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 ثُٔووٓز
 

ْٗددضـلٌٙ ْٝٗددضؼ٤٘ٚ ْٝٗددضٜو٣ٚ ٝٗؼددٞى ، ثُقٔددو ر ًح ثُؼددج٤ُٖٔ
د .دجر ٖٓ ٕدًٌٝ أٗلْد٘ج ّٝد٤ِّتجس أػٔجُ٘دج كد٬ ٓٞدَ ُدٚ ٣ٜدو    ْٖ َٓ

دد َٓ ٣ٞددَِ كِددٖ صؾددو ُددٚ ٤ُٝاددج ٌٕٓددوًث ٝٗٚدد٢ِ ْٝٗددِّْ ػِدد٠ ّدد٤وٗج  ْٖ ٝ
 َٓ و ٝػ٠ِ آُٚ ٝأٙقجدٚ ٝ ّٔ   .صذؼٚ ٝثٛضوٟ دٜو٣ٚ إ٠ُ ٣ّٞ ثُو٣ٖ ْٖ ٓق

 َّٓ ْٕ : ج دؼوعْ أ ثء ثٌُدٌثّ ٛديث  كئّٗٚ ٢ٌْٗ٤ُ أ ٌّ أٝغ دد٤ٖ أ٣دو١ ثُود
رآنل  للل  الفكر المقاصدّي من التعليل  الق»ثُذقظ ثُٞؽ٤َ ثُي١ ٤َّّٔضٚ دـ 

ٌُّٝ٘ٚ ؛ ٝٛٞ دقظ ك٢ ٤ْٔٙ ثُٔوجٙو «المقاصد القرآنيَّة العليا الحاكمة
ىُددي ، «ٓوجٙددو ثُٖدد٣ٌؼز»ُددْ ٣ؾددٌ ػِدد٠ ٓددج ٛددٞ ٓددأُٞف كدد٢ ص٘ددجٍٝ 

 ْٕ ٢ هو فجُٝش أ ج ٣ُِضلَش إ٤ُٜج ك٢ أؽؼِٚ ك٢ ؽٞثٗخ ه٬٤ًِ  ٧َّٗ٘ دقدظ  ّٓ
ٓددز صِددي ثُؾٞثٗددخ ، ٛدديث ثُٔٞٝددٞع ددثُددي١ أَ  «ثُضؼ٤ِددَ»ٝكدد٢ ٓووِّ  قَ ُِ
 ْٕ ، ٫ كدد٢ دقددظ ثُٔوجٙددو ,٣ض٘ددجُٝٞٙ كدد٢ ٓذجفددظ ثُو٤ددجُ ثُذددجفغٕٞ أ
ث ٣ُؼَ٘دددٕٞ دٜدددج «سجث٣ُٞٝ٧َّددد»ًٝددديُي  ًٌ  ,ثُضددد٢ ددددوأ ثُذدددجفغٕٞ ٓدددؤّم

ُٝؼ٬هددز ًددَ ٓددٖ ٛددي٣ٖ ثُؾددجٗذ٤ٖ  ،٣ٝٔ٘قٜٞٗددج ٕدد٤تًج ٓددٖ ث٫ّددضو٬ٍ
ٌُٝدٕٞ ًدَ ٜٓ٘ٔدج ٓٔدج ٣٘دوًػ صقدش  «ثُلٌدٌ ثُٔوجٙدو١ّ »ثُٞع٤وز ددـ

كودو آعٌٗدج ص٘دجٍٝ ًدَ  «ثُلٌٌ ثُٔوجٙدو١ّ ٓذجها ٝٓلجص٤ـ ٝٓووّٓجس »
  .ك٢ ٛيث ثُذقظ دئ٣ؾجٍ ٜٓ٘ٔج

ثُذقدظ  ُؼ٤َِّٔدجسثُٞدجد٠  «ثُٔدٜ٘ؼ»عْ ثٗطِو٘ج ٖٓ ىُدي دجصؾدجٙ 
 «ثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤َّٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز»صقو٣ددو  ٚددَ كدد٢ ثُٜ٘ج٣ددز إُدد٠ُ٘

  .هٗج ث٢ِٙ٧ ٖٓ ٛيث ثُذقظ٢ٛٝٞ ٓوٚ

ًٔدددج ّدددٞف ٗذدددد٤ِّٖ  - «ثُٔوجٙدددو ثُوٌآ٤َّٗدددز ثُؼ٤ِدددج ثُقجًٔددددز»ٝ
 ْٕ ٓوجٙو فجًٔز ص٘دوًػ  -دقغ٘ج ٛيث ٕجء   ك٢ ٬ٓٓقٜج ث٧ّج٤َّّز إ

ٚ ٓددٖ ك٤ٜددج ٓوجٙددو ثُٖددجًع ؽددَ ٕددأٗٚ ٝٓوجٙددو ثٌَُِّٔ  ُّٔ لدد٤ٖ دٔددج صٞدد
  .٣ًٌّٝٝجس مِٔ ٝفجؽ٤ّجس ٝصق٤ْ٘جس



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 2 ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 ْٕ ٝكو٘ددج   صذددجًى ٝصؼددج٠ُ ُذ٤جٜٗددج  ٝٛدديٙ ثُٔوجٙددو ثُقجًٔددز إ
ٌٟٝثةدددن  ,ٝإ٣ٞدددجؿ ٜٓ٘ؾٜدددج ,دجُوهدددز ث٬ٍُّٓدددز ٝٝٝدددغ ٝدددٞثدطٜج

كْدٞف ، ٌٟٝثةن إػٔجُٜج ك٢ ثُ٘دٞثٍٍ ,ٝثُضأ٤َٙ ُلجػ٤َِّضٜج ,صلؼ٤ِٜج
كد٢ صؾو٣دو ٝصلؼ٤دَ ٓ٘دجٛؼ ، ٕإٔ ٛدجّ ؽدواث - دئىٗٚ صؼج٠ُ -٣ٌٕٞ ُٜج 
ٝد٘ددجء ثُلودٚ ثُوٌآٗدد٢ّ ثُ٘ذدد١ّٞ ثُوددجهً ػِدد٠  ,جس ث٫ؽضٜددجهثُضؾو٣دو ٝآ٤َُّدد

ر ك٢ ٌّ ٛيث ثُؼجُْ ثُٔضـ٤ٌّ ثُي١ ٫  ٓؼجُؾز ثُْٔضؾوّثس ثُق٤جص٤َّز ثُٔضلؾ
ٜٝٓ٘دج ، ٣ضٞهق ػدٖ ص٤ُٞدو ثُوٞدج٣ج ثُْٔدضؾوّر ٝإكدٌثٍ ث٧ّدتِز ػٜ٘دج

ّٕ ثُٞػ٢ دـ ,ث٧ّتِز ثُلو٤ٜز  «ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔدز»ًٔج أ
ّدٞثدن  ٫ ثُضد٢ «ثُلضٟٞ ك٢ ثُوٞج٣ج ثُْٔدضؾور»ٝصلؼ٤ِٜج ك٢ ٓؾجٍ 

كٞٝدد٠ »صقددو ٓددٖ  ٝهددو .ُٜددج كدد٢ ٓجٝدد٤٘ج أٓددٌ كدد٢ ؿج٣ددز ث٤ٔٛ٧ددز
ٝهدددو صؾؼدددَ ثُؼ٤ِّٔدددجس  ,ثُضددد٢ أًٝعدددش ثٌُغ٤ددد٣ٌٖ ثُق٤دددٌر «ثُلضدددجٟٝ

 «ثُؼِّٞ ٝثُٔؼجًف ثُ٘و٤َِّز»ث٫ؽضٜجه٣َّز ًٌٕز د٤ٖ ثُٔضن٤ٖٚٚ ك٢ 
٤ٖٚ ك٢ ثُؼِّٞ ث٩ْٗج٤َّٗز ٝث٫ؽضٔجػ٤َّز ٝثُطذ٤ؼ٤َّز ٝثُلٕ٘ٞ  ِّٚ ٝثُٔضن

ٞدج٣ج ٝهو صذؼو ثُـ٬ف ثٌُغ٤ق ثُدي١ ٣قد٠٤ دجُو .ٝثُٔؼجًف ث٧مٌٟ
د ,ٓدٖ ثُٚدٌثٓز ٣ٝٞل٢ ػ٤ِٜج ًٗٞػج ,ثُلو٤َّٜز ٝثُوج٤َّٗٞٗز ػجهر َّٙ ز مج

ْٕ  .كدد٢ ٓؾددجٍ ثُؾددَثءثس ٝٓددج إ٤ُٜددج ُددْ صذجػددو د٤٘ددٚ ٝددد٤ٖ ثُوٞددج٣ج  كددئ
 ,ق ٓدٖ ٙدٌثٓضٚكئّٜٗج هو صِّطد؛ ثُلو٤َّٜز ٝٓؾج٫س ث٫ّضلضجء ٝثُلضٟٞ
ددددٚ إُددد٠ ثُٔؾدددج٫س ث٩ْٗدددج٤َّٗز  ٌّ ٝصؼطددد٢ ُٔٚدددجهً  - ددددئىٕ   -ٝصو

٣ٔ٘قٜددج ثُوددوًر ػِدد٠ ثّددض٤ؼجح  ُلضددٟٞ ٝٓ٘ددجٛؼ ثّددضٔوثهٛج ثٓضددوثهًثث
ٍ آٗيثى ٓوُٞز ؛ ثُْٔضؾوثس َّ دوٞثػدوٙ  «٬ٙؿ ثُلوٚ ث٢ٓ٬ّ٩ّ »كضؼ

 ,ثُوددٍٞ ثُْددو٣و  ْٗددأٍ .ٝٓ٘طِوجصددٚ ٝأٙددُٞٚ ٌُددَ ٍٓددجٕ ٌٝٓددجٕ
ٚ ّددذقجٗٚ ٝصؼددج٠ُ أهددّٞ ٝٓ٘دد ٝثُٜوث٣ددز ُِضدد٢ ٛدد٢ ,ٝثُددٌأ١ ثٌُٕدد٤و

  .ثُضٞك٤ن
 

 ًضذٚ/ أدٞ أفٔو
 العلواني ه جابرــط

*** 





عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٓٔ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 :بد منها كلمة ال

ددجكدد ًٓ ٓددز أؽددو َُث ْٕ  ٢ ٜٗج٣ددز ٛدديٙ ثُٔووِّ فددٍٞ  أىًددٌ ٕدد٤تًج ػِدد٢ّ أ
د َٓ ٛدٞ ثُؼدجُْ ثُدي١ ثدضٌدٌ  ْٖ ثُؾوٍ ثُي١ ُْ ٣ضٞهق دؼو كد٢ ٓٞٝدٞع 

؟ ف٤ددظ ثمضِلددش إؽجدددجس ثٌُددجصذ٤ٖ كدد٢ ثُٔوجٙددو «ٓوجٙددو ثُٖدد٣ٌؼز»
  .ثًم٤ٖ ُٜج ك٢ ٛيث ثُٔٞٝٞع ثمض٬كًج ٕو٣وً ٝثُٔؤ

 : ٛٞ ٝثُي١ أٝه هُٞٚ دٜيث ثُٚوه

 َّٕ ْٕ «ثُلٌٌ ثُٔوجٙو١ّ » إ ْٕ  ٖٓ ثُٚؼخ إ  ُْ ٣ٌدٖ ٓدٖ ثُٔضؼديًّ أ
ٌُغ٤دٌ ٓدٖ  كو٤ٚ ٬٣فع كٌٌٙ صؼ٤َِ ثُٖجًع  ٣ؼَح ػٖ صل٤ٌٌ أ١ّ 
كد٢ ثُق٤دجر ثُدو٤ٗج  «ٓٚجُـ ثُؼذدجه»ًٝدطٜج دـ ,ث٧فٌجّ ثُض٢ ٌٕػٜج
ٛدد٢ ٤ٓددوثٕ  أٝ كدد٢ ث٥مددٌر ثُضدد٢ «ث٫ّددضن٬ف»ثُضدد٢ ٛدد٢ ٤ٓددوثٕ 

ّٕ ثُ٘ددجظٌ كدد٢ كوددٚ ,ُٝدديُي  «ثُؾددَثء» ثء  «ؽ٤ددَ ثُضِودد٢»كددئ ٌّ ٓددٖ هدد

٣ؾدو  ثُٚدقجدز ثُدي٣ٖ صؼِّٔدٞث ثٌُضدجح ثٌُد٣ٌْ ػِد٠ ٣دو ًّدٍٞ   
  .ك٢ كوْٜٜ ٌُِضجح ٝكْٜٜٔ ُِْٖ٘ ىُي ٕجةؼًج
 ْٕ ٣ٖٝددضو ثُؾدددوٍ ث٬ٌُٓددد٢ّ فدددٍٞ  «ػِدددْ ثٌُددد٬ّ»٣ظٜدددٌ  هذددَ أ

ثّددضقجُز ثُوددٍٞ »دددـ :ٝهددٍٞ دؼٞددْٜ «ثُـج٣ددز ٝثُـجة٤َّددز ٝثُـددٌٛ»
 ,ثُٔنِدٞم إ٤ُدٚ ٣قضجػ ٫ًصذجٟ ثُـج٣ز ك٢ ث٧ىٛجٕ دأّٜٗج ٓٔج «دجُـج٣ز

َّٕ ؛ ٣َٝ٘ٙ ػ٘ٚ ثُنجُن ٣وٚدوٙ  ثُٔنِٞم ٗجه٘ ٣ْضٌَٔ ٗوٚدٚ دٔدج ٧
ٙ ػٖ ّجةٌ ؛ ٣ٝضـ٤َّجٙ َّ ج ثُنجُن كئَّٗٚ ٓضّٚق دٌَ ٙلجس ثٌُٔجٍ ٓ٘ ّٓ أ

٣ْ٘خ إ٤ُدٚ  ٫ٝ ,ك٤ِِ دقجؽز إ٠ُ ثُـج٣ز ٝثُـٌٛ؛ ٙلجس ثُ٘وٚجٕ
ًٖجٛيث ثُؾوٍ ث٬ٌُٓ أعجً ٝهو ،٢ٕء ٖٓ ىُي ٫ صٌٌ٘ آعجًٙ كد٢  ٢ّ ؿذ
 . «ٓوجٙو ثُٖجًع»صأمٌ ثُذقظ ك٢ 

ٝددد٤ٖ  «ثُلٌددٌ ثُٔوجٙددو١ّ »ًددد٠ ًغ٤ددٌ ٓددٖ ثُذددجفغ٤ٖ ددد٤ٖ  ُوددو
ًُ  ٝك٢ ،أّٔجء دؼٜ ثُؼِٔجء ث٧ػ٬ّ ِِ ٓووّٓدز ٛدؤ٫ء ثُدي٣ٖ   شْ َٟدِح

َّٕ 71ٓ: ثُٔوجٙو دأّدٔجةْٜ ًدجٕ ث٩ٓدجّ ثُٖدجٟذ٢ّ  س  ٛدـ  ٝػ٘دو١ أ
ث «ثُلٌٌ ثُٔوجٙو١ّ »ك٢ ثُوٍٞ دضأمٌ ظًٜٞ  ًٌ  ,إ٠ُ ىُي ثُضج٣ًل ٗظ

 َّٕ َّٕ ؽ٤ٔغ ث٧ؽ٤جٍ ثُٔضووّٓدز ٓدٖ أكجٝدَ  ٧ ىُي هو ٣ؼ٢٘ ك٤ٔج ٣ؼ٤٘ٚ أ
َّٕ ٛدديٙ ثُٖدد٣ٌؼز  ددز ٝٓؾضٜددو٣ٜج ٝؽٜجددديصٜج ُددْ ٣ِضلضددٞث إُدد٠ أ َّٓ أةٔددز ث٧



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٔٔ 

ٛدددش ػدددٖ ِْ ٝصََّ٘ ددد ٌَ ٌةدددش ٓدددٖ ٝدُ  ,ذدددظثُؼ ثُوٌآ٤َّٗدددز هجٓدددش ػِددد٠ ثُِق
َّٕ ، ثُٔلجّو  ػ٤ِٚ؟!  ٛيث ث٧ٌٓ ٤ُِ ٓضلوًج أٝ أ

 َّٖ ٌُ  ًٌ دج ظجٌٛر ثُقٌٗ ػ٠ِ ْٗذز ثُلٞجةَ إ٠ُ ث٧كدٌثه ًغ٤د ّٓ ث 
هدوًثس ثُذدجفغ٤ٖ ػِد٠  ٝٗجُدش ٓدٖ .ؽ٘ش ػِد٠ صدج٣ًل ثُؼِدّٞ ػ٘دوٗج
ًٛددج دجُوهدددز ث٬ٍُٓددز ّٞ ٣ٖددضو دددد٤ٖ  ٫فظ٘ددج َٗثًػدددج ُٝددديُي ؛صضذُّددغ صط

َٓ  «صج٣ًل ثُؼِّٞ»ثٌُجصذ٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ ك٢  ثُؼِْ »ثدضٌٌ  دوأ أٝ ْٖ فٍٞ 
ف٤ظ أًدو ثُٖدجكؼ٤َّز  «أٍٙٞ ثُلوٚ»صؾو ىُي ك٢  ؟أٝ ّٞثٙ «ثُل٢ٗ٬ّ 
 َّٕ دد أ َٓ ددو  ْٖ ث٩ٓددجّ ثُٖددجكؼ٢ّ أٍٝ  َّٜ ؽٔددغ ٛدديث ثُؼِددْ ًٝصَّددخ أدٞثدددٚ ٝٓ

َّٕ  ،٣ٌٟددن ثُذددجفغ٤ٖ ُوًثّددضٚ أدددج  ك٤٘ددجٍػْٜ ثُق٘ل٤َّددز دددوػٟٞ صؤًددو أ
 َٓ ٘جٍع ثُؾ٤َٔغ ث٤ُٖؼزُ ٤ُْ٘ذٞث ىُي ُ٪ٓجّ ٣ٝ ،كؼَ ىُي ْٖ ٣ّٞق ٛٞ 
  .ثُذجهٌ ٌٝٛيث

ؽٔجػ٤َّدز  ٝثُؼِّٞ صٖ٘أ ف٤ٖ صٖ٘أ كد٢ د٤تدجس صض٤ّٜدأ ُٜدج ٝٓدوثًُ
  .ص٘ٞؾٜج ٝصذًِٞٛج

ددج ٝهددو ّٓ ػٚددٌ عددْ ٣ٜددوأ  كدد٢ صظٜددٌ ٓذددجها ٝدؼددٜ هٞثػددو ػِددْ 
ج ,ثُذقظ ك٤ٚ ّٓ ٍٍ ؛ أٝ ٣لضٌ ٧ّذجح  عْ ٣وذَ ثُؼِٔجء ػ٤ِٚ ك٢ ػٌٚ صدج

  .غٚك٤٘ٞؾٕٞ ٓذجف

 َّٕ أػوددو دٌغ٤ددٌ ٓددٖ ثُذقددظ كدد٢  «أْٗددجح ث٧كٌددجً»ثُذقددظ كدد٢  إ
كج٧كٌددجً كدد٢ ٌٓثفِٜددج ثُؾ٤٘٤َّ٘ددز ٫ ؛ «أْٗددجح ث٧ٕددنجٗ ٝثُوذجةددَ»

ٌٓثفددَ صنُِّددن ًغ٤ددٌر  كٜدد٢ صٔددٌ كدد٢ ،صٌددٕٞ هددو أمدديس أدؼجهٛددج ًِّٜددج
ػدددز فضددد٠ صْدددض١ٞ ػِددد٠ ّدددٞهٜج كٌدددٌر هجةٔدددز دددديثصٜج ٣ٌٔدددٖ  ّٞ ٝٓض٘

 ْٕ  .ثُؼِٔدجء ٝأُْد٘ضْٜ ٝص٘ٞدؾٜج فدٞثًثصْٜ صض٘جُٜٝج ٝصضوثُٜٝج أهد٬ّ أ
 َٔ ّذن دجٌُضجدز ك٢ ػِْ أٝ كٖ أٝ ْٓدأُز كٞدَ  ْٖ ٝهو ٣ْ٘خ ثُذؼٜ ُ
ْٕ  ,ثُْذن دجُضأ٤ِّ  ,٣ْ٘دخ إ٤ُدٚ كٞدَ ثُؾٔدغ ٝثُضدأ٤ُق ٌُٖ ث٧هم أ

 .ٝٛٔج أٌٓثٕ ُْ ٣قوعج ٫ُٞ صِي ثُِِْْز ثُط٣ِٞز ٖٓ ثُؾٜٞه ثُْدجدوز
 ْٕ ٝثُؾدددوٍ  «ثُلودددٚ أٙدددٍٞ»٣ودددجٍ ىُدددي كددد٢ صأّددد٤ِ ػِدددْ  ٣ٌٔدددٖ أ
ْٕ  .هثً فُٞٚ ثُي١   .«ػِْ ٓوجٙو ث٣ٌُٖؼز»٣وجٍ ٗقٞٙ ك٢  ٣ٌٖٝٔ أ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕٔ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 َٓ ْٗخ إ٤ُْٜ صأ٤ِّ ٛيث ثُؼِْ ًجٗش ُْٜ ؽٜٞه دٖدٌَ أٝ  ْٖ كٌَ 
ّٖ أمدديٙ كدد٢ ؛ ٌٓثفددَ ػو٣ددور دددرمٌ كدد٢ د٘جةددٚ كدد٢  ,«إٟددجً ثُؼِددْ»ٌُدد

ٚ ٜٝٓ٘ؼ ٣٘ضؾٚ أٌٓ آمٌ ُّٚ   .ٝد٘جءٙ ػ٠ِ ٓذجها صن

َّٕ ٓددٖ ثُٞددٌٝ,ُٝدديُي  ١ًّ ثُضل٣ٌددن ددد٤ٖ ٌٓفِددز ثُذدديًٝ أٝ كددئ
جثٌُٔفِز ثُؾ٤٘٤َّ٘ز  ًٔ   .ٌٝٓفِز دٌٍٝ ثُؼِْ دجػضذجًٙ ػِ

دددز ػِدددّٞ ثُٔوجٙدددو ثُنْٔدددز «ثُؼِدددّٞ ث٩ّددد٤ٓ٬َّز»ٝ َّٙ : ٝدنج
ٕددي كدد٢ ٝؽددٞه  ٫ «ٝثُضلْدد٤ٌ ٝثُقددو٣ظ ثٌُدد٬ّ ٝثُلوددٚ ٝأٙددُٞٚ»

ؽ٤ددَ »كدد٢  عددْ «ؽ٤ددَ ثٌُٝث٣ددز»عددْ كدد٢  «ؽ٤ددَ ثُضِوّدد٢»أّْددٜج كدد٢ 
جًٞس ٝأمصذِ «ثُلوٚ ًٓ   .ًجِٓز يس إٌٔجَُٜج ُضٚذـ دؼو ىُي ػِٞ

ٝكد٢ صِدي ثٌُٔثفدَ ُدْ صٌدٖ  .عْ دوأ صو٣ٜٝ٘ج كد٢ ػٚدٌ ثُضدو٣ٖٝ
أٙدٍٞ »كٌدجٕ ، ثُؼِّٞ ُْ صٌدٖ هدو صٔدج٣َس دؼدو ثُٔوجٙو ؿجة٤َّز ٌُٖ

  .ظ٬ُٚ صطًٞس ٓقٜٞ٘ج ثُي١ ك٤ٚ صذًِٞس ٝك٢ «ثُلوٚ

قجدز إُدد٠ ثُٚدد «ثُلٌددٌ ثُٔوجٙددو١ّ »ُوددو ْٗددخ ثُددذؼٜ دددوث٣جس 
ددز  َّٙ ْ ُددْ  -ًٝدد٢   ػٜ٘ددج -ٝػجةٖددز   ػٔددٌ ّدد٤و٣٘جمج ٌُٝددَّٜ٘

دج  ُٝديُي,فض٠ ٣أمي ٌَٕ ثُؼِْ ثٌُجَٓ؛ ٣ْضٌِٔٞث ْٓجةِٚ ٝٓذجهةٚ كئَّٗ٘
ٕجةؼ٤ٖ ك٢ ؽ٤دَ ثُضِود٢  ث٣ُٞٝ٧ّجس ٝإهًثى ثُضل٤ٌٌ ثُٔوجٙو١ّ  :ٗؾو

دددج٣ًٍٖ كدد٢ كوددٚ ثُٖدد٤ن٤ٖ ٝث٩ٓددجّ ػِدد٢ّ ٝكوددٚ أّ ثُٔددؤ٤ٖ٘ٓ ػجةٖددز 
دد ٝثدددٖٝثدددٖ ػذددجُ  َٓ ٝػددْٜ٘ أمددي ىُددي كوٜددجء  ،إُدد٤ْٜ ْٖ ْٓددؼٞه ٝ

ثُدددي٣ٖ صِوّدددٞث ػدددٖ » ؽ٤دددَ ثٌُٝث٣دددز« ثُضدددجدؼ٤ٖ إُددد٠ إٔ صَْدددِّْ ثٌُث٣دددز
ثُٚددقجدز هددٌثةْٜ ٝأٛددَ ثُ٘ظددٌ ٝثُلضددٟٞ ٓددْٜ٘ ث٧فجه٣ددظ ٝثُْددٖ٘ 

ثُي١ ػَٔ ػ٠ِ ٬ٓفظز « ؽ٤َ ثُلوٚ» عْ أِٝٙٞث ىُي إ٠ُ ,ٝث٥عجً
ثُْددوق ثُٔؼٌكدد٢ّ ٍٝث٣ددج ٗظددٌ ًجٗددش صض٘جّددخ ٝ صِددي ثُٔوجٙددو ٓددٖ

ث« ثُنطدجح ث٬ٌُٓد٢ّ » ٫ٝ ص٘ذٞ ػدٖ ٛٔدّٞ ,ثُْجةو ًٌ كجُنطدجح ؛ ًغ٤د
٣ؾدو  ثُدي١ ُدْ« ثُؼودَ ثُْٔدِْ» ث٢ّٓ٬ٌُ ًجٗش ُٚ ٤ٛٔ٘ز ٝثّؼز ػ٠ِ

ددج ًٙ  «كدد٢» ثُنطددجح ث٬ٌُٓدد٢ّ  «ىُددي»ٓددٖ إهًثػ دؼددٜ هٞددج٣ج  ٓ٘ج
ىثصٚ فض٠ ٝؽوٗج ث٩ٓجّ أدج ف٤٘لدز ٣ؾٔدغ » ثُلوٚ «ٝك٢» أٍٙٞ ثُلوٚ
ددد٤ٖ ثُوٞددج٣ج ث٤ٓ٬ٌَُّددز »ثُلوددٚ ث٧ًذددٌ «ح ثُْٔ٘ددٞح إ٤ُددٚكدد٢ ثٌُضددج

ثُٔغجًر ٝثُوٞج٣ج ث٤ُٞٙ٧َّز ثُٔضوثُٝز ك٢ صِي ثٌُٔفِز ٣ٝطِدن ػِد٠ 
ٝهدو صٌدٕٞ ًة٣دز  .«ثُلودٚ ث٧ًذدٌ»: ٓؾٔٞػٜٔج صِي ثُض٤ْٔز ثُل٣ٌور



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٖٔ 

ًٔددج إٔ  «ثُؼِددز»دؼددٜ ث٧ةٔددز آٗدديثى ثٗٚددٌكش ٗقددٞ ثُو٤ددجُ ٝٛددٞ 
ّ٘ ػِددد٠ ٓلٜدددّٞ ٣ـ٘ددد ًٝأس ك٤دددٚ ٓدددج «ثُقدددؼ ػٌكدددز» ٢ ػدددٖ ثُددد٘
٣ؤ٣ّدو ٛديث أّٗدج  ٝهو ،٫ّضوػجء ثُؾوٍ ديثصٚ ٝدِلظٚ ص٬ك٤ًج «ثُٔوجٙو»

 َّٕ ّ٘ ػِد٠ أ ٫ٝ  «ث٫ؽضٜددجه ٛددٞ ثُو٤ددجُ» ٝؽدوٗج ث٩ٓددجّ ثُٖددجكؼ٢ّ ٣دد٘
 ْٕ ً أ ّٞ ّٕ  «أٙددٍٞ ثُلوددٚ»ػِدد٠ ؽددجٓغ أٟددٌثف ػِددْ  ٣نلدد٠ ٣ضٚدد أ

ْٕ  ،ٝأػدْ «ثُو٤دجُ»أّٝدغ ٓدٖ  «ث٫ؽضٜجه» ً أ ّٞ  ٣ٌدٕٞ ًٔدج ٫ ٣ضٚد
 «آ٤ُّدددز ثُو٤دددجُ»مدددجًػ  «ث٫ؽضٜدددجه»ٓدددٌثه ث٩ٓدددجّ ثُٖدددجكؼ٢ّ ٓ٘دددغ 

ٝثُضدجدؼ٤ٖ ٝكوٜٜدْ ٓدج ٫ ٣ضّْدغ  ,ًأٟ ٖٓ ثُٚقجدز ٝثؽضٜدجهثصْٜ ٝهو
َّٕ  ُٔغددَ ٛدديث ثُوددٍٞ ٌُّ٘ددٚ ٝدٔددج  ,ثُضؼ٤ِددَ دأٗٞثػددٚ ثػضذددٌ ٝ  أػِددْ أ

ػ٘ددو  «ثُٔٚددِقز ٝثُٔ٘جّددخ ٝثُقٌٔددز»ثٕددضَٔ ػ٤ِددٚ ٓددٖ ثُضؼ٤ِددَ دددـ
 ٫ٝ «ثُٔوجٙدو»ي ثُدي١ ػدٌف ك٤ٔدج دؼدو ددـدؼْٜٞ ٖٓضَٔ ػ٠ِ ىُد

 َّٕ ْٝٗدذٜج دؼٞدْٜ إُد٠ دؼدٜ  .ٖٓ ثُٚقز ُٜيٙ ثُْ٘ذز ٤ٚٗذًج ٕي أ
ٝٗدد٘  ،ٛددـ 1ٙ: أةٔددز ثُضددجدؼ٤ٖ ٝكدد٢ ٓوددوٓضْٜ إدددٌث٤ْٛ ثُ٘نؼدد٢  س

 َّٕ إٓدددجّ ثُقددد٤ٌٖٓ  «ٓوجٙدددو ثُٖددد٣ٌؼز»ٌٓضٖدددق  دؼٞدددْٜ ػِددد٠ أ
ٛددـ  عددْ ْٗددذش إُدد٠ ث٩ٓددجّ ثُٖددجٟذ٢ّ ٙددجفخ 72ٗ: ثُؾدد٢٘٣ٞ  س

ًٙج, ٝأفوط صقد٫ًٞ ٜٓ٘ؾ٤ًدج ثكوجسثُٔٞ ج مج ًٔ  ثُي١ أكٌه ُِٔوجٙو ك٤ٚ هْ
٣ؼز, ٤ّٛٝدددأ ُؾؼ دددجكددد٢ هًثّدددز ٓوجٙدددو ثُٖددٌد ًٔ دددج هجة ًٔ :  س ديثصدددٚ ِٜدددج ػِ

ٛـ 71ٓ
 ٔ 
.  

                                    
  1ٖٔ/ّٕٔ ث٣ٌُٖؼز ٝٝدؼش ُٔٚدجُـ ثُؼذدجه ًٔدج كد٢ ثُٔٞثكودجس  إ  ثُوٍٞ ٔ 

ّٕ ثُٖد٣ٌؼز : »هٍٞ ػِد٠ ٙدقضٚ هدو ٣ٌدٕٞ ث٧هم ٓ٘دٚ ٝث٧فدٟٞ إٔ ٣ودجٍ إ
ثُٞدٞثد٠ أَُٗش ُضؼد٤ٖ ث٩ْٗدجٕ ٝصٌٕدو فًٌضدٚ كد٢ ث٧ًٛ ٝصٞدغ ُٜدج 

ث ًً ٩ُٜدد٢ّ , ٝثُو٤ددجّ دٜٔٔددز ػِدد٠ ثُٞكددجء دجُؼٜددو ث ثُضدد٢ صؾؼددَ ث٩ْٗددجٕ هددجه
ثُو٤دددجّ دقددن ث٧ٓجٗدددز , ٝثُ٘ؾددجؿ كددد٢ ثٓضقدددجٕ  ث٫ّددضن٬ف ٝثُدددضٌٖٔ ٓددٖ

ًَٝ ٓج ىًٌٗج ٓٚجُـ ُِؼذو ٝٓوجٙو ُِٔؼذٞه , ٌُٜ٘ج أفدٟٞ ٓدٖ  «ثُؾَثء
ث٩ؿددٌثم كدد٢ هػددٟٞ ثُٔٚددِقز ٝثُٔ٘لؼددز ثُضدد٢ أػطجٛددج ثُْ٘ددن ثُغوددجك٢ 

٢ ٫فدش ُلوٜجة٘دج ػدٖ ًدَ ثُٔؼدج٢ٗ ثُضد ثُـٌد٢ّ ث٤ُٜٖٔٔ ٓؼج٢ٗ دؼ٤دور ؽدوًث
ٝأ٤ّ٤ُٞٙ٘ج ثُدي٣ٖ هدجُٞث ٓدج هدجُٞٙ كد٢ ظدَ ٤ٛٔ٘دز ْٗدو٘ج ثُغودجك٢ ثُضٞف٤دو١ّ 

 ْٕ ٓؼ٘د٠  «ثُٔلْدور»ٝ «ثُِّدير»ٓؼ٘د٠  «ثُٔٚدِقز»صأمدي  ثُي١ ٫ ٣ْٔـ ددأ
ّٕ ٝٝددغ دؼددٜ ثُنطددٟٞ ثُلجٙددِز ددد٤ٖ ، «ث٧ُددْ» ثُٔوجٙددو »ًٝدديُي كددئ

ًٝددديُي . ددددو ٓ٘دددٚ دٔلج٤ٜٛٔدددج ثُْدددجةور أٓدددٌ ٫ «ثُٔٚدددجُـ»ٝ «ثُٖدددٌػ٤َّز



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٗٔ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

٫ ٌٗجه ٗؼغٌ ػ٠ِ ٓقج٫ٝس ؽدجهر أهس  «املوافقات»ٝدؼو ًضجح 

 َّٕ ًضدجح ثُٖدجٟذ٢ ٗلْدٚ ُذدظ  إ٠ُ صٌثًْ ك٢ ثُذقظ ثُٔوجٙو١, ددَ إ
ٓتجس ثُْد٤ٖ٘, ُٝدْ ٣٘ضذدٚ ٤ٔٛ٧ّضدٚ ثٌُغ٤دٌ ٓدٖ ثُوثًّد٤ٖ, ُٝدْ ٬ًٜٔٓ 

 ْٕ فدددظ ثُٖددد٤ل   ػذدددوٙ  ٣أمدددي ثٌُضدددجح ٌٓجٗضدددٚ ثُؼ٤ِٔدددز إ٫ دؼدددو أ
ّ  ٬ٟدددٚ ػِدد٠ ٓطجُؼضددٚ ٝث٫ٛضٔددجّ دٔٞددٔٞٗٚ, ٣وددٍٞ 1ٓ٘ٔ س:

كثرياً ما مسعنا وصية املرحوو  اشيوي  »ث٤ُٖل ػذو  هًثٍ ص٤ِٔي   ػذوٙ 
لووب نانوواوك اش,اوواع  وكنوو  ن   اي موول ا ر  وو  علوو  دمحم عبوو ل شبوولع اشع

«تنفيذ هذل اشوصية
 ٔ 
. 

ُٝددْ ٣ٚددوً أعددٌ كدد٢ ثُٔوجٙددو دؼددو ثُٖددجٟذ٢ ٣ْددـضأٗق ؽٜددٞهٙ 
٣ٝطًٞٛددج فضدد٠ ثُؼٚددٌ ثُقددو٣ظ؛ إى ًضددخ ثُٖدد٤ل   ثُطددجٌٛ دددٖ 

ق , ًددديُي أَُّددد«مقاصووو  اشيووور عة اة ووولمي ة»ٛدددـ  1ٖٙٔػجٕدددًٞ  س:

ٝكددد٢  «ة وم,ارمهوووايووور عة اة ووولمي  مقاصووو  اش»ثُٖددد٤ل ػددد٬ٍ ثُلجّددد٢ 

ثُؼودددو٣ٖ ث٧م٤ددد٣ٌٖ ٓدددٖ ثُودددٌٕ ثُؼٖددد٣ٌٖ ٙدددوًس ٓؾٔٞػدددز ٓدددٖ 

                                                                     
ْٕ  «ه٤َُ ثُؼوَ»ػ٘وٓج ٗؤًو هذٍٞ ثٌُٖع ُـ= ٣ٌصذ٠ ىُي دٞٞثد٠  ٣٘ذـ٢ أ
, ٝإ٫ كئّٗ٘ج ّ٘قٍٞ دقٞع٘دج  «ثُؼوَ ثُْٔوّه ٝثُؼو٤ٗ٬َّز ث٤ٓ٬ّ٩َّز ث٤ٌُٕور»

ك٢ ثُلٌدٌ ثُٔوجٙدو١ّ ٝكد٢ أهُدز ثُؼودٍٞ إُد٠ ّٝدجةَ ٓدٖ كٌدٌ ثُٔوجًددجس 
 «٤ٗ٬َّدز ثُـٌد٤َّددزُؼوث»ُٝدـ «ثُٔ٘لؼدز»صٚدخ كد٢ ٙدجُـ صأٙد٤َ ٕدٌػ٢ّ ُدـ 

 ً ٛدديث صقلددع ٝؽددوس ٓددٖ . ًٔددج ٛٔددج ُْدد٤جهر ٤ٛٝٔ٘ددز ثُلٌددٌ ثُـٌددد٢ّ فج٤ُّددج
 . ثُٔ٘جّخ ثُض٘ذ٤ٚ إ٤ُٚ

د َٓ ّٕ ٛ٘دجى  ج ثُذقظ ثُٔوجٙو١ّ ٝإ٠ُ أ١ ػجُْ أٝ ؽ٤َ ْٗخ ظًٜٞٙ كئ ّٓ  ْٖ أ
دد َّٙ دد ،ز كوٜددجةْٜ ثُْددذؼزْٗددذٚ إُدد٠ ثُٚددقجدز مج َٓ ْٗددذٜج إُدد٠ إدددٌث٤ْٛ  ْٖ ٝ

َٓ ٛـ  ٝٓو1ًّٙ: ثُ٘نؼ٢  س ٝػَثٛدج دؼٞدْٜ . صذؼْٜ ْٖ ضٚ ٖٓ ثُضجدؼ٤ٖ ٝ
، ج ك٢ أٝثمدٌ ثُودٌٕ ثُغجُدظ ثُٜؾد١ٌثُي١ ًجٕ ف٤ا »، إ٠ُ ثُق٤ٌْ ثُضٌٓي١

ٛـ  ْٝٗدذٜج ثُدذؼٜ إُد٠ ٖ٘ٙ: ْٝٗخ ىُي دؼْٜٞ إ٠ُ ثُولجٍ ثٌُذ٤ٌ  س
ث٧ًغدد٣ٌٖ هددو  ٌُددٖ. ٛددـ ٘ٓ٘: إٓددجّ ثُقدد٤ٌٖٓ عددْ إُدد٠ ص٤ِٔدديٙ ثُـَثُدد٢  س

أٌٟثكٜج , ٝؽؼِٜج ٓؼٌكدز هجدِدز ُِضدوثٍٝ إُد٠ ْٗذٞث دًِٞر ثُٔوجٙو ٝؽٔغ 
 . ث٩ٓجّ أد٢ إّقجم ثُٖجٟذ٢ّ 

 ثٗظٌ ٓووٓضٚ ٌُٖفٚ ػ٠ِ ثُٔٞثكوجس.  ٔ 



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٔ٘ 

ثُٔؤُلجس ك٢ ثُٔوجٙو, ٝثٗلضـ دجُضو٣ًؼ فوَ ثُوًثّجس ثُٔوجٙدو٣َّز, 
 ْٕ صؼٜددو ٗنذددز ٓددٖ ٟدد٬ح ثُوًثّددجس ثُؼ٤ِددج ثُٖددٌػ٤َّز دض٘ددجٍٝ  دؼددو أ

 ثُٔوجٙو ك٢ ًّجةِْٜ ثُؾجٓؼ٤َّز.

ًٓ دٌةجّدض٘ج هدو هدوّ  لٌٌ ث٩ّد٢ٓ٬ّ ُٔؼٜو ثُؼج٢ُٔ ًُِٝجٕ ث  جإّدٜج
٢ ثُٔوجٙدو, ٝثػضذدجً ثُٔوجٙدو ك٢ ص٤ٔ٘ز ٝصٖؾ٤غ ثُوًثّدجس كد ج٤ٟذً 
 ز ٝهػٞر ثُذجفغ٤ٖ ٫ػضذجًٛدج ؽدًَءثك٢ ثُؼ٤َِّٔز ثُٔؼٌك٤َّ  أّج٤ّاج ًًً٘ج

ٖٓ ٓومَ ًَ ػِدْ ٓدٖ ثُؼِدّٞ ػ٘دو ٓقجُٝدز أّدِٔضٜج, ٝصأ٤ًدوٙ ػِد٠ 
ؼ٢ِّ٤ِ ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ًضجدجصٚ ٝٓووٓجصدٚ د٘جء ثُؼوَ ثُٔوجٙو١ّ ثُـجة٢ّ ثُض

 ُٔج ٟذؼٚ ثُٔؼٜو ٖٓ ًضخ ثُٔوجٙو.

أٌٟٗددددج دددددٚ صِددددي ٫ٝ ٣ٌٔدددٖ صؾجٛددددَ ثُددددوًٝ ث٩ٝددددجك٢ ثُدددي١ 
ٌُِّدددجةَ ثُؾجٓؼ٤دددز ثُضددد٢  زٓودددوّٓجس ػ٤ِّٔددد زثُوًثّدددجس, ػذدددٌ ًضجدددد

أٙوًٛج ثُٔؼٜو ك٢ ٓٞٝٞع ثُٔوجٙو, ًٝضجددز ػدور أدقدجط أمدٌٟ 
ػددٖ أّددتِز  ْٓددٜذاج ؽٞثدًددج «ا اكمووة املقاصوو  اشعليوا»ؽدجء ث٧م٤ددٌ ٜٓ٘ددج 

, كٖ٘ددٌ ثُوْددْ ث٧ٍٝ كدد٢ «ة معاصوور قضوواإ ن وولمي  »صوددوٓش دٜددج ٓؾِددز 

ك٢ ثُؼوه٣ٖ ثُضجّغ ٝثُؼجٌٕ, ك٤ٔج ٌٖٗ ثُوْْ  «مقاص  اشيور عة»ِٓق 

 ك٢ ثُؼوه ثُغجُظ ػٌٖ ٖٓ ثُٔؾِز. «فلسفة اشفقه»ثُغج٢ٗ ك٢ ِٓق 

ثُٖد٤ؼز دؼِدَ ثُٖدٌثةغ  ز ثٛدضْ ػِٔدجءٝدٔٞثٍثر ؽٜٞه ثُؼِٔجء ثَُّْ٘ 

كٔ٘ي ثُودٌٕ ثُغجُدظ ًدجٕ « عل  املقاص  اشعلل»ٝكِٞٞث صوثٍٝ ٓٚطِـ 

ػِٔجء ث٤ُٖؼز ٣ضقوعٕٞ ػٖ ػِدَ ث٧فٌدجّ, ٓٔدج أهٟ إُد٠ ظٜدًٞ ػدور 

علوول اشفوورا   »ٝ« علوول اشيوورا  »ٝ« اشعلوول»ٓٚدد٘لجس فو٣غ٤ددز دؼ٘ددٞثٕ 
ٝؿ٤ٌٙ ٓدٖ ث٧فٌدجّ «علل اش وو »ٝ «واشنوافل

 ٔ 
 , ٝٓ٘دي ٓ٘ضٚدق ىُدي

دج ؽدجهاثثُوٌٕ ثُغجُظ ثُٜ ٓا ُوًثّدز ثُٔ٘قد٠  ؾ١ٌ ٝثُؼِٔجء ٣ذدوٕٝ ثٛضٔج
ٚ ُدْ ٣ٚدَ ثُضؼ٢ِ٤ِ ك٢ ث٣ٌُٖؼز ُوٟ ثُقٍٞثس ث٤ُٖؼ٤َّز ٝهضتي, ؿ٤ٌ أَّٗد

َّ ثُذقدظ كد٢ ٛديث  إ٤ُ٘ج ٓدٖ ٛديث ثُضدٌثط إ٫ ثُ٘دًَ ث٤ُْد٤ٌ, ًٔدج ُدْ ٣ض٘دج
 ثُقوددَ كدد٢ ثُؼٚددًٞ ثُضج٤ُددز, ُٝددْ صأمددي هٞدد٤ز صؼ٤ِددَ ث٧فٌددجّ ثُٔددوٟ

                                    
  .ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/٘ٔثٗظٌ ثُي٣ًؼز    ٔ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٙٔ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

٤ز دق٤ظ صٌَٖ د٤٘دز ثٌُٔؽٞ ٜٓ٘ج, كِْ صٚؾ ك٢ إٟجً هٞثػو ػ٤ِٔز ًِّ 
كضطددًٞس فًٌددز ,ز ُؼِددْ ٣نددض٘ دوًثّددز ٛدديٙ ثُْٔددأُز ثُٜجٓددز أّجّدد٤ّ 

 ْٕ  هًثّز ثُٔ٘ق٠ ثُٔوجٙو١ ثُضؼ٢ِ٤ِ صضٌجَٓ ٓؼٜج ث٫ؽضٜجه ٖٓ هٕٝ أ
 َّٕ ز كددد٢ ٛددديث ثُٔ٘قددد٠ ثٗذغدددن ٓدددٖ ؽو٣دددو كددد٢ ثُوًثّدددجس ثُٖدددٌػ٤ّ  إ٫ أ

, ك٢ ثُن٤ْٖٔ ّ٘ز ث٧م٤ٌر, ٝثصْدغ ٗطجهدٚ دؼدو ه٤دجّ ثُقٍٞثس ثُؼ٤ِٔز
ًٝؿ  إ٣دٌثٕ, كوددو ٙددوًس ػدور أدقددجط صؼددجُؼ:ز كدد٢ ثُغدًٞر ث٩ّدد٤ٓ٬َّ 

ث٣ٌُٖؼز ٝأٛوثكٜج, ٬ًٓٝجس ث٧فٌجّ, ٝثُِٔٚقز كد٢ ثُضٖد٣ٌغ, ٝأعدٌ 
ثَُٓجٕ ٝثٌُٔجٕ ك٢ ث٫ؽضٜجه, ٝكِْلز ثُلوٚ... ٝؿ٤ٌ ىُي, ْٝٗضٖدٌف 

ْٕ  ك٢ ث٧كن ص٘ج٢ٓ ثُذقظ كد٢ ٛديٙ ٕدجء  ثُٔٞٝدٞػجس كد٢ ثُْٔدضوذَ إ
  . 

*** 



 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 2ٔ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 من خصائص شريعة القرآن

٣ٌٕؼز ىثس مٚجة٘ أكدجٛ ثُودٌإٓ  «٣ٌٕؼز ثُوٌإٓ ثُٔؾ٤و»
 : ك٢ٜ ٣ٌٕؼز ٖٓ دؼٜ ّٔجصٜج ٓج ٢ِ٣ ,ثُٔؾ٤و دؼٌٜٝج ٝد٤جٜٗج

ددج ٕدد٣ٌؼز ًثػددش ٟجهددجس ثُذٖددٌ ٝهددوًثصْٜ -ٔ كِدد٤ِ ك٤ٜددج أ١ُّ  ,إَّٜٗ
ز كددد٢ ْٓدددضٞثٛج ثس ث٩ْٗدددج٤َّٗ ص٤ٌِدددق ٣ضؾدددجٍٝ ثُطجهدددجس ٝثُودددوً

ََوْفًسووا ِنال  ُوْ ووَعَها: ثُلطدد١ٌّ ثُٔددأُٞف  ُ ُّ  [2ٕٙ: ثُذوددٌر] الَ  َُ,لِّووُ  ا

 َْما اْ َابَْعُاب َ  ُ   .[ٙٔ: ثُضـجدٖ] واتو ُقوا ا

٫ ٣طددجم إُدد٠ ْٓددضٟٞ  ٗلدد٢ ٓددجْٓددضٟٞ إّٜٗددج ٕدد٣ٌؼز صؾددجٍٝس  -ٕ
 ْٕ  «قددٌػثُ ثُٖٔددوز ثَُثةددور أٝ»٣٘ددوًػ صقددش  ًكددغ ٓددج ٣ٌٔددٖ أ
ددج ًٞ ٣ؼْدٌ أٝ ٣ٖددن أٝ  كِدْ ٣ددأس ك٤ٜدج ص٤ٌِدق دٔددج؛ ك٘لدش ىُدي أ٣

َعوَل َعلَوْيُ,ْب ِا اشو ِّ ِل ِموْل َحوَر ٍ : ٣ؤه١ إُد٠ ثُقدٌػ ََ : ثُقدؼ]  َموا 

72]   َ ُ ِنُ,ووووُب اْشُيْسووووَر َواَل  ُرِ ووووُ  ِنُ,ووووُب اْشُعْسووووَر َوشُِاْ,ِملُوووووْا اْشِعوووو   ُّ  ُرِ ووووُ  ا
َُّ َعَل  ُوْا ا   .[2٘ٔ: ثُذوٌر] َهَ اُكْب َوَشَعل ُ,ْب َتْيُ,ُرونَ  َما َوشُِاَ,ّبِّ

ٜددج ىٛذددش إُدد٠ ْٓددضٟٞ ؽؼددَ ثُضنل٤ددق ٓوٚددٞهًث ٕددٌػ٤اج عددْ إَّٗ  -ٖ

ووووَ  َعوووونُ,ْب َوُ ِلووووَ  : ٌٓثػددددجر ُِٞددددؼق ثُذٖدددد١ٌّ  ُ َُين ُ َفِّ ُّ  ُرِ ووووُ  ا
 . [2ٕ: ثُْ٘جء] اِةََساُن َضِعيًفا

دز ٫ إدٜدجّ ك٤ٜدج ٫ٝ ؿٔدٞٛ -ٗ َ : ٢ٛٝ ٣ٌٕؼز ٓذ٤َّ٘ ُُّ شِيُوبَوو ِّ  ُرِ وُ  ا
ُ َعِلوووويٌب  ُّ َشُ,ووووْب َو َوْهووووِ َ ُ,ْب ُ ووووَنَل اش ووووِذ َل ِموووول قَوووووْبِلُ,ْب َو َواُوووووَع َعلَووووْيُ,ْب َوا

َّٕ  [ٕٙ: ثُْ٘جء] "َحِ,ويبٌ  أٝ ػدوّ صدٞثكٌ  ,ث٩دٜدجّ أٝ ثُـٔدٞٛ ٧

ثُقددٌػ إىث ٓددج أًثه  ػ٤ِددٚ ثُذ٤ددجٕ ثُدد٬ٍّ ٣ٌدددي ثٌَُِّٔددق ٣ٝددومَ
ثُض٤ٌِدق  ٝٓٞهق د٢٘ إٌّثة٤َ ٖٓ، ُض٤ٌِقثُنٌٝػ ٖٓ ػٜور ث

ْٕ ، ثُذوٌر ٗٔٞىػ ػ٠ِ ىُي ديدـ ٣ٌِلٞث ديدـ دودٌر  كوو أهْٖٜٛ أ
٣وًًٞث ًثدًطج د٤ٖ ىدـ ثُذوٌر ٝأٍٓز ثُوض٤َ ثُي١ ٣ٌ٣دوٕٝ  ُْ إى

أٙددَ ثُض٤ٌِددق  ٝفدد٤ٖ ٍثُددش هٖٛددضْٜ ٓددٖ .ثٌُٖددق ػددٖ هجصِددٚ



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٔ1 

َّٕ ٛيٙ ثُذوٌر ٫ ٝػْٜ أ ًُ ْٕ  همَ ك٢  ًْدجةٌ  صٌدٕٞ دودٌر ٫ ددو أ
كجّضٌّددِٞث دِْْددِز ٓددٖ صِددي ث٧ّددتِز ثُْٔددضـٌدز ثُضدد٢ ، ثُذوددٌ

فَوووَذَوُوَها َوَموووا َكووواُ وْا : ثُض٘ل٤دددي ًدددجهس صودددٞهْٛ إُددد٠ ثُؼؾدددَ ػدددٖ
  .[7ٔ: ثُذوٌر]  َوْفَعُلونَ 

: إّٜٗددج ٕدد٣ٌؼز ص٤ًَددز ٝصط٤ٜددٌ ُ٪ْٗددجٕ ُِٝذ٤تددز ٝثٌُددٕٞ ٝثُق٤ددجر -٘

 ُ, َ َِشُ,ووْب َو َوْهوو َ ُ شِيُوبَووو ِّ ُّ ْب ُ ووَنَل اش ووِذ َل ِموول قَوووْبِلُ,ْب َو َواُوووَع َعلَووْيُ,ْب  ُرِ ووُ  ا
ُ َعِلوووويٌب َحِ,وووويبٌ  ُّ ُ  ُرِ ووووُ  َُين  َواُوووووَع َعلَووووْيُ,ْب َو ُرِ ووووُ  اش ووووِذ َل  َوا ِبُعوووووَن  *َوا ُّ َوا

  .[7ٕ- ٕٙ: ثُْ٘جء] اشي َهَواِت َُين ََتِيُلوْا َمْيلً َعِظيًما
كددد٢ هُٞدددٚ  ُودددو ًٝهس أٛدددْ مٚدددجة٘ ٛددديٙ ثُٖددد٣ٌؼز ٓضٚدددِز -ٙ

وووا َُيَ وووَذتْوُهُب : صؼجُـــدددـ٠ ووولً شِِّميَقاتِنَوووا فَوَلم  َُ َواْ اَووواَر ُموَ ووو  قَوْوَموووُه َ وووْبِعَ  َر
َي ُيَتُوْهِلُ,نَوووا ِ َوووا فَوَعوووَل  ووول قَوْبوووُل َوِنإ  َفوووُة قَووواَك َرعِّ شَوووْو ِهوووَْْ  َُيْهَلْ,ووواَوُهب مِّ َْ اشر 

نَوُاَك ُتِضلُّ  ِِبَا َمل َتَيواء َوتَوْهوِ ي َمول َتَيواء ُيََوَ   اشسَُّفَهاء ِمن ا ِنْن ِهَي ِنال  ِفاوْ
ووُر اْش َوواِفرِ لَ  َْوَيا  *َوشِيوُّنَووا فَوواْرِفْر شَنَووا َواْرَ ْنَووا َوُيََووَ  َ يوْ َواْكاُووْ  شَنَووا ِا َهووِذِل اشوو ُّ

َحَسَنًة َوِا اآلِ وَرِ  ِنا  ُهوْ َا ِنشَْيوَك قَواَك َعوَذاِص ُُيِصويُ  نِوِه َموْل َُيَهواء َوَرْ َوِ  
ِ َعْ  ُكل  َهْيٍء َفَسَأْكاُوبُوَها شِل ِذ َل  َواو ُقوَن َو ُوْؤُتوَن اشز َكاَ  َواش ِذ َل ُهوب ِآَإتِنَوا وَ 

َوُه َمْ,اُووًد ِعنوَ ُهْب  * ُوْؤِمُنونَ  وي  اش وِذي َُُِ َو اش ِذ َل  َوا ِبُعوَن اشر ُ ووَك اشن وَّ  امُمِّ
ووولُّ َ ُوووُب ِا اشاو وووْورَاِ  َواِةْيِيوووِل  َُْمووو َهووواُهْب َعوووِل اْشُمنَ,وووِر َو ُِ ُرُهب ِدْشَمْعوووُروِو َو َونوْ

ُهْب ِنْصوَرُهْب َواَمْروَلَك اش وِ  َكاََوْ   اشب يَِّباِت َوُ َّرُِ  َعَلْيِهُب اْْلََبآِ َث َوَ َضُ  َعونوْ
نُّوووَر اش ووِذَي ُيَُووِزَك َمَعووُه َعلَووْيِهْب فَاش ووِذ َل َُمنُوووْا نِووِه َوَعووز ُروُل َوَََ ووُروُل َواتو بَوُعوووْا اش

ُِّ ِنشَْيُ,ْب َجَِيًعا اش وِذي  *ُُيْوَشَِْك ُهُب اْشُمْفِلُحونَ  ُقْل َإ ُيَ وَُّها اشن اُس ِنّّنِ َرُ وُك ا
ُِّ َوَرُ ووِشِه  َشُه ُمْلُك اشس َماَواِت َواَمْرِض ال ِنَشَه ِنال  ُهَو ُ ِْيي َوُُيِيُ  فَوآِمُنوْا ِد

ُِّ وََكِلَماتِِه َوات ِبُعوُل َشَعل ُ,ْب تَوْهاَوُ ونَ اشن َِّّ  : ث٧ػٌثف]  امُمِّيِّ اش ِذي  ُوْؤِمُل ِد

ٔ٘٘-ٔ٘2].  



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕٓ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ثُظدجٌٛر كد٢ ٛديٙ ث٣٥دجس ث٣ٌٌُٔدز صودٞه إُد٠  ثُنٚجة٘ٝٛيٙ  -7
ػج٤َُّٔدددز »ٓؾٔٞػدددز ٓدددٖ ثُنٚدددجة٘ ث٧مدددٌٟ كددد٢ ٓودددوٓضٜج 

ثُضدددد٢ ثٕددددضِٔش ػِدددد٠ ٕدددد٣ٌؼز صقٔددددَ ًددددَ ٛدددديٙ  «ثٌُّددددجُز
  .ُضٌٕٞ ًفٔز ُِؼج٤ُٖٔ ٝٙجُقز ُْٜ أؽٔؼ٤ٖ؛ ثُنٚجة٘

ددج إُدد٠ ٕددُٜٔٞج ٝػٜٔٞٓددج  «ثٌُّددجُز ػج٤َُّٔددز»ٝٓددغ  -2 ًٞ ددش أ٣ ٗذَّٜ
  .ٝصٌجَٓ ٓٚجهًٛج ث٤ُٜ٩ز ٝث٩ْٗج٤ٗز ٝثُٞثهؼ٤ز ًٝٔجُٜج

ش  -1 َّٕ ث٣ٌُٖؼز ص٘ض٢ٔ إُد٠ ٓ٘ظٞٓدز ْٝٗدن ٓضٌدج٤ِٖٓ  إ٠ًُٔج ٗذَّٜ أ
٬ٍ ٌٝٗددجٍ كٜ٘ددجى ٕددٌثةغ إٙددٌ ٝأؿدد، ص٘لٚددَ ػددٖ ثُْ٘ددن كدد٬

ّْدْ  ُٝوس ك٢ ْٗدن مدجٗ ٓغدَ ٕد٣ٌؼز د٘د٢ إّدٌثة٤َ ثُضد٢ ٫ صض
مددٞثًم كدد٢  ػِدد٠ ٫ًصذجٟٜددج دْ٘ددن آمددٌ هددجةْ؛ دضِددي ثُْددٔجس
ددددز ٓومِددددز إُدددد٠ أًٛ ٓووّّددددز ، ثُؼطددددجء ّٓ ٝفج٤ًّٔددددز إ٤َُّٜددددز ٧
ُضودددو٣ٜٔج ٗٔٞىًؽدددج ٝٓغدددج٫ً ٨ُٓدددْ ٝثُٖدددؼٞح ؛ ثٙدددطلجةٛج صدددْ

ْٕ  ,ثُٔؼجٌٙر ُٜج ْْ ثُٖد٣ٌؼز دج٩ٙدٌ صضَّ  كل٢ ىُي ثُْ٘ن ٣ٌٖٔ أ
ثُؼٚد٤جٕ  ثُدي٣ٖ ٓدٌهٝث ػِد٠ ,ٝث٧ؿ٬ٍ ثُٔ٘جّذز ُـد٬ظ ث٧ًذدجه

ه ٌّ ْٕ  ،ٝثُضٔدد  :٣و٤َّددوٝث دٖدد٣ٌؼز صقددو ٓددٖ ٟـ٤ددجْٜٗ ك٘جّددخ ىُددي أ

 ٍوولَ  فَوِبظُْلب َحر ْمنَووا َعلَوْيِهْب  َيِّبَوواٍت ُُيِحل ووْ  َ ُوْب َوِنَ وو ِِّهْب َعوول  اش وِذ َل َهوواُ واْ  مِّ
ُِّ َكثِووو َُوُهووووْا َعْنوووُه َوَُيْكِلِهوووْب َُيْموووَواَك اشن ووواِس  *ريًاَ وووِبيِل ا َوَُيْ وووِذِهُب اشوووّرَِد َوقَوووْ  

ُهْب َعَذاًد ُيَشِيًما   .[ٔٙٔ- ٓٙٔ: ثُْ٘جء] ِدْشَباِ ِل َوَُيْعَاْ َا شِْلَ,اِفرِ َل ِمنوْ
ج ثُِْٕٔٔٞ  ّٓ ّٕ ثُٔ٘ظٞٓدز ٝثُْ٘دن ثُِدي٣ٖ صٌٞٗدش ثُٖد٣ٌؼز ,أ كدئ

وَل اْشِ,اَواِع ح ك٤ٜٔج هجٓج ػ٠ِ فج٤ًّٔز ًضج َُيََلْ تَوَر ِنََل اش وِذ َل ُُيْوتُووْا ََِ ويًبا مِّ
ُهْب َوُهوب مُّْعِرُضوونَ  ونوْ نَوُهْب ُثُ   َواَوَوَل  َفرِ ٌ  مِّ ُِّ شَِيْحُ,َب نَويوْ آٍ ]  ُْ َعْوَن ِنََل ِكَااِع ا

ر مجصٔز [ٖٕ: ػٌٔثٕ ًّٝجُز ػج٤َُّٔز صقِٜٔج م٤ٌ أٓز أمٌؽش  ,ٝٗذَّٞ

دز أٝ ٓقٌٓدزكِدْ صق ,ُِ٘جُ َّٕ  ،ٚدٌ كد٢ أًٛ ٓووَّّ ٓدٖ ثُقٌٔدز  كدئ

 ْٕ ٤ٌُددٕٞ كدد٢ ؛ صٌددٕٞ ٕدد٣ٌؼضٜج ٕدد٣ٌؼز صنل٤ددق ًٝفٔددز ث٤ُٜ٩ّددز أ

  .ٓووًٝ ثُذ٣ٌَّٖز ًِِّٜج صذ٤ِّٜ٘ج
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ٕٔ 

ْٕ  ٕد٣ٌؼز٢ٛ   -ٓٔ د .صلودو ٙدلز صؼذدو٣َّضٜج ٓوجٙدو٣َّز هٕٝ أ َّٓ ج ٕدٌثةغ أ

ث٩ٙدددٌ ٝث٧ؿددد٬ٍ كئّٜٗدددج صودددّٞ ػِددد٠ كدددٌٛ ٟجػضٜدددج دجُضٜو٣دددو 

َوِن   .ثُٔنجُلدز هذدَ ث٧مد١ٌٝ ثُؼديثح ثُدو١ّٞ٤ٗ ػ٘دوثُو١ّٞ٤ٗ أٝ 
نَوواُكب نُِقووو ٍ   َ ووُه َواِقووٌ  ِِبِووْب ُ ووُذوْا َمووا ُتَويوْ َ ووُه َُل ووٌة َوََنُّوووْا َُي َبَووَل فَوووْوقَوُهْب َكَأ َْ ََواَوْقنَووا ا

وووووا َعاَووووووْوْا  [7ٔٔ: ث٧ػدددددٌثف] َوا ُْكوووووُروْا َموووووا ِفيوووووِه َشَعل ُ,وووووْب تَواو ُقوووووونَ  فَوَلم 
ُوْا ِقَرَ ً  َ اِ ِْ َ  م ا َعل   .[ٙٙٔ: ث٧ػٌثف] َُوُهوْا َعْنُه قُوْلَنا َ ُْب ُكَو

ٔٔ-   َّٕ ٧ٝ  َّٕ أفٌجٜٓددج ؽددجءس  ثُٖدد٣ٌؼز ٓوجٙددو٣َّز كدد٢ ص٣ٌٜٞ٘ددج كددئ

ُضٌدٕٞ  ,ٓؼِِّز ٌٝٓصذطز دجُقٌْ ٝثُٔوجٙدو ٝثُٔٚدجُـ ثُذٖد٣ٌّز

 ,إ٣ٔدجٕ ٣ٝود٤ٖ ٝثهض٘دجع ثُ٘لُٞ أًغٌ ثّضؼوثهًث ٬ُُضَثّ دٜدج ػدٖ

ُٔؤٕٓ٘ٞ دٜج إُد٠ صطذ٤وٜدج ٝثُؼٔدَ دٜدج فضد٠ ُدٞ ُدْ صذدوُ ك٤٘وكغ ث

  .ثُِٔٚقز ٓذجٌٕر ك٢ صقو٤ن ٓج ٣ضطِؼٕٞ إ٤ُٚ
 ,ًجٗدددش ثُؼِدددَ ٝثُقٌددددْ ثُٔؤه٣دددز إُددد٠ إهًثى ثُٔٚددددجُـ ُددديُي  -ٕٔ

أٝ ٛدد٢ كدد٢ ٓض٘ددجٍٝ  ,ٝثٌُجٕددلز ػٜ٘ددج دددجًٍر كدد٢ ٛدديٙ ثُٖدد٣ٌؼز

ُٝدديث كددئ٢ّ٘ٗ ّددأفجٍٝ كدد٢ دقغدد٢ ؛ ثُوددوًثس ث٫ّددض٘ذج٤ٟز ُ٪ْٗددجٕ

ْٕ ثُٔضٞ ٕددد٣ٌؼز »أددددٌٍ ٛددديث ثُؾجٗدددخ ٓدددٖ ؽٞثٗدددخ  ثٝدددغ ٛددديث أ

ثُدي١ ًدجٕ  «ثُضؼ٤َِ»دجهةًج دذ٤جٕ ٓٞهلٜج ٖٓ  «ثُضنل٤ق ٝثٌُفٔز

فضدد٠ أدِددؾ ْٓددضٟٞ ؛ ثُو٤ددجُ ثُذقددظ ثُٔوجٙددو١ّ أُٝدد٠ دددٚ ٓددٖ

ْٕ  «ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج ثُوٌآ٤ٗددز ثُقجًٔددز»ثُقددو٣ظ ػددٖ   ,  ٕددجء إ

 .كأهٍٞ ٝدجر ثُضٞك٤ن
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 ٕٕ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

  :التعليل لغة

َِّ : دجٌٌُْ - «زثُِؼَِّ » َِّ ك٤ضـ٤َّدٌ ددٚ فدجٍ ثُٔقد َُّ دجُٔق  ,ٓؼ٠٘ ٣ق

 ُّ ثَُقوَُط ٣ٖدـَ ٙدجفذٚ ػدٖ : «ثُِؼَِّز»ٝ .«ػِز»٢ٔ ثٌُٔٛ ٝٓ٘ٚ 

َّٕ صِددي  ,ٝؽٜددٚ َ ٙددجًس ٕددـ٬ً عج٤ًٗددج ٓ٘ؼددٚ ػددٖ ٕددـِٚ  هددو «ثُؼِددز»ًددأ

  .ث٧ٍٝ

ٝ« َُ َِ : «ثُٔؼَِِّ   .هثكغ ؽجد٢ ثُنٌثػ دجُِؼَِ

  .ضؼَِ دٚٓج ٣ُ : «ثُضؼَِّز ٝثُؼ٬ُُز»ٝ

َٚ صؼ٬٤ًِ »ٝ جُٙ دٚ: «ػَِِّ َّٜ َُ.  

ّذخ: أ١ «ٛيث ِػَِّزٌ ُٜيث»ٝ
 ٔ 
.  

ٝ« ََّ إىث صْٔي دقؾز: «ثػض
 ٕ 

  .ىًٌ ٛيث ثُٔؼ٠٘ ثُلجًثد٢، 

 ,ٝٓ٘ددددددٚ إػدددددد٫٬س ثُلوٜددددددجء ,ؽؼِددددددٚ ىث ػِددددددز: «أػَِّددددددٚ»ٝ

ٝثػض٫٬صْٜ
 ٖ 
.  

                                    
, ٝٓدددج دؼدددوٛج ٓٚدددًٞر ػدددٖ   1٘ٗ/ ٖٔ  «ػِدددَ: »ٗظدددٌ ثُِْدددجٕ ٓدددجهرث  ٔ 

ددج ,ٖٖ/ 2  «ػِددَ: »ٝثُضددجػ ث٣ٌ٤ٓ٧ددز ًٞ    ٓٚددًٞر هثً ثُق٤ددجر ػٜ٘ددج أ٣
 . ث٣ٌ٤ٓ٧ز ثُغج٤ٗز.   ٟٔ٘ٗ : ٝٓنضجً ثُٚقجؿ

 .ث٣ٌ٤ٓ٧ز ثُْجهّز.   2ٖٟ٘ «: ػَِ»ثُٔٚذجؿ ث٤ٌُ٘ٔ ٓجهر   ٕ 
 . ٗلِ ثُٔٚوً ثُْجدن  ٖ 
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ٕٖ 

 :  التعليل اصطالًحا

 َّٕ ث د٤ًِّ٘دج ٖٓ ثُٞثٝدـ أ ًٌ كد٢ ثٌُغ٤دٌ ٓدٖ آ٣دجس  ثُضؼ٤ِدَ ًدجٕ ظدجٛ
  .ٛٞ ظجٌٛ ًيُي ك٢ أفجه٣ظ ًغ٤ٌر ثُوٌإٓ ثُؼظ٤ْ ًٔج

َوَإ ِنال  : كجر صؼج٠ُ ٣وٍٞ ٓؼ٬ًِِّ إ٣ؾجه ثُؼذجه ِول  َواْةِ َْ َوَما َ َلْقوُ  ا
  .[ٙ٘]ثُيث٣ًجس:  شِيَوْعُبُ ونِ 

َُ إًّددجٍ ثٌُّددَ دوُٞددٚ دد وورِ َل َوُمنووِذرِ َل شِووَْل  : ٣ٝؼِِّ َ ُ,وووَن  رُُّ ووًل مَُّبيِّ
ُِّ ُحج ٌة نَوْعَ  اشرُُّ لِ    .[٘ٙٔثُْ٘جء: ] ِشلن اِس َعَل  ا

وِل َ شِوَك  : ٣ٝؼَِِّ صٖد٣ٌغ ثُوٚدجٗ دقلدع ثُ٘لدُٞ دوُٞدٚ َْ ِموْل َُي
َ ووُه َموول قَواَووَل ََوْفًسووا ِن َوورْيِ ََوْفووٍإ َُيْو َفَسوواٍ  ِا اَمْرِض  ِْ ِنْ ووَرا ِيَل َُي نَووا َعلَوو  نَوو َكاَوبوْ

َا قَوَالَ  يًعا َفَ,َأَّن    .[ٕٖثُٔجةور: ]اشن اَس َجَِ

ددد َّٙ دددَ دؼدددٜ ثُضٖددد٣ٌؼجس ثُنج ز ًضؼ٤ِدددَ أٓدددٌٙ ٌُّدددُٞٚ ٣ٝؼِِّ

ِشَ,وْي اَل َ ُ,ووَن َعلَو  اْشُموْؤِمِنَ  َحوَرٌ  ِا َُيْجَواِ  : دجَُٝثػ ٖٓ ٣ٍ٘دخ دوُٞدٚ
  .[7ٖث٧فَثح: ] َُيْ ِعَيا ِِهبْ 

  .ٝؿ٤ٌ ىُي ًغ٤ٌ

ث ًغ٤ٌر  ًٔج ٣ؼَِِّ ًٍّٞ    ًً   .ٝإ٣ٔجءً  ٌٙثفزً أٓٞ

 : كٜٔ٘ج هُٞٚ ػ٤ِٚ ث٬ُٚر ٝث٬ُّْ

  كنوووووووو  قوووووووو  ايووووووووا,ب عوووووووول  ووووووووو  امضوووووووواحي موووووووول ُيَوووووووول اش اف ووووووووةِ »
«وا  ِ روا ف,لوا

 ٔ 
.  

                                    
 ٓجُددي دددٖ أٗددِ ػددٖ ػذددو   دددٖ أددد٢ دٌددٌ   ٓددٖ أؽددَ ثُوثكددز: ٙددق٤ـ , ًٝثٙ ٔ 

ػجةٖدز  ػدٖ ػذدو ثُدٌفٖٔ د٘دشػدٖ ػٔدٌر   دٖ ػٔدٌٝ ددٖ فدَّ دٖ ث



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕٗ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

«ُيه  عل  ُيم  ممرهتب دشسواي عن  كل صل  شوال ُينْ »: ٝهُٞٚ
 ٔ 
.  

                                                                     
ثددٖ  ؽدجٓغٝ[ 7ٓٓ/ٖٕثُٟٔٞأ ًٝث٣ز ٣ق٤د٠ ]ك٢ ٝثٗظٌ  , ذ٢ػٖ ثُ٘=

[ 2ٕٕٔٓأدددد٢ هثٝه ] ّدددٖ٘ٝ[ ٓٓ/17ْٔٔٓٓدددِْ ]ٝ[ 1ٕ7٘ٓفذدددجٕ ]
  1ٖٓٓٔ[  1ٕٕٔٔ] ٝ  7ٔٓٓٔ[  7ٖٕٓٔثٌُذددددددددٌٟ ] ٢ثُذ٤ٜوددددددددٝ
ٓؼج٢ٗ ث٥عدجً  ٌٕؿٝ[ ٖٔٗٗٓثُٔؾضذ٠ ]ٝ[ ٕٓ٘ٗٓثُْ٘جة٢ ثٌُذٌٟ ]ٝ

[ 72٘1ٓ] ػٞثٗددددزأددددد٢  ْٓدددد٘وٝ[ 2ٔ2٘ٓ] ٝ[ 2ٔ7٘ٓ] ج١ٝـُِطقدددد
  .[٢ٓٓ721 ]ـثُٖجكؼٝ[ ٕٔٓٔٓإّقجم ]ٝ[ 1ٕٕٗٗأفٔو ]ٝ

[ 7ٕٗٓٓ] ٝ[ 227ٓٓؽدجٓغ ثُذندج١ً ]١ًٝ دٚ ٝد٘قٞٙ ٝثٗظٌ : دشسواي  ٔ 

[ ٝثددٖ م٣َٔدز 1ٙٓٔٓ[ ٝ ]2ٙٓٔٓفذجٕ ] [ ٝثدٖٓٓ/ِْْٕٕ٘ٓٓٝٓ ]
[ ٝثُذ٤ٜو٢ 27ٕٓٓٚ ]ــــ[ ٝثدٖ ٓجؽ7ٗٓٓٓ[ ّٖٝ٘ أد٢ هثٝه ]ٓٗٔٓٓ]
[ ٘٘ٔٓٓ  ٝ ]ٓ٘ٔٓٓ[  ٔ٘ٔٓٓ  ٝ ]ٗٗٔٓٓ[  ٌٟٙٗٔٓٓ ]ـدددددـثٌُذ
[ ٝثُددددددددوث٢ًٓ ٕٕٓٓٓ  ٝثُضٌٓددددددددي١ ]٘٘ٔٓٓ[ ٙ٘ٔٓٓ  ٝ]ٗ٘ٔٓٓ 
[ ٕٖٖٓٓ[ ٝ ]ٖٖٓٓٓ[ ٝ]ٙٓٓٓٓ[ ٝثُْ٘ددددددددجة٢ ثٌُذددددددددٌٟ ]2ٖٙٓٓ]
[ٖٖٝٓٓٗ[ ٝ ]ٖٖٓٓ٘[ ٝ ]ٖٖٓٓٙ[ ٝ ]ٖٖٓٓ7[ ٝ ]ٖٖٓٓ2 ]
[ٖٖٝٓٓ1[ٝ ]ٖٓٓٗٓٝ ] [ٖٓٓٗٔ[ٝ ]ٖٕٓٓٗ[ ٝ ]ٖٖٓٓٗ ]

ٝ  [ٕٕٕٓٓج١ٝ ]ـج٢ٗ ث٥عددددجً ُِطقدددد[ ٕٝددددٌؿ ٓؼدددد7ٓٓٓٓٝثُٔؾضذدددد٠ ]
[ ْٝٓددددضوًى ثُقددددجًْ ٖٕٔٓٓ[ ٝ ]1ٕٕٓٓ[ ٝ ]2ٕٕٓٓ][ 7ٕٕٝٓٓ]
[ 71ٙٙٓ  ٝ ]ٔ/ٖٖٗٙٓ[  ٔ/٠ٖٖٓٙٔ ]ــدـ[ ْٝٓ٘و أدد٢ ٣ؼ7ِٔ٘ٓٓ]
و ـــددددـ  ٝأف7ٖٔٗٔٓ[  7ٔٓ7ٓ  ٝ ]7ٕٔ7ٓ[  7ٓ1ٔٓ  ٝ ]7ٔٓٙٓ 
[ٓٓٙٓ7[ٝ ]ٓٔ2ٖ٘[ ٝ ]ٓ72ٖ٘[ ٝ ]ٓ1ٔ71[ ٝ ]ٓ1ٔ1ٗ ٝ ]
[ٓ1٘ٗ1[ٝ ]ٓ1٘1ٕ[ ٝ ]ٓ11ٕ2[ ٝ ]ٔٓٙ1ٙ[ ٝ ]ٔٓ2ٙ2 ٝ ]
[ ٝثُذَثً 7ٕٗٔ٘[ ٝ]7ٖٕٙٙ[ ٝ ]2ٕٗٙٔ[ ٝ ]7ٓٗ2ٔ[ ٝ]ٙ٘ٙ٘ٔ]
[ ٝٓٚدد٘ق ثدددٖ ٕٕٔٓٓ[ ٝ ]2ٙٓٓٓ[ ٝثٌُد٤ددغ ]7ٙ7ٖٓ[ ٝ]ٕٖٓٔٓ]

[ 71٘ٔٓ  ٝ]727ٔٓ[  727ٔٓ  ٝ]72ٙٔٓ[  72ٙٔٓز ]ــددـأددد٢ ٤ٕذ
  ٝػذدددددددددددددددددو 2ٖٓٔٓ[  2ٖٓٔٓ  ٝ]717ٔٓ[  717ٔٓ  ٝ]71٘ٔٓ 

[ ٝ 2ٖٕٔٓ  ٝٓؼؾددْ ثُطذٌثٗدد٢ ث٧ّٝدد٠ ]7ٗٙ٘ٓ  [7ٖٙ٘ٓثُددٌٍثم ]
[ ٖٖٓٔٓ[ ٝ ]ٕٖٓٔٓ[ ٝ ]ٌٖٔٓٔٓ ]ــ[ ٝثٌُذ2ٗٗ2٤ٓ[ ٝ]7ٕٗٗٓ]
[ ٕٕٖٝٓ٘[ٝ ]ٕٕٓ٘ٗ[ ٝ ]ٓ727ٙ[ ٝ ]ٕٔٔٔ٘[ ٝ ]ٖٖٔ21 ٝ ]
[ ٝثُٟٔٞدددأ ًٝث٣دددز ٣ق٤ددد٠ ٖٙٓٓٓ[ ٝثُٔ٘ضوددد٠ ٫ددددٖ ثُؾدددجًٝه ]1ٕٖ٘ٔ]
[ٕٓ/ٔٔٗ]. 

[ 7ُٔ٘ٓٓذنددددددج١ً ]ؽددددددجٓغ ث, ٝثٗظددددددٌ ننحووووووو م وووووورت اشعيوووووواء  روا ووووووة وا

[ ٝثددددددددٖ فذدددددددجٕ ٖٓ/2ٖٙٓٓ] ْـ[ ِْٝٓددددددد7ٕٖ1ٓ  ٝ ]ٕ/٘ٗ٘ٓٓٓ 
[ٓٔٓ12[ ٝ ]ٖٕٓٔ٘[ ٝ ]ٖٖٓٔ٘[ ٝ ]ٖٓٔ٘2[ ٝ ]ٖٓٔ٘1 ]

[ 1ٓٙٓٓ[ ّٝدددددٖ٘ ثددددددٖ ٓجؽدددددٚ]2ٖٗٓٓ[ ٝ]ٕٖٗٓٓز]ـم٣َٔددددد ٝثددددددٖ
[ ٕٗٔٔٓ  ٝ ]2ٖٙٔٓ  [ٕ/7ٕٙٔٓ[ ٝثُذ٤ٜودددددد٢ ثٌُذددددددٌٟ]1ٔٙٓٓٝ]
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ٝثُدددددوث٢ًٓ  [7ٙٔٓٓي١ ]ـ  ٝثُضٌٓددددد1٘٘ٔٓ[  7ٕٔٔٓ  ٝ ]1ٕ٘ٔٓ 
[ ٝثُٔؾضذدددددددد٠ ٖٔ٘ٔٓ[ ٝثُْ٘ددددددددجة٢ ثٌُذددددددددٌٟ ]ٕ٘ٔٔٓ[ ٝ ]ٕٗٔٔٓ]
ث٥عدددجً ُِطقدددج١ٝ  [ ٕٝدددٌؿ ٓؼدددج٢ٖٗٙ٘ٓٓ[ ٝ ]ٕٖ٘ٓٓ[ ٝ ]ٖٔ٘ٓٓ]
[ 2٘ٓٔٓ[ ٝ ]7ٖٓٔٓ[ ٝ ]2ٙٓٔٓ[ ْٝٓدددد٘و أددددد٢ ػٞثٗددددز ]27ٔٓٓ]

  ٝ 21ٕٓٓ[  2ٕ٘ٓٓ  ٝ ]77ٓٔٓ[  ٠ٓٔ7ٙٗ ]ـدددددددددددددـٝأدددددددددددددد٢ ٣ؼِ
[ 1ٕٙٔٓو ]ـ  ٝأفٔددددددددددددد7ٙ٘ٙٓ[  ٘ٗ٘ٙٓٝ]  12ٖٕٓ[  1ٖٕٗٓ]
[ ٝثُق٤ٔددو١ 7ٖٓٔٓ[ ٝإّدقجم ]1ٕٙ٘ٓ[ ٝ]2ٕٙٗٓ[ ٝ ]ٖٙٙٗٓٝ]
  ٖٖٗٗٓ[ ٖٖٗٗٓ]زـأددددددددددد٢ ٤ٕذدددددددددد [ ٝٓٚدددددددددد٘ق ثددددددددددد1ٕٖٗٓٓ]
[ ٕٙٔٔٓٝػذو ثٌٍُثم ]  7ٖٖٗٓ[ 7ٖٖٗٓٝ]  ٖٖ٘ٗٓ[ ٖٖ٘ٗٓٝ]
  ٝٓؼؾدددددددددْ ٕٗٔٔٓ[  2ٕٔٔٓ  ٝ ]ٖٕٔٔٓ[  7ٕٔٔٓ  ٝ ]ٕٕٔٔٓ 

ٌ [ ٝثٌُذ٤ددددد727ٙٓ[ ٝ]7ٔٔٙٓ[ ٝ ]٠ٖٓٗ27 ]ـــدددددـثُطذٌثٗددددد٢ ث٧ّٝ
[ٖٔٔ٘2[ ٝ ]ٖٔٔ1ٓ[ ٝ ]ٖٔٔ1ٔ[ ٝ ]ٖٔٗ2ٔ .]  

ؽددجٓغ ثدددٖ فذددجٕ , ٝثٗظددٌ وا روا ووة ننحووور مموورهتب دشسووواي وم وورت اشعيوواء 

[ ّٝدددددٖ٘ أدددددد٢ هثٝه 1ٖٔٓٓ[ ٝثددددددٖ م٣َٔدددددز ]ٓٗ٘ٔٓ[ ٝ ]ٖٔ٘ٔٓ]
[ 2ٗٔٓٓ  ٝ ]ٖٗٔٓٓ[  ٌٟ٘ٗٔٓٓ ]ـ[ ٝثُذ٤ٜوددددددددد٢ ثٌُذدددددددددٙٗٓٓٓ]
ٝثُضٌٓددي١   ٖ٘ٔٓٓ[  ٗ٘ٔٓٓ  ٝ ]7ٗٔٓٓ[  1ٗٔٓٓ  ٝ ]ٙٗٔٓٓ 
[ ٖٗ٘ٓٓ[ ٝثُْ٘دددددددددجة٢ ثُٔؾضذددددددددد٠ ]2ٗٗٔٓ[ ٝثُدددددددددوث٢ًٓ ]ٖٕٓٓٓ]

٠ ـــدـ[ ٝأدد٢ ٣ؼ7ِٗٗٓٓ[ ْٝٓ٘و أد٢ ػٞثٗز ]ْٙٔ٘ٓٓٝٓضوًى ثُقجًْ ]
[ ٝ 7ٖٕٗٓ[ ٝ ]7ٖٖ1ٓ[ ٝ ]1ٙ7ٓٓ  ٝأفٔدددددو ]7ٕٓٙٓ[  ٕٔٗٙٓ]
[ ٝثُذَثً 7ٖٕٓٔ[ ٝ ]2ٔٙٓٔ[ ٝ ]1٘1ٔٓ[ ٝ]7ٖ٘ٔٓ[ ٝ]7ٕٗٔٓ]
٢ ــددددـ[ ٝثُط٤جُْٓٗٓٓٓجكؼ٢ ][ ٝثُٖدددد1ٙ٘ٓٓ[ ٝثُق٤ٔددددو١ ]72ٗٓٓ]
[ ٕٔٔٔٓ  ٝ ]ٕٙٓٔٓ[  ٕٓٔٔٓ[ ٝٓٚددد٘ق ػذدددو ثُدددٌٍثم ]2ٕٗٗٓ]
 ٕٓٔٓ7 .  

 [ٖٙٓٓٓؽددددجٓغ ثُذنددددج١ً], ٝثٗظددددٌ وا روا ووووة ننحووووو مووووا  لفوووو  عوووول  وووور ة 

[ 7ٓ/27ٙٔٓ[ ٝ ]ٙٓ/27ٙٔٓ[ ٝ ]٘ٓ/27ٙٔٓ[ ْٝٓدددددِْ]17ٕٕٓٝ]
[ 7ٕٓٓٓ[ ٝثُؾٜددجه ٫دددٖ ثُٔذددجًى ]7ٖ7ٗٓ[ ٝ ]7ٖٙٗٓٝثدددٖ فذددجٕ ]

  ٝ 7ٙٓٓٔ[  72ٕٕٔ[ ٝثُذ٤ٜودد٢ ثٌُذددٌٟ ]7ّٖٕ٘ٓددٖ٘ ثدددٖ ٓجؽددٚ ]ٝ
[ٔ721ٔ  ]ٔ7ٙٙ1[ ٝ  ٔ2ٗ2ٗ  ]ٔ2ٕٙ٘[ ٝ  ٔ2ٗ2ٙ ]
[ 22ٖ٘ٓ[ ٝ ]1ٖ٘ٗٓ[ ٝ ]ٖٓٗٗٓ  ٝثُْ٘دددددددجة٢ ثٌُذدددددددٌٟ ]2ٕٙ7ٔ 

[ ْٝٓددد٘و 2ٔٓٓٓ[ ٝٙدددق٤لز ٛٔدددجّ ]ٖٔ٘ٔٓ[ ٝ]٠ٖٖٕٓٔ ]ـدددـٝثُٔؾضذ
[ ٝ 7ٖٔٙٓ[ ٝ ]7ٖٔ٘ٓ[ ٝ ]7ٖٔٗٓ[ ٝ]7ٖٓ1ٓأددددددددددد٢ ػٞثٗددددددددددز ]

[ 2ٖٔٔٓ] [ 7ٖٗٗٝٓ] [ 7ٔ٘7ٝٓو ]ــــٝأفٔ[ 7٘ٗ1ٓ[ ٝ ]7ٖٕٓٓ]
[ ٝإّدددددددددددددددددددددددددقجم ٖٕ٘ٓٔ[ ٝ ]ٕٗٗٓٔ[ ٝ]ٕٙٔٓٔ] [ 212ٕٝٓ] ٝ
[ ٝثُٖددددددددج٤٤ٖٓ ٓٙٗٓٓ[ ٝثٌُد٤ددددددددغ ]1ٖٓٔٓ[ ٝثُق٤ٔددددددددو١ ]2ٕٔٓٓ]



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ٜٝٗؾدٞث  ,ىُي كْدجًٝث ػ٤ِدٚ ُٝوو أهًى أٙقجح ًٍّٞ   
٬٣فدع  .ٌٟٝثةدن ثّدض٘ذجْٟٜ ,ؽضٜجهثس ثُٚدقجدزٝثُٔضضِّذغ ٫ ,ٜٗؾٚ

أٝ ّدو  ,دٞٝٞؿ د٘جءْٛ ٓؼظْ ٓج هدجُٞث ددٚ ػِد٠ ثُضؼ٤ِدَ دجُٔٚدِقز
ٝصٞهق ثُؼَٔ دجُقٌْ َُٝثٍ ػِضٚ ,ثُيًثةغ ٝهكغ ثُٔلجّو

 ٔ 
.  

 :  الخالف في التعليل

ٝظًٜٞٛدددج  «ثُضؼ٤ِدددَ»ٓدددغ ًدددَ ٓدددج صودددوّ كدددئٕ ٕددد٤ٞع ًِٔدددز 
ٌ دٖدٌَ ٝثٝدـ إ٫ّ كد٢ ػٚدٌ دجػضذجًٛج ٓٚطًِقج أ٤ُٞٙاج ُْ ٣ظٜد

  ٕٗٓ: ٝهددو ًددجٕ ُٔذجفددظ ث٩ٓددجّ ثُٖددجكؼ٢  س ,ثُضٔدديٛخ ثُلوٜدد٢
ٝٗوددددوٙ ُِضّٞددددغ ، ز ٝثُٞددددٞثد٠ ثُضدددد٢ صدددد٠ُٞ إ٣ٞددددجفٜجث٧ٙدددد٤َُّٞ 

 «ثُضؼ٤ِددَ»كدد٢ هكددغ ثُؼِٔددجء إُدد٠ ثُذقددظ كدد٢ ، ثّددضؼٔجٍ ثُددٌأ١ كدد٢
ٝثُؼٔددَ ػِدد٠ ٝددذ٠ هٞثػددوٙ ٝصقو٣ددو ْٓددجٌُٚ  ,ٓج٤َّٛضددٚ ٝثُ٘ظددٌ كدد٢
  .ٌٟٝثةوٚ

صدددأعٌس ٓددديثٛخ ث٧ٙددد٤٤ُٖٞ كددد٢ ثُضؼ٤ِدددَ إُددد٠ فدددو ًذ٤دددٌ  ٝهدددو
ّدجؽ كد٢ ٓديثٛذْٜ ث٤ٓ٬ٌُدز صؼ٤ِدَ أكؼدجٍ  كجُدي٣ٖ ،دٔيثٛذْٜ ث٤ٓ٬ٌُز
، ُْٝ ٣ٌٝث ك٢ ىُي ٓج ٣٘دجك٢ ثُضٞف٤دو أٝ ٣نوٕدٚ ,  صؼج٠ُ ٝأفٌجٓٚ

  .ك٢ ٗظٌْٛ ٓلّٜٞ ٣ْ٘ؾْ ٓغ ٛيث ثُٔيٛخ «ُضؼ٤َِث»ُـًجٕ 

                                                                     
  ٝػذددددو 1ٖٔٙٔ[  1ٖٓ1ٕٔدددد٤ذز ]= [ ٝٓٚدددد٘ق ثدددددٖ أددددد٢ ٕٓٓٔٓ]

[ 7ٙ٘٘ٓ  ٝٓؼؾددددْ ثُطذٌثٗدددد٢ ث٧ّٝدددد٠ ]1ٕ٘1ٓ[  1٘1ٕٓثُدددٌٍثم ]
 . [ٓٗٓ/ٕٔ[ ٝثُٟٔٞأ ًٝث٣ز ٣ق٠٤ ]ُٖٖٓٔٓٔ٘ضو٠ ٫دٖ ثُؾجًٝه ]ٝث

كد٢ إ٣ودجف هكدغ مٔدِ ثُنٔدِ  - ٢ًٝ   ػ٘دٚ - ٝثؽضٜجهثس ٤ّوٗج ػٌٔ  ٔ 
٥ٍ ثُذ٤ددش , ٝػددوّ ص٣ٍٞددغ ّددٞثه ثُؼددٌثم ػِدد٠ ثُـددج٤ٖٔٗ , ٝإٗلددجى ٟدد٬م 

 -ٖ٘ : ٝثٗظددٌ صؼ٤ِددَ ث٧فٌددجّ. ثُددغ٬ط ٝؿ٤ٌٛددج ٓغددجٍ ٝثٝددـ ػِدد٠ ىُددي
فْددد٤ٖ  ّ  , ٝأٙدددٍٞ ثُلودددٚ ٤ُؼودددٞح ثُذدددج1ٗ1ٍٔٛدددٌ    ٓطذؼدددز ث7ٔ٧
 ٘1ٙ  . 



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٕ7 

 َّٕ ٛدددددٞ ٗلْدددددٚ ثُودددددٍٞ  «َثُضؼ٤ِددددد»ددددددـثُودددددٍٞ  ٝثُدددددي٣ٖ ًأٝث أ

ثُددي١ ٣٘ددجك٢ ثُضٞف٤ددو ٝهلددٞث ٓددٖ ثُضؼ٤ِددَ ٝٓددٖ فو٤وضددٚ  «ثُـددٌٛ»دددـ

٣ضلن ٓغ ٓيٛذْٜ ٛيث .ٓٞهلًج آمٌ
 ٔ 
.  

 :على سبيل اإلجمال «التعليل»المذاهب الكبرى في 

 : ٓيٛخ ثُٔؼضَُز  .أ 

َّٕ ٌَُ ٓؼٍِٞ ػَِّزً ٓدؤعٌرً دديثصٜج: ٣ٌٟ ثُٔؼضَُز أَّٗد٠ ٝؽدوس  ؛أ

ج ه ًٜ كجُؼِددز ػ٘ددوْٛ  .ٕٝ فجؽددز إُدد٠ ٕدد٢ء آمددٌأٗضؾددش ٕدد٤تًج ٖٓددجد

٣ٝؼذدددٌ ػ٘دددٚ صدددجًر  ,ٝٙدددق ىثصددد٢و ٫ ٣ضٞهدددق ػِددد٠ ؽؼدددَ ؽجػدددَ

  .«دجُٔٞؽخ»ٝصجًر  «دجُٔؤعٌِّ»

ٝٛددديث د٘دددجًء ػِددد٠ ٓددديٛذْٜ ث٬ٌُٓددد٢ ٝهدددُْٜٞ دجُقْدددٖ ٝثُودددذـ 

ثُؼو٤٤ِٖ ٝٝؽٞح ث٧ِٙـ
 ٕ 
.  

 : ٓيٛخ ث٧ٕجػٌر  .ح 

 ُٓ ٝثؽددخ و ُٖدد٢ء ػِدد٠ ثُقو٤وددز إ٫ ِٞؽددٓدديٛخ ث٧ٕددجػٌر إٔ ٫ 
ٝثُلؼدَ  ,ثُٞؽٞه ُيثصٚ ٝث٧ّذجح ٓؼدوثس ُوذدٍٞ ثُٞؽدٞه ٫ ٓقدوعجس

كٜددٞ  ,ص٘ضٜدد٢ إُدد٠ ْٓددذِّخ ث٧ّددذجح ٣ْددض٘و ٝؽددٞهٙ إُدد٠ ثُوددوًر ثُضدد٢
٣لؼدَ  ,٫ ٣ٖجًًٚ ك٢ ثُنِن ؿ٤دٌٙ ,ّذقجٗٚ ثُنجُن ُِؼِّز ٝأعٌٛج ٓؼًج

 ,ف٤لًج ٣ٌٖ كِٞ أهمَ ثُن٬ةن ًِْٜ ثُؾ٘ز ُْ، ٓج ٣ٖجء ٣ٝقٌْ ٓج ٣ٌ٣و
ث ,همِْٜ ثُ٘جًُٝٞ أ ًً ٝثُؼودَ  ,ٜدج ّدٔؼ٤َّزٌ ٝثُٞثؽذدجس ًِّ  .ُدْ ٣ٌدٖ ؽدٞ

                                    
 ٔ   َّٕ ٝصددو٣ٜٝ٘ج ّددجدن ُظٜددًٞ  «ثٌُدد٬ّ»ظٜددًٞ هٞثػددو ػِددْ  ٝٛدديث د٘ددجًء ػِدد٠ أ

ث ٓدٖ ثُذدجفغ٤ٖ ٤ٔ٣ِدٕٞ  «أٙدٍٞ ثُلودٚ»هٞثػو ػِدْ  ًٌ ٝصو٣ٝ٘دٚ , ٌُٝدٖ ًغ٤د
 َّٕ ًجٕ أّذن دٌغ٤دٌ ٓدٖ ظٜدًٞ هٞثػدو  «أٍٙٞ ثُلوٚ»ظًٜٞ هٞثػو  إ٠ُ أ
 . ُؼ٢ِ ّج٢ٓ ثُٖ٘جً ٖ٘ «ٓ٘جٛؼ ثُذقظ»كجٗظٌ  ,«ػِْ ث٬ٌُّ»

ٍَ  ػجُؾ٘ج ه٤ٞز ثُقْٖ ٝثُوذـ ثُؼو٤٤ِٖ ك٢ صؼ٤ِن ٝدجفٍ   ٕ  كد٢ صؼ٤ِوجص٘دج  ٕدجٓ
 ٕٗٔ/ٔكد٢  ُ٪ٓجّ ثٌُث١ٍ كٌثؽؼٚ «ثُٔقٍٚٞ ك٢ ػِْ ث٧ٍٙٞ»ػ٠ِ 

 . ٝٓج دؼوٛج ٟ. ٓؤّْز ثٌُّجُز



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 2ٕ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

٣ٞؽخ ٤ٕتًج ٫ٝ ٣وض٤ٞٚ ٫
 ٔ 
,  َّٕ ثُؼِدَ  ُٝيُي كئٕ ؽًْٜٔٞٛ ػِد٠ أ

ز   صؼددج٠ُ دنِددن ٓددؤعٌر إ٫ ػِدد٠ ٓؼ٘دد٠ ؽ٣ٌددجٕ ّددَّ٘  ثُؼو٤َِّددز ؿ٤ددٌ
َّٓ  ,آعجًٛج ػوذَٜج ز كٜد٢ ٓؾدٌه أٓدجًثس ٣٩ؾدجح   ج ثُؼَِ ثٌُٖػ٤َّ ٝأ
  .٧فٌجّ ػ٘وٛجصؼج٠ُ ث

 َّٕ د٬ً ٓ٘دٚ صؼج٠ُ    ْٝٛ ٫ ٣ٌٌٕ٘ٝ أ ُّٞ هو أٗجٟ ثُٔٚجُـ دٜدج صل
 ,ُدٞ ٕدجء ُؾؼدَ ثُٔٚدِقز كد٢ ٝدو ىُدي: ٌُٝدْٜ٘ ٣وُٞدٕٞ ,ٝإفْجًٗج
 َّٕ ْٕ  ٝأ أٝ ّٞثٙ ُٝٞ ُدْ ٣لؼدَ  ,ثُقٌْ ٤٘٣طٜج دٜيث ُٚ ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ أ

  .ُْ ٣ٌٖ ىُي ػذغًج

ج ٖٓ ٓنجُلز ٓج ٣ديٛذٕٞ ًٚ إ٤ُدٚ ٓدٖ ٓ٘دغ صدأع٤ٌ  ٣وُٕٞٞ ىُي صنِ
كد٬ ٣ؾدٍٞ صؼ٤ِدَ ثُودو٣ْ  ,ٝثُؼِز فجهعز ٝثُقٌْ هدو٣ْ ،ثُقجهط دجُوو٣ْ

ٝث٧فٌجّ ٫ صضذغ ثُقٌْ  ,٫ صُؼََِّ دج٧ؿٌثٛصؼج٠ُ كأكؼجُٚ  ,دجُقجهط
ْٕ  ,ٝثُٔٚددجُـ عٌٔثصٜددج ٌُٜٝ٘ددج  ًجٗددش ٛدديٙ ثُقٌددْ ٝثُٔٚددجُـ ٓددٖ ٝإ

  .٤ُْش ؿجة٤زً ُٜج

 َّ ضؼ٤ِدَ ك٤ٜدج ٙد٣ًٌقج ٣ؤُٜٝٞٗدج ث٣٥جس ث٣ٌٌُٔز ثُض٢ ؽدجء ثُ ًٝ

َّٕ  دٜيث أ١َّ  دج ٫ٝ ػِدز ؿجة٤َّدز ػِدَ ٓج أ ًٝ ٌُٝ٘دٚ ٣ٖدضَٔ  ,ددٚ ُد٤ِ ؿٌ

ػ٤ِٚ ثُقٌْ كو٠
 ٕ 
.  

ج ُٜدددج ددددج٧ؿٌثٛ َّٗدددأٝ إ ًٜ ٚ ٓدددٖ هذ٤دددَ ث٫ّدددضؼجًر ثُضذؼ٤َّدددز صٖدددذ٤

ٚ ٫ ٣ؾددٍٞ ثُضؼ٤ِددَ دأَّٗدد»: كوددو ٙددٌؿ ؽٜٔددًْٞٛ ُٝدديُي ،ٝثُذٞثػددظ

«ٓطِوًج
 ٖ 
.  

                                    
. ث٧ٍٛددٌ. , ٟ  ٝٓددج دؼددوٛج ٕٙٔ/ ٔ : ٗظددٌ ثُِٔددَ ٝثُ٘قددَ ٌُِّٖٜددضج٢ٗث  ٔ 

 . صقو٤ن كضـ   دوًثٕ
 .  7ٕٗ/ ٕ : ثٗظٌ فج٤ٕز ثُؼطجً ػ٠ِ ؽٔغ ثُؾٞثٓغ  ٕ 
  .٘  ثٗظٌ أّ ثُذٌث٤ٖٛ ك٢ ثُؼوجةو ٢ُِّْٞ٘ ٗ  ٖ 



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٕ1 

ٓيٛخ ثُٔجص٣ٌو٣ز .ػ 
 ٔ 

 : 

َّٕ  ٣دددٌٟ ثُٔجص٣ٌو٣دددز أكؼدددجٍ   صؼدددج٠ُ ٓؼِِدددز دٔٚدددجُـ ثُؼذدددجه  أ
 َّٕ ٔدج ٛدٞ ٝإَّٗ ؛ ث٧ِٙـ ؿ٤ٌ ٝثؽخ ػ٤ِٚ صؼج٠ُ ٣ٝنجُلٕٞ ثُٔؼضَُز دأ

ثُضلٞدَ ٓ٘ددٚ ؽدَ ٕددأٗٚ ٝث٩فْدجٕ
 ٕ 
دد . َٓ ٫  ْٖ ٣ٖٝددوهٕٝ ث٤ٌٌُ٘ػِد٠ 

 .٣وُٕٞٞ ديُي

د»: ٣وٍٞ ٙجفخ ثُض٣ِٞـ َٓ  ٍَ ٜدج إَّٗ : هدجٍ ْٖ ٝٓج أدؼدو ٓدٖ ثُقدن هدٞ
َّٕ ؿ٤دد دؼغددز ث٧ٗذ٤ددجء ػِدد٤ْٜ ثُٚدد٬ر ٝثُْدد٬ّ ٫ٛضددوثء  ٌ ٓؼِِددز دٜددج كددئ
دد ,ٝإظٜددجً ثُٔؼؾددَثس ُضٚددو٣وْٜ ,ثُنِددن َٔ أٌٗددٌ ثُضؼ٤ِددَ كوددو أٌٗددٌ  ْٖ ك
  .ثُ٘ذٞر

َووَإ ِنال  شِيَوْعبُووُ ونِ : ٝهُٞددٚ صؼددج٠ُ ِوول  َواْةِ َْ ]ثُدديث٣ًجس:  َوَمووا َ َلْقووُ  ا

ُ َ ُُيِموووووووُروا ِنال  شِ  َوَمووووووواٝهُٞدددددددٚ صؼدددددددج٠ُ:  ,[ٙ٘  [٘]ثُذ٤٘دددددددز:  يَوْعبُوووووووُ وا ا

ج ،ًغ٤ٌر ك٢ ثُوٌإٓ ٝهثُز ػ٠ِ ٓج هِ٘ج ىُي ٝأٓغجٍ ًٞ ُٞ ُْ ٣لؼَ : ٝأ٣
«ُـٌٛ أ٬ًٙ ٣َِّ ثُؼذظ

 ٖ 
.  

 َّٕ ج ُٚ ّذقجٗٚ ػٖ ثُـٌٛ دأ ًٜ  ٣ٌٝه فؾز ثُٔجٗؼ٤ٖ ُِضؼ٤َِ ص٣َ٘
ُٝديُي ؛ أٝ ُدوكغ ثُٞدٌ ػ٘دٚ ,ثُؼذدو ُضقو٤دن ٗلؼدٚ ثُـٌٛ ػجةو إُد٠
َّٕ ثُٔقدديًٝ  ثُددي١ ٣نددجكٕٞ ثُٞهددٞع دددٚ ٓددٖ ثُوددٍٞ دجُضؼ٤ِددَ ؿ٤ددٌ كددئ

ََّ  ،ٝثًه ٕدأٗٚ كجُؼذو ٛٞ ثُْٔضٌَٔ دجُـٌٛ ٫ ثُذج١ً ؽد
 ٗ 
ٝىُدي  ،

 َّٕ ََّ  ٩ؽٔدددجع ثُؼوددد٬ء ػِددد٠ أ ٕدددأٗٚ ٫ ٣ٚدددِـ  ٓدددج ػدددوث ثُٞثؽدددخ ؽددد
 ْٕ ث ٥عجً أ ًً ٣ٌٕٞ ٓٚو

 ٘ 
كضٞهق  ,؛ ُِذٌٛجٕ ثُوطؼ٢ّ ثُوثٍ ػ٠ِ ىُي

                                    
إفوٟ ثُلٌم ث٤ٓ٬ٌُز ثُض٢ مجُلش أَٛ ثُْ٘ز ٝثُؾٔجػدز ْٛ «: ثُٔجص٣ٌو٣ّز»  ٔ 

جص٣ٌددو١ إُدد٠ أددد٢ ٓ٘ٚددًٞ   دددٖ   ثُٔ ٝصْ٘ددخ كدد٢ دؼددٜ ثُْٔددجةَ
. ّ  ٣ْ٘دخ إُد٠ ٓجص٣ٌدو ٓقِّدز كد٢ ّدٌٔه٘و1ٗٗٛـ، ٖٖٖثٌُْٔه٘و١  س 

، ٝكدد٢ ثُضلْدد٤ٌ، ُددٚ ًضددخ ًغ٤ددٌر كدد٢ ثُلوددٚ ٝأٙددُٞٚ، ًددجٕ ف٘لدد٢ ثُٔدديٛخ
، ٝثُذج٤ٟ٘دددز، ٝؿجُدددخ ًضذدددٚ ث٤ٓ٬ٌُدددز كددد٢ ثُدددٌه ػِددد٠ ٓؼضَُدددز ػٚدددٌٙ

 . زز ثُؼج٤َُّٔ ٝثٗظٌ ثُّٔٞٞػز ثُؼٌد٤َّ ، ٝثٌُٝثكٜ
 .  7ٖٗ/ ٕ : ثُض٤ٝٞـ  ٕ 
 .  7ٖٗ/ ٕ : ثُض٤ٝٞـ  ٖ 
 . ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ 
٤ددخ « ثُلؼدَد ث٩ْٗددج٢ٗ»ٝٛدديث ٣ض٘ددجك٠ ٝفو٤وددز   ٘  ثُددي١ ٛدٞد فجٙدَد صلجػدَد ددد٤ٖ ثـُ

دد٤ٖ ُوٞدد٤ز  ضٌِٔ ٛ ثُٔ ْددنٌر، ُٝوددو أٝدٌد ػدٌد ٕ ٝثُطذ٤ؼددز ثُٔ دٞد ٝث٩ْٗددجٕ ٝثٌُ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٖٓ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ٌػ٤ّز ًجٗش أٝ ػو٤َِّز ُد٘و٘ كد٢ ثُٔؼ٫ِٞس ػ٠ِ ثُؼَِ ٕ ثُضأع٤ٌ ك٢
ََّ  ثُٔؼ٫ِٞس ٫ ُؼؾدَ كد٢ كٔ٘لؼدز صؼ٤ِدَ ث٧فٌدجّ  ,ٕدأٗٚ ثُٞثؽدخ ؽد
دٔٚجُـ ثُؼذجه صٌؽغ إ٤ُْٜ
 ٔ 
.  

 : ٓيٛخ ثُق٘جدِز .ه 

 ًفٔدٚ   -ُْ ٗؼغٌ ػ٠ِ ٬ًّ ٣ٌٙـ ك٢ ثُضؼ٤َِ ُ٪ٓجّ أفٔدو 
-  َّٓ   :ٝصؼوهس أهٞثُْٜ ,ثمضِلٞث ك٢ ٛيث ج أصذجػٚ كووٝأ

ْٕ »: ٞ ٣ؼِدد٠ ٣وددٍٞكجُوجٝدد٢ أددد ٣لؼددَ   ّددذقجٗٚ  ٫ٝ ٣ؾددٍٞ أ
م٬كًدج ُِوو٣ًَّدز ٝثُذٌثٛٔدز ٝثُغ٣َّٞ٘دز ٝأٛدَ  ,ُدوثعٍ  ث٢ُٖء ُـٌٛ ٫ٝ

 . «ثُض٘جّل ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ٟٞثةق ثُذوع

َِ إ: ٝثُو٤َُ ػ٤ِٚ ِّ د ػِد٠ ث٧ؿٌثٛ ٝثُؼِدَ ٫ صؾدٍٞ إ٫ ّٕ َٓ ْٖ 
٣ٌٕٝٞ ٓقضجًؽج ,ؽجٍس ػ٤ِٚ ثُٔٞجً ٝثُٔ٘جكغ

 ٕ 
.  

هو أِٟن ؿ٤ٌ ٝثفدو ٓدٖ أٙدقجد٘ج ...»: ًٝه هُٞٚٝك٢ ثُْٔٞهر 
ثُنطددجح ٝثدددٖ ػو٤ددَ ٝثُقِددٞث٢ٗ ٝؿ٤ددٌْٛ كدد٢ ؿ٤ددٌ  ثُوجٝدد٢ ٝأدددٞ

ج ٢ٛ أٓجًثس ٝػ٬ٓدجس ٗٚدذٜج   أهُدز  ٓٞٝغ َّٕ ػَِ ثٌُٖع إَّٗٔ أ
  .«ك٢ٜ صؾ١ٌ ٓؾٌٟ ث٧ّٔجء ,ػ٠ِ ث٧فٌجّ

ٝث٬ٌُّ كد٢  ,ٝٛيث ث٬ٌُّ ٤ُِ دٚق٤ـ ػ٠ِ ث٬ٟ٩م»: عْ هجٍ
دجىًدٌ ثددٖ ػو٤دَ ٝؿ٤دٌٙ .ُؼَِ ثٌُٖػ٤َّز ك٤دٚ ٟدٍٞث زفو٤و َّٕ  : إَّٜٗ  ٝإ

ددج ٓٞؽذددز ُٔٚددجُـ ٝهثكؼددز ُٔلجّددو ٤ُْٝددش ٓددٖ ,ًجٗددش أٓددجًثس  كئَّٜٗ
«ؽِ٘ ث٧ٓجًثس ثُْجىؽز ثُؼجِٟز ػٖ ث٣٩ؾجح

 ٖ 
 . 

 َّٓ ثُو٤جُ ثُؼو٢ُِّ فؾز ٣ؾخ »: كوو هجُٞث ك٤ٜج ؛«ثُؼَِ ثُؼو٤َِّز»ج أ
  .دٚ دؼو ًٝٝه ثٌُٖع ثُ٘ظٌ ٝث٫ّضو٫ٍ ثُؼَٔ دٚ ٣ٝؾخ

                                                                     
دجُط٣ٌوز ثُض٢ ػٌٝٞٛج د٘ظٌد ث٩ْٗدجٕ إُد٠ كؼِٚد ٝفو٤وضٚد « ثُلؼَ ث٩ْٗج٢ٗ»=

 ٝآعجًٙ. 
 .  ٘٘/ ٖ : ِّْ ثٍُٞٙٞ  ٔ 
 .  77ٕ : ٗظٌ ثُٔؼضٔو ك٢ أٍٙٞ ثُو٣ٖث  ٕ 
 . هِش: ٬ًّٝ ثدٖ فَّ ك٢ ث٩فٌجّ ٝؿ٤ٌٙ ٙد٣ٌـ 2ٖ٘ٗظٌ ثُْٔٞهر:  ث  ٔ 

َّٕ « دو٫ةَ ثُؼوٍٞ»دٞؽٞح ث٧مي  إٌٗجً صِدي ثُدو٫ةَ ٌٓدجدٌر ٫ ٣ِضلدش  ٝأ
 إ٤ُٜج. 



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٖٔ 

  .ٖٓ أَٛ ث٩عذجس ,ٝدٜيث هجٍ ؽٔجػز ٖٓ ثُلوٜجء ٝثُٔض٤ٌِٖٔ

أَٛ ثُقو٣ظ ٝأَٛ ثُظجٌٛ ك٤ٔج ىًٌٙ ثدٖ ػو٤َ  ٝىٛخ هّٞ ٖٓ
 َّٕ   .«ٝثُضو٤ِو ٝثؽخ ,فؾؼ ثُؼوٍٞ دجِٟز ٝثُ٘ظٌ ك٤ٜج فٌثّ إ٠ُ أ

ٝهو ٗوَ ػٖ أفٔو ث٫فضؾجػ دو٫ةَ ثُؼوٍٞ
 ٔ 
.  

 َّٓ ث ٓدٖ ٓظدجٌٛ ج ثدٖ ص٤ٔ٤ز كئَّٗدٝأ ًٌ ٚ ٣ؾؼدَ ثُودٍٞ دجُضؼ٤ِدَ ٓظٜد
ف٤دظ  ,أع٘جء ٬ًٓٚ ػٖ ثُضؼ٤َِ ددأًغٌ ٓدٖ ػِدز ثُضٞف٤و ثُٜجٓز ٝىُي

إٔجً إُد٠ ٝؽدٞح صٞدجكٌ ثُؼِدَ ٝػدوّ ؽدٞثٍ ثّدضو٬ٍ ػِدز ٝثفدور 
  .ثُؼج٤ُٖٔ ث٫ّضو٬ٍ دجُلؼَ ٖٓ مٚجة٘ ًح َّٕ إى إ؛ دجُضأع٤ٌ

ؼَ ٓٞؽدٞه ػدٖ ٫ ٣ٌٕٞ ك٢ ثُؼجُْ ٢ٕء دجُل»: ٣وٍٞ ًفٔٚ  
َّٕ  -ك٤ٌٕٞ  ,٣ٖجًًٚ ّذخ آمٌ ُٚ دؼٜ ث٧ّذجح إ٫  - ٢ّٔ ػِز ٝإ

ًٟج ٦ُمٌ ػِز ٓوض٤ٞز ّذذ٤ز ٫ ػِز صجٓز ٣ٌٕٝٞ   .ًَ ٜٓ٘ٔج ٌٕ

كٌدَ  ,ٚ ٤ُِ ك٢ ثُؼجُْ ّذخ إ٫ ُٝٚ ٓجٗغ ٣ٔ٘ؼٚ ك٢ ثُلؼًَٔج أَّٗ 
ث  ًٌ ث أٝ كدجػ٬ً أٝ ٓدؤع ًً ٓج ك٢ ثُٔنِٞم ٓٔج ٠ْٔ٣ ػِز أٝ ّذذًج أٝ هجه

ٝهدو هدجٍ  ,ٓؼجًٛ ٛٞ ُٚ ٓدجٗغ ٝٝدو ُٚ ٣ٌٕي ٛٞ ُٚ ًجٌُٖٟ ُٝٚ
وووْ ِ : ّدددذقجٗٚ ََ ٝثُدددَٝػ ٣دددٌثه ددددٚ ثُ٘ظ٤دددٌ  َوِمووول ُكووولِّ َهوووْيٍء َ َلْقنَوووا َجْو

كٔج ٖٓ ٓنِدٞم إ٫ ُدٚ ٕد٣ٌي  ,ٝٛيث ًغ٤ٌ، ثُٔٔجعَ ٝثُٞو ثُٔنجُق
ٝثُدٌح ّدذقجٗٚ ٝفدوٙ ٛدٞ ثُدي١ ٫ ٕد٣ٌي ُدٚ ٫ٝ ٗدو ٫ٝ ٓغدَ  ,ٝٗو
ْٕ ٣ْضق ٫ ُٜٝيث  ,٠ْٔ٣ مجُوًج ٫ٝ ًداج ٓطِوًج ٫ٝ ٗقٞ ىُدي ن ؿ٤ٌٙ أ
 َّٕ ُٝد٤ِ ، ىُي ٣وضٞد٢ ث٫ّدضو٬ٍ ٝث٫ٗلدٌثه ددجُٔلؼٍٞ ثُٔٚد٘ٞع ٧

«ىُي إ٫ ر ٝفوٙ
 ٕ 
.  

٫ٝ ٣ٌددٕٞ كدد٢ ثُٔنِددٞم ػِددز إ٫ ٓددج ًددجٕ  ...»: ٣ْٝددضطٌه هددجة٬ً 
كِد٤ِ كد٢ ثُٔنِٞهدجس ٝثفدو صٚدوً ػ٘دٚ ؛ ًٌٓذًج ٖٓ أ٣ٌٖٓ كٚدجػوًث

ْٕ  ػددٖ كٞدد٬ً  ,ػِددز دددَ ٫  ,٣ٚددوً ػ٘ددٚ إ٫ ٝثفددو ثُٞثفددو ٫: ٣وددجٍ أ
   .«ث٣ٚوً ٖٓ ثُٔنِٞم ٢ٕء إ٫ ػٖ ثع٤ٖ٘ كٚجػوً 

                                    
 .  ٖ٘ٙٗظٌ ثُْٔٞهر  ث  ٔ 
 .  2ٕٔ/ ٕٓ : ثُلضجٟٝ  ٕ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕٖ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

« َّٓ َّٕ ثُٞفوث٤َّٗز  ,ج ثُٞثفو ثُي١ ٣لؼَ ٝفوٙ ك٤ِِ إ٫  ٝأ كٌٔج أ
ٝثُٞفوث٤َّٗدز  ُٚ كجُٖٔجًًز ٝثؽذز ُِٔنِٞم ٫ٍٓز ُٚ ٝثؽذز ُٚ ٫ٍٓز

«ّ ُِ٘وٚجْٕٓضَِ ْٓضَِٓز ٌُِٔجٍ ٝث٫ٕضٌثى
 ٔ 
.  

أٗش صدٌٟ أَّٗدٚ ًفٔدٚ   هدو ثػضذدٌ دٌدَ ٝٝدٞؿ ثُضؼ٤ِدَ ٓدٖ ٛ
  .ه٫ةَ صٞف٤و ثٌُدٞد٤ز ٝأػ٬ٜٓج ٝأّٗٚ هو ػَِّ ثُضٞف٤و ديُي

 َّٕ ج إُد٠ أ ًٞ ث٩ٓدجّ أفٔدو ٣أمدي دجُضؼ٤ِدَ ْٓضٌٕدوًث دٔدج  ٤ٖ٣ٌٝ أ٣
ٛديث »: ٓدٖ هُٞدٚ ,ك٢ دؼٜ ٓج ٣ـِِّع صق٣ٌٔٚ - ًفٔٚ   -ٗوَ ػ٘ٚ 
«٣ٌَ٘ ٤ٓشًِقْ م

 ٕ 
.  

أَّٗددٚ ىٛددخ إُدد٠ أَّٗددٚ ٫ : - ًفٔددٚ   -ًٔددج ٗوددَ ثدددٖ ثُوجّددْ ػ٘ددٚ 
ًّددج ػِدد٠ ثُدديٛخ ٝثُلٞددز ,٣ؾددٍٞ ثُقو٣ددو ٝثٌُٙددجٗ ٓضلجٝدد٬ً   ,ه٤ج

هددو ػِددَ صقدد٣ٌْ ثٌُدددج كدد٢  -ػ٤ِددٚ ثٌُفٔددز  -ٚ ٝٛدديث ظددجٌٛ كدد٢ أَّٗدد
عْ هجُ ػ٤ِٜٔج ثُقو٣و ٝثٌُٙجٗ ,ثُ٘وو٣ٖ

 ٖ 
.  

ث ٝدجػغًددج ٝثدددٖ ص٤ٔ٤ددز ٫ ٣ددٌٟ فًٌؽددج كدد ًٌ ٢ ثػضذددجً ثُؼِددز ٓددؤع
َّٕ : »ك٤وٍٞ ٝهثػ٤ًج ثُٔؤعٌِّ ثُٞثفو ّٞثء أًجٕ كجػ٬ً دئًثهر ٝثمض٤جً  إ

ٓض٠ ًجٕ ُٚ ٣ٌٕي ك٢  ,أٝ ٟذغ أّ ًجٕ هثػ٤ًج إ٠ُ ثُلؼَ ٝدجػغًج ػ٤ِٚ
ث ُٚ ًٌ «كؼِٚ ٝصأع٤ٌٙ ًجٕ ٓؼجًٝٗج ٝٓظجٛ

 ٗ 
.  

ج ًٞ ء َٛ إىث إٌَٔ ػ٠ِ ثُ٘جظٌ أٝ ثُْجُي فٌْ ٢ٕ»: ٣ٝوٍٞ أ٣
ك٤ِ٘ظدٌ إُد٠ ٓلْدوصٚ ٝعٌٔصدٚ ٝؿج٣ضدٚ  ,ٛٞ ػ٠ِ ث٩دجفدز أٝ ثُضقد٣ٌْ

, ْٕ ٚ ٣ْدضق٤َ ػِد٠ كئَّٗد ,ًجٕ ٖٓدض٬ًٔ ػِد٠ ٓلْدور ًثؽقدز ظدجٌٛر كئ

                                    
ٝٗقٖ ْٗدِْ دديُي ٫ٝ ٣َِٓ٘دج ٓدج هدجُٞٙ كد٘قٖ : هِش.  7٘ٔ/ ٕ٘ : ثُلضجٟٝ  ٔ 

 َّٕ ثُلؼدَ ث٩ْٗدج٢ٗ فجٙدَ صلجػدَ دد٤ٖ ثُـ٤دخ ٝث٩ْٗدجٕ ٝثُطذ٤ؼدز  ِْْٗ دأ
 ٍَ ف٣ٌددز ث٫مض٤ددجً ُددوٟ ث٩ْٗددجٕ ,  ثُْٔددنٌر , ٫ٝ ٣ؼددجًٛ ىُددي ثّددضو٬

٢ٛٝ ٓ٘جٟ ص٤ٌِلٚ ْٝٓت٤ُٞضٚ ٝؽَثةٚ كد٢ ثُٞهدش ٗلْدٚ , ٫ٝ ٣ٚدجهّ ىُدي 

  . 1ٙ ثُٚجكجس  " لق,ب وما تعملون وهللا+: ٚ صؼج٠ُهَُٞ 

 .  7٘ٔ/ ٕ٘ : ثُلضجٟٝ  ٕ 
 .  7ٖٙ : ثُْٔٞهر  ٖ 
 .  7٘ٔ/ ٕ٘ : ثُلضجٟٝ  ٗ 
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َّٕ  دَ ٣وطغ ,ثُٖجًع ث٧ٌٓ دٚ أٝ إدجفضٚ ٫ ٤ّٔج إىث  ,ثٌُٖع ٣قٌٓٚ أ
  .«ًجٕ ٓل٤ًٞج إ٠ُ ٓج ٣ذـٞٚ   ًُّٝٞٚ

َّٕ »: ٣ٝوٍٞ ثددٖ ثُود٤ْ ؼز ٓذ٘جٛدج ٝأّجّدٜج ػِد٠ ثُقٌدْ ثُٖد٣ٌ كدئ
 ,ٜدجًٝفٔز ًَِّ  ,ٜج٢ٛٝ ػوٍ ًَِّ  ,ثُٔؼجٓ ٝثُٔؼجه ٝٓٚجُـ ثُؼذجه ك٢

ٝػددٖ  ,كٌددَ ْٓددأُز مٌؽددش ػددٖ ثُؼددوٍ إُدد٠ ثُؾددًٞ ,ٜددجٝٓٚددجُـ ًَِّ 
ٝػٖ ثُقٌٔدز إُد٠  ,ٝػٖ ثُِٔٚقز إ٠ُ ثُٔلْور ,ثٌُفٔز إ٠ُ ٝوٛج

ْٕ  ,ػذظ «أهمِش ك٤ٜج دجُضأ٣َٝ ك٤ِْش ٖٓ ث٣ٌُٖؼز ٝإ
 ٔ 
.  

ٝدؼددٜ أٗددج ٓددًٌس »ٓددٖ ٌٟثةددق صؼِدد٬٤س ثدددٖ ص٤ٔ٤ددز هُٞددٚ: ٝ
كدأٌٌٗ ػِد٤ْٜ  ,أٙقجد٢ ك٢ ٍٖٓ ثُضضجً دودّٞ ٓدْٜ٘ ٣ٖدٌدٕٞ ثُنٔدٌ

 َٓ ْٖ  َٓ ٌَّ : ٝهِدش ُدٚ,ٓؼ٢ ىُدي  ْٖ ًجٕ ٓؼ٢ كأٌٌٗس ػ٠ِ  دج فد ّ   إَّٗٔ
ددج صٚددو ػددٖ ىًددٌ   ٝػددٖ ثُٚدد٬ر ٣ٚددوْٛ  ٝٛددؤ٫ء ،ثُنٔددٌ ٧َّٜٗ

«كوػْٜ ،ٝأمي ث٧ٓٞثٍ ثُنٌٔ ػٖ هضَ ثُ٘لُٞ ّٝذ٢ ثُي٣ًز
 ٕ 
.  

َّٕ  ٝهو ٗ٘ أفٔو ٝإّقجم ٝث٧ٍٝثػ٢ ٝؿ٤دٌْٛ ثُقدوٝه  ػِد٠ أ
ج مٞكًد؛ ٬ٓٝفظدز ثُضؼ٤ِدَ كد٢ ٛديث ظدجٌٛر ,٫ صوجّ كد٢ أًٛ ثُؼدوٝ

  .ث٧ػوثء ٝث٫ُضقجم دْٜ ٖٓ ثًصوثه ثُٔؼجهخ ٌٝٛٝدٚ إ٠ُ

                                    
 . هثً ثُؾ٤َ.   ٟٖ/ ٖ : إػ٬ّ ثُٔٞهؼ٤ٖ  ٔ 
 .  ٘/ ٖ : ثُٔٚوً ثُْجدن  ٕ 
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 ٖٗ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 :  خالصة المذاهب في التعليل

 َٓ  ؽجء دؼوْٛ ىٛذدٞث ْٖ ؽٔج٤ٌٛ ثُؼِٔجء ٖٓ ثُٚقجدز ٝثُضجدؼ٤ٖ ٝ
 َّٕ أفٌجّ ثٌُٖع ك٢ ث٬ّ٩ّ ٓؼِِز دؾِخ ثُٔٚجُـ ُِؼذو ه٣ٞ٤ٗز  إ٠ُ أ

ّددٞثء ٜٓ٘ددج ٓددج ًددجٕ  ,ٝهًء ثُٔلجّددو ػ٘ددٚ دٌددَ أٗٞثػٜددج ,أٝ أم٣ٌٝددز
ٛدديث إ٫ دؼددٜ  ُٝددْ ٣نددجُق كدد٢ ,ٓؼوددٍٞ ثُٔؼ٘دد٠ ٝٓددج ُددْ ٣ٌددٖ ًدديُي

  .ثُظج٣ٌٛز

١ ك٤دٚ ٫ٝ َٗثع دد٤ٖ ثُودجة٤ِٖ دجُو٤دجُ كد٢ صؼ٤ِدَ ًدَ ٓدج ٣ؾدٌ
َّٕ  ثُو٤ددجُ ىُددي  ,ًًددٖ ٓددٖ أًًددجٕ ثُو٤ددجُ ػ٘ددو ث٧ًغدد٣ٌٖ ثُؼِددز ٧

ٛج دؼٞددْٜ ًًددٖ ثُو٤ددجُ ػددوّ  دددَ ،ٝأػظددْ أًًجٗددٚ ُددوٟ ثُؾٜٔددًٞ
ٌٟ ُٜج ثُٞف٤و, ٝٓج ػوثٛج ٖٓ ث٧ًًجٕ ٤ُِ إ٫ ٌٕٝ
 ٔ 

 . 

 َّٕ ث٩ٓدجّ أفٔدو ٝأٙدقجدٚ ٓدغ ثُؾٜٔدًٞ كد٢ ثُودٍٞ  ًٔج ثصٞـ أ
ْٕ دضؼ٤َِ ث٧فٌجّ ٬ٓٝفظز ًَ ٓج ٣ٌٖٔ ُ ٬٣فظٚ أٝ  ِؼوَ ثُذ١ٌٖ أ

٣ٚددَ إ٤ُددٚ ٓددٖ ٝؽددٞٙ ثُؼِددَ ٝثُقٌددْ ٝثُٔٚددجُـ ثُؼجةددور ُِؼذددجه كدد٢ 
  .أفٌجّ ثُٖجًع ثُق٤ٌْ

دج أٝ صندٌػ ػ٤ِدٚ ًٚ  ,ٝث٩ٓجّ أفٔو ٫ ٣ؼضذٌ ثُؼِز ف٤ٖ صٚجهّ ٗ
َّٕ  ,ٛديٙ ثُقجُدز ػِدز ؿ٤دٌ ٓؼضذدٌر ٚ ٣دٌٟ ك٤ٜدج كد٢كئَّٗ  ثُْٔدضوٍ هدو  ٝأ

؛ ُذقدظ ٝث٫ّدضٌٔثً كد٢ ثُؾٜدوكؼ٤ِدٚ ٓٞثٙدِز ث، ٣ٌٕٞ أمطدأ ثُؼِدز
  .ٍُِٞٙٞ إ٠ُ ثُؼِز ثُقو٤و٤ز ثُض٢ ٫ صٚجهّ ثُ٘٘

 ْٕ ددج ُذ٘ددجء  «ثُضؼ٤ِددَ»٣ٌددٕٞ  ٝهددو ًددجٕ ٓددٖ ثٌُٔٔددٖ أ ٓا ٓ٘طِوًددج ٛج
َّٕ ، ٝهددش ٓذٌددٌ ٓددٖ صج٣ًن٘ددج كدد٢ «ثُلٌددٌ ثُٔوجٙددو١» ػِٔجءٗددج  ُددٞ أ

ّٖ ؛ «ث٫صؾدددجٙ ثُٔوجٙدددو١ّ »كددد٢  «ثُضؼ٤ِدددَ»ثٓضدددوٝث دٔٞٝدددٞع  ٌُددد
ٝٛد٤ٖٔ  ,ػ٠ِ ٓج ٣ذدوٝ هدو ثّدضأعٌ دجٛضٔجٓدجصْٜ «٤جُثُو»دـث٫ٖٗـجٍ 
؛ ٝثُضٚدددوش دٔج٤ّٛضدددٚ ,«ثصؾجٛدددجس ثُضؼ٤ِدددَ ددددٚ»كجًصذطدددش ؛ ػ٤ِٜدددج

كٌٔدٖ ثُلٌدٌ ثُٔوجٙدو١ ٤ُظٜدٌ ك٤ٔدج ، ُضٚذـ أْٛ أًًجٗدٚ ٝهػجةٔدٚ
، ٣ٌٔددٖ صؾددجٍٝٙ أٝ إؿلجُددٚ دؼددو دٖددٌَ ؽؼددَ ٓ٘ددٚ أٙدد٬ً ٕددٌػ٤اج ٫

                                    
ًٌ : هِددش.  ٖٖ٘/ ٕ : ثُضِدد٣ٞـ  ٔ  لجّددو ث ٓددج ٣ددوًى ثُٔٚددجُـ ٝثُٔٝثُؼوددَ ًغ٤دد

 . ٣ٌٖٝق ػٜ٘ج , ٣ٝذٌٍ ثُؼَِ ثُْٔض٘ذطز ٣ْٝضوٍ ُٜج
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دد َّٙ ْٕ ز دؼددو مج وً ث٧ٍٝ دنطددٌ أفددِ ػِٔددجء ثُْٔدد٤ِٖٔ دؼددو ثُٚدد أ
كذدوأس صذدٌٍ ؽٜدٞه أُٝتدي  ,ثُلٚجّ د٤ٖ صؼج٤ُْ ث٬ّ٩ّ ٝٝثهغ ثُق٤جر

٣جس ٝثُٔٚجُـ ّٞ ُضغذ٤ش ؛ ث٧ػ٬ّ دٌَٖ ًذ٤ٌ ٩دٌثٍ ثُٔوجٙو ٝث٧ُٝ
 َّٕ َوَموا َكواَن : ٣ٌٕؼز   ًجك٤ز ٝثك٤دز ثُوِٞح ٝثُؼوٍٞ ٝإه٘جع ث٧ٓز دأ

ٛديٙ ثُٖد٣ٌؼز مٚدجة٘ ٝأّٗدٚ ّدذقجٗٚ أٝهع  [ٗٙ: ٓد٣ٌْ] رَنَُّك ََِسيًّا

  .صؾؼِٜج هجهًر ػ٠ِ ث٫ّضؾجدز ُْجةٌ ثُْٔضؾوثس ٝثُٔضـ٤ٌثس

 :  من أهم وسائلهم في تحقيق ذلك وسيلتان وكان

 : د٤جٕ ػَِ ث٧فٌجّ ٝؿج٣جس ث٬ّ٩ّ ٝٓوجٙو ث٣ٌُٖؼز - أ

َّٕ ُوددو د٤ّ  ٝػِددز  ,ٝؿج٣ددز ٣قووٜددج ,ٌُددَ فٌددْ ٝظ٤لددز ٣ؤه٣ٜددج ٘ددٞث أ
ًددَ ىُددي ٓددٖ  .ٚدوًث ٣ْددضٜوكٚٝٓو ,٣ؾجهٛددجظدجٌٛر أٝ ًجٓ٘ددز ٣ؼٔددَ ٩

  .ك٢ ه٤ٗجٙ أٝ أمٌثٙ ٌٓٞر ػ٘ٚ هكغ أؽَ ؽِخ ِٓٚقز ُ٪ْٗجٕ أٝ

 َّٕ ثُٔوجٙو ٝثُقٌْ ٝثُـج٣جس ٝثُؼِدَ هدو صٚدٌؿ  ًٔج أٝٝقٞث أ
ٖ ًّدددٍٞ   ثُٔذ٤ِّ٘دددز ُِضلجٙددد٤َ ّٝددد٘ ,ثٌُددد٣ٌْثٌُضدددجح  آ٣دددجسدٜدددج 

ك٤دضْ  ؛ٌ ك٤ٜٔدجٝهو ٣َٚ إ٤ُٜج أَٛ ثُؼِدْ ددجُ٘ظٌ ٝثُضدودُّ  ,ثُضطذ٤و٤ز ُٚ
ٝصضٞدـ ثُٔٚدجُـ ثُضد٢ صضقودن ٓدٖ  ,«صقو٤ن ٓ٘جٟ ثُقٌْ ٝص٘و٤قٚ»

دد، ًددَ فٌددْ ٝثُٔلجّددو ثُضدد٢ صددوًأ دددٚ ّٙ ِز إُدد٠ ٝفددوهٝث ثُْٔددجُي ثُٔٞ
  .ثٌُٖق ػٖ صِي ثُٔوجٙو ٝكْٜ ثُٔٚجُـ ٝصقو٣و ثُؼَِ

أٙدٍٞ »ٖٝٔ ػِْ  ص٘جٍٝ ىُي ًِٚ ٠ِٕ ػ٤ُُّٞٝهو هًػ ث٧ٙٞ
ددج كدد٢ ٓذجفددظ ، «ثُلوددٚ ًٙ ًٔددج ، «ث٫ّضٚددقجح»ٝ «ثُو٤ددجُ»مٚٞ

ٝإٓددجّ ثُقدد٤ٌٖٓ  ثُٖددجكؼ٢ّ  :ٗذٜددش إُدد٠ ىُددي ًضددخ ثُٔضوددو٤ٖٓ ٓغددَ
ًٝدٔج ص٘جٍٝ دؼْٜٞ ؽٞثٗخ ٓ٘ٚ ٖٝٔ أّدٌثً ثُضٖد٣ٌغ , ٝؿ٤ٌٛٔج
ٌَٔددٚ  ,«إف٤ددجء ػِددّٞ ثُددو٣ٖ»ًٔددج كؼددَ أدددٞ فجٓددو ثُـَثُدد٢ كدد٢  ,ِٝف

  .ٝثُق٤ٌْ ثُضٌٓي١ ّٝٞثٛٔج

 «ٓدددٌثه ثُٖدددجًع» ه٣ٞدددش صِدددي ث٫صؾجٛدددجس فضددد٠ ٙدددجًهدددو ٝ
دددٝدددجُّ  «هٚدددو ثُٖدددجًع»ٝ َٓ صدددذؼْٜ ٓدددٖ ثُؼِٔدددجء  ْٖ ز ثُٔضودددو٤ٖٓ ٝ

ًٝثءٛج ٖٓ فٌٔدز  ُْٝ صٌٖ ث٧ُلجظ ُضأٌّْٛ إىث ظٌٜ ٓج ,ثٌُثّن٤ٖ
  .ٝهٚو
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 ٖٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 : «ثُلٌٌ ثُٔوجٙو١»صٌص٤خ ث٣ُٞٝ٧َّجس ثٌُٖػ٤َّز ٝدٌٍٝ  - ح
ثُٔددوًًٕٞ ٬ُٔدْددجس  ,ًددجٕ ػِٔجةٗددج ثُٔضذٚددٌٕٝ دددو٣ُْٜ٘وددو 

 ,«ث٣ُٞٝ٧ددجس»ٌص٤ددخ ًة٣ددز ٝثٝددقز كدد٢ ص ٝثهؼٜددْ ٣٘طِوددٕٞ ٓددٖ
٬ ك ,«ثُو٤ْ ثٌُٖػ٤ز»ِّْ  ٖٓ ٔ٘جّخك٤ٞؼٕٞ ًَ أٌٓ ك٢ ٌٓجٗٚ ثُ

 ًّ ٫ٝ فجؽ٤ددجس ٓددٖ أؽددَ  ,جس٣جس ٓددٖ أؽددَ فجؽ٤ّدد٣ٜددوًٕٝ ٝددٌٝ
  .صق٤ْ٘جس

 ػ٬هدز ؽو٤ُدز« ثُٔوجٙدو ٝث٣ُٞٝ٧دجس»ٝثُؼ٬هز د٤ٖ ث٤ُِّٞض٤ٖ 
ٌّدد «ثُٔوجٙددو ٚكودد»كددـ  «كوددٚ ث٣ُٞٝ٧ددجس»ٝ ,«كٜددْ ثُددٞف٢»ٖ ٓددٖ ٣ٔ
ٌّدد  «ٝكوددٚ ثُض٣َ٘ددَ، ٖثُضددو٣ُّ »٣ٝوددّٞ ػ٤ِددٚ  ,«كٜددْ ثُٞثهددغ» ٖ ٓدد٣ٖٔ

  .ٛيث ٝىثىٖٓ ص٤ًٌخ 

 :  فقه المقاصد ومنهجه

 َّٕ  جس ثُض٣ٌٖؼ٤ز٣ضأِّ ػ٠ِ ٓذوأ ثػضٔجه ث٤ٌَُِّ  «كوٚ ثُٔوجٙو» إ
ز ٝصٞؽ٤ٜٜج ٝصق٤ٌٜٔج ك٢ كْٜ ثُ٘ٚٞٗ ثُؾَة٤َّ ؿج٣جصٜج  ٝثُذقظ ك٢

 ٌٝع إُدد٠ ث٧ٙددٍٞٝثُلدد ,س٤ِّددجثٌُ ؾَة٤ّددجس إُدد٠كٜدٞ ٗددٞع ٓددٖ ًه ثُ,
  .ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ثٌُٖق ػٖ ٓوجٙوٛج ٝؿج٣جصٜج

ٛدٞ ٝ، «لظد٢ثُضؼ٤ِدَ ثُِّ »ػ٘دو فدوٝه  «كوٚ ثُٔوجٙو»٫ٝ ٣وق 
٣قدجٍٝ  ,ٕجَٓ ٣٘طِن ٖٓ ٜٓ٘ؼ ثّضوٌثة٢ّ  دَ, جُو٤جُ ثُؾَة٢ّ ٤ُِ د

ثٌُد٠ دد٤ٖ ث٧فٌدجّ ثُؾَة٤دز ٝٙد٤جؿضَٜج كد٢ هدجٕٗٞ ػدجّ هُدش ػِد٠ 
ٝدديُي  ػو٣دور جكٌس ػ٤ِٚ ٕٞثٛوٝصٞ ,ًغ٤ٌر ثػضذجً ثٌُٖع ُٚ أهُز

 ,ٓوٚددوًث ٓددٖ ٓوجٙددو ثُٖدد٣ٌؼز «ثٌُٔضٖددق ثُوددجٕٗٞ ثٌُِدد٢ّ »٣ؼضذددٌ 
ٍٛ ك٤ضقٍٞ إ٠ُ فجًْ ػ٠ِ ثُؾَة٤َّ  ْٕ ، ػ٤ِٜدج جس هدج ًدجٕ ٣ْدضٔو  دؼدو أ

ثُضؾ٣ٌذد٢  ثُودجٕٗٞ ثُؼِٔد٢ّ ٓدٖ ٛديث ثُؾجٗدخ كٜٞ ٣ٖدذٚ , ٝؽٞهٙ ٜٓ٘ج
عدْ  ,جسثُي١ ٣ْضنِٚٚ ثُذجفدظ ٓدٖ ثّدضوٌثء ٗدجه٘ ُدذؼٜ ثُؾَة٤ّد
دؼو ثُضأًو  ,٣قٌْ دٚ ك٤ٔج دؼو ػ٠ِ ًَ ٖٓجدٚ ُٜج ُْ ٣ِٖٔٚ ث٫ّضوٌثء

  .ٖٓ ٬ٙف٤ضٚ ُِضؼ٤ْٔ

ٓدددٖ كِْدددلز صدددٞثصٌس ث٧هُدددز  «ثُٔدددٜ٘ؼ ثُٔوجٙدددو١»٣ٝ٘طِدددن 
 َّٕ إ: ٝٛدد٢ ,ػِدد٠ ٙددقضٜجٝثُؼ٤َِّٔددز ز ز ث٫ػضوجه٣ددز ٝثُؼ٤َِّٔددثُٖددٌػ٤َّ 
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ٝىٝ فٌٔددز  ,ؽ٤ٔددغ ٓددج ًٝهس دددٚ ثُٖدد٣ٌؼز ثُـددٌثء ٓؼوددٍٞ ثُٔؼ٘دد٠
أٝ ػوِٜدج دؼٞدْٜ  ,ٜدْ صِدي ثُقٌٔدزّٞثء ػوَ ثُٔؾضٜدوٕٝ ًِّ  ,دجُـز

كٌَ فٌْ ًٝه ك٢ ًضجح   صؼج٠ُ ٝأُٝضٚ ّد٘ز  .ٝؿلَ ػٜ٘ج آمٌٕٝ

ٖٓددضَٔ ػِدد٠ فٌٔددز ٓؼوُٞددز ثُٔؼ٘دد٠ ظددجٌٛر أٝ ًجٓ٘ددز  ًّددُٞٚ 
  .أٝ ٗظٌ ك٢ ثُٞهجةغ ,صظٌٜ د٣َٔو صودٌ ُِ٘٘ أٝ ٤ٌّ ك٢ ث٧ًٛ

 :  هالمقاصد وفقه األولويات ومنهج

 َّٓ  .ٖج كوٚ ث٣ُٞٝ٧جس كٜٞ ٣ضأِّ ػِد٠ كٜدْ هه٤دن ُٞظ٤لدز ثُضدو٣ُّ أ
ٝٛد٢  ,ٓغ ثُٞف٢ ث٢ُٜ٩ ٖ ٛٞ ٓقجُٝز ُض٤٤ٌق ثُٞثهغ ثُذ١ٌّٖ كجُضو٣ُّ 

ج صودق دؼدٜ ثُٞدًٌٝثس كد٢ ٝؽٜٜدج ّٓ ٓدٖ ٝدؼق : ٓقجُٝز ًغ٤ٌث 
ّٙ  أٝ ٓوجٝٓز ِٙذز ٖٓ ,أٝ ظٌف ٟجًا ,د١ٌّٖ    .َثُذجَٟ ثُٔضأ

 ٖ ٫ ٣ٌضٔدددَ أددددوًثكجُضدددو٣ُّ  ,ٖجٍ ثُضدددو٣ُّ ًٝٔدددجٍ ثُدددو٣ٖ ٫ ٣ؼ٘ددد٢ ًٔددد
 َّٕ هٕٝ  ٖ كؼَ د١ٌٖ ٤ٌّٝ إ٠ُ   صؼدج٠ُٝثُضو٣ُّ  ثُو٣ٖ ٝف٢ إ٢ُٜو  ٧

  .صٞهق أٝ ثٗوطجع أٝ ًٔجٍ

ددد٤ٖ ثُٚددقجدز فددن ٖ ٝفضدد٠ كدد٢ ػٚددٌ ثُ٘ذددٞر ُددْ ٣ٌضٔددَ ثُضددو٣ُّ 

ْٕ  ُٝيُي صٞك٢ ثٌٍُّٞ  ,ًؿْ ًٔجٍ ثُو٣ٖث٫ًضٔجٍ   ٝٛٞ ٣ضٔ٘د٠ أ
ْٕ  ,ٞثػو إددٌث٤ْٛ ػ٤ِدٚ ثُْد٬ّه ٣و٤ْ ثُذ٤ش ػ٠ِ ٣ْدضط٤غ كؼدَ  هٕٝ أ

ُد٫ٞ »: إى هجٍ ٓنجٟذًج ثُْد٤ور ػجةٖدز ،خدْذخ ثُٞثهغ ثُٔضِّٚ  ,ىُي
 َّٕ ْٕ  فدو٣ٌظ ػٜدوْٛهٞٓي ]٣ؼ٢٘ ه٣ٌٖدج[  أ صٌ٘دٌ  دجُؾج٤ِٛدز كأمدجف أ

 ْٕ ْٕ  هِٞدْٜ أ   .«أُٚن دجدٚ دج٧ًٛ أهمَ ثُؾوً ك٢ ثُذ٤ش ٝأ

ٝكدد٢ أمددٌٟ  «دٌلددٌ ُدد٫ٞ هٞٓددي فدو٣غٞ ػٜددوْٛ» :ٝكد٢ ًٝث٣ددز
كذِـددش دددٚ  ...ٓ٘ددٚ أمددٌػ كأهمِددش ك٤ددٚ ٓددج، ٧ٓددٌس دجُذ٤ددش كٜددوّ»

«أّجُ إدٌث٤ْٛ
 ٔ 
.  

                                    
ٙ , ٝثٗظددٌد ؽدددجٓغ قوموووكر  شووووال ُين    ٔ  [ ٕٙٔٓٓج١ً ]ـدددـثُذن١ًٝ ددددٚ ٝد٘قددٞد

[ٝٓٔ٘2ٖ[ ٝ ]ٓٔ٘2ٗ[ ٝ ]ٓٔ٘2٘[ ٝ ]ٓٔ٘2ٙ[ ٝ ]ٖٖٓٙ2 ]
[ ٕٓ/ٖٖٖٔٓ[ ٝ]ٔٓ/ٖٖٖٔٓ[ ْٝٓدددددددددددددددددددِْ ]7ٕٖٗٓ[ ٝ ]2ٗٗٗٓٝ]
[ٖٖٖٝٓٔ/ٖٓ[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٓٗ[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٓ٘[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٓٙ ]
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كلوددٚ ث٣ُٞٝ٧ددجس ٣وٞدد٢ دضوددو٣ْ دؼددٜ ث٧ٓددًٞ ٝصددأم٤ٌ ثُددذؼٜ 

ٓوٚدو ثُٔقجكظدز ػِد٠  ًٔج هدوّّ ثُ٘ذد٢  .زٟذوًج ُِّْْ ثُو٤ْ ثٌُٖػ٤َّ 
ٙد٢ِّ إ٣ٔجٕ ٝإ٬ّّ ه٣ٌٔ ػ٠ِ إػجهر د٘جء ثُذ٤ش فْدخ ثُٞٝدغ ث٧

  .ث٧ٗذ٤جء ػ٤ِٚ ث٬ُّْ ثُي١ أهجٓٚ ػ٤ِٚ أدٞ

 :  التأخر في بناء فقه المقاصد واألولوّيات وأسبابه

 َّٕ كوددٚ ثُٔوجٙددو ٝث٣ُٞٝ٧ددجس ُددْ ٣أمددي ٓددوثٙ كدد٢ ثُلٞددجء  ٣ذددوٝ أ
ْٕ  ,ثُلوٜددد٢ ٝثُلٌددد١ٌ ث٩ّددد٢ٓ٬ّ  ٝؽدددو ُدددوٟ عِدددز ٓدددٖ ث٧ػددد٬ّ  ٝإ

ثُ٘وِددز ُددْ صضٌصددخ ػ٤ِددٚ  ثُٔؾضٜددو٣ٖ دٖددٌَ ٗظدد١ٌ أٝ ٓ٘لٚددَ دق٤ددظ
 .ثُلودددٚ دْدددضُٔٞٞؽ٤ز ثُٔ٘ضظدددٌر ٓدددٖ ٛددديث ثُ٘دددٞع ٓدددٖثُٜٔ٘ؾ٤دددز ٝث٧
 ْٕ ٗؼضذدٌ ثُوٞدج٣ج ثُضج٤ُددز دؼدٜ أّدذجح ىُدي ث٫ٗٚددٌثف  ْٝٗدضط٤غ أ
 : ثُذقظ ثُٔذٌٌ ك٢ دًِٞر ٝصط٣ٌٞ ثُٔوجٙو ثُْ٘ذ٢ ػٖ

                                                                     
[ٖٖٖٝٓٔ/ٓ7[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٓ1[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٔٓ[ ٝ ]ٖٖٖٓٔ/ٔٔ ]
[ 2ٔ2ٖٓ[ ٝ ]2ٔ7ٖٓ[ ٝ ]2ٖٔٙٓ[ ٝ ]2ٖٔ٘ٓثددددددددددددددٖ فذدددددددددددددجٕ ]ٝ

[ ٝ 1ٖٔٓٓ[ ٝ ]7ٕٕٗٓ[ ٝ ]7ٕٗٔٓ[ ٝ ]7ٕٕٙٓز ]ـم٣َٔدددددددد ٝثدددددددددٖ
ٖ ثدددددددٖ ٓجؽددددددٚ ٖٕٖٓٓ[ ٝ ]ٕٕٖٓٓ[ ٝ ]ٕٖٔٓٓ[ ٝ]ٕٖٓٓٓ] [ ّٝددددد٘د
[ٕٓ1٘٘[ ٟ [ 1ٖٔ٘ٓ  ٝ ]1ٕٓ٘ٓ[  1ٕٖٗٓ[ ٝثُذ٤ٜودددددددددددد٢ ثٌُذدددددددددددٌد
 ٓ1ٓ12[ٝ  ٓ1ٖٔٙ  ]ٓ1ٓ11[ ٝ  ٓ1ٖٔ7  ]ٓ1ٔٓٓ ٝ  
[ ٝ 2ٙ2ٔٓ] [ ٝثُددددددددوث27٘٢ًٓٓٓ  ٝثُضٌٓددددددددي١ ]1ٔٓٔٓ[  1ٖٔ2ٓ]
[ ٝ 22ٖ٘ٓ[ ٝ ]22ٖٗٓ[ ٝ ]22ٌٖٖٟٓ ]ـ[ ٝثُْ٘دددددجة٢ ثٌُذددددد2ٙ1ٔٓ]
[ٖٓ22ٙ[ٝ ]ٖٓ21ٖ[ٝ ]ٓ٘1ٖٓ[ٝ ]ٓ٘1ٓٗ[ ٝ ]ٔٓ111 ]

[ ٝ 1ٖٕٓٓ[ ٝ ]1ٕٕٓٓ[ ٝ]1ٕٓٔٓ[ ٝ ]٠ٕٓ1ٓٓ ]ـددددددددددددددددددددددـٝثُٔؾضذ
ؿ ٓؼدددددج٢ٗ ث٥عدددددجً ُِطقدددددج١ٝ ]1ٕٔٓٓ] [ 7ٖ٘٘ٓ[ ٝ ]7ٖٗ٘ٓ[ ٕٝددددٌد
و أددد٢ ٣ؼِدد٠ 7ٙٗٔٓ[ ْٝٓددضوًى ثُقددجًْ ]77ٖ٘ٓ[ ٝ]7ٖٙ٘ٓٝ] [ ْٝٓد٘د
[ٖٓٗٗٙ  ]ٖٖٓٗٙ[ ٝ  ٓٗٙٓ7  ]ٕٓٗٙ7[ ٝ  ٓٗٙٓ2  ]ٕٓٗٙ2  

[ ٕٓٗٗ٘[ ٝ]2ٖٕٗ٘[ ٝ]2ٕ7ٕٗ[ ٝ]7ٓ1ٕٗ[ ٝ]17ٕٕٗٝأفٔدددددددددددو ]
[ٕٖٝ٘ٗٙ[ٝ ]ٕ٘ٗٙٙ[ٝ ]ٕٕٙٓ1[ٝ ]ٕٙٔٓٓ[ ٝ ]ٕٙٔ٘ٔ ٝ ]
[ 1٘٘ٔٓ[ ٝ ]7ٔٙٓٓ[ ٝ]ٔ٘٘ٓٓ[ ٝ ]ٓ٘٘ٓٓجم ]ــدـ[ ٝإّقٕٕٙ٘ٙ]
٢ ـددددددـ[ ٝثُط٤جُْٕٔٙٓٓ[ ٝثُٖددددددجكؼ٢ ]ٓٔٗٓٓ[ ٝثٌُد٤ددددددغ ]7ٕٓٔٓٝ ]
[ ٕٕ٘٘ٓدددددٖ ثُؾؼددددو ]ثٝ  1ٖٗٔٓ[  1ٙٗٔٓ  ٝ ]2ٖٖٔٓ[  71ٗٔٓ]

ٍثم ] ق ػذدددو ثُددٌد   ٝ 1ٔ٘ٓٓ[  1ٕٖٔٓ  ٝ]1ٔٓٙٓ[  1ٔٙ1ٓٝٓٚدد٘د
طذٌثٗددددددددددد٢   ٝٓؼؾدددددددددددْ ث1ٔ٘7ُٓ[  1ٕٕٓٓ  ٝ ]1ٔ٘ٔٓ[  1ٕٔٗٓ]

[ ٝ ٕٔ٘ٙٓ[ ٝ]2ٓٔ٘ٓ[ ٝ ]ٕٖٓٙٓ[ ٝ ]٠ٕٖٕٓٗ ]ـــدددددددددددددددددددددددـث٧ّٝ
 [. ٗٓٔ/ٕٓ[ ٝثُٟٔٞأ ًٝث٣ز ٣ق٠٤ ]1ٖ2ٙٓ[ ٝ ]7ٖ71ٓ]
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ٝث٫مدض٬ف كد٢ ؽدٞثٍ ثُضؼ٤ِدَ ، ٤ٛٔ٘ز ثُ٘ظدٌ ث٬ٌُٓد٢ ثُٔؾدٌه -ٔ
 ز ٣ؤه١ ثُوٍٞ ديُي إ٠ُ ٫ٍُٓت٬؛ ثُٖجًع ثُق٤ٌْ ٝثُـجة٤َّز ػ٠ِ

دجُـٌٛ  ث٫ّضٌٔجٍ ك٢ ٗظٌ ثُذؼٜ ٝٛٞ
 ٔ 
.  

٤ٛٔ٘ز ثُ٘ظٌ ثُلو٢ٜ ثُؾَة٢ ثُذجفظ ػٖ ثُو٤َُ ثُؾَة٢ّ ُِلدٌع  -ٕ
 .أٝ ثُٞثهؼز

  .٤ّطٌر ثصؾجٙ ثُوٌثءر ثُٔ٘لٌهر ُِٞف٢ -ٖ
ثُض٤ًٌدددَ ػِددد٠ ث٧هٝثس ثُِلظ٤َّدددز أٝ ثُْددد٤جم ثُِـددد١ّٞ ُِنطدددجح  -ٗ

  .ثٌُٖػ٢ّ 
ثُددددي١ هددددو ٫ ٣ٌثػدددد٢ ثُْ٘ددددذ٤ّز ثَُٓج٤َّٗددددز ثُضل٤ٌددددٌ ث٬ٟ٩هدددد٢  -٘

 .ٝثٌُٔج٤َّٗز
ٝثُذؼدو ػدٖ ٝثهدغ ثُق٤دجر  ,ث٩ؿٌثم كد٢ ثُض٘ظ٤دٌ ٝث٫كضٌثٝدجس -ٙ

أ٣ض٤ِّ٤ٖ» ثُؼ٢ِّٔ ٝدٌٍٝ ًَ   .«كوٚ ث٧
 صأعٌ ثُدذؼٜ ددذؼٜ ث٫صؾجٛدجس ثُدٞثًهر ٓدٖ ثُٖدٌثةغ ثُْدجدوز -7

ُّّددغ ْٓددجفز ثُضؼذددو٣ّجس ك٤ٜددج دد ,ٝصٞ َّٙ ز ٓددج أمددي ٓددٖ ٕدد٣ٌؼز مج
  .ٝٓج أٝجكٚ ث٤ُٜٞه إ٤ُٜج، ثُضًٞثر

ػددوّ صل٣ٌدددن ثُددذؼٜ دددد٤ٖ ثُؼذٞه٣دددز ر ثُٔذ٤َّ٘ددز ػِددد٠ ثُقٌٔدددز  -2
  .ٝثُؼذٞه٣َّز ُِنِن ٝثكضٌثٛ ثُضٔجعَ د٤ٜ٘ٔج

هثس ػددوّ ثػضذددجً ثُددذؼٜ مٚددجة٘ ثُٖدد٣ٌؼز ث٩ّدد٤ٓ٬َّ  -1 ز ٓقددوِّ
ٝث٫هضٚددددجً ػِدددد٠ ث٩ٕددددجهر دٜددددج  ,ٜٓ٘جؽ٤َّددددز َِٓٓددددز ٜٓ٘جؽ٤اددددج
  .ذٌ ثُلٌم د٤ٖ ث٫ع٤ٖ٘ٝٓج أً ,دجػضذجًٛج ٓ٘جهخ ٓؾٌهر
ثُض٢ ثّضنوٜٓج ثُْٔدِٕٔٞ كد٢  «ثُضؼ٤َِ»ٝديُي ُْ صْجػو كٌٌر 

ٝهش ٓذٌٌ ـ ٝفُٜٞج ث٧ًٝد٤ٕٞ إ٠ُ هجػور ُذ٘جء ٜٓ٘ؼ صؾ٣ٌذد٢ّ دؼدو 

                                    
 . ثُي١ صووٓش ٓ٘جهٖض٘ج ُٚ  ٔ 
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ىُي دوٌٕٝ ـ ك٢ مٌٝػ ثُؼوَ ثُِْْٔ ٓدٖ ثُدوثةٌر ثُضد٢ فٖدٌ ٗلْدٚ 
  .هثةٌر ث٫ٗضوجٍ ٖٓ ؽَة٢ّ إ٠ُ ؽَة٢ّ ، ك٤ٜج

   :قإضاءات على الطري

ِؽو ثُ٘ظٌ ثُٔوجٙو١ ُوٟ أػ٬ّ أكيثى ٖٓ ّدِق  ُٝ ٝٓغ ىُي كوو 

ٝٓددٖ أةٔددز آٍ د٤ضددٚ ٌُٝددٖ  أٙددقجح ًّددٍٞ    ٛدديٙ ث٧ٓددز ٓددٖ

ددج ْٓددضو٬ً  ًٔ ْٕ  ثُٔوجٙددو ُددْ صأمددي ٕددٌِٜج دجػضذجًٛددج ػِ  ًددجٕ ٣٘ذـدد٢ أ

ِّّ ػِْ  ٣وق إ٠ُ ؽجٗذٚ ٓدغ ػِدْ ثُؾدوٍ  ػ٤ِٚ أٝ «أٍٙٞ ثُلوٚ»٣ؤ

ٝىُدي ٨ُّدذجح ثُضد٢ ىًٌٗدج ُٝـ٤ٌٛدج  ,ٝثُوٞثػو ٝثُند٬ف ٝؿ٤ٌٛدج

ثُؼِٔددجء دٔذجفددظ ثُؼِددز ٝثُٔ٘جّددذز ٝثُٔٚددِقز ٝٗقٞٛددج  ٫ٖٝٗددـجٍ

فض٠ ظٌٜ  .٨ُمي دجُو٤جُ ػ٘و ثُؾًٜٔٞ ٝثُٔٚجُـ ػ٘و ثُوجة٤ِٖ دٜج

ٛدـ  عدْ ث٩ٓدجّ أدد٢ فجٓدو 72ٗ: ىُي ث٫صؾجٙ ػ٘و إٓدجّ ثُقد٤ٌٖٓ  س

فضد٠  .ىُدي ٛـ  ٝصضدجدغ ثُؼِٔدجء ػِد٠ ثٌُضجددز كد٢٘ٓ٘: ثُـَث٢ُ  س

ثػضُذِدٌ ًضجدُدٚ  ٛؾ٣ٌدز  ثُدي١ 71ٓؽجء ث٩ٓجّ أدٞ إّقجم ثُٖجٟذ٢  

َّْ ٓٚدددوً ُلودددٚ ثُٔوجٙدددو «ثُٔٞثكودددجس» ٝهدددو ٗقدددج ك٤دددٚ ًٓ٘قددد٠  .أٛددد

ٓؼضٔددوًث ػِدد٠ ث٫ّددضوٌثءثس »: ثُؼوددَ ٝثُ٘وددَ ثّددضوٌثة٤اج ٣ددَثٝػ ددد٤ٖ

ٝٓذ٤ً٘دج أٙدُٜٞج ثُ٘و٤ِدز  ,ؿ٤ٌ ٓوضٌٚ ػِد٠ ثُوٞدج٣ج ثُؾَة٤دز ,ث٤ٌَُِّز

«ف ٖٓ ثُوٞج٣ج ثُؼو٤ِزدأٌٟث
 ٔ 
.  

 َّٕ ج ٣ٝذوٝ أ ًٝ ٖٝٓ  ,دؼٜ ٓؼج١ٌٙ ثُٖجٟذ٢ هو صأعٌٝث دٚ ػٌ
ٓوجٙدو »: ثُدي١ مٚد٘ كٚد٬ً دؼ٘دٞثٕ ,ػجٙدْ ٛؤ٫ء ص٤ِٔيٙ ثددٖ

  .«ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ػِْ ث٧ٍٙٞ ٌٓصو٠»: ك٢ ٗظٔٚ «ث٣ٌُٖؼز

 ٌُٖ ًدٔدج ٣ٚدوم ػِد٠ ثُٖدجٟذ٢ ٓدج ٝٙدق ددٚ ٓجُدي ددٖ ٗذد٢ 

ث ػددٖ أٝثٗددٚ أٝ ّددجدوًج ػ٤ِددٚ؛ كِددْ  ؽددجء» ٚثدددٖ مِددوٕٝ ٓددٖ أَّٗدد ًٌ ٓضددأم

«ص٘طذغ أكٌجًٙ ك٢ ثُؼوَ ثُِْْٔ
 ٕ 
،
 

ًٝيُي ُْ ص٘طذغ أكٌجً ثُٖجٟذ٢ 

                                    
 . ٖٕ, ٗ ٔثُٔٞثكوجس, ػ   ٔ 
 . ثُلَٚ ثُغج٢ٗ. ٝؽٜز ثُؼجُْ ث٢ٓ٬ّ٩: ٓجُي دٖ ٗذ٢  ٔ 
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ٗٔ 

ظِدش  دَ ،ك٢ ثُؼوَ ثُِْْٔ ثُي١ ًجٕ ٣ؼ٤ٔ دوث٣ز ثٗقطجٟٚ ٣ٞٓيثى

ثُٖد٤ل   : فض٠ ثًضٖلٜج ثُِٔٚقٕٞ ثُٔؼجٙدٌٕٝ، أكٌجًٙ ٓؾُٜٞز

هًثٍ كدد٢ ثُٖٔددٌم  ػذددوٙ ٝثُٖدد٤ل ًٕدد٤و ًٝددج ٝثُددوًضًٞ ػذددو  

ٝثُؼ٬ٓضددجٕ   ثُطددجٌٛ دددٖ ػجٕددًٞ ٝػدد٬ٍ ثُلجّدد٢ كدد٢ ثُٔـددٌح 

ددج ثُٔـجًدددز ٓددْٜ٘  -كإٔددجهٝث دٜددج ًٝضذددٞث فُٜٞددج  ًٙ ًضجدددجس  -مٚٞ

د ّٙ عدْ د٘د٠ ػِد٠ ىُدي ثُضدٌثط  .ِش ٝأٝدجكش ث٣َُٔدو ثُٔل٤دوفِِش ٝأ

ثُٔوجٙددو »: ػِٔددجء ٝدددجفغٕٞ ٓؼجٙددٌٕٝ كدد٢ هًثّددجس ؽددجهر ٜٓ٘ددج

٨ُّدضجى ثُدوًضًٞ ٣ّٞدق ثُؼدجُْ ًفٔدٚ  «ز٤َّٓ ثُؼجٓز ُِٖد٣ٌؼز ث٩ّد٬

ُِدددوًضًٞ أفٔدددو  «ٗظ٣ٌدددز ثُٔوجٙدددو ػ٘دددو ث٩ٓدددجّ ثُٖدددجٟذ٢»ٝ , 

 «ػجٕدًٞ ٗظ٣ٌز ثُٔوجٙو ػ٘و ث٩ٓجّ   ثُطجٌٛ ددٖ»ٝ ,ث٢ْٗٞ٣ٌُ

٨ُّضجى إّٔجػ٤َ ثُق٢ْ٘
 ٔ 
أٓدج كودٚ ث٣ُٞٝ٧دجس كدٌؿْ ٝؽدٞهٙ كد٢  .

ًضددخ ثُلوددٚ أٝ ٕددٌَ ؽَة٤ددجس ٓذغٞعددز كدد٢ ٛدديث ثٌُضددجح أٝ ىثى ٓددٖ 

دد ٚ ُددْ ٣ٞؽددو كدد٢كئَّٗدد ,ث٧ٙددٍٞ َٓ ًلوددٚ  إ٤ُدد٣ٚ٘ظددٌ  ْٖ كوٜجة٘ددج ث٧هددو٤ٖٓ 

إٔدٌٗج كد٢ ٓودوٓض٘ج  ثُٔوجٙو ٝهدو إ٠ُ كوٚ ًٔج ٗظٌ ثُٖجٟذ٢ ,ْٓضوَ

«كوٚ ث٣ُٞٝ٧ّدجس»ٌُضجح 
 ٕ 
إُد٠ ٝدًٌٝر ثُضأّد٤ِ ُلودٚ ث٣ُٞٝ٧دجس  

ج»دجػضذجًٙ  ًٔ ث ُقجؽدز ث٧ٓدز  ,ُدٚ أٙدُٞٚ ٝهٞثػدوٙ ْٓدضو٬ً  «ػِ ًٌ ٗظد

ٙق٤ـ  .«كوٚ ثُٔوجٙو»إ٤ُٚ ك٢ ف٤جصٜج ثٌُثٛ٘ز ُٝت٬ ٣ظِْ ًٔج ظِْ 

 َّٕ ُ كدد٢ أ ًَّ ددج ث٤ٌُِددجس ث٩ّدد٤ٓ٬َّ  ٓوجٙددو ثُٖدد٣ٌؼز ٙددجًس صُددو ًٔ ز ػِ

ٌُٝدٖ ًدجٕ ٣٘ذـد٢ ؛ «أٍٙٞ ثُلوٚ»٫ ٓؾٌه دجح ٖٓ أدٞثح  ْٓضو٬ً 

 ْٕ ْٕ  ,٣ذددوأ ىُددي كدد٢ ٝهددش ٓذٌددٌ أ ٣ْددضٌٔ ثُذقددظ ك٤ٜددج فضدد٠ دِددٞؽ  ٝأ

                                    
. ثُؼدج٢ُٔ ُِلٌدٌ ث٩ّد٢ٓ٬ ٙوًس ثٌُضخ ثُغ٬عز ٖٝٔ ًٖٓ٘ٞثس ثُٔؼٜدو  ٕ 

 ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور. . كٌؽ٤٘٤ج
« هًثّددز كدد٢ ثُٞددٞثد٠: كوددٚ ث٣ُٞٝ٧ددجس: »ًثؽددغ ًضددجح ث٧ك   ثُدد٢ِ٤ًٞ  ٖ 

ٟذددغ ثُٔؼٜددو ثُؼددج٢ُٔ . ج كدد٢ ٛدديث ث٫صؾددجٙج ٤ٟذًددثُددي١ ٣ؼضذددٌ ؽٜددوًث صأ٤ّْدد٤ً 
ددجّ ػذددو ثُددٌف٤ْ ِٓقددْ . ًّٝددجُز ه، 117ُِٔلٌددٌ ث٩ّدد٢ٓ٬  ّٔ كوددٚ »  ٛ

, ًّجُز هًضًٞثٙ ه٤دو ث٩ػدوثه «٣جس ٝصطذ٤وجصٚ ك٢ ث٤ُْجّز ثٌُٖػ٤َّزث٧ُٝٞ
 . ُطذؼز ػجٓز
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ٝٝددذ٠ ٝهددجةغ ف٤ددجر  ٝصلؼ٤ِٜددج «ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددزثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤ٗددز »

  .ثُ٘جُ دٜج

 :  اآلثار السلبّية إلغفال فقه المقاصد واألولوّيات

٣ٌٖٔ إؽٔدجٍ ث٥عدجً ثُْدِذ٤ز ٩ؿلدجٍ كودٚ ثُٔوجٙدو ٝث٣ُٞٝ٧دجس 
ث ك٢ ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز ًٌ ج ٝكٌ ًٜ  : ػ٠ِ ثُؼوَ ثُِْْٔ كو

٤دز ثُضد٢ صذود٠ ثُلٌٌ ث٢ٓ٬ّ٩ فذ٤ِ ثُوثةٌر ثُلو٤ٜز ثُضو٤٘٘ دوجء -ٔ
ّٙ  ,٤ٝوز ٜٓٔج ثصْؼش   .ز ٜٓٔج ػٔٔشمج

ٝإدؼددجه ، ثُٔقددٜ «ثُضقُّ٘ددظ»دٔؼ٘دد٠  «ثُضؼذُّددو»ٓلٜددّٞ  صٌدد٣ٌِ -ٕ
  .ٓذجها ثُٞف٢ ػٖ ٓؾج٫س ثُق٤جر ثٌُفذز

ُٝو٤ٔدز كؼِدٚ ٝٓٚدوً صود٣ْٞ ، ًة٣ز ثُْٔدِْ ٩ًثهصدٚ ثٝطٌثح -ٖ
 ىُي ثُلؼَ. 

ُضأ٤ًو ٖٓ م٬ٍ ث ,دجح ث٫ًصنجء ٝثٌَُْ أٓجّ ثُؼوَ ثُِْْٔ كضـ -ٗ
٧فٌدددجّ ثُٖدددٌع  - ؿ٤دددٌ ثُٔؼودددٍٞ -ثُٔ٘قددد٠ ثُضؼذُّدددو١  ػِددد٠

ٝإفْدددجُ ثُدددذؼٜ دؼدددوّ كجةدددور ثُذقدددظ ػدددٖ ثُقٌدددْ ٝثُؼِدددَ 
  .ٝث٧ٌّثً ثٌُجٓ٘ز ًٝثءٛج

ِِ ثُ٘ظددٌ ثُؾَةدد٢ ثُددي١ ٫ ٣ْددض٘ذ٠ هجػددور ٫ٝ ٣ٚددٞؽ  -٘ صٌدد٣ٌ
٣ؼطددد٢ كٌٙدددز ُذدددٌٍٝ صٚدددًٞثس مجٟتدددز ُدددوٟ  هجًٗٞٗدددج ٓٔدددج
ؿٕٞ ٧ٗلْدددْٜ ثصٜدددج ,ثُدددذؼٜ ّٞ ّ ثُٖددد٣ٌؼز ثُنجُدددور دق٤دددظ ٣ْددد

  .دجُؾٔٞه ٝثُذوجء ػ٠ِ ٛجٓٔ ثُق٤جر
كددد٢ ٝددذ٠ ث٧ُلدددجظ كدد٢ ثُقدددوٝه ٝثٌُّددّٞ ثُٔ٘طو٤َّدددز  ثُٔذجُـددز -ٙ

فضدد٠ أٙددذـ  ,فْددجح ث٧فٌددجّ ٝثُٔٞددج٤ٖٓ ث٧ًّددط٤َّز ػِدد٠
ث ٨ُُلدجظ  ثُؼوَ ثُِْْٔ ك٢ ث٧ٟٞثً ث٧م٤ٌر ٖٓ ًٌ فٞجًصٚ أ٤ّ

 .ٝثُٔٚطِقجس ثُٔضؼِوز دجُقوٝه ٝثٌُّّٞ
ثُدددي١  «ثُودددجٕٗٞ ث٤ُٔدددش»ٌع ث٩ّددد٢ٓ٬ دٔظٜدددٌ ثُٖددد إظٜدددجً -7

  .صؾجٍٝٙ ًًخ ثُضج٣ًل ثُْجةٌ



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٖٗ 

٤دجس ٝث٫ٖٗدـجٍ ػدٖ ثٌُِّ  ,ث٫ّضـٌثِم ك٢ ثُؾَة٤جس ٝثُضلج٤َٙ -2
دج ٓدٖ ٟدٌف أػوثةدٚ  ًٔ ٝث٧ٍٙٞ فض٠ أٙذـ ثُؼوَ ثُْٔدِْ ٓضٜ

  .ٝػوّ ثُووًر ػ٠ِ ثُضؼ٤ْٔ «ثُي٣ًز»دـ
ٓدٖ ٣قٔد٢ ٓدٖ ٝثػضذجًٛٔدج ٓٚدوً أ ,دجُضو٤ِو ٝثُضذؼ٤َّدز ثُضٖذظ -1

 : ثُٔـجٌٓر ٝثًضٖجف ثُٔؾٍٜٞ
 وتلك    عة اشبب  اشسقيب  اَنب حز   رى اَبناء ُين  

صٞث٬ًً ٝثػضٔجهًث ػ٠ِ ٓلضدٌٛ ، ػٖ ث٧مي دج٧ّذجح ثُؼَٝف  -ٓٔ
 َّٕ ز ث٫ًصذجٟ د٤ٖ ث٧ّذجح ٝثُْٔذذجس َّّ٘  أٝ ٓضْٞٛ ٓغ صؾجَٛ أ
  .ٖٓ ّٖ٘   ثُٔج٤ٝز

ٝثًٌُددٕٞ إُدد٠  ,ر ٝثُٔذددوأثُذؼددو ثُٖنٚدد٢ ػِدد٠ ثُلٌددٌ إٝددلجء  -ٔٔ
ٝٛدٞ ٓؼٌكدز ، دو٫ً ٖٓ ثُؼٌِ ثُٚدق٤ـ ,ٓؼٌكز ثُقن دجٌُؽجٍ

  .ثٌُؽجٍ دجُقن
 ,ٝث٫ٗقددٌثف كدد٢ أّددج٤ُخ ثُذقددظ ,كدد٢ ثُٔ٘طددن ث٫ٝددطٌثح  -ٕٔ

  .ٝصؾجَٛ ٓ٘جٛؼ ثُقٞثً ٝث٫ّضو٫ٍ ٝث٫ّض٘ذجٟ
ٓٔدج ُّٝدو مًِطدج كد٢ هٞدج٣ج  ,د٤ٖ ثُغجدش ٝثُٔضـ٤ٌ ًٌٕػج ثُن٠ِ  -ٖٔ

 ,ٝثُلدددٌه١ّ ٝثُؾٔدددجػ٢ّ  ,ز ٝثُذوػدددزٝثُْدددَّ٘  ,هثُٔوذدددٍٞ ٝثُٔدددٌهٝ
  .ًٝدٔج ثُق٬ٍ ٝثُقٌثّ ك٢ دؼٜ ثُؼوٍٞ

ٝثُذؼدو ػدٖ ثُضنطد٠٤ ثُٖدجَٓ  ,إ٠ُ ث٫ًصؾجٍ ٝثُضْط٤ـ ث٤َُٔ  -ٗٔ
  .ٝثُضأ٤َٙ ثُوه٤ن ٝثُضٔق٤٘ ثُؼ٤ٔن

ٝثصٜددجّ ث٥مدد٣ٌٖ  ,إُدد٠ صذٌةددز ثُدديثس ٝص٤ًَددز ثُدد٘لِ ثُ٘ددَٝع  -٘ٔ
٤ُّٞز تدًدج ٓدٖ صقٔدَ ثُْٔدٌٛ؛ ًدَ ثُذ٣٬دج ٝثُنطج٣دج دجُضْذُّخ ك٢

  .ػٖ ٝثهغ ث٧ٓز ث١ًَُٔ
 ,ٝصؾدددددجٍٝ ثُٔٞدددددج٤ٖٓ ,دجُٖدددددؼجًثس ٝثُضٜج٣ٝدددددَ ث٫ٖٗدددددـجٍ  -ٙٔ

ٝث٫ٝدطٌثح دد٤ٖ ث٤ُدأُ ثُوجصدَ ٝثُطٔدغ  ,ٝثّضؼؾجٍ ثُغٌٔثس
  .ثُٔذجُؾ ك٤ٚ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٗٗ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ٝٓدددج  ,ٝددد٤ٖ ثُ٘ظ٣ٌددز ٝثُضطذ٤ددن ,ددد٤ٖ ثُؼِددْ ٝثُؼٔددَ ثُلٚددَ  -7ٔ
 «٩ّدد٬ّػِٔددجء ث»ىُددي ٓددٖ َٗثػددجس أف٤جًٗددج ددد٤ٖ  ٣ضٌصددخ ػِدد٠

 .ثُؾ٤ٔغ دٌَٖ ٣ذوه ؽٜٞه ٝثُؼج٤ِٖٓ ُ٪٬ّّ
َِ صؼدددجًٛ ثُ٘ودددَ ٝثُؼودددَ ًٝثػ  -2ٔ ٝثُؼِدددْ  ,دؼدددٜ ث٧ٝٛدددجّ ٓغددد

٣ُٞددو ثٝددطٌثدًج كدد٢ ثٌُة٣ددز ثُؼوجةو٣َّددز ٝثُل٣ٌٌَّددز  ٝث٣٩ٔددجٕ ٓٔددج
  .ُلتجس ِْٓٔز ًغ٤ٌر

ًٍ  صددوثمَ  -1ٔ ثٌُٔثصددخ ٝػددوّ ثُوددوًر ػِدد٠ ص٘ظدد٤ْ ث٧ٓددًٞ كدد٢ إٟددج
  .٤ٔضٚ ٝٝظ٤لض٢ًِٚ ؽجٓغ ٣قوه ٌَُ ٜٓ٘ج ه

أٝ ػوّ  ,ٓ٘طن ثٌُٚثع ٝثُ٘ل٢ د٤ٖ ث٧كٌثه ٝثُؾٔجػجس ٤ّجهر  -ٕٓ
  .ثُض٤ْ٘ن د٤ٖ ؽٜٞهٛج ك٢ أفْٖ ث٧فٞثٍ

ٓدٖ ثُٞثهدغ ثُذدجةِ إُد٠ ثُٔجٝد٢ ثُـدجدٌ أٝ ثُْٔدضوذَ  ثٌُٜٝح  -ٕٔ
ثُٔؾٜددٍٞ ًّٝددْ ٙددًٞر م٤ج٤ُددز ُٔددج ٛددٞ ٌٓؿددٞح دددو٫ً ٓددٖ 

  .صقو٤وٚ ث٫ػضٌثف دٔج ٛٞ ٌٖٓٔ ٝثُؼَٔ ػ٠ِ
ٝث٤َُٔ إ٠ُ ث٩ٟد٬م  ,ثُٔؼج٤٣ٌ ثُوه٤وز ك٢ ث٧مي ٝثُضٌى ٕكووث  -ٕٕ

ٝثُضق٤دددَ ُِددديثس أٝ ُِقدددَح أٝ ُِلتدددز أٝ ُِطجةلدددز هٕٝ ٓذدددًٌ 
  .ٌٕػ٢

ٝثُضٌْع ك٢ إٙدوثً ث٧فٌدجّ ثُو٤ٔ٤دز  ,ثُضل٤ٌٌ ث٧فجه١ ٤ٛٔ٘ز  -ٖٕ
  .ث٥مٌ ٌٙثفز أٝ ًٝٔ٘ج ٝٗل٢

دجػضذدجًٙ ٓدٖ أٛدْ  ,ٓومَ ثُ٘وو ٝثُضٚق٤ـ ٝثٌُٔثؽؼدز صؾجٍٝ  -ٕٗ
  .٤ٌْٓر ٤ًٕور ٣ٌثه ُٜج ثٌُّٞك ٝثُذوجء مَ أ١ٓوث

 

*** 
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: المقاصــــــد القرآنيــــــة العليــــــا الحاكمــــــة

 محددات عامة «العمران،التزكية،التوحيد»

 :  المقاصد القرآنيًّة العليا الحاكمة كلِّّيات مطلقة قطعيَّة
ٗؼدددْ ٝص٘قٚدددٌ ٓٚدددجهًٛج كددد٢ ثُٔٚدددوً ث٧ٝفدددو كددد٢ ٤ًِِّضدددٚ 

أ٫ ٝٛدددٞ ثُودددٌإٓ  ,فٌدددج٨ّٝإٖٗدددجةٚ ُٝإ٬ٟهدددٚ ٝهطؼ٤َّضدددٚ ٤ًَّٗٞٝضدددٚ 
ثُؾٔدددغ دددد٤ٖ »ٝىُدددي دودددٌثءر ٝكٜدددْ ٝصدددوّدٌ ٣٘طِدددن ٓدددٖ ، ثُٔؾ٤دددو
دددو ٓددٖ  ٝٛدديث ثُؾٔددغ ٫ .هددٌثءر ثُددٞف٢ ٝهددٌثءر ثٌُددٕٞ ,«ثُوددٌثءص٤ٖ

صقو٣و ٓذجهةٚ ٝهٞثػوٙ ٝأُٙٞٚ ٝٓ٘جٛؾٚ فض٠ صْدضوٌ ٝصض٤ْدٌ ّدذَ 
فجُٝ٘دج  ٝهدو .٤ُْضؼَٔ دجػضذجًٙ ٓقوهًث ٜٓ٘جؽ٤ادج هٌآ٤ٗادج؛ ثُضؼجَٓ ٓؼٚ
كد٢  117ٔثُٔطذٞػدز ّد٘ز  ,ًّدجُض٘ج ثُقجِٓدز ُٜديث ثُؼ٘دٞثٕ ىُي ك٢
  .ثُوجٌٛر

؛ ثُذقددظ كدد٢ فجؽددز إُدد٠ ثّددضٌٔجٍ ٝصؼ٤ٔددن ٝصطذ٤ددن ٣ددَثٍ ٫ٝ
٤ُذِؾ ثُْٔضٟٞ ثُٜٔ٘ؾ٢ ثُٔطِٞح
 ٔ 
.  

                                    
صؼ٘د٢ هدٌثءر ثُدٞف٢ ٝهدٌثءر ثُٞؽدٞه ٓؼًدج  «ثُؾٔغ د٤ٖ ثُوٌثءص٤ٖ»ٜٓ٘ؾ٤ز   ٔ 

دجػضذدجً ثُودٌإٓ ، ٜٓ٘ٔج ددج٥مٌ ثُوجًا ٬ًا  ث٩ْٗجٕ هٌثءر ٓوجٙو٣َّز ٝكْٜ
٤ددز قٔددَ ٝددٖٔ ٝفوصددٚ ثٌُِِّ ثُؼظدد٤ْ ٓؼددجه٫ً ٓٞٝددٞػ٤اج ُِٞؽددٞه ثٌُدد٢ٗٞ ٣

٣ٌٖٔ كٜٜٔدج ٝثًضٖدجكٜج كد٢ إٟدجً ثُض٘ظ٤دٌ ُضِدي ثُٞفدور ، ٜٓ٘ؾ٤ز ٓضٌجِٓز
َّٕ  ٤ز ًٔجثٌُِِّ   -٤ز هٞث٤ٗ٘ٚ ّٝ٘٘ٚ, ٝث٩ْٗجٕثٌُٕٞ ٣قَٔ ٖٝٔ ٝفوصٚ ثٌُِِّ  أ

ث ُِٞؽدٞه  -ٝإٕ ًجٕ ؽًَءث ٖٓ ثٌُٕٞ ًٌ ٌُ٘ٚ ػ٘و ثُ٘ظٌ ٣ؼو أٗٔٞىًؽج ٓٚدـ
ٝك٤دي ثٗطدٟٞ ثُؼدجُْ  -ي ؽدٌّ ٙدـ٤ٌأَّٗدْٝٓدضنِلًج ك٤دٚ  ٝصدَػْ ، ث٢ٌُٗٞ
ىًددٌ  «ثُؾٔددغ ددد٤ٖ ثُوددٌثءص٤ٖ»ٛدديٙ ثٌُة٣ددز أٝ ثُٜٔ٘ؾ٤ددز كدد٢ . ث٧ًذددٌ 

ثُؼودَ ٝكٜدْ »ٛدـ  كد٢ ًضجددٚ ٖٕٗ ٓؼجُٜٔج دئ٣ؾجٍ ثُقجًط ثُٔقجّذ٢  س
ٌُٖ إٕجًثس ثٌُضجح ًجٗش ٌٓصذطز دجُْوق ثُٔؼٌك٢ ثُي١ ًدجٕ ؛ «ثُوٌإٓ

ثُلندٌ ثُدٌث١ٍ كد٢ ٛديث ثُٔؾدجٍ  ّٞدغّجةوًث ٝدجُقجُز ثُل٣ٌٌز ثُؼجٓز, عدْ ص
كد٢  «ثُٜٔ٘ؾ٤دز»ٛو١ ٖٓ ٛيٙ  ػ٠ِ «ٓلجص٤ـ ثُـ٤خ»صل٤ٌْٙ ثٌُذ٤ٌ  ٝد٠٘

ثُقددددوٝه ثُضدددد٢ ًآٛددددج ك٤ٜددددج كدددد٢ ػٚددددٌٙ , ًٔددددج ًٝهس إٕددددجًثس ُٜددددج 
د «ثُلضٞفجس ث٤ٌُٔز» ك٢ َٓ  ْٖ  ٫ددٖ ػٌدد٢  كد٢ ٓٞثٝدغ ػو٣دور , ٝٓؼظدْ 

ًٔددج ًٝهس  ،صددأعٌٝث دلنددٌ ثُددو٣ٖ ثُددٌث١ٍ ٗقددٞث ٗقددٞٙ كدد٢ ٛدديث ثُٔؾددجٍ
دد َٓ أػددجهٝث  ْٖ إٕددجًثس ٓضلٌهددز ُٜددج ُددوٟ ًغ٤ددٌ ٓددٖ ثُٔلْدد٣ٌٖ , ٝٓددٖ أدددٌٍ 
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ؾ٤و ٛٞ د٤جٕ ػ٢ِٔ صطذ٤و٢ ٣وضدٌٕ ز ثُ٘ذ٣ٞز ُِوٌإٓ ثُٔد٤جٕ ثَُّْ٘ 
ض٤ٖ ٌُُٝ٘ٚ ك٢ ثُقدج ,ج ٣ْٝضوَ ػٜ٘ٔج أف٤جًٗ  ,ثُضو٣ٌٌ ج أٝدجُوٍٞ أف٤جًٗ 

٣ٌٟوددز هثةٔددز  أ١ّ  ,ز٣ٌددٕٞ دق٤ددظ ٣ٌٔددٖ إٔ ٣ٚددذـ ٌُّددٍٞ   ّددَّ٘ 
ٝفجُدددددز ْٓدددددضٌٔر صضْدددددْ دجُغذدددددجس ٫ٝ صنٞدددددغ ُؼٞثٓدددددَ ثُضـ٤دددددٌ 

ٞع٤ودز ٝىُدي ٛدٞ إٟدجً ثُؼ٬هدز ثُ ،ثُنِدن ٓدٖ ثُضأّد٢ ددٚ  ٤ُضٌٖٔ
ٝصذددوٝ ك٤ٜددج ػ٬هددز ثُذ٤ددجٕ دددجُٔذ٤َّٖ دددأؽ٠ِ ٙددًٞٛج  ,ثُْدد٤ِٔز د٤ٜ٘ٔددج
 َّٕ ددد ٝأٝٝدددقٜج ٧ ٚ ٣لضدددٌٛ كددد٢ ثُودددٌإٓ ٣ودددٍٞ دـ٤دددٌ ىُدددي ًأّٗددد ْٖ َٓ

 ًٝ دؿٔٞ ًٓ ث٣ٌُٝٔدجس  د٤٘ٔدج ٣د٘٘ ثُودٌإٓ  ز  أ١ّ ج صذ٤٘دٚ ثُْدَّ٘ ج أٝ إدٜج
ٝٓدٖ ث٧ٕد٤جء ثُضد٢ »: ٝهدو هدجٍ ثُٖدجٟذ٢، ٚ صذ٤جٕ ٌَُ ٕد٢ءػ٠ِ أّٗ 
ٝٛدديث أٓددٌ ّ٘لٚددِٚ ْٝٗددٜخ ك٤ددٚ كدد٢  «ز ثُ٘ذ٣ٞددزٌإٓ ثُْددَّ٘ ٜ٘ددج ثُوددد٤ّ 

ج ج ٝصطذ٤و٤ًدز ثُغجدضدز ثُٚدق٤قز ػ٤ًِٔدًضجد٘ج ه٤و ث٩ػوثه ك٢ د٤دجٕ ثُْدَّ٘ 
َّٕ  ,ًٔج ٍَٗ ثُوٌإٓ ثُٔؾ٤و دٜج ,ُٜيٙ ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز ز ثُْدَّ٘  كئ

                                                                     
ث٧ك  -ك٤ٔدددج ٗؼِدددْ -ٓدددٖ ثُٔؼجٙددد٣ٌٖ ٝدًِٞصٜدددج  «ثُٜٔ٘ؾ٤دددز»صودددو٣ْ ٛددديٙ 

ثُوجّدْ فدجػ فٔدو , ف٤دظ ٕدٌفٜج ٝأٝٝدقٜج ٓدٖ ٝؽٜدز  ثٌُثفَ   أددٞ
ز ثُؼج٤ُٔدددز ث٩ّددد٤ٓ٬َّ »ٗظدددٌٙ, ٝؽؼِٜدددج كددد٢ ْٓدددض٣ٞجس ع٬عدددز كددد٢ ًضجددددٚ 

ثُضأ٤ُق دد٤ٖ ثُودٌثءص٤ٖ ْٝٗدذٚ إُد٠ ّد٤وٗج إددٌث٤ْٛ ػ٤ِدٚ  ْٓضٟٞ«: ج٤ٗزثُغ
ّدد٤وٗج   ػ٤ِددٚ ثُٚدد٬ر  إُدد٠ ثُٚدد٬ر ٝثُْدد٬ّ, ْٝٓددضٟٞ ثُؾٔددغ ْٝٗددذٚ

٣ٝؼضذدٌ أمٞٗدج أددٞ ثُوجّدْ ػٚدٌٗج ٛديث دٔغجددز . ْٝٓضٟٞ ثُوٓؼ، ٝث٬ُّْ
ٓـ٤ً٘ددج ػددٖ ثُددومٍٞ ك٤ٔددج  «ثُؾٔددغ ددد٤ٖ ثُوددٌثءص٤ٖ»ٌُ٘٘ددج ٗددٌٟ  ؛ثُذوث٣دز ُددٚ

ػددوثٙ, ٝهددو أػددوهس كدد٢ إٟددجً ِّْددِز ثُددوًُٝ ثُقْدد٤٘ز ثٌُٓٞددج٤ٗز كدد٢ 
فجُٝددش إُوددجء ٣َٓددو  «ثُٜٔ٘ؾ٤ددز»هًثّددز ٝؽ٤ددَر ُٜدديٙ  11ٖٔثُٔـددٌح 

٢ٛٝ ٫ صَثٍ ك٢ فجؽز إ٠ُ هًثّز ٝصؼ٤ٔن ٝصّٞغ ٖٓ  ثُٞٞء ػ٤ِٜج ٖٓ
٣ٌٝدٕٞ ُٜدج أعٌٛدج ، ػِٔجء ى١ٝ صنٚٚجس ٓنضِلز ُضلْٜ ٝص٤ٖغ ٝصضوثٍٝ

ٕ ٝد٘دددددددددجء ػِٞٓدددددددددٚ ثُٔؼجٙدددددددددٌر كددددددددد٢ ٓؾدددددددددج٫س كٜدددددددددْ ثُودددددددددٌآ
ٝد٘دجء ٗظ٣ٌدز  «إّد٤ٓ٬ز ثُٔؼٌكدز»ثُٔض٤٘ز صوّٞ ػ٤ِٔدز  ثُوجػور ٛيٙ ٝػ٠ِ

ٝ   -ًٔددج ٗلٜٔددج -ْٓددجًٛج ثُددٌثٖٛ  ثُٔ٘ظددًٞ ثُقٞددج١ً ث٩ّدد٢ٓ٬ كدد٢
ٛدددديث ٝهددددو هٔ٘ددددج دئػددددجهر ًضجدضٜددددج, ٝهجٓددددش دطذؼٜددددج ٖٝٗددددٌٛج . أػِددددْ
 «جص٘ج ثُوٌآ٤َّٗدزهًثّد»ك٢ ثُوجٌٛر ٝدٖٔ ِّْدِز  «ثٌُٖٝم ثُو٤َُّٝز ٌٓضذز»

 . ٕٙٓٓ  ٣٘ج٣ٌ ًٕهْ  
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ج ُدٚ كد٢ ٓوجٙدوٙ ٝث٤ٌُْر صذوٝثٕ صطذ٤وًج ػ٤ِٔاج ُِوٌإٓ ثُٔؾ٤و ٝثصذجػً 
ز ٓؼدددٚ كددد٢ ٝفدددور د٘جة٤َّدددز ٝدددديُي صضؼجٝدددو ثُْدددَّ٘  ,ُؼ٤ِدددج ثُقجًٔدددزث

، دجػضذجًٛدج ٓدٜ٘ؼ صلؼ٤دَ ثُودٌإٓ كد٢ ثُٞثهدغ، ٝصلْٜ ك٢ ٝٞةٜج صوٌأ
دجرثٝصنٌػ ث٧ٓز دٜيث ثُٜٔ٘ؼ ٖٓ ثُوٌثء َّٞ ٝهٝثةدٌ ، س ثُؾَة٤َّز ثُٔؼ

ُددْ  ,ٝٗقددٞ ىُددي ٓددٖ أٓددًٞ «ٖٓددٌَ ث٥عددجً»ٝ «ٓنضِددق ثُقددو٣ظ»
ْٕ صْضطغ هٞثػو ثُؾٌؿ ٝثُضؼدو  ٣َ ٝٓدٞث٣ٍٖ ٗودو ث٧ّدج٤ٗو ٝثُٔضدٕٞ أ

ث  ,صٞهددق ىُددي ثُؾددوٍ ثُددي١ هثً ك٤ٜددج ٝفُٜٞددج ًٌ ٫ٝ ٣ددَثٍ دؼٞددٚ هثةدد
ًٔج ُْ صٞهلٚ ثُضأ٬٣ٝس ػ٠ِ ثمض٬كٜج ػذدٌ  ,ث٥ٕ فٍٞ دؼٜٞج فض٠

أع٤دددٌ فدددٍٞ ثُْدددٖ٘ ثُٔضؼِودددز  ٗقدددٞ ىُدددي ثُؾدددوٍ ثُدددي١، ثُؼٚدددًٞ

 ,ٝه٫٫صٜدددج ٝثُٔؼدددجًى ثُضددد٢ مجٝدددٜج ًّدددٍٞ    ,ددددجُـَٝثس
د َٔ ٣طِدغ ػِد٠ هًثّدض٘ج ه٤دو ث٩ػدوثه ُِطذددغ  ْٖ ٤ّٝضٞدـ ىُدي دؾد٬ء ُ

ْٕ فٍٞ ثَُّْ٘  ٝثُؼًٚٞ  ٕجء   صؼج٠ُ ك٢ ػٌٚ ثُ٘ذ٢  ز ثُ٘ذ٣ٞز إ
ز ثُ٘ذ٣ٞز دٞٝٞؿ ٝك٢ إٟجً ٛيٙ ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج صذوٝ ثَُّْ٘  ,ثُض٢ صِضٚ
ًً ٜٓ٘ؾً  ج ُِٔدٞثه ثُوّدض٣ًٞز كد٢ ث ٣ٔغَ ثُِٞثةـ ثُٖجًفز ػ٤ًِٔ ج ٝٓٚو
ْٕ ، ف٢ ثُضٖددد٣ٌؼ٤ز ٝؿ٤ٌٛدددجثُ٘دددٞث ًجٗدددش ثُ٘دددٞثف٢ ثُضٖددد٣ٌؼ٤ز ٫  ٝإ

ث كددٌهًث ٓددٖ ٓقددجًٝ ثُوددٌإٓ ثٌُدد٣ٌْ  ًً صٖددٌَ إ٫ دؼددوًث ٝثفددوًث, أٝ ٓقددٞ
ثُؼو٣ور
 ٔ 
.   

                                    
 ٔ   ْٕ ث ٓ٘جّدذًج كد٢ هٞدج٣ج ثُْدَّ٘  ٓ٘دي كضدٌر ٣ِٟٞدز ٝٗقدٖ ٗقدجٍٝ أ ًً ز ٗودوّ صٚدٞ

ثُ٘ذ٣ٞددز ثُٔطٜددٌر ٝػ٬هضٜددج دجٌُضددجح ثٌُدد٣ٌْ , ٤ًٝل٤ددز ثُضؼجٓددَ ٓؼٜددج كدد٢ 
ٝٞء ٛيٙ ثُؼ٬هز, ٝدؼو ِِّْز ٣ِٟٞز ٖٓ ثُؾٜٞه ٝثُقٞثًثس صٌٔ٘دج ٓدٖ 

ٝٓج ًدجٕ . ز٢ صطًٞس إ٠ُ ٬ٌٖٓس ك٢ هٞج٣ج ثَُّْ٘ ًٙو أْٛ ثُوٞج٣ج ثُض
 ْٕ هذدَ  ٕدٌػشُ ٜج ٝٝؼش ك٢ إٟجًٛج ث٤ُِْْ , ٝهو أّٗ  صٌٕٞ ُٞ ٣٘ذـ٢ ُٜج أ

دددج ػِددد٠  -ٓدددض٬ًٜٔ  -كضدددٌر ًّ دئػدددوثه دقدددظ كددد٢ ٛددديث ثُٔٞٝدددٞع د٤٘ضدددٚ أّج
ز ؽجٓؼدددز ثُؼِدددّٞ ث٩ّددد٤ٓ٬َّ »٬ٓفظدددجس أػدددوهصٜج ُضدددو٣ًِ ٬ٟدددد٢ كددد٢ 

ز , ٝهدددو هدددجًح ٛددديث ثُذقدددظ ػِددد٠ ُْدددَّ٘ ٝىُدددي كددد٢ ٓدددجهر ث «زٝث٫ؽضٔجػ٤َّددد
ّٝدددٞف ٣دددوكغ ددددٚ إُددد٠ ثُطذدددغ ه٣ٌذًدددج ددددئىٕ   , ُٝؼدددَ أٛدددْ ، ث٫ٗضٜدددجء

صقو٣دوًث ، ز٤ٞ٣لٚ ٛديث ثُذقدظ ٛدٞ صقو٣دو ثُؼ٬هدز دد٤ٖ ثٌُضدجح ٝثُْدَّ٘  هو ٓج
ٗظ٣ٌددز ثُقٌددْ ثُٖددٌػ٢ »ُؼِددٚ ٣ٌددٕٞ أهم ٓٔددج ػددٌف ّددجدوًج ثٗط٬هًددج ٓددٖ 

ثُؼ٬هز د٤ٜ٘ٔج ٤ٌٓٛز ؽؼِش ٜٓ٘ٔدج  , ٝٓج صٌصخ ػ٤ِٜج ٖٓ ؽؼَ «ثُض٤ٌِل٢ّ 
ى د٤ٜ٘ٔدج كد٢ ضٌٓٚو٣ًٖ ٣٘لَٚ ًَ ٜٓ٘ٔج ػٖ ث٥مدٌ ٓدٖ ٗجف٤دز , ٣ٖٝد

دق٤دظ ٣ذدوٝثٕ ًأٜٗٔدج ٗد٘ ٝثفدو ٓدٖ ، ٓذجفظ ٖٓضًٌز ك٢ أٍٙٞ ثُلودٚ
ث٥مدٌ كد٢ =ٜٔدج ٣ْ٘دل ًدَ ٜٓ٘ٔدج ّٗ إْٜ ٣وُٞدٕٞ ٗجف٤ز أمٌٟ , ك٢ ف٤ٖ أّٗ 
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 :  المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ورساالت األنبياء
٤ددز إىث ُددْ صددٌه دٜددج ًّددج٫س ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج ٫ صؼددو ٓوجٙددو ًِّ 

 ,ٝٝفددور ثُؼو٤ددور ,ٜٗددج صؼذ٤ددٌ ػددٖ ٝفددور ثُددو٣ٖىُددي ٧؛ زث٧ٗذ٤ددجء ًجكّدد
ْٕ ، ٝٝفور ثُٔوجٙو ٝثُـج٣دجس كد٢ ؽ٤ٔدغ ثٌُّدج٫س صؼدوهس دؼدٜ  ٝإ

ك٤ِِ ًدَ ٓدج ٫فدش ك٤دٚ فٌٔدز أٝ ػِدز أٝ  ,ؽٞثٗخ ثٌُٖثةغ ٝص٘ٞػش
ظٌٜس ُٚ ٓ٘جّذز أٝ ِٓٚقز ػو ٓوٚوًث ٖٓ ثُٔوجٙو ثٌُٖػ٤ز ثُؼ٤ِج 

 «وجٙددو ثُٖددٌػ٤ّزثُٔ»ّٕ ثُٔوجٙددو ثُقجًٔددز صْددضٞػخ إى إ ,ثُقجًٔددز
ٝثُي١ هٌٚٝث هًٝٙ صو٣ٌذًج ػِد٠  ,ث٤٤ُٞٙ٧ّٖ دجُٔلّٜٞ ثُي١ ّجه ُوٟ

 ثُقٌٔز أٝ ثُٞٙق ثُٔ٘جّخ ثٌُجٖٓ ك٢ ثُقٌْ ثُٖدٌػ٢ّ  د٤جٕ ثُؼِز أٝ
ٓدج ؽدجء ددٚ ثُٖدٌع  ًدَ َّٕ , إٝؿج٣ضٚ صقو٤ن ثُو٘جػز ثُضجٓز ُوٟ ثٌُِٔق

ثُقدجؽ٢ ثُٞد١ًٌٝ ٝ: ٔج ٛدٞ ُضقو٤دن ٓٚدجُقٚ دْٔدض٣ٞجصٜج ثُغ٬عدزإّٗ 
ٝثُضق٢٘٤ْ
 ٔ 
.  

 

                                                                     
وٟ ثُقجؽدز إُد٠ ثُٔدٜ٘ؼ ٝثصْدجع ثُلٌدٌ ٌُدَ ٛديث ٣٘ذدٚ إُد٠ ٓد. ؽجٗخ عجُظ

 .  ثُٞجد٠ ُِؼ٬هز د٤ٜ٘ٔج
ك٢ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٝظًٜٞٛج ك٢  «صؼ٤َِ ث٧فٌجّ»دجٌُؿْ ٖٓ دٌٍٝ ه٤ٞز   ٔ 

 -ػ٤ِددٚ ثُٚدد٬ر ٝثُْدد٬ّ -صٚددٌكجس ٝأهددٞثٍ ٝأهٞدد٤ز ٝكضددجٟٝ ًّددٍٞ  
َّٕ ، ز ٗذ٣ٞددز أعذضٜددج ثُوددٌإٓدق٤ددظ ٙددجًس ّددَّ٘  ثُضلددجس ثُؼوددَ ث٧ٙدد٢ُٞ  كددئ

ث ػٖ ًٖلٜج  «ث٣ٌُٖؼزٓوجٙو »ٝثُلو٢ٜ إ٠ُ  ًٌ  -ًٔج أّدِل٘ج -هو ؽجء ٓضأم
 َّٕ . دًِٞصٜج ٤ٙٝجؿضٜج ك٢ ٌَٕ ه٤َُ أ٢ُٞٙ صأمٌس أًغٌ ٓدٖ ىُدي ًٔج أ
د َّٓ كودو أف٤دَ إُد٠ ثُو٤دجُ ٝإُد٠ ثُٔٚدِقز , فضدد٠ ، ج ثّدضؼٔجٍ ىُدي ثُدو٤َُأ

ٝىُددي ُْدد٤طٌر ٤ٛٝٔ٘ددز ٗظ٣ٌددز . دجػضذجًٛددج هُدد٬٤ً  «ثُٔوجٙددو»دٜددش ُددٕٞ 
دٝمطجح ثُض٤ٌِق ػ٤ِٜج  ّٙ ِٜج إٓدجّ ثُقد٤ٌٖٓ , كقضد٠ صِدي ثُوٞثػدو ثُضد٢ أ

ث ددجُؼَ ددٖ ًً ػذدو ثُْد٬ّ عدْ ثُٖدجٟذ٢  ٖٝٓ دؼوٙ ثُـَثُد٢ ٝؿ٤ٌٛٔدج ٓدٌٝ
صق٠٤ دٜج ؽَة٤جس ًغ٤ٌر ؽؼِش ٖٓ ثَُْٜ ثفضٞثءٛدج كد٢ ، ؽجءس ٓض٘جعٌر

َّٕ ، ع٘ج٣ج ثُو٤جُ أٝ ثُٔٚدِقز أٝ إُقجهٜدج دلٞدجةَ ثُٖد٣ٌؼز ٝٓ٘جهذٜدج  ًٔدج أ
ٝأةٔضٜج إ٠ُ أَٛ ًأ١ ٝأَٛ فدو٣ظ أٝ إُد٠ أٛدَ ػودَ  ٗوْجّ ػِٔجء ث٧ٓزث

ٝٗوددَ ؽؼددَ ثُذقددظ كدد٢ ثُٔوجٙددو ٣ددوًٝ كدد٢ هثةددٌر د٤ددجٕ كٞددجةَ ثُٖدد٣ٌؼز 
ٝػو٤ٗ٬ددز أفٌجٜٓددج ثُوجةٔددز ػِدد٠ ثُ٘وددَ , كدد٢ ٓقجُٝددز ؽٔددغ ددد٤ٖ ثُلدد٣ٌو٤ٖ 

 . ًٝأح ُِٚوع د٤ٜ٘ٔج ٝ  أػِْ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٓ٘ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

المقاصــد القرآنيــة العليــا الحاكمــة وضــب  األحكــا  

 : الجزئية
 ْٕ صٌدٕٞ هدجهًر ػِد٠ ٝدذ٠  ٖٓ ٕدإٔ ثُٔوجٙدو ثُؼ٤ِدج ثُقجًٔدز أ

ث٧فٌددجّ ثُؾَة٤ددز ٝص٤ُٞددوٛج ػ٘ددو ثُقجؽدددز كدد٢ ّددجةٌ أٗددٞثع ثُلؼدددَ 

٤ُضقوددن ًددد٠ ؛ ثُوِذدد٢ّ ٜٓ٘ددج ٝثُؼوِدد٢ّ ٝثُٞؽددوث٢ّٗ ٝثُذددو٢ّٗ ، ث٩ْٗددج٢ٗ

د٤ٌَِّضٜددج دٜوث٣ددز  «زث٤ٌُ٘ٞٗددز ث٩ْٗددج٤َّٗ »٤ّددجس دج٤ٌُِّددجس ُٝضٜضددو١ ثُؾَة

دددد»:  2ٗٙ: ٣وددددٍٞ ثُوٌثكدددد٢  س .  َٓ ػ ثُلددددٌٝع  ْٖ ٝ ٌِّ ؽؼددددَ ٣ندددد

 ,٤ددز ص٘جهٞددش ػ٤ِددٚ ثُلددٌٝعدجُٔ٘جّددذجس ثُؾَة٤ددز هٕٝ ثُوٞثػددو ثٌُِِّ 

ٝثٝطٌدش ٝٝجهش ٗلْدٚ ُديُي ، ٝثمضِلش ٝصََُُش مٞثٌٟٙ ك٤ٜج

ٝثٗوٞدد٠  ,ة٤ددجس ثُضدد٢ ٫ صض٘ددج٠ٛٝثفضددجػ إُدد٠ فلددع ثُؾَ ,ٝه٘طددش

ٝٓدٖ ٝدذ٠ ثُلودٚ دوٞثػدوٙ  .ثُؼٌٔ ُْٝ صوٜ ٗلْدٚ ٓدٖ ِٟدخ ٓ٘جٛدج

«٤دجسثّضـ٠٘ ػٖ فلع أًغٌ ثُؾَة٤َّدجس ٫ٗدوًثؽٜج كد٢ ثٌُِِّ 
 ٔ 
د . َٔ  ْٖ ك

ٝكودددٚ   ُٞدددذ٠ هٞثػدددو ثُلودددٚ ٤ًِٝجصٜدددج ٝأٙدددُٞٚ ٝكٌٝػدددٚ ٓؼًدددج 

  .جُٜجٝأِٟن ث٧ٓز ٖٓ ػو ,كوو فجٍ ثُن٤ٌ ًِٚ «دجُٔوجٙو ثُؼ٤ِج»
ــاد    ــة والمب ــا الحاكم ــة العلي ــين المقاصــد القرآني ب

 :  الدستورية
ك٤ٔددج  -ثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤ٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز ًجُٔذددجها ثُوّددض٣ًٞز 

ٓددٖ ف٤ددظ هددوًصٜج ػِدد٠ ص٤ُٞددو ثُٔددٞثه  -٣ضؼِددن دجُؾجٗددخ ثُضٖدد٣ٌؼ٢ 
ٜدج دضِدي ثُٔوجٙدو ًدطٜدج ًِّ  ثُوّض٣ًٞز ٝثُوٞثػدو ثُوج٤ٗٞٗدز ٝٝدًٌٝر

ز ٗٚذٜج ثُٖجًع ٩ًٕجه ثٌُِٔل٤ٖ إُد٠ ٢ٜ أهُز ٌٕػ٤ّ ك ,ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز
ّٞثء ًؽغ ثُٔؾضٜدوٕٝ إ٤ُٜدج أّ  ,صو٤٤ْ أكؼجُْٜ ٝثٍُٞٙٞ إ٠ُ أفٌجٜٓج

   .ُْ ٣ٌؽؼٞث

                                    
 .  ٖ -ٕ/ ٔثك٢  ٗظٌ ًضجح ثُلٌٝم ُِوٌث  ٔ 
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المقاصد القرآنية العليا وإمكانية التجدد الذاتي لفقهنا 

 :  اإلسالمي
 َّٕ ٛدديٙ  «ٓ٘ظٞٓددز ثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤ٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز»صٖددـ٤َ  إ

 ,٠ ؿددٌُ هجد٤ِددز ثُضؾددوه ثُدديثص٢ كدد٢ أٙددُٞ٘ج ٝكوٜ٘ددجّددٞف ٣ددؤه١ إُدد
ػٞثَٓ ثُلضًٞ ٝثُظٌك٤ز ثُض٢ صٚد٤خ  ّٝٞف صو٤ٜٔج ٝصقلظٜٔج ٖٓ

ثٌُٖثةغ
 ٔ 
.  

 :  المقاصد القرآنية العليا وفاعلية التجديد واالجتهاد
ُدٖ صٌدٕٞ  «ٓ٘ظٞٓض٘دج ثُوٌآ٤ٗدز ٛديٙ»ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز ك٢ 

ثُٔنضِق ك٤ٜدج أٝ  «أٍٙٞ ثُلوٚ» أٝ أ٬ًٙ ٖٓ ,ث٧هُز ٓؾٌه ه٤َُ ٖٓ
٩ػدددجهر د٘دددجء هٞثػدددو ، ثُٔ٘طِدددن ث٧ّدددجُ ّدددضٌٕٞ ثُٔضلددن ػ٤ِٜدددج ددددَ

ْٕ  «ث٧ًذدٌ ثُلوٚ» ٝصؾو٣وٛج ُٝذ٘جء، «أٍٙٞ ثُلوٚ»  ػ٤ِٜدج دؼدو ىُدي إ
ٝصٚق٤قٚ ٝص٘و٤ضٚ ٓٔدج ُقدن ددٚ ٓدٖ  ,ُٝـٌدِز صٌثع٘ج ثُلو٢ٜ، ٕجء  

 ٕدددددٞثةخ ػذدددددٌ ثُؼٚدددددًٞ ٝإمٞدددددجػٚ ُضٚدددددو٣ن ثُودددددٌإٓ ػ٤ِدددددٚ
ٝصق٣ٌدددٌٙ ٓدددٖ ث٧دؼدددجه ث٩ه٤ٔ٤ِدددز  ,ثُٔنضِلدددز ؽٞثٗذدددٚ ػِددد٠ ٤ٛٝٔ٘ضدددٚ

                                    
كد٢   ًٞ ثٌُٖثةغ ٗجهٖدٚ إٓدجّ ثُقد٤ٌٖٓ كد٢ كٚد٤ِٖ ٟد٣ٌل٤ٖ ثُذقظ ك٢ كض  ٔ 

َّٕ ٟ. هثً ثُٞكدجء    ٕٕ٘ٔدجُلوٌر ًهْ ثُذٌٛجٕ   أعذدش كد٢ ثُلٚدَ ث٧ٍٝ أ
د «كضًٞ ثُٖدٌثةغ»ظجٌٛر  ّٓ كضدًٞ  جظدجٌٛر هذُٜٞدج كد٢ ثُٖدٌثةغ ثُْدجدوز ٝأ

كذؼٞددْٜ أفددجٍ ىُددي ػ٤ِٜددج , ٝٗلدد٠ : ز كوددو ثمضِلددٞث ك٤ددٚثُٖدد٣ٌؼز ث٩ّدد٤ٓ٬ّ 
دإٌٓجٕ صوو٣ َّٓ ثمضدجً  ج إٓدجّ ثُقد٤ٌٖٓ ٗلْدٚ كودوٌ ىُي ػ٤ِٜج ُندضْ ثُ٘ذدٞر , أ

َّٕ ؽٞثٍ فدوٝط ثُلضدًٞ كد٢ ثُٖدٌثةغ ًِّ   ٜدج , ٜٝٓ٘دج ٕد٣ٌؼض٘ج ٝإٔدجً إُد٠ أ
ٓيٛخ أد٢ ثُقْٖ ث٧ٕؼ١ٌ ٝأد٢ إّقجم ث٩ّلٌثة٢٘٤ , ٝٗجهٔ أهُز ىُي 

ْشَنا اشذِّْكَر َوِنا  شَوُه ََنُْل ََوز   ِنا  : ٜٝٓ٘ج هُٞٚ صؼج٠ُ. ثُوجة٤ِٖ دجّضقجُز ىُي ثُلضًٞ
 . ٗ٘ ظجٌٛ ٫ ٚٝد٤ٖ أَّٗ   [1: قؾٌ]ثُ َ َاِفُظونَ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٕ٘ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ث ػِد٠ ثُٖٔدجًًز ٝثُو٤ّٓٞ  ًً ز ٤ٌُدٕٞ ٓضجًفدج ػِد٠ ْٓدضٟٞ ػدج٢ُٔ ٝهدجه
«ثُغوجكز ثُؼج٤ُٔز ثُٖٔضًٌز»ك٢ ٤ٙجؿز 

 ٔ 
.   

المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وبنـاء الحاسـة النقديـة    

 :  لدى الفقهاء
َّٕ ؛ ٣ج ثُض٢ ىًٌٗجإٝجكز إ٠ُ ّجةٌ ث٧ٛوثف ٝثَُٔث ٓ٘ظٞٓدز » كئ
و كدد٢ أٛددَ ثُدديًٌ ِٞؽددّددٞف صُ  «ثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤َّٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز

ٝثُٔؼٌكز كد٢ ٓنضِدق ثُْٔدض٣ٞجس فجّدز ٗوو٣دز ٗ٘طِدن دٜدج ُٔؼدج٣ٌر 
ًٝدديُي  ,ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ددزز ٝث٩ْٗددج٤َّٗ ّدجةٌ أٗددٞثع ثُٔؼددجًف ث٩ّدد٤ٓ٬َّ 

٣ندوّ  ٫ ٓٔدج ٝص٘و٤دز ًدَ ٜٓ٘دج ,ثُقجٍ دجُْ٘دذز ُدذؼٜ ثُؼِدّٞ ثُذقضدز
٣ضؼجًٛ ٓؼٜج ٬ًا أٝ ؽًَءث هو ٛيٙ ثُٔوجٙو أٝ

 ٕ 
.  

ــل خصــائص   ــا الحاكمــة وتفعي ــة العلي المقاصــد القرآني

 :  الشريعة منهجيا
 َّٕ ّددٞف ٣ٞددل٢  «ٓ٘ظٞٓددز ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز»صٖددـ٤َ  إ

ُضؼٔدددَ ٓدددغ  «مٚدددجة٘ ثُٖددد٣ٌؼز»ف٣ٞ٤دددز ٝكجػ٤ِدددز ًذ٤دددٌر ػِددد٠ 
ع٘دددددج ثُلوٜددددد٢ ث٧ٙددددد٢ُٞ ػِددددد٠ ص٘و٤دددددز صٌث «ٓ٘ظٞٓدددددز ثُٔوجٙدددددو»

ٝكوددٚ  ,ٝصق٣ٌٌٛٔددج ٓددٖ كوددٚ ث٩ٙددٌ ٝث٧ؿدد٬ٍ ٝثُٔنددجًػ ٝثُق٤ددَ

                                    
ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُوٞثػو ٝث٧فٌجّ ثُلو٤ٜز ٝثُوج٤ٗٞٗز ٝثُغوجكدز ثُٔؾضٔؼ٤دز ػ٬هدز   ٕ 

كجُلضدددجٟٝ ٝثُوٞثػدددو ثُوج٤ٗٞٗدددز ٝثُلو٤ٜدددز صضقدددٍٞ دؼدددو ٟدددٍٞ ، ٝع٤ودددز ؽدددوًث
ثُلو٢ٜ, ًٔج  ٧ٓز أِٜٙج ثُوج٢ٗٞٗ أٝثُٔٔجًّز ٝإُلٜج إ٠ُ عوجكز, هو ص٠ْ٘ ث

 َّٕ ْٕ  أ ث ٓددج صذددٌٍ أّددتِز ٝإٕددٌج٫س ػِدد٠ ثُوددجٕٗٞ أٝ ثُلوددٚ أ ًٌ =  ثُغوجكددز ًغ٤دد
كٌَ ٜٓ٘ٔج ٣ووّ ٓوثمَ إ٠ُ ث٥مٌ صذٌٍ دؼدو ىُدي كد٢  ٌٝٛيث. ٣ؾ٤خ ػٜ٘ج

ٌَٕ ٓنٌؽجس ٌٝٛيث, كجُؼ٬هز ػ٬هز ؽوٍ ٝصذجهٍ ٝصلجػَ د٤ٜ٘ٔج, ُٝؼَ 
َّٕ ف٤ٖ ٗ ٤ّوٗج ًٍّٞ    ْٕ  ٠ٜ ػٖ ًضجدز ثُْٖ٘ ًجٕ ٣٘ذٚ إ٠ُ أ  ػ٤ِْٜ أ

 ًً ج ٣ٌدطٞث د٤ٖ ثُودٌإٓ ّٝد٘٘ٚ ٝصطذ٤وجصدٚ دق٤دظ صٌدٕٞ عوجكدز ٌِٝٓدز ّٝدِٞ
 . ج ُْٜػ٤ًِٔ 

 ٔ   َّٕ ٧  ْٕ صودجُ إ٤ُٜدج  ثُٔ٘ظٞٓز ثُٔوجٙو٣ز ٓ٘ظٞٓدز ه٤ٔ٤دز ٓؼ٤ج٣ًدز صٚدِـ ٧
ٝٛد٢  ٝص٤٤َٔ ثُؼِْ ثُ٘جكغ ٓدٖ ثُؼِدْ ثُٞدجً , ّجةٌ أٗٞثع ثُٔؼٌكز ُٔؼٌكز

ًغددٌ ثُّٞددجةَ هددوًر ٝكجػ٤ِددز ػِدد٠ ًددد٠ ثُٔؼٌكددز دددجُو٤ْ ًٝأح ثُٚددوع أ
 .  د٤ٜ٘ٔج



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٖ٘ 

ََ ٗٚدٞٗ ثُٖدجًع ٣دضْ  ثُضو٤ِو ثُوجةْ ػ٠ِ ثػضذجً كوٚ أةٔز ثُضو٤ِو ٓغد
ٝهو صُووّ ػ٠ِ ثُ٘ٚدٞٗ  ,٣ْٝ٘ل ٓضأمٌٛج ٓضووٜٓج ,ثُضن٣ٌؼ ػ٤ِٜج

ػ٘ددو ثُددذؼٜ دجػضذجًٛددج هجةٔددز ػِدد٠ ٗٚددٞٗ ٓٞددٌٔر ُددْ ٣ٚددٌؿ 
َّٕ  ,ز دٜدددجأُٝتدددي ث٧ةٔددد ث ٓدددٖ  أٝ ٧ ًٌ ًٟج ٝصق٣ٌددد ثُلودددٚ أًغدددٌ ثٗٞدددذج
ًٔج ّدٞف صنٌؽ٘دج  .ٗوِ٘ج ػٖ إٓجّ ثُق٤ٌٖٓ ك٤ٔج ٌٓ ثُ٘ٚٞٗ ًٔج

ج »ٛيٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ٝكوٜ٘ج ٖٓ هثةٌر ثُلٚجّ د٤ٖ  ًٜ ٓج ٣ُلض٠ دٚ كو
 ,صقو٤ودٚ ُِٔوجٙدو ُؼدوّ «٫ّضٌٔجُٚ ثٌُٖثة٠ ثُظجٌٛر ٫ٝ ٣وذدَ ه٣ً٘دج

ث  «ثُلودٚ ٝثُضٌد٤دز»آعدجً ؽؼِدش دد٤ٖ ٝٗقٞ ىُي ٖٓ ، ٝػٌْٚ ًَ فدجؽ
ث ٓدددٖ ػِٔجة٘دددج إُددد٠ صذِّ٘ددد٢ ثصؾجٛدددجس  ًٌ ثُضٚدددٞف »ًغ٤لًدددج هكدددغ ًغ٤ددد

٤غ ٝؿ٤ٌ ىُي ٓدٖ ّدِذ٤ّجس ٣ْدضط ,ُٔؼجُؾز صِي ثُِْذ٤َّجس «ٝثُؼٌكجٕ
ٗوجىٗج ٜٓ٘ج ٗظجّ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ٛيث إ

 ٔ 
 . 

 :  المقاصد القرآنية العليا الحاكمة والفعل اإلنساني
 َّٕ ْٕ  إ ٗ٘ظدٌ إ٤ُدٚ  ثُلؼَ ث٩ْٗج٢َّٗ ػ٘و ٓقجُٝز كْٜ صأع٤ٌٙ ٣ٌٔدٖ أ

ث كدد٢ ثُٔددجء ثٌُثًددو ًٌ كضددٌٟ ، ًدج٧ٓٞثػ ثُضدد٢ صظٜددٌ ػ٘ددوٓج صِودد٢ فؾدد
ث٧ٓٞثػ صذوأ ص٘دوثؿ كد٢ ٕدٌَ هٝثةدٌ ٓضقًٌدز كد٢ ّدجةٌ ث٫صؾجٛدجس 

 ْٕ َّٕ  ,صض٠ٕ٬ هذَ أ ددَ  ,٣ض٬ٕد٠ أعدٌ ثُلؼدَ ث٩ْٗدج٢ٗ ٫ ٌُٖ ثُلدٌم أ
د ,٣ْضٌٔ فض٠ ثُقْدجح َٓ ُّٖ ثُْدَّ٘ز ثُْد٤تز  ْٖ ُديُي ًجٗدش ْٓدت٤َُّٞز  ٣ْد

دددَ  ,٫ٝ صوددق ػ٘ددو ْٓددت٤َُّٞضٚ ثُٖنٚدد٤َّز ,ص٘ضٜدد٢ ػ٘ددو ٕنٚددٚ ٫
 َٓ ج إُد٠ ٣دّٞ ثُو٤جٓدز ْٖ ٤ّقَٔ ًٍٝ  َّٕ  ,٣ؼَٔ دضِي ثَُّْ٘ز ثُض٢ ّدَّٜ٘ ٧

دددو ثُغدددج٢ٗ أٝ ثُغجُدددظ أٝ ث٧ُدددق إّٗ  ٔدددج ٣ٔغدددَ كددد٢ ثُقو٤ودددز إفدددوٟ ثُٔوِِّ
ج ث٧ٍٝٓٞؽددجس صِددي ثُْددَّ٘ز ثُضدد٢ ّدد َّٜ٘,  َّٕ صؼُِّددن ثُنطددجح  ُٝدديُي كددئ

ثُضدد٢ د٘دد٠ ، دجُلؼددَ ٣ضؾددجٍٝ ؽٞثٗددخ ث٫هضٞددجء ٝثُضن٤٤ددٌ ٝثُٞٝددغ
ٗظ٣ٌَّدددز ثُقٌدددْ »أ٫ ٝٛددد٢ ، ث٧ٙددد٤ُّٕٞٞ ٗظددد٣ٌَّضْٜ ثُؼجٓدددز ػ٤ِٜدددج

ٛدديٙ ثُ٘ظ٣ٌددز  ًدطددش ٝهددو ،ثُوددجةْ ػِدد٠ مطددجح ثُض٤ٌِدق «ثُٖدٌػ٢
ه١ ٝثُٔؾدجٍ ّجةٌ ث٧فٌجّ دجُض٤ٌِق ٝثُض٤ٌِق ٕجَٓ ُِٔؾجٍ ث٫ػضوج

ُٝوددو ثّددضوًػ همددٍٞ دؼددٜ ث٧كٌددجً ثُلِْددل٤ز  ,ثُؼِٔدد٢ّ كدد٢ ثُٞثهددغ

                                    
 . ٍٝ ٖٓ ٛيث ثٌُضجح٬ع ػ٠ِ صلج٤َٙ أًغٌ ك٢ ثُلَٚ ث٣٧ٌٖٔ ث٫ٟ  ٔ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٗ٘ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

د «ثُوطغ ٝثُظدٖ»ٝ «ثُقو» كٌٌر ٓغَ َّٙ ز ُدوٟ ثُؼودَ ث٧ٙد٢ُٞ مج
ٝثُذقدظ كد٢ ٓج٤ٛدز ؛ ٝؿ٤ٌٛدج «ثُٔج٤ٛدز» ثُٔض٤ٌِٖٔ إ٠ُ ثُذقدظ كد٢

ثُلؼددَ »ٓج٤ّٛددز  أ٣ْددٌ ٝأّددَٜ ٓددٖ ثُذقددظ كدد٢ «ثُقٌددْ ثُٖددٌػ٢»
ٝٓج٤ّٛدز ثُٞثهدغ ٗلْدٚ ثُدي١  ,ًٙ كد٢ ثُٞثهدغٝآعدج ,ٝهٝثكؼٚ «ث٩ْٗج٢ٗ

ٝٓ٘ددٚ ثَُٓددجٕ  ,«ػددجُْ ث٧كٌددجً ٝػددجُْ ثُؾ٘ددز ٝثُ٘ددجً»٣ٔضددو ٓددج ددد٤ٖ 
ُْ ٣أمي ثُلؼدَ ٝٓدج ٣ضؼِدن دقو٤وضدٚ ٝآعدجًٙ  ُيُي ,ٝثٌُٔجٕ ٝٗقٞ ىُي

ذز ٓج ٣ْضقوٚ ٖٓ ثٛضٔجّ ٝصلج٤َٙ دَ ًجٕ ثُؼو٬ٕ ث٢ُّٞٙ٧  ثُٔضٖؼِّ
ث ٓدج ٣نضد٫َٕ ثُنطدٞث ًٌ س ُِولدَ ٗجف٤دز ثُ٘ض٤ؾدز ثُٜ٘جة٤َّدز ٝثُلو٢ّٜ ًغ٤

٢ٛٝ ثُضو٤٤ْ ٝثُقٌْ ػ٠ِ ثُلؼَ دجهضٞجء ثُلؼدَ أٝ ثُضدٌى ٣٩ؾدجه  أ٫
 .ثُضؼُِّن ثُٔذجٌٕ د٤ٖ مطجح ثُض٤ٌِق أٝ ثُٞٝغ ٝثُلؼَ

ًٔدج دددٌٍس ٝصذِدًٞس ػِدد٠ أ٣دو١ ػِٔجة٘ددج  -ٝٗظ٣ٌدز ثُٔوجٙددو 
ٛددٞ  «مطددجح ثُض٤ٌِددق»هددو صٌددٕٞ ّددجػوس ػِدد٠ ؽؼددَ  -ثُْددجدو٤ٖ
 ًَ ٣ٞدغ ًدَ ٛٔدٚ  -ك٢ إٟجً مطجح ثُض٤ٌِق - ثٌَُِّٔق َّٕ إ إى ،ثُٔقٞ

ٝثُندٌٝػ ٓدٖ ػٜدور  ,ك٢ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ فجُز ث٩فْجُ دلٌثؽ ىٓضدٚ
 ,ٝٗضدجةؼ ىُدي ثُلؼدَ ,ثُٞثهدغ ثُض٤ٌِق دوطغ ثُ٘ظٌ ػدٖ أعدٌ كؼِدٚ كد٢

ًّددٔٚ ثُلو٤ددٚ  ٓددج كددجُٞثهغ دجُْ٘ددذز ٌُِِٔددق ٛددٞ صٚددًٞٙ ُِوٞدد٤ز أٝ
َّٕ  كٔج هثّ هو فَٚ ُو٣ٚ ظٖ ,ىٛ٘ٚ ك٢ ثُدو٤َُ ثُٖدٌػ٢َّ هدو  ؿجُدخ ددأ

 َّٕ كديُي ثُٞثهدغ ثُدي٢ُّ٘ٛ  ,ىُي ٓنٌػ ُٚ ٖٓ ػٜدور ثُض٤ٌِدق هٍ ػ٠ِ أ
ٝدددأهثء ثُلؼددَ ٝكوًددج ُددٚ ٣نددٌػ ٓددٖ ػٜددور ، ثُٞثهددغ دجُْ٘ددذز إ٤ُددٚ ٛددٞ

دد .ثُض٤ٌِددق َّٓ َّٕ  «ٗظ٣ٌددز ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج»ثػضٔددوس  ُددٞ جأ  ٓ٘طِوًددج كددئ
لِ ث٧ٌٓثُٞٝغ ٤ّضـ٤ٌ دق٤ظ ٬٣فع ثُٞثهغ ًٔج ٛٞ ك٢ ٗ

 ٔ 
.  

 :  المقاصد القرآنية العليا الحاكمة والواقع
 َّٕ ّددٞف  «ٓ٘ظٞٓددز ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز»ث٫ػضٔددجه ػِدد٠  إ

دؼدددظ ٝإف٤دددجء ٝإٟددد٬م ٟجهدددجس ثُضؾو٣دددو ٝث٫ؽضٜدددجه  ٣ْدددجػو ػِددد٠
ٝثُٔذد٤ٖ  ,ثُٖٔ٘ب أ٫ ٝٛٞ ثُودٌإٓ: ٝث٫ػضذجً ك٢ ٓٚو١ً ث٣ٌُٖؼز

                                    
 «ثُلوددٚ ثُضو٤ِددو١» «ٓوجٙددو ثُٖدد٣ٌؼز»ث٧ٍٝ ٓددٖ ًضجد٘ددج : ٤ًٖثؽددغ ثُلٚددِ  ٔ 

   .«ٓومَ إ٠ُ كوٚ ث٧ه٤ِجس»ٝثُغجُظ 
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ٓٚدجهً  ز ك٢ ٝثهغ ثُ٘جُ ٝكد٢َُّْ٘ أ٫ ٝٛٞ ث، جج ٝصطذ٤و٤ً ػ٤ًِٔ  صأ٬٣ًٝ 
ّٝدٞف ٣٘وددَ  .«ث٧هُدز ثُٔنضِدق ك٤ٜددج»ثُلودٚ ٝأهٝثصدٚ ٓٔددج ػدٌف دددـ
ًٔددج أًثه  ,ثُوجػددور ثُؼ٣ٌٞددز ٨ُٓددز ٜٓددجّ ثُضؾو٣ددو ٝث٫ؽضٜددجه إُدد٠

ث كد٢ ثُؼو٤ِّد ًٌ ث ًذ٤د ًٌ ز ز ث٩ّد٤ٓ٬ّ ز ٝثُ٘لْد٤ّ ثُوٌإٓ ّٝٞف ٣قودن صـ٤٤د
ز ّٝدد٤ٌر كدد٢ ّددَّ٘  ٝد٤جٗددٚصؼددج٠ُ ٟٝجهجصٜٔددج ٝػ٬هجصٜٔددج دٌضددجح   
ًُّٞٚ ث٣ٌٌُْ ػ٤ِٚ ث٬ُٚر ٝث٬ُّْ
 ٔ 
.  

 : المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ونظرية المعرفة
 َّٕ ْٕ  «ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤ٗدز ثُؼ٤ِدج ثُقجًٔدز» إ دج  ٣ٌٔدٖ أ ًٞ صْدجػو أ٣

 ,ٜددجكدد٢ ثُؼِددّٞ ثُٖددٌػ٤َّز ًِّ  «ٗظ٣ٌددز ٓؼٌك٤ددز ػجٓددز»ػِدد٠ صطدد٣ٌٞ 
كذٔوددوًٝ ٛدديٙ  «ثُؼٔددٌثٕػِددّٞ »ًٝدديُي كدد٢ ثُؼِددّٞ ث٫ؽضٔجػ٤ددز أٝ 

 ْٕ  «ثُٞٙددددق ٝثُضٚدددد٤٘ق ٝثُضلْدددد٤ٌ»صوددددّٞ دؼ٤َِّٔددددجس  ثُ٘ظ٣ٌَّددددز أ
٢ٛٝ  ْٕ ٣ٌٖٝٔ  .صٌٕٞ ٓٞٝٞػ٤َّز ك٢ ىُي ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ صْضط٤غ أ
 ْٕ ددج ٝٛدد٢ صْددٔـ  ٗنضذددٌ ٗضجةؾٜددج دٔوددج٤٣ِ ٓطددًٞر أ ًٞ دضطدد٣ٌٞ أ٣

ًٔدج صْدضط٤غ إ٣ؾدجه  ,ثُغوجكجس ثُٔق٤ِز ٝثُو٤ٓٞدز ٝصْدضط٤غ ثّدض٤ؼجدٜج
ددو ٣ْددٔـ دو٤ددجّ ٓؾضٔددغ ػددج٢ُٔ هددجهً ػِدد٠ ْٗددن ف» ٞددج١ًٍّ ٓٞفَّ

ٝإهجٓدز  ,زثّض٤ؼجح ٝصؾجٍٝ ثُن٤ّٙٞٚجس ثُغوجك٤ز ٝثُٔق٤ِز ٝثُو٤َّٓٞ 
هجهًر ٫ٝ ٕي دجػضذجًٛج ٓ٘ظٞٓزً ػ٠ِ  ك٢ٜ «ٓؾضٔغ ثُٜوٟ ٝثُقن

 ْٕ دج ٣ٌٔدٖ أ صضؼجٓدَ ٓدغ ثُٔدٜ٘ؼ  إ٣ؾجه هجػور ُلٌٌ ػدج٢ُّٔ ًد٢ّٗٞ ٧َّٜٗ

                                    
 ٔ   َّٕ ج أصجفددٚ ثُوددٌإٓ ثُٔؾ٤ددو ُِذٖدد٣ٌز دجٕددضٔجُٚ ػِدد٠ ثُٖددٌػز ٓددٖ أٛددْ ٓدد إ

ٝثُٜٔ٘جػ ٤ٕٞع ٝى٣دٞع ٝثٗضٖدجً ثُدٞػ٢ دجُٖد٣ٌؼز ٝثُٜٔ٘دجػ كد٢ أّٝدجٟ 
ٝدديُي  ،ز ًَ دقْخ هوًصٚ ٟٝجهجصٚ ٝإٌٓجٗدجس ثُدٞػ٢ ُو٣دٚثُٔؤ٤ٖ٘ٓ ًجكّ 

ز ٓدٖ ثٌُٜ٘دز ز ٝثُٖدٌػ٤ّ ًٌْ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ فجؽَ ثفضٌجً ثُٔؼٌكز ثُو٤٘٣ّد
ٌُٖثةغ ثُْجدوز, ٝفجٍ ديُي هٕٝ إ٣ؾجه ٟذوز ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع ٝثٌُدجد٘ز ك٢ ث

ز , ٝٛدديٙ ثُوٞدد٤ز ىثس أ٤ٔٛددز ًذ٤ددٌر كدد٢ د٘ددجء ثُددٞػ٢ كدد٢ ث٧ٓددز ث٩ّدد٤ٓ٬ّ 
جس ٝثُقوٞم ٝثُٔذجها ٤ٖٔ إ٠ُ ث٧ٓز ثُِْٔٔز ػ٠ِ ثُٞثؽذُوٟ ؽ٤ٔغ ثُٔ٘ض
صقٌْ ػ٬هجس ثُلٌه ٝث٧ٌّر ٝثُٔؾضٔدغ , كد٬ صٌدٕٞ ٛ٘دجى  ٝثُوٞثػو ثُض٢
ٕٞ ز ٬ُّددضذوثه كدد٢ ٕددتك٤ّ٘دد ز أٝز أٝ ػ٤ِّٔددجًْ أٝ ٟذوددز ٤ّجّدد٤ّ كٌٙددز ُقدد
ج أٝص٤ضٚ ػ٠ِ ػِْ ػ٘و١»دقؾز ، ث٧ٓز  «٢ أػِْ ٓج ٫ صؼِٔدٕٞإّٗ »أٝ  «إَّٗٔ
. 
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 ٙ٘ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ّٝددٞف  ,ٝصٞظلددٚ كضْددضل٤و دددٚ ,ْددضٞػذٚدددَ ٝص، ثُؼِٔدد٢ّ ٝصوددّٞ ػ٤ِددٚ
ُؼدَ ٜٓ٘دج إمٌثَؽدٚ  صؼٞه ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِّٔ ىثصٚ دٌغ٤ٌ ٓدٖ ثُلٞثةدو

أٍٓضٚ ثٌُثٛ٘ز ٝثُضٚو٣ن ػ٤ِٚ ٝإمدٌثػ كِْدلز ثُؼِدّٞ ثُطذ٤ؼ٤َّدز  ٖٓ
ٖٓ أٍٓضٜج ًيُي
 ٔ 

 . 

ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج ص٘طِن ك٤ٔج ص٘طِن ٓ٘دٚ ٓدٖ مٚدجة٘ ثُٖد٣ٌؼز 

ٖٓ هثةدٌر ثُلٞدجةَ ثُٔؾدٌهر إُد٠  ،ثُنٚجة٘ صِي ثُنجصٔز ٝصنٌػ

 . إٌٔٗج إ٤ُٜج آٗلًج هثةٌر ثُلجػ٤ِز ٝثُؼَٔ ثُض٢

 «ثُٔ٘ظٞٓددز ثُٔوجٙددو٣ز دضٖددـ٤ِٜج»ٝٛدديٙ ثُنٚددجة٘ ثُضدد٢ ّددضوّٞ 

٢ٛ : 

مضْ ثُ٘ذٞر ثُي١ ٣ؾؼَ ثٌُٔؽؼ٤ز ثُؼ٤ِج ُِودٌإٓ ثُٔؾ٤دو ثُٜٔد٤ٖٔ  -أ 

ثس ًِّٜج دودٌثءر ٝكٜدْ دٖد٣ٌَّ ػ٠ِ ثَُّْ٘  َّٞ  ,٤ٖز ثُ٘ذ٣َّٞز ٝصٌثط ثُ٘ذ

ف٤ظ ٫ ٗذ٢ دؼو مجصْ ثُ٘ذ٤٤ٖ
 ٕ 
.  

ددو٬٣ً  ,فج٤ًٔز ثٌُضجح ٝدوٌثءر ٝصودٌُّ ٝكٜدْ دٖد١ٌّ ًٔدج ىًٌٗدج -ح 

ػٖ ثُقج٤ًٔز ث٤ُٜ٩ز ثُض٢ ًجٗش ك٢ د٢٘ إٌّثة٤َ
 ٖ 
.  

                                    
٣ٌٔددددٖ ث٫ٟدددد٬ع ػِدددد٠ دؼددددٜ ٓؼجُٜٔددددج كدددد٢  «ثُٔددددٜ٘ؼ ثُؼِٔدددد٢»أٍٓددددز   ٔ 

إٙدددوثًثس ثُٔؼٜدددو ثُؼدددج٢ُٔ ُِلٌدددٌ  «ٗدددوٝر ثُؼِدددّٞ ث٫ؽضٔجػ٤دددز»ًضدددجح
ثُٔٞٝددٞػ٤ز »ٝهًثّددجس أمددٌٟ ًغ٤ددٌر ٜٓ٘ددج ٗددوٝر  117ٔث٩ّدد٢ٓ٬, 

 . ٬ٙؿ ه٘ٚٞر: صق٣ٌٌ «ثُؼِّٞ ث٫ؽضٔجػ٤ز ك٢
ٓددٖ أٛددْ ثُٔقددوهثس ثُٜٔ٘ؾ٤ددز , ُٝددٚ ه٫٫س ٜٓ٘جؽ٤ددز  «مددضْ ثُ٘ذددٞر»٣ؼددو   ٕ 

 ْٕ صوٌأ ّجةٌ ثُوٞدج٣ج ثُضد٢ ٣ٌدٕٞ كد٢  ًذ٤ٌر ث٤ٔٛ٧ز , ٝك٢ ٝٞةٚ ٣٘ذـ٢ أ
ؼ٤ددز ثُؼ٤ِددج ُِذٖدد٣ٌز كدد٢ هذُٜٞددج ًٔددج ٛدد٢ ٓددج هددو ٣ض٘ددجك٠ ٓددغ فٚددٌ ثٌُٔؽ

ٓغددَ ,  ز ثُ٘ذ٣ٞددز ثُضطذ٤و٤دز إُدد٠ ٣دّٞ ثُددو٣ٖ, ٝد٤جٗددٚ كد٢ ٓددٜ٘ؼ ثُْدَّ٘  ثُودٌإٓ
ه٤ٞز ػٞهر ث٤ُْٔـ ٝظًٜٞ ثُٔنِ٘ , ٝثُٜٔدو١ , ٝؿ٤ٌٛدج ٓٔدج ؽدجءس 

 .  دذؼٞٚ ثُو٣جٗجس ثُْجدوز ًٝٝهس دٚ دؼٜ ث٧مذجً ػ٘وٗج
ًٝضدجح ث٧ك  «ٕفج٤ًٔدز ثُودٌآ»ًثؽغ دقغ٘ج ثُٖٔ٘دًٞ كد٢ ثُودجٌٛر دؼ٘دٞثٕ   ٖ 

أدؼدجه ؿجةذدز »ًٝضجد٘دج  «ز ُٔلّٜٞ ثُقج٤ًٔدزث٤ُْج٤ّّ  ث٧دؼجه»ٖٛجّ ؽؼلٌ .ه
  أددددٞ ثُوجّدددْ  ًٝضدددجح «ػدددٖ كٌدددٌ ثُقًٌدددجس ث٩ّددد٤ٓ٬ز ثُٔؼجٙدددٌر
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٣ؼز  -ػ  ز ٝثُضنل٤دددق ثُٔوجٙدددو ثُؼ٤ِدددج ثُقجًٔدددز ٝثُوددد٤ْ ث٧ّجّددد٤ّ »ٕددٌد
ػ ٝثُّدد٬ ػددٖ دددو٬٣ً  «ٝثٌُفٔددز ثةغ ث٩ٙدٌد ٝث٧ؿدد٬ٍ ٝثُقدٌد  ٕدٌد

ٓؼو٤ُٞز ثُٔـطَّجر دجُضؼذّو
 ٔ 
.   

ث٫ٙددطلجة٢ »ػج٤ُّٔددز ثُنطددجح ثُوٌآٗدد٢ّ دددو٬٣ً ػددٖ ثُنطددجح  -ه 
  .ثٌُّج٫س ثُْجدوز ك٢ «ثُو٢ٓٞ

َواْ اَوواَر ُموَ وو  ٝٛدديٙ ثُنٚددجة٘ أٝٝددقش كدد٢ ثُوددٌإٓ ثُٔؾ٤ددو 
َفُة قَاَك َرعِّ  َْ ًَُل شِِّميَقاتَِنا فَوَلم ا َُيَ َذتْوُهُب اشر  َشْو ِهَْْ  َُيْهَلْ,اَوُهب مِّل  قَوْوَمُه َ ْبِعَ  َر

َي ُيَتُوْهِلُ,َنا ِ َا نَواُوَك ُتِضولُّ ِِبَوا َمول َتَيواء  قَوْبُل َوِنإ  فَوَعوَل اشسُّوَفَهاء ِمن وا ِنْن ِهوَي ِنال  ِفاوْ
وُر اْش َواِفرِ لَ  َوتَوْهِ ي َمل شَنَوا  َواْكاُو ْ  *َتَياء ُيَََ  َوشِيوَُّنا فَاْرِفْر شََنا َواْرَ َْنا َوُيَََ  َ يوْ

َْوَيا َحَسَنًة َوِا اآلِ َرِ  ِنا  ُهْ َا ِنشَْيَك قَواَك َعوَذاِص ُُيِصويُ  نِوِه َموْل َُيَهواء  ِا َهِذِل اش ُّ
َوَرْ َووِ  َوِ ووَعْ  ُكوول  َهووْيٍء َفَسووَأْكاُوبُوَها شِل ووِذ َل  َواو ُقوووَن َو ُوْؤتُوووَن اشز َكوواَ  َواش ووِذ َل ُهووب 

َوُه َمْ,اُووًد ِعنوَ ُهْب اش   *ِآَإتَِنا  ُوْؤِمُنونَ  وي  اش وِذي َُُِ َو ِذ َل  َوا ِبُعوَن اشر ُ وَك اشن وَّ  امُمِّ
َهوواُهْب َعووِل اْشُمنَ,ووِر َو ُِوولُّ َ ُووُب اشب يِّبَوواِت  ِا اشاو ووْورَاِ  َواِةْيِيووِل  َُْمووُرُهب ِدْشَمْعووُروِو َو َونوْ

ُهْب ِنْصوَرُهْب َواَمْروَلَك اش وِ  َكاََوْ  َعلَوْيِهْب فَاش وِذ َل َوُ َّرُِ  َعَلْيِهُب اْْلََبآِ َث َوَ ضَ  ُ  َعونوْ
 *اْشُمْفِلُحوونَ  َُمُنوْا نِِه َوَعز ُروُل َوَََ ُروُل َواتو بَوُعووْا اشنُّووَر اش وِذَي ُيَُوِزَك َمَعوُه ُُيْوشَِْوَك ُهوبُ 

ُِّ ِنشَْيُ,ْب َجَِ  يًعا اش وِذي شَوُه ُمْلوُك اشس وَماَواِت َواَمْرِض ُقْل َإ ُيَ وَُّها اشن اُس ِنّّنِ َرُ وُك ا

                                                                     
ثٌُضدجح كد٢  ١ءؽدَكد٢ ٓٞثٝدغ ػو٣دور ٓدٖ  «ُؼج٤ُٔز ث٤ٓ٬ّ٩ز ثُغج٤ٗدزث»

 . ٟذؼضٚ ثُغج٤ٗز
, ٬ُٟد٬ع ػِد٠ هٞد٤ز «ثُٖد٣ٌؼز ٓوجٙدو»ًثؽغ ثُلَٚ ثُغج٢ٗ ٖٓ ًضجد٘ج   ٔ 

ًٛج ٌُٜٝٞٗدج ؽدًَءث ٓدٖ مٚدجة٘  «ثُضؼذُّو» ّٞ ٕد٣ٌؼز د٘د٢ »ٖٝٗأصٜج ٝصط
ددز ٝؿٌثدضٜددج ٝدؼددوٛج ػددٖ ٕدد٣ٌؼض٘ج ث٩ّدد٤ٓ٬ّ  «إّددٌثة٤َ ّٓ ز ثُضدد٢ ػِِّددش ػج

 . أفٌجٜٓج ًٝدطش دجُٔوجٙو ًَ ٓج ؽجءس دٚ
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 2٘ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 ُِّ ووويِّ اش وووِذي  ُووووْؤِمُل ِد ُِّ َوَرُ ووووِشِه اشن وووَِّّ امُمِّ ال ِنشَوووَه ِنال  ُهوووَو ُ ْيِوووي َوُُيِيوووُ  فَوووآِمُنوْا ِد
[2٘ٔ – ٘٘ٔ: ث٧ػٌثف] وََكِلَماتِِه َوات ِبُعوُل َشَعل ُ,ْب تَوْهَاُ ونَ 

 ٔ 
.  

 :  صد القرآنية العليا الحاكمة والمنهج العلميالمقا
٣ِٞز ٝثؽض٤جٍ ُوو صِٞٙش ث٩ْٗج٤ٗز دؼو ؽٜٞه ؽ٤ٜور ٝٓؼجٗجر ٟ

عًٞثس ػ٤ِٔز ٝػو٤ِز ٓضضجدؼز إ٠ُ ٓدج ّدٔضٚ ٌٓثفَ مط٤ٌر ًٌٝٓٝ 
  .«ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُضؾ٣ٌذ٢»

ٝدٜديث ثُٔدٜ٘ؼ  ,ٝدٜيث ثُٜٔ٘ؼ فووش ّجةٌ إٗؾجٍثصٜدج ثُٔؼجٙدٌر
ددج صددْ ًٞ ل٤ٌددي ثُطذ٤ؼددز ٝثُضددج٣ًل ٝثُددو٣ٖ عددْ ث٩ْٗددجٕ ٗلْددٚ ص ىثصددٚ أ٣

ثُٔؼددددددجًف ث٩ْٗددددددج٤ٗز »ٝأمٞددددددؼش  ,دجػضذددددددجًٙ ثدددددددٖ ثُطذ٤ؼددددددز
ٌُدٖ ثُ٘ؾدجؿ  .د٘دجء ػِد٠ ىُدي ُٜديث ثُٔدٜ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذد٢ «ٝث٫ؽضٔجػ٤ز

كددد٢ ثُؼِدددّٞ  «ثُٔدددٜ٘ؼ ثُؼِٔددد٢ ثُضؾ٣ٌذددد٢»ثُٔطِدددن ثُدددي١ ٙدددجهكٚ 
كذددوأس  ,ضٔجػ٤َّددزثُؼِددّٞ ث٩ْٗددج٤َّٗز ٝث٫ؽ ثُطذ٤ؼ٤َّددز ُددْ ٣قددع دٔغِددٚ كدد٢

إىث ًددجٕ ك٤ددٚ مِددَ  صغددجً دؼددٜ ثُضْددجة٫س فددٍٞ ثُٔددٜ٘ؼ ىثصددٚ ٝٓددج
ج  ؟ «أ٣ٖ ثُنَِ»ٝ َّٓ

َّٕ ثُنَِ ُْ ٣ذو دقؾْ ًذ٤دٌ ُدوٟ ثُـدٌد٤ِّ٤ٖ ُقدو ث٥ٕ كودو  ,ٝدٔج أ
أٝ ، «ثُْدددذذ٤َّز ثُٔطِودددز»ددددوٍ  «كٌدددٌر ث٫فضٔج٤ُدددز»ثًضلدددٞث دوذدددٍٞ 

ًٝديُي  ,س ٝث٧ّدذجحثُؾجٓور ثُض٢ صقضْ ٝهٞع ثُ٘ض٤ؾز ٝكوًدج ُِٔودوٓج
ٝىُدددي ٫ّدددض٤ؼجح  «٬ٟه٤ّدددزث٩»ددددو٫ً ٓدددٖ  «كٌدددٌر ثُْ٘دددذ٤َّز»هذِدددٞث 
فضد٠  ,ثُقج٫س ثُض٢ ٫ ٣طٌَّه ثُٜٔ٘ؼ ثُؼِٔد٢ ك٤ٜدج أٝ ٫ ٣د٘ؼٌِ صِي

  .ثُقج٤ُز «أٍٓز ثُٜٔ٘ؼ»إ٣ؾجه فَ ٣ْٔـ دضؾجٍٝ  ٣ضٌٖٔ ثُؼِٔجء ٖٓ

                                    
ٛددديٙ ث٣٥دددجس ث٣ٌٌُٔدددز ثٕدددضِٔش ػِددد٠ أٛدددْ ٝأددددٌٍ مٚدددجة٘ ثُٖددد٣ٌؼز   ٔ 

كٜدددد٢  ؛ًٝدطددددش د٤ٜ٘ددددج ٝددددد٤ٖ ػج٤ُٔددددز ث٩ّدددد٬ّ ٕٝدددد٣ٌؼضٚ  ز٤َّٓ ث٩ّدددد٬
ثُنٚجة٘ ثُض٢ ؽؼِش ٛيٙ ث٣ٌُٖؼز ٙجُقز ُِذ٣ٌٖز ًِٜج ك٢ ًدَ ٍٓدجٕ 
، ٌٝٓجٕ , ًثؽغ ٓلجص٤ـ ثُـ٤خ ٌُِث١ٍ , ٝثُضق٣ٌٌ ٝثُض٣ٌٞ٘ ٫دٖ ػجٕدًٞ

 . ك٢ صل٤ٌْ ًَ ٜٓ٘ٔج ُٜيٙ ث٣٥جس ث٣ٌٌُٔز
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ٝثُوددٌإٓ ثُٔؾ٤ددو أًددو أٗددٚ ّددذقجٗٚ ٝصؼددج٠ُ هددو ؽؼددَ ُ٘ددج ٕددٌػز 

ووا: ٜٓ٘جًؽددج كوددجٍٝ ًَ َها َعْلنَووا ِموونُ,ْب ِهووْرَعًة َوِمنوْ ََ ٝهددو  [2ٗ: ثُٔجةددور] ِشُ,وولٍّ 

ٝكددد٢ إٟدددجً ثُْدددوق ، كددد٢ ثُٔجٝددد٢ «ثُٔ٘دددجٛؼ»ٝ «ثُٔدددٜ٘ؼ»كٜدددْ 
ددج ًٙ ددج مج ًٔ ز ثُْددَّ٘ »كٌجٗددش  ,ثُٔؼٌكدد٢ ثُْددجةو كدد٢ ػٚددٌ ثُضددو٣ٖٝ كٜ

ًٜٗؾج ًٜٝٓ٘ؾج ُلْٜ ههجةن ثُوٌإٓ ٝد٤جٕ ه٤ٔدٚ ٝأفٌجٓدٚ ػ٘دو  «ثُ٘ذ٣ٞز
دؼددو ىُددي ًٜٓ٘ؾددج ُٔؼٌكددز ثُقٌددْ  «أٙددٍٞ ثُلوددٚ»ًٝددجٕ ، ٌغ٤دد٣ٌٖثُ

د٤ِّ٣ٖٞ ٝٓ٘دجٛؼ  ,ث٧ٙد٤ّ٤ُٖٞ ٝثُلوٜدجء ثُلو٢ّٜ ػ٘دو ٝٛ٘دجى ٓ٘دجٛؼ ثُُِـّ
ع٤ٖ فضدد٠  «ثُٔددٜ٘ؼ»ٌٝٛدديث صؼددوهس ثُٔ٘ددجٛؼ ٝثصْددغ ٓلٜددّٞ  .ثُٔقددوِّ

٣ضذِدددًٞ دجػضذدددجًٙ  ٌَُّٝ٘دددٚ ُدددْ؛ ٕدددَٔ ث٧هٝثس ٝثُٖدددٌٟٝ ٝثُّٞدددجةَ
ج هجًٗٞٗج ٝجدطً » ًٓ َُّٙ إ٠ُ ثُٔؼجًف ثُٔض٘ٞػز ٝٗووٛج ج ٙجً ك٢ ثُضٞ

إ٠ُ ؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ٝظدجةق  «...ٝد٤جٕ ٓج ٣ؼضو دٚ ٜٓ٘ج ٝٓج ٫ ٣ؼضو دٚ
٘ج ف٤ٖ هدوٓ٘ج ًة٣ض٘دج كد٢ ُٝيُي كئّٗ  ,ػٌكش ُِٔ٘جٛؼ ك٢ ػٌٚٗج ٛيث

ز إّددد٤ٓ٬َّ »ث٩ٙددد٬ؿ ثُٔؼٌكددد٢ ثُضددد٢ أِٟو٘دددج ػ٤ِٜدددج ك٤ٔدددج ٓٞددد٠ 
ؼٌك٤ز ٝؽؼِ٘دج أًًجٜٗدج هوٓ٘جٛج دجػضذجًٛج ه٤ٞز ٜٓ٘ؾ٤ز ٓ «ثُٔؼٌكز

ٗظددجّ ٓؼٌكدد٢ صٞف٤ددو١ ٜٝٓ٘ؾ٤ددز : ٜٓ٘ددج ,هجةٔددز ػِدد٠ ػددور هػددجةْ
ث  ,ٓؼٌك٤ز هٌآ٤ٗز ًً ٜٝٓ٘ؼ ُِضؼجَٓ ٓغ ثٌُضجح ث٣ٌٌُْ دجػضذدجًٙ ٓٚدو

ٝٓدٜ٘ؼ  ,ُِٔؼٌكز ثُضٞف٤و٣َّز ٝػِٜٞٓج ٝٗظجٜٓج ثُٔؼٌكد٢ ٜٝٓ٘ؾ٤َّضٜدج
ثّ ك٢ ُِضؼجَٓ ٓغ ثَُّْ٘ز دجػضذجًٛج ثُٔٚوً ثُٔؤٍٝ ػ٠ِ ّذ٤َ ث٩َُ

ٜٝٓ٘ؼ ُِضؼجَٓ ٓغ ثُضدٌثط ث٩ّد٢ّٓ٬ ٝٓ٘دٚ  ,ىُي ًِٚ ُِوٌإٓ ثُٔؾ٤و
ز ٝؿ٤ٌٛٔدج صؼدج٬ًٓ ٜٓ٘ؾ٤ًدج ٓؼٌك٤ادج دق٤دظ ػِّٞ ثُوٌإٓ ٝػِّٞ ثُْدَّ٘ 

صؾٌٟ ػ٤ِٔز ثّضٌؽجع ٗوو١ ُيُي ثُضٌثط ك٢ ًٗٞ ثُوٌإٓ ٝٛوث٣ضٚ، 
عدْ ػٔدَ ػِٔد٢  ,ثُضٚدو٣ن ٝث٤ُٜٔ٘دز ثُوٌآ٤َّٗدز ػِد٠ صٌثع٘دج ٛٞ ٝىُي
ِددد٠ ثّدددض٤ؼجح ٝصٞظ٤دددق ىُدددي ثُضدددٌثط كددد٢ د٘جة٘دددج ثُٔؼٌكددد٢ ؽدددجه ػ

ٝٓدٜ٘ؼ ُِضؼجٓدَ ٓدغ ثُضدٌثط ث٩ْٗدج٢ٗ  ,ثُٔؼجٙدٌ ُٞٙدَ ٓدج ثٗوطدغ
َّٕ ؛ ثُٖٔدددضٌى ددددجُٜٔ٘ؼ ٗلْدددٚ ثُٔوجٙدددو ثُؼ٤ِدددج »ٗظ٣ٌدددز  ُددديُي كدددئ

ًجٗش فجٌٝر دجػضذجًٛج ٓ٘طِوًج ٣ٌَٖ ثُ٘ٔٞىػ ثُٔؼٌكد٢  «ثُقجًٔز
«دجُٜ٘جة٤ددز»ػٌكددش  ث٧ّددتِز ثُلِْددل٤ز ثُضدد٢ ٖث٤ُٜٔددأ ُ٪ؽجدددز ػدد

 ٔ 
 

                                    
َّ  ُٔجعِددز ػددٖ ثُنددجُنثِز ٛدد٢ ٓؾٔٞػددز ث٧ّددت -ث٧ّددتِز ثُٜ٘جة٤ددز   ٔ  ٕددأٗٚ  ؽدد



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٓٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ث ٝؿج٣ددز كدد٢ ثُٞهددش ىثصددٚ ًً صؾضٔددغ  ٝٛدديٙ أٓددًٞ ٫ ,ٝدجػضذجًٛددج ٓؼ٤ددج
ٝٛد٢ ٛديٙ ثُضد٢ ٗؤّدِ ، ًِٜج إ٫ ك٢ ٓ٘ظٞٓدز ٓوجٙدو ػ٤ِدج فجًٔدز

  .«ٝثُؼٌٔثٕ، ٝثُض٤ًَز، ثُضٞف٤و»: ُٜج

 َّٕ ثُلؼدَ ث٩ْٗدج٢ٗ كد٢ ٝؽدٞهٙ فجٙدَ  ُوو ّذوش إٕدجًص٘ج إُد٠ أ
ػدجُْ »ٝ ,«ػدٞثُْ أٓدٌٙ ٝإًثهصدٚ»ٝ صوو٣ٌ ثُؼ٣ََ ثُق٤ٔو صلجػَ د٤ٖ
َْ  «ػددجُْ صقو٤ددن ٖٓدد٤تضٚ»ثُددي١ ٛددٞ  «ث٧ٕدد٤جء ٚ فجٙددَ إّٗدد: أٝ ٤ُُوَدد

ٌ  ثُضلجػَ د٤ٖ فًٌز ثُـ٤خ ٝفًٌز ث٩ْٗدجٕ ٝػدجُْ ثُطذ٤ؼدز ثُْٔدنَّ
ٝؽؼِددٚ ، ٝٛدديث ثُلؼددَ ٣ضؼِددن دددٚ مطددجح ثُٖددجًع ُضٚدد٣ٞذٚ ٝصْددو٣وٙ

ث كدد٢ هٞددج٣ج ثُضٞف٤ددو ٝثُض٤ًَددز ٝثُؼٔددٌثٕ ًٌ ٔضطِذددجس ٝكوًددج ُ، ٓددّؤع
  .ٓقوهر ك٢ هٝثةٌ صِي ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج

ثُضدد٢ ٣ًٞهٛددج ث٧ٙدد٤ُٕٞٞ  ,ٝث٫هضٞددجء أٝ ثُضن٤٤ددٌ أٝ ثُٞٝددغ 
َّٕ إى إ؛ ك٢ صؼ٣ٌق ثُقٌْ ثٌُٖػ٢ ٢ٛ دؼدٜ أٗدٞثع ثُضؼِدن ٫ ًِٜدج

 ,  صؼددج٠ُ ؽؼددَ كدد٢ ثُلؼددَ ث٩ْٗددج٢ٗ هددٞر صددأع٤ٌ كدد٢ ثُق٤ددجر ٓقددوَّهر
ث ك٢ صٞؽ٤ٚ فًٌضدٚ ث ًً ٩ْٗدج٤َّٗز ٝٙد٤جؿز ٗظدجّ ٝؽؼَ ث٩ْٗجٕ ٓنضج

ج ٓددغ مطددجح    ,ف٤جصددٚ ًٔ ك٤ٌددٕٞ ثُلؼددَ صؼددج٠ُ دق٤ددظ ٣ٌددٕٞ ْٓ٘ددؾ
ث إ٣ؾجد٤اج ك٢ ثٌُٕٞ ًٌ ث صأع٤ ًٌ ِّ ث ُِنطدجح  ,ث٩ْٗج٢ُّٗ ٓؤع ًٌ أٝ ٣ٌدٕٞ ٓـدج٣

ث أٝ ًٌ ث ّدِذ٤َّز ث٢ُٜ٩ ك٤قوط ك٢ ثٌُدٕٞ أعد ًً إى ثُٔو٤دجُ كد٢ ىُدي  .آعدج
، «ز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددزٓ٘ظٞٓددز ثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤َّٗدد»ًِددٚ ٛدديٙ ثُٔ٘ظٞٓددز 

ٝثُض٤ًَدز ٣ندض٘  ,ٝٛٞ فوٚ ػ٠ِ ػذدجهٙ ,كجُضٞف٤و ٣نض٘ دٚ صؼج٠ُ
 .ٝٛددد٢ أٛدددْ ٓؤ٬ٛصدددٚ ُضقو٤دددن ثُضٞف٤دددو ٝثُؼٔدددٌثٕ، ث٩ْٗدددجٕ دٜدددج
ْٕ ٤ٚخ ثٌُدٕٞ كد٢ ٛديٙ ثُٔ٘ظٞٓدز ثُضد٢ ٗ ٝثُؼٌٔثٕ ٛٞ ددوث ػ٤ِٜدج  إ
  .ٜج ٝثفورثُضؼوه كئّٗ 

                                                                     
ًة٣دز ث٩ْٗدجٕ »ٝث٩ْٗجٕ ٝثٌُٕٞ ٝثُق٤جر ٝث٩ؽجدز ػٜ٘ج ٢ٛ ثُض٢ صٖدٌَ 

ٙددقش  كددئىث ,ٝصٚددًٞٙ ثٌُجٓددَ ُٔددج صؼِوددش ث٧ّددتِز ثُٜ٘جة٤ددز دددٚ «ث٤ٌُِددز
ث٩ؽجدز ٙقش ثٌُة٣ز , ٝإ٫ ثٝطٌدش, ٝثٝطٌدش دٜج ٤ٌْٓر ث٩ْٗجٕ 

ز ٝثُٚد٤ٗٞ٤ٜز, ػذدو ثُٞٛدجح ّٓٞٞػز ث٤ُٜٞه ٝث٤ُٜٞه٣  ًثؽغ. ك٢ ثُق٤جر
دددج مٚدددجة٘    112ٔهثً ثُٖدددٌٝم, : ثُْٔددد١ٌ٤, ثُودددجٌٛر ًٞ ًٝثؽدددغ أ٣

 . 12ٗٔثُضًٚٞ ث٢ٓ٬ّ٩, ٤ّو هطخ, ثُوجٌٛر, هثً ثٌُٖٝم, 
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ثُضددجّ ٣٥ددجس ٫دض٘جةٜددج ػِدد٠ ث٫ّددضوٌثء  «ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج»ٛدديٙ 
ُٝضِود٢  ,كد٢ د٤جٗدٚ ٙـ ػٖ ًٍّٞ    ثٌُضجح ثُٔقٌٔز ٌَُٝ ٓج
ٓطِودز ٫ ٣ِقوٜددج  «ٓوجٙددو فجًٔدز ػ٤ِددج»ٜدج ثُؼودٍٞ ُٜدج دددجُوذٍٞ كئّٗ 

ج  «ثُضٖجدٚ»كٌْ  ٓؼ٠٘ ٖٓ ثُٔؼج٢ٗ ثُض٢ ك٢ أ١ّ  «ثُضٖجدٚ» ًٔ دٜدج هدو٣
ددددج  ,ٝفددددو٣غًج ًٞ ًٔددددج ٫ ٣ِقوٜددددج ثُضـ٤٤ددددٌ ٫ٝ ثُضذددددو٣َ ٫ٝ ثُْ٘ددددل أ٣
دٜددج ػ٘ددو ثُوددجة٤ِٖ  «ثُْ٘ددل»ٓؼ٘دد٠ ٓددٖ ثُٔؼددج٢ٗ ثُضدد٢ ثّددضؼَٔ  دددأ١ّ 
دٚ
 ٔ 
.  

 : ضرورة المنهج العلمي وضرورة التصديق القرآنّي عليه
ْٕ  ُِٝوددجًا ٝدد١ًٌٝو كؼدد٬ً  «ثُٔددٜ٘ؼ ثُؼِٔدد٢»ٛددَ  :٣ضْددجءٍ أ

ُ٪ّد٬ّ ُِٝلٌدٌ ث٩ّد٢ٓ٬،  بُِضؼجَٓ ٓغ ثُٔٚوً ث٧ّجُ ٝثُٖٔ٘د
ثُؼِٔد٢  «ثُٔدٜ٘ؼ»ٜ٘ؼ؟ ٝٛدَ أ٫ ٝٛٞ ثُوٌإٓ ثُدي١ ٛدٞ ٓٚدوً ثُٔد
ٝؽدٚ  ٛدٞ ز ثُ٘ذ٣ٞز ثُٔطٜدٌر ؟ ٝٓدج١ًٌٝٝو ًيُي ُِضؼجَٓ ٓغ ثَُّْ٘ 

 َّٙ َّٕ ثًٌُٞٝر ُيُي ؟ مج ٛي٣ٖ ثُٔٚو٣ًٖ دجُديثس  ز ٝٗقٖ ٗؼٌف أ
ْٕ  هو دٌدَ صِدي  «ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُضؾ٣ٌذد٢»٣ُٞو  ٝؽوث ٝثًض٬ٔ هذَ أ

أَٟ ػِٔدجُء ٝٝكوًدج ُٔ٘دجٛؼ ً ,أًدؼدز ػٖدٌ هًٌٗدج ثُوٌٕٝ ٓج ٣وٌح ٖٓ
  .ٜج ًجك٤ز؟ث٧ٓز آٗيثى أّٗ 

 َّٕ ثُلٌٌ ثُلِْل٢ ٝث٢ٓ٬ٌُ ٝث٢ُٞٙ٧ ٝثُلو٢ٜ ٝثُضطذ٤و٢ ٖٓ  إ
ْٕ  ,صٌثع٘ددج  «ثُٔددٜ٘ؼ ٝثُٜٔ٘ؾ٤ددز»٣ُٞددو  ًددَ ىُددي هددو صددْ ًٝٔددَ هذددَ أ

صٌدٕٞ  كِٔدجىث,ثُؼ٤ِٔجٕ دٌِٖٜٔج ثُٔؼجٌٙ دقدٞث٢ُ ثع٘د٢ ػٖدٌ هًٌٗدج 
ِضأّد٤ِ ك٤دٚ ًٌٝٝر ث٥ٕ؟ أ٢ٛ ٝدًٌٝر ُِقجٝدٌ ُٝ «ثُٜٔ٘ؾ٤ز»
أّ ٩ػددجهر هددٌثءر ث٧ًدؼددز ػٖددٌ هًٌٗددج  ,ُِْٔددضوذَ ٝٝددذ٠ هٞددج٣جٙ أّ

َِ إ٣ؾجد٤جصٜدددج ٓدددٖ ، ثُٔجٝددد٤ز ٓدددٖ صدددج٣ًل أٓض٘دددج كددد٢ ثُقجٝدددٌ ٤ددد َٓ ٝ
ٝٓج إىث ًجٗش آعجًٙ ّضْضٌٔ ُض٣ٌٖٞ ْٓضوذِ٘ج ًديُي؟ ٝإُد٠  ,ِّذ٤جصٜج

                                    
َّٕ … : »ًثؽغ ثُٔٞثكوجس ُِٖجٟذ٢ ف٤ظ هجٍ  ٔ  ثُْ٘ل ٫ ٣ٌٕٞ كد٢ ث٤ٌُِدجس  إ

 ْٕ ثُٔٞثكودجس   «...٣دوٍ ػِد٠ ىُدي ث٫ّدضوٌثء ثُضدجّ ،أٌٖٓ ػود٬ً  ٝهًٞػج, ٝإ
ج دأّٗ ٖٙ/ ٖ ًٔ ث ٫ٝ ٝهًٞػج, ُٝ٘ج   ػِ ًٍ ٘ج ٫ ٗوٍٞ دجُْ٘ل ك٢ ثُوٌإٓ , ٫ ؽٞث

ٖٗدٌصٚ  «ٗقدٞ ٓٞهدق إّد٢ٓ٬ ٓدٖ ثُْ٘دل»ك٢ ٛيث دقظ ٖٓ٘دًٞ دؼ٘دٞثٕ 
 . ٌٓضذز ثٌُٖٝم ثُو٤ُٝز
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ْٕ  أ١ّ  َّٕ : ٗوددٍٞ ٓددوٟ؟! ْٝٗددضط٤غ أ ثُٔددٜ٘ؼ ٝدد١ًٌٝ ُدديُي ًِددٚ!!  إ
 ْٕ َّٕ : ٣وٍٞ ُٝوجةَ أ ث٧ٓز هو أٗضؾش صٌثعٜج ك٢ إٟدجً ّدوق ٓؼٌكد٢  إ

ج ػِد٠ ثُ٘ودَ ٝثٌُٝث٣دز ٝصدوثٍٝ ثُٔدأعًٞ دج٧ّدج٤ٗو ًٔ ٝفوودش  ,ًجٕ هجة
ز ُٝدْ َّٓ ىُدي ٓدٖ إهجٓدز فٞدجًر ًجٗدش ٫ٝ  ٣ٔ٘ؼٜدج ديُي إٗؾجٍثس ٛج

ددَ ًدجٕ ُٜدج هًٝ ؛ صَثٍ ٓٞٝغ صودو٣ٌ ثُٔ٘ٚدل٤ٖ ٓدٖ ػِٔدجء ثُؼدجُْ
ٓ٘طدن ٗنٞدغ  كذدأ١ّ  .ِٔد٢ ثُٔؼجٙد٣ٌٌٌ٘ ك٢ صأ٤ِّ ثُٔدٜ٘ؼ ثُؼ ٫

 ْٕ ٗؼَٔ ّٝدجةَ  ىُي ث٩ٗؾجٍ ثُٔضووّ ُٜيث ثُٜٔ٘ؼ ثُٔضأمٌ؟ ٝأ٠َّٗ ُ٘ج أ
ثُضدد٢ ُدد٫ٞ  ,ٗوددوٗج ٝصق٤ِِ٘ددج ُدديُي ثُضددٌثط دٜدديٙ ثُٜٔ٘ؾ٤ددز ثُٔؼجٙددٌر
 ,ثُظٜدًٞ ث٥ٕ إٗؾجٍثص٘ج ثُقٞج٣ًز ثُٔيًًٞر ُٔج ٝؽوس ّذ٤ِٜج إ٠ُ

 ُٝٔج كٌٝش ٗلْٜج ػ٠ِ ػوُٞ٘ج؟

ْٕ  ٝثُؾٞثح ػٖ  :  ٕجء   ٛيث ثُضْجةٍ ثٌُٖٔٝع ٤ْ٣ٌ إ

 َّٕ ؽددجء ثُوددٌإٓ  ,ٛدديٙ ثُٜٔ٘ؾ٤ددز ثُضدد٢ ٗضذَّ٘جٛددج ٜٓ٘ؾ٤ددز هٌآ٤ٗددز إ
ٝثُودٌإٓ ٛدٞ  ,ثُٔؾ٤و دؾَ مطٞثصٜج ٝصذّ٘جٛج ػِٔجةٗج ك٢ ٝهدش ٓذٌدٌ

َّٕ ثُددي١ ػِّ  َّّ  ٔ٘ددج أ َّٕ  ,ْددجٕ ػِدد٠ ثُٔجٝدد٢ثُقجٝددٌ ٝثُْٔددضوذَ ٣ؤ  ٝأ
كدجُوٌإٓ  .٫ ٣ٌٖٔ صؾجِٛدٚ آعجً ثُٔج٢ٝ ك٢ ثُقجٌٝ ٝثُْٔضوذَ ٓٔج

ٖٓ آهّ إُد٠ مدجصْ ثُ٘ذ٤د٤ٖ ػِد٤ْٜ ، ٗلْٚ ثّضٌؽغ صٌثط ثُ٘ذٞثس ًِٜج
ٝهددجّ د٘وددوٙ ٝص٘و٤ضددٚ ٝد٤ددجٕ ٓددج ٕددجدٚ ٓددٖ ٕددٞثةخ  ,ثُٚدد٬ر ٝثُْدد٬ّ
َّٕ  ػِد٠ .عدْ د٘د٠ ػ٤ِدٚ ثٌُّدجُز ثُنجصٔدز، ٝثٗقٌثكجس ثُٔ٘دجٛؼ ثُضد٢  أ

ع٤ٖ ٝؿ٤ددٌْٛ  ُددْ صٌددٖ ّددجهس كدد٢ ثُٔجٝدد٢ ػ٘ددو ث٧ٙدد٤ِّ٤ُٖٞ ٝثُٔقددوِّ
٫ٝ ددددجُٔؼ٠٘ ثُؼِٔددد٢ّ ثُٔؼجٙدددٌ ، ٓ٘دددجٛؼ ًجِٓدددز ددددجُٔؼ٠٘ ثُوٌآٗددد٢ّ 

هثس ٜٓ٘جؽ٤َّدز ُِٜٔ٘ؼ دووً ٓدج ًجٗدش هٞثػدو ٜٓ٘ؾ٤َّدز أٝ  ,دؼدٜ ٓقدوِّ
ثٌُددج٬ٕٓ ٛٔددج  «ٝثُٜٔ٘ؾ٤ددز ثُٔددٜ٘ؼ»ٝ .ٝثُلددٌم ٕجّددغ ددد٤ٖ ث٫ع٘دد٤ٖ

ثُِيثٕ ٤ّْجػوثٗ٘ج ػ٠ِ ث٫ّدضٌؽجع ثُ٘ودو١ّ ثُٔؼٌكد٢ّ ثُْد٤ِْ ُضدٌثط 
ُدْ صقدَ صِدي ثُٔ٘دجٛؼ ثًُٔٞٝعدز  ,و٤ضٚ ٓٔج ٕجدٚ ٖٓ ٕٞثةخأٓض٘ج ٝص٘

ٝهدو ىًٌٗدج ٗٔدجىػ ٜٓ٘دج كد٢ ، د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ثهضقجّ صٌثع٘ج ٝثُضـِـدَ ك٤دٚ
  .«ٓوجٙو ث٣ٌُٖؼز»ثُقِوز ث٠ُٝ٧ ٖٓ هًثّض٘ج ك٢ 

المقاصد القرآنيـة العليـا الحاكمـة وفتـرات التوقـف      

 :  واالنقطاع



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
ٖٙ 

 «ثُذٌٛددجٕ»ٙدد٢ُّٞ ػوددو إٓددجّ ثُقدد٤ٌٖٓ ثُؾدد٢ّ٘٣ٞ كدد٢ ًضجدددٚ ث٧
ؽدجء كد٢  «كضدًٞ ٕد٣ٌؼض٘ج»ٝ «كضًٞ ثُٖدٌثةغ»ك٤ِٖٚ ٣ٌٟل٤ٖ فٍٞ 

ثُدددي١ ٣ٜٔ٘دددج ك٤دددٚ ٛدددٞ ث٫صلدددجم ػِددد٠ » . ٕٙ٘ٔ - ٕٓ٘ٔثُلودددٌثس  
ّٕ ٟدٍٞ ثُٔدوٟ  ,ًٌٝٝر ثُضؾو٣و ثُوثةْ ٝثُٞذ٠ ثُٜٔ٘ؾ٢ّ ُِٖدٌثةغ ٝأ

ْٕ  ,هو ٣دؤه١ إُد٠ هًُٝ ثُٖدٌثةغ ٣ٌدٕٞ ثُ٘دجُ  ٝٛد٢ ثُضد٢ ٣لضدٌٛ أ
ُٜددج ك٤ٌددق دـ٤ٌٛددج؟ كددجُٜٔ٘ؼ ٛددٞ ثُددي١ ٣ؼ٤٘٘ددج ػِدد٠ ػِدد٠ ىًددٌ هثةددْ 

 -ػ٠ِ فو صؼذ٤دٌ ثُؾد٢٘٣ٞ -ث٫ّضٌؽجع ٝثُض٘و٤ز ٝإٍثُز أّذجح ثُلضًٞ 
«ػٖ صٌثع٘ج

 ٔ 
.  

 َّٕ ث٫ّددضٌؽجع ثُ٘وددو١ّ ثُٜٔ٘ؾدد٢ّ ّدد٤ؼ٤ٖ ػِدد٠ ٓؼٌكددز  ًدديُي كددئ
ثّدددض٤ؼجح ٝصؾدددجٍٝ آعدددجً كضدددٌثس ث٫ٗوطدددجع كددد٢ صٌثع٘دددج  ٝصو٤ددد٤ْ عدددْ

عددْ  ,صٞهلددٚ كؼدد٬ً  ر دضٞهددق ث٫ؽضٜددجه عددْٝصج٣ًن٘ددج ٓددٖ كضددٌر ثُٔ٘ددجهث
 عْ ثػضذجًٙ ك٢ دؼدٜ ثُلضدٌثس ؽ٣ٌٔدز ٣ؼجهدخ ػ٤ِٜدج ,ثُٔ٘جهثر دٔ٘ؼٚ

كدجُٜٔ٘ؼ  .عْ ّوٟٞ دـدوثه ٝآعدجً ىُدي ,ًيُي كضٌر ثُقٌٝح ث٤ُِٚذ٤َّز
ثُي١ ٤ّؼ٤ٖ ػ٠ِ ثٌُٔثؽؼز ثُٔ٘ٞذطز ُيُي ثُضدٌثط ٝثُضٚدو٣ن  ٛٞ
  .ذ٘جء ػ٤ِٜجثّض٤ؼجح إ٣ؾجد٤َّجصٚ ٝثُ ٝثُض٤ٌٖٔ ٖٓ، ػ٤ِٚ

ٝٛٞ َٛ ّ٘أمي ٛديث  ,ٝٛ٘ج ٣ٌه ّؤثٍ آمٌ ٫ صنل٠ ٌٖٓٝػ٤َّضٚ
ثُدي١ ثٕدضَٔ ثُودٌإٓ ثُٔؾ٤دو ػِد٠ ٓؼجُٔدٚ  ,ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُضؾ٣ٌذ٢

ٝثُددي١ صٞٙددِش ثُقٞددجًر ثُٔؼجٙددٌر إ٤ُددٚ ّٝدددنٌصٚ ، ٝٓقوهثصددٚ
ثٗلٚدجُٚ  َٛ ّ٘أميٙ ًٔج ٛٞ ٝٛٞ ٓدٜ٘ؼ دؼدو ,ٝد٘ش ٗلْٜج دٔوضٞجٙ
دددَ صؾجٍٝٛددج ٝثػضذددٌ  ,ضددو دجُٔؼٌكددز ثُـ٤ذ٤ّددزػددٖ ثُوددٌإٓ ُددْ ٣ؼددو ٣ؼ

«ًَ ٓؼِدّٞ مٞدغ ُِقدِ ٝثُضؾٌددز» ثُٔؼٌكز ثُؼ٤ِٔز
 ٕ 
ٝثُدٞف٢  .

َّٕ  ٝٓؼجًكددٚ ٫ صنٞددغ ُِقددِ ٫ٝ ْٕ  ُِضؾٌدددز ثُٔنذ٣ٌددز؟ أٝ أ  ػ٤ِ٘ددج أ
؟ «ثُوددددٌإٓ دٜٔ٘ؾ٤َّددددز»ٗوددددّٞ دؼ٤ِّٔددددز ثُضٚددددو٣ن ٝث٤ُٜٔ٘ددددز ػ٤ِددددٚ 

 دٜج؟!! «ثّض٤ؼجدٚ ٝصؾجٍٝٙ»ٝ

                                    
 . 1ٖٔ -2ٖٔ  ٗ ًٕثؽغ ثُٜجٓٔ ًهْ    ٔ 
ثُددي١ ػٔٔددٚ ُددز , ٤ٔددز ثُٔوذُِٞٔؼٌكددز ثُؼِ «ث٤ُْٞٗددٌٞ»ٛدديث ٛددٞ صؼ٣ٌددق   ٕ 

 . جػج٤ُٔ
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َّٕ : ٝثُؾدددٞثح ػدددٖ ىُدددي  «ٜٓ٘ؾ٘دددج»ٝٙدددق ٣ٔضدددجٍ ددددٚ  أٍٝ إ
َّٕ  «ثُٜٔ٘ؼ» ٓدٖ ثُودٌإٓ ثُٔؾ٤دو ًٔدج  ,ٜٓ٘ؾ٘ج ْٓضٔو ٖٓ ٌٓؽؼ٤ض٘ج أ

َّٕ ؛ ىًٌٗدددج ٣ٞددد٤ق دُؼدددوَ  ٜٓ٘ؾ٘دددج ٫ ٣ضؾجٛدددَ ثُـ٤دددخ ددددَ ُٝددديُي كدددئ
٣ٝددٌد٠  ,إُدد٠ ثُٞثهددغ ثُٔددجه١ ثُٔقْددُٞ ثُوجدددَ ُِضؾ٣ٌددخ «ثُـ٤ددخ»

 د٤ٜ٘ٔددج دق٤ددظ ٗٚددذـ هددجه٣ًٖ ػِدد٠ إهًثى فًٌددز ثُـ٤ددخ ٝأعددٌٙ كدد٢
ثُٞثهدددغ ٝكددد٢ ثُقًٌدددز ث٤ٌُٗٞدددز ًودددوًص٘ج ػِددد٠ إهًثى آعدددجً ثُلؼدددَ 

ًّدج  ,ث٩ْٗج٢ٗ ك٤ٚ ٝثُـ٤خ دٔلٜٞٓٚ ثُٖجَٓ هو ٌَٕ ؿ٤جددٚ ؽدًَءث أّج
ٝدجّضقٞدجً  ,ك٢ ٓؾٔٞػز ثُؼٞثَٓ ثُض٢ أكٌٍس ثُٔدٜ٘ؼ ثُٔؼجٙدٌ

َّٕ  .«ثُؾٔددغ ددد٤ٖ ثُوددٌثءص٤ٖ»ثُذؼددو ثُـجةددخ صذددوأ ػ٤ِٔددز  ٛدديث  ًٝٔددج أ
ثُٜٔ٘ؼ ىثصٚ ًٔج إٌٔٗج ٓدٖ أٍٓضدٚ ثٌُثٛ٘دز إٝجكز ٛيث ثُذؼو ّضنٌػ 

ثُؼو٤ور دأًًجٜٗج ًِٜج ّضوّٞ  كؼ٠ِ,ثُض٢ دوأس آعجًٛج صٌَٖ صٜو٣وًث ُٚ 
ٝػ٤ِٜدج ، ٝثُ٘ٔٞىػ ثُٔؼٌك٢ ثٌُِد٢ ,ٝثُ٘ظجّ ثُٔؼٌك٢ ,ثٌُة٣ز ث٤ٌُِز

ٝػِددددددد٠ ثُؾٔدددددددغ دددددددد٤ٖ ثُودددددددٌثءص٤ٖ ٣ودددددددّٞ ٣ٌٝصٌدددددددَ ثُٔدددددددٜ٘ؼ 
٤ْ إ٠ُ إهمجٍ صؼو٬٣س ٫ٝ ٣قضجػ ثُٜٔ٘ؼ ٤ُْضو ,ٝأدؼجهٙ آكجهٚ ٣ٝقون

كضذودد٠ ثُْددذذ٤ز ٝؿ٤ٌٛددج ٓددٖ ٓقددوهثس : ٓقوهثصددٚ ػِدد٠ ػِدد٠ ىثصددٚ أٝ
٫ٝ ٣ِٔدي ، صضذدوٍ ٫ٝ صضقدٍٞ ٜدج ّدٖ٘ ٤ًٗٞدز ٧٫َّٗ  ,ثُٜٔ٘ؼ ًٔج ٛد٢

 ْٕ ؛ ومَ ٤ٕتًج ٖٓ ىُي ػ٤ِٜج إ٫ ٝثٝؼٜج ٗلْٚ صذجًى ٝصؼدج٣٠ُُ  أفو أ
ْٕ ز دَّْ٘ أٝ ٤ُْضذوٍ َّّ٘  ,ُذ٤جٕ هوًصٚ   .ٕجء ىُي ز أمٌٟ إ

المقاصد القرآنية وكيفية استخالص القوانين الموضوعية 

 :  والكليات

 ّٕ ثُددي١ ٗضقددوط ػ٘ددٚ ٣ـددج٣ٌ ٓلٜددّٞ  «ثُؾٔددغ ددد٤ٖ ثُوددٌثءص٤ٖ»إ
 ,ثُددي١ ٣ددٌههٙ ًغ٤ددٌٕٝ ػِدد٠ ّددذ٤َ ىًددٌ كٞددجةَ ثُوددٌإٓ «ثُؾٔددغ»

كدددجُؾٔغ ثُدددي١ ٗؼ٤٘دددٚ ٣ؼٔدددَ ػِددد٠ ثّدددضن٬ٗ هدددٞث٤ٖٗ ٓدددٖ ثُودددٌإٓ 
دددج ٓٞٝدددٞػ٤اج دق٤ددددظ صضقدددٍٞ ثُْدددد ًٙ ٖ٘ ٝثُٔؼٌكدددز ثُـ٤ذ٤ددددز ثّضن٬

ْٕ  ك٢ صدوًُ ٣ٝؾد١ٌ صدوثُٜٝج  ثُوٌإٓ إُد٠ هدٞث٤ٖٗ ٓٞٝدٞػ٤ز ٣ٌٔدٖ أ
ٓغِٜدج ٓغدَ أ٣دز  ,دجفظ إ٠ُ آمٌ دٌَٖ ٓٞٝٞػ٢ّ  ٝصذجهُٜج ٝص٘ضوَ ٖٓ

إىث أًهٗدج : كٔدغ٬ً  .فو٤وز ٓٞٝٞػ٤َّز أمٌٟ ٓأمٞىر ٓدٖ ػدجُْ ثُٖدٜجهر
 ْٕ ْٕ  ٚ ٣ٌٔدٖكئّٗد ٗوًٌ ؿج٣ز ثُنِن ٝٗ٘ل٢ ثُؼذدظ ٗل٤ًدج ٓطِوًدج؛ أ ٗطدٌؿ  أ
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أّ مِودٞث ُـ٤دٌ ٕد٢ء ؟  ,أمِن ثُنِن ُـج٣ز: ػ٠ِ ثُوٌإٓ ثُٔؾ٤و ّؤث٫ً 
 ن ثُنِدن ػذغًدج أٝ ّدوٟٚ ُْ ٣نِكجُوٌإٓ ثُٔؾ٤و ػ٘و ثُ٘ظٌ ك٤ٚ ٣ؤًو أّٗ 

عْ ٣قدوه  ,ٝمِوٚ ٝٗظجٓٚ ًجٕ ُـج٣ز ,ىُي ًِٚ دجُقن مِن دج٬ًٟ دَ أٝ
ِ ػِدد٠ هددجٕٗٞ كِْددل٢ ٣دد٘ؼٌ «ثُـجة٤ددز»ٛدديٙ ثُـج٣ددز دوهددز صجٓددز كٜدديٙ 

٣ٝٞؽددٚ  ,د٣٬دد٤ٖ ثُؾَة٤َّددجس كدد٢ ثٌُددٕٞ ٝثُطذ٤ؼددز ٝثُق٤ددجر ٝث٩ْٗددجٕ
فًٌددز ثُذقددظ كدد٢ ثُٔٞؽددٞهثس ٝثُظددٞثٌٛ ٬ُٔفظددز ٛدديث ثُذؼددو ثُٜددجّ 

ددج ًٓ ٣ٝددوكغ دقًٌددز ثُذقددظ ثُؼِٔدد٢ّ  ,٣ٝ٘لدد٢ ثُؼذغ٤َّددز ٝثُٔٚددجهكز ٗل٤ًددج صج
٫ٝ ٣ضٞهددق هٕٝ ثٌُٖددق  ,ُِـددٞٗ ًٝثء ثُٔوجٙددو ٝثُقٌددْ ٝثُـج٣ددجس

ثٗطد٬م ثُؼودَ ث٩ْٗدج٢ّٗ ًٝثء ثُذقدظ  أ٤َّٔٛضٚ ثٌُذ٤ٌر ك٢ ُٜٝيث، ػٜ٘ج
ْٕ  عددْ .ثُؼِٔدد٢ ٝثصْددجع آكجهددٚ ٗطددٌؿ ػِدد٠ ثُوددٌإٓ أّددتِز  ٣ٌٔددٖ ُ٘ددج أ

أٛ٘جى ٓٚجهكز ك٢ ثٌُٕٞ ٝثُق٤جر ٝظٞثٌٛٛج ٝف٤دجر ث٩ْٗدجٕ : أمٌٟ
 ْٕ ٕد٢ء كد٢  أ١ّ  ٗودٍٞ ػدٖ ٝثُقًٌز دٚدًٞر ػجٓدز؟ ٝٛدَ ٣قدن ُ٘دج أ

إَّٗددٚ هددو فددوط ٓٚددجهكز أٝ ػِدد٠ : رثُطذ٤ؼددز ٝثٌُددٕٞ ٝثُقًٌددز ٝثُق٤ددج
ّذ٤َ ثُٔٚجهكز؟ َٝٛ ٗؾو ك٤ي أ٣ٜج ثُودٌإٓ أ١َّ ٓغدجٍ ػِد٠ ىُدي؟ ٛ٘دج 

ددج  ًٞ ْٕ ؛ ّدد٤ؾ٤خ ثُوددٌإٓ ػٜ٘ددجأ٣ َّٕ أ١َّ ، ٫ ٓٚددجهكز كدد٢ ثُٞؽددٞه دددأ ٝأ
 ْٕ ٓؾدددددددجٍ ُِٔٚدددددددجهكز  ٫ ٕددددددد٢ء دضودددددددو٣ٌ ٝفْدددددددجح ٝأؽدددددددَ ٝأ

وٚ ٤ٙجؿز أّدتِض٘ج ٝثُضٞؽدٚ دٜدج إُد٠ ثُودٌإٓ ُْ٘دض٘ط ك٢ ْٗضٌٔ ٌٝٛيث
ٝثُودٌإٓ فد٤ٖ ٣ٔ٘ق٘دج  .ز ثُوٌآ٤ٗدزٝٗؾٔغ ٛيٙ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼ٤ِّٔد ,ثُؾٞثحَ 

٢ِ ُّٓ ددَ ٣ودوٜٓج ػِد٠  ,ٛيٙ ثُوٞث٤ٖٗ ٫ ٣ووٜٓج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ىٝه٢ أٝ صأ
أػِدد٠ ْٓدددضٟٞ ٓؼٌكدد٢ّ ك٘أمدددي ٛدديٙ ثُودددٞث٤ٖٗ ثُوٌآ٤ّٗددز ثُٔٞٝدددٞػ٤َّز 

َّٕ  ٌُٖ٘دق ٝٗديٛخ دٜدج إُد٠ ثُٞثهدغ، ٝثُْدٖ٘ ثٌُّدجُز ثُنجصٔدز ٤ُْدش  أ
كٜدد٢ ُددْ صوددْ ػِدد٠ ثُنددٞثًم ٝهٜددٌ ثُؼوددَ  ,ٌّددج٫س ثُضدد٢ ّددذوضٜجًجُ

ددَ ؛ ٣وٖٛٚ ٣ٝق٤ٌٙ ٣ٝلٌٛ ػ٤ِٚ ث٫ّض٬ّْ ٬ُٓؼودٍٞ ث٩ْٗج٢ٗ دٔج
ث٧ّددذجح دجُْٔددذَّذجس ٝثُ٘ضددجةؼ  هجٓددش ػِدد٠ ثُٔددٜ٘ؼ ٝثُٔ٘طددن ًٝددد٠

ٓجس    .دجُٔووِّ

ددَ ؛ ٛيٙ ثٌُّجُز ٣ضٔضَّغ دٌجَٓ ٬ٙف٤َّجصٚ ُٚ ث٩ْٗج٢ُّٗ ك٢ ٝثُؼوَ
 ْٕ مدٞثًم كد٢ ثُؼطدجء ث٩ُٜد٢ ًضلؾ٤دٌ  ك٬؛ ٣ْضغٌٔ ًَ ٟجهجصٚ ػ٤ِٚ أ

٫ٝ مدٞثًم  ,ث٤ُ٘جد٤غ دٌٞح ثُقؾٌ دجُؼٚدج ٝإٗدَثٍ ثُٔدٖ ٝثُْدِٟٞ
إًدٌثٙ ػِد٠ أهثء  ك٢ ػوجح ه١ّٞ٤ٗ ٙدجًّ ُِْٔدل هدٌهر ٝم٘دج٣ٌٍ ٫ٝ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 ٙٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ًٌكدددددغ ثُؾذدددددَ ٝثُضٜو٣دددددو دئُوجةدددددٚ ، ثُطجػدددددجس دندددددٞثًم أمدددددٌٟ
دددَ ٛددٞ مطددجح ٜٓ٘ؾدد٢ ٝٓ٘طودد٢ ؛ ثُٔنددجٟذ٤ٖ ٝهكددْٜ٘ صقضددٚ ػِدد٠

ز ًِٜددج ُضؾ٤٘ددوٛج ُضقو٤ددن ث٧ٛددوثف ثُضدد٢ ٫ صضقوددن ٣نجٟددخ ث٩ْٗددج٤ّٗ 
كج٩ْٗجٕ ٫ ٣ضلجػَ ك٢ ٛديٙ ثٌُّدجُز ثُنجصٔدز  .إْٗج٤ٗز ث٩ْٗجٕ دوٜٝٗج
دَ ٛٞ ٣ضلجػَ ٓغ ثُؼجُْ ثُطذ٤ؼ٢ ٝٓغ ثُٞثهدغ ؛ ٓغ ثُنٞثًم ٝثُـ٤ٞح

ثُْددٔغ ٝثُذٚددٌ : ٚ ٣ضؼجٓددَ دوددٟٞ ٝػ٤ددٚ ثُضدد٢ ٍٝه دٜددجإَّٗدد .ثُٔ٘ظددًٞ
ددَ ؛ ٝثُلؤثه ٓغ ثُؼجُْ ثُطذ٤ؼ٢ ٝثُْٖ٘ ٝثُوٞث٤ٖٗ ث٤ُٜ٩َّز ثُض٢ صقٌٔدٚ
٫  ,ٝٓغ ثُـ٤خ ثُْ٘دذ٢ّ ثُدي١ ٛدٞ دٔٞثؽٜدز ث٩ْٗدجٕ ٝثُؼدجُْ ثُطذ٤ؼد٢

 ْٕ ًدجٕ إهًثى فٌٔضدٚ هدو  ٓغ ثُـ٤خ ثُٔطِن ثُي١ ٛٞ ٖٓ أٌٓ ًدد٢ ٝإ
دج ًٞ ً إ٤ُٜدج ّدجدوًج كدجُوٞث٤ٖٗ ثُٖٔدج .ؽؼَ ك٢ ٓض٘جٍٝ ثُؼوَ ث٩ْٗج٢ّٗ أ٣

ًًج كدد٢ إٟددجً ٌٓٞٗددجس ثُٞثهددغ ثُددي١ ٣وددٌأ  صؾؼددَ ؽجٗددخ ثُـ٤ددخ ٓددوً
أٝ صٔش  ,ز ٝهٞث٤ٖٗ ْٓضنِٚز ٖٓ ثُوٌإٓ ىثصٚدٔقوهثس ٜٓ٘ؾ٤ز ػ٤ِّٔ 

ٗضجؽٜج ٖٓ هذِٚجدٜج ٝإػجهر إٓٚجههز ثُوٌإٓ ػ٤ِٜج ٝثّض٤ؼ
 ٔ 
.   

المقاصد القرآنيـة العليـا الحاكمـة وبعـم المحـدّدات      

 :  المنهاجية
ّٕ ٛديٙ ثٌُّدجُز إ: ٜٝٓ٘ج ,ؽوًثس ثُٜٔ٘جؽ٤ز ثُوٌآ٤ٗز ًغ٤ٌر ثُٔقوهث

َوَمووووا َُيْرَ ووووْلَناَي ِنال  َرْ َووووًة ثُنجصٔددددز ٝفجِٜٓددددج ٬ًٛٔددددج ًفٔددددز ُِذٖدددد٣ٌز 
ُِّ َُووٌر وَِكاَواٌع مُّبِو ٌ  [7ٓٔ: ث٧ٗذ٤دـجء] شِّْلَعاَشِم َ  وَل ا واءُكب مِّ ََ  َوْهوِ ي نِوِه  *قَوْ  

ُ َموووِل اتو بَووووَ  ِرْضوووووَ  ُّ ووووِل اشظُُّلَموووواِت ِنََل اشنُّوووووِر  ِِْ َِووووِه ا َُُهب مِّ اََُه ُ ووووُبَل اشس ووووَلِ  َوُ ْووووِر
ٍٍ مُّْسوَاِقيبٍ  فد٤ٖ هٌُةدش ٛديٙ ث٣٥دجس  [ٙٔ ,٘ٔ: ثُٔجةدور] َو َوْهِ  ِهْب ِنََل ِصوَرا

                                    
 ٔ   َّٕ ٛ٘جى ثُؼو٣و ٖٓ ث٣٥جس ٝث٧مذجً ؽدجءس دديًٌ ٓؼؾدَثس دؼٞدٜج فْد٤ز,  إ

ثُٚد٬ر ٝثُْد٬ّ ٗقدٞ ٗدٍَٝ ث٬ُٔةٌدز كد٢ ٓؼًٌضد٢ ددوً  ْٝٗذضٜج إ٤ُٚ ػ٤ِٚ
ؽٌٟ ثُضقو١ دٜج ٝفدوٛج ٛد٢  ٌُٖ ثُٔؼؾَر ثُٞف٤ور ثُض٢؛ ج ٔٝأفو ٝؿ٤ٌٛ

َُيَوََلْ َ ْ,ِفِهوووْب َُيا  ُيَََزْشنَوووا َعَلْيوووَك َ ثُودددٌإٓ ثٌُددد٣ٌْ، ُٝددديُي ؽدددجء كددد٢ ثُض٣َ٘ددد
لَو  َعلَوْيِهْب ِنن   ]ثُؼٌ٘ذدٞس:  َ شِوَك َشَرْ َوًة َوِ ْكوَرى ِشَقوْوٍ   ُوْؤِمنُوونَ  ِا  اْشِ,َااَع  ُواوْ

٘ٔ] . 
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د َّٙ ز دجٌُّدٍٞ ك٢ ثُٔج٢ٝ ٝٝؼش ك٢ هثةٌر ثُلٞجةَ ٝثُٔ٘جهخ ثُنج
ٌُددٖ ه٫ُضٜددج  ,ثُددز ػ٤ِددٚٝٛدد٢ ٫ ٕددي ؽددَء ٓددٖ ىُددي ٝه ,ٝدجٌُّددجُز

كٌٜٞٗٔددج ًفٔددز ٣ٞددغ ؽِٔددز ٓددٖ ؛ ثُٜٔ٘ؾ٤ددز أًذددٌ دٌغ٤ددٌ ٓددٖ ىُددي
: دؼٞددٜج ػددٖ ًغ٤ددٌ ٓددٖ ث٧ىٛددجٕ ثُوٞثػددو ث٧ٙدد٤ُٞز ٣ْددضـٌح ؿ٤ددجح

ث ٓدٖ ًٌ كد٬ ص٤ٌِدق  ,ثُوٞدج٣ج كٌٕٞ ثٌُّجُز ٝثٌٍُّٞ ًفٔزً ٣ـ٤دٌ ًغ٤د
فٌػ كد٢  ٫ٝ، ٫ٝ صذؼ٤َّز ٌُٖثةغ ث٩ٌٙ ٝث٧ؿ٬ٍ هذِ٘ج ,دٔج ٫ ٣طجم

 ،ٓؼ٘ددددد٠ ٓدددددٖ ٓؼدددددج٢ٗ ثُقدددددٌػ ٛددددديٙ ثٌُّدددددجُز ٕٝددددد٣ٌؼضٜج ددددددأ١ّ 
ٝث٧َٙ ك٢ ثُٔ٘جكغ ث٩دجفدز ، ثُط٤ذجس ٝصق٣ٌْ ثُنذجةظ فَ ٝث٧َٙ

 ,ٝث٧َٙ كد٢ ثُٔٞدجً ثُٔ٘دغ، أٝ ثُووً ثُٖٔضٌى د٤ٖ ثُطِخ ٝثُؾٞثٍ
ٝث٧ٙددَ كدد٢ ثُض٤ٌِددق  ,ثُضقدد٣ٌْ ٝثٌٌُثٛددز ٝٛددٞ هددوً ٖٓددضٌى ددد٤ٖ

ٝث٧ٙددَ كدد٢ ثُضٖدد٣ٌغ  ،عثُضٖدد٣ٌق ٝثُض٤ًَددز ٫ ث٩ى٫ٍ ٝث٩مٞددج
 ،٬ٓفظددز ثُٔوجٙددو ثُٔؼوُٞددز ٝثُضؼ٤ِددَ ٝثُـجة٤ددز ًٝػج٣ددز ثُٔٚددجُـ

إ٫ ٓددج هددجّ ه٤ُددَ ػِدد٠  ,ٝث٧ٙددَ كدد٢ ثُؼوددٞه ث٩ًثهر ث٩ْٗددج٤ٗز ثُقددٌر
ثُؼذجهر ثُضٞه٤ق ك٬ صٔجًُ ػذجهر ُْ ٣وْ ثُدو٤َُ  ك٢ ٝث٧َٙ ،ثّضغ٘جةٚ

ٙدددو ٓوج»ٌٝٛدديث ٛ٘ددج صذددوٝ ، ػِدد٠ ٝؽددٞح أٝ ثّددضقذجح ٓٔجًّدددضٜج
ددَ ٛد٢  ,ٛديٙ ثُٖد٣ٌؼز هٞج٣ج أ٤ِٙز عجدضز ك٢ «ثُوٌإٓ ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

٣طِدن  ٓدج ٝصذوٝ ث٧فٌدجّ ثُضد٢ صؼدو ؿ٤دٌ ٓؼوُٞدز ثُٔؼدج٢ٗ أٝ، ث٧َٙ
 ،ثّضغ٘جًء ٖٓ ىُي ث٧َٙ ك٢ ٛيٙ ثٌُّدجُز ثُنجصٔدز «ثُضؼذو٣ّجس»ػ٤ِٚ 
ّٕ ثُؼذجهر دٌَ ٓج صض٘جُٝدٚ ٓؼِِدز دجُض٤ًَدز؛ ٓطِن ثّضغ٘جء ؿ٤ٌ ٝٛٞ ٧, 

ّٕ ٛيٙ ث٧ًٓٞ ٣ـِدخ ػ٤ِٜدج ،ك٢ٜ ٓوجٙو٣َّز ٝٓؼوُٞز ثُٔؼ٠٘ َّٕ  ػ٠ِ أ  أ
ْٕ أٝ أَّٗ ، آمٌ ٍٖٓ دٌٍس ك٢ ٓج مل٤ش فٌٔضٚ ك٢ ٍٖٓ هو مل٤دش  ٜدج إ

  .ػ٠ِ دؼٜ ثُؼِٔجء ظٌٜس ٥م٣ٌٖ

المقاصد القرآنية العليا الحاكمة ضمانة إلعادة بنـاء   

 :  األمة
ى ٝصؼددج٠ُ ػِدد٠ ٗظددجّ ثُق٤ددجر د٘ددجٙ مددجُن ثُق٤ددجر ٝث٧ف٤ددجء صذددجً

ُ وْبَحاَن اش وِذي َ لَوَ  اْمَْجَواَ  ُكل َهوا ِ  وا تُنبِوُ  اْمَْرُض َوِموْل ُيََُفِسوِهْب ثَُٝؽ٤دز 
ًٝدد٬ ثُددَٝؽ٤ٖ كدد٢ فًٌددز هثةذددز كٜ٘ددجى  ,[ٖٙ: ٣ددِ] َوِ  ووا اَل  َوْعَلُمووونَ 
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كدئىث  ,ث٫ُضودجء كجػَ ٝٛ٘جى ٓ٘لؼَ ٣ضُٞو ػٜ٘ٔج عجُظ ػ٘دو ث٫صقدجه أٝ

ٛدديث ثُ٘ظددجّ  هثمددَ ٝكدد٢، جى هًٝر أمددٌٟ أٝ هًٝ آمددٌثٗلٚدد٬ كٜ٘دد

ثُٞثفو٣دددز »ثَُٝؽددد٢ ٓدددج ٣قدددٍٞ دددد٤ٖ ث٩ْٗدددجٕ ٝدددد٤ٖ ثُْدددوٟٞ كددد٢ 

ث٣٩ٔدجٕ د٤ٜٔ٘دز ثُطذ٤ؼدز أٝ ثُٔدجهر ػِد٠ ًدَ  ثُض٢ صوٞه إ٠ُ «ثُٔجه٣ز

 ٌٓؽؼ٤ز ٓطِوز. ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ، ٢ٕء

كٞفوصددٚ  ,ٝف٤ددوًث جكٜددٞ ُددْ ٣نِددن ٤ُق٤دد ,ٝث٩ْٗددجٕ ٓددو٢ٗ دطذؼددٚ

ٝٝفوصددٚ ثٌُذددٌٟ ث٩ْٗددج٤ّٗز ٫  ,دددَ ث٧ّددٌر ,ثُلددٌه شثُٚددـٌٟ ٤ُْدد

ثُٚدـٌٟ ٝثٌُذدٌٟ صذ٘د٠ ٕددؼٌٞح  ثُٞفدوص٤ٖ ثُوذ٤ِدز ٫ٝ ثُودّٞ ٝدد٤ٖ

ٌْ ٤ُضقون ثُضؼجًف كجُضؼجٕٝ دجصؾدجٙ  ,كجُضرُق ,ٝهذجةَ ٝٓؾضٔؼجس ٝأٓ

ْٕ  ٝهذِٜدج ٫ ,صقو٤ن ؿج٣دز ثُؼٔدٌثٕ ٣ضقودن دجُؼذدجهر ثٗط٬هًدج ٓدٖ  ددو أ

  .ثُضٞف٤و ُضقو٤ن ثُض٤ًَز

ٝكددد٢ هًٝثس ثُؾدددوٍ ٝثُٚدددؼٞه ٝثُٜذدددٟٞ ُدددوٟ ث٧ٓدددْ صقدددوط 

ٝصظٜدٌ صذج٣٘دجس دد٤ٖ ث٧ٓدْ ٝثُٖدؼٞح  ,ثٖٗطجًثس ٝصوغ ٙدٌثػجس

ث٫ٖٗدطجًثس ٝث٫ٗوْدجٓجس كد٢ ث٧ٓدز ثُٞثفدور  ٝهو صذوٝ صِدي ,أف٤جًٗج

دو  ٚ ٫كئّٗ  ٝدأّذجح ٓنضِلز ُيُي، د٤ٖ كٚجةِٜج أٝ د٤ٖ أؽ٤جُٜج، ىثصٜج

 ْٕ أٝ آ٤ُّددز أٝ ٓددٜ٘ؼ ٜٓ٘ددج عجدددش  «ٌٓددجَّٗ»٣ٌددٕٞ ٌُددَ أٓددز ٝك٤ٜددج  أ

ٝؽؼَ ث٫ٖٗطجًثس ٝث٫ٗوْجٓجس صٚخ ك٢ إٟجً  ,ُِضؾو٣و ْٝٓضٌٔ

ٝٝفددور  ,كدد٢ إٟددجً ثُٜددوّ ٝثُضن٣ٌددخ ٝثُضلٌددي ثُذ٘ددجء ٝثُلجػ٤َِّددز ٫

ٝصقدددٍٞ  ,ثُٔوجٙدددو ٝثُـج٣دددجس صٜددد٤ٖٔ ػِددد٠ ّدددجةٌ صِدددي ث٧ػدددٌثٛ

  .ٝؽٜضٜج ك٢ ث٫صؾجٙ ث٣٩ؾجد٢ّ 

 َّٕ  ,ث٫ٗوْدجٓجس ٝٝٝدؼٜج كد٢ إٟجًٛدج ّٝجةَ ٝأهٝثس ثفضٞثء إ
صوضٞددد٢ ٓؼٌكدددز صجٓدددز ، إٟدددجً ثُذ٘ددجء ٫ ثُٜدددوّ ٝؽؼِٜددج صٚدددخ كددد٢

ْٕ  دطذ٤ؼضٜددج ٝأّددذجدٜج ٌٝٓٞٗجصٜددج ٝث٥عددجً ثُضدد٢  ,صدد٘ؾْ ػٜ٘ددج ٣ٌٔددٖ أ
ث صلْد٣ٌ٤ًج ك٣ٌدوًث ، ٤ًٝق ٣ضْ ىُي ًً ٝٓ٘ظٞٓز ثُٔوجٙو ثُؼ٤ِج صؼو إٟدج
 ُٜيث ًِّٚ ؟

٤ُْٝددش ثّددضغ٘جًء ٓددٖ  ,ٝأٓض٘ددج ثُْٔددِٔز ٤ُْددش دددوًػج ٓددٖ ث٧ٓددْ
 ,أٝ ث٫ٖٗدطجً دؼدو ث٫ُضتدجّ ,ظجٌٛر ث٫مض٬ف ٝث٫ٗوْجّ دؼو ثُضٞفدو
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 ,ثُظٞثٌٛ صٔغَ ظٞثٌٛ ٟذ٤ؼ٤دز ك٤ٜدج ٝث٫مض٬ف دؼو ث٫ةض٬ف كٜيٙ
ٌُدٖ كؼدَ ثُـ٤دخ ٝأعدٌٙ كد٢ ثةض٬كٜدج  ,ٕأٜٗج ك٢ ىُي ٕإٔ دو٤ز ث٧ٓدْ

ثةض٬كٜدددج  ٣دددومَ ٝدٖدددٌَ هددد١ٞ ٝكؼدددجٍ كددد٢، ٝكددد٢ ثمض٬كٜدددج ددددجًٍ
كج٫ةض٬ف ٛ٘جى ٣دوٍ ػ٤ِدٚ ٝػِد٠ كؼدَ ثُـ٤دخ ك٤دٚ هُٞدٚ ، مض٬كٜجٝث

ُِّ َعلَووْيُ,ْب ِنْ    واْعَاِ ووُمواْ : صؼددج٠ُ يًعووا َواَل تَوَفر قُوووْا َوا ُْكووُروْا َِْعَمووَة ا ُِّ َجَِ ِوَْبووِل ا
نُاْب َعلَوَ  َهوَفا ُحْفوَرٍ  ُكنُاْب َُيْعَ اء فَأَش َ  نَوْ َ قُوُلوِنُ,ْب فََأْصَبْحُاب نِِنْعَمِاِه ِنْ َواًا وَكُ 

ُ َشُ,وووْب َُإتِوووِه َشَعل ُ,وووْب تَوْهاَوووُ ونَ  ُّ ُ ا َهوووا َكوووَذِشَك  ُوبَوووو ِّ نوْ وووَل اشن ووواِر فَأَََقوووذَُكب مِّ آٍ ] مِّ

: ٝكد٢ ث٫مدض٬ف ٣ٖد٤ٌ ُلؼدَ ثُـ٤دخ ك٤دٚ هُٞدٚ صؼدج٠ُ ,[ٖٓٔ: ػٌٔثٕ

 َِّعَث َعَلْيُ,ْب َعَذاًد م ِلُ,ْب  ِمل ل فَوْوِقُ,ْب َُيوْ ُقْل ُهَو اْشَقاِ ُر َعَل  َُين  َوبوْ َُ ََتِْ  َُيْر
َُيْو  َوْلِبَسُ,ْب ِهَيعًا َو ُِذ َ  نَوْعَضُ,ب َبََْس نَوْعٍ  اَظُْر َكْيَ  ََُ رُِّو اآلَإِت َشَعل ُهوْب 

وونَوُهُب اْشَعووَ اَوَ   [٘ٙ: ث٧ٗؼددجّ]  َوْفَقُهووونَ  فَوَنُسوووْا َحظًّووا  ِّ ووا  ُّكِووُروْا نِووِه فََأْرَر ْونَووا نَويوْ
ُ ِ َووا َكوواَُوْا َ ْ وونَوُعونَ  ُّ : ثُٔجةددور] َواْشبَوْ َضوواء ِنََل  َوووْوِ  اْشِقَياَمووِة َوَ ووْوَو  ُونَوبِّووُْوُهُب ا

كئٜٗدج ص٘ضٜد٢ إُد٠ ؛ كقًٌجس ث٬ٙ٩ؿ إىث صؾجِٛش ٛيٙ ثُوٞث٤ٖٗ [ٗٔ
 ْٕ ث أ ًً   .صٌٕٞ ٗضجةؼ ػِٜٔج ٛذجًء ٓ٘غٞ

 : المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وفرقة األمة
كٌجٗددش  ,وأس ث٫ٗوْددجٓجس كد٢ صددج٣ًل أٓض٘دج دطذ٤ؼددز ًأّد٤زُودو دد
 ْٕ ٝثٗذغوددش  ,ٙددٌٗج كٌهًددج ٟٝٞثةددق ٝٓدديثٛخ كدد٢ ثُٔجٝدد٢ ٗض٤ؾضٜددج أ

ث٫مض٬ف ك٢ كْٜ ثُنطدجح ثُوٌآٗد٢ّ ٝصطذ٤وجصدٚ  صِي ث٫مض٬كجس ػٖ
 ٝث٫ٝدددطٌثح كددد٢ كٜدددْ ثُؼ٬هدددز دددد٤ٖ ثٌُضدددجح ٝثُْدددَّ٘ز، ٓدددٖ ًضدددجح

صلددجًم  كِددْ، ْ صطذ٤وددٚعدد ,ٝث٫مددض٬ف كدد٢ صلْدد٤ٌ ثُنطددجح ٝصأ٣ِٝددٚ
ُْٝ ٣ؼٜو كد٢ صج٣ًن٘دج ثُندٌٝػ  ,ثمض٬كجص٘ج ثُضج٣ًن٤َّز ثُٚذـز ثُو٤٘٣َّز

دج٤ٌَُِّز ػٖ ث٤ٌُدجٕ ث٫ؽضٔدجػ٢ّ ث٩ّد٢ّٓ٬ ٝثًصدذ٠ ثةض٬ك٘دج دجؽضٔدجع 
ْٗد٤جٕ  ٝصلٌه٘ج دجمض٬ف ثٌُِٔز فُٞٚ أٝ، ًِٔض٘ج ػ٠ِ ثٌُضجح ث٣ٌٌُْ

ونَوُهُب فَوَنُسووْا َحظًّو :أٝ صؾجَٛ دؼٜ ٓدج ًٝه ك٤دٚ ا  ِّ وا  ُّكِوُروْا نِوِه فََأْرَر ْونَوا نَويوْ
ُ ِ َا َكاَُوْا َ ْ نَوُعونَ  ُّ   .اْشَعَ اَوَ  َواْشبَوْ َضاء ِنََل  َوْوِ  اْشِقَياَمِة َوَ ْوَو  ُونَوبُِّْوُهُب ا
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 :  المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وفصا  األجيال
و٤دددن كددد٢ ػٚدددٌٗج ٛددديث صٌثؽدددغ هًٝ ثُؾجٗدددخ ثُدددو٢ّ٘٣ كددد٢ صق

ٝدؼددو ٓددج  ,ّدد٤جهر ثُ٘ٔددٞىػ ثُؼِٔددج٢ٗ ُلضددٌر ٣ِٟٞددز ث٫ٗوْددجٓجس دؼددو
صددوثمَ ظددجٌٛ دددد٤ٖ  دددٌٍس آعددجً ثُغددًٞثس ثُؼ٤ِٔددز ثُٔض٬فوددز كدد٢

كضـ٤دٌس ٟذ٤ؼدز ث٫ٗوْدجٓجس ٝصذج٣٘دش  ,ث٧ْٗجم ثُغوجك٤ز ٝثُقٞج٣ًز
كلد٢ ثُٔجٝد٢ ًدجٕ  .«ثُلٚجّ د٤ٖ ث٧ؽ٤جٍ»كذٌٍس ظجٌٛر ، آعجًٛج

وْ َا ٣ٝضٖدذَّظ دضٌثعدٚ ، َ ثُْدجدنثُؾ٤َ ث٬ُفن ٣وِدو ثُؾ٤د ََ قَواُشوا نَوْل َو
وْ َا َُدءَا َعلَو  ُُيم وٍة  [7ٗ: ثُٖدؼٌثء] َُدءَا َكَذِشَك  َوْفَعلُوونَ  ََ نَوْل قَواُشوا ِنا  َو

وََكووَذِشَك َمووا َُيْرَ ووْلَنا ِموول قَوْبِلووَك  [ٕٕ: ثَُمددٌف] َوِنا  َعلَوو  َُررِِهووب مُّْهاَووُ ونَ 
َرُفوَها ِنا  ِا قَوْر ٍَة مِّ  وْ َا َُدءَا َعلَو  ُُيم وٍة َوِنا  َعلَو  َُررِِهوب  ل َ ِذ ٍر ِنال  قَاَك ُماوْ ََ َو
  .[ٖٕ: ثَُمٌف] مُّْقَاُ ونَ 

 َّٓ َّٕ ,ٛيث  ػٌٚٗج ك٢ جأ ث ٓدج  كئ ًٌ كٚجّ ث٧ؽ٤دجٍ ٣ؾؼدَ ث٫ددٖ ًغ٤د
٣وٍٞ ٧د٤ٚ ُٝؾ٤َ أد٤ٚ ٝٛٞ ٣قجٍٝ إ٣ؾجه أػيثً ػٖ صؾجٍٝٙ ُذؼٜ 

ٝٓدج ًدجٕ ٙدجًُقج كد٢  ,ٍٓدج٢ٗ ؿ٤دٌ ٍٓجٗدي: ٝػجهثس ثُْجدو٤ّٖٖ٘ 
  .ؽ٤ِ٘ج ؿ٤ٌ ؽ٤ٌِْ ,٣ؼو ٣ِٚـ َُٓج٢ٗ ٍٓجٗي ُْ

ٓدٖ أٝثةدَ  -ػ٘دٚ  ًدٌّ   ٝؽٜدٚ ًٝٝد٢ -ًٝجٕ ث٩ٓجّ ػِد٢ّ 
 : ُيُي أعٌ ػ٘ٚ أّٗٚ هجٍ؛ ثُظجٌٛر ٖٓ ِّل٘ج ٛيٙ ص٘ذٚ إ٠ُ ْٖ َٓ 

«َ,بُيحسنوا ترنية ُيننا ,ب فإاب  لقوا شزمان رري جما»
 ٔ 
.  

ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ذوٝ ٝثًٝقج مطأ ثُي٣ٖ ٣قٌٕٙٞ ػ٠ِ ؽؼَ أد٘دجةْٜ 
ددْ ٣ظِٔددْٜٞٗ كدد٢ ىُددي أ١َّ ظِددْ!!  .ٙددًٞر ٟذددن ث٧ٙددَ ٓددْٜ٘ إَّٜٗ

ددْ ٣٘لؼددْٜٞٗ ْٜٝٗ ٓددٖ ف٤ددظ ٣ضٞٛٔددٕٞ أَّٜٗ ٌُّ ْٕ  ,٣ٝٞدد  ًٝددجٕ ػِدد٤ْٜ أ
٤ًل٤َّدز إهًثػ  ٣ٝوًدْٞٛ ػِد٠، ٣ؼِْٔٞٛ ث٤ٌُِّجس ثُوٌآ٤َّٗز ٝث٤ٓ٬ّ٩َّز

ٝٓؼٌكز فؾْ ثُلدٌٝع ، ُؾَة٤َّجس ك٢ ثُٔوجٙو ٝثُـج٣جسثُضلج٤َٙ ٝث

                                    
 . 127ٔهثً ثُؾ٤َ , : ًثؽغ ٜٗؼ ثُذ٬ؿز , ٌٕؿ ثدٖ أد٢ ثُقو٣و , د٤ٌٝس  ٔ 
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ًإٔ ٣ؤًو ث٥دجء ػِد٠ ث٧د٘دجء ٝدًٌٝر ، ٝثُٔلٌهثس دجُْ٘ذز ٤ٌُِِّجس
 ْٕ ْٕ  أ ددَ  ,٣ٌضلٞث دجُٔقجكظز ػِد٠ ٓدج ًٝعدٞث ٣٫ضؼِٔٞث ٝأ ٣ٌجكقٞث ٝأ

ْٕ  .٤ًق ٣ذٕ٘ٞ ػ٤ِٚ ٤ٞ٣ٝلٕٞ إ٤ُٚ ٝٗقٞ ىُي ث٣ضؼِٔٞ  ٝٛ٘دج ٣ٌٔدٖ أ
جٍ كدد٢ ثمض٬كددجس ث٧ٓددز كدد٢ هددٍٞ ٍػدد٤ْ ِٗقددع أعددٌ ثٖٗددطجً ث٧ؽ٤دد

ثُٔ٘ذغددن ػددٖ ث٩مددٞثٕ ثُْٔدد٤ِٖٔ كدد٢  «فددَح ثُّٞدد٠ ث٩ّدد٢ٓ٬ّ »
َّٕ »: «أدٞ ثُؼ٬ ٓج٢ٝ»ٌٓٚ  ٕدذجح ثُ٘جٙد٤ِّ٣ٌٖ أهدٌح إ٤ُ٘دج ٓدٖ  إ

ْٜ٤ٓ هُٞددٚ ٛدديث ٣ؼذددٌ ػددٖ ٛدديٙ  كدد٢ ٝٛددٞ «ٕدد٤ٞك ث٩مددٞثٕ ٝٓضوددوِّ
  .ثُظجٌٛر دٌَٖ ه١ّٞ 

ْٕ ٛ٘ج ٣٘ذـ٢ ٌُِٔد٤ِّٖ ٝثُوػجر ٝثُٔضؼجِٓ ٣دوًًٞث  ٤ٖ ٓغ ثُٖدذجح أ

 َّٕ صلج٤َٙ ٝؽَة٤جس ثُلّٜٞ ٝثُٔؼجًف ثُضٌثع٤َّز ثُٔ٘وُٞز ػٖ ث٥دجء  أ

كد٢  «ثُؼِّٞ ثُ٘و٤ِز»صذًِٞس ك٤ٔج ػٌف دـ ٝث٧ؽوثه ٝأؽ٤جُْٜ ٝثُض٢

 ْٕ صٌدٕٞ ٛد٢ ثُلٜدّٞ ثُٔوذُٞدز  ٌَٕ صل٤ٌْ ٝكوٚ ٝؿ٤ٌٛٔدج ٣ٚدؼخ أ

٣ؤمددي  ًددجٕ ٝث٧ؽ٤ددجٍ ثُطجُؼددز ٝثُْٔدد٤ِٖٔ ثُؾددوه كٔددج، ُددوٟ ثُٖددذجح

جس ٝهٞج٣ج ؿ٤ٌ هجدِز ُِ٘ودجٓ ٫  ُوٟ ث٥دجء ٝث٧ؽوثه دجػضذجًٙ َِّْٓٔ

 ْٕ ٝإىث  ,أٝ ٣ضوذِٞٛج دج٧ِّٞح ىثصٚ، ٣أميٝٛج ٣ٌٖٔ ُِٖذجح ٝث٧د٘جء أ

هذِٞٛدددج أٝ أًٌٛدددٞث دٖدددٌَ أٝ ددددرمٌ كْددد٤قوط ُٜدددْ ثٗلٚدددجٍ ػدددٖ 

كضذدوأ ، ٝكٚجّ ٣قِْٜٔ ػ٠ِ ًكٜ ثُؼٌٚ ٝأِٛٚ ٝٓج ك٤ٚ، ػٌْٚٛ

ٌل٤ددٌ ٝثُضلْدد٤ن ٝثُضذددو٣غ دجُددي٣ٞع ٝث٫ٗضٖددجً!! ًٔددج ٣ذددوأ ظددٞثٌٛ ثُض

ٝثُؼدد٤ٔ ك٤ددٚ أٝ  ,ٝٓقجُٝددز ٬ًُصددوثه إ٤ُددٚ ,ػ٘ددوْٛ صٖددذٌُّظ دجُٔجٝدد٢

ثُضن٢ِ ػ٘دٚ ٝث٫ْٗد٬ك ٓ٘دٚ ٝكد٢ ػٜدو ث٥ددجء ٝث٧ؽدوثه ثّدضطجػش 

ْٕ ، كد٢ دؼدٜ ؽٞثٗدخ ثُق٤دجر ػ٤ِٔجس صطذ٤ن ثُلودٚ ث٩ّد٢ٓ٬ ُٝدٞ  أ

ثُدو٣ٖ ٝثُغوجكدز  ضدَثػ ٝثُضدوثمَ دد٤ٖصقون ًٗٞػج ٖٓ ث٫ٗوٓجػ أٝ ث٫ٓ

كٌجٗدش ػ٤ِٔدز ، «ثُؼ٤خ ٝثُقٌثّ»٣ٌٖ ٛ٘جى ثمض٬ف ًذ٤ٌ د٤ٖ  كِْ,

٫ ٣ضٌصددخ ، ثُضددَثّ ث٧د٘ددجء ٝث٧ؽ٤ددجٍ ثُطجُؼددز دجُددو٣ٖ ّددِٜز دْدد٤طز

دد ,ٙددٌثع ٓددغ ثُٞثهددغ ث٫ؽضٔددجػ٢ّ  ػ٤ِٜددج ٙددٌثع ٗلْدد٢و ٫ٝ َّٓ ج ٛدديٙ أ

َّٕ ٓؼجٗجصٜدددج ًذ٤دددٌر ؽدددواث ٜدددج دٖدددٌَ هه٤دددن ٣ٝٚدددوم ػ٤ِ ,ث٧ؽ٤دددجٍ كدددئ
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٣ٌدٕٞ ثُودجدٜ ػِد٠ ه٣٘دٚ ًجُودجدٜ ػِد٠ »: ٓ٘طٞم ثُقو٣ظ ثُوجةدَ

«ٗجً ؽٌٔر ٖٓ
 ٔ 
ًَٝ ىُي ٗجؽْ ػٖ ثُلٚجّ ٝثُلدٌٝم ثُٜجةِدز دد٤ٖ  

ٝصأع٤ٌ ثُْ٘ن ثُٔؼٌك٢ ، ثُو٣ٖ ٝثُغوجكز ٗض٤ؾز صوثمَ ث٧ْٗجم ثُغوجك٤ز

 َّٙ  ز. ثُـٌد٢ ثُؼِٔج٢ٗ ثُْجةو ػج٤ُٔاج دنج

يا الحاكمة وإعادة صياغة الخطـاب  المقاصد القرآنية العل

 :  اإلسالمي
 ,دو ٖٓ صـ٤٤دٌ ٕدجَٓ كد٢ مطجد٘دج ُِٖدذجح ٨ُٝؽ٤دجٍ ثُطجُؼدز ٫
 َّٕ ٟٝددٌم ّٝٝددجةَ  ,ثُنطددجح ثُددي١ ٝؽددٚ ٦ُدددجء كقددًٌْٜ ف٤ددظ إ
كد٢ ، ثّضؼِٔش ك٢ إه٘جػْٜ ُْ صؼدو ىثس كجػ٤ِدز أٝ صدأع٤ٌ ث٩ه٘جع ثُض٢

ن ؽو٣دو ّٝٝدجةَ ددو ٓدٖ ٓ٘طد كد٬ ,أؽ٤جٍ ثُٖذجح ٝث٧ؽ٤جٍ ثُطجُؼدز
إه٘جع أمٌٟ ٓـج٣ٌر ٝفؾؼ ؽو٣ور كجػِز ص٘ذغن ػٖ هًثّجس ٓضؼٔوز 

                                    
كلد٢  ؛٫ ٣ٚدـ ٙق٤ـ ٓؾٌح ؛ ٌُدٖ ث٩ّد٘جه  ثُٔؼ٠٘ كاشقان  عل  اَمرر  ٔ 

أدد٢ فٌد٤ْ ػدٖ ػٔدٌٝ ددٖ ؽج٣ًدز ثُِنٔد٢ ػدٖ أدد٢  ػٖ ػضذز ددٖ: ًٝث٣ز
كد٢ إٗٔدج ىًدٌٙ ، أ٤ٓز ثُٖؼذج٢ٗ, ٝػضذز ٤ُٖ, ٝػٌٔٝ ٓؾٍٜٞ ُْ ٣ٞعوٚ أفو

, ًٝديُي أددٞ أ٤ٓدز ٓؾٜدٍٞ ُدْ ٣ٞعودٚ  ٞع٤وٚصثدٖ فذجٕ ثُٔضْجَٛ ك٢ عوجكز 
. ذدجٕ ثُٔضْدجَٛ كد٢ عوجصدٚ ٝصذؼدٚ ثُديٛذ٢ددٖ فث كد٢ صٞع٤ودٚ أفو إٗٔج ىًدٌٙ
ػددٖ ػٔددٌ دددٖ ٕددجًٌ ػددٖ أٗددِ دددٖ ٓجُددي , ٝػٔددٌ ٣دد١ٌٝ : ٝكدد٢ ًٝث٣ددز

ػٖ ثدٖ ٤ُٜؼز, ٝك٢ ًٝث٣ز ػدٖ ث٧ػٔدٔ : ٝك٢ ًٝث٣ز. أِٗ ثُٔ٘ج٤ًٌ ػٖ
ثُؾدٌؿ ٝثُضؼدو٣َ ٫ددٖ ٗٓ}, ٬ًٝٛٔج ٓوُِ ُْٝ ٣ٌٚؿ دْدٔجػٚ , كلد٢ 

 [ػٔدددٌ ددددٖ ٕدددجًٌ ٝدددؼ٤ق ٣ددد12ٙ1ٌٟٝٓ[]1ٓٗٔٗٓأدددد٢ فدددجصْ ]
  ّد٤ِٔجٕ 7ٕ٘ٓٓأِٗ ثُٔ٘ج٤ًٌ , ٝك٢ ]ؽدجٓغ ثُضقٚد٤َ ُِؼ٬ٗد٢[   ػٖ

ٟذوددجس ٖٗ}دددٖ ٜٓددٌثٕ ث٧ػٔددٔ ٖٓددًٜٞ دجُضددو٤ُِ ٌٓغددٌ ٓ٘ددٚ , ٝكدد٢ 
 ثُٔوُْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤ٖ 

[ػذددو   دددٖ ٤ُٜؼددز ثمددض٠ِ كدد٢ آمددٌ ٓٗٔٓٓ[]٫ٖٔ1ٕٙ٘دددٖ فؾددٌ ]
ثُٔؾٌٝفددددددٕٞ ٫دددددددٖ ٖٔ}ػٔددددددٌٙ ًٝغددددددٌ ػ٘ددددددٚ ثُٔ٘ددددددج٤ًٌ , ٝكدددددد٢ 

٤ُٜؼدددز ًدددجٕ ٣دددوُِ ػدددٖ  ددددٖ   ػذدددو [1ٖ٘ٓٓ] [21ٕ٘ٔٔجٕ ]ــدددـفذ
 ؽددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجٓغ ثُٞددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؼلجء , ٝثٗظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌ 

 [ٗٔٓٗٓٓجؽدٚ] ثددٖٝ [ٖٔٗٗٓ] ٢ هثٝهـّٖ٘ أدٝ [2ٖ٘ٓٓثدٖ فذجٕ]
 [ٕٕٓٙٓثُضٌٓدددددددددي١]ٝ  112ٓٔ  [1ٖٕٔٓثُذ٤ٜوددددددددد٢ ثٌُذدددددددددٌٟ]ٝ
 [1ٓ7ْٖٓٓددددد٘و أفٔدددددو]ٝ [71ٕٔٓثُقدددددجًْ] ْٓدددددضوًىٝ [2ٖ٘ٓٓ]ٝ
ٓؼؾددددددْ ٝ [7ٖ٘ٓٓثُٖددددددج٤٤ٖٓ]ٝ[ 77ٙٔٓثُذددددددَثً]ٝ [ٕٓ/1ٓ7ٗٓ]ٝ

  .[27٘ٓ/ٕٕ[]2ٖٗٔٔث٢ٗ ثٌُذ٤ٌ]ثُطذٌ
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ًّذجصٜدددج  ,ُؼو٤ِدددز ثُٖدددذجح ثُْدددجةور ٝٗلْددد٤َّجصْٜ ٝثُغوجكدددز ث٤ُٜٔٔ٘دددز ٌٝٓ
ٝثُٔوجٙددو ثُوٌآ٤ّٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز ٛدد٢ ثُٔ٘طِددن ثُْدد٤ِْ ، ٟٝذ٤ؼضٜددج

  .دجصؾجٙ إػجهر ٤ٙجؿز ثُنطجح ث٢ٓ٬ّ٩

ج ٝكد٢ ٕدطٌ ًذ٤دٌ ٓدٖ ؽ٤ِ٘دج ٗقدٖ ًدجٕ ك٢ ؽ٤َ آدجة٘ج ٝأؽدوثهٗ
ثُقٌددجّ ٝٓددغ ث٫ّددضؼٔجً ٝثُنطددجح ث٤ُْجّدد٢ّ ٓقددًٞ  ثُٚددٌثع ٓددغ

ُؼ٬هضدددٚ ؛ ٝأٛدددْ ّٝدددجةَ ثُضق٣ٌدددي ُِؾٔدددج٤ٌٛ ,ثُض٤ًٌدددَ ٝث٫ٛضٔدددجّ
٣َّٞددز ٝثُٔقجكظددز ػ٤ِٜددج ُٜ دد .دجّددضؼجهر ثُ َّٓ ج كدد٢ ؽ٤ددَ ٛددؤ٫ء ثُٖددذجح أ

 َّٕ ٔجػ٤َّز ٝثُن٣ٌ٤َّز دطدٌم ث٧ػٔجٍ ثُؼ٤ِّٔز ٝثُغوجك٤َّز ٝثُل٤َِّّ٘ز ٝث٫ؽض كئ
ثُضدد٢ صٚددِـ ٤ٓددجه٣ٖ ُض٘ددجكِ ثُٖددذجح ٝصلؾ٤ددٌ  ٛدد٢ ٓنضِلددز ٝفددٌر

  .ٝإٕؼجًْٛ ديٝثصْٜ ,ٟجهجصْٜ

ٝصذددوٝ مطًٞصددٚ ثُذجُـددز ، ٝٛ٘ددج ٣ددأص٢ هًٝ ثُلوٜددجء ثُٔؼجٙدد٣ٌٖ

 َّٕ فوٞم ثُٖذجح ٝث٧ؽ٤جٍ ثُوجهٓز ػ٤ِ٘دج ًذ٤دٌر  ٝٙؼٞدضٚ ثٌُذ٤ٌر كئ

ْٕ ، ؽدوًث  ,َ ٓدج ْٗدضط٤غ ػِد٠ ثُضددو٣ُّْٖٗدجػوْٛ دٌد كد٘قٖ ٓطدجُذٕٞ ددأ

ٝٗؼ٤ْٜ٘ ػ٠ِ ث٫ُضَثّ دٚ دؼو ثُدٞػ٢ ػِد٠ ٝثهؼٜدْ  ,٤ٌْٗٝ ُْٜ ّذِٚ

ٝثُوٞدددج٣ج ثُضددد٢ ٌٟفٜدددج ػِددد٤ْٜ ػٚدددٌْٛ  ,ٝثُغوجكدددز ثُْدددجةور ك٤دددٚ

ثس ثُ٘ٞػ٤َّز ثُنط٤ٌر ثُض٢ أكٌٍس ٛديث ثُٞثهدغ ٝٛ٘دج ٫ ٗؾدو  .ٝثُضـ٤ٌُّ

جس كد٢ دد٬ه ٓٔجًّز ث٫ؽضٜجه ُذ٘دجء كودٚ ؽو٣دو ٨ًُغ٣ٌَّد ٓ٘وٝفز ػٖ

ددج ٨ُٝه٤َِّددجس كدد٢ ,ثُْٔدد٤ِٖٔ ًٜ ٫ ٣ددؤه١ إُدد٠  ّددجةٌ أٗقددجء ث٧ًٛ كو

ددَ ٣دؤه١ إُد٠ إػدجهر  ,صـ٤٤ٌ أ١ِّ ٢ٕء ٖٓ عٞثدش ثُؼو٤دور ٝثُٖد٣ٌؼز

ج دق٤ددظ ٣ْددضط٤غ  ,د٘ددجء كوددٚ ثُضددو٣ُّٖ ًٔ ث ّدد٤ِ ًٌ ددج ٓؼجٙدد ًٜ ٤ُؾؼددَ ٓ٘ددٚ كو

 ْٕ ْٕ  ث٩ْٗدددجٕ أ ، ٣٘لٚدددَ ػدددٖ ػٚدددٌٙ ٝٝثهؼدددٚ ٣ٌدددٕٞ ٓضدددو٣ً٘ج هٕٝ أ

ث ًٌ ْٕ  ٝٓؼجٙ   .عٞثدش ٣ٌٕؼضٚ ٣ضؾجٍٝ ٣٘لَٚ ػٖ ػو٤وصٚ أٝ هٕٝ أ

المقاصد القرآنيـة العليـا وتصـحيس مسـارات الفتـوى      

 :  المعاصرة
 َّٕ : كوٜجءٗج ك٢ ػًٚٞ ث٩ٗضجػ ثُلو٢ٜ صـِذٞث ػ٠ِ ٛيٙ ث٧ٍٓدز إ
دّٞددجةَ  «ثُضدو٣ٖ ٝثُغوجكددز»ٝثُلٚددجّ ددد٤ٖ  .«كٚددجّ ث٧ؽ٤دجٍ»أٍٓدز 
د .صْٜ ٓج ٣غ٤دٌ ثُؼؾدخٝهو ًأ٣٘ج ٖٓ ٌٓٝٗضْٜ ٝهوًث ,ًغ٤ٌر َّٓ ج ثُلو٤دٚ أ
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ث د٤ًّ٘دج ثُٔؼجٌٙ كوو ػؾَ ػٖ أهثء ٛيث ثُوًٝ ك٢ ًَ  ,ػٌٚٗج ٛيث ػؾد
ثُودجهً ػِد٠ ًه  «ثُلو٤دٚ ثُد٘لِ»هكغ ثٌُغ٣ٌ٤ٖ إ٠ُ ثُٖي كد٢ ٝؽدٞه 

ٝث٫ُضلدجس إُد٠ ثُٔٚدجُـ  ,ٝإهًثى ثُٔوجٙدو ,ثُؾَة٤َّجس إ٠ُ ث٤ٌَُِّدجس
ددأًغٌ ، ثُدو٣ٖ ٝثُضدو٣ُّٖ ثٌُغ٣ٌ٤ٖ ٝكضدجٝثْٛ كض٘دز ُِ٘دجُ ػدٖ كوٚ كٌجٕ

٬ٌُٖٔصْٜ ػجؽ٬ً  ٓٔج ًجٗش ف٬ً 
 ٔ 
.  

 َّٕ ْٓددت٤ُٞز ًذ٤ددٌر ػددٖ ٛدديٙ ثُقجُددز صوددغ ػِدد٠ ػددجصن  ٫ٝ ٕددي أ
كٜيٙ ثُؼ٤ِٔدز كد٢ ؽٞثٗذٜدج  ,ص٘ضؼ ثُلو٤ٚ ثُٔؼجٌٙ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤َِّز ثُض٢

ث٧ّدددضجى ٝثُطجُدددخ ٝثٌُضدددجح »ًِٜدددج كددد٢ فجؽدددز إُددد٠ إػدددجهر ٗظدددٌ 
دق٤ظ  ,و ثُ٘ظٌ ك٢ ًَ ؽٞثٗخ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِزكٔج ُْ ٣ُؼَ  «ٝثُٔؤّْز

ٚ ٫ ٓؾددجٍ ُضقو٤ددن ٜٗٞددز كدد٢ ددد٬ه كئَّٗدد، ٣ؼددجه د٘جةٛددج دٖددٌَ ّدد٤ِْ
ُنطددد٠ ص٤ٔ٘دددز أٝ إفدددوثط ُضقدددٍٞ ٤ّجّددد٢ أٝ أٝ إٗؾدددجؿ  ,ثُْٔددد٤ِٖٔ

ْٕ ، ك٤ٜج ٗقٞ ث٧كٞدَ ثؽضٔجػ٢ أٝ ثهضٚجه١ ٌٗٔدٖ  ًٔدج ُدٖ ْٗدضط٤غ أ
ؽدٚ ث٧ه٤ِدجس ثُْٔدِٔز ٝهدو صٞث ,ٝؽٞهٛدج ٨ُه٤َِّجس ف٤ظ صؼ٤ٔ ٝٗؾديً

ٗلددِ  ,كدد٢ أًٝدددج ثُـٌد٤ددز ٝأ٣ٌٌٓددج كدد٢ ثُْٔددضوذَ ثُو٣ٌددخ أٝ ثُذؼ٤ددو
ثُذّٞد٘ز  كد٢ ث٤ٌُٚٔ ثُي١ ٝثؽٜضٚ ث٧ًغ٣ٌز ثُْٔدِٔز كد٢ ث٧ٗدوُِ عدْ

  .كج٧ٌٓ ؽو مط٤ٌ، ًٝيُي أُذجٕ ًّٞٞكج ,ٝثٌُّٜي

                                    
ٓؤٛدَ ُِلضدٟٞ , هًُ ثُٞثهؼدز  ث٧َٙ ك٢ ثُلضدٟٞ أٜٗدج ًمٚدز ٓدٖ ٓلدشٍ   ٔ 

ٓدٖ فْدٖ ص٤٤ٌلٜدج ٝصق٣ِٜٞدج إُد٠  ٚدؾٞثٗذٜج ثُٔنضِلز هًثّدز ػ٤ٔودز ٌٓ٘ضد
ًًج ُِضؼ٤ِدَ ,  ّؤثٍ كو٢ٜ , عْ أفْٖ ث٩ؽجدز ػٜ٘ج ثّض٘جهًث إ٠ُ ثُو٤َُ ٝإهًث

ج ٤ٌُِجس ثُض٣ََ٘ ًٜ ٕي ك٤ٚ إٔ ٛ٘دجى كضدجٟٝ ًغ٤دٌر صضقدٍٞ  ٓٔج ٫ٌُٖ . ٝكو
أًغددٌ ٓدٖ ٝثهؼددز , ٜٓ٘دج ػِدد٠ ّددذ٤َ  ١َّ إُد٠ كض٘ددز ُؼذدجه   ػددٖ ه٣٘دٚ , ُٝددو

ثُٔغجٍ ٝهجةغ ٤ُْوثس ؿ٤دٌ ْٓدِٔجس ىٛدذٖ إُد٠ دؼدٜ ثُٔضٚدو٣ٖ ُِلضدٟٞ 
٩ػددد٬ٕ إّددد٬ٜٖٓ, ُٝٔدددج أمذٌٛدددج ىُدددي ثُٔلضددد٢ دأٜٗدددج دٔؾدددٌه ٗطوٜدددج 

ٌّ ػ٤ِٜددج ٍٝؽٜددج , ٝصقددٌّ ػ٤ِٜددج ث٩ّدد٬ّ ٣قدد دجُٖددٜجهص٤ٖ ٝهمُٜٞددج كدد٢
ٍٝٝهٛج دوجةٔز ٣ِٟٞز ٓدٖ ثُٔقٌٓدجس ٝثُٞثؽذدجس صٌثؽؼدش ، ث٩هجٓز ٓؼٚ

ػددٖ ث٩ّدد٬ّ , ٝؿ٤ددٌس ًأ٣ٜددج ٓلٞددِز ثُٔقجكظددز ػِدد٠ ٍٝؽٜددج ٝأّددٌصٜج 
٫ ٣طجُذٜدج ٛديث ثُٔلضد٢ دديُي ًجٗش ثُقٌٔز صوضٞد٢ أُٝوو  ٝأِّٞح ف٤جصٜج
 َٔ ٌَ دوث٣ددز , دددَ ٣ؼِ صنددج٠ُ دٖجٕددز ث٣٩ٔددجٕ  ٠ػ٤ِٜددج فضدد ٜددج ث٣٩ٔددجٕ ٣ٝٚددذ

ًٝدديُي ثُلضددجٟٝ ثُٔضؼِوددز دددَٝثػ . ٝآٗدديثى ٣ذددوأ دضؼ٤ِٜٔددج ثُلددٌٝع، هِذٜددج
 .  ٝثُ٘ٔجىػ ًغ٤ٌر، ث٩ِٗ دجُؾٖ ٝثُؼٌِ
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 َّٕ ْٓدددت٤ُٞز ًذ٤دددٌر ػدددٖ ٛددديٙ ثُقجُدددز صودددغ ػِددد٠ ػدددجصن  ًٔدددج أ
ًٛج دؼٜ ثُوػجر ٝأةٔدز ثُْٔدجؽو ٝثُٔضل٤وٜدز ثُض٢ ٣ٚو ثُلضجٟٝ ٛيٙ

٫ٝ  ,٥عجًٛدج ٝٓر٫صٜدج دج٫ً ُ٘ضجةؾٜدج ٫ٝ ٣ِوٕٞ ٫ ,ٝأٗٚجف ثُلوٜجء
ّٕ ُٜددج ٓددج ٘ددج ٗٞٙدد٤ْٜ ُٝدديُي كئّٗ ؛ ٕددي دؼددوٛج ٫ٝ ٣ددوًى دؼٞددْٜ أ

د ٫٘ج دضوٟٞ   ك٢ ثُْدٌ ٝثُؼِدٖ ٝأ٢ٙٞٗٝ أٗلْ َٓ ُدْ ٣ؾدو  ْٖ ٣ضدٌهه 
ْٕ  ٫ ٖٓ ثُٞهدجةغ أٝ ك٢ ٗلْٚ ثُووًر ػ٠ِ ثُلضٟٞ ك٢ ٢ٕء  ٣ْدضط٤غ أ

 ْٕ َٔ ، «٫ أه١ً»: ٣وٍٞ ٣وًى ٓرٍ كضٞثٙ أ  «٫ أه١ً»أمطأ هٍٞ  ْٖ ك
  .ًٔج ٗوَ ػٖ ث٩ٓجّ ٓجُي ,أ٤ٙذش ٓوجصِٚ

 َّٕ ث ٓٔددٖ ٣ضٚددوٕٝ ُِلضددٟٞ كدد٢ إ ًٌ ثُ٘ددٞثٍٍ ٝثُٞهددجةغ كدد٢  ًغ٤دد
دد َّٙ ثُضـ٤ُّددٌثس ثُ٘ٞػ٤َّددز ثُٜجةِددز ثُضدد٢ فددوعش »٣ِٜٔددٕٞ ، زثُـددٌح مج
َّٕ ، صج٣ًن٤َّز ٓج٤ٝزٗض٤ؾز ٤ًٌٙٝر  ثس ثُض٢ ٣أص٢  ك٤ضٕٞٛٔٞ أ ثُضـ٤ٌُّ
ٝثُددددي١ ٣٘طِددددن  ,صـ٤ُّددددٌثس ٤ًَّٔددددز كودددد٠ ٔددددج ٛدددد٢ثَُٓددددجٕ دٜددددج إّٗ 

َّٕ  ٛيث ٖٓ ثُٔؼجُؾجس ثُلو٤ٜز ثُض٢ ٙدِقش كد٢ ٍٓدٖ  ثُٔ٘طِن ٣ٌٟ أ
َّٕ  ,ٓج صِٚـ ٫ ٓقجُز ك٢ ًَ ٍٓجٕ ٝهش  ثُنطجح ثُي١ ِٙـ ك٢ ٝأ
كد٘قٖ أٓدجّ ٝثهدغ  ,ٌ ًديُيُٝد٤ِ ث٧ٓد ٓج ٣ٌٖٔ صٌٌثًٙ ك٢ ًَ ٝهش

ٝٛيث ثُٞثهدغ صٔدش ٙد٤جؿضٚ كد٢  ,ٓؼوّو ٓـج٣ٌ ٗٞػ٤اج ١ّ٧ ٝثهغ ّجدن
ظددَ ٙدد٤ًٌٝر ٝصقدد٫ٞس ٗٞػ٤ددز أفددوعضٜج عددًٞثس ص٬فوددش مدد٬ٍ 

فض٠ دِـش ٛيٙ ثُٞٞثد٠ ثُٜٔ٘ؾ٤ز ٝثُٔ٘طو٤ز ثُضد٢ ، ثُوٌٕٝ ثُْجدوز
أكٌٍصٜج فٞجًر هجهًر ػ٠ِ صقو٤ن ْٓضٟٞ ٖٓ ث٤ُٜٔ٘دز ػِد٠ ّدجةٌ 

ٝأّْددش هٞثػددو كٜددْ إْٗددج٢ٗ ٖٓددضٌى  ,خ ثُق٤ددجر ثُٔؼجٙددٌرؽٞثٗدد
دق٤دظ صأّدِ إٟددجً  ,ُٔنضِدق ثُوٞدج٣ج ثُضد٢ صٞثؽٜٜدج ثُذٖد٣ٌَّز ث٥ٕ

ؽؼددَ ؽٜددٞه ثُذٖدد٣ٌَّز صضؾددٚ ٗقددٞ ثُ٘ٔددٞ ، ػددج٢ُٔو ُِلٌددٌ ث٩ْٗددج٢ِّٗ 
ٝٓددج ُددْ ٣ذددٌٍ ٓٚددوً  ,ٝثُضطددًٞ ثُٔددجه١ّ ُضؾددجٍٝ أٍٓددجس ث٩ْٗددجٕ
كددد٬ كٌدددجى  ,٣ٝضؾدددجٍٝٙ ًددد٢ٗٞو ٓضقدددوٍّ ٝٓؼؾدددَ ٣ْدددضٞػخ ىُدددي ًِدددٚ

 .ثُٔأٍم ثُي١ همِش ك٤ٚ ٝث٧ٍٓجس ثُٔض٬فوز ثُٔضٌثًذز ُِذ٣ٌَّٖز ٖٓ
دلٜدْ ٝهدٌثءر  ,ٝٓج ٖٓ ٓٚوً ٣قَٔ ٛيٙ ثُطجهز ؿ٤ٌ ثُوٌإٓ ثُٔؾ٤دو
ٝٛددٞ ثُددٞف٢  ,صؾٔددغ ددد٤ٖ ثُوددٌثءص٤ٖ: هددٌثءر ثُددٞف٢ ٝهددٌثءر ثٌُددٕٞ



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 7ٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ٝصددضٌٖٔ ٓدٖ صو٤٘٘ددٚ ، ٝصٌٖدق ػددٖ دُؼدو ثُـ٤ددخ كد٢ ثُٞثهدغ ,ثُطذ٤ؼد٢
«ٝصوثُٝٚ د٤ٖ ٤ٙجؿز ثُلٌٌ ٝثُلوٚ ٝثُغوجكز ٝثُقٞجًر

 ٔ 
.  

ــدى   ــة والمقاصــد الشــرعّية ل ــين المقاصــد القرآنّي ب

   األصوليين:
ك٢ إٟجً ثُْوق  «ٓوجٙو ث٣ٌُٖؼز»ُوو ػٌكش أُٙٞ٘ج ثُلو٤ٜز 

ٝصٌِددْ ث٧ٙدد٤ُّٕٞٞ ك٤ٜددج  ,ثُٔؼٌكدد٢ ثُددي١ ًددجٕ ّددجةوًث كدد٢ ثُٔجٝدد٢
 ,صضقون دٚ ٝصضٌصدخ ػ٤ِدٚ ثةوكٞ دجػضذجًٛج ؿج٣جس ُِقٌْ ثٌُٖػ٢ أٝ
دج أٝ ػ٬ًِ صٞظَّق ك٢ ٓؾجٍ ثُو٤جُ أٝ ًٔ ثُوِدٞح ٝص٣َدو كد٢  صغذِّدش ِفٌ
ٝأَمدديَس ػِدد٠ أ٣ددو١ إٓددجّ ثُقدد٤ٌٖٓ  ,ثٟٔت٘جٜٗددج ُٚدد٬ف٤ز ثُٖدد٣ٌؼز

ث٤ٌَُِّدددجس »ٝثُـَثُددد٢ ٝثُؼدددَ ددددٖ ػذدددو ثُْددد٬ّ ٝثُٖدددجٟذ٢ ٙددد٤ـز 
جح ٌُٜٝ٘ددج ٧ّٝددذ؛ صنددٌػ ث٧فٌددجّ ػٜ٘ددج دقددجٍ ثُضدد٢ ٫ «ثُوطؼ٤َّددز

ػو٣ور ُْ صأمي ٖٓ فٞثًثس أَٛ ثُلودٚ ٝث٧ٙدٍٞ ٓدج أمديٙ ث٩ؽٔدجع 
دق٤ظ صؤه١ صِدي ثُقدٞثًثس ، أٝ ثُو٤جُ أٝ ث٫ّضقْجٕ ٖٓ ث٫ٛضٔجّ

ٝصق٣ِٜٞدددج إُددد٠ ٓٚدددوً أّدددجُ ُِقٌدددْ  ,دًِٞصٜدددج ٝإٗٞدددجؽٜج إُددد٠
كذو٤دش ثُٔوجٙدو ٓقدوٝهر ثُضدوثٍٝ  ,ثُلؼدَ ث٩ْٗدج٢ٗ ثٌُٖػ٢ ُٝضو٤٤ْ
دور ُٔدج ص٘ضؾدٚ  س ًٗٞػدج ٓدٖأٝ ُػدوّ  ,ك٢ هثةدٌر ثُلٞدجةَ ِّٞ ث٧هُدز ثُٔؼ
ثُٔوجٙدو »ُيُي ًجٗش ثُقجؽز ٓجّدز ٫ًضٖدجف  ,أهُز أ٤َُّٞٙز أمٌٟ

ٝصق٣ِٜٞددج إُدد٠  ,ٝصقو٣ددوٛج دٔ٘ضٜدد٠ ثُوهددز ,«ثُوٌآ٤ٗددز ثُؼ٤ِددج ثُقجًٔددز
ْٕ  ,هجػور ٜٓ٘ؾ٤ز ٝأٍٙٞ ٤ًِز هطؼ٤ز صؤه١ إ٠ُ ؿٌدِز ثُلوٚ  ٣ٌٖٔ أ

 ,٘ظٌ كد٢ أٙدُٞٚ ٝكٚدُٞٚثُوجه٣ًٖ ٖٓ إٓؼجٕ ثُ ث٢ٓ٬ّ٩ ٝص٤ٌٖٔ
َِ د٤ٖ ٤ًِجصٚ ٝؽَة٤جصٚ ٝص٤ٌٖٔ ثُلوٜجء ثُٔؼجٙد٣ٌٖ ٓدٖ ٓدٜ٘ؼ  ٤ْ َٔ ٝثُ

ث٩ٕددٌج٫س ثُقجهعددز  ٣ٌٔددْٜ٘ ٓددٖ ٓؼجُؾددز ْٓددضؾوثس ثُؼٚددًٞ ٝفددَ
 ,ف٬ا إّد٤ٓ٬اج ٣ْ٘دؾْ ٝمٚدجة٘ ٛديٙ ثُٖد٣ٌؼز، ٝثُٞهجةغ ثُٔضؾوهر

ٞثٝدؼز ثُ ,ثٌُثكؼدز ُِقدٌػ ,ًٜٝٞٗج ث٣ٌُٖؼزَ ثُنجصٔز ثُؼجٓز ثُٖجِٓز

                                    
، ٗقددٞ ثُوددٞث٤ٖٗ ثُضدد٢ إٔددٌٗج إ٤ُٜددج , ٝثُـ٤ددخ ثُددي١ ٣ٌٖددق ثَُٓددجٕ ػ٘دددٚ  ٔ 

دجػضذجًٙ ؿ٤ذًج دجُْ٘ذز ُيُي ثُٞهدش ٝثُدي٣ٖ ٣ؼ٤ٖدٕٞ ك٤دٚ , ُد٤ِ ٛدٞ دـ٤دخ 
 . طِنٓ
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 ,ٝثُٔقِز ُِط٤ذجس ٝثُٔقٌٓز ُِنذجةظ ,ُ٪ٌٙ ٝث٧ؿ٬ٍ ػٖ ثُذٌٖ
ثُٚددجُقز ٌُددَ  ,ٝثُوددجهًر ػِدد٠ ث٫ّددضؾجدز ُْددجةٌ ْٓددضؾوثس ثُق٤ددجر

ٝثُض٢ ٌٕػٜج ثُؼ٤ِْ ثُنذ٤ٌ ثُي١ ٛٞ ثٌُٔؽغ  ,ٍٓجٕ ٌٝٓجٕ ٝإْٗجٕ
ٝثُٔضؾدددددجٍٝ ُِطذ٤ؼدددددز ٝث٩ْٗدددددجٕ ٝثُق٤دددددجر ، ثُٜ٘دددددجة٢ُّ ثُٔضؼدددددج٢ُ

ثُْٔدضـ٢٘ ػدٖ ًدَ ٓدج  ,فدوٙ ثٌُٔؽدغ ث٧ٍُد٢ٝصؼدج٠ُ ٝ ّذقجٗٚ كٜٞ
كٜٞ  ,إ٤ُٚ ٣ٌه ًَ ٢ٕء ك٢ ثُٞؽٞه ,ػوثٙ ٝثُٔلضوٌ إ٤ُٚ ًَ ٓج ,ّٞثٙ

 ,٣قَ ك٢ ٢ٕء ٖٓ ٓنِٞهجصدٚ ٢ٕء ك٬ ث٩ُٚ ثُٞثفو ث٧فو مجُن ًَ
ث ,٫ٝ ٣ضقو د٢ٖء ٜٓ٘ج ًٌ ٌُ٘ٚ ٓ٘لَٚ  ,٣ضَٚ دٜج مِوًج ٝإ٣ؾجهًث ٝصود٤

ٙلجس ثٌُٔجٍ ث٬ُةودز  دٌَ ٚقٓض ,ٓضؼجٍ ػٜ٘ج ,ٓضؾجٍٝ ُٜج ,ػٜ٘ج
ٙ ػددٖ ّدجةٌ ٙددلجس ثُ٘وٚدجٕ ثُٔ٘جك٤ددز ٌُٔجُدٚ ,ديثصدٚ ثُؼ٤َِّددز َّ ُددٚ  ,ٓ٘د
٫ٝ ٣ؾدد١ٌ  ,٫ ٣قددوٙ ٌٓددجٕ ,ٝإ٤ُددٚ ثٌُٔؽددغ ٝثُٔددرح ,ثُنِددن ٝث٧ٓددٌ

٣ضؾدجٍٝ ًدَ  ,ٝثَُٓجٕ ًِٚ ٢ٕء ٓدٖ مِودٚ ,ًِٚ ػ٤ِٚ ٍٓجٕ كجٌُٔجٕ
إُدٚ إ٫ ٫  ,٣ضؾجٍٝٙ ٢ٕء ّذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ ػٔدج ٣ٖدًٌٕٞ ٫ٝ ,٢ٕء

  .صٌؽؼٕٞ ٛٞ ُٚ ثُقٌْ ٝإ٤ُٚ

 :  المقاصد الشرعّية ونظريتا الحكم الشرعّي والتكليف
ٗط٬هًددج ٓددٖ ٗظ٣ٌددز ٤ٖ ٗ٘ظددٌ كدد٢ ٛدديث ثُٔنطدد٠ ثُددي١ ٗظددْ ثفدد
، مِن ٤َُِّ دٔج ك٤دٚ ًِلدز ٖٝٓدوز ,ث٩ْٗجٕ ٌَِّٓق إٔ أ١ّ  «ثُض٤ٌِق»

ٝٛددٞ ث٫ّددضن٬ف كدد٢ ث٧ًٛ دق٤ددظ ٣٘ضٜدد٢ ىُددي ًِددٚ إُدد٠ صقو٤ددن 
كٜٞ ػذوٌ مِدن ُِؼذدجهر  «ػذٞه٣ز ث٩ْٗجٕ ر صؼج٠ُ»ٛٞ  ,فوٛوف ٝث

كجُنددجُن صذددجًى ٝصؼددج٠ُ أًثه إٔ ٣ُؼددٌف  «ثُضؼذددو١ّ »كودد٠ دٔلٜٜٞٓددج 
ػ٤ِددٚ مِددن ث٩ْٗددجٕ ٝث٧ًددٞثٕ ًٝددَ ٕدد٢ء كدد٢ ثُق٤ددجر  ٣ٝؼذددو ٝد٘ددجء

ث ٩ػٔجًٛددج ٝؽؼِٜددج ْٓددؾوً ؛ ث٧ًٛ ٝثّددضنِق ث٩ْٗددجٕ كدد٢ ,ُدديُي
 ًً ٙدد٬ر ٝٙدد٤جّ  ث٧ًغدد٣ٌٖ إُدد٠ٝٛدديٙ ثُؼذددجهر صددؤٍٝ ُددوٟ ، ثٟٜٝددٞ

ٍٙ  ,ٝثصذددجع ٨ُٝثٓددٌ ػوِ٘ددج أّ ُددْ ٗؼوددَ، ٟٝجػددز ٝىًددٌ ٝثؽض٘ددجح ُ٘ددٞث
 ,ٝآٗيثى ٠ٌٝ٣ ث٩ُٚ صذدجًى ٝصؼدج٠ُ ػِد٠ ػذدجهٙ، ػوِش أّ ُْ صؼوَ

 ْٕ  ,٣ؤميٝث إ٠ُ ؽ٘ز ٣نِوٕٝ ك٤ٜج ٣ٝأٌٓ ّذقجٗٚ دٜؤ٫ء ك٢ ث٥مٌر أ
 ,٫ٌٝ مطددٌ ػِدد٠ هِددخ دٖدد ,ك٤ٜددج ٓددج ٫ ػدد٤ٖ ًأس ٫ٝ أىٕ ّددٔؼش

 -ٝثُؼذددو ثُدي١ صٌٞٗددٚ ٛديٙ ثُؼذددجهر  .ٝثُٔندجُلٕٞ ٣ؤمديٕٝ إُدد٠ ثُ٘دجً
ددَ -دٔلٜٜٞٓددج ث٬ُٛددٞص٢ّ ث٤ُٜددٞه١ ِّْ  ػذددو ٛددٞ ًج٤ُٔددش ددد٤ٖ ٣ددو١ ثُٔـ

  .ٛٞ ًج٣ٌُٖز ك٢ ٜٓخ ث٣ٌُـ: ٝإٕ ٕتش كوَ
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ٚ ُددْ ٣ضًٌ٘دددج ٜٗذًددج ُِضٚدددًٞثس ٌُٝددٖ ٓددٖ ُطدددق   صؼددج٠ُ أّٗددد
ذدجهٙ ثُدي٣ٖ ٣ٌ٣دو صٌد٣ْٜٞ٘ فوَّه ُ٘دج ٙدلجس ػ ث٤ُٜٞه٣َّز ٝث٬ُٛٞص٤ز دَ

ُِّ َما اَل َُيِْلُك َ ُْب ِرْجقًا  َو َوْعُبُ ونَ : كوجٍ صؼج٠ُ؛ دجُؼذجهر ث٤ُِْٔز ِمل ُ وِن ا
ًْا َواَل َ ْسوَاِبيُعونَ  وَل اشس وَماَواِت َواَمْرِض َهويوْ َُّ  *مِّ ِّ اَمْمثَوواَك ِنن  ا فَوَل َتْضورِنُوْا ُِ

ُُّ َمَثًل َعْبً ا   ُْلوًكوا ال   َوْقوِ ُر َعلَو  َهوْيٍء َوَمول  *َلُمونَ  َوْعَلُب َوُيََُاْب اَل تَوعْ  َضَرَع ا
ِّ نَووْل  ْهووًرا َهووْل َ ْسوواَوُووَن اْ َْمووُ  ُِ ََ ر َجقْونَوواُل ِمن ووا ِرْجقًووا َحَسووًنا فَوُهووَو  ُنِفووُ  ِمْنووُه ِ وورًّا َو

َُ  *َُيْكثَوُرُهْب الَ  َوْعَلُمونَ  ُ َمَثلً ر  ُّ َلْ ِ َُيَحُ ُُهَا ُيَْنَ,ُب اَل  َوْقِ ُر َعَلَ  َهْيٍء َوَضَرَع ا
َوورْيٍ َهوووْل َ ْسووَاِوي ُهوووَو َوَموول  َُْموووُر  هوووهُّ اَل  َِْت ِْ َوُهووَو َكوووَل َعلَوو  َموووْوالُل ُيَ ْوَنَمووا  ُوَوَِّ

ٍٍ مُّْسووَاِقيبٍ  ِّ َرْيووُ  اشس ووَماَواِت َواَمْرِض َوَمووا ُيَ  *ِدْشَعووْ ِك َوُهووَو َعلَوو  ِصووَرا ْمووُر َوُِ
َُّ  اشس ووواَعِة ِنال  َكَلْموووِب اْشَبَ وووِر َُيْو ُهوووَو َُيقْووووَرُع ِنن   ُ  *َعلَووو  ُكووولِّ َهوووْيٍء قَوووِ  رٌ  ا ُّ َوا

َعوولَ  ََ ًْا َو وول نُبُوووِن ُُيم َهوواِتُ,ْب اَل تَوْعَلُموووَن َهوويوْ ُ,ب مِّ ََ َشُ,ووُب اْشس ووْمَ  َوامَْنَ وواَر  َُيْ ووَر
وووِّ اشس ووَماء َمووا  *َواَمْفِْووَ َ  َشَعل ُ,ووْب َتْيووُ,ُرونَ  ََ َراٍت ِا   ٍ َُيََلْ  َوووَرْوْا ِنََل اشب وورْيِ ُمَسوو

ُ ِنن  ِا َ ِشَك آَلَإٍت شَِّقْوٍ   ُوْؤِمُنونَ  ُّ َعَل َشُ,ب مِّل نُوُيوِتُ,ْب  *ُُيِْسُ,ُهل  ِنال  ا ََ  ُ ُّ َوا
وَ  فَُّو ٍِ لُووووِ  امََْوَعووواِ  نُويُووووً  َتْسوووَا َُ ووول  َعوووَل َشُ,وووب مِّ ََ ََْعوووِنُ,ْب َو َووووْوَ  َ وووَ,ًنا َو َها  َووووْوَ  

َعووَل  *ِنقَوواَمِاُ,ْب َوِمووْل َُيْصووَواِفَها َوَُيْوَدرَِهووا َوَُيْهووَعارَِها َُيَرًر َوَمَااًعووا ِنََل ِحوو ٍ  ََ  ُ ُّ َوا
َعوَل َشُ,وْب َ وَرانِيَل َتِقويُ,ُب  ََ ِبَواِك َُيْكنَواًا َو َْ وَل ا َعوَل َشُ,وب مِّ ََ وَلاًل َو َِ َشُ,ب  ِّ ا َ َلَ  

فَوِإن  *ْ َر  َوَ وَرانِيَل َتِقويُ,ب َبََْ وُ,ْب َكوَذِشَك  ُوِابُّ َِْعَماَوُه َعلَوْيُ,ْب َشَعل ُ,وْب ُتْسوِلُمونَ ا
َووا َعَلْيووَك اشْووَبَلُب اْشُمبِوو ُ  َوَهووا َوَُيْكثَوووُرُهُب   َوْعرِفُووونَ  *تَوَوش ووْوْا فَِإَّن  ُِّ ُثُ   ُنِ,ُرَو َِْعَمووَ  ا

  .[2ٖ – 7ٖ: ثُ٘قَ] اْشَ,اِفُرونَ 

، كٜيٙ ث٣٥جس صٞدغ ثُقدوٝه ثُلجٙدِز دد٤ٖ ػذدجه   ٝػذ٤دو ثُؼذ٤دو
 -دٔلٜٜٞٓددج ث٩ّدد٢ٓ٬ ٫ ث٤ُٜددٞه١ -كؼذددجه   ثُددي٣ٖ صٌددْٜٞٗ ثُؼذددجهر 
ٝإٗلجهدٚ ، ٝؽٔغ ثُٔدجٍ، ف٣ٌز ثٌُْخ :أفٌثً ٣ٔضٌِٕٞ ّجةٌ ثُق٣ٌجس

ث هٕٝ ه٤دٞه ًٌ ث ٝؽٜد ًٌ ث ص٘ظ٤ٔ٤دز ٫، ّ ًً صِدي ثُق٣ٌدز  كد٢ صدؤعٌ إ٫ أٓدٞ
  .ج٤ٕتً 
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٣ضندديٕٝ ٜٓ٘دج ًِِّٜددج ، ٝػذدجه   أفددٌثً كد٢ ثُضوِددخ كد٢ ث٧ًٛ
ًٛددج َّٕ  ,د٤ضًددج ٝثّددؼًج ّٝددًٌ٘ج كجً دد كددئ َٓ ٣ٖددجء ٓددٖ  ْٖ ث٧ًٛ ر ٣ًٞعٜددج 

٣ٝدإًِٔٞ ٓدٖ ًٍهدٚ ٓدٖ  كٜدْ ٣ٖٔدٕٞ كد٢ ٓ٘جًذٜدج هٕٝ ه٤دٞه ,ػذجهٙ
ٝػذ٤ددو ثُؼذ٤ددو كدد٢ ًددَ فًٌددجصْٜ ّٝددٌ٘جصْٜ  .ثُط٤ذددجس هٕٝ فددوٝه

ًٔدددج ٝدددجهش ػِددد٤ْٜ ددددجٌُلٌ ، ًفذدددشصٞددد٤ن ػِددد٤ْٜ ث٧ًٛ دٔدددج 
  .ٝجهش ػ٤ِْٜ أم٬هْٜ ٝثٌُٖى ٙوًْٝٛ ًٝٔج

كْٜ ، ٝػذجه   ٣ٌِٕٔٞ ف٣ٌز ثُضؼذ٤ٌ صجٓز ًجِٓز ؿ٤ٌ ٓ٘وٞٙز
٣ٝدددإٌٔٓٝ  ,٣دددوػٕٞ إُددد٠ ثُن٤دددٌ ,٣دددوػٕٞ إُددد٠   ػِددد٠ دٚددد٤ٌر

 .ثُقن ٣ٖٝؾذٕٞ ثُذجَٟ دجُٔؼٌٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ ثٌٌُٔ٘ ٣٘جٌٕٙٝ

ٕ ثُؼ ِ ّٞ ث ًدجُط٤ٌ  -ػذدجه  -ذدجه ٝثُؼذجهر ثُض٢ صٌد ًً صؾؼِٜدْ أفدٌث
ْٝٗدًٞ  ,ػذدجه   ٙدوًٞ فدٌر ,ك٢ ؽٞ ثُْدٔجء ٓدج ٣ْٔدٌٜٖ إ٫  

  .ث٧ؿ٬ٍ ٫ٝ صقؾَٛج ثُقوٝه صطجُٜج ّجدقز ٫ صؼٌف ثُو٤ٞه ٫ٝ
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ىُي ٛٞ ثٌَُٖ ثُي١ ٣ٌّٔٚ   صؼج٠ُ ُؼذجهٙ ثُدي٣ٖ ٣ٌدْٜٞٗ كد٢ 
د، ث٩ّد٢ٓ٬ «ثُؼذجهر»ظَ ٗظجّ  َّٓ َّٞ ج أُٝتدأ ٗدٞث كد٢ ي ثُؼذ٤دو ثُدي٣ٖ صٌ

ٝثُضٌددج٤ُق ٝث٧ػذددجء ثُٖددجهز ٝثُو٤ددٞه  ,ظددَ ٓلددج٤ْٛ ثُضؼذددو ثُٔقٌكددز
ػذ٤دو » ٜدْإَّٗ  «ًح ثُؾ٘ٞه»ْٜ ػذ٤و إَّٗ  ,ر ْٜ ٤ُْٞث دؼذجهٍ ثُٔطِوز كئَّٗ 
٣ٝٚددوً أٝثٓددٌٙ ، ثُؾذددجً ثُٔضْدد٠ِ ثُدي١ ٣ٜددوه د٘دد٢ إّدٌثة٤َ «٣ٜدٞٙ

ٝثُضن٣ٞلدجس  ,ج٤ّْٜٕٝٝٞف ثُضٜو٣و ص٘ ,إ٤ُْٜ ٝثُؾذَ كٞم ًةّْٜٝ
ًح ثُؾ٘ٞه إُٚ إٌّثة٤َ ثُي١  .ؽجٗخ ًَ ٝثُضقي٣ٌثس صق٠٤ دْٜ ٖٓ

ٝإٙددوثً ث٧ٝثٓددٌ  ,ث٩ًثهر ٣ضؼجٓددَ دددجُنٞثًم ٝثُٔؼددجؽَ ٝكددٌٛ
ًح ثُؾ٘دٞه ثُدي١ ٙدًٞٙ م٤دجٍ ٣ٜدٞه دٌدَ  ,ٝث٩ؽذجً ػ٠ِ ص٘ل٤ديٛج

 ٌّ كددز ٝثُضِٔددٞه صِددي ثُٚددًٞ ثُٔض٘جهٞددز ثُضدد٢ ٌٗثٛددج كدد٢ ثُضددًٞثر ثُٔق
  .ك٢ ًٝث٣ز ٗؾ٤خ ٓقلٞظ «ؾذ١ٝ٬ثُ» ٛٞ أٝ

  .ُيُي ًجٕ ػذجه ثٌُفٖٔ ؿ٤ٌ أُٝتي ثُؼذ٤و

 َواِهُلوَن َْ َوِعَباُ  اشر ْ َِل اش وِذ َل َُيُْيووَن َعلَو  اْمَْرِض َهوْوًا َوِنَ ا َ وا َبَوُهُب ا
 َوُقوُشوَن رَنو َنا اْصوِرْو  َواش ِذ لَ  *َواش ِذ َل  َِبيُاوَن ِشَرِبِِّْب ُ ج ً ا َوِقَياًما *قَاُشوا َ َلًما

َهن َب ِنن  َعَذانَوَها َكاَن َرَراًما ََ َواش وِذ َل *ِنَو َها َ اءْت ُمْسواَوَقرًّا َوُمَقاًموا *َعن ا َعَذاَع 
َواش وِذ َل اَل  َوْ ُعوَن َموَ   *ِنَ ا ُيَََفُقوا ََلْ ُ ْسورُِفوا َوََلْ  َوْقاُووُروا وََكواَن نَووْ َ َ شِوَك قَوَواًموا

 ِ ُ ُ ِنال  ِدْ َو ِّ َواَل  َوْزَُووَن َوَمول  َوْفَعوْل ا  ُ  ِنَ ًا َُ َر َواَل  َوْقاُوُلوَن اشنو ْفَإ اش ِ  َحور َ  ا
ِنال  َموول  *ُ َضوواَعْ  شَوُه اْشَعووَذاُع  َووْوَ  اْشِقَياَمووِة َوَ ْلُوْ  ِفيووِه ُمَهوااً  *َ شِوَك  َوْلووَ  َُيَرًموا

ُ َ َع َوَُموَل َوَعِمووَل َعَمووًل   ُ ُ َ ويَِّْاهِتِْب َحَسووَناٍت وََكوواَن ا  ُ ُك ا  َصواِ ًا فَُأْوشَِْووَك  ُوبَوو ِّ
ُِ  َماَووادً  *َرُفووورًا ر ِحيًمووا َ ووُه  َواُوووُع ِنََل ا َواش ووِذ َل اَل *َوَموول َ َع َوَعِمووَل َصوواِ ًا فَِإ

ِوْب ََلْ  *َ ْيَهُ وَن اشزُّوَر َوِنَ ا َمورُّوا ِدشل ْ وِو َمورُّوا ِكَراًموا َواش وِذ َل ِنَ ا  ُّكِوُروا ِآَإِت َرِبِّ
َها ُصمًّا َوُعْمَيااً  تِنَوا  * َِرُّوا َعَليوْ نَوا َوُ رِّإ  َِ َواش وِذ َل  َوُقوشُووَن رَنو نَوا َهوْ  شَنَوا ِموْل َُيْجَوا

َعْلَنا ِشْلُما ِقَ  ِنَماًما َْ َُُْزْوَن اْشُ رْ  *قُور َ  َُيْعُ ٍ َوا َفَة ِ َا َصوبَوُروا َو ُوَلق وْوَن ِفيَهوا ُُيْوَشَِْك 
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ُقْل َما  َوْعَبأُ ِنُ,ْب َرصِّ َشْواَل  *َ اِشِ  َل ِفيَها َحُسَنْ  ُمْساَوَقرًّا َوُمَقاًما *َتَِي ًة َوَ َلًما
نْوُاْب َفَسْوَو َ ُ,وُن ِشَزاًما   .[77- ٖٙ: ثُلٌهجٕ] ُ َعاؤُُكْب فَوَقْ  َكذ 

٣ْدضقوٕٞ ثُلد٬ؿ ٝثُ٘ؾددجؿ كد٢ ثُددو٤ٗج ٝػذدجه   أفدٌثً أٟٜددجً 
  .ٝث٥مٌر

 ََواش وِذ َل ُهوْب َعوِل  *اش ِذ َل ُهْب ِا َصَلهِتِْب َ اِهُعونَ  *َقْ  َُيفْوَلَب اْشُمْؤِمُنون
ِهْب َحواِفُظونَ  *َواش ِذ َل ُهْب ِشلز َكاِ  فَاِعُلونَ  *اشل ْ ِو ُمْعِرُضونَ   *َواش ِذ َل ُهْب ِشُفوُروَِ

وُر َملُووِم َ ِنال  َعلَ  ِهْب ُيْو َما َمَلَ,ْ  َُيُْيَواَُوُهْب فَوِإَو ُهْب َريوْ َِ َفَموِل انْواَو َو  َورَاء  *  َُيْجَوا
َواش وِذ َل ُهوْب  *َواش ِذ َل ُهْب ِمََماَاهِتِْب َوَعْهِ ِهْب رَاُعوونَ *َ ِشَك فَُأْوَشَِْك ُهُب اْشَعاُ ونَ 
اش ِذ َل  َرِثُوَن اْشِفْرَ ْوَس ُهْب ِفيَها  *ُهُب اْشَوارِثُونَ  ُُيْوَشِْكَ  *َعَل  َصَلَواهِتِْب ُ َاِفُظونَ 

 . [ٔٔ - ٔ: ثُٔؤٕٓ٘ٞ]َ اِشُ ونَ 

 َّٕ ثُنطجح ثُٔٞؽٚ ُؼذدجه   كد٢ ثُودٌإٓ مطدجح ٣ودوّ أػظدْ ٓدج  إ
ث ,أٌٓ دٚ ثُٔؤٕٓ٘ٞ د٤ٚؾ ث٩مذجً ًٌ ٌُ٘دٚ ٝد٢٘ٔ  ,كجُطِخ ٤ُِ ٓذجٕد

٘جٛدج ثُْد٤ِْ ٫ ٣ٞثؽٜدٕٞ كٌأْٜٗ ٝهدو صقوودش كد٤ْٜ ٙدلز ثُؼذٞه٣دز دٔؼ
كجُؼ٬هددز ، ثُضِٔدد٤ـ دددج٧ٝثٌٓ ٝثُ٘ددٞث٢ٛ إ٫ دإٔددٌجٍ ٓقذذددز صوضددٌح ٓددٖ

ٝدؼدٜ ث٧ٝثٓدٌ صدأص٢  ,ػٜ٘ج د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ؿ٤ٌْٛ ٓنضِلز د٤ٖ   ٝد٤ْٜ٘

قُول شِّْلُموْؤِمِنَ  ٗقدٞ ، ٝهو ٙوًس دنطجح ُِ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ث٬ُٚر ٝثُْد٬ّ
ُهبْ  َوُ ضُّوووا ِمووْل ُيَْنَ ووارِِهْب َوَ َْفظُووو  ََ كٜ٘ددجى فددجؽَ ف٤ددجء ددد٤ٖ    ...ا فُوووُرو

ػذجه ثٌُفٖٔ ثُدي٣ٖ ٣ؼضذدٌ ُذدجح ػ٬هدضْٜ  ,ػذجهٙد٤ٖ صذجًى ٝصؼج٠ُ ٝ
ْٕ  ٝٛدددٞ ٫ «٣قدددذْٜ ٣ٝقذٞٗدددٚ»ٜدددْ ددددٚ أَّٗ   ٣ٜضدددي ٛددديث ثُقدددجؽَ ٣ٌ٣دددو أ
ٝفضددد٠ ث٧ٝثٓدددٌ  ,أٝ ٣ضؾجٛدددَ ىُدددي ثُقذ٤دددخ ,ثُْدددضٌ ىُدددي ٣ٌكدددغ أٝ

ؿج٣ددز ثٌُهددز ٓددغ ٝثُ٘ددٞث٢ٛ ثُضدد٢ ؽددجءس ٓذجٕددٌر ؽددجءس دٚدد٤ؾ كدد٢ 

ًْا : ثُٞٝددٞؿ ثُضددجّ قُووْل تَوَعوواَشْوْا ُيَتْووُل َمووا َحوور َ  رَنُُّ,ووْب َعلَووْيُ,ْب َُيال  ُتْيوورُِكوْا نِووِه َهوويوْ
ُهوْب َوالَ تَوْقَرنُوو  ََووْرجُُقُ,ْب َوِنإ  ْل نْمَلٍق َن ُْل  ْا َوِدْشَواِشَ ْ ِل ِنْحَساًا َواَل تَوْقاُوُلوْا َُيْواَل َُكب مِّ

ُ ِنال  اْشَفَواحِ  ُّ َها َوَما نََبَل َوالَ تَوْقاُوُلوْا اشنو ْفَإ اش ِ  َحر َ  ا ِدْ َ ِّ َ ِشُ,ْب  َش َما َََهَر ِمنوْ
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ُلَغ  *َوص اُكْب نِِه َشَعل ُ,ْب تَوْعِقُلونَ  َوالَ تَوْقَرنُوْا َماَك اْشَيِايِب ِنال  ِدش ِ  ِهَي َُيْحَسُل َحَّت   َوبوْ
ََوْفًسوووا ِنال  ُوْ وووَعَها َوِنَ ا قُوْلوووُاْب  َُيُهووو  ُل َوَُيْوفُوووواْ  َِ الَ ََُ,لِّوووُ   اْشَ,ْيوووَل َواْشِميوووَزاَن ِدْشِقْسووو

ُِّ َُيْوفُوووْا َ ِشُ,ووْب َوص وواُكب نِووِه َشَعل ُ,ووْب تَووذَك ُرونَ   *فَاْعووِ ُشوْا َوشَووْو َكوواَن َ ا قُوووْرََ َونَِعْهووِ  ا
وُل َوالَ تَوا ِبُعوووْا اشسُّووُبَل فَواَوَفووور َق ِنُ,ووْب َعوول َ وووِبيِلِه ِصووَراِ ي ُمْسووَاِقيًما فَوووات ِبعُ  َهووَذا َوَُين  

  .[ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔ: ث٧ٗؼجّ] َ ِشُ,ْب َوص اُكب نِِه َشَعل ُ,ْب تَواو ُقونَ 

كٜ٘جى صأ٤ًو ْٓضٌٔ ػ٠ِ ٗل٢ ثُض٤ٌِدق دٔدج ٛدٞ كدٞم ,ٝٓغ ىُي 
ْٕ  ,ثُّٞغ ًجُٞكدجء ، ٣٘ٞذ٠ دوهدز صجٓدز أٝ ثُطجهز ك٢ ًَ ٓج ٣ٚؼخ أ
أٓٞثٍ ث٤ُضج٠ٓ إ٤ُْٜ ًجِٓز ٝٗقٞ  ٝث٤َُٔثٕ ػ٠ِ ثُضٔجّ ٝإػجهر دج٤ٌَُ
   .ىُي

رّجس الخطاب المقاصـدي القرآنـّي علـى خطـاب     نلماذا 

 التكليف؟
ػِدد٠ مطددجح  «ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج ثُوٌآ٤ٗددز ثُقجًٔددز»فدد٤ٖ ٗوددوّ 

 ,ٝٗؾؼِٜج دٔغجدز ث٧َٙ ثُي١ ٣ضلٌع مطدجح ثُض٤ٌِدق ػ٘دٚ ,ثُض٤ٌِق
َّٕ ؛ ٣ٝدددٌصذ٠ ددددٚ ْٕ ٛددديٙ ثُٔو ٧  جٙدددو دؼٜٔٞٓدددج ٕٝدددُٜٔٞج صْدددضط٤غ أ

صْدددددضؾ٤خ ُقجؽدددددجس ث٧كدددددٌثه ٝثُؾٔجػدددددجس ٝث٧ٓدددددْ ٝثُٖدددددؼٞح 
إى ٓددٖ ثُٔؼددٌٝف  ,ص٘ٞػٜددج ٝػِدد٠ ثمددض٬ف أٍٓ٘ضٜددج ٝأٓجًٜ٘ددج ػِدد٠
إى  ,ٚ ٫ صْضو٤ْ ف٤جر ث٩ْٗجٕ ٝف٤دوًث ٓ٘لدٌهًث ػدٖ د٘د٢ ؽْ٘دٚدوثٛز أَّٗ 

صْددضو٤ْ ٫  ,كٜددٞ ٓددو٢ّٗ دطذؼددٚ ٚ ددديُي ٣لوددو ًددَ ٓوٞٓددجس إْٗددج٤َّٗضَّٚٗددإ
دددو ُٜدديث  ٝٓددج هثّ ث٧ٓددٌ ًدديُي كدد٬ ,ف٤جصددٚ إ٫ كدد٢ أّددٌر ٝٓؾضٔددغ

 ْٕ ٝٓددج  ,٣ؼددٌف ٗلْددٚ ٝمجُوددٚ ٝهًٝٙ ٝفوٞهددٚ ٝٝثؽذجصددٚ ث٩ْٗددجٕ أ
٤ًٝدددق ٣قودددن ثُضؼدددجًف  ,ُدددٚ ػِددد٠ ث٥مددد٣ٌٖ ٦ُمددد٣ٌٖ ػ٤ِدددٚ ٝٓدددج

ٝثُضرُق عْ ثُضؼجٕٝ ٓؼْٜ؟ ٤ًٝق ٣َٚ إ٠ُ ثُوٞثػو ثُض٢ ص٘ظْ ف٤جر 
صِددي  س ثُؼ٬هددجس ددد٤ٖ أد٘جةددٚ ٣ٝذ٘دد٢ٝصضؼِددن دٌددَ ٕددذٌج، ثُٔؾضٔددغ

ثُوٞثػددو ثُٔض٘ٞػددز ػِدد٠ أهددٟٞ ثُددوػجةْ ٝأٓددضٖ ث٧ّددِ؟ ٝثُوٞثػددو 
 ثُوج٤َّٗٞٗز ٢ٛ ؿ٤ٜ ٖٓ ك٤ٜ صِي ثُوٞثػو ثُضد٢ ٣قضدجػ ثٌُٖػ٤َّز أٝ

صلٌه ثُوٞثػدو ثُٖدٌػ٤ّز أٝ ثُوج٤َّٗٞٗدز  ٝف٤ٖ ،ًَ ٤ًجٕ ثؽضٔجػ٢ إ٤ُٜج
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 َّٕ ضغوِٜج ُٔدج ك٤ٜدج ٓدٖ هدٞر ٣ْ ث٩ْٗجٕ ٌّػجٕ ٓج ػٖ دو٤ز ثُوٞثػو كئ
٫ٝهضٌثٜٗدددج كددد٢ ثُـجُدددخ دؼوٞددددجس ص٘ضظدددٌ ثُٔندددجُق ك٤ودددّٞ  ,إُدددَثّ

 َّٙ ٝص٤ّٞغ هٝثةٌ ػِٜٔج فضد٠ صٌدجه ، ز دضؼ٤ٜٔٔجأٙقجح ثُِْطز مج
كجُوٞثػدددو ، صِـددد٢ ثُوٞثػدددو ث٧مدددٌٟ ٝصٜددد٤ٖٔ ػ٤ِٜدددج صْدددضٞػخ أٝ

ٝصْجػو  ,ثُض٣ٌٖؼ٤ز أٝ ثُوج٤ٗٞٗز صقون ثُض٘جّن د٤ٖ ػ٘جٌٙ ثُٔؾضٔغ
ٝصقٍٞ هٕٝ ٝهٞع ثُل٠ٝٞ كد٢  ,ثّض٤ؼجح ثُوٟٞ ثُٔنضِلز ك٤ٚػ٠ِ 

ُذ٘ددجء ػددٌف ٝعوجكددز ٖٓددضًٌز ددد٤ٖ  ٤دد٢ءٝصٜ ,ثُْددِٞى ث٫ؽضٔددجػ٢
ٝثُوٞثػددو ثُوج٤ٗٞٗددز صضقددٍٞ إُدد٠ ٓؼٌكددز ٝهٞثػددو  ,ٓنضِددق ػ٘جٙددٌٙ

ُٚدوًٝٛج ػٜ٘دج أٝ ػدٖ أؽٜدَر ٝع٤ودز  ِّط٣ٞز ُضذ٢٘ ثُِْطز ُٜج أٝ
هؼددٚ ثُْددِطز ثُٖٔ٘ددتز ُضِددي ٜددج صددٌصذ٠ دؾددَثء صًٞٔددج أَّٗ ، ثُٚددِز دٜددج

د ,ثُوٞثػو ثُٔضذ٤ِّ٘ز ُٜدج َّٙ ز ٝدديُي صذدوأ ث٧ٓدْ دج٫ٗـٔدجُ دجُٖد٤ٌَِّز مج
ددو ُٜدج ٓدٖ ّد٘و هِذد٢ّ  ُٝيُي ًجٕ ٫؛ دؼو ٍٟٞ ث٧ٓو ٝهْٞر ثُوِٞح

َ ػ٠ِ ثُٔؤٖٓ أٌٓ هذُٜٞدج ِّٜ ٝثُ٘دٍَٝ ػ٘دو ، ٝإ٣ٔجٕ ٣ٝو٤ٖ ًثّل ٣ْ
  .أفٌجٜٓج دٌجَٓ ثٌُٝج ٝث٫مض٤جً

َّٕ ؽٞثٗدددخ ػظٔدددز ثُٖددد٣ٌؼز ث٩ّددد٤ٓ٬َّ  ُودددو ًدددجٕ ٓدددٖ هٝثةدددٌ  ز أ

 ,ػ٠ِ ٍٕٔٞ ث٣ٌُٖؼز ٝػٜٔٞٓج ًٝٔجُٜدج ,ثُض٤ٌِق ك٤ٜج ٓقوٝهر ؽوًث

ًٝجٕ ًٍّٞ   ػ٤ِٚ ث٬ُٚر ٝث٬ُّْ ٕو٣و ثُقٌٗ ػِد٠ صٞد٤٤ن 

ُٝدْ  ,ث٫ّضلٚدجٍ ُْٝ ٣ٖؾغ ػ٠ِ ,ك٠ٜ٘ ػٖ ثُْؤثٍ ,هثةٌر ثُض٤ٌِق

ًٔ ٝف٤ٖ ٣ ,٣لْـ ثُٔؾجٍ ُِلضٟٞ ك٤ٔج ُْ ٣وغ دج ٝهدغ ٫ذ٤ّٖ فٌ َّٓ ٣ذ٤ِّ٘دٚ  ج 

دَ ٣ٞغ ىُي ثُؾجٗخ دٌَٖ هه٤دن إُد٠  ,دٌَٖ أكو٢ أٝ هج٢ٗٞٗ ؽجف

 ,ؽجٗخ ث٧دؼجه ث٧مٌٟ ث٧م٬ه٤ز ٝث٤ًُِّْٞز ٝثُضٌد٣ّٞز ٝث٫ؽضٔجػ٤ّز

ُوْب ِا ُيََُفِسوِهْب قَووْواًل نَِلي ًواُيُي ؽدجء ث٧ٓدٌ ث٩ُٜد٢ إ٤ُدٚ   َوِعْظُهوْب َوقُول   

اِهْ ُهب ِنهِ وَ  [ٖٙ: ثُْ٘جء] َهاً ا َكبِوريًا «دجُوٌإٓ أ١» ََ َِ [ٕثُلٌهدج :ٕ٘], 

 َّٕ ثُذددج١ً ّددذقجٗٚ ثّددضأعٌ دلٞددِٚ ًٝفٔضددٚ دٚدد٬ف٤َّز إٖٗددجء  ًٔددج أ

ِّ ث٧فٌددجّ  ثُٚدد٬ر  ٝؽؼددَ ُ٘ذ٤ددٚ ػ٤ِددٚ [ٓٗ: ٣ّٞددق] ِنِن اْ ُْ,ووُب ِنال  ُِ

ٝثُددٌد٠ ددد٤ٖ صٞؽٜددجس ثُوددٌإٓ  ,ٝثُْدد٬ّ كودد٠ ٜٓٔددز ثُددذ٬ؽ ٝثُذ٤ددجٕ

ددددجُلٌثؽ »كٌجٗدددش ٓ٘طودددز ٓدددج ٣ْددد٠ٔ  ,ُٞثهدددغ ٝد٤دددجٕ ٤ًل٤ّدددز ىُددديٝث



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
2٘ 

ٌّٝش ػٖ أ٤ٕجء ًفٔز ٌُدْ »ٓ٘طوز ك٢ ؿج٣ز ث٫صْجع  «ثُض٣ٌٖؼ٢

«..ؿ٤ددٌ ْٗدد٤جٕ كدد٬ صذقغددٞث ػٜ٘ددج
 ٔ 

كضق٣ٌددٌ ثُٞؽددوثٕ ث٩ْٗددج٢ٗ ؛ 

ٝصق٣ِٞددٚ إُدد٠ ًه٤ددخ ىثصدد٢ دج٣٩ٔددجٕ ٝصٜددي٣خ ثُْددِٞى دض٘و٤ددز ثُذ٤تددز 

ٝصقو٤ددن ثُضٌجكددَ  «ثُٔؾضٔددغ»ٝثُذ٤تددز ثٌُذددٌٟ  «ث٧ّددٌر»ثُٚددـٌٟ 

ٝثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ ثُٔؼٌٝف ٝصٞدجكٌ ثُد٘ظْ ، ٓٞثؽٜز ثٌٌُٔ٘ ثُضجّ ك٢

ىُي ٣ؾؼَ  ٜج ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُلٌه ٝث٧ٌّر ٝثُٔؾضٔغ ًَز ًِّ ث٤ٓ٬ّ٩َّ 

ُٝدديُي ٗؾددـ ث٩ّدد٬ّ .ثُقجؽددز إُدد٠ ثُوٞثػددو ثُوج٤ٗٞٗددز ٓقددوٝهر ؽددواث 

ٌُٔ٘دٌ ٟذؼًدج ٗؾجًفج ٓ٘وطغ ثُ٘ظ٤ٌ ك٢ ثُؾٔغ د٤ٖ ثُٔٔ٘دٞع ٕدًٌػج ٝث

ُٝديُي  ,ًٝديُي ثُٔطِدٞح ٕدًٌػج ٝثُٔؼدٌٝف ٟذؼًدج ٝػٌكًدج ,ٝػٌكًج

ز أٌّع ٝأمٚخ ثُذ٤تجس ك٢ صق٣َٞ ثُوٞثػو ًجٗش ثُذ٤تجس ث٤ٓ٬ّ٩َّ 

 ,ثُؼٌف ث٫ؽضٔجػ٢ ٝثُغوجكدز ثُؼجٓدز ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُلو٤ٜز إ٠ُ ؽَء ٖٓ

ٝثُٞثؽددخ  ,كدجُقٌثّ ٕددًٌػج ٣ٚدذـ ٌٓثهكًددج ُِؼ٤دخ كدد٢ ثُغوجكدز ثُؼجٓددز

  .ج ٣ٚذـ ٌٓثهكًج ُٔج ٣ؼ٤خ ثُٔؾضغ ػ٠ِ أػٞجةٚ ثُضٜجٕٝ ك٤ٌٕٚػً 

                                    
٣دوًٝ دؼٞدٜج ػِد٠ ٌٓقدٍٞ  ؛ْٗد٤جٕ: ثُٔؼ٘د٠ ٙدق٤ـ ٝث٧ّدج٤ٗو دجِٟدز ؿ٤ٌ  ٔ 

 ٝدؼٞدٜجفٕٞدخ  دٖ أٌّٙثُوٖٓو٢ ػٖ أد٢ عؼِذز ثُن٢ٖ٘ ٝدؼٜٞج ػ٠ِ 
ٓدوُِ ُٝدْ ٣ٚدٌؿ دْدٔجع، ددَ ُٝدْ ٣ْدٔغ  ٌٓقٍَٜٖٞٗ دٖ ّؼ٤و، ٝ ػ٠ِ

أّددٔجء ٕٗ} كلدد٢، ٝ أٙددٌّ ٜٖٝٗددَ ٬ًٛٔددج ًدديثح ؛ أٙدد٬ً ٓددٖ أددد٢ عؼِذددز 
، [ ٌٓقدددٍٞ ًدٔدددج هُددد2ِٓٓٓٓ[]٫ٕٕٔٗٙ2ددددٖ ثُؼؾٔددد٢ ] ثُٔوُْددد٤ٖ

  ٗ ّ[  2ٓٔٓٓ[]1٘1ٖٖٔ] ٟذوددجس ثُٔوُْدد٤ٖ ٫دددٖ فؾددٌ ٢ٖٗ}ـددـٝك
ٚ ًددددجٕ ٣ددددوُِ دددددٖ فذددددجٕ ٝأِٟددددن ثُدددديٛذ٢ أّٗددددثٌٓقددددٍٞ ٝٙددددلٚ ددددديُي 

ٌٓقٍٞ ٣دوُِ،  [71٘ٓٓ[]2ٕٖٙٗٔ ]ُِؼ٬ة٢ؽجٓغ ثُضق٤َٚ  ٕ} ٝك٢
قددٍٞ ًدٔددج ٌٓ [1ٗٙ٘ٓ] [1ٓٔ27ٓ]  جٕـــددـفذثُغوددجس ٫دددٖ 1ٓٝكدد٢ }

ػ٘دٚ  ًٟٝأدٞ عؼِذز  [  ع 27ٗ1ٓصٜي٣خ ثٌُٔجٍ ١َُِٔ ]ٔٓهُِ ٝك٢ }
 ُْجٕ ث٤َُٔثٕ ٫ددٖ فؾدٌ ٌ٘ٓٓقٍٞ ثُٖج٢ٓ ّ س ُْٝ ٣ْٔغ ٓ٘ٚ، ٝك٢ }

أٌّٙ ًديثح مذ٤دظ ٓضدٌٝى ٌٓ٘دٌ صًٌدٞٙ، ٝكد٢  [1ٕٗٔٓ] [21ٓٔ٘ٓ]
ٜٖٗدددَ ًددديثح ُددد٤ِ دغودددز    م[   77٘7ُِٓٔددد١َ ] ثٌُٔدددجٍصٜدددي٣خ ٔٓ}

 ٣قدَٝى ١ٌٝ٣ ػٖ ثُغوجس ٓج ٤ُِ ٖٓ أفدجه٣غْٜ ٫ ٝؼ٤ق ٤ُِ دو١ٞ ٓضٌ
 [17ٌٕٟ٘ٔ]ـّدٖ٘ ثُذ٤ٜود٢ ثٌُذد كد٢ ًضخ فو٣غٚ إ٫ ػ٠ِ ثُضؼؾدخ ٝثٗظدٌ

  1ٗٗٙ٘ٔ[  ٖٓ٘ٗٓ] ٢ــددددددددددددددددددددددـثُوثًهط٘  77ٖ7ٝٔٔ   1٘ٓ1ٔ 
  2ٗ2ٔ2ٓ[  7ٔٔٗٓ] ثُقددددددجًْ  ْٝٓددددددضوًى 2٘2ٙ٘ٔ[  7ٙ2ٗٓ]ٝ

[ ٔٔٔٔٓ[ ٝثُٚددـ٤ٌ]21ٖ2ٓ[ ٝ ]٠ٓ7ٗٙٔ]ـثُطذٌثٗدد٢ ث٧ّٝدد ٝٓؼؾددْ
 .  1ٓٓٙٗٔ[  21٘ٓ/ٕٕ[]2ٗٔ٘ٔ  ٝثٌُذ٤ٌ]2ٗ1ٕٙٔ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 2ٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 :  الخطاب المقاصدي وتداخل األنساق الثقافية
ٗج ٛدديث ف٤ددظ صددوثمِش ث٧ْٗددجم ثُغوجك٤ددز ٝثٝددطٌدش  ,ٝكدد٢ ػٚدٌد

دَد ٙدجً  ,ٝكووس ثُن٤ٙٞٚجس ثُغوجك٤ز ثّضوٌثًٛج ٝعذجصٜدج ,ث٧ػٌثف
 ثُؼُٞٔددز  أٙددذقش ث٫ّددضوٌثً ٝثُغذددجس ك٤ٜددج ٛددوكًج ٫صؾجٛددجس ثُضـ٤٤دٌد 
ثُٔقجكظدز ػِد٠ ٕنٚد٤ز  ثُوٞثػو ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُلو٤ٜز ٝفوٛج ػجؽَر ػٖ

ًٝر ثُِٔقدز ث٧ٓز ـ أ٣َّ  ز أٓز ـ ٝدديُي صٌصود٢ ثُقجؽدز إُد٠ ْٓدضٟٞ ثٌُٞد
٤ًٞز ٝثُضٌد٣ٞدددز ٝثٌُٝف٤دددز  ُضٖدددـ٤َ ّدددجةٌ ثُوٞثػدددو ث٧م٬ه٤دددز ٝثُْددِد

ي كد٢ ٝٓج ٖٓ ٢ٕء ٣ْضط٤غ صقو٤ن ىُد ,ٝثُو٤٘٣ز ٝثُٞٞثد٠ ث٫ؽضٔجػ٤ز
ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤ٗز ثُؼ٤ِدج » ٛيٙ ث٤ٌُِجس ثُوٌآ٤ٗز أ١ّ  ثُٔق٠٤ ث٢ٓ٬ّ٩ إ٫

ك٢ٜ ٝفوٛج ثٌُل٤ِز دضٖـ٤َ ّجةٌ ثُٔ٘ظٞٓدجس ثُٔديًًٞر ٓؼًدج  «ثُقجًٔز
ز ثُلٌه٣دز ٝإػدجهر د٘دجء ثُٖنٚد٤ز ث٩ّد٤ٓ٬ّ  ,دٔج ك٤ٜدج ثُلو٤ٜدز ٝثُوج٤ٗٞٗدز

٤ددز ث٩ّدد٬ّ ػجُٔ»ٝصق٣ِٜٞددج إُدد٠ ٗٔددٞىػ ٝٓغددجٍ ٣ٜٔددو ُدـد ,ٝث٫ؽضٔجػ٤ددز
َّٕ  ,ٚٝظٜددًٞٙ ػِدد٠ ثُددو٣ٖ ًِّدد ,دددئىٕ   «ثُوجهٓددز ثُٔوجٙددو ثُؼ٤ِددج » ٧
ْٕ  «ثُقجًٔددز ِّدَد دؾِٔضٜددج أٝ دذؼٞددٜج ػِدد٠ ث٧هدَد ٖٓددضًٌجس  ٣ٌٔددٖ أ صٔغ
كٔددج ٓددٖ أٓددز صن٤َّدٌد ددد٤ٖ ثُض٤ًَددز ٝثُضوّدد٤ز ٝثُضددوُِّٗ كضنضددجً  ,إْٗددج٤َّٗز

ثٕ ٝثُلْدجه ٌ دد٤ٖ ثُصن٤َّد أٓز ٖٓ ثُضو٤ّز ٝثُضوِٗ ػ٠ِ ثُض٤ًَز ٝٓج ؼٌٔد
ثٕ ثح إ٫ ٝصنضددجً ثُؼٔدٌد ُٝدد٤ِ ث٧ٓدٌد ًدديُي دجُْ٘ددذز ُِوٞثػددو  ,ٝثُندٌد

ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُلو٤ٜز ثُض٢ هو صضقدٍٞ كد٢ دؼٜد ث٧ف٤دجٕ إُد٠ ػدجةن ٣ؼدٞم 
ٝٓدج أًغٌد ثُ٘ٔدجىػ ثُوثُدز ػِد٠  ,ثُذؼٜ ػٖ ثُومٍٞ ك٢ ث٬ّ٩ّ ٝثُِْْ

   .ىُي

 :  (1)الخطاب المقاصدّي وحقيقة الفعل اإلنسانّي
ػدجّ ٣ٖدَٔ ٓدج  «ثُلؼَ»ٝ ,ٛٞ ثُضأع٤ٌ ٖٓ ؽٜز ٓؤعٌر «ثُلؼَ»

ٝٓدج  ,٣ٌدٖ دؼِدْ ُدْٝٓج ًجٕ دؼِْ ٝٓدج  ,٣ٌٖ ًيُي ُْ ًجٕ دئؽجهر ٝٓج
ُٝٔج ٙوً ػدٖ ث٩ْٗدجٕ ُٝٔدج ٙدوً  ،ًجٕ دوٚو ٝٓج ُْ ٣ٌٖ دوٚو
  .ػٖ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ف٤ٞثٕ أٝ ؽٔجه

                                    
ٝثُٔذجفددظ ثُٖٔددٌه٤ز  «كؼددَ»ًثؽددغ ثُٔلددٌهثس ٌُِثؿددخ ث٧ٙددلٜج٢ٗ ٓددجهر   ٔ 

, ٝثٗظددددٌ  1ٙٙٔث٧ّددددو١ , ٟٜددددٌثٕ ,  ٌٓضذددددز   ٟٔ: ُِٙ٘ٗددددٌث١ٍ  
ْٕ »  ٓ٘ٚ ُٔؼٌكز ثُلٌم د٤ٖ ثُقًٌز ٝد٤ٖ 2ٙ٘   «.  ٣٘لؼَ أ
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ٚ ٣ٞٙددق ٧َّٗدد ,ٌُددٖ ثُؼٔدَد أمد٘د ٓددٖ ثُلؼدَد «ثُؼٔدَد»ٝٗقددٞٙ 
ٝهِد٬٤ً ٓدج ٣ْ٘دخ أٝ ٣ٞدجف  .٢ء٤ٚ ٙجُـ أٝ ّجه ٝدأَّٗ دج٬ُٚؿ ٝدجُلْ

: ثُدي١ ٛدٞ إؽدجهر ثُلؼَد ٝإصوجٗدٚ «ثُٚد٘غ»ٝٓغِٜٔدج  ,ؿ٤ٌد ث٩ْٗدجٕ إ٠ُ
ْٕ  ,كٌدَد ٙدد٘غ كؼدَد ٫ٝ ػٌددِ ٣ٞددجف إُدد٠ ثُنددجُن ّددذقجٗٚ  ٣ٌٝٔددٖ أ

ُِ  اش ِذي ُيَتْوَقَل ُكول  َهوْيٍء ِنَ وُه َ بِوريٌ : ًٔج ك٢ ٗقٞ هُٞٚ صؼج٠ُ، ٝصؼج٠ُ  ُصْنَ  ا
   .«ثٗلؼج٫ً »٣ٝقوط  ,٣ْضوػ٢ ٓلؼ٫ًٞ  «ثُلؼَ»ٝ [22: ثَُ٘ٔ] ِ َا تَوْفَعُلونَ 

ٝٛ٘جى كٌٝم هه٤وز د٤ٖ أكؼجٍ   صؼدج٠ُ ٝثُلؼدَ ث٩ْٗدج٢ٗ ػ٘دو 
ْٕ ، ثُٔض٤ٌِٖٔ ٝثُقٌٔدجء ٝدؼدٜ أٙدقجح ثُٔود٫ٞس ٖٗدـَ  ٫ ٗدٞه أ

 .ثُوجًا ديًٌٛج ٫ٝ ٌٟٗ ث٩ٟجُز دٜج

 : ٝأكؼجٍ ث٩ْٗجٕ ٗٞػجٕ 

ٗٞع ٣ؼدو ٓدٖ أفٞثُدٚ ثُٞد٣ًٌَّٝز ٫ ٣ضؼِدن ددٚ ص٤ٌِدق  :أفوٛٔج
ٓدٖ ، ًض٘لْٚ ٝٗٞٓٚ ٝػٌهٚ ٝٗقدٞ ىُدي، ىّ ٫ٝ ٣ِقوٚ ػ٤ِٚ ٓوؿ أٝ

  .أفٞثُٚ ثُؾذ٤ِز ثُطذ٤ؼ٤َّز ث٣ًٌَُّٝٞز

٣ِٝقودٚ  ,ٝٛٞ ك٤ٚ ٓن٤ٌ ,ٓج ٣وغ ٓ٘ٚ ٓٔج ٛٞ ٓووًٝ ُٚ :ٝثُغج٢ٗ
ْٕ  ,ػ٤ِٚ ثُٔوؿ ٝثُيّ ٣ٝوغ ك٢ ؽْ٘ٚ ثُض٤ٌِق ٕد٢ء ٓدٖ ٝهدغ ٓ٘دٚ  كدئ

ىُي ػ٠ِ ّذ٤َ ثُْٜٞ أٝ ثُنطأ أٝ ثُْ٘د٤جٕ أٝ ثّدضٌٌٙ ػ٤ِدٚ دق٤دظ 
ْٕ  ,كوو ثُودوًر ػِد٠ ث٫مض٤دجً  كديُي ٣ٌدٕٞ ص٤ٌِدَق ٓؾذدٌ ٫ ٓن٤دٌ ٝإ
 َّٓ ج ٓج ٣وغ ٓ٘ٚ ٖٓ ٛيث ثُؾِ٘ ٝٛٞ ٓضٔضدغ دودٟٞ ِٙـ ؽْ٘ٚ ُيُي, أ

ٚ ٛددٞ ثُلؼددَ ثُددي١ صددوًٝ فُٞددٚ ثُضو٤٤ٔددجس ٝػ٤ددٚ ٝهددجهً ٝٓنضددجً كئَّٗدد
٣ِٝقودددٚ ػ٤ِدددٚ ثُٔدددوؿ ٝثُددديّ, ٣ٝضؼِدددن ددددٚ ثُض٤ٌِدددق،  ,ٝثُضٖددد٣ٌؼجس

  «ثُضٞف٤و ٝثُض٤ًَز ٝثُؼٌٔثٕ»ٝصضٌصّخ ػ٤ِٚ ث٥عجً ك٢ 

 : ٝٛيث ثُلؼَ ٛٞ ثُي١ هْٔٚ ثُؼِٔجء إ٠ُ ع٬عز أهْجّ

ًجُو٤دجّ ٝثُوؼدٞه ٝثُٖٔد٢ : ث٧كؼجٍ ثُٔنضٚز ددجُؾٞثًؿ :أفوٛج
  .ٝثًٌُٞح ٝثُ٘ظٌ ًَٝ كؼَ ٣قضجػ إ٠ُ ثّضؼٔجٍ ث٧ػٞجء ك٤ٚ

ًجُٖدٜٞر ٝثُندٞف ، ٓج ٣ندض٘ دقلدع ػدٞثًٛ ثُد٘لِ: ثُغج٢ٗ
  .ٝٓج إٔذٚ ىُي ,ٝثُِير ٝثُلٌؿ ٝثُـٞخ ٝثُٖٞم ٝثٌُفٔز ٝثُـ٤ٌر

  .ٓج ٣نض٘ دجُض٤٤َٔ ٝثُؼِْ ٝثُٔؼٌكز :ثُغجُظ

  .ٝثُؼذجهثس دٜيٙ ثُغ٬عز صنض٘
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د ,ٝػ٠ِ ٛيٙ ثُغ٬عدز ٣د٘ؼٌِ ثُضٞف٤دو َّٓ ْٕ كئ ث ػدٖ  ج أ ًٌ صٌدٕٞ صؼذ٤د
ث ػددٖ ٕددٌى ظددجٌٛ أٝ ملدد٢ ٘ أٝثُضٞف٤ددو ثُنددجُ ًٌ أٝ  ,صٌددٕٞ صؼذ٤دد

ْٓددددضٟٞ ٓددددٖ ْٓددددض٣ٞجس  ثٗقددددٌثف ػددددٖ ثُؼذددددجهر ٝثُضٞف٤ددددو دددددأ١ّ 
ّددذ٤َ  ٝثُوددٌإٓ ثُٔؾ٤ددو هددو صٌلددَ دذ٤ددجٕ ىُددي ًِددٚ ػِدد٠ .ث٫ٗقددٌثف

 ،ٝػِدد٠ ّددذ٤َ ثُضلٚدد٤َ كدد٢ ثُددذؼٜ ث٥مددٌ ,ث٩ؽٔددجٍ كدد٢ دؼٞددٚ
 ,دو٤ٔز ٢ٕء ٓدٖ ىُدي إ٫ ٝكد٢ ًضدجح   ثُدو٤َُ ػ٤ِدٚ فٌْ ٖٓ ٓج إى

ِوْب ُ َْيوُرونَ  م ا: هجٍ صؼج٠ُ : ث٧ٗؼدجّ] فَور ْ َنا ِا اشِ,َااِع ِمل َهوْيٍء ُثُ  ِنََل َرِبِّ

ٖ2].  

ٝهو ٣وٍ ػ٠ِ ٓج ثٗطٟٞ ػ٤ِٚ ثٌُضجح ث٣ٌٌُْ
 ٔ 
صدودٌُّ ؛ ٓدٖ ىُدي 

ز ًّدٍٞ   ػ٤ِدٚ أٝ دْدَّ٘ ، أٝ ثُلطدٌر، دو٣ٜدز ثُؼودَ ثٌُضجح ٗلْٚ أٝ
ٝث٧ه٤ْز ثُٔذ٤٘ز ػ٤ِٜج سدج٫ػضذجًث ث٬ُٚر ٝث٬ُّْ أٝ

 ٕ 
.  

 : ُٝوو د٤ٖ ثُقن صذجًى ٝصؼج٠ُ ثُـج٣ز ٖٓ ثُنِن ك٢ آ٣جس ػو٣ور

اِعووووٌل ِا اَمْرِض َ ِليَفوووةً ٜٓ٘ددددج هُٞددددٚ صؼددددج٠ُ:  ََ  [ٖٓ: ثُذوددددٌر] "ِنّّنِ 

ِلَفُ,ْب ِا اَمْرِض فَوَينظَُر َكْيَ  تَوْعَمُلونَ + ٍْ   .[1ٕٔ: ث٧ػٌثف] َوَ ْسَا

َ َقِوَي َعزِ زٌ َوشِيَوْعلَ : ٝهُٞٚ  ُ ُ َمل  َنُ ُرُل َوُرُ َلُه ِدْش َْيِ  ِنن  ا  ُ : ثُقو٣دو] َب ا

ُ ِ  :ٝهُٞٚ ،[ٕ٘ وا ُيَََ اَر ا ََُمُنوا ُكَو   .[ٗٔ: ثُٚق] َإ ُيَ وَُّها اش ِذ َل 

                                    
إ٫ ٝكد٢ ًضدجح ، َٛ ه٣ٖ   ٗجٍُزك٤ِْش صٍَ٘ ك٢ أفو ٖٓ أ: هجٍ ثُٖجكؼ٢  ٔ 

َُٗ٘دجٙ أ ًضدجح : هجٍ   صذدجًى ٝصؼدج٠ُ,   ثُو٤َُ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٜوٟ ك٤ٜج 
ٌٙثٟ ثُؼ٣ََ  ٠ُإٕ ًدْٜ ئىإ٤ُي ُضنٌػ ثُ٘جُ ٖٓ ثُظِٔجس إ٠ُ ثًُ٘ٞ د

ثُق٤ٔددو  ٝهددجٍ:  ٝأَُٗ٘ددج إ٤ُددي ثُدديًٌ ُضذدد٤ٖ ُِ٘ددجُ ٓددج ٗددٍَ إُدد٤ْٜ ُٝؼِٜددْ 
ػ٤ِددي ثٌُضددجح صذ٤جٗددج ٌُددَ ٕددب ٝٛددوٟ ًٝفٔددز  َُٝٗ٘ددج : ٣ضلٌددٌٕٝ  ٝهددجٍ

ج ً٘دش ٓدٝدٌٖٟ ٤ُِِْٖٔٔ  ٝهجٍ  ًٝيُي أٝف٤٘دج إ٤ُدي ًٝفدج ٓدٖ أٌٓٗدج 
٣ٔجٕ ٌُٝدٖ ؽؼِ٘دجٙ ٗدًٞث ٜٗدو١ ددٚ ٓدٖ ٖٗدجء ٓدٖ صو١ً ٓج ثٌُضجح ٫ٝ ث٩

  .٠ُ ٌٙثٟ ْٓضو٤ْ إُضٜو١  ػذجهٗج ٝإٗي
٢ , ٌُِثؿددخ ث٧ٙددلٜجٗ «صلٚدد٤َ ثُٖ٘ددأص٤ٖ ٝصقٚدد٤َ ثُْددؼجهص٤ٖ»ًثؽددغ   ٕ 

 . ٙٓٔ, ٗ 127ٔثُـٌح ث٢ٓ٬ّ٩,  هثً: ثُ٘ؾجً, د٤ٌٝس. صقو٤ن ه
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ووَل اَمْرِض َواْ وواَوْعَمرَُكْب ِفيَهووا فَاْ وواَوْ ِفُرو : ٝهُٞددٚ صؼددج٠ُ ُل ُهووَو ُيَََيووَأُكب مِّ
ي ٌ  ُثُ     .[ٔٙ: ٛٞه]ُتونُوْا ِنشَْيِه ِنن  َرصِّ َقرِ ٌ  ُّمُِّ

َِْل  َواْةََِإ ِنال  : ٝهُٞٚ صؼج٠ُ   .[ٙ٘: ثُيث٣ًجس] شِيَوْعُبُ ونِ  َوَما َ َلْقُ  ا

َّٕ ٛدديٙ ث٣٥ددجس ًِٜددج صٖددضٌى كدد٢ د٤ددجٕ ؿج٣ددز ثُقددن ٓددٖ  ٝٓددغ أ
َّٕ ؛ ثُنِن ثُقن ٖٓ ثُنِن ثُض٤ًٌَ ؽٌٟ ػ٘و ثُقو٣ظ ػٖ ؿج٣ز  د٤و أ
ج، ثُؼذجهر ػ٠ِ َّٓ ٫ٗوًثػ ًَ ٓج ثٕضِٔش ػ٤ِدٚ ث٣٥دجس ث٧مدٌٟ ٓدٖ  إ

 «ثُؼذدددجهر»ث٫ّدددضن٬ف ٝثُ٘ٚدددٌر ٝإػٔدددجً ث٧ًٛ صقدددش ٓلٜدددّٞ 
ددد ,دؼٔٞٓدددٚ ٕٝدددُٔٞٚ َّٓ َّٕ ٝإ ًددد٬ا ٓدددٖ  ج ٌُدددٕٞ ثُؼذدددجهر ٛددد٢ ث٧ٛدددْ ٝأ

ث٫ّددددضن٬ف ٝثُ٘ٚددددٌر ٝإػٔددددجً ث٧ًٛ ٣ؼددددو ػذددددجهر ٓددددٖ ٝؽددددٚ 
ٚ ٫ ٓدجٗغ ٣ٔ٘دغ ٓدٖ ًدٕٞ ؿج٣دز ٕ ث٧ٓدٌ كئَّٗدٓدج ًدج ٝأ٣ًدج .ثُٞؽدٞٙ ٖٓ

ثُؼذدجهر : ثُقن ٖٓ ثُنِن ًٌٓذز ٖٓ ػ٘جٌٙ ٓضؼوهر أٜٛٔج ٝأػ٬ٛدج
ز ثُضدد٢ صوددّٞ ٝأّددجُ ثُؼذددجهر ٝٓ٘طِوٜددج ُٝذجدٜددج ٝثُوػجٓددز ث٧ّجّدد٤ّ 

ػِدد٠  ٝثُضٞف٤ددو كؼددَ ثمض٤ددج١ً هِذدد٢ ٣وددّٞ, «ثُضٞف٤ددو»ػ٤ِٜددج ٛددٞ 
إ٠ُ ثُضلجػدَ ثُ٘لْد٢  دق٤ظ ٣ؤه١ ,ث٫هض٘جع دجُقوجةن ثُٔ٘وًؽز صقضٚ

ػ٢ ٝثُٖٔددجػٌ ثٝصِددي ثُو٘جػددز ثٌُثّددنز ُضضُٞددو ثُددو ٝثُٞؽددوث٢ٗ ٓددغ
فلدع  ٝثُؼٞثٟق ثُض٢ صوكغ ث٩ْٗجٕ إ٠ُ ثُؼَٔ ػِد٠ ثُقدٌٗ ػِد٠

ٗظٌصددٚ  ٝصٖدد٤ٌَ، ٝفٔج٣ضددٚ ٝثُـ٤ددٌر ػ٤ِددٚ ٝثُددوػٞر إ٤ُددٚ «ثُضٞف٤ددو»
إُدد٠ ىثصددٚ ٝإُدد٠ ثٌُددٕٞ ٝثُق٤ددجر ٝث٩ْٗددجٕ ٝمجُؤٜددج صذددجًى ٝصؼددج٠ُ 

كجُضٞف٤ددو ٛددٞ ثُٔقددًٞ ثُددي١ صضٌددٕٞ فُٞددٚ ، ىُددي ثُضٞف٤ددودٔوضٞدد٠ 
ٓؼددجًف ثُٔٞفددو ٝأم٬هددٚ ٝػذجهصددٚ ّٝددجةٌ أٝؽددٚ ٖٗددجٟٚ ثُؼوِدد٢ 
ٜددج ٝثُ٘لْدد٢ ٝثُذددو٢ٗ دق٤ددظ ٣ٚددذـ ىُددي ثُٖ٘ددجٟ ًِددٚ ٝدأٗٞثػددٚ ًِّ 

 ْٕ هدجةْ ، ٝثُؼذجهر كؼَ ثمض٤دج١ًو ٕدجَٓ ,ٚ ػذجهر٣ٞٙق دأّٗ  ٙجًُقج ٧
دد٤ز ثُطذ٤ؼ٤ّددز ثُضدد٢ ٣وددّٞ ُِٖددٜٞثس ثُق ػِدد٠ هجػددور ثُضٞف٤ددو ٓ٘ددجفٍ  ِّْ

ْٕ ، ث٩ْٗدجٕ دضِذ٤ضٜدج د٘دجًء ػِدد٠ ث٫ّضٌّدجٍ ثُطذ٤ؼد٢ّ  ًجٗدش ٛ٘ددجى  ٝإ
ًّددٔٚ  ثُددي١ ٕددٜٞثس ص٘ددوًػ صقددش ثُؼذددجهر ػ٘ددو صِذ٤ضٜددج دج٧ّددِٞح

، ثُدددَٝؽ٤ٖ ٝثُطؼدددجّ ٝثُٖدددٌثح ًجُٔؼجٕدددٌر دددد٤ٖ، ثُندددجُن ثُؼظددد٤ْ
  .ٝث٧ًٓٞ ثُطذ٤ؼ٤ّز ثُض٢ صٌٕٞ ٓق٬ً ٤َُِّ٘ز ث٤َُّٔٔر
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 :  وموقعها من الفعل اإلنسانيالنية 
ْٕ  ثُلؼَ ث٩ْٗج٢ٗ ٫ ُِضوٌح إ٠ُ   ، ٣ٚوً ػٖ ٤ٗز ٝهٚو دو أ
ٝكوًدج ُٔدج ًّدْ كد٢ ًدَ ٓدج ، صٞف٤دوٙ ٝثُضؼذُّدو ُدٚ صؼج٠ُ ٝثُضؼذ٤دٌ ػدٖ

٣ٝددومَ ك٤ٜددج  ,كدد٬ ٣ددومَ ك٤ٜددج ثُلؼددَ ثُضْددن١ٌ٤ُّ أٝ ثُوٜدد١ٌ ,ًّددْ
َ ك٤ٜددج ثُضددٌى ٣ددوم ٧ّٗددٚ كؼددَ ٫ٝ؛ ثُضددٌى ثُٔوضددٌٕ دج٤ُ٘ددز ٝث٫مض٤ددجً

  .ثُوجةْ ػ٠ِ ثُؼوّ ثُٔطِن ؿ٤ٌ ثُٔوضٌٕ دج٫مض٤جً

كجّضقٞجً ث٤ُ٘ز ٝثُوٚو ًًٖ أّجُ ٖٓ أًًجٕ ثػضذدجً ثُلؼدَ 
٢ٛٝ ثُض٢ ٣ٔضجٍ دٜج ثُلؼَ ثُي١ ٣ودّٞ ث٩ْٗدجٕ ددٚ  ٝصٌصُّخ أعٌٙ ػ٤ِٚ

٣وددّٞ دددٚ د٘ددجء ػِدد٠ صٞف٤ددوٙ  ٝثُلؼددَ ثُددي١، د٘ددجء ػِدد٠ هثػ٤ددز ٛددٞثٙ
  .ٝإ٣ٔجٗٚ

 : هجٍ ثُٖجٟذ٢

ثُٔوٚددو ثُٖددٌػ٢ ٓددٖ ٝٝددغ ثُٖدد٣ٌؼز إمددٌثػ ثٌُِٔددق ػددٖ »
ث ًً ًٔددددج ٛددددٞ ػذددددو ر  ,هثػ٤ددددز ٛددددٞثٙ فضدددد٠ ٣ٌددددٕٞ ػذددددوًث ر ثمض٤ددددج

ث ًً    «ثٝطٌث

 : ٣ٝٞٝـ ىُي دوُٞٚ

إدجفددز ثُٔذددجؿ ٓددغ٬ً ٫ صٞؽددخ همُٞددٚ دددئ٬ٟم صقددش ثمض٤ددجً »
ٝف٤٘دديثى ٣ٌددٕٞ  ,ثٌُِٔددق إ٫ ٓددٖ ف٤ددظ ًددجٕ هٞددجًء ٓددٖ ثُٖددجًع

ٝؿٌٝددٚ ٓددأمٞىًث ٓددٖ صقددش ث٩ىٕ  ,ثُٖددجًعثمض٤ددجًٙ صذؼًددج ُٞٝددغ 
ٝٛدديث ٛددٞ ػدد٤ٖ إمددٌثػ ثٌُِٔددق  ,ثُٖددٌػ٢ّ ٫ دج٫ّضٌّددجٍ ثُطذؼدد٢ّ 

  .«هثػ٤ز ٛٞثٙ فض٠ ٣ٌٕٞ ػذوًث ر ػٖ

 َّٕ ، ثُضٞف٤و ٣ٚدقـ هٝثػد٢ ٝهٝثكدغ ث٩ْٗدجٕ ٣ٝقدًٌ ٝؽوثٗدٚ إ
، ؽجء دٚ ثُوٌإٓ ًّٝدٍٞ   ػ٤ِدٚ ثُٚد٬ر ٝثُْد٬ّ ٣ٝؾؼِٚ صذؼًج ُٔج
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ؾؼِددٚ ػذددوًث ر هٕٝ ٣ٝ ,ث٫مض٤ددجً دددأؽ٠ِ ٙددًٞٙ ٣ٝقوددن ُ٪ْٗددجٕ
أٝ ٌٓجدور ٌٝٙثع ٗل٢ّْ ، ػٌثٛ ؽجٗذ٤َّزإٙجدضٚ دأ٣ز أ

 ٔ .
  

 :  الخطاب المقاصدّي واتجاه التعبد
ٝصٌصددخ ػ٤ِددٚ ُٜددج  ,ثُضدد٢ ٣دد٘ؼٌِ ثُضٞف٤ددو ػ٤ِٜددج «ثُؼذددجهر»ٝ
دأهثء  ,ٓؼ٠٘ أم٘ ٝٛٞ ثُضقُّ٘ظ ٝثُضيَُُّ ر ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ: ٓؼ٤٘جٕ
٣ؼذو دٚ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُضوٌح ثُنجُ٘ إ٤ُدٚ ّدذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ  ْٕ ٓج أٌٓ أ

ْٕ  ,هٕٝ ٬ٓفظز أ١ ٢ٕء آمٌ ٣نج٠ُ ث٤ُ٘دز ؿ٤دٌ هٚدو أهثء  ٝهٕٝ أ
ث٩ْٓددجى ػددٖ ثُٜٔ٘دد٠ ػ٘ددٚ أٝ  أٝ، ثُلؼددَ ٟجػددز ُددٚ ّددذقجٗٚ ٝصؼددج٠ُ

                                    
أٗدٚ   ًّدٍٞ   ُْ٘ز ثُٞثػظ٤ٖ فو٣ظ دجَٟ ٣ْ٘ذٞٗٚ إُد٠ أثٕضٌٜ ػ٠ِ   ٔ 

 «.   ؤمل ُيح كب حَّت  ,ون هوال تبًعا ملا َْ  نه ال: »هجٍ

 : ثج ّٝ٘وً ٝٛٞ دجَٟ ٓضً٘ 
 ّٓ  فول تابعووا ا ووى: هُٞدٚ صؼدج٠ًُٔدج كد٢ ، جج كِيّ ثُوٌإٓ ثُٜٟٞ ًِٚ ٓطِوً ج ٓضً٘ أ

ٝأٓج ٖٓ مجف ٓوجّ ًدٚ ٠ٜٗٝ ثُد٘لِ : ٝهُٞٚ ٫ٝ صضذغ ثُٟٜٞ: ٝهُٞٚ
: ُٝض٣َٜ٘ٚ ًُّٞٚ ػدٖ ثُٜدٟٞ دوُٞدٚ ،ثُؾ٘ز ٢ٛ ثُٔأٟٝ ػٖ ثُٜٟٞ كئٕ

ُٟٜٞٝٓج ٣٘طن ػٖ ث ،ُٞٝ  ًج ُلدٌم ثُودٌإٓ ًدجٕ دؼدٜ ثُٜدٟٞ ٓٔدوٝف
 . ٟٞ ًِِّٚىّ ثُٜ ُْٝ ٣طِند٤ٖ ٟٛٞ ٓٔوٝؿ ٝآمٌ ٓيّٓٞ 

 ّٓ ٝٗؼد٤ْ ددٖ فٔدجه  ل٤ٚ ٖٛجّ دٖ فْجٕ ٝٛٞ ٓوُِ ُْٝ ٣ٌٚؿ دْٔجعك ثّ٘وً  جٝأ
 [1٘1ٖ٘ٔ] فؾدددٌ  ٟذودددجس ثُٔوُْددد٤ٖ ٫ددددٖ ٖٗ}ُٝددد٤ِ دغودددز , كلددد٢ 

فْجٕ ثُذ١ٌٚ ٝٙلٚ ديُي ػِد٢ ددٖ ثُٔدو٢٘٣  دٖ ٖٛجّ  ع  [ٓٔٔٓٓ]
  ٗؼدد٤ْ دددٖ 2ٓ2ٓٓٝكدد٢ ]ثٌُٖددق ثُقغ٤ددظ ٫دددٖ ثُؼؾٔدد٢[  , ٝأدددٞ فددجصْ 
ز ًِددٚ ًدديح ًددجٕ ٣ٞددغ ٕ ٓٔددٖ ٣ٞددغ ثُقددو٣ظ كدد٢ صو٣ٞددز ثُْددَّ٘ فٔددجه ًددج

  ]ك ٓدن ه س م[ ّدو٠ 77ٕ٘ٓ]صٜي٣خ ثٌُٔدجٍ ُِٔد١َ[   ثُقو٣ظ ٝك٢
ػ٘وٙ ٓ٘ج٤ًٌ ًغ٤دٌر ٫ ٣ضدجدغ ػ٤ِٜدج . ٗؼ٤ْ ػ٘و ًغ٤ٌ ٖٓ أَٛ ثُؼِْ دجُقو٣ظ

٤ُِ ك٢ ثُقو٣ظ د٢ٖء ػ٘و ٗؼ٤ْ ٗقٞ ػ٣ٌٖٖ فو٣غجً ٤ُِ ُٜدج أٙدَ ٗؼد٤ْ 
فدو ٓدٖ ٫  صلٌهٙ ػٖ ث٧ةٔز ثُٔؼٌٝك٤ٖ كٚجً كد٢ٝؼ٤ق ٤ُِ دغوز ًغٌ 

ًيح ثٛدـ. ٝثٗظدٌ ث٩دجٗدز ًِٚ ز صو٣ٞز ثَُّْ٘  ٣قضؼ دٚ ًجٕ ٣ٞغ ثُقو٣ظ ك٢
[ ٟ٘ٗٓٓٓجٌٛ ] [ ٝث٧ًدؼ٤ٖ ثُذِوث٤ٗز ٧د٢ٕٓٔٓٓدطز ] ثٌُذٌٟ ٫دٖ

 ][ٕددٔجةَ ثُ٘ذدد٢ ثُٔنضددجً  [ ٝث٧ٗددٞثً كدد1٢ٓٓٓٓٝث٧ًدؼدد٤ٖ ُِْ٘دد١ٞ ]
[ ٝىّ ثٌُدددد٬ّ ٝأِٛددددٚ ُؼذددددو   ٕٓٓٓٓ/ٙٓٝصددددج٣ًل دـددددوثه ُِنط٤ددددخ ]

ثُؾدددددد١ٍٞ  [ ٝىّ ثُٜدددددٟٞ ٫ددددددٖٖٗٔٓٓ[ ٝ ]ٖٖٔٓٓج١ً ]ـدددددـث٧ٗٚ
ز ُِذـدد١ٞ [ ٕٝددٌؿ ثُْددَّ٘ ٘ٔٓٓٓز ٫دددٖ أددد٢ ػجٙددْ ][ ٝثُْددَّ٘ ٖٔٓٓٓ]
[ ٝٓؼؾدددْ 1ٕٓٓٓثُْدددٖ٘ ثٌُذدددٌٟ ُِذ٤ٜوددد٢ ] [ ٝثُٔدددومَ إُددد٠ٗٓٔٓٓ]

 . [ٕ٘ٙٔٓثُْلٌ ُِِْل٢ ]



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 1ٕ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ُددٞ ًجٗددش ُِلؼددَ كٞثةددو صؼددٞه ػِدد٠ ثُدد٘لِ أٝ فضدد٠  .صًٌددٚ ٟجػددز ُددٚ
َّٕ ,ثُٔؾضٔددغ  ددأ .ثٌُِٔددق ٬٤ُفظٜددج كددئ ج ثُؼذددجهر دددجُٔؼ٠٘ ث٧ػددْ كٜدد٢ َّٓ

٣ذددوٝ ك٤ٜددج  ث٧كؼددجٍ ثُضدد٢ ٫ صِددي ػجٓددز ٕددجِٓز ُْددجةٌ ث٧كؼددجٍ ٜٝٓ٘ددج
ث ًٌ ص٘دجٍٝ ثُٔذجفدجس  إ٫ إىث أًثه ث٩ْٗجٕ ىُي ٗقدٞ، هٚو ثُوٌدز ظجٛ

  .ٟؼجّ ٌٕٝثح ٝؽِ٘ أٝ ٢ٖٓ ٝٝهٞف ٝٗقٞٛج ٖٓ

ْٕ  «ث٤َُّ٘دز»ٝ ًّدج ُِضٞف٤ددو كد٢ ٛديٙ ث٧كؼددجٍ ٣ٌٔدٖ أ  ,صؾؼِٜدج ثٗؼٌج
ٝٛيٙ ث٧كؼدجٍ صٌدٕٞ كٌه٣َّدز  ,ٜجُِؼٌٔثٕ أٝ ُٜج ًِّ  ٝٓضؼَِّوًج ُِض٤ًَز أٝ

  .ٝصٌٕٞ ؽٔجػ٤ّز أٝ ٓؾضٔؼ٤ز

: ُٝيُي هجٍ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚد٬ر ٝثُْد٬ّ ُْدؼو ددٖ أدد٢ ٝهدجٗ
فض٠ ثُِؤز صٌكؼٜدج إُد٠ كد٢  ,ٜج ٙوهزي ٜٓٔج أٗلوش ٖٓ ٗلوز كئَّٗ إَّٗ »

«ثٌٓأصي
 ٔ 
.   

 ْٕ ج٣دجس ًٝددَ ٓضطِذددجس ثُض٤ًَددز صددومَ كددٌٝٛ ثٌُل ٛ٘دج ٣ٌٔددٖ أ
كْددٌ ث٩ٓدددجّ  ٝهددو، «ثُؼذددجهر ثُٔؾضٔؼ٤ددز»ٝثُؼٔددٌثٕ صقددش ٓلٜددّٞ 
٫ ػٔددَ دلددٌٛ ٫ٝ فًٌددز ٫ٝ : »كوددجٍ، ثُٖددجٟذ٢ ىُددي دط٣ٌوضددٚ

                                    
 [1ٕ٘ٔٓج١ً]ــدـؽدجٓغ ثُذن كد٢ ٝثٗظدٌ  إ٠ُ ك٢ ثٌٓأصي ١ًٝ ددٚ ٝد٘قدٞٙ , ٔ 

ٝ[ٕٓ7ٕٗٝ ] [ٖٓ1ٖٙٝ ] [ٓٗٗٓ1ٝ ] [ٖٓ٘٘ٗٝ ] [ٖٓٙ7ٖ] 
[ ٕٙٓٙٓ] [ 1ٕٝٗٗٓ] [ ٝثددٖ فذدجٕٔٓ/2ٕٙٔٓ] [ 7ِْْٖٖٓٝٙٓٝ]
[ ٕ٘ٙ٘ٔ] ٌٟـدددـ[ ٝثُذ٤ٜوددد٢ ثٌُذ2ٕٙٗٓ[ ّٝدددٖ٘ أدددد٢ هثٝه]7ٕٙٔٓٝ]
 ٕٖٔٗ٘[ٝ  ٕٔ٘ٙٙ  ]ٕٖٔٗٙٝ   [ٕٔ٘ٙ7  ]ٕٖٔٗ7  
[ٕٝٔ٘ٙ2  ]ٕٖٔٗ2[ٝ  ٔ٘ٙ1ٙ  ]ٔ٘ٗ7ٗٝ   [ٔ772ٓ ]
 [ 1ٔ2ٙٝٓ] [ ٝثُْ٘دددددددجة٢ ثٌُذدددددددٌٟٕٙٔٔٓ]   ٝثُضٌٓدددددددي7٘٘2١ٔ 
[ٓ1ٕٓٙ[ٝ ]ٓ1ٕٓ7 ] 

[ 77ٔ٘ٓ[ ٝ]7ٙ2٘ٓ[ ٝ]7ٙ٘٘ٓ[ ٝ]7ٙٗ٘ٓ] ْٝٓدددد٘و أددددد٢ ػٞثٗددددز
[ 7ٖٗٓٓ  ٝ]7ٖٓٓٓ[  7ٕٙٓٓ[ ٝأددد٢ ٣ؼِدد٠]777٘ٓ[ ٝ]77ٕ٘ٓٝ]
 وـ  ٝأفٔدددددددددددد2ٖٗٓٓ[  2ٖٓٓٓ  ٝ]2ٖٓٓٓ[  711ٓٓ  ٝ]7ٗ7ٓٓ 
 [ ٝثُذددددَثًٙٗ٘ٔٓ[ ٝ]ٕٗ٘ٔٓ[ ٝ]22ٗٔٓ[ ٝ]2ٕٗٔٓ[ ٝ]2ٓٗٔٓ]
[ 2ٓٙٓٓ] [ ٝثٌُد٤دددددددددغٙٙٓٓٓ] [ ٝثُق٤ٔدددددددددو2١ٖٔٔٓ[ ٝ]2٘ٓٔٓ]

[ 1ٙٙٙٔ]   ٝٓٚددد٘ق ػذدددو ثُدددٌٍثم1ٙٔٓٓ[  1ٖٔٓٓ] ٢ـٝثُط٤جُْددد
 ددٖ ف٤ٔدو ُؼذو [ ٝثُٔ٘ضنخ7ٗٔٔٓ]   ٝٓؼؾْ ثُطذٌث٢ٗ ث2٠ّٝ٧ٖ٘ٙٔ 
[ ٝث٥فددددجه ٗٓٓ/7ٖ] [ ٝثُٟٔٞددددأ ًٝث٣ددددز ٣ق٤دددد٠ٖٗٔٓٓ[ ٝ]ٖٖٔٓٓ]
 [ 7ٕٔٓٓ] ْـػجٙ أد٢ ُٔغج٢ٗ ٫دٖٝث



 ٗقٞ ثُضؾو٣و ٝث٫ؽضٜجه
1ٖ 

«ٌّٕٞ ٣وػ٠ إ٫ ٝث٣ٌُٖؼز ػ٤ِٚ فجًٔدز إكدٌثهًث ٝص٤ًٌذًدج
 ٔ 
ٝدديُي  

 ًٝديُي كٜدْ دؼدٜ ثٌُدجصذ٤ٖ ,صقش مطدجح ثُض٤ٌِدق أهمَ ًَ ٢ٕء
َّٕ  كجػضذٌٝث «مج٤َّٙز ثٍُٖٔٞ»ث٣ٌُٖؼز  مٚجة٘ ك٢  «ثٍُٖٔٞ»أ

 َّٕ ٝٗقدٖ ، ثُقٌْ ث٢ُٜ٩ ُٚ صؼُِّن دٌَ كؼَ ٖٓ أكؼدجٍ ث٩ْٗدجٕ ٣ؼ٢٘ أ
ْٕ  ,٫ ٗنددجُق كدد٢ ٛدديث َّٕ : ٗوددٍٞ ٌُ٘٘ددج ٗددومَ ػ٤ِددٚ صؼددو٬٣ً, ٝىُددي دددأ  إ

ثُو٣ٖ دجػضذجًٙ ٝٝؼًج إ٤ُٜاج ؽجء ٤ُؼد٤ٖ ث٩ْٗدجٕ ػِد٠ صقو٤دن ٜٓٔضدٚ 
ٝثُو٤دجّ دقدن ث٧ٓجٗدز ث٤ُٜ٩دز, ٝأهثء ٜٓدجّ ، ٩ُٜد٢ك٢ ثُٞكجء دجُؼٜو ث

ْٓددض٣ٞجس ٓنضِلددز,  ث٫ّددضن٬ف؛ ُدديُي ًددجٕ ُددٚ صؼِددن ددديُي ًِّددٚ كدد٢
ْٝٓددددضٟٞ ثُض٤ٌِددددق ٝثفددددو ٓددددٖ صِددددي ثُْٔددددض٣ٞجس ُٝدددد٤ِ ًِٜددددج 

ٝص٘ظددد٤ْ ثُدددٌٝثد٠ ث٫ؽضٔجػ٤َّدددز  ,ْٓدددضٟٞ ث٧مددد٬م ٝث٥هثح كٜ٘دددجى
٣ندٌػ ػدٖ إٟدجً ٌَُّ٘ٚ ٫  ,هثةٌر ثُض٤ٌِق ٣ومَ ك٢ ٫ ٓٔج، ٝؿ٤ٌٛج

  .ثُٔوجٙو ثُغ٬عز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ث٣٩ٔددجٕ دٞددغ ّٝددذؼٕٞ ٕددؼذز »ُدديُي ؽددجء ثُقددو٣ظ ثُ٘ذدد١ٞ 
«أػ٬ٛج ٫ إُٚ إ٫   ٝأهٗجٛج إٓجٟز ث٧ىٟ ػٖ ثُط٣ٌن

 ٕ 
. كئٓجٟدز 

أٝ إٗجًصٚ ٝص٣ْٞضٚ صومَ ك٢ هثةٌر هٞثػو ص٘ظ٤ْ  ,ث٧ىٟ ػٖ ثُط٣ٌن
ش ٓلٜددّٞ ث٣٩ٔددجٕ ُذ٤ددجٕ كئهًثؽٜددج صقدد، ثُنددوٓجس ٝثٌُٔثكددن ثُؼجٓددز
٣٩ٝؾددجه ثُقددٞثكَ ٝثُددوٝثكغ ثُيثص٤ددز ثٌُجك٤ددز  ,٣َٓددو ٓددٖ ث٫ٛضٔددجّ دٜددج

  .ُِو٤جّ دٜج

                                    
  . ٔٗ/ ٔثٗظٌ ثُٔٞثكوجس ُِٖجٟذ٢    ٔ 
ؽددجٓغ كدد٢ ّٝددضٕٞ ٝٗقددٞ ىُددي , ٝثٗظددٌ : ًٝث٣ددجس  دٞددغ ّٝددذؼٕٞ , ٝكدد٢ ٕ 

[ ٝثددددٖ ٕٓ/ٖ٘ٓٓٓ[ ٝ ]ٔٓ/ٖ٘ٓٓٓ] ْـدددـ[ 1ِْٓٝٓٓٓٓثُذندددج١ً ]
[ ٝ 1ٓٔٓٓ[ ٝ ]2ٔٔٓٓ[ ٝ ]7ٙٔٓٓ[ ٝ ]ٙٙٔٓٓجٕ ]ـدددددددددددددددددددددددـفذ
[ ٝثُضٌٓي١ 7٘ٓٓٓ[ ٝثدٖ ٓجؽٚ ]7ٙٙٗٓ[ ّٖٝ٘ أد٢ هثٝه ]1ٔٔٓٓ]
[ ٝثُٔؾضذددددد٠ 7ٖٙٔٔ[ ٝ ]7ٌٖٟ٘ٔٔ ]ـدددددـ[ ٝثُْ٘دددددجة٢ ثٌُذٕٗٔٙٓ]
[ 17ٗ2ٓ[ ٝ ]1ٖٙٔٓ[ ْٝٓددددددددددد٘و أفٔدددددددددددو ]٘ٓٓ٘ٓ[ ٝ]ٗٓٓ٘ٓ]

[ ٖٖٕٓ٘ز ]ـ  ٝٓٚدد٘ق ثدددٖ أددد٢ ٤ٕذددٕٕٓٗٓ[ ٕٕٗ٘ٓٝثُط٤جُْدد٢ ]
  ٝػذدددددددددددو ٖٙٔٗٓ[  7ٖٓٗٓ  ٝ ]ٖٖٕٗٙ[  ٖٖٕٗٙ  ٝ]1ٖٖٕ٘ 

[ ٠ٓٗ7ٕٔ ]ـــدـْ ثُطذٌث٢ٗ ث٧ّٝ  ٝٓؼؾٕ٘ٓٔٓ[  7ٕٕٗٓثٌٍُثم ]
 . [12٘ٓٓ[ ٝث٧هح ثُٔلٌه ُِذنج١ً ]1ٓٓٗٓ[ ٝ]1ٕٙٙٓٝ ]



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 1ٗ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

ٖٝٓ أْٛ ٓج ٣ٌٖٔ إ٣ٌثهٙ ٛ٘ج ُض٤ٝٞـ ٛيث ثُؾجٗخ ٓدج ص٘ذدٚ إ٤ُدٚ 
، «صلٚد٤َ ثُٖ٘دأص٤ٖ ٝصقٚد٤َ ثُْدؼجهص٤ٖ»ثٌُثؿخ ث٧ٙذٜج٢ٗ ك٢ 

ثُـدٌٛ ٓ٘دٚ : كودجٍ، ف٤ظ فوه ثُـٌٛ ثُي١ ٧ؽِدٚ أٝؽدو ث٩ْٗدجٕ
 ْٕ صؼج٠ُ ػ٠ِ ىُدي  ٗذٚ ٣ؼذو   ٣ٝنِلٚ ٣ٌٝ٘ٚٙ ٣ٝؼٌٔ أًٝٚ ًٔج أ

  .در٣جس ك٢ ٓٞثٝغ ٓنضِلز ٖٓ ًضجدٚ ث٣ٌٌُْ

َِْل  َواْةََِإ ِنال  شِيَوْعُبُ ونِ  َوَما: كوجٍ صؼج٠ُ    .[ٙ٘: ثُيث٣ًجس] َ َلْقُ  ا

ََ ٝهددددددجٍ صؼددددددج٠ُ: اِعووووووٌل ِا اَمْرِض َوِنْ  قَوووووواَك رَنُّووووووَك ِشْلَملَِ َ,ووووووِة ِنّّنِ 
 .[ٖٓ: ثُذوٌر]َ ِليَفة

ِلَفُ,ْب ِا اَمْرِض فَوَينظُوووووَر َكْيوووووَ  تَوْعَملُوووووونَ : ٝهدددددجٍ صؼدددددج٠ُ ٍْ  َوَ ْسوووووَا

 .[1ٕٔ: ث٧ػٌثف]

ُ َ قَوووِوَي : ٝهدددجٍ صؼدددج٠ُ ُ َمووول  َنُ وووُرُل َوُرُ وووَلُه ِدْشَ ْيوووِ  ِنن  ا  ُ َوشِووويَوْعَلَب ا
  .[ٕ٘: ثُقو٣و] َعزِ زٌ 

ُ ِ : ؼج٠ُٝهجٍ ص وا ُيَََ اَر ا ََُمُنوا ُكَو    .[ٗٔ: ثُٚق] َإ ُيَ وَُّها اش ِذ َل 

وَل اَمْرِض َواْ واَوْعَمرَُكْب ِفيَهوا فَاْ واَوْ ِفُروُل ُثُ  : ٝهجٍ صؼج٠ُ ُهوَو ُيَََيوَأُكب مِّ
ي ٌ    .[ٔٙ: ٛٞه] ُتونُوْا ِنشَْيِه ِنن  َرصِّ َقرِ ٌ  ُّمُِّ

ؼج٠ُ ؿج٣ز ثُقن ٖٓ إ٣ؾدجه ثُنِدن أٓدٌ كجُؼذجهر ثُض٢ ؽؼِٜج   ص
ًٌٓددددخ ٓددددٖ ثُؼذددددجهر دٔؼ٘جٛددددج ثُنددددجٗ ٝث٫ّددددضن٬ف ٝثُ٘ٚددددٌر 

ث د٤ًْطج أٝ ,ٝث٩ػٔجً ًٌ ث ك٢ٜ ٤ُْش أٓ ًٌ دَ ٢ٛ ىُدي ث٧ٓدٌ ، ٓ٘قٚ
  .ثًٌُٔخ ٝ  أػِْ

*** 

 

 زــــجصٔـــــثُن
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 ْٕ ٓ٘ج كٌدٌر ٝؽ٤دَر وٌٗدٕٞ هدو هد ك٢ ٛيث ثُذقظ ثُدٞؽ٤َ ٌٗؽدٞ أ
زًجِٓز ك٢ ثُٞهش  َّٓ ٓ٘ظٞٓز : »ٗلْٚ ػٖ ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز ثُوٌآ٤َّٗز ثُٜج

َّٓ  «ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز ثُذقظ ثٌُجَٓ كودو أٗؾَٗدج ٓ٘دٚ  جأ
دددز ددددـ َّٙ دجػضذدددجًٙ ثُٔوٚدددو  «ٓلٜدددّٞ ثُضٞف٤دددو»ثُقِودددز ث٧ُٝددد٠ ثُنج
  ..ٝهو ٟذغ ٟذؼز أ٠ُٝ ,ث٧ّجُ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز

 «ُض٤ًَدز ٝثُؼٔدٌثٕث»ٝٗؼَٔ ػ٠ِ إٗؾجٍ هًثّض٘ج ك٢ ٓوٚدو١ 
ّجة٤ِٖ   صذجًى ٝصؼدج٠ُ ثُؼدٕٞ ٝثُضٞك٤دن ٝثُْدوثه ٩ٗؾجٍٛٔدج كد٢ 

 ْٕ ٕدجء   صؼدج٠ُ دؼ٤دوًث ُضٌدٕٞ ثُٔ٘ظٞٓدز ًِّٜدج ٓدغ  ٝهش ُدٖ ٣ٌدٕٞ إ
ُؼدَ ىُدي ٣دوكغ إُد٠ ، ٜٓ٘ؼ صٖدـ٤ِٜج دد٤ٖ أ٣دو١ ثُؼِٔدجء ِٟٝذدز ثُؼِدْ

٣ْجػو ٝفٍٞ ٜٓ٘ؼ إػٔجُٜج ٝإ٠ُ صلؼ٤ِٜج صلؼ٬٤ ، إ٣ؾجه فٞثً فُٜٞج
٣ْٝدجػو دئىٗدٚ صؼدج٠ُ ػِد٠ ثّدضوًثى ٓدج ، ك٢ إٗٞجػ ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز

ٛيٙ ث٧ٌٟٝفز ثُض٢ ٗدوًى أ٤ٔٛضٜدج  ٝصٚق٤ـ أمطجة٘ج ٝصو٣ْٞ ,كجص٘ج
ْٕ  ًثؽدد٤ٖ,ٝمطًٞصٜددج ٝآعجًٛددج  ٧ٓض٘ددج أٓددٌ  ٢ء٤دد٣ٜ ثُؼِدد٢ّ ثُوددو٣ٌ أ

ْٕ ، ًٕو ّد٤ٔغ  إّٗدٚ .ثُدٌثؽـ ثٌُٕد٤و ٣ٞكو٘ج ُِودٍٞ ثُْدو٣و ٝثُدٌأ١ ٝأ
  .ٓؾ٤خ

 كتبه 

 طه جابر العلواني .د .أ
 ٛـ 7ٕٗٔ/ ٙلٌ ٔٔك٢ : ثُوجٌٛر

ٔٔ /ٖ /ّٕٓٓٙ 



عج٤ًٗج: ٖٓ ثُضؼ٤َِ ثُوٌآ٢ٗ إ٠ُ   

 1ٙ ثُٔوجٙو ثُوٌآ٤َّٗز ثُؼ٤ِج ثُقجًٔز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِٓقٞظز : ثُضقو٤وجس ثُقو٣غ٤ز ػ٠ِ ػٜور هجػور د٤جٗجس 
 دٌٗجٓؾ٢ ث٧ُل٤ز ٝثُّٔٞٞػز ثُيٛذ٤ز.
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 ثُٔؤُق ك٢ ّطًٞ...

 ٟٚ ؽجدٌ ثُؼِٞث٢ٗ -

 .1ٖ٘ٔ -ٛـ  ٖٖٗ٘ٔٓ ٓٞث٤ُو ثُؼٌثم ػجّ  -

٣ؼز ٝثُوددجٕٗٞ، ؽجٓؼددز ث٧ٍٛددٌ ٤ُْددجِٗ ٤ًِددز ثُٖددٌ -
 .1٘1ٔ -ٛـ  72ٖٔػجّ 

ٓجؽْض٤ٌ ٤ًِز ثُٖد٣ٌؼز ٝثُودجٕٗٞ، ؽجٓؼدز ث٧ٍٛدٌ  -
 .1ٙ2ٔ -ٛـ  22ٖٔػجّ 

٤ًِددز ثُٖدد٣ٌؼز ٝثُوددجٕٗٞ،  ،هًضددًٞثٙ أٙددٍٞ ثُلوددٚ -
 .17ٖٔ -ٛـ  1ٕٖٔؽجٓؼز ث٧ٌٍٛ 

 دؾور. ثُو٢ُّٝ  ػٞٞ ٓؾٔغ ثُلوٚ ث٢ٓ٬ّ٩ّ  -

 ٌ ث٩ّد٢ٓ٬ّ ُِلٌ ٕجًى ك٢ صأ٤ِّ ثُٔؼٜو ثُؼج٢ُّٔ  -
 .12ٔٔ -ٛـ  ٔٓٗٔك٢ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ػجّ 

 ًة٤ِ ثُٔؾِِ ثُلو٢ٜ ٣ٌٓ٧ٌج ثُٖٔج٤ُز. -

 SISSز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ًة٤ِ ؽجٓؼز ثُؼِّٞ ث٤ٓ٬ّ٩َّ  -
 ك٢ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور.
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 ارهــــــآث
 

  ُلندٌ  «ثُٔقٍٚٞ ٓدٖ ػِدْ أٙدٍٞ ثُلودٚ»صقو٤ن ًضجح
 ثُو٣ٖ ثٌُث١ٍ، ّضز ٓؾِوثس.

 ٤ِو ك٢ ث٬ّ٩ّث٫ؽضٜجه ٝثُضو. 

  ّٜٓ٘ؼ دقظ ٝٓؼٌكز.أٍٙٞ ثُلوٚ ث٢ٓ٬ّ٩ : 

 .ثُضؼوه٣ز: أٍٙٞ ٌٝٓثؽؼجس د٤ٖ ث٫ّضضذجع ٝث٩دوثع 

  ّز ٝٓ٘جٛؼ ثُضـ٤٤ٌ.ث٧ٍٓز ثُل٣ٌٌ 

 ّأهح ث٫مض٬ف ك٢ ث٬ّ٩. 

  َّز ثُٔؼٌكز د٤ٖ ث٧ِٓ ٝث٤ُّٞ.إ٤ٓ٬ّ 

 .ٕفج٤ًٔز ثُوٌآ 

 .ٖثُؾٔغ د٤ٖ ثُوٌثءص٤ 

  َّكز.ز ثُٔؼٌٓووٓز ك٢ إ٤ٓ٬ّ 

  ّإ٬ٙؿ ثُلٌٌ ث٢ٓ٬ّ٩. 


