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 اٌٍّخض

صضٔغَ ك٢ إٔ هللا ٣قلظٜمْ ٓمٖ ثحصٌمجح ، ٝك٢ ػٞء ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ ػظٔز ثألٗذ٤جءص٘جُٝش ثُتحثسز     

ثٌُذجةخ ٝثُظـجةخ، ألْٜٗ ٌِٓلٕٞ دضذ٤ِؾ ة٣ٖ هللا، هتٝر ألهٞثْٜٓ، ُجُي كٜمْ ٓؼظمٕٞٓٞ ػٔمج ٣ض٘مجهغ 

ٓغ ٝظ٤لضْٜ، ٓغ إٔ ثُؼظٔز ال صضؼجحع ٓغ دشخ٣ضْٜ، ٌُٖ هللا ثططلجْٛ ػمٖ دو٤مز ثُ٘مجر ٤ٓٝممذْٛ، 

ٝصقتعش ثُذجفغز ػمٖ ٓٞهمق ػِٔمجء ثُٔشم٤ِٖٔ ٓمٖ ثُؼظمٔز، ٠ُ ة٣ٖ هللا صؼج٠ُ. ًِٝلْٜ دتػٞر ثُ٘جر إ

ش عذٞس ػظٔز ثألٗذ٤جء ٖٓ ثُٔؼجط٢ ٝثُجٗٞح د٘ظٞص هخآ٤ٗز.  ٝثصذؼمش ثُذجفغمز كم٢ ةحثسمضٜج ٝد٤٘م

ٓمج  ٝأؽجدش ثُتحثسمز ػمٖ أسمتِضٜج ٝٛم٢:ثُٜٔ٘ؼ ثُضجح٣ب٢ ٝثُٜٔ٘ؼ ثُضق٢ِ٤ِ ٝثُٜٔ٘ؼ ثُ٘وت١ ثُٔوجحٕ. 

ٝٓج ٢ٛ أدخد ثُٔشجةَ ثُض٢ صشِٜٔج؟ ٤ًٝمق ثٗوشمٔش ٓٞثهمق ثُؼِٔمجء  ٓج ٢ٛ أ٤ٔٛضٜج؟٢ٛ ثُؼظٔز؟ ٝ

 فٍٞ ثُؼظٔز؟ ٤ًٝق صٔغِش ػظٔز ثألٗذ٤جء ك٢ ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ؟ 

ٝأعذضش ٗضجةؼ ثُتحثسز ػظٔز هللا ألٗذ٤جةٚ دأةُز هخآ٤ٗز هطؼ٤ز، ٝٛٞ ٓج ٣ضلن ٓغ ٝظ٤لضْٜ ك٢ صذ٤ِؾ ة٣ٖ 

 هللا صؼج٠ُ.

 .ٗذ٤جء، ٓشجةَ ثُؼظٔز، ٗل٢ ثُؼظٔز: ثُؼظٔز، ػظٔز ثألاٌىٍّبث اٌّفخبح١ت 
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Infallibility of the Prophets in the Light of the holy Qur’an / Criticism 

and Rooting 

Muna Sultan Mubarak AlOtaibi 

Abstract: 

        The current study aimed at dealing with the infallibility of the 

prophets in the light of the holy Qur’an, which is represented in that God 

protects them from committing major sins and minor sins, because they are 

tasked with communicating the religion of God, and they are role models 

for their people. Therefore, they are infallible with what contradicts their 

job, even though infallibility does not conflict with their humanity, but God 

chose them apart from the rest of people and distinguished them, and 

assigned them to call people to the religion of God Almighty. The 

researcher talked about the position of Muslim scholars on infallibility, and 

showed that the infallibility of the prophets against sins was proven in 

Qur’an texts. 

       In her study, the researcher followed the historical method, the 

analytical method, and the comparative critical approach. The study 

answered its questions, namely: What is infallibility? What is its 

importance? What are the most prominent issues it covers? How divided 

the positions of scholars about infallibility? How was the infallibility of the 

prophets represented in the Holy Quran? 

        The results of the study proved God's infallibility of his prophets with 

conclusive Quran evidence, which is consistent with their function in 

communicating the religion of God Almighty. 

Keywords: Infallibility, Prophets Infallibility, Issues of Infallibility, 

Negation of Infallibility. 

 

 

 

 



 

 

 3 

 ِمذِت  

ج كم٢ حًمٖ ثإل٣ٔمجٕ دجُخسمَ، كجُخسمَ ثطمطلجْٛ هللا ُضذ٤ِمؾ          ًٔ ٣ٔغَ ٓٞػٞع ثُؼظٔز ٓقًٞحث ٜٓ

ضؼ٢ إٔ ٣ٌٞٗٞث أطل٠ ثُ٘جر كطخر، ْٝٛ هتٝر ألصذجػْٜ، ُمجُي كٔمٖ ثُٔ٘طوم٢ حسجالصٚ، ٝٝظ٤لضْٜ صو

 أال ٣وؼٞث ك٤ٔج ٣٘لمخ ْٜٓ٘، ٝإٔ ٣ٌٞٗٞث ٓؼظ٤ٖٓٞ ػٖ ثُبطأ ٝثُذَُ.

٢ إل٣ٔممجٕ دجألٗذ٤ممجء ٝثُخسممَ حًممٖ ٓممٖ أحًممجٕ ثإل٣ٔممجٕ، ٝثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ ِٓمم٢ء دجُوظممض ثُضممكج        

صؼذد ثُؼظٔز ٝصؾؼَ هظظْٜ ػذخر ٝػظز، ًٔج إٔ إ٣خثة ثُوظض ك٢ ثُومخإٓ ة٤ُمَ ػِم٠ ثُؼظمٔز 

 ٝثُض٘ذ٣ٚ ػٔج ٣ُضْٜ دٚ ثألٗذ٤جء ك٢ ةػٞصْٜ.

ذٕٝ دظمملجس ٝاظمجةض ص٤ٔمذْٛ ػممٖ ٝهللا سمذقجٗٚ ٝصؼمج٠ُ ثاضمجح ٓممٖ ػذمجةٙ أ،بجًطمج، ٣ض٤ٔم        

، ٤ْٜ؛ ٝٛم٢ ٛتث٣مز ثُ٘مجر إُم٠ ثُطخ٣من ثُٔشمضو٤ْإُم ٤ُضٌٕٔ٘ٞ ٖٓ أةثء ثُٜٔٔز ثُضم٢ أًِٜٝمج هللاؿ٤خْٛ، 

ٖ ًمَ ػ٤مخ، ٝٛمْ همتٝر ٓ٘ذٛمٕٞ ػم، ُفشٖ طملجصْٜ، ُ٘ذَ أاالهْٜٝثألٗذ٤جء ْٛ طلٞر هللا ٖٓ اِوٚ؛ 

 ٌَ ٓج ٣ضؼِن دضذ٤ِؾ حسجالصٚ.هللا ػظْٜٔ دٝٓؼظٕٞٓٞ ٖٓ ثٌُذجةخ ٝثُظـجةخ، ٝ، ُوْٜٞٓ

ثُظمٞحر ثُقو٤و٤مز ُِخسمَ ثُمج٣ٖ ثاضمجحْٛ هللا ُضذ٤ِمؾ  صٞػم٤ـ إُم٠ ٛجث ثُذقمظ ٝسؼش ثُذجفغز ك٢      

ٝةحثسمز ٛمجٙ ثُ٘ظمٞص إ٠ُ ثُ٘جر، ٝصذظ٤خْٛ دشخ٣ؼضٚ، ٖٓ االٍ ةحثسز ث٣٥مجس ثُوخآ٤ٗمز، ةػٞصٚ 

ٝإعذمجس ثُمج٣ٖ ٛمْ طملٞر هللا ٓمٖ اِومٚ،  ُِٞطٍٞ إ٠ُ إٗظجف ثألٗذ٤مجء صأط٤ِ٤ز،ةحثسز صق٤ِ٤ِز ٗوت٣ز 

 .ػظٔضْٜ ػٖ ثُجٗٞح ٝثُٔؼجط٢

 

 ِشىٍت اٌذساعت 

إٕ ٓشأُز ثُؼظٔز ٓٞػٞع ًال٢ٓ ٝٓضٌِممق، الٗوشمجّ ٓٞثهمق ثُؼِٔمجء فُٜٞمج، ٝةامٍٞ ثُذقمظ        

ث ثُ٘ض ثُوخآ٢ٗ ك٢ ٓٞثهلْٜ، ٝثٗوشجّ ث٥حثء فٍٞ ثُؼظمٔز صٔغمَ دم٤ٖ ٓمٖ ٝك٢ ةثةخر ثُؾتٍ، ٝصؾجٝد

ػٜ٘ممج، ٝٓممٖ ٗلجٛممج ػممٖ ثألٗذ٤ممجء ٝثُخسممَ، ًٝممجٕ ثُممخة ػِمم٠ ثُشممذٜجس كمم٢ ػممٞء ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ  ةثكممغ

ٝثُوظض ثُوخآ٤ٗز، ُجُي ثحصأس ثُذجفغز ص٘جٍٝ ٓٞػٞع ػظٔز ثألٗذ٤جء ك٢ ػٞء ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ، دٔج 

 صؼٔ٘ضٚ ث٣٥جس ثُوخآ٤ٗز ٖٓ ٗظٞص صغذش ػظٔز ثألٗذ٤جء ٝص٘ذ٣ْٜٜ ػٖ ًَ ٓج ٣ُ٘لمخ ثُ٘جر ْٜٓ٘.

 

 أعئٍت اٌذساعت

 ثُتحثسز ػٖ ثألستِز ث٥ص٤ز: أؽجدش

 ٓج ٢ٛ ثُؼظٔز؟ 

 ٓج ٢ٛ أ٤ٔٛز ثُؼظٔز؟ ٝٓج ٢ٛ أدخد ثُٔشجةَ ثُض٢ صشِٜٔج ثُؼظٔز؟ 

 ٤ًق ثٗوشٔش ٓٞثهق ثُؼِٔجء فٍٞ ثُؼظٔز؟ 

 ٤ًق صٔغِش ػظٔز ثألٗذ٤جء ك٢ ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ؟ 
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١ّت اٌذساعت ّّ  أ٘

ػظٔز ثألٗذ٤جء ػ٤ِْٜ ثُشالّ ػٖ ًَ ٓمج ٗشمخ إُم٤ْٜ ٓمٖ  جسإعذصٌٖٔ أ٤ٔٛز ٛجٙ ثُتحثسز ك٢ أٜٗج      

، ٝد٤ممجٕ ٓٞهممق ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ ٓممٖ ػظممٔضْٜ ؽ٤ٔؼًمم ُِوممجحا  ٝػممقشج. ًٔممج أٜٗممج ٓبجُلممجس ٝٓؼممجصب

  ٓٞثهق ػِٔجء ثُٔش٤ِٖٔ صؾجٙ ٓٞػٞع ثُؼظٔز.

ػممْٜ٘ ٝصضٔغممَ أ٤ٔٛممز ثُتحثسممز أ٣ًؼممج كمم٢ ثُممتكجع ػممٖ ثألٗذ٤ممجء طممِٞثس هللا ػِمم٤ْٜ، ألٕ ثُممتكجع      

ِمْ ٝص٘ذ٣ْٜٜ ػٖ ثُٔؼجط٢ ك٤ٚ صوخح إُم٠ هللا صؼمج٠ُ، ٝكم٢ ثُتحثسمز اتٓمز ُِٔشم٤ِٖٔ ػجٓمز ٝأٛمَ ثُؼ

 د٤جٕ ثُقن.اجطز ك٢ إظٜجح ثُبالف ك٢ ٓشأُز ثُؼظٔز ٝ

 

 أ٘ذاف اٌذساعت

 ٓج ٣أص٢: صٜتف ثُتحثسز إ٠ُ     

 د٤جٕ صؼخ٣ق ثُؼظٔز ُـز ٝثططالًفج.  

 جةَ ثُض٢ صشِٜٔج.ٝثُٔشٓؼخكز أ٤ٔٛضٜج، ٝصقت٣ت هٞثػتٛج  

 ُ٘جر فُٜٞج ٓج د٤ٖ ٓؤ٣ت ٝٓؼجحع.د٤جٕ ٓٞثهق ث 

ثُخة ػ٤ِْٜ ٓٔج ؽجء ك٢ ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ ٖٓ هظض ٝػذخ، ٝإ٣خثة أٓغِز ٖٓ ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ فٍٞ  

 ثُؼظٔز. 

 

 

 ِٕٙج اٌذساعت

ةَ ، ٝثُٔمٜ٘ؼ ثُضق٤ِِم٢ كم٢ صق٤ِمَ ث٣٥مجس ثُوخآ٤ٗمز ٝد٤مجٕ ثُٔشمجُضمجح٣ب٢ٝظلش ثُذجفغز ثُٔمٜ٘ؼ ث      

 ثُض٢ صضؼِن دجُؼظٔز، ٝثُٜٔ٘ؼ ثُ٘وت١ ثُٔوجحٕ ك٢ ثُخة ػ٠ِ ثُؼِٔجء ثُج٣ٖ ٗلٞث ثُؼظٔز ػٖ ثألٗذ٤جء.
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 اٌذساعبث اٌغببمت

جس ص٘جُٝمممش ٓٞػمممٞع ثُؼظمممٔز، ٌُمممٖ ًجٗمممش صبمممض ؽٔجػمممز أٝ كخهمممز ٓؼ٤٘مممز سمممٛ٘مممجى ػمممتر ةحث    

ج، ٌُٖ ثُذجفغ ًٓ ز هظمخس ثُتحثسمز ػِم٠ ٓٞػمٞع ًجأل،جػخر، أٝ ثُش٤ؼز، أٝ ك٢ ثُلٌخ ثإلسال٢ٓ ػٔٞ

ػظٔز ثألٗذ٤جء ك٢ ػمٞء ثُومخإٓ ثٌُمخ٣ْ، ٗومت ٝصأطم٤َ، ٝٓمٖ ثُتحثسمجس ثُشمجدوز ٝثُضم٢ أكمجةس ٜٓ٘مج 

 ثُذجفغز: 

ٗمجه  ك٤ٜمج ثُذجفمظ ثُؼظمٔز ٝدم٤ٖم  ،" ثُؼظٔز ك٢ ثُلٌخ ثإلسمال٢ٓ" (1999) ةحثسز ثُلٞثد 

 ػٜج، ٝثُؼظٔز ػ٘ت ثُش٤ؼز. فو٤وضٜج، ٝأٗٞث

سممَ كمم٢ ثُخسممجالس ثُشممٔج٣ٝز ثُممغالط"، ص٘ممجٍٝ " ػظممٔز ثألٗذ٤ممجء ٝثُخ (2005ةحثسممز ٗٔممخ ) 

ممَ ثٌُممالّ كمم٢ ػظممٔز ثألٗذ٤ممجء ٝثُخسممَ ػ٘ممت ثُشمم٤ؼز  ثُذجفممظ ك٤ٜممج ٓلٜممّٞ ثُؼظممٔز ٝأهشممجٜٓج، ٝكظم

 ثإلٓج٤ٓز ٝثإلع٢٘ ػشخ.

( "ػظٔز ثألٗذ٤جء د٤ٖ ثُؼٜت ثُوت٣ْ ٝثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ/ ةحثسز ٓوجحٗز"، 2013ثُبط٤خ ) ةحثسز 

ذجفظ ٓٞػٞع ػظمٔز ثألٗذ٤مجء ثُمٞثحة ثًمخْٛ كم٢ ثُؼٜمت ثُومت٣ْ ٝٛمْ آةّ ٝٓٞسم٠ ٝٛمجحٕٝ ص٘جٍٝ ثُ

ٝسم٤ِٔجٕ ػِم٤ْٜ ثُشمالّ، ُٝٗشمخ إُم٤ْٜ ثُٞهممٞع كم٢ ثُٔؼجطم٢، ٝاخؽمش ثُتحثسمز دئعذمجس إٔ ثألٗذ٤ممجء 

 ؽ٤ٔؼْٜ ٓؼظٕٞٓٞ ٖٓ ثُجٗٞح ٝثُٔؼجط٢.

 

 خطت اٌذساعت

اٌّمذِت:  دؼز ٓذجفظ ٝاجصٔز ًٔج ٣أص٢:أحٝثهضؼش ؽذ٤ؼز ٛجث ثُذقظ ةحثسضٚ ك٢ ٓوتٓز       

 صؼخ٣ق ثُؼظٔزاٌّبحث األٚي: ، ٝص٘جُٝش ك٤ٜج أ٤ٔٛز ٛجث ثُذقظ ٜٝٓ٘ؾٚ ٝأٛتثكٚ ٝثُتحثسجس ثُشجدوز

ٓٞثهق ػِٔجء  اٌّبحث اٌثبٌث:، أ٤ٔٛز ثُؼظٔز ُألٗذ٤جء اٌّبحث اٌثبٟٔ:، ٝك٢ ثُِـز ٝثالططالؿ

ف٤ظ سؾِش اٌخبحّت: ، ٝٗذ٤جء ك٢ ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْػظٔز ثأل اٌّبحث اٌشابغ:، ٝثُٔش٤ِٖٔ ٖٓ ثُؼظٔز

 ك٤ٜج أْٛ ثُ٘ضجةؼ.

 

 أعأي هللا اٌخٛف١ك ٚاٌغذاد
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 ظّت اٌّبحث األٚي: حؼش٠ف اٌؼ                             

 أٚالً: اٌؼظّت ٌغت:

ث ثُٔ٘ممغ، ٝػظمْ هللا ػذممتٙ، أ١ ٣ؼظممٔٚ ٓٔممج ٣ٞدومٚ، ٝثػضظممْ كممالٕ دممج : إث"ثُؼظمٔز ُـممز ٛمم٢        

، ٝأػظمُٔش كالًٗمج أ١ ٤ٛمأس ُمئ ،م٤تًج ٣ؼضظمْ دٔمج ٗجُضمٚ ٣متٙ، أ١ ثٓض٘غ دٚ، ٝثسضؼظْ إثث ثٓض٘مغ ٝأدم٠

ٌُِىٓ اٌزٞ ٌُّخٕٟ ف١ٗ ٌٚمذ  ، هجٍ صؼج٠ُ:(12/266، 2003)ثدٖ ٓ٘ظٞح، ٣ِضؾب ٣ٝضٔشي دٚ" ) لبٌج فز

 ّٓ ِٗ فبعخؼظُ ٌٚئٓ ٌُ ٠فؼً ِب أِشُٖ ١ٌُغجّٕ ، (٦٥)٣ٞسق:  (غش١ٌٚٓ٠ىّٛٔٓ ِٓ اٌظ ساٚدحُُٗ ػٓ ٔفِغ

 ظْ أ١ أد٠ ٝثٓض٘غ ُْٝ ٣ِذ٢ ؽِذٜج.كجسضؼ

ممغ ٝهممجٍ ثدممٖ كممجحر إٔ "          ٘ ٍم ػِمم٠ إٓشممجىب ٝٓ ـص ٣ممت َص ٝثفممتص طممق٤ ثُؼمم٤ٖ ٝثُظممجة ٝثُٔمم٤ْ أطمم

مٔز: ٝٓالدٓز، ٝثُٔؼ٠٘ ك٢ ثُي ًِمِّٚ ٓؼ٠ً٘ ٝثفت. ٖٓ ثُمي ظ  متٙب ٓمٖ سمٞءب  ٣ؼظمْ إٔ ثُؼِّ ذ  هللاُ صؼمج٠ُ ػب

 .(4/331، 1979 ) ثدٖ كجحر،"٣وغ ك٤ٚ

 ثب١ًٔب: اٌؼظّت اططالًحب:

طمم٤جٗز ثإلٗشممجٕ ٓممٖ ثُبطممأ ٝثُؼظمم٤جٕ،  ٝثُؼظممٔز ٓممٖ هللا ٛمم٢ " ٝثطممطالًفج ٛمم٢ ثُقلممع، 

ك٢ ف٤جصمٚ، ٝال ٣ؼظم٠ هللا كم٢ ػٔمخٙ،  بٝثُظ٤جٗز ك٢ ثُلٌخ ٝثُؼذّ، ٝثُٔؼظّٞ ثُٔطِن ٖٓ ال ٣بط

لع هللا صؼج٠ُ ٌُِِٔق ٓمٖ ثُمجٗخ ٓمغ ٢ٛٝ " ف .(2004)ثُشذقج٢ٗ، ٝال ٣خ٣ت ثُؼظ٤جٕ ٝال ٣لٌخ ك٤ٚ"

)ثُذمجؽٞح١،  ثسضقجُز ٝهٞػٚ، ٝدٜجث ثُٔؼ٠٘ ال ٣ؾٞد إٔ ٗشأُٜج، أٓج إٕ أح٣مت ٓؼ٘جٛمج ثُِـم١ٞ كؾمجةذ"

2004 ،315). 

ثُضٞك٤ن ثُج١ ٣شِْ دٚ ثإلٗشجٕ ك٢ ٓج ٣ٌخٙ إثث أصم٠ دجُطجػمز، ٝثُمي ٓغمَ إػطجة٘مج ٝثُؼظٔز ٢ٛ        

 كٜممٞ إثث أٓشممٌٚ ٝثػضظممْ دممٚ سمم٢ٔ ػظممٔز كشممِْ ٓممٖ ثُـممخم،ك٤شممِْ، حؽممالً ؿخ٣وًممج فممذالً ٣ضشممذظ دممٚ 

  .(2006) ثُوخؽذ٢، خدٔؼ٠٘ إٔ هللا ٣قلع ثألٗذ٤جء ٖٓ ثحصٌجح ثٌُذجةخ ٝثُظـجةٝػظٔز ثألٗذ٤جء 

فلظٚ إ٣جْٛ أٝال دٔج ثططلجْٛ دٚ ٖٓ طلجء ثُؾٞٛخ، عمْ دٔمج أٝالٛمْ ٝػظٔز ثألٗذ٤جء ٢ٛ " 

تثْٜٓ، عممممْ دممممئٗذثٍ ثُشمممم٤ٌ٘ز ػِمممم٤ْٜ، ٝفلممممع هِممممٞدْٜ ٓممممٖ ثُلؼممممجةَ، عممممْ دجُ٘ظممممخر ٝدغذ٤ممممش أهمممم

َه ِٓ إٌبط(  ، هجٍ صؼج٠ُ:(89، 1981)ثُخثد١، "ٝدجُضٞك٤ن ُّ  (.٩٦)ثُٔجةتر: )ٚهللا ٠ؼِظ

 كجُؼظٔز هٞر ك٢ ةثاَ ثإلٗشجٕ صٔ٘ؼٚ ٓمٖ ثُٞهمٞع كم٢ ثهضمخثف ثُٔؼظم٤ز، ٝثُٞهمٞع كم٢ ثُبطمأ       

ٝػممٖ ثُبطممأ، ٝصخؽممغ إُمم٠ ثإل٣ٔممجٕ ٝثُضوممٟٞ، . كجُؼظممٔز صٌممٕٞ ػممٖ ثُٔؼظمم٤ز (1991)ثُشمملجح٢٘٣، 

 صؼظٔٚ ػٖ ثهضخثف ثُٔؼجط٢، ًٝجُي ثُضل٤ٌخ ك٤ٜج.
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 اٌؼظّت أ١ّ٘ت اٌّبحث اٌثبٟٔ:

ص٘ذممغ أ٤ٔٛممز ثُؼظممٔز ٓممٖ إٔ ثألٗذ٤ممجء ٌِٓلممٕٞ دضذ٤ِممؾ ة٣ممٖ هللا، ٝٛممْ هممتٝر ُِ٘ممجر، ُممجُي كٜممْ       

، ٓغ إٔ ثُؼظٔز ال صضؼجحع ٓغ دشمخ٣ضْٜ، ٌُمٖ هللا ثطمطلجْٛ ٓؼظٕٞٓٞ ػٔج ٣ض٘جهغ ٓغ ٝظ٤لضْٜ

 ػٖ دو٤ز ثُ٘جر ٤ٓٝمذْٛ، ًِٝلْٜ دتػٞر ثُ٘جر إ٠ُ ة٣ٖ هللا صؼج٠ُ.

 إٔ ثُؼظٔز صشَٔ ػتر ٓشجةَ، ٢ٛ:( 8/281، 1977) ثإل٣ؾ٢ٝأٝحة      

 ثُؼظٔز هذَ ثُ٘ذٞر ٝدؼتٛج. .1

 ثُؼظٔز ٖٓ ثٌُلخ ٝثُشخى. .2

 ثُؼظٔز ٖٓ ثٌُجح ك٢ ثُضذ٤ِؾ. .3

 ثُؼظٔز ٖٓ ثُجٗٞح ٝثُٔؼجط٢ ًذجةخٛج ٝطـجةخٛج. .4

 ثُؼظٔز ٖٓ ثُشٜٞ ٝثُ٘ش٤جٕ. .5

دؼت ك٢ٜ ثثس دؼت س٤جس٢: ًجألةٔز ػ٘ت ثُش٤ؼز، ٝ (1988)ثُؾجدخ١،  ةٓشأُز ٓضؼتمةر ثألدؼج ٢ٛٝ      

ٚ ٓمٖ هللا، ٣ٌٝمٕٞ ُٜمج همٞر صشخ٣ؼ٢: ٝٛمٞ ثُٔؼظمّٞ ٓمٖ ثٌُمجح ٝثُبطمأ صٌمٕٞ أهٞثُمٚ ٣ٌٝمٕٞ سمًِٞ

 ثُشِٞى ثُت٢٘٣.ٛٞ أااله٢ ٝ دؼتثُشخع، ٝ

 صغذش ػخٝحر ثُؼظٔز ُألٗذ٤جء ٝثُخسَ ٢ٛٝ: جفؾؾً  (1981) ٝأًت ثُخثد١

دجؽمَ، ألٕ طمتٝح ثُمجٗخ ػمْٜ٘ دجؽمَ،  ُٞ طتح ثُجٗخ ػْٜ٘ السضقوٞث ثُجّ ٝثُؼوجح، ٝٛمجث 

ب١ٍَّٕت ٠ُضابػُف ٌٙاب اٌؼازاة ِضاؼف هجٍ صؼج٠ُ: ُِ ّٓ بفبحَشٍت  ٓ ٠أِث ُِٕى َِ  ّٟ )ثألفمذثح:  ١ٓ()٠ب ٔغبَء إٌّب

٦٣.) 

اب ) ،ٜجةصْٜ، ٝٛجث ٣ضؼمجحع ٓمغ ٝظ٤لمضْٜ، همجٍ صؼمج٠ُ:ُٞ طتح ثُجٗخ ػْٜ٘ ُٔج هُذِش   ٠اب أ٠ٙه

ب بجٙبٌِت فخظبحٛا ػٍٝ ِاب فؼٍاخُُ ٔابد١ِٓ( ًِ  اٌز٠ٓ إِٓٛا إرا جبءوُ فبِعٌك بٕبٍإ فخب١ّٕٛا أْ حُظ١بُٛا لٛ

 (.٩)ثُقؾخثس:

٣ْ ُمجُي ال ٗذ٤جء ؿ٤مخ ؽمجةذ دمجُوخإٓ ثٌُمخُٞ طتح ثُجٗخ ػْٜ٘ ُٞؽخ دؽخْٛ، ٌُٖ دؽخ ثأل 

ُُٙ هللا فاٟ ) :٣ظتح ثُجٗخ ػْٜ٘، ٝإٔ إ٣جثءْٛ فمخثّ ُوُٞمٚ صؼمج٠ُ ّْ اٌاز٠ٓ ٠ُاورْٚ هللاَ ٚسعاٌَُٛٗ ٌؼإَ إ

 (.٨٦)ثألفذثح: اٌذ١ٔب ٚا٢خشِة ٚأػّذ ٌُٙ ػزابًب ١ًِٕٙب(

آ ٠ؼاِض  جٍ:ُٞ طتح ثُجٗخ ػٖ ثألٗذ٤جء السضقوٞث ؿؼخ هللا ٝػجثدٚ، ٌُمٖ هللا صؼمج٠ُ هم  َِ ٚ(

ٍُْٗ ٔبًسا خبًٌذا ف١ٙب ٌٚٗ ػزاٌة ١ِٙٓ(هللاَ ٚسعٌَُٛٗ ٠ٚخؼّذ حذَٚدُٖ  (، ُجُي كئٕ طتٝح ٤٧: ثُ٘شجء) ٠ُذِخ

 ثُجٗخ ٝثُٔؼظ٤ز ػْٜ٘ دجؽَ. 

ِمٞ ثحصٌذمٞث ثُٔؼظم٤ز ُذطِمش ؽ٤ٔغ ثُخسَ ًمجٗٞث ٣متػٕٞ إُم٠ ؽجػمز هللا ٝصمخى ثُٔؼجطم٢، ك 

ٍْٕب ِٓ  ةػٞصْٜ، هجٍ صؼج٠ُ:  (.٩٧)ثُ٘شجء: ( سعٍٛي إال ١ٌُطبع)ِٚب أسع
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ٛٞ ٓج ٣ض٘جك٠ ٓغ طمتٝح ثُمجٗخ ًجٕ ثُخسَ ٖٓ ثُٔظطل٤ٖ ٝثألا٤جح ك٢ ًَ أٓٞح ف٤جصْٜ، ٝ 

ّْ هللا ع١ّغ بظ١ش( ػْٜ٘، هجٍ صؼج٠ُ:  (.٦٨)ثُقؼ:  )هللا ٠ظطفٟ ِٓ اٌّالئىِت ُسعالً ِٚٓ إٌبط إ

ٌٚماذ ) ُمجٗٞح، همجٍ صؼمج٠ُ:ز ٝدجُضمج٢ُ ٛمْ ٓؼظمٕٞٓٞ ػمٖ ثثألٗذ٤جء ٓ٘ذٕٛٞ ػٖ ثصذجع ثد٤ِ 

ُ فبحّبؼٖٛ إال ل١ٍالً ِٓ اٌّو١ِٕٓ( ِٗ إب١ٍُظ َطَّٕٗ  (.٥٣)سذأ: طّذَق ػ١ٍ

مَ ٝ  فو٤وز ثُؼظٔز ٛم٢ إٔ ال ٣بِمن هللا كم٢ ثألٗذ٤مجء ثٗذًمج، ٝٛم٢ "ٌِٓمز صٔ٘مغ ثُلؾمٞح ٝصقظم

ػضمخثع دجُؼِْ دٔغجُمخ ثُٔؼجطم٢ ٝٓ٘جهمخ ثُطجػمجس، ٝصضأًمت دضمجدغ ثُمٞف٢ دمجألٝثٓخ ٝثُ٘مٞث٢ٛ، ٝثال

ػ٠ِ ٓج ٣ظتح ػْٜ٘ ٖٓ ثُظـجةخ"
 

 .(34، 2008)ثُؾجدخ١، 

 

 حٛي اٌؼظّتِٛالف ػٍّبء اٌّبحث اٌثبٌث: 

 ػمْٜ٘، كخ٣ن آامخ ٗلم٠ ثُؼظمٔزؼظٔز ثألٗذ٤جء، ٝد هجٍصذج٣٘ش ثُٔٞثهق فٍٞ ثُؼظٔز، كلخ٣ن         

ظمٔز، ٝٓٞػمتٛج، ٝثُلخ٣ن ثُجٕ ثصلوٞث ػ٠ِ عذمٞس ثُؼظمٔز ثاضِلمٞث كم٢ ثألكؼمجٍ ثُضم٢ صٌمٕٞ ك٤ٜمج ثُؼ

 ٝك٢ ثػضذجح ثُ٘ش٤جٕ ٝثُبطأ ٝثُضؼٔت ؽذء ٖٓ ثُؼظٔز.

 أٚالً: فش٠ك أثبج اٌؼظّت ٌألٔب١بء:

ٞث إٔ ُألٗذ٤جء ٌٓجٗز ػ٘ت هللا، ُْٜٝ ٝظ٤لز ك٢ صذ٤ِؾ حسجالصٚ، ُجُي كْٜ ٣ٔضٌِٕٞ       ػِٔجء ثُضٞف٤ت د٤٘م

ِو٤ز صشجػتْٛ ٓمٖ صأة٣مز ٝظ٤لمضْٜ،  ْٜٛ هللاٝطلجس ُاِو٤ز ٝاب  ٝفلظٜمْ ٓمٖ ثُٞهمٞع كم٢ ثُبطمأ همت ٗمذم

هت ٣٘لمخ ثُ٘جر ْٜٓ٘ ٖٝٓ ةػمٞصْٜ، ٝثسمضتُٞث ػِم٠ ٓمٞهلْٜ ٛمجث دج٣٥مجس ثُوخآ٤ٗمز، ثُضم٢  ٝثُذَُ، ثُج١

 أعذضش إٔ ثألٗذ٤جء ٝثُخسَ ٓظطلٕٞ، ٝهللا فلظْٜ ٖٓ ثُٞهٞع ك٢ ثإلعْ ٝثحصٌجح ثُبطج٣ج. 

٠ِ ثُؼظٔز ُألٗذ٤مجء ٝثُٔخسم٤ِٖ دوُٞمٚ: " ػذمخ ثدٖ فذّ ػٖ ثؽضٔجع ثألٓز دلخهٜج ثُٔبضِلز ػ       

ٝثٛذش ؽ٤ٔغ كخم أَٛ ثإلسالّ، ٖٓ أَٛ ثُش٘ز ٝثُٔؼضذُز ٝثُ٘ؾجح٣ز ٝثُبٞثحػ ٝثُش٤ؼز، إ٠ُ أٗمٚ ال 

٣ؾٞد ثُذضز إٔ ٣وغ ٖٓ ٗذ٢ أطالً ٓؼظ٤ز دؼٔت، ال طـ٤خر ٝال ًذ٤خر، ٝٛجث ٛٞ ثُوٍٞ ثُمج١ ٗمت٣ٖ هللا 

 . (145، 1348)ثدٖ فذّ،  ٣ت٣ٖ دشٞثٙ"دت٣ٖ هللا صؼج٠ُ دٚ، ٝال ٣قَ ألفت إٔ 

ٖٓ ثُلٞثف  ٝثٌُذجةخ ٝثُٔٞدوجس، "ٝثًخ ثُوجػ٢ ػ٤مجة إؽٔجع ثُٔش٤ِٖٔ ػ٠ِ ػظٔز ثألٗذ٤جء         

ٝٓشض٘ت ثُؾٜٔمٞح كم٢ ثُمي ثإلؽٔمجع، ٝٛمٞ همٍٞ ًمجكضْٜ، ًٝمجُي ال امالف كم٢ أٜٗمْ ٓؼظمٕٞٓٞ ٓمٖ 

 ٢ ثُؼظممٔز ك٤ممٚ ثُٔؼؾممذر ٓممغ ثإلؽٔممجع"ًضٔممجٕ ثُخسممجُز ٝثُضوظمم٤خ كمم٢ ثُضذ٤ِممؾ، ألٕ ًممَ ثُممي ٣وضؼمم

ٗذ٤مجء ٓمٖ ثٌُلمخ ٝثُؾٜمَ دجألةُمز ٓمٖ ثُومخإٓ . ٝٛٞ ٣غذش ػظٔز ثأل(2/144، 1979)ثُوجػ٢ ػ٤جة، 

 ثٌُخ٣ْ.

ٝأؽٔغ ثُخثد١ ػ٠ِ ػظٔز ثألٗذ٤جء ػٖ ثٌُلخ ٝثُذتع، ٝال ٣ؾٞد ػِم٤ْٜ ثُضقخ٣مق ٝثُب٤جٗمز ال        

مت دجُؼٔت ٝال دجُشمٜٞ،  ٔم ػمٖ ٝدؼمتٛج ثُبطمأ، ٝٝٛمْ ٓؼظمٕٞٓٞ كم٢ دٓمجٕ ثُ٘ذمٞر ٝأ٣ًؼمج ال ٣ؾمٞد صؼ

 .(1981)ثُخثد١، ثٌُذجةخ ٝثُظـجح دجُؼٔت
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ٝثُوجةِٕٞ دؼظمٔز ثألٗذ٤مجء ػمٖ ثُظمـجةخ ٝثٌُذمجةخ ثٗطِومٞث ٓمٖ ثُومٍٞ دمإٔ هللا صؼمج٠ُ أٓمخ ثصذمجع       

)ثألفمذثح:  ()ٌٚمذ وابْ ٌىاُ فاٟ سُعاِٛي هللا أعاٛةٌ حغإتٌ : ثُخسَ ٝثُضأس٢ دْٜ ٝثُي ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ

٣ٌممٕٞ كمم٢ ًممَ ،مم٢ء كمم٢  خ إٔ ٣ٌٞٗممٞث ٓؼظمم٤ٖٓٞ، ألٕ ثالصذممجع(، كممجألٓخ دجصذممجع ثُخسممَ ٣شممضٞؽ٥٤

ثُطجػجس ٝثألكؼجٍ ٝثألهٞثٍ، كِمٞ ٝهمغ ثُخسمٍٞ كم٢ ٓؼظم٤ز ُقظمَ ص٘مجهغ، ك٤ٌمق ٣شمضو٤ْ ثالهضمتثء 

 دجُخسٍٞ ك٢ ًَ ،٢ء ٝك٢ ثُٞهش ٗلشٚ ث٢ُٜ٘ ػٖ ثُٔؼظ٤ز؟

 

 األٔب١بء ِطٍمًب: ثب١ًٔب: فش٠ك ٔفٝ اٌؼظّت ػٓ

ة كٌمممخر ٓشمممذوز ٓمممٖ أكٌمممجح ثُٔمممجثٛخ        ج ٓؾمممخم أٌٗمممخ كخ٣مممن ثُٔؼجحػممم٤ٖ فو٤ومممز ثُؼظمممٔز، ٝػمممتٛم

ثإلسال٤ٓز، ٝثًضشمذش ؽجدؼًمج س٤جسم٤ًج، ٝإٔ ٓمج ٣خ٣متٕٝ صأ٤ًمتٙ ٛمٞ ػمخٝحر ثُضل٤ٌمخ كم٢ آ٣مجس ثُومخإٓ 

ضشمذش ؽجدؼًمج ٓمجٛذ٤ًج ثٌُخ٣ْ، دؼ٤تًث ػمٖ ثألكٌمجح ثُٔشمذوز فمٍٞ ثُؼظمٔز، ٓغمَ كٌمخر ثُؼظمٔز ثُضم٢ ثً

 س٤جس٤ًّج ك٢ ثُلٌخ ثإلسال٢ٓ.

ٗجدؼممز ٓممٖ خ ػظممٔز هللا ُألٗذ٤ممجء ٝثُٔخسمم٤ِٖ ُممْ ٣ِضلممش إُمم٠ إٔ ثُؼظممٔز ػو٤ممتر، ٣ٌٝ٘مم ٌُٝممٖ ٓممٖ      

ثُقٌٔممز ثإل٤ُٜممز كمم٢ ثطممطلجء ثألٗذ٤ممجء ٝثُٔخسمم٤ِٖ، ٝإٔ إٌٗممجح ػظممٔز ثُخسممٍٞ، ثُٔوظممت ٓ٘ممٚ ٗلمم٢ 

 .َػظٔز ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ ػٖ ثُضـ٤٤خ ٝثُضذت٣

ٝثٛممخ ثُٔقممتع٤ٖ كمم٢ ٗلمم٢ ػو٤ممتر ػظممٔز ثُخسممٍٞ  ، إُمم٠ ثةػممجةْٜ دممإٔ ثُ٘مذمم٢ ًممجٕ ٣٘ضجدممٚ  

ممج إٔ  ًٓ ثُشممؼٞح دجُلشممَ كمم٢ أةثء ٜٓٔضممٚ، دشممذخ إػممخثع هممخ٣  ػممٖ ةػٞصممٚ، "ُٝوممت ًممجٕ ؽذ٤ؼ٤ًّممج صٔج

ثُ٘مٞع أٝ ثثى، ٖٓ أفٞثٍ ٗلش٤ز ٝص٤٘ٔجس ٖٓ ٛجث  -ٝٛٞ ٝثفت ْٜٓ٘ –٣ؼضخ١ ٓقٔتًث ٓج ٣ؼضخ١ ثُذشخ 

ًٝممجٕ ٓممٖ ثُطذ٤ؼمم٢ ًممجُي إٔ ٣٘ضجدممٚ ثألسمم٠ ٝثألسممق ٓممٖ فمم٤ٖ ٥اممخ دشممذخ إطممخثح هٞٓممٚ ػِمم٠ 

ثإلػخثع ػٖ ةػٞصٚ، ٝال ،ي إٔ ثُخسٍٞ ًجٕ ٣قز ك٢ دؼمغ ثألف٤مجٕ دٔمج ٣شمذٚ ثُشمؼٞح دجُلشمَ 

كم٢ ٜٓٔضمٚ، ٝثُخسمٍٞ دشمخ، كٌمجٕ ال دمت إٔ ٣وِمن ٣ٝضبمٞف ٓمٖ إٔ ٣مؤة١ إطمخثح همخ٣  ػِم٠ ػمتّ 

جدز ُتػٞصٚ إ٠ُ كشِٚ ك٢ صذ٤ِؾ حسجُضٚ، ُٝوت ًجٕ ثُ٘ذ٢ ف٤ٖ ٗذٍٝ آ٣ز ثُشؼخثء ك٢ فجُز ٗلشم٤ز ثالسضؾ

 .(127 – 126، 2008)ثُؾجدخ١،  هِوز، دشذخ إػخثع هخ٣  ػٖ ثالسضؾجدز"

ٌُٖ ثُٔقتع٤ٖ صٞهلٞث ػ٘مت دشمخ٣ز ثُخسمٍٞ كومؾ، ٝأطمتحٝث فٌٜٔمْ دمإٔ ثُخسمٍٞ   ٣ؼضخ٣مٚ  

ن ًشجةخ ثُذشخ، ٝصؾجِٛٞث أٗٚ دشخ ثططلجٙ هللا ٝثاضجحٙ ٗذ٤ًّج، ٝأٗذٍ ػ٤ِٚ ثُٞف٢، ُمجُي ثُبٞف ٝثُوِ

ٕم ،ؼٞحٙ دجُوِن ُْ ٣ٌٖ اٞكًج ٖٓ كشمِٚ  كٜٞ أطذـ فِوز ٝطَ د٤ٖ ثُؼجُْ ثُذشخ١ ٝثُؼجُْ ثُت١ٞ٤ٗ، ٝإ

عوممز  . ٤ًممق صـممجكِٞث ػممٖ(2010)ػٔجحر، كمم٢ صذ٤ِممؾ حسممجُضٚ، دممَ هِوًممج ٝإ،مملجهًج ػِمم٠ ٓظمم٤خ ثٌُٔممجد٤ٖ

ثُخسٍٞ ثٌُخ٣ْ دٞػت هللا ك٢ صذ٤ِؾ حسجُضٚ؟ َٛ كجصْٜ عومز ثُخسمٍٞ ثٌُمخ٣ْ دجٗضظمجح ثإلسمالّ ٝثٗضشمجح 

 ثُت٣ٖ ثإلسال٢ٓ؟ 
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ع س٤تٗج دمحم   ألثٟ ًذ٤خ ك٢ سذ٤َ ةػٞصٚ، سٞثء أثٟ ٗلشم٤ًج أٝ ؽشمت٣ًج، كلم٢ ؿمذٝر   ٝصؼخم

ًُشخس حدجػ٤ضٚ ٝٗذٍ ةٓٚ، حٟٝ أٗز دٖ  ًُشخس حدجػ٤ضمٚ ٣مّٞ أفمت، » ٓجُي: أفت  ٕم حسٍٞ هللا    أ

ْ، ًٝشمخٝث حدجػ٤ضمٚ، ٝٛمٞ  ٞث ٗذ٤ٜم ُٝ،ؼم ك٢ حأسٚ، كؾؼَ ٣شُُِش ثُتّ ػ٘ٚ، ٣ٝوٍٞ: ٤ًق ٣ُلِـ هّٞ ،ؾم

)طمق٤ـ ٓشمِْ، («٤٥١)آٍ ػٔمخثٕ:  ١ٌظ ٌَه ِٓ األِِش شٌٟء()  ٣تػْٞٛ إ٠ُ هللا؟ كأٗذٍ هللا صؼج٠ُ:

خسٍٞ ثٌُخ٣ْ ُم٤ز إ٤ُمٚ ٓمٖ إطمالفْٜ، ٝال ػمجثدْٜ أ٣ًؼمج، ُٝم٤ز إ٤ُمٚ ٓمٖ ثُ٘ظمخ ٝال . كجُ(1/297

. كجُخسٍٞ ٓمج ػ٤ِمٚ إال ثُمذالؽ، (2000)ثُطذخ١،  ثُٜذ٣ٔز ك٢ ،٢ء، ٝإٗٔج ٛٞ   ٝٛٞ ثُٔؾجد١ ك٤ٚ

 ٝهللا صؼج٠ُ ٣ٜت١ ٖٓ ٣شجء، ٝدٜجث كِٖ ٣ضشَِ ثُشؼٞح دجُلشَ إ٠ُ ثُخسٍٞ ثٌُخ٣ْ، ألٗٚ ٜٓٔضٚ ثُمذالؽ،

 ٝٛجث ٣٘ل٢ ٓج ثٛخ إ٤ُٚ ثُٔقتعٕٞ ٖٓ ٗل٢ ثُؼظٔز ػٖ ثُخسٍٞ ُٔج ٣ؼضخ٣ٚ ٖٓ ،ؼٞح دجُلشَ.

٤ًٝق ٣ضٞثكن حأ١ ثُٔقتع٤ٖ ثُج٣ٖ ٗلٞث ثُؼظٔز دٔمج أطمجح ثُخسمٍٞ ثٌُمخ٣ْ ٓمٖ ،مؼٞح دجُلشمَ      

( ٓغ هُٞٚ صؼج٠ُ: َٓ ب اٌشعُٛي بٍّغ ِا ٝأ٣ًؼج(، ٥٨)ثُقؾخ: )إّٔب وف١ٕبَن اٌّغخٙضئ١ ب أُٔاضَي إ١ٌاَه ) ٠ب أ٠ٙه

ََ اٌىابفش٠ٓ ِٓ سبَّه فإْ ٌُ حفؼً فّب بٍّغَج سعابٌخَُٗ  ّْ هللاَ ال ٠ٙاذٞ اٌماٛ َه ِآ إٌابِط إ ُّ  (ٚهللاُ عؼِظا

٤ًق ٣ؤٍٝ ثُٔقتعٕٞ هٍٞ هللا صؼج٠ُ )ٝهللا ٣ؼظٔي(؟ كجُ٘ض ثُوخآ٢ٗ ٝثػـ دمإٔ هللا  ،(٩٦)ثُٔجةتر: 

 ٣ؼظٔٚ، ٣ٝقٌْ ػ٠ِ ثٌُجكخ٣ٖ دجُؼالٍ.

ث  ٝثصبج ثُلخ٣ن ثُج١ ٗل٠ ثُؼظٔز ػٖ ثألٗذ٤جء       هٍٞ س٤تٗج ثدخث٤ْٛ دأٗٚ ُْ ٣ٌشمخ ثألطم٘جّ، ٝػمتٝم

ْْ وابٔٛا ٠ِٕطماْٛ( هُٞٚ صؼج٠ُ: ٛجث أٗٚ ٣ض٘جك٠ ٓغ ُُ٘ ٘زا فغأٌُٖٛ إ (، ٩٦)ثألٗذ٤مجء:  )لبي بً فَؼٍََُٗ وب١ُش

ز ثألٗذ٤جء، ٌُٖٝ " ثُخة ك٢ س٤جم إث ثصٜٔٞث س٤تٗج ثدخث٤ْٛ دجٌُجح، ٝثٌُجح ٓؼظ٤ز ٝصض٘جك٠ ٓغ ػظٔ

ثٌُالّ ُْ ٣ٌمٖ ًمجدًج، إث إٔ ثٌُمجح ٣ؼضذمخ دٔمج ٣ضخصمخ ػ٤ِمٚ ٓمٖ ٓشمجٝا، أٓمج إثث ًمجٕ ُـمخع ،مخ٣ق 

ٝاجطز ُِتػٞر إ٠ُ هللا صؼج٠ُ كال دأر دٚ ٖٓ ثألاذجح دـ٤خ ثُٞثهغ ٓمغ ه٤مجّ هخ٣٘مز صمتٍ ػِم٠ ؿخػمٚ 

خث٤ْٛ ػ٤ِٚ ثُشالّ ٓمج همجٍ ُٜمْ ثُمي إال صٞد٤ًبمج ٖٓ ثُوٍٞ، كٜجث ٣ؼضذخ دالؿز ثُوٍٞ ًجُضؼخ٣غ، ٝإٔ ثد

ُْٜ ٝسبخ٣ز دْٜ، دشذخ ثػضوجةْٛ دأ٤ُٛٞضٜج، ك٤ٌق ال صشضط٤غ ثُتكجع ػٖ ٗلشٜج، ًٝجُي دإٔ ًذ٤خٛمج 

ٛٞ ثُوجةْ دجُلؼَ كَٜ ٣ؼوَ ثُي؟ ٝٛجث ٓج أحثةٙ ثدخث٤ْٛ ػ٤ِٚ ثُشمالّ ٓمٖ صـ٤٤مخٙ ُِٞثهمغ ٤ُلٌمخٝث هِم٤ال 

 .(5/536، 1971)هطخ، الٕ ثػضوجةْٛ دأ٤ُٛٞز ثألط٘جّ"ك٤ٔج ٣وُٞٚ، ك٤ولٞث ػ٠ِ دط

ٝصخؽـ ثُذجفغز إٔ ًالّ س٤تٗج ثدخث٤ْٛ ػ٤ِٚ ثُشالّ ال ٣ؼت ًمجدًج، ألٗمٚ ال ٣ضلمن ٗشمذز ثٌُمجح إُم٠        

ثألٗذ٤جء ػ٤ِْٜ ثُشالّ، ألٗٚ ٣ذػذع عومز ثُ٘مجر دٜمْ، ٝدجُضمج٢ُ ػمتّ ثُغومز كم٢ صذ٤ِمؾ ةػمٞصْٜ ثُضم٢ ٛم٢ 

 ٓوظت ثُ٘ذٞر. 

 ب: فش٠ك ٔفٝ اٌؼظّت ػٓ األٔب١بء فٟ اٌظغبئش:ثبٌثً 

ٌمَ ٛجث ثُلخ٣ن ثُشمخ٣قز ثألًذمخ ٓمٖ ػِٔمجء ثُٔشم٤ِٖٔ، همجٍ ثدمٖ ص٤ٔ٤مز: " ثُومٍٞ دمإٔ ثألٗذ٤مجء         ،

ٓؼظٕٞٓٞ ٖٓ ثٌُذجةخ ةٕٝ ثُظـجةخ ٛٞ هٍٞ أًغخ ػِٔجء ثإلسالّ، ٝؽ٤ٔغ ثُطٞثةق، فض٠ إٗمٚ همٍٞ 

ث٥ٓت١ إٔ ٛجث هٍٞ أًغخ ثأل،ؼخ٣ز، ٝٛٞ أ٣ًؼج هٍٞ أًغمخ أٛمَ  أًغخ أَٛ ثٌُالّ، ًٔج ثًخ أدٞ ثُقشٖ

ثُضلش٤خ ٝثُقت٣ظ ٝثُلوٜجء، دَ ُْ ٣٘وَ ػٖ ثُشِق ٝثألةٔز ٝثُظقجدز ٝثُضجدؼ٤ٖ ٝصجدؼ٤ْٜ إال ٓج ٣ٞثكن 

 .(4/319، 2008)ثدٖ ص٤ٔ٤ز، ٛجث ثُوٍٞ"
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مت ذؼغ ػِٔمجء ثُٔشم٤ِٖٔ أؽٔؼمٞث ػِم٠ ػظمٔز ثألٗذ٤مجء ػمٖ ثٌُلمخ ٝثٌُذمجك       ٔم ةخ ٓطِوًمج، ٝػمٖ صؼ

ثٌُجح ك٤ٔج ةُش ثُٔؼؾذر ػِم٠ طمتهْٜ ك٤مٚ، ًمتػٟٞ ثُضذ٤ِمؾ ٝثُخسمجُز، ٌُٝمٖ ؽمٞثد طمتٝحٙ ػمْٜ٘ 

 .(1977)ثال٣ؾ٢،  ػ٠ِ سذ٤َ ثُشٜٞ ٝثُ٘ش٤جٕ، ٝأْٜٗ ؿ٤خ ٓؼظ٤ٖٓٞ ػٖ ثُظـجةخ

٢٘٣، )ثُشمملجح ؽممجء إؽٔممجع ثُٔشمم٤ِٖٔ ػِمم٠ ػظممٔز ثألٗذ٤ممجء ٓممٖ ثُلممٞثف  ٝثٌُذممجةخ ُِٔٞدوممجسٝ        

، ك٤ٌق ُْٜ إٔ ٣ٌ٘خٝث ثُؼظمٔز ثُضم٢ أؽٔمغ ػ٤ِٜمج ػِٔمجء ثألٓمز، همجٍ ثُمخثد١ " كومت أؽٔؼمش (1991

ثألٓز ػ٠ِ ًْٜٞٗ ٓؼظ٤ٖٓٞ ػٖ ثٌُجح ٝثُضقخ٣ق، ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُضذ٤ِؾ، ٝإال الحصلغ ثُٞعٞم دجألةثء، 

ث" ًٞ  .(38، 2000د١، )ثُخث ٝثصلوٞث ػ٠ِ إٔ ثُي ال ٣ؾٞد ٝهٞػٚ ْٜٓ٘ ػٔتًث ًٔج ال ٣ؾٞد أ٣ًؼج سٜ

ٝفممجُٝٞث أدممخثد ثاممضالف ثُلممخم فممٍٞ ػظممٔز ثألٗذ٤ممجء ٝثُٔخسمم٤ِٖ دذ٤ممجٕ " إٔ ثٛضٔممجّ ثُلممخم       

ًمًذث ػ٠ِ إعذجس ٗذٞر دمحم ٝٓج دٚ صغذش، ٝػ٠ِ ٓج ٤ٔ٣ذ ثُ٘مذ٢ ػمٖ سمجةخ ثُذشمخ، ٓغمَ  ثإلسال٤ٓز ًجٕ ٓخ

أّ ؿ٤مخ ٓؼظمّٞ. كأٛمَ  صِو٢ ثُٞف٢، ٤ًٝل٤مز ثُضِوم٢، ٝثفضٔمجٍ صؼخػمٚ ُِ٘شم٤جٕ، ٝٛمَ ٛمٞ ٓؼظمّٞ

ثُش٘ز ٝثُؾٔجػز ًجُٔؼضذُز ٣ضؼجِٕٓٞ ٓغ ٓلّٜٞ ثُ٘مذم٢ دٞطملٚ ٣متٍ ػِم٠ ٝثفمت ٓمٖ ثُذشمخ ثاضمجحٙ هللا 

ج، ػظٔز ٤ًِز، ال ػٖ ثُ٘ش٤جٕ ٝال ػٖ ثُشٜٞ ٝثُبطأ ٝال ػٖ  ًٓ ُٜجٙ ثُٜٔٔز، ٝػ٤ِٚ كٜٞ ٤ُز ٓؼظٞ

ث ٝه٤ٞةًث صٔ٘غ ٖٓ ثُٔز دؼِٞ ،إٔ ثُٔؼجط٢، ثٌُذجةخ ٜٓ٘ج ٝثُظـجةخ، ٝإٕ ًجٗٞث ٣ظ٘ؼٕٞ ُجُي فتٝةً 

ثُ٘مذ٢ ٝؽٜجحر سًِٞٚ ٝأٓجٗضٚ، اظًٞطج ك٢ ٓخفِز ثُضذ٤ِؾ ػٖ هللا دق٤ظ ٣٘لٕٞ ػ٘ٚ ثُ٘ش٤جٕ ٝثُشٜٞ 

 .(112، 2008)ثُؾجدخ١،  ٝثُبطأ ك٢ ٛجث ثُٔؾجٍ، ٝثُي إدؼجةًث ُشذٜز ثُ٘وض ٝثُضـ٤٤خ ػٖ ثُوخإٓ"

 ٘تحػ ك٢ عالعز أهشجّ، ٢ٛ:ٌُٖٝ ثاضالف أَٛ ثُش٘ز ٝثُؾٔجػز فٍٞ ثُؼظٔز ٣

ث أٝ ػٔممتًث  .1 ًٞ ٕم ٝهمٞع ثُبطمأ سمٜ ٓمج ٣ومغ كم٢ دمجح ثالػضومجة أٝ ثُضذ٤ِمؾ: إث أؽٔممغ أٛمَ ثإلسمالّ أ

٣ٞؽخ ػتّ ثُٞعٞم ك٢ ثُخسجُز، ٝثفضٔجٍ ثُضقخ٣ق ٝثُضذت٣َ، ٝٛٞ ٓقجٍ ك٢ ةػٞر اجصْ ثُ٘ذ٤٤ٖ ٝدو٤ز 

 .(2000)ثُخثد١،  ثُخسَ أؽٔؼ٤ٖ

ؽ ُْٜ ثُقٌْ دجالؽضٜجة ٝإٕ ًجٕ ٝؽٞة ثُم٘ض ٓج ٣وغ ك٢ دجح ثألفٌجّ ٝثُلض .2 ٞم ٕم ثألٗذ٤جء ٣ش ٤ج: إ

ًٌٓٔ٘ممج ُممت٣ْٜ دممجُٞف٢، ٌُممٖ كمم٢ ثُممي د٣ممجةر كمم٢ أؽممٞحْٛ، ُٝؼظممٔضْٜ ٓممٖ ثُبطممأ كمم٢ ثُممي، كٜممْ 

 .(1988)ثدٖ فؾخ،  ٓؼظٕٞٓٞ ػ٠ِ ثُذجؽَ

جء ٓج ٣وغ ك٢ أكؼجٍ ثُخسَ ٝثألٗذ٤جء ػ٠ِ سمذ٤َ ثُشمٜٞ: ثُشمٜٞ ٝثُ٘شم٤جٕ ؽمجةذثٕ ػِم٠ ثألٗذ٤م .3

مج أٗمج »، حٟٝ ٓشمِْ دٔمج ٣ؤًمت فمتٝط ثُ٘شم٤جٕ إث همجٍ: (1988)ثدٖ فؾمخ، ػ٤ِْٜ ثُظالر ٝثُشالّ إٗٔم

، ٝثُشمٜٞ ال ٣بمجُق ثُؼظمٔز، (3/669)طمق٤ـ ٓشمِْ، «دشخ أٗش٠ ًٔج ص٘شٕٞ كئثث ٗش٤ش كجًخ٢ٗٝ

 دَ ٛٞ صٔجّ ثُضذ٤ِؾ، ألٗٚ ة٤َُ ػ٠ِ دشخ٣ز ثُخسٍٞ.
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ثُٔؼضذُمز ُمْ ٣٘لمٞث ثُشمٜٞ ٝثُبطمأ، دمَ ٗلمٞث ثُؼظمٔز ػمٖ ثألٗذ٤مجء، كجُلخم ثإلسمال٤ٓز ًجُشم٘ز ٝ       

ألٜٗمْ ال ٣٘لمٕٞ ثُ٘شمم٤جٕ ٝثُبطمأ ٝثُٔؼجطمم٢، ُٝمْ ٣٘لمٞث ثٌُذممجةخ ٝثُظمـجةخ، ًٝالٜٓممْ ٣غذمش إٔ أٛممَ 

ثُشمم٘ز ٝثُؾٔجػممز ٗلممٞث ثُ٘شمم٤جٕ ٝثُشممٜٞ ٝثُبطممأ كمم٢ ثُضذ٤ِممؾ، ٓممغ أٗممٚ ة٤ُممَ هممجؽغ ٓممغ هممُْٜٞ دؼظممٔز 

 ثألٗذ٤جء.

 

ز، ًٔج ٝد٘جء ػِ    ٓم ز ثصلوش ػ٠ِ ػظٔز ثألٗذ٤جء ًجكمز ك٢ صقَٔ ثُخسجُز ػظٔز صج ٓم ٕم ثأل ٠ ٓج صوتّم ٗؾت دأ

ٓمز ػ٠ِ ػظٔز ثألٗذ٤جء ٖٓ ثُٞهٞع ك٢ ثٌُذجةخ ٓغَ ثٌُلخ ٝثٌُجح ٝػتّ صذ٤ِؾ ثُخسجُز ٝؿ٤خٛج  ثصلوش ثأل

ٕم ؿجُخ ػِٔجء ثُٔش٤ِٖٔ ه ٖٓ ثٌُذجةخ، ٝػ٠ِ ػظٔز ثألٗذ٤جء ٖٓ ثُظـجةخ ٗؾت جُٞث دؼظٔضْٜ ٖٓ دأ

ٖ هجُٞث دؾٞثد ٝهٞع ثُبطأ ث٤ُش٤خ ْٜٓ٘ كؼتٝث  ٓب ٕٝ دٜج، أٓج  ْ ال ٣وخم ثُظـجةخ كئٕ ٝهؼش ْٜٓ٘ كئٜٗم

 ثُي ٖٓ حفٔز هللا دْٜ، ف٤ظ ُْ ٣قخْٜٓ ٖٓ أػظْ ثُؼذجةثس ٝأفذٜج إ٠ُ هللا ٢ٛٝ ثُضٞدز ٝثإلٗجدز.
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 ػظّت األٔب١بء فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُاٌّبحث اٌشابغ:                        

ٝص٘ممذْٜٛ ػممٖ فلممَ ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ دممجٌُغ٤خ ٓممٖ ث٣٥ممجس ثُوخآ٤ٗممز ثُضمم٢ صغذممش ػظممٔز ثألٗذ٤ممجء،         

ٖ ٣لضخ١ ػ٠ِ ثألٗذ٤جء ٣ٝغ٤خ  ٓب ثُظـجةخ ٝثُٔؼجط٢، ٝصؼت ثُشٞثٛت ثُوخآ٤ٗز ثُت٤َُ ثألًذخ ك٢ ٝؽٚ ًَ 

 فُْٜٞ ثُشذٜجس.

ٛمْ ٓؼظمٕٞٓٞ ك٤ٔمج ٣ذِـٞٗمٚ ػمٖ هللا، ٝهمجٍ ٓوظت ثُ٘ذٞر ٝثُخسمجُز، ٝٗذ٤جء ٢ٛ ٕ ػظٔز ثألإ        

ِٗ  صؼج٠ُ كم٢ ثُمي: ِٗ ٚوخُبِا َٓ باب ِ ِٚالئىخا ا َِ ًا آ ِٗ ٚاٌّوِٕاْٛ وا ِٗ ِآ سبِّا َٓ اٌشُعاُٛي بّاب أُٔاضَي إ١ٌا ا َِ )آ

ِٗ ٚلابٌٛا عاّؼٕب ٚأطٕٙاب رفشأاه سبّٕاب ٚإ١ٌاه اٌّظا١ش( ٍِ ِٗ ال ُٔفّشُق با١ٓ أحاٍذ ِآ ُسُعا ٍِ ُذومخر: )ث ُٚسُع

٥١٨.) 

ُٙذاُ٘ الخذٖ فال أعاأٌُه  ٝثألٗذ٤جء هتٝر ُِ٘جر ًٔج ؽجء ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ:        ) أٌٚئه اٌز٠ٓ ٘ذٜ هللاُ فب

(، كج  سذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ثططلجٙ ػمٖ دو٤مز ثُبِمن، ٥٣)ثألٗؼجّ:  ػ١ٍٗ أجًشا إْ ٘ٛ إال روشٜ ٌٍؼب١ٌّٓ(

ُي كْٜ هتٝر ُِ٘جر، ٣متػْٜٞٗ ُذ٤مجٕ ،مخ٣ؼز هللا، ٣ٝضٔضؼٕٞ دلطخر س٤ِٔز ٝٗو٤ز ٤ُٝز ك٤ْٜ ٓج ٣٘لمخ، ُج

 ٓقجسٖ ثألكؼجٍ ٝثألاالم.صؼذ٣ذ ٝإهجٓز ثُؼتٍ، ٝ

ٕم هللا سمممذقجٗٚ ٝصؼمممج٠ُ ٝػمممت ثُٔط٤ؼممم٤ٖ   ُِٝخسمممٍٞ دمممأْٜٗ س٤ُقشمممخٕٝ ٓمممغ ثألٗذ٤مممجء          ًٔمممج أ

ٓ ٠ُطغ هللا ٚاٌشعاٛي فأٌٚئاه ِاغ اٌاز :ٝثُظت٣و٤ٖ ٝثُشٜتثء ٝثُظجُق٤ٖ، هجٍ صؼج٠ُ َِ ٠ٓ أٔؼاُ هللا ) ٚ

ًٝمجُي . (٩٥)ثُ٘شمجء:  ػ١ٍُٙ ِٓ إٌب١ّ١ٓ ٚاٌّظّذ٠م١ٓ ٚاٌشاٙذاء ٚاٌظابٌح١ٓ ٚحُغآ أٌٚئاه سف١مًاب(

ٓ ٠ُِطغ اٌشعَٛي فمذ أطبع هللا( هُٞٚ صؼج٠ُ: َِ (، ٝث٣٥مز دم٘ض ٝثػمـ ٝطمخ٣ـ صمتػٞ ١٣)ثُ٘شمجء: ) ٚ

ٖ صؾخ ؽجػضٚ إ٠ُ ؽجػز ثُ٘ذ٢ ٝثالهضتثء دٚ، كطجػضٚ ٝثؽذز ةٕٝ ه٤ٞة أٝ ،خٝؽ، ٖٝٓ ثُ ٓب ٔ٘طو٢ إٔ 

ج ٖٓ ثُؼظ٤جٕ، ٝٓظًٞٗج ٖٓ ثُبطأ ٝثُذَُ. ًٓ  ػ٠ِ ٝؽٚ ثإلؽالم س٤ٌٕٞ ٓؼظٞ

)ٌٚمذ وبْ ٌىُ فاٟ سعاِٛي هللا  ًجُي ٝطق هللا صؼج٠ُ ُِخسٍٞ دأٗٚ أسٞر فش٘ز ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ:       

ٝك٢ ًمَ ثُٔؾمجالس، (، كؼ٘تٓج ٣ؾؼِٚ هللا صؼج٠ُ هتٝر فش٘ز ُِ٘جر ؽ٤ٔؼًج ٥٤)ثألفذثح: أعٛةٌ حغٕتٌ(

ال دتم إٔ صضلن ٛجٙ ثُوتٝر ٓغ ثُؼظٔز، ألٗٚ هتٝر ك٢ ًَ ،٢ء، كِٞ طتح ػ٘ٚ ،م٢ء ٓمٖ ثُؼظم٤جٕ أٝ 

ثُبطأ، ٤ًق س٤ٌٕٞ همتٝر فشم٘ز ُِ٘مجر؟ ثألٓمخ ٛ٘مج س٤ظمذـ ٓض٘جهًؼمج، ُمجُي ةُمش ث٣٥مز ػمًٔ٘ج ػمٖ 

 ػظٔز هللا ُخسُٞٚ ٖٓ ًَ ،٢ء.

ذ٤مجء ٝثُٔخسم٤ِٖ ٛم٢ ٓمٖ ٓوضؼم٤جس ثُقٌٔمز ثإل٤ُٜمز، ٝٓمٖ أؽٔمغ ثُؼِٔمجء إٔ ثُؼظمٔز ُألٗٝهت         

ػخٝح٣جس ثُذؼغز، ثُض٢ صوضؼ٢ ثُضؼظ٤ْ ٝثُضذؾ٤َ ُِخسمٍٞ، ٝأٗمٚ ٓؼظمّٞ ٓمٖ صؼٔمت ثُٔؼظم٤ز ٝٓمٖ 

ٝهٞػٜج ٓ٘ٚ فض٠ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضأ٣َٝ، ٝأٗٚ ٓؼظّٞ ك٤ٔج ٣بذخ دٚ، ٝٓؼظّٞ ٖٓ ثُٔؼظم٤ز هذمَ ثُذؼغمز 

ُظـجةخ ثُض٢ ص٘لخ، ًٝجُي ػظٔز ثألٗذ٤جء ٝثُٔخس٤ِٖ ٢ٛ ٝدؼتٛج ٖٓ ثٌُذجةخ ٖٝٓ ًَ ٓج ٣٘لخ ٖٝٓ ث

ػو٤تر إ٣ٔج٤ٗز صوضؼ٤ٜج ثُقٌٔز ثإل٤ُٜز، ٝٓؼظمّٞ ٓمٖ ثٌُمجح ٝثُضـ٤٤مخ ٝثُضذمت٣َ ك٤ٔمج ٣ؤة٣مٚ ػمٖ هللا، 

)ثُوخؽذمم٢،  ٝإٔ ثُشممٜٞ ٝثُـِممؾ ٓٔض٘ؼممجٕ ػممٖ ثُخسممٍٞ كمم٢ ثُضذ٤ِممؾ، ًجٓض٘ممجع ثٌُممجح ٝثٌُضٔممجٕ ػ٤ِممٚ

ٌٟ ٠ٛحٝ( )ِٚب ٠ٕطكُ  ، هجٍ صؼج٠ُ:(2006 ، ٝهجٍ صؼمج٠ُ (٧ – ٦)ثُ٘ؾْ:  ػٓ اٌٜٙٛ* إْ ٘ٛ إال ٚح

ٍُ كبجُٝٙ ٝٓج ٜٗجًْ ػ٘ٚ كجٗضٜٞث(  أ٣ًؼج ُْ ثُخُسٞ  .كج٣٥جس صؤًت ثُؼظٔز (،٧: ثُقشخ))ٝٓج آصجً
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)ٌماذ وابْ فاٟ ٝهظض ثألٗذ٤جء ثُمٞثحةر كم٢ ثُومخإٓ ؽمجءس ُضومت٣ْ ثُؼذمخر ٝثُلجةمتر، همجٍ صؼمج٠ُ:        

ٝٝطممق هللا كمم٢ ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ أٗممٚ آصمم٠ أٗذ٤ممجءٙ  (،٤٤٤)٣ٞسممق:  األٌباابِة( لظظااُٙ ػبااشة ألٌٚااٟ

اب بٍاَغ أُشاذَُّٖ ٚاعاخٜٛ  ثُقٌٔز ٝثُؼِْ، كوت آصجٛٔج ُش٤تٗج ٓٞس٠ ػ٤ِٚ ثُشمالّ ؽمذثء ػِم٠ إفشمجٗٚ ّّ ٌٚ(

ب ٚوزٌه ٔجضٞ اٌّحغ١ٕٓ( ًّ ب ٚػٍ ًّ (، ًٝمجُي سم٤تٗج ةثٝٝة كومت ثاضمجحٙ هللا ٤٧)ثُوظمض: ٚآح١ٕبٖ حى

ًَ داُٚد جابٌَٛث ٚآحابُٖ هللاُ اٌٍّاَه ٚاٌحىّاتَ  ُِٔي ٝثُقٌٔزٝآصجٙ ث اب  ) فٙضُِٛ٘ بإرْ هللا ٚلخ ّّ ٚػٍّّاُٗ ِ

س٤ٌجكتْٜ هللا  كِٞ ًجٕ ثألٗذ٤جء ؿ٤خ ٓؼظ٤ٖٓٞ كَٜ(، ٝثُشٞثٛت ًغ٤خر ػ٠ِ ٛجث، ٥٨٤)ثُذوخر:  (٠شبء

 ػ٠ِ إفشجْٜٗ دجُقٌٔز ٝثُؼِْ؟

االم ٝصخكؼْٜ ػٖ ثُلضٖ، ٓغَ هظمز سم٤تٗج ٣ٞسمق ػ٤ِمٚ ضأ٤ًت ػ٠ِ ثػضظجّ ثالٗذ٤جء دجألؽجء ثُٝ      

ر ػلضممٚ ثُشممالّ، ثُضمم٢ أًممتس صٔشممٌٚ دممجألاالم ُٝممْ ٣وممغ همم٢ ثُلض٘ممز ٝثُٔؼظمم٤ز، دممَ ٝأًممتس ثُشممٞح

 (.٣٥٦ٞسق: )( ٚساٚدحٗ اٌخٟ ٘ٛ فٟ ب١خٙب ػٓ ٔفغٗ ٚرٍّمج األبٛاة)  ٝثسضوجٓضٚ، هجٍ صؼج٠ُ:

جُلز أٝثٓمخ هللا ك٤ٔمج ٣خؽمغ ُِمت٣ٖ، أٓمج كم٢ ٓبجُلمز ثألٓمخ كؼظٔز هللا ُألٗذ٤جء ػٖ ثُٔؼظ٤ز ٝٓب       

َُ سبَّااٗ فغااٜٛ( ًٔممج كمم٢ هُٞممٚ صؼممج٠ُ: (2000)ثُطذممخ١، ثإلح،ممجة١ ٣ؾممٞد ٓبجُلممز ثألٓخ  )ٚػظااٝ آد

 ٝٓبجُلمز سم٤تٗج آةّ ُٜ٘م٢ ،كلشت ػ٤ِٚ ػ٤شمٚ (، إث ػظ٠ س٤تٗج آةّ حدٚ ٝأًَ ٖٓ ثُشؾخر٤٥٤)ؽٚ: 

 هللا سذقجٗٚ ال صضؼجة ٓغ ثُؼظٔز.

ػ٘تٓج ؿجػخ س٤تٗج ٣ٞٗز ػ٤ِٚ ثُشالّ حدٚ ٖٓ ف٤ظ ُْ ٣٘ذٍ دوٞٓٚ ثُؼجثح، كخؿْ ػظٔز هللا        

ّٓ أْ ٌٓ ٠مذس ػ١ٍٗ( ُٚ ظٖ إٔ هللا ؿ٤خ هجةح ػ٤ِْٜ، هجٍ صؼج٠ُ:  (.١٦)ثألٗذ٤جء:  )فظ

ُُ٘ ٘ازا ف ًٝجُي ال صض٘جك٠ ػظٔز س٤تٗج ثدخث٤ْٛ ٓغ هُٞٚ صؼج٠ُ:         ْْ )لبي باً فَؼٍََاُٗ وب١اُش غاأٌُٖٛ إ

(، كش٤تٗج ثدخث٤ْٛ ٛٞ ٖٓ ًشخ ثالط٘جّ، ٌُٖٝ ٛمجث ال ٣ؼمت ًمجدج ألٕ ٓمج ٩٦)ثألٗذ٤جء:  وبٔٛا ٠ِٕطمْٛ(

 (.٦٦)إدخث٤ْٛ:  )بٛاٍد ر١ش رٞ صسع( ثًخٙ ًجٕ ُـج٣ز أاخٟ، ٝأ٣ؼج ك٢ هُٞٚ صؼج٠ُ:

(، إث ال ٤٨٣: )ثألػممخثف )ٚأٌمااٝ األٌااٛاَأ ٚأخاازَ بااشأِط أخ١ااٗ ٠جااّشٖ إ١ٌااٗ( ٝكمم٢ هُٞممٚ صؼممج٠ُ:       

ٓٞهممق ثٗذػممجػ ٝؿؼممخ صض٘ممجك٠ ٛممجٙ ث٣٥ممز ٓممغ ػظممٔز سمم٤تٗج ٓٞسمم٠ ألٕ إُوجةممٚ ثألُممٞثؿ صؼذممخ ػممٖ 

 أطجدضٚ ٖٓ هٞٓٚ.

ٝصقتط ثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ ػٖ س٤تٗج ُٞؽ ػ٤ِٚ ثُشالّ دٔج ٣شمٜت ػظمٔضٚ ٓمٖ ثُمجٗٞح ٝثُٔؼجطم٢،        

ب ّٚٔج١ٕبٖ ِٓ اٌمش٠ت ا :هجٍ صؼج٠ُ ًّ ب ٚػٍ ًّ  ٦٧)ثألٗذ٤مجء:  ٌخٟ وبٔج حؼّاً اٌخببئاث()ًٌٚٛطب آح١ٕبٖ حى

 كج  آصجٙ ثُؼِْ ٝثُقٌٔز ٝثُخفٔز ٝثُظالؿ، ٝٗؾجٙ ٖٓ ًَ ٓج ٣تاَ صقش ثُلجفشز ٝثٌُٔ٘خ. (،٦٨ –
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)ٚحخفاٟ فاٟ ٔفغاه ِاب هللا  ٝأ٣ًؼج ػظٔز هللا صؼج٠ُ ُش٤تٗج دمحم   ال صض٘جك٠ ٓغ هُٞٚ صؼمج٠ُ:          

(بُِ  ِٗ (، إث صتٍ ث٣٥ز إٔ ثُخسمٍٞ ٛمٟٞ د٣٘مخ د٘مش ؽقم  ٝدؼمت إٔ ؽِوٜمج د٣مت دمٖ ٦٦فذثح: )ثأل ذ٠

)ثدمٖ ًغ٤مخ،  فجحعز صذٝؽٜج ثُخسٍٞ، ٝهجُش ثُش٤تر ػجةشز ُٞ أحثة ثُ٘ذم٢ إٔ ٣ٌمضْ آ٣مز ٌُمضْ ٛمجٙ ث٣٥مز

(، كجُ٘ذ٢ ٓؼظمّٞ ػمٖ ًمَ ٓمج ٣متػٞ إُم٠ ثإلةثٗمز ٝثُِمّٞ، ٤)ػذز:  )ػبَظ ٚحٌّٛٝ( ، ٝأ٣ًؼج(1990

َْ  ُٚ صؼج٠ُ:ٝك٢ هٞ ّٟ أْ ٠ىٛ َٓ فاٟ األسِع  ) ِٚب وبْ ٌٕب َْ ػاشَع اٌاذ١ٔب  ٌٗ أعشٜ حخٝ ٠ُاثخ حش٠اذٚ

( ةالُز ػ٠ِ ػظٔز هللا صؼج٠ُ ُش٤تٗج دمحم ٖٓ ثُذُمَ ٩٦)ثألٗلجٍ:  ا٢خشة ٚهللا ػض٠ض حى١ُ(ٚهللا ٠ش٠ذ 

 ٝثُشٜٞ ك٢ ٓشأُز أاج ثألسخٟ.

٢ ثُوخإٓ، ٝثُمي ألٕ ْٜٛ ٖٓ االٍ ثًخٛج كًٔج إٔ هظض ثألٗذ٤جء ؽجءس ُضؤًت ػظٔضْٜ ٝص٘ذ      

سممجاٝث ُألٗذ٤ممجء، ٝحٓممْٞٛ دممضْٜ دجؽِممز، ُِطؼممٖ كمم٤ْٜ ٝدشممًِْٜٞ، كممجًخ هللا ثُوظممز كمم٢ د٘مم٢ ثسممخثة٤َ أ

ًم   ز ٓٞهق ثألٗذ٤جء، ٝٛجث صأ٤ًت ُؼظٔضْٜ ٝص٘ذ٣ْٜٜ ٖٓ ثُلضٖ.ت طقم ثُوخإٓ دٔج ٣ؤ

َْ )ال ٠ؼظُ  خإٓ ثٌُخ٣ْ دوُٞٚ صؼج٠ُ:كجُؼظٔز ٓذتأ هخآ٢ٗ، إث ؽجءس فو٤وز ثُؼظٔز ك٢ ثُو          هللاَ  ٛ

َْ ُ ٠ٚفؼٍُ ُ٘ ِب أِشَ  ٛ  َِ (، كقو٤وز ثُؼظٔز صضؾشت ك٢ ٛجٙ ث٣٥ز، ٝٛم٢ ثالٓضغمجٍ ٩ثُضقخ٣ْ: ) ْٚ(شُ ِب ٠ُو

ألٓخ هللا صؼج٠ُ، ٝػتّ ػظم٤جٗٚ، ٝثُم٘ض ثُوخآٗم٢ ٝثػمـ ٝال ٣قضمجػ إُم٠ صأ٣ٝمَ، ٝٛمٞ ة٤ُمَ ٝثػمـ 

ٖ ٣٘ل٢ ثُؼظٔز ػٖ ثأل ٓب  ٗذ٤جء. ٝطخ٣ـ ك٢ ٝؽٚ 

ٝثُوخإٓ ثٌُخ٣ْ ٣غذش ٓذتأ ثُطجػز ُْٜ ٝدٜجث كئٕ ثُؼوَ ٝثُ٘وَ ٣غذش ثُؼظٔز ُألٗذ٤جء ػ٤ِٚ ثُشالّ،      

ٝثالهضممتثء دٜممْ، كممج  سممذقجٗٚ ٝصؼممج٠ُ ثطممطل٠ ثألٗذ٤ممجء ػممٖ دو٤ممز ثُبِممن، ٝػظممْٜٔ ٓممٖ ثُٞهممٞع كمم٢ 

 ثُ٘جر ْٜٓ٘. ثُٔؼجط٢، ٝثُـج٣ز ٖٓ ثُؼظٔز طقز ثالهضتثء دْٜ، ٝثٗضلجء ًَ ٓج ٣٘لمخ

 

 

 اٌخبحّت

 ٢ٛ: أدخد ثُ٘ضجةؼ ٝثُضٞط٤جس ثُض٢ اخؽش دٜج ٛجٙ ثُتحثسز

ٕم   ٖ ثُٞهٞع ك٢ ثُجٗخ ٝثحصٌجح ٔغَ ك٢ فلع هللا ألٗذ٤جةٚ ٝحسِٚ ٓٓلّٜٞ ثُؼظٔز ٣ض أ

 ثُٔقخٓجس.

 ثُؼظٔز هٞر ك٢ ةثاَ ثإلٗشجٕ صٔ٘ؼٚ ٖٓ ثُٞهٞع ك٢ ثهضخثف ثُٔؼظ٤ز، ٝثُٞهٞع ك٢ ثُبطأ.  

ٝصؼج٠ُ ثططل٠ ثألٗذ٤جء ػٖ دو٤ز ثُبِمن، ٝػظمْٜٔ ٓمٖ ثُٞهمٞع كم٢ ثُٔؼجطم٢، هللا سذقجٗٚ  

 ٝثُـج٣ز ٖٓ ثُؼظٔز طقز ثالهضتثء دْٜ، ٝثٗضلجء ًَ ٓج ٣٘لمخ ثُ٘جر ْٜٓ٘.

 ، ُمجُي كٜمْألهمٞثْٜٓص٘ذغ أ٤ٔٛز ثُؼظٔز ٖٓ إٔ ثألٗذ٤مجء ٌِٓلمٕٞ دضذ٤ِمؾ ة٣مٖ هللا، ٝٛمْ همتٝر  

 ٓؼظٕٞٓٞ ػٔج ٣ض٘جهغ ٓغ ٝظ٤لضْٜ.
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وخإٓ ثٌُمخ٣ْ دمجٌُغ٤خ ٓمٖ ث٣٥مجس ثُوخآ٤ٗمز ثُضم٢ صغذمش ػظمٔز ثألٗذ٤مجء، ٝص٘مذْٜٛ ػمٖ فلَ ثُ 

ٖ ٣لضخ١ ػ٠ِ ثألٗذ٤جء ٣ٝغ٤خ  ٓب ثُظـجةخ ٝثُٔؼجط٢، ٝصؼت ثُشٞثٛت ثُوخآ٤ٗز ثُت٤َُ ثألًذخ ك٢ ٝؽٚ ًَ 

 فُْٜٞ ثُشذٜجس.

 ثألٗذ٤مجء ٓؼظمٕٞٓٞ ػممٖ ثٌُلمخ ٝثُذممتع ٝثُؾٜمَ دممج ، ٝٓؼظمٕٞٓٞ ػممٖ ثٌُمجح، ٝثُؼظممٔز 

ُألٗذ٤جء عجدضز، ٣ٝقظَ دٜج ٓوظٞة ثُ٘ذٞر ٝثُخسجُز، ٝثُؼظٔز ك٤ٔج ٣ذِـٞٗمٚ ػمٖ هللا عجدضمز ٝال ٣شمضوخ 

دٜج اطأ أٝ ٗشم٤جٕ أٝ ٓؼجطم٢، ٝٛمجث دجصلمجم ثُٔشم٤ِٖٔ ثسمض٘جةًث ُ٘ظمٞص ثُومخإٓ ثٌُمخ٣ْ ثُظمخ٣قز. 

ز ػومُْٜٞ، ٝإٗٚ ٓمٖ ُمٞثدّ ثإل٣ٔمجٕ ثإلسمال٢ٓ ٝؽمٞح ثالػضومجة دؼِمٞ كطمخر ثألٗذ٤مجء ٝثُخسمَ، ٝطمق

 ٙ ٞم ٝطممتهْٜ كمم٢ أهممٞثُْٜ، ٝأٓممجٗضْٜ كمم٢ صذ٤ِممؾ ٓممج ُػٜممت إُمم٤ْٜ إٔ ٣ذِـممٞٙ، ٝػظممٔضْٜ كمم٢ ًممَ ٓممج ٣شمم

 ٓش٤خصْٜ.

إٕ ثُؼوَ ٝثُ٘وَ ٣غذش ثُؼظٔز ُألٗذ٤جء ػ٤ِٚ ثُشالّ، ٝثُومخإٓ ثٌُمخ٣ْ ٣غذمش ٓذمتأ ثُطجػمز ُٜمْ  

 ٝثالهضتثء دْٜ.

ثالٓضغممجٍ ألٓممخ هللا  ٝصضؾشممت كمم٢ ثُؼظممٔز ٓذممتأ هخآٗمم٢، إث ؽممجءس فو٤وضٜممج كمم٢ ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ 

 صؼج٠ُ، ٝػتّ ػظ٤جٗٚ.

هممتٓش ثُتحثسممز صأطمم٤َ ُٔٞػممٞع ثُؼظممٔز ٓممٖ اممالٍ ثُوممخإٓ ثٌُممخ٣ْ، ُممضُلْٜ ثُؼظممٔز ٓممٖ  

 االُٜج.

 

حٛطااٟ اٌببحثاات بضااشٚسة دساعاات اٌؼظااّت فااٟ لظااض اٌمااشآْ بىااً ِٛعااغ، دْٚ اٌٍجااٛء ػاآ اٌااٝ 

 سٚا٠بث خبسجت ػٓ إٌظٛص اٌمشآ١ٔت.
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