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 مبدأ الثشائية في الفكر اإلسالمي

 د مشى سعد احسد سراج الديؽ

جراسمممات امسمممال   فالعخب ممم  لة ظمممات شممم أ  ل مممين المممج ا    ة ممم  ال العقيمممجة فالفةسمممف  قسممم  
 .العخب   لصخجطهيري  القاهخة  جالع  األزهخ  

  dr.monaserag@azhar.edu.egال خيج املكتخفني:

 السلخص:

ى بهما  هجف هحا الأحث إلى ب ان ل جل هام فى الفكخ امسالي   فهي ل مجل النظاي م    فل ظم
زفج   الطأادئ الطفسخة لةكين  فلقج اتأعت ف ه الطمظه  امصصمايي اتمات ل الكخيطم  التمي 
تحممج ت  مما النظاي مم     مم  الطممظه  التحةيةممي لهممحق الطأممادئ   فلقممج ات ممحت لمما  تممات الممح خ 
الحكممم   الطخج  ممم  األفلمممى لهمممحا الأحمممث لكمممى ل  ةتمممأذ األلمممخ  ةمممى القمممارئ ل سممم طا فجممميد 

تممممان تممممج ي اممممالقين االنظاي مممم   النظييمممم  لممممنا القممممايةيا االممممه ال يممممخ فالممممه ال ممممخ فةسممممفات فاد
ف ممالطسيس القمممايةيا امممان فا مممد ال يمممخ   مممددان ن ففا ممد ال مممخ لهمممخلا   فبحنمممت ف مممه  ممما 
القضاتا الطتقااات النظاي مات  مالطعقين فالطحسميس   ال يمخ   ال مخ   التحسميا فالتق م     

 الطعقين فالطظقين .

   نتاي  الأحث لا  ةي :ف ان لا له

 القخّان الكخي  لصجرا لساس ا لتقخيخ ل جل النظاي   في الكين . -ٔ
 النظاي   فاصجة لا الطسالك الجال   ةى فصجان   ل . -ٕ
لعظ  القضاتا الك خى في الفكخ امسالي   قضماتا  ظاي م   ماليجيد فالعمجم   العةم    -ٖ

 حسيا فالتق      الطعقين فالطظقين الخ .فالطعةين  اليصجة فالكنخة   ال يخ فال خ   الت
 : النظاي    زفج   الطأادئ  العة  فالطعةين  الجان فالطجلين. الكلسات السفتاحية  
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Abstract: 

The present study aims at explaining the principle of dualism which 

is an important principle in the Islamic thought. Dualism means the 

duality of the principles which interpret the universe. The study 

adopts the statistical approach. It counts the verses of Quran that 

refer to dualism. The study also adopts the analytical approach as it 

analyzes these principles. The first and fundamental base for this 

research is the verses of the Quran so as to avoid ambiguities since 

there are philosophies and religions that believe in duality, for 

example, the philosophical school of thought (dualism) which 

advocates that there is a god of goodness and a god of evil, the 

Magi which say that the doer of good is called ‘Ezdan’ and the doer 

of evil is called ‘Ahriman’. The study deals with the pairs of 

opposites, e.g. the rational vs. the material; good vs. evil; beautify 

vs. uglify; the rational and the quoted. The study arrives at some 

important conclusions as follows.  First, the Holy Quran is an 

essential source to show the principle of duality in the universe. 

Second, dualism is one of the ways showing the oneness of Allah. 

Most of the key issues in Islamic thought are of dual nature, e.g. 

existence and pre-existance of Allah; cause and effect; the rational 

vs. the material; good vs. evil; beautify vs. uglify; etc.  

Key words 

Dualism, duality of principles, cause and effect, signifier and 

signified. 
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 وكدوـــــــــــــــة

سبباحاا الببهب ا بشببا الؾدببؾد معببد العببدال اسببخر لشببا الل بب  االش ببا ل 
اسخر لشبا الذبسو االرسبرل االحسبد د حسبداغ يبلب،  صبا ل البلى    لبى 
 أشرف مؽ ادتاا ل ا لى مؽ لاحاه اااال ل اسلؼ تدليساغ ال يد ك مشت ا .

فكر اإلسالمىل أال ابعدل ي دف  ها الاحث إلى بياا مبدأ  اا فى ال
ا ببؾ مبببدأ الثشائيببةل االثشببائى مببؽ ااشببياش مببا ابباا يا شببر ؽل االثشائيببة  ببى 
الرببؾب بجاديبببة الساببادر السفدبببره للكببؾال ا بببه  الجاديببة تعبببرف فببى  لبببؼ 
السشظببب بتراببب  الحببداد ا ببؾ  لببى أ بعببة أادبباا: ف ببؾ إمببا تراببب  الدببل  

زببايف ؽ مثبب : اابببؾه ااإليجببام مثبب : الذببعؾ  االالشببعؾ ل المببا تراببب  الست
االبشؾهل الما تراب  الزديؽ مث : الدؾاد االبياضل الما تراب  العدا االسلكبة 

 مث : العسى للارر.

امسا د انى للاحث فبى  به  الستربامالت  بؾ الربرما السج بد نفدبهل 
فرببد تحببده  ش ببا فببى اث ببر مببؽ السؾاصببا الررمنيببةل اسببا أنشببا نجببد معببض 

ش الدببؾ  الررمنيببة: اببالسومشؾا االكببافراال الثشائيببات السترببامالت مببؽ أسببسا
الجؽ االشاسل الذسو االرسرل  ها فزالغ  ؽ أا  شاك سبؾ ه ارمنيبة مل  بة 
مالسترببامالت مثبب  سببؾ ه فبباطر ايلببػ مثبب : الدببسؾات ااا ض/ الببهيؽ افببراا 
االهيؽ ممشؾا/ الدئ االحدؽ/ يز  اي بدب/ السبؾت االحيباه/  بهم امبال / 

/ الفرر االغشى/ يه   ايبتتى/ اا سبى االارب ر/ ل   ان ا / الذسو االرسر
 الغلسات االشؾ / الغ  االحرا / ااحياش ااامؾات/ سراغ ا النية.

االررما الكريؼ ح شسبا يتحبده  بؽ  به  الستربامالت السبيسا ااصبداد 
يتحده  ش ا لغاية تربؾية فالحب ساحانه اتعبالى يجلبى مبؽ هالل با ألبالة 
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لبىل االذبئ اسبا نعبرف يعبرف مزبد ل اسبا أا اإليجابى فى مراب  زيف الدب
 الزد يغ ر حدشه الزد.

الرد ا دت ميات اث ره فبى الربرما الكبريؼ تحبدن   بؽ  به  الثشائيبة 
ااَ السيسا اؾب الحب ساحانه  ِؽ َلَعل كلبؼ  َتبَه  رل َدب   َشبا َزا  َش َهَلر  ب ِ  َشبي   َاِمبؽ  ال

رظبة الببدش ل بها الاحبث [ فكان   به  اييبة الذبريفة ن(49)]سؾ ه الها يات 
الهب ب ؽ أيبديمؼل اابد حرلب   لبى أا يرتربر محثبى  بها  لبى بيباا تلبػ 
الثشائية فى الفكر اإلسبالمى فربع  لبى أا يمبؾا الربرما الكبريؼ  بؾ السردبا 
ااساسى فى  ها العس  حتى ال تلتاو اامؾ   لى الرا ر السيسا أا  شاك 

ها السببدأ افرابة الثشؾيبة مبثالغ فلدفات اأديباا ترتكبج مالد دبة ااالبى  لبى  ب
التى ترؾب مإل  ؽ انش ؽ: إله الخ ر الله الذرل ااالسجؾس الهيؽ ي بؾا إلبى 
أا فا بب  الخ ببر  ببؾ )يببجداا( افا بب  الذببر  ببؾ )أ ببرمؽ( إلببى مهببر  بببه  
السعترببدات الفاسببده التببى تبتعببد ابب  الاعببد  ببؽ العر ببده اإلسببالمية الببها ابباا 

سالا لسا  أيت ا اانؾناغ الياغ يحمؼ العبالؼ متسبره  سى بياا فكره الثشائية فى اإل
 بشص التشجي .

 خطة الةخث:

يذببتس   ببها الاحببث ا شؾانببه )مبببدأ الثشائيببة فببى الفكببر اإلسببالمى(/ 
  لى مردمة اتس  د اساعة مااحث اهاتسة.

: فى بياا مذملة الاحبث اأ دافبه اأ سيبة السؾصبؾب اسبب   مقدمظ
 اهتيا ب له.

الدب  البهب مبؽ أدلبه هلبب   سباحانه : تحدن  فيه  ؽ تمكود
اتعببالى السؾدببؾداتل امببا ف  ببا مببؽ مترببامالتل ابيبباا سببلؾك اإلندبباا تجببا  
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 ببه  السترببامالت التببى فيببه افببى الكببؾا مببؽ حؾلشببا السببيسا ااصببداد مش ببال 
 ا الاة  ها مسؾصؾب الاحث.

ــألول  ـــثىاـــــ ىالمبحــــــــــــ
ى

 تررير مبدأ الثشائية فى الررما الكريؼ

ــثى ــان  المبحـــــــ ىالثـــــــ
ى

 الثشائية ااز ببة التؾح د

ىالمبحـــــــــثىالثالـــــــــث ى
ى

 الثشائية فى السشغؾمة الكؾنية

ــ  ى ــثىالرابـــــــ ىالمبحـــــــ
ى

 الثشائية فى السشغؾمة اإلد ا ية 

 )العر  االحؾاس(

ىالمبحــــــــثىالخــــــــامس ى
ى

 الثشائية فى السشغؾمة الخلقية 

 )الخ ر االذر(

ــثىالدـــــــادس ى ىالمبحـــــ
ى

 الثشائية فى السشغؾمة الجسالية 

 لتحد ؽ االتربي ()ا

ــاب  ى ــثىالدــــــ ىالمبحــــــ
ى

 الثشائية فى السشغؾمة االستداللية 

 )السعرؾب االسشرؾب(

الخاتسة: تحدن  ف  ا  بؽ الحمسبة مبؽ هلبب الثشائيبات فبى الكبؾال 
 سببا تحببدن   ببؽ الفببري ببب ؽ طبيعببة الحمببؼ الخلرببى االذببر ى اايببف أن سببا 
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ال ترببادبل نببؼ تحببدن   ببؽ أ ببؼ الشتببائم السدتخلرببة مببؽ يغببايراا الحمببؼ ا
 الاحثل يل  ا نب  مت ؼ السراد  االسرادا نؼ ف رس تفر لى للسؾصؾ ات.

اأه ببراغ أسببتب   التؾف ببب االدببداد اأا يربب ر  ببها العسبب  الستؾاصببا 
  لساغ يشتفا ببهل افؾي ا  يب  لؼ  ليؼ.

 الةاحثــــــة
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 متّيد:

لسخلببؾي الستسببردل ا ببؾ مظاعببه لببيو مجبببؾالغ  لببى اإلندبباال يلببػ ا
مؽ الجشة لؼ يمؽ  –أاب نشائى فى  ها الكؾا  –الظا ة اهراج مدا احؾاش 

لبه سببااغ إال لحغبة  ربياا تجايب سبا الذبيظاا ف  بال العب  يلبػ  بؾ سببب  
تسردنببا نحببؽ اابشبباشل أمببا اَاهببؾاا فلببؼ يدببلسا مببؽ يلببػ الذببيظاال الببؼ يعببد 

ؽ الذجرهل النسا تظؾ  إلى الرت  مؽ أد  الفؾز برصا العرياا مجرد أ   م
الرم ح شسا ارم أحد سا ارباناغ فترلاه مبؽ أحبد سا داا ايهبرل امبؽ يبد ب 

 لعلشا مؽ ند  ياك الرات  إا لؼ يمؽ اب شا مدا اأمشا حؾاش أبشاشاغ غ ر .

تلػ  ى البداية: "الثشائية مبا العربياا" لتربا  السشغؾمبة الثشائيبة 
فى الكبؾا  السباغ مب براغ ال ن ائيباغ مبؽ الستربامالتل فتمبا مدا احبؾاش الجادية 

ا سببا أاب زادبب ؽ تحرربب  ب سببا الاذببريةل اااهببؾاا أاب متزببايف ؽ تحرببب 
ب سا العسراال أما الرت  ف ؾ أاب لراب ب ؽ الستزاديؽ الخ ر االذبرل اأمبا 

رية اا   مؽ الذجره ف ؾ أاب لراب ب ؽ الظا ة االعربياا اتتالحبب الاذب
اتتدابب السعرية ما اإلنداا سااااغ ال يشت ى إال مانت اش الاذرية نفدب ال 
فح شسا يتمرنا اإلله معاادته التى  ى سببااغ  ئيدبياغ فبى هلربه للجبؽ ااإلنبو 

 فكيف يمؾا حالشا إيا؟!

االهب أ شيه أا الرراب ب ؽ  ه  السترامالت  ؾ السحػ فبى  بها 
شبببؾ  االغلسبببة/ الحدبببؽ االقبببا / الكببؾا. الربببراب بببب ؽ الخ بببر االذبببر/ ال

الظا ببة االعرببياا/ السبباده االببرا ل طالسببا أا  شبباك  أس الذببببر إبلببيو 
السيسبببببا معبببد أا تؾ بببد لشبببا مالغؾايبببة التبببى  بببى أسببباس الفتشبببة ا ل شبببا 

ؾللبؾا َمَمش با االهتيا ل يرؾب الحبب سباحانه:  َأَحِدبَ  الش باسل َأا  يلت َر لبؾا َأا  َيرل
َتشل  بَو  [ل اسبا اباب دب  ا بال  (2)]سؾ ه العشكببؾت  ؾاَ َا لؼ  اَل يلف   لب   َنف 
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َدعلبؾاَ  َشبا تلر  َشبةغ َاِلَل   بِر ِفت  برِ  َاال َخ   ؼ  ِمالذ  للبؾال ِت َاَنب  ]سبؾ ه اانبيباش  َياِئَرةل ال َسؾ 
[ أب إهتاا ل ا ها االهتاا  يمؾا مالسترابل ؽ: الخ ر االذرل حتبى (35)

داا نشائى أيزاغ ف بؾ إمبا  بجا المبا تخبايبل الاا ث  لى الفع   شد اإلن
ا ليه فالحمؼ إما مد  الما يال إما حدؽ الما ابي ل اتتؾالى السترامالت 
اااصداد  لى اده الخرؾصل ا ها الاحث محاالة لجسا  ه  ااصبداد 
فى احده تفدر الكؾا مسا فيه مؽ نشائية أا مااحرب مسا فيه مؽ زادية 

 متشاازات. أا إا ش   ا  مسا فيه مؽ

 ها مالشداة لإلنداا أما الكؾا فبى دسلتبه ف بؾ أيزباغ  السباغ مل  باغ 
مالسترامالت امل  باغ ماالزدااديبة سبساشاغ اأ صباغ ح ؾانباغ انااتباغ ادسباداغ اب  مبا 

َحاَا فى الكؾا زاداا  ا  ضل َاِمبؽ   ال ِهيسل   َ ِبب ل اا  ل َ ا ِمس با تلش  َااَج ال َز  َهَلَب اا 
فلِد ِ  َلسلؾاَ َأن   [.(36)]سؾ ه يو  ؼ  َاِمس ا اَل َيع 

ا ه  السترامالت ليد  مسا ند ا ا مالحو فرع بب   شباك متربامالت 
معشؾيببة: فكريببة أا  رليببة أا  لسيببة أا فشيببة .. إلببلل اأ ببؼ مببا نلحغببه مببؽ 
 ببه  السترببامالت سببؾاش أ انبب  مببؽ ااصببداد أا غ ر ببال  ببى السترببامالت فببى 

الؾصبعيةل ففبى  لبؼ السشظبب مبثالغ نجبد متربامالت  السفاهيؼ الخالة مالعلؾا
مث : التربؾ  االتربديب/ الببدي ى االشغبرب/ السف بؾا االسبا لبدي/ السربدا 
االتالى/ اللفظ السرا  االلفظ السفرد/ الكلبى االججئبى/ الكب  االجبجش/ الجبشو 
الرري  االجشو الاع د/ الجبشو العبالى االجبشو الدبفلى... إلبلل افبى  لبؼ 

ظبيعببى امببا ا اش الظبيعببى/ ال  ببؾلى االرببؾ ه/ الذببػ االيربب ؽ/ الفلدببفة: ال
الؾااببا االسثبباب.. إلببلل افببى  لببؼ الكببالا: العلببة االسعلببؾب/ الؾدببؾد االعببدا/ 
الؾادبب  االسستشببا/ الببداب االسببدلؾب/ ااسبباام االسدببباات/ اانببر االسببونر/ 

الؾحبده اإليساا ااإلسالا/ العر ده االذريعة/ العلبؼ االعسب / الشببى االرسبؾب/ 
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االكثره/ الدا  االتدلد / الذبا د االغائب / الخبالب االسخلبؾيل افبى العلبؾا 
الذرعية:  لؼ التفد ر مثالغل نجد نشائيات مث : السحمبؼ االستذبامه/ الشاسبل 
االسشدبببؾا/ السظلبببب االسر بببد/ العببباا االخببباص/ السمبببى االسبببدنى/ التبببؾ يفى 

لرظعببى االغشببى/ ا مببهال االتببؾفيرى/ التفدبب ر االتتايبب / السجسبب  االسفربب / ا
افى  لؼ الفره نجد مترامالت مثب : الحبالب االحبراا/ اامبر االش بى/ الكابائر 
االرغائر/ الظ ا ه االشجاسة/ الجااج االظالي/ اامر مالسعراف االش ى  ؽ 

الشحبؾ الربرف مبثالغ: نجبد السشكر.. ا مهال افى  لبؾا اللغبة العربيبة:  لبؼ 
الفا  / السبتدأ االخبر/ السعرم االسبشبى/ مترامالت نشائيات مث : الفع  ا 

الببالزا االستعببدب/ السشرببرف اغ ببر السشرببرف/ الشفببى ااإلناببات/ السبشببى 
للسج بببؾب االسبشبببى للسعلبببؾا/ الربببفة االسؾلبببؾف/ افبببى  لبببؼ الاالغبببة: 
االتربباب ااالنفربباب/ الحقيرببة االسجبباز ا مببهال احتببى اا سبباب اادبيببة 

خاطب  فبى اإلندباا اب  مبا لديبه مبؽ الذعرية اغ ر ال ااا ساب الفشيبة ت
مترامالت مجبؾلة فيه أ شى الفكر االذعؾ / الؾااا االخياب.. إللل ا ه  
اا سبباب ال تخلببؾ أيزبباغ مببؽ السترببامالت مثبب : اللفببظ االسعشببى/ السبببدب 
االستلرى: العسؾدب االحر فى الذعرل اا   ها فى نؾم إمبا شبعرب المبا 

 نثرب.

فى الكؾا افى الظالحات العلبؾا  ااسا الحغشا التراب  متنؾا ه
الؾصعية  شاك أيزاغ السترامالت السعشؾية اأصداد تتحس  التتاي  ارؾب 

ؼ  ِمَؽ الغ للَساِت ِإَلى الش بؾِ  َاال بِهيَؽ الحب ساحانه:  ِردل ل َّللا ل َاِلي  ال ِهيَؽ َمَمشلؾا يلخ 
ؼ  ِمبب ببؾَن ل ِردل ِلَيببامل لؼل الظ بباغلؾتل يلخ  اا َأا  ببَحامل َ َفببرل َؽ الش ببؾِ  ِإَلببى الغ للَسبباِت ألاَلِ ببَػ َأل 

[ فبالسعشى يحتسب  أا يمبؾا (257)]سؾ ه الاربره  الش اِ   لؼ  ِف َ ا َهاِلدلااَ 
 السراد الكفر ااإليساا.
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احتبببى اا  التدبي  االحسد يمبؾا مالل ب  أا الش ببببببا  أب فبى 
بببِبر  ااتببب ؽ متزببباديؽ يرببببببببؾب الحبببب سببباحانه:  بببَد َّللا ِ َحبببب   َفال  ِإا  َا  
َكا ِ  م  ِد َ بِ َػ ِمال َعِذيِ  َااإلِ  ِاَػ َاَساِ    ِمَحس  َتغ ِفر  ِلَهن   [.(55)]سؾ ه غافر  َااس 
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ىالمبحثىاألول
 جكزيز وةدأ الثٍائية فى الكزآُ الكزيي

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

هلبب   الكببؾا صببسؽ أطببر معلؾمببةل اسببؽ لببه اببؾان ؽ محدببؾبة ال 
فبى الجمباا يذبه  شبه تتخلف يؾماغل أب أا للكؾا نغاماغ الياغ دائساغ انابتاغ ال 

بث با   سباحانه اتعبالى التبى االسماا شبئل االثشائيبة إحبدب  به  الربؾان ؽ 
 ماغ.فى الخلبل ادعل ا مبدشاغ اؾنياغ  ا

االستتم  ييات   الكريسة يجبد  سباحانه اتعبالى يربر   بها السببدأ 
َحاَا ال بِهي َهَلبَب فى أ ثر مؽ مؾصا فى اتامه العجيجل يرؾب د  ا بال:  با  سل

ببا اَل َيع َلسلببؾاَ  فلِدببِ ؼ  َاِمس  َ  ضل َاِمببؽ  َأن  ِببب ل اا  ببا تلش  ل َ ببا ِمس  َااَج ال َز  ]سببؾ ه يببو  اا 
ة الكريسببة تببدب  لببى  سببؾا مبببدأ الثشائيببة لجسيببا السؾدببؾدات ل فاييبب[(36)

فرؾلبببه: ]مسبببا تشبببب  اا ض[ أب مبببؽ ز اب انسبببا  اناببباتل ااؾلبببه: ]امبببؽ 
أنفد ؼ[ أب دعل ؼ ياراغ اأنثىل ااؾله: ]مسبا ال يعلسبؾا[ أب مبؽ مخلؾابات 

ل فالجادية  شا تجرب  لى الشاات ااد  ببر  شبه ]مسبا[ل (1)شتى ال تعرفؾن ا
ااد  بر  ش ا ]مسؽ[ل اسا تجرب  لبى مخلؾابات أهبرب لبؼ يظلعشبا ااانفو 

لب الحمببيؼل الببؼ نتؾلبب  إلببى معرفت ببا مببتب طريببب مببؽ طببري ا ل  ببا الخبب
 السعرفة حتى ايا.

 أما معشى ]اازااج[ الؾا د مايية الكريسة فرد ا   فيبه أابؾاالغ  ديبده
لررطببى يفدبر ا ل ااإلمباا ا(2)الجمخذرب مثالغ يفدر ا "ماادشاس ااالشاف"ف

                                                 

 .ٖ٘ٚ/ٙن "تفسيخ القخ ن العظ  " ابا  نيخ ٔ 
 .ٕٙٛ/ٖن "تفسيخ الك اف" الدل  خى ٕ 
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"مبباانؾاب ااالببشاف فكبب  زاج لببشفت انببه مختلببف فببى االببؾاا االظعببؾا 
اااشمابل االرغر االكبرل فاهتالف ا  ؾ ازدااد ال ااباب اتباده يعشبى البهار 

 .(1)ااانثى"

انسة ميات أهرب فى اتام   الحميؼ تواد  بها السعشبى مش با اؾلبه 
َااجَ  تعالى: َز  َ بلبؾاَ  َاال بِهي َهَلبَب اا  َعباِا َمبا َتر  َن  بِػ َااا  ل  ل َ با َاَدَعبَ  َلكلبؼ  ِمبَؽ ال فل  ال

ااب ابؽ عااس: "اازااج: الزرام ااانؾاب االحلؾ  [(12)]سؾ ه الجهرف 
االحامضل اااببيض اااسبؾدل االبهار ااانثبىل ااباب معبض السحررب ؽ: اب  

االربداا االخلبفل ما سؾب   ف ؾ زاج االفؾي االتحب ل االيسب ؽ االيدبا ل 
االساصببببى االسدببببترب ل االببببهاات االرببببفاتل االرببببيف االذببببتاشل االربيببببا 

. اا ببب  أيزببباغ فبببى تفدببب ر  بببه  اييبببة: "أب    البببهب هلبببب (2)االخريبببف"
اازااجل ابباب سببع د بببؽ دب ببر: أب االببشاف ال ببال اابباب الحدببؽ: الذببتاش 

ل االجشبببة االرببيفل االل بب  االش بببا ل االدببسؾات ااا ضل االذبببسو االرسببر
االشا ل اا  : أزااج الح ؾاا مبؽ يابر اأنثبىل االبه اببؽ عيدبىل اا ب : أ اد 
أزااج الشااتل اا  : ما يترل  فيه اإلندباا مبؽ ه بر اشبرل اليسباا اافبرل 

 .(3)انفا اصرل افرر اغشىل الحة اسرؼ" 

فببى تفدبب ر  ببه  اييببة: "االببهب هلببب ابب  شببئ  الظبببرب يرببؾب اإلمبباا 
 (4)مؽ اإلناه أزااداغل ااإلنباه مبؽ البهاؾ  أزاادباغ" فجاده أب هلب الهاؾ  

البهار ااانثبىل البيو : فحرر الجاديبة فبى الجبشو الح بؾانى فربع بشؾعيبه

                                                 

 .ٕٙ/ٛن "السالع ألصكام القخ ن" لةقخط ى 1 
 .٘ٚٔ/ٕٚن "التفسيخ الك يخ" لف "لفات   الغيب" لإللام ف خ الج ا الخازى ٕ 
 .ٜٖٚ/ٛن "السالع ألصكام القخ ن" لةقخط ى ٖ 
 فلا اعجها. ٜٙٔ/ٔٔن "تفسيخ الط خى" دمحم با جخيخ الط خى ٗ 
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 لببى العسببؾا اسببا ياببر ابببؽ عابباس اابببؽ دب ببر اغ ببر ؼل ا ببؾ حرببر فيببه 
تزبب  ب للسعشببى السببراد مببؽ اييببة السببيسا داللببة السببة ] ل ببا[ الببؾا ده ماييببة 

ؾا مببدأ الجاديبة فبى دسيبا الخلبب مبؽ إندباا اح بؾاا االتى تدب  لبى  سب
َحاَا  اناات ادساد اغ ر ل االهب يويد  ها السعشى اؾله ساحانه اتعالى: ا  سل

ببببببا اَل  فلِدببببببِ ؼ  َاِمس  َ  ضل َاِمببببببؽ  َأن  ِببببببب ل اا  ببببببا تلش  ل َ ببببببا ِمس  َااَج ال َز  ال ببببببِهي َهَلببببببَب اا 
معبد السبه ] ل با[ مبا تسثلب  فربد اصبح  اييبة  [(36) يو]سؾ ه َيع َلسلؾاَ 

فيه  ه  الجادية مؽ نااتل اأنفول اما ال يعلسه إال   مسبا يبدب  لبى أا 
الجاديببة ال تتسثبب  فببى السؾدببؾد السذببا د لشببا فرببع ببب  االغ بببى  شببا مسببا ال 

 ل اأنه ساحانه اتعالى "يعدد االبشاف اااشبياش لتت  بد معشبى العسبؾا"هنعرف

 تعسيسه  لى دسيا السؾدؾدات.أب درياا مبدأ الجادية ا  (7)

ا: ايواد  ها السعشى أيزاغ اؾله تعالى َاادغ َشا لؼ  َأز  ]سؾ ه الشابت َاَهَلر 
يربؾب اإلمباا البرازب فبى شببر   به  اييبة: "افيبه ابؾالا: اااب: السببراد [ (8)

َثبى َاَأن بهل َهَلببَ   الهار ااانثى اسا ااب لن  ِؽ البه َ َر َااا  َد   ا   البشجؼ]سبؾ ه  البج 
زادبب ؽ ا) بب ( مترببابل ؽ مببؽ الربببي  ابب  ل االثببانى: أا السببراد مشببه [(45)

َاِمبؽ    االحدؽل االظؾي  االرر رل ادسيا السترامالت اااصدادل اسا اباب:
ااَ  ِؽ َلَعل كلؼ  َتبَه  رل َد   َشا َزا  َش َهَلر  ل ب  عبا ر دا بها  [(49) البها يات]  ل ِ  َشي 

د ببلحمسبة حتبى يرب  االببتالشل ااالمتحباال ف تع لى اساب الربد هل ان ايبة ا
الفاصببب  مالذبببمرل االسفزبببؾب مالرببببرل ايتعبببرف حقيربببة اببب  شبببئ مزبببد ل 
فاإلنداا إنسا يعرف اد  الذاام  شد الذ  ل النسبا يعبرف ابد  اامبؽ  شبد 

 .(2)الخؾفل فيمؾا يلػ أبل، فى تعريف الشعؼ" 

                                                 

 .ٗٙ/ٕٙن "التفسيخ الك يخ" لةخازى ٔ 
 .ٚ/ٖٔن "التفسيخ الك يخ" لةخازى ٕ 
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اَ اا   فى معشبى اؾلبه تعبالى:  َشبا لؼ  َأز  باَاَهَلر  "يعشبى يابراغ اأنثبى  ادغ
َاِمؽ  َمَياِتِه َأا  َهَلبَب يتستا ا  مش سا مايهر ايحر  التشاس  بهلػ ارؾله: 

َ ا َاَدَع َ  شلؾا ِإَل   مل ا ِلَتد  َاادغ ؼ  َأز  فلِدمل َسبةغ ِإا  ِفبي َيِلبَػ  َلكلؼ  ِمؽ  َأن  هغ َاَ ح  َشكلؼ  َمَؾد  َب  
ااَ  َا َيَتَفك رل  .(1) [(21)لراا ]ا َيََياَت ِلَرؾ 

 الا اش  أ ب أا  ها الرأب مردؾحاغ لدبب ؽ:

ا: أا مية ]الدببىاألول َاادغ َشا لؼ  َأز  [ مظلربة ا امبة تذبس  اب  َاَهَلر 
أاالغ زاد ؽ مؽ الاذر اغ ر  داا تر  د أما ايية التى يار ا السفدر مر بده 
الهب  مسؾصؾب محدد ا ؾ مذراعية الجااجل االحمسة مشهل االسش م اإلل ى
امر ببده يجبب  أا يتاعببه اازااج فببى حيببات ؼ الخالببة ا ببى السببؾده االرحسببة 

ؼ  نانياغ مرؾله تعالى ] فلِدمل [ أما ايية التى معشا يررد ب ا اب  مبا يظلبب ِمؽ  َأن 
 فؾده االستذ اد مايية مع د.  ليه "زاج" 

َشببا  : اؾلببه سبباحانه اتعببالى:الدــببىالثــان ى َش َهَلر  بب ِ  َشببي  َاِمببؽ  ال
ااَ زَ  ِؽ َلَعل كلؼ  َتَه  رل َد   ل فايية تبدب داللبة لبريحة [(49)]سؾ ه الها يات   ا 

اااطعة  لى أا اب  شبئ هلربه   سباحانه هلربه افرباغ للسبش م الستابا فبى 
الخلبل ا ؾ تحرب الجادية فيه "االجادباا إمبا الزبداا فبإا البهار ااانثبى 

ا فبإا اب  شبئ لبه شببيه  الزديؽ االجادباا مش سبا ابهلػل المبا الستذبا ال 
انغ ر اصد اندل ااب السشظر ؾا: السراد مالذئ الجشو اأا  ما يمؾا تح  
الجببشو نؾ بباا ابب  دببشو هلببب نببؾ  ؽ مببؽ الجببؾ ر مببثالغ السببادب االسجببردل 

                                                 

 .ٖٕٚ/ٛن "تفسيخ القخ ن العظ  " الحافظ ابا  نيخ ٔ 
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امببؽ السببادب الشببامى االجامببدل امببؽ الشببامى السببد ك االشابباتل امببؽ السببد ك 
 .(1)ثره فيه" الشاطب االرام ل اا  يلػ يدب  لى أنه فرد ال ا

ؽِ إال أنه تعددت اااؾاب فى معشى اؾله: ] َدب   َشا َزا  [ يار با اإلمباا َهَلر 
الظبرب إال أنه  د  مش ا اؾب مجا د "ا بؾ أا   تابا ك اتعبالى هلبب لكب  

كب  ااحبد مش سبا زاج ل"هبر" فله مخالفاغ فى معشبا ل نياغ ما هلب مؽ هلره نا
َاِمبؽ  رطبى ف هار فى تفد ر اؾله تعالى ] د   ها الرؾب اإلماا الر سا . (2)

ؽِ  َدب   َشا َزا  َش َهَلر  اببؽ زيبد: أب  أب لبشف ؽ انبؾ  ؽ مختلفب ؽل اباب" [ ل ِ  َشي 
عشببى الببهار ااانثببىل يياببر اأنثببىل احلببؾاغ احامزبباغل انحببؾ يلببػل مجا ببد: 

االدببببساش ااا ضل االذببببسو االرسببببرل االل بببب  االش ببببا ل االشببببؾ  االغببببالال 
ل االجؽ ااإلنول االخ ر االذرل االامره االعذبىل ااااشبياش االد   االجب 

السختلفة االؾاا مؽ الظعؾا ااا ايي  ااالؾات: أب دعلشا  ها ا بها داللبة 
ف ه  الثشائيبة إنسبا  (3) لى اد تشال امؽ اد   لى  ها فليرد   لى اإل اده" 

ليدبتقيؼ تشظؾب  لى السة مالغبة أاد  با   فبى  بها الكبؾا البهب لبؼ يمبؽ 
حاله ب ها الذم  الستجا االستؾازا بدان ا السيسا معد أا سبؽ   سباحانه 
اتعببالى  ببه  الجاديببة )الثشائيببة( فببى دسيببا السخلؾاببات الببدي اببؾب الحببب 

َشبا ل ِمَربَد َ ساحانه  َش َهَلر  أب مربد اغ محمسباغ [ (49)]سبؾ ه الرسبر  ِإن ا ال   َشي 
 ساحانه اتعالى.امرتااغ  لى حد  ما ااتزته حمسته 

                                                 

 .ٜٕٓ/ٕٛن "التفسيخ الك يخ" لةخازى ٔ 
 .ٖٚٗ/ٔٔن "تفسيخ الط خى" لبا جخيخ الط خى ٕ 
 .ٚٗ/ٜن "السالع ألصكام القخ ن"  لإللام القخط ى ٖ 
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 احملكي واملحصابْ:

انسة مغ ر دلى مهر لسبدأ الثشائية فى الررما الكريؼ يبدا ارا بده 
 . يرببؾب   تعببالى:(7)  ليببة تحمببؼ مياتببهل أ شببى نشائيببة: "السحمببؼ االستذببامه"

َكَسببباتم  لبببؽ  ألا  ال ِكَتببب بببهل َمَيببباتم ملح  بببَػ ال ِكَتببباَم ِمش  بببَجَب َ َلي  اِم َاألَهبببرل  لبببَؾ ال بببِهي َأن 
ل ا لى تعبدد أابؾاب السفدبريؽ فبى معشبى [(7)]سؾ ه مب  سراا  ملَتَذاِبَ اتم 

ة الداللة  لى اشبتساب ميبات ببببة اظع بببببؼ االستذامهل إال أا  ه  اييببببببالسحم
  بب ؽ ألفاعبه الدالبة  لبى معانيبهل فبإا اباا بببببالررما الكريؼ  لى يلػ التراب

معشببى غ ببر مببا اصببا لببه ف ببؾ السحمببؼل الال ف ببؾ اللفببظ مح ببث ال يحتسبب  
الستذببامه لشجببد أنفدببشا أمبباا مشغؾمببة نشائيببة أهببرب تتزبب  فببى التعامبب  مببا 
الشص الررمنىل انه إما يف د الرظال فيرتزى مشا التفد رل الما يف بد الغبؽ 

 /السمببى االسببدنى /اح ش ببه يحتسبب  التتايبب ل اسببا أا مشببه السجسبب  االسفربب 
التببؾفيرى االتببؾ يفى  /العبباا االخبباص /لسظلببب االسر ببدا /الشاسببل االسشدببؾا

 اغ ر ا.

 ها مالشداة إلبى تردبيؼ اييبات مبؽ ح بث الداللبةل أمبا مبالشغر إلبى 
ااحماا التى اشبتسل   ل  با  به  اييبات فشجبد ا  بى ااهبرب تشظبؾب  لبى 

                                                 

ن  تات لحكطات: لى: "بيظات فاضحات الجلل   ل التأماس فيهما  ةمى لصمج  فلظمه  تمات ٔ 
لخخ فيها اشتأاق فى الجلل   ةمى  نيمخ لما الظماس لف اعضمه   فطما رد لما اشمتأه  ة مه 

تجى  فلما  كمذ انعكمذ  إلى الياض  لظه  فصكَّ  لحكطه  ةى لت ابهه  ظجق  فقج اه
فلهحا قان: "ها لم الكتاب" لى: ل ةه الحى  خجع إل ه  ظج الشتأاق ف"لخخ لت ابهات" 
لى: تحتطد دللتها ليافق  الطحك   فقج تحتطد شيئًا  خخ لا صيث الةفظ فالتخ يمب  ل 
لما صيممث الطممخاد".   طممجة التفسمميخ  مما الحممافظ ابمما  نيممخن لةعالمم  ال مم خ لصطممج شمما خ 

ٔ/ٖٖٔ. 
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نشائيببات دديببده تتسثبب  أمامشببا فببى التراببب  ببب ؽ ااحمبباا الذببرعية اببالحالب 
لسدتح  االسمرا  اما يترت   لى  ه  ااحماا مبؽ مفباهيؼ تتدبؼ االحراال ا

الجشبة  /الثبؾام االعربام /الؾ د االؾ  د /بدا  ا مالثشائية مث : اامر االش ى
 /الخ بببر االذبببر /الكفبببر ااإليسببباا /الحبببب االااطببب  /الشعبببيؼ االذبببراش /االشبببا 

 /االتشبهيرالتاذب ر  /السشكبر االسعبراف /الحدبشة االدب  ة /الرغائر االكابائر
 /السبببؾت االحيببباه /البببدنيا اايهبببره /الفزببب لة االرييلبببة /الجببببرات االرحسبببة
 /الرغاببة االرهاببة /الزبباللة اال دايببة /اابببرا  االفجببا  /الظا ببة االسعرببية

الربر االججب إلى مهر تلبػ السفباهيؼ التبى  /العظاش االسشا /الدر االعالنية
 تتر  مذم  ان ب مااحماا الذرعية.

ا فبببى  بببها السرببباا أا البببديؽ برمتبببه يشردبببؼ إلبببى:  ر بببده اال يفؾتشببب
تشظببؾب  لببى دببؾ ر الببديؽ ان ببا اشببريعة ا ببه  أ ببؼ نشائيببة  لببى اإلطببالي 

 /اإليسباا ااإلسبالا /اإلسالمىل فالعر ده االذريعة إنسا يعشياا: العلبؼ االعسب 
فالعر بده  بى الجانب   /الغبا ر االاباطؽ /السعرفبة االدبلؾك /الشغرب االعسلى

فببى مببؽ الببديؽل االذببريعة  ببى الجانبب  العسلببى ااال سببا يذببم   ر ببده السعر 
 فإا حدؽ اال تراد لل  العس . لالسدلؼ الرحيحة
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ىالمبحثىالثان 
 الثٍائية وقضية الحوحيد

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

اح شسبا   -الشػ فى  بها  –دسيا اادياا الدسااية  التؾح د دؾ ر
تحده الخالب الحميؼ  ؽ هلرهل اما أاد به فبى  بها الكبؾا مبؽ أسبرا  أ بد 

سبلػ الربد  لى  بؾب ته افردان ته ااهترالبه احبد  ماالؾهيبة داا غ بر ل 
لتت  بد  ر بده التؾح بد مدبالكاغ  ديبده ااصبع ا نرب  أ  ششبال الررما الكريؼ 
اطالاة اد ته فى الخلب مواداغ ة     رؾلشا إلد اك دالئ   غس اأنا  مآياته

فى ا  دشاات  ها الكبؾا الفدبي  مدبسائه اأ صبه  لبى أنبه ااحبد أحبد فبرد 
 لسدل  م الدسؾات ااا ض تشج  ساحانه  ؽ الذريػ االشد االؾلد.

االثشائية ااحده مؽ  ه  السدالػ الدالة  لى احدان تبه تعبالىل افبى 
يؼ اث ببر مببؽ اييببات التببى تؾصبب  لشببا  ببها السعشببى اترببر  مبببدشاغ الرببرما الكببر 

دؾ رياغ لعر ده السدلؼ الرائسة  لى التؾح بدل امبؽ اييبات االب لة فبى  بها 
ببَد َاِلن بببا َلسلؾِسبببعلؾَا  الاببام اؾلبببه تعببالى: َشاَ بببا ِمَتي  بببَساَش َبَش   َض ( 47)َاالد    َ َااا 
َشاَ ا َفِشع َؼ ال َسا ِ  اَا ببَفَرش  اَا ( 48)دل ِؽ َلَعل كلبؼ  َتبَه  رل َدب   َشبا َزا  َش َهَلر  ب ِ  َشبي  َاِمبؽ  ال

ببهل َنبِهيرم ملِبب ؽم ( 49) اا ِإَلبى َّللا ِ ِإنِ بي َلكلبؼ  ِمش  ببا ( 55)َفِفبر  َعللبؾا َمبَا َّللا ِ ِإَل غ َااَل َتج 
هل َنِهيرم ملِب ؽم   .[(51-47)ؾ ه الها يات ببب]س (51) َمَهَر ِإنِ ي َلكلؼ  ِمش 

ىواآلواتىالدابقظىمجتمطظىتوضحىاآلت  

 (.48( ل )47: تتل   مبدأ الثشائية فى الخلبل اييات ) أواًلى

 (.49: التشبيه االتت  د  لى  ها السبدأ فى ايية ) ثانوًا
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 (.55:  بع السبدأ ماامر مالتؾح د فى ايية ) ًاـثالث

 (.51: إتساا التؾح د فى ايية ) رابطًا
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ىوبوانىذلك 

برنبببا الحبببب سببباحانه مخلبببب العبببالس ؽ العلبببؾب االدبببفلىل أ شبببى يخ
"الدساش ااا ض" ا سا مغ راا دلياا لك  متدبرل نؼ أار مببدأ الثشائيبة فبى 

َلَعل كلبؼ      شئ ل دب بهلػ  لبى أنبه تعبالى فبرد ال اثبره فيبهل امعشبى اؾلبه: "
ااَ  الال ابباا " أب لعلكببؼ تببهاراا أا هببالب اازااج ال يمببؾا لببه زاج  َتببَه  رل

ل الببهلػ أمرنببا الحببب سبباحانه فببى (7)مسمشبباغ فيمببؾا مخلؾابباغ اال يمببؾا هالربباغ 
ر إليه احد ت اا الرد ه ب ؽ يديبه احبد ل افيبه إابرا  فايية التى تل  ا أا ن

با َمَهبرَ د مرؾلبه: "ببببببببتؾح د  بؾب تهل نؼ أتبؼ  بها التؾح  َعللبؾا َمبَا َّللا ِ ِإَل غ " َااَل َتج 
تلؾ  تببهل ابتسبباا اإلاببرا يؽ يببتؼ التؾح ببد الخببالص لببه سبباحانه ا ببها إاببرا  م

 اتعالى.

با "يرؾب اإلماا الظبرب فى تفد ر اؾله تعالى:  َعللؾا َمبَا َّللا ِ ِإَل غ َااَل َتج 
أب "اال تجعلببؾا أي ببا الشبباس مببا معبببؾداؼ الببهب هلركببؼ معبببؾداغ سببؾا ت  "َمَهببرَ 

 .(2)فإنه ال معبؾد ترل  له العااده غ ر "

ششا أا نلحظ فى الدياي الررمنى أنه لؼ تتت ميات تتزسؽ نفبى ايسم
الذببريػ  بببؽ    بببج ادبب  أا الرببباحاة االؾلبببد أا الزببد االشبببد أا السث ببب  
االذبيهل إال اانب  مربحؾبة غالاباغ ببهار الجاديبة فبى الخلبب االتت  بد  لبى 
 ببه  السربباحاةل اسببا أنببه ال يببتتى اإلاببرا  بتؾح ببد ألؾ  تببه تعببالى إإل سبباره 

 ارا  مهر بتؾح د  بؾب ته ادعله سبااغ  ئيدياغ الستحراي  ه  االؾهية.إ

                                                 

   فلا اعجها.ٜٕٓ/ٕٛن "التفسيخ الك يخ" لإللام الخازى ٔ 
 .ٖٚٗ/ٔٔن "تفسيخ الط خى" ٕ 
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اا َ ب كلؼل ال بِهي َهَلَركلبؼ  َاال بِهيَؽ  يرؾب الحب ساحانه: بلدل َيا َأي َ ا الش اسل ا  
بؾَا  ِلكلؼ  َلَعل كلببؼ  َتت رل ببَساَش بِ  ِمبؽ  َابب  با َاالد  َض ِفَراشغ   َ ببَجَب ال ببِهي َدَعبَ  َلكلببؼل اا  َشباشغ َاَأن 

ببتلؼ   ا َاَأن  ببَدادغ ِ َأن  َعللببؾا تِ  اغببا َلكلببؼ  َفبباَل َتج  َرَج ِمببِه ِمببَؽ الث َسببَراِت ِ ز  ببَساِش َمبباشغ َفببَته  ِمببَؽ الد 
ل ففبى اييبات الكريسبة الدبامرة أمبر   [(22-21)]سبؾ ه الاربره  َتع َلسلؾاَ 

ة احد  أال ا ؾ تفرد  هلره ماإلي اا له نؼ يار ل ؼ اده استحرااه مالعبؾدي
مالخلبل نؼ أهه يعدد لفات السخلؾاات التى ال تخرج متب حاب  بؽ حقيربة 
مجبؾلة ف  ا أال ا ى إترباف ا مالجاديبةل نبؼ زيلب  اييبة بش بى العاباد  بؽ 

 اتخاي الشد انه ال هالب معبؾد سؾا ل تعالى    ؽ الشد االذريػ االؾلد.

ريؼ فى سياي مهبر   بر مبا يارنبا  إال أنه اد تتتى ميات  الررما الك
فيتتى التشبيه  لى ألؾ  ته تعالىل نؼ يهار السؾلى  ج اد  دالئ  اد ته فى 
الخلب ايلػ معد أا اطستن  الشفؾس االرلؾم مح بث ال تحتباج لبدل  ل يربؾب 

ِحيؼل  الحب ساحانه: َسؽل البر  كلؼ  ِإَلهم َااِحدم اَل ِإَلَه ِإال   لَؾ الر ح  ِإا  ِفبي ( 163)َاِلَل ل
ببِر  ببِري ِفببي ال َاح  ببِػ ال ِتببي َتج  ل  ببِ  َاالش َ بباِ  َاال فل ببِتاَلِف الل    ِض َااه    َ ببَساَااِت َااا  ببِب الد  َهل 
ِتَ با  بَد َمؾ  َض َمع    َ َيبا ِمبِه اا  َساِش ِمؽ  َماَش َفَتح  َجَب َّللا ل ِمَؽ الد  َفال الش اَس َاَما َأن  ِمَسا َيش 

بببَساِش َاَببببث  ِف َ بببا  ِر َبببب  َؽ الد  بببَحاِم ال سلَدبببخ  َيببباِ  َاالد  بببِريِف الرِ  ببب ِ  َدام بببَة َاَتر  ِمبببؽ  ال
َا َيع ِرللببؾاَ  ِض َيََيبباَت ِلَرببؾ    َ ل ففببى [(164-163)]سببؾ ه الارببره  (164) َااا 

الى متسلؾم الخببر معبد تع( التى معشا داش التشبيه  لى ألؾ  ته 163ايية )
ؽ اتخباي الشبدل  بيبات أمبراغ مالتؾح بدل اأحيانباغ ن يباغ أا ااا فيسا سبب مؽ اي

(. ح ببث ا د 164فباهتلف الدبياي فجباش مشاسبااغ ل"يبة التبى تعرب بال ميبة )
ظبيعبة الكبؾا مسبا لالحديث  ؽ الخلب مواداغ "مإا" امفدراغ فى الؾا  نفده 

اسا تذ ر اييبات لثشائيبة  نشائيات االدساش ااا ضل الل   االش ا لمؽ فيه 
يده أ شى نشائية ااساام االسدباات فى الكبؾال فتعااب  الل ب  االش با  دد
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مببا  ببؾ إال نتيجببة لببدا اا اا ض )العببالؼ الدببفلى( حببؾب الذببسو )العببالؼ 
العلبببؾب( اسبببا أا الدبببساش سببببااغ  ئيدبببياغ للحيببباه فبببى اا ضل ا رببب   بببه  

 ة يدببتشكر   سبباحانه مببؽ يتخببه شببريماغ لببه افببى يلببػ فببىبببببباييببات الكريس
ب ِ  َّللا ِ  :ه تعالىببباؾل ؼ  َاحل ا يلِحب بؾَن ل بَدادغ اِا َّللا ِ َأن  َاِمَؽ الش اِس َمؽ  َيت ِخبهل ِمبؽ  دل

ا ببا تِ ِ  ل ح ببث ا دت اييببة فببى [(165) الارببره]سببؾ ه  َاال ببِهيَؽ َمَمشلببؾا َأَشببد  حل
كب   ااب  سياي هبرب مشاس  لبدش اييات ليو أمراغ اال ن يباغ النسبا تشب  باغ ل

 متدبر.

بَساَااِت  الدي الحب ساحانه ح ث ااب فبى محمبؼ مياتبه: َببِديال الد 
بب ِ   َش َا لببَؾ ِممل بب   َشببي  ِض َأن ببى َيكلببؾال َلببهل َاَلببدم َاَلببؼ  َتكلببؽ  َلببهل َلبباِحَاةم َاَهَلببَب ال   َ َااا 

َش َ ِليؼم  فهار الخلب معد نفى الرباحاة االؾلبد [. (151)]سؾ ه اانعاا  َشي 
لخلرببه السببيسا معببد أا لببد ت اييببة مخببالف ت  ببد  لببى أا الحببب سبباحانه ت

ل ف ؾ الؾاحد ااحد الفرد الرسد ال ند اال شريػ لبه خلبالبهار الجادية فى 
أا نقببف ا شببا ندببتظيا اال الببدل ب شسببا مخلؾااتببه اببد دبلبب   لببى الجاديببةل 

تشبيبه  لى سياي ارمنى مهر فب شسبا الحغشبا فبى اييبات الدبامرة اابد دباش ال
 لى االؾهية متسال   متعدده مش ا اامرل االش ىل االخببر ااالسبتشكا  اسبا 

" البهب َأن ى دديد فى اؾله تعالى: " أاصحشا  سامراغ إال أنه  شا داش متسلؾم
 يف د غاية الاعد  ؽ اتخاي الراحاة االؾلد تعالى الحب  ؽ يلػ  لؾاغ اب راغ.
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ىالمبحثىالثالث
 ة الكوٌيةووظالثٍائية فى املٍ

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

إا ا  مؽ يتتم   ها الكؾا الهب نعيش فيبهل يجبد  فبى حقيربة 
 السبباغ مببؽ الثشائيببات يببد ؾنا للد ذببة اسببا يببد ؾنا للتببدبرل ايمبباد اامببر 

العلبؾب االعبالؼ الدبفلىل  بالؼ السلكبؾت ا بالؼ يحمؼ العالؼ متسر : العبالؼ 
الشاسؾتل العالؼ الذريف الستعبالى االعبالى البردر الفبانىل  بالؼ الظا بة 
السجبؾلبببة السالئكيبببة ا بببالؼ السعربببية السريالبببة ايدميبببةل اتتجلبببى  بببه  
الثشائيبببة فبببى دسيبببا السؾدبببؾدات مبببؽ حؾلشبببا مبببا ندبببتظيا إد ا بببه امببباال 

 /الذبسو االرسبر /الل ب  االش با  /ا ضندتظيال ايلبػ مثب : الدبساش اا
السبال   /الحرابة االدبمؾا  /الذبري االغبرم /الجؽ ااإلنبو /الجشة االشا 

 /الغلسبات االشبؾ  /الكبؾا االفدباد /السؾت االحياه /البر االاحر /االعهم
ااملبو  /ااهزبر االيبامو /الحلؾ االسر /الحا  االاا د /الحدؽ االربي 

 /الخفة االثر  /الدال  االسؾد  /لساده االرا ا /الهار ااانثى /االخذؽ
إلى مهر  ه  الثشائيات الكؾنية التى ال  /الثاب  االستغ ر /الدريا االاظئ
 تعد اال تحرى.

ىهذهىالثنائوظىف ىالكونىعل ىالنحوىالتال  وومكننكاىمالحظظىمظاهرى

 خمل الضىوات واألرض، )ووا يمخكّىا(: -1

لش ببا ل االذببري االغببرمل االغلسببات االل بب  اا مثبب : الذببسو االرسببرل
االستتمب  ييبات الربرما االشؾ  فتلكؼ مشغؾمة محمسة ترتاع باعزب ا الباعضل 

الكريؼ يجد العديد االعديد مؽ اييات الدالة  لبى  به  الثشائيبات الكؾنيبة مش با 
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ببَساَااِت َااا َ  اؾلببه تعببالى: لببى سببب   السثبباب:  ِ ال ببِهي َهَلببَب الد  ببدل تِ  َض ال َحس    
اا ِبَربِ ِ ؼ  َيع ِدللؾاَ   .[(1)]سؾ ه اانعاا  َاَدَعَ  الغ للَساِت َاالش ؾَ  نلؼ  ال ِهيَؽ َاَفرل

ِ  َاالش َ باِ   ااؾله تعالى: ِتاَلِف الل    ِض َااه    َ َساَااِت َااا  ِإا  ِفي َهل ِب الد 
َل َااِم   .[(195)]سؾ ه مب  سراا  َيََياَت ِالاِلي اا 

ببَ  َ َلببى  ااؾلببه تعببالى: َض ِمببال َحبِ  يلَكببؾِ  ل الل      َ ببَساَااِت َااا  َهَلببَب الد 
ببِري ِاََدببَ   بب   َيج  َرَسببَر ال َو َاال  ببس  َر الذ  ببِ  َاَسببخ  الش َ بباِ  َايلَكببؾِ  ل الش َ بباَ  َ َلببى الل   

َعِجيجل ال َغف ا ل   [.(5)]سؾ ه الجمر  ملَدس ى َأاَل  لَؾ ال 

]سبببببؾ ه  َربُّ اْلَطْ مممممخنَقْيان َفَربُّ اْلَطْغمممممخنَبْيان لبببببه تعبببببالى: ااؾ 
 .[(17)الرحسؽ 

إنسببا تببدلشا  لببى الدببر الكببامؽ فببى  ببها  ف ببه  اييببات اغ ر ببا الكث ببر
الكببؾا الببهب نعببيش فيببه االببهب يتسثبب  فببى  ببها الكببؼ ال ائبب  مببؽ الثشائيبباتل 

ؾد ببال االتببى اتلببػ الديشاميميببة التببى ببب ؽ  ببه  الثشائيببات  ببى الدببر فببى اد
لؾال ا لسا ف سشا طبيعية السؾدؾداتل السبا أممششبا أا نتربؾ  ل فلبؾال الغبالا 
لسببا أد اشببا الشببؾ ل الببؾال الل بب  لسببا أد اشببا الش ببا ل الببؾال اا ض لسببا أعلتشببا 
الدساشل الؾال السال  لسا أد اشا العهمل الؾال السؾت ما ف سشا معشى الحيباهل 

ههنا معض اامثلة مؽ اييات الدامرة نجبد فالزد داماغ يتز  مزد ل فلؾ أ
مشغؾمة اؾنية متكاملة  شالر ا الدسؾات ااا ض االذسو االرسبر االل ب  
االش ا  االغلسات االشؾ ل الك   شرر مؽ  ه  العشالر هربائص تس ج بال 
افى الؾا  ياته تشفع  مسا يل  ا مؽ مؾدؾدات فتبونر ف  بال فبدا اا اا ض 

فبى تعااب  الل ب  االش با ل امبؽ نبؼ الشبؾ  االغلسبةل  مثالغ حبؾب نفدب ا سببااغ 
 سا أا دا اا اا ض حؾب الذسو سبااغ فبى حبداه الفربؾب اا بعبة التبى 
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مؾدبؾدات يتحر  ب ا الربيف االذبتاش االربيبا االخريبفل اال با اسبا نبرب 
نشائيببة الببؾال  ببها التاببايؽ فيسببا ب ش ببا لسببا ف سشببا الكببؾا السببا ا  شببا ادببؾد ل 

 سا أد اشا ادؾدنا نحؽ.الؾال العدا ل

ل  اد ته أيزباغ ال فبى ادتسا  با تجااسا هلب   ساحانه ااصداد 
فحدبب  ببب  فببى انبثبباي معزبب ا مببؽ معببض تحببدياغ مخلرببه ا غستببه سبباحانه 

 ااامثلة  لى يلػ ا دت اث راغ فى الررما الكريؼ امش ا  لى سب   السثاب:

بَ  ِفبي الش َ باِ   اؾلبه تعبالى: بِرجل تلبؾِلمل الل    بِ  َاتلخ  َاتلبؾِلمل الش َ باَ  ِفبي الل   
ببِر ِحَدبباَم  يل َمببؽ  َتَذبباشل ِمَغ   زل ببَ  ِمببَؽ ال َحببيِ  َاَتببر  ببِرجل ال َس ِ  ببِ  َاتلخ    ال َحببي  ِمببَؽ ال َس ِ 

 [.(27)]سؾ ه مب  سراا 

بس َو اَ ى: ببببه تعالبببباؾلا  بَ  َسبَمشغا َاالذ  بَااِ  َاَدَعبَ  الل    ل  ال َرَسبَر َفباِلبل اإلِ 
ِديرل ال َعِجيِج ال َعِليِؼ َاانغا َيِلَػ َتر   [.(96)]سؾ ه اانعاا   حلد 

ببِ  ى: بببببببببه تعالببببببببباؾلا  َنببا َمَيببَة الل    ِؽ َفَسَحؾ  ببَ  َاالش َ بباَ  َمَيَتبب   َاَدَعل َشببا الل   
بببالغ ِمبببؽ  َ ب ِ  َتغلبببؾا َفز  ِربببَرهغ ِلَتب  َشبببا َمَيبببَة الش َ ببباِ  ملا  بببِش َؽ َاَدَعل  بببؾا َ بببَدَد الدِ  َلسل كلبببؼ  َاِلَتع 

ِريالغ  ل َشا ل َتف  َش َفر   [.(12)راش بببببببببؾ ه اإلسبب]س َاال ِحَداَم َاال   َشي 

ببَرهغ ى: بببببببببببببه تعالبببببببببببببباؾلا  ببَ  َاالش َ بباَ  ِإا  ِفببي َيِلببَػ َلِعب  يلَرلِ بب ل َّللا ل الل   
َم َرا ِ   [.(44) الشببببببؾ ؾ ه ببببب]س ِالاِلي اا 

بَااتغا ى: ببببببببببه تعالبببببببببببباؾلا  َا سل با َاالش بؾ  بَ  ِلَااسغ َا لَؾ ال بِهي َدَعبَ  َلكلبؼل الل   
ؾ غا  [.(47) الفرااا]سبببببؾ ه  َاَدَعَ  الش َ اَ  نلذل

ببَ  ى: ببببببببببببه تعالببببببببببباؾلا  َاالش َ باَ  ِهل َفبةغ ِلَسببؽ  َأَ اَد َا لببَؾ ال بِهي َدَعبَ  الل   
ملؾ غا  [.(62)]سبببببؾ ه الفرااا   َأا  َيه   َر َأا  َأَ اَد شل
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بببا اؾلبببه تعبببالى: ا  َاادغ َشبببا لؼ  َأز  بببَااتغا   َاَهَلر  َمكلؼ  سل َشبببا َنبببؾ    َاَدَعل 
ا  َ  ِلَااسغ َشا الل    ا َاَدَعل  َشا الش َ اَ  َمَعاشغ  [.(11-8) الشات ه ]سبببببؾ  َاَدَعل 

إال أنشبا االحمسة السعتبره مؽ  به  اييبات ال تخفبى  ب  اب  متبدبرل 
لؾ أ دنا اإلحاطة محمسته فى هلره د  ا ال  لى  ها الشحبؾ لسبا اسبعشا أا 

 نحسد   لى هااته انعسه الكث ره التى فزلشا ب ا  لى سائ  السخلؾاات.

 خمل الةخار واألٌّار )املاحل والعذث(: -2

نشائية اؾنية أهرب تدب  لبى  غسبة الخبالب سباحانه ا بى  ه  ا 
التربباش السبباش العببهم مالسبباش السببال  فببى مؾصببا ااحببد مح ببث ال يخببتلع 

ِؽ َ بَها َ به مم  يرؾب الحب سباحانه: أحد سا مايهر بَري  َاح  َا لبَؾ ال بِهي َمبَرَج ال 
ا َاحِ  َزهغ َسا َبر  َش ل ؾ غافلَراتم َاَ َها ِمل  م ألَداجم َاَدَعَ  َب   جل رغا َمح  ]سببببببؾ ه الفراباا  ج 

َراِا َ َها َ ه مم فلَراتم  ل افى مؾصا مهر اؾله تعالى:[(53) َاح  َتِؾي ال  َاَما َيد 
َمبَرَج  سا اباب أيزباغ:  [ (12) فاطر]سبببببؾ ه  َساِئ،م َشَراملهل َاَ َها ِمل  م ألَداجم 

ِؽ َيل َتِقَيااِ  َري  أب ماش الاحر السال  اماش الش ر [ (19)]سبببببؾ ه الرحسؽ  ال َاح 
 العهم داا أا يختلع أحد سا مايهر.

 خمل اإلٌضاُ: -3

ا ؾ لؾ ه دلية مؽ لؾ  الثشائية فى  ها الكؾال يرؾب السؾلى 
َ با ج اد   َؽ ِإَل   بمل َدَ با ِلَيد  َ ا َزا  َو َااِحَدَه َاَدَعَ  ِمش    لَؾ ال ِهي َهَلَركلؼ  ِمؽ  َنف 
َيا َأي َ ا الش اسل ات رلؾا َ ب كلؼل ال ِهي ل اسا ااب تعالى: [(189) اا راف ]سبببببؾ ه

َسببا ِ َدبباالغ َاِث ببرغا َاِنَدبباشغ  َدَ ببا َاَبببث  ِمش  ل َ ببا َزا  ببَو َااِحببَدَه َاَهَلببَب ِمش   َهَلَركلببؼ  ِمببؽ  َنف 
لببب ل االسببراد مببالشفو الؾاحببده مدا  ليببه الدببالا نببؼ ه[(1)]سبببببببؾ ه الشدبباش 

أزاادبباغ متاايشببة فببى الشببؾب فسببش ؼ الببهار مشببه حببؾاش نببؼ انتذببر الشبباس مش سببا 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

885 

َشببا لؼ  ِمببؽ  َيَ ببَر  امببش ؼ اانثببىل يرببؾب الحببب سبباحانه: َيببا َأي َ ببا الش بباسل ِإن ببا َهَلر 
بَد َّللا ِ َأت   بَرَمكلؼ  ِ ش  بعلؾبغا َاَ َااِئبَ  ِلَتَعباَ فلؾا ِإا  َأ   َثى َاَدَعل َشبا لؼ  شل َربا لؼ  ِإا  َّللا َ َ ِلبيؼم َاألن 

ا بها التابايؽ  بؾ مبؽ إ اده الحبب سباحانه  ل[(13) الحجبرات]سبببببؾ ه َهِب رم 
للبل َما َيَذاشل َيَ  ل ِلَسبؽ  َيَذباشل ِإَنانغبا  ح ث يرؾب: ِض َيخ    َ َساَااِت َااا  ِ ملل ػل الد  تِ 

 .[(49)ذؾ ب ]سبببببؾ ه ال  َاَيَ  ل ِلَسؽ  َيَذاشل اله  لؾ َ 

ايسمششببا إدببراش  ببه  الثشائيببة  لببى اسؾسببة الذببيظاا يدا ازادببه 
ل سببا معبباغ فكانبب  أاب هظ  ببة  ببى  ببب  اسببؾساحببد   ح ببث لببؼ يمتببف مببآدا

َظاال  رؾب السؾلى:يأيزاغ نشائية ااا ف  ا الجاداا معاغ  بي  َسبا الذ  َؾَس َل ل َفَؾس 
َسا ِمبؽ  َسب اِ َي َ ش  ل َسا َما ال ِدَي َل ل َمِتِ َسا َاَاباَب َمبا َنَ ا لَسبا َ ب كلَسبا َ بؽ  َ بِهِ  ِل لب  ؾ 

َخاِلبببببببِديؽَ  ِؽ َأا  َتكلؾَنبببببببا ِمبببببببَؽ ال  بببببببَجَرِه ِإال  َأا  َتكلؾَنبببببببا َمَلَكببببببب   ]سببببببببببببؾ ه  الذ 
 .[(25)اا راف

امببا يجببرب  لببى اإلنببو يجببرب اببهلػ  لببى الجببؽ فسببش ؼ السببومؽ 
ؽ مالجشة هاطب  االنشباا امش ؼ غ ر يلػ اح شسا ا د الحب ساحانه الظائع 

أب الثرالا: الجؽ ااإلنو ا سا أيزاغ نشائياا يرؾب الحب تاا ك اتعالى معاغ 
َدببباِا  فببى سبببؾ ه البببرحسؽ ببب ِ  َفاِ َ ببَة َزا  َفِابببَتيِ  َماَلِش َ بِ كلَسبببا  ِف ِ َسببا ِمبببؽ  ال

َمااِ  أمبا  بؽ الجبجاش ااهبراب فبال يخلبؾ  .[(53-52)]سبببببؾ ه الرحسؽ  تلَكهِ 
 نشائية أيزاغ ح ث الجشة االشا  االشعيؼ االذراش.مؽ 

 خمل احليواُ: -4

ااسببا أدببرب   سبباحانه اتعببالى الثشائيببة فببى هلببب اإلندبباا أدرا ببا 
ِض   ببهلػ فببى هلببب الح ببؾاا يرببؾب السببؾلى  ببج ادبب    َ ببَساَااِت َااا  َفبباِطرل الد 

َعب َن  با َاِمبَؽ اا  َاادغ ؼ  َأز  ِدبمل فل ِلبِه َدَعَ  َلكلؼ  ِمبؽ  َأن  َو َاِسث  ؼ  ِفيبِه َلبي  ال َ مل با َيبه  َاادغ اِا َأز 
َاِر رل  ِسيال ال  شم َا لَؾ الد   امعشى ايية: [(11)]سبببببؾ ه الذؾ ب  َشي 
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أنه ساحانه فظر الدسؾات ااا ض أب هلر ا اأبد  ا ااازااج 
ؼ  ] :معشا  اإلناه ااؾله تعالى شا  فلِدمل انه هلبب حبؾاش مبؽ صبلا " [ِمؽ  َأن 
ا]: ا أما السراد مؽ اؾلهمد َاادغ َعاِا َأز  َن  يعشى الثسانية التى يار ا فبى  [َاِمَؽ اا 

ااييبة ب با أ ثبر  .(1)سؾ ه اانعاا ياؾ  اإلب  االارر االزتا االسعج النان ا"
مبببؽ نشبببائى: اااب: الدبببسؾات ااا ضل االثبببانى: اإلندببباا )يابببر اأنثبببى(ل 

 االثالث: الح ؾاا )يار اأنثى(.

 خمل الٍةات : -5

الشاات أيزاغ شبتنه شبتا اإلندباا االح بؾاا فبى تحربب الثشائيبة فيبه 
ياببر  /لببغ ر ااب ببر /أبببيض اأسببؾد / طبب  ايببامو /مببا ببب ؽ حلببؾ احببامض

َض    شببتنه:بببببيرببؾب د /ر لببشؾاا ببلببشؾاا اغ /اأنثببى   َ َا لببَؾ ال ببِهي َمببد  اا 
َ ا غا َاِمؽ  ال  ِ  ِؽ يلغ ِذبي  َاَدَعَ  ِف َ ا َ َااِسَي َاَأن  ِؽ ان َشب   َدب   الث َسَراِت َدَعَ  ِف َ با َزا 

ااَ  َا َيَتَفك رل َ  الش َ اَ  ِإا  ِفي َيِلَػ َيََياَت ِلَرؾ   .[(3) الر د]سبببببؾ ه  الل   
ى واآلواتىالدالظىعل ىتحققىالزوجوظىف ىالنباتىكثورةىف ىالقرآنىالكرومىوذلكىمثل

َض مَ  تعالى: اؾله   َ َشا ِف َ ا ِمؽ  َااا  َبت  َشا ِف َ ا َ َااِسَي َاَأن  َر   َناَ ا َاَأل  َدد 
 [.(7) ي]سبببببؾ ه   ل ِ  َزا َج َبِ يمَ 

ب ِ  َزا َج  ه تعالى:بببببببببااؾل َشا ِف َ ا ِمؽ  ال َبت  ِض َاؼ  َأن    َ ا ِإَلى اا  َأَاَلؼ  َيَرا 
 ا  زاج مؽ الشاات حدؽ السشغر.أب مؽ  [.(7)بببببؾ ه الذعراش ببببببببب]سَ ِريؼَ 

                                                 

 .ٕٖٖ/ٛن "السالع ألصكام القخ ن" لةقخط ى ٔ 
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 خمل اجلىادات: -6

ا ببى أيزبباغ ال تخلببؾ مببؽ الثشائيببة فببالكؾا متسببر  يتكببؾا مببؽ السبباده 
السادب فسشه الشبامى اغ بر الشبامى ا بؾ الجسباد اليا نغرنبا أما  اصد السادهل

إلببى  ببها الجسبباد ادببدنا  يتببردد بببب ؽ متزببادات اث ببره ف ببؾ إمببا سبببال  أا 
 /طؾيبب  أا اربب ر /لببغ ر أا اب ببر / ث ببر أا ال بب  /أبببيض أا أسببؾد/مؾدبب 

أملبو أا  /متحبرك أا سبا ؽ /سريا أا مظبئ /حا  أا ما د /هفيف أا نر  
 مرا أا لل  اغ ر  الكث ر مؽ هؾاص الساده. /دامد أا سائ  /هذؽ
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ىالمبحثىالراب 
 الثٍائية فى املٍظووة اإلدراكية 

 )العكن واحلواس(

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

أ شببى نببد ك ااشببياشل ا بشببا الخببالب  ببج ادبب  الؾسببائ  التببى ب ببا 
العربب  االحببول امببؽ نببؼ ندببتظيا معرفببة العببالؼ مببؽ حؾلشببال بؾاسببظة  ببها 

مبؽ الثشائى السعرفبىل اتشؾ ب  تلبػ الؾسبائ  نغبراغ لتشبؾب السبدَ ك أب أا ابالغ 
العر  االحو يسلػ مؾصؾ ه الخاص مبا بب ؽ معربؾب امحدبؾسل حتبى أا 

ل حتببى مببها   الفالسببفة انغريببات ؼ السعرفيببة انردببس  ابب  محدبب  تؾد ببه
لا  فى تا يل الفلدفة ما نظلب  ليه السه   العرلى أا السه   التجرب ى 

 )الحدى(... إلل.

فدببشا اإلندببانى نجببد أنإلببى مؾصببؾب  بباا اسؾصببؾب اإلد اك  ابببالشغر
يتعلب مباإلد اك سبؾاش  –مح  الد اسة  –أماا اؼ  ائ  مؽ السفاهيؼ الثشائية 

هبباص مالببهات السد اببة أا مببا ابباا مش ببا هبباص مالسؾصببؾب 5مببا ابباا مش ببا 
السدَ كل ا ه  السفاهيؼ  ى أيزاغ بدا  ا مؾصؾ ات محالغ للد اسة فى  لؾا 

مالكليات االعلؼ / العلؼ شتىل امش ا  لى سب   السثاب: السعرؾب االسحدؾس
مالججئيات/ العلؼ االج ب / العبالؼ الظبيعبى ا بالؼ مبا ا اش الظبيعبة/  لبؼ   
الرديؼ ا لؼ السخلؾي الحاده/ الذا د االغائب / السظلبب االشدببى/ السف بؾا 

اللغببببة االفكببببر/ الؾدببببؾد االعببببدا/ الؾدببببؾد االساهيببببة/ الؾادبببب   االسالببببدي/
ؾدبداا/ الربدا االحبداه/ السبادب االسسمؽ/ الذعؾ  االال شبعؾ / الحدبؽ اال

عااببب  االسعربببؾب/ الحبببب االااطببب / العبببدا االسجبببرد/ الحببباس االسحدبببؾس/ ال
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االسلكببة/ الذببػ االيربب ؽ/ إلببى أهببر  ببه  السعببانى السعرفيببة التببى تببههر ب ببا 
الد اسببات العرديببة االفلدببفية االسشظقيببة السببيسا الااحببث مش ببا فببى اسببائ  

السعلؾا الترؾ ب االسعلؾا الترديرى  اإلد اكل اما  لؼ السشظب إال محث فى
بدي ياغ ااا أا نغريباغ لشجبد أنفدبشا أمباا أشب ر الستربامالت  لبى اإلطبالي أال 
ا ببى الترببؾ  االترببديب/ البببدي ى االشغببرب امببا يفزببياا إليببه مببؽ العلببؼ 

 البدي ى االعلؼ الشغرب.

  اإلد اك نجبببد أا العرببب  ابببد تربببدا فبببى الرتابببة ئاببببالردؾب إلبببى اسبببا
االخرؾلية داا الحؾاس نغراغ ا سية السدَ ك اشرفه فإنشا ند ك   االتفز 

مببه السعببانى السجببرده اببالخ ر االذببرل االحببب االااطبب ل الفزبب لة االرييلببة.. 
فى مالئه انغراغ لذرف  به   إلل. اسا أنشا ند ك مه الخالب  ؽ طريب التدبر

تبه افزبلشا السعرفة دعل ا   ال تد ك إال مجؾ ر شريف ارمه اد انبا لحساي
أال ا ؾ العر  فسبؽ  جائب  مه  لى سائ  السخلؾاات احرا  ل شا ما يههاه 

  فى هلره أا ا   لشا  رالغ ااحداغ ند ك مه ااد  الؾدبؾدل الدباناغ ااحبداغ 
غببايراغ فببى يلببػ مقيببة الحببؾاس لكؾن ببا زاديببة انببه يشظببب السببة التؾح ببد م

ِؽ    الع ش ؽ اااين ؽ االذفت ؽ يربؾب الحبب تعبالى: َشب   َعب   َلبهل َ     َأَلبؼ  َنج 
ِؽ  َدي ؽِ  َاِلَدانغا َاَشَفَت   َشا ل الش ج  أب طريب  [(15-8) البلد]سببببببببببببببؾ ه َاَ َدي 

 الخ ر اطريب الذر.

 أوا احلواس فّى إلدراك شيئني :

العالؼ الخا دى )السذا دات( مالحؾاس الغا ره )الدسا االارر االذؼ  -1
 (.االهاي االلسو

 العالؼ الداهلى لسا يحده فى البدا مؽ اهتالب االجؾب االعظش. -2
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االررما الكريؼ يردا حاستى "الدسا االارر" اآدت ؽ مبؽ أداات 
ل اسا ادا الدبسا  لبى اإلحداس ا س ت سا الررؾب فى  سلية اإلد اك

الارر اا الدسا أ ؼ مؽ الاربر اا مبه البتعلؼ اتحرب   العلبؾا اسبا 
الحب مؽ الكالا. يرؾب السبؾلى  بج ادب  فبى أ سيبة  أنشا ند ك مه اده

ب   الحؾاس:   ه  بَواَد ال َاَربَر َاال فل َا َاال  س  َو َلَػ ِمِه ِ ل ؼم ِإا  الد  فل َما َلي  َااَل َتق 
هل َمد  لؾالغ    [.(36) اإلسراش]سبببببؾ ه  ألاَلِ َػ َااَا َ ش 

ببَرَدكلؼ  ِمببؽ  ملظلببؾاِ  ااؾلببه تعببالى: ببؾَا َشبب   غا  َ َّللا ل َأه  َلسل ألم َ بباِتكلؼ  اَل َتع 
ااَ  بببملرل ِ بببَدَه َلَعل كلبببؼ  َتذ  َف  َرببباَ  َااا  َم  َا َااا  بببس   الشحببب ]سببببببببؾ ه  َاَدَعبببَ  َلكلبببؼل الد 

(78)]. 
ِ بَدَه َاِلبيالغ  ااؾله تعالى: َف  َرباَ  َااا  َم  َا َااا  بس  َذَت َلكلبؼل الد  َا لَؾ ال ِهي َأن 

ااَ  رل مل  .[(78) السومشؾا ]سبببببؾ ه  َما َتذ 

َا  ااؾلببه تعببالى: ببس  اِحببِه َاَدَعببَ  َلكلببؼل الد  نلببؼ  َسببؾ ا ل َاَنَفببَل ِفيببِه ِمببؽ   ل
ااَ  رل مل ِ َدَه َاِليالغ َما َتذ  َف  َراَ  َااا  َم   .[(9)الدجده ]سبببببؾ ه  َااا 

َرب ِلَسؽ  َااَا َلهل َال   ااؾله تعالى: َا ِإا  ِفي َيِلَػ َلِها  بس  َربى الد   م َأا  َأل 
 .[(37) ي]سبببببؾ ه   َا لَؾ َشِ  دم 

َربباَ   ااؾلببه تعببالى: َم  َا َااا  ببس  َذببَت لؼ  َاَدَعببَ  َلكلببؼل الد  البب    لببَؾ ال ببِهي َأن 
ااَ  ملرل ِ َدَه َاِليالغ َما َتذ  َف   .[(23) السلػ]سبببببؾ ه  َااا 

اَا َاِلا  َتببد  لؾ لؼ  ِإَلببى ا ااؾلببه تعببالى: ببَسعلؾا َاَتببَرا لؼ  َيش غلببرل ببَدب اَل َيد  ل  ل
ااَ   .[(198) اا راف]سبببببؾ ه  ِإَلي َػ َا لؼ  اَل يلا ِررل
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ىالمبحثىالخامس
 وة اخلمكيةوالثٍائية فى املٍظ

 )اخلري والصز(

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ازببية الخ ببر االذببر ازببية اديسببة اببدا الجمبباا نفدببهل ا ببى فببى 
حقيرة اامر اربة لبراب الزبس ر مبا البهاتل اسبا أن با أيزباغ اربة لبراب 

للبشفو اامبا ه مالدبؾشل  –مبال شبػ  –مرد با ب ؽ الهاات فى  به  السعسبؾ ه 
ؾافشا فلؾال التعدب لسا بدأ الررابل السا اافشا  لى طبيعة الشفو الاذرية اي

التا يل  لى ارة أاب لراب مذرب ااا ب ؽ أهؾيؽ مأل الحرد االحدد ال  
َفَظؾ َ بب   َلببهل أحببد سا فبببدأ التعببدب مدببفػ الببدماش التببى حببرا   إال مببالحب 

ببَاَ  ِمببَؽ ال َخاِسببِريؽَ  ببَ  َأِهيببِه َفَرَتَلببهل َفَتل  ببهل َات  دل  [(35) السائببده]سبببببببؾ ه  َنف 
لراب ب ؽ  لاحتى يؾمشا  هااش مدا مشه فجر التا يل ب ؽ أبش باتؾالى الررا

السترامالت  السجبؾلة ف شا لراب ما بب ؽ: الخ بر االذبر/ الفزب لة االرييلبة/ 
السبباده االببرا / الحببب االااطبب / العببجا االتخببايب/ الظ بب  االخب ببث/ السحاببة 
االكراهية/ السعراف االسشكبر/ الكفبر ااإليسباا/ الظا بة االسعربية/ الحدبشة 

ا بها  لد  ة/ الردي االكهم/ الربر االججب/ العدب االغلؼ/ الشرا االزراال
امبؽ نبؼ ماهيبة الحمبؼ الخلربى السترتب   للشبافعاالرراب يؾافشا  لبى ماهيبة أ

امبؽ نبؼ  لنبؾام أا  ربام ل لى  ه  اافعباب امبا تدبتلجمه مبؽ مبد  أا يا
 نعيؼ أا شراش.

فالبببد إيا أا أا الببشفو الاذببرية تتشاز  ببا  ببه  السترببامالت ابسببا 
الساديبة االراحيبة انشبا هلرشبا  هيباؾتاغ بب ؽ نبيمؾا اإلنداا متعبادالغ امتؾاز 
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البؽ يدبتقيؼ  بها السخلبؾي الستشبااض إال مالحفباه  لبى  به   لمش سا معاغ 
تشاازبباته ااببهلػ السؾازنببة ببب ؽ مببا ترتزببيه الحيبباه الببدنيا مالسؾازنببة ببب ؽ 

 اما ترتزيه الحياه ايهره.
ىل ىهذهىالموازنظى؟ولكنىماىالدبولىإ

يربببؾب الحبببب  لإنبببه اال تبببداب االؾسبببظية ح بببث ال إفبببرا  اال تفبببريع
ببَ َداَش َ َلببى الش بباِس َاَيكلببؾَا  سبباحانه ببةغ َاَسببظغا ِلَتكلؾنلببؾا شل َشببا لؼ  ألم  َاَاببَهِلَػ َدَعل 

ا كلؼ  َشِ  دغ ؾبل َ َلي  سل فالتؾسبع  بؾ اال تبداب بب ؽ  [(143) الارره]سبببببؾ ه  الر 
الببها حببرص ديششببا الدببس   لببى  لؾ ه فببى الببشفو الاذببريةفظببامالت السالستربب

الجسببا ببب ؽ مببا  ببؾ مببادب امببا  ببؾ  احببى ايلببػ مسرا بباه متظلاببات البببدا 
مثالغ شرب لشا الظ ابات متظلاات الرا  فكسا شرب   ساحانه الرؾا  مجان 

ااسببا شببرب الببجااج شببرب اببهلػ التعفببف  سببا حببرا   أا الج ببد  لمبؽ الببرزي 
 اد اااا  سؾب   للى    ليه اسلؼ يتجاج الشداش اسا اباا يقبيؼ لسؽ أ

هلػ الؾسظية فى ا  شبئ مبؽ أمبؾ  حياتشبا امعامالتشبا مبا اا  الل   يرلىل
َعب   َيبَدَك  الغ ر اما أنفدبشا ففبى اإلنفباي مبثالغ يربؾب الحبب سباحانه: َااَل َتج 

بب   ا ببظ َ ا ال ببعِ َمغ للؾَلببةغ ِإَلببى  لشلِرببَػ َااَل َتا دل ببؾ غا ل َاد  دل ببا َمح  علببَد َمللؾمغ ]سبببببببؾ ه  َفَتر 
بؾا َلبؼ  افى مؾصا مهبر يربؾب الحبب سباحانه: ل [(29) اإلسراش َفرل َاال بِهيَؽ ِإَيا َأن 

ببا َؽ َيِلبَػ َاَؾامغ اا َاَابباَا َببب   تلبرل بِرفلؾا َاَلببؼ  َير  امثالببه فببى  [(67) الفراباا]سبببببببؾ ه  يلد 
بَساشل الِ  اد   الراله اؾله تعالى: َس  َسَؽ َأي ا َمبا َتبد  لؾا َفَلبهل اا   لؾا َّللا َ َأِا اد  لؾا الر ح 

َؽ َيِلببَػ َسببِبيالغ  َتببِ، َببب   َ ببر  ِمَربباَلِتَػ َااَل تلَخاِفبب   ِبَ ببا َااب  ببَشى َااَل َتج  ]سبببببببؾ ه  ال حلد 
ِلَكبي  اَل  امثاله فى مجاب الذعؾ  يربؾب السبؾلى  بج ادب :  ل[(115) اإلسراش

ببؾ َ تَ  َتبباَب َفخل بب   ملخ  ببؾا ِمَسببا َمَتببا لؼ  َ َّللا ل اَل يلِحبب   ال َرحل   ت َسببؾ ا َ َلببى َمببا َفبباَتكلؼ  َااَل َتف 
َيا َبِشبي َمَدَا  امثاله فى الدلؾك يرؾب السؾلى  ج اد :[ (23)]سبببببؾ ه الحديد 
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بَربلؾا َااَل  للبؾا َااش  بِجَد َاال ب ِ  َمد  َد ال بِرِف ؽَ  هلهلاا ِزيَشَتكلؼ  ِ ش  بِرفلؾا ِإن بهل اَل يلِحب   ال سلد   تلد 
ااامثلببة  لببى الؾسببظية فببى الببديؽ اإلسببالمى اث ببره دببداغ ال [ (31) اا ببراف]

يتدا ل ا السراال إال أن ا فى مهبر السظباف تحبث  لبى تكبافو الربؾب الشفدبانية 
 ف شا.

لألفببراد الكببؽ مببا حبباب الجسا ببات إيا مغبب  اببؾب الذببر  ببها مالشدبباة 
 للى اؾب الخ ر؟  شا يتجلبى التكبافو اإلل بى لسبا فيبه مربلحة العابادف  ا  

االرحسبة يربؾب السبؾلى  بب ؽ الجببرات لاالسؾازنة الربانية ب ؽ الربؾه االزبعف
َسببَة   ببج ادبب : ببَػ َاال ِحم  ادل َدبباللؾَت َاَمَتببا ل َّللا ل ال سلل  َفَ َجملببؾ لؼ  ِمببِإي ِا َّللا ِ َاَاَتببَ  َداال
َ  ضل َاَلِكبؽ  َّللا َ َاَ ل َسهل ِمس   ؼ  ِبَاع َض َلَفَدَدِت اا  ا َيَذاشل َاَلؾ اَل َدف ال َّللا ِ الش اَس َمع َز ل

َ  َ َلى ال َعباَلِس ؽَ  بؼ   . اسبا اباب تعبالى:[(251) الاربره]سببببببؾ ه  يلا َفز  البِ  الل  ل
ببِجبل ال   ببَػ َمببؽ  َتَذبباشل َاَتش  ِتي ال سلل  ببِػ تلببو  ببؽ  َتَذبباشل َاتلِعببج  َمببؽ  َتَذبباشل َماِلببَػ ال سلل  ببَػ ِمس  سلل 

َش َاببِديرم  بب ِ  َشببي  ببرل ِإن ببَػ َ َلببى ال  مب  سببراا]سبببببببؾ ه  َاتلببِهب  َمببؽ  َتَذبباشل ِبَ ببِدَك ال َخ  
(26)]. 

حشببا الببرهص ش   ل شببا مببالتخفيف فببى ااحمبباا مببتا م اببد مببؽ  اليا 
فبباض  ل شبا مبؽ نعسببه افبى السعبامالت مببتا أمبا  لشبا التؾسببع فبى اامبؾ  اأ

اادبر ف ثبام متحاا العااد معد  به  البشعؼ لكبى يعغبؼ اااا البد مؽ  لالكث ره
د ببببالر لمؽ يثام ايجازب مؽ يجازب مسبؽ أد ك التكليبف اتحسب  السدب ؾلية
ك مببالش دعبب    سبباحانه اتعببالى الخ ببر االذببر امتحانبباغ للعابباد إي لببيو  شببا

رِ   انه:ؾب الحب ساحببببير لابببببأ غؼ مش س ؼ  ِمالذ  للؾال ِت َاَنب  َو َياِئَرةل ال َسؾ   ل   َنف 
َدعلؾاَ  َشا تلر  ِر ِفت َشةغ َاِلَل   مبؽ  (1)ل فسبؽ السفدبريؽ[(35) اانبيباش]سببببببؾ ه َاال َخ  

دع  الفتشة تؾا داغ معشؾياغ لالببتالشل امبش ؼ مبؽ دعب  االببتالش للذبر االفتشبة 
                                                 

 .ٖٙٔ/ٕٕن انظخ "التفسيخ الك يخ" لإللام ف خ الج ا الخازى ٔ 
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مالذبرل ا بؾ الذبده فشبتلبيمؼ ب بال اببالخ ر نختببراؼ أي با الشباس للخ ر أب "
 .(1)دعة االعافية فشرتشكؼ مه"الا ؾ الرصا ا 

                                                 

 .ٕ٘/ٜن "تفسيخ الط خى" دمحم با جخيخ الط خى ٔ 
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ىالمبحثىالدادس
 الثٍائية فى املٍظووة اجلىالية

 (1))الحخضني والحكةيح( 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

الخالف ب ؽ فري الستكلس ؽ حؾب ازية "التحد ؽ االترببي " احتدا 
امبودب الخبالف  ب  يثبتباا مالذبرب أا االتى تتردد بب ؽ الذبرعية االعرلشبةل 

ااهلػ الربي   مالعر ل أا مسعشى مهر    الحدؽ ما حدشه الذرب أا العر ؟
يجرب  ليه الدواب نفدهل الكى ن دأ مباالغ مبالجؾام  بؽ  بها الدبواب يشاغبى 

الدببواب  يربب رنع ببد لببياغة الدببواب لكببى نزببا اامببؾ  فببى نربباب ا ا  أا
مف ؾمببباا يااتبببا داللبببة  –التحدببب ؽ االترببببي   –حالت بببه ابببايتى:  ببب   سبببا 

 شرعية مسعشى أنشا نرب الحدؽ حالالغ االقا  حراماغ؟ أا مف ؾماا يااتا داللة
ياتبا  بسا   رلية مسعشى أنشا نرب الحدؽ نغراغ أا استدالالغ االقا   هياناغ؟ أا

داللببة هلقيببة مسعشببى أنشببا نببرب الحدببؽ فزبب لة االقببا   ييلببة؟ أا ا تراديببة 
االقبا  افبراغ؟ اليا اباا اامبر ابهلػ فسبا دا   مسعشى أنشا نبرب الحدبؽ إيسانباغ 

 ا د ااغ؟.سالفظره إيا اان   ى ااهرب ل ا ف  
                                                 

فممى الةغمم  العخب مم  لتممجن  ةممى لعظممى جطممالى فممى األشمم ا   ن "اسممتعطةت "صسمما" ف "ق مم  "ٔ 
َفَيمْيَم اْلكنَ اَلم ن ْهمْ   الطحسيس  ف قان هحا صسا الطظظخ فذلمك ق م   الصميرة قمان تعمالى 

ياَ  َا اْلَطْقْ يصن الةفظتان لتضًا لةجلل   ةمى لصكمام ن[  طا استعطةت ٕ٘]سيرة القصص   لن
   .. فيممممخى اعمممث الأممماصنيا لن اسممممتعطان خةك ممم   فقيمممد همممحا فعممممد صسممما  فذا   طمممد ق ممم

الةفظتيا لفًل  ان تقصج اه الطعظى السطالى الحى تسمتعطد فمى األشم ا  الطحسيسم   م  انتقمد 
اعج ذلك إلى الصفات األخاق   لند ل يا فلعيب". انظخ "قضم   ال يمخ فال مخ فمى الفكمخ 

 .ٖٓامسالى"  د/ دمحم السيج السةيظج  ص 
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فإيا فرصشا أن سا يثبتاا مالذرب نجد  شاك أمؾ اغ يات داللة هلقية 
دا  للذرب ف  ا اخج  الظف  مثالغ ح شسبا يتعبرب أمباا الغ بر ابب  ا اد  ال

الهب يثب  مالذربل الكشبه الحيباش إي  بؾ الذرب  شد  بؾدؾم ستر العؾ ه 
هلب يسا سه ااطفاب الهيؽ لؼ يبلغبؾا معبد مبلب، العربالشل امبؽ البهب ادبه 

زادببه حببؾاش لرظببف ا ي الذببجر مغببرض التدببتر ا مدا  ليببه الدببالا  ببؾ 
ما ببببدت سبببوات سا ابببب  أا يبببؾحى إل  سبببا مالسفببباهيؼ الذبببرعية؟ إن بببا  شبببد

 الفظرهل إيا للذرب دا  الألهالي دا  اللفظره اهلػ دا .

البهب ارمبه   األربى  لبى اا لبه اليا فرصشا إن سبا يثبتباا مالعرب  
مد ؾلية التدبر االتس  ج ب ؽ ما  ؾ حدؽ اب ؽ ما  بؾ اببي ل نجبد للعر بده 

حدببباا إال دا اغ مبببال، اا سيبببة فبببى  ر بببده السدبببلؼ ا بببؾ دا ل امببا مرببباا اإل
اإلهالص فى العااده اأا نعبد   اتنشا نرا  فالهب يحدؽ ا تراد  مردا مبال 

 مسؽ ال يحدؽ عاادته ايخلص ف  ا د. شػ  ؽ غ ر 

ابببي  مجبببؾب فببى  اأاليا فرصببشا أا التس  ببج ببب ؽ مببا  ببؾ حدببؽ 
ه أيزاغ دا  ما ز ااامثلة الدامرة عججنا اإلدامةت اا للفظر تطبيعتشا لؽ 
ى إيا فرصشا ا ممتداة فاامثلة  لى تأا ااهالي فظريةل احإيا فرصشا 

دا  الفظببره ااصبب  ال لبباو فيببه السببيسا أا اإلندبباا يؾلببد  لببى الفظببرهل 
اير ر الدواب:    يخزا التحد ؽ االتربي  لخسو مراد  يثبتاا ب ؼ 

 ه االفظره؟.ا ؼ: الذرب االعر  اااهالي االعر د

يخزعاا لك  مشغؾمة  يسة سؾاش  الحب  شدب أن سا الفاا للفع 
أ اا مرد  اإللجاا ف  ا الذرب أا العر  أا   ر سا السيسا أا مراد  القبيؼ 

بب   لبى العمبو مبؽ يلبػ  بى فبى الحقيربة  ال تتعا ض ما معز ا الباعض
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مببا ا   اتسببؼ مثببلاعزبب ا الببدي  سببؾلشا الكببريؼ فببى اؾلببه: "إنسببا معممسلببة 
 أب ما حدؽ مش ا افى الؾا  ياته ادؾم ترك الربي . "ااهالي

يتبببرد  لبببدب  مرظبببا الشغبببر  بببؽ م اش اإلسبببالم  ؽ فبببى  بببها االبببهب 
الذتال فسشااذة م ائ ؼ ليد  مح  الد اسبةل بب   برض السذبملة مبؽ ادبة 

ال ترترببر  لببى مرببد  مسفببرد   نغببربل ا ببى أا ازببية التحدبب ؽ االتربببي 
ل فرببد  اشبب  أمببؼ اببب  اببراا  ديببده سببار  اإلسببالا السببيسا الذببر ى مببثالغ 

ترب   يسبة   بؽ أب فزب لة يارت با ااديباال االتبا يل ال  ااان  ل با فزبائ 
يذ د مرحة يلػل فال ندتظيا أا نشكبر أا  شباك حزبا ات مت سل با  رفب  
معشببى الفزبب لة ااششت ببا االتجمبب  ب ببا امعشببى يلببػ أنببه لببيو  شبباك تحدبب شاغ 

ريباغل امبا يرباب فبى دانب  التحدب ؽ فظأا هلقيباغ امهبر  رلياغ امهبر شبرعياغل 
 يراب فى دان  التربي .

ال اأهبهنا  لبى سباليا أدريشا مرباد  نببؾت التحدب ؽ االترببي   ل  
يلببػ مثبباالغ مسذببرة التكبباليف الديشيببةل فببتب  ربب  يدتحدببؽ أا يرببب  لببعؾبة 

ل الذرعية مؽ احتساب الجؾب االعظبش لبؾ أهبهنا الربؾا مثباالغ   ه  التكاليف
أا الربببر  لببى أداش الربباله فببى اات ببا السببيسا أيبباا الحببر الذببديد أا البببرد 

   الحجر ااسؾد فى الحمل ففى الؾا  الهب ال يرؾغ العر  بالذديدل أا تر
لتبجاا ب با  بؾ مبا يبرا  الذبرب حدشاغ فى  به  العابادات االظا بات نجبد أا اإل 

لظا ة فزب لةل امبؽ حدشاغ ايعتبر فى تلػ الحاب فى حد ياته فز لةل اا ا
حمؼ  ليه متنه يدتحب الثبؾام إا اباا فعبالغ نع  حدشاغ اير  أا فنؼ يعد ال

 شرعياغ أا السمافته إا ااا أهال ياغ.

اأمثلبة أهبرب: الحببرامل االرتب  فبى الرربباصل اسببى الشدباش  شببد 
 الشرر ال ا شرا ل الكش ا ااداة شر اغ لشرره ديؽ   يرؾب الحب ساحانه
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 َبرم َلكلبؼ  َاَ َدبى  لِتَ  َ ل ي كلؼل ال ِرَتابل َا لَؾ الر  م َلكلؼ  َاَ َدى َأا  َتك َر لبؾا َشب   غا َا لبَؾ َه  
بببؾاَ  َلسل بببتلؼ  اَل َتع  َلببؼل َاَأن   الاربببره]سببببببببؾ ه  َأا  تلِحب ببؾا َشببب   غا َا لبببَؾ َشبببر  َلكلبببؼ  َ َّللا ل َيع 

(216)]. 

ب يبببي  ل ببا مااشببره امثبباب مهببر: السعرببؾد  ل  ببا: فإنشببا نجببد الذببر 
إيا أنجببب ل اتببره الببجاج فببى حبباب  الببجاج اببب  البشبباش اأا يشدبب  ل ببا الؾلببد

 افاته فى الؾا  الهب يقا  فيه العرف تلػ السااشره.

امثبباب مهببر: ال ترببؾغ الفظببره الدببليسة أ بب  الجيفببة فببى حبب ؽ أا 
دبه مبؽ ال بالك البؼ يجبد غ ر با فل با إيا هذبى الفبرد  لبى ن الذرب يببي  أ

ل فسبثالغ ح شسبا يعفبؾ البى البدا ش حياتهل ااامثلة  لى  بها الشحبؾ اث برهرامإل
 بببؽ الررببباص ف بببها تفزبببالغ مشبببه فبببى الؾاببب  البببهب يحدبببؽ فيبببه الذبببرب 
الرربباصت اا فيببه حيبباه للشبباس الاامببة العببدب ب شسببا  ببؾ فببى حقيرببة أمببر  

 تالغ.ا عتبري

يدتحدببش ا الشبباس ب شسببا تجببد ف  ببا الذببريعة إال أا  شبباك أمببؾ اغ 
رة ااامؾمة مثالغ اح  الؾلد فك  ما تلرا  ااا مؽ مذرة تتربل ا مم  مذ

َدبباَا  ترحببام حتببى تببرب مؾلؾد ببال يرببؾب السببؾلى  ببج ادبب : ن  َشا اإلِ  بب   َاَال 
رغا للبهل َاِفَرباللهل َناَلنلبؾَا َشب   َدانغا َحَسَلت هل ألم هل الر  غبا َاَاَصبَعت هل الر  غبا َاَحس  ِه ِإح   ِبَؾاِلَدي 

 .[(15) ااحرافبببؾ ه ]سبب

ِه َحَسَلت هل ألم بهل  الحب فى مؾصؾب مهر:ايرؾب  َداَا ِبَؾاِلَدي  ن  َشا اإلِ  َاَال   
َػ ِإَلببي  ال َسِربب رل  ر  ِلببي َاِلَؾاِلببَدي  ببمل ِؽ َأِا اش  ببَؽ َاِفَربباللهل ِفببي َ بباَم   ببا َ َلببى َا    َا  شغ

لبيو أسبعد  لبى أب مذبرة فبؾي مذبرة امبا يلبػ ف [(14) لرساا]سبببببؾ ه 
ال  ااا مؽ حس   صيع ال أما فظباا الرصبيا اتتديب  الؾلبد الا اباا يببدا 

 فى عا ر  شراغ إال أنه فى حقيرة اامر ف  سا مرلحة له.
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االبببهب أاد اإلشبببا ه إليبببه أا لكببب  مبببؽ: "العرببب   االذبببرب االزبببس ر 
خربببص فبببال يشاغبببى لبببرف ناالعبببرف" مؾصبببؾ ه الخببباص فبببإيا أ دنبببا أا 

تربببي   شببد إطالا سببا إلببى العربب  احببد  أا الذببرب احببد  ... التحدبب ؽ أا ال
تغبايراا إلل. فالسعرؾالت أمر اااحماا الذرعية أمبر مهبرل اسبا أا أحمام با 

 أحماا الزس ر اأحماا العرف.
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ىالمبحثىالداب 
 الثٍائية فى املٍظووة االصحداللية

 )املعكوه واملٍكوه(

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ال ندبتظيا أا ما دمشا نتحده  بؽ الثشائيبات فبى الفكبر اإلسبالمىل 
نفعببب   بببها الثشبببائى السبببيسا أن بببا أ بببؼ نشبببائى اسبببتداللى فبببى تبببا يل الفكبببر 
اإلسببالمى سببؾاش أ بباا فببى مجبباب الفلدببفة اإلسببالمية أا فببى مجبباب العرائببدل 

ابب ؽ الستكلسب ؽ فيسبا ب بش ؼ  ؽ الفالسفة االستكلس ؽ مبؽ ناحيبةل االخالف ب
 مؽ ناحية أهرب هالفاغ مازاب اسيغ  اائساغ إلى أا يذاش  .

اإلسبالم  ؽ فبى ا ها الساحث لؼ أ بدف مشبه  برض أادبه اسبتدالب 
االؾهية اد  ما ااا أ ؼ السذا   دسيعاغ معد العالؼ االشفو أال ا ى مذملة 

لبببى الثشائيبببات الؾدؾديبببة التبببى ا تسبببد  ل  بببا اإلسبببالم  ؽ  بببدفى الؾابببؾف  
انشائيبة الظبيعبى امبا فبؾي الظبيعبى  الؾحده االكثرهل اابدا العبالؼ احدانبهل 

فى هدمة مااحث ؼ السيسا فى اإلل ياتل اتؾعيبف نشائيبات متربامالت أهبرب 
 ث ره االجؾ ر االعبرض/ السباده االبرا / ال  بؾلى االربؾ ه/ الستشبا ى االبال 

ااإلنابببات/ الكبببؾا االفدببباد/ الثابببب  الشفبببى ا ى/ البببدا  االتدلدببب / متشببب
االستغ ر/ الخالب االسخلؾي/ اانر االسونر/ الؾدؾد االساهيبة/ الحرابة 
االدمؾا/ العلة االسعلؾب/ الداب االسدلؾب/ ااساام االسدباات/ الغائ  
االذا د/ البدي ى االشغرب/ الؾاد  االسسمبؽ/ الؾدبؾد االعبدا/ السظلبب 
االشدبى/ الارباش االفشباشل اغ ر با مبؽ السفباهيؼ الدالليبة االسربظلحات 

شحش  ب ا الفالسفة االستكلسؾا أي انشا فى الؾا  البهب لبؼ يمبؽ التى 
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َااَلب    فيه إناات ادؾد   مؽ اا داف الررمنيةل يرؾب الحب ساحانه:
   َ َساَااِت َااا  ؼ  َأِفي َّللا ِ َشػ  َفاِطِر الد  لل ل سل ؼ   ل ؼ  ِلَيغ ِفَر َلكلبؼ  ِمبؽ  يلنلبؾِبمل ِض َيد  لؾال

َر لؼ  ِإَلى َأَدَ  ملَدس ى لدي   العغيؼل ا لى  [(15) إبراهيؼ]سبببببؾ ه  َايلَوهِ 
الببرغؼ مببؽ يلببػ ابباا لإلسببالم  ؽ محببااالت فببى إناببات ادببؾد   سببشعرض 

الببهار: لسحبات مش با لشقبف  لببى ايفيبة تبؾعيف ؼ ل ببه  الستربامالت الدبامرة 
فالكشدب مثالغ ا تسد فى دل له  لى مبدأ التزايف السشظرى ح بث ي ب  إلبى 

ه دَ مؽ أحدنه ابسا أا لكب  محبِده  محب ه اصظرا اغ اا  شاكحدَ مأا الجرا 
فالعببالؼ حبباده اا السَحببده االسحببِده مببؽ السزبباف اسببا ا تسببد أيزبباغ  لببى 

أيزباغ  لبى فكبر   ل اسبا ا تسبدنشائى مهر ا ؾ الؾحده االكثره فى السؾدؾدات
 .(1)الذا د  لى الغائ 

اليا انترلشببا للفببا ابى نجببد  ا تسببد فببى دل لببه  لببى ادببؾد   بثشببائى 
استداللى مهر ا ؾ دل   اانر  لى السونر مؽ هالب الرعؾد مبؽ منبا   أب 
ا تسبباداغ  لببى مبببدأ العلببة االسعلببؾبل اللفببا ابى طريببب مهببر "نببرب فيببه نج ببة 

انبرب فكبره السسمببؽ االؾادب  تغ ببر عبد الظبيعببةل مشظقيبة فبى مههاببه فيسبا م
بببدالغ مببؽ فكببره الحبباده االرببديؼل فكبب  مؾدببؾد ف ببؾ اادبب  الؾدببؾد أا مسمببؽ 

ااد ااتفى أنر  اببؽ سب شا  .(2)الؾدؾد ليو سؾب  هيؽ الزرب ؽ مؽ الؾدؾد"
فيسا معد فى فكره ترديؼ السؾدؾد إلى السؾدؾد الؾاد  االسؾدؾد السسمؽ إال 

لؾدببؾديؽ فكبب  مؾدببؾد إمببا اادبب  الؾدببؾد بهاتببه أا مسمببؽ أنببه فببري ببب ؽ ا

                                                 

 .ٕٚٓ   ٙٚ/ٔفةسف  " ن "رسايد الكظجى الٔ 
 ٕٚٓن "تممماريخ الفةسمممف  فمممى امسمممام" دى بمممير تخجطممم  دمحم   مممج الهمممادى لبمممي ريمممجة  ص ٕ 

فانظمممخ  مممحلك "ل فالعمممال  فامنسمممان فمممى الفكمممخ امسمممالى"  د/ دمحم جمممان لبمممي الفتمممي  
 .ٜٖٗشخف  ص 
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المببا  ايلببػ الغ ببر إمببا اادبب  ببؾ مببؽ غ ببر  الؾدببؾد بهاتببه فؾدببؾد ابب  مسمببؽ 
مسمؽ االكبالا فبى يلبػ الغ بر ابالكالا فبى اااب فؾدب  االنت باش إلبى اادب  

 .(1)يلػ إلى غ ر الش اية  الؾدؾد حتى ال يتدلد

لس ؽ أمببا الستكلسبب ؽ امببش ؼ  ببها مالشدبباة إلببى ااببا  الفالسببفة السدبب
استدب  لى ادؾد   ا تسباداغ  لبى " لى سب   السثاب: إماا الحرم ؽ ح ث 

فراة ب ؽ الرديؼ االحاده ااستحالة التدلد  فبى الحبؾاده مسبا يلبجا  شبه تال
 .(2)"ه ادير مختا افترا  العالؼ لسحدِ 

 أما شيل اإلسالا ابؽ تيسية فرد أهه  لى  اتره م سبة البدفاب  بؽ
العر ببده الديشيببة  لببى أسبباس مببؽ الشربب  االعربب  ابخالببة فببى مجبباب مذببملة 
االؾهيبببة ا لبببؼ   مالججي ببباتل نف بببؼ مبببؽ يلبببػ أا دا  العرببب   شبببد شبببيل 

احد  حجبة ف بهار أا "االب  فبى  بها الابام أا يؾلبف اإلسالا لؼ يدتر  
مبا   مسا الف مه نفدهل ابسا البفه مبه  سبله: نفيباغ النااتباغل ف ثبب  د 

إال أا للعر  دا  ما البشص  (3)ا نفا   ؽ نفده"أنبته لشفدهل ايشفى  شه م
 ف ؾ ح شسا استدب  لى ادؾد  تعالى استشد  لى الشر  أاال فى اؾله تعبالى:

 َؾا َش َأا   لؼل ال َخاِلرل ِر َشي  ؾا ِمؽ  َغ   ِلرل نبؼ حمبؼ  [(35) الظؾ ]سبببببؾ ه  َأا  هل
ده البد له مؽ محده اسا أا السسمؽ البد مزرا ه العر  أا لك  مؾدؾد حا

شيل اإلسالا مؽ تآهى العرب  االشرب  سباره  اما ي   إليه .(4)له مؽ مؾدد

                                                 

 ..ٚٗٗ/ٖن "امشارات فالتظ يهات" مبا سيظا ٔ 
طمع األدلم  فمى ل مين ال تقماد" ملمام الحمخليا الحمييظى  ص ن "انظخ "امرشاد إلمى قيإ 

 فلا اعجها ااختصار فتصخف. ٗٔ
 .ٗٔن "الخسال  التجلخي " ل  خ امسام ابا ت ط   ص ٖ 
 ااختصار فتصخف. ٕٓن م.س  ص ٗ 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

877 

دا  اامبر البه  لبى العرب ل فإنبه إيا تبؼ مبليه أيزاغ اببؽ الجبؾزب ف برب أا "إ
 العربب  لببؼ يعسبب  لبباحاه إال  لببى أاببؾب دل بب ل انسببره العربب  ف ببؼ الخظببام.

مببرل امببؽ ف ببؼ السررببؾد ا سبب   لببى الببدل   ابباا اتلسبب  السررببؾد مببؽ اا
امعشى يلػ أنه إيا اباا للعرب  دا  فبإا دا    .(1) الاانى  لى أساس ان ب

محرؾ  فى ف ؼ اادلة الذرعيةل اأا الثسبره السردبؾ  مشبه  بؾ يلبػ الف بؼل 
امعشى يلػ أيزاغ أا الذرب مردا  لبى العرب   لبى مبه   اببؽ تيسيبة ااببؽ 

   أم   إلى  ها الرأب إال أنه يارى الدواب:الجؾزب ابلهل الا اش

 ب  ماسبتظا ة العرب  إيا االسبترالب مباد اك معبض الرزبايا الديشيبة 
 السيسا معد انحرا   فى ف ؼ الذريعة  شد  والش اائسة؟.

 :اجلواث

 جج العر   بؽ إد اك الساا ائيباتل امعشبى يلبػ أنشبا  مؽ البدي يات
زببايا الببديؽ السببيسا اإلل يببة مش ببا ال ندببتظيا التببدل   مالعربب   لببى معببض ا

ا ها أمر يحبجا مبه اإلسبالم  ؽ دسيعباغ فالسبفة امتكلسب ؽ اإنابات ادبؾد   
ايلبببػ مثببب  اؾلبببه تعبببالى:  ااحدان تبببه مبببثالغ اا مردعبببه اييبببات الررمنيبببةل

ببؼ  َأن ببهل ا ِدببِ ؼ  َحت ببى َيَتَببب  َؽ َل ل فل ََفبباِي َاِفببي َأن  ل َحببب  َأَاَلببؼ  َسببشلِريِ ؼ  َمَياِتَشببا ِفببي اي 
َش َشِ  دم  ِف ِبَربِ َػ َأن هل َ َلى ال ِ  َشي  د بببببببالتى ا تس [(53) فرل ]سبببببؾ ه  َيك 
َلبؾ  َاباَا  ه تعبالى:بببببؾد  ل اارؾلببببببببببب ل  ا الفا ابى فى اسبتدالله  لبى اد

َحاَا َّللا ِ  با  با َيِربفلؾاَ ِف ِ َسا َمِلَ ةم ِإال  َّللا ل َلَفَدَدَتا َفدل ِش َ س  َعبر  ]سببببببؾ ه  َ مِ  ال 
التببى ا تسببد  ل  ببا الستكلسببؾا فببى تببدل ل ؼ  لببى احدان تببه  [(22) اانبيبباش

 بر  الكث بر مبؽ اييبات الذبريفةل غتعالى مسا يدسى  شد ؼ ببر اا التسبانا ا 

                                                 

 .ٕٔٔن " يج ال اطخ" لإللام لبى الفخ  با السيزى  ص ٔ 
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 ها فزالغ  ؽ أا الستكلس ؽ اافؾا ممتؾفى اايدب أماا معض لفاته تعبالى 
ؾن ا مالرفات الدسعية االدسا االارر االكالا البؼ يبدلؾا ببدلؾ ؼ االتى يلرب

 ؼ افتراؾا أماا اييات السذتب ات إلى فري اطؾائبف نفى إناات ا  رالغ اسا أ
  ديده ال طائ  مؽ ا ائ ا.

 ببها مالشدبباة إلببى معببض الرزببايا اإلل يببة أمببا مالشدبباة للشبببؾات فببال 
ه اأتبؼ التدبليؼ( مالعرب  اا ندتظيا أيزاغ إناات لداه ) ليبه أفزب  الربال

لدي الرسؾب متؾ ف  لى السعججهل االسعججه أمر هبا ي للعباده ال تخزبا 
لسشغؾمببة العربب  االسعرببؾب مببتب حبباب مببؽ ااحببؾاب انحببؽ فببى زمانشببا  ببها لببؼ 
نذا د  ه  السعججات إيا العر  ليو سببيالغ إلنابات الشببؾهل النسبا ياربى لشبا 

دي مبؽ اباب: "لبؾال اإلسبشاد لرباب فبى البديؽ طريراغ ااحداغ أال ا ؾ التبؾاتر الب
ما شاش" فسا ب ؽ أيديشا مؽ الررما ا بؾ السعجبجه السدبتسره إلبى أا  مؽ شاش

يذاش  ل اما ب ؽ أيديشا اهلػ مؽ أحاديث نبؾية إنسا أت  إل شا  بؽ طريبب 
التؾاتر ااها إناات نبؾته  ليه الدالال الها نومؽ مالررما مثلشا فى يلػ مث  

ر الشبى امؽ ترف  الررما يثب  لبه أنبه حبب فبى ياتبه احبب لسبؽ مؽ  ال
 د سه فكسا لداشا برسؾب   لداشا اهلػ مالررما.

مرببى لشببا ازببية  امببة ا ببى إناببات ادببؾد  تعببالى إي  ببى الرزببية 
ااا فى الديؽ افبى دسيبا ااديباا  لبى مبر العربؾ  التبى تحتباج لبدل   

ناحيبة االعرب  للتبدبر فبى أنبر   رلىل امؽ  أفة   بشا ا بشبا الفظبره مبؽ
لشعته مؽ ناحية أهرب احتى  ه  الرزية ليد  ازية ديشيبة مربد  مبا 

شعة داا أنر الرح ى ازية ادؾدية لؼ يشكر ا أحد حتى السذرا ؽ لؼ يج
دليالغ  لى الرانا النسا دحداا بؾحدان ته تعالى تلػ الرزية التى ا تسد 

لذر ى اليو العرلى اسبا أشبرت ف  ا الفالسفة االستكلسؾا  لى الدل   ا
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العرليببة التببى ا دت مببالررما الكببريؼ ال تعتبببر  ةدبباا ياحتببى  مشببه ال بب ل
دلببيالغ  رليبباغ ببب   ببى دلببيالغ نرببياغ ي ببدب العبببد لظريببب مهببر غ ببر طريببب 
الدببسا يدببتدب مببه بشفدببه لكببى يظسبب ؽ الاببه فرببعل ا ببؾ ترببدير مببؽ   

سببترالب العربب  مبببه سبباحانه اتعببالى لعربب  اإلندببباا لببيو ال ببدف مشبببه ا
 مسفرد .
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ىخاتمظىالبحث
اببد نتدبباشب  ببؽ الحمسببة مببؽ ادببؾد معببض ااشببياش فببى الكببؾا فببال 

 –اسا نتداشب  ؽ الحمسبة مبؽ فرصبية معبض ااحمباا ل سبيالغ ن تدب إل  ا 
فال نعرف ال إال أنشا ال نتدباشب  بؽ حتسيبة اإلدا ه  –شرعية اان  أا  ردية 

ه الذبرعية فبى ادبؾم التجامشبا داسيبة اإل  ة فى  به  ااشبياشل ا بؽ حتالكؾني
 مفرصية  ه  ااحماا.

ااا االثشائيبببة إ اده اؾنيبببة بث بببا الخبببالب الحمبببيؼ فبببى الكبببؾا البببهل 
حمسته تعالى ااتزب   به  الثشائيبة فبى دسيبا السؾدبؾدات فربد  بدانا الحبب 
ساحانه للحمسة مش ا ا ى معرفتشا بؾحدان ته تعبالىل انبه مبالشغر الربحي  

ه  الثشائيبات يبد ك العرب  مخالفت با للخبالب العغبيؼل اا الخبالب فى هلبب  ب
 مال شػ ال يذاه السخلؾي متب حاب مؽ ااحؾب.

ا ها الاحث ااا محاالة متؾاصعة لبيباا  به  الثشائيبات فبى اب  مبا 
فى الكؾا أ صاغ ابحراغ اسساشاغل إنداناغ اح ؾاناغ انااتاغ ادساداغل ايلػ ترديراغ 

ى أ ثببر مببؽ مؾصببا فببى الرببرما الكببريؼ فيسببا يخببتص لرببؾب الحببب سبباحانه فبب
 بهار  ه  الثشائيات فى الكؾا.

اشئ  اا مهر أاد اإلشا ه إليهل أنه مالشغر إلى ااحماا نجد نشائية 
فى الحمؼ ااهالاى متا نحمؼ  لبى  بها الفعب  متنبه ه بر أا شبرل حدبؽ أا 

ا العس  متنه ا نجد نشائية فى الحمؼ الذر ى متا نحمؼ  لى  هشابي ل اسا أن
حالب أا حبراال ممبرا  أا مدبتح ل اال با أحمباا نشائيبةل اتسزبى بشبا  به  
الثشائيبببة فبببى ااحمببباا إلبببى أا نبببتتى إلبببى أ بببؼ ازبببايا العر بببده ا بببى إنابببات 

نجد أنفدشا أماا نشائية اادلة السؾللة احدان ته تعالى فتقف  ه  الثشائية ا 
ى السببونرل االذببا د  لببى للحمببؼ بؾدببؾد  تعببالى ااحدان تببه اببدل   اانببر  لبب
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الغائبب ل ادل بب  الدببببية )ااسبباام االسدببباات(... إلببل. إيا ابب  السجبباالت 
نجبد ف  ببا نشائيببة فبى الحمببؼ إلببى أا تقبف  ببه  الثشائيببات  شبد الؾاحببد ااحببد 
الفرد الرسد الهب ال نبانى لبه اال شبريػ اال نبدل السشبج   بؽ الجاديبة االؾلبد 

 ات تعالى    لؾاغ اب راغ.ا ؾ الغاية الررؾب ب  غاية الغاي
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ىأهمىنتائجىالبحث
إا أ ؼ ما أستظيا الؾاؾف  ليه مؽ نتائم مؽ هالب د استى لسبدأ 

 الثشائية فى الفكر اإلسالمى  ى االتالى:

 الررما الكريؼ مرد اغ أساسياغ لتررير مبدأ الثشائية فى الكؾا. (1)

 تؾح د. بع اييات الررمنية مبدأ الثشائية ماامر مال (2)

 الثشائية ااحده مؽ السدالػ الدالة  لى احدانية  . (3)

الثشائية اسا تكؾا فى السؾدبؾدات الحدبية تكبؾا ابهلػ فبى اامبؾ   (4)
السجازيبببة االسعشؾيبببةل اسبببا تكبببؾا فبببى السفببباهيؼ الخالبببة مبببالعلؾا 

 الؾصعية.

ش فإنشبا فى حياتشا العلسية االعادية فاالزد تتس ج ااشبيا أ سية ااصداد (5)
ال نف ؼ معشى الشبؾ  إلبى معبد أا نبد ك الغبالا اال نف بؼ معشبى العهاببة 

 ااشياش.ا  إال معد أا ند ك السال  ا مها 

 الحمسة مؽ الثشائية  ؾ االتجاا فى الكؾا. (6)

الثشائيات السؾدؾده فى الكبؾا  بى فبى حقيربة اامبر تربديراغ لربؾب  (7)
َش  الحببب سبباحانه: بب ِ  َشببي  ااَ َاِمببؽ  ال ِؽ َلَعل كلببؼ  َتببَه  رل َدبب   َشببا َزا   َهَلر 

 اغ ر ا مؽ اييات. [(49) الها يات]سبببببؾ ه 

 الدا س لألحماا يسمشه الؾاؾف  لى الشتائم التالية: (8)

 نشائية الحمؼ فى الرزايا الخلقية االفز لة نابتة. –  أ 
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 نشائية الحمؼ فى الرزايا الذرعية. –م 

 نابتة.اال ترادية االحقيرة فى الرزايا نشائية الدل     –دب 

 احدانية الحمؼ اال ترادب نغراغ لؾحدانية  . –د  

 الثشائيات السترامالت فى أسساش   الحدشى فى حادة إلى د اسة. (9)

 فى حادة إلى د اسة.الهن  مؾصؾب نشائية الججاش ما احده  (15)

ل ازببايا نشائيببةل ايلببػ معغببؼ الرزببايا الكبببرب فببى الفكببر اإلسببالمى (11)
 الؾدؾد االعدال الؾدؾد االساهيةل العلة االسعلبؾبل الؾحبده االكثبرهل 
العربببب  االحببببؾاسل الخ ببببر االذببببرل التحدبببب ؽ االتربببببي ل السعرببببؾب 

 االسشرؾبل اغ ر ا مؽ الرزايا يات اا سية.

أاب هظ  ة فى الكؾا اان  هظ  ة نشائيبة ا بى هظ  بة أدا احبؾاش  (12)
 ؽ الذجره السش ى  ش ا.ح شسا أ ال م

ياببر ااصببداد فببى الرببرما الكببريؼ لببه غايببة تربؾيببة ح ببث يببب ؽ    (13)
  ساحانه اده الحب مؽ هبالب ترابب   به  ااصبداد ارؾلبه تعبالى:

َاِرب رل ) َسبى َاال    َ َتِؾي اا   (25( َااَل الغ للَسباتل َااَل الش بؾ ل )19َاَما َيد 
 .[(25-19) فاطر]سبببببؾ ه 
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ىالمصادرىوالمراج 
ىالقرآنىالكروم 

ابَ جيىية )شيذ اإلصالً جكى الديَ أبو العةاس أمحد بـَ بةـد احلمـيي ابـَ جيىيـة      
 احلزاٌى(

التدمريببة فببى التؾح ببد اااسببساش االرببفات االرزبباش  الرسببالة  (1)
ل  تحر ببب: سببع د  اللحبباا )دا  الفكببر اللبشببانى( ب ببراتل االرببد 

 ا.1993ل 1 
 ِـ(597 – 510بو الفزج بةد الزمحَ بَ اجلوسى ابَ اجلوسى )اإلواً أ

 لبشاا. –)دا  الكت  العلسية( ب رات ل د الخاطرل  (2)

 ابَ صيٍا )أبو بمى بَ صيٍا(

اإلشببا ات االتشب  بباتل شببر  نربب ر الببديؽ الظؾسببىل تحر ببب د/  (3)
 سليساا ديشال )دا  السعا ف مسرر(ل الججش الثالث.

الفـدا  مساابيـن بـَ كـثري الدوصـكى املحـوفى صـٍة        ابَ كثري )اإلواً احلافظ بىاد الديَ أبـى  
 ِـ(774

تفد ر الربرما العغبيؼل  لبب  ليبه اهبرج أحاديثبه  بانى الحباج  (4)
 .6/8ل اادجاش: ()السمتاة التؾفيقية

 أمحد شاكز )العالوة احملكل الصيذ أمحد شاكز(

 سببده التفدبب ر  ببؽ الحببافظ ابببؽ اث ببرل مخترببر تفدبب ر الرببرما  (5)
 ا.2514 ب/1435ل 11لججش ااابل  العغيؼل )دا  الؾفاش( ا
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اجلويٍى )أبو املعاىل بةد املمك بـَ بةـد اا اجلـويٍى الصـافعى املمكـت باوـاً احلـزوني املحـوفى         
 ِـ(478صٍة 

 تام اإل شاد إلى اؾاطا اادلة فى ألبؾب اال تربادل تحر بب د/  (6)
دمحم يؾسبببف مؾسبببىل  لبببى  ببببد السبببشعؼ  ببببد الحس بببدل ممتابببة 

 ا.1955 ب/1369اده مسرر( الخانجىل )مظاعة الدع

 دى بور( –ج  –دى بور )أ 

ب  ليبه ببببة ا لبببببه إلى العرب بببببببببتا يل الفلدفة فى اإلسالال نرل (7)
 / دمحم  بد ال ادب أبؾ  يدهل )ممتاة الش زة السررية(.د

 ِـ(604-544الزاسى )اإلواً فدز الديَ حمىد بَ بىز الحىيىى الةكزى الزاسى 

الغ  ل تحر ب  ساد زابى الابا ادبل  أا مفاتي  التفد ر الكب ر (8)
 .22/26/27/28/31)السمتاة التؾفيقية(ل اادجاش: 

 ِـ(528الشخمصزى )اإلواً حمىود بَ بىز الشخمصزى املحوفى فى صٍة 

غببؾامض التشجيبب ل ا  ببؾا ااااايبب  فببى الكذبباف  ببؽ حرببائب  (9)
ادبببؾ  التتايببب ل )مظاعبببة مربببظفى دمحم(ل الظاعبببة ااالبببى سبببشة 

 ل الججش الثالث. ب1354

 ِـ( 310الطربى )أبو جعفز حمىد بَ جزيز الطربى املحوفى صٍة 

تفدبب ر الظبببرب السدببسى دبباما البيبباا فببى تتايبب  الرببرمال )دا   (15)
لبشبببببببباال الظاعببببببببة الرامعببببببببة  –الكتبببببببب  العلسيببببببببة( ب ببببببببرات 

 .9/11 بل اادجاش: 1426ا/2555
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 الكزطةى )أبو بةد اا حمىد بَ أمحد األٌصارى الكزطةى(

د/ دمحم  لجببباما احمببباا الربببرمال  ادعبببه اصببباظه ا لبببب  ليبببها (11)
إبراهيؼ الحفشباابل هبرج أحاديثبه د/ محسبؾد حامبد  ثسباا )دا  

 .8/9ال اادجاش:2557- ب1428الحديث( الرا ره 

 الكٍدى )فيمضوف العزث، ابو يوصف يعكوث بَ مسصخل الكٍدى(

جبجش صسؽ ال سالة الكشدب فى احدانية   اتشا ى درا العالؼل  (12)
 سببائ  الكشببدب الفلدببفيةل تحر ببب د/ دمحم  اااب مببؽ مجسؾ ببة

ل مظاعببة اال تسببادل ( بببد ال ببادب أبببؾ  يببده )دا  الفكببر العربببى
 ا(.1955 ب/1369مررل 

 حمىد الضيد )د/ حمىد الضيد اجلميٍد(

ازية الخ ر االذر فى الفكر اإلسالمىل )طاا مسظاعة الحلبى(  (13)
  ب.2/1981 

 ه أبو الفحوح شزف(حمىد شزف )د/ حمىد جال

  االعالؼ ااإلنداا فى الفكر اإلسالمى )دا  السعبا ف مسربر(  (14)
 ا.1975سشة 
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ىفكرسىتفصول 

 الموضوع

ــظ  ىمقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى

 

ــد  ىتمكوــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى

 

ــألول ى ـــثىاــــ ىالمبحـــــــــــــــــــــــــ
ى

 تررير مبدأ الثشائية فى الررما الكريؼ 

 السحمؼ االستذامه

ىالمبحــــــــــــــــثىالثــــــــــــــــان  
ى

 تؾح دالثشائية اازية ال

ىالمبحــــــــــــــــثىالثالــــــــــــــــث 
ى

 الثشائية فى السشغؾمة الكؾنية

هلببببببببب الدببببببببسؾات ااا ض )امببببببببا  -1
 يلحر سا(

هلببببببب الاحببببببا  ااان ببببببا  )السببببببال   -2
 االعهم(

 هلب اإلنداا -3

 هلب الح ؾاا -4

 هلب الشاات -5

 هلب الجسادات -6
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ىالمبحــــــــــــــــثىالرابــــــــــــــــ  
ى

 الثشائيبببببببة فبببببببى السشغؾمبببببببة اإلد ا يبببببببة.
 

 )العر  االحؾاس(

ىلمبحـــــــــــــــثىالخـــــــــــــــامس ا
ى

 الثشائيببببببببة فببببببببى السشغؾمببببببببة الخلقيببببببببة
 

 )الخ بببببببببببر االذر(

ىالمبحــــــــــــــثىالدــــــــــــــادس 
ى

 الثشائيببببببببة فببببببببى السشغؾمببببببببة الجساليببببببببة
 

 )التحد ؽ االتربي (

ىالمبحـــــــــــــــثىالدـــــــــــــــاب  
ى

 الثشائيببببببة فببببببى السشغؾمببببببة االسببببببتداللية
 

 )السعرؾب االسشرؾب(

ىخاتمـــــــــــــــــظىالبحـــــــــــــــــث ى
ى

 

ــث ى ــائجىالبحـــــــ ــمىنتـــــــ ىأهـــــــ
ى

 

ىراجـــــــــــــ  المصـــــــــــــادرىوالم
ى

 

ىفكـــــــــــــــرسىتفصـــــــــــــــول  
ى

 

 


