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 انــــكلٌة التربٌة  / غرٌ جامعة / غرٌان   /                                          

   :المقدمة 

ب، اْ خطش اٌخالف اٌؾبدس ث١ٓ فشق ٚهٛائف األِخ اإلعال١ِخ، ٚػٍٝ وبفخ األفؼذح، د١ٕ٠     

ٚع١بع١ب، ٚالزقبد٠ب، ٚاعزّبػ١ب، أدٜ اٌٝ رخٍفٙب ٚرؾزذ عٙٛد٘ب ٚأزؾبس اٌغًٙ ٚاٌفمش ث١ٓ اٌغٛاد 

ح ث١ٓ ٘زٖ اٌفشق  ّٛ ّّك اٌٙ ب عبػذ وض١شا ِٓ اٌظٛا٘ش اٌغٍج١خ ػٍٝ االٔزؾبس، ٚػ ّّ األػظُ ِٓ أثٕبئٙب، ِ

ُ ِٕٗ اٌخالف ث١ٓ ٚاٌّزا٘ت، ٌٚؼً أػظُ خالف ث١ٕٙب ٘ٛ اٌخالف اٌؾبفً ؽٛي ػم١ذرٙب، ٚاألػظ

أرجبع اٌّز٘ت اٌغّٕٟ اٌٛاؽذ ف١ٙب، فبٔمغّٛا اٌٝ ألٛاي ٚآساء ِزجب٠ٕخ ِزٕبلنخ، ٠قذَ ثؼنٙب ثؼنب 

ب أدٜ اٌٝ اٌزٕبصع ٚاٌزخبفُ ث١ٓ أً٘ اٌؼٍُ، ثً فزؼ اٌجبة ػٍٝ ِقشاػ١ٗ أِبَ اٌؼٛاَ، فؤفجؼ وً  ّّ ِ

ثبهلل ٚأعّبئٗ ٚففبرٗ ٚأفؼبٌٗ، ٚوضش  أؽذ ٠ذٌٟ ثذٌٖٛ فٟ لنب٠ب ِٓ أػظُ لنب٠ب اٌؼم١ذح، اٌّزؼٍّمخ

 اٌمٛي ػٍٝ هللا ثال ػٍُ ٚال وزبة ١ِٕش.

األِش اٌزٞ دػبٟٔ إلفشاد ِٛمٛع اؽىب١ٌخ ِٕٙظ اٌخالف ث١ٓ عٕبؽٟ أً٘ اٌغّٕخ ـ أً٘ اٌؾذ٠ش، 

ٚاألؽبػشح ـ ثجؾش أرزجغ ف١ٗ عزٚس ٘زا اٌخالف ٚرطٛسٖ ؽزٝ ػقشٔب اٌؾبٌٟ، ِغزمش٠ب ألٛاي ثؼل 

َُّ اٌجؾش ػٓ ؽً إلٔٙبء ؽبٌخ اٌخقِٛخ ػٍّبء اٌفش٠ م١ٓ، ٚٔمذ ِب ٠ؾزبط ِٕٙب اٌٝ ٔمذ فٟ سأ٠ٟ ِٚٓ صَ

ٚاٌقذاَ ث١ٓ اٌطبئفز١ٓ، ِٚؾٛ ٘زا اٌخالف ٚاصاٌخ آصبسٖ اٌغ١ّئخ ػٍٝ األِخ، ٚرٌه ثٕؾش ؽم١مخ ٘زا 

زغزشد اٌخالف ِٚؼشفخ أعجبثٗ ٚآصبسٖ، ألْ اٌّؼشفخ اٌؾمّخ أػظُ دٚاء ٔبعغ ٌؼالط ٘زٖ األدٚاء، ٌ

خ ٚؽذرٙب ٚأغغبِٙب اٌفىشٞ ٚاٌؼمذٞ. ِّ  األ

شٔب ؽشػب  ِِ ٚلذ ؽبٌٚذ أْ أوْٛ ِٛمٛػ١ب لذس اإلِىبْ ث١ٓ اٌطشف١ٓ، ٌُٚ أرؼّقت اال ٌٍؾك اٌزٞ أُ

 ثبرجبػٗ، ٚأٚعجٗ ػ١ٍٕب اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ رؾم١ك اٌّغبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍف ف١ٙب رؤف١ال ٚرؾش٠شا.

مبالد ثؼل ػٍّبء اٌطشف١ٓ اٌّضجزخ فٟ وزت اٌطبئفز١ٓ، ِّٓ ٚاػزّذد ثؼذ اٌٛؽ١١ٓ ػٍٝ ألٛاي ِٚ

وزت فٟ ٘زا اٌّٛمٛع لجٍٟ، ٚلّغّذ ثؾضٟ اٌٝ ِمذِخ ٚأسثؼخ ِطبٌت ، ففٟ اٌّطٍت األٚي رٕبٌٚذ 

ف١ٗ ث١بْ إٌّٙظ اٌؼمذٞ ػٕذ اٌّؾّذص١ٓ، ٚفٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ دسعذ ٔؾٛء إٌّٙظ اٌؼمذٞ ػٕذ 

اٌضبٌش فمذ لّذِذ ف١ٗ اؽبهخ ثّظب٘ش اؽىب١ٌخ  اخزالف إٌّٙظ اٌّزى١ٍّٓ ٚرطٛسٖ، أِب فٟ اٌّطٍت 

اٌؼمذٞ ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌفىشٞ ، ٚخزّذ اٌجؾش ثخبرّخ لذِذ ف١ٙب ِمزشؽبد ٌؾً اإلؽىب١ٌخ، صُ صجزب 

 ثبٌّقبدس ٚاٌّشاعغ اٌّغزخذِخ فٟ أغبص اٌجؾش.
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غؼً ٘زا اٌجؾش خطٛح ٚهللا أعؤي أْ ٠ٛفمٕٟ اٌٝ فبٌؼ اٌمٛي ٚاٌؼًّ اٌزٞ ٠ٕفؼٕٟ ٚاٌّغ١ٍّٓ، ٠ٚ

ثّٕبءح ٔؾٛ ؽً األصِخ اٌؼمذ٠خ اٌزٟ لّغّذ إٌّبط اٌٝ عٍف ٚخٍف ٚعّشرُٙ اٌٝ اٌزٕبصع ٚاٌزخبفُ 

ٚاٌقذاَ، ٚأْ ٠غفش ٌٟ ٌٚٛاٌذٞ ٌّٚٓ ػٍّٕٟ أٗ ٔؼُ اٌٌّٛٝ ٚٔؼُ إٌق١ش، ٚفٍّٝ هللا ػٍٝ ع١ّذٔب 

 ٚفؾجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّب. ٚآٌٗ  ِؾّذ 

    :عُد انًحّدثٍٍ دينة األٔل: انًُٓج انعقانًط

ِّٟ ػُٕٙ، ِب ٔمٍٗ ػّٓ عبء ثؼذُ٘ ِٓ خٍف ِٓ  ْشِم َّ ٌُ ٠ٕمً ٌٕب اٌزبس٠خ ػٓ ػقش اٌقؾبثخ اٌ

أمغبِبد ٚٔضػبد ثٍغذ ثُٙ ؽّذ اٌخالف فٟ ػم١ذرُٙ، فٍُ ٠ٍجش اٌضِبْ اال ٠غ١شا، ؽزٝ ؽذصذ ث١ُٕٙ 

مغّذ وً فشلخ ِٓ ٘زٖ اٌفشق ٘ـ( ٚا40ٔـ  35اٌفزٓ ٚأمغُ اٌغغُ اٌٛاؽذ اٌٝ عٕخ ٚؽ١ؼخ ٚخٛاسط )

ب أٚلغ ث١ُٕٙ اٌؼذاٚح ٚاٌؾؾٕبء ٚفٍذ ؽّذ  ّّ ػٍٝ ٔفغٙب اٌٝ هٛائف ٚعّبػبد ِزفشلخ ِزقبدِخ، ِ

 االلززبي، ٚاعزّش رٌه اٌٝ ػقشٔب ٘زا.

ٚاؽزٙش ػجش اٌزبس٠خ رّض١ً أً٘ اٌؾذ٠ش ٌٍّٕٙظ اٌزٞ وبٔذ ػ١ٍٗ األِخ فٟ ػٙذ إٌجٟ ـ فٍٝ هللا     

ؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ فٟ اٌؼم١ذح، ٚػشفٛا ثبعُ أً٘ اٌّغّٕخ ٚاٌغّبػخ، ٌُٚ رؾذس ث١ٓ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٚاٌق

أرجبع اٌّز٘ت اٌّغّٕٟ أؾمبلبد وّب ؽذس فٟ اٌطٛائف األخشٜ وبٌّؼزضٌخ، ٚاٌغ١ّٙخ، ٚاٌىشا١ِخ، 

ٚاٌّغّغّخ، ِٓ ثذا٠خ اإلعالَ اٌٝ ِٕزقف اٌمشْ اٌضبٌش اٌٙغشٞ رمش٠جب
(1)

. 

ب أفٛي اٌّز٘ت اٌّغّٕٟ ِّ فٟ االػزمبد فّؼشٚفخ ِزٛارشح، ال رؾزبط اٌٝ ػٕبء اٌجؾش ٚاٌزٕم١ت،  ٚأ

ٚرزّضًّ ٘زٖ األفٛي فٟ االػزّبد ػٍٝ ِب ٚسد ِٓ ػمبئذ فٟ اٌىزبة ٚفؾ١ؼ اٌّغّٕخ، ِقذس٠ٓ 

ِؼق١ِٛٓ ػٓ اٌخطؤ ٚاٌُٛ٘، امبفخ اٌٝ ِب أعّغ ػ١ٍٗ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ِٓ ػمبئذ
(2)

، ٚثق١غخ 

خ ٠مَٛ ػٍٝ رمذ٠ُ إٌمً ػٍٝ اٌؼمً، ٚاالػزمبد اٌغبصَ ثؤْ اإل٠ّبْ ٘ٛ أخشٜ فبْ ِز٘ت أً٘ اٌّغّٕ 

اٌزّقذ٠ك ثبٌِغَٕبْ ٚإٌطك ثبٌٍغبْ ٚاٌؼًّ ثبألسوبْ، ٚأٔٗ ٠ض٠ذ ثبٌطبػخ ٠ٕٚمـ ثبٌّؼق١خ، ِٚٛاالح 

وً اٌقؾبثخ دْٚ اعزضٕبء ٚاٌزشمٟ ػُٕٙ ع١ّؼب، ٚأُٙ ػذٚي غ١ش ِؼق١ِٛٓ ٚأُٔٙ ِزفبمٍْٛ 

نٍُٙ ثؼذ سعٛي هللا ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ   أثٛ ثىش اٌقذ٠ك، صُ ػّش ثٓ اٌخطبة، ف١ّب ث١ُٕٙ، فؤف

صُ ػضّبْ ثٓ ػفبْ، صُ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت   ـ سمٟ هللا ػُٕٙ ـ صُ األِضً فبألِضً، ِٕٚٙب اصجبد وً 

                   اٌقفبد اٌزٟ أصجزٙب هللا

أُّٙ ػذٚي غ١ش ِؼق١ِٛٓ ٚأُّٙ ِزفبمٍْٛ وً اٌقؾبثخ دْٚ اعزضٕبء ٚاٌزشّمٟ ػُٕٙ ع١ّؼب، ٚ

ُّ ػّش ثٓ اٌخطبة،  ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ف١ّب ث١ُٕٙ، أفنٍُٙ ثؼذ سعٛي هللا  أثٛ ثىش اٌقذ٠ك، ص

ُّ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت  ـ سمٟ هللا ػُٕٙ ـ صُ األِضً فبألِضً، ِٕٚٙب اصجب ُّ ػضّبْ ثٓ ػفبْ، ص د وً ص

ـ ٌٕفغٗ، أٚ ٚففٗ ثٙب سعٌٛٗ ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ف١ّب صجذ  ـ رؼبٌٝ اٌّقفبد اٌزٟ أصجزٙب هللا 
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ٚفّؼ ػٕٗ دْٚ رّض١ً، ٚال رؾج١ٗ، ٚال رغغ١ُ، ٚال رؤ٠ًٚ، ٚال رؼط١ً، ٚال رى١١ف، ٚأّب ٘ٛ اصجبد 

 ٚرٕض٠ٗ، ٚ٘زا األفً ٘ٛ ِؾٛس ٘زا اٌجؾش ٚأعبعٗ اٌزٞ رشوض ػ١ٍٗ ٘زٖ اٌذساعخ.

ّْ ِؼزمذ اٌّغٍف فٟ اٌّقفبد ِٓ اعزٛاء، ٚٔضٚي، ِٚغٟء، ِٚب فّؾذ ف١ٗ إٌّقٛؿ  ٚػ١ٍٗ فب

ٌٙب، ِغ  ّٚ ٚرٕبلٍٗ اٌخٍف ػٓ اٌّغٍف ِٓ غ١ش اػزشاك ٌٗ ثبٌّشد أٚ اٌزؤ٠ًٚ ٚأىبسُ٘ ػٍٝ ِٓ رؤ

ّْ اٌّٛفٛف ثٙب ـ عجؾبٔٗ ـ ١ٌظ وّضٍٗ ؽٟء، ٚال  ارفبلُٙ ػٍٝ أّٔٙب ال رؾجٗ ففبد اٌّخٍٛل١ٓ، أل

ْ سّد٘ب ٠ئدٞ ٌٍّشد ػٍٝ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ٚاٌّشد ػٍٝ سعٌٛٗ ـ فٍٝ ٠ٍضَ إٌّبظشح ٚال اٌزٕبصع ف١ٙب، أل

هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ، أٚ ؽِٛب ؽٛي اٌزّى١١ف أٚ اٌزّؼط١ً
 (3)

  

ّْ األئّخ : عف١بْ  ٚألٛاي اٌّغٍف فٟ اصجبد اٌّقفبد وض١شح ال رؾقٝ ـ أوزفٟ ثب٠شاد أِضٍخ ٌٙب ـ فّٕٙب أ

األٚصاػٟ  ٚغ١شُ٘، وض١شا ِب وبٔٛا ٠مٌْٛٛ ػٓ اٌضٛسٞ، ِٚبٌه ثٓ أٔظ، ٚا١ٌٍش ثٓ عؼذ، ٚ 

ٚ٘ب وّب عبءد، ِغ ٔف١ُٙ اٌؼٍُ ثبٌى١ف١خ شُّ ِِ اٌّقفبد : أَ
(4)

ّْ 164، ٚلبي اثٓ اٌّبعؾْٛ ) د  ٘ـ(: ا

ّْ اٌؼمٛي ػبعضح ػٓ ادسان ففبرٗ ـ رؼبٌٝ ـ ٚرؾم١مٙب، ثذ١ًٌ  اٌّقفبد رّّش دْٚ اٌزّؼّشك ٌٙب، أل

مب ٚرىٍّفب، فمذ اعزٙٛرٗ ػغض٘ب ػٓ رؾم١ك ففخ أفغش ِخٍٛلب ّّ رٗ، ِٚٓ عؾذ ففبرٗ ـ رؼبٌٝ ـ رؼ

اٌؾ١به١ٓ فٟ األسك ؽ١شاْ 
(5)

ّْ اٌّقفبد اٌزٟ ٔضجزٙب هلل ـ رؼبٌٝ 204، ٚلبي اٌؾبفؼٟ ) د  ٘ـ( : " ا

 ٟ لٌٛٗ ـــ  ـ رؼبٌٝ ـ ػٓ ٔفغٗ فـ ٟٚ٘ ال رذسن ثبٌفىش ٚاٌّش٠ٚخ ٕٚٔفٟ ػٕٙب اٌزّؾج١ٗ، وّب ٔفبٖ هللا

ٌْجَِق١ُش  رؼبٌٝ ـ :  ١ُغ ا ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َؽ ْضٍِ ِّ ١ٌََْظ َو
(6)

 "
(7)

     . ٚلبي اثٓ عش٠ش اٌطجشٞ اٌّفّغش 

ّْ ففبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ  ٠غت اصجبرٙب ػٍٝ هش٠مخ اٌّغٍف ثال ٔفٟ، ٚال رؤ٠ًٚ، ٚال  310)د  ٘ـ(: " ا

رؾج١ٗ ثقفبد اٌّخٍٛل١ٓ "
(8)

                 األؽؼشٞ  اٌؾغِٓش رارٗ اٌزٞ لّشسٖ اٌّزىٍُ أثٛاأل، ٚ٘ٛ

ب روش لٛاػذ اٌّغٍف فٟ اٌّقفبد، ؽ١ش لبي:  ٘ـ ( ػٕذِب 324) د  ّّ فّشػ ثٗ فٟ أسثؼخ ِٓ وزجٗ ٌ

ي  ّٚ رّّش وّب عبءد ٚ ال رئ
(9)

. 

ّْ ِز٘ت اٌّغٍف فٟ أخجبس اٌّقفبد اٌٛاسدح فٟ اٌّقؾبػ 463لبي اٌخط١ت اٌجغذادٞ ) د  ٘ـ ( : " ا

ٚاعشاإ٘ب ػٍٝ ظٛا٘ش٘ب، ٚٔفٟ اٌى١ف١خ  ٚاٌزّؾج١ٗ ػٕٙب، ٚلذ ٔفب٘ب لَٛ فؤثطٍٛا ِب ٚاٌّغٕٓ، ٘ٛ اصجبرٙب 

 ّْ أصجزٗ هللا، ٚؽمّمٙب لَٛ ِٓ اٌّضجز١ٓ فخشعٛا فٟ رٌه اٌٝ مشة ِٓ اٌزّؾج١ٗ ٚاٌزّى١١ف، ٚاألفً ا

ّْ اٌىالَ فٟ اٌّقفبد فشع ػٓ اٌىالَ فٟ اٌّزاد، ٚ ٠ؾززٜ فٟ رٌه ؽزٖٚ، ِٚضبٌٗ أّٗ ارا وبْ ِؼٍ ِٛب أ

اصجبد ٚعٛد هللا ـ رؼبٌٝ ـ ،أّّب ٘ٛ اصجبد ٚعٛد ال اصجبد و١ف١خ، فىزٌه اصجبد ففبرٗ أّّب ٘ٛ اصجبد 

ٚعٛد ال اصجبد رؾذ٠ذ ٚرى١١ف "
(10 )

. 
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ٓ ثٙب، ٚال ٠ُشّد ِٕٙب ؽٟء ارا فّؾذ أعب١ُٔذ٘ب ـ أٞ  ِِ ٚلبي أؽّذ ثٓ ؽٕجً: " رّّش وّب عبءد، ٠ُٚئ

ف هللا ـ رؼبٌٝ ـ ااّل ثّب ٚفف ثٗ ٔفغٗ، ثال رؾج١ٗ، ٚال ؽّذ، ِٚٓ رىٍُّ أؽبد٠ش اٌّقفبد ـ، ٚال ٠ٛف

ف١ٙب اثزذع "
(11 )

.
  

ّْ ِٛلف أً٘ اٌّغّٕخ فٟ اٌمشْٚ اٌَخ١َِّشح ِٓ  ِٚٓ خالي إٌمٛالد اٌّغبثمخ ٌىالَ اٌؼٍّبء، ٠زّنؼ ع١ٍب أ

ِغؤٌخ
 

اٌّقفبد، وبْ ٚال ٠ضاي ِٛلفب ٚاؽذا
 

ثال رؤ٠ًٚ ٚال رؼط١ً ٚال ٚامؾب ال ٌجظ ف١ٗ ٚ٘ٛ اصجبرٙب 

ّْ رٌه ٌُ ٠ؾً دْٚ ظٙٛس ألٛاي ألفشاد ُِٕٙ  رؾج١ٗ ٚال رغغ١ُ، ِغ اٌزٕض٠ٗ اٌىبًِ ٌٙب، غ١ش أ

خبٌفُٛ٘ فٟ ثؼل اٌّغبئً، ١ٌىْٛ رٌه ثزسح ِجىشح ٌألصِخ اٌؾبّدح اٌزٟ عزؼقف ثبٌّز٘ت اٌّغّٕٟ
 

ٌٙغش١٠ٓ وّب عٕشٜ فٟ صٕب٠ب ٘زا اثزذاء ِٓ اٌمشْ اٌضبٌش  ٚاؽزذاد٘ب فٟ اٌمشْ اٌخبِظ ٚاٌغبدط ا

 اٌجؾش.

رِ: :انًطهة انثاًَ ّٕ  َشٕء انًُٓج انعقدي نهًتكهًٍٍّ ٔتط

ْ ـ َشٕء انًذْة األشعزي 1  ّٛ : ٠ؼذ إٌّقف اٌضّبٟٔ ِٓ اٌمشْ اٌضّبٌش اٌٙغشٞ اٌجذا٠خ األٌٚٝ ٌزى

ة اٌجقشٞ ) د  ٘ـ ( ػٕذِب وؾف  240ِز٘ت اٌّزى١ٍّٓ، ػٍٝ ٠ذ اٌّزىٍُ أثٟ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ُوالَّ

ب وبْ اثٓ والة ِٓ ِٕبظشٞ أً٘ اٌّغّٕخ، ٚاٌّذافؼ١ٓ  ّّ ػٓ ثؼل أفىبسٖ اٌّخبٌفخ ٌؼم١ذح أً٘ اٌّغّٕخ ٌٚ

، ٚإٌّضٚي، ٚاٌّغٟء،  ّٛ ػٍٝ اٌؼم١ذح اٌّضجزخ ٌٍّقفبد اٌخجش٠ّخ اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة ٚاٌّغّٕخ؛ وبٌؼٍ

 ٚاالعزٛاء، لجً 

ٌٗ، فبّٔٗ أٔىش ل١بَ األفؼبي االخ ّٛ ز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ اٌّزؼٍّمخ ثبٌّؾ١ئخ ٚاٌمذسح ثَْؼُذ، فٛافك رؾ

ثزٌه لٛي اٌغ١ّٙخ فٟ ٔف١ُٙ ٌقفبد اٌىالَ ٚاٌّشؽّخ ػٓ هللا ـ رؼبٌٝ  ـ  ٚخبٌف ثزٌه ِز٘ت اٌّغٍف 

ضجِذ ٌٙزٖ األفؼبي فٟ ؽّك هللا ـ رؼبٌٝ ـ ُّ اٌ
(12)

. 

ّْ هللا ـ رؼبٌٝ ـ غ١ ة أ ّْ والِٗ اٌٛاسد فٟ ٚثٕبء ػ١ٍٗ صػُ اثٓ ُوالَّ ش لبدس ػٍٝ اٌزّىٍُ ثّؾ١ئزٗ، ٚا

ًّ ػٕٗ فبْ ػجّش ػٕٗ ثبٌؼشث١ّخ وبْ اٌزؼج١ش  إٌّـ اٌّؾشػٟ ٠ؼٕٟ والَ ٚاؽذ لذ٠ُ لبئُ ثزارٗ غ١ش ِغزم

ّْ اٌمشآْ  لشآٔب، ٚاْ ػجّش ػٕٗ ثبٌؼجش٠ّخ وبْ رٛساح، ٚاْ ػجّش ػٕٗ ثبٌّغش٠ب١ٔخ وبْ أغ١ال، ٚصػُ أ

 ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ، ١ٌظ ثؾشف ٚال ثقٛد، ١ٌٚظ ٘ٛ والَ هللا ػٍٝ إٌّّضي ػٍٝ سعٛي هللا

اٌؾم١مخ، ٚأّّب ٘ٛ ؽىب٠خ ٚػجبسح ػٕٗ، ١ٌٚظ ٘ٛ ػ١ٕٗ، ٌُٚ ٠غجك اٌٝ ٘زا اٌمٛي لجٍٗ أؽذ ِٓ 

اٌّغ١ٍّٓ
(13)

 

ِٚٓ ٕ٘ب أفجؼ فىشٖ خ١ٍطب عّغ ف١ٗ ثؼل ألٛاي أً٘ اٌّغّٕخ، ٚثؼل ألٛاي اٌغ١ّٙخ، ٚفبؽ ِّٕٙب 

مبٌزٗ فٟ ٔفٟ ل١بَ األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ  ٟٚ٘ ِمبٌخ اثزذػٙب ِٓ خ١بٌٗ ٟٚ٘ ظب٘شح ِ
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ّْ هللا ـ رؼبٌٝ ـ فّؼبي ٌّب ٠ش٠ذ،  اٌجطالْ، ٌّؼبسمزٙب فش٠ؼ إٌّمٛي ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌزٞ ٠زوش أ

 ؽبء، ٚوالِٗ غ١ش ِٕزٗ. ٚ٘ٛ ٠فؼً ِب ٠ؾبء ٠ٚخزبس ِب ٠ش٠ذ ـ عجؾبٔٗ ـ ، فٙٛ ٌُ ٠ضي ِزىٍّب ارا

ّْ والَ اثٓ واّلة ٚعذ أرجبػب إِٓٛا ثٗ ٚدػٛا ا١ٌٗ، ُػِشفُٛا فٟ اٌزّبس٠خ ثفشلخ اٌىالث١خ أٚ  ٚاٌغش٠ت أ

           ٟ ـــبسس اثٓ أعذ اٌّؾبعجـٟ اٌؾـٍُّ اٌقٛفـبع اٌّزىـاٌّقفبر١خ، ٚوبْ ػٍٝ سأط ٘ئالء األرج

ذ فشلزُٙ فٟ ثالد خشعبْ ؽ١ش ٔؾشد فىش٘ب ، ٚأثٛ اٌؼجبط اٌمالٔغٟ، ٚٔؾط ٘ـ (243) د

٘ـ( اٌزٞ أجشٜ ِغ صٍخ ِٓ ػٍّبء ِز٘ت 311ٚاٌذػٛح ا١ٌٗ فٟ ػٙذ اٌفم١ٗ أثٟ ثىش ثٓ خض٠ّخ ) د 

اٌّغٍف ثبٌزّقذٞ ٌٙزٖ اٌفشلخ، ٚأٔىشٚا ػ١ٍُٙ ِمبالرُٙ، ٚوبْ ِٓ أثشص ِٓ أٔىش ِمبالد ٘زٖ اٌفشلخ 

ُٙ ٚٔفّش إٌّبط أ٠نب، أؽّذ ثٓ ؽٕجً اإلِبَ ؽ١ش وبْ ِٓ أؽ ِّ ب عّغ ثّب ُ٘ ػ١ٍٗ، فز ّّ ّذ خقُِٛٙ ٌ

ُِٕٙ ٚأِش ثٙغش اٌؾبسس اٌّؾبعجٟ ٚؽّزس ِٕٗ، ٚٚففٗ ثؤّٔٗ عّٟٙ ِبسق، ٚأػٍٓ سّدٖ ػٍٝ ِمبٌزُٙ 

ّْ هللا ـ رؼبٌٝ ـ رىٍُّ  ّْ اٌمشآْ ؽىب٠خ ػٓ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ، أْ ٘زٖ ِمبٌخ عٛء ٚمالي ٚأّوذ أ ثؤ

ثؾشف ٚفٛد
(14)

فؼً اثٓ خض٠ّخ ٌّب ػٍُ ثٛعٛد ِٓ ٠ٕزّٟ ٌٙزٖ اٌفشلخ أٚ اٌّزؤصّش٠ٓ  ، ٚوزٌه

ثّمبالرُٙ ث١ٓ رالِزرٗ، فؤٔىش رٌه ثؾّذح ٚرقّذٜ ٌُٙ ٚسّد ػٍٝ ادػبءارُٙ إٌّؾشفخ ٚوّزثُٙ 

ٌٚؼُٕٙ
(15)

. 

بسلخ، ثً ظٍّذ رذػٛا اٌٝ ااّل  ّّ ّْ ٘زٖ اٌّمبِٚخ ٌُ رنغ ؽّذا ٌٙزٖ اٌفشلخ اٌ  بٌن أباطٌلها ونشر أفكارهاأ

 والّتبدٌع التكذٌب فٌه تبادلوا داخلً نزاع إلى وجّرتهم بٌنهم، عمٌقا شرخا وأحدثت الّسّنة، أهل

 أبو المتكلّم األشعري المذهب مؤسس مقاالتهم تبّنى عندما وتأثٌرا اتساعا الكالبٌة وازدادت واللّعن،

 عن تاب ثم معتزلٌا، حٌاته من ردحا أمضى الذي ،( هـ 444أو 423ت)    البصري األشعري الحسن

 مذهب إلى انتماءه وأعلن بغداد دخل ثم ،(هـ433)  سنة بالبصرة المأل أمام توبته وأعلن االعتزال

 بعد الّصفات مسألة فً  الجدٌد فكره أظهر وفٌها ،(61)والجماعة الّسّنة أهلّ  ومواالة حنبل بن أحمد

 ووافق جهة، من والّسّنة القرآن فً واردةال الخبرٌة الّصفات فٌه أثبت حٌث المعتزلة، مقوالت تركه

 من بمشٌئته ـ تعالى ـ هللا تكلّم وأنكر ، ـ تعالى ـ هللا بذات االختٌارٌة األفعال قٌام نفٌه فً ُكاّلب ابن

 .( 61)أخرى جهة

 ٌجد هذا الّناس ٌوم إلى زال وال األتباع، من الكثٌر األشعري الحسن أبً فكر جذب فقد ذلك ومع

 كأبً األوائل؛ تالمذته جهود بفضل إاّل  ذاك وما العلماء، بٌن حتى بل العلم طلبة بٌن واسعا رواجا

 الحسٌن بن وبندار الباهلً، الحسن وأبً الفّضة، نّقاش جعفر وأبً مجاهد، بن محمد هللا عبد

...  االسفراٌٌنً اإلسكاف القاسم أبً و فورك، بن بكر وأبً الباقالنً بكر وأبً الّشٌرازي،

 .(61)موغٌره
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 إلى أّدى مّما ُكاّلب، ابن لفكر قبل من تصّدت كما األشاعرة لفكر تصّدت الّسّنٌة المعارضة لكن  

 والمطاردات والتهدٌدات بل والمضاٌقات، الّذمّ  إلى األشاعرة فٌها تعّرض وخالفات نزاعات حدوث

 .(61)القتل من ٌجٌره عّمن ٌبحث خائفا فأصبح نفسه، األشعري الحسن أبا منها ٌسلم لم التً

 بكر أبً أمرُ  ُرِفعَ  ،(هـ321 ـ 416) باهلل القادر العّباسً الخلٌفة زمن والمعتزلة الّرافضة لُِعَنت ولّما

 وتخّفٌه أحمد اإلمام بمذهب االستتار إلظهاره تركه، ثمّ  به فهمّ  الخلٌفة إلى األشعري الباقالنً

 شٌخها بقٌادة الحنابلة من طائفة ببغداد، ريلألشع المعارضٌن رأس على كان كما ،(23)له بموافقته

 توبته أعلن عندما باألشعري الطائفة هذه تعترف ولم ،(هـ421 ت) البربهاري الحسن محمد أبً

 به وشّهرت وضلّلته وأبغضته ورفضته العقٌدة، فً حنبل بن أحمد إمامهم مذهب إلى وانتسابه

  ِٛرٗ ،  بعد األشعري الحسن أبً قبر وطمس نبش الحنابلة حاولت وقد ،(26)وكّذبته وبّدعته وشتمته

 ُِٕٚٙ ِٓ ثبي 

غ١ش أْ ؽشهخ ثغذاد وبٔذ رّٕؼُٙ، ػٍٝ لجشٖ
(22)

ب ػٍٝ اٌّقؼ١ذ اٌفىشٞ فزّضٍّذ ِؼبسمزُٙ  ِّ ، ٚأ

 ٌّمبالد األؽؼشٞ فٟ ا٢رٟ:

 ّْ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ  أٚال:  أُّٙ أٔىشٚا ػ١ٍٗ ٘زٖ اٌّمبالد اٌّزؼٍّمخ ثىالَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ؽ١ش لبي: " ا

ّْ اٌمشآْ ١ٌظ والِٗ ؽم١مخ، ٚأّّب ٘ٛ ػجبسح ػٕٗ، ٚ٘ٛ ٔفغٗ ـ ٠ؼٕٟ والَ  أصٌٟ لبئُ ثزارٗ رؼبٌٝ، ٚا

هللا ـ ِؼٕٝ اٌزّٛساح ٚ اإلٔغ١ً ٚاٌمشآْ، فؤٔىشٚا ػ١ٍٗ رٌه، ٚٔغجٛا ِمبٌزٗ ٘زٖ اٌٝ ثمب٠ب اٌجذػخ اٌزٟ 

وبْ ػ١ٍٙب فٟ االػزضاي لجً ِٛرٗ
(23)

              ٓ ٘زٖ اٌّمبالد فٟ وزبثٗ ــٗ ػــسعٛػ ِٓ ، ٚثبٌشغُ

)) اإلثبٔخ ((، اال أٙب
 

 اعزّشد ػٕذ ِزؤخشٞ األؽبػشح .

ٚصب١ٔب: فمذ أجشٜ صالصخ ِٓ وجبس ػٍّبء اٌؾٕبثٍخ فٟ اٌمشْ اٌّشاثغ اٌٙغشٞ ثّؼبسمخ األؽؼشٞ     

لال اٌجغذادٞ، ٚػجذ هللا ثٓ ثطّخ ٚخبٌفٛا ِمبٌزٗ ثؾؤْ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ، ُٚ٘: اثشا١ُ٘ ثٓ ؽب

اٌؼىجشٞ، ٚأثٛ ػجذ هللا ثٓ ؽبِذ اٌجغذادٞ، ٚوبْ الثٓ ؽبلال سّد ِّٛعغ فٟ اٌّشد ػٍٝ اٌىالث١خ ٚ 

األؽؼش٠خ فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ثبٌّزاد، سّد ف١ٙب ػٍٝ اٌّزىٍُ أثٟ ع١ٍّبْ اٌذِؾمٟ
(24)

. 

ثبلقبئٗ ثؼذَ اٌزشعّخ ٌٗ فٟ وزبة )) ٚلذ ػجّش ػٍّبء اٌؾٕبثٍخ ػٓ سفنُٙ ٌّمبالد األؽؼشٞ،      

٘ـ(، ٚال فٟ وزبة )) إٌّٙظ األؽّذ فٟ رشاعُ أفؾبة 526هجمبد اٌؾٕبثٍخ (( الثٓ أثٟ ٠ؼٍٝ) د 

 ٘ـ (.928اإلِبَ أؽّذ (( ألثٟ ا١ٌّٓ اٌؼ١ٍّٟ ) د 
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ّْ ِز٘ج      ّْ ؽ١خ اٌّؾبفؼ١خ أثب ؽبِذ االعفشا١٠ٕٟ وبْ ٠ؼٍٓ أِبَ إٌّبط فشاؽخ ا ٗ فٟ اٌمشآْ ٚصبٌضب: ا

ثؤّٔٗ والَ هللا ؽم١مخ ثؾشٚفٗ ِٚؼب١ٔٗ، ٠ٕٚىش ػٍٝ األؽبػشح ِمبٌزُٙ فٟ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ٠ٚزجشأ 

ّْ ِز٘ت األؽؼشٞ فٟ والَ هللا ١ٌظ ٘ٛ  ب ٠مٌٛٗ اٌجبلالٟٔ ٚأفؾبثٗ ف١ٗ، ٚوبْ ٠مٛي: ا ّّ عٙشح ِ

ثٟ اٌؾغٓ األؽؼشٞ، ٌُٚ ٠ؼذ ِز٘ت اٌّؾبفؼٟ، ٌٚؾّذرٗ ػ١ٍُٙ ١ِّض أفٛي فمٗ اٌؾبفؼٟ ػٓ أفٛي أ

األؽبػشح ِٓ أفؾبة اٌّؾبفؼٟ اٌّز٠ٓ اعزٕىفٛا ِٓ االٔزّبء ا١ٌُٙ ٚاٌٝ ِز٘جُٙ فٟ أفٛي اٌفمٗ فنال 

ػٓ أفٛي اٌّذ٠ٓ
(25)

ّْ األؽؼشٞ ٚأفؾبثٗ ٚعذٚا عّبػخ ِٓ أً٘  ، ٚثبٌّشغُ ِٓ ٘زٖ اٌّؼبسمخ فب

اٌج١ذ اٌز١ّّٟ اٌؾٕجٍٟاٌّغّٕخ اعزغبسٚا ثُٙ فؤعبسُٚ٘ ٚاؽزّٛا ثُٙ، ُٚ٘ عّبػخ 
(25)

. 

ب ف١ّب ٠زؼٍّك ثبٌزؤص١ش ٚاٌزّؤصش، فمذ ٚعذد رؤص١شاد ِزجبدٌخ ث١ٓ ِزىٍّّٟ اٌؾٕبثٍخ ِٚزىٍّّٟ األؽؼش٠خ،  ِّ أ

فٟ ِغبئً أفٛي اٌذ٠ٓ، ٚوبْ ألعشح اٌّز١١ّ١ّٓ اٌؾٕج١ٍخ ألٛاي ِزمبسثخ ِغ ألٛاي اٌجبلالٟٔ، اٌّزٞ وبْ 

ؽ١بٔب ثبعُ: ِؾّذ اٌط١ت اٌؾٕجٍٟ، ٚأؽ١بٔب أخشٜ ثبعُ: ِؾّذ ثٓ ٠ٛلغ خطبثبرٗ ِٚمبالرٗ ٚعٛاثبرٗ أ

٘ـ (: " أّّب ٔفمذ 476اٌط١ت األؽؼشٞ، لبي أثٛ اعؾك اٌّؾ١شاصٞ ؽ١خ اٌؾبفؼ١خ فٟ صِبٔٗ ) د 

األؽؼش٠خ ػٕذ إٌّبط ثبٔزغبثُٙ اٌٝ اٌؾٕبثٍخ "
(26)

. 

١ّّٟ، ٠ؼّذاْ أثب اٌؾغٓ األؽؼشٞ ٚوبْ اٌؾٕج١ٍبْ اٌجغذاد٠بْ أثٛ ثىش غالَ اٌخالي، ٚأثٛ اٌؾغٓ اٌزّ 

ِٓ ِزىٍّّٟ أً٘ اٌّغّٕخ اٌّٛافم١ٓ ٌّز٘ت اٌّغٍف فٟ اٌغٍّخ
(27)

. 

 :ـ تطّور المذهب والفتن التً صاحبته  2

من خالل ما سبق ٌّتضح أّن أزمة المذهب الّسّنً، إّنما ظهرت فً الّنصف األّول من القرن      

ب مذهب الّسلف فً مسألة األفعال االختٌارٌة، ومسألة كالم الّثالث الهجري، عندما خالف ابن ُكاَل 

هللا ـ تعالى ـ، وإنكار أتباع مذهب الّسلف علٌه ومقاومتهم له، لكن األزمة ازداد أوارها وزادت 

حّدتها وعمقها لّما تبنى أبو الحسن األشعري وأصحابه مقاالت ابن كالب، وقاموا بنشر مذهبهم 

إلمام أحمد بن حنبل العقٌدي، مّما رّوج مقاالتهم عند العاّمة وطلبة تحت ستار انتسابهم لمذهب ا

 العلم وبعض العلماء.

ورغم وجود هذا الخالف والّصراع بٌن أتباع الحدٌث والمتكلمٌن بادي األمر فإّن الباحث لم       

ا علمٌا ٌالحظ مٌل الّطرفٌن نحو العنف بصورة واسعة، وإنما ظّل الّنزاع فً إطاره الفكري، خالف

ٌّار األشعري فً بداٌة تكّونه وقلّة  ٌّا على المستوى الفكري، ولعّل مرّد ذلك إلى ضعف الت منهج

أتباعه وقتئذ هذا من جانب، ومن جانب آخر ٌعود إلى انتهاج األشاعرة فً خالفهم لمنهج السلف 

وجود الوئام بٌنهم  المجال الفكري فً تعاملهم مع الغالبٌة الّسّنٌة المعارضة لهم، ومن جانب ثالث
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وبٌن طائفة من الحنابلة من البٌت الّتمٌمً الّتً وّفرت لهم الغطاء األمنً والفكري، مّما خّفف من 

 حّدة الخالف طٌلة القرن الّرابع الهجري.

ٌّر الوضع مع بداٌة القرن الخامس وما بعده، حٌث اّتسع الخرق بٌن الطرفٌن  لكن ما لبث أن تغ

  ومة، وبدأت تختفً أجواء الوئام واالتفاقواشتّد الخالف والخص

رذس٠غ١ب، ١ٌٕؾٛ وً هشف اٌٝ اٌّقذاَ ٚاظٙبس سٚػ اٌؼذاء ٌخقِٛٗ،
 

رؼج١شا ػٓ ػّك األصِخ 

 اٌؼم١ذ٠خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب ِز٘ت أً٘ اٌّغّٕخ.

األِش اٌزٞ وبٔذ ٌٗ أٚخُ ا٢صبس ػٍٝ اٌّغٍُ ٚاألِٓ االعزّبػٟ، ثغجت ؽذٚس االؽزغبعبد ٚاٌفزٓ 

ًّ أغّبط ثؼل اٌٛػبظ ٚهاّلة اٌؼٍُ فٟ اٌخقِٛخ، أدٜ اٌٝ ص٠بدح ٚاال لززبي ث١ٓ اٌخق١ّٓ، ٌٚؼ

ِعذ ِٓ اٌطّشف١ٓ ِٓ  ُٚ خ ٠ٚئٌّجُٛٔٙ مّذ خقُِٛٙ، ٚ٘زا األِش  ِّ ؽمّخ اٌخالف، ثّب ٠ؼجّئْٛ ثٗ اٌؼب

فغ١ك ٚأزٙٝ خالي رجبدي اٌّؾزُ ٚاٌّزَ ٚاٌزّؾ١ٕغ ثبٌخقَٛ، وّشؽٍخ أٌٚٝ صُ أزمٍٛا اٌٝ اٌزجذ٠غ ٚاٌز

 اٌٝ اٌزّىف١ش ٚاٌٍّؼٓ.

ّْ أثب ثىش ثٓ فٛسن األؽؼشٞ ) د       ٘ـ ( أٌّف وزبثب فٟ رؤ٠ًٚ ففبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ 406فّٓ رٌه أ

١ٌٓ ٌٍّقفبد اٌّؼط١ٍّٓ ٌٙب، فشّد ػ١ٍٗ أثٛ ٠ؼٍٝ اٌفّشاء اٌؾٕجٍٟ )د ّٚ ٘ـ ( 458، أزٙظ ف١ٗ ِٕٙظ اٌّئ

ٌٙب 429ألخجبس  اٌّقفبد (( عٕخ )ثىزبة ٚعّٗ ثـ )) اثطبي اٌزّؤ٠ٚالد  ّٚ ٘ـ ( أصجذ ف١ٗ اٌّقفبد اٌّزٟ أ

اثٓ فٛسن، ٚصاد ػ١ٍٙب وض١شا، فبرّّٙٗ األؽبػشح ثبٌزّغغ١ُ ٚاٌزّؾج١ٗ
(28)

، فمبِذ اصش رٌه ث١ٓ أرجبع 

ب عؼً  ّّ اٌطّشف١ٓ ِٕبلؾبد عبخٕخ ؽٛي ِب عبء فٟ وزبة أثٟ ٠ؼٍٝ، ٚوضش اٌٍّغو ٚاٌىالَ ؽٌٛٗ، ِ

٘ـ ( ٌٍزّذّخً فٟ فّل إٌّضاع، ٚأخز ٔغخخ ِٓ اٌىزبة ٌالهالع 467ـ  422ُ ثؤِش هللا ) اٌخ١ٍفخ اٌمبئ

ػ١ٍٙب، ٚأِش ثؼمذ عٍغخ سع١ّخ ٌٍّٕظش ف١ّب ؽذس، فبعزّغ فمٙبء اٌطّشف١ٓ ٚرٕبظشٚا فٟ اٌّغبئً 

رٌه  اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة، ٚأزٙٛا اٌٝ رؤ١٠ذ ِب أٚسدٖ اٌمبمٟ أثٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغبئً وزبثٗ، ٚؽّشسٚا فٟ

٘ـ ( ٚٚسد فٟ 442ِؾنشا ٔقشٖٚ ف١ٗ، ٚوبْ فٟ ِمذِزُٙ اٌّضا٘ذ أثٛ اٌؾغٓ اٌمض٠ٕٟٚ) د 

اٌّؾنش لٌٛٗ: " ٘زا لٛي أً٘ اٌّغّٕخ ٚ٘ٛ اػزمبدٞ ٚػ١ٍٗ اػزّبدٞ "، صُ أخشط اٌخ١ٍفخ االػزمبد 

اٌمبدسٞ اٌزٞ وزجٗ ٚاٌذٖ اٌمبدس ثبهلل، رؤ١٠ذا ِٚٛافمخ ٌّز٘ت أثٟ ٠ؼٍٝ اٌفّشاء
(29)

. 

ٚسغُ رظب٘ش األؽبػشح ثمجٌُٛٙ ٌّب ٚسد فٟ اٌّؾنش، فبُّٔٙ عشػبْ ِب أظٙشٚا اؽزغبعُٙ       

٘ـ (، فزذخً اٌخ١ٍفخ اٌمبئُ ٚػمذ اعزّبػب آخش ثذاس اٌخالفخ 445ػٍٝ ٔفظ اٌىزبة ِّشح أخشٜ عٕخ )

ّْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘ٛ والَ هللا ـ رؼبٌٝ  ّْ ؽنشٖ اٌمنبح ٚاألػ١بْ ِٓ اٌطّشف١ٓ، ٚأػٍٓ ف١ٗ أ ـ ، ٚأ
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شُّ وّب عبءد َّ ففبد هللا رُ
(30)

ٚأعجش األؽبػشح ػٍٝ لجٛي ٔزبئظ ٘زا االعزّبع، سغُ أّٗ ١ٌظ فٟ  

 فبٌؾُٙ.

ٚوبٔذ ٘ذٔخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٌىّٕٙب ٘ذٔخ ػٍٝ دخٓ، فغشػبْ ِب اؽزؼٍذ ٔبس٘ب فٟ ثغذاد فٟ فزٕخ ػ١ّبء 

ذ ف١ٙب خطٛسح اٌخالف إٌّٙغٟ ػٍٝ ٘ـ (، رغٍّ 447ث١ٓ اٌؾٕبثٍخ ِٚزىٍّخ اٌؾبفؼ١خ األؽبػشح عٕخ ) 

ِ٘مَذ ف١ٗ األٔفُظ ِٓ اٌطّشف١ٓ،  ي ف١ٙب اٌخالف اٌٝ الززبي ُص ّٛ اٌؼم١ذح داخً اٌّز٘ت اٌّغّٕٟ اٌٛاؽذ، رؾ

ٍْٛ اٌّغئ١ٌٚخ اٌىجشٜ ف١ّب ؽذس ف١ٙب، العزغالٌُٙ إٌّفٛر اٌّغ١بعٟ  ّّ ّْ اٌؾٕبثٍخ ٠زؾ ٚٚامؼ أ

ح ؽ١ٓ دخٍٛا ؽٍجخ ٚاالعزّبػٟ فٟ ثغذاد ٌالػزذاء ػٍٝ األؽب ّٛ ػشح، اٌز٠ٓ أؽّغٛا فٟ أٔفغُٙ ل

اٌّقشاع اٌؼٍٕٟ ِغ اٌؾٕبثٍخ فٟ ػش٠ُٕٙ، ثؼذ ِشٚس أوضش ِٓ لشْ ِٓ اٌّضِبْ ػٍٝ ٚفبح ِئعظ 

ِز٘جُٙ أثٛ اٌؾغٓ األؽؼشٞ، ٌٚؼٍُٙ أسادٚا أٙبء ؽبٌخ اٌزّغزّش ٚاٌّغّش٠خ فٟ ٔؾش ِز٘جُٙ فؤخطئٚا 

ٕبصٌخ أً٘ اٌؾذ٠ش ِٓ اٌؾٕبثٍخ اٌّذػ١ِٛٓ ِٓ اٌذٌٚخ ٚػٍٝ سأعٙب فٟ رمذ٠ش ؽغبثبرُٙ ػٕذِب لّشسٚا ِ

ِىبٔٗ ِطبسدح ِؼبسم١ٗ اٌخ١ٍفخ اٌزٞ وبْ ٠ؾّٟ ِز٘ت أً٘ اٌّغّٕخ ـ ِز٘ت اٌّغٍف ـ ٠ٚزٚد ػٕٗ، ٚثب

االٌزؾبق ثبٌّغبعذ، ٚسثّّب وبْ األؽبػشح ػٍٝ ٚػٟ ربَ ثزٌه، ٌزٌه ٌُ ٠ضجّطُٙ ِب  ِٕٚؼُٙ ِٓ

ٌزّّّغه ثّز٘جُٙ ٚاٌذػٛح ا١ٌٗ، ٌُٚ ٠جبٌٛا ثّؼبسمخ اٌّذٌٚخ ٚال أً٘ اٌؾذ٠ش أفبثُٙ ٚأفّشٚا ػٍٝ ا

.ٌُٙ 

ٚهٍجب ٌالخزقبس فبّٕٟٔ عؤعشد رٛاس٠خ اٌفزٓ ٚاألصِبد اٌزٟ ٚلؼذ فٟ اٌؾشق اإلعالِٟ، دْٚ 

اٌغٛؿ فٟ رفبف١ٍٙب اٌّزٟ رمَٛ ػٍٝ اخزالف إٌّٙظ اٌّزّجغ فٟ دساعخ اٌّغبئً اٌؼمذ٠خ، ؽ١ش ٠ٍزضَ 

ٌؾذ٠ش ثبٌذ١ًٌ اٌؾشػٟ فٟ مٛء اٌزٕض٠ٗ اٌىبًِ فٟ ِغبئً اٌؼم١ذح، ث١ّٕب ٠مَٛ اٌّز٘ت أً٘ ا

األؽؼشٞ ػٍٝ األدٌخ اٌؼم١ٍخ أٚال صُ ٠ٕظشْٚ فٟ إٌّقٛؿ اٌّؾشػ١خ ثؼذ رٌه ٌذػُ ِب ر٘جٛا ا١ٌٗ 

 ػمال، ٠ٚٛعجْٛ رؤ٠ًٚ ِب ٠ئدٞ ظب٘شٖ ِٕٙب اٌٝ اٌزّؾج١ٗ ل١بعب هٍجب ٌٍزٕض٠ٗ.

ٚلؼذ ؽبٌخ ِٓ اٌخقِٛخ ث١ٓ اٌؾٕبثٍخ ٚاألؽبػشح داخً عبِغ إٌّقٛس ثجغذاد،  ٘ـ (461ففٟ عٕخ )

٘ـ( رٛفٟ اٌخ١ٍفخ اٌمبدس ثبهلل اٌزٞ وبْ ػٙذٖ ٠ّضًّ اٌغطبء اٌغ١بعٟ اٌّزٞ ٠ؾّٟ أً٘ 467ٚفٟ عٕخ ) 

 485اٌؾذ٠ش ٚاٌؾٕبثٍخ ٠ٚذافغ ػّٕٙب، ٚرٌّٛٝ اٌٛصاسح فٟ اٌذٌٚخ اٌغٍغٛل١خ اٌٛص٠ش ٔظبَ اٌٍّه ) د 

ي ؽبي األؽبػشح فٟ ػٙذٖ ثذػُ ِٕٗ، ٚرّّىٕٛا ِٓ  ّٛ ٘ـ( ٚوبْ ػٍٝ ِز٘ت األؽبػشح فٟ اٌؼم١ذح، فزؾ

 اٌزّقش٠ؼ ثّؼزمذارُٙ ػال١ٔخ ٚاٌزّؼج١ش ػٓ ِز٘جُٙ عٙشح ػٍٝ اٌّأل.

٘ـ( ٚلؼذ فزٕخ أثٟ ٔقش اٌمؾ١شٞ ثجغذاد، ٚوبْ ِظٙش٘ب اخزالفب فم١ٙب فشػ١ب، 469ٚفٟ عٕخ )   

أدٜ اٌٝ ٚلٛع االلززبي ث١ٓ عٕبؽٟ أً٘ اٌّغّٕخ اٌغٍف ٚاٌخٍف، ٚلذ ؽبٚي  ٚؽم١مزٙب خالف ػمذٞ
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ًّ ثُٙ ػٍٝ  األؽبػشح اعزؼذاء اٌٛص٠ش اٌغٍغٛلٟ مذ أً٘ اٌؾذ٠ش، ٚأسعٍٛا ٌٗ وزبثب ؽشؽٛا ف١ٗ ِب ؽ

 ّْ  ٠ذ اٌؾٕبثٍخ، ٚٚففُٛ٘ ثؤثؾغ األٌفبظ اٌمج١ؾخ، ٚؽّشمٖٛ ػٍٝ اعزئقبي ؽؤفزُٙ، غ١ش أ

أْ سّد ػٍٝ وزبثُٙ ٌُٚ ٠ؾمّك ٌُٙ ِب وبٔٛا ٠قجْٛ ا١ٌٗ أٍُِٙ ف١ٗ خبة ثؼذ
(31)

. 

٘ـ( رغذد إٌّضاع ٚٚلٛع اٌفزٓ ث١ٓ اٌؾٕبثٍخ ٚاألؽبػشح ػٍٝ اصش ٚسٚد سّد ٔظبَ 470ٚفٟ عٕخ ) 

اٌٍّه ػٍٝ سعبٌخ األؽبػشح، فٕؾجذ فزٕخ ث١ٓ فمٙبء األؽؼش٠خ ثبٌّذسعخ إٌظب١ِخ ٚاٌؾٕبثٍخ، ؽ١ش لبَ 

ٌؾٕبثٍخ، فمبِٛا ٌٗ ٚلزفٖٛ ثب٢عش فٙشة ٚاؽزّٝ ثؤٍ٘ٗ فؤغبصٖٛ، ٚٔؾت اٌمزبي ِذسط ُِٕٙ ثزىف١ش ا

ُّ اٌّغٍت ٚإٌّٙت ٚوضشد اٌغشاػ، ٌُٚ رٕزٗ اٌّٛاعٙبد اال ثزذّخً اٌغٕذ، ٚوبٔذ  ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚػ

ؽق١ٍخ اٌمزٍٝ ف١ٙب ٔؾٛ ػؾش٠ٓ لز١ال ِٓ اٌطشف١ٓ
(32)

 . 

ب أسعٍٗ ٘ـ( ٚلؼذ فزٕخ أثٟ ثىش اٌّغشثٟ ث476ٚفٟ عٕخ )  ّّ جغذاد، ثغجت رىٍّٗ ثّز٘ت األؽبػشح، ٌ

اٌٛص٠ش ٔظبَ اٌٍّه ٌٍزّذس٠ظ ثبٌّذسعخ إٌّظب١ِخ، ِٚؼٗ وزبة ِٓ اٌٛص٠ش ٠ضّو١ٗ ػٕذ أً٘ ثغذاد، 

ىِّٓ ِٓ اٌزّذس٠ظ ثبٌّذسعخ إٌّظب١ِخ ٚوً األِبوٓ  ُِ فبعزمجً اعزمجبال ؽبفال ِٓ هشف د٠ٛاْ اٌخالفخ ٚ

َّ اٌؾٕبثٍخ ٠ٚغزخّف ثّز٘جُٙ، فؾذس ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّزٟ أساد٘ب، فىبْ ٠ٕقش ِز٘ ت األؽؼشٞ ٠ٚز

ثؼنُٙ عجبة ٚخقبَ ِب ٌجش أْ اعزؾبي اٌٝ ِٛاعٙبد ٚفذاِبد
(33)

. 

٘ـ( ؽذصذ فزٕخ اٌٛاػع أثٟ اٌفزٛػ االعفشا١٠ٕٟ، ٌٛلٛػٗ فٟ اٌؾٕبثٍخ ثجغذاد ٚرّٙغّٗ 515ٚفٟ عٕخ )

ٗ ٌّز٘جُٙ، ٚوبْ ٠خشط ِغ أفؾبثٗ فٟ ؽٛاسع ِّ ثغذاد ٚف١ُٙ ِٓ ٠ق١ؼ: ) ال ثؾشف ٚال  ػ١ٍُٙ ٚر

ثقٛد، ثً ػجبسح ( فىبْ اٌؼٛاَ ٠شعُّٛٔٙ ف١شدْٚ ػ١ٍُٙ اٌّشعُ، فزؾذس ث١ُٕٙ اٌّقبدِبد اٌؼ١ٕفخ 

(34)
. 

ّْ اٌمشآْ ١ٌظ  ٚ٘زا اٌّؾؼبس اٌّزٞ وبْ األؽبػشح ٠ٙزفْٛ ثٗ فٟ ؽٛاسع ثغذاد ٚأصلّزٙب، ٠ؼٕٟ ػٕذُ٘ ـ أ

ّْ هللا  ال ٠ٕطك ثبٌؾشٚف ١ٌٚظ ٌٗ فٛد ف١ّب ٠ّذػْٛ ـ ثً ٘ٛ ػجبسح ٚ والَ هللا ػٍٝ اٌؾم١مخ، أل

ؽىب٠خ ػٓ والِٗ إٌّفغٟ اٌمذ٠ُ اٌزٞ ال ٠زؼّذد    ٚال ٠زجّؼل ٚال ٠ٕفقً ػٓ راد هللا ػٕذُ٘
(35)

. 

 ّْ ٘زٖ ّٔبرط ِٓ اٌفزٓ اٌزٟ ػقفذ ثبٌفىش اٌّغّٕٟ رؾذ٠ذا، ٚث١ٓ أرجبع اٌّز٘ت اٌٛاؽذ، ٚظب٘ش فٟ أ

الف إٌّٙظ اٌفىشٞ ث١ٓ اٌطشف١ٓ، ٚٚامؼ أ٠نب أْ ِىبْ ٚلٛػٙب ٘ٛ ثغذاد ألٔٙب ِؾّشوٙب ٘ٛ اخز

ب اٌؾغبص فمذ عّٕجٙب هللا ـ رؼبٌٝ ـ ٘زٖ اٌفزٓ، ٚثمٟ عبئذا  ِّ وبٔذ ٌٙب اٌّش٠بدح اٌفىش٠خ فٟ رٌه اٌّضِٓ، أ

زٙب ااّل أفشادا ٌُ ٠ّضٍّٛا اؽىبال ِّ ُّ األغٍت ِٓ ػٍّبئٙب ٚػب ظب٘شا ػٍٝ  ف١ٙب ِز٘ت اٌّغٍف فٟ األػ

 اٌؼم١ذح اال ثؼذ ٘زا اٌٛلذ ثىض١ش.
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ب ف١ّب ٠زؼٍك ثبعزؾشاء األصِخ ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚ األؽؼش٠خ فٟ ِقش ٚاٌّؾبَ ف١ىفٟ أْ أعٛق ِضبال  ِّ أ

ٌىً ِّٕٙب، ١ٌىْٛ ّٔٛرعب ٌؼّك ٘زا اٌخالف إٌّٙغٟ فٟ اٌؼم١ذح، اٌّئدٞ اٌٝ اٌزّقبدَ ٚااللززبي 

 ث١ٓ اٌطشف١ٓ.

اٌؾٕبثٍخ ِٓ عٙخ، ٚ ٔغُ اٌذ٠ٓ اٌخجٛؽبٟٔ األؽؼشٞ ٚأفؾبثٗ ِٓ عٙخ أخشٜ، ِب ٚلغ ثّقش ث١ٓ 

ار وفّش وً هشف ِّٕٙب خقّٗ، ٚأّدٜ رٌه اٌٝ االلززبي فٟ ؽبدصخ ٔجؼ لجش اثٓ اٌى١ضأٟ
(36)

. 

ب ِب ٚلغ فٟ اٌّؾبَ ف١ىفٟ ف١ٗ ِب ؽقً ٌٍؾبفع ػجذ اٌغٕٟ اٌّمذعٟ اٌؾٕجٍٟ اٌذِؾمٟ)د  ِّ ٘ـ(، 600ٚأ

ب أ ّّ ب فبّٔٗ ٌ ّّ ظٙش ِز٘جٗ فٟ ففبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ أٔىش ػ١ٍٗ هبئفخ ِٓ األؽبػشح ٚٔبلؾٖٛ فٟ ِز٘جٗ، فٍ

أفّش ػ١ٍٗ ثّذػٖٛ ٚوفّشٖٚ ٚسفؼٛا أِشٖ اٌٝ ٚاٌٟ دِؾك 
(37)

، وّب ثّذػٛا ٚوفّشٚا اثٓ ثطّخ اٌؼىجشٞ 

اٌؾٕجٍٟ
(38)

. 

ب اٌّغشة اإلعالِٟ فمذ وبْ وٍّٗ ػٍٝ ِز٘ت اٌّغٍف فٟ اٌؼم١ذح، ال ِّ ٠ؼشفْٛ غ١شٖ ِٕز اٌفزؼ  ٚأ

٘ـ( دػٛرٗ األؽؼش٠خ ف١ُٙ، فىفّش 524اإلعالِٟ اٌٝ أْ أظٙش ِؾّذ ثٓ رِٛشد اٌّقّٛدٞ ) د

ِخبٌف١ٗ ٚارُّٙٙ ثبٌزّؾج١ٗ فبعزجبػ دِبءُ٘ ٚأِٛاٌُٙ ٚدخً ِغ دٌٚخ اٌّشاثط١ٓ فٟ ؽشٚة دا١ِخ، 

ٍٝ اٌّشػ١خ، ٚٚافً ٚأدخً اٌّغشة اإلعالِٟ فٟ فزٓ ِذٌّٙخ ٚفشك االػزمبد األؽؼشٞ لغشا ػ

)         أرجبػٗ دػٛرٗ ثؼذ ِٛرٗ ٚاسرىجٛا ِزاثؼ س١٘جخ فٟ ؽك اٌّشاثط١ٓ ؽ١ٓ دخٍٛا ِشاوؼ عٕخ 

٘ـ(  ٚروش اثٓ اٌم١ُّ أُّٔٙ لزٍٛا عجؼ١ٓ أٌف ؽخـ541
(39)

، ٚلبي ػٓ اثٓ رِٛشد : " سعً ظبٌُ 

 ُٙ ٚأخزوّزاة ِزغٍت ثبٌجبهً، لزً إٌّفٛط ٚأثبػ ؽش٠ُ اٌّغ١ٍّٓ ٚعجٝ رساس٠

أِٛاٌُٙ ،ٚوبْ ؽّشا ػٍٝ اٌٍّّخ ِٓ اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف ثىض١ش، ٚاعزجبػ لزً ِخبٌف١ٗ ِٓ اٌؼٍّبء، 

ّّٝ أفؾبثٗ ِّٛؽذ٠ٓ ُٚ٘ ع١ّٙخ ٔفبح ٌقفبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ "  ٚع
(40)

 . 

خ إٌبط فٟ اٌّغشة اإلعالِٟ ثىبفخ ألب١ٌّٗ ٚػٍّبءُ٘، وبٔٛا ػٍٝ اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ فٟ  ِّ ّْ ػب ػٍٝ أ

ٗ، ٚػٍٝ اٌّز٘ت اٌّغٍفٟ اٌّغّٕٟ فٟ أفٛي اٌؼم١ذح، فُٙ ِضجزْٛ ٌٍّقفبد ثال رؾج١ٗ، ٚال رؼط١ً، اٌفم

ي 184ٚال رؤ٠ًٚ، ٚ رى١١ف، ٚفٟ ِمذِزُٙ ػٍٟ ثٓ ص٠بد اٌطشاثٍغٟ )د ّٚ ٘ـ( ر١ٍّز اإلِبَ ِبٌه، ٚأ

ِٚؾّذ ثٓ ٘ـ ( ، 380ِٓ أدخً )) اٌّٛهّؤ (( اٌٝ اٌّغشة اإلعالِٟ، ٚاثٓ أثٟ ص٠ذ اٌم١شٚأٟ )د 

٘ـ (، ٚأثٛ ػّش اٌطٍّٕىٟ 403٘ـ (، ٚأثٛ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ اٌمبثغٟ )د399أثٟ ص١ِٕٓ  ) د 

٘ـ (463٘ـ (، ٚأثٛ ػّش ثٓ ػجذ اٌجش األٔذٌغٟ ) د 429األٔذٌغٟ ) د 
(41)

ٚغ١شُ٘ عّغ وض١ش   

 ِٓ اٌؼٍّبء اٌّؾٙٛد ٌُٙ ثبٌزّّىٓ ٚاٌزّجؾش فٟ اٌؼٍُ.
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ّْ ثؼل وجبس ػٍّبء اٌّغشة اإل عالِٟ أ٠نب، خبّفخ ِٓ اٌز٠ٓ ػبؽٛا فٟ اٌمشْ اٌخبِظ غ١ش أ

ي ِٓ اٌمشْ اٌّغبدط اٌٙغش١٠ٓ، ٚاٌّز٠ٓ ٌُٙ سؽٍخ اٌٝ اٌّؾشق ػبدٚا اٌٝ ثالد اٌّغشة  ّٚ ٚإٌّقف األ

ّّغْٛ ٌٕؾش٘ب ٚاٌذػٛح ا١ٌٙب، وؤثٟ ا١ٌٌٛذ اٌجبعٟ                  ُٚ٘ ِزؤصشْٚ ثّمبالد األؽبػشح ِزؾ

٘ـ (، ِٚؾّذ ثٓ خٍف األٌج١شٞ اٌّزىٍُّ 537ٟ أثٟ ثىش ثٓ اٌؼشثٟ )د ٘ـ (، ٚاٌمبم474) د 

ٚغ١شُ٘
(42)

. 

ٚوبْ ٌغٙٛد ٘ئالء اٌؼٍّبء ٚغ١شُ٘ األصش اٌىج١ش فٟ ٔمً األصِخ اٌؼمذ٠خ اٌزٟ ػقفذ ثؤرجبع   

اٌّز٘ت اٌّغّٕٟ فٟ اٌّغشة اإلعالِٟ ِٓ اٌّؾشق، ٚرٌه ٌٍّذٚس اٌزٞ ٌؼجٖٛ فٟ ٔؾش اٌفىش األؽؼشٞ 

ب عؼً ػٍّبء اٌّبٌى١خ اٌّغٍف١١ٓ ٠زؾشوْٛ ٌّمبِٚزُٙ خبّفخ صِٓ دٌٚخ اٌّشاثط١ٓ ) ث١ٓ أ٘ ّّ ِ ،ٍٗ

٘ـ(، اٌزٟ وبٔذ ساػ١خ ٌّز٘ت اٌّغٍف ٚأً٘ اٌؾذ٠ش، فؾبسة اٌؼٍّبء فٟ ظٍّٙب  541ـ  451

اٌّزى١ٍّّٓ ٚأصسٚا ثؼٍُ اٌىالَ ٚأزمذٖٚ ٚؽّشِٛا رؼٍّّٗ ِٕٚؼٛا وزجٗ ، ٚأٌؾمٛا أٍ٘ٗ ثؤً٘ اٌجذع 

٘ـ (505األ٘ٛاء ٚػّذٚا األؽبػشح ُِٕٙ، ُٚ٘ ِٓ أفزٛا ثؾشق وزت أثٟ ؽبِذ اٌغضاٌٟ ) د ٚ
(43)

  

األِش اٌزٞ خفّف ِٓ ٚهؤح األصِخ ثبدٞ األِش، ػٍٝ أّٔٗ ِب ٌجش أْ اؽزؼً أٚاس٘ب ِٓ عذ٠ذ ٚثؾىً 

 ٘ـ ( اٌزٞ ارّخز 524ِٓأؽذ ٚألٜٛ، ػٍٝ ٠ذ ِؾّذ ثٓ رِٛشد) د 

ّؾبسثخ اٌّشاثط١ٓ اٌّغٍف١١ٓ، ثؼذ ػٛدرٗ ِٓ سؽٍزٗ فٟ اٌّؾشق ٌطٍت اٌفىش األؽؼشٞ أػظُ عجت ٌ

اٌؼٍُ، فّب ٌجش أْ ؽشع فٟ اٌّذػٛح ٚرى٠ٛٓ األرجبع، ٚدخً فٟ ٔضاع فىشٞ ٚلزبٌٟ ِغ اٌّشاثط١ٓ، 

اصش ارٙبِٗ ٌُٙ ثبٌزّغغ١ُ ٚاٌزّؾج١ٗ، ٚوفّشُ٘ ٚاعزجبػ دِبءُ٘ ٚأِٛاٌُٙ ثؼذ أزقبسٖ ػ١ٍُٙ، ٚسفغ 

ٚؽٍّٛا أً٘ اٌجالد ػٍٝ ارجبػٙب لغشا ٚرشن اٌؼم١ذح اٌزٟ وبٔٛا ػ١ٍٙب، ٚٔز١غخ ٌغ١بعخ سا٠خ األؽؼش٠خ 

خ ٚاٌخبّفخ، أزمً أً٘ اٌّغشة اإلعالِٟ  ِّ اٌزّش١٘ت ٚاٌزّخ٠ٛف اٌزٟ ِبسعٙب اٌّّٛؽذْٚ ػٍٝ اٌؼب

اٌٝ ارجبع اٌّز٘ت األؽؼشٞ عّبػ١ب
(44)

. 

ؽذْٚ ؽّذا العزفؾبي األصِخ اٌؼم١ذ٠خ  ّٛ خ اٌّشػ١خ ٚخبّفزٙب ػٍٝ اٌّز٘ت ٚثزٌه ٚمغ اٌّ ِّ ثؾًّ ػب

األؽؼشٞ، ٚالقبء ػم١ذح أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاٌّغٍف، فبٔطبع اٌغ١ّغ ٌُٙ ، ٚأفجؾٛا ػٍٝ ِز٘ت ِبٌه 

فٟ اٌفمٗ، ٚػٍٝ اٌّز٘ت األؽؼشٞ فٟ اٌؼم١ذح، ٚثزٌه ٠ىْٛٔٛ لذ لطؼٛا اٌؾجً اٌّزّقً ثبِبُِٙ ِبٌه 

أفٛي اٌّذ٠ٓ ٌّخبٌفزُٙ ٌٗ ف١ٙب، ٌُٚ رزغذد  ٘ـ (  فٟ ِغبئً ػذ٠ذح ِٓ ِغبئ179ًثٓ أٔظ) د 

 األصِخ فٟ ثالدُ٘ ثؼذ رٌه.

ّْ اٌّبٌى١خ فٟ ثالد اٌّغشة اإلعالِٟ، ٌُ ٠غزغٍّٛا ٌجطؼ اٌّّٛؽذ٠ٓ ػٕذِب  ٚاٌزٞ ٠غزغشثٗ اٌجبؽش أ

ؽٍُّٛ٘ ػٍٝ رشن ِز٘ت ِبٌه اٌفمٟٙ، ؽزٝ ثؼذ أْ أؽشلٛا وزت اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٌؾٍُّٙ ػٍٝ رشن 

ُٙ رؾجّضٛا ثّز٘جُٙ ٚأفؾٍٛا خطّخ اٌّّٛؽذ٠ٓ فٟ اٌمنبء ػٍٝ اٌّبٌى١خ فٟ ثالدُِ٘ز٘جُٙ، ٌٚىّٕ 
(45)

. 
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  :الصعٌد الفكري على ديظاهر إشكالٌة اختالف المنهج العقم : ثالثالمطلب ال

 :الّتأوٌل :المظهر األول ـ

ّغ١ٍّٓ ػٍّبء أصبسد األصِخ اٌؼمذ٠خ اٌزٟ ػقفذ ثبٌفىش اٌّغّٕٟ، لنب٠ب ػمبئذ٠خ ػذ٠ذح ؽغٍذ ثبي اٌ

ٚػٛاَ لشٚٔب ػذ٠ذح، ٚال رضاي رمّغُ أً٘ اٌّغّٕخ اٌٝ عٍف ٚخٍف اٌٝ ٠َٛ إٌّبط ٘زا، ؽٛي لنب٠ب 

ٌٙب لن١خ رؤ٠ًٚ    ففبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ . ّٚ  ِٚغبئً ػمذ٠خ وض١شح، أ

ائع عند المفسرٌن الش " ٌٍٚزّؤ٠ًٚ ػٕذ اٌّزى١ٍّّٓ ِؼبْ ػذ٠ذح، ِٕٙب اٌج١بْ ٚاٌزّفغ١ش، ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ٘ٛ 

فشف اٌّؼٕٝ اٌّشاعؼ اٌظّب٘ش  والفقهاء والمحّدثٌن، وأّما معناه االصطالحً عند المتكلّمٌن فهو

ٌٍّفع، اٌٝ ِؼٕٝ آخش ِشعٛػ، وزؤ٠ًٚ ا١ٌذ ثبٌّٕؼّخ ٚاٌمذسح، ٚرؤ٠ًٚ االعزٛاء ثبالعز١الء" 
(46)

. 

ً اٌؾذ٠ش ٠مٌْٛٛ: الثّذ ِٓ اصجبد ٚ٘زٖ اٌمن١خ أؽذصذ خالفب وج١شا ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح، فؤ٘

اٌّقفبد اٌٛاسدح فٟ اٌمشآْ ٚفؾ١ؼ اٌّغّٕخ، ثال رى١١ف ٚال رؾذ٠ذ ٚال رؾج١ٗ ٚال رؤ٠ًٚ ٚال رؼط١ً، 

ع١شا ػٍٝ ِٕٙبط اٌّغٍف اٌّقبٌؼ ِٚٓ عبء ثؼذُ٘ ِٓ أً٘ اٌؾذ٠ش
(47)

، ٠ٚشّددْٚ ِب لبٌٗ اٌؾبفع 

بص ؽ١ش لبي : " وً ففخ ٚفف هللا ثٙب ٔفغٗ، ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌىشخٟ اٌمّقبة فٟ اٌزّؤ٠ًٚ ٚ اٌّغ

أٚ ٚففٗ ثٙب ٔج١ّٗ فٟٙ ففخ ؽم١م١خ ال ِغبصا ـ ٚػمّت ػ١ٍٗ اٌّز٘جٟ ـ ثمٌٛٗ: ٔؼُ، ٌٛ وبٔذ ففبرٗ 

ّْ ِؼٕٝ اٌجقش وزا ٚوزا، ِٚؼٕٝ اٌؾ١بح وزا ٚوزا ٌٚفّغشد ثغ١ش  ِغبصا ٌزؾزُّ رؤ٠ٍٚٙب، ٌٚٛ ل١ً: ا

اٌّغ١بق اٌٝ األفٙبَ "
(48)

. 

ّْ اٌّقفبد اٌٛاسدح 449ّغىٛا ثمٛي اٌؾبفع اعّبػ١ً اٌّقبثٟٛٔ اٌؾبفؼٟ ) وّب رّ ٘ـ ( ؽ١ش لبي:" ا

فٟ اٌّؾشع ٠غت اصجبرٙب ثال رى١١ف ٚال رؾج١ٗ، ِغ اعزٕبة وً ِب ٠ئدٞ اٌٝ سّد٘ب ثزؤ٠ًٚ ِغزٕىش ٌُ 

٠ٕضي هللا ثٗ عٍطبٔب، ٌُٚ ٠غش ٌٍقؾبثخ ٚاٌزّبثؼ١ٓ ٚاٌّغٍف اٌّقبٌؼ ثٗ ٌغبٔب "
(49)

لٛي اٌمبمٟ أثٟ ، ٚ

٘ـ( اٌزٞ ٠مٛي: " ال ٠غٛص سّد ٘زٖ األخجبس، ٚال اٌزّؾبغً ثزؤ٠ٍٚٙب، ٚاٌٛاعت ٠458ؼٍٝ اٌفّشاء) د 

ًّ ـ ال رؾجٗ عبئش ففبد اٌّٛفٛف١ٓ ثٙب ... ٠ٚذي  ؽٍّٙب ػٍٝ ظب٘ش٘ب، ٚأّٙب ففبد هلل ـ ػّض ٚع

ّْ اٌّقؾبثخ ِٚٓ ثؼذُ٘ ؽٍّٛ٘ب ػٍٝ ظب٘ش٘ب،  ٌُٚ ٠زؼّشمٛا ٌزؤ٠ٍٚٙب، ٚال ػٍٝ اثطبي اٌزّؤ٠ًٚ أ

فشفٙب ػٓ ظب٘ش٘ب "
(50)

. 

٘ـ( ِب ِفبدٖ : ٠غت لجٛي أخجبس اٌّقفبد 532ٚلبي أثٛ اٌؾغٓ ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌىشخٟ اٌّؾبفؼٟ ) د

ً ػٍٝ اٌؼمٛي، ٚال رُؾجَّٗ ثقفبد اٌّخٍٛل١ٓ،  َّ ثال رؾش٠ف ٚال رى١١ف ٚال رؤ٠ًٚ ٚال رؼط١ً، ٚال رُؾ

ً ف١ٙب فىشٔب ٚسأ ِّ ٠ٕب ٚال ٕٔمـ ِٕٙب  ثً ٔئِٓ ثٙب ٚٔىً ػٍّٙب اٌٝ ػبٌّٙب وّب فؼً ٚال ُٔؼ

اٌّقؾبثخ
(51)

 . 
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 ٘زا ثبخزقبس اػزمبد أً٘ اٌؾذ٠ش ٚ٘ٛ اػزمبد أً٘ اٌّغّٕخ اٌّزّضً فٟ اٌّقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٌُٙ ثبؽغبْ.

ب األؽبػشح فُٙ ِٕمغّْٛ اٌٝ عّبػز١ٓ ٌىً عّبػخ ِّٕٙب لٛي ِخزٍف ػٓ األخشٜ فٟ اٌّغؤٌخ، ِّ  أ

فبألؽبػشح اٌّزمّذ١ِٓ ُِٕٚٙ أثٛ اٌؾغٓ األؽؼشٞ ٚأفؾبثٗ فبُّٔٙ أصجزٛا اٌّقفبد اٌخجش٠خ ـ أٞ 

ب اٌّزؤّخشْٚ ِٓ األؽبػشح فبُّٔٙ ٌُ ٠ضجزٛا اال عجغ ففبد خجش٠خ،  ِّ ٌٛ٘ب، ٚأ ّٚ ففبد اٌزاد ـ ٌُٚ ٠ئ

ٌؼٍُ  ٚاٌؾ١بح ... ٚأهٍمٛا ػ١ٍٙب ِقطٍؼ  اٌقفبد اٌؼم١ٍخ ـ أٞ ففبد اٌّؼبٟٔ ـ وبٌّغّغ ٚاٌجقش، ٚا

ٌٛا عبئش اٌّقفبد اٌخجش٠خ األخشٜ، اٌزٟ ٔطك ثٙب اٌمشآْ ٚعبءد ثٙب اٌّغّٕخ اٌضّبثزخ، ٚلبٌٛا:  ّٚ اٌخ، ٚأ

ّْ ِؼٕٝ ا١ٌذ فٟ اٌخجش اٌمشآٟٔ ـ إٌّّخ ٚاٌؼط١خ ـ ِٚؼٕٝ االعزٛاء ـ االعز١الء ـ  ِٚؼٕٝ إٌّضٚي  ا

اٌٛاسد فٟ اٌّغّٕخ ٠ؼٕٟ ـ اٌمشة ـ 
(52)

. 

ب ُعئًِ ػٓ ؽذ٠ش إٌّضٚي اٌٝ اٌّغّبء اٌذ١ٔب اٌٛاسد فٟ  ٌٚزٌه   ّّ فّشػ اٌّزىٍُّ األؽؼشٞ اثٓ فٛسن ٌ

اٌخجش إٌّجٛٞ، فمبي: " ال أدسٞ ِبرا رمٌْٛٛ ارا مشة اٌخ١ٍفخ اٌذسُ٘ ٚاٌذ٠ٕبس، ً٘ رمٌْٛٛ فالْ 

ا١ٌٙٛدٞ اٌّنشاة مشثٗ؟ فمبٌٛا: ثً اٌخ١ٍفخ فمبي: ٘ىزا ٠ٕضي ٍِه ٠ٚمبي ٔضي هللا "
(53)

. 

ٚظب٘ش رؤ٠ًٚ اثٓ فٛسن ٌٍفع إٌّضٚي اٌزٞ ٚسد فش٠ؾب فٟ اٌؾذ٠ش، ثٕضٚي اٌٍّه، ثبٌّشغُ ِٓ ػذَ 

ٚعٛد لش٠ٕخ رذّي ػ١ٍٗ، ٚوالِٗ ٘زا ثٕبٖ ػٍٝ اٌّغبٌطخ ٚال ٠قذق ػٍٝ اهاللٗ، فبّٔٗ ِٓ اٌّؼشٚف 

ّْ اٌزٞ ٠نشة إٌّمٛد ٠ٚؼذ اٌغ١ٛػ ٠ٚجٕٟ اٌّئّعغبد، ُ٘ أفشاد ٠ٕزذثْٛ ٌٙزٖ  األػّبي، ٚال ٠جبؽش أ

 َّ ب ارا لٍٕب: أ ِّ اٌخ١ٍفخ اٌؼًّ فٟ رٌه ثٕفغٗ ٚفٟ رٌه لش٠ٕخ رذّي ػٍٝ ِٓ ثبؽش اٌؼًّ اٌفؼٍٟ، ٚأ

اٌخ١ٍفخ إٌّبط فٟ فالح اٌؼ١ذ، أٚ خطت اٌغّؼخ ثبٌّغغذ، أٚ ػ١ّٓ اثٕٗ ١ٌٚب ٌٍؼٙذ، ٚأِش ٚص٠ش 

ّْ ؽخ َّ إٌبط، أٚ خطت اٌغّؼخ، أٚ اإلعىبْ ثجٕبء ث١ٛد ٌٍفمشاء، فال ٠مبي فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ أ قب غ١شٖ أ

ّْ اٌىالَ ظب٘ش ٚامؼ ٚفش٠ؼ، ٚال رٛعذ لش٠ٕخ رقشف  ّْ اٌٛص٠ش ثٕٝ ِغبوٓ، أل ػ١ّٓ اثٕٗ، أٚ أ

 اٌّؼٕٝ اٌٝ ٔغجخ اٌؼًّ اٌٝ غ١ش اٌخ١ٍفخ، فبٌفشق وج١ش ث١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ.

ّْ اٌّضبي اٌزٞ أرٝ ثٗ اثٓ فٛسن ال ٠ٕطجك ػٍٝ اٌؾذ٠ش اٌزٞ ر٘ت ا ٌٝ رؤ٠ٍٚٗ، فبٌؾذ٠ش ٚػ١ٍٗ فب

 فش٠ؼ فٟ ٔغجخ إٌّضٚي اٌٝ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ٚال رٛعذ لش٠ٕخ رذّي ػٍٝ فشف إٌّضٚي اٌٝ غ١شٖ. 

ي ثٗ اٌمبمٟ أثٛ ثىش ثٓ  ّٚ ِٚٓ األِضٍخ ػٍٝ رؤ٠ًٚ األؽبػشح أ٠نب ٌٍّقفبد اٌخجش٠خ فٟ األفؼبي، ِب أ

 ّْ ّْ اٌّنؾه ١ٌظ ففخ  اٌؼشثٟ ٌقفزٟ إٌّضٚي ٚاٌنؾه هلل ـ رؼبٌٝ ـ ثمٌٛٗ: " أ خ أعّؼذ ػٍٝ أ ِّ األ

ب ٠ىْٛ  ِٓ ف١ل ػطبئٗ ٚفنٍٗ، فٟٙ وّب ٠مبي: مؾىذ األسك  ّّ هلل ـ رؼبٌٝ ـ ، ٚأّّب ٟ٘ ػجبسح ػ

ارا أثشصد ص٠ٕزٙب" 
(54)

. 

ـّ خبّفخ ٚاألِش  ّْ والَ اثٓ اٌؼشثٟ اٌّغبثك ال د١ًٌ ػ١ٍٗ ِٓ اٌّؾشع، ٌُٚ ٠ئ٠ّذ لٌٛٗ ثٕ ٚظب٘ش أ

ّْ اٌّنؾه ١ٌظ ففخ هلل ـ رؼبٌٝ ـ ، غ١جٟ ال ٠ّىٓ اٌٛ فٛي ا١ٌٗ ثبٌؼمٛي، ٚاّدػبئٗ اإلعّبع ػٍٝ أ
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ّْ ففخ اٌّنؾه اٌٛاسدح فٟ ػّذح أؽبد٠ش ففخ هلل ـ رؼبٌٝ ـ دْٚ رؤ٠ًٚ،  غ١ش فؾ١ؼ، فمذ أصجذ أ

فؾبثخ ٚػٍّبء وجبس ال ٠ذا١ُٔٙ اثٓ اٌؼشثٟ ـ ِغ رمذ٠شٞ ٌٗ ـ ُِٕٙ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد، ٚػجذ هللا ثٓ 

شٚ ثٓ اٌؼبؿ ـ سمٟ هللا ػّٕٙب ـ ، ِٚؾّذ ثٓ ادس٠ظ اٌؾبفؼٟ، ٚاإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً، ػّ

ٚاٌذاسِٟ اٌؾبفع، ٚاٌطجشٞ اٌّفّغش، ٚاٌٙشٚٞ، ٚاثٓ ثطّخ اٌؼىجشٞ، ٚاٌفّشاء، ٚاٌىشعٟ... ٚغ١شُ٘ 

وض١شْٚ
(55)

. 

ّْ ٚسٚد أؽبد٠ش فش٠ؾخ فٟ اصج ُّ ا بد ففخ فًٙ رقّؼ دػٜٛ اإلعّبع اٌزٞ اّدػبٖ ثؼذ رٌه؟ ص

اٌنؾه هلل ـ رؼبٌٝ ـ رؤثٝ اٌزّؤ٠ًٚ فّٕٙب لٌٛٗ ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ  " ٠نؾه هللا اٌٝ سع١ٍٓ ٠مزً 

أؽذّ٘ب ا٢خش ف١ذخالْ اٌغّٕخ، ٠مبرً ٘زا فٟ عج١ً هللا ف١مزً، صُ ٠زٛة هللا ػٍٝ اٌمبرً ف١غزؾٙذ "
(56)

 ،

ِب ١ٍ٠ك ثٗ، ٚال ٠قؼ رؤ٠ٍٚٗ ٚؽٍّٗ ٚ٘زا اٌؾذ٠ش فش٠ؼ فٟ ٔغجخ اٌّنؾه اٌٝ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ػٍٝ 

 ّْ ػٍٝ اٌّغبص فٟ ِضً لٌٕٛب: مؾىذ األسك، فنؾه األسك ِؼشٚف ٚٚامؼ أّٔٗ ِغبص أل

ـّ ػ١ٍٙب اٌّؾشع  األسك ثطج١ؼزٙب ال رنؾه فبٌّغبص فٟ ؽمّٙب ٘ٛ اٌقؾ١ؼ، فقفخ اٌّنؾه اٌزٟ ٔ

 ؽم١مخ فٟ ؽمّٗ ـ رؼبٌٝ ـ .

   ّْ ب رؤ٠ٍٚٗ ٌقفخ إٌّضٚي ثمٌٛٗ: ا ِّ ًّ ١ٌٍخ اٌٝ اٌّغّبء اٌذ١ٔب " أ ؽذ٠ش " ٠ٕضي سثّٕب و
(57)

٠ؾزًّ  

أِش٠ٓ؛ أؽذّ٘ب إٌّضٚي ثّؼٕٝ اٌؾشوخ ٚاالٔزمبي ٚ٘زا ِؾبي فٟ ؽمّٗ      ـ رؼبٌٝ ـ ، ٚاٌضّبٟٔ: ثّؼٕٝ 

ٔضٚي سؽّزٗ ٚاؽغبٔٗ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌقؾ١ؼ، ؽ١ش ػجّش هللا ػٓ سؽّزٗ ٚاؽغبٔٗ ثبٌّٕضٚي"
(58)

. 

ّْ أثب ثىش ث ٓ اٌؼشثٟ ٚلغ فٟ خطؤ ِٕٙغٟ عغ١ُ، ٚ٘زا ؽبي أغٍت األؽبػشح اٌّزؤّخش٠ٓ، ٚٚامؼ أ

ّْ اٌؾشوخ ٔمـ ٚال ر١ٍك ثبهلل  ٚ٘ٛ ل١بعُٙ ٔضٚي اٌخبٌك ـ عجؾبٔٗ ـ ػٍٝ و١ف١خ ٔضٚي اٌخٍك ثذػٜٛ ا

ّْ و١ف١خ ٔضٚي هللا   ـ رؼبٌٝ ـ غ١ش ِؼمٌٛخ ثبٌؼمٛي، ٚال ٠ؼٍُ و١ف١زٙب اال ٘ٛ، ف ٙٛ ـ رؼبٌٝ ـ، ٚلذ ٔغٛا أ

ّْ اخزالف اٌّزاد  ب ٠ؼٕٟ أ ّّ ـ عجؾبٔٗ ـ ١ٌظ وّضٍٗ ؽٟء، ِخبٌف ٌخٍمٗ فٟ رارٗ ٚففبرٗ ٚأفؼبٌٗ، ِ

٠غزٍضَ اخزالف اٌّقفبد ؽزّب، ٚاٌؾذ٠ش فش٠ؼ فٟ ٔضٚي سثّٕب ١ٌٚظ ٔضٚي سؽّزٗ ٚاؽغبٔٗ، ف١ٍظ 

بٌذ١ًٌ ٕ٘بن ِٓ لش٠ٕخ رؾ١ش ٌٚٛ مّٕب اٌٝ ِب ر٘ت ا١ٌٗ ِٓ رؤ٠ًٚ ِٚٓ ٠مٛي ثبٌزؤ٠ًٚ ٠طبٌت ث

ّْ رؤ٠ٍٚٗ اٌزٞ فّش ا١ٌٗ ِخبفخ اٌزّؾج١ٗ ٌُ  ّْ رؤ٠ٍٚٗ ٠ؼّذ رؾش٠فب ٌٍّٕـ ٚ رؼط١ال ٌٗ، ٚأ اٌؾشػٟ ػ١ٍٗ، أل

ي إٌّـ ثّٙب ففزبْ، فًٙ رؾجٙبْ ارّقبف اٌجؾش  ّٚ ّْ سؽّزٗ ٚاؽغبٔٗ اٌزٞ أ ٠ؾً ٌٗ اٌّؾىٍخ ، أل

اٌّخٍٛل١ٓ، ٚاْ لبي: ٔؼُ، ل١ً ٌٗ :  ثّٙب؟ فبْ لبي: ال، ل١ً ٌٗ : وزٌه ٔضٌٚٗ ـ رؼبٌٝ ـ ال ٠ؾجٗ ٔضٚي

ّْ رؤ٠ٍٚٗ إٌّضٚي ثبٌّشؽّخ ٚاإلؽغبْ ٠خبٌف  ٚلؼذ فٟ اٌزّؾج١ٗ اٌزٞ فشسد ِٕٗ أٚال، وّب أّٔٗ ٔغٟ أ

١ٙب ففبد ػم١ٍخ ١ٌٚظ ِٓ ث١ٕٙب  ّّ ّْ األؽؼش٠خ اٌّزؤّخشح ال رضجذ اال عجغ ففبد رغ ِز٘جٗ، ؽ١ش ا

 ْ خجش٠زبْ ٚػم١ٍزبْ ِؼب. ففخ اٌّشؽّخ ٚال اإلؽغبْ اٌٍّزبْ ّ٘ب ففزب
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ّْ فٟ إٌّقٛؿ اٌّؾشػ١خ ٔقٛفب رُٛ٘ فٟ ظب٘ش٘ب إٌّمـ فٟ  ٚ ِزؤّخشٚا األؽبػشح ٠مٌْٛٛ: ا

ففبد هللا ـ رؼبٌٝ ـ ؛ وبالعزٛاء، ٚإٌّضٚي، ٚاٌّغٟء، ٚاٌٛعٗ ٚا١ٌذ، ٚاألفجؼ١ٓ، فبصجبرٙب ػٍٝ 

ظب٘ش٘ب ٠ئدٞ اٌٝ اٌزّؾج١ٗ 
(59)

. 

ٓ خ ّّ طؤ ِٕٙغ١ب وج١شا، ٟٚ٘ ِغ رٌه ال رؼزّذ ػٍٝ أعبط ؽشػٟ ٚال ٚٔظشرُٙ ٘زٖ ٔبلقخ ٚرزن

ّْ هللاػمٍٟ، فمذ ٚلؼٛا فٟ ُٚ٘ ل١ب ـ رؼبٌٝ ـ ِخبٌف ٌّب عٛاٖ فٟ اٌزاد  ط هللا ػٍٝ خٍمٗ، ٚٔغٛا أ

ّْ هللا ١ٌظ وّضٍٗ ؽٟء، ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ وفئا  ٚاٌّقفبد ٚاألفؼبي، وّب ٘ٛ ِمشس ػٕذ ع١ّغ اٌّغ١ٍّٓ، أل

بد اٌغالي ٚ اٌىّبي ٚاٌغّبي، ٚاٌّقفبد اٌزٟ اػزشك ػ١ٍٙب األؽبػشح، أؽذ، ٚ٘ٛ ِٛفٛف ثقف

هللا ـ رؼبٌٝ ـ ٘ٛ ِٓ ٚفف ٔفغٗ ثٙب، أٚ ٚففٗ ثٙب سعٌٛٗ ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ، ٚ٘ٛ ال ٠ٕطك 

ػٓ اٌٜٙٛ ثً ٘ٛ ٚؽٟ ٠ٛؽٝ، ِٚٓ أفذق ِٓ هللا ل١ال، اراً فٟٙ ففبد وّبي فٟ ؽمّٗ ١ٌٚغذ 

ؽؼش٠ْٛ، ف١غت ػ١ٍٕب أْ ٕٔظش ا١ٌٙب ثّب ١ٍ٠ك ثٗ ـ رؼبٌٝ ـ ، ثّب ٠غت ٌٗ ففبد ٔمـ وّب رُّٛ٘ األ

ِٓ وّبي ٚػظّخ ٚعالي، ٚفٟ اهبس ٔقٛؿ اٌزّٕض٠ٗ، فٕضٌٚٗ ـ رؼبٌٝ ـ ال ٠مبط ثٕضٚي اٌّخٍٛل١ٓ، 

ٚأّّب ٔضجزٗ ثال رى١١ف ٚال رؾذ٠ذ ٚال رؾج١ٗ ٚال رؤ٠ًٚ، ٚإٌّظش ٌٙزٖ اٌّقفبد فٟ اهبس٘ب اٌّؾشػٟ 

  ٚرٌه  اٌىبًِ،

 ّْ ًّ اؽىبي ٌُٛ٘ اٌزّؾج١ٗ ٠ضٚي ٔٙبئ١ب ثال رؤ٠ًٚ، ٚٔفُٙ أ ّْ و ثبسعبع اٌّزؾبثٗ ِٕٙب اٌٝ اٌّؾىُ، فب

اٌّقفخ اٌّؾزشوخ اٌّؼجّش ػٕٙب فٟ إٌّـ اٌّؾشػٟ ث١ٓ اٌخبٌك ٚاٌّخٍٛق، أّّب ٟ٘ ِٓ ثبة االؽزشان 

.ّّٝ  اٌٍّغٛٞ فٟ اٌزّغ١ّخ ال فٟ اٌّغ

٘ب اٌظّب٘ش ٘شٚثب ِٓ اٌزّؾج١ٗ ٚهٍجب ٌٍزّٕض٠ٗ فٟ صػُّٙ، فبّٔٗ ٠ئدٞ أِب رؤ٠ٍٚٙب ثقشفٙب ػٓ ِؼٕب

 ثّؼزمذٖ اٌٝ رؼط١ً إٌّـ اٌّؾشػٟ.

ي ٠ؼًّ فىشٖ ٠ٚمٛي: ال ٘زٖ اٌقفخ ال  ّٚ  .١ٍ٠ك أْ ٠ٛفف ثٙب هللا ـ رؼبٌٝ فبٌّؾبسع ٠ضجذ اٌّقفخ ٚاٌّئ

أػٍُ ثٙب ؟ آهلل ـ رؼبٌٝ ـ ٕٚ٘ب ِٛمغ عئاي ٘ٛ: ِغؤٌخ األ١ٌك ٘زٖ ٟٚ٘ ِٓ اٌّغبئً اٌغ١ج١خ، ِٓ 

ّْ هللا ٚسعٌٛٗ أػٍُ، ٚ٘ٛ أػٍُ ثّب ١ٍ٠ك  ٚسعٌٛٗ ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ  أَ ػمٛي اٌجؾش؟ الؽه أ

ي ااّل ألّٔٗ ؽجّٗ، ففشِٓ رؾج١ٙٗ اٌٝ اٌزّؤ٠ًٚ،  ّٚ ي ٌٛعذ أّٔٗ ٌُ ٠ئ ّٚ ًِّ ٘زا اٌّئ ِٚب ال ١ٍ٠ك ثٗ، ٌٚٛ رؤ

ٟ إٌّـ، ٚرؾش٠فٙب اٌٝ ِؼٕٝ آخش ثال لش٠ٕخ ِٛعجخ، فال ٚاٌزّؤ٠ًٚ ٠ؼٕٟ رؼط١ً اٌّقفخ اٌّزوٛسح ف

 .٠مغ رؤ٠ًٚ ااّل ٚعجمٗ رؾج١ٗ ٚ لبسٔٗ رؼط١ً ٌٚؾمٗ رؾش٠ف

 : المظهر الثانً ـ األفعال االختٌارٌة

ب اٌّظٙش اٌضّبٟٔ فٟ اؽىب١ٌخ إٌّٙظ ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح، فٟٙ لن١خ رؼٍّك أفؼبي هللا  ِّ أ

ي ِٓ االخز١بس٠خ ثزارٗ ـ رؼبٌ ّٚ ٝ ـ ، ِٓ ػذَ رؼٍّمٙب، ٚلذ ٔفٝ رؼٍّمٙب اثٓ ُواّلة وّب ِّش ثٕب عبثمب ٚ٘ٛ أ
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َُّ األؽبػشح اٌّزؤخشْٚ،  ُّ رجؼٗ أثٛ اٌؾغٓ األؽؼشٞ فٟ لٌٛٗ ٘زا ِٚٓ صَ لبي ثبٌّٕفٟ ِٓ أً٘ اٌّغّٕخ، ص

ّْ أفؼبٌٗ ـ رؼبٌٝ ـ ال رزؼٍّك ثّؾ١ئزٗ ٚلذسرٗ، فٙٛ ال ٠مذس ػٍٝ اٌزّىٍُّ  ـ ِضال ـ ِغ ِخٍٛلبرٗ، ٚلبٌٛا: ا

ّْ اٌمشآْ ١ٌظ والِٗ ػٍٝ اٌؾم١مخ، ٚأّّب ٘ٛ ؽىب٠خ ٚػجبسح ػٕٗ، ٚثغجت رٌه رىٍُّ ف١ُٙ إٌّبط  ٌزا فب

ٚٔغجُٛ٘ اٌٝ اٌجذػخ ٚاالػزضاي
(60)

. 

ٚأؽذس األؽبػشح ِقطٍؼ )) اٌؾٛادس (( ػٍٝ األفؼبي االخز١بس٠خ، ٚلبٌٛا: أّٗ ٌٛ عبص ل١بِٙب ثزاد 

ٌُ ٠خً ِٕٙب، ِٚب ال ٠خٍٛ ِٓ اٌؾٛادس فٙٛ ؽبدس فٕفٛ٘ب ػٕٗ ٘شٚثب ِٓ رٌه اٌزٞ  هللا ـ رؼبٌٝ ـ

 اّدػٖٛ.

ي ٚ٘ٛ اٌزؾج١ٗ، فبُٔٙ لبعٛا ثم١بط اٌؾجٗ،  ّٚ ٚأٔذ رالؽع أُٔٙ لذ ٚلؼٛا فٟ ٔفظ اٌخطؤ إٌّٙغٟ األ

ٚا ث١ٕٙب، ٚأٌؾمٛا ِب ٠غشٞ فٟ ؽك اٌّخٍٛق ثبٌخبٌك ّٛ ، ففبد اٌخبٌك ػٍٝ ففبد اٌّخٍٛل١ٓ ٚع

 غٛص اػّبي ل١بط اٌّؾجٗ ٚال ل١بط ِٚؼٍَٛ أّٔٗ ال ٠

اٌّؾّٛي فٟ ؽّك هللا ـ رؼبٌٝ ـ، ٚأّّب ٠ؼًّ ثم١بط األٌٚٝ فٟ ؽمّٗ ارا ٚعذ اعُ ٌقفخ ِؾزشوخ ـ ٌغخ ـ 

ُُ  ث١ٓ اٌخبٌك ٚاٌّخٍٛق، ٌَْؾِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘ َٚ ًُ اأْلَْػٍَٝ  ضَ َّ ٌْ ِ ا هلِلَّ َٚ
(61)

 . 

ثك لٛي ثبهً ِٓ أعبعٗ، ألُٔٙ رّّٛ٘ٛا اٌّّبصٍخ ٚاٌّؾبوٍخ ث١ٓ ففبد اٌّخٍٛق ٚلٛي األؽبػشح اٌّغب

ٌْجَِق١شُ   ٚاٌخبٌك، ٚ٘ٛ ـ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ـ ١ُغ ا ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َؽ ْضٍِ ِّ ١ٌََْظ َو
(62)

ّّٝ ِب ٠مَٛ  ، ٚ لذ ع

رٗ ِخزبسا أفؼبال ـ ١ٌٚظ ؽٛادس ـ وّب فؼً األؽبػش ّٛ                 ح :ثٗ ٚفك ِؾ١ئزٗ ٚاسادرٗ ٚل

 ب ٠ُِش٠ُذ َّ بٌي ٌِ فَؼَّ
(63)

، ُٚ٘ ػطٍّٛا اٌٍّفع اٌّؾشػٟ ٚأرٛا ثٍفع ِٓ ػٕذ أٔفغُٙ ١ٌم١ّٛا ػ١ٍٗ ِمبٌزُٙ 

خ، ٚرىٍّّٛا فٟ أِٛس غ١ج١خ ال ٠زقٛس٘ب اٌؼمً، ٚال رٕذسط رؾذ اِىبٔبرٗ ٚ ادساوبرٗ،  ِّ ِغبٌطخ ٌٍؼب

 ١ٌٚظ ٌٗ ف١ٙب اال اٌزّقذ٠ك ثبٌّٕـ اٌّؾشػٟ.

ّْ ٘ز ٖ اٌمن١خ اٌزٟ ؽغٍذ اٌؼمً اٌّغٍُ، ِشّد اٌخالف ف١ٙب ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح اٌٝ ٚاٌؾّك ا

خالفُٙ فٟ إٌّٙظ اٌؼمذٞ ث١ٓ اٌطشف١ٓ، ٚ٘ٛ اٌغجت اٌّشئ١ظ فٟ االٔمغبَ اٌؾبدس ث١ٓ عٕبؽٟ 

اٌّز٘ت اٌّغّٕٟ، ٠ٚغزغشة اٌجبؽش ثىً أعف أْ ٠مغ فٟ اٌّغؤٌخ ٘زا اٌخالف ث١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٕزغجْٛ اٌٝ 

ز٘ت اٌّغّٕٟ اٌٛاؽذ  ٚأْ رقذس ِٓ ثؼنُٙ ِمبالد رٕبلل ِب عبءد إٌّقٛؿ اٌمطؼ١خ ثٗ، اٌّ

 لبهؼخ لٛي وً ِزىٍُّ ـ ٚال ػطش ثؼذ ػشٚط ـ . 

 :المظهر الثالث ـ كالم هللا ـ تعالى ـ 

ٌٝ ـ ٟٚ٘ ِشرجطخ ثبٌّظٙش اٌّغبثك ٚ٘ٛ ـ رؼٍّك األفؼبي االخز١بس٠خ  ثبٌزاد اٌّمّذعخ  فبرا وبْ هللا ـ رؼب

ب ارا ارقف ثٙب فبٌمشآْ والَ  ِّ ّْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ١ٌظ والَ هللا ؽم١مخ، ٚأ ال ٠زّقف ثٙب، فّؼٕٝ رٌه أ

هللا ؽمّب، ٚ٘زٖ اٌمن١خ أٚعذد عذال ٚاعؼب ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح، فبٌّغٍف ُِٕٚٙ اٌّؾّذصْٛ 
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ّْ اٌمشآْ والَ هللا غ١ش ِخٍٛق ِٕٗ ثذأ ٚا١ٌٗ ٠ؼٛد، ٚاٌٛا ّْ ٘زٖ ػم١ذح اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ػم١ذح أ لغ أ

ع١ّؼب صِٓ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٌُٙ ثبؽغبْ، ٌُٚ ٠ضي األِش وزٌه ؽزٝ ظٙشد فٟ اٌّغزّغ اٌّغّٕٟ 

ِمٌٛخ اثٓ ُواّلة، اٌزٞ أؽذس لٛال ٚعطب ث١ٓ لٛي أً٘ اٌّغّٕخ فٟ اٌّغؤٌخ ٚلٛي اٌّؼزضٌخ ف١ٙب، اٌز٠ٓ 

ّْ اٌمشآ ْ ١ٌظ والَ هللا ؽم١مخ ٚأّّب ٘ٛ ؽىب٠خ ٚػجبسح ٠شْٚ خٍك اٌمشآْ، ِٚفبد ِمبٌخ اثٓ واّلة أ

ػٕٗ، ٚأزؾشد ِمبٌزٗ ث١ٓ هبئفخ ِٓ اٌّزى١ٍّّٓ، ٚرٍمّفٙب أثٛ اٌؾغٓ األؽؼشٞ ٚأفؾبثٗ األٚائً، 

ّْ اٌمشآْ لبئُ  ثبٌّٕفظ ـ ٠ؼٕٟ اٌؾذ٠ش إٌّفغٟ هلل ـ اْ ػجّش ػٕٗ ثبٌؼشث١خ فٙٛ لشآْ، ٚاْ ػجّش ٚصػّٛا أ

، ٚاْ ػجّش ػٕٗ ثبٌّغش٠ب١ٔخ فٙٛ أغ١ًػٕٗ ثبٌؼجش٠خ فٙٛ رٛساح
(64)

. 

ّْ اٌمشآْ ِمشٚء  ّْ والَ هللا أصٌٟ لذ٠ُ لبئُ ثزارٗ ٚأ ٚلذ ؽىٝ اٌذاٚدٞ رمش٠ش أثٟ ؽبِذ اٌغضاٌٟ: أ

ثبألٌغٕخ ِىزٛة فٟ اٌّقبؽف ِؾفٛظ فٟ اٌمٍٛة، ٚ٘ٛ ِغ رٌه لذ٠ُ، لبئُ ثزاد هللا، ال ٠مجً 

ٛة ٚاألٚساقاالٔفقبي ٚاالفزشاق ثبالٔزمبي اٌٝ اٌمٍ
(65)

 . 

ٚلٛي اٌغضاٌٟ ٘زا ف١ٗ رٕبلل ظب٘ش ٚال ٠غزم١ُ فٟ األر٘بْ، فبرا وبْ اٌىالَ ثبٌمشآْ لبئُ ثٕفظ هللا ال 

٠مجً االٔفقبي ٚاالفزشاق ثبالٔزمبي اٌٝ اٌمٍٛة ٚاألٚساق  فال ٠قّؼ أْ ٠مبي أّٗ ِىزٛة فٟ 

٠ٛفف ِب ٘ٛ ِٛعٛد ث١ٓ دفّزٟ  اٌّقبؽف، ٚال أّٔٗ ِؾفٛظ فٟ اٌّقذٚس، ٚثبٌزّبٌٟ ال ٠قؼ أْ

 اٌّقؾف ثؤّٔٗ لشآْ، ٚ٘زا ال ٠مٛي ثٗ ِغٍُ ػبلً .

ب اٌؼض ثٓ ػجذ اٌّغالَ اٌّؾبفؼٟ )د  ِّ ّْ اٌمشآْ ٘ٛ : " والَ هللا األصٌٟ اٌمبئُ 600أ ٘ـ( فبّٔٗ ر٘ت اٌٝ أ

ثزارٗ ال ٠ؾجٗ والَ اٌجؾش، ٚ٘ٛ ١ٌظ ثؾشف ٚال فٛد ِىزٛة فٟ اٌّقبؽف ِٚؾفٛظ فٟ اٌقذٚس 

ِٚمشٚء ثبألٌغٕخ "
(66)

. 

ب لبٌٗ اٌغضاٌٟ ٚاٌجبلالٟٔ ٚاٌؾٙشعزبٟٔ ـ  ّّ ٚوالَ اٌؼّض ف١ٗ ِغبٌطخ ٚرٕبلل، ٚال ٠خزٍف فٟ ؽم١مزٗ ػ

ّْ والَ هللا ػٕذُ٘ لذ٠ُ أصٌٟ لبئُ ثزارٗ، ١ٌظ  ألُٔٙ ع١ّؼب أؽؼش٠ْٛ ٠مٌْٛٛ ثٕفظ اٌّمبٌخ ـ ، فجّب أ

ّْ اٌمشآثؾشف ٚال فٛد، فٙٛ اراً ال ٠قذس ػٕٗ ٚال ٠ىزت  ْ اٌزٞ ث١ٓ ثبٌؾشٚف، ٚ٘زا ٠غزٍضَ أ

ّْ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ال ٠زىٍُ ثؾشف ٚفٛد ـ ؽغت  أ٠ذ٠ٕب ا١ٌَٛ ثؾشٚفٗ  ٚآ٠برٗ ٚ عٛسٖ ١ٌظ والَ هللا، أل

ّْ اٌمشآْ ِىزٛة فٟ اٌّقبؽف ِٚؾفٛظ فٟ اٌقذٚس ِٚمشٚء  ُّ ٠مٛي ا اٌؼّض ثٓ ػجذ اٌغالَ ـ ، ص

ذٖ ؟ ٚؽشٚفٗ ١ٌغذ والِٗ ألّٔٗ ال ٠زىٍُ ثؾشف ٚفٛد، ثبألٌغٕخ، فى١ف ٠ىْٛ اٌمشآْ والِٗ ػٕ

ٚٚامؼ أْ اثٓ ػجذ اٌغالَ ال ٠فّشق ث١ٓ اٌىالَ وقفخ أص١ٌّخ ٌٍجبسٞ، ٚث١ٓ رؼٍّك ففخ اٌىالَ ثّؾ١ئخ 

 هللا ـ رؼبٌٝ ـ فٟ اٌزىٍُّ، ٚفك ِب ؽبء ٚثّب ؽبء ٚو١فّب ؽبء.
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ُّ عبء ربط اٌّذ٠ٓ اٌُغجِىٟ األؽؼشٞ ) د  مبٌخ عبثم١ٗ ِغ رالػت فٟ األٌفبظ، فمبي: ٘ـ ( ٚوشس ِ 771ص

ّْ والَ هللا لذ٠ُ غ١ش ِخٍٛق، ٚال ٠ضاي لبئّب ثزارٗ ٚال ٌجوز أن ٌنفصل عن ذاته، مكتوب فً  " ا

 .(11)المصاحف حقٌقة "

ب أْ ٠مٛي اٌمشآْ ثؾشٚفٗ ِٚؼب١ٔٗ ٘ٛ والَ هللا،   ِّ ١ٌٚظ أِبَ ربط اٌّذ٠ٓ اٌّغجىٟ ااّل أؽذ أِش٠ٓ، ا

 فقبٌٗ ػٕٗ، ِٕٗ ثذأ ٚا١ٌٗ ٠ؼٛد، ٚ٘زا ِب أٔىشٖ.ٚثبٌزّبٌٟ أ

ب أْ ٠ىْٛ والِٗ لبئّب ثزارٗ ال ٠ٕفقً ػٕٗ، ٚ٘زا ٠غزٍضَ أْ ٠ىْٛ ِب ٘ٛ ِىزٛة فٟ اٌّقبؽف  ِّ ٚا

ّْ والِٗ ـ ثؾغت اٌّغجىٟ ـ  ٚاؽذ ال ٠زغضأ، ٚأّّب ٘ٛ ؽىب٠خ ٚػجبسح  ١ٌظ والِٗ ػٍٝ اٌؾم١مخ، أل

 خ ٚأسادٖ اٌّغجىٟ ٌىّٕٗ ٌُ ٠قّشػ ثٗ.ػٕٗ، ٚ٘زا ِب رمٌٛٗ األؽؼش٠

ِٚغ رٌه فمذ ٚعذ ِٓ ث١ُٕٙ ِٓ خبٌفُٙ ف١ّب ر٘جٛا ا١ٌٗ، ٚلبي ثمٛي أً٘ اٌؾذ٠ش ٚ٘ٛ اٌفم١ٗ ػجذ هللا 

٘ـ( ٚاٌذ اِبَ اٌؾش١ِٓ، اٌزٞ ػبة ػٍٝ ؽ١ٛخٗ ِٓ األؽبػشح ػذَ 438ثٓ ٠ٛعف اٌغ٠ٕٟٛ )د 

ّْ اٌمٛي ثبٌؾشف ٠ٛعت اٌغٛاسػ إٌّبهمخ فُّٙٙ ٌىالَ هللا، ااّل وّب فّٙٛا ِٓ والَ اٌّ خٍٛل١ٓ ثمٌُٛٙ ا

ّْ والَ ٘ئالء ٘ٛ رخج١و أٚلؼٛا  ّْ اٌمٛي ثبٌّقٛد ٠ٛعت اٌمٛي ثبٌؾٕغشح ٚاٌؾٍك، صُ لبي: ا ثٗ، ٚأ

ف١ٗ أٔفغُٙ، وّب ٚلؼٛا فٟ ِغؤٌخ اٌّقفبد، ؽ١ش أُّٙ فّٙٛا ِٓ والَ هللا ِب فّٙٛا ِٓ والَ اٌجؾش، 

ّْ هللا  رىٍُّ ثؾشف ٚفٛد ثّب ١ٍ٠ك ثٗ، ٚ٘ٛ ال ٠ؾزبط اٌٝ عٛاسػ ٚآالد، ألٔٗ لبدس، صُ لّشس ثمٌٛٗ: ا

ٚاٌمبدس ال ٠ؾزبط اٌٝ رٌه ...،  ثٙزا ٠ٕؾشػ اٌقذس ٠ٚغزش٠ؼ اٌؼمً ِٓ رؼّغف ٚرىٍّف األؽبػشح فٟ 

ّْ اٌى ّْ اٌمشآْ ٘ٛ ػجبسح ػٓ والَ هللا ٚاٌمبسة ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٠مشأ والَ هللا ؽم١مخ، أل الَ لٌُٛٙ: ا

٠ٕغت ٌّٓ لبٌٗ اثزذاء، ال ٌّٓ لبٌٗ ِئد٠ب ِجٍّغب 
(68)

 . 

خ،  ِّ ب هشلذ أعّبػُٙ ِمبٌخ األؽؼش٠خ فٟ اٌمشآْ خبّفخ ٚفٟ والَ هللا ػب ّّ ب أً٘ اٌؾذ٠ش فبُّٔٙ ٌ ِّ ٚأ

أٔىشٚ٘ب ٚلبِٚٛ٘ب ثؾّذح، ٚأظٙشٚا ِز٘جُٙ فٟ ِغؤٌخ والَ هللا ِٕز اٌمشْ اٌضّبٌش ِٚب ثؼذٖ
(69)

. 

ّْ أثب عؼفش اٌطؾبٚٞ اٌؾٕفٟ ) د فّٓ رٌه ٘ـ( لبي: " اٌمشآْ والَ هللا ِٕٗ ثذأ ثال و١ف١خ لٛال، 321أ

ٚأٔضٌٗ ػٍٝ سعٌٛٗ ٚؽ١ب، ٚفّذلٗ ػٍٝ رٌه اٌّئِْٕٛ فذلب  ٚأ٠مٕٛا أّٗ والَ هللا ثبٌؾم١مخ، ١ٌظ 

ثّخٍٛق وىالَ اٌجش٠ّخ "
(70)

. 

ّْ اٌ ب ٠ؼٕٟ أّٗ ١ٌظ ٚ٘زا سّد ػٍٝ اٌىالث١خ ٚ األؽؼش٠خ، ألّٔٗ لّشس أ ّّ مشآْ والَ هللا ػٍٝ اٌؾم١مخ، ِ

 ؽىب٠خ ٚال ػجبسح ػٕٗ.

٘ـ( ، ٚثٕفظ 418٘ـ(، ٚثٗ لبي اٌالٌىبئٟ اٌؾبفع ) د406ٚثّضٍٗ لبي أثٛ ؽبِذ االعفشا١٠ٕٟ ) د 

٘ـ( ٚٔبلؼ وض١شا ِٓ أفىبسُ٘ ِٚمبالرُٙ، ٚسّد ػ١ٍٙب 444اٌمٛي فّشػ أثٛ ٔقش اٌغغضٞ اٌؾٕفٟ )د

اٌٝ أً٘ صث١ذ ثب١ٌّٓ فٟ سعبٌخ وزجٙب
(711)

. 
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٘ـ( ِمبٌخ األؽؼشٞ اٌزٟ خجّطذ ػمبئذ إٌبط597وّب أزمذ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌغٛصٞ )د
(72)

، ٚالثٓ 

ل١ُّ اٌغٛص٠خ والَ ٔف١ظ فٟ اٌّغؤٌخ ِفبدٖ: أّٗ ِٓ اٌج١ٍّخ اٌؼظّٝ ٔغجخ ِمبٌخ األؽؼش٠خ فٟ والَ هللا ـ 

س٘ب ـ أٞ ِمبٌخ  رؼبٌٝ ـ اٌٝ سعٛي هللا ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ّٛ ّْ رق ّْ عّٙٛس اٌؼمالء ٠مٌْٛٛ ا ـ، ٚأ

س ااّل وّب رُزَقٛس اٌّغزؾ١الد اٌّّزٕؼبد، ٟٚ٘  ّٛ األؽبػشح ـ  وبٍف ٌٍغضَ ثجطالٔٙب، ٟٚ٘ ال رُزَق

ِج١ٕخ ػٍٝ ِغؤٌخ أىبسُ٘ ل١بَ األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ، اٌّزٟ ٠غّٛٔٙب ؽٍٛي اٌؾٛادس، 

أفؼبي سثٛث١زٗ، ٚاسادرٗ، ِٚؾ١ئزٗ ـ عجؾبٔٗ ـ  ٚؽم١مزٙب أىبس
(73)

. 

ّْ ِغؤٌخ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ٟ٘ اِزذاد ٌمن١خ رؼٍّك األفؼبي االخز١بس٠خ  ٚرؼ١ٍمب ػٍٝ ِب عجك ف١زّنؼ أ

ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ، ٟٚ٘ ِٓ اٌّغبئً اٌّزٟ أصبسد عذال ٚاعؼب ث١ٓ هبئفز١ٓ ِٓ أً٘ اٌّغّٕخ، أً٘ 

، فبألؽبػشح ال ٠ّىُٕٙ لٛي اٌمشآْ والَ هللا ؽم١مخ، ألُّٔٙ ٠ٕىشْٚ رىٍُّ هللا اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح

 َُّ ثبٌؾشف ٚاٌقٛد، ألّٔٗ ال ٠زىٍُ أفال ـ ثؾغجُٙ ـ ، فجبٌّنشٚسح اٌمشآْ ١ٌظ والِٗ ػٕذُ٘، ِٚٓ صَ

٠خ ثزاد َ األفؼبي االخز١بسِب فبئذح ِٕبلؾزُٙ فٟ ِغؤٌخ: ً٘ اٌمشآْ والَ هللا؟ ألُٔٙ أٔىشٚا أفال ل١ب

 ـ رؼبٌٝ ـ ، ِٕٚٙب أّٔٗ ِزّقف ثقفخ اٌىالَ ػٍٝ ٚفك ِؾ١ئزٗ ٚاسادرٗ ٚلذسرٗ.هللا 

ًّ ِئِٓ  ّْ و ٚاٌّؾشع اٌؾى١ُ لذ ؽغُ ِغؤٌخ والَ هللا ؽغّب ٔٙبئ١ب ػٕذ ِٓ ٌُ ٠زّجغ ٘ٛاٖ ٚاٌّفزشك أ

ٍٗ ٌّب ٚسد ٍِزضَ ثبٌؾشع اٌزضاِب وبِال، ألْ اإل٠ّبْ ٘ٛ رقذ٠ك خجش اٌٛؽ١١ٓ اٌضبثذ، ٠ٚغٍُّ ػم

 ف١ّٙب، ٚ٘زا ِؼٕٝ اإلعالَ اٌزٞ ٠ؼٕٟ اٌخنٛع ٚ االعزغالَ ٚاالٔم١بد ثؾت .

ٌىٓ هبئفخ ِٓ أً٘ اٌّغّٕخ ـ ٘ذاُ٘ هللا ـ ٌُ رمزٕغ ثزٌه، ثزؤص١ش ِٓ ِٕٙظ اٌّؼزضٌخ اٌزٞ ٠مّذَ اٌؼمً ػٍٝ 

((، ثً  يع ٔجٕد انُّص ال اجتٓادإٌّـ اٌضبثذ، ِغ ػٍُّٙ اٌزّبَ ثبٌمبػذح األف١ٌٛخ اٌزٟ رمشس أّٔٗ )) 

خبمٛا فٟ ِغبئً غ١ج١خ ِؾغٛثخ ػٓ ػمٌُٛٙ ِؼزّذ٠ٓ ػٍٝ لٛاػذ ِٕطم١خ رغشٞ ػٍٝ ِب ٠ٕذسط 

ب اٌغ١ج١بد فبّٔٙب ال رمغ فٟ ِغبي اإلدسان اٌؼمٍٟ ِّ ّْ اٌط  ، مّٓ ؽذٚد اٌؼمً، أ  ٛ ـــش٠ك إلصجبرٙب ٘ـٚأ

ّْ هللا ـ ر ، اٌقبدق اٌضّبثذ ؼبٌٝ ـ رىٍُّ ٠ٚزىٍُّ ٚ٘ٛ ِزىٍُّ ِٓ األصي اٌٝ ٚإٌّقٛؿ اٌضّبثزخ رقّشػ ثؤ

ْ فٟ اٌّقبؽف ٚاٌّؾفٛظ فٟ اٌقذٚس، ١ٌٚظ  َّٚ ذ ُّ ّْ ِٓ والِٗ ـ رؼبٌٝ ـ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌ األثذ، ٚا

فٟ اٌٛؽ١١ٓ اؽبسح اٌٝ أّٗ ػجبسح أٚ ؽىب٠خ ػٓ والِٗ ـ رؼبٌٝ ـ ٌٚٛ وبْ وّب ٠مٌْٛٛ ٌج١ّٕٗ، لبي ـ 

عَ َؽزَّٝ رؼبٌٝ ـ :  ًَ  َكََلَو ّللَاِ  ٌَْس
(74)

ُْ  ، ٚلٌٛٗ: ُْٕٙ ِِ َْ فَِش٠ٌك  لَْذ َوب ٌَ َكََلَو ّللَاِ َٚ ُعٕ ًَ  ٌَْس
(75)

 ، ٚلٌٛٗ:

 ١مَبرَِٕب ِّ َٛعٝ ٌِ ُِ ب َعبَء  َّّ ٌَ ُّ َرتُُّّ َٚ ًَ َكهَ ْٔظُْش ا١ٌََِْه  َٔ َْظُْز إِنَى اْنَجثَِم لَبَي َسةِّ أَِسِٟٔ أَ ٍِ ا نَِك َٔ ٍْ تََزاًَِ  قَاَل نَ

َف تََزاًَِفَإِ  ْٕ ٌِ اْستَقََز َيَكاََُّ فََس
(76)

 :ٚ ، ٌُٛا ْْ ٠ُجَذِّ َْ أَ َكََلَو ّللَاِ ٠ُِش٠ُذٚ
(77)

َْ ٌِجََؾٍش ، ٚلٌٛٗ:   ب َوب َِ َٚ

 ْْ ُّ ّللَاُ أَ ًَ ب ٠ََؾبء ٌَُكهِّ َِ  ِٗ َٟ ثِبِْرِٔ ًَ َسُعٛاًل ف١َُِٛؽ ْٚ ٠ُْشِع َساِء ِؽَغبٍة أَ َٚ  ْٓ ِِ  ْٚ ْؽ١ًب أَ َٚ ااِلَّ 
(78)

َي  ٚلٌٛٗ :  َٔضَّ
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ٌَْؾكِّ  اْنِكتَابَ َػ١ٍََْه  ثِب
(79)

:ٚ ،  َٛ ُ٘ ًْ َاٌت فًِ ُصُدٔرِ ثَ ٍَ أُٔتُٕا اْنِعْهىَ  آٌَاٌت تٍَُِّ ب ٠َْغَؾُذ ثِآ٠َبرَِٕب ااِلَّ  انَِذٌ َِ َٚ

 َْ ٛ ُّ اٌظَّبٌِ
(80)

. 

ّّٝ اٌمشآ      ْ فشاؽخ ثؤّٔٗ والَ هللا فٟ ٚفٟ اٌّغّٕخ إٌّج٠ٛخ اٌضّبثزخ أّٔٗ ـ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ  ع

" كَلو ّللالٌٛٗ: " ٚأؽغٓ اٌىالَ 
(81)

، ٚػٕذِب لشأ أثٛ ثىش اٌقذ٠ك ـ سمٟ هللا ػٕٗ ـ  عٛسح اٌجمشح 

ػٍٝ لش٠ؼ ٚل١ً ٌٗ: والِه ٘زا أَ والَ فبؽجه ؟ فؤعبثُٙ: ١ٌظ والِٟ ٚال والَ فبؽجٟ، ٌٚىّٕٗ 

كَلو ّللا
(82)

. 

 : تالحرف والصو ةقضٌّ ـ   المظهر الرابع

ٟٚ٘ اِزذاد ٌمن١ّخ رؼٍّك األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ِٚغؤٌخ والِٗ  ٟٚ٘ ِٓ       

اٌمنب٠ب اٌّزٟ أدخٍذ اٌّغ١١ّٕٓ ثطشف١ّٙب، فٟ ٔضاع ػمذٞ ؽبد ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح ػٍّبء 

 ٚػٛاَ.

ّْ هللا ـ رؼبٌٝ ـ رىٍُّ ثقٛد ٚؽشف، ٚأٔىش األ ّْ هللا ال فؤً٘ اٌؾذ٠ش ٠ؼزمذْٚ أ ؽبػشح رٌه ثبػزجبس أ

ّْ اٌمشآْ ١ٌظ والِٗ ػٍٝ اٌؾم١مخ ٚأُّٔٙ   فّشؽٛا ثزٌه، فّٓ رٌه ِب فّشػ  ٠زىٍُّ فٟ ِؼزمذُ٘، ٚأ

ّْ اٌؾشٚف 403ثٗ اٌمبمٟ أثٛ ثىش اٌجبلالٟٔ)د  ٘ـ( فمذ ٔفٝ رىٍُّ هللا ثؾشف ػٕذِب لّشس أ

، ٚلبي : أّٗ ال ٠غٛص ٌمبسة اٌمشآْ ٚاألفٛاد فٟ رالٚح اٌمشآْ ٟ٘ فٛد اٌمبسة، ١ٌٚغذ والَ هللا

أْ ٠مٛي أّٟ أرىٍُّ ثىالَ هللا
(83)

ّّٓ ر٠ّٛٗ ٌٚؼت ثبألٌفبظ،  ، ٚ٘زا اٌمٛي ِٓ اٌجبلالٟٔ لٛي ِغًّ ٠زن

ّْ اٌؾشٚف إٌّطٛلخ ٚاٌّىزٛة ثٙب اٌّقؾف اٌّؾش٠ف، ٟ٘ لطؼب والَ هللا ١ٌٚغذ  فبٌزٞ الؽه ف١ٗ أ

ٟ ِٛعٛدح فٟ اٌّقؾف ٚفٟ اٌٍّٛػ اٌّؾفٛظ لجً اٌمشاءح ٚ والَ اٌمبسة ألّٔٙب ِٕفقٍخ ػٕٗ، ٚ٘

أصٕبئٙب ٚثؼذ اٌفشاؽ ِٕٙب، ٚاٌمبسة أّّب ٠شٚٞ ِب رىٍُّ ثٗ هللا ١ٌٚغذ أؾبء ِٓ ػٕذ ٔفغٗ، وّب ٠غت 

أْ ٔفّشق ث١ٓ اٌىالَ اٌّزٍٛ ٚ٘ٛ والَ هللا  ٚث١ٓ ػ١ٍّخ اٌزالٚح اٌزٟ ٟ٘ فؼً اٌمبسة ٚفٛرٗ، ٚ٘ٛ 

 ػمً. أِش ٠ذسوٗ وً ِٓ ٌٗ

ب لٌٛٗ ال ٠غٛص ٌٍمبسة أْ ٠مٛي أرىٍُّ ثىالَ هللا، فٙزا خطؤ فبؽؼ أٚلؼٗ ف١ٗ ٔف١ٗ ٌم١بَ األفؼبي  ِّ ٚأ

االخز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ، فبرا ٌُ ٠مً اٌّغٍُ اٌمشآْ والَ هللا فٍّٓ ٠ٕغجٗ أٌٍّالئىخ أَ ٌٍغٓ أَ 

 ٌٍجؾش؟ ٔؼٛر ثبهلل ِٓ اٌخزالْ.

ب 756٘ـ(، ٚػنذ اٌذ٠ٓ اإل٠غٟ )د438ٟ )دٚلذ أؽغٓ أثٛ ِؾّذ اٌغ٠ٕٛ ّّ ٘ـ( ّٚ٘ب أؽؼش٠بْ، ٌ

ّْ هللا ِّٕضٖ ػٓ االرّقبف ثقفبد خٍمٗ، فٙٛ ٠زىٍُّ  خبٌفب ِمبٌخ ؽ١ٛخُٙ، ٚلبال ثبٌؾشف ٚاٌقٛد، ٚأ

ثّب ؽبء و١فّب ؽبء ثال ٌغبْ ٚؽفخ ٚؽٕغشح، فبهلل ِّٕضٖ ػٓ رٌه وٍّٗ، ٚ٘ٛ ِزىٍُّ ثال و١ف، ٚلذ أؽذس 

غخ وج١شح فٟ أٚعبه األؽبػشح ٚ٘جّٛا ٌٍّشد ػ١ٍٗ ِغزٕىش٠ٓ ِب فذس ػٕٗلٛي اإل٠غٟ م
(84)

. 
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ّْ اٌمشآْ  ب أً٘ اٌؾذ٠ش فّز ػقش اٌّقؾبثخ اٌٝ ٠َٛ إٌّبط ٘زا ٌُ ٠فزشلٛا، ٌُٚ ٠زغ١ّش لٌُٛٙ ثؤ ِّ ٚأ

ؾشف اٌىش٠ُ ٘ٛ والَ هللا ـ رؼبٌٝ ـ ٚال ٠ٕغت ٌغ١شٖ، ٚأّٗ ـ رؼبٌٝ ـ وبْ ٚال ٠ضاي ِزىٍّّب ثّب ؽبء ث

ٚفٛد، ثطش٠مخ ال ٔى١ّفٙب ٌُٚ ٔئِش ثبٌجؾش ػٕٙب ٌُٚ ٠زؼجذٔب هللا ثّؼشفزٙب، ثً ٔضجذ اٌىالَ ثبٌؾشف 

ّْ ِز٘ت اٌّؾّذص١ٓ ٘ٛ: اصجبد  ّٛك و١ف١زٗ اٌٝ هللا رؼبٌٝ، ٚثبٌزّبٌٟ فب ٚاٌقٛد ٚٔئِٓ ثٗ غ١ج١ب ٚٔف

 ٚلٛع اٌىالَ ٚرف٠ٛل و١ف١زٗ ثؼٍُ هللا ـ رؼبٌٝ ـ.

 فات:ً معرفة الصّ در تلقّ ـ مص ّرابعالمطلب ال

ًّ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ٟ٘ أَ اٌّغبئً فٟ اٌخالف اٌؾبفً ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌفشق       ٌؼ

 ٚاالرغب٘بد اٌفىش٠خ األخشٜ، ثً ٟ٘ اٌّغؤٌخ اٌزٟ أمغُ ثغججٙب اٌّغ١ّْٕٛ أٔفغُٙ اٌٝ عٍف ٚخٍف.

ّْ ِقذس ِؼشفخ ففبد هللا ػٕذُ٘ اٌىزبة ٚفؾ     ب اٌّغٍف فب ِّ ١ؼ اٌّغّٕخ، ػٍٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ أ

اٌّقؾبثخ ٚاٌّغٍف اٌّقبٌؼ ، ّٚ٘ب اٌّقذساْ اٌّؼقِٛبْ ِٓ األ٘ٛاء ٚاألخطبء ٚاألٚ٘بَ، ٚف١ّٙب 

ّْ وً ِب خطش ثجبٌه فبهلل ثخالف  اٌغ١ٕخ ٌطبٌت اٌؾّك ػٓ اػّبي اٌؼمٛي ٚرقٛساد اٌٛعذاْ، أل

١ُغ  ؼط١ً:رٌه، ٚ٘ٛ ـ عجؾبٔٗ ـ ٠ٕفٟ ػٓ ٔفغٗ اٌّض١ً ٠ٚقفٙب ثغ١ش اٌز ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َؽ ْضٍِ ِّ ١ٌََْظ َو

ٌْجَِق١شُ  ا
(85)

، فٟ اٌّزاد ٚاٌّقفبد ٚاألفؼبي
(86)

. 

ب اٌّؼزضٌخ ِٚٓ سأٜ سأ٠ُٙ فمذ لّذِٛا ػمٛي اٌّشعبي ػٍٝ إٌّمٛي، ٚرؤصّش ثُٙ ثؼل ِزىٍّّٟ اٌّغّٕخ  ِّ ٚأ

ٟ ل١بَ األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا، وّب وبثٓ واّلة ِٚٓ رجؼٗ ُِٕٙ وؤثٟ اٌؾغٓ األؽؼشٞ، فمبٌٛا ثٕف

ب عبءد األؽؼش٠خ اٌّزؤخشح صادد ػٍٝ  ّّ ٌٛا ففخ اٌىالَ، ٌٚ ّٚ ِّش ثٕب ف١ّب عجك ِٓ ٘زا اٌجؾش ٚأ

 ّْ ُّ ا رٌه، رؤ٠ًٚ اٌّقفبد اٌخجش٠خ ٚاوزفذ ثبصجبد عجغ ففبد أهٍمٛا ػ١ٍٙب اعُ اٌقفبد اٌؼم١ٍخ، ص

ِقذسا ٌٍزٍمٟ ٚلّذِٖٛ ػٍٝ إٌّمً ٚاٌؼمًلٍّخ ِٓ األؽبػشح ارّخزٚا ِٓ اٌٛعذاْ 
(87)

. 

ّْ اٌفم١ٗ اٌٍّغٛٞ أثب اٌج١بْ  ٚاٌؾٛا٘ذ ػٍٝ رٌه وض١شح فٟ اٌزّشاس اٌزٞ رشوٗ اٌؼٍّبء، فّٓ رٌه: " ا

٘ـ( لبي ٌٍؾ١خ األ١ِٓ ثٓ ر١ُّ األؽؼشٞ: ٠ٚؾه 551ِؾّذ ثٓ ِؾفٛظ اٌغٍّٟ اٌذِؾمٟ اٌّؾبفؼٟ)د 

ّْ اٌمشآْ ثؾشف ٚفٛد؟ لبٌٛا: لبي هللا وزا ٚوزا، ٚلبي ! اٌؾٕبثٍخ ارا ل١ً ٌُٙ: ِب  اٌذ١ًٌ ػٍٝ أ

سعٌٛٗ : وزا ٚوزا، ٚعشد ٌٗ اٌفم١ٗ اٌٍّغٛٞ ا٠٢بد ٚاألؽبد٠ش اٌّذاٌخ ػٍٝ رٌه، ٚأٔزُ ارا ل١ً ٌىُ ِب 

ّْ اٌىالَ ٌفٟ اٌفئاد" ا٠ؼ ٘زا  اٌّذ١ًٌ ػٍٝ أْ اٌمشآْ ِؼٕٝ فٟ إٌّفظ؟ لٍزُ: لبي األخطً اٌؾبػش" ا

خطً ٔقشأٟ خج١ش، ث١ٕزُ ِز٘جىُ ػٍٝ ث١ذ ؽؼش ِٓ لٌٛٗ، ٚرشوزُ اٌىزبة ٚاٌّغّٕخ "األ
(88)

. 
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ٚ٘زٖ اٌؾبدصخ د١ًٌ ػٍٝ االخزالف فٟ ِقذس اٌزٍّمٟ ث١ٓ أً٘ اٌؾذ٠ش ٚاألؽبػشح اٌز٠ٓ رؤصشٚا 

 ثّذسعخ اٌّؼزضٌخ إٌّبف١ٓ ٌٍقفبد ثؼمٌُٛٙ، ِخبٌف١ٓ ٌّب عبء فٟ اٌٛؽ١١ٓ ِٓ اصجبد ٌٙب.

٘ـ( فمبي ٌٗ: " ال ٠غٛص 421زىٍُّ اثٓ فٛسن األؽؼشٞ ػٍٝ اٌغٍطبْ ِؾّٛد ثٓ عجىزى١ٓ)ددخً اٌّ

ّْ الصَ رٌه ٚففٗ ثبٌزؾز١خ، فّٓ عبص أْ ٠ىْٛ ٌٗ فٛق، عبص أْ ٠ىْٛ ٌٗ  أْ ٠ٛفف هللا ثبٌفٛل١خ، أل

ذ رؾذ، فمبي اٌغٍطبْ: ِب أٔب ٚففزٗ ؽزٝ ٠ٍضِٕٟ ثً ٚفف ٔفغٗ ـ أٞ هللا رؼبٌٝ ـ ثبٌفٛل١خ، فجٙ

اثٓ فٛسن ٚعىذ "
(89)

. 

ٌّٙب: أّٔٗ  ّٚ ٚفٟ ٘زٖ اإلعبثخ ث١بْ أؾشاف اثٓ فٛسن إٌّٙغٟ، فمذ اسرىت خطؤ٠ٓ فٟ ٚلذ ٚاؽذ، أ

رىٍُ فٟ أِش غ١جٟ غ١ش ِؼمٛي ثبٌّشأٞ ٚاٌؾٛاط ، ٚصب١ّٔٙب لبط ػٍٛ اٌخبٌك ػٍٝ ػٍٛ اٌّخٍٛق 

 ل١بط اٌّض١ٍٓ ٚ٘ٛ فٟ ؽّك هللا ثبهً.

ب هٍت ا١ٌُٙ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٚسفل األؽبػشح ِٕبظشح اٌؾ ّّ بفع ػجذ هللا األٔقبسٞ اٌٙشٚٞ اٌّؾّذس، ٌ

٘ـ( ِٕبظشرٗ ػٍٝ ؽشهٗ، ٚ٘ٛ أْ ٠ٕبظشٖٚ ػٍٝ أعبط اٌىزبة ٚاٌّغّٕخ، فٍُ ٠غشإا 558اٌغٍغٛلٟ)د

ػٍٝ ِٕبظشرٗ ٚأؽغّٛا ػٓ رٌه
(90)

 . 

ِعَذ ِٓ األؽبػشح ِٓ اعزجؼذ إٌّمً ٚاٌؼمً ِؼب وّقذس ٌّؼشفخ اٌقفبد ٚ ُٚ ارّخز ِٓ ٚعذأٗ ٚلذ 

فخ خبّفخ ِٓ اػزّذ ػٍٝ فٍغفخ اٌؾالط اٌزٞ ٠مٛي ثبٌؾٍٛي،  ّٛ ًّ اٌّزق فب ثٙزٖ اٌقفبد، ٚأؽ َؼشِّ ُِ

ًّ اٌّؾشع  ٚاثٓ ػشثٟ اٌزٞ ٠مٛي ثٛؽذح اٌٛعٛد، اٌّؼشفخ اٌجبه١ٕخ إٌّبثؼخ ِٓ اٌّزٚق ٚاٌٛعذاْ ِؾ

ّْ ؽّذ االلزقبد ف١ٙب ٘ـ( ػٓ اصجبد اٌّقفبد ٚرؤ505ٚاٌؼمً، ٠مٛي أثٛ ؽبِذ اٌغضاٌٟ )د ٠ٍٚٙب: " ا

دل١ك ٚغبِل، ال ٠طٍّغ ػ١ٍٗ ااّل اٌّٛفِّمْٛ اٌز٠ٓ ٠ذسوْٛ األِٛس ثٕٛس اٌٟٙ، ال ثبٌّغّبع اٌّغشد ـ 

ب ِٓ ٠ؤخز األِٛس  ِّ ٌٖٛ، فؤ ّٚ أٞ اٌّؾشع ـ ، فّب ٚافك ِب ؽب٘ذٖٚ ثٕٛس ا١ٌم١ٓ لّشسٖٚ، ِٚب خبٌف أ

٠غزمش ٌٗ ف١ٙب ِٛلف، ٚاأل١ٌك ثبٌّمزقش ػٍٝ اٌّغّغ ثبٌّغّغ اٌّغشد ـ أٞ إٌّـ اٌّؾشػٟ ـ فال 

اٌّغّشد ِمبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً ـ سؽّٗ هللا ـ "
(91)

. 

فب ااّل أّٗ فم١ٗ ٠ؼشف ِىبٔخ إٌّقٛؿ اٌّؾشػ١خ  ّٛ ٚ٘زا والَ غش٠ت ِٓ اٌغضاٌٟ، ٚ٘ٛ ٚاْ وبْ ِزق

اٌظب٘ش، ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ رّبَ اٌضّبثزخ، فى١ف ساط ػ١ٍٗ أْ ٠مّذَ اٌجبهٓ ٠ٚغؼٍٗ ؽبوّب ػٍٝ اٌّؾشع اٌضبثذ 

ّْ وً ثبهٓ ال ٠ؾٙذ ٌٗ اٌّؾشع فٙٛ ِشدٚد ػٍٝ لبئٍٗ.  اٌؼٍُ، أ
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 الخاتمة:

ثؼذ أْ عٍٕب ِٓ خالي ٘زا اٌجؾش ػجش لشْٚ ه٠ٍٛخ، ٚػذٔب اٌٝ عزٚس اٌّؾىٍخ اٌزٟ رّضًّ اؽىب١ٌّخ 

خ، ٚخبّفخ ػٕذ اٌّغ١١ّٕٓ ٌّجبؽشرٙب اٌغبٔت األُ٘ فٟ ِّ ًّ  ػ١ّمخ فٟ د٠ٓ األ اٌؾ١بح اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌفىش٠خ ٌى

خ عغذا ٚاؽذا ٠ئِٓ ثّب أٔضي ػٍٝ  ِّ ِغٍُ، أال ٚ٘ٛ اٌغبٔت اٌؼم١ذٞ، ٚسأ٠ٕب و١ف وبْ عغذ األ

سعٛي هللا ـ فٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ ـ ػم١ذح ٚؽش٠ؼخ ٠قّذلٗ ٠ٚؼًّ ثزؼب١ٌّٗ، فؼبػ اٌّغزّغ اٌّغٍُ 

ػٙذ اٌّقؾبثخ اٌىشاَ، ٌىٓ ِب ٌجش األِش أْ االٔغغبَ اٌّشٚؽٟ     ٚ اٌؼمذٞ أ٠بَ فذس اإلعالَ فٟ 

ُّ ظٙشد فشلخ  ي ثؼذ اٌفزٕخ اٌىجشٜ اٌزٟ أمغُ اٌّغٍّْٛ ػمجٙب اٌٝ أً٘ عٕخ ٚؽ١ؼخ ٚخٛاسط، ص ّٛ رؾ

ب ػٍٝ فؼ١ذ أً٘ اٌّغّٕخ اٌزٟ دخٍذ فٟ عذي ِغ اٌطٛائف األخشٜ دفبػب ػٓ  ِّ اٌّؼزضٌخ ٚاٌغ١ّٙخ، أ

ى١ٍُّٙ اٌٝ اإلهالع ػٍٝ ػٍُ اٌىالَ فزؤصّشٚا ثٗ، ٚوبْ ِٓ ػم١ذح اٌّغٍف، األِش اٌزٞ ؽذا ثجؼل ِز

ة اٌزٞ أساد أْ ٠زّخز ِٛلفب ٚعطب ث١ٓ اٌّؼزضٌخ ٚأً٘ اٌؾذ٠ش،  أثشصُ٘ أثٛ ِؾّذ ثٓ عؼذ ثٓ ُوالَّ

ي ثٕبء  ّٚ فخشط ػٓ ػم١ذح أً٘ اٌؾذ٠ش ثّمبٌخ ٔفٟ رؼٍّك األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا ـ رؼبٌٝ ـ، ٚأ

ٟ ؽك هللا ـ رؼبٌٝ ـ ، ٚٔفٝ أْ ٠ىْٛ اٌمشآْ والَ هللا ػٍٝ اٌؾم١مخ، ٚعؼٍٗ ؽىب٠خ ػٍٝ ٔف١ٙب اٌىالَ ف

ٚػجبسح ػٕٗ، صُ رٍمّف أثٛ اٌؾغٓ األؽؼشٞ ِمبٌخ اثٓ والة ٚصاد ػ١ٍٙب فٕفٟ اٌؾشف ٚاٌقٛد ػٍٝ 

ّْ ِب فٟ اٌّقبؽف ١ٌظ وال َ هللا ـ رؼبٌٝ ـ، ٚأرٝ ثّمٌٛخ اٌمشآْ والَ هللا إٌّفغٟ ال ٠ٕفقً ػٕٗ ٚأ

ّْ اٌزٞ ٠مشأٖ اٌمّشاء ١ٌظ والَ هللا               ـ رؼبٌٝ ـ، ٚثبٌشغُ ِٓ سعٛع أثٟ اٌؾغٓ  هللا، ٚأ

األؽؼشٞ ػٓ ٘زٖ اٌّمبالد، وّب ٘ٛ صبثذ فٟ اإلثبٔخ ٚ٘ٛ ِٓ أٚاخش وزجٗ، اال أٔٙب اعزّشد فٟ 

ٌزٙب  ِئٌفبد األؽؼش٠خ اٌّزؤخشح اٌزٟ ػطٍّذ ففبد هللا اٌخجش٠خ اٌضّبثزخ فٟ إٌّقٛؿ ّٚ اٌقؾ١ؾخ ٚأ

ب أؽذس ؽشخب فٟ اٌفىش اٌّغّٕٟ، ٚؽذس االٔمغبَ ث١ٓ أً٘ اٌّغّٕخ اٌٝ  ّّ اال عجغ ففبد خجش٠خ، ِ

هبئفز١ٓ ِزقبسػز١ٓ ِزٕبفغز١ٓ، الصٌٕب ٔؼبٟٔ ِٓ آصبسٖ اٌغٍج١خ اٌٝ ٠َٛ إٌّبط ٘زا، ٠ّٚىٓ اصاٌخ ٘زا 

ّْٛ لجً ؽذٚس االٔؾمبلبد اٌفىش٠خ ػٓ اإلؽىبي ٚأٙبء ٘زٖ األصِخ، ثبٌؼٛدح اٌٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ اٌّغٍ

 اٌؼم١ذح اٌضّبثزخ ثبٌخجش اٌّؼقَٛ، ٚرٌه ثبرجبع اٌخطٛاد ا٢ر١خ:  

 ـ اٌزّغشد ٌٍؾّك ٚاخالؿ ا١ٌّٕخ فٟ هٍجٗ، ٚرشن اٌزؼّقت ٌٍّزا٘ت ٚاٌّشعبي. 1

 ـ اٌزّغ١ٍُ اٌّطٍك ٌٍّؾشع ٚاالٔم١بد ٌٗ ػم١ذح ٚؽش٠ؼخ. 2

إٌّقٛؿ ِٓ وزبة ٚ ّعّٕخ صبثزخ، ثفُٙ ِٕٚٙظ اٌز٠ٓ اِزذؽُٙ هللا ـ ـ ارّجبع إٌّٙظ اٌغ١ٍُ فٟ فُٙ  3

 رؼبٌٝ ـ ُٚ٘ اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼْٛ ٌُٙ ثبؽغبْ.
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ـ اٌزّخٍّـ ٔٙبئ١ب ِٓ األفىبس اٌجؾش٠خ اٌزٟ أٚعذد األصِخ ث١ٓ اٌّغ١١ّٕٓ، ٚاٌزّّّغه ثّب ٚسدد ثٗ  4

 ٘زٖ األخجبس. األخجبس اٌضّبثزخ ثبٌطّش٠مخ اٌّزٟ فّٙٙب ثٙب ِٓ أٔضٌذ ػ١ٍُٙ

ّْ اصجبد اٌّقفبد ال ٠مزنٟ رؾج١ٙب ٚال رغغ١ّب، ٚال ٠ئدٞ  5 ـ ٠غت أْ ٔشّعخ فٟ ػمٌٕٛب ٚلٍٛثٕب أ

ّْ هللا ال ٠ؾبثٙٗ ؽٟء.  ا١ٌّٙب، أل

ـ ال ٠غٛص اعزخذاَ ل١بط اٌّؾجٗ ٚ ال ل١بط اٌّؾّٛي فٟ ؽّك هللا، ثً ٠غزخذَ ل١بط األٌٚٝ فٟ ؽمّٗ،  6

 ألّٔٗ اٌغبئض ؽشػب.

ّْ اٌزّؤ٠ًٚ ِؾىٍخ ١ٌٚظ ؽال، ألّٔٗ ٠ؾّشف إٌّقٛؿ ٠ٚؼطٍّٙب، ٠ٚذخً اٌؼمٛي فٟ لنب٠ب ـ اٌ 7 ؼٍُ ثؤ

 غ١ج١خ ال رذسوٙب، ٚال ٠ؼٍّٙب ااّل هللا ـ رؼبٌٝ ـ .

ـ اثؼبد ِجؾش ل١بَ األفؼبي االخز١بس٠خ ثزاد هللا ِٚجؾش اٌقفبد ػٓ ِجبؽش ػٍُ اٌىالَ، ػٍٝ أْ  8

 ػ١خ ٌٙب.رزُ دساعزٙب ٚفك اٌطشٚؽبد اٌّؾش

ح اال ثبهلل   ّٛ ٚهللا أػٍُ ٚأؽىُ ٚفٍٝ هللا ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ ٚآٌٗ ٚفؾجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّب، ٚال ؽٛي ٚال ل

اًل ٚ آخشاً. ّٚ  اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ، ٚاٌؾّذ هلل أ
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 .284/ 10ـ اٌّشعغ ٔفغٗ.  10

 127ـ ػم١ذح اإلِبَ أؽّذ. ألثٟ اٌفنً اٌز١ّّٟ. 11

 .                     174، 115/ 11ـ ٠ٕظش: ع١ش أػالَ إٌجالء. ٌٍز٘جٟ.  12
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 :المصادر والمراجع المستخدمة فً البحث فهرس

 .ُاٌمشآْ اٌىش٠ُ . ثشٚا٠خ ؽفـ ػٓ ػبف 
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 ـ اؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ٌٍغضاٌٟ، ث١شٚد ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، د د. 2

اٌذاس اٌج١نبء، داس   1إٌبفشٞ أؽّذ ثٓ خبٌذ، ه ـ االعزمقبء فٟ أخجبس اٌّغشة األلقٝ ، 3

 .1997اٌىزبة ،

 . 1401، ث١شٚد ، داس األفبق اٌغذ٠ذح ،  1ـ  االػزمبد ٚ اٌٙذا٠خ، ٌٍج١ٙمٟ ، ه 4

 ـ اإلٔقبف فٟ ِغبئً اٌخالف، ٌألٔجبسٞ، داس اٌفىش، دِؾك، دد. 5

 1988فىش،، ث١شٚد ، داس ا1ٌـ ثغ١خ اٌطٍت فٟ ربس٠خ ؽٍت، الثٓ عشادح ، ه 6

 ، ث١شٚد ، داس ػبٌُ. 1ـ اٌزجق١ش فٟ اٌذ٠ٓ، ألثٟ اٌّظفش االعفشا١٠ٕٟ ، ه 7

، ث١شٚد  داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، 3ـ رج١١ٓ وزة اٌّفزشٞ، الثٓ ػغبوش ، ؽممٗ صا٘ذ اٌىٛصشٞ، ه 8

1984. 

، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد، ٌجٕبْ، 1ـ رزوشح اٌؾفبظ، ٌٍز٘جٟ، ؽممٗ صوش٠ب ػ١ّشاد، ه9 

1998. 

ـ اٌز١ّٙذ ٌّب فٟ اٌّٛهؤ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألعب١ٔذ، الثٓ ػجذ اٌجش، ؽممٗ ِقطفٝ اٌؼٍٛٞ ٚ 10

 ِؾّذ اٌجىشٞ، ِئعغخ لشهجخ. دد.

، اٌغضائش، داس 1ـ عٙٛد ػٍّبء اٌّغشة فٟ اٌذفبع ػٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ، اثشا١ُ٘ اٌزٙبِٟ ه 11

 .2002اٌشعبٌخ،

 سؽبد عبٌُ ، اٌش٠بك، داس اٌىٕٛص دد.ـ دسء اٌزؼبسك ث١ٓ اٌؼمً ٚإٌمً ، ؽممٗ  12

ـ سعبٌخ اٌغغضٞ فٟ اٌشد ػٍٝ ِٓ أٔىش اٌؾشف ٚاٌقٛد. ؽمّمٙب ِؾّذ وش٠ُ، ٔؾش ِٕزذٜ  13

 أٔب ِغٍُ، اٌؾبٍِخ.

 ٘ـ .1410ـ اٌغّٕخ، ألثٟ ثىش اٌخالي ،اٌش٠بك ، داس اٌشا٠خ ،  14    

سلُ أؽبد٠ضٗ،ػجذ اٌفزبػ أثٛ غذح، ه ـ عٕٓ إٌغبئٟ ، ٌإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽؼ١ت إٌغبئٟ، ؽمك ٚ 15    

 صب١ٔخ، ِىزت اٌّطجٛػبد اإلعال١ِخ، ؽٍت.
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ـ ؽشػ اٌؼم١ذح 17٘ـ . 1413، ث١شٚد، ِئعغخ اٌشعبٌخ،9ـ ع١ش أػالَ إٌجالء، ٌٍز٘جٟ، ه  16

 .   9اٌطؾب٠ٚخ. الثٓ أثٟ اٌؼض اٌؾٕفٟ. ؽممٗ ٔخجخ ِٓ اٌؼٍّبء، ه

 ث١شٚد ، اٌّىزت اإلعالِٟ .     

 .1987، ث١شٚد ، داس اثٓ وض١ش،  3ؾ١ؼ اٌجخبسٞ، ؽممٗ د٠ت اٌجغب، هـ: ف18 

 ـ فؾ١ؼ ِغٍُ ،ؽممٗ فئاد ػجذ اٌجبلٟ، ث١شٚد ، داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ    د د . 19

 ـ ف١ذ اٌخبهش ، الثٓ اٌغٛصٞ، ؽممٗ ِؾّذ اٌغضاٌٟ ، اٌغضائش، ِىزجخ سؽبة. 20

 ٝ، ؽممٗ ِؾّذ اٌفمٟ، ِقش.ـ هجمبد اٌؾٕبثٍخ، ألثٟ اٌؾغ١ٓ ثٓ أثٟ ٠ؼٍ 21

اٌغ١ضح ، داس   2ـ هجمبد اٌؾبفؼ١خ اٌىجشٜ، ٌزبط اٌذ٠ٓ اٌغجىٟ، ؽمّمٗ ِؾّٛد اٌطٕبعٟ، ه 22

 ٖ .1992اٌٙغشح ، 

 ـ : هجمبد اٌّفغش٠ٓ، ٌٍذاٚدٞ ، ث١شٚد ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، دد. 23 

 ٘ـ .٠ٛ1948ذ ، اٌى٠ٛذ ، ِطجؼخ ؽىِٛخ اٌى2ـ اٌؼجش فٟ خجش ِٓ غجش، ٌٍز٘جٟ ، ه 24

 ـ ػمبئذ اإلِبَ أؽّذ.ػجذ اٌٛاؽذ اٌز١ّّٟ. داس اٌّؼشفخ. ث١شٚد . ٌجٕبْ. دد. 25

 ٘ـ.1415، اٌش٠بك، ِىزجخ اٌشؽذ ، 1ـ اٌؼم١ذح االففٙب١ٔخ ، الثٓ ر١ّ١خ، ه 26

 . 1995، اٌش٠بك، ِىزجخ أمٛاء اٌغٍف     1ـ اٌؼٍٛ ٌٍؼٍٟ اٌغفبس، ٌٍز٘جٟ ، ه 27

  1981اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ،  فُ ،الثٓ اٌؼشثٟ، اٌغضائش ، اٌؾشوخـ اٌؼٛافُ ِٓ اٌمٛا 28

 ٘ـ.1408ـ اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ، الثٓ ر١ّ١خ، ه األٌٚٝ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،  29

 ٘ـ . 1379ـ فزؼ اٌجبسٞ ،الثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ ، ث١شٚد ، داس اٌّؼشفخ ،  30

 .1965بدس، ـ اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ، الثٓ األص١ش ، ث١شٚد ، داس ف 31

 ٘ـ .1332ـ ٌٛاِغ األٔٛاس اٌج١ٙخ، ٌٍغفبس٠ٕٟ ، ؽممٗ سؽ١ذ سمب ، اٌمب٘شح ، ِطجؼخ إٌّبس ،  32

 ٘ـ. 1381، اٌش٠بك،  1ـ ِغّٛع اٌفزبٜٚ ،الثٓ ر١ّ١خ، ؽممٗ اثٓ اٌمبعُ ، ه 33

ـ ِخزقش اٌقٛاػك اٌّشعٍخ، الثٓ اٌم١ُ ، ؽممٗ عبِغ سمٛاْ ، ث١شٚد  داس اٌفىش ،  34

1997. 

 .1993ث١شٚد ، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ   1ـ ِمذِخ اثٓ خٍذْٚ ،ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ خٍذْٚ، ه 35
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ـ إٌغَٛ اٌضا٘شح فٟ ٍِٛن ِقش ٚاٌمب٘شح. الثٓ رغشٞ ثشدٞ. هجؼخ ٚصاسح اٌضمبفخ  36

 ٚاإلسؽبد اٌمِٟٛ.

 ـ إٌغَٛ اٌضا٘شح 1358ٖ37، داس فبدس،  1ـ إٌّزظُ ،الثٓ اٌغٛصٞ ، ه 37

ًّ ٚػال ـ، ألؽّذ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌٛاعطٟ . ه صب١ٔخ اٌّىزت ـ إٌق١ؾخ فٟ  38 ففبد اٌّشة ـ ع

 ٘ـ.1394اإلعالِٟ. ث١شٚد، 

ـ اٌٛع١ض فٟ ػم١ذح اٌغٍف اٌقبٌؼ، ٌؼجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؾ١ّذ األصشٞ، لّذِٗ فبٌؼ آي اٌؾ١خ،  39

 ٘ـ.1422هجؼخ ٚصاسح اٌؾئْٚ اإلعال١ِخ اٌغؼٛد٠خ، ه أٌٚٝ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


