


 

 

 كلمة الشكر
 

 

ًبقولًالرسولًصلىًهللاًعلٌهًوســـــــلمً:ًعملاً

ً"لمًٌشكرًالناسًلمًٌشكرًهللاًمن"

ً ًفـــًًٌسعنا ًمعنا ًساهم ًمن ًإلــــىًكل ًالشكر ًبجزٌل ًنتقدم ًأن وٌشرفنا

ًبعٌدً.ًمنمنًقرٌبًأوإنجازًهـــذاًالعملًســــواءً

علىًمذكرتناًًالمشرفً عبد هللا معمر الفاضلًستاذونخصًبالذكرًاأل

فـــًًتقدٌمًأرائهًًىتوانعلٌناً.ًوًلمًًٌبخلًبتوجٌهاتهًوًنصائحهالذيًلمًٌ

ًالصائبةًلنـــاًحتىًتـــمًإنجازًهذاًالعملً.

تناًإلـــىًكلًأســـاتذةًوطلبةًوعمالًقســــمًاألدبًالعربًًبجامعةًاوًتحٌ

 ."مستغانـــــم  عبد الحميد بن باديس"

 

 



 

 

ـهــــاا اإل  
إلى الغوالً الحٌاة بسم الحٌاة إلى من وـهبونا  

هللا إٌاه  إلى أغلى كنز الذي وـهبنا   

ونحن  معنى الحٌاة وعلمونا  ونحن صغارا غمرونا  بحٌاتهم نإلى الذٌ

 كبار

رمز العــطف و الحـــــنان  ناإلى قلبٌ ناٌله قلب ا،إلى أعظم حب نبض    

"آبا نا وأمهاتنا "  

التوفٌق فً مشواركم  إلى أصاقا نا  ورفقا نا فً ارب نرجوا لكم

 الاراسً وكذا المستقبلً 

فراًا فراًا  إلى كل أفراا عائالتنا   

                                                   

 

 بوجلولً سعٌا                                                           
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اٌّظا٘شاالظرّاػ١حِٚسرٛدػاٌرشازاألِحٚظسشػثٛس٘آِاٌٍغحِظٙشاؼذذ 

ِٓ ػ١ٍٙا ٚاٌّحافظح اٌّسرمثً، إٌٝ اٌحاضش ِٓٚ اٌحاضش إٌٝ اٌّاضٟ ِٓ

ٚظٛد٘اٚتمائٙا،ٚالٔىادٔشٌٜغحِٓاالضّحاليٚاٌض١اع.ٚاٌحفاظػ١ٍٙاٚإشثاخ

ٌغاخاٌؼاٌُػّشخط٠ٛالٚاترؼذخػٓأطٍٙاتخالفاٌٍغحاٌؼشت١ح،فٟٙاٌٛح١ذجاٌرٟ

ػاشدلشٚٔاط٠ٍٛحٚاحرفظدتأطٍٙاٚو١أٙا،ٚاٌسشفٟرٌه٘ٛاٌمشآْاٌىش٠ُاٌزٞ

األػٍٝفِٟٕحٙالٍة٠ٕثضتاٌح٠ٛ١حٚوّاال٠ش٠ٛٗٔمض،ٚسفؼٙاإٌِٝماَاٌّصً

اٌرؼث١شػٓاٌّماطذفثٍغدِٓاالذساعِذٜالذىادذؼشفٗأ٠حٌغح،فاٌمشآْاٌىش٠ُ٘ٛ

أْتمٝٚأْذذَٚألٔٗ٘ٛسثحأٗٚذؼاٌٝ شاءهللاٌٙا اٌىثشٜاٌثال١حإٌِٝا اٌّؼعضج

اٌزٞذىفًتحفظٙاٚ٘ٛخ١شاٌحافظ١ٓ.

ثؼص١ٌِٓٓغرٗ،فٟفُٙتزٌهِاذؼ١ِٕٕٗٚاٌماسئٌٍمشآْاٌىش٠ُ٠أذٟترفى١شِٕٚطك

األٚاِش ذطث١ك إٌٝ ظا٘ذا ف١سؼٝ إٌفٛط ِٓ أشش ِٓ ذرشوٗ ِٚا آ٠اذٗ ِٓ آ٠ح وً

 ٚاظرٕابإٌٛاٌّٟ٘اذرضّٕٗذٍها٠٢اخِٓذشغ١ةٚذش١٘ة.

٠ًّ٘ىٌٓغ١شاٌؼاسف١ٓٚ ٔرساءي، إٌِٓ٘ا تغ١شٌٍغح أ٠ْفّٙٛا مشآْاٌىش٠ُ

ٚإْفٌٙغرٗ ِٓاٌظؼةػٍٝسظًِٓ، إر اٌؼاسف١ٌٍٓغرٗ؟ ٠ً٘ٛاصٞرٌهفُٙ ّٖٛ

ػذاٚج األح١اْ غاٌة فٟ ٠ظٙش ٚسظ فٟ ،٠ٚؼ١ش اٌؼشت١ح اٌٍغح ٠حسٓ ال  اٌغشب

ٌإلسالَ،أْذىٌْٛٗفىشجطح١ححػٓاٌمشآْاٌىش٠ُ،ٌٚإلظاتحػٓ٘زااٌسؤايذُ

ٌمشآْأّٔٛرظا''ػٕٛأاٌثحداخر١اسٔاٌّٛضٛع:''إشىا١ٌحاٌرشظّحت١ِٓظطٍح١ٓا

األٚيراذٟ:ٚ٘ٛاٌشغثحفٟاالطالع:سثث١ِٓزوشجذخشظٕاِٚشاد٘زااالخر١اسإٌٝ
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 أسشاسورابهللا، ِٛضٛػٟاٌػٍٝفمٗ اٌصأٟ: ِٛاض١غاٌذ١ٕ٠ح، ١ًّإٌِٝصً٘زٖ

اٌّسرششل١ٓ ٚٔظشج ظٙح ِٓ ششػا اٌرشظّح ٘زٖ حىُ حٛي اإلحساطتاٌح١شج ٛ٘ٚ

ٌٍمشآْاٌىش٠ُِٓظٙحأخشٜ،ٚاٌٙذفِٓٚساء٘زااٌّٛضٛع.

 ٚضغحذٌٍّسرششل١ٓاٌز٠ٓلاِٛاترز١ًٌٚإشاػحذشظّاخِض٠فحٌٍمشآْاٌىش٠ُ. .1

ِعاي .2 فٟ ػٍٝػاذمُٙ ذمغ اٌرٟ تاٌّسؤ١ٌٚح ٚذزو١شُ٘ اٌظاػذج األظ١اي ذٕث١ٗ

 ٔششذؼا١ٌّٗ.اٌٝذؼش٠فاٌؼاٌُػٍحاٌمشآْٚاٌسث١ً

لسّٕا٘زااٌثحسإٌِٝذخًٚفظ١ٍٓ،ذٕإٌٚافٟاٌّذخً:اٌظا٘شجاٌمشآ١ٔحِٓٚلذ

،أِااٌفظًاطذٖاٌصالشحاٌرٟأٔضيِٓأظٍٙأاح١حذؼش٠فاٌمشآْاٌىش٠ُٚأٌفاظِٗٚم

ِفَٙٛاألٚي إٌٝ ف١ٗ ذؼشضٕا ، اٌىش٠ُ اٌمشآْ ذشظّح ِٓ تٛلفاٌؼٍّاء ػٕٛٔاٖ فمذ

ٚأرم ٌغحٚاططالحا، شُاٌرشظّح اٌّشاسلح ػٕذ تٙا ٚاال٘رّاَ إٌٝذاس٠خظٙٛس٘ا ٍٕا

حىّٙاإٌٝػٕذاٌغشت١١ٓ،ٚتؼذ٘اروشٔاألساِٙاٚششٚطٙاٚطشائمٙاٚأسثاتٙاألطً

 اٌؼٍّاء ػٍّاءػٕذ إٌٝ ٚطٛال األستؼح تاٌّزا٘ة تذءا ٚاٌّؤ٠ذ٠ٓ اٌّؼاسض١ٓ ت١ٓ

اٌمشآْاٌىش٠ُ،فرٕإٌٚاف١ٗاألص٘ش،أِااٌفظًاٌصأٟفمذػٕٛٔاٖتاٌّسرششل١ٓٚذشظّح

ا٘رّاَاٌّسرششل١ٓسرششاق،ٚذاس٠خظّحػٕذُ٘،ح١سذؼشضٕاٌّفَٙٛاإللض١حاٌرش

اٌمشآْاٌىش٠ُٚأ٘ذافُِٙٓٚسائٙا،ٚذث١ٓخظائضتؼضاٌرشظّاخٚا٢شاس ترشظّح

ح١سٚلفٕااٌرٟٔعّدػٕٙا، تّٕٛرضِٓذشظّاخاٌمشآْاٌىش٠ُ ٚفٟاألخ١شخرّٕا

األخطاءاٌرٟٚلؼدف١ٙا٘زٖاٌرشظّاخِٓاٌرؼ١ٍكػ١ٍٙاٚػشضٕاتؼضػٕذتؼض

 إٌرائطاٌّرٛاطٍحإ١ٌٙافٟاٌخاذّح.
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أسثابذشظّح ح١ساذثؼٕا إٌّٙع١ٓاٌراس٠خٟٚاٌّماسْ، ٘زا فٟتحصٕا اذثؼٕا ٚلذ

فٟ ٚاٌرٟالرشٔدتضؼفاٌّس١ٍّٓٚأحطاطُٙ اٌّس١ٍّٓذاس٠خ١اً ػٕذ اٌمشآْاٌىش٠ُ

أُ٘ ظٙٛس ٌراس٠خ ذطشلٕا وّا اإلسال١ِح، اٌغ١ش اٌشؼٛب إٌٝ اإلسالَ دػٛج إتالؽ

اٌّؤ٠ذجٚاٌّؼاسضحٌرشظّحػمذٔاِٛاصٔحت١ٓآساءاٌؼٍّاءاٌرشظّاخٌٍمشآْاٌىش٠ُ،شُ

ٚسدفٟاٌرفاس١شاٌؼشت١حٚغ١شاٌؼشت١حٌٍمشآْ ت١ِٓا أ٠ضا لاسٔا وّا اٌمشآْاٌىش٠ُ،

اٌىش٠ُ.

وّااػرّذٔاػٍِٝعّٛػحِٓاٌىرةأّ٘ٙا:''دساسححٛيذشظّحاٌمشآْاٌىش٠ُ

أِااٌّسرششل١ٓٚذشظّحاٌمشآْاٌىش٠ُ،''اٌزٞاسر١مذٔإِٗظ١ّغآساءػٍّاءاألص٘ش،

أخزٔاذاس٠خ٘زٖاالسرششال١ح''فأخزٔإِّٗٔارضِٓػ١ْٛاٌرشظّاخِٚٓ''اٌظا٘شج

٠خٍٛ٘زااٌثحسِٓطؼٛتاخلذذؼشضٕاٌٙآِت١ٕٙا:اٌرشظّاخ،ٚال٠ىاد

 .ذذاخًأساءاٌؼٍّاءٚاخرالفٙا 

 .ػذَٚظٛدِشاظغتاٌٍغحاألظٕث١ح 

 .ُػذَذّىٕٕآِاٌحظٛيػٍٝاٌرشظّاخاألط١ٍحٌٍمشآْاٌىش٠ 

 ِٓٔظٛص أخز إٌٝ دفؼٕا ِّا تؼضاٌّظادس، ػٍٝ اٌحظٛي أ٠ضا ذؼزس

اٌمشآْاٌىش٠ُٚأحىاِٙا''ٌش١خِحّذِظطفٝاٌّشاظغِصً:تحسفٟذشظّح

اٌمشآْ '' د٠ٛنتىراي''ِؼأٟاٌمشآْاٌىش٠ُ اٌّشاػٟ''،ٚذشظّحِحّذِشاِا

 ِفسشاالسششاستشٞ.



حـــــاٌّمذِ  

 

 
 د

 ٌٝػٍٝ ِؼّشػثذهللا''األسراراٌّششفٚفٟاألخ١شٔرٛظٗتاٌشىشاٌعض٠ًإ''

فٛذٕاأْٔشىشوًِٓساُ٘ذٛظ١ٙاذٙااٌم١ّح،فعضا٘اهللاخ١شاٌعضاء،وّاال٠

 فٟتحصٕا٘زآِلش٠ةأِٚٓتؼ١ذ.

"ٚهللااٌّسرؼاْ"





 اٌّذخً
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ِٓ فضً هللا ػٍٝ اإلٔغبْ أٔٗ ٌُ ٠زشوٗ فٟ اٌذ١بح ٠غزٙذٞ ثّب أٚدػٗ هللا ف١ٗ ِٓ         

فطشح ع١ٍّخ رمٛدٖ إٌٝ اٌخ١ش، ٚرششذٖ إٌٝ اٌجش فذغت، ثً ثؼش إ١ٌٗ ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ 

٠ٚجشش ٠ٕٚزس،ٌزمَٛ ػ١ٍٗ اٌذجخ  سعٛال ٠ذًّ ِٓ هللا وزبثب ٠ذػٖٛ إٌٝ ػجبدح هللا ٚدذٖ،

َْ ٌٍَّٕبِط َػٍٝ هللا  : ٚطذق سة اٌؼضح د١ش لبي َٓ ٌِْئالَ ٠َىٛ ٕزس٠ ُِ  َٚ  َٓ ُِجشش٠ ) ُسُعالً 

ب ( إٌغبء  َّ َوبْ هللا ػِض٠ضاً َدى١ َٚ  ًِ خٌ ثَْؼذ اٌُشُع  . - 543ُدجَّ

ٚظٍذ اإلٔغب١ٔخ فٟ رطٛس٘ب ٚسل١ٙب اٌفىشٞ ٚاٌٛدٟ ٠ؼبٚد٘ب ثّب ٠ٕبعجٙب ٠ٚذً         

اوزًّ ٔضجٙب، ٚأسادٖ هللا ٌشعبٌخ  فٟ ٔطبق لَٛ وً سعٛي، دزٝ ِشبوٍٙب اٌٛلز١خ 

أْ رششق ػٍٝ اٌٛجٛد ، فجؼضٗ ػٍٝ فزشح ِٓ اٌشعً ،   -طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ِذّذ 

١ٌىًّ طشح إخٛأٗ اٌشعً اٌغبثم١ٓ ثشش٠ؼزٗ اٌؼبِخ اٌخبٌذح، ٚوزبثٗ إٌّضي ػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ .

ثبٌمشآْ ، ٚلذ ٔضي ثٍغبُٔٙ ُٚ٘ اٌؼشة  -ٚرذذس سعٛي هللا طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ          

أسثبة اٌفظبدخ ٚاٌج١بْ ، فؼجضٚا أْ ػٍٝ أْ ٠أرٛا ثّضٍٗ ، أٚ ثؼشش عٛس ِضٍٗ ، أٚ 

 عٛسح ِٓ ِضٍٗ ، فضجذ ٌٗ اإلػجبص ٚثئػجبصٖ رضجذ اٌشعبٌخ .

ٚوزت هللا ٌٗ اٌذفع ٚإٌمً اٌّزٛارش دْٚ رذش٠ف أٚ رجذ٠ً ، فّٓ أٚطبف ججش٠ً          

ُٓ ( اٌشؼشاء  اٌزٞ ٔضي ثٗ ، - 571فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ) ََٔضَي ثٗ اٌُشُٚح األ١ِ
– 

( رٞ 57ِٚٓ أٚطبفٗ ٚأٚطبف إٌّضي ػ١ٍٗ لٌٛٗ ػض ٚجً ) إُّٔٗ ٌَمُٛي َسُعٛي َوش٠ُ)

ح َّٛ ى١ٓ ) لُ َِ َُ أ١َِٓ )02ػَٕذ رٞ اٌَؼشػ  طَبع صُ ُِ ْجُْٕٛ )( 05(  َّ ٌَمَذ 00ِٚب َطذجُُىُ ث َٚ  )
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ج١ٓ ) ُّ َٛ َػٍ (01سءاًٖ ثبألُفُك اٌ ب ُ٘ َِ  49،  42،  91اٌزى٠ٛش  (42ٝ اٌَغ١ت ثَض١ٕٓ )ٚ

،44  ،42  ،42 . 

ٌٚٓ رىٓ ٘زٖ ا١ٌّضح ٌىزبة أخش ِٓ اٌىزت اٌغبثمخ ألٔٙب جبءد ِٛلٛرخ ثضِٓ          

َْ {ق خبص، ٚطذ َّْ ٌَُٗ ٌََذبفظٛ َٚ إ ٌَٕب اٌّزوَش  ُٓ ٔضَّ - 1 -اٌذجش هللا إر ٠مٛي :} إَّٔب َٔذ
1

 

طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –ٚال ػجت أْ ٠ٕبي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘زٖ اٌؼٕب٠خ اٌىج١شح ِٓ اٌشعٛي 

ٚطذبثزٗ ِٚٓ عٍف األِخ ٚخٍفٙب ج١ّؼب إٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا، ٠ٚذزً ِٓ ٔفٛط اٌّغ١ٍّٓ  –

رٍه اٌّىبٔخ اٌج١ٍٍخ ٚلذ أد١ب ثٗ هللا أج١بال وبٔذ ِٓ ػذاد اٌّٛرٝ، رزخجظ فٟ ظٍّبد 

ذض١ض ٚ٘ذا٘ب إٌٝ ألَٛ اٌغج١ً، ٚطذق سة اٌؼضح د١ش ٠مٛي: اٌجًٙ، فبٔزشٍٙب ِٓ اٌ

 ٌُٙ ّْ بٌَذبد أ َٓ ٠َْؼٍَّْٛ اٌظَّ َٓ اٌز٠ ١ِٕ ْٛ ُّ َٚ ٠ُجَشُش اٌ  َ َٛ َّْ ٘زا اٌمّشآْ ٠َٙذٜ ٌٍزٟ ٟ٘ أل } إ

 1اإلعشاء  {أجشاً وج١شاً 

ٚلذ ارخزد ٘زٖ اٌؼٕب٠خ أشىبال ِخزٍفخ ، فزبسح رشجغ إٌٝ ٌفظٗ ٚأدائٗ ، ٚأخشٜ إٌٝ       

ِؼب١ٔٗ ٚأعٍٛثٗ ٚإػجبصٖ ، ٚصبٌضٗ إٌٝ وزبثزٗ ٚسعّٗ، ٚساثؼخ إٌٝ رؼش٠فٗ ٚرفغ١شٖ 

ٚششح ِمبطذٖ .
2
  

                                                             
 53اٌّشجغ اٌغبثك ، ِجبدش فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ص   1
اٌزؼج١ش اٌفٕٟ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ثزظشف  ، ثىشٞ ش١خ أ١ِٓ ، داس اٌششق ث١شٚد ، اٌمب٘شح ،   2
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      ِّ ٚ ب ِٓ ٔبد١خ رؼش٠فٗ فمذ ارفمٛا ػٍٝ أٔٗ والَ هللا إٌّضي ػٍٝ خبرُ األٔج١بء فأ

فٟ اٌّظبدف إٌّمٛي إ١ٌٕب  اٌّشع١ٍٓ ثٛاعطخ األ١ِٓ ججش٠ً ػ١ٍٗ اٌغالَ اٌّىزٛة

ثبٌزٛارش اٌّزؼجذ ثزالٚح اٌّجذٚء ثغٛسح اٌفبرذخ اٌّخزُ ثغٛسح إٌبط ''
1

 

٠ٚمف اٌجبدش فٟ شزٝ  وّب رؼذدد ِٛالف اٌٍغ١٠ٛٓ ِٓ اشزمبق اعُ " اٌمشآْ اٌىش٠ُ "

ِجّٛػخ ضخّخ ِٓ االشزمبلبد اٌزٟ رؼىظ اٌّخزظخ ثؼٍَٛ اٌمشآْ ، ػٍٝ اٌّشاجغ 

 755أساء اٌٍغ١٠ٛٓ ٚٔزوش ٕ٘ب ثؼضب ِٕٙب وّب أٚسد٘ب اٌغ١ٛطٟ )د
٘ـ 

. ) 

  022فبٌشبفؼٟ ) د 
٘ـ 

( : ٠شٜ أْ " اٌمشآْ اٌىش٠ُ اعُ ػٍُ غ١ش ِشزك ، 

 خبص ثىالَ هللا رؼبٌٝ ".

  ٠ٚ025شٜ اٌمشاء ) د 
٘ـ

٠ظذق ( :" أٔٗ ِشزك ِٓ اٌمشائٓ ألْ ا٠٢بد ف١ٗ 

 ثؼضٙب ثؼضب ٠ٚشبثٗ ثؼضٙب ثؼضب ٟٚ٘ لشائٓ ".

  ٠ٚ024شٜ لطشة ) د 
٘ـ 

( : " إّٔب عّٟ لشآٔب ألْ اٌمبسا ٠ظٙشٖ ، ٠ٚج١ٕٗ 

 ِٓ ف١ٗ ، ٚاٌمشآْ ٠ٍفظٗ اٌمبسا ِٓ ف١ٗ ٠ٍٚم١ٗ ف١غ١ّٗ لشآٔب ".

  ٠ٚ161شٜ اثٓ ػط١خ ) د 
٘ـ

( " أْ اٌمشآْ ِظذس ، ِٓ لٌٛه لشأ اٌشجً 

 ٠مشأ لشآْ ٚلشاءح".

ِٚٓ وً ٘زٖ ا٢ساء ٠خزبس اٌغ١ٛطٟ سأٞ اٌشبفؼٟ ، ٚ٘زا ِب ٠طّئٓ إ١ٌٗ ،        

 ف١مٛي " ٚاٌّخزبس ػٕذٞ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ِب ٔض ػ١ٍٗ اٌشبفؼٟ " .

                                                             
 55اٌّشجغ ٔفغٗ ص   1
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ٚلذ عّبٖ هللا ثأعّبء وض١شح فىبْ اٌغبٌت ِٕٙب اٌمشآْ ٚاٌىزبة ٚسٚػٟ فٟ رغ١ّزٗ 

ح إٌٝ أٔٗ ٠جت دفظٗ ف١ظ ٌٚٙز٠ٓ االع١ّٓ إشبسلشآْ وٛٔٗ ِذٚٔب ثبأللالَ ، 

اٌظذٚس ٚاٌغطٛس ، ٌٙزٖ اٌؼٕب٠خ اٌّضدٚجخ ثمٟ ِذفٛظب فٟ دشص دش٠ض .
1

 

ٚأِب ٔبد١خ ِؼب١ٔٗ فٙٛ ٠ذزٛٞ ػٍٝ ضشث١ٓ ِٓ اٌّؼبٟٔ ّ٘ب اٌّؼبٟٔ األ١ٌٚخ            

ٚاٌّؼبٟٔ اٌضب٠ٛٔخ ، فبٌّؼبٟٔ ٟ٘ ِب ٠فُٙ ِٓ اٌٍفع ، ٟٚ٘ صبثزخ صجبد األطٛي ال رخزٍف 

ثبخزالف اٌّزىٍف١ٓ ، ٚال اٌّخبطج١ٓ ٚال ٌغبد اٌزخبطت ، ثً ٟ٘ ِّب ٠غزٛٞ ف١ٗ 

اٌؼشة ٚاٌؼجّٟ ، ٚاٌّؼبٟٔ اٌضب٠ٛٔخ ٟ٘ ِب ٠غزفبد ِٓ اٌىالَ صائذح ػٍٝ ِؼب١ٔٙب األ١ٌٚخ 

صب٠ٛٔخ ألٔٙب ِزأخشح فٟ اٌفُٙ ، فزخزً ثبخزالف أدٛاي اٌّخبطج١ٓ ،  د ، ٚعّٟ

ثبخزالف األٌغٕخ ٚاٌٍغبد.ٚثبخزالف ِمذسح اٌّزى١ٍّٓ ، ٚ
2

 

ٚأِب ِٓ ٔبد١خ ِمبطذٖ فىبْ ٌٕضٚي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٍٝ إٌجٟ طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ          

 صالصخ ِمبطذ سئ١غ١خ .

 هداية القرآن: .5

اٌٙذا٠خ إٌٝ ِب ف١ٗ طالح إٌبط فٟ ِؼبدُ٘ ِٚؼبشُٙ ٚرٕظ١ُ ػجٛد٠خ اإلٔغبْ         

 ٕفغٗ ٚأخ١ٗ ٚثغبئش اٌىبئٕبد .ٌشثٗ ٚوٍٙب رىش٠ُ ٌإلٔغبْ ٚػاللزٗ ث

                                                             
٠ٕظش : اٌّغزششلْٛ ٚرشجّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ د ِذّذ طبٌخ اٌجٕذاق ، ِٕشٛساد داس ا٢فبق اٌذ٠ذ ،   1

 .50،51َ ص 5222/5762، 5ث١شٚد ،ط 
 0اٌمشآْ )ثزظشف( ِذّذ ػجذ اٌؼظ١ُ اٌضسلبٟٔ ، داس اٌفىش دط ،ط ػٍَٛ  ِٕبً٘  اٌؼشفبْ فٟ  2

 56،ص



 اٌّذخً
 

 
6 

ٚرّزبص ثأٔٙب ػبِخ ٚربِخ ٚٚاضذخ ، فٟٙ ػبِخ ألٔٙب شٍّذ اٌجٓ ٚاإلٔظ فٟ وً 

ػظش ، ٚفٟ صِبْ ِٚىبْ ، ٚربِخ ألٔٙب ادزٛد ػٍٝ أسلٝ ٚأٚفٝ ِب ػشفذ 

هللا ٌٍٕبط، ٚوً ِب ٠ذزبط إ١ٌٗ اٌخٍك فٟ اٌؼمبئذ  اٌجشش٠خ ٚػشف اٌزبس٠خ ِٓ ٘ذا٠بد

ٚ األخالق ٚاٌؼجبداد ٚاٌّؼبِالد ػٍٝ اخزالف أٔٛاػٙب ، ٚٚاضذخ ألٔٙب ػشضذ 

ػشضب سائؼب ِؤصشا رٛافشد ف١ٗ وً ٚعبئً اإل٠ضبح ٚػٛاًِ اإللٕبع فٟ أعٍٛة 

ِؼجض فٟ ثالغزٗ ٚث١بٔٗ .
1

 

 إعجاز القرآن الكريم : .0

شبءد دىّخ هللا أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌمشآْ اٌىش٠ُ آ٠خ شب٘ذح ثشعبٌخ ع١ذٔب ِذّذ        

طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚع١جمٝ ػٍٝ ِذٜ اٌذ٘ش ِؼجضح خبٌذح رٕطك ثذ٠ٓ اٌذك ، و١ف 

اٌج١بْ فٟ ػظش اصد٘بسٖ ٚإٌجبغخ ف١ٗ أْ ٠أرٛا ثّضٍٗ ، ثً ثغٛسح  أئّخال ٚلذ اػجض 

 َْ ًْ فَبرُٛا ثَؼْشش ُعٛس ِْضٍٗ  ِٓ ِضٍٗ ، ٚطذق سة اٌؼضح د١ش لبي } أَ َْ اْفزَش٠ٗ لً ٠َمٍُٛ

ْٕزُُ طبدلُْٛ { ٘ٛد  ْْ ُو ْٓ اْعزَطَْؼزُ ِٓ ُدْٚ هللا إ فزَش٠ذ ٚاْدُػٛا ِ ُِ51 

ب ّّ ْْ ُوٕزُُ فٟ َس٠ْت ِ ٌْٕ  ٚلٌٛٗ }ٚإ ُْ َٔضَّ ب َػٍَٝ َػْجذَٔب فَبرُٛا ثُغٛسح ِٓ ِْضٍٗ ٚاْدُػٛا ُشَٙذاَءُو

ْٕزُُ  ْْ ُو َٓ { اٌجمشح ِٓ ُدْٚ هللا إ 012َطبدل١
 

 

 

                                                             
 02،05ص  0ٔفغٗ : ط اٌغبثك  اٌّظذس  1

  03 02ِٕبً٘  اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ  اٌمشآْ  ص اٌّظذس اٌغبثك :   2
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ٚ٘ىزا اعزٌٛٝ اٌمشآْ ػٍٝ لٍٛثُٙ ٚٔفٛعُٙ ، ٌُٚ ٠ٍجضٛا أْ أششدذ طذٚسُ٘ ٌٗ ،      

ٌٚجالغزٗ ، ٚألعٍٛثٗ ، فىبْ ثبٌٕغجخ إ١ٌُٙ ُٚ٘ دمب ٍِٛن اٌجالغخ ، ّٔطب فزا فش٠ذا ِٓ 

اٌج١بْ ١ٌظ ٘ٛ ثبٌشؼش ال ثبٌىٙبٔخ ١ٌٚظ ثبعزطبػخ ع١ضش أْ ٠مٍذٖ 
1

 

 الوته :التعبد بت .1

٘ٛ أْ ٠زؼجذ اٌخٍك اٌخبٌك ثزالٚح اٌمشآْ ، ٠ٚمشثُٙ إ١ٌٗ ٠ٚأجشُ٘ ػٍٝ ِجشد         

رشد٠ذ ٌفظٗ ٌٚٛ ِٓ غ١ش فّٙٗ ، فئرا ضّٛا إٌٝ اٌزالٚح فّٙب صادٚا أجشا ػٍٝ أجش ، لبي 

َٚ َػال١ٔخً  ب َسَصلَٕبُُ٘ عشاً  َّ ْٔفَمٛا ِ ألَبِٛا اٌَظالحَ ٚأ َٚ َْ وزَبَة هللا  َٓ ٠َْزٍُٛ َّْ اٌّز٠  رؼبٌٝ } إ

ْٓ رَجُٛس ) َْ رَجبسحَ ٌَ ُ َغفُٛس َشىٌٛس ٠07َْشُجٛ ْٓ فَْضٍٗ إَّٔٗ ٠َض٠ُذُُ٘ ِ َٚ ُُ أُجُٛسُ٘  ف١ُٙ ْٛ َ١ٌ )

 12-07( { فبطش 12)
2

 

 أفشد اٌمشآْ ثٙزٖ اٌّض٠خ ٌذىُ عب١ِخ ، ٚفٛائذ راد أ١ّ٘خ ػب١ٌخ :        

اٌزغ١١ش رٛف١ش ػبًِ ُِٙ ِٓ ػٛاًِ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌمشآْ ٚثمبئٗ ِظٛٔب ِٓ  أ 

 ٚاٌزجذ٠ً اٌٍز٠ٓ أطبة وزت هللا ِٓ لجً .

إ٠جبد ٚدذح ٌٍّغ١ٍّٓ ٌغ٠ٛخ ، رؼضص ٚدذرُٙ اٌذ١ٕ٠خ ، ٚرغ١ش ٚعبئً اٌزفبُ٘ ٚاٌزؼبْٚ  ة 

 ف١ّب ث١ُٕٙ ، فزمٜٛ ثزٌه طفٛفُٙ ، ٚرؼٍٛا وٍّزُٙ .

                                                             
 ٠55ٕظش اٌّغزششلْٛ ٚرشجّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ِذّذ طبٌخ اٌجٕذق ص   1

 
 0ِٕبً٘  اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ  اٌمشآْ )ثزظشف( ِذّذ ػجذ اٌؼظ١ُ اٌضسلبٟٔ ، داس اٌفىش دط ،ط  2

 03،ص 



 اٌّذخً
 

 
8 

اٌمبسا إٌٝ اٌمذ٠ش ٚاال٘زذاء ثٙذٞ اٌمشآْ ػٓ طش٠ك ٘زا اٌزشغ١ت  اعزذسان ط 

عطخ ٘زا األعٍٛة اٌذى١ُ .اٌّششق ، ٚثٛا
1 

مشآْ ٘ٛ إرْ ٘ٛ سٚح اإلعالَ اٌزٞ أشغ ٚال ٠ضاي ٠شغ فٟ اٌى١ٕٛٔخ اٌ        

ثبٌذ١بح ، ٚػمٍٗ اٌزٞ ثٗ ٠فىش ٠ٚزأًِ ٚاٌزٞ ضّٓ  ٚاٌٛجٛد ، ٚ٘ٛ لٍجٗ اٌزٞ ٠ٕجض

ٚاٌىبئٓ اٌذٟ ال ٌٗ رٌه االِز١بص اٌىج١ش ػٍٝ ج١ّغ ِب ػشفزٗ اٌجشش٠خ ِٓ أد٠بْ ، 

ٚجٛد ٌٗ ثغ١ش ٘زٖ اٌؼٛاًِ األعبع١خ اٌضالصخ ، ثً اٌجٛ٘ش٠خ ٌى١بٔٗ ففٟ ِمذِخ 

ٚاججبد وً ِغٍُ ِخٍض أْ ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ ٚإشؼبع إٌٛس ، ألْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

٠ذزٛٞ ػٍٝ أ٘ذاف ال رذظٝ ٚغب٠بد ال رٕذسط رذذ اٌذظش 
2
  

 

     

 

 

 

                                                             
 04اٌمشآْ  صاٌّظذس اٌغبثك :ِٕبً٘  اٌؼشفبْ فٟ ػٍَٛ   1
داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ٔظشاد اعزششال١خ فٟ اإلعالَ )ثزظشف( د ِذّذ غالة ،  2

 12 11اٌمب٘شح ، دط ،ص 
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 :هفهىم التشجوح

 هعاًً التشجوح فً اللغح: . أ

ُغحٕ جُؼشخ: "ضشؾْ: جُطُشُؾٔحٕ ، ؾحء ك٢ ئٕ جُطشؾٔس ًِٔس ػشذ٤س أط٤ِس        

: جُٔلّغش ُِغحٕ، ٝك٢ قذ٣ع ٛشهَ : هحٍ ُطُشُؾٔحٗٚ، جُطشؾٔحٕ ٝ ُٕ ذحُؼْ ٝجُلطف: جُطَشَؾٔح

جُطحء ٝجُٕ٘ٞ س ئ٠ُ أخشٟ ، ٝجُؿٔغ : جُطشجؾْ ٝٛٞ جُز١ ٣طشؾْ ج٬ٌُّ، أ١: ٣٘وِٚ ٖٓ ُـ

  صجتذضحٕ، ٝهذ ضشؾٔٚ ٝضطشؾْ ػ٘ٚ".

ٛـ293هحٍ جذٖ ؾ٢ّ٘ )ش        
( أٓح ضُشؾٔحٕ كوذ ق٤ٌص ك٤ٚ ضُشؾٔحٕ ذؼْ أُٝٚ 

1
 

جُلؼَ ٕ، ٝهذ ضشؾٔٚ ٝػ٘ٚ، ُِغحٝؾحء ك٢ جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ: "جُطُشُؾٔحٕ: جُٔلغش        

٣ذس ػ٠ِ أطحُس جُطحء.
2
  

: " ٣وحٍ هذ ضشؾْ ٬ًٓٚ ئر كغشٙ جُظكحـ ضحؼ جُِـس ٝطكحـ جُؼشذ٤س ٝؾحء ك٢         

ذِغحٕ آخش ، ٝٓ٘ٚ جُطُشؾٔحٕ ، جُؿٔغ ٝجُطشجؾْ ، ٣ٝوحٍ : ضَْشُؾٔحٕ ... ٝجُطشؾٔس، جُ٘وَ 

ٖٓ ُـس ئ٠ُ أخشٟ ".
3 

 

                                                             
 1111، 1ؽ ذ٤شٝش ، دجس طحدس ُِطرحػس ٝجُ٘شش ، أذٞ جُلؼَ ذٖ ٓ٘ظٞس، ،٣٘ظش ُغحٕ جُؼشخ  1

 .66ٛـ ٓحدز ضشؾْ ، ٓؽ /ص 1991ٛـ / 

 .99/ ص ٣3٘ظش هحٓٞط جُٔك٤ؾ ،ٓؿذ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝص أذحد١ ،د ؽ ، د ط ، ٓؽ   2

، ئعٔحػ٤َ ذٖ قٔحد جُؿٞٛش١ ، دجس جُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ ،  جُظكحـ ضحؼ جُِـس ٝطكحـ جُؼشذ٤س٣٘ظش   3

 129/ ص  1، ٓحدز سؾْ ، ٓؽ  1999،  3ذ٤شٝش ، ؽ
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ك٢ جُٔؼؿْ جُٞع٤ؾ ضشؾٔس ك٬ٕ : ع٤شضٚ ٝق٤حضٚ ، ٝجُطُشؾٔحٕ : جُٔطشؾْ ،  أٓح       

ضشجؾْ، ضشجؾٔس .
1 

ئر قحُٝ٘ح ضكذ٣ذ ٓلٜٜٞٓح ٗؿذ إٔ ٓؼ٘حٛح جضغغ ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س، ٝضؼذدش أٝؾٚ       

جعطؼٔح٫ضٜح ٢ٛٝ أسذؼس. 
2 

 هعاًً التشجوح فً االصطالح : . خ

 ٢ٛ : " جُ٘وَ ٖٓ ُـس ئ٠ُ أخشٟ".جضلن جٌُطحخ جُٔطشؾٕٔٞ ػ٠ِ إٔ جُطشؾٔس 

 ُِٝطشؾٔس ٓؼ٤٘حٕ آخشجٕ ٓخطِلحٕ :

 –ك٢ ٛزٙ جُكحُس  –" جُطشؾٔس ً٘ط٤ؿس ُؼ٤ِٔس ٓكذدز "، أ١ أٜٗح ضطِن الوعٌى األول : -

 ػ٠ِ جُ٘ض جُٔطشؾْ .

"جُطشؾٔس ذحػطرحسٛح جُؼ٤ِٔس ذحُزجش "، أ١ أٜٗح جُؼَٔ جُز١ ٣ظٜش  الوعٌى الثاًً : -

 ذ٘ط٤ؿطٚ ٗض جُطشؾٔس ذحُٔؼ٠٘ ج٧ٍٝ.

كحُٔطشؾٕٔٞ ٝجٌُطحخ ؿحُرح ٓح ٣غطؼِٕٔٞ " جُطشؾٔس" ذحُٔؼ٠٘ جُػح٢ٗ ٝجعط٘حدج       

ئ٠ُ ٛزج ٗؼشف جُطشؾٔس ذأٜٗح : " ػ٤ِٔس ضك٣َٞ ئٗطحؼ ٢ٓ٬ً ك٢ ئقذٟ جُِـحش ئ٠ُ 

٢ٓ ك٢ ُـس أخشٟ ، ٓغ جُٔكحكظس ػ٠ِ ؾحٗد جُٔؼٕٔٞ جُػحذص ، أ١ ػ٠ِ ئٗطحؼ ٬ً

 جُـ٢ " .

 

                                                             
،  1993،  ٣3٘ظش ٓؼؿْ جُٞع٤ؾ : ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س ك٢ جُوحٛشز ، دجس جُٔؼحسف ، جُوحٛشز ، ؽ  1

 . 92/ ص  1ٓؽ 

 39/ ص ٣3٘ظش، ٓ٘حَٛ جُؼشكحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ، ٓكٔذ ػرذ جُؼظ٤ْ جُضسهح٢ٗ ، ؼ  2
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٬ًّ آخش ٖٓ ُـس أخشٟ ٓغ ٝكحء ٓؼح٤ٗٚ " جُطؼر٤ش ٖٓ ٓؼ٠٘ ٬ًّ ك٢ ُـس أٝ ٢ٛ :

ٝٓوحطذٙ " .
1

 

 ًشأج التشجوح :

ُْ ٣ٌٖ جُؼشخ ك٢ ؾح٤ِٛطْٜ ٓ٘ؼض٤ُٖ ػٖ جُؼحُْ ، كوذ جضظِٞج ذٖٔ قُْٜٞ         

دذ٤ح ٖٓ ؽشم ػذز أٜٛٔح جُطؿحسز ، ًحٕ جُطؿحس ٣خشؾٕٞ ضؿحسضْٜ هٞجكَ ٓحد٣ح ٝأ

ك٤ٜح جُٔطشؾٕٔٞ جُز٣ٖ ٣ؼشكٕٞ ُـس ٖٓ ٣طؼحِٕٓٞ ٓؼْٜ ق٤ع ًحٗٞج ٝجعطس ػظ٤ٔس ، 

جُطؼحسف ذ٤ٖ جُطؿحس جُؼشخ ٝج٧ؾحٗد .
2 

ذ٣٘س جُؼشخ ٖٓ كطف كحسط ٝٓغطؼٔشجش جُشّٝ كطغشذص ٓٝهذ ٌٖٓ ج٩ع٬ّ       

، ٝأٜٛٔح قشًس ٖٓ خ٬ٍ أٗٞجع ج٫ضظحٍ جُٔخطِلس ،ئ٠ُ جُٔغ٤ِٖٔ ٛحض٤ٖ ج٧ٓط٤ٖ

جُطشؾٔس .
3 

ذذأش ٗٞجز جُطشؾٔس ك٢ جُؼظش ج١ٞٓ٧ ، ٝئٕ أٍٝ ٖٓ جشطـَ ذ٘وَ جُؼِّٞ ئ٠ُ       

قل٤ذ ٓؼح٣ٝس ج٧ًرش ، ٣ٝغٔٞٙ  ّ( 98جُِـس جُؼشذ٤س ، ٛٞ خحُذ ذٖ ٣ض٣ذ ج١ٞٓ٧ ) ش 

ًطغحخ جُؼ٢ِ ذحُؼِْ ، ًٝحٗص ط٘حػس ق٤ٌْ آٍ ٓشٝجٕ ،  ٝجٗظشف رٛ٘ٚ ئ٠ُ ج

ساهً سوهً ج٤ٔ٤ٌُحء سجتؿس ٣ٞٓثز ك٢ ٓذسعس ج٩عٌ٘ذس٣س ، كحعطوذّ ؾٔحػس ، ٜٓ٘ح 

ؽِد ئ٤ُٚ إٔ ٣ؼِٔٚ ط٘حػس ج٤ٔ٤ٌُحء ، كِٔح ضؼِٜٔح أٓش ذ٘وِٜح ئ٠ُ ) هشٌاًىس (  اسوه

                                                             
،  ، دٓشن ، دجس ؽ٬ط 1،د أعؼذ ٓظلش جُذ٣ٖ جُك٤ٌْ ،ؽػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١ )ذطظشف (   1

 29 29ّ ،ص  1999

 . 39ػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١ ) ذطظشف ( د أعؼذ ٓظلش جُذ٣ٖ جُك٤ٌْ ص   2

 39جُٔشؾغ ٗلغٚ  ص   3



ٓٞهق جُؼِٔحء ٖٓ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ           جُلظَ ج٧ٍٝ    

 

 
15 

، ٝٛزج أٍٝ ٗوَ ك٢ ج٩ع٬ّ ٖٓ ُـس ئ٠ُ  )اصطفي (جُؼشذ٤س ، ك٘وِٜح ُٚ سؾَ جعٔٚ 

ج٧ٓٞجٍ ك٢ ؽِرٚ ، أخشٟ ، ًٝحٕ خحُذ سجؿد ك٢ ػِْ جُ٘ؿّٞ أ٣ؼح ، ٝأٗلن 

٤ظِ٘ح خرشٙ.ُٝجعطكؼحس آ٫ضٚ ، ُٝؼِْٜ ضشؾٔٞج ُٚ 
1

   

ًحٗص قشًس جُطشؾٔس ك٢ ػٜذ ٓإٔٓٞ، ٖٓ أٗشطس جُكشًحش جُلٌش٣س ٝخحطس        

جُؼشذ٤س، كِٔح ؾحءش جُذُٝس جُؼرحع٤س، جضؿٜص ٤ٍٓٞ ك٢ ج٤ُٞٗح٤ٗس ٝجُلحسع٤س ئ٠ُ 

جُخِلحء جُؼرحع٤٤ٖ ئ٠ُ ٓؼشكس ػِّٞ جُلشط ٝج٤ُٞٗحٕ، ُٝٔح ضوذٓص ط٘حػس جُٞسم، 

ٝظٜٞس ًػ٤ش ٖٓ جُشجه٤ٖ، ًػشش جٌُٔطرحش جُط٢ طحسش ك٤ٜح ذؼذ أْٛ ٓشجًض جُػوحكس 

جُؼشذ٤س.
2 

" خضجٗس جُكٌٔس "جُط٢  ًحٗص أٍٝ ٌٓطرس ػحٓس ٢ٛ ٌٓطرس "دجس جُكٌٔس " أٝ       

ٝػغ ٗٞجضٜح ٛحسٕٝ جُشش٤ذ، غْ ٗٔحٛح جُٔإٕٓ٘ٞ ٝهٞجٛح، ٝأٓذٛح ذحٌُطد ٝجُٔظ٘لحش 

جُٔخطِلس، قط٠ أطركص ٖٓ أًرش خضجتٖ جٌُطد ك٢ جُؼظش جُؼرحع٢، ُٝوذ ضكُٞص 

ػٜذ جُٔإٔٓٞ ئ٠ُ دجس ُِطشؾٔس، ٝئ٠ُ ٓح ٣شرٚ ٓؼٜذجً ػ٤ِٔحً ًر٤شجً .ٛزٙ جٌُٔطرس ك٢ 
3 

ٝهذ ًحٗص جُػوحكس ج٤ُٞٗح٤ٗس جُٔ٘رغ جُز١ أخز ٓ٘ٚ جُؼشخ، ق٤ع ضشؾٔٞج ًطحخ        

ًٝطحخ "  ُرط٤ِٔٞط" ، "جُٔغرط٢ " ٝٓؼ٘حٙ " جُطشض٤د جٌُر٤ش ك٢ ػِْ جُلِي " "

جُكٌْ جُزٛر٤س " ُل٤طحؿٞسط ًٝطد ػذ٣ذز ك٢ جُطد ٧ذوشجؽ ٝؾح٤ُ٘ٞط، ٝٓإُلحش 

طٞجٗس " ٧سخ٤ٔظ ًٝطد ػذ٣ذز ٝس٣حػ٤س ٫ذ٤ُٞ٘ٞط ًٝطحخ " جٌُشز ٝج٧عك٤ٌِس 

                                                             
، دٓشن ، دجس ؽ٬ط ،  1ػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١ )ذطظشف ( ،د أعؼذ ٓظلش جُذ٣ٖ جُك٤ٌْ ،ؽ 1

 39ّ ،ص  1999

 22، ص، د أعؼذ جُذ٣ٖ جُك٤ٌْ جُٔشؾغ جُغحذن: ػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١   2

 22جُٔشؾغ جُغحذن ، ص  3
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٧ك٬ؽٕٞ ٜٓ٘ح : ًطحخ جُغ٤حعس جُٔذ٤ٗس " جُٔذػٞ "جُؿٜٔٞس٣س " ًٝطحخ " 

  جُ٘ٞج٤ٓظ".

ًٔح ػشف جُؼشخ ًزُي أسعطٞ كأًػشٝج ٖٓ ضشؾٔس ًطرٚ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ًطحخ          

 "ك٤طحؿٞسط " ٝ" ذحس١ أس٤ٓ٘حط " ٝ " أُٗٞٞؽ٤وح " ٢ٛٝ ًطد ٖٓ جُٔ٘طن .

ص ج٧قذجظ ػ٠ِ جُؼشخ، ٝئٗطحؾْٜ ػؼق ٖٓ جُذجخَ ٝجُخحسؼ ٝػ٘ذٓح ضطحُ   

ٝضٞجُص ػ٤ِْٜ جُـضٝجش ٝجُكشٝخ جُٔذٓشز ؿحخ جُ٘ٞس جُز١ عطغ هشٗح ٝجػطشٟ 

ش١ جُخٍٔٞ ٝجُشًٞد.ٌٗشحؽْٜ جُل
1 

ك٢ ٛزج جُٞهص جعطلحدش أٝسٝذح ٖٓ ؾِٜٜح ذطأغ٤ش جضظحُْٜ ذحُؼشخ كأخزش ٖٓ       

ؾٔس ٝهذ جصدٛشش ٛزٙ جُكشًس ك٢ جُوش٤ٖٗ جُػح٢ٗ غوحكطْٜ جُؼشذ٤س ٓؼطٔذز ػ٠ِ جُطش

ٝجُػحُع ػشش ج٬٤ُٔد٤٣ٖ، ٝضْ ذغشػس ٗوَ ٓثحش جٌُطد ئ٠ُ ج٬ُض٤٘٤س.
2

 

ئر جضؿٚ ًػ٤ش ٖٓ أػ٬ّ ٝهذ ًحٗص ج٧ٗذُظ جُٔشًض جُشت٤غ٢ ُٜزٙ جُطشؾٔس،      

جُٜ٘ؼس ج٧ٝسٝذ٤س ُطِد جُؼِْ ٝجُٔؼشكس ، ٝٗشطص ٛزٙ جُكشًس ك٢ ذششِٞٗس ٤ُٕٝٞ 

ٝؽ٤ِطِس ، ئ أعظ ست٤ظ أعولطٜح ٌٓطد ًر٤ش ُٜزج جُـشع، ك٘وِص أٜٓحش جٌُطد ئ٠ُ 

ّ ( ضٌٔ٘ص ٝقذٛح ٖٓ ضشؾٔس أًػش ٖٓ  1199ج٬ُض٤٘٤س ٝ " ؾ٤شجدٙ ًش٣ٕٔٞ " ) ش 

 غ٬ظ ٓحتس ًطحخ ػشذ٢ ئ٠ُ ج٬ُض٤٘٤س ضركع ًِٜح ك٢ جُطد كوؾ.

                                                             
دسجعحش ك٢ جُطشؾٔس ٝجُٔظطِف ٝجُطؼش٣د )ذطظشف ( : شكحدز جُلحخٞس١ ، ٌٓطرس ج٧عذ ، دجس   1

 88، ص  1999،  1جُط٬ط ، دٓشن ، ؽ

 88دسجعحش ك٢ جُطشؾٔس ٝجُٔظطِف ٝجُطؼش٣د ، ص جُٔشؾغ جُغحذن ،  2
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ٗوَ ًطد ج٩ؿش٣ن جُوذ٣ٔس ئ٠ُ ؾحٗد جٌُطد جُؼشذ٤س جُط٢ ٗوِص ضٌٔ٘ٞج أ٣ؼح ٖٓ       

 جُط٢ ًحٕ جُؼشخ هذ ضشؾٔٞٛح ٝقلظٞٛح ٖٓ جُؼ٤حع ٝ ج٩ٛٔحٍ .

٣طؼف ٖٓ ٛزٙ جُ٘ظشز جُطحس٣خ٤س جُخحؽلس، إٔ قشًس جُطشؾٔس ٗٔص ٝجصدٛشش      

ٖ أهٟٞ ٜٓ٘ح ك٢ أ١ ػظش آخش، ٤ك٢ جُؼٜذ جُؼرحع٢، ٝئٗٔح ًحٗص ك٢ ػظش جُٔإٓ٘

ٕٞ ك٢ ج٧ٝجتَ ػ٘ذ ج٧ْٓ جُوذ٣ٔس ٓػَ : ػظش جُطشؾٔس جُؼظ٤ْ، ذذأ جُؼشخ ٣شحسً

ٓكٔذ ذٖ ٓٞع٠ جُخٞجس٣ض٢ٓ، ٝج٤ُؼوٞذ٢ أقٔذ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ًػ٤ش جُلشؿح٢ٗ، ٜٝٓٔح 

٣ٌٖ ٖٓ أٓش كوذ ؾؼَ جُؼشخ ٖٓ جُطشؾٔس ط٤حؿس ٛحٓس، ٝك٘حً خط٤شجً.
1 

 أقسام التشجوح :

 ض٘وغْ جُطشؾٔس ذحُٔؼ٠٘ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ : قشك٤س ، ضلغ٤ش٣س 

٢ٛ ٗوَ أُلحظ ٖٓ ُـس ئ٠ُ ٗظحتشٛح ٖٓ جُِـس ج٧خشٟ ذك٤ع  التشجوح الحشفٍح: (1

٣ٌٕٞ جُ٘ظْ ٓٞجكوح ُِطشض٤د .
2

٣ٝطِن ػ٠ِ ضغ٤ٔطٜح أ٣ؼح ذحُطشؾٔس جُِلظ٤س أٝ ، 

جُٔغحس٣س ٢ٛٝ جعطكؼحس ٓؼ٠٘ ُلع ج٧طَ جُٔطشؾْ، ٝئذذجُٚ ذٔح ٣ذٍ ػ٤ِٚ ٖٓ 

جُِـس قغد ٓح ضوطؼ٤ٚ أٝػحػٜح، ٝهٞجػذٛح .
3 

ضٌٕٞ ذلْٜ ٓؼ٠٘ ج٧طَ ٝششـ ؿحٓؼس ٝضٞػ٤ف ٓح ك٤ٚ :  التشجوح التفسٍشٌح  (3

ٝؾَٔ ضذٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ جُِـس ج٧خشٟ ٢ٛٝ : ششـ  ٝضلظ٤َ ٓؿِٔٚ ذأُلحظٚ

ج٬ٌُّ ذِـس أخشٟ ػ٠ِ هذس ؽحهس ج٩ٗغحٕ، ك٢ٜ ك٢ جُٞجهغ ضلغ٤ش ُٔؼح٢ٗ جُوشإٓ 

                                                             
 21جُذ٣ٖ جُك٤ٌْ ، ص جُٔشؾغ جُغحذن: ػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١ ، د أعؼذ   1

 ٣369٘ظش ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ، ٓ٘حع جُؼشكحٕ ، ص   2

 19، ص  ٣3٘ظش ٓ٘حَٛ جُؼشكحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ، ٓكٔذ ػرذ جُؼظ٤ْ جُضسهح٢ٗ ، ؼ   3
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ْ ٌُ٘ٚ ٌٓطٞخ ذِـس ؿ٤ش ُـطٚ ، ذإٔ ٗلْٜ جُٔؼ٠٘ جُٔشجد ٖٓ جُ٘ض هذس ؽحهطٜح، غ

ٗؼرش ػ٘ٚ ذِـس جُٔطشؾْ ئ٤ُٜح ػ٠ِ ٝكن جُـشع جُز١ عرن ُٚ، ٝٛزٙ ٫ شي 

 ٌٓٔ٘س ٫ ٣ٔحس١ ك٤ٜح أقذ.

٣ٌٖٔ إٔ ضر٤ٖ جُلشم ذ٤ٖ جُطشؾٔس جُكشك٤س ٝجُطشؾٔس جُٔؼ٣ٞ٘س، جُطلغ٤ش ُٚ           

 َٝ ََّ جُرََغؾ  ذحُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ذوُٞٚ : }  ًُ َٝ ٫َ ضُْرغطَُٜح  َُُِٞسً ئ٠َُ ُػُ٘وَي  ـْ َٓ ٫َ ضَْؿَؼَ ٣ََذَى 

ْكُغٞسجً { ج٩عشجء َٓ ُِٞٓحَ  َٓ  كطَوُؼَذ 

ُٝٞ أسجد جُٔطشؾْ إٔ ٣طشؾْ ٛزٙ ج٣٥س جٌُش٣ٔس ضشؾٔس قشك٤س ، ُوحٍ ذِـس أخشٟ       

ٛزج ضؼر٤ش ذؼ٤ذ ػٖ جُٔوظٞد  " ٫ ضشذؾ ٣ذى ئ٠ُ ػ٘وي ٝ ٫ ضٔذٛح ؿح٣س جُٔذ...."

جُكو٤و٢ ٣٦ُس، ٣ػ٤ش جعطٌ٘حس جُوحسب ؿ٤ش جُؼشذ٢ ٧ٗٚ ٓػ٤ش ٬ُعطـشجخ ، ٫ٝ ٣لْٜ 

 ٓ٘ٚ جُٔؼ٠٘ جُز١ هظذٙ جُوشإٓ جٌُش٣ْ.

ػٖ جُؼذ٣ٖ  جُوشإٓ ضشؾٔطٜح ضشؾٔس ضلغ٤ش٣س كاٗٚ ٣ر٤ٖ كْٜ أٓح ئرج أسجد        

طٞسز ش٤٘ؼس ٣٘لش ٜٓ٘ح  زٕ ٓظٞسجُطوط٤ش ٝجُطرز٣ش ٝهذ ػشػٜح جُوشآٝجُطوط٤ش ٝ

ج٣٥س ذحُِـس ج٧خشٟ ٣ٌٕٞ ٓلٜٞٓح ُِوحسب ٓؼ٠٘ جُوحسب كإ ج٬ٌُّ جُز١ كغش ذٚ 

ج٧ػؿ٢ٔ ٝٓور٫ٞ ػ٘ذٙ ٝٓإغشج ك٤ٚ.
1

 

 ششوط التشجوح: 

 ضلغ٤ش٣س ٖٓ أٓٞس ِٗخظٜح ًٔح ٢ِ٣:  أّ ٫ذذ ُطكو٤ن ٓؼ٠٘ جُطشؾٔس ٓطِوح قشك٤ح ًحٗص
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 ًٓؼح، ُـس ج٧طَ ُٝـس جُطشؾٔس.طشؾْ ُِـط٤ٖ ٓؼشكس جُٔ  (1

 ٓؼشكس أعح٤ُد جُِـط٤ٖ ٝخظحتظٜح. (3

 جُٞكحء ُؿ٤ٔغ ٓؼح٢ٗ ج٧طَ ٝٓوحطذٙ ٝكحءج ًح٬ٓ. (2

إٔ ضٌٕٞ ط٤ـس جُطشؾٔس ٓغطوِس ػٖ ج٧طَ، ذك٤ع ٣ٌٖٔ ج٫عطـ٘حء ذٜح ػ٘ٚ،  (1

ٝإٔ ضكَ ٓكِٚ، ئػحكس ئ٠ُ ٛزٙ جُششٝؽ ٛ٘حى ششؽحٕ آخشجٕ ُِطشؾٔس جُكشك٤س 

 ٝٛٔح:

 .ح٣ٝس ُِٔلشدجش جُط٢ ٢ٛ ُـس ج٧طَدجش ًحِٓس ك٢ ُـس جُطشؾٔس ٓغٝؾٞد ٓلش . أ

 ُطأ٤ُق جُطشج٤ًد.ضشحذٚ جُِـط٤ٖ ك٢ جُؼٔحتش جُٔغططشز، ٝجُشٝجذؾ جُط٢ ضشذؾ جُؿَٔ  . خ

ئر ٫ ضٞؾذ ك٢ ُـس جُٔطشؾٔس ٓلشدجش ج٧طَ، ًٔح أٗٚ ٫ ٣ٞؾذ ضشحذٚ ذ٤ٖ       

جُٔغططشز ٝك٢ دٝجٍ جُشٝجذؾ ذ٤ٖ  جُِـط٤ٖ جُٔ٘وٍٞ ٜٓ٘ح ٝجُٔ٘وٍٞ ئ٤ُٜح ك٢ جُؼٔحتش

جُٔلشدجش ُطأ٤ُق جُٔشًرحش.
1 

 طشائق التشجوح:

 ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞؾض ؽشجتن جُطشؾٔس ك٢ أسذؼس ٗوحؽ:       

ئٕ جُكشك٤س ٢ٛ جُذهس ك٢ جُٔلّٜٞ ذشٌَ خحؽة، ٢ٛٝ جُٔكحًحز  التشجوح الحشفٍح: (1

جُخحػؼس ُخظحتض جُِـس ج٧ؾ٘ر٤س، جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ ج٩خ٬ٍ ذوٞجػذ جُِـس جُٔ٘وُٞس 

ئ٤ُٜح، أٝ ئ٠ُ ضش٣ٞٚ جُٔؼ٠٘، أٝ ئ٠ُ ج٩خ٬ٍ ٝجُطش٣ٞٚ ٓؼح، ك٢ أق٤حٕ ًػ٤شز، ٫ 

ذؼغ جُٔطشؾ٤ٖٔ ج٧ٓحٗس أٜٗح ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼطرش جُ٘وَ جُكشك٢ ضشؾٔس ده٤وس، ُٝوذ كْٜ 

جُٔكحكظس ػ٠ِ ًَ ًِٔس ك٢ جُ٘ض ج٧ط٢ِ،ئٕ جُكشك٤س جُٔؼؿ٤ٔس، ٝجُكشك٤س 
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جُوٞجػذ٣س، ضإد٣حٕ ئ٠ُ جُ٘وَ جُخحؽة ُِٔؼٕٔٞ، أ١ ئ٠ُ ضش٣ٞٚ ج٧كٌحس، ٝج٩خ٬ٍ 

 ذوٞجػذ ُـس جُطشؾٔس .

شؾْ س، ٝخرشز جُٔطئٕ ٓظحدس جُكشك٤س ٛٞ جُٔؼشكس ؿ٤ش جُٞجك٤س ذحُِـ         

 –ئ٠ُ ؾحٗد جُكشك٤س جُٔؼؿ٤ٔس ٝجُكشك٤س جُوٞجػذ٣س  –ًٝػ٤شج ٓح ٗٞجؾٚ جُو٤ِِس،

جُكشك٤س جُر٬ؿ٤س ، ٝرُي ػ٘ذٓح ٣وِذ جُٔطشؾْ ج٧عِٞخ ج٧ط٢ِ ، دٕٝ إٔ ٣لٌش ك٢ 

 جُطأغ٤ش جُز١ ٣غررٚ ٛزج جُطو٤ِذ، ٗحعرح أٗٚ ٣إر١ ئ٠ُ ج٩خ٬ٍ ذوٞجػذ جُؼِّٞ جُر٬ؿ٤س.

 ٝؾٞٛشٛح، عرن إٔ هذٓٚ " ٍ _ ط  ١ ذطر٤ؼس جُطشؾٔس جُكشك٤سجُِـٞ ئٕ جُطؼ٤َِ     

ك٢ ٓغطٟٞ جُٔ٘لزز  ذحس كٞدج سٝم " ذوُٞٚ : ئٕ جُطشؾٔس جُكشك٤س ٢ٛ جُطشؾٔس

أخلغ ٖٓ رجى جُز١ ٛٞ ًحف ُ٘وَ ؾحٗد جُٔؼٕٔٞ جُػحذص ، ك٢ ٓشجػحز هٞجػذ ُـس 

جُٔطشؾْ".
1 

"إٔ جُطشؾٔس جُكشز ٢ٛ " جُطشؾٔس  ط ذحس كٞدجسٝم –٣شٟ " ٍ التشجوح الحشج: (3

جُٔ٘لزز ك٢ ٓغطٟٞ أػ٠ِ ٖٓ جُٔغطٟٞ ج٬ُصّ ُ٘وَ ؾحٗد جُٔؼٕٔٞ جُػحذص ، ٓغ 

ٓشجػحز هٞج٤ٖٗ ُـس جُطشؾٔس " ئٕ جُطٌحكإ ك٢ جُطشؾٔس جُكشز ٣طكون، ًوحػذز ػحٓس، 

ج٩ػ٬ّ ، ئٕ  هق، ٝك٢ أقغٖ ج٧قٞجٍ، ك٢ ٓغطٟٞك٢ ٓغطٟٞ ٝطق جُٔٞ

جُٔ٘وُٞس ك٢ ٓغطٟٞ جُوٍٞ ٝجُشٓٞص جُِـ٣ٞس، ضرو٠  ٞسزش ٓظجُٔؼِٞٓحش ػحدز ؿ٤

ئ٠ُ ج٩عٜحخ، أ١  –ُذسؾس ًر٤شز  –، ضإد١ ٓػَ ٛزٙ جُطشؾٔس ػحدز ؿ٤ش ٓظٞسز

ئ٠ُ ٝطق جُٔٞهق جُٔ٘حعد ذأ٣س ٝعحتَ، ذظشف جُ٘ظش ػٖ ؽش٣وس ٝطق ٛزج 

                                                             
 199 199ػِْ جُطشؾٔس جُ٘ظش١ ، د أعؼذ ٓظلش جُذ٣ٖ جٌُش٣ْ ، ص   1



ٓٞهق جُؼِٔحء ٖٓ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ           جُلظَ ج٧ٍٝ    

 

 
21 

 جُٔٞهق ك٢ جُ٘ض ج٧ط٢ِ ، ضو٤ْ جُطشؾٔس جُكشز جُططحذن ٓغ جُ٘ض ج٧ط٢ِ، ُـس

 جُطشؾٔس ، ذظٞسز ذؼ٤ذز ػٖ ٌٓٞٗحش ج٧طَ جُش٤ٌِس ٝجُذ٤ُ٫س.

ئٕ جُطشؾٔس جُكشز ٓورُٞس أًػش ٖٓ جُطشؾٔس جُكشك٤س ، كل٢ جُطشؾٔس جُكشز ٫      

٣ٞؾذ ، ًوحػذز ػحٓس، ضش٣ٞٚ ُِٔؼ٠٘ ، ٫ٝ ئخ٬ٍ ذوٞج٤ٖٗ ُـس جُطشؾٔس ، ئٕ ػ٤د 

ح ٖٓ جُطشؾٔس جُكشز ٛٞ إٔ ٓؼ٠٘ جُ٘ض ج٧ط٢ِ ٫ ٣٘وَ ذذه ًٔ َّٕ هغ س ضحٓس، ٝأ

جُٔؼِٞٓحش ٣ؼ٤غ أغ٘حء جُ٘وَ جُكش، ٗظشج ٧ٕ جُ٘ض ج٧ط٢ِ ٣طؼشع ُطك٬٣ٞش ٛٞ 

ك٤ٚ  ضكٍٞك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘ح، ٝػ٘ذتز، ٣ٞؾذ دٝٓح خطش ج٫ٗطوحٍ ئ٠ُ جُكذ ، جُز١ 

جُطشؾٔس جُكشز ئرج ًحٗص ٓورُٞس أغ٘حء ضشؾٔس جُطشؾٔس ئ٠ُ "ػ٘ذ٣حش " جُٔطشؾْ.

٤٘س، كاٜٗح ٓشكٞػس ضٔحٓح أغ٘حء جُ٘ظٞص جُشع٤ٔس ٝجُوؼحت٤س جُٔإُلحش ج٧دذ٤س جُل

ٝجُذذِٞٓحع٤س .
1

 

 التشجوح الوعٌىٌح: (2

" إٔ جُطش٣وس جُٔؼ٣ٞ٘س ُِ٘وَ ٖٓ ُـس ئ٠ُ ُـس ٢ٛ  ٣شٟ جُذًطٞس " ػٔش كشٝل       

إٔ ٣وشأ جُ٘حهَ جُ٘ض ًِٚ هرَ إٔ ٣رذأ جُ٘وَ، قط٠ ٣غطط٤غ إٔ ٣ؼشف ٓ٘ك٠ جُٔإُق 

جُ٘حهَ ُرذأ ػِٔٚ، ػحد ج٧ط٢ِ، ٝجضؿحٙ ضل٤ٌشٙ، ٝٗٞع أُلحظٚ ٝطٞسز ضشج٤ًرٚ، كارج 

ؼ٘حٛح ٝٓشٓحٛح ، هذ أًَ ؾِٔس ضحٓس ، غْ أدجسٛح ك٢ رٛ٘ٚ قط٠ ٣ٞهق أٗٚ هذ كْٜ ٓ

ذؼذتز ٣خطحس ُٜح ج٧ُلحظ جُط٢ ضؼرش ػٖ ٓوظذ جٌُحضد ٫ ػٖ ضشج٤ًرٚ كوؾ، ٣ٝغٞم 

جُؿِٔس ك٢ جُِرحط جُؼشذ٢ جُٔٞجكن، ٤ُٝظ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػذد جٌُِٔحش ك٢ ؾِٔطٚ ٓػَ 

 ػذدٛح ك٢ جُ٘ض ج٧ط٢ِ أٝ أًػش أٝ أهَ.
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ج٧ؾ٘ر٢، غْ ٣٘وِٚ ذأعِٞذٚ  ٗغط٘طؽ ٓٔح عرن ، إٔ ٖٓ جُٔطشؾ٤ٖٔ ٖٓ ٣وشأ جُ٘ض        

 جُخحص، دٕٝ إٔ ٣طو٤ذ ئ٫ ذحُٔؼ٠٘ جُٔطؼٖٔ ك٢ جُ٘ض.

ٝٛ٘حى ٖٓ جُٔطشؾ٤ٖٔ ٖٓ ٫ ٣ؼشف ُـس ج٧طَ، ك٤غطؼ٤ٖ ذٔطشؾْ ذ٘وَ جُ٘ض ٖٓ        

جُِـس ج٧ؾ٘ر٤س ئ٠ُ ُـس جُطشؾٔس ، غْ ٣وّٞ ٛٞ ذاػحدز ط٤حؿس ٛزج جُ٘ض، ٓغ جُٔكحكظس 

أُٝثي جُٔطشؾ٤ٖٔ ٓظطل٠ ُطل٢ جُٔ٘لِٞؽ٢، جُز١ جعطؼحٕ ػ٠ِ ٓؼ٘حٙ جُؼحّ، ٗزًش ٖٓ 

جُز١ ضشؾْ ُٚ سٝج٣س " جُشحػش أٝ ع٤رشجُٞد ؾشؾشجى "،  حتٚ ٖٓ جُٔكح٤ٖٓ،ذأقذ أطذه

 غْ هحّ ذٌطحذطٜح  ذأعِٞذٚ جُؼشذ٢، ذحُشؿْ ٖٓ أٗٚ ٫ ٣ؼشف جُِـس جُلشٗغ٤س.

 التشجوح الوواثلح: (1

ٓؼٕٔٞ ج٧طَ أٝ شٌِٚ ٖٓ ؾذ٣ذ ئٕ جُطشؾٔس جُٔٔحغِس ٢ٛ : ئ٣ؿحد           

ذٞعحتَ جُِـس ج٧خش ٟ .
1 

ئٕ جُٔٔحغِس ، أ١ جُطٌحكإ ٓغ ج٧طَ ، ٬ٓصٓس ُِذهس ، ٝضطكٍٞ ذٞجعطس           

جُطك٫ٞش جُوٞجػذ٣س ، ٝجُٔؼؿ٤ٔس ، ٝجُر٬ؿ٤س ، جُط٢ ض٘شة جُطأغ٤ش جٌُٔحكة ، ٣غطط٤غ 

٣٘وَ ػ٘حطش ج٧طَ ًِٜح ،  جُٔطشؾْ ك٢ جُٞجهغ ، ذٞجعطس جُطك٬٣ٞش جُطشؾٔس ، إٔ

 ٝإٔ كّ٘ٚ ٣طخِض ك٢ ج٫عطخذجّ جُٔحٛش ُٜزٙ جُطك٬٣ٞش.

 ك٢ جُطشؾٔس : ضؼ٢٘ جُٔٔحغِس -

 ٓطحذوس ج٧طَ ٖٓ ق٤ع جُٞظ٤لس.  . أ

 جخطظحس ج٧دٝجش جُٔ٘حعرس أغ٘حء جُطشؾٔس.  . خ
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ئٕ ج٤ٔٛ٧س جُٜٔ٘ؿ٤س جُؼ٤ِٔس ُٔغأُس جُطشؾٔس جُٔٔحغِس ضطِخض ك٢ أٜٗح ضط٘حٍٝ ئٌٓح٤ٗس  -

 جُطؼر٤ش ذأٓحٗس ، ٝذظٞسز ضحٓس ، ػٖ أ١ ٓؼٕٔٞ.

ٝجُطؼش٣ق ج٧ٗغد ُِطشؾٔس جُٔٔحغِس ٛٞ جُطؼش٣ق جُطح٢ُ " ئٕ جُطشؾٔس جُٔٔحغِس ٢ٛ  -

ِٞظ٤لس ج٧عِٞذ٤س رجش جُو٤ٔس ُجُ٘وَ جُٞجك٢ ُٔؼٕٔٞ ج٧طَ جُٔؼ١ٞ٘ ، ٝجُٔطحذوس 

 جٌُحِٓس جُٔؼحدُس ُٚ.

ضشجذؾ جُٔؼٕٔٞ ٝجُشٌَ، جُخحص ذح٧طَ، ضطِخض ٓٔحغِس جُطشؾٔس ك٢ ٗوَ          

ٌٓٔ٘ح ٖٓ ق٤ع جُششٝؽ جُِـ٣ٞس، أٝ ئٗشحء  ذٞجعطس ئٗطحؼ خظحتظٜح، ئرج ًحٕ ٛزج

 جُٔطحذوحش جُٞظ٤ل٤س ُٜزٙ جُخظحتض.

٣ططِد ٛزج ج٫عطخذجّ ج٧دٝجش جُِـ٣ٞس ، جُط٢ ضكون جُٞظ٤لس جُٔؼ٣ٞ٘س جُٔٔحغِس ك٢          

ٓغ ػ٘حطش   –ٖٓ ق٤ع ؽحذؼٜح جُش٢ٌِ  –ذ ٫ ضطلن ٝذحُشؿْ ٖٓ أٜٗح هٓ٘ظٞٓس جٌَُ.

كاٗٚ ٖٓ جُْٜٔ ُِـح٣س ٗوَ رُي جُطشجذؾ جُز١ ٣شضرؾ ك٤ٚ  ج٧طَ ، ٝذحُ٘غرس ُٔلّٜٞ جُٔٔحغِس

ؾضء أٝ ػ٘ظش ٓ٘لشدج أٝ ٓوطغ ذحٌَُ.
1

 

 أسثاب تشجوح القشآى الكشٌن :

ُوذ ٝطَ جُٔذ ج٩ع٢ٓ٬ ئ٠ُ ٓخطِق شؼٞخ جُؼحُْ ػٖ ؽش٣ن جُلطٞقحش         

جُؼح٤ُٔس ُٜزٙ جُِـس،  كٌحٕ جٗطشحس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذِـس جُؼشخ ٓلطحـ هللا، ٩ظٜحس د٣ٖ 

ئ٠ُ ٗوَ ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ٓٔح ؾؼِْٜ ٫ ٣شؼشٝج ك٢ دػٞضْٜ ئ٠ُ ج٩ع٬ّ 

ئ٠ُ ؿ٤ش جُؼشذ٤س ٖٓ أعرحخ ئهرحٍ ؿ٤ش  جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س ، ذَ سذٔح ًحٕ ػذّ ٗوِٜح
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جُؼشذ٢ ، ٛزج ٓح ؾؼَ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٣ُذَسُط ذحُِغحٕ جُز١ ك٢  جُؼشخ ٓؼشكس جُِغحٕ

 ًَ ٓٞؽٖ.

 هحّ جُٔغِٕٔٞ ًِٔح ٔكَٗٞس جُكؼحسز جُؼشذ٤س ج٩ع٤ٓ٬س ٣ؼ ٝش٤ثح كش٤ثح ذذأ        

كخغشٝج ٓظحٛش ػضْٛ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُِـس جُؼشذ٤س جُط٢ ًحٗص ذٔػحذس  ،جُذػٞزػٖ ٝجؾد 

ػ٠ِ ٓح ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٖٓ  ٬ُػط٬ع  ٜٓ٘ح ؿ٤ش جُؼشخ جُرٞجذس جُط٢ ضذخَ

 ذ٬ؿس.

ك٢  جعططحػط٘ح ٗشش جُِـس جُؼشذ٤س أٓش ٝجهغ ٛٞ ػذّ أطرك٘ح أٓحّ ٝػ٤ِٚ كوذ        

 جُشؼٞخ ؿ٤ش  ج٩ع٬ّ ئ٠ُ ٝئذ٬ؽ دػٞز ٣طضػٜٔح ٓغِْ ؽحٛش ، ج٩ع٤ٓ٬سذ٬د ؿ٤ش 

، ك٬ذذ ٖٓ جذطـحء  ئ٠ُ ق٤ٖ عوؾ ؿ٤شٛح ٖٓ جُلشجتغ ٫ ضغوؾ ج٩ع٤ٓ٬س كش٣ؼس

جُوشإٓ  جُلش٣ؼس ٤ُٝظ ك٢ ٣ذٗح ج٤ُّٞ ٝع٤ِس ئ٫ ٗوَ ٓؼح٢ٗجُٞع٤ِس ئ٠ُ جُو٤حّ ُٜزٙ 

ئ٠ُ جُشش٣ؼس . جٌُش٣ْ ئ٠ُ أُغ٘س ٖٓ ٗش٣ذ دػٞضْٜ
1 

ٗوَ ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ أ٣ؼح ئ٠ُ جُِـحش ج٧خشٟ ٛٞ إٔ ًػ٤ش ٖٓ ٝٓح ٣ذػٞ ئ٠ُ           

ج٧ٝسٝذ٤٤ٖ ْٜٝٓ٘ هغحٝعس .
2 

هذ ضشؾٔٞج جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ُـطْٜ ِٓٔٞءز ذحُخطأ، ٓٔح ضخطْ ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ          

ٓؿحذٜطٜح ػٖ ؽش٣ن ٝػغ ضشجؾْ طك٤كس جُٔؼ٠٘ ُٔؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ قط٠ ٣طٌٖٔ 

                                                             
جُخؼش قغ٤ٖ ، ؾٔغ ٝضكو٤ن ػ٢ِ ، سػح جُطٞٗغ٢، د ؽ  ذ٬ؿس جُوشإٓ جٌُش٣ْ )ذطظشف( ٓكٔذ  1

 139ّ ، ص  1999ٛـ / 129، 

 .139جُٔشؾغ ٗلغٚ ، ص   2



ٓٞهق جُؼِٔحء ٖٓ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ           جُلظَ ج٧ٍٝ    

 

 
25 

هشجءز ٓؼح٢ٗ جٌُش٣ْ ػ٠ِ ٝؾٜٜح جُظك٤ف.ٖٓ  أطكحخ ضِي جُِـحش 
1

جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، 

قِوحش جُٞق٢ ج٢ُٜ٩ جُز١ سعْ ُِ٘حط جُغر٤َ جُٞجػف ئ٠ُ جُغؼحدز ك٢ آخش قِوس ٖٓ 

ػشذ٢ ٓر٤ٖ ُلظح ٝٓؼ٠٘، ٝج٣٥حش ٝهذ أسجدش قٌٔس هللا إٔ ٣ٌٕٞ ذِغحٕ  –جُذجس٣ٖ 

َْٗضَُ٘ٚ هحٍ ضؼح٠ُ: }ج٥ض٤س جُزًش ضر٤ٖ رُي،  َٕ { ٣ٞعق ئَّٗح أ ٌُْ ضَْؼوُِٞ  .3هُشآَٗح َػَشذ٤ًح ََُؼَِّ

ر٤ٖ {  ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ: ُٓ َٖ ذَِغحٕ َػَشذ٢  َ٘زس٣ ُٔ َٖ جُ ِْرَي ٓ ُٖ َػ٠َِ هَ ـُ ج٤َٓ٧ ٝ ٍَ ذٚ جُشُّ } َٗضَّ

 . 198  191جُشؼشجء 

َٕ { جُضٓش  ْ ٣َطَوُٞ َؼ َُؼَِّٜ َٞ  . 39} هُشءجٗحَ َػَشذ٤ّح َؿ٤َْش ر١ ّػ

َٕ { كظِص  } ًطَحٌخ كُظَِْص آ٣حضُٚ ٞ ُٔ كٌحٕ ٗضُٝٚ أػظْ ضكٍٞ ،. 2هشآٗح َػَشذ٤ّح ُوَّٞ ٣َْؼَِ

جُؼشذ٤س ٝآدجذٜح ٝٓؼؿضجضٜح جٌُرشٟ ك٢ ًَ ٓٞػٞع ٖٓ جُٔٞجػ٤غ ضحس٣خ٢ ك٢ جُِـس 

جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، ًٝحٕ ذزُي ذذج٣س ٫ٗط٬هس جُِـس جُؼشذ٤س جٗط٬هس ًرشٟ ٖٓ  جُط٢ قلَ ذٜح

 ئؽحسٛح جُٔكذٝد ك٢ جُؿض٣شز جُؼشذ٤س ئ٠ُ ج٫ٗطشحس ػ٠ِ طؼ٤ذ ػح٢ُٔ .
2 

     ٍَ ٝجُوشإٓ جٌُش٣ْ أٗضٍ ُِ٘حط ًحكس ٣ٝطر٤ٖ رُي ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ : } ضَرَحَسَى جَُّز١ َٗضَّ

 ٌُ َٕ َػ٠َِ َػْرذٙ ٤َُ َٖ َٗز٣ًشج { جُلشهحٕ جُلُْشهَح َٕ َُِؼ٤َِٔ ٞ1. 

َٖ { جُوِْ  - ٌش َُِؼ٤َِٔ ًْ َٞ ئ٫ ر ح ُٛ َٓ  َٝ  83هحٍ ضؼح٠ُ : } 

ٌُْ َؾ٤ٔؼحً { ج٧ػشجف  ٍُ هللا ئ٤ُْ   189} هَُ ٣حأ٣ُّٜح جُّ٘حُط ئ٢ّٗ َسُعٞ
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كٔح ذحٍ جُز٣ٖ ٫  ك٤ٔح إٔ جُوشإٓ جٌُش٣ْ أٗضٍ ُِ٘حط ًحكس ٝذِغحٕ ػشذ٢ ؿ٤ش أػؿ٢ٔ،

٣ؼشكٕٞ جُِـس جُؼشذ٤س؟ ٝٓح قٌْ جُششع ك٤ْٜ؟ َٝٛ ٣ؿٞص إٔ ٣طشؾْ ُْٜ جُوشإٓ 

 جٌُش٣ْ ٤ُولٞج ػ٠ِ ٓؼٔٞٗٚ ٣ٝط٤غش ُْٜ كٜٔٚ ؟

ئرج ٖٓ جُظؼد ػ٠ِ سؾَ ٖٓ جُـشخ ٫ ٣كغٖ جُِـس جُؼشذ٤س ٣ٝؼ٤ش ك٢         

ز طك٤كس ػٖ ٝعؾ ٣ظٜش ك٢ ؿحُد ج٧ق٤حٕ ػذجٝز ُ٪ع٬ّ ، إٔ ضٌٕٞ ُٚ كٌش

جُوشإٓ، كحُطؼح٤ُْ جُط٢ ٣طِوحٛح ٝجُطظش٣كحش جُط٢ ٣غٔؼٜح ٖٓ أٗحط ٓأرٕٝ ُْٜ 

ك٢ ئػطحء طٞسز ٓشٞٛس ػ٘ٚ. ذحُطكذظ ك٤ٚ، ضغحْٛ 
1 

 حكن تشجوح القشآى الكشٌن :

جٛطٔص ج٤ُٜثحش جُذ٤٘٣س ج٩ع٤ٓ٬س ذٔٞػٞع ٗوَ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ جُِـحش          

 ٖٓ ذ٤ٜ٘ح. ج٧ؾ٘ر٤س، ٓرشصز ػذز آسجء

 اَساء الوعاسضح لتشجوح القشآى الكشٌن : 

 الوزاهة الفقهٍح : -

ضرذٝ أسجء جُٔزجٛد جُلو٤ٜس ج٧سذؼس ٓطلوس ػ٠ِ ػذّ ؾٞجص هشجءز جُوشإٓ جٌُش٣ْ          

ذـ٤ش جُِغحٕ جُؼشذ٢ عٞجء دجخَ جُظ٬ز أٝ خحسؾٜح ، ٝع٘رذأ ذارٕ هللا ذؼشع آسجتْٜ 

 قٍٞ ٛزج جُٔٞػٞع:
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 الحٌفٍح :هزهة  أ 

س ٓطِوح، ٌُٝ٘ٚ طف جُشؾٞع ُوذ أؾحص أذٞ ق٤٘لس هشجءز جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذحُلحسع٤         

.ػٖ رُي
1
ٓوح٫ ك٢ جُٔٞػٞع ٗششضٚ ٓؿِس ج٧صٛش ) جُٔؿِذ  ٝهذ ًطد أقذ ًرحس ػِٔحتْٜ 

جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذـ٤ش ٫ ضؿٞص هشجءز ذحخطظحس: " أؾٔغ ج٧تٔس ػ٠ِ أٗٚ  جُػحُع ( ؾحء ك٤ٚ

جُؼشذ٤س خحسؼ جُظ٬ز ، ٣ٝٔ٘غ كحػَ رُي أشذ جُٔ٘غ ، ٧ٕ هشجءضٚ ذـ٤شٛح ٖٓ هر٤َ 

 جُطظشف ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذٔح ضخشؾٚ ٖٓ ئػؿحصٙ ذَ ذٔح ٣ٞؾذ جُشًحًس.

 هزهة الوالكٍح:  ب 

٣شٟ جُشحؽر٢ أٗٚ ٫ ٣ؿٞص ضشؾٔس جُٔؼح٢ٗ جُطحذؼس ُِوشإٓ ٌُش٣ْ، ٣ٝطر٤ٖ ٛزج           

ٖٓ جػطرش ٛزج جُٞؾٚ ج٧خ٤ش جُذ٫ُس جُطحذؼس، إٔ ٣طشؾْ ٬ًٓح ٖٓ ك٢ هُٞٚ: " ٫ ٣ٌٖٔ 

ج٬ٌُّ جُؼشذ٢ ٬ٌُّ جُؼؿْ كؼ٬ ػ٠ِ إٔ ٣طشؾْ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٣ٝ٘وَ ئ٠ُ ُغحٕ ؿ٤ش 

ػشذ٢ ".
2 

:" أٓح جُٔؼح٢ٗ ج٧ط٤ِس ك٤شٟ إٔ ضشؾٔطٜح ؾحتضز، ٝك٢ ٛزج جُظذد ٣وٍٞ          

ُِؼحٓس ٖٝٓ ٤ُظ ُٚ كْٜ ٣و١ٞ ػ٠ِ ضكظ٤َ  طف ضلغ٤ش جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ٝذ٤حٕ ٓؼ٘حٙ

ٓؼ٘حٙ، ًٝحٕ رُي ؾحتضز ذحضلحم أَٛ ج٩ع٬ّ ، كظحس ٛزج ج٫ضلحم قؿس ك٢ طكس 

جُطشؾٔس ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ ج٧ط٢ِ"
3 
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 هزهة الشافعٍح : ج 

ٖ ٗٚ ٫ ٣ؿٞص هشجءز جُوشإٓ ذـ٤ش ُغأ –ؾحء ك٢ ئؾٔحػْٜ :" ٓزٛر٘ح أ١ جُشحكؼ٤س            

جُؼشذ٤س أّ ػؿض ػٜ٘ح، ٝعٞجء أًحٕ ك٢ جُظ٬ز أٝ ك٢ ؿ٤شٛح "جُؼشخ عٞجء أٌٓ٘طٚ 
1
 

َْٗضَُ٘ٚ  ٝهحُٞج: " ٖٓ ؾَٜ جُلحضكس ٫ ٣ؿٞص ُٚ إٔ ٣طشؾْ ػٜ٘ح ُوُٞٚ ػٜ٘ح ضؼح٠ُ: } ئَّٗح أ

َٕ { ٣ٞعق  ْ ضَْؼوُِٞ ٌُ .ٝجُؼؿ٢ٔ ٤ُظ ًزُي ، ُِٝطؼرذ ذأُلحظ جُوشإٓ 3هُشآَٗح َػَشذ٤ًح ََُؼَِّ

جٌُش٣ْ 
2

وشجءز ذحُؼؿ٤ٔس عٞجء أقغٖ جُٛـ( " ٫ ضؿٞص  991ش ٝهحٍ جُضسًش٢ ) "

َْٗضَُ٘ٚ هُشآَٗح َػَشذ٤ًح { ٣ٞعق  . 3جُؼشذ٤س أّ ٫ ك٢ جُظ٬ز ٝخحسؾٜح ُوُٞٚ ضؼح٠ُ : } ئَّٗح أ

َِْ٘حَُٙ  هُشآًٗح أْػَؿ٤ًّٔح {كظِص ٝهُٞٚ ْٞ َؾَؼ َُ َٝ ٝجعطٔش ج٩ؾٔحع ػ٠ِ أٗغ ٣ؿد هشجءضٚ  11: } 

ُ٘وض ؿ٤شٙ ٖٓ ج٧ُغ٘س ػٖ ُ٘وض جُطشؾٔس ػ٘ٚ  ٝ ج٩ػؿحص ٤ٜثس جُط٢ ٣طؼِن ذٜحجُػ٠ِ 

جُر٤حٕ جُز١ جخطض ذٚ دٕٝ عحتش ج٧ُغ٘س، ٝئرج ُْ ضؿٞص هشجءضٚ ذحُطلغ٤ش جُؼشذ٢ ُٔح ًحٕ 

جُطكذ١ ٣٘ظٔٚ كح٧قشٟ أ٫ ضؿٞص جُطشؾٔس ذِغحٕ ؿ٤شٙ "
3

 

 هـ( 505أتى حاهذ الغزالً ) خ  -

٤ع ٣وٍٞ : " ئرج ؾحص ئذذجٍ جُؼشذ٤س ِـضج٢ُ أ٣ؼح سأ١ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع قُٝ       

ذحُؼؿ٤ٔس ضشجدكٜح كح٥ٕ ٣ؿٞص ئذذجٍ ػشذ٤س ذؼشذ٤س ضشجدكٜح ٝضغح٣ٜٝح ، أ٠ُٝ ، ًٝزُي 
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ًحٕ علشجء سعٍٞ هللا طَ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ جُر٬د ٣رِـْٜٞٗ أٝجٓشْٛ ذِـطْٜ ، ٝٛزج 

جُخِن "٧ٕ ٗؼِْ أ٫ ضؼرذ ك٢ جُِلع، ٝئٗٔح جُٔوظٞد كْٜ جُٔؼ٠٘ ٝئ٣ظحُٚ ئٍ 
1

 

ُ٘ح أٗٚ ٣ؿٞص ضشؾٔس ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ًٕٞ ٛزٙ جُٔؼح٢ٗ  ٖٓ خ٬ٍ ٛزج جُوٍٞ ٣طر٤ٖ       

٣لؼِٞٗٚ ٓغ  –طَ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  –ؿ٤ش ٓطؼرذ ذٜح ٝٛزج ٓح ًحٕ علشجء جُشعٍٞ 

 جُشؼٞخ ؿ٤ش جُؼشذ٤س ٖٓ كشط ٝسّٝ .

 هـ(  336وقال الفقال ) خ 

ػ٘ذ١ أٗٚ ٫ ٣وذس أقذ إٔ ٣أض٢ ذحُوشإٓ جٌُش٣ْ ذحُلحسع٤س ه٤َ ُٚ : كارٕ ٫ ٣وذس "       

ذرؼغ ٓشجد هللا، ٝ ٣ؼؿض أقذ إٔ ٣لغش جُوشإٓ ، هحٍ: ٤ُظ ًزُي ٛ٘حى ٣ؿٞص إٔ ٣أض٢ 

ػٖ جُرؼغ، أٓح ئرج أسجد إٔ ٣وشأٙ ذحُلحسع٤س ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣أض٢ ذؿ٤ٔغ ٓشجد هللا، أ١ كإ 

ّٞ ٓوحٜٓح، ٝرُي ؿ٤ش ٌٖٓٔ ذخ٬ف جُطلغ٤ش "جُطشؾٔس ئذذجٍ ُلظس ضو
2

 

 وقال اتي فاسس:

٫ ٣وذس أقذ ٖٓ جُطشجؾْ ػ٠ِ إٔ ٣٘وِٚ ئ٠ُ ش٢ء ٖٓ ج٧ُغ٘س ًٔح ٗوَ ج٩ٗؿ٤َ ػٖ         

تش ًطد هللا ػّض ٝؾَ جُغش٣ح٤ٗس ئ٠ُ جُكرشس ٝجُش٤ٓٝس، ٝضشؾٔص جُطٞسجز ٝجُضجذٞس ٝ عح

ٕ جُؼؿْ ُْ ضطغغ ك٢ جُٔؿحص جضغحع جُؼشخ ، أ٫ ضشٟ أٗي ُٞ أسدش إٔ ض٘طوَ ذحُؼشذ٤س ٧

ْٖ هَّٞ خ٤َحَّٗس كحْٗ  ٓ َّٖ ح ضََخحك َّٓ َٝ ئ جء {ج٧ٗلحٍ هُٞٚ ؾَ غ٘حؤٙ: }  َٞ  89رز ئ٤ُْٜ ػ٠َِ َع

                                                             
جُٔغطظل٠ ٖٓ ػِْ ج٧طٍٞ ، أذٞ قحٓذ جُـضج٢ُ ، ػرؾ ٝضشض٤د ، ٓكٔذ ػرذ جُغ٬ّ ػرذ   1

 169جُشحكؼ٢ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ُر٘حٕ ، ؽرؼس ؾذ٣ذز ، ص
 161ص  1جُرشٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ، ػرذ هللا جُضسًش٢ ، ؼ 2
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ذ٣س ػٖ جُٔؼ٠٘ جُز١ أٝدػطٚ قط٠ ضرغؾ ٓؿٔٞػٜح  ِٔ ُْ ضغططغ إٔ ضأض٢ ٛزٙ ج٧ُلحظ جُ

ٓغطٞسدٛح". شٝضظَ ٓوطٞػٜح ، ٝضظٜ
1 

 هزهة الحٌاتلح:. د 

 ٌقىل اتي قذاهح:

٫ٝ ضؿضتس جُوشجءز ذـ٤ش جُؼشذ٤س، ٫ٝ ئذذجٍ ُلع ػشذ٢، عٞجء أقغٖ جُوشجءز  "       

 ٣3ٞعق هُشآَٗح َػَشذ٤ًح { ٣كغٖ، ُٝ٘ح هُٞٚ هللا ضؼح٠ُ: } ٫ذحُؼشذ٤س أٝ

ر٤ٖ {جُشؼشجء  ُٓ  198ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ:} ذَِغحٕ َػَشذ٢ّ 

ذِلظٚ ٝٓؼ٘حٙ.كارج خشؼ ػٖ ٗظٔٚ ُْ ٣ٌٖ هشآٗح ٫ٝ ٓػِٚ ، ٝئٗٔح  ٧ٕ جُوشإٓ ٓؼؿض

٣ٌٕٞ ضلغ٤ش ُٚ ُٝٞ ًحٕ ضلغ٤شٙ ٓػِٚ ُٔح ػؿضٝج ػ٘ٚ ُٔح ضكذجْٛ ذح٩ض٤حٕ ذغٞسز ٓػِٚ، 

أٓح ج٩ٗزجس كاٗٚ ئرج كغشٙ ًحٕ ج٩ٗزجس ذحُٔغلش دٕٝ ضلغ٤ش"
2
. 

 وٌقىل اتي حزم الحٌثلً:

جُوشإٓ ٓطشؾٔحً ػ٠ِ أٗٚ جُز١ جكطشػٚ ػ٤ِٚ  ش٤ثح ٖٓ" ٫ٝ ٣كَ ٖٓ ٣وشأ ٫ٝ          

إٔ ٣وشأٙ ٧ٗٚ ؿ٤ش جُز١ ػ٤ِٚ ًٔح رًشٗح ك٤ٌٕٞ ٓلطش٣ح ػ٠ِ هللا "
3

 

                                                             
 12جُظحقر٢ ك٢ كوٚ جُِـس جُؼشذ٤س ٝعٖ٘ جُؼشخ ك٢ ٬ًٜٓح ، جذٖ كحسط ، ذ٤شٝش ، د ؽ ، ص   1
 .381/ ص  23، ضكو٤ن : أقٔذ شحًش ، دجس جُطشجظ، د ؽ ، جذٖ قضّ  جُٔك٢ِ   2

 381جُٔشؾغ جُغحذن جُٔك٢ِ جذٖ قضّ ص  3
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ٝ أٓح ج٩ض٤حٕ ذِلع ٣ر٤ٖ جُٔؼ٠٘ ًر٤حٕ ُلع جُوشإٓ جٌُش٣ْ كٜزج ؿ٤ش ٌٖٓٔ أط٬ ُٜٝزج "

ٓغ جُوذسز ػ٤ِٜح ، ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ؿٞص إٔ ٣وشأ ذـ٤ش جُؼشذ٤س ، ٫: ٣وُٕٞٞ  ًحٕ أتٔس جُذ٣ٖ

٫ٝٓغ جُؼؿض ػٜ٘ح ٧ٕ رُي ٣خشؾٚ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ جُوشإٓ جٌُش٣ْ جُٔ٘ضٍ"
1
. 

أٓحّ ٛزٙ جُٞهحتغ ضؼحسذص ج٥سجء قٍٞ ٛزج جُٔٞػٞع كْٜٔ٘ ٖٓ ػحسػٚ ،         

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٝجكن ػ٤ِٚ ، ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٗكحٍٝ إٔ ِٗخض أسجء ذؼغ جُؼِٔحء جُٔؼحسػس 

 ُطشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ:

 : شاكشهحوذ  (1

ػحسع ٓكٔذ شحًش ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝسأٟ أٜٗح ٖٓ هر٤َ ضظشكحش ك٢         

ًِٔحضٚ، ٝأٗٚ ًٔح ٣غطك٤َ جُطظشف ك٢ ٗظٔٚ جُؼشذ٢ ذ٘ظْ ػشذ٢ آخش ٣كَ ٓكَ 

جُ٘ظْ جُٔ٘ضٍ ٣غطك٤َ جُطظشف ك٤ٚ ٣٘ظْ أػؿ٢ٔ ٣كَ ٓكَ رُي جُ٘ظْ جُؼشذ٢ 

شذ٤س ٝك٢ ُـطٚ ج٧ػؿ٤ٔس، ك٤وٍٞ: " جُٔر٤ٖ ٜٓٔح ًحٗص ٓ٘ضُس جُٔطشؾْ ك٢ جُِـس جُؼ

كحُكن جُز١ ٫ ٓك٤ض ػ٘ٚ أٗٚ ٫ ٣كَ ج٩هذجّ ػ٠ِ ضشؾٔس جُوشإٓ ئ٠ُ ؿ٤ش جُِـس 

جُؼشذ٤س ًٔح ٫ ٣كَ ج٩هذجّ ػ٠ِ ضرذ٣َ أ٣س ًِٔس ٖٓ ًِٔحضٚ جُشش٣لس ذٔح ٣شجد ك٤ٜح ك٢ 

جُؼشذ٤س ٫ٝ ػ٠ِ ٗوَ أ٣س ٖٓ ٓٞػؼٜح ئ٠ُ ٓٞػٞع آخش ٖٓ آ٣حضٚ ٝعٞسٙ " .
2 

                                                             
 . 18ذ٬ؿس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، جُخؼش جُكغ٤ٖ ص   1

دسجعحش قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ) ذطظشف( د أقٔذ ئذشج٤ْٛ ٜٓ٘ح ، ٓطرٞػحش جُشؼد ، د ؽ   2

 12، ص 
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ٓح ضشؾٔس ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ كاٗٚ ٫ ٣ؼحسػٜح ٣ٝظٜش ٛزج ك٢ هُٞٚ:} أؾٔغ كوٜحء ج٩ع٬ّ أ

ؾٞجص ضلغ٤ش جُوشإٓ جٌُش٣ْ ذحُِـس جُؼشذ٤س ٝذأ٣س ُـس أخشٟ  تٔس جُذ٣ٖ جُٔؿطٜذٕٝ ػ٠ِٝأ

ٖٓ جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س {.
1

 

 هحوذ حسٍي هخلىف العذوي : (2

جُٔكذغحش، ئرج كطف ذحذٜح ٣شٟ إٔ ٓٞػٞع ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٖٓ شش           

ٝؾحَٛ ٝػحسف ذأعِٞخ جُوشإٓ ٝؿ٤ش  ُِ٘حط ٝؾٚ ًَ ؽحسم، ٫ كشم ذ٤ٖ ػحُْ

ػحسف، ٝػ٠ِ ضٞج٢ُ ج٣٧حّ ٝضطحذغ جُؼظٞس ٣ط٘حط ج٧طَ ٝضٌػش جُطشجؾْ ٝضخطِق 

ق٤ع ٣وٍٞ: ٖٓ أعٞء ج٧ػٔحٍ ٝأًػشٛح شًشج ٝأػظٜٔح ٝأشذٛح جؾطشجء ػ٠ِ ًطحخ 

كاٜٗح ػشخ ٖٓ جُطكش٣ق ٝجُطؼر٤ش ٝجُطرذ٣َ ك٤ٔح ض٠ُٞ هللا ضشؾٔطٚ ضشؾٔس قشك٤س، 

هللا ٝسعُٞٚ قلظٚ ٝأٓشٗح ذحُٔكحكظس ػ٤ِٚ ٖٓ رُي ، ذَ ًٝزُي ضشؾٔطٚ جُطلغ٤ش٣س 

ئرج ُْ ضغطٔذ ٖٓ ج٧قحد٣ع جُ٘ر٣ٞس جُظك٤كس ٝػِّٞ جُِـس جُؼشذ٤س ٝج٧طٍٞ جُٔوشسز 

"ك٢ ًطد جُشش٣ؼس ج٩ع٤ٓ٬س 
2
. 

 هحوذ الخضش حسٍي:  (3

إٔ جُٔؼح٢ٗ ج٧ط٤ِس ُِوشإٓ ٢ٛ جُط٢ ٣ٌٖٔ ٗوِٜح ئ٠ُ جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س، ٣شٟ          

ح ضشؾٔطٚ ٖٓ كحضكطٚ ئ٠ُ ٓ٘طٜحٙ ؿ٤ش ٤ٓغٞس كح٣٥حش جُٔكطِٔس ُٞؾٞٙ ٓطؼذدز ٫  ّٓ أ

ٝٛزج ٓح ٣ظف إٔ ٣غ٠ٔ ضلغ٤ًشج ك٤وٍٞ: " ئرج ًحٕ  ٣ٌٖٔ ٗوِٜح ئ٫ّ ػ٠ِ ٝؾٚ ٝجقذ

ظٜش ذ٬ؿطٚ  ٬ٓى ئػؿحصٙ كإ ضشؾٔطٚ ِوشإٓ ٓؼحٕ أط٤ِس ٝأخشٟ ضحذؼس، ٢ٛٝ ُٓ

                                                             
 .19جُٔشؾغ جُغحذن دسجعحش قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ص   1
 .19جُٔشؾغ جُغحذن دسجعحش قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ص  2
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أخشٟ ٝئّٗٔح س ٔؼح٢ٗ جُػح٣ٞٗس ؿ٤ش ٤ٓغٞسز، ٝجُز١ ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ئ٠ُ ُـجُذحُ٘ظش ئ٠ُ 

٢ٛ ٓؼح٤ٗٚ ج٧ط٤ِس ق٤ع ٫ ضوظش جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س ػ٠ِ ضأد٣طٜح، ئر ٣ؿٞص ٗوَ 

جٌُش٣ْ ئ٠ُ جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س ػ٠ِ أٜٗح ضلغ٤ش ٫ ػ٠ِ أٜٗح ضشؾٔس ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ 

."طحذوس ٨ُطَٓ
1 

 هحوذ سلٍواى : (4

جػطرش ٓكٔذ ع٤ِٔحٕ إٔ جُوشإٓ جٌُش٣ْ سٝـ ٝٗٞس ٫ ٣طشؾٔحٕ، ٝذحُطح٢ُ ٫          

ؼح٢ٗ ًطحخ هللا ئ٠ُ ُـس أؾ٘ر٤س، ٝٝؾد هشجءضٚ ٝضلغ٤شٙ ذِـطٚ جُط٢ ٣ٌٖٓٔ ٗوَ أُلحظ ٝ

٣ٝطؼف رُي ٖٓ هُٞٚ:" ئٕ هذسضْ ػ٠ِ ضشؾٔس ٬ًّ هللا ضؼح٠ُ ٝٗوِٚ ئ٠ُ ُـس  أٗضٍ ذٜح

ٓح ذٌٔحٗس ج٩ػؿحص جُط٢ ُٚ ك٢ ُـس جُؼشخ ٝأدجء ٓؼح٤ٗٚ جُط٢ أسجدٛح جُّشخ كحكؼِٞٙ 

ُٖٝ ضلؼِٞج" .
2 

 هحوذ الشاطش:  (5

ُوذ ٓ٘غ ضشؾٔس جُوشإٓ جُكشك٤س ٝجُٔؼ٣ٞ٘س ، رُي إٔ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٣ذػٞ            

ُٔغ٤ِٖٔ ؾ٤ٔؼح ئ٠ُ ضؼِْ جُِـس جُؼشذ٤س ٣ٝذػٞج ئ٠ُ ٝقذز جُِـس، ٫ٝ ٣ٌٖٔ ُِرشش ج

ج٩قحؽس ذؿ٤ٔغ ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ُٝٞ ًحٕ ذؼؼْٜ ُرؼغ ظ٤ٜشجً، ٣ٝٞػف رُي 

ك٢ هُٞٚ: "ٝٗكٖ ٫ ٗٔ٘غ أقذج إٔ ٣ؼرش ػٔح ٣لٜٔٚ ٖٓ آ٣س ٝجػكس جُٔؼ٠٘ أٝ آ٣ط٤ٖ 

                                                             
 .31جُٔشؾغ ٗلغٚ ص   1

 .88دسجعس قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ  جٌُش٣ْ ، د أقٔذ ٜٓ٘ح ، ص  2
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ٛذج٣طٚ ٩ٗزجسٙ ٝئّٗٔح جُٔٔ٘ٞع ٛٞ إٔ ًزُي شل٣ٞح ُشجؿد ؽحُد ج٩سشحد سؾحء 

٣طشؾْ ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ ًِٚ أٝ ؾِٔس ٖٓ ُشجؿد ٝؿ٤ش سجؿد ُٝٔغِْ ٝؿ٤ش ٓغِْ ".
1 

 

 هـ( 516هصطفى الوشاغً:) خ  (6

سعحُس ػحٓس ٫ٝ  –ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  –٣شٟ جُٔشجؿ٢ إٔ سعحُس جُ٘ر٢          

عر٤َ ئ٠ُ ضر٤ِؾ ٛزٙ جُشعحُس ئ٫ّ ػٖ ؽش٣ن جُطشؾٔس، ٢ٛٝ ٫ ضأخز هذع٤س جُوشإٓ 

 –جٌُش٣ْ ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣خطش ذحُرحٍ إٔ جُطشجؾْ ٢ٛ جُوشإٓ جُٔ٘ضٍ ػ٠ِ جُشعٍٞ 

ضشؾٔطٚ ٖٓ ٗحق٤س جُذ٫٫ش ج٧ط٤ِس ، ٣ٝغطك٤َ ُٜٝزج ٣ٌٖٔ  –طَ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

ذ٫٫ش جُطحذؼس.ضشؾٔطٚ ٖٓ ٗحق٤س جُ
2
  

٣ٝطٔثٖ جُٔشجؿ٢ ٛإ٫ء جُز٣ٖ ٣خحكٕٞ ػ٠ِ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٖٓ ٛزٙ جُطشؾٔس        

ق٤ع ٣وٍٞ: " ٫ أسٟ  خطشج ٓح ك٢ ٛزج، ٧ٗٚ قط٠ ػِْ جُ٘حط ػِٔح ٫ ُرظ ك٤ٚ إٔ 

جُطشؾٔس ٤ُظ هشآٗح، ٤ُٝظ ُٜح خظحتض جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ٝأٜٗح ٫ ضكطَٔ ج٩ػؿحص 

ُؼشذ٢، ذَ ٫ٝ ضكطَٔ ٓؼح٢ٗ جُ٘ظْ جُؼشذ٢ ؾ٤ٔؼٜح، ٝئٗٔح جُٔٞؾٞد ك٢ جُ٘ظش ج

ضكَٔ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ كٜٜٔح جُٔلغشٕٝ، ٝؾذ ج٧ٖٓ جُطحّ ٝقظِص جُطٔأ٤ٗ٘س جُطحٓس ئ٠ُ 

إٔ جُطشجؾْ ٫ ضأخز هذع٤س جُوشإٓ جُؼشذ٢، ٝئ٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣خطش ذحُرحٍ ٣ٞٓح ٓح 

ج٧ًشّ طِٞجش هللا ػ٤ِٚ".جُوشإٓ جُٔ٘ضٍ ٖٓ هللا ػ٠ِ سعُٞٚ إٔ جُطشجؾْ ٢ٛ 
3 

 هٌاع القطاى: (7

                                                             
 .89جُٔشؾغ ٗلغٚ ، ص   1

 89دسجعس قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ  جٌُش٣ْ ، د أقٔذ ٜٓ٘ح ، ص    2 
 91دسجعس قٍٞ ضشؾٔس جُوشإٓ  جٌُش٣ْ ص  جُٔشؾغ جُغحذن ،  3
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٧ٕ ًَ ٖٓ ح جٌُش٣ْ قشك٤ ٣شٟ أٗٚ ٫ ضٞؾذ شرٜس ك٢ قشٓس ضشؾٔس جُوشإٓ        

ج٩ػؿحص ٝجُطؼرذ ذحُط٬ٝز ٫ ٣أض٤حٕ ػٖ ؽش٣ن جُطشؾٔس ٧ٕ جُوشإٓ أٗضٍ ذِغحٕ 

 ػشذ٢ ٓر٤ٖ ك٤وٍٞ:

َّٕ " ٫ ٣وٍٞ أقذ ٖٓ جُ٘حط ئٕ جٌُِٔس ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئرج  ضشؾٔص ٣وحٍ أٜٗح ٬ًّ هللا، كا

ج٩ػؿحص ذحُطشؾٔس، ٧ٕ ج٩ػؿحص خحص ذٔح  ٢هللا ُْ ٣طٌِْ ئ٫ ذٔح ٗطِٞٙ ذحُؼشذ٤س، ُٖٝ ٣أض

أٗضٍ ذحُِـس جُؼشذ٤س ، ٝجُز١ ٣طؼرذ ذط٬ٝضٚ ٛٞ رُي جُوشإٓ جُؼشذ٢ جُٔر٤ٖ ذأُلحظٚ 

جُٔطشؾْ ػ٠ِ دسج٣س ٝقشٝكٚ، ٝضشض٤د ًِٔحضٚ كطشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ػ٠ِ ٛزج ٜٓٔح ًحٕ 

ذحُِـحش ٝأعح٤ُرٜح ٝضشج٤ًرٜح ٣خشؼ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ هشآٗح".
1 

 اَساء الوؤٌذج لتشجوح القشآى الكشٌن:

 جٌُش٣ْ كٌحٗص أسجتْٜ ًحُطح٢ُ:جُوشإٓ س ُوذ أ٣ذ ذؼغ جُؼِٔحء ٓٞػٞع ضشؾٔ  

 جاء على لساى الوقذس الحٌثلً: .1

٣كطحؼ  ضل٤ٜٔٚ ئ٣حٙ ذحُطشؾٔس ٝرًش ؿ٤شٙ ٛزج هحٍ ش٤خ٘ح:" ٣كغٖ ُِكحؾس ضشؾٔس ُٖٔ 

جُٔؼ٠٘"
2

 

 الذكتىس هحوذ حوٍذ هللا : .3

ٛٞ ٝجقذ ٖٓٔ ضشؾٔٞج جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ جُِـس جُلشٗغ٤س ٝؽرؼص ضشؾٔطٚ ػذز       

ٓشجش، ٝهذ أد٠ُ ذشأ٣ٚ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع كوحٍ: " ئٕ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٗضٍ ذِغحٕ 

                                                             
 .369ظش : ٓرحقع ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ، ٓ٘حع جُؼشكحٕ ، ص ٣٘  1

 . 89جُٔغطششهٕٞ ٝضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ، د طحُف جُر٘ذجم ص   2
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ٝذٔح إٔ جُوشإٓ ، ٝٛزج ُر٬ؿطٚ ٝػٔن ٓؼح٤ٗٚطلحع٤ش جُ ػشذ٢ ٓر٤ٖ كاٗٚ ٣كطحؼ ئ٠ُ

جٌُش٣ْ أٗضُٚ هللا ُِ٘حط ًحكس ذش٤شج ٝٗز٣شج، كإ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ٣ٜذ١ ذٚ ئ٠ُ 

ج٩ع٬ّ ًػ٤شج ٖٓ ؿ٤ش جُؼشخ، ٝٛإ٫ء جُكٔذ هلل ٣ضدجد ػذدْٛ ًَ ٣ّٞ، ْٝٛ 

ح٢ٗ ٣كطحؾٕٞ هرَ ئع٬ْٜٓ إٔ ٣وشؤٝج جُوشإٓ ٓطشؾٔح ئ٠ُ ُـحضْٜ، أٓح ضشؾٔس ٓؼ

". جُوشإٓ أٝ ضخ٤ِظٜح كؼَ ٫ ٓؼ٠٘ ُٚ ٫ٝ كحتذز
1 

ٖٓ ٛزج جُوٍٞ ٣طر٤ٖ إٔ جُذًطٞس ق٤ٔذ هللا ٣ذػٞ ئ٠ُ جُطشؾٔس جُكشك٤س دٕٝ          

جُٔؼ٣ٞ٘س، جُط٢ ٣شٟ أٗٚ ٫ ؽحتَ ٖٓ ٝسجتٜح، ًٔح ٣شٟ إٔ ٓ٘غ جُطشؾٔس ٓؼحطش 

شش ٛزج جُذ٣ٖ ُ٘ٝس ُُك٘ن ًَ ٓكحُلطٞـ جُـشذ٤٤ٖ ٝجعطؼٔحسْٛ ُر٬د ج٩ع٬ّ ٝرُي 

جُك٤٘ق ك٤وٍٞ: " ٓؼشٝف أْٜٗ قحُٝٞج ض٘ظ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ذٌَ ٝع٤ِس كِْ ٣ٌطلٞج 

ك٢ شط٠ ج٤٣٬ُٖٔ ، ذَ ٓ٘ؼٞج أ٣ؼح ضذس٣ظ جُِـس جُؼشذ٤س قط٠ ك٢  ذاسعحٍ جُٔرشش٣ٖ 

جُٔغطؼٔشجش جُؼشذ٤س ٓػَ شٔحٍ ئكش٣و٤ح، ٝجُظحٛش أْٜٗ أسجدٝج ئضٔحّ هِؼس ج٩ع٬ّ 

إٓ ذِـحش ٣ؼشكٜٞٗح، كطرو٠ جُغحقس كحسؿس ُِذ٣حٗحش ج٧خشٟ ".ذٔ٘غ ضشجؾْ جُوش
(2

 
)

  

 األستار فشٌذ وجذي : .2

ٝؾذ١ ذٞؾٞخ ضشؾٔس جُوشإٓ جٌُش٣ْ ضشؾٔس ده٤وس طك٤كس  ج٧عطحر ٗحدُوذ        

ذٔؿحذٜس جُٔكشك٤ٖ ذحػطرحس إٔ ج٫ًطلحء ذطشؾٔس ضلغ٤شٙ ٫ ٣إد١ جُـشع جُٔطِٞخ 

ٖٓ ٗششٙ ك٤وٍٞ: '' إٔ ضؼط٤َ جُوشإٓ ػٖ جُطشؾٔس جُكشك٤س ٝ جُضؼ ذٚ ك٢ ٓؼطشى 
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 .93جُٔشؾغ ٗلغٚ ، ص   2
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٤س، كظحس جُـشذج٩كٜحّ ئ٠ُ ج٤ُّٞ هؼ٠ ػ٤ِٚ ذإٔ ٫ ٣ٌغد أٗظحًسج ٖٓ ج٧ْٓ 

ٓوظًٞسج ػ٠ِ ج٧ْٓ جُششه٤س جُط٢ سػ٤ص إٔ ٣ٌٕٞ قظٜح ٖٓ د٣ٜ٘ح ًكع جُررـحء".
1 

كوذ ٠ٜٗ ج٧عطحر ٝؾذ١ ػ٠ِ ذؼغ جُؼِٔحء ئطشجسْٛ ػ٠ِ قرظ ج٩ع٬ّ ك٢         

جُذٝجتش جُؼشذ٤س جُط٢ ٫ ٣كغٖ كٜٔٚ ؿ٤ش أِٛٚ ٝذؿش٣ذز ٖٓ ج٧عِكس جُؼح٤ُٔس جُط٢ 

جُطشؾٔس جُكشك٤س ذٔػحذس جُو٤ٞد جُط٢ ٝػؼص ك٢ عر٤َ ٢ٛ جُِـحش جُك٤س، ٣ٝشٟ ٓ٘غ 

 ٗشش جُذػٞز.

 ٣ٝكظش ٛإ٫ء جُؼِٔحء ضؿ٣ٞذْٛ ُِطشؾٔس جُكشك٤س ك٤ٔح ٢ِ٣:

ػشٝسز ضر٤ِؾ أُلحظ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ئ٠ُ ج٧ْٓ ج٧ؾ٘ر٤س جُط٢ ضؼشف ػٖ ج٩ع٬ّ  .1

 ش٤ثح، ٝئ٠ُ جُشؼٞخ ج٩ع٤ٓ٬س جُط٢ ٫ ضؼشف جُؼشذ٤س .

 جُٔؼِِس . ٓؿحذٜس ضِي جُطشؾٔحش .3
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 هفهىم اإلستشساق :

ِإعغخ ِٓ ِإعغبد اٌغضٚ اٌفىشٞ اٌغشثٟ اٌزٟ  رؼذ اٌؾشوخ االعزششال١خ       

رٙذف ئٌٝ رؼش٠ف اٌغشة ثٕمبؽ اٌمٛح فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ٌٙذِٙب، ٚٔمبؽ اٌؼؼف 

 ٌٍذخٛي ِٕٙب ئٌٝ اٌى١ذ ٌٗ ٚاٌطؼٓ ف١ٗ.

ٚلذ ػشف اٌذوزٛس أؽّذ ٔٛفً اإلعزششاق ثّب ٠ٍٟ : " رٍه اٌذساعبد اٌزٟ        

الِٟ ٚؽؼبسرٗ ٌٚغبرٗ ٚآداثٗ ٚربس٠خٗ ٚػبدارٗ ٠مَٛ ثٙب اٌغشة ٌؼم١ذح اٌششق اإلع

ٚرمب١ٌذٖ، ٠ٚمبي ٌّٓ ٠شزغً ثٙزٖ اٌذساعبد ِٓ أً٘ اٌغشة ِغزششلب" 
1

 

ؼج١ش ػٓ ز٘زا اٌّفَٙٛ ٘ٛ اٌزٞ فؼؼ اإلعزششاق، ؽ١ش أطجؼ أداح ٚٚع١ٍخ ٌٍ        

اٌزٕبلغ ٚاٌزجب٠ٓ ث١ٓ اٌششق ٚاٌغشة، ِٚىٕٗ ِٓ اؽزالي ِىبٔخ ٘بِخ ث١ٓ ِخزٍف 

الد اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ ٌذٜ االعزؼّبس ١ِٚٛي اٌغشة االعزغال١ٌخ.بِغ
2

 

 تازيخ اهتوام الوستشسقيي بتسجوة القسآى الكسين:

رطشق اٌّغزششلْٛ ئٌٝ رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚٔمٍٗ ئٌٝ ٌغبرُٙ ٌٍٛلٛف ػٍٝ       

ِجبدب اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ اٌؾ١ٕف ٚعٕٕٗ ِٚؼبسػزٙب ثغٕٓ اٌذ٠ٓ اٌّغ١ؾٟ ِٚٙبعّخ 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚرؾش٠ف ٚرش٠ٛٗ ِؼب١ٔٗ.

                                                             
 .08ٔظشاد فٟ اٌضمبفخ اإلعال١ِخ ، أؽّذ ٔٛفً ، د ؽ : ص   1

اإلعزششاق سعبٌخ اعزؼّبس ، رطٛس اٌظشاع اٌغشثٟ ِغ اإلعالَ ، ِؾّذ ئثشا١ُ٘ اٌف١ِٟٛ ، داس   2

 . 741  741اٌفىش اٌؼشثٟ، ص 
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ِغ أٚي رشعّخ ئٌٝ  71ٌزشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ِٕزظف اٌمشْ  وبٔذ اٌجذا٠خ       

ثغٕٛة فشٔغب ٚرؾذ ئششاف سئ١غٗ   DCLUNYاٌالر١ٕ١خ ٚرّذ ٌؾغبة د٠ش و١ٍٕٟ 

سٚثشد  ٚثبشزشان طذ٠م١ٗ PIERE LE VENERABLE " ثطشط اٌّجغً " 

ٚوبْ رٌه عٕخ   HERMANI" ٘شِبْ "  ROPERT DE RA TIMAاٌشر١ٕٟ 

7741. َ
1 

ٚفٟ ِمذِخ أسصش أسثشٞ ٌزشعّزٗ رٕبٚي ربس٠خ ػٕب٠خ اإلعزششاق ثبٌمشآْ ِٕز         

ثا٠ؼبص  7741أٚي رشعّخ ٌٍمشآْ ئٌٝ اٌالر١ٕ١خ اٌزٟ لبَ ثٙب سٚثشرٛط س٠ز١ٕ١غ١ظ 

صُ  7741أٔذس٠ٗ د٘ش ٚثش ػبَ  ِٓ " ثطشط ا١ٌّغً، صُ رشعّخ فشٔغ١خ لبَ ثٙب

. ٌُٚ ٠ؾً ِؾٍٙب رشعّخ  أخشٜ ؽزٝ 7114رشعّخ عٛسط عبي اٌزٟ ٔششد ػبَ

ٚأفبد ِٕٙب رِٛبط وبسي ٌجً ٚئدٚاسد ع١جْٛ ٚغ١ش٘ب فٟ ِإٌفبرُٙ  71ٔٙب٠خ اٌمشْ 

ػٓ اإلعالَ ٚاٌؼشة ، وّب اعزؼٍّٙب ِٓ أرٝ ثؼذُ٘ ِٓ اٌّغزششل١ٓ ،  ئٌٝ أْ 

 شٜ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ فٟ اٌٍغبد .ظٙشد رشعّبد ػذ٠ذح أخ
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 وًركس أهن التسجوات إلى اللغات األجٌبية :

رشعّخ ثبس٠ش اٌزٟ  –أعٛد رشعّخ ف١ٙب أػٍُ التسجوة األلواًية : 
(1 )

ٔششد  

ثّذ٠ٕخشزٛرغبسد ٚرز١ّض ٘زٖ اٌزشعّخ ثشعٛع طبؽجٙب ئٌٝ ػذح : رفبع١ش اٌطجشٞ 

ثؼٕٛاْ  max henningٚ اٌضِخششٞ ٚاٌج١ؼبٚٞ ٚرشعّخ ِبوظ ٕٕ٘ظ 

derkoran    َٚرشعّخ ٌٛد ف١ظ  7108ٚ أطذسرٗ داس إٌشش س٠ىالَ ثٍج١ج١ضط ػب

ثؼٕٛاْ   w.winterٌّشاعؼخ ٚئػبفبد ِٓ ف١ٕزش    luduring umarnأٌّٚبْ 

 . das heilige fuch des islam: " اٌمشآْ وزبة اإلعالَ اٌّمذط " 

 Andreوض١شح فٟٙ رشثٛ ػٍٝ صالص١ٓ رشعّخ " أٔذس٠ٗ س١٠ش" التسجوة الفسًسية :

ryrer    َصُ ظٙشد رشعّخ عفبسٞ 7614ػب .Savary 417101 ٚرشعّخ ،

ػبَ   Mardusٚرشعّخ ِبسدٚط  7041ػبَ   kasimirskiوبع١ّش عىٟ 

ٚئدٚاسد ١ِٔٛٗ ٚ عبْ عشٚعبْ  régis blachèreصُ س٠غ١ش٠ٗ ثالش١ش  7116

7110. 

ٚ لذ اعزمب٘ب ِٓ  7640ػبَ   Rossلبَ ثٙب وً ِٓ سٚط  اإلًجليزية:التسجوة 

 7114" اٌزٟ ؽجؼذ ػبَ  George suleرشعّخ دسٚث١ٗ ، ٚعٛسط ع١ً" 

 . 7067ػبَ   Roduollرشعّخ دٚدٚي  ٚ

 

                                                             
ربس٠خ اٌزشعّخ اٌؼشث١خ اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌششق اٌؼشثٟ ٚاٌغشة ا٤ٚسٚثٟ، د ِؾّذ ػٟٛٔ ػجذ   1

 . 16 14َ ، ص  1880٘ـ،  7411،  7اٌشؤٚف ، ِىزجخ ا٢داة ، اٌمب٘شح ، ؽ 
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 أهداف الوستشسقيي هي تسجوة القسآى الكسين:

اٌّغزششلْٛ ئْ أٚي ٚأُ٘ ػًّ فٟ ِغبي اٌزشعّخ ِٓ اٌؼشث١خ خظض ٌٗ        

اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٘ٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، فششػٛا فٟ رشعّزٗ ال ٌإلؽالع ػ١ٍٗ ٚاالعزفبدح 

ِٕٗ فؾغت ثً ٌّؾبسثزٗ ثؼذ اٌٛلٛف ػٍٝ ِؼّٛٔٗ، ِٕٚٗ ػشة اإلعالَ ٚرش٠ٛٗ 

.طٛسرٗ
1

 

ٌُٚ ٠ىٓ اٌّذ اإلعزششالٟ ٠ِٛب أ١ِٕب فٟ ػشػٗ ٌٍزشاس اإلعالِٟ ٚاٌزبس٠خٟ        

 بٔت ٚال ٌٍؼبٌُ اإلعالِٟ ِٓ عبٔت آخش.ال ٌٍّغزششل١ٓ ِٓ ع

ٌمذ شٖٛ اإلعزششاق ِٓ ٔفغٗ ِٚٓ ربس٠خٗ، وّب شٖٛ ئٔغبصارٗ ٚشٖٛ اٌشخظ١خ        

اإلعال١ِخ أِبَ ٔفغٙب ٚأِبَ اٌؼبٌُ اٌغشثٟ فّب اعزطبع اٌغشة أْ ٠فّٙٙب ؽ١ٓ رؼبًِ 

ف ِؼٙب، ِٚب اعزطبػذ أْ رؼشف ٔفغٙب ٌٍؼبٌُ اٌغشثٟ ؽ١ٓ ؽزّذ ػ١ٍٙب اٌظشٚ

اٌزبس٠خ١خ رٌه.
2
  

ئٌٝ اٌٍغبد  ٌٚمذ لبَ اٌّغزششلْٛ ثؾشوخ ٔش١طخ ٌزشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ       

اٌالر١ٕ١خ اٌفشٔغ١خ ٚ اإلٔغ١ٍض٠خ خبطخ، فىبْ ِمظذُ٘ اٌؼبَ ِٓ ٚساء رٌه ٘ٛ 

رؾم١ك أ٘ذاف د١ٕ٠خ، ئر ٌُ ٠ىٓ ٘ذفُٙ ٔشش اٌزؼب١ٌُ اإلعال١ِخ ثمذس ِب وبْ ٚع١ٍخ 

اٌمشآْ اٌّغ١ذ ٌٕمؼٗ ِٚؼبسػزٗ ٚاٌشد ػ١ٍٗ، ِٓ خالي  ١ٝٓ ػ١ٍاؽالع اٌّغ١ؾ

ف١ٗ، ٚاٌؼشة فٟ ثالغزٗ اٌّؼغضح ٚاٌذسط ف١ٗ ثّب ٠خذَ  اٌّجبدب اٌٛاسدح
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ِمبطذُ٘، ٚلذ فؼٍٛا رٌه ثشٚػ ِزضِزخ ٌّؼبداح اإلعالَ  ٚاٌّغ١ٍّٓ، ٚفٟ ٘زا لبي 

ٟ ثٗ اٌٍٛسد وشِٚش " ٌٓ ٠فٍؼ اٌششق ِب ٌُ ٠شفغ اٌؾغبة ػٓ ٚعٗ اٌّشأح ٠ٚغط

اٌمشآْ".
1 

ٚػٕذ أزشبس اٌّذ ا٤ٚسٚثٟ ٚعش٠بٔٗ ػٍٝ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ئثبْ فزشح         

اٌغشث١ْٛ ئٌٝ رشعّخ اٌمشآْ  اٌجبؽضْٛ ارغٗاالعزؼّبس ا٤ٚسٚثٟ اٌغشثٟ اٌؾذ٠ش 

اٌىش٠ُ ٌزؾط١ُ ِؼ٠ٕٛبد اٌشؼٛة اإلعال١ِخ ٚوغش ِؼزمذارٙب ٚرٌه ِٓ خالي 

اٌشجٙبد اٌزٟ ٠ؾبٌْٚٛ اعزخشاعٙب ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ وزظ٠ٛش ا٤ؽىبَ اٌششػ١خ 

ثزغ١ش طٛسرٙب ٚرفغ١ش٘ب ثغ١ش ِذٌٌٛٙب، ٚفٟ ٘زا ا١ٌّذاْ ؽؼٕٛا فٟ اٌغٙبد ٚفٟ 

 ب شجٗ رٌه.رؼذد اٌضٚعبد ٚئٌٝ ِ

ٌٚمذ ٌخض اٌذوزٛس ػفبف ع١ذ ٘زٖ ا٤٘ذاف فٟ لٌٛٗ " وبْ ٌٍّغزششل١ٓ         

اٌغالح ٘ذف وج١ش ٚ٘ٛ رشى١ه اٌّغ١ٍّٓ فٟ د٠ُٕٙ ٚلشآُٔٙ ٚشش٠ؼزُٙ ٚفمُٙٙ ئٌٝ 

ً ػبٌخ ػٍٝ عبٔت اٌزشى١ه فٟ لذسح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ ِغب٠شح اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٌزظ

".ِظطٍؾب رُٙ
2 

الي رشعّزُٙ ٌٍمشآْ ثطش٠مخ رغٍغً ا٠٢بد ؽغت ٔضٌٚٙب ؽبٌٚٛا ِٚٓ خ         

ثٍجٍخ اٌمبسب اٌّغٍُ ؽزٝ ال ٠زفُٙ إٌظٛص ، ٠ٚغزغشة وْٛ ٘زا اٌمشآْ اٌغذ٠ذ 

لشآٔب، وّب أُٔٙ شغؼٛا فىشح ئػبدح رشر١ت اٌمشآْ ػٍٝ ٘زا اٌشىً ث١ٓ اٌؼشة 

                                                             
 .780اٌّغزششلْٛ ٚرشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، طبٌؼ اٌجٕذاق ، ص   1

،  ٠1ٕظش اٌّغزششلْٛ ِٚشىالد اٌؾؼبسح ، د ػفبف ع١ذ طجشٖ ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، ؽ   2

 .14، ص  7111



اٌّغزششلْٛ فٟ رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ              اٌفظً اٌضبٟٔ   

 

 
44 

ثزٛل١ف١خ ا٠٢بد  اٌّغ١ٍّٓ لظذ رؼ١ٍٍُٙ ٚئغشالُٙ فٟ ِزب٘بد اٌزشى١ه ٚاالسر١بة

١ٔخ، ٚثبٌزبٌٟ ػٍٝ اٌشىً ٠ىْٛ اٌمشآْ ِٛؽٟ ثٗ ِٓ هللا ، ٚثٕغجزٗ ئٌٝ ٚاٌغٛس اٌمشآ

 ػٍٝ أٔٗ ِإٌف ٘زا اٌىزبة . –طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –إٌجٟ 

ٌُٚ ٠مفٛا ػٕذ ٘زا اٌؾذ ثً اعزّشٚا فٟ ؽمذُ٘ ٚرؼظجُٙ ٌإلعالَ فبٔذفؼٛا ٔؾٛ       

ئِؼبٔب فٟ اٌزؾش٠ف ٚاٌزؼ١ًٍ.اٌزشعّخ اٌى١ف١خ ال اٌظؾ١ؾخ 
1 

خٛفب ِٓ اػزٕبق ا٤ٚسٚث١١ٓ ٌإلعالَ ف١ّب ؽظٍٛا ػٍٝ رشعّبد طبدلخ أٚ        

طؾ١ؾخ، وّب لبِٛا ثاثشاص اٌخالفبد اٌفىش٠خ ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚرغز٠زٙب ِٚٓ ٕ٘ب عبء 

ا٘زّبُِٙ ثذساعخ ربس٠خ اٌفشق اإلعالِٟ، ٚػٍّٛا ػٍٝ ئشبػخ ا٤فىبس اٌفٍغف١خ 

ِغ أٔٙب أفىبس   ٌّٗغ١ٍّٓ ثأٔٙب رزفك ِغ اإلعالَ ٚال رزؼبسع ِغ ِجبدئٚئثٙبَ ا

ِٚفب١ُ٘ ١ٌظ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اإلعالَ ٔغت ٚال عجت.
2

 

 خصائص تسجوة القسآى الكسين:

ٌمذ ا٘زُ اٌّغزششلْٛ ثزشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ آ١ٍِٓ فٟ رؾم١ك أ٘ذاف ٚٔٛا٠ب         

رشعّبرُٙ ؽبٍِخ عٍّخ ِٓ رخذَ ػم١ذرُٙ ٚرؾمك آِبٌُٙ ٤ٚعً رٌه عبءد 

 خظبئض أّ٘ٙب:اٌ
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رأ١ٌف اٌىزت ٚاٌّٛعٛػبد ٚدٚائش اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ، ٚثؼذ ٘زا اٌّغبي ِٓ أخطش 

ٚأٚعؼٙب أزشبسا فمذ طجٛا ف١ٙب وً أؽمبد٘ب ػٍٝ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ،  اٌّغبالد

ْ ٔزوش ِضبال ػٍٝ رٌه دائشح اٌّؼبسف اإلعال١ِخ ، ٌٚمذ ٔبٌذ ٘زٖ اٌّإٌفبد اعزؾغب

اٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ اٌغشث١خ ٚاٌّإعغبد االعزؼّبس٠خ، ٚخذع ثٙب ثؼغ اٌّضمف١ٓ ِٓ 

أثٕبء اٌّغ١ٍّٓ ُٚ٘ ٠غٍْٙٛ ِب رؾٍّٗ ِٓ رض٠ٚش ٌٍؾمبئك ٚرش٠ٛٗ ٌٍٛلبئغ ٌٚزٌه 

سطذد ٌُٙ ا٤ِٛاي اٌؼخّخ ِٕٚؾٛا اٌزغ١ٙالد اٌىبف١خ ِٓ أعً ئربؽخ اٌفشطخ 

ٌٍزأ١ٌف ٚاٌىزبثخ.
1 

ٚػغ اٌّمذِبد ٚاٌذساعبد ٌزشعّبد اٌمشآْ ٚٔشش٘ب ٌزىْٛ ِذخال ئٌٝ          

ٚدؽغ  –طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –اٌمشآْ اٌّزشعُ ِزؼّٕخ اٌزش١ٙش ثبإلعالَ ٚإٌجٟ 

اٌمشآْ ٚ اٌزشى١ه فٟ طؾخ ِظبدسٖ ٚأٔٗ ٠غزٕذ ئٌٝ اٌّظبدس ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّغ١ؾ١خ 

ٌىش٠ُ ئٌٝ اٌفشٔغ١خ اٌخبص ثزشعّخ اٌمشآْ ا ٌٗىزبث BLACH7REٚلذَ ثالش١ش 

 ٠خ ٘بِخ أؽٍك ػ١ٍٙب " اٌّذخً ئٌٝ اٌمشآْ".ٔمذ دساعخ

اعزؼّبي ٌغخ ثبئذح لذ٠ّخ ثؾ١ش اعزؼٍّذ ػجبساد لذ٠ّخ فٟ اٌزشعّخ          

ٚغ١ش ِأٌٛفخ ِغ رطٛس اٌٍغبد، ٚلذ رذي ػٍٝ ِؼبْ ِشجٛ٘خ أٚ أطجؾذ ِٙغٛسح 

ْؼ١َْ١َٕٓ  ػٍٝ شٟء ِٓ اٌٍّض ٚاٌغّض ٚوض١شا ِب رىْٛ ئؽذٜرٕطٛٞ  َِ اٌّفشداد راد 

ؼ١َْٕ١ٓ. ُِ 
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   Marracciئػبدح ٔشش اٌزشعّبد ٘ذفٙب دؽغ اإلعالَ وّب : ِبسوغٟ ٚ       

ِغ  اٌزٞ عّغ رشعّبد ِٓ ٘زا إٌٛع أطذس٘ب أشخبص ال ٠فمْٙٛ اٌؼشث١خ ثبٌزؼبْٚ

َ ٚلذ رظذٜ ٌٙزٖ اٌطجؼخ اٌىٛٔذ  7610ِٓ ال ٠ؼشفْٛ اٌالر١ٕ١خ ِٚٓ ٔشش٘ب ػبَ 

.  Le contre henri de boulainvilliersدٚثٌٕٛف١ٍ١خ.ٕ٘شٞ 
1 

ٔشش اٌزشعّبد رؾذ أعّبء ِغزؼبسح أٚ ثأؽشف فمؾ رذي ػٍٝ اعُ اٌّزشعُ       

ثغ١خ ػذَ ئظٙبس شخظ١خ اٌؾم١م١خ، ٚٔزوش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي رشعّخ ِٓ اٌؼشث١خ ئٌٝ 

اٌطجؼخ ٚطذسد فٟ  OBBJاإلعجب١ٔخ وبٔذ لذ طذسد اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ ِٕٙب ثمٍُ 

أٞ ٠ؼىظ  JBBOٚطذسد فٟ اٌطجؼز١ٓ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ثمٍُ   JBBاٌضب١ٔخ ثمٍُ 

اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ .
2 

ؽش٠خ اٌزشعّخ ثؾ١ش رأرٟ ِٛافمخ ٤٘ٛائُٙ ِٓ ؽ١ش اٌزظشف ثبٌٕظٛص        

ػٓ ؽش٠ك اٌزم٠ُٛ ٚاٌزأخ١ش ٚاٌؾضْ ٚاٌزغ١١ش ٚاٌزجذ٠ً ٚؽزٝ اإلّ٘بي ٚرٌه ِب ٔغذٖ 

غ١شُ٘ فمذ ٚ Pichthallٚثىزبي  Rodwellٚسٚدٚي  Dwoodفٟ رشعّخ داٚٚد 

داٚٚد ٌٕفغٗ ؽزف ثؼغ وٍّبد ا٠٢خ دْٚ إٌظش ئٌٝ ِب ٠ىْٛ ٌٙزا ِٓ ٔمض أثبػ 

{ عٛسح ٠ٛعف ا٠٢خ  ًٌ فٟ اٌّؼٕٝ ، ِٚٓ رٌه رشعّزٗ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ: } فََظجٌش َع١ّ
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ٌُٚ  ف١ظ١ش اٌّؼٕٝ اٌّؼٕٝ " عأوْٛ طبثش " but i will be pattientة  70

٠زشعُ اٌٛطف " ع١ًّ " ٚ٘ٛ ُِٙ فٟ عبٔت ٔجٟ هللا ٠ؼمٛة ػ١ٍٗ اٌغالَ .
1 

لظٛس اٌزشعّخ ػٓ أداح ِؼبٟٔ اٌمشآْ اٌؼ١ٍب ٚأعٍٛثٗ اٌّؼغض ٌٍجشش ٌؼذَ رغبٚٞ 

ِفشداد اٌمشآْ ٚػجبسارٗ ٚسٚاثطٗ ثبٌٍغبد ا٤خشٜ ، ٚفٟ رٌه ٠مٛي ِؾّذ سش١ذ 

ػٓ ِٛاػؼٗ ػٍٝ أٔٗ  اٌىالَ رؾش٠ف  ٌّٓ اٌضبثذ ػٕذٔب أْ ثؼؼُٙ رؼّذٚاسػب ئٔٗ 

لٍّب ٠ىْٛ فّٙٗ ربِب طؾ١ؾب ، ٠ٚىضش ٘زا ف١ّٓ ٌُ ٠ىٓ ثٗ ِإِٕب ، ثً ٠غزّغ ٌىً 

 صاؽخ ا٠٢بد ِٓ ِىبٔٙب اٌزٛل١فٟ ئ، ِٕٗ اٌمظٛساْ : " لظٛس فّٙٗ ٚلظٛس ِؼٕبٖ "

ٚأٔٗ ٚ وٍّبد ١ٌغذ فٟ ِىبٔٙب ثبٌمشآْ،فمذ أػٍٝ ثؼغ اٌّغزششلْٛ ثأٔٗ صّخ آ٠بد أ

٠ٕجغٟ أْ رىْٛ فٟ ِىبْ آخش عبثك أٚ الؽك ، ٚ٘زا ِب ر٘ت ئ١ٌٗ سٚدٚي فٟ 

ٍْه{ عٛسح ِفمٛدح ٚئِب أْ ٠ىْٛ ِٓ عٛسح  ُّ بٌَه اٌ َِ  َُ ُ ًّ اٌٍَّٙ رشعّزٗ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ } لُ

ِى١خ ٚػٍٝ وً فٛػؼٙب غ١ش طؾ١ؼ ٤ّٔٙب لطؼب اٌغ١بق ث١ٓ ا٠٢بد اٌغبثمخ 

ٚا٠٢بد اٌالؽمخ.
2

عّخ اٌمشآْ ثؾ١ش ال خ ا٠٢بد. اعزٙذٚا ثٛػغ رشِٕبلؼخ رٛل١ف١، 

طً هللا ػ١ٍٗ  –ا٠٢بد ِٕزظّخ رٛل١ف١خ وّب ٟ٘ ِؼشٚفخ أ٠بَ إٌجٟ رأرٟ اٌغٛس ٚ

رشعّزٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٚػؼٙب ؽجمب ٌٍّٛاػ١غ   ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ عٍىٙب سٚدٚي –ٚعٍُ 

 ٚا٤عب١ٌت اٌزٟ عبءد ثٙب ٚ٘زا ِب فؼٍٗ ٠ِٛش ٌٚٔٛذوخ .

، ثؾ١ش ٌُ ٠ؼؼٛا اٌزشر١ت رجًؼب ٌٍٕضٚي ٚال ت ئٌٝ أثؼذ ِٓ رٌه ُِٕٚٙ ِٓ ر٘      

وّب ٘ٛ ِزؼبسف ػ١ٍٗ فٟ اٌّظبؽف اٌّزذاٌٚخ ٚئّٔب سرجٖٛ رشر١جًب غش٠جب، ٚ٘زا ِب 
                                                             

 .741دساعخ ؽٛي رشعّخ اٌمشآْ ، أؽّذ ئثشا١ُ٘ ِٕٙب ، ص   1

 . 781دساعخ ؽٛي رشعّخ اٌمشآْ ، د أؽّذ ِٕٙب ص   2
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ٔزٙٝ ثبٌغٛس ، ؽ١ش ثذأ ثبٌغٛس ا٤وضش شبػش٠خ ٚا DWOODٔغذٖ ػٕذ داٚٚد 

ا٤وضش ِٛػٛػ١خ فٟ اٌغبٌت.ا٤ؽٛي ٚ
1 

ٚلذ اػزّذ اٌّغزششلْٛ ػٍٝ ٘زٖ اٌخظبئض ِٓ أعً اٌؾؾ ِٓ ل١ّخ اٌمشآْ       

اٌىش٠ُ ٚاٌٌٛٛط ثٗ فٟ خبٔخ اٌزشى١ه ٚاٌزش٠ٛٗ ٚاٌزؼ١ًٍ، ٚ٘زا ٠إدٞ ثبٌطجغ ئٌٝ 

 اٌجٍجٍخ ٚاالػطشاة فٟ ا٤ٚعبؽ اإلعال١ِخ.

 اآلثاز الٌاتجة عي تسجوة القسآى الكسين:

غ االٔؾشافبد اٌخط١شح اٌزٟ ِٓ خالٌٙب ثؼذ رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ظٙشد ثؼ        

رؼشفذ اٌشؼٛة ػٍٝ أطٛي اإلعالَ ٚسوبئضٖ، فذسعزٙب ٚؽبٌٚذ ِؼبسػزٙب ، وّب 

ٚرشاصٗ ٚؽؼبسرٗ ٚربس٠خٗ، ٚاؽٍؼٛا ػٍٝ  خ االعالَأْ وض١ش ِّٓ ا٘زّٛا ثذساع

 ئٌٝ االعز١الء ػ١ٍٙب ٚاعزؼّبس٘ب. ٖػم١ٍبد شؼٛثٗ ، ٘بدف١ٓ ِٓ ٚساء

ٌطؼٓ فٟ ٔز١غخ رشوزٙب ٘زٖ اٌزشعّخ ٘ٛ أٔٙب فزؾذ ثبة اٌزش٠ٛٗ ٚاٌٚؼً أوجش         

طٍٝ  -ٚسّدٚ٘ب ئٌٝ رأ١ٌف إٌجٟأٔىش اٌّغزششلْٛ أ١ٌ٘ٛزٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ِٚٓ صّخ 

جشا١٘ٓ ٚا٤دٌخ لذس فٟ رٌه ػٍٝ اٌٚأطؾبثٗ ِغ اػزّبدُ٘  –هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 ث١ٓ ٘زٖ إٌزبئظ:اٌّغزطبع ِٚٓ 

ششلْٛ ِظذس اٌمشآْ اٌىش٠ُ ئٌٝ ػب١ٍِٓ سئ١غ١١ٓ ، أؽذّ٘ب ٌمذ أسعغ اٌّغز أوال :

داخٍٟ ٚ٘ٛ ِغزّش ِٓ أػشاف اٌغب١١ٍ٘ٓ ٚد٠بٔبرُٙ ِٚٓ أٚاِش أٌٟٚ ا٤ِش ٚ أؽىبَ 

أٞ ٚاٌّىبٔخ اٌؼب١ٌخ ث١ٓ ألٛاُِٙ ، فغٌٛذص٠ٙش ٠شٜ أْ اإلعالَ ألش ثؼغ رٚٞ اٌش

                                                             
 .781اٌّغزششلْٛ ٚرشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ِؾّذ اٌجٕذاق ص   1
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 ٚأخز ِٓ فمٗ أً٘ٓ ٚأؽىبُِٙ فأخز ِٓ لٛا١ٔٓ أً٘ ِىخ ٚأؽىبِٙب فمٗ اٌغب١١ٍ٘

اٌّذ٠ٕخ.
1

ٚا٢خش خبسعٟ ٚ٘ٛ ِغزّذ ِٓ رؼب١ٌُ اٌذ٠بٔز١ٓ اٌّغ١ؾ١خ ٚا١ٌٙٛد٠خ فمذ ، 

سآٜ " ِٛٔزٛ غّشٞ ٚاد" أْ اٌغٛس اٌمشآ١ٔخ ا٤ٌٚٝ اٌزٟ رزؾذس ػٓ اٌٛؽذا١ٔخ 

ٔظشا ٌّفب١ّ٘ٗ ػٓ اٌخبٌك  رؼغ اٌمشآْ فٟ ِشرجخ اٌٛؽذا١ٔخ ا١ٌٙٛد٠خ اٌّغ١ؾ١خ،

ب  َِّ اٌغٛس اٌمشآ١ٔخ ا٤خ١شح فأّب رمزشة وض١شا ئٌٝ اٌزؼب١ٌُ اإلٔغ١ٍض٠خ ٠َٚٛ اٌجؼش ، أ

 اٌمذ٠ُ ِٕٙب ٚاٌؾذ٠ش.

 شآٟٔ ٚػذَ رذ٠ٕٚٗ ٚرؼبسة أعٍٛثٗ اٌّغزششلْٛ فٟ طؾخ إٌض اٌمٌمذ شىه ثاًيا:

ئٌٝ أْ رذ٠ٚٓ اٌمشآْ ثؼذ اٌٙغشح لذ شبثٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ   Blachèreفمذ ر٘ت ثالش١ش 

ٌّشبوً ، ٤ٔٗ ٌُ ٠ىٓ طؾ١ؾب رّبِب، ئرا عمطذ ِٕٗ ا٤خطبء ٚخٍك اٌؼذ٠ذ ِٓ ا

آ٠بد وض١شح ، ثبإلػبفخ ئٌٝ أْ أدٚاد اٌىزبثخ ِٚب وبْ ِىزٛثب ػ١ٍٙب لذ رُ ثذْٚ 

ػجؾ أٚ ٔظبَ.
2

 

٠شٜ " وبصأٛفب " أْ اٌظؾبثخ لبِٛا ثادخبي رغ١١شاد ػٍٝ اٌمشآْ ثؼذ ٚفبح        

١ٌفظٍٛا ِب ٠ّىٓ فظٍٗ ث١ٓ ثؼضزٗ ٚل١بَ اٌغبػخ  –طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –اٌشعٛي 

ب ِجبششاً.ّاٌٍز١ٓ ٠شٜ اسرجبؽٙ
3 

شىه اٌّغزششلْٛ فٟ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغٛس اٌّى١خ ٚاٌغٛس اٌّذ١ٔخ ٚارخزٚا أوجش  ثالثا:

ِذخً ٌٍطؼٓ فٟ طؾخ إٌض اٌمشآٟٔ، فز٘ت ثؼؼُٙ ئٌٝ أْ ا٤عٍٛة اٌمشآٟٔ 

                                                             
 .118، ص  1) ثزظشف ( عبعٟ عبٌُ اٌؾبط ، ط  اٌظب٘شح االعزششال١خ  1

 .1  118، ص  1اٌّشعغ اٌغبثك : اٌظب٘شح االعزششاق ، ط   2

 .111اٌّشعغ ٔفغٗ ص   3
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ِمبؽؼٙب ٚػذَ اٌزٕبعك فٟ أزظبَ ٔغّبرٙب  ٠ّزبص فٟ ِىخ ثزمط١غ ا٠٢بد ٚاٌمظش فٟ

وبْ فٟ ِىخ  –٤ْ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –ٚأؽ١بٔب ػذَ اعزىّبي عٍّٙب 

ِجزذئب  عذ٠ذا فٟ اٌذػٛح ٠ؾبٚي رأ١ٌف وزبثخ اٌؼبوظ ٌج١ئزٗ ثشٟء ِٓ اٌظؼٛثخ، 

ث١ّٕب ٠ّزبص فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌّمبؽغ ٚاٌٛػٛػ فٟ ِٛػٛػخ ٚاٌغالعخ فٟ ػشع آ٠برٗ 

٤طؾبثٗ ٚ اٌّؾ١ط١ٓ  –طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –ٔٙب ل١ٍذ ثؼذ رفى١ش ِٚشبٚسح إٌجٟ ٤

ثٗ.
1

 

ر٘ت اٌّغزششلْٛ ئٌٝ أْ ا٤خشٜ اٌغجؼخ ٚاٌمشاءاد رضجذ اخزالف اٌمشآْ  زابعا:

" ٠فغش ِٕشأ االخزالف  اٌىش٠ُ ٚٚعٛد اٌض٠بدح ٚإٌمظبْ فٟ ٔظٗ،  "فغٌٛذ ص٠ٙش

فٟ اٌمشاءاد اٌّزؼذدح ئٌٝ خظٛط١خ اٌخؾ اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠مذَ ١٘ىٍٗ اٌّشعَٛ ِمبد٠ش 

ٕمبؽ اٌّٛػٛػ١خ فٛق ٘زا ا١ٌٙىً أٚ رؾزٗ ٚاخزالف طٛر١خ ِخزٍفخ رجؼب الخزالف اٌ

َٚ َٔبَدٜ أْطَؾبُة  ِٛالغ اإلػشاة ،  ٚأٚسد أِضٍخ رإ٠ذ سأ٠ٗ ، ف١مٛي رؼبٌٝ } 

{ َعبالً ا٤ْػَشاف س َْ ُْ رَْغزَْىجُشٚ ْٕزُ ب ُو َِ ٚ ُْ ُْٕى َٝ َػ ب أْغٕ َِ ا  ُٛ ُْ لَبٌ بُ٘ َّ ٠َْؼشفَُُُٛٔٙ ثغ١

فمشأ ثؼؼُٙ رغزىضشْٚ ثبٌضبء اٌّضٍضخ ثذال ِٓ رغزىجشْٚ ثبٌجبء  .41ا٤ػشاف ا٠٢خ 

اٌّٛؽذح.
2

ِٚٓ صّخ أٌجظ اٌّغزششلْٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثؼذ رشعّزٗ صٛة اٌزض١٠ف ، 

 شى١ه فٟ أطٍٗ ٚاٌٌٛٛط ثٗ ئٌٝ اٌشجٙبد ٚاٌؾؾ ِٓ ل١ّزٗ.ٚاٌزض٠ٚش ثغ١خ اٌز

 

 
                                                             

 .100، ص  1اٌّشعغ اٌغبثك : اٌظب٘شح االعزششاق ، ط   1

 .481اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص   2
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 ًواذج هي تسجوات القسآى الكسين:

ٔش٠ذ ِٓ ٘زا اٌّجؾش روش ثؼغ إٌّبرط ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ عٛاء وبٔذ فٟ          

اٌزشاعُ اٌفشٔغ١خ أٚ اإلٔغ١ٍض٠خ ،ئٌٝ عبٔت اٌزطشق ئٌٝ رٍه ا٤خطبء اٌزٟ ٚلؼذ 

ف١ٙب ِغ االعزؼبٔخ ثجؼغ اٌزفبع١ش اٌؼشث١خ، ١ٌٚغذ غب٠زٙب اٌزظذٞ ٌٙزٖ اٌزشعّبد 

ٌٙب ٚ٘زا اٌزذػ١ُ ١ٍّٓ ٌٚفذ أزجبُ٘ٙ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب، ثً اٌّمظٛد ِٕٙب رؾز٠ش اٌّغ

 ِب لٍٕبٖ عبثمب.

ْٓ إٌَغبء ئاَل َٚ  لبي رؼبٌٝ: }        ِ ُُ ب ََٔىَؼ آثبءُو َِ ْٕىُؾٛا  ب لَذ عَ الَ رَ َِ   َّْ ُ  َوب  ٍََف، ئَّٔٗ

َٚ َعبَء َعج١الً{ إٌغبء  فَبؽَشخُ ٚ ْمزًب  ر٘ت اٌمشؽجٟ ئٌٝ أٔٗ ٠ّىٓ رفغ١ش ا٠٢خ ِٓ .11َِ

ػذح ٚعٖٛ 
1

 

ْٓ إٌَغبءَٚ : }  أوال: قىله تعالى ِ ُُ ب ََٔىَؼ آثبءُو َِ ْٕىُؾٛا  {وبْ إٌبط ٠زضٚعْٛ  الَ رَ

ْْ رَشصُٛا إٌَغبَء َوْشً٘ب { ؽزٝ : اِشأح ا٤ة ثشػبٖ ثؼذ ٔضٚي لٌٛٗ رؼبٌٝ ُْ أ ًُ ٌَُى الَ ٠َؾ

 .ٔضٌذ ٘زٖ ا٠٢خ فظبس ؽشاِب فٟ ا٤طٛي وٍٙب

ب لَذ َعٍََف { لٌٛٗ رؼبٌٝ } :ثاًيا َِ أٞ رمذَ ِٚؼٝ ، ٚاٌغٍف ِٓ رمذَ ِٓ آثبئه ئاَل 

 لشاثزه.ٚرٞ 

                                                             
ِخزظش رفغ١ش اٌمشؽجٟ ، اثٓ ػجذ هللا اٌمشؽجٟ ، دساعخ ٚرؼ١ٍك ِؾّذ وش٠ُ ساعؼ ، داس اٌىزبة   1

 .417، 418ص  7طَ ،  7116٘ـ 7481،  1اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، ؽ 
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َٚ َعبَء َعج١الً{ أٞ ػٛلت ثبٌذَ اٌجبٌغ  لٌٛٗ رؼبٌٝ :ثالثا: ْمزًب  َِ َّْ فَبؽَشخُ ٚ  ُ  َوب } ئَّٔٗ

فٟ ِٕزٙٝ اٌمجؼ ، ٚأطً اٌّمذ اٌجغغ فىبٔذ اٌؼشة رمٛي  ٚرٌه د١ًٌ أٔٗ فؼً

 ِمزب، ئرا ٘ٛ ِمذ ٠ٍؾك ثفبػٍٗ   ِم١ذ ٚعّٝ رؼبٌٝ ٘زا إٌىبػٌٍشعً ِٓ اِشأح أث١ٗ 

عزضٕبء وّب لذ عٍف ِّب ٔىؼ ٘ـ ( فٟ رفغ١ش ا ٠ٚ110شٜ اٌضِخششٞ ) د      

ٚرٌه غ١ش ِّىٓ لذ عٍف فبٔىؾٖٛ فال ٠ؾً ٌىُ غ١شٖ  أثبؤوُ ئْ أِىٕىُ أْ رٕىؾٛا ِب

ئثبؽزٗ.اٌغشع ِٓ ٘زٖ ، اٌّجبٌغخ فٟ اٌزؾش٠ُ ٌٚغذ اٌطش٠ك فٟ ٚ
1 

ب عفبسٞ "       ِّ  " فمذ رشعّٙب ة:  savaryأ

« n’epouser pas les femmes qui ont étè les épouses de vos 

pères c’est un crime ! c’ést le chemin de la predition mais si 

mal est fais , garder _ les »  

أٞ ال رزضٚعٛا إٌغبء اٌالرٟ وٓ صٚعبد ٢ثبئىُ، رٍه عش٠ّخ ئٔٙب ؽش٠ك اٌؼ١بع، 

. َّٓ  ٌٚىٓ ئرا وبْ إٌضش لذ ؽذس فبؽزفظٛا ثٙ

ب لَذ َعٍَف{ َِ ٠ٚمٛي ثشأْ } ئال 
2

 

« si le crime est commis , le seigneur est indulgent et 

miséricordieux » 

                                                             
ص  7َ ط  7141،  7فغ١ش اٌىزبة ، عبس هللا اٌضِخششٞ ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، ؽر  1

771 . 

 .770اٌّشعغ ٔفغٗ ،ص   2
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 فبٌّٛرٝ ِزغبِؼ وش٠ُ.أٞ ئرا وبٔذ اٌغش٠ّخ لذ اسرىجذ 

ٚثٙزا ٠زغٍٝ اٌفشق ث١ٓ ػبسف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚؾ١ؾ ثأعشاس٘ب ٚث١ٓ عبً٘        

ثٙب، ئر سوض فٟ اٌزفغ١ش اٌؼشثٟ ػٍٝ أعجبة ٔضٚي ا٠٢خ ، صُ ششػ ا٠٢بد ٚ 

٠الد اٌّخزٍفخ ٌٍّفشداد، أِب اٌزشعّخ فٟٙ رجذٚ ؽشف١خ ٚ٘زا ٠جؼذ ػٓ إٌض اٌزأٚ

ا٤طٍٟ ِغ ػذَ ِشاػبح ِؼب١ِٓ اٌىٍّبد ٚاإلؽبؽخ ثٙب، فمذ ٚظف وٍّخ "عش٠ّخ" 

فبٌغٛء ِٓ  –" ٚ"ِمزب" ٚؽش٠ك ػ١بع " ِشادف " ٌغبء عج١ال " ٌفبؽشخِشادفخ "

غ١ش ٠٣ٌخ " أال ِب لذ عٍف " ) ئرا اٌمجؼ أِب اٌؼ١بع فّٓ اٌز١ٗ ٚاٌٙالن ، أِب ػٓ رف

وبٔذ اٌفبؽشخ اسرىجذ فبٌّٛرٝ ِزغبِؼ وش٠ُ ( ٚثبٌزبٌٟ ػذَ ِشاػبح اٌفٛاطً ٚ٘زا 

 .ِٓ لجً اٌزظشف اٌؾش فٟ اٌزشعّخ 

ٍَْٕب ا١ًٌٍَ ٌجَبًعب { إٌجأ  . لبي رؼبٌٝ :1 َعَؼ َٚ  {78. 

٠غزش ثذْ اإلٔغبْ رذي وٍّخ "ٌجبعب" ػٍٝ اٌغزش ٚٚعٗ اٌشجٗ فٟ رٌه ٘ٛ: أْ اٌٍجبط 

، أِب اٌغزش اٌّمظٛد فٟ ا٠٢خ فٙٛ اٌغزش ػٓ اٌؼ١ٛة ئرا أسدرُ ٘شٚثب ِٓ ػذٚ أٚ 

ئخفبء ِب ال رؾجْٛ اإلؽالع ػ١ٍٗ فٟ وض١ش ِٓ ا٤ِٛس.
1

 

 ٚلذ رشعّذ ٘زٖ ا٠٢خ وبٌزبٌٟ:

 ػٕذ عبفبسٞ : 

«  nous avons abaissé sur vous le voile de la nuit » 

                                                             
 .601ص  41رفغ١ش اٌىشبف ، عبس هللا اٌضِخششٞ ،   1



اٌّغزششلْٛ فٟ رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ              اٌفظً اٌضبٟٔ   

 

 
54 

 ػٕذ ِبعْٛ :

«  Nous avons fait de la nuit un voile »    

 أٞ : ٚعؼٍٕب ِٓ ا١ًٌٍ ؽغبثب.

ِٓ عبفشٞ ِٚبعْٛ رشعّب " ٌجبعب" ثبٌؾغبة ٟٚ٘ رشعّخ ألشة ئٌٝ اٌظؾخ فىً 

إٌؾٛٞ فب٠٢خ رزىْٛ ِٓ فؼً ، ٚفبػً ِٚفؼٛي  ٌىٓ ٕ٘بن خًٍ ِٓ ؽ١ش اٌزشو١ت

بد وً ِٓ عبفشٞ ِٚبعْٛ ثٗ ٟٚ٘ رذي ػٍٝ أْ وً ا١ًٌٍ عؼً عبرشا، أِب رشعّ

فمذ أطجؼ ف١ٙب ِٛلغ " ؽغبثب ِفؼٛي ثٗ " ٚا١ًٌٍ " طبس ِٓ "ا١ًٌٍ " عبس 

ِٚغشٚس ، ٚاٌزمذ٠ش : " ٚعؼٍٕب ؽغبثب ِٓ ا١ًٌٍ " فزظجؼ دالٌخ ا٠٢خ اٌّزشعّخ : 

 عؼً عضءا ِٓ ا١ًٌٍ ٌجبعب ١ٌٚظ وً ا١ًٌٍ ، ٚ٘زا ِب ٠زٕبلغ ِغ اٌّؼٕٝ. 

الَؼخُ { اٌٛالؼخ  َٛ لََؼْذ اٌ َٚ   7لبي رؼبٌٝ: } ئَرا 

اٌم١بِخ ٚطفذ ثبٌٛلٛع ٤ٔٙب رمغ ال ِؾبٌخ ومٌٛٗ : وبٔذ ٚؽذصذ اٌؾبدصخ ، ٚاٌّشاد 

ال ثذ ِٓ ٚلٛػٙب، ٚٚلٛع ا٤ِش ٔضٌٚٗ  ، ٚاٌزمذ٠ش: ئرا ٚلؼذ اٌزٟ
1

 

ٚلذ رشعُ " عفبسٞ " ٘زٖ ا٠٢خ: ئرا : ٠َٛ اٌّؾبوّخ ع١ؾؼش.
2

 

ب " و ِّ   « lorsque l’evenement arrivera »بص ١ّ٠شعىٟ " رشعّٙب ة أ

 أٞ اٌؾبدصخ لبدِخ.

                                                             
 .411ص  4اٌّشعغ اٌغبثك : رفغ١شٖ اٌضِخششٞ ، ط   1

 .711اٌّغزششلْٛ ٚرشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ِؾّذ اٌجٕذاق ، ص   2
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اعزؼًّ وٍّخ ِٓ خالي ِالؽظزٕب ٌزشعّخ اٌمشآْ " عفبسٞ" ٔغذٖ ِب ٔشاٖ         

اٌّؾبوّخ " ثذال ِٓ اٌٛالؼخ" ، ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ال رذي ػٍٝ رٌه ا١ٌَٛ اٌؼظ١ُ اٌزٞ 

اخزبس هللا ٌٗ وٍّخ " اٌٛالؼخ " ٚأعّبء أخشٜ وبٌطبِخ ٚاٌظبخخ ٚاٌشاعفخ لظذ 

 رش١٘ت ٚرؾز٠ش ػجبدٖ.

وّب ٔشٜ أٔٗ ٚظف اٌفؼً " ٠ؾؼش " ثذال ِٓ اٌفؼً "  ٚلغ " اٌزٞ عبء        

 اٌّؼبسع فٙٛ طؾ١ؼ ِٓ ؽ١ش اٌّؼٕٝ ٌّبػٟ فٟ ا٠٢خ فغؼٍٗ فٟ ط١غخ ثظ١غخ ا

٤ْ ا٤فؼبي اٌّبػ١خ ٚاٌّؼبسػخ ئرا عبءد ثؼذ " ئرا دٌذ ػٍٝ االعزمجبي، ٚثبٌزبٌٟ 

٘زٖ اٌزشعّخ رإدٞ ِؼٕٝ ا٠٢خ ، ئال أٔٙب ِخبٌفخ ٌزشو١ت ا٠٢خ ؽ١ش لذَ اٌفبػً ػٍٝ 

 اٌفؼً .

١ش طؾ١ؾخ ٤ٔٗ اعزؼًّ وٍّخ " اٌؾبدصخ" ثذال وزٌه رشعّخ وبص١ّ٠ش عىٟ غ        

 ِٓ اٌٛالؼخ ٟٚ٘ ١ٌغذ ِٓ ِضً أعّبئٙب اٌزٟ روشٔب٘ب.

ُؼٛا .....{  َّ َٚ اْع َٚ لٌُُٛٛا أظُشَٔب  ُٕٛا الَ رَمٌُُٛٛا َساػَٕب  َِ َٓ آ َب اٌز٠ لبي رؼبٌٝ :} ٠َب أ٠ُّٙ

 . 781اٌجمشح 

 OYOU WHO BELIEVE , SAY NOT ( to » ة :’ ٌمذ رشعُ ثىزبي ٘زٖ ا٢ٞ

the prophet) – listentous – but say – look upon us – and bey 

ou pisteners …..)1 

                                                             
 .770دساعخ ؽٛي رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اثشا١ُ٘ ِٕٙب ، ص  1
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 فزشعُ ساغجب ثّب ٠ف١ذ " ئعّغ ٌٕب " ٚرٌه ثؼ١ذ ػٓ اٌّؼٕٝ :

 أِب ػجذ هللا ٠ٛعف ػٍٟ ٚ٘ٛ ٕ٘ذٞ ِغٍُ فمبَ ثزشعّزٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

«  o ye of faith ! saye not (to the prophet ) words of anbig 

wous import , but words of respect ….”1 

أٞ : ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ال رمٌٛٛا ٌٍٕجٟ وٍّبد ِجّٙخ ٌٚىٓ وٍّبد رف١ذ االؽزشاَ 

ٚاٌزجغ١ً ، ٚال شه أْ رٌه طؾ١ؼ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼبِخ وّجذأ ٠إخز ِٓ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ، 

 -ٚاٌزٞ ٠فُٙ ِّب لبٌٗ اٌّفغشْٚ ِٚٓ عجت إٌضٚي ٠٣ٌخ أْ : اٌىٍّز١ٓ ثّؼٕٝ ٚاؽذ

ب ٚرأْ ثٕب ف١ّب رٍمٕٕب ؽزٝ ٕٚئّٔب فٟٙ اٌّغٍّْٛ ػٓ لٌُٛٙ ٌٍشعٛي " ساػٕب" أٞ سالج

ٔفّٙٗ، ٌىٓ ا١ٌٙٛد وبٔٛا ٠ٕطمٛٔٙب ثطش٠مخ ٠زج١ٓ ف١ٙب عٛء اٌمظذ ٚاٌغجت ث١ُٕٙ ٚ 

ثٙب،  –طً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –ذ ئٌٝ ِخبؽجخ اٌشعٛي اٌؾٟ٘ " ساػ١ٕب" ٚٚطً ثُٙ 

ٚٚعٙٛا ئٌٝ اعزجذاٌٙب ثىٍّخ " أظشٔب " ثّؼٕٝ أٔظش ئ١ٌٕب أٚ أزظشٔب ِٓ ٔظشٖ ئرا 

أزظشٖ، ٟٚ٘ رف١ذ ٔفظ اٌّؼٕٝ ٚرمطغ اٌطش٠ك ػٍٝ ٘إالء اٌز٠ٓ أعبؤٚا ا٤دة ِغ 

ٔجٟ هللا طٍٛاد هللا ٚعالِزٗ ػ١ٍٗ.
2
  

َٚ ئَرا عَ  َٞ َػّٕٟ فَأّٟ لَش٠ٌت" اٌجمشح لبي رؼبٌٝ: "   .701أٌََه ػجَبد

« when my sovant question you about me tell the mam 

near » 

                                                             
 . 131 ِٕٙب ، ص دساعخ ؽٛي رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اثشا١ُ٘   1

 .774اٌّشعغ ٔفغٗ ،ص   2
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طبس اٌّؼٕٝ: ٚئرا عأٌه ػجبدٞ ػٕٟ لً ٌُٙ ئٟٔ لش٠ت فضاد " لً ٌُٙ" ٚ٘زٖ 

دْٚ آ٠بد اٌغإاي ٚاالعزفزبء فٟ  ١ِضح ا٠٢خ اٌزٟ ِؼٕب٘ب ر١ّضد ثٙب رٍغٟاٌض٠بدح 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ.

ِٓ دْٚ  أخٛارٙب، فبإلعبثخ اٌّجبششح  دفمذ لذس اٌؼٍّبء أْ ٘زٖ ا٠٢خ أفشد       

اٌؾك عجؾبٔٗ ثأٔٗ لش٠ت ِٓ ػجبدٖ ٚأٔٗ ال ٚاعطخ ث١ٕٗ ٚث١ُٕٙ ٌٚٛ وبْ سعٌٛٗ 

هللا: ئالّ ٚٔغذ اٌؾك ٚؽج١جٗ ٚخبرُ أٔج١بئٗ ، فّب ِٓ آ٠خ ف١ٙب عإاي أٚ اعزفزبء ٌشعٛي 

٠أرْ ٌٕج١ٗ فٟ اإلعبثخ ئال ٘زٖ ا٠٢خ، ِٚب فؼً " داٚٚد" ٠مؼٟ ػٍٝ ا١ٌّضح ٟٚ٘ 

 ِشادٖ ِٚمظٛدح ِٓ إٌض.

        ، ُْ َّْ ٌَُى ْ٘جطُٛا ِْظًشا فَا ُُ اٌّزٌَخُ  ِب عأٌز٠ُمٛي ػض ٚعً : " ا َٚ ُػشثَْذ َػ١ٍَُٙ

ْغَىَٕخُ  َّ  .68...." اٌجمشح َٚ اٌ

 اثٓ وض١ش ٘زٖ ا٠٢خ:٠فغش اإلِبَ 

ْ٘جطُٛا ِْظًشا" لبي اثٓ ػجبط: ِظش ِٓ ا٤ِظبس ٚاٌّؼٕٝ رٌه ٤ْ  لبي رؼبٌٝ: " ا

ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٠مٛي ٌُٙ :٘زا اٌزٞ عأٌزُٙ ثأِش غش٠ت ثً ٘ٛ وض١ش فٟ أٞ ثٍذ 

دخٍزّٛ٘ب ٚعذرّٛ٘ب، ف١ٍظ ٠غبٚٞ ِغ دٔبءٖ ٚوضشرٗ فٟ ا٤ِظبس أْ أعأي هللا ف١ٗ. 

1 

                                                             
، ِظ  7114 7474،  7رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ،إلِبَ ثٓ وض١ش ، ِىزجخ داس اإلِبَ ثبٌش٠بع، ؽ   1

 .746، ص  7
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ْغَىَٕخُ "  لبي رؼبٌٝ: َّ َٚ اٌ ُُ اٌّزٌَخُ  َٚ ُػشثَْذ َػ١ٍَُٙ أٞ ٚػؼذ ػ١ٍُٙ ٚأٌضِٛا ثٙب " 

ششػب ٚلذسا أٞ ال ٠ضاٌْٛ ِغزز١ٌٓ ، ِٓ ٚعذُ٘ اعززٌُٙ ٚأ٘بُٔٙ ٚػشة ػ١ٍُٙ 

اٌظغبس ُٚ٘ ِغ رٌه فٟ أٔفغُٙ أرالء ِزّغىْٛ ٚلجً " اٌّغىٕخ" اٌفبلخ ٚاٌخشاط 

ٚاٌغض٠خ .
1 

ب " أسثشٞ "  ِّ ْ٘جطُٛا ِْظًشا " ف١مٛي: رشعُ "ة   arberyأ  ا

«  get you dowrn ti egupt »  

 ٚ٘زٖ رشعّخ خبؽئخ ال ٠غًٙ االػززاس ػٕٙب ٌغجج١ٓ:

ؼٕب٘ب أٞ ِٕىشح ٚاٌأْ ِظش فٟ ا٠٢خ ِٕٛٔخ، ٚرجؼب ٌمٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أولها :

 ِذ٠ٕخ ػبِشح، فزشعّزٙب ثّظش اٌؼٍُ ٠ؼٕٟ أٔٙب ِؼشفخ ١ٌٚظ وزٌه.

أْ ِٛعٝ ٚلِٛٗ وبٔٛا لذ خشعٛا ِٓ ِظش فؼال ٚٔغبُ٘ هللا ِٓ فشػْٛ  وثاًيهوا:

ٚعٕٛدٖ، ِٚب وبْ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ١ٌطٍت ِٓ لِٛٗ اٌشعٛع ئٌٝ ِظذس ثؼذ 

ٔغبرُٙ ِٕٙب.
2

 

ْغَىَٕخُ " ة: َّ َٚ اٌ ُُ اٌّزٌَخُ  َٚ ُػشثَْذ َػ١ٍَُٙ  ٚٔغذ وزٌه ٠زشعُ " " 

« and abasement and pooerty were pitched upen them”  

                                                             
، ِظ  7114 7474،  7رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ،إلِبَ ثٓ وض١ش ، ِىزجخ داس اإلِبَ ثبٌش٠بع، ؽ   1

 .746، ص  7

 .718اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ئثشا١ُ٘ ِٕٙب ، ص دساعخ ؽٛي رشعّخ   2
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فزشعُ " اٌّغىٕخ " ثبٌفمش ١ٌٚظ ٘زا ٘ٛ اٌّؼٕٝ اٌظؾ١ؼ ثبٌٕظش ئٌٝ ِب أعٍفذ 

اٌزشعّخ اٌٙٛاْ اٌزٞ ٔز١غخ اٌزٌخ  روشٖ فٟ رفغ١شٖ ا٤صش ئرا اٌّشاد ثبٌّغىٕخ  فٟ ٘زٖ

ٚلذ ٠ؼجش ػٕٗ ثبٌفمش إٌفغٟ، أِب اٌفمش اٌّبدٞ فٟ اٌّبي ف١ٍظ ِمظٛدا ِٓ ا٠٢خ 

اٌىش٠ّخ .
1

 

ِٓ خالي دساعزٕب اٌمظ١شح ٌٙزٖ إٌّبرط ٠زج١ٓ ٌٕب أْ ٕ٘بن ِٓ اٌّزشع١ّٓ ِٓ      

لظذٚا ػّذا ئٌٝ رشى١ه اٌمبسب فٟ وزبة هللا أِضبي وبص ١ّ٠ش عىٟ ٚداٚٚد ُِٕٚٙ 

اٌّؼٕٝ اٌزٞ فّٙٗ ِٓ إٌض اٌؼشثٟ،  ِٛٓ ؽبٚي أْ ٠ىْٛ ِٛػٛػ١ب ِٚب لذِٗ ٘

أخطبء ٘إالء فٟ اٌغبٌٟ ف١ّب لذِٛا فؼً رٌه ثىزبي " ٚػجذ هللا ٠ٛعف ػٍٟ " ٚرؼٛد 

رف١ذٖ ِفشدارٙب. ئٌٝ ػذَ رّىُٕٙ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚػؼفُٙ فٟ فُٙ أعب١ٌجٙب ِٚب
2 

                                                             
 .718دساعخ ؽٛي رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ئثشا١ُ٘ ِٕٙب ، ص  اٌّشعغ اٌغبثك ،  1

 718اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص  2
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أساء انؼهًبء انًسهًيٍ دٕل رشجًخ انقشآٌ إَُّب في ْزا انزجٕال انًؼشفي اقزفيُب          

انكشيى ، ثيٍ انجٕاص ٔانًُغ ، ثذءا يٍ انًزاْت انفقٓيخ األسثؼخ إنٗ ػهًبء األصْش، 

انزشجًخ ػُذ انًسزششقيٍ ، ٔأسجبثٓب ٔخظبئظٓب ، ٔانؼيٕة ٔٔطٕال إنٗ ظٕٓس ْزِ 

 انزي نذقذ نٓب .

 خالل كم يب رطشقُب إنيّ : ْم يزشجى انقشآٌ انكشيى؟فًٍ   -

أديُب ٔاججُب في رجهيغ يؼبَي انقشآٌ انكشيى قجم اإلجبثخ ػهٗ ْزا اإلشكبل َزسبءل، ْم 

ء انًسزششقيٍ يغبيشٌٔ إنٗ انشؼٕة غيش انؼشثيخ، أو رشكُب انًجبل يفزٕدب نٓؤال

ثبنقشآٌ انكشيى ، ثٕاسطخ َشش رهك انزشجًبد انًضيفخ ٔانًذشفخ انزي رطؼٍ في ػقيذرُب، 

 أَُب ٔنيُب َُقذ َٔكزة ػهيٓب .ٔرؤثش ػهٗ رؼبنيى ديُُب انذُيف، ٔثؼذ رنك 

ٔثبنزبني فبألشكبل: نى يكٍ جٕاص رشجًخ انقشآٌ انكشيى أٔ ػذو جٕاصْب كٌٕ ػششاد 

ريُب يٕييب ، شُُب أو أثيُب، ٔاألسجخ أٌ َقٕل رشجًخ يؼبَي انقشآٌ ألٌ انزشجًخ انزشاجى رأ

 أيش يفضٔع يُّ.

إٌ األشكبل انًطشٔح نى يؼذ في كيفيخ اإلدبطخ ثٓزِ انًؼبَي ثبنهغخ األجُجيخ ،  -

ٔانجيبٌ رظٓش فيّ ػهٕو َٔذٍ َؤيٍ أٌ انُض انقشآَي غُي ثأسشاس انجالغخ 

ٓيخ، ٔيبرا ػٍ األنفبظ انزي ال يٕجذ نٓب يقبثم ، في انذيٍ، ٔدكًزّ ٔػظًزّ اإلن

انهغبد األخشٖ كبثش، ٔانفبسقٌٕ ٔغيشْب ، ْٔزا يب يذفؼُب إنٗ ثزل يجٕٓد في 

سجيم ْزا اإلَجبص انجهيم ، ٔرنك ثزكٕيٍ نجُخ يٍ انجبدثيٍ ٔانًفكشيٍ 

ٔانًسهًيٍ يٍ أجم إػبدح انُظش ٔانزذقيق في رهك انزشجًبد ٔيذبٔنخ انقيبو 
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يٍ  رفكيش ثيبٌ ٔنٕ زشجًخ رزُبٔل انزفسيش انظذيخ ٔانسهيى نكالو هللا، ػهًب أٌث

ٔجّ ٔادذ ، ٔانزشجًخ رجيٍ يب رٕطم إنيّ اجزٓبد انًزشجى َفسّ ٔفًّٓ انخبص 

، ال يأري رنك إال إرا كبٌ أػضبء ْزِ انٓيئخ ػهٗ ػهى ثبنهغبد األجُجيخ 

بئيخ يٍ خالل ثذثُب ْزا ٔرطٕسارٓب ، ٔيًٓب دبٔنُب انٕطٕل إنٗ َزيجخ َٓ

يخ رشجًخ انقشآٌ انكشيى إال أٌ يجبل انجذث يبصال يزٕاطال ٔٔضغ دذ إشكبن

ػُذ ػهًبء انًسهًيٍ ثسجت أػًبل انًسزششقيٍ انطبغيخ  في رذشيف انقشآٌ 

انغشثيخ ، ٔثبنزبني ػهيُب يجبثٓخ رهك  انكشيى ٔالصانذ انزشاجى يزٕانيخ في انجهذاٌ

ثُبيبْب انسًٕو انذاػيخ إنٗ انزذشيف ٔانزضييف ٔانذظ  انزشجًبد انزي رذًم في

 يٍ شأٌ ػقيذرُب ػبيخ ٔانقشآٌ انكشيى.
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 ْـ. 4141انًذٌُح انًُٕرج  –انمرآٌ انكرٌى ترٔاٌح ٔرش ػٍ اإلياو َافغ 

 قائمة المصادر:

 ، تٍرٔخ ، د خ .3اتٍ زسو أتً يسًذ ػهً تٍ أزًذ سؼٍذ ، انًسهً ، ج  (4

انصازثً فً فمّ انهغح انؼرتٍح ٔسٍُ انؼرب فً كاليٓا ، تٍرٔخ ،  اتٍ فارش ، (1

 دخ .

، دار انكتاب انؼرتً نهُشر ٔانتٕزٌغ  4اتٍ لذايح تٍ أزًذ تٍ يسًذ ، انًغًُ ، ج (3

 و . 4971،  1، تٍرٔخ ، ط 

، دار صادر نهطثاػح ٔانُشر ،  41اتٍ يُظٕر أتٕ انفضم ، نساٌ انؼرب ، يح  (1

 و . 4991/  ْـ 4141،  4تٍرٔخ ، ط 

، يكتثح دار اإلسالو تانرٌاض ، ط  4اإلياو تٍ كثٍر ، تفسٍر انمرآٌ انؼظٍى ، يح  (5

 و . 4991ْـ /  4141،   4

، دار  4اندْٕري إتراٍْى تٍ زًاد ، انصساذ تاج انهغح ٔصساذ انؼرتٍح ، ج  (6

 و . 4979،  1انؼهى نهًالٌٍٍ ، تٍرٔخ ، ط 

، دار انفكر ،  1يُاْم انؼرفاٌ فً ػهٕو انمرآٌ ، ج  انسرلاًَ يسًذ ػثذ انؼظٍى ، (7

 د خ .

 4، دار انكتاب انؼرتً ، تٍرٔخ ، ط  4انسركشً خار هللا ، تفسٍر انكشاف ، ج  (8

 و . 4917، 



 فهرس المصادر والمراجع
 

 
65 

،  1، دار انكتة انؼرتٍح ، ط 4انسركشً ػثذ هللا ـ انثرْاٌ فً ػهٕو انمرآٌ ، ج   (9

 و. 4957/  4371

 ، د خ. 1اخ ، جانشاطثً أتٕ إسساق ، انًحفم (41

انغسانً ألتً زايذ ، انًستصفى يٍ ػهى األصٕل ، ضثظ ٔترتٍة يسًذ ػثذ  (44

 انسالو ػثذ انشافً ، دار انكتة انؼهًٍح ، طثؼح خذٌذج ، د خ .

 ، د خ . 1انفٍرٔز أتادي يدذ انذٌٍ يسًذ تٍ ٌؼمٕب ، انمايٕش انًسٍظ ، يح  (41

دراسح ٔتؼهٍك يسًذ  4انمرطثً اتٍ ػثذ هللا ، يختصر تفسٍر انمرطثً ـ ج  (43

 ِ . 4986ْـ /  4117،  1كرٌى راخر ، دار انكاتة انؼرتً ، تٍرٔخ ، ط 

 قائمة المراجع :

أسؼذ يظفر انذٌٍ انسكٍى ، ػهٕو انترخًح انُظري ، دار انطالب نهذراساخ  (4

 و. 4989،  4ٔانترخًح ٔانُشر ، ديشك ، ط 

انًستشرلٌٕ ٔترخًح انمرآٌ انكرٌى ، يُشٕراخ دار  انثُذاق يسًذ صانر ، (1

 و . 4981ْـ /  4111،  4األفاق اندذٌذج ، تٍرٔخ ، ط 

ساػً سانى انساج ، انظاْرج اإلستشرالٍح ٔأثرْا فً انذراساخ اإلساليٍح ،  (3

 يُشٕراخ اندايؼح انًمترزح ، د خ.

 1رتً ، ط سٍذ صثرِ ػفاف ، انًستشرلٌٕ ٔيشكالخ انسضارج ، دار انفكر انؼ (1

 و . 4971، 
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ػثذ هللا يسًٕد سؼاتّ ، ػهٕو انمرآٌ ٔانتفسٍر ، دار اإلػتصاو ، انماْرج ،  (5

 و. 4983

انغسانً يسًذ ، كٍف َتؼايم يغ انمرآٌ ، دار االَتمافاضح  نهُشر ٔانتٕزٌغ ،  (6

 اندسائر ، د خ.

غالب يسًذ َظراخ استشرالٍح فً اإلسالو ، دار انكتاب انؼرتً نهطثاػح  (7

 شر ، انماْرج ، د خ.ٔانُ

انفاخٕري شسارج ، دراسح فً انترخًح ٔانًصطهر ٔانتؼرٌة ، يكتثح األسذ ،  (8

 و 4989،  4دار انطالش ، ط

انفٍٕيً يسًذ إتراٍْى االستشراق رسانح استؼًار ، تطٕر انصراع انغرتً يغ  (9

 اإلسالو ، دار انفكر انؼرتً ، د خ .

خًغ ٔتسمٍك ػهى رضا  يسًذ انخضر زسٍٍ ، تالغح انمرآٌ انكرٌى ، (41

 و. 4979ْـ/  4394انتَٕسً ، 

يسًذ ػًَٕ ػثذ انرؤٔف ، تارٌخ انترخًح انؼرتٍح تٍٍ انشرق انؼرتً  (44

 و. 1118ْـ  4191،  4ٔانغرب األٔرٔتً ، يكتثح اَداب انماْرج ، ط 

، دار انًؼارف ،  4انًؼدى انٕسٍظ ، يؼدى انهغح انؼرتٍح فً انماْرج ، ج  (41

 و . 4971،  1انماْرج ، ط 

يُٓا أزًذ إتراٍْى ، دراسح زٕل ترخًح انمرآٌ انكرٌى ، يطثٕػاخ انشؼة  (43

 ز 4973، رلى اإلتذاع تذار انكتة ، 

   َٕفم أزًذ ، َظراخ فً انثمافح اإلساليٍح ، د خ. (41
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 ممخص:

تطرق المستشرقون إلى ترجمة القرآن الكريم ونقمو إلى لغاتيم لموقوف عمى مبادئ الدين 

اإلسالمي الحنيف وسننو ومعارضتيا بسنن الدين المسيحي، ومياجمة القرآن الكريم وتحريف 

إلى يومنا ىذا،  DCLUNYم، مع دير كميني 3311يو، وذلك بداية من سنة وتشويو معان

والمسممين. ولعل أكبر نتيجة تركتيا ىذه الترجمة  وقد فعموا ذلك بروح متزمتة لمعاداة اإلسالم

رجاعو إلى تأليف النبي صمى اهلل  ىي أنيا فتحت باب التشويو والطعن في القرآن الكريم وا 

ى يجب عمينا نحن العرب وأىل ىذه المغة أن نقوم بتكوين لجنة من عميو وسمم وألصحابو، لذ

الباحثين والمفكرين والمسممين من أجل إعادة النظر والتحقيق في تمك الترجمات ومحاولة 

القيام بترجمة تتناول التفسير الصحيح والسميم لكالم اهلل. وذلك في إطار مجابية تمك 

م الداعية إلى التحريف والتزييف والحط من شأن الترجمات التي تحمل في ثناياىا السمو 

 عقيدتنا عامة والقرآن الكريم خاصة.

 الكممات المفتاحية:
                                                               DCLUNYدير كميني                             الحركة االستشراقية              

                                                             لترجمة الكيفية          ا                                              معاداة االسالم
                                                            لتشيير باإلسالم          ا                                 دائرة المعارف اإلسالمية   
                                                                        المعاني األولية                                   القراءات السبعة         

                                                                  القرآن الكريم إعجاز                                            المعاني الثانوية
                                                                      الدالالت التابعة                                          الدالالت األصمية

  
 



Summary: 

Orientalists touched on translating the Noble Qur’an and translating it 

into their languages in order to find out the principles of the true 

Islamic religion and its Sunnah and its opposition to the norms of the 

Christian religion, attacking the Noble Qur’an and distorting and 

distorting its meanings, starting from the year 1134 CE with the 

DCLUNY Monastery to this day, and they did so in a puritanical spirit 

of hostility to Islam and Muslims . Perhaps the biggest result left by 

this translation is that it opened the door to distortion and slander in 

the Noble Qur’an and returned it to the composition of the Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, and his companions. 

That is why we, the Arabs and the people of this 

language, must form a committee of researchers, 

thinkers and Muslims in order to reconsider and 

investigate these translations and try to make a 

translation that deals with the correct and sound 

interpretation of God’s words. This is in the context 

of confronting those translations that carry within 

them the poisons calling for distortion, falsification 



and degrading of our faith in general and the Holy 

Qur’an in particular 
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