
   

 
 

6622 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 أثر علن الكالم يف تعزيز هفاهين الوحدة بني املسلوني  احملور الرابع 0 العقيدة والدعوة والفكر

 

  

 

 

 

 
 

 هفاهين الكالم يف تعزيز  علن أثر 

الوحدة بني املسلوني 

 
  عداد

.م.د. عور عيس  عوراى أ

 أ و  الديي/ا اهعة العرا ية  لية

 

 



   

 
 

6622 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاًي لكلية العلوم اإلسالهية  

 أثر علن الكالم يف تعزيز هفاهين الوحدة بني املسلوني  احملور الرابع 0 العقيدة والدعوة والفكر

 

 المقدمة
الحمػػػػد   رب اليػػػػللمةف كالالػػػػبلة كالعػػػػبلـ  مػػػػم المعيػػػػكث رحمػػػػة اليػػػػللمةف ك مػػػػم الػػػػ  كالػػػػحع  

 أجميةف.
كعيد: فممل الشؾ فة  أف كحدة المعممةف هي مف أشرؼ الغلةلت التي ةرنك لتحقةقهل العشػر  كهػذ  

 رعكخ القنل ة  التلمة عجدكل هذ  الفكرة  ند النلس.الغلةة الشرةفة ال تتأتم إال عيد 
مػػف هنػػػل كػػػلف الحػػدةث  ػػػف هػػػذا المكمػػػكع كالتأعػػةس لػػػ  مػػػف بػػػبلؿ منلهجنػػل التيمةمةػػػة أمػػػرا عػػػلل  
األهمةػػػة  كمنهػػػل  مػػػـ الكػػػبلـ الػػػذم كػػػلف ةهػػػدؼ منػػػذ الةػػػـك األكؿ لنشػػػأت  إلػػػم الػػػدفلع  ػػػف حةػػػلض 

فػي عكتقتػ  جمةػل المعػممةف كأف تتكجػ  جمةػل  اإلعبلـ  ذلؾ الينكاف الكمي الػذم ةجػب أف ةنالػهر
 الجهكد نحك تيزةز هذ  المفلهةـ.

كقد حلكلت مف ببلؿ هذا العحػث تعػمةط المػكل  مػم الكمةػر مػف النمػلذج التػي تالػم  الف تكػكف 
 نكاة ةمكف التأعةس كالعنلل  مةهل.

المػكلم عػعحلن  أعلؿ ا  تيللم أف أككف كفقت في  رض هذا المكمكع عللشكؿ المنلعب  دا ةلن 
 أف ةجمل كممة المعممةف كاف ةهةأ لهـ مف أمرهـ رشدا   .

 
 المعحث األكؿ

 مكمكع  مـ الكبلـ
مف المهـ جدا تحدةد مكمكع  مـ الكبلـ كذلؾ الرتعلط  الكمةؽ ععةػلف كظةفػة المػتكمـ التػي ال تقػؿ 
أهمةة  ن   كذلؾ مف ببلؿ التأكةد  مم أف هذا اليمـ لةس مكجهل تجل  أحد مػف المعػممةف فمػبل 

  ف ككن  أداة احتراب مذهعي كمل ةحمك لعيمهـ التأعةس ل .    
مفل مػػف التيرةفػػلت التػػي ذكرهػػل العػػلحمكف مػػف اليممػػلل لهػػذا اليمػػـ كالتػػي إف كظةفػػة المػػتكمـ محػػددة عػػ

تشةر إلم أف  مـ الكبلـ مقالكد  الرئةس تمعةت اليقةدة كدفل الشع  التي تمػلر  مػم اإلعػبلـ  كاف 
طهػػػػأ فهػػػػك ال ةبػػػػرج مػػػػف دائػػػػرة المتكممػػػػةف  كفةمػػػػل ةػػػػأتي أهػػػػـ تيرةفػػػػلت المتكممػػػػةف  المبػػػػللؼ كاف بي

 مـ كاهـ كظلئف :كالفبلعفة لهذا الي
ـ( الفةمعػػكؼ الميػػركؼ عػػللميمـ المػػلني   ػػٌرؼ  مػػـ الكػػبلـ ّّٗ-َِٔأعػػك نالػػر الفػػلراعي   (1

الػػنل ة ةقتػػدر عهػػل اإلنعػػلف  مػػم نالػػرة األفيػػلؿ كا رال التػػي “ عأنػػ : ” إحالػػلل اليمػػكـ“فػػي 
 .(ُ ”الرح عهل كامل الممة  كتزةةؼ كؿ مل بللف  مف األقلكةؿ

                                                 

 .ُِْالفلراعي  إحاللل اليمـك  ص (1)
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 مػـ المكجػكد “هػػ( مػف متكممػي االشػل رة  رفػ  عأنػ :َٓٓ-َْٓأعك حلمػد محمػد الغزالػي    (6
”: المعتالػػػفم فػػي  مػػػـ األالػػػكؿ“كةقػػػكؿ فػػي كتلعػػػ  ”.عمػػل هػػػك مكجػػكد  مػػػم قػػػلنكف اإلعػػبلـ

هك الكبلـ. كعػلئر اليمػكـ مػف الفقػ  كأالػكل  كالحػدةث  –مف اليمكـ الدةنةة  –فلليمـ الكمي “
 . (ُ ”كالمتكمـ هك الذم ةنظر في ا ـ األشةلل كهك المكجكدكالتفعةر  مـك جزئةة.. 

هػػػػ( منطقػػػي كمػػػتكمـ أشػػػيرم   رفػػػ : ِٖٔ-ْٗٓالقلمػػػي عػػػراج الػػػدةف محمػػػكد األرمػػػكم    (3
الكبلـ هك العلحث  ػف أحػكاؿ الالػلنل مػف الػفلت  المعكتةػة كالعػمعةة كأفيللػ  المتيمقػة عػأمر “

 . (ِ ”الدنةل كا برة  مم قلنكف اإلعبلـ
هػ( منطقي كمتكمـ أشيرم  ةتعنم تيرةفػل قرةعػل َْٕ-ّٖٔةف محمد العمرقندم  شمس الد  (2

الكبلـ هك اليمـ العلحػث “فةقكؿ: ” الالحلئؼ في  مـ الكبلـ“مف تيرةؼ األرمكم في كتلع  
 . (ّ ” ف ذات ا  تيللم كالفلت  كأحكاؿ الممكنلت في المعدأ كالميلد  مم قلنكف اإلعبلـ

أحػػد أهػـ المالػنفلت مػػل ” المكاقػؼ“هػػ( مؤلػؼ ٕٔٓ-َُٕي  القلمػي  مػد الػدةف اإلةجػػ  (2
 مػـ ةقتػػدر ميػ   مػم إمعػػلت اليقلئػد الدةنةػػة “ مػـ الكػبلـ األشػػيرم   ػرؼ  مػـ الكػػبلـ عأنػ : 

عإةراد الحجج كدفل الشع   كالمراد علليقلئػد مػل ةقالػد عػ  نفػس اال تقػلد دكف اليمػؿ  كالدةنةػة 
ف بطأنػل   –مـ( فػلف البالػـ المنعكعة إلػم دةػف محمػد  الػمم ا   مةػ  كعػ ال نبرجػ   –كا 

 . (ْ ”مف  مملل الكبلـ
كشػػلرح   ” المقلالػد“هػػ( شػلرح اليقلئػد النعػفةة كمؤلػؼ ٕٓٗ-ُِٕعػيد الػدةف التفتػلزاني    (2

 . (ٓ ”الكبلـ هك اليمـ علليقلئد الدةنةة  ف األدلة الةقةنةة“ رؼ الكبلـ عيعلرة مكجزة جدا: 
هػ( المػؤرخ المشػهكر فػي القػرف المػلمف   ػرؼ الكػبلـ َٖٖ-ِّٕ عد الرحمف عف بمدكف    (7

عأن  : "هك  مػـ ةتمػمف الحجػلج  ػف اليقلئػد اإلةملنةػة علألدلػة اليقمةػة كالػرد  مػم المعتد ػة 
 (ٔ ”المنحرفةف في اال تقلدات  ف مذاهب العمؼ كأهؿ العنة

                                                 

 (.ٔ-ٓ/ُ  األالكؿ الغزالي  المعتالفم في  مـ (1)

مبطكطة في مكتعة مدرعة غرب همداف  رقـ  كالكبلـ عةف نك ي  مـ اإللهي  فرؽاألرمكم  رعللة في ال(6)
 ِٗ.نقبل  ف ألحمد قراممكي  مالدر علعؽ  صُُٕٖ

 (.َُٖ/ُالتفتلزاني  شرح المقلالد  (3)

  (.ّٓ/ُالجرجلني  شرح المكاقؼ   (2)
 (.ُّٔ/ُالتفتلزاني  مالدر علعؽ   (2)

 .َْٓاعف بمدكف  المقدمة ص(2)
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” قػلدتجرةػد اال ت“هػػ( مػتكمـ أشػيرم كشػلرح ٖٕٗ بلل الدةف  مي عف محمػد القكشػجي  ت  (8
لمطكعػػي الشػػةيي ةيػػد  مػػـ الكػػبلـ هػػك اليمػػـ عػػأحكاؿ المعػػدأ كالميػػلد. كةكعػػل تيرةفػػ  لةشػػمؿ 
األمكر التي ةمكف لميقؿ أف ةتكالؿ إلةهل كحػد   كلتمػؾ التػي ال ةعػتطةل كشػفهل إال عميكنػة 

 . (ُ الكحي
هػػػ( مػػف متكممػػي الشػػةية فػػي القػػرف الحػػلدم  شػػػر  َُِٕ/َٓ عػػد الػػرازؽ البلهةجػػي  ت  (9

الػػنل ة نظرةػػة ةقتػػدر عهػػل  مػػم إمعػػلت “عأنػػ  ” شػػكارؽ اإللهػػلـ“ـ الكػػبلـ فػػي كتلعػػ   ػػرؼ  مػػ
 . (ِ ”اليقلئد الدةنةة

نبمص مف هذ  التيرةفػلت إلػم أف أهػـ مػل ترنػك إلةػ   ةػكف المػتكمـ هػك حفػظ اليقلئػد الدةنةػة كدفػل 
الفرؽ فةمل عةنهل لػـ الشع  التي ةمةرهل بالكـ هذا الدةف مف المبلحدة كغةرهـ  كهذا ةيني أف ردكد 

 تكف هدفل رئةعل لممتكممةف كالعةمل المتقدمكف منهـ كالذةف نأكا عأنفعهـ كمالنفلتهـ  ف ذلؾ.

كمل ةمحظ  مم مل تقدـ مف تيرةفلت أف  مـ الكبلـ لـ ةكف  لمبل لمفرقة أك عععل لتنػلحر المػدارس 
ت الشػرقةة التػي كلنػت اإلعبلمةة؛ عؿ كػلف عػبلحل فيػلال مػد بالػكـ الػد كة مػف أالػحلب الفمعػفل

منتشرة حةنهػل  كقػد عػيت الفػرؽ كمهػل إلػم اإلفػلدة منػ  عمػل ةحقػؽ المقالػد الػرئةس مػف نشػأت   كقػد 
ف بطأنػل –عدا ذلؾ كامحل مػف  عػلرة اإلةجػي الػلحب المكاقػؼ الػذم قػلؿ:   فػلف البالػـ  ال  –كا 
ذا تجلكزنل التحدةد الذم ذكػر  اعػف بمػدكف فػي قالػ ر   مػـ الكػبلـ  مػم نبرج  مف  مملل الكبلـ(.كا 

الكبلـ العُّني   فعنجد أف االتجػلهةف كعالػكرة غةػر شػيكرةة قػد  مقػل دائػرة المعػلئؿ الكبلمةػة  نػد 
الفػػػرؽ  كأعػػػهمل فػػػي عمػػػكرة المقػػػلالت الكبلمةػػػة مػػػف بػػػبلؿ مؤلفػػػلت الػػػنفت لغػػػرض حالػػػر ا رال 

 ل.  كالمعلئؿ التي ابتالت عهل الفرؽ ككتب مقلالت اإلعبلمةةف كالممؿ كالنحؿ كنحكه

 المعحث الملني

 أمر التشدد في عمكرة الكعطةة في الدراعلت الكبلمةة
كمةرة هي الدكافل التػي جيمػت كمةػرا مػف الدراعػلت الكبلمةػة تتجػ  نحػك التأعػةس لمفػلهةـ الكحػدة 
أك الكعطةة في التيلمؿ مل ا بر  كليؿ مف أعرزهل اعتشيلر المتكممةف عبطكرة الغمػك كالتشػدد 

 ةة كالعةمل عيد أف رأكا ا ملر العمعةة لمغمك  كمنهل عيض هذ  الحكادث: في المنلهج الفكر 
( فػػي ترجمػػة منالػػكر أعػػي الميػػللي الجةمػػي َُٔ/ُِهػػػ فػػي "العداةػػة كالنهلةػػة"  ْْٗفػػي عػػنة  (أ 

القلمػػي قػػػلؿ: ... كػػلف شػػػلفيةل فػػي الفػػػركع أشػػيرةل فػػػي األالػػكؿ  ككػػػلف حلكمػػل ععػػػلب األزج  
                                                 

 (.ْ/ُالقكشجي  شرح تجرةد اال تقلد  (1)
 .ٓ/(ُالبلهةجي  شكارؽ اإللهلـ في شرح تجرةد الكبلـ  (6)
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الحنلعمػػة شػػنبف كعةػػر  عػػمل رجػػبل ةنػػلدم  مػػم حمػػلر لػػ   ككػػلف عةنػػ  كعػػةف أهػػؿ عػػلب األزج مػػف
مػػلئل؛ فقػػلؿ : ةػػدبؿ عػػلب األزج   كةأبػػذ عةػػد مػػف شػػلل. كقػػلؿ ةكمػػل لمنقةػػب طػػراد الزةنعػػي: لػػك 
حمؼ إنعلف أن  ال ةرل إنعلنل فػرأل أهػؿ عػلب األزج لػـ ةحنػث؛ فقػلؿ لػ  الشػرةؼ: مػف  لشػر 

 ا عمكت  كمةرا (أهػ .قكملن أرعيةف ةكمل فهك منهـ  كلهذا لمل ملت فرحك 

(   أف اعػف أعػي القلعػـ عػف أعػي الحعػف أعػل ِِٕ/ُِهػػ فػي "العداةػة كالنهلةػة"   ْٓٓفي عػنة  (ب 
المفػػػلبر النةعػػػلعكرم قػػػدـ عغػػػداد فػػػك ظ عهػػػل  كجيػػػؿ ةنػػػلؿ مػػػف األشػػػل رة؛ فأحعتػػػ  الحنلعمػػػة  مػػػـ 

اعػف الجػكزم  ابتعرك ؛ فإذا هك ميتزلي؛ ففتر عكق   كجرت ععػعع  فتنػة ععغػداد  كقػد عػمل منػ 
 شةئل مف شير  مف عذلؾ :

 كمػػلت مف عيػػدهـ تػمؾ الكراملت  ملت الكراـ كمركا كانقمكا كممكا
 لك أعالركا طةؼ مةؼ في الكرل ملتكا  كبػػػػمفكني في قـك ذكم عػف 

هػ في "طعقلت الشلفيةة الكعرل " :   .. لمل كقيػت الفتنػة عػةف الحنلعمػة كاألشػيرةة   ْٗٔعنة  (ج 
شػػةأ أعػػك إعػػحلؽ فػػي نالػػر أعػػي نالػػر عػػف القشػػةرم لنالػػر  لمػػذهب األشػػيرم  ككلتػػب كقػػلـ ال

نظػلـ الممػؾ فػػي ذلػؾ  ككػػلف مػف ذلػؾ أف الشػػةأ أعػل إعػػحلؽ اشػتد غمػع   مػػم الحنلعمػة ك ػػـز 
 مػػػم الرحمػػػة مػػػف عغػػػداد؛ لمػػػل نػػػلؿ األشػػػيرم مػػػف عػػػب الحنلعمػػػة إةػػػل   كمػػػل نػػػلؿ أعػػػل نالػػػر عػػػف 

عػػك إعػػحلؽ رعػػػللة إلػػم نظػػلـ الممػػػؾ ةشػػكك الحنلعمػػػة  القشػػةرم مػػف أذاهػػػـ .. مػػـ كتػػب الشػػػةأ أ
كةػػذكر مػػل فيمػػك  مػػف الفػػتف  كأف ذلػػؾ مػػف  ػػلداتهـ  كةعألػػػ  الميكنػػة .. مػػـ أبػػذ الشػػرةؼ أعػػك 
جيفػػر اعػػف أعػػي مكعػػم كهػػك شػػةأ الحنلعمػػة إذ ذاؾ كجمل تػػ  ةتكممػػكف فػػي الشػػةأ أعػػي إعػػحلؽ 

عةػػنهـ عيػػد مػػل مػػلرت عةػػنهـ فػػي ذلػػؾ كةعمغكنػػ  األذل عألعػػنتهـ؛ فػػأمر البمةفػػة عجميهػػـ كالالػػم  
فتنة هلئمة قتؿ فةهل نحك مف  شرةف قتةبل .. كأبذ الحنلعمة ةشةيكف أف الشةأ أعل إعحلؽ تعػرأ 
مػػف مػػذهب األشػػيرم؛ فغمػػب الشػػةأ لػػذلؾ غمػػعل لػػـ ةالػػؿ أحػػد إلػػم تعػػكةن   ككلتػػب نظػػلـ 

 الممؾ؛ فقللت الحنلعمة : إن  كتب ةعألػ  في إعطلؿ مذهعهـ .. ( .
( :   .. كجػرل لػػ  مػل الحنلعمػة بالػلـ ععػػعب ٖٗ/ِهػػ فػػي "كفةػلت األ ةػلف"  ُْٓ ػلـ فػي   (د 

 اال تقلد؛ ألن  تيالب لؤلشل رة   كانتهم األمر إلم فتنة قيتؿ فةهل جمل ة مف الفرةقةف .. ( 
هػػ فػي "الػكافي عللكفةػلت"  ػف البطةػب العغػدادم :   .. كبػرج إلػم الشػلـ لمػل  َٓٓفػي عػنة   (ه 

 جلمل المنالكر  كحٌدث عدمشؽ ( .آذا  الحنلعمة ع
( فػي ترجمػػة أىعػي الفتػػكح األىعػفىراةةني محمػػدي عػف الفمػػؿ ّْٓ/ِهػػػ فػي "اليعػػر"  ّٖٓفػي عػنة  (و 

ػػػت فتنػػػة  عػػػف محمػػػد   .. كجيػػػؿ شػػػيلرى  ًإظهػػػلرى مػػػذهًب األىشػػػيرٌم  كعػػػلل  فػػػي ذلػػػؾ حتػػػم هلجى
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بػػذ ةيمةػػري الفتنػػةى كةعػػٌث كعةػػرةعةف الحنلعمػػة كاألىشػػيرةة. فػػأيبرج مػػف عغػػداد  فغػػلب مػػدةن مػػـ قػػدـ كأى 
 ا تقلد  . كةذُـّ الحنلعمة . فأيبرج مف عغداد كأيلـز علإًلقلمة ععمد  ( .

عكشػػلني محمػػد اعػػف المكفٌػػؽ ّٗ/ّهػػػ فػػي "اليعػػر"  ٕٖٓفػػي عػػنة   (ز  ( فػػي ترجمػػة نجػػـ الػػدةف البي
غيػبلة  الالكفي الزاهد الفقة  الشلفيي :   .. مـ  مد ًإلم قعر أىعي الكةزاف الظلهرم  ككلف مػف

العػػػػٌنة كأىهػػػػؿ األىمػػػػر فنعشػػػػ  كقػػػػلؿ : ال ةىكػػػػكف اًلػػػػٌدةؽ كًزٍنػػػػدةؽ فػػػػي مكمػػػػل كىاحػػػػد. ةينػػػػي هػػػػك 
 كالشلفيي فملرٍت حنلعمةي مالر  مة   كقكةت الفتنةي  كاللر عةنهـ حمبلت حرعةة .. ( 

هػ في "إنعلل الغمر عأعنػلل اليمػر"   .. فػي هػذ  العػنة مػلرت فتنػة  ظةمػة عػةف  ّٖٓفي عنة   (ح 
ة كاألشل رة عدمشؽ  كتيالب الشػةأ  ػبلل الػدةف العبػلرم نزةػؿ دمشػؽ  مػم الحنلعمػة  الحنلعم

كعلل  في الحط  مػم اعػف تةمةػة  كالػرح عتفكةػر ؛ فتيالػب جمل ػة مػف الدملشػقة العػف تةمةػة  
كالػػنؼ الػػلحعنل الحػػلفظ شػػمس الػػدةف اعػػف نلالػػر الػػدةف جػػزلا فػػي فمػػؿ اعػػف تةمةػػة  كعػػرد 

فمػػف عيػػدهـ .. كأرعػػم  إلػػم القػػلهرة  فكتػػب لػػ   مةػػ   أعػػملل مػػف أمنػػم  مةػػ  مػػف أهػػؿ  الػػر ؛
غللب المالرةةف عللتالكةت  كبػللفكا  ػبلل الػدةف العبػلرم فػي إطبلقػ  القػكؿ عتفكةػر   كتكفةػر 

 مف أطمؽ  مة  أن  شةأ اإلعبلـ .. ( .
( : في ترجمة نظػلـ الػدةف معػيكد عػف  مػي : ِِ/ُّهػ في "العداةة كالنهلةة"  ْٓٗفي عنة   (ط 

  .. ككػػلف حعػػف العػػةرة  شػػلفيي المػػذهب  لػػ  مدرعػػة  ظةمػػة عبػػكارـز  كجػػلمل هلئػػؿ  كعنػػم 
عمرك جلميل  ظةمل لمشلفيةة؛ فحعدتهـ الحنلعمة  كشػةبهـ عهػل ةقػلؿ لػ  شػةأ اإلعػبلـ؛ فةقػلؿ: 

هذا إنمل ةحمؿ  مة  قمػة الػدةف كاليقػؿ؛ فػأغرمهـ العػمطلف بػكارـز شػل  مػل غػـر إنهـ أحرقك   ك 
 الكزةر  مم عنلئ  ( .

هػ في "تلرةأ الػةمف": فػي ترجمػة أحمػد عػف محمػد العرةهػي مػـ العاكعػكي: كػلف  َٖٓفي  لـ   (ي 
ةنعأ  ..  الكتب كةكقفهل  حتم كقؼ أكمر مف ملئة كتلب فػي مدةنػة إب .. كشػرط فػي كقفػ  

أنهػػل  مػم أهػػؿ العػٌنة  دكف المعتد ػػة مػف األشػػيرةة كغةػرهـ  ككتػػب فػي غللعهػػل عةتػةف مػػف لهػل 
 الشير هذا أحدهمل :

 هػػػػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػػلب لكجػػػػػػػػػػػػػ  ا  مكقػػػػػػػػػػػػػكؼي 
 

 مٌنػػػػػػػل  مػػػػػػػم الطللػػػػػػػب العػػػػػػػني مكالػػػػػػػكؼي  
 

 مػػػػػػػل لؤلشػػػػػػػل رة المػػػػػػػػبلؿ فػػػػػػػي حعػػػػػػػػعي
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػٌؽ كال لمػػػػػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػػػػػللزة  ميػػػػػػػػػػػػػػركؼي  
 

أمل  مم الػيةد الفػتف عػةف طػلئفتي أهػؿ العػنة كالشػةية فطعقػلن العػف األمةػر فػإف أكؿ "فتنػة 
  كقػد "تيطمػت الجميػة التالػلؿ ّْٗ ظةمة" كقيت في عغداد عةف العنة كالشػةية كلنػت فػي  ػلـ 
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"كتب  لمة الشةية  ُّٓالفتنة عةف الجلنعةف عكل معجد عرامل  فإف الجمية تمت فة " . كفي  لـ 
عأمر ميز الدكلة   مم المعلجد مل هػذ  الػكرت : "ليػف ا  ميلكةػة عػف أعػي عػفةلف  كليػف  ععغداد 

مف غالب فلطمة فدكلن  كمف منل أف ةػدفف الحعػف  نػد قعػر جػد   كمػف نفػم أعػل ذر  كمػف أبػرج 
اليعلس مف الشكرل". فأمل البمةفة فكلف محككملن  مة  ال ةقدر  مم المنل  كأمل ميز الدكلة فعػأمر  

 ذلؾ". كلف 
كهكذا اعتمرت الفتف عةف المذهعةف ك مم جلنعي عغداد تعتير عةف الحةف كا بر عفيؿ اليلمؿ 
البلرجي مف العكةهةةف تلرة كالعبلجقة تلرة أبرل كعفيؿ المتشددةف تلرات أبرل حتم عقكط عغداد 

 تحت "الععطلؿ" المغكلي كحةنهل هدأت النفكس عيد أف اللرت تحت الرمكس.        
التأكةػػػػد  مػػػػم الفالػػػػؿ عػػػػةف األالػػػػكؿ اليقدةػػػػة التػػػػي أععػػػػهل القػػػػراف الكػػػػرةـ كالعػػػػنة النعكةػػػػة  (9

الالحةحة كالتي تتفؽ  مةهل الفرؽ اإلعبلمةة جمةيل كعةف المعلئؿ الفر ةة المنعمقة مف تمػؾ 
األالكؿ اليقدةػة كالتػي كمػر فةهػل األبػذ كالػرد عػةف المتكممػةف  كالعةػلف عػأف األالػكؿ اليقدةػة 

فةهل االبتبلؼ كهذا عببلؼ المعلئؿ الكبلمةة التي هي أمكر متفر ة  ف تمؾ  ممل ال ةعكغ
 األالكؿ الكمةة .

 المعحث المللث

 مبلم  التأعةس لمكحدة في الدراعلت الكبلمةة
نعػػػتطةل الػػػز ـ عػػػلف عػػػذكر الكحػػػدة عػػػةف المعػػػممةف فػػػي الدراعػػػلت الكبلمةػػػة قػػػد كجػػػدت لهػػػل أرمػػػةة 

لرجةل أك دابمةل كالذم اقتلت  مم مكائد االبتبلفػلت كراهػف بالعة  كلكال كجكد اليلمؿ العةلعي ب
 مم فرقة المعممةف لمل عرزت عمعةلت التنلزع كاالبتبلؼ  مم هةئلت ألةمة  مػم مػر التػلرةأ كمػل 

 تقدمت عيض الكر  في المعحث العلعؽ.
مػف بػبلؿ  ػدة محػلكر  كةمكػف  -كلك عشكؿ متفلكت-إف مبلم  الكحدة عةف المعممةف قد ظهرت 

 ةجلزهل علالتي:    إ
الكبلمةػػة لئلجمل ػػلت فػػي عنةػػة الفكػػر الكبلمػػي ممػػل ةتػػة    ػػدـ تأعػػةس الكمةػػر مػػف الدراعػػلت (1

لممتكمـ حرةة االجتهلد كالتفكةر عيةدا  ف أمه مغكط فكرةة ممل ةقكد  إلم أف ةكػكف متحػررا 
عػػدةل مػػف أةػػة التزامػػلت مػػف نلحةػػة إطػػبلؽ األحكػػلـ  مػػم ا بػػر؛ عمينػػم أنػػ  غةػػر ممػػـز عللت

كالتفعػػةؽ كالتكفةػػر  كهػػذا ةقكدنػػل إلػػم  العػػؤاؿ المهػػـ كالجػػكهرم كهػػك هػػؿ هنػػلؾ إجمػػلع  مػػم 
المعلئؿ الكبلمةة حتم ةقلؿ إف هذ  المعللة مجمػل  مةهػل كالقػكؿ المبػللؼ قػكؿ شػلذ كبػلرج 

  ف اإلجملع ك مة  ةعتحؽ قلئم  أف ةكالـ عللفعؽ أك التكفةر كالمركؽ مف الدةف؟ 
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هػػػػك انػػػػ  ال ةكجػػػػد معػػػلئؿ كبلمةػػػػة مجمػػػػل  مةهػػػل مػػػػف جمةػػػػل المػػػػدارس  الػػػذم نجػػػػـز عػػػػ  هنػػػل
الكبلمةػػة  كمػػل مكجػػكد هػػك  قلئػػد دةنةػػة قررهػػل القػػرآف الكػػرةـ كالعػػنة النعكةػػة الالػػحةحة كالتػػي تممػػؿ 

هذ  الينكانػلت التػي  مػم أعلعػهل - نكانلت اليقةدة اإلعبلمةة مف اإلةملف عل  كالنعي كالةـك ا بر
كهػي التػي ةتالػػكر فةهػل اإلجمػلع؛ أمػل اإلجمػلع  مػم المعػلئؿ الكبلمةػػة  -فةهػلةػتـ تكفةػر المبػللؼ 

ف اد ػػل  عيػػض المتكممػػةف تعػػلهبل  كالػػنةل هػػؤالل هػػك الػػذم أعػػس لمغمػػك  فهػػذا ال ةتالػػكر كجػػكد  كا 
 (ُ كاإلفراط كالتيالب المقةت 

ف كممػػل ةؤكػػد هػػذا القػػكؿ أنػػ  جػػلل فػػي ركاةػػة  عػػد ا  عػػف أحمػػد أف اإلمػػلـ أحمػػد قػػلؿ :   مػػ
اد م اإلجملع فهك كلذب  ليؿ النػلس قػد ابتمفػكا  هػذ  د ػكل عشػر المرةعػي كاألالػـ ( . كميمػـك 

 أف المرةعي كاألالـ مف أئمة المتكممةف .
كقد كج  اعف القةـ هذا القكؿ مف اإلملـ أحمد  مػم أنػ  قللػ  فػي ميػرض الػرد كاإلنكػلر  مػم 

قػػلؿ:  كلػػةس مػػراد  عهػػذا اعػػتعيلد كجػػػكد الميتزلػػة فةمػػل ةكردكنػػ  مػػف إجمل ػػلت ةػػردكف عهػػل العػػنف ف
اإلجملع  كلكف أحمد كأئمة الحدةث عمكا عمف كلف ةرد  مةهـ العنة الالػحةحة عإجمػلع النػلس  مػم 

 (ِ ببلفهل  فعةف الشلفيي كأحمد أف هذ  الد كل كذب  كأن  ال ةجكز رد العنف عمممهل (
إلجمل ػػػلت التػػػي لةعػػػت ةقػػػكؿ اعػػػف تةمةػػػة فػػػي ذلػػػؾ :   كألهػػػؿ الكػػػبلـ كالػػػرأم مػػػف د ػػػكل ا

الػػحةحة عػػؿ قػػد ةكػػكف فةهػػل نػػزاع ميػػركؼ   كقػػد ةكػػكف إجمػػلع العػػمؼ  مػػم بػػبلؼ مػػل اد ػػكا فةػػ  
 . (ّ مل ةطكؿ ذكر  هنل( –اإلجملع

قػػلؿ :   كهػػذا اإلجمػػلع نظةػػر  –عيػػد أف نػػلقش إحػػدل هػػذ  اإلجمل ػػلت –كفػػي مكمػػل آبػػر 
أكمرهػػػل   فمػػػف تػػػدعرهل كجػػػد  لمػػػة  غةػػػر  مػػػف اإلجمل ػػػلت العلطمػػػة المػػػد لة فػػػي الكػػػبلـ كنحػػػك   كمػػػل

المقلالت الفلعدة ةعنكنهل  مم مقدملت ال تمعت إال عإجملع مد م أك قةلس  ككبلهمل  ند التحقةؽ 
 (ْ علطؿ(

إذف  مم العلحث المنالؼ أف ةعحث أكال  ػف مػكاطف اإلجمػلع  كقعػؿ ذلػؾ  مةػ  أف ةيػرؼ 
لع المدرعػػة الكبلمةػػة التػػي ةنتمػػكف كةرا ػػي االػػطبلحلت القػػلئمةف علإلجمػػلع فرعمػػل  نػػكا عػػذلؾ إجمػػ

إلةهػػػػػػل  أك ليمػػػػػػ  ةقالػػػػػػد إجمػػػػػػلع المػػػػػػدارس جمةيهػػػػػػل  أك الالػػػػػػدر األكؿ مػػػػػػف الالػػػػػػحلعة أك أهػػػػػػؿ 

                                                 

 .ٔٓالدةف  ص أالكؿةنظر ةلعر عف  عد الرحمف الةحةم   د لكل اإلجملع  ند المتكممةف في (1)
 .)َٔٓالالكا ؽ   اعف القةـ مبتالر (6)

 (.ْٕٗ/ُاعف تةمةة  النعكات   (3)
 ٔٓةنظر ةلعر عف  عد الرحمف الةحةم  مالدر علعؽ ص(2)
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العةػػت؟ كأكمر كتػػب الكػػبلـ التػػي أطمقػػت القػػكؿ علإلجمػػلع لػػـ تعػػةف ذلػػؾ ممػػل أكرث حةػػرة فمػػبل  ػػف 
 مبللفة طكائؼ كمةرة لمممكف اإلجملع المد م .

ك هؿ جمةل الفرؽ تيتد عهذا اإلجملع أك ال؟  أظف أن  مػف الالػيب مـ العؤاؿ المهـ هنل ه 
ذا كلف األمر كذلؾ كلـ نعتطل أف نحقؽ اإلجملع الميتد ع  مػف كػؿ الفػرؽ فلنػ   تحقؽ ذلؾ كم   كا 
نمػل نعػتطةل  مف المعتحةؿ أف نالؿ إلم اال تقلد علف أقكالنػل هػي الالػحةحة كأقػكاؿ غةرنػل علطمػة كا 

نػل الػحة أقكالنػل مػل  ػدـ جزمنػل عػعطبلف أقػكاؿ بالػكمنل  كهػذا التفكةػر أف نقكؿ أن  ةغمب  مم ظن
هك مل ةجب أف نؤعس ل  كهك الذم ةجب أف ةعكد حتم ةتـ التيلةش عةف أعنلل الدةف الكاحد  مم 

 ابتبلؼ فرقهـ كمدارعهـ الكبلمةة.
األمػػػر ا بػػػر الػػػذم أعػػػس لمكحػػػدة فػػػي دراعػػػلت المتكممػػػةف كمػػػف فػػػي مبلحظػػػة أف التكفةػػػر  (6

فعػػةؽ كنحكهػػل هػػي أحكػػلـ شػػر ةة ال ةمكػػف إطبلقهػػل إال عيػػد اعػػتةفلل أمػػكر كمةػػرة كامتنػػلع كالت
أمػػكر أكمػػر  كهػػذ  األمػػكر كتمػػؾ لػػـ تكػػف محػػؿ نظػػر المػػتكمـ عالػػكرة أعلعػػةة فهػػك كاف  مػػؿ 
 مم تبطئة بالم  إال انػ  لػـ ةنالػب نفعػ  قلمػةل  مةػ   كمػف هنػل كػلف المةػز عػةف الحكػـ 

عػػػةف القػػػكؿ عبطئػػػ  كمجلنعتػػػ  الالػػػكاب هػػػك العػػػمة العػػػلرزة  مػػػم البالػػػـ عػػػللتكفةر كنحػػػك  ك 
كالقل دة اليلمة التي لـ ةشذ  نهل إال القمةؿ كمف هنل أةمل ندرؾ  ظـ المقكلػة الالػلدرة مػف 

 التكفةػر المتكمـ األشيرم الشهرعتلني حةنمل قرر قل دة ةنعغي أف تكتب عملل الػذهب كهػي: 
ػػ  :  كلؤلالػػكلةةف بػػبلؼ حكػػـ شػػر ي  كالتالػػكةب حكػػـ  قمػػي( إذ قػػلؿ  رحمػػ   ا ( مػػل نالُّ

 حكػػػـ شػػػر يفػػػي تكفةػػػر أهػػػؿ األهػػػكال مػػػل قطيهػػػـ عػػػلف المالػػػةب كاحػػػد عيةنػػػ ؛ ألف التكفةػػػر 
كالتالػػكةب حكػػـ  قمػػػي. فمػػف معػػلل  متيالػػػب لمذهعػػ  كفػػر كمػػػمؿ مبللفػػ   كمػػف متعػػػلهؿ 

تقرةف متللؼ لـ ةكفر كمف كفر قرف كؿ مذهب كمقللة عمقللة كاحد مف أهؿ األهكال كالممؿ ك
القدرةة عللمجكس كتقرةف المشع  عللةهكد كتقرةف الرافمة عللناللرل كأجػرل حكػـ هػؤالل فػةهـ 
مػػف المنلكحػػة كأكػػؿ الذعةحػػة كمػػف تعػػلهؿ كلػػـ ةكفػػر قمػػم عللتمػػمةؿ كجكػػـ عػػأنهـ همكػػم فػػي 

 (ُ ا برة كابتمفكا في الميف  مم حعب ابتبلفهـ في التكفةر كالتممةؿ..(
فةالػػؿ التفرقػػة :   ا مػػـ أف شػػرح مػػل ةكفػػر عػػ   كمػػل ال ةكفػػر عػػ   كةقػػكؿ اإلمػػلـ الغزالػػي فػػي

ةعتد ي تفالةبل طكةبل ةفتقر إلم ذكر كؿ المقلالت كالمذاهب  كذكر شعهة كؿ كاحد كدلةؿ ككج  
عيد   ف الظلهر  ككج  تأكةم   كذلؾ ال ةحكة  مجمدات  كال تتعل لشػرح ذلػؾ أكقػلتي  فػلقنل ا ف 

فأف تكؼ لعػلنؾ  ػف أهػؿ القعمػة مػل أمكنػؾ  مػل دامػكا قػلئمةف: ال الػ  عكالةة كقلنكف: أمل الكالةة: 
الػمم -إال ا  محمد رعػكؿ ا   غةػر منلقمػةف لهػل  كالمنلقمػة: تجػكةزهـ الكػذب  مػم رعػكؿ ا 

                                                 

 (.َُّ/ُالشهرعتلني  الممؿ كالنحؿ   (1)
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عيذر  أك غةر  ذر  فإف التكفةر فة  بطر  كالعككت ال بطر فة . أمل القػلنكف:  -ا   مة  كعمـ
لت قعػػملف: قعػػـ ةتيمػػؽ عأالػػكؿ اليقلئػػد  كقعػػـ ةتيمػػؽ عػػللفركع... إلػػم أف فهػػك أف تيمػػـ أف النظرةػػ

قلؿ:   ال تكفةر في الفركع أالبل إال في معللة كاحدة  كهي أف ةنكر أالبل دةنةل  مـ مف الرعػكؿ 
الػػمم ا   مةػػ  كعػػمـ عػػللتكاتر  لكػػف فػػي عيمػػهل تبطئػػة  كمػػل فػػي الفقهةػػلت  كفػػي عيمػػهل تعػػدةل  

 (ُ مة كأحكاؿ الالحلعة(كللبطأ المتيمؽ علإلمل
كةقػػكؿ القرافػػي:   كأالػػؿ الكفػػر إنمػػل هػػك انتهػػلؾ بػػلص لحرمػػة الرعكعةػػة  إمػػل عللجهػػؿ عكجػػكد 

 (ِ الاللنل  أك الفلت  اليمةة  أك جحد مل  مـ مف الدةف عللمركرة (
كةقػػكؿ الغزالػػي:   إف هػػذ  معػػللة فقهةػػة  أ نػػي الحكػػـ عػػللتكفةر مػػف قػػلؿ قػػكال كتيػػلطم فيػػبل  

تكػػكف ميمكمػػة عأدلػػة عػػميةة كتػػلرة تكػػكف مظنكنػػة علالجتهػػلد  كال مجػػلؿ لػػدلةؿ اليقػػؿ فةهػػل  فإنهػػل تػػلرة
العتػة  كال ةمكػف تفهػةـ هػذا إال عيػػد تفهػةـ قكلنػل: إف هػذا الشػبص كػػلفر كالكشػؼ  ػف مينػل   كذلػػؾ 
ةرجل إلم اإلبعلر  ف معتقر  في الػدار ا بػرة كأنػ  فػي النػلر  مػم التأعةػد  ك ػف حكمػ  فػي الػدنةل 
كأن  ال ةجب القاللص عقتم  كال ةمكف مف نكلح معممة كال  المة لدمػ  كمللػ  إلػم غةػر ذلػؾ مػف 

 (ّ األحكلـ(
كقلؿ اإلملـ الععكي:   التكفةػر حكػـ شػر ي عػعع  جحػد الرعكعةػة أك الكحدانةػة أك الرعػللة أك 

ف لـ ةكف جلحدا(  (ْ قكؿ أك فيؿ حكـ الشلرع عأن  كفر كا 
ي أف ةظػف أف التكفةػر كنفةػ  ةنعغػي أف ةػدرؾ قطيػل فػي كػؿ مقػلـ  كةقكؿ الغزالي:   كال ةنعغػ

عػػؿ التكفةػػر حكػػـ شػػر ي ةرجػػل إلػػم: إعلحػػة المػػلؿ  كعػػفؾ الػػدـ  كالحكػػـ عػػللبمكد  فمأبػػذ  كمأبػػذ  
علئر األحكلـ الشر ةة فتلرة ةدرؾ عةقػةف  كتػلرة عظػف غللػب  كتػلرة ةتػردد فةػ   كمهمػل حالػؿ تػردد  

كالمعػػػلدرة الػػػم التكفةػػػر إنمػػػل تغمػػػب  مػػػم طعػػػلع مػػػف ةغمػػػب  مػػػةهـ  فػػػللكقؼ فةػػػ   ػػػف التكفةػػػر أكلػػػم 
 (ٓ الجهؿ(

كةقكؿ اعف  لعدةف:   ال ةفتم عكفر معمـ أمكف حمؿ كبلم   مػم محمػؿ حعػف أك كػلف فػي 
 (ٔ كفر  ببلؼ  كلك كلف ذلؾ ركاةة ميةفة(

                                                 

 ٕٖ-ٖٔالغزالي فةالؿ التفرقة ص(1)
 ُُٓ/ْالقرافي  أنكار العركؽ في أنكاع الفركؽ (6)

 ُٔٓالغزالي  االقتاللد ص(3)

 ِِٖ/ّالفتلكم الععكي  مجمكع(2)
 ُٓٓالغزالي  مالدر علعؽ ص(2)

 َِّ-ِِٗ/ْاعف  لعدةف  حلشةة رد المحتلر(2)
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مػف كجلل في العحر الرائؽ:   كفي جلمل الفالكلةف: ركل الطحػلكم  ػف أالػحلعنل ال ةبػرج 
اإلةمػػلف إال جحػػكد مػػل أدبمػػ  فةػػ   كمػػل ةشػػؾ فػػي أنػػ  ردة ال ةحكػػـ عػػ ؛ إذ اإلعػػبلـ الملعػػت ال ةػػزكؿ 
عللشػػؾ مػػل أف اإلعػػبلـ ةيمػػك كةنعغػػي لميػػللـ إذا رفػػل إلةػػ  هػػذا أال ةعػػلدر عتكفةػػر أهػػؿ اإلعػػبلـ. كفػػي 

ةكفػر. كفػي  الفتلكل الالغرل: الكفر شيل  ظةـ  فبل أجيؿ المؤمف كلفرا متم كجدت ركاةة ان  ال
الببلالػػة كغةرهػػل: إذا كػػلف فػػي المعػػللة فػػي كجػػك  تكجػػب التكفةػػر ككجػػ  كاحػػد ةمنػػل التكفةػػر فيمػػم 
المفتي أف ةمةؿ إلم الكج  الذم ةمنل التكفةر تحعةنل لمظف عللمعمـ. زاد في العزازةة: إال إذا الػرح 

عللمحتمػؿ الف الكفػر نهلةػة  عإرادة مكجب  الكفر فبل ةنفي  التأكةؿ حةنئذ. كفي التتلربلنةة: ال ةكفر
 (ُ في اليقكعة فةعتد ي نهلةة في الجنلةة كمل االحتملؿ ال نهلةة(

امتةلز الحملرة اإلعبلمةة عأنهػل حمػلرة متعػلمحة مػل عقةػة الػدةلنلت األبػرل  عػؿ إف أهػـ مػل  (3
إف الػ  -تمتلز ع  هذ  الحملرة  هك تمؾ العمة الغرةعػة التػي تجمػل عػةف طةلتهػل المتمػلدات

المتجلكرات  فإذا كلف المعمـ ةتيلةش مل النالػراني  كاألبةػر ةتيػلةش مػل الةهػكدم   -ةرالتيع
كالكػػػػؿ ةتيلةشػػػػكف تحػػػػت مظمػػػػة الدكلػػػػة اإلعػػػػبلمةة  فكةػػػػؼ ال ةتيػػػػلةش العػػػػني مػػػػل الشػػػػةيي  
كالميتزلي مل األشيرم  كالعمفي مل اإلملمي االمني  شرم  كهنػل ال نرةػد إلغػلل كجػكد فتػرات 

ا ػػلت مػػل عػػةف هػػذا الطػػرؼ أك ذاؾ  ككػػذلؾ كجػػكد أرال شػػلذة إال أنهػػل زمنةػػة مظممػػة شػػهدت نز 
 عقي ةنظر إلةهل مف تمؾ الزاكةة المةقة التي ال ةىيعأ عهل إال مف كلف شلذ الفكر  قةـ الرأم. 

إعراز التيلمؿ االةجلعي الذم كلف مكجكدا عةف قلدة األمة مػف احتػراـ ةالػؿ إلػم حػد التكػرةـ   (2
كالمحعة العلئدة مل كجكد النقد اليممي أحةلنل  كانعهلر كاحتػراـ ةفػكؽ الرفةل  ك علرات المكدة 

الكالؼ  كحرص  مملل الفرةقةف  مم شرح عيمهـ لكتب عيمهـ ا بر  كتدرةس عيمهـ 
لحػلح  مػم الػتيمـ  فتلؤ  النلس عللمذهب ا بر  كا تراؼ عللفمػؿ كاليمػـ عػأركع التيػلعةر  كا  كا 

عيػض مػػف عيمػهـ ا بػر كركاةػػة كتعػ   كأبةػرا  ػػدـ مػل الكمػل العةلعػي الحػػرج  كاعػتجلزة 
اإلالرار  مم الرأم  كرد لممنقػكؿ  ػنهـ إذا لػـ ةكافػؽ الكتػلب كالعػنة. كامتػزاج إلػم حػد  ػدـ 
تعةف المذهب لدل عيمهـ  كحرةة في االجتهلد كقعكؿ عللتيددةػة كانفتػلح  مػم ا بػر  كنقػؿ 

 (ِ المنهج اليممي لدل ا بر
تأعةس نالكص الكتلب كالعنة لمعلدئ اليدؿ كالرحمة كالتعلم   ككؿ هذ  المفردات تحقؽ   (2

ميػلني الكحػػدة المنشػكدة  ةقػػكؿ الػػلحب كتػلب النظػػلـ العةلعػػي فػي اإلعػػبلـ: إفا اليػػدؿ ركح 
اإلعػػبلـ كجػػكهر   حتٌػػم قةػػؿ عتػػرادؼ المفظػػةف  كقػػد اتالػػمت عقل ػػدة اليػػدؿ كمةػػره ًمػػفى القكا ػػد 

                                                 

 ُّْ/ٓالرائؽ   العحرالنعفي   عركلتال أعك(1)

 .ِٕةنظر محمد  مي تعبةرم  حللتلف متنلقمتلف  المذهعةة كالطلئفةة( مظلهرهمل ك مؿ االنحراؼ  ص (6)
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دة في كتب الفق  اإلعبلمي  كقل دة نفي المرر  كقل دة نفي اليعر كالحرج. اليلٌمة المكجك 
 كقد اعتنعط الفقهلل منهل كمةران مف الفركع الفقهٌةة التي لـ ةرد فةهل نصه مف الشلرع.

إفا العةلعة اإلعبلمٌةة عجمةل مفلهةمهل كألكانهل قػد تعٌنػت اليػدؿ فػي جمةػل مجلالتػ   كآمنػت 
فرٌكػػزت جمةػػل أهػػدافهل  مػػم أمػػكائ   كال نحعػػب أفا هنػػلؾ أٌم نظػػلـ دكلػػي قػػػد عػػ  إةملنػػلن مطمقػػلن  

ا تنػػم علليػػدؿ كمػػل ا تنػػم عػػ  اإلعػػبلـ  فقػػد ا تنػػم عػػ  فػػي جمةػػل أنظمتػػ  العةلعػػٌةة  كاالقتالػػلدٌةة 
 (ُ كاالجتمل ٌةة(

إةمػػلف الكمةػػر مػػف المتكممػػةف عػػلف االبػػتبلؼ عػػنة ككنةػػة  كأنهػػل تعػػتتعل الرحمػػة كالتبفةػػؼ    (2
مػػة؛ عػػؿ إف طعةيػػة األشػػةلل ذاتهػػل مبتمفػػة فػػل  قػػد جيػػؿ االبػػتبلؼ فػػي بمقػػ  فػػي أشػػةلل علأل

كمةػرة   فػي ألعػنتهـ كألػكانهـ كفػي طعػلئيهـ كمةػكلهـ النفعػةة كاليقمةػة كاليلطفةػة  كفػي آرائهػـ 
يىػػؿى  عُّػػؾى لىجى ػػللى رى لىػػٍك شى كنظػػراتهـ فػػي الػػدةف كالػػنفس كالمجتمػػل كمػػل ةحػػةط عهػػـ  قػػلؿ تيػػللم : "كى

ػػةن كىاًحػػدىةن كىال ةىزىاليػػكفى ميٍبتىًمًفػػةفى  ا ػػةي ُُٖلناػػلسى أيما ػػٍت كىًممى تىما ـٍ كى مىقىهيػػ ًلػػذىًلؾى بى عُّػػؾى كى ـى رى ػػٍف رىًحػػ ( ًإالا مى
ـى ًمٍف اٍلًجناًة كىالنالًس أىٍجمىًيةفى   هىنا عهؾى ألىٍمؤلىفا جى  .(ِ ("ُُٗرى

له  ًلكيؿٍّ ًكٍجهىةه هيكى ميكى ًمةيلن كقلؿ ععحلن  : "كى ـٍ الما ي جى ل تىكيكنيكا ةىٍأًت ًعكي ٍةرىاًت أىٍةفى مى ةهىل فىلٍعتىًعقيكا اٍلبى
مىم كيؿه شىٍيلو قىًدةره    (ّ ("ًُْٖإفا الما ى  ى

ككػػلف ذلػػؾ لحكػػـ  ظةمػػة مػػف أكمػػحهل: االعػػتبلل كاالمتحػػلف؛ أم لةمةػػز ا  عػػةف الببلئػػؽ. 
ٍلنىل ًإلىٍةؾى اٍلًكتى  ـٍ قلؿ جؿ شأن  : "كىأىنزى مىٍةػً  فىػلٍحكي ميهىٍةًمنػلن  ى ل عىٍةفى ةىدىٍةً  ًمٍف اٍلًكتىػلًب كى دهقلن ًلمى ؽه ميالى لبى ًعلٍلحى

ـٍ ًشػٍر ىةن  يىٍمنىػل ًمػٍنكي ػؽه ًلكيػؿٍّ جى ػللىؾى ًمػٍف اٍلحى ـٍ  ىماػل جى ػل أىنػزىؿى الماػ ي كىال تىتاعًػٍل أىٍهػكىالىهي ـٍ ًعمى لىػٍك عىٍةنىهي ًمٍنهىلجػلن كى  كى
ػٍرًجييكي شىللى الما  ٍةػرىاًت ًإلىػم الماػً  مى ـٍ فىلٍعػتىًعقيكا اٍلبى ػل آتىػلكي ـٍ ًفػي مى كي لىًكػٍف ًلةىٍعميػكى ـٍ أيماةن كىاًحدىةن كى يىمىكي ًمةيػلن  ي لىجى ـٍ جى

ـٍ ًعمىل كينتيـٍ ًفةً  تىٍبتىًمفيكفى    (ْ ("ْٖفىةينىعهئيكي
طرةقػل ليػدـ االلتقػلل كعػػةفل قػرالة المتكممػةف لنالػكص الػػكالل كالعػرال التػي جيمهػل المتشػػددكف   (7

معمطل  مم المكالةف كالمبللفةف  فقرأ المتكممكف هذ  النالكص قرالة كا ةة تقـك  مم المةز 
عػةف النػػكع كاليػةف   كقػػد  ػد  ػػدـ التفرةػػؽ عةنهمػل مػػف أ ظػـ اليػػدكاف  مػم المبػػللؼ؛ فععػػعع  

البطأ كاالنحػراؼ فػي كقل التكفةر كالتفعةؽ كالتعدةل  مم الميةف . كقد عةف اعف تةمةة ععب 
هذ  المعألة عتقرةر  أف القلئمةف عللكفر عمجرد فيؿ ذلؾ أك قكل  قد أاللعػهـ في ألفلظ اليمػـك 

                                                 

 .ِٕص القرشي  النظلـ العةلعي في اإلعبلـ  (1)

 . كدعكرة ه(6)

 عكرة العقرة .(3)

 عكرة الملئدة(2)
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في كبلـ األئمة مل أاللب األكلةف في ألفػلظ اليمػـك فػي نالػكص الشػلرع  كأنهػـ كممػل رأكهػـ 
    كلػـ ةتػدعركا قللكا: مف قلؿ كذا فهك كلفر ا تقد المعتمل أف هذا المفظ شػلمؿ لكػؿ مػف قللػ

أف التكفةػػػر لػػػ  شػػػركط كمكانػػػل   قػػػد تنتفػػػي فػػػي حػػػؽ الميػػػةف  كأف تكفةػػػر المطمػػػؽ ال ةعػػػتمـز 
تكفةػر الميػةف؛ إال إذا كيًجػػدت هػذ  الشػركط  كانتفػػت تمػؾ المكانػل
كأكمػػ  أف اإلمػلـ أحمػػد  (ُ 

ةد هذا عػأف كاألئمة الذةف أطمقكا هذ  اليمكملت لـ ةكفركا أكمر مف تكمـ عهذا الكبلـ عيةن   كأ
كراههـ لمنػلس  اإلملـ أحمد علشر الجهمةة الذةف د ك  إلم بمؽ القرآف كذكر د كتهـ لمكفر كا 
 مةػػ  مػػـ قػػػلؿ:  .. كميمػػـك أف هػػذا مػػػف أغمػػظ الػػتجهـ؛ فػػػإف الػػد لل إلػػم المقللػػػة أ ظػػـ مػػػف 

ملعػػة قلئمهػػل ك قكعػػة تلركهػػل أ ظػػـ مػػف مجػػرد الػػد لل إلةهػػل  كاليقكعػػة عللقتػػؿ لقلئم هػػل قكلهػػل  كا 
أ ظػػـ مػػف اليقكعػػة عللمػػرب  مػػـ إف اإلمػػلـ أحمػػد د ػػل لمبمةفػػة كغةػػر  ممػػف مػػرع  كحععػػ   
كاعػػتغفر لهػػـ كحممهػػـ ممػػل فيمػػك  عػػ  مػػف الظمػػـ كالػػد لل إلػػم القػػكؿ الػػذم هػػك كفػػر  كلػػك كػػلنكا 

 (ِ مرتدةف  ف اإلعبلـ لـ ةجز االعتغفلر لهـ(أهػ 
قةمػة هػي اإلعػبلـ  كأف جمةػل األطػر  التأكةد  مم أف أكمر المفلهةـ ذاتةػة كأكمػر الهكةػلت (12

كالينكانلت التي ةتبندؽ كرالهل األفراد ال تكجب النرجعةة كال تعررهػل مطمقػل  كهػذا ةينػي أف 
كػػؿ  نػػكاف كرال الينػػكاف الػػرئةس الػػذم هػػك اإلعػػبلـ فهػػك بلمػػل لمنظكمػػة التغةةػػر كالتجدةػػد 

نعني  مم هػذا أمػر جػكهرم كاالعتنعلط كالتقنةف عمل ةنعجـ كالمالمحة المتكبلة مف ذلؾ. كة
كمهـ كهك أننل ةجب أال نككف  عةدا ألم  لمؿ تأرةبي ةؤمر فةنل عػمعل كةعػحعنل إلػم الػكرال 

 كةجيمنل نمهث بمؼ مقكالت عمعةة كلف لهل أمرهل العيل الكعةر علعقل. 
 

التمػػلس الميػػلذةر لممبػػللؼ ك ػػدـ المعػػلدرة إلػػم إعػػقلط أحكػػلـ التفعػػةؽ كالتكفةػػر فةػػ   ةقػػكؿ  (11
(:  لةس كؿ مف بللؼ في شػيل مػف هػذا اال تقػلد ُٕٗ/ّاعف تةمةة في "مجمكع الفتلكل" 

ةجب أف ةككف هللكل؛ فػإف المنػلزع قػد ةكػكف مجتهػدا مبطئػل ةغفػر ا  بطػأ   كقػد ال ةكػكف 
ـ مل تقـك ع   مة  الحجة  كقد ةككف ل  مف الحعنلت مل ةمحك ا  ع  عمغ  في ذلؾ مف اليم

ذا كلنػػت ألفػػلظ الك ةػػد المتنلكلػػة لػػ  ال ةجػػب أف ةػػدبؿ فةهػػل المتػػأكؿ كالقلنػػت كذك  عػػةئلت ؛ كا 
الحعنلت الملحةة كالمغفػكر لػ  كغةػر ذلػؾ فهػذا أكلػم؛ عػؿ مكجػب هػذا الكػبلـ أف مػف ا تقػد 

                                                 

 (.ْٕٖ/ُِاعف تةمةة مجمكع الفتلكل   (1)
 (.ّٓ/ْٕدمشؽ   تلرةأاعف  علكر  (6)
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ا تقػػد مػػد  فقػػد ةكػػكف نلجةػػل  كقػػد ال ةكػػكف نلجةػػل   كمػػل ذلػػؾ نجػػل فػػي هػػذا اال تقػػلد  كمػػف 
 ةقلؿ مف المت نجل ( أهػ. أم: كال ةمـز أف مف تكمـ همؾ.

( عيد ذكر عيػض شػطحلت الالػكفةة :  .. كهػذا ِّٓ/ٓكةقكؿ أةمل في "مجمكع الفتلكل"  
جللت عػ  ةعةف أف كؿ مف أقر عل  فيند  مف اإلةملف عحعب ذلؾ  مـ مف لـ تقـ  مة  الحجة عمل 

ف ابتمفػػت  األبعػػلر لػػـ ةكفػػر عجحػػد   كهػػذا ةعػػةف أف  لمػػة أهػػؿ الالػػبلة مؤمنػػكف عػػل  كرعػػكل  ػ كا 
ا تقلداتهـ في ميعكدهـ كالفلت  ػ .. ككؿ مػف أظهػر اإلعػبلـ  كلػـ ةكػف منلفقػل فهػك مػؤمف لػ  مػف 

مػػف  اإلةمػػلف عحعػػب مػػل أكتةػػ  مػػف ذلػػؾ  كهػػك ممػػف ةبػػرج مػػف النػػلر؛ كلػػك كػػلف فػػي قمعػػ  ممقػػلؿ ذرة
اإلةمػػلف  كةػػدبؿ فػػي هػػذا جمةػػل المتنػػلز ةف فػػي الالػػفلت كالقػػدر  مػػم ابػػتبلؼ  قلئػػدهـ ... كلػػك 
كلف ال ةدبؿ الجنة إال مف ةيرؼ ا  كمل ةيرف  نعة  المم ا   مة  كعمـ لـ تدبؿ أمتػ  الجنػة ؛ 

عػػػب فػػػإنهـ أك أكمػػػرهـ ال ةعػػػتطةيكف هػػػذ  الميرفػػػة ؛ عػػػؿ ةػػػدبمكنهل   كتكػػػكف منػػػلزلهـ متفلمػػػمة عح
ذا كلف الرجؿ قد حالػؿ لػ  إةمػلف ةيػرؼ ا  عػ   كأتػم آبػر عػأكمر مػف ذلػؾ  إةملنهـ كميرفتهـ   كا 
 جػز  نػ  لػـ ةحمػؿ مػػل ال ةطةػؽ ... فهػذا أالػؿ  ظػةـ فػػي تيمػةـ النػلس   كمبػلطعتهـ عللبطػػلب 
اليلـ عللنالكص التي اشترككا في عمل هل ؛ كللقرآف كالحدةث المشهكر   كهـ مبتمفكف في مينم 

 ؾ(ذل
 

أف ةحمؿ كبلـ المبللؼ  مم أحعػن   فػللكبلـ ممػؾ لالػلحع  المبػللؼ  كهػك أكلػم النػلس  (16
عتفعةر   كمل داـ أن  حمالؿ أكج  لـ ةجز أف نبتلر منهل مل نشلل لمحكـ  مة ؛ كالعػةمل كالمػرل 
نمػػل هػػك  فػػي عػػية مػػف الحكػػـ  مةػػ ؛ فمػػةس التيلمػػؿ ميػػ  عللػػدرهـ كالػػدةنلر  كال فػػي مالػػلهرت  كا 

 كالؼ ال ةحتلج إلم أف ةتكمـ عهمل.حكـ أك 
كأمل الرد كالعةلف فبل ةمنل من  كػكف الكػبلـ محػتمبلن ؛ فمػك بشػي أحػد مػف تػأمةر كبلمػ  فمةنكػر 
ال فهػػك علطػػؿ  كنحػػك  ذلػػؾ مػػل االحتػػراز لػػ  عػػأف ةقػػكؿ : إف كػػلف المينػػم المقالػػكد كػػذا فهػػك حػػؽ كا 

 ذلؾ .
  مف  ىٌرض نفع  لمتهمػة فػبل ةمػكمىٌف كفي "التلرةأ" العف  علكر  قلؿ  مر رمي ا   ن  : 

مف أعلل ع  الظف   كال تظنف عكممػة برجػت مػف أبةػؾ عػكلان تجػد لهػل فػي البةػر محمػبلن   كمػل 
 ( ِٖأمر أبةؾ  مم أحعن  حتم ةأتةؾ من  مل ةغمعؾ( 

كةقكؿ اعف تةمةة في قكؿ عيض الالكفةة: مل  عدتؾ شػكقنل إلػم جنتػؾ  كال بكفنػل مػف نػلرؾ  كلكػف 
إلةؾ إجبلالن لؾ فقلؿ:   .. كهذا كحػلؿ كمةػر مػف الالػللحةف كالالػلدقةف   كأرعػلب األحػكاؿ ألنظر 
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كالمقلملت   ةككف ألحدهـ كىٍجده الحة    كذكؽ عمةـ   لكف لةس ل   علرة تعػةف مػراد  ؛ فةقػل فػي 
 (ُ كبلم  غمط كعكل أدب   مل الحة مقالكد (

الكعةر الذم ةشتمؿ  مم كؿ مل هك جمةػؿ  ممل تقدـ نعتطةل أف نقكؿ: إفا اإلعبلـ هك الينكاف
كرائػػػل ك مةنػػػل أف نػػػد ك النػػػلس لهػػػذا الػػػدةف امتمػػػلال ألمػػػر  تيػػػللم لنػػػل عللػػػد كة إلػػػم عػػػعةم  عللحكمػػػة 
كالمك ظة الحعنة  مل  المحعة كالرغعة الكعةرة في أف ةنيـ النلس عللبةر الذم ننيـ ع   كمل ةكجد 

ةة تحػت ذلػؾ الينػكاف الكعةػر هػك حللػة الػحةة عشػرط مف ابتبلفلت عةف الينكانلت الفر ةة المنمػك 
أال تعتكلي  مةنل الرغعة الجلمحة عمحك هكةة ا بر إرمللن لركح الغمعة كالتعمط في دابؿ نفكعنل 
 مم الغةر  لذا ةجب أف نككف متعلمحةف مل المبللفةف لنل عبرائهـ كميتقداتهـ مل إةملننل المطمػؽ 

 عالحة ميتقداتنل الدةنةة.
 البلتمة

 الحمد   كالالبلة كالعبلـ  مم رعكؿ ا  ك مم آل  كالحع  كمف كاال .      
كعيد: فبل عد مف كقفة تأمؿ كاعتذكلر لمل حقق  العحث مف مقلالد كمل تكالؿ إلة  مػف نتػلئج عيػد 

 أف اكتممت الكرت  عللشكؿ الذم رعمنل  ل   فأقكؿ:
  إلػم ميرفػة كظةفػة المػتكمـ  أكم  هذا العحث حقةقة مكمكع  مـ الكبلـ الذم قلد عدكر   (1

إذ إف  مـ الكبلـ كظةفت  الدفلع  ف اإلعبلـ شرةية ك قةدة كعمككل  كحةنمل ةتهـ اإلعبلـ 
منهجل كنظمل كتشػرةيلت عػللتطرؼ فػلف  مػم المعػمـ كالمػتكمـ  مػم كجػ  البالػكص عةػلف 

 زةؼ هذا االد لل ككذع .
رمػةة بالػعة فػي الدراعػلت أكم  هذا العحث عأف مفهـك كمملمةف الكحػدة كجػدت لهػل أ (6

 الكبلمةة كقد تـ التأعةس لهل. 
عةف العحث أف أكعر  لمؿ أعهـ في شةكع مفلهةـ الكحدة هك الالكرة األلةمة التػي رعػمهل  (3

المتشػػددكف كالغػػبلة كالمتيالػػعكف ألفكػػلرهـ كمػػل نػػتج  ػػف ذلػػؾ مػػف جػػرائـ ةنػػدل لهػػل جعػػةف 
 اإلنعلنةة.

عػنة أك الرمػز فمػف الميػركؼ انػ  ةكجػد فػي كػؿ أكد العحث  مػم أهمةػة إعػراز القػدكة الح   (2
مذهب مف المذاهب كمدرعة مف المدارس مف ةمكف  د  متعػلهبل أك متشػددا لكننػل ةجػب 
اف نغػػػض الطػػػرؼ  ػػػف االمنػػػةف كنعػػػرز النمػػػلذج الكعػػػطةة لمػػػركرة اليالػػػر  ةػػػركم اعػػػف 
 عػػلكر  ػػف إالمػػلـ األشػػيرم انػػ  حػػةف قػػرب حمػػكر اجمػػ  فػػي عغػػداد قػػلؿ ألحػػد تبلمذتػػ : 

                                                 

 (ٖٗٔ/َُاعف تةمةة  الفتلكل   (1)
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اشػػهد  مػػي أنػػي ال اكفػػر أحػػدا مػػف أهػػؿ هػػذ  القعمػػة  الف الكػػؿ ةشػػةركف إلػػم ميعػػكد كاحػػد 
نمل هذا كم  ابتبلؼ  علرات.  كا 

 التكالةلت 
إ لدة فهـ كقػرالة  عيػض المعػلئؿ الكبلمةػة كالتػي  مػم أعلعػهل جػن  كمةػركف إلػم التشػدد  (1

 كالذم قلد عدكر  إلم التعدةل كالتفعةؽ كالتكفةر.
محلكلػػة التأعػػةس لقػػرالة جدةػػدة لنالػػكص الػػكالل كالعػػرال عػػكال فػػي الكتػػلب أك العػػنة كحتػػم  (6

أقكاؿ الالدر األكؿ مف الالػحلعة كآؿ العةػت كالػكال إلػم فهػـ مشػترؾ ككاقيػي ةنعػجـ مػل 
 متغةرات اليالر الحدةث كتحدةلت .  

اليػكاـ مػف  مركرة مقلر ػة أمةػة اليقةػدة قعػؿ أمةػة الكتلعػة كالقػرالة كذلػؾ مػف بػبلؿ تحػذةر (3
الكلػػػكج فػػػي فهػػػػـ القمػػػلةل اليقدةػػػة كعنػػػػلل تالػػػكراتهـ  مػػػم كفػػػػؽ قػػػرالاتهـ البلالػػػة كغةػػػػر 

 المنمعطة عأالكؿ كقكا د التفكةر اليممي كاألكلدةمي.
كجكب تممةف مفػردة الكعػطةة فػي العحػكث الكبلمةػة الميلالػرة كميللجتهػل ميللجػة دقةقػة  (2

 كفؽ منلهج كآلةلت رالةنة.
كالندكات اليممةة كالمقللات المشتركة عػةف كلفػة المػدارس الكبلمةػة   قد المؤتمرات الدكرةة  (2

 لتيمةؽ النهج الكعطي في الدراعلت اليقلئدةة.
إنشػػػػلل مجمػػػػل  ممػػػػي أك مؤععػػػػة  ممةػػػػة تأبػػػػذ  مػػػػم  لتقهػػػػل نشػػػػر الدراعػػػػلت الفكرةػػػػة    (2

كالعحػػػكث اليممةػػػة التػػػي تؤعػػػس لمكعػػػطةة كتػػػد ك لهػػػل  مػػػل  ػػػدـ إغفػػػلؿ د ػػػـ التكجهػػػلت 
 مكلفأتهل عمل ةككف حلفزا لآلبرةف لعمكؾ النهج الكعطي.الكعطةة ك 

مػػركرة تػػػألةؼ الكتػػػب المنهجةػػػة التػػػي تيمػػػؽ مفهػػػـك الكعػػػطةة فػػػي كلفػػػة اليمػػػـك الشػػػر ةة   (7
 اليمـك اليقلئدةة كالفقهةة.

إالدار القكانةف المحرمة  مم ا بػرةف اعػتبداـ المفػردات التػي مػف شػأنهل إمػلرة النيػرات   (8
 عميتقدات ا برةف كرمكزهـ الدةنةة تحت أم معكغ كلف. الطلئفةة أك االعتبفلؼ

إف دكر المؤععػػػلت التيمةمةػػػة بطةػػػر فػػػي ؛ إذ مػػػؿل الكعػػػط التيمةمػػػي كالترعػػػكم عللكفػػػللات (9
إرعلل د ػلئـ العػبلـ الفكػرم كفيللةتػ  كبلالػة فػي المرحمػة الجلميةػة التػي ةالػع  الشػعلب 

األطػػراؼ مػػف بةػػر كشػػر  فػػإذا فةهػػل فػػي قمػػة الحةكةػػة كالنشػػلط كتػػدافل األفكػػلر  كتجػػلذب 
قلمت الكفللات دابؿ هذ  المؤععلت عكاجعهػل فػي عنػلل اليقػكؿ كترشػةد الميػلرؼ فإنهػل قػد 

 تيةد عنلل  قكؿ نلشئتنل عمل ةؤهمهـ لممعلهمة في تفيةؿ المشركع الحملرم.
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كعػػػلعهـ مهػػػلرات اعػػػتبداـ تقنةػػػلت الميمكمػػػلت  (12 تػػػدرةب أفػػػراد المجتمػػػل  مػػػم العحػػػث اليممةكا 
طبلؽ  الفكر في التالكر كالعحمكاالعتقرال  مل تنمةة المهلرات اإلعدا ةة. كا 

غػػػرس مفػػػلهةـ ك تقػػػدةـ األنشػػػطة المتنك ػػػة التػػػي تيمػػػؿ  مػػػم تنمةػػػة شبالػػػةةأفراد المجتمػػػل  (11
 الحكار كالكعطةةكتقعؿ الرأم ا بر.

 
 الماللدر

 القرآف الكرةـ. -
 ػ حرؼ األلؼ ػ 

دةث كاألمػػر  تحقةػػؽ: طػػلهر أحمػػد الػػراكم  هػػػ(  النهلةػػة فػػي غرةػػب الحػػَٔٔاعػػف األمةػػر   ت *  
 هػ ش  مؤٌععة إعمل ةمةلف  قـ ػ إةراف.ُّْٔمحمكد الملحي  الطعية الراعية 

هػػػػػ(  الػػػػحة  اعػػػػف حٌعػػػػلف  تحقةػػػػؽ: شػػػػيةب األرنػػػػؤكط  الطعيػػػػة الملنةػػػػة ّْٓ*  اعػػػػف حٌعػػػػلف   ت
 هػ  منشكرات مؤٌععة الرعللة.ُُْْ

الملنةػػة  منشػػكرات دار الميرفػػة لمطعل ػػة كالنشػػر  هػػػ(  فػػت  العػػلرم  الطعيػػةِٖٓ*  اعػػف حجػػر   ت
 كالتكزةل  عةركت ػ لعنلف.

 *  اعف بمدكف  المقدمة  منشكرات مؤععة اال ممي لممطعك لت  عةركت  لعنلف
هػػػ(  العداةػػة كالنهلةػػة    تحقةػػؽ:  مػػي شػػةرم  الطعيػػة ْٕٕاعػػف كمةػػر  إعػػمل ةؿ الدمشػػقي  ت * 

 لتراث اليرعي  عةركت ػ لعنلف.هػ  منشكرات دار إحةلل اَُْٖاألكلم 
ق( ُٕٓ-قْٗٗ*  اعف  علكر  أعك القلعـ  مي عف الحعف اعف هعة ا  عف  عػد ا  الشػلفيي  

 تلرةأ مدةنة دمشؽ  دراعة كتحقةؽ: محب الدةف أعي عيةد  مر  دار الفكر لمطعل ة كالنشر.
دةف  مبتالػر الالػكا ؽ *  اعف قةمللجكزةة  محمػد عػف أعػي عكػر عػف أةػكب أعػك  عػد ا  شػمس الػ

المرعمة  مم الجهمةة كالميطمة  ابتالر  محمد عف محمد عف  عد الكرةـ عف رمكاف عنيعد اليزةز 
 - ُِْٓتحقةػػػؽ : الحعػػػف عػػػف  عػػػد الػػػرحمف اليمكم الطعيػػػةاألكلم  -المشػػػهكر عػػػلعف المكالػػػمي 

ََِْ . 
 نلف.هػ(  معند أحمد  منشكرات دار اللدر  عةركت ػ لعُِْأحمد عف حنعؿ   ت * 

  ُ*  أحمػػد قراممكػػي  الهندعػػة الميرفةػػة لمكػػبلـ الجدةػػد  تحقةػػؽ حةػػدر نجػػؼ  كحعػػف اليمػػرم  ط
 ـ.ََِِدار الهلدم  

هػػػػ  ُُْٕهػػػػ(  المكاقػػػؼ  تحقةػػػؽ:  عػػػد الرحمػػػلف  مةػػػرة  الطعيػػػة األكلػػػم ٕٔٓاإلةجػػػي   ت  * 
 منشكرات دار الجةؿ  عةركت ػ لعنلف.
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 ػ حرؼ العلل ػ
هػػ  منشػكرات دار الفكػر لمطعل ػة َُُْحة  العبػلرم  عػنة الطعػل هػػ(  الػِٔٓالعبلرم   ت * 

 كالنشر كالتكزةل.
هػ(  تفعةر العغكم  تحقةؽ: بللد  عد الرحملف اليؾ  منشكرات دار الميرفة  َُٓالعغكم   ت * 

 عةركت ػ لعنلف.
لطعيػة * العهلدلي  كلظـ رهةؼ   اإلعبلـ دةف الكعطةة كاال تداؿ  مؤععة الرافػد  لممطعك ػلت  ا

 ـ.ََُِهػ ػ  ُُّْاألكلم 
 -حرؼ التلل-

هػ(  قملل األرب في أعئمة حمب  تحقةؽ:محمد  للـ  عد المجةػد ٕٔٓ*  التقةللععكي الكعةر  ت
 األفغلني إشراؼ: أ.دنزة  حٌملد  د. حعف مر ي.

 ػ حرؼ الرال ػ
  لمػػػة  هػػػػ(  التفعػػػةر الكعةػػػر  مفػػػلتة  الغةػػػب(  الطعيػػػة الملَٔٔالػػػرازم  فبػػػر الػػػدةف   ت

 غةر مؤٌربة.
 ػ حرؼ الزام ػ

  ّ*  الزحةمػػػػػػػػػي  د.محمػػػػػػػػػد مالػػػػػػػػػطفم  اال تػػػػػػػػػداؿ فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػدةف فكػػػػػػػػػرا كعػػػػػػػػػمككل كمنهجػػػػػػػػػل  ط
 طراعمس  الجملهةرةة المةعةة-ق النلشر:كمةة الد كة اإلعبلمةةُِْٖ

هػػػػػ  ُُْٕهػػػػػ(  الفػػػػلئؽ فػػػػي غرةػػػػب الحػػػػدةث  الطعيػػػػة األكلػػػػم ّٖٓ*  الزمبشػػػػرم  جػػػػلر ا   ت
 اليٌممٌةة  عةركت ػ لعنلف. منشكرات دار الكتب

 ػ حرؼ العةف ػ
*  عػػمةر نيػػةـ أحمػػد  المحػػددات االقتالػػلدةة كاالجتمل ةػػة لمتطػػرؼ الػػدةني  الػػدةف فػػي المجتمػػل 

 ـ َُٗٗاليرعي  مركز دراعلت الكحدة اليرعةة  الطعية األكلم 
ة األكلػػم  هػػ (  اإلتقػلف فػي  مػـك القػػرآف  تحقةػؽ: عػيةد المنػدكب  الطعيػُُٗالٌعػةكطي   ت  * 

 هػ  منشكرات دار الفكر  عةركت ػ لعنلف.ُُْٔ
هػػ(  مجمػػل العحرةف تحقةػػؽ: العػٌةد أحمػػد الحعػػةني  الطعيػػة َُٖٓالطرةحػي  فبػػر الػػدةف   ت * 

 هػ  مكتب نشر المقلفة اإلعبلمٌةة.َُْٖالملنةة 
لػػم هػػػ(  تفعػػةر العةػػلف  تحقةػػؽ: أحمػػد حعةػػب قالػػةر اليػػلممي  الطعيػػة األك َْٔالطكعػػي   ت * 

 هػ   منشكرات: مكتب اإل بلـ اإلعبلمي.َُْٗ
 ػ حرؼ الفلل ػ
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هػ(  اليةف  تحقةؽ: الدكتكر مهػدم المبزكمػي  الػدكتكر َُٕالفراهةدم  البمةؿ عف أحمد   ت * 
 هػ  مؤٌععة دار الهجرة.َُْٗإعراهةـ العلمرائي  الطعية الملنةة 

 حرؼ القلؼ ػ-  
هػػػػ  ُّٖٗالعةلعػػػي فػػػي اإلعػػػبلـ  الطعيػػػة الملنةػػػة القرشػػػي  عػػػلقر شػػػرةؼ  ميلالػػػر  النظػػػلـ   * 

 منشكرات دار التيلرؼ  عةركت ػ لعنلف.
هػػػ(  تفعػػةر القرطعػي  تحقةػػؽ: أحمػػد  عػد اليمػػةـ العردكنػػي  منشػػكرات: دار ُٕٔالقرطعػي   ت  * 

 إحةلل التراث اليرعي  عةركت ػ لعنلف.
 ػ حرؼ المةـ ػ

ةنػػػػػة نقدةػػػػػػة لمتيػػػػػدد المقػػػػػػلفي  مجمػػػػػة مقلفػػػػػػة محمػػػػػد  مػػػػػي تعػػػػػػبةرم  المقلفػػػػػة كالهكةػػػػػػة:نحك ميل * 
 ـَُُِق:ُِّْرعةل األكؿ  ْٔالتقرةب اليدد 

محمػػد  مػػي تعػػبةرم  حللتػػلف متنلقمػػتلف  المذهعةػػة كالطلئفةػػة( مظلهرهمػػل ك مػػؿ االنحػػراؼ   * 
   ـ ََُِهراف لمكحدة اإلعبلمةة / ط ِّالمؤتمر الدكلي الػ 

هػ(  فةض القػدةر فػي شػرح الجػلمل الالػغةر  تحقةػؽ: أحمػد  عػد العػبلـ  َُُّالمنلكم   ت  * 
 هػ  منشكرات: دار الكتب اليممةة  عةركت ػ لعنلف.ُُْٓالطعية األكلم 

هػػػ(  ميػػلني القػػرآف  تحقةػػؽ: الٌشػػةأ ميحٌمػػد  مػػي الالػػلعكني  الطعيػػة األكلػػم ِّٗالنٌحػػلس   ت  *
 كرات: جلمية أـ القرل  العيكدةة.هػ. منشَُْٗ

 ػ حرؼ النكف ػ 
 هػ(  تفعةر النعفي  عبل ت.ّٕٓالنعفي   ت   *
 -حرؼ الةلل-

*  ةلعػػر عػػف  عػػد الػػرحمف الةحةػػم  د ػػلكل اإلجمػػلع  نػػد المتكممػػةف فػػي أالػػكؿ الػػدةف  مطعيػػة 
 المةملف لمنشر كالتكزةل  عبل ت.
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