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 السثثٍح هفهىهها وداللح النصىص القرآنٍح علٍها
 

)*(                                                                                                                                                                                           

 د. بشار داود سلواى
 

 

 هلخض البحث
 

إن مفهوووام ببيوووسسة  ايوووة  لهيوووت اا إبهةووو  نووو  ببالووو  ال   يوووه يووودرك بب   ووو  سوووةن      
 ببخهبق اببمخ اق .

انذب ببساث ةاضح مفهام ببيسسة  من خ ل ببال رف ع ى انم ببال رةفهت ببال  اط قهه 
 اصاهب ببفرق اببال  سةيهه بب  مهء ف  لالسهم من بألشهعرة اببم الزب  اغةرنم .

  ن نوووذب ببساوووث ع  ووو  بايوووالقربء سهبيوووسسةح بيوووه مفهوووام ببيوووسسة  اسشووولل ادق سووة  ابةالضوو
 . اةث بن م هات بايالقربء ن  ببال  الادد بب     سةن ببمقالريهت من يسب اميسب

اباللمول ببصوارة فو  فهوم نوذب ببم يوى اسشولل ابيوه الوم فو  نوذب ببساوث بايووالدال     
ل  ابيسهوه   بوذب  وهء نوذب ببساوث ع ووى سهبيصواص ببقرنيةو  ع وى مفهوام ببيوسسة  مون لو

مساثووووةن   ببمساووووث بألال ا مفهووووام ببيووووسسة    اببمساووووث ببثووووهي  ا دابوووو  ببيصوووواص 
 ببقرنية  ع ةووهه .

 

 

 

 
 

 

 رس في قسن الحضارة اإلسالهيت، كليت العلىم اإلسالهيت ، جاهعت الوىطل.ذه )*(

ABSTRACT 

The concept at resulting even palpable or godly which make us 

to realize the lea lee   on ship between the creator and creature 
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this research clarity the resulting concept within gutting the 

important detention and called by the Islamic teams which the 

realign experts explained in their writings cite al_ ashaeera al_ 

muerazila and others .                                                            

Its obvious for us taut   the resulting concept in exactly mode 

this research clarity  the relation ship at in resulting   

imagination whir in resulting scope laminated in relation 

between the compares from reason and resonant to complete the 

vision to moderated the nanny in spearing mode in this   

research we make in diction by the koraris text at the resnlting 

corcepts at all its sides this research hewe two Sabjeets .             

                                                                                               

first resulting corcepts . 

Second : indi cation at kornic texet     

         

 
 

 املثحث األول : هفهىم السثثٍح :
 

 املطلة األول : تعرٌف السثثٍح لغح :
 

 .  (1) ببيسب بغ  ا ) بيم بمه ةالاصل سه ببى ببمقصاد (
اةال دد م يهه سايب يةهق ببل م   فقد ةلان ايةه لهباسل ا د ةلان م ياةووووه لوهب  م 

. 
 موه ايوسهب   الول ةقال بسن ميظار ا ) ببيسب لل ش ء ةالاصل سه ببوى غةوره   ابب

 ( .2) ش ء ةالاصل سه ببى ببش ء فها يسب (
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وهذذ الايذذ ولل وهذذللنذذسلل ذذونلل ذذل ل  يلنذذلل لذذ ل ذذيلدويذذسل اذذ ي ل  ل  للذذ  لن ذذن لايذذ ل

(للأوللانول ل  يا مل  نسل ن لي خلرل ل ل يلدويذسل اذ ي ل  لوي لنذ نللذنل ذلل3اي ل ءل((ل 

واءل  نله الايشيءلل  ل ل آيذ للذنل(ل.ل 5(لل ق ل  رنلناضهملن يا مل 4شيءل نن ل((ل 

اآلالتلايل  ل لأول  نللانول ل  يا ملوايق رةل،لوا  الرللنله الاألهذلللذ لل وهذللنذسلإيذ ل

للوع ذذذ لايلرادذذذيلولع ذذذ لاينذذذواليلوع ذذذ لذقلع ذذذ لاي نلذذذذ ءل،لودذذذ لل  ذذذذغلذذذرنللذذذنلاألشلذذذ

ل(ل.لل6اي رلق 

سوه ببووى ببمووهء ثووم  اةقوال بب ووزر)ا ) ااصوو ه مون ببيووسب انووا بباسول ببووذ) ةالاصوول    
(   7) بيووال ةر بلوول مووه ةالاصوول سووه ببووى شوو ء لقابووه ال ووهبى )) االقط ووت سهووم بأليووسهب ((

 ( .8) ( ا) بباصل اببمادبت

 

اةقال ببفةراز نسهد) ا اببيسب بباسل اموه ةالاصول سوه ببوى غةوره ا ايوسهب ببيومهء    
 (9) مرب ةهه اا ياباةهه اا اسابسهه   ا طه بهلل سه ببيسب ا) بباةهة . 

 

ولقوللايفلوليل:ل لاي ن لايلنللوهوللذ لل وهذللنذسلايذ لاال ذ اثءل،لتذملا ذ الرلي ذللللل

(لل10شيءلل وهللنسلاي لألرللنلاأللورل قللله ال ن له ال،لوه الل ذن لعذنلهذ ال(ل 

ولقذذولل لواي ذذنلللاي ذذن ل،لولنذذسلدويذذسل اذذ ي ل  للذذ ليل نذذيلا خذذ تللذذ لاير ذذولل ذذنلثل((ل

ل(لل12 ل(لأول نن لووه  ل(.11 
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وايل هلل:لإنلاين ظرلإي ل ارلفلاي ن لعنذ لاي وذوللنلل ذ لأنذسلو ذل  لل
لذذنلايو ذذ لللاي ذذيلل وهذذللنهذذ لايذذ لايل  ذذو للذذنلغلذذرلانلل ذذونلو ذذل  ل
   لذذ ل ذذيل لقلذذقلايل ذذن لا ذذ قثالل،لذذ لايا ذذملأنليذذسلاألتذذرلاي  لذذيل ذذيل

لظهورلايل ن لويلسلهولل ر لاد رانلالل أتلرلليسل.

ل

 تعرٌف السثثٍح يف االصطالح :املطلة الثانً : 

ل  قلايل   لونللنلاألهويللنلاي ثملع  لاي ذن لولرلذ ونلنذسلايا ذ ل،لو ذ يكلللل
ل يلا ثقلايا  لع  لاي ن لألض ل.

ابب     ببال  الرسط شةئه سآخر اليمى ع    يسسة    بلن ببربسط سةن ببيوسب اببميوسب 
ف  ببميسب   اسةهيه ع ى ببياا  مال بخال ف سةن ببمالل مةن الس ه بمدى الأثةر ببيسب

 بآلال  ا
 أوال : السثة عند األشاعرج :

ببيسب ف  بصط ح ببمالل موةن مون بألشوهعرة لموه عرفوه بب ر وهي  ا ) عسوهرة عموه    
 .( 13) ةلان طرةقه ب اصال ببى ببالم غةر مؤثر فةه (

   .ف ةس ب يسب الأثةر ف  ميسسه سل بب     سةيهمه ع    ب الربية  ا الأثةرة
افوو  نووذب ببم يووى ة وورف بزمووهم ببغزببوو  ببيووسب سأيووه مووه ةاوودث عيووده ببشوو ء ا سووه   
فةقووال ا ) ابع ووم ان بيووم ببيووسب مشووالرك فوو  بصووط ح ببفقهووهء ابصوول بشووالقه ه موون 

ه موه ةاصول ببشو ء عيوده ا ببطرةق امن بباسل ببذ) سه ةيزح ببمهء من ببسئر   ااد  
بلن اسد من ببطرةق ايزح ببمهء سهايالقهء ا سه   فإن بباصال سهبيةر ا سهبطرةق ا 

سهباسل ابلن اسد من بباسل   فهيال هر ببفقههء بفظ ببيسب من نذب ببماضوه ابط قواه 
ع ى برس   اا ه انذب ببا ه بألال انا ا رسهه ببى ببميال هر ميه مه ةط ق ف  مقهس   
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موورد) صووهاب ببمسهشوورة إذ ةقووهل بن اووهفر ببسئوور مووه ببموورد) فةووه صووهاب يووسب   ابب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ع ووووووووووووووووو    فوووووووووووووووووإن ببهووووووووووووووووو ك سهبالردةووووووووووووووووو  بلووووووووووووووووون عيووووووووووووووووود ا ووووووووووووووووواد ببسئووووووووووووووووور فموووووووووووووووووه 

     (  14) اصووووووووووووووووووووووووووووووول ببهوووووووووووووووووووووووووووووووو ك عيووووووووووووووووووووووووووووووووده اسووووووووووووووووووووووووووووووووه ةيوووووووووووووووووووووووووووووووومى يووووووووووووووووووووووووووووووووسب(
اةقال اةضه ف  ال رةفه ب يسب ايه ا ) عسهرة عمه ةاصول ببالوم عيوده ا سوه . ابلون 

ايون فوو  بب  ول ببشوورعة    أليهوه ا الا وب ببالووم بوذبالهه سوول سهة وهب بهلل ال ووهبى نوذب ة
ابيصسه نذه بأليسهب ع مهت زظههر ببالم   فهب  ل ببشورعة  فو  م يوى بب  موهت 

 ( .15) ببمظهرة فشهسهت مه ةاصل ببالم عيده (

 

لار ذ لود للاآلل ول:ل لاي ن ل للوهفلظ هرللنضن ل للايذ يلللاي ذلايلع ذ ل ونذسلللل

(ل.لولت للاي ن ل واللايشلسلألذ رةللار ذ ليو ذو لايهذثةل ذيلدويذسل16يل ملشرعيل(ل 

(لو  اذذلل  ذذوهلايهذذثللألذذ رةلع ذذ لو ذذو ل17 اذذ ي ل  لأدذذملايهذذثةليذذ يوكلايشذذلسل((ل 

(لل قذذ لنذذلنل18هذذوملرلضذذ نل ذذيلدويذذسل اذذ ي ل  ل لذذنلشذذه للذذن ملايشذذهرل  لهذذلسل((ل 

ألذ رةلوعثلذ للاذرفلنهذ لايل ذملايشذرعيل ونلأنلاآلل ول يل ارلفسلأنلاي ن لعن رةلعنل

ل.ل(19ل ونليسل أتلرل يلل ننسل 

ا د الد ببزرلش  ع ى ان ببيسب بوةس موؤثرب فو  ميوسسه اةوث  وهل ا) إن ببيوسب     
عسهرة عمه ةاصول ببالوم عيوده ا سوه . ا) ا أليوه بوةس سموؤثر فو  ببا واد سول ايوة   

موهء مون ببسئور ابوةس ببموؤثر فو  بزخوربج إبةه . فهباسل مث  ةالاصول سوه إبوى إخوربج بب
يمه ببمؤثر ارل  ببميالق  ب مهء (  ( .20) اب 
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ة اظ ممه القدم ان بألشهعرة ف  ال رةفهالهم ب يسب يوابء لوهن فو  لالوب ببلو م اا     
بألصووال فووإيهم ةرسطووان ذبووك سم القوودنم فوو  عوودم الووأثةر ببيووسب فوو  ميووسسه سوول بب   وو  

 ب الربية  ا الأثةرة  .
 

 

 السثة عند املعتزلح :ثانٍا : 
ل ه لايل   لذونللذنلايلا  يذ لايذ لايقذوللن ذأتلرلاأل ذن  ل ذيلل ذنن  ه ل،لللللل

ل  ي ن للو  لايل ن لنن ءلع  لاياثد لاي نلال لنلنلاي ن لوايل ن ل.

و يله الايلان للقوللايق ضيلعن لاي ن رل:ل لإنلاألهلل يلاي ذن لانذسللو ذ ل

 .( 21) ايل ن لإ الال ل سلايلللل(

) إن ببيسب إيمه ةا وب ببميوسب مالوى لوهن ببماول ماوالم  بوه  اةقال ا      
 . ( 22) اا د ع ى ببا ه ببذ) من اقه بن ةابده (

ضوووهرسةن بوووذبك س وووض بألمث ووو  مووون بأليوووسهب ببلايةووو    لهبيوووهر فووو  إارب هوووه 
 اببيلةن ف  از ببر س    اياا ذبك .

 

 ثالثا : السثة يف اصطالح الفالسفح :
 

ل:ل-أر  ولأنلو   لل–عن لايفث ف لايق ل ءلأ.لاي ن ل
ة رف ببف يف  ببقدمهء ببيسب سأيه ا مه ةاالهج ببةه ببشو ء بموه فو  مهنةالوه اا فو     

 ا اده .
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اع ى يسةل ببمثهل فهن ببيسب عيد اريطا ا ) ةقهل ع ى ا ه اباد   مه عيه ةلان  
 ( . 23) ببش ء   انا فةه (

ل–  نل.ل إنلاي ن ل يلايف  ف لايلون نل لايق لل لولت لل يكلاينل سلي لت للاإلن ل
للنق ملإي لأرنا لأد  مل:ل–نل  لأر  ول

لل.اي ن لايل  ول:لل هول اخللايشيءلولاسلن يقوةل،ل  ينل سلن ين ن لي  لت لل-ل
للل.اي ن لايهورول:لل هول اخللايشيءلولاسلن يفالل،ل  يش للاينه ليلي  لت لل-ل
ل.لرل يلو و لايشيءلواي اخلل لسل،ل  ي ولهن لاي لت لاي ن لايف ع يل:لايلؤتل-ل
ل(24 لاي ن لايو ليل:لاي وللنلأ  سلو  لاي لت لل.ل-ل
ل

ل ل.لاي ن ل يلايف  ف لايل لت ل:
ال لاي ذن لعنذ لايفث ذف لايللذ تلنل قذ ل ن لنذتل ارلفذ  همليذسل،ل   ذلل ل  ذوفلللل

ل ارلفسلايخ صلنسل،لواي وللل  لا   هسل يلايف  ف ل.
ا ) ببيسب نا خ ص  لل بباوابدث ببالو  اليوهعد لول ميهوه فو  بيالوهج (لل25 للهون  ق 

 (ل.ل26 لببميسب ببمطراح (
ا ) إييوه يشوةر إبوى موه ةيوالف ا) فلورة سيوةط  اا مرلسو  سهايوم بب وهم         (لل27 ا هل بواك   

 " يسب " اسهبذ) ةلان يالة   بهه سهايم " ميسب " (   سل  وهل ا ) إن ببمسودا ببيوسس 
 .(ل28 لنا مسدا عق   (

فووو  ال رةفوووه ب يوووسب سأيوووه ا ) ماضووواع مالسووواع سوووآخر   ساةوووث ان (ل29 اةقوووال نةوووام   
ببماضوواعهت ببممهث وو  ب ماضوواع بألال ال قسهووه ماضوواعهت ممهث وو  ب ثووهي    اا س سووهرة 
اخرى إذب بم ةلن بألال  د ا د فوهن ببثوهي  ا ةملون ان ةلوان  ود ا ود اسودب   اظهوار 

 (ل.ل30 ن دبئمه يق  سهب هدة ببى فلرة ببيالة   ( ببيسب ةيقل ببذن
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اةضووه ان الصووار بب   وو  ببيووسسة  مووه نووا إا سيووهء عق وو  اظووهنرة (ل31 ودذذررل ذذ ن لللل
ذبالة  خهبص    فة رف مسدا بب  ة  ع وى ايوه ا اسود ب ما واد ببمملون مون يوسب يوهسق 

 .(ل32 لةادده

ل
 املطلة الثالث : عالقح اإلستقراء تالسثثٍح :

 

فهووام ببيووسسة  ايووة  لهيووت اا إبهةوو  نوو  ببالوو  ال   يووه يوودرك بب   وو  سووةن ببخووهبق م    
 اببمخ اق .

بلايوه  –ا د الغ ب بب ق ةوان ع وى ببمشوهلل ببث ثو  ببالو  ةاب هوه ببودبةل بايوالقربئ     
فمشوول   ببصوودف  ببمط قوو  بفالوورض بهووه مسوودا ببيووسسة   –ةيووةر موون ببخووهص ببووى بب ووهم 
ةقووال ا إن بلوول اووهدث يووسسه   امشوول   ببصوودف  ببييووسة   ببميووالقل عوون ببال رسوو  اببووذ)

ن ببظوابنر ببمطرااو  ب دربيو   الغ ب ع ةهه سيف  اللرر ببصودف  ع وى مودى طاةول   اب 
بايوووالقربئة  اسووود ان ةلوووان بهوووه يوووسب   امشووول   عووودم باطوووربد الغ وووب ع ةهوووه سقضوووة  

ى يالوووهئف ميووواليسط  مووون مسووودا ببيوووسسة  اببالووو  القضووو  سوووأن بباوووهات ببمالمهث ووو  الوووؤد) إبووو
 (33) مالمهث   .

فهايووالقربء  وود اثسووت ببال مووةم دان باعالمووهد ع ووى ايووهس ببقضووهةه ببيووسسة  اذبووك موون    
 خ ل ببمفهام بب ق   ببذ) ة سر عن بب     ببضرارة  سةن ببيسب اببميسب . 

اسهبالوووهب  فوووإن ببوووذ) ةووورفض ع  ووو  ببيوووسسة  سوووهبمفهام بب ق ووو  ا ةملووون بوووه ) ان ةيمووو  
   ( . 34) ن ببيسس  سهبدبةل بايالقربئ  (باالمهل ببقهيا 

ذب لوووهن بايوووالقربء ) بلووول بيوووالدال ةيوووسر مووون ببخوووهص ببوووى بب وووهم (   فهوووا سهوووذب ( 35) اب 
ةشومل بايواليالهج بب  مو  ببقوهئم ع وى ايووهس ببم اظو  ابايواليالهج بب  مو  ببقوهئم ع ووى 

 ( 36)ايهس ببال رس  . 
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ع ووى  ووهيان باطووربد فسووه ةالاقووق اموون طوورق بايووالقربء بايووالقربء ببطوورد) اببمسيوو      
بباصووف ببثهسووت ب  زئةووهت   اببم مووم ع ووى  مة هووه   فووهبالم ةثسووت فوو  ببلوول بم وورد 

 ثسااله ف  س ض بب زئةهت .
انذب بايالقربء ةمالهز س زام ببيالة   بذبك ببالالسه   مه ل ةالهه اشومابهه بففوربد ببوذةن    

 ( 37) بم ةدخ اب الات ببم اظ  اببالالسه .
بايوووالقربئ  مووويهف ةقوووام ع وووى عم ةووو  فلرةووو  اايوووة  م وووه   سم يوووى ا ايوووه  فوووهبميهف    

 ؛ بةصل ببى ال ةةن بب  ل ابأليسهب . ( 38)ةفرض باالمهات عق ة  اةخالسرنه 
ةقووال بسوون (  39)افوو  سةووهن فيووهد را) ببميهطقوو  فوو  اصوويهف ببا ووف لا وو  بايووالقربء 

بء الهموووه ااةيئوووذ فاللوووان  ووود الةمةووو  ا ) ااموووه بايوووالقربء فإيموووه ةلوووان ةقةيوووه بذب لوووهن بيوووالقر 
المت ع وى ببقودر ببمشوالرك سموه ا دالوه فو   مةوه بألفوربد انوذب بوةس بيوالداا س زئو  
ع ى ل   اا سخهص ع ى عوهم سول بيوالدال سأاود ببمال زموةن ع وى بآلخور فوهن ا واد 
ذبك ببالم ف  لل فرد من افربد ببل و  بب وهم ةا وب ان ةلوان ازموه بوذبك ببل و  بب وهم 

) اببالاقةوق ا إيموه ثسوت ب ل و  فقود ثسوت بلول اباود مون  زئةهالوه اببالاورةم  ( ا هل اةضه
نووا اعووم موون ببخموور انووا ثهسووت بهووه   فهووا ثهسووت بلوول فوورد موون  زئةهالهووه فهووا بيووالدال 
سل   ع ى ثسات ل   نخر ب زئةهت ذبك ببل   اذبك ببدبةل نا لهب زئ  سهبييس  ببى 

 ( 40) انذب ممه مه ا ةيهزعان فةه ( .ذبك ببل   انا ل   سهبييس  ببى ال ك بب زئةهت 
فوإن بسون الةمةو  راموه بهلل ة السور بايوالقربء ةقةيةوه إذب لوهن الهموه ساةوث ةلوان ببالوم     

ع ى  مةه بألفربد سقدر مشالرك اباد   فهب زئةهت ببال  اليطسق ع ةهه صوفهت مشوالرل  
ايووالقربء اللووان ازموو  بهووه فووةالم ع ةهووه سووذبك ببقوودر ببووذ) ة م هووه   انووا ا ة السوور ب

 بيالداا س زئ  ع ى  زئ  اا سخهص ع ى عهم سل سأاد ببمال زمةن ع ى بآلخر .
 اةر ه بسن الةمة  ببقةهس ببى ياع من ايابع بايالقربء بب  م  ببقهئم ع ى فلرالةن ا   

 بألابى ا بلل م  ال ع   .
 ببثهية  ا باطربد ف  ا اع بباابدث .
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ببخموور م  ووال سهزيوولهر   سم يووى ا إن ع وو   فقووهيان بب  ةوو  نووا ان الووم ببالاوورةم فوو 
 الارةم ببخمر نا بزيلهر .

بمه  هيان باطربد فهب    ببابادة بذب ا ودت الاوت ظوراف مالشوهسه  ايال وت م  واا     
مالشهسهه فمالى مه ا ديه بزيلهر ف  ببخمر ا ديه ببالاورةم   اةيئوذ ييوالطةه ان يصول 

 اببوذ) ةا ود بيوه بب   وهت ببل ةو  ببثهسالو   ببى بايالقربء ببصاةح عسر بب  ة  اباطربد 
ببميووالقسل سا وواد ببقوودر ببمشووالرك فوو  بألصوول    فاووابدث ببمهضوو  ةاللوورر ا اعهووه فوو 

سم يوى ثسوهت بألاصوهف ببالوو  الربفوق ببم  واات بلو  الالاقووق ببيالة و  فو  ببميوالقسل لمووه 
 ( 41) الاققت ف  ببمهض  .

القيةم بايالقربئ  ببذ) نا مه لوهن اةقال بألمةن ببشيقةط  رامه بهلل ا ) ا امه بب    
اصر ببمقيم ف  ا يهمه فةه سطرةوق بايوالقربء فهوا موه ا ةالوم بب قول فةوه ساصور   
ابلوون صووهاب ببالقيووةم بيووالقرا بأل يووهم ا) الالس هووه االووى ع ووم سووهبالالسه ابايووالقربء بيووه بووم 

 (         42)ةسق  يم ف  ببخهرج غةر مه ذلر ( .

بالخهذ طرةق بايالقربء لايوة   مون ببايوهئل ببماصو    ا د اشهر ببلالهب بب زةز ببى   
ى ا )) اابووم ةووراب وإبووى ببقابعوود بب هموو    اببيووين ببلايةوو  ابايووالفهدة ميهووه إذ ةقووال ال هبوو

 ووول يوووةراب فووو  بألرض *  لةوووف ةسووودىء بهلل ببخ وووق ثوووم ة ةوووده إن ذبوووك ع وووى بهلل ةيوووةر
  ع وى لول شو ء  ودةر ((فهيظراب لةف سودا ببخ وق ثوم بهلل ةيشوىء ببيشوأة بآلخورة بن بهلل

فهبيةر ف  بألرض ةقالض  الالسه بب زئةهت ادربيو  اللاةيهوه امون ثوم بباصوال ببوى ( 43)
 ( 44)  ابعد ل ة  السةن بهم لةف سدا بهلل ببخ ق .

امث و  ب يوسر ( 45) اف   ابه ال هبى ا )) ام خ قاب مون غةور شو ء ام نوم ببخوهبقان ((   
 من ابادة من ث ث اهات ااببالقيةم   اببم يى ا ان بألمر ا ةخ ا 

 باابى ا ان ةلاياب خ قاب من غةر ش ء ا) سدان خهبق اص  .
 ببثهية  ا ان ةلاياب خ قاب ايفيهم .

 ببثهبث  ا ان ةلان خ قهم خهبق غةر ايفيهم .
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اببابضح ضرارة ان ببقيمةن بألابةن سهط ن اببثهبث نا بباق ببذ) ا رةب فةوه     
  (46) ئه .وخهبقهم ببميالاق ميهم ان ة سداه اا ةشرلاب سه شةانا بهلل ال هبى عز ا ل 

ةقووال بألمووةن ببشوويقةط  فوو  ببم يووى ببيووهسق ا ) ألن اصوور ااصووهف ببماوول فوو      
بأل يووهم ببث ثوو   ط وو  ا شووك فةووه   أليهووم بمووه ان ةخ قوواب موون غةوور شوو ء اا ةخ قوواب 

ببقيومةن بألابوةن  ط و   ايفيهم اا ةخ قهم خهبق غةر ايفيهم اا ربسوه ببسالو    ابسطوهل
هاره   وا شوووك فةوووه   فةال وووةن بن ببثهبوووث اوووق ا شوووك فةوووه   ا ووود اوووذف فووو  بآلةووو  بظووو

 . ( 47) ةهه (وف كوشفداب  نذب ببيوسر اببالقيةم ع ى عسهدة بهلل ااده  ط ة  ا 
 ( 48) اع ةه فهايالقربء اباد من اشلهل باياليالهج بايالداب  غةر ببمسهشر .    

طرق بايالقربئة  ا القالصر ع ى سوهب بااالموهات بب ق ةو  فقوط سول بهوه ع ى بن نذه بب
 م هات ابي   امفةدة ع مةه   إذ اليال مل ف  ا 

 ببقةهس بألصاب  ايالخربج بب    ببشرعة  . -
افووو  الادةووود يوووسب با الوووربن سوووةن ببظوووابنر ام رفووو  ا وووه ببوووال زم سةيهوووه   مووون ا ووول  -

 بباصال ببى  هيان عهم ال   .

(49) ه .وهدث يسسويهء ع ى ان بلل اوبى ايسهب ببا هئه ابباابدث   ساف  ببالاصل ب -
 

  

ب   وابذب لهن من م هات بايالقربء الادةد بب     سةن ببمقالريهت من يسب اميسو   
امن ثم ببالاصول ببوى ايوسهب ببا وهئه ابباوابدث   فوهن ببيظور ببوى ال وك بب   و  ةشومل 

 امرةن ا
 

اهدثووه موون بباووابدث امووه ةال  ووق سووه موون اةووث  بألال ا ببيظوور ببووى ببميووسب فوو  لايووه
باة هد   فهل من ببمملن ان ةا د ببميسب من غةور ان ةلوان بوه يوسب اا وده   ام 
بيه ا ةملن ان ةا د إا سيسب   اة هب عن نذب بباليوهؤل سالقرةور ببمسودا بب وهم ببوذ) 



 

 السببيت هفهىهها وداللت النظىص القرآنيت عليها

 د. بشار داود سلواى

 

 311 

ةقض  سأن لل اوهدث اسود بوه مون يوسب   موه سةوهن ان نوذب ببمسودا ضورار) افطور) 
 ل   . ا 

سه   وببثهي  ا ببيظر ببى ببيسب امه به من خصهئص ذبالة  ماضاعة  اثرت ف  ميسو
فمالى الافرت ببشراط ابيالفت ببمابيه سةن ببيسب اببميسب اص ت ببيالة   ببمطردة   

 . ( 50)سب ف  ببالأثرواببقهئم  ع ى خهصة  ببيسب ف  ببالأثةر اببمي
 

   :هفهىم السثثٍح املثحث الثانً : داللح النصىص القرآنٍح على
 

 املطلة األول : داللح النصىص على املعىن اللغىي للسثثٍح :
 

ل م  يسب ف  ببقرنن ببلرةم ف  عودة مابضوه مفوردة ا م وه ال هوه سوداات  اردت   
 فةهه بزشهرة إبى ببم هي  بب غاة  ببيهسق  .

 بـــ ججـع طـــ ب * فأرجــــ ــل شـء  طجج ــنبه من كـــب لو يف األرض ًآريـــإنب مكنى ا )) وه ال هبوفف   اب   
 ))(51 ). 
 هل بسن لثةر ف  الفيةر نذه بآلة  ا )  هل بسن عسهس ا فأالسه يسسه ة ي  سهبيوسب    

ببميووزل   ا ووهل م هنوود فووأالسه يووسسه ا ميووزا اطرةقووه مووه سووةن ببمشوورق اببمغوورب   افوو  
) االسووه ميووهزل رابةوو  عوون م هنوود " يووسسه "  ووهل ا طرةقووه فوو  بألرض   ا ووهل  الووهدة ا ا

 .( 52) بألرض ام هبمهه   ا هل ي ةد سن  سةر ا فأالسه يسسه ا) ع مه (
اببم يى ا نالهه بهلل ال هبى من لل ش ء م رف  اذرة   ةالاصل سهوه فوهالسه اباودب مون   

 ال ك بأليسهب .
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 رب (و ووهل م هنوود رامووه بهلل فوو  الفيووةره ا ) ة يوو  ميووزا اطر ووه سووةن ببمشوورق اببمغوو  

ةق اببميزل ببذ) ذلره بزمهم م هند ف  الفيةره نا مون ببم وهي  بب غاةو  فهبطر (  .   53)
 ببال  يسق ذلرنه . 

ا ووهل ببشووالهي  ا )  ووهل ببمفيووران ا اببم يووى طرةقووه الؤدةووه ببووى مغوورب ببشوومس .   
 هل ببز هج ا فأالسه يسسه من بأليسهب ببال  ااال  اذبك ايوه ااالو  مون لول شو ء يوسسه 

اال  يسسه ف  ببميةر ببى ببمغرب   ا ةل ا االسه من لل فأالسه من ال ك بأليسهب ببال  
ش ء ع مه ةاليسب سه إبوى لول موه ةرةود   ا ةول ا س غوه ببوى اةوث اربد   ا ةول ا مون 
لوول شوو ء ةاالووهج ببةووه ببخ ووق   ا ةوول ا موون لوول شوو ء اليووال ةن سووه ببم وواك موون فووالح 

بوى شو ء ل سوه بوببمدبئن ا هر بألعدبء . ااصل ببيسب بباسل فهيال ةن بلل مه ةالاصو
 )(54 ) . 
اةالضح من ببيص ببيهسق ببذ) يه ه بزمهم ببشالهي  رامه بهلل داب  بآلة  ع وى    

ببم يووى بب غووا) ب يووسب اةووث ذلوور ا بباسوول   ابب  ووم   اببطرةووق   انوو  موون ببم ووهي  
 ببيهسق  ببال  ذلرت من  سل ف  م يى ببيسب بغ  .

 يف الــ نيب ًا فــزح فبيبــ ل ثظــجت ا  مــن كــبن أنــن ين لــن أن ــزه اهافوو   ابووه ال ووهبى ا ))   

 . ( 55) (( الظبب  ثم ليقطع فبيننز ىل أذىنب كي ه مب أغيظ
لذبك دبت نذه بآلة  ببلرةم  ع ى ببم يى بب غا) ب يسب انا بباسل اةث ةقال    

بزمهم ببطسر) فو  الفيوةر نوذه بآلةو  ا ) ف ةمودد ساسول انوا ببيوسب ببوى ببيومهء ة يو  
قفه   ثوووم بةقطوووه ببيوووسب س ووود باخاليوووهق سوووه ف ةيظووور نووول ةوووذنسن يووومهء ببسةوووت انوووا يووو

بخاليه ه ذبك   ا ط ه ببيسب س د باخاليهق مه ةغةظ ةقوال ا نول ةوذنسن ذبوك موه ة ود 
 . ( 56) ف  صدره من ببغةظ (
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اةقال بسن ببقةم رامه بهلل ف  نذب ببم يى ا ) با الالس يه مه ةفةد بثسوهت بأليوسهب   
عشوورة ناف ماضووه   ابووم يقوول ذبووك مسهبغوو  سوول اقةقوو   موون ببقوورنن اببيووي  بووزبد ع ووى

 . ( 57)اةلف  شههدة بباس ابب قل اببفطرة (
 
 

 املطلة الثانً : داللح القرآن على أن األسثاب ال تؤثر تنفسها استقالال: 
 

إن ببيهظر ف  لالوهب بهلل ال وهبى بب زةوز ة ود ان بأليوسهب ا الوؤثر سيفيوهه بيوالق ا    
ان ةصووويه شوووةئه سقدرالوووه دان  ووودرة بهلل ال وووهبى ببشوووهم   امشوووةئاله  اان بب سوود ا ةيوووالطةه

مــن كــبن أنــن ين لــن أن ــزه اه يف الــ نيب ًا فــزح فبيبــ ل    ببيهفووذة   لمووه فوو   ابووه ال ووهبى ا )) 

 .( 58) (( ظـي ه مب أغيـز ىل أذىنب كـثظجت ا  الظبب  ثم ليقطع فبينن
ب ريال مامد ص ى بهلل ع ةه اي م ام يى نذه بآلة  ببلرةم  ا ) ةه اةهه ببم هد)    

ببيووهع  فوو  إطفووهء دةيووه ببووذ) ةظوون س ه ووه ان يوو ةه يووةفةده شووةئه   إع ووم ايووك مهمووه 
ف  ووت موون بأليووسهب ايوو ةت فوو  لةوود ببريووال فووهن ذبووك ا ةووذنب غةظووك اا ةشووف  

 .(  59)لمدك   ف ةس بك  درة ف  ذبك ( 
بةيووت ذبالةو  ميووالق   عوون انوذب ة يوو  ا بن نووذه بأليوسهب إيمووه نوو  ايوسهب    ةوو  ا    

بهلل ال هبى   سل ن  ي م  امي  من ببانهب ةخوالص سرامالوه مون ةشوهء اةصورفهه عموه 
ي فزيأزم مب حتزثٌن * يينزم رشرعٌنو يم حنن الشارعٌن * لٌ نشب  ةشهء   لمه ف   ابه ال هبى ا )) 

 . (60) (( جلعبنبه حطبمب فنبزم رفكيٌن * انب دلغزمٌن * ثل حنن حمزًمٌن
بآلةهت ببلرةمو  الشوةر ببوى بألخوذ سهأليوسهب ابلويهم بوم ةصو اب إبوى موربدنم فو   نذه   

 ذبك   فدل ع ى ان بأليسهب ا الؤثر ف  يفيهه بيالق ا .
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اسةهن ذبوك بن بهلل ال وهبى اثسوت بهوم ببف ول سقابوه " الارثوان " ااثسوت بيفيوه  ول   بوه 
المواه يسهالوه مون بألرض ام ببخ ق سقابه " ام يان ببزبرعوان "   اببم يوى ا ) اايوالم اخر 

س ه اثموره االووى صوهر اسوه اصوةدب اثموورب ايوالم ببوذةن يمةالمواه ام ايوالم ببووذةن اخور الم يوي
يضوة ه   ام بهلل ببووذ) بيفوورد سوذبك ااووده ااي ووم سوه ع ووةلم   اايووالم غهةو  مووه الف  ووان ان 
الارثوواب بألرض االشووقانه اال قوواب فةهووه ببسووذر ثووم ا ع ووم عيوودلم سمووه ةلووان س وود ذبووك اا 
ر  درة بلم ع ى الثر من ذبك امه ذبك فيسههم ع ى ان ذبك ببارث م ورض بفخطوه

 .( 61)باا افظ بهلل ابسقهؤه س غ  بلم امالهعه إبى اةن ( 
اسهووذب ةالضووح ان باطووربد فوو  يظووهم ببيووسسة  خهضووه ب مشووةئ  بزبهةوو    ابن نووذه     

بأليسهب خ قوت ع وى لةفةو  طسهئ ةو  ابةيوت ذبالةو  ميوالق   عون بهلل ال وهبى   فموه شوهء 
 لهن امه بم ةشأ بم ةلن .

ل
 

 ئج تاألسثاب يف القرآن الكرٌن :املطلة الثالث : عالقح النتا
 

بوووووةس مووووون بب  ةوووووب ان ال ووووود بب   ووووو  ببيوووووسسة  ابضوووووا  فووووو  لالوووووهب بهلل ال وووووهبى     
فهبملايوووهت مرالسطووو  فةموووه سةيهوووه   فووو  ةا ووود ببشووو ء إا سا ووواد يوووسسه االوووى بب   وووهت 
بزييهية  اببقوةم بألخ  ةو  اببورابسط با المهعةو    الوذبك بألالوهم ببشورعة  اببظوابنر 

 ة  ابباةهة ببيسهالة  مرالسط  س     يسسة  مؤثرة . ببلاي
دة وابرالسهط ببيسب سهبميسب ف  نةهت ببقرنن  هءت ع ى ابفهظ خهص  اايهبةب عدةو  

 ا (62)  امون ال ك ببصةغ
ا  ال هبىلل ماضه رالب فةه ببالم ببشرع  اا بب زبئ  ع ى اصف مووه   لقابه  .1
ــ أيبب ))  ــبططعٌا يأـ ــبرطخ فـ ــبرا ًالظـ فال  وووق ببالوووم انوووا ببقطوووه   (63). بآلةووو  ((...... ًالظـ

 سهباصف انا ببير   .
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أب يأيـب الـذأن آمنـٌا ان رزقـٌا اه     لل ماضه الضمن ببشرط ابب زبء   لقابه ال هبى ا ))  .2

 فهبشرط انا ببالقاى يسب ب  زبء . ( 64) ((جيعل لكم فزطبنب 

 ابوووه  لل ماضه رالب فةه بباوولم ع وى موه  س وه ساورف افوهد بباليوسب   لهبسوهء فو  .3
( 65) ((العذاة مبب كبنٌا أفظـ ًن الذأن كفزًا ًص ًا عن طجيل اه سلنبىم عذاثب فٌا ال وووهبى ا )) 

   ابآلةهت ف  ذبك لثةرة .

 – وول فوو  عوو ه  -اموون ببم  ووام ان بهلل ال ووهبى  وود اللفوول سوورزق مخ ا هالووه إا بيووه    
ىـٌ  هبى )) وه ال وورزق   لموه فو   ابوواثهم ع وى بألخوذ سهأليوسهب فو  بباصوال ع وى ببو

فو  ةخ واب اوهل ( 66) (( الذي جعل لكم األرض ذلٌال فبمشٌا يف منبكجيب ًكبٌا من رسطو ًاليو النشٌر
 . (67)من ااابل بزييهن من ببي   ابباليسب 

 
ابباب ه بن لثرة ببشابند ف  ببقرنن ببلرةم ع ى رسط بأليسهب سميسسهالهه  د فوهض      

ذه ببميوأب  امسورنيةن ع ةهوه   فوههلل ال وهبى  ود ) رسوط ذلره ابياليسطه بب  مهء مقوررةن نو
بأليسهب سميسسهالهه شرعه ا درب ا  ل بأليسهب مال الماله فو  اموره ببودةي  ببشورع  

 ( . 68)   اامره ببلاي  ببقدر)   امال م له االصرفه (
 
 

املطلة الراتع : الثىاب والعقاب وعالقته تالسثثٍح هن خالل آٌاخ القرآن 
 الكرٌن :

إن ببمالأمل ف  نةهت ببقرنن ببلرةم ببال  الادثت عون بأليوسهب اببميوسسهت   لقابوه     
ط  جب كم من اه نٌر ًكزبة مجني * أي ي ثو اه من ارجع رضٌانو طجل الظـمم ًرـزجيم   ال وهبى  )) 

ــو ًأيــ أيم إ  صــزا  مظــزقيم       ة وود ايهووه الشووةر إبووى ببيووار  (69) ((مــن النببــبد إ  النــٌر ثيذن
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نووا ببيووسب ببووذ) ةهوود) إبووى رضووابن بهلل  بووذ) االووى سووه ببيسوو  ببمصووطفى اببهوودى ب
اةخووورج مووون بالس وووه اعمووول سوووه مووون ظ موووهت بب هووول اببشووورك إبوووى يوووسةل بب  وووم اببةقوووةن 
ابزةمهن   اة د ببمالدسر ان بهلل ال هبى  د رالب ع ى لول ف ول مون اف وهل بب سوهد يالة و  

ببيهسق  ببي هة ابب صم  مون ف  بآلةهت  –يساهيه اال هبى  -من ببيالهئف   اةث رالب 
 لل زةغ ع ى بالسهع ببيار ببمسةن اببيربج ببميةر .

اف  نذه بآلةهت ببسةيوهت بشوهرة إبوى بأليوسهب ببشورعة  مون  هو  لوان بب سود مطهبسوه    
سذبك ببف ل عم  اا الرله اان ببف ل اب ه ف  بأليسهب ببقدرة  سهعالسوهره مون  ضوهء بهلل 

رنن بألخرى مه ةدل ع ى سهء ببيسسة  اةؤلود ع وى برالسوهط ا دره ببلاي  . اف  نةهت ببق
 ببيسب سهبميسب ابن بألعمهل يسب بدخال بب ي  اا دخال ببيهر . 

ثنـمم  لـيض  ذلـ  مبـب طـ مذ يأـ أكم ًين اه     امن ال ك بآلةهت مه  هء ف   ابووه ال هبوووى ))    

صوية هم ا وسح    فموه اول سوهبةهاد امون لوهن ع وى يه هوم إيموه نوا سيواء (70) ((لبعجي  
ف وووهبهم مووون اللوووذةب بأليسةوووهء ا وووال هم ايلوووث بب هووواد ايقوووض ببمابثةوووق اال هوووم ببيوووات 
االارةفهم ببل م عن مابضو ه   لول نوذه بأليوسهب ببالو  ب الرفانوه لهيوت يوسسه فو  ا واع 

 بب ذبب ع ةهم .
  ا ) سيسب اعمهبلم ببال   دمالمانه لقالل بأليسةهء اغةرنه من بألعمهل )) وانذب ة ي   
(( عطف ع ى مه  دمالم   فها دبخل الات الوم سوهء ببيوسسة     اه ليض ثنمم لبعجي  ًان

ايوووسسةاله ب  وووذبب مووون اةوووث بن يفووو  ببظ ووووم ةيوووال زم بب ووودل ببمقالضووو  بثهسووو  ببمايوووون 
 . ( 71) ام ه س  ببمي ء   اببةه ذنب ببفاال من ببمفيرةن (

قوهب بألخورا) ةقوام ع وى امن لمهل بب دل ببرسهي  اببالمو  بزبهةو  بن ببثوابب ابب    
مب أفعل اه ثعـذاثكم ان شـكزو ًآمنـزم ًكـبن اه شـبكزا عبيبـب         هيان ببيسسة    لقابه ال هبى ))

  افةهووه بن بهلل ال ووهبى شوولر موون اايوون ااثهسووه ع ووى إايووهيه اع ووم سموون ايووهء ( 72) ((
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رنه اعه سه ع ى إيهءاله   فهألصل ف  بب زبء بألخرا) ايه مسي  ع ى بأليسهب ابعالسه
(73 ) . 

فرسط بهلل ال هبى ببثابب ابب قوهب سأيوسهسهمه   فهبقالول بب مود يوسب ب قصوهص اببيور      
يسب بقطه ببةد اببزيه يسب ب   د اا ببر م ابزةمهن يسب بودخال بب يو  اببلفور يوسب 
بوودخال ببيووهر   فقوود رسووط بهلل ال ووهبى بأليووسهب سميووسسهالهه شوورعه ا وودرب اةووث )   وول بهلل 

م وهدنم اببثوابب ابب قوهب ابباوداد اببلفوهربت ابألابمور اببيوابن  ابباول مصهبح بب سهد ا 
 . (74) در ميه (واببارم    سل بب سد يفيه اصفهاله  يسب بمه ةص

ابمه بشلهبة  ببانم اببال هرض ببذ) اصل بوس ض ببيوهس فو  بباودةث ببيسوا) ببوذ)    
مو  فو   ابوه ال وهبى ا مه بآلة  ببلرة (75)  هء فةه )) بيه بن ةدخل بب ي  ااد س م ه ((

فوذبك ال وهرض ظوهنر)   اسةوهن ذبوك ان ةقوهل ا ) ( 76) ((يلفبٌا اجلنخ مبــب كنزـــم رعببـٌن    )) 
إن ببسووهء ببمقالضووة  ب وودخال غةوور ببسووهء ببالوو  يفووى م هووه ببوودخال   فهبمقالضووة  نوو  سووهء 
ببيووسسة  ببدببوو  ع ووى ان بألعمووهل يووسب ب وودخال مقالضووة  بووه له الضووهء يووهئر بأليووسهب 

هه   اببسووهء ببالوو  يفووى سهووه ببوودخال نوو  سووهء ببم هاضوو  اببمقهس وو  ببالوو  فوو  ياووا بميووسسهال
ان دخووال بب يوو  بووةس فوو  مقهس وو  عموول ااوود   ووابهم بشووالرةت نووذب سهووذب فووأخسر ببيسوو  

)(77) . 
  .ا) س م هم   اببسهء ب يسسة ( 78) (( جشا  مبب كبنٌا أعببٌناف   ابه ال هبى  ا ))    
سن عثةمةن رامه بهلل ف  يةهق ادةثه عن  ابه ال هبى )) اف  ببم يى يفيه ةقال ب   

(( ا) ا ) سيسب عم هم ابةس ببم يى بيه عواض   ألن بهلل ال وهبى جشا  مبب كبنٌا أعببٌن 

ًان رعــ ًا نعبــخ اه ال  ه اعمهبيووه ))وبووا اربد ان ة هاضوويه بلهيووت ي موو  اباوودة الاووةط س مةوو

ــٌن   ى )) وبووه ال هبووهء  ا ولل س ووض بب  موووابووذبك بيالشوو( 79) ((حت ــٌىب  (( جــشا  مبــب كــبنٌا أعبب
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 ه ((   ابب وووابب ان ببسوهء فو  ببيفووو  سوهء و  س مووةقال )) بن ةدخل ااود بب يو اببيس  
 . ( 80) بب اض اببسهء ف  بزثسهت سهء ببيسسة  (

سوول ببيوووسسة   ووود سووورزت فووو  اليووواع ايووسهب ببموووات ابباةوووهة   فهووو  اةضوووه مسيةووو  ع وووى    
ابهلل ال ووهبى  وود  وودر بأليووسهب اببميووسسهت اياعهووه ) فووهبمقالال  ع  ووهت يووسسة  مالربسطوو 

مةووت سأ  ووه ف  ووم بهلل ال ووهبى ا وودر ا ضووى ان نووذب ةمووات سيووسب ببموورض انووذب سيووسب 
ببقالوول انووذب سيووسب ببهوودم انووذب سيووسب بباوورق انووذب سيووسب ببغوورق   إبووى غةوور ذبووك موون 

 . ( 81)ةهة ( بأليسهب   ابهلل يساهيه خ ق ببمات ابباةهة اخ ق يسب ببمات اببا
 

املطلة اخلاهس : داللح السبثثٍح علبى البطاتني تبظ ال بالر والثبا ن يف 
 األفعال اإلنسانٍح :

 

اةووأال  ببقوورنن سسةووهن ان بب   وو  سووةن ببظووهنر اببسووهطن يووي  عهموو    لمووه فوو   ابووه    
  ًا مع القبع أنًلٌ يرالًا اخلزًج ألع ًا لو ع ح ًلكن كزه اه انجعبثيم فثجطيم ًطيل يطعى ا )) وال هب
. ففوو  بآلةوو  ببلرةموو  دابوو  ع ووى ببالووربسط بباثةووق سووةن مووه ة القوود ببميووهفقان موون ( 82) ((

ببلفر امه ظهر ميهم  من الخ ف االخذةل ف  مةدبن بب ههد   ف وا ايهوم ااسواب ببخوراج 
ع ء بهه بالهةؤب ابيال داب ب قالهل اب يزبل   ابموه بوم ةلون ذبوك لوذبك  الصدةقه بل م  بهلل اب 

  م بهلل ال هبى مه اللن صدارنم من ببيفهق لوره خورا هم موه ببيسو  ع ةوه ببيو م     اب
فأ  ووودنم فووو  سةووواالهم صوووهغرةن اذاء   انوووذب دبةووول ع وووى ان ظوووهنرنم  ووود دل ع وووى موووه 

 ة القدايه ف  سهطيهم . 
افوو  نووذب ببم يووى ةقووال ببيوو د) رامووه بهلل ا ) موون ببقووربئن مووه ةسووةن ايهووم مووه  صووداب   

اان اعذبرنم ببال  بعالذرانه سهط     فوهن بب وذر نوا ببموهيه ببوذ) ةميوه ببخراج سهبل ة  
إذب سذل بب سد اي ه اي ى ف  ايسهب ببخراج ثوم مي وه موهيه شورع  فهوذب ببوذ) ة وذر 
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(( ا) ا ايوال داب اعم واب موه ةملويهم لـٌ يرالًا اخلـزًج ألعـ ًا لـو     اامه نوؤاء ببميوهفقان )) 

ــزه اه  ة ع ووم ايووه مووه اربداب ببخووراج )) موون بأليووسهب ابلوون بمووه بووم ة ووداب بووه عوود ًلكــن ك

هء   ابن لوووهن  وود امووورنم و((  ووودرب ا ضوو فثـــجطيم (( م لوووم فوو  ببخوووراج ب غووزا )) انجعــبثيم 
ااثهم ع ى ببخراج ا   هم مقالدرةن ع ةه   ابلن سالماله مه اربد إعوهيالهم سول خوذبهم 

 . (83) (( من ببييهء اببم ذارةن ( ًطيل يطع ًا مع القبع أناثسطهم )) 
اف  نذه بآلة  دبةل ع ى ان نيهك ال زمه سوةن بزربدة ابب مول فمون بدعوى ايوه ةرةود    

عموو  م ةيووه الووهن  ووهدرب ع ووى ان ةووأال  سووه اا سشوو ء ميووه ثووم بووم ةف وول ذبووك ع ميووه ايووه 
 لهذب ف  دعابه . 

 
ا د   ل بهلل ال هبى يظوهم نوذب ببلوان مسيةوه ع وى يوين ا اليخورم ا وابيةن ا اليخورق    
 سمشووةئاله  وول   بووه .  ابلوون بهلل ةهةووق بأليووسهب با وواع مووربده لمووه فوو  غووزاة سوودر إا

فهةأ بهلل ال هبى ايسهب ببيصر ب مي مةن ابم ة  ل ذبك ببيصر من  سةل ببخابرق ببال  
إذ بةس بهه يسب سل بفيسهب ف  ال ك ببغزاة يصةب ظهنر   لمه فو   ابوه ال وهبى )) 

ــو   ــخ من بغشووهءنم ببي ووهس لووهن موون ايووسهب ببيصوور بلايووه  فووإن( 84) (( أغشــيكم النعــبص يمن
 .( 85)ةذنب ببخاف اة  ب ببش هع 

 
كبـٌا  هب لقابوه ال وهبى ا )) واء من إثسهت بأليسووان ببقرنن مم  –لمه القدم  –بباهصلا   

  اانول   (( مبـب كنـزم ركظـجٌن   ا ابوه ال وهبى ))  (86) (( ًاشزثٌا ىنيئب مبب يطـبفزم يف األأـبم اخلبليـخ   
هت سهء ببيسسة  اةقابان إن بهلل ةخ ق بألشةهء سهأليسهب ا عيدنه بقابوه ببيي  ع ى إثس
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ًنشلنب من الظبب  مب  مجبركب فأنجزنب ثو جنبد ًحت احل ـي  * ًالنلـل ثبطـقبد ذلـب  بـع      ال هبى )) 

 .(  87)... بآلة  ((نضي  * رسطب لبعجبل ًيحيينب ثو ثب ح ميزخ 
ئص اطسهئه ن  طاع مشوةئاله يوساهيه انذه بأليسهب امه بهه من الأثةر ا اة اخصه  

ابربدالووه اال وور) الاووت المووه ايوو طهيه  وول اعوو  فوو  ة وواز ان اليووالقل نووذه بأليووسهب 
سهبف ل اببالأثةر دان مشةئاله سل ببال  ق سهبيسب دايه لهبال  ق سسةت بب يلسات مه لايه 

 يسسه .
خووذ فهباب ووب ببصوو اد موون بأليووسهب إبووى ميووسسهه اببال  ووق سووه يووساهيه اال ووهبى مووه بأل  

 سهه . 
اةوث بابالفووهت إبووى بأليووسهب سهبل ةوو  شوورك فوو  ببالااةوود   ابيلووهر ان اللووان بأليووسهب   

ايووسهسه سهبل ةوو   وودح فوو  ببشوورع اببالموو    اباعووربض عوون بأليووسهب مووه بب  ووم سلايهووه 
 . (88)ايسهسه يقصهن ف  بب قل

 
 
 وخالصببح القىل :   
بأليووسهب الوؤثر فو  ميوسسهالهه دان  إن بب     ببيسسة  الثسالهه ببيصاص ببشوورعة  اان  

بايوووالق ل سهبالوووأثةر موووه بباه ووو  إبوووى خصوووووهئص بألشوووةهء ببذبالةووووو  ببمخ ا ووو  ا هس ةالهوووه 
 ب الأثةر اببالأثر .

 
 

 ع :بادر واملراجباملص
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  )  1ق ا بسووربنةم باسةووهر)   ط وع وو  سوون ماموود بب ر ووهي    ببال رةفووهت   الاقةوو  ( 1)

 . 145نو (   ص  1405 –سةرات 
دبر صووووهدر      1ماموووود سوووون ملوووورم سوووون ميظووووار ببمصوووور)   بيووووهن بب وووورب   ط  ( 2)

 . 459/ 1سةرات ا 

 . 15يارة بباف   نة  ا  ( 3)

 . 84يارة ببلهف   نة  ا  ( 4)

   امه س دنه . 459/ 1ةيظر ا بسن ميظار   بيهن بب رب ا  ( 5)

ةيظر ا عو ء ببودةن عسود بب زةوز سون اامود ببسخوهر)   لشوف بأليوربر عون اصوال  ( 6)
ب بب  مةو  ) ومواد مامود عمور   دبر ببلالوفخر باي م ببسزدا)   الاقةق ا عسد بهلل ما

. اةيظووووور ا مامووووود سووووون اامووووود ببيرخيووووو    دبر  13/  1نوووووو ( ا  1418 –سةووووورات 
 . 22/ 1ببم رف    سةرات ا 

 . 166يارة ببسقرة   نة  ا  ( 7)

اسووا ببيوو هدبت ببمسووهرك سوون ماموود بب ووزر)   ببيههةوو  فوو  غرةووب بباوودةث ابألثوور     ( 8)
 329/  2نو ( ا  1399 –رات و  ) سةو  بب  مةوبا)   ببملالسر اامد ببز وق ا طهنوالاقة

. 

ةيظر ا مامد سون ة قواب ببفةوراز نسوهد)   ببقوهماس ببماوةط   مؤييو  ببريوهب     ( 9)
 . 123/ 1سةرات ا 

ااموود سوون ماموود سوون ع وو  ببمقوور) ببفةووام    ببمصووسهح ببميةوور فوو  غرةووب ببشوورح  ( 10)
 . 262/ 1ةرات ا ببلسةر ب ربف     ببملالس  بب  مة    س

 . 27يارة ببفر هن   نة  ا  ( 11)

 . 265/  1ببفةام  ا ببمصسهح ببميةر ا  ( 12)

 . 154/  1بب ر هي    ببال رةفهت ا  ( 13)
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ماموود سوون ماموود ببغزببوو    ببميالصووفى فوو  ع ووم بألصووال   الاقةووق ا ماموود عسوود  ( 14)

 . 75/  1 نو ( ا 1413 –ببي م عسد ببشهف    دبر ببلالب بب  مة  ) سةرات 

 .  75/  1ببغزبب    ببمصدر ببيهسق ا  ( 15)

ع   سن مامد بآلمد)   بزالهم ف  اصال بألالهم   الاقةق ا يوةد بب مة و     ( 16)
 . 127/  1نو ( ا  1404 –دبر ببلالهب بب رس  ) سةرات 

 . 78يارة بايربء   نة  ا  ( 17)

 . 185يارة ببسقرة   نة  ا  ( 18)

 . 127/  1ا ةيظر ا بآلمد)  ( 19)

ق وسدر ببدةن مامد سن سههدر ببزرلش    ببسار ببماةط فو  اصوال ببفقوه   الاقةو ( 20)
 .  245/  1نو ( ا  1421 –  ) سةرات وب بب  مةور   دبر ببلالوا مامد مامد الهم

ببقهض  عسد بب سهر بأليد نسهد)   ببمغي  فو  اسوابب ببالااةود ابب ودل   الاقةوق ا ( 21)
 . 169/  8دبر ببلالب بب  مة    سةرات ا د . الافةق ببطاةل   

 . 33/  9ببقهض  عسد بب سهر ا  ( 22)

 . 32ببيةد يفهد)   ببيسسة  ف  بب  م   دبر ببفهربس    ص  ( 23)

ةيظووور ا عسووود ببووورامن سووودا)   مايووواع  ببف يوووف    ببمؤييووو  بب رسةووو  ب دربيوووهت  ( 24)
 . 102/  1اببيشر ا 

م   ابوف لالوهب "  1588بد ف  ايالسارت يي  فة ياف بيل ةز) امفلر يةهي  ا  ( 25)
بب يوم " ا " عيهصور ببقوهيان"   لووهن مهدةوه مغهبةوه مصوودر ببم رفو  عيوده باايووهس   

 امه س دنه . 554/  2م   ةيظر ا سدا) ا  1679الاف  يي  

  اببيوةد يفوهد)   ببيوسسة  فو  بب  وم   ص  102/  1سدا)   ماياع  ببف يف  ا  ( 26)
23 . 
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بيل ةووز) اميظوور يةهيوو    بنووالم سووهباب ه فوودرس ببطووب ابط ووه ع ووى ع ووم فة يوواف  ( 27)

ببطسة ةووهت اببلةمةووهء اببيةهيوو    موون مؤبفهالووه " ريووهب  اووال بباليووهمح " ا " مقهبوو  فوو  
 م . 1704م االاف  يي   1632ببالم ببمدي  " ابد يي  

 –ات ةيظور ا زايو  إة و  ابفوه   مايوواع  اعو م ببف يوف    دبر ببلالوب بب  مةو  ) سةوور  
 . 379/  2م ( ا  1992

  بب  ووم ص . اببيووةد يفووهد)   ببيووسسة  فوو 102/  1  ا وسوودا)   مايوواع  ببف يفوو ( 28)
23 . 

فة يوواف ب الصووهد) امووؤرخ إربيوود)   درس ببقووهيان اببال ووهرة اببف يووف    ابوود يووي   ( 29)
م   مووون مؤبفهالوووه " ريوووهب  فووو  ببطسة ووو  ببسشووورة  " ا "  1776م االووواف  يوووي   1711
/  2  اعوو م ببف يووف  ا وت اخ  ةوو  ايةهيووة  " . ةيظوور ا زايوو  ابفووه   ماياعووماووهاا
574 . 

 . 372/  2سدا) ا  ( 30)

مون ف يوف  بب صور بباودةث ابود فو  مدةيو  لةي يوسرج سرايوةه   ذا يزعو  عق ةوو   ( 31)
 . 370/  2م . ةيظر ا سدا) ا  1924م االاف  يي   1724الهم    ابد يي  

 بيهسق  .ةيظر ا ببمصهدر ب ( 32)

ةيظر ا ببيةد لمهل بباةدر)   ببمذنب ببوذبال  فو  يظرةو  ببم رفو    دبر ببهوهد) (  33)
 . 256   255م (   ص  2004 –نو  1425  دمشق ) 

 . 264ببمصدر ببيهسق   ص  ( 34)

)  5رات   ط وهرف   سةوووووماموووود سووووه ر   بأليووووس ببميطقةوووو  ب يووووالقربء   دبر ببال وووو ( 35)
 . 13م (   ص  1986 –نو  1406

 . 13ةيظر ا ببمصدر ببيهسق ص  ( 36)
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  ) دبر و  اببفقهةووةيظر ا ببطةب ببيياي    بايالقربء ااثوره فو  ببقابعود بألصابةو(  37)

امه س دنه . اةيظر ا عسد ببرامن ايون اسيلو     81م (   ص  2003 –ببالدمرة  
نوو  1414 ) 4هن   ط وضابسط ببم رفو  ااصوال بايوالدال اببميوهظرة  دبر ببق وم   بسيو

   امه س دنه . 210م (   ص  1993 –

سم يى طرح ايئ   عم ة  ع ى بألشةهء بم رف  مدى بيوال هسالهه امودى الأثرنوه مون  ( 38)
 –موث   –نل ايوت  هس و  ب الأليود   اا يقوال ب ياوهس  –مث   –عدمه   لقابيه ب مهدة 

 ةووب ببمووهدة نوول الالاموول در ووهت عهبةوو  موون بباووربرة ام ا   افوو  لوول نووذه بباليووهؤات ال
 . 187رف    ص وساب ه اهبهه عيدمه الخضه ب ال رس  . ةيظر ا اسيل    ضابسط ببم 

ةيظوور ا ااموود سوون عسوود ببا ووةم سوون الةمةوو    ببوورد ع ووى ببميطقةووةن   دبر ببم رفوو   (  39)
 . 200/  1سةرات ا 

  اةيظووور ا بسووون الةمةووو    م مووواع  201   164/  1ةيظووور ا ببمصووودر ببيوووهسق ا ( 40)
  ملالسوووو  بسوووون الةمةوووو     2الاقةووووق ا عسوووود ببوووورامن سوووون ماموووود ببي وووود)   ط  ببفالووووهاى  
 .  190 – 188/  9ببرةهض ا 

  اةيظوووور ا ماموووود ببووووزةن    190/  9ةيظووور ا بسوووون الةمةوووو    م موووواع ببفالوووهاى ا  ( 41)
 . 165ميطق بسن الةمة  اميه ه ببفلر)   دبر ببفلر   بسيهن   ص 

يقةط    ندبب ببساووث اببميووهظرة   دبر ماموود بألمووةن سوون ماموود سوون ببمخالووهر ببشوو ( 42)
 . 152ببفلر ب طسهع  اببيشر   سةرات   ص 

 . 20   19   18يارة بب يلسات   نة  ا  ( 43)

 . 191ةيظر ا اين اسيل    ضابسط ببم رف    ص  ( 44)

 . 25يارة ببطار   نة  ا  ( 45)
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ر ا   اةيظووووو 167   151ةيظووووور ا ببشووووويقةط    بدبب ببساوووووث اببميوووووهظرة   ص ( 46)

ببشوويقةط    بضووابء ببسةوووهن فوو  بةضوووهح ببقووربن سووهبقربن   دبرببفلووور ب طسهعوو  اببيشووور   
 .494/  3م ( ا  1995 -نو   1415سةرات ) 

  .495/  3ببشقيةط    بضابء ببسةهن ا ( 47)

امون طوورق بايوالدال غةوور ببمسهشور ا ببقةووهس   اببالمثةول . ةيظوور ا ببشوويقةط     ( 48)
 . 185ص  بدبب ببساث اببميهظرة  

   79    ص و  اببفقهةوووره فوو  ببقابعوود باصابةوووربء ابثوووةيظوور ا ببييايوو    بايالقوو( 49)
 امه س دنه . 

ةيظور ا عسود بهلل ببقريو    ببم رفو  فو  بايو م مصوهدرنه ام هاالهوه   دبر عووهبم  ( 50)
 .430نو   ص 1419ببفؤبد   

 . 85   84يارة ببلهف   نة  ا  ( 51)

ر ) ورنن بب ظوووةم   دبر ببفلووووق    الفيوووةر ببقوووور سووون لثةووور ببدمشوووبيووومهعةل سووون عمووو ( 52)
 . 103/  3نو ( ا  1401 –سةرات 

م هند سون  سور ببمخزامو    الفيوةر م هنود   الاقةوق ا عسود ببورامن ببيوارال     ( 53)
 . 380/  1دبر ببميشاربت بب  مة    سةرات ا 

 . 308/  3رات ا مامد سن ع   ببشالهي    فالح ببقدةر   دبر ببفلر   سة ( 54)

 . 15يارة بباف   نة  ا  ( 55)

مامووود سووون  رةووور ببطسووور)    وووهمه ببسةوووهن عووون الأاةووول ن) ببقووورنن   دبر ببفلووور    ( 56)
 . 125/  17سةرات ا 

بسن ببقةم مامد سن بس  سلر ببدمشوق    شوفهء بب  ةول فو  ميوهئل ببقضوهء اببقودر  ( 57)
  ةيظوووور ا  188/  1نووووو ( ا  1398 –اببالموووو  اببال  ةوووول   دبر ببفلوووور   ) سةوووورات 

 .  139م د) مامد عهشار   ببيين بابهة  ف  بامم ابافربد   دبر ببي م ا ص 
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 . 15يارة بباف   نة  ا  ( 58)

هن   وعسد ببرامن سن يهصر ببي د)   الةيةر ببلرةم ببرامن ف  الفيةر ل م ببمي ( 59)
مامووواد بآلبايووو  . اةيظووور ا  318نوووو (   ص  1420 –مؤييووو  ببريوووهب  ) سةووورات 

هي    دبر ةباةووووهء وببسغوووودبد)   راح ببم ووووهي  فوووو  الفيووووةر ببقوووورنن بب ظووووةم اببيووووسه ببمثوووو
 . 159/  17ببالربث بب رس    سةرات ا 

 . 67 – 63يارة بباب      نة  ا  ( 60)
 . 621ببي د)   الةيةر ببلرةم ببرامن   ص  ( 61)
ر ا م د) عهشار   ببيين . اةيظ 188/  1ةيظر ا بسن ببقةم   شفهء بب  ةل ا  ( 62)

 . 139بزبهة  ف  بألمم ابألفربد   ص 

.  38يارة ببمهئدة   نة  ا  ( 63)
 

 . 29يارة بأليفهل   نة    ( 64)
 . 88يارة ببيال   نة  ا  ( 65)
 .                           15يارة ببم ك   نة   ( 66)
 . 147   146م د) عهشار ص  ( 67)
 . 188/  1ب  ةل ا بسن ببقةم   شفهء ب ( 68)
 . 16   15يارة ببمهئدة   نة  ا (  69)

 . 182يارة نل عمربن   نة  ا (  70)

 . 142/  4( بآلباي    راح ببم هي  ا  71)

 . 147يارة ببييهء   نة  ا (  72)

 . 145   144ةيظر ا م د) عهشار    ص (  73)
 . 188/  1بسن ببقةم   شفهء بب  ةل ا (  74)
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/  8رات ا ول   سةووووم   دبر بب ةووووح مي ووووج ببيةيوووهسار)   صاةوووميووو م سووون ببا وووه ( 75)

139 . 
 . 32يارة ببيال   نة  ا (  76)

 م اباربدة   ومامد سن بس  سلر ببزرع    مفالوهح دبر ببيو هدة اميشوار ااةو  بب و  ( 77)
  اةيظر ا بامد سن ع   سن ا ور بب يوق ي   8/  1دبر ببلالب بب  مة    سةرات ا 

شورح صواةح ببسخووهر)   دبر ببم رفو    سةورات   الاقةوق ا ماوب ببوودةن   فوالح ببسوهر) 
 . 47/  1ببخطةب ا 

 . 17يارة ببي دة   نة  ا (  78)
 . 34يارة بسربنةم    نة ا  ( 79)

مامد سن صهبح بب ثةمةن   الفيةر بب  مو  بب ثةموةن   ما وه ببشوة  مون فهريوت (  80)
 . 6/ 14اس  اةاب ببي ةمهن ا 

وورح بب وووقةدة ببطووواهاة    ببملةوب بزيووو م    ط بسن اس  بب (  81) ِِ  4ز ببايفووو    ِش
 . 246/ 1نو ( ا  1391 –) سةرات 

 . 46يارة ببالاس    نة  ا (  82)
 .339ببي د)   الةيةر ببلرةم ببرامن   ص (  83)

 . 11يارة بأليفهل   نة  ا (84)

 . 149ةيظر ا م د) عهشار ا (  85)

 . 24ا  يارة بباه     نة (  86)

 . 11   10يارة ق   نة  ا  ( 87)
 . 70/  8ةيظر ا بسن الةمة    م ماع ببفالهاى ا  ( 88)


