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: اًمتصؿقؿ اًمذيمل/اعمصؿؿ اًمذيمل/ دًمقؾ اًمـظؿ/ دًمقؾ اًمؽؾامت اعمػتوطمقي

اًمغوئقي/دًمقؾ اًمعـويي/كظريي اخلؾؼقي/ اًمتطقر/ اًمدارويـقي/ اعمصودومي/ 

 اإلحلود/ كشلة اخلؾؼ. 

Key words: Intelligent design / Intelligent 

designer/ Creativity theory / Evolution / 

Darwinism / Coincidence / Atheism / Genesis of 

creation. 
سمدام ذم مددسمر ًمؾؽدقن آؾمدتدٓل قمدغم وضمدقد ظمدوًمؼ ُيعدد  املًخص:

إدًمددي اًمتددل وأوودد  مددـ أىمدددم اًمؽددقن مددـ اًمعـويددي واًمـظددوم واًمغوئقددي 

 اؾمتخدمً ذم آؾمتدٓل قمغم وضمقد اهلل قمغم مر اًمعصقر.

ًمغوئقي ذم اًمؽقن، واًمػؽر وامتداًدا ًمؾٍماع اًمتورخيل سملم اًمؼوئؾلم سمو

اعمددودي اًمطٌقعددل اًميهمددوئل، فمفددرت ذم قمٍمددكو احلددوزم كظريددي شمًددؿك 

، يؼػ ظمؾػفو جمؿققمي مـ قمؾامء اًمطٌقعي ذم جمدوٓت "اًمتصؿقؿ اًمذيمل"

معرومقي متـققمي، ضمزمً سمقضمقد ظمصوئص وميمد  ذم اًمؽدقن ٓ يؿؽدـ 

، مدع دمـدى أكصدورهو "مصدؿؿ ذيمدل"شمػًػمهو إٓ سمقضمقد مو أؾمؿقه سمد 

، اخلَْؾؼقدياحلديٌ قمـ هذا اعمصؿؿ، وكػقفؿ اًمرسمط سملم كظدريتفؿ وكظريدي 

أدًمي قمؾؿقي دمريٌقي، وأهنو ٓ حتتؽؿ شمـٌـل قمغم ويؼدمقن كظريتفؿ قمغم أهنو 

 إمم أي مرضمعقي ديـقي.



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(568) 

ومتثؾ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم اًمغرب اجلٌفي اعمضدودة ًمػرودقي  

ي قمؿقددوء الآكتخددوب اًمتطددقر اًمتددل شمًددتـد إمم قمؿؾقددوت ـمٌقعقددي قمشددقائق

 اًمطٌقعل( ذم شمػًػم فمفقر إكقاع وإضمـوس ذم هذا اًمؽقن. 

وىمد اقمتـً هذه اًمدراؾمي سمٌقون: مػفقم كظريي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل، 

وكشلهتو، وأدًمتفو، مدع سمقدون ضمدذور ومؽدرة اًمتصدؿقؿ ذم اًمػؾًدػي اًمغرسمقدي 

الاًمغوئقي واًمـظؿ(، وآقمؽماووت اًمتل أصمػمت قمؾقفو، وأهؿ آقمؽماووت 

اًمتل أصمورهو اًمدراوكي قمغم كظريي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل، صمدؿ ظمتؿدً اًمدراؾمدي 

 سموحلديٌ قمـ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم وقء اًمعؼقدة اإلؾميمقي.

Abstract: Inferring the existence of a creator 
orchestrator of the universe, including care, 
order, and finality, is one of the oldest and 
clearest evidences that have been used in 
inferring the existence of God throughout the 

ages. 

And as an extension of the historical conflict 
between those who say teleology in the universe, 
and the non-natural, naturalistic thought, a theory 
called "intelligent design" has appeared in our 
current era, behind which a group of naturalists 
in various fields of knowledge stand behind it, 
which asserted that there are characteristics and 
features in the universe that can only be explained 
by the existence of what they called An "intelligent 
designer", while its supporters avoided talking 
about this designer, denying the link between their 
theory and the theory of morality, and presenting 
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their theory as based on experimental scientific 
evidence, and that it does not refer to any 

religious reference. 

The theory of intelligent design in the West 
represents the counter-front to the hypothesis of 
evolution, which is based on blind random natural 
processes (natural selection) in explaining the 

emergence of species and races in this universe. 

This study has taken care of a statement: the 
concept of intelligent design theory, its origins, 
and its evidence, with an explanation of the roots 
of the idea of design in Western philosophy 
(teleology and systems), the objections raised to 
it, and the most important objections raised by 
Darna on the theory of intelligent design, then the 
study concluded by talking about design theory 

Intelligent in light of the Islamic Creed 



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(575) 

 
 املكد١َ

ٌوريًمو ومقف، يمام حيدى رسمـدو احلؿد هلل رب اًمعوعملم، محًدا يمثػًما ـمقًٌو م

ويرى، واًمصية واًمًيم قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم وىموئد اًمغرِّ اعمقوملم، ؾمقدكو 

 حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلم.

 و سَمْعُد: 

ومنن ىمضقي وضمقد اهلل مـ اًمؼضويو إؾموؾمدقي اًمتدل ؿمدغؾً اًمػؽدر 

اإلكًوين مـذ اًمؼدم، ومفل ىمضقي حمقريي شمرشمٌط هبو مصوئر إومراد وإمؿ، 

ومفـوك أؾمئؾي وضمقديي ومطريي شمشغؾ يمؾ إكًون طمتك جيد اإلضموسمدي قمؾقفدو، 

  وهل مـ أكو؟ ومـ أيـ أشمقً؟ وعموذا أكو هـو؟ وإمم أيـ اعمصػم؟

ًمذا شمعددت مـوهٍ اعمػؽريـ ذم آؾمدتدٓل قمدغم وضمدقده شمعدومم، 

واظمتؾػددً أؾمددوًمقٌفؿ وشمغددويرت أدًمددتفؿ وسمددراهقـفؿ قمددغم مددر اًمعصددقر، 

 كػوس اخليئؼ.وموًمطرق إمم اهلل سمعدد أ

ومـ أهؿ وأىمدم وأوو  إدًمي قمغم إصمٌدوت وضمدقد اهلل وأيمثرهدو 

ؿمقققًمو سملم اعمػؽريـ مو يطؾؼ قمؾقف دًمقؾ اًمـظؿ، أو اًمـظوم، أو اًمعـويي، أو 

 اإلشمؼون، أو اإلطمؽوم، أو اًمغوئقي، أو اًمتدسمػم، أو اًمتصؿقؿ ... وهمػمهو

قمدً أوضمدف ورهمؿ شمعدد إؾمامء اعمعؼمة قمـ هذا اًمدًمقؾ، وإن شمـق 

 اًمدًٓمي شمًٌعو ًمتؾؽ إؾمامء، ومنهنو ذم احلؼقؼي شممول إمم معـك واطمد.

هق آؾمدتدٓل قمدغم مدوذم اًمؽدقن مدـ اًمـظدوم واًمعـويدي واًمغوئقدي 

 واًمتصؿقؿ، قمغم وضمقد ظموًمؼ قمؾقؿ طمؽقؿ.
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وموًمؽقن ؿمديد اإلشمؼون واإلطمؽوم واًمتصؿقؿ اعمذهؾ، وشمؿ وٌطف 

ًٌو حلقوة اعمخؾقىموت، وًمق يمو ن قمغم هقئي أظمرى أو اظمتؾ مؼدار ًمقؽقن مـوؾم

 وئقؾ مـ اًمدىمي اًمتل قمؾقفو،  عمو يمون صوحلًو ًمؾحقوة. 

واًمعوىمؾ إذا شملمؾ اًمؽقن مـ طمقًمف سمطريؼي صدحقحي، وضمدد سمعدد 

شمدسمر وشمػؽر أن هذا اًمؽقن ميئؿ حلقوة اعمخؾقىموت، هذا اًمتيؤم ٓ يؿؽـ 

ًمي وضمقده أن يقضمد سمي شمدسمػم مدسمر ىموصد وضمقده قمغم هذا اًمقضمف، ٓؾمتحو

 هؽذا مصودومي أو سموًمطٌقعي اًمعؿقوء. 

وًمؼد اؾمتخدم اًمؼرآن اًمؽريؿ وهمػمه مـ اًمؽتى اعمؼدؾمي يموًمتقارة 

واإلكجقؾ هذا اًمدًمقؾ، واطمتدؾ مؽوكدي يمٌدػمة ذم يمتوسمدوت قمؾدامء اإلؾمديم 

وقمـد اًمغرسمقلم، إذ ىمؾام خيؾق يمتوب مـ اًمؽتى اعمعـقي هبذا اًمشلن إٓ ودمد 

ا ذم يمتوسموهتؿ، وذًمؽ عمو يتؿتع سمف هذا اًمدًمقؾ مـ هلذا اًمدًمقؾ طمضقرا يمٌػمً 

اًمقاىمدع قمدغم اًمؼرب مـ اًمػطرة اًمًقيي واًمعؼقل اًمًؾقؿي، يمام أكف يعتؿدد 

 اعمشوهد اعمحًقس.

ْظس١ٜ ايتصُِٝ "فمفرت كظريي همرسمقي شمًدؿك:  ٚيف عصسْا اذتايٞ
تٓبين غري أْٗا ُتكدّ ع٢ً أْٗا شمعتؿد سمشؽؾ يمٌػم قمغم هذا اًمدًمقؾ،  "ايرنٞ

أٚ فًطـف١ٝ  ٚال حتتهِ إىل أٟ َسدع١ٝ د١ٜٝٓ ٢ َكدَات ع١ًُٝ جتسٜب١ٝ، عً
، َع جتٓب املٓظسٜٔ هلـا اذتـدٜح عـٔ املصـُِ ٚصـفات٘ نذـ١ إٔ       خايص١

 .حتدٜد املصُِ أَس خيسز عٔ قدز٠ ايعًِ

اًمتصددددؿقؿ اًمددددذيمل قمددددغم: اًمضددددٌط اًمدددددىمقؼ وشمـٌـددددل كظريددددي 

همدػم ىموسمدؾ  ًمؾؽقنالإكثرويب(، ووضمقد أكظؿدي معؼددة ُمصدؿؿي شمصدؿقاًم 
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ًميظمتزال، ووضمقد شمعؼقدات متخصصي دىمقؼي شُمظفر شمقاومؼ اًمؽقن سمدىمدي 

 متـوهقي.

ًمػرودقي  ادتب١ٗ املضـاد٠ ومتثؾ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم اًمغرب 

اًمتطقر، وذًمؽ وؿـ طمؾؼي طمؾؼوت اًمٍماع سملم اًمػؽر اعمدودي اًمطٌقعدل 

 ممثًي ذم اًمدارويـقي، وسملم مـ يممـ سموًمغوئقي ذم اًمؽقن.

ًمؾـظرة اًمدارويـقي ومنن يمؾ مو كدراه مدـ اًمتصدؿقؿ واًمتـظدقؿ  ومقومًؼو

واًمتعؼقدد ذم اًمؽددقن جمدرد كتقجددي قمؿؾقدوت قمشددقائقي قمؿقدوء الآكتخددوب 

 اًمطٌقعل(.

مـ هـو شمليت كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمتـػل مزاقمؿ اًمدراوكي وًمتثًٌ 

 أن اًمتصؿقؿ اعمًقطر قمغم  اًمؽقن ىمد رشمى ًمغويي وهدف. 

اًمذيمل يرى أن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل وسمعض اعمـظريـ ًمؾتصؿقؿ 

ٓ شمتحدى ومؽرة اًمتطقر؛ واًمتل يتؿ شمعريػفو سموًمتغػم اًمتدرجيل قمؼم اًمزمـ، 

ومؽرة دارويـ  ختايفأو وضمقد اًمًؾػ اعمشؽمك ًمؾؽوئـوت احلقي، وًمؽـفو 

سملن اًمًدٌى اعمـدتٍ ًمؾتغدػم اًمٌققًمدقضمل هدق قمؿؾقدي قمشدقائقي قمؿقدوء همدػم 

 -أي سمدون شمقضمقف ذيمل أو شمصدؿقؿ-مقضمفي؛ ومفـوك آًمقوت ـمٌقعقي سمحتي 

 هل ؾمٌى اًمتغػمات اًمؽؼمى ذم شموريخ احلقوة. 

ويًؾؿ سمعض اعمـظريـ ًمؾتصؿقؿ اًمذيمل سملصؾ كظريي اًمتطقر مدع 

سمقون قمجز اًمتطقر قمدـ شمػًدػم سمعدض اًمظدقاهر اًمتدل يًدتحقؾ أن شمقضمدد 

سموٓكتخوب اًمطٌقعل؛ يموًمٌـك اعمعؼدة همػم اًمؼوسمؾي ًمإلظمتزال، ومفـوًمؽ أكظؿي 
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قي الطمققيي( ؿمديدة اًمتعؼقد، مؽقكي مـ أضمزاء مؽماسمطدي سمحقدٌ ٓ سمققًمقضم

يؿؽـ شمقىمع إكشوؤهو شمدرجيًقو وقمؼم ظمطقات سمًقطي، وًمؽدل شمعؿدؾ هدذه 

إكظؿي ٓ سمد أن شمتقاضمد مجقع أريموهنو وأضمزائفو، وإٓ ومؾـ شمدتؿؽـ هدذه 

 إكظؿي مـ اًمعؿؾ.

وذًمؽ مثؾ اخلؾقي احلقدي؛ ومدلي ظمؾدؾ وًمدق سمًدقط ومقفدو يدمدي إمم 

دهو عمفومفدو اًمقفمقػقدي، وًمؼددد يموكدً اخلؾقدي أيددوم دارويدـ شمٌددو حتددً ومؼد

ـ مودة ضمقيشمقـقي ومل يؽـ يدرك ؿمقًئو قمـ شمعؼقدهو  اعمقؽرؾمؽقب يمؼطرة م

ـ أي آًمف صـعفو اإلكًون.  اعمذهؾ، وملسمًط اخلييو شمشؽؾ آًمقي أقمؼد سمؽثػم م

أن آكتخدوب اًمطٌقعدل ٓ  "اًمتصؿقؿ اًمدذيمل"ًمذا يميمد مميدو 

ؾددؼ أكظؿددي معؼدددة، ٕن اًمقفمقػددي اًمـودمددي سمػعددؾ آكتخددوب يؿؽددـ أن خي

 اًمطٌقعل شمتقاضمد ومؼط قمـدمو شمؽقن يمؾ إضمزاء جمؿعي.

وهبددذا شمعجددز اًمرؤيددي اًمتطقريددي اًمتدرضمقددي اًمؽمايمؿقددي قمددـ شمػًددػم 

اًمظقاهر، وشمػن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ظمؾؼ إكقاع احلقي سملكدف شمدؿ مدـ 

 ىِمٌؾ مصؿؿ ذيمل.

ن شمؽدقن ظمطدي دراؾمدتف قمدغم اًمـحدق وىمد اىمتضً ـمٌقعي اًمٌحٌ أ

 اًمتوزم: 

 البحث( وخطة املوضوع )أمهية املقدمة:
 وأدلتها. ونشأهتا، الذكي، التصميم نظرية مفهوم األول: الفصل

 اعمٌحٌ إول: مػفقم اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

 اعمٌحٌ اًمثوين: كشلة كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل.
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ر كظريدي اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: أهؿ أدًمي اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن قمـد أكصدو

 اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

 أًٚيا: ايتعكٝد غري ايكابٌ يالختصاٍ.
 ثاًْٝا: ايتعكٝد املخصص.

 ثايًجا: املبدأ األْجسٚبٞ أٚ ايضبط ايدقٝل يًهٕٛ.
 الغربية. الفلسفة يف التصميم فكرة جذور الثاين: الفصل

اعمٌحدٌ إول: ومؽدرة اًمغوئقدي أو اًمدـظؿ الاًمتصدؿقؿ( ذم اًمػؾًدػي 

 اًمققكوكقي.

ٌ اًمثددوين: ومؽددرة اًمغوئقدي أو اًمددـظؿ الاًمتصددؿقؿ( ذم اًمػؾًددػي اعمٌحد

 إورسمقي ذم اًمعصقر اًمقؾمطك.

اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: ومؽرة اًمغوئقدي أو اًمدـظؿ الاًمتصدؿقؿ( ذم اًمػؾًدػي 

 احلديثي.

اعمٌحددٌ اًمراسمددع: ومؽددرة اًمغوئقددي أو اًمددـظؿ الاًمتصددؿقؿ( ذم اًمؼددرن 

 اًمعنميـ.

 والغائية. والنظم التصميم فكرة على أثريت اليت االعرتاضات الثالث: الفصل
 اعمٌحٌ إول: مشؽؾي اًمنم.

م( ًمدددًمقؾ اًمددـظؿ 6771اعمٌحددٌ اًمثددوين: كؼددد ديػقددد هقددقم الت:

 واًمتصؿقؿ.

م( ًمددددًمقؾ اًمدددـظؿ 6081اعمٌحدددٌ اًمثوًمدددٌ: كؼدددد يمدددوكط الت:

 واًمتصؿقؿ.

 اعمٌحٌ اًمراسمع: ومروقي اًمتطقر.



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(575) 

 الذكي. التصميم يةنظر  على الدراونة أثارها اليت االعرتاضات أهم الرابع: الفصل
 االعرتاض األٍٚ: ايتصُِٝ ايرنٞ ٜرتتب عًٝ٘ نجري َٔ املػانٌ.

 االعرتاض ايجاْٞ: ٚدٛد عٝٛب يف تصُِٝ ٚتسنٝب ايها٥ٓات اذت١ٝ.
 .ارَتًْك١ٝاالعرتاض ايجايح: ايتصُِٝ ايرنٞ َظٗس خادع يرتٜٚر ْظس١ٜ 

س١ٜ ايتطٛز االعرتاض ايسابع: إٔ ايػٛاٖد ايع١ًُٝ اهلا١ً٥ اييت تؤٜد ْظ
 جتعًٗا سكٝك١ ع١ًُٝ َفسٚغ َٓٗا ال ٜطٛغ إْهازٖا.

االعرتاض ارتاَظ: إٔ ايتصُِٝ ايرنٞ يٝطت ايبدٌٜ ايٛسٝد يٓظس١ٜ 
 ايتطٛز.

 .ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ يف ض٤ٛ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ ظمومتي:

 د. أمحد غٛقٞ إبساِٖٝ عًٞ عبداهلل
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 ػأتٗا، ٚأديتٗا.ايفصٌ األٍٚ: َفّٗٛ ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ، ْٚ

 مدظمؾ:

اًمتديـ وىمٌؾف اإلىمرار سمقضمقد ظموًمؼ ًمؾؽقن مددسمر ًمدف، أمدر ومطدري 

متجذر ذم اًمـػقس، يشؽمك اًمـوس ومقف، قمغم اظمتيف أطمقاهلؿ وقمؾدقمفؿ 

وه اعمدرء مدـ ؿمدقوـملم اإلكدس  وسمقئوهتؿ، وًمؽـ اًمػطرة ىمد شمـحرف، ممو شَمَؾؼَّ

و يدًمدف قمؼؾدف واجلـ، ومـ سمقئتف، ومـ ىمراءاشمف، ومـ كظره قمدغم طمًدى مد

 وطمًف، إمم همػم ذًمؽ.

واإلحلود اًمغريب اعمعوس ًمف ؾمامت خمتؾػدي قمدـ إكدامط اإلحلوديدي 

عمؼقٓت اعمؾحديـ اًمًوسمؼلم، إٓ أن  ومؿع شمؽرار اإلحلود اعمعوس اًمًوسمؼي،

ًٌو ؿمومًي سمؿؼدوره اإلضموسمي  اعمؾؿ  إسمرز ومقف هق اختوذ اًمعؾؿ اًمتجريٌل مذه

اًمتل طموول وموزال حيدوول اإلكًدون اإلضموسمدي قمغم يمؾ إؾمئؾي اًمقضمقديي 

قمؾقفو؛ مـ كشلة اًمؽقن ووضمقد اإلًمف إمم كشلة اإلكًدون ومصدػمه سمدؾ إمم 

ووع شمصقر يمومؾ ًمؾؿجتعوت اًمٌنمديي اىمتصدودًيو واضمتامقمًقدو وأظميىمًقدو، 

ممو وأن يمؾ رء جيى أن خيضع ًمؼقاكلم اًمػقزيوء واًمؽقؿقوء واًمٌققًمقضمقو، 

 ة حمويدة إمم أيديقًمقضمقي شمػرض كػًفو. حيّقل اًمعؾؿ مـ جمرد أدا

وًمؾؿػورىمي ومنن هذه اًمقضمفي اًمعؾؿقي ٓ شمًؿ  إٓ سمقضمقدهو ومؼط، 

 مع إدقموء آشمصوف سموعمقوققمقي، وآؾمتؼيل سمؿعرومي احلؼقؼي.
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ـ يٌؼك هـوك متشٌثقن سمٌؼويو اًمـٌقات، مـعتفؿ ومطرهتؿ مـ هذه  ًمؽ

ؼدد هدذه احلوًمدي اإلحلوديدي ذم كميهٔ إٔ ٜطتفاد َٔ ْتادِٗ اعموديي اًمٌوئًي، 

 اعمقهمؾي ذم اعموديي سمعلم اًمـوىمد أيًضو. 

ومـ سملم شمؾؽ آدموهدوت اًمتدل يؿؽدـ أن يًدتػود مـفدو مدو سمدوت 

ـ قمؾامء ؛ وهل نسن١ ايتصُِٝ ايرنُٞيعرف  طمريمي يؼػ ظمؾػفو جمؿققمي م

ضمزمً سمقضمقد ظمصوئص وميم  ذم اًمطٌقعي ذم جموٓت معرومقي متـققمي، 

، سمقضمقد مدو أؾمدؿقه سمؿصدؿؿ ذيمدليؿؽـ شمػًػمهو إٓ اًمؽقن واحلقوة ٓ 

سمغض اًمـظر قمـ ـمٌقعي هذا اعمصؿؿ ذم طمد ذاشمف، وموًمعؾؿ اًمطٌقعل سمؿؼدوره 

 اًمؽشػ قمـ وضمقد اًمصـعي اعمتؼـي، واًمتل شمًتدقمل وضمقد مصؿؿ.

هذه اًمرؤيي شمتعورض مع اعمـوخ اًمًوئد ذم اعمجتؿع اًمعؾؿل احلديٌ 

قمؿؾقوت ـمٌقعقي قمؿقوء مع طمؽدؿ  واًمذي حيٍم جمول اًمتػًػم اًمطٌقعل ذم

 .(6المًٌؼ سمنًمغوء أي اطمتامل ًمقضمقد إرادة شمؼػ ظمؾػ مثؾ هذه اًمظقاهر

ومتثؾ طمريمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل إىمؾقي اًمعؾؿقي اعمعوروي ذم  

ً ؾمطقة وشملصمػم ومروقي اًمتطقر، اًمػروقي إظمطر ذم  جمتؿع قمؾؿل واىمع حت

ومي مـوطمل احلوًمدي اًمتوريخ اًمٌنمي اإلكًوين واًمتل شمغقًمً وشمقهمؾً ذم يمو

                                                           

اكظر: مؼدمي اعمؽمضمؿ ًمؽتوب اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، مويؽؾ سمقفل، وًمقوم  (6ال

م، 6861، 6ديؿًٌؽل، ؾمتقػـ موير، شمرمجي روو زيدان، دار شمؽقيـ سموًمريوض، ط

 .66، 66ص 
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اًمػؽريددي اًمغرسمقددي، وماًمددً اهلقيددي اًمثؼوومقددي اًمغرسمقددي إمم أن شمؽددقن طمداصمددي 

 دارويـقي. 

هذه احلريمي ُيـظر إًمقفدو سمؽثدػم مدـ اًمشدؽ واًمريٌدي وشمقاضمدف كؼدًدا 

ذؾًمو وظموصي مـ اعميطمدة اًمذيـ يتٌـقن شمقضمًفو معورًوو متوًمو ذم شمػًػم 

ي اًمذي ُيٍم قمغم اًمدور إيمؼم كشلة اًمؽقن واحلقوة، وهذا اًمتقضمف اإلحلود

سمؾ واًمشومؾ ًمؾصدومي ذم أصؾ اًمقضمقد يمؾف وقمشقائقي اًمـظوم اًمؽقين اًمذي 

شمرشمى قمغم هذا اًمـحق قمـ ـمريؼ اًمصدومي اًمعؿقوء، وشمرومض يمؾ شمػًػم ىمد 

يمدي إمم إمؽوكقي وضمقد إًمدف مصدؿؿ سموقمتٌدوره يتـدورم مدع اًمؼدقؿ اًمعؾؿقدي 

 اًمصورمي!!.

ي أمريؽقدي همدػم رسمحقدي مؼرهدو ، وهدق مـظؿدَعٗد دٜطهفسٟيؿثؾ 

ؾمقوشمؾ سمقاؿمـطـ، سموًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي، اًمؼقدودة اًمرئقًدي حلريمدي 

اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل وقمددغم إظمددص مريمددز اًمعؾددقم واًمثؼوومددي اًمددذي أؾمًددف 

قمقاىمدى "،  ويدرى رواد احلريمدي أن اعمجتؿدع يعدوين مدـ (6الد.ؾمتقػـ موير

                                                           

م، طمصؾ قمغم اًمديمتقراه مـ ضمومعي 6590د.ؾمتقػـ د. موير: مـ مقاًمقد ؾمـي  (6ال

إدًمي "م قمـ أـمروطمتف 6556يدج  ذم ومؾًػي وشموريخ اًمعؾقم قموم يمومؼم

، يمون أؾمتوًذا سمؽؾقي وايً "وإؾمٌوب: اًمتػًػم اعمـفجل ًمؾٌحٌ ذم أصؾ احلقوة

ويرث سمقاؿمـطـ سموًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي، ويعؿؾ أن مدير مريمز اًمثؼوومي 

ـ أؿمفر يمتٌف واًمعؾقم اًمتوسمع عمعفد ديًؽػري، ؿمورك ذم اًمعديد مـ اًمؽتى، وم

اًمـشقء اعمػوضمئ حلقوة اًمؽوئـوت وطمجي اًمتصؿقؿ اًمذيمل،  اليمتوب ؿمؽ دارويـ:

ويمتوب شمقىمقع ذم اخلؾقي: اًمدكو وأدًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل(، وهق مـ اًمرواد اعممؾمًلم 
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اإلحلود، ويعتؼدون أن سمًٌى شمٌـل اعموديي اًمتل شمؼقد إمم  "مدمرة طمضوريو

كظريي اًمتطقر ىمد ضمعؾً مـ اإلكًدون يمدوئـ جمدقف سمدي ـمٌقعقدي روطمقدي 

 .(6الوًمقس ًمف همرض أظميىمل وٓ معـك ضمقهري

                                                                                                                                          

ًمـظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، اكظر اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، د.ؾمتقػـ 

، و: 9م، ص6861، 6سمق ًمقز، مريمز سمراهلم، طموير، شمرمجي حمؿد ـمف، قمٌد اهلل أ

 .61، 69اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ص

 /https://www.discovery.org  راضمع قمغم ؿمٌؽي اإلكؽمكً: مقىمع معفد ديًؽػري (6ال

 /http://intelligentdesignnetwork.orgؿمٌؽي اًمتصؿقؿ اًمذيمل:  

مقىمع مًتؼٌؾ اًمتصؿقؿ اًمذيمل، وهق مدوكي قمؾؿقي ًمـنم أسمحوث ومـوىمشوت قمؾامء مريمز 

 اًمعؾقم واًمثؼوومي اًمتوسمع عمعفد ديًؽػري.

https://idthefuture.com/ 

https://www.discovery.org/
http://intelligentdesignnetwork.org/
https://idthefuture.com/
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 املبشح األٍٚ: َفّٗٛ ايتصُِٝ ايرنٞ.
كظريي قمؾؿقي  "قمرف د. ؾمتقػـ موير كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل سملهنو: 

سمشدؽؾ واود  اًمرؤيدي  مٌـقي قمغم إدًمي، شمـوىمش أصؾ احلقدوة، وشمتحددى

 .(6الاعموديي ًمؾتطقر

 طمقل وشمدور احلقي، اًمؽوئـوت كشلة هذه اًمـظريي عمػفقم وشمتصدى

 ذم حتتدوج مـفدو شمتؽدقن اًمتدل اجلزيئدوت وـمٌقعدي اًمؽوئـوت هذه ـمٌقعي أن

 أن ًمؾعشددقائقي يؿؽددـ ٓ وأكددف ذيمددوء إمم قمؿؾفددو وذم سمؼوئفددو وذم كشددلهتو

 .(6الشمػنهو

 احلقي واًمؽوئـوت اًمؽقن ذم اعمقزات وشمرشمؽز اًمـظريي قمغم أن سمعض

 مقضمددف همددػم سمؿًددٌى وًمددقس ذيمددل، سمؿًددٌى إٓ شمػًددػمهو يؿؽددـ ٓ

 اًمطٌقعل. يموٓكتخوب

، وإطمقدوئل ضمقكوصمدون (3الوىمد شمعرض اًمريدو  وًمقدوم ديؿًٌدؽل

ممًمػو يمتوب شمصؿقؿ احلقوة، ًمتػصقؾ اعمصطؾحوت اعمتعؾؼي سموًمـظريي (1الويؾز

                                                           
 .63ريخ اًمـظريي، د.ؾمتقػـ موير، صاًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشمو( 6ال

اكظر: ًمعٌي اعمؿؽـوت، سمحٌ ذم شمٌويـ احلل، ومراكًقا ضمويمقب، شمرمجي أمحد صوًم ، دار ( 6ال

 .69م، ص6886احلصود ًمؾـنم واًمتقزيع، 

م طموصؾ قمغم اًمديمتقراه ذم اًمريووقوت 6518د.وًمقوم ديؿًٌؽل: مـ مقاًمقد ؾمـي  (3ال

مـ ضمومعي إًمقـقيز ذم ؿمقؽوهمق،  مـ ضمومعي ؿمقؽوهمق، وديمتقراه ذم اًمػؾًػي

وموضمًتػم ذم اًميهقت مـ معفد سمريـًتقن اًميهقيت، مـ أطمدث أقمامًمف يمتوب 

الاًمتصؿقؿ اًمذيمل، ويمتوب دًمقؾ اًمتصؿقؿ(، وهق مدير مريمز مويؽؾ سمقٓين ذم ضمومعي 

سمويؾقر، وقمضق ذم معفد ديًؽػري، اكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، 

 . 69ص

م، حيؿؾ ؿمفوديت ديمتقراه، إومم: ذم 6516يؾز: مـ مقاًمقد ؾمـي د.ضمقكوصمون و (1ال

م، وإظمرى ذم اًمٌققًمقضمقو اجلزيئقي 6501اًمدراؾموت اًمديـقي مـ ضمومعي يول قموم 
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 يمؾ قمغم طمده، ومؼوٓ:

أو طمدث أو رء اومتؼر ذم فمفدقره إمم ذيمدوء ـمدوسمؼ  : سمـقيايتصُِٝ

 سملم اًمقؾموئؾ وهمويوهتو .

: يمؾ ؾمٌى أو قمومؾ أو قمؿؾقدي حتؼدؼ اًمغويدي واهلددف قمدؼم ايرنا٤

 شمقفمقػ اًمطرق أو إدوات اعمـوؾمٌي .

: دراؾمي إكامط اعمقضمقدة ذم اًمطٌقعي، واًمتل شُمَػن ايتصُِٝ ايرنٞ  

 .(6الذيمقيسموًمشؽؾ إمثؾ قمـد اقمتٌورهو صـعي ىمقة 

نُا تعسضا يعد٠ َفاِٖٝ تفٝدْا يف تصٛز َفَِٗٛٗ يًتصُِٝ ايرنٞ، ٖٚٞ 
 نُا ًٜٞ:

  اًمددذيموء هبددو ضمددوء سمـقددي –همددرض–اًمتصددؿقؿ اليمؽقـقكددي(: طمدددث 

 .  معقـي وؾموئؾ سموؾمتخدام

  ُِٝاليمعؿؾقي(: قمؿؾقدي ممًمػدي مدـ أرسمدع أضمدزاء يصدـع ومقفدو ايتص

 اعمصؿؿ ؿمقئو: 

 يضع اعمصؿؿ اهلدف.-6

                                                                                                                                          
م، يعؿؾ أن ذم مريمز اًمعؾقم واًمثؼوومي 6505واخلؾقيي مـ ضمومعي يموًمقػقركقو قموم 

اعمـظريـ قمؼم يمتٌف اًمتوسمع عمعفد ديًؽػري ذم ؾمقوشمؾ سمقاؿمـطـ، ويعد مـ أؿمفر 

وحمورضاشمف قمـ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، اكظر: أيؼقكوت اًمتطقر، قمؾؿ أم ظمراومي، 

ضمقكوصمون ويؾز، شمرمجي د مقؾمك إدريس، د.أمحد موطمل، د.حمؿد اًمؼو ، دار اًمؽوشمى 

 م.6861، 6سموإلؾمامقمقؾقي مٍم، ط

د.ويؾقوم اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، ايمتشوف قميموت اًمذيموء ذم اًمـظؿ اًمٌققًمقضمقي،  (6ال

ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، شمرمجي د.مممـ احلًـ، د.حمؿد اًمؼو ، د.مقد 

 .67م، ص6861، 6إدريس، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي مٍم، ط
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 ؿ ظمطي ًمؾقصقل إمم ذًمؽ اهلدف.يضع اعمصؿ -6 

 حيدد اعمصؿؿ مقاد اًمٌـوء وشمعؾقامت دمؿقعفو ًمتـػقذ اخلطي. -3 

يؼقم اعمصؿؿ أو أطمد مًوقمديف سمتطٌقؼ شمعؾقامت اًمتجؿقع قمغم  -1  

مقاد اًمٌـوء. واًمذي يتـٍ يدقمك اًمٌمء اعمصدؿؿ، ويؼدوس كجدوح اعمصدؿؿ 

 سمؼدر حتؼقؼ اًمغرض اًمـوشمٍ ًمؾفدف اًمذي ووع مـ أضمؾف. 

 ؿمؽؾ مـ أؿمؽول اًمددٓٓت اًمتدل شمثٌدً الي١ ايتصُِٝد :

كًٌي احلدث أو اًمغرض أو اًمٌـقي ًمؾؿصدؿؿ أو ًمؾطدرف اًمدذيمل، ًمؽقهندو 

شمظفر شمعؼقدا حمددا، شمؼقس دًٓمي اًمتصؿقؿ مو هق ممؽـ احلدوث سمؤًمقوت 

 اعمعتؿدة قمغم اًمصدومي ومو هق مًتحقؾ احلدوث سموًمصدومي.
 ًُِمؾقصقل إمم هدف  : ضمقهر ذيمل يـظؿ اًمٌـك اعموديياملص

ؾمقاء يمون هذا اجلقهر ؿمخصو أو همػم ذًمؽ، واقمقو أو همػم ذًمؽ، ضمزءا مـ 

اًمطٌقعي أو ومقىمفو، يعؿؾ سمشؽؾ معجز أو سمدوًمؼقاكلم اًمػقزيوئقدي اعمعروومدي، 

ومؽددؾ هددذه آطمددتامٓت واردة ذم كظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل. حتديدددا، ٓ 

 (6ال يشؽمط ذم اعمصؿؿ أن يؽقن ظموًمؼو.

 ويـ ًمؾدامدة ظمؾدؼ مدودة اًمعدومل وكظؿفدو، : ضمقهر مٌدارتايل

 اخلوًمؼ مصؿؿ، ًمؽـ ًمقس يمؾ مصؿؿ ظموًمؼ.

 وضمفي اًمـظر اًمتل شمؼقل سملن اخلوًمؼ ضموء سموًمؽقن إمم ارتًل :

اًمقضمقد وكظؿف، وسمخيف اًمـجور اًمدذي يًدتخدم مدقاد مقضمدقدة ؾمدؾػو 

                                                           

 .359، 351اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص (6ال
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ويؼقم سمتـظقؿفو، ومنن اخلوًمؼ هق مـ أوضمدد هدذه اعمدقاد، وسمدذًمؽ خيتؾدػ 

ؿقؿ، وموًمتصؿقؿ يصػ سمقوقح اًمتـظقؿ اًمطورئ قمغم اعمقاد اخلؾؼ قمـ اًمتص

 اعمقضمقدة مو ىمٌؾ احلقوة، ذم طملم أن اخلؾؼ يصػ مقضمدهو إززم.

 َــرٖب أو  بارتًكٝــ١ ايعًُٝــ١: يعددرف أيضددو عًــِ ارتًــل
وهق: وضمفي اًمـظر اًمؼوئؾي سمدلن ظموًمؼدو أوضمدد اًمؽدقن مدـ اًمعددم  ارتًك١ٝ

 وكظؿف.

 اًمطٌقعدل ذم حمووًمدي ًمػفدؿ وهق مؼورسمي ًمتػًػم أصؾ شمشؽؾ اًمعومل

اًمٌقوكوت اًمعؾؿقي قمغم ودقء ىمصدي اخلؾدؼ اًمدقاردة ذم ؾمدػر اًمتؽدقيـ مدـ 

اًمؽتوب اعمؼدس، سمخيف اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل اًمدذي يـطؾدؼ مدـ اًمٌقوكدوت 

(، يٌدددأ مددذهى اخلؾددؼ DNAاًمعؾؿقددي يموًمًددجؾ إطمػددقري واًمدددكوال

 سموومؽماض صحي مو ورد ذم ؾمػر اًمتؽقيـ شمورخيقو وقمؾؿقو.

 مٌودئ رئقًي ًمعؾؿ اخلؾؼ:  وهـوك ؾمً 

 ظمؾؼ اًمؽقن وظمؾؼً اًمطوىمي واحلقوة مرة واطمدة ومجلة مـ اًمعدم. -6

آكتخوب اًمطٌقعل واًمتـققموت اًمعشقائقي همػم يموومقدون ًمإلشمقدون سمؽدؾ  -6

 إكقاع احلقي اكطيىمو مـ يموئـ واطمد.

حتدث اًمتغػمات قمغم اًمـٌوشمدوت واحلققاكدوت اعمخؾقىمدي أصدي سمشدؽؾ  -3

 حمدود.

 س هـوك ؾمؾػقي مشؽميمي سملم اًمؼرود واًمٌنم. ًمق -1
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يؿؽـ شمػًػم ضمققًمقضمقو إرض سمحدوث اًمطقومدون اًمؽدورصمل اًمدذي  -9

 همطك اًمعومل.

 .(6ال ًمألرض واًمؽوئـوت احلقي كشلة طمديثي الىمراسمي قمنمة آٓف ؾمـي( -1

 وؾمقف يتعرض اًمٌحٌ هلذه اعمػوهقؿ سموًمدراؾمي واًمـؼد.
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 يرنٞ.املبشح ايجاْٞ: ْػأ٠ ْظس١ٜ ايتصُِٝ ا

امتداًدا ًمؾجدل اًمتورخيل سملم اًمؼوئؾلم سموًمغوئقي ذم اًمؽقن، واًمػؽدر 

ـ اجلدل طمقل كشلة  اعمودي اًمطٌقعل اًميهموئل، ؿمفد قمٍمكو احلوزم اًمؽثػم م

ـ ـمريؼ اخلؾؼ  ـ اًمتصؿقؿ اًمذيمل-احلقوة؛ هؾ هل قم ، أم -أو قمـ كقع مو م

ؾؼ مـ قمـ ـمريؼ قمؿؾقوت موديي همػم مقضمفي، ومقؽقن كظوم اًمؽقن كظوم مغ

اعمودة واًمطوىمي ًمقس ًمف أي مدد مـ اخلورج وحتؽؿف ىمقاكلم ـمٌقعقي صورمي 

 ٓ ذيموء ورائفو.

وىمد دار ذًمؽ اجلدل ذم يمتوسموت وأسمحوث إيموديؿقلم، إٓ أن ذًمؽ 

اجلدل مل يٌؼ طمٌقس اعمحوومؾ اًمعؾؿقي وإسمحوث إيموديؿقي سمؾ اكتؼؾ إمم 

 ؾموطمي اًمؼضوء.

ؾقددو ًمؾقٓيددوت اعمتحدددة م ىمضددً اعمحؽؿددي اًمع6507ومػددل قمددوم 

إمريؽقي سمعددم دؾمدتقريي اخلؾؼقيدي ومـدع شمعؾدقؿ اخلؾؼقيدي ذم اعمددارس 

،  وىمد رأت اعمحؽؿي أن اخلؾؼقيي شمداومع (6ال"اًمعؿقمقي ذم اًمقٓيوت اعمتحدة

، وسموًمتوزم ومفل شمطدرح اؾمدتـتوضموت ذات ارتازم يًطبٝع١قمـ ومؽرة اخلوًمؼ 

 .(6ال"قيـموسمع ديـل، وشمؼع ظمورج جمول اًمعؾقم اًمتجريٌ

                                                           

 .68( اكظر: اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، ؾمتقػـ موير، ص6ال

سمقفل، شمرمجي:  اعمحويمؿي: اًمؼصي اخلػقي ًمؼضقي دوڤر، ضمقن سمقل، د. مويؽؾ إقمودة (6ال

، إقمودة اعمحويمؿي: اًمدارويـقي ذم ىمػص 5م، ص6867، 6ؾمورة سمـ قمؿر، ط

 .36م، ص6861، 6آهتوم، أمحد حيل، مريمز سمراهلم، ط
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سمعد ذًمدؽ فمفدرت كظريدي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل، يمٌدديؾ قمؾؿدل قمدـ 

اًمتطقر اًمدارويـل، دون آؾمتـود إمم اًمؽتوب اعمؼددس واًمتٍمدي  سمدذيمر 

وٓ حتدتؽؿ شمـٌـل قمغم مؼدموت قمؾؿقي دمريٌقدي، اإلًمف، سمؾ ىمدمً قمغم أهنو 

 .أو ومؾًػقي ظموًمصيإمم أي مرضمعقي ديـقي 

 اًمتـومل مـ اقمؽماووت ومـذ ذًمؽ احللم أظمذ اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم

صغػمة قمغم اًمتطقر اًمدارويـل إمم سمركدومٍ ومؽدري ؿمدومؾ إلقمدودة شمصدقر 

اًمٌققًمقضمقو، وأن شمؽقن ريمقزهتو إؾموؾمقي اًمتددسمػم اًمدذيمل وًمدقس اًمؼدقى 

 اعموديي اًمعؿقوء.

ًمؽـ اجلدل طمقل كظريدي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل اعمعدوسة، وحتدد و "

ا ضمديدًدا هوًمدو مـدذ قمدوم اًمضؿـل ًمـظريي  اًمتطدقر اًمتؼؾقديدي أصدٌ  ظمدؼمً 

 .(6ال"م6889م، 6881

 (6الشأكتقين ومؾق»، شمصدر اًمػقؾًقف اًمؼميطوين 6881ومػل ديًؿؼم 

إظمٌور ذم يموومي أكحوء اًمعومل قمـدمو ختغم قمـ قمؼقدشمف اإلحلوديي اًمتل ٓزمتف 

                                                           

( شمقىمقع ذم اخلؾقي: اًمدكو وأدًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، د.ؾمتقػـ موير، شمرمجي: د.آٓء طمًؽل، 6ال

، 6د.أؾمومي إسمراهقؿ، د.حمؿد اًمؼو ، مفـد اًمتقمل وآظمرون، مريمز سمراهلم، ط

 .68م، ص6867

م( ويمون 6868-6563أكتقين ضمػمارد كققشمـ ومؾق: ومقؾًقف سمريطوين وًمد سمؾـدن ال (6ال
ومعي يمقؾ وضمومعي يموجلوري، اؾمؿ ذائع اًمصقً ذم جموٓت اًمػؽر أؾمتوذا ًمؾػؾًػي سمج

واًمػؾًػي واإلحلود واًمتديـ وومؾًػي إديون، يمون يعد سمحؼ مـ أذس ميطمدة 
سمعدمو  -م سمنقمين ومؾق 6881اًمعٍم احلديٌ، ومقضمئ اًمعومل ذم اًمتوؾمع مـ ديًؿؼم 

إؾمقؿمقتد سمرس اخلؼم إيامكف سموهلل وىمد أذاقمً ويموًمي إكٌوء  –سمؾغ اًمثامكلم مـ قمؿره 
مؾحد ؿمفػم يممـ سموهلل سمداومع مـ اًمشقاهد اًمعؾؿقي د أصدر ومؾق يمتوسمو ينمح  "سمعـقان 
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ـمقال طمقوشمف، وىمد يموكً إطمددى اًمعقامدؾ اًمتدل ؾمدو ً ذم ىمدراره دًمقدؾ 

 (.DNAالاًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم ضمزيء اًمدكو

سمقٓيدددي  "مدرؾمدددي مـطؼدددي دوڤدددر"وشمدددي ذًمدددؽ حمووًمدددي إدارة 

سموًمقٓيددوت اعمتحدددة إمريؽقددي إقمدديم ـمدديب ومصددؾ  "سمـًددقؾػوكقو"

اًمٌققًمقضمقو مـ ظمديل سمقدون يؾؼدك قمدغم اًمطديب ذم اًمػصدؾ عمددة دىمقؼدي، 

 وومحدددقاه أن كظريدددي اًمتطدددقر اًمددددارويـل ًمقًدددً هدددل اًمقطمقددددة اًمتدددل 

 و، وأن هـدددوك كظريدددي قمؾؿقدددي شمتـدددوول ىمضدددقي كشدددلة احلقدددوة وشمـققمفددد

 ، وأن مدددـ يريدددد اًمتعدددرف قمدددغم "اًمتصدددؿقؿ اًمدددذيمل"أظمدددرى شمددددقمك 

ذم مؽتٌدي  (6ال"اًمٌوكددا واًمـدوس"اعمزيد طمدقل إمدر قمؾقدف مطوًمعدي يمتدوب 

                                                                                                                                          
ومقف رطمؾتف إزم اإليامن اؾمؿف: هـوك إًمف: يمقػ قمدل أذس مؾحد قمـ اإلحلود، اكظر: 

م(، روكوًمد ؾمؽمومؼمج، شمرمجي أمحد 6577-6186شموريخ اًمػؽر إورويب احلديٌ ال
، و: رطمؾي قمؼؾ، وهؽذا يؼقد 651م، ص6551، 3ًمؼورئ اًمعريب، طاًمشقٌوين، دار ا

، 1اًمعؾؿ أذس اعميطمدة إزم اإليامن، د.قمؿرو ذيػ، مؽتٌي اًمنموق اًمدوًمقي، ط
 . 63م، ص6866

 "اًمٌققًمقضملسمخصقص إصؾ اعمًلًمي اًمرئقًقي : مـ اًمٌوكدا واًمـوس"يعتؼم يمتوب  (6ال

ؽؾ مـفجل، ًمؾؽوشمٌلم سمش "اًمتصؿقؿ اًمذيمل"أول يمتوب  اؾمتعؿؾ مصطؾ  

م مـ 6505سمػمؾمقػول ديػقس و ديـ يمقـققن سمنذاف شمشورًمز صمويمًتقن، وىمد كنم ذم 

ىمٌؾ ممؾمًي اًمػؽر وإظميق، ويتٌـك اًمؽتوب ومؽرة اًمتصؿقؿ اًمذيمل، ويعروفو 

يمٌديؾ قمؾؿل قمـ اًمتطقر اًمدارويـل، ويعرض خمتؾػ احلجٍ ود كظريي اًمتطقر 

 اًمتٍمي  سمذيمر اإلًمف.دون آؾمتـود إمم اًمؽتوب اعمؼدس و

م يمون اًمتصؿقؿ اًمذيمل قمٌورة قمـ قمدة 6553ومع كنم اإلصدار اًمثوين مـ اًمؽتوب قموم 

 اكتؼودات ًمؾدارويـقي.

شمصؿقؿ احلقوة، ايمتشوف قميموت اًمذيموء ذم اًمـظؿ "م صدر يمتوب 6887وذم قموم 

، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، مـ ىمٌؾ ممؾمًي اًمػؽر "اًمٌققًمقضمقي

ق، وىمد ووعً ظمطي هذا اًمؽتوب ًمقؽقن اإلصدار اًمثوًمٌ مـ يمتوب وإظمي
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 .(6الاعمدرؾمي

وذم كػس اًمشفر، ىمدم آحتود إمريؽل ًمؾحريوت اعمدكقي دقمقى 

فو قمـ وضمدقد مـ إقميم ـمؾٌتش مدرؾمي دوومر»ىمضوئقي إلصدار ىمرار يؿـع 

يمتوب مرضمعل ذم مؽتٌي اعمدرؾمدي يًدتطقعقن مدـ ظميًمدف دراؾمدي وشمعؾدؿ 

 .(6الأـمروطموت كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل

                                                                                                                                          

إٓ أكف هقمون مو اختذ مـحك ظموًصو ًمقصٌ  يمتوسًمو مًتؼًي  "مـ اًمٌوكدا واًمـوس"

حيؿؾ هقيتف اخلوصي، إذ أيمثر مـ صمؾثل مودة هذا اًمؽتوب يمون ضمديًدا يمؾقًو، واًمٌوىمل 

 "مـ اًمٌوكدا واًمـوس" مـف هق إقمودة صقوهمي وحتديٌ عمو ورد ذم اًمؽتوب إصؾ

الاكظر: مؼدمي يمتوب شمصؿقؿ احلقوة، ًمرئقس مريمز اًمػؽر وإظميق ضمقن أ. سمقُؾ، 

 .(67، 69، 61ص

، و: إقمودة اعمحويمؿي: اًمدارويـقي ذم ىمػص 5اعمحويمؿي، ضمقن سمقل، ص اكظر: إقمودة (6ال

 .16آهتوم، أمحد حيل، ص

 .0ػـ موير، ص( اكظر: اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، ؾمتق6ال

أن شمٍمف إدارة اعمدرؾمي يمون شمٍمومو مـػردا، مل  -يمام ذيمر ضمقن سمقل–اجلدير سموًمذيمر 

كوذ يمتوب –يدقمؿفؿ ومقف ٓ معفد ديًؽػري وٓ ممؾمًي اًمػؽر وإظميق 

، سمؾ إن إدارة معفد ديًؽػري ـمؾًٌ مـفؿ يمثػما دمـقٌفؿ ذًمؽ اًمٍماع –اًمٌوكدا

اًمذيمل، مل حيـ اًمقىمً سمعد ًمتدريس اعمٌؽر، ومؿـ وضمفي كظر أكصور اًمتصؿقؿ 

اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمؾطيب ذم اعمدارس، وموٕمر يـٌغل أن يظؾ ذم اعمـوفمرات اًمعؾـقي 

سملم اعمتخصصلم، وذم اعمحورضات اًمتعريػقي اًمعومي، وٓ يـتؼؾ إمم اعمدارس إٓ سمعد 

 أن شمتؽقن احلووـي آضمتامقمقي ًمؾـظريي اًمعؾؿقي ًمدى اجلؿقع، وموٕمر ًمقس يًػما ذم

اعمحويمؿي، ضمقن  قمؾامكقي اًمدوًمي اكظر: إقمودة"اًمقٓيوت اعمتحدة طملم يتعؾؼ ب

 .68، 5سمقل، ص
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شمٍمف إدارة اعمدرؾمي، أقمطك اًمػرصي اًمذهٌقي ًمؾدقيب اًمددارويـل 

ًمؾزج سموًمـظريي كػًفو إمم اعمحويمؿ، ومؼضقتفؿ اًمرئقًقي ًمقًدً ذم شمٍمدف 

اًمرئقًقي هل حمووًمي ىمتؾ كظريدي إدارة اعمدرؾمي احلؽقمقي، وًمؽـ ىمضقتفؿ 

 .(6الاًمتصؿقؿ اًمذيمل سملي وؾمقؾي

شمؼريدًرا أقمدده ش وول ؾمدؽميً»وذم ومؼماير اًمتدوزم، كنمدت ضمريددة  

قمـ اًمعؼقسمي اًمتل وىمعً قمغم قمومل سمققًمقضمل ذم ممؾمًي ش ديػقد يمؾقـفقومر»

، حيؿدؾ ؿمدفوديت ديمتدقراه ذم جموًمدف؛ ًمـنمده مؼوًمدي قمؾؿقدي شؾمؿقثًقكقون»

 ريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل.حمؽؿي حتوضمٍ قمـ كظ

م، أطمقطددً كظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل سمؿقضمددي شمغطقددي 6889مـددذ 

كققيدقرك »إقميمقي دوًمقي، وشمؿ شمغطقتفو سمشؽؾ سمورز ذم أؿمفر اًمصدحػ؛ 

ش ؾمقؽوي كقٌق»مـ ًمـدن، وش آكدسمـدكً»وش اًمتويؿز»، وشكقتنم»، وششمويؿز

اجلػموزًمدقؿ »، وشديدر ؿمدٌقجؾ»مدـ اهلـدد، وش اًمتدويؿز»، وشـمقيمقدق»مـ 

أمو مدمظمًرا، ومؼدد قُمِؼدد مدممتر ش. شمويؿ»، وأظمػًما وًمقس آظمًرا جمؾي شقؾمًسم

، طميه ؾمٌعامئي ؿمدخص مدـ شسمراغ»يمٌػم قمـ اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم مديـي 

قمؾامء وـمؾٌي وسموطمثلم مـ مـدوـمؼ خمتؾػدي؛ يموًمقٓيدوت اعمتحددة وأوروسمدو 

                                                           

 .68اعمحويمؿي، ضمقن سمقل، ص إقمودة (6ال
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وإومريؼقو؛ يمؾ ذًمؽ يشػم إمم يمقن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ىمد ضمذسمً أكظور 

 .(6المل واهتاممفاًمعو

ويددرى اعمعوروددقن ًمـظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل سمددلن هددذه اًمـظريددي 

إقمودة هقؽؾي ًمؾخؾؼقيي اًمتل يطرطمفو إصقًمققن ًميًمتػدوف قمدغم ىمدرار "

م اًمذي يؼدر مـدع شمعؾدقؿ 6507اعمحؽؿي اًمعؾقو ًمؾقٓيوت اعمتحدة ذم قموم 

ـ ىموكقن  ، اكطيىموً (6ال"اخلؾؼقيي ذم اعمدارس اًمعؿقمقي ذم اًمقٓيوت اعمتحدة م

اًمػصؾ سملم اًمؽـقًي واًمدوًمي، ًمدذا ومدنهنؿ ىمدومقا سمنكشدوء كظريدي اًمتصدؿقؿ 

اًمذيمل يمٌديؾ قمـ كظريي اخلؾدؼ، وطمرصدقا قمدغم اؾمدتٌدال اعمصدطؾحوت 

مـ "اًمديـقي سمؿصطؾحوت قمؾامكقي، وشمؿ دمًقد ذًمؽ سمؽتوب مدرد هق 

اعمـدتٍ مدـ ىمٌدؾ معفدد دؾمدؽػري، ويمدون أول اظمتٌدور  "اًمٌوكدا واًمـدوس

ي دظمددقل اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل إمم طمصددص اًمعؾددقم ذم اعمدددارس إلمؽوكقدد

 إمريؽقي.

وذم اًمـفويي طمؽؿً اعمحؽؿي إمريؽقي سملن اًمتصؿقؿ اًمذيمل هدق 

كقع مـ اخلؾؼقي وشمدريًُف خيرق اًمتعديؾ إول مـ اًمدؾمدتقر إمريؽدل 

وهق اًمتعديؾ اًمذي حيظر قمغم اعمًموًملم إمريؽقلم اؾمتغيل مـوصدٌفؿ 

                                                           

، واكظر: 5، 0( اكظر: اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، ؾمتقػـ موير، ص6ال

 .69، 61مؼدمي يمتوب شمصؿقؿ احلقوة، ضمقن أ. سمقُؾ، ص

 .68اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، ؾمتقػـ موير، ص ( اكظر: اًمتصؿقؿ6ال
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دة أو ومروفو، إذ اقمتؼمت اعمحؽؿي أن اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمتؿرير قمؼقدة حمد

 ًمقس قمؾاًم وأكف حيؿؾ ـمٌقعي ديـقي ذم ضمقهره.

أن كظريدي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل مل شمؽدـ شمطدقًرا "ويذيمر ؾمتقػـ موير 

طمجوضمًقو يمرد ومعؾ قمغم اًمـؽًي اًمؼوكقكقي اًمتل شمعرض هلو اخلؾؼقلم ذم قموم 

قـوت وسمدايي اًمثامكقـوت م، سمؾ شمؿ شمؼديؿفو ٕول مرة ذم أواظمر اًمًٌع6507

سمقاؾمطي جمؿققمي مـ اًمعؾامء الشمشورًمز صمويمًتقن، و واًمؽم سمرادزم، و روضمدر 

أوًمًقن( ذم حمووًمتفؿ ًميؾمتجوسمي ٕطمد إهار اًمغومضي ذم قمؾؿ إطمقوء 

اعمعدددوس، واعمتؿثدددؾ سملصدددؾ اعمعؾقمدددوت اعمشدددػرة ذم ؾميؾمدددؾ اًمددددكو 

 ."(DNAال

عؾقموت اعمختزكي وزميؤه اؾمتـتجقا أن ظمصوئص اعم "صمويمًتقن"

( شمعطل دًمقًي ىمقًيدو ًمتصدؿقؿ ذيمدل مًدٌؼ، وًمؽـدف همدػم DNAذم اًمدكو ال

وشمؿ كنمه قموم  "ًمغز أصؾ احلقوة "حمدد، وقمروقا هذه اًمػؽرة ذم يمتوهبؿ 

يمتػًػم ٕصؾ اعمعؾقموت  "اعمًٌى اًمذيمل"م، ىمدمقا ومقف مػفقم 6501

ؿي اًمعؾقدو ذم اًمٌققًمقضمقي، وسمعد كنمهؿ ًمؽتوهبؿ سمثيصمي أقمقام أىمرت اعمحؽ

سمحظدر  -ذم اًمؼضقي اعمعروومي: إدوارد ودد أضمدقيرد -اًمقٓيوت اعمتحدة 

 .(6الشمدريس اخلؾؼقيي

أن ظمصدقم اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل يتفؿدقن هدذه  َٚٔ ادتدٜس بايـرنس 

اًمـظريي سملهنو إقمودة هقؽؾي ًمؾخؾؼقيي اًمتل يطرطمفو إصقًمققن ًميًمتػوف 
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ٞ ٜٓفـٕٛ أٟ صـ١ً   أْصـاز ايتصـُِٝ ايـرن   يهـٔ  طمقل إطمؽوم اًمؼضدوئقي، 
 .ٚتفطري ٚدٛد ايها٥ٓات عٔ طسٜل ارتًل املباغس تسبطِٗ بارتًك١ٜٛ

إن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ختدوًمػ اخلؾؼقيدي "يؼقل ؾمتقػـ موير: 

سمشؽؾ أؾمود ذم حمتقاهو ومـفجقتفو، وموخلؾؼقيي شممؾمس أـمروطموهتو قمغم 

اًمؽتوب اعمؼدس، ذم طملم أن كظريدي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل شملؾمًدً عمحووًمدي 

وشمػًػم سمعض اًمصقر وإؿمؽول اًمتل شميطمظفو ذم اًمطٌقعي، واًمتل  ذح

شمشػم سموؾمتؿرار إمم وضمقد مًٌى سموٓقمتامد قمغم اًمـظوم اًمًٌٌل أطمدد أهدؿ 

 اًمؼقاكلم اًمتل يؼقم قمؾقفو قموعمـو.

قا٥ِ عًـ٢ أديـ١   ومـ هـو ومنن مو شمًتـتجف كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل 
 . ىل أٟ َسدع١ٝ د١ٜٝٓجتسٜب١ٝ; إضاف١ إىل إٔ اضتدالالتٗا ال حتتهِ إ

وومقام خيص حمتقى اًمـظريي ومنكدف خيتؾدػ أيًضدو قمدام يدرد ذم كظريدي 

 اًمقٓيددوت ذم اًمعؾقددو اعمحؽؿددي سمحًددى–اخلؾؼقددلم؛ وموخلؾؼقيددي شُمعددرف 

 اًمتؽدقيـ ؾمػر ذم واًمتػًػمات اًمؼراءات سمعض قمـ شمداومع سملهنو -اعمتحدة

 اًمؽتدوب رد ذمو مدو طمرومقدي قمغم شمميمد اًمتل وحتديًدا اعمؼدس، اًمؽتوب مـ

اعمؼدس سملن اهلل ىمد ظمؾؼ إرض ذم مدة ؾمتي أيوم مـذذ سمضدعي آٓف مدـ 

 اًمًـلم.

ذم طمددلم أن كظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل ٓ شمؼدددم أي شمػًددػم ًمًددػر 

اًمتؽقيـ، وٓ شمتحدث قمـ أي كؿدقذج ًمتػًدػم اًمطدقل اًمزمـدل اًمتدقرايت 

ًٓ مدـ ذًمدؽ، ومنهندو  ٕيوم اخلؾؼ، وٓ شمؼؽمح أي قمؿر حمتؿؾ ًمألرض، سمدد
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اًمتعؼقددد اعميطمددظ ذم احلقددوة  -شمعؾددؾ مددـ ظميًمددف -طددرح شمػًددػًما ؾمددًٌٌقوشم

 .(6ال"واًمطٌقعي

يـٌدع اؾمدتـتوج اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل سمشدؽؾ  "ويؼقل مويؽؾ سمقفدل: 

ـمٌقعل مـ اًمٌقوكوت كػًفو، وًمقس مـ يمتى مؼدؾمدي وٓ مدـ اقمتؼدودات 

مذهٌقي، وموٓؾمتدٓل قمغم أن أكظؿي اًمؽقؿقوء احلققيي ىمد صؿؿً مـ ىمٌؾ 

يمل يعتؼم قمؿؾقي روشمقـقدي ٓ شمتطؾدى أي مٌدودئ مـطؼقدي ضمديددة، وموقمؾ ذ

وهل سمًٌوـمي شمعتؼم كتقجي ًمؾعؿؾ اًمشوق اًمذي ىمدمتف ًمـو اًمؽقؿقوء احلققيي 

ًٌو إمم ضمـى مع اًمـظر ذم اًمطريؼي اًمتل  قمغم مدار إرسمعلم ؾمـي اعمووقي، ضمـ

 .(6ال"كصؾ هبو يقمًقو إمم اؾمتـتوضموت قمغم وضمقد اًمتصؿقؿ

وسموضمـدا أوأًمي اإلقميمقي اًمضخؿي اًمتل شمعؿدؾ وٓ ؿمؽ أن ًمؾؼم

ذم صوًم  أكصور اًمتطقر، وشمشقه يمؾ مـ يعورض اًمدارويـقدي مدـ أكصدور 

اخلؾؼ اخلوص أو مـ حيوول اًمرسمط اعمػوهقؿ اًمديـقي واًمعؾؿقي شملصمػم يمٌػم قمغم 

ومٌوٓؾمتؼراء ذم إوؾمدوط إيموديؿقدي اًمغرسمقدي "أكصور اًمتصؿقؿ اًمذيمل، 

مؾحددقظ ًمطددرد إؾمددوشمذة مددـ اجلومعددوت اًمددذيـ  ؾمددـجد أكددف صمؿددي شمقضمددف

يٍمطمقن سمنيامهنؿ سموخلؾؼ اعمٌوذ، ويٌدأون ذم شمدريس مو خيدوًمػ كظريدي 

                                                           

، واكظر: شمصؿقؿ 66، 66( اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، ؾمتقػـ موير، ص6ال

، ضمقن اعمحويمؿي ، إقمودة353احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص

، شمقىمقع ذم اخلؾقي: اًمدكو وأدًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، د.ؾمتقػـ موير 33، 36سمقل، ص

 .69، 61ص
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اًمتطقر ًمؾطيب ذم اجلومعوت، ومػل اًمؾحظي اًمتل يعؾـقن ومقفدو خمدوًمػتفؿ 

ًمـظريي اًمتطقر، شمتخذ اعممؾمًوت إيموديؿقي اًمغرسمقي قمدة إضمراءات ىمؿعقي 

اًمًؾؽ إيموديؿل سموجلومعي متوًمو، ومـ همٓء شمـتفل سمطرد إؾموشمذة مـ 

اعمطروديـ: ريتشورد ؾمؽمكؼمج احلوصؾ قمغم ؿمفوديت ديمتقراه واطمدة مـفو 

ذم اًمتطقر اجلزيئل واًمذي ـُمرد سمعد كنمه ًمٌحٌ مميد ًمـظريدي اًمتصدؿقؿ 

اًمددذيمل ذم إطمدددي اعمجدديت اًمعؾؿقددي حمؽؿددي إىمددران اًمتددل يمددون يددرأس 

 .(6المـ مـصٌف إيموديؿل حتريرهو، وأضمؼم قمغم آؾمتؼوًمي

يمون هذا اًمٌحٌ ًمًتقػـ موير وىمد اكتفك ومقف إمم اًمؼقل سموًمتصؿقؿ 

اًمذيمل ًمؾؽوئـوت قمقًوو قمدـ اًمتطدقر اًمتددرجيل، وملصمدورت اعمجؾدي ودجي 

ـ صػتف اًمعؾؿقي إمم احلد  قمؾؿقي هوئؾي وشمؿ مفومجتف سمشؽؾ ؿمديد ودمريده م

مدو متدً إزاًمدي اًمذي دومع أطمد اًمؽتوب إمم وصدػف سمدوعمتفرـمؼ، وهقمدون 

 اعمؼوًمي مـ اعمجؾي هنوئقو.

وأيضو يموروًملم يمرويمر اعمحورضة ذم قمؾؿ إطمقوء اخلؾقي واًمتل 

مو إن سمدأت ذم شمدريس مو يـوىمض كظريي اًمتطقر ًمطيهبو شمقىمػ قمؿؾفو ذم 

. (6الاًمًددددددؾؽ إيمددددددوديؿل سمشددددددؽؾ ؿمددددددٌف هنددددددوئل، وهمػم ددددددو... 

                                                           

اكظر: عموذا كحـ هـو؟! شمًوؤٓت اًمشٌوب طمقل اًمقضمقد واًمنم واًمعؾؿ واًمتطقر،  (6ال

 .657هد ص6130، 6إؾمامقمقؾ قمرومي، مريمز دٓئؾ، اًمريوض، ط

 .650اكظر: عموذا كحـ هـو؟ إؾمامقمقؾ قمرومي، ص (6ال

وىمد  "همػم مًؿقح سموًمذيموء  -اعمطرودون  "راضمع اًمػقؾؿ اًمقصموئؼل قمغم ؿمٌؽي آكؽمكً 

م، وهق يعرض ًمـظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل،  وىمد قمرض اًمػقؾؿ 6880شمؿ اكتوضمف قموم 
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 املبشح ايجايح: 

 ْصاز ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ.أِٖ أدي١ ايتصُِٝ يف ايهٕٛ عٓد أ

اًمتصؿقؿ اًمذيمل قمغم: وضمقد أكظؿي معؼددة ُمصدؿؿي شمـٌـل كظريي 

شمصؿقاًم همػم ىموسمؾ ًميظمتزال، ووضمقد شمعؼقددات متخصصدي دىمقؼدي شُمظفدر 

شمقاومؼ اًمؽقن سمدىمي متـوهقي، واًمضٌط اًمدىمقؼ ًمؾؽقنالإكثرويب(، ويؿؽـ 

 ميطمظي ذًمؽ ذم اعمظوهر اًمتوًمقي:

 يكابٌ يالختصاٍ.أًٚيا: ايتعكٝد غري ا
ـ اعمػوهقؿ اًمتل ارشمؽز قمؾقفو أكصور كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمٌقون  م

إكظؿي اعمعؼددة همدػم اًمؼوسمؾدي ًميظمتدزال أو "مظوهر اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن 

 ."ًمؾتًٌقط

ذم يمتوسمدف  (6الوأول مـ اؾمتعؿؾ هذا اعمصطؾ  هدق د.مويؽدؾ سمقفدل

مؽقن مـ  كظوم واطمد"وهق يعرومفو سملهنو:  "صـدوق دارويـ إؾمقد"

                                                                                                                                          

تعؾقؿقي ًمؽثػم مـ إيموديؿقلم اًمذيـ شمعروقا ًمؾؼؿع اعمؿـفٍ مـ ىمٌؾ اعممؾمًوت اًم

إمريؽقي؛ ٕهنؿ يرون أدًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم اًمطٌقعي، ويـتؼدون كظريي اًمتطقر 

اًمدارويـي، وىمد طمؼؼ اًمػقؾؿ أرسموطمو سمؿييلم اًمدوٓرات وقمرض ذم أيمثر مـ أًمػ 

 دار قمرض سموًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي، راسمط اًمػقديق:

https://www.youtube.com/watch?v=HN7TwpYG7zc&ap
p=desktop 

م، طمصؾ قمغم اًمديمتقراه ذم اًمؽقؿقوء احلققيي 6518د.مويؽؾ سمقفل: مـ مقاًمقد ؾمـي  (6ال

م، وهق أؾمتوذ اًمؽقؿقوء احلققيي ذم ضمومعي ًمقفوي 6570مـ ضمومعي سمـًؾػوكقو ؾمـي 

ز اًمعؾقم واًمثؼوومي اًمتوسمع عمعفد ديًؽػري، اكظر: ذم سمـًؾػوكقو، وقمضق سمورز ذم مريم

 . 69اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ص

https://www.youtube.com/watch?v=HN7TwpYG7zc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=HN7TwpYG7zc&app=desktop
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أضمزاء متعددة مؽماسمطي سمشؽؾ ضمقد، متػوقمؾي ومقام سمقـفو، شمًوهؿ ذم اًمقفمقػي 

إؾموؾمقي، أيـام أزيؾ ضمزء مدو مدـ إضمدزاء وموًمـظدوم ؾمدقف يتقىمدػ قمدـ 

 .(6ال"اًمعؿؾ

وموًمظقاهر اعمريمٌي اعمعؼدة اًمتل شمًتدقمل وضمقد أضمزاء شمعؿدؾ مًعدو  

اظمتؾ ضمزء مـفو  سمشؽؾ متـوهمؿ ٓسمد أهنو وضمدت هؽذا دومعي واطمدة، إذ ًمق

 ٓظمتؾ اًمـظوم سمليمؿؾف. 

وهق مو يـوىمض ومروقي اًمتطدقر إذ أن سمعدض إكظؿدي احلقدي شمٌؾدغ 

درضمي مـ اًمتعؼقد سمحقٌ يًتحقؾ شمصقر أهندو ىمدد شمطدقرت قمدؼم ؾمؾًدؾي 

شمعدييت صغػمة مؽمايمؿي أىمؾ شمعؼقًدا سماًمقي آكتخوب اًمطٌقعل، وهق مدو 

هدق مدو يؽشدػ قمدـ يعـل سموًميورة أهنو وضمدت هؽذا دومعي واطمددة، و

 رضورة وضمقد مصؿؿ أكتٍ هذا اًمـظوم اعمعؼد اًمغػم ىموسمؾ ًميظمتزال.

ـ آكظؿي اًمٌققًمقضمقي سمشؽؾ صحق  " ومؿـ أضمؾ أن شمعؿؾ يمثػم م

 وميسمد أن شمتقومر هلو صميصمي أمقر:

 أن شمتقومر مجقع إضمزاء اعمطؾقسمي -6

 أن شمتقومر مجقًعو ذم ذات اًمقىمً  -6

   ودىمقؼ أن شمتلًمػ وشمؽميمى قمغم كحق صحق -3

                                                           

صـدوق دارويـ إؾمقد: حتدي اًمؽقؿقوء احلققيي ًمـظريي اًمتطقر، د.مويؽؾ سمقفل،  (6ال

شمرمجي: د.مممـ احلًـ، د.أؾمومي إسمراهقؿ، د.زيد اهلؼمي، وآظمرون، دار اًمؽوشمى 

 .18م، ص6861، 6سموإلؾمامقمقؾقي، ط
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هذه اًمثيصمقي شمؽشػ قمـ اًمطريؼ اًمققمر ضمًدا ًمؾصدومي ذم شمقومػم هذه 

اعمتطؾٌوت، وهق مو يًتدقمل وضمقد مصؿؿ صؿؿفو قمغم هذا اًمـحق اعمرشمى 

واًمدىمقؼ، وأهنو مل شمتطقر سمػعؾ ىمقاكلم اًمطٌقعي اًمعؿقوء وقمشقائقي اًمطػرات 

إمم اجلقـقي وقمؿؾقوت آكتخوب اًمطٌقعل مـ أؿمؽول سمًقطي طمتك وصؾً 

ًٌددو، إذ أهنددو قمصددقي قمددغم آظمتددزال  هددذه إؿمددؽول إيمثددر شمعؼقددًدا وشمريمق

 .(6ال"واًمتًٌقط، وهق مو يتـوىمض مع ومؽرة اًمتطقر

وًمتقوق  مػفقم اًمتعؼقد اًمغػم ىموسمؾ ًميظمتزال مثؾ ًمف د. مويؽدؾ 

 سمقفل سمؿصقدة اًمػئران اًمًٌقطي اًمتل شمتؽقن مـ قمدد مـ إضمزاء

معدكقي واًمتل شمتقزم ومعؾقو  مطرىمي -6ىموقمدة ظمشٌقي مًطحي،  -6

كدوسمض ذو أـمدراف ممتددة ًمؾضدغط قمدغم  -3قمؿؾقي ؾمحؼ اًمػلر اًمصدغػم، 

زكود أو ٓىمطي طمًوؾمي واًمتدل شمتحدرر قمـدد -1اًمؼطعي اخلشٌقي واعمطرىمي، 

 -1وىمضقى معدين يتصؾ سموًميىمطي،  -9شمطٌقؼ أي وغط وئقؾ قمؾقفو، 

ضمزاء اًمـظوم إووومي إمم رضورة شمقومر أؿمقوء رضوريي أظمرى متـققمي ًمرسمط أ

 مع سمعضفو اًمٌعض.

إن وضمقد هذه إضمزاء رضوريي وٓ شمؼٌدؾ اًمتًٌدقط أو آيمتػدوء 

سمٌعض أضمزائفو دون اًمٌعض، ومؾؽل شمعؿؾ اعمصقدة ٓسمد مـ شمقاضمد مجقع 

أضمزائفو، وٓ يؿؽـؽ اًمتؼوط قمددد ىمؾقدؾ مدـ اًمػئدران سموؾمدتخدام ىموقمددة 

                                                           

ؿمؿقع اًمـفور: إـميًمي قمغم اجلدل اًمديـل اإلحلودي اعمعوس ذم مًلًمي اًمقضمقد اإلهلل،  (6ال

 .650قمٌد اهلل سمـ صوًم  اًمعجػمي، مريمز شمؽقيـ سموًمريوض، ص
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مدـ اًمػئدران، ظمشٌقي ومؼط، وقمـد إووومي كوسمض ٓ يؿؽـؽ اًمتؼدوط اعمزيدد 

وقمـد إووومي زكود ٓ يؿؽـؽ اًمؼٌض قمغم قمدد ىمؾقؾ آظمر. جيى أن شمؽقن 

مجقع ىمطع اعمصقدة ذم مؽوهنو ىمٌؾ أن شمصطود أي وملر! ًمذًمؽ ومدنن مصدقدة 

 .(6الاًمػئران معؼدة سمشؽؾ همػم ىموسمؾ ًميظمتزال

وىمد ومرق اًمريو  وًمقدوم ديؿًٌدؽل سمدلم إكظؿدي اعمٌـقدي سمشدؽؾ 

ًمدق يموكدً ُمؽقكدوت "سمؾي ًميظمتدزال ومقؼدقل: شمرايمؿل وإكظؿي همػم اًمؼو

اًمـظوم مرشمٌي سمشؽؾ شمًؾًكم ومنن إزاًمي مؽقكوت معقـدي ٓ شمدمدي أسمددًا إمم 

اهنقور اًمـظوم سمؽومؾف، أمو إذا يموكً إزاًمي أي مـ مؽقكدوت كظدوم شمتًدٌى 

 سموهنقوره ومنن هذا اًمـظوم ٓ يعتؼم اظمتزاًمًقو. 

ًدتطقع أن كزيدؾ سمعدض ومؿثًي، شمعتؼم اعمديـي كظوًمو مؽمايماًم طمقٌ ك

الأو يمؾ( اعمٌوين أو اخلدموت أو اًمشقارع وًمـ يمدي ذًمؽ ٓهنقور ًمؾؿديـي 

مؽقكدي  -مثي-طمقٌ شمٌؼك ىمودرة قمغم إمتوم وفمقػتفو، أمو مصقدة اًمػئران 

مـ اًمعديد مـ اًمؼطع اعمتػوقمؾدي مدع سمعضدفو اًمدٌعض: اًمؼوقمددة، اًمطعدؿ، 

 مؽوهنو طمتك شمعؿؾ اًمـوسمض، اعموؾمؽ، وجيى أن شمؽقن مجقع هذه اًمؼطع ذم

اعمصقدة، إن إزاًمي أي مدـ هدذه إضمدزاء يعطدؾ قمؿدؾ مصدقدة اًمػئدران، 

 .(6ال"وسموًمتوزم ومفل شمعؼقد همػم ىموسمؾ ًميظمتزال

                                                           

 . 13اكظر: صـدوق دارويـ إؾمقد، د. مويؽؾ سمقفل، ص( 6ال

 .617اًمتصؿقؿ اًمذيمل، وًمقوم ديؿًٌؽل ص (6ال
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وىمد قمد اًمريو  د.ضمدقن ًمقـدقيمس أن وضمدقد آًمقدوت سمققًمقضمقدي 

مٌـقي وومؼ آًمقوت اًمتعؼقدد اًمغدػم ىموسمدؾ ًميظمتدزال متثدؾ أيمدؼم حتدد ًمـظريدي 

إذا مو "ؽ إمم ىمقل دارويـ ذم يمتوسمف أصؾ إكقاع: اًمتطقر، واؾمتـد ذم ذًم

أمؽــو شمقوق  أي شمعؼقد مقضمقد سمحقٌ أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن ىمد شمشؽؾ 

مـ ظميل اًمتعدييت اًمطػقػي اًمـوضمحي واًمؽثػمة ومفذا مـ ؿملكف أن حيطؿ 

 .(6ال"كظريتل

وهـو يؾزم مويؽؾ سمقفل دارويـ سملن هـدوك سموًمػعدؾ أكظؿدي معؼددة 

ؽماسمطي سمحقٌ ٓ يؿؽـ شمقىمدع إكشدوئفو شمددرجيًقو وقمدؼم مؽقكي مـ أضمزاء م

 ظمطقات سمًقطي يموًمًقط اًمٌؽتػمي. 

وموخلييو اًمٌؽتػميي حترك كػًفو سمؼدقة دومدع ىمدد شمصدؾ إمم هقمدي "

أًمددػ دورة ذم اًمدىمقؼددي كومجددي قمددـ حمريمددوت دوارة شمدددقمك  688دوران 

 .(6ال"اعمحريموت اًمًقـمقي

احلريمي ذم اعمحقط هذا اًمًقط أو أداة اًمعقم شمًوقمد اًمٌؽتػميو قمغم 

اًمًوئؾ، ويتصؾ هدذا اًمًدقط سمغشدوء اخلؾقدي ويًدؿ  ًمؾٌؽؽميدو سموحلريمدي 

طمًى آدموه اًمذي شمرهمى سمف سمندقمي حمدددة، هدذا اًمًدقط ممًمدػ مدـ 

 حمدقر – طمؾؼي – سمطوكوت – دوار –جمداف  -جمؿققمي مـ إضمزاء الحمرك

                                                           

 393ًمقـقيمس، صاكظر: أىمقي سمراهلم د.ضمقن  (6ال

 .06، 08اًمتصؿقؿ اًمذيمل د.ؾمتقػـ موير، ص (6ال
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ـ شمقاومر مجقع أضمزاءه وإٓ ؾمقتقىمػ قم ـ دومع(، ومؾؽل يعؿؾ اعمحرك ٓسمد م

 .(6الاًمعؿؾ وًمـ شمًتطقع اًمٌؽؽميو أن شمتحرك

وهق مو يتطؾدى شمدداظمي متـوؾمدًؼو سمدلم أرسمعدلم ضمدزًءا معؼدًدا مدـ 

اًمؼموشملم، وسمغقوب أي مـفؿ شمزول وفمقػي اعمحرك متوًمو، ممو يميمد أن حمريًمو 

 .(6الهمػم ىموسمؾ ًميظمتزال يمفذا ٓ يؿؽـ أن يتؽقن شمدرجيقو

ـ موير قمغم هذ إكـو  "ا اعمثول ومقؼقل: ويعؼى ومقؾًقف اًمعؾقم ؾمتقػ

ًٌو واطمًدا ومؼط يموومقو إلكتدوج اًمتؽومدؾ اًمدقفمقػل وإكظؿدي همدػم  كعرف ؾمٌ

 اًمؼوسمؾي ًميظمتزال يًؿل اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

ذم اًمقاىمع قمـدمو كقاضمف أكظؿي معؼدة همػم ىموسمؾي ًميظمتزال وكعرف 

يمقػ اكٌثؼً كجزم سملهنو مصؿؿي سمػعؾ مصدؿؿ ذيمدل، ومدـ صمدؿ اؾمدتـتٍ 

تي وىمقيي أن أٓت اجلزيئقي هلو وإكظؿي اعمعؼدة اًمتل سمقفل قمغم أؾمس صموسم

ٓطمظـوهو ذم اخلؾقدي جيدى أن يؽدقن مصددرهو مصدؿام ذيمقدو، سموظمتصدور 

 .(3ال"اعمحرك اجلزيئل يٌدو مصؿاًم ٕكف سموًمػعؾ ىمد ُصؿؿ

وهـو شمعجدز آًمقدي آكتخدوب اًمطٌقعدل قمدـ شمػًدػم هدذه إكظؿدي 

 اًمعصقي قمغم آظمتزال واًمتًٌقط.

                                                           

 53اكظر: صـدوق دارويـ إؾمقد، د. مويؽؾ سمقفل، ص (6ال

 .70، 77اكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ؾمتقػـ موير، ص (6ال

 .75، 70اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ؾمتقػـ موير، ص (3ال
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 يتعكٝد املخصص.ثاًْٝا: ا
اًمتعؼقدددد "اؾمدددتخدم اًمػقؾًدددقف اًمريدددو  وًمقدددوم ديؿًٌدددؽل 

ًمؾدًٓمي قمغم وضمقد اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم اًمؽقن، ويصػ هذا  "اعمتخصص

اعمصطؾ  إضمزاء اعمـشئي سمشؽؾ متػرد سمحقٌ شمؽدقن متخصصدي ًمتـػقدذ 

 مفؿي حمددة سمشؽؾ معؼد. 

ويددرى ديؿًٌددؽل أن اًمتعؼقدددات اعمتخصصددي هددل دًمقددؾ ٓيؼٌددؾ 

ؽ قمغم وضمقد مصؿؿ ذيمل ىمد حتؽؿ سمنكشوء هذه اًمتعؼقدات، وهذا مو اًمش

ً سمؿحض اًمصدومي.  يـؼض كظريي اًمتطقر اًمتل شمعتؼم أن اًمؽوئـوت ىمد شمؽقك

يؼقل ديؿًٌؽل: أكف قمـدمو يٌدي رء مو شمعؼقًدا متخصًصدو الأي 

قمـدمو يؽقن معؼدًا ومتخصصًو سمـػس اًمقىمً( ومنكـو كًتطقع أن كؼقل أكف 

مًٌى ذيمل الأي أكف ىمد ُصؿؿ( قمقًوو قمدـ اًمؼدقل سملكدف ىمد أكتٍ مـ ىمٌؾ 

 .(6اليمون كتقجي ًمؾعؿؾقوت اًمطٌقعقي

وىمد وو  ديؿًٌؽل مػفدقم اًمتعؼقددات اعمتخصصدي سموؾمدتخدم 

 اعمثول اًمتوزم:

                                                           

 .17اًمتصؿقؿ اًمذيمل، وًمقوم ديؿًٌؽل ص (6ال
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طمرف الأ( مـ طمدروف اهلجدوء متخصدص ًمؽدـ سمددون شمعؼقدد، "

ومجؾي ـمقيؾي مـ احلروف اًمعشقائقي معؼدة مـ همػم ختصقص، وىمصدقدة 

 .(6ال"عؼدة ومتخصصي ذم آن واطمدًمشؽًٌػم م

يًتدقمل وضمقد وموقمدؾ "وموًمتعؼقد اعمتخصص ذم ىمصقدة ؿمؽًٌػم 

رشمى إطمرف قمغم هذا اًمـحق اًمدىمقؼ، وذًمؽ ٕكف شمؿ شمرشمقٌف وشمريمقٌف قمغم 

كحق حيؼؼ وفمقػي إيصول اعمعـك، وموًمؾغي ًمقًً جمرد صػ ًمؾحروف وإكام 

رسمط سملم جيى أن شمصػ احلروف قمغم كحق ظموص ًمتشؽؾ يمؾامت وجيى اًم

هذه اًمؽؾامت ذم وقء ىمقاقمد معقـي ومدـ ظمديل ذًمدؽ يؿؽدـ أن شمؽدقن 

اًمؾغي كوىمؾي ًمؾؿعـل أمو هل سمؿجردهو سمعقدة قمـ صدـعي اًمتدلًمقػ اخلدوص 

 .(6الومنهنو ٓ شمػقد معـك

ذم وقء هذا يظفر اًمػرق سملم اًمتخصقص سمدون اًمتعؼقد، واًمتعؼقد 

وٓ خيضدع سمدون ختصقص، واًمتعؼقد اعمتخصص اًمذي حيتدوج إمم وموقمدؾ 

 ًمؾصدومي واًمعشقائقي.

                                                           

، واكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، 17اًمتصؿقؿ اًمذيمل، وًمقوم ديؿًٌؽل ص (6ال

ومو  00، واًمتصؿقؿ اًمذيمل د.ؾمتقػـ موير، ص16د.ؾمتقػـ موير، وآظمرون ص

 سمعدهو.

 .688،686ؿمؿقع اًمـفور، قمٌد اهلل اًمعجػمي، ص (6ال
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ًمددذًمؽ يددرى ديؿًٌددؽل أن شمػوصددقؾ اًمؽوئـددوت احلقددي يؿؽددـ أن 

شمقصػ سمشؽؾ مشوسمف ًمؾؿثول أقميه ظمصقًصو كدامذج اًمتتدوسمع اجلزيئدل ذم 

 (.DNAاجلزيئوت اًمٌققًمقضمقي اًمقفمقػقي مثؾ اًمدكو ال

ويمذًمؽ وو  ديؿًٌؽل مػفقم اًمتعؼقدات اعمتخصصي سموؾمتخدم 

ومعؿؾقددي اًمرمددل شمتطؾددى صميصمددي قمـددوس أؾموؾمددقي مثددول اًمرامددل واًمًددفؿ، 

 الاًمرامل، اًمًفؿ، اهلدف(، وًمؽل يصقى اًمرامل اهلدف أمومف ومرولم 

إول: إمو أن يرمل اًمًفؿ صمؿ سمعد ذًمؽ يؼقم سمرؾمؿ دائدرة طمدقل 

اعمؽون اًمذي أصوسمف اًمًفؿ، موذا كًتـتٍ مـ هذا اًمًدقـوريق؟ سموًمتليمقدد ٓ 

ٍ ؿمقئو طمقل ىمدرة اًمرامل سموقمتٌور ه رام متؼـ ذم إصوسمي اهلدف إذ أكف كًتـت

 ىموم سمتحديد اهلدف سمعد قمؿؾقي إـميق اًمًفؿ. 

اًمثوين: أن يؼقم اًمرامل سمرؾمؿ وختصقص اهلدف ىمٌؾ قمؿؾقي اًمرمل 

قمـ ـمريؼ رؾمؿ دائرة، ومنذا أصدوب اًمًدفؿ ىمؾدى اًمددائرة ذم يمدؾ حمووًمدي 

ًمؾرمل ومي سمد أن كًتـتٍ أن مًتقى اًمرامل قموزم ضمًدا، وٓ يؿؽـ وصػف 

لكف حمظقفًمو، سمؾ ؾمققصػ سملكف موهر ومدتؼـ ذم إـمديق إؾمدفؿ، ومدـ سم

 .(6الاعمميمد أن اعمفورة واإلشمؼون مـ ؾمامت اًمتصؿقؿ

وىمد ىموم ؾمتقػـ موير سمتطٌقؼ مػفقم اًمتعؼقد اعمخصص قمغم اخلؾقي 

ظميل اخلؿًقـقوت أدرك اًمعؾامء هيًعو أن اًمؼموشمقـدوت  "احلقي ومذيمر أكف 

وومي إمم شمعؼقدهو شمظفر أيًضو ختصقًصو؛ ؾمقاء ذم ًمد و ظموصقي رائعي، ومٌوإلو

                                                           

 .30اكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، وًمقوم ديؿًٌؽل، وآظمرون ص (6ال
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اًمصددػقف إطموديددي اًمٌعددد أو اًمؽميمقٌددوت اًمثيصمقددي إسمعددود، عمددو يموكددً 

اًمؼموشمقـوت مٌـقي قمغم يمتدؾ يمقؿقوئقدي سمًدقطي شمعدرف سموٕمحدوض إمقـقدي 

ومقفمقػي اًمؼموشمقـوت ٓ شمعتؿد سمشؽؾ ضمقهري قمغم هذه اًمؽتؾ، سمؾ شمعتؿد 

 ؽتؾ.قمغم اًمؽمشمقى اخلوص هلذه اًم

قمؾامء اًمٌققًمقضمقو اجلزيئقي يمػراكًقس يمريؽ
(6ال

هقمدون مدو ؿمدٌفقا 

ظمصوئص اًمؼموشمدلم هدذه سمدوًمـص اًمؾغدقي؛ طمقدٌ إن اعمعـدل الاًمقفمقػدي( 

ًمؾـص اإلكجؾقزي يعتؿد قمغم شمرشمقى متتوسمع مـ احلدروف، سموعمثدؾ وفمقػدي 

اًمٌقٌتقد الشمتوسمع إمحوض إمقـقي( يعتؿد قمغم شمتوسمع خمصص، وقميوة قمغم 

 .(6ال "ؾؾ صغػم ذم اًمتتوسمع هقمون مو يمدي إمم ومؼد اًمقفمقػيذًمؽ أي ظم

وقمددغم هددذا وموخلؾقددي احلقددي مؽقكددي مددـ جمؿققمددي مددـ اًمؼموشمقـددوت 

اعمختؾػي اًميزمي ٓؾمتؿرار طمقدوة اخلؾقدي واحلػدوظ قمؾقفدو، ويمدؾ سمدروشملم 

حيتقي قمغم ؾمؾًؾي مـ إمحوض إمقـقي وقمغم هذا ومفدق معؼدد، يمدام أكدف 

                                                           

م(: قمومل أطمقوء سمريطوين، طمصؾ مع 6881-6561ومراكًقس هوري يمقمٌتقن يمريؽال (6ال

م، ذم قمؾؿ 6516ضمقؿس واـمًقن ومقريس ويؾؽقـز قمغم ضموئزة كقسمؾ قموم 

ٓيمتشوومفؿ سمـقي إمحوض اًمـقويي وأ قتفو ذم كؼؾ "وفموئػ إقمضوء أو اًمطى 

اجلزيئقي ذم ضمومعي يمؿؼمدج  اعمعؾقموت ذم اعمودة احلقي، سمدأ يمريؽ أسمحوصمف ذم إطمقوء

م أصٌ  أؾمتوًذا سموطمثًو سمؿعفد ؾمقًمؽ ذم ؾمون ديقجق 6571م، وذم قموم 6515قموم 

ذم يموًمقػقركقو، سموًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي. اكظر: اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اًمعوعمقي، 

 .615/ 65م، 6555، 6ممؾمًي أقمامل اعمقؾمققمي ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض، ط

 .08صؿقؿ ذم اًمؽقن، صاًمعؾؿ ودًمقؾ اًمت (6ال
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ص هذه إمحوض سمؽمشمقى معلم طمتك يتًـك خمصص كظرا ًميورة ختصق

 ًمؾؼموشملم اًمؼقوم سمؿفومف اًمقفمقػقي.

وكظددوم يمفددذا يًددتحقؾ وضمددقده مددـ ظمدديل قمؿؾقددي همددػم مقضمفددي 

سمؿحض اًمصدومي واًمعشقائقي، سمؾ ٓسمدد ًمدف مدـ مصدؿؿ ذيمدل قمؿدؾ قمدغم 

 شمعؼقده وختصقصف طمتك يمدي وفمقػتف. 

 .صموًمًثو: اعمٌدأ إكثرويب أو اًمضٌط اًمدىمقؼ ًمؾؽقن
ٍ أكصددور كظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل هبددذا اعمٌدددأ ًمٌقددون مظددوهر حيددت

اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ومؽؾ مو ذم اًمؽقن يتؿتع سمؼدر قمول مـ اًمدىمي اعمحؽؿي 

واًمتددقازن اًمدددىمقؼ وسمؼددقاكلم صموسمتددي، وًمددق وىمددع أي شمغقددػم ـمػقددػ ذم شمؾددؽ 

اًمؼقاكلم، ٓؾمتحول شمؽقن اًمؽثػم مدـ اًمعـدوس اًمؽقؿقوئقدي واًمؽثدػم مدـ 

 ي، واهنور اًمؽقن وعمو صؾحً قمؾقف احلقوة. اخلصوئص اًمؽقكق

ـ موير:  يمشػ قمؾامء اًمػقزيوء أن اًمؽقن معد سمعـويي  "يؼقل د.ؾمتقػ

ٓؾمتؿرار احلقوة اًمٌنميي، ومؼد ايمتشػقا أن اؾمتؿرار وضمقد احلقوة ٓ يعتؿد 

قمغم اطمتامٓت ٓهنوئقي؛ إكام يعتؿد قمغم شمقازن دىمقؼ ًمؾعقامدؾ اًمػقزيوئقدي، 

ً اًمػقز يوئقي واًمنموط إوًمقي ًمؾؽقن واًمعديد مـ ظمصوئصف شمظفر اًمثقاسم

ذم صمٌوت دىمقؼ إلمؽوكقي اؾمتؿرار احلقدوة، طمتدك إن اًمتغقدػمات اًمطػقػدي ذم 

ِى اًمعديد مـ اًمعقامدؾ مثدؾ معددل شمقؾمدع اًمؽدقن، أو ىمدقة اجلوذسمقدي  ًَ
كِ

إروقي، أو ىمقة اجلوذسمقي اًمؽفرومغـوـمقًقي، مـ ؿملهنو أن دمعدؾ احلقدوة 

 مًتحقؾي.
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؛ ٕهنو دمعؾ "اًمنموط اإلكًوكقي"عؾامء اًمققم إًمقفو سموؾمؿ يشػم اًم

احلقوة ممؽـي ًمإلكًون، يمام يطؾؼقن قمغم اًمتامؾمدؽ اعمقاومدؼ ًمتؾدؽ اًمعقامدؾ 

أو اًمعـويي اًمدىمقؼي ًمؾؽقن، وسموومؽماض اكعدام  "اًمؽقن اعمعد سمعـويي"سموؾمؿ 

آطمتامًمقي عمجؿققمي اًمؼقؿ اًمدىمقؼي اًمتدل متثؾفدو هدذه اًمثقاسمدً، وقميىمتفدو 

ؿؼتضقوت اؾمتؿرار احلقوة ذم اًمؽقن، ٓطمظ اًمعديد مـ قمؾامء اًمػقزيوء أن سم

ٌَِؾ مصؿؿ ذيمدل ىمدديؿ يمدام  اًمضٌط اًمدىمقؼ يقطمل سمؼقة إمم اًمتصؿقؿ مـ ىِم

ومؽددرة اًمتصددؿقؿ "ىمددول قمددومل اًمػقزيددوء اًمؼميطددوين اعمشددفقر سمددقل ديػقددز: 

 .(6ال"ؾموطمؼي

: اًمتػًدػم اعمـطؼدل اًمًٌدقط ًمؾحؼدوئؼ "ومريدد هقيدؾ"ويمام قمؾدؼ 

قطمل سملن يموئـًو وموئؼ اًمذيموء ىمدد ًمعدى سموًمػقزيدوء، واًمؽقؿقدوء، وإطمقدوء ي

 .(6ال"يمذًمؽ، وأكف ٓ شمقضمد أي ىمقى قمؿقوء ضمديرة سموًمذيمر ذم اًمطٌقعي

ومؿًددتقى اإلشمؼددون اًمؼددوئؿ واعمقضمددقد ذم هددذا اًمؽددقن ًمددقس قمددغم 

ٓ قمغم ـمٌقعي هذا اًمؽقيمى اعمذهؾ  مًتقى إطمقوء اًمٌققًمقضمقي وطمدهو، و

سمؾ اإلشمؼون يصؾ إمم مًتقى اًمًــ واًمؼقاكلم اًمـوفمؿدي  اًمذي كعقش ومقف،

 . (3الهلذا اًمؽقن

                                                           

 11، 19اكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ص (6ال

 .57اًمتصؿقؿ اًمذيمل، د.ؾمتقػـ موير، ص (6ال

 .677اكظر: ؿمؿقع اًمـفور، قمٌد اهلل اًمعجػمي، ص (3ال
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ً احلًوسموت اًمتل ىموم هبو قمؾامء اًمػقزيوء أن صموسمً كققشمـ  ومؿثًي: أصمٌت

ًمؾجوذسمقي ًمق شمغػم سمؿؼدار سموًمغ اًمضاًمي عمدو يموكدً اًمشدؿس مقضمدقدة، وعمدو 

 أصٌحً احلقوة قمغم يمقيمى إرض ممؽـي، وًمق يموكً ىمقة اجلوذسمقي أىمقى

ؾمقؽقن اًمؽقن أصغر طمجام سمؽثػم مـ طمجؿف احلوزم، يمام ؾمدقؽقن قمؿدره 

 ىمصػم ضمدا.

يمذًمؽ ًمق يموكً اًمؼقة اًمؽفرومغـوـمقًقي أوعػ ممو هل قمؾقف سمدد 

% ومؼط ٓكػجرت اًمشدؿس ومدقر شمؽقهندو، وؾمتصدٌ  كػدس اًمـتقجدي إذا 1

 .(6الزادت اًمؼقة اًمؽفرومغـوـمقًقي قمام هل قمؾقف

هدذا إمدر سمؿثدول معدؼم يقو  ومقؾًقف اًمعؾقم د.ؾمدتقػـ مدوير 

ختقؾ أكدؽ مًتؽشدػ يمدقين وقمثدرت قمدغم همرومدي اًمدتحؽؿ ذم  "ومقؼقل: 

اًمؽقن سملهه، وايمتشػً هـوًمؽ آًمُف ظمؾؼ اًمؽقن مػصؾي وهبو اًمعديد مـ 

صػقف إىمراص، وسمعدد اًمتحدري قمؾؿدً أن يمدؾ ىمدرص يؿثدؾ سمعدض 

اًمعقامؾ اًمثوسمتي اًمتل شمؾزم سمؿؼدار حمددد، مدـ أضمدؾ ظمؾدؼ اًمؽدقن وًمٌؼدوء 

وة، وآظمر يؿثؾ اإلقمدادات اعمؿؽـدي ًمؾؼدقة اًمـقويدي اًمشدديدة، وآظمدر احلق

يؿثؾ اجلوذسمقي إروقي، وآظمر ًمؼقة اجلدذب اًمؽفرومغـوـمقًدقي ومدو إمم 

ذًمددؽ، وسمػحصددؽ هلددذه إىمددراص ؾمددتجد أكددف مددـ اعمؿؽددـ وددٌط هددذه 

إىمراص قمغم أوووع خمتؾػي سمًفقًمي، وقميوة قمغم ذًمؽ يؿؽـ معرومي أن 

                                                           

اكظر: اًمصـع اعمتؼـ، دٓٓت اًمػقزيوء قمغم وضمقد اخلوًمؼ، مصطػك كٍم ىمدي ، مريمز  (6ال

 .670، 677، صهد6130، 6دٓئؾ سموًمريوض، ط
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ـ هذه إقمدادات وًمق ىمؾقًي سمنضمراء طمًويب احلقوة ؾمتزول ًمق شمغػم ت أي م

دىمقؼ، ًمؽـ ًمًٌى مو، شمؿ ودٌط يمدؾ ىمقؿدي سمصدحي ٓزمدي ًمؾحػدوظ قمدغم 

هيدددون اًمؽدددقن. مدددوذا شمًدددتـتٍ قمدددـ أصدددؾ هدددذا اًمضدددٌط اعمحؽدددؿ 

 .(6ال"ًمإلقمدادات؟

آؾمتـوج اعمـطؼدل اًمدذي ؾمـصدؾ إًمقدف، أن صمؿدي مدـ ودٌط شمؾدؽ 

ي هبدو، واًميدوريي ًمقضمدقد إىمراص ًمتتخذ شمؾؽ اًمثقاسمً ىمقؿفدو اخلوصد

 اًمؽقن ووضمقد احلقوة.

إن اًمضٌط اًمدىمقؼ ًمؾؽقن  "(6الويمام يمتى قمومل اًمؽقن إد هوريًقن

 .(3ال"يزودكو سملدًمي سحيي قمغم اًمتصؿقؿ اإلهلل

ايضبط ايدقٝل ًمذا يرى اعمداومعقن قمـ اًمتصؿقؿ اًمذيمل أن هذا     
احلدظ  حيتوج إمم مصؿؿ ذيمدل ًمضدامن شمؽدقن اًمؽدقن واحلقدوة، وأن يًهٕٛ

.ايضـــــبط ايـــــدقٝلوآطمدددددتامل ٓ جيدددددد ؾمدددددٌقي ًمتػًدددددػم هدددددذا 

                                                           

 .11اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، ص(6ال

م(: قمومل يمقكقوت سمريطوين قمؿؾ سمجومعي 6887-6565إدوارد آر هوريًقنال (6ال

موؾموشمشقؾمتس وسمجومعي أريزوكو، اكظر: اإليامن سموخلوًمؼ واًمعؾؿ: اىمتٌوؾموت مقصمؼي 

عمشوهػم اًمعؾامء ذم اًمعٍم احلديٌ، ضمقردون ًمقدكر، شمرمجي مريمز دٓئؾ 

 . 610م، ص6،6867ط

ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، شمرمجي  اكظر: (3ال

 .668م، ص6867، 6موريون يمتؽقت، دار اإلظمقة ًمؾـنم سموًمؼوهرة، ط
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 ايفصٌ ايجاْٞ: درٚز فهس٠ ايتصُِٝ يف ايفًطف١ ايػسب١ٝ.

 متفقد:

ٓؿمددؽ أن اًمٌحددٌ ذم وضمددقد مدددسمر اًمؽددقن مددـ أضّمددؾ اًمعؾددقم، 

آؾمدتدٓل قمدغم وأؾمامهو ذم خمتؾػ اًمػؾًػوت قمغم مدر اًمعصدقر، وُيعدد 

اًمـظدوم واًمغوئقدي و ن مدـ اًمتصدؿقؿسمام ذم اًمؽدقمدسمر ًمؾؽقن وضمقد ظموًمؼ 

وأسمًط اًمؼماهلم اًمتل وأوو  ... مـ أىمقى اإلطمؽومو واًمعـويي واإلشمؼون

اؾمتدل هبو إلصمٌوت وضمقد اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، ومفق يتـوؾمى مع قمؼقل مجقع 

 .اعمخوـمٌلم

  ٌ ، وإن شمـققمدً أوضمدف ٚزغِ تعدد األمسا٤ املعرب٠ عٔ ٖـرا ايـديٝ

، هدق (6الإْٗا يف اذتكٝك١ تؤٍٚ إىل َع٢ٓ ٚاسدفاًمدًٓمي شمًٌعو ًمتؾؽ إؾمدامء، 

                                                           

كتقجي ًمتعدد صقر اإلشمؼون واإلطمؽوم رم اًمؽقن وشمـقع اعمشوهد اًمداًمي قمغم ذًمؽ  (6ال

  هبو قمـ هذا اًمدًمقؾ، ومؿـ أؾمامئف:شمعددت إؾمامء وإًمؼوب اًمتل يعؼم

دًمقؾ اًمـظوم؛ سموقمتٌور أن اعمخؾقىموت أطمؽؿً سمـظوم دىمقؼ شمًػم وومؼف، ٓ يـخرم وٓ  -

 يتغػم.

دًمقؾ اًمغويي؛ سموقمتٌور أن يمؾ خمؾقق مـ اعمخؾقىموت ووعً ًمف همويي يًػم إًمقفو  -

 ويتقضمف كحقهو. 

عمصوًم  اإلكًون  دًمقؾ اًمعـويي؛ سموقمتٌور أن اًمؽقن ووع قمغم هقئي دىمقؼي مقاومؼي -

 ومـوومعف احلقوشمقي.

دًمقؾ اًمتخصقص؛ سموقمتٌور أن اًمؽقن ظمصص ومقف يمؾ ضمزء سمصقرة وشمؼدير مـوؾمى  -

 ًمطٌقعتف ووفمقػتف اعمتعؾؼي سمف.



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(655) 

آؾمتدٓل قمغم موذم اًمؽقن مـ اًمتصؿقؿ واًمـظوم واًمغوئقي واًمعـويي، قمغم 

 وضمقد ظموًمؼ قمؾقؿ طمؽقؿ.

مـ طمقًمف اًمـظوم اعمتؼـ واًمصـع اًمدىمقؼ هلذا اًمعومل وموًمعوىمؾ إذا شملمؾ 

سمطريؼي صحقحي، وضمدد سمعدد شمددسمر وشمػؽدر أن هدذا اًمؽدقن ميئدؿ حلقدوة 

خؾقىموت، وهدذا اًمدتيؤم ٓ يؿؽدـ أن يقضمدد سمدي شمددسمػم مددسمر ىموصدد اعم

وضمقده قمغم هذا اًمقضمف، ٓؾمتحوًمي وضمدقده هؽدذا مصدودومي أو سموًمطٌقعدي 

 اًمعؿقوء. 

سموًمـظدوم  قمغم وضمقد اًمٌوري ضمؾ ؿمدلكف اضتدٍ ايكسإٓ ايهسِٜ وًمؼد

اعمتؼـ وقمـويتف هبذا اًمؽقن، ودقمو إمم اًمـظر ذم أهار اعمخؾقىموت، ومنن سمقـفو 

مقاومؼي يًتحقؾ أن شمؽقن وضمدت سموعمصودومي، وإكام سمػعؾ وموقمؾ مريد، ممو 

 يدل قمغم قمـويتف وشمدسمػمه عمخؾقىموشمف.

                                                                                                                                          

دًمقؾ اًمتًقيي؛ سموقمتٌور أن اخلؾؼ ؾمقيً صقرشمف رم أطمًـ ؿمؽؾ وأيمؿؾً صـعتف  -

 سمحقٌ ٓ يؽقن ومقف ظمؾؾ وٓ اوطراب.

ضمزء ذم اًمؽقن هدي إمم مو ظمؾؼ ٕضمؾف وأهلؿ همويي دًمقؾ اهلدايي؛ سموقمتٌور أن يمؾ  -

 وضمقده وين ًمف اًمطريؼ ًمٌؾقهمفو.

دًمقؾ اًمتصؿقؿ؛ سموقمتٌور أن يمؾ اًمؽقن مصؿؿ مٌـك سمصقرة دىمقؼي مذهؾي مٌفرة،  -

ويمؾ ضمزء ومقف يمدي وفمقػي دىمقؼي أطمقطً سمف، وًمق طمصؾ أي شمغقػم ذم اعمؼدار أو 

 اعمؽون ًمقىمعً آصمور قمظقؿي.
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ْقدِؾ "ىمول شمعدومم:  َْرِض َواظْمدتَِيِف اًمؾَّ ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ إِنَّ ذِم ظَمْؾدِؼ اًم

ٌَْحِر سمِداَم َيـَْػدُع اًمـَّدوَس وَ  ِري ذِم اًْم تِل دَمْ ـَ َواًمـََّفوِر َواًْمُػْؾِؽ اًمَّ َمدو َأْكدَزَل اهللَُّ ِمد

ددٍي  ـْ يُمددؾِّ َداسمَّ ٌَّ ومِقَفددو ِمدد ددو َوسَمدد َْرَض سَمْعددَد َمْقهِتَ ْٕ  وَمَلطْمَقددو سمِددِف ا
ٍ
ـْ َمددوء  ِمدد

ِ
دداَمء ًَّ اًم

َيدوٍت ًمَِؼدْقٍم  َٔ َْرِض  ْٕ  َوا
ِ
داَمء ًَّ ِر سَمدلْمَ اًم خَّ ًَ َحوِب اعْمُ ًَّ َيوِح َواًم يِػ اًمرِّ َوشَمٍْمِ

غم قمدة مـ أيوت اًمؽقكقي، وـمؾًٌ مـ اؿمتؿؾً قم"، ومؤيي (6ال"َيْعِؼُؾقنَ 

ـ اًمـظوم ومـوومع اًمعٌود، ًمقصؾ  ً قمؾقف م اًمعؼؾ أن يػؽر ومقفو، وومقام اؿمتؿؾ

 . (6ال"سمذًمؽ إمم معرومي مـشئفو ومرشمٌفو قمغم ذًمؽ اًمقضمف اًمٌديع

 -ايهتاب املكدعيمام شمعتؼم قمـويي اهلل شمعومم سموًمعومل قمؼقدة ضمقهريي ذم 

ؾ يمؾ رء ٓ ؾمقام اإلكًون؛ إذ يؿده وهك شمشؿ -سمعفديف اًمؼديؿ واجلديد

اًمرب صدوًم  ًمؾؽدؾ "اهلل شمعومم سملؾمٌوب اًمقضمقد، وحيػظف مـ يمؾ ؾمقء: 

ومرامحدف قمددغم يمددؾ أقمامًمددف ... اًمددرب قموودد يمددؾ اًمًددوىمطلم ومؼددقم يمددؾ 

اعمـحـلم، أقملم اًمؽؾ إيوك شمؽمدمل، وأكً شمعطقفؿ ـمعومفؿ ذم طمقـف، شمػت  

ف، ورطمقؿ ذم يمؾ أقمامًمف، يدك ومتشٌع يمؾ طمل روو، اًمرب سمور ذم يمؾ ـمرىم

اًمرب ىمريى ًمؽؾ اًمذيـ يدقمقكف ... سموحلؼ، يعؿؾ روو ظموئػقدف ويًدؿع 

 .(3ال"شميقمفؿ ومقخؾصفؿ، حيػظ اًمرب يمؾ حمٌقف و ؾؽ مجقع إذار

                                                           

 .611آيي  ؾمقرة اًمٌؼرة: (6ال

اًمؼقل اًمًديد ذم قمؾؿ اًمتقطمقد، اًمشقخ حمؿقد أسمق دىمقؼي، حتؼقؼ أ.د/ قمقض اهلل (6ال

 .666/ 6م، 6559، 6طمجوزي، مؽتٌي اإليامن، ط

 .68-5/ 619( ؾمػر اعمزامػم 3ال
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وهذه اًمعـويي ٓ يػقهتو رء مفام ىمؾً ىمقؿتف أو صغر ؿملكف، ومطققر 

ـ همػم طمقل مـفو وٓ ىمقة:  ر اًمًامء إهنو ٓ اكظروا إمم ـمقق "اًمًامء شمرزق م

شمزرع وٓ حتصد وٓ دمؿع إمم خموزن، وأسمقيمؿ اًمًاموي يؼقهتو، أًمًتؿ أكتؿ 

سموحلري أومضؾ مـفو؟، ومـ مـؽؿ إذا اهتؿ يؼدر أن يزيد قمغم ىمومتف ذراقًمو 

 واطمدة؟ ... 

شملمؾقا زكوسمؼ احلؼؾ يمقػ شمـؿق؟ ٓ شمتعى وٓ شمغزل ... ومنن يمدون 

ا ذم اًمتـقر، يؾًٌف اهلل هؽدذا، قمشى احلؼؾ اًمذي يقضمد اًمققم ويطرح همدً 

 .(6ال"أًمقس سموحلري ضمًدا يؾًٌؽؿ أكتؿ يو ىمؾقكم اإليامن

، إذ ىمؾام نتابات عًُا٤ اإلضالّوىمد اطمتؾ هذا اًمدًمقؾ مؽوكي يمٌػمة ذم 

خيؾق يمتوب مـ اًمؽتى اعمعـقي هبذا اًمشلن إٓ وكجد هلذه احلجدي طمضدقرا 

جدي مدـ ىمرهبدو مدـ اًمػطدرة يمٌػًما ذم يمتوسموهتؿ، وذًمؽ عمو شمتؿتع سمف هدذه احل

 اًمًقيي واًمعؼقل اًمًؾقؿي، يمام أهنو شمعتؿد قمغم اًمقاىمع اعمشوهد اعمحًقس.

ٕ  ومـجددد اإلمددوم  ــا ــ١ ايٓعُ ــا سٓٝف اؾمددتخدمفو ذم ضمداًمددف مددع  أب

 .(3الويمذًمؽ اإلموم اًمشوومعل(6الاًمدهريي

                                                           

 .38-61/ 1( اكجقؾ متك 6ال

م، 6888، 6راضمع: اًمتػًػم اًمؽٌػم، ًمإلموم اًمرازي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط (6ال

6 /56. 

 .56/ 6راضمع: اًمتػًػم اًمؽٌػم، ًمإلموم اًمرازي،  (3ال
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يمام اؾمتدل اإلموم إؿمعري هبذا اًمدًمقؾ قمدغم وضمدقد اهلل ؾمدٌحوكف 

 .(6ال، ويمذا ذم يمتوسمف اًمؾؿع(6الؾ اًمثغروشمعومم ذم رؾموًمتف إمم أه

واؾمتدل سمدف اإلمدوم اجلدقيـل وؾمدامه دًمقدؾ اًمتخصدقص؛ ذم يمتوسمدف 

 .(3الاًمعؼقدة اًمـظومقي

احلؽؿدي ذم  "أًمدػ يمتوسًمدو ظموًصدو أؾمدامه  ايػصايٞوكجد أن اإلمدوم 

سح ومقف أن اًمتلمؾ ذم خمؾقىموت اهلل واًمتػؽػم ذم  "خمؾقىموت اهلل قمز وضمؾ 

ًمطريؼ إمم معرومي اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، يمام أكف جيعؾ قمجوئى مصـققموشمف هق ا

مو ذم اًمؽقن ؿمقاهد ودٓئؾ قمغم صػوت اهلل قمز وضمدؾ يمدوًمعؾؿ واًمؼددرة 

 .(1الواإلرادة

ـ هذا اًمدًمقؾ  ايساشٟوقمغم كػس اعمـقال اإلموم  ومؼد ومصؾ اًمؽيم قم

ذم شمػًػمه ًمؾؼرآن اًمؽريؿ قمـد أيوت اعمتعؾؼي سمف، يمام أكف أًمػ يمتوسًمو ظموًصو 

اؾمتؼرأ ومقف قمددا يمٌػًما  "أهار اًمتـزيؾ وأكقار اًمتلويؾ"هبذه اًمطريؼي ؾمامه 

                                                           

حمؿد اجلـقدي،  راضمع: رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، اإلموم إؿمعري، حتؼقؼ قمٌد اهلل ؿمويمر (6ال

 696 -617م، ص6886، 6اعمديـي اعمـقرة، ط مؽتٌي اًمعؾقم واحلؽؿ،

، حتؼقؼ محقدة همراسمي، راضمع: اًمؾؿع رم اًمرد قمغم اهؾ اًمزيغ و اًمٌدع، اإلموم إؿمعري (6ال

 .60، 67م، ص6599مطٌعي مٍم، 

اكظر: اًمعؼقدة اًمـظومقي ذم إريمون اإلؾميمقي، ًمؾجقيـل، حتؼقؼ: حمؿد زاهد  (3ال

 .66م ، ص6556اًمؽقصمرى، اعمؽتٌي إزهريي ًمؾؽماث، اًمؼوهرة، 

 ، داراحلؽؿي ذم خمؾقىموت اهلل قمز وضمؾ، وؿـ جمؿققمي رؾموئؾ اإلموم اًمغزازماكظر:  (1ال

 ومو سمعدهو. 7م، ص6888اًمػؽر ًمؾطٌوقمي، سمػموت، 



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(655) 

ـ اًمظقاهر وطمؾؾفو سمـوء قمغم معطقوت قمٍمه اًمعؾؿقي، ووضمف آؾمتدٓل  م

 . (6الهبو قمغم وضمقد اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وصػوشمف

ــٞويمددذًمؽ  ومؼددد ؾمددور قمددغم هددذا اًمـًددؼ ذم شمؼريددره حلجددي  اإلجي

 .(6الاإلشمؼون

ٟ هذا اًمددًمقؾ  فالضف١ املطًُٕٛاضتخدّ ايويمذًمؽ  اؾمدتدل  فايهٓـد

قمغم وضمدقد اهلل سمددًمقؾ اًمعـويدي واًمغويدي ذم اًمؽدقن مًدتٌعًدا سمدذًمؽ ومؽدرة 

اقمتؿد قمغم دًمقدؾ اًمعـويدي ذم شمؼريدر  ايفازابٞ، ويمذًمؽ (3الاعمصودومي واًمعٌٌ

اؾمدتدل سمدف ذم يمتوسمدف اًمـجدوة قمدغم وضمدقب وضمدقد  ٚابٔ ضٝٓا، (1الوضمقد اهلل

، ويمذًمؽ (1اليمتوسمف اًمشػوء اؾمتدل سمف قمغم صػي اًمعؾؿ، وذم (9الواضمى اًمقضمقد 

                                                           

راضمع: أهار اًمتـزيؾ وأكقار اًمتلويؾ، اإلموم اًمرازي، حتؼقؼ حمؿقد أمحد حمؿد، سموسمو  (6ال

 م.  6866، 6قمكم اًمشقخ قمؿر، صوًم  حمؿد قمٌداًمػتوح، دار اعمعرومي، سمػموت، ط

 .631ى، سمدون، صراضمع: اعمقاىمػ ذم قمؾؿ اًمؽيم، قمضد اًمديـ اإلجيل، قمومل اًمؽت (6ال

راضمع: رؾموئؾ اًمؽـدي اًمػؾًػقي، رؾموًمي ذم اإلسموكي قمـ اًمعؾي اًمػوقمؾي اًمؼريٌي ًمؾؽقن  (3ال

واًمػًود، ًمؾؽـدي، حتؼقؼ حمؿد قمٌداهلودي أسمق ريدة، دار اًمػؽر اًمعريب، مطٌعي 

 .669، 661م، ص6598آقمتامد مٍم،

 . 16م، ص 6515ومصقص احلؽؿ، ًمؾػورايب، ط راضمع: (1ال

، 6اًمـجوة، ٓسمـ ؾمقـو، شمؼديؿ موضمد ومخري، دار أوموق اجلديدة، سمػموت، طراضمع:  (9ال

 .368م، ص 6509

راضمع: اًمشػوءال اإلهلقوت(، ٓسمـ ؾمقـو، حتؼقؼ ؾمعقد زايد ىمـقايت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،  (1ال

 .169م، ص6558، 6ط
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ومؼدد اهدتؿ سمددًمقؾ اًمعـويدي ورأى أكدف اًمددًمقؾ اعمقاومدؼ ًمؾنمدع ذم  ابٔ زغـد 

 .(6الآؾمتدٓل قمغم وضمقد اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم

ْػأت يف ايػسب فطٛف ْسنـص   "ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ"ٚباعتباز إٔ 
، ٠ ايتصـُِٝ ٚايػا٥ٝـ١  دزاضتٓا ع٢ً بٝإ َٛقف ايفالضف١ ايػسبٝني َٔ فهـس 

ومي يؿؽـ ومفؿ أي ىمضقي ومفاًم صحقًحو ومتؽومًي مدومل شمقودع ذم ؾمدقوىمفو 

اًمتورخيل، واًمـظرة اًمتحؾقؾقي شمؼته احلديٌ قمـ دًمقؾ اًمـظؿ قمـد وميؾمػي 

اًمققكددون، وذم اًمػؾًددػي إورسمقددي ذم اًمعصددقر اًمقؾمددطك، وذم اًمػؾًددػي 

إورسمقددددددددددددددددددددددددي احلديثددددددددددددددددددددددددي واعمعددددددددددددددددددددددددوسة.

                                                           

 ذم قمؼوئد اعمؾي، ٓسمـ رؿمد، وؿـ جمؿقع سمعـقان راضمع: اًمؽشػ قمـ مـوهٍ إدًمي  (6ال

، ومصؾ اعمؼول 691-698ومؾًػي اسمـ رؿمد، دار أوموق اجلديدة سمػموت ص 

وشمؼرير موسملم احلؽؿي واًمنميعي مـ اإلشمصول، وؿـ جمؿقع سمعـقان ومؾًػي اسمـ 

 .18م، ص 6575، 6رؿمد، دار أوموق اجلديدة سمػموت، ط
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 ٠ ايػا١ٝ٥ أٚ ايٓظِ )ايتصُِٝ( يف ايفًطف١ ايْٝٛا١ْٝ.املبشح األٍٚ: فهس

شمعد اًمػؾًػي اًمققكوكقي مدـ اجلدذور إؾموؾمدقي اًمتدل سمـقدً قمؾقفدو  

 اعمـفجقي اعمعرومقي اًمغرسمقي ومقام سمعد قمٍم اًمـفضي. 

وًمؼدد يموكددً ومؽدرة اًمغوئقددي أو اًمتصددؿقؿ مقضمدقدة ًمدددى وميؾمددػي 

وم، إٓ أن معظؿفؿ يمون اًمققكون، واقمتؼدوا أن اًمؽقن حمؽقم سموًمغوئقي واًمـظ

يرى أن اًمغوئقي ذم اًمؽقن رء، وآؾمتدٓل هبو قمغم وضمقد إًمف أو آهلي هلذا 

 .(6الاًمؽقن رء آظمر

مل  -ذم اًمػؾًددػي اًمققكوكقددي-ًمددذًمؽ ومددنن مددـ اؾمددتخدم اًمغوئقددي 

يًتخدمفو يمدًمقؾ مًتؼؾ قمغم وضمقد إًمف أو آهلي هلذا اًمؽقن، يمغػمهو مـ 

و يمدًمقؾ اىمـوقمل ذم حمووراشمف، ٕكف يرى أن إدًمي إظمرى، أو أكف اؾمتخدمف

 هذه اًمػؽرة شمليت سموًمتٌعقي سمعد اإلقمتؼود سمقضمقد إًمف.

ق.م( اًمغوئقي ذم اًمؽوئـوت احلقدي 355الت: ضكساطوًمؼد اؾمتخدم 

ذم كػك اًمصدومي قمـ اًمؽقن، وأىمر سموٓسمداع واًمغويي واحلؽؿدي ومقدف، ويمدون 

 ده: ذًمؽ طمقـام سمزغ شمًوؤل ذم يقم مو سملم ـميب ؾمؼراط مػو

                                                           

ؿ هذا ًمف أصمره ذم اًمػؾًػي احلديثي، ومٌعض اعمؾحديـ يعؽمف سمقضمقد اًمتصؿقوشمػريؼفؿ  (6ال

واًمغوئقي ذم اًمؽقن ًمؽـ ٓ يممـ سمنًمف، سمؾ يرى أن هذا اًمتصؿقؿ مـ صـع اًمعشقائقي 

 أو اًمصدف.

ومقومًؼو ًمؾـظرة اًمدارويـقي ومنن يمؾ مو كراه مـ اًمتصؿقؿ واًمتـظقؿ واًمتعؼقد ذم اًمؽقن جمرد 

 كتقجي قمؿؾقوت قمشقائقي قمؿقوء يموٓكتخوب اًمطٌقعل.
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و، أشمراهو شملسمف عمو حيدث ومقف؟" ًِ اًمعومَل طمؼٍّ  سمػرض أن أهلي ىمد ظَمؾَؼ

ضموَدَل أرؾمطقديؿقس أطمد شميمذة ؾمؼراط سملهنو ٓ شمػعؾ، ذم طملم 

أضموب شمؾؿقذه أظمر اعممرخ زيـقومقن سمؽمديد إضموسمدي ؾمدؼراط كػًدف طمدلم 

 ىمول:

ؾمؼراط: ٕن قمققكـو وعقػي هشي، ومعؾقفو مو يغطقفو مدـ ضمػدقن  

وومقىمفو احلقاضمى ًمتحؿقفو مـ  …قمـد وضمقد مدقموة ٓؾمتخدامفو  شُمػت 

اًمػؿ وإكػ سموقمتٌور و سمقاسمتل دظمدقل يمدؾ  وسمجقارهو …قمرق اًمرأس 

اطمتقوضموشمـو، وكظًرا ٕن يمؾ مو خيرج مـ اجلًؿ مـ مودة يمريف، ومؿـوومذه ذم 

اخلؾدددػ، ذم أسمعدددد كؼطدددي ممؽـدددي قمدددـ احلدددقاس. دقمـدددل أؾمدددلًمؽ يدددو 

إمم هددذا اًمتؽددقيـ اًمدددال قمددغم احلؽؿددي أرؾمددطقديؿقس، قمـدددمو شمـظددر 

واًمتٌٍم، هؾ ؾمقؽقن ًمديؽ ؿمؽ ومقام إذا يمدون يٌددو حمدض صددومي أم ذا 

 شمصؿقؿ؟ 

أرؾمطقديؿقس: سموًمطٌع ٓ، إذا كظركو إًمقف ذم وقء مو شمصػ، ومفق 

 يٌدو ىمطعو مـ ُصـع طمرذم طمؽقؿ يؿأل ىمؾٌف احلى ًمؽؾ رء طمل. 

وقمـ همريدزة إم  ؾمؼراط: وموذا قمـ همريزة اًمتؽوصمر اًمؽومـي ومقـو،

ورقمويتفو ًمصغورهو، وقمـ اًمصغػم إذ يتشدٌٌ سموًمرهمٌدي ذم احلقدوة وخيدوف 

 اعمقت؟
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أرؾمطقديؿقس: شمٌدو هذه اًمتداسمػم أيًضو مـ ُصـع مـ ىمرر وضمقد  

 .(6ال"يموئـوت طمقي

وقمغم هذا اكتفك احلقار إمم أن وضمقد اًمؽوئـوت احلقي ٓ يؿؽـ أن 

 يي.يؽقن سمؿحض اًمصدومي وإكام سمحؽؿي وكظوم وهمو

 ذم–ويرى ؾمؼراط أن اًمغوئقي متتدد إمم اًمظدقاهر اًمؽقكقدي، ومؤهلدي 

 اًمٌنم، ـمعوم شمؼدم أن إرض وأهلؿً كرى، سمف اًمذي اًمـقر مـحتـو -كظره

 شمٌتعدد وٓ ومتحرىمفدو، إرض مـ ومقف شمؼؽمب ٓ مؽوًكو ًمؾشؿس وضمعؾً

ـو ًمق شملمؾـو ذم يمؾ رء ذم اًمقضمقد ًمرأي "، ويمام ىمول (6الاًمدف ومتحرمفو قمـفو

 .(3ال"يمقػ شمعؿؾ اًمعـويي ومقف

ٕ  ٚأَـا  : يمدون وٓ زال ٕوميـمدقن سمػضدؾ كزقمتددف م.ّ(747)أفالطـٛ

اًمروطمقي أصمر يمٌػم ومقؿـ أشمك سمعده مـ اًمػيؾمػي، ومٌعدد أن يمدون اًمػيؾمدػي 

اًمطٌقعقددقن يٌحثددقن ذم مصدددر إؿمددقوء ويردوهنددو إمم اًمطٌقعددي، سمحددٌ 

 أوميـمقن قمـ إًمف ظموًمؼ ًمؾؽقن. 

                                                           

عومل، ديػقد دويتش، شمرمجي ديـو أمحد مصطػك، سمدايي اًميهنويي: شمػًػمات شمغػم وضمف اًم (6ال

م 6861، 6مراضمعي مصطػك حمؿد ومماد، ممؾمًي هـداوي ًمؾتعؾقؿ واًمثؼوومي، ط

 .53، 56ص

اكظر: شموريخ اًمػؾًػي، ومردريؽ يمٌؾًتـ، شمرمجي إموم قمٌد اًمػتوح إموم، اعمجؾس إقمغم  (6ال

 .6/673م، 6886، 6ًمؾثؼوومي، اعمنموع اًمؼقمل ًمؾثؼوومي، ط

، 6ر: احلريي ذم اًمػؾًػي اًمققكوكقي، حمؿقد مراد، دار اًمقوموء سموإلؾمؽـدريي، طاكظ (3ال

 .58م، ص6555
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ٌؼف مدـ اًمػيؾمدػي اًمطٌقعقدلم اًمدذيـ وىمد ظموًمػ أوميـمقن مـ ؾمد

اًمطٌقعقوت أًمقي اًمتدل حتدوول أن شمػند اًمقضمدقد شمػًدػًما آًمًقدو "يرون أن

 .(6ال"خمرضمي مـف يمؾ قمؾي هموئقي

ويؼمهـ أوميـمقن قمدغم وضمدقد اهلل مدـ وضمفدلم: وضمفدي احلريمدي، 

إن اًمعومل آيي ومـقي همويدي  "ووضمفي اًمـظوم،  وقمؼم قمـ وضمفي اًمـظوم سمؼقًمف: 

وٓ يؿؽـ أن يؽقن اًمـظوم اًمٌودي ومقام سملم إؿمدقوء سموإلمجدول، ذم اجلامل، 

وومقام سملم إؿمقوء سموًمتػصقؾ، كتقجي قمؾؾ اشمػوىمقي، وًمؽـف صـع قمؼي يمومي 

 .(6ال"شمقظمك اخلػم، ورشمى يمؾ ؿمئ قمـ ىمصد

ويرى أوميـمقن أن اًمـظوم ذم اًمعومل ًمف همويي وٓسمد أن يؽقن صودًرا  

شمقضمد ذم طمريموت اًمؽقايمى وصدقرة  ًمقًً"مـ اإلًمف، وموًمعـويي اإلهلقي 

اًمعومل اًمعومي ومحًى، سمؾ شمقضمد أيًضو ذم اإلكًون وذم يمؾ اًمقضمدقد، إذ ٓ 

 .(3ال"يؾقؼ سموًٕمقهقي ومو هلو مـ مؼوم أن شمؽمك إؿمقوء سمغػم كظوم

                                                           

 636أوميـمقن، قمٌداًمرمحـ سمدوي ص (6ال

الأ( كؼي قمـ شموريخ اًمػؾًػي اًمققكوكقي، يقؾمػ يمرم، 65 –الأ( 60حموورة شمقاموس ص (6ال

 .688، 55م، ص6531مطٌعي جلـي اًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم سموًمؼوهرة 

 636أوميـمقن، قمٌداًمرمحـ سمدوي ص (3ال
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ًٌدو  أفالطٕٛويذيمر   ذم حموورة ومقؾقٌقس أن هـوك قمؼًي وومؽًرا قمجق

ًمؾؼدقل سمدلن اًمؼددر إقمؿدك ىمد كظؿ اًمؽقن وؾموؾمدف، وسموًمتدوزم ومدي جمدول 

 .(6الوآشمػوق هق اًمذي يتحؽؿ ذم اًمؽقن

يمذًمؽ ومنن أوميـمقن يدقمقا ًمتؾؿس اًمغوئقدي مدـ ظمديل اًمـظدر ذم 

اعمقضمقدات ومو ومقفو مـ كظوم وشمـوؾمؼ يشفدان قمغم وضمقد إًمف ىمصد ذًمؽ 

، أقمد ًمؽؾ رء مو يـوؾمدٌف مدـ أضمدؾ اعمحوومظدي قمدغم سمؼدوء اًمؽدؾ (6الوأراده

 .   (3الويمامًمف

د قمغم هذه اًمغوئقي سمصقرة يمٌػمة قمـد طمديثف قمـ سمـقي اجلًدؿ ويميم

 .  (1الطمقٌ هّقل ًمؽؾ قمضق وفمقػي حمددة يؼقم هبو وٓ يتجووزهو

ومحؽؿتف ٓ هنوئقي شمظفر واوحي ذم ظمؾؼف اعمدتؼـ اًمصدـع اًمٌدديع، 

ومفق ىمد ؿموء أن يصـع قمـٍمي اهلقاء واعموء سملم قمـٍمدي اًمدؽماب واًمـدور 

سموجلامل وآشمًوق، وىمد صـع اًمعدومل قمدغم  ًمؽل يؽقن ضمًؿ اًمؽقن مػعاًم 

هقئي دائرة ٕن هذا اًمشؽؾ هق أمجؾ إؿمؽول اهلـدؾمقي، وظمؾؼ ًمـو اًمٌٍم 

                                                           

اكظر: حموورة ومقؾقٌقس، ٕوميـمقن، شمرمجي ومماد سمرسمورة، مـشقرات وزارة اًمثؼوومي  (6ال

 .666، 666م، ص6578واإلرؿمود اًمؼقمل سمدمشؼ، 

اكظر: حموورة اًمؼقاكلم ٕوميـمقن، شمرمجفو قمـ اًمققكوكقي ًمإلكجؾقزيي شمقؾقر، وكؼؾفو ( 6ال

 .115م، ص6501ًمعومي ًمؾؽتوب، ًمؾعرسمقي طمًـ فموفمو، اهلقئي ا

 .177اكظر: حموورة اًمؼقاكلم ٕوميـمقن، ص( 3ال

اكظر: حموورة شمقاموس ٕوميـمقن، ىمدم هلو: أًمٌػم ريػق وقمرهبو: ومماد ضمرضمل سمرسمورة،  (1ال

 ومو سمعدهو. 335م، ص6510مـشقرات وزارة اًمثؼوومي واإلرؿمود اًمؼقمل دمشؼ، 
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ًمـيطمظ سمقاؾمطتف مجول اًمًدامء ومـحـدو اًمًدؿع ًمـصدغل سمدف إمم أصدقات 

اًمطٌقعي اهلوشمػي سمؿعوين آكًدجوم، وىمدد ضمعدؾ رؤوؾمدـو مًدتديرة ًمتشدٌف 

ٕن  ;أهنو أمجؾ إؿمؽول، وذًمؽ ـمٌقعل اًمؽرة اًمؽقكقي اًمعومي اًمتل ىمرركو

اًمرأس هق أذف اجلًدؿ اإلكًدوين، سمدؾ هدق ومقدف سمقدً اًمؼصدقد وىمطدى 

اًمرطمو، أمو سمؼقي أضمزاء اجلًؿ ومليمؼم وفموئػفو أهنو حتؿؾ اًمرأس يمدام حتؿدؾ 

 اًمعرسمي اإلكًون.

ومجؾي اًمؼقل إن اإلًمف ىمد أوضمد اًمعومل قمغم أشمؿ مو يؿؽـ مـ صقر 

ؽؾ ضمزئقي ومقف وفمقػتفو اًمتل ٓ شمصؾ  إٓ هلو واًمتل اًمؽامل واجلامل وهّقل ًم

 . (6الًمق طمودت قمـفو ٓكحدرت إمم ـمريؼ اًمضعػ أو اًمػـوء

ومؼد شمصقروا اإلًمف سملكدف مٌثقصًمدو ظمديل اًمعدومل يمؾدف ، ايسٚاقٕٝٛٚأَا 

 حمريًمو يمؾ ضمزء مـ أضمزائف.

يمام اقمتؿدوا ذم اًمتدًمقؾ قمغم إصمٌوت وضمقد إًمف هلدذا اًمؽدقن   

مـفو مو أورده اًمػقؾًقف اًمروموين ؿمقنمدون ذم يمتدوب  قمدة أدًمي ومؾًػقي

ق.م( أكف إذا يمدون 680الـمٌقعي أهلي( وكًٌف ًمؽروؾمٌقس اًمرواىمل الت:

اًمعومل مدـ صـع مقضمدقد قموىمدؾ، وموًمعدومل ٓسمدد وأكددف ىمددد أطمؽددؿ شمدددسمػمه 

قمؼؾ إهلل، يدًفر قمؾدك مددصؾحي مجقددع اخليئددؼ، وقمؾددك هددذا اًمـحددق 

ٕن اًمعؼدؾ اًمدذي أطمددث إؿمدقوء هدق ومدقق اًمعؼدؾ  كحدس سمقضمدقد اهلل،

                                                           

 .18م، ص6517ر إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي، اكظر: مشؽؾي إًمقهقي د.حمؿد هميب، دا (6ال
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اإلكدًوين، ووضمدقد اًمعدومل ومجوًمدف يددٓن قمؾدك وضمقد يموئـ قموىمدؾ أرومدع 

 . (6المـ اإلكًون وًمقس هذا اًمؽوئـ ؿمقئًو آظمر همػم اهلل

ويمذًمؽ مو كًٌف ؿمقنمون ًمؽقكتققس سموًمقٌقس اًمرواىمدل القمدوش 

ًمؾدًٓمدي قمدغم اًمدذيموء  ق.م( مدـ اؾمتشدفوده سمظدقاهر اًمؽدقن 688طمقازم 

اإلهلل، وأكف إذا يموكً أصمور اًمٌنميي اًمداًمدي قمدغم اًمػدـ واًمدذيموء؛ يمرؤيدي 

متثول، أو صقرة، أو مًور ؾمػقـي مـ سُمعد، ويمذا اًمًدوقموت اعمفقئدي سمدوًمػـ 

واًمذيموء ٓ سموًمصدومي ... وهمػمهو مـ اًمػـقن ومنذا يمون اًمػـ ٓ يـدتٍ ؿمدقئًو 

ول مع اًمطٌقعي، ومؿـتجوت اًمطٌقعي مـ دون اؾمتخدام اًمذيموء، ومؽذا هق احل

ـ اًمٌنمي، وٓ يـٌغل اقمتٌورهو وموىمدة  متتوز سمليمثر وأروع مـ مـتجوت اًمؽوئ

ًمؾذيموء، ومؽمشمقى أضمزاء اًمؽقن جمتؿعي ٓ يؿؽـ أن يليت سموًمصدومي، وإكام مـ 

 .(6الظميل اًمتقضمقف واًمذيموء اإلهلل

                                                           

 .607م، ص 6595اكظر: اًمػؾًػي اًمرواىمقي، د.قمثامن أملم، مؽتٌي اًمـفضي اعمٍميي،  (6ال

 .78اكظر: حموورات ؿمقنمون، د.حمؿد ومرطمون، ص (6ال
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األٚزب١ٝ يف  املبشح ايجاْٞ: فهس٠ ايػا١ٝ٥ أٚ ايٓظِ )ايتصُِٝ( يف ايفًطف١
 ايعصٛز ايٛضط٢.

شمددلصمر شمصددقر وميؾمددػي اًمعٍمدد اًمقؾمددقط اًمغددرسمقلم ًمإلًمددف سمددوًمـظرة 

م(، 138اعمًدددقحقي، ويمدددون أسمدددرز وميؾمدددػي هدددذا اًمعٍمددد: أوهمًدددطلمال

م(، وهؿ آسموء ًمؾؽـقًي 6671م(، وشمقمو إيمقيـلالت 6685وأكًؾؿالت

ؿ ذم إصؾ، صمؿ وميؾمػي ًمد ؿ حترر قمؼكم، وًمؽـف ذم كطوق مو متؾقف قمؾدقف

ـ اعمًقحل ، ويمجزء (6الاًمعؼقدة اعمًقحقي، يمؿًقحقلم يممـقن سموهلل شمًٌعو ًمؾدي

 مـ اًمػؾًػي اًمديـقي قمـد وميؾمػي هذا اًمعٍم.

يرى أن اهلل شمعومم ٓ حيتوج إمم سمرهون  ٚيكد ضاد اجتاٙ يف ٖرا ايعصس

ٞ  ًمؾتدًمقؾ قمغم وضمدقده، ومدـ هدمٓء  م( طمقدٌ 715الت ٜٛسٓـا ايدَػـك

هلل شمعدومم مريمدقزة ـمًٌعدو ذم اجلؿقدع، ويمدذًمؽ ذهى إمم أن معرومي وضمقد ا

اهلل مقضمقد طمًؼو طمتك أكـو ٓ يؿؽــو "م( طمقٌ اقمتؼد أن 6685الت  أْطًِ

م( طمقدٌ 6671التبْٛا فٓتٛزا، ويمذًمؽ (6ال"أن كػؽر ذم أكف همػم مقضمقد

                                                           

شمقمو  -أكًقؾؿ-اكظر: كامذج مـ اًمػؾًػي اعمًقحقي ذم اًمعٍم اًمقؾمقط، أوهمًطلم (6ال

مؽتٌي إكجؾق اعمٍميي،   شمعؾقؼ د.طمًـ طمـػل طمًـلم،إيمقيـل، شمرمجي وشمؼديؿ و

 .36م ص6570، 6اًمؼوهرة، ط

آمـ يمل شمعؼؾ، أكًؾؿ، وؿـ: كامذج مـ اًمػؾًػي اعمًقحقي د.طمًـ طمـػل، مؽتٌي  (6ال

، واكظر: اخليصي اًميهقشمقي، 617م، ص6570، 6إكجؾق اعمٍميي، اًمؼوهرة، ط

/ 6م، 6550ار صودر، سمػموت، شمقمو إيمقيـّل، شمرمجي: اخلقري سمقًمس قمقاد، د

، و: اهلل ذم ومؾًػي اًمؼديس شمقمو إيمقيـل، مقيد ذيمل هموزم، مـشلة اعمعورف 60

 . 69م، ص6550، 6سموٓؾمؽـدريي، ط
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يرى أن وضمقد اهلل واو  سمـػًدف، وأن معرومدي اهلل ومطريدي، وأكدف ًمدقس ذم 

 (6الٕن وضمقده أوو  مـ أي وضمقد آظمر طموضمي إمم دًمقؾ يدل قمغم وضمقده؛

وقمورض هذا آدموه ادموه آظمر يرى أن ومؽرة وضمقد اهلل ًمقًً سمقـي 

سمذاهتو، وإكام حتتوج إمم دًمقؾ ًمٌقوهنو، وأن هـوك ومرىًمو سملم أن شمؽدقن اًمػؽدرة 

سمقـي ذم كػًفو، وسملم أن شمؽقن اًمػؽرة سمقـدي ذم كػًدفو، وسمقـدي ًمـدو ذم كػدس 

 اًمقىمً.

سمقـي سمذاهتو ًمؽـفو همػم سمقـي ًمـو، ومتحتوج مـدو  "داهلل مقضمق"وىمضقي 

إمم شملمؾ وسمحٌ؛ ٕن اعمقوقع هق قملم اعمحؿقل، وموهلل هق قملم وضمقده، 

وًمؽــو ٓ كعرف موهقي اهلل، وموًمؼضقي ًمقًً سمقـي ًمـدو، وٓسمدد مدـ اًمؼمهـدي 

 .(6ال قمؾقفو

: وهك اًمتك شمؽقن سمقـي رم ذاهتو وسمقـي ًمـو، ومي حتتدوج ايفهس٠ األٚىل

رهون يقوحفو ًمـو، وهذه اًمػؽرة شمتض  إذا يموكدً اًمؼضدقي حمؿقهلدو إمم سم

 متضؿـو رم مقوققمفو.

                                                           

، 6اكظر: ومؾًػي اًمعصقر اًمقؾمطك، د.قمٌد اًمرمحـ سمدوي، مطٌعي اًمـفضي اعمٍميي، ط (6ال

اًمقؾمطك، أ.د/  ، و: دروس ذم اًمػؾًػي إوروسمقي ذم اًمعصقر683م، ص6515

 688م، ص6865ؾمؿػم طمومد حمؿد قمٌداًمعول، سمدون، 

و: اهلل ذم ومؾًػي اًمؼديس شمقمو  65/ 6اكظر: اخليصي اًميهقشمقي، شمقمو إيمقيـل،  (6ال

 . 69، 61إيمقيـل، مقيد ذيمل هموزم، ص
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: وهك اًمتك شمؽقن واوحي رم كػًفو، وًمؽـفو همدػم ايفهس٠ ايجا١ْٝ

 (6الواوحي ًمـو، ومتحتوج مـو إمم شملمؾ وسمحٌ

م( قمدغم وضمدقد اهلل ؾمدٌحوكف وشمعدومم 138الأٚغططنيوًمؼد اؾمتدل 

؛ وهدذا سمدًمقؾ اًمغوئقي واًمـظؿ، طمقٌ يدرى  ًٓ أن: ذم اًمقضمدقد كظوًمدو ومجدو

 .(6الاجلامل واًمـظوم ٓ يصدر إٓ قمـ مقضمد ومـون هق اهلل

م( مـ أهؿ وميؾمدػي اًمعصدقر 6671الت: "تَٛا األنٜٛين"ويعتؼم 

اًمقؾمددطك اًمغددرسمقلم اًمددذيـ اقمتؿدددوا قمددغم دًمقددؾ اًمددـظؿ واًمغوئقددي سمصددقرة 

 واوددحي، واًمددذي مل يددزل طمددورًضا سمػؾًددػتف قمـددد يمثددػم مددـ اعمػؽددريـ

 واًميهقشمقلم. 

ومؾؼد ذيمر إيمقيـل مخًي سمراهلم قمغم إصمٌدوت وضمدقد اهلل ؾمدٌحوكف 

شمشؽمك ذم أهنو شمعتؿد قمغم اعميطمظي واحلس مـ ظمديل اًمـظدر ذم  (3الوشمعومم

اًمؽددقن وهددل: سمرهددون احلريمددي، واًمعؾددي اًمػوقمؾددي الاًمعؾقددي(، واًمقاضمددى 

                                                           

، مصدر 61(  راضمع، اهلل رم ومؾًػي اًمؼديس شمقمو آيمقيـك، د. مقيد زيمك همومم، ص6ال

 ؾموسمؼ. 

 .67اكظر: ومؾًػي اًمعصقر اًمقؾمطك، د.قمٌد اًمرمحـ سمدوي، ص (6ال

، و: جمؿققمي اًمردود قمغم 31-36/ 6اخليصي اًميهقشمقي، شمقمو إيمقيـّل، راضمع:  (3ال

اخلقارج الوميؾمػي اعمًؾؿلمال اعمعروف سموخليصي ود اًمؽػور، شمقمو إيمقيـّل، 

كقلم، ضمقكقي الًمٌـون(، شمرمجي: كعؿي اهلل أيب يمرم اعموروين، مطٌعي اعمرؾمؾلم اًمؾٌـو

 ومو سمعدهو.  19/ 6م، 6536
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كظدوم  واعمؿؽـ، واًمتدرج ذم اًمؽدامل، وأظمدػًما دًمقدؾ اًمغوئقدي أو اًمدـظؿ أو

 اًمطٌقعي أو اًمعـويي.

اعمددـفٍ "وًمؼددد ذيمددر إيمددقيـل دًمقددؾ اًمددـظؿ قمددغم اًمـحددق اًمتددوزم: 

اخلومس: مـ ضمفي شمدسمػم إؿمقوء، ومنّكـو كرى أن سمعض اعمقضمقدات اخلوًمقي 

شمػعؾ ًمغويي، وهذا فموهر مـ أهّندو  -وهل إضمرام اًمطٌقعّقي  -مـ اعمعرومي 

أن شمدرك اًمـفويي ذم ذًمؽ، وهبذا  شمػعؾ دائاًم أو ذم إيمثر قمغم هنٍ واطمد إمم

يتض  أهنو ٓ شمدرك اًمغويي اشمػوىًمو سمؾ ىمصًدا. قمدغم أّن مدو خيؾدق مدـ اعمعرومدي 

ًمقس يتجف إمم همويي مو مل يًدد إًمقفو مـ مقضمقد قمورف وقموىمٍؾ يمام يًددد 

ـ اًمرامل، ومنذا يقضمد مقضمقد قموىمؾ يًدد مجقع إؿمقوء اًمطٌقعقي  اًمًفؿ م

 .(6ال"ف اهللإمم اًمغويي وهذا اًمذي كًؿق

شمتحدرك  -اخلوًمقي مـ اعمعرومدي-وموٕيمقيـل يًتـد إمم أن اجلامدات 

ًمغويوهتو اعمحددة اًمتل وضمدت مـ أضمؾفو، وٓ سمد مـ وضمقد مقضمقد قموىمؾ 

 يـًى إًمقف هذا اًمؼصد واًمتقضمقف، وهق اإلًمف.

يمذًمؽ ومؼد ذيمر إيمقيـل صقره أظمرى هلذا اًمدًمقؾ ذم يمتوب آظمر 

دة اعمتـدوومرة يًدتحقؾ أن شمتػدؼ ذم كظدوم واطمدد إن إؿمقوء اعمتضو "ومؼول: 

اشمػوىًمو دائاًم أو أيمثرًيو، مو مل يؽـ صمؿ شمدسمػم واطمد يقضمف مجقع إؿمقوء إمم همويي 

واطمدة، وًمؽــو كرى ذم اًمعومل أؿمقوء خمتؾػي اًمطٌوئع دمتؿع ذم كظدوم واطمدد 

قمغم كحق ًمقس كودًرا أو اشمػوىًمو، ومي سمد إذن مـ وضمدقد ؿمدئ يعتـدل سموًمعدومل 

 .(6ال"ق اهلل شمعومموه

                                                           

 . 31/ 6اخليصي اًميهقشمقي، شمقمو إيمقيـل،  (6ال

 19/ 6اخليصي ود اًمؽػور، شمقمو إيمقيـل،  (6ال
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 املبشح ايجايح: فهس٠ ايػا١ٝ٥ أٚ ايٓظِ )ايتصُِٝ( يف ايفًطف١ اذتدٜج١.
ايتٝـاز  سمرز ذم هذا اًمعٍم شمقوران خمتؾػون ذم جمول معرومي اهلل؛ متثؾ 

م(، وسموؾمدددؽول 6198مثدددؾ: ديؽدددورت الت: بفالضـــف١ عكًـــٝني: األٍٚ

 م(.6761م(، وًمقٌـتز الت:6116الت:

وضمقد اهلل مـ اإلدراك اًمقاو   م(، اؾمتـت6198ٍالت:فدٜهازت

، (6العمػفقم اهلل، قمغم كحق مو كًدتخؾص صدػوت اعمثؾدٌ مدـ ومؽدرة اعمثؾدٌ

ويرى ديؽورت أن ومؽدرة اهلل ىمدد همرؾمدً ذم اإلكًدون قمـدد ظمؾؼدف، ًمؽدل 

 .(6الشمؽقن قميمي ًمؾصوكع مطٌققمي قمغم صـعف

ـ دًمقؾ اًمـظؿ طمقٌ 6116الت:باضهاٍيبًٝص وًمؼد يمون  م( مقىمًػو م

، ويدري سموؾمدؽول أن اًمًدٌقؾ (3ال تطقع أن يؼـع إٓ اعمدممـلم!رأى أكف ٓ يً

اًمقطمقد ًمإليامن إكام هق اًمؼؾى، وموًمعؼقدة اًمديـقي قمـده شمؼقم قمغم أؾموس مـ 

 .(1الاخلؼمة احلدؾمقي اعمٌوذة ٓ قمغم أي دًمقؾ مـطؼل آظمر

                                                           

شملميت مقتوومقزيؼقي ذم اًمػؾًػي إومم، ديؽورت، شمرمجي د. يمامل احلوج، اكظر:  (6ال

 .666م، ص6506، 3مـشقرات قمقيدات، سمػموت، ط

دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، د.حمؿقد محدي زىمزوق، دار اًمطٌوقمي اعمحؿديي، اكظر:  (6ال

 .681م، ص6509، 6ط

 .638اكظر: مدظمؾ ضمديد إمم اًمػؾًػي، قمٌد اًمرمحـ سمدوي، ص (3ال

 اكظر: اًمزمون وإزل: مؼول ذم ومؾًػي اًمديـ، وًمؽم ؾمتقس، شمرمجي د. زيمريو إسمراهقؿ، (1ال

 .385، 380م، ص6863وب، اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽت
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، ومػدود هدذا اًمرهدون "اعمراهـي"واقمتؿد قمغم كظريتف اعمعروومي ب

غم وضمقد اهلل، ومنن اًمعؼقسمي اًمتل شمـتظر اخلدوـملء مفام ىمّؾً اًمدٓئؾ قم"أكف

ًٌو ؾمؽمسم   هل أيمؼم، وأطمؽؿ اًمطرق وهك اإليامن سموهلل، ٕكؽ ًمق يمـً مصق

ـ يؽقن هـوك ومرق، سمقـام إن مل شمممـ سموهلل  اًمـعؿي اًمؽؼمى وًمق يمـً خمطئًو ومؾ

ويمـً خمطًئو وملكً حمؽقم ًمؾعـدي إسمديدي، وقمدغم ذًمدؽ ومدوًمؼرار ٓ حيتدوج 

 .(6ال"اإليامن سموهلل ًمذيموء، قمؾقؽ

ــا  ــصأَ ومؼددد اؾمددتخدم ومؽددرة اًمتـوؾمددؼ إززم أو ّ( 7776)ت:يٝبٓت

اًمتيئؿ ذم آؾمتدٓل قمغم وضمقد اهلل، وشمعد هذه اًمػؽرة ؿمؽًي مـ أؿمؽول 

 سمرهون اًمـظؿ واًمغوئقي.

                                                           

، 6وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمقـز، شمرمجي سمًوم اًمٌغدادي، ممؾمًي اًمٌغدادي، ط (6ال

، و: كؼد وهؿ اإلًمف، همرور اًمـؼد واهمراق اًمصـؿقي اًمعؾامكقيي، 681م، ص6885

 .616م، ص6861، 6قمٌد اًمؾطقػ احلرز، دار اًمػورايب سمػموت، ط

  مـ ىمقل اعمعري: ىمريى رأيفو

ًُ إًَِمقُؽامىموَل اعمُـَ  ُؿ َواًمَطٌقُى يمِيُ و        ٓ حُتنَمُ إضَمًوُد ىُمؾ  جِّ

ًُ سمِخوِهٍ      َأو َص َّ ىَمقزم وَموخلًُوُر قَمَؾقُؽام.  إِن َص َّ ىَمقًُمُؽام وَمَؾً

اكظر: مدارج اًمًوًمؽلم سملم مـوزل إيوك كعٌد وإيوك كًتعلم، اسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي، دار 

 . 6/113م، 6573، 6اًمؽتوب اًمعريب سمػموت، ط
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، ومددػمى ًمقٌـتددز أن (6الوشمؼددقم ومؽددرة هددذا اًمؼمهددون قمددغم اعمقكددودات

، وٓ يقضمد سمقـفو أي ؿمؽؾ اعمقكودات متػردة ومًتؼؾي سمعضفو قمـ سمعض

مـ أؿمؽول اًمتلصمػم اعمتٌودل، مع شمـوؾمدى وشمديؤم مدع طمريمدوت اعمقكدودات 

إظمرى، ويرى ًمقٌـتز أن هذا اًمتقاومؼ سملم اعمقكودات ٓ يؿؽـ شمػًدػم إٓ 

 سموومؽماض وضمقد ظموًمؼ مـًؼ وهق اهلل اًمذي هق أقمغم اعمقكودات.

اعمتـوؾمدى  ؼاًمتطدوسم – اعمقكدودات ظمؾدؼ قمـد –وىمد طمدد اهلل ؾمؾًػو 

ًمؽؾ اعمقكودات سمعضدفو مدع سمعدض ًمدرضمدي أن شمطدقر يمدؾ مقكدودة مػدردة 

يتطوسمؼ مع شمطقر يمؾ اعمقكودات سمدون أن يؽقن هـوك سمقـفو ذم اًمقاىمع طمقـئذ 

أي شملصمػم، وهذا هق مو يًؿقف سموًمتـوؾمدؼ إززم، وسمـدوء قمدغم هدذه اًمـظريدي 

و ضمًؿ اًمؽوئـ اًمشفػمة يتطوسمؼ سموؾمتؿرار جمؿقع اعمقكودات اًمتل يتؽقن مـف

 احلل مع اعمقكودة اًمؼوئدة وهل اًمـػس.

ويقو  ًمقٌـتز هذا اًمتقاومدؼ اعمًدتؿر سميدب مثدول سمًدوقمتلم شمدؿ 

صـعفام ذم دىمي شمومي يًتحقؾ معفو اخلطل، ومفام يًػمان ؾمػمًا متشوهًبو متدوم 

اًمتشوسمف، ويدىمون مًعو ذم وىمً واطمد دون أن شممصمر إطمددا و ذم إظمدرى، 

                                                           

هق مصطؾ  ومؾًػل اؿمتفر سمف اًمػقؾًقف إعموين ًمقٌقـتز، وهل قمٌورة قمـ ضمقاهر  (6ال

سمًقطي ٓ ضمزء هلو ٓ شمؼٌؾ آمتداد وٓ آكؼًوم، وهذه اعمقكودات هل اًمذرات 

 احلؼقؼقي اعمؽقكي ًمعـوس إؿمقوء، واعمقكودات هل ذرات روطمقي وًمقًً موديي

، و: 6/196م، 6506صؾقٌو، دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين، اكظر: اعمعجؿ اًمػؾًػل، مجقؾ 

، 6اعمقؾمققمي اعمقّنة ذم اًمػؽر اًمػؾًػل وآضمتامقمل، يمؿقؾ احلوج، مؽتٌي ًمٌـون، ط

 903م، ص 6888
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ىمد طمدده اًمصوكع ؾمؾًػو قمـدمو ىموم سمصـع اًمًوقمتلم قمغم ومفذا اًمتقاومؼ اًمتوم 

هذا اًمـحق مـ اًمدىمي، ومؽذًمؽ اهلل ؾمٌحوكف ىمد طمدد ذم إزل هذا اًمتقاومؼ 

اعمًددتؿر سمددلم اعمقكددودات سمدددون أن يؽددقن إلطمددداهو شمددلصمػم واىمعددل قمددغم 

 .(6الإظمرى

يؼقل ًمقٌـتز قمـ اًمتـوؾمؼ اًمٌديع اعمقضمقد ذم اًمؽقن اًمذي يًتدقمل 

ويؾزم قمـ يمامل اعمٌدع أن ٓ يؽقن كظوم اًمعومل هدق أيمؿدؾ  ": قمؼًي مدسمًرا

كظوم ممؽـ ومحًى، سمؾ يؾزم قمـف يمذًمؽ أن يمؾ مرآه طمقي شمصقر اًمعومل مـ 

وضمفي كظرهو، أي إن يمؾ مقكودة أو يمؾ مريمدز ضمدقهري ٓ سمدد أن شمؽدقن 

إدرايموشمف ومـوزقمدف مـظؿدي قمدغم أومضدؾ وضمدف، سمحقدٌ شمتقاومدؼ مدع ؾمدوئر 

 .(6ال"إؿمقوء ذم جمؿققمفو

ويرى ًمقٌـتز أن هدذه اًمػؽدرة مدـ أىمدقى إدًمدي قمدغم وضمدقد اهلل، 

 .(3الوأوٓهو سموًمعـويي واًمتدسمر، مـ يمؾ مـ يًعفؿ اًمتعؿؼ ذم هذه إمقر

ٞ أَا  اًمدذيـ  : فٝتُجـٌ يف ايفالضـف١ ٚاألدبـا٤ ٚايعًُـا٤    ايتٝاز ايجـاْ

                                                           

، واكظر: ىمصي 610دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، د.حمؿقد محدي زىمزوق، ص (6ال

قػ واًمؽممجي واًمـنم اًمػؾًػي احلديثي، أمحد أملم، زيمل كجقى حمؿقد، جلـي اًمتلًم

 .607/ 6م، 6531سموًمؼوهرة، 

اعمقكودوًمقضمقو واعمٌودئ اًمعؼؾقي ًمؾطٌقعي واًمػضؾ اإلهلل، ًمقٌـتز، شمرمجي: قمٌداًمغػور  (6ال

 .669م، ص 6570مؽووي، دار اًمثؼوومي سموًمؼوهرة، 

 .661اعمقكودوًمقضمقو واعمٌودئ اًمعؼؾقي ًمؾطٌقعي واًمػضؾ اإلهلل، ًمقٌـتز، ص  (3ال
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، ويمددون مددـ (6الُأـمؾددؼ قمددغم شمصددّقراهتؿ طمددقل اإلًمددف اؾمددؿ اًمددديـ اًمطٌقعددل

سمرت سمقيؾ، وضمقن ري، واؾمدحوق كقدقشمـ، ضمدقرج سمدوريمكم، أؿمفرهؿ رو

 ومقًمتقػم، ويؾقوم سمقكم، ًمقيس أهمود...وهمػمهؿ.

واًمػؽرة اًمرئقًي ًمدى هدمٓء اًمطٌقعقدلم أن سموعمؼددور معرومدي اهلل  

مدـ  -قمـدهؿ–وطمؽؿتف قمـ ـمريؼ اًمـظر اًمدىمقؼ ذم اًمطٌقعي، وٓ طموضمي 

                                                           

اإلقمتؼود اًمػؾًػل ذم إًمف  "اًمطٌقعل أو اًمرسمقيب أو اًمتلًمقف اًمطٌقعل سملكف:  قمرف اًمديـ (6ال

دون ىمٌقل اعمعؾقموت  -ظمصقًصو اًمؼمهون اًمغوئل -يثًٌ سموًمعؼؾ واًمشقاهد

. دًمقؾ أيمًػقرد "اخلوصي اًمتل شمػؽمض أكف أوطمك هبو ذم اإلكجقؾ أو اًمؼرآن مثًي 

عمؽتى اًمقـمـل ًمؾٌحٌ ًمؾػؾًػي، حترير شمد هقكدرشمش، شمرمجي كجقى احلصودي، ا

 .6/636، واكظر: اعمعجؿ اًمػؾًػل، مجقؾ صؾقٌو 6181/ 6م، 6883واًمتطقير، 

وملصحوب هذا اًمرأي يممـقن سمقضمقد ظموًمؼ ًمؾؽقن يتًؿ سموخلػم واحلؽؿي، وًمؽـفؿ 

يـؽرون ذم اًمقىمً كػًف اًمديـ اعمقطمك سمف مـ اًمًامء، سمؾ يزقمؿقن أن اهلل يمػ قمـ 

اكتفك مـ ظمؾؼف، وشمريمف يًػم سمؿؼته  اًمتدظمؾ ذم ؿممون اًمؽقن سمؿجرد أن

جمؿققمي مـ اًمؼقاكلم اًمتل ٓ شمتٌدل. اكظر: اإلحلود ذم اًمغرب، رمًقس قمقض، 

 .661م، ص6557، 6ؾمقـو ًمؾـنم سموًمؼوهرة، ط

ومؽر اًمديـ "ويؿقّز ضمويمؾلم ٓهمريف سملم اًمديـ اًمطٌقعل وديـ اًمطٌقعي سملن اًمديـ اًمطٌقعل 

أمو ديـ اًمطٌقعي  "يل قمـ أّي وطملوممورؾمتف يمام حيّددهو اًمعؼؾ سموٓؾمتؼ

اًمذي حيقؾ إمم أؿمؽول شمورخيقّي ًمألديون، طمقٌ شمعٌد يموئـوت وقمـوس "ومفق

اكظر: اًمديـ اًمطٌقعل، ضمويمؾلم ٓهمريف،  "ًمؾطٌقعي، يموًمشؿس واًمـجقم واًمقـوسمقع..

م، 6553شمرمجي: مـصقر اًمؼو ، اعممؾّمًي اجلومعقّي ًمؾدراؾموت واًمـنم سمػموت، 

 . 68ص
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اًمتصقر اًمقطمقوين أضمؾ ذًمؽ إمم اًميهقت اًمقطمقوين، سمؾ إن سمعضفؿ هوضمؿ 

 ًميهقت وأكؽره.

وىمد اهتؿ همٓء اًمطٌقعّققن سمؼمهون اًمـظؿ وإشمؼون اًمصـع وهدومقي 

أن اًمعددومل سمقطمدددة شمصددؿقؿف، "اًمطٌقعددي وكظومفددو واًمتـًددقؼ ذم اًمعددومل، و

ودموكًف واكتظومف، واًمغوئقي اعمًقطرة قمدغم فمدقاهره وىمقاكقـدف، يددل قمدغم 

 .(6ال"وضمقد إًمف طمؽقؿ يًقطر قمؾقف

م(  إن اًمعؾؿ رؾموًمي ديـقي شمتؿثؾ 6156ال ت:  ٚبست بٌٜٛزومؼد ىمول 

ِ  "ذم اًمؽشػ قمدـ أهار اًمطٌقعدي اًمتدل أودقمفدو اهلل ذم اًمعدومل،   ايتصـُٝ

ًمذًمؽ اًمـظوم اًمعظقؿ ذم اًمؽقن، وسمخوصي اًمـًقٍ اًمغريى ٕضمًوم  املُتاش

احلققاكوت، واؾمتخدام طمقاؾمفو، وأضمزاء أظمرى ىمد قمدت اًمداومع إيمؼم 

ؾمػي واًمعؾامء ذم مجقع اًمعصقر واًمشعقب، يمل يؼروا سمنًمف ممو اؾمتؼرأه اًمػي

 .(6ال "ظموًمؼ جلؿقع هذه اًمٌـل اًمعجقٌي

طمؽؿددي اهلل شمددتجغّم ذم "(  ذم يمتوسمددف: 6789الت: دــٕٛ زٟويميمددد 

سموٕدًمي اًمعؾؿقي أن يمؾ مو ذم اًمطٌقعي واًمػضدوء يددل قمدغم طمؽؿدي   "آصموره

قؽدؾ كّؼدور إشمؼون اًمصـع، وذًمؽ مثدؾ طمؽؿدي اخلدوًمؼ ذم ظمؾدؼ هاخلوًمؼ و

                                                           

ومؾًػي هققم، د.حمؿد قمثامن اخلشً، دار ىمٌوء سمؿٍم،  ذم اًمديـ واعمقتوومقزيؼواكظر:  (6ال

، و: مدظمؾ إمم ومؾًػي اًمديـ، د.حمؿد قمثامن اخلشً، دار ىمٌوء، 69سمدون، ص

 .66، 68م، ص6886مٍم، 

اًمتدسمػم اإلهلل: إؾموس اًمعؾؿل ًمعومل مـطؼل، سمقل ديػز، شمرمجي حمؿد اجلقرا ، دار  (6ال

 .661م، ص6885، 6احلصود سمدمشؼ، ط
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اخلشى وىمدمقف ومـؼوره، ومفل مـًجؿي مع صعقده اًمشجرة وطمطف قمغم 

 ضمذوقمفو.

م( ذم يمتوب:اًمٌٍميوت ًمؾدوموع 6767الت: اضشام ْٝٛتٔواكؼمى 

قمؾؿًقو قمـ اًمـظوم ذم اًمعومل ودًٓمتف قمغم طمؽؿدي اخلدوًمؼ، ورأى أن اًمعـويدي 

ٓ  أكدف اإلهلقي رضوريي إلصيح اًمـظوم ذم اًمعومل واعمحوومظدي قمؾقدف، ورأى

 .(6اليؿؽـ إكؽور وضمقد اهلل ذم وضمقد يمؾ هذه اًمعظؿي ذم اخلؾؼ

وىمد قمؼم كقدقشمـ قمدـ اكدهوؿمدف مدـ شمصدؿقؿ اعمجؿققمدي اًمشؿًدقي 

إن هددذا اًمـظددوم إظمددوذ اًمددذي حيؽددؿ اًمشددؿس، واًمؽقايمددى،  "ويمتددى

ــا٤واًمـقددوزك ٓ يؿؽددـ أن يـٌثددؼ إٓ مددـ مشددقرة وؾمددقودة يمددوئـ ذي   ذن
 . (6ال"وىمقة

ٞ ويمذًمؽ  ومؼدد اؾمدتدل سمددًمقؾ اًمدـظؿ  م(6793الت: دٛزز بـازنً

طمقٌ يرى أكـو ًمًـو سمحوضمي إمم أن كثٌدً وضمدقد اهلل سمدوعمعجزات اخلورىمدي 

ًمؼقاكلم اًمطٌقعي، ٕن صمٌوت هذه اًمؼقاكلم واكًجوم إومؽور وشمـظقؿفو شمدل 

 .(3القمغم ىمقة اهلل أيمثر ممو شمدل قمؾقف اخلقارق

                                                           

  اكظر: اًمعؾؿ واًمديـ، آيون سمرسمقر، شمرمجي هبوء اًمديـ ظمرمشوهل، مريمز اًمـنم اجلومعل، (6ال

 .19م، ص6559، 6ط

، 680ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، ص اكظر: (6ال

 .669و: اًمتدسمػم اإلهلل، سمقل ديػز، ص

قمٌد اًمرمحـ سمدوي، ويموًمي اعمطٌققموت  اكظر: مدظمؾ ضمديد إمم اًمػؾًػي، (3ال

 .660م، ص6579، 6ط اًمؽقيً،
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إذ  -فذم اًمػؽمة إومم مدـ طمقوشمد-م( 6770الت:فٛيٝتريويمذًمؽ 

رأى ذم كظوم اًمطٌقعي دًمقًي يموومًقو جيعؾـو كممـ سمدوهلل، وقمدورض اعمدوديلم ذم 

 .(6الشمػًػمهؿ ًمـشلة اًمؽقن قمـ ـمريؼ ىمقاكلم اعمودة

ـ ميطمظي م( دًمقؾ اًمـظؿ 6089الًٜٚٝاّ بًٝٞيمذًمؽ ومؼد اؾمتـتٍ  م

ومؼددد ذيمددر ذم يمتوسمددف اًميهددقت  اًمـظددوم واًمتصددؿقؿ ذم اعمقضمددقدات احلقددي،

ج ًمظقاهر ـمٌقعقي، مـفو آًمقي قمؿؾ اًمعدلم، واًمعضديت اًمطٌقعل قمدة كامذ

واًمغدددد اًمصددػراويي، ومجددول إؿمددقوء اًمطٌقعقددي، وشمـددقع احلققاكددوت...، 

 واؾمتـتٍ سملهنو دًمقؾ متلم قمغم اًمـظؿ ٓ يؿؽـ همّض اًمطرف قمـف.

ومؿثًي آًمّقي قمؿؾ اًمعلم؛ حتدث ومقفدو قمدـ جمؿققمدي مدـ اًمػعوًمقدوت 

اًمرؤيي، واؾمتدل سملن ذًمؽ ٓ يتحؼؼ  اعمعؼدة سملم خمتؾػ إضمزاء طمتك شمتؿ

إٓ ذم طموًمي ومرض كوفمؿ ومدسمر ظمؾػ اًمطٌقعي كًؼ سمدلم إضمدزاء ٕضمدؾ 

 هدف اًمرؤيي. 

اًمعلم سموًمًوقمي ويًتدل سملكف ًمق يمون  "ويؾقوم سمقكم"ويمذًمؽ يؼورن 

هـوك ؿمخص يعقش ذم ضمزيرة وطمده، وإذا سمًوقمي يد شمًؼط أمومف، ومنكدف 

ٞ  قمي مـ ىمٌدؾ ؾمقذقمـ سمػروقي أن هذه اًمًوقمي مصـق ، واًمٌمدء عـا  ذنـ

كػًف يؼول قمـ اًمعومل اًمطٌقعل، ومؿثؾام أن أضمزاء اًمًوقمي اعمختؾػي متـوؾمؼي 

ومقام سمقـفو ًمتحديد اًمقىمً، وصـعً ومجعدً هلددف حمددد؛ أي إهندو مدثي 

                                                           

اكظر: اًمػؽر إوريب ذم اًمؼرن اًمثومـ قمنم، سمقل هوزار، حتؼقؼ حمؿد هميب، دار  (6ال

 .6/96م، 6509، 6احلداصمي، ط
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مصـعي ومفقلة سمحقٌ شمـتٍ قمـفو طمريمي، وهذه احلريمدي ذم همويدي آكتظدوم 

 . سمحقٌ شمتؿؽـ مـ اإلؿمورة إمم اًمقىمً سمدىمي

ويـٌف سمدقكم إمم أكدف ًمدق اظمتؾدػ ؿمدؽؾ إضمدزاء قمدام هدق قمؾقدف، أو 

اظمتؾػ طمجؿفو، أو شمؿ شمريمقٌفو قمغم ؿمؽؾ خمتؾػ أو سمؽمشمقى خمتؾػ، عمدو 

كتجً قمـفو أي طمريمي، أو ًمـتجً قمـفو طمريمي ٓ شممدي إمم حتؼقؼ اهلدف 

اًمذي مجعً معو مـ أضمؾف، وأكف ٓ جيى قمؾقـو ومفؿ يمقػقي قمؿؾ يمؾ ضمدزء 

قمغم طمدشمف، أو إدراك يمقػقي قمؿؾ اهلقؽؾ يمؽؾ طمتك كرى أكف مـ إضمزاء 

وًمقد اًمـظؿ، ومؼدرة اعمقضمقد قمغم صـع كػًف جمدددا هدق قميمدي قمدغم كظدؿ 

ظمؾؼ ودىمقؼ، طمتك وإن سمرزت سمعض مقارد اًمـؼص أو اًميكظؿ ذم اًمٌـوء، 

 .(6الومنن ذًمؽ أيًضو ٓ يدل قمغم أهنو مـ دون كوفمؿ

ؼ إكام هق وًمقد صوكع وخمؽمع، ويًتـتٍ سمقكم ممو ؾمٌؼ أن هذا اًمتـوؾم

يمذًمؽ اًمعومل اًمطٌقعل، همدػم أكـدو ٓ كشدوهد أي كدوفمؿ أو مفـددس، وهلدذا 

 .(6الاومؽموـو أن يؽقن هـوك كوفمؿ ومفـدس متخػ وراء هذا اًمعومل

م( ومؼد ذيمر أن 6073الت:  أغاضٞويمذًمؽ ضمون ًمقيس رودوًمػ 

واًمعظؿي، ُيظفر أيًضو يمؾ مـ اًمتصؿقؿ اعمًٌؼ، واحلؽؿي، "اًمعومل احلل: 

وقمؾؿ اًمغقى، واًمعؾؿ سمؽؾ رء، وسُمعد اًمـظر؛ مجقع هذه اًمقىمدوئع شمـدودي 

                                                           

ىمورن هذه اًمػؽرة سموًمتعؼقد اًمغػم ىموسمؾ ًميظمتزال اًمتل ىمول هبو مويؽؾ سمقفل ذم  (6ال

 اًمتصؿقؿ اًمذيمل سمعد ذًمؽ.  اؾمتدًٓمف قمغم كظريي

، و: ٓ 59 -53سمدايي اًميهنويي: شمػًػمات شمغػم وضمف اًمعومل، ديػقد دويتش ص اكظر: (6ال

 .680أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، ص
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ضمفوًرا سمدوهلل اًمقاطمدد، اًمدذي ىمدد يعرومدف اإلكًدون واًمدذي ٓسمدد أن يصدٌ  

ً مـوؾمى، حتؾقًي ٕومؽور ظموًمؼ اًمؽقن اعمتجكم ذم  اًمتوريخ اًمطٌقعل، ذم وىم

 .(6ال"قمضقيممؾؽتل احلققان واًمـٌوت سمؼدر مو هق متجٍؾ ذم اًمعومل اًمي

مدى اكتشور هذا اًمتػؽػم ذم ذًمؽ اًمقىمدً،  (6الويٌلم مويؽؾ داكتقن

 صشٝف١طمتك سملم أومراد اعمجتؿع اًمعؾؿل، ومقذيمر أن ذم اإلصدار إول مـ 

م، أيمد رئدقس اًمتحريدر 6061، واًمتل شملؾمًً قموم "يٓدٕ يعًِ اذتٝٛإ"

وشمشػم ذم اًمعدد اًمتؿفقدي قمغم ومؽرة أن دراؾمي اًمطٌقعي شمظفر طمؽؿي اهلل، 

إن "إمم اعمؽوكي اخلوصي اًمتل يشغؾفو اإلكًون ذم اعمرشمٌدي اًمطٌقعقدي ًمؾعدومل: 

اًمعومل ذم اًمطٌقعي يرى اًمعيىمَي اجلؿقؾي اعمتقاضمدة وؿـ يمومؾ ظمطي اًمطٌقعي 

احلقي، ومقتتٌع قميىمي شمعويش متٌودل اعمـوومع، اًمتل شمؼـعدف أن ٓ رء يصدـع 

ًمـظوم ذو اًمؽمشمقى واجلدامل، قمًٌثو، ويشعر أيًضو أكف، وقمغم رأس يمؾ هذا ا

يؼددػ اإلكًددون، ذًمددؽ اعمخؾددقق اعمػضددؾ ًمدددى ظموًمؼددف، مؽرًمددو سمـعؿددي 

 .(3ال"اًمػفؿ

                                                           
اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، شمرمجي د.آٓء طمًؽل، د.مممـ احلًـ،  اكظر: (6ال

 .63م، ص6867، 6مل وآظمرون، مريمز سمراهلم، طمفـد اًمتق

مويؽؾ داكتقن: طمصؾ مويؽؾ داكتقن قمغم ؿمفودة اًمطى مـ ضمومعي سمريًتقل ذم قموم  (6ال

م، قمؿؾ 6571م، وقمغم درضمي اًمديمتقراه مـ ضمومعي يمقـجز سمؾـدن ذم قموم 6515

 6558سمؼًؿ اًمؽقؿقوء احلققيي ذم ضمومعي أوشموضمق ذم داكقدن سمـققزيؾـدا ذم اًمػؽمة مـ 

م، وأصٌ  ٓطمًؼو  سموطمٌ قمؾؿل ذم أمراض اًمعققن اًمقراصمقي، وهق 6889إزم 

متحدث ؿمفػم ذم قمؾؿ اًمقراصمي واًمتطقر وطمجي اًمتصؿقؿ واعمٌدأ اإلكًوين، يعؿؾ 

داكتقن طموًمقًو يمزمقؾ ذم مريمز اًمثؼوومي واًمعؾقم سمؿعفد ديًؽػري، اكظر: اًمتطقر كظريي 

 .9ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن ص

 .63كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص اًمتطقر اكظر: (3ال



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(657) 

 املبشح ايسابع: فهس٠ ايػا١ٝ٥ أٚ ايٓظِ )ايتصُِٝ( يف ايكسٕ ايعػسٜٔ.
ّ  اؾمتـتٍ اًميهقيت إمريؽل  م( 6566الت: ًٜٚٝاّ ٖـٛازد دٚزٖـا

ء؛ طمقدٌ رأى أن مددار اًمتصؿقؿ واًمغوئقي ذم اًمؽقن مـ اًمـظدر ذم اًمػضدو

اًمًقورات واًمؽقايمى واًمـجقم اعمتعوىمٌي يثًٌ أن اعمـظقمي اًمشؿًقي ىموئؿي 

قمغم أؾموس هـدؾمي وشمدسمػم، وًمقًً وًمقدة رضورة اًمطٌقعدي أو اًمصددومي، 

يمام اقمتؼم دورهدوم ظمؾؼدي اعمعددة وقمؿؾفدو آيدي قمجقٌدي ومدرآة ًمقدد اخلدوًمؼ 

 .  (7)اعمٌدع

ــدزٜيمددددذًمؽ يددددرى اًميهددددقيت اًمؼميطددددوين  ــست فسٜــ و زٚبــ
م(  اعمحددورض سمؽؾقددي شمريـقتددل ضمومعددي يمومؼميدددج: أن 6597الت:تٝٓاْــت

وضمقد اإلًمف رضوي ًمػفؿ اًمغوئقي واًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، وىمد ذيمر شمقـوكً 

ذم يمتوسمف اًمػؾًػي اإلهلقي مخًي قمقامؾ شمـتفل إمم أن اًمتقطمقد اإلهلل هق أيمؼم 

ؾ وشمصدؿقؿ اًمػروقوت اًمتل يؿؽـ شمٌـقفو ًمػفؿ اًمعومل سموقمتٌوره إومدراز قمؼد

 إهلل، وهل:

. اًمتؽقػ اًمدىمقؼ سملم اًمػؽر وإؿمقوء الأي سملم اًمدذهـ واًمعدومل 6 

 اخلورضمل(، سمحقٌ إن اًمطٌقعي هل قمٌورة قمـ سمـوء معؼقل ىموسمؾ ًمؾػفؿ.

. اًمًددعل كحددق اًمتطددّقر واًمتؽومددؾ واًمرىمددل عمختؾددػ احلددقادث 6

 وهدايتفو مجقعو.

                                                           

، 6اكظر: اًمؽيم اجلديد، قمكم اؾمامقمقؾ قمػقان، مريمز اًمدراؾموت، سمػموت، ط (6ال

 .37م ص6869
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ومظفر ًمؼموز  . آؾمتعداد اًمظوهري ًمؾعومل همػم أزم، ومفق مرآة3  

 احلقوة وسمؼوئفو، ومـ اًمٌعقد ضمدا أن يؽقن ىمد كتٍ قمـ اًمصدومي وآشمػوق.

. قمومؾ اًمٌعد اجلامزم: يتؿقز اًمعومل سمؿظوهر مجوًمقي قموًمقي، وحيؿؾ 1  

اًمؽثػم مـ اًمؼقؿ، وًمقس معـدك هدذا اًمؽديم أكدف يػدرز أؿمدقوء ذات ىمقؿدي 

ـ أن يتحقل إمم اًمعؼقؼ واحلج ر اًمؽريؿ، إكف ومحًى، سمؾ يموًمؽماب إمم يؿؽ

يؿثؾ سمـػًف مظفرا مجوًمقو راىمقو، وهذا اًمعومل اجلؿقؾ ٓ يـٌع إٓ مـ ظميل 

اًمؽماسمط مع مقضمقدات حتؿؾ هذا احلس اجلامزم، ومػل طملم يؿؽـ اإلؿمورة 

إمم أن سمـوء اًمعومل ىموئؿ قمغم ىمقة قموىمؾي هوئؾي يؽػل اًمـظر إمم اًمؼدقؿ اًمذاشمقدي 

 .ًمؾعومل ومؼط يمل شمًقىمـو كحق معـك اًمعومل

. سمام أن اًمطٌقعي شمقضمد مقضمقدات أظميىمقي، ومفل ممصمرة ذم احلقوة 9

إظميىمقي يمذًمؽ...وسمقؾمقؾي اًمػقاقمؾ إظميىمقي اًمتدل شمًدػم كحدق اعمثدؾ 

 ومفل ىموسمؾي ًمؾتغػم.

وسمعٌورة أظمرى: يًوقمد هذا اًمعومل احلقوة إظميىمقي اإلكًوكقي، أو  

آًمددي ًمتغددػم  يؿؽددـ اقمتٌددور يمددؾ قمؿؾقددي ـمٌقعقددي سمصددقرة قمؼيكقددي قمددغم أهنددو

 اعمقضمقدات إظميىمقي واًمعوىمؾي وشمطقرهو.

ويًتـتٍ شمقـوكً ممو ؾمٌؼ أن هذه اًمعقامدؾ اخلؿًدي إذا أظمدذكوهو  

وطمدة واطمدة، ؾمـخؾص ٓ حموًمي إمم أن هذا اًمعومل وًمقد اًمـظؿ اإلهلل، وسمام 

 أن هذا اًمـظؿ ممزوج سموًمغرض اإلهلل ومًقؽقن ذا ىمقؿي ُمروقي.
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ًددي شمشددػم إمم اًمتؽددوشمػ واًمددتيطمؿ أي أن هددذه اًمعقامددؾ اخلؿ 

واًمتـوهمؿ ذم اًمعومل، سمحقٌ يؼقدكو هذا اًمتؽوشمػ إمم أن هـوك مدسمرا وكوفمام 

 .(6الخيتػل وراء هذا اًمعومل

أؾمتوذ اًمػؾًػي سمعدة ضمومعوت أمريؽقي وصوطمى  باٍٚ إدٚازدشوأمو 

م(: ومؼد ذيمر  دًمقؾ اًمغويي معتؿًدا قمغم اًمـظرة 6881مقؾمققمي اًمػؾًػيالت:

اًمدًمقؾ اًمـوفمر إمم اًمعومل سمـظرة "قؽؾ اًمؽقن، ومقؼقل حتً قمـقان اًمؽؾقي هل

سمدٓ مـ دراؾمي اعمقارد اجلزئّقي ًمؾـظؿ اًمؽوئـ ذم اًمعومل، يؿؽــدو ": "يمؾقي

اًمتعوـمل معف قمغم أكف وطمدة واطمدة، ومقًفؾ ـمرح آدقمدوءات اعمخوًمػدي، 

قمغم  وهـوك ـمرق خمتؾػي ًمؾؼقوم هبذا اًمعؿؾ، إذ يؿؽــو اًمـظر إمم يمؾ اًمعومل

أكف وؾمقؾي ٕضمؾ هدف متعوٍل، وذم مؼدوركو أيًضو ميطمظي اًمعومل يمـًقٍ 

ـ اًمٌـوءات اعمؽماصي سمـؿط واطمد وسمشؽؾ متامؾمؽ، ممو يمدي إمم احلػوظ  م

 قمغم كظؿفو.

وشمؼقدكو رؤيي اًمعومل قمغم أكف وؾمقؾي إمم أشمؼـ اًمؼماهلم، ومؿصـققموت 

ؼ أهمراض ظمورضمي مـ ىمٌقؾ اًمًوقمي واًمٌقً واًمًػقـي أكتجً ٕضمؾ حتؼق

                                                           

 ، كؼًي قمـ: اًمػؾًػي اإلهلقي،11قمػقان، صإؾمامقمقؾ اكظر: اًمؽيم اجلديد، قمكم  (6ال

 شمقـوكً  

See: Philosophical Theology: The world, the soul, and 
Cambridge  , Frederick Robert Tennant,odG

University Press,1968, Volume 2 p,121. 
واكظر: دراؾموت ذم قمؾؿ اًمؽيم اجلديد، طمًـ يقؾمػقون، مريمز احلضورة ًمتـؿقي اًمػؽر 

 .663م، ص6861اإلؾميمل، سمػموت 
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قمـ كظومفو اًمداظمكم، يمام أن ًمؽؾ مـفو هدومو ظموصو شمرومف، أمو إذا أظمدذكو 

اًمعومل سمـظرة يمؾقي يمقطمدة واطمدة يروم هدومو قمومو يـوؾمٌف، ومًـجد أّن هذا 

اًمتشٌقف هق دًمقؾ متلم ومتؼـ، وًمق محؾ هذا اهلدف أؾمؿك وأرىمك اًمؼقؿ، 

 .(6ال"إمم كوفمؿ اًمعوملومًقؽقن ًمديـو مٌدأ كـًى مـ ظميًمف اخلػم اعمطؾؼ 

إذا ومروـو سمـوء اًمعدومل قمدغم أكدف "يمذًمؽ ومنكف يـتؼد خموًمػقف ومقؼقل: 

وطمدة واطمدة، ومي يؿؽـ ًمؾعؾقم اًمتجرسمقي أن شُمٌدي رأيو ذم هدذا اعمدقرد؛ 

ذًمؽ ّٕن جمول اًمعؾقم اًمتجرسمقي حمدود سملضمزاء مـ اًمـظؿ اًمدداظمكم ًمؾعدومل 

 اعمودي.

اًمًمال: عموذا اًمعدومل وطمددة  يعجز اًمعؾؿ اًمتجريب قمـ اإلضموسمي قمـ

واطمدة؟ وعموذا هق هبذا اًمشؽؾ وًمقس سمشؽؾ آظمر؟ ٕن اعمجدول اًمقطمقدد 

اًمذي ذم اؾمتطوقمي اًمعؾؿ اًمتجريب اًمرد ومقف قمغم إؾمئؾي هدق احلؼدؾ اًمدذي 

شمتلشمك ومقف اًمتجرسمي، أيدـ يؿؽدـ ًمإلكًدون أن يؾحدظ اًمعيىمدي اًمؽوئـدي سمدلم 

، أمو أن يؾحدظ اًمعيىمدي سمدلم فموهرشملم خمتؾػتلم يمدرضمي احلرارة واًمغؾقون

اًمعومل اعمودي يمقطمدة واطمدة وسملم أمر ظمورج قمـف ومفذا صعى مًتصعى 

ٓ يـوًمف اًمٌقدون اًمعؾؿدل، وإكدام شمتعفدد سمدذًمؽ اًمـظدرة اًمتقطمقديدي، إذ هدل 

 .(6ال"اًمًٌقؾ اًمقطمقد ذم ذًمؽ

                                                           

 .71اكظر: اًمؽيم اجلديد، قمكم إؾمامقمقؾ قمػقان، ص (6ال

 .71،77قمكم قمػقان، ص اكظر: اًمؽيم اجلديد، (6ال
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أؾمدتوذ ومؾًدػي اًمدديـ  دٜفٝد أزثس باًٜنيوأمو اًمػقؾًقف اعمعدوس 

م( ومػمى أن دًمقؾ اًمـظؿ همدػم دًمقدؾ 6531د ؾمـي سمجومعي موكشًؽمالاعمقًمق

اًمغويي؛ واًمػرق سمقـفو أن دًمقؾ اًمـظؿ يرشمؽز قمغم اًمعيموت اًمظوهريي اًمتل 

شمٌدو مـ ظميل اعمقضمقدات اًمطٌقعقدي، سمقدـام ٓ  دتؿ دًمقدؾ اًمغويدي سمدوًمـظر 

 واًمتلمؾ ذم اًمٌـوء وواىمعقتف، سمؾ يروم اهلدف واًمغويي سموٕؾموس.

 ؾلم: ( دًمقؾ اًمـظؿ قمـد سمويأ

يرى سمويؾلم أن اًمتلمؾ ذم قمومل اًمطٌقعي ومقضمقداهتو  دديـو إمم أهندو 

واىمعي حتً هقؿـي كظؿ دىمقدؼ، وهدذا اًمدـظؿ ٓ يؿؽدـ أن حيصدؾ سمذاشمدف، 

وقمؾقف شمؽشػ هذه احلقثقي اًمتل يتؿقز هبو اًمؽقن قمغم وضمقد قمومل متعوٍل هق 

 سموؾمؿ اهلل.  قمؾي إجيود أضمزاء هذا اًمعومل، طمقٌ ُيعرف هذا اعمقضمقد اعمتعوزم

ويددرى سمددويؾلم أن اًمددذيـ يدددقمؿقن هددذا اًمدددًمقؾ يًددتدًمقن قمؾقددف 

 سمؿختؾػ آيمتشووموت اًمعؾؿقي احلديثي، ويرون أهنو مصداق سمورز ًمؾـظؿ.

 ب( دًمقؾ اًمغويي قمـد ديػقد سمويؾلم، ويؼقم قمغم أمريـ:

ٍ اًمعوم ًمؾؽقن يرمل حتؼقؼ هدف وهمويي مـوؾمٌي،  إول: أن اًمـًق

عى ضمدا آقمتؼود سملن هذا اًمعومل هبذا اًمٌـوء اًمعجقى واًمثوين: أكف مـ اًمص

 هق وًمقد ىمقى قمؿقوء وأطمداث قمشقائقي.
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وموعمقزة إؾموؾمقي ًمؾعومل شمشػم سمدىمي إمم أكف وًمقد إرادة قموعمدي شمًدقىمف 

 .(6الكحق هدف وهمويي ىمقؿي، وهذا إمر يؼٌؾف اًمعؼؾ اًمًؾقؿ

وئقدي وسمشؽؾ قموم، ومؼد اهتؿ هدمٓء اًمػيؾمدػي واًمعؾدامء سمٌقدون اًمغ

واًمـظوم ذم اًمؽقن سملؿمؽول خمتؾػي، يمام أـمؾؼ قمغم هذا اًمدًمقؾ أؾمامء قمديدة، 

يرى معظؿفؿ أهنو أؾمامء خمتؾػي ًمدًمقؾ واطمدد، سمقدـام يدرى أظمدرون أهندو 

 خمتؾػي ومقام سمقـفو، طمتك وإن يمون هذا اًمتػووت ىمؾقؾ.

                                                           

، 6اكظر: أؾمس ومؾًػي اًمديـ، ديػقد إيف. سمويؾلم، شمرمجي: حمؿقد مقؾمقي، ىمؿ، ط (6ال

، واكظر: اًمعؾؿ واًمعـويي اإلهلقي: ضمقن د. سمقًمؽقـفقرن، مؽتٌي 367م، ص6881

 .66م، ص6505اًمعؾقم اجلديدة، 
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ايفصٌ ايجايح: االعرتاضات اييت أثريت ع٢ً فهس٠ ايتصُِٝ ٚايٓظِ 

 ١.ٚايػا٥ٝ
اًمـظؿ واًمتصدؿقؿ قمدؼم اًمعصدقر؛  يفهس٠وضمفً قمدة اقمؽماووت 

مـفو مشؽؾي اًمنم، واقمؽماووت ديػقد هقدقم، وقمامكقئقدؾ يمدوكط، اًمدذيـ 

ًٌو،  وضمفو اقمؽماووهتؿ ًمؼمهون اًمـظؿ وًمؽوومي سمراهلم إصمٌوت وضمقد اهلل شمؼري

أو أـمؾؼقا مـوهٍ أوحً ومقام سمعد أؾموؾًمو ًمـؼد اًمؼماهلم، ويمذًمؽ كظريدي 

 دارويـقي. اًمتطقر اًم
 املبشح األٍٚ: َػه١ً ايػس.

ـ أكؽر اًمـظؿ واًمغوئقي واًمتصؿقؿ ذم اًمعومل قمغم ومؽرة  اؾمتـد معظؿ م

اًمنم ومقام ذهى إًمقف؛ ومنذا يمون اًمعومل خيضع ًمؾتدسمػم واًمعـويي واًمـظؿ ومؽقػ 

ـ زٓزل وأمراض ويمقارث  ـ واًمنمور م ـ إمل واعمَِح يتؿ شمػًػم مو ومقف م

 وأوسمئي؟

يؼول أن اًمعومل مـظؿ مع هذه اًمػقى اعمقضمدقدة  ويمقػ يؿؽـ أن

ذم اًمؽقن؟ ومنذا يمون اإلًمف يمكم اعمعرومي يعرف يمؾ مو طمددث وحيددث ومدو 

ؾمدقحدث، ويمدكم اًمؼددرة يًددتطقع أن يػعدؾ يمدؾ مددو يريدد، ويمدكم اعمحٌددي 

واخلػميي واًمرمحي، ومؾامذا ؾمؿ  سمقضمقد اًمنم، وضمعؾدف ىموكقكدو مدـ ىمدقاكلم 

 ذا اًمعومل؟!احلقوة، وعموذا وضمد اًمنم ذم ه

ًمؼد ىمدمً طمؾقل يمثػمة  ذم شموريخ اًمػؽر اًمػؾًػل ًمؾخدروج مدـ 

هذه اعمعضؾي يتعؾؼ معظؿفو سمتصقر اإلكًون ًمإلًمف؛ ومٌعضفو أكؽر اإلًمدف، 
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وسمعضفو أكؽر وطمداكقتدف، وسمعضدفو أكؽدر قمؿدقم ىمدرشمدف... وهمػمهدو مدـ 

 احلؾقل، وؾملىمتٍم ذم هذا اعمٌحٌ قمغم مو يػقد اًمٌحٌ.

رأى أن وضمدقد اًمنمد ذم هدذا اًمعدومل  اإلًمدف ومؿـ أكؽر مـفؿ وضمقد

يٌطؾ أي دور ًمإلًمف ذم هذا اًمؽقن، ومي يؿؽدـ اضمدتامع وضمدقد اإلًمدف مدع 

 ظمػًما. إٕ نإ مـ اًمعومل ايػسٚز يًتلصؾ مجقع إٔ اًمنم، مع رضورة

إمددو أن اإلًمدف يريدد زوال اًمنمدد، "ق.م(: 678الت:أبٝكـٛز يؼدقل 

ؽ وًمؽـف ٓ يريد، وإمو اكف وًمؽـف ٓ يؼدر قمغم ذًمؽ؛ وإمو أن يؼدر قمغم ذًم

ٓ يريد وٓ يؼدر، وإمو أكف يريدد ويؼددر؛ ومدنذا يمدون يريدد وٓ يؼددر ومفدق 

قموضمز، وإن يمون يؼدر وٓ يريد ومفق طموؾمد، وإن يمدون ٓ يريدد وٓ يؼددر 

 .(6ال"ومفق طموؾمد قموضمز وإن يمون يريد ويؼدر، ومؾامذا وضمدت اًمنمور؟

ريد اهلل أن يؿـع هؾ ي"وسمصقوهمي أظمرى عمعضؾي اًمنم قمـد أسمقؼقر: 

اًمنم ًمؽـف ٓ يًتطقع، ًمق ص  ذًمؽ ومؾـ يؽقن يمكم اًمؼددرة، أم يًدتطقع 

                                                           

ق، دار اًمتقًػم ( ومؾًػي اًمديـ، إدضمور ؿمقػؾد سمرايتامن، شمرمجي قمامد اًمديـ قمٌداًمراز6ال

، واكظر: اًمؼضقي...اإليامن، زم ؾمؽموسمؾ، شمرمجي طمـو 605م، ص 6869سمػموت، 

، واكظر: أسمقؼقر 65م، ص6887، 6يقؾمػ، مؽتٌي دار اًمؽؾؿي سموًمؼوهرة، ط

ممؾمس اعمدرؾمي إسمقؼقريي، يمومؾ حمؿد حمؿد قمقيضي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 

 .616م، ص6551سمػموت، 
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ًمؽـف ٓ يريد، ًمق ص  ذًمؽ ومؾـ يؽقن يمكم اخلػميي، أم أكف ىمودر ويريدد ذم 

 .(6ال"آن واطمد، ومؿـ أيـ إذًا جيلء اًمنم؟

ويددرى اًمػقؾًددقف إعمددوين، اعمعددروف سمػؾًددػتف اًمتشددوؤمقي آرصمددر 

، واكتؼد يمدؾ حمووًمدي (6الأن قموعمـو أؾمقء اًمعقامل اعمؿؽـيم(: 6018ال غٛبٓٗٛز

 .(3الهتدف إمم إصمٌوت وضمقد اإلًمف

م(؛ ومؼد 6578الت: زاضٌ بستساْدويمذًمؽ اًمػقؾًقف اًمؼميطوين 

رأى ذم وضمقد اًمنم اًمطٌقعل سمرهوًكو ؾموـمًعو قمغم قمدم وضمقد إًمف، وؿمدط  

ي سمعقًدا ضمًدا طملم أظمذ مـ وضمقد اًمنم دًمقي ًمقس ومؼدط قمدغم قمددم طمؽؿد

اإلًمف واكعدام رمحتف، سمؾ اقمتؼمه دًمقي قمغم اشمصوف اإلًمف سمف، ومدٌام أن اإلًمدف 

إن اعمقضمقد اًمذي يؿتؾؽ "أوضمد اًمنم وميسمد وأن يؽقن هق ذير، ومؼول: 

اًمؼدرة اعمطؾؼي، واًمذي ظمؾؼ قموعمو حيتقي قمغم اًمنم ًمقس سمًٌى اخلطويدو، 

 .(1ال"وميسمد وأن يؽقن هق كػًف ذير ضمزئًقو

                                                           

ٌقؽ شمرمجي ؾمورة اًمًٌوقمك، اعمريمز اًمؼقمل ًمؾؽممجي، اًمؼوهرة، ( مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول ؾم6ال

 .63م، ص6861

( اكظر: اًمعومل إرادة وختقؾ، ؿمقسمـفقر، مجع هذه اًمـصقص أمحد معقض ذم يمتوسمف 6ال

 .6/165م،6518، 6ؿمقسمـفقر، اًمدار اًمعرسمقي ًمـنم اًمثؼوومي اًمعوعمقي، ط

ؼ: ومماد يمومؾ، مؽتٌي همريى ( اكظر: اهلل ذم اًمػؾًػي احلديثي، ضمقؿس يمقًمقـز، حتؼق3ال

 .316م، ص6573سموًمؼوهرة، 

( كؼي قمـ يمتوب كظريي اًمتطقر اًمداروكقي: ظمراومي سموؾمؿ اًمعؾؿ، ـموًمى اجلـويب، دار 1ال

 .675م ص6505، 6روت، طسميإوقاء، 
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ـ أوًمئؽ اًمذيـ جيدون ذم هذا   سمرشمراكدومـ صمؿ ومؼد ؾمخر  راؾمؾ م

اًمعومل دًمقيً قمغم وضمقد إًمف يمومؾ اًمؼدرة واعمعرومي، ومؾق يمون هذا اإلًمف يؿؾؽ 

هذه اًمصػوت؛ عمو اطمتوج إمم مييلم اًمًـلم ًمصـع قمومل قمدغم هدذا اًمـحدق؛ 

وموًمعومل يؼػ وراءه مصودومي سمحتي ٓ ىمصد إهلل، وًمق اومؽموـوه كتقجي ىمصد 

 .(6الن يؽقن ىمصد قمدو طموىمدمو، وميسمد أ

ٞ ويمذًمؽ اًمػقؾًقف آؾمؽمازم ضمقن ًمقدززم  م( 6506الت:(6الَـان

ومؼد رأى أن وضمقد اًمنّم ٓ يـًدجؿ مدع سمعدض اًمصدػوت اإلهلقدي؛ مثدؾ: 

 اًمعؾؿ اعمطؾؼ، اًمؼدرة اعمطؾؼي، وإرادة اخلػم اعمحض.

طمقٌ يؼقل: مًلًمي اًمنمور ذم أسمًط صدقرهو قمدغم اًمـحدق أيت: 

 "اًمنمد مقضمدقد"، ومدع ذًمدؽ "اهلل ظمدػّم مطؾدؼ"و "اهلل ىمودر مطؾؼ"

 صميث ىمضويو متـوىمضي؛ سمحقٌ إذا صدىمً اصمـتون مـفو، ومنّن اًمثوًمثي يموذسمي

ويميمد مويمل أّن اإلًمف اًمػوىمد هلذه اًمصػوت ٓ يؿؽـ ًمف أن يؽقن  

 .(3الإهلًو طمؼقؼًقو ويٌـل قمغم ذًمؽ إكؽور وضمقد اإلًمف

                                                           

م، 6559( اكظر: اعمؼدمي ذم ومؾًػي اًمديـ، أديى صعى، دار اًمـفور ًمؾـنم، سمػموت، 6ال

 .683ص

م(: يمون أطمد أؾموشمذة أيمًػقرد مـ اًمػيؾمػي 6506-6567لالضمقن ًمقززم مويم (6ال

اًمتحؾقؾقلم، اظمتص ذم دراؾمي ومؾًػي اًمديـ واعمقتوومقزيؼو وومؾًػي اًمؾغي وإظميق، 

ًمف اًمعديد مـ اًمؽتى اًمتل شمدور طمقل ىمضقي اإليامن سموهلل واإلحلود. اكظر: اًمدًمقؾ 

قمـ اهلل ذم ومؾًػي اًمؽقين قمكم وضمقد اهلل، مؼوٓت مـ اًمٌحقث اًمغرسمقي اعمعوسة 

 .79م، ص 6861، 6اًمديـ، د. ؾمعقد ومقده، وسميل اًمـجور، دار إصؾلم، ط

 .37( اًمنّم واًمؼدرة اعمطؾؼي، جلقن مويمل كؼي قمـ مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول ؾمٌقؽ، ص3ال
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ويذيمر ؾمٌقؽ أن أىمقى اًمردود قمغم مويمل هق رد آًمػلم سميكتقـجو، اعمعروف سموؾمؿ دوموع 

ؽ اًمرئقس اًمذي اؾمتخدمف سميكتقـجو ذم دوموقمف، ٓ يؼقم قمغم اإلرادة احلرة، واًمتؽتق

إصمٌوت صدق أو إمؽوكقي حتؼؼ يمؾ ومروقي مـ اًمػروقوت اإليامكقي آقمتؼوديي 

يمكّم اخلػميي(، سمؾ إن هذا -يمكّم اًمؼدرة-يمكّم اعمعرومي-إرسمع إومم الاهلل مقضمقد

قي اخلومًي اًمتؽتقؽ يـٌـل قمغم إصمٌوت شمقاومؼ شمؾؽ اًمػروقوت مـ ضمفي مع اًمػرو

 الوضمقد اًمنم( مـ ضمفي أظمرى.

وىمد ىموم سميكتقـجو سمتؼًقؿ ظمطتف اًمدوموقمقي إمم مرطمؾتلم متاميزشملم، ذم إومم يؿقؾ ًمؾشؽؾ 

اًمدوموقمل اًمصورم، طمقٌ يطؾى مـ مميدي مويمل إصمٌوت سملن اًمػروقوت حتتقي 

 قمغم شمـوىمضوت سملم سمعضفو اًمٌعض.

ويمل ذم كظريتف شمميمد قمغم أن ًمتقوق  شمؾؽ اًمـؼطي، يؼقل ؾمٌقؽ إن أطمد ومروقوت م

. ومنذا مو اومؽموـو أن اًمصداع اًمذي "اًمؽوئـ اخلػّم يؿحق اًمنم سمؼدر مو يًتطقع"

يصقٌـل، هق ذ، ومنكف سموًمطٌع يؿؽـ ًمؾطٌقى مـ أن يؼيض قمغم هذا اًمصداع سمشؽؾ 

مميمد ذم طمول ىموم سمٌؽم رأد. وًمؽـ اًمطٌقى ًمق ومعؾ ذًمؽ، ومنكف ًمـ يدل قمغم 

د ىمه قمغم ظمػم أيمؼم. ومـ هـو ومنكف يؿؽـ اًمؼقل إن ومروقي ظمػمشمف، ٕكف سمًٌوـمي ىم

اًمؽوئـ اخلػّم يؿحق اًمنم سمؼدر مو "مويمل يؿؽـ أن كعدهلو ًمتصٌ  يمؤيت: 

."يًتطقع، ذيطي أكف إذ يػعؾ ذًمؽ، ٓ يدمر ظمػمًا أيمؼم أو خيؾؼ ذًا أؾمقأ  

ويؿؽـ اظمتصورهو،  أمو اعمرطمؾي اًمثوكقي مـ دوموع سميكتقـجو، ومفل أيمثر إصمورة وىمقة وقمـػًو،

سملن اهلل قمّز وضمّؾ عمو ظمؾؼ اًمٌنم، ىمد مـحفؿ إرادة طمرة يمومؾي، وسمؿقضمى شمؾؽ 

اإلرادة إظمتور اًمٌنم مو يريدون، ومـجدهؿ ذم سمعض إطمقون يـزقمقن إمم اخلقورات 

 اخلػّمة، وذم أطمقون أظمرى يتجفقن ًمؾخقورات اًمنميرة.

ؿ ظمؾؼ قمومل ومقف إرادة طمرة مـ دون إذن، سمحًى سميكتقـجو، ومنكف يمون مـ اعمًتحقؾ أن يت

أن يؽقن ومقف ذور، وموهلل ظمؾؼ وأوضمد إمؽوكقي اًمقىمقع ذم اًمنم، وًمؽـ مـ صـعقا 

 ومو سمعدهو. 16اًمنم ومعي هؿ اًمٌنم. اكظر: مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول ؾمٌقؽ، ص



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(658) 

ذم  -م( 6868الت: فًــٛ أْتــْٛٞويمددذًمؽ اًمػقؾًددقف اًمؼميطددوين 

ومنكف كظر إمم مشؽؾي اًمنم قمغم أهندو مدـ أىمدقى  -(6الاًمػؽمة إومم مـ طمقوشمف

أدًمي اعمؾحديـ واعمشؽؽلم؛ إذ إن قمدم إرادة اإلًمف إزاًمي اًمنم يتعورض مع 

                                                           

يمقػ همػم أذس ، ( شمراضمع أكتقين ومؾق قمـ معظؿ هذه أراء ذم يمتوسمف: هـوك إًمف6ال

 أومؽوره، شمرمجي ضمـوت مجول، اًمـوذ: مريمز سمراهلم ًمدراؾمي اإلحلود ميطمدة اًمعومل

 م.6867ومعوجلي اًمـقازل اًمعؼديي، 

 وذيمركو رأيف هـو ٕكف يعؼم قمـ مو يدور ذم شمؾؽ إوؾموط اًمعؾؿقي.

ًمؼد ذيمرت ذم سمعض يمتوسمويت اإلحلوديي "سمعد شمراضمعف قمـ إحلوده: ًمذا ومنن أكتقين ومؾق ىمول 

إمم اؾمتـتوج قمدم وضمقد إًمف سمتنع وقمجؾي أيمثر ممو يـٌغل اعمتلظمرة، أكـل شمقصؾً 

وٕؾمٌوب سمدت زم ومقام سمعد أهنو مغؾقـمي مع أكـل أقمدت اًمـظر مرارا ذم هذا 

وشمؾؽ إؾمٌوب متقؾمعو ذم دراؾمتفو، ًمؽـ إمم مو يؼرب مـ  -اًمًؾٌل –آؾمتـتوج 

أي  ؾمٌعلم ؾمـي سمعد ذًمؽ مل أضمد أؾمٌوسمو يموومقي، أو أروو صؾٌي شمدومعـل ًمتًقيغ

شمراضمع ضمقهري قمـ ومؽري اإلحلودي، واطمد مـ هذه اًمعقامؾ اعمٌؽرة ٓقمتـوىمل 

، شموريخ اًمػؽر إورويب احلديٌ، روكوًمد "اإلحلود يموكً مشؽؾي اًمنم...

 .651ؾمؽمومؼمج، ص

 ُيعتؼم مـ اعمميمد أّكف ٓ سمّد مـ مقاضمفي وضمقد اًمنم وإمل، وًمؽـ، ومؾًػقًو،"وىمول أيًضو: 

، ومؿـ وضمقد اًمطٌقعي كػًفو كحـ اهلل وضمقد قمـ اًمًمال قمـ مـػصًي  اعمقوقع هذا

كصؾ إمم أصؾ إجيودهو، رسمام ًمؾطٌقعي قمققب، وًمؽـ ذًمؽ ٓ يدّل اًمٌّتي إن يمون هلو 

مصدر هنوئل أم ٓ، وسموًمتوزم ومقضمقد اهلل ٓ يرشمٌط سمقضمقد اًمنم اًمًوئغ أو همػم 

 .691هـوك إًمف، أكتقين ومؾق، ص "اًمًوئغ
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صيطمف اًمؽكم، ومنن أراد ومل يًتطع ومنن ذًمؽ يؼدح سمؼدرشمف اعمطؾؼي، وًمدق 

 .(6الاًمػووؾقنوضمدت هذه اًمؼدرة ًمصـعً قموعًمو ٓ يؼقؿ ومقف إٓ 

ــاّوقمددغم كػددس اعمـددقال اًمػقؾًددقف إمريؽددل  الت: إٍ. زٚ ًٜٚٝ

م(، طمقٌ يًتدل قمغم قمدم وضمقد اإلًمف، سمعددم شمدظمؾدف ذم إيؼدوف 6869

اًمنمور اعمقضمقدة ذم اًمعومل، وىمد رضب رو، مثوًملم ًمعرض كظريتف، إول 

مثول متخّقدؾ، يؼدقل سمدلن هـدوك فمًٌقدو طمدوسه طمريدؼ ودخؿ ذم اًمغوسمدي، 

روح ظمطػمة قمدة، وًمؽـف مل يؿً إٓ سمعد أن فمؾ ومؽمة ـمقيؾي وُأصقى سمج

 ذم معوكوة وأمل.

م سمقٓيددي 6501أمددو اعمثددول اًمثددوين، ومفددق مثددول طمؼقؼددل وىمددع قمددوم 

ً ومتوة ذم اخلومًي مـ قمؿرهو ًمؾيب سمقطمشقي،  مقتشقجـ، قمـدمو شمعرو

 واهمتصًٌ وظمـؼً طمتك اعمقت قمغم يد صديؼ واًمدهتو.

اًمؼقل: إكف ًمق اومؽموـو وضمقد إًمف  اًمرئقًي ذم "زٚ"وشمتٌؾقر طمجي 

مراىمى ًمتؾؽ احلودصمتلم، ومؾامذا مل يتدظمؾ عمدـعفام، وعمدوذا ؾمدؿ  سمحددوث 

اًمنم اعمتؿثؾ ذم يمؾ ذًمؽ إمل واعمعوكوة، هذا مع يمقكف مقصدقوًمو سملكدف يمدكم 

                                                           

ومؾًػي اًمديـ، أديى صعى، دار اًمـفور ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ( اكظر: اعمؼدمي ذم 6ال

 .683م، ص6559
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اًمؼدرة ويمكم اخلػميي، ويرى رو ذم قمدم شمدظمؾ اإلًمف إليؼوف شمؾؽ اًمنمور، 

 .(6الدًمقي قمغم قمدم وضمقده

                                                           

إل. رو، كؼي قمـ مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول  (  مشؽؾي اًمنم وسمعض صـقف اإلحلود، ويؾقوم6ال

 .75، 70ؾمٌقؽ، ص

وسمعد أن يطرح ؾمٌقؽ طمجي رو، ومنكف يٌدأ ذم قمرض احلجٍ اعمـوهضي هلو واًمتل وضمفً 

ومقٌدأ سمٌقون رأي ؾمتقػـ وايؽًؽما، اعمًّؿك سموٓؾمتـتوج اعمًتـد إمم كؼًدا ٓذقًمو هلو، 

 قمدم اًمرؤيي.

 "رو"طمقٌ يرى وايؽًؽما أن قمدم فمفقر سُمعد أظميىمل يؽمشمى قمغم اًمنمور اًمتل قمروفو 

ذم مثوًمقف، ًمقس دًمقي قمغم قمدم وضمقد ظموًمؼ، ويًتشفد قمغم ذًمؽ سمؿثوًملم: إول 

طؾ اًمعومل يموؾمٌوروف وهق يضحل هق ٓقمى اًمشطركٍ اعمٌتدئ اًمذي يشوهد سم

سمقزيره ظميل اًمؾعٌي. أمو اعمثول اًمثوين ومفق قمومل اًمػضوء اًمذي يراىمى اعمجؿققمي 

اًمشؿًقي سمعـويي واهتامم، صمؿ خيرج قمغم اًمعومل، زاقماًم أكف أصمًٌ سمام ٓ يدع جموًٓ ًمؾشؽ 

 سملكف ٓ وضمقد عمو يًّؿك سموًمؽوئـوت اًمػضوئقي.

ن اعمشؽؾي ىمد كتجً مـ ظميل ضمفؾ اعمشوهد أو وعػ ذم احلوًمتلم، يرى وايؽًؽما، أ

ىمدرشمف قمغم اًمتؿققز أو سمًوـمي أدواشمف اعمعرومقي. وميقمى اًمشطركٍ اعمٌتدئ ٓ يعرف أن 

يموؾمٌوروف ىمد ىموم سمحريمتف، ذم ؾمٌقؾ آكتصور ذم اعمعريمي يمؾفو، يمام أن قمومل اًمػضوء 

طمى اعمتًع، ىمد ظمّصص أسمحوصمف ًمدراؾمي كؼطي دىمقؼي وصغػمة ضمًدا ذم اًمؽقن اًمر

 وٓ يؿؽـف أن خيرج مـ دراؾمتفو سمـتوئٍ مطؾؼي أو قمومي.

يؼووم اعمممـ اًمشوك اؾمتـتوج "ويؾّخص ؾمٌقؽ اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾ إًمقفو وايؽًؽما، سمؼقًمف 

رو مٌدئقًو، ٕكف ؿموك ذم طمؼقؼي وضمقه اخلػم، أي إكف ؿموك طمقل ادقموء أكف جيى أن 

ي، قمغم اًمتقصؾ إمم مدظمؾ معرذم إمم يؽقن ًمديـو سمعض اًمثؼي ذم ىمدراشمـو اإلكًوكق
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اؾمتـد إمم وضمقد سمعض أٓم واًمنمور ٖهرا جند إٔ ٖرا االجتاٙ ٚ

ذم إكؽور وضمقد إًمف هلذا اًمؽقن، ومل يعتد سموًمـظؿ اًمدىمقؼ ذم هذا اًمؽقن ذم 

 إصمٌوت وضمقد شمعومم.

أَا االجتاٙ ايجاْٞ: فكد نإ سً٘ ملػه١ً ايػس بإٔ أْهس ايٛسدا١ْٝ ْٚطب 
 ايػس إىل إي٘ آخس: 
صمـلم مددسمريـ ىمدديؿلم يؼتًدامن اخلدػم أصمٌتقا أصؾلم ا "وموعمجقس 

واًمنم، واًمـػع واًمي، واًمصيح واًمػًود، يًؿقن أطمد و اًمـقر وأظمر 

 . (6ال "اًمظؾؿي، وسموًمػورؾمقي يزدان وأهرمـ
ويؿؽـ شمصقير اًمعيىمي سمقـفام قمدغم أهندو ساع مًدتؿر سمدلم اخلدػم 

 واًمنم، شمـتفل كتقجتف سموكتصور إًمف اخلػم. 

قمـدهؿ مصـقع مريمى مـ أصؾلم ىمديؿلم وموًمعومل ويمذًمؽ اعموكقيي 

 .(6الوأهنام أزًمقون مل يزآ وًمـ يزآ  فمؾؿي أطمد و كقر وأظمر

ًمؽـ إًمف اخلػم قمـدهؿ مًوو إلًمف اًمنمد ذم اًمؼددرة وإزًمقدي، ومدي 

 يتغؾى أطمد و قمغم أظمر.

                                                                                                                                          

 56، اكظر: مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول ؾمٌقؽ، ص"أكقاع اعمؼمرات اعمقضمقدة ًمدى اهلل

 ومو سمعدهو.

/ 6ًمٌـون سمػموت، حتؼقؼ حمؿد ؾمقد يمقيين، دار اعمعرومي اعمؾؾ واًمـحؾ، اًمشفرؾمتوين،   (6ال

 .111/ 0، و: اكظر دائرة معورف اًمؼرن اًمعنميـ 636

 .611/ 6ؾؾ واًمـحؾ، اًمشفرؾمتوين ( اكظر: اعم6ال
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اًمـددقر يػعددؾ سموًمؼصددد "ويمددذًمؽ اعمزديمقددي إٓ أهنددؿ يددرون أن 

اخلٌط وآشمػدوق، واًمـدقر قمدومل طمًدوس، وآظمتقور، واًمظؾؿي شمػعؾ قمغم 

أقمؿك، وأن اعمزاج يمون قمغم آشمػوق واخلٌط ٓ سموًمؼصدد  ضموهؾ واًمظيم

 .(6ال"وآظمتقور
أصمٌتقا أصدؾلم كدقرا وفميمدو؛ ومدوًمـقر يػعدؾ "ويمذًمؽ اًمديصوكقي 

اخلػم ىمصدا واظمتقورا، واًمظيم يػعؾ اًمنم ـمٌعو واوطرارا، ومام يمون مدـ 

ـ ا ًمـقر، ومو يمون مـ ذ ورضر وكتـ وىمٌ  ظمػم وكػع وـمقى وطمًـ ومؿ

 ومؿـ اًمظيم.

وزقمؿقا أن اًمـقر طمل قمومل ىمودر طمًوس دراك ومـف شمؽقن احلريمي 

قموضمز مجدود مدقات ٓ ومعدؾ ًمدف وٓ متققدز،  ضموهؾ واحلقوة، واًمظيم مقً

 .(6ال"وزقمؿقا أن اًمنم يؼع مـف ـمٌوقمو وظمرىمو
ٕشمٌدوع  ٓ يؿثؾ مشؽؾي سموًمـًٌي"وهبذا أصٌ  اًمنم قمـد اًمثـققيي 

اًمديوكوت اًمتل شمممـ سمتعدد أهلي ومطٌؼو هلذا آقمتؼود أن احلقوة ذم اًمعومل 

اإلكًوين مرشمٌطي ارشمٌوـمو وصمقؼو سمام جيري ذم قمومل أهلي ومنذا يمون قمومل أهلي 

كػًف مزجيو مـ اخلػم واًمنم ومٌعض أهلي هل مثؾ اًمٌنم شمتعومؾ سمطريؼي 

                                                           

 .615/ 6( اعمؾؾ واًمـحؾ، اًمشفرؾمتوين، 6ال

 .698/ 6اعمؾؾ واًمـحؾ، اًمشفرؾمتوين،  (6ال
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ك اإلكًوين خمتؾػدو قمدـ ذًمدؽ  إذا ذيريي ومؾامذا إذا أن يؽقن قمومل اًمًؾق

 .(6ال"يموكً حتؽؿف مثؾ هذه اًمتلصمػمات اًمنميرة؟

ىمًددؿ اعمقضمددقدات مـددذ اًمٌدايددي إمم ٖٚهــرا جنــد إٔ ٖــرا اإلجتــاٙ 

جمؿققمتل اخلػم واًمنم وسمقـفام ساع، ًمؽـ اًمقاىمع يشدػم إمم قمددم وضمدقد 

الاًمنم اعمطؾؼ( ذم قمومل اًمقضمقد، ومٌعض اًمنمور كًٌقي ىمد شمؽدقن ًذا مدـ 

في، وظمػًما مـ ضمفي أظمرى، وموإلكًون ىمد يعتؼم احلنمة مدثًي ذا ٕهندو ضم

 شممذيف، وًمؽـ احلنمة ذم طمد ذاهتو هلو ومقائد يمثػمة مثؾ شمؾؼق  اًمـٌوشموت.

وسمعض اًمنمور ىمد يـظر إًمقفو أهنو قمدمقدي مثدؾ اًمػؼدر ومفدق قمددم  

اعمول، واجلفؾ وهق قمدم اًمعؾؿ، واًمعددم ًمدقس سمشدئ قمدغم اًمتحؼقدؼ، ومدي 

 مم مقضمد.حيتوج إ

، وموًمنم ٓ يـدوىمض اخلدػم ذم ال َع٢ٓ يًخري إال بٛدٛد ايػسويمذًمؽ 

ؿ ًمددف، أو ذط ٓزم ًمتحؼقؼددف، ومددي معـددك  ضمددقهره، وًمؽـددف ضمددزٌء ُمددتؿِّ

ٌَع سمغػم أمل اجلقع ة اًمشِّ  .ًمؾشجوقمي سمغػم اخلطر، وٓ كعرف ًمذَّ

 ٚأَا االجتاٙ ايجايح: فكد أقس بٛدٛد اإلي٘ يهٓ٘ ٚصف٘ بايعذص ٚعدّ مشٍٛ
 قدزت٘.

ً ىمدرشمف مطؾؼي سمدومع  وهؿ يتًوئؾقن دائاًم عموذا ٓ يؼقم اإلًمف إن يموك

اًمنمور أو رومعفو؟ ويمقػ يتؿ اًمتقومقؼ سملم وضمقد هذه اًمنمدور واًمؼددرة 

                                                           

اإلًمف اًمذي ٓ أومفؿف قمـدمو كـتظر أن يتؽؾؿ اهلل، يمريًتقومر ج هد رايً، شمرمجي هدي  (6ال

 .60هبقٍ، دار اًمثؼوومي، ص
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اإلهلقي اعمطؾؼي قمغم شمٌديد أي مؽروه؟ وىمد أدى قمجزهؿ قمـ طمؾ مشؽؾي 

 ."رةيمكم اًمؼد"اًمنم إمم آقمؽماف سمقضمقد إًمف ذم اًمؽقن، مع كػل يمقكف 

وزقمؿ سمعضفؿ أن اإلًمف يتؽومدؾ سمـحدق شمددرجيل قمدغم مدر اًمدزمـ، 

وزقمؿقا أن امتيك مزيد مـ اًمعؾؿ واًمؼدرة مـ ؿملكف اًمتًٌقى ذم اًمتغؾى 

قمغم اًمـقائى واًمصعوب ؿمقًئو ومشقًئو، واحلدد مدـ ازديودهدو، وشمؼؾقؾفدو إمم 

 مًتقيوت متدكقي ضمًدا.  

ض اًمددًمقؾ م(، ومؼدد رومد6771الت: ّٖٝٛومـ هذا آدموه ديػقد 

مؾئ سموًمنم واًمـؼص،  -يمام يرى-اًمغوئل قمغم وضمقد اهلل شمعومم؛ ٕن اًمعومل 

 مدو –حمووراشمدف ذم اًمشخصدقوت أطمدد وهق–وىمد أضمرى قمغم ًمًون ومقؾقن 

 أكف إٓ اًمؾذة، مـ أىمؾ يمقكف ومرض قمغم إمل إن": ىمول طملم ذًمؽ، قمغم يدل

 يقًمو، طمقونإ أهمؾى ذم شمعدل أن خلؾقؼي إمل مـ ؾموقمي وإن وأؿمد، أىمًك

 .(6ال"فًرا، مـ مؾذاشمـو اًمؽثػمة اًمتوومفيؿم أو أؾمٌققًمو، أو

ويٌـل هققم قمغم ذًمؽ أن اًمؽقن ٓ يؿؽـ أن يصدر قمـ إًمدف يمدكم 

، وٓ يؿؾدؽ هقدقم يؼقـًدو ذم ىمددرة اإلًمدف قمدغم (6الاًمؼدرة، واحلؽؿي، واخلػم

                                                           

ؿد ومتحل اًمشـقطل، مؽتٌي اًمؼوهرة ( حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، شمرمجي: حم6ال

 .668م، ص6591، 6احلديثي، ط

 .666( اكظر:  حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، ص6ال
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اًمذي يعرف مجقع أهار اًمؽقن يًتطقع "اؾمتٌدال اخلػم سموًمنم، وموعمقضمقد 

 .(6ال" قئ مجقع اعمخؾقىموت خلدمي اإلكًون وؾمعودشمفأن 

أن خيؾؼ قمدًدا أىمؾ مـ اًمؽوئـوت، وأن يؿدهو  "وأكف يمون قمغم اإلًمف 

سمؼقة أيمؼم؛ يمل شمتحؼؼ ؾمدعودهتو وسمؼوؤهدو، ومؿصدؿؿ اًمٌقدً ٓ يؿؽدـ أن 

 .(6ال"يؽقن طمؽقاًم إذا ووع ظمطي شمػقق مو يًتطقع ومعؾف

ؿ أكدف يتؿًدؽ م(، رهمد6073الت: دٕٛ ضتٝٛزات ٌَويمذًمؽ ومنن 

سمدًمقؾ اًمـظؿ ذم آؾمتدٓل قمغم وضمقد اإلًمف ويرومض مو ؾمقاه، إٓ أكدف ٓ 

يرى ومقف دًمقًي قمغم وضمقد إًمف ٓ متـوه، ظموًمؼ يمؾ رء؛ ويرى أكدف قمـددمو 

يمومؾ يمامًٓ متـوهًقو، أو "كصػ اهلل سملكف يمومؾ ٓ كعـل سمذًمؽ أيمثر مـ أكف 

 اًمظقاهر سمصقرة مـظؿي. سمؿعـك آظمر: يمومؾ وىمودر سمام يؽػل ًمتشؽقؾ قمومل

واًمذي دومعف إمم هذا مو يقضمد ذم اًمعومل مـ ذور وكقاىمص، ومؼدد 

ظُمػمِّ مو سملم إمو أن يؽقن اإلًمف ىمودًرا ىمدرة شمومي، ومفق إذن ذير، أو أكف ظمػم 

ظمػميي مطؾؼي، ومفق سموًمتوزم حمددود اًمؼددرة، وموظمتدور ؾمدتققرات مدؾ اًمثدوين 

ًٌو سمذًمؽ ظمػميي اهلل اعمطؾؼي قمغم ىمدر  .  (3الشمف اًمشومؾيمغؾ

ويرى ؾمتققرات مؾ أن حمدوديي اًمؼدرة اإلهلقي ٓ شمعـدل أكدف همدػم 

ومدوئؼ اًمؼددرة مددـ اعمـظدقر اًمٌنمددي؛ ٕن ىمدرشمدف شمػددقق أي ىمددرة أظمددرى 

                                                           

 .660( حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، ص6ال

 .636( حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، ص6ال

 .185( اكظر: اهلل ذم اًمػؾًػي احلديثي، ضمقؿس يمقًمقـز، ص3ال
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ـ صمؿ ومنن هذا اًمـظوم ذم اًمعومل ٓ حيتوج إمم أيمثر مـ ىمدرة  وشمًؿق قمؾقفو؛ وم

 ًمؾتيؤم مضطرو حمدود، وؾمط ذم يعؿؾ – إذن –حمدودة إلطمداصمف؛ وموإلًمف 

إذ يًعك ًمتحؼقؼ همويتف سمؼدر مو شمًؿ  شمؾدؽ اًمظدروف،  اًمقؾمط؛ هذا مع

 .(6الومفق همػم مًمول قمـ اًمنم

م(، ومؼد ؿمدؽؽ ذم أدًمدي 6568الت: ٚيِٝ دُٝظوذم هذا آدموه 

 قمدغم–وضمقد اهلل شمعومم اًمؼوئؿي قمدغم اًمعؾقدي واًمغوئقدي، ويدرى أن إؿمدقوء 

 يؽقن أن دون وشمـدصمر شمـشل مقياًمقق اًمطؼس سمحوًمي ؿمٌقفي –اًمؽقين اعمًتقى

 قميمدي أي قمدغم شمددل ٓ – ذًمؽ قمغم سمـوء – واًمطٌقعي وهدف، همويي هـوك

 .(6الرطمقؿ شمصؿقؿ قمـ شمؽشػ

ويرى ضمقؿس أن اإلًمف وموقمؾ متـوه همػم ظمديق، ًمدذًمؽ وميسمدد أن 

كتعوون مع اإلًمف، وكًوقمده أيًضو ذم شمـػقذ أهمراوف اًمؽثدػمة، وذًمدؽ قمدـ 

ًٓ قمدـ اًمنمد سمدؾ (3القاوعيـمريؼ إظميصـو عمفومـو اعمت ، واإلًمف ًمقس مًمو

 .(1السموًمعؽس ومفق ذيؽـو إقمظؿ ذم حمورسمي اًمنم

                                                           

ريخ اًمػؾًػي احلديثي، وًمقؿ رايً، شمرمجي حمؿقد أمحد، اعمجؾس إقمغم ( اكظر: شمو6ال

 .167م، ص6886ًمؾثؼوومي، 

، 6/16( اكظر: دراؾموت ذم اًمػؾًػي اعمعوسة، زيمريو إسمراهقؿ، مؽتٌي مٍم، سمدون، 6ال

 .166، ص9شموريخ اًمػؾًػي احلديثي، يقؾمػ يمرم، دار اعمعورف، مٍم، ط

 .103وًمقؿ رايً، ص( اكظر: شموريخ اًمػؾًػي احلديثي، 3ال

( اكظر: رواد اًمػؾًػي إمريؽقي، مقريس شمشورًمز شمرمجي إسمراهقؿ مصطػك إسمراهقؿ، 1ال

 .618م، ص 6551ممؾمًي ؿمٌوب اجلومعي سموإلؾمؽـدريي، مٍم، 
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وهؽذا يظفر أن هدف هذا آدموه هق كًٌي اخلػميي ًمإلًمف وشمؼمأشمف 

مددـ اًمنمدد اعمقضمددقد سموًمعددومل سمندقمددوء حمدوديددي ىمدرشمددف ذم مقاضمفددي اًمنمددور 

فايعــادص ، اعمقضمددقدة سموًمعددومل، وٓ ؿمددؽ أن يميمفددؿ حيتددقي قمددغم شمـددوىمض
ــا  يصددؾ  أن ال ــٕٛ إهًل ــص، ٜه مددـ ؾمددامت احلددقادث، واًمؼددديؿ  ٚايعذ

 قموضمزًا. ٜهٕٛ جيقز أن ال اإلًمف

وٓ يدـػعفؿ اإلدقمدوء أن هدذه اًمؼددرة اعمحددودة شمػدقق أي ىمدددرة 

أظمرى سمنميي، وموًمعؼؾ ٓ يتصقر وضمقد إًمف ومع ذًمؽ ومفق حمدود اًمؼدرة 

َوَمو يَموَن كف طملم ىمول: ذم شمغقػم اعمؿؽـوت اًمتل صـعفو، وصدق اهلل ؾمٌحو

ُف يَموَن قَمؾِقاًم ىَمِديًرا َْرِض إِكَّ ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًَّ  ذِم اًم
ٍ
ء ـْ َرْ  .(6ال اهللَُّ ًمُِقْعِجَزُه ِم

 ٚأَا االجتاٙ ايسابع: عاجل َػه١ً ايػس بٓطبت٘ إىل االْتخاب ايطبٝعٞ.
قضمقد يتٌـك اًمعديد مـ أكصور اًمتطقر اعمقضمف الاإلهلل( أن اًمنم اعم

ذم اًمعومل ًمقس مـ ظمؾؼ اهلل اعمٌوذ، سمؾ هق مـ ظمؾؼ آكتخدوب اًمطٌقعدل 

 واًمتغػمات اًمعشقائقي!

ويزقمؿقن أن هذا اًمطدرح حيدؾ مشدؽؾي وضمدقد اًمنمد، ومؽدقن اهلل 

همػم ىموسمؾي ًمؾحؾ،  -مـ وضمفي كظرهؿ-ظموًمؼ يمؾ رء جيعؾ مشؽؾي اًمنم

ء شمصؿقؿ ذم وأن هذا يمدي إمم أن يؽقن اهلل هق ظموًمؼ يمؾ مو كراه مـ ؾمق

 اعمخؾقىموت ومـ ىمًقة وسمشوقمي ذم ـمٌوئع إطمقوء!

                                                           

 .11( ؾمقرة وموـمر: آيي 6ال
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ومددـ أسمددرز اًمؼددوئؾلم سمددذًمؽ اًمتطددقري اًمؽددوصمقًمقؽل إؾمددٌوين 

قمدىٌء يمٌدػم ىمدد "م( طمقدٌ يؼدقل: 6531الاعمقًمقد ؾمـي  فساْطٝطهٛ آٜاال

ارشمػع مـ قمغم أيمتوف اعمدممـلم قمـددمو سمدون اًمددًمقؾ اعمؼـدع قمدغم أكـدو ًمًدـو 

وئـددوت إمم ظمؾددؼ اهلل اعمٌددوذ، سمددؾ يمـتقجددي سمحوضمددي إمم كًددٌي شمصددؿقؿ اًمؽ

 "ًمؾعؿؾقوت اًمطٌقعقي

إذا زقمؿـدو أن اًمؽوئـدوت وأضمزاءهدو ىمدد "ومـ وضمفي كظدره ومنكـدو 

صددؿؿفو اهلل ظمصقًصددو؛ وميسمددد أن كددؼمر ؾمددٌى اًمتصددؿقؿ اًمـددوىمص ًمػددؽ 

اإلكًون ووقؼ ىمـوة اًمقٓدة وقمؿقدكو اًمػؼري ردئ اًمتصؿقؿ إدكك مـ 

، ومفـو يؼدم دارويـ مـحي إمم اًمديـ "اعمـتصىأن يتـوؾمى ضمقًدا مع اعمٌم 

معرومدي صمدقرة "ًمقًتـؼذه مـ هدذه اإلؿمدؽوًمقي وأكـدو ذم أمدس احلوضمدي إمم 

دارويـ وىمٌقل آكتخوب اًمطٌقعل قمغم أكف هق اًمعؿؾقي اًمتل أدت إمم كشقء 

شمصؿقؿ اًمؽوئـوت احلقي سمام ومقفو مـ قمققب وىمصقر وىمًقة وؾموديي هتقؿـ 

كًٌي هذه إؿمقوء إمم ظمؾؼ اهلل اخلدوص يدمدي إمم قمغم قمومل إطمقوء، وأن 

 .(6ال"اًمؽػر

ًمؽـ احلؼقؼي أن هذا ٓ حيؾ اعمشؽؾ يمام يتصقر ومراكًقًؽق آيدوٓ 

وهمػمه مـ أكصور اًمتطقر اإلهلل، ومنكف ٓ ومرق سمدلم أن شمؼدقل إن اهلل ظمؾدؼ 

                                                           

م، 6861، 6( اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، دار اًمؽوشمى، ط6ال

 قمـ:، كؼًي 665، 660ص

 Francisco Ayala,Darwins Gift to Science and 
Religion(Washington: joseph Henry press 

2007),pp.159-160 
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اًمتصؿقؿ اًمًئ مٌوذة أو أن شمؼقل إكف ظمؾؼف سمقاؾمطي  اًمتطقر اًمدارويـل 

 فويي ظموًمؼ يمؾ رء.ومفق ذم اًمـ

ومقىمقع اًمتصدؿقؿ اًمزدء ٓ خيدرج قمدـ ىمددرة اهلل وإرادشمدف مفدام "

طمووًمـو اًمتيقمى، وإٓ ومام اًمػورق سملم أن شمشقه وضمف ؿمخص مو سمؼٌضتقؽ 

ًٌو  ذؾًمدو ًمقؿدزق ميحمدف؟ ذم احلدوًمتلم شمؼدع  اًمعوريتلم وأن شمطؾؼ قمؾقف يمؾ

 .(6ال"اعمًئقًمقي قمؾقؽ يمومؾي

 ايػس بٓصع١ تفاؤي١ٝ َجاي١ٝ.االجتاٙ ارتاَظ: عاجل َػه١ً 
طمقٌ إن هذا آدموه مل يـؽر اًمنم اعمقضمقد ذم اًمعومل سمدؾ أومًد  ًمدف 

ًٓ إمم ضموكى اخلػم، ويرى أن اًمنم رضوري ٕضمؾ ظمػم اًمؽؾ ويمامًمف،  جمو

أو أكف رضوري مـ أضمؾ كظوم اًمعومل، سمعؽس آدموهوت اًمتشوؤمقي اًمتدل 

 طمداكقتف أو سمتؼققد ىمدرشمف.قموجلً مشؽؾي اًمنم سموكؽور اإلًمف أو سموسمطول و

ــايسٚاقٕٝٛ : رأوا أن اًمنمدد رضوري ًمٌـقددي اًمؽددقن، واطمتجددقا ف

 سمحجتلم:

إومم: أن اخلػمات ٓ شمقضمدد سمددون ذور؛ ٕهندام أودداد، ومؾدق 

 أسمطؾـو أطمد و ٕسمطؾـو و مًعو.

وأمو احلجي اًمثوكقي: ومنن اهلل يريد اخلػم، وهق ىمصده إول، وًمؽـ 

ا جلل إمم وؾموئؾ رسمام ٓ شمؽقن ظمػًما مـ يمؾ وضمدف، ىمد ٓ يصؾ إًمقف؛ إٓ إذ

                                                           

 668( اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، ص6ال
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ومشددعقركو سمددوجلقع مددثًي رضوري ٓؾمددتؿرار طمقوشمـددو؛ إذ ًمددق مل كشددعر سمددف 

 .(6الٓقمتؾً صحتـو سمًٌى كؼص اًمتغذيي

وسمـوء قمغم هذا وموًمنم رضوري ٕضمؾ ظمػم اًمؽؾ ويمامًمف، وهدق ٓ  

حيدث، يقضمد إٓ ذم اجلزيئوت وإومراد، وقمغم اإلكًون أن يرى سمؽؾ مو 

 . (6السموقمتٌور أن ذًمؽ يمدى إمم ؾميمي اًمعومل وكجوح مؼوصد أهلي

ومؽون يـظر إمم إهلدف قمدغم أكدف مثدول  :ق.م(317الت:أفالطٕٛوأمو 

اخلددػم، وىمددد أراد مـددذ اًمٌدايددي أن دمددلء إؿمددقوء ىمريٌددي اًمشددٌف مـددف سمؼدددر 

 .(1ال، ومـ صمؿ ومفق قمـده قمؾي إؿمقوء اخلػمة وطمدهو(3الاعمًتطوع 

يؼٍم وضمقد اًمنم قمغم هذا اًمعومل اعمحًقس، وأمو قمومل  ًمذًمؽ ومنكف

 أهلي واعمثؾ ومي ذ ومقف.

 ذًمدؽ ذم رضوري -أوميـمدقن يدرى يمدام–ًمذًمؽ ومنن وضمقد اًمنم 

 كوىمص، إذن ومفق اًمدائؿ، كؿقذضمف ومقشوسمف حمًضو ظمػًما يؽـ ٓ طمتك اًمعومل؛

 .اعمؿؽـي اًمعقامل أومضؾ وًمؽـف

                                                           

( اكظر: شموريخ اًمػؾًػي، أمقؾ سمر ققي، شمرمجي ضمقرج ـمراسمقٌم، دار اًمطؾقعي سمػموت، 6ال

 .6/966و: شموريخ اًمػؾًػي، ومردريؽ يمٌؾًتـ،، 71/ 6م، 6500، 6ط

( اكظر: مؾحؼ اعمقؾمققمي اًمػؾًػقي، قمٌد اًمرمحـ سمدوي، اعممؾمًي اًمعرسمقي ًمؾدراؾموت 6ال

 .607م، ص6551، 6واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت، ط

 .6/335( اكظر: شموريخ اًمػؾًػي، ومردريؽ يمٌؾًتـ، 3ال

اعمٍميي ًمؾطٌوقمي واًمتلًمقػ ( اكظر: مجفقريي أوميـمقن، شمرمجي ومماد زيمريو، اعممؾمًي 1ال

 .78، 10واًمـنم، ص
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غم أي طمول، وًمؽـف ؾمؿ  سمف ويرى أوميـمقن أن اإلًمف مل يرد اًمنم قم

ومداء ًمؾخػم اًمػوئض ذم اًمعومل، ويـٌغل أن يـظر إًمقف قمغم أكف ًمقس إٓ كؼًصو 

 .(6الذم اًمقضمقد أو ظمػًما أىمؾ

م( طمقٌ يرى أن ًمألؿمقوء اًمتل 678الت:أفًٛطنيومـ هذا آدموه 

كًؿقفو ًذا كػًعو ومقام يتعؾؼ سمـظوم اًمؽؾ وايمتامًمف، ومنن اًمعومل اًمؽكم يًخرهو 

وشمف مو دامً مقضمقدة، وًمقٓ وضمقدهو ًمؽدون اًمؽدؾ كوىمًصدو، ًمدذًمؽ حلوضم

وموًمنم ىمد يؽقن ًمٌعض اًمـوس ًذا، وًمؽـف ذم اعمجؿقع اًمعوم ٓ يؽقن إٓ 

إذا ومًد رء قمؿد اًمعؼؾ اًمؽكم إمم مو ومًد، واختذه أداة "ظمػًما طمقٌ إكف 

 .  (6ال"ًمتقًمقد رء آظمر

ين، ويددرى يمددذًمؽ أن وضمددقد اًمنمدد رضوري ذم آكًددجوم اًمؽددق

ومقضمقد اجليد ٓ حيط مـ ىمددر اعمديـدي اًمتدل أطمؽؿدً ؾمقوؾمدتفو، سمدؾ إن 

طمتددك يتحؼددؼ سمعؼوسمددف ًمؾؿًددتحؼلم إمددـ  "احلًددـ يؼتيضدد وضمددقده 

 .(3ال"واًمـظوم

                                                           

( اكظر: صمقوشمقتقس أو قمـ اًمعؾؿ الحموورة ٕوميـمقن(، شمرمجي أمػمة مطر، اهلقئي اعمٍميي 6ال

، و: اًمػؾًػي اًمققكوكقي، يقؾمػ 58م، ص6573، 6اًمعومي ًمؾؽتوب، اًمؼوهرة، ط

 .06م، ص6511، 9يمرم، مؽتٌي اًمـفضي اعمٍميي، ط

م، 6557، 6رمجي ومريد ضمؼم، مؽتٌي ًمٌـون كوذون، ط( شموؾمققموت أومؾقـملم، شم6ال

 .683ص

 .661( شموؾمققموت أومؾقـملم، ص 3ال
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ويرى أومؾقـملم أن قمدم إدرايمـو عمـػعي اًمنم إكام يرضمدع أؾموؾًمدو إمم 

ؾدق همػؾتـو قمـ شمٌٍم ذًمؽ، يمام هق احلول ذم احلققاكوت اًمًومي، ومنهنو ٓ خت

 .(6المـ كػع وظمػم سموًمـظر ًميورة اًمطٌقعي، وكظوم اًمعومل اًمؽكم

ً أن حيدث مو كًؿقف ذا، إذ ٓ يريد أن يؽقن يمؾ  وموحلؽؿي اىمتض

رء ظمػًما، يمحول اًمػـون اًمذي يرؾمؿ طمققاكو ٓ جيعؾ يمؾ أضمزائف قمققكدو، 

ويمذا ومنن مـ يعقى قمغم اًمػـون قمدم اكتشور إًمقان اًمزاهقي ذم يمؾ مقوع 

طمتف، ذم طملم أكف ضمعؾ ًمؽؾ كوطمقي مـفو ًمقكدو ييئؿدف، ومفدق ضموهدؾ مـ ًمق

 .(6القمديؿ اخلؼمة واعمعرومي

م( طمقدٌ شمًدقد كظرشمدف إمم 6761الت:يٝبٓتـص ومـ هدذا آدمدوه 

 مشؽؾي اًمنم وشمصقره ًمؾعومل كزقمي شمػوؤًمقي.

ومػمى أن اإلًمدف هدق مصددر احلؼدوئؼ إسمديدي، وأكدف ظمدػم مطؾدؼ، 

، وهددق ظمددوًمؼ اًمعددومل، وهددذا اًمعددومل (3الويعؿددؾ إصددؾ  وإومضددؾ دائدداًم 

مقصقف سموإلمؽون، أي أكف يمون مـ اعمؿؽـ أٓ يقضمد أصي، يمام يمون مـ 

 اعمؿؽـ أيضو أن يؽقن ؿمقئو آظمر متومو همػم مو هق قمؾقف أن ذم اًمقاىمع.

                                                           

 .630( اكظر: شموؾمققموت أومؾقـملم، ص6ال

 .630( اكظر: شموؾمققموت أومؾقـملم، ص6ال

( اكظر: مؼول قمـ اعمقتوومقزيؼو، ًمقٌـتز، شمرمجي: كٌقؾ رؿمود ؾمعقد، وؿـ رؾموًمتف ًمؾامضمًتػم 3ال

، يمؾقي أداب، ضمومعي قملم ؿمؿس، "ي قمـد ًمقٌـتزومؾًػي اًمطٌقع"اًمتل سمعـقان: 

 .610م، ص6570
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وأن اًمعؼؾ اإلهلل ىمد اظمتور هذا اًمعومل مـ سملم اًمعقامل اعمؿؽـي ٕكف 

 .(6ال"مجقعوأومضؾ هذه اًمعقامل  "حتؼؼ مـ أكف 

وإذا يمون قموعمـو هق أومضؾ قمومل ممؽـ ومنن هذا يعـل أن اهلل ىمد ظمؾؼف 

قمغم أيمؿؾ صقرة ممؽـي، وموًمؽومؾ ٓ يصدر قمـف إٓ اًمؽومؾ، وًمؽـ يمدامل 

اًمعومل ٓ يعـك ظمؾدقه متومدو مدـ اًمنمدور وأٓم اًمتدل كجددهو سموًمػعدؾ ذم 

ورض مدع يمدامل ضمقاكى يمثػمة ذم هذا اًمعومل، ومقضمقد اًمنم ذم اًمعومل ٓ يتع

اًمعومل وٓ يتعورض مع اًمعـويي اإلهلقي، ومفذه اًمنمور أمقر ضمزئقدي واًمعدومل 

 .(6الظمػم ذم مجؾتف

هلذا يرى ًمقٌـتز أكف ٓ يؿؽـ أن شمتجف مشقئي اإلًمف ًمقضمدقد اًمنمد؛  

وموٕؿمقوء اعمخؾقىمي شمديـ سمؽامهلو  "، (3الٕن اًمنم راضمع إمم كؼص ذم اًمطٌقعي

                                                           

 .676( اكظر: دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، أ.د/ حمؿقد محدي زىمزوق، ص6ال

 .673( اكظر: دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، أ.د/ حمؿقد محدي زىمزوق، ص6ال

 .656( اكظر: ًمقٌـتز: مؼول ذم اعمقتوومقزيؼو، ص3ال

 كقاع اًمنمور اًمتل كجدهو ذم اًمعومل قمغم اًمـحق اًمتوزم:يػصؾ ًمقٌـتز اًمؼقل ذم أ

اًمنم اعمقتوومقزيؼل: ويتؿثؾ هذا اًمنم ذم اًمـؼص اًمذي ييطمظف اعمرء ذم يمؾ  -6

اعمخؾقىموت، وهق أمر ٓ مػر مـف، ٕن اًمـؼص مـ ًمقازم اعمقضمقد اعمخؾقق اعمتـوهل؛ 

ود وهمػم يمومؾ، وموهلل ٓ يؿؽـ أن خيؾؼ آهلي، وقمغم ذًمؽ وموعمخؾقق سمطٌقعتف رء حمد

 ومـ هـو يعد اًمنم اعمقتوومقزيؼل قمؾي ًمؾـققملم اًمتوًمقلم مـ اًمنمور.

اًمنم اًمطٌقعل: ويتؿثؾ هذا اًمنم ذم إمل اًمذي هق ؿمؽؾ مـ أؿمؽول اًمنم اًمذي  -6

يعوين مـف أهمؾى اًمـوس، وإذا يمون اهلل ىمد ؾمؿ  سمف ومذًمؽ حلؽؿي أرادهو مـ وراء 

وأطمقوكو يؽقن وؾمقؾي مـوؾمٌي ًمٌؾقغ  ذًمؽ وملطمقوكو يؽقن قمؼقسمي ًمذكى مـ اًمذكقب،
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كؼصفو إمم ـمٌقعتفدو هدل، شمؾدؽ اًمطٌقعدي اًمتدل ٓ إمم شملصمػم اهلل، سمقـام يرضمع 

 .(6ال"شمًتطقع اًمقضمقد سمدون طمدود، وهل ذم هذا يؽقن اظمتيومفو قمـ اهلل

 ومدوهلل ،"اًمًدامح"ويعتؿد ًمقٌـتز ذم طمؾف عمشؽؾي اًمنم قمدغم ومؽدرة 

 اًمؽدقن، حتؽؿ اًمتل ىمقاكقـف ذم ذًمؽ يؼدح أن همػم مـ – "سموًمنم يًؿ "

: هدذا ذم يؼقل ذًمؽ، اىمتضً قمؾقو ودئعمٌ وومًؼو – وصيطمف ظمػميتف ذم أو

ذم اًمؽقن، وسمدون  ؾمؾًؾي يمؾ حتؽؿ اًمتل هل شمعومم اهلل ىمقاكلم معظؿ إن"

اؾمتثـوء، ويؿؽــو أن كؼقل: إن إرادة اهلل هل يمؾ رء ... إذا يمون اًمعؿدؾ 

ظمػًما سمذاشمف، ومنكدف يرضمدع إمم إرادة اهلل ... أمدو إذا يموكدً إقمدامل ؾمدقئي ذم 

ػًما أصمـوء احلدث؛ ٕن كتقجي إؿمقوء هدل اًمعؼقسمدوت ذاهتو، ومنهنو شمصٌ  ظم

واًمثقاب، ووومؼو ًمذًمؽ يمؾف ومنن اًمؽامل هق اًمغوًمى ذم يمؾ اًمـتوئٍ مـ مجقع 

اًمنمور اًمتل حتدث، وقمـد ذًمؽ كؼدقل: إن اهلل يًدؿ  سموًمنمد، وًمؽـدف ٓ 

                                                                                                                                          

هدف معلم، أي عمـع ذ أقمظؿ أو ًمؾحصقل قمغم ظمػم أقمظؿ؛ يمذًمؽ شمؽقن اًمعؼقسمي 

 ؾمٌقي ًمإلصيح واًمؽمهقى، واًمنم هموًمٌو مو يؽقن ؾمٌٌو إلفمفور اخلػم.

اًمنم اخلؾؼل: ويتؿثؾ هذا اًمنم ذم اًمذكقب واعمعويص، ويرضمع إمم طمريي اإلكًون،  -3

اهتو ظمػم، وًمؽـ اًمنم يليت مـ إؾموءة اؾمتخدام اإلكًون هلذه وهذه احلريي ذم طمد ذ

، 673احلريي. اكظر: دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، ا.د/ حمؿقد محدي زىمزوق، ص

، ومؾًػي ًمقٌـتز، ىمدريي إؾمامقمقؾ، رؾموًمي موضمًتػم سمؽؾقي أداب، ضمومعي قملم 671

 .338م، ص6515ؿمؿس، 

ز ومقؾًقف اًمذرة اًمروطمقي مع شمرمجي ( اعمقكودوًمقضمقو، ًمقٌـتز، وؿـ يمتوب ًمقٌـت6ال

 م.6509اعمقكودوًمقضمقو، قمكم قمٌد اعمعطل حمؿد، دار اعمعرومي اجلومعقي، 
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يرهمى ومقف، مع أكف هق اًمذي صـع ىمقاكلم اًمطٌقعي، ويعدرف يمقدػ يصدـع 

 .(6ال"أقمظؿ ظمػم مـفو

وموهلل يًؿ  سموًمنم؛ ٕن وضمقده يمدى إمم ظمػمات يمثدػمة؛ ومدوًمٌيء 

اًمذي يؾحؼ اًمـوس اًمطقٌلم يؽقن ظمػًما هلؿ وصيطًمو حلوهلؿ؛ يمحٌدي اًمدؼم 

طمقٌ شمعوين يمثػًما قمـدد سمدذرهو ذم إرض ىمٌدؾ أن شمـؿدق وشمثؿدر، وسموًمتدوزم 

ًٓ قمـف، وظمػميتف اعمطؾؼي شملسم ك ومعؾؿف سمف، وىمدرشمف قمغم إزاًمتف ٓ دمعؾف مًمو

ذًمؽ، وًمؽـ مو جيى أن يؼول هـو: إن اهلل ىمد اظمتور إصؾ ، وًمق مل كؼدؾ 

سمددذًمؽ، ًمؽوكددً أومعوًمددف شمعددومم حتتددوج إمم شمصددحق  وهتددذيى؛ ٕكددف يمددون 

 . (6السموؾمتطوقمتف أن يعؿؾ أطمًـ ممو قمؿؾ

ويرى ًمقٌـتز أن اخلػم ذم اًمعومل يػقق اًمنم، همػم أن اعمرء يٌوًمغ دائام 

ػم إٓ ذم اًمـودر، وموخلػم أيمثر مـ اًمنم طمتك ذم شمضخقؿ اًمنم وٓ يـتٌف ًمؾخ

وًمق يمون قمدد إذار يزيد قمغم قمدد إظمقور، واخلػم اًمذي كجدده ًمددى 

أىمؾ قمدد مـ اًمـوس يػقق اًمنم اًمذي كجده ًمدى أيمؼم قمددد مدـ اًمـدوس، 

وموهلل الاًمذي هق اخلػم يمؾف( ٓ متـوهل، أمو اًمشقطون ومفدق حمددود، واخلدػم 

 . (3الطملم أن ًمؾنم طمدوًدا يؿؽـ أن يـؿق سمي طمدود ذم

                                                           

 .678( مؼول قمـ اعمقتوومقزيؼو، ًمقٌـتز، ص6ال

 .367( ومؾًػي ًمقٌـتز، ص6ال

 .671( اكظر: دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، د/ حمؿقد محدي زىمزوق، ص3ال
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وممو ؾمٌؼ يتض  ًمـو أن هـوك كزقمي شمػوؤًمقي شمًقد شمصقرات ًمقٌـتدز 

ومقام يتعؾؼ سموًمعومل وكظرشمف إمم مشؽؾي اًمنم، شمؾؽ اًمـزقمي اًمتل يمون هلو أصمرهو 

 اإلجيويب أو اًمًؾٌل قمغم اًمػيؾمػي اًمغرسمقلم مـ سمعده.

 تعكٝب:
سمددف اهلل قمٌددوده اقمتددؼم اًمؼددرآن اًمؽددريؿ آسمددتيء ؾمددـي يمقكقددي  ددذب 

ـ اًمطقى، ويؽػر قمـفؿ ؾمقئوهتؿ ويرومع  ويصؾ  طموهلؿ، ويؿقز سمف اخلٌقٌ م

يُمدقامؼومفؿ ىمول شمعومم:  َى اًمـَّدوُس َأْن ُيؽْمَ
ًِ َأْن َيُؼقًُمدقا آَمـَّدو َوُهدْؿ ٓ  َأطَم

ـَ  ِذي َـّ اهللَُّ اًمَّ ِفْؿ وَمَؾَقْعَؾَؿ
ٌْؾِ ـْ ىَم ـَ ِم ِذي َـّ ُيْػَتـُقَن * َوًَمَؼْد وَمَتـَّو اًمَّ َصَدىُمقا َوًَمَقْعَؾَؿ

َك ؾُمدًدى، وىمول: (6الاًْمَؽوِذسملِمَ  وُن َأْن ُيدؽْمَ ًَ ُى اإلْك ًَ دو ، وىمدول: (6الَأحَيْ مَّ

قِِّى  ـَ اًمطَّ ٌَ ِم  .(3اليَموَن اهللُّ ًمَِقَذَر اعْمُْمِمـلَِم قَمغَم َمو َأكُتْؿ قَمَؾْقِف طَمتََّك َيِؿقَز اخْلٌَِق

مو يصقى اعمًؾؿ مـ ": وإطموديٌ يمذًمؽ يمثػمة، مـفو: ىمقًمف  

ٓ َوَصى، وٓ هؿ، وٓ طمزن، وٓ أذى، وٓ همؿ، طمتك اًمشقيمي  َكَصى، و

ّر اهلل هبو مـ ظمطويوه  .(1ال"يشويمفو إٓ يمػَّ

                                                           

 3، 6( ؾمقرة اًمعـؽٌقت: آيي 6ال

 .31ؾمقرة اًمؼقومي: آيي  (6ال

 .675( ؾمقرة آل قمؿران: آيي 3ال

، 9360( أظمرضمف اًمٌخوري، يمتوب اعمرى، سموب مو ضموء ذم يمػورة اعمرى، طمديٌ رىمؿ 1ال

9 /6637. 
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مو يصقى اعمًؾؿ مـ َكَصى، وٓ َوَصى، وٓ هؿ، وٓ طمزن، وٓ 

ّر اهلل هبو مـ ظمطويوه  أذى، وٓ همؿ، طمتك اًمشقيمي يشويمفو إٓ يمػَّ

ؼرآن اًمؽريؿ اعمحـ واًمنمور سمقضمدقد طمقدوة أظمدرى ًمذًمؽ رسمط اًم

أيدوت وضمدقد داريدـ؛  أسمديي، وًمؼد سملم اًمؼدرآن اًمؽدريؿ ذم اًمعديدد مدـ

 اًمدكقو، وأظمرة.

وىمضً مشدقئي اهلل شمعدومم أن شمؽدقن اًمددكقو دار شمؽؾقدػ واظمتٌدور  

ومؽوسمدة، يتعرض ومقفو اًمٌنم ًٕمقان ؿمتك مـ اعمصوئى واعمحـ، مصداىمًو 

ـَ إََمدَقاِل وَ ًمؼقًمف شمعومم:  ـَ اخْلَقْف َواجْلُقِع َوَكْؼٍص مِّ  مِّ
ٍ
ء ُؽْؿ سمٌَِمْ ٌُْؾَقكَّ ًَمـَ

ـَ  وسمِِري ِ اًمصَّ  .(6الَوإكُػِس َواًمثََّؿَراِت َوسَمنمِّ

 اعمممـلم قمٌوده -شمعومم–وعمو يموكً هذه طمؼقؼي اًمدكقو، ومؼد زهد اهلل 

ْكَقو إَِّٓ َمَتو: شمعومم ىمول ومقفو َوَمو احْلََقوُة ، وىمول: (6الُع اًْمُغُرورِ َومو احْلَقَوُة اًمدُّ

ْكَقو إَِّٓ ًَمِعٌى َوهَلْقٌ  سملهنو الٓ شمعدل قمـد اهلل ضمـوح  ، ووصػفو اًمـٌل (3الاًمدُّ

 .(1السمعقوي(

                                                           

 .699( ؾمقرة اًمٌؼرة: آيي 6ال

 .609( ؾمقرة آل قمؿران: آيي 6ال

 .36( ؾمقرة إكعوم: آيي 3ال

مو ضموء ذم هقان اًمدكقو قمغم اهلل شمعومم،  ( أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف يمتوب اًمزهد، سموب1ال

 .1/918، 6368طمديٌ رىمؿ
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ى اهلل شمعومم ذم أظمدرة سموقمتٌورهدو احلقدوة احلؼقؼقدي  وذم اعمؼوسمؾ رهمَّ

ؾَّذِ اًمٌوىمقي طمقٌ ىمول:  اُر أظِمَرُة ظَمػْمٌ ًمِّ ـَ َيتَُّؼقَن َأوَمدَي شَمْعِؼُؾدقنَ َوًَمؾدَّ ، (6الي

دَل وىمول:  ظِمدَرَة هَلِ ْٔ اَر ا َّٓ هَلْدٌق َوًَمِعدٌى  َوإِنَّ اًمددَّ ْكَقو إِ َوَمدو َهدِذِه احْلََقدوُة اًمددُّ

اَم َهِذِه ، وسموقمتٌورهو دار اًمؼرار ىمول: (6الاحْلَقََقاُن ًَمْق يَموُكقا َيْعَؾُؿقنَ  َيو ىَمْقِم إِكَّ

ظِمَرَة ِهَل َداُر اًْمَؼَرارِ احْلََقوُة اًمدُّ  ْٔ ، ويقم احلًدوب؛ طمقدٌ (3الْكَقو َمَتوٌع َوإِنَّ ا

َهَذا َمو شُمققَمُدوَن جيوزي يمؾ إكًون سمام ىمدم: إن ظمػًما ومخػم، أو ًذا ومنم: 

وِب  ًَ
، وومقفو شمتحؼؼ اًمعداًمي اإلهلقي اعمطؾؼي، طمقٌ يػصؾ ومقفو (1ال ًمَِقْقِم احْلِ

ًمتمدن احلؼدقق ": ؼتص مـ اًمظومل، ىمول سملم اًمعٌود، ومقـٍم اعمظؾقم وي

، (9ال"إمم أهؾفو يقم اًمؼقومي طمتك يؼدود ًمؾشدوة اجلؾحدوء مدـ اًمشدوة اًمؼركدوء

ويؽوومئ أهؾ اًمصؼم قمغم اعمحـ واًمٌيء اًمذي يمون ذم اًمدكقو، ومتؽقن اجلـي 

واًمـعقؿ إسمدي قمزاء ًمؽدؾ مدممـ مدـ مجقدع مدو ٓىمدوه ذم اًمددكقو مدـ ذ 

 وسميء.

                                                           

 .36( ؾمقرة إكعوم: آيي 6ال

 .11( ؾمقرة اًمعـؽٌقت: آيي 6ال

 .35( ؾمقرة هموومر: آيي 3ال

 .93( ؾمقرة ص: آيي 1ال

، 1087( أظمرضمف مًؾؿ، يمتوب اًمؼم واًمصؾي، سموب حتريؿ اًمظؾؿ، طمديٌ رىمؿ 9ال

1/6557. 
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درت سمـعؿدي، ويمؿ مـ ؿمدة حمََّص  ٌَّفدً مدـ همػؾدي، وذيمَّ ًٌو، وك ً ذك

ويمؿ مـ حمـي أصٌحً مـحي أقمودت إمم اًمرمحـ، وأكؼذت مـ اًمشقطون، 

 وهذه كظرة اعمممـ إمم اًمٌيء وفمـُّف سمرسمف قمغم اًمدوام. 

يمام أن ىمصقر اعمعرومي اًمٌنميي وحمدوديتفو دمعؾ اإلكًون ٓ يعؾدؿ 

ظمدػمات يمثدػمة، ومدو يظـدف  أيـ اخلػم، ومام يٌدو مـ ذ ىمد حيؿؾ ذم ـمقوشمدف

دك َأن ظمػًما ذم سمعض إطمقدون ىمدد يؽدقن ومقدف هييمدف ىمدول شمعدومم:  ًَ َوقَم

ُؽْؿ َواهللُّ َيْعَؾُؿ  ٌُّقاْ ؿَمْقئوً َوُهَق َذٌّ ًمَّ
ك َأن حُتِ ًَ ُؽْؿ َوقَم شَمْؽَرُهقاْ ؿَمْقئوً َوُهَق ظَمػْمٌ ًمَّ

وُن ، وىمول: (6الَوَأكُتْؿ َٓ شَمْعَؾُؿقنَ  ًَ ِّ ُدقَمدوءُه سمِدوخْلػَْمِ َويَمدوَن َوَيْدُع اإِلك سمِوًمنمَّ

وُن قَمُجقًٓ  ًَ  .(6الاإِلك

ويشػم اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم أن سمعض مو ُيٌتغم أو ُيصوب سمف اإلكًدون 

ًْ كددوشمٍ قمددـ أقمامًمددف ىمددول شمعددومم:  ٌَ دد ًَ ٌٍَي وَمددٌاَِم يَم ِصددق ددـ مُّ َوَمددو َأَصددوسَمُؽؿ مِّ

سمف إمؿ اعمختؾػي ذم ، وىمد ىمّصً ًمـو يمثػم مـ أيوت مو مّرت (3الَأْيِديُؽؿْ 

هموسمر اًمزمون مـ وييت، وـمقوموكوت، وهمرق، ومو ؿمويمؾ ذًمؽ، مٌقـي أن 

 هذا يمون ضمزاء ٕوموقمقؾفؿ اًمًقئي.

أن اًمنمور واعمحـ اًمتل ذم اًمدكقو حلؽؿي  ايػصايٞوىمد ذيمر اإلموم 

شمدِرقُّ ًمدف أمدف "ارشمضوهو اهلل شمعومم، ويؿثؾ ًمذًمؽ سموًمطػدؾ اًمصدغػم اًمدذي 

                                                           

 .661( ؾمقرة اًمٌؼرة: آيي 6ال

 .66( ؾمقرة: اإلهاء آيي 6ال

 .38( ؾمقرة اًمشقرى: آيي 3ال
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، وإب اًمعوىمؾ حيؿؾف قمؾقفو ىمفًرا، واجلوهؾ يظـ أن ومتؿـعف مـ احلجومي

اًمرطمقؿ هل إم دون إب، واًمعوىمؾ يعؾؿ أن إييم إب إيوه سموحلجومي 

ـ يمامل رمحتف وقمطػف ومتوم ؿمػؼتف، وأن إم قمدوٌّ ذم صقرة صديؼ، وأن  م

ا، سمؾ يمون ظمػًما. ًٌو ًمؾذة اًمؽثػمة مل يؽـ ذًّ  إمل اًمؼؾقؾ إذا يمون ؾمٌ

َّٓ  واًمرطمقؿ يريد اخلػم ًمؾؿرطمقم ٓ حموًمي، وًمقس ذم اًمقضمقد ذٌّ إ

وذم وؿـف ظمػم، ًمق ُرومِع ذًمؽ اًمنمُّ ًمٌطؾ اخلػم اًمذي ذم وؿـف، وطمصدؾ 

سمٌطيكف ذٌّ أقمظؿ مـ اًمنم اًمذي يتضدؿـف، وموًمقدد اعمتايمؾدي ىمطعفدو ذٌّ ذم 

اًمظوهر، وذم وؿـفو ظمػٌم ضمزيؾ، وهق ؾميمي اًمٌدن، وًمق شمرك ىمطع اًمقدد 

هيك اًمٌدن، وًمؽون اًمنم أقمظؿ، وىمطع اًمقد ٕضمؾ ؾميمي اًمٌدن حلصؾ 

ذٌّ ذم وؿـف ظمػم، وًمؽـ اعمراَد إول اًمًوسمؼ إمم كظر اًمؼدوـمع: اًمًديمُي 

اًمتل هل ظمػٌم حمض، صمؿ عمو يمون اًمًٌقؾ إًمقف ىمطدع اًمقدد، ىمصدد ىمطدع اًمقدد 

، واًمؼطع مطؾقسًمو ًمغػمه صموك ًٓ ًقو، ٕضمؾف، ومؽوكً اًمًيمي مطؾقسمًي ًمذاهتو أو

ٓ ًمذاشمف، ومفام داظمين حتً اإلرادة، وًمؽـ أطمد و مراد ًمذاشمدف، وأظمدر 

 مراد ًمغػمه.

ؾمٌؼً "واعمراد ًمذاشمف ىمٌؾ اعمراد ًمغػمه؛ وٕضمؾف ىمول اهلل قمز وضمؾ: 

. ومغضٌف إرادشمف ًمؾنم، واًمنمد سمنرادشمدف، ورمحتدف إرادشمدف (6ال"رمحتل همضٌل

                                                           

 ( ضمزء مـ طمديٌ ىمدد أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف قمـ أيب هريرة: قمـ اًمـٌل 6ال

: همؾًٌ ، أو ىمول ؾمٌؼً رمحتل ، يمتى يمتوسمو قمـده  عمو ىمه اهلل اخلؾؼ ىمول( :
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 كػًدف، وأراد اًمنمد ٓ ًمؾخػم، واخلػم سمنرادشمف. وًمؽـ إذا أراد اخلػم ًمؾخػم

ًمذاشمف، وًمؽـ عمو ذم وؿـف مـ اخلػم؛ وموخلػم مؼيضٌّ سموًمذات، واًمنمُّ مؼيضُّ 

 .(6ال"سموًمَعَرض، ويمؾٌّ سمؼدٍر، وًمقس ذم ذًمؽ مو يـوذم اًمرمحي أصًي 

اعمممـ يثًٌ قمـده أن اهلل قمز ": ادتٝالْٞوىمول اًمشقخ قمٌد اًمؼودر 

إمو دكقو أو آظمرة، ومفق راٍض  وضمؾ مو يٌتؾقف سمٌمء إٓ عمصؾحي شمعُؼى ذًمؽ،

 .(6ال"سموًمٌيء وصوسمر قمؾقف، همػم متَِّفٍؿ رسمَّف قمزَّ وضمؾ

وذيمر  اًمعؼود طمي عمشؽؾي اًمنمد ؾمدامه الطمدؾ اًمتؽوومدؾ سمدلم أضمدزاء 

اًمنمَّ ٓ يـدوىمض اخلدػم ذم ضمدقهره، وًمؽـدف ضمدزٌء  "اًمقضمقد( ومقؼقل:  إن 

ؿ ًمف، أو ذط ٓزم ًمتحؼقؼف، ومي معـك ًمؾشدجوقمي سمغدػم  اخلطدر، وٓ ُمتؿِّ

ة، وٓ معـددك  معـددك ًمؾؽددرم سمغددػم احلوضمددي، وٓ معـددك ًمؾصددؼم سمغددػم اًمشدددَّ

ًمػضقؾي مـ اًمػضوئؾ سمغػم كؼقصي شمؼوسمؾفو وشمرضم  قمؾقفو، وىمد يطَّرد هدذا 

ددرد ذم ومضددوئؾـو اًمـػًددقَّي، ومطوًمٌـددو  اشمـو اعمحًقؾمددي، يمددام يطَّ اًمؼددقل ذم ًمددذَّ

ٌَع سمغػم أمل ة اًمشِّ  اجلقع، وٓ كًتؿتع سموًمري مو اًمعؼؾقَّي، إذ كحـ ٓ كعرف ًمذَّ

                                                                                                                                          

ًمقح ، ومفق قمـده ومقق اًمعرش( سموب ىمقل اهلل شمعومم: سمؾ هق ىمرآن جمقد ذم همضٌل

 .7699حمػقظ، سمرىمؿ 

( اعمؼصد إؾمـك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًـك، ًمإلموم اًمغزازم، دار اجلقؾ، سمدون، 6ال

 .11، 13ص

( اًمػت  اًمرسموين واًمػقض اًمرمحوين، قمٌد اًمؼودر اجلقيين، حتؼقؼ أكس مفرة، دار اًمؽتى 6ال

 .17اًمعؾؿقي، سمدون، ص
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مل كشعر ىمٌؾف سمؾفػي اًمظؿل، وٓ يطقى ًمـو مـظر مجقؾ مو مل يؽـ مـ ـمٌقعتـو 

 . (6ال"أن يًقءكو اعمـظر اًمؼٌق 

وموًمنم هدق متدوم اخلدػم، وٓ معـدك ًمؾدذة احلوصدؾي سملصدـوف اخلدػم 

اعمختؾػي دون اطمتامل وضمقد أصـوف اًمنم اعمؼوسمؾي هلو، وملي معـدك ًمؾؽدرم 

قمي واهلؿي اًمعوًمقدي دون وضمدقد اًمػؼدر اعمحدقج واخلطدر اعمخدقف واًمشجو

 واًمعؿؾ اًمشوق؟!

وقمغم هذا كؼقل، إن مؼدموت أصحوب ؿمدٌفي اًمنمد حتتدقي قمدغم 

قمدم اًمتػريؼ سملم مؼوم إًمقهقي وسمدلم معـدك اخلؾدؼ، وموإلًمدف ًمدقس مؾزًمدو 

سمجعؾ هذا اًمعومل ذم أطمًـ صقرة ممؽـي يمام يتصقرهو اعمـؽدر، ظموصدي أن 

ؾؼ قمـ طمؼوئؼ اًمؽقن أدكك مـ مو يعؾؿف اخلوًمؼ سمقاؾمع قمؾؿف، مدارك اخل

وقمغم هذا ومي شمؽقن رهمٌوت اخلؾؼ هل أؾموس احلؽؿ قمغم إؿمقوء سموحلًـ 

 واًمؼٌ .

موًمؽ اعمؾؽ، ًمف أن يػعؾ ذم مؾؽف مو ؿموء،  -ؾمٌحوكف وشمعومم-وموهلل

وًمف أن يضع اخلؾؼ ذم اظمتٌور، ويعوىمٌفؿ قمغم اًمعصقون، ومفؿ ًمقًقا  ًي ذم 

 ًمدكقو، وإكام ظمؾؼقا ًمغويي، وواضمٌفؿ اًمطوقمي.ا

 حمؽ قمغم اظمتٌوره وإكام اإلكًون إؾمعود ًمقًً اإلكًون ظمؾؼ وهمويي

ٌُُدونىمول شمعومم:  اًمعٌقديي، َـّ َواإِلكَس إَِّٓ ًمَِقْع ًُ اجْلِ  .(6الَوَمو ظَمَؾْؼ

                                                           

، 1عؼود، هنضي مٍم، اًمؼوهرة، ط( طمؼوئؼ اإلؾميم وأسموـمقؾ ظمصقمف، قمٌوس حمؿقد اًم6ال

 .0م، ص6889
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سموإلووومي إمم أن اًمعؾؿ اًمٌنمي حمدود وحمصدقر ذم إـمدور اًمزمدون 

ؽقػ يؼوس سمعؾؿ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، ويؼدول إن اإلًمدف واعمؽون واًمذيموء وم

 ًمقس قمـده أؾمٌوب ضمقدة ًمؾًامح سموٕمل وأن أٓم ظموًمقي مـ أيي مـػعي.

أمو قمـ دقمقى اًمتعورض سملم وضمقد اًمنم ووضمقد اإلًمف ومنهنو شمؼقم 

قمغم شمصقر اعمؾحد ًمإلًمف، طمقٌ حيٍم اًمصػوت اإلهلقي ذم اًمؼدرة واًمعؾدؿ 

ذٟ  اًمتعورض سملم وضمقد اًمنّم وسملم وضمقد اإلًمدف واًمرمحي ويؼقؿ دقمقاه ذم
، وؾمٌؼ أن ذيمركو رد آًمػلم سميكتقـجو، اعمعروف سموؾمؿ دوموع ايصفات ايجالخ

اإلرادة احلرة، اًمذي يٌلم أكف ٓ يقضمد شمعورض سمدلم هدذه اًمصدػوت وسمدلم 

 وضمقد اًمنم.

وهددذه اًمشددٌفي ٓ شمددتؿ إٓ قمددغم مددـ يصددػ اإلًمددف سموًمؼدددرة اًمتومددي 

وضمقد اًمنّم مع وضمقد اهلل يمكم اًمؼددرة، أمدو وٓ يتعورض واًمرمحي اًمتومي، 

ٓ يشؽمط وٓ يؾزم ذم اخلدوًمؼ أن  ايصسف١ ايعك١ًٝ اًمرمحي ومنكف مـ اًمـوطمقي

سموًمرمحـ اًمدرطمقؿ، ، وذم اًمتصقر اإلؾميمل وصػ اهلل كػًف يؽقن رطمقاًم 

ًمؽـف أظمؼم أكف ؾمدقٌتكم قمٌدوده سموعمصدوئى واًمشددائد ذم اًمددكقو وقمؾدقفؿ أن 

رضب ًمـو اعمثؾ سمصؼم ؾمقدكو أيقب، وذم أظمدرة أظمدؼم سمقضمدقد يصؼموا و

اًمعذاب إًمقؿ عمـ يمػر سمف وقمصوه، ومؽقػ يؿؽـ أن حيتٍ اعمؾحد قمغم قمدم 

 وضمقد اهلل سمٌمء هق ظمؾؼف وأظمؼم قمـف؟!

                                                                                                                                          

 .91( ؾمقرة اًمذارايوت: آيي 6ال
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يمذًمؽ ومنن اعمؾحد يرى أن احلقوة موديي وقمدمقي ظموًمقدي مدـ اًمؼدقؿ 

ً إمقر يمؾفدو سموًمـًدٌي واعمٌودئ، وًمق يمون متًًؼو مع مذهٌف اعمودي ًمؽوك

إًمقف ؾمقاء سمؾ جمرد وصػ إطمدداث سمدوخلػم واًمنمد ظمدروج قمدـ مذهٌدف 

يؼددقل سمعددض "وشمـؽددر مـددف عموديتددف، يؼددقل اًميهددقيت أًمقًددؽم مددوضمراث: 

ـ إن إمل ذ وهق ذم طمد ذاشمف يموف ًمدطمض ومؽرة وضمقد اهلل وهل  اعمؾحدي

وموحلجدي  طمجي همريٌي ٕن اًمػحص اًمدىمقؼ يٌلم أهنو شمػـد كػًدفو سمـػًدفو،

اعمٌـقي قمغم وضمقد اًمنم اًمتل شمًتخدم إلصمٌوت قمدم وضمقد اهلل شمعتؿدد قمدغم 

آقمؽماف سملن إمل ذ، وًمؽـ هذا اًمتٍمدي  ًمدقس ميطمظدي شمؼدقم قمدغم 

اًمتجريى وًمؽـفو طمؽؿ أظميىمل، وموٕمل ـمٌقعل ًمؽـام قمـدمو كؼقل إكف ذ 

وحي عمو هق ومفذا يعـل أكـو اومؽموـو إـموًرا أظميىمًقو مًًٌؼو يضع مؼويقس وا

 ظمػم ومو هق ذ، وًمؽـ مـ أيـ أيت هذا اإلـمور؟ 

ومـجوح هذه احلجي يتطؾى وضمقد إـمور أظميىمدل مطؾدؼ يشدػم ذم  

طمد ذاشمف إمم وضمقد اهلل، وهؽذا يٌددو ذم هنويدي إمدر أن قمددم وضمدقد اهلل 

 .(6ال"يعتؿد قمغم وضمقد اهلل، إذا وموحلجي ًمقًً مقومؼي

ؿ واًمعددل واخلدػم ومـ اًمصعى ضمددا شمصدقر مػدوهقؿ مثدؾ اًمظؾد

واًمنم ذم فمؾ اًمـظرة اًمدارويـقي، إذ أن كظريي اًمتطقر اًمدارويـقي كؼقم قمغم 

                                                           

( اًمدوموقمقوت اعمجردة، يمقػ شمًوقمد اًمٌوطمثلم واعمتشؽؽلم ًمؾقصقل إمم اإليامن، أًمقًؽم 6ال

م، Rzim middle east ،2013موضمراث، شمرمجي موريوكو يمتؽقت، اًمـوذ 

 .613ص
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اًمؼتؾ واًمعـػ وإسمودة اًمؼقي ًمؾضعقػ، ومعغم أي أؾموس حيؽؿ اعمؾحد قمغم 

اًمعومل اًمطٌقعل سملكف فمومل وجمحػ وهمدػم قمدودل، ومؾدقس ًمددى همدػم اعمدممـ 

ذم اًمطٌقعدي، سمدؾ ًمدق  أؾمٌوب ضمقدة ًمؽقكف ؾموظمًطو قمغم اًميقمدل اًمذى يراه

أكصػ مذهٌف ًمعد أمقر اًمؼتؾ ومو ؿموهبفو مـ ىمؿي اًمعدل إذ اًمعدل ـمٌؼو 

عمذهٌفؿ أن يٌؼدك اًمؼدقي اًمدذي يًدتحؼ اًمٌؼدوء ويػـدك اًمضدعقػ اًمدذي 

 .(6اليًتحؼ اًمػـوء ومفذا هق ىمؿي اًمعدل اًمدارويـل

ـ مظوهر اًمتؾٌقس قمـد ـمرح مشؽؾي اًمنم هل شمداظمؾ  يمذًمؽ ومنن م

ٌَف واخلؾط سم لم وضمفلم مـ أوضمدف اًمتعدورض إذ يطدرح اعمؾحدد مًدلًمي اًمُش

شمعورض وضمقد اًمنم ووضمقد إًمدف رطمدقؿ، صمدؿ يؼحدؿ ذم هدذا آقمدؽماض 

شمعورض وضمقد اًمنم ووضمقد إًمف ىمدير، صمؿ ُيطؾى مـ اعمخوًمػ أن يرد قمغم 

 يمدون إن–هذيـ آقمؽماودلم سمقضمدف واطمدد مدـ أوضمدف اًمدرد!، وإصدؾ 

ًٓ  يًؾؿ أن -مـصًػو  يػدت  صمؿ واًمرمحي، اًمنم سملم رضشمعو وضمقد سمعدم أو

َ  واًمؼدرة، اًمنم شمعورض: وهل ضمديدة، ًمشٌفي اًمٌوب ْ  ومِل  قموعمدو اهلل خيؾؼ مَل

 آظمر سمي ذ؟

                                                           

يَمؾِر، شمرمجي ؾمعقد ومورس سموز، أوومػم ( اكظر: اإليامن ذم قمٍم اًمتشؽقؽ، شمقؿقصمل 6ال

 .18، 95م، ص6،6868ًمؾطٌوقمي، ط
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أن قمؿقمّقي هذه اًمؼضدقي خمدوؿمدي  :(6الًمذًمؽ يرى آًمػلم سميكتقـجو

مددـ إؾمددوس... ومنكددؽ إذا اومؽموددً مقضمددقًدا مريددًدا ًمؾخددػم، ويددتحغم 

قف دمد أكف ٓ يتـوزل قمدـ اخلدػم إؾمدؿك سموحلؽؿي، ويزن أومعوًمف هبو، ومً

 وقمؾقف: 

ومنّن زقمؿ اًمتيزم سملم إرادة اخلػم واًمؼدرة اعمطؾؼي مـ ضمفي، وإكؽور 

سموـمؾ،  -طمتك مو يؼع مؼدمي ًمؾخػمات اًمًومقي  -أي ًمقن مـ أًمقان اًمنم 

 وٓ أؾموس ًمف مـ اًمصّحي.

سمؾ إن إرادة اخلػم هذه شمؼتيض مـف اًمروو سمٌعض اًمنمدور وأٓم 

 عمو وىمعً مؼدمًي ٓيمتًوب ظمػم أيمؼم وأؾمؿك. ـمو

: ومنن ذيي هذه اًمنمدور ًمقًدً مطؾؼدي وٓ دائؿقدي، سمدؾ  ومـ صَمؿَّ

شمتصػ سمـقع مـ اخلػميي؛ ٕهنو وىمً مؼّدمًي حلؾدقل ظمدػم أيمدؼم وأؾمدؿك. 

هددذا، كوهقددؽ قمددـ أن اًمؼددودر اعمطؾددؼ إذا أراد أن يقضمددد قموعًمددو يددتحغم 

                                                           

م، وهق ومقؾًقف حتؾقكم أمريؽل، وأؾمتوذ 6536أًمػـ يمورل سميكتـجو: وًمد ؾمـي ( 6ال

ومخري ًمؾػؾًػي ذم ضمومعي كقشمردام، وهق معروف قمغم كطوق واؾمع ًمعؿؾف ذم ومؾًػي 

قمل اعمًقحل، ًمف اًمعديد مـ اًمديـ، وكظريي اعمعرومي، واعمقتوومقزيؼقو واًميهقت اًمدومو

ومقؾًقف اهلل إرصمقذيمز "اعممًمػوت، وشمؿ وصػف مـ ىمٌؾ جمؾي شمويؿ سموؾمؿ 

. اكظر: دًمقؾ أيمًػقرد ًمؾػؾًػي، شمد هقكدرشمش، "اًمؼموشمًتوكتل اًمؼقودي ٕمػميمو

، و: 6/611شمرمجي كجقى احلصودي، اعمؽتى اًمقـمـل ًمؾٌحٌ واًمتطقير ًمقٌقو،

نم مع مدظمؾ شمعريػل سملؿمفر اًمردود اًمغرسمقي مًلًمي ذم مشؽؾي اًم 69أؾمس هموئٌي،

 .61هد، ص6135، 6واًمتعؾقؼ قمؾقفو، أمحد طمًـ مريمز دٓئؾ، ط
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يزم اعمـطؼل سمعض اًمنمور اًمتل سمؿقاصػوت معقـي وشمؽمشمى قمؾقف سمـحق اًمت

إذا كظر ًمؾعومل سمـحق يمكم ومازم ًمتٌلم أهنو وئقؾي ىمؾقؾي، ومنّن هذا ًمـ يتـورم أو 

يصطدم سمؼودريتف اعمطؾؼدي، أو يمقكدف مريدًدا ًمؾخدػم اعمحدض، و دو أمدران 

 جيتؿعون مـ دون أي مشؽؾي مـطؼقي.

ًمنمور كعؿ؛ ٓ كـؽر أن اًمؼودر اعمطؾؼ ٓ يعجز قمـ اًمتصدي هلذه ا

اًمؼؾقؾددي مددـ ظمدديل اإلطمجددوم قمددـ ظمؾددؼ مـوؿمددئفو، ومتددزول سمددذًمؽ مددـ 

إؾموس؛ وذًمؽ ٕكف ىمودر مطؾؼ، ًمؽـ هذا اًمػعؾ سمذاشمف خموًمػ حلؽؿتدف 

وإرادشمف ًمؾخػم؛ إذ يؽمشمى قمغم ذًمدؽ ودقوع ظمدػم وومدػم قمؿدقؿ ٕضمدؾ ذ 

وئقؾ ىمؾقدؾ، وهدق سمحدد ذاشمدف ذ يمٌدػم! وسمعٌدورة أظمدرى: اًمعدومل اعمدودي 

مديزم ًمدٌعض اًمنمدور اعمؽمشمٌدي قمدغم وضمدقد احلريمدي  -شمف سمذا -اجلًامين 

يمام ذم طمريمي اًمغوز حتً إرض اًمذي ىمدد  -واًمزمون واًمتضود ذم احلريمي 

ـ اًمنم اعمؽمشمى  -يٌؾغ مرطمؾي آكػجور أطمقوًكو  ـ ظمػم ذًمؽ أيمثر سمؽثػم م ًمؽ

 .(6القمؾقف

وهبذا ومؽ آًمػلم سميكتقـجو آرشمٌوط اًمػؾًػل سملم وضمقد إًمف يمومؾ 

 واًمؼدرة واخلػميي ووضمقد اًمنماًمعؾؿ 

وأظمددػًما، كددرى أن مشددؽؾي اًمنمدد ٓ شمـػددل وضمددقد اخلددوًمؼ اًمـددوفمؿ 

واعمدسمر ًمؾؽقن، ًمؽـفو شمًدعك ًمـػدل سمعدض اًمصدػوت قمـدف، وسمقـدو هتوومدً 

                                                           

ومو سمعدهو، و: مشؽؾي اًمنم،  36( اكظر: اهلل وآظمتقور واًمنم، آًمػلم سميكتقـجو، ص 6ال

 .16ًمداكقول ؾمٌقؽ، ص
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ًمنم اعمقضمقد ذم اًمعدومل مدو هدق إٓ اسمدتيءات اقمؽماووهتو، وأن مو يًؿك سمو

هتؿ، ويرومددع  ددذب هبددو اهلل قمٌددوده ويصددؾ  طمددوهلؿ، ويؽػددر قمددـفؿ ؾمددقئو

ويؽوومئ أهؾ اًمصؼم قمدغم اعمحدـ واًمدٌيء اًمدذي يمدون ذم اًمددكقو، ، مؼومفؿ

ومتؽقن اجلـي واًمـعقؿ إسمدي قمزاء ًمؽؾ مممـ مـ مجقع مو ٓىموه ذم اًمدكقو 

 مـ ذ وسميء.
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 ّ( يديٌٝ ايٓظِ ٚايتصُِٝ.7776املبشح ايجاْٞ: ْكد دٜفٝد ّٖٝٛ )ت:

أدريدي، وطمدوول شمطٌقدؼ اؿمتفر ديػقد هققم سمارائدف اًمشدؽقي واًمدي 

، وىمد أصمور هققم (6الاعمـفٍ اًمتجريٌل ذم دراؾمي اًمػؾًػي واًمديـ وإظميق

اًمشؽقك طملم ذهى إمم قمدم إمؽون اًمتقصؾ أسمدا إمم اًمقؼلم اعمطؾؼ، وًمقس 

سمقؾمع اًمعؾؿ اعممؾمس قمغم اعميطمظي واًمتجرسمي أن يؿدكو سمليي معؾقموت قمـ 

اهلم قمدغم وضمدقد اهلل  يؿؽدـ ، ويرى أن مجقع اًمؼم(6الاهلل سملؾمؾقب أو سماظمر

 .(3الشمػـقدهو

-وذم هذا اًمصدد يؼقل هققم وهق ييب سمؽؾ مدو ؾمدقى اًمعؾدؿ

دقمـو كًلل إذا شمـووًمـو أي يمتوب ذم اإلهلقوت "قمرض احلوئط:  -اًمتجريٌل

أو اعمقتوومقزيؼو، مثي، هدؾ حيتدقى قمدغم أي اؾمدتدٓل جمدرد قمدـ اًمعددد أو 

ٌدل قمدـ اًمقاىمدع اًمعؼدكم أو اًمؽؿ؟ يمي، هؾ حيتقى قمغم أي اؾمتدٓل دمري

اًمقضمقد؟ يمي، ومؾـؼذف سمف إذن إمم اًمـور، ٕكدف ٓ حيتدقي إٓ قمدغم اًمدقهؿ 

 (.1ال"واًمًػًطي

                                                           

م، 6881، 3معجؿ اًمػيؾمػي، ضمقرج ـمراسمقٌم، دار اًمطؾقعي سمػموت، ط: اكظر (6ال

 .767ص

 .678اكظر: اهلل ذم اًمػؾًػي احلديثي، ضمقؿس يمقًمقـز، ص (6ال

 .69ومؾًػي هققم، د.حمؿد قمثامن اخلشً، ص ذم اكظر: اًمديـ واعمقتوومقزيؼو (3ال

اكظر: اًمتؿققز سملم اًمعؾؿ واًميقمؾؿ، د.حمؿد أمحد اًمًقد، اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب،  (1ال

 .96م، ص6869اًمؼوهرة، 
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مـ أؿمدفر يمتٌدف وىمدد  "حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل"ويعتؼم يمتوب 

أكؽر ومقف اعمرشمؽزات اًمتل يؼدقم قمؾقفدو أي ديدـ، مثدؾ وضمدقد اهلل واًمـٌدقة 

ـك قمؾقفو مثؾ هذه اعمطوًمدى، مثدؾ وظمؾقد اًمروح، وأكؽر إؾمس اًمتل شمٌ

، وىمدد ذيمدر ذم (6الاًمتعؼؾ واًمؼقة اًمعؼؾقي واًمتجريدد اًمعؼدكم ومٌددأ اًمًدٌٌقي

يمتددوب اعمحددوورات ؿمددٌفوشمف طمددقل دًمقددؾ اًمددـظؿ، قمددغم ًمًددون ؿمخصددلم 

وهق اًمذي يداومع قمـ سمرهدون اًمدـظؿ، ذم  "يمؾقـثس"اومؽماوقلم، أطمد و 

فوت طمقًمدف، اًمذي يشؽؽ سمف ويٌدي اقمؽماودوت وؿمدٌ "ومقؾقن"مؼوسمؾ 

 .(6الوقمغم هذا إؾموس ـمرح كؼوؿًمو قمغم ًمًون هوشملم اًمشخصقتلم

 ٚأِٖ اعرتاضات دٜفٝد ّٖٝٛ ع٢ً ديٌٝ ايٓظِ ٖٞ:

أن سمرهون اًمـظؿ ٓ يتؿتع سمنمائط اًمؼمهون اًمتجريٌل، ٕكف مل   -6

 جيرب ذم ؿملن قمومل آظمر همػم هذا اًمعومل .

ـ أن كعتؼد سملّن اًمـظوم اًمًوئد ذم  -6 قمومل اًمطٌقعي يدار موذا يؿـع م

 مـ ىمٌؾ قمومؾ يمومـ ذم كػس اًمطٌقعي، أي أن اًمـظوم يؽقن ذاشمًقو ًمؾامدة؟ 

 "اًمـظوم إيمؿؾ"مـ أيـ كثًٌ أّن اًمـظوم اعمقضمقد ومعًي هق   -3

 ٕكـو مل كيطمظ مشوهبف طمتك كؼقس سمف؟

                                                           

ؼوئد اًمؽؼمى سملم طمػمة اًمػيؾمػي ويؼلم إكٌقوء، د.حمؿد قمثامن اخلشً، دار اًمعاكظر:  (6ال

 .66م، ص6868، 6اًمؽتوب اًمعريب، ط

ومو سمعدهو و: اًمػؾًػي اًمعومي،  19اكظر: حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، ص (6ال

 .636ريتشورد سمقسمؽلم، شمرمجي ضميل اًمديـ جمتٌقي، ص 
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مـ يدري ًمعؾ ظموًمؼ اًمؽقن ضمرب صـع اًمؽقن مراًرا طمتدك   -1

 اهتدى إمم اًمـظوم اًمػعكم؟

ًمق ومروـو أّن سمرهون اًمـظوم أصمًٌ وضمقد اخلوًمؼ اًمعومل اًمؼودر،   -9

سمقد أكف ٓ يدل مطؾًؼو قمغم اًمصػوت اًمؽامًمقي يموًمعداًمي واًمرمحي اًمتل يقصػ 

 .(6الهبو

 ايسد ع٢ً اعرتاضات دٜفٝد ّٖٝٛ:

اًمذي يؼقل: إن سمرهون اًمـظؿ ٓ يتؿتع سمنمائط  االعرتاض األٍٚأمو 

جيرب ذم ؿملن قمومل آظمر همػم هذا اًمعومل، صحق   اًمؼمهون اًمتجريٌل، ٕكف مل

أكو ضمرسمـو اعمصـققموت اًمٌنميي ومرأيـو أهنو ٓ شمقضمد إٓ سمصوكع قموىمؾ يمام ذم 

اًمٌقً واًمًػقـي واًمًوقمي وهمػم ذًمؽ، وًمؽــو مل كجرب ذًمدؽ ذم اًمؽدقن، 

ومنن اًمؽقن مل يتؽرر وضمقده طمتك يؼػ اإلكًون قمغم يمقػقي ظمؾؼف وإجيوده، 

يثًٌ ًمف قمؾي ظموًمؼدي قمدغم همدرار اعمصدـققموت اًمٌنمديي،  وهلذا ٓ يؿؽـ أن

                                                           

قمؾؿقي طمديثي ًمؾؿـوهٍ واًمـظريوت اعمختؾػي طمقل  اكظر: اهلل ظموًمؼ اًمؽقن، دراؾمي (6ال

كشلة اًمؽقن ومًلًمي اخلوًمؼ، ضمعػر اهلودي، ممؾمًي اإلموم اًمصودق، ىمؿ، 

، حمورضات ذم اإلهلقوت ًمؾًٌحوين، شمؾخقص قمكم اًمرسموين، 387هد، ص6161

ذح اعمـظقمي،  ومو سمعدهو، دروس ومؾًػقي ذم 60ممؾمًي اًمـنم اإلؾميمل، ص

ري، شمرمج ي موًمؽ مصطػك وهٌل، دار اهلودي ًمؾطٌوقمي واًمـنم مرشمه مطفَّ

، دراؾموت ذم قمؾؿ اًمؽيم اجلديد، طمًـ 07م، ص6886، 6واًمتقزيع، ط

ومؾًػي هققم، د.حمؿد قمثامن  ذم ، اًمديـ واعمقتوومقزيؼو669، 661يقؾمػقون، ص

 .67، 61اخلشً، ص
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ومددـ اخلطددل متثقددؾ وشمشددٌقف اعمصددـققموت اًمٌنمدديي اعمـظؿددي سمددوعمقضمقدات 

 .(6الاًمطٌقعقي ٕكف اؾمتدٓل ىموئؿ قمغم ىمقوس سموـمؾ وجمرد طمدس وختؿلم

: أن هددذا آقمددؽماض يؼددقم قمددغم أن دًمقددؾ اًمددـظؿ ٚادتــٛاب عًٝــ٘

تقوج إمم اخلوًمؼ؛ ًمؽقكف ىمدوئاًم قمدغم واإلشمؼون ٓ يؿؽـف إصمٌوت رضورة آطم

ىمقوس مو حيدث ذم اًمؽقن قمـ أومعول اإلكًون اعمتؼـي، ومقـطؾؼ مدـ أكدف إذا 

يموكً أومعول اإلكًون اعمتؼـي ٓ سمد هلو مـ وموقمؾ خمتور مريد، ومدنن إومعدول 

 اًمقاىمعي ذم اًمقضمقد ٓ سمد مـ أن شمؽقن يمذًمؽ.

ون أومعوٓ وهذا ىمقوس ظموـمئ ىموس؛ ٕكـو كرى يمقػ يصـع اإلكً 

ومـشوهد يمقػ يصـع اإلكًون اًمًقورة واًمطوئرة، وًمؽــو مل كر يمقػ شمصدـع 

أطمداث اًمؽقن، وٓ يمقػ كظؿ، ومي حيؼ أن كحؽؿ سملن اًمعومل اًمقضمقدي ٓ 

سمد ًمف مـ مصؿؿ سمـوء قمدغم إدرايمـدو ًمؾعدومل احلزد اإلكًدوين ًمؽدقن اًمعدومل 

 .(6الجمفقٓ ًمـو

ًمًدٌٌقي مٌددأ دمريٌدل يمام أن هذا آقمدؽماض ىمدوئؿ قمدغم أن مٌددأ ا

اؾمتؼرائل، يمظمذ مـ شمتٌع جمريوت إطمداث، وهذا اًمتصقر سمـوه هققم قمغم 

                                                           

ودي، ، و:اهلل ظموًمؼ اًمؽقن، ضمعػر اهل17اكظر: حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، ص  (6ال

 387ص

د.ؾمؾطون قمٌداًمرمحـ اًمعؿػمي، اكظر: فموهرة كؼد اًمديـ ذم اًمػؽر اًمغريب احلديٌ،  (6ال

 .6/666م، 6860، 6دار شمؽقيـ، ط
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مذهٌف احلز اًمتجريٌل، اًمذي جيعؾ مصودر اعمعرومي اإلكًوكقي مـحٍمة رم 

 .(6الاعمعطقوت احلًقي

  وهذا إؾموس سموـمؾ؛ ومنن مٌدأ اًمًٌٌقي ًمقس معتؿًدا قمغم احلدس

وإكام هق مٌدأ قمؼكم سمدهل يًتـد إمم اًميورة وآؾمتؼراء ًمؾقىموئع اجلزئقي، 

اًمعؼؾقي اًمقؼقـقي، وموًمـوس ٓ حيؽؿقن قمغم اًمتصؿقؿ اًمذي يروكف ذم أومعدول 

اًمٌنم ًمؽقهنؿ اؾمتـتجقا ذًمؽ قمدـ ـمريدؼ اًمـظدر اعمٌدوذ وآؾمدتؼراء عمدو 

يؼقمقن سمف، وإكام طمؽؿقا سمذًمؽ ٕن ًمد ؿ ىموكقًكو يمؾًقو سمدهًقو يؼتيض سملكف ٓ 

ـ أن يقضم إٓ  -ؾمقاء ؿموهده اإلكًون سمـػًف أو مل يشوهده-د ومعؾ مو يؿؽ

 وٓ سمد أن يؽقن ًمف وموقمؾ وؾمٌى. 

وسمـوء قمؾقف ومنن اقمتؼود اًمعؼيء سملن يمؾ طمودث حمؽؿ ومتؼـ ذم هذا 

ًمقس  -ؾمقاء يمون مـ أومعول اًمـوس أو مـ همػم أومعوهلؿ  -اًمؽقن ًمف حمدث 

وإكام هدق ىمدوئؿ قمدغم ىموئاًم قمغم ىمقوس أطمداث اًمطٌقعي قمغم أومعول اإلكًون، 

شمعؿقؿ اعمٌدأ اًمعؼكم اًمؽكم قمغم مجقع مو يشؿؾف مـ إومراد اخلورضمقي، وهـوك 

ومرق يمٌػم سملم شمعؿقؿ احلؽؿ اًمعوم قمغم أومراده، وسملم كؼؾ احلؽؿ مـ كقع إمم 

 كقع قمـ ـمريؼ اًمؼقوس.

وًمؽـ هققم وأشمٌوقمف همػؾقا قمـ هدذه احلؼقؼدي، وشمق دقا أن مٌددأ  

تؼراء احلزد ًمؾجزئقدوت، وطمدلم وضمددوا أهندؿ ٓ اًمًٌٌقي ىموئؿ قمغم آؾمد

يؿؽـفؿ مشوهدة يمقػ صؿؿً أطمداث اًمؽقن، اكتفقا إمم أن مدو يروكدف 

                                                           

 .30اكظر: حموورات ذم اًمديـ اًمطٌقعل، هققم، ص (6ال
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مددـ رضورة وضمددقد اعمصددؿؿ ذم أومعددول اًمٌنمدد ٓ يؼتيضدد رضورة وضمددقد 

اعمصؿؿ ذم أطمداث اًمؽدقن، وهدذا همؾدط فمدوهر ذم ومفدؿ اعمٌدودئ اًمعؼؾقدي 

 .(6الويمقػقي سمـوئفو

ًوئد ذم اًمؽقن شمدومع اًمعؼؾ إمم اًمؼقل سملكف ٓ يمام أن موهقي اًمـظوم اًم

يؿؽـ أن يصدر هذا اًمـظوم قمـ ـمريؼ اًمصدومي وآشمػدوق، سمدؾ ٓسمدد مدـ 

دظمقل ؿمعقر وقمؼؾ وهدومقي وىمصد ذم إجيود هذا اًمـظوم اًمٌديع؛ إذ يمقػ 

ـ ًمؾصدومي مثًي أن دمؿع هذه احلروف ذم إـمور يمؾامت، واًمؽؾامت ذم  يؿؽ

ًمًؽقت قمؾقدف؟! ًمدذا ومدوطمتامل اًمصددومي ٓ إـمور مجؾي مػقدة عمعـك يص  ا

يؿؽـ شمصقره، واًمعؼؾ اًمًؾقؿ سمطٌقعي احلول يرومض احلؽؿ سملن مو يمتدى 

يمتى سمدون ىمصدد وإرادة، ومدوًمؼقل سموًمصددومي وآشمػدوق خيدوًمػ إؾمدس 

 اًمعؼؾقي.

 اًمذي يؼقل: االعرتاض ايجاْٞأمو 

موذا يؿـع مـ أن كعتؼد سملن اًمـظوم اًمًوئد ذم قمومل اًمطٌقعي طموصؾ 

ـ ذم كػس اًمطٌقعي، أي أن اًمـظوم يؽقن ذاشمقو ًمؾامدة؟ إذ  مـ ىمٌؾ قمومؾ يموم

ًمؽؾ مودة ظموصقي معقـي ٓ شمـػؽ قمـفو، وهذه اخلقاص هل اًمتل ضمعؾدً 

 اًمؽقن قمغم مو هق قمؾقف أن مـ اًمـظوم.

                                                           

واكظر: صـدوق دارويـ  ،6/663د.ؾمؾطون اًمعؿػمي، اكظر: فموهرة كؼد اًمديـ،  (6ال

، أىمقي سمراهلم د.ضمقن ًمقـؽس ذم شمػـقد همؾطوت 315ص إؾمقد، مويؽؾ سمقفل،
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: سمعد ؾمؼقط اًمصدومي ذم آقمؽماض إول جلل اعموديقن إمم ٚادتٛاب

همويي مو شمعطقف ظموصقي اعمودة هل "ين، و ظموصقي اعمودة ذم شمػًػم اًمـظوم اًمؽق

أن شمٌؾغ سمـػًفو ومؼط إمم مرطمؾي معقـي مـ اًمتؽومؾ اخلوص واًمـظوم اعمعلم 

ٓ أن شمتحًددى ًمؾؿًددتؼٌؾ وشمتفقددل  -قمددغم ومددرض صددحي هددذا اًمؼددقل-

ًمؾحوضمددوت اًمطورئددي، وٓ أن شمؼددقؿ طموًمددي قمجقٌددي ورائعددي مددـ اًمتـوؾمددؼ 

ـدوس اعمتـدوومرة ذم اخلدقاص وآكًجوم سمقـفو وسملم إؿمقوء اعمختؾػي واًمع

 .(6ال"وإكظؿي

ومثول ذًمؽ: هى أن ظموصقي اخلؾقي اًمٌنميي قمـدمو شمًتؼر ذم رطمؿ 

اعمرأة، هدل أن شمتحدرك كحدق اهلقئدي اجلـقـقدي، صمدؿ شمصدػم إكًدوكو ذا أضمفدزة 

مـظؿي، وًمؽـ هـوك ذم اًمؽقن ذم جمول اإلكًون حتًٌو ًمؾؿًتؼٌؾ وهتقئدقا 

ـد إمم ظموصدقي اعمدودة، وهدق أكدف ىمٌدؾ أن حلوضموشمف اًمؼودمي ٓ يؿؽـ أن يًت

شمتقاضمد اخلؾقي اًمٌنميي ذم رطمؿ إم وضمدت اعمدرأة ذات شمريمقٌدي وأضمفدزة 

ظموصي شمـوؾمى طمقوة اًمطػؾ صمؿ حتدث ًمألم شمطقرات ذم أضمفزهتدو اًمٌدكقدي 

واًمروطمقي مـوؾمٌي حلقوة اًمطػؾ وشمطقراشمف، هؾ يؿؽـ أن كعتؼم يمؾ هذا مـ 

 ظمقاص اخلؾقي اًمٌنميي.

اًمذي يؼقل: مـ أيـ كثًٌ أن اًمـظوم اعمقضمقد  اض ايجايحاالعرتأمو 

ٕكـو مل كيطمظ مشوهبف طمتك كؼقس سمف؟ وًمقس  "اًمـظوم إيمؿؾ"ومعي هق 
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هبذا اًمؽقن طمتك يؿؽــدو احلؽدؿ سمدلن يمقكـدو  نٕٛ آخس ميهٔ َكازْتً٘مديـو 

 مـظؿ وكًتـتٍ طمقـفو وضمقد مصؿؿ.

مـدتظؿ وضمدقد  : أكف ٓ يشؽمط ذم اًمؼقل سملن اًمؽدقنفادتٛاب عًٝ٘

يمقن آظمر يؼورن سمؽقكـو، ومقصػ أي رء سمصػي ٓ يًتؾزم وضمقد مموصمؾ ًمف 

ًمؽل يقصػ، واًمٌمء يقصػ قمـ ـمريؼ رؤيتف سموًمٌٍم أو اإلطمًوس سمف 

قمـ ـمريؼ احلقاس إظمرى، أو رؤيي اًمشٌقف سموًمٌٍم أو اإلطمًوس سموًمشٌقف 

 قمـ ـمريؼ احلقاس إظمرى.

قموًمٍ اعمريض سموحلؽؿي ومثول ذًمؽ: إذا طمؽؿـو قمغم اًمطٌقى اًمذي 

واًمذيموء، إلدرايمف أن اعمريض حيتوج إمم ضمرقمي معقـي مـ دواء معلم، ومنكـو 

مل كحتوج ذم طمؽؿـو قمؾقف سموحلؽؿي واًمعؼؾ أن كؼوركف سمطٌقى آظمر، ومدـػس 

 ومعؾف يدل قمغم أكف ومعؾ حمؽؿ. 

وأصؾ آظمتيف مع اعميطمدة إكام هق ذم إصمٌوت اطمتقوج اًمؽقن إمم 

ـ اإلصمٌوت يدل  ظموًمؼ ورضورة وضمقد ـ طمقٌ هق، وهذا اًمؼدر م اخلوًمؼ م

 قمغم اإلطمؽوم واًمـظوم دًٓمي فموهرة ىمطعقي ٓ ًمٌس ومقفو.

إن أيمؿؾقدي اًمـظدوم اًمػعدكم ٓ شمدرشمٌط سمؼمهدون "ويؿؽدـ أن يؼدول: 

اًمـظوم، ومرؾموًمي هذا اًمؼمهون ًمقًً أيمثر مـ إصمٌوت هدومقي ذم هذا اًمؽقن، 

وم اًمٌديع يدل قمغم أن وموقمؾ واؾمتحوًمي صدوره قمـ ـمريؼ اًمصدومي، إذ اًمـظ

اًمـظددوم "هددذا اًمؽددقن متصددػ سموًمؼدددرة واًمعؾددؿ، ؾمددقاء يمددون اًمـظددوم هددق
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أو ٓ، ٕن سمرهون اًمـظوم ٓ يتؽػؾ سمٌقون وإصمٌوت وصدػ ومعدؾ  "إيمؿؾ

 .(6ال"هذا اًمػوقمؾ وهق إيمؿؾقي

شمصقر أن سمرهون اًمـظوم ىمودر قمدغم إصمٌدوت مجقدع معتؼددات  ومفققم

مل يؼقؿقا دًمقؾ اًمـظؿ مدـ طمقدٌ إصدؾ إٓ  اإلهلقلم ذم طملم أن اعمممـلم

إلصمٌوت وضمقد اهلل ورضورة اطمتقوج اًمؽقن إمم ظموًمؼ مٌدع مريد طمؽقؿ، 

وهذا اًمؼدر يتحؼؼ سمدًمقؾ اإلشمؼون واإلطمؽوم، وأمو مو زاد قمغم ذًمؽ ومفـوك 

 أدًمي أظمرى شمدل قمؾقفو قمـد اعمممـلم.

اًمذي يؼقل: مدـ يددري ًمعدؾ ظمدوًمؼ اًمؽدقن  االعرتاض ايسابعأمو 

ضمرب صـع اًمؽقن مدراًرا طمتدك اهتددى إمم اًمـظدوم اًمػعدكم؟ وًمعدؾ هدذا 

ـ اًمعقامل اًمتل ظمضعً ًمؾتطقر  ـ إومراز اًمؽثػم م اًمـظوم اعمُشوَهد اًمققم هق م

وآزدهور ؿمقئًو ومشقئو قمؼم اًمعصقر وإزمـي اًمغوسمرة إمم أن أكتجدً هدذا 

 اًمعومل.

اًمـظؿ،  وهذا آقمؽماض ؾمٌٌف أيًضو أن هققم مل يدرك موهقي سمرهون

ـ اؾمتـتوضمفو مـ سمرهون واطمد، و ـ أن مجقع اًمعؼوئد يؿؽ اإلؿمؽول "ومؼد فم

اعمـفجل ًمدى اًمـوىمديـ ًمألديون أهنؿ يتعومؾقن مع اقمتؼود اعمممـلم ويملكدف 

ًمقس ًمد ؿ إٓ دًمقؾ واطمد ومؼط يٌـقن قمؾقف مجقع اقمتؼوداهتؿ، وهدذا همدػم 

أدًمدي متعدددة  صحق ، وموعمودة آؾمتدًٓمقي قمـد اعمممـلم مدودة مريمٌدي مدـ
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شمتضدوومر ومدقام سمقـفدو ذم اًمدًٓمدي قمددغم يمدؾ مؽقكدوت اقمتؼدودهؿ ذم ظمددوًمؼفؿ 

 .(6ال"ومعٌقدهؿ

إدراك أن وموئدة هذا اًمؼمهون هل إصمٌوت يمقن "ًمذا قمغم هققم أوٓ 

اًمطٌقعي همػم مقيمؾي إمم كػًفو، سمؾ إن اًمطوىموت اعمقضمقدة ومقفو مًخرة مـ 

يؿتؾؽ ؾمؾط قمؾقفدو،  ىمٌؾ ىمدرة قمظؿك، ومفل ممصمرة سمػعؾ وموقمؾ موورائل

هذا اعمؼدار مـ اًمؼمهدون يؽػدل ًمتحؼقدؼ اعمدراد مـدف، وًمؽدـ ذم مدو خيدص 

مقزات اًمؼدرة اعموورائقي وظمصوئصفو اًمذاشمقي، ومفل مٌوطمٌ يؿؽـ اًمتطرق 

إًمقفو ذم رطموب سمراهلم أظمرى؛ وهذا إمر سمطٌقعي احلول ٓ يؼؾؾ مـ ؿملن 

ٓ يؿس سموؾمتدًٓمف، ومفدومف هق آكط يق سموًمذهـ اًمٌنمي سمرهون اًمـظؿ، و

 مـ قمومل اًمطٌقعي إمم قمومل مووراء اًمطٌقعي.

إذن، يؼول ذم اًمرد قمغم هذا آكتؼود إكـو كروم مـ اًمؼمهون اعمذيمقر 

إصمٌوت أن كوفمؿ هذا اًمعومل هق اًمذي يؿتؾدؽ اًمشدعقر ومؼدط، وأمدو صدػوشمف 

 .(6ال"إظمرى ومقؿؽــو اًمؼمهـي قمؾقفو سمقاؾمطي ـمرق واؾمتدٓٓت أظمرى

اض يرشمٌط سموًمعؾؿ اإلهلل وهؾ أكف ومعكم أم ٓ، وموًمعؾؿ وهذا آقمؽم

اإلهلل طموصؾ سموًمػعؾ، وًمقس ؿملكف ؿملن اعمقضمقدات اعمؿؽـي اًّمتل يدزداد 

قمؾؿفو، ويتؽومؾ إدرايمفو ؿمقًئو ومشقًئو، وشمـتؼؾ مـ اًمؼقة إمم مرطمؾي اًمػعؾ 

شمدرجيًقو، وٓ ؾمدٌقؾ ًمؾؼدقة واإلمؽدون إمم ذاشمدف شمعدومم ًمقؽدقن قمؾؿدف قمؾداًم 
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ـ اًمؼقة إمم اًمػعؾ قمـ ـمريؼ اًمتجرسمي، ومقاضمى اًمقضمقد سموًمؼقة ، وطموصي م

 .سموًمذات واضمى مـ مجقع اجلفوت
اًمدذي يؼدقل: ًمدق ومرودـو أن سمرهدون اًمـظدوم  االعرتاض ارتاَظأمو 

أصمًٌ وضمقد اخلوًمؼ اًمعومل اًمؼودر، سمقدد اّكدف ٓ يددل مطؾًؼدو قمدغم اًمصدػوت 

 اًمؽامًمقي يموًمعداًمي واًمرمحي اًّمتل يقصػ هبو.

ب قمؾقف يموجلقاب قمـ آقمؽماض اًمًدوسمؼ، أن اعمدممـلم ٓ وموجلقا

يعتؿدون قمغم دًمقؾ واطمد ذم إيامهنؿ سمقضمقد اهلل وصمٌقت صػوت اًمؽامل ًمف، 

وإكام إيامهنؿ ىموئؿ قمدغم طمزمدي متؿدددة مدـ إدًمدي، شمتضدوومر ومدقام سمقـفدو ذم 

 شملؾمقس اقمتؼودهؿ ذم ظموًمؼفؿ ومعٌقدهؿ.

ي اعمريمٌددي ٕدًمددي وًمؽددـ هقددقم وأمثوًمددف أقمروددقا قمددـ هددذه احلؼقؼدد

اعمممـلم، وـمػؼقا يتعومؾقن مع اقمتؼوداهؿ ذم ظموًمؼفؿ قمغم أكف ًمقس هلؿ ومقف 

 ، وموقمؽماض ديػقد هققم ظمورج قمـ حمؾ اًمـزاع.(6الإٓ دًمقؾ واطمد ومؼط

: يتٌلم ًمـو أن إكؽور هققم ٕهؿ أؾمس إصمٌوت اًمصوكع يمؿٌدأ مما ضبل

يمام أن كػقف ًمؾغوئقي اًمًٌٌقي ضمعؾف ٓ جيقز اًمٌحٌ قمـ مًٌى ًمقضمقد اًمعومل، 

يؽمشمى قمؾقف أكف ٓ همويي ًمقضمقد اًمعومل، يمام أن اقمتامد هققم اًمؽكم قمغم اعمـفٍ 

اًمتجريٌل احلز أدى سمف إمم كٌذ يمدؾ احلؼدوئؼ اًمتدل ٓ شمعضددهو اًمتجرسمدي 

واًمدددتؿؾص مدددـ يمدددؾ احلؼدددوئؼ اًمتدددل دمدددلء قمدددـ ـمريدددؼ اًمغقٌقدددوت.
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 يتصُِٝ.ّ( يديٌٝ ايٓظِ ٚا7884املبشح ايجايح: ْكد ناْط )ت:

رهمؿ صمـوء يموكط قمغم دًمقؾ اًمـظؿ أو مدو يًدؿقف الاًمددًمقؾ اًميهدقيت 

إذا ذيمددر دًمقددؾ اًمددـظؿ ومددام قمددغم  "اًمطٌقعددل( قمددغم وضمددقد اهلل طمددلم ىمددول: 

اًمرؤوس إٓ أن شمـحـل اطمؽماًمو ًمف، ومفق أىمدم اًمؼماهلم وأووحفو، وهدق 

اًمدًمقؾ اعمـوؾمى جلؿقع اًمعؼيء، ويضػل روطموكقي قمغم مطوًمعدي اًمطٌقعدي، 

وًمعومل احلوزم سمام حيتقيف مـ اًمدـظؿ واجلدامل واهلدومقدي يـػدت  ذم وضمقهـدو، وم

ٌ يٌؼك اعمرء أمومف طموئًرا قموضمًزا ًمًوكف قمـ وصػ اًمؽثػم مـ إمقر  سمحق

 .(6ال"اًمعجقٌي

إٓ أن يموكط مل يعتؼمه دًمقًي يموومًقو إلصمٌوت وضمقد اًمؽوئـ إؾمؿك، 

ضي قمغم وضمدقد اإلًمدف، واكتؼد هذا اًمدًمقؾ وؿـ كؼده ًمألدًمي اًمعؼؾقي اعمح

وموإلًمف قمـده ًمدقس ضمدزء مدـ اًمعدومل اعمدودي وٓ يؿؽدـ أن يؼدع مقودققًمو 

ًمؾؿعرومي، واًمعؼؾ ٓ يؿؽـف أن يػؽر إٓ ومدقام هدق دمريٌدل أو طمزد، وأن 

مشؽؾي اًمددًمقؾ اًميهدقيت شمعدقد إمم يمقكدف يػدؽمض اًمؽدامل اًمتدوم ًمؾؽدوئـ 

 .(6الاًميوري مثؾام يػؽمض احلوضمي إمم قمؾي أومم همػم منموـمي

ويرى يموكط أن اًمـتقجي سمدًمقؾ اًمـظؿ أيمؼم مـ اعمؼدموت اًمتل يٌتدأ 

ومقؿؽـ ًمؾدًمقؾ أن يثٌدً قمدغم إيمثدر مفـدؾًمدو ًمؾعدومل ؾمدقظؾ دائداًم  "هبو 
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حمدوًدا سموؾمتعدادات اعمودة اًمتل يشتغؾ هبو، ٓ ظموًمؼو ًمؾعومل خيضع يمؾ رء 

ف واًمذي ًمػؽرشمف، وهقفوت أن يؽػل ذًمؽ ًمؾؿؼصد اًمؽٌػم اًمذي كصٌقا إًمق

 .(6ال"هق اًمتدًمقؾ قمغم يموئـ أصكم يموف ًمؽؾ رء

وموًمـظوم اًمذي ُييطمظف اإلكًدون ذم إؿمدقوء اعمؿؽـدي ٓ يؿؽـدف أن 

ٍؿ مُمؽدـ  يدومع قمؼؾف قمغم اإلـميق كحق اؾمدتـتوج وضمدقد رء ؾمدقى ُمدـظِّ

 .(6الومحًى، وًمقس إهلًو

إين أزقمددؿ ان يمددؾ "وسمـددوء قمددغم ذًمددؽ يـتفددك يمددوكط إمم ىمقًمددف: 

ؾمتعامل حمض اقمتٌوري ًمؾعؼؾ سمصدد اإلهلقوت هل حمووٓت اعمحووٓت ٓ

قمؼقؿي يمؾًقو، وهل سمؿقضمى ىمقامفو اًمداظمكم سموـمؾي وٓ ـموئؾ حتتفو، ومدـ 

 .(3ال"ضمفي أظمرى، إن مٌودئ اؾمتعامًمف اًمطٌقعل ٓ شممدي إمم أي إهلقوت

ويرى يموكط أن سمـقي اًمعؼؾ يًتحقؾ معفو اًمقصقل إمم أيدي معرومدي 

اهلل اًمؽومـي ظمورج متـوول طمقاؾمدـو، وسموًمتدوزم ٓ  قمـ احلؼقؼي اًمتل كًؿقفو

كًتطقع إصمٌوت وضمقد اهلل أو إصمٌوت قمدم وضمقده ٕكـو ٓ كؿؾؽ أي وؾموئؾ 

 .(1الًمؾؼمهون

                                                           

 .366اكظر: كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يمـط، ص (6ال

اكظر: يموكط واًمؼماهلم اًميهقشمقي السمطين احلجي قمغم قمدم وضمقد اًمؽوئـ اًمقاضمى(،  (6ال

روسمرت آكدرو آريقؾ، شمعريى هٌي كوس، مؼوًمي سمؿجؾي آؾمتغراب ظمريػ 

 .697م، ص6867

 .366اكظر كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يمـط، ص (3ال

 .676ذم اًمػؾًػي احلديثي، ضمقؿس يمقًمقـز، صاكظر: اهلل  (1ال
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يُمتِى قمغم اًمعؼؾ اًمٌنمي... أن يؽقن مثؼي سملؾمئؾي  "يؼقل يموكط

شمرهؼف، وهق ٓ يًتطقع أن يٍمف اًمـظر قمـفو؛ ٕهنو مػرووي قمؾقف سمحؽؿ 

كػًفو، ًمؽـف ذم اًمقىمً كػًف ٓ يًتطقع اإلضموسمي قمـفو، ٕهنو  ـمٌقعي اًمعؼؾ

 .(6ال"دمووز يمّؾ مو يؿؾؽ اًمعؼؾ اًمٌنمي مـ ىمدرات

ويتقؾمع يموكط ذم كؼده، ويـتفل إمم أن مـ اعمًدتحقؾ قمدغم اًمعؼدؾ 

اًمـظري اًمؼمهـي قمغم وضمقد اهلل سمطريؼي قمؼؾقي كظريي، ٕن اًمعؼؾ اإلكًوين 

ضمقد واضمى اًمقضمقد إمم اًمقضمقد اًمػعكم ٓ يًتطقع أن يـتؼؾ مـ شمصقر مق

ًمف، يمام أكف ٓ يًتطقع آكتؼول مـ اًمقضمقد اًمػعدكم إمم اعمقضمدقد اًمقاضمدى 

وذم -اًمقضمقد، وقمؾي ذًمؽ أكـو: إمو أن كتصقر اهلل قمغم أكف امتداد ًمؾظقاهر

وًمـ يؽقن اهلل طمؼو، وإمو أن كتصقره  -هذه احلوًمي يؽقن منموـمو وموديو

احلوًمي ٓ كًتطقع أن كحؽؿ هدؾ هدق مقضمدقد، ظمورج اًمظقاهر، وذم هذه 

 .(6الويظؾ سموًمـًٌي إًمقـو جمرد مثؾ أقمغم

ًمؼد اؾمتـتٍ يموكط أكف مدـ اعمًدتحقؾ قمدغم اًمعؼدؾ اًمـظدري إصمٌدوت 

 يٓظسٜتـ٘ يف املعسفـ١  وضمقد اهلل سمطريؼي قمؼؾقي كظريي، وهذا كتقجي طمتؿقي 

ع إمم اًمتل شمؽتػل سموًمتعومؾ مع اًمظقاهر اًمتل شمتػوقمؾ مع احلقاس، سموًمرضمق

 إـمر اًمؼٌؾقي ًمؾعؼؾ.

                                                           

 .67اكظر كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يموكط، ص (6ال

اكظر: مقؾمققمي اًمػؾًػي، قمٌد اًمرمحـ سمدوي، اعممؾمًي اًمعرسمقي ًمؾدراؾموت واًمـنم،  (6ال

 .6/606م، 6501، 6ط
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وكػس إمر سموًمـًٌي إمم اقمؽماووت يموكط قمغم دًمقؾ اًمـظؿ ومام هل 

إٓ كتوئٍ ـمٌقعقي شمرشمًٌ قمغم مـفجف احلز، وقمدغم كؼدده ًمؾعؼدؾ اًمـظدري 

 .(6الطمقـام ضمعؾ اًمعؼؾ مًووًيو ًمؾحس واإلدراك احلز

وقمـدمو سح سملن اًمعؼؾ اًمـظري اخلوًمص ًمف طمدود ٓ يؿؽـ أن 

زهو، ومفق خمتص سموحلؽؿ قمغم  فمقاهر إؿمقوء، وٓ يؿؽـ ًمف معرومي يتجوو

 .(6الطمؼوئؼ إؿمقوء ذم ذاهتو

ومفددددذه يمؾفددددو دقمددددووى ٓ دًمقددددؾ قمؾقفددددو ؾمددددقى آدقمددددوءات 

وآومؽماوددوت، اقمتؿددد قمؾقفددو يمددوكط وهمددػمه مددـ اًمتجددريٌقلم ذم كؼدددهؿ 

 ٕؾموًمقى اًمعؼؾ اعمحض.

                                                           

، و: مؼدمي ًمؽؾ مقتوومقزيؼو مؼٌؾي يؿؽـ أن 19اكظر: كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يموكط، ص (6ال

إيامكقيؾ يمـً؛ شمرمجي اًمديمتقرة كوززم إؾمامقمقؾ طمًلم، مراضمعي د. قمٌد  شمصػم قمؾام،

 .01م، ص6517اًمرمحـ سمدوي، دار اًمؽوشمى اًمعريب ًمؾطٌوقمي واًمـنم، اًمؼوهرة، 

 .666اكظر كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يموكط، ص (6ال

يذيمر د.حمؿقد زيدان أن قمٌورة الإؿمقوء ذم ذاهتو( هلو معـقون: اعمعـك إول يتعؾؼ سموًمعؾؿ 

 ًمظقاهر، واعمعـل اًمثوين يتعؾؼ سمام وراء هذا اًمعومل.ا

ومحلم يتحدث يموكط قمـ إؿمقوء ذم ذاهتو سموعمعـك اًمذي يتعؾؼ سموًمعومل اًمظقاهر، ٓ يتحدث 

قمـ قموعملم متؿقزيـ وإكام يتحدث قمـ قمومل واطمد ًمف وضمفون، وضمف يؿؽــو إدرايمف 

درايمف أو معرومتف ، ووضمف ًمـػس اًمعومل ٓ يؿؽــو إ-وهق اًمظوهر مـف -ومعرومتف

م، 6575، 3الاكظر: يموكط وومؾًػتف اًمـظرّيي، د حمؿقد ومفؿل زيدان، دار اعمعورف ط

 (.631ص
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شمصقريي، مـ وموًمعؼؾ ًمف وفموئػ شمـؼًؿ سموكؼًوم اًمعؾؿ إمم وفموئػ 

إدراك اعمعوين اًمؽؾقي اًمتل هل ومقق اإلؿمورات احلًقي، وأيًضو متققز اعمعوين 

اًمذاشمقي قمـ اعمعوين اًمعرودقي واكتدزاع اعمػدوهقؿ آقمتٌوريدي، سموإلودوومي إمم 

 قمؿؾقي اًمتحؾقؾ واًمؽميمقى.

يمام أن ًمؾعؼؾ وفموئػ شمصديؼّقي يموحلؽؿ قمغم إؿمقوء، وٓ يؼتٍم  

 أو اًمتجريٌقوت ومؼط.دور اًمعؼؾ قمغم احلًقوت 

وًمقًددً احلددقاس هددل اعمصدددر اًمقطمقددد ًمؾؿعرومددي، ومددوحلقاس ٓ 

شمًددتطقع أن شمؼددقل ًمـددو يمؾؿددي واطمدددة قمددـ احلؿددرة واًمزرىمددي، قمددـ اعمددرارة 

واحليوة، قمـ إمل اجلًدي واًمؾذة اجلًديي، قمدـ اجلدامل واًمؼدٌ ، قمدـ 

 .(6الاخلػم واًمنم...

دون أن شمددرك يمام أن هـوك أمقًرا أصٌحً مـ اعمًؾامت اًمعؾؿقي 

سموحلس، وإكام اقمتؿدوا ذم إصمٌوهتدو قمدغم إدراك أصمدور اعمؽمشمٌدي قمؾقفدو مثدؾ: 

 . (6الاًمؽفرسموء، وىموكقن اجلوذسمقي، وضمزيئوت اًمذرة...وهمػمهو

                                                           

اًمعؾؿ ذم مـظقره اجلديد، روسمرت م. أهمروس، ضمقرج ن. ؾمتوكًقق، شمرمجي  اكظر: (6ال

، اعمجؾس اًمقـمـل ًمؾثؼوومي 631د.يمامل ظمييكم، ؾمؾًؾي قمومل اعمعرومي اًمعدد رىمؿ 

 .661م،  ص6505سموًمؽقيً،  واًمػـقن وأداب،

اكظر: اهلل يتجكم ذم قمٍم اًمعؾؿ، شملًمقػ كخٌي مـ اًمعؾامء إمريؽقلم، أذف قمغم  (6ال

حتريره ضمقن يمؾقومر مقكًقام شمرمجي د. اًمدمرداش قمٌد اعمجقد هطمون، راضمعف 

، و: 631وقمؾؼ قمؾقف: د.حمؿد مجول اًمديـ اًمػـدي، دار اًمؼؾؿ سمػموت، ص
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واًمعؼؾ اًمٌنمي يمؾام اؾمتػود مزيدا مـ اخلؼمة وطمصدؾ ؿمدقئو مدـ 

 اًمتؼدم ومنكف يرشمػع مـ اعمحًقس إمم اعمعؼقل ومـ اًمتجًقد إمم اًمتجريد،

وإومؽور اعموديي وشمقوراهتو ذم اًمتوريخ شمـشل ذم إمؿ ذم طمدوٓت اًمضدعػ 

 .(6الوآكحيل واسمتعود إمؿ قمـ مصدر ىمقهتو

يمذًمؽ ومدنن إىمصدوء اًمعؼدؾ قمدـ آقمتٌدور اعمعدرذم أطمدد إؾمدٌوب 

اًمرئقًي ًمإلحلود واًميديـقي؛ وذًمدؽ ّٕكدف سمًدؼقط هدذا احلدويمؿ اًمػطدري 

دهو شمرشمػع رايي اًمصدومي وآشمػوق؛ ًمتؽقن شمًؼط مجقع اعمٌودئ إوًمقي، وقمـ

 .(6الهل مـ جيقى قمـ إؾمئؾي اًمقضمقديي

ـ أن كتًوئؾ قمـ طمؼقؼي اًمعؼؾ اًمـظري  اًمذي اكتؼده يموكط -ويؿؽ

وضمعؾ أطمؽومف شمـحٍم ذم فمقاهر إؿمقوء وٓ يؿؽـ ًمف معرومي إؿمقوء ذم 

هؾ اًمعؼؾ رء ذم ذاشمف أو هق مـ فمقاهر إؿمقوء؟ ومدنن يمدون مدـ  -ذاهتو

فمقاهر إؿمقوء ومؿـ أيـ أظمذت معطقوشمف احلًقي؟ وإن يمون ؿمقًئو ذم ذاشمف، 

ـ معرومتف؟! ومفق يرى أن اإلكًون   ٓ يؿؽ
ٍ
ومؽقػ ًمؽوكط أن حيؽؿ قمغم رء

                                                                                                                                          

ـ ظمون، شمرمجي فمػر اإلؾميم ظمون، ط دار اعمختور اإلؾميم يتحدى، وطمقد اًمدي

 .13م، ص6571، 1اإلؾميمل سموًمؼوهرة، ط

اكظر: ضمذور اًمػؽر اعمودي، د.قمٌد اعمعطل حمؿد سمققمل، دار اًمطٌوقمي اعمحؿديي،  (6ال

 .656م، ص6503اًمؼوهرة، 

 اكظر: إىمصوء اًمعؼؾ قمـ احلقوة ..اًمـتوئٍ اعمريرة، ؾمعد اًمغري، دار ومضوت ًمؾؽممجي (6ال

 .57م، ص6860، 6واًمـنم ط
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ٓ يًتطقع حتصدقؾ معرومدي اًمٌمدء ذم ذاشمدف، وذم اًمقىمدً كػًدف يًدتؿر ذم 

 ذم ذاشمف، وحيؽؿ قمؾقف!
ٍ
 وصػ اًمعؼؾ يمٌمء

غم مو اكتفك إًمقف يموكط ذم يمتوسمف وًمؼد قمؾؼ د. زيمل كجقى حمؿقد قم

هؽدذا يـتفدل اًمؽتدوب إول ذم اًمـؼدد، "سمؼقًمف:  "كؼد اًمعؼؾ اخلوًمص"

ويملكـو سمديػقد هققم، يـظر إمم هذه اًمـتوئٍ اًمتل وصؾ إًمقفو يموكً واًمتدل 

أراد هبو أن يٌـل مو هدمف هققم، ومقٌتًؿ اسمتًومي ؾموظمرة! قميم اكتفك هذا 

أن يـؼدذ اًمعؾدؿ واًمدديـ مدـ معدوول  اًمؽتوب اًمضخؿ اًمعؿقؼ اًمذي أراد

 اًمشؽ؟ 

اًمعؾؿ وطمٍمه ذم قمؾدؿ اًمظدقاهر، ومدنن  -أي مـ يموكط-ًمؼد طمدد

شمغؾغؾ إمم ًمٌوب إؿمقوء وطمؼقؼتفو زّل وأظمطل، وهؽذا أكؼذ اًمعؾؿ!! صمدؿ 

زقمؿ أن طمريي اًمروح وظمؾقدهو وأن وضمقد إًمف ظمدوًمؼ ممدو يًتععد قمدغم 

 ـ!!اًمعؼؾ أن يؼقؿ قمؾقف اًمدًمقؾ، وهبذا أكؼذ اًمدي

وٓ قمجى أن رضمدول اًمدديـ ذم أعموكقدو رومضدقا آكؼدوذ واطمتجدقا 

، -أي مدـ يمدوكط-قمؾقف، وأرادوا أن يـتؼؿدقا ٕكػًدفؿ مدـ اًمػقؾًدقف 

 .(6ال"وملـمؾؼ يمؾ مـفؿ قمغم يمؾٌف اؾمؿ قمامكقيؾ يموكط

ويؼقل أطمد اًمٌوطمثـ اًمغرسمّقلم اعمعوسيـ قمـ اًمـتوئٍ اًمتل وصدؾ 

سموًمرهمؿ مـ أّن اعمقىمػ اعمعرذّم اًمذي "إًمقفو يموكط سمعد كؼده ًمؾعؼؾ اًمـظرّي 

                                                           

ىمصي اًمػؾًػي احلديثي، د.زيمل كجقى حمؿقد، أمحد أملم، جلـي اًمتلًمقػ واًمؽممجي  (6ال

 .699م، ص6531، 6واًمـنم سموًمؼوهرة ط
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يددقمل أن وضمدقد اهلل يٌؼدك  "كؼد اًمعؼدؾ اعمحدض"ىموم يموكط سمتطقيره ذم 

سموٕظمص إذا شمـووًمـوه سمشؽؾ مـػصؾ -ؾممآ مػتقطًمو، إٓ أن هذا اعمقىمػ 

 ييئؿ سمًفقًمي كظرة إحلوديي متلصؾي. -قمـ ممًّمػوت يموكط إظمرى

إمم اعمعرومددي اًمعؾؿقددي  إن إساره اجلددوزم سمعدددم إمؽوكقددي اًمقصددقل 

سمقضمقد اهلل مـ ظميل مـوهٍ اًمعؾقم اًمطٌقعقي اعموديي، يٌدو أىمؾ رضًرا مـ 

اًمـوطمقي اًمػؾًػقي طملم كـظر إًمقف قمغم وقء اًمتليمقد اإلووذم قمغم أن اعمعرومي 

 .ايعًِ املادٟسموًمقضمقد اعمقوققمل هل شمؾؽ اًمتل يممـفو  ايٛسٝد٠اًمعؾؿقي 

إؾمدؾقب اًمدذي يتدق  اًمعؾدؿ إذا مل يؿؽـ معرومي اهلل مدـ ظمديل 

اًمطٌقعل اًمقوعل مـ ظميًمف معرومي إؿمقوء، وإذا يمون هدذا إظمدػم هدق 

اًمطريؼي اًمقطمقدة اًمتل يؿؽـ مـ ظميهلو معرومي اًمٌمء ومعًي، ومنن اعمقىمػ 

اًمػؾًددػل اًميطمددؼ اعمعددؽمف سمؽقكددف خموًمًػددو عمقىمددػ يمددوكط واًمددذي يعطددل 

ن ًمديف أي ؾمٌى إلصمٌوت إوًمقيي اعمطؾؼي هلؽذا اقمتٌورات كظريي، ًمـ يؽق

 وضمقد اهلل مـ ظميل هذه اًمطريؼي.

ـ اإلهلوم  ومؼد أصمٌتً كظريي يموكط طمقل اعمعرومي أهنو مصدر ظمصى م

 .(6ال"ٕؿمؽول خمتؾػي مـ مذهٌل اًمطٌقعي واًمقوعقي اإلحلوديلم

                                                           

اإلحلود وآهمؽماب، سمحٌ ذم اعمصودر اًمػؾًػقي ًمإلحلود اعمعوس، سموشمرك موؾمؽمؾمقن،  (6ال

م، 6،6867ؾمؽماشمقجقي، طشمرمجي هٌي كوس، اعمريمز اإلؾميمل ًمؾدراؾموت اإل

 .11،17ص
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وإذا يمون يموكط مل يًتطع أن يثًٌ وضمقد اإلًمف سموًمعؼؾ اًمـظري ومنكف 

ًمف اًمٌحٌ ذم إظميق واًمديـ ورأى أكف جلل ًمؾعؼؾ اًمعؿكم اًمذي ضمعؾ جمو

ًمؼدد "ىمودر قمغم اومدؽماض قمدومل إؿمدقوء ذم ذاهتدو وشمؼميدره، طمقدٌ يؼدقل: 

وضمددت مددـ اًميددوري إكؽددور اعمعرومدي ًمؽددل أضمددد مؾجددل ًمإليامن...مددـ 

 .(6ال"اًميوري أظميىمًقو أن كؼر سمقضمقد اهلل 

وهـوك مصؾحي طمرة ًمؾعؼؾ اًمعؿكم اعمحض ذم ىمرار اًمؼٌقل سمصوكع 

 .(6ال ًمؾعومل، وهق مٌدأ ذايت سمصػتف طموضميطمؽقؿ 

ـ أضمؾ أن يػً  اعمجول ًمإليامن ومقضمد أكف  ًمؼد أًمغك يموكط اعمعرومي م

مـ اًميوري إكؽور اعمعرومي وإجيود مؾجل ًمإليامن، ٕن اإليامن قمـدده هدق 

اقمتؼود سملؿمقوء هلو أؾمس ظمؾؼقي مع إمؽون اًمتػؽػم ذم قمومل إؿمقوء ذم ذاهتو، 

غم أؾمس ظمؾؼقي، وسموًمتوزم ومؼد مفد يموكط اًمطريدؼ إمم وشمؼمير آقمتؼود سمف قم

 إظميق واًمديـ.

يًتطقع آكًون ىمقيؿ اخلؾدؼ أن يؼدقل سمحدؼ: "ويمام ىمول يموكط: 

إكـل أريد ٕن يقضمد إًمف، وأن يؽقن وضمقدي ذم هذا اًمعومل، أيًضو ظمورج 

اًمرسموط اًمطٌقعل، وضمقًدا ذم قمومل معؼدقل حمدض، وأظمدػًما أن يؽدقن دوام 

متـوهًقدددو، إين أمتًدددؽ هبدددذا مدددـ دون أن أقمدددػم أي اهدددتامم وضمدددقدي ٓ 

                                                           

كؼد اًمعؼؾ اًمعؿكم، إموكقيؾ يموكط، شمرمجي هموكؿ هـو، اعمـظؿي اًمعرسمقي ًمؾؽممجي، سمػموت  (6ال

 .665م، ص6880، 6ط

 .617ص يموكطاكظر: كؼد اًمعؼؾ اًمعؿكم،  (6ال
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ًمؾًػًطوت...وإين ًمـ أدع أطمًدا يـزع مـل هذا آقمتؼود، ٕهنو هذه هل 

 .(6ال"احلوًمي اًمقطمقدة اًمتل شمؽقن ومقفو مصؾحتل

ـ ظميل اًمعؼؾ اًمعؿكم إظميىمل،  هؽذا اومؽمض يموكط وضمقد اهلل م

 أي مـ ظميل إمؽوكقي اخلػم إؾمؿك ذم اًمعومل.

واقمتددؼم يمددوكط أن سمددلم قمددقامل إظمدديق واًمطٌقعددي واهلل اكًددجوًمو 

واوًحو، وهق أن اًمغويوت اًمًدومقي شمتؿثدؾ سمدوٕظميق، وسمحًدى اًمعؼدؾ 

اًمعؿكم إظميىمل ومدنن هـدوك رضورة ٓومدؽماض وضمدقد اهلل، وأن ىمدوكقن 

 .(6الإظميق اعمؼدس هق وصويو إهلقي ًمؽقكـو مؾزملم هبو مـ اًمداظمؾ

ظريتف ذم إمؽون اًمتػؽػم ذم قمومل إؿمقوء ذاهتو يضع يموكط ك"وهبذا 

وشمؼمير آقمتؼود سمف قمغم أؾمس ظمؾؼقي ٓ ذم يمتوب كؼد اًمعؼؾ اخلوًمص وإكام 

 .(3ال"ذم يمتوب كؼد اًمعؼؾ اًمعؿكم

وهبذا يؼٌؾ يموكط سمقضمقد اإلًمف سمحؽدؿ اًمعؼدؾ اًمعؿدكم، سمعدد قمددم 

إلًمدف ىمدرة اًمعؼؾ اًمـظري قمغم إصمٌوت وضمقده، ويعتؼد أن اًمؼٌقل سمقضمقد ا

أمر سموـمـل الذم كػس اعمعتؼد(، ىموئؿ قمغم أؾمس اًميورة إظميىمقي، وهذا 

                                                           

 .611، 613ص  يموكط، كؼد اًمعؼؾ اًمعؿكم، (6ال

 .356، 358اكظر: كؼد اًمعؼؾ اعمحض، يموكط، ص (6ال

م، 6575، 3اكظر: يموكط وومؾًػتف اًمـظريي، د حمؿقد ومفؿل زيدان، دار اعمعورف ط (3ال

 .631ص
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شمًقيغ ًمألظميق قمـ ـمريؼ آقمتؼود سموإلًمف، وًمقس اقمتؼدوًدا قمؾؿًقدو مٌـًقدو 

ًٓ سمقضمقد اإلًمف ذم اًمقاىمع اخلورضمل  قمغم أدًمي أو ىمق

وهلذا اًمًٌى يرى يموكط أن اإلكًون ٓ حيتوج إمم اًمديـ مـ أضمدؾ 

 ف، يمام أن إظميق قمـده أيًضو ًمقًً مٌـقي قمغم اًمديـ.شمـظقؿ ؾمؾقيمقوشم
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 املبشح ايسابع: فسض١ٝ ايتطٛز.
يدقمل اًمتطقريقن أن ومروقي اًمتطقر يموومقي ذم شمػًػم فمفقر إكقاع 

ٌ شمؼقم هذه اًمػروقي قمغم أن أؿمؽول احلقوة  وإضمـوس ذم هذا اًمؽقن؛ طمق

كتقجدي  اعمختؾػدي شمعدقد إمم أصدؾ واطمدد مشدؽمك، واًمتـدقع احلوصدؾ ومقفدو

ًمؾتحقٓت اًمتدرجيقي اًمعشقائقي اًمؽمايمؿقي اًمتل حتدث ذم اًمؽوئـوت احلقدي 

 قمؼم أزمـي ـمقيؾي، وًميكتخوب اًمطٌقعل اًمذي يًتٌؼل إصؾ .

وقمغم هذا وموًمعومل ٓ خيضع ًمؾتـظقؿ واًمتدسمػم واًمعـويي اإلهلقي، وإكام 

مًقغ خيضع ًٔمقي اًمتطقر قمؼم آكتخوب اًمطٌقعل الاًمصدومي اعمـظؿي(، ومي 

 ًمؾجقء إمم ظموًمؼ، أو ؾمٌى أو مصؿؿ ظمورج قمـ هذا اًمعومل.

يـؽر وضمقد مصدؿؿ  (6الومفو هق اًمدارويـل اعمعوس ريتشورد دويمـز

ذيمل هلذا اًمـظوم، ويرضمعف إمم اًمتطقر وآكتخوب اًمطٌقعل طمقٌ يؼدقل: 

                                                           

م، وقمؿؾ أؾمتوًذا ًمؾحققان وإطمقوء اًمتطقريي 6516ريتشورد دويمـز: وًمد ذم قموم  (6ال

سمجومعي أويمًػقرد، وهق مـ أؿمفر اعمداومعلم قمـ اًمدارويـقي، قُمرف دويمقـز سمؽقكف 

قؿ اًمذيمل ذم يمتوسمف صوكع اًمًوقموت إقمؿك، مؾحًدا ومـتؼًدا ًمؾخؾؼقي واًمتصؿ

ويّدقمل دويمقـز ذم يمتوسمف وهؿ اإلًمف أن ومؽرة اخلوًمؼ اخلورق ٓ وضمقد هلو وأن اإليامن 

، ريتشورد "صوكع اًمًوقموت إقمؿك"اًمديـل وهؿ. اكظر: اًمدارويـقي اجلديدة 

م، 6886، 6دويمـز، شمرمجي مصطػك إسمراهقؿ ومفؿك، دار اًمعلم ًمؾـنم اًمؼوهرة، ط

، و: مًعك اًمٌنميي إززم، اهلل عموذا؟ يمورن آرمًؽموكٍ، شمرمجي د.وموـمؿي  7ص

، 6كٍم، د.هٌف حمؿقد قمورف، اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب، مؽتٌي إهة، ط

 ومو سمعدهو. 190م، ص6868
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رسمام أكف ًمقس ذم اًمتوريخ أي شمدمػم ًمطريؼي شمػؽدػم ؿمدوئعي سمؼماهدلم ذيمقدي "

 ويـ سمحجي اًمتصؿقؿ، ذًمؽ يمون أسمعد مـ يمؾ اًمتقىمعوت.يموًمذي ومعؾف دار

وسمػضؾ دارويـ، مل َيُعْد صحقًحو سملن يمؾ إؿمقوء اًمتل شمٌددو ًمـدو  

ويملهنو مصؿؿي، ٓ يؿؽـ أن شمؽقن همػم ذًمؽ، إن مل شمؽدـ ومعدًي يمدذًمؽ، 

اًمتطقر سموٓكتخوب اًمطٌقعل يـتٍ مو يؿؽـ أن يٌدو يملروع شمصؿقؿ سملقمغم 

 .(6ال"درضموت اًمتعؼقد وإكوىمي

شمؾدؽ اًمعؿؾقدي إشمقموشمقؽقدي "ويؼقل قمـ آكتخوب اًمطٌقعل إهنو

اًمعؿقوء همػم اًمقاقمقي اًمتل ايمتشػفو داوريـ، واًمتل كعرف أن أهندو شمػند 

سمققًمقضمقو احلقوة، ومؾقس ًمف قمؼؾ ومقف هدف، إكف سمي قمؼؾ، وسمي قملم ًمعؼؾ، 

وهق ٓ خيطط ًمؾؿًتؼٌؾ، وًمقس ًمف رؤيي، وٓ سمصدػمة ًمألمدوم، وٓ سمٍمد 

قمغم اإلـميق، وإذا يمون مـ اعمؿؽـ أن يؼدول قمـدف إكدف يؾعدى دور صدوكع 

 ، (6ال"اًمًوقموت ذم اًمطٌقعي، ومفق صوكع ؾموقموت أقمؿك

وموٓكتخوب اًمطٌقعل هق صوكع ؾموقموت أقمؿدك، أقمؿدك ٕكدف ٓ "

يرى أمومف، وٓ خيطط ًمؾـتوئٍ، وًمقس ًمف هدف يراه، قمغم أن اًمـتوئٍ احلقي 

كطٌوقًمدو دامًغدو سمدلن ومقدف مظفدر ًمؾتصدؿقؿ ًميكتخوب اًمطٌقعل حتدث ومقـو ا

 .(3ال"واًمتخطقط

                                                           

 .06( وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمـز، ص6ال

 .61ـز، ص، ريتشورد دويم"صوكع اًمًوقموت إقمؿك"( اًمدارويـقي اجلديدة 6ال

 .19، ريتشورد دويمـز، ص"صوكع اًمًوقموت إقمؿك"( اًمدارويـقي اجلديدة 3ال
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ًٓ وأكقًؼدو " وآكتخوب اًمطٌقعل ًمقس ومؼط طمدي اىمتصدودًيو معؼدق

ومؼط، سمؾ إكف احلدؾ اًمػعدول اًمقطمقدد اًمدذي شمدؿ ـمرطمدف طمتدك أن يمٌدديؾ 

ًمؾصدومي اعمؼؽمطمي مـذ إزل، واًمتصؿقؿ اًمذيمل يعوين مـ كػدس مشدويمؾ 

 .(6ال"ومروقي اًمصدومي

ىمدد يدقطمل "إطمقدوء اًمتطقريدي ومراكًقًدؽق أيدوٓ: ويؼقل قمدومل 

اًمتصؿقُؿ اًمقفمقػل ذم اًمؽوئـدوت احلقدي ومقدزاُت هدذه اًمؽوئـدوت سمقضمدقد 

مصؿؿ هلو، إن أقمظؿ مو طمؼؼف دارويـ هق إصمٌوت إمؽوكقدي شمػًدػم اًمـظدوم 

اعمقضمف ذم اًمؽوئـوت احلقي يمـتقجي ًمعؿؾقدي ـمٌقعقدي الآكتخدوب اًمطٌقعدل( 

 .(6ال"أو أي قمومؾ ظمورضمل دون احلوضمي ٓومؽماض ظموًمؼ

إن اكتصدور "ويميمد هذا قمومل اًمقراصمي مويؽؾ داكتقن طملم يؼدقل: 

كظريي اًمتطقر يعـل هنويي اإليامن اًمتؼؾقدي سملن ظمؾؼ اًمعومل ىمد رشمى ًمغويدي 

وهدف؛ وهق مو يًؿك اًمرؤيي اًمغوئقي اًمتل ؾمقطرت قمغم اًمعومل اًمغريب عمدة 

نن يمؾ مو كدراه مدـ اًمتصدؿقؿ أًمػل قموم ظمؾً، ومقومًؼو ًمؾـظرة اًمدارويـقي وم

واًمؽمشمقى واًمتعؼقد ذم احلقوة واًمغوئقي اًمغومضي وراء إكظؿدي احلقدي هدل 

 .-آكتؼوء اًمطٌقعل-جمرد كتقجي قمؿؾقوت قمشقائقي قمؿقوء

                                                           

 .666( وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمـز، ص6ال

 ، كؼًي قمـ:67( شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص 6ال

Francisco J. Ayala, "Darwin's Revolution”, in Creative 
Evolution?!, eds. J. H. Campbell and J. W Schopf 

(Boston: Jones and Bartlett, 1994) 
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ـ اًمٌنم ىمٌؾ دارويـ سمقضمقد طمؽؿي إهلقي دمؾً ذم شمصؿقؿف  وىمد آم

ؾمُتغـل قمدـ اعمعجز ذم اًمطٌقعي، ًمؽـ اًمصدومي أن ؾمقطرت سمي مـوزع، ومو

ًْ مؽوكف قمجؾي طمظ ٓ يؿؽـ شمقىمع كتوئجفو  .(6ال"آقمتؼود سمنرادة اهلل، وطمّؾ

اًمػؽرة اجلقهريي ًمؽتوب أصؾ إكقاع أن "ويمذًمؽ يؼقل داكتقن: 

إؿمقوء احلقي ىمد كشلت شمدرجيًقو كتقجي اًمتػوقمؾ اعمتٌدودل مدو سمدلم اًمصددومي 

ؾؼ اهلل، وإكام هل وآكتخوب ... احلقوة سمؽؾ دمؾقوهتو اعمتـققمي ًمقًً مـ ظم

 .(6ال"فموهرة ـمٌقعقي كؼقي يمـتقجي ًمؾتدومؼ اًمطٌقعل ًمؾعومل

 ظمؾدؾ ٕي وضمدقد وٓ ذاشمقًّو مؽتػقي -دارويـ يرى يمام–وموًمطٌقعي 

 اًمظدقاهر ًمتٌقلم اًمطٌقعقي همػم ًمؾعقامؾ طموضمي هـوك شمؽقن ًمـ وهلذا ومقفو؛

 احلقي اتاعمقضمقد قمغم شمطرأ اًّمتل احلققيي اًمتغػمات ومنن هـو، ومـ اًمطٌقعقي،

 "آكتخدوب اًمطٌقعدل"، و"آشمػدوق"و "دومياًمصد" ؾمٌقؾ قمغم حتدث

 يـتؼل أكًى اًمتغػمات مع اًمظروف اعمحقطي.

م( مـ يمقن احلقوة 6006ًمذًمؽ ومؼد اكطؾؼً ومروقي دارويـ الت:

وضمدت ذم اًمٌقئي اعموئقي سمطريؼي مو، صمؿ شمدرضمً قمغم مر إضمقول إمم طمقدوة 

قفدو، وسمعدئدذ شمددرضمً ارشمؼدوء إمم كٌوشمقي طمقل اعمًتـؼعوت اًمتل فمفرت وم

طمقوة طمققاكقي سمدائقدي، ومدنمم طمققاكدوت أيمدؼم ومدليمؼم ذات ريدش وأضمـحدي، 

                                                           

 .61اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص (6ال

 . 19( اكظر: اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص6ال
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ومحققاكوت أقمغم ذات ومؼرات، ومنكًون أول ٓ يعؼؾ وٓ يدرك وٓ يتؽؾؿ، 

 .(6الوموإلكًون اًمعوىمؾ اعمدرك اعمػؽر وهق اعمرطمؾي إظمػمة

أن شمػند إمم أن إكدقاع احلوًمقدي يؿؽدـ  "دارويدـ "وىمد اكتفدك 

سملصؾ واطمد أو سمضعي أصقل كؿدً وشمؽدوصمرت وشمـققمدً ذم زمدـ مديدد 

سمؿؼته ىموكقن آكتخوب اًمطٌقعل أو سمؼوء إصؾ  وهق اًمؼوكقن اًمديزم 

 مـ شمـوزع اًمٌؼوء، وىمقاكلم صميصمي صموكقيي هل:

 ىموكقن اعميءمي سملم احلل واًمٌقئي اخلورضمقي . -6

حتدً شمدلصمػم اًمٌقئدي أيًضدو ىموكقن اؾمتعامل إقمضدوء أو قمددم اؾمدتعامهلو  -6

سمحقٌ شمـؿق إقمضوء أو شمضؿر أو شمظفر أقمضدوء ضمديددة طمًدى 

 احلوضمي .

ىموكقن اًمقراصمي وهق يؼيض سملن آظمتيوموت اعمؽتًٌي شمـتؼؾ إمم اًمذريي  -3

 .(6القمغم مو يشوهد ذم آكتخوب اًمصـوقمل

ويزقمؿ أكصور دارويـ أن احلقوة إومم ًمإلكًون واحلققان، سمدأت 

رض سمجرصمقمي أو ضمراصمقؿ ىمؾقؾي شمطقرت مدـ طمدول إمم طمدول قمغم فمفر إ

حتً شملصمػم ومقاقمؾ ـمٌقعقي، طمتك وصؾً إمم هذه اًمتـققموت وقمغم رأؾمدفو 

                                                           

( اكظر: اإلؾميم وكظريي اًمتطقر، د.حمؿد أمحد سموؿمؿقؾ، دار اًمػت  ًمؾطٌوقمي سمػموت، 6ال

 .16م، ص 6501، 3ط

    396اكظر: شموريخ اًمػؾًػي احلديثي، يقؾمػ يمرم، ص (6ال
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، (6الاإلكًون، وموًمؽوئـوت اًمعضقيي شمتطقر مـ اًمًفقًمي إمم اًمدىمي واًمتعؼقدد

قمـدمو شمتؽوصمر اًمؽوئـوت حتدث ومقفو اظمتيوموت ضمقـقي الـمػرات وراصمقي( "و

سموًمـًٌي ًمؾتؽوصمر ومقٌؼك ويـتؼؾ ًمألضمقول اًمتوًمقي، وىمد يمدي مـفو مو هق مػقد 

إمم شمغددػمات ذم يموئـوهتددو، واًمضددور مددـ هددذه اًمطػددرات يددمدي إمم شمددير 

، وموًمطٌقعي هل اًمتل شمـتخى وختتور اًمؽوئـ احلدل (6ال"اًمؽوئـوت احلومؾي هلو

اًمذي يصؾ  ًمؾٌؼوء وآؾمتؿرار ذم اًمقضمقد، وشمقرث اًمؽوئـدوت اجلديددة 

يؽقن طموهلو أيمثر صيطمقي وأوومر طمًظو ًمؾٌؼوء واًمعقش، ومع  صػوت معقـي

اًمقىمً يٌؼك إصؾ  ًمؾٌؼوء، ويػـك إىمؾ صيطًمو ًمؾٌؼوء، صمؿ شمليت ـمػرة 

ضمديدة ضمقـقي، قمشقائقي، إمو أن شمزيد هل إظمرى مـ ومرصي اًمٌؼوء ًمؾؽوئـ 

احلل أو ٓ، ومنن زادت مـ ومرصف وىمدرشمدف قمدغم اًمٌؼدوء اؾمدتؿر، وإٓ ومـدل 

 واكؼرض.

وسمعد ايمتشوف مٌوديء اًمقراصمدي اعمـدًمقدي، واًمتليمدد مدـ اؾمدتحوًمي  

ٌ اًمصػوت اعمؽتًٌي، يمون قمغم اًمدراوكي إجيود آًمقي شمػن يمقػقي شمؽقن  شمقري

اعمعؾقمددوت اجلقـقددي اجلديدددة اًمتددل يؿؽددـ شمقريثفددو، ومددـ صمددؿ شمـشددل مددـ 

 إكقاع اجلديدة اعمدقموة وومًؼو ًمـظريتفؿ؛ ومؽوكً اًمطػرة. ظميهلو 

                                                           

 .7( اكظر: اإلؾميم وكظريي اًمتطقر، د.حمؿد أمحد سموؿمؿقؾ، ص 6ال

م، 6867، 7( ظمراومي اإلحلود، د.قمؿرو ذيػ، كقق سمقك ًمؾـنم واًمتقزيع سموًمؼوهرة، ط6ال

 .663ص
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دارويـقي احلديثي قمغم شمػًدػم طمددوث اًمتطدقر سمقاؾمدطي وشمعتؿد اًم

اًمطػرة وآكتخوب اًمطٌقعل مًعو، ومٌقـام شمقًمدد اًمطػدرة اعمعؾقمدوت اجلقـقدي 

ًمؾصػوت اجلديدة اعمتطؾٌي ًميكتقاع، يؼقم آكتخوب اًمطٌقعل سموٓكتؼوء مـ 

سملم اعمعؾقموت اجلقـقي اعمتقًمدة ًمتؿرير اًمصػوت اجلديدة إصؾ  ًمألكقاع 

 ئي. مـ صمؿ، يؽقن آكتخوب اًمطٌقعل هق اعمًئقل قمـ شمقضمقف اًمتطقر.اًمـوؿم

وحيدددوول اًمدراوكدددي اؾمدددتخدام اًمتشدددوسمف ذم اخلدددقاص اًمشدددؽؾقي 

واًمظوهريددي ًمؾحققاكددوت  اعمختؾػددي ذم اًمتدددًمقؾ قمددغم اًمتطددقر، وذيمددر أن 

اًمتغػمات اًمصغػمة اًمتل حتدث داظمؾ اًمـقع اًمقاطمد  شمتجؿع سمؿرور اًمزمون 

 يدا خمتؾػو قمـ اًمـقع اًمؼديؿ.إمم أن شمصٌ  كققمو ضمد

مع هترهبؿ مـ اًمتػريؼ سملم اًمتطقر اًمصغػم واًمتطقر اًمؽٌػم وؿـ 

آًمقي آكتخوب اًمطٌقعل، ومدوًمتطقر اًمصدغػم: يشدػم إمم اًمتغدػم واًمتـدقع ذم 

صػوت اًمـقع اًمقاطمد مـ اًمؽوئـوت احلقي سمشؽؾ سمًقط؛ يمتغقػم اًمؾقن، أو 

 ي.احلجؿ ومؼط ًمؾـقع ذاشمف قمؼم إضمقول اعمختؾػ

ٍ أكقاقًمو  املكابٌوذم   ومنن اًمتطقر اًمؽٌػم: يشػم إمم اًمتغػمات اًمتل شمـت

ضمديدة يمؾًقدو أو أقمضدوء ضمًدديي ضمديددة قمدؼم مدرور اًمؽثدػم مدـ اًمقىمدً 

وشمرايمؿ طمدوث اًمؽثػم مـفو؛ طمقٌ يؿؽـ مثي ًمؾديـوصقرات وومؼفو أن 

 .(6الشمتحقل إمم ـمققر

                                                           

و، و: أىمقي ومو سمعده 60اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، ص ( اكظر:6ال

 -380سمراهلم د.ضمقن ًمقـؽس ذم شمػـقد همؾطوت مـؽري اًمديـ، أمحد طمًـ، ص 
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قي أمدو قمددـ مقىمددػ اعمـظددريـ ًمـظريدي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل مددـ ومرودد

 دارويـ ومقتض  ذم اًمًامت اًمتوًمقي:

الأي اًمتغقػم اًمًٌقط ذم صػوت ومرىمقا سملم اًمتطقر اًمصغػم   -

الكشقء كقع  وسملم اًمتطقر اًمؽٌػم -وهق ًمقس حمؾ ظميف-اًمـقع اًمقاطمد( 

ـ كقع آظمر( وهق حمؾ اخليف، وسمقـقا شميقمى اًمدراوكي سموعمػوهقؿ  ضمديد م

 ر اًمصغػم دون اًمؽٌػم.سمذيمرهؿ ًمؾعديد مـ اًمشقاهد وإدًمي قمغم اًمتطق

ومؿـ معوين اًمتطقر اًمغػم واردة ذم حمؾ اًمـزاع؛ إمؽوكقي شمؽقػ ؾموئر 

اًمؽوئـوت احلقي مع اًمظروف اًمٌقئقي اعمتغػمة، ومـفو أيضدو شمغدػم اًمؽوئـدوت 

احلقي سمؿرور اًمزمـ، ومـفو أيضو إمؽوكقي شمغدػم شمتدوسمع اجلقـدوت ذم اجلامقمدي 

 احلقي.

قمدغم: اكحددار اجلدراصمقؿ واًمٌنمد  أمو حمؾ اًمـزاع ذم اًمتطدقر ومقؼدقم

واًمؽوئـددوت احلقددي إظمددرى مددـ ؾمددؾػ مشددؽمك واطمددد وضمددد ذم اعمددو  

اًمًحقؼ، شمرضمع إًمقف يمؾ ؾميٓت اًمؽوئـوت احلقي، ويمذًمؽ ومنن اًمدارويـقي 

شمميمد قمغم أن اًمتغػمات اًمتطقريي شمتؿ سماًمقوت موديي ظموًمصي وٓ شمػتؼدر إمم 

شمقضمقف ذيمل، وسموًمتوزم شمًػم اًمعؿؾقدوت اًمتطقريدي مدـ همدػم همويدي أو ظمطدي 

 .(6المشؽميمي سمؾ اًمصدومي واًمعشقائقي هل اعمًئقًمي قمـ قمؿؾقي اًمتطقر

                                                                                                                                          

، و: اًمتطقر كظريي قمؾؿقي أم أيديقًمقضمقو؟ د.قمرومون يؾامز، شمرمجي: رؿمو طمًـ، 368

 م.6863، 6وحمًـ هريدي، دار اًمـقؾ سموًمؼوهرة، ط

 .66اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ًص (6ال
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وًمؼددد أضمددوب إطمقددوئل ضمقكوصمددون ويؾددز قمددغم ؾمددمال وضمفددف ًمددف 

يؼقل ومقف: قمـدمو يذيمر سمعدض اًمـدوس  "زم ؾمؽموسمؾ"اًمصحػل اًميهقيت 

أن شمغػًما ىمد طمدث سمؿرور اًمزمـ، ًمؽدـ  يمؾؿي اًمتطقر ومفؿ يؼصدون ومؼط

 هذا ًمقس وصػو دىمقًؼو أًمقس يمذًمؽ؟ 

سمدوًمؼطع ٓ، ًمدق يمدون هدذا هدق يمدؾ "وملضموسمف ضمقكوصمون ويؾز ىموئًي: 

اعمؼصقد مـ اًمدارويـقي عمو وضمد هـوك أي شمـوىمض، ٕكـو كتػدؼ مجقعدو قمدغم 

وضمقد اًمتغػم اًمٌققًمقضمل سمؿرور اًمزمـ، آظمرون يعرومقن اًمتطقر قمدغم أكدف 

د ؾميًمي هبو شمعديؾ، ًمؽـل أىمقل مرة أظمرى أن اجلؿقع يتػؼقن قمغم أن جمر

يمؾ اًمؽوئـوت احلقي ذم ومصقؾي واطمدة شمرشمٌط مـ ظميل ؾميًمي هبدو شمعدديؾ 

 وهذا حيدث ذم اعمًػمة اًمعوديي ًمؾتؽوصمر اًمٌققًمقضمل... 

وموًمدارويـقي هل اًمـظريدي اًمؼوئؾدي سمدلن يمدؾ اعمخؾقىمدوت احلقدي هدل 

قمدوش مـدذ زمدـ سمعقدد، ومؿدثي أكدً وأكدو  ؾميٓت معدًمي ًمـًؾ مشؽمك

ؾميًمي أؾميف ؿمٌف ىمرود وذم اًمقاىمع كشؽمك ذم كًدؾ مشدؽمك مدع ذسمدوب 

اًمػويمفددي، شمميمددد اًمدارويـقددي قمددغم أن يمددؾ ومصددقؾي ضمديدددة فمفددرت يؿؽددـ 

شمػًػمهو سمػؽدرة ؾمديًمي هبدو شمعدديؾ وشمميمدد اًمدارويـقدي اجلديددة أن هدذه 

ؾ ذم اًمتحقٓت اجلقـقي اًمتعدييت هل كتقجي آظمتقور اًمطٌقعل اًمذي يعؿ

 .(6ال"اًمعشقائقي

                                                           

اكظر: اًمؼضقي...اخلوًمؼ، زم ؾمؽموسمؾ، شمرمجي ؾمؾقؿ اؾمؽـدر، طمـو يقؾمػ، مؽتٌي دار  (6ال

 .11، 19م، ص6863، 6اًمؽؾؿي، ط
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ويًتشفد ضمقكوصمون ويؾز قمغم اعمعـل اعمذيمقر ًمؾتطدقر واًمدذي هدق 

حمؾ اخليف مع اًمدراوكي سمام ورد ذم يمتقى إيموديؿقي اًمعؾؿقي إمريؽقي 

اًمتطدقر احلقدقي يعـدل: أن اًمؽوئـدوت احلقدي هلدو " -اًمتل شمدقمؿ اًمتطدقر-

ى اًمتغػمات اًمتطقريي ذم فمفقر أؾميف مشؽميمي، ومع مرور اًمزمـ شمتًٌ

 "آكحدار مع اًمتغػم"أكقاع ضمديدة، وىمد ؾمؿل دارويـ هذه اًمعؿؾقي سمد 

ومو يزال هذا اًمتعريػ صوحلو ًمؾتعٌػم قمـ مػفقم اًمتطدقر احلقدقي طمتدك 

 .(6ال"اًمققم

أطمقوكو يرد أكصور كظريي "ويعؾؼ ضمقكوصمون ويؾز قمغم ذًمؽ ومقؼقل: 

قمدوء أن اًمتطدقر سمًٌدوـمي هدق جمدرد سمود -قمـدمو جيدوهبقن سموًمـؼدد-دارويـ 

طمدوث اًمتغػم قمؼم اًمزمـ ًمؽـ شمـطقي هذه اإلضموسمي قمغم متؾص واو  إذ 

ٓ طموضمي ًمـو سمدارويـ  ًمـ كجد إكًوكو قموىمي يـؽر طمؼقؼي اًمتغػم ذم اًمطٌقعي و

ًمقؼـعـو سمقضمقد مطؾؼ اًمتغػم قمؼم اًمزمـ، وًمق يمون معـل كظريي اًمتطقر هق 

ومؼط ومؾـ كجد سملم اًمـدوس مدـ جيدودل  جمرد وضمقد اًمتغػم مع مرور اًمزمـ

طمقل هذه اًمـظريي مطؾؼو إذ ٓ أطمد يعتؼد سملن اًمتطقر احلققي جمرد شمغدػم 

 سمؿرور اًمزمـ ومؼط...

وسمؽؾ شمليمقد حيدث هذا، ٕن يمؾ اًمؽوئـوت داظمؾ اًمـقع اًمقاطمد  

مرشمٌطي سمٌعضفو قمؼم آكحدار مع اًمتغػم، وكحـ كدرى ذًمدؽ ذم قمقائؾـدو، 

                                                           

 .9أيؼقكوت اًمتطقر، قمؾؿ أم ظمراومي، ضمقكوصمون ويؾز، ص (6ال
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ًمؼوئؿقن قمغم شمرسمقي اًمـٌوشموت واحلققاكدوت، وًمؽدـ وييطمظف اعمزارقمقن وا

 هذا جُيوكى حمؾ اًمـزاع احلؼقؼل.

ٓ يرشمددوب أطمددد ذم أن آكحدددار مددع اًمتغددػم حيدددث أصمـددوء قمؿؾقددي  

اًمتؽوصمر احلققي اًمطٌقعل ومؿحؾ اًمـزاع احلؼقؼل هق مو إذا يمون آكحددار 

اع مثؾ مع اًمتغػم يػن فمفقر أكقاقمو ضمديدة أو سموٕطمرى يمؾ كقع مـ إكق

ـ ومؽرة آكحدار مع اًمتغػم وؿـ أومراد اًمـقع اًمقاطمد  ومؽرة اًمتغػم مع اًمزم

ًمقًً حمؾ ظميف مطؾؼو، إٓ أن كظريي اًمتطقر اًمدارويـل شمدقمل مدو هدق 

أيمثر مـ هذا إهنو ًمتدقمل أن آكحدار مع اًمتغػم يػن فمفقر وشمـدقع يمدؾ 

 .(6ال"اًمؽوئـوت احلقي
ام يمتٌف جمؿققمي مـ قمؾامء يمذًمؽ يًتشفد إطمقوئل ضمقكوصمون ويؾز سم

م ومؾخص مو ذيمروه 6551قموم  "قمؾؿ إطمقوء اًمـامئل"إطمقوء ذم جمؾي 

أكف ىمد يؽقن قمؾدؿ اًمقراصمدي يموومقدو ًمنمدح اًمتطدقر اًمصدغػم ًمؽدـ ٓ شمصدؾ 

اًمتغػمات اًمتطقريي اًمصغػمة ذم شمقاشمر اعمقروصموت حلد حتقل اًمزواطمػ إمم 

قر اًمصغػم إمم اًمتؽقػ صمديقوت أو حتقل اًمًؿؽ إمم سمرموئقوت يمدي اًمتط

مع اًمٌقئي سمام يعـل اًمٌؼوء ًمألصؾ  وٓ يعـل فمفقر إصؾ  ووصدؾقا إمم 

 .(6الاؾمتـتوج أن أصؾ إكقاع مشؽؾي دارويـ شمٌؼل مشؽؾي همػم حمؾقًمي

                                                           

 .1، 9أيؼقكوت اًمتطقر، قمؾؿ أم ظمراومي، ضمقكوصمون ويؾز، ص (6ال

ذم اًمـظؿ اًمٌققًمقضمقي، د.ويؾقوم  اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، ايمتشوف قميموت اًمذيموء (6ال

 .699ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص
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شمققديًدققس "ويًتشفد ويؾز سمؼقل أطمد اعمـظريـ ًمؾتطقر وهدق 

قمـ اًمًدٌى اًمدذي ضمعؾفدؿ يرسمطدقن سمدلم اًمتطدقر اًمصدغػم  "دوزاكًؽل

ٓ شمقضمد ـمريؼي ًمػفؿ آًمقوت اًمتطقر اًمؽٌػم اًمتل حتتوج "واًمؽٌػم ومقؼقل: 

ًمؾزمـ سموعمؼويقس اجلققًمقضمقي إٓ مـ ظمديل شمعؿدقؿ اًمعؿؾقدوت اًمتطقريدي 

 اًمصغػمة اعمشفقدة ذم ومؽمة طمقوة اإلكًون...

هلذا ومنكـو جمؼمون قمغم وودع قميمدي اعمًدوواة سمدلم آًمقدوت اًمتطدقر 

ي وومددؼ معؾقموشمـددو اًمؼددوسة أن اًمصددغروي وآًمقددوت اًمتطددقر اًمؽددؼمو

 .(6ال"ًمؾؿتوسمعي ذم أسمحوصمـو إمم أىمع طمد يؿؽـ أن شمًؿ  سمف هذه اًمػروقي

هلذا يميمد قمومل اًمقراصمي مويؽؾ داكتقن قمدغم اومتؼدور كظريدي دارويدـ 

ٓ يقضمد أدكدك ؿمدؽ أكدف سمؼددر مدو يموكدً "ًمألدًمي اًمتل شمًوكدهو ومقؼقل: 

 شمددقمق -اًمؽٌدػم تطدقراًم أي–ادقموءات دارويـ طمدقل اًمتطدقر اعمدويمروي 

   ميتًو بسٖاْا جتسٜبٝـا  أكف طمؼقؼي ذم شمؼٌع اعمريمزيي مشؽؾتف ومنن ًمؾؼؾؼ

مٌوذا قمغم وضمقد أؿمؽول متقؾمدطي واودحي سمحقدٌ يؽدقن اًمتطدقر ىمدد 

ـ آكؼًوموت اًمؽٌػمة ًمؾطٌقعي  طمدث سموًمػعؾ قمغم اعمدي اًمقاؾمع وأن أيو م

عقد مدرة سمعدد ىمد حيدث شمدرجيقو مـ ظميل شمعوىمى إؿمؽول اًمتحقًمقي وي

أظمرى إمم اعمشؽؾي ذاهتو معؽمومو إن متقز أؿمؽول حمددة ويمقهنو همػم متامزضمي 

                                                           

 .693شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص (6ال
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مع سمعضفو اًمٌعض مـ ظميل رواسمط اكتؼوًمقدي همدػم معددودة هدل صدعقسمي 

 .(6ال"واوحي ًمؾغويي

ممو ؾمٌؼ يؿؽـ ًمـو أن كتٌلم سمقوقح رؤيي أصحوب كظريي اًمتصؿقؿ 

مع اًمدراوكي سموًمتػريؼ سملم مو اًمذيمل ًمؾتطقر، وسمقوهنؿ عمحؾ اًمـزاع احلؼقؼل 

يًؿك سموًمتطقر اًمصغػم واًمتطقر اًمؽٌػم، ومؼدد اؾمدتعؿؾ اًمدراوكدي ًمعؼدقد 

ـمقيؾي أمثؾي قمدغم اًمتطدقر اًمؽٌدػم وهدل ذم احلؼقؼدي ودؿـ دائدرة اًمتطدقر 

اًمصغػم، وسمقـقا  شميقمى اًمدراوكي سموعمصدطؾحوت سمشدؽؾ يشدتً اًمؽميمقدز 

 ويٍمف آكتٌوه قمـ كؼوط اًمضعػ ذم كظريتفؿ.

أن  و أيمددد قمؾقددف اعمـظددريـ ًمـظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيملوممدد -

اًمدراوكي يًتغؾقن سمعض اًمتشوسمف سملم اًمؽوئـوت احلقي ذم إصمٌوت إصؾ أو 

 .املصُِ املػرتى، ويمون إومم هبؿ إرضموع هذا اًمتشوسمف إمم (6الايطًف املػرتى

شمشدؽمك اًمؽوئـدوت احلقدي ذم "يؼقل ممًمػو يمتوب شمصؿقؿ احلقدوة:  

ن اًمعديد مـ هذه اًمًدامت متشدوهبي ًمدرضمدي أهندو ٓ اًمعديد مـ اًمًامت إ

يؿؽـ أن شمـشل إٓ قمـ ؾمٌى مشؽمك، اًمًمال إهؿ هـدو يتعؾدؼ سمحؼقؼدي 

                                                           

 .78-15( اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص6ال

اًمًؾػ اعمشؽمك: ومؽرة شمؼقم قمغم أن يمؾ اًمؽوئـوت احلقي شمـحدر مـ ؾمؾػ أصكم  (6ال

اًمـشقء "ف ىمؾقؾي شمطقرت سمعؿؾقي أـمؾؼ قمؾقفو دارويـ واطمد أو قمدة أؾمي

، ووومؼو هلذه اًمػؽرة ومنن اًمٌنم ٓ يشؽميمقن ذم أصؾ واطمد مع اًمؼرود "وآرشمؼوء

ومحًى، ًمؽـفؿ يشؽميمقن يمذًمؽ مع اًمػطريوت واعمحور الاكظر: اًمعؾؿ وأصؾ 

 (5اإلكًون، آن ضمقضمر، دوضميس إيمس، يمقز ًمًؽلم، ص
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(755) 

هذا اًمًٌى اعمشؽمك؛ هؾ هذا اًمًدٌى اعمشدؽمك هدق اًمًدؾػ اعمشدؽمك أم 

 اًمتصؿقؿ اعمشؽمك أو رسمام يمي و ؟ 

سمغقوب اًمتصؿقؿ ؾمقغدو اًمًؾػ اعمشؽمك هق اًمتػًػم آومدؽما  

ؽؾ هذه اًمتشوهبوت اًمتل متأل اًمعومل احلققي، ؾمتؾجل يمؾ كظريي موديدي ذم ًم

اًمتطددقر إلكؽددور مٌدددأ اًمتصددؿقؿ واقمتـددوق اًمتػًددػم اًمـددوشمٍ قمددـ اًمًددؾػ 

ـ قمـدمو يعقد اًمتصؿقؿ إمم اًمصقرة ومًتؾغل أ قي إؾميف  اعمشؽمك، ًمؽ

 .(6الاعمشؽميمي

ًمؽوئـوت أن اًمًٌى ذم اًمتشوسمف سملم ا (6الويرى اًميهقيت ومراكؽ شمقِرك

احلقي رسمام يعقد إمم أكـو كعقش ذم كػس اًمغيف احلققي ومؾق يمون يمؾ يموئـ 

ـ اًمـوطمقي اًمٌققيمقؿقوئقي رسمام ًمـ شمقضمد ؾمؾًؾي همذائقي  طمل خمتؾًػو قمـ همػمه م

                                                           

، واكظر: 651يؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص( اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.و6ال

، واكظر: اًمعؾؿ وأصؾ اإلكًون 607اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص

 .5ص

ومراكؽ شمقرك: طمصؾ قمغم اعموضمًتػم مـ ضمومعي ضمقرج واؿمـطـ ، واًمديمتقراه مـ  (6ال

مـ  اجلومعي اًميهقشمقي اإلكجقؾقي اجلـقسمقي ذم اًمدوموقمقوت اعمًقحقي، ًمف اًمعديد

اعممًمػوت اخلوصي سمف، ًمف سمركومٍ شمؾػزيقين سمعـقان ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، 

ويموشمى قمؿقد سمعدة مقاىمع، وىمد كوفمر اًمعديد مـ اعمؾحديـ  اعمشفقريـ، اكظر: ٓ 

 .175أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، ص
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ومـ اعمحتؿؾ أكف ٓ يؿؽـ وضمقد طمقوة سمتؽقيـ سمققيمقؿقوئل خمتؾػ طمتك 

 . (6الاًمغيف احلققيإن يمون ذًمؽ ممؽـو ومرسمام ٓ يؿؽـفو أن شمًتؿر ذم هذا 

مثوٓ يقو  ومقف أن اًمتػًػم إيمثدر معؼقًمقدي هدق  وييب شمقِرك

اعمصؿؿ اعمشؽمك ٓ اًمًؾػ اعمشؽمك؛ وموًمغييي هلو أيمثر مدـ ؿمدؽؾ ومفـدوك 

همييي يمٌدػمة ذم احلجدؿ، وأظمدرى صدغػمة، وهمييدي قمدغم ؿمدؽؾ دائدري، 

وأظمرى قمغم ؿمؽؾ مًتطقؾ، وهمػمهو مـ إؿمؽول، ومفدؾ يعـدل هدذا أن 

ييي شمطقرت مـ معؾؼي اًمشوي مثي أو مـ أي رء آظمدر مدـ أدوات اًمغ

 اًمطفل؟ 

واجلقاب سموًمتليمقدد ٓ، وموًمتشدوسمف واًمتددرج ٓ يعـقدون أشمقمقشمقؽقدو 

ؾمؾػو مشؽميمو، سمؾ مصؿام مشؽميمو ىموم سمتصؿقؿ هذه اًمغييوت قمغم خمتؾػ 

 .(6الإؿمؽول إمر اًمذي يـطٌؼ قمغم مجقع اًمؽوئـوت احلقي

 اًمددذي يتشدددق سمددف اًمدراوكددي (3السفــٛزٟايطــذٌ األأمددو قمددـ  -

واًمددذي يمددون يلمددؾ دارويددـ أن شُمًددد اًمػجددقات اًمٌقـقددي ومقددف سموعمزيددد مددـ 

                                                           

 .611ود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، صاكظر: ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحل (6ال

 .611اكظر: ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود ص (6ال

قمرف وًمقوم ديؿًٌؽل وضمقكوصمون ويؾز احلػريوت سملهنو: متحجرات ذات اًمشؽؾ  (3ال

احلققاين أو اًمـٌويت، مطؿقرة ذم أقمامق إرض، شمعقد ًمـٌوشموت أو طمققاكوت قموؿمً 

 ة كتقجي ظمضققمفو ًمظروف معقـي.ذم زمـ مو صمؿ حتقًمً إزم طمجور
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آيمتشددووموت إطمػقريددي احلديثددي، ومحتددك أن مل شمًددد هددذه اًمػجددقات 

اًمٌقـقي، ومو شمؿ ايمتشوومف مـ احلػريوت ٓ يًووي ؿمدقئو سمجوكدى احلؾؼدوت 

 اعمػؼقدة.

إذ ذيمرا أكف إن يموكً كظريي  "قوةشمصؿقؿ احل"يميمد هذا ممًمػو يمتوب 

اًمتطددقر صددحقحي وميسمددد مددـ ايمددتامل اًمًددجؾ إطمػددقري كظددرا ٓقمددتامد 

اًمـظريي اًمدارويـقي قمغم اًمتغػم اًمتطقري اًمتدرجيل ومنكف يمؾام زادت اًمتٌويـوت 

سملم اًمـققملم زادت احلوضمي ًمألؿمؽول اًمقؾمقطي سمقـفام ومنن وومرة إؿمدؽول 

دم دًمدقي متقـدو قمدغم اًمـظريدي، ًمؽدـ آكتؼوًمقي ذم اًمًجؾ إطمػقري ؾمقؼ

اًمدراوكي ٓ يؿؾؽقن مثؾ هذا اًمددًمقؾ إمم أن، وىمدد يمدون دارويدـ أيمثدر 

إكصووًمو مـ اًمدراوكي احلوًمقلم طمقـام اقمؽمف سملن همقوب إؿمؽول اًمقؾمقطي 

 أظمطر وأيمؼم مشؽؾي شمعؽمض كظريتف.

سمؾ إن احلػريوت اعمؽتشػي ٓ شمدل قمغم اًمتطقر اًمتدرجيل ومدو هدل 

ومـؿط إطموومػم "كقاع مـػصؾي ومًتؼؾي سمذاهتو وًمقًً طمؾؼوت سمقـقي إٓ أ

                                                                                                                                          

وقمؾامء إطموومػم: هؿ اًمعؾامء اعمختصقن سمدراؾمي إطموومػم ويؼرؤون اًمًجؾ إطمػقري 

يمتوريخ ًمؾحقوة ذم اًمعصقر اًمًوسمؼي، وحيوول قمؾامء إطموومػم آؾمتػودة مـ هذه 

 اعمعؾقموت سمنقمودة سمـوء أؿمؽول هذه إطموومػم يمققم يموكً طمقي.

ري يتلصمر سموٓومؽماووت اعمٌدئقي اًمتل يػن مـ ظميهلو اًمعومل ًمؽـ شمػًػمهؿ ًمؾًجؾ إطمػق

اًمٌقوكوت ومنن اومؽمض أطمدهؿ مثي اؾمتحوًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل سمـوء قمغم قمؼقدة موديي 

ومنكف ؾمقضع روايي شمػن اًمًجؾ إطمػقري مـ ظميل ىمقي موديي قمؿقوء شمعؿؾ سمي 

 (.05هدف أو همويي الاكظر: شمصؿقؿ احلقوة، ص
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ًٌو سمشؽؾ شمدرجيل سمؾ إكف يشؽؾ قمـوىمقد جمتؿعدي  اعمؽتشػي ًمقس كؿًطو متشع

شمػصؾ سمقـفو ومراهموت ىمد ٓ يؽقن ذًمؽ مػوضمًئو يمقكف كػدس اًمدـؿط اًمدذي 

كجددده سمددلم اًمؽوئـددوت احلقددي اًمقددقم ومؿددثًي شمقضمددد اًمعديددد مددـ ؾمدديٓت 

 .(6ال"فو مـعزًمي سمشؽؾ واو  قمـ اعموؿمقيإطمصـي ًمؽـ

يمذًمؽ ومنكف ـمًٌؼو ًمؾؼقاقمد اًمتجريٌقي اًمتل يتشدق هبو اًمدراوكي ومنكف 

مـ صحي اًمًجؾ إطمػقري قمـ ـمريؼ اًمتجرسمي وشمؽرار  ال ميهٔ ايتأند

اًمظقاهر حمؾ اًمٌحٌ، ومعؾامء إطموومػم يؾجئقن إمم اًمتخؿلم وآومؽماووت 

ئـددوت ذم اعمددو  ًمددذًمؽ يػؽموددقن ذم شمػًددػم مددو يموكددً شمٌدددو قمؾقددف اًمؽو

روايدوت شمورخيقددي وؾمددقـوريقهوت وطمؾددقل ممىمتدي ًمألطمددوومػم اًمتددل يتعددذر 

شمؽرارهو، وشممصمر قمؾقفؿ ادموهوهتؿ اًمػؽريي واًمػؾًػقي ذم ووع اًمرويدوت 

 اًمتل شمػن اًمًجؾ إطمػقري.

اًمذي يقاضمف قمؾامء إطموومػم اًمٌنمديي ": إن (6اليؼقل يمقز ًمًؽلم

فو وملطموومػم اًمٌنميلم سموًمؽود شمؽقن ؿمظويو قمظؿقي هق قمقـوت إطموومػم كػً

                                                           

 .681 -686د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص( شمصؿقؿ احلقوة، 6ال

يمقز ًمًؽلم: مـ أؿمفر اعمداومعلم قمـ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ويعرف سمؿحومل  (6ال

الاًمتصؿقؿ اًمذيمل(، حيؿؾ درضمي اًمٌويموًمقريقس واعموضمًتػم ذم قمؾقم إرض مـ 

ضمومعي يموًمقػقركقو ؾمون دريقغق طمقٌ شمقؾمع ذم دراؾمي اًمتطقر، يمام درس أيضو 

ن ذم ضمومعي ؾمون ديقغق، يمام قمؿؾ مديرا ًمألسمحوث اجلققًمقضمقي ذم معفد اًمؼوكق

م(، وقمؿؾ ذم معفد 6886-6557ؾمؽريٌس ًمعؾقم اعمحقطوت ذم اًمػؽمة ال

م 6869وطمتك 6868م(، وذم اًمػؽمة مـ 6868-6889ديًؽػري ذم اًمػؽمة ال
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متػرىمي ممو جيعؾ مـ اًمصعى اؾمتخيص اؾمتـتوضموت طموؾمؿي سمشلن ؿمؽؾ 

وؾمؾقك وقميىموت اًمعديدد مدـ أصدحوب هدذه اًمعقـدوت ويمدام ىمدول قمدومل 

إن معظؿ أطموومػم اًمٌنميلم ًمقًً ؾمدقي  "إطموومػم ؾمتقػـ ضموي ضمقًمد 

تخدم يملؾمدوس حلؽويدوت أضمزاء مـ أومؽوك وسمؼويو مجدوضمؿ رهمدؿ أهندو شمًد

 .(6ال"وشمؽفـوت يمثػمة ٓ شمؽود شمـتفل

إذ ذيمددرا أن إمؽوكقددي  "شمصددؿقؿ احلقددوة"ويميمددد هددذا ممًمػددو يمتددوب 

آظمتٌور اًمتجريٌل ًمؾـظريوت اًمعؾؿقي هدق إمدر اًمدذي أودػك احلقوديدي 

واعمقوققمقي ًمؾعؾؿ؛ ٕكدف يؿؽدـ اظمتٌدور هدذه اًمـظريدوت سمشدؽؾ مٌدوذ 

ومؿدثي ختؼمكدو اًمـظريدوت اًمػقزيوئقدي أن  ًمـحصؾ قمدغم إصمٌدوت أو كػدل هلدو،

إرض شمدور ذم ومؾؽ إهؾقؾجل طمدقل اًمشدؿس ومدقؿؽـ ًمؾعؾدامء اًمتليمدد 

وطمًؿ هذه اعمًلًمي ٕن دوران إرض طمقل اًمشدؿس متؽدرر يمدؾ قمدوم 

ومقؿؽـ اًمتحؼؼ مـفو وإن ومؼدكو يمؾ اًمًجيت اًمتل شمقصمؼ طمريمي إرض 

                                                                                                                                          

قمؿؾ يمؿـًؼ أسمحوث ذم مريمز اًمعؾقم واًمثؼوومي سمؿعفد ديًؽػري، وذم هنويي 

ر اًمتػرغ ًمؾدراؾمي واًمٌحٌ ذم اعمـوفمرة اًمغػم مـتفقي سملم اًمتصؿقؿ اًمذيمل م ىمر6869

واًمدارويـقي، اكظر: آكتقاع اخلودع، ظمراومي ميطمظي اًمتغػم اًمتطقري قمغم كطوق 

واؾمع، يمقز ًمًؽلم، شمرمجي د.ؾميم اعمجدوب، د.حمؿد اًمؼو ، دار اًمؽوشمى 

 .9م، ص6861، 6سموإلؾمامقمقؾقي، ط

ن، آن ضمقضمر، دوضميس إيمس، يمقز ًمًؽلم، شمرمجي د.مممـ ( اًمعؾؿ وأصؾ اإلكًو6ال

م، 6861، 6احلًـ، د.مقد إدريس، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي مٍم، ط

 .93ص
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متثؾ إطموومػم واطمدة  ذم اعمو  سمخيف اًمـظريوت اًمعؾؿقي اًمػريدة واًمتل

مـفو وموٕطموومػم متثؾ أطمداصمو شمورخيقي مـػردة وهمػم متؽررة سمخيف طمريمدي 

اًمؽقايمى، إذ ٓ يؿؽـ أن كرضمع سمعجؾي اًمزمـ إمم اًمقراء مرة أظمرى، أو 

حتدث قمؿؾقي اًمتطقر مرة أظمرى ًمـري ومعي هؾ اًمًجؾ إطمػقري يؿثؾ 

 طمؾؼوت سمقـقي سملم اًمؽوئـوت مع سمعضفو اًمٌعض؟

ؿ إطموومػم قمؾؿ شمورخيل يٌحٌ قمـ أمدورات ًمقعقدد سمـدوء مدو إن قمؾ

يظدـ أكددف ىمددد طمدددث ذم اعمددو  يمددام يػعددؾ اعمحؼددؼ متومددو، ويًددتؼل قمؾددؿ 

إطموومػم هذه إمورات مـ إطموومػم واًمتًؾًيت اجلزيئقي ًمٌـوء اًمروايي 

اًمتورخيقي وشمؽقن هذه اًمٌقوكوت كوىمصي دومو وهمومضي أطمقوكو وشمتق  اعمجول 

 .(6التًمعدة شمػًػما

سمغقوب اإلصمٌوت اًمتجريٌل ًممًمقوت اعموديي اًمتدل شمعتؿدد قمؾقفدو "و

هذه اًمـظريي ذم اًمتطقر اًمنيع ومنهنو ٓ متؾؽ اًمدًمقؾ إٓ مـ همقوب اًمدًمقؾ 

 .(6ال"إطمػقري اًمذي ووعً اًمـظريي مـ أضمؾ شمػًػمه

هلذا يميمد قمومل اًمقراصمي مويؽؾ داكتقن قمغم اومتؼور ومرودقي دارويدـ 

 يموكدً مدو سمؼددر أكدف ؿمدؽ أدكدك يقضمد ٓ"هو ومقؼقل: ًمألدًمي اًمتل شمًوكد

 شمددقمق -اًمؽٌدػم اًمتطدقر أي– اعمدويمروي اًمتطدقر طمدقل دارويـ ادقموءات

   ميتًو بسٖاْا جتسٜبٝـا نن مشؽؾتف اعمريمزيي شمؼٌع ذم طمؼقؼي أكف وم ًمؾؼؾؼ

                                                           

 .55( اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص6ال

 .667( شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص6ال
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مٌوذا قمغم وضمقد أؿمؽول متقؾمدطي واودحي سمحقدٌ يؽدقن اًمتطدقر ىمدد 

ـ آكؼًوموت اًمؽٌػمة ًمؾطٌقعي طمدث سموًمػعؾ قمغم اعمدي اًمقاؾمع وأ ن أيو م

ىمد حيدث شمدرجيقو مـ ظميل شمعوىمى إؿمؽول اًمتحقًمقي ويعقد مدرة سمعدد 

أظمرى إمم اعمشؽؾي ذاهتو معؽمومو إن متقز أؿمؽول حمددة ويمقهنو همػم متامزضمي 

مع سمعضفو اًمٌعض مـ ظميل رواسمط اكتؼوًمقدي همدػم معددودة هدل صدعقسمي 

 .(6ال"واوحي ًمؾغويي

مظمدذ قمدغم ومرودقي دارويدـ أن اًمدراوكدي يمذًمؽ ومدنن ممدو ي -

واقمتؼموه جمرد طمثوًمي يمقؿقوئقي قمغم ؾمط  يمقيمى  طمطقا مـ ىمقؿي اإلكًون

 متقؾمط احلجؿ.

ومعـدمو ييطمظ قمؾامء اًمتطدقر سمعدض اًمتشدوهبوت سمدلم اإلكًدون " 

واحلققان ومنهنؿ ٓ يـقون سمذًمؽ رومع مرشمٌي احلققاكوت سمحقٌ دمدد سمعدض 

ٌػم هلو ذم اًمٌنم، يمي ًمقس إمر يمذًمؽ، ؾمامهتو أظمذة ذم اًمتطقر أيمؿؾ شمع

وإكام يؼصدون احلط مـ ىمدر اإلكًون قمؼم دموهؾ اهلٌوت اًمٌديعي وإرضموع 

طمؼقؼتفو إمم قمؿؾقوت اًمتطقر اًمعؿقوء اًمتل ٓ شمػعؾ أيمثر مـ شمزيلم مؾؽوت 

مقضمقدة مًٌؼو قمـد أؾميومـو احلققاكقي، هذا هدق اًمتػًدػم اًمتطدقري ًمؾغدي 

د قمغم شمػدرد اإلكًدون ومدنهنؿ يميمددون قمدغم ؿمدٌفف واًمذيموء سمدٓ مـ اًمتليمق

                                                           

 .78-15أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص( اًمتطقر كظريي ذم 6ال
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سموحلققان، ومـ وضمفي كظر اًمتصؿقؿ اًمذيمل حتتوج دراؾمي أصدؾ اإلكًدون 

 .(1ال"إمم آقمتـوء سمؽؾ مـ شمػرد اإلكًون وشمشوهبف مع احلققان

مل شمػن يمقػ يمذًمؽ ومنن ممو يمظمذ قمغم ومروقي دارويـ أهنو  -

اًمطٌقعل ىمدد يدتؿؽـ  ، وموٓكتخوبأشمً اًمؽوئـوت احلقي إمم اًمقضمقد أصي

 .(6المـ شمػًػم سمؼوء اًمـقع، وًمؽـف ٓ يًتطقع أن يػن جملء اًمـقع أصًي 

ومـ أيـ ضمدوءت اعمدودة اًمقراصمقدي اًمػريددة اعمؿقدزة ًمؽدؾ كدقع مدـ 

اًمؽوئـوت احلقي ظمصقًصو اإلكًون؟ وعموذا مل شمػن طمدوث اًمـظوم ذم قمومل 

 اجلامدات واًمـٌوشموت؟

قمغم هذا اًمًمال، هلذا خيقوقن ٓ يؿؾؽ اًمدراوكي إضموسمي طمؼقؼقي 

ذم مًددوئؾ شمشددتً اًمؽميمقددز سمعقددًدا قمددـ هددذا اًمًددمال، وذم كػددس اًمقىمددً 

يتظوهرون سملهنؿ ىمد أضموسمقا اًمًمال ومعًي! صمدؿ هدؿ يؾجئدقن إمم اًمتيقمدى 

سموعمصطؾحوت سمشؽؾ يٍمف آكتٌوه قمـ كؼوط اًمضعػ ذم اًمـظريي طمتك 

 ٓ يتشؽؽ أطمد ذم مصداىمقتفو.

 -سمخيف اًمتطقر-ذم أي قمؾؿ مـ اًمعؾقم  وذم احلؼقؼي ٓ يقضمد"

اًمددزقمؿ سمددلن احلددقادث اًمعشددقائقي شمًددتطقع ظمؾددؼ أي رء معؼددد ودىمقددؼ 

                                                           

 .19، 11شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص  (6ال

 .695( اكظر: ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، ص6ال
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وسمعؿؾ سمؽػوءة، ًمؽـ كظريي اًمتطقر شمزقمؿ أن هذا طمدث مييلم اعمرات مع 

 .(6ال"هومش ظمطل وئقؾ ضمدا ٓ يؽود يذيمر

ـٍ  ٓ يؿؽـ ًمؾعشقائقي أن شمقضمد اًمدىمي واًمتعؼقد واإلطمؽوم ذم يمدوئ

، ومضًي قمـ مييلم إكقاع مـ اًمؽوئـوت احلقي قمغم ؾمط  إرض، واطمدٍ 

ومفام طموول كؼود طمجي اًمـظؿ واًمغوئقي واًمتصؿقؿ اًمتؼؾقؾ مـ ؿملهنو شمٌؼك 

 .ًمػعؾف ىموصًدا مـظاًم  حيتوج -ىمؾ وًمق طمتك–متلًمؼي؛ ٕن أي كظوم 

                                                           

 .61اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، ص (6ال
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ايفصٌ ايسابع: أِٖ االعرتاضات اييت أثازٖا ايدزا١ْٚ ع٢ً ْظس١ٜ ايتصُِٝ 

 ايرنٞ.
ىمضويو اإلحلود يموعموديدي واعمصدودومي مل شمتٌددل مـدذ زمدـ اإلهمريدؼ، 

ًمؽـفو ايمتًًٌ أن سمريًؼو ضمديًدا سمتؼديؿفو مـ مـظقر اًمعؾدؿ اًمتجريٌدل، 

ومددـ ظمدديل اًمدقمويددي اإلقميمقددي اعمضددؾؾي اعمتؽددررة أن اعمخؾقىمددوت أشمددً 

وشمدرومض يمدؾ شمػًدػم ىمدد ، ًمؾقضمقد سمـػًفو أو سمًٌى اعممصمرات اًمعشقائقي

ي إمم إمؽوكقي وضمقد إًمدف مصدؿؿ سموقمتٌدوره يتـدورم مدع اًمؼدقؿ اًمعؾؿقدي يمد

ًمؾؿػورىمي ومنن هذه اًمقضمفي ٓ شمًؿ  إٓ سمقضمقدهو ومؼط، مع ٚاًمصورمي!!، 

 ادقموء آشمصوف سموعمقوققمقي، وآؾمتؼيل سمؿعرومي احلؼقؼي.

ًمذًمؽ ومنن طمريمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل يـظر إًمقفو ذم اًمغرب سمؽثػم مـ 

ؼًدا ذؾًمو وظموصي مدـ اًمدراوكدي اًمدذيـ يتٌـدقن اًمشؽ واًمريٌي وشمقاضمف ك

 شمقضمًفو معورًوو متوًمو ذم شمػًػم كشلة اًمؽقن واحلقوة.

 ايتصُِٝ ايرنٞ ٜرتتب عًٝ٘ نجري َٔ املػانٌ. :آقمؽماض إول
يرى اًمدراوكي أن آكتخوب اًمطٌقعدل هدق احلدؾ اًمػعدول اًمقطمقدد 

إزل، وأن اًمذي شمدؿ ـمرطمدف طمتدك أن يمٌدديؾ ًمؾُصددومي اعُمؼؽمطمدي مـدذ 

اًمتصؿقؿ اًمذيمل يعوين مـ كػس مشويمؾ ومروّقي اًمصددومي، سمًٌدوـمي هدق "

ًٓ عمشؽؾي اًمي اطمتامًمقي اًمعوًمقي، ومؽؾدام قمدي مًدتقى اًمدي  ًمقس طمًي معؼق

اطمتامًمقي، أصٌحً كظريي اًمتصؿقؿ أىمؾ اطمتامًمقي، سمؾ إكف ؾمقؼقم سمؿضوقمػي 
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ـ إؾموس، ومرة أظمرى اعمشؽؾي اًمتل يثػمهو اعمص ؿؿ كػًف هل اعمشؽؾي م

 .(6الأيمؼم، ويمقػ وضمد أؾموؾًمو

وموًمتصؿقؿ ًمقس سمديًي سموٕؾموس ٕكف يمدي إلصمورة مشؽؾي أيمؼم "

مـ اًمتل حيوول طمؾفو؛ مـ اًمذي ظمؾؼ اخلوًمؼ؟ اًمصدومي واًمتصؿقؿ طمين 

وموؿمين ًمتؾؽ اًمي اطمتامًمقي اعمـطؼقي، ٕن إطمدا و هل اعمشدؽؾي، وإظمدر 

 .(6ال"جمرد ارشمداد هلو

ن مشؽؾي اًمدراوكي هل كزقمتفؿ احلًقي اعموديي اًمتل ويؿؽـ اًمرد سمل

متـعفؿ مـ شمصقر طمؼقؼدي اعمقضمدقدات، ودمعدؾ أطمؽدومفؿ دائداًم أطمؽوًمدو 

و قي حمصقرة ذم قمومل احلس واعمودة، ويمؾ مو ٓ يًتطقع احلس ختقؾف، ومفق 

 ممتـع اًمقضمقد قمـدهؿ.

ٔ  -نطب االفرتاض ايعكًٞ-وموعمقضمقد   إَّا ٚادب ايٛدٛد، ٚإَّا ممهـ
 ايٛدٛد.

وٓ حيتددوج إمم همددػمه  وضمددقده رضورُي وذايت وواضمددى اًمقضمددقد 

 .وسموًمطٌع يؽقن هذا اعمقضمقد أزًمًقو أسمدًيو ًمقعطقف اًمقضمقد،
وأمددو ممؽددـ اًمقضمددقد ومفددق اًمٌمددء اًمددذي يؽددقن اًمقضمددقد   

اًمعددم  خيرضمدف مدـ طمقدز حُمْددٍث  قمورًوو قمغم ذاشمف، ًمذًمؽ ومي سمدد ًمدف مدـ

 ـ سمدهقوت اًمعؼقل.اًمقضمقد، وهذا أمر مشوهد م طمقز إمم

                                                           

 .666( وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمـز، ص6ال

 666، 666، ص( وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمـز6ال
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يمذًمؽ ومنكف يًتحقؾ أن شمؽقن اعمقضمقدات يمؾفدو ممؽـدف اًمقضمدقد، 

ـ اًمقضمقد حمتوج ًمعؾف، واًمتًؾًؾ ذم اًمعؾؾ حمول، وميسمد أن شمـتفل  ٕن ممؽ

قمؾف، إىل ؾمؾًؾي اًمعؾؾ إمم مقضمقد ٓ يؽقن ممؽـ اًمقضمقد، وًمقس حمتوضًمو 

 .وهق واضمى اًمقضمقد
قؿ اًمذيمل هل اًمتل يؿؽـ وإذا ذيمركو ذًمؽ ومـؼقل: إن كظريي اًمتصؿ

هبو شمػًػم اًمـظؿ اعمقضمقد ذم اًمؽقن، أمدو آكتخدوب اًمطٌقعدل ومفدق اًمدذي 

 يعوين مـ كػس ومروقي اًمصدومي واًمعشقائقي. 

ومطًٌؼو ٕطمؽوم اًمعؼؾ اًميوريي يًتحقؾ ظمدروج اعمؿؽدـ سمـػًدف 

ـ اًمعدم إمم اًمقضمقد، ومنكف حمتوج إمم همػمه، وهذا أمر يؼر سمف مجقع اًمعؼيء  م

 فؿ ريتشورد دويمـز صوطمى آقمؽماض.سمام ومق

  :يمؾددام قمددي مًددتقى اًمددي اطمتامًمقددي،  "أمددو ىمددقل دويمـددز

ومقؼصدد مـفدو أكدف يمؾدام ازداد  (6ال"أصٌحً كظريي اًمتصؿقؿ أىمدؾ اطمتامًمقدي

شمعؼقد اًمـظوم اًمطٌقعل، يمون اعمصؿؿ أيمثر شمعؼقًدا، وأصعى حتؼًؼو! وًمـو أن 

و؟ سمؾ اًميورة اًمعؼؾقي كتًوئؾ مو هل اعمشؽؾي ذم ذًمؽ، وعموذا أصعى حتؼؼً 

شمؼتيض ذًمؽ، ومصوكع اًمغقاصوت أقمظؿ شمػؽػًما مـ صوكع اًمًػـ، وصوكع 

اًمًػـ أقمظؿ شمػؽػًما مـ صوكع اًمؼدقارب، وهدذا قمدلم مدو يدقمقدف أكصدور 

 اًمتصؿقؿ اًمذيمل ومخوًمؼ اًمؽقن اًمعظقؿ يتؿتع سمؼدرة مطؾؼي همػم متـوهقي.

                                                           

 .666( وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمـز، ص6ال
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 ـ أمو ىمقل دويمـز أن اًمتصؿقؿ يمدي إلصمورة مشؽؾي أيمؼم م

 اًمتل حيوول طمؾفو، وهل مـ اًمذي ظمؾؼ اخلوًمؼ؟

هدق  "وهذا اًمًمال يمام يصػف اًميهدقيت اعمعدوس إديمدور أكددروز

اًمًمال اعمػضؾ ًمؾؿتشؽؽلم واًمذي شمؿ ـمرطمف مرات يمثػمة مـ أؿمخوص 

مثؾ ريتشورد دويمقـز وروموىمف مـ اعمؾحديـ اجلدد، وهؿ يًتخدمقكف مثؾ 

 . (6ال"ؾعؾؿ واًمػؾًػياًمًقػ اًمذي يًتؾقكف مـ اًمغؿد اعمزدوج ًم

أمددو اجلددقاب قمددـ هددذا اًمًددمال ومؼددد ىمًددؿـو اعمقضمددقد إمم ممؽددـ 

اًمقضمقد، وواضمى اًمقضمقد اًمذي وضمقده ذايت، واًمذايّت ٓ ُيَعّؾؾ، ومي معـك 

ًمؾًدمال قمؿدـ أوضمدده، يمدام أكدف ٓ معـدك ًمؾًدمال قمدـ اًمًدٌى ذم يمدقن 

 اًمٌقوض أسمقض؛ ّٕكف أسمقض سمذاشمف.

ػ أظمر متدوم اعمخوًمػدي؛ اًمقضمدقد ومفو هـو وضمقديـ يمؾ مـفام خيوًم

إول: يؿثؾف واضمى اًمقضمقد اًمذي هق قمؾي ًمؽؾ مو ؾمقاه، وًمقس معؾقٓ 

ًمعؾي أظمرى، سمؾ قمـده شمـتفل ؾمؾًدؾي اًمعؾدؾ، واًمقضمدقد اًمثدوين: اًمقضمدقد 

اعمؿؽـ اًمذي هق سمحوضمي إمم قمؾي ًمؽل خيرج مـ اًمعدم إمم اًمقضمقد، ومؿدـ 

 اخلطل ضمعؾ اًمقضمقديـ وؿـ ومئي واطمدة.

ًمؽقن اهلل أسمديو ومفق ًمذًمؽ ًمقس كتقجي،  ". س. ؾمؼمويؾ: يؼقل ر

وطمقٌ إكف ًمقس كتقجي ومنكف ٓ يًتؾزم قمؾي إكدف سمدي قمؾدي، مدـ اًميدوري 

                                                           

مـ ظمؾؼ اهلل؟ اًمٌحٌ ذم كظريي يمؾ رء، أديمور أكدروز، شمرمجي هدى هبقٍ، مريمز  (6ال

 .63م، ص6861، 6مقرهمون ًمؾـنم واًمتقزيع، ط
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ـ إسمدي اًمذي سمي قمؾي اعمقضمقد سمذاشمف، وسملم  ميطمظي آظمتيف سملم اًمؽوئ

 .(6ال"همػمه

أن  "وسمدلم  "أن ًمؽؾ مقضمقد ؾمٌى "وموعمغوًمطي هـو ظمؾطفؿ سملم 

، وموحلودث هق اًمذي حيتدوج إمم ؾمدٌى، واهلل "دث ؾمٌىًمؽؾ مقضمقد طمو

ؾمٌحوكف وشمعومم ًمقس سمحودث طمتك حيتوج إمم ؾمٌى يؿده سموحلدوث، وموهلل 

 أززم أسمدي، مل يًٌؼف قمدم وٓ يؾحؼف قمدم.

وموًمؼوئؾقن سميورة وضمقد ظموًمؼ ًمؾخوًمؼ يضعقن اًمـؼدوط ذم همدػم 

وموًمًدٌى أمويمـفو، ومقخؾطقن سملم قمؾدؿ اًمطٌقعدي وقمؾدؿ مدو وراء اًمطٌقعدي، 

واًمـتقجي يتحؽامن سموًمػعؾ ذم اعمجول اًمػقزيوئل وذم اًمعومل اًمطٌقعل، ومؽدؾ 

مـ اًمعومل واحلقوة اًمطٌقعقي يؽقن مًتحقي دون ىموكقن اًمًٌى واًمـتقجي، 

ًمؽـ يتعطؾ هذا اًمؼوكقن إذا ظمرضمـو قمـ طمقز اًمعومل اعمودي، ومؾؽؾ قمومل مدو 

 .(6ال قمغم أظمرخيصف مـ اًمؼقاكلم، ومـ اجلفؾ شمـزيؾ ىمقاكلم يمؾ مـفام

ومددوًمؼقاكلم اًمتددل شمطٌددؼ قمددغم اعمخؾددقق ٓ شمصددؾ  ٕن شمطٌددؼ قمددغم 

اخلوًمؼ، ٕن ظمؾؼف ًمؾعومل واًمؽقن يدل قمغم أكف ًمقس مـ ضمـس هذا اًمعومل، 

                                                           

عموذا أؤمـ: إضموسموت مـطؼقي قمـ اإليامن، سمقل ًمقتؾ، شمرمجي وضمدي وهٌف، دار اًمثؼوومي  (6ال

 .65م، ص6885 ،6سموًمؼوهرة، ط

 .65اكظر: مـ ظمؾؼ اهلل؟ اًمٌحٌ ذم كظريي يمؾ رء، أديمور أكدروز، ص (6ال
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وٓ يصدق قمؾقف مو يصدق قمغم اًمعومل اًمذي ظمؾؼف، وًمدق يمدون مدـ ضمدـس 

 .(6الاًمعومل ًمص  أن اًمٌم خيؾؼ كػًف وهذا مًتحقؾ

طمقار سملم اًمشقخ حمؿد اًمغزازم رمحدف اهلل شمعدومم  وذم هذا إمر دار

 وأطمد اعميطمدة، ىمول ومقف اًمشقخ اًمغزازم:

ًُ ومقدف كػزد، " دار سمقـل وسملم أطمد اعميطمدة ضمدال ـمقيؾ، َمؾؽد

ًُ صؼمي طمتك َأًمؼَػ آظمر مو ذم ضمعٌتدف ِمدـ إومدؽ، وأَدومدَع سموحلجدِي  وَأـَمؾ

 اًمًوـمعِي َمو ُيقرُد مـ ؿمٌفوت .

 ظمؾؼ اًمعومل، ومؿـ ظمؾؼ اهلل؟! ىمول: إذا يمون اهلل ىمد

ىمؾً ًمف: يملكؽ هبذا اًمًمال، أو هبذا آقمدؽماض شمميمدد أكدف ٓسمدد 

 ًمؽؾ رء مـ ظموًمؼ!!

 ىمول: ٓ شمؾػـل ذم متوهوت، أضمى قمـ ؾممازم!

ىمؾً ًمف: ٓ ًمػ وٓ دوران، إكؽ شمرى أن اًمعومل ًمدقس ًمدف ظمدوًمؼ، 

ًمؼقل سملن هذا أي: إنَّ وضمقده ِمـ ذاشمف دون طموضمي إمم ُمقضِمد، ومؾامذا شمؼٌؾ ا

اًمعومل مقضمقد مـ ذاشمف أزًٓ، وشمًدتغرب ىمدقل أهدؾ اًمدديـ: إنَّ اهلل اًمدذي 

 ظمؾؼ اًمعومل ًمقس ًمقضمقده أول؟!

                                                           

( اكظر: دراؾموت ذم اًمعؼقدة اإلؾميمقي وإظميق، شملًمقػ جلـي مـ ىمًؿ اًمعؼقدة 6ال

واًمػؾًػي سمجومعي إزهر، ًمؾػرىمي إومم ًمؾؽؾقوت اعمًتحدصمي، اعمطوسمع إمػميي، 

 .16م، ص6869
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إهنو ىمضقي واطمدة، ومؾدؿ شمصددق كػًدؽ طمدلم شمؼررهدو، وشمؽدذب 

همػمك طملم يؼررهو؟!، وإذا يمـً شمرى أن إهلًو ًمقس ًمف ظموًمؼ ظمراومي؛ ومعومل 

 اًمذي شمًػم قمؾقف .! ًمقس ًمف ظموًمؼ ظمراومي يمذًمؽ، وومؼ اعمـطؼ

ىمول: إكـو كعقش ذم هدذا اًمعدومل وكحدس وضمدقده، ومدي كًدتطقع أن 

 ىمؾً ًمف: ومـ ـموًمٌؽ سمنكؽور وضمقد اًمعومل؟!كـؽره.

إكـو قمـدمو كريمى قمرسمدي أو سمدوظمرة أو ـمدوئرة شمـطؾدؼ سمـدو ذم ـمريدؼ 

رهقى، ومتًوؤًمـو ًمقس ذم وضمقد اًمعرسمي، وإكام هق: هؾ شمًػم وطمددهو؟ أم 

 ..!يًػمهو ىموئد سمصػم

ومـ صَمؿَّ ومنكـل أقمقد إمم ؾمماًمؽ إول؛ ٕىمدقل ًمدؽ: إكدف مدردود 

قمؾقؽ، وملكو وأكً معؽمومون سمقضمقد ىموئؿ، ٓ جمول إلكؽوره، شمزقمؿ أكً أكف 

 ٓ أول ًمف سموًمـًٌي إمم اعمودة، وأرى أكو أكف ٓ أول ًمف سموًمـًٌي إمم ظموًمؼفو.

ومنذا أردت أن شمًخر مـ وضمقد ٓ أول ًمف، وموؾمخر مـ كػًؽ ىمٌؾ 

 .(6ال"أن شمًخر مـ اعمتديـلم...

وموعميطمدة يؼرون سملن اًمؽقن أززم، وذم كػس اًمقىمدً يـؽدرون أن 

يؽقن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أزًمًقو، ومؾقس اخليف ذم إصمٌدوت أزًمقدي مقضمدقد، 

 وإكام اخليف ذم ـمٌقعي هذا اعمقضمقد إززم.

                                                           

، 657م، ص6556، 6ًمشقخ حمؿد اًمغزازم دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ط( ىمذائػ احلؼ، ا6ال

650. 
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وشمغددوومؾقا قمددـ دٓٓت طمدددوث هددذا اًمؽددقن، وآصمددور اًمتصددؿقؿ 

 شمشػم سمقوقح إمم اخلوًمؼ اًمعظقؿ. واإلشمؼون اًمتل 

ىمقًمدف: اليدليت  وىمد روي قمدـ اًمـٌدل حمؿدد صدغم اهلل قمؾقدف وؾمدؾؿ،

اًمشقطون أطمديمؿ ومقؼقل: مـ ظمؾؼ يمذا، مـ ظمؾؼ يمذا، طمتدك يؼدقل: مدـ 

 ظمؾؼ رسمؽ؟ ومنذا سمؾغف ومؾقًتعذ سموهلل وًمقـتف.

ىمدول: ؾمددؿعً   أيب هريدرة رى اهلل قمـدف وذم روايدي أظمدرى قمدـ

اليقؿمؽ اًمـوس أن يتًوءًمقا سمقـفؿ  ؾقف وؾمؾؿ يؼقل:رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

طمتك يؼقل ىموئؾفؿ: هذا اهلل ظمؾؼ اخلؾؼ، ومؿـ ظمؾؼ اهلل؟ ومنذا ىموًمقا ذًمدؽ 

ومؼقًمقا: اهلل أطمد اهلل اًمصؿد مل يؾد ومل يقًمدد ومل يؽدـ ًمدف يمػدقا أطمدد، صمدؿ 

  .(6الًمقتػؾ قمـ يًوره صميصمو، وًمقًتعذ سموهلل مـ اًمشقطون(

 ٛب يف تصُِٝ ٚتسنٝب ايها٥ٓات اذت١ٝ.ٚدٛد عٝ آقمؽماض اًمثوين:
قمدغم اًمدزقمؿ سمقضمدقد قمقدقب ذم شمصدؿقؿ  شمعتؿد أيمثر أدًمي اًمدراوكي

وشمريمقى اًمؽوئـوت احلقي، ممو ٓ يتػؼ مع يمقهنو مـ ظمؾؼ إًمف طمؽقؿ قمؾدقؿ 

 ظمٌػم. 

                                                           

( ومًؾؿ ذم 3667( اظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف السموب صػي إسمؾقس وضمـقده سمرىمؿ 6ال

ـْ َوضَمَدَهو سمرىمؿ  ياَمِن َوَمو َيُؼقًُمُف َم (، 669صحقحف السَموُب سَمقَوِن اًْمَقؾْمَقؾَمِي ذِم اإْلِ

َوذيِْمُر اظْمتَِيِف َأًْمَػوِظ اًمـَّوىمِؾلَِم خِلؼََمِ َأيِب ُهَرْيَرَة  واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى السموب اًْمَقؾْمَقؾَميُ 

 (.5671ذِم َذًمَِؽ سمرىمؿ 
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ٌ يتؿ ـمرح  ومـ هذه إدًمي وضمقد إقمضوء إصمريي اًمضومرة، طمق

يمدقن اخلؾدؼ ٓ يتصدػ سموًمدىمدي هذه إدًمدي قمدغم أهندو متثدؾ اًمؼمهدون قمدغم 

واإلطمؽوم واًمؽامل، وسموًمتوزم ومفدق أىمدرب إمم أن يؽدقن كتوضًمدو ًمؾعشدقائقي 

اعمتؿثؾي ذم كظريي اًمتطقر قمـ أن يؽقن مـ صدـع اخلدوًمؼ احلؽدقؿ اًمعؾدقؿ 

 .(6الاًمؼدير

مدـ وضمفدي -ومـ ذًمؽ اؾمتخدام اًمدراوكي إلصٌع اًمٌوكدا اًمزائدد 

واًمددـظؿ واًمغوئقددي ذم  يمددامدة ًمؾًددخريي مددـ دًمقددؾ اًمتصددؿقؿ -كظددرهؿ

اعمخؾقىموت، مًتدًملم هبذا قمغم اًمتطدقر اًمعشدقائل ذم إجيدود اعمخؾقىمدوت، 

ووضمقد أقمضوء وومرة سمي وفمقػي، ممدو يـػدل اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل واًمؽدامل 

 واإلطمؽوم ذم وضمقدهو، ويـػل شمدظمؾ مفـدس خمتص ذم شمؽقيـفو.

 ؾمتقػـ ضمقًمد ذم سمحثف اعمؿتوز"يؼقل اًمدارويـل ريتشورد دويمقـز: 

يقو  اًمرأي سملن اًمتطقر يؿؽـ دقمؿف سمصقرة أىمقى  "إهبوم اًمٌوكدا"قمـ 

 .(6ال"سملدًمي مـ أوضمف اًمعقى اًمؽوؿمػي هذه أيمثر ممو سملدًمي مـ أوضمف اًمؽامل

اًمعدومل  ": (6الويمذًمؽ يؼقل اًمتطقري اعمشدفقر دوضمديس ومقشمدقيام

اًمطٌقعل مؾئ سموًمًامت همػم اعمػقدة، واًمتصؿقؿ همػم اعمـوؾمدى، واًمصدـوقمي 

 ... اًمرديئي

                                                           

 .611اكظر: اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، ص (6ال

( اجلديد ذم آكتخوب اًمطٌقعل، ريتشورد دويمقـز، شمرمجي د. مصطػك إسمراهقؿ ومفؿل، 6ال

 .636م، ص6886ؽتوب، مؽتٌي إهة اهلقئي اًمعومي اعمٍميي ًمؾ
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كجد أن قمظوم ـموئر اًمدودو اًمدذي ٓ يطدػم واًمٌطريدؼ هدل أيًضدو 

جمقومي، ويملهنو معدة ًمؾطػمان وأن الطمققان( اخلؾد وؾمدؿـدر اًمؽفدػ هلدام 

أيًضو قمدؾموت وؿمٌؽقي ٓ وفمقػي هلام، وًمؽؾ يموئـ مثؾ هذه اًمًامت مدـ 

إقمضوء اًمتل ٓ وفمقػي هلو واًمتل يؿؽـ أن شمؽقن ومؼط سمؼويو مـ شمؽقػوت 

و ، عموذا يقضمد ًمديـو مو يًؿك سميوس اًمعؼؾ، إٓ إذا يمون ومؽـو ىمد ذم اعم

أصٌ  أصغر، طمتك إن أؾمـون أؾميومـو مل شمعد شميئؿـو؟ وعموذا ٓ سمد ًمـو، مثؾ 

اًمرئقًقوت إظمرى ًمؽـ ختتؾػ قمـ أهمؾى اًمػؼوريوت إظمرى، كحتوج 

قمغم  ًمػقتوملم ج ذم وضمٌوشمـو، إذا مل يؽـ ذًمؽ كوسمًعو مـ أن أؾميومـو طمصؾقا

مو يؽػقفؿ مـ ومقتوملم ج ذم وضمٌوهتؿ مـ اًمػويمفي؟ ومفؾ كجدد هـدو دًمدقًي 

 .(6ال"قمغم شمصؿقؿ قموىمؾ؟

ـ أن كتًوئؾ هؾ إذا ضمفؾـو وفمقػي أطمد أقمضوء اجلًؿ، ومنكف  ويؿؽ

يؼتيض أكف قمديؿ اًمػوئدة واًمقفمقػي، وسموًمتوزم يدل قمغم أكف كشل قمشقائًقو مـ 

 إصؾ اعمشؽمك يمام يدقمل اًمدراوكي.

                                                                                                                                          

م ىمًؿ اًمٌقئي واًمتطقر 6515دوضميس ومقشمقيام: طموصؾ قمغم ديمتقراه اًمػؾًػي قموم  (6ال

ضمومعي مقتشجون، وهق رئقس مجعقي دراؾمي اًمتطقر، ورئقس اجلؿعقي إمريؽقي 

ًمؾؿـوديـ سموعمذهى اًمطٌقعل، وحمرر جمؾي اًمتطقر، واكتخى طمديثًو ًمعضقيي 

سموًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقي. اكظر: اًمعؾؿ ىمقد  "ـقي ًمؾعؾقمإيموديؿقي اًمقـم"

، دوضميس ومقشمقيام، شمرمجي أمحد ومقزي، مراضمعي ومت  "ىمضقي اًمتطقر"اعمحويمؿي 

 .131م، ص6866، 6اهلل اًمشقخ، اعمريمز اًمؼقمل ًمؾؽممجي، ط

 .365، 360، دوضميس ومقشمقيام، ص"ىمضقي اًمتطقر"( اًمعؾؿ ىمقد اعمحويمؿي 6ال
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يطمددظ أن شمؼدددم اًمعؾددؿ يؽشددػ سموؾمددتؿرار هددذه وفمددوئػ سمددؾ اعم

إقمضوء اًمتل يمـو كجفؾفو ذم اعمو  أو مو زًمـو كجفؾفو، سمؾ ًمق اؾمدتجوب 

اًمعؾامء ًمألطمؽوم اًمتل يصدرهو اًمتطقريقن سمخصقص وفموئػ إقمضوء 

عمو ؾمعقا عمعرومي هذه اًمقفموئػ وًمتقىمػ شمؼدم قمؾؿ إطمقوء سموًمؽومؾ، يؼقل 

ممو ٓ ؿمؽ ومقف أن قمؼقدة اًمتطقريلم ومقام يتعؾؼ ": اًمؼموومقًقر ديػقد مـتقن

سموٕقمضوء إصمريي ىمد شمدظمؾً سموًمًؾى ذم شمؼدم مًدور اًمعؾدؿ اًمتجريٌدل، 

ومؼط قمـدمو دموهؾ اًمعؾامء دقمووى اًمتطقريلم صور ًمد ؿ اًمؼدرة قمغم شمعقلم 

وفموئػ مو يموكً يقًمو مو أقمضوء أصمريي؛ مثؾ اًمغددة اجلدور درىمقدي واًمغددة 

 .(6ال"ؿ اًمصـقسمري واًمغدة اًمـخومقي واًمغدة اًمؽظريياًمتقؿقؾمقي واجلً

يؼددقل اًمشددقخ طمًددلم اجلندد رمحددف اهلل قمددـ آؾمددتدٓل  

ومدوقمؾؿقا أن اًمددًمقؾ متدك "سموٕقمضوء إصمريي يمدًمقؾ قمغم وىمقع اًمتطقر: 

ـمرأ قمؾقف آطمتامل، وًمق يمون اطمتامًٓ سمعقًدا، ؾمؼط سمدف آؾمدتدٓل؛ أقمـدل 

يـؽر قمـد يمؾ اًمعؼيء، وٓ أظمدول  آؾمتدٓل قمغم اًمقؼلم، وهذا طمؽؿ ٓ

أكؽؿ شمـؽروكف. إذا شمؼرر ذًمؽ، وموقمؾؿقا أن اؾمتدًٓمؽؿ سموٕقمضوء إصمريي 

قمغم اًمـشقء سملهنو شمدل قمغم شمغػم إكقاع ومتقاومؼ مذهى اًمـشقء وٓ شمقاومؼ 

مذهى اخلؾؼ هق اؾمتدٓل ٓ كتقجي ًمدف إٓ اًمظدـ، وًمدقس مدـ اًمقؼدلم ذم 

                                                           

 ، كؼًي قمـ:610قضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل ص( اًمتطقر اعم6ال

David N. Menton, The plantaris and the question of 
vestigial muscles in man, CEN Technical Journal 

14(2) 2000. 
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وئٍؾ أن يؼقل: مو اعموكع أن شمؾؽ إقمضوء رء، ًمطروء آطمتامل ومقف. إذ ًمؼ

إصمريي هلو وموئدة وومقفو طمؽؿي ىمد ظمػقً قمؾقؽؿ يمام ظمػدل قمؾدقؽؿ ومقائدد 

أؿمقوء يمثػمة شمقضمد ذم أضمًوم اًمـٌوشموت واحلققاكوت يمام يظفر مـ مراضمعدي 

يمتى اًمٌوصمقًمقضمقي؟ مثيً هذه اعمودة اعمؾقكي ذم ضمًد احلققان جمفقًمي اًمػوئدة 

ًد إٓ ذم اعمؼؾي، وموحلؽؿي مـفو ذم اعمؼؾي امتصوص أؿمعي ذم أيمثر أضمزاء اجل

اًمـقر اًمزائدة، وأمثول ذًمؽ يمثػم. وملكتؿ مل حتقطدقا قمؾداًم سمػوئددة يمدؾ يمدوئـ 

 .(6ال"طمتك دمزمقا سملن شمؾؽ إقمضوء إصمريي ٓ وموئدة هلو اًمٌتي

ًمذًمؽ وموًمصقاب أن يؼول أن هذه إقمضوء هلو وفموئػ ٓ كعؾؿفو 

سموؾمتؿرار يؽشػ مو يمون ظموومًقدو قمؾقـدو مدـ طمؽؿدي  سمعد، وأن شمؼدم اًمعؾؿ

اًمٌوري ذم ظمؾؼف، ويظفر وقؼ أومؼ مـ يدقمل وضمدقد قمقدقب ذم شمصدؿقؿ 

اًمؽوئـوت احلقي، يمام أن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل هتدف إمم إصمٌدوت اعمصدؿؿ 

 اًمذيمل ذم اًمؽقن وًمقس همروفو إصمٌوت اًمتصؿقؿ إمثؾ يمام يراه اعمعؽمض.

راوكدي سموٕقمضدوء اًمضدومرة أؾموؾمدف وذم اعمؼوسمؾ ومدنن اطمتجدوج اًمد

اًمقهؿ وأريموكف اًمػروض، ويشقسمف آودطراب واًمضدعػ واًمتؽؾدػ ذم 

آؾمتـٌوط واًمؼػز قمغم احلؼوئؼ، وًمقس ًمد ؿ طمجي قمؾؿقي أو سمرهون قمؾؿل 

 ذم احلؼقؼي ؾمقى اًمظـ وآومؽماض واًمتخؿلم.

                                                           

( اًمرؾموًمي احلؿقديي ذم طمؼقؼي اًمديوكي اإلؾميمقي وطمؼقؼي اًمنميعي اعمحؿديي، اًمشقخ 6ال

ؿ قمصؿً كصور، دار اًمؽتوب اعمٍمي سموًمؼوهرة، دار اًمؽتوب طمًلم اجلن، شمؼدي

 .389م، ص6866اًمؾٌـوين سمٌػموت،
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قمغم أكـو ًمق سمحثـو ذم مٌودئ اًمتصؿقؿ ًمدى اًمنميموت اًمؽؼمى، كجد 

عقن ذم آقمتٌور قمدة أمقر أصمـدوء اًمتصدؿقؿ، ومؿدـ يريدد شمصدؿقؿ أهنؿ يض

ضمفددوز الٓسمتددقب( مددثًي ومنكددف ٓ يريمددز قمددغم أن شمؽددقن اًمشوؿمددي أومضددؾ 

اًمشوؿموت، سمؾ قمغم أن شمؽقن أضمزاء اًميسمتقب متؽومؾي خيدم سمعضفو سمعًضو، 

ًٌو، ويمدذًمؽ ذم اعمدودة اًمتدل  ومقػؽر اعمصؿؿ ذم طمجؿف ويمقػ يؽدقن مـوؾمد

ظمػقػي وهمدػم ىموسمؾدي ًميؿمدتعول وشمتحؿدؾ احلدرارة،  يصـع مـفو سملن شمؽقن

إووومي إمم أكف يـظر كظرة مًدتؼٌؾقي، ومقػؽدر ذم ؾمدفقًمي صدقوكتف، ويمدذًمؽ 

 يػؽر ذم ؾمعر اجلفوز، ويمقػ يؿؽـ شمًقيؼف، واًمشؽؾ اجلامزم... 

وقمغم هذا ومؽؾ شمصؿقؿ ذيمل حيصؾ قمـدمو شمؽقن مجقدع اًمعـدوس 

وؿمي أيمؼم أو أومضؾ، وإمر متؽومؾي خيدم سمعضفو سمعًضو، ٓ سملن شمؽقن اًمش

كػًف ومقام خيص اإلكًون، ومجًؿ اإلكًون مصدؿؿ سمحقدٌ يؽؿدؾ سمعضدف 

سمعًضو، ومؽماه يموٕهة اًمقاطمدة، إذا اؿمتؽك مـدف ضمدزء ومدنن سمؼقدي إضمدزاء 

شمتػوقمؾ معف، ومؽؾام يمون اًمػعؾ متـوؾمؼ إضمزاء مدع اهلددف اًمدذي اسمتؽدر 

 ٕضمؾف، يمون ومعًي حمؽاًم.

 سملكدف طمدل ضمًدد ىمدد كؼدقل قمدـ "ؼدقلسمؾ إن ريتشدورد دويمقـدز ي

 ىمد وقموعمو ذيمقو مفـدؾًمو أن لاطمتام قمغم شمدًمـو صػوشمف يموكً إن ضمقًدا مصؿؿ

 وًمقس واًمرؤيي، واًمًٌوطمي اًمطػمان مثؾ مو، معؼقًمي همويي ًمتحؼقؼ ووعفو

 أن يؿؽدـ مدو أومضؾ اًمعضق أو اجلًؿ شمصؿقؿ سملن كػؽمض أن سموًميورة

 مدو ضمًداًم  أن قمدغمف ًمتعدرا مفـددس ّٕي  يؿؽـ وًمؽـ. اعمفـدس يـجزه



 بني ايكبٍٛ ٚايسفض يتصُِٝ ايرنْٞظس١ٜ ا

 

 

(756) 

 مدوهل ويؿؽـف شمؼددير همويي ًمتحؼقؼ إدكك سموحلد مصؿؿ طمتك أو مصؿؿ

 .(6الاجلًؿ هذا ًمٌـقي اًمـظر سمؿجرد اًمغويي هذه

مـ أهمرب إمقر اًمقاىمعي مـ أشمٌوع ومرودقي اًمتطدقر "ًمذًمؽ ومنن 

هق أهنؿ يٌوًمغقن ضمًدا ذم ىمقؿي دًمقدؾ مدـ إدًمدي وجيعؾقكدف أصدي ذم سمـدوء 

ؿ إذا ايمتشػقا أكف مل يعد صوحلًو ًميقمتامد قمؾقف اكتؼؾقا إمم همػمه ومروقتفؿ، صم

مـ همػم شمؼديؿ مًقغ وٓ ذيمر شمػًدػم، ومدـ أيمدؼم اًمشدقاهد قمدغم ذًمدؽ: 

مقىمػفؿ مـ دًمقؾ إطموومػم، ومنن هذا اًمددًمقؾ يمدون مدـ إدًمدي إؾموؾمدقي 

ًمد ؿ، ويعدوكف مـ إدًمي اًمتل ٓ شمؼٌؾ اجلددل، وًمؽدـ صمٌدً مدع شمطدقر 

ـ أكف ٓ يدل قمغم ومروقتفؿ، سمؾ أوحك يدل قمغم كؼقضفو، ومطػؼ يمثػم  اًمزم

مـ اًمتطقريلم يـتؼؾقن قمـف إمم همػمه مدـ همدػم أن يؼددمقا ًمؾـدوس شمػًدػًما 

 .(6ال"ٓكتؼوهلؿ ذًمؽ سمعد أن يمون أىمقى مو يعتؿدون قمؾقف!

ايتصُِٝ ايرنٞ َظٗس خـادع يرتٜٚـر ْظسٜـ١     :آقمؽماض اًمثوًمدٌ
 ارَتًْك١ٝ.

ـ متـؽر ذم صقرة قمؾؿ يرى اًمدراوكي أن كظر يي اًمتصؿقؿ اًمذيمل دي

الظمؾؼقيي متـؽرة(، ًمذًمؽ ومفل كظريي همػم قمؾؿقي مدومققمي سمعومدؾ اًمدديـ، 

إمدريؽقلم ًمؾتحويدؾ قمدغم  اخلَْؾؼقدلمشمؿ شمطقيرهو مدـ ىمٌدؾ جمؿققمدي مدـ 

                                                           

، واكظر: 66، ريتشورد دويمـز ص "صوكع اًمًوقموت إقمؿك"اًمدارويـقي اجلديدة  (6ال

 .633صـدوق دارويـ إؾمقد، د. مويؽؾ سمقفل، ص

، 6/936عؿػمي، ( اكظر: فموهرة كؼد اًمديـ ذم اًمػؽر اًمغريب احلديٌ، د.ؾمؾطون اًم6ال

 .75واكظر: اًمعؾؿ وأصؾ اإلكًون، آن ضمقضمر وآظمرون، ص
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ؼقدي ذم اعمددارس احلؽقمقدي ؾْ اًمؼوكقن إمريؽدل اًمدذي يؿـدع شمددريس اخلَ 

ؽـقًدي واًمدوًمدي، اؾمدتـوًدا إمم اًمتعدديؾ اكطيىمًو مـ ىمدوكقن اًمػصدؾ سمدلم اًم

ـ اًمدؾمتقر إمريؽل، واًمذي يـص قمغم أن اًمؽقكجرس ٓ يعتؿد  إول م

 اًمؼقاكلم سمـوء قمغم أيي أؾمس ديـقي.

ًمذا ومنن اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمقس إٓ إقمودة صقوهمي ًمؾخؾؼقيي، إٓ أن 

 .(6الأكصوره ىمومقا ىمومقا سموؾمتٌدال اعمصطؾحوت اًمديـقي سمؿصطؾحوت قمؾامكقي

يمام أن اعمعوروي ًمـظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل شمليت مـ ضمفدوت رؾمدؿقي 

ذم اًمقٓيوت اعمتحدة إمريؽقدي وأوروسمدو، ومعدغم ؾمدٌقؾ اعمثدول: سطمدً 

إيموديؿقي اًمقـمـقي ًمؾعؾقم سموًمقٓيوت اعمتحدة سملن اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمقس 

قمؾاًم، يمقكف يػؽمض أصًي ظمورىًمو ًمؾطٌقعي ذم كشلة احلقدوة، واهتدؿ اًمـظريدي 

ٓ يؿؽـ إظمضوقمفو ًمؾتجرسمي، يمام سمل هنو ٓ شمؼؽمح أيي ومروقوت ظموصي هبو، و

 .(6ال أكف ٓ يؿؽـ اًمتـٌم مـفو سمٌمء!

ذم اعمؼوسمؾ يرى ُمـظِّرو اًمتصؿقؿ أن هذه اًمتٍمحيوت ؿمّؽؾً درضمي 

ـ اًمتحقز ًمـظريي اًمتطقر، واًمتجـّل ذم اعمؼوسمؾ قمغم كظريي اًمتصؿقؿ،  قموًمقي م
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هتو اًمؼوسمؾددي ًميظمتٌددور؛ وأ فددو اًمتعؼقددد وأن كظريددي اًمتصددؿقؿ هلددو ومروددقو

 اعمتخصص، واًمتعؼقد همػم اًمؼوسمؾ ًميظمتزال ذم إكظؿي اًمؽقكقي واحلققيي.

هـوًمدؽ "يٌلم هذا ومقؾًقف اًمعؾقم د.ؾمتقػـ موير طمقدٌ يؼدقل: 

اًمؽثػم ممـ يعتؼمون اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل ديدـ متـؽدر ذم صدقرة قمؾدؿ وهدؿ 

ًمتل شمدقمؿ اًمعؼقدة آًمقهقدي، سموًمطٌع يشػمون إمم آصمور اًمـظريي اًمقاوحي ا

 يمتؼمير ًمقصؿفؿ اًمـظريي سموًمديـقي.

ـ هذه آكتؼودات ختؾط سملم اًمتصؿقؿ اًمذيمل وسملم  آصمور كظريي وًمؽ

أدًمتفو اعمقوققمقي، ومي ودػم ذم أن يؽدقن ًمـظريدي اًمتصدؿل اًمدذيمل آصمدور 

 .(6ال"مشػمة إمم وضمقد إًمف، وًمؽ هذا ٓ يعطل أؾمًو شمًؿ  سمرومضًفو

ٓ زال اًمؽثػمون يرومضدقن وودع ومرودقي " ويؼقل ؾمتقػـ موير:

اًمتصؿقؿ ذم قملم آقمتٌور، ًمؽقهنو همػم ممهؾي يمػرودقي قمؾؿقدي، وهدمٓء 

اًمـؼود يميمدون وضمقد مٌدأ ومقق إدًمي هق ... مـفٍ اعمذهى اًمطٌقعل أو 

 اعموديي اعمـفجقي.

ومؿـفجقددي اعمددذهى اًمطٌقعددل شمددـص قمددغم أن ومروددقي أو كظريددي 

 سمد أن شمقفمػ آًمقوت وقمـوس موديي ومؼط أوشمصؿقؿ، ًمؽل شمعتؼم قمؾؿقي ٓ
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ذم شمػًػمهو، وسمـوء قمغم هذا اًمتعريػ، يددقمل اًمـؼدود أن كظريدي اًمتصدؿقؿ 

 .(6ال"اًمذيمل همػم قمؾؿقي؛ طمقٌ ٓ يـطٌؼ قمؾقفو ذوط هذا اًمتعريػ

اًمـظريوت اًمعؾؿقي جيى أن شمؼقؿ سمؼددرهتو "ويؼرر ؾمتقػـ موير أن 

قمغم شمضدؿقـوت ومؾًدػقي همدػم  قمغم شمػًػم إدًمي، وًمقس سمـوء قمغم اطمتقائفو

مرهمقسمي، ومـ يدقمل همػم ذًمؽ يـٌذ اعمـطؼ ويتجوهؾ ؿمفودة كوريخ اًمعؾؿ 

 اًمقاوحي...

واًمققم شمقاضمف كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل اكحقوزًا مقتوومقزيؼًقو مشوهًبو، 

سموًمرهمؿ مـ ذًمؽ، ومقجى أن حتويمؿ اًمـظريدي إمم إدًمدي، وًمدقس سمـدوء قمدغم 

 .(6ال"شمضؿقـوهتو اًمديـقي اعمحتؿؾياكحقوزاشمـو اًمػؾًػقي وىمؾؼـو طمقل 

: عموذا شُمعتؼَم آؾمتـتوضموت اخلَْؾؼقي ويتًوئؾ اًميهقيت ومراكؽ شمقِرك

 ومقًرا متحقزة وشُمعتؼَم آؾمتـتوضموت اًمدارويـقي شمؾؼوئًقو مقوققمقي؟ 

ٕن إهمؾٌقدي ٓ شمددرك أن اعمؾحدديـ  "وجيقى قمـ ذًمؽ ومقؼدقل:

ؼقدلم، ويمدام كدرى مـظدقر ًمد ؿ مـظقر ومؾًدػل ًمؾحقدوة مدثؾفؿ مثدؾ اخلَؾْ 

اعمؾحديـ اًمػؾًػل ًمقس حمويًدا وهق يتطؾى ومعؾًقو ىمدًرا مـ اإليدامن يزيدد 

قمـ إيامن اخلؾؼقلم، ويمام ذيمركو آكًػو، إن اًمتحقزات اًمػؾًػقي أو اًمديـقي متـع 

اعمددرء مددـ شمػًددػم إدًمددي شمػًددػًما صددحقًحو، قمـدئددٍذ حيددؼ ًمـددو أن كشددؽ ذم 

كحـ سمصدده، يٌدو أن اًمدارويـقلم هدؿ  اؾمتـتوضموشمف،  وذم اعمقوقع اًمذي
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أيمثر مـ يقاضمفقن شمؾؽ اعمشؽؾي، إٓ أن اًمـؼطي اًمرئقًقي هل أكف طمتك إن 

يمون اعمرء مدومققًمو سموًمديـ أو اًمػؾًػي، يؿؽـف شمصحق  اؾمدتـتوضموشمف سمـظدرة 

خمؾصددي ًمألدًمددي، ومددوًمعؾامء قمددغم اجلددوكٌلم ىمددد يصددعى قمؾددقفؿ أن يؽقكددقا 

 .(6ال"ء، يؿؽـفؿ أن يؽقكقا مقوققمقلمحمويديـ، وًمؽـفؿ إن يموكقا أمـو

أمو قمـ اهتوم أكصور كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، سملهنؿ ظمؾؼقيقن، ومنن 

اًميومً ًمؾـظر أن اعمـضؿلم حلريمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل سمعضدفؿ ديـقدقن مدع 

اظمتيف ديوكوهتؿ، وسمعضفؿ ٓ أدريدقن؛ وأؿمدفرهؿ اًمؼموومقًدقر ديػقدد 

تصدؿقؿ اًمدذيمل مدـ سمرًمـًؽل، ويمدون مدـ أؿمدفر اعمـضدؿلم إمم طمريمدي اًم

سمدايتفو اًمؼموومقًقر ديـ يمقـققن أطمد اعمشوريملم ذم وودع كؿدقذج ؿمدفػم 

ًمتػًػم كشلة اًمؼموشملم ذم سمدء اخلؾؼ مـ ظميل إًُمػي اًمؽقؿقوئقي ًمألمحوض 

إمقـقي، سمعد أن شمراضمع قمـ كؿقذضمف واقمؽمف سمعدم وضمقد ىمقؿي شمػًػميي 

ذم اإلحلود، صمؿ قمود ًمف، ويمذًمؽ اًمؼموومقًقر أكطقين ومؾق، اًمذي ىمه قمؿره 

أقمؾـ ومقدف شمراضمعدف قمدـ إحلدوده، واكضدؿ  "هـوك إًمف"قمـف وصـّػ يمتوب 

 حلريمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

وهبددذا أضمددوب اعمـددوسون ًمـظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل قمددغم هددذا 

آقمددؽماض طمقددٌ إن اًمعؾددؿ وصددحي اًمػروددقوت واًمـظريددوت ٓ يؼددوس 

 وإكدام –عورودلم سموٓكحقوزات اًمػؾًػقي وسمعدد اًمعؾامء اعمميديـ ًمدف أو اعم

 .اًمتػًػم وأ فو اًمعؾؿ أهداف حتؼقؼ اًمتل سموٕدًمي
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وكظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل هلددو اًمؼدددرة قمددغم شمػًددػم كشددلة اًمؽددقن 

واؾمددتؿراره، سمعؽددس كظريددي اًمتطددقر اًمتددل شمعجددز قمددـ شمػًددػم يمثددػم مددـ 

اًمظقاهر، ومع ذًمؽ حيتؽر أشمٌوقمفو مػفقم اًمعؾؿ ويؼٍمدوكف قمدغم اعمدـفٍ 

قمفؿ سموًميقمؾؿقدي واًمعامًمدي ًمألديدون، وأهندؿ اعمودي ومؼط، ويرهٌقن ظمصد

 يرددون مو شمؼقًمف أو متؾقف اًمؽتى اعمؼدؾمف واعمعتؼدات اًمديـقي.

آقمؽماض اًمراسمع: أن اًمشقاهد اًمعؾؿقي اهلوئؾي اًمتدل شمميدد كظريدي 

 ٓ يًقغ إكؽورهو.مػروغ مـفو اًمتطقر دمعؾفو طمؼقؼي قمؾؿقي 

ؿ مل يـتٌفدقا إمم يتفؿ اًمدراوكي أكصور كظريي اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل أهند

اًمؼقؿي اًمعؾؿقي ًمـظريي اًمتطقر، اًمتل يميدهو آٓف إدًمدي مدـ احلػريدوت 

واجلقـوت وإدًمي اًمعؿؾقي، وأكف ىمد حيصؾ سمعض اًمتعدييت قمغم سمعدض 

اجلقاكى اًمػرقمقدي ذم اًمـظريدي وومًؼدو ًمييمتشدووموت اًمعؾؿقدي، ًمؽدـ هدذا ٓ 

 .ًمؾتعديؾ  مو شمظؾ ىموسمؾيجيعؾفو وموىمدة ًميقمتٌور، ٕن اًمـظريوت اًمعؾؿقي دائام
ـ اًمعؾامء قمـ اًمدارويـقي ختوًمػ ذًمؽ طمقٌ  ـ شمٍمحيوت يمثػم م ًمؽ

ً يموًمـظريوت اًمعؾؿقي اًمتل يؿؽـ اًمتحؼؼ مـفو قمـ ـمريؼ  إن اًمتطقر ًمقً

شمؽرارهو وإظمضوقمفو ًمؾتجرسمي مرة أظمرى، سمؾ إهنو شمػتؼدر إمم إدًمدي اًمتدل 

 شمًوكدهو.

ـظريي اًمدارويـقي مل قمؼم قمـ هذا ومقؾًقف اًمعؾؿ يمورل سمقب سملن اًم

شمؽـ ضمديرة سموًمثؼي، سمؾ يموكدً جمدرد ختؿقـدوت اقمتٌوـمقدي، وأن أي كظريدي 

 أظمرى ؾمتؽقن أىمدر قمغم شمػًػم كػس اًمظوهرة سمشؽؾ أؿمؿؾ وأيمثر إىمـوقًمو.
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ظميصددي مددو شمقصددؾً إًمقددف أن مػفددقم اًمتطددقر "ويؼددقل سمحددزم: 

سمقاؾمطي آكتخوب اًمطٌقعل ًمقس كظريي قمؾؿقي ىموسمؾدي ًميظمتٌدور، سمدؾ هدق 

 .(6ال"سمركومٍ سمحثل مقتوومقزيؼل، أي إـمور حمتؿؾ ًمـظريوت ىموسمؾي ًميظمتٌور

ويؼددقل آٓن ًمقـتددقن أؾمددتوذ قمؾددؿ اجلددراصمقؿ سمجومعددي سمريـًددتقن 

ٓ يقضمد ادقموء ذم إدسمقوت اًمعؾؿقي أن كققمو مـ اًمؽوئـوت  "اًمؼميطوكقي: 

احلقي ىمد شمطقر إمم آظمر، اًمٌؽؽميو وهل أسمًط صقر احلقدوة اعمًدتؼؾي شمعتدؼم 

دىمقؼي ومتثؾ جمومقع  38إمم  68وًمقي هلذه اًمدراؾمي ومفل شمـتٍ أضمقوٓ يمؾ مث

قمومو مدـ قمؾدؿ اجلدراصمقؿ ٓ يقضمدد دًمقدؾ 698ؾموقمي وًمؽـ ـمقال 60يمؾ 

واطمد أن كققمو مـ اًمٌؽؽميو ىمد شمغػم إمم آظمر وسمام أكدف ٓ يقضمدد دًمقدؾ قمدغم 

شمغػمات إكدقاع مدـ أسمًدط صدقر احلقدوة وطمقددة اخلؾقدي ومنكدف ًمدقس مدـ 

عدّ ٚدٛد ديٌٝ ع٢ً ايتطٛز َـٔ ايها٥ٓـات اذتٝـ١ بدا٥ٝـ١     قـئذ اًمعجى طم
إمم طمؼقؼقي اًمـقاة  كوهقؽ قمـ مجقع اًمؽوئـوت احلقي إقمغم متعدددة  ايٓٛا٠

 ."اخلييو

 "ويؼقل أؾمتوذ اًمػقزيوء سمجومعي يمقدؾ سمدنكجؾؽما دوكوًمدد مويمدوي: 

سمدأت اًمدارويـقي يمـظريي سمققًمقضمقي رأي ومقفو اًمؽثػمون سمدديي قمدـ اإلًمدف 

سموًمـًٌي ًمعومل إطمقوء، صمؿ شمًوءًمقا وعموذا ًمقس ذم سموىمل اعمجوٓت؟ ومـ صمؿ 

سمعد أن يموكً ومروقي قمؾؿقي سمققًمقضمقي، أصٌحً مٌدأ همقٌقو إحلوديدو يعدؿ 

اًمؽقن يمؾدف ويرومدع قمدـ اإلكًدون أي اًمتزامدوت ديـقدي، سمدذًمؽ أصدٌحً 
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اًمدارويـقي أو اًمتطقريدي ومؾًدػي ودد اًمدديـ، سمدؾ صدورت يمنًمدف متجًدد 

 .(6ال"مريدوه ىمقة طمؼقؼقي ذم اًمؽقنيعتؼموه 

ٚبعد ٖرا ٜكاٍ إٕ ْظس١ٜ ايتطٛز أصبشت سكٝك١ ع١ًُٝ غري قابًـ١  
ومقضمدقد قمدومل دمريٌدل واطمدد يـتؼدد كظريدي اًمتطدقر مدـ  يًذدٍ ٚايٓكـا،، 

مـطؾؼوت وأؾمس قمؾؿقي يؼيض قمغم ادقموء قمدم وضمقد ضمدل مفؿ ودؿـ 

 .(6الاعمجتؿع اًمعؾؿل طمقل صيطمقي كظريي اًمتطقر

 ًمؼقؿي اًمعؾؿقي ًمؾتطقر ذم مؼوسمؾ كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل: أمو قمـ ا

ـ أهداف  ٍ اًمتجريٌل، ومنن كظريي اًمتطقر ٓ حُتؼؼ أًيو م ومقومًؼو ًمؾؿـف

 اًمعؾؿ اًمثيصمي: اًمتػًػم واًمتـٌم واًمضٌط!

وموًمؼقؿددي اًمتػًددػميي ًمـظريددي اًمتطددقر مشددؽقك ومقفددو سمشددؽؾ يمٌددػم؛ 

كتخدوب اًمطٌقعدل وموًمطػرة هل اًمٌديؾ اًمذي أوضمده اًمتطقريقن ًٔمقدي آ

ـمقيؾي قمغم شمقًمقد مؾقدورات اعمعؾقمدوت اجلقـقدي  مّدقملم ىمدرهتو قمؼم زموكقي 

اًمتل شمقًمدت قمـفو مؾقورات إكقاع احلقي واعمـؼروي، رهمؿ قمددم كػعقتفدو 

   وقمدم صمٌقت ىمدرهتو قمغم شمقًمقد معؾقموت ضمقـقي.

واًمتطقر ًمقس هموئًقو، ومـ صمؿ ٓ يؿؽـ اًمتـٌدم مدـ كظريدي اًمتطدقر 

وموًمتـٌم يتعؾؼ سموٓؾمتػودة مدـ اعمعؾقمدوت اعمتجؿعدي مدـ اًمؼدقاكلم سمٌمء، 

                                                           

 .01ظمراومي اإلحلود، د.قمؿرو ذيػ، ص (6ال

 .16اكظر: معريمي اًمتطقر، د.ظموًمد ؾمعقد، ص (6ال
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ذم شمصقر مو يؿؽـ أن حيددث ذم مقاىمدػ مًدتؼٌؾقي  واعمٌودئ واًمـظريوت 

 متعؾؼي.

واًمتطقر كظريي شمػؽمض أهنو شمؼدم شمػًدػًما ًمؽقػقدي كشدقء إكدقاع  

احلقددي، وإوددوومي إمم أهنددو شمػتؼددد ًمتؼددديؿ آًمقددي مـوؾمددٌي ًمـشددقء اعمعؾقمددوت 

اصمقي، ومفل قميوة قمغم ذًمؽ ًمقًً هلو أدكك ىمقؿي شمـٌميي، ومي يًدتطقع اًمقر

سمـشقء كقع ضمديد مـ كقع آظمر، سمدؾ ٓ  أطمد ذم فمؾ كظريي اًمتطقر أن يتـٌل 

ـ طمتك أن يتـٌل شمـًٌما ًمف ؿمقاهد طمؼقؼقي شمدقمؿف سمـشقء قمضق ضمديد أو  يؿؽ

 يدقمقف اًمتطقريقن أصمرًيو سمي وفمقػي. زوال قمضق ممو 

ي ٓ شمػند وٓ متؾدؽ ىمددرة شمـٌميدي ٓ يؿؽدـ أن وىمطًعو ومنن كظريد

إن حتديد أؾمٌوب أي فموهرة وإمؽوكقي شمقىمع طمددوث أؿمدقوء  شمضٌط ؿمقًئو، 

ذم اًمظوهرة، ويمؾام ازدادت ىمدرة  متعؾؼي سموًمظوهرة ىمد يمديون إمم اًمتحؽؿ 

وهذا مو   اإلكًون قمغم شمػًػم اًمظوهرة واًمتـٌم هبو يمؾام أمؽـف اًمتحؽؿ ومقفو،

 .(6الي اًمتطقرٓ شمػعؾف كظري

أمو كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ومفل شمضع ومروقوت متـوؾمدؼي، شمتعؾدؼ 

ًٌو ًمؾـظريوت اًمًوسمؼي  سموىمؽماطموت حمددة، يمام أهنو شمشؽؾ إووومي قمؾؿقي وهتذي

قمؾقفو ذم اعمجول كػًف، وهلو ىمقؿي شمػًػميي وىمقؿي شمـٌميي، وومروقوهتو ىموسمؾي 
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ذم ودقء كتدوئٍ ًميظمتٌور، وىموسمؾي ًمؾتخطئي، وىموسمؾي ًمؾتعديؾ واًمتصدحق  

 اًمتجورب، ومفل مػتقطمي أموم اًمػحص اًمتجريٌل. 

ومـظريددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل شمضددع ومروددقوت قمؾؿقددي ًمتػًددػم كشددلة 

إكقاع احلقي، وشمتٌـك شمقضمًفو مـوهًضو ًمؾدور اًمعشقائل اًمي همدوئل اًمدذي 

شمعطقف كظريي اًمتطقر ًمؾطٌقعي يمدلداة وموقمؾدي ذم اخلؾدؼ، وشمـدوهض دقمدووى 

ذم شمصؿقؿ إكقاع احلقي، وٓ شمعؽمف سمقضمقد  اًمتطقريلم قمـ وضمقد قمققب

أقمضوء أصمريي سمي وفمقػي أو همػّمت وفمقػتفو قمؼم اعمشقار اًمتطقري، سمؾ قمغم 

اًمـؼقض شمرى كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ذم إكظؿي احلققيي شمعؼقدات وفمقػقي 

متخصصددي وشمعؼقدددات همددػم ىموسمؾددي ًميظمتددزال، شمعجددز اًمرؤيددي اًمتطقريددي 

 هو.اًمتدرضمقي اًمؽمايمؿقي قمـ شمػًػم

شمػن كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل ظمؾؼ إكقاع احلقي سملكف شمؿ مـ ىِمٌدؾ  

مصؿؿ ذيمل، شمتعدى اًمـظريي شمؼديؿ شمػًػم ًمـشدقء إكدقاع احلقدي، وهدل 

احلدود اًمتل شمتـووهلو كظريي اًمتطقر؛ إذ شمؼدم اًمتصؿقؿ اًمذيمل شمػًػًما ًمـشلة 

 اًمؽقن يمؽؾ، ُيًتدل قمؾقف مـ ظميل اًمتقاومؼ اًمدىمقؼ ًمؾؽقن. 

 -اًمتـٌدم -ن اًمـظريدي حتؼدؼ أهدداف اًمعؾدؿ اًمثيصمدي الاًمتػًدػميمام أ

شمؼددم شمػًدػًما متًدًؼو همدػم متعدويمس ًمؾضدٌط اًمددىمقؼ ذم   اًمضٌط(؛ ومفدل:

إكدقاع احلقدي، وًمؾؼددرة قمدغم  اًمؽقن، وًمؾدىمي اًمتدل ظُمؾِؼدً هبدو أضمًدوم 

ويؿؽدـ مدـ ظميهلدو   اًمتؽقػ اعمقضمقدة ذم اعمـوـمؼ اًمتـظقؿقي مـ ضمقـوهتو.

ػم ذم وقء ومروقوهتو مثؾ شمقؾمع أو اكؽامش اًمؽقن، ووصقل اًمتـٌم سموًمؽث
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يمام يؿؽـ أن كضٌط اًمؽثػم مدـ   أو اإلصوسمي سمؿرض. يموئـ مو ًمؾشقخقظمي 

اًمعقامددؾ ذم وددقء ومفؿـددو ًمـظددوم اًمؽددقن وإكظؿددي احلققيددي اعمتخصصددي 

 ًمألكقاع اعمختؾػي.

يمام أن اًمتصؿقؿ اًمذيمل ىموسمؾ ًمؾتخطئي مـ ومروقوشمف إؾموؾمقي، أن  

د ذم اًمؽقن وذم إكظؿدي احلققيدي همدػم ىموسمدؾ ًميظمتدزال، وأن هدذه اًمتعؼق

اًمػروقوت ًمقًً ومؼط ىموسمؾي ًمؾدطمض، سمدؾ  اًمتعؼقدات متخصصي، هذه 

إكظؿدي  ومل يتؿ دطمضفو، وصمًٌ صدحتفو، ومٌوًمتجريدى قمدغم اًمؽثدػم مدـ 

ً أن همقوب ضمزء واطمد ومؼط قمـ أي كظوم طمققي جيعؾف يتقىمػ  احلققيي صمٌ

 .(6الفمتوًمو قمـ أداء وفمقػت

أن، ٓ يؿؽدـ "يؼقل قمدومل اًمؽقؿقدوء احلققيدي د.مويؽدؾ سمقفدل: 

ًمؾؿرء أن يؽقن ذم يمي آدموهلم، ٓ يؿؽـ ًمؾؿرء أن يؼقل يمدؾ مدـ: إن 

اًمتصؿقؿ اًمذيمل همػم ىموسمؾي ًمؾتخطئي الأو همػم ىموسمؾدي ًميظمتٌدور( وأن يؼدقل 

أيًضو إن هـوك أدًمي ودده، إمدو أكدف ٓ يؿؽدـ ختطئتدف ويطػدق هبددوء قمدغم 

وكى أظمر ًمؾتخطلء اًمتجريٌل، وإمو أكف يؿؽدـ اكتؼدوده قمدغم أؾمدوس اجل

ميطمظوشمـو، ومـ صمؿ هق ىموسمؾ ًميظمتٌور، وطمؼقؼي أن اعمدراضمعلم اًمـوىمدديـ 

يدومعقن احلجٍ اًمعؾؿقي ود اًمتصؿقؿ اًمذيمل الؾمقاء سمـجوح أم ٓ( شمددل 

 ."قمغم أن اًمتصؿقؿ اًمذيمل هق ذم اًمقاىمع ىموسمؾ ًمؾتخطئي
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وك كظريدي ٓ يؿؽدـ اظمتٌدور ومرودقوهتو، وقمغم هدذا، ومدنذا يمدون هـد

وًمقًً هلو أي ىمقؿي شمػًػميي، وحتقؾ إمم اعمجفدقل؛ ومفدل اًمتطدقر وًمدقس 

 كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

إٔ ايتصُِٝ ايـرنٞ يٝطـت ايبـدٌٜ ايٛسٝـد      آقمؽماض اخلومس:
 يٓظس١ٜ ايتطٛز.

يرى اًمدراوكي أن أًمقوت اًمطٌقعقي الاعموديدي( ًمقًدً ىمدوسة قمدغم 

ومؼط، ومٌػرض قمدم ىمدرة كظريي اًمتطقر قمدغم شمػًدػم سمعدض كظريي اًمتطقر 

اًمظقاهر، ومؾقس اًمٌديؾ هق كظريي اًمتصؿقؿ اًمدذيمل ومؼدط، ومفـدوك آًمقدوت 

، (6الأظمرى شمشٌف آكتخوب اًمطٌقعل مثؾ كظريي إيمقان اعمتقازيي أو اعمتعددة

وهـدوك أيًضددو اكتخدوب ـمٌقعددل دارويـدل ًمأليمددقان ودؿـ اًمعددومل اعمتعدددد 

 .(6الإيمقان

هذه اًمػروقي أن اًمؽقن اًمذي كحـ ومقف ًمقس هق اًمؽقن  ومؾخص

اًمقطمقد اعمقضمقد ذم اًمقضمقد وإكام هـوك اطمتامل ًمقضمقد أقمداد وخؿي ضمدا 

ـ إيمقان اًميهنوئقي سمحقٌ يؿؽـ أن يػن هذا اًمؽؿ اهلوئؾ مـ اًمضٌط  م

اًمدىمقؼ اًمذي قمؾقف اًمؽقن اًمذي كحـ ومقف، ومؿـ سملم هذا اًمؽؿ اهلوئدؾ مدـ 
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تام واطمد مـفو مضٌقط قمغم اًمـحق اعمطؾقب، وقمغم هذا إيمقان ؾمققضمد طم

 وموًمؾجقء ًمؾتصؿقؿ اًمذيمل همػم ٓزم.

إن "م(: 6860يؼددقل اًمػقزيددوئل اعمؾحددد ؾمددتقػـ هددقيمقـٍ الت:

اًمضٌط اًمدىمقؼ ذم ىمقاكلم اًمطٌقعي يؿؽـ شمػًػمه سمقضمقد إيمقان اعمتعددة، 

قدد واًمعديد  مدـ اًمـدوس قمدغم مدر اًمعصدقر ىمدد أرضمعدقا إمم اهلل مجدول شمعؼ

اًمطٌقعي اًمتل مل يؿؽـ هبو أي شمػًدػم قمؾؿدل رم قمٍمدهؿ، ًمؽدـ مدع ىمقدوم 

دارويـ وواًمس سمنمح يمقػ أن مو يظفر يمتصؿقؿ معجز ٕؿمؽول احلقوة 

يؿؽـف أن يظفر دون شمدظمؾ أي مقضمقد ومقىمل، ومنن مػفقم شمعدد إيمقان 

يؿؽـف أن يػن اًمضدٌط اًمددىمقؼ ًمؾؼدوكقن اًمػقزيدوئل دون طموضمدي ًمقضمدقد 

 .(6ال"قم سمخؾؼ اًمؽقن عمصؾحتـوظموًمؼ حمًـ يؼ

وهؿ "ويمذًمؽ ومؼد اؾمتخدم ريتشورد دويمـز هذه اًمػؽرة ذم يمتوسمف 

 .(6الذم اجلقاب قمغم ًمغز اًمضٌط اًمدىمقؼ هلذا اًمؽقن "اإلًمف

                                                           

( اًمتصؿقؿ اًمعظقؿ، إضموسموت ضمديدة قمغم أؾمئؾي اًمؽقن اًمؽؼمى، ؾمتقػـ هقيمقـٍ، 6ال
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ب اًمتصؿقؿ اًمعظقؿ ، واكظر: اعمصؿؿ إقمظؿ؛ ىمراءة كؼديي ذم يمتو650ص

ًمؾؼموومًقر ؾمتقػـ هقيمـٍ، د.طمًـ سمـ امحد اًمؾقايت، اعمريمز آؾميمل 

 .58م، ص6867، 6آؾمؽماشمقجقي، ط ًمؾدراؾموت
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ً هذه اًمػروقي إمم كؼض قمـقػ ٓومتؼورهو إمم إدًمي  وًمؼد شمعرو

 اًمعؾؿقي اًمتل شمميدهو. 

ن ًمؾجددقء إمم اوددطر اعمؾحدددو"يؼددقل اًميهددقيت ومراكددؽ شمددقِرك: 

اؾمتـتوج همريى ًمقتقحقا ًمؾصدومي ومرصي أيمؼم، ويطؾؼ قمغم اؾمتـتوضمفؿ هذا 

 كظريي إيمقان اعمتعددة.

وشمؼقل كظريي إيمقان اعمتعددة سمقضمقد قمدد ٓ هنوئل مـ إيمقان، 

ـ طمظـو هق مـ ووعـو ذم يمقن حيقي اًمظدروف  ًْ ويمؾ مو ذم إمر أن طُم

 اعمـوؾمٌي...

ددة مؾدئ سمؿشدؽيت متعدددة؛ أوهلدو وًمؽـ شمػًػم إيمدقان اعمتعد

وأ فو أكف ٓ دًمقؾ قمؾقف! ... ومؾؿ يؾحظ أطمدد أي أدًمدي قمدغم وضمدقد هدذه 

إيمددقان، ًمددذًمؽ ومؽددرة إيمددقان اعمتعددددة هددذه ًمقًددً أيمثددر مددـ ومؼميمددي 

مقتوومقزيؼقي، ىمصي ظمقوًمقي مـ ىمصص اجلـقوت شمؼقم قمغم إيامن أقمؿك، وهل 

 .(6ال"مـػصؾي قمـ اًمقاىمع

ك ًمق أمؽـ وضمقد أيمقان أظمرى، ؾمتتطؾى ويضقػ شمقِرك أكف طمت

وًٌطو دىمقًؼو ًمؽدل شمٌددأ مدثؾام سمددأ يمقكـدو، ًمدذًمؽ اومدؽماض وضمدقد أيمدقان 

 متعددة ٓ يؾغل وضمقد مصؿؿ، سمؾ يزيد مـ رضورة وضمقد مصؿؿ.

                                                           

، 666، 668شمقِرك، ص( ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ 6ال

واكظر: اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، مويؽؾ سمقفل، وًمقوم ديؿًٌؽل، ؾمتقػـ 

 .76، 78موير، ص
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ويصػ شمدقرك هدذه اًمػرودقي سملهندو جمدرد حمووًمدي يوئًدي ًمتجـدى 

هل يمديم شمداقمقوت اًمتصؿقؿ، وهل ٓ شُمزيد اًمصدف، سمؾ شُمزيد اًمعٌٌ، و

 .(6الومورغ وقمٌثقتفو اًمقاوحي شمؽشػ ىمقة إدًمي قمغم اًمتصؿقؿ

رهمؿ آسمتؽور اًمقاو  ومقفو إٓ أهنو شمعوين "ويؼقل د.مويؽؾ سمقفل:

صعقسموت ضمقهريي، ومؾقس ًمديـو أي دًمقؾ قمغم وضمقد يمقن آظمر همػم يمقكـو، 

سموإلووومي إمم أن اًمعقامل اعمؿؽـي سمحؽؿ شمعريػفو ٓ يؿؽـ اًمقصقل إًمقفدو، 

 .(6ال"ًمقؾ قمغم وضمقدهوومي د

اؾمدتخدام ومرودقي "وكؼؾ سمقفل قمدـ يمؾقػدقرد ًمدقكجكم أكدف ىمدول: 

إيمقان اعمتعددة ًمـتجـى أـمروطمي اًمتصؿقؿ اإلهلل يمثػًما مو شمؽقن دوموقًمو 

 .(3ال"اؾمثـوئًقو ويلؾًمو مقتوومقزيؼًقو

وهبذا يتض  سمطين ومروقي إيمقان اعمتعددة اًمتل ـمرطمً يمٌديؾ 

تعؾؼ سمـشلة اًمؽقن، إذ أهنو شمػؽمض اإليامن سمعدد قمـ اًمصدومي اعمٌوذة ومقام ي

ٓ هنوئل مـ إيمقان يمل يـتٍ مـفو يمقن متزن ومـ صمدؿ يصدؾ  ًمؾحقدوة، 

ـ اإليامن سمخوًمؼ واطمد مدسمر طمؽقؿ، ظمؾؼ هذا  سمخيف اخلؾؼ اًمذي يتضؿ

 اًمؽقن.

                                                           

 .666( اكظر: ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقِرك، ص6ال

 .76( اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، مويؽؾ سمقفل ص6ال

 .79 اًمؽقن، مويؽؾ سمقفل ص( اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم3ال
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 خامت١: 

 ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ يف ض٤ٛ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ
يمل ؿمؽؾ معوس مـ أؿمؽول دًمقؾ مع اقمتٌور كظريي اًمتصؿقؿ اًمذ

اًمـظؿ، وإمؽوكقي آؾمتػودة مـ كتوج مـظر و اًمعؼكم ذم كؼد طموًمي اإلحلدود 

اعمقهمؾي ذم اعموديي اًمتل اكتنمت ذم اًمعٍم احلوزم، وسموٕظمص ذم ردودهدؿ 

 قمغم اًمدراوكي، إٓ أكف يمظمذ قمغم اعمـظريـ هلذه اًمـظريي قمدة أمقر، مـفو:

ٚصـفات٘ نذـ١ إٔ    "َصُِ ذنٞ"ٙ باذتدٜح عٔ َا أمسٛدمـى  -6
 .حتدٜد املصُِ أَس خيسز عٔ قدز٠ ايعًِ

ضمزمً طمريمدي اًمتصدؿقؿ سمقضمدقد ظمصدوئص وميمد  ذم اًمؽدقن 

واحلقوة ٓ يؿؽـ شمػًػمهو إٓ سمقضمقد مو أؾمؿقه سمؿصدؿؿ ذيمدل، واًمعؾدؿ 

اًمتجريٌل سمؿؼدوره اًمؽشػ قمـ وضمدقد صدـعي متؼـدي ذم اًمؽدقن، واًمتدل 

 شمًتدقمل وضمقد مصؿؿ.

شمـًدى كشدلة احلقدوة وشمـققمفدو إمم مصدؿؿ يتصُِٝ ايرنٞ فشسن١ ا

ذيمل جمفقل ٓ حتدده هذه اًمـظريي ٓ سمديـ وٓ همدػمه، همدػم أهندو شمددطمض 

 اًمصدومي واًمعشقائقي.

جلؿقدع  َصـًُُا ٚاسـًدا  طمتك إن هذه اًمـظريي ٓ شمشػم إمم أن هـدوك 

أو جلؿقددع إكظؿددي اعمعؼدددة اًمتددل ٓ شمعؿددؾ إٓ  -اعمقضمددقدات ذم اًمؽددقن 

قمغم اًمتليمقدد قمدغم وضمدقد مقضمدقدات  تكتصس، سمؾ -مجقع أضمزائفو سمقضمقد
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متؼـي الأكظؿي معؼدة( شمدل قمغم وضمقد شمصؿقؿ ذيمل ًمؽؾ كظوم مـفدو قمدغم 

 طمدة، ٓ يؿؽـ شمؽقكف قمـ ـمريؼ ـمٌقعي قمشقائقي.

وكتًوئؾ مو كتقجي اإليامن سمدلن هـدوك شمصدؿقاًم ذيمًقدو ذم اًمعدومل؟ إن 

قمؾقفو سموىمل اًمعؼوئد واًمنمائع مـ إديون سمعد سمـوء قمؼقدة إًمقهقي شمرشمى 

 قمٌودات ومعوميت.

يمام أن إديون شمـظر إمم اهلل قمز وضمؾ قمدغم أكدف ظمدوًمؼ مٌددع قمؾدقؿ 

ىمدير، وًمقس مصؿاًم ومؼط، وموًمؼدرة قمغم اًمتصؿقؿ دون اخلؾؼ ٓ شمزيد قمغم 

يمقهنو كققًمو مـ اعمفورة اهلـدؾمقي اًمتل ٓ شمتـوؾمى مع اًمعؾؿ اإلهلدل اعمطؾدؼ 

ٓ شمتقاومؼ مع ىمقًمف شمعومم: الإِكَّاَم واًمؼدرة اًمشومؾ   ىَمْقًُمـَو ي، و
ٍ
ء   َأن َأَرْدَكوهُ  إَِذآ ًمٌَِمْ

ـْ  ًَمفُ  كَُّؼقَل  اَم ، وىمقًمف: (6الوَمَقُؽقنُ  يُم  يُمدـ ًَمدفُ  َيُؼقَل  َأن ؿَمْقًئو َأَرادَ  إَِذا َأْمُرهُ  إِكَّ

 .(6الوَمَقُؽقنُ 

 وأصؾ آظمتيف مع اعميطمدة إكام هق ذم إصمٌوت اطمتقوج اًمؽقن إمم

 ظموًمؼ، ورضورة وضمقد اخلوًمؼ مـ طمقٌ هق. 

أمو اًمصػوت ومنن دًمقؾ اًمـظؿ يددل دًٓمدي رضوريدي قمدغم صدػوت 

؛ إذ اذتٝـا٠ متعددة مـ صػوت اخلوًمؼ، ومفدق يددل سموًميدورة قمدغم صدػي 

ـ مقً أسمًدا، ويدل سموًميورة قمغم صػي  ؛ ايعًِاخلؾؼ ٓ يؿؽـ أن حيدث م

اعمحؽؿ اعمٌفر يؿؽـ أن يؼع  ٕن اًمعؼؾ ٓ يتصقر أن اخلؾؼ اعمتؼـ واًمػعؾ

                                                           

 .18( ؾمقرة اًمـحؾ : آيي 6ال

 .06( ؾمقرة يس : آيي 6ال
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؛ ومدنن اًمعؼدؾ ٓ يتصدقر أن اإلزاد٠مع اجلفؾ، ويدل سموًميورة قمغم صػي 

اًمتصؿقؿ اعمقضمقد ذم اخلؾؼ وروقمدي اإلسمدداع ومقدف وآظمتصوصدوت اًمتدل 

ظمص هبو يمؾ مقضمقد يؿؽـ أن شمتحؼدؼ مدـ همدػم وضمدقد إرادة واظمتقدور، 

يتصدقر أن صدـع  اًمتومي؛ ومنن اًمعؼؾ ٓ ايكدز٠ويدل سموًميورة قمغم صػي 

هذا اًمؽقن اًمػًق  سمؿجراشمف اًمعظقؿي وكجقمف ويمقايمٌف اًمؽٌػمة يؿؽـ أن 

 يؼع مع اًمعجز.

ًمذًمؽ يمون مدـ اًمًدفؾ قمدغم مـظدري اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل اًمًدػم ذم 

اًمدًمقؾ طمتك يصؾقا إمم اإلًمف وصػوشمف يمام وصؾ همػمهؿ ممـ اؾمتخدم دًمقؾ 

 اًمتجريٌل. ًمعؾؿا قمغم اًمؽكم اًمـظؿ أو همػمه مـ إدًمي ًمقٓ اقمتامدهؿ

االعتُـاد ايهًـٞ عًـ٢ ايعًـِ     ٜؤخر ع٢ً أْصاز ايتصُِٝ ايرنٞ  -6
 يف إدزاى اذتكا٥ل ايٛدٛد١ٜ ايهرب٣. ايتذسٜيب

ذيمركددو دمـددٌفؿ احلددديٌ قمددـ اعمصددؿؿ وصددػوشمف سمحجددي أن حتديددد 

 اعمصؿؿ أمر خيرج قمـ ىمدرة اًمعؾؿ اًمتجريٌل.

ًمـظريوت ومـ اعمعؾقم أن اًمعؾؿ ًمقس اعمصدر اًمقطمقد ًمؾؿعرومي، ومو

اًمعؾؿقددي فمـقددي ٓ شمددقومر اًمقؼددلم اًمتددوم، وًمقًددً هنوئقددي سمددؾ شمتغددػم وومًؼددو 

وهذا امتداد ًمؾـزقمدي اًمعؾؿقيدي اًمؼوئؿدي قمدغم أن  ًمؾؿيطمظوت اعمًتؼٌؾقي،

اًمعؾؿ يًتطقع أن يؽػل اإلكًوكقي ذم يمؾ مو حتتوضمف مـ اعمعورف وهمػمهو، 

صقر اًمعؾؿ همػم أن هذه اًمـزقمي سمدأت شمػؼد مصداىمقتفو طمتك ذم اًمغرب، ًمؼ

ـ شمؾٌقي مجقع اطمتقوضموت اإلكًوكقي،  قمـ إدراك احلؼوئؼ  ٚعذصٙاًمتجريٌل قم
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اًمقضمقديي اًمؽؼمى، وإصمٌوت احلؼوئؼ اًمريووقي واًمتورخيقي وإظميىمقي، ٕكف 

 شمقفمقػ ًمؾعؾؿ ذم همػم حمؾف.

ذم شمعداد إمثؾي اًمتل مل يًتطع ( 6اليؼقل اًمػقزيوئل إيرون ذودكغر

اًمصدقرة اًمتدل يرؾمدؿفو اًمعؾدؿ ًمؾعدومل احلؼقؼدل  إن"اًمعؾؿ اإلضموسمي قمـفو: 

طمقزم صقرة كوىمصي ضمدا، صحق  أكف يؼدم طمشدا وخام مـ اعمعؾقمدوت 

اًمقاىمعقي، وًمؽـف يًؽً ؾمؽقشمو ومووحو قمـ يمؾ مو هق ىمريى إزم ىمؾقسمـدو، 

سمؾ مو  ؿـو طمؼو إكدف ٓ يًدتطقع أن يؼدقل ًمـدو يمؾؿدي واطمددة قمدـ احلؿدرة 

إمل اجلًدي واًمؾذة اجلًديي، وٓ هق  واًمزرىمي، قمـ اعمرارة واحليوة، قمـ

يعرف ؿمقئو قمـ اجلامل واًمؼدٌ ، قمدـ اخلدػم واًمنمد أو قمدـ اهلل وإزًمقدي، 

صحق  أن اًمعؾؿ يدقمل أطمقوكو أكف جيقى قمـ أؾمئؾي ذم هذه اعمجوٓت، إٓ 

أن إضمقسمي هل ذم إهمؾى قمكم ىمدر مـ اًمًخػ ٓ كؿقؾ معف إمم أظمذهو 

 .(6ال"ملظمذ اجلد

                                                           

م(: ومقزيوئل كؿًووي درس ذم إيموديؿقي 6516-6007إيرون ذودكغرال (6ال

م كنم أسمحوصمف إرسمعي اًمتل أؾمًً عمعودًمي احلريمي ذم 6561اًمـؿًوويي، وذم قموم 

ٌٌفو قمكم ضموئز كقسمؾ ذم مقؽوكقؽو اًمؽؿ واًمتل ؾمؿقً سموؾمؿف ومقام سمعد، وطمصؾ سمً

م. اكظر: أوهوم اإلحلود اًمعؾؿل، هؾ شمتعورض اًمؽشقوموت 6533اًمػقزيوء قموم 

هد، 6135، 6اًمعؾؿقي مع اإليامن سموخلوًمؼ، د.حمؿد سموؾمؾ اًمطوئل، مريمز دٓئؾ، ط

 .01ص

اًمعؾؿ ذم مـظقره اجلديد، روسمرت م. أهمروس،  ضمقرج ن. ؾمتوكًقق، شمرمجي د.يمامل  (6ال

، اعمجؾس اًمقـمـل ًمؾثؼوومي واًمػـقن 631ومل اعمعرومي اًمعدد رىمؿ ظمييكم، ؾمؾًؾي قم

 .661م،  ص6505وأداب، سموًمؽقيً، 
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وىمد كجؿ اكتشدور "إمريؽل روكوًمد ؾمؽمومؼمج:  ويؼقل اعممرخ

اًمثؼددي سمددوًمعؾؿ قمددـ سمددلن اًمعؾددؿ هددق اًمددذي يؽشددػ اًمغطددوء قمددـ اًمصددقرة 

اًمصحقحي ًمؾحؼقؼي إذ أكف يرشمؽز إزم ىمقاقمد صموسمتي دمعؾف سمؿـلى قمدـ اخلطدل 

وأن وؾموئؾ اعمعرومي إظمرى يموعمقتوومقزيؼو واًمديـ أمًً وؾموئؾ سموًمقدي ٓ 

اًمثؼدي سمدوًمعؾؿ سمددأت سموًمتدداقمل ذم مـعطدػ    ظمػم ومقفو وٓ كػع ... وًمؽـ

اًمؼدددرن إذ أظمدددذ اًمعؾدددؿ سمؿقاضمفدددي مػورىمدددوت قموصدددػي قمدددغم طمددددود 

 .(6ال"اعمقتوومقزيؼو

يمام أن هـوك أمقًرا أصٌحً مـ اعمًؾامت اًمعؾؿقي دون أن شمددرك 

سموحلس واًمتجرسمي، وإكام اقمتؿدوا ذم إصمٌوهتو قمكم إدراك أصمور اعمؽمشمٌي قمؾقفو 

 مثؾ: 

ـ ىموكقن  ومفدق ًمدقس مدـ اًمؼدقاكلم اًمتجريٌقدي اًمتدل يؿؽدـ  ١ادتاذبٝ

اًمتحؼؼ مـفو ذم اعمعؿؾ، وإكام أصمًٌ مـ ظميل آصموره اعمشدوهدة ذم اًمؽدقن، 

ومفق مل يددرك سموًمتجرسمدي وإكدام أصمٌدً وضمدقده ووصدػ  اإليهرتٕٚويمذًمؽ 

ومفدل مل  ْظسٜـ١ ايتطـٛز  سموًمعؾؿقي كتقجي إلدراك آصموره، ويمدذًمؽ احلدول ذم 

مل يقضمدد وٓ مثدول واطمدد رأيـدو ومقدف اكتؼدول  شمدرك سموًمتجرسمدي سمؿعـدك؛ أكدف

احلققان مـ اجلدـس إدكدك إمم اجلدـس إقمدغم وٓ يؿؽدـ إصمٌدوت ذًمدؽ 

                                                           

 .985: شموريخ اًمػؽر إورويب احلديٌ، روكوًمد ؾمؽمومؼمج، صاكظر (6ال
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دمريًٌقو وإكام يمدون آقمدتامد ذم إصمٌوهتدو قمدغم مدو يددقمل أكدف آصمدور ًمؾتطدقر ذم 

 .(6ال اعمتحجرات وهمػمهو ...
وكحـ إذ كقاومؼ طمريمي اًمتصؿقؿ ذم ىمصدقر اًمعؾدؿ اًمتجريٌدل قمدـ 

ْضُاّ َفاِٖٝ عك١ًٝ ال بد َٔ احلؼوئؼ اًمقضمقديي اًمؽؼمى، كميمد أكف إدراك ا
إلصمٌددوت وضمددقد اهلل  أخــس٣ تٓضــِ إىل ايتذــازب ٚاملػــاٖدات ٚاملالسظــات 

ؾمٌحوكف وشمعومم، يمٌعض اعمٌودئ وإطمؽوم اًمعؼؾقي يمؿٌدأ اًمعؾقي، أو مٌودئ 

أظمرى يؼقؿفو اًمعؼدؾ وييطمدظ ؾمددادهو الإطمؽدوم اًمعوديدي( أي احلؽدؿ 

ـ اعميطمظوت وشمؽرارهو قمغم اًمعؼؾ، ممو يدومع اًمعؼؾ إمم  اًمؼطعل اعمًتػود م

ًٌو أًمددػ سمقـفددو، ٓؾمددتحوًمي ىمقومفددو قمددغم هددذا اًمـحددق  اًمؼددقل سمددلن هـددوك ؾمددٌ

وطمدهو، وقمغم هذا وموًمعؼؾ ٓ سمد ان يتؽئ قمغم معؼقٓت رضوريي وكظريي 

 شمضوف إمم ميطمظي احلس واًمتجرسمي، ًمقؼقؿ اعمًتدل دقموئؿ دًمقؾف قمؾقفو.

كتؼد اًمشقخ مصطػك صدؼمي مدـ يعتؿدد قمدغم جمدرد إدًمدي وىمد ا

اًمتجريٌقي ذم إصمٌوت وضمقد اهلل، وذيمر أكف ٓسمد مـ اكضامم سمعض اعمؼدموت 

اًمعؼؾقددي إلمتددوم اًمدددًمقؾ، واًمتجريددى ٓ يػقددد إٓ اًمقىمددقع، ٓ اًمقضمددقب، 

 واعمؼصقد إهؿ ذم إصمٌوت اهلل هق وضمقسمف ٓ جمرد وضمقده.

رب اًمددكقو قمدغم مًدلًمي مدو أومدودت وذم احلؼقؼي ًمق اضمتؿعً دمو"

معـك ومقق أن شمؽقن شمؾؽ اعمًلًمي صموسمتي متحؼؼي اًمقىمقع، أمو يمقهنو رضوريي 

                                                           

، و: اإلؾميم 631اكظر: اهلل يتجكم ذم قمٍم اًمعؾؿ، ًمـخٌي مـ اًمعؾامء إمريؽقلم ص (6ال

 .13يتحدى، وطمقد اًمديـ ظمون، ص



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(757) 

مًددتحقؾي اخلدديف ومخددورج قمددـ طمدددود اًمتجرسمددي متعددول قمددـ أن يؽددقن 

مدددًمقهلو، ومددي جُيددرب اًمقضمددقب واًميددورة، أو سموٕصدد : ٓ ُيعؾددامن 

  .(6ال"سموًمتجرسمي

ـ      -7 رنٞ ْظـستِٗ إىل املصصـُِ   نُا ٜؤخر عًـ٢ أْصـاز ايتصـُِٝ اي
: ضمقهر ذيمدل يدـظؿ اًمٌـدك اعموديدي املصُِ"باعتبازٙ دًٖٛسا; سٝح قايٛا إٕ: 

 (6الًمؾقصقل إمم هدف...

ومـ اعمًتحقؾ قمؼًي أن يؽقن اهلل قمز وضمؾ ضمقهًرا، ٕن اجلقهر 

رم قُمرِف اعمتؽؾؿلم مـ أهؾ اًمًـي هق اجلزء اًمدذى شمـدوهك رم اًمِصدَغر مدع 

  يؼٌؾ آكؼًوم، واهلل مـزه قمـ ذًمؽ.اًمتحقز إمم طمٍد أكف ٓ

وٕن اجلقهر حمتوج إمم احلقز، واعمحتوج ممؽدـ، واهلل شمعدومم مـدزه  

 قمـ اإلمؽون. 

وٕكف اعمتحقز اًمذي ٓ يـؼًؿ، ومي خيؾدق قمدـ احلريمدي واًمًدؽقن، 

 ومقؽقن طمودصًمو واهلل شمعومم متعوٍل قمـ ذًمؽ.

 س ٚأسايٛا ذيـو، ٚقد زد أ١ُ٥ املتهًُني ع٢ً َٔ ذٖب إىل إٔ اهلل دٖٛ

يؼقل اإلموم اجلقيـل:  ومصؾ  ذم اًمدًمقؾ قمغم اؾمتحوًمي يمدقن اًمدرب شمعدومم 

 ضمقهرا  واًمتـصقص قمغم كؽً ذم اًمرد قمغم اًمـصورى 

                                                           

مقىمػ اًمعؼؾ واًمعؾؿ واًمعومل مـ رب اًمعوعملم وقمٌوده اعمرؾمؾلم، اًمشقخ مصطػك  (6ال

واكظر  613/ 6م، 6506، 6صؼمي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

6/681. 

 .359اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص (6ال
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اجلقهر ذم اصطيح اعمتؽؾؿلم هق اعمتحقز، وىمد أووحـو اًمدًمقؾ  "

قمددغم اؾمددتحوًمي يمددقن اًمٌددوري شمعددومم متحقددزا، وىمددد حيددد اجلددقهر سموًمؼوسمددؾ 

شمٌلم اؾمتحوًمي ىمٌقل اًمٌوري ؾمٌحوكف وشمعدومم ًمؾحدقادث، ًمألقمراض، وىمد 

ومـ وصػ اًمٌوري شمعومم سمؽقكف ضمقهرا، ىمًؿ اًمؽيم قمؾقف، وىمقؾ ًمف: إن 

ً إدًمي قمغم  أردت سمتًؿقتف ضمقهرا اشمصوومف سمخصوئص اجلقاهر، ومؼد ؾمٌؼ

اؾمددتحوًمي ذًمددؽ قمؾقددف، وإن أردت اًمتًددؿقي مددـ همددػم وصددػف سمحؼقؼتددف 

اًمًؿع؛ إذ اًمعؼقل ٓ شمدل قمؾقفو، وًمقس  وظموصقتف، وموًمتًؿقتون شمتؾؼك مـ

يشفد هلذه اًمتًؿقي دًٓمي ؾمؿعقي، وٓ يًقغ ذم رء مدـ اعمؾدؾ اًمدتحؽؿ 

 سمتًؿقي اًمٌوري شمؾؼقـو.

، دٖٛس -ؾمٌحوكف وشمعومم قمـ ىمقهلؿ-ٚذٖبت ايٓصاز٣ إىل إٔ ايبازٟ 

وأكف صموًمٌ صميصمي، وقمـقا سمؽقكف ضمقهرا أكدف أصدؾ ًمألىمدوكقؿ، ... صمدؿ هدذه 

 .(6الاجلقهر قمـدهؿ سمي مزيد، واجلقهر واطمد وإىموكقؿ صميصمي إىموكقؿ هل

وًمؽـ يتعلم اًمتـٌقف قمغم أن شمصقر ىمضويو مثؾ هذه اعمقاوقع يتلصمر 

شملصمًرا مٌوًذا سمخؾػقي اًمػدرد اًمديـقدي ودمرسمتدف اًمروطمقدي، وكظدًرا ٓظمدتيف 

مشورب أكصور شمؾؽ احلريمي؛ ومٌعضفؿ اىمؽمح أن يؽقن هذا اعمصدؿؿ هدق 

                                                           

ًمإلموم اجلقيـل، حتؼقؼ حمؿد يقؾمػ  أصقل آقمتؼود، ذم اإلرؿمود إمم ىمقاـمع إدًمي (6ال

، 11م،  ص6598مقؾمك، وقمكم قمٌد اعمـعؿ قمٌد احلؿقد، مؽتٌي اخلوكجل، اًمؼوهرة،

17. 
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صحي ىمّصي اخلؾؼ يمتػًػم ًمـشدلة اًمعدومل يمدام وردت ذم ؾمدػر اهلل واومؽمض 

 اًمتؽقيـ مـ اًمؽتوب اعمؼدس.

وسمعضفؿ يؼدؽمح مصدؿاًم همدػم معدروف...، إذ ىمدد يؽدقن خمؾقىًمدو 

ومضوئقو يمام سح سمذًمؽ اًمريو  ويؾقوم ديؿًٌؽل، سمعد حتػمه ذم قمدد مـ 

 اإلؿمؽوٓت ذم كصقص اًمعفديـ اًمؼديؿ واجلديد.

سـٍٛ نٝفٝـ١ وٗـٛز    ّ ايٛصـٍٛ إىل تٛافـل   نُا ٜؤخر عًِٝٗ عد -1
 ايبػس.

ومفؿ متقاومؼقن طمقل رضورة اًمذيموء ذم شمػًػم أصؾ كشلشمف سمغدض 

 اًمـظر قمـ اًمعؿؾقي اًمتل فمفر مـ ظميهلو اإلكًون.

ومنذا يمون اًمدراوكي يٍمطمقن سملن فمدقاهر اًمؽوئـدوت احلقدي شمدقطمل 

-سموًمتصددؿقؿ، وأن مظددوهر اًمتصددؿقؿ ُمق ددي؛ ٕن أًمقددوت اًمتطقريددي 

 يموومقي ًمتػًػم اًمتعؼقد اعمشوهد ذم اًمؽوئـوت احلقي. -كتخوب اًمطٌقعليموٓ

ومددنن أكصددور طمريمددي اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل جيددودًمقن ظمصددقمفؿ سمددلن 

 مو همدػم ىمدودرة قمدغم إكتدوج 
ٍ
اًمعؿؾقوت اًمتطقريي همػم اعمقضمفي مـ ىمٌؾ ذيموء

 .(6الاعمقاهى اًمػؽريي، أو إظميىمقي

                                                           

 .96اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، ويؾقؿ ديؿًٌؽل، ضمقكوصمون ويؾز ص (6ال
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١ٝ يف فسض١ٝ تبين بعض أْصاز ايٓظس١ٜ يبعض املبادئ األضاض -5
 ايتطٛز.

شمعتؼم ومؽرة اًمًؾػ اعمشؽمك ومؽرة سمدهقي ذم ومروقي اًمتطقر،  طمقٌ

وموًمدراوكي يرون أن هـوك ظمؾقي واطمدة فمفرت سموًمصدومي صمؿ شمؽوصمرت ًمتظفر 

ـ اخلييو دون أن يؽقن هـوك شمصؿقؿ أو ذيموء ظمؾػ هذا اًمؽوئـ  اًمعديد م

 احلل.

 اًمتصؿقؿ وىمد طموول سمعض اعمـظريـ ًمؾتصؿقؿ اًمذيمل اًمتقومقؼ سملم

اًمذيمل وآًمقي قمؿؾ اًمتطقر مع اًمتليمقد قمغم قمجز اًمتطقر قمـ شمػًػم اًمتعؼقد 

احلققي ذم سمعض اًمظقاهر يموًمؽميمقى واًمدىمي ذم كظوم إضمًوم وأضمزاءهو 

 اًمتل يًتحقؾ أن شمقضمد سموٓكتخوب اًمطٌقعل.

ومعومل اًمؽقؿقوء احلققيي د.مويؽؾ سمقفدل، اعمميدد ًمؾتصدؿقؿ اًمدذيمل، 

، ٓ يـؽدر ومؽدرة "د همدػم اًمؼوسمدؾ ًميظمتدزالاًمتعؼقد"وصوطمى مصدطؾ  

اًمدارويـقي سمؾ ذيمر أكف مؼتـع هبو ذم يمتٌف، ومفق يرى: أن  "اًمًؾػ اعمشؽمك"

مصؿاًم ذيمًقو يمون يتدظمؾ ذم قمؿؾقي اًمتطقر ًمقضقػ أقمضوء وشمرايمقى همػم 

 ىموسمؾي ًميظمتزال مل يؽـ مـ اعمؿؽـ أن شمـشل شمدرجيقو.

ت اًمعشقائقي اًمغدػم ومؿًوطمي قمؿؾ اًمتطقر اًمدارويـلالأي اًمعؿؾقو

مقضمفي( يمام يدرى سمقفدل حمددودة ضمدًدا، وًمقًدً هدل اًمًدٌى ذم وضمدقد 

إضمـددوس اعمختؾػددي، وًمقًددً يمددذًمؽ هددل اًمًددٌى ذم طمدددوث اًمتعؼقددد 
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وايمتًوب اًمؽوئـوت وفموئػ طمققيدي ضمديددة، ويؼدقل إن يمدؾ هدذا كتدوج 

 شمصؿقؿ ذيمل. 

يمدؾ  -إكـل أضمدد ومؽدرة اًمًدؾػ اعمشدؽمك "يؼقل د.مويؽؾ سمقفل:

مؼـعي سمشؽؾ مؼٌقل وًمدقس ًمددي ؾمدٌى  -ت ذات ؾمؾػ مشؽمكاًمؽوئـو

معلم ًمؾشؽ ومقفو، أطمؽمم ضمدا قمؿؾ زميئل اًمذيـ درؾمقا شمطقر اًمؽوئـوت 

وؾمؾقيمفو وؿـ إـمور شمطقري، وأقمتؼد سملن قمؾامء اًمٌققًمقضمقو اًمتطقريي ىمد 

 -أؾمددفؿقا سمشددؽؾ واؾمددع ذم ومفؿـددو ًمؾعددومل، رهمددؿ أن أًمقددي اًمدارويـقددي

ىمددد شمنمددح اًمعديددد مددـ  -ؿددد قمددغم آظمددتيفآصددطػوء اًمطٌقعددل اعمعت

احلقوة اجلزيئقي، يمام أكـل ٓ أقمتؼد أيًضو  تفطسإؿمقوء، ًمؽــل ٓ أقمتؼد أهنو 

أكف مـ اعمػوضمئ أن اًمعؾؿ اجلديد اخلوص سموٕؿمقوء اًمصدغػمة ضمدًدا ؾمدقغػم 

 .(6ال"اًمطريؼي اًمتل كـظر هبو إمم إؿمقوء إىمؾ صغًرا

ـ ؾمٌؼ أن ذيمركو أن آدموه اًم ًوئد ًمدى أكصور اًمتصؿقؿ اًمذيمل ًمؽ

يعقٌقن قمغم اًمدراوكي اؾمتغيهلؿ ًمدٌعض اًمتشدوسمف سمدلم اًمؽوئـدوت احلقدي ذم 

إصمٌوت إصؾ اعمشؽمك، ويمون إومم هبؿ إرضموع هذا اًمتشوسمف إمم اعمصدؿؿ 

 .(6الاعمشؽمك ٓ اًمًؾػ اعمشؽمك

                                                           

( صـدوق دارويـ إؾمقد: حتدي اًمؽقؿقوء احلققيي ًمـظريي اًمتطقر، د.مويؽؾ سمقفل، 6ال

 .63ص

، و: اًمتطقر 651صؿقؿ احلقوة، د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص( اكظر: شم6ال

، و: ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، 607كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص
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يمام أن أكصور اًمتصدؿقؿ اًمدذيمل ذيمدروا حمدؾ اًمـدزاع احلؼقؼدل مدع 

تػريؼ سملم مدو يًدؿك سمدوًمتطقر اًمصدغػمال اًمتؽقدػ أو اًمتغقدػم اًمدراوكي سموًم

اًمًٌقط ذم صػوت اًمـقع اًمقاطمد( واًمتطقر اًمؽٌػمالكشقء كقع ضمديدد مدـ 

كقع آظمر(، ومؼد اؾمتعؿؾ اًمدراوكي ًمعؼقد ـمقيؾي أمثؾي قمغم اًمتطقر اًمؽٌدػم 

وهل ذم احلؼقؼي وؿـ دائرة اًمتطقر اًمصدغػم، يمدام سمدلم أكصدور اًمتصدؿقؿ 

راوكدي سموعمصدطؾحوت سمدذيمرهؿ ًمؾعديدد مدـ اًمشدقاهد اًمذيمل شميقمى اًمد

وإدًمي قمكم اًمتطقر اًمصغػم دون اًمؽٌػم سمشؽؾ يشتً اًمؽميمقدز ويٍمدف 

 .(6الآكتٌوه قمـ كؼوط اًمضعػ ذم كظريتفؿ

ــٍٛيظفددر ممددو ؾمددٌؼ:  سمعددض قمؾددامء اًمتصددؿقؿ اًمددذيمل ًمػؽددرة  قب

آكتخدوب "ومؽدرة  زفـض قمدغم  ٚاتفكِٗاًمدارويـقدي،  "اًمًؾػ اعمشؽمك"

اًمصدومي ذم شمػًدػم كشدلة اًمؽدقن،  ٚزفض، "همػم اعمقضمف اًميهموئل اًمطٌقعل

اًمعشقائقي ذم شمػًػم كشلة أكقاع ضمديدة مـ أكقاع أظمرى، واًمتليمقدد  ٚزفض

 قمغم رضورة اًمغوئقي واًمذيموء ذم شمػًػم كشلة اًمؽقن.

ـ كتوج طمريمي ٚختاًَا ـ أن يًتػود م ؛ كميمد مو ذيمركوه ؾموسمًؼو سملكف يؿؽ

كؼد طموًمي اإلحلود اعمقهمؾي ذم اعموديي اًمتل اكتنمت اًمتصؿقؿ اًمذيمل اًمعؼكم ذم 

 ذم اًمعٍم احلوزم.

                                                                                                                                          

، اًمعؾؿ وأصؾ اإلكًون، آن ضمقضمر، 611كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك، ص

 .68دوضميس إيمس، يمقز ًمًؽلم، ص

، و: 699، 66وم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، ص( اكظر: شمصؿقؿ احلقوة، د.ويؾق6ال

، و: أيؼقكوت اًمتطقر، قمؾؿ أم 78اًمتطقر كظريي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، ص

 .1، 9ظمراومي، ضمقكوصمون ويؾز، ص
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 أِٖ املصادز ٚاملسادع

أسمقؼقر ممؾمس اعمدرؾمي إسمقؼقريي، يمومؾ حمؿد حمؿد قمقيضي، دار  .6

 م.6551اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 

إدًمي اًمعؼؾقي قمغم وضمقد اهلل سملم اعمتؽؾؿلم واًمػيؾمػي، د.ؾمعقد  .6

 م. 6861، 6رات إصؾلم، طقمٌداًمؾطقػ ومقدة، مـشق

أصقل آقمتؼود، ًمإلموم اجلقيـل،  ذم اإلرؿمود إمم ىمقاـمع إدًمي .3

حتؼقؼ حمؿد يقؾمػ مقؾمك، وقمكم قمٌد اعمـعؿ قمٌد احلؿقد، مؽتٌي 

 م.6598اخلوكجل، اًمؼوهرة،

أهار اًمتـزيؾ وأكقار اًمتلويؾ، اإلموم اًمرازي، حتؼقؼ حمؿقد أمحد  .1

حمؿد قمٌداًمػتوح، دار اعمعرومي،  حمؿد، سموسمو قمكم اًمشقخ قمؿر، صوًم 

 م.  6866، 6سمػموت، ط

مًلًمي ذم مشؽؾي اًمنم مع مدظمؾ شمعريػل سملؿمفر  69أؾمس هموئٌي،  .9

، 6اًمردود اًمغرسمقي واًمتعؾقؼ قمؾقفو، أمحد طمًـ مريمز دٓئؾ، ط

 هد.6135

اإلؾميم وكظريي اًمتطقر، د.حمؿد أمحد سموؿمؿقؾ، دار اًمػت  ًمؾطٌوقمي  .1

 م.6501، 3سمػموت، ط

يتحدى، وطمقد اًمديـ ظمون، شمرمجي فمػر اإلؾميم ظمون، ط اإلؾميم  .7

 م.6571، 1دار اعمختور اإلؾميمل سموًمؼوهرة، ط
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إقمودة اعمحويمؿي: اًمدارويـقي ذم ىمػص آهتوم، أمحد حيل، مريمز  .0

 م.6861، 6سمراهلم، ط

اعمحويمؿي: اًمؼصي اخلػقي ًمؼضقي دوڤر، ضمقن سمقل،  إقمودة .5

 م.6867، 6سمقفل، شمرمجي: ؾمورة سمـ قمؿر، ط د.مويؽؾ

إىمصوء اًمعؼؾ قمـ احلقوة...اًمـتوئٍ اعمريرة، ؾمعد اًمغري، دار  .68

 .م6860، 6ومضوت ًمؾؽممجي واًمـنم ط

أىمقي سمراهلم د.ضمقن ًمقـؽس ذم شمػـقد همؾطوت مـؽري اًمديـ، أمحد  .66

 هد .6137، 6طمًـ، مريمز دٓئؾ سموًمريوض، ط

، 6اإلحلود ذم اًمغرب، د.رمًقس قمقض، ؾمقـو ًمؾـنم سموًمؼوهرة، ط .66

 م.6557

ود وآهمؽماب، سمحٌ ذم اعمصودر اًمػؾًػقي ًمإلحلود اعمعوس، اإلحل .63

سموشمرك موؾمؽمؾمقن، شمرمجي هٌي كوس، اعمريمز اإلؾميمل ًمؾدراؾموت 

 م.6،6867اإلؾمؽماشمقجقي، ط

ج  اإلًمف اًمذي ٓ أومفؿف قمـدمو كـتظر أن يتؽؾؿ اهلل، يمريًتقومر .61

 رايً، شمرمجي هدي هبقٍ، دار اًمثؼوومي. هد

كطوق واؾمع، قمغم ميطمظي اًمتغػم اًمتطقري آكتقاع اخلودع: ظمراومي  .69

يمقز ًمًؽلم، شمرمجي د.ؾميم اعمجدوب، د.حمؿد اًمؼو ، دار 

 م.6861، 6اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي، ط
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أوهوم اإلحلود اًمعؾؿل، هؾ شمتعورض اًمؽشقوموت اًمعؾؿقي مع اإليامن  .61

 هد.6135، 6سموخلوًمؼ، د.حمؿد سموؾمؾ اًمطوئل، مريمز دٓئؾ، ط

م ظمراومي، ضمقكوصمون ويؾز، شمرمجي د.مقؾمك أيؼقكوت اًمتطقر: قمؾؿ أ .67

إدريس، د.أمحد موطمل، د.حمؿد اًمؼو ، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي 

 م.6861، 6مٍم، ط

اإليامن سموخلوًمؼ واًمعؾؿ: اىمتٌوؾموت مقصمؼي عمشوهػم اًمعؾامء ذم اًمعٍم  .60

 م.6،6867احلديٌ، ضمقردون ًمقدكر، شمرمجي مريمز دٓئؾ ط

ؾِر، شمرمجي ؾمعقد ومورس سموز، اإليامن ذم قمٍم اًمتشؽقؽ، شمقؿقصمل يمَ  .65

 م.6868، 6أوومػم ًمؾطٌوقمي، ط

سمدايي اًميهنويي: شمػًػمات شمغػم وضمف اًمعومل، ديػقد دويتش، شمرمجي ديـو  .68

أمحد مصطػك، مراضمعي مصطػك حمؿد ومماد، ممؾمًي هـداوي 

 م.6861، 6ًمؾتعؾقؿ واًمثؼوومي، ط

م(، روكوًمد 6577-6186شموريخ اًمػؽر إورويب احلديٌ ال .66

، 3شمرمجي أمحد اًمشقٌوين، دار اًمؼورئ اًمعريب، طؾمؽمومؼمج، 

 م.6551

شموريخ اًمػؾًػي احلديثي، وًمقؿ رايً، شمرمجي حمؿقد أمحد، اعمجؾس  .66

 م.6886إقمغم ًمؾثؼوومي، 

 .9شموريخ اًمػؾًػي احلديثي، يقؾمػ يمرم، دار اعمعورف، مٍم، ط .63

شموريخ اًمػؾًػي اًمققكوكقي، يقؾمػ يمرم، مطٌعي جلـي اًمتلًمقػ واًمؽممجي  .61
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 م.6531 سموًمؼوهرة واًمـنم

شموريخ اًمػؾًػي، أمقؾ سمر ققي، شمرمجي ضمقرج ـمراسمقٌم، دار اًمطؾقعي  .69

 م. 6500، 6سمػموت، ط

شموريخ اًمػؾًػي، ومردريؽ يمٌؾًتـ، شمرمجي إموم قمٌد اًمػتوح إموم،  .61

 م.6886، 6اعمجؾس إقمغم ًمؾثؼوومي، اعمنموع اًمؼقمل ًمؾثؼوومي، ط

رت، شمرمجي د. يمامل شملميت مقتوومقزيؼقي ذم اًمػؾًػي إومم، ديؽو .67

 م.6506، 3احلوج، مـشقرات قمقيدات، سمػموت، ط

اًمتدسمػم اإلهلل: إؾموس اًمعؾؿل ًمعومل مـطؼل، سمقل ديػز، شمرمجي  .60

 م.6885، 6حمؿد اجلقرا ، دار احلصود سمدمشؼ، ط

شمصؿقؿ احلقوة، ايمتشوف قميموت اًمذيموء ذم اًمـظؿ اًمٌققًمقضمقي،  .65

د.مممـ احلًـ،  د.ويؾقوم ديؿًٌؽل، د.ضمقكوصمون ويؾز، شمرمجي

د.حمؿد اًمؼو ، د.مقد إدريس، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي مٍم، 

 م.6861، 6ط

اًمتصؿقؿ اًمذيمل: ومؾًػي وشموريخ اًمـظريي، د.ؾمتقػـ موير، شمرمجي  .38

 م6861، 6حمؿد ـمف، قمٌد اهلل أسمق ًمقز، مريمز سمراهلم، ط

اًمتصؿقؿ اًمعظقؿ، إضموسموت ضمديدة قمغم أؾمئؾي اًمؽقن اًمؽؼمى،  .36

، ًمققكوردو مقًمديـقو، شمرمجي: أيؿـ أمحد قمقود، دار ؾمتقػـ هقيمقـٍ

 م.6863، 6اًمتـقير، ط
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اًمتطقر اعمقضمف سملم اًمعؾؿ واًمديـ، د.هشوم قمزمل، دار اًمؽوشمى،  .36

 م.6861، 6ط

اًمتطقر كظريي قمؾؿقي أم  أيديقًمقضمقو؟، د.قمرومون يؾامز،  شمرمجي رؿمو  .33

 م.6863، 6طمًـ، حمًـ هريدي، دار اًمـقؾ سموًمؼوهرة، ط

يي ذم أزمي، مويؽؾ داكتقن، شمرمجي د.آٓء طمًؽل، اًمتطقر كظر .31

، 6د.مممـ احلًـ، مفـد اًمتقمل وآظمرون، مريمز سمراهلم، ط

 م.6867

، 6اًمتػًػم اًمؽٌػم، ًمإلموم اًمرازي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط .39

 م.6888

اًمتؿققز سملم اًمعؾؿ واًميقمؾؿ، د.حمؿد أمحد اًمًقد، اهلقئي اعمٍميي  .31

 م.6869 اًمعومي ًمؾؽتوب، اًمؼوهرة،

شمقىمقع ذم اخلؾقي: اًمدكو وأدًمي اًمتصؿقؿ اًمذيمل، د.ؾمتقػـ موير، شمرمجي:  .37

د.آٓء طمًؽل، د.أؾمومي إسمراهقؿ، د.حمؿد اًمؼو ، مفـد اًمتقمل 

 م.6867، 6وآظمرون، مريمز سمراهلم، ط

اجلديد ذم آكتخوب اًمطٌقعل، ريتشورد دويمقـز، شمرمجي د.مصطػك  .30

ًمؾؽتوب، مؽتٌي إهة إسمراهقؿ ومفؿل، اهلقئي اًمعومي اعمٍميي 

 م.6886

ضمذور اًمػؽر اعمودي، د.قمٌد اعمعطل حمؿد سمققمل، دار اًمطٌوقمي  .35

 م.6503اعمحؿديي، اًمؼوهرة، 
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احلريي ذم اًمػؾًػي اًمققكوكقي، حمؿقد مراد، دار اًمقوموء سموإلؾمؽـدريي،  .18

 م.6555، 6ط

طمؼوئؼ اإلؾميم وأسموـمقؾ ظمصقمف، قمٌوس حمؿقد اًمعؼود، هنضي  .16

 م.6889 ،1مٍم، اًمؼوهرة، ط

احلؽؿي ذم خمؾقىموت اهلل قمز وضمؾ، وؿـ جمؿققمي رؾموئؾ اإلموم  .16

 م.6888، دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي، سمػموت، اًمغزازم

ظمراومي اإلحلود، د.قمؿرو ذيػ، كقق سمقك ًمؾـنم واًمتقزيع سموًمؼوهرة،  .13

 م.6867، 7ط

اخليصي اًميهقشمقي، شمقمو إيمقيـّل، شمرمجي: اخلقري سمقًمس قمقاد،  .11

 م.6550دار صودر، سمػموت، 

، ريتشورد دويمـز، "صوكع اًمًوقموت إقمؿك"اًمدارويـقي اجلديدة  .19

، 6شمرمجي مصطػك إسمراهقؿ ومفؿك، دار اًمعلم ًمؾـنم اًمؼوهرة، ط

 م.6886

دراؾموت ذم اًمعؼقدة اإلؾميمقي وإظميق، شملًمقػ جلـي مـ ىمًؿ  .11

اًمعؼقدة واًمػؾًػي سمجومعي إزهر، ًمؾػرىمي إومم ًمؾؽؾقوت 

 م.6869مػميي، اعمًتحدصمي، اعمطوسمع إ

دراؾموت ذم اًمػؾًػي احلديثي، د.حمؿقد محدي زىمزوق، دار اًمطٌوقمي  .17

 م.6509، 6اعمحؿديي، ط

 دراؾموت ذم اًمػؾًػي اعمعوسة، زيمريو إسمراهقؿ، مؽتٌي مٍم، سمدون. .10
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دراؾموت ذم قمؾؿ اًمؽيم اجلديد، طمًـ يقؾمػقون، مريمز احلضورة  .15

 م.6861ًمتـؿقي اًمػؽر اإلؾميمل، سمػموت 

ري، شمرمجي موًمؽ  ذم دروس ومؾًػقي .98 ذح اعمـظقمي، مرشمه مطفَّ

، 6مصطػك وهٌل، دار اهلودي ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط

 م.6886

دروس ذم اًمػؾًػي إوروسمقي ذم اًمعصقر اًمقؾمطك، أ.د/ ؾمؿػم  .96

 م6865طمومد حمؿد قمٌداًمعول، سمدون، 

اًمدوموقمقوت اعمجردة، يمقػ شمًوقمد اًمٌوطمثلم واعمتشؽؽلم ًمؾقصقل  .96

 Rzim، أًمقًؽم موضمراث، شمرمجي موريوكو يمتؽقت، اًمـوذ إمم اإليامن

middle east ،2013.م 

دًمقؾ أيمًػقرد ًمؾػؾًػي، شمد هقكدرشمش، شمرمجي كجقى احلصودي،  .93

 م.6883اعمؽتى اًمقـمـل ًمؾٌحٌ واًمتطقير ًمقٌقو، 

اًمدًمقؾ اًمؽقين قمكم وضمقد اهلل، مؼوٓت مـ اًمٌحقث اًمغرسمقي  .91

ؾمعقد ومقده، وسميل اًمـجور،  اعمعوسة قمـ اهلل ذم ومؾًػي اًمديـ، د.

 م.6861، 6دار إصؾلم، ط

اًمديـ اًمطٌقعل، ضمويمؾلم ٓهمريف، شمرمجي: مـصقر اًمؼو ، اعممؾّمًي  .99

 م.6553اجلومعقّي ًمؾدراؾموت واًمـنم سمػموت، 

ومؾًػي هققم، د.حمؿد قمثامن اخلشً، دار ىمٌوء  ذم اًمديـ واعمقتوومقزيؼو .91

 سمؿٍم، سمدون.
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س اعميطمدة إزم اإليامن، رطمؾي قمؼؾ، وهؽذا يؼقد اًمعؾؿ أذ .97

 م.6866، 1د.قمؿرو ذيػ، مؽتٌي اًمنموق اًمدوًمقي، ط

اًمرؾموًمي احلؿقديي ذم طمؼقؼي اًمديوكي اإلؾميمقي وطمؼقؼي اًمنميعي  .90

اعمحؿديي، اًمشقخ طمًلم اجلن، شمؼديؿ قمصؿً كصور، دار اًمؽتوب 

 م.6866اعمٍمي سموًمؼوهرة، دار اًمؽتوب اًمؾٌـوين سمٌػموت،

حمؿد  اإلموم إؿمعري، حتؼقؼ قمٌد اهلل ؿمويمر رؾموًمي إمم أهؾ اًمثغر، .95

 م.6886، 6اعمديـي اعمـقرة، ط اجلـقدي، مؽتٌي اًمعؾقم واحلؽؿ،

رؾموئؾ اًمؽـدي اًمػؾًػقي، رؾموًمي ذم اإلسموكي قمـ اًمعؾي اًمػوقمؾي اًمؼريٌي  .18

ًمؾؽقن واًمػًود، ًمؾؽـدي، حتؼقؼ حمؿد قمٌداهلودي أسمق ريدة، دار 

 م.6598اًمػؽر اًمعريب، مطٌعي آقمتامد مٍم،

رواد اًمػؾًػي إمريؽقي، مقريس شمشورًمز شمرمجي إسمراهقؿ مصطػك  .16

 م.6551إسمراهقؿ، ممؾمًي ؿمٌوب اجلومعي سموإلؾمؽـدريي، مٍم، 

اًمزمون وإزل: مؼول ذم ومؾًػي اًمديـ، وًمؽم ؾمتقس، شمرمجي د. زيمريو  .16

 م.6863اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب،  إسمراهقؿ،

ؼقؼ ؾمعقد زايد ىمـقايت، دار اًمشػوءال اإلهلقوت(، ٓسمـ ؾمقـو، حت .13

 م.6558، 6اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط

ؿمؿقع اًمـفور: إـميًمي قمغم اجلدل اًمديـل اإلحلودي اعمعوس ذم  .11

مًلًمي اًمقضمقد اإلهلل، قمٌد اهلل سمـ صوًم  اًمعجػمي، مريمز شمؽقيـ 

 سموًمريوض.
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صـدوق دارويـ إؾمقد: حتدي اًمؽقؿقوء احلققيي ًمـظريي اًمتطقر،  .19

د.مممـ احلًـ، د.أؾمومي إسمراهقؿ، د.زيد د.مويؽؾ سمقفل، شمرمجي: 

 م.6861، 6اهلؼمي، وآظمرون، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي، ط

اًمصـع اعمتؼـ، دٓٓت اًمػقزيوء قمغم وضمقد اخلوًمؼ، مصطػك كٍم  .11

 هد.6130، 6ىمدي ، مريمز دٓئؾ سموًمريوض، ط

فموهرة كؼد اًمديـ ذم اًمػؽر اًمغريب احلديٌ، د.ؾمؾطون قمٌداًمرمحـ  .17

 م.6860، 6ؽقيـ سموًمريوض طاًمعؿػمي، دار شم

اًمعومل إرادة وختقؾ، ؿمقسمـفقر، مجع هذه اًمـصقص أمحد معقض ذم  .10

 م.6518، 6يمتوسمف ؿمقسمـفقر، اًمدار اًمعرسمقي ًمـنم اًمثؼوومي اًمعوعمقي، ط

اًمعؼوئد اًمؽؼمى سملم طمػمة اًمػيؾمػي ويؼلم إكٌقوء، د.حمؿد قمثامن  .15

 م.6868، 6اخلشً، دار اًمؽتوب اًمعريب، ط

مقي ذم إريمون اإلؾميمقي، ًمؾجقيـل، حتؼقؼ: حمؿد اًمعؼقدة اًمـظو .78

 .م6556زاهد اًمؽقصمرى، اعمؽتٌي إزهريي ًمؾؽماث، اًمؼوهرة، 

اًمعؾؿ ذم مـظقره اجلديد، روسمرت م. أهمروس،  ضمقرج ن.  .76

ؾمتوكًقق، شمرمجي د.يمامل ظمييكم، ؾمؾًؾي قمومل اعمعرومي اًمعدد رىمؿ 

ًمؽقيً، اعمجؾس اًمقـمـل ًمؾثؼوومي واًمػـقن وأداب، سمو ،631

 .م6505
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، دوضميس ومقشمقيام، شمرمجي "ىمضقي اًمتطقر"اًمعؾؿ ىمقد اعمحويمؿي  .76

، 6أمحد ومقزي، مراضمعي ومت  اهلل اًمشقخ، اعمريمز اًمؼقمل ًمؾؽممجي، ط

 م.6866

اًمعؾؿ وأصؾ اإلكًون، آن ضمقضمر، دوضميس إيمس، يمقز ًمًؽلم،  .73

شمرمجي د.مممـ احلًـ، د.مقد إدريس، دار اًمؽوشمى سموإلؾمامقمقؾقي 

 م.6861، 6مٍم، ط

اًمعؾؿ واًمديـ، آيون سمرسمقر، شمرمجي هبوء اًمديـ ظمرمشوهل، مريمز  .71

 .م6559 ،6ط  اًمـنم اجلومعل،

اًمعؾؿ ودًمقؾ اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن، مويؽؾ سمقفل، وًمقوم ديؿًٌؽل،  .79

، 6ؾمتقػـ موير، شمرمجي روو زايدان، دار شمؽقيـ سموًمريوض، ط

 م.6861

يين، حتؼقؼ أكس اًمػت  اًمرسموين واًمػقض اًمرمحوين، قمٌد اًمؼودر اجلق .71

 مفرة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمدون.

ومصؾ اعمؼول وشمؼرير موسملم احلؽؿي واًمنميعي مـ اإلشمصول، وؿـ  .77

، 6جمؿقع سمعـقان ومؾًػي اسمـ رؿمد، دار أوموق اجلديدة سمػموت، ط

 م.6575

 م.6515ومصقص احلؽؿ، ًمؾػورايب، ط .70

اًمػؽر إوريب ذم اًمؼرن اًمثومـ قمنم، سمقل هوزار، حتؼقؼ حمؿد  .75

 .م6509، 6يب، دار احلداصمي، طهم
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ومؾًػي اًمديـ، إدضمور ؿمقػؾد سمرايتامن، شمرمجي قمامد اًمديـ قمٌداًمرازق،  .08

 م.6869دار اًمتقًػم سمػموت، 

 م.6595اًمػؾًػي اًمرواىمقي، د. قمثامن أملم، مؽتٌي اًمـفضي اعمٍميي،  .06

ومؾًػي اًمعصقر اًمقؾمطك، د.قمٌد اًمرمحـ سمدوي، مطٌعي اًمـفضي  .06

 م.6515، 6اعمٍميي، ط

ػي ًمقٌـتز، ىمدريي إؾمامقمقؾ، رؾموًمي موضمًتػم سمؽؾقي أداب، ومؾً .03

 م.6515ضمومعي قملم ؿمؿس، 

ىمصي اًمػؾًػي احلديثي، أمحد أملم، زيمل كجقى حمؿقد، جلـي اًمتلًمقػ  .01

 م.6531واًمؽممجي واًمـنم سموًمؼوهرة، 

ىمصي اًمػؾًػي احلديثي، د.زيمل كجقى حمؿقد، أمحد أملم مطٌعي جلـي  .09

 .م6531، 6ًمؼوهرة طاًمتلًمقػ واًمؽممجي واًمـنم سمو

اًمؼضقي...اإليامن، زم ؾمؽموسمؾ، شمرمجي طمـو يقؾمػ، مؽتٌي دار  .01

 م.6887، 6اًمؽؾؿي سموًمؼوهرة، ط

اًمؼضقي...اخلوًمؼ، زم ؾمؽموسمؾ، شمرمجي ؾمؾقؿ اؾمؽـدر، طمـو يقؾمػ،  .07

 م.6863، 6مؽتٌي دار اًمؽؾؿي، ط

اًمؼقل اًمًديد ذم قمؾؿ اًمتقطمقد، اًمشقخ حمؿقد أسمق دىمقؼي، حتؼقؼ  .00

 م.6559، 6 طمجوزي، مؽتٌي اإليامن، طأ.د/ قمقض اهلل
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يموكط واًمؼماهلم اًميهقشمقي السمطين احلجي قمغم قمدم وضمقد اًمؽوئـ  .05

اًمقاضمى(، روسمرت آكدرو آريقؾ، شمعريى هٌي كوس، مؼوًمي سمؿجؾي 

 م.6867آؾمتغراب ظمريػ 

، 3يموكط وومؾًػتف اًمـظرّيي، د حمؿقد ومفؿل زيدان، دار اعمعورف ط .58

 م.6575

ذم قمؼوئد اعمؾي، ٓسمـ رؿمد، وؿـ  دًمي اًمؽشػ قمـ مـوهٍ إ .56

، 6جمؿقع سمعـقان ومؾًػي اسمـ رؿمد، دار أوموق اجلديدة سمػموت، ط

 م.6575

ٓ أمؾؽ اإليامن اًمؽوذم ًمإلحلود، كقرمون ل ضمويًؾر، ومراكؽ شمقرك،  .56

 م.6867، 6شمرمجي موريون يمتؽقت، دار اإلظمقة ًمؾـنم سموًمؼوهرة، ط

سمقل ًمقتؾ، شمرمجي وضمدي  عموذا أؤمـ: إضموسموت مـطؼقي قمـ اإليامن، .53

 م.6885، 6وهٌف، دار اًمثؼوومي سموًمؼوهرة، ط

عموذا كحـ هـو؟! شمًوؤٓت اًمشٌوب طمقل اًمقضمقد واًمنم واًمعؾؿ  .51

 هد.6130، 6واًمتطقر، إؾمامقمقؾ قمرومي، مريمز دٓئؾ، اًمريوض، ط

اًمؾؿع رم اًمرد قمغم اهؾ اًمزيغ و اًمٌدع، اإلموم إؿمعري، حتؼقؼ  .59

 م.6599محقدة همراسمي، مطٌعي مٍم، 

اهلل ظموًمؼ اًمؽقن، دراؾمي قمؾؿقي طمديثي ًمؾؿـوهٍ واًمـظريوت  .51

اعمختؾػي طمقل كشلة اًمؽقن ومًلًمي اخلوًمؼ، ضمعػر اهلودي، ممؾمًي 

 هد.6161اإلموم اًمصودق، ىمؿ، 
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اهلل ذم اًمػؾًػي احلديثي، ضمقؿس يمقًمقـز، حتؼقؼ: ومماد يمومؾ، مؽتٌي  .57

 م.6573همريى سموًمؼوهرة، 

يمقيـل، مقيد ذيمل هموزم، مـشلة اهلل ذم ومؾًػي اًمؼديس شمقمو إ .50

 م.6550، 6اعمعورف سموٓؾمؽـدريي، ط

اهلل يتجكم ذم قمٍم اًمعؾؿ، شملًمقػ كخٌي مـ اًمعؾامء إمريؽقلم،  .55

أذف قمغم حتريره ضمقن يمؾقومر مقكًقام شمرمجي د. اًمدمرداش قمٌد 

اعمجقد هطمون، راضمعف وقمؾؼ قمؾقف: د.حمؿد مجول اًمديـ اًمػـدي، 

 دار اًمؼؾؿ سمػموت.

اًمردود قمغم اخلقارج الوميؾمػي اعمًؾؿلمال اعمعروف  جمؿققمي .688

سموخليصي ود اًمؽػور، شمقمو إيمقيـّل، شمرمجي: كعؿي اهلل أيب يمرم 

 م.6536اعموروين، مطٌعي اعمرؾمؾلم اًمؾٌـوكقلم، ضمقكقي الًمٌـون(، 

حمورضات ذم اإلهلقوت ًمؾًٌحوين، شمؾخقص قمكم اًمرسموين، ممؾمًي  .686

 اًمـنم اإلؾميمل. 

ًمطٌقعل، هققم، شمرمجي: حمؿد ومتحل اًمشـقطل، حموورات ذم اًمديـ ا .686

 م.6591، 6مؽتٌي اًمؼوهرة احلديثي، ط

حموورة اًمؼقاكلم ٕوميـمقن، شمرمجفو قمـ اًمققكوكقي ًمإلكجؾقزيي  .683

 م.6501شمقؾقر، وكؼؾفو ًمؾعرسمقي طمًـ فموفمو، اهلقئي اًمعومي ًمؾؽتوب، 
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حموورة شمقاموس ٕوميـمقن، ىمدم هلو: أًمٌػم ريػق وقمرهبو: ومماد  .681

سمورة، مـشقرات وزارة اًمثؼوومي واإلرؿمود اًمؼقمل سمدمشؼ، ضمرضمل سمر

 م.6510

حموورة ومقؾقٌقس، ٕوميـمقن، شمرمجي ومماد سمرسمورة، مـشقرات وزارة  .689

 م.6578اًمثؼوومي واإلرؿمود اًمؼقمل سمدمشؼ، 

مدارج اًمًوًمؽلم سملم مـوزل إيوك كعٌد وإيوك كًتعلم، اسمـ اًمؼقؿ  .681

 م.6573، 6اجلقزيي، دار اًمؽتوب اًمعريب سمػموت، ط

مدظمؾ إمم ومؾًػي اًمديـ، د.حمؿد قمثامن اخلشً، دار ىمٌوء، مٍم،  .687

 م.6886

قمٌد اًمرمحـ سمدوي، ويموًمي اعمطٌققموت  مدظمؾ ضمديد إمم اًمػؾًػي، .680

 م.6579، 6ط اًمؽقيً،

مًعك اًمٌنميي إززم، اهلل عموذا؟ يمورن آرمًؽموكٍ، شمرمجي  .685

، د.وموـمؿي كٍم، د.هٌف حمؿقد قمورف، اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب

 م6868، 6مؽتٌي إهة، ط

مشؽؾي إًمقهقي د.حمؿد هميب، دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي،  .668

 م.6517

مشؽؾي اًمنم، ًمداكقول ؾمٌقؽ شمرمجي ؾمورة اًمًٌوقمك، اعمريمز اًمؼقمل  .666

 م.6861ًمؾؽممجي، اًمؼوهرة، 
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اعمصؿؿ إقمظؿ؛ ىمراءة كؼديي ذم يمتوب اًمتصؿقؿ اًمعظقؿ  .666

اًمؾقايت، اعمريمز  ًمؾؼموومًقر ؾمتقػـ هقيمـٍ، د.طمًـ سمـ امحد

 م.6867، 6آؾمؽماشمقجقي، ط آؾميمل ًمؾدراؾموت

، 3معجؿ اًمػيؾمػي، ضمقرج ـمراسمقٌم، دار اًمطؾقعي سمػموت، ط .663

 م.6881

مؼول قمـ اعمقتوومقزيؼو، ًمقٌـتز، شمرمجي كٌقؾ رؿمود ؾمعقد، وؿـ  .661

، يمؾقي "ومؾًػي اًمطٌقعي قمـد ًمقٌـتز"رؾموًمتف ًمؾامضمًتػم اًمتل سمعـقان: 

 .610م، ص6570ؿمؿس، أداب، ضمومعي قملم 

اعمؼدمي ذم ومؾًػي اًمديـ، أديى صعى، دار اًمـفور، سمػموت،  .669

 م.6559

مؼدمي ًمؽؾ مقتوومقزيؼو مؼٌؾي يؿؽـ أن شمصػم قمؾام، إيامكقيؾ يمـً؛  .661

شمرمجي اًمديمتقرة كوززم إؾمامقمقؾ طمًلم، مراضمعي د. قمٌد اًمرمحـ 

 م.6517سمدوي، دار اًمؽوشمى اًمعريب ًمؾطٌوقمي واًمـنم، اًمؼوهرة، 

إؾمـك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًـك، ًمإلموم اًمغزازم، دار  اعمؼصد .667

 اجلقؾ، سمدون.

مؾحؼ اعمقؾمققمي اًمػؾًػقي، قمٌد اًمرمحـ سمدوي، اعممؾمًي اًمعرسمقي  .660

 م.6551، 6ًمؾدراؾموت واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت، ط

حتؼقؼ حمؿد ؾمقد يمقيين، دار  اعمؾؾ واًمـحؾ، اًمشفرؾمتوين،  .665

 ًمٌـون. سمػموت، اعمعرومي
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اًمٌحٌ ذم كظريي يمؾ رء، أديمور أكدروز، شمرمجي  مـ ظمؾؼ اهلل؟ .668

 م.6861، 6هدى هبقٍ، مريمز مقرهمون ًمؾـنم واًمتقزيع، ط

 اعمقاىمػ ذم قمؾؿ اًمؽيم، قمضد اًمديـ اإلجيل، قمومل اًمؽتى، سمدون. .666

اعمقؾمققمي اًمعرسمقي اًمعوعمقي، ممؾمًي أقمامل اعمقؾمققمي ًمؾـنم  .666

 م.6555، 6واًمتقزيع، اًمريوض، ط

ًمرمحـ سمدوي، اعممؾمًي اًمعرسمقي مقؾمققمي اًمػؾًػي، قمٌد ا .663

 م.6501، 6ًمؾدراؾموت واًمـنم، ط

مقؾمققمي ٓٓكد اًمػؾًػقي، شمرمجي ظمؾقؾ أمحد ظمؾقؾ، مـشقرات  .661

 م.6886، 6سموريس ط -قمقيدات سمػموت

مقىمػ اًمعؼؾ واًمعؾؿ واًمعومل مـ رب اًمعوعملم وقمٌوده اعمرؾمؾلم،  .669

، 6اًمشقخ مصطػك صؼمي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

 م.6506

اعمقكودوًمقضمقو واعمٌودئ اًمعؼؾقي ًمؾطٌقعي واًمػضؾ اإلهلل، ًمقٌـتز،  .661

 م.6570شمرمجي: قمٌداًمغػور مؽووي، دار اًمثؼوومي سموًمؼوهرة، 

اًمـجوة، ٓسمـ ؾمقـو، شمؼديؿ موضمد ومخري، دار أوموق اجلديدة،  .667

 م.6509، 6سمػموت، ط

كظريي اًمتطقر اًمداروكقي: ظمراومي سموؾمؿ اًمعؾؿ، ـموًمى اجلـويب، دار  .660

 م.6505، 6روت، طسميوقاء، إ
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كؼد اًمعؼؾ اًمعؿكم، إموكقيؾ يموكط، شمرمجي هموكؿ هـو، اعمـظؿي اًمعرسمقي  .665

 .م6880، 6ًمؾؽممجي، سمػموت ط

كؼد اًمعؼؾ اعمحض، قمامكقئقؾ يمـط، شمرمجي مقؾمك وهٌي، مريمز  .638

 م.6500، 6اإلكامء اًمؼقمل، سمػموت ط

 كؼد وهؿ اإلًمف، همرور اًمـؼد وإهمراق اًمصـؿقي اًمعؾامكقيي، قمٌد .636

 .م6861، 6اًمؾطقػ احلرز، دار اًمػورايب سمػموت، ط

-كامذج مـ اًمػؾًػي اعمًقحقي ذم اًمعٍم اًمقؾمقط، أوهمًطلم .636

شمقمو إيمقيـل، شمرمجي وشمؼديؿ وشمعؾقؼ د.طمًـ طمـػل  -أكًقؾؿ

 م.6570، 6مؽتٌي إكجؾق اعمٍميي، اًمؼوهرة، ط  طمًـلم،

وهؿ اإلًمف، ريتشورد دويمقـز، شمرمجي سمًوم اًمٌغدادي، ممؾمًي  .633

 م.6885، 6اًمٌغدادي، ط
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 ايفٗسع
 978                                                                                            اعمؼدمي

              وأدًمتفددو. وكشددلهتو، اًمددذيمل، اًمتصددؿقؿ كظريددي مػفددقم إول: اًمػصددؾ

                                                                                              979 

 908                  اعمٌحٌ إول: مػفقم اًمتصؿقؿ اًمذيمل

 909             كظريي اًمتصؿقؿ اًمذيمل.اعمٌحٌ اًمثوين: كشلة 

اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: أهؿ أدًمي اًمتصؿقؿ ذم اًمؽقن قمـد أكصدور كظريدي 

 959                                                            اًمتصؿقؿ اًمذيمل.

 595                                                   أًٚيا: ايتعكٝد غري ايكابٌ يالختصاٍ.
 687                                                                    ثاًْٝا: ايتعكٝد املخصص.

 685                                 ثايًجا: املبدأ األْجسٚبٞ أٚ ايضبط ايدقٝل يًهٕٛ.
 689                   ايفصٌ ايجاْٞ: درٚز فهس٠ ايتصُِٝ يف ايفًطف١ ايػسب١ٝ.

             اعمٌحٌ إول: ومؽرة اًمغوئقي أو اًمـظؿ الاًمتصؿقؿ( ذم اًمػؾًػي اًمققكوكقي

                                                                                    161 

اعمٌحٌ اًمثوين: ومؽرة اًمغوئقي أو اًمـظؿ الاًمتصؿقؿ( ذم اًمػؾًػي إورسمقي ذم 

 163                                                         اًمعصقر اًمقؾمطك.

    اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: ومؽرة اًمغوئقي أو اًمـظؿ الاًمتصؿقؿ( ذم اًمػؾًػي احلديثي

                                                                                    167 

 137 اًمراسمع: ومؽرة اًمغوئقي أو اًمـظؿ الاًمتصؿقؿ( ذم اًمؼرن اًمعنميـاعمٌحٌ 

ايفصٌ ايجايح: االعرتاضات اييت أثريت ع٢ً فهس٠ ايتصُِٝ ٚايٓظِ 
 647                                                                                          ٚايػا١ٝ٥
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 113                                  اعمٌحٌ إول: مشؽؾي اًمنم

م( ًمدددًمقؾ اًمددـظؿ 6771اًمثددوين: كؼددد ديػقددد هقددقم الت: اعمٌحددٌ

 175                                                                    واًمتصؿقؿ.

م( ًمددددًمقؾ اًمدددـظؿ 6081اعمٌحدددٌ اًمثوًمدددٌ: كؼدددد يمدددوكط الت:

 158                                                                   واًمتصؿقؿ.

 786                             اعمٌحٌ اًمراسمع: ومروقي اًمتطقر.

العرتاضات اييت أثازٖا ايدزا١ْٚ ع٢ً ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايفصٌ ايسابع: أِٖ ا
 727                                                                                             ايرنٞ

 727           االعرتاض األٍٚ: ايتصُِٝ ايرنٞ ٜرتتب عًٝ٘ نجري َٔ املػانٌ.
 778      االعرتاض ايجاْٞ: ٚدٛد عٝٛب يف تصُِٝ ٚتسنٝب ايها٥ٓات اذت١ٝ.

   .ارَتًْك١ٝاالعرتاض ايجايح: ايتصُِٝ ايرنٞ َظٗس خادع يرتٜٚر ْظس١ٜ 
                                                                                                      776 

االعرتاض ايسابع: إٔ ايػٛاٖد ايع١ًُٝ اهلا١ً٥ اييت تؤٜد ْظس١ٜ ايتطٛز 
 747                               جتعًٗا سكٝك١ ع١ًُٝ َفسٚغ َٓٗا ال ٜطٛغ إْهازٖا.

االعرتاض ارتاَظ: إٔ ايتصُِٝ ايرنٞ يٝطت ايبدٌٜ ايٛسٝد يٓظس١ٜ 
 747                                                                                           ايتطٛز.

 757                 خامت١: ْظس١ٜ ايتصُِٝ ايرنٞ يف ض٤ٛ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ
 767                                                                         أِٖ املصادز ٚاملسادع

 788                                                                                           ايفٗسع


