ ىذا التشريع .. ك  عدؿ ككا جققو ك  كصلحة للناس يف اطعاش كاطعاد راّخة
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 : كبتالى همانا  ص ليت ا كيلوىا ةذل قياـ الساعة يف النقاط التالية

 : قػػاؿ بعػػاذل، افػػ  اطصػػدر ايّاّػػة ظػػذا التشػػريع كىػػو القػػرآف الكػػرث عػػٌز ك ػػلٌ بكفػػل اهلل  -1

 الحجر. 84 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 

ػل،  ،ئف ىذه ايكة   ثتمع على ه لو -2 ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك كقد  ب  يف لػديث ّر
 1(ال تجتم  أمتي على ضبلل): قولو

ئف اهلل قيض ظذه ايكة على رئس  ل قرف ك  قدد ظا دين ا كقػد  ػا  يف اي ػر ىػذا اطعػ   -3
ل، ليث قاؿ وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك ) اهلل يبعث ظذه ايكػة علػى رئس  ػل ّػنة : ع  ّر

 .2 ا(ك  قدد ظا دين

نبيػاف  عػٌز ك ػلٌ كعليو ف ف علما  ايكة كاجملت دي  قد لرصوا ككرصوف على الػدعوة ةذل اهلل 
كؾ  اآلف يف ىذا العصػر ، 3ئلكاـ الشريعة ككقاصدىا كغاّن ا كص لياهتا لكل زكاف كككاف

 كئع  نالعصر )عصر العوطة( ئك ايكر ة  ما يسمي ا البعض.، اا ة ةذل ىذه اطعاين

 فػػ  للعيػاف كنػػاف للاميػػع عموعػة كػػ  التحػديا  الػػي بعطػػل ئك بشػوه ئك بػػنقص كػػ   كقػد
ؼػا قعػل الناظريسػتالة اطربكػزا  اطعرفيػة لإلقػ ع ، ئلكاـ الدي  كالشريعة اإلّػ كية كبشػريع ا

كن كل اف يكوف ىذا العمل اطتواهع لبنة يف ننا  بصور ، اصضارم ك  ر اـ جديا  عصر العوطة
افع يدفع الشباح كالقرا  يف عتمعابنا ةذل البحث كالتعػرؼ ئ غػر علػى النػافع يف الػدنيا صحي  كن

 كاآليرة.

 حتدٜد املصطًشات

كامىػػا الػػي  ئعػػ  هبػػا ايّػػ  كالقواعػػد العقليػػة كالتصػػورية كالتشػػريعية5 المرتكزززات المعرفيززة -أ
 ايصيلةيلـز كي ودىا لقياـ لضارة بنطلق ك   وان  ب ّس  كفق كر عيابنا 

ىػو الن ػوض تفعػ   التشػريع ا ّػ كة القػا ، علػى فكػرة التكاكػل 5 اإلقبلَ الحضاري - 
 اطعريف ليتاسد كاقعا  قافيا ككدنيا كبشريعيا يوظف يف هبط اصياة العاكة كاضاصة.
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ىة اطشا ل الي بعػرتض الن ػوض كىػة  غػمة ككتنوعػة ككتشػعبة ّػوا  ئ انػ  5 التحديات -ج
 ار ية.دايلية ئك ي

كلغويػػا...( يف قالػػ  ، كا تماعيػػا، كاقتصػػاديا، ىػػة صػػيااة العػػادل )فكريػػا5 مززا ىززي العولمززة -ه
 4يقوده فكر الغال  كاط يم  كاديا..، كالد

، كىػػذا التعريػػف ىػػو صػػيااة عاكػػة نتاػػ  عػػ  ك لظػػة بقػػدـ العػػادل الغػػر  كئكريكػػا
الػدكؿ كالشػعوح ك  ػة يركحػػا كغاكلػة السػيطرة كفػرض اطنػاىج كالسياّػا  العاطيػة لتو يػو 

كظذه العوطة يف ىذه اشوان  ػا ر ّوؼ ؾددىا   لقا ةف شػا  اهلل ، صحيحة كصا بة
 بعاذل.

ىػػة  ػػل كػػا يقػػف يف ك ػػو ئىػػداؼ ككقاصػػد ىػػذه ايّػػ  5 التحززديات الواقعززة والمتوقعززة -و
يار يػة كػ  كالقواعد الػي ئشػر  ةلي ػا ّػانقا ّػوا  ئ انػ  دايليػة كػ  اطسػلمني ذاهتػ، ئك 

كسيت ػا ، امى، ة  ئن  يف ىذا البحث ئع  هبا بلكي،ي التحديا  الي  اف كصدرىا العوطػة
كقلػػ  االب ػػا كدل ئقػػل  ، يف ئف ئالب ػػا يػػار ة يف البحػػث )ّػػلبيا  العوطػػة( ككػػا كػػ  شػػن

ػػا  العلػػـو اإلّػػ كية يف كنظاكنػػا   ل ػػا يف هػػعفنا كقانليتنػػا ظػػذه التحػػديا  الػػي بعرقػػل ةّر
 .5كليابنا كو ودة يف دايلنا

 أضظ املستهصات املعسف١ٝ

الػي قػػ  قياك ػا كاّتن اهػػ ا أسزس المرتكزززات المعرفيززة ئهػع نػني ئيػػديك، عموعػة كػػ  
 : ك ل عنواف يتفرع ندكره ةذل عموعة عناكي  فرعية، كقد ذعت ا يف ئرنعة عناكي  ئّاّية

 : األضاع االعتكادٟ ٚايٓفطٞ -5

يف ، على ايصل اطتػني لكػل فػرد يراػ  يف الناػاة كالسػعادة اينديػةكىذا ايّاس ينطوم 
نػػو يتعػػرؼ ا نسػػاف علػػى اهلل الوالػػد اضػػالق الوا ػػد الوا ػػ  الو ػػود كنػػو بسػػك  نفسػػو كبطمػػر  

مب  ىب  چ : قػػاؿ اهلل ببػػارؾ كبعػػاذل عػػٌز ك ػػلٌ ريكلػػو طػػا ثػػده كػػ  ئكػػ  يف اإلمػػاف الصػػادؽ نػػاهلل 
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ٱ  ٻ  چ  كقاؿ ايضا: ،الرعد 43 چجث  مث  ىث  يث    ىت  يت      متيب   جت  حت      خت

 .األنعام 34 چٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
ثعػل ا نسػػاف يتعػرؼ علػػى ، عػٌز ك ػػلٌ فالفعػل ا مػػاين يقتضػة كنػػا ذيعػا كعرفػػة يقينيػة نػػاهلل 

لنظػػر ككصػػدرنا لػػذلن ىػػو يلػػق اهلل ّػػبحانو كبعػػاذل كاّػػتخداـ العقػػل يف ا، اهلل ّػػبحانو كبعػػاذل
 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  ،يونس 080 چ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ كالفكر 

كقد قاؿ نعض علما  العقيدة ئف اهلل ّبحانو كبعاذل لا  ذابو نصػفابو كلاػ  ، ال ا ية 02
صفابو ن سا و كلا  اسا و نافعالو فم  اراد الوصوؿ اذل اهلل كعرفة نػدا نػالنظر يف ػلوقػا  اهلل 

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  چ : قػػاؿ اهلل بعػػاذل عػػٌز ك ػػلٌ اذل ليصػػل ةذل ئسا ػػو كصػػفابو ّػػبحانو كبعػػ

 الطبلق 04 چىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس   
 محمد. 04 چ  يثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثچ : كقاؿ ئيضا

كعنػػػد ئىػػػل السػػػنة كاشماعػػػة ىػػػو ،  اليمػػػني كةذل الشػػػماؿكقػػػد انتػػػاح ىػػػذا اطفعػػػل بزلػػػزح ةذل
ػػػط نػػػني  ػػػرفني  ػػػرؼ النػػػافني لػػػو  اطلحػػػدي  الػػػذم   يعتقػػػدكف ئف للعػػػادل يػػػالق كنػػػني ئىػػػل ، ّك

كالبشػػرية اليػػـو يف ىػػذا اجملػػاؿ ، التغليػػث الػػذي  يقولػػوف ئف اهلل    ػػة )ايح كا نػػ  كركح القػػدس(
ك لما ، اف يعلوه هباح ىو الغال  على بيار الكفر اططلقبتفاك  ة  ئف اطيل ةذل اإلماف كةف  

نػل لػ  يف اجملتمػع اطسػل، الوالػد يف ن دنػا ، نػيق يى  العقيدة  لما هػاق  دا ػرة العػدد اطػؤك  هبػا
العرنيػػة كاإلّػػ كية ؽػػد ئف ئننػػا  العقيػػدة اإلمانيػػة الوالػػدة علػػى ايػػت ؼ كػػذاىب ، قػػد بعػػدد  

كاضلػػف ةذل كعتزلػػة كئىػػل السػػنة ئك ةذل كعتزلػػة كئشػػاعرة ككابوريديػػة. فػػي ، بسػػمياهتا نػػني السػػلف 
كقػػد  ػػار يف بارلنػػا  ػػدؿ لػػوؿ ىػػذا اطوهػػوع انت ػػى فيمػػا ئرل ةذل بفػػويض كىػػ، السػػلف كئىػػل 

ة  ئن  كنعد دراّػي جملموعػة كػ  احملققػني كػ  ئىػل ، ب كيل كى، اضلف ك  ئىل السنة كاشماعة
ةذل ئف ئكػػة السػػلف  ػػانوا كفوهػػني يف ب كيػػل كئف يلف ػػ،  ػػانوا العلػػ، يف ىػػذا التخصػػص انت يػػ  

ط نني اضوارج الذي  لارنوا عليا كنني ا ة الشيعة الذي  ب كلوا فيو  كؤكلني يف بفويض ك ل ، ّك
 كرفعوه فوؽ ككانو.
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ني فض  ع  عواـ  كىذا الف ، يف العقيدة اإلّ كية ىو اال  لدل ذ رة  غمة ك  الداّر
ك شػن ئف اطعرفػة كالبحػث كالتخصػص قيٍلػة  غػما كػ  ىػذه اصقػا ق الغا بػة يف ،  ،الناس كئببػاع

 دنيا الناس اطؤكنني.

كصػػػفابو كئسا ػػػو يعطينػػػا الشػػػعور النفسػػػة كاطعنػػػوم الػػػدافو كاصػػػة  عػػػٌز ك ػػػلٌ فاإلمػػػاف نػػػاهلل 
يف كػػا يزيػػد ىػػذه اطعػػاين ىػػو قػػوة ، كالصػػحي  فنسػػعد كنسػػك  كنطمػػر  كنضػػحة كنشػػكر كنصػػرب

ةـػا كصػدرنا يف ذلػن ، إلماف نالغي  ككصػادرنا نالغيػ  دل يػ   نػو عاطػا ئك ّػلطانا ئك فيلسػوفاا
ل،(. عٌز ك لٌ الوليني اطعصوكني ) تاح اهلل  نة نبيو غمد صلى اهلل عليو ّك  ّك

كعلى ذلن قٌرر علماؤنا على ي ؼ ئىل الدنيا ئف اصس  كا لسنو الشرع كئف القبي  كا  
ككػ  ىنػػا  انػػ  ، فكػػاف كصػدر التلقػػة عنػدنا ىػػو اهلل ّػبحانو كبعػػاذل، و كبعػاذلقبحػو اهلل ّػػبحان

 6ئىػػ، يصيصػػة خيػػز ىػػذه الشػػريعة اإلّػػ كية ن حػػا شػػريعة رنانيػػة يف كصػػدرىا كرنانيػػة يف ك  ت ػػا 
كك  ىنا ت ، 7يف كقصود اطكلف  ما قاؿ اإلكاـ الشا   ق  ئف يكوف كوافقا لقصد الشارع

كذلػػة قواعػػد فق يػػة بضػػبط ليػػاة اإلنسػػاف كبصػػرفابو ككعاك بػػو يف ، اعػػث كالنيػػةبقييػػد القواعػػد للب
اصػػوادث كالنػػوازؿ كفقػػا طقاصػػد الشػػريعة اإلّػػ كية كااياهتػػا كئىػػداؼ كنالتػػارل ئصػػبح  صػػاصة 

 لكل زكاف كككاف.

فتصحي  النية كالقصد كبو ي  ما ةـا ىو فػرع عػ  لسػ  التصػور يحػا نالن ايػة بصػديق 
يف العقػػػل البشػػػرم راػػػ، كػػػا  عػػٌز ك ػػػلٌ كػػػوف ذلػػػن نافعػػػا ة  نا عتقػػػاد اشػػػاـز يف اهلل ك  ي، لػػو

ككػ  ، بوصل ةليو ك    ود كادية يشكر علي ا ة  ئنو عػا ز عػ  كعرفػة اضػم كالنفػع اططلقػني
عقػل اإلنسػاف الػدايلة نالعقػل اضػار ة  -يررػو اهلل- ما يقوؿ الغزارل ئنو لاكد -ىنا ديع ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ نعد ئف نني كصػم اطػؤك  كالكػافر  قاؿ بعاذل، 8كىو الولة

)ال للززو لال اهلل : كئ يػػ   لمػػة عرف ػػا الكػػوف كالتػػاريخ ىػػة، الحززو 42 چپ  پ  پ      ڀ  
ل،محمد رسول اهلل  نػو يف  عػٌز ك ػلٌ كئفضل صراط ىو الػذم ئكصػى اهلل ، (صلى اهلل عليو ّك

ۋ    ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓ   چ: ّورة اينعاـ يف قولو بعاذل
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ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

  .االنعام 050 چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئۆئ

 : األضاع ايعكًٞ ٚاملعسيف -0

كػا بػ  ذلػن كػ  صػناعة كنع  نو  ل كا بوصل ةليو العقل كاطعرفة ك  علـو كفنوف كآداح ك 
كايػػرتاع كا تشػػاؼ  عػػل اإلنسػػاف يقفػػز قفػػزة نوعيػػة يف عػػاؿ اللعػػـو الطبيعيػػة كالفيزيا يػػة كالنوكيػػة 

 .9كالذرية كامىا

كقػد قػدك  لإلنسػاف  ػل ، كىنا   ند ك  اإلشادة ناش ود الغرنية كايكريكية يف ىػذا اجملػاؿ
ػػػػػا ل التقػػػػػدـ كا زدىػػػػػار كالرفاىيػػػػػة قػػػػػل  ػػػػػل العقػػػػػل اكػػػػػ، قػػػػػانوف التسػػػػػخم كقػػػػػ  علػػػػػى الع، ّك

كا ّتخ ؼ ئف يستفيد ك  ىذه اش ود كالتاارح  ما اّتفادكا ى، ّانقا ك  علػـو اطسػلمني 
كىػذه العلػـو العصػرية مكػ  اف نسػمي ا )العلػـو الػي   ، ككن اياهت، يف البحػث كالدراّػة كالعلػ،

ة  ئف برذت ػا ، لغػة ئك  ػن  ك   ظا( كمك  ئيػذىا كػ  ئم كصػدر  ػاف دكف التقيػد نػدي  ئك
كقػػػد ؾػػػى ، ةذل لغتنػػػا كبسػػػخمىا هبػػػا يكػػػوف ئقػػػول كئ ػػػدل كئنفػػػع كػػػ  اّػػػتخداك ا نلغػػػة ػرتعي ػػػا

اليانػػػػانيوف ىػػػػذا اطنحػػػػى يف برذػػػػة العلػػػػـو كقوانين ػػػػا ةذل لغػػػػت ، فكػػػػاف ظػػػػ، ىػػػػذا التقػػػػدـ العلمػػػػة 
 ة ئنواع ك  العلػـو العقليػة كالتكنولو ة. كةذا  اف ىناؾ ك  لصر للعلـو فيمك  اإلشارة ةذل   

 : مك  اإلشادة هبا كىة

 : عًِ اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ -أ

ككا بوصل  ةليو طعرفة ىذا اإلنساف ككا كويو كػ  صػفة ككػا ئكػده اهلل نػو كػ  ّػن  كقػوانني 
ككا ئكد اهلل نو  ل اطخلوقا  اييػرل. كقػد اػز  اظندّػة ، بنطق نعظمة اضالق ّبحانو كبعاذل

كبعػػػد اظندّػػػة الورا يػػػة علمػػػان لػػػو ئصػػػولو ، لتقنيػػػة اصيويػػػة  ػػػل عػػػا   البحػػػث العلمػػػةالورا يػػػة كا
كىو يبحث يف قضايا دقيقة كلساّة لتعػرؼ اطزيػد كػ  ايّػرار الػي يتضػمن ا ، كقواعده كئىدافو

ؼا يؤ د عظمػة ، ك ل يـو لرج علينا ىذا العل، تا ىو  ديد ككغم، ىذا الكوف ككا فيو كك  فيو
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ػا لو كعلما ػو عػ  كعرفػة ايّػرار الػي ئكدع ػا ، كقدربو يف الكوف اضالق كعاز العلػ، اصػديث نّو
 .اهلل يف يلقو كػلوقابو

كايكػر الػػذم يفػػرض علػػى العػادل اإلّػػ كة ئف بكػػوف لديػػو رؤيػة كسػػتقبلية يف عػػاؿ اظندّػػة 
 : الورا ية كالتقنية اصيوية بربكز على ايّ  اآلبية

كخغػػل كقاصػػده ، ايػػث بلتػػـز بعػػالي، اإلّػػ ـ، ة رشػػيدة ل ألي قيػػا كهػػع كن ايػػة ةّػػ كي -1
كقيمو كاايابو دكف ئف بعطل العقل ئك بعوؽ لرية البحث كالتفكم  يف كادة البحػث الػي 

كيف ، بتعػػرض ظػػا اظندّػػة الورا يػػة ىػػة  ػػل الكا نػػا  اصيػػة الػػي يلق ػػا اهلل ّػػبحانو كبعػػاذل
 .  ئ ل اعمار اصياة على ايرض كبرقيت اكا   البحث في ا فريضة ةّ كية ك

بوهػػػي  كوقػػػف الشػػػريعة اإلّػػػ كية كػػػ  ػتلػػػف قضػػػايا اظندّػػػة الورا يػػػة صمايػػػة اجملتمعػػػا   -2
كةنػػػراز البعػػػد اإلّػػػ كة يف يدكػػػة ، اطسػػػلمة كػػػ  ئيطارىػػػا ككػػػا ثلبػػػو كػػػ  كفاّػػػد كشػػػركر

الػػػي بضػػػر ناإلنسػػػاف  ،ككقايتػػػو كجصػػػينو هػػػد انػػػدفاعا  الغػػػرح اطت ػػػورة، اإلنسػػػاف كاجملتمػػػع
 كفطربو السليمة كبتنا  كع بعالي، اإلّ ـ.

 : عًِ ايرز٠ -ب

ككػػا قػػدـ للبشػػرية كػػ  يػػم اّػػتطاع  ئف برقػػى نػػو يف ىػػذا الكػػوف نعػػد التعػػرؼ اذل قوانينػػو 
كبػػدكر يف عاطػػو ؼػػا قعل ػػا بشػػتغل  ػػل الطاقػػا  الػػي ئكدع ػػا اهلل ّػػبحانو كبعػػاذل يف ىػػذه الػػدنيا 

 ظاىرا كنا نا.

 : عًِ اإلعالّ اآليٞ أٚ ايهُبٝٛتس -ز

سػػػا  كالػػػدكؿ  ىػػػذا اش ػػػاز الػػػذم نػػػا  يػػػنظ، ع قػػػا  ايفػػػراد كايّػػػر كاشماعػػػا  كاطّؤ
نا  ك  الضركرم تكاف ، ككف  اإللصا ا  كقرم العمليا  كيعطة النتا ج كيرصد التوقعا 
ا  كالدكا ر ةـا ئيضا علػى دراّتو كاطسافة يف كعرفتو كاقتنا و كبطويره لي  على كستول اصكوك

 مػػا نػػا  كػػ  الضػػركرم ئيضػػا رنػػط بطورابػػو ناظػػابف النقػػاؿ الػػذم نػػدئ ،  كسػػتول ايّػػر كايفػػراد
 ي يذ نف  الدكر اصاّ، يف اصاهر كاطستقبل.
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فا نساف اليـو نغض النظر ع  دينػو كلغتػو كك نػو ئصػب  يتحػرؾ كيسػعى يف دنيػاه اليػـو كلػو 
زيػادة علػى  عػٌز ك ػلٌ ركع ا اطدد كالتو يو كالػتحك،. ة  ئف اطػؤك  نػاهلل ك  ىذه العلـو الغ  ة كف

فضل دنياه ف ة بزيده يقينا كةمانا كقرنا كئيٍنسا ناضالق البار  الق ار الوىاح ّبحانو كبعػاذل ذم 
ّوا  ك  ي ؿ اآليا  الي جث علػى دكر العقػل كالفكركالنظػر كالتػدنر ككشػتقابو ، العرش اجمليد

وا  ك  اآليا  الكونية الي جث على النظر في ا كىػة يف عىػد ىا ، رتح ك  ايلف آيةكىة بق ّك
 عٌز ك ػلٌ ك ل ىذا عند اطؤك  العاقل يوصل للغاية النبيلة الي يلقنا اهلل ، بقرتح ك  العدد نفسو

 يئ  جب    حب چ : قاؿ بعاذلئك العمراف  10ك  ئ ل ا كىة ا ّتخ ؼ  ما ذ ر الراا  ايصف اين

 .اشا ية 13 چ  متحت  خت جت  خب  مب  ىب  يب

 : األضاع ايتػسٜعٞ -0

ػل، ، كنع  نذلن عموعة ايلكػاـ التشػريعية كالػي  ػا  هبػا ّػيدنا غمػد صػلى اهلل عليػو ّك
كبشػمل العمػر  لػو يف ذيػع كرالػل ، كالي بشمل النػاس ذيعػا  بػمى، كصػغمى، ذ ػرى، كئنغػاى،

 الدار الدنيا كدار الربزخ كدار يـو القياكة.دار الرل، ك : اصياة يف الدكر ايرنع

كنػىػػػػػني  اصقػػػػػوؽ ، كقػػػػػد اطػػػػػى التشػػػػػريع اإلّػػػػػ كة ذيػػػػػع ىػػػػػذه اطسػػػػػافا  يف الػػػػػدكر ايرنػػػػػع
چ : كا لتزاكػا  كلػػدد التكػػاليف يف ىػػذه اصيػػاة الػػدنيا كنػني لنػػا في ػػا الصػػراط اطسػػتقي، كقػػاؿ لنػػا

ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ : كقاؿ ئيضا ،چڑ  ڑ     ژ

كنني لنا لس  اضاخة ط  التـز صراط اهلل الذم لو كػا يف السػموا  ككػا يف ايرض  ،اصج 24 چ
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : قػػػػػػاؿ بعػػػػػػاذلف

ۋ  ۅ   ۅ   چ : عػػػٌز ك ػػػلٌ قػػػاؿ  مػػػا نػػػني لنػػػا اشػػػزا  ايك  يػػػـو القياكػػػة ف،  فصػػل  30  چٺ  

 108-107 چۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ...چ : قاؿ بعػاذل ما نني لنا اشزا  ط   فر نو كصد عنو ف،  الك ف

ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  
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 22-19 چ                ﮻ ﮼  ﮽  ﮾    ﮿ ﯀  ﯁    
 اصج.

فعػل لػ  نتقػول نػو يف كوا  ػة التحػديا  ىػو ئف نعػرؼ 
ي
ئكا كا نعنيو ك  اّتن اض ىذا اط

 يػػدا ىػػذا التشػػريع ك وليتػػو كصػػ ليتو ككقاصػػده كئنػػو ررػػو  لػػو كيػػم  لػػو كعػػدؿ  لػػو كنلتػػـز نػػو 
 كندعو ةليو كنصرب على ذلن.

علػػػػى ركل ػػػػا ككعاني ػػػػا كذلػػػػن نتنميػػػػة الرقانػػػػة كاضػػػػوؼ  ففػػػػة عػػػػاؿ العبػػػػادا  قػػػػ  الرت يػػػػز
كئحػا ليسػػ  كقصػػودة ، كاضشػوع كالر ػػا  كاحملبػة يف الػػنف  لػ  بكػػوف ّػػا قا ةذل ىػذه الطاعػػا 

فالصػ ة بن ػة ، آ ارىػا علػى الػنف  كيف اجملتمػعك  لشكل ا ك ريقت ا فقط ئـا ىة ىادفة ةذل درهتا
وح كالز اة لتز ية النف  كاطػاؿ كاصػج للت ىػ  للقػا  اهلل ع  الفحشا  كاطنكر كالصياـ لتقول القل

ك ل ىذه اطعاين كرد  اق ا آ ار ببني الغرض كن ا كئحا ايّػ  لبنػا  اطعػاك   ، كاليـو ايير
 كبصحي  النيا  كةي ص الو  ا . 

كلػػػػدينا ، كيف عػػػػاؿ اطعػػػػاك   ؽػػػػد ئحػػػػا كبينػػػػة علػػػػى قواعػػػػد الشػػػػريعة اإلّػػػػ كية كئلكاك ػػػػا
كئنو  ند كػ  الػرتاـ الشػركط كالع ػود كالوفػا  ، ا    غمة نتعاكل في ا كع اطؤكنني ككع امى،ع

كقػػػد  لػػػ  اطعػػػاك   ذيػػػع كنػػػالة اصيػػػاة الشخصػػػية كاطدنيػػػة كالتااريػػػة كامىػػػا نػػػل لػػػ  ، هبػػػا
م فضػ  عػ  ئلكػاـ العقونػا  عنػد التعػد، الع قا  الدكلية كاإلنسانية يف لالي السل، كاصػرح

فقػػد شػػرع  ئلكػػاـ القضػػا  كالعقونػػا  يف اشػػن  كاشنيػػا  ، ئك التاػػاكز ئك ةصػػاؽ الضػػرر نػػالغم
كلل النزعػا  كفقػا يلكػاـ ككبػاد  الشػريعة اإلّػ كية  مػا ك ػد الفقػو الدّػتورم الػذم يػنظ، 
الع قػػػة نػػػني اصػػػا ، كاحملكػػػـو كيفصػػػل نػػػني السػػػلطا  كيػػػنظ، في ػػػا ّػػػوا  السػػػلطة القضػػػا ية ئك 

 ية ئك التنفيذية.التشريع

 مػػػا ك ػػػد فقػػػو اطاليػػػة العاكػػػة ئك ا قتصػػػاد اإلّػػػ كة كالػػػذم يطػػػرؽ نانػػػو الغػػػرح اآلف نعػػػد 
 مػػػا كػػػن  اإلّػػػ ـ اجملػػػاؿ يم  ديػػػد لػػػدـ ،  اطاهػػػة 2009لصػػػوؿ ايزكػػػة اطاليػػػة العاطيػػػة عػػػاـ 

 كنني ئف ايصل يف اطعاك   اصل.، ايىداؼ العاكة اطتوافقة كع كقاصد ىذا الدي 
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ك اطا ئف النصوص كتناىية كايلداث كالنوازؿ كتاددة فقد اّتنبط الفق ػا  قواعػد قانونيػة 
سوىػػا نالقواعػػد الفق يػػة  مػػا ئنشػػ كا الضػػانط الفق ػػة..  ػػل ىػػذا نعػػد اّػػتقرا  ئلكػػاـ نصػػوص 
القػرآف الكػرث كالسػنة النبويػػة الشػريفة كئصػبح  ىػػذه القواعػد الفق يػة ئصػػو  قانونيػة يسػتند ةلي ػػا 

فقيػػو يف بقليبػػو لعلػػل ايلكػػاـ ككقاصػػدىا يسػػت دم هبػػا للوصػػوؿ ةذل اصكػػ، الشػػرعة الػػذم   ال
 لرج ع  اصك، التكليفة كالذم بدكر لولو ئفعالنا كئقوالنا ككقاصدنا.

كىػػػذا كػػػا يشػػػاع علػػػى فسػػػ  اجملػػػاؿ للملكػػػا  الفق يػػػة يف العػػػادل اإلّػػػ كة يف ثت ػػػد يف 
الشػػػريعة كقواعػػػدىا كسػػػتالية كػػػ  ئدكا  الفقيػػػو كئصػػػوؿ اصػػػوادث كالنػػػوازؿ اشديػػػد كفػػػق كقاصػػػد 

كسػتل مة كػ  ايدلػة ك  ا ّتنباط ايّاّية )الكتػاح كالسػنة كاإلذػاع كالقيػاس( بو يػو ايلػداث
ػػػلة كالعػػػرؼ كا ّتحسػػػاف( كامىػػػا كيػػػدانا فسػػػيحا  لتػػػوا   ػػػل  ديػػػد ، كاييػػػرل )اطصػػػاحل اطّر

كهبػػذا لػػرج الفقػػو اإلّػػ كة كػػ  دا ػػرة التقلػػيص  ،كبطػػوير  ػػل قػػدث تػػا يتناّػػ  كػػع ديننػػا ك وانتػػو
كالتقليد ةذل دا رة ا زدىار كالتاديد كا ّتاانة لكل شؤكف الناس ئفرادا ئك ذاعػا  لكوكػا  
كىػذا نػوع كػ  اش ػػاد الفكػرم الفق ػة كتػػاج ةذل كعرفػة كاّػتفا  تػا ي كسػػو العصػر كػ  بقػػدـ يف 

 عاؿ اصياة العاكة.

ر   ، كعدد ىا ػل كػ  ير ػة  ليػا  اصقػوؽ كا قتصػاد كػ  غػاكني كلدينا يف العادل الع
كقضاه كقػانونيني كاقتصػاديني تاػرد الػدعوة نػالر وع ةذل كصػادر التشػريع اإلّػ كة ّػيادكف 
ػػوا القواعػػد القانونيػػة يف عػػاؿ اصيػػاة اطدينػػة ك يفيػػة التعاكػػل  ايكػػر ّػػ ل ككيسػػر  ػػدا يحػػ، دّر

كيبقػػى ئف يرتذوىػػا ، ئف لكػػ، اهلل ّػػارم يف  ػػل ككػػاف كزكػػاف كع ػػا كبطبيق ػػا يبقػػى ئف يعرفػػوا
كفق كا يريده اهلل كنا  محاكني ئك قاهاة ئك اقتصاديني كيعرؼ  ل كالد كنػا ئنػو كسػؤكؿ يػـو 

ككفق كػا شػرعو لػو ، القياكة نني يدم اهلل ع  جكي، كا ئراده كنو ككا كىبو لو ك  عل، كلكمو
وؿ اهلل صلى اهلل عليو ك  ،    بزك  قدكا عبد يـو القياكة ل  يس ؿ ع  ئرنع: ّل،كقد قاؿ ّر

كع  كالو ك  ئي  ا تسبو كفيما ئنفقػو كعػ  ًعلمػو ، ع  عمره فيما ئفناه كع  شبانو فيما ئن ه
 .11كاذا فعل نو 
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 : األضاع ايرتبٟٛ ٚاألخالقٞ -4

فضػػة ةليػػو كقػػد بر تػػو اييػػم يف ذيػػع كػػا بقػػدـ يي ، ىػػذا ايّػػاس ىػػو اظػػاـ يف ليػػاة النػػاس
ف ناؾ آداح كئيػ ؽ قػ  ئف ، ّوا  يف اشان  اطعريف ئك ا عتقادم ئك التشريعة ئك ام ذلن

كقػػد صػػنف اإلكػػاـ انػػ  القػػٌي، ، يتحلػػى هبػػا  الػػ  العلػػ، ككيعلمػػو ككطبقػػو يف شػػ   وانػػ  اصيػػاة
ك  ئف ك  م، 12)عل، ن  عمل كعمل ن  ةي ص(: كندئىا نػ، عشرة ئشيا    فا دة ك  كرا  ا

ك  بغػرس اييػ ؽ ة  ، نصل ةذل درة العلػ، ة  نالعمػل ك  نصػل ةذل دػرة اطعاكلػة ة  نػايي ؽ
 : لذا قاؿ الشاعر لاف  ةنراىي،، نالرتنية كالتو يو السلي،

   جسػػنب العلػػ،   ينفػػع كلػػػػػده 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػادل يتو ػػػػػػػػػػػػػو رنػػػػػػػػػػػػػػو ةػػػػػػػػػػػػػ ؽ 
 : كقاؿ ئرد شوقة 

ػػػػا ايكػػػػ، اييػػػػ ؽ كػػػػػػا نق  يػػػػ ةـٌ
  

 فػػ ف فػػو ذىبػػ  ئي ق ػػ، ذىبػػوا 
نينمػػػػا يف ، ككػػػػ  التحػػػػديا  الػػػػي نوا   ػػػػا اليػػػػـو ئف العػػػػادل اىػػػػت، نالعمػػػػل كدل ي ػػػػت، نالرتنيػػػػة 

نعد ئف  قاؿ بعاذل، كقد ساىا القرآف التز ية، التشريع اإلّ كة ؽد ا ىتماـ نالرتنية نال  ايفية
پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ئقس، نعشرة ػلوقا  عظيمة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ: ئيضػا قػاؿ بعػاذلك ، الشم  15-01 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

:  كػغ كىناؾ ةشارا   غمة ةذل ىذه اطعػاين النبيلػة نستشػف ا كػ  قولػو بعػاذل چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  
كيكفػػػػػة ئف نشػػػػػم ةذل ، يػػػػػون  58 چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ 

ػل، لػني قػاؿ وؿ اهلل صلى اهلل عليو ّك أقزربكم منزي منززال يزوم : )لديث كالد ك  ئلاديث ّر
)الزديل ىزو الْلزق فمزل زاد عليزن فزي الْلزق زاد عليزن فزي  13( القيامة أحاسنكم أ بلقا

ػل،  (، كقػد قسػ، العلمػا الديل ػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ّك الرنػانيوف كف ػـو الط ػارة يف لػديث ّر
الّطهور  طر اإليمان والحمد هلل تمؤل الميزان وبحان اهلل وال للزو لال اهلل تمزآلن لني قػاؿ: )
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ما بيل السماوات واألر  والُزبلة نزور والُزدقة برىزان والُزةر ضزيا  والقزرآن حجزة لزن 
 : كستويا  ، ةذل ئرنع14(و فُموبقها أو معتقهاأو علين كل الناس ي دو فةَا نفس

 .  ارة اشوارح -2    .اطستول اطادم )النااّة( -1

   ارة القل . -4   .  ارة النف  ك  ئكراه ا -3

 چ ىئ  ىئ  ی  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ    چ : كقد كصف اهلل الكفػار نقولػو بعػاذل

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : قػػػاؿ بعػػػاذل، اصيػػػاة اصقيقيػػػة ىػػػة ليػػػاة القلػػػ كيبػػػني ئف ، اصػػػج 46

يلة كليس  ، اينفاؿ 24 چېۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې كنني السعة احملمود يف ك  اّتعمل الدنيا ّك
ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : قػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػاذل، اايػػػػػػػة

 18-17 چڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
 اإلّرا 

كىذه التشريعا  اطو ودة يف ديننا كامىا  غم   ثدىا يف قوانني الغرح كةف  انوا كركػوف 
شيرا ك  اطخالفا   عدـ الوفا  كالغ  كالكذح يف ذلػن يتعػارض كػع جقيػق اطصػاحل الدنيويػة 

 كلي  ينو قيمة ئي قية شريفة.

يػػػة كاييػػػ ؽ  مسػػػلمني ئك دعػػػاة ئك كعلمػػػني ئك قضػػػاة ئك ككػػػا ئلو نػػػا اليػػػـو ةذل ىػػػذه الرتن
يف الشا ع اليػـو يف كاقػع التعاكػل الػدكرل ئنػو لػي  نػني الػدكؿ ، ّياّيني ئك ةداريني ئك ام ذلن
راػػ، ئف ننػػا  ، كىػػذه النظػػرة اطصػػلحية يصػػدق ا الواقػػع العملػػة، كصػػاحل دا مػػة ك  كبػػاد  قا مػػة

فػ ذا يلػ  السياّػة ،  ل  الويل ل ألفراد كالشػعوح كايكػ،الع قا  على اطصاحل الدنيوية فقط 
كا قتصػػػاد كا  تمػػػاع كالقػػػانوف كالفلسػػػفة كالعلػػػـو كالطػػػ  كالتاػػػارة كالزراعػػػة كامىػػػا كػػػ  القػػػي، 
الرتنويػػػػة ئصػػػػػبح  ئشػػػػػبالا ػيفػػػػػة كيلػػػػػ  الع قػػػػا  كاطعػػػػػاك   كػػػػػ  اطػػػػػودة كالررػػػػػة كاللطػػػػػف 

 كاإللساف كالفضل.

ػػػيخ ىػػذه اطبػػػاد  كالقػػي، يف ليػػػاة النػػػاس ككػػ  ىنػػػا نػػا  لزاكػػػا علػػى اط سػػػا  الرتنويػػة بّر ّؤ
كايفراد كةعداد اطرنني كةشعارى، نايكانػة كئفيت ػا يف ليابنػا ك قػل اطسػؤكلية اطلقػاة علػى  ػل فػرد 
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قػػاؿ ككعلػػـو يف شػػريعتنا ئف يميػػة  ػػل كالػػد كن ػػا كنبو ػػة تػػدل ئكػػره نػػاطعركؼ كحيػػو عػػ  اطنكػػر 
 008 چ ڤٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ : بعػػػػػػػاذل

 آل عمران.
ك ػل كالػػد كنػا كطلػػوح كنػو بغيػػم اطنكػر  ػػل لسػ  كوقعػػو كحصصػو كصػػ ليتو فمنػا كػػ  

ػل، مزل رأى مزنكم : يغم نيده ككنا ك  يغم نلسػانو ككنػا كػ  يغػم نقلبػو لقولػو صػلى اهلل عليػو ّك
لززززن أضززززعف منكززززرا فلي يززززره بيززززده فززززهن لززززم يسززززتط  فةلسززززانو فززززهن لززززم يسززززت ط  فةقلةززززو َو

ػل، كػ  دا ػرة اإلمػاف كػ  يػ  قلبػوي كػ  الررػة ، 15 اإليمان ػوؿ صػلى اهلل عليػو ّك كقد ئيػرج الّر
ل، . 16 ليس مل لم يرحم صز يرنا ويزوقر كةيزرا ويعزرج لعالمنزا حقزو : فقاؿ صلى اهلل عليو ّك

ػوؿ، فكػاف الػذي    يػرل، ك  يػوقر لػي  تسػػل، اهلل صػػلى اهلل  كىنػاؾ ئدح كػع اهلل كئدح كػع ّر
ل، ل، كئدح كع الناس كةنزاؿ الناس كنازظ، ئكرا لـز كقاؿ صلى اهلل عليو ّك  بل زة مزل  : عليو ّك

َو الشيةة في اإلسبلم وحامل كتا  اهلل وحامل العلم م  مل كزان صز يرا 5 توقير جبلل اهلل
 . 17أو كةيرار

عػػٌز   ئف نتقػػرح ةذل اهلل فياػػ، فنسػػ ؿ ئيػػ  ؾػػ  اليػػـو كػػ  ىػػذه القػػي، كالتو ي ػػا  الرتنويػػة
ايكػػر يف ىػػذا اطوهػػوع ، ك نالتػػ دح كػػع العػػادل كاإلكػػاـ كالكبػػم كالصػػغم نػػل كالرفػػق نػػاصيواف ك ػػلٌ 
 كاهلل ىو اطرفق كاظادم ةذل ّو  السبيل. ، كنقتصر على كا ذ ر ، يطوؿ

 : آيٝات تفعٌٝ ٖرٙ األضظ

 اع القػػػػوة ةذل النفػػػػوس رصػػػػد  زػػػػ  آليػػػػا  رئيت ػػػػا  ػػػػديرة كصػػػػاصة للقيػػػػاـ ت متػػػػو اّػػػػرت 
 : العقوؿ ل  بقـو ندكرىا اطنوط هبا يف ىذه اصياة التكليفية كىةك  كالقلوح

كنعػ  هبػا التو ػو الصػحي  الراكػة ةذل اطعرفػة الصػادقة نػد ا : آلية التوجو المعرفي الُحي  -1
نا كعرفػػة ك لمػػا صػػح  لػػدي، تعرفػػة اهلل كانت ػػا  تعرفػػة الكػػوف ككػػا فيػػو كػػ  قػػوانني كنظػػ، كقواعػػد

كػػوف ّػػبحانو كبعػػاذل
ي
 مػػا ئف ىػػذه اآلليػػة بػػدعوا ةذل اقتحػػاـ العقػػل ،  الكػػوف ازددنػػا يقيننػػا تعرفػػة اط
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، كفسػ  عػػاؿ ا  ت ػػاد لػػو يف دينػا اصيػػاة كاطعػػاك   ليقػػتح، ذػاؿ الػػذرة كالبيولو يػػا كالكمبيػػوبر
 كامىا ك  علـو العصر فض  ع  العلـو اإلنسانية اييرل.

جملاؿ ظذه العلـو كاربفاق ا   قعلنا ننسى عاؿ العلـو اإلّ كية كحصصػ ا  ما ئف فس  ا
كالبشػػػرية كػػػ  يػػػ ؿ بشػػػريعاهتا يف عػػػاؿ العقيػػػدة  ككػػػا جملػػػو كػػػ  قػػػي، ككبػػػاد  إلّػػػعاد اإلنسػػػاف

كالعبادة كاطعاك   كالنظ، كالقي، اييرل ككا بديره للمػؤك  كػ  بػ كني ئيػركم ييضػح ة كيصػرب 
ْكر اصيػػاة الػػدنيا لتحقيػػق ىػػدؼ العبػػادة كالعمػػارة كا ّػػتخ ؼ كالنصػػرة  كػػ  ئ لػػو يف ىػػذه ولنتزز

ووالة  18جيدا أن الةشرية لم تسعد لال في  ل فكر لسبلمي تعاون فيو العلمزا  مز  الحكزام
األمر وىما قاعزدتا التفعيزل األساسزية مز  انضزمام وتعزاون المالسسزات والجمعيزات الفاعلزة 

 معهم.

كىػػذا اإلصػػ ح قػػ  ئف يكػػوف : لتربويززة فززي جميزز  مراحززل الدراسززةالمنظومززة ا لصززبلحآليززة  -2
كسػػػتمرا كدا مػػػا ك  لػػػتص فقػػػط نتغيػػػم اطنػػػاىج كبطويرىػػػا نػػػل يتعػػػدل ذلػػػن ةذل ةعػػػداد كب ىيػػػل اطػػػر  

سة كؤخنة على عقوؿ كقلوح عتمع عر  كسل،.  كاإلدارم ّنويا كفق ايىداؼ الرتنوية الكربل طّؤ

كيػت، ذلػن كػ  يػ ؿ بشػريعا  كقػوانني بعطػة : لمجتمز  المزدنيآلية تفعيزل دور مالسسزات ا -3
سػػػا  لتنشػػػط يف هػػػو  جقيػػػق ئىػػػداؼ  صػػػ ليا  كتعػػػددة ككاهػػػحة بتحػػػرؾ كػػػ  ي ظػػػا ىػػػذه اطّؤ

سػا  ذا   ػانع يػدكة ئك  قػايف ئك رياهػة ئك كػدين ئك ، ا تماعية كاهحة ّوا  ئ ان  ىذه اطّؤ
لنظػاـ ككػ  الشػع  لػ    بعتمػد يف بسػيمىا كق  ئف يكوف ظا رصيد دع، كاه  ك  ا، ام ذلن

 على الصدقا  كاطتربعني ئك على   ا  ئ نبية ظا ئىداؼ ككطاكع دايلية...

سػػا  قػػ  ئف يكػػوف لػػو دكر كككانتػػو في ػػا لنغػػرس كبػػدئ  كةف اجملػػاؿ التطػػوعة يف ىػػذه اطّؤ
 اطسل،. ليس  اطوا نة يف ذيعنا اشزا رم

كىػػػذا ينطبػػػق عليػػػو كػػػا ينطبػػػق علػػػى اطنظوكػػػة 5 إلعبلميزززةالمنظومزززة ا وتطزززويرآليزززة لصزززبلح  -4
كقػػ  ئف بفسػػ  لػػو ، فػػ ف بػػ  مه قػػول كاهػػ ، نظػػرا للخطػػورة اظاكػػة الػػي كتل ػػا اإلعػػ ـ، الرتنويػػة

اصرية كيقػل عليػو الضػغط اصكػوكة كيفسػ  اجملػاؿ للطاقػا  العلميػة اطتخصصػة كطرا ػز اياػاث 
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ر ة يف ننػػػػا  عتمػػػػع كتخصػػػص كآكػػػػ  كئ  يقػػػػـو نالػػػػدكر لػػػ  يكػػػػوف ظػػػػا الػػػػدكر كاطسػػػافة كاطشػػػػا
 اإلع كة فرة كالدة ئك فصيل ياص نل ينبغة بعميمو عل  ل الطاقا  لنشر اضم يف اجملتمع.

كذ ػر  اطسػاد يفيتػو اليوكيػة يف 5 المسزجد ومزدارس القزرآن والزوايزا رسزالةآلية تفعيل  -5
يػػد ككػػ  يػػ ؿ الػػدكر كالتػػ  م التعليمػػة الػػذم ليػػاة النػػاس كػػ  يػػ ؿ ةسػػاع  ػػ ـ اهلل العزيػػز اصم

كنظرا لقلة الفاعلية يف كسا دنا كقلة ب  مىا كقلة كصػداقيت ا نؤ ػد علػى ئفيػة بطعيم ػا ، يقـو نو
نايّػػػػابذة كاطػػػػرنني اطخلصػػػػني ليسػػػػاعدكا اإلكػػػػاـ يف التو يػػػػو كالتغقيػػػػف كةعػػػػداد الػػػػرباكج كةليػػػػا  

ر فعػػػاؿ كػػػ  يػػػ ؿ نػػػراكج برنويػػػة بينتقػػػة لت ػػػذح اطناّػػػبا  ك ػػػذلن قػػػ  ئف يكػػػوف للزكايػػػا دك 
كئف بعطػة للزكايػا نػراكج حػػدـ ، السػلوؾ كبرشػد اطريػد ةذل كػراده كػ  اػم هػعة ك   مػع ك  نفػور

القرآف ف كعلوكو كالسنة كعلوك ػا لػ  يت ّػ  الطالػ  كيكػوف لػو ب ىيػل قعلػو يػؤدم دكره نعػد 
ايكقاؼ دكر كلموس ؾو ىذا ا ثاه كع اإلشػارة كلوزارة الشؤكف الدينية ك ، التخرج دايل اجملتمع

 ةذل ئفية احملافظة على دكر اطشيخة يف الزكايا يفيت ا يف التو يو كالرتنية كالسلوؾ.

ىػػػذه ىػػػة اطعػػػاين الػػػي ئلببػػػ  نياحػػػا لػػػ    نظػػػل ؽػػػرت اطاهػػػة كنبقػػػى عرهػػػو ل يػػػرتاؽ 
ولػة الفوا ػد بػديل ا ريػاح الشػماؿ بػارة كالتسيي  كالعوطة كبظل لصوننا ام كؤكنػة اينػواح كفت

كع ةمػاين نالقاعػدة الػي ، كىذا اضطر ق  بدار و، لتخرج كن ا كيلىو ة بؤ ر على  ب ت ا الدايلية
 ما ال يدَر كلو ال يتَر كلو.(): بقوؿ

 ايعٛمل١ ٚحتدٜاتٗا

،  ة عػػاـننطلػػق كػػ  ىػػذا احملػػور ةذل كاقعنػػا اإلّػػ كة اطعػػاش ككنػػو ةذل العػػادل  لػػو تسػػ  هػػو 
فنؤ د اظيمنة الغرنية كايكريكية علميا كاقتصاديا كعسكريا كةع كيػا كاػم ذلػن ؼػا متلكػو الغػرح 

 ك  القدرة اطادية كالصناعية اظا لة كالي ئفاد  العادل ك علتو   نو ك   كالد كنظاـ كالد.

 : إجيابٝات ايعٛمل١

نػػل ئحػػا ئفػػاد   19ا نعػػض الكتػػاحئشػػم ندايػػة ةذل ئف العوطػػة ليسػػ  شػػرا  ل ػػا  مػػا يصػػورى
 : كئ اد  يف  غم ك   وان  اصياة كنلخص ةقانياهتا ئك لسناهتا يف النقاط التالية
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ك علػػ  الػػدكؿ كالشػػعوح بقػػرتح نعضػػ ا كػػ  ، ئلغػػ  اطسػػافا  الطويلػػة كالبعيػػدة نػػني العػػادل -1
كنفضػػػػل لكػػػػ  ، نػػػػل ةننػػػػا ؽػػػػد يف ن دنػػػػا اإلّػػػػ كية  غػػػػما كػػػػ  اطسػػػػافا  البعيػػػػدة، نعػػػػض

التكنولو يا كالصناعة اطتقدكة بغلبنا على ىذه العقبا  كالي  اف كػ  اطؤ ػد ئف بػؤ ر ّػلبيا 
 على السم الطبيعة للناس.

فناد ، ؼا ّاعدىا على ا ّتقرار كالتقدـ، ئحا ّاف   غما يف ازدىار كظاىر اصياة الدنيا -2
  خلػػن القػػدرة العلميػػة احملليػػة ؼػػا  ككػػع ذلػػن، ديك  خلػػن  ػػركا  ىا لػػة  ػػدكؿ اضلػػيج كػػغ 

 عل ػػا بسػػتفيد كػػ  اضػػربا  كاط ػػارا  الغرنيػػة يف اّػػتخراج ككنػػوف يرباهتػػا الػػي ئكدع ػػا اهلل 
ك ػػذلن دكؿ ئيػػرل عرنيػػة كةّػػ كية كةفريقيػػة ، في ػػا كبسػػخر ذلػػن يف ازدىارىػػا كاّػػتقرارىا

 كآّيوية كئكريكية ...

ح كبفػػاى، اصضػػارا  كذلػػن نو ػػود نػػوع كػػ  اصػػوار ك ػػود بنػػوع كػػ  الغقافػػا  ئدل ةذل بقػػار  -3
كىػػػذا ئّػػػ  لو ػػػود نصػػػرة كػػػ  اػػػم اطسػػػلمني ، نػػػني الفػػػاعلني يف اجملتمعػػػا  اطدنيػػػة كامىػػػا

للقضػػايا العادلػػة يف ايّػػرة الدكليػػة ؼػػا  علنػػا نشػػاىد اػػم اطسػػلمني يتعػػا فوف كػػع القضػػية 
ػػػع  كػػػ  قضػػػية النظػػػرة كلعػػػل ىػػػذ اصػػػوار ئك ىػػػذه الغقافػػػا  اطتن، الفلسػػػطينية كػػػغ   ّ وعػػػة ك

 الضيقة لبعض الدكؿ ةذل فلسطني كئحا قضية )نصرة دينية( ةذل قضية لق.

كالسؤاؿ الذم نطرلو ايف ىو  يف مكننا اإلّتفادة كػ  ىػذه اإلقانيػا  للعوطػة يف عاطنػا 
 اليـو كنوظف ا يف نيظمنا كليابنا اليوكية 

كنػػني السػلبيا  لػ  ئثنب ػا ك  ئقػع في ػا كعليػػو  كاشػواح ىػو ئف ئكي ػز نػني ىػذه اإلقانيػا 
 فػػ  نػػد كػػ  كعرفػػة ىػػذه السػػلبيا  يحػػا بيعػػد كػػ  التحػػديا  القويػػة اطػػؤ رة علػػى ليابنػػا الدنيويػػة

كيف انغماّػػنا الكلػػة ئك شػػبو الكلػػة يف العوطػػة دكف خييػػز قعلنػػا بفقػػد ئىػػ، ايّػػ  ، اييركيػػةك 
كك  ىنا   ند ك  اإلشػارة ةذل انػو   انفتػاح ، ؼا نستفيد نل كقد ؿسر ئ غر، اصضارية كالغقافية

 كطلق ك  انغ ؽ كطلق. ةـا ىو انفتاح ن  ذكناف كيصوصة ن  انغ ؽ.
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 أْٛاع ايتشدٜات 

ف ػػة  السػػيل اظػػا ج ، كجػػديا  العوطػػة  غػػمة ككتنوعػػة كشػػاكلة شميػػع شػػؤكف النػػاس كاصيػػاة
ب  اؾدار ىذا السيل ىو ك ود  ريػق ؼيى ػد كعػدـ ، الذم يلت ،  ل كا قده ئكاكو دكف خييز ّك

ئ ػػػػر  يف اشانػػػػ   -ئم العوطػػػػة-لػػػػذا ؽػػػػدىا ، ك ػػػػود كيوىج ٌتىػػػػا  بصػػػػرفو ةذل   ػػػػة نعيػػػػدة عنٌػػػػا
ػػ لاكؿ  السياّػػة كا قتصػػادم كالغقػػايف كالفكػػرم كا  تمػػاعة كالقػػانوف كاللغػػوم كالتػػارلة... ّك

 بسليط الضو  على ىذه التحديا  اطختلفة.

 : حتدٟ فهسٟ ٚثكايف -5

ػػرتع ئشػػا   يف ىػػذا اجملػػاؿ ئشػػم ةذل ئف  ػػل صظػػة يف ليابنػػا ك ػػل يػػـو كػػ  ئياكنػػا بيكتشػػف كحي
 ديدة بينتج كعارؼ ىا لة بيؤ ر يف ئفكارنا كيف ّلو نا ككناىانا. كئصب  ك  اطقدكر تكاف نقل 

نػػػػل بعػػػػداه ةذل اضليػػػػة  الغقافػػػػا  اطتعػػػػددة كاطتنوعػػػػة كئصػػػػب  ب  مىػػػػا ظػػػػاىرا   علػػػػى الفػػػػرد كلػػػػده
سػاهتا كنراع ػا كن لػ  ئف ئ غػر كػ  ، ايّاّية يف اجملتمع كىة ايّرة ك ذلن على الدكلػة تّؤ

ػػػا ل 80 % كػػػ  ىػػػذه الغقافػػػا  كايفكػػػار كا يرتاعػػػا  ىػػػة ئكركنيػػػة كئكريكيػػػة كقػػػد ّػػػاف  ّك
 اإلع ـ ايكركنية يف نقل ا كنشرىا.

ة ا ّػػت  ؾ يف ىػػذا العصػػر قػػد  علػػ  الػػدكؿ  مػػا ؽػػد ئف  ػػورة ا بصػػا   كبػػركيج  قافػػ
سػػا  يف عتمعابنػػا اطدنيػػة بنب ػػر هبػػا كجػػذك لػػذكىا كثعل ػػا القػػدرة اططلقػػة كاطغػػل ا علػػى  كاطّؤ

كةذا نػػػرز ئلػػػد ئننا نػػػا يف ىػػػذه العلػػػـو الكونيػػة ىيرػػػ  لػػػو ئّػػػباح البحػػػث كالعػػػي  الكػػػرث ، لػػدي ا
 ن دنػا ؼػػا  عػػل ظػاىرة )ىاػػرة ايدكغػػة( بنمػػوا يػارج ك نػػو يف دكؿ الغػػرح ئفضػل ؼٌػػا ي يٌػػ  لػػو يف

ا  الدكؿ اإلّ كية كالعرنية  .20كقد ئشار ةذل ىذا نعض رّؤ

 : حتدٟ ادتُاعٞ -0

ػلعتو ،  كيتمغل ذلن يف شعور الفرد نالتبعية اطادية لغم اطسػل، يف كلبسػو ككر بػو ككقتنيابػو ّك
)وقضى : ص دكر اينوة الي قاؿ اهلل في ا ما ئ ر ذلن على ايّرة كىدـ ئر احا ك  غاكلة بقلي
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. كجػػػاكؿ ئف بقلػػػص كػػػ  دكر ايح اإلسزززرا 32 ربزززن أالّ تعةزززدوا لال ليّزززاه وبالوالزززديل لحسزززانا(
 كايـ ؾو ايننا  كالبنا  ..

 ما ؽد ىذه العوطػة جػاكؿ رعايػة اييػ ؽ..ك التشػريع ظػا نعيػدا عػ  قيمنػا كعادابنػا كبػربز 
، كىػػػة اطصػػػاحل الدنيويػػػة فقػػػط، النػػػاس بنظم ػػػا عموعػػػة اطصػػػاحل اطشػػػرت ةئف ئّػػػاس الع قػػػة نػػػني 

كجػػاكؿ ئف ، كثعل ػػا ىػػة ايّػػاس لبنػػا  الع قػػة نػػني ايّػػرة كايننػػا  ئك نػػني ئفػػراد اجملتمػػع كالػػدكؿ
 بلغة  فاية ايح يف بو ي ابو.

  مػا ئنػو  كىذا عمل  اؼ للقضا  على الرتانط ايّرم القا ، عندنا على كبدئ الطاعة كالػرٌب 
ٍعػػل الطفػػل مكنػػو ئف يتحػػرر ..كنالتػػارل قػػد ييسػػتغل كئنػػت، بعرفػػوف كػػا ،  ػػاؼ لتفكيػػن اجملتمػػع ك ى

يف لػػػني ئف ديننػػػا ، ينػػػتج عػػػ  اّػػػتغ ؿ اي فػػػاؿ كالقيصػػػر يف عتمػػػع اانػػػ  عنػػػو القػػػي، كاطبػػػاد 
ة لػػػػو اإلّػػػ كة اصنيػػػف قعػػػػل ا ىتمػػػاـ نالطفػػػػل ئكذل ا ىتماكػػػا  نايتيػػػػار ئكػػػو كةسػػػػو كالعقيقػػػ

 كلضانتو كبرنيتو كبو ي و ككصالبتو كبزكقو كصيانتو...

بر ز يف  انب ا ا  تماعة على ةذ ا  نار العصبية كالطا فيػة نػني  21 ما ئف العوطة اصديغة
ئننػػػػػا  اجملتمػػػػػع الوالػػػػػد كالبلػػػػػد الوالػػػػػد. فتقسػػػػػ، نظػػػػػ، العػػػػػادل اإلّػػػػػ كة ةذل كعتػػػػػدلني ككتطػػػػػرفني 

مني كةذل كسػػلمني كنصػػارل كةذل عػػرح كعاػػ، كةذل ئانيػػا  كةذل كسػػلمني كاػػم كسػػل، كةرىػػانيني
ّينيني كشيعة كةذل عرح كئ راد ئك قبا ل ئك ئكازي  كةذل نا يق نل اا  غلية ػتلفة  كفقرا  كةذل 

كىػػػذا يػػػدعوا ةذل ب ّػػػي  العصػػػبية كالطا فيػػػة دايػػػل اجملتمػػػع الوالػػػد كىػػػو ، دايػػػل اإلقلػػػي، الوالػػػد
 بناقض صارخ يف عصر العوطة.

 : حتدٟ اقتصادٟ ضٝاضٞ -0

كىػذا نػػني التػػ  م يف ّػػلوؾ الػػدكؿ كئي ق ػػا كػػ  ، ؽػد العوطػػة اآلف بقػػود العػػادل نقػػوة ئلاديػػة
ي ؿ القرارا  السياّية الي كاكلوف ك  ي ظػا هػبط دكؿ العػادل الصػغمة ئك الػدكؿ الناكيػة ئك 

قػوؽ )لقػوؽ اإلنسػاف كايفػراد( الدكؿ اإلّ كية تا في ا الدكؿ العرنية كىة بصدر لنا قػوانني اص
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، ّياّة ثعػل الفػرد لػرا يف  يػل كػا يراػ  كي ػول كنالتػارل يصػب  كنحرفػا كىػذا ا ؾػراؼ ، كّر
 يعد ّلو ا  بيعيا عندىا.

 مػػػا جػػػاكؿ فػػػػرض ّياّػػػة بعليميػػػة ثتػػػػث اضصوصػػػية الغقافيػػػة كاصضػػػػارية لتاعػػػل كسػػػػ لة 
 ..22تا كقانل ا نتما  الدكرل العاطة اشديدنل كي  ، ا نتما  لل وية الو نية كاإلّ كية هعيفا

 مػػػا ئحػػػا يف اجملػػػاؿ السياّػػػة بؤ ػػػد علػػػى السياّػػػة الغقافيػػػة الػػػي بتاػػػاكز كبػػػاد  اإلنسػػػاف 
 كبارلو لرتكج لنظاـ  ديد يس ل فكرة التطبيع على ذيع اطستويا .

ض كاطعػػاك   ك ئحػػا يف اجملػػاؿ ا قتصػػادم بشػػاع كبقػػن  نػػرتكيج فكػػرة الرنػػا يف ذيػػع القػػرك 
سػا  اطاليػة كر ػاؿ ايعمػاؿ علػى ذلػن فضػ  عػ  الػرتكيج للسػلع احملركػػة ، البنكيػة كبشػاع اطّؤ

 يف شريعتنا ندعول بنمية ا قتصاد كالسيالة كام ذلن.

ككػ  ، ىذا فض  عما جملو السلع اطستوردة ك  ئي ؽ كع ػا ةذل العػادل اإلّػ كة كالعػر 
كن لػػ  ذلػػن كػػ  يػػ ؿ بػػ  م الدعايػػة ا قتصػػادية يم ، كقيمنػػاّػػلوؾ بػػؤ ر فيػػو علػػى ئعرافنػػا 

ك يػػػػػػف ييسػػػػػػتغل  سػػػػػػد ، كنتػػػػػػوج اػػػػػػر  ئك ئكرك  يف شاشػػػػػػابنا الو نيػػػػػػة ئك الشاشػػػػػػا  الدكليػػػػػػة
نل ؽد شػعارا  كع كػا  ثاريػة كعلقػة علػى الغيػاح ، اطستحسنا  يف ذلن كب  مه على ئننا نا

اصساّة ..يف اشسد بكاد بنسة شػباننا يف كعرفػة  ئك على نعض ايكا  ، ئك يف لقا   ئننا نا
 ئلواف العل، الو  ..  ىذا فض  عما جد و ك  ب  م ئي قة كنفسة دايل الشباح كالشانا .

سػػاهتا اطاليػػة ةنػػراـ   مػػا ن لػػ  يف عصػػر العوطػػة ّياّػػة اقتصػػادية بشػػاع كػػ  يػػ ؿ كّؤ
ك  السوؽ ايكركنية اطشػرت ة ئك ؼػا   عقود ككعاىدا  كع دكؿ دكف ايرل نسب  نعدىا ئك قرهبا

ئك ؼػػا ئصػب  يعػرؼ نػػػ )كنظمػة التاػارة العاطيػػة( الػي ئصػبح  دكؿ العػػادل   ػاف يسػمى )اشػا (
سػػت ا كقػػد ّػػاى، ىػػذا يف ك ػػود الطبقيػػة  اإلّػػ كة بتسػػانق يف اّرتهػػا  ا لتقبػػل عضػػوا يف كّؤ

لتفػػػاك  ا  تمػػػاعة كػػػع ايػػػاح دايػػػل اجملتمػػػع الوالػػػد كنػػػني الػػػدكؿ العرنيػػػة كاإلّػػػ كية كعمػػػق ا
كفعػػوؿ دكر الز ػػػاة كب  مىػػػا.. كئصػػل طبػػػدئ الكراىيػػػة دايػػل ئننػػػا  اجملتمػػػع نػػل كنػػػني الػػػدكؿ العرنيػػػة 

ؼػػا ّػػاى، يف  مػػ  كعػػادل اظويػػة ا قتصػػادية اإلّػػ كية ككػػا يرتبػػ  علي ػػا كػػ  قػػي، ، كاإلّػػ كية
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ػاف  يف ةنشػا  لػركح نػني دكؿ شػقيقة كيف دايػل عتمعاهتػا  مػا ىػو كاقػػع  ككبػاد  ك وانػ  ّك
اى، يف  عل الغػركة عنػد فرػة دكف ئيػرل ك عػل الػدكؿ الناكيػة بربكػز علػى ا ّػت  ؾ ، اآلف. ّك

 الواّع يف  غم ك  اجملا   كازا اطنتوج احمللة كالو  .

ىػػػػػذا فضػػػػػ  عػػػػػ  ّػػػػػيطرة الشػػػػػر ا  الكػػػػػربل اطتعػػػػػددة اشنسػػػػػيا  علػػػػػى التاػػػػػارة العاطيػػػػػة 
 كا ّتغمار.

 : زخيٞ ٚسطازٟحتدٟ تا -4

كنع  نذلن اّتنبا  نعض ايلداث التارلية يف عقوؿ اي ياؿ كالػنظ، اطعاصػرة لتصػديق 
كئّػػطورة احملرقػػة ئك ، الركايػػا  التارليػػة اطفتعلػػة قصػػد ّػػيطرة ىويػػة كعقيػػدة الغالػػ  علػػى اطغلػػوح

 ك ركبػو لػ  كذلػن  ّػتا ح قلػوح العػادل، اظولو ّو  اطنسونة ةذل النازية ليس  نبعيدة عنػا
كيعطػي ، الشػرعية الدكليػة ل لػت ؿ كا عتػدا  كؾػ  اآلف ، يتعا ف كع الي ود احملتلػني لفلسػطني

 نسمع تبدئ )شرعية الدفاع ع  النف ( .

فاعلػوا ، -كىو كا نعنيو ئيضػا جػ  ىػذا العنػواف -كىذه العبارة ببني لنا جٌدم لغوم صارخ
كقػػد لػػػد نا القػػرآف الكػػرث عػػ  فرػػػة كػػ  النػػاس ثعػػػل ، كػػ  ي ظػػا القبػػي  لسػػػنا كاطنكػػر كعركفػػا

  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ : قػػػػاؿ بعػػػػاذلاطعػػػػركؼ كنكػػػػرا كاطنكػػػػر كعػػػػركؼ كبػػػػ كر نػػػػو 

التونة.  مػا اّػتعملوا ئلفاظػا لىط فيػوا هبػا الكبػا ر  67 چھ  ھ  ھ   ھ  ے    
-ّػنا ك اكعابنػال    ببقى  ذلن  اشن  الذم سوه ناصريػة كىػ، يسػعوف ةذل زرع ػا يف كدار 

ك يػػف يصػػب  الطالػػ  كعتػػد  عنػػدكا يتعاكػػل  نسػػيا كػػع كغلػػو ئك كػػع لبيبتػػو -ئم  قافػػة اشػػن 
 كغ .

ككػػ  الت عػػ  اللغػػوم  عػػل القػػدس الشػػرقية يف فلسػػطني كنطقػػة كتنػػازع علي ػػا كػػغ  ك عػػل 
دافع ع  لقو كبسمية اط، كبسمية اجملازر اإلّرا يلية دفاعا ع  النف ، اطقاككة الفلسطينية ةرىانا

منظمززززة التحريززززر ةرىانيػػػػا كىكػػػػذا ك عػػػػل القضػػػػية الفلسػػػػطينية للفلسػػػػطينيني كلػػػػدى، نقػػػػوظ، ) 
 (...الفلسطينية ىي الممثل الشرعي والوحيد للشعا الفلسطيني
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 مػػػا ئف عاطيػػػة اللغػػػة اإلؽليزيػػػة كاللغػػػا  اييػػػرل  علتنػػػا ؿاػػػل يف ن دنػػػا العرنيػػػة كػػػ  ئف 
سػا  عمػ  كئصب  ك  يتق  ، نتكل، نلغتنا اللغة اي نبية ئك لغة اطستعمر كفض  يف نعض اطّؤ

ىػػػذا فضػػػ  عػػػ  بسػػػمية نعػػػض اصػػػركح نػػػاصركح ، يػػػتق  اللغػػػة الو نيػػػة كىػػػذا جػػػدم قػػػوم كاقػػػع
كئشم ىنا ةذل ، الصليبية كذلن ننشر الدي  النصراين اطسيحة كجويل العادل ةذل ابباع ظذه الديانة

صػػبحوا  رفػػا كػػدعما ّياّػػيا ك قافيػػا كفكريػػا كاقتصػػاديا كاهػػحا يف ةذل الي ػػود الػػذي  ئك  الفابيكػػاف
ػ  لغقافػة ايػرتاؽ اضػارج ، دنيا العوطة اليـو ئ غر ك  ئم كق  فا  ك  نعل، تا ىو آ  ؼػا يّؤ

 للدايل.

 : حتّدٟ تػسٜعٞ ٚقاْْٛٞ -1

لػػن يػػ ؿ نػػرز يف اجملتمػػع الػػدكرل نعػػد اصػػرح العاطيػػة الغانيػػة كػػا يسػػٌمى نالقػػانوف الػػدكرل كذ
بشريع عموعة ك  القواعد القانونية جس  الع قة نني ئفػراد : ك اف اظدؼ كنو ىو، القرف اطاهة

سا  كاطنظما  الدكلية كاصقوقية كام ذلن كنػا  يعػرؼ كػا يسػمى ، دكؿ العادل كك د  اطّؤ
.  هبيرة ايك، اطتحدة كفركع ا اطنتشرة يف العادل اليـو

الدكلية ىة ئحا ئىدر   وىر اإلنساف ئكاـ لقػوؽ اإلنسػاف ئك ئكػاـ ككا ميز ىذه القوانني 
ةنسػػاف اصقػػوؽ كئحػػا هػػخم  للبعػػد الفػػردم يف لقػػوؽ اإلنسػػاف علػػى لسػػاح البعػػد اشمػػاعة. 

الرئسالية يحا ر ز  على اصقوؽ كئفل  ايصػل ف فلػ  اشانػ  اطعنػوم  كقاك  على الفلسفة
لػػػذا ؽػػػدىا ٌفشػػػ  دكر الػػػدي  كالعقػػػل كالضػػػمم ، اشسػػػديف اإلنسػػػاف الػػػذم يتكػػػوف كػػػ  الػػػركح ك 

كالزكاج ، كالكراكة كالشرؼ كالسمعة نل كئىدرهتا ناّ، لقوؽ اإلنساف فشرع  للشذكذ اشنسة
اطغلػة كلػػق اإل  ػػاض كبغيػم اشػػن  كبعلػػي، الطفػل  قافػػة اشػػن  كاكت ػاف كانتػػذاؿ اطػػرئة )ّػػلعة(  

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : ارؾ كبعاذل عن ابب ما ئفل  بز ية النف  الي قاؿ اهلل 

، اشمعػػػة 02 چ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : ئيضػػػا قػػػاؿ بعػػػاذلالشػػػم  ك  10-9 چڃ  
أ المقُززززززززد الشززززززززرعي مززززززززل وضزززززززز  الشززززززززريعة  : يقػػػػػػػػوؿ اإلكػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػا   ررػػػػػػػػو اهلل بعػػػػػػػػاذل

 لةلمةلةلقفمقفلةملةليثيةثقث
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هلل ا تيززززارا كمززززا ىززززو عةززززد هلل ل ززززراج المكلززززف مززززل داعيززززة ىززززواه حتززززى يكززززون عةززززدا 
 .23 اضطرارا

، 24كقدما  اف الظل، تقتضى الغلبة كالبط  ئكا اليـو فيػت، ناّػ، العدالػة كالقػانوف يف العػادل
نػ ف : ككػ  ىنػا نينػادم كنقػوؿ، كانظر ّتاد ز  دكؿ دا مة يف ايك، اطتحدة بتحك، يف العادل

كالتشػػػػريعية نػػػػ  ئيػػػػ ؽ لر ػػػػة ظاىريػػػػة ك تمػػػػة  كاصر ػػػػة اصقوقيػػػػة، هػػػػركرة اضيليػػػػق  ضػػػػركرة اضىٍلػػػػق
ػػػػا ل كلػػػػي  ناطقاصػػػػد كىػػػػة هبػػػػذا عرهػػػػة للتكييػػػػف كالتو يػػػػو كالتحريػػػػف  مػػػػا ىػػػػة كيعرهػػػػة  نالّو

 للتعطيل ئيضا.

ك لنا يعرؼ عاؿ التشريع يف كيداف ايّرة يف لرية ا نصػراؼ عػ  الػزكاج الشػرعة كاقتسػاـ 
الع قػػة الزك يػػة علػػى كسػػ لة التعاقديػػة ياليػػة كػػ  كقيػػاـ ، الرت ػػة نالتسػػاكم كةهػػعاؼ ًقواكػػة الر ػػل

 ككنع الط ؽ كالتعدد كالو ية على القاصرة كامىا.، الود كالررة

فنح  ئكاـ بشريعا  عاطية زالفة جاكؿ الت اـ اضصوصػية الشػرعية ل ألكػة كىػذا جػد  ػدير 
 نالدراّة كا ىتماـ كالنقد..

 : ضبٌ َٛاد١ٗ ايتشدٜات

حديا  ق  الوقوؼ عنده كدراّتو كللو تا يناّبو نػل كئيػذ اصسػ   ل جد ك  ىذه الت
ػا ل ك ػرؽ حتلػف ، كاشميل كنو ككعاشػة ك ػرح الفاّػد ئك اػم النػافع لنػا كظػذا العمػل الكبػم ّك

كىذا   يع  ئندا العزلة ئك اضركج ك  ، نايت ؼ  ل عنصر ك  ىذه العناصر  ما ك يفا ك ريقة
كئنػو   يػػدعوا ، إلّػػ ـ يػؤك  نالتعدديػػة الفكريػة كالغقافيػػة ل ألكػ، كالشػػعوحةـػػا يعػ  ئف ا، الصػراع

كةـػػا ن يػػذ كػػا يناّػػبنا ك  يتعػػارض كػػع كػػع كقاصػػدنا كنػػرتؾ البػػاقة ئك ؾارنػػو ، ةذل اعتػػزاؿ العػػادل
 لس  بعديو كئ ره على كباد  ا ك وانتنا ككقدّابنا كك ننا كديننا.

لكػػ  ةصوصػػية  ػل ئكػػة تػا يتناّػػ  كػع ةماحػػا كػػع ، كلػ  البقػػا  اريػزة يف الكا نػػا  اصيػة
ػالتنا الػي ثعلنػا نتحمػل اطسػؤكلية ، عدـ ةفاؿ  قافة التساك  كع اآلير كىذا   يتنػا  نعاطيػة ّر
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 مػا ئشػم يف حايػة ،  25اطلقاة علػى عابقنػا ناعتبػار ئف  ػل كالػد في ػا راعػة ككسػؤكؿ عػ  رعيتػو
 دم العوطة ىو كا ّنتحدث عنو  لقا ةف شا  اهلل .ىذا احملور ةذل ئف ئى،  رؽ كوا  ة ج

الة اطس لة العلميػة اطسػ لة العلميػة ليغ لظػ  يف نعػض ككتبػا   كئرا  ىنا ئف ئشيد نّر
ػا ل قضػايا ا ّػترناؼ اصضػارم 2015كرا   اطتنقلػة العػاـ اصػارل  ػالة اّػتوقفت  هػم  ّر ـ ّر

فاقتنيت ػػػا كطػػػا قرئهتػػػا ، لػػػد تور الشػػػاىد البوشػػػيخةعنوانػػػو ) كرقػػػا  يف اطسػػػ لة العلميػػػة( ل ألّػػػتاذ ا
ػػ، ايفػػق اطػػ كوؿ للمسػػ لة العلميػػة كطسػػتقبل ايكػػة  ك دبػػو يبػػني كػػ  ي ظػػا الواقػػع اطشػػ ود كيّر

الة اشميلة يف ئلسطر التالية، ك يفية الرقة ناطس لة العلمية  26: ّك ضص ئفكار ىذه الّر
سػػػا  الواقػػػع اطشػػػ ود للمسػػػ لة العلميػػػة يي لػػػ  ة -1 فاظػػػا لػػػدل العاكػػػة كاضاصػػػة ةف يف اطّؤ

سػػػػا  البحػػػػث العلمػػػة ػػػػا ل اإلعػػػ ـ ئك يف كّؤ ككػػػػ  ي ػػػػ  ، الدينيػػػة ئك التعليميػػػػة ئك يف ّك
ػـو ، يس ل اظواف عليو فياػ  ئف نقػف كقفػة هػركرية للت كػل كئف نيرا ػع السػم العلمػة اطّر

ا ل كواد، كاصث العلمة كباين ككعاين ك ذا اإلع ـ كا ػر لػ    نسػتغمر فيمػا  ئىدافا كّك
 .  ينفع ك  ننخرط يف كشركع الغم

ةننػػا اا ػػة كاّػػة ةذل التاديػػد الػػذم قػػ  التم يػػد لػػو ن عػػداد كبو يػػو الناشػػرة لل ػػدؼ يف  -2
سػػا  العلميػػة كاإلع كيػػة يف التاديػػد  مػػا ىػػو ركح بيػػنفخ ، ػتلػػف اطرالػػل كاطرا ػػز كاطّؤ

ط ك   ذ ور..ف و ئدكا  ك  ود كقدرا  ك اقا  كّك

رفػػع اطسػػتول العػػاـ ينػػتج عنػػو رفػػع اطسػػتول اضػػاص لػػي  يف اجملػػاؿ العلمػػة فحسػػ  نػػل كيف  -3
 اجملاؿ ايي قة ئيضا لنن ض يف صناعة ئ ياؿ قادرة على ةنتاج كفعل اشديد..

ةـػػا ، ةف الن ضػػة العلميػػة الػػي نريػػد ليسػػ  يف اطف ػػـو الغػػر  ك  نػػاطف ـو التقليػػدم اطػػوركث -4
قرآين الشاكل اشاكع للمري  يف انسااـ باـ نني عل، الغي  ك بابو كعل، الشػ ادة ناطف ـو ال

 كعلى ذلن يكوف ةنصار اطستقبل للوصوؿ ةذل اطن ج الصحي .، كثدده

الواقػػػع اطنشػػػود للمسػػػ لة العلميػػػة يكمػػػ  يف عػػػودة ا  ت ػػػاد للعلػػػـو الشػػػرعية اطعللػػػة كاحملللػػػة  -5
ا ت ػػػاد ينطلػػػق كػػػ  ايصػػػوؿ ةذل كػػػا ييرهػػػة اهلل ، ة ايكػػػةكاطقوكػػػة كاطر بػػػة كاطسػػػتايبة صا ػػػ
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ّػػػبحانو كبعػػػاذل ا ت ػػػاد كيػػػة كػػػا كػػػا  كيسػػػتدرؾ كػػػا فػػػا  كيكمػػػل الػػػنقص كيعيػػػد للعلػػػـو 
 الشرعية ّلطاحا كفرقاحا.

سػا   -6 كظذه النقلة ّبل بػتلخص يف ةعػادة ةنتػاج اإلنسػاف القػار  فػردا كذاعػة عتمعػا ككّؤ
يت ّػػ  الفعػػل اصضػػارم كالػػذم نػػو ككنػػو يػػن ض كبتخلػػق  كنالوصػػوؿ ةذل ذلػػن، دكلػػة كئكػػة

 ايفراد كاجملتمعا ..

: ئيصػر  ريػق لػػك  ،كنقدر اربفاع كستول القرا ة العاـ يربفع كستول البحث العلمة اضاص -7
)ئّػػػػػػلمة العػػػػػػارؼ( ئك البالػػػػػػث ئم البالػػػػػػث ناّػػػػػػ، اهلل يف شػػػػػػ  : )ئّػػػػػػلمة اطعرفػػػػػػة( ىػػػػػػو

 .التخصصا  كيف ذلن فليتناف  اطتنافسوف

، الػػذم دل يكػػ  قار ػػا ناّػػ، اهلل دل يكػػ  نالغػػا ناّػػ، اهلل كك ػػود ايكؿ شػػرط لوي ػػود الغػػاين -8
 يف اطنازا  الكبمة جتاج ةذل   ود  بمة كك  عموعا   غمة كيف كرالل كتكاكلة.

 مػا ئننػا اا ػة كاّػة ،  ةننا اا ة ةذل علما  يف ػتلف اجملا   الشرعية كاإلنسانية كاطادية -9
 يػػل يسػػتوع  اطو ػػود ككلػػل كيعلػػل كير ػػ  كػػ  ، يػػل اّػػتقاـ ف قػػاـ كئقسػػط ف يشػػ دةذل  

 ذلن  لو ننا  طا ينبغة ئف يكوف اكمة كريشد.

هبذا نيّؤ  شيل يف عتمع راّخ يف العلمية كاطن اية كالتكاكلية يقي، ايصل كيبػ  عليػو  -10
ر نػػػ ذف رهبػػػ، ةذل صػػػراط الفػػرع كفػػػق اطقاصػػػد العاليػػػة لييخػػػرج النػػػاس كػػ  الظلمػػػا  ةذل النػػػو 

 كستقي،.

يف اطسػالة العلمػة  كىكذا نن ة بلخيص كا ئشار اليو ايّتاذ الد تور الشاىد البوشػيخلة
 طا لو ك  ع قة كتينة توهوعنا.

 : ارتامت١ املػت١ًُ ع٢ً تٛصٝات

كػػ  بلخػػيص نتا اػػو هػػم  النقػػاط  ككػػ  يػػ ؿ كػػا ّػػبق كػػ  اػػث كدراّػػة ظػػذا اطوهػػوع مي
 : ا بوصيا  ننف  الوق الي ئعتربى
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 ئفية بفعيل ئلكاـ بشريعا  العلـو ا ّ كية يف ش   وان  اصياة اطختلفة . -1

، يطة عملية يّلمة اطعرفية يف كرالل كئ وار التعلي، اطختلفة -2   ند ك  ّر

هػعية هركرة كراعاة التكاكل يف شػ  كنػالة اصيػاة اطعرفيػة كالعمليػة كانسػااـ التشػريعا  الو  -3
 .كع ا

ق  دراّة التحديا  يف ظل نظاـ العوطة للتعاكػل كع ػا ئكثنب ػا ئك ثاكزىػا قصػد ا قػ ع  -4
 السلي،.

سػا  اطختلفػة قصػد ا نطػ ؽ  -5 ا ل العلميػة اصديغػة كبفعيل ػا دايػل اطّؤ ئفية اّتغ ؿ الّو
 .الصحي 

دؽ ؾوالبنػػػا  اصضػػػارم ك ػػػوح بفعيػػػل بوصػػػيا  البحػػػوث اظادفػػػة كاشػػػادة قصػػػد الػػػركع كنصػػػ -6
 .الصحي 

ق  ئف يعل، اإلنسػاف ئف التغيػم فػرض عػني كئنػو لػق لػو كئنػو  نػد لػو كػ  السػعة كاإلرادة 
ك  يػػت، ذلػػن يف عتمعابنػػا العرنيػػة كاإلّػػ كية اليػػـو ة  نو ػػود كعاىػػد دراّػػا  كتخصصػػة بقػػـو 

لػ  ي تػدم هبػا يف قرارابػو  ن ااث يف عا   ػتلفة يشم هبػا علػى السياّػة كاصػا ، كاطسػؤكؿ
ككفاكهاهتا كة  نقينػا نػرتن  يف ىػذه الفاػوة كػا نػني صػال  القػرار كػ    ػة كاطغقػف كػ    ػة 

 ئيرل..

كعليو ف نو ينبغة اإلماف نو ػود جػديا  كعاصػرة بوا ػو اظويػة اإلّػ كية كللعػ ج كالوقايػة  
 ك  ىذه التحديا  نوصة ناآليت.

 لتحذير كنو ئ نا  التعاكل كع اقانياهتا.ّلبيا  العوطة كاقع ق  ا -1

 ةهفا  الركح اصضارية للدي  اإلّ كة ك  ي ؿ بعليمو كبدريسو كا لتكاـ ةليو. -2

ػػػ  إلصػػػ ح شػػػاكل يف شػػػ  شػػػؤكف اصيػػػاة  -3 ػػػ، ّياّػػػا  كاهػػػحة كليسػػػ  شػػػكلية بّؤ ّر
 )العلمية كالتشريعية كالعملية كالرتنوية...(.
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سػػػا  اطدنيػػػة يف ع -4 تمعابنػػػا العرنيػػػة كاإلّػػػ كية للقيػػػاـ نػػػدكرىا الصػػػحي  يف بطػػػوير ئدا  اطّؤ
 دينيا كركليا(.، فكريا ك قافيا، اصياة )ةع كيا

ػػ  لفكػػرة اطوا نػػة اصقػػة نػػدكف انغػػ ؽ كبػػدعوا ةذل ا نفتػػاح كلكػػ   -5 ػػيخ  قافػػة شػػاكلة بّؤ بّر
ك  يكػػػوف ذلػػػن ة  ، كبسػػػتوع  ئننػػػا  عتمعنػػػا يف اط اػػػر كيػػػارج الػػػو  ، كػػػ  اػػػم ذكنػػػاف

 تر عيو ذا  ب  م ك قة.

رصد كيزانية لتطوير البحث العلمة كفس  اجملاؿ يف عتمعابنا للتخصصا  اإلّػ كية لػ   -6
   يوا   ا التطرؼ ك   ديد.

صػػػػيانة  وانػػػػ  ئكتنػػػػا ككباد  ػػػا كبرا  ػػػػا كػػػػع التعاكػػػػل ناطسػػػػتادا  اطعاصػػػػرة ك  هػػػركرة لفػػػػ  -7
 كا نفتاح نطريقة ىاد ة.

ل، كاصمد هلل رح العاطني. كصلى اهلل على ّيدنا غمد  كآلو كصحبو ّك

 قا١ُ٥ املصادز
وفضيوعنولم عآنولمكعياو،كببولمسج ولمملهعس

دار الشػػياب  13شػػريعة اإلسػػالـ خمكدىػػا كتػػالحيا لمتطبيػػؽ فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف د/القرضػػاكم ص -1
 الجزائر.-باتنة

 دار الكتاب العربي الجزائر 04فكرة العكلمة لحسيف بف الحسف ص -2
  1986 5لمالؾ بف نبي دار الفكر سكرية ط/ 40كجية العالـ اإلسالمي ص 3-
 1الجزائػر ط/–دار بػف تيميػة 14كباء العممانية كىؿ ىك مبرر في العالـ اإلسالمي د/سفر الحكالي ص -4

 ىػ كىي رسالة ماجستير مف جامعة أـ القرل1409
كزارة االتتػاؿ كالثقافػة  22رزيػؽ المخػادمي صىجرة الكفاءات العربية دكافعيا كاتجاىاتيػا عبػد القػادر  -5

  ـ2000دار ىكمة الجزائر
 ـ2004 1دار الغرب ط 65بيف حضارة القكة كالكة الحضارة د/بكعمجة الياث ص -6
د/ طػػػػراح كمنيػػػػر سػػػػنك دار النيضػػػػة بيػػػػركت  101اليكيػػػػة الكطنيػػػػة كالمجتمػػػػع العػػػػالمي كاإلسػػػػالـ ص -7

 ـ2002
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 بد انًهتمٗتٕصّٛ

  ،ـ2015كام ك   6-5اطوافق ، ىػ 1426ر    ك  17-16نتاريخ 
 :نعنواف، انعقد كلتقى دكرلٌ 

 حضارّي""دور العلوم االسالمّية في تفعيل الّتكامل المعرفّي واإلقالع ال

تناّبة ا نت ػا  كػ  ئشػغاؿ كر ػز البحػث يف العلػـو ، ار  لياة ناياواطنرلاح  اكعة عمٌ 
طػػػوير ة للبحػػػث العلمػػػة كالتٌ ة العاٌكػػػعػػػاكف كػػػع اطديريٌػػػكذلػػػن نالتٌ ، نػػػاياواط كاصضػػػارة اإلّػػػ كٌية

  .ناشزا ر ، كنولو ةالتٌ 

كػػػػ  عػػػػدد كػػػػ  ، صػػػػنيصٌ كاطتخ فيػػػػو  و بػػػػة كػػػػ  ايّػػػػابذة كالبػػػػالغني كقػػػػد لضػػػػره كلاهػػػػر
 .كاإلّ كةيف العادل العر  ، اشاكعا  ككرا ز البحث العلمة

كػػػة كػػػ  ة اطقدٌ ككناقشػػػة ايكراؽ البحغيٌػػػ، ة لسػػػا  ىػػػذا اطلتقػػػى العلميٌػػػ ةذلكنعػػػد ا ّػػػتماع 
 : اليةوصيا  التٌ تٌ ال ةذليلص اطؤخركف ، البالغني

ي يعقػد علي ػا آكػػاؿ يف كاصضػارة كالٌػ كٌيةاإلّػ بغمػني ثرنػة ب ّػي  كر ػز البحػث يف العلػـو  -1
 . اصضارمٌ  كاإلق عكاكل اطعريف يف التٌ  اإلّ كٌيةيف بفعيل دكر العلـو ، اإلّ اـ

ي، ىذا اطلتقى دكريٌ  ةذلعوة الدٌ  -2  . ابّر

 مػا لػصٌ في، ةصػا  العلميٌػخصٌ نػني ّػا ر اطعػارؼ كالتٌ ، ةالعمل علػى ثسػيد الع قػا  البينيٌػ -3
 .ل اطعريفٌ كاكالتٌ 

  م ننتػػا ج لتوهػي  نطػػاؽ التٌػ، كاإلعػػ ـصػاؿ اصديغػة علػى ا ّػػتفادة كػ  بقنيػػا  ا بٌ  اصػثٌ  -4
 ؾ .ىذا اطلتقى اطبار 
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ة .ة اطر وٌ كبرذت ا لتحقيق الفا د، لكرتكنياةك  ،االعمل على نشر ئعماؿ اطلتقى كرقيٌ  -6

ٌّ  افٌ   ةذل، كر ئ زلونتقدث الشٌ ، و اطؤخركفكيف اضتاـ يتو ٌ  ي ة الٌػسػا  اشزا ريٌػة اظيرا  كاطؤ
.زاط ي  كاطميٌ  ىذا اطلتقى العلمةٌ ، م م  كالتضن  كنظٌ دعٌ 

.ونعم المجيا، و نعم المولىنّ ل، داد والقةولوفيق والسّ التّ ، وجلّ  المولى عزّ  سائليل
 .عليكم ورحمة اهلل وبركاتو والسبلم
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336 .. الجزائر -أ.د. أحمد محمكد عيساكم أكاديمي كباحث جزائرم في الفكر اإلسالمي 

 ال،عوبالعيسولمةل،اوليسيمي وفيوبعسيخو،والسولألم  وولمالعسولمة السوجم،ذرا

379 ................................................ كينتف  جامعة الردايةد. متطف  

 وووولمشةعولممذهةيو،أةعهوفيوبوصينولمة يالس:وقصيالسووبولمصواة ومنولييمانو،ةغضها
منولمكفعلنووملشاععولمجيريعسوال.وإةعهياوَراُم،ومومالوَراِمْجُغ،وجم،ذرا

أبك بكر آدمك مساما السـ المغة العربية كمية اآلداب كالدراسات اإلسالمية 
401 ......................................... نيجيريا -جامعة عثماف بف فكدم، تكتك

 لممعبكزلتولممةعفي ومإلقيعولموضاعسولألسسو،لمبواليات

جامعة عمار ثميجي د. محمد بف السايح أستاذ محاضر بقسـ العمـك االسالمية 
434 ............................................................... الجزائر -بالالكاط

463 ................................................................... ب،صّياتولمملب ى

465 ................................................................... فهعسولممضامين

و
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