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إن الحؿً هلل كحؿدً  نكتديعقـف نكتديغػٍ  نكتديفًوفع نكعدقذ ند هلل  دـ 

 ـ سقئ ت أطؿ لـ ع  ـ وفً اهلل فال  ضؾ لفع ن ـ وضؾؾ فال شٍنر أكػتـ ع ن

شٍوؽ لفع لف الؿؾؽ نلف الحؿً  إلف إال اهللع نحً  ال ه دي لفع نأشفً أن ال

نهق طؾك كؾ شلء قًوٍع نأشفً أن  حؿًا طبً اهلل نرسقلفع نخ تؿ األكبق ء 

 أ   نعً: .صلى اهلل عليه وعلى آله وصحابتهنالٍسؾع 

شقعل نؽؾقيدفع نن تا ه تدف يؿقًعد ع  دٌهب وؼدق  طؾدك فنن الؿٌهب ال

 قف أوًض  بًأ اإل   ةع نطؾك هٌا األس س حصؾت  ب وـيفؿ ألهؾ التـةع نطؾ

ع ن ددـ أكدد  نؿعـدد   العدد   حصدؾ اليؼتددؿ ناليػددٍل داخددؾ الؿددٌهب الشدقعل

الػٍل الشقعقةع الػٍقة اليدل تعدٍب ند ال ـل طشدٍوة8 كتدبة إلدك قدقلفؿ ند  ـل 

 دـ  ؿنع نأهنؿ أئؿة  ـصدقص طؾدقفقَطؿقن أهنؿ أئؿة  عصق طشٍ إ  ً  ع و

ع نأكددف لددقُ لأ ددة أن ت,يدد رهؿع فضدداًل طددـ أن تؽددقن هددل  ددـ قبددؾ اهلل 

 اصدطػ ء -نـ ء طؾك    وٌهب إلقف هٌا الؿدٌهب-كصبيفؿ أئؿة8 فنن اإل   ة 

ع  الـبدل اخيد رت  دـ لقتدت البشدٍوة أن فؽؿد ع الـبدقة  ثدؾ  ثؾفد ع إلفل
  دـ  صدطػقن أئؿدة هدؿع األئؿدة فؽدٌلؽع ننعثدف اصطػ    ـ هق  اهلل نؾ

 . قبؾف

قددع يف نيف حؼقؼددة األ ددٍ فددنن الؼددقع ندد  ـل طشددٍ إ  ً دد ع هددق تطددقر نا

8 فنكددف لددؿ وؽددـ وحصددٍ األئؿددة  ددٌا العددًد الؿددٌهب الشددقعل اال ـددل طشددٍي
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الؿعقـع نؾ ك ن وؼقع ن كيؼ ع اإل   ة  ـ اإل    التد نؼ إلدك اليد لل ند لـ ع 

حصؾ أن   ت اإل    الح دي طشٍ: الحتـ العتؽٍي نال نل8ً نهـ  نلؽـ 

نيً الشقعة أكػتفؿ أ     لزل كبقدٍع تؿثدؾ يف  دقت اإل د   شد ًن  ندال نلد8ً 

نً  ـ تًارك الؿٌهب الشقعلع نالحقؾقلة نقـف ننقـ االكدً  رع  نلفٌا ك ن ال

ء الشقعة الٌي سقؽقن كيقاة حيؿقة الكؼط ع سؾتؾة اإل   ةع نسعًق   ـ طؾؿ 

لؾحقؾقلة دنن اكيف ء الؿٌهب الشقعل8 فؼً ذهبقا إلك أن لؾحتـ العتدؽٍي 

ا ًً كف غ ئبع نلـ وظفٍ إال إن ا يأت األرض ضؾًؿ  نيقًراع نزطؿقا أكف أن نل

 هق الؿفًي الؿـيظٍ الٌي ذكٍ يف األح دوث الـبقوة.

 د   فدٍ يف الؿايؿدع الشدقعلننؼقلفؿ نغقبة اإل د   الثد ع طشد8ٍ فنكدف قدً ض

نالؿددٍاد نددف: اكيظدد ر الشددقعة ل,ددٍنج الؿفددًي:  حؿددً نددـ  "االكيظدد ر"طددٍب نددد

ع اال ـددل طشددٍوة الحتددـ العتددؽٍيع الددٌي سددقيقلك رفددع الظؾددؿ طددـ الشددقعة

نوحٍص طؾك كشٍ العًع يف األرض. نلؽـ األ ً ص ع ن لشقعةع ن ضت  ئ ت 

  ء الشدقعةالتـقـع نال خٍنج أن ضفقر لفٌا الٍيؾ8 فؽ ن هٌا سبًب  يف سدعل فؼفد

ع ليقسدددقع صدددالحق ت الػؼقدددف الشدددقعلع نإطط ئدددف شدددقًئ   دددـ اال ـدددل طشدددٍوة

ق ئًؿدد  طؾددك أهندد   ددـ  اال ـددل طشددٍي الصددالحق ت اليددل كدد ن الؿددٌهب الشددقعل

 اخيص ص أئؿة أهؾ البقتع نلقُ لغقٍهؿ  ـ الػؼف ء الشقعة أن وؼق قا   .

ٍودة نقً ك كت هٌ  الؿتد طل هدل الشدٍارة اليدل أسدفؿت يف ضفدقر كظ

لؿَوً انالوة الػؼقفع  ؿ إن الًطقى اليل تـ دي نقيقب إطط ء الػؼقف الشقعل 

 ـ الصالحق ت التق سقةع قً أخٌت يف اليـ  لع إلك أن ضفٍ  ـصب الـ ئب 

طؾك وً  ك ن ضفقر هٌاطـ اإل    الؿفًيع نذلؽ يف طفً الًنلة الصػقوةع ن

قدفع نتدقلك الؼقد دة الؽٍكلع الٌي نضع األسدُ الػؼفقدة لـظٍودة نالودة الػؼ
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 الًوـقة ن لػعؾع نص رت لف  ف   نصالحق ت تـػقٌوة ناسعة.

 ؿ ضفٍ الؼقع نقالوة الػؼقف يف العصٍ الح ضٍ طؾك وً ال,ؿقـلع نلؽـ 

يف صقرة أنسع  ؿ  ق ع نف الؽٍكل يف الًنلة الصػقوة8 فنن ال,ؿقـل قً نلك 

ـدد سع التق سددقة كػتدف نلًقدد  فؼقًفدد  طؾددك الؿايؿددع الشددقعلع يف كددؾ شددمنن ال

نغقٍهدد ع نلددؿ تعددً نالوددة ناالييؿ طقددة ة قددنالعتددؽٍوة ناالقيصدد دوة نالًوـ

األ دٍ يف طفدً الؽٍكدلع  الػؼقف  حصقرة ن لقالوة الًوـقة فؼطع كؿ  ك ن طؾقف

 نالوة الػؼقف الؿطؾؼة.ن ٌا ضفٍت 

الؿطؾؼةع هل: نالوة الػؼقف ال,ؿقـل طؾقف  أق  نالؿتيـً الشٍطل الٌي 

هل الحؽق ة الـ ئبة طـ اإل    الؿفًي الغ ئدبع نأن  الوة الػؼقفدطقى أن ن

الػؼقف الشقعل هق الؼ ئؿ  ؼ    حؿدً ندـ الحتدـ العتدؽٍي يف حد ع غقبيدف. 

اإلوٍاع. نطؾدك هدٌا  يف الًاخؾ ة القلل الػؼقفق  ت شٍطقنطؾك هٌا الؿبًأ 

 رج سدطع ندؾ اليؿدًد خدقد    شدٍنطف يف اليؿدًد يف الشدٍل األنالؿبًأ أوًض  

نهٌا الؿشٍنع اليقسعلع أن    قً وتؿك: تصدًوٍ الثدقرة.  عالشٍل األنسط

الػؽٍة اليل سقغ  "حؿ وة الؿتيضعػقـ"هق    وتؿك يف كظ   القلل الػؼقف ند 

    القلل الػؼقف لـػتف كشٍ الط ئػقة يف الؿـطؼة.

فددنن كظدد   الددقلل الػؼقددف قددً حددٍص طؾددك رنددط كػتددف ن إل دد   الغ ئددب 

الؿفدًي  ط شقعة الؿـطؼة ن لقلل الػؼقف8 نًطقى أكف الـ ئب طـالؿـيظٍع نرن

يف   ـ قبؾ الؿفًي ن لؿح فظدة طؾدك الؿدٌهب الشدقعلع نالؿػقض الؿـيظٍ

العدد لؿع نأن نالء الشددقعة اال ـددل طشددٍوة واددب أن وؽددقن نالء  ,صقًصدد  

وصى لؾشقعل أن وقالل ح كًؿ  غقٍ 8 ألن اإل   ة حؼ  ن لقلل الػؼقفع الٌي ال

ؼقل أهؾ البقت ح ع ك كقا أئؿة ض هٍوـع نأ   ح ع الغقبة فنن اإل   دة  ـ ح
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الددقلل الشدٍطقة  حصددقرة يف الـ ئددب طددـ اإل دد   الغ ئددبع نالـ ئددب هـدد  هددق 

ة أن وقالقا القلل الػؼقفع نأن وع دنا  ـ طد دا  الػؼقف8 فقيب طؾك كؾ الشقع

 القلل الػؼقف.

 ع ت,ؾقف طـ  ق ن كثقٍةعننتبب رنط القلل الػؼقف لـػتف ن ليشقع يف أح

التق سقة ناالقيصد دوة  دع العؼ ئدً الشدقعقة يف  ف ص لحاليشقع طـً تع رض 

الؿيد نعقـ لقالودة الػؼقدفع نلؿد  تؼدق  ندف  دـ ؼدً نيدً لدًى فأحق ن أخٍى8 

طالقددة الددقلل الػؼقددف حؼقؼددة فؽددٍيع وفددًب إلددك تحًوددً  سددا ع أطؿدد عع

 ًص .ن لؿٌهب الشقعل طؿقً  ع نن لغ ئب الؿـيظٍ خصق

 ـ وٌهب إلك أن كظد   نالودة الػؽٍي8 فؼً نيً  تا عننتبب هٌا ال

وفيؿ نشلء إال نيصًوٍ الثدقرةع نكشدٍ اليشدقع  ع الطؼ ئًي شقعلالػؼقف كظ   

صبغ البؾًان العٍنقة ن لصبغة الشقعقةع  دـ خدالع تبـدل يف الؿـطؼة طؿقً  ع ن

لدك أن تصدًوٍ نيف الؿؼ نؾ وقيً فٍوؼ آخدٍع ودٌهب إ .قض و  الشقعة العٍب

الثقرةع أن كشٍ اليشقعع لقُ هًًف  أن غ وة لـظ   القلل الػؼقفع نإكؿد  هدق أداة 

 ـ أدنات تحؼقؼف لؾفقؿـة اإلقؾقؿقةع نطـً   تيع رض غ وة الدقلل الػؼقدف يف 

 الحصقع طؾك الـػقذ التق سدل ناالقيصد ديع  دع كشدٍ ندطدؿ اليشدقع8 فدنن

القيصد دوة طؾدك الؿبد دئ العؼًودة قؼً   ص لحف التق سدقة ناس القلل الػؼقف

 نكشٍ اليشقع.

نالػٍل نقـ االتا هقـ فٍل نقـ8 فنن الؿم ـ نلن الدقلل الػؼقدف وفدًب 

يف غ و تف الـف ئقة إلك كشٍ اليشقعع وم ـ نلكف كظ   وؼً  العؼ ئً الشقعقة طؾدك 

الؿصدد لى التق سددقة. نأ دد  الؿددم ـ نددلن كشددٍ اليشددقع إكؿدد  هددق  حددٍك  ددـ 

التق سددقة  وعيؿددً طؾقفدد  الددقلل الػؼقددف ليحؼقددؼ أهًافددفالؿحٍكدد ت اليددل 
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8 فقددٌهب إلددك أن كظدد   الددقلل الػؼقددف وفددًب ألن وؽددقن الؼددقة ناالقيصدد دوة

الـػدقذ  دـ الؿَودً األققى يف الشٍل األنسط8    وؿؽـف  دـ تحؼقدؼ العًودً 

 رنط كػتدف نددد طؾكالقلل الػؼقف كظ    حٍصع نطؾك هٌا الٍأي فنن اإلقؾقؿل

ن لدددًافع التق سدددل  ق  دددًفقعإكؿددد  هددد "لحتدددـ العتدددؽٍي حؿدددً ندددـ ا"

ع وددًوـ  ايؿددع شددقعلالعؼ ئددًي8 فددنن الددقلل الػؼقددف قددً نيددً كػتددف يف  ال

ت الؿصد لى التق سدقة تقيدب طؾدك الدقلل 8 فؽ كدن لؿٌهب اال ـدل طشدٍي

شدٍيع نأن وتدعك نؽدؾ  د  أن   دـ الػؼقف أن وـصفٍ  ع الؿدٌهب اال ـدل ط

أكدف كظد   وؼدق  طؾدك الـق ندة طدـ الؿفدًي  ة8 لؽل وظفٍ لؾاؿفقر الشقعلقق

هٌا االرتب ط  ؿ  وضدػل طؾدك الدقلل الػؼقدف الشدٍطقةع  الؿـيظٍ الغ ئب8 ألن

 .نوعؿؼ  ـ هقؿـيف الٍنحقة طؾك الػئ ت الشقعقة اال ـل طشٍوة

ققلف ن ألدلةع اليدل نقً حٍص كؾ  ـ ق ع نلحً الؼقلقـ طؾك أن وًطؿ 

فع  دـ تحؾقدؾ لحؼقؼدة ارتبد ط الدقلل طؾدك صدحة  د  ذهدب إلقد وٍى أهن  دالة

الػؼقف ن لؿٌهب الشقعلع فل   االتا   األنعع فقدٌهب إلدك أن ضفدقر الدقلل 

الػؼقف يف العب ءة نالعؿ  ة الشقعقةع ك ب يف إ بد ت تشدقعف. نيف الؿؼ ندؾ فدنن 

الددٌاهب إلددك أن ارتبدد ط الددقلل الػؼقددف ن لؿددٌهب الشددقعلع إكؿدد  هددق  ددًفقع 

وـؽدٍ أن الدقلل الػؼقدف قدً ضفدٍ إلدك العد لؿ  ٍتدًًو   ن لؿص لى التق سدقةع ال

طؾددك إوؿ كددف  وددًع الشددقعقةع نلؽـددف ومكددً طؾددك أن هددٌا ال ةالعؿ  ددة نالعبدد ء

وؽقن الؿٍء  ع ال ن لؿٌهب الشقعل الؽالسقؽل8 ألن لؾؿٌهب الشقعل أرك ك

 .شقعًق  إال إن آ ـ   

تتدؿت يف وم ـ ن لؿٌهب الشقعل يف صدقرتف اليدل ار نالقلل الػؼقف ال

يف طالقيدف  دع الؿدٌهب وؼدق   - لقلل الػؼقدفا أي: -الؿايؿع الشقعل8 فنكف 
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 ح التع  ـف :طؾك الشقعل 

كشٍ اليشقع اليؼؾقًيع الؿعٍنب يف الؿايؿعد ت العٍنقدة8 نذلدؽ ليحؼقدؼ  (5)

الـػددقذ يف الشددٍل األنسددط طؿقً دد ع نيف الددقصـ العٍنددل خصقًصدد ع الددٌي 

طؾدك كشدٍ ندطدؿ الط ئػقدة فقدفع  دع وتيفًفف كظ   القلل الػؼقفع نوحدٍص 

 ح نلة حصٍ نالء الشقعة العٍب يف نالئفؿ لؾدقلل الػؼقدفع ندؾ نصدؾ ندف 

 األ ٍ إلك طتؽٍة اليشقع8 دطًؿ  لؿش روعف اليقسعقة.

أن  "اليشددقع الػؾتددػل"أن  دد  قددً وتددؿك نددد  "اليشددقع العٍفدد ع"كشددٍ  (2)

ندف  نهدق تشدقع  غد وٍ ن بد وـ لؾيشدقع الدٌي ودم ـ "العٍفد ن الشدقعل"

الشددقعة العددٍبع نالتددٍ يف دطددؿ الددقلل الػؼقددف لفددٌا الـددقع  ددـ أكددقاع 

 اليشقع: أكف اليشقع الٌي وم ـ نف أرك ن هٌا الـظ  .

أي: اليشددؽقؽ يف ارتبدد ط الددقلل الػؼقددف  -نال شددؽ أن الؼددقع الثدد ع 

سقؽقن هق الؼقع الصدحقى8  يدك  د  ذكدٍ الؼد ئؾقن ندف  -ن لؿٌهب الشقعل 

أن لؾؿٍايع الػؼفقدة الؿيـػدٌة يف نالودة الػؼقدفع أقدقااًل  أدلة دا غةع تًع طؾك

 تـ قض العؼ ئً الشقعقة  ـ قضة تؿ  ة.

اع هددل  دد  قصددًك  إلددك نحثددف يف هددٌا الؽيقددبع  ًً نهددٌ  الؿتددللة تحًودد

يفًك  ك ن  ـصًب  طؾك طٍض    وم ـ نف هٌا الـظ    ـ أفؽ ر طٍف كقدةع  فنن

نن هدٌا  ؿد  ود ز أن كظد    ع طٍض  ًى تل قٍه  طؾك الؿٌهب الشدقعلع فد

ويػدؼ يف رؤويددف العؼًودة  دع الٍؤودة العؼًوددة اليدل قد   طؾقفدد   نالودة الػؼقدف ال

وؿؽـ لؿـ آ ـ ن لؿٌهب الشدقعل إوؿ كد  حؼقؼًقد ع  الؿٌهب الشقعل8 فنكف ال

أن ويبـك نوًطؿ نوـشٍ طؼ ئً تـ قضف8 فًع هدٌا طؾدك أن تبـدل الدقلل الػؼقدف 

 فؼط.لؾيشقعع إكؿ  هق يف الظ هٍ 
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لقُ ص دًق  يف دطؿف نتبـقف لؾيشدقع  الػؾتػل القلل الػؼقفكظ   ننؿ  أن 

الؽال ل8 فنن هٌا داع طؾدك أن كشدٍ  لؾيشدقعع ندطؿدف لؾط ئػقدة يف اإلقؾدقؿع 

لقُ دطًؿ  ك نًع   ـ إوؿ ن نصحة الؿٌهب الشقعلع يف صدقرتف اليدل رسدؿف  

فددٍ الحؾددلع نانددـ الؿطنشددقي الط ئػددةع الؿػقددًع نالصددًنلع نالؽؾقـددلع 

تحقودؾ قٍهؿ  ـ طؾؿ ء الشقعةع نإكؿ  هق دطدؿ وفدًب إلدك نالؿاؾتلع نغ

شقعة الؿـطؼة إلك أداة يف وً ع وحٍكف   يك شد ء8  د  وؿؽدـ هدٌا الـظد    دـ 

 تحؼقؼ  ط  عف التق سقة ناالقيص دوة.

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 املبحث األول

 

 امفنسفة امشِعِة وأبرز أعالمًا
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  :ٕأبزس الفالسف٘ يف ىظاو ّالٓ٘ الفقُٔاملطلب الثاى. 

 

 



 



 

 املطلب األول

 ظًٌر امفنسفة فَ امفكر امشِعَ

 

ع ضفددقر الػؾتددػة يف الػؽددٍ الشددقعل ددـ الؿفددؿ أن وؽددقن الؽددال  طؾددك 

 .لغة ناصطالًح   تبقًق  نيعٍوػ الػؾتػة

 ة:ـــمعيى الفلسف 

نة طـ الققك كقةع نهل  ٍكبة  ـ فقال نهق الؿحب نؾت ن  الػؾتػة ٍَّ كؾؿة  ع

. نطؾدك هدٌا فدنن الػقؾتدقب:  حدب (5)الققك نع نسدقف  نهدل الحؽؿدة طـدًهؿ

الحؽؿة. نأ   يف اصطالح الػالسدػة اإلسدال ققـع فقؼدقع الػد رانل يف تعٍوػفد : 

 .(2)«الػؾتػة حًه  ن  هقيف : أهن  العؾؿ ن لؿقيقدات نؿ  هل  قيقدة»

نالاؿددع نددقـ اليعددٍوػقـ: الؾغددقي ناالصددطالحل: أن الػقؾتددقب هددق 

 الحؽؿة  ـ نيقد هٌا القيقد. ن عٍفة حب البحث يف القيقدع 

نقددً ك كددت البًاوددة الػعؾقددة لظفددقر الػؾتددػة اإلشددٍاققة يف الؿايؿددع 

الشقعلع طؾك وً حقًر اآل ؾلع الٌي تل ٍ ن لػقؾتدقب الصدقيف: اندـ طٍندلع 

العٍف ن الصدقيف ن لؿدٌهب الشدقعل.  دؿ ضفدٍ نعدً ذلدؽ   ؿ طؿؾ طؾك د ج

ةع إال أن أشدفٍهؿ كد ن: صدًر الدًوـ الشدقٍازيع الػالسػة الشقعالعًوً  ـ 

الٌي ق   نشٍح أفؽ ر اندـ طٍندلع نسدعك إلدك إخٍايفد  يف صدقرة يًودًةع 

الؿـيشدٍة يف الؿايؿدع الشدقعل ػؾتدػة النهل  "الحؽؿة الؿيع لقة" طٍفت ند

 
 . 251ص 7نـ  ـظقر جاكظٍ: لت ن العٍب ال (5)

  .2885. تللقػ: الػ رانلع دار الؿشٍلع نقٍنتع ط. ال,  تة: 68الاؿع نقـ رأول الحؽقؿقـ ص (2)
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إن آراء صًر الؿيللفقـ الشقٍازي حدقع »تقـ الؿـيظٍي: ع وؼقع حالؿع صٍ

 ت ئؾ القيقد نالحٍكة الاقهٍوة نضفقر الـػُ الؿاٍدة كثقٍة اليًانع يف 

 . (5)«الؿمست ت العؾؿقة ن الا  عقة

نإذا    طٍفـ  أن الحؽؿة الؿيع لقة تؼق  نٍ يف  طؾدك فؾتدػة اندـ طٍندل 

ع   ألفؽ ر انـ طٍندلشٍنًح  إال لقُ   ق   نف الصًر الشقٍازي  نع نأالصقيف

الػؽدٍ الػؾتدػل الشدقعل 8 فدنن هدٌا ودًع طؾدك أن لفد  أن إط دة صق غة لػظقة

 انـ طٍنل. طؾك فؾتػة ق ئؿ الؿع صٍع

نال شؽ أكف    ك ن لؾػؾتدػة الصدقفقة أن تـيشدٍ يف الؿايؿدع الشدقعلع 

ٍدودة إلك أن ص رت الؿفقؿـة طؾك كظ   نالوة الػؼقفع نعدً أن ك كدت أقدقااًل ف

الؿعدٍيف الشدقعلع يف طصٍ حقًر اآل ؾلع إال نتبب نيدقد خؾدؾ يف الؿدـفج 

تؼقوة  ققػ القلل الػؼقف  ـ الػؾتػةع ن د  قد   ندف  دـ قدقع  نًنر  يف أسفؿ

 ع ن ـ هٌ  األسب ب:صقيفعٍف ن النشٍطقة ال

 ه:ــرآٌ الكريــريف القــول بتحــ: القأوًلا 

أخطدٍ األقدقاع اليدل قد ع  د   وعي  الؼقع نيحٍوػ الؼٍآن الؽٍوؿع  دـ

ال,  قً صى  ـ » الؿٌهب الشقعلع فنن  ـ طؾؿ ء الشقعة  ـ ذهب إلك أن

أهنؿ أ ٍنا نؼٍاءة    ندقـ الدًفيقـع نأال كيعدًا ع ندال زود دة فقدف نال  أئؿيـ  

ع فقؼددٍأ لؾـدد س الؼددٍآن طؾددك  دد  أكَلددف كؼصدد ن  ـددفع حيددك وؼددق  الؼدد ئؿ 

 .(2)«تع لك اهلل

 
 .46 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (5)

   . 65الؿت ئؾ التٍنروة لؾؿػقً ص (2)
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الؿدم ـ ندف  ودًخؾ أكف :القْل ٍذا يف – حتصز ال اليت –ّمً املخاطز 

يف ح لة  ـ اليـد قض الدًاخؾلع نوحدقع نقـدف نندقـ اإلوؿد ن الاد ز  نؽؿد ع 

وؿ    وًع طؾدك حؽؿفد 8 الًوـع نأكف     ـ قضقة شٍطقة إال نيف الؼٍآن الؽٍ

فيى الؿٌهب الشقعل لؾيل ٍ نؽؾ الؿدم ٍات ال, ريقدةع ن ـفد :  نهٌا نًنر 

 ن لعٍف ن الصقيف. اليل ٍ

 :ثاىًيا: ربط تفسري اآليات القرآىية باإلماو 

ك ن الؿٌهب الشقعل وؼق  نؽؾقيف طؾك أن تػتدقٍ الدـ  الؼدٍآع  دـ  فد   

رناوة أقدقاع اإل د    ٍ   ـ فؼف ء الشقعةع فؾقُ لفؿ إال    الؿعصق ع نأ   غقاإل

قً   ـ أن الـبل الؽؾقـل  زطؿفنتػتقٍاتفع نوتيًلقن طؾك هٌا نلدلةع  ـف     

أهدؾ نقيدل ن  ؿ  لـ تضؾقا: كي ب اهلل  إع ت رك فقؽؿ أ ٍوـ إن أخٌتؿ»ق ع: 

طرت ع أوف  الـ س اسؿعقا نقً نؾغدتع إكؽدؿ سدرتدنن طؾدل الحدقض فلسدللؽؿ 

طؿ  فعؾيؿ يف الثؼؾقـ نالثؼالن: كي ب اهلل يدؾ ذكدٍ  نأهدؾ نقيدلع فدال تتدبؼقهؿ 

 .(5)«ؿ  ـؽؿفيفؾؽقاع نال تعؾؿقهؿ فنهنؿ أطؾ

أن الؿددٌهب الشددقعل قددً حدد نع تادد نز هددٌا الؼددقعع  ددـ خددالع  عن دد

اليلكقً طؾك أهؿقة الؿٍيعقة الشقعقةع ننيدقب تؼؾقدًه ع إال أن آ د ر الؼدقع 

ومخٌ إال  ـفع قً نؼقت يف الؿٌهب الشقعلع     نعصؿة اإل   ع نأن الحؼ ال

آع قدً وؽدقن كيج طـف: دخقع اليشقع يف فقضدك فؽٍودة ط ر دةع فد لـ  الؼدٍ

سددبقؾ إلددك تلنوؾددف إال  ددـ خددالع أقددقاع اإل دد     حًٍفدد ع نالث نددت  ـددف ال

 الؿٍيعق ت فؿيص رطة فقؿ  نقـف . الؿعصق ع نهق اآلن غ ئبع نأ  

 

 .272ص 5الؽ يف لؾؽؾقـل ج (5)



 

 اهَ منفنسفـــةتبوَ اموظـــام اإلُر  48

اضدطٍا   يف حؽدؿ العٍفد ن8 فدنن  دـ  :ا التصارعّمً األمثل٘ علٙ ٍذ

 ,د لػلعٍفد ن االػؾتدػة اإلشدٍاققة  الؿٍايع الشقعقة  دـ ودٌهب إلدك أن ا

إلددك أن   ددـ وددٌهبطٍفدد ء الشددقعة   ددـ لؾعؼ ئددً الشددقعقةع نيف الؿؼ نددؾ فددنن

العٍف ن  تيؿً  ـ  ًرسة أهؾ البقدت8 فؽ كدت الؿٍايدع الشدقعقة  يـ قضدة 

الؼقلقـ فقؿ  نقـف ع  ع أن الؽؾ وـتب ققلف إلك أهؾ البقتع نال شؽ أن أحً 

الؿَطدق   الب صدؾع  بـدل طؾدك فصدؾ اإل د   ن صؾع نلؽدـ تحًودً أوفؿد  هدق

الؼقع نقيقب ريقع الـ س طصؿيف يف  قصـ ال,البع نلؽـف غ ئب8 فؽ ن 

   كًع  لؾـ س  ـ القصقع إلك الؿعٍفة الحؼقؼقة. لف طـً ال,صق ةع

 ديجي:ـنيَج احلـاب الـــثالًجا: غي 

وعي  غق ب الؿدـفج الـؼدًي لؾؿٍنود ت الشدقعقة  دـ أهدؿ األسدب ب اليدل 

فدنن اليصدقب الػؾتدػل وؼدق  طؾدك ضدٍنرة  أدت إلك ضفدقر العٍفد ن الشدقعل8

ويصػ    نؼقة البشٍ. ن ثدؾ  نيقد إكت ن ك  ؾع لف كؿ الت  عـقوة نصػ ت ال

هٌ  الٍناو ت قً نيًت يف الؽيب الٍنائقة الشقعقةع فنن فقفد   دـ الٍناود ت  د  

وصػ أهؾ البقت نصػ ت األلقهقة8 ن ٌا فنن الؿٍايع الشقعقة اليل تٌهب إلك 

ا وؼق قن طؾقفع  أن العٍف ن ًً الشقعل  تيؿً  ـ أهؾ البقتع قً نيًنا لفؿ  تيـ

طدـ أهدؾ البقدتع  ـؼدقالت صدحقحةع نأن  ةزاطؿقـ أن هٌ  الؿٍنو ت الؿـؼقلد

 اإلكت ن الؽ  ؾ هق الش,  الؿقصقب ن لصػ ت فقل البشٍوة. 

 دع  ٍنو تدف8 لؿد  نلق أكف ك كت لؾؿدٌهب الشدقعل  ـفاقدة يف اليع  دؾ 

ة  دد  وتدديًلقن نددف طؾددك  دد  ذهبددقا إلقددف  ددـ أن الػؾتددػة عنيددً طٍفدد ء الشددق

ت, لػ الؿٌهب الشقعلع ن ـ هـ  فنكف قً نيً  دـ طؾؿد ء الشدقعةع  دـ  ال

ا لؿ  تمدي إلقف  ـ طؼ ئًع وؼدقع  حتدـ  ًٍ وحٌر  ـ قبقع هٌ  الٍناو ت8 كظ
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أقصددك دريدد ت الحددٌر نالحقطددة يف اليع  ددؾ  ددع  عال نددً  ددـ نددٌ»كددًوقر: 

دوة الؿيعؾؼدة نبد ب الحادةع ن قضدقع اإل   دةع خصقًصد  الٍناو ت االطيؼ 

طـً   وًنر الؽال  طؾك فض ئؾ فدقل نشدٍوة لأئؿدة8 لثبدقت أن  ديـ نسدـً 

 .(5)«كثقٍ  ـ هٌ  الٍناو ت تؿ اخيالقف ننضعف

 

 

 

 

 

 .555 طبقع  ع الؼٍاءة الؿـتقة ص تل الت يف  ص در العؼ ئً الًوـقة لؿحتـ كًوقرع (5)



 

 مطلب الثاينـال

 ىـــرز امفالسفة فَ هظام والُة امفقِــــأب
 

 ة:ـــمعيى الوالي 

أصؾ صحقى وًع طؾك قٍب.  "قان نالال  نالق ءال"وٌكٍ انـ ف رس أن 

. (5)ففدق نلقدف 8ن ـ ذلؽ القلل8 فنكف وٍاد نف: الؼٍب. نكؾ  ـ نلل أ ٍ آخدٍ

نقدد ع سددقبقوف: القالوددةع ندد لػيى الؿصددًرع نالقالوددةع ن لؽتددٍع االسددؿ  ثددؾ 

 .(2)اإل  رة نالـؼ نة8 ألكف اسؿ لؿ  تقلقيف نقؿت نف

 ـــمعيى الفق:ُ 

أصدؾ ناحدً صدحقىع ودًع  "الػ ء نالؼ ب نالفد ء" وٌكٍ انـ ف رس أن

طؾك إدراك الشلء نالعؾؿ نف. تؼقع: فؼفت الحًوث أفؼفف. نكؾ طؾؿ نشلء 

 .(1)ففق فؼف.  ؿ اخي  نٌلؽ طؾؿ الشٍوعة

 ـــمعيى والية الفقي:ُ 

نؿدد  أن الػؼددف هددق الػفددؿع  ددؿ اخددي  نػفددؿ الددـ  الشددٍطل8 فددنن  ددـ 

الشد رعع الشدقعل: طبد رة طدـ ففدؿ  دٍاد البًوفل أن وؽقن الػؼقدف يف الؾتد ن 

. نلؽـ    هل نالوة الػؼقف؟ يف البحث طـ طؾك    وؼقع نف الؿٌهب الشقعل

ققد   »تعٍوػف ع كاً أن  ـ طؾؿد ء الشدقعة  دـ ودٌهب إلدك أن نالودة الػؼقدف: 

الػؼقف الا  ع لشٍنط الػيقى نالؼض ء  ؼد   الحد كؿ الشدٍطل ننلدل األ دٍ 
 

 .525ص 4اكظٍ:  عاؿ  ؼ وقُ الؾغة النـ ف رس ج (5)

 . 285ص 53اكظٍ: لت ن العٍب النـ  ـظقر ج (2)

 .222ص 2اكظٍ:  عاؿ  ؼ وقُ الؾغة النـ ف رس ج (1)
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 فٍيف الشٍوػ( يف ز  ن غقبيف يف إيٍاء التق س ت اإل    الؿـيظٍ )طاؾ اهلل

 دٍ ن لافد د االنيدًائلع نهدق فديى ندالد الؽػدٍ نس ئٍ   لف  دـ أ دقر طدًا األ

 .(5)«ن لتالحع طؾك خالب يف سعة القالوة نضقؼف 

ن   ذكٍ   ـ اسيثـ ءات يف صدالحق ت الدقلل الػؼقدفع قدقع  قيدقد يف 

إلدك يعدؾ نالودة الػؼقدف نالودة الػؽٍ الشقعل. نلؽـ  ؿة قدقع آخدٍع ودٌهب 

 طؾؼةع نؿعـك: أن لف  ـ الصالحق ت نالؿف   كؿ  لإل   ع ن ؿـ دافدع طدـ 

إن الػؼفد ء هدؿ أنصدق ء الٍسدقع »هٌا الؼدقع: ال,ؿقـدل كػتدف8 فنكدف وؼدقع: 

)ص(  ـ نعً األئؿة نيف ح ع غقد  ؿع نقدً كؾػدقا ن لؼقد   ناؿقدع  د  كؾدػ 

 .(2)«األئؿة )ع( ن لؼق   نف

نقالوة الػؼقف نالوة  طؾؼةع هق الؼقع التد ئً يف الػؽدٍ الشدقعل  نالؼقع

 .اآلن8 نذلؽ نتبب ققة الؼ ئؾقـ نف

 ؿ إن  ـ الؼ ئؾقـ نقالودة الػؼقدف الؿطؾؼدةع  دـ يؿدع ندقـ هدٌا الؼدقعع 

نهدق ننقـ اإلوؿ ن ن لػؾتػة اإلشدٍاققةع اليدل قدً تتدؿك: العٍفد ن الشدقعلع 

الػقؾتقب الصقيف الدٌي أ دٍ ع نـ طٍنلا ـ  ة تيؿًطب رة طـ آراء فؾتػقةع 

 الـظ   اإلوٍاعع ن ـفؿ:فالسػة يف العًوً  ـ 

 :الشخصية األوىل: اخلنيين 

هددق: رنح اهلل نددـ  صددطػك نددـ أحؿددً الؿقسددقي ال,ؿقـددل. نلددً يف 

درس طؾك وً  ع يف  ًوـة خؿقـ ننوٍانع5128العشٍوـ  ـ يؿ دى الث كقة سـة 

 
 .231 عاؿ ألػ ظ الػؼف الاعػٍي ألحؿً فيى اهلل ص (5)

 .53الحؽق ة اإلسال قة لؾ,ؿقـل ص (2)
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قؿع نناصؾ اليعؾقؿ يف حقزهتد ع نفقفد  تيؾؿدٌ أخقف أناًلع  ؿ اكيؼؾ إلك  ًوـة 

طؾك وً  حؿً طؾدل الشد   آند ديع نطـدف أخدٌ فؾتدػة اإلشدٍالع نلؾ,ؿقـدل 

العًوً  ـ الؿملػ تع ن ـ  ملػ تف الػؾتػقة:  صدب ح الفًاودة إلدك ال,الفدة 

نالقالوددة. شددٍح دطدد ء التددحٍ. األرنعددقن حددًوث . أسددٍار الصددالة. آداب 

ة. تعؾقؼد ت طؾدك شدٍح فصدقص الحؽدؿ. راداإلالصالة. رس لة يف الطؾب ن

ن صب ح األكُ. يـقد العؼؾ نالافؾ. الاف د األك . دطدقة إلدك اليقحقدً. 

 . "رس ئؾ ال,ؿقـل العٍف كقة"الؿظ هٍ الٍحؿ كقة 

 .(5) هد 5287 ـ شفٍ شقاع ط    27يف  تْيف اخلنٔين

 :الشخصية الجاىية: مرتضى مطَري 

هدد. درس  5116قـ نلدً سدـة هق:  ٍتضك  طفٍي نـ  حؿً ندـ حتد

أناًل طؾك نالً ع نأ   نعً اكيؼ لف إلك قؿع فًرس طؾك ال,ؿقـلع نهق شدق,ف 

اأن ًٍ  .(2)سي ذ  الٌي تل ٍ نف كثق

اشيفٍ نلكف  ـظٍ الثقرة اإلوٍاكقةع ن ؿ  وؽشػ أ ٍ  الب لغع نوبقـ  ـَليف 

لع لؿد  الع لقة يف كظ   نالوة الػؼقف: أكف ك ن الش,  القاقػ خؾدػ ال,ؿقـد

كا ح ك زاًل  ـ درج الط ئٍةع نعً طقدتف إلك إوٍان8 إ ٍ ال,ؿقـل إطال ًق  ضفٍ 

 الثقرة اليل ق ده .

 . نودٌكٍ أن إحدًى نـ تدف 5757يف صفدٍان سدـة  تْيف مزتضٙ مطَزٖ

 .(1) يَنية  ـ طؾل الروا عع رئقُ  اؾُ الشقرى اإلوٍاع

 

 .233ص-232ص2اكظٍ:  ؼً ة يعػٍ التبح ع طؾك  قسقطة صبؼة الػؼف ء ج (5)

 .232ص 5اكظٍ:  تيًرك ت أطق ن الشقعة لحتـ األ قـ ج (2)

 اكظٍ: اليعٍوػ نؿٍتضك  طفٍي يف نوؽل شقعة طؾك االكرتكت. (1)
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 نيتظري:ـالشخصية الجالجة: ال 

 . يف  ًوـددة أصددػف ن. نتؾؼددك 5722يظددٍي طدد   نلددً حتددقـ طؾددل الؿـ

يف كاػ آن دع  دؿ  "الؽي تقب"دراسيف االنيًائقة يف إحًي الؿًارس الؼًوؿة 

 . رحؾ  ـيظٍي إلك  ًوـة قؿع ناكضؿ إلك 5725درس يف أصػف ن. نيف ط   

قة تقلك رئ سة  اؾدُ وٍاكالؿًارس الًوـقة ن لحقزة. ننعً اكيص ر الثقرة اإل

ن اؾُ خ اء الؼق دةع نأصبى إ    صالة الاؿعة نعدً رحقدؾ  قق دة الثقرةع

ا طقـددف ال,ؿقـددل ك ئبددل لؾؿٍشددً األطؾددكع ن طيبدد ر   ًٍ  حؿددقد ص لؼدد عع نأخقدد

الٍيؾ الثد ع يف الثدقرة اإلوٍاكقدةع نكد ن  دـ الؿػدرتض أن وؽدقن هدق الدقلل 

 الػؼقف نعً  قت ال,ؿقـل.

شدبت نقـدف نندقـ نعدً خالفد ت ك عتدؿ طَلدف  دـ  ـ صدبف 5767نيف ط   

 .(5)ال,ؿقـلع نفٍضت طؾقف اإلق  ة الا وة يف  ـَلف نؿًوـة قؿ

 يف  ًوـة قؿ. 2887دوتؿ   57يف  تْيف

 :الشخصية الرابعة: حمند مصباح اليزدي 

هددد. نهددق أحددً أسدد تٌة 5132 حؿددً تؼددل  صددب ح القددَديع نلددً طدد  : 

مستددة الحددقزة يف قددؿ. نقددً طؿددؾ يف العًوددً  ددـ القضدد ئػع  ـفدد :  ددًوٍ  

ال,ؿقـل لؾيعؾقؿ نالبحث العؾؿل. نطضق  اؾدُ خد اء الؼقد دة يف إودٍان. 

رئقُ الفقئة العؾق  لؾؿاؿع العد لؿل ألهدؾ البقدت. نكدٌلؽ وعيد   دـ أهدؿ 

 الؿـّظٍوـ نالؿًافعقـ طـ كظٍوة نالوة الػؼقف الؿطؾؼة يف إوٍان.

ل: يف الع صددؿة اإلوٍاكقددةع نقددً قدد ع الددقلل الػؼقددف طؾددل ال,دد  ـئ تــْيف 

رحقؾف وعً خت رة لؾحقزة العؾؿقة ن ًرسة العؾق  اإلسال قةع نإكدف  ػؽدٍ  إن
 

 اكظٍ: اليعٍوػ نف يف نوؽقبقًو . (5)
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ندد رزع حقددث كدد ن وؿيؾددؽ نق كدد  يف إضفدد ر الحددؼ نقددً     نيدد  طؾددك الصددٍاط 

الؿتيؼقؿع نك ن لف الًنر يف إطًاد الطؾبة الؿيؿقَوـ.  ؿ إن القلل الػؼقف قدً أ  

 .(5) . يف صفٍان5222 /3/ 56الؿصؾقـ طؾقف نـػتفع نذلؽ فاٍ وق  التبت 

 :الشخصية اخلامسة: عبداهلل جوادي آملي 

هددد ش. يف  ًوـددة آ ددؾ  5152هددق: طبددً اهلل يددقادي اآل ؾددلع نلددً سددـة 

شؿ لل إوٍانع  ؿ اكيؼؾ إلك صفٍانع  ؿ إلك قؿع نيف  ًوـة قؿ تيؾؿٌ طؾدك ودً 

العًوً  دـ طؾؿد ء الشدقعةع  دـفؿ: ال,ؿقـدل. ننعدً اكيصد ر الثدقرة اإلوٍاكقدة 

قلك طددًة  تددمنلق تع فؽدد ن طضددق الؿاؾددُ األطؾددك لؾؼضدد ءع ن اؾددُ تدد

خ اء تًنوـ الًسيقرع نرانطة  ًرسل الحقزة العؾؿقة نؼؿع ن اؾُ خ اء 

 ددـ الفاددٍي  52الؼقدد دةع نيف طؼددًي التددبعقـ ت نالثؿ كقـدد ت لؾؼددٍن الددد 

 ق, ئقؾ الشؿتل ك ن إ    يؿعة قؿع كؿ  أنصؾ رس لة اإل    ال,ؿقـل إلك 

 هد. ش. 5145يف رحؾة لف إلك االتح د التقفقيل الت نؼ سـة  تشقبعغقرن 

نوعً يقادي اآل ؾل  ـ الؿعيؼًوـ نقالودة الػؼقدف الؿطؾؼدةع نقدً كد ن 

قبؾ الثقرة  ـ  ٍنيل أفؽ ر ال,ؿقـلع  ؿ إكف ق   ن ليللقػ ناالسيًالع طؾك 

 صحة  ٌهبفؿ يف الؼقع نقالوة الػؼقف الؿطؾؼة.

 مستدة اإلسدٍاء الًنلقدة لؾعؾدق  القحق كقدةع نهق ح لًقد  وشدٍب طؾدك 

نهل  دـ الؿٍاكدَ العؾؿقدة يف  ًوـدة قدؿع كؿد  وشدٍب اآل ؾدل طؾدك  مستدة 

 .(2)اإل    الحتـ العتؽٍي

 
 ت.اكظٍ: اليعٍوػ نف يف نوؽل شقعة طؾك االكرتك (5)

 اكظٍ: اليعٍوػ نف يف نوؽل شقعة طؾك االكرتكت. (2)
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نقً أهؿؾـ  ذكٍ العًوً  دـ طٍفد ء الشدقعةع حيدك نإن كد ن لفدؿ  ؽ كدة 

ط لقة يف الؿايؿع الشقعلع أن ك كت لفؿ  تد هؿ ت يف كصدٍة نالودة الػؼقدفع 

ؾددل. أن غقٍهؿدد 8 ألن ذلددؽ  ثددؾ:  حؿددً تؼددل  اددت. أن حتددـ زاد  اآل ن

نحصددٍ الؿٍيعقدد ت الشددقعقة الؿم ـددة ن لعٍفدد ن  سيؼصدد ءالغددٍض لددقُ ا

الفًب نالغ ودة  دـ ع نإكؿ  الشقعلع  ع كقهن   ٍيعق ت  قالقة لؾقلل الػؼقف

 قف تع نفيى ألنقاب البحث أ    اآلخٍوـ.بإش رات نتـهٌا البحث: 

 

 

 



 



 

 

 

 ثاينمبحث الـلا

 عود َـنسفج امفـامموً

 فالسفة اموظام اإلُراهَ

 

 

 

 

 ّفُٔ مطلباٌ:

 .ٕاملطلب األّل: ىظزٓ٘ الفٔض عيد فالسف٘ اليظاو اإلٓزاى 

     ٘ــف املطلـــب الثـــاىٕ: أثـــز تـــبين الفلســـف٘ علـــٙ عقٔـــدٗ فالسـ

 اليظاو اإلٓزاىٕ.

 



 



 

 مطلب األولـال

 هظرُة امفِض عود فالسفة اموظام اإلُراهَ

 

   كيحًث طـ حؼقؼة القيقد لًى فالسػة الـظ   اإلوٍاعع فنن  ـ طـً

الؿفؿ أن كعؾؿ أهنؿ لقتقا أرن ب فؾتػة  تيؼؾةع ق  قا ننكش ئف  نتؽقوـف ع نؾ 

هؿ ا يًاد لػؾتػة س نؼةع هل: الػؾتػة اإلشٍاققةع اليدل ضفدٍت يف الققكد نع 

ودً اندـ طٍندل  ؿ نَغت يف الع لؿ اإلسال ل طؾك وً التفٍنرديع نأ   طؾك 

فص رت  ًرسة  يؽ  ؾة األرك نع نتحقع اسدؿف   دـ: الػؾتدػة اإلشدٍاققة. 

 إلك: العٍف ن.

نال خالب نقـ الؿًرسديقـ يف حؼقؼدة القيدقدع فدنن األنلدك تؼدق  طؾدك 

كظٍوة الػقض نالصدًنرع الدٌي قد ع ندف أفؾدقصقـع نخالصدة هدٌ  الػؽدٍة: أن 

نـ طٍنل فيؼدق  طؾدك الؼدقع . نأ   فؾتػة االقيقد كؾف فقض ف ض طـ اهلل 

نػؾتػة نحدًة القيدقدع نتػتدٍ هدٌا ند لػقض أوًضد ع  عيد ة أن الػدقض لدقُ 

ع  ع ننؿ  أن الع لؿ فقض  ـ فقضف ب وـ  لؾٌات اإللفقةع نؾ هق  يصؾ نف 
ا نَطؿفؿ.ننؿ  أن الػقض  يصؾ نف  ًً  8 فنن القيقد سقؽقن ناح

لقال  فالسددػة الـظدد   نندد لـظٍ إلددك هددٌ  العؼ ئددً الػؾتددػقةع  شددٍنحة ندد

 ـ الؿيػؼ طؾقف نقـ الؽؾ »اإلوٍاعع كاً أن  حؿً تؼل  صب ح القَدي وؼقع: 

. ن ددٌا كاددً أن فالسددػة الشددقعة (5)«أن الصدد در األنع هددق أشددٍب العؼددقع

وقافؼقن الػالسػة يف ققلفؿ نقيقد العؼقع العؾقوةع اليل وَطؿقن أهن  ف ضدت 

 

 .256تعؾقؼة طؾك هن وة الحؽؿة لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)
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ظد   اإلودٍاع ودٌهبقن إلدك أن  ؿدة طؼدقع . ن ع هٌا فنن فالسػة الـطـ اهلل 

ع وؼدقع  ٍتضدك  طفدٍي: صقلقةع نطؼقع طٍضقةع نالؽؾ فقض  ـ فقضدف 

ن إلضدد فة إلددك الـظدد   الطددقلل الددٌي وعددقـ تٍتقددب الؿقيددقدات  ددـ حقددث »

الػ طؾقة نال, لؼقة ناإلواد دع فنكدف وحؽدؿ الؽدقن الطبقعدل خ صدة كظد   آخدٍ 

 .(5)« عقـةع نهٌا كتؿقف ن لـظ   العٍضلوعقـ الشٍنط الؿ دوة إلوا د ض هٍة 

ن   أش ر إلقف  ٍتضك  طفٍي إيؿ اًلع  ـ أن نضقػة العؼقع: إوا د    

وؼدع تحيفدد   ددـ  قيددقدات. كاددً  أكثدٍ نضددقًح  طـددً  حؿددً تؼددل  صددب ح 

أ   اإلشٍاقققن فؼً ذهبقا إلدك أن يف الؿٍتبدة األخقدٍة »القَديع الٌي وؼقع: 

رت طؼدقع كثقدٍة نعدًد األكدقاع الؿقيدقدة يف  ـ  ٍاتب الع لؿ العؼؾل صدً

. نخالصة هٌ  الػؽٍة الػؾتػقة: أكف (2)«هٌا الع لؿع نهل الؿثؾ األفالصقكقة

ع الؿقيقدات أشٍب هقع أنع طؼؾ  طـف ف ض قً - الؽ ذب ننَطؿفؿ -

 إلدك الطقلقدة العؼقع تصؾ أن إلك نهؽٌاع آخٍ طؼؾ العؼؾ هٌا طـ ف ض  ؿ

ٌا العؼؾ الع شدٍ تصدًر طؼدقع طٍضدقةع هدل الؿثدؾ ع شٍع  ؿ طـ هال العؼؾ

 األفالصقكقة كػتف .

ن ددٌا فددنن كظددٍة فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاع إلددك القيددقدع قددً أخددٌت يف 

الظفقرع نإن لؿ وؽـ ضفقًرا ت ً  ع إال أكـد  طؾؿـد  أهندؿ وم ـدقن نقيدقد طد لؿ 

لؿ  اٍدع  ؽقن  ـ ط لؿ العؼقعع نط لؿ   ديع هق يف الحؼقؼة  ,ؾقل لؾع 

العؼؾددل العٍضددل.  ددؿ إن العدد لؿ العؼؾددل الؿاددٍدع أشددٍب نأطؾددك رتبددة  ددـ 

الؿاٍدات األخٍىع  دـ »الع لؿ الؿ دي الؿش هًع وؼقع حتقـ الؿـيظٍي: 

 
 .514العًع اإللفل لؿٍتضك  طفٍي ص (5)

 .256تعؾقؼة طؾك هن وة الحؽؿة لؿحؿً  صب ح القَدي ص (2)
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قبقؾ العؼؾ نالٍنحع فنهن  نإن ك كت شع ط   ـ كقر اهلل ندنن  ٍتبيفع إال أهن  

 .(5)«أسؿك  ـ الؽ ئـ ت الؿ دوة لفٌا الع لؿ

قف  ـيظٍي يف ققلف الت نؼع قً شٍحف ننتطف يف  قضع آخٍ ن   أش ر إل

نشؽؾ ط   سؿقت  ٍاتب القيقد الؿيػ نتة فقؿ  نقـفد  » ـ كيبفع حقث ق ع: 

يف الشًة نالضعػ طؾك الـحدق اآل : ذات اهلل نهدق القيدقد غقدٍ الؿحدًند 

نالؿتيؼؾ نؼطع الـظٍ طـ الصػ ت ن وتؿك غقب الغققب نالف هقتع ن ع 

وتدؿك  -تـػصؾ طـ ذاتدف ندؾ هدل طدقـ ذاتدف  اليل ال -الؽؿ لقة أخٌ صػ تف 

  الالهددقت. نالقيددقد الؿيددلخٍ طددـ ذات اهلل نصددػ تف نهددق طدد لؿ العؼددؾ ن

الؿؾؽقت. ن   هق أدكك    الا نت. ن   تلخٍ طـف  ـ ط لؿ الـػقس الؽؾقة ن

 .(2)«الـ سقت   ـف  ٍتبة  ـ ط لؿ الطبقعة نالؿ دة سؿ نو  ك ن أن أرضق  ن

نهٌ  الؿٍاتب اليل ذكٍه  حتقـ الؿـيظٍيع وؿؽـ ذكٍه  نشؽؾ أكثٍ 

 علٙ اليحْ التالٕ:تػصقاًلع 

الٌات اإللفقةع اليل قً تتؿك غقب الغقدقبع نغقدٍ هدٌا  دـ األسدؿ ء  (4)

 .(1)الؿشفقرة لًى فالسػة الـظ   اإلوٍاع

طد لؿ العؼدقع العؾقوددةع سدقاء أك كددت صقلقدة أن طٍضددقةع نهدل يؿقًعدد   (2)

 ناحًع هق: ط لؿ الا نت.وعؿف  اسؿ 

 ط لؿ الـػقس الؽؾقةع الٌي وتؿك: الؿؾؽقت. (1)

 
 .24 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (5)

 .47لؿـيظٍي ص ـ الؿبًأ إلك الؿع د  (2)

تقققػقدةع نال وادقز أن وتدؿك ن سدؿ إال إن  هٌ   ـ الؿ, لػ ت العؼًوة8 فنن أسؿ ء اهلل  (1)

 ك ن طؾقف دلقؾ  ـ الؽي ب أن التـة.
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 ط لؿ الطبقعة نالؿ دةع نقً وتؿك: ط لؿ الـ سقت. (1)

نكؾ هٌ  الؿٍاتبع  ٍاتب ناقعة يف القيقد القاحًع الٌي وٌهب فالسػة 

سددبقؾ إلددك إدراك حؼقؼيددفع نكقػقددة تؽقكددف  ددـ هددٌ   الـظدد   اإلوددٍاعع إلددك أكددف ال

العٍفد ن يف »  ـ خالع العٍف نع وؼقع  حؿً تؼدل  صدب ح القدَدي: العقالؿع إال

االصطالح  ,ي  نـقع  عدقـ  دـ الؿعٍفدةع نهدٌا الـدقع الؿعدقـ  دـ الؿعٍفدة 

ويؿ الحصقع طؾقف طـ صٍوؼ الحُ نالياٍنة نال طـ صٍودؼ العؼدؾ نالـؼدؾع  ال

 .(5)«نإكؿ  وحصؾ طـ صٍوؼ الشفقد الب صـل نالٍؤوة الحضقروة

أ   العٍف ن فنكف »لٍؤوة الحضقروة:    ذكٍ  نـػتف طـً   ق ع: ن ٍاد  ن 

ويحؼددؼ إال إذا تحقلددت هددٌ  الؿعٍفددة الغق نقددة نالؿػفق قددة إلددك  عٍفددة  ال

حضقروة نطقـقةع نلؿ وؽـ هـ ك أي ح يب  فؿ  ك ن رققًؼ  نلطقًػ ع فقغدًن 

. (2)«اإلكت ن  مهاًل لقٍى اهلل سبح كف نصقرة  ب شدٍة ننقاسدطة طدقـ الؼؾدب

ن ٌا كاً أن غ وة العٍف ن:  عٍفة هدٌ  العدقالؿع ن عٍفدة حؼقؼدة نيقدهد ع 

أن الؿ دة »ع نهق شلء أش ر إلقف حتقـ الؿـيظٍي نؼقلف: ن   صؾيف  ن هلل 

نأشؽ لف  نصقره  الؿيـقطة اليل تشؽؾ لحؿة الؽدقن نسدًا ع كؾفد   ظفدٍ 

 .(1)«نيقد اهلل

ف وٌهبقن إلك أن القيقد  ؽقن ن   سبؼ نق كفع  ـ أن فالسػة نالوة الػؼق

 ـ طًة طقالؿع هق  د  وعدٍب يف اصدطالحفؿ ن لعٍفد ن الـظدٍيع الدٌي وؼدقع 

 حقدث  دـ -وعيد  العٍفد ن الـظدٍي » حؿً تؼدل  صدب ح القدَدي يف نصدػف: 

 

 .11 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)

 .13 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (2)

 .25 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (1)



 

 وأثــــــره عنٍ شرعِــــــة والُــــة امفقِــــى 33

. (5)«ثددٍ  ددـ الؿػفددق ػؾتددػةع نال وؼددً  لإلكتدد ن شددقًئ  أكن ل شددبقًف  - الؿ هقددة

وؿؽدـ لدف أن  لؾؼ رئ لدف إال  عد رب كظٍودةع الوؼً   ن عـك كقكف كظًٍو : أكف ال

 ويحؼؼ  ـف ع إال إن ك ن ناصاًل إلك الغ وة نالؿـيفك يف العٍف ن العؿؾل.

ن يددك  دد  سددؾؽ التدد لؽ  تددؾؽ العٍفدد ن العؿؾددلع فنكددف سددقٍى هددٌ  

ويققدػ الؽشدػ نالشدفقد »العقالؿ رؤوة حضقروةع وؼقع  صدب ح القدَدي: 

ل, صدة ناليؿد روـ الؿحدًدةع فدنن هدٌ  ط دة طؾك الؼق   نبعض الٍو ض ت ا

وطؾؼ طؾقف اسؿ العٍف نع نلؽـف وؼقً  "التقٍ نالتؾقك"األس لقب العؾؿقة أن 

هدق طبد رة طدـ الؼقاطدً  "العٍف ن العؿؾل "نصػية العؿؾل. ننـ ء طؾك هٌا فد

 .(2)«ليل تؼقد اإلكت ن إلك الؿعٍفة الحضقروة نالشفقدوة هلل تع لكاال, صة 

 كظددٍ نيفددة  ددـ -لٍو ضدد ت ناليؿدد روـ الصددقفقةع هددق نالؼقدد    ددٌ  ا

 طبددًاهلل وؼددقع اإللفددل8 الػددقض طؾددك لؾحصددقع نسددقؾة - الشددقعة فالسددػة

قة الؼ نؾ ق نؾ نلؽـع اإلف ضة ت   تع لك الػ طؾ ك ن نإن إكف»: اآل ؾل يقادي

نكؿ  وع  الؼٍآن الؽٍوؿ اليؼقى شٍط الز  لؾػققض ت  أوًض  أ ٍ الز ع ألكف

 اإللفقدة لأنا دٍ نالعصق ن الطغق ن وعي  فنكف كٌلؽ -ك اإلكت ن اإللفقة طؾ

 .(1)«إلفل فقض أي كقؾ طـ   كًع 

نطـً   كيؽؾؿ طـ الػدقض اإللفدلع ن دًى طالقيدف ن لعٍفد نع فدنن  دـ 

 يف -سػة الـظد   اإلودٍاع فال لًى وًخؾ -الؿفؿ أن كعؾؿ أن الػقض اإللفل 

 :ققسقـ القيقد لـظ   إن»: الؿـيظٍي حتقـ وؼقعع الـقطقـ كال

 

 .31 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)

 .16 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (2)

 .55اليقحقً يف الؼٍآن لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (1)
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قددقس الـددَنع الددٌي وبددًأ  ددـ طدد لؿ العؼددؾع أي الؿاددٍدات الي  ددة  (4)

نالؿالئؽة الؿؼٍنقـع نوـيفل إلك أدكك  قيدقد نهدق الفقدقلك نالؿد دة 

 األنلك لع لؿ الطبقعة.

  دة  -ققس الصعقدع الٌي وبًأ  ـ الفققلك األنلكع أي أدكك  قيقد  (2)

ؿاٍدات الي  ة8 ألن  د دة الؿدقاد نوـيفل إلك ط لؿ العؼؾ نال -الؿقاد 

ت  ة الؼ نؾقةع نلف  ق نؾق ت  يـقطةع نأن اهلل تع لك ت   الػ طؾقة نفقد ض 

طؾك االصاللع ننؾطػ اهلل تع لك تيحٍك الؿ دة يف  ,يؾػ الؿتدقٍات 

نتيؾبُ نصقر نفعؾق ت  يـقطة حيك تبؾغ  ٍتبة العؼؾ نالقصدقع إلدك 

 .(5)«االكت ناهلل تع لكع اليل هل الغ وة  ـ خؾؼ 

ننق ن قق   العٍف ن نؼتؿقف طؾك كظٍوة الػقض نالصًنرع شلء سقظفٍ 

  عـ   ـ خالع    وؾل:

 قياو العرفاٌ اليظري على ىظرية الفيض والصدور: أواًل : 

العٍفد ن الـظدٍي هددق العٍفد ن الددٌي وؼً دف فالسددػة اإلشدٍال طؿقً دد ع 

طؾدك دطدقى أن كيػتقٍ لقيقد الؿقيدقدات الؿشد هًةع نهدق تػتدقٍ وؼدق  

ع ن دع هددٌا فدنن العد لؿ نؿدد  فقدف  دـ  قيددقدات العد لؿ فدقض  ددـ فقضدف 

ع اتص ع الضقء ن لشؿُع وؼدقع حتدقـ الؿـيظدٍي:  يؽثٍةع  يصؾة ن هلل 

ال وؾدَ   دـ كدقن الشدلء  ظفدٍا لشدلءع اكػصد ع أحدًهؿ  طدـ اآلخدٍ  دـ »

ن أن الـ حقة الَ  كقةع فشع ع الشؿُ  ثالع  ظفدٍ لؾشدؿُ ن دٍتبط  د ع دن

لدػ سدـةع سدقؽقن أوؽقن  ـػصال طـف  ز  ك  فؾق فٍض نيقد الشؿُ قبدؾ 

 

 .217 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (5)
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لػ سدـةع نلدق فدٍض نيقدهد   ـدٌ األزعع كد ن الز  أشع طف   قيقدا قبؾ 

 .(5)«ذلؽ نيقد شع طف   ـٌ األزع أوًض 

  :ثاىًيا: قياو العرفاٌ العنلي على ىظرية الفيض والصدور 

ـظٍي نالعٍفد ن العؿؾدل: أن الػٍل الاقهٍي نقـ الػقض يف العٍف ن ال

الػقض يف العٍف ن الـظٍي فقض ط  8 فؿ  يف القيقد الؿش هً شلء  قيقدع 

. نأ د  الػدقض يف العٍفد ن العؿؾدلع فنكدف فدقض إال نهق فقض  دـ فقضدف 

وحصددؾ طؾقددف إال  ددـ سددؾؽ  تددؾؽ العٍفدد ن العؿؾددلع نقدد    خدد ص8 ال

حؼقؼدة القيدقدع فدنن  ن لٍو ض ت ناليؿ روـ الصقفقةع اليل تؿؽـف  ـ  عٍفة

تؿؽـ  ـ هٌا8 فؼً حؼؼ العٍفد ن العؿؾدلع نأنصدٍ العٍفد ن الـظدٍيع وؼدقع 

غ وة العٍف ن نالؿؼ   الٌي ويحيؿ طؾك اإلكت ن » حؿً تؼل  صب ح القَدي: 

نؾقغف هق  ؼ   وٍى اإلكت ن فقف كػتف شع ًط   ـ الـقر اإللفدلع نال ودٍى أي 

ا ًً  .(2)«اسيؼاللقة لٌاتف أن

ً أن الغ وة اليل وقصؾ إلقفد  العٍفد ن العؿؾدل: الؼدقع نصدحة ن ٌا كا

 . نيقد إال هلل  فؾتػة نحًة القيقدع نالَطؿ نلكف ال

 

 

 

 
 .18بًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص ـ الؿ (5)

 .226 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (2)



 

 مطلب الثاينـال

 عنٍ عقِدة فالسفة اموظام اإلُراهَ أثر تبوَ امفنسفة

 

 ـ البًوفل أن كال ـ  طـ أ ٍ تبـل فالسػة الـظ   اإلوٍاع لؾػؾتػة طؾك 

الاؿ طدة  دـ ع لـ وؽقن  ح كًؿ  إلك    وم ـ نف أهؾ التـة نقعقةالش عؼ ئًال

8 ألن الؿقضدع لدقُ  قضدع دراسدة العؼ ئدً الشدقعقةع أرك ن اإلوؿد ن التدية

ع نؾ هق  قضع دراسة أ ٍ الػؾتػة اإلشٍاققةع طؾك ن ًى  قافؼيف  لتـيف 

ل طؼ ئً فالسػة الـظ   اإلوٍاعع نكقدػ أدى  دؿ  دـفافؿ العٍفد ع إلدك تبـد

طؼ ئً  ص د ة لؾعؼ ئً الت ئًة يف الؿايؿع الشقعلع  دؿ البحدث يف أ دٍ هدٌا 

 طؾك شٍطقة نالوة الػؼقف.

ننق ن حؼقؼة هدٌا األ دٍ الػؾتدػلع ن دًى طؿؼدفع نكػدقذ  إلدك أطؿد ل 

 الػؾتػل األ ٍ طٍض  ـ - اهلل ش ء إن -العؼقًة الشقعقةع شلء سقظفٍ  عـ  

 وؼق  طؾقف  الػؽٍ الشقعل نؽؾقيف.ع اليل (5)ال,ؿتة اإلوؿ ن أرك ن طؾك

 :الركً األول: التوحيد 

وؼددق  تػتددقٍ فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاع لؾيقحقددًع طؾددك إوؿدد هنؿ نـظٍوددة 

فقد ض  طؾدؼع نال وـؼطدع طدـ  الػقض نالصدًنرع فدنهنؿ لؿد  آ ـدقا نلكدف 
 

الصددحقى أن أركدد ن اإلوؿدد ن سدديةع هددل: اإلوؿدد ن ندد هللع ن الئؽيددفع نكيبددفع نرسددؾفع نندد لقق   (5)

اآلخٍع نن لؼًر خقٍ  نشٍ . ن ع هٌا فنن أرك ن اإلوؿ ن طـً الشقعة خؿتدة ال سديةع نلدقُ 

  ,صد  - سدبؼ كؿد  -لؿقضع  قضع  ـ قشة الػٍنل نقـ التـة نالشقعة8 ألن الؿقضدع ا

 الؿايؿدع يف الؿشدفقرة لؾؼدٍاءةع  دٌهبفؿ ألركد ن اإلودٍاع الـظد   فالسػة قٍاءة  ب وـة لبق ن

 .الشقعل
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اإلف ضةع آ ـقا نلن الػقض قًوؿع ننؿ  أن الػقض قًوؿع ننؿ  أن الع لؿ فقض 

ع وؼقع  حؿً تؼل  صب ح القَدي: 8 فنن الع لؿ قًوؿ نؼً ف  ـ فقضف 

إن  ؿ  ُتؿتؽ نف إل ب ت قً  الع لؿ نكػدل الؿبدًء الَ د ع طـدف هدق إصدالل »

. نوؼدقع  ٍتضدك  طفدٍي: (5)«فع لقيدف تعد لك نسدٍ ًوة فقضدف ندنا  يدقد 

ؾ  ـ لقاز  اليقحقً هق: االطيؼ د نعً  كقن الع لؿ ح د لع نأن لف نًاودةع ند»

 .(2)«أنع لف الع لؿ قًوؿ ال

ن ٌا كاً أن فالسػة الـظ   اإلوٍاعع قً ا ي زنا طدـ اليشدقع اليؼؾقدًي 

نؼقلفؿ نؼً  العد لؿ8 إذ إن اليشدقع الؽال دل وؼدق  طؾدك اطيبد ر الؼدقع نؼدً  

 ـ اطيؼً قً  العد لؿ »الع لؿ  ـ األققاع الب صؾةع وؼقع انـ الؿطفٍ الحؾل: 

ن الػد رل ندقـ الؿتدؾؿ نالؽد فٍ ذلدؽع نحؽؿدف يف ففق كد فٍ ندال خدالب8 أل

الؼدقع نؼدً  ». نوؼدقع الؿاؾتدل: (1)«اآلخٍة حؽؿ ند قل الؽػد ر ن إليؿد ع

 .(2)«الع لؿ شٍك

نكؿ  خ لػ فالسػة الـظ   اإلوٍاع يف تقحقً الٍنقنقةع فنهنؿ قً خ لػقا 

قً اسديؼٍ صدقاع الؼدٍنن  ليف تقحقً األسؿ ء نالصػ ت8 فنن اليشقع الؽال 

الؿـصٍ ةع طؾك  ي نعدة الؿعيَلدة يف قدقلفؿ يف األسدؿ ء نالصدػ ت اإللفقدةع 

ذاهبددقـ إلددك إ بدد ت األسددؿ ء الحتددـكع  ددع حؿددؾ الصددػ ت طؾددك الؿادد زع 

 دقيبقـ تلنوؾفدد  تددلنواًل وصددٍب الددـ  طدـ ضدد هٍ 8 ألهنددؿ وددٍنن أن إ بدد ت 

 
 .272تعؾقؼة طؾك هن وة الحؽؿة لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)

 .536اليقحقً لؿٍتضك  طفٍي ص (2)

 .67نة الؿت ئؾ الؿفـ ئقة لؾحؾل صأيق (1)

 .237ص 2نح ر األكقار لؾؿاؾتل ج (2)
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الـ  طؾك الظ هٍع  قيب لؾياتقؿ. نأ   فالسػة الـظ   اإلودٍاعع فدٌهبقا 

االسؿ طدقـ الؿتدؿكع نصدقرة »ال,ؿقـل:  ٌهب اليصقب الػؾتػلع وؼقع 

األسؿ ء أي: األطق ن طقـ االسؿ نالؿتؿكع نالظؾ الؿـبتدط طدقـ الحؼقؼدة 

 .(5)«حؽؿ لف أصال اإللفقة ن تيفؾؽ فقف ع ال

ن   أيؿؾف ال,ؿقـل هـ ع قً أش ر إلقف نـػتف يف  قضع آخٍع ن ـ يفدة 

ّوة ن ٍتبة األلقهّقدة هدق قاقع يف الحضٍة القاحًاليؽّثٍ ال» حقث ق ع:أخٍىع 

ل الػقض األقًس يف صقر األسدؿ ء نالصدػ تع ناكعؽد س كدقر  يف  ـ تاؾّ 

. ن ٍاد   دٌا: أن االسدؿ هدق العال دة الًالدة طؾدك الؿتدؿكع نيف (2)« ٍائقف 

ات قيدقدالققت كػتف فنن االسؿ طقـ الؿتؿك8 ننـ ء طؾك هٌا فدنن كدؾ الؿ

هل أسدؿ ء إلفقدة نيدًت نقاسدطة الػدقض األقدًسع الدٌي  اليل كٍاه ع إكؿ 

أخٍج القيقد  ـ  ٍتبة األحًوةع إلك  ٍتبة القاحًوةع ن دع هدٌا فنهند  طدقـ 

8 ألكف وؿؽـ أن تتدؿك هدٌ  األسدؿ ء ند لػقض الؿؼدًس أوًضد ع الؿتؿك 

س الظ هٍ يف الـشلة العقـ»وؼقع ال,ؿقـل:  ًّ  . (1)«قً وطؾؼ اإللف نػقضف الؿؼ

ال,ؿقـددلع داع طؾددك أن فالسددػة اإلشددٍال وم ـددقن نقيددقد  ن دد  ذكددٍ 

فقضقـ: الػقض األقًسع نهق فقض وقيً يف الـشلة الغقبقة. الثد ع: الػدقض 

 -الؿؼددًسع نهددق فددقض وقيددً يف الـشددلة العقـقددة. نهددٌا الػددقض نؼتددؿقف 

 لؾدٌات  ب وـد  لدقُ فنكف هٌا ن عع  فقضف  ـ فقض -س نالؿؼً األقًس

 نؽدؾ القيقد فؽ ن اإللفقة8 الٌات طقـ نكالهؿ ع ناحً كالهؿ  نؾع اإللفقة

 

 .556شٍح دط ء التحٍ لؾ,ؿقـل ص (5)

 .22 صب ح الفًاوة إلك ال,الفة نالقالوة لؾ,ؿقـل ص  (2)

 .554تعؾقؼ ت طؾك شٍح فصقص الحؽؿ لؾ,ؿقـل ص  (1)
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 ندؾ وب وـدف لقُ الشلء ضفقر»: ال,ؿقـل وؼقعع اإللفقة الٌات يف ناقًع  فقف   

وٍى يف القيقد سقى اهللع  الع رب ال»نوؼقع حتقـ الؿـيظٍي: . (5)«هق هق

 .(2)«نهٌا هق الحؼ لؿـ طٍفف

 أن ننؿد ع  هلل إال - وٍاعـظ   اإلال فالسػة لًى -نيقد  ننؿ  أكف ال

 الؼدقع تػتدقٍ  دـ ندً ال فنكف ال, رج8 يف الؿيؽثٍة الؿقيقدات وٍنن الـ س

ودٍى يف القيدقد  ال نلكدف الؼقع  ع    الؼقع ويػؼ نكقػع الؽثٍة هٌ  نقيقد

 ع نهددٌا  دد  قدد   نددف فالسددػة الشددقعةع طـددً   ذهبددقا إلددك أن سددقى اهلل

 قيقدة يف الدٌات  قيقدات رة طـ  الؿقيقدات الؿش هًة يف ال, رجع طب

نلإلشدد رة إلددك هددٌا الؿؼدد   نرد: إن لـدد   ددع اهلل »وؼددقع ال,ؿقـددل:  اإللفقددةع

حدد الت: هددق كحددـع نكحددـ هددقع نهددق هددقع نكحددـ كحددـ. ف لقحددًة يف طددقـ 

 .(1)«الؽثٍةع نالؽثٍة يف طقـ القحًة

نيدقد يف  ال,ؿقـل  ـ تػتق8ٍ داع طؾك أهندؿ وم ـدقن نلكدف ال ن   قً ف

ال, رج إال لؾٌات اإللفقةع نهٌا يف حؼقؼة األ دٍ هدق تصدٍوى نيبـدل نإوؿد ن 

فالسػة الـظ   اإلوٍاع نػؾتػة نحًة القيدقدع اليدل قد ع  د  غدالة الصدقفقة 

 وؼددقعالػالسددػة  ددـ قبددؾ. نيف إوضدد ح حؼقؼددة الؿققددػ الػؾتددػل الشددقعلع 

اؾدُ لق أن إكتد ك  حضدٍ  اؾًتد  ت» حؿً تؼل  صب ح القَدي:  الػقؾتقب

فقددف حبقبيددف طؾددك  ؼٍنددة  ـددفع لؽددـ ال,ؿدد ر أن ال قددع وغطددل نيففدد  ففددق يف 

حا ب طـفع إال أن الػي ة ك كت تعؿًع كؾؿ  غػؾ اآلخدٍنن طـفد ع إلدك رفدع 

 

 .23شٍح دط ء التحٍ لؾ,ؿقـل ص (5)

 .23ؿـيظٍي ص ـ الؿبًأ إلك الؿع د ل (2)

 .581شٍح دط ء التحٍ لؾ,ؿقـل ص (1)
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صٍب  ـ خؿ رهد   بًودة  دـ اإلشد رات ناإلوؿد ءات  د  وعد  طدـ العشدؼع 

ـي ب هدٌا ن قحقة لف أهن  هل أوًض  تب دلف  ش طٍ الحب! أّي ح ع و  تٍى سدق

الع شؼ القلف ن يف  ققػ  ـ هٌا الـقع؟! أال وؽقن نقد  أن وؿيؾدؽ أيـحدة 

ع نطعد   نال نشدٍاب نال يقٍ فًٍح  يف تؾؽ الؾحظة؟! إكف سقب لـ وتديؿطنو

نتدد ئٍ الؾددٌات األخددٍى يف هددٌا الؿاؾددُع نددؾ سددقؽقن غ رًقدد  يف لددٌة تؾددؽ 

 اإلش رة اليل تؾؼ ه   ـ الؿحبقب.

هٌ  اإلشد رات  دع أنلق ئدف نأحب ندف الؽثقد8ٍ نهدل أوًض  لف  ـ  ف هلل 

وعٍفدقن شدقًئ  طؿد   وٍاه  اآلخٍنن نال ودًركقهن  أصداًل. إهندؿ ال إش رات ال

وـبتقن نبـدت شدػة يف  وػعؾف اهلل نؼؾقب أحّب ئف! كؿ  أن أنلق ء اهلل نأحب ء  ال

هٌا الؿا عع نال وػشقن تؾؽ األسٍار لؾغقٍ. نكحـ طـً   كـظٍ يف نيقهفؿ 

ي,قؾ أهنؿ  شغقلقن ن لؿط لعة أن اليػٍج طؾك الابد ع نالبتد تقـ ناألهند ر ك

 .(5)«نالبح رع لؽـفؿ هؿ فؼط الٌوـ وعؾؿقن   ذا وٍنن نوش هًنن

ن ٌا كاً أن طؼقًة فالسػة الـظد   اإلودٍاع يف اليقحقدًع قدً تـ قضدت 

 ددٍة أخددٍى  ددع العؼ ئددً الؿعٍنفددة يف الؿايؿددع الشددقعل8 نذلددؽ أهنددؿ قدد لقا 

نهدل طؼقدًة  ٍفقضدة يف اليشدقع الؽال دلع وؼدقع  حتدـ قحدًة القيدقدع ن

اقرتكت  ؼ لدة نحدًة القيدقد ننصد ر  دـ صدػة الؿدٍنل  دـ الدًوـ »األ قـ: 

الؼقع نقحًة القيقد وـدثؾؿ  عدف ». نوؼقع ال نيٍدي: (2)«نالؽػٍ نالَكًقة

 .(1)«يؿقع أس س اليقحقً نؾ الشٍائع ك فة

 

 .246 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)

 .125ص7أطق ن الشقعة لؿحتـ األ قـ ج (2)

 .147ص 1تػتقٍ الصٍاط الؿتيؼقؿ لؾ نيٍدي ج (1)
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اليؼؾقدًي  دـ الؼدقع نقحدًة القيدقدع  نإذا    تا نزك   ققدػ اليشدقع

نقحدًة القيدقد8   آ  ر إوؿد ن فالسدػة الـظد   اإلودٍاعنريعـ  إلك البحث يف

أكف لؿ وؼػ تل ٍهؿ ن ليصقب الػؾتػل طـدً هدٌا الحدًع ندؾ ذهبدقا إلدك كاً 

تطؾدؼ »الؼقع نقحًة األدود نع  ي نعدة لؾيصدقب الػؾتدػلع وؼدقع ال,ؿقـدل: 

طؾددك  ؼدد   الياؾددل  "العٍفدد ء" لتدد ن أهددؾ اهلل اإللفقددة ناأللقهقددة غ لبددل يف

فيعدقـ العد لؿ يف الياؾدل ». نوؼقع: (5)«ن لػعؾع نطؾك  ؼ   الػقض الؿؼًس

. (2)«الظفقري نالؼقس الـَنلدل  عبدً الحدؼع نالحدؼ هدق الع ندً نالؿعبدقد

س الظ هٍ يف الـشلة العقـ»نوؼقع:  ًّ  .(1)«قً وطؾؼ اإللف نػقضف الؿؼ

نيددقد إال  نقحددًة األدودد نع نـدد ء طؾددك أكددف ال فدد ل,ؿقـل وػتددٍ الؼددقع

8 فنكف وصى طب دة كؾ  قيقد8 ألن الع نً نيقد إال هلل  ع ننؿ  أكف ال هلل

فؽدؾ   قيدقد لدف حدظ  دـ »ع نيف هٌا كاً  نـػتف وؼدقع: لؿ وعبً إال اهلل 

 .(2)«القيقدع ويؿيع نحظ  ـ حؼقؼة األلقهقة

دودد نع كاددً تؾؿقددٌ   ٍتضددك نكـيقاددة حيؿقددة لؼددقع ال,ؿقـددل نقحددًة األ

لؼدً أشدٍت  دٍارًا إلدك أكـد  » طفٍي وصٍح نلن الؿاقس أهؾ دو كدة صدحقحة: 

ًّ الؿاقس أهؾ كي ب نؿعق ر طؼ ئًك  اإلسدال قةع إذ إن األسد س الدٌي تؼدق   كع

. ندؾ إكدف وياد نز هدٌا إلدك (3)«طؾقف هٌ  الًو كة هق اليقحقً نطب دة اإللدف القاحدً

  كتديطقع أن كعيد  زردشدت»ادشديقةع حقدث وؼدقع: اليصٍوى نصدحة طؼ ئدً الَر

 
 .555األرنعقن حًوثل لؾ,ؿقـل ص (5)

 .556سٍ الصالة لؾ,ؿقـل ص (2)

 .554تعؾقؼ ت طؾك شٍح فصقص الحؽؿ لؾ,ؿقـل ص  (1)

 .255آداب الصالة لؾ,ؿقـل ص (2)

 .225الـبقة لؿٍتضك  طفٍي ص (3)
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 .(5)« موًًا لؾيقحقً يف العب دة -اطيؿ دًا طؾك أققاع نعض الؿحؼؼقـ  -

نقددقع فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاع نقحددًة األدودد نع شددلء حيؿددل لؼددقلفؿ 

نقحًة القيقد8 فنن العالقة نقـ الؼقلقـ طالقة تالز 8 فنن الشٍك: طب دة غقٍ 

ا8 ألن نيقد إال هلل  نلكف ال. نالؿم ـ اهلل  ًً ع لـ وقيً طـدً   شدٍك أند

 .الع نً  فؿ  طبًع فنن طب دتف لـ تؽقن  قيفة إال إلك اهلل 

 الركً الجاىي: العدل: 

كؿ  تل ٍت طؼقًة اليقحقً يف اليشقع ن لػؾتػةع فنن طؼًويفؿ يف األصؾ 

وًضد 8 فدنن ن لػؾتػة أ تالث ع  ـ أصقع اإلوؿ ن يف الؿٌهب الشقعل قً تل ٍ

اليشقع قً أخٌ طؾك وً فالسػة الـظ   اإلوٍاع وـيؼؾ  دـ الؿػفدق  الؿعيَلدل 

ألفعدد ع اإلكتدد نع إلددك الٍؤوددة الػؾتددػقة الصددقفقة لفدد ع نأ تددك وـؽددٍ فعددؾ 

فػدل اليقحقدً الػعؾدل »اإلكت ن لؿ  وصًر طـف  دـ أفعد عع وؼدقع ال,ؿقـدل: 

 .(2)«ى فعؾ الغقٍ أنًاوٍ وٍى الت لؽ كّؾ فعؾ ضفقر فعؾف. نتـَوفف نلن ال

نوؼددق  شددٍح فالسددػة الشددقعة لفددٌاع طؾددك أن الؽددقن قدد ئؿ طؾددك كظدد   

 فعاًل8 فنن آ  ر فعؾدف  هق  بًأ كؾ فعؾع ن يك    فعؾ  العؾقةع ناهلل 
تـددَع يف سؾتددؾة الؼددقس الـَنلددلع إلددك أن وصددؾ األ ددٍ إلددك اإلكتدد نع الددٌي 

نـظد   التدببقةع اليدل تتدقٍ  سقػعؾ فعؾفع نال  شقئة  ـف لؾرتك8 ألكف  حؽدق  

كظد   الؽدقن وؼدق  طؾدك األسدب ب »وؼقع حتدقـ الؿـيظدٍي: حقث س رتع 

نالؿتبب تع نأن كؾ ح د ة  عؾقلة لعؾيف ع نيف الققت كػتدف فدنن سدؾطة اهلل 

 
 .63العًع اإللفل لؿٍتضك  طفٍي ص (5)

 .68 صب ح الفًاوة إلك ال,الفة لؾ,ؿقـل ص  (2)
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نقًرتف الؿطؾؼدة ق ئؿدة طؾدك يؿقدع كظد   األسدب ب نالؿتدبب تع نأن كظد   

طدقـ االرتبد ط ند هلل يف حًن دف  القيقد نؾحؿيف نسًا   ـ الع لل إلدك الدًاع

 .(5)«ن قطع االرتب ط نف وت نل الػـ ءأننؼ ئفع ن

ن ددٌا كاددً أن فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاع لددؿ وؼقلددقا ن لعددًع نؿعـدد   

  الؿعٍنب يف الؿايؿع الشقعلع نالٌي وؼق  طؾك أن اإلكت ن هق ال, لؼ لؿ

قعع أي: الؼدقع وصًر طـف  ـ أفع ع. نؾ ذهبقا إلك الؼقع الؿـ قض لفٌا الؼد

نلن اإلكت ن ناقع يف هن وة التؾتؾة العؾقةع ن ٌا فنكف وػعؾ    وػعؾ ندال إرادة 

 أن  شقئة لؾػعؾ أن الرتك.

نال شؽ أن كال الؼقلقـ غقٍ صحقىع نأن الصحقى: أن اإلكت ن وػعدؾ 

ى  ى   ﴿ عوٍودً  اهلل  وؿؽـ لف أن وػعدؾ فعداًل ال ننرادة ن شقئةع نلؽـف ال

 .[27 - 26اليؽقوٍ: ] ﴾ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئائ  ائ   ەئ  

 وةـــالركً الجالح: اليب: 

تٍتبط طؼقًة فالسػة الـظد   اإلودٍاع يف الـبدقة ن لػؾتدػة ارتب ًصد  ققًود 8 

حقددث ذهبددقا يف شددٍحفؿ لؾـبددقةع إلددك أن اإلكتدد ن وتددعك يف  عٍفددة الحددؼع 

إوؿ كدف نقيدقد أي: وـطؾدؼ  دـ  - نوـطؾؼ  ـ اليصقر الدٌي كحدـ طؾقدف اآلن

طـدً فالسدػة البحث طدـ حؼقؼدة القيدقدع نالحؼقؼدة إلك  - خ لؼ ن ,ؾقل

ع  هلل إال - وَطؿقن كؿ  -نيقد      ٍ  عـ   ـ أكف ال الـظ   اإلوٍاعع هل
  دـ وبدًأع إكتد ن ألي ن لـتدبة التدقٍ هٌا»: القَدي  صب ح تؼل  حؿً وؼقع

 

 .574 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (5)
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 الدٌي الؿؼد   ذلدؽ هدقنع نؿـيفدك نو,يديؿع الحد لل اإلكتد ن نضع هق  بًأ

 .(5)«اهلل يف نالػـ ء. اهلل نلؼ ء. اهلل طـً:  ثؾ شيك نعـ نوـ وعـقن

ن لغدالة الغدالة  دـ فالسدػة قن ٌا كاً أن فالسػة الـظ   اإلوٍاع  قافؼ

الصقفقةع الٌوـ وٌهبقن إلك الؼقع نؽتدبقة الـبدقةع ننيدف االرتبد ط: أن الـبدل 

ةع فنكف يف  ٍحؾيف األنلك ك ن إكت ك  لًى همالءع ش,   ايفً يف صؾب الـبق

قد نقيددوم ـددقن ن  ؿدد  اًل لبؼقددة البشددٍع الددٌوـ وم ـددقن نقيددقد ال,دد لؼ 

لدؿ ودٍض  دٌ   هٌا الشد,  التد لؽ يف العٍفد ن الشدقعلع نلؽـ الؿ,ؾقل.

الؿٍتبةع نؾ سعك يف تحصقؾ الؿعٍفة العٍف كقةع نلؿ ويققػ إلك أن نصؾ إلدك 

ا القيدقد - زطؿدقا كؿد  -صد ر الػـ ء يف الٌات اإللفقةع ن ًً ع  اهلل هدقع ناحد
الـبل ص ر ف كًقد  يف الدٌات اإللفقدةع وؼدقع طبدًاهلل يدقادي  فنن هٌا8 طؾك ننـ ء

سفؿ لف إال الػـد ءع  يف  ـيفك الـبقة نطٍنيف  ال Jفيبقـ أن الـبل »اآل ؾل: 

 .(2)«أ ٍ لف أصاًلع نإكؿ  التفؿ لؿـ لف البؼ ء نالػ ع ال

طب رة طـ أسػ ر طؼؾقة أرنعةع    ء الشقعة هٌ  الٍحؾةع نلهننقً فتٍ طٍف

وبيًأ فقف  الؿت فٍ نهق إكت ن   ديع نال وـيفل  ـفد  إال نهدق إكتد ن ك  دؾع 

السفر  اول:  أي: ك  ؾ يف  ع رفف الٍنح كقةع نهدٌ  األسدػ ر  األرنعدة هدل: 

نيف هددٌ  الؿٍحؾددة وايفددً التدد لؽ يف رفددع  السففر   ففخ الإلففا حلفف  ال ففا 

ع نلدـ وـيفدل هدٌا التدػٍ إال نعدً الحاب اليل تحقع نقـف ننقـ رؤودة اهلل 

ع نأ   الؿظد هٍ الؿشد هًة يف نيقد إال هلل  إوؿ ن الت لؽ العٍف ع نلكف ال

 
 .287لؿحؿً  صب ح القَدي ص  ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل (5)

 .286القحل نالـبقة لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (2)
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 .ال, رجع فعب رة طـ  ظ هٍ وظفٍ  ـ خاللف  الٍب 
اين, أي  السفر   فخ ال فا حلف  السفر  ال ف ؿ وـيؼدؾ  دـ هدٌا التدػٍ إلدك 

يف هٌ  الؿٍحؾة لؿ وعً  م ـ  نثـ ئقة القيقدع اليل ك ن طؾقفد  يف  نهق ال ا 

ع نوؼدقع نقيدقد سػٍ  األنع8 فنكف يف التػٍ األنع ك ن وؼقع نقيدقد اهلل 

ع الٌي هق الع لؿ الؿش هً. نأ   يف سدػٍ  الثد ع فنكدف  ظفٍ وظفٍ  ـف اهلل 

قد إوؿ كد  ت ً د ع القيد نحًة لثـ ئقةع نؾ ص ر وم ـ نػؾتػةالؿ وعً وم ـ  ٌ  

ع نأن هدددٌ  نأخدددٌ ودددٌهب إلدددك أن القيدددقد نيدددقد ناحدددًع هدددق اهلل 

ا تظفدٍ  دـ  ًٍ الؿقيقدات الؿش هًةع ناقعة يف الٌات اإللفقدةع نلقتدت  ظفد

 -خاللف الدٌات اإللفقدةع ن دٌا فدنن العد رب قدً صد ر إكتد ك  كد  اًل  ؿد  اًل 

ا الب ص ققلفؿ طـ  اهلل تع لك ًٍ  . هلل -ؾ طؾًقا كبق
نقً وع نن طـف ن ليحؼؼ ن ألسؿ ء اإللفقةع أي: سعل الع رب الشدقعل 

ا لأسدؿ ء  ًٍ ألن وي,ؾؼ ن ألخالل اإللفقةع  دـ خدالع سدعقف ألن وؽدقن  ظفد

الحتـكع إلك أن ويحؼؼ ن السؿ األطظؿع الاد  ع لأسدؿ ء اإللفقدة يؿقًعد ع 

ا لأسؿ ء نالصػ ت اإللفقد ًٍ ة يؿقًعد ع ن ٌا وؽقن إكت ك  ك  اًل8 فقؽقن  ظف

فالنددً  دـ ضفدقر أنصد ب الحدؼ تعدد لك يف »وؼدقع طبدًاهلل يدقادي اآل ؾدل: 

اإلكت ن الؽ  ؾ هدق ». نوؼقع: (5)«اإلكت ن الؽ  ؾ نعـقان الؿظفٍوة الي  ة لف

 .(2)« ظفٍ االسؿ األطظؿ

: الٍيقع إلك أي السر  ال الث  أي  السر   خ ال ا حل  الإلا  ؿ ول  

ؿ  ,ؾققدد ت   دوددةع ناقعددة يف العدد لؿ الؿدد دي أكػتددفال,ؾددؼع الددٌوـ وددٍنن 

 
 .518اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 .586الؿع د يف الؼٍآن الؽٍوؿ لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (2)
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8 لقبقـ لفؿ خطل هٌا الػفؿع نوٍشً  دـ كد ن  دـفؿ الؿش هًع الؿب وـ هلل 

صدد لًح  لددًخقع طدد لؿ العٍفدد نع نوبددقـ لددف أن هددٌ  الؿقيددقدات الؿشدد هًة 

ن لعق نع إكؿ  هل تؽثٍات ناقعة يف الٌات اإللفقةع نيف اليلكقً طؾك أن الـبدقة 

اإلكت ن الؽ  ؾ إلك ال,ؾدؼ8 لقبدقـ لفدؿ أن الحدؼ لدقُ إال  طب رة طـ ريقع

الـبددقة هددل الٍيددقع إلددك »الؼددقع نقحددًة القيددقدع وؼددقع  ٍتضددك  طفددٍي: 

 .(5)«الؽثٍة  ـ أيؾ قق دهتؿ كحق القحًة

السففر  ال ا,ففه, لاففف  السففر   ففخ الإلففا حلفف  الإلففا ,ففال ا   ددؿ وددل  

ؾقدف إال األفدٍاد  دـ وؼدًر ط نالقصقع إلدك الديؿؽـ  دـ هدٌا التدػٍع  ؿد  ال

ال »األفددٍاد التدد لؽقـ لأسددػ ر العؼؾقددة األرنعددةع وؼددقع حتددقـ الؿـيظددٍي: 

و,ػددك أن األفددٍاد و,يؾػددقن يف هددٌ  األسددػ ر  ددـ حقددث التددٍطة نالددبطءع 

ناليحؾل ن لصػ ت الؽؿ لقة اإللفقةع فؿـفؿ  ـ وصؾ إلك الحً األطؾك نقـؿ  

ؾ قدد نؾقيفؿ ناسدديعًادهؿ نػعدد وددٍزح اآلخددٍ يف  ٍتبددة أدكددك. ناألكبقدد ء 

ويؾؼددقن ندد لقحل  -ال,د ص نرط وددة اهلل نعددً إكؿد ع هددٌ  األسددػ ر الؿعـقودة 

 .(2)«الؿـفج الضٍنري ليـظقؿ حق ة الـ س

نالػٍل نقـ التػٍ العؼؾل الٍانعع نالتػٍ العؼؾل الث لدث: أن التد لؽ يف 

الٍس لة8  سػٍ  الث لثع قً اكيتب الـبقةع نأ   يف سػٍ  الٍانعع فنكف قً اكيتب

فص ر كبًق  نرسقاًل يف الققت كػتفع ن ع هٌا فنكف إكت ن ك  دؾ  عصدق ع وؼدقع 

الؿفددؿ هددق اليـبقددف نددلن اإلكتدد ن الؽ  ددؾ الؿعصددق  »طبددًاهلل يددقادي اآل ؾددل: 

الؿيتؿ نتؿة الـبقة نالٍس لة الٌي وؽقن ققلف نفعؾف نتؼٍوٍ  التدؽق  حادة 

 
 .13خيؿ الـبقة ص (5)

 .72 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (2)
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فددؾ العؾؿددل نالاف لددة العؾؿقددة دوـقددة لأ ددة اإلسددال قة وؽددقن  ـًَهدد  طددـ الا

 .(5)«نال,طل نال,طقئة يف أي شلء وٍيع إلك الًوـ

ألرنعةع داخؾة يف  ؼد   القالودةع الدٌي ودٍى انكؾ هٌ  األسػ ر العؼؾقة 

العٍف كقدةع اليدل  تدقٍ نالتدؾقكفالسػة الشقعة أكف اسؿ ي  ع لؽدؾ  ٍاتدب ال

العد رب الػؾتدػل  وعؾقه  العٍف ع  ٍتبة  ٍتبةع نإن شئت قؾت: وؽدقن فقفد 

ا لؾؿَودً نالؿَودً  ًٍ ا لأسؿ ء اإللفقةع نال وَاع س طًق  يف أن وؽقن  ظف ًٍ  ظف

ا لالسددؿ األطظددؿع الددٌي واؿددع  ًٍ  ددـ األسددؿ ء اإللفقددةع إلددك أن وؽددقن  ظفدد

األسؿ ء اإللفقة يؿقًع 8 نهـ  وؽقن اإلكت ن إكت ك  ك  اًلع نالز  كقكف إكت ك  

إن تؿؽدـ وؽقن رسقاًلع صد حب رسد لة نكبدقةع وؽقن كبًق ع نؾ قً  ك  اًل: أن

  ـ القصقع إلك التػٍ العؼؾل الٍانع.

ننؿدد  أن الـبددقة نالٍسدد لة طبدد رة طددـ نصددقع التدد لؽ إلددك  ٍاتددب  عقـددة 

ن حددًدة يف األسددػ ر العؼؾقددة األرنعددة8 فددنن الـبددقة نالٍسدد لة صدد رت كتددبقة 

طؾؿد ء الشدقعة قبدؾ اصطػ ء. نققع فالسػة الـظ   اإلوٍاع  دٌاع  ؿد  وٍفضدف  ال

كبددل نال  اإلوؿدد ن ن, تؿقددة الٍسددقعع نأكددف ال»غقددٍهؿع وؼددقع يعػددٍ التددبح ع: 

رسددقع نعددً ع  ددـ صددؿقؿ العؼقددًة اإلسددال قةع ن ددـ أكؽددٍ ال, تؿقددةع نادطددك 

ع أن إ ؽ ن ضفقر كبل يًوً  ع شدٍوعة يًودًةع Jاسيؿٍار القحل نعً الـبل 

العؼقددًة اإلسددال قة  فؼددً خددٍج طددـ رنؼددة اإلسددال 8 ألن ذلددؽ  يعدد رض  ددع

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ې  ى        ﴿ سددددددددبح كف: قدددددددد ع

 .(2)«﴾ۆئ

 
 .225ل نالـبقة لعبًاهلل يقادي اآل ؾل صالقح (5)

 .235رس ئؾ ن ؼ الت لاعػٍ التبح ع ص (2)
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 ة:ـــالركً الرابع: اإلمام 

تعي  اإل   ة نالؽال  فقف   ـ اإلض ف ت اليل أض فف  اليشقع الػؾتػل 

إلددك فؾتددػة اإلشددٍال8 فددنن العٍفدد ن الددٌي رسددؿف انددـ طٍنددل وؼددق  طؾددك أن 

وصقٍ إكت ك  ك  اًلع كؿ  يف  ع رفف الػؾتػقةع إلك أن  الع رب الت لؽ ويؽ  ؾ

 ٍ  عـ  يف الـبقة آكػ . نأ   لدًى فالسدػة الـظد   اإلودٍاعع فدنهنؿ نإن نافؼدقا 

فقؿدد  سددبؼع إال أهنددؿ أضدد فقا اإل   ددةع  عيدد وـ أهندد  آخددٍ  ٍاتددب الؽؿدد ع 

 سدؿ: نقً طؼً طبًاهلل يقادي اآل ؾدل طـقاكد  نلؾؿت فٍ يف األسػ ر األرنعةع 

 .(5)« ٍاحؾ اليؽ  ؾ  ـ الؿعٍفة حيك اإل   ة»

 - اإل   ددة إلددك ن لقصددقع  ٍهقكدد  الؽؿدد ع يعددؾ: أي -نهددٌ  اإلضدد فة 

قتت إض فة يقهٍوة8 فدنن اليصدقب الػؾتدػل قد ئؿ نٍ يدف طؾدك أن الؽؿد ع: ل

نؾقغ الع رب الصقيف إلك درية اإلكت ن الؽ  ؾع نال وصدؾ إلدك هدٌ  الًريدة 

ا  ًٍ لالسؿ اإللفل األطظؿع نهٌا هق  ـيفك الؽؿ ع يف الػؾتدػة إال  ـ ك ن  ظف

 ـيفك الؽؿ ع اإلكتد ع هدق »وؼقع  حؿً تؼل  صب ح القَدي: الشقعقة أوًض ع 

 .(2)«يؿؽـ الؿٍء  ـ اليؿيع نؽؾ تؾؽ األسؿ ء نالصػ ت اإللفقةن

ن ٌا كاً أن  د  قد   ندف الشدقعة  دـ إضد ف تع إكؿد  هدق إضد فة لػظقدة 

فؿ إلك الؼقع   : طؾق  ـَلة اإل   ة يف الػؽٍ الشدقعلع ن دـ ة8 دفعقحؼقؼ ال

هـ  فتٍنا الغ وة يف العؾق ن إل   ة. ن ع  قافؼيفؿ لؾاؿفقر الشقعل يف الٍفع 

 ـ  ـَلدة اإل   دةع إال إهندؿ خد لػقهؿ  دـ نيدف آخد8ٍ حقدث ذهبدقا إلدك أن 

لددٌي ا»وؼددقع طبددًاهلل يددقادي اآل ؾددل طـقاكدد  ن سددؿ: اإل   ددة  ٍتبددة كتددبقةع 

 
 .513اليقحقً يف الؼٍآن لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 .513 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (2)
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اإل   ة هل أطؾك ». نوؼقع: (5)«وَاع  ـ  ٍاحؾ الطٍوؼ و,يؿ ن إل   ة ال ال

 .(2)« ٍاتب اإلكت كقة نأرفعف 

 -نتحٍوٍ  ٌهب فالسػة الـظ   اإلوٍاع يف اإل   ةع سقل   عـ   ػصاًل 

 .الي لل الؿبحث يف - اهلل ش ء إن

 اد:ـــنعـالركً اخلامس: ال 

لؿع د يف الػؾتػة الصقفقة طؿقً  ع نلدًى إذا    أردك  أن كعٍب حؼقؼة ا

فالسػة الـظ   اإلوٍاع خصقًص ع فنن  ؿ  وعدقـ طؾدك هدٌ  الغ ودةع أن كيل دؾ 

إن اإلكت ن أشٍب  ,ؾقق ت هٌا الع لؿع نهق ح ن »ققع حتقـ الؿـيظٍي: 

لاؿقع كؿ الت العـ صٍ نالؿٍكبد ت العؾقودة نالتدػؾقةع نقدً خؾدؼ لفدًب 

غ الؽؿد ع الؿطؾدؼ ن شد هًة الاؿد ع الٍندقنل ال نهق نؾدقأأسؿك نأشٍبع 

الٌي هق غ وة غ و ت كظ   القيقدع نسقياؾك هٌا األ ٍ يف ط لؿ أسؿك  دـ 

 .(1)«هٌا الع لؿ

ف لغ وة اليل  ـ أيؾف  نيً اإلكت نع هل:  شد هًة الاؿد ع الٍندقنلع 

ن دع  أي: اإلوؿ ن نػؾتػة نحًة القيقدع نهٌ  الغ وة ط  ة يف كدؾ البشدٍوةع

هن وة أن فـ ء لؾبشدٍوةع  طؿق ف  يف البشٍوةع فنهن  ط  ة يف الَ  ن أوًض 8 فنكف ال

 ـ أيؾ تٍنقة اإلكت ن الٌي هق  قيقد أنًي »وؼقع طبًاهلل يقادي اآل ؾل: 

تػـدك نال تدَنعع نتؾدؽ هدل العؾدؿ  نً  ـ نسد ئؾ أنًودة ال يف كظٍ الؼٍآن ال

 

 .525اليقحقً يف الؼٍآن لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 .525ؼٍآن لعبًاهلل يقادي اآل ؾل صاليقحقً يف ال (2)

 .216 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (1)
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 .(5)«نالؿعٍفة نالعؿؾ الص لى

لعؾؿ نالؿعٍفدة نالعؿدؾ الصد لى: سدؾقك العٍفد ن العؿؾدلع نالؿٍاد ند 

الٌي هق طب رة طدـ ال,ؾدقات الصدقفقةع ن د  وؼد ع فقفد   دـ أنراد نأذكد رع 

 - ندَطؿفؿ -ناليل وٍتػع الؼ ئؿ    يف طؾؿدف نحؼد ئؼ الؿقيدقداتع نودققـ 

ع  دـ فقضدف  فػدقضع الؿقيقدات  ـ غقٍ  نأ  ع  هلل إال نيقد ال نلكف
قك نوعٍب حؼقؼة العٍف ن شقًئ  فشقًئ ع إلك أن وصؾ إلدك اليادٍد نال وَاع ورت

8 ن ٌا نيقد إال هلل  الي  ع نوعؾؿ أكف نٌاتف داخؾ يف الٌات اإللفقةع نأكف ال

كؾؿد  ارتػدع يف قدقس »فنن الؼق  ة قً ق  ت طؾقفع وؼدقع حتدقـ الؿـيظدٍي: 

ػؼدً   هق تدف الصعقدع اقرتب  ـ  صًر الـقر نالحؼ تع لك أكثٍع ن ـ هـد  و

نحًند  الت نؼة نتؼؾ  حًندو تف القيقدوةع نلٌلؽ وؽقن طؾؿ اإلكت ن يف 

ط لؿ ال زخ أشً  ـف يف ط لؿ الًكق ع كؿ  أن طؾؿف يف اآلخٍة أشً  ـف يف ط لؿ 

. إن حؼقؼدة الؿعد د ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ال زخع ق ع تعد لك: 

لصدٍبع نالقصدقع الؽ  ؾ نالي   تعـل نؾقغ  ٍتبة الياٍد الؽ  ؾ نالعؼدؾ ا

إلك اهلل ن ش هًة يؿ لف الٍنقنلع نوياؾك ذلدؽ نشدؽؾ ك  دؾ ودق  الؼق  دةع 

. ففدددٌ  هدددل الغ ودددة  دددـ خؾدددؼ ﴾ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ﴿قددد ع تعددد لك: 

 .(2)«اإلكت ن

ا  ا زًودد  لؼقدد    ًٍ ن ددٌا كاددً أن فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاع وؼددً قن تػتددق

ٍ كظدٍة الشد,  لؾقيدقدع الؼق  ةع ذاهبقـ إلك أن وق  الؼق  ة طب رة طـ تغقد

 
 .514اليقحقً يف الؼٍآن لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 .228 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (2)
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ع نأن القيدددقد نيدددقد إال هلل  ن يدددك  ددد  تغقدددٍت كظٍتدددفع نطدددٍب أكدددف ال

نًاوة أن هن وة لف8 فنن الؼق  ة الؽ ى قً ق  ت طؾقف نـػتدفع نإن  سٍ ًيع ال

لؿ تؽـ قً ق  ت طؾك غقٍ   ـ البشٍ الؿحقطدقـ ندفع نيف هدٌا وؼدقع طبدًاهلل 

 رنح اإلكت ن فتقؽقن لدف ارتبد ط نؿؼًار    وظفٍ الحؼ يف»يقادي اآل ؾل: 

نـػُ ذلؽ الؿؼًار  ع  بًأ الع لؿع ن ع الؿع د أوًضد . نيف الـيقادة سدقٍتبط 

ا هلل الدٌي ال ًٍ ا.  ن ألزلقة نن ألنًوة. نسقؽقن يف هن ودة األ دٍ  ظفد ًً وؿدقت أند

نكحـ  ـ أيؾ أن كحُ  ٌا الؿبًأ نشؽٍ أفضؾ نأن كل  نصقرة أفضؾ فال 

بُ ن لحؼ. فـعٍب الحؼ أناًل  ؿ كؼبؾدف نال كعؿدؾ طؿداًل إال صٍوؼ لـ  إال اليؾ

تيقتدٍ إال ندلداء القضد ئػ  حًؼ  نال كيؽؾؿ كالً   إال حًؼ ع ألن  عٍفة الحؼ ال

. ناإلكت ن الؿيؾبُ ن لحؼ وعٍب ﴾ڎ ڈ ڈ﴿الحؼة. الؼق  ة وق  الحؼ 

وق  الحؼع نال وؿؽـ لؿـ هق  ـ أهؾ الب صؾ أن وتيطقع أن واً األكُ  ع 

الؼق  ة نوعٍب الؿع د. ن ـ غقٍ الؿؿؽـ لؿـ لؿ وظفٍ لف الحدؼ يف كػتدف أن 

 .(5)«وؿؾؽ أدنات الؿعٍفة ويؿؽـ  ـ  عٍفة الؼق  ة نالؿع دع ففق ال

ع نآ دـ نػؾتدػة ن ـ نصؾ إلك هٌ  الؿٍحؾةع نتؿؽـ  ـ رؤوة اهلل 

إن  نحًة القيقدع نق  ت طؾقف الؼق  ة8 فنكف لؿ وعدً  دل قًرا ن لعبد داتع ندؾ

اليؽ لقػ قً سؼطت يف حؼف8 ألن الغ وة  ـ العب دة هل: القصدقع إلدك هدٌ  

 - الؽد ذب ندَطؿفؿ -الًرية العٍف كقةع نقً نؾغف  هدٌا التد لؽ8 فؾدؿ وعدً 

فدنن »ن  ل قًرا نػعؾ العب داتع وؼقع حتقـ الؿـيظدٍي: أع ن ليؽ لقػ  ط لًب 

صل  ـ زع الؽؿ ع  الٌوـ تؿؽـقا يف هٌ  الًكق  نقبؾ الؿقت االضطٍاري  ـ

 

 .555ص - 554الؿع د يف الؼٍآن الؽٍوؿ لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)
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نحددٍكيفؿ الؿعـقوددة ن دد تقا ندد لؿقت االخيقدد ري قددً نصددؾقا نحتددب ندد صـ 

ذناهتؿ إلك حؼقؼة الؿع د يف هٌ  الـشلةع نإن ك كقا نحتدب البدًن الؿد دي ن 

وَالقن يف هٌا الع لؿع نلؿ وبؾغقا الؿع د العؿدق ل نالشدؿقللع  العـصٍي ال

قر الحؼ تع لكع نلدقُ نهمالء لقُ طؾقفؿ حا ب وحقع دنن  ش هًهتؿ ك

لفؿ  ح سب8 ألهنؿ قً ح سبقا أكػتفؿ يف هٌ  الـشلةع نودٍنن الؿـعؿدقـ يف 

 .(5)«الاـة نالٍازحقـ يف الـ ر ن   هؿ طؾقف  ـ الـعقؿ نالعٌاب

ننؿ  سبؼ كعؾؿ طؿؼ األ ٍ الػؾتػل طؾك طؼ ئً فالسػة الـظ   اإلوٍاعع 

قر الشقعلع نلدؿ ودًخؾقا  د  يف نكعؾؿ أهنؿ قً آ ـقا نعؼ ئً ف رققا    الاؿف

 التـةع نؾ سؾؽقا  تؾؽ فالسػة الصقفقة.

 

 

 

 .225ص  ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي (5)



 

 

 

 

 املبحث الثالث

 ة بِنــــامــــة اإلمـــــــفنسف

 امجمًٌر امشِعَ واموظام اإلُراهَ

 

 

 

 ّفُٔ مطلباٌ: 

         املطلـب األّل: مأٍـ٘ اإلىسـاٌ الكامـى لـدٚ فالسـف٘ اليظـاو

 اإلٓزاىٕ. 

  ٘اإلمـــاو اظـــافع للشـــزع يف املعتقـــد  املطلـــب الثـــاىٕ: أٍنٔـــ

 الشٔعٕ.

 



 



 

 مطلب األولـال

 لـــان امكامــــــة اإلهســـــايِــم

 مدى فالسفة اموظام اإلُراهَ

 

طٍفـدد  أن اإل   ددة يف الػؽددٍ الػؾتددػل الشددقعلع أضددحت طبدد رة طددـ 

إكت ك  ك  اًلع فؿ   ـ إ    إال نهدق إكتد ن العٍف ع صقٍنرة اإلكت ن الت لؽ 

اإل دد   الؿعصددق  الؿصددًال األتددؿ »ؼددقع طبددًاهلل يددقادي اآل ؾددل: ك  ددؾع و

. نطٍفـ  أن نؾدقغ دريدة اإلكتد ن الؽ  دؾع لدقُ  قققًفد  (5)«لإلكت ن الؽ  ؾ

طؾك شلءع إال الاً ناالييفد دع نالتدعل لؾقصدقع إلدك هدٌ  الًريدةع نيف 

اإلكت ن اإلسال ل الؽ  ؾ هق اإلكت ن الت لؽ »هٌا وؼقع  ٍتضك  طفٍي: 

ز األنقاب ن نل ن نل نوؿٍ ن لؿـد زع  ـدَاًل  ـدَاًلع حيدك وؼدػ أ د   ند ب واي 

 .(2)«التال ةع ففؾ االقرتاب  ـ اهلل  ؿؽـ؟ كعؿع نغقٍ شؽ

نلؽـ    الؿـفج يف القصدقع إلدك هدٌ  الًريدة؟ نإن شدئت قؾدت:  د  

 ـظ   اإلوٍاع؟الؿـفج يف اكيت ب اإل   ة اليل وم ـ    فالسػة ال

الػقؾتددقب نالعٍفدد ع الشددقعل  ؿدد  أيدد ب طؾقددف بقددٍ الؽهددٌا التددماع 

 اؾدك  اإلكت ن الؽ  دؾ الؿعصدق  »طبًاهلل يقادي اآل ؾلع طـً   ق ع: 

. نكقن اإلكتد ن الؽ  دؾ (1)«لؾصػ ت العؾق  ن ٍآة لأسؿ ء اإللفقة الحتـك

 

 .38اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 .521اإلكت ن الؽ  ؾ لؿٍتضك  طفٍي ص (2)

 .72اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (1)
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 اؾك لؾصػ ت اإللفقةع ن ٍآة لأسؿ ء الحتـكع هق    تؼً   عـ  ذكٍ ع  ـ 

ا لأسؿ ء نالصػ ت اإللفقةع نال أن الع رب ال ًٍ صقيفع وتعك ألن وؽقن  ظف

ا لالسدؿ اإللفدل األطظدؿع الاد  ع  ًٍ وَاع س طًق  يف صٍوؼفع إلك أن وؽقن  ظف

لاؿقع األسؿ ء اإللفقة8 ن ٌا وصقٍ إكت ك  ك  اًلع نالز  كقكف إكت ك  كد  اًل: 

 .هلل  نيقد إال أن وؽقن  م ـ  نػؾتػة نحًة القيقدع زاطًؿ  أكف ال

نالقصقع إلك هٌ  الًرية العٍف كقةع شلء لـ وؼًر طؾقف إال اإلكتد نع 

طـ هدٌا8 فدنن هدٌ   ةنأ   غقٍ   ـ الؿقيقدات الؿيؽثٍة يف ال, رجع فع يَ

تؿؾؽ الؼًرة طؾك  الؿقيقدات  ع كقهن   ظ هٍ لأسؿ ء اإللفقةع إال أهن  ال

كتد ن8 كد ن اإلكتد ن صل األسػ ر العؼؾقة األرنعةع ننتبب طاَه  نقًرة اإل

 حؿدً تؼدل  الػقؾتدقب ع وؼدقعنحً  هق الؼ در طؾك أن وؽقن خؾقػدة هلل 

هـ ك ق نؾقة يف نيقد اإلكت ن نحقث وؽقن نن ؽ كف أن و ز » صب ح القَدي: 

ا لفكؾ  ًٍ   يؿقًع . هٌ  الؼ نؾقة  ,يصة ن إلكت نع األسؿ ء اإللفقة فقصقٍ  ظف

ا نإذا    نيًت ن لػعؾ يف إكتد ن  د   ًً يف يؿقدع شدمنكفع أي إكدف وؽدقن نايد

 .(5)«لأسؿ ء كؾف ع طـًه  سقؽقن هٌا اإلكت ن خؾقػة اهلل

: أن اإلكتد ن العد رب ن ٌا كعؾؿ أن  عـك كدقن اإلكتد ن خؾقػدة هلل 

الصددقيفع وتددعك يف تحصددقؾ الؽؿدد الت نؿػفق فدد  العٍفدد عع إلددك أن وصددقٍ 

ا لالسددؿ وصددقٍ إكتدد ك  كدد  اًل  إكتدد ك  كدد  اًلع ننؿدد  أكددف ال ًٍ ع إال إن صدد ر  ظفدد

ا  ًٍ اإللفددل األطظددؿع الادد  ع لأسددؿ ء الحتددـك يؿقًعدد 8 فنكددف سددقؽقن  ظفدد

يف األرض  8وؽدقن خؾقػدة اهلل ن دٌا لأسؿ ء نالصػ ت اإللفقدة يؿقًعد 8 

 

 .531 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (5)
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األرضع  دـ ألهدؾ  -كؿد  وَطؿدقن  -ألن األسؿ ء نالصػ ت اإللفقة تظفٍ 

هدٌ  »قع طبًاهلل يقادي اآل ؾدل: خالع ضفقره  يف هٌا اإلكت ن الؽ  ؾع وؼ

ال,الفة نؿعـدك: أن كدؾ  د  هدق هلل تعد لك ن ألصد لة نن لدٌات ننشدؽؾ أزلدل 

 .(5)«ناسيؼاللل وؽقن لإلكت ن الؽ  ؾ

نلؾيعبقٍ طـ هٌ  الػؽٍة نللػ ظ أخٍىع كٌكٍ أن الػؾتػة لًى فالسدػة 

اإلشدددٍال طؿقً ددد ع ن دددـفؿ فالسدددػة الـظددد   اإلودددٍاعع طبددد رة طدددـ اليشدددبف 

ع ن يك    تؿؽـ الع رب الصقيف  ـ هٌا8 ك ن إضف ر  لؿ  طٍفف   ل, لؼن

لأسددؿ ء نالصددػ ت اإللفقددة  اوعٍففدد  الـدد سع هددق إضفدد رً   ددـ  عدد رب ال

نَطؿفؿع فنكف     ؿ إال الع لؿ العؼؾدلع أن العد لؿ الؿد ديع ننؿد  أن القيدقد 

 يف وؼعد ن - الؿد دي نالعد لؿ العؼؾدل العد لؿ: أي -ناح8ً فنن كال الع لؿقـ 

 إضفدد ر الؿدد دي8 العدد لؿ يف الؽ  ددؾ اإلكتدد ن ضفددقر فؽدد ن اإللفقددة8 الددٌات

 اإلكتد ن هدٌا فؽد ن العد لؿقـ8 كدال يف الؿقيقدة اإللفقة نالصػ ت لأسؿ ء

ع كؿ  وَطؿ همالء الػالسدػة العٍفد ءع وؼدقع ال,ؿقـدل:  هلل خؾقػة الؽ  ؾ

العد لؿ ال,ؾؼدل. فدنّن قً ح ن حقـ أن تعؾدؿ  عـدك خالفدة العؼدؾ الؽؾَّدل يف »

 .(2)«خالفيف خالفة يف الظفقر يف الحؼ ئؼ الؽقكّقة

ننؿ  أن اإل   ة أ تت كتبقة8 فنن  ـ الضدٍنري االسديًالع لفدٌا الؼدقع 

ۀ ہ ہ ہ ﴿: الاًودًع نهدق  د  قد   ندف اآل ؾدلع طـدً   اسديًع نؼقلدف 

﮹﮺  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴ ﮵  ﮳  ﮲  . ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 
 .528لؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل صاإل    الؿفًي الؿقيقد ا (5)

 .52 صب ح الفًاوة إلك ال,الفة نالقالوة ص (2)
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إلدك  حتدـ نضد لؿ ننقد ن أن  ودة إندٍاهقؿ يف ضدقء تؼتدقؿ ذر»حقث وؼقع: 

وـ لف الظد لؿقن  دـفؿع فدنن افدرتاض طدً  كقدؾ الؿحتدـقـ  دـفؿ  طفً اإل   ة ال

ا ندال  قيدب. ننؿد  أن كدال   ًً ا طبثًق  نتؼققد ًٍ لؾعفً اإللفل واعؾ هٌا اليؼتقؿ أ 

الٌات اإللفقة الؿؼًسة  ـَ  طـ الؾغق نالعبثع وؽقن هٌا االفرتاض ند صاًل  دـ 

سددفع نطؾددك أسدد س ال هدد ن الؿددٌكقر وصددؾ طفددً اإل   ددة إلددك ك فددة أنـدد ء أس 

الؿحتددـقـع أي: إن األكبقدد ء ناألنلقدد ء الددٌوـ وـحددًرنن  ددـ ذروددة   إنددٍاهقؿ

 .(5)«أئؿة  حتـقن ص لحقن إنٍاهقؿ 

نهٌ  اآلودة  دـ اآلود ت اليدل وؽثدٍ اسديًالع الشدقعة  د 8 طؾدك قدقلفؿ 

تؽددقن إال ندد لـ   ددـ قبددؾ   ددة النقيددقب طصددؿة اإل دد  ع نطؾددك أن اإل  

. نفالسػة الـظد   اإلودٍاع وقافؼدقن الاؿفدقر الشدقعل يف شدطٍ  ؿد   اهلل

قدد لقا نددفع نو,دد لػقهنؿ يف الشددطٍ الثدد ع8 فددنن الؽددؾ  يػددؼ طؾددك أن اإل دد   

 عصق ع نأ   كقػقة القصقع إلك اإل   ةع فققع فقف  ال,الب العظدقؿع فػدل 

تؽددقن إال ندد لـ   ددـ  ن اإل   ددة الحددقـ وددٌهب الاؿفددقر الشددقعل إلددك أ

طـ أندل طبدً »ع طؾك لت ن اإل    الت نؼع  تيًلقـ نؿ  رنا  الؽؾقـل  اهلل

. كادً أن (2)«إلدك  دـ وقصدل  ق ع:      ت ط لؿ حيٰك وعؾؿف اهلل  اهلل 

نقػقدةع  فالسػة الـظ   اإلوٍاع قً نسعقا  ػفق  اإل   ةع نأ تدت كتدبقة ال

 ـ الـد سع أن وايفدً يف سدؾقك الؿٍاتدب العٍف كقدةع  نؿعـك: أكف وؿؽـ لَوً

 إلك أن وصقٍ إكت ك  ك  اًل ذا طصؿة نإ   ة.

 
 .42اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)

 . 255ص 5الؽ يف لؾؽؾقـل ج (2)
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ق ئؿة طؾدك سدعل اإلكتد ن لؾحصدقع طؾقفد ع نلقتدت  إل   ة كتبقةع ف

نً  دـ اسديحًاث تػتدقٍ يًودً لؿصدطؾى:  الق ئؿة طؾك الـ 8 ن ٌا فنكف 

 ؽ كقدة الؽدؾ القصدقع أهؾ البقت8 لؽل ويتؼ  ع الؼقع نعؿدق  اإل   دةع نإ

إلقف ع نوؽقن يف الققت كػتف  يتًؼ   ع    هق  شفقر يف الػؽٍ الشدقعلع  دـ 

طبًاهلل يقادي اآل ؾل  الػقؾتقب حصٍ اإل   ة يف أهؾ البقتع نهق    ق   نف

الؽؿدؾ يف كدؾ   دـ نط ئػدة الؿؿثؾدة -فد لعرتة الطد هٍة »ن لػعؾع طـً   ق ع: 

 الؾٌان الثؼالن هؿ  -  حؽؿ إلفل كي ب هق الٌي - الؽٍوؿ نالؼٍآن -طصٍ 

. ن ٌا كشفً اتت ع  ػفق  العرتةع فبعدً (5)«األطظؿ اإلسال  كبل  ؿ  أنصك

ع نيف اال ـدل طشدٍ إ  ً د ع الؾدٌوـ و,ؾدػ كدؾ أن ك ن  ؼصقًرا يف ف صؿة 

 ناحً  ـفؿ الت نؼع ص رت العرتة ص ئػة يف كؾ ز ـ.

 د ن  ـفد ع أن  دـ ناحدً  ـفد  و,ؾق ز نهٌ  الط ئػة  ـ الـ سع اليل ال

ن لـتدب العؾدقي8  طؾك األقؾع  ,صقصدة ن لتد لؽقـ لؾعٍفد ن الصدقيفع ال

ألن الت لؽقـ لؾعٍف نع هؿ  ـ سقصؾ لؿعٍفدة حؼقؼدة القيدقدع ننصدقلفؿ 

لؿعٍفدددة هدددٌ  الحؼقؼدددةع سدددقؿؽـفؿ  دددـ القصدددقع إلدددك دريدددة اإلكتددد ن 

ؾ,  يف ذات كظد   القيدقد ودي»الؽ  ؾااإل   ةع وؼقع حتدقـ الؿـيظدٍي: 

اهلل الؽ  ؾدددة نالال يـ هقدددةع ففدددق القيدددقد الؿطؾدددؼ نالؼددد ئؿ ن لدددٌاتع ن ددد  

الؿقيقدات إال  ٍاتب ندري ت  يـقطة لػقضدف نإشدع ط تفع نطدقـ اليعؾدؼ 

ن وقيدًع نيدً يف قدقس الـدَنع ندنذن اهلل أناالرتب ط نفع فؿ  أ ؽـ لدف  ـفد  

ننرادة اهلل نال ناسطةع نإرادتفع نتبًأ هٌ  الؿٍاتب  ـ العؼؾ األنع الؿيصؾ 

 

 .522اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (5)
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إلددك أدكددك  ٍاتددب القيددقد الددٌي هددق الؿدد دةع نأن كددقر القيددقد ويـددَع إلددك 

الؿٍاتب الًكق  ط  القسد ئطع نيف الحؼقؼدة إن كدؾ  ٍتبدة  دـ هدٌ  الؿٍاتدب 

 عؾقلة لؾؿٍتبة اليدل تتدبؼف ع نإن طؾدة العؾدؾ هدق اهللع نهدٌا حيدك اآلن هدق 

أن اهلل فقد ض  طؾدؼ نال وـؼطدع طدـ ققس الـَنع  ـ إف ضة اهلل. نلؽدـ نؿد  

اإلف ضدةع تبدًأ الؿد دة نؿدد  لفد   دـ االسديعًاد الؽدد  ـ يف ذاهتد  ن لتدقٍ صبؼدد  

لؾحٍكة الاقهٍوة كحق الؽؿ عع فيتيؿٍ إف ضة اهلل يف ققس الصعقد نحتب 

الؼ نؾق تع فيظفٍ الؽ ئـ ت الؿيـقطة يف دري ت ن ٍاتب  ,يؾػة حيدك ود ز 

  ؾقن وضدد هقن العؼددؾ األنع يف كؿدد لفؿ. إذن يف هن وددة الؿطدد ب أفددٍاد كدد

ف إلكت ن الؽ  ؾ ننعب رة أخٍى الـبل ناإل    هق الثؿٍة الطقبة العؾق ع نالعؾة 

 .(5)«الغ ئقة العظؿك  ـ ط لؿ الؿ دة نحٍكيف 

ن ـ همالء األفٍاد الؽ  ؾقنع الٌوـ وَطؿ فالسدػة الـظد   اإلودٍاع أهندؿ 

نأهنؿ لؿ ولخدٌنا اإل   دة إال نعدً نؾدقغفؿ وض هئقن العؼؾ األنع يف كؿ لفؿع 

إن »ع وؼقع  ٍتضدك  طفدٍي: لًرية اإلكت ن الؽ  ؾ: طؾل نـ أنل ص لب 

. نأ   يف العصٍ الح ضٍع فدنن فالسدػة (2)«طؾقل كؿ  كالحظع هق ذلؽ اإلكت ن

الـظ   اإلوٍاع وصٍحقن نلن ال,ؿقـل هق ذلؽ اإلكت نع الٌي تؿؽـ  ـ نؾقغ 

شؽ فقف أكدف   ؿ  ال» عع وؼقع  حؿً تؼل  صب ح القَدي: أطؾك دري ت الؽؿ

يف طصٍك  الح ضٍ النً  ـ الـظٍ إلك  مسدُ الاؿفقرودة اإلسدال قةع اإل د   

 .(1)«كلفضؾ أكؿقذج نأسقة لؾعٍف ن اإلسال ل ال,ؿقـل 

 

 .522لؿـيظٍي ص ـ الؿبًأ إلك الؿع د  (5)

 .36اإلكت ن الؽ  ؾ لؿٍتضك  طفٍي ص (2)

 .565 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال ل لؿحؿً  صب ح القَدي ص (1)
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ا  دد  تؼددرتن ن لؿيددل ن ددـ صددقر الغ ًٍ ٍ ن لػؾتددػة اإلشددٍاققة ؾددق اليددل كثقدد

 ـ قًرات ه ئؾةع زطؿ أن اإلكت ن الؽ  ؾ ويحؾدك طؿقً  ع    ذكٍ  ال,ؿقـل 

اإلكتدد ن »وؼددقع:  دد ع ن دد  ودديؿؽـ  ددـ الؼقدد   نددل قر خ رقددة لؾعدد دةع حقددث 

الؽ  ؾ وؿؾؽ إرادة ك  ؾةع وتيطقع أن وحّقع العـصٍ إلدك طـصدٍ آخدٍع فدنن 

نيف هدٌا الؿعـدك وؼدقع حتدقـ الؿـيظدٍي:  .(5)«ط لؿ الطبقعة خ ضع إلرادتف

 ن الؽ  ؾ أن وبؾغ  ٍتبة العؼؾ نالياٍد الي   يف هٌ  الـشدلة ن سيط طة اإلكت»

نؿادٍد الؿ دوة  ـ ط لؿ الدًكق ع ن دـ هـد  تؿؽدـ األكبقد ء نأئؿدة الفدًى 

 .(2)«تق ن ن لؿع يَإرادهتؿ  ـ دنن ح ية إلك أداة   دوة  ـ اإل

ن ـ أنٍز الؿ, لػ ت اليل نقع فقف  فالسػة الـظ   اإلوٍاعع نك كقا  د  

قـ لؾاؿفقر الشقعلع نؾ اإلسال ل طؿقً  :    زطؿق   دـ أن اإل   دة  , لػ

اع وؼقع طبًاهلل يقادي اآل ؾل:  ًً نلؿ  ك كدت اإل   دة  ـدة إلفقدةع » تيؿٍة أن

ك كت كعؿة  تيؿٍة وتيػقً  ـف  الـ س دنً  ع    وؾَ  أن وؽقن يف كدؾ طصدٍ 

األرضع نأ د  إ    هق يف ط لؿ الؿؾؽقت ط لؿ كبقٍع نإن كد ن  تيضدعًػ  يف 

اع فال وعؼؾ أن وـ ع هٌا الؿؼ   الٍفقدع نلدق كد ن  ًٍ  ـ ك ن يف ن صـف ضعقًػ  فؼق

 .(1)« عًَزا  ؽًٍ   يف األرض

فنن هٌا الـ ع نإن ندًى  قافًؼد  لؿد  طؾقدف الاؿفدقر الشدقعلع  دـ أن 

ا  شفقًراع أن خ ئًػ   تيقًراع إال أكف  , لػ يف الحؼقؼة  ًٍ اإل    قً وؽقن ض ه

طؾدك أن اإل   دة  ؼدق ً الشقعل  , لػة يقهٍوة8 فنن الػؽٍ الشقعل ولؾؿعيؼ

 

 .456األرنعقن حًوثل لؾ,ؿقـل ص (5)

 .222 ـ الؿبًأ إلك الؿع د لؿـيظٍي ص (2)

 .36اإل    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل ص (1)
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سددي,يؿ نؿحؿددً نددـ الحتددـ العتددؽٍيع نيف طصددٍ  تؼددع الٍيعددةع طؾددك 

خالف ت نتػصقالت لقُ الؿقضع  قضع ذكٍهد ع نلؽدـ األهدؿ أن األئؿدة 

ن يف ا ـددل طشددٍ إ  ً دد ع آخددٍهؿ:  حؿددً نددـ الحتددـ العتددؽٍيع ن حصددقر

ٌهبقن إلك أن  ـ أضد ب يف سؾتدؾة اإل   دة إ  ً د  نأليؾ هٌا فنن الشقعة و

ا8 فؼً خٍج  ًً : األئؿدة نعدً اهلل طبدً» ـ الًوـع  تيًلقـ نؼدقع أندل ناح

ا ـ  طشٍ كاب ء  ػفؿقنع  ـ كؼ   ـفؿ ناحًاع نزاد فقفؿ ناحًاs  8كبقـ  

نكؿد  كد   -فالسدػة الـظد   اإلودٍاعع فنكدف  نأ   فؽدٍ .(5)«خٍج  ـ دوـ اهلل

اع نأهندد  لقتددت  - ؾددل يددقادي اآل ًً وؼددق  طؾددك أن اإل   ددة كعؿددة  تدديؿٍة أندد

  حصقرة نعًد  عقـ  ـ األئؿة.

ن ؿددة  , لػددة نقددع فقفدد  فالسددػة الـظدد   اإلوددٍاعع نهددل  , لػددة أكدد  

يدد  كؾ تهن وددةع نإن ك كدد  ددة إلددك  دد  النأطظددؿ  ددـ قددقلفؿ ن سدديؿٍار اإل  

هدٌ  الؿ, لػدة يف  طؾك أصؾ فؾتػل ناحًع نقً تؿثؾدت الؿ, لػيقـ  بـقيقـ

ا  ا زًو ع  ع ققلفؿ ن سيؿٍار اإل   ة إلك    ال ًٍ هن وة.  تػتقٍهؿ لؾؼق  ة تػتق

ندلن ققد   التد طة  قنوم ـ الشقعة نهؿ  ٌا قً خ لػقا الاؿفقر الشقعل8 فنن

سددقيؾق خددٍنج الؿفددًي الؿـيظددٍع نتـيفددل هددٌ  الحقدد ة الددًكق . نهددٌا شددلء 

 - سددبؼ كؿدد  -إلوددٍاع لؾقيددقد8 فددنهنؿ ويػددؼ  ددع تػتددقٍ فالسددػة الـظدد   ا ال

 ناإلوؿدد نع القيددقد حؼقؼددة  عٍفددة طددـ طبدد رة الؼق  ددة ققدد   أن إلددك وددٌهبقن

 ندَطؿفؿ -8 فنن الؼق  ة  هلل إال نيقد ال أكف ننؿ ع القيقد نحًة  نػؾتػة

 الع رب كظٍة تبًع طـع  ا زي  عـك هق إكؿ  قق  ف  نأنع حؼقؼة تؼق  لـ -

 . هلل إال نيقد ال نلكف نإوؿ كفع ل, ريلا القيقد إلك الصقيف
 

 .211ص ص صاالخي (5)
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اعنن لي لل ف ًً اع  نكٌلؽ اإل   ة هل  لحق ة الًكق   قيقدة أن ًً  تيؿٍة أن

فؽؾؿ    ت إكت ن ك  ؾع نيً إكت ن ك  ؾ آخدٍع وديؿؽـ  دـ  عٍفدة حؼقؼدة 

 القيقدع طؾك نفؼ    ذهبقا إلقف يف فؾتػة نحًة القيقد.

 

 

 

 



 

 املطلب الثاين

 رعـــام امحافظ منشـــــــة اإلمــــــــأيمِ

 فَ اممعتقد امشِعَ

 

كـؽٍ أن لػالسدػة   ـ الؿفؿ أن كمكً يف نًاوة هٌا الؿطؾبع طؾك أكـ  ال

ؽــد  يف الـظ   اإلوٍاع  دـ األقدقاع  د  ويػدؼ  دع طؼ ئدً يؿد هقٍ الشدقعةع نل

ع أقددقالفؿ العؼ ئًوددةـدد قض الػؾتددػقة ت أقددقالفؿ الققددت كػتددف كمكددً طؾددك أن

الـتدبة إلدقفؿ قطًعد ع نال وؿؽدـفؿ أن ويد ؤنا  ةلفؿ الػؾتػقة أققاع   نيدنأققا

ن دع كقهند   ـؼقلدة  دـ كيدبفؿ ند لـ ع أققاع  -كؿ  ضفٍ  عـ   - ـف 8 ألهن  

 ـؼقلة  دـ كيدبفؿ ند لـ ع فنهند   قافؼدة يف الؿعـدك لؾػؾتدػة العٍف كقدة اليدل 

نع: أقددقاع أستددف  الػقؾتددقب انددـ طٍنددل الصددقيف8 فصددٍك  أ دد   قددقلقـ: األ

لؾعؼ ئً الت ئًة يف الؿايؿع الشقعل. الث ع:  ةالؿقافؼ فالسػة الـظ   اإلوٍاع

 فالسػة الـظ   اإلوٍاع طـ الؿايؿع الشقعل.  ل ا ي ز  يال ةالػؾتػق األققاع

نال وؿؽـ أن وؼد ع: إن الؼدقع الؿعيؿدً طـدً فالسدػة الـظد   اإلودٍاعع هدق 

ن األققاع الػؾتػقة الؿـؼقلدة طدـفؿع لقتدت الؼقع الؿقافؼ لؾؿٌهب الشقعل8 أل

أقددقااًل  يـدد  ٍةع وؿؽددـ أن تقصددػ نلهندد  أقددقاع  يشدد  ةع نددؾ هددل أقددقاع تشددؽؾ 

نؿاؿقطف   ـفًا  ق ئًؿ  نـػتفع وبقـ حؼقؼة كظدٍة هدمالء الػالسدػة لؾؽدقنع ن د  

ع ن   أ ٍ هٌا طؾك االطيؼ دات اليل واب طؾك الػٍد أن ودم ـ هل صؾيف ن هلل 

 ؿ إن الؽثقٍ  ـ فالسػة الـظ   اإلوٍاع وصٍح نؿي نعيف النـ طٍندلع نإن لدؿ    .

وؽـ وصٍح نحؼقؼة األقدقاع الػؾتدػقة اليدل ودم ـ  د ع ن دـ األ ثؾدة طؾدك هدٌا: 

 ال,ؿقـل كػتف8 فنن لف تعؾقؼ ت طؾك فصقص الحؽؿ النـ طٍنل.
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كشددٍ  دد  يف  -الـظدد   اإلوددٍاع طٍفدد ء نفالسددػة  - ددؿ إن  ددـفج هددمالء 

وم ـقن نفع وؼق  طؾك  بًأ اليؼقةع نطً  إضف ر    وم ـقن نفع إال لؿ تؿحض 

 ـفؿع أن تؿؽـ  ـ تػؽقؽ  ـظق يفؿ الؿعٍفقةع الؼ ئؿة طؾك التٍوة الي  دةع 

وؼ الٍنحد عع  دّؿ إّود ك ناهلل »وؼقع ال,ؿقـل:  ًّ خ تؿة ننصّقة: إّو ك أّوف  الص

. إذن (5)«لغقددٍ أهؾفدد  عقـددؽ يف أنالك نأخٍوددؽ أن تؽشددػ هددٌ  األسددٍار 

وؿؽددـ ففددؿ  ف لعٍفد ن أسددٍارع ناألسددٍار طبد رة طددـ الؿصددطؾح تع اليدل ال

الؽال  العٍف عع إال إن ففؿت هٌ  الؿصدطؾح تع وؼدقع  ٍتضدك  طفدٍي: 

وؿؽدـ ففدؿ  ؼ صدًهؿع ندؾ  فبًنن اليعدٍب طؾدك  صدطؾح هتؿ الؽثقدٍة ال»

 .(2)«كصؾ أحق كل إلك  ػ هقؿ  ض دة لؿ  وٍ قن إلقف

ا وددًلـ  طؾددك أن لعٍفدد ء الشددقعةع الددٌوـ آ ـددقا ن لػؾتددػة الصددقفقة نهددٌ

 ّميَه فالسف٘ اليظاو اإلٓزاىٕ، ميَجني عقدٓني متياقضني، ٍنا:اإلشٍاققةع 

الؿـفج الؿيػؼ  ع الت ئً يف الؿايؿع الشقعلع نهق  دـفج وؼدق  طؾدك  (4)

 اليظ هٍ ن إلوؿ ن ن لعؼ ئً الؿعٍنفة يف الؿايؿع الشقعلع سقاء أك ن يف

اليقحقددًع أن يف الؼضدد ء نالؼددًرع أن فقؿدد  ويعؾددؼ ن إل   ددة نن لؿفددًي 

 الؿـيظٍع إلك غقٍ ذلؽ  ـ العؼ ئً الؿقيقدة يف الؿٌهب الشقعل.

الؿـفج الؿيػؼ  ع الػؾتػة الصقفقةع اليل قٍره  انـ طٍنلع ن ـ نعدً   (2)

 ددـ العٍفدد ءع سددقاء أكدد كقا صددقفقة أن شددقعةع فنهنؿدد  يف الحؼقؼددة شددلء 

لددؿ وـتددب لؾعٍفدد ء نالؿيصددقفة أي »ع  ٍتضددك  طفددٍي: ناحددًع وؼددق

وًطقن تؿقًَا كفٌاع نؾ لفؿ  اكؼت    ٌهبل يف اإلسال ع نهؿ أكػتفؿ ال

 
 .78 صب ح الفًاوة إلك ال,الفة نالقالوة لؾ,ؿقـل ص  (5)

 .528الؽال  نالعٍف ن لؿٍتضك  طفٍي ص (2)
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حضدقر يف كدؾ الػدٍل نالؿددٌاهب اإلسدال قةع لؽدـفؿ يف كػدُ الققددت 

 .(5)«وشؽؾقن فٍوؼل  رتانطل ن ـظق ة اييؿ طقة  رتانطة

وؿؽدـ الاؿدع   دـ اليشدقعع ال فـحـ إذن أ    كظ   إوٍاع ويبـك كقطقـ

ا8 ألهنؿ  ويـ قض ن تـ قًض  ت ً  ع نال وؿؽـ الؼدقع نلحدًهؿ  إال  دع  ًً نقـفؿ  أن

 فضف ن لؽؾقة.اآلخٍع نرإنط ع 

نهددٌا هددق  ددقصـ اإلشددؽ ع الددقارد طؾددك شددٍطقة نالوددة الػؼقددف8 فددنن  

الؿددٌهب الشددقعل وؼددق  نؽؾقيددف طؾددك ضددٍنرة نيددقد إ دد    عصددق  حدد فظ 

 فًظ  لؾشٍعع ق لؿ وؽـ  عصقً   لا ز طؾقف ال,طل8 فال وؽقن حلؾشٍع8 ألكف ل

اإل د   وادب أن وؽدقن ح فًظد  لؾشدٍعع الكؼطد ع »حؾل: وؼقع انـ الؿطفٍ ال

 أحؽد   تػ صدقؾ طدـ نالتدـة الؽيد ب نقصدقرِ  - ص -القحل نؿقت الـبل 

ع نً  دـ إ د    ـصدقب  دـ اهلل تعد لك فال الؼق  ةع وق  إلك القاقعة الاَئق ت

ا أن  عصق ًً    ـ الَلؾ نال,طلع لئال َورتك نعدض األحؽد   أن وَودً فقفد  طؿد

 .(2)«سفًقا

نيف اليلكقً طؾك أهؿقة اشرتاط طصدؿة اإل د  ع ننقد ن ارتب صفد  نحػدظ 

فنن ققدؾ:  د  الدًلقؾ طؾدك أن اإل د   وادب أن وؽدقن »الشٍعع وؼقع الؿػقً: 

ف حدد فظ  عصدق  ؟ فدد لاقاب: الددًلقؾ طؾدك ذلددؽ  ددـ نيدق ... الث لددث: إكدد

 .(1)«لؾشٍع فؾق لؿ وؽـ  عصق   لؿ وم ـ طؾقف الَو دة فقف نالـؼص ن  ـف

 

 .43الؽال  نالعٍف ن لؿٍتضك  طفٍي ص (5)

 .552 ـف ج الؽٍا ة لؾحؾل ص (2)

 .28الـؽت االطيؼ دوة لؾؿػقً ص (1)
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نيف شٍح نيف اإلشؽ ع القارد طؾك الؿٌهب الشدقعل طؿقً د ع نطؾدك 

نالوة الػؼقف خصقًصد ع كؼدقع: نؿد  أن الؿدٌهب الشدقعل  دٌهب قد ئٌؿ طؾدك 

ي ضٍنرة نيقد إ     عصق  ح فظ لؾشٍعع  ؿ تطقر  ع الَ ـع نأخٌ وـد د

نقالوة الػؼقفع زاطًؿ  أن القلل الػؼقف هق الؼ ئؿ  ؼ   الؿـيظدٍ الغ ئدبع وؼدقع 

ننؿدد  أن حؽق ددة اإلسددال  هددل حؽق ددة الؼدد كقنع ف لػؼقددف هددق »ال,ؿقـددل: 

غقٍع هق وـفض نؽؾ    هنض نف الٍسدقع )ص(  الؿيصًي أل ٍ الحؽق ة ال

ؽدؿ نؿد  أكدَع وَوً نال وـؼ  شقًئ  فقؼقؿ الحًند كؿ  أق  ف  الٍسقع نوح ال

. فددنن هددٌا اليطددقر يف  ددٌهبفؿ يف اإل   ددة8 أدى إلددك ضفددقر سددماع (5)«اهلل

  ٍكَيع هق:  ـ هق الح فظ لؾشٍوعة أ ـ ء غقبة اإل   ؟

إن ققؾ: إن اإل    الؿعصق  الغ ئب وحػظ الشٍع نـػتفع نأ      ذكدٍ  

ال,ؿقـل  ـ أن القلل الػؼقدف هدق الؿدل قر نحػدظ الؿدٌهب الشدقعلع فؾدقُ 

ًققؼ. ققؾ: هٌا االحيؿ ع غقدٍ صدحقى8 فدنن ال,ؿقـدل نـػتدف قدً زطدؿ أكدف ن

ك ئب طـ اإل    الؿعصق  الغ ئبع نكصب كػتدف نلًقد  فؼقًفد  طؾدك الؿدٌهب 

الشقعلع ن ع هٌا فنكف هق نـػتف قً آ ـ ن لعٍف ن الصقيفع الؿـ قض لؾيشدقع 

تدػة الؿـيظدٍي قدً ألدػ يف فؾ  ن لؽؾقة. نكدٌلؽ فعدؾ  دـ نعدً 8 فدنن حتدقـ

العٍف نع نسعك يف كشٍه . نكٌلؽ القلل الػؼقف الؿع صٍع فنكف نإن لؿ تؽدـ 

لف  ملػ ت فؾتػقة  ثؾ القلل الػؼقدف التد نؼع إال أن كظ  دف ودٍتبط نعالقد ت 

ن قؼة  ع أك نٍ العٍف ء الشقعةع  ؿ هق نـػتف وتعك يف تؿفقً الطٍوؼ أ   فؿع 

ك اإلوؿ ن نػؾتػة انـ طٍنل. نوؿؽـفؿ  ـ كشٍ طؾق فؿ العٍف كقةع الؼ ئؿة طؾ

 

 . 58الحؽق ة اإلسال قة لؾ,ؿقـل ص (5)
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نهددٌا داع طؾددك فتدد د الؼددقع نددلن اإل دد   الؿعصددق  الغ ئددب هددق  ددـ وحػددظ 

الشٍع8 ألكف لق ك ن ح فًظ  لؾشٍعع لؿد  تؿؽدـ الدقلل الػؼقدف  دـ ندث طؼ ئدً 

  ـ قضة لؾعؼ ئً اليل س دت يف الؿايؿع الشقعل لؼٍنن صقوؾة.

الؿفدًيع نهدق  دـ وؼدق  نإن ققؾ: إن القلل الػؼقف هق الـ ئب طدـ اإل د   

نحػظ الشٍوعة. ققؾ: هٌا    وًع القاقع طؾك نطالكف8 فدنن الدقلل الػؼقدف قدً أتدك 

نعؼ ئً  ـ قضة لؿ  ك ن طؾقف الؿايؿع الشدقعل خدالع الؼدٍنن الؿ ضدقةع ندؾ إكدف 

دطؿ العٍفد ن الصدقيف نؽدؾ  د  أن   دـ قدقةع ننتدبب دطدؿ كظد   الدقلل الػؼقدف 

نف يف الؿايؿع ت الشقعقةع طؾدك كحدق لدؿ وشدفً لدف لؾعٍف ن الصقيفع فش  الؼقع 

 الي روي  ثقاًل8 فبطؾ الؼقع نلن القلل الػؼقف هق الح فظ لؾؿٌهب الشقعل.

نإن ققددؾ: إن اإل دد   الؿعصددق  الغ ئددبع وحػددظ الؿددٌهب الشددقعلع 

نقاسطة الؿٍايع الؿم ـة ن ليشقع اليؼؾقًيع الٌي س د الؿايؿع الشدقعل يف 

وقيددً  ددـ  : هددٌا االحيؿدد ع احيؿدد ع ن صددؾ8 فنكددف الاألز ـددة الؿ ضددقة. ققددؾ

الؿٍايع الشقعقة  ـ أطؾـ الـؽقٍ طؾك العٍف ن الشقعلع نال وقيً  ـفؿ  دـ 

صٍح نلن الؿم ـ ن لعٍف ن الشقعل خ رج  ـ الؿٌهب الشقعل. نال وتيثـك 

 ـ هٌا إال نعض الػي نىع اليدل تصدًر ندقـ الػقـدة ناألخدٍىع نهدل فيد نى 

وصددى أن تقصددػ نلهندد  قددً ح فظددت طؾددك الؿددٌهب  ال ضددعقػة االكيشدد رع

 الشقعل  ـ اليل ٍ ن لعٍف ن نالػؾتػة الصقفقة.

وصى أن وؼ ع إهن  قً ح فظدت طؾدك  ن ؿ  وًع طؾك أن هٌ  الػي نى ال

الؿٌهب الشقعل  ـ اليل ٍ ن لػؾتػة الصقفقة: أن تل قٍه  الؿايؿعل ضعقػ 

فنهند  طبد رة طدـ لعٍف كقدة8  ؼ ركة ن ليل قٍ الؿايؿعل الح صؾ لؾش,صق ت ا

وطؾدع طؾقفد  إال أفدٍاد  دـ أنـد ء الؿدٌهب الشدقعلع نأ د   في نى  ؽيقندةع ال
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ندـ طٍندل نلغقٍهد   دـ ة الؿم ـة ن لعٍف نع نالؿعظؿة الالش,صق ت الشقعق

الش,صق ت الػؾتػقة الصقفقةع فنهند  تيصدًر الؼـدقات اإلطال قدةع نتحظدك 

 نقالوة الػؼقف. ن لًطؿ  ـ الؿٍيعق ت الشقعقة الؿم ـة

نهٌا  ؿ  وبقـ أن كشٍ العٍف ن الصدقيف يف الؿايؿدع الشدقعلع  شدٍنع 

الشدقعل  صدبغ الؿدٌهبسعك إلك  ًرنسع ق   طؾقف ال,ؿقـل نـػتفع الٌي 

ن لصددبغة الػؾتددػقة العٍف كقددةع اليددل نضددعف  طٍفدد ء الشددقعةع ن ددـفؿ حقددًر 

ر ن ـبدع األكدقار. اآل ؾلع الٌي ذكٍ الغ وة  دـ تللقػدف لؽي ندف: يد  ع األسدٍا

هدددٌا الؽيددد ب  شددديؿؾ طؾدددك أطظدددؿ أقدددقاع الصدددقفّقة نالشدددقعةع »قددد ئاًل: 

ن ع رض هتؿ ن ا دالهتؿع نأققاع طؾؿد ء الظد هٍ أوضد  اسيشدف داع نأقدقاع 

كٌلؽ. نك ن الغٍض  ـ ذلؽ أن وصقٍ الشقعة صقفّقة  األكبق ء ناألنلق ء 

 .(5)«نالصقفّقة شقعة! ن عؾق  أّن هٌا أ ٍ صعب نشغؾ خطقٍ

نلقُ الؿٍاد: أن الـظ   اإلوٍاع سقتعك يف تحقوؾ الؿايؿع الشدقعلع 

 ـ  ايؿع وؼق  طؾك اليشقع الع  ع ناإلوؿ ن نلن اإل   دة  حصدقرة يف أهدؾ 

البقتع إلك  ايؿع صقيفع  ؿ  ؾ لؾػئد ت الصدقفقة الؿقيدقدة يف الؿايؿدع 

   الدقلل الػؼقدفع التـل8 فنن هٌا ويع رض  ع الـَطة الط ئػقة اليل ويبـ ه  كظ

ناليل وتعك يف اسيغاله   ـ أيؾ الحصقع طؾك الؿَوً نالؿَوً  ـ الـػدقذ 

اإلقؾقؿددل. نإكؿدد  الؿددٍاد: أن كظدد   الددقلل الػؼقددف سددقؼق  ن لتددعل إلحددًاث 

 ٍايعدد ت فؽٍوددة يف الؿايؿددع الشددقعلع وؽددقن هددًفف : تحقوددؾ الؿايؿددع 

يف الؽيددب الٍنائقددة الشددقعل شددقًئ  فشددًق   ددـ العؼ ئددً الؿقرن ددة نالؿعٍنفددة 

 

 .455ن ـبع األكقار لحقًر اآل ؾل صي  ع األسٍار  (5)
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نالؽال قة الشقعقةع إلدك العؼ ئدً الؿدلخقذة  دـ اليصدقب الػؾتدػل طؿقً د ع 

 ن ـ فؾتػة انـ طٍنل خصقًص .

ن ـ الؿمكً أن سعل كظ   القلل الػؼقف لاعؾ الػؽٍ الػؾتػل الصدقيف 

ا  ؼبقاًل  ًٍ طؾك رفض الػؾتػة  قٍنك  صقوؾةالٌي س ر الؿايؿع الشقعل  يف فؽ

 عالإحدع سدقؽقن سدعًق   ًرنًسد 8 ألن ػة الصدقفقة خصقًصد طؿقً  ع نالػؾت

الثؼ فة الػؾتػقة الصقفقة  حؾ الثؼ فدة الشدقعقة اليؼؾقًودةع سدققايف نؿؿ كعدة 

 ددـ الؿايؿددع الشددقعلع نحصددقع الصددًا   ددع الؿايؿددع الشددقعلع شددلء 

وؿؽـ لـظ   القلل الػؼقف أن وؼً  طؾقدف8 ألن الغ ودة الـف ئقدة لفدٌا الـظد  :  ال

طؾك الـػقذ اإلقؾقؿلع ن ص د يف لؾؿايؿع الشقعل العٍنلع سيل   الحصقع

 نـي ئج طؽتقة.

نطؾددك هددٌا األسدد س كػفددؿ  ققددػ الؿٍايددع الشددقعقة الؿقالقددة لؾددقلل 

الػؼقفع  ـ الؿٍيع الشقعل: كؿ ع الحقًريع الٌي وعي  أحدً أهدؿ نأكشدط 

ؿؽـ اطيبد ر و الػالسػة العٍف ء يف الؿا ع اإلطال لع ن ع أكف  وصٍح نلكف ال

ال,ؿقـل يف  ـفاف ص حب  ًرسة طٍف كقة  تيؼّؾةع نؾ هدق ا يدًاد نحؾؼدة »

طؾددك خددّط الؿًرسددة العٍف كّقددةع نلددؿ وضددػ اإل دد   أّي شددلء طؾددك كػددُ 

. ن دع أكدف (5)«الؿًرسة العٍف كّقة اليل نضع ُأستدف   حقدل الدًوـ ندـ طٍندل

قة العٍف كقةع إال أن  قافؼ لػالسػة الـظ   اإلوٍاع يف اإلوؿ ن ن ألسُ الػؾتػ

هٌا لؿ وحؾ نقـ الؿٍايع الشقعقة الؿقالقدة لؾدقلل الػؼقدفع نندقـ  فد يؿيفؿ 

الؿٍايع قً أخٌت  ـف  ققًػ  ح ًداع نسعت يف اليحٌوٍ  ـف8 لؿ  هٌ  لف8 فنن 

 

 .284العٍف ن الشقعل لؽؿ ع الحقًري ص  (5)
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رأنا أن  قاقػددف الؿصدد د ة لؾؿايؿددع الشددقعلع نالتدد طقة إلددك كشددٍ الػؾتددػة 

 تدًرج أن هتقئدة  ايؿعقدةع قدً تدمدي إلدك العٍف كقة يف الؿايؿع الشقعلع ندال

 خت ئٍ سق سقة تؾحؼ نؿشٍنع القلل الػؼقف اليقسعل.

نكـظٍة اسيشٍافقةع تؼق  طؾك تحؾقؾ القاقدعع نت,قدؾ كقدػ وؿؽدـ أن 

وؽقن الؿتيؼبؾ يف العالقة ندقـ كظد   الدقلل الػؼقدف نندقـ الؿايؿدع الشدقعل 

ة تؼٍوبقةع تؼق  طؾك صقر ٍسؿطؿقً  ع نالشقعة العٍب خصقًص ع وؿؽـ أن ك

تققع طالقة كظ   القلل الػؼقف نؽؾ  ـ: اليشقع الػؾتػل. ناليشقع الؽال ل. 

 نأن هٌا الـظ   سقعؿؾ طؾك:

وطؾدع طؾدك أسدٍار  إال  إنؼ ء اليعؾدقؿ الػؾتدػل العٍفد ع ك,بقًود ع ال -5

ال, صة  ـ طؾؿ ء الشقعةع الٌوـ سقؽقن لفؿ حظقة يف كظد   الدقلل الػؼقدفع 

الؽؾؿة العؾق ع نإن ش ركفؿ غقٍهؿ  دـ الػؼفد ء أن ال,د اء يف  نسيؽقن لفؿ

 رسؿ  تيؼبؾ نالوة الػؼقفع فنن الؽؾؿة الػصؾ سيؽقن طـً همالء العٍف ء.

دطددؿ الا  عدد ت نالؽؾقدد ت نالؿمستدد ت اليعؾقؿقددةع نالؼـددقات  -2

8 لؾيؼٍوددب نددقـ الشددقعة العددٍب ننددقـ الؿم ـددة ن لعٍفدد ن الشددقعل اإلطال قددة

ع  دع الحدٍص طؾدك كديؿ حؼقؼدة العٍفد نع نالحقؾقلدة دنن ةػؾتػة الصقفقال

 .إدراك الشقعة العٍب لحؼقؼيف الػؾتػقةع الؿم ـة نقحًة القيقد

ن ٌا فنن القلل الػؼقف سقٌوب الؿؿ كعة الؿايؿعقة لؾػؾتػة الصقفقةع 

نؾ سقاعؾ  ـ الش,صق ت الػؾتدػقة الصدقفقة  ثدؾ اندـ طٍندل ش,صدق ت 

نيف الققت كػتدف فنكدف سدقح فظ طؾدك الؿبد دئ   ؼبقلة يف الؿايؿع الشقعلع

األس سددقة يف الػؾتددػة اإلشددٍاققةع ناليددل تمكددً طؾددك ضددٍنرة نؼدد ء األسددٍار 
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ا ال ًٍ  .تطؾع طؾقف الاؿ هقٍ العٍف كقة س

كظد   الدقلل نن لعقدة إلك الفًب الدٍئقُ لفدٌا البحدثع كادً أن ققد   

لع ن د  كد دى ندف طؾدك أفؽد ر اندـ طٍندطؾك الػؾتػة الصقفقة طؿقً د ع الػؼقف 

 ذلؽ الػقؾتقب  ـ نحًة القيقد8 سقطٍح سمااًل  ػ د :

 

  ُٔاليائب عً املَدٖ امليتظز؟ ٍْ أىُما مدٚ شزعٔ٘ دعْٚ الْلٕ الفق 

 

 

 

 

 



 

E 
 

نـف وة هدٌا البحدثع كادً أن شدٍطقة نالودة الػؼقدفع ق ئؿدة طؾدك الؼدقع 

ع طشدٍع نقيقد  حؿً نـ الحتـ العتؽٍيع الؿعٍنب شدقعًق  ن إل د   الثد 

الددٌي حددٍص طؾؿدد ء الشددقعة طؾددك االسدديًالع طؾددك نيددقد 8 ألن الشددؽ يف 

نؽؾقيفع    وؾَ   ـف: تعٍوض  الشقعل نيقد ع سقمدي إلك الشؽ يف الؿٌهب

 طؾك أقؾ تؼًوٍ. ضعػ أ ٍه كظٍوة اإل   ة اال ـل طشٍوة ل,طٍ الَناعع أن 

ًلقؾ ودًع نالٌي ويػؼ طؾقف العؼالء: أن األصؾ  ـع نيقد القلًع إال ند

نلددً ضدد ه8ٍ فددنن  طؾددك نيددقد . ننؿدد  أن الحتددـ العتددؽٍي قددً  دد ت نددال

نطؾؿد ء الشدقعة . القايب الؿيعقـ:  ـع الؼقع نقيقد القل8ً ألكدف لدؿ وثبدت

وقافؼقن طؾدك شدطٍ  دـ هدٌاع نلؽدـ  دع الؿ, لػدة يف الشدطٍ الثد ع8 فدنهنؿ 

شدٍط يف  لدًودٍنن أن ضفدقر الق لؽـفؿ الوؼقلقن نقيقد القلً الظ هٍع ن ال

تددٍع لؾحتددـ العتددؽٍي نلددً يف الأكددف قددً نلددً وددٌهبقن إلددك  إ ب تددفع إذ هددؿ

نٍناود ت  ـتدقنة إلدك أهدؾ البقدتع ننؿٍنود ت  صحة ققلفؿ تيًلقـ طؾك 

الب حث الشقعل: أحؿدً الؽ تدبع  قً درسف  يؿقعف هل رناو ت ت رو,قةع ن

 حؿدً ندـ  نالدة ٌاهبة إلكنخؾ  يف هن وة نحثف إلك أن الٍناو ت الشقعقة ال

 .(5)الحتـ العتؽٍيع رناو ت ن صؾة كؾف 

 
ً الؽ تدبع نهدق  (4) ـ الشقرى إلك نالودة الػؼقدفع لؿملػدف: أحؿد ٍ التق سل الشقعل   اكظٍ: تطقر الػؽ

ـ   ـ أشؿؾ الؽيب اليل ك قشت األدلة اليل اسيًع    الشقعة طؾك صحة قدقلفؿ نقيدقد  حؿدً ند

ـ  ـ قشة لفدٌ  األدلدة يف  ملػ تدفع فدنن لدف  دقاًدا الحتـ العتؽٍ ً الؽ تب   ي. ن ع    ق   نف أحؿ

 ٍئقة كثقٍةع  قيقدة طؾك قـ تدف يف الققتقدقبع نهدل نؿاؿقطفد  تدًع طؾدك نطدالن الؼدقع ندقالدة 

  حؿً نـ الحتـ العتؽٍي.
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نأ   الًلقؾ الٌي طؾقف الؿعقع طـً الشقعةع ففق الًلقؾ العؼؾلع حقدث 

لدق خؾدت  دـ هدٌا اإل د   ع نت,ؾق  ـ إ     عصق  ذهبقا إلك أن األرض ال

فؿ هدٌاع لقع ن ؿ  وتيًلقن    طؾك قد8 لت خت نلهؾف ةؿَطق  فقف العصالؿ

 سددؾقؿ ن يعػددٍ الحؿقددٍي قدد ع: سددللت الٍضدد  » ـ دد  رنا  الصددًنل طدد
: لق خؾت األرض صٍفف طدقـ  دـ فؼؾت: ت,ؾق األرض  ـ حاة؟ فؼ ع 

قد ع: لدق  طـ أندل يعػدٍ »الؽؾقـل  ى. ننؿ  رن(5)«حاة8 لت خت نلهؾف 

 .(2)«أن اإل    رفع  ـ األرض س طة لؿ يت نلهؾف ع كؿ  وؿقج البحٍ نلهؾدف

ندـ  8 فدنن  حؿدًع نلؿ تؿج  ؿ كؿقج البحٍ ننؿ  أن األرض لؿ تتي نلهؾف

 الحتـ العتؽٍي  قيقد ن لػعؾ.

الددٌي أق  ددف طؾؿدد ء الشددقعة8 إل بدد ت نيددقد  حؿددً نددـ نهددٌا الددًلقؾ 

دلقؾ قً أتت طؾقف نالوة الػؼقف  ـ أس سفع ندلدت داللدة الحتـ العتؽٍيع 

   لػؾتدػة الصدقفقة اليدل أستدفن ودم ـقطعقة طؾك نطالكف8 فنن القلل الػؼقدف 

 ع الدٌي وـظدٍالعٍفد ن الشدقعلانـ طٍنلع نطؾك هٌا اليصقب الػؾتدػل قد   

ؾـظددٍة الؿعٍنفددة يف الػؽددٍ كظددٍة  غدد وٍة ن ب وـددة لإلددك الؿفددًي الؿـيظددٍع 

الؿفدًي الؿـيظدٍ وـظدٍ إلدك وعدً لدؿ  -أي: العٍف ن الشقعل  -فنكف الشقعلع 

 ر ندؾ صدنأكف:  حؿً نـ الحتـ العتدؽٍيع ناحً ن لعقـع  طؾك أكف ش, 

 ٍحؾة  ـ  ٍاحؾ كؿ ع الـػُ البشدٍوةع وـظٍ إلك اإل    الؿعصق  طؾك أكف 

ف إلكت ن وتعك يف صؾب الؽؿ عع  يًرًي  يف دري تفع إلك أن وصقٍ هق نٌاتف 

 .إكت ك  ك  اًل 

 
 .225ص 2طققن أخب ر الٍض  لؾصًنل ج (5)

 . 557ص 5الؽ يف لؾؽؾقـل ج (2)
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إلدك دريدة اإلكتد ن الؽ  دؾ8 ن يك    نصؾ الت لؽ لطٍودؼ العٍفد نع 

ن دٌا اإل د   الؿعصدق ع  ع نوؽدقن هدق نٌاتدففنن الؿفًي الؿـيظٍ سقظفٍ لف

 كاددً أن العٍفدد ن الشددقعل لددؿ وعددً وػتددٍ خددٍنج الؿفددًي طؾددك أكددف خددٍنج

نؾ صد ر خدٍنج الؿفدًي طبد رة طدـ خدٍنج لؿحؿً نـ الحتـ العتؽٍيع 

دخقلدف يف الت لؽ لؾعٍف ن الشدقعل  دـ االطيؼد دات اليدل كد ن ودم ـ  د ع ن

أن وؿؽـ  ظٍي شلء الالـن لعٍف ن ع ناإلوؿ ن يالي   ن لعٍف ن الـظٍ نوؿ اإل

ع إال لؿددـ حؼددؼ العٍفدد ن العؿؾددلع الددٌي هددق طبدد رة طددـ الٍو ضدد ت وحصددؾ

وؼدقع آودة اهلل طبددًاهلل  الصدقفقةع اليدل وديؿؽـ الؼد ئؿ  د   ددـ رؤودة الؿفدًيع

ال نددً  ددـ اليشددٍب الؿب شددٍ أن غقددٍ الؿب شددٍ ن لؿحضددٍ »يددقادي اآل ؾددل: 

يدقفٍ طؾدك لق قدة نأهؾقدة الـقري إل    الَ  ن طاؾ اهلل فٍيف الشٍوػ  دـ ال

وؿؽددـ إال لأنحددًي  ددـ الؿددم ـقـ الؿقحددًوـ أن وـدد ع  خ صددة8 نلددٌا ال

 .(5)«اليشٍب نؿحضٍ  الؿطفٍ

نال شؽ أن    قً ف فالسػة الـظ   اإلوٍاع  ـ تػتدقٍ فؾتدػل لإل   دة 

إوؿ ك   نقيقد  حؿً نـ الحتـ العتؽٍي وم ـقن أهنؿ الناإل   ع داع طؾك 

كظٍهتؿ إلك اإل   ةع قً يعؾقه   ٍتبة كتبقةع  قافؼقـ اندـ  حؼقؼًق ع نأهنؿ يف

ع وؼقع  قسك الصدًر: طٍنل الصقيفع ن , لػقـ الؿٌهب الشقعل اليؼؾقًي

وـ قض  ػفق  اإل    ن ػفق  القلل طـً اال ـل طشٍوقـ  ػفق  الؼطب طـً »

الصددقفقة كؾًقدد ع ف إل دد   كؿدد  قؾـدد   ثددؾ ك  ددؾع نالددقلل هددق الحدد كؿ نؽددؾ  دد  

ؿيقـ  ـ  عـك نآ  ر نكي ئج نأهؿقة. أ د  الؼطدب نؿعـد   الظد هٍي طـدً لؾؽؾ

 

 .252    الؿفًي الؿقيقد الؿقطقد لعبًاهلل يقادي اآل ؾل صاإل (5)
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الصقفقة ففق الؿٍنل الٌي ولخٌ نقً الت لؽ خطدقة خطدقة يف صٍوؼدف الدقطٍ 

الشدد ئؽ الؿحددًث ن ألخطدد ر نن الكحٍافدد ت لؽددل وقصددؾف إلددك الؽؿدد الت 

 .(5)«اإلكت كقةع نوب شٍ الؼطبع نهق اإلكت ن الؽ  ؾ

 حؿً نـ الحتـ  الػؼقف  بـقة طؾك الؼقع نقيقدوة ننؿ  أن شٍطقة نال

تؼق  طؾك اإل   ة الشقعقة اليؼؾقًوة إال يف  الالعتؽٍيع ننؿ  أن نالوة الػؼقف 

ع نطؾك كظٍوة اإلكتد ن الظ هٍع نأ   يف الب صـ فيؼق  طؾك اليصقب الػؾتػل

فنن الز  هٌا: أن دطقى كق نة القلل الػؼقدف طدـ  حؿدً ندـ الحتدـ 8 الؽ  ؾ

 .يؿؾة نتػصقاًل  ؽٍيع دطقى ك ذنةالعت

 

 

 

 

 .23 ؼً ة  قسك الصًر لؽي ب ت روي الػؾتػة اإلسال قة لفـٍي كقرن ن ص (5)



 

O 
 

أيقنددة الؿتدد ئؾ الؿفـ ئقددةع تددللقػ: انددـ الؿطفددٍ الحؾددلع الؿطبعددة:  (4)

 .5285ال,ق  . قؿع الطبعة الث  ـ: 

 حؿددقد  -االخيصدد صع تددللقػ: الؿػقددًع تحؼقددؼ: طؾددل الغػدد ري  (2)

ع نقددٍنت -الَركدًيع الـ شددٍ: دار الؿػقددً لؾطب طدة نالـشددٍ ناليقزوددع 

 .  5771 -. هد5252: قةالث ك الطبعة

آداب الصالةع تللقػ: ال,ؿقـلع الـ شٍ:  مستة تـظدقؿ نكشدٍ تدٍاث  (1)

  .2881اإل    ال,ؿقـلع الطبعة ال,  تة: 

األرنعدددقن حدددًوثل  دددع شدددٍح لؾؿصدددطؾح ت الػؾتدددػقة نالعٍف كقدددة  (1)

نالػؼفقدددة نالٍنائقدددةع تدددللقػ: اإل ددد   التدددقً رنح اهلل الؿقسدددقي 

الع نًوـع الطبعة األنلك: يع دار زوـ ـلع تعٍوب:  حؿً الغٍنال,ؿق

  .2858هد د 5215

أطقدد ن الشددقعةع تددللقػ:  حتددـ األ ددقـع تحؼقددؼ نت,ددٍوج : حتددـ  (6)

 األ قـع دار اليع رب لؾؿطبقط تع نقٍنتع لبـ ن.

اإل   دةع تدللقػ: الشددفقً الشدقي  ٍتضدك الؿطفددٍيع تٍيؿدة: يددقاد  (5)

 طؾل كت رع دار الحقراء لؾطب طة نالـشٍ ناليقزوع.

كت ن الؽ  ؾع تللقػ:  ٍتضدك الؿطفدٍيع تٍيؿدة: يعػدٍ صد دل اإل (5)

  .5772هد د 5252ال,ؾقؾلع  مستة البعثةع نقٍنتع الطبعة الث كقة: 
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نح ر األكقارع تللقػ: الؿاؾتلع  مستة القف ءع نقدٍنتع لبـد نع دار  (0)

  .5761 -هد 5281إحق ء الرتاث العٍنلع الطبعة الث كقةع 

ٌ القـ نقع حيك نفد ة اندـ رشدًع تدللقػ : ت روي الػؾتػة اإلسال قةع  ـ (8)

هـٍي كقرن نع تٍيؿة: كصقٍ  ٍنةع حتـ قبقتدلع رايعدف نقدً  لدف: 

طدد رب تدد  ٍع طقوددًات لؾـشددٍ نالطب طددةع  -اإل دد    قسددك الصددًر 

 نقٍنت د لبـ ن.

اليشقع الػؾتػل طـً الشقعة اال ـدل طشدٍوةع الؿملدػ: د. طبدًاهلل ندـ  (48)

هدد 5217ال,ضٍاءع الطبعدة األنلدك: سؾؿ ن الػقػلع الـ شٍ: دار صقبة 

- 2856.  

تطقر الػؽٍ التق سل الشقعل  ـ الشقرٰى إلك نالوة الػؼقفع الؿملػ:  (44)

  .5775أحؿً الؽ تبع األردنع طؿ نع الطبعة األنلك: 

تعؾقؼدد ت طؾددك شددٍح فصددقص الحؽددؿ ن صددب ح األكددُ: تددللقػ:  (42)

 . 5284ع هتٍان -ال,ؿقـلع الطبعة األنلكع  مستة پ سًار اسال  

تعؾقؼة طؾك هن وة الحؽؿةع الؿملػ:  حؿً  صب ح القدَديع الـ شدٍ:  (41)

 هد.5283 مستة يف صٍوؼ الحؼع الطبعة األنلك: 

تػتقٍ الصٍاط الؿتيؼقؿع تللقػ: حتقـ ال نيدٍدي تحؼقدؼ: غدال   (41)

رض   قالك  ال نيٍديع  مستدة الؿعد رب اإلسدال قةع قدؿع الطبعدة 

 .5222األنلك: إوٍان

 ٍتضك  طفدٍيع تٍيؿدة: إندٍاهقؿ ال,َريدلع دار اليقحقًع تللقػ:  (46)

  .2887 -هد 5218الؿحاة البقض ءع الطبعة الث كقة: 
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يدد  ع األسددٍار ن ـبددع األكددقارع تددللقػ: حقددًر اآل ؾددلع الؿطبعددة :  (45)

 .5146شٍكت اكيش رات طؾؿك ن فٍهـگكع سـة الطبع: 

 الحؽق ة اإلسال قةع تللقػ: ال,ؿقـلع الطبعة الث لثة. (45)

 ٍتضددك  طفددٍيع تٍيؿددة: طبددً الؽددٍوؿ  حؿددقدع دار خدديؿ الـبددقةع  (40)

 الؿحاة البقض ءع دار الٍسقع األكٍ .

رس ئؾ ن ؼ التع تدللقػ: يعػدٍ الشدقي التدبح عع الطبعدة األنلدكع  (48)

 .5257 مستة اإل    الص دلع تقزوع:  ؽيبة اليقحقًع 

الٍس ئؾع تللقػ: ال,ؿقـل  ع تدٌوقالت لؿايبدٰك الطفدٍاعع  مستدة  (28)

 طب طة نالـشٍ ناليقزوع.إسؿ طقؾق ن لؾ

سٍ الصالةع تللقػ: ال,ؿقـلع تعٍوب نتعؾقدؼ: أحؿدً الػفدٍيع كشدٍ  (24)

 دار اليع رب لؾؿطبقط تع نقٍنت.

شٍح دط ء التحٍع تللقػ: ال,ؿقـلع  مستة تـظقؿ نكشٍ آ  ر اال     (22)

 . 5254: األنلك الطبعةع هتٍان -ال,ؿقـل 

ؿً طبً الؿـعؿ العًع اإللفلع تللقػ:  ٍتضك الؿطفٍيع تٍيؿة:  ح (21)

 ال, ق ع.

العٍف ن الشقعلع تؼٍوٍ نحث التدقً كؿد ع الحقدًريع لؾشدقي خؾقدؾ  (21)

رزلع الؿٍايعة الؾغقوة: طبً الٍض  طبً الحتقـع دار فٍاقً لؾطب طدة 

  .2886 -هد  5227نالـشٍع إوٍانع قؿع الطبعة األنلك: 

طقددقن أخبدد ر الٍضدد ع تددللقػ: الصددًنلع تحؼقددؼ: تصددحقى نتعؾقددؼ  (26)

  . 5762 - 5282حتقـ األطؾؿلع الطبعة: نًننع نتؼًوؿ: 
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الػؾتػةع تللقػ:  ٍتضك الؿطفٍيع تٍيؿة: حتدـ طؾدل الف شدؿلع  (25)

 رايعف نأطً أسئؾيف: الشقي حتقـ نؾقطع دار القالءع نقٍنت د لبـ ن.

الؼٍاءة الؿـتقةع تدللقػ: د.  حتدـ كدًوقرع تعٍودب د. سدعً رسديؿع  (25)

 . 2855االكيش ر العٍنلع الطبعة األنلك: 

الؽدد يفع تددللقػ: الؽؾقـددلع تصددحقى نتعؾقددؼ : طؾددل أكدد  الغػدد ريع  (20)

 شع دار الؽيب اإلسال قةع صفٍان.   5145الطبعة الث لثةع 

الؽال  نالعٍف نع تدللقػ:  ٍتضدك الؿطفدٍيع تعٍودب: الشدقي طؾدل  (28)

خ ز ع الدًار اإلسدال قة لؾطب طدة نالـشدٍ ناليقزودعع الطبعدة األنلدك: 

  .5772هد د 5251

طؾدل الف شدؿلع  ٍايعدة ٍتضك الؿطفٍيع تٍيؿة: حتدـ الؽال ع   (18)

حتددقـ نؾددقطع الـ شددٍ: دار الددقالء لؾطب طددة نالـشددٍع الطبعددة  نإطددًاد

 هد.5218  د 2887األنلك: يؿقع الحؼقل  حػقضةع 

نـ طؾلع أنق الػضؾع يؿد ع  لت ن العٍبع الؿملػ:  حؿً نـ  ؽٍ  (14)

ع نقدٍنت - نـ  ـظقر األكص ري اإلفٍوؼدلع الـ شدٍ: دار صد درالًوـ 

 .هد 5252 - الث لثة: الطبعة

 ح نلة لؾبحث يف العٍف ن اإلسال لع الؿملػ:  حؿً تؼدل  صدب ح  (12)

القَديع تٍيؿف إلك العٍنقة:  حؿً طبًالؿـعؿ ال, ق عع الـ شدٍ: دار 

 اليع رب لؾؿطبقط ت.

الؿت ئؾ التٍنوةع تللقػ:  حؿدً ندـ  حؿدً ندـ كعؿد ن اندـ الؿعؾدؿ  (11)

 العؽ ي البغًادي.
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ح الفًاوددة إلددك ال,الفددة نالقالوددةع تددللقػ: ال,ؿقـددلع تؼددًوؿ :  صددب  (11)

التقً يالع الًوـ اآلشيق عع  مستة تـظقؿ ن كشٍ آ  ر إ    خؿقـدلع 

 ش.   5164الطبعة الت دسة: 

الؿع د نالؼق  ة يف الؼٍآن الؽٍوؿع الؿملػ: طبدًاهلل يدقادي اآل ؾدلع  (16)

 . 5772  - هد5252: األنلك الطبعةع لبـ ن -دار الصػقة نقٍنت 

الؿع دع تللقػ:  ٍتضدك الؿطفدٍيع تٍيؿدة: يدقاد طؾدل كتد رع دار  (15)

 الحقراء لؾطب طة نالـشٍ ناليقزوع.

أحؿددددً فدددديى اهللع الطبعددددة د.  : عاددددؿ ألػدددد ظ الػؼددددف الاعػددددٍي (15)

  . 5773 -  ه5253 األنلك:

ندـ فد رس ندـ   عاؿ  ؼد وقُ الؾغدةع الؿملدػ : أندق الحتدقـ أحؿدً (10)

: دار الػؽددٍع  حؿددً هدد رننع الـ شددٍ زكٍودد ع الؿحؼددؼ : طبًالتددال 

  .5757 -هد 5177الطبعة : 

. 224ص 2 ؼً ة يعػٍ التدبح ع طؾدك  قسدقطة صبؼد ت الػؼفد ء ج (18)

 .5256تللقػ الؾاـة العؾؿقة نؿمستة اإل    الص دل الطبعة األنلك: 

 ددـ الؿبددًأ إلددك الؿعدد د )يف حددقار نددقـ صدد لبقـ( الؿملددػ: حتددقـ  (18)

 . ه5223ار الػؽٍع قؿع الطبعة األنلك: الؿـيظٍي الـ شٍ: اكيش رات د

 ـفدد ج الؽٍا ددة يف  عٍفددة اإل   ددةع الؿملددػ: انددـ الؿطفددٍ الحؾددلع  (14)

تحؼقددؼ: طبددً الددٍحقؿ  بدد ركع الـ شددٍ:  مستددة ط شددقراء لؾيحؼقددؼ 

 نالًراس ت اإلسال قة.

الـبقةع تللقػ:  ٍتضك  طفٍيع كؼؾف إلك العٍنقة: يقاد طؾدل كتد رع  (12)

 شٍ ناليقزوع.دار الحقراء لؾطب طة نالـ
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الـؽت االطيؼ دوةع الؿملػ: الؿػقً:  حؿدً ندـ  حؿدً الـعؿد ن اندـ  (11)

الؿعؾؿ أنل طبً اهللع العؽ يع تحؼقؼ: رض  الؿ,ي ريع الطبعة الث كقة 

 قالدودددة صبعدددت نؿقافؼدددة الؾاـدددة ال, صدددة  5771 -هاٍودددة  5252

دار الؿػقدً  -الؿشٍفة طؾدك الؿدمتؿٍ العد لؿل أللػقدة الشدقي الؿػقدً 

  طة نالـشٍ ناليقزوع نقٍنت. لبـ ن.لؾطب

دي اآل ؾدددلع الـ شدددٍ: دار الدددقحل نالـبدددقةع الؿملدددػ: طبدددًاهلل يدددقا (11)
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