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 النظريَّة:  المنهج:  المفهوم:  السياق
 طه جابر العلوانيد.

 مقدمة:
سنعػػ ب هللػػي مػػ  فػػ س  نه  ػػني  ،نسػػةره و سنسػػةعونس سنسػػة د س ،العػػيؼبن اغبمػػد      

سالنعمة اؼبسداة سالس اج  م على  ودني    ؿ ا ال ضبة اؼب داةي سنسل  سنصل   ،س وئيت أعميلني
سررنػػي  «السػويؽ»ف ػهو ر ا ػة    ... أمػي هللعػػد ،هبد ػػس إذل  ػـ  الػد   سمػ  بععػس سادةػد  اؼبنػر

سكلنػي    اؼبرػ  ، «للعلمػي   اهللطػة امد ػةال»أف نةقدـ هبي إذل دها اؼبؤسب  اؼبعػي ؾ الػهت بعقػدو 
  ذبلوة دها اؼب ض ع إف  فيئدة سنهًعي-  دهو ال اهللطة اؼبعي كة-إخ انني العلمي أمل أف هبد فوس 

 في  ا.
 : صياغة المفهوم قرآنيًّا
  القػػػػ جملف ايفوػػػػد   جمل ػػػػيت عد ػػػػدة    ػػػػ  ة  «ؽ ،ا ،ت ،س»س رت اؼبػػػػيرة الله و ػػػػة 

س   ،(00)  ة ص س    ،(7)س     ة اله قيف  ،(42)هيؿ نألس     ة ا (9،03)القويمة 
 .(24)س     ة القلم  (24)س     ة النجم  (49)س     ة الهةح  ،(41)   ة ؽ 
للداللػػػػة علػػػػى مػػػػدل الت هتػػػػي ال لمػػػػة أس مير    غيلػػػػه دػػػػهو ار ػػػػيت ال  يبػػػػة س رت س 
ػػي   سالةهػػيؼ السػػيؽ  أت منة ػػيدم إذل اة :  ػػـ  القويمػػسمسػػيؽ النػػيس  ،مثػػل  ػػ ؽ ا هللػػل ؛حس 

 هلليلسيؽ.
َْ َعػػ  َ ػػيؽ  ﴿:   ػػي س رت لافػػي ة إذل افػػةدار األمػػ     ق لػػس بعػػيذلل ن    َػػػَ ـَ ْ َ َفػػ
َْ َ َسػػػَةِطوْع فَ  َس ْػػػَدَعَ فَ  ػػػْج ِر فَػػػ  ة إذل فهػػػي دػػػهو ار ػػػة ال  يبػػػة إفػػػي ،(24:  )القلػػػم ﴾ِإذَل السُّ

كفػػها اغبػػ   عػػ  »:  س ػػؤرت العػػ   كبػػ  دػػها اؼبعػػ    قػػ ؽبم افػػةدار األمػػ     القويمػػة.
 سالهللد أف بعلغ غي ة ي هللينةصي  ف  ق سدزيبة ف  ق. ،ال طوس يَ افةدت سضبَِ :  أت « يق ي

ػػػ ،دػػػي األمػػػيك  الػػػه ذبلػػػه إلو ػػػي األمةعػػػة «األ ػػػ اؽ»س ي بعػػػدأ  حلػػػة ط  لػػػة مػػػ  ف أن 
 «الةهػيؼ السػيؽ هلليلسػػيؽ»س ،ة ػي  إذل أ ػدت اؼبسػػة ل ن نسا ،ةػيج إذل م قػ  العوػػ  نم ضػ  ا

فػػهلمل ؼبػػي فوػػس مػػ  معػػ   ،هػػل لْ ػػةعميؿ   اؼبعػػييسػػةعي  الل  رلوػػل علػػى ني ػػة اغبوػػية. ف ػػن  ْ 
هصػػح عػػ  س ْ  ،ساغبيلػػة دػػهو   فػػَ عػػ  اؼبعػػيي «السػػويؽ» ف ػػأف   ،«ال فػػَ سهلللػػ غ الري ػػة»

هػػي مػػ  معينو ػػي أس فػػْ بسػػةطو  أف زبْ  ،س علػػغ مػػ  معينو ػػي الن ي ػػة سالري ػػة ،مػػدل الت األلهػػيظ
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سؽبػػي  ،منة ػػى إفػػي ة إذل أف  األلهػػيظ كيئنػػيت حو ػػة ؽبػػي معةػػدأ سؽبػػي-أ ًضػػي-. سفوػػسمػػدل الهتي فػػوًئي
لةعلػػغ ؛  سجي  ػػة إلو ػػي ،ف ػػي مسػػ قة إذل بلػػمل الن ي ػػة ،ذل ني ة ػػي ي إطػػ ؽ بسػػل  ي مػػ  معةػػدئ
 ني ة مدل الهتي سمعينو ي.

جمل يبػػس  ،مسػػة عه لل ػػ ف سح كةػػس ،معػػيرؿ لل ػػ ف سح كةػػس ،سالقػػ جملف ايفوػػد كةػػي  كػػ يي 
 ،ؽ علػػػى كػػػل ميعػػػداو ػػػوم  س صػػػد  س ْ -سكل ػػػ- سػػػة عه بلػػػمل ،جمل ػػػة ك يبػػػة «8406»معػػػدسرة 

عطي النيس م  اؼبعيي مي هبعل النػيس   كػل عصػ  سمصػ    غػ  سبْ  ،ْهللد أف بةن ع رالالبسف
سلػػهلمل دل  ه ػػم  ؛ فةة ف ػػَ معينوػػس عػػو العصػػ   عمػػي ربةيجػػس بلػػمل العصػػ   ،بػػيـ عػػ   ػػ او

أف ب ػػ ف معػػيي إال ف ػػهو األسجػػس ال بعػػدس  ،يؿ أسجػػس""إف القػػ جملف ضب ػػ:  الػػععق قػػ ؿ مػػ  قػػيؿ
سمػي  ات بلػمل العصػ  عن ي عو العص   لةسػة عه مسػةجد  الق جملف ايفود اله  ة ف َ م ن نس 

ػػػف ػػػن بْ  ، ػػػأي فو ػػػي نػػػه مػػػ  ج انػػػه ع مػػػة القػػػ جملف  عػػػ  جيي بعػػػو  ه ػػػم   دػػػها ا طػػػي  ف ن 
ر اؼبعػػػػيي الػػػػهت  ػػػػؤرت إذل االفػػػػةعيو أس علػػػػى بعػػػػدُّ -خطػػػػأ-سإعجػػػػيوو، سحػػػػن وبمل ػػػػي الػػػػععق

ة قػ  دػدس و سد  أمػ  ال  ْ  ،للق جملف ايفود ي بة  ؿ إذل مي  فعس الهـ  ف ن   ،أس ا صبيؿ ،الرم ض
 .1هللل  سة ول ،عم  نسه دها الق ؿ إلوس

ل سبعقُّػ-حػق الػةْسة-هك  قػد رعػي إذل بػدهللُّ و سبْسبػسس قد  س ػ  القػ جملف للػا كمي أن   إف  
سمع فػة معػيي ألهي ػس  ،سبلػمل  سػةلـز إضػيفة إذل بْسبػس حػق الػةْسة ،مي جي  فوػس سالةه ػر فوػس

-  سحدبس العنيئو ة. هبه س   و ،سجمل يبس      و ،سالةني ه هللن كلميبس   ار يت ،ابسسمه ر
ًمػػػي،سنزسلػػػس مه    « ػػػويقيبس»  بػػػدهللُّ -أ ًضػػػي  ،فوػػػس سهللػػػس كػػػيف لةثعوػػػا فػػػؤار   ػػػ ؿ احوػػػ    قًػػػي منج 

نَػػػػيْو لِةَػَقػػػػ َأَْو َعلَػػػػى الن ػػػػيِس َعلَػػػػى ْمَ ػػػػ﴿:  سكػػػػهلمل أفئػػػػدة اؼبػػػػؤمنن ًْ َسقْػَ جملنػػػػيً فَػَ قػَ  ﴾   َسنَػز َلنَػػػػيْو بَنػػػػزِ 
َسقَػػيَؿ ال ػػِه َ  َكَهػػْ سا لَػػَ اَل نػْػػز َؿ َعَلَوػػِس اَلْقػػَ جملْف صْبَلَػػًة َساِحػػَدًة َكػػَهِلمَل لِنْثَع ػػَا هللِػػِس ﴿ ،(138 : )ا  ػػ ا 

 ًْ  (.04 : اله قيف) ﴾فْػَؤاَرَؾ َسَ بػ َلَنيْو بَػَ بِو
الػهت نػزؿ  «السػويؽ»  أنػ اع زسؿ على م   الهللد أف  سةدعي  يئػف ها الةنجوم سالن

 فوس كل قبم م  قبـ  الق جملف ايفود.
 سمع فػة م قػ  كػل ،«زسؿػبػأ    النػ»س «اؼبني ػعة»س «زسؿػأ عي  الن»سدني بةضح أنبو ة 

ساؼبػد ك ف أل ػ ا   ،سأدػل اال ػةنعيط ، ساؼبهس ػ ،لوةم   ايفة د؛  قبم هلليلنسعة ؼبي قعلس سؼبي هللعدو

                                 
-
 نسع ا دها الق ؿ إذل ا ميـ علي  ضي ا عنس. 1
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علػػى مػػي ال يب ػػ  ال قػػ ؼ علوػػس هللػػدسف  وو مػػ  ال قػػ ؼ مػػ  الػػن   هللْغػػة القػػ جملف سرالئػػل إعجػػي
 مْح ة  يئ  أن اع السويؽ.
 ،ثْثػػة الت األلهػػيظ علػى اؼبعػػيي أن اًعػػيقػػد اعةػػوسا رال-إلػو م  َ سَمػػ-سإبا كػيف اؼبنيطقػػة

 «راللػػػػة اؼبنطػػػػ ؽ»سقػػػػيل ا هللػػػػػ ،«راللػػػػة االلةػػػػزاـ»س « راللػػػػة الةضػػػػمُّ »س «راللػػػػة اؼبطيهللقػػػػة»دػػػػي 
سدػػػي - ػػػيكل  -أ  ػػػ  سأهللػػػ و مػػػ  بلػػػمل الػػػدالالت «رالالت السػػػويؽ»فػػػ ف  ،«ه ػػػـ راللػػػة اؼب»س

 سإهلل او معينوس. ،أق ادي   خدمة الن 
ه اؼبعػػيي   نهسػػس   س  ب ػػ م  عػػدُّ فػػيؼبة ل   ،مال ػػْـ هبػػ ت إعػػدارو   نهػػس اؼبػػة ل   إف  

س  ػل   بػه فو ػي   ،عػييمث  عدأ   اخةوي  ال لميت اؼبني عة للةععر ع  بلمل اؼب ،اؼب حلة األسذل
قػيؿ ؛   عمي    د الةععر عنسهصح سبعن  ي دي الععي ات اله  ةْ كلمة كلمة حىت  طمئ  إذل أن  

 : األخطل
َي *** ْجِعَل اللَسيْف َعَلى الْهَؤاِر َرلِوْ ـَ لَػِهػي الْهػَؤاِر َسِإمب  َْ ِإف  الَ ػ

4 
 .0..." عقين إلوس أهلل هلل  فس هسي كًْمي"كنا قد وس  ت   ن:  سقيؿ عم 

الػػدلول »حػػن اعةػػو -سدهػػ ات ال عػػي  علػػى أقػػدا دم-سلػػهلمل فقػػد دهػػي ا مػػيـ الػػ اوت
           دػي ،ال   قػى إذل القطػ  إال إبا ذبػيسو ع ائػق عفػ ة «ال    »ربا  مند ًجي-كيف  يأ   -«الله ي  

 ،سعػدـ ا ضػمي  ،ايفػيوسعػدـ  ،سعدـ االفرتاؾ ،ة نقل اللرة سالن   سالةص  َالقط  هللص   : 
 .2سعدـ اؼبعي ض ،سعدـ الني   ،سعدـ الةقدمي سالةأخر ،سعدـ الةخصو 

 ،القػد   سد  األدػ رلُّ -الةها إلوس هلليلقد  ال ي س  ،«السويؽ» بأمل ا ميـ ال اوتُّ  سل 
ؼبػي س  ،ؼبػي أطلػق دػها القػ ؿ-سأ ػ ا وسن مػس سالسػويؽ منػس اؼبػد ؾ لعْغػة القػ جملف  ،ساؼبهس   ال عػر

فوػػس القػػد ة علػػى معيعبػػة دػػهو  فػػ ف  -إبا أر ؾ علػػى حقوقةػػس-«السػػويؽ» ػػيقس هللةلػػمل الط  قػػة. فػػػ
 أث  م  جملثي دي. م  أت   سضبي ة اػبطي  الق جملي   ،سا ةوعيهبي سذبيسودي ،االحةميالت العف ة

                                 
ال سجػػػػػ ر للعوػػػػػا   ر  انػػػػػس سال   ب ملػػػػػة الػػػػػد  اف. فلعلػػػػػس  ػػػػػق  من مػػػػػي. سقػػػػػد س ر العوػػػػػا منسػػػػػ هللًي إلوػػػػػس هبػػػػػها اللهػػػػػل   فػػػػػ ح فػػػػػهس   -4

 «1/47»ط. هللػػػ الؽ. سس ر العوػػػا مػػػ  غػػػر عػػػزس  إذل األخطػػػل   بهسػػػر النوسػػػيهلل  ت  «1/11»، سبهسػػػر ا مػػػيـ الػػػ اوت «46»دهالػػػه
. سجي  معزس ا إلوس   اؼب فى «1/416»سالعويف سالةعون  «4/721»ساؼبصعيح اؼبنر  «1/41»سف ح اؼبهصل  «426»سال  يلة العه ا  

 .«4/47». سان   ديمفني على اص ؿ «ال ْـ»اال ةف ير هللس   حب  دهة  . سقد أكث  علمي  ال ْـ م «6»
ط. هللػػ الؽ سبػػيج العػػ سس للزهللوػػدت  «1/241»سلسػػيف العػػ    «4/102»قػػيؿ لػػس عمػػ   ػػـ  السػػقوهة علػػى مػػي   الن ي ػػة الهللػػ  األثػػر  -0
 .«4/48»قوقني ساص ؿ هللة  «4/819»سال يمل الهلل  األثر ط. اؼبنر ة س رة اهلل  دفيـ  «0/027»
 .«ـ1994دػ، 1214»ط. مؤ سة ال  يلة، هللرست  «1/093»ان   اص ؿ هللة قوقني  -2
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 : السياق في اللغة
ر   ػػة   اللُّ  «سػػويؽال»اللرػػ   ن علػػى مػػي س رت ا فػػي ة إلوػػس   معػػ  مػػيرة  لُّ دل  ػػزر ْجػػ

س ػػيق ا ؽبػػي اؼبعػػيي  ،فقػػد اعةمػدسا األلهػػيظ الق جملنو ػػة الػه س رت اؼبػػيرة اللر   ػػة فو ػي ،القػ جملف ايفوػػد
  إ ػ ي    بكػ  الفػ ادد س  لسيف العػ   كبػ و مػ ،باهتي. الح ني دها   القيم س سف حس
 سػ ؽ اغبػد    فْ"فػ:  قػ ؽبم «السػويؽ»مػ  م ارنػي هللػػ ساألظبي ، س  أ ػيس العْغػة قبػد ق  عًػي

 س دل  ععػػػد كثػػرًا عػػػ  اال ػػػةعميالت اؼبػػػهك  ة،ل ن ػػػ ،سػػيؽ اغبػػػد  "س"إلوػػػمل  ْ  ،أحسػػ   ػػػويؽ"
-األغلػػػػه- ػػػػي قبػػػػدفهػػػػي كل   سمػػػػي إلو ػػػػي، «اؼبخةػػػػي »س «اؼبصػػػػعيح»س «العػػػػن»سكػػػػهلمل كةػػػػي  

ػػػو   ة علػػػػى ل ػػػداأس هللعػػػق األمػػػ   ال أت م  دػػػي، «أة ػػػويؽ اؼبػػػػ  »مثػػػل  ؛ ةا ػػػةعميؽبي   أمػػػ   حس 
 : كق لس  ،الس ؽ إذل غي ة أس ني ة

ِمػَ ػي ْفَرػلْ « الس َويؽْ »َسلػَم ي َرنَي ِمين    بَػَقد َمَا ِإرَل  *** َسْرسنِػي ِمَ  بَػَقػدُّ
َهْ  الَ َدلْ  نَػَ ي *** َسَجيَرَت هلِلَ َدل  ِحَن اَل  َػنػَ  أََبَا َسِحَويْض الػَمَ ِت هللَػَويِن َسهللَػوػَ

أف   َ ْسػػػسػػػيؽ هللػػػس إذل الػػػدا  ارخػػػ ة حَ سػػػيف  ْ  نا  فس  ؛ االحةضػػػي دنػػػي  «السػػػويؽ»فػػػػ
 .«السويؽ»طلق علوس  ْ 
 

 مفهوم السياق في تراثنا اإلسالمي:
مػي للسػويؽ مػ  أنبو ػة هلليلرػة   -اؼبعي ؼ اله افػة  سا هبػيعلى اخةْؼ -أر ؾ علميؤني

د   سأدػػ ؿ سفقػػس سعلػػم  مػ  بهسػػر سحػػ صبوػ  العلػػـ  ساؼبعػػي ؼ بات العْقػػة هلليػبطػػي  القػػ جملي  
خبطػػي   م سجػػدسا فوػػس س ػػولة من جو ػػة بسػػيعد   هللوػػيف اؼبػػ ار نػػسبلػػمل  ،سػػيئلسعلػػـ  سمكػْـ 
؛   هللويف اؼب ار هلليلسويؽ على  عول ا صبػيؿ-صبوًعي-سيب   أف قبد قد ًا مفرتًكي هللون م ،الفي ع
أس  ،أس حػػػق سربػػػ  قسدػػػها الػػػهت  ةسػػػ ؽ ؛  «مػػػي  ػػػيؽ الفػػػي ع اػبطػػػي  مػػػ  أجلػػػس»سدػػػ  

لسػنة اجةميعو ػة أس رع ة ؼب ع ة أس اعةعي  أس مثل أس هللويف  ،أس هللويف لسنة ك نو ة ،منفئ غب م
 خل.إ ... أس إنسينو ة

إبا كينػا مػ  راخػل بسػعقس أس بل قػس  ،اػبطي  هبي يوبةه دسمؤف ات قسدنيؾ ق ائ  
  اؼبخةلهػة سمني ػعيت الزميف ساؼب ػيف سعنيدػ  ال اقػ:  مثل ،خي جو ة سقد ب  ف أم  ًا ،اػبطي 

سلػػهلمل  ؛ هلليلنسػػوعة للسػػن  النع   ػػة الػػ  سرأس أ ػػعي   ،زسؿ هلليلنسػػعة للقػػ جملف ايفوػػدػأس أ ػػعي  النػػ
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 ،هللػػػيلن  َُّ هللعػػػق القػػػ ائ  الػػػه قػػػد رَبْػػػلافػػػي ة إذل  «الق  نػػػة السػػػويقو ة»عػػػ ؼ هللوػػػن م مصػػػطلح 
 مع  على جملخ . أس ب جوح أس كفَ مع م   ،أس بقوود مطلق   حبو  بسيعد على هللويف ؾبمل  

ال وبةػػيج إذل كثػػر مػػ  الن ػػ  سالةػػدهلل     ػػ ف  ػػيد ًا هللػػي وًا-  هللعػػق األحوػػيف-سالسػػويؽ
سأحوينًػػػي   ػػػ ف  ،له و ػػػي   ػػػ ف السػػػويؽ سأحوينًػػػي وبةػػػيج إذل فػػػي  مػػػ  بلػػػمل، سأحوينًػػػي ،لو  ػػػ 
سهللعضػ م  ،«نطقو ػة  ػويقو ة»س ػويؽ  ،لهػل مهػ رأس  ػويؽ  ،سأخ      ف  ػويؽ ن ػم ،مقيمو ي

ؽ هللػػػن يت هللون ػػػي سهللػػػن هللوئة ػػػي الق جملنو ػػػة. سدنػػػيؾ مػػػ  فػػػ   جعػػػل السػػػويؽ   دػػػد  ار ػػػة سالعْقػػػ
مػػي  ػػعق ار ػػة.  «السػػعيؽ»س ،وقا ار ػػة مػػ  أجلػػسفػػيعةو السػػويؽ مػػي ِ ػػ «السػػويؽ سالسػػعيؽ»

أس  ػػػوق  ، ار هللوينػػػس ار هللػػػس نصػػػ ص  ػػػيهللقة سالحقػػػة ؼبػػػي  ْػػػإم ػػػي أف  ْػػػ «السػػػويؽ» سعلػػػى دػػػها فػػػ ف  
دبْح ػة هللوئػة الػن  الػه قػد  ،أس بأس لس حبوػ   ة ضػح مػي  ػوق ال ػْـ ألجلػس ،لساػبطي  ألج

 ب  ف الس  ة كل ي.
 أس قصػػد الفػػي ع الػػهت  ػػدؿُّ  ، ػػي سح م ػػيلِ لَ أس عِ  ،مقيدػػد الفػػ  عة «السػػويؽ» ار هللػػػس ْػػ

 أس هللوينس. ،سةهير منس هللةأس لسس ْ  ،علوس هللن ع م  أن اع الداللة الن ُّ 
 ،أس مني ػػػعةسه نػػػزسؿ ار ػػػة أس مني ػػػعة ي أس  ػػػعه س سر اغبػػػد    ار هللػػػس  ػػػع ْػػػ سأحوينًػػػي

 سأح اؿ اؼبخيطعن. ،سم  نيت ال اق  الهت نزؿ اػبطي  فوس
 اؼبقيدػػػدت  -األئمػػػة اؼبةقػػدمن   عل منػػػي النقلو ػػػةمػػػ  اؼبم ػػ  القػػػ ؿ هللػػػأف  مػػ  دنػػػي فػػػ ف  

أس  ساؼبقػيمي   ه ػي  الل يرل   فػيملن مػ  أنػ اع السػويؽ اؼبقػقد ع ف ا نػ عن دػيمن  -من ي سال  يئلي  
 ،اؼب ار منػس سفقسربد د رالالبس  ،ع من مي   ر ا يهتم ػبطي  الفي عسا ةهير هلل ل ن   ،اغبيرل  

 ألح يـ.سمسة  يبس   إنةيج ا ،سربد د مسة  يبس   الداللة
 

 : قليَّةالسياق في علومنا الن
سقػػد نػػيؿ مػػ   ل منػػي النقلو ػػة،ن هللعقػػد كػػيف مػػ  م ضػػ عيت االدةمػػيـ اؼبفػػرتؾ هللػػن اؼبعنو ػػ

كوػَ ال  ؛ ال و  اؼبفرتكة هللػن علػـ  ال  ػيئل سعلػـ  اؼبقيدػداالدةميـ مي جعلس م  اؼبهيدوم 
    ف ػم مػ ار   ػ ؿ اسكػهلمل  ال ةػي  ال ػ مي علوػس،سد  فبػي  ة قػَ ف ػم العد ػد مػ  جمل ػيت 

ة قػد ب ػ ف   ػيلة ال  ػيلسدػهو  ،  ػيلة مػ  م  ػل إذل مسػةقعل «اػبطي »كل مي جي  هللس. فػ
س أس  جيئػػػس أس حض ػػػ ،أس اال ػػػةه يـ منػػػس ،أس لدع بػػػس للقوػػػيـ هللػػػس ،مػػػي فػػػي ل هللعِ قَ  خعػػػي  اؼبسػػػةػَ 
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سال  ،سأ ػيلوه مةن عػة عد ػدة ،ساػبطي  بابس  ػأي هللصػويغيت عد ػدة أس أم و سنوس، ،سرب  ضس
-هللػس ؼبخيطػهِ ا-الػن    عمػي  قصػد هللألهػيظِ  أس  هصػح س عػن   ،ل مػي    ػدل أف   د  يب   للم  

علػى  بسيعد أحوينًي ات  ي مؤث  سكلُّ  ،س  سفس سثقيفةس سهللوئةسةس ةس سنهسو  سحددي. سللمسةقعل عقلو  
وبةػػػيج -اؼب  ػػػل ساؼبسػػػةقعل-سكػػػل من مػػػي عوػػػق عملو ػػػة ف ػػػم مػػػ ارو،سقػػػد بْ  ،ف ػػػم مػػػ ار اؼبخيطػػػه

ػي  ة ػ   ف     عندمي  ة سيي   نا إف  الن   هللل  ،«السويؽ»وس هللػح ة بلمل الهت نسم  ؼبْ ف   إمب 
سلهلمل  ؛ الن   هللل د  جز  م  م  نيت  ،  خي جي  ر مؤث  السويؽ لوس ؾب   صعح  ويؽ حىت  ْ 

نػػػيت فيلنصػػػ ص م     ،1للسػػػويؽ مةمًمػػػي سالػػػن    ،للػػػن    ًمػػػيمةم  اعةػػو هللعػػػق العػػػيحثن السػػػويؽ 
ي هللفػ ل رائػم هلل ا ػطة سالسػويقيت هبػ ت ب   ن ػي سرب  ل ػي سبعػد ل  ،للسويقيت اله ب    فو ي

 .8ي    م اقَ معو نةالنص ص اله  سةخدم ي اؼبة دث ف سال ة  
 : دة ال ْمو ة   مسة  يت ثْثةمع  اعبملة أس ال ح «السويؽ»ر سوبد  

 ن ع اعبملة. قـ  السويؽ فوس هللة د د :  اؼبسة   األسؿ
 ن ي اعبملة.ت عاله عو   السويؽ فوس القضو ةر وبد  :  اؼبسة   الثيي

م قػػد  سػػةدعي السػػويؽ فوػػس أ  ػػة مقيدػػد ضػػمنو ة أس مضػػم ة للمػػة ل  :  اؼبسػػة   الثيلػػ 
ْكْمو ػة»ر اؼبنط قػػة القػػ ة غػػبنعػػس إلو ػي أس  س كْمػػس إلو ػػي، نع ػ سبلػػمل مػػي  طلػػق األدػػ لو ف  ،«ال

 .«اله     »أس  «مه ـ  اؼبخيلهة»على هللعق أن اعس 
ر هللػػػػن قبػػػػد أنهسػػػػني نػػػػرتر  -ا إلوػػػػس هلليلقػػػػد  ال ػػػػي أس ال نلةهػػػػ-سعنػػػػدمي نمػػػػل السػػػػويؽ
من ي -قد بةدخل ع امل أخ   بابو ة   اخةوي ابني م  هللون ي-للق ؿبهسرات سبأس ْت عد دة 

 ،ف ػػػم القػػػ ؿ سمن ػػػي الثقيفػػػة السػػػيئدة. سقػػػد ْنسػػػي  ، ػػػد  ل جيسمن ػػػي األ ،ميت السػػػيهللقةاؼبسػػػل  
ػػ   اؼبسػػة   الثػػيي الػػهت نه ػػ  سعنػػدمي  م، عػػ  مقصػػ ر اؼبػػة ل  ال  عػػو  - و هللفػػ ل خػػيطئسنهس 
-ضػػمًني-دػػها اؼبسػػة   ْ سػػةدعى عن ػػي فػػ ف  م الةععػػر ر السػػويؽ فوػػس القضػػو ة الػػه أ ار اؼبػػة ل  وبػػد  

فبػػػي  طلػػػق علوػػػس اؼبعيدػػػ سف  سأ ػػػة مْهللسػػػيت أخػػػ   يب ػػػ  أف بْحػػػل،لزمػػػيف النطػػػق سم ينػػػس 
 .« ويؽ ال  ؼ»

                                 
ص. -. 1967ا ة الثقيفػػػة سا عػػػْـ الع اقو ػػػة، سو : هللرػػػدار -ال نػػػػز ؛ ب صبػػػة ععػػػيس دػػػيرؽ ال دػػػي . بػػػألوَ جػػػ ف اللرػػػة ساؼبعػػػ  سالسػػػويؽ /  -1

411. 
 اؼبصد  نهسس. -8
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أف   فدالالهتم ؼبػػػػهادع م هلليلنصػػػػ ص  سػػػػةطوعسالعػػػػيحث ف   اخةْفػػػػيت الهق ػػػػي  سا ػػػػة
سمػػد  بػػأثرو   ف م ػػم للنصػػ ص الػػه  ،ارثػػي  اؽبيم ػػة لط ائػػق بعػػيمل م مػػ  السػػويؽ  ا  ةفػػه
  ف هبي. سةدلُّ 

 

 : ر الداللي  ات التطو  في إطار عمليَّ  «السياق»ر مفهوم تطو  
 فػػا   عصػػ ني دػػها يملػػة عْ لوصػػعح ن    ػػة ك  ًا راللو ػػيبطػػ ُّ  «السػػويؽ»  مه ػػـ  لقػػد بطػػ   

 .«الن    ة السويقو ة»هللػ
هللصػػويغة ي األخػػرة هللعػػػد أف كينػػا مععثػػ ًة   أعمػػػيؿ  «ن    ػػة السػػػويقو ةال»سقػػد جػػي ت 

سل ننػػػي نسػػػةطو  أف نلملػػػم فػػػةيهتي مػػػ   هللػػػ   ،نػػػيمػػػ  علميئ ن سالنقػػػير القػػػدامى ساػػػدثناللرػػػ    
   قبػػد ؽبػػي أدػػداً  سا ػػعًة نسػػعو يكػػهلمل   ،د    الػػرتاث هللعلػػم األ ػػل   اغبػػ «ن    ػػة اؼبعػػ »
 : أف    بلمل الق ؿ  خْدة. س «اؼبنيدج العنو   ة سالةنيدو ة سالة لولو ة االجةميعو ة اؼبعيد ة»

فػػػػر إلو ػػػػي ؾبمػػػػ ع ال لمػػػػة اؼبعجمو ػػػػة بات معػػػػ  ؿبي ػػػػد ال هبػػػػيسو الصػػػػ  ة الػػػػه  ْ  -1
 .ليي سدها اؼبع  اي د د  مع  ف  ،أد ات اغب سؼ

معنيدي -  ا بعيط ي دبي قعل ي سمي هللعددي-عطي لل لمةالسويؽ د  الني م الهت  ْ  -4
 .أت معنيدي السويقي   ،اؼبقص ر

ة بنةج  ة عْقيت هللن عدة  ويقيت  جزئو  هللل د  فع السويؽ لوس  ويقًي ساحًدا، -0
 : السويؽ ال لي  

 .«الةعيقبُّ » ر تُّ السويؽ اللُّ  - أ

 .السويؽ الثقي ُّ  -  

 .االجةميعيُّ  السويؽ - ت

سد  أق   مي   ػ ف  ، ف قيعدة اؼبني عةطلق علوس العنو  ُّ سد  مي  ْ » عة  ويؽ اؼبني - ث
ي ػػعة السػػويقو ة الػػه دػػ  اؼبن « ػػويؽ اؼبقػػيـ»أس فيؼبقػػيـ  ،"ل ػػل مقػػيـ مقػػيؿ":  إذل قػػ ؿ القػػدمي 

 .«هللعونس رسف غرو م  األق اؿ بقةضي ق ال

-مًعػػي-رافهللػػل وبػػد   انهصػػيال قطعو ػػي، فْهصػػال  ن ساؼبعػػ  السػػويقي   اؼبعػػ  الفػػ لي   -2
 : نبي ،ع  ن عن م  العْقة هلل دهس بععرًا «مه ـ  السويؽ»

 العْقة هللن العنص  سالعنيد  اللر   ة األخ  . - أ
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 ساؼب قَ الهت  ةجل ى فوس. العْقة هللن الن    -  

، سدػػ  «Con-text»للػػن   ا مصػػيحًعيجملخػػ ً  السػػويؽ هلل دػػهس نص ػػي «ديلوػػدات» ػػ   س 
 semiotic»هللػػػػػل دػػػػػ  هللنوػػػػػة  ػػػػػومو طوقو ة  ،ف سػػػػػه لػػػػػوس ؿبوطًػػػػػي مير  ػػػػػي «أت السػػػػػويؽ»

structure»،   الثقيفو ة اؼبأخ بة م  الن يـ السومو طوقي دي األع اؼ االجةميعو ة سالقوم عنيد
 الهت     ف الثقيفة. «ال مزت  –ا في ت  -األ ق ي  :  العْميي  »

 :« ويؽ الن   »-ؾبةمعة-ربدرثْثة ج انه  «ديلودات»ـ سقد قد  
 أت مي  دس  ح لس اػبطي . ؛ «م ض ع الن   »سد  :  «Field»ايفيؿ  -1
عْقػة » س عين طعوعػة العْقػة هللػن اؼبفػي كن   الػن   :  «Tenor»ن ع اؼبفي كة  -4

هللن دػد قن أس ب  ف العْقة كمي س :  عْقة ضبومة–اؼب  َس هللن اؼبد   ل  كيف كمي :   ظبوة
 .«هللن يهللن أـ سا

ق مػػ  خْؽبػػي صػػيؿ الػػه  ة ق ػػسبعػػين ال  ػػولة أس قنػػية االب  :  «Mode»الصػػورة  -0
اؼبػػزاسج هللػػن ال ةيهللػػة كػػيؼب ن ل ج سالػػد يل ج، :  اؼبنطػػ ؽكيلع ػػ  أس اؼبقػػيؿ، :  ةال ةيهللػػ» الػػن ُّ 
 .«ةساؼبس حو   ،ساغب ا    القص  ،كنف ة األخعي :  سالنطق

ػػػ هللػػػدً ا- ف ػػػ   العنو  ُّػػػ السػػػويؽ دػػػ   أف   –«   ػػػو  »م اللرػػػة اغبػػػد   س علػػػمػػػ  مؤ  
حو   عةمػد دػها الةةػيهلل  سالةػآلَ علػى  ،بةيهلل  ؾبم عة م  العنيد  سبآله ي    لسلة ال ْـ

. سبثػػر كػػل كلمػػة    لسػػلة السػػويؽ كلمػػيت «العْقػػيت السػػويقو ة»االمةػػدار فومػػي  طلػػق علوػػس 
اػػػػ   :  ة ؿبػػػػ    شَب ػػػػ هلمل فػػػػ ف  لػػػػ؛  احػػػػدة مػػػػ  عػػػػدة اخةوػػػػي ات كينػػػػا فب نػػػػةل س سسبث ػػػػ ،أخػػػػ  

 ف على دها الن  :سنبي مةعيمدا ،سا   الةعيقب   ،االخةوي ت  
 «اال ةعداؿ»ؿب   االخةوي  
 حصيف           
 ج ار            
 ف س            

 «ا   السويقي»ؿب   الةعيقه 
 امةطى ج ارو س حل   
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ال لمػة اؼبعجمو ػة ؽبػي  ف  إ:  عنػدمي قػيل ا-هللط  قة  مػي-اؼبلمح س دبي انةعس القدمي  إذل بلمل
العْقػػة السػػويقو ة ؽبػػي معػػ   سأف    و هللػػيؼب ارؼ ساؼبفػػرتؾ،بعػػدس ساضػػ ة فومػػي ظب ػػ ،عػػدر مػػ  اؼبعػػيي

بعػين  «عػن»ف لمػة ؛    سضػ  ساحػد مػ  م اضػع ي ساحد  قـ  على ب طن ال لمة اؼبعجمو ة
 ين أخةػػي  معػػ  ساحػػًداسل ن ػػ ،«معجمو ػػي»سم ػػيف انعثػػيؽ اؼبػػي   ،سعػػن الفػػمس ،سػػيف نعػػن ا

ن در العػن هللعػدنػي رْبػ  ػويقو ي»يفوة ف هللا م  عػن دػ:  فأق ؿ ،درو السويؽ الهت ا ةعملسوبْ 
ساػبػػيؿ العْمػػة   ال جػػس. س عػػدس أف قضػػػوة  ،فيػبػػيؿ أخػػ  األـ «خػػيؿ». كػػهلمل كلمػػة «اؼبػػي 
ًراأ  اللرػػػة الع هللوػػػة دػػػي مػػػي  «اؼبفػػػرتؾ» أكثػػػ  مػػػ   للمعػػػ  ثػػػي ت مه ػػػـ  السػػػويؽ هلل دػػػهس ؿبػػػد 

 .غردي
 ا ػ  ً »مػ  اغبمي ػة  ، سكينػا بعػين   العػد  حػدسًرا««Barلوز  ػة كلمػة  قبسدنيؾ   ا

كقيعػة اله ب ض    قيعػة كعػرة  مث أدع ا بعين فومي هللعد أت ن ع م  اغب اجز  ،«يأس  ويجً 
ػػػػػػػ ،ا مػػػػػػػة بسػػػػػػػةخدـ لافػػػػػػػي ة إذل  فرمث أدػػػػػػػع ا ا ،ي ةمث دػػػػػػػي ت بعػػػػػػػين اغبينػػػػػػػة أس اػبم 

ػػ «Bar»سف ن  عػػدُّ سل ػػ  أغلػػه اللرػػ     ،مسػة رعيت قضػػعيف اغبد ػػد  ،ي ةدبعػػ  اغبينػػة أس اػبم 
 .«Central meaning»د  اؼبع  اؼب كزت لل لمة س 

مػي -أ ًضػي-سن ػإب إ ،ة ال ْمو ة هبيسو مي  ْقػيؿ فعػْمع  ال حد أف   «زػج ف ال ن»س    
. سللسػويؽ دػلة سثوقػة هبػها اعبػز  مػ  معػ  ال حػدات مقصػ ر ضػمًني أس مػي  هػرتض مسػعًقيد  

ْكْمو ػػػ ،ةالنيحوػػػة ال ْمو ػػػ:  فلل حػػػدة ال ْمو ػػػة نيحوةػػػيف ،ال ْمو ػػػة سقػػػد أنبػػػل  ة،سالنيحوػػػة ال
 .ساكةه ا دبي  ةصل هلليؼبع  ال ْمي   ،صل هلليلقصدمي  ة   «زػج ف ال ن» ف    أت ر  ُّ اللُّ 

هلليلقصػػد الػػهت هبػػيسو مػػي  «زػال نػػ»سكبػػ  نسػػةطو  أف نلمػػس   القػػ جملف ال ػػ مي مػػي عنػػيو 
 قيؿ هلليلهعل. ْ 

 (.29)الدخيف: ﴾ْبَؽ ِإن مَل أَنَا اَلَعزِ ْز اَلَ  ميْ ﴿:  فلنق أ ق لس بعيذل
ـَ ْدْم اػَبَيلِْق فَ ﴿:  أس ق لس ـَ ْخِلْق ا ِمَ  َغَرِ َفَي   َأ  (.01)الط  : ﴾َأ
: ﴾ْكلُّ ِحَز   دبَي َلَدَ ِ َم َف ِْح فَ ﴿ : أس ق لس  (.04)ال ـس

اػبلػق »أس  «ؿبػق العػدـ»أمي الةسيؤؿ   ار ة الثينوػة فوعػين رفع ػم إذل اؼبهيضػلة هللػن 
 سمثرة  عيرة اؼب اجعة. ،سدي مهيضلة ؿب جة للمنطق العددي ،  حيلة إن ي دم « الهاي
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سربد ػػػدو إذل -م جػػػ ر-يسو سدػػػَ ساقػػػ  م ضػػػ عيأمػػػي الةق  ػػػ    ار ػػػة الثيلثػػػة ف ػػػ  هْبػػػ
قػد  ، سعه الفع   هللػيالمةْ  سالوقػن الػ نبون عنػد ربصػول قػد   مػ  اؼبع فػة ػَزع  نهسي  نَ بعون مَ 

سيف  نزع النهسي د  اؼب ل د اػبهي لر س  اػسدها اؼبن الص ا  سقد وبةمل اػبطأ، وبةمل   بابس
خوػػيؿ دػػ   «ف حػػ ف»فػػيله ح دنػػي    ،«علمػػس سبلػػمل رسف أف  ةسػػي ؿ عػػ  مػػد »الػػهت  علػػم 

 وػػة إال مػػي بةصػػ  و دػػهو الػػهات سػػيف عػػ  بابػػس هلل دػػه ي حيملػػًة مػػ ؿ  لػػوس لػػس مػػ  األ ج نا
ال ػ ف  ةقل ػه    أت أف  ؛  "سالعلػم كيؼبوػداف ،ال ػ ف كػيل  ة":   ته ػسكمي قػيؿ ا مػيـ النِ  عنس،

 ."   ج لسهللن كل حد   ،العلم حدسر":   ته  العلم هللدسف ا ةق ا   على حيؿ. لهلمل قيؿ النِ 
 

 : نماذج من مالحظة السياق في القرآن المجيد
أن ػي  الصػ يهللة إذل بلػمل  سلهػا   ػ ؿ ا ،   ت م اعػية السػويؽ   كةػي  القد 

سأـ  ،كػػػـ  ا سج ػػػسسعلػػػي   ،الفػػػوخن أك هلل ػػػ  سعمػػػ :  مػػػن م؛  حػػػىت م ػػػ    بلػػػمل كثػػػرسف
سنسػةطو  أف قبػػد   فقػس الفػوخن سا ػػةد اكيت  ،ساهللػ  ععػيس ،ع رساهللػ  مسػػ ،اؼبػؤمنن عيئفػة

مبػػيبج سبػػ   ساهللػػ  ععػػيس سغػػردم ،سا ػػةد اكيت علػػي ساهللػػ  أـ ععػػد ،أـ اؼبػػؤمنن علػػى الصػػ يهللة
 .7بي كن اال ةقصي  إذل موداف جملخ   ؼ نقةص  على القلول م  بلمل ني ل ن   ،ؾبلدات

عػػػػ  ر ا ػػػػة الػػػػن  - م قعػػػػس سأنبو ةػػػػس -مْح ػػػػة السػػػػويؽ هللأن اعػػػػس أمػػػػ  ال ىبةلػػػػَ إف  
 .6«ت إذل ال ق ع   الرل  ساؼبريلطةإنبيؿ السويؽ  ؤر»فػ ،سربلولس

س   ،عنس مػ  بهسػر ة ي فومي ْ ست ي  إذل دهو الداللة سأنبو   نسلقد لها    ؿ ا ا
فمػػ   ،الػ ر علػػى كثػػر مػػ  الفػػع يت الػػه أثي دػػي اؼبفػ ك ف ساؼبنػػيفق ف سأدػػل ال ةػػي  سمػػ  إلػػو م

سبلػػػمل ؼبػػػي نػػػزؿ ق لػػػس  ،س  وخصػػػم   ػػػ ؿ احػػػن وعػػػم أن ػػػ مػػػي س ر   قصػػػة اهللػػػ  الزهللعػػػ  بلػػػمل 
 ،(96 : األنعوػػي ) ﴾ِإن ْ ػَم َسَمػي بَػَععْػْدسَف ِمػ  ْرسِف الل ػػِس َحَصػْه َجَ ػن َم أَنػْةَم ؽَبَػي َسا ِْرسفَ ﴿: بعػيذل

                                 
هللنيبني   الد ا يت العلوي أف   ج   ا حب ث م كب  ذبلوة دها ايفيؿ، فهي بلمل خر كثر ال  قلُّ ع  اػبر الهت حدث سنةم  على أهللنيئني س  -7

فعيرت على الد ا ػيت الفػ عو ة ساالجةميعو ػة عيم ػة هلل ثػر مػ  اله ائػد  «مقيدد الف  عة»عندمي سج س هللعق العيحثن اعبير   ر ا يهتم كب  
 اعػػد األدػػ لو ة، سيب ػػ  بسػػجول   ػػيلة ركةػػ  او أس أكثػػ    هللوػػيف جملثػػي  السػػويؽ   الةهسػػر، س  فقػػس ال ةػػي ، سالسػػن ة، سالق اؼبلم  ػػة حيلوًػػي.
 سالهقس... إخل.

 .«493-2/469»، سمي نقلس الز كفي ع  اهلل  رقوق العود   الع   او  «13-2/9» اج  اله ائد:  -6
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ػػ سف   الة ،إذل   ػػ ؿ ا فجػػي  اهللػػ  الزهللعػػ   سكػػهلمل  ،علوػػق علػػى دػػهو ال اقعػػةسقػػد أكثػػ  اؼبهس 
 في  من ي. م  اؼبسةععد أف  صح   ، س سسا   بلمل أحير   سجملثي ًاثنهللعق اد  

دل  ْح ػػ ا السػػويؽ الػػهت -ساهللػػ  الزهللعػػ   مػػن م-ق  ًفػػي ال بةجػػيسو أف  - ػػيكلُّ -ساؼبسػػألة
 األنعوي ة فير ة جي ت هللعد أف ع ضا      ، فيضط هلل ا   ف م م ؽبي،س رت ار ة ال  يبة فوس

 األنعوػي سحػدة أم ػة  فْسخةمػا بلػمل هللػ ع ،نا مي ج   ؽبػم مػ  أقػ ام مسهللو   ،لعدر كعر من م
سسحػػػدهتم كػػػهلمل   اخػػػةْؼ م اقػػػَ أقػػػ ام م  ،  جػػػ د  مضػػػيمن   ػػػيالهتم سدػػػ  الة حوػػػد

ة نػا ار ػيت ال  يبػػهللو  س  دهتم   الري ػة سال جػ ع إذل ا،سسحػ ،دم هللػس مػ  اػبػرس مػن م سفبػي جػيؤ 
سال الػػػػػه    عملػػػػػ ف  ،فلػػػػػ  هبعػػػػػل ا اؼبسػػػػػلمن كػػػػػييف من ،اخػػػػػةْؼ مصػػػػػيئ  أسلئػػػػػمل األقػػػػػ اـ

 الصيغبيت كيله   هبرتح ف السوئيت.
كل مػي عملػ ا   سأف   ،م ال كه اف لسعو م ت ار يت الصيغبن هللأن  س  ال قا الهت هللف  

اله دػة ال حوػدة  كن هللػأف  ها  األخر ألسلئمل اؼبفػ   نأكد ا ، ال  ضل  ك سال  نسى،  كةي 
القػػػ   الػػػه   ف ؛ أمػػػيم م لةؤمنػػػ ا سلةنقػػػهسا أنهسػػػ م مػػػ  نػػػي  ج ػػػنم دػػػي دػػػهو الػػػدنوي فقػػػ 

ػ ،غػر الػهت كػيف  عمػل لا دل   ج  أحد من ي لوعمل ديغبًيدل ا سالق سف اله خ ي أمػيف  إن 
ـع َعلَػػػى قَػَ  َػػة  أَدَ ﴿ ق،سكلمػػيت  ق ل نػػػي ال بة ق ػػ ، ةمن  نػػي :  أت( 91:األنعوػػػي ) ﴾َلَ َنيَدػػيَسَحػػ َا

 ﴾أَنػ ْ ػَم اَل  َػَ ِجْعػ فَ ﴿:   عمل ػيال ج ع إذل اغبوية الدنوي م ة أخ   لةسػةد ؾ سبرػر   ح اـ علو ي
الهيدػػل   دم هللػػأف   دم سبنػػهار ػػة إذل دػػؤال  اؼبفػػ كن لة ػػه  لةهػػيت مث هبػػ ت ا ،(91 :األنعوػػي  )

هػي ق ا عنػيردم سلوؤمنػ ا دبػي جػي دم هللػس فلوْ  هللط  ػل،الق  ػه  سػر سلػوس هللوػن م سهللػن ال عػد اغبػق 
 ،فقػػد اقػػرت  الوػػـ  الػػهت  ػػوقهف ف فوػػس مػػ  جملؽبػػة م اؼبزعػػ من   النػػي  لوسػػةق سا فو ػػي ،  ػػ ؽبم
لَػػَ  َكػػيَف ﴿:  دو ػػةؤال  اؼبفػػ ك ف األغعوػػي  دػػهو العدس و ةفػػَ دػػ م حصػػع ي سحصػػعيؤدي،سكػػأن  

سدنػػي هبػػ ت القػػ جملف ايفوػػد علػػى  ،(99 :األنعوػػي  ) ﴾ِفوَ ػػي َخيلِػػْدسفَ  َدػػْؤاَل  جملؽِبَػػًة م ػػي َسَ ْرسَدػػي سَْكػػلي 
:   سف القػػ جملف لوقػػ ؿسرفػػ  مػػي قػػد  ة نبػػس اؼبةعجلػػ ف الػػه   ال  ةػػدهلل   ،عيربػػس   بكػػ  اؼبةقػػيهللْت

َعػػْدسفَ ﴿ َ ػػػي ْمعػَ ي قػػػد كن ػػػ  فػػ با ،(131:األنعوػػػي ) ﴾ِإف  ال ػػِه َ  َ ػػػعَػَقَا ؽَبْػػم م ن ػػػي اغبََْسػػَ  أَْسلَئِػػػمَل َعنػَ
 ،  كل قـ  سمي ععػدسو دها لوس هللعيـ  ي اؼبف ك ف سهللن جملؽبة م ف ف  سح دني   اؼبصر هللون م أ ُّ 

فػػػيكب ؼ  سالة حوػػػد اػبػػػيل ، ،ف نػػػيؾ   ػػػل سأنعوػػػي  دػػػيغب ف رعػػػ ا أقػػػ ام م إذل الػػػد   اػبػػػيل 
صػر أسلئػمل  ػد مصػردم دبسدػؤال  لػ   ة   ،أق ام م ع   عل م فػأؽب  دم سععػدسدم مػ  رسف ا
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اغبس  هللأف  هصل هللون م سهللن  سقد  عقا ؽبم منس ،ف م أهلل  ي  فبي فعل أق ام م  دم،اله   أؽب  
أس حػيؾ  ،رػين عػ  كػل مػي بكػ . فيلسػويؽ   هػي س ْ 9أق ام م س هةح هللون م سهللن أق ام م هلليغبق

ألهنػػيو   دػػدس  اؼبفػػ كن. فةجػػيدل م للسػػويؽ سإثػػي هتم ؼبػػي أثػػي سا دػػ  مػػ  قعوػػل الفػػره الػػهت 
 من م.

الػه    ةعػيمل ف مػ  الضػ س  يت لسػيئ  أسلئػمل  عػدُّ ة بْ مع فة السويؽ   الق جملف خيد   إف  
ز ػل أح ػيـ سيب ػ  أف بْ  ،عن علػى بهسػر القػ جملف هللػيلق جملففمْح ة السويؽ بْ  م  الق جملف ايفود،
سبعطػػػػي ايفة ػػػػد القػػػػد ة علػػػػى  ؛ سبصػػػػ ح   كثػػػػر مػػػػ  األح ػػػػيـ ،النسػػػػ  الةفػػػػيهللس سرعػػػػيس 

 لرتجوح.ا
 ﴾َسِإَبا َحَلَلػػػػػػْةَم فَيَدػػػػػػطَيْرساَ ﴿:  فيلسػػػػػػويؽ دػػػػػػ  الػػػػػػهت هبعلنػػػػػػي نه ػػػػػػم مػػػػػػ  ق لػػػػػػس بعػػػػػػيذل

ػػَ  ؿبِْل ػػي ﴿:  جػػي  لعوػػيف  فػػ  اغب ػػ  الػػهت س ر هللػػس ق لػػس بعػػيذل «فيدػػطيرسا» ( أف  4)اؼبيئػػدة: َغوػَ
 (.1)اؼبيئدة: ﴾الص َوِد َسأَنْةَم ْحْ ـع 

َي َجزَا  ال ِه َ  وْبَي هللْ َف الل َس َسَ ْ ػ َلْس ﴿:  يذلسالسويؽ د  الهت هبعلني نه م أف ق لس بع ِإمب 
َس  ْنَهػَ اَ َسَ َسَعَ َف ِ  اأَلَ ِض َفَسيًرا َأف  ْػَقةػ ْل اَ َأَس ْ َصل ْع اَ َأَس بْػَقط َ  أََ ِد ِ َم َسأََ ْجْلْ م م َ  ِخْؼ  أَ 

نَػَوي سَ   أف  (، 00:  )اؼبيئػػػدة ﴾ؽَبْػػػَم ِ  ارِخػػػَ ِة َعػػػَها ع َعِ ػػػومع ِمػػػَ  اأَلَ ِض َبلِػػػمَل ؽَبْػػػَم ِخػػػَزتع ِ  الػػػدُّ
كمػػػي بدػػػه إذل بلػػػمل   «حػػػدُّ اغب اهللػػػة:  مػػػ  حػػػدسر ا  طلػػػق علوػػػس حػػػد  »اؼبػػػ ار هبػػػي لػػػوس هللوػػػيف 

ل أخػػيو سقصػػة مي الػػه مػػي ب بػػه علػػى فعػػل اهللػػ  جملرـ الػػهت قةػػ هللػػل اؼبػػ ار هللػػهلمل هللوػػيف ،األكثػػ سف
َني َعَلى هلَليِن ِإَ  َائِوَل أَن ْس َم  قَػَةَل نَػَهًسي هلِلَرَرِ نَػَهػس  َأَس ِمَ  َأَجِل َبلِ ﴿:  قدما لق لس بعيذل مَل َكَةعػَ

َػي َأَحوَػي  وًعي َسَمَ  َأَحَويَدي َفَ َأمب  َي قَػَةَل الن يَس صبَِ وًعػي َسَلَقػَد َجػي َفَسير  ِ  اأَلَ ِض َفَ َأمب  بَػْ َم الن ػيَس صبَِ
ْ م هللَػَعَد َبِلمَل ِ  اأَلَ ِض َلْمَس ِْف فَ ْ ْ لَْني هللِيلعَػوػ َنيِت مْث  إِ   (.04 : )اؼبيئدة ﴾ف  َكِثرًا م نػَ

                                 
 ﴾ِإف  ال ِه َ  َ عَػَقَا ؽَبْم م ن ي اغبََْسَ  أَْسلَِئمَل َعنػََ ي ْمعػََعْدسفَ ﴿مط  لة هلليعةعي دي  عه نزسؿ ق لس بعيذل:  أخ ج ال احدت   أ عي  النػزسؿ قصة -9
ط.  «2/484»سالعرػػػ ت ساػبػػػيوف  «17/78»، سأخػػػ ج بلػػػمل الطػػػوت   «018-011»(. ف اجعػػػس   أ ػػػعي  النػػػػزسؿ 131:األنعوػػػي )

هبػػيمت بهسػػر اعبْلػػن. ط. مصػػطهى اغبلػػب. سبهسػػر اعبْلػػن  «4/11»سلعػػي  النقػػ ؿ  «2/007»نثػػ   الطػ ك. سالسػػو طي   الػػد  اؼب
، سال فيؼ للزـبف ت سالهخػ  الػ اوت «8/024»سأهلل  حويف   بهسرو الع   او   «11/020»سالق طب   بهسرو  «4/08»نهسس 

دبػػي  «مػػي»سقػػد أس رسا حػػد ثًي حػػ ؿ زبصػػو   «89-7/86»يفمػػ  ، ساؽبوثمػػي   ا«4/004»ساصػػ ؿ  «100-8/104»  الةهسػػر 
ال  عقل أكد اهلل  حج  أن س افة   على ألسنة كثر م  علمي  العجم سكةع م سد  ال أدل لس سال ض  فوس  يد . سأهللػد  عجعػس فبػ  نقلػس مػ  

 هبػػس ألحير ػػ  ال ف ػػيؼ ط. مصػػطهى ؿبمػػد اعبػػز  اػػدثن أمثػػيؿ أك راسر ساهللػػ  اؼبنػػه  ساهللػػ  م رس ػػس سالطػػواي عػػ  اهللػػ  ععػػيس، سبلػػمل   زب
 .«001-4/004»سبأمل   بعلوقني اؼبط ؿ على قصة اهلل  الزهللع   هبيمت اص ؿ  «114-111»ال اهلل  اؼبل ق 
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   ىس ػػػػع ،فيت حبػػػػ   معلنػػػػة علػػػػى ا س  ػػػػ لسدنػػػػي  ػػػػ هلل  دػػػػهو الةصػػػػ ُّ  «السػػػػويؽ»س
ساكب افػيت دػير ة عػ   أم   ال بصد  هلليعةعي دػي بن هللًػي-ي كلُّ -، سدهواأل ض هلليلهسير سا فسير
ي دي عق هللة إمب   ،م  حدسر ا عد عق هللة ف عو ة أس حد اأس ا  ْـ لةْ  أحد  نةسه إذل ا يبيف

يلهن مع ػم اػي هللن أس مػ  أدػل ال ةػي  اؼبة ػ ،سقد    نػ ف مػ  اؼبفػ كن ،ده ا هللهلملؼب  سْ 
س ال يب ػ  أف  هعل ػػي ف ن ػ ْـ قػيـ هلل ػل بلػمل اعبػ ائمإذل ا  ػ منةسػًعي  ض أف  سلػ  فْػ  س  ػ لس،
اغبػػػػ   علػػػػى ا  افإب كوػػػػَ ذبةمػػػػ  دػػػػهة ا يبػػػػيف هللػػػػي سا  ػػػػْـ لػػػػس مػػػػ  إعػػػػ ،سدػػػػ  مػػػػؤم 

إض إف  بصػػػ ُّفيت ك ػػػهو ال  ة السػػػعي   األ ض هلليلهسػػػير سا فسػػػيرفػػػي  قس  ػػػ لسإض إضػػػيفة إذل م
السػويؽ ال  سػمح   ة ق  ددس دي عم    قلعس مثقيؿ حع ة م  خػ رؿ مػ  إيبػيف. سهلليلةػيرل فػ ف  

 .«حد اغب اهللة»ى هللػسم   ْ  (اغبدسر الف عو ة)م   هبهو ار ة هللويف حد   هللأف    ف اؼب ار أهللًدا
 ةنػػيسؿ رسافػػ  خهو ػػة بأخػػه  «جملرـ اهللػػين»الػػهت  عػػدأ هللقصػػة  اػبػػيص   إف  السػػويؽ الػػداخلي  

 ،سػيف كبػ  القةػل ن ة   رب  ػمل اسػيف فػ ل الػدساف  اؼبػؤث   نعدار اس   ػة الفػوطيف سا ػةم  
مث  ج يبػة القةػل هللنسػعوة ي سهللةأثردػي، رسف السق ط   لق ىب حيئْت اسدي رساف  ال بقَ دْ

ل ة يب ػ  أف بفػ   ة لةفػ  عيت عقيهللو ػهبعل م   ق ط أحد اهللين جملرـ   أسحيؿ بلمل اعب يبة عل  
  حجػم اعب يبػة هللصػ  ة ذبعػل مػ  س صػ    سػيف أقػد  علػى مقيسمػة بلػمل الػدساف ، نعػل ا ارًعي هب

 ،ثػس فػوطينس سنهسػس هللي ب يهبػينهسػس  ػد ؾ حجػم اعب يبػة الػه وبد  القةػل عمل ػي   هللدأت رساف  
ػ  ،لػهلمل الهػ ر الػهت حقػدت علوػس الػنهس اؼب  ضػة أس غضػعا منػس أس حسػػدبس ي لوسػا قػةْإن 

 سػػينو ة هللأكمل ػػي، نعلػػى اغبوػػية ا سقضػػي  ،ة بلػػمل الهػػ رإعػػداـ للعفػػ   ة فبث لػػة   جملرمو ػػ سإمبػػي دػػي
ي لفهي  أنهس م فبػ أسلوي  الدـ فوجعل ؽبم  لطينًي كيفًوي ،وي  القةولسدني  لةها السويؽ إذل أسل

سعلػػػى فقوػػػددم اؼبعةػػػدت علػػػو م  سإقنػػػيع م هللػػػأف   ،مػػػن م سقػػػ  علػػػو م مػػػ   لػػػم أفقػػػددم ساحػػػًدا
أسلئػػػمل الػػػه    قةلػػػ ف النػػػيس هللرػػػر حػػػق الهللػػػد للمجةمػػػ  مػػػ   فوعػػػن  أف   ، ػػػونيؿ اعبػػػزا  العػػػيرؿ

قةػل ال يبنعػس عػ  قةػل ا ةعدار بلمل اي   القيبل لل  ف ،ل فمعيقعة م سؾبيواهتم على مي  هع
سقةػل  ،ة ساحػدةسقػ    ج يبػ  َ مَ  أف  سد   ،س هللهلمل إذل أم  خطر نع   بعيذلس ف أن   النيس صبوًعي،

ل ط ػعَ فػ با دل  قةلػ  الفػ  مػ  نهسػس سبػْ  ،له ساجػرتأت نهسػس علػى القةػلساحػدة قػد ا ػة  ينهسً 
أف -جملنػػهاؾ-سال   مػػس ،  اعب يبػػة رسف حسػػي س  ػػو    ج يبػػة الحقػػة ف ن ػػ ةقد ابػػس عػػ  فبي  ػػة أ  ػػ
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َسَلْ ػػػػَم ِ  ﴿:  سدنػػػػي بةضػػػح العْغػػػػة اؼبعجػػػزة لق لػػػػس بعػػػيذل ،ن ػػػي اغبوػػػية العفػػػػ   ة علػػػى األ ض ْ 
 (.179)العق ة: ﴾اَلِقَصيِص َحَويةع  ََي أْسرلَ األََلَعيِ  َلَعل ْ َم بَػةػ ْق فَ 

س اؼبنيراة هلليل في  هلليلعق ر بنع   يـ لس  ة اؼبيئدة م  هللدا ة ي قبد أف  ف با الح ني السويؽ الع
ػ ،ض س ة االلةػزاـ هللع  ردػي مػ  ا سم اثوق ػي معػس إذل-أم ة ؿبمد-ة ال ا ثةاألم     ي بنعوػس مع  ػسكأن 

فونعرػػي ل مػػػة  ،عػػن م وػػس هللنػػ  إ ػػ ائول الػػه   جػػي ت هللػػد ْ سا ثًػػيؽبػػي أف ال بقػػ  فومػػي سقعػػا ف
من  م فػنئيف قػـ  علػى سأف ال هبػ   ،سأف ال وبلُّػ ا فػعيئ  ا ،لة اغب ص على ال فػي  هللػيلعق رالعد 

، إب مػػيت األطعمػػة ؽبػػم ؿب   مث  عػػن   ،دمسهبعلػػ ا الةقػػ   فػػعي دم سرثػػي   ،ا اقػػ  سأف  ة   ،العػػدساف
سكػػػهلمل  ،  مػػػ  الػػػههللح علػػػى النصػػػه ضبي ػػػة للة حوػػػدالسػػػق ط فو ػػػي  نػػػي  الةزكوػػػة. مث وبػػػه   ف  إ

هللعػد األمػ  -اال ةقسيـ هلليألوالـ. سقد ىبط  على هلليؿ الععق أف       بنػيسؿ قضػي ي األطعمػة
-بعػيذل–س السػويؽ إذل مػي قيلػس   ػ ؿ ا فونع   ،إذل األرىن أس األقل أنبو ة نزسال-هلليل في  هلليلعق ر

ي رسف س  ضػػػي مػػن م مػػػسل ن ػػ د،ععػػ"... إف الفػػوطيف قػػد  ػػػئس أف  ْ :  ع  خطعػػة حجػػة الػػػ را 
اَلوَػػػَ ـَ  َػػِئَس ال ػػِه َ  َكَهػػْ ساَ ِمػػ  ِر ػػِنْ َم فَػػَْ زَبََفػػَ ْدَم َساَخَفػػَ ِف اَلوَػػػَ ـَ ﴿:  بعػػيذلفوقػػ ؿ  ،..."بلػػمل

ف ػػػػػأف أح ػػػػيـ األطعمػػػػة جػػػػػي ت دبثيهللػػػػة اػبيسبػػػػػة  ،(0 : )اؼبيئػػػػدة ﴾َأَكَمَلػػػػْا َلْ ػػػػَم ِر ػػػػػَنْ َم...
سػيف  نلسػويؽ   هللوػيف مػي  ػؤرت إذل بزكوػة اسهبي اكةمػل الػد  . س سػةم  ا ،للةف  عيت الق جملنو ة

عوػػػد س ْ  ة سهلليلط ػػػي ة سهلليل ضػػػ   سهللػػػيلةومُّم،ج بلػػػمل هلليلصػػػْس ةػػػ    ،ة   اؼبطعػػػم ساؼبػػػن حبزكوػػػة بيم ػػػ
، ف   لوس ععًئي  نعمة ا هبها اؼبوثيؽس عن   ،بعيذلالةهكر هللض س ة ايف ة على اؼبوثيؽ م  ا 

ال  ،امن  فػػػ دا  هلليلقسػػػ ف  نػػػ ا إبف قػػػ    ، هبػػػي علػػػو مهللػػػل دػػػ  نعمػػػة أنعػػػم ا أس ب لوًهػػػي،
فػْ  ،سابقػ ا ا ،العدؿ أقػ   للةقػ    ف ؛ عدل ا، هللل اعلى أف ال بعدل ا  م هللرق قـ وبملن  
على بلمل إفي بس ؽبم هلليعبنة سإنػها و  هس  ب   ،ف   خعر دبي بعمل ف ،ينع ا العدؿ سال بةجيسوساذبْ 

سا أف سبلػػمل حػػن ضبػػيدم مػػ  الػػه   أ ار ،  اؼبػػؤمنن هللنعمةػػس علػػو م ػػهك   مث ،لل ػػيف    هللػػيعب وم
َ    عسط ا إلو م أ د  م هلليلس   فأكػد  ،ل بلػمل هللةقػ ادم س عل ػسكأن ػ ،أ د  م ع  اؼبؤمنن ف 

 ،ل على ا الهت  ة ذل نص دم على عدسدم سإعينة م سحه  مسأم دم هلليلة كُّ  ،األم  هلليلةق  
هللػػين  مث  لةهػػا السػػويؽ إذل م قػػَ ،  ايف ػػة علػػى موثػػيق م مػػ  ا لة ػػ ف نه  ػػ م أنفػػ 

 س    ػػػد هللػػػهلمل ربػػػه   اؼبػػػؤمنن مػػػ  السػػػق ط فومػػػيسكأن ػػػ ،ق ػػػم هللػػػسإ ػػػ ائول مػػػ  اؼبوثػػػيؽ الػػػهت ساث
 عػػػل نقػػػق الو ػػػ ر( هب10س  ار ػػػة الةيلوػػػة ) ،اؼبوثػػػيؽ  ػػػقطا فوػػػس األمػػػة اؼبسػػػةعدلة مػػػ  نقػػػق
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ساعب أة على رب  ػَ كلمػيت ا عػ  م اضػع ي سبني ػي  ،القل     اللعنة سقس ة ؼبوثيق م  عًعي
   جملخػػ  ار ػػة-دػػلى ا علوػػس سجمللػػس س ػػلم–س ػػأم    ػػ ؿ ا  ،جمل ػػيت ا سالسػػق ط   اػبوينػػة

نػس لػوس مػ  السػ ل علػى أمثػيؽبم إب إ ،  بلػمل اؼب حلػة هللأف  صو علو م س عهػ  عػن م س صػهح
مث  لةهػا إذل إخػ انم  ، ا عنػسكْبُّػ ػبر  ػة ساالدػطهي  الػهتل م قػ  ان ربةػأف   سا أمة مػ  األمو ػ

هللػػنقق اؼبوثػػيؽ الػػهت  ، لوػػدمر م أ ًضػػيم سدػػم النصػػي  أس الطػػ ؼ الثػػيي مػػن  ،مػػ  هللػػين إ ػػ ائول
ػػػ ح  ػػػي-كػػػ خ انم الو ػػ ر-ق ػػم ا هللػػػس سنسػػػوينمساث ة  غػػػ ا  بلػػػمل كػػػيف عل ػػػ سأف   ، سا هللػػسفبػػػي بك 

عهػػػو م مػػػ  اؼبسػػػئ لوة  ػػػـ  بلػػػمل لػػػ   ْ  إذل أف   ً ػػػيمنعػ   ، ػػػـ  القويمػػػةرضػػػي  هللوػػػن م إذل العػػػداسة سالع
ػػػ ،ئ م ا  ػػػـ  القويمػػػة دبػػػي كػػػين ا  صػػػنع فحوػػػ   نع ػػػ ،القويمػػػة للهػػػ  قن مػػػ  هللػػػين  س نػػػدا ً مث   ج 
 ؽبػم عػن  لوْ -دػلى ا علوػس سجمللػس س ػلم–دبجػي    ػ ؿ ا ؿبمػد -كأنس الندا  األخػر-إ  ائول

كهوػػػل   ،جػػػي دم هللػػس نػػػ   مػػ  ا سكةػػػي  معػػن مػػي سأف   ،فػػػ فكةػػع م أس وب   مػػي كػػػين ا ىبهػػ ف مػػػ   
سإخػ اج م مػ  ال لمػيت إذل النػ   هلل بنػس  ،هبدا ة م م ة أخ   إذل  عل السػْـ الػه أضػيع دي

حيجة م اؼبي ػة إذل -خيدة للنصي   من م- ؽبممث  عن   ،سددا ة م إذل د اط مسةقوم ،بعيذل
إف اكب افػػػيهتم سقسػػػ ة قلػػػ هبم قػػػد ضبلػػػة م علػػػى الفػػػ ؾ هللػػػي سذبػػػيسو حوػػػ   ،ال ػػػ مي دػػػها النػػػب  
س إذل السػػػػعه مث  نع ػػػ ،سهللػػػن نعوػػػػس س  ػػػ لس اؼبسػػػػوح اهللػػػ  مػػػػ مي-بعػػػػيذل–ساؼبػػػػزج هللػػػن ا  ،الة حوػػػد

 اؼ عػ  جػيرة الة حوػد سا فػ اؾ هللػي كبػالسالنصػي   إذل ا مػ  الو ػ ر األ يس الهت رعػي كػْ
ػػ ،م اأال سدػػ  اغػػرتا دم هللػػنع ،بعػػيذل م أهللنػػي  ا  نػػا نعمػػس علػػو م إال  م مػػي ساذلسبػػ نب م أن 

كمي أ  ػل إذل   األمي   دها النب   علو م بلمل مث نيرادم م ة أخ   ندا  ب كود هللأف   ف ر   ،سأحعيؤو
الػه   أ  ػل ا  األنعوػي   بةػيهلل  ال  ػل س   ؽبػم هللعػد فػرتة سب قػَعػن  لوْ  ؛ إلػو م ن ف   م  ػلاألمو  
  سػةطوع ا القػ ؿ  ػـ  القويمػة هللػأنم أس أف   م لػ س هللهلمل قد قط  حجةس سأنػ ؽبم أن  س عن   ،لو مإ

هللفػػر ؽبػػم -دػػلى ا علوػػس سجمللػػس س ػػلم– اؿبمػػدً  فػػ ف   ،أجوػػيؽبم اؼبةػػأخ ة مػػي جي دػػي هللفػػر سنػػه  
 م ال سدػػ  مػػن ،عصػػوة م ؼب  ػػىدب دم هللػػس س هك  س ْػػ ، دم دبػػي كػػيف م  ػػى  ػػدع  إلوػػسمث  ػػهك   ،سنػػه  

دػػلى –س مػػ  قػـ  غػػردم كمػػي وبػػيسل ف أف  ق لػ ا عػػ    ػػ ؿ ا ؿبمػػد  سػةطوع ف أف  ق لػػ ا إن ػػ
هللنػػػ  إ ػػػ ائول الفػػػ    من مػػػي سدػػػ   جملرـ الػػػه   قل ػػػد  دم هللقصػػػة اهللػػػين  س ػػػهك   ،ا علوػػػس سجمللػػػس س ػػػلم

ػػػ ،القيبػػػل   اقػػػة  ػػػة فػػػيقة   مسػػػألة القةػػػل ساال ػػػة ينة هلللػػػهلمل قػػػد اهللةلػػػ ا هللةفػػػ  عيت مرل   مسأن 
نػيت الػه جػيؤسا سـبػيلهة م لسػيئ  العو   ،هللرػر حػق األنعوػي سقػةل م  ،سا فسػير   األ ض ،الدمي 
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فني ػػه  ،سمػػ رسا علػػى القسػػ ة سالرل ػػة-األنعوػػي دبػػي   بلػػمل قةػػل -القةػػل ام ا ػػةم ؤس  نػػ ؛ هبػػي
 بعػيذل لس س نة ي السويؽ عند ق ،ل علو م الةف  عيتقِ ثَ ر علو م العق هلليت سأف بػْ بلمل أف بفد  

َػي َجػزَا  ال ػِه َ  وْبَػي هللْ َف الل ػَس َسَ ْ ػ َلْس َسَ َسػَعَ َف ِ  اأَلَ ِض َفَسػيًرا َأف  ْػَقةػ لْػ اَ ﴿:  (00  ار ة ) ِإمب 
تع ِ  َأَس ْ َصػػػل ْع اَ َأَس بْػَقط ػػػَ  أَ َػػػِد ِ َم َسأََ ْجْلْ ػػػم م ػػػَ  ِخػػػْؼ  َأَس  ْنَهػػػَ اَ ِمػػػَ  اأَلَ ِض َبلِػػػمَل ؽَبْػػػَم ِخػػػزَ 

نَػَوي َسؽَبْػَم ِ  ارِخػػَ ِة َعػَها ع َعِ ػػومع  سالػػه فو ػي االلةهػػيت  ،( سار ػة الػػه بلو ػي00:  )اؼبيئػدة ﴾الػدُّ
ِإال  ﴿:  كن دي   اؼبد نػة اؼبنػػ  ةي الػه كػػين ا  سػ-دػلى ا علوػػس سجمللػس س ػلم–إذل أمػة   ػ ؿ ا 

سار ػػة  ،(02 : )اؼبيئػػدة ﴾ِ َم فَػػيَعَلْم اَ َأف  الل ػػَس َغْهػػ  ع   ِحػػومع ال ػػِه َ  بَػػيهللْ اَ ِمػػ  قَػَعػػِل َأف بَػَقػػِدْ ساَ َعلَػػوَ 
ساعب ػػير    ػػعولس  ،( بنػػيرت اؼبػػؤمنن مػػ ة أخػػ   لْلةػػزاـ هللةقػػ   ا ساهللةرػػي  ال  ػػولة إلوػػس01)

 عػيع دػها النػب  ف دػة اب  -م إبا فيبة م دػهو اله دػةهللأن  -   ر سإخ انم م -أسلئمل سأمثيؽبم ضد  
صػ ا منػس هللهػػدا  أس ال يب ػ  أف  ةخل   ،فػهلمل  عػين أنػػم بادعػ ف إذل عػها  ىبلػدسف فوػػس-ي  األم ػ
 س  ػ لس ي دي عق هللة ألسلئمل اله   وبي هلل ف ادهو العق هللة إمب   س  ق ر إذل أف  فيلسويؽ كلُّ  ،غرو

 .سدؤال  ال يب   أف    ن ا مؤمنن أس مسلمن هللأت مع  س سع ف   األ ض فسيًرا،
دبػػػي أظبػػػ و  ةجػػػيسوسا السػػػويؽ س ػػػهدع ا إذل القػػػ ؿ  أفنػػػي علػػػى هت ضبػػػل هللعػػػق علميئسالػػػ

ث بلػمل اعلػى أحػد ف دػهو ار ػة ال  يبػة جػي ت بعقوعًػي م أن س ػن  نو  قصػة العػ   «حد اغب اهللػة»هللػ
ن قػػػد سقعػػػا هللعػػػد نػػػزسؿ دػػػهو ار ػػػة نو  قصػػػة العػػػ    أف  دنػػػيؾ  سا ػػػيت كثػػػرة بعػػػن   مػػػ  أف   ،القصػػػة
 .13ال  يبة

                                 
اهللػ  ميلػمل قصة الع نو ن سالعقلوػن أس النهػ  اؼبخػةل  مػ  عقػل سعزلوػة أس غػردم قصػة أخ ج ػي اػدث ف هللطػ ؽ ـبةلهػة، بنة ػي كل ػي هللػأنس  -13

– ضي ا عنس، سبلمل أف  ععداؼبلمل هلل  م ساف مث اغبجيج هلل     َ الثقهي قد  ألس كل من مي عػ  أفػد سأقصػى عق هللػة عيقػه   ػ ؿ ا 
هبي فهك  ؽبم قصة دؤال ، ساغبد   على دػ ةس سكثػ ة ط قػس سأ ػينودو اؼبنة وػة هللػأنس قػد كػ و الة ػد   هللػس اغبسػ  -دلى ا علوس سجمللس س لم

م سجػدسا فوػس بفػجوًعي علػى فبي  ػة عق هللػيت  نػ؛  ت سغرو م  األئمة سأعلن ا اعرتاض م على أنس سسبنػو م لػ  أنػس دل وبػدث ال لمػة هللػسالعص  
ت الن يؿ اؼبفدرة سل  دل ب جد   سؼ مقةضوة للة د د، سلد ني ر ا ة نقـ  هلل عداردي حيلًوي ح ؿ دها اغبد   سمي   مةنس، سالط ؽ اله ْ س 

  ْعونني على إكميؽبي. ن ج  ا أف« حد اغب اهللة»قةس دبي ع ؼ هللػفو ي، سعْ
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 : السياق عند األصوليين
– ػػي  إلوػػس   ػػ ؿ ا نألسلهػػا ا س القػػ جملف ايفوػػد لػػسفبػػي نع ػػ-هللػػيؼبن ج الػػهت بك نػػيو  ًابػػأثػُّ 

 ف   ح ا اهتم سؾبيرالهتم س رسردم فقد الةها إذل السويؽ ال ْموُّ -دلى ا عوس سجمللس س لم
 ػل أمػيـ مقػيالت أدػ ي  سقد ال قبد   أنهسػني حيجػة إذل ال قػ ؼ الط   ،على اله ؽ اؼبري  ة

يؽ    رسردػػػػم علػػػػى الهػػػػ ؽ ة ب  وػػػػَ كثػػػػر مػػػػن م للسػػػػوسكوهو ػػػػ ،الهػػػػ ؽ سحػػػػ ا اهتم سؾبػػػػيرالهتم
س أكثػ   نػ ؛ ن مػ  السػويؽ سط ائػق بػ  وه م لػسو  هللل  ن يسؿ أف نوو م اقَ األد ل اؼبري  ة،
 .ا سرقةاخةصي ً 

 الصػػػنَ الػػػهت  عػػػن  هللػػػي  »ة دػػػ      ػػػيلةس األدػػػ لو   سضػػػ  ا مػػػيـ الفػػػيفعي هلليهللًػػػي -1
ربد د مع  هللعق األلهيظ اله ؽبي أكثػ  مػ  معػ  سبنيسؿ فوس جمل يت ج   فو ي  ،« ويقس معنيو
اؼبػ ار هلليؼبفػرتؾ سػةعمل لة د ػد اؼبعػ  يب ػ  أف  ْ  السويؽ فر إذل أف  س أ ار أف  ْ ف أن   ،هلليلسويؽ

ث  ػػعق ربػػدُّ جملخػػ  س  هللػػي   .ال دبعنػػيو ،سعلػػى السػػويؽ هللله ػػ سدنػػي نػػ    ؛ ةمػػ  األلهػػيظ الق جملنو ػػ
ة حج ػ ا مػيـ جعػل السػويؽ سدها  ػدؿ علػى أف   ؛ اػبيص    د هللس سأْ  ال يد ِ  ـ  يعمي نزؿ عا ميـ 

سلػػػهلمل   ،س قػػػد  صػػػ ؼ  ػػػيد  رلوػػػل إذل معػػػ  جملخػػػ سأن ػػػ ،  أمػػػ   بات دػػػلة هلليلػػػدلول الفػػػ عي  
علػػى ـبةلػػَ اؼبسػػيئل الػػه سا ػػةدل ا هللػػس  ، ف فو ػػي السػػويؽكثػػ ت اؼبعػػيي الػػه ا ػػةعمل األدػػ لوُّ 

 فػػػػد إذل بعوػػػػن ايفمػػػػل سبعوػػػػن اةمػػػػل "السػػػػويؽ  ْ :  هلل  القػػػػوم   ف ائػػػػدو  قػػػػ ؿ، فػػػػيبنيسل دػػػػي
سدػها مػ   ،ع الداللػةسبنػ ُّ  ،سزبصػو  العػيـ سبقووػد اؼبطلػق ، ارمْ ػهللعػدـ احةمػيؿ غػر الػ سالقطعي  
فػين   إذل  ،و سغيل    مني  بسفم  أنبلس غل    ن    ،ة على م ار اؼبة لمالق ائ  الدال   أع م

س علػى أن ػ كوَ ذبد  ويقس  ػدؿُّ   (28:  )الدخيف ﴾ِإن مَل أَنَا اَلَعزِ ْز اَلَ  ميْ  ْبؽَ ﴿:  ق لس بعيذل
 .11"الهلول اغبقر

ػػ -4  ف نػػس  لػػحُّ -دػػػ( 013 :  ضبػػس ا )ت-    اهللػػ  ج  ػػ  الطػػوتأمػػي فػػو  اؼبهس 
م اعػػية العْقػػيت الن   ػػة ساأل ػػل هللوة ساؼبقيموػػة  واس ػػة ى سجػػ   الن ػػ    القػػ جملف ال ػػ مي مػػ علػػ

ابعػيع ال ػْـ هللػيألق   إلوػس أسذل مػ  »:  سلهلمل كيف     أف   ،القيئمة هللن جمل يت الهك  اغب وم
إال  ،ال ػْـ عمػي دػ     ػويقس إذل غػرو "غر جػيئز دػ ؼْ :  سقيؿ أ ًضي ،«ابعيعس هلليألهللعد منس

                                 
 .«13-2/9»هللدائ  اله ائد  -11
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دػػلى ا علوػػس سجمللػػس –أس خػػو عػػ  ال  ػػ ؿ  ،ز لػةنػػحبجػػة هبػػه الةسػػلوم ؽبػػي مػػ  راللػػة  ػػيد  ال
 .14  على أحدفْ بةعه   فأمي الدعيس  ،بقـ  هللس حجة-س لم

ػػػ 131 : أمػػػي الرػػػزارل )ت -0 ز خْؽبػػػي علػػػى أنبوػػػة دػػػػ( فقػػػد سقػػػَ سقهػػػيت م مػػػة  ك 
هػػل ي ل"سالق  نػػة إم ػػ:   قػػ ؿ ،  ربد ػػد اؼبعػػ  «قػػ ائ  األحػػ اؿ»و ي هللػػػسػػم  القػػ ائ  اؼبقيلوػػة الػػه  ْ 

ساغبػػق دػػ  العفػػ .  ،(124 :األنعػػيـ) ﴾َسجملبْػػ اَ َحق ػػْس  َػػػَ ـَ َحَصػػيِروِ ﴿:  كق لػػس بعػػيذل  ،م فػػ ؼ
 ،(82 : )الزمػػ  ﴾َسالس ػػميَساْت َمَط ِ  ػػيتع هللَِوِمونِػػسِ ﴿:  سإمػػي إحيلػػة علػػى رلوػػل العقػػل كق لػػس بعػػيذل

مػي قػ ائ  أحػ اؿ أس  ،«ؤم  هللن أدععن مػ  أدػيهلل  الػ ضب قله اؼب»:  دلى ا علوس سجمللسسق لس 
ىبػػػة   ،ال بػػػدخل ربػػػا اغبصػػػ  سالةخمػػػن ،مػػػ  إفػػػي ات س مػػػ و سح كػػػيت س ػػػ اهللق سل احػػػق

أس مػػ   ،فونقل ػػي اؼبفػػيددسف مػػ  الصػػ يهللة إذل الةػػيهللعن هللألهػػيظ دػػ وبة ،ك ػػي اؼبفػػيدد ؽبػػيا ر   هلل
حػىت ب جػه علًمػي ضػ س   ي هلله ػم اؼبػ ار أس ب جػه  ،أس مػ  جػنس جملخػ  ،ق ائ  م  بلمل اعبنس

 . ن ي

، سعنػػد من ػػ ت العمػػـ  بةعػػن  فوػػس القػػ ائ ، سكػػل مػػي لػػوس لػػس ععػػي ة م ضػػ عة   اللرػػة
ةْػْل اَ اَلْمَفػ ِِكنَ ﴿:  ف ف ق لس بعيذل ، بع  َ األم  ساال ةر اؽ هلليلق ائ  ةعن  س   ،(1)الة هللػة: ﴾فَػيقػَ

ػػ ْ   بْػػَدم  ﴿:  فو ةمػػل اػبصػػ ص عنػػددم كق لػػس بعػػيذل ،«صبػػوع م»س «كل ػػم»دو هللق لػػس سإف أك 
ف نػػس  ،(40 : )النمػل ﴾َسأْسبِوَػَا ِمػ  ْكػػل  َفػَي   ﴿ ،(42 : )األحقػيؼ ﴾ْكػل  َفػَي   هللِػَأَمِ  َ هللػ َ ػػي

 .«الععق»   د هللس 
:  «الضػػ   ال اهللػػ » يوللسػػويؽ ظب ػػ عن انًػػي خيد ػػي «اؼبسةصػػهى»زارل   كةيهللػػس سأفػػ ر الرػػ

 «القةػػػػل»س «لفػػػػةما»كه ػػػػم ربػػػػ مي   «ف ػػػػم غػػػػر اؼبنطػػػػ ؽ هللداللػػػػة  ػػػػويؽ ال ػػػػْـ سمقصػػػػ رو»
َْمػ﴿:  مػ  ق لػس بعػيذل «الضػ  »س َ َ نْبَػي يفَػَْ بَػْقػل ؽب  سف ػم ربػ مي  ،(40)ا  ػ ا : ﴾ْأؼ  َسالَ بَػنػَ

ْكػػػس مػػػ  ق لػػػس بعػػػيذل  ﴾ِإف  ال ػػػِه َ   َػػػَأْكْل َف أََمػػػَ اَؿ اَلَوةَػػػيَمى  َْلًمػػػي﴿:  مػػػيؿ الوةػػػوم سإح اقػػػس سإد
ػ ًا ﴿:  ني  مػ  ق لػس بعػيذلسف م مي س ا  اله ة سالد  (،13 : )النسي  َفَمػ   َػَعَمػَل ِمثَػَقػيَؿ َب  ة  َخوػَ

ْ م م َ  ِإف بََأَمَنْس هلِلِد َني   ال   ْػَؤر ِو إِلََوػملَ ﴿:  سق لس ،(7)الزلزلة: ﴾ َػَ وْ   ،(71 : )جملؿ عمػ اف ﴾َسِمنػَ
 سال أخػهت مػ  ميلػس حعػة" ف نػس ،سال ف هللا لػس فػ هللة ،"مي أكلا لس هلل ة:  سكهلمل ق ؿ القيئل

 س.على مي س ائ  دؿُّ 

                                 
 .«ـ1997 -دػ 1216»اؼبنص  ة، ط. ثينوة  –مص   –ط. را  ال في   «74»فق  «1/141»ان   الوديف  ميـ اغب من  -14
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 دها م  قعول الةنعوس هلليألرىن على األعلى.:  ف ف قول
دبجػػػ ر بكػػػ  األرىن ال  سأن ػػػ ه ػػػم ْ  فػػػرتط أفَ ل ػػػ   ْ  ،ال حػػػ ج   دػػػهو الةسػػػموة:  قلنػػػي

إذل قػ ائ   أ ًضػي- ضبػس ا-س الرػزارلكمػي بنع ػ  ق لس،ه م ال ْـ سمي ِ ووبصل دها الةنعوس مي دل  ْ 
 ،سرس و   ربد ػػد اؼبعػػ  «اغبػػد   هللسػػويؽ اغبػػيؿ»ى   الػػد س اللرػػ ت سػػم   ْ  أس مػػي ،األحػػ اؿ

وبصػػػل عػػػ  قػػػ ائ  أحػػػ اؿ س مػػػ و سإفػػػي ات  ،علػػػم هللعلػػػم ضػػػ س ت"إف قصػػػد اال ػػػةر اؽ  ْ :  قػػػيؿ
سقػ ائ  ـبةلهػة  ،بػس سمقيدػدواسأمػ   معل مػة مػ  عير ،سبرػرات   سج ػس ،سح كيت م  اؼبػة لم

ل ِجػاػبَ  لْ َجػهللل دي كػيلق ائ  الػه  علػم هبػي خَ  ،ي هلل دَال يب   حص دي   جنس سال ضعط 
أنػػس    ػػد  ،«السػػْـ علػػو م»:  علػػم قصػػد اؼبػػة لم إبا قػػيؿسكمػػي  ْ  ،اعبعػػيف َبْ ل سْجػػِجػػال َ  لْ َجػػسسَ 

 ة أس اال ة زا  سالل  .الة و  
 ػػم أنػػس "دػػيت اؼبػػي " فْ :  ف نػػس إبا قػػيؿ علػػى اؼبيئػػدة ،فعػػل اؼبػػة لم:  سمػػ  صبلػػة القػػ ائ 

 رسف اغبي  اؼبيحل. ،اؼبي  العه  العي ر    د
 ،(49)العقػ ة: ﴾َسْدػَ  هلِلْ ػل  َفػَي   َعلِػومع ﴿:  سقد ب  ف رلول العقػل كعمػـ  ق لػس بعػيذل

َخػػيِلْق  ﴿:  سخصػػ ص ق لػػس بعػػيذل ،(8)دػػ ر: ﴾َسَمػػي ِمػػ  َرجملهلل ػػة  ِ  اأَلَ ِض ِإال  َعلَػػى الل ػػِس  َِوقْػَ ػػي﴿
 إب ال  دخل فوس بابس سدهيبس. ،(84)الزم : ﴾َفَي   سَِكولع ْكل  َفَي   َسْدَ  َعَلى ْكل  

ػػػػ "لػػػػو   ؿبػػػػ   :  ( فقػػػػد قػػػػيؿ792 : سأمػػػػي الز كفػػػػي نهسػػػػس )ت -2   ن ػػػػ  اؼبهس 
سؽبها ن    ،سإف خيلَ أدل ال ض  اللُّر ت لثع ت الةج و ،وق لسم اعية ن م ال ْـ الهت  ِ 

 أف غرو مط سح".حىت ك ،وق لس ال ْـ معةمًداهبعل الهت  ِ  «ال فيؼ»ديحه 

"الثػيي مػي دل :  ل إذل ف م معنيدي  قػ ؿس  حد ثس ع  األلهيظ سراللة ي سط  ق الة دُّ 
إذل مهػػ رات األلهػػيظ سط  ػػق الة دػػل إذل ف مػػس الن ػػ   ،سدػػ  قلوػػل ، ػػ ر فوػػس نقػػل عػػ  اؼبهسػػ   

  كةيهللػس  اسدها  عةين هللػس ال اغػه كثػرً  ،سمدل الهتي سا ةعميالهتي حبسه السويؽ م  لرة الع  ،
س اقةنصػػػس مػػػ   نػػػ ؛ علػػػى أدػػػل اللرػػة   بهسػػػر مػػػدل ؿ اللهػػػل ، فوػػػهك  قوػػػًدا وائػػػًدا«اؼبهػػ رات»

 .10السويؽ"

علػػػى  «ا مػػػيـ»فوؤكػػػد   كةيهللػػػس ( دػػػػ 883 : )تهللػػػ  ععدالسػػػْـ  أمػػػي العػػػزُّ  -1
سبػػػػ جوح  ، فػػػػد إذل بعوػػػػن ايفمػػػػْت"السػػػػويؽ  ْ :  س قػػػػ ؿ ،س ػػػػيئَ السػػػػويؽ   ربد ػػػػد اؼبعػػػػ 

                                 
  اج  الع   او ، مصد   يهللق. -10
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هة سقعػػا    ػػويؽ ف ػػل دػػ ،سكػػل بلػػمل هللعػػ ؼ اال ػػةعميؿ ،سبق  ػػ  ال اضػػ يت ،تاػػةمْ
دهة سقعا    ويؽ الػهـ كينػا بم ػي سإف   سكل ،هلليل ض  يسإف كينا بم   ،اؼبدح كينا مدًحي

 ."(28)الدخيف: ﴾ْبَؽ ِإن مَل أَنَا اَلَعزِ ْز اَلَ  ميْ ﴿:  كق لس بعيذل  ،هلليل ض  كينا مدًحي

"أمػي السػويؽ سالقػ ائ  ف نػي الدالػة :  (دػػ 734 : )ت العود سقيؿ الفو  اهلل  رقوق -8
 ...". سدي اؼب فدة إذل هللويف ايفمْت سبعون اةمْت ،على م ار اؼبة لم م  كْمس

سنقػػػػل عنػػػػس ا مػػػػيـ الز كفػػػػي ق لػػػػس ضػػػػم  ا ػػػػةداللس علػػػػى هللعػػػػق ؾبػػػػيالت الةخصػػػػو  
 سمؤكػد لل اضػ يت ،ةمْتح لػععق اػم ج   ،السويؽ معن للمجمْت  ف"... :  هلليلسويؽ

 هللػػهلمل  ةعػػن   س نػػ ،علوػػس السػػويؽ سالقػػ ائ  سهبػػه اعةعػػي  مػػي رؿ   ،... فلوةنعػػس ؽبػػها سال  رلػػ  فوػػس
 مقص ر ال ْـ".

ال  قػػػيـ علو ػػػي »راللػػػة السػػػويؽ  ح الفػػػو  اهللػػػ  رقوػػػق العوػػػد   م ضػػػ  جملخػػػ  هللػػػأف  سدػػػ   
  َ َمػ سل   قل   ،ة م  ق اعد أد ؿ الهقسقيعد عدُّ بأثردي على النص ص الف عوة  ْ  مْ  َ سفػَ  «رلول
السػويؽ ط  ػق إذل هللوػيف ايفمػْت سبعوػن  "ف ف  :  قيؿ ،م عن ي سأعطيدي حق ي م  الد ا ةب ل  

سدل  ،سف م بلػمل قيعػدة مػ  سق اعػد أدػ ؿ الهقػس ،ز ل ال ْـ على اؼبقص ر منسػسبن ،اةمْت
إال هللعق اؼبةػأخ    فبػ   ةً لَ    طَ سبق    قيعدهتي مْ  ض ؽبي   أد ؿ الهقس هلليل ْـ علو يبع     َ مَ  أ َ 

 بات فعه على اؼبني  ". ،نة على الني  سدي قيعدة مةعو   ،أر كني أد يهبم
 ، هلل ض ح ع  القص   اغبيدل   ر ا ة السػويؽ عنػد األدػ لونعو  دها الن   ْ  سلعل  

ن ػػػػي   ا  فػػػػير إذل اؼبقصػػػػ ر سػػػػةر  عسعػػػػدـ إفػػػػ ارو هلليلعني ػػػػة الْومػػػػة هللػػػػس هلليعةعػػػػي و س ػػػػولة ال  ْ 
 الفي ع.

عني ػػػة كعػػػرة   هللوػػػيف سف ػػػم أثػػػ  السػػػويؽ   ر ا ػػػة  ي ا مػػػيـ الفػػػيطب فقػػػد ْعػػػيِنَ أم ػػػ -7
 اؼبع .

"كػػْـ العػ   علػى ا طػْؽ الهللػد فوػس مػػ  :  خيد ػة «رػ ت  السػويؽ اللُّ »سفبػي قيلػس عػ  
 ،أ د فْ ب   إذل ق ؽبم فأال ،سإال دي  ض  ة سدز ة ،اعةعي  مع  السويؽ   راللة الصوغ

سمػي ال  ن صػػ   ... ة هللعوػػدة م ػ   القػػ طنػْسف ،أس جعػيف ال لػػه ،أس ع ػوم ال مػػير ،أس ضبػي 
فمػػي  نُّػػمل هلل ػػْـ ا سكػػػْـ  لهػػل دبجػػ رو دل   ػػػ  لػػس معػػ  معقػػ ؿ،مػػ  األمثلػػة. لػػ  اعةػػو ال
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لعػ ؿ   اؼبػي  الػدائم إ سعلػى دػها اؼبسػيؽ هبػ ت الةه  ػق هللػن ادلى ا علوس سجمللس س ػلم    لس 
 ي  فوس". نسدع س م  ا

"إف  اؼبسػػػيقيت زبةلػػػَ هللػػػيخةْؼ األحػػػ اؿ ساألسقػػػيت :  « ػػػويؽ اغبػػػيؿ»سفبػػػي قيلػػػس   
 ،مفيلػػهت   ػػ ف علػػى هللػػيؿ مػػ  اؼبسػػةم  ساؼبػػةه    ها معلػػـ    علػػم اؼبعػػيي سالعوػػيف،سدػػ ،سالنػػ اوؿ

ال  ن ػػ    أسؽبػػي  ،ضػػيو اغبػػيؿ فو ػػيحبسػػه القضػػوة سمػػي اقة ،سااللةهػػيت إذل أسؿ ال ػػْـ سجملخػػ و
فععضػ ي مةعلػػق -سإف افػةملا علػى صبػل-فػ ف  القضػػو ة ،سال   جملخ دػي رسف أسؽبػي ،رسف جملخ دػي
فػْ ؿبػػو  للمػةه م عػػ   ر جملخػ  ال ػػْـ  ،ي قضػػوة ساحػدة نيولػػة   فػي  ساحػػد نػ ؛ هللػيلععق
  لَ".سإب باؾ وبصل مقص ر الفي ع   ف م اؼب ،سأسلس على جملخ و ،على أسلس

، حبوػػ  دػػي   فػػمل  ػػويؽ السػػ  ة  س ا مػػيـ الفػػيطب إذل  ػػعة مه ػػـ  السػػويؽسقػػد بنع ػػ
ال ػِه َ  جملَمنْػ اَ سدلََ  َػَلِعْسػ اَ ﴿:  سمػ  أمثلػة بلػمل بهسػر ق لػس بعػيذل ،س إذل سحدهتي العنيئو ةفونع   ،سكل  

ى أف اؼبػػ ار هللػػيل لم أنػػ اع "فػػ ف  ػػويؽ ال ػػْـ  ػػدؿ علػػ:  قػػيؿ ،(64 :األنعػػيـ) ﴾ِإيبَػػينَػْ م هلِل َْلػػم  
سديرمة لق اعػد  ،الس  ة م  أسؽبي إذل جملخ دي مق   ة لق اعد الة حود ف ف   ،الف ؾ على اػبص ص

هلليألرلػة  ،  ؿبيجةػس لق مػس-علوػس السػْـ–ـ قعل ار ة قصة إهللػ ادومسالهت بقد   ،الف ؾ سمي  لوس
َسَمػَ  َأَ لَػْم ﴿:  عػل بلػمل ق لػسسكػيف قػد بقػدـ ق ،اله أ   دي ؽبم   ال  كه سالقمػ  سالفػمس
ةَػػػػَ   َعلَػػػى الل ػػػِس َكػػػِههللًي َأَس َكػػػه َ  هللِآ َيبِػػػسِ   أنػػػس ال أحػػػد أ لػػػم فبػػػ  فعػػػن   ،(41 :األنعػػػيـ ) ﴾فب ػػِ  افػَ

 ".األنعيـهبمي      ة  ، س    أنمي اؼبعينا ب ه ديبن اػبلةن
سبلػػمل    ،ي كلػسس ةسػ  مه ػـ  السػويؽ أكثػ  عنػد الفػيطب لوفػمل الةفػ    ا  ػْم

قيؿ  ،اؼبةموز ع  اؼبسيؽ الع ك   «السويؽ اغب مي  »سموس الفيطب هللػسد  مي  ْ  ،سحدة منسجمة
   ال ػػْـ العػػ ك فلػػس مقيدػػد زبػػة ُّ  سدػػها ال ضػػ  إف كػػيف جػػي  هللػػس مضػػمًني ...":   ضبػػس ا

  ،قيدػػد الفػػ عسدػػها اؼبسػػيؽ ىبػػة  دبع فةػػس العػػي ف ف دب ، ػػدؿ علو ػػي اؼبسػػيؽ اغب مػػي أ ًضػػي ،هللػػس
 دبع فةس العي ف ف دبقيدد الع  ". األسؿ ىبة ُّ  كمي أف  

قػػػػيؿ ا مػػػػيـ  ،عػػػػ   ػػػػويقسه ػػػػم دبعػػػػزؿ هللػػػػل ال  لوػػػػق هلل ػػػػْـ ا سكػػػػْـ   ػػػػ لس أف  ْ  -6
"... كػْـ العػ   علػى ا طػػْؽ الهللػد فوػس مػ  اعةعػي  معػ  السػػويؽ :  بلػمل الفػيطب م ضػً ي
أس ع وم  ،أ د أس ضبي  فْف:  ب   إذل ق ؽبم أال ،سإال دي  ض  ة سدز ة ،  راللة الصوغ
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سمػػي ال  ن صػػ  مػػ  األمثلػػة لػػ  اعةػػو  ،ة هللعوػػدة م ػػ   القػػ طنػػْسف ،أس جعػػيف ال لػػه ،ال مػػير
 .مل هلل ْـ ا سكْـ    لس"مي  نُّ ف ،دل     لس مع  معق ؿ ،اللهل دبج رو

راللػػة عةعػػي  ساضػػ ة علػػى سجػػ   ا بأكوػػداتالن ػػ  فومػػي ربملػػس دػػهو الفػػ ادد مػػ   إف  
العيلرػػػة   ال فػػػَ عػػػ  مػػػ ار الفػػػي ع ضػػػم  معيحػػػ  األدػػػ لون    سأنبوةػػػإر اؾ س  ،السػػػويؽ

–...  ػػػػدفعني سا صبػػػػيؿ سالعوػػػػيف ،ساغبقوقػػػػة سايفػػػػيو ،سا طػػػػْؽ سالةقووػػػػد ،العمػػػػـ  ساػبصػػػػ ص
 سمي  عن ف هللداللة السويؽ. ،السويؽ / ؿ عمي  قصدو دؤال  هبها اؼبه ـ إذل الةسيؤ -سالفمل

عػػ  إم ػػيف  مسػػيئل زبصػػو  العمػػـ    إ فػػيرو  -ا مػػيـ الفػػ كيي أ ًضػػي سحبػػ  -9
سبقػػي الػػد    ،دػػػ( 003 : سالصػػر  )ت ،الفػػيفعي:   أت األئمػػة نػػيقْ-الةخصػػو  هلليلسػػويؽ
 .«الةخصو  هلليلسويؽ»دػ( سعن ف اؼبسألة هللػ 734 : هلل  رقوق العود )ت

 ةهػػق علػػى أ ػػل   فو ػػير  ،أمػػي مػػي س ر مػػ  نصػػ ص دػػ وبة   اغبػػد   عػػ  السػػويؽ
 ػػػػػػ  سبق   ،سبػػػػػػ جوح اػػػػػػةمْت ،ساحػػػػػػد   الةععػػػػػػر عػػػػػػ  س وهػػػػػػة السػػػػػػويؽ   هللوػػػػػػيف ايفمػػػػػػْت

لهق ػػي  مػػي س  فبي  ػػة العلمػػي  سا ،س ػػيئَ السػػويؽ  لنػػي إضػػيفيت أخػػ    ، سل ػػ ال اضػػ يت
 ربةيج إذل مز د م  الةأمل.  دؿ على س يئَ أخ   لس

:  دػػػػ( ق لػػػس 883 : السػػْـ )تععد نقػػل ا مػػػيـ الز كفػػي عػػػ  الفػػػو  عػػز الػػػد   هللػػػ 
 ؼ ْعػػسكػػل بلػػمل هلل ، فػػد إذل بعوػػن ايفمػػْت سبػػ جوح اػػةمْت سبق  ػػ  ال اضػػ يت"السػػويؽ  ْ 
هلليل ضػػ  كق لػػس -سإف كينػػا مػػدًحي-دػػهة سقعػػا    ػػويؽ الػػهـ كينػػا بم ػػي ف ػػل ،اال ػػةعميؿ

 ."(28 : )الدخيف ﴾ْبَؽ ِإن مَل أَنَا اَلَعزِ ْز اَلَ  ميْ ﴿:  بعيذل
 : ياته للدراسات اإلسالميَّةلسياق المعاصر وتحد  ا

ل ادنػػػة الػػػه نعوفػػػ ي   األسضػػػيع العيؼبو ػػػة ا-  دػػػها الل قػػػي -«السػػػويؽ اؼبعيدػػػ » ار هللػػػػ ْػػػ
. « ػػويؽ اغبػػيؿ أس  ػػويؽ اؼبقػػيـ»هللػػػ-ب اثو ػػي- ػػويؽ ادػػطل ا علػػى بسػػموةس سدػػ  عصػػ ني دػػها،

اهتػػي مصػػه فة ن ػػ لقػػد سفػػع يت عْقػػيت  ،م سمن  مػػة قػػومأسجػػدت دػػهو األسضػػيع هلل ػػل مةرر 
  ة خػػػْؿ القػػػ سف  ات الػػػه خضػػػعا ؽبػػػي العفػػػ  ات سالةطػػػ ُّ قبمػػػا عػػػ  ؾبم عػػػة كعػػػرة مػػػ  الةرػػػرُّ 

فقػد بةيهللعػا ؾبم عػة كعػرة مػ  الثػ  ات العقلو ػة سالعلمو ػة ساؼبنطقو ػة سالصػنيعو ة  اػبمسة األخرة،
ات مػػػ  العْقػػػيت سغردػػػي. سدػػػهو الةرػػػرُّ  ديئػػػل ت إذل إحػػػداث كػػػم  كػػػل من ػػػي قػػػد أر    ،سالةقنو ػػػة

- ػي دل بلعػ  أف غمػ ت العػيدلل ن  -هلليس أس  -سالث  ات سإف كينا قد سلدت   هللؤ ة م  األ ض
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اؼبعمػػػ  ة  »سمشلػػػا جملثي دػػػي هللفػػػ ل أس هللػػػآخ   ،سانةفػػػ ت   ج انعػػػس انةفػػػي  الل وػػػل سالن ػػػي -سكل ػػػ
 .« يكل  

 : سياق ما بعد الحداثة
سالرػػ   هللعيم ػػة أطلػػق صب ػػ ة  ،أم   ػػي-و الزاس ػػةمػػ  دػػه-ي اغبوػػ ت  سػػعة ألس هللػػي سؾبيؽبػػهلليلن  

 منػػي منػػس ارثػػي  سلعػػل مػػي  ْ  ،«مػػي هللعػػد اغبداثػػة» ػػويؽ  «اؼبعيدػػ  السػػويؽ»اؼبه ػػ    فو ػػي علػػى 
خيد ػػة   ؾبػػيالت العلػػم ساله ػػ   « ػػويؽ اغبداثػػة»سدػػ   ،الػػه ب ب عػػا علػػى السػػويؽ السػػيهللق لػػس

 اؼبخةلهة. سالثقيفة ساعب انه اغبضي   ة
سػيف، سمػي مػ  ثػ  ة  ن  ساسبلمل ارثي  قد بنيسلػا فومػي بنيسلةػس الػد   سالطعوعػة سالةػي  

ميت هللفػ   ة  سقد ما ؾبم عة مػ  الػ ؤ  ساألف ػي  الػه بعي ضػا مػ  مسػل   م  بلمل الث  ات إال
ميت مسػل  أس  ،ميت كنسو ة الد بو ػةسمن ي مسل   ،ات كعرةأس أحدثا فو ي بررُّ  ،كينا مسةق ة
قيمػػا علػػى هللعػػق  ،بروػػرات كعػػرة «علمػػي  الْدػػ ت»سبلػػمل قػػد فػػ ض علػػى  ر نو ػػة مفػػرتكة،
هللػػػل   ر ينػػػيت  -سحػػػددي-ال   النصػػػ انو ة ،ات مػػػدا س سكنػػػيئس سط ائػػػَ جد ػػػدةبلػػػمل الةرػػػرُّ 

 ،بػزاؿيت اله كينا  ػيئدة   الرػ   سالحىت ضيقا مسيحيت الث اهللا   كل الد ين ،كثرة
 لةنسجم م  الث  ات العد دة اؼبةةيهللعة اله أف ني إلو ي. ؛ اتت اؼبةرر  سابسعا مسيحي

 : تأليه العلم
ساال ػػػةرني  الةػػػيـ عػػػ   ،«بألوػػػس العلػػػم»نػػػير  الػػػععق هللػػػػ «الثػػػ  ة العلمو ػػػة»سحػػػن هللػػػ وت 

ة م كز  ػ»م   هللدال «م كز  ة اؼبخةو»سهللػ ،«م كز  ة ا»ع   هللد ْ «سيف نم كز  ة ا»سهللػ ،«الد  »
 ػدـ سهللػدأ العلػم  ْ  ،سانع  ت العف   ة دبنجزات العلم سمعطويت اغبضي ة الػه أنفػأدي ،«ال نوسة

 ضػ  أ سػ ي  «عيم ػة مفػرتكةهللف   ة ق اعد به ر »س ض   ،«ةاػبيد   ق اعد الةه ر العف ت  »ػهلل
 سبةضػػػػيف  اؼبنػػػػيجم ساؼبصػػػػين  سعقػػػػد اؼب ادػػػػْت ،  اؼبخةػػػػوات سق اعػػػػد الصػػػػنيعيت العمْقػػػػة

سلةروػػر  مل الق اعػػد أكثػػ  فيعلو ػػة سبػػأثرًاات اؼبطل هللػػة عبعػػل بلػػساالكةفػػيفيت علػػى بقػػدمي اؼبةرػػر  
 ػيؽ م ف مػي  سػةطوع ف للؼبه ػ سف  قػد  سهللػدأ العلمػي  سا فع يت الن م سالعْقيت هللػن العفػ ،

جب انعػػػػس  «سػػػيف نا»ف ضػػػعا علػػػـ  أس معػػػػي ؼ بةنػػػيسؿ  ،«سفلسػػػػهيبس العلػػػم الطعوعػػػي  »هللقيفلػػػة 
 منعثقػػة مػػ  منطلقػػيت الػػ ؤ  اعبد ػػدة، ػػل كو ة ساجةميعو ػػة  ةلهػػة، لة ػػ ف هللعػػد بلػػمل عل ًمػػيؼبخا

سدػػي ت بلػػمل اؼبعػػي ؼ م جعو ػػة فػػعس مطلقػػة    ،بػػة  م    ػػيئ  مػػي بقػػدـ سهلل ػػل مػػي  سػػةجد
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ميت سربد ػد سبفػ ول اؼبسػل   ،سدػويغة اؼبهػيدوم ،هللني  ال ؤ  ساألف ي  سالن م سربد د العْقيت
 ػػػيف ال ضػػػعو ة سكثػػػر مػػػ  قػػػيرة األر-الو ػػػ ر مػػػن م سالنصػػػي  -دػػػ تسقػػػيـ علمػػػي  الْ ات.اؼبةرػػػر  

 ات.سا ةعداؿ هللعض ي ساػبض ع ؼبةطلعيت بلمل الةررُّ  ،د بو ة سالد نو ةهللةط    عل م م الْ
 قسػػػيميت فو ػػػي،نالسب ػػػيث ت ا ، ف ف سذبد ػػػد ُّ بلػػػمل الػػػد ينيت بقلوػػػد ُّ  ل  فصػػػي    ْجػػػ
مػػػ   «النسػػػعو ة ساالحةميلو ػػػة»مػػػ ة أخػػػ   حػػػىت دػػػي ت   ػػػي كثػػػرًا اهللػػػا فوسبضػػػو قا مسػػػيحة الث

 ة.ميت العيم  اؼبسل  
 ،سحه ػػػس سصبعػػػس ،ل ةيهللػػػس-بعػػػيذل–فػػػ ف عصػػػمة ا -ر ػػػ  ا اػبيلػػػد-«ا  ػػػْـ»أمػػػي 

جعلػػس بلػػمل   منػػأ  عػػ   ،منػػس فػػوًئي-دػػلى ا علوػػس سجمللػػس س ػػلم–س سإقػػ ا و سعػػدـ إنسػػي  نعو ػػ
للمسػلمن  ال  ػد   ،ل هللنعمػة إؽبو ػة سالفػملسدػها جينػه إهبػيكي سبث ػ ،الع ادػَ الةأث  اغبير هللةلػمل

 أنهس م هبي.
   سف دبػػي  ةػػأث   ةػػأث   كػػيف ؽبػػم سضػػ  جملخػػ  هلليعةعػػي دم هللفػػ ًا  فقػػد-أنهسػػ م-ي اؼبسػػلم فأم ػػ

كػػين ا   -«الثػػ  ات الػػه بك نيدػػي»حػػن هللػػدأت  لسػػلة -ف ػػم ، اتالعفػػ  هللػػس مػػ  ع امػػل سمػػؤث  
سدل  ،ف ينػا  رسر أفعػػيؽبم ؼبػػي حػدث م بع ػػة مضػػط هللة ،َ سب اجػػ  حضػػي ت  سزبلُّػحيلػة  ػػعيت 

سالػ عي  ،بسمح ؽبم أح اؽبم بلمل جبعل  ر فعل م ؼبي حدث  ة سم هللي هبيهللو ػة سالقػد ة سالهيعلو ػة
لػة هعػيؿ إذل حينالسربد د كوهو ة اػب سج م  حيلة ا ،سإر اؾ مةطل عيهتي ،الدقوق هلليلل   ة الةي ىبو ة

 اؽبيرؼ اؼبنضع . الهعل ا  ارت  
 ،ف م   صبو  الهرتات السيهللقة كين ا   اج  ف مف ْت به ودي هللوئيهتم سن م حوػيهتم

. فيؼبفػ لة سعْج ػي «إطػي دم اؼب جعػي  »أس مػ   «ة مم جعو  »فو اج  ني حبل ؿ  أخهسني م  
 .«العوئة اؼبسلمة»    اف راخل 

اؼب جعو ػػػػة أس »حػػػػ ؿ ف ػػػػم    «أفقػػػػي  » ل كينػػػػا ربػػػػدث هللفػػػػ-مػػػػثْ–قسػػػػيميتنالفي
   رائ ة ا طي  اعبيم .-م مي اخةلها-بنجم عن ي ف ؽ أس مهاده بعقى «ا طي  اؼب جعي  
غػر  دث فصػيًمية اخةْفػيت  أ ػو ة رْبػسجدسا أنهس م ىبةله ف دهو اؼبػ   -فجأة- مل ن  

 «اؼبػػ أة»ف ػن بطػ ح قضػي ي  جو ػة،اؼبعيعبػة م جعو ػػة أخػ   خي  سم جعو ةػس    ،مع ػ ر مػ  نيحوػة
اؼب جعو ػػػة »هللػػػػ ذبػػػد مسػػػلًمي ملةزًمػػػي «   ػػػة سالديبق اطو ػػػةة اغبقضػػػو  »أس  «سػػػيف نحقػػػ ؽ ا»أس  مػػػثْ

 ال هبػد دػد  عنػد أخوػس العلمػيي   ـ فو ػي خطيهللًػي قػد   «ا  ػْمي   ا  ْمو ة سهللي طي  اؼب جعي  
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مل هللػل  ةمس ػ ،س ػ فق ا غبػير أس الطعػ    الػد   ،مي  على الةثعُّا هللينةميئس ا  ْ ص ُّ الهت  ْ 
سخطيهبػػػي  «اؼب جعو ػػػة الهق و ػػػة»س  ػػػ فق معطوػػػيت سمػػػ  بلػػػمل ف ن ػػػ ؛ هللػػػس علػػػى اؼبسػػػة   الهػػػ رت  

 ،«الةأس ػل»عمػد إذل  ،س خطي  ف عيي جي ت هللس نص ص فػ عو ةإن  :  سمعيعبة ي. ف با قول لس
َ مػػ  إلزامو ػػة النصػػ ص لونسػػجم مػػ  أسضػػيع ىبه ػػ «ذبد ػػد أس اجة ػػير»سالػػدع ة إذل نػػزع مػػ  
  األر يف األخ   قد ا ػةطيع ا  « ف ساؼبعةدل فا دْحوُّ »سإبا كيف  ،العيدل الهت  عوت فوس

 ،هللقعػػ ؿ اؼبعطوػػيت العلمو ػػة «سػػينو ة اؼبفػػرتكة نأومػػة الةنػػيقق مػػ  ق اعػػد الةه ػػر ا»أف  ةجػػيسوسا 
س سػل  ا  ،فلِػَم ال  هعػل علمػي  اؼبسػلمن الفػي  نهسػس ،أس هتمػوت رس و ،سبأس ل الن  الد ين  

 .«الع ؼبة»إضض سوبةلُّ ف م قع م   مسرة  وب ف س سرتوب ففرْ  ،السعول بابس
 : االستشراق الجديد

عػة   مصػير  ا  ػْـ يت مةن   مث هللدأت م اكز الع  ث سالد ا يت الر هللو ة بقـ  حبه    
سسضػػػ  العقػػػل اؼبسػػػلم سالنهسػػػو ة  ؛   ػػػْمو ة سالةػػػي    ا  ػػػْمي  ساؼبع فػػػة ا  ػػػْمو ة سالثقيفػػػة ا

،   علػػػػى طػػػػيسالت بفػػػػ  ح سبه وػػػػمل-هلل ػػػػل ج انع ػػػػي-«الفخصػػػػو ة ا  ػػػػْمو ة»س ،اؼبسػػػػلمة
. سفػػػػ و سموػػػػز كػػػػل مػػػػؤث   ؿبػػػػيسالت مسػػػػةموةة ل دػػػػد كػػػػل فػػػػي ، اال ةفػػػػ اؽ »سس ث   أس مةرػػػػر 

سذبي هللػػػػس الرنو ػػػػة    ،س اؼبرتاكمػػػػة عػػػػو القػػػػ سفسهللػػػػدأ  ةعيمػػػػل معػػػػس خبوابػػػػ-سكل ػػػػ-بلػػػػمل «الو ػػػػ رتُّ 
  -لهلل ػػل مػػي سبث ػػ-سإ اربػػس اغبد د  ػػة غبفػػ  دػػهو األم ػػة ،االخػػرتاؽ سالةز وػػَ سالقػػ ا ات اؼبلة  ػػة

سلةعػ ر كمػي هللػدأت إذل  ،ة أخػ  ل وْ بقـ  ؽبهو األم ػة قيئمػة مػ    ؛ أضوق الدسائ  سأح ج الزسا ي
 الفع   األمو ة.جيدلو يت  ،يهتي اؼبخةلهةجيدلو  

 .«السويؽ اؼبعيد »ي هللػسد ها هلللرني دها الهت ظبْ  
أس  ،لنػػػي   حقػػػل ساحػػػد مػػػ  حقػػػ ؿ اؼبع فػػػة ل ربػػػد ًيدل  فػػػ   «السػػػويؽ اؼبعيدػػػ »سدػػػها 

دبػي  قػد ـ  هللل ف  ل ربد  ًي فػيمْ عيم ػي ال يب ػ  أف   اجػس إال ،جينه ساحد م  ج انه اغبوية
 سزبيلهس   االذبيو. ،لة د ت ب او س   الق  ةا ةجيهللة عيم ة فيملة لهلمل ا

 : العلوم اإلسالميَّة
هللعػد  ،مػ  علػـ  سمعػي ؼ «العقػل اؼبسػلم»كػل مػي أنةجػس   «العلـ  ا  ػْمو ة»ال ن  د هللػ

سأنػػةج     ،فجػػيؿ   كػػل فػػي  ،هػػس أميمػػسنألأف فػػةح القػػ جملف ايفوػػد سال  ػػ ؿ ال ػػ مي ارفػػيؽ سا
 ،«العلـ  النقلو ة»هللل ن  د هبي  سعم انًي، سحضي ة سمدنو ة سثقيفة ، فصن  ف  ًا سعلًميكل جينه
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 ؛ الػػه را ت هللفػػ ل معيفػػ  حػػ ؿ القػػ جملف ايفوػػد «الد نو ػػة»أس  «العلػػـ  الفػػ عو ة»ي هللػػػأس مػػي ظبْ ػػ
  أحد عف   «بصنوَ العلـ » فوس. سجعل ي علمي  بهسرًا أس هللوينًي ساجة يًرا سا ةنعيطًي سفقً ي

سالةهسػػر ساغبػػد   سالهقػػس سدػػي علػػـ  العقوػػدة  ؛ «علػػـ  اؼبقيدػػد»من ػػي أظب دػػي هللػػػ يعلًمػػي، طبًسػػ
سدػػػي اؼبنطػػق سالن ػػػ  سالصػػ ؼ سالعوػػػيف سالعػػػد    ،«علػػـ  ال  ػػػيئل»وػػا هللػػػػظبْ   ساألدػػ ؿ، س ػػػعًعي

 رة.ساؼبعيي ساللُّ 
 «الةػػد ُّ »عةمػػد علو ػػي   ب ػػ    علمػػي  الػػد   أس سدػهو العلػػـ  أس اؼبعػػي ؼ دػػي الػػه  ْ 

 سمي إذل بلملضض ...   إميمة سخطيهللة سبد  س سإفةي  سقضي    ؾبيالت خيد ةم
كينػػا اؼبػػدا    «الفػػ  عة»أ ارسا الةنعوػػس إذل أف  «العلػػـ  الفػػ عو ة»سالػػه   أطلقػػ ا علو ػػي 

ر  الفػػ  عة، سأرلة ػػي يالػػهت را ت ح لػػس دػػهو اؼبعػػي ؼ مػػ  حوػػ  ال فػػَ عػػ  مصػػ األ ي ػي  
دبفػػػػ سع مػػػػ  سمػػػػي لػػػػوس  ،ال دػػػػ ؿ إذل مع فػػػػة مػػػػي دػػػػ  مفػػػػ سع سمػػػػدا ك ي سأح يم ػػػػي، سكوهو ػػػػة
سبأ ػػوس  ،و ػػةسػػينو ة هللضػػ اهلل  الفػػ  عة ا ؽب ناسف سفػػج ف اغبوػػية معيحث ػػي، سبلػػمل لضػػع  فػػؤ 

سال بهػ    سال  على ق اعػدو السػلومة رسف غلػ    « ُّ الةد» قيمة عملو يت فبي  ة  «فقس الد  »
 إف اط سال اهللةداع.

هللي  ػػػْـ  ـ   ػػػي الة ػػػيسبلػػػمل لةأكوػػػد ا بعيط ،«العلػػػـ  ا  ػػػْمو ة»سأطلػػػق علو ػػػي الػػػععق 
 هللصهة عيمة. «العلـ  الهلسهو ة»س «علـ  األسائل»سلةةمو ز ع   من ًجي سغي ة سمصير ،
العةميردػػػي علػػػى منػػػيدج النقػػػل سال سا ػػػة   بعلُّم ػػػي  ؛ «العلػػػـ  النقلو ػػػة»سأطلػػػق علو ػػػي 

سإف كينػا  ة فو ػي،مسيئل ي سجزئو يهتػي، سب ػ    اؼبل ػة الع ثو ػ سبعلوم ي سبنيقل ي سبداسؽبي، سهللني 
 نوا على منيدج ا ةنعيطضضأكث  جزئو يهتي قد هللْ 

هللةداً  سبي ىبًي ا ،«الد ين   اػبطي  أس الن   »لدس اني ح ؿ  «علـ  الد   »سأطلق علو ي 
 .« الةد ُّ »ي الدلول اؼب فد   فبي  ة  نس  ؛ سكفًهي سجملثي ًا سإنفيً ا

  اػبطػػي   «للقػ ا ة»سدػي علػـ  سمعػي ؼ نفػأت عػ  بصػ ُّ  بت م ادػهيت خيد ػة 
قػػيئم علػػى فػػ و سموػػز مػػي لػػس عْقػػة  ة،ة سالةق     ػػة سالهعلو ػػة الق لو ػػالقػػ جملي  سهللوينػػس   السػػن  النع   ػػ

ف سقػد مبػا دػهو العلػـ  سكملػا لة ػ   ة أس ال فػَ عن ػي،ة سال ضػعو  هلل نفي  األح يـ الة لوهو  
هللعػػد بلػػمل   خدمػػة بلػػمل اػبطػػي  احةجيًجػػي لػػس سبهسػػرًا سهللوينًػػي ةػػ او، سفقً ػػي فوػػس، سب ضػػوً ي 

 ة الةعيمل معس، سهللني  ق اعد اغبوية سالة حود سالةزكوة سالعم اف علوس.ل وهو  
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فمػػػدخْت دػػػهو العلػػػـ  ساؼبعػػػي ؼ مػػػ  اػبطػػػي  سـب جيهتػػػي بعػػػ ر إذل اػبطػػػي  لة ػػػ ف 
 هللف ل م  األف يؿ. جزً ا م  ـب جيبس هللعد بلمل

  يت:الة د  
سضبلة ػػي ربػػد  يت كثػػرة سخطػػرة -الػػه ب اجػػس دػػهو العلػػـ  ساؼبعػػي ؼ-« يتالة ػػد  » إف  

 سؿبلو ة سعيؼبو ة. ،سدي ربد  يت راخلو ة سأخ   خي جو ة ،سمةن  عة   ال قا نهسس
س إذل مي هللقي  ي  نع  بك  أنب فلعل   ،قد ال بةس  دهو اؼبني عة ال ةق ا  دهو الة د  يتس 

 من ي.
ة سحصػػػػ و   رائػػػػ ة اػبص دػػػػو   ، ػػػػويؽ عػػػػزؿ الػػػػد  -دػػػػها- ػػػػويؽ عصػػػػ ني إف   .1

 .سالفأف الفخصي  
 .ساالقةصيرت   ساؼبيرت   إعْ  فأف اغبس ي سالةج  ب   .4

سالبهػػيض مػػ او   ال هػػي ة  ،سػػيبسسمؤ    بعػػ  دػػها هتمػػوت رس  أدػػل العلػػم الفػػ عي   .0
 هللون م سهللن   ادم.

سغػػرو  «بع  ػػَ الو نوسػػ  »دػػهو العلػػـ  ساؼبعػػي ؼ مػػ  رائػػ ة العلػػم كمػػي   إخػػ اج  .2
 للعلم.

، سالنػػػيس ال  ػػػ سف فوػػػس إال « ػػػلطيف العلمػػػي »نهسػػػس  سهلليلةػػػيرل فعػػػيدل الفػػػ  عة  عػػػدُّ  .1
 .خي ج اؼبسجد ال  نعري أف  ةدخل   أت فأف م  فئ ف اغبوية فقوً ي

هللػػػل الة مولو ػػػة أس  ،ضػػػ س   ةعلػػػـ  دل بعػػػد دبقػػػي وس العصػػػ  سمنيدجػػػس مػػػ  العلػػػـ  ال .8
 اؽبيمفو ة.

ا هللػػػس علمو ػػػي ،علػػػـ  بعةمػػػد علػػػى ال سا ػػػة .7 ودػػػي إبا دل  عز   سال سا ػػػة دل بعػػػد من ًجػػػي معةػػػد 
 .«سارثي  ا عجيو العلمي  »سلهلمل عبأ الععق لْ ةعينة هللػ ؛ العلم

هللػػل  ،سنزعػػا عن ػػي فضػػيئل ي ،س هللون ػػي سهللػػن الةخلػػَ نػػ هللطػػا فػػويطن اعبػػ  سا .6
 لا مسئ لو ة الةخلَ.ضْب  

فععػػد أف كػػيف الةصػػنوَ  قػػـ  علػػى ا يبػػيف سال هػػ  دػػي   ،اخةلػػَ بصػػنوَ العفػػ  .9
 ةيج سالةنموة. ن قـ  على ا
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 ،«الةي ىبينو ػػػة»  النصػػػ ص  عػػػدُّ حبسػػػه علػػػـ  العصػػػ  دػػػي ت بْ النصػػػ ص الد نو ػػػة  .13
 .«ا طْؽ سالقدا ة»سنه ا عن ي دهيت 

 سيف سغ س و. نس ؤرت إلوس م  م كز  ة ا   ويرة اله   اللوارل هلل ل مي أر   .11

سػيف  ني ؾبم عة قو ر سض اهلل  ـبةلهة بني  م كز ػة االن   إذل الف  عة على أن   .14
 سحق قس.

 زبلَ اؼبسلمن. .10

 الص اع هللن اؼبه   سالهقوس. .12

 الص اعيت الطيئهو ة ساؼبهدعو ة. .11

 اػبل  هللن الثيهللا ساؼبةرر. .18

 

 : كفاء على التراثنالثقافة الصراع على الهويَّة وا
ال بنقضػػػػػي عجيئعػػػػػس، ال   ن مػػػػػس سال    ػػػػػويقس سال    ساػبطػػػػػي  القػػػػػ جمليُّ  ... دػػػػػها
 مني عيبس.
أن نػػػي نقػػ أ دػػها ال ةػػي  القػػػ جملف  « ػػويؽ اغبػػيؿ اؼبعيدػػ » س قػػد ابضػػح فبػػي قػػػدمني  لعل ػػ

 ػػػعوْ  سنصػػػس سعجيئعػػػس نلػػػةمس   حبثنػػػي   ن مػػػس سخطيهللػػػس ،ايفوػػػد سكبػػػ  نعػػػي ت أومػػػة طيحنػػػة
ة سبزكوةػػس، القػػ جملف ايفوػػد هللػػةْسة ال  ػػ ؿ الع ػػوم، سبعلومػػس ال ةػػي  ساغب مػػ  ف ؛ للخػػ سج من ػػي

العنػي ، سمصػد   أسجد األمة، سأنفأدي، ف   مصد  الة     سأسُّ  سج ير النيس هللس ج يًرا كعرًا
 ا حوي ، سمنطلق الةجد د.

  حيلػة -ي نػي ال ةػالػه ك   -سأمةنػي ،«السويؽ»اؽبيـ  إن ني نةنيسؿ دها اؼب ض ع الق جملي  
ْص مػػ  دػػهو اغبيلػػة ملةمسػػن للخػػ  قػػة سا ةضػػعيؼ سبلػػة ال مز ػػد علو ػػي،به ػػمل سبفػػ بـ سف

   ظبس لني دبن جس س ويقس سن مس سمقيددو سكلو يبس سؿب م جمل يبس. هلليلق جملف  عوْ
-دػي أقػـ  الػهت   ػدت للػه-ق ا ة م   لػةمس هلليل ةػي  ال ػ ي   «الق ا ة السويقو ة»فػ
ي مػػ  مػػن ج الة ػػ    هللػػيلق جملف الػػهت انطْقًػػ ،ي  عػػيرة هللنػػي  األمػػة سإخ اج ػػي مػػ  أوميهتػػيمن ًجػػ

 .دلى ا عوس سجمللس س لممي  س    ؿ ا 
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 السػػ  ي   اؼبيضػػ ت   للةصػػ   ال ػػ ي   بنػػأ  هللنػػي عػػ  القػػ ا ة سفًقػػي «ويقوةالقػػ ا ة السػػ»إف  
اؼبنس   إذل اغبداثة أس مي هللعػد اغبداثػة   ر ا ػة  الْئ ي  كمي بنأ  هللني ع  اؼبنطق   ،الةي ىبيي  
 الْد ت.
قػػػ ا ة بسػػػيعد علػػػى ال فػػػَ عػػػ  السػػػن  ال  نو ػػػة ساالجةميعو ػػػة  «القػػػ ا ة السػػػويقو ة»س

 ح كة الةي    سايفةم  ساألمم كيفة. سالق انن اله رب م
–الػػػه  ظب ػػػي ا  بسػػػيعدني   ال فػػػَ عػػػ  الري ػػػيت ساؼبقيدػػػد «القػػػ ا ة السػػػويقو ة»س

سػيف ساغبوػية   بهيعػل سجػدؿ ال  نقطػ  حػىت بصػل العفػ   ة إذل غي ػة  نغب كة ال  ف سا-بعيذل
 ردي العلوم اػبعر.حد  

 نسةطو  أف نلةمس  عولني  عيرة العني . «الق ا ة السويقو ة»سهللػ
 

ي كوهوػػة إعػػيرة بعلػػوم أهللنػػي  أمةنػػ «هللةقػػدمي م ضػػ ع السػػويؽ»لقػػد ا ػػة دفا دػػهو النػػدسة 
ػػػ سالقػػػ ا ة الػػػه بةسػػػم هلليلقػػػػد ة علػػػى هللنػػػي  اؼب سنػػػة ساغبو   ػػػػة    ،  اغب ػػػػوم ة، سالةػػػدهللُّ القػػػ ا ة اؼبوس 

، ر سالػػػدف  العمػػػ اي  ة، سا  ارة سالعزيبػػػة  حوػػػي  ع امػػػل الةجػػػدُّ فخصػػػو ة األم ػػػة، سربقوػػػق الهيعلو ػػػ
-هللػن الثيهللػا ساؼبةرػر  -ضػ حإطػي   سػمح هللة د ػد العْقػيت هلل  سإعػيرة هللنػي  طيقػيت األم ػة،   

جمل ػيت  بْسة أسلئمل الػه   إبا بلػ ا ،«حق الةْسة»مني كوهو ة الةْسة بعل  -  ال قا نهسس-سدي
ي فن ضػػػػ ا، سعلػػػػى  هبػػػػم ب كلػػػػ ا   فػػػػينطلق ا، س قونًػػػػ ،يوارهتػػػػم إيبينًػػػػ ا أس بْلوػػػػا علػػػػو م جمل يبػػػػس

 .هس، سبق مي هللني  العق ؿ، سا بوير ارفيؽ نبص وح مسي  ا
 عمػ اي   سإطػي  حضػي ت   ،ي مػ  نسػق ثقػي   ث مت دهو القضوة سبداسلةم فو ي انطْقًػلقد أ

 ،هللػػػة، سهللػػػ  ثقيفةنػػػي هللفػػػ  عة غْف نه  ػػػنيدػػػيغ عق لنػػػي، سكػػػ    إ ػػػْمي   قػػػ جملي   سكوػػػيف اجةمػػػيعي  
ه سادػه هبػها حىت حن برو ػ ا ةطيعا أف به ض نهس ي على أهللني  دها ال ويف االجةميعي  

 «عوػػػه»إذل  «اغبػػػ اـ»ؿ هـ  الػػػهت نل  ػػس، فقػػػد ع فػػا دػػػهو الفػػػ  عة الرػػ ا  كوػػػَ ربػػ   الةفػػ
سيف من ي نهسس  قـ  هللفػي ، أس  ْحػل  نا مي هبد اسكثرً  إذل مطل   أم ه. سال اجه الف عي  

ي فوسة س  س سةقعح رسف أف  لةها إذل اؼبصد ، سل نس عند الع   هبد اؼبصد  بلمل بص فً 
 فػػػ ض ي، ساؼبالػػػهت  هللػػ  هللػػػن األدػػل سالعقػػل سالػػػنهس لوجعػػل اؼبطلػػػ   مع سفًػػ الةفػػ    الع ػػوم

 .من  ًا
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ني سأ ػْفني قػد خيضػ ا   كػل مػي خيضػ ا ا مي نرهل ع  أف  جملهللي كثرً -  ر ا يبني-إنني
فوػػس، سل ػػ    إطػػي   ػػويرة اؼب جعو ػػة ا  ػػْمو ة. سكبػػ  لبػػ ض   كػػل مػػي لبػػ ض فوػػس    ػػل 

ة، ؽبػي أدػ ؽبي سجػهس دي س ػرس هتي سدػرس هتي، فلػوس مػ  العػدؿ أف كبػيكم ة مرػي    ويرة م جعو  
 ب اثني إذل دهو اؼب جعو ة، سل  ىبدـ بلمل اؼب ض عو ة سال العلمو ة.

إننػػػي ن اجػػػ    ب اثنػػػي سكبػػػ    حيلػػػة ا ةضػػػعيؼ سدزيبػػػة حضػػػي  ة سا ػػػةعْ  خػػػي جي، 
ة ا هلليلدسنو ػفػع  ً -عنػدني-دمػي ب ل ػ كثػرًا، الػه  وم  على نه  ني ؾبم عيت م  اؼبفيع  السػلعوةهتْ 

 ،م مػي حيسلنػي العلمو ة ساؼب ضػ عو ة   الع ػ هللف ل ضيغ  على ؿبيسالبني لة قوق اال ةقيمة 
 .هللد فبي لوس منس هلليدسل   ال

سلػػػهلمل فػػػػن   أحػػػ ج مػػػػي ن ػػػػ ف إذل ر ا ػػػيت مةعمقػػػػة جػػػيرة سفيحصػػػػة   عملو ػػػػيت 
 ،سكهلمل فومي  ةعلق هلليألر يف سبداخل ي سبقيهللل ػي سبقيهللل ي،ؽ الثقيفو ة، سبداخل ي سينألب     ا

 س.س  أت  ويؽ ا هبيهللو ة سالسلعو ة لهلمل كل   ،سكوَ  ةم كل من مي
أنسػػي  »أس  «جنو ل جوػػي النخػػه»-عيفيدػػي ا-دنػػيؾ مػػي بسػػموس ر. مػػ  أهللػػ  الهضػػل

 اػبػػػػيص ن  سجنو ل جوػػػػي النخػػػػه مػػػػدخل  سػػػػةطو  أف  ةعػػػػ ،ساألفػػػػخيص سالثقيفػػػػيت «األف ػػػػي 
ساؼبفرتؾ   اوف هللن اػبيصسالط  قة اله بسةطو  أف ربيفل على اؽب   ة ساػبص دو ة سبْ  ،ساؼبفرتؾ

   ايفيالت اؼبع فوة.
الهللد لني م  هللني  مداخلني النقد  ة ؼبي نق أ سؼبي نأخه سؼبي ندع م  ثقيفيت ارخػ    سمػ  

 ب اثني.
هػػػ ض علػػػى ارخػػػ    هللػػػ ف ة  ْ  هسػػػ ي إعجػػػيوًادػػػ ة حيسلػػػا أف ربقػػػق لنإف  اغبضػػػي ة اؼبعي

ي سدومنة ػػػػي، اؼبعل مػػػػيت سكث هتػػػػي، سإفػػػػيعة ي، سجعػػػػل ارخػػػػ    عػػػػيجز   سمفػػػػل لن أمػػػػيـ كث هتػػػػ
 ال د ؿ إلو ي، سالقد ة على نسعة كل إقبيو ؽبي. سبفعع ي، س س 

  الػه ب فػػَ عػػ ،ع هلليلقػد ة علػػى القػػ ا ات اؼبع فو ػة ساؼبن جو ػػةسلػهلمل فْهللػػد مػ  الةػػد ُّ 
الري يت ساؼبقيدد سالنميبج ساؼبنيدج سسب  ػ  مػ  مع فػة منػيطق الةقيهللػل سالةػداخل، خيدػة حػن 

أحدنبي مهة ح سارخػ  مرلػق ساقػَ عنػد  ،   ف الةداخل اؼبطل   سالةقيهللل هللن فقن ـبةلهن
 مضيئق الن ي يت.
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قػ جملف علػى أف  ال-دػلى ا علوػس سجمللػس س ػلم– ابهقا كلمة األمة منػه ع ػد   ػ ؿ ا
 ... ي، سعلى أف  أفضل بهسر للق جملف د  بلمل الن ع م  الةهسر هس  هللعضس هللعضً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




