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 مفهىم الحهامل اإلاعسفي وآليات جشغيله

 جامعة ألامير عبد القادز للعلىم ؤلاسالمية، عماز قاسمي .د

 

ًدطل آلان في خاغش ألامت اإلاعلمت مشل الزي خطل في : اإلاسحخلص

ت ظذا، واهكخاخا مػشقُا واظػا  خها خحن شهذث الذولت الػباظُت جدىالث نٍى جاٍس

ت  ؾحر مخدٌم قُه هدُجت الؿضو الشهافي، هزا الجى ؤدي بلى جدىالث غهاثذًت وقٌٍش

خها  ومزهبُت خؿحرة ظذا؛ قظهشث ؤقٍاس ظذًذة ال غالنت لها بمشظػُت ألامت وجاٍس

ِشخذ نػاًا مخػلهت بالػهُذة والعلىى 
ُ
ؿ

َ
وختى وانػها الُىمي اإلاػِش، ق

. وألاخالم، مضنذ وخذة ألامت اإلاعلمت وقٌٌذ خهلها اإلاػشفي وشىشذ مكاهُمها

ل الخهل " الخٍامل اإلاػشفي"ًبرص بلى العؿذ اإلاطؿلح اإلاشيب  َكّػِ ُُ ل

ػُذ بىاء  شبـ ألامت اإلاعلمت بمشظػُتها، َو امل بحن غىاضشه اإلاكٌٌت ٍو
َ
ٍ اإلاػشفي وٍُ

تها .   هٍى

الخٍامل "يهذف البدض برن بلى الىنىف غىذ هزا اإلاطؿلح اإلاشيب 

وجدبؼ مكهىمه، والٌشل غً آلُاث حشؿُله في اليعو الشهافي والخهل " اإلاػشفي

. اإلاػشفي

 

The concept of knowledge complementarity 

and the mechanisms  

  That makes it work. 

The summary 

What is happening today to the present of the 

Islamic nation is similar to what happened to it in its 

history when the abbassi nation saw pertinent changes 

and a big scientific development which was not 

mastered due to the cultural invasion. 

This led to very dangerous religious, mental and 

cultural changes. 

Therefore, new ideas appeared  not associated 

neiher with the principles of the nation nor with its  

history and not  even with its daily life. 
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 So  new  problems related to religion, behaviour 

and ethics  came to existence and damaged the unity of 

the Islamic nation and destroyed its scientific field as 

well as its principles. 

The term "knowledge complementarity" emerges 

to make the  scientific field operational and 

complement its detached elements and relate the 

islamic nation to its origins as well as restore its 

idenity. 

This research ,then , aims at checking  the 

significance of this new terminology "knowledge 

complementarity" and try to find the mechanisms that 

makes it work in the domains of both knowledge and 

culture. 

الخٍامل، اإلاػشقت، الخٍىزش، الدشؿُل، اإلاجاُ : الهلمات اإلافحاحية

 الخذاولي

 مقدمة

اظخكاد الؿشب مً زهاقخىا في ماغُه وخاغشه؛ خحن قخدذ ؤمخىا بابها 

ا بلُىا؛ مشة في الػطش الػباس ي خحن  غلى مطشاغُه مشجحن، ودخل ًل ش يء غاٍس

َغ بِذ الخٌمت ببؿذاد وُظلبذ بلُه يخب الشهاقاث اإلاجاوسة خاضت الُىهاهُت  ّظِ
ُ
ؤ

وجشظمذ بمدؼ بسادة ؤظالقىا واخخُاسهم، ألن الخالقت ما جضاُ ناثمت، وألامت ما 

. جضاُ ممعٌت بضمام الخػاسة

شع غلُىا قخذ باب ألامت سؾم ؤهىقىا، ألن صمام الخػاسة بإًذي 
ُ
ومشة ق

. ؾحرها، وألن ؤمخىا مشدخت بلى دولُاث مىز خىضشث الخالقت الػشماهُت وجم بلؿائها

قكي اإلاشة ألاولى ؤهكو الخلكاء ألامىاُ الؿاثلت مً ؤظل ههل غلىم 

وقلعكاث الخػاساث اإلاخاخمت خاضت اإلاىؿو ألاسظؿي ويخب الكلعكت والؿب 

". ظىذ هىذ الٌبحر"الُىهاهُحن والخعاب 

وفي اإلاشة الشاهُت ظىاء شػشها ؤو لم وشػش قةهىا ؤهكهىا وماصلىا هىكو 

ألامىاُ لذساظت الترار الؿشبي، بل هدعابو في ههل آخش قٌشة يما ًدعابو الشباب 

داث الشػش . في ههل آخش ضُدت في اإلاىغت وحعٍش
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صخُذ ؤن غهل ؤلاوعان ال ٌعخؿُؼ ؤن ًكٌش وؤن ٌعخذُ بذون ؤن 

ًان  ًٍىن له مىهج مػحن ًهىم غلُه قٌشه وخشيخه، وال وعخؿُؼ ؤن هىٌش ؤهه 

للكٌش الُىهاوي وهى ًداُو جكعحر ظىاهش الىظىد جكعحرا قلعكُا مىهج ايخملذ 

نىاغذه مؼ ؤسظؿى، لًٌ ال ًجب ؤن هيس ى ؤن هزا اإلاىهج خحن ؤخزهاه يما هى 

.   حعبب قُما حػشقىهه ظمُػا

ولُذ البِئت االشهاقُت اإلاعلمت؟ ؤم هى " الخٍامل اإلاػشفي"هل مطؿلح 

؟ "الػىإلات"هخاط مكشوع مً الشهاقاث ألاخشي، واوػٍاط لالظخػماس الجذًذ 

هل لىا الخو في اخخُاس مكاهُمىا ومطؿلخاجىا، وختى اججاهاجىا 

ت في رلَ؟ بل هل معخىاها الػلمي والكٌشي ماهل لزلَ؟  ت؟ وهل لىا الخٍش الكٌٍش

خ ٌعحر  هل هزا الىانؼ هى وانػىا وآلاماُ آمالىا؟ هل اإلاجخمؼ والخاٍس

وقو ما هخؿـ وهإمل؟ 

ما هي الخمىلت الػلمُت واإلاػشقُت التي ًخػمجها هزا اإلاطؿلح اإلاشيب 

خىا، وبمدؼ بسادجىا؟ "الخٍامل اإلاػشفي" ، وهل هخج مً وانػىا وبُئخىا وخشيت جاٍس

هل لهزا اإلاطؿلح ؤضُى في خىغىا اإلاػشفي؟ ؤم ؤهه معخػاس مً 

الخىع اإلاػشفي الؿشبي، قشغه البرادٌؿم الؿشبي بدىغه اإلاػشفي، اإلاخمشيض خُى 

اإلاشظػُت الحهىدًت اإلاعُدُت التي جخؿلؼ بلى ضهش ًل زهاقاث الػالم في زهاقتها؛ 

قٌش واخذ، ظلىى واخذ، همـ واخذ؟ 

هل قػال ًمًٌ الخٍامل بحن الخىع اإلاػشفي الؿشبي وبشادٌؿمه الزي 

خه  معَ بضمامها، وبحن الخىع اإلاػشفي اإلاعلم وسٍئ ًىظه الخػاسة؟ ٍو

الخىخُذًت؟ 

هل شػشها قػال بػشوسة جٍامل قشوع الػلم؟ هل شػش الؿبِب 

بالهطىس اإلاىظىد في مهىخه، والىهظ الزي ًخخلل مكاهُمها؟ وهل شػش قػال 

اجي بالىهظ اإلاىظىد في غلمه  بالخاظت بلى قشوع الػلم ألاخشي؟ وهل شػش الكحًز

اغُاث وقشوع الػلم ألاخشي؟ وهل شػش اإلاخخطظ في  هدُجت اهكطاله غً الٍش

خي وؤلالهي مً خالُ الالنهاًت؟  اغُاث ؤهه ًذسط الضمىحن الخاٍس الٍش

صخُذ هخدذر غً الخٍامل اإلاػشفي لًٌ في ؤي خىع مػشفي؛ الخىع 

اإلاػشفي اإلاعلم ؤم الخىع اإلاػشفي الؿشبي؟ قالػلم ؤوظؼ مً اإلاػشقت في الخىع 

. اإلاػشفي اإلاعلم، واإلاػشقت ؤوظؼ مً الػلم في الخىع اإلاػشفي الؿشبي
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 نبل ؤن هخدذر غً الخٍامل اإلاػشفي هدذد ؤوال مخخلل الشػب 

الػلمُت التي ًىهذ داثشة اإلاػاسف ألمخىا، زم ههىم بمشاظػتها في مبادئها ومكاهُمها 

ومىاهجها وؤهذاقها، لخطكُتها مً الشىاثب التي غلهذ بها هدُجت جذاخل 

ادة غلحها، هٌزا ًدطل الخٍامل بحن  الخىغحن اإلاػشقُحن، زم ههىم بدشػُبها والٍض

. الشػب الػلمُت ألنها في ألاضل غلم واخذ

ادة  ؤما البرادٌؿم الؿشبي قةهه ًشايم اإلاػشقت مً خالُ الطُاهت والٍض

. (البرادٌؿم الزسي والبرادٌؿم الٍلُاوي)قخٌبر يخلت اإلاػشقت وهي مجضؤة 

ػب الػلىم 
ُ

هل وضلىا قػال بلى مشجبت مػشقُت ججػلىا هكٌش في جٍامل ش

ؤم ؤهىا ًجب ؤن نهخم بخٍامل ؤقشاد ألاظشة، زم لم شمل اإلاجخمؼ " الخٍامل اإلاػشفي"

اإلاكٌَ الزي جكٌٌذ شبٌت غالناجه الاظخماغُت مىز ؤمذ بػُذ؟ ؤم ًجب ؤن 

قطل ؤلاوعان )" الاظخكشام"نهخم بالخٍامل الجؿشافي ألن الؿشب ماسط ؤبشؼ ؾشم 

" الاظخدماس"و" الاظخذماس"بػذ ؤن ماسط ؤبشؼ ؾشم  (غً الجؿشاقُا

، لهذ نلب ظؿشاقُت دولىا وؤمخىا بؿىا لظهش، وخؿـ لٍل ش يء؛ "الاظخؿشاب"و

ت؟ هل ؤلهُىا هظشة مهاسهت بحن  الػىاضم ومىابؼ الثروة وختى الؿانت البشٍش

غىاضمهم التي بىاها  (وؾحرها.. لىذن، وباَسغ، وبشويعل)غىاضمىا وغىاضمهم 

. الؿشب بعىاغذ ؤبىاثىا، والثرواث التي ؤمخطها مً ؤوؾاهىا؟

ًل بوعان مىا مً -هل قػال شػشها ؤهه خان الىنذ ؤن هذسى ًلىا 

ًجب غلُه ؤن ًدمل هم الذولت والىؾً وألامت، وؤن ًخؿـ لهما وؤن  - مىنػه

ًطبذ هزا الهم ظضء مً خبزه الُىمي؟  

 جىؿىي بشٍالُت البدض غلى ظااُ ظىهشي ومشٌالث :إشهالية البحث

قشغُت؛ ؤما العااُ الجىهشي؛ ماهى اإلادىس ألاظاس ي الزي ًشبـ ؤظضاء اإلاػشقت 

الل بُجها في ضىسة مخٍاملت ؟  ببػػها ٍو

وؤما اإلاشٌالث الكشغُت؛ ما مكهىم الخٍامل؟ 

ما هي اإلاػشقت؟ 

؟ وما هي مششوغُخه؟ "الخٍامل اإلاػشفي"ما مكهىم اإلاطؿلح اإلاشيب 

ما هي آلالُاث التي ًمًٌ اغخمادها في جكػُل وحشؿُل هزا اإلاطؿلح 

اإلاشيب، في الخهل اإلاػشفي واليعو اإلاكاهُمي لؤلمت اإلاعلمت؟ 
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اإلاػشقت هي الػىطش ألاظاس ي لبىاء الخػاسة :  ؤوال:ؤهمية البحث

. ؤلاوعاهُت، قال خػاسة دون خهل مػشفي ناثم وقاغل

ًشظؼ قشل الخجشبت الشهاقُت الؿشبُت في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت : زاهُا

بلى غىطش ظىهشي ًخمشل في الخكاغل اإلاػشفي وقطل اإلاُادًً اإلاػشقُت غً بػػها 

. البػؼ

ت وما )هجاح الخجشبت ؤلاظالمُت في مشخلتها ألاولى : زالشا الخشيت الىبٍى

. في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت مً خالُ جدهُو الخٍامل اإلاػشفي (بػذها

الٌشل غً خهُهت اإلاطؿلح :  يهذف هزا البدض بلى:ؤهداف البحث

ت وظزوسه الػهذًت " الخٍامل اإلاػشفي"اإلاشيب  مً خالُ البدض في ؤضىله اللؿٍى

ؿت اإلاكاهُم  خا ومأال وجدذًذ مىنػه غمً خٍش وجدبؼ ظحرجه الزاجُت جؿىسا وجاٍس

. في الخهل اإلاػشفي واليعو الشهافي

يما يهذف بلى البدض في آلالُاث الٌكُلت بدشؿُل هزا اإلاكهىم في الخهل 

اإلاػشفي لؤلمت اإلاعلمت، لخدهُو الىخذة اإلاػشقُت وبالخالي جىظُه الخػاسة 

. ؤلاوعاهُت الخىظُه الصخُذ

 ونذ ونؼ اخخُاسي لهزا البدض لؤلظباب :ألاسباب الدافعة للبحث

: الخالُت

اإلاػشقت بظالمُت في مىؿلهها، بظالمُت في مىهجها، بظالمُت في جىظهها، 

وبظالمُت في ؤهذاقها وؾاًاتها، قهي جخمحز بالخٍامل في ظىهشها وؾبُػتها، ؾحر ؤن 

الخجشبت الشهاقُت الؿشبُت في مخخلل مشاخلها بذاًت بالكالظكت الؿبُػُحن ألاواثل 

ت في الكٌش الُىهاوي، ؤظعذ للخكاغل اإلاػشفي الزي اوػٌغ في ما  واإلاذسظت الزٍس

. بػذ غلى ظمُؼ اإلاجاالث

ت ويثرة   الاوػٍاظاث الىانػُت للخكاغل اإلاػشفي؛ حشخِذ الىخذة البشٍش

ًاقت الجهىد لخدهُو الخٍامل ... الخشوب والخمُحز الػىطشي  جذقؼ بلى جٌَشغ 

. اإلاػشفي

:  اغخمذث في هزا البدض غذة مىاهج وآلُاث ؤهمها:مىهج الدزاسة

ورلَ خحن حػلو ألامش باظخخشاط آلُاث : اإلاىهج الخدلُلي الاظخيباؾي

. الدشؿُل في الخهل اإلاػشفي واليعو الشهافي
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الزي وغكخه ًلما دغذ الػشوسة بلى اإلاهاسهت بحن الخجشبخحن : اإلاىهج اإلاهاسن 

خحن الخجشبت اإلاعلمت والخجشبت الؿحر معلمت . الخػاٍس

ورلَ برا حػلو ألامش بكدظ نػاًا الىانؼ وجدلُلها : اإلاىهج الاظخهشاجي

. واظخخشاط بػؼ العجن الػابؿت لعحره

قاظخػملذ آلُت الخػٍشل وبغادة الخػٍشل خحن حػلو : ؤما باليعبت لآللُاث

ألامش بةغادة بىاء اإلاكهىم، وآلُت الخػٍشل باإلاهابلت وآلُت الخػٍشل بالخذ في غبـ 

. اإلاكاهُم وجدذًذها

ًخٍىن البدض مً مهذمت وزالزت مباخض وخاجمت؛ : خؼة البحث

اإلابدض ألاُو جىاُو ؤولُاث خذد قحها ؾبُػت اإلاػشقت وخهُهت الخذاقؼ 

اإلاػشفي والخػاسي بحن الاججاه اإلاعلم الزي ًذغى بلى الخٍامل والاججاه ؾحر 

اإلاعلم الزي ًذغىا بلى الخكاغل اإلاػشفي، زم الىنىف غىذ مخخلل الخهب 

. اإلاػشقُت الٌبحرة

اإلابدض الشاوي خاُو جدبؼ مكهىم الخٍامل زم مكهىم اإلاػشقت زم خاُو 

وجدبؼ مخخلل دالالجه، " الخٍامل اإلاػشفي"البدض في مششوغُت اإلاطؿلح اإلاشيب 

. مداوال بزلَ الخلىص بلى مكهىم ًهاسب الخػٍشل اإلاىؿهي

اإلابدض الشالض اخخظ بذساظت آلُاث حشؿُل مكهىم الخٍامل اإلاػشفي في 

 .الخهل اإلاػشفي واليعو الشهافي

ؤما الخاجمت قهذ اخخطذ بػشع الىخاثج اإلاخىضل بلحها في هزا البدض 

 .اإلاخىاغؼ

مفهىم الحهامل اإلاعسفي : اإلابحث ألاوى 

 الخٍامل مشخو مً الكػل الشالسي :في اللغة العسبية: مفهىم الحهامل: ؤوال

َمَل "اإلاجشد 
َ
الخمام، ونُل الخمام الزي ججضؤ : يمل، الٌماُ)): ، ناُ ابً مىظىس "ي

خه وؤجممخه: وؤيملذ الص يء... مىه ؤظضائه
ْ
له... ؤي ؤظمل له: ويمَّ ه وظمَّ وؤيملذ ... ؤجمَّ

. (1(()يكُخٌم وؤغؿُخٌم قىم ما جدخاظىن : لٌم

َمَل، 
َ
ل))الخٍامل مً ي  (2)((التي حػني ؤجمَّ وظمَّ

                                                 

 .3930لسان العرب، دط، دار ادلعارف، القاىرة، دت، ص: ابن منظور: ابن منظور- 1

 .1054القاموس احمليط، ص- 2
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 ، ه: وجّم ... وجمَّ الص يء ظػله جاما))والخمام مً جمَّ َُّ ... خكظه مً آلاقاث ويك

هاُ جمَّ بلى يزا ويزا... غمل به: وؤجمَّ الص يء اظخمش : وجَمَم غلى ألامش... ؤي بلؿه: ٍو

ذ بلُه... غلُه ؤدي ًل ما : وؤجمَّ الص يء... ؤي ؤظابخه وظاءجه مخىاقشة مخخابػت: وجخامَّ

برا ؤلهخه ونذ جم : ولذجه للخمام... ؤؾُى ما ًٍىن مً اللُل: ولُل الخمام... قُه

 (1)((...خلهه

ًهخط ي وظىد مجمىغت مً الػىاضش، وهزه : قالخٍامل في اللؿت الػشبُت

ؼ  ألاخحرة جمشل ؤظضاء، وهزه ألاظضاء ًخخللها الىهظ برا ُهظش بلحها مىكشدة، وحػٍى

الىهظ ًهخط ي الاظخماع باألظضاء ألاخشي، ختى ُجدكظ مً آلاقاث وجدهو 

الايخكاء، وهزا الاجطاُ ًهخط ي غمل جدٌمه نىة وظهذ، واظخمشاس وجخابؼ، قٍل 

لما ؾاُ  ش لها ما جدخاظه، ًو ِ
ّ
ىق هبل غلحها ٍو ظضء ًجُب دغىة ألاظضاء ألاخشي وٍُ

خدهو الخٍامل . الضمً ؤدي ًل ظضء ما قُه وخهو وظُكخه قخخدهو راجه ٍو

م ْم : ناُ حػالى: في القسآن النٍس
ُ
ْين

َ
 َعل

ُ
َمْمد

ْ
ث
َ
ْم َوؤ

ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
د

ْ
َمل

ْ
ل

َ
َيْىَم ؤ

ْ
﴿ال

ا﴾
ً
ْسالَم ِدًى

ْ
ُم ؤلا

ُ
ن

َ
 ل

ُ
(  3: اإلااثذة) ِوْعَمِتي َوَزِطيد

ِميُع ﴿ ِلَماِثِه َوُهَى السَّ
َ
َى ِله  ُمَبّدِ

َّ
 ال

ً
ا َوَعْدال

ً
َو ِصْدق  َزّبِ

ُ
ِلَمد

َ
 م

ْ
د مَّ

َ
َوث

َعِليُم 
ْ
( 115: ألاوػام)﴾ ال

اِزَبَها ﴿   
َ
ْزِض َوَمغ

َ ْ
 ألا

َ
اِزق

َ
 َمش

َ
ىن

ُ
ْظَعف

َ
ْسح ٌُ ىا 

ُ
اه

َ
ًَ م ِرً

َّ
ْىَم ال

َ
ق

ْ
ا ال

َ
ى
ْ
ْوَزث

َ
َوؤ

ا 
َ
ْسه ٰى َبِني ِإْسَساِئيَل ِبَما َصَبُروا َوَدمَّ

َ
ٰى َعل

َ
ُحْسن

ْ
َو ال  َزّبِ

ُ
ِلَمد

َ
 م

ْ
د مَّ

َ
ا ِفيَها َوث

َ
ى

ْ
ِتي َباَزل

َّ
ال

 
َ
ىن

ُ
ْعِسش ٌَ ىا 

ُ
اه

َ
ْىُمُه َوَما م

َ
ُع ِفْسَعْىُن َوق

َ
ْ ى ًَ  

َ
ان

َ
( 137: ألاغشاف)﴾ َما م

  ﴿ ًَ َم ِم
َّ
نَّ َجَهى

َ َ
ْمَل

َ َ
َو َل  َزّبِ

ُ
ِلَمة

َ
 م

ْ
د مَّ

َ
ُهْم َوث

َ
ق

َ
ل
َ
ِلَو خ

َٰ
َو َوِلر ِحَم َزبُّ  َمً زَّ

َّ
ِإال

 
َ
ْجَمِعين

َ
اِا ؤ

َّ
ِة َوالى

َّ
ِ ى

ْ
 (119: هىد)﴾ ال

َماِوَي ﴿
َ
ُجَسِوي ث

ْ
إ
َ
ن ث

َ
ٰى ؤ

َ
ْيِن َعل

َ
يَّ َهاث

َ
ت
َ
هِنَحَو ِإْحَدي اْبى

ُ
ْن ؤ

َ
ِزٍُد ؤ

ُ
ي ؤ ِ

ّ
اَى ِإو

َ
ق

ِ ْن 
َ
  ِ َ ٍج ف

َ
َمْمد

ْ
ث
َ
اَء  ؤ

َ
ِجُدِوي ِإن ش

َ
ْيَو َسح

َ
قَّ َعل

ُ
ش

َ
ْن ؤ

َ
ِزٍُد ؤ

ُ
ًْ ِعىِدَك َوَما ؤ ِم

َ
ًسا ف

ْ
َعش

 
َ
اِلِحين ًَ ال َّ ُه ِم

َّ
 (27: الهطظ)﴾ الل

ًُ يشحر سخمه هللا ت؛ خُض : "ناُ اب هزه ؤيبُر ِوَػم هللا حػالى غلى هزه ألامَّ

هم  ًٍ ؾحره، وال بلى هبّيٍ ؾحر هبّحِ ىاث - ؤيمل حػالى لهم دًَجهم، قال ًدخاظىن بلى دً
َ
ضل

، - هللا وظالُمه غلُه  ِ
ًّ ه بلى ؤلاوِغ والج

َ
ولهزا ظػله هللا حػالى خاجَم ألاهبُاء، وبَػش
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ّل ش يء   ما ششَغه، ًو
َّ
 ما خشَّمه، وال دًً بال

َّ
ه، وال خشام بال

َّ
 ما ؤخل

َّ
َُ بال قال خال

لل، يما ناُ حػالى
ُ
 : ؤخبَر به قهى خّو وضذم ال يزب قُه وال خ

ُ
ِلَمد

َ
 م

ْ
د مَّ

َ
﴿َوث

﴾
ً
ا َوَعْدال

ً
َو ِصْدق  في ألاوامش : ؛ ؤي(115: ألاوػام) َزّبِ

ً
ا في ألاخباس، وغذال

ً
ضذن

ْػمت؛ ولهزا ناُ حػالى ذ غلحهم الّىِ ا ؤيمل لهم الّذًً جمَّ ىاهي، قلمَّ َيْىَم : والىَّ
ْ
﴿ال

ا﴾
ً
ْسالَم ِدًى

ْ
ُم ؤلا

ُ
ن

َ
 ل

ُ
ْم ِوْعَمِتي َوَزِطيد

ُ
ْين

َ
 َعل

ُ
َمْمد

ْ
ث
َ
ْم َوؤ

ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
د

ْ
َمل

ْ
ل

َ
: ؛ ؤيؤ

ه، وبػض به ؤقػل  َُ ه هللا وسِغ زي ؤخبَّ
َّ
ه الّذًً ال قاسغىه ؤهُخم ألهُكِعٌم، قةهَّ

 يُخِبه
َ

ُظل الٌشام، وؤهُض به ؤششف . (1)الشُّ

ج وغلى مشاخل وقتراث مخهؿػت لهزا ناُ هللا  ؤيمل ألامش ؤنهاه بالخذٍس

ْم﴾: حػالى
ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
د

ْ
َمل

ْ
ل

َ
َيْىَم ؤ

ْ
 ألهه ًجىص لهم ﴿ولحنملىا العدة﴾ وناُ ؤًػا ﴿ال

 ألن الهشآن هُض غلى ﴿ؤلملد لنم دًىنم﴾: نػائها غلى قتراث مخهؿػت وناُ

.  ظىت23قتراث مخهؿػت دامذ 

ُهَدٰي ﴿
ْ
ًَ ال

اٍت ّمِ
َ
ى اِا َوَبّيِ

َّ
لى ِ

ّ
ْسآُن ُهًدي ل

ُ
ق

ْ
هِزَى ِفيِه ال

ُ
ِري ؤ

َّ
 ال

َ
ْهُس َزَمَظان

َ
ش

 
ٌ
ة ِعدَّ

َ
ٍس ف

َ
ٰى َسف

َ
ْو َعل

َ
 َمِسًٍظا ؤ

َ
ان

َ
َيُ ْمُه َوَمً م

ْ
ل
َ
ْهَس ف

َّ
ُم الش

ُ
ِهَد ِمىن

َ
َمً ش

َ
اِن ف

َ
ْسق

ُ
ف

ْ
َوال

ُروا  ّبِ
َ
ن

ُ
 َوِلح

َ
ة ِعدَّ

ْ
ىا ال

ُ
ِمل

ْ
ن

ُ
ُعْسَس َوِلح

ْ
ُم ال

ُ
ِسٍُد ِبن ًُ  

َ
ُيْسَس َوال

ْ
ُم ال

ُ
ُه ِبن

َّ
ِسٍُد الل ًُ َس 

َ
خ

ُ
اٍم ؤ ًَّ ًْ ؤَ

ّمِ

 
َ
ُسون

ُ
ن

ْ
ش

َ
ْم ج

ُ
ن

َّ
َعل

َ
ْم َول

ُ
ٰى َما َهَدال

َ
َه َعل

َّ
( 185: البهشة)﴾ الل

﴿ثم ؤما ؤجم ألامش ؤي ؤنهاه مشة واخذة دون اههؿاع، ولزاى ناُ حػالى 

 ألن الطىم ًجب ؤن ًٍىن مخطال ؾُى الجهاس دون ؤثمىا ال يام إلى الليل﴾

 بشاسة بلى ؤن وػمت هللا ال جىهؿؼ ﴿ؤثممد علينم وعمتي﴾: اههؿاع، وناُ

ىا﴿.ؤبذا ِثمُّ
َ
ِه  َوؤ

َّ
 ِلل

َ
ُعْمَسة

ْ
َ جَّ َوال

ْ
 (196: البهشة)﴾ ال

مَّ ﴿
ُ
ىا ث ِثمُّ

َ
ْيِل  ؤ

َّ
ى الل

َ
َياَم ِإل  187: البهشة)﴾ الّ ِ

﴿ 
َ
ِقين

َّ
ح
ُ ْ
ِح ُّ اإلا ًُ َه 

َّ
ِ ِهْم ِإنَّ الل ٰى ُمدَّ

َ
ْيِهْم َعْهَدُهْم ِإل

َ
ىا ِإل ِثمُّ

َ
إ
َ
 (4: الخىبت)﴾ ف

الخخمُم ًشد غلى الىانظ قُخمه والخٌمُل ًشد غلى اإلاػنى الخام ))

قٌُمله، بر الٌماُ ؤمش صاثذ غلى الخمام، والخمام ًهابل ههطان ألاضل، والٌماُ 

ًان نىله حػالى  : ًؿابو ههطان الىضل بػذ جمام ألاضل، ولهزا 
ٌ
َسة

َ
َو َعش

ْ
﴿ِثل

﴾
ٌ
ة

َ
اِمل

َ
، ألن الخمام مً الػذد نذ غلم، وبهما (جامت)، ؤخعً مً (196: البهشة) م

. اخخماُ الىهظ في ضكاتها
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اظم الظخماع ؤبػاع اإلاىضىف، والخمام اظم للجضء : الٌماُ: ونُل

. ؤمػاه وؤجمه: الزي ًخم به اإلاىضىف، وجم غلى ؤمشه

 (1)((((جم غلى ضىمَ))ؤي ؤمػه، ومىه خذًض : وؤِجمَّ غلى ؤمشى

هى ما ًٍىن غذمه ههطاها ٌعخػمل في الزاث والطكاث : الٌماُ))

ًان معبىنا بالهىة  وألاقػاُ، وهى ألامش الالثو للص يء الخاضل له بالكػل ظىاء 

ًاث الخُىاهاث، ؤو ؾحر معبىم يما في الٌماالث الذاثمت -ؤم ال،  يما في خش

ًاث ألاصلُت غلى سؤي الخٌماء -. الخطُى والخش

ًاإلوعاهُت، وهى  هىمه  والٌماُ ًىهعم بلى مىىع وهى ما ًدطل الىىع ٍو

. ؤُو ش يء ًدل في اإلاادة

عمى يماال  ًالطخَ َو وؾحر مىىع وهى ما ٌػشع للىىع بالٌماُ ألاُو 

: زاهُا، وهى ؤًػا نعمان

ًالػلم لئلوعان : ؤخذهما ضكاث مخخطت ناثمت به ؾحر ضادسة غىه 

. مشال

ًالٌخابت مشال . والشاوي آزاس ضادسة غىه 

هانظ وهى ؤدوى الذسظاث وهم : وؤغلم ؤن ؤلاوعان غلى زالزت ؤضىاف

ًامل وهى نعمان ًامل ؾحر مٌخمل وهم ألاولُاء، ولى وظذ الخٌمُل : الػىام، و

ًامل في راجه مٌخمل لؿحره  للبػؼ قةهما ًٍىن رلَ بالىُابت ال غلى الاظخهالُ، و

. وهم ألاهبُاء غلحهم الطالة والعالم

ت ؤو في الهىة الػملُت،  زم الٌماُ والخٌمُل بما ؤن ًٍىن في الهىة الىظٍش

ت مػشقت هللا حػالى وؤششف الٌماالث الػملُت ؾاغت هللا  وؤقػل الٌماالث الىظٍش

ًاهذ دسظاث والًخه ؤيمل،  ًاهذ دسظاجه في هاجحن اإلاشجبخحن ؤغلى  ل مً  حػالى، ًو

ًاهذ دسظاث  ًاهذ دسظاجه وجٌمُله بالؿحر في هاجحن اإلاشجبخحن ؤغلى وؤيمل  ل مً  ًو

 (2)((هبىجه ؤيمل

خػمً الخٍامل اإلاكاهُم اإلاهاسبت الخالُت اظم لػمل ٌعخػمل : الخٌمُل: ٍو

وهى نعم مً الخخالل، واإلاالناة بحن :  الخالقيفي غلم الجبر واإلاهابلت مهابل للشد،

ًان بالخمام، بدُض برا قشع ظضء مً ؤخذهما، ؤهكشع بةصالت ظضء  الشِئحن، بن 
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مً آلاخش، قُخؿابهان بالٍلُت ٌعمى باإلاذاخلت، وبن لم ًًٌ بالخمام بل باألؾشاف 

بزباث خٌم في ظضجي لشبىجه خٌمه في ظضجي آخش إلاػنى : ٌعمى مماظت، الخمشُل

مشترى بُجهما مازش في رلَ الخٌم، واإلاشاد بالجضجي، الجضجي ؤلاغافي، وألاظهش ؤن 

هى اإلاالل مً : الخمشُل. بزباث خٌم ألمش لشبىجه في آخش لػلت مشتريت بُجهما: ًهاُ

نػاًا حشخمل غلى بُان مشاسيت ظضجي لجضجي في غلت خٌم لُشبذ رلَ في رلَ 

عمُه الكههاء نُاظا، والجضجي ألاُو قشغا والشاوي ؤضال واإلاشترى غلت  الجضجي، َو

لؿت بًهاع ألالكت بحن شِئحن ؤو ؤيثر، وغشقا مشادف التريُب، : وظامػا، الخإلُل

وهى ظػل ألاشُاء بدُض ًؿلو غلُه بظم الىاخذ، ونذ ًهاُ الخإلُل ظمؼ ؤشُاء 

شػش به اشخهانه مً ألالكت قهى ؤخظ مً التريُب  مخىاظبت، وَُ

ت، والاظخػاسة الخهُهُت هي ؤن ًٍىن : الاظخػاسة هي ؤخز الص يء بالػاٍس

اإلاعخػاس واإلاعخػاس مىه زابخحن ومػلىمحن 

لؿت هى الخدبؼ، اظخهٍشذ الص يء برا جدبػخه، وغىذ اإلاىؿهُحن؛ : الاظخهشاء

نُى مالل مً نػاًا حشخمل غلى الخٌم غلى الجضثُاث إلزباث الخٌم الٌلي 

(. 172الٌشاف ص)

هى ؤن ًدىاُو اإلاخٍلم مػنى قِعخهطُه قُإحي بجمُؼ : الاظخهطاء

غىاسغه ولىاصمه بػذ ؤن ٌعخهص ي ظمُؼ ؤوضاقه الزاجُت بدُض ال ًترى إلاً 

ِخيٍل : ًدىاوله بػذه قُه مهاال يهىله حػالى
َ
ًْ ه  ِم

ٌ
ة

َّ
ُه َجى

َ
 ل

َ
ىن

ُ
ن

َ
ْن ث

َ
ُم ؤ

ُ
َحُدل

َ
َىدُّ ؤ ًَ ؤَ

 
ٌ
ة ٍَّ

ّزِ
ُ
ُه ذ

َ
َصاَبُه الِنَبُر َول

َ
َمَساِت َوؤ

َّ
ّلِ الث

ُ
ًْ م ُه ِفيَها ِم

َ
ْحِتَها ألانهاز ل

َ
ًْ ث ْجِسي ِم

َ
اٍب ث

َ
ْعى

َ
َوؤ

ْم 
ُ
ن

َّ
َعل

َ
ْم آلاًات ل

ُ
ن

َ
ُن هللُا ل َبّيِ

ًُ ِلَو 
َ
ر

َ
، ل

ْ
د

َ
َرق

َ
اْحت

َ
اٌز ف

َ
َصاَبَهأ ِإْعَ اٌز ِفيِه ه

َ
إ
َ
أُء ف

َ
ُطَعف

 
َ
ُسون

َّ
ن

َ
ف

َ
ح
َ
مً  بل ناُ في جكعحرها جىةقةهه لم ًٌخكي بـ. (1)(((266: البهشة)ث

 مخمما لىضكها بزلَ، زم ؤيمل ثجسي مً ثحتها ألانهاز زم صاد هخيل وؤعىاب

قإحى بٍل ما مً بمٍاهه ، له فيها مً مل الثمسات: وضكها بػذ الخخمُمحن قهاُ

 زم اظخهص ى ،وؤصابه النبر: زم ناُ في وضل ضاخبها. ؤن ًٍىن في الجىان

 : اإلاػنى في رلَ بما ًىظب حػظُم اإلاطاب بهىله بػذ وضكه بالٌبر
ٌ
ة ٍَّ

ّزِ
ُ
ُه ذ

َ
 َول

، زم ريش اظدئطاُ الجىت التي لِغ بهزا طعفاءولم ًٌخكي ختى وضكها بـ

َصاَبَهأ ِإْعَ اٌز : اإلاطاب ؾحرها، بالهالى في ؤظشع ونذ خُض ناُ
َ
إ
َ
، ولم ًهخطش ف
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 زم لم ًهل غىذ ،فيه هاز: ريشه للػلم بإهه ال ًدطل به ظشغت الهالى، قهاُ

رلَ ختى ؤخبر باخترانها الخخماُ ؤن جٍىن الىاس غػُكت ال ًكي اخترانها إلاا قحها 

 قهزا فاحترقد: مً ألانهاس، وسؾىبت ألاشجاس قاخترط مً هزا الاخخماُ بهىله

. ؤخعً اظخهطاء ونؼ في الهشآن وؤجمه وؤيمله

قاالظخهطاء ًشد غلى اإلاػنى الخام الٍامل، والخخمُم ًشد غلى اإلاػنى ))

 (1)((الىانظ

اإلافهىم ال امع اإلااوع للحهامل 

قالخٍامل هى خشيت جشيُب وجيعُو مجمىغت مً الػىاضش، بمشابت ؤظضاء، 

ؼ الىهظ ًهخط ي الاجطاُ باألظضاء  ًخخللها الىهظ برا ُهظش بلحها مىكشدة، وحػٍى

الخٌمُل والخالقي والخمشُل، الخإلُل، )ألاخشي، وهزا الاجطاُ جدٌمه آلُاث 

الاظخهشاء والاظخهطاء والتريُب )وغىابـ  (والخدذًذ واإلاهاسهت والاظخػاسة

(. والخىخُذ هى الخـ الشابـ بحن ظمُؼ الشػب الػلمُت)وسوابـ  (والخيعُو

 

مفهىم اإلاعسفة :ثاهيا

 الص يء:في اللغة العسبية-
َ

قه ألامش:  َغَشف ؤغلمه بًاه، : ؤدسيه وَغِلَمُه، وغشَّ

ُه بِخه
َ
ق ، قاإلاػشقت بهزه اإلاػاوي جذوس في مجملها غلى ؤلادساى (2)ؤغلمه بمٍاهه: وَغشَّ

 .والػلم

اإلاػشقت هي زمشة الخهابل والاجطاُ بحن  ":ؤما في الاصؼالح الفلسفي- 

راث مذسيت ومىغىع مذسى، وجخمحز مً باقي مػؿُاث الشػىس، مً خُض ؤنها 

. (3)"جهىم في آن واخذ غلى الخهابل والاجداد الىزُو بحن هزًً الؿشقحن

اإلاػشقت هي بدساى الص يء غلى ما هى غلُه، وهي  ":ؤما عىد ال سجاوي- 

.  (4)"بالػاِلم دون الػاسف: معبىنت بجهل، بخالف الِػلم، ولزلَ ٌعمى الخو حػالى
                                                 

 .150الكليات معجم ادلصطلحات والفروق اللغوية، ص- 1

 .2897م ن، ص: ابن منظور- 2
ادلعجم الفلسفي، دط، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمَتية، القاىرة، : رلمع اللغة العربية- 3
 . 187-186، ص(م1983-ىـ1403)

كتاب التعريفات، ط ج، دار الكتاب العريب، بَتوت، : علي بن زلمد بن علي اجلرجاين- 4
 .186، ص(م2002-ىـ1423)
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 قهذ ؤوسد في يشاقه زالزت مػان ؤما محمد علي الفازووي التهاهىي -

للمػشقت؛  

 ُ ًان جطىسا ؤو جطذًها : ألاو ولهزا نُل "اإلاػشقت بمػنى ؤلادساى ظىاء 

". ًل مػشقت وغلم قةما جطىس ؤو جطذًو

ًان جطىسا للماهُت ؤو "اإلاػشقت حػني؛ : الشاوي بدساى البعُـ ظىاء 

ًان جطىسا ؤو جطذًها، غلى هزا  جطذًها بإخىالها، ؤما بدساى اإلاشيب ظىاء 

الاضؿالح قُخظ الػلم، قبحن اإلاػشقت والػلم جباًً بهزا اإلاػنى، قمخػلو اإلاػشقت 

". هى البعُـ واخذ، ومخػلو الػلم وهى اإلاشيب مخػذد

اإلاػشقت هي ؤلادساى ألاخحر مً ؤلادسايُحن لص يء واخذ، برا جخلل : الشالض

بُجهما غذم، بإن ؤدسى ؤوال زم رهل غىه، زم ؤدسى زاهُا، قاإلاػشقت هي ؤلادساى 

ػبر غىه ؤًػا باإلدساى اإلاعبىم بالػذم والػلم ًهاُ  الزي هى بػذ ظهل، َو

ً، بمػنى ؤهه لم ٌػخبر قُه ش يء مً هزًً  لئلدساى اإلاجشد مً هزًً الاغخباٍس

. (1)الهُذًً

وبالىظش بلى هزه اإلاػاوي الشالزت ًدبحن ؤن اإلاػشقت هي بدساى ناثم غلى 

، لهزا ًهاُ هللا حػالى غاِلم وال ًهاُ : الاظخذالُ ومعبىم بالػذم ونابل للزهُى

 ُ . غاسف، بر لِغ بدسايه حػالى اظخذاللُا وال معبىنا بالػذم وال نابال للزهى

هحن للمػشقت؛ :وفي م ؼلح ال ىفية-  ٌػخهذ اإلاخطىقت ؤن هىاى ؾٍش

و الخذس ي اإلاباشش . الؿٍشو الاظخذاللي الؿحر مباشش والؿٍش

الاظخذالُ بكػل هللا غلى ضكخه، وبطكخه غلى : الؿٍشو الاظخذاللي

اظمه، وباظمه غلى راجه، ؤولئَ ًىادون مً مٍان بػُذ، وهزه هي اإلاػشقت 

الاظخذاللُت وهى الاظخذالُ باآلًاث غلى خالهها، ألن مجهم مً ًشي ألاشُاء قحراه 

باألشُاء، وهزه اإلاػشقت غلى الخدهُو بهما جدطل إلاً اهٌشل له ش يء مً ؤمىس 

الؿُب ختى اظخذُ غلى هللا حػالى باآلًاث الظاهشة والؿاثبت، قمً انخطش 

م دون باؾىه قلم ٌعخذُ بالذلُلحن قخػؿل اظخذالله 
َ
اظخذالله غلى ظاهش الَػال

ً . بالباؾً وهي دسظت الػلماء الشاسخحن في الػلم ؤو مهام الخلٍى
                                                 

، تح؛ علي دحروج، 1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ط: زلمد علي الفاروقي التهانوي- 1
 . 1584-1583، صم1996مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت، 
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و الشهىدي ومً خالله ٌػشف ؤظماءه  (الشهىد)جبذؤ بمػشقت هللا : الؿٍش

وضكاجه، ومً هزه ألاخحرة ٌػشف آًاجه الظاهشة، ًخػشف غلى يخاب الٍىن 

اإلاىظىس، قاإلاػشقت الشهىدًت جىؿلو مً باؾً آلاًاث بلى آلاًاث، وهزه هي دسظت 

وهي " العجض غً ؤلادساى بدساى"الطذًهحن وهم ؤصخاب اإلاشاهذة لهزا نُل 

ً ًٍىن له (1)مشجبت ؤلاخعان ؤو مهام الخمٌحن ، قالصخظ الزي له مهام الخلٍى

مػشقت الطكاث، والصخظ الزي له مهام الخمٌحن ًٍىن له مػشقت الزاث، مشاُ 

ً جؿاُو وناُ ًان في مهام الخلٍى سب ؤسوي : ظُذها مىس ى غلُه العالم غىذما 

. ، قجاءه الجىاب لً جشاويؤهظش بلَُ

وؤما اإلاطؿكى ضلى هللا غلُه وظلم، قٍىهه في مهام الخمٌحن لم ًخؿاُو 

. بلعاهه، ولم ًؿلب الشئٍت، لهزا خظي بها

ًخطح مما ظبو ؤن اإلاػشقت غىذ اإلاخطىقت هي الػلم الزي ال ًهبل 

ًان اإلاػلىم راث هللا وضكاجه، قهي خُاة الهلب في مشاهذة هللا غض  الشَ، برا 

، قٍل بوعان حػلو نلبه باهلل غض وظل ؾحر هاظش بلى ما ظىاه، ًهاُ ؤهه (2)وظل

الػاسف مً ال ٌشؿله شاؾل غً ريش هللا ؾشقت : ًامل اإلاػشقت، ناُ ؤهل ؤلاشاساث

. (3)الػاسف الزي هؿو الخو غً ظشه وهى ظايذ: غحن، ناُ الجىُذ

ًان الاضؿالح  ت جذوس خُى ؤلادساى والػلم، و ًاهذ الذاللت اللؿٍى قةرا 

ذَسى، 
ُ
ذِسيت واإلاىغىع اإلا

ُ
الكلعكي في الخذاُو الػشبي نذ سبـ ؤلادساى بالزاث اإلا

والجشظاوي ؤلغى مً ؤلادساى الجاهب ؤلاشاسي وسيض غلى الجاهب الػباسي، واهخهى 

با–بزلَ بلى ؤن الػلم ؤوظؼ مً اإلاػشقت، والص يء هكعه  اهخهى بلُه مدمذ - جهٍش

غلي الكاسوقي التهاهىي، وؾابو اإلاخطىقت بحن اإلاػشقت والػلم في نهاًت جدلُلهم، 

ت ومىدذسة مجها  قةن هزه الذالالث الاضؿالخُت ًلها مشخهت مً الذاللت اللؿٍى

. ومخكشغت غجها

- (يَشغ قٍشض)يما قػلذ –وبرا جم وضل غىاضش ؤلادساى بلؿت الػطش 

قٍان اإلاخ ؤشبه بػخاد الخاظىب باغخباسه خضاهت اإلاػلىماث، والػهل هى البرهامج 
                                                 

 . 1584نفسو، ص: التهانوي- 1

 . 1584م س، ص: التهانوي- 2
 . 1585نفسو، ص- 3
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، (1)الزي ٌػالج اإلاػلىماث والبُاهاث وجدذًذ الاظخجابت في بؾاس اإلاخضون اإلاخاح

هدً هىا ال حػني راث الباخض قهـ وبهما جخػذي بلى الخهل –وؤغكىا هدً 

الخذاولي والخىع اإلاػشفي ؤلاظالمي، ويإن هزه الػملُت هي غملُت جإزُل غلى خذ 

الهلب بلى الخشيت ؤلادسايُت باغخباس ؤن الهلب هى الزي - جطىس ؾه غبذ الشخمً

 وشاؽ الػهل، واغخبرها ؤن الىاجج مً (2)ٌؿزي الػهل بمػلىماث ظذًذة قُخٍىزش

ت غلما، ظاص اظدبذاُ اللكظ  ألهه " غلم"باللكظ " مػشقت"هزه الخشيت الكٌٍش

ًان الػلم هى هاجج خشيت الخجمُؼ والتريُب بحن غىاضش  خجاوصه، وإلاا  ه ٍو ًدخٍى

.      ؤلادساى دخل في مذلىالجه مكهىم الخٍامل

 :العلم في الحىض اإلاعسفي اإلاسلم ًحمل في مفهىمه معنى الحهامل

ت )): الػلم في الخىع اإلاػشفي اإلاعلم هى م والعىت الىبٍى هى الدعلح بالهشآن الٌٍش

وجذبش ودساظت آًاث آلاقام وألاهكغ، ؤو الػالناث الخمعت؛ غالنت ؤلاوعان باهلل 

حػالى، وغالنخه بالؿُبُاث ألاخشي، غالنخه بىكعه، غالنخه باإلاجخمؼ، وغالنخه 

دشػب الػلم بهذس حشػب هزه  بالٍىن الكعُذ، في بؾاس الشئٍت الخىخُذًت، ٍو

الػالناث الخمعت وال جىظذ شػبت غلمُت ؤقػل مً ؤخشي ؤو ؤهم مجها ألن الٍل 

( (ًطب في الخىخُذ

: والػلم في الخىع اإلاػشفي اإلاعلم ًدمل في ؾُاجه اإلاػاوي الخالُت

ل والخمشُل، اإلاهاسبت 
ُّ
مش الخٍامل والخٌمُل، الخألل والخإلُل، الخخام والخخمُم، الخَّ

والخهٍشب، الىخذة والخىخُذ، الخهُهت والخدهُو، اإلاطذانُت والخطذًو، 

الاظخهطاء والاظخػاسة، الخذ والخدذًذ، الخدلُل والتريُب، الشؾبت والترؾُب، 

َ، الدشػب والدشػُب،  ألاخالم والخخلُو، ألاوغ والخإهِغ، الخشيت والخدٍش
                                                 

، ادلركز 1شوقي جالل، ط:- تكوين العقل كيف خيلق ادلخ عادلنا الذىٍت، تر: كريس فريث:- أنظر- 1
 .18م، ص2012القومي للًتمجة، القاىرة، 

فالعقل زلدود وحىت يتجاوز حدوده  ((ىو وجدان الكثرة ادلمكنة حتت الوحدة الظاىرة)): التكوثر- 2
يرتبط بالوحي عن طريق القلب فيتجدد على الدوام فيكتسب خاصية الفعل والقصد حىت يكون لفعلو 

اللسان وادليزان أو التكوثر : طو عبد الرمحن:- معٌت، وإذا قصد جيب أن يطلب الفعل النافع، راجع
، ىكذا تنبثق ادلفاىيم الصحيحة 19-18م، ص1998، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، 1العقلي، ط

 .من حركة الفكر
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الخدهو والخدهُو، الخمًٌ والخمٌحن، الخيعُو والخىظُل، الخبرة والاخخباس، 

.. الخماط والخالقي، الطبر، اإلاشهت،  

قهى مجمىغت مً الػالناث )): ؤما الػلم في الخىع اإلاػشفي الؿشبي

بي والتي ًمًٌ الخدهو مجها والتي حػبر حػبحرا  والهىاهحن اإلاٌدشكت بالبدض الخجٍش

مباششا غً الػالناث بحن الظىاهش، وجخػذد الػلىم بخػذد الظىاهش بوعاهُت 

دمل في ؾُاجه اإلاػاوي الخالُت(. (ؾبُػُت بُىلىظُت الخكاغل والخكػُل، : ٍو

ء والخجضيء، الدشدذ والدشخِذ، الخطش والخدطحر، الاوؿالم والخؿلُو،  الخجضُّ

اإلاشايمت والتريُم، الخهىنؼ، اإلاادة والخمذًذ، البخَ والخبدَُ، الخخطُظ، 

و، الخمُحز ... الخكٍش

ًمًٌ اختزاله في لكظ واخذ، " الخٍامل اإلاػشفي"بهزا قةن اإلاطؿلح اإلاشيب 

ػه وجىظُػه ومهاسهه باإلاكاهُم اإلاهاسبت،  هى الػلم، زم الهُام بدشػُبه وجكَش

.   (1)قخخىلذ شػب الػلم التي جىطهش في بىجهت واخذة هي الػلم

 

 

 

 

" الحهامل اإلاعسفي"مفهىم اإلا ؼلح اإلاسل  : ثالثا

 مفهىم الحهامل اإلاعسفي في مشسوع إسالمية اإلاعسفة-1

ؤهجض مداولت يبحرة ونُمت جدبؼ مً خاللها : الشيي فحتي حسً ملهاوي 

خا ومأال، وؤظخؿشم  العحرة الزاجُت إلاكهىم الخٍامل اإلاػشفي وشإة وجؿىسا وجاٍس

ؤؾلب اإلادؿاث في الخىغحن اإلاػشقُحن ؤلاظالمي والؿشبي، ؾحر ؤهه ًمًٌ الىنىف 

: غىذ بػؼ الىهاؽ اإلاهمت في هزا الخػٍشل

ظمؼ الشُخ قخحي خعً ملٍاوي خكظه هللا بحن الخىع اإلاػشفي -1

ت إلاكهىم  الؿشبي والخىع اإلاػشفي اإلاعلم ؤزىاء البدض غً الخطاثظ الجىهٍش

الخٍامل اإلاػشفي ويإن الشهاقت ؤلاوعاهُت واخذة، قىنؼ بزلَ في الخؿإ الزي ونؼ 
                                                 

العلم احلديث ومعرفة الغيب، رللة حراء، : مقال رائع للشيخ زلمد سعيد رمضان البوطي:- أنظر- 1
، يبُت فيو ادلفهوم التداويل للعلم يف حوضنا 10م، تركيا، ص2008(سبتمرب/أيلول)، 3، السنة12العدد
 .ادلعريف
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قُه الكالظكت الػشب الزًً ههلىا الكلعكت الُىهاهُت ولم ًإخزوا في الاغخباس 

خطىضُت اللؿت الػشبُت والشهاقت ؤلاظالمُت، وهل خُاة اإلاكهىم بال هزه الخشيت 

في اإلاذلىالث الاضؿالخُت التي ًبػثها الىضل بحن اإلاخضون الذاللي والشضُذ الشهافي 

. داخل الخىع اإلاػشفي ؤلاظالمي

خ ليشإة مطؿلح -2 اللىسد )بهػُت " الخٍامل اإلاػشفي"بذؤ الشُخ الخإٍس

الزي ايدشل الكجىة الهاثلت بحن اإلاخخطحن قُما ظمي بالػلىم ؤلاوعاهُت  (ظىى

الخٍامل "واإلاخخطحن في الػلىم الؿبُػُت، وألاظذس هى الاهؿالم في بدض اإلاكهىم 

ت زم بىاء اإلاذلُى الاضؿالحي غلحها وغػا وجىظُكا، وال " اإلاػشفي مً الذاللت اللؿٍى

ًهل غىذ هزا الخذ بل ًذخل في بوشاء قػاء قٌشي خىله مً خالُ خهله 

الذاللي، مىاصها ومشػبا ومىظػا، دون ؤن ًخشط مً الخىع اإلاػشفي للشهاقت 

لما صاد حشػُبه ًلما اظخؿشم ؤيبر نذس مً غىاضش الشهاقت داخل  ؤلاظالمُت، ًو

. الخىع اإلاػشفي

ؤخز الشُخ الذاللت الشهاقُت إلاكهىم الخٍامل اإلاػشفي غلى اغخباس ؤنها -3

ا بلى  ًان في الخىع اإلاػشفي الؿشبي مذلىال لؿٍى الذاللت الاضؿالخُت، قشقؼ ما 

مشجبت اإلاذلُى الاضؿالحي في الخىع اإلاػشفي ؤلاظالمي قمضط بزلَ بحن الخىغحن 

اإلاػشقُحن اإلاعلم والؿشبي قامتزظذ الشهاقخحن في مكهىم الخٍامل اإلاػشفي، 

قاخخلؿذ اإلاػالم واغؿشبذ ؤلاخذازُاث قاهكطل مػمىن الخٍامل اإلاػشفي غً 

. الىانؼ الشهافي واإلاػشفي لؤلمت

ؾُاب مكهىم الهلب في مػادلخه ألاخحرة للخٍامل اإلاػشفي سؾم ؤهه هى -4

ؤال بن في الجعذ مػؿت برا ضلخذ )): مدىس الخكاغل بحن مطادس اإلاػشقت ألاخشي 

(. (ضلح الجعذ ًله وبرا قعذث قعذ الجعذ ًله

ت )): اللؿت لها غالنت بعػت الزهً وخشيت الكٌش-5 قكي اللؿت الاهجلحًز

هت للخػبحر غً 1120ًىظذ  هت 33 ضىجا، وفي اللؿت ؤلاًؿالُت ًىظذ 40 ؾٍش  ؾٍش

ت ٌعخخذمىن مىاؾو في 25قهـ للخػبحر غً   ضىجا، قالزًً ًخٍلمىن الاهجلحًز

، والص يء هكعه باليعبت للؿاث ألاوسوبُت (1)((اإلاخ ال ٌعخخذمها ؤلاًؿالُىن 

ألاخشي، قهي لؿاث جهىم غلى الىدذ، غذد ؤضىاتها مدذود وغذد ؾشم الخػبحر 
                                                 

، ادلركز القومي 1شوقي جالل، ط:- تكوين العقل كيف خيلق ادلخ عادلنا الذىٍت، تر: كريس فريث- 1
 .46م، ص2012للًتمجة، القاىرة، 
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الاشخهام )غً هزه ألاضىاث مدذود ؤًػا، ؤما اللؿت الػشبُت قهي لؿت اشخهام 

م ًطبذ لذيها ما النهاًت مً (1)(الطؿحر والٌبحر وألايبر ، برا اسجبؿذ بالهشآن الٌٍش

مت ْى : الؿشم للخػبحر غً ما ال نهاًت مً ألاضىاث، وهزا ما جايذه آلاًت الٌٍش
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إىل الداللة الوضعية، وىو ثالثة أنواع؛  (اجلذر الثالثي)االشتقاق ىو االنتقال من الداللة الطبيعية -1
صغَت وكبَت وأكرب، وكل اشتقاق تضبطو قواعد دقيقة وضعها علماء اللغة وحددوا ضوابطها وقوانينها، 

مذاىب )): كذلك صالح الدين الزعبالوي يف ثالثة مقاالت. 174صبحي الصاحل، م ن، ص:- راجع
، رللة ((االشتقاق))وادلقال ادلهم الذي خصصو لالشتقاق (( تدرج ادلعاين))و( (وآراء حول نشوء اللغات

أكتوبر - ىـ1403زلرم )، السنة الثالثة، دمشق، 09الًتاث العريب، احتاد الكتاب العرب، العدد
اللغة فصول تشابكت أواصرىا وتوشجت عراىا، وكان : ))، يقول الزعبالوي يف ىذا العدد(م1982

بينها رمحا ماسة، فأنت إذا عرضت دلسألة يف إحداىا، أصارتك  احلاجة إىل أن تذكي العُت على ما 
يتصل هبا من البحث يف فصول من دوحتها، فتجعلو منك على بال وذكر، ليربح بو خفاء ما عرضت لو 

 .فينزاح غموضو وحتل رموزه
تدرج )وآخر عقدتو فيها حول  (نشوء اللغات)من ىذه الفصول فصل عقدتو يف ىذه اجمللة حول 

يناط هبما وينتمي إليهما، فإذا انتظم عقد ىذه الفصول وقد ( االشتقاق)، وىذا فصل يف (ادلعاين
اشتبكت أسباهبا ومتكنت أواصيها، كان بعضها ذريعة إىل جالء ما قد يستغلق يف بعضها األخر، وسلما 

 .إىل فك مشكلة، وسببا إىل إيضاح منهاجو واستبانة وجهو
عرفت قرابة ما بينو وبُت الفصلُت السابقُت، يف  (االشتقاق)وأنت إذا تأملت فصلنا ىذا يف 

فاالشتقاق ىو نزع لفظ من لفظ ولو رلازا، بشرط مناسبتهما يف ادلعٌت ( (غَت كلفة أو عسر أو عناء
واتفاقهما يف احلروف األصلية وترتيبها، ومغايرهتما يف الصيغة حقيقة أو تقديرا، وىكذا تشًتك مفردات 
كل مادة لغوية يف حروفها الثالثة وترتيبها، وتلتقي على معٌت يشملها، مث يفرد كل منها بصيغة ومبٌت 

وداللة خاصة، وقد أمسوا ىذا النوع من االشتقاق باالشتقاق الصغَت، وحبثو كثَت من ادلتقدمُت؛ 
كاألصمعي وقطرب وأيب احلسن األخفش وادلربد وابن خالويو، وبرع فيو أبو بكر بن دريد يف كتابو 

 ".مقاييس اللغة"ادلعروف بالصاحيب وكتاب " فقو اللغة"وأوغل فيو أمحد بن فارس يف كتابو " االشتقاق"
وجعل أئمة اللغة االشتقاق نوعُت آخرين مها الكبَت واألكرب، فإذا كان شرط االشتقاق ))

الصغَت؛ أن يكون بُت اللفظُت اتفاق يف احلروف األصول وترتيبها وتناسب يف ادلعٌت، فشرط االشتقاق 
 .الكبَت أن يكون بُت اللفظُت أو األلفاظ اتفاق يف احلروف دون ترتيبها

أما االشتقاق األكرب فحده؛ أن يكون بُت اللفظُت أو األلفاظ اتفاق يف بعض احلروف وتقارب يف 
 . 38-37ص( (الباقي، وقد جعلوا التقارب يف سلرج احلروف خاصة ويف صفتها



123 

 

ِلِه َمَدًدا
ْ
 خاضُت ؤظاظُت مً خطاثظ (1)، قُطبذ الخٍىزش(109: الٌهل)ِبِمث

 ؾاب غً الشُخ الكاغل ؤن ًطل بىا في جدلُله بلى مكهىمحن؛ الػهل، ونذ

مكهىم خاص بالخىع اإلاػشفي اإلاعلم، ومكهىم خاص بالخىع اإلاػشفي الؿشبي، 

عخػحر ما ًمًٌ  وبن شاء بػذ رلَ ؤن ًهُم اإلاهاسهت، قُازل ما ًمًٌ جإزُله َو

عدبػذ ما ًمًٌ اظدبػاده .   اظخػاسجه َو

: ووضل في ألاخحر بلى ضىؽ مػادلت الخٍامل اإلاػشفي التي بُجها قُما ًلي

الذاللت اإلاهطىدة في ظُام خذًصىا في هزا اإلاهام، جشجبـ بما ؤظمُىاه بمػادلت "

اث مخػاًكت مخالصمت هي : الخٍامل اإلاػشفي التي حػني الخٍامل في زالزت معخٍى

. الخٍامل بحن مطذسي اإلاػشقت؛ الىحي والىظىد-

. الخٍامل بحن ؤداحي اإلاػشقت؛ الػهل والخغ- 

. الخٍامل بحن اإلاطادس وألادواث- 

ونذ اسجبـ هزا اإلاكهىم بالجمؼ بحن الهشاءجحن؛ نشاءة الىحي ونشاءة 

. الىظىد، ؤو نشاءة الٌخاب اإلاعؿىس ونشاءة الٌخاب اإلاىظىس 

وبطىسة مباششة وػني بالخٍامل اإلاػشفي في ظُام مششوع بظالمُت 

اإلاػشقت، ؤو ؤلاضالح الكٌشي ؤلاظالمي اإلاػاضش؛ 

ًاقُت بمبادت ؤلاظالم ومهاضذه- . امخالى مػشقت 

. مىهجُت مىاظبت لخىظُل هزه اإلابادت وهزه اإلاهاضذ- 

. بغماُ هزه اإلاىهجُت في قهم الػلىم اإلاػاضشة والخػامل مػها- 

. بىاء شخطُت بظالمُت مػاضشة جخطل بالخماظَ والكاغلُت- 

جمٌحن ألامت مً ؤلاظهام اإلاخمحز في الخػاسة ؤلاوعاهُت وجششُذها - 

. (2)"بهذاًت الىحي ؤلاالهي
                                                 

فالعقل زلدود وحىت يتجاوز حدوده  ((ىو وجدان الكثرة ادلمكنة حتت الوحدة الظاىرة)): التكوثر- 1
يرتبط بالوحي عن طريق القلب فيتجدد على الدوام فيكتسب خاصية الفعل والقصد حىت يكون لفعلو 

اللسان وادليزان أو التكوثر : طو عبد الرمحن:- معٌت، وإذا قصد جيب أن يطلب الفعل النافع، راجع
، ىكذا تنبثق ادلفاىيم الصحيحة 19-18م، ص1998، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، 1العقلي، ط

 .من حركة الفكر

، ادلعهد 1منهجية التكامل ادلعريف مقدمات يف ادلنهجية اإلسالمية، ط: فتحي حسن ملكاوي- 2
 .291م، ص2011العادلي للفكر اإلسالمي، ىرندن، فرجينيا، و م أ، 
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هى خشيت جشيُب وجيعُو الشػب الػلمُت ))برن الخٍامل اإلاػشفي في سؤَي

ألنها في ( (داخل الخىع اإلاػشفي اإلاعلم مً خالُ اإلاشاظػت الشاملت لهزه الشػب

ألاضل مخٍاملت، شػب جىذسط جدذ مكهىم واخذ هى الػلم، لم ًشد لكظ الػلىم 

خىا يما  ال في الهشآن وال في العىت، ونذ خطلذ هزه الخشيت اإلاػشقُت في جاٍس

: ريشث آهكا

بي في الؿبُػُاث  دون ؤن وػشف (1)ال ًمًٌ ؤن هكهم وشإة اإلاىهج الخجٍش

 ُ . جؿىس الكهه وألاضى

اث العُاظُت وألاخٍام العلؿاهُت دون ؤن  يما ال ًمًٌ ؤن هكهم الىظٍش

... وػشف جؿىس الكهه وألاضُى ويزلَ الػمشان البششي والخؿىساث الانخطادًت

ال ًمًٌ ؤن هكهم جؿىس الكهه وألاضُى دون ؤن هكهم الػمشان البششي 

خ قهى مادة  والخُاة الاظخماغُت وال ًمًٌ قهم هزه ألاخحرة دون مػشقت الخاٍس

زم ال بذ مً مػشقت اللؿت الػشبُت ... للبدض في الظىاهش الزاجُت وؾحر الزاجُت

للىكار بلى ؤغمام اإلاكاهُم الىكعُت والاظخماغُت والانخطادًت والعُاظُت 

. قكي اللؿت الػشبُت جشار اإلاعلمحن ظمُػا... والؿبُػُت

في ؤغمام اللؿت وفي ظىاهب الىدى قٌشة الضمان اإلااض ي والخاغش 

واإلاعخهبل، قٌشة الػلُت قٌشة الهُاط الػهلي الىدىي، وفي بًجاص ًل مهىالث 

، واللؿت جخدهو  الػهل اإلاعلم ًيبغي ؤن حعخمذ مً ؤغمام اللؿت والىدى وألاضُى

ػتقاغلُتها وخشيتها غمً الذًً ًاهذ ": لهزا ًشبـ الشاؾبي بحن اللؿت والشَش برا 

ػت غشبُت قال ًكهمها خو الكهم بال مً قهم اللؿت الػشبُت خو الكهم ألنهما  الشَش

ا في قهِم الػشبُت قهى 
ً
ظُان في الىمـ، ما غذا وظىه ؤلاعجاص، قةرا قشغىا مبخذث

ػت، واإلاخىظـ لم   في قهم الشَش
ٌ
ا قهى مخىظـ

ً
ػت، ؤو مخىظؿ َش مبخذت في قهم الشَّ

ػت، قٍان  َش ًان يزلَ في الشَّ  الجهاًت، قةرا اهخهى بلى الؿاًِت في الػشبُت 
َ
ـْ دسظت ًبل

ًان قهُم الصخابت وؾحرهم مً الكصخاِء الزًً قهمىا  قهمه قحها حجت، يما 
                                                 

، دار ادلعارف، القاىرة، 9، ط1نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ج: علي سامي النشار:- أنظر- 1
 .57-20د ت، ص
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ػت بمهذاس  ، قمً لم ًبلـ شإوهم، قهذ ههطه مً قهِم الشَش
ً
الهشآن حجت

 
ً
ًان نىله مهبىال ل مً نطش قهمه لم ًًٌ حجت، وال  . (1)"الخهطحر غجهم، ًو

الحهامل اإلاعسفي في الحىض اإلاعسفي الغسبي -2

بذؤ الخٍامل اإلاػشفي في الؿشب مىز الهشن الشاوي اإلاُالدي خحن جكؿً -1

 بلى غشوسة الجمؼ بحن الػهذ الهذًم والػهذ الجذًذ، بػذ اإلاخاع (2)(جىسنُىن )

ٌُت؛ بػذ  الشذًذ والخشوب الذامُت التي غاهتها الذُو الؿشبُت؛ ألاوسوبُت وألامٍش

لت، وبػذ ؤن جهاجل الكشوعُىن  ؤن جهاجل الكشوعُىن قُما بُجهم لعىىاث ؾٍى

.. وألاإلاان ماثت غام، الخشوب الىابلُىهُت

ٍا  بذؤ الخٍامل اإلاػشفي بػذ  ؤن جهاجلذ الؿىاثل التي اظخىؾىذ ؤمٍش

لت، بػذ ؤن جهاجلذ الهىمُاث البروظُت في ؤإلااهُا وبػذ ؤن ايدشل .. لعىىاث ؾٍى

، بل ال بذ (3)الؿشب في ألاخحر بإن هزه الخشوب وؤلاسهاب والشىساث ال ججذي هكػا

جٍامل ظضجي رسي ًخدٌم قُه البرادٌؿم : مً الخٍامل، واججه هزا الخٍامل وظهخحن

الخٍامل "الجضجي ؤو الزسي الزي ًخظ ًل دولت غلى خذا ًمًٌ ؤن هطؿلح غلُه 

". اإلاػشفي الىؾني

 ًخجه هدى الخػاسة ًجمؼ (4)وجٍامل ًلُاوي ًخدٌم قُه بشادٌؿم ًلُاوي

الخٍامل اإلاػشفي "الجهىد مً ؤظل ؤن ًمعَ بضمامها ًمًٌ ؤن هطؿلح غلُه 

". الخػاسي بالؿبؼ داخل الخىع اإلاػشفي الؿشبي
                                                 

م، 1997، دار بن عفان للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، 1، ط5ادلوافقات، ج: الشاطيب- 1
 .53ص

 . وما بعدىا186نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، مرجع سابق، ص: علي سامي النشار:- أنظر- 2

أبو يعرب ادلرزوقي، :- األمريكيون اجلوامع وأصول الدستور األمريكي، تر: وودي ىولتون:- طالع- 3
، وفكرة ادلؤمتر العظيم يف (م2010-ىـ1431)، ىيئة أبو ضيب للثقافة والًتاث كلمة، أبو ضيب، 1ط

م، الذي متخض عنو دستور أمريكا والدستور ادلضاد الذي حيميو، وكان سبب 1787فيالديلفيا صيف 
جيمس )ىذه احلركة التجميعية بُت سلتلف الواليات األمريكية ادلتناحرة شخص مريض ىزيل البنية ىو 

 .19ص ((كان دودة كتب))ماديسون الذي 

لويس )، و(رونالد فيفر كورن)راجع يف ىذه الفكرة الدراسات اليت قام هبا عامل االجتماع الفرنسي - 4
 . يف حتليلو لألنظمة التامية(Luis Dumont )(دومون
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الكالظكت ألاإلاان ظلهم يشظىا قٌشهم إلاششوغحن مششوع جىخُذ : مشاُ

وبظهاؽ ظذاس الػاس، ومششوع معاهذة الكٌش الؿشبي  (ؤإلااهُا)الهىمُاث البروظُت 

في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت والص يء هكعه باليعبت للذُو  (الهىمُت الطهُىهُت)

. الؿشبُت ألاخشي 

هى دغىة للخٍامل اإلاػشفي بحن الػلىم " قلعكت الػلىم"اإلاطؿلح اإلاشيب -2

التي ولذتها الكلعكت، قبػذ ؤن يبرث وبلؿذ ظً الششذ عجضث غً خل مشاًلها 

قظهش غىذها الخىحن للشظىع بلى ألام لٍي حػُذ اخخػانها وؤن جدل مشاًلها مً 

. ظذًذ

خ الػلىم هى ظهذ ظباس مً ؤظل البدض غً الخـ -3 اإلاطؿلح اإلاشيب جاٍس

اجي الكشوس ي في – ظىسط ظاسجىن )الشابـ بحن مخخلل الػلىم  ُم الكحًز بُحر دٍو

، مذسظت شٍُاؾى للبىاء الخػاسي، سوبشث ؤؾشوط، ظىسط "هظام الػالم"يخابه 

لعىن في يخابه  وخذة وجىاظو اإلاػشقت، بل ؤن ظهىد ًل "ظخاوعُى، بًذواسد ٍو

الكالظكت الؿشبُحن هجذ قحها بػذًً بػذ جٍاملي وؾني وبػذ جٍاملي مؼ الذُو 

 (..ألاخشي يهذف بلى ؤلامعاى بضمام الخػاسة

. هى ظبُل آخش للخٍامل اإلاػشفي في الخىع اإلاػشفي الؿشبي: اإلاىؿو الكىقي

الػىإلات ال حعخهُم بال بخالوة آلاًت : (1)الحهامل اإلاعسفي والعىإلاة النياهية

ألاخحرة مً بهجُلها بخإظِغ خٍىمت غاإلاُت هي الُىم في خٌم ما هى ناثم بالكػل 

وختى ؤن جظهش للىاط وهي مٌخملت الششغُت ًجب ؤن ًٍىن لها ؾؿاء مػشفي هى 

ضىذوم الىهذ الذولي وبىَ )الخٍامل اإلاػشفي بػذ الخدٌم في الػملت والىهذ 

ًهُى ...(.. اإلاىظمت الػاإلاُت للؿحران)والخدٌم في العُادة غلى ؤلانلُم  (..اإلاهاضت

ٌُت)): ظػُذ غُادي وهى اإلاىؾً الهىمي للحهىد - ظهش في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٍا  الخو : ؾه غبذ الشخمً"بػذ هجشتهم مً ألاهذلغ بلى ؤإلااهُا ومجها بلى ؤمٍش

ا - 63الػشبي في الاخخالف الكلعكي، ص مىز زماهُيُاث الهشن اإلااض ي اججاها هظٍش

ًهل وساءه مجمىغت مً غلماء الاظخماع واإلاعخهبلُاث وخبراء مشايض الذساظاث 

ؤلاظتراجُجُت، وضاس ًطؿلح غلى حعمُت هزا الاججاه بمذسظت شٍُاؾى للبىاء 
                                                 

:- دييز طو عبد الرمحن بُت العودلة الكيانية والعودلة السياسية وحيدد لكل واحدة خصائصها راجع- 1
م، 2002، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، 1احلق العريب يف اخلتالف الفلسفي، ط
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ش دساظاث خُى الخٍامل والخػاغذ اإلادعاهذ  الخػاسي، والتي جهىم بةغذاد وجؿٍى

. (1)((بحن الخػاساث

ونذ نامذ الخشيت الطهُىهُت بضسع مخىانػت في يُان ًل دولت جخالكها 

في الػهُذة، ججػلها في خالت غذم اظخهشاس، جتهذدها ألاصمت والكىض ى لٌجها جخؿزي 

مجها، قىض ى مىظمت؛ الجمُؼ هانم غلحها والجمُؼ ساع غجها، الجمُؼ ًيخهذها 

والخخلل لِغ قهـ هاجج غً الخإخش، بهه ))والجمُؼ ًماسظها في الىنذ هكعه 

خُت  هاجج غً غملُت بوشاء غىُكت لىمىرط ؾشبي للخهذم خاسط الششوؽ الخاٍس

ًاهذ جيخمي بلى الخهذم الؿشبي راجه قإهخج لِغ قهـ ... والشهاقُت والخهىُت التي 

 بهه جىظُه (2)((الػُو والطجش بل ؤًػا قهش ظٍُىلىجي وؤخالقي وغهلي

خ .   الطهُىهُت لخشيت الػلم والخاٍس

ؤسباب الخشخد اإلاعسفي في حىطىا اإلاعسفي اإلاسلم : اإلابحث الثاوي

اخحالف العقيدة بين الحىطين اإلاعسفيين اإلاسلم والغسبي -1 

ِبُعىا :  ناُ هللا حػالى
َ
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َ
(. 145: البهشة) ؤ

خ ؤن اهجشث قئت مً ؤمخىا بلى الكلعكت الُىهاهُت،  لهذ خطل في الخاٍس

وؤخزتها يما هي، قاهدشقذ بالػهاثذ اإلاعلمت غً الجادة، ونذ ؤدسى غلماء الٌالم 

ًمشلهم اإلاػتزلت ؤُو ألامش، مذي الهىة السخُهت بحن غىاضش هزه الكلعكت وبحن 

. غهاثذ ؤلاظالم

بذؤ الجزاع بحن غلماء الٌالم والكالظكت اإلاعلمحن، زم جدُى بلى الكلعكت 

. الُىهاهُت راتها

ًالبانالوي  جمخؼ اإلازهب ألاشػشي ممشال لئلظالم، ونام سظاُ ألاشاغشة 

ني بدعم هزا الجذُ .   وبمام الخشمحن الجٍى
                                                 

آليات إعادة البناء احلضاري لإلنسان واجملتمع، د ط، دار ادلعاصرة للنشر والتوزيع، : سعيد عيادي- 1
 .9م، ص2009احملمدية اجلزائر، 

، دار العلم 4منَت البعلبكي، ط:- العقب احلديدية رواية عقائدية اشًتاكية، تر: جاك لندن- 2
 .30م، ص1979للماليُت، بَتوت، 
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الخىخُذ في الخىع اإلاػشفي اإلاعلم ًجػل الػالنت بحن هللا وؤلاوعان 

غالنت مباششة ال جدٌمها وظاثـ، ؤما في الخىع اإلاػشفي الؿشبي قخدٌمها 

وظاثـ، وهزا هى الخلل الزي لم ًذسيه الكالظكت اإلاعلمىن ألاواثل الٌىذي 

وابً ظِىا والكاسبي وابً سشذ وؤبىبٌش البؿذادي وابً ؾكُل وؾحرهم، قهذ ؤخزوا 

الكلعكت واإلاىؿو ألاسظؿي دون قدظ ؤضىلها الػهذًت قىنػىا قُما ونػىا قُه، 

وؤدي اهدشاقهم بلى ظهىس الكشم الٌالمُت بضغامت اإلاػتزلت في البذاًت، زم جىالى 

ظهىس الكشم ألاخشي، بلى ؤن يشط هللا ظبداهه وحػالى مً ٌػُذ بىاء هزه ألامت؛ 

الشاؾبي والشاقعي وابً جُمُت وؤبىبٌش البانالوي وبمام الخشمحن، وؤبً الهُم، 

وؾحرهم يشحر، الزًً ؤقػذ خشيتهم الػلمُت الخدلُلُت التريُبُت الخيعُهُت بلى 

.  بهخاط ؤهم ش يء في الخػاسة ؤلاوعاهُت وهى اإلاىهج الػلمي الاظخهشاجي

اخحالف اإلافاهيم بين الحىطين اإلاعسفيين اإلاسلم والغسبي -2

ؼ مجاالث اإلاػشقت واإلاىؿو : ؤهم ما ؤهخجه الكٌش الُىهاوي ؤمٍشً جكَش

 لهذ جكؿً غلمائها الزًً خاولىا بغادة بىاء الخىع اإلاػشفي اإلاعلم ألاسظؿي،

والشئٍت الخىخُذًت بلى خؿىسة الخطىس الُىهاوي الزي اهؿلو مً وظىد غالنت بحن 

ىا بػمو وظذانهم بلبلت اإلاكاهُم التي خطلذ في خىغىا  الخالو واإلاخلىم، وؤدًس

اإلاػشفي هدُجت دخُى اإلاكاهُم الُىهاهُت والؿىىضُت، قهىاى اخخالف ظزسي في 

... اإلاكاهُم؛ مكهىم الخذ، ومكهىم الخطىس، مكهىم الهػُت الٍلُت

... الاخخالف في اإلابادت التي ًىؿلو مجها الػهل؛ مكهىم الجىهش الشابذ-

الاخخالف في مكهىم الهُاط؛ ؤسظؿى ًىؿلو مً خٌم يلي بلى ؤخٍام -

ظضثُت والطذم ضىسي، اإلاعلمىن ًىؿلهىن مً ظضثُت بلى ظضثُت ؤخشي بىظىد 

ظامؼ بُجهما بىاظؿت جدهُو غلمي دنُو والطذم ضىسي ووانعي ًهُى مدمذ 

كاث للهُاط ًاوي بػذ ؤن غشع غذة حػٍش وؤخعً ما ًهاُ في )): بً غلي الشى

اظخخشاط مشل خٌم اإلازًىس، إلاا لم ًزيش، بجامؼ بُجهما، قخإمل هزا ججذه : خذه

بي والعبر (1)((ضىابا بوشاء هللا ، ومً هزا اإلاىؿلو ظاء الاظخهشاء الخجٍش

.. والخهعُم
                                                 

أيب حفص سامي بن : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، تح: زلمد بن علي الشوكاين-1
-ىـ1421)،دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، 1، ط1العريب األثري، ج

 .841، ص(م2000
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بلى ناهىهحن " نُاط الؿاثب غلى الشاهذ"غلماء ألاضُى ؤسظػىا نُاظهم -

، اػساد العلة): ًخكشغان بلى ؤسبػت نىاغذ (ناهىن الػلُت وناهىن اؾشاد الخىادر)

وهزه الهىاغذ ألاسبػت ظهشث  (ثىقيح اإلاىاغ، الدوزان، ؤن ثنىن العلة مىعنسة

بي "ط ط مُل"قُما بػذ غىذ الاهجلحزي  ، وؤظغ غلُه نىاغذ الاظخهشاء الخجٍش

بذو ؤن ظىن ظدُىاسث مُل  واإلاىؿو اإلاادي وهى ظبب نهػت الؿشب الػلمُت، ٍو

ًاوي في  إزشاد الفحىى إلى ثحقيق الحق مً علم "وضله ما يخب ؤلامام الشى

، ًهُى "هفاائ ألاصىى في شسح اإلاح ىى "وما يخبه ؤلامام الهشافي " ألاصىى 

الذوساهاث غحن الخجشبت ونذ جٌثر الخجشبت قخكُذ الهؿؼ ونذ ال )): ؤلامام الهشافي

. (1)((جطل بلى رلَ

يما اخز دًٍاسث الٍىظُخى ونىاغذ اإلاىهج مً ؤبي خامذ الؿضالي، ويما 

 ُ . ؤخز داقُذ هُىم ناهىن الػلُت مً غلماء ألاضى

والٍل ٌػشف خشيت ههل الػلىم مً ؾٍشو ضُهلُت وؾلُؿلت بلى ؤوسوبا 

خاضت العشبىن وؤيعكىسد، ودوس سوظحر بٍُىن وقشووعِغ بٍُىن وظىن 

ونذ صاؽ نلم هزا ألاخحر ًجشح اإلاطؿكى ضلى هللا غلُه ))ظدُىاسث مُل في رلَ، 

ًان هانال في يخابه ( ظامي اليشاس( )(وظلم حػبحرا غً خهذ ومشاسة في هكعه ألهه 

(.  هلام اإلاىؼق)

قالػالنت بحن ألاخىاع اإلاػشقُت هي غالنت اظخػاسة وؤخُاها ظشنت 

. ولِعذ غالنت جٍامل

برن ما خطل في اإلااض ي ًدطل آلان، قالخذاخل بحن خىغىا اإلاػشفي، 

والخىع اإلاػشفي الؿشبي ؤغش بمكاهُمىا، ألن هىاى اخخالف ظزسي في اإلاكاهُم 

: هاجج غً اخخالف الػهاثذ، وهزه اإلاكاهُم جخخز شٌال هشمُا

. اإلاكاهُم اإلاظلت-1

. اإلاكاهُم الىظؿى-2

. اإلاكاهُم الكشغُت-3

.... مكهىم الخىخُذ، مكهىم الػهل، مكهىم ؤلاوعان
                                                 

 .613نفائس األصول يف شرح احملصول، دط، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، د ت، ص: القرايف- 1
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إلاارا قشل الكالظكت اإلاعلمحن في بهخاط قلعكت خاضت بدىغهم اإلاػشفي 

ت؟ ألنهم ؤخزوا اإلاىهج ألاسظؿي يما هى  الكلعكت )خاضت في بذاًت خُاتهم الكٌٍش

 .ؤلابذاع= (واإلاىؿو

دخُى مطؿلح الخطىف خشف ؤهم وظُكت وهي الػبادة غً معاسها -

الصخُذ خُض وقذث بلُه مكاهُم مً الكُذا الهىذًت والاششانُت الكاسظُت 

ت الكُؼ ألاقلىؾُيُت وقلعكت ؤقالؾىن وؤسظؿى واإلاجمىغاث الهشمعُت  وهظٍش

. والؿىىضُت

غهاثذ الشُػت خلُـ مً آساء يباال الحهىد واإلاعُدُت واإلاضديُت -

ت . (1)والذًطاهُت واإلااهٍى

خه- : الؿشب ايدشل الخىع اإلاػشفي اإلاعلم في مشخلخحن مً جاٍس

م خُض جشظم قحها مىخجاث هزا الخىع 15م بلى م9مً م: اإلاشخلت ألاولى

هت التي ؤجاخذ له قػال جلَ الخؿىاث اإلاىقهت التي  مً ؤظل بزشاء زهاقخه بالؿٍش

. هذجه بلى خشيت الجهػت

 وهي اإلاشخلت التي بذؤ قحها الاظخالب 15بذاًت مً م: واإلاشخلت الشاهُت

. (الاظخذماس)

الػلم في خىغىا اإلاػشفي ؾحر مدذود وواخذ في راجه مدشػب بلى شػب ال -

خطش لها، ألن الػهل مدذود لًٌ برا اسجبـ بالؿُب ًخٍىزش، قٍُىن داثم 

اإلاشاظػت للشػب الػلمُت وداثم الدشػُب ألن اإلاشظؼ واخذ هى الخىخُذ قٍلما 

ًاهذ ؤيثر جٍامال وجشابؿا والذلُل  . (مهذمت ابً خلذون )حشػبذ 

خجضؤ ًلما يبرث  ؤما الػلم في الخىع اإلاػشفي الؿشبي قهى مدذود ًخػذد ٍو

يخلخه وجىكطل ؤظضائه غً بػػها مىهجا ومكهىما، قالػلىم جترايم لهزا قالػهل 

لما ججضؤث ؤيثر  لما يبرث الٌخلت ججضؤث ؤيثر، ًو ادة ًو الؿشبي ًهىم بالطُاهت والٍض

. ضػب الخدٌم قحها والشبـ بحن ؤظضائها

هقص الحيشئة الدًيية والعقدًة في مجحمعات ألامة اإلاسلمة -3

ههظ الخيشئت الػهذًت والذًيُت في مجخمػىا الجضاثشي وفي الػالم اإلاعلم، 

طلىن بلى الجامػت  خُض ًٌبر الشباب وهم ال ٌػشقىن غهُذتهم ودًجهم، ٍو
                                                 

 . وما بعدىا186نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، مرجع سابق، ص: علي سامي النشار:- أنظر- 1
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خطلىن بمخخلل الػلىم التي ههلذ بمكاهُمها وؤبػادها الكلعكُت ومشظػُاتها  ٍو

الذًيُت، وهم ال ًملٍىن ملٌت قشص اإلاكاهُم ألنهم ؾحر مدطىحن غهذًا، قُهؼ لهم 

ًاث هى في الخهُهت اوػٍاط  الخلـ والاهدشاف، قما هشاه في الىانؼ مً ظلى

للمكاهُم والشهاقاث التي جشايمذ في وظذانهم، هزا هاهَُ غً الشابٌت الشنمُت 

ت ... والهىاجل الزيُت واإلادؿاث الخلكٍض

الخىاء الػهذي الزي هخج غً غذم الخيشئت الػهذًت، ظػل الشباب 

و الىظاثل الشنمُت والشابٌت الػىٌبىجُت، جيشئت  ًخػؼ لخيشئت ؤخشي غً ؾٍش

ال ٌػلمها بال الزي ًخدٌم في هزه الىظاثل، مما ؤهخج خلُـ مً الػهاثذ جدُى 

ًاث . بلى خلُـ مً اإلاكاهُم، جدُى بذوسه بلى خلُـ مً العلى

ألاوهام التي قرفها الغسب في عقىلىا وقلىبىا وصدقىاها حتى -4

ؤصبحد مسلمات 

بي -1 ت له ألهه ًخػؼ إلاىهج غلمي ججٍش الػلم مىغىعي وخُادي وال هٍى

. ًمًٌ الخدهو مىه ومً هىا ظاء جهعُم الػلىم بلى بظالمُت وؾحر بظالمُت

الػلم باإلاكهىم الؿشبي هى العبُل الىخُذ للخهذم والجهػت، ومً ؤساد ؤن -2

علَ ظبُل الػلم ألهه خُادي  ًلخو بشيب الخػاسة غلُه ؤن ًخجشد مً الذًً َو

ت له . وال هٍى

الخكٌحر الؿشبي بما ؤهه غلمي مىغىعي قهى جكٌحر ًىوي بوعاوي، وما -3

. غلُىا بال بجباع هزا الكٌش

ؤوهمىا بإهىا ال وعخؿُؼ وؤن ال نُمت لكٌشها، صسع قُىا مشيب الىهظ -4

خىا زم غً (مالَ بً هبي) ((الهابلُت لالظخػماس)) ، قطلىا غً غهُذجىا زم غً جاٍس

ظؿشاقُدىا زم قطلىا ختى غً رواجىا، قإضبدىا ال هدترم بػػىا البػؼ بل ال 

. هدترم ختى رواجىا

شة ختى وضل بلى هزه :هيمىة البرادٌغم الغسبي-5  الؿشب خاع خشوبا مٍش

الخالت مً الاظخهشاس الػهذي مً خالُ الاجكام غلى يخاب مهذط ًخػمً الػهذ 

مخا ًىخىا )الهذًم اإلاخمشل في الخىساة والػهذ الجذًذ اإلاخمشل في ألاهاظُل ألاسبػت 

 نػُت جخكو 150ؤما بهجُل بشهابا قهذ خزف هظشا ألهه ًخٍىن مً  (مشنغ ولىنا

ععى  م، وخحن اظخهش به ألامش وؤمعَ بضمام الخػاسة، قهى ظعى َو والهشآن الٌٍش
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م  ؤلاظالم واإلاجىظُت )ظاهذا إلادى الػهاثذ الشالزت ألاخشي التي ريشها الهشآن الٌٍش

ىا . والخهُهت ؤن غذوه اللذود الػهُذة اإلاعلمت (والزًً ؤشًش

آليات جشغيل الحهامل اإلاعسفي : اإلابحث الثالث

اإلاىؿو يألُت مً آلُاث حشؿُل الخٍامل اإلاػشفي بحن الشػب الػلمُت -1

الشػب الػلمُت اإلاخػلهت بالىظاثل وآلالت والشػب الػلمُت )داخل الخو اإلاػشفي 

م (اإلاخػلهت باإلاهاضذ والؿاًاث
ّ
ػل ٌُ اختراع اإلاكاهُم وجىلُذ : ألن اإلاىؿو 

اإلاطؿلخاث بُان الكشوم بحن الشػب الػلمُت والبدض غً الػالناث، ضىؽ 

. اإلابادت وغؼ الهىاغذ جشجِب الهىاهحن جصخُذ آلاساء واإلاكاهُم اظخخالص الىخاثج

ؤهه : مكهىم الػلم في الخىع اإلاػشفي اإلاعلم ًهخط ي الخطاثظ الخالُت-2

في الخىع اإلاػشفي )ؾحر مدذود، وبما ؤهه بهزه الخاضُت قهى ًدشػب وال ًخجضؤ، 

ادة  ت الترايم اإلاػشفي التي جهىم غلى الطُاهت والٍض - اليخىط- بىبش"الؿشبي هظٍش

" ًىلُىجىد

ت ؤخشي هي الخٍىزش الػهلي الزي ًهىم غلى اإلاشاظػت  بِىما غىذها هظٍش

مشاظػت )والدشػُب ؾه غبذ الشخمً، وبرا شئىا ؤن هٍامل ههىم باإلاشاظػت 

هٌشل غً الشهاقاث  (....اإلاكاهُم اإلاطؿلخاث اإلابادت الذغاوي اإلاىاهج ألادلت

. قالػلم واخذ له شػب مخػذدة. التي ًىهذ داثشة اإلاػاسف في خىغىا اإلاػشفي

شػب غلىم آلالت والىظاثل وشػب اإلاهاضذ والؿاًاث الذًيُت وؤلاوعاهُت )

. (والٍىهُت

ًل : ألاخالم غىطش ؤظاس ي مً غىاضش حشؿُل مكهىم الخٍامل اإلاػشفي-3

الشػب الػلمُت داخل الخىع اإلاػشفي حشترى في وظىد مػاوي سنُهت راث ؾابؼ 

كت  ت الشٍش م والعىت الىبٍى بهما بػشذ "خلهي غمُو وهزا هى لب الهشآن الٌٍش

خ والجؿشاقُا "ألجمم مٍاسم ألاخالم ، قالخإلُل بحن الهلىب وسبـ ؤلاوعان بالخاٍس

.  هى ظىهش الخٍامل اإلاػشفي

ل الخٍامل اإلاػشفي بلى ماظعت-4 وهزا هى الجهذ الٌبحر الزي نام به : جدٍى

اإلاػهذ الػالمي للكٌش اإلاعلم بىاء الجامػاث وغهذ اإلااجمشاث وبىاء اإلااظعاث 

واإلاشايض البدشُت مً ؤظل بغادة بىاء مكهىم الػلم وبالخالي سبؿه بالخىخُذ 

. وجىظحهه بما ًخىاقو والشهاقت اإلاعلمت
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العلؿت هي مً ؤهم آلالُاث التي ًمًٌ ؤن جدهو الخٍامل اإلاػشفي، -5

و و بىاء ماظعاث ومشايض : ورلَ غً ؾٍش الخيشئت الػهذًت للشباب، وغً ؾٍش

بدض حشترى قحها ظمُؼ الشػب الػلمُت لبدض اإلاكاهُم واإلاىاهج وآلالُاث 

اإلاشتريت، وظبل الخالنذ وظبل اظخكادة الشػب الػلمُت مً بػػها البػؼ، 

اء يما ًذسط الػهُذة  قمً جٍامل اإلاػشقت ؤن هجذ الؿبِب مشال ًذسط الكحًز

اء والؿب... وألادب واللؿت اغُاث والكحًز ؤو ... يما ًجب غلى ألادًب ؤن ًذسط الٍش

غلى ألانل جٍىن هىاى قشم بدشُت ومخابش ججمؼ ًل الخخططاث الذنُهت في 

ؼ البدشُت .. دساظت اإلاشاَس

 

 

 الخاثمة

: في خخام هزا البدض هطل بلى الىخاثج الخالُت

: بن مكهىم الػلم في الشهاقت اإلاعلمت ًدمل في ؾُاجه اإلاػاوي الخالُت

ل والخمشُل، الخهاسب 
ُّ
مش الخٍامل والخٌمُل، الخألل والخإلُل، الخخام والخخمُم، الخَّ

والخهٍشب، الىخذة والخىخُذ، الخهُهت والخدهُو، اإلاطذانُت والخطذًو، 

.. الاظخهطاء والاظخػاسة، الخماط والخالقي، الاخخباس، الطبر، اإلاشهت، 

ل في " الخٍامل اإلاػشفي"لهزا قةن اإلاطؿلح اإلاشيب  هى مً نبُل الخؿٍى

الٌالم برا سظػىا بلى مكهىم اإلاػشقت والػلم في الػشبُت والخذاُو ؤلاظالمي، بر 

. ًٌكي اظخػماُ مطؿلح الػلم وشػب الػلم، ألهه ًخػمً اإلاػاوي الىاسدة ؤغاله

الزي ًبذو ؤهه معخػاس " الخٍامل اإلاػشفي"وبرا شئىا ؤن وػشف مطؿلح 

مً الخىع اإلاػشفي الؿشبي، قهى خشيت جشيُب وجيعُو الشػب الػلمُت داخل 

الخىع اإلاػشفي اإلاعلم، مً خالُ جكػُل الػالنت بحن ؤلاوعان والؿُب، زم بحن 

. ؤلاوعان وهكعه زم بحن ؤلاوعان والٍىن واإلاجخمؼ

ًاقت الذالالث   بن جكػُل مطؿلح الػلم وحشؿُله ًهخط ي حشؿُل 

. اإلاخػمىت في مكهىمه

: بن مكهىم الػلم في الشهاقت ؾحر اإلاعلمت ًدمل في ؾُاجه اإلاػاوي الخالُت

الخكاغل، الخجضيء، الدشخِذ، الخطش، الاوؿالم، الخهىنؼ، الخخطُظ، 

و، الخمُحز ونذ ؤقػذ هزه اإلاكاهُم بلى ما ظمي بالخذازت، التي شػش ... الخكٍش
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الؿشب ؤنها ؤغشث به قلجا بلى الخٍامل اإلاػشفي يمششوع ًخؿُا مً خالله ما 

. ؤظماه بما بػذ الخذازت

ًل الشػب الػلمُت في الػلم داخل الخىع اإلاػشفي لؤلمت اإلاعلمت 

م  حشترى في وظىد مػان سنُهت راث ؾابؼ خلهي غمُو، وهزا هى لب الهشآن الٌٍش

كت  ت الشٍش ". بهما بػشذ لخمم مٍاسم ألاخالم"والعىت الىبٍى

بي في الؿبُػُاث غىذ اإلاعلمحن دون  ال ًمًٌ قهم وشإة الاظخهشاء الخجٍش

 ُ . ؤن وػشف وشإة وجؿىس غلم ألاضى

اث العُاظُت  بذون  (..ألاخٍام العلؿاهُت مشال)وال ًمًٌ ؤن هكهم الىظٍش

. ؤن وػشف الكهه وجؿىسه

ال ًمًٌ ؤن هكهم يُل جؿىس غلم ؤضُى الكهه وغلم ألاضُى دون ؤن 

". الخُاة الاظخماغُت"هكهم يُل جؿىس الػمشان البششي 

خ قهى مادة للبدض في  ال ًمًٌ مػشقت الػمشان البششي بال بمػشقت الخاٍس

. الظىاهش الزاجُت وؾحر الزاجُت

خ وجكعحره ًهىد بلى جطىس ؤغمام ما اخخلج في وظذان  وقهم الخاٍس

ً ضىسة هاضجت غً خُاتهم الػمشاهُت . اإلاعلمحن وهكعُتهم، يما ًهىد بلى جٍٍى

ًل هزه الشػب الػلمُت ولذث في ؤخػان اللؿت الػشبُت، وفي ؤغمام 

هزه اللؿت وفي ظىاهب الىدى قٌشة الضمان اإلااض ي والخاغش واإلاعخهبل، وقٌشة 

الػلُت، وقٌشة الهُاط الػهلي الىدىي، وفي بًجاص؛ ًل مهىالث الػهل ؤلاظالمي 

. بهما ًيبغي ؤن حعخمذ في ؤغمام الىدى واللؿت

غلم العلىى والتزيُت ؾبو مىهج ؤلاشاسة والذاللت غلى ؤظضاء الىدى 

ت في اإلاػشقت .  اإلاخخلكت وناد بلى هظٍش

الػالنت بحن ألاخىاع اإلاػشقُت لِعذ غالنت جٍامل بل هي غالنت 

. اظخػاسة

.   هزا والخمذ هلل سب الػاإلاحن

قائمة اإلا ادز واإلاساجع 

م  الهشآن الٌٍش

 الصخاح خاضت صخُذ البخاسي ومعلم 

 ".مكطل الاغخهاد"مجمىع الكخاوي : ابً جُمُت
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