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شكر وتقدير
اٜنمد هلل كحده، كالشكر أكال كآخرا، كظاىرا كابطنا، هلل رب العاٞنٌن، فلو اٜنمد كالفضل كاٞننة. 

يل طريق العلم، فاللهم ارحم كالدم كاجعػل ربػ ه رك ػة  سهَّالالذم أكرمين بوالدين عزيزين كاٜنمد هلل 
كحسن عملو. من رايض اٛننة، كاشف كالديت كعافها كاشرح صدرىا، كاجعلها ٣نن طاؿ عمره، 

مث الشكر لزكجيت كأـ أكالدم على ص ىا كٓنملها كتقديرىا ظركؼ دراسيت كبعدم كانشغايل عنها.

 مث الشكر إلخواٍل كأخوايت على كربفتهم كدعمهم كمساندهتم يل أثناء الدراسة.

علػى  مراٍل،مث الشكر لكافة زمالئي يف دراسة الدكتوراه، كأخػ  مػنهم الػدكتور/ سػا  بػن علػد  الشػ
، أسأؿ   أال ٪نرمو األجر.جهده معي أثناء اللحث

أ. د. علػد  بػن  كدكتػورم الفا ػل رساليت كتعاىل على أف رزربين بشيخي كمشرؼكأ٘ند   سلحانو 
عثمػػاف اٞننرػػورم، الػػذم كػػاف نعػػم اٞنوجػػو كاٞنتػػابش كاٞنسػػاند يل، فشػػكرا لػػو علػػى كػػل مػػا ربدمػػو يل مػػن إرشػػاد، 

كصػػ و علػػيَّ، ٪نػػوط ذلػػخ دماثػػة خلقػػو، كحسػػن معشػػره، فػػال يوفيػػو جػػزاء إال أف أدعػػو  كإشػػراؼ علػػى رسػػاليت،
  لو أف يوفقو كيسدده كيشرح صدره كيرزربو من حيث ال ٪نتسب، كأف يرزربو الفردكس األعلى من اٛننة.

، فػػػأنتم ختػػػاـ رسػػػاليت كمناربشػػػيت علػػػى يػػػديكمامث الشػػػكر ٞنناربشػػػيَّ الكػػػر٬نٌن، فاٜنمػػػد هلل الػػػذم جعػػػل 
شرؼ يل، كأفتخر بوجود اٚنيكما يف مسًنيت.

كالشكر موصوؿ لقسم الػدعوة كالثقافػة اإلسػالمية ٣نػثال بػرئيس القسػم الػدكتور / د بػن فهػد اٜنػر ، 
فقد كاف نعم اللاذؿ اٞنعٌن يل يف إجراءات رساليت، فأسأؿ   أال ٪نرمو األجر، كأف ٩نعل ما ربػاـ بػو معػي يف 

ميزاف حسناتو.
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البحث مستخلص  

اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، كالرالة كالسالـ نلينا د كعلى آلو كصحلو أٗنعٌن، أما بعد:

فهػػػػػذا ملخػػػػػ  لرسػػػػػالة الػػػػػدكتوراه، كعنواسػػػػػا: قمفهػػػػػـو األلػػػػػة يف اإلسػػػػػالـ كت ليقاتػػػػػو مقارنػػػػػة ابألدايف 
كليػػة الػػدعوة كأصػػوؿ (، كاٞنقدمػػة لقسػػم الػػدعوة كالثقافػػة اإلسػػالمية، ب-دراسػػة نقديػػة –كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة 

الدين، َنامعة أـ القرل.

كهتدؼ الرسالة إىل إبراز مفهػـو كمكانػة األلػة يف اإلسػالـ، كبيػاف منهبػو يف بنائهػا ك٘نايتهػا، كإظهػار 
ٕنيزه عن األدايف كالفلسفات اٞنعاصرة، كربد اتلعت فيها اٞننهج االستقرائي، التحليلي، النقدم اٞنقارف.

 مقدمة، كٕنهيد، كأربعة أبواب، كخإنة، كفهارس. كتتكوف ىذه الرسالة من:

كربد اشتمل التمهيد على التعريف ّنفردات عنواف اللحث، أما األبواب األربعة فباءت كالتايل:

 اللاب األكؿ: مفهـو األلة يف اإلسالـ، كاألدايف، كالفلسفات اٞنعاصرة.

 ات اٞنعاصرة.يف اإلسالـ، كاألدايف، كالفلسفاللاب الثاٍل: مكانة األلة 

 اللاب الثالث: منهج اإلسالـ، كاألدايف، كالفلسفات اٞنعاصرة يف بناء األلة ك٘نايتها.

 اللاب الرابش: الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة بٌن اجملتمش اٞنسلم، كاجملتمعات األخرل.

 مث اٝنإنة، كفيها أىم النتائج كالتوصيات، كمن أىم النتائج:

يفا شامال لكافة جوانلها الوجدانيػة الشػعورية كالسػلوكية العمليػة، ِنػالؼ األدايف األلة تعر  اإلسالـ عرَّؼ-ُ
 كالفلسفات اٞنعاصرة، اليت اربتررت على جوانب ١نددة، مغفلة بقية اٛنوانب األخرل.

يقػػـو بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػا يف اإلسػػالـ، علػػى مػػنهج الرػػراط اٞنسػػتقيم الػػذم ال اعوجػػاج فيػػو، بينمػػا تفتقػػد -ِ
إىل  منػػزعتهك ذلػػخ اٞنػػنهج، بسػػلب فسػػاد اعتقػػادىم ابهلل سػػلحانو كتعػػاىل،  كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة األدايف

 العقل كاٜنس.

كمن أىم التوصيات:

يوصػي اللاحػث ّنزيػد مػػن الدراسػة كاللحػث يف مو ػوع األلػػة كمضػامينها يف اإلسػالـ، كذلػخ لالسػػتفادة -ُ
 سلمٌن.منها يف التعرؼ على اٞننهج الشرعي كت ليقو يف كاربش اٞن

٣نػا يسػاىم يف معاٛنػة اٞنرػاىر وسائل اإلعالـ دكر كلًن يف إبػراز الضػوابا الشػرعية للمحلػة يف اإلسػالـ، ل-ِ
 يف اللالد اإلسالمية. اٞننتشرة لمحلةل السليمةغًن 
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Abstract 

Praise be to Allah, peace and prayers be upon our Prophet Mohammad and upon 

all his family and companions. Having said all of that: 

This is an abstract of a Ph.D. thesis entitled: (The Concept of Love in Islam and 

its Enactments Compared to Religions and Contemporary Philosophies – A Critical 

Study) presented to the Department of Da’awah and Islamic Culture, Umm Al-Qura 

University. 

The current study aims at highlighting the concept of the position of love in Islam, 

stating its approach for building and protecting it, and showing its distinction from the 

other religions and contemporary philosophies. The study adopted the Inductive 

Approach, (Analytical and Critical Comparative). 

This study consists of an introduction, a preamble, four parts, a conclusion and 

indexes. 

The preamble includes a definition of the terms of the research title. The four 

parts are as follows: 

The First Part: The concept of love in Islam, religions and contemporary philosophies; 

The Second Part: The position of love in Islam, religions and contemporary 

philosophies; 

The Third Part: The Islamic approach, religions and contemporary philosophies in 

building and protecting love; 

The Fourth Part: The contemporary enactments of love between the Muslim society and 

the other societies; and 

The Conclusion: which includes the main findings and recommendations. Some of the 

most important findings are as follows: 

(1) Islam gave a comprehensive definition of love, all its sentimental and practical 

behaviour aspects, in a way different from the other religions and contemporary 

philosophies, which were limited to specific aspects, ignoring the other 

remaining aspects. 

(2)  Building and protecting of love in Islam is based on the straight path which 

does not have crookedness. While the other religions and contemporary 

philosophies lack such a method because of the corruption in their belief in 

Allah the Almighty and their tendency to reason and sense. 

The main recommendations are as follows: 

(1)  The research recommends that further studies and research are to be conducted 

on the topic of love and its enactments in order to benefit from such studies in 

identifying the Sharia (Islamic law) and applying it in the reality of the Muslims. 

(2) The media have a major role in highlighting the Sharia rules of love in Islam, 

which contributes to tackling the non-peaceful aspects of love, which are spread 

in Islamic countries. 
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مَ ػػػادلُ   ةػػَقػػػػػػدِّ
 

 
ن مىػػػكسػػػي ات أعمالنػػػا،  ،كنسػػػتغفره، كنعػػػوذ ابهلل مػػػن شػػػركر أنفسػػػنا ،نسػػػتعينو٥نمػػػده، ك  ،إف اٜنمػػػد هلل
كأشػهد أف ، لػو شػريخ ال كحػده لػو، كأشػهد أف ال إلػو إال   لػو، كمػن يضػلل فػال ىػادمى  يهده   فػال مضػلَّ 

ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه،  ا علػػده كرسػػولو١نمػػدن 
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىيٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين
 حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
كأرسػػػل  ،قٍلػػػاٝنى  قى لىػػػخى ربػػػد     فػػػ فَّ  ؛(ُقمخ جخ مح جح مج
ػػػػػلى سيػػػػػإلػػػػػيهم ري   يب ىب :كالػػػػػلالغ، فقػػػػػد ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل ،ليقيمػػػػػوا علػػػػػيهم اٜنبػػػػػة ؛كمنػػػػػذرين ،رينو ملشًٌ
 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت

                                                           

 .ر ي هلل عنهم كغًن٨نا ،كابن علاس ،رؽ عن ابن مسعودعرؼ ِن لة اٜناجة، كربد كردت من طي ( ىذه اٞنقدمة تي (ُ
أخرجو أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ السبستاٍل، يف سننو، ٓنقيق: د ١نيي الدين  : فقدحديث ابن مسعود فأمَّا 

كالرتمذم،  ،(ِّٖ/ ِ(، قُُِٖقاٜنديث رربم:  ،ابب يف خ لة النكاح ،علد اٜنميد، اٞنكتلة العررية، صيدا، بًنكت، كتاب النكاح
، ٓنقيق كتعليق: أ٘ند د شاكر كغًنه، شركة مكتلة كم لعة مر فى اللا  جامعواؾ، يف حَّ ة بن موسى بن الضَّ رى وٍ بن عيسى بن سى  د

، (َُُٓق اٜنديث رربم: ،أبواب النكاح، ابب ما جاء يف خ لة النكاحيف ـ، ُٕٓٗ - ُّٓٗمرر، ال لعة: الثانية،  -اٜنليب 
اساٍل، يف سننو، ٓنقيق: علد الفتاح أبو غدة، مكتب اٞن لوعات رى الر٘نن أ٘ند بن شعيب بن علي اٝني  (، كالنسائي، أبو علدَْٓ/ِق

، (َُْ/ ّ(، قَُْْق اٜنديث رربم: ،، كتاب اٛنمعة، ابب كيفية اٝن لةـُٖٔٗ –قَُْٔحلب، ال لعة: الثانية،  -اإلسالمية 
فيرل عيسى اللا   -ٓنقيق: د فؤاد علد اللاربي، دار إحياء الكتب العربية  كابن ماجو، أبو علد   د بن يزيد القزكيين، يف سننو،

 هبذا السياؽ بذكر اآلايت الثالث، كصححو األللاٍل (َٗٔ/ ُق ،(ُِٖٗقاٜنديث رربم:  ،اٜنليب، كتاب النكاح، ابب خ لة النكاح
   رسوؿ كاف اليت اٜناجة تاب بعنواف: خ لة. كللشيخ األللاٍل ك(ُٗٓ: صق (،َِٔاٜنديث رربم: ق ال يب الكلم يف ٔنريج 
 ـ.َََِ-ُُِْ األكىل لو سنة اٞنعارؼ، ككانت ال لعة مكتلة: أصحابو، نشرتو يعلمها 
القشًنم النيسابورم، يف صحيحو، ٓنقيق، د فؤاد علد اٜنباج  بن مسلمأخرجو مسلم، أبو اٜنسن  : فقدحديث ابن علاس  كأمَّا

دكف ذكر  (ّٗٓ/ ِق ،(ٖٖٔقاٜنديث رربم:  ،الرتاث العر ، بًنكت، كتاب اٛنمعة، ابب ٔنفيف الرالة كاٝن لةاللاربي، دار إحياء 
 اآلايت الثالث.
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 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض :كإماـ اٞنرسلٌن، رباؿ تعاىل ،ىو خامت النليٌن  كنلينا د
لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف

كالرػفات  ،رسػلو دعػاة لعلادتػو كحػده ال شػريخ لػو، كمػا أسػم يػدعوف ٞنكػاـر األخػالؽكربد أرسػل   
ىػػػذه  ت كانػػػأايَّ  الرػػػاٜنة دالئػػػل ك٣نيػػػزات اجملتمعػػػات لحػػػدإجملتمعػػػات كتػػػنهن، بػػػل إسػػػا ابالػػػيت هبػػػا تسػػػمو 

ربػاؿ تعػاىل ثلػٌن ٟنػا، فقػد متكخػًن اٞن ،اعٌن ٟنػذه األخػالؽ كالرػفاتخًن الدَّ   كربد كاف رسولنا اجملتمعات،
ىن نن من زن : كاصفا نليو

كعرػػم أثرىػػا علػػى  ،أل٨نيتهػػا ؛كالرػػفات اٜنميػػدة اٜنسػػنة،ابألخػػالؽ اإلسػػالمية جػػاءت الشػػريعة  
ها، كمػػن هػػا كشػػرعيتى سػػتمد أ٨نيتى ا تى مػػكمنه ،اجملتمعػػات، كالكتػػاب كالسػػنة ٨نػػا مرػػدرا التشػػريش لتلػػخ األخػػالؽ

صػػفة األلػػة، فهػػي مػػن الرػػفات الػػيت جػػاءت النرػػوص يف الكتػػاب كالسػػنة ابلتأكيػػد  :الرػػفات اٜنميػػدة ىػػذه
 .أ٨نيتهابياف ك  ،هاعلي

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ :فمن ذلػ  قولػو تعػاى
 ذا تعلق القلب ابهلل، أحب كل مػا يقػرب إىل   كيزيػده، كيلقػى ف، "[مب زب رب

(ُ)اٜنب، كإ٧نا ٪نب ُنب   كلوخ أنو أشد حلا هلل، فال حب يوازم ذل

ػا زىارى  رىجيػالن  أىفَّ »:  عػن النػيب  ما ركاه أبو ىريػرة :السنة    ي  فىأىٍرصىػدى  أيٍخػرىل، ربػىٍريىػةو  يف  لىػوي  أىخن
تًػوً  عىلىى لىوي، مىٍدرىجى

ػا( ِق ػا أيرًيػدي : ربىػاؿى  تيرًيػدي  أىيٍػنى : ربىػاؿى  عىلىٍيػًو، أىتىػى فػىلىمَّػا مىلىكن ػًذهً  يف  يل  أىخن ػلٍ : ربىػاؿى  اٍلقىٍريىػًة، ىى  لىػخى  ىى
ػػةو  ًمػػنٍ  عىلىٍيػػوً  ػػا  نًٍعمى تػىريبػُّهى

(ّق
،: ربىػػاؿى   ػػرى  الى تيػػوي  أىٌٍلً  غىيػٍ ،  ً  رىسيػػوؿي  فىػػً ٌٍلً : ربىػػاؿى  ً ، يف  أىٍحلػىلػٍ لَّػػخى  ربىػػدٍ   ى  ِبًىفَّ  إًلىٍيػػخى  أىحى

تىوي  كىمىا  .(ْق«ًفيوً  أىٍحلػىلػٍ

                                                           

ىػػ ُِْٕكتعريمو، أ.د. علد   بن صاحل اٝنضًنم، علد الل يف بن د اٜنسػن، ٠نلػة الليػاف، الػرايض، ال لعػة: األكىل،  ١نلة النيب  ((ُ
 (.َُـ، قص: ََِٔ -

ه: أم: (ِق يػت ال ريػق؛ ىػي -كالػراء اٞنػيم بفػت - كاٍلمىٍدرىجىػة   بػو. يرربػيليػو، ككىكَّلىػوي  أربعده أىٍرصىدى  ٬نضػوف أم: عليهػا يػدرجوف النػاس ألف بػذلخ ٚني
 اٛنػزرم الشػيلاٍل الكػرَل علػد ابػن د بػن د بػن د بػن اٞنلػارؾ السػعادات أبػو الدين كاألثر، ٠ند اٜنديث غريب يف ك٬نشوف. ينرر: النهاية

 شػػرح ، اٞننهػاج(ِِٔ/ ِق ال نػاحي، د الػػزاكم، ك١نمػود أ٘نػد طػاىر: ـ، ٓنقيػقُٕٗٗ - ُّٗٗ بػػًنكت، - العلميػة األثػًن، اٞنكتلػة ابػن
 ـ،ُِّٗ الثانيػػة،: بػػًنكت، ال لعػػة -العػػر   الػػرتاث إحيػػاء النػػوكم، دار شػػرؼ بػػن ٪نػػٍن الػػدين ١نيػػي زكػػراي اٜنبػػاج، أبػػو بػػن مسػػلم صػػحي 

 .(ُِْ/ ُٔق
ػػػا: (ّق / ُٔق النػػػوكم مسػػػلم، اٞننهػػػاج شػػػرح ،(َُٖ/ ِقذلػػػخ. ينرػػػر: النهايػػػة، ابػػػن األثػػػًن  بسػػػلب إليػػػو كتػػػنهن إبصػػػالحها، تقػػػـو أم: تػىريبػُّهى

ُِْ). 
 (.ُٖٖٗ/ ْق ،(ِٕٔٓق ، اٜنديث رربم:كاآلداب، ابب يف فضل اٜنب يف   ،كالرلة ،كتاب ال   ،( أخرجو مسلم يف صحيحو(ْ
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يػـو ال  ولًٌػكأجر اٞنترفٌن هبا، أف اٞنتحابٌن يف   تعاىل يرلهػم   يف ظً م فضل ىذه الرفة، رى ن عً كمً 
ػػػابُّوفى  أىيٍػػػنى »إف   يقػػػوؿ يػػػـو القيامػػػة: :  رسػػػوؿ   ربػػػاؿ: ربػػػاؿ  و؛ فعػػػن أ  ىريػػػرةلُّػػػظػػػل إال ظً   اٍلميتىحى
يل،  .(ُق«ًظلًٌي ًإالَّ  ًظلَّ  الى  يػىٍوـى  ًظلًٌي يف  أيًظلُّهيمٍ  اٍليػىٍوـى  ًَنىالى

كربػػاـ هبػػا  ،هػػالى ه   ٞنػػن ٕنثػَّ كمػػا أعػػدَّ  ،كمكانتهػػا ،صػػفة األلػػة النرػػوص كمثلهػػا الكثػػًن تلػػٌن فضػػل كىػػذه
تلػػٌن أك االنػػد،ر، كمػا أسػػا  ،حػق القيػػاـ، كٕنسػخ ّنػػا جػػاء بػو اإلسػػالـ مػػن تعػاليم ٓنػػافف عليهػػا مػن اال٥نػػراؼ

ؿ منزلػػة عاليػػة عنػػد   زَّ نػىػػعاليػػة يثػػاب عليهػػا الفػػرد، بػػل كيػي  حيػػث ك ػػعها يف منزلػػةو  ؛اىتمػػاـ اإلسػػالـ ّننزلتهػػا
 .بسللها

 لػش علػىاٞن َّ  ة كالفلسفات الو عية أ٬نػا امتيػاز، حيػث إفَّ فى األدايف األرَّ  عة اإلسالـ عنرٍ كربد امتازت شً 
بينهػا  الكلػًن اٟنا، يتلػٌن لػو ذلػخ الفػرؽيى فة حً أصحاب تلخ األدايف كالفلسفات األرَّ  أربواؿ كأفعاؿ كتوجيهات

كاٜنفػػاظ عليهػػا،  ،، كمتانػػة أسسػػها، كاٞنػػنهج القػػوَل يف بنائهػػالتأصػػيل ٟنػػذه الرػػفةمػػن حيػػث ا كبػػٌن اإلسػػالـ
مػػػن ىػػػذا اٞنن لػػػق كأ٨نيتػػػو كالعنايػػػة بػػػو، اخػػػرتت دراسػػػة األلػػػة يف ك  ؛ث علػػػى إشػػػاعة أثرىػػػا يف اجملتمعػػػاتكاٜنػػػ

 داد.كالسَّ  ،كالتوفيق ،عاصرة، سائال   العوفكمقارنتها ابألدايف كالفلسفات اٞن ،كت ليقاهتا ،اإلسالـ

 وأسباب اختياره: ،أذنية ادلوضوع أواًل:
 أ٨نية اٞنو وع، كترهر أسلاب اختياره من خالؿ النقاط التالية: زي ري لػٍ تػى 

عالربتػػو اٞنلاشػػرة ّنرػػادر التشػػريش يف اإلسػػالـ، ك٨نػػا الكتػػاب كالسػػنة، كاىتمامهمػػا هبػػذا اٛنانػػب مػػن  -ُ
 كغًن اٞنلاشرة. ،اٞنلاشرةخالؿ النروص 

 كأ٨نيتهما يف بناء األفراد كاجملتمعات. ،دكر األلة يف األمة اإلسالمية -ِ

 كأ٨نيتها يف كل جوانب اٜنياة. ،زماف كمكاف صالحية الشريعة اإلسالمية كمنهبها األخالربي لكلًٌ  -ّ

ٞنهمػػػػة كاٞنػػػػؤثرة، ا ابٞنعلومػػػػات اكٔنرػػػػ  الثقافػػػػة اإلسػػػػالمية خروصنػػػػ ،اإثػػػػراء اٞنكتلػػػػة العلميػػػػة عمومنػػػػ -ْ
 كاٞنسا٨نة يف ُنث ىذه الرفة من خالؿ مرادر التشريش.

كالفلسػػػػػفات  ،كمقارنتػػػػػو ابألدايف ،نػػػػػدرة الدراسػػػػػات العلميػػػػػة كاألكاد٬نيػػػػػة اٞن ركحػػػػػة يف ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ -ٓ
 اٞنعاصرة.

 كرب و ابلثقافة اإلسالمية. ،االىتماـ الشخري ابللحث العلمي يف جانب مكاـر األخالؽ -ٔ

                                                           

 (.ُٖٖٗ/ ْق ،(ِٔٔٓاٜنديث رربم: ق ،كاآلداب، ابب يف فضل اٜنب يف   ،كالرلة ،كتاب ال   ،( أخرجو مسلم يف صحيحو(ُ
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  ،مػػن خػػالؿ الت ػػرؽ ٟنػػا مػػن جوانػػب جديػػدة ،اللحػػث العلمػػي ل خػػالؽ اإلسػػالمية التنويػػش يف طػػرؽ -ٕ
 كدراسة الفلسفات اٞنعاصرة. ،دراسات اٞنقارنةالك

 انتشار اٞنفاىيم اٞنغلوطة للمحلة يف كسائل التواصل اٜنديثة.  -ٖ

كاألدايف كالفلسػػػفات،  ،خلػػػا بعػػػن اٞنترػػػدرين للمشػػػهد اإلعالمػػػي بػػػٌن أصػػػوؿ األلػػػة يف اإلسػػػالـ -ٗ
 ،ةب كاأللَّػػػكأصػػػحاب الفكػػػر الو ػػػعي عػػػن اٜنيػػػ ،كيرهػػػر ذلػػػخ مػػػن خػػػالؿ نقلهػػػم ألربػػػواؿ الفالسػػػفة

 اىيتها عندىم.ّن  منهمجهالن 

 أىداؼ البحث: اثنًيا:
 يهدؼ اللحث إىل بياف عدة أمور:

 إبراز مفهـو األلة يف اإلسالـ. -ُ

 أتصيل مفهـو األلة يف ٔنر  الثقافة اإلسالمية. -ِ

 كمنهبو يف ٘نايتها. ،بياف منهج اإلسالـ يف تقرير األلة -ّ

 يف  وء مرادر الثقافة اإلسالمية. ،دراسة الت ليقات اٞنعاصرة ٞنفهـو األلة -ْ

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،األدايف األخرلك مفهـو األلة يف اإلسالـ  ٞنقارنة بٌنا -ٓ

 مشكلة البحث: اثلثًا:
ك٘نايتهػا  ،الثقافػة اإلسػالمية، كبيػاف مػنهج اإلسػالـ يف تقريرىػااٜناجة إىل ربا مفهـو األلة بتخرػ  

يف  ػػػوء مرػػػادر الثقافػػػة اإلسػػػالمية، مث دراسػػػة الت ليقػػػات ٟنػػػا عنػػػد اٞنسػػػلمٌن، كاٞنقارنػػػة بينهػػػا كبػػػٌن األلػػػة يف 
 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،األدايف األخرل

 تساؤالت البحث: رابًعا:
 اآلتية: سيبيب اللحث إبذف   تعاىل عن األس لة

 كأ٨نيتها  ،مفهـو األلة ما -

 األلة، كما مفهومها  أللفاظ الدالة على معىنا ما -

 ما اٞننهج الذم ك عو اإلسالـ لتقرير مفهـو األلة  -

 ما اٞننهج الذم ك عو اإلسالـ ٜنماية األلة من اٞنؤثرات عليها  -

 اٞنعاصرة  كالفلسفات ،موربش األلة يف اإلسالـ كاألدايف األخرل ما -
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 من خالؿ مرادر الثقافة اإلسالمية  ،جوانب القوة كالضعف هبا ما ت ليقات األلة، كما -

 منهج البحث: خامًسا:
كاسػػتنلاط مػػا يتعلػػق هبػػا مػػن  ،سػػأربـو ابٛنمػػش بػػٌن أكثػػر مػػن مػػنهج مػػن منػػاىج اللحػػث يف دراسػػة األلػػة

 جوانب الثقافة اإلسالمية، كىذه اٞنناىج ىي:

 االستقرائي.اٞننهج  -

 اٞننهج التحليلي. -

 .اٞننهج النقدم قمنهج اٞنقارنة( -

 ىذا مش االلتزاـ بقواعد كتابة كتوثيق اللحث العلمي من حيث:

كلػيس يف  ،ابلرسم العثماٍل، كسػيكوف اسػم السػورة كرربػم اآليػة يف مػث اللحػثالقرآنية كتابة اآلايت  -ُ
 اٟنامش.

ي بػى األحاديث من مراجعها األصلية، كما كاف يف غًن الرحيحٌن أي  ٔنريج -ِ  و.درجتى  ٌنًٌ

مػػات اٞنشػػكلة حػػت ال تلتػػلس االلتػػزاـ بقواعػػد اللغػػة العربيػػة، كعالمػػات الرتربػػيم، ك ػػلا حركػػات الكل -ّ
 .بغًنىا

 د فيهػػػػا،رً ة يىػػػػعنػػػػد ذكػػػػر اٞنراجػػػػش يف اٟنػػػػامش فػػػػ ٍل أسػػػػتويف اٞنعلومػػػػات اٝناصػػػػة ابٞنرجػػػػش عنػػػػد أكؿ مػػػػرَّ  -ْ
: اسػػػم الكتػػػاب، مث اسػػػم اٞنؤلػػػف، مث الناشػػػر، مث رربػػػم ال لعػػػة إف يتكمنهبػػػي يف عػػػرض اٞنرجػػػش كػػػاآل

 ،كاٞنؤلػػػف ،مث رربػػػم الرػػػفحة، كعنػػػد كركده مػػػرة أخػػػرل أكتفػػػي بػػػذكر اسػػػم الكتػػػاب كاتر٫نهػػػا، جػػػد،كي 
 كالرفحة.

 ترتيب اٞنراجش يف ساية اللحث حسب حركؼ اٞنعبم. -ٓ

 تذييل اللحث بعدد من الفهارس. -ٔ
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 الدراسات السابقة: سادًسا:
٬نكػػػن أف يكػػػوف ٟنػػػا ارتلػػػاطه لػػػة مػػػن الدراسػػػات الػػػيت علػػػى ٗني  كربفػػػتي مػػػن خػػػالؿ اللحػػػث يف اٞنكتلػػػات 

عنواسػػػا بعنػػػواف رسػػػاليت، أك فرػػػل مػػػن الفرػػػوؿ، كربػػػد أٗنلتهػػػا يف  مػػػن خػػػالؿ تشػػػابو بعػػػن ألفػػػاظ ،بدراسػػػيت
 اآليت: 

 .«كالرد عليهم ،ك٢نالفيهم ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة» :الدراسة األوى

بقسػػػم العقيػػػدة كاٞنػػػذاىب  ،مػػػرَل بنػػػت علػػػي اٜنوشػػػاٍل، رسػػػالة مقدمػػػة لنيػػػل درجػػػة اٞناجسػػػتًن :لللاحثػػػة
 .ُُْٖ بن سعود اإلسالمية، عاـ َنامعة اإلماـ د ،اٞنعاصرة، كلية الدعوة كأصوؿ الدين

 :ا التمهيػػدكملاحػػث، أمَّػػ ،فرػػوؿ :كٓنػػت كػػل ابب ،كثالثػػة أبػػواب ،كربػػد احتػػوت الرسػػالة علػػى ٕنهيػػد
كعالربػػػة ىػػػذه الرػػػفات بعضػػػها بػػػلعن، مث جػػػاء  ،كاٞنشػػػي ة ،كالر ػػػا ،كاإلرادة ،التعريػػػف ابأللػػػة فيشػػػتمل علػػػى

كالػػرد علػى اٞنخػػالفٌن مػن خػالؿ بيػػاف مػذىب أىػػل السػنة كاٛنماعػػة  ، اللػاب األكؿ إبثلػات صػػفة األلػة هلل
كالػرد علػى  ، الرد عليهم، كاخت  اللاب الثاٍل ّنحلػة العلػاد هللك  ،يف صفة األلة، كبياف مذاىب اٞنخالفٌن

 ،اٞنتكلمػػػٌن-كمػػػذاىب اٞنخػػالفٌن فيهػػػا  ،كآ،رىػػػا ،كلوازمهػػا ،اٞنخػػالفٌن، حيػػػث بينػػػت األلػػة الواجلػػػة هلل تعػػػاىل
 كمناربشة تلخ اٞنذاىب. ،-كالفالسفة ،كالروفية

 ودراسيت: ،الفروؽ بٌن الدراسة السابقة
 ػرؽ لتأصػيل األلػة تدم كالتأصيلي، بينما دراسيت تقى يف أتصيل القيمة على اٞنعىن العى اربترار اللاحثة  -ُ

 من اٛنانب الثقايف.

كاأللة لدل اٞنخالفٌن من ال وائف اٞننتسػلة لسسػالـ، بينمػا  ،اربترار الدراسة على األلة يف اإلسالـ -ِ
ء يف الرسالة يف اٞنلحػث الثالػث مػن ا ما جاكالفلسفات اٞنعاصرة، أمَّ  ،دراسيت ٓنوم األلة يف األدايف

ربػػد صػػفحة فقػػا، ك ثػػالث عشػػرة اللػػاب الثالػػث قمػػذىب الفالسػػفة(، فقػػد جػػاء اٞنلحػػث كػػامال يف 
ا، مث ربامػػػػػت كمػػػػػن العلػػػػػادات عمومنػػػػػ ،الفالسػػػػػفة مػػػػػن اإلٟنيػػػػػات اسػػػػػتغرربت اللاحثػػػػػة يف بيػػػػػاف موربػػػػػف
 دم.قى ٛنانب العى ل على الناس من اة اليت ربد تشكً ابالكتفاء بذكر بعن اٞنسائل العقديَّ 

كالفلسػفات اٞنعاصػرة، كاالربترػار  ،خلو الدراسة من ملاحث اٞنقارنة بٌن اإلسػالـ كغػًنه مػن األدايف -ّ
 كأصوٟنا عند اٞنخالفٌن. ،على ذكر أصوؿ األلة يف اإلسالـ

عدـ احتواء الرسالة السابقة على الت ليقػات اٞنعاصػرة للمحلػة للفػرد كاجملتمػش، بينمػا رسػاليت احتػوت  -ْ
 حث مستقلة يف ىذا اٛنانب.ملا
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ػػ -ٓ و لى الشُّػػكالػػرد علػػى تلػػخ  ،و يف األلػة كأصػػلها عنػػدىملى د الشُّػػرٍ اْنػاه الرسػػالة يف مػػذىب اٞنخػػالفٌن إىل سى
 ،كأسسػػػػػها ،ا رسػػػػػاليت فتػػػػػنهج مػػػػػنهج أتصػػػػػيل األلػػػػػةمػػػػػن خػػػػػالؿ مػػػػػنهج أىػػػػػل السػػػػػنة كاٛنماعػػػػػة، أمَّػػػػػ

كاٞنقارنػػػػة  ،اٞنعاصػػػػرة كالفلسػػػػفات ،كاألدايفاإلسػػػػالـ، ك٘نايتهػػػػا يف  ،كاٞنػػػػنهج يف بنائهػػػػا ،كمرػػػػادرىا
 بينهما.

الرسالة السػابقة مت تقػد٬نها لنيػل درجػة اٞناجسػتًن يف ربسػم العقيػدة كاٞنػذاىب اٞنعاصػرة، بينمػا رسػاليت  -ٔ
كمػنهج  ،كاٞنلاحػث ،كالفروؿ ،كاألبواب ،ي الفرؽ يف طريقة ال رحيف ربسم الثقافة اإلسالمية ٣نا ٩نلًٌ 

 اٞنقارنة.

 .«يف  وء الكتاب كالسنة ،اٜنب يف  » :الثانيةالدراسة 

فلسػ ٌن،  -يػة يف ببلػس َنامعػة النبػاح الوطن ،دعاء عفيف تركػي حسػٌن، رسػالة ماجسػتًن :لللاحثة
 .ـَُُِعاـ 

كداللتػػو يف  ،اٜنػػب يف   مػػن حيػػث اللغػػة كاالصػػ الح مفهػػوـى  ىػػذه الرسػػالةيف اللاحثػػة  تٍ كربػػد تناكلىػػ
مث  ،اجملتمعػػاتكنرػػائره كأشػػلاىو، مو ػػحة الفركربػػات بينػػو كبػػٌن اٜنػػب اللشػػرم السػػائد يف  ،اٞنرػػ ل  القػػرآٍل

ػػػػ ،كشػػػػركطو ،أسػػػػلاب اٜنػػػػب يف   عر ىػػػػت ق األلػػػػة بػػػػٌن اٞنتحػػػػابٌن مػػػػن خػػػػالؿ االستشػػػػهاد كآدابػػػػو الػػػػيت تعمًٌ
 ػػحت حقػػوؽ أك ك ، ليػػاف صػػفات اٞنتحػػابٌن يف  بمػػت ا، مث ربكاألحاديػػث النلويػػة الشػػريفة ،آلايت الكر٬نػػةاب

مضػػامٌن اٜنػػب يف  مث أبػػرزتٍ  ،بػػٌن اللشػػر األلػػةحكػػم ىػػذا النػػوع مػػن أنػػواع  كبيػَّنىػػتٍ  ،اٞنتحػػابٌن العامػػة كاٝناصػػة
ختمػت اللحػث ك ، النػواىي الػيت البػد مػن اجتناهبػاك  كمنزلتو عند  ، كبعد ذلخ عر ت األػاذيرى  ، ، كجزاءه

هبػػػا ىػػػذا اٝنلػػػق اإلسػػػالمي  لتأصػػػل ؛ن السػػػًنة النلويػػػةمػػػختػػػارة اٞننمػػػاذج بعػػػن الدراسػػػة ت ليقيػػػة مػػػن خػػػالؿ ب
 .األصيل

 ودراسيت: ،الفروؽ بٌن الدراسة السابقة
 ،اربترار اللاحثة يف أتصيل القيمة على اٞنفهـو كالسياؽ القرآٍل، بينمػا دراسػيت ٓنتػوم علػى اٞنرػادر -ُ

 كاٞننهج اإلسالمي يف أتصيل األلة. ،كاألسس

كالفلسػػفات  ،  يف اإلسػػالـ، بينمػػا دراسػػيت ٓنػػوم األلػػة يف األدايفاربترػػار الدراسػػة علػػى اٜنػػب يف  -ِ
 اٞنعاصرة.

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،خلو الدراسة من اٞنقارنة بٌن اإلسالـ كغًنه من األدايف -ّ

 كاجملتمش. ،عدـ احتواء الرسالة على الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة للفرد -ْ
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 .«دراسة مو وعية ،ةاأللة يف السنة النلوي» :الدراسة الثالثة

 ،بكليػة أصػوؿ الػدين ،د بن أ٘ند بن شحتة ال اكم، رسالة ماجسػتًن يف اٜنػديث كعلومػو :لللاحث
 .ُّْٔابٛنامعة اإلسالمية بغزة، عاـ 

كربػػد جػػاء ملخػػ  الدراسػػة علػػى النحػػو التػػايل: هتػػدؼ الدراسػػة إىل بيػػاف منزلػػة األلػػة يف اإلسػػالـ، كمػػا 
كأثرىػػػا علػػػى كاربػػػش  ، مرػػػاىر اإلنسػػػانية، كبيػػػاف جوانػػػب األلػػػة يف حيػػػاة الرسػػػوؿٓنويػػػو السػػػنة اٞن هػػػرة مػػػن 

الرحابة ر واف   علػيهم كمػن بعػدىم، كربػد اعتمػد اللاحػث اٞنػنهج االسػتقرائي يف ٗنػش األحاديػث اٞنتعلقػة 
ة كثالثػػ ،كٕنهيػػد ،كاالسػػتداليل يف فهػػم دالالت النرػػوص كمعانيهػػا، كربػػد جػػاء اللحػػث يف مقدمػػة ،ابٞنو ػػوع

 كخإنة. ،أبواب

كبواعػػث اختيػػاره، كأىػػداؼ اللحػػث، كمػػنهج اللحػػث، كالدراسػػات  ،ا اٞنقدمػػة: ففيهػػا أ٨نيػػة اٞنو ػػوعأمَّػػ
ا اللػػػاب ا اللػػػاب األكؿ: فقػػػد تنػػػاكؿ فيػػػو اللاحػػػث، معػػػىن األلػػػة كأربسػػػامها، كأمَّػػػالسػػػابقة، كخ ػػػة اللحػػػث، كأمَّػػػ

لػة األلػة يف اإلسػالـ، كمنهػا ١نلػة   تعػاىل لعلػاده، مث ١نلػة الثاٍل: يف صور األلة الواردة يف السػنة النلويػة، كمنز 
ككسػػػػائل تعميػػػػق األلػػػػة،  ،ملينػػػػا حكمهػػػػا ،بعضػػػػهم مث ١نلػػػػة اٞنسػػػػلمٌن ،العلػػػػاد   تعػػػػاىل، كعالماهتػػػػا كٖنراهتػػػػا

ا اللػػػػاب الثالػػػػث: مرػػػػاىر األلػػػػة يف السػػػػنة، كأثرىػػػػا علػػػػى الواربػػػػش، ملينػػػػا دكرىػػػػا يف بنػػػػاء دكلػػػػة كمفسػػػػداهتا، كأمَّػػػػ
 . ، مث األلة يف كاربش الرحابة اإلسالـ، مث بٌن مراىر األلة يف حياة الرسوؿ

 ودراسيت: ،الفروؽ بٌن الدراسة السابقة
كمراىره يف السنة النلويػة، بينمػا دراسػيت ٓنتػوم علػى  ،اربترار اللاحث يف أتصيل األلة على اٞنفهـو -ُ

 ا.كاٞننهج اإلسالمي يف أتصيل القيمة عمومن  ،كاألسس ،اٞنرادر

كالفلسػػفات  ،اربترػػار الدراسػػة علػػى اٜنػػب يف   يف اإلسػػالـ، بينمػػا دراسػػيت ٓنػػوم األلػػة يف األدايف -ِ
 اٞنعاصرة.

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،خلو الدراسة من اٞنقارنة بٌن اإلسالـ كغًنه من األدايف -ّ

 كاجملتمش. ،رة للمحلة للفردعدـ احتواء الرسالة على الت ليقات اٞنعاص -ْ

سػا إررػو يف ربسػم اٜنػديث كعلومػو، حيػث ؽ اللاحث للمحلة من اٛنانب الثقايف ُنكم ٔنرٍ عدـ طى  -ٓ
 بكلية أصوؿ الدين. ،رسالة ماجستًن يف اٜنديث كعلومو

 .«من سقراط إىل سيموف دم بوفوار ،الفالسفة كاٜنب»كتاب   :الدراسة الرابعة

النسوالف، ترٗنة: دينا مندكر، دار التنػوير لل لاعػة كالنشػر، ال لعػة األكىل  أتليف: مارم مولونييو كاكد
 ـ.َُِٓ
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 ،كلػػػػػوكريس ،قأفالطػػػػػوف :يف ذكػػػػػر الفالسػػػػػفة، مثػػػػػلاٞنؤلػػػػػف كربػػػػػد احتػػػػػول الكتػػػػػاب مقدمػػػػػة، مث شػػػػػرع 
 ،كفريػػدريخ نيتشػػو ،كسػػورين كػػًن كيبػػارد ،كآرثػػر شػػوبنهاكر ،كإ٬نانويػػل كػػانا ،كجػػاف جػػاؾ ركسػػو ،كمونتػػاٍل

ذلخ الشعور اٞنلهج بػٌن   :الكتاب يف ملخرو: اٜنب مؤلفكسيموف دك بوفوار(، كيقوؿ  ،كجاف بوؿ سارتر
ت القػرف اٞنا ػي، كالػيت حرػرت اٜنػب يف  ى ا يف مواجهػة األفكػار الػيت عىػكافة اٞنشاعر األخرل، يلػدك صػامدن 

آتلػػف بػػٌن الفالسػػفة إنػػو مػػا مػػن  :كال يتضػػمن أم ٓنػػدايت حقيقيػػة، يقولػػوف ،كمػػرح ،اٛنػػنس: حػػب ل يػػف
كاٜنب، أيعين ذلخ أف الكثًن من الفالسفة   ٫نت كا اٜنب  كال فيما يلدك، كىػذه ىػي ربضػية ىػذا الكتػاب، 
كىػػي ١ناكلػػة متوا ػػعة للنرػػر يف ىػػذه النق ػػة بعدالػػة علػػى طػػريقتهم اٞنرتلكػػة، أك اٞنختالػػة، كالالذعػػة يف معرػػم 

ضػهم، كاٜنػديث عػن كػل ذلػخ بلهبػة حاٚنػة، فبمػيعهم يف األحياف، بل كالعدائيػة الشرسػة الػيت انتهبهػا بع
ابٝنلود، كما يولده من معابة، كعػن ال ريقػة  مو ىٍ اٜنقيقة لديهم ما يقولونو لنا عن اٜنب، كعما يراحلو من كى 

 اليت ن م  هبا لرتكيضو.

 ودراسيت: ،الفروؽ بٌن الدراسة السابقة
ا دراسػػيت ملاحػػث(، أمَّػػ -اللحثيػػة قفرػػوؿ ف خػػاؿو مػػن التقسػػيمات الدراسػػة علػػارة عػػن كتػػاب مؤلَّػػ -ُ

 خإنة(. -ملحث  -فرل  -فهي تنهج اٞننهج العلمي قابب 

 عدـ احتواء الكتاب على مفهـو األلة يف اإلسالـ.  -ِ

 كاجملتمش. ،الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة على مستول الفرد إىلعدـ ت رؽ الكتاب  -ّ

ا دراسػػيت فهػػي تشػػمل األلػػة يف الفالسػػفة، أمَّػػاربترػػار الكتػػاب علػػى ذكػػر بعػػن مرػػاىر اٜنػػب عنػػد  -ْ
 كدراسة مقارنة بينها كبٌن الفلسفات اٞنعاصرة. ،اإلسالـ كاألدايف

 منهج التأصيل للمحلة يف طريقة سرده للكتاب.إىل عدـ ت رؽ اٞنؤلف  -ٓ

 .«األلة كاللغضاء يف القرآف الكرَل» :الدراسة اخلامسة

 ،كليػػػػة الػػػػدعوةب ،يف ربسػػػػم التفسػػػػًن ،درجػػػػة اٞناجسػػػػتًن ١نمػػػػود أ٘نػػػػد األطػػػػرش، رسػػػػالة لنيػػػػل :لللاحػػػػث
 ـ.َُٖٗعاـ  ،َنامعة أـ درماف ابلسوداف ،كأصوؿ الدين

كملاحػث، كجػاء التمهيػد يتحػدث  ،كٓنػت كػل ابب فرػوؿ ،كاببػٌن ،كربد احتوت الرسالة علػى ٕنهيػد
 ،حقيقػة األلػػة كاللغضػػاء ٜنػػديث عػػنابكؿ ٬نػػاف ابهلل تعػاىل، كبػػدأ اللػاب األكصػػلتهما ابإل ،عػن األلػػة كاللغضػاء

كأسػػػلاهبما، ككػػػاف ١نتػػػول اللػػػاب الثػػػاٍل يف أصػػػناؼ األلػػػة كاللغضػػػاء كمحلػػػة   تعػػػاىل  ،امػػػكلوازمه ،كمراتلهمػػػا
 ،كأثر٨نػػا كعالماهتمػػا، مث اٜنػػديث عػػن ١نلػػة الشػػهوات ،لسنسػػاف كبغضػػو لػػو، كحقيقػػة ىػػذه األلػػة كىػػذا الػػلغن

 ٌن، مث اٝنإنة.كاللن ،كالنساء ،كاٞناؿ ،كاٜنياة الدنيا
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 ودراسيت: ،الفروؽ بٌن الدراسة السابقة
األلػػػة كاللغضػػػاء، بينمػػػا  كمراتػػػبً  كأسػػػلابً  كحقيقػػػةً  اربترػػػار اللاحػػػث يف أتصػػػيل األلػػػة علػػػى تعريػػػفً  -ُ

 ا.دراسيت ٓنتوم على اٞنرادر كاألسس كاٞننهج اإلسالمي يف أتصيل القيمة عمومن 

 ،كاللغضػػػاء يف اإلسػػػالـ، بينمػػػا دراسػػػيت ٓنػػػوم األلػػػة يف األدايف ،اربترػػػار الدراسػػػة علػػػى األلػػػة يف   -ِ
 كالفلسفات اٞنعاصرة.

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،خلو الدراسة من اٞنقارنة بٌن اإلسالـ كغًنه من األدايف -ّ

 كاجملتمش. ،عدـ احتواء الرسالة على الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة للفرد -ْ

سػػا رسػػالة إُنكػػم ٔنررػػو يف ربسػػم التفسػػًن، حيػػث قػػايف اللاحػػث للمحلػػة مػػن اٛنانػػب الثؽ رٍ طىػػعػػدـ  -ٓ
ماجسػػتًن يف التفسػػًن مػػن خػػالؿ القػػرآف الكػػرَل، بينمػػا رسػػاليت فسػػتكوف مػػن اٛنانػػب الثقػػايف للمحلػػة 

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،يف اإلسالـ، كمقارنتها ابألدايف

 .«دراسة مو وعية ،اٟندم النلوم يف األلة» :الدراسة السادسة
 ،صػػاٜنة ربنيػػاف جلػػود اٞنسػػاعيد، رسػػالة مقدمػػة لنيػػل درجػػة اٞناجسػػتًن يف ربسػػم أصػػوؿ الػػدين :لللاحثػػة

 ـ.ََِٕ-َََِٔنامعة آؿ الليت ابألردف، عاـ  ،بكلية الدراسات الفقهية كالقانونية

يف التعلػػًن عػػن اٜنػػػب، كإىل ١ناكلػػة اسػػتنتاج أىػػػم   كهتػػدؼ الدراسػػة إىل إثلػػػات عاطفػػة األلػػة للنػػػيب
 كمراتلها. ،كأربسامها ،مش بياف معىن األلة ،مة للمحلة يف السنة النلويةالضوابا العا

بينػػػػػت فيػػػػػو اللاحثػػػػػة مفهػػػػػـو األلػػػػػة لغػػػػػة  :الفرػػػػػل األكؿأمػػػػػا  ،كربػػػػػد جػػػػػاءت الرسػػػػػالة يف أربعػػػػػة فرػػػػػوؿ
،رىػػػا، آ، ك كمػػػدلوالهتا اللغويػػػة، كمػػػا بينػػػت فيػػػو أربسػػػاـ األلػػػة، كمراتلهػػػا ،مػػػش ذكػػػر أبػػػرز ألفاظهػػػا ،اكاصػػػ الحن 
ىل و للحػػديث عػػن الرػػورة األك فخررػػتٍ  :ا الفرػػل الثػػاٍلأمَّػػك ، ك ػػواب ها يف السػػنة النلويػػة، ٓنرػػيلها ككسػػائل

 ،كٖنراهتػػػػا ،كنتائبهػػػػا ،كأسػػػػاليلو يف التعلػػػػًن عنهػػػػا ، كىػػػػي ١نلتػػػػو هلل ، مػػػػن صػػػػور األلػػػػة يف حيػػػػاة النػػػػيب
 ،كزكجاتػػو ،، كأرحامػػوخػػرينيف ١نلػػة اآل  النػػيب مفتحػػدثت فيػػو عػػن ىػػد :ا الفرػػل الثالػػثأمَّػػك كشػػواىدىا، 

مػػػن   لاحثػػػة للحػػػديث عػػػن ١نلػػػوابت النػػػيبفخررػػػتو ال :ا الفرػػػل الرابػػػشأمَّػػػك كأمتػػػو،  ،كأصػػػحابو ،كأكالده
 ،كالعػػػػادات  ،كاٞنعنويػػػػة .كاٜنيػػػػوابت ،كالثيػػػػاب ،يػػػػبكال ًٌ  ،كاألشػػػػربة ،كاألطعمػػػػة ،كاألمكنػػػػة  ،األشػػػػياء اٞناديػػػػة

 ك٥نو ذلخ. ،كاألخالؽ
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 ودراسيت: ،السابقةالفروؽ بٌن الدراسة 
يف التعلػػػًن عػػػن اٜنػػػب، بينمػػػا دراسػػػيت  ‘ ات عاطفػػػة األلػػػة للنػػػيبىػػػدفت اللاحثػػػة يف اللحػػػث إىل إثلػػػ -ُ

 ا.كاٞننهج اإلسالمي يف أتصيلها عمومن  ها،سسأي ك  ،كمرادرىا ،ٓنتوم على مفهـو األلة يف اإلسالـ

بينمػػػا دراسػػػيت ٓنػػػوم األلػػػة يف اربترػػػار الدراسػػػة علػػػى األلػػػة يف اإلسػػػالـ مػػػن جانػػػب السػػػنة النلويػػػة،  -ِ
 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،األدايف

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،خلو الدراسة من اٞنقارنة بٌن اإلسالـ كغًنه من األدايف -ّ

 كاجملتمش. ،عدـ احتواء الرسالة على الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة للفرد -ْ

رسػػالة مقدمػػة لنيػػل درجػػة  يفهػػ ؛ُنكػػم ٔنررػػها ،ؽ اللاحثػػة للمحلػػة مػػن اٛنانػػب الثقػػايفرٍ عػػدـ طىػػ -ٓ
اٞناجسػػػتًن يف ربسػػػم أصػػػوؿ الػػػدين بكليػػػة الدراسػػػات الفقهيػػػة كالقانونيػػػة، بينمػػػا رسػػػاليت سػػػتكوف يف 

 اٛنانب الثقايف.
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  خطة البحث: سابًعا:
.مساعدة، كخإنة، كفهارس كأربعة أبوابينقسم اللحث إىل مقدمة، كٕنهيد، 

 ادلقدمة:

كأسػلاب اختيػاره، كأىدافػو، كتسػاؤالتو، كالدراسػات السػابقة، كمنهبػو، كخ ػة  ،تتضمن أ٨نية اللحث
 اللحث.

 :التمهيد
 لتعريف ّنفردات عنواف اللحث.ا كفيو

 والفلسفات ادلعاصرة. ،واألدايف ،لباب األوؿ: مفهـو احملبة يف اإلسالـا-
 مفهـو األلة يف اإلسالـ. الفصل األوؿ:

 كمرادفاهتا يف اإلسالـ.  ،اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة

 كأسسها يف اإلسالـ. ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

 . األرفة كالو عية مفهـو األلة يف األدايف الفصل الثاين:

 . األرفة كالو عية اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة يف األدايف

 .األرفة كالو عية كأسسها يف األدايف ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

 مفهـو األلة يف الفلسفات اٞنعاصرة.  ل الثالث:الفص

 اٞنلحث األكؿ: مفهـو األلة يف الفلسفات اٞنثالية. 

 اٞنلحث الثاٍل: مفهـو األلة يف الفلسفات الواربعية.

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفمقارنة مفهـو األلة بٌن  الفصل الرابع:

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفكمرادفاهتا بٌن  ،اٞنلحث األكؿ: مقارنة تعريف األلة

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفاٞنلحث الثاٍل: مقارنة مرادر األلة بٌن 

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفاٞنلحث الثالث: مقارنة أسس األلة بٌن 
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 ادلعاصرة. والفلسفات ،واألدايفاإلسالـ، الباب الثاين: مكانة احملبة يف -
 مكانة األلة يف اإلسالـ.  الفصل األوؿ:

 اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف القرآف الكرَل.

 اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف السنة النلوية.

 اٞنلحث الثالث: مكانة األلة يف الفكر اإلسالمي. 

 .لو عيةاألرفة كا مكانة األلة يف األدايف الفصل الثاين:

 . النررانيَّةك  ،اليهوديَّةٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف ا

 . األدايف الوىٍ عيَّةاٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف 

 مكانة األلة يف الفلسفات اٞنعاصرة. الفصل الثالث:

 اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف الفلسفات اٞنثالية. 

 الواربعية. اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف الفلسفات

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفمقارنة مكانة األلة بٌن  الفصل الرابع:

 .عدموك  ،اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة بٌن الثلات

 كالت ور. ،اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة بٌن النسلية

 كاٝنروصية. ،اٞنلحث الثالث: مكانة األلة بٌن الشموؿ

 وزتايتها. ،ادلعاصرة يف بناء احملبة والفلسفات ،إلسالـ، واألدايفاالباب الثالث: منهج -

 ك٘نايتها.  ،منهج اإلسالـ يف بناء األلة الفصل األوؿ:

 اٞنلحث األكؿ: منهج اإلسالـ يف بناء األلة. 

 اٞنلحث الثاٍل: منهج اإلسالـ يف ٘ناية األلة.

 ك٘نايتها.  ،يف بناء األلة األرفة كالو عية منهج األدايف الفصل الثاين:

 ك٘نايتها. ،يف بناء األلة النررانيَّةك  اليهوديَّةاٞنلحث األكؿ: منهج 

 ك٘نايتها.  ،يف بناء األلة األدايف الوىٍ عيَّةاٞنلحث الثاٍل: منهج 
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 ك٘نايتها.  ،منهج الفلسفات اٞنعاصرة يف بناء األلة الفصل الثالث:

 .، ك٘نايتهايف بناء األلة ثاليةلسفات اٞناٞنلحث األكؿ: منهج الف

 . ، ك٘نايتهااأللة بناءيف  واربعيةث الثاٍل: منهج الفلسفات الاٞنلح

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفك٘نايتها بٌن  ،مقارنة منهج بناء األلة الفصل الرابع:

 .كالو عية ،األرفة اإلسالـ، كاألدايفبٌن  ،، ك٘نايتهااٞنلحث األكؿ: مقارنة منهبية بناء األلة

 اٞنعاصرة.  اإلسالـ، كالفلسفاتبٌن  ،، ك٘نايتهااأللة بناءلحث الثاٍل: مقارنة منهبية اٞن

 واجملتمعات األخرى. ،الباب الرابع: التطبيقات ادلعاصرة للمحبة بٌن اجملتمع ادلسلم-
 الت ليقات اٞنعاصرة على مستول الفرد كاألسرة. الفصل األوؿ:

 اٞنلحث األكؿ: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول الفرد.

 اٞنلحث الثاٍل: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول األسرة.

 كالعالربات مش اآلخر.  ،الت ليقات اٞنعاصرة على مستول العالربات االجتماعية الفصل الثاين:

 اٞنعاصرة على مستول العالربات االجتماعية.اٞنلحث األكؿ: الت ليقات 

 اٞنلحث الثاٍل: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول العالربات مش اآلخر. 

 والتوصيات. ،اخلادتة: وفيها أىم النتائج
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الت ْمِهيد

    
 -ا ابهللمسػتعينن -مفردات سػأربـو  سلشى  يشمل العنوافي  عنواف اللحث، حيث ّنفرداتً  كيشمل التعريفى 

  للرسالة:خالن دٍ غية أف تكوف مى ابلتعريف هبا، بي 

:هُ فْ / مَ ٔ  ـو
ػ كاٞنيم تعين: ًعلم (، كالفاء كاٟناءمى هً اسم مفعوؿ مأخوذ من قفى  ا: عىًلمتيػو، الشيء، كفهمػت الشػيء فهمن

   .(ُقشي ا بعد شيء فىهَّم الكالـ: إذا فىًهمىوا، كتػى فأفهىمتيو، كفهَّمتيو تفهيمن  كربد اٍستػىٍفهىمىين الشيءى 

اىيتػو، كإذا مػا رب نػا كّن ،بػولشػيء، كاٞنعرفػة ابابلعلػم  (مفهػـوقربػا لفػف  :كيتض  من خالؿ التعريػف
، كيكػػوف ىػػذا الفهػػم «كفهمهػػا ،ابأللػػة الًعلػػم»ذا اٞنعػػىن، فيرػػًن اٞنعػػىن: رأس عنػػواف اللحػػث قمفهػػـو األلػػة( هبػػ

ػػتػػدر٩نيِّ   ،كمكانتهػػا ،كأسسػػها ،كمرػػادرىا ،ريفهػػاقتع :، مثػػلهبػػاا ٪نقػػق العلػػم كالفهػػم ا مػػن خػػالؿ الكشػػف عمَّ
 .-إبذف  -عليو ىذا اللحث وم تكغًنه ٣نا ٪ن ،كت ليقاهتا(

 ة: ب  حَ / ادلَ ٕ
بُّ حيلِّا األلة ىػي اٜنيػبُّ  :لغػة ك١نىىلَّةن، كاأللػة مردر أحبَّ ٪نًي

: الػوً  كىػو، (ِق  ،دادنقػين الػلغن، كاٜنيػبُّ
 ،ًخػػػػػٍدفو  :ّنعػػػػػىن اٜنليػػػػػب، مثػػػػػل -ابكسػػػػػر اٜنػػػػػاء أيضنػػػػػ-، كأييت اٜنًػػػػػب (ّقكاأللػػػػػة، ككػػػػػذلخ اٜنًػػػػػبُّ ابلكسػػػػػر

كخىًدين
 .(ْق

ػػبَّ  كعلػػى ىػػذا يف  ػػم   قاٜنػػب(دكف فػػرؽ بينهمػػا، كيسػػتقيم معػػىن ،فاٜنػػب كاأللػػة مرػػدراف للفعػػل أىحى
 اٜناء أك كسرىا، حيث ال يتغًن معناه يف كلتا اٜنالتٌن.

                                                           

الغفػػور ع ػػار، دار العلػػم للماليػػٌن، ال لعػػة  أ٘نػػد علػػد :، إٚناعيػػل بػػن ٘نػػاد اٛنػػوىرم، ٓنقيػػق(اتج اللغػػة كصػػحاح العربيػػةق( ينرػػر: الرػػحاح (ُ
(، معبم مقاييس اللغة، أ٘ند بن فػارس القػزكيين، ٓنقيػق: علػد السػالـ د ىػاركف، دار الفكػر، ََِٓ/ٓـ، قُٕٖٗ -  َُْٕالرابعة، 
٢نتار الرحاح، زين الدين أبو علد   د بن أ  بكر بن علد القػادر اٜننفػي الػرازم، ٓنقيػق: يوسػف ، (ْٕٓ/ْـ، قُٕٗٗ - ُّٗٗ

 .(ِْْ: صقـ، ُٗٗٗ- َُِْموذجية، بًنكت، صيدا، ال لعة اٝنامسة الشيخ د، اٞنكتلة العررية، الدار الن
(، ٢نتػار الرػحاح، الػرازم، ِٔ/ ِ(، معبم مقاييس اللغة، ابن فػارس، قَُٓ/ ُ( ينرر: الرحاح اتج اللغة كصحاح العربية، اٛنوىرم، ق(ِ

 (.ٓٔ: صق
 (.ِٖٗ/ ُ، قًُُْْنكت، ال لعة الثالثة، ( ينرر: لساف العرب، د بن مكـر ابن منرور األنرارم، دار صادر، ب(ّ
 (.ٓٔ :صق(، ٢نتار الرحاح، الرازم، َُٓ/ ُ، اٛنوىرم، ق(اتج اللغة كصحاح العربيةق( ينرر: الرحاح (ْ
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ة الفاعلػػػػة إلدراؾ اٞنالئػػػػم األلػػػػوب لَّػػػػالعً »فللمحلػػػػة ٗنلػػػػة مػػػػن التعريفػػػػات، منهػػػػا:  :ا يف االصػػػػ الحأمَّػػػػ
 .(ُق«ة كالسركر ىي الغايةى، كاللذَّ اٞنشتهى 

 .(ِق«ل اإلنساف إىل ما يالئم طلعويٍ مى »أسا:  اكمن تعريفاهتا أيضن 
 .(ّق«ة اإلنساف كإدراكول إىل ما يوافق لذَّ يٍ مى الٍ »: إسا كربيل كذلخ

 لو كٍ ي معناىػا كمفهومهػا بشىػملاحث خاصة ابلتعريف هبػا، ٣نػا ٩نلًٌػ -إبذف  - ثنااي اللحثكىناؾ يف 
 ق. مى عٍ أى 
  / اإلسالـ:ٖ

ؿ، كاٞنسػلم ىػو: انقػاد ِنضػوع كذي  :كاستسػلم: أم ،كاٝنضوع، كيقاؿ: أسلم ،ؿُّ كالذُّ  ،لغة: ىو االنقياد
مػػن يف السػػماكات كاألرض طوعػػا ككرىػػا كإليػػو  ، ربػػاؿ تعػػاىل: قكلػػو أسػػلم(ْقاٞنستسػػلم ألمػػر  ، كاٞنخلػػ  لػػو

 [.ّٖيرجعوف( ]آؿ عمراف: 

 االستسػػػػػالـ هلل ابلتوحيػػػػػد، كاالنقيػػػػػاد لػػػػػو ابل اعػػػػػة، كالػػػػػ اءة مػػػػػن الشػػػػػرؾً »هػػػػػو ف: أمَّػػػػػا يف االصػػػػػ الح
 .(ٓق«وكأىلً 

 / التطبيقات: ٗ
ػػػا م ىىػػػا: األىرضى  الغيػػػثي  ، يقػػػاؿ: طىلَّػػػقى ٗنػػػش ت ليػػػق، مرػػػدر: طلَّػػػق ّّ : طىلىػػػقه  كغيػػػثه . كىعىمَّهى  يي ىلًٌػػػق عػػػا

. كمػػػن سػػػاكاه مػػػا: شػػػيءو  كػػػلًٌ  مػػػن أيضػػػا األىرض، كال َّلىػػػقي  ٗنيػػػشى  م ػػػريه أىصػػػاب: تىٍ ليقػػػا الغػػػيمي  كطىلَّػػػقى . األىرض
حػاالت، كشػاىد  : من الػدنيا، أمتَّ شى  األحواؿ، يقاؿ: كاف فالف على طلقاتو الت ليقات: ك معانيو: اٜناؿ، 

                                                           

اٜنليم اٞنعركؼ اببن تيمية، ٓنقيق: د رشاد سا ، مكتلة الرتاث اإلسالمي، القاىرة،  ( رباعدة يف األلة، تقي الدين أبو العلاس أ٘ند بن علد(ُ
 (.َٔ :صقمرر، 

ـ، ُٕٗٗ - ُُْٖ( اٛنػواب الكػايف ٞنػػن سػأؿ عػػن الػدكاء الشػايف أك الػػداء كالػدكاء، ابػػن ربػيم اٛنوزيػة، دار اٞنعرفػػة، اٞنغػرب، ال لعػػة األكىل، (ِ
 (.َُٗ :صق
ـ ُٖٖٗ -  َُْٗل لاعػة كالنشػر كالتوزيػش، لف حقوؽ اٞنرػ فى، القا ػي عيػاض بػن موسػى اليحرػيب، دار الفكػر ( ينرر: الشفا بتعري(ّ

 (.َّ- ِٗ/ ِق
 (.ِٓٗ-ُْٗ-ِّٗ/ ُِلساف العرب، ابن منرور، ق، (ُّٓ :صق( ينرر: ٢نتار الرحاح، الرازم، (ْ
ؼ: د. د بػػػن سػػػعد الشػػػويعر، دار القاسػػػم، الػػػرايض، ال لعػػػة األكىل،   بػػػن ابز، ٗنػػػش كإشػػػرا العزيػػػز بػػػن علػػػد ( ٠نمػػػوع فتػػػاكل العالمػػػة علػػػد(ٓ

 (.َِّ/ِ، ق َُِْ
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 يػػـو القيامػػة، كطابقػػتي   عػػن حػػاؿو أم: حػػاالن خص حص مس خسذلػػخ ربولػػو تعػػاىل: 
 .(ُقى ىذا اٞن ابقهما فيسمَّ كألزربتي  كىاًحدو  حىٍذكو هما على بٌن الشي ٌن: جعلتي 

 .(ِق«ةويَّ أك ٥نىٍ  ،ةأك ربانونيَّ  ،ةإخضاع اٞنسائل كالقضااي لقاعدة علميَّ »كمن تعريفاهتا: 

 يستخل  اآليت:كالناظر يف ىذه التعريفات كاٞنفاىيم 

 :  كالتعلًن عنها. ،٬نكن كصفها ،الت ليقات علارة عن أحواؿ كمشاىد أكالن

 :مػػن خػػالؿ إلرػػاؽ تلػػخ كربواعػػد كمعػػافو  أصػػوؿو  ٓنػػتتلػػخ األحػػواؿ كاٞنشػػاىد  دراج٬نكػػن إ ،نينػػا ،
 ، لتكوف دالة عليها ككاشفة ٟنا.اٞنعاٍلك  تلخ األصوؿ كالقواعداألحواؿ ب

 :النق تػػٌن السػػابقتٌن، يتلػػٌن لػػو دكر اللحػػث يف ربػػا الت ليقػػات ابأللػػة، فاأللػػة ٟنػػا اٞنتأمػػل يف  ،لثنػػا
ى اٞنفهػػػـو العػػػاـ للمحلػػػة يف الػػػذىن مػػػن خػػػالؿ بيػػػاف تلػػػخ أحػػػواؿ كصػػػور داخػػػل اجملتمعػػػات، كيتبلَّػػػ

 األحواؿ كالرور.

 / مقارنة: ٘
و بػػو، كربابػػل بينهمػػا، نىػػ: كازى بػػٌن الشػػيء كالشػػيء فى الشػػيء ابلشػػيء، أك ربػػارى  فى كربػػارى  (،فى رى مػػأخوذة مػػن قربػىػػ

، كربد جاء لفػف القػرين يف القػرآف الكػرَل (ّقا بعضها بلعن، أم: ربارف بينها ابلنرر إليهانروصن  فى كيقاؿ: ربارى 
، ىه مه جه ين ىن من خنيف موا ػػش عػػػدة، منهػػا ربولػػػو تعػػاىل: 

 .(ْقأف من ربلل من الشي اف يف الدنيا فقد ربارنو فيها :اآلية جاء يف تفسًن

غويػػػة كاٛننسػػػية كالسياسػػػية، كػػػأف ل اٜنػػػدكد اللُّ كميػػداسا يكػػػوف يف التػػػأثًنات األدبيػػػة اٞنتلادلػػػة الػػػيت تتعػػدَّ 
 .(ٓقو كالتأثًنات اٞنتلادلةلى ا أكجو الشَّ ن فيقابل بينهما، كيربا الواحدة ابألخرل، مستخلرن يٍ يدرس آداب بلدى 

  

                                                           

إبػػػراىيم السػػػامرائي، دار كمكتلػػػة اٟنػػػالؿ،  .مهػػػدم اٞنخزكمػػي، د .( ينرػػر: العػػػٌن، اٝنليػػػل بػػػن أ٘نػػد بػػػن عمػػػرك بػػػن ٕنػػيم الفراىيػػػدم، ٓنقيػػػق: د(ُ
 .(َُِ/ َُق لعرب، ابن منرورا لساف (ُٖٖ :صق(، ٢نتار الرحاح، الرازم، َُٗ - َُٖ/ٓق
ـ، ََِٖ - ُِْٗ( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصػرة، د. أ٘نػد عمػر ٢نتػار ّنسػاعدة فريػق عمػل، عػا  الكتػب، القػاىرة، ال لعػة األكىل (ِ

 (.ُّٕٖ/ِق
 (.َُّٓ/ّ( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق(ّ
 ينرػػر: فػػت  القػػدير، د بػػن علػػي بػػن د بػػن علػػد   الشػػوكاٍل اليمػػين، دار ابػػن كثػػًن، دار الكلػػم ال يػػب، دمشػػق، بػػًنكت، ال لعػػة األكىل، ((ْ

 (.ّٖٓ/ُق، ق ُُْْ
 (.َُٖٔ/ّ( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق(ٓ
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اللحػػػوث الػػػيت تسػػػعى إىل إبػػػراز »، تعػػػرؼ ِبسػػػا: -مثػػػل ىػػػذا اللحػػػث-كاللحػػػوث الػػػيت تشػػػمل اٞنقارنػػػة 
 .(ُق«مواطن الوفاؽ، أك اٝنالؼ، بٌن ربضيتٌن أك ربضااي، يف مو وع كاحد، مش تفسًن ذلخ كتعليلو

 / األدايف: ٙ

كىاٛنٍىٍمػػشي  ،الػػدًٌيني  :أم: أىطىاعىػػوي، كىًمٍنػوي  :ًديننػادىافى لىػوي يىػػًديني ، تقػػوؿ: يت ّنعػػىن: ال َّاعىػةكالػدًٌيني أييػػن، ٗنػش دً 
في  : دىافى  .اأٍلىٍدايى ا  كىيػيقىاؿي نىةن ًبكىذى يَّنى  :ًدايى يًٌنه، كدىيػَّنىوي تىٍديًيننا بو فػىهيوى دىيًٌنه، كتىدى كىكىلىوي ًإىلى ًديًنوً  فػىهيوى ميتىدى

 .(ِق

الشػرع اإلٟنػي »فو ِبنو: ا، فمنهم من عرَّ كاسعن  اا اختالفن ين اص الحن يف تعريف الدًٌ  اختلف العلماءي كربد 
ػػ«اٞنتلقَّػػى عػػن طريػػق الػػوحي ين علػػى ره الػػدًٌ ٍرػػف علػػى ىػػذا التعريػػف ربى ، كىػػذا تعريػػف أكثػػر اٞنسػػلمٌن، كيالحى

 أك غػًن كيتعلدكف لو فهو ديػن، سػواء كػاف ٚنػاكايِّ  ما يتخذه الناسي  ة، مش أف الرحي  أف كلَّ األدايف السماكيَّ 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ربولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: ٚنػػػػػػػػػاكم، بػػػػػػػػػدليل
ى مػػػا عليػػػو فسػػػمَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر : كربولػػػوزب

 .(ّقاينن ة دً العرب من الوثنيَّ  وكي ًر شٍ مي 

ىػػو اعتقػػاد ربداسػػة ذات، ك٠نموعػػة السػػلوؾ الػػذم يػػدؿ »كلعػػل مػػن ألػػل التعريفػػات للػػدين أف يقػػاؿ: 
 .(ْق«ا، رغلة كرىلةلِّ كحي  الِّ على اٝنضوع لتلخ الذات ذي 

  رة:/ الفلسفات ادلعاصِ ٚ

 .(ٓق«رؤية اٜنقيقة»ا ِبسا: ؼ أيضن ، كتيعرَّ «ةمى كٍ اٜنً »ؼ الفلسفة ِبسا: تػيعىرَّ 
كاٟنػػدؼ مػػن كجػػود الشػػيء، كمػػا  ،كمػػن خػػالؿ ىػػذا اٞنفهػػـو يتضػػ  الترػػاؽ مفهػػـو الفلسػػفة ابٜنكمػػة

 .جدت األشياءاليت من أجلها كي  ،ةتلحث الفلسفة عن الوصوؿ إىل الرؤية اٜنقيقيَّ 

                                                           

 :صقـ، ُٕٗٗ – ُُْٕاألنرػػارم، منشػػورات الفرربػػاف، الػػدار الليضػػاء، ال لعػػة األكىل،  ( أَنػػدايت اللحػػث يف العلػػـو الشػػرعية، د. فريػػد(ُ
َٗ.) 

 (.َُُ( ينرر: ٢نتار الرحاح، الرازم، قص: (ِ
ـ، ُٕٗٗ - ُُْٖالعزيػػػز اٝنلػػػف، مكتلػػة أ ػػػواء السػػػلف، ال لعػػػة األكىل  ( دراسػػات يف األدايف اليهوديػػػة كالنرػػػرانية، د. سػػػعود بػػن علػػػد(ّ

 (.َُ – ٗ :صق
 (.َُ- ٗ :صقالعزيز اٝنلف،  ( دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد(ْ
بنغػازم، ال لعػة  -كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، منشػورات جامعػة ربػاريونس  ،كت ورىا ،( ينرر: الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا(ٓ

 (.ِّٕ:صقـ، ُٖٗٗال لعة األكىل 
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يلحػػث يف  عػػا ه  :لػػذا فالفيلسػػوؼي  ؛كيشػمل ىػػذا التعريػػف األشػػياء الػيت تكػػوف داخػػل اإلنسػػاف كخارجػو
كتفسػًنىا  ،ر يعمػل علػى ٓنليػل األمػور كالرػواىرمفكًٌػىو كيف األسلاب القرول، أك  ،اٞنلادئ األكىل ل شياء

 .(ُقاا عقليِّ تفسًنن 

ر اٞنعاًصػك  ،(ِقكىػو الػدىر، كي لػق علػى اليػـو كالليلػة ،مػأخوذة مػن قالعرػر( ،لغة رة(قاٞنعاصً  :ا لففأمَّ 
 .(ّق«اٛننس اٞنوجود اآلف بعد الفرائل اٞننقر ة منو»ىو: 

العرػػػػػر ا يف ا كموجػػػػػودن اٞنعاصػػػػػرة: ىػػػػػو اإلنتػػػػػاج الفلسػػػػػفي الػػػػػذم ال يػػػػػزاؿ حيِّػػػػػ اتكاٞنقرػػػػػود ابلفلسػػػػػف
 .  (ْقاٜنا ر

                                                           

 (.َُْٕ/ّالعربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق ( ينرر: معبم اللغة(ُ
 (.ٕٔٓ – ٕٓٓ/ ْ( ينرر: لساف العرب، ابن منرور، ق(ِ
 (.َُٕٓ/ِق ،( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار(ّ
 (.ٗـ، قص: ُِٗٗ( ينرر: الفلسفة اٞنعاصرة يف أكركاب، إ.ـ. بوشنكي، عا  اٞنعرفة، الكويت، (ْ
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 الباب األوؿ
 مفهـو احملبة يف اإلسالـ، 
  .واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة

:أربعة فصوؿوفيو 
 .الفصل األوؿ: مفهـو احملبة يف اإلسالـ

 .احملرفة والوضعية الفصل الثاين: مفهـو احملبة يف األدايف
  .الفصل الثالث: مفهـو احملبة يف الفلسفات ادلعاصرة
 الفصل الرابع: مقارنة مفهـو احملبة بٌن اإلسالـ، 

واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 
 

 ادلعاصرة والفلسفات ،اإلسالـ، واألدايفالباب األوؿ: مفهـو احملبة يف 
ا، ككػػػذلخ األدايف األخػػػرل  ا خاصِّػػكأكالىػػا اىتمامنػػػ ،هبػػا اإلسػػػالـ اعتػػػىناأللػػػة أحػػد اٞنفػػػاىيم الػػيت  دُّ عىػػتػي 

كاٞنػذاىب الو ػعية،  ،كغًنىػا مػن األدايف ،الكونفوشييوسػيَّةك  ،الزرادشتيَّةك  ،اٟنندكسيَّة، ك النررانيَّةك  ،اليهوديَّةك
 ،أللة، كما أف الفلسفات أكلتها جزء من االىتماـ الذم ير ل  ّنا ترػ ل  بػو تلػخ الفلسػفةاىتمت ابفقد 

 .كمن لقاهتا ،كنوعيتها

ع يف جنلاتػو كمفاصػلو أ٬نػا تنػوع، يتنػوَّ  -أك الفلسػفات ،أك األدايف ،سػواء يف اإلسػالـ-كىذا االىتماـ 
كمرتكػزات،  ،كمن لقػات ،كأسس ،من مرادر ،كمتعلقاهتا ،ا ّنفهومهاا لوليِّ أكىل األلة اىتمامن  مافتبد منها 
 .تنقيتها كالسمو هبا ٣نا ٫نل هبا كحرص على

 .كأغفل جوانب أخرل ،اا خاصِّ منها اىتمامن أكىل جوانب  ماكمنها 

ف عليهػا مػن ا من عدـ التوازف الػذم ٪نػافشخ ٪ندث نوعن  اين يف االىتماـ بتلخ اٛنوانب الكىذا التل
 .االنكماش أك االنفالت

تلػػػٌن يل ؛كمقارنػػػة تلػػػخ األدايف كالفلسػػػفات بلعضػػػها ،مػػػر يف ىػػػذا اللػػػاببرػػػدد دراسػػػة ىػػػذا األ كلعىلًٌػػػي
 .سلم منهااألاأللل كاألعم ك 

ينػػدرج ٓنػػت كػػل فرػػل ملاحػػث،  فرػػوؿ، أربعػػة  تقسػػيم ىػػذا اللػػاب إىلفقػػد مت كللوصػػوؿ لتلػػخ الغايػػة
 كتقسيمها اآليت:

 الفصل األوؿ: مفهـو احملبة يف اإلسالـ، ويندرج حتتو مبحثاف:
 كمرادفاهتا يف اإلسالـ. ،اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة

 كأسسها يف اإلسالـ. ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

 ، ويندرج حتتو مبحثاف:احملرفة والوضعية الفصل الثاين: مفهـو احملبة يف األدايف
 .األرفة كالو عية اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة يف األدايف

 .األرفة كالو عية كأسسها يف األدايف ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

 ادلعاصرة، ويندرج حتتو مبحثاف:الفصل الثالث: مفهـو احملبة يف الفلسفات 
 اٞنلحث األكؿ: مفهـو األلة يف الفلسفات اٞنثالية.

 اٞنلحث الثاٍل: مفهـو األلة يف الفلسفات الواربعية.
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ادلعاصرة، ويندرج حتتو ثالثة  والفلسفات ،اإلسالـ، واألدايفالفصل الرابع: مقارنة مفهـو احملبة بٌن 
 مباحث:

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفيف األلة كمرادفاهتا بٌن ر اٞنلحث األكؿ: مقارنة تع

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفاٞنلحث الثاٍل: مقارنة مرادر األلة بٌن 

 اٞنعاصرة. كالفلسفات ،اإلسالـ، كاألدايفاٞنلحث الثالث: مقارنة أسس األلة بٌن 
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 لفصل األوؿ: مفهـو احملبة يف اإلسالـا
كمػػا جػػاء يف الكتػػاب  ،ش علػػى مػػا تزخػػر بػػو األلػػة كجوانلهػػالًػػِبمػػر األلػػة عنايػػة ابلغػػة، كاٞن َّ   اإلسػػالـي عيػػيًنى 

لػػػو ْنعلهػػػا تسػػػًن كفػػػق مػػػنهج كا ػػػ  مفرػػػل، يتلػػػٌن  ،كتنريمػػػات ،كالسػػػنة عنهػػػا، كمػػػا ربيػػػل فيهػػػا مػػػن  ػػػوابا
 .االىتماـ اللال  الذم عنيت بو

كالكيفيػة الػيت ينلغػي أف تكػوف  ،كماىيتهػا ،يضػاح ٞنفهػـو األلػةاإل :كمن اٛنوانب اليت اىتم هبا اإلسالـ
 .ا ترتكز عليها، كتن لق منهامنازٟنا كمراتلها، فو ش ٟنا أسسن عليها، كما راعى اإلسالـ أحواٟنا ك 

مػا يتوافػق مػش  :كملتغػاه، فمنهػا ،حاجػات اإلنسػافمػش مرادر تلخ األلة متوافقػة اإلسالـ كما جعل 
ه مػن ؤ مػا ٪نتػاج اسػتقا :كمنهػا ، اجة اإلنساف لسػنة النػيبما يتوافق مش ح :، كمنها حاجة اإلنساف هلل

ه ٣نػا تعػارؼ عليػو ربومػو، إىل غػًن لػخ مػن جوانػب االىتمػاـ ؤ ما ٪نتاج رؤيتو يف ٠نتمعػو كاسػتقا :العقل، كمنها
ض الواربػش ب ريقػة ٣نكنػػة الػيت مػن شػأسا الوصػوؿ ابأللػة القلليػة إىل مراتلهػا الشػعورية الرػحيحة، كنزكٟنػا إىل أر 

 .عسًنة، ك٣نكنة الرؤية غًن ملهمة يسًنة الت ليق غًن

 الفرل إىل ملحثٌن، ٨نا:ىذا  ربسَّمتي  ،اٛنوانبللياف تلخ ك  ،اٞنعاٍل ىذهكلتبلية أصوؿ 

 كمرادفاهتا يف اإلسالـ. ،اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة

 كأسسها يف اإلسالـ. ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

ا منو التوفيق إىل النقػل الرػحي  الوا ػ  اللػٌن، كالػرأم السػديد راجين  ،ا ابهللكسأسًن على ىذا مستعينن 
 ، فعلى   توكلت، كبو استعنت.األكم
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 ومرادفاهتا يف اإلسالـ ،ادلبحث األوؿ: تعريف احملبة
ػػيف ىػػذا اٞنلحػػث أسػػعى جاىػػدن  فػػات تنقسػػم إىل كىػػذه التعريي التعريفػػات الػػيت ربيلػػت يف األلػػة، ا لتقرًٌ

 .هماربسمٌن يعضداف بعض

ىػػو اٞنعػىن اللغػػوم للمحلػػة، فترػريفاهتا اللغويػػة مػن شػػأف شػػق أكؿ ال ريػق اٞنوصػػل إىل اٞنعػػىن،  :فػاألكؿ
 .ككذلخ اٞنعاٍل اليت تيستعمل لتو يحها، أك اٞنعاٍل اليت ربد تستعمل األلة أك أحد ترريفاهتا كناية عنها

حية الػػػػيت اصػػػػ ل  ىػػػػو التعريفػػػػات االصػػػػ ال :أييت بعػػػػد اسػػػػترهار القسػػػػم األكؿكالقسػػػػم الثػػػػاٍل الػػػػذم 
األلة من األلفاظ اليت تن لق كتنقدح من الشعور الداخلي النفسػي لسنسػاف، كمػا  ةعد لفرتالعلماء عليها، ك 

د اٞنرئػػػػي لسنسػػػػاف، كاٞنمارسػػػػة أف ىنػػػػاؾ صػػػػعوبة يف كصػػػػف خركجهػػػػا مػػػػن ذلػػػػخ الشػػػػعور إىل الواربػػػػش اٞنشػػػػاىى 
 .اٜنياة العامة وكية اٞنؤثرة يفالسل

األلػة  الدالػة علػى معػاٍلفاٞنعنياف اللغوم كاالص الحي ّنبموعهما يوصالف لػذلخ، كمػا أف األلفػاظ 
 .اكرسوخن  ،اكنضوجن  ،اْنعل ال ريق اٞنوصل إىل اٞننشود أكثر ك وحن 

كالفلسػػػػفات سػػػػج الوصػػػػوؿ إىل  ،كيف غػػػػًنه مػػػػن األدايف ،يف التعريػػػػف ابأللػػػػة يف اإلسػػػػالـ كربػػػػد سبػػػػتي 
 .اللحث إبذف   ربضااي بقية عليو يًن بٍ تعريف إجرائي ٢نتار أى 

 كعلى ىذا فقد مت تقسيم ىذا اٞنلحث إىل م للٌن، ك٨نا:

 اٞن لب األكؿ: تعريف األلة يف اإلسالـ.

 .مرادفات األلة يف اإلسالـاٞن لب الثاٍل: 

 عػاٍل، فسػأذكر اٞنونفسػ على سػج السػًن ّنفهػـو األلػة اٍل األلةة على معبياف األلفاظ الدالَّ كسأسًن يف 
كرد بعػػن ا، كربػػد أي ا كا ػػحن كربػػد أكتفػػي بػػو إف صػػار اٞنعػػىن كافينػػ ،، كأبػػٌن معناىػػا اللغػػومالقريلػػة مػػن لفػػف األلػػة
مػواطن ، مػش االجتهػاد يف تعيػٌن عػاٍل الدالػة علػى لفػف األلػةة ابتغاء الوصػوؿ لتبليػة اٞنالتعريفات االص الحيَّ 

 كبٌن لفف األلة، كابهلل التوفيق. االربا بينه
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 ادلطلب األوؿ: تعريف احملبة يف اإلسالـ
 تعريف احملبة لغة: أواًل:

: ك  ،(ُقبُّ لحي ل اسماأللة  : الػوً  ،نقػين الػلغنك١نلػة، كاٜنػب  مردر أحػب ٪نػب حلِّػااٜنيبُّ  دادكاٜنيػبُّ
ػًدين -ابكسػر اٜنػاء أيضنػ- كأييت اٜنًػب ،(ِقكاأللة، ككذلخ اًٜنبُّ ابلكسػر ، (ّقّنعػىن اٜنليػب، مثػل ًخػٍدفو كخى

كعلى ىذا فلفف قاٜنب( ىو ّنعىن األلة دكف فرؽ بينهما، كيستقيم معناه يف  م اٜناء أك كسػرىا، حيػث ال 
 يتغًن معناه يف كلتا اٜنالتٌن.

ػػػبَّ الشػػػيء أك الشػػػخ : كى  أك أكثػػػر، ككمػػػا  دَّه كمػػػاؿ إليػػػو، كرابط األلػػػة: عامػػػل ٩نمػػػش بػػػٌن شػػػي ٌنكحى
ػػػبَّ إيلَّ  الشػػػيء أك الشػػػخ :  ذلػػػخ، كحيػػبٌ  أف تفعػػل: صػػػرت أحػػبُّ  ٓنػػب: حسػػػب مػػا تريػػػد أك ترغػػب، كحى

ػػبَّ الشػػيء أك الشػػخ  علػػى غػػًنه: آثػػره  بػػو: مػػا أحلَّػػو إيلَّ  ، كحيػػبٌ صػػار ١نلػػوابن  قللمػػدح أك للتعبػػب(، كأحى
ػػعر علػػى القرػػة: اختػػاره،  بَّ حى كآثػػره، كاسػػتى  ،كاستحسػػنو ،كفضَّػػلو ،الشػػيء: ربىًللػػو بَّ حى كفضَّػػلو عليػػو، كاسػػتى  الشًٌ

كاحػد منهمػا اآلخػر، كاٜنًلػاب  أحػبَّ كػلُّ  :وا أم، كٓنػابُّ دى كٓنىلَّبى إليػو: تػودَّ ، (ْقكفضَّلو عليها ،أحلو أكثر منها
ة كاٞنػػػػوادَّة، كاٜنيلػػػػاب ابلضػػػػم: اٜنيػػػػبابلكسػػػػر: األابَّػػػػ

 ،كالتحلػػػػب ،، كىنػػػػا يرػػػػل  اٜنكػػػػم ِبف قاالسػػػػتحلاب(ٓق
 ألابة( كلها ترجش إىل معىن اٜنب.كا

 ٙنسة معاف: ا عن اٞنعاٍل اليت يدكر اٜنب يف اللغة حوٟنا، فيمكن حررىا يفأمَّ 

 كمنو: حب اللعًن كأحب، إذا برؾ ك  يقم.، كالثلات ،األكؿ: اللزـك 

  ُّٔقٖنرتو :اؤه، كربيلدى يٍ وى كسي  ،ة القلبلَّ ب، كىو حى الثاٍل: الل). 

 كمنو ربوٟنم لرفاء بياض األسناف كنضارهتا: حلب األسناف.، كاللياض ،: الرفاءالثالث 

 كمنو حلب اٞناء كحلابػو. كىػو مػا يعلػوه عنػد اٞن ػر الشػديد. كحلػب الكػأس ، كالرهور ،: العلوالرابش
 منو.

                                                           

(، ٢نتػار الرػحاح، الػرازم، ِٔ/ ِمعبم مقاييس اللغة، ابن فػارس، ق، (َُٓ/ ُينرر: الرحاح اتج اللغة كصحاح العربية، اٛنوىرم، ق ((ُ
 (.ٓٔ :صق
 (.ِٖٗ/ ُ( ينرر: لساف العرب، ابن منرور، ق(ِ
 (.ٓٔ :صق(، ٢نتار الرحاح، الرازم، َُٓ/ ُ، اٛنوىرم، ق(اتج اللغة كصحاح العربيةق( ينرر: الرحاح (ّ
 (.ِّْ - ُّْ/ ُ( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق(ْ
 (.َُٓ :صق، اٛنوىرم، (اتج اللغة كصحاح العربيةق( ينرر: الرحاح (ٓ
(، مػػدارج السػػالكٌن بػػٌن ِٔ/ ِ(، معبػػم مقػػاييس اللغػػة، ابػػن فػػارس، قَُٓ/ ُ( ينرػػر: الرػػحاح اتج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة، اٛنػػوىرم، ق(ٔ

ار منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، د بن أ  بكر بن أيوب بػن سػعد لػس الػدين ابػن ربػيم اٛنوزيػة، ٓنقيػق: د اٞنعترػم ابهلل اللغػدادم، د
 (.ُِ- ُُ/ّـ، قُٔٗٗ -  ُُْٔ، بًنكت، ال لعة الثالثة، الكتاب العر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

15 
 

كفيػػو معػػىن الثلػػوت  ،الػػذم ٪نفػػف فيػػو ك٬نسػػكو :كمنػػو حػػب اٞنػػاء للوعػػاء، كاإلمسػػاؾ ،اٝنػػامس: اٜنفػػف
 .(ُقأيضا

صػفاء اٞنػودة، كىيبػاف  فهػي ،كللربا بٌن ىذه اٞنعاٍل كبٌن األلة، ف ف ىذه اٞنعاٍل اٝنمسة من لوازمها
إرادات القلػػػب للمحلػػػوب، كعلوىػػػا كظهورىػػػا منػػػو لتعلقهػػػا ابأللػػػوب اٞنػػػراد، كثلػػػوت إرادة القلػػػب للمحلػػػوب، 

عنػده، كىػو ربللػو، كالجتمػاع عزماتػو كإراداتػو مػا  ا ال تفارربػو، كإلع ػاء األػب ١نلوبىػوي ليلَّػوي، كأشػرؼى كلزكمها لزكمن 
ة ذلػخ لَّػك٬نكن التعلًن هبا كذلخ عن األلػة، كعً  ،، فهذه اٞنعاٍل ٬نكن التعلًن عنها ابأللة(ِقك٨نومو على ١نلوبو

 دكراسا حوؿ بعضها يف اللغة.

 ا: تعريف احملبة اصطالحً  اثنًيا:
ة كالسػػركر ذَّ ى، كاللَّػػهى إلدراؾ اٞنالئػػم األلػػوب اٞنشػػتػى العلػػة الفاعلػػة »أف األلػػة ىػػي:   ذكػػر ابػػن تيميػػة

 .(ّق«ىي الغاية

، ففػي  ى ة كأى ة ف نػو يتلعهػا لػذَّ ضىػغٍ ١نلػة كبػى  كمػن اٞنعلػـو أف كػلَّ »ذىابو إىل ىذا التعريف بقولو:  لكربد علَّ 
ة تكػوف بعػد ذَّ ة، فاللَّػفيػو لػذَّ ة، كفراربو يكوف فيو أ ، كيف نيل اٞنكركه أ ، كيف العافية منو تكوف نيل األلوب لذَّ 
   .(ْق«كاأللة تدعو إىل إدراكو ،إدراؾ اٞنشتهى

ت ىػذه العلػة فعلهػا لىػعى ىػي السػلب، كفػى  ، كالعلػةلعلػةاب ، أنػو كصػفهاللمحلػة  وكيستنلا من تعريف
وؾ عػن سػل نلػ م يي ا يف الشػعور كالوجػداف، مث رب هػا ابإلدراؾ الػذيف اإلنساف، فهػي علػة فاعلػة أحػدثت شػي ن 

٪نػػػػدث ْنػػػػاه الشػػػػيء الػػػػذم الءمػػػػو كأحلػػػػو كاشػػػػتهاه، فتعريفػػػػو للمحلػػػػة شػػػػامل للبانػػػػب الشػػػػعورم الوجػػػػداٍل 
 الداخلي، كالسلوؾ العملي الراىرم.

  

                                                           

 (.ُِػػ  ُُ/ّ( ينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ُ
 (.ُِػػ  ُُ/ّ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ِ
 (.َٔ :صق( رباعدة يف األلة، ابن تيمية، (ّ
 (.َٔ: صقاٞنرجش السابق،  ((ْ
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كالعملػي الرػاىرم(، فػذىب  ،يف تعريفو للمحلة اٛنػانلٌن قالشػعورم الػداخلي (ُق ابن القيم كٗنش
   .(ِق«طلعوميل اإلنساف إىل ما يالئم »ِبسا:  إىل تعريفها
 :كالعملي ،يشمل اٛنانب الشعورمابلنرر للتعريف كمفرداتو، ٤نده ك 

 .يف أكؿ التعريف (قميل :فاٛنانب الشعورم الوجداٍل ي ز يف كلمة

 .(قطلعو :كاٛنانب العملي السلوكي يرهر يف كلمة

كمػػا أف ميػػل اإلنسػػاف ٞنػػا يالئػػم طلعػػو كأخالربػػو االجتماعيػػة الرػػاىرة،   ،كطلػػش اإلنسػػاف يشػػمل ترػػرفاتو
 ،فابتػدأ التعريػف ابٛنانػب الشػعورم٬نكن رؤيتػو ابلعػٌن علػى شػكل سػلوؾ يفيػد مػيالف اإلنسػاف ٟنػذا اٞنالئًػم، 

 كانتهى ابٛنانب العملي.

يف ذات السػػياؽ، فػػدلت األلفػػاظ الػػيت اختارىػػا يف تعريػػف  (ّق كمػا جػػاء تعريػػف القا ػػي عيػػاض
 .(ْق«اٞنيل إىل ما يوافق لذة اإلنساف كإدراكو»ِبسا:  افهلبانلٌن، فعرَّ األلة إىل الشمولية ل

 ي:كالعمل ،ولو للبانلٌن الشعورمكاٞنتأمل يف ألفاظ التعريف يرهر لو ل

 .كاللذة( ،قاٞنيل :يرى فٍ فاٛنانب الشعورم يرهر يف لى 

 (.قاإلدراؾ :كاٛنانب العملي يرهر يف لفف

                                                           

اٞنعركؼ اببن ربيم اٛنورية، كلد سػابش صػفر سػنة  ،الدمشقي ،اإلماـ العالمة لس الدين أبو علد   د بن أ  بكر بن أيوب، اٜننللي( ىو (ُ
بن معػو يف ربلعػة دمشػق، لػو مػػن كنشػر علمػو، كسيػػ ،ب كتلػوإحػدل كتسػعٌن كسػت مائػة، تتلمػذ لشػػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة، كىػو الػػذم ىػذَّ 

، كغًنىػػا كثػػًن، مػػات يف رجػػب سػػنة إحػػدل «الكافيػػة الشػػافية»، ك«إعػػالـ اٞنػػوربعٌن»، ك«مفتػػاح دار السػػعادة»، ك«عػػادزاد اٞن»الترػػانيف: 
كتركي مر فى،  ،كٙنسٌن كسلش مائة. ينرر: الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل بن أيلخ بن علد   الرفدم، ٓنقيق: أ٘ند األربؤكط

(، كبغيػة الوعػاة، علػد الػر٘نن بػن ُّٕ/ ٓق ، ابػن حبػر،(، كالدرر الكامنػةُٓٗ/ ِق ،ـَََِ - َُِْبًنكت،  –دار إحياء الرتاث 
(، كاألعػالـ، خػًن الػدين بػن ِٔ/ ُصػيدا، ق -للنػاف  -أ  بكر، جالؿ الدين السيوطي، ٓنقيق: د أبو الفضل إبراىيم، اٞنكتلة العرػرية 

 (.ٔٓ/ ٔق ،ـََِِمايو  ،يٌن، ال لعة: اٝنامسة عشر١نمود بن د بن علي بن فارس، الزركلي، دار العلم للمال
 (.َُٗ :صق( اٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف أك الداء كالدكاء، ابن القيم، (ِ
 :سنة ست كسلعٌن كأربش مائة، من ترانيفو ( ىو اإلماـ القا ي عياض بن موسى بن عياض اليحريب األندلسي، مث السليت، اٞنالكي، كلد(ّ

ث عن القا ػي خلػق مػن ، كربد حدَّ اكغًنى ،«اإلكماؿ يف شرح صحي  مسلم»، ك«شرح حديث أـ زرع»ك، «الشفا يف شرؼ اٞنر فى»
تػػويف سػػنة أربػػش كأربعػػٌن كٙنػػس مائػػة. ينرػػر: كغػػًنىم، م، كأبػػو جعفػػر بػػن القرػػًن الغربطػػي، ًنً ًشػػالعلمػػاء، مػػنهم: اإلمػػاـ علػػد   بػػن د األى 

بػًنكت، ال لعػة األكىل،   -العلاس لس الدين أ٘نػد بػن د ابػن خلكػاف ال مكػي، ٓنقيػق: إحسػاف علػاس، دار صػادر  أبوكفيات األعياف، 
علد   د بػن أ٘نػد بػن عثمػاف بػن ربا٬نػاز الػذىيب، ٓنقيػق: ٠نموعػة مػن األققػٌن إبشػراؼ أبو (، كسًن أعالـ النلالء، ّْٖ/ ّق ،ـُْٗٗ

 (.ُِِ/ َِق ،ـُٖٓٗ - َُْٓسالة، ال لعة: الثالثة، الشيخ شعيب األربؤكط، مؤسسة الر 
 (.َّ- ِٗ/ ِ( ينرر: الشفا بتعريف حقوؽ اٞنر فى، القا ي عياض، ق(ْ
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 ا،دن شػاىى م الػو كصػفن  علػى أف د، كيػدؿُّ لػو جػزء ظػاىرم مشػاىى جزء منو داخل الشعور، كلكػن اإلدراؾ ك 
 لذا فالرصد كالتعيٌن يتماف عن طريق شيء مشاىد كظاىر. ؛ىو أنو ربد يتم رصده كتعيينوك 

ل ٍيػػمى »ِبسػػا:  فعرفهػػا إىل اٛنانػػب الشػػعورم القلػػيب يف تعريػػف األلػػة، (ُق الراغػػب األصػػفهاٍل كمػػاؿ
 .(ِق«كترنو خًننا ،إىل ما تراه النفس

 :الداخلي القليب كاٞنيل ،ف على ىذا التعريف اٞنيل إىل اٛنانب الشعورم النفسيكاٞنالحى 

 (.ليٍ قمى  :فاٛنانب الشعورم من كلمة

 (.قالنفس :اٛنانب النفسي من كلمةك 

ا، كإ٧نػػا وكي ٕنامنػػ، كىػػذا ال يعػػين اختفػػاء اٛنانػػب العملػػي السػػل(كترنػػو ،قتػػراه :فعػػل القلػػيب مػػن كلمػػةكال
 كتعدًٌيها. ،يغلب عليو اٛنانب الداخلي ُنكم ألفاظو

إفػػػػػراط »يف تعريفػػػػػو للمحلػػػػػة إىل اٛنانػػػػػب الشػػػػػعورم القلػػػػػيب، فعرفهػػػػػا ِبسػػػػػا:  (ّق ومفىػػػػػكمػػػػػاؿ الكى 
 .(ْق«ا ى الرًٌ 

ا كػاإلدراؾ، فهػو ، كلكن ربد يكوف لو شواىد يتم رصدىا للعياف، كلكنػو لػيس ظػاىرن كالر ا شعور ربليب
 بدرجة أربل منو.

  

                                                           

مػػن أىػػل  ،اٞنفسػػر ،األديػػب ،أك األصػػلهاٍل، اإلمػػاـ اللغػػوم ،اٞنعػػركؼ ابلراغػػب األصػػفهاٍل ،( ىػػو اٜنسػػٌن بػػن د بػػن اٞنفضػػل، أبػػو القاسػػم(ُ
، «اٞنفػردات يف غريػب القػػرآف»، ك«الذريعػة إىل مكػاـر الشػريعة»، ك«١نا ػرات األدابء»لػو ترػانيف كثػًنة منهػػا: سػكن بغػداد، ك  ،أصػفهاف

 ،(، كاألعػػالـِٗ/ ُّق ، الرػػفدم،(، كالػػوايف ابلوفيػػاتَُِ/ ُٖق ، الػػذىيب،مػػات سػػنة اثنتػػٌن كٙنػػس مائػػة. ينرػػر: سػػًن أعػػالـ النػػلالء
 (.ِٓٓ/ ِق ،لزركليا
الشريعة، أبو القاسم اٜنسٌن بن د اٞنعركؼ ابلراغب األصفهاٍل، ٓنقيق: د. أبو اليزيػد أبػو زيػد العبمػي، دار السػالـ، ( الذريعة إىل مكاـر (ِ

 (.ِٔٓ :صقـ، ََِٕ - ُِْٖالقاىرة، 
ا برتكيػا، فى اء يف كى ضى يل القى ك ـ، كاف من ربضاة اٜننفية، رٍ ا ابلقى فى م، القر٬ني، اٜننفي، أبو اللقاء، كلد يف كى فو ( ىو أيوب بن موسى اٜنسيين، الك(ّ

 ،لزركلػيا ،. ينرػر: األعػالـلغػة الرتكيػة، كلػو كتػب أخػرل ابل«الكليػات» كتػاب  كابلقدس، كبلغداد، كعاد إىل إستانلوؿ فتػويف هبػا، مػن آ،ره:
 (.ُّ/ ّق ،بًنكت - دار إحياء الرتاث العر ك بًنكت،  - (، معبم اٞنؤلفٌن، عمر ر ا كحالة، مكتلة اٞنثىنّٖ/ ِق
د اٞنرػػرم، مؤسسػػة الرسػػالة، بػػًنكت، ال لعػػة ، كوم، ٓنقيػػق: عػػدبف دركيػػشفىػػالكى  ،( ينرػػر: الكليػػات، أيػػوب بػػن موسػػى اٜنسػػيين القر٬نػػي(ْ

 (.ْٖٕ :صقـ، ُٖٗٗ -ق ُُْٗالثانية 
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، حيػػث أشػػار إىل كصػػفها كنشػػأهتا، كماىيتهػػا، كآ،رىػػا، يف تعريػػف األلػػة (ُق عاشػػور ل ابػػنكفرَّػػ
مػن صػفات ذاتيػة، أك إحسػػاف، أك  ينشػأ عنػد الشػعور ُنسػن شػيء ،انفعػاؿ نفسػاٍل»ِبسػا:  فبػاء تعريفػو ٟنػا

كا٤نػػذاب إىل الشػػيء  ،يػػله ك٩نػػر إليػػو اٝنػػًن، فػػ ذا حرػػل ذلػػخ االنفعػػاؿ عقلػػو مى  ،اعتقػػاد أنػػو ٪نػػب اٞنستحسػػن
لَّا، كيكوف اٞنشعور ّنحاسنو ١نلوابن   .(ِق«اٞنشعور ّنحاسنو، فيكوف اٞننفعل ١نًي

، بشػػػكل أكػػػ  مػػػن الوجػػػداٍل الػػػداخلي ،اٛنانػػػب الشػػػعورم -طولػػػو مػػػش- كيغلػػػب علػػػى ىػػػذا التعريػػػف
كالػػػذم دعػػػاٍل إىل اختيػػػار ا٥نيػػػازه إىل اٛنانػػػب الشػػػعورم الػػػداخلي، ىػػػو  ،اٛنانػػػب السػػػلوكي العملػػػي الرػػػاىرم

، فهذه األلفاظ بعيػدة عػن «االنفعاؿ النفساٍل، كالشعور، كاٞنيل» :كىي تشًن إىل ذلخ، اشتمالو على ألفاظ
ر منػو إىل اٛنانػب تنزع بػو إىل اٛنانػب الشػعورم أكثػ -يف نررم-كىي  كالقياس، ،كالرصد ،كالنرر ،اٞنشاىدة

كػػل ىػػذه اإلشػػارات الشػػعورية الوجدانيػػة، إال أف اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي ٬نكػػن أف   كمػػش، العملػػي السػػلوكي
 يرهر يف جرًٌ اٝنًن للمستحسن، كلكن ظهور األلفاظ الشعورية الداخلية أك  كأظهر.

ِبنػو:  بَّ ؼ اٜنيػحيث عػرَّ  (ّقكمن التعريفات اٞنعاصرة للمحلة، تعريف الدكتور ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة
   .(ْق«كالتعايش معو ،ل القلب، تنحو ابألب ٥نو إسعاد األلوبة تتخلَّ ربَّ رً »

ىػػو  (ةربَّػػقرً  :غلػػب عليػػو اٛنانػػب العملػػي الرػػاىرم أكثػػر مػػن الوجػػداٍل الػػداخلي، فلفػػفكىػػذا التعريػػف ي
 .اٛنانب الداخلي فيو

، مكػػػػن الرصػػػػداٞنفهمػػػػا ينزعػػػػاف إىل اٛنانػػػػب العملػػػػي اٞنرئػػػػي اٞنشػػػػاىد  (كتعػػػػايش ،قإسػػػػعاد :ا لفرػػػػيأمَّػػػػ
 كاٛنانب العملي ال يكوف إال بعد ٓنقق الشق الوجداٍل النفسي.

                                                           

ٌن كمػػائتٌن كألػػف، كػػاف رئػػيس كلػػد سػػنة سػػت كتسػػع ،( ىػو د ال ػػاىر بػػن د الشػػاذيل بػػن علػػد القػػادر بػػن د بػػن عاشػػور التونسػػي اٞنػػالكي(ُ
مقاصػد الشػريعة » :كمولػده ككفاتػو كدراسػتو هبػا. لػو مرػنفات م لوعػة، مػن أشػهرىا .كشػيخ جػامش الزيتونػة كفركعػو ،اٞنفتٌن اٞنالكيٌن بتونس

ديواف بشار بػن » :، ك٣نا عين بتحقيقو كنشره«التحرير كالتنوير يف تفسًن القرآف»ك ،«أصوؿ النراـ االجتماعي يف اإلسالـ»ك ،«اإلسالمية
(، كمعبػػم ُّٕ/ ٔق ،لزركلػػيا ،ا يف اجملػػالت، تػػويف سػػنة ثػػالث كتسػػعٌن كثػػالث مائػػة كألػػف. ينرػػر: األعػػالـأربعػػة أجػػزاء. ككتػػب كثػػًنن « بػػرد

 (.َُُ/ َُق كحالة، ر ا عمراٞنؤلفٌن، 
، د ال ػػاىر بػػن د بػػن د ال ػػاىر بػػن عاشػػور « ريػػر اٞنعػػىن السػػديد كتنػػوير العقػػل اٛنديػػد مػػن تفسػػًن الكتػػاب اجمليػػدٓن»( التحريػػر كالتنػػوير (ِ

 (.ِِٓ/ ّق ،ُْٖٗتونس،  -التونسي، الدار التونسية للنشر 
ساعد َنامعة طيلة ابٞندينة اٞننػورة، كالػده أستاذ َنامعة السويس ّنرر، كأستاذ الدراسات اإلسالمية اٞن ( ىو الدكتور ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة،(ّ

كىػي  ، «النػيب اٝنػامت؛ ىػل كجػد  كمػن يكػوف »، «ميػزاف النلػوة: اٞنعبػزة»األستاذ الدكتور اٜنسيين أبو فرحة، لو العديد من اٞنؤلفػات منهػا: 
 .كتب م لوعة كمتداكلة

اإلسػالمية(، د. ٗنػاؿ اٜنسػيين أبػو فرحػة، ٠نلػة كليػة اآلداب كالعلػـو  –ة اٞنسػيحي –( األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهوديػة (ْ
 (.ِٗ :صقاإلنسانية، العدد الثامن كالعشركف، 
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 :ِبسػػػػا األلػػػػة يف تعريػػػػف أبػػػػو حليػػػػب رب أ٘نػػػػدو اللاحثػػػػة كمػػػػن التعريفػػػػات اٞنعاصػػػػرة كػػػػذلخ، مػػػػا ذكرتٍػػػػ
حتػل األػب يف ربلػب حليلػو مكانػة طيلػة، ترربػى ابرتقػاء الشعور الف رم اٞنعركؼ الذم ٩نده اٞنػرء يف ربللػو، في»

 .(ُق«األلة

كٔنلو ألفاظو مػن اٛنانػب  ،٬نيل إىل اٛنانب الشعورم الوجداٍل للمحلة ٩نده ىذا التعريفاٞنتمعن يف ك 
، كىػػػذا «ف ػػرة» :إىل اٞنعػػاٍل الػػػيت نسػػوربها يف ىػػػذا اٞنلحػػث لفػػػفكلكنػػو أ ػػػاؼ  العملػػي السػػلوكي الرػػػاىرم،

  عليهػا، كتلقػى ىػذه  هي رى  ىػ، فهػي ف ػرة تكػوف داخػل اإلنسػاف، فى كملتػدأىاا منشأ ىذه األلػة كثًنن اللفف ٪ندد  
 ر ة للتغيًن كالتأثًن ُنسب األيا هبا.الف رة عي 

 التعريف اإلجرائي للمحبة يف اإلسالـ:  اثلثًا:

اإلسػػػالـ ٪نػػػوم ٗنلػػػة مػػػن  يل أف تعريػػػف األلػػػة يف و مػػػن التعريفػػػات أعػػػاله، تلػػػٌنَّ تي قٍ كمػػػن خػػػالؿ مػػػا سيػػػ
ا إىل كاربػش تػراه العػٌن، ت مػ ن لػو الػنفس، ا يف الػذىن، مرتٗننػكْنعل معنػاه مسػتقرَّ  ،اٛنوانب اليت ٬نكن أف ْنلًٌيو

 كربد اجتهدت يف صياغة تعريف إجرائي للمحلة يف اإلسالـ، كربد راعيت يف ىذا التعريف أمرين:

 التعريفػػػػػػػات السػػػػػػػابقة، بغػػػػػػػرض الشػػػػػػػموؿ صػػػػػػػياغتو ِبلفػػػػػػػاظ تشػػػػػػػمل األلفػػػػػػػاظ الػػػػػػػيت كردت يف األوؿ:
 كاالستغراؽ للمعىن اللغوم.

، فاٛنانب الف ػرم مستقالِّ  مراعاة ٗنيش اٛنوانب الداخلية كاٝنارجية اليت ْنرم فيها األلة ٠نرلن  الثاين:
لػة األلة اجملرل الداخلي، كاٛنانػب العملػي السػلوكي اٜنسػي، تتمثػل فيهمػا األ ماْنرم فيهكالشعورم كالقليب، 

 :ف التعريػػػػف اإلجرائػػػػي اٞنختػػػػار للمحلػػػػة يف اإلسػػػػالـ، ىػػػػو أسػػػػاإ :ا ابهللالراىريػػػػة، فػػػػأربوؿ مسػػػػتعينن يف صػػػػورهتا 
ػي، وسػلوؾ عملػي، تنشػ  عػن الشػعور حبسػن الشػيء، وتتمثػل  ري، وشعور قليب،طْ انفعاؿ فِ  وإدراؾ حسِّ

 والتعايش. ،واللذة ،غايتها السرور ،يف َميل اإلنساف إى ما يالئمو ويشتهيو ويظنو خًنا

                                                           

ـ، َُُِق ػ ُِّْ( حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، ماجستًن، كلية أصوؿ الدين، اٛنامعة اإلسالمية، غػزة، (ُ
 (.ْص ق
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 مرادفات احملبة يف اإلسالـثاين: طلب الادل
ف اللغػػوم كاالصػػػ الحي يرهػػػر األلػػة يف اإلسػػػالـ، كمػػن خػػػالؿ مػػػا سػػقناه يف التعريػػػ رادفػػػاتم تتعػػدد

ها، ضىػعتػ  مرادفػة لػو، كربلػل الولػوج يف خً رػل  أف تي كت ،الػيت تقػرتب مػن لفػف األلػة عػاٍلٗنلة مػن اٞن للمتأمل مًٌ
ى ٪نسػن أف  ا ٟنػػا، كىػػو مػػا تعريفنػػ معػػىن لفػػف قاٞنرادفػػات( اللغػػوم، كمػػن خػالؿ الرجػػوع للمعػػاجم اسػػتنتبتي  أيبػىػػٌنًٌ

 سأبدأ بو ىذا اٞن لب إف شاء  .

ؼ: اٞنرادفػػػػات ىػػػػي اٞنتتابعػػػػات، كتػىػػػػرىادىؼ الشػػػػيءي: تىلًػػػػش بعضيػػػػو بػىٍعضنػػػػا، كالػػػػرتادي تعريػػػػف ادلرادفػػػػات: 
التػَّتىابيشي 
ت   مػن ىػذا اٞنعػىن أف اٞنرادفػاسػتخلً ، كأى (ِقيتسػاكايف يف التفهػيم لػو ادؼو ؿ اسػم ابسػم مػر ىو إبداك  (ُق

لشػيء، أك اٞنتتابعػة كىػي الػيت أتيت بعػد الشػيء ملاشػرة، كأظهػر معػىن ٟنػا أسػا مػا اتكوف ّنعىن التابعة اليت تتلش 
سػػرد اٞنرادفػػات للمحلػػة،  يتسػػاكل مػػش اللفػػف األصػػل يف التفهػػيم كإيرػػاؿ اٞنقرػػود، كىػػذا مػػا سأسػػًن عليػػو يف

 كأسأؿ   التيسًن كاإلعانة.

العػرب يف  اسػتعملها مرادفػاتو دَّ عىػربد بعن العلماء أف  كجدتي من خالؿ اللحث يف مرادفات األلة، 
 اٞنرادفػػات للمحلػػة، كىػػيىػػذه كربػػد ٗنعػػت أظهػػر  ،٬نكػػن التفهػػيم مػػن خالٟنػػا أف اٞنقرػػود ىػػو األلػػة حػػديثها

 :فيما يليبياسا  ،عشرة ألفاظ

(  كىي: ةفَ لْ األُ  أواًل: ـي كىاٍلفىػاءي »مأخوذة من قأىلىفى ًء أصػل كاحػد، يػدؿ علػى انضػماـ الشَّػياٍٟنىٍمػزىةي كىالػالَّ
   .(ّق«اًء، كاألشياء الكثًنة أيضن يًإىل الشَّ 

اسػم مػن االئػتالؼ،  :كىأىٍحلػىٍلتػو، كاالسػم األيٍلفىػة ابلضػم، كىاأٍليٍلفىػة أىلًٍفتو إٍلفنػا مػن ابب أىًنٍسػت بًػوً »كيقاؿ: 
   .(ْق«كىو االلت اـ كاالجتماع

ب الرَّػػػػوىاًىر النفسػػػػية يف اجملػػػػاؿ الشػػػػعورم بتػػػػداعي ْنػػػػاذي »ة تعػػػػين: فىػػػػلٍ كجػػػػاء يف اٞنعبػػػػم الوسػػػػيا أف األي 
ة الرػػػداربة لى ًرػػػكى   ،ثها ْنػػػاذب اٞنيػػػوؿ النفسػػػية٪نػػػد ،بىػػػٌن شىٍخرىػػػٌٍنً أىك أىكثػػػر كىًشػػػيبةه كأسػػػا  ،األفكػػػار كتراب هػػػا

 .(ٓق«مة اٍلقىرىابىةكٜنيٍ 

 فة ٟنا.دالتعريفات، كمن ىنا صارت مراابأللة عنها يف  ا التعلًني  كظاىرن و ابداين كلعلَّ 

                                                           

 (.َّٓ/ ِساف العرب، ابن منرور، ق( ينرر: ل(ُ
 - ُُّْ( ينرػػر: اٞنسترػػفى، أبػػو حامػػد د بػػن د الغػػزايل، ٓنقيػػق: د علػػد السػػالـ علػػد الشػػايف، دار الكتػػب العلميػػة، ال لعػػة األكىل، (ِ

 (.ُٕ :صقـ، ُّٗٗ
 (.ُُّ/ ُ( معبم مقاييس اللغة، ابن فارس، ق(ّ
 (.ُٖ/ ًُن، أ٘ند بن د بن علي اٜنموم، اٞنكتلة العلمية، بًنكت، ق( اٞنرلاح اٞننًن يف غريب الشرح الكل(ْ
 (.ِْ-ِّ/ُـ، قُِٕٗستانلوؿ، تركيا، ال لعة الثانية،إ( اٞنعبم الوسيا، إبراىيم مر فى كآخركف، دار الدعوة، (ٓ
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، (ُق«مػيالف القلػب إىل اٞنػألوؼ»لة كترادفها هبا ىو أسا تعين: ر ارتلاطها ابألهً رٍ كمن التعريفات اليت تي 
ػػ ؛لػػة مقرتنػػة عػػادة بلفػػف قميػػل القلػػب(كاأل لفػػف قاٞنيػػل( يف تعريفػػات األلفػػة ٩نعػػل الػػرابا كالػػرتادؼ  ري رُّ لػػذا فتكى

 ا.ا كلًنن بينها كبٌن لفف األلة راب ن 

ػػػوىل الػػػنفس، كاٛنمػػػش أٍىػػػواءي، كإذا »لفرػػػة اٟنػػػول إذا جػػػاءت ابأللػػػف اٞنقرػػػور تعػػػين:  ى:وَ اذلَػػػ اثنيًػػػا: ىى
   .(ِق«أحبُّ إيلَّ  :من كذا، أم ىىوامى، كىذا الشيء أىول إيلَّ  :أ فتو إليخ ربلت

كمنػو  كغللتػو علػى ربللػو؛ ،ّنعػىن: ١نلػة اإلنسػاف الشػيء أحيابن  اٟنول أييت من ارتلاطو بلفف األلة، ف فك 
كمعػػىن اآليػػة: ساىػػا جع مظ حط مض خض حض جض مص خصربولػػو تعػػاىل: 

، كىنػا ترهػر (ّق، كأكثػر مػا يسػتعمل اٟنػول يف اٜنػب اٞنػذمـو ي  عن شهواهتا كما تدعو إليػو مػن معاصػ
 ، كإف كاف غالب استعمالو القرآٍل يدؿ على شهوة النفس.ناية عن األلةإمكانية استخداـ لفف اٟنول كً 

 .(ْق«ميل النفس إىل الشيء»ول أنو: كمن تعريفات اٟن

 كالتقارب بٌن معىن اٟنول كاأللة من عدَّة كجوه:كلعلو ينبلي من خالؿ التعريفات السابقة الرتادؼ 

 الرري  يف التعريف ِبف اٟنول يعين األلة، أك ١نلة الشيء. األكؿ: الن ُّ 

.  ستعمل يف مواطن منوعلماء على أف اٟنول يبعن ال الثاٍل: ن ُّ   كناية عن اٜنب اٞنذمـو

 .«سفٍ ل النػَّ يٍ مى » :ا ِبساكما تيعرَّؼ األلة أيضن   ،«سفٍ ل النػَّ يٍ مى » :الثالث: تعريف بعضهم للهول ِبنو

ػػوَّربو إًليػػو: رغَّلىػػو فيػػو  الشَّػػيس ًإىلكع الػػنػَّفٍ زي نػيػػ»ؼ الشػػوؽ ِبنػػو: عػػرَّ يي  ؽ:وْ الش ػػ اثلثًػػا: ء أىك تعلقهػػا بػػو، كشى
   .(ٓق«كحلػَّلىو إًليو

   .(ٔق«ؽوٍ األلة يكوف الشَّ اج القلوب إىل لقاء األلوب، كعلى ربدر يى تً اىٍ »ا ِبف الشوؽ ىو: كربيل أيضن 

 كاأللفاظ صر٪نة ابلتعلًن عن الشوؽ ابأللة كالعكس كذلخ.

                                                           

، د بػػن علػػي الفػػاركربي التهػػانوم، ٓنقيػػق: د. علػػي دحػػركج، مك(ُ تلػػة للنػػاف بشػػركف، بػػًنكت، ال لعػػة ( كشػػاؼ اصػػ الحات الفنػػوف كالعلػػـو
 (.ِٔٓ/ ُـ، قُٔٗٗاألكىل، 

 (.ِّٕ/ ُٓلساف العرب، ابن منرور، ق ،(ِّٖٓ-ِّٕٓ/ ٔ( الرحاح اتج اللغة كصحاح العربية، اٛنوىرم، ق(ِ
 (.ِّ :صقرك ة األلٌن كنزىة اٞنشتاربٌن، ابن القيم،  ،(ِّٕ/ ُٓ( ينرر: لساف العرب، ابن منرور، ق(ّ
 (.ِِ :صق( رك ة األلٌن كنزىة اٞنشتاربٌن، ابن القيم، (ْ
 (.ََٓ/ ُكآخركف، ق ،( اٞنعبم الوسيا، إبراىيم مر فى(ٓ
( ١نلػػة   يف الكتػػاب ك السػػنة، ٚنػػًنة أ٘نػػد مرػػ فى ٠ندكبػػة، كليػػة الدراسػػات العليػػا، ربسػػم أصػػوؿ الػػدين، جامعػػة النبػػاح، فلسػػ ٌن، رسػػالة (ٔ

 (.ُٗ :صقـ، ََِٕ ماجستًن،
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اره حػت يرفػر بػو ك٪نرػل لػو، رى ر ربػىػًقػر القلػب يف طلػب ١نلوبػو، ُنيػث ال يى فى كر يف الشوؽ أنو: سى ك٣نا ذي 
مػػػش  الػػػوب، كأمَّػػػاأل عػػػن٪نػػػدث حػػػٌن الغيلػػػة لػػػذا فػػػ ف الشػػػوؽ إ٧نػػػا  ؛الشػػػوؽ انترػػػار اللقػػػاء بعػػػد اللعػػػاد كيقػػػاؿ:

لػػذا فقػػد جعػػل بعػػن أىػػل اللغػػة األلػػة أعلػػى منػػو، كذاؾ أف األلػػة ال تػػزكؿ  ؛حضػػور األلػػوب كلقائػػو فػػال شػػوؽ
   .(ُقابللقاءً 

كللقػػرب الشػػديد بػػٌن لفرػػي الشػػوؽ كاأللػػة فقػػد كيًصػػف الشػػوؽ ِبنػػو أحػػد أحػػواؿ األلػػة، كالشػػوؽ مػػن 
، (ِقا، كػذلخ األلػة حػٌن تسػتقر يرهػر الشػوؽيرل  الزىػد ظػاىرن األلة كالزىد من التوبة، فالتوبة حٌن تستقر 

 ل، منها:لى كىذا القرب الشديد بٌن اللفرٌن إ٧نا مردُّه لعدة عً 

 لذا فهما متالزماف. ؛ربا بعن التعاريف للشوؽ ِبنو يرهر بعد األلة-ُ

 والت لو.عند علماء اللغة كىي من اٞندل كاأللة( يف تعريفات الشوؽ ،تكرار كلمة قاٜنب-ِ

 أف بعن تعريفات الشوؽ تًرفيو ابلتعلق كالعالربة، كالعالربة أحد مرادفات األلة.-ّ

 كصف بعن التعريفات ِبف زايدة األلة يلـز معها زايدة الشوؽ.-ْ

 :قاٜنب(، كمن ذلخ :كىو من اٞنعاٍل اليت عي ًٌ عنها يف القرآف الكرَل بكلمة اإليثار: رابًعا:

ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفربولو تعاىل: 

، كىنػػا ربػػػاـ (ْق«اٝنػػًن بَّ أم: آثػػرت حيػػ»اك يق ىق ربولػػو:يف تفسػػًن  (ّق ربػػاؿ اللغػػوم
لفف اٜنب مكاف لفف اإليثار.

 :كمن اآلايت اليت كرد فيها ذكر اٜنب ّنعىن اإليثار

 نث مث زث رث يت ىت :ربولو تعاىل

                                                           

 (.ِّٕ :صق، ُّْٗ، دار السلفية، القاىرة، مرر، ال لعة الثانية، ابن القيم( ينرر: طريق اٟنبرتٌن كابب السعادتٌن، (ُ
، د بن علي الفاركربي التهانوم، ق(ِ  (.َُْٕ/ ُ( ينرر: كشاؼ اص الحات الفنوف كالعلـو
ػ، اٞنفسر، تفقو علػى شػيخ الشػافعية القا ػي حسػٌن بػن د الٍ ( ىو أبو د اٜنسٌن بن مسعود بن د بن الفراء اللغوم، الشافعي(ّ م، كذً ري كى رٍ مى

شػػرح »ك ،يف الفقػػو« التهػذيب» ، كمػػن ترػػانيفو:كركل اٜنػديث كدرس ،كأك ػػ  اٞنشػػكالت مػن ربػػوؿ النػػيب  ،ف التفسػػًن اٞنشػهوركصػنَّ 
ذ سػنة سػتة عشػر كٙنػس مائػة. ينرػر: سػًن أعػالـ كي الػرُّ  كرٍ كغػًن ذلػخ، تػويف ّنىػ ،ٗنش بٌن الرػحيحٌنكىو « اٞنرابي »ك ،يف اٜنديث« السنة
 (.ُْ/ ُّق ، الرفدم،(، الوايف ابلوفياتّْٗ/ ُٗق ، الذىيب،النلالء

سػػليماف ، ك عثمػػاف ٗنعػػة  ػػمًنية، ك د علػػد   النمػػر :اللغػػوم، أبػػو د اٜنسػػٌن بػػن مسػػعود اللغػػوم، حققػػو كخػػرج أحاديثػػومعػػا  التنزيػػل، ( (ْ
 (.ٖٗ/ٕـ، ق ُٕٗٗ -  ُُْٕيلة للنشر كالتوزيش، ال لعة الرابعة، مسلم اٜنرش، دار ط
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 .(ِق«ك٫نتاركسا ،يؤثركسا» :أم»يت ربولو: يف تفسًن (ُق رباؿ الواحدم

 اية عن األلة يشًن إىل أسا من اٞنرادفات الرر٪نة ٟنا.نى استعماؿ القرآف للفف اإليثار كً  كلعلَّ 
 :ة، كمػػػن ذلػػػػخ ربولػػػو تعػػػػاىللَّػػػػا عػػػن القً جػػػاءت كلمػػػػة اٜنػػػب يف القػػػػرآف الكػػػرَل تعلػػػػًنن  الِقل ػػػػة: خامًسػػػا:
 خي حي جي يه ىه مه جه

 ،و لػديهملًٌػعلػى حي  ،ـاألصػناؼ ال عػا ي عمػوف ىػؤالء الثالثػةى »: أف اآليػة تعػين (ّق الشػوكاٍل ذكر
 (ٓق«كشهوهتم لو ،هم إايهكحلًٌ  ،تولَّ : على ربً (ْق٠ناىد رباؿكربلتو عندىم، 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل :ك٣نا جاء هبػذا اٞنعػىن ربولػو تعػاىل

ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 

  

                                                           

( ىو أبو اٜنسن علػي بػن أ٘نػد بػن د بػن علػي الواحػدم، النيسػابورم، الشػافعي، أصػلو مػن سػاكه، لػـز األسػتاذ أاب إسػحاؽ الثعلػيب، كأكثػر (ُ
ٍنػػػديزٌم عنػػو، كأخػػػذ علػػػم العربيػػػة عػػػن أ  اٜنسػػػن  كتػػػاب و  كلػػػ ،«الػػػوجيز»، ك«الوسػػػيا»، ك«اللسػػػيا»الثالثػػػة: الضػػػرير. صػػنف التفاسػػػًن القيهي

، كغًنىػػا مػػن اٞنرػػنفات، ككػػاف طويػػل اللػػاع يف العربيػػة، مػػات بنيسػػابور يف ٗنػػادل اآلخػػرة، سػػنة ٖنػػاف كسػػتٌن كأربػػش مائػػة. «أسػػلاب النػػزكؿ»
 (.ِٓٓ/ ْق ،لزركلي، ا(، األعالـّّٗ/ ُٖق ، الذىيب،ينرر: سًن أعالـ النلالء

كالشػيخ  ،اٞنوجػود تفسػًن القػرآف اجمليػد، أبػو اٜنسػن علػي بػن أ٘نػد بػن د بػن علػي الواحػدم، ٓنقيػق: الشػيخ: عػادؿ أ٘نػد علػد ( الوسيا يف(ِ
 –الػر٘نن عػويس، دار الكتػب العلميػة، بػًنكت  كالدكتور علػد ،الغين اٛنمل كالدكتور أ٘ند علد ،كالدكتور أ٘ند د صًنه ،علي د معوض
 (.ِّ/ّـ، قُْٗٗ - ُُْٓاألكىل، للناف، ال لعة 

ككيل  ،( ىػػو د بػػن علػػي بػػػن د بػػن علػػد   الشػػوكاٍل، مػػػن كلػػار علمػػاء الػػيمن، كلػػػد سػػنة ثػػالث كسػػلعٌن كمائػػػة كألػػف، مػػن أىػػل صػػػنعاء(ّ
اللدر »، ك«ألخلارنيل األكطار من أسرار منتقى ا»ا هبا. لو مرنفات كثًنة منها: ربضاءىا سنة تسش كعشرين كمائتٌن كألف، كمات حاكمن 

 ،لزركلػيا ،، تػويف سػنة ٙنسػٌن كمػائتٌن كألػف. ينرػر: األعػالـ«الػدرر اللهيػة يف اٞنسػائل الفقهيػة»، ك«ال الش ّنحاسن من بعد القرف السابش
م لعتهػا اللهيػػة ىديػة العػارفٌن، إٚناعيػػل بػن د أمػػٌن بػن مػػًن سػليم اللػػاابٍل اللغػدادم، طلػػش بعنايػة ككالػػة اٞنعػارؼ اٛنليلػػة يف ، ك (ِٖٗ/ ٔق

 .(ّٓٔ/ ِق ،للناف –، كأعادت طلعو ابألكفست: دار إحياء الرتاث العر  بًنكت ـُُٓٗ إستانلوؿ
كاٜنػػديث.  ،كربػػراءة القػػرآف ،ع يف التفسػػًنرى ( ىػو ٠ناىػػد بػػن جػػ ، كيقػػاؿ: ابػػن جلػًن، كاألكؿ أصػػ ، اٞنكػػي، أبػػو اٜنبػػاج القرشػػي اٞنخزكمػي، بػىػػ(ْ

كالفقػػو. كركل عنػػو: منرػور بػػن اٞنعتمػر، كاٜنكػػم بػػن عتيلػة، كسػػليماف األعمػػش،  ،كالتفسػًن ،أخػذ القػػرآف ركل عػن ابػػن علػاس فػػأكثر، كعنػػو
كلػو ثػالث كٖنػانوف  ،مػات سػنة إحػدل أك اثنتػٌن أك ثػالث أك أربػش كمائػة ،«كاف فقيها عاٞنا ثقة كثًن اٜنديث»كغًنىم. رباؿ د بن سعد: 
 (.ْْٗ/ ْق ، الذىيب،، سًن أعالـ النلالء(ِِٖ/ ِٕق ، اٞنزم،سنة. ينرر: هتذيب الكماؿ

 (.ُْٗ/ٓ( ينرر: فت  القدير، د بن علي بن د بن علد   الشوكاٍل، ق(ٓ
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ػػ حيػػث كرد فيهػػا خػػالؼه  ،خي حي: ربولػػو تعػػاىلكالشػػاىد ىنػػا   (ُقرين، كذكػػر الػػدامغاٍلبػػٌن اٞنفسًٌ
 .(ِق«وتً لَّ على ربً  :أم»: ىنا خي :أف اٞنقرود بلفف «رباموس القرآف»صاحب 

 .اا عن األلة يشًن إىل الرتادؼ معهكلعل استعماؿ اللفف تفهيمن 

بػو  يػيعىلَّػقي الػذم  اٍلًمٍعػالؽ، كالعالربػة: النػٍَّيػلىػي:  العىالربػةي » :«لساف العػرب»جاء يف  ة:قَ اَل العَ  سادًسا:
بقيػة نرػيب،  :الربػة: أمط، كيقػاؿ: لفػالف يف ىػذه الػدار عً وٍ ف كالسَّػيٍ الربػة السَّػاإلبء. كالًعالربة، ابلكسػر: عً 

   .(ّق«: بقي متعلقا بوكعيلوربنا عىلىقناق الثوب من الشبر لً كعى 

ؽ الػػذم الى عٍ مً ف األػػبَّ يتعلػػق ّنحلوبػػو كػػالٍ إمػػن ربػػرب ىػػذا اٞنعػػىن ابأللػػة، حيػػث كىنػػا يرهػػر لنػػا شػػيء 
 بو اإلبء. يتعىلَّقي 

بكسػػػر العػػػٌن، يسػػػتعمل يف األسوسػػػات، كابلفػػػت  يف اٞنعػػػاٍل، »الربػػػة: عً أف ال (ْق كذكػػػر اٛنرجػػػاٍل
 .(ٓق«كمعناىا: عالربة اٝنرومة كاأللة، ك٥نو٨نا

ف اٝنرػومة إا ابٞنشػاعر، حيػث ابٝنرومة كاأللػة يلػٌن أف معناىػا ملترػقن  -بفت  العٌن-ة ربى الى كرب و للعى 
ة، كمػػا تعػين التعلػًن ابللفرػٌن عػػن بعضػهما، كىػو مػا يعػػين عر اإلنسػاف كا ػحة كجليَّػكاأللػة ترهػر فيهمػا مشػػا

 الرتادؼ.

   .(ٔق«للقلب ب الالـزاٜني »ك٣نا جاء يف تعريفها أسا: 

                                                           

، فقيػو حنفػي، لػو مرػنفات عديػدة منهػا: -بػٌن الػرم كنيسػابور-( ىو اٜنسٌن بن د بن إبراىيم، أبو علد   الدامغاٍل، نسلتو إىل دامغػاف (ُ
، كغًنىا، تويف سػنة ٖنػاف كسػلعٌن كأربعمائػة. «اجملرد يف اٜنكاايت»، ك«سوؽ العركس كأنس النفوس»يف علـو القرآف، ك« رالوجوه كالنرائ»

 (.ْْ/ ْق كحالة ر ا ، عمر(، معبم اٞنؤلفٌنِْٓ/ ِق ،لزركليا ،ينرر: األعالـ
للنػاف،  –العزيػز سػيد األىػل، دار العلػم ٞناليػٌن، بػًنكت  علػد ( رباموس القرآف أك إصالح الوجوه كالنرائر، اٜنسٌن بن د الدامغاٍل، ٓنقيػق:(ِ

 (.ُُْ :صقـ، ُّٖٗال لعة الرابعة، 
 (.ِٓٔ/ َُ( لساف العرب، ابن منرور، ق(ّ
أخذ النحو َنرجاف عن أ  اٜنسػٌن د بػن حسػن ابػن أخػت األسػتاذ  ،( ىو أبو بكر علد القاىر بن علد الر٘نن اٛنرجاٍل الشافعي، اللغوم(ْ

، كغًنىػا، تػويف سػنة إحػدل كسػلعٌن «العمػد يف الترػريف»ك ،«إعبػاز القػرآف»كلػو  ،«لسيضػاح» ا حػافالن أ  علي الفارسػي. صػنف شػرحن 
 (.ْٖ/ ْق ،لزركليا ،(، كاألعالـِّْ/ ُٖق ، الذىيب،كربيل: سنة أربش كسلعٌن كأربش مائة. ينرر: سًن أعالـ النلالء .كأربش مائة

ٗناعة من العلمػاء إبشػراؼ الناشػر، دار الكتػب العلميػة بػًنكت، للنػاف، ال لعػة  :( ينرر: التعريفات، علي بن د اٛنرجاٍل،  ل و كصححو(ٓ
 (.ُٓٓ :صقـ، ُّٖٗ- َُّْاألكىل، 

ب علاراتػػو الفارسػػية: حسػػن ىػػاٍل بػػن علػػد الرسػػوؿ األ٘نػػد نكػػرم، عػػرَّ  ( دسػػتور العلمػػاء م جػػامش العلػػـو يف اصػػ الحات الفنػػوف، علػػد النػػيب(ٔ
 (.ِٓٔ/ ِـ، قَََِ - ُُِْللناف، ال لعة األكىل،  -فح ، دار الكتب العلمية، بًنكت 
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معػػػىن العالربػػػة ابأللػػػة، حيػػػث نػػػ َّ علػػػى معنيػػػٌن ك٨نػػػا: اٜنػػػب كىػػػذا مػػػن أظهػػػر التعػػػاريف الػػػيت رب ػػػت 
، ك٣نا ٕنػت اإلشػارة إليػو فيمػا سػلق مػن التعريفػات اللغويػة للمحلػة أسػا تعػين ، كىػذا «اتلىػـك كالثػَّ زي اللُّػ» :كاللزـك

 ربة.الى رابا آخر يربا معىن األلة ابلعى 

   .(ُق«اٟنىوىل الشٍَّوؽ، أك رربَّتو، أك رربَّة»ة يف اللغة ّنعىن: ابى لى أتيت الرَّ  ة:ابَ بَ الص   سابًعا:

 .«ل القلبة تتخلَّ ربَّ رً »: اكربد سلق من التعريفات االص الحية تعريف األلة ِبس

 يل ىل مل يك ىك مك، كربولػػو تعػػاىل: «اٞنيػػل إىل اٟنػػول»ة ِبسػػا: وى لػٍ ؼ الرَّػػعػػرَّ تي كمػػا 
رن مم ام

 .(ِق«كمقتضى شهويت ،ب لعي ،أك إىل أنفسهن ،أًمل إىل جانلهن»: يعين يل ىلربولو ىنا: 

ٍيػػلً  أىٍصػػلي : الرَّػػلىاأف »  كذكػػر ابػػن القػػيم ، كانرػػلاب كالرَّػػلىابىة: فوربػػو، كالرَّػػلػٍوىة، اٍلمى : اٞنيػػل الػػالـز
  .(ّق«القلب بكليتو

كاأللػة أيضػا  ،اٞنيػل(قبػػػتكػرار رب هػا بمن معػىن األلػة  الرَّلىابىةكيرهر من التعريفات السابقة ربيرب معىن 
 ا.من مرادفات األلة أيضن  ؽوٍ ؽ، كالشَّ وٍ فها رب ها ابلشَّ ا ابٞنيل، كما أف بعن من عرَّ ربا كثًنن تي 

، كىػػو يػىػػوىدُّ ًمػػد د ك» :كاٞنػػودة مػػأخوذة مػػن مػػادة :ةد  وَ ادلَػػ اثمنًػػا: ن ن األمًنيػػة كًمػػ، كالػػوىدُّ مرػػدر كىًدٍدتي
ة، كيقاؿ: ىػذا ًكدُّؾى ككىديػديؾى كمػا تقػوؿ: ًحلُّػخى مىوىدَّ كالًوداد كالوىداد مردر مثل الٍ  .(ْق«ة، كىدَّ يػىوىدُّ مىوىدَّةن مىودَّ الٍ 

ليليخى   كىنا مت التعلًن ابأللة عن اٞنودة. .(ٓقًحلُّخى كحى

كخالرػػها، كمػػا أف مػػن أٚنػػاء    ،هػػالُّ كلي  ،اد ىػػو صػػفو األلػػةدى الػػوً اد ابأللػػة، أف دى ك٣نػػا ٩نلًٌػػي عالربػػة الػػوً 
 كيف بياف ىذه التسمية هلل تعاىل ربوالف: كد(،دي تعاىل قالوى 

   األكؿ: أنو اٞنودكد، األلوب من علاده.

 .(ٔقكالثاٍل: أنو الواد لعلاده، األب ٟنم

                                                           

 (.َُْ :صق( القاموس األيا، الفًنكز آابدم، (ُ
م الليضػػاكم، ٓنقيػػق: د علػػد الػػر٘نن اٞنرعشػػلي، دار إحيػػاء الػػرتاث ( ينرػػر: أنػػوار التنزيػػل كأسػػرار التأكيػػل، علػػد   بػػن عمػػر بػػن د الشػػًناز (ِ

 (.ُّٔ/ ّ، قُُْٖالعر ، بًنكت، ال لعة األكىل، 
 (.ِٗ/ ّ( مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ّ
 (.ٗٗ/ ٖ( العٌن، اٝنليل بن أ٘ند بن عمرك بن ٕنيم الفراىيدم، ق(ْ
 (.ََُ/ ٖالعٌن، اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم، ق ،(ّْٓ/ ّاف العرب، ابن منرور، ق( ينرر: لس(ٓ
 (.ِٗ/ ّ( ينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ٔ
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 ىككاٞنودة درجة عالية من اٜنب، فيها صفاء كنقاء، ربػاؿ تعػاىل: ، ككال اٞنعنيٌن مرتل اف ابأللة 
 ىليل مل يك

الشػػٌن كالغػػٌن كالفػػاء كلمػػة كاحػػدة، كىػػي الشػػغاؼ، كىػػو » :مقػػاييس اللغػػةجػػاء يف  ف:غَ الش ػػ اتسػػًعا:
اؼ غى اٜنػػػػػػب إىل ًشػػػػػػػ لى صىػػػػػػػكٍ أى  :أمهنجه من خنالؼ القلػػػػػػػب. ربػػػػػػاؿ   تعػػػػػػػاىل: غيػػػػػػ

 .(ُق«ربللها

 .(ّق«، كيقاؿ: ًغشاء القلبً اللػىٍلغم مىٍوًلجي كالشَّغاؼ: » :فغى يف الشَّ  (ِق رباؿ اٝنليل الفراىيدم

ػػػػ تعريفػػػػات كذيكًػػػػر مػػػػن ة ذَّ لقلػػػػب مػػػػش لىػػػػكإحػػػػراؽ اٜنػػػػب ل ،اؼ القلػػػػبغى ب ًشػػػػبلػػػػوغ اٜنيػػػػ» أنػػػػو: فغى الشَّ
 .(ْق«٩ندىا

 من خنمعػػػىن الشػػػغف الػػػوارد يف ربولػػػو تعػػػاىل:  يفلػػػة مػػػن األربػػػواؿ ٗنيٍ   كربػػػد سػػػاؽ ابػػػن القػػػيم
 منها: هنجه

لػو عػن غػًنه، حيػث ُنيػث ٪نب علػى القلػب، ف اٞنذكور يف اآلية ىو: اٜنب اٞنستويل غى أف الشَّ  األوؿ:
 امرأة العزيز حت ال تعقل سواه. ربلبى   يوسف حبب حبُّ 

 و داخل ربللها.لُّ و حت دخل حي تٍ أنو اٜنب الواصل إىل داخل القلب، كاٞنعىن: أحلػَّ  الثاين:
أنػػو اٜنػػب الواصػػل إىل غشػػاء القلػػب، كالشػػغاؼ ىنػػا يعػػين: غشػػاء القلػػب إذا كصػػل اٜنػػب  الثالػػث:
 .(ٔقعن الشغاؼ ِبنو: جلدة رربيقة على القلب (ٓق مدًٌ بقوؿ السُّ   شهد ابن القيمإليو، كربد است

                                                           

 (.ُٓٗ/ ّ( معبم مقاييس اللغة، ابن فارس، ق(ُ
العربيػػة، كمنشػػ  علػػم العػػركض، اللرػػرم، كلػػد سػػنة مائػػة. حػػدث عػػن: أيػػوب ( ىػػو اٝنليػػل بػػن أ٘نػػد الفراىيػػدم أبػػو علػػد الػػر٘نن، صػػاحب (ِ

. أخذ عنو: سيلويو النحو، كالنضر بن ليل، كىاركف بن موسى ، كغًنىمالسختياٍل، كعاصم األحوؿ، كالعواـ بن حوشب، كغالب الق اف
كغًنىػػا، مػػات  ،«الشػػواىد»، ك«العػػركض»، ك«العػػٌن»كتػػاب   :النحػوم، ككىػػب بػػن جريػػر، كاألصػػمعي، كآخػػركف. كللخليػػل مػػن الترػػانيف

 ، الػذىيب،(، سًن أعػالـ النػلالءِْْ/ ِق خلكاف، ، ابنسنة بضش كستٌن كمائة. كربيل: بقي إىل سنة سلعٌن كمائة. ينرر: كفيات األعياف
 (.ِْٗ/ ٕق
 (.َّٔ/ ْ( العٌن، اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم، ق(ّ
 ىػػػ ُُْٕال لعػة: األكىل، ، بػًنكت ،دار إحيػاء الػرتاث العػر  ،: خليػػل إبػراىم جفػاؿٓنقيػقه، يدى ( ينرػر: اٞنخرػ ، علػي بػن إٚناعيػل بػن ًسػ(ْ

 (.ّٕٗ/ ُق ،ـُٔٗٗ-
أنػس بػن مالػخ، كاٜنسػن بػن علػي،  :م أبو د القرشي الكويف. صاحب التفسػًن. ركل عػندًٌ ( ىو إٚناعيل بن علد الر٘نن بن أ  كر٬نة السُّ (ٓ

مات سنة سػلش كعشػرين كمائػة. ينرػر: كغًنىم. زائدة بن ربدامة، الثورم، كشعلة بن اٜنباج،  :علي، كسعد بن عليدة، كغًنىم. كركل عنو
علػػػد   د بػػػن سػػػعد بػػػن منيػػػش اٟنػػػالي ابلػػػوالء، اللرػػػرم، اللغػػػدادم، ٓنقيػػػق: د علػػػد القػػػادر ع ػػػا، دار الكتػػػب أبػػػو ال لقػػػات الكػػػ ل، 

 (.ُِّ/ ّق ، اٞنزم،(، هتذيب الكماؿُّٖ/ ٔق ،ـَُٗٗ - َُُْال لعة: األكىل،  للناف، - بًنكت، العلمية
 (.َّ/ ّ( ينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ٔ
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ػػ التَّ مػػن التعػػاريف يلػػٌنًٌ  سػػقتيوكٗنيػػش مػػا  ف كاأللػػة، حيػػث ال غى بػػٌن لفرػػة الشَّػػ قػػارب يف الداللػػةكالت وى ابي شى
نػػو جلػػدة إ :ابلقلػػب، كقػػوٟنما التعػػاريف ٞنعػػىن الشػػغف عػػن اربرتانػػو ابٜنػػب، كمػػا أف تعاريفػػو ْنعلػػو لرػػيقن  تنفػػخُّ 

 ا.فن  كترادي ابن رٍ رربيقة على القلب، كاأللة لريقة ابلقلب، ٣نا ٩نعل ىاتٌن اٞنفردتٌن أكثر ربػي 

 ؛ يلقػػى يف القلػػب سػػعة لغػػًن ١نلوبػػوة تتضػػمن كمػػاؿ األلػػة كسايتهػػا، ُنيػػث اللَّػػكاٍٝني  :(ُقةل ػػاخلُ  عاشػػًرا:
ا كيٍنػػتي  لىػػوٍ » : ل  هلل شػػريخ يف اٝنلػػة، حيػػث ربػػاؿكٟنػػذا   يرػػ لًػػيالن  ميتًَّخػػذن ػػرى  خى  بىٍكػػرو، أىابى  الىٔنَّىػػٍذتي  رى ًٌ  غىيػٍ

 .(ِق«كىمىوىدَّتيوي  اإًلٍسالىـً  أيخيوَّةي  كىلىًكنٍ 

صػلوات   للخليلػٌن د كإبػراىيم ا، كىػذا اٞننرػب خػاص مَّػ ال يقلل اٞنشػاركة بوجػوو  به رً نٍ لذا فهي مى 
ػػػػوفى  أىفٍ   ً  ًإىلى  أىبٍػػػػرىأي  ًإٌٍلً » : كمػػػا ربػػػػاؿ  ،كسػػػالمو عليهمػػػػا ًليػػػػله، ًمػػػٍنكيمٍ  يل  يىكي  أنَّىػػػػذىٍل  ربىػػػدً  تػىعىػػػػاىلى   ً  فىػػػً فَّ  خى

، لًػػػػيالن ػػػػا خى لًػػػػيالن  ًإبٍػػػػػرىاًىيمى  أنَّىػػػػذى  كىمى  ري ٰى ين ىن، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: (ْ(قّق«خى
كاٝنلػػػة درجػػػة عاليػػػة مػػػن األلػػػة، كللخليػػػل أتثػػػًن كلػػػًن علػػػى خليلػػػو، ك٣نػػػا ٩نػػػرم يف ىػػػذا السػػػياؽ ربولػػػو تعػػػاىل: 

 ين ىن نن منكربولو تعػاىل:  حئ جئ يي ىي ني مي
، كيف اآليتػػٌن دليػػل علػػى ربػػوة أتثػػًن اٝنليػػل علػػى خليلػػو، فاٝنلػػة ىػػي زي ري ٰى

 ١نلة كزايدة.

 ، ك  أعلم.إبحدا٨ناة مش األلة ظاىر ٣نا مت نقلو، حيث ير  التعلًن عن اللفرٌن لَّ اٝني  قارب لففكت

 

                                                           

األلػة، ينرػر: مػػدارج مػن مراتػب « ةلَّػكاٝني  ،فغى كالشَّػ ،ةكاٞنػودَّ  ،ةابى لى كالرَّػ ،ربػةالى العى » :اٞنرادفػات األخػًنة، كىػي العلمػاء اٝنمػسى  بعػني  دَّ ( كربػد عىػ(ُ
 (.ِّ – ِٗ/ ّالسالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق

( أخرجػػػو اللخػػػارم، د بػػػن إٚناعيػػػل أبػػػو علػػػد   اللخػػػارم اٛنعفػػػي، يف صػػػحيحو، ٓنقيػػػق: د زىػػػًن بػػػن بصػػػر الناصػػػر، دار طػػػوؽ النبػػػاة، (ِ
  ،(، كمسػػػلم يف صػػػحيحوََُ/ ُق ،(ْٔٔقاٜنػػػديث رربػػػم:  ،ة كاٞنمػػػر يف اٞنسػػػبد، كتػػػاب الرػػػالة، ابب اٝنوخػػػُِِْال لعػػػة: األكىل، 

 .( من حديث أ  سعيد اٝندرم ُْٖٓ/ ْق ،(ِِّٖقاٜنديث رربم:  ،كتاب فضائل الرحابة، ابب من فضائل أ  بكر الرديق
كالنهػػي عػػن  ،قلػػور كأنػػاذ الرػػور فيهػػا( أخرجػػو مسػػلم يف صػػحيحو، كتػػاب اٞنسػػاجد كموا ػػش الرػػالة، ابب النهػػي عػػن بنػػاء اٞنسػػاجد علػػى ال(ّ

 (.ّٕٕ/ ُق ،(ِّٓقاٜنديث رربم:  ،أناذ القلور مساجد
ـ، ََُِ - ُِِْالرايض، ال لعػة األكىل  –( ينرر: جامش الرسائل، تقي الدين أ٘ند ابن تيمية، ٓنقيق: د. د رشاد سا ، دار الع اء (ْ

 (.َُٗ :صق أك الداء كالدكاء، ابن القيم، اٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف ،(ِٔٓ/ ِـ، قََُِ
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 سسها يف اإلسالـوأُ  ،ادلبحث الثاين: مصادر احملبة
لػػذا كػػاف ال بػػد مػػن مرػػادر يسػػتمد منهػػا اٞنسػػلموف تلػػخ القيمػػة  ؛يػػويل اإلسػػالـ أ٨نيػػة كػػ ل للمحلػػة

ن لػػق مػػن من لقػػات صػػحيحة ٕنيػػزه عػػن غػػًنه مػػن األدايف ْنعػػل مفهػػـو األلػػة ي العريمػػة، كاٞنرػػادر ىػػي الػػيت
، كىػػذه اٞنرػػادر تتميػػز ِبمػػور فريػػدة ال تتػػوفر فيمػػا سػػواىا، كمػػا الو ػػعية كالفلسػػفات األدايف الوىٍ ػػعيَّةاألرفػػة ك 

ْنػػد أنػػو  أف تلػػخ اٞنرػػادر تغ ػػي ٗنيػػش جوانػػب اٜنيػػاة األي ػػة ابإلنسػػاف، فػػ ذا أتيػػت إىل الشػػعور كاإلحسػػاس
٩نػػد جانلػػو ككفايتػػو فيهػػا، كإذا أتيػػت إىل اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي الرػػاىرم ْنػػد كػػذلخ سػػننا ك ػػوابا ٔنػػرج 
ىذا اٝنلق كتلخ القيمة إىل الواربش، كما أف تلػخ اٞنرػادر توصػل األلػة كمفهػـو كربيمػة إىل أسػس ينلػين عليهػا 

وف تلخ األسس تنلعث من عقيدة اٞنسػلم كف رتػو ابتداء، كيتشكل على صورهتا النهائية انتهاء، كغاللا ما تك
كالعلػػم هبػػا كزايدة التحرػػيل فيهػػا، كْنعػػل تلػػخ األسػػس األمػػر كا ػػحا للمسػػلم غػػًن مػػوىم، خروصػػا إذا كنػػا 
نػػتكلم عػػن أمػػر مهػػم ينلعػػث مػػن داخػػل الشػػعور كالف ػػرة كػػأمر األلػػة، فأمرىػػا عرػػيم كمهػػم كمسػػتلـز للو ػػوح 

ن الشػوائب، كيف ىػذا اٞنلحػث سػنت رؽ إىل تلػخ األمػرين اٞنهمػٌن، ك٨نػا: كاالعتقاد الرحي  السليم اٝنػايل مػ
 اٞنرادر كاألسس، كنت رؽ لتعدادىا ككيف ت رؽ اإلسالـ ٟنا.

 كيندرج ٓنت ىذا اٞنلحث م للاف:

 ادلطلب األوؿ: مصادر احملبة يف اإلسالـ.
 ادلطلب الثاين: أسس احملبة يف اإلسالـ. 
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 يف اإلسالـ ادلطلب األوؿ: مصادر احملبة
الػػيت يسػػتمد منهػػا اٞنسػػلم اٞنفهػػـو  للمحلػػة ٗنلػػة مػػن اٞنرػػادر ، تلػػٌن أفالؿ االطػػالع كاللحػػثمػػن خػػ

 أربعة مرادر ٬نكن استمداد األلة منها، كىي: ات إىل أسلٍ ة، كربد توصَّ ة للمحلَّ نى كالقيمة الليًٌ  ،الوا  

 ين.ادلصدر األوؿ: الدِّ 

 ل.قْ ادلصدر الثاين: العَ 
 رة.طْ الثالث: الفِ ادلصدر 

 ؼ.رْ ادلصدر الرابع: العُ 
 كتتميز تلخ اٞنرادر يف اإلسالـ ابآليت:

 ٟنا. الربة اإلنساف كشعوره الداخليًٌ كاٞنتعلقة بعى  ،اشتماٟنا على كل اٛنوانب األي ة ابأللة -ُ

 ؛وين ىػػو اٞنرػػدر الػػذم يػػربا اإلنسػػاف ِنالًقػػكربلػػوؿ العقػػل كالسػػلوؾ ٟنػػا، فالػػدًٌ  ،كاربعيػػة تلػػخ اٞنرػػادر -ِ
ن أف العقػػل ىػػو مػػن األمػػور الػػيت ٕنكًٌػػ ا، كمػػ الشػػتمالو علػػى الػػوحي مػػن  ، كالتوجيػػو مػػن النػػيب

ى يف انلعػػػاث اٞنسػػػلم مػػػن اسػػػتيعاب األلػػػة كتفاصػػػيلها، كابلنرػػػر للف ػػػرة فػػػ ف أ٨نيتهػػػا ككاربعيتهػػػا تتبلػػػ
كالوسػػا  ،األي ػػةؼ فهػػو مػػا يستحسػػنو اٞنػػرء مػػن خػػالؿ اللي ػػة رٍ ا العيػػو، أمَّػػ الشػػعور الػػداخلي كمنشػػ

 كيرتىب بٌن جنلاتو. ،الذم يعيش فيو

شػػعورم  إبمكاسػػا ٓنويػػل األلػػة مػػن ٠نػػرد أمػػرو  ،احتػػواء تلػػخ اٞنرػػادر علػػى توجيهػػات من قيػػة ككاربعيػػة -ّ
 يرهر للعياف كاٞنشاىدة. ،عملي ت ليقيٌو  داخلي، إىل سلوؾو 

 أللة منو.ككيفية استمداد ا ،من ىذه اٞنرادر مردرو  لًٌ كي بياف  ل يف رًٌ فى أي كس

 .نيِ ادلصدر األوؿ: الدِّ 
 ،كالسػػنة النلويػػػة ،القػػرآف الكػػرَل :مرػػادر، كىػػي ةسػػتمد اٞنسػػلموف األلػػة مػػن الػػدين مػػن خػػػالؿ ثالثػػيى 

 كإٗناع سلف األمة، كتفريلها اآليت:
  :/ القرآف الكرمئ

، اعلػػى األلػػة، كالػػيت رباربػػت الثمػػانٌن مو ػػعن  يػػرل الكثػػًن مػػن اآلايت الػػيت تػػدؿُّ  النػػاظر يف كتػػاب  إفَّ 
،  ، ككجػػوب ١نلػػة العلػػاد لػػرهبم، ككجػػوب ١نلػػة النػػيب تلػػخ اٞنوا ػػش علػػى إثلػػات صػػفة األلػػة هلل كتػػدؿُّ 

 ا.ككجوب ١نلة اٞنؤمنٌن بعضهم بعضن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

32 
 

 وا ػػش ِبسػػاليبصػػفة األلػػة لػػو بكتابػػو العزيػػز يف عػػدة موا ػػش، حيػػث جػػاءت تلػػخ اٞن  ي  تى لىػػثػٍ كربػػد أى 
كمػػػػن األسػػػػاليب كال ػػػػرؽ الػػػػيت كردت يف القػػػػرآف الكػػػػرَل يف إثلػػػػات صػػػػفة األلػػػػة هلل كطػػػػرؽ متعػػػػددة،  ،٢نتلفػػػػة

 سلحانو:

 معينة. كأكصاؼو  أسلوب إثلات ١نلة   ألربواـو  عماؿػ استُ

 معينة. أكصاؼو عن أصناؼ من خلقو، ك  أسلوب نفي ١نلة   عماؿػ استِ

 أك مرادفاهتا. ،ذكر أحد مراتلهاي، كإ٧نا ا يذكر األلة نرِّ ػ أالَّ ّ

 .(ُقة، مثل السَّخا كالكيرهدى متعدًٌ   يع ًٌ عن األلة بوصفها ىي، بل بذكر نقين األلة ِبلفاظو ػ أالَّ ْ

 ر.كٍ من الذًٌ  مًٌ حيث كردت هبذا الكى  ؛يشًن إىل ربيمة ىذه األلةرؽ كال ي كتعدُّد ىذه األساليب 

 :احملبة إثباتومن األدلة على أسلوب 
ة لىػ١نلػَّ  كأخػالؽ كر٬نػة، كخرػاؿو  ،ايػةدى كىً  ،ٞنػا فػيهم مػن خػًن ؛الػذين أثلػت   ٟنػم ١نلتػو ر األصػناؼكٍ ذً 

، كىػػػػم: األسػػػػنوف،  فهم بنيػػػػل ١نلتػػػػوا يف ربلػػػػوٟنم عنػػػػده، كتشػػػػرُّ إليػػػػو، كربيػػػػامهم ِبعمػػػػاؿ الػػػػ ، فكانػػػػت سػػػػللن 
، كاٞنقػاتلوف يف  ، كاٞنتلعػوف لرسػوؿ  كاٞنتقوف، كاٞنتوكلوف، كالتوابػوف كاٞنت هػركف، كالرػابركف، كاٞنقسػ وف

ىنػا  كأيكرد-كىدايػة. ،ٞنػا ٓنملػو أكصػافهم مػن خػًنو  ؛١نلػتهم يف كتابػو العزيػز  ، حيػث بػٌنَّ  (ِقاسليلو صػفِّ 
 :ت ٣نا كرد يف بعن أىل ىذه الرفاتبعن اآلاي

 يه ىه مه جه ين ىن من :ربولػػػو تعػػػاىل األسػػػنٌنفممػػػا كرد يف 
كيف اآليػػػػػػة ترػػػػػػري  علػػػػػػى ١نلػػػػػػة   ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 سلحانو كتعاىل للمحسنٌن.

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل عػػػػػن اٞنت هػػػػػرين:ك 

فػػػػػػاهلل سػػػػػػلحانو يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب رب
 كتعاىل ٪نب اٞنت هرين.

                                                           

 (.ُٓ – ُّ :صق( ينرر: حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، (ُ
كالػرد علػيهم، مػرَل بنػت علػي اٜنوشػاٍل، رسػالة ماجسػتًن، كليػة أصػوؿ الػدين، جامعػة  ،( ينرر: ١نلػة   عنػد أىػل السػنة كاٛنماعػة ك٢نػالفيهم(ِ

 (.ُٔ – ٖٓ :صق، ُُْٖد بن سعود اإلسالمية، 
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ:  اؿ تعاىل عن اٞنتلعٌن لرسوؿ  كرب
كىنػػا يتضػػ  ١نلػػة   سػػلحانو كتعػػاىل ٞنػػن اتلػػش سػػنة مب زب رب ىئيئ نئ
.الرسوؿ 

 األصناؼ. ٟنذهالة على ١نلة   كغًن ذلخ من اآلايت الدَّ 

  :احملبة نفيومن األدلة على أسلوب -
 ،كاٝنوانػوف ،كاٝنػائنوف ،كاٞنفسػدكف، كالكػافركف ،كمػنهم: اٞنعتػدكف ،  همر األصناؼ الذين ال ٪نػلكٍ ذً 
 كغًنىم. ،كاآلٖنوف

 :٣نا كرد يف بعن أىل ىذه الرفات ىنا بعن اآلايت كأيكرد

 لك حكخك جك مق حق مف خف حف جفتعػػاىل عػػن اٞنعتػػدين:   ربػػاؿ  فقػػد

 كىنا ينفي   سلحانو كتعاىل ١نلتو للمعتدين.خل حل جل مك

 مث زث رث يت ىت نت مت زتكربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل يف نفػػػػػي حلػػػػػو عػػػػػن اٞنفسػػػػػدين: 
كيف اآليػة ترػري  بنفػي   سػلحانو كتعػاىل حلػو يق ىق يف ىف ىثيث نث

 للفساد.

نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىبكربػػاؿ تعػػاىل يف شػػأف الكػػافرين: 
 فاهلل سلحانو كتعاىل ينفي ١نلتو عن الكافرين.

خئ حئ جئ يي ىيكرباؿ تعاىل عن اٝنائنٌن: 

كىنػػا نفػػي مي خي حي جي يه ىه مه جهانٌن: وَّ اٝنىػػكربػػاؿ تعػػاىل عػػن 
 ١نلة   للخيانة كأىلها.

 :التعبًن عن احملبة أبحد مراتبها ومن األدلة على-

مح جح مجما ذكره   عن الود: 

ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلا:كرباؿ أيضن 

ِّ ُّ َّ ٍّكرباؿ تعاىل: 
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ػػػكربػػػد ذى  ػػػ رى كى ن اتب كأبب، فػػػ ف   يغفػػػر لػػػو كير٘نػػػو، مىػػػ» فَّ أى  -ةأللَّػػػاب دالػػػوي  اراب نػػػ- (ُق دمعٍ السَّ
  ٪نػب  علػى أفَّ  ؿُّ دي قالػودكد(، أنػو مػن أٚنػاء   تلػارؾ كتعػاىل، كأنػو يىػ :كيتقلػل توبتػو، كذكػر يف لفػف ،ك٪نلو

   .(ِق«ك٪نلونو ،علاده اٞنؤمنٌن

ىػػا، حيػػث عػػ َّ القػػرآف ري كٍ ذً  ابأللػػة، كىػػذا مػػن األسػػاليب الػػيت متَّ  دًٌ للػػوي  وي  يػػبٍ رى :  كالشػػاىد يف كالمػػو
 كمرادفاهتا. ،عن األلة ِبحد مراتلها

هػا، كالػودكد مػن لُّ خالرػها كلي  أعلػى مراتػب األلػة، كىػو اد ىػودى الػوً »علػى أىفَّ   كربد ن َّ ابن القػيم
 .دفاهتاا، كإ٧نا عي ًٌ عنها ِبحد مر الذا فهو يدؿ على األلة، كإف كانت   تيذكر نرِّ  ؛(ّق«أٚناء الرب تعاىل

 :متعددة ًن عن نقيض احملبة أبلفاظٍ ومن األدلة على التعب-

ػػػخىً و ككيرًىػػػو لػػػلعن الرػػػفات، كقولػػػو تعػػػاىل:   ا ذكػػػره  مػػػ  رب يئ ىئ نئمػػػن سى
كىنػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػ َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 سلحانو كتعاىل ابلسخا، كىو نقين للمحلة.

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئكربولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل: 

كالتعلًن بكره   سلحانو كتعاىل للعن األفعاؿ، ىو نقين للمحلة.حج مث هت

 : رهبمن األدلة اليت تثبت زلبة العباد وم-

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّربولو تعاىل: 
 مب

                                                           

زة يف ٍيػػنػى لػػد يف بلػػدة عي ( ىػػو أبػػو علػػد   علػػد الػػر٘نن بػػن بصػػر بػػن علػػد   بػػن بصػػر آؿ سػػعدم اٜننللػػي الشػػيخ اٞنفسػػر، مػػن ربليلػػة ٕنػػيم، كي (ُ
، «القواعػػد اٜنسػػاف يف تفسػػًن القػػرآف»الثػػاٍل عشػػر مػػن األػػـر عػػاـ سػػلش كثػػالث مائػػة كألػػف، لػػو العديػػد مػػن اٞنرػػنفات منهػػا:  يفم، يًرػػالقى 
(، معبػم َّْ/ ّق ،لزركلػيا ،، كغػًن ذلػخ، مػات سػنة تسػعٌن كٖنػاف مائػة كألػف. ينرػر: األعػالـ«تيسًن الكرَل اٞننػاف يف تفسػًن القػرآف»ك

للنػػاف،  –كالرتٗنػػة كالنشػػر، بػػًنكت  ،ـ كحػػت العرػػر اٜنا ػػر، عػػادؿ نػػويهن، مؤسسػػة نػػويهن الثقافيػػة للتػػأليفاٞنفسػػرين مػػن صػػدر اإلسػػال
 (.ِٕٗ/ ُق ،ـُٖٖٗ - َُْٗال لعة: الثالثة، 

لو٪نػػق، ( ينرػػر: تيسػػًن الكػػرَل الػػر٘نن يف تفسػػًن كػػالـ اٞننػػاف، علػػد الػػر٘نن بػػن بصػػر بػػن علػػد   السػػعدم، ٓنقيػػق: علػػد الػػر٘نن بػػن معػػال ال(ِ
 (.ّٖٖـ قص: َََِ- َُِْمؤسسة الرسالة، ال لعة األكىل، 

 (.ِٗ/ ّ( مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ّ
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 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن :تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل كربولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حص مس خس جسحس مخ جخ مح

  : ب زلبة النيبومن األدلة على وجو -

 مت زت رت يب ىب نب مب زب :ربولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػاىل
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 :بعضهماألدلة على إثبات زلبة ادلؤمنٌن ومن -

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىنربولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 
 كالتأليف بٌن القلوب يلـز منو األلة.رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 كاألخوة ٟنا ارتلاط كثيق ابأللة.ىت نت مت: تعاىلربولو ك 

 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لكتعػػػػػػػػاىل: ربولػػػػػػػػو ك 

 حئ ييجئ ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

 كالوالية بٌن اٞنؤمنٌن تكوف ابأللة.هئ مئ خئ

 :/ السنة النبويةٕ
انػب األلػة، تزخر السنة النلوية ِبحاديث كثًنة تتحدث عن مفهـو األلة، كربد للت تلخ اٞنوا ش جو 

بعػػن، حيػػث إف بعضػػهم ، ك١نلػػة  ، ك١نلػػة الرسػػوؿ إايهك١نلػػتهم  ،علػػاده اٞنػػؤمنٌنفهػػي تشػػمل ١نلػػة   
 .هاربً ري ىذه األحاديث تقرر األلة من ٗنيش جوانلها كطي 

  :عباده على الوجو الذي يليق بو  ومما ورد يف السنة من إثبات صفة زلبة هللا
ػػبَّ  ًإذىا  ى  ًإفَّ »ربػػاؿ:   مػػا ركاه أبػػو ىريػػرة، عػػن النػػيب ا أىحى بن  أيًحػػبُّ  ًإٌٍلً : فػىقىػػاؿى  ًجٍ ًيػػلى  دىعىػػا عىٍلػػدن  فيػػالى

ػػبُّ   ى  ًإفَّ : فػىيػىقيػػوؿي  السَّػػمىاءً  يف  يػينىػػاًدم مثيَّ  ًجٍ ًيػػلي، فػىييًحلُّػػوي : ربىػػاؿى  فىأىًحلَّػػوي، بن  ٪نًي  السَّػػمىاًء، أىٍىػػلي  فػىييًحلُّػػوي  فىػػأىًحلُّوهي، فيػػالى
ا أىبٍػغىػػنى  كىًإذىا اأٍلىٍرًض، يف  اٍلقىليػػوؿي  لىػػوي  ييو ىػػشي  مثيَّ  ربىػػاؿى  بن  أيٍبغًػػني  ًإٌٍلً : فػىيػىقيػػوؿي  ًجٍ ًيػػلى  دىعىػػا عىٍلػػدن  ربىػػاؿى  فىأىٍبًغٍضػػوي، فيػػالى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

34 
 

ػػػمىاءً  أىٍىػػػلً  يف  يػينىػػػاًدم مثيَّ  ًجٍ ًيػػػلي، فػىيػيٍلًغضيػػػوي  بن  يػيػػػٍلًغني   ى  ًإفَّ  السَّ  لىػػػوي  تيو ىػػػشي  مثيَّ  فػىيػيٍلًغضيػػػونىوي،: ربىػػػاؿى  فىأىٍبًغضيػػػوهي، فيػػػالى
   .(ُق«اأٍلىٍرضً  يف  اٍللػىٍغضىاءي 

 ،لػػػي مػػػن شػػػأساعٍ للمحلػػػة إ٧نػػػا يػي   ، كابتػػػداء  (ِقىاؤ اٜنػػػديث إشػػػارة إىل أف األلػػػة مػػػن   يلتػػػدكيف 
 رهر مدل كجوب إثلاهتا لو سلحانو كعدـ نفيها عنو.كيي 

 كىلًيِّػا يل  عىػادىل مىػنٍ »: إف   تعػاىل ربػاؿ:  ربػاؿ: ربػاؿ رسػوؿ    ما ركاه أبو ىريػرة :ومن ذل 
 ًإيلىَّ  يػىتػىقىػرَّبي  عىٍلػًدم يػىػزىاؿي  كىمىػا عىلىٍيػًو، افٍػتػىرىٍ ػتي  ٣نَّػا ًإيلىَّ  أىحىػبَّ  ًبشىػٍيءو  عىٍلػًدم ًإيلىَّ  تػىقىػرَّبى  كىمىػا ٜنىٍرًب،ابً  آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ 

تيوي  فىً ذىا أيًحلَّوي، حىتَّ  اًبلنػَّوىاًفلً  هي  بًًو، يػيٍلًرري  الًَّذم كىبىرىرىهي  بًًو، يىٍسمىشي  الًَّذم ٚنىٍعىوي  كيٍنتي : أىٍحلػىلػٍ  هًبىػا، يػىػٍلً شي  الَّػيًت  كىيىػدى
يٍعً يػىنَّوي، سىأىلىيًن  كىًإفٍ  هًبىا، ٬نىًٍشي الَّيًت  كىرًٍجلىوي  نَّوي ... اٍستػىعىاذىٍل  كىلىً نً  ألى يًعيذى    .(ّق«ألى

 ١نلة   لعلاده اٞنؤمنٌن. يف كىذا اٜنديث ن ّّ صري ه 

 : وزلبة الرسوؿ لو،عباده، وُحبِّ عباده ومن أدلة زلبة هللا 
َّ »ربػػاؿ يػػـو خيػػ :   أف رسػػوؿ   (ْق ركاه سػػهل بػػن سػػعد مػػا يٍعً ػػٌنى ا الرَّايىػػةى  ألى  يػيٍفػػتى ي  رىجيػػالن  غىػػدن

يٍػػًو، عىلىػػى ػػبُّ  يىدى لُّػػوي  كىرىسيػػولىوي، اّللَّى  ٪نًي لىػػتػىهيمٍ  النَّػػاسي  فػىلىػػاتى  ،«كىرىسيػػوليوي  اّللَّي  كى٪نًي ٍكا يػيٍع ىػػى، أىيػُّهيػػمٍ  لىيػٍ  يػىٍرجيػػوهي، كيلُّهيػػمٍ  فػىغىػػدى
نػىٍيػػًو، يىٍشػػتىًكي فىًقيػػلى  ،«عىلًػػيّّ  أىيٍػػنى : »فػىقىػػاؿى  نػىٍيػػوً  يف  فػىلىرىػػقى  عىيػٍ ػػأىفٍ  فػىلػىػػرىأى  لىػػوي، كىدىعىػػا عىيػٍ ػػشه، بًػػوً  يىكيػػنٍ   ىٍ  كى  فىأىٍع ىػػاهي  كىجى
ًتًهٍم، تػىٍنػػزًؿى  حىػتَّ  رًٍسػًلخى  عىلىػى انٍػفيػػذٍ : »فػىقىػاؿى  ًمثٍػلىنىػا  يىكيونيػػوا حىػتَّ  أيربىػاتًليهيمٍ : فػىقىػاؿى  ، ًإىلى  اٍدعيهيػمٍ  مثيَّ  ًبسىػاحى  اإًلٍسػػالىـً

بي  ّنىا كىأىٍخً ٍىيمٍ  ىفٍ  فػىوىاّللًَّ  عىلىٍيًهٍم، ٩نًى يػٍره  رىجيالن  ًبخى  اّللَّي  يػىٍهًدمى  ألى  .(ٓق«النػَّعىمً  ٘نيٍري  لىخى  يىكيوفى  أىفٍ  ًمنٍ  لىخى  خى

                                                           

كتػػاب   ،(، كمسػػلم يف صػػحيحوُُُ/ ْ( قَِّٗق اٜنػػديث رربػػم: ،كتػػاب بػػدء اٝنلػػق، ابب ذكػػر اٞنالئكػػة  ،( أخرجػػو اللخػػارم يف صػػحيحو(ُ
 (.ََِّ/ْق ،(ِّٕٔق ، اٜنديث رربم:كاآلداب، ابب إذا أحب   علدا حللو لعلاده ال  كالرلة

 (.ُٔ – ُٓ :( ينرر: حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، قص(ِ
 (.َُٓ/ ٖق ،(َِٓٔق ، اٜنديث رربم:( أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب التوا ش(ّ
( ىػػو سػػهل بػػن سػػعد بػػن مالػػخ بػػن خالػػد بػػن ثعللػػة بػػن حارثػػة بػػن عمػػرك بػػن اٝنػػزرج بػػن سػػاعدة بػػن كعػػب بػػن اٝنػػزرج األنرػػارم السػػاعدم، (ْ

، كعػن أ ، كعاصػم بػن عػدم، النػيب  :سػهال، كركل عػن يكىن: أاب العلاس، كربيل: أبػو ٪نػٍن، ككػاف اٚنػو حػزب، فسػماه رسػوؿ   
، كابنػو علػاس بػن سػهل، كغػًنىم. كاختلػف يف كربػت كفاتػو فقيػل: تػويف سػنة ٖنػاف كعمرك بن علسة، كغًنىم. كركل ع نو: الزىرم، كأبو حػاـز

كىػػو آخػػر مػػن مػػات ابٞندينػػة مػػن الرػػحابة.  ،كىػػو ابػػن سػػت كتسػػعٌن سػػنة. كربيػػل: تػػويف سػػنة إحػػدل كتسػػعٌن، كربػػد بلػػ  مائػػة سػػنة ،كٖنػػانٌن
علػػد الػػ  القػػرطيب، ٓنقيػػق: علػػي د اللبػػاكم، دار اٛنيػػل، بػػًنكت، ال لعػػة:  عمػػر يوسػػف بػػن علػػد   بػػن د بػػن أبػػوينرػػر: االسػػتيعاب، 

 (.ُٕٔ/ ّق ، ابن حبر،(، اإلصابةْٔٔ/ ِـ قُِٗٗ -  ُُِْاألكىل، 
(، كمسػػلم َٔ/ ْق(، ََّٗق رجػل، اٜنػديث رربػم: يديػو علػى أسػلم مػػن فضػل اببكتػاب اٛنهػاد كالسػًن،   ،( أخرجػو اللخػارم يف صػحيحو(ٓ

 (.ُِٕٖ/ ْق ،(َِْٔق ، اٜنديث رربم:اب فضائل الرحابة، ابب من فضائل علي بن أ  طالب كت  ،يف صحيحو
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،  لعلػػي  ، ك١نلػػة   هلل  أثلػػت يف ىػػذا اٜنػػديث ١نلػػة علػػي بػػن أ  طالػػب  كالنػػيب
، كىذا ٗنش ألنواع كثًنة من األلػة يف مو ػش كاحػد مػن  لعلي  ، ك١نلة النيب للنيب  ك١نلة علي

 السنة النلوية. 

 :وكرىو ألفعاؿ أحاديث تدؿ على حب هللا ألفعاؿٍ  توقد ورد
ػػبُّ  اّللَّى  ًإفَّ »ربػػاؿ:   فعػػن أ  ىريػػرة أف النػػيب ، ٪نًي ، كىيىٍكػػرىهي  العي ىػػاسى ًمػػدى  عى ىػػسى  فىػػً ذىا التػَّثىػػاؤيبى  اّللَّى، فىحى

عىوي  ميٍسًلمو  كيلًٌ  عىلىى فىحىقّّ  تىوي، أىفٍ  ٚنًى : ربىػاؿى  فىػً ذىا اٍسػتى ىاعى، مىػا فػىٍليػىػريدَّهي  الشَّػٍي ىاًف، ًمػنى  ىيػوى  فىً ٧نَّىػا: التػَّثىاؤيبي  كىأىمَّا ييشىمًٌ
 .(ُق«الشٍَّي ىافي  ًمٍنوي   ىًحخى  ىىا،

 ،كالع اس كالتثاؤب إ٧نا ٨نا فعالف، كحب   للع اس يثلت أنػو سػلحانو ال يقترػر حلػو للعلػاد فقػا
 كإ٧نا ٪نب حت األفعاؿ.

ػػلى رىٍىػػاه ًمػػنى اليػىهيػػوًد : »ربالػػت،  فعػػن عائشػػةقالرفػػق(،  :كػػذلخ مػػن األفعػػاؿ   ك٣نػػا ٪نلػػو   دىخى
ـي كىاللٍَّعنىػػةي، فػىقىػػاؿى رىسيػػوؿي اّللًَّ   اّللًَّ  عىلىػػى رىسيػػوؿً  : عىلىػػٍيكيمي السَّػػا ػػا فػىقيٍلػػتي ، فػىفىًهٍمتػيهى ـي عىلىٍيػػخى :  فػىقىػػاليوا: السَّػػا

، أىكى  ىٍ تىٍسمى  : ايى رىسيوؿى اّللًَّ بُّ الرًٌٍفقى يف األىٍمًر كيلًًٌو فػىقيٍلتي  مىا ربىػاليوا  ربىػاؿى رىسيػوؿي اّللًَّ ٍش مىٍهالن ايى عىاًئشىةي، فىً فَّ اّللَّى ٪نًي
: كىعىلىٍيكيمٍ   .(ِق«: فػىقىٍد ربػيٍلتي

  : ومن أدلة زلبة النيب
 لىػوي  فػىقىػاؿى  اٝنى َّػاًب، ٍبنً  عيمىرى  بًيىدً  آًخذه  كىىيوى   النَّيبًٌ  مىشى  كينَّا: رباؿ ،(ّق ما ركاه علد   بن ىشاـ

ػػري  ، رىسيػػوؿى  ايى : عيمى ىنٍػػتى  اّللًَّ ػػبُّ  ألى ػػٍيءو  كيػػلًٌ  ًمػػنٍ  ًإيلىَّ  أىحى  نػىٍفًسػػي كىالَّػػًذم الى،: » النَّػػيبُّ  فػىقىػػاؿى  نػىٍفًسػػي، ًمػػنٍ  ًإالَّ  شى
ػػتَّ  بًيىػػًدًه، ػػبَّ  أىكيػػوفى  حى ػػري  لىػػوي  فػىقىػػاؿى  «نػىٍفًسػػخى  ًمػػنٍ  إًلىٍيػػخى  أىحى ، اآلفى، فىً نَّػػوي : عيمى ىنٍػػتى  كىاّللًَّ ػػبُّ  ألى  نػىٍفًسػػي، ًمػػنٍ  ًإيلىَّ  أىحى
 .(ْق«عيمىري  ايى  اآلفى : » النَّيبُّ  فػىقىاؿى 

                                                           

(، ْٗ/ ٖق ،(ِِّٔق ، اٜنػديث رربػػم:( أخرجػو اللخػارم يف صػحيحو كتػاب األدب، ابب مػػا يسػتحب مػن الع ػاس كمػا يكػػره مػن التثػاؤب(ُ
 (.ِِّٗ/ ْق ،(ِْٗٗق ، اٜنديث رربم:تثاؤبكمسلم يف صحيحو كتاب الزىد كالرربائق، ابب تشميت العاطس، ككراىة ال

(، كمسػلم يف ٕٓ/ ٖق ،(ِٔٓٔق ، اٜنديث رربم:كتاب االست ذاف، ابب: كيف يرد على أىل الذمة السالـ  ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ِ
 (.َُٕٔ/ ْق ،(ُِٓٔق ، اٜنديث رربم:كتاب السالـ، ابب النهي عن ابتداء أىل الكتاب ابلسالـ ككيف يرد عليهم  ،صحيحو

النػيب  :( ىو علد   بن ىشاـ بن زىرة بن عثماف بػن عمػرك بػن كعػب بػن سػعد بػن تػيم بػن مػرة القرشػي التيمػي. لػو كألبيػو صػحلة. ركل عػنّق
، كركل عنو حفيده أبو عقيل زىػرة بػن معلػد. يعػد يف أىػل اٜنبػاز، كػاف مولػده سػنة أربػش، كذىلػت بػو أمػو زينػب بنػت ٘نيػد إىل النػيب 

، ابػن (، اإلصػابةَََُ/ ّق ، ابن علد الػ ،صغًن، فمس  رأسو، كدعا لو، ك  يلايعو لرغره. كسكن اٞندينة. ينرر: االستيعاب كىو 
 (.ُِٕ/ ْق حبر،

 ، اٜنػديث رربػم:، ابب مناربب عمر بن اٝن اب أ  حفػ  القرشػي العػدكم ( أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب أصحاب النيب (ْ
( ، كيف كتػػػاب األ٬نػػػاف كالنػػػذكر، ابب كيػػػف كانػػػت ٬نػػػٌن ٗٓ/ ٖ( قِْٔٔيف كتػػػاب االسػػػت ذاف، ابب اٞنرػػػافحة ق(، ك ُّ/ ٓق ،(ّْٗٔق

 .(ُِٗ/ ٖ، ق(ِّٔٔق ، اٜنديث رربم:النيب 
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 :ن أدلة زلبة ادلؤمنٌن بعضهم لبعضوم
ػػديكيٍم، يػيػػٍؤًمني  الى »ربػػاؿ   ، عػػن النػػيب خػػادـ رسػػوؿ   ٘نػػزة أنػػس بػػن مالػػخ وأبػػمػػا ركاه   أىحى

بَّ  حىتَّ  بُّ  مىا أًلىًخيوً  ٪نًي    .(ُق«لًنػىٍفًسوً  ٪نًي

 اليت تربا بٌن ربلوب اٞنؤمنٌن بعضهم بلعن. ،كىذه األلة ىي ١نلة اإل٬ناف

علػػى علػػاده كبػػٌن ٟنػػم مػػا ٪نػػب كمػػا ال ٪نػػب يف كتابػػو العزيػػز، كػػذلخ بػػٌن ٟنػػم رسػػولو   نَّ  ككمػػا مىػػ
 .٪نلو من العلاد كاألعماؿ كاٝنراؿكما ال   ما ٪نلو    الكرَل

دليػػل علػػى إثلػػات صػػفة  ؛ال ٪نلػػوكمػػا   كيف بيػػاف الكتػػاب كالسػػنة كتفرػػيلهما للمحلػػة كمػػا ٪نلػػو  
، كمػا أف ذلػخ (ِق، فيبب إثلاهتػا لػو كغًنىػا مػن الرػفات مػن غػًن ٕنثيػل كال تكييػف كال تع يػل األلة هلل

التفرػيل يف األلػػة ٩نعلهػا تتلػػوأ مكانػػة عاليػة يف ديػػن اإلسػالـ، حيػػث إف   أثلتهػػا لنفسػو، بػػل كبػٌن مػػا ٪نػػب 
مػا ٪نلػو   كمػا   كالرفات كاألفعػاؿ كغًنىػا، ككػذلخ بػٌنَّ رسػوؿ  ، كلل بيانو العلاد  كما ال ٪نب

 ال ٪نلو.

 / إرتاع سلف األمة: ٖ
ا مػػا يعتػػ  إٗنػػاع سػػلف األمػػة أحػػد اٞنرػػادر الػػيت يسػػتقي منهػػا اٞنسػػلموف مسػػائلهم يف األلػػة، كخروصنػػ

سػػالـ، كمػػا أف حػػدث فيػػو اخػػتالؼ أك خػػركج كجنػػوح مػػن أحػػد اٞنػػذاىب أك ال ػػرؽ الػػيت تنسػػب نفسػػها لس
كسػنة    ٞنػا تعلمػوه مػن كػالـ  سلف األمة كانت األلة تتمثل يف حيػاهتم كترػرفاهتم، كمػا ذاؾ إال امتثػاالن 

 . نليو د
أحػػػد األمػػػور الػػػيت ٪نفػػػف   هبػػػا   لػػػذا فػػػ ف إٗنػػػاع سػػػلف األمػػػة كإيضػػػاحهم ٞنػػػراد   كمػػػراد رسػػػولو

ربػػد ربػػاؿ تعػػاىل ك ، (ّقل القػػرآف كالسػػنة كأربػػواؿ العلمػػاء"بػػدلي "ففهػػم السػػلف للػػن  الشػػرعي يعتػػ  حبػػةالػػدين، 
أك ىػول متلػش، أك طريقػة جديػدة علػى  ،إمػا بػرأم شػاذ-ك٫نرج عنو  ،ا جزاء من ٫نالف سليل اٞنؤمنٌنمو حن 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ: -غػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

                                                           

(، كمسػلم ُِ/ ُق ،(ُّق ، اٜنػديث رربػم:كتاب اإل٬ناف، ابب: من اإل٬نػاف أف ٪نػب ألخيػو مػا ٪نػب لنفسػو  ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ُ
 ، اٜنػػػديث رربػػػم:كتػػػاب اإل٬نػػػاف، ابب الػػػدليل علػػى أف مػػػن خرػػػاؿ اإل٬نػػػاف أف ٪نػػػب ألخيػػو اٞنسػػػلم مػػػا ٪نػػػب لنفسػػو مػػػن اٝنػػػًن  ،حويف صػػحي

 (.ٕٔ/ ُق ،(ْٓق
 (.ٔٔ :( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص(ِ
 ٧ناذجػػو(، أ.د. بدر بػػن هبػػار العتيػػيب، مػػؤٕنر الػػن  الشػػرعي -ربواعػػده  -حبيتػػو  -أ٨نيتػػو  -( فهػػم السػػلف الرػػاحل للػػن  الشػػرعي قتعريفػػو (ّ

 (.ُُُـ، قص: َُِٔ(، ِقالقضااي كاٞننهج(، جامعة القريم، كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، اجمللد ق
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ن رجػػش إليهػػا مىػػيعتػػ  أحػػد األمػػور الػػيت يى  ،كسػػًنىم علػػى طريػػق كاحػػد ،كإٗنػػاعهم ،لػػذا فسػػليل اٞنػػؤمنٌن
لػذا كػاف  ؛من اٛنماعػات كالفػرؽ ن األمور اليت خرج فيها بعنه التلس عليو أمر من أمور الدين، كاأللة ىي مً 

الػػذم مت إ،رتػػو كتلليسػػو علػػى  ،سػػلف األمػػة كأربػػواٟنم أحػػد اٞنرتكػػزات الػػيت أك ػػحت ىػػذا االلتلػػاس كاالشػػتلاه
امة اٞنسلمٌن.ع

، ف نػػو يػػرل أسػػم يثلتػػوف صػػفة األلػػة هلل بعػػدة  كاٞن لػػش علػػى مػػنهج السػػلف يف إثلػػات صػػفة األلػػة هلل
 طرؽ، منها:

 :يف معرض حديثهم عػن تفسػًن بعػن اآلايت، حيػث تػورد اإلثلػااتت ٟنػذه الرػفة داخػل تلػخ  أواًل
ا ال ٪نتػػاج إىل تقريػػر ا الزمنػػإثلاهتػػا أمػػرن ا للتفسػػًن، كػػوسم يعػػدكف التفسػػًنات، كالسػػلب يف إيرادىػػا  ػػمنن 

 أك مزيد من التأكيد.

 :ربد يثلتوف صفة األلة يف سياؽ حديثهم عند تقرير مسألة من اٞنسائل يف العقيدة. اثنًيا 

 :د ىػػذا اإلثلػػات عنػػد حػػثهم كتػػرغيلهم يف فعػػل أمػػر مػػن أمػػور الػػدين كاٜنػػث عليػػو، حيػػث رً ربػػد يىػػ اثلثًػػا
 . الناس منزلة عريمة، استحقت أف تكوف أحد اللواعث للعمل هللتتلوأ ١نلة   يف نفوس 

 :أثناء دعائهم كصلواهتم. ،د فيها تلخ التقريرات كاإلثلااتترً من ال رؽ اليت تى  رابًعا 

 :كىػذا (ُق، أك عػن صػفة تػدكر حوٟنػاصػري ه  كأجوبتهم ٞنن سأٟنم عن األلة ن ّّ فتاكيهم يف  خامًسا ،
االىتمػػاـ يف اإلفتػػاء للنػػاس كالتلرػػًن ٟنػػم يف اٞنسػػائل اٞنهمػػة الػػيت  مهتمػػوف أشػػد  يػػدؿ علػػى أسػػم

 ٕنس أمور الناس كربلوهبم كأمر األلة.

 من تلخ األربواؿ اليت أثلت فيها السلف ىذه الرفة: ربوال ىنا كأستعرض

دخػػل عليػػو يف مر ػػو الػػذم مػػات فيػػو، فقػػاؿ: شػػفاؾ   اي  (ِق؛ أف مػػركاف عػػن أ  ىريػػرة كىرىدى قػػد ف
حػػت  (ّقىريػػرة، فقػػاؿ أبػػو ىريػػرة: اللهػػم إٍل أحػػب لقػػاءؾ فأحػػب لقػػائي، فمػػا بلػػ  مػػركاف أصػػحاب الق ػػاأاب 

                                                           

 (.ٕٔ :صقاعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، ( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنم(ُ
( ىو مركاف بن اٜنكم بن أ  العاص بن أمية بن علد لس بن علد منػاؼ بػن ربرػي القرشػي األمػوم، أبػو علػد اٞنلػخ، كيقػاؿ: أبػو القاسػم، (ِ

بعد اٟنبرة بسنتٌن، كربيل: ِبربػش، ك  يرػ  لػو ٚنػاع مػن كيقاؿ: أبو اٜنكم اٞندٍل. أمو أـ عثماف آمنة بنت علقمة بن صفواف الكناٍل. كلد 
، ابػػن علػػد ينرػػر: االسػػتيعاب. يف رمضػػاف سػنة ٙنػػس كسػػتٌن، كىػػو ابػػن ثػالث كسػػتٌن، كربيػػل: ابػػن إحػػدل كسػتٌن دمشػػق.مػػات بالنػيب 
 (.ِٓٓقص:  ، ابن حبر،(، تقريب التهذيبّٕٖ/ ِٕق ، اٞنزم،(، هتذيب الكماؿُّٕٖ/ ّق ال ،

الػػػدنيا،  أ  اببػػػن اٞنعػػػركؼ القرشػػػي األمػػػوم اللغػػػدادم د بػػػن   علػػػد بكػػػر أبػػػو ،(، كاألتضػػػرينِّٓ/ ْبػػػن سػػػعد، قالكػػػ ل، ( ال لقػػػات ا(ّ
 (.َُِقص:  ـ،ُٕٗٗ - ىػُُْٕ األكىل،: للناف، ال لعة - بًنكت - حـز ابن يوسف، دار رمضاف خًن ٓنقيق، د

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

32 
 

 اّللَّي  أىحىػبَّ  اّللًَّ  لًقىػاءى  أىحىػبَّ  مىػنٍ »الػذم ربػاؿ فيػو:   يتػأكَّؿ حػديث النػيب  ، كأبػو ىريػرة(ُقمات أبو ىريػرة
 .(ّ(قِق«لًقىاءىهي 

 -كىػم مػن سػلف األمػة-تلٌن مدل التزاـ الرحابة ر واف   عليهم   كاإلشارة ىنا من أ  ىريرة
لربػو، بػػل كيلػٌن مػدل اربتػدائهم بتلػػخ اإلثلػااتت كالتقريػرات، كيشػًن أيضػػا إىل إثلػات ١نلػة العلػػاد   ّنػا أثلتػو
 لرهبم.

،  أثلتػػوا كػػل صػػفات    كاٝنالصػػة أف أربػػواؿ السػػلف بعمومهػػا تػػدؿ داللػػة كا ػػحة علػػى أسػػم
، كىػذا (ْقم ٟنا إ٧نا ينلش عن فهػم ٞنعانيهػا، كأسػم أجركىػا علػى ظاىرىػا، كصػفة األلػة مػن تلػخ الرػفاتكإثلاهت

اإلٗنػػاع الػػذم حػػدث إ٧نػػا ىػػو مػػن أكػػ  الػػنعم الػػيت امػػثَّ هبػػا علػػى أمػػة اإلسػػالـ، حيػػث جنػػلهم هبػػذا اإلٗنػػاع 
 ربػدَّمتلػذا فقػد  ؛صػفة األلػة ، ىػي ا عريما يف ديػنهم، بػل حفػف ٟنػم صػفة عريمػة هللا كلًنة كفسادن شركرن 

اٛنانب العقدم يف كوف السلف الراحل ىم أحد مرادر األلة يف اإلسالـ، كونو اٛنانب األكػ  كاألظهػر يف 
 اعتلارىم مردرا من مرادر األلة.

 .ادلصدر الثاين: العقل
علػػى نػػوعٌن مػػن األلػػة ي ىنػػا أركػػز علًٌػػالعقػػل ىػػو اٞنرػػدر الثػػاٍل للمحلػػة يف اإلسػػالـ بعػػد الػدين، كلى  دُّ عىػيػي 

ٟنمػػػا شػػػأف كلػػػًن مػػػش العقػػػل، كمػػػا سػػػول ىػػػذين النػػػوعٌن ربػػػد ال ٪نتػػػاج للحػػػديث عنػػػو لرهػػػور اٞنرػػػلحة منػػػو، 
ك١نلػػة العلػػاد هلل، ككيػػف يعػػد اإلسػػالـ العقػػل  ،كالنوعػػاف اللػػذاف أسػػعى للحػػديث عنهمػػا ٨نػػا: ١نلػػة   لعلػػاده

 ا ٟنما.مردرن 

كػػرَل ربػػد دؿ السػػمش الرػػحي  كالعقػػل الرػػري  علػػى أف كػػل صػػفة يف القػػرآف ال  ذكػػر ابػػن القػػيم
ا، كبػٌن أنػو ال ٬نكػن أف يعػارض ، كبػذلخ يكػوف ربػد تواطػأ عليهػا دليػل السػمش كدليػل العقػل معنػ إثلاهتا هلل

ا، كيف حػاؿ خػركج دليػل معػارض، فػ ف كػاف ىػذا ا أك ٚنعيِّػ، سػواء كػاف ىػذا الػدليل عقليِّػحي بثلوهتا دليػل صػ
 السمعية، ف نو ال يعدك كونو من أمرين: اٞنعارض من ربليل األدلة

                                                           

أصحاب الق ا: ىم أصػحاب الق ػن الػذين يليعػوف الق ػن بسػوؽ الق ػانٌن، كىػو: سػوؽ ابلقػدس الشػريف ٠نػاكر للػاب اٞنسػبد مػن جهػة ( (ُ
علػػد الػػر٘نن بػػن د بػػن علػػد الػػر٘نن العليمػػي الغػػرب، كىػػو سػػوؽ يف غايػػة االرتفػػاع كاإلتقػػاف. ينرػػر: األنػػس اٛنليػػل بتػػاريخ القػػدس كاٝنليػػل، 

 (.َٓ/ ِ، قعماف -مكتلة دنديس، ونس علد اجمليد نلاتةدبف يٓنقيق:  اٜننللي،
(، كمسػلم يف َُٔ/ ٖق ،(َٕٓٔق ، اٜنػديث رربػم:كتاب الررباؽ، ابب: من أحب لقاء   أحػب   لقػاءه  ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ِ

 ، اٜنػديث رربػم:ه لقاء   كػره   لقػاءهكتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، ابب من أحب لقاء   أحب   لقاءه كمن كر   ،صحيحو
 . من حديث علادة بن الرامت (َِٓٔ/ ْق ،(ِّٖٔق
 (.ٕٓ :( ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص(ّ
 (.ِٕ :قص اٞنرجش السابق،( ينرر: (ْ
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 .ل أصالن األكؿ: إما أف يكوف الدليل السمعي اٞنعارض من ربليل الكذب اٞنفرتى 

   الثاٍل: أك يكوف من ربليل الفهم اٝناط  من اٞنعارض.

كإف كػػاف الػػدليل اٞنعػػارض الػػذم خػػرج مػػن ربليػػل األدلػػة العقليػػة، ف نػػو ال يعػػدك كونػػو مػػن ربليػػل الشػػلو  
، إشػػارة  للعقػػل كأنػػو يثلػػت صػػفات    ، كإيػػراده(ُقالو٨نيػػة اٝنياليػػة الػػيت ال دليػػل عقلػػي برىػػاٍل عليهػػا

، إذ  كإٗنػاع سػلف األمػػةأف أىػل اإلسػالـ   يغفلػوا جانػػب العقػل َنانػب األدلػػة مػن الكتػاب كالسػػنة إىل 
 على االىتماـ هبذا اٛنانب.   منهمألدلة األخرل بيابن األدلة العقلية إىل جانب إيرادىم يوردكف تلخ ا

  ، كربػد أشػار ابػن القػيم ينفي كماؿ الػرب -عقالن -شي ا، ف نو   كمن نفى من صفات  
و العزيػز إثلػات الرػفات لنفسػو يف مػواطن كثػًنة، إىل ىذا اٞنعىن، حيث أشار إىل أف   سلحانو ذكر يف كتاب

ا مػػن تلػػخ الرػػفات ىػػو الكمػػاؿ الػػذم ال ينلغػػي لسػػواه، فمػػن جحػػد شػػي ن   كبػػٌن أف مػػا كصػػف بػػو نفسػػو
د هبا نفسػو، كأثػىن هبػا علػى ، فالواجب أنو ٬ندح بكل صفة كصف هبا نفسو، ك٠نٌ  فهو جاحد لكماؿ  

، كالػػربا العقلػػي ىنػػا ىػػو أف نفػػي صػػفة (ِقو التعرػػيم كاٞنػػدح لػػوعلػػى كجػػ  نفسػػو، ك٘نػػد هبػػا نفسػػو، فػػذكرىا
،    لنفسػػػو مقرتنػػػة بػػػذكره لكمالػػػو هػػػا، حيػػػث إف الرػػػفة الػػػيت أثلت مػػػن صػػػفات   ىػػػو نفػػػي لكمالػػػو

  كصػفة ١نلتػو، حي جي يه مهىه جه ين كيتبلَّى ذلخ يف ربولو تعاىل:
 الرفات اليت ٩نرم عليها ىذا الكالـ. لحدإىي 

نػػػػػػت ٟنػػػػػػذا  ً فى صػػػػػػفاتو كأفعالػػػػػػو ب ريػػػػػػق اٞنعقػػػػػػوؿ، فػى  أثلػػػػػػت   أف  إىل:   كأشػػػػػػار ابػػػػػػن القػػػػػػيم
 من خن حن: االستدالؿ العقوؿ اٜنية، كاستمرت العقػوؿ اٞنيتػة علػى رربػدهتا، فقػاؿ   تعػاىل يف صػفة العلػم

فتأمػػل صػػحة ىػػذا الػػدليل مػػش غايػػة إ٩نػػاز لفرػػو كاخترػػاره، كربػػاؿ  مه جه ين ىن
فمػا أصػ  ىػذا الػدليل كمػا أكجػزه، خيمي حي جي يه ىه:سلحانو يف صػفة اٝنلػق

 حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ: كربػػاؿ تعػػاىل يف صػػفة الكػػالـ
خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج

، ِبف اإللػػو الػػذم ال يكلػػم كال يهػػدم، ال يرػػل  أف  عقلػػي مػػن   كىػػذا الػػدليل األخػػًن فيػػو إشػػارة كتنليػػو
يثلػت صػفاتو الػيت تليػق بػو مػن جانػب   مػن ىػذه اآلايت ِبف    ، كاستنلاط ابػن القػيم(ّقيكوف إٟنا

                                                           

كاٞنع لػة، ابػن ربػيم اٛنوزيػة، ٓنقيػق: علػي بػن د الػدخيل  ، دار العاصػمة، الػرايض، اٞنملكػة  ( ينرر: الرواعق اٞنرسلة يف الػرد علػى اٛنهميػة(ُ
 (.َٗٗ/ ّق ،َُْٖالعربية السعودية، ال لعة: األكىل، 

 (.َٗٗ/ ّق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ِ
 (.ُْٗ/ ّق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ّ
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اسػػػتعمالو يف القػػػرآف  العقػػػل، يلػػػٌنًٌ اىتمػػػاـ اإلسػػػالـ َنانػػػب العقػػػل كعػػػدـ إغفالػػػو، خروصػػػا كأنػػػو أسػػػلوب متٌ 
 . الكرَل يف إثلات صفات  

ابألدلة العقلية، فمن ذلخ ما ذكػره مػن أف   َنانب إثلات صفة األلة هلل  كربد اىتم ابن القيم
، فػػ ف ىػػذا مػػن أعرػػم صػػفات  صػػفة األلػػة كالر ػػى كالفػػرح كالغضػػب كالػػلغن كالسػػخا، إذا مػػا أيثًلتػػت هلل

يل عقلػي يشػًن إىل أف إثلػات ىػذه الرػفات ىػو مػن ابب إثلػات الكمػاؿ، الكماؿ لػو سػلحانو، كاسػتدؿ بػدل
 كدليلو أبَّ إذا فر نا أف ىناؾ ذاتٌن:

 كال تكرىو. ،األكىل: ال ٓنب شي ا، كال تلغضو، كال تر اه، كال تفرح بو، كال ٕنقتو

الثانيػػػػػػة: ٓنػػػػػػب كتػػػػػػلغن، كتر ػػػػػػى كتفػػػػػػرح، كتسػػػػػػخا كتكػػػػػػره، فػػػػػػأم الػػػػػػذاتٌن تسػػػػػػتحق أف توصػػػػػػف 
عػن األخػرل  ،شػخ أف الػذات الػيت ٓنػب كتكػره كتغضػب كتفػرح ىػي مػن توصػف ابلكمػاؿ ، ال(ُق ابلكماؿ

 اليت ال ٓنب كال تكره كال تر ى كال تفرح.

، ِبف انقسػاـ الكػوف يف أفعالػو كصػفاتو كأعيانػو يف إثلػات األلػة عقػالن   ك٣نا استشهد بػو ابػن القػيم
ه لو، ىو مػن األمػور اٞنعلومػة بكافػة أنػواع األدلػة، كمر ي لو، كمسخوط ملغوض لو مكرك   إىل ١نلوب هلل

العقلية كالنقلية، كالف رية كاالعتلارية، فمن سوَّل بػٌن ذلػخ كلػو، ف نػو ال شػخ ربػد خػالف ف ػرة   الػيت ف ػر 
 .(ِقالناس عليها، كخالف بتلخ التسوية اٞنعقوؿ كاٞننقوؿ، كخرج كشذَّ عما جاءت بو الرسل

 اا كاعتلػارن  كف ػرة، كربياسنػ كنقالن عقالن - أف ٗنيش طرؽ األدلة ات األلة عقالن يف تقرير إثل  ك٣نا ذكره
إ٧نػػا تشػػًن كتػػدؿ علػػى إثلػػات ١نلػػة العلػػد لربػػو، كالػػرب لعلػػده، كأف كػػل مػػن أنكػػر ذلػػخ، فهػػو ينكػػر خاصػػة  -

سلب رب و ّنن أنكر األلة ِبنػو ينكػر    اٝنلق كاألمر، كينكر أيضا الغاية اليت كجدكا من أجلها، كربد عزا
، إذ لػو افرت ػنا (ّقكل ذلخ، إىل أف اٝنلق كاألمر، كالثواب، كالعقاب، كل ذلخ إ٧نػا نشػأ عػن األلػة كألجلهػا

 أنو ليس ىناؾ ١نلة من   للعلاد، كمن العلاد هلل، ف نو ال معىن للخلق كال للثواب كال للعقاب.

يكوف اعتمادب يف األمور الغيلية على األدلة السػمعية، لكػن ال  ك٩نب أف» :(ْق رباؿ ابن عثيمٌن
مػػػانش مػػػن أف نسػػػتدؿ ِبدلػػػة عقليػػػة، إللػػػزاـ مػػػن أنكػػػر أف تكػػػوف األلػػػة ،بتػػػة ابألدلػػػة العقليػػػة، مثػػػل األشػػػاعرة، 

                                                           

 (.ُُْٓ/ ْ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ُ
 (ِٖٔ/ ُمدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق( ينرر: (ِ
 (.َِ/ ّق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ّ
مػاـ د ( ىو أبو علد   د بن صاحل بن د عثيمٌن اٞنقلل الوىييب التميمي، عا  كفقيو سػعودم، كأسػتاذ يف كليػة الشػريعة بفػرع جامعػة اإل(ْ

ة يف من قة القريم، كعضو ىي ة كلػار العلمػاء. كلػد يف عنيػزة ّنن قػة القرػيم سػنة سػلش كأربعػٌن كثػالث مائػة كألػف مػن ابن سعود اإلسالمي
ال لعػة: سنة إحدل كعشرين كأربش مائة كألف من اٟنبرة. ينرر: ابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد، بصر بن مسفر الزىراٍل،  كتويف  ،اٟنبرة
 (.ّٓ-ِٕ ـ، قص:ََُِ - ُِِْ، دار ابن اٛنوزم، األكىل
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و ألف العقػػل ال يػػدؿ عليهػػا، ككػػل مػػا ال يػػدؿ عليػػ ؛ايقولػػوف: ال ٬نكػػن أف تثلػػت األلػػة بػػٌن   كبػػٌن العلػػد أبػػدن 
العقػػل، ف نػػو ٩نػػب أف ننػػزه   عنػػو، فػػنحن نقػػوؿ: نثلػػت األلػػة ابألدلػػة العقليػػة، كمػػا ىػػي ،بتػػة عنػػدب ابألدلػػة 

 .(ُق«ا على من أنكر ثلوهتا ابلعقلالسمعية، احتباجن 

مػػن األدلػػة العقليػػة يف إثلػػات ١نلػػة   لعلػػاده، ك١نلػػة العلػػاد هلل، إ٧نػػا يرهػػر اىتمػػاـ اٞنسػػلمٌن  سػػقتيوكمػػا 
كلهػػا، كىػػو مػػن األمػػور الػػيت اسػػتعملها القػػرآف    لػػة العقليػػة يف إثلػػات األلػػة، بػػل يف إثلػػات صػػفات  ابألد

كالػػرد علػػى مػػن أنكػػره كخػػالف  تقريػػراللخ سػػلف األمػػة يف ، كاسػػتعملها كػػذ الكػػرَل يف إثلػػات صػػفات  
ثلػػات األلػػة بػػٌن اٞنػػؤمنٌن بعضػػهم إٗنػػاع اٞنسػػلمٌن، كمػػن الـز إثلػػات ١نلػػة   لعلػػاده، ك١نلػػة العلػػاد لػػرهبم، ىػػو إ

كاعتلارىػا مػن صػفات الكمػاؿ ىػو مػن الرػفات الػيت ٪نػث عليهػا الشػرع كينػدب   بعضا، إذ أف إثلاهتػا هلل
 لذا فهي يف حق اٞنؤمنٌن بٌن أنفسهم أكىل كأحرل. ؛إليها

 .ةرَ طْ ادلصدر الثالث: الفِ 
مف ػورين عليهػػا، علػى ١نلػة اٝنػًن كإيثػػاره،  لقػة الػيت خلػػق   علػاده عليهػا، كجعلهػماٝنً » ػرة ىػي: كالفً 

   .(ِق«ككراىة الشر كدفعو، كف رىم حنفاء مستعدين لقلوؿ اٝنًن كاإلخالص هلل، كالتقرب إليو

 ابأللة من كجهٌن:ترتلا الف رة أف من خالؿ ىذا التعريف يتلٌن ك 
 أحياب عن لفف الف رة.كركد لفف األلة يف تعريف الف رة، فهي ١نلة اٝنًن كإيثاره، فاأللة تنوب  -ُ

ربلػػوؿ اٝنػػًن كاإلخػػالص هلل كالتقػػرب إليػػو، تعتػػ  األلػػة مػػن أعرػػم الػػدكافش الف ريػػة الداخليػػة لتحقيقػػو  -ِ
 كالقياـ بو.

أف يف الف رة ربوة موجلة ٜنب  ، كالذؿ لو كإخػالص الػدين   ابن تيميةشيخ اإلسالـ كربد ذكر 
ٞنريػد، فػ ذا أمكػن يف اإلنسػاف أف ٪نػب   كيعلػده ك٫نلػ  لػو لو، فكل حركػة إراديػة فػ ف اٞنوجػب ٟنػا ربػوة يف ا

الدين كاف فيػو ربػوة تقتضػي ذلػخ، إذ األفعػاؿ اإلراديػة ال يكػوف سػللها إال مػن نفػس اٜنػي اٞنريػد الفاعػل، كال 
يشرتط يف إرادتو إال ٠نرد الشػعور ابٞنػراد، فمػا يف النفػوس مػن ربػوة األلػة لػو إذا شػعرت بػو، يقتضػي حلػو إذا   
٪نرػػل معػػارض، كىػػذا موجػػود يف ١نلػػة األطعمػػة كاألشػػربة كالنكػػاح ك١نلػػة العلػػم كغػػًن ذلػػخ، كإذا كػػاف كػػذلخ 
كربػػد ثلػػت أف يف الػػنفس ربػػوة األلػػة هلل كالػػذؿ لػػو كإخػػالص الػػدين لػػو كأف فيهػػا ربػػوة الشػػعور بػػو لػػـز رب عػػا كجػػود 

األلػػة مشػػركطة ابلعلػػم، فػػ ف مػػا ال األلػػة فيهػػا كالػػذؿ ابلفعػػل لوجػػود اٞنقتضػػى اٞنوجػػب إذا سػػلم عػػن اٞنعػػارض، ك 
                                                           

( شػرح العقيػػدة الواسػ ية، للشػػيخ د بػػن صػاحل بػػن د العثيمػػٌن، خػرج أحاديثػػو كاعتػىن بػػو: سػػعد بػن فػػواز الرػػميل، دار ابػن اٛنػػوزم للنشػػر (ُ
 (.ُِْ- َِْ :، قص ُُِْكالتوزيش، اٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: السادسة، 

األخيػػار يف شػػرح جوامػػش األخلػػار، علػػد الػػر٘نن بػػن بصػػر آؿ سػػعدم، كزارة الشػػ وف اإلسػػالمية كاألكربػػاؼ  ( هببػػة ربلػػوب األبػػرار كربػػرة عيػػوف(ِ
 (.ُٓ :، قصُِّْاٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: الرابعة،  -كالدعوة كاإلرشاد 
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يشعر بو اإلنساف ال ٪نلو، كاٜنب للمحلوابت ال يكوف بسلب من خارج، بل ىو جللػي ف ػرم، كأيضػا فػ ذا  
ألسػا  ؛، كاأللة لو أيضػا ف ريػةلـز أف يكوف الشعور أيضا ف رايِّ  -كىي مشركطة ابلشعور-كانت األلة ف رية 

   .(ُقة ٟنا كلضدىا على السواء، كىذا ٣نتنشلو   تكن ف رية لكانت النفس ربابل

 يف كوف األلة ف رية ما يلي:  ك٣نا يستنلا من كالمو

ا بلفػػػف الف ػػػرة، كوسػػػا ف ريػػػة للف ػػػرة ِبسػػػا القػػػوة اٞنوجلػػػة أللػػػة  ، فلفػػػف األلػػػة ملترػػػق غاللنػػػ وي صػػػفي كى  -ُ
 داخلية، كتنشأ من الداخل ربلل أف ٔنرج للراىر بريغة عمل أك طاعة.

كأخل  كبذؿ من أجلو، ك١نلػة   ىػي  ،ا عمل لولة ىي أحد دكافش الف رة، فمن أحب شي ن أف األ -ِ
 أك  ١نرؾ كدافش للعمل كاإلخالص لو سلحانو.

أف الف رة كاأللة ىي أمر ينشأ داخل اإلنساف، كيكوف ٟنا أثر خارجي يدؿ علػى نشػأهتا ككجودىػا،  -ّ
قتضػػػػي أف يكػػػػوف لػػػػو دافػػػػش داخلػػػػي، كمنلػػػػش ي -مػػػػن إرادة اإلنسػػػػاف-أال كىػػػػو السػػػػلوؾ، فػػػػأم فعػػػػل 

 الف رة كاأللة لو.فهو  شعورم،

ػػ -ْ ا ّنػػا فيً ػػر عليػػو، كاأللػػة تنمػػو كلمػػا ازداد الف ػػرة يسػػندىا العلػػم، فهػػي تنمػػو كلمػػا ازداد اإلنسػػاف علمن
اإلنساف معرفة ابلشػيء، فكمػا أف الف ػرة تنمػو ابلعلػم، فاأللػة تػوازم الف ػرة يف ىػذا النمػو، فاٞنسػلم 

 ػر ّنقػدار ٧نػو العلػم على ١نلة  ، كتدفعػو ىػذه الف ػرة للعلػم ابهلل كاإلربػرار بػو، فتنمػو عنػده الفً   رفي 
 ابهلل، كاأللة موازية للف رة، فكلما ازداد علمو ابهلل ازدادت ١نلتو لو.

ارتلػػػاط الشػػػعور ابلف ػػػرة كاأللػػػة، فمػػػا ال يشػػػعر بػػػو اإلنسػػػاف ال ٬نكػػػن أف ٪نلػػػو، كالف ػػػرة ال ٬نكػػػن أف  -ٓ
وف يف أمر ٩نهلو اإلنساف، فف رة اإلنساف على ١نلػة   ىػي بسػلب شػعور اإلنسػاف ابهلل، ككلمػا تك

  ازدادت ١نلتو لو سلحانو. ؛ا بعلم   كإحاطتو كربدرتوازداد شعورن 

  .ؼرْ ادلصدر الرابع: العُ 
:  ػػػػد النٍُّكػػػػر.  كاٞنعػػػػركؼ كالعىارًفىػػػػةي: ا، مىٍعركفنػػػػ :ا أميقػػػػاؿ: أىٍكاله عيرفنػػػػاٞنعػػػػركؼ:  ػػػػد اٞننكػػػػر. ك العيػػػػٍرؼي

 خالؼ النُّكر. كالعيٍرؼي كاٞنعركؼ: اٛنيود، كربيل: ىو اسم ما تٍلذيليو كتيٍسديو.
كت مػ ن إليػو، كاٞنعػركؼ: ىػو مػا  -تيسىػرُّ  أم:-بػو كتلسػأ  ،كل ما تعرفو الػنفس مػن اٝنػًن  :ىو كالعرؼ

 .(ِقيستحسن من األفعاؿ

                                                           

ـ بػػن تيميػػة، ٓنقيػػق: علػػد الل يػػف علػػد درء تعػػارض العقػػل كالنقػػل أك موافقػػة صػػحي  اٞننقػػوؿ لرػػري  اٞنعقػػوؿ، أ٘نػػد بػػن علػػد السػػالينرػػر: ( (ُ
 (.ُْٓ- ْْٗ /ٖـ، قُٕٗٗ - ُُْٕالر٘نن، دار الكتب العلمية، بًنكت، 

 (.ِّٗ/ ٗ( ينرر: لساف العرب، ابن منرور، ق(ِ
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كأعرمهػا يف -األلػة كاإلرادة أصػل كػل عمػل كحركػة كإذا كانت »:  ابن تيمية شيخ اإلسالـ رباؿ
ا كأعرمهػػا يف اللاطػػل أف يتخػػذ النػػاس مػػن دكف   أنػػدادن  ،اٜنػػق ١نلػػة   كإرادتػػو بعلادتػػو كحػػده ال شػػريخ لػػو

ا ا صػاٜنن سػواء كػاف ديننػ-علػم أف األلػة كاإلرادة أصػل كػل ديػن  -ا كشػريكن ٪نلوسم كحب   ك٩نعلوف لو عػدالن 
فػػ ف الػػدين ىػػو مػػن األعمػػاؿ اللاطنػػة كالرػػاىرة، كاأللػػة كاإلرادة أصػػل ذلػػخ كلػػو، كالػػدين ىػػو  -اسػػدن ا فاأك ديننػػ

ا، ِنػػػالؼ ال اعػػػة مػػػرة ال اعػػػة كالعلػػػادة كاٝنلػػػق، فهػػػو ال اعػػػة الدائمػػػة الالزمػػػة الػػػيت ربػػػد صػػػارت عػػػادة كخلقنػػػ
 نن من زن:تعػػاىل كيفسػػر اٝنلػػق ابلػػدين أيضػػا كمػػا يف ربولػػو ،كاحػػدة، كٟنػػذا فسػػر الػػدين ابلعػػادة كاٝنلػػق

 .(ُق«ىن

 ابلعرؼ يف األلة يتبلى يف ٗنلة من األمور:  كالمو  كرباي 

لػػذا فارتلاطهػػا َنميػػش األعمػػاؿ كاٜنركػػات  ؛بكػػل عمػػل كحركػػة افأف األلػػة كاإلرادة يف اإلسػػالـ مرتل ػػ -ُ
 ا بشكل تلقائي ال إرادم.٩نعلها داخل الشعور عيرفن 

لػػذا كػػاف مػػن  ؛ اٞنسػػلم مػػن ال اعػػات كالعلػػادات منشػػؤىا ىػػو ١نلػػة  أف األعمػػاؿ الػػيت يقػػـو هبػػا  -ِ
 كعلػو اٞننزلػة هلل ،العيرؼ داخل الذىن ربا كل عمل يقـو بػو اإلنسػاف هلل جػل كعػال ابأللػة كالتعرػيم

 يف ربلب ىذا العلد. 

 ا، ف نو يف العرؼ يساكم ١نلة   ّنحلة غًنه.أف من يقـو بعمل يشرؾ بو مش   أحدن  -ّ

ف الدين الذم يعتقده اإلنساف، أك يدين بػو، تدفعػو تلػخ الداينػة إىل ١نلتػو، كتدفعػو األلػة إىل إرادة أ -ْ
لػػـز مػػن يػػدين بػػو، فترػػًن تلػػخ اللػػذؿ كالعمػػل مػػن أجلػػو، كالػػدين ىػػو ال اعػػة كالعلػػادة كاٝنلػػق الػػيت تي 

تػلا األلػة ابلعيػرؼ مػن للزكمهػا ك١نلتهػا يف ذىنػو، فرت  ؛ا داخػل اإلنسػافاألعماؿ كاألفعاؿ الدينية عيرفنػ
 ىذا اٛنانب.

                                                           

 (.ِّ- ُّص: ( رباعدة يف األلة، ابن تيمية، ق(ُ
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 ادلطلب الثاين: أسس احملبة يف اإلسالـ
تتلوأ األلػة مكانػة عاليػة يف ديػن اإلسػالـ، كىػذه اٞنكانػة اسػتمدهتا مػن كوسػا تتعلػق ِبعرػم األمػور الػيت 

مػػػن  فهػػػي، فقػػػد أثلتهػػػا   لنفسػػػو،  ينلػػػين عليهػػػا الػػػدين، فػػػأكؿ ىػػػذه األمػػػور العرػػػاـ ىػػػو أسػػػا تتعلػػػق ابهلل
١نلػػة تليػػق بػػو،   أنػػو ٪نػػب علػػاده اٞنػػؤمنٌن، كأمػػر علػػاده اٞنػػؤمنٌن ِبف ٪نلػػوه  ، ككػػذلخ أثلػػت صػػفاتو

  كلػيس ٠نػرد األربػواؿ دكف األفعػاؿ، كمػا أمػرىم ّنحلػة رسػولو ،كربا ١نلتهم لو ابلعمل كالعلادة لو سلحانو
، كمػػا أف األلػػة تتلػػوأ  بػػو عػػن ربػػو كترػػديقو فيمػػا أخػػ   ١نلػػة فػػوؽ ١نلػػة الػػنفس، كينػػدرج ٓنتهػػا اتلاعػػو

األلػػة بػػٌن العلػػػاد  ربػػد بػػٌن يف سػػنتو أف  رسػػولوربػػد بػػٌن يف كتابػػو ككػػذلخ     ألفا تلػػخ اٞنكانػػة أيضنػػ
أك  عالماتو كدالالتو، كػل ىػذا دعػاٍل إىل صػياغة تلػخ  ، بل ىيابإل٬نافكأسا مرتل ة ا كاجلة، بعضهم بعضن 

كابهلل -أسػػس  ةلػػيت ربامػػت عليهػػا األلػػة يف اإلسػػالـ، كربػػد ربسػػمتها إىل ٙنسػػاألمػػور اٞنهمػػة ٓنػػت بنػػد األسػػس ا
 كىي:، -التوفيق

 . األساس األوؿ: إثبات صفة احملبة هلل

 تقدمي زلبة هللا على كل شيء. ساس الثاين:األ
 والعمل. ،زلبة هللا ابلعبادةارتباط األساس الثالث: 
 فوؽ زلبة النفس.  زلبة الرسوؿاألساس الرابع: 

 .وتعظيم ش هنا ،احملبة بٌن ادلؤمنٌن احلث علىاألساس اخلامس: 
 كربد اجتهدت يف ترتيب تلخ األسس على ىذا النحو بناء على أ٨نية كل أساس كأكلويتو.

 :  األساس األوؿ: إثبات صفة احملبة هلل

تشػػليو كال  ا مػػن غػًن تكييػف كال تع يػل، كال حقيقيِّػإثلػااتن   يثلػت أىػل السػنة كاٛنماعػػة صػفات  
، دلنػػا علػػى ذلػػخ اٞنػػوىل سػػلحانو، فقػػاؿ  ٕنثيػػل، كاإل٬نػػاف ابهلل كأٚنائػػو كصػػفاتو ركػػن مػػن أركػػاف اإل٬نػػاف ابهلل

مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:

، كأرشػػدب إليػػو حي جي يه مهىه جه ين: كربػػاؿ تعػػاىل 
ا، ًإالَّ  ًمائىػػةن  اٍٚننػػا كىًتٍسػػًعٌنى  ًتٍسػػعىةن  ّللًَّ  ًإفَّ » :فقػػاؿ  رسػػوؿ   ػػلى  أىٍحرىػػاىىا مىػػنٍ  كىاًحػػدن ، كربػػد ذكػػر (ُق«اٛنىنَّػػةى  دىخى

                                                           

كتاب الشركط، ابب ما ٩نوز من االشرتاط كالثنيا يف اإلربرار، كالشركط اليت يتعارفها النػاس بيػنهم، كإذا ربػاؿ:   ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ُ
 ، اٜنػػػديث رربػػػم:(، كيف كتػػػاب الػػػدعوات، ابب: هلل مائػػػة اسػػػم غػػػًن كاحػػػدُٖٗ/ ّق، (ِّٕٔق ، اٜنػػػديث رربػػػم:مائػػػة إال كاحػػػدة أك ثنتػػػٌن

 ،(، كمسػلم يف صػحيحوُُٖ/ ٗق ،(ِّٕٗق ، اٜنػديث رربػم:ف هلل مائة اسػم إال كاحػدا(، كيف كتاب التوحيد، ابب إٕٖ/ ٖق ،(َُْٔق
 (.َِِٔ/ ْق ،(ِٕٕٔق اٜنديث رربم: ،كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، ابب يف أٚناء   تعاىل كفضل من أحراىا
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أف أىػػػػل السػػػػنة ٠نموعػػػػوف كمتفقػػػػوف علػػػػى اإلربػػػػرار بكػػػػل الرػػػػفات الػػػػواردة يف القػػػػرآف  (ُق ابػػػػن علػػػػد الػػػػ 
از، دكف تكييػػف شػػيء منهػػا، كال ٪نػػدكف فيػػو كاإل٬نػػاف هبػػا، كأشػػار إىل أسػػم ٪نملوسػػا علػػى اٜنقيقػػة ال علػػى اجملػػ

ا منهػا صفة ١نرورة، كأما أىل اللدع كاٛنهميػة كاٞنعتزلػة كلهػا كاٝنػوارج فهػؤالء كلهػم ينكركسػا كال ٪نملػوف شػي ن 
 فيمػا كاٜنق: للمعلود. بفوف أثلتها من عند كىم ،ةلًٌ شى على اٜنقيقة، بل كيزعموف أف من أربر هبذه الرفات مي 

   .(ِقاٛنماعة أئمة كىم رسولو، كسنة   كتاب بو ن ق ّنا القائلوف ربالو

 -اا ككجػػدن ا، كذكربنػا كاعتلػارن ال كف ػرة، كربياسنػ كنقنػعقػػالن -أف ٗنيػش ال ػرؽ كاألدلػة   كذكػر ابػن القػيم
علػػػى مػػػن ربػػػاؿ ِبف آايت الرػػػفات مػػػن اٞنتشػػػاهبات   ، كربػػػد ردَّ (ّقتثلػػػت ١نلػػػة العلػػػد لربػػػو، كالػػػرب لعلػػػده

أنو   ييعرىؼ عن أحد من الرحابة ربا أف آايت الرفات من اٞنتشػاهبات، بػل  كليست من األكمات، كبٌنٌ 
اٞننقوؿ عنهم يدؿ على خػالؼ ذلػخ، كالػذم عيًهػد عػنهم ِبنػو   ٪نػدث بيػنهم تنػازع يف شػيء منهػا، فكيػف 

ازع الرػػحابة يف آايت الرػػفات إ٧نػػا ىػػو دليػػل علػػى أسػػا مػػن األكمػػات ، كعػػدـ تنػػ(ْقتكػػوف متشػػاهبة عنػػدىم
 عندىم ر واف   عليهم.

ا، ذىب بعن اٞنتكلمٌن إىل أف   ال ٪نب علػاده اٞنػؤمنٌن، كأكَّلػوا ىػذه كيف شأف صفة األلة خروصن 
كىذا من التػأكؿ اللاطػل، كفيػو  ا من اإلرادة،األلة إبرادة اإلحساف إليهم ككاليتهم كتوفيقهم، فبعلوا األلة نوعن 

صرؼ للمحلة عن حقيقتها اٞنػرادة، كالػذم ذىػب إليػو أىػل السػنة كاٛنماعػة أف األلػة غػًن اإلرادة، كأربػركا ِبف 
 .  (ٓقموصوؼ ابأللة حقيقة، كأف األلة من صفات   الثابتة لو ابلكتاب كالسنة كإٗناع السلف   

ػػػػػب،   ربػػػػػد كصػػػػػف  ك   جئ يي ىي ني ميكمػػػػػن ذلػػػػػخ ربولػػػػػو تعػػػػػاىل:نفسػػػػػو ِبنػػػػػو ٪نًي
ِبنػػػو ٪نػػػب علػػػاده اٞنػػػؤمنٌن خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّك٪نلونػػػػػػػػو، فقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل:

                                                           

، األندلسػي، القػرطيب، اٞنػالكي، مولػده: يف سػنة ٖنػاف كسػتٌن ( ىو اإلماـ، أبو عمر يوسف بن علد   بن د بن علد ال  بن عاصم النمرمُق
كثػػالث مائػػة يف شػػهر ربيػػش اآلخػػر. كربيػػل: يف ٗنػػادل األكىل. كطلػػب العلػػم بعػػد التسػػعٌن كثػػالث مائػػة، كأدرؾ الكلػػار، كٗنػػش كصػػنف، مػػن 

ر فيمػػػا تضػػػمنو اٞنوطػػػأ مػػػن معػػػاٍل الػػػرأم االسػػػتذكار ٞنػػػذىب علمػػػاء األمرػػػا»، ك«التمهيػػػد ٞنػػػا يف اٞنوطػػػأ مػػػن اٞنعػػػاٍل كاألسػػػانيد»ترػػػانيفو: 
، كغًنىا. مات أبو عمر ليلة اٛنمعة «جامش بياف العلم كفضلو، كما ينلغي يف ركايتو ك٘نلو»، ك«االستيعاب يف أٚناء الرحابة»، ك«كاآل،ر

 ، الػػذىيب،ـ النػػلالء. ينرػػر: سػػًن أعػػالسػػلخ ربيػػش اآلخػػر، سػػنة ثػػالث كسػػتٌن كأربػػش مائػػة، كاسػػتكمل ٙنسػػا كتسػػعٌن سػػنة كٙنسػػة أايـ 
 (.َِْ/ ٖلزركلي ق، ا(، األعالـُّٓ/ ُٖق
د علػػد الكلػػًن  ،( ينرػػر: التمهيػػد ٞنػػا يف اٞنوطػػأ مػػن اٞنعػػاٍل كاألسػػانيد، يوسػػف بػػن علػػد   بػػن علػػد الػػ ، ٓنقيػػق: مرػػ فى بػػن أ٘نػػد العلػػوم(ِ

 (.ُْٓ/ ٕق ،ُّٕٖاٞنغرب،  ،اللكرم، كزارة عمـو األكرباؼ كالشؤكف اإلسالمية
 (.َِ/ ّ( ينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق(ّ
 (.ُِْ، ُِّ/ ُ( ينرر: الرواعق اٞنرسلة يف الرد على اٛنهمية كاٞنع لة، ابن القيم، ق(ْ
 (.ٔٓ – ٓٓ :( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص(ٓ
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جس مخ جخ مح جح مج كربػػػػاؿ تعػػػػاىل:، مب زب

 يه ىه، كربولػو تعػاىل:خب حب جب هئ مئ خئ ربولو تعػاىل:ك 
 يئ ىئ نئكربولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل:ٰذ يي ىي خيمي حي جي
 مت خت حت جت هب مب خب حبكربولػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػاىل:رب
حج مث هت

 ىي كركد آايت تدؿ علػى أف   ال ٪نػب بعػن األعمػاؿ كاألعيػاف، كقولػو تعػاىل: :ثلت ذلخ٣نا يي ك 
نث مث زث رث يت ىت نتكربولػػػػػو تعػػػػػاىل:خئ حئ جئ يي

خس حس جس مخ محجخ جح كربولو تعاىل:

مىػٍن عىػادىل يل كىلًيِّػا فػىقىػٍد آذىنٍػتيػوي اًبٜنىػٍرًب، : » رباؿ: رباؿ رسوؿ    كمن السنة ما ركاه أبو ىريرة
كىمىػا يػىػزىاؿي عىٍلػًدم يػىتػىقىػرَّبي ًإيلىَّ اًبلنػَّوىافًػًل حىػتَّ أيًحلَّػوي، كىمىا تػىقىرَّبى ًإيلىَّ عىٍلًدم ًبشىٍيءو أىحىػبَّ ًإيلىَّ ٣نَّػا افٍػتػىرىٍ ػتي عىلىٍيػًو، 

هي الَّػػيًت يػىػػٍلً شي هًبىػػ تيػػوي: كيٍنػػتي ٚنىٍعىػػوي الَّػػًذم يىٍسػػمىشي بًػػًو، كىبىرىػػرىهي الَّػػًذم يػيٍلًرػػري بًػػًو، كىيىػػدى ا، كىرًٍجلىػػوي الَّػػيًت ٬نىًٍشػػي فىػػً ذىا أىٍحلػىلػٍ
ي  نَّوي هًبىا، كىًإٍف سىأىلىيًن ألى يًعيذى    .(ُق...«ٍعً يػىنَّوي، كىلىً ًن اٍستػىعىاذىٍل ألى

، كأىػل السػنة يعتػ كف ىػذا مػن أسػس األلػة الػيت  ل ىذه األدلػة تثلػت أف األلػة صػفة حقيقيػة هللك
 يلىن عليها دين اإلسالـ.

 األساس الثاين: تقدمي زلبة هللا على كل شيء: 

مػن األسػس من مقتضػيات إثلػات صػفة األلػة هلل سػلحانو كتعػاىل، تقػدَل ١نلتػو علػى كػل شػيء، كىػذا 
لػخ مقػرَّب ٞن، ال  ، كأنو ال ٩نوز ِبم حػاؿ مػن األحػواؿ أف يػتم تقػدَل ١نلػة غػًنه عليػواليت يًقرُّىا اٞنسلموف

 نيب مرسل.لكال 

علػى   ء، ىػو أف يقػدـ مػا ٪نلػو  كأبرز عالمات حب العلد لربو كتقدَل تلػخ األلػة علػى كػل شػي
حػت كإف كػاف   ا ٞنػا يلغضػو  لعنػما ٓنلُّػو نفسػو، حػت كإف خػالف ذلػخ ىػواه، ككػذلخ أف يكػوف بغضػو تى 

، فيػوايل مػن  ا ٞنػواالة   كمعاداتػوميلغىني ٣نا ٕنيل لو نفسو كتريػده، كأف تكػوف مواالتػو كمعاداتػو كفقنػىذا الٍ 
الػػذم جػػاء بػػو،  لكيقتفػػي أثػػره كيقلػػل اٟنػػد ، عػػاداه  ، كيتلػػش يف ذلػػخ رسػػوؿ  كااله  ، كيعػػادم مػػن 

كال يتحقػػق أسػػاس تقػػدَل ١نلػػة   علػػى كػػل شػػيء إال ابن لػػاؽ ىػػذه الشػػركط كاملػػة، إذ ال ٬نكػػن ترػػور أف 

                                                           

 (.َُٓ/ ٖ(، قَِٓٔ( أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب التوا ش، اٜنديث رربم: ق(ُ
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مػػػل يف تلػػػخ ، كاٞنتأ(ُقىػػػذه العالمػػػات كالشػػػركط إحػػػدلعلػػػى كػػػل شػػػيء إذا فقػػػد   اٞنسػػػلم يقػػػدـ ١نلػػػة  
ػا، ف سػا  لعالمات كاٞنعايش ٟناا ٩ند أف النفس إذا توطَّنت عليها، كحققت مػراد  ، كربػدمت ١نلتػو علػى ١ناهبًٌ

 زي ري ٰى: تتبػػػػرد مػػػػن كػػػػل أىوائهػػػػا، كيتحقػػػػق ٟنػػػػا الرػػػػالح كاٟندايػػػػة ألمػػػػر  ، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل
، فرػارت  إذ أف ىواىػا مػش التػوطٌن كافػق مػا جػاء بػو رسػوؿ  نيىي مي

فرػػػارت ال  يفىق ىف يث ىث نثتقػػػدـ ١نلػػػة   علػػػى كػػػل شػػػيء، ربػػػاؿ تعػػػاىل: 
 .تقدـ على ١نلة   شي نا

إىل أف ربلوب بين آدـ مف ورة على ١نلػة كإرادة مػا يعلدكنػو كيتأٟنونػو، كمػا   كٟنذا أشار ابن تيمية
أف فيهم ١نلة كإرادة ما ينكحونو كي عمونو، كىذا األمر فيو صالح لنفوسهم، كربواـ لقلوهبم، كهبذه األلة الػيت 

اس إىل كىػي أف حاجػة النػ  ترل  حياهتم كيدـك للهم، مث أشار إىل ل يفػة مػن ل ائفػو  صرفوىا هلل
التألػػو تعتػػ  أعرػػم كأشػػد مػػن حػػاجتهم إىل الغػػذاء، كربػػد فسَّػػر ىػػذه اٞنقارنػػة ِبف فقػػد التألػػو تفسػػد معػػو الػػنفس، 

 ؛، كال شػخ أف فسػاد الػنفس أعرػم مػن فسػاد اٛنسػد(ِقأما فقدىم للغذاء ف نو ال يفسد معو إال اٛنسد فقا
مفسػػر لوجودىػػا ككجػػود الكائنػػات  ت كىامػػت يف األرض حًنانػػة تلحػػث ٟنػػا عػػنألف الػػنفس إذا فسػػدت  ػػلٌ 

 أٗنش، حت كإف كانت أجسامها صحيحة ربوية، ف ف تلخ األجساد ال تفيد مش فساد النفس.

 -مهما كاف-ا ا أك أحدن قدـ شي ن ن يي يف كتابو العزيز مى   ا ٟنذا األساس كعرم شأنو، فقد توعد  كأتكيدن 
كطاعتو، كلعرم األمر ف نو   يقف عند حد الوعيد   ، ككذلخ على ١نلة رسولو على ١نلتو كطاعتو
 نب مب زب ، فقاؿ تعاىل:(ّقحكم عليهم ابلفسق كاٝنركج عن الرراط اٞنستقيم  فقا، بل إف  
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
من زن رن مم ام ىليل مل يك

ا مػن اٝنلػق كأبيػو أك ابنػو أك ـ أحػدن ن ربػدٌ مىػ ، حيػث إفن ّّ صري  على ىػذا األسػاس العرػيمكيف اآلية 
أخيو أك زكجو، أك أحػد مػن عشػًنتو علػى أمػر   كرسػولو، ف نػو يوصػم ابلفسػق كاٞنيػل عػن الرػراط اٞنسػتقيم،  

 كما يشمل ذلخ األمواؿ كالتبارة كاٞنسكن كغًنىا من األمور األللة إىل النفس.

                                                           

( ينرر: معارج القلوؿ بشرح سلم الوصوؿ إىل علػم األصػوؿ، حػافف بػن أ٘نػد بػن علػي اٜنكمػي، ٓنقيػق: عمػر بػن ١نمػود أبػو عمػر، دار ابػن (ُ
 (. ِْْ/ ِق ،ـ َُٗٗ -  َُُْالقيم، الدماـ، ال لعة: األكىل، 

 (.ْْ( ينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص: (ِ
 (.َُٖ :( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص(ّ
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  بًٌ ك٩نلػي معناىػا، مػا ذكػره شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػةك٣نا يلٌن أثر تقدَل ١نلة   على ٗنيش األػا
ب، ىػػو الػػدافش األكػػ  يف صػػدكر األعمػػاؿ اإل٬نانيػػة اعلػػى ٗنيػػش األػػ  يف أف ذلػػخ التقػػدَل أللػػة   كرسػػولو

من اٞنسلم، فبميش األعماؿ اال٬نانية الدينية ال تردر إال عػن األلػة األمػودة، كأصػل األلػة األمػودة ىػي ١نلػة 
لػذلخ  ؛صػدكر ٗنيػش األعمػاؿ اإل٬نانيػة ِبسػا ال ترػدر كال ٓنػدث إال عػن ١نلػة    ، كربد حرىر  

أف اٞنػػػؤمن ٪نػػػب   ك٪نػػػب رسػػػلو   ، مث بػػػٌنَّ (ُقال يقلػػػل مػػػن العمػػػل إال مػػػا أريػػػد بػػػو كجهػػػو  فػػػ ف  
 يسػػػتحقها غػػػًنه، فلهػػػذا جػػػاءت كأنليػػػاءه كعلػػػاده اٞنػػػؤمنٌن، كىػػػذا مػػػن ١نلػػػة  ، كال ينػػػايف أف األلػػػة الػػػيت هلل ال

 .(ِقك٥نو ذلخ ،كالتلتل لو ،كاإلببة إليو ،١نلة   مذكورة ّنا ٫نت  بو سلحانو من العلادة

ن رباؿ ِبف ١نلة اٞنؤمنٌن هلل إ٧نػا ىػي مػن ربليػل ١نلػة العًػوض، كاٞنقرػود ٠نػرد على شلهة مى   كربد ردَّ 
، فلػٌنَّ أف ١نلػة   ال  أصػالن ن غػًن أف يكػوف رهبػم ١نلػوابن ١نلة العمل الذم ينالوف بو بعن األغػراض األلوبػة مػ

إف األجػػًن  :ا بعػػوض، ف نػػو ال يقػػاؿن اسػػتأجر أجػػًنن تعلػػق ٟنػػا ّنبػػرد ١نلػػة العػػوض، ك ػػرب بػػذلخ مػػثال أف مىػػ
٪نلو ّنبرد أنو رباـ ِبداء العمػل الػذم اسػتأجره ألجلػو، بػل كارد أف يسػتأجر الرجػل مػن ال ٪نلػو ُنػاؿ، بػل ربػد 

إنػو ٪نلػو، بػل علػػى  :ن افتػدل نفسػو بعمػل مػػن عػذاب معػذًٌب، ف نػو ال يقػػاؿيسػتأجر مػن يلغضػو، ككػذلخ مىػػ
   .(ّقا لوضن العكس ف نو سيكوف ملغً 

، كأسػػا ليسػػت كمحلػػة غػػًنه، بػػل ىػػي ١نلػػة خالرػػة، ككػػذلخ  اٞنػػؤمنٌن هللكهبػػذا يتضػػ  صػػدؽ ١نلػػة 
لػذلخ   ؛من خالؿ ىذا اٞنثل يتضػ  ٞنػاذا ١نلػة   مقدمػة علػى كػل شػيء، حيػث إسػا أصػدؽ األلػة كأخلرػها

 كاف أساس تقد٬نها على كل شيء ىو من أعرم األسس.

ن رػػدؽ مىػػأنػػو   يى   كػػر ابػػن القػػيمفقػػد ذ  ،كتقػػدَل ١نلػػة   علػػى مػػا سػػواه ىػػي عالمػػة صػػدؽ األلػػة
 ،ادعػػى ١نلػػة ١نلػػوب كىػػو يػػرل غػػًنه ينتهػػخ حرمػػة ١نلوبػػو، كيريػػد أذاه، كيسػػعى ٞنسػػاخ و، كيسػػتخف ِبمػػػره

رػػدؽ ١نلػػة العلػػد كيسػػتهٌن ُنقػػو، كال تقػػش منػػو الغػػًنة لػػذلخ، بػػل إف ربللػػو ابرد أمػػاـ ذلػػخ االنتهػػاؾ، فكيػػف ني 
 .(ْقيعتال يغضب ٜنقوربو إذا  ي هكت، ك لربو كىو ال يغار ألارمو إذا انتي 

 لى أمرين:عيدلنا   ككالـ ابن القيم

لػذا فالواجػب علػى كػل مسػلم تقػدَل  ؛يف سياؽ تقدَل ١نلة   على كل شػيء  األكؿ: أف كالمو
 ١نلة   على ما سواىا من األلوابت.

                                                           

 (.ٗٓ :، قصُّٗٗثانية، ( ينرر: أمراض القلوب كشفاؤىا، أ٘ند ابن تيمية اٜنراٍل، اٞن لعة السلفية، القاىرة، ال لعة: ال(ُ
 (.ّٔ( ينرر: اٞنرجش السابق، قص: (ِ
 (.َٕ :، قصاٞنرجش السابق( ينرر: (ّ
 (.ِْٕص: ( ينرر: رك ة األلٌن كنزىة اٞنشتاربٌن، ابن القيم، ق(ْ
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يعت كالغضػػػػب إذا  يػػػػهكػػػػت ١نػػػػاـر  ، ىػػػػي الغضػػػػب إذا انتي   الثػػػػاٍل: أف عالمػػػػة صػػػػدؽ ١نلػػػػة  
، كىػذا ىػو  ، كاالىتماـ غاية االىتماـ ِبمػره، إمػا إبتيػاف مػا أمػر بػو، أك االنتهػاء عمػا سػى عنػو حقوربو

 صدؽ األلة.

كتقػد٬نها  ،إىل ًعرم أمر الغًنة هلل، كأسا من الركائز األساسية الدالة على كجود األلػة هلل  مث أشار
، فػػ ذا ترحلػػ إىل أف األلػػة ليسػػت   ت الغػػًنة مػػن القلػػب ترحلػػت منػػو األلػػة، كأشػػارعلػػى غًنىػػا مػػن األػػابًٌ

الغػػًنة َنملػػة مػػن   ىػػي مػػا يرتحػػل فقػػا، بػػل يرتحػػل أمػػر أعرػػم كىػػو قالػػدين( كإف بقيػػت فيػػو آ،ره، كربػػا
األصػػوؿ الػػيت يقػػـو عليهػػا ديػػن اإلسػػالـ، ك٣نػػا رب هػػا بػػو ىػػو األمػػر ابٞنعػػركؼ كالنهػػي عػػن اٞننكػػر، كربػػد فسػػر 

لػػربا، أسػػا ىػػي اٜناملػػة علػػى ذلػػخ، فػػ ذا زالػػت تلػػخ الغػػًنة مػػن القلػػب،   أيمػػر ابٞنعػػركؼ ك  ينػػو سػػلب ىػػذا ا
   .(ُقعن اٞننكر، ف ف الغًنة ىي الدافش األك  للقياـ هبذه الشعًنة العريمة

ا، كعلػى ىػذا األسػاس ييقػاس كثػًن لذا كاف االرتلاط بٌن الغًنة كاألمر ابٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر الزمن 
نكػػر الوحيػػدة يف ن األصػػوؿ الػػيت يقػػـو عليهػػا ديػػن اإلسػػالـ، فليسػػت شػػعًنة األمػػر ابٞنعػػركؼ كالنهػػي عػػن اٞنمػػ

عليها من الشعائر كاٛنهاد يف سليل  ، كالدعوة إىل اإلسالـ كغًنىا ٣نػا تػذكيها األلػة  يقاسىذا اللاب، بل 
 جعل تلخ األلة مقدمة على كل شيء.لدين   كالغًنة على ١نارمو، كاٜنرص على االمتثاؿ ألكامره، ك 

 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب كيف ربولػػو تعػػاىل:
إشػارة ل يفػة إىل أف اٞنػؤمنٌن يقػدموف ١نلػة   علػى كػل شػيء، فػػاٞنؤمنوف ال  يفىق ىف يث

ىػػذا، فػػ ف اٞنػػؤمنٌن  إ٧نػػا يتلػػش العلػػم، كبنػػاءن علػػى ا كنػػزكالن شػػخ أعلػػم ابهلل مػػن اٞنشػػركٌن، كاأللػػة كمقػػدارىا صػػعودن 
ف فقػد و جعلوا ٗنيػش حػلهم هلل كحػده، كىنػا ين لػق الوصػف علػى أف ىػذه األلػة خالرػة هلل كحػده، أمػا اٞنشػرك

جعلوا بعن حلهم لغًنه، كأشركوا بٌن   كبٌن األنداد يف اٜنػب، كىػذا يلػـز ذىػاب ربسػا مػن األلػة لغػًن   
 مع جع لػػة الػػيت ال تشػػوهبا شػػائلة، كمػػن ذلػػخ ربولػػو تعػػاىل:مػن األنػػداد، كمعلػػـو أف األلػػة اٝنالرػػة ىػػي األ

 هل مل خل جلحل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 .(ِقجم

 . كىنا يتض  مدل تقدَل ١نلة اٞنؤمنٌن أللة   على غًنه، كمدل خلوص تلخ األلة هلل

                                                           

 (.ِْٕ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ُ
 (.ُٕٗ :مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، (ِ
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ا لػو مػن اٞنشػركٌن؛ إىل ىذا األمر، كىو أف اٞنؤمنٌن أشد حلِّ  (ُق كربد أشار الشيخ حافف اٜنكمي
ا يف ١نلتو، ك  يفعلوا ما فعل مدعو ١نلتػو مػن اٞنشػركٌن الػذين أنػذكا مػن دكنػو كذلخ ألسم   يشركوا معو أحدن 

علػى مػا   ا، كصرفوا ٟنا من األلة مثػل ١نلػة  ، فػأعرم عالمػات حػب العلػد لربػو، تقػدَل مػا ٪نلػو  أندادن 
حػت كإف مػاؿ إليػو ىػواه، كصػرؼ اٞنػواالة ٞنػن كاىل   يلغضػو   ٓنلو نفسػو، كإف خالفػت ىػواه، كبغػن مػا

، كىذا ٣نا ٩نعل تقػدَل ١نلػة   علػى مػا سػواىا مػن األسػس العريمػة (ِق  كرسولو، ككذلخ معاداة من عاداه
 اليت ترتكز عليها األلة يف اإلسالـ.

 والعمل:  ،زلبة هللا ابلعبادة ارتباطاألساس الثالث: 
اسػػػم جػػػامش لكػػػل مػػػا ٪نلػػػو   كير ػػػاه مػػػن األربػػػواؿ »١نلتػػػو ابلعلػػػادة لػػػو، كالعلػػػادة ىػػػي:     اى ربىػػػ

كبػػػر  ،كصػػػدؽ اٜنػػديث ،كأداء األمانػػة ،كاٜنػػج ،كالزكػػػاة ،كالرػػياـ ،، فالرػػالة(ّق«كاألعمػػاؿ اللاطنػػة كالرػػػاىرة
كحػب   كرسػولو، كخشػية  ،كالنهػي عػن اٞننكػر ،كاألمػر ابٞنعػركؼ ،كصلة األرحػاـ ،كالوفاء ابلعهود ،الوالدين

 ،كإخػػالص الػػدين لػػو، كأمثػػاؿ ذلػػخ كلػػو مػػن العلػػادة هلل، كالعلػػادة هلل ىػػي الغايػػة اٞنر ػػية لػػو ،كاإلببػػة إليػػو ، 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ، بػػػػػل ىػػػػػي الػػػػػيت خلػػػػػق اٝنلػػػػػق ٟنػػػػػا كمػػػػػا ربػػػػػاؿ   تعػػػػػاىل: كاأللوبػػػػػة إليػػػػػو
ايػة الػيت خلػق   ٟنػا اٝنلػق، كىػي الػيت ، كىذا ىو شأف العلادة، حيث إسػا الغ(ْقىئ

 أمر   هبا اإلنس كاٛنن.
لػػذا فقػػد  ؛كالعلوديػػة هلل تعػػاىل ىػػي غايػػة كمػػاؿ اٞنتقػػٌن، كىػػي مقرػػد األلػػٌن، كسايػػة شػػرؼ اٞنخلرػػٌن

 مك لك اك يق:  ا ألكمل خلقو كأربرهبم إليو منزلة، فقاؿ عن عيسػىجعلها   كصفن 

ك٣نػػػػا يػػػػدلل علػػػػى أ٨نيتهػػػػا أسػػػػا أكؿ كلمػػػػة  اممم يل ىل مل يك ىك
 يف ىف يث ىث نث كالمػػػػػو حػػػػػٌن تكلػػػػػم يف اٞنهػػػػػد، فقػػػػػاؿ تعػػػػػاىل:  افتػػػػػت  هبػػػػػا نػػػػػيب   عيسػػػػػى

غايتػػو كنسػػلو ىػػو العلوديػػة هلل تعػػاىل، ك٣نػػا ٩نلػػي   فبعػػل عيسػػىاك يق ىق
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق منزلػػػة العلوديػػػة، ربولػػػو تعػػػاىل عػػػن اٞنالئكػػػة:

بوصػػػف العلوديػػػة يف أشػػػرؼ   انلينػػػا د  تعػػػاىل  فى كٍصػػػ جم ملهل خل
                                                           

 ( ىو حافف بن أ٘ند بن علي اٜنكمي، فقيو أديب، من علماء جيزاف بٌن اٜنباز كاليمن. كلد يف ربرية السالـ التابعة ٞندينػة اٞنضػااي، جنػو ُق
للؤلػػو اٞنكنػػوف يف أحػػواؿ السػػند ا»، ك«اٛنػػوىرة الفريػػدة يف العقيػػدة»جيػػزاف سػػنة اثنتػػٌن كأربعػػٌن كثػػالث مائػػة كألػػف مػػن اٟنبػػرة، مػػن كتلػػو: 

، كغًنىػػػا. تػػػويف سػػػنة سػػػلش كسػػػلعٌن كثػػػالث مائػػػة كألػػػف مػػػن «األصػػػوؿ يف سػػػج الرسػػػوؿ»، ك«النػػػور الفػػػائن يف علػػػم الفػػػرائن»، ك«كاٞنتػػػوف
 (.ُٗٓ/ ِلزركلي ق، ااٟنبرة. ينرر: األعالـ

 (.ِْْ/ ِلي اٜنكمي، قمعارج القلوؿ بشرح سلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ، حافف بن أ٘ند بن عينرر: ( (ِ
 (.ْْ :قص ـ،ََِٓ - ُِْٔ السابعة، بًنكت، ال لعة: - اإلسالمي اٞنكتب( العلودية، ابن تيمية، ٓنقيق: د زىًن الشاكيش، (ّ
 (.ْْص: ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ْ
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 مل خلكمكانتهػػػا، فقػػػاؿ تعػػػاىل: ،كىػػػو اإلسػػػراء، ىػػػو دليػػػل علػػػى أ٨نيتهػػػا ،كأكمػػػل حاالتػػػو ،مقاماتػػو
جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

كأكثػػرىم  ،كأحػػلهم إىل   ،اٝنلػػقكىػػم أكمػػل -ابلعلوديػػة ألنليائػػو   كصػػف   لػػذا فػػ فَّ  ؛(ُق
 يشًن إىل ٗنلة من األمور: -ا لوتضرعن 

 ّٰحيػػػث ربػػػاؿ تعػػػاىل: ؛، حيػػػث إنػػػو خلػػػق اٝنلػػػق ألجلهػػػا ًعرػػػم منزلػػػة العلػػػادة عنػػػد   األوؿ:
 ىئ نئ مئ زئ رئ

 كىػػو متعلػػػق ابألكؿ، حيػػث إف األنليػػػاء مػػا بلغػػوا ىػػػذه اٞننزلػػة إال ابلعلوديػػػة كالتضػػرع كالػػػذؿ هلل الثػػاين:
ا أللوبو ازداد تضرعو كعلوديتػو لػو، فقػد ابأللة، حيث إف األب كلما ازداد حلِّ  ، كالعلودية كالتضرع مرتلاه 

 .(ِق«ؿكلفف العلادة متضمن للمحلة مش الذ»إىل ىذا فقاؿ:   أشار ابن تيمية

، كإفػػراد   ابلعلػػادة كصػػرؼ العلوديػػة التامػػة لػػو  ى إال ّنحلتػػوأف حقيقػػة العلوديػػة ال تتػػأتَّ  الثالػػث:
ؽ ىػػذه اإلشػػارة عػػن الػػيت ربللهػػا، أف اإلشػػارة ، كفػػرٍ (ّقكحػػده سػػلحانو، ىػػو مػػن أعرػػم آ،ر األلػػة كأطيػػب ٖنارىػػا
التوحيػػد إ٧نػػا يكػػوف بعػػد ١نلػػة خالرػػة هلل كحػػده، أمػػػا ىنػػا إىل التوحيػػد كىػػو إفػػراد   ابلعلػػادة، كبلػػوغ كمػػاؿ 

اإلشػػارة السػػابقة فهػػي عػػن الػػذؿ كالتضػػرع كاٝنشػػوع كعالربتػػو ابأللػػة، كزايدتػػو مػػش زايدة األلػػة، كنقرػػانو حػػٌن 
فهػػػي  ،العلػػػادة اٞنػػػأمور هبػػػا تتضػػػمن معػػػىن الػػػذؿ كمعػػػىن اٜنػػػب» فَّ إ : تػػػنق  األلػػػة، بػػػل ربػػػاؿ ابػػػن تيميػػػة

 .(ْق«بغاية األلة لوتتضمن غاية الذؿ هلل 

ىل أف ١نلػػة   جػػاءت مقرتنػػة ّنػػا ٫نػػت  بػػو سػػلحانو مػػن العلػػادة كاإلببػػة إ  كربػػد أشػػار ابػػن تيميػػة
، كىػػو  ا مػػش ١نلػػة   اتمنػػمقرتنػػة اربػػرتابن   ، كىػػذا يػػدلل علػػى أف العلػػادة هلل(ٓقإليػػو كالتلتػػل لػػو ك٥نػػو ذلػػخ

 األساس الذم نتحدث عنو ىنا.

بكػػل كجػػو، ىػػو ٓنقيػػق ١نلػػة   بكػػل درجػػة، كبقػػدر اكتمػػاؿ علوديػػة   العلوديػػة هلللػػذا فػػ ف ٓنقيػػق 
، تػػػنق   علػػػده، كبقػػدر نقػػػ  العلوديػػػة هلللتػػػو لربػػو، كتكمػػػل كػػػذلخ ١نلػػة الػػػرب ، تكمػػػل ١ن العلػػد هلل

مقيػاس ١نلػة ا جعػل العلػادة ىػي ا كثيقنػارتلاطنػ  ، فاأللة مرتل ة ابلعلػادة هلل(ٔق١نلتو لربو، كتنق  ١نلة ربو لو
 . العلد هلل

                                                           

 (.ِْٓ :اٜنوشاٍل، قص( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي (ُ
 (.َٕ( أمراض القلوب كشفاؤىا، ابن تيمية، قص (ِ
 (.ِْٕ :( ينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص(ّ
 (.ْٖ :( العلودية، ابن تيمية، قص(ْ
 .(ّٔقص:  ق،ُّٗٗية اٜنراٍل، اٞن لعة السلفية، القاىرة، ال لعة: الثانية، ( ينرر: التحفة العراربية يف األعماؿ القللية، أ٘ند ابن تيم(ٓ
 (.ُِّ/ َُ( ينرر: ٠نموع الفتاكل، ابن تيمية، ق(ٔ
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مػػن األدلػػة السػػابقة علػػى أف العلػػادة ىػػي اٞنقيػػاس اٜنقيقػػي للمحلػػة، ينفػػي ربػػوؿ القػػائلٌن ِبف  سػػقتيوكمػػا 
ألنػو شػعور كجػداٍل،  ؛ااأللة ليس ٟنا عالربة ابلعلػادة، كأف األلػة يف القلػب، كال ٬نكػن أف يقػاس اٜنػب هلل أبػدن 

علػى ذلػخ  أىريدُّ كىنػا ، بغن النرر عن األعماؿ كالعلػادات ،كثر من غًنها هلل أبل إف اٞنرء ٬نكن أف يكوف ١نلِّ 
 القوؿ ِبمرين:

ا أللػة  ، فهػذا يلػـز منػو أف كأف العلػادة كاإلببػة ليسػت مقياسنػ ،اأنو لو كاف كالمهم صػحيحن  األوؿ:
ألكامػره، حيػث إف األلػة يف الفاجر اٞنعرض عن   ربد يكوف أكثر ١نلة هلل مػن اٞننيػب العابػد اٞن يػش هلل اٞنتلػش 

 مس خس كلػػػيس ٟنػػػا عالربػػػة ابلعلػػػادة كاإلببػػػة، كىػػػذا أمػػػر ال يػػػدخل العقػػػل، فقػػػد ربػػػاؿ تعػػػاىل: ،القلػػػب
 حطمظ مض خض حض جض مص خص حص

 ؛لو افرت نا صحة كالمهم ف نو ال داعي للشرائش اليت جػاء هبػا األنليػاء علػيهم الرػالة كالسػالـ الثاين:
ينلغػي اإلتيػاف هبػا، كىػي اٞنقيػاس الػذم يقػاس بػو حػب العلػد هلل   ر كنواىي مػن  إذ أف الشرائش ىي أكام

 ٰى ين ىن نن من زنعػػػػػػػده عنػػػػػػػو، كمػػػػػػػػن تلػػػػػػػخ الشػػػػػػػرائش مػػػػػػػػا ربالػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىلكبي 

لػػػذا فعػػػدـ اإلتيػػػاف هبػػػا ىػػػو  ؛ ىنػػػا كا ػػػحة كصػػػر٪نة، كىػػػي مػػػن  ري
 ره موجب لغضلو.تفريا يف أمره تلارؾ كتعاىل، كالتفريا يف أم

 فوؽ زلبة النفس:   زلبة الرسوؿ األساس الرابع:
تقػـو الػيت  فػوؽ ١نلػة اللشػر كلهػم، بػل كحػت فػوؽ ١نلػة الػنفس، ىػي مػن األسػس  إف ١نلة الرسػوؿ

جخمخ مح جح مج حج عليها األلة يف دين اإلسالـ، فقد رباؿ تعاىل:

أكىل بو من نفسو ف نو ال يدخل يف دائرة اٞنؤمنٌن، كىذه   اآلية دليل على أف من   يكن النيب
 تتضمن عدة أمور، منها:  األكلوية للنيب
: أف األكلويػػػة أصػػػلها   أحػػب إىل العلػػػد مػػن نفسػػػو، فقػػػد بػػٌن ابػػػن القػػيم  أف يكػػوف النػػػيب أكالن

أكىل بػو مػن   اٜنب، كطليعة اللشر أف تكوف نفسو أحب إليو من غًنه، كمش ىذا ٩نب أف يكػوف الرسػوؿ
أكىل مػن حػب   لذا صػار حػب الرسػوؿ ؛(ُقنفسو، كأحب إليو منها، كال ٪نرل لو اسم اإل٬ناف إال بذلخ

  لس٬ناف، حيث إف اٞنسلم ال بد أف ٩ناىد نفسو لكي يرل إىل ىذه اٞنرتلة.النفس كماالن 

                                                           

 (.ِٗ :( ينرر: الرسالة التلوكية م زاد اٞنهاجر إىل ربو، ابن ربيم اٛنوزية، ٓنقيق: د. د ٗنيل غازم، مكتلة اٞندٍل، جدة، قص(ُ
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، كالر ػا كالتسػليم  أف من لواـز ىذه األكلوية كاأللة، االنقيػاد كال اعػة ٞنػا جػاء بػو رسػوؿ   ،نينا:
، كالتسػػػليم ألمػػػره،  ا ٣نػػػا جػػػاء بػػػو، كمػػػن لوازمهػػػا أيضػػػا الر ػػػا ُنكمػػػوبكػػػل ذلػػػخ، كعػػػدـ اٛنػػػزع كالتسػػػخُّ 

 .(ُقكإيثاره على ما سواه

كعػػدـ تركهػػا كاإلعػػراض عنهػػا أك  ، هبػػا رسػػوؿ  لػذا فػػ ف التػػزاـ اٞنسػػلم ل كامػػر كالنػػواىي الػػيت جػػاء 
 فوؽ ١نلة النفس.  ىو دليل على ١نلتو ،االعرتاض عليها

ػب مى ن ٪ني ، أف   جعل مى  كمن األدلة على كجوب ١نلتو ا ينفػي  ربػد ارتكػب أمػرن  وادًٌ   كرسػولن ٪ني
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلاإل٬نػػػػػػػػاف، إذ يقػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػلحانو: كمػػػػػػػػاؿ
 ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
 .(ِقمث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب مب

 ، حيػث إف ٓنػرَل ١نادَّتػو يلػٌن اٞننزلػة العريمػة لػو، كىػذا  ة النػيب١نادَّتو ّنحػادَّ     اربفقد 
األلػة الػيت تليػق بػو، كىػي ١نلػة فػوؽ   ، كمعار ة أمره الذم جاء بو، كرب ها ابإل٬ناف، يلـز منهػا ١نلتػو

، إذ االلتػزاـ كاالتلػاع لػو ىػو ٣نػا  ١نلة النفس، حيث إف   حٌن ربا ذلخ برحة اإل٬ناف إ٧نا ٩نلًٌي فضػلو
جػاء ابٟنػدل الػذم تنبػوا بػو النفػوس، ال   كٟنذا ف ف النفس اليت تستشػعر ىػذا األمػر، كأنػو ؛ينبي اٞنؤمن

 ١نلتها نفسها. ٕنلخ إال أف ْنعل ١نلتو فوؽ

:  ىمػا ركاه علػد   بػن  :فػوؽ ١نلػة الػنفس  كمن األدلة الرر٪نة علػى كجػوب ١نلػة النػيب شػاـ، ربىػاؿى
ىنٍػتى أىحىػبُّ ًإيلىَّ ًمػٍن كيػلًٌ   كينَّا مىشى النَّػيبًٌ  ، ألى : ايى رىسيػوؿى اّللًَّ ػري ػرى بٍػًن اٝنى َّػاًب، فػىقىػاؿى لىػوي عيمى كىىيػوى آًخػذه بًيىػًد عيمى

ػػيٍ  ػػػبَّ إًلىٍيػػخى ًمػػػٍن نػىٍفًسػػػخى : » ءو ًإالَّ ًمػػػٍن نػىٍفًسػػي، فػىقىػػػاؿى النَّػػػيبُّ شى ػػػوفى أىحى ػػتَّ أىكي « الى، كىالَّػػًذم نػىٍفًسػػػي بًيىػػػًدًه، حى
ىٍنتى أىحىبُّ ًإيلىَّ ًمٍن نػىٍفًسي، فػىقىاؿى النَّيبُّ  ، ألى : فىً نَّوي اآلفى، كىاّللًَّ    .(ّق«اآلفى ايى عيمىري : » فػىقىاؿى لىوي عيمىري

                                                           

 (.ِٗالسابق، قص: ( ينرر: اٞنرجش (ُ
 (.َُّص: ( ينرر: حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، ق(ِ
(، كمسػلم ُِ/ ُق ،(ُّق ، اٜنػديث رربػم:كتاب اإل٬ناف، ابب: من اإل٬نػاف أف ٪نػب ألخيػو مػا ٪نػب لنفسػو  ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ّ

 ، اٜنػػػديث رربػػػم:مػػػن خرػػػاؿ اإل٬نػػػاف أف ٪نػػػب ألخيػػو اٞنسػػػلم مػػػا ٪نػػػب لنفسػػو مػػػن اٝنػػػًنكتػػػاب اإل٬نػػػاف، ابب الػػػدليل علػػى أف   ،يف صػػحيحو
 (.ٕٔ/ ُق ،(ْٓق
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األكؿ كػاف ُنسػػب   يف شػرح اٜنػػديث أف جػواب عمػػر بػن اٝن ػػاب (ُق كربػد ذكػػر ابػن حبػػر
يف ٤ناهتػػا مػػن اٞنهلكػػات يف ألنػػو السػػلب  ؛أحػػب إليػػو مػن نفسػػو  أف النػػيب  طلػش ابػػن آدـ، مث ٞنػػا أتمػػل

   .(ِقأكثر من نفسو  كاألخرل، أجاب ِبنو ٪نلو الدنيا

فػػوؽ ١نلػػة الػػنفس مػػن   يلػػٌن كجػػوب ١نلػػة النػػيب  ألمػػر النػػيب  كاسػػتبابة عمػػر ابػػن اٝن ػػاب
 جهتٌن:

، ك١نلتػػو  ره ِبف يكػػوف أحػػب إليػػو حػػت مػػن نفسػػو، كىػػذا موجػػب التلاعػػوأمىػػ  األكىل: أف النػػيب
 فوؽ ١نلة النفس.

ا مػن جوانػب كيفيػة تعامػل رهػر جانلنػتي   ألمػر النػيب  : سػرعة اسػتبابة عمػر بػن اٝن ػابةالثانيػ
، إذ أسم ال يتأخركف يف اتلاع أكامره، كاالنتهاء عمػا سػى عنػو، كىػذا  ر واف   عليهم مش النيبالرحابة 
 فوؽ ١نلة نفوسهم.  يف ربلوهبم، ك٩نعل الناظر كاٞنتأمل يف ىذه اٞنعاملة يوربن ِبسم ٪نلونو  يلٌن ١نلتو

هم، فلقػػد حلػػب   إلينػػا ظػػاىرة جليػػة يف نفوسػػ  كاٞن لػػش علػػى اتريػػخ اٞنسػػلمٌن، ٩نػػد ١نلػػة الرسػػوؿ
حػق اٞنعرفػة إال كأحلػو، حػت   حٌن زينو ابإل٬ناف كالتقول، فال تكاد ْند ربللػا عػرؼ رسػوؿ    رسولو

 ،حػٌن ٘نػاه كآكاه  ف بعن الذين   يؤمنوا بو أحلوه، بػل إف بعضػهم سػانده ك٘نػاه، كلعػل عػم رسػوؿ  إ
القلػوؿ كاأللػة، فمهمػا   ؿ، كذلػخ أف   ربػد طػرح لنليػوخػًن مثػا أربػوؿعلى ما    يدخل اإلسالـ مش كونو

، كلعػػػل تضػػػحية الرػػػحابة   ربػػػد بؿ مػػػن األلػػػة أكثػػػر ٣نػػػا بلػػػو اٞنرػػػ فىأكثػػػرت اللحػػػث فلػػػن ْنػػػد إنسػػػابن 
ابلغػػايل كالنفػػيس ىػػو خػػًن شػػاىد علػػى عمػػق تلػػخ األلػػة، كبيػػاف علػػى أسػػا ،ٍل   ر ػػواف   علػػيهم للنػػيب

 .(ّقيف ربلوب اٞنسلمٌن حب بعد حب رب العاٞنٌن

،  ككػػل ىػػذا يلػػٌن األسػػاس اٞنتػػٌن ٟنػػذه األلػػة يف ديػػن  ، ككيػػف أف   أمػػر هبػػا، كأمػػر هبػػا رسػػولو
 كمن بعدىم من سلف األمة. ،كسار عليها الرحابة ر واف   عليهم

                                                           

مػػػن أئمػػػة العلػػػم كالتػػػاريخ. أصػػػلو مػػػن عسػػػقالف  ،( ىػػػو أ٘نػػػد بػػػن علػػػي بػػػن د الكنػػػاٍل العسػػػقالٍل، أبػػػو الفضػػػل، شػػػهاب الػػػدين، ابػػػن حبػػػرُق
، «فػت  اللػارم شػرح صػحي  اللخػارم»منهػا: لػو ترػانيف كثػًنة، كسػلش مائػة. بفلس ٌن، كمولده ككفاتو ابلقاىرة. كلد سػنة ثػالث كسػلعٌن 

اإلحكػاـ لليػاف مػا »، ك«لسػاف اٞنيػزاف»، ك«ئػة الثامنػةاالدرر الكامنػة يف أعيػاف اٞن»، ك«هتذيب التهذيب»، ك«اإلصابة يف ٕنييز الرحابة»ك
، ائػػة. ينرػػر: اٛنػػواىر كالػػدرر يف ترٗنػػة شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن حبػػر، كغًنىػػا كثػػًن. تػػويف سػػنة اثنتػػٌن كٙنسػػٌن كٖنػػاف م«يف القػػرآف مػػن األحكػػاـ

 (.ُٖٕ/ ُق ،لزركلي، ا، كما بعدىا(، األعالـَُُ/ ُق السخاكم،
( ينرر: فت  اللارم شرح صحي  اللخارم، ابن حبر العسقالٍل، إخراج كترحي : ١نب الػدين اٝن يػب، تػرربيم: د فػؤاد علػد اللػاربي، دار (ِ

 (.ِٖٓ/ ُُ، ققُّٕٗاٞنعرفة، بًنكت، 
 (.ُِٗص: ( ينرر: حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، ق(ّ
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 : وتعظيم ش هنا ،احملبة بٌن ادلؤمنٌن احلث علىاألساس اخلامس: 
علػى األلػة بػٌن اٞنػؤمنٌن كإشػاعتها، كجعػل ىػذه األلػة مػن التحػابًٌ يف  العرػيم حػث ديػن اإلسػالـلقد 

ا، بل كجعلها من أعرم القػرابت، كلعرػم أمرىػا فقػد امػث   هبػا علػى ا عريمن  ، كرتب على ىذه األلة أجرن 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن علػػػػػػػػػػػػػاده، ربػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػاىل:

َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

دثػػو تلػػخ األلػػة، فقػػد أكجػػب   علػػى اٞنػػؤمنٌن بقػػاءىم عليهػػا كاألافرػػة عليهػػا، كالقيػػاـ ٓني كل ثػر الػػذم 
 خص مسحص خس حس جس مخ جخُنقوربهػػا، كرأب ترػػدعها، فقػػد ربػػاؿ تعػػاىل يف ذلػػخ:

 .  (ُقحض جض مص

 كىذه األلة اليت راب ها ىو األخوة يف  ، إ٧نا تشًن إىل ٣نيزات كثًنة، نذكر منها:
 :كجعلهػػػا ىػػػي  ،أف ىػػذه األلػػػة مػػن شػػػأسا األافرػػة علػػػى ديػػن  ، حيػػػث إف بقػػاء األخػػػوة فيهػػا أواًل

 ا. ا حتميِّ الرابا األساسي ٩نعل من أمر بقاء الدين كاٜنفاظ على أسسو ككيانو أمرن 

 :صػها هللانتفاء ٗنيش الركابا األخرل غًن رابا األلة يف  ، كىذا يعين صفاء ىػذه األلػة كخلو  اثنًيا 
 ، كٔنليرها من كل رابا آخر.

 :ن أمػػر هبػػذه األلػػػة كحػػثَّ عليهػػا، بػػػل كامػػث علػػى علػػػاده اٞنػػؤمنٌن هبػػا، كأنػػػو ىػػو مىػػػ  أف   اثلثًػػا
 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن سلحانو جعلها سػلب األلفػة بيػنهم يف ربولػو تعػاىل:

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 :اليت ربد ٓنػدث بػٌن اٞنسػلمٌن أكثػر مػن  ،كاٞنشاحنات اٝنالفاتأسا سلب للقضاء على ٗنيش  رابًعا
 جخ أم سلب آخر، حيث ربرف   األخوة بػٌن اٞنػؤمنٌن ابإلصػالح بيػنهم، فقػاؿ تعػاىل يف ذلػخ:

 حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ
مػػػن   علػػػى إجػػػالؿ ىػػػذه األلػػػة كتػػػذىكُّرىا عنػػػد اإلصػػػالح بػػػٌن اٞنتخاصػػػمٌن  االربػػػرتاف إ٧نػػػا ىػػػو حػػػثّّ 

ألسػػا أدعػػى أف تلػػٌن ربلػػوهبم علػػى بعضػػهم، كلػػو كػػاف غػػًن ذلػػخ ٞنػػا ذكرىػػا   يف ىػػذا  ؛كتػػذكًنىم هبػػا
 اٞنو ش.

                                                           

 -ُّْٔ( ينرر: األلة يف السنة النلوية قدراسة مو وعية(، د بن شحتو ال اكم، ماجستًن، كلية أصوؿ الدين، اٛنامعة اإلسالمية، غزة، (ُ
 (.ْٔ :ـ، قصَُِٓ
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 : النػيب ربػاؿ: :حيث ربػاؿ  ما ركاه أبو ىريرة :اليت تلٌن كْنلي عرم ىذه األلة كمن األحاديث
ػػتَّ  اٛنٍىنَّػػةى  تىػػٍدخيليوفى  الى » ػػتَّ  تػيٍؤًمنيػػوا كىالى  تػيٍؤًمنيػػوا، حى ػػٍيءو  عىلىػػى أىديلُّكيػػمٍ  أىكىالى  ٓنىىػػابُّوا، حى تيٍم  فػىعىٍلتيميػػوهي  ًإذىا شى  أىٍفشيػػوا ٓنىىػػابػىلػٍ

ـى  نىكيمٍ  السَّالى  .(ُق«بػىيػٍ

يف كمػاؿ اإل٬نػاف،  اسػللن لػة األن أظهػر الػركابا الػيت تضػش كىذا الربا بٌن اإل٬نػاف كاأللػة بػٌن اٞنػؤمنٌن ًمػ
، كأف  أف يلػػػذؿ ىػػػذه األلػػػة هللعلػػػى يف اٜنػػػديث حػػػثّّ لكػػػل مسػػػلم ك يف دخػػػوؿ اٛننػػػة للمػػػؤمنٌن،  اشػػػرطن ك 

 ألف ىذه األلة، كىذا اإلخاء إ٧نا ىو أحد أسلاب دخوؿ اٛننة. ؛مش إخوانو اٞنؤمنٌن يتآخى

 «كال تؤمنػػوا حػػت ٓنػػابوا» : يف معػػرض شػػرحو للحػػديث عػػن معػػىن ربولػػو (ِق كربػػد ذكػػر النػػوكم
عن بعن أىػل العلػم   أنو ال يكمل إ٬ناف اٞنؤمن، كال يرل  حاؿ اٞنؤمنٌن إال ابلتحاب بينهم، كربد نقل

، كيف ىػذه اإلشػارة بيػاف اىتمػاـ (ّقأف معىن اٜنديث أنكم ال تدخلوف اٛننة يـو القيامة إذا   تكونوا متحػابٌن
ا لها أحد األسس اليت تقـو عليها، كيػف ال، كىػي الػيت جعلهػا   سػللن ، كجعٍ اإلسالـ هبذه األلة بٌن اٞنؤمنٌن

 لكماؿ اإل٬ناف، كال يكمل إ٬ناف مؤمن حت ٪نققها، بل كرتب عليها دخوؿ اٛننة من عدمو.

 :كماؿ إ٬ناف اٞنسلم  أسسا من كْنعلها أساسن  ،لةألاليت تلٌن ىذه االشريفة كمن األحاديث 

ػػػديكيٍم، يػيػػػٍؤًمني  الى »ربػػػاؿ:   عػػػن النػػػيب ، حػػديث أنػػػس بػػػن مالػػػخو  ػػػتَّ  أىحى ػػػبَّ  حى ػػػبُّ  مىػػػا أًلىًخيػػػوً  ٪نًي  ٪نًي
   .(ْق«لًنػىٍفًسوً 

 كيف اٜنديث ربا عريم للمحلة َنملة من األمور، منها:

 :كأحاديػث النػيب ،ارتلاط لفف اإل٬ناف بلفف األلة، كىذا متوارد يف آايت القػرآف الكػرَل أواًل  ،
مرتلػػػػة عريمػػػة يف ديػػػػن  ، كربػػػا األلػػػػة بػػػٌن اٞنػػػػؤمنٌن هبػػػا، ىػػػػو أكػػػ  بيػػػػاف كال شػػػخ أف اإل٬نػػػاف 

 كاألافرة عليها. ،كاٜنث على التزامها ،ٞننزلتها

                                                           

يف صػػحيحو، كتػػاب اإل٬نػػاف، ابب بيػػاف أنػػو ال يػػدخل اٛننػػة إال اٞنؤمنػػوف، كأف ١نلػػة اٞنػػؤمنٌن مػػن اإل٬نػػاف، كأف إفشػػاء السػػالـ ( أخرجػػو مسػػلم (ُ
 (.ْٕ/ ُق (،ْٓ، اٜنديث رربم: قسلب ٜنروٟنا

كلػد يف األػـر سػنة ، كمابػن حسػن بػن حسػٌن بػن حػزاـ بػن د بػن ٗنعػة النػو  -بضم اٞنيم ككسر الػراء اٞنشػددة-م رًٌ ( ىو ٪نٍن بن شرؼ بن مي ِق
، «رايض الرػاٜنٌن»، ك«اٞننهاج يف شػرح مسػلم، كاألذكػار»من مرنفاتو: ،  -من ربرل حوراف، بسورية-إحدل كثالثٌن كست مائة بنول 

 تويف ليلة األربعاء الرابش كالعشرين مػن رجػب سػنة سػت كسػلعٌن كسػت مائػة بنػول، كدفػن هبػا. ينرػر: اتريػخ«. اإلرشاد يف علـو اٜنديث»ك
 (.ُْٗ/ ٖق ،لزركلي، ا(، األعالـّٓٗ/ ٖق ،لسلكي، ا(، طلقات الشافعيةِّْ/ ُٓاإلسالـ ق

 (.ّٔ/ ِ( ينرر: اٞننهاج شرح صحي  مسلم بن اٜنباج، أبو زكراي ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم، ق(ّ
(، كمسػلم ُِ/ ُق ،(ُّق ، اٜنػديث رربػم:كتاب اإل٬ناف، ابب: من اإل٬نػاف أف ٪نػب ألخيػو مػا ٪نػب لنفسػو  ،( أخرجو اللخارم يف صحيحو(ْ

 ، اٜنػػػديث رربػػػم:كتػػػاب اإل٬نػػػاف، ابب الػػػدليل علػػى أف مػػػن خرػػػاؿ اإل٬نػػػاف أف ٪نػػػب ألخيػػو اٞنسػػػلم مػػػا ٪نػػػب لنفسػػو مػػػن اٝنػػػًن  ،يف صػػحيحو
 (.ٕٔ/ ُق ،(ْٓق
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 :كابتػػداؤه بػػو، فيػػو إشػػارة علػػى عرػػم ىػػذا األمػػر، حيػػث  «ال يػػؤمن»يف ربولػػو:   نفػػي النػيب اثنيًػػا
مػن ابب  -كلػيس ألصػلو كمػا أشػرب كذكر أىل العلم أنو نفي لكمػاؿ اإل٬نػاف-إل٬ناف اابتدأ بنفي 

 تنليو السامش ٞنا سيتم ذكره بعدىا من أمر كشأف األلة.

 :أف اٞنسلم ال يكتفي ُنلو ألخيػو اٞنسػلم فقػا، كإ٧نػا ِبف ٪نػب لػو مػا ٪نلػو لنفسػو، كىػذا أمػر  اثلثًا
فيػػو ك ػػش ٟنػػذه األلػػة يف مرتلػػة عاليػػة سػػامية، فيهػػا إلػػزاـ مػػن   تعػػاىل ّنحلػػة اٞنسػػلمٌن ك١نلػػة اٝنػػًن 

لَّػو لذاتػو كثػًنة تلعػد عنػو ح  نفػسو  ٟنم، كىذا إذا ٓنقق ف ف ربلب اٞنسلم األبًٌ يتخل  من حروظً 
 ؛ل ىػذا اجملتمػش يعػيش حيػاة م م نػة أكثػر مػن غػًنهفقا، كما أف ٓنققها يف ٠نتمش من شأنو جعٍ 

 لوجود ىذا اٞنلدأ بٌن أىلو.

 كيف حػػديث السػػلعة الػػذين يرلهػػم   يف ظلػػو يػػـو ال ظػػل إال ظلػػو، إشػػارة ٟنػػذه األلػػة، فعػػن أ  ىريػػرة
لػٍعىةه »:  أنو رباؿ، رباؿى رسيوؿي اّللَّ   ػأى  سى ، كشػابّّ نىشى ـه عػاًدؿه ييًرلُّهيمي اّللَّي يف ًظلًًٌو يػىػٍوـى ال ًظػلَّ إالَّ ًظلُّػوي: ًإمػا

: اجتىمىعػا عىلىيػًو، كتػى  ػاًجًد، كىرىجيػالًف ٓنىىػاابَّ يف اّللَّ ىسى
فىرَّربىػا عىلىيػًو، كىرىجيػله يف ًعلىادىًة اّللَّ تىعاىل، كىرىجيله ربػىٍلليوي ميعىلَّػقه يف اٞن

ربىةو فأىٍخفىاىػا، حػتَّ ال تػىٍعلىػمى ًل دىعىٍتوي امٍ  ، كرىجيػله تىرىػدَّؽى ًبرىػدى : ًإٌٍلً أىخاؼي اّللَّ ، كىٗنىىاؿو فػىقىاؿى اليػوي رىأىةه ذىاتي مىٍنًربو
نىاهي  ًينوي، كرىجيله ذىكىرى اّللَّ خالًينا فػىفىا ىٍت عىيػٍ  .(ُق«مىا تػيٍنًفقي ٬نى

يف أف    علػػػى حلهمػػػا يف  ، كاألجػػػر اٞنرتتػػػب كالشػػػاىد يف ىػػػذا اٜنػػػديث ٨نػػػا الػػػرجالف اللػػػذاف ٓنػػػاابَّ 
 و، كىذا أتكيد أف األلة بٌن اٞنؤمنٌن أساس مهم يف دين اإلسالـ.لُّ إال ظً  لَّ يـو ال ظً  برلًٌويرلهم 

                                                           

/ ُق ،(َٔٔق ، اٜنػػػديث رربػػػم:اف، ابب مػػػن جلػػػس يف اٞنسػػبد ينترػػػر الرػػػالة كفضػػل اٞنسػػػاجدكتػػاب األذ  ،( أخرجػػو اللخػػػارم يف صػػػحيحو(ُ
 (.ُٕٓ/ ِق ،(َُُّق ، اٜنديث رربم:كتاب الزكاة، ابب فضل إخفاء الردربة  ،(، كمسلم يف صحيحوُّّ
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 احملرفة والوضعية الفصل الثاين: مفهـو احملبة يف األدايف
 دتهيد: 

ربلػػل الػػدخوؿ يف ملاحػػث ىػػذا الفرػػل، ٪نسػػن التعريػػف بػػلعن اٞنفػػردات اٞنو ػػحة ٞنػػا سػػيأيت إبذف   
كالسػًن يف  ،ـ األدايفالفػف قاألدايف( مػش التعػريج علػى أربسػبابتػداء  ؼكسػأعرًٌ من اٞنوا يش اليت سيتم طرربهػا، 

 ىذا الفرل على أساسها.

  تعريف األدايف:

ا، كاسػعن  اا اختالفنػيف تعريف الدين اص الحن  العلماء كربد اختلف، -بكسر الداؿ- ينٗنش دً األدايف: 
 .فمنهم من عرفو ِبنو: الشرع اإلٟني اٞنتلقى عن طريق الوحي

ره الػػدين علػػى األدايف السػػماكية، مػػش أف الرػػحي  ٍرػػربى  :عليػػوكىػػذا تعريػػف أكثػػر اٞنسػػلمٌن، كيالحػػف 
 ٍّربولػو تعػاىل:   أك غػًن ٚنػاكم، بػدليلٚنػاكايِّ أف كل ما يتخذه الناس كيتعلدكف لػو فهػو ديػن، سػواء كػاف 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .(ُقاالعرب من الوثنية دينن  وفسمى ما عليو مشركٍّ ٌّ ٰى ٰر:

ا أننػا سػنت رؽ يف ىػذا اللػاب لذا ف ف اللحث عن تعريف ألػل ربػد يكػوف أنفػش ٟنػذا الفرػل، خروصنػ
 .األدايف الوىٍ عيَّةإىل ثالثة من 

ىػػو اعتقػػاد ربداسػػة ذات، ك٠نموعػػة السػػلوؾ الػػذم يػػدؿ  كلعػػل مػػن ألػػل التعريفػػات للػػدين أف يقػػاؿ:
 .(ِقا، رغلة كرىلة كحلِّ على اٝنضوع لتلخ الذات ذالِّ 

 تدخل  من مر ل  الدين. األدايف الوىٍ عيَّةكعلى ىذا التعريف، ف

 أما من جهة أقساـ األدايف، فإهنا تنقسم إى قسمٌن:
، مث اليهوديَّػػػة، كىػػػي: اإلسػػػالـ، مث  تػػػدعو يف أصػػػلها إىل علػػػادة  ك القسػػػم األكؿ: أدايف ٚناكيػػػة، 

 . (ّقالنررانيَّة
يهػػػػا كػػػػل ديػػػػن غػػػػًن األدايف ، كيػػػػدخل ف(ْقتػػػػدعو إىل الوثنيػػػػة كالشػػػػرؾك القسػػػػم الثػػػػاٍل: أدايف ك ػػػػعية، 

 .السماكية
                                                           

 (.َُ – ٗ :العزيز اٝنلف، قص ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد(ُ
 (.َُ- ٗ :ينرر: اٞنرجش السابق، قص ((ِ
 دخلهما التحريف، كلكن األصل يف مرادر الداينتٌن ٚناكم من  . ربداليهودية كالنررانية  أف ال شخك ( (ّ
 .(ُِ :العزيز اٝنلف، قص ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد(ْ
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ىػػو ىػػذا التقسػػيم لػػ دايف، فأمػػا األدايف السػػماكية غػػًن  -إبذف  -عليػػو يف اللحػػث  سأسػػًنكالػػذم 
 ،الزرادشػتيَّةك  ،اٟنندكسػيَّةاٞنختارة يف اللحث ىي ق األدايف الوىٍ عيَّة(، كأما النررانيَّةك  ،اليهوديَّةاإلسالـ فهي ق

 ألدايف يف اللحث كلو.(، كعلى ىذا ستكوف ابربي فروؿ كملاحث االكونفوشييوسيَّةك 

 ويندرج حتت ىذا الفصل مبحثاف:
 .احملرفة والوضعية ادلبحث األوؿ: تعريف احملبة يف األدايف

 .احملرفة والوضعية ادلبحث الثاين: مصادر وأسس احملبة يف األدايف
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 احملرفة والوضعية ادلبحث األوؿ: تعريف احملبة يف األدايف
بعػػػد تعريػػػف األلػػػة يف اإلسػػػالـ، كاسػػػترهار اٞنعػػػاٍل فيهػػػا، كاستكشػػػاؼ جانلهػػػا الشػػػعورم الػػػداخلي، 

مػن خػالؿ مفهومهػا كماىيتهػا لػدل كػل  ،األدايف للمحلػةنرػرة كالعملي الراىرم، سيكوف ىذا اٞنلحث عػن 
ة اٞنختػارة دين، كّنا أف ىذا اٞنلحث ىو أكؿ ملحػث يت ػرؽ لػ دايف فسػنعرؼ لكػل ديػن مػن األدايف اٝنمسػ

ا ربلػػل الػػدخوؿ يف مفهػػـو األلػػة،  ا مػػوجزن ( تعريفنػػالكونفوشييوسػػيَّةك  الزرادشػػتيَّةك  اٟنندكسػػيَّةك  النرػػرانيَّةك  اليهوديَّػػةق
، ا إىل الوصػػوؿ إىل تعريػػف إجرائػػي للمحلػػة يف كػػل ديػػن منهػػا، سػػعين كمػػا سأسػػعى جاىػػدن  ا إىل ٓنديػػد اٞنفهػػـو

ث كملاحثػػو، كسأسػػعى يف اختيػػار األلفػػاظ الشػػاملة للتعريػػف مػػن بغيػػة السػػًن بنػػاء عليػػو يف ابربػػي فرػػوؿ اللحػػ
م ىػذا    التيسػًن كاإلعانػة كالتسػديد، كسأربٌسػخالؿ سرد ما أصل إليػو مػن تعريفػات لػدل كػل داينػة، سػائالن 

 اآليت:كاٞنلحث إىل م للٌن بناء على التقسيم الوارد يف مقدمة ىذا الفرل، فسيكوف التقسيم للم للٌن  

 .احملرفة وؿ: تعريف احملبة يف األدايف السماويةادلطلب األ
 .األدايف الَوْضعي ة يفادلطلب الثاين: تعريف احملبة 
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 (النصراني ةو  ،اليهودي ة)احملرفة ة ماوي  ادلطلب األوؿ: تعريف احملبة يف األدايف الس  
 :اليهودي ة أواًل:

كربػد كردت تسػميتهم يف القػرآف بػػ  ككتػاهبم التػوراة، ، ىم الذين يزعموف أسػم أتلػاع موسػىاليهود 
كىػػػم فرػػػيل مػػػن أىػػػل - ، ككػػػذلخ قأىػػػل الكتػػػاب( قربػػػـو موسػػػى(، كقبػػػين إسػػػرائيل( نسػػػلة إىل يعقػػػوب

، كسأسػػعى اليهوديَّػػة، كربػػد دخػػل التحريػػف للداينػػة (ُققاليهػػود(كػػذلخ ، ك -كليسػػوا كػػل أىػػل الكتػػابالكتػػاب 
 هم اليت يقدسوسا.للوصوؿ إىل مفهـو األلة من خالؿ كتل

 : اليهودي ةتعريف احملبة يف 

خػػػػالؿ اللحػػػػث عػػػػن األلػػػػة عنػػػػد اليهػػػػود كجػػػػدت أسػػػػم يسػػػػتخدموف يف لغػػػػتهم الع يػػػػة كلمػػػػة قأىافػػػػاه 
ahavah  ،ّنعىن اٜنب، كال يقترر اسػتخداـ ىػذه الكلمػة يف النػواحي الدينيػة فقػا، بػل كالعلمانيػة كػذلخ )

، (ِقيقػػػش بػػػٌن اللشػػػر أنفسػػػهم، كبػػػٌن اللشػػػر كالكائنػػػات األخػػػرلكمػػػا ت لػػػق ىػػػذه الكلمػػػة علػػػى اٜنػػػب الػػػذم 
كف هبػػا عػػن اٜنػػب بػػٌن اللشػػر فاسػػتعماؿ ىػػذه الكلمػػة ٩نػػرم يف كتػػلهم اٞنقدسػػة كأكسػػاطهم الفكريػػة، كربػػد يعػػ ًٌ 

 لذا فهي تستعمل على ن اؽ كاسش. ؛كبٌن غًنه من الكائنات األخرل
للمحلػة اٛنانػب  اليهوديَّػةالعامػة، ف نػو يغلػب علػى النرػرة  كٚناهتػا اليهوديَّػةكإذا ما أتملنػا يف األلػة عنػد 

اٛنانب الشعورم الوجداٍل اٝنػال  الػذم ال يتبسػد يف اٝنػارج علػى شػكل صػور  كيغفلوف، العمليالتعلًنم 
 كجود شواىد لو، كلكنها أربل من اٛنانب األكؿ. مش ١نسوسة أك ملموسة،

ة الزكجيػة ِبسػا ربػوة دافعػة ل خػر، حػت جانػب األلػة كما يرهر ىذا اٞنعىن اٜنسي يف تعلًنىم عن األل
الركحيػة فػ سم ينزلونػو إىل صػورة كاربعيػػة متمثلػة يف العالربػة بػٌن األربػارب كاألصػػدرباء، كمػا يرمػز بعضػهم للحػػب 
اإلٟنػػي ِبنػػو اٜنػػب اإلنسػػاٍل كتعلػػًن عنػػو، كيعػػ  اليهػػود عػػن اٜنػػب االجتمػػاعي ابلػػوالء، كمػػا يػػرتلا معػػىن األلػػة 

للػػػػا ابلرػػػػداربة كالع ػػػػاء، كىػػػػذه كلهػػػػا يغلػػػػب عليهػػػػا اٞنمارسػػػػة العمليػػػػة أكثػػػػر مػػػػن اٛنانػػػػب الركحػػػػي عنػػػػدىم غا
الوجداٍل، أما عن النررة التفريلية لتعريف األلة، فيعرؼ اليهود األلػة مػن حيػث العمػـو كاٝنرػوص، فػاٞنعىن 

عػاـ فتعػرؼ األلػة ِبسػا: الرغلػة اٝنػاص يعػرؼ ِبنػو: الرغلػة اجملػردة، كمثالػو: التعلػًن عػن اإلعبػاب، أمػا اٞنعػىن ال
 ا، جػػرايا كثيقنػػ، كىػػذا اٞنعػػىن قالعػػاـ( يػػرتلا ابلع ػػاء كاألمػػور اٜنسػػية العمليػػة ارتلاطنػػ(ّقيف أف ٕنػػن  أكثػػر فػػأكثر

 على النررة العامة اليت تنزع إىل النزكؿ إىل الرور األسوسة اٞنشاىدة.
                                                           

 (ّٔ :لعزيز اٝنلف، قصا كالنررانية، د. سعود بن علد( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية (ُ
(، ٖ :ـ، قصَُُِ( ينرػػر: ٠نلػػة أدايف قاٞنػػودة كالر٘نػػة كاأللػػة يف األدايف(، مركػػز الدكحػػة الػػدكيل ٜنػػوار األدايف، الدكحػػة، اإلصػػدار األكؿ، (ِ

  كذلخ يف لقاء مش اٜناخاـ ستينسالتز.
 (.ٗ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ّ
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الربػػة الػػيت الركحيػػة(، كيعػػ  عنهػػا اليهػػود مػػن خػػالؿ العا مػػن أنػػواع األلػػة بػػػ قاأللػػة كيسػػمي اليهػػود نوعنػػ
هم كأمهاهتم، كالعالربة اليت تكػوف بػٌن األصػدرباء، فيعرفػوف األلػة ىنػا ِبسػا: عالربػة الػدـ ئتكوف بٌن األبناء كآاب

ا من اٛنانب الركحي عنػد اليهػود، ، كىذا اٞنفهـو ٩نلي شي ن (ُقمش األب كاألـ، كالراب ة الركحية بٌن األصدرباء
 إىل تعريفها بعالربة الدـ كاألصدرباء. -ا تكوف إٟنيةكاليت غاللن -حيث ٩ننحوف يف األلة اٞنتعلقة ابلركح 

ا، فهػػم يعتػػ كف أف الرػػداربة ال ٔنتلػػف ّنعناىػػا األعػػم عػػن ا كثيقنػػربا اليهػػود بػػٌن األلػػة كالرػػداربة رب نػػكيىػػ
داربة الػػيت ال ٓنتػػوم علػى اٜنػػب ِبسػػا اٜنػب، كربػػد يعػػ كف أحيػاب عػػن الرػػداربة ابأللػة كالعكػػس، كيرػػفوف الرػ
ا، أك علػػػػى األربػػػػل عػػػػدـ إٜنػػػػاؽ األذل ليسػػػػت صػػػػداربة حقيقيػػػػة، بػػػػل ٠نػػػػرد اتفػػػػاؽ متلػػػػادؿ علػػػػى العمػػػػل معنػػػػ

 ، كىنا يرهر لنا أمراف:(ِقبلعضنا

 األكؿ: أسم يرب وف األلة ابلرداربة على شكل تعريف ٟنا كمفهـو يراغ ّنعناىا.

 يرل  التعلًن عن أحد٨نا ابآلخر. كمعىن كاحد،املوف الرداربة كاأللة  الثاٍل: أسم يع

كيع  اليهود عن األلة اليت تكوف بٌن الرجل كاٞنرأة ِبسا: ظاىرة ٕنثل ربوة ٠نربة عفويػة، تقػود الشػخ  
إىل شػيء أك شػػخ  مػػا أكثػػر مػػن  ػد نفسػػو، كمػػن تعريفاهتػػا يف ىػػذا السػياؽ أسػػا: اٜنػػافز اٜنيػػوم ل جنػػاس  

ل خػػر، كّنػػا أف ىػػذه التعػػاريف تشػػمل األلػػة الػيت تكػػوف بػػٌن األزكاج، فقػػد ذىػػب بعضػػهم إىل أف مفهػػـو كػل 
، كلعػل اٞنعػاٍل كاأللفػاظ يف ٗنلػة اٞنفػاىيم اٞنػذكورة ْنػن  إىل كصػف األلػة  (ّقاأللة الزكجية ىو: ع ية اإل٤نػاب

عػىن ىػذا ابٞنعػىن العػاـ اٞنػادم كشيء ١نسوس ظػاىر مشػاىد يف العيػاف علػى شػكل صػورة، كىػذا مػا يلرػق اٞن
 عموما. اليهوديَّةالذم تترف بو 

للمحلػػة اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي، فرتتػػلا األلػػة ابلع ػػاء، كيعػػ   اليهوديَّػػةلػػذا ف نػػو ي غػػى علػػى النرػػرة 
، فالسػػلوؾ العملػػي اٞنتعػػٌن يف (ْقعنهػػا يف ىػػذا اٛنانػػب ِبسػػا: تقػػدَل كافػػة أنػػواع اٞنسػػاعدة كالعػػوف ٞنػػن ٪نتاجهػػا

 للمحلة. اليهوديَّةىذا التعريف يع  عن النررة اٞنادية 

كمن صور اٛنانب العملي السلوكي للمحلة، رب ها ابٜنياة االجتماعيػة، فاأللػة يف ىػذا السػياؽ تعػين: 
، كىذا التعريف يػرتلا (ٓقالوالء ٥نو اٛنًناف كربلوٟنم ك خوة كأخوات، كاالىتماـ ُنقوؽ الغرابء كالفقراء كاأليتاـ

                                                           

ص: ـ، قََِٕ ،مرر، ال لعػة: األكىل –، القاىرة logos( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، مكتلة دار الكلمة (ُ
 (، كربد ذكر الكتاب ىذه اٞنعاٍل عن العهد القدَل، الذم ىو أحد مراجش اليهود الدينية.ٔ

 (.َُ-ٗ :ايف(، قص( ينرر: ٠نلة أدايف قاٞنودة كالر٘نة كاأللة يف األد(ِ
 (.ٔ :( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص(ّ
 (.َُ-ٗ :( ينرر: ٠نلة أدايف قاٞنودة كالر٘نة كاأللة يف األدايف(، قص(ْ
 (.ٔ :( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص(ٓ
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بعالربػػػة يف التعريػػػف السػػػابق مػػػن خػػػالؿ اٛنانػػػػب االجتمػػػاعي، كإف اختفػػػت الف ػػػة اٞنسػػػتهدفة فيهمػػػػا، إال أف 
 اٛنانب االجتماعي األسوس اٞنشاىد ىو العمدة فيهما.

اليهػػود  لبوانػػب الشػػعورية الداخليػػة، فػػ فغفلػػة ليف الرػػور األسوسػػة اٞن ا للنرػػرة اٞناديػػة اٞنتمثلػػةكاسػػتمرارن 
رب ػػػػوف بػػػػٌن اٜنػػػػب يف سػػػػياربو اإلنسػػػػاٍل كاٜنػػػػب يف سػػػػياربو اإلٟنػػػػي، كالػػػػربا ىنػػػػا يف كػػػػوف العالربػػػػة تكػػػػوف يف يى 

مػن نلػش اٜنػب اإلٟنػي، كمػا  يف أصػلوىػو  -بٌن اللشر كبعضػهم الػلعن-االْناىٌن، ّنعىن أف اٜنب اإلنساٍل 
ي ابٜنػب اإلنسػاٍل ىػو مػن ابب الترػوير ، كالرمزية للحػب اإلٟنػ(ُقا ٜنب  أف اٜنب اإلنساٍل ربد يكوف رمزن 

 لذلخ مت ترويره ّنا ٬نكن مشاىدتو. ؛كاٞنشاىدة ٜنب ال ٬نكن رؤيتو ككصفو،

وربو من التعريفات كاٞنفاىيم للمحلػة عنػد اليهػود، فػ ٍل أخلػ  إىل تعريػف إجرائػي كمن خالؿ ما مت سى 
 عمدة يف ربادـ فروؿ اللحث. للمحلة عندىم، لعلو ٩نمش شتات اٞنعاٍل كاأللفاظ اٞنتنوعة، كيكوف

 : اليهودي ةالتعريف اإلجرائي للمحبة يف 
ىي الرغلة يف التعلًن عن اإلعباب، كبذؿ الع اء ل خرين، كاالرتلاط ابٛننس اآلخػر، كراب ػة ركحيػة 

  بٌن األربارب كاألصدرباء، تتمثل يف صورة صداربة، كترمز للحب اإلٟني.
 : النصراني ة اثنًيا:

، ككتػػػاهبم اإل٤نيػػػل، كي لػػػق علػػػيهم يف  النرػػػارل، الػػػذين يزعمػػػوف أسػػػم يتلعػػػوف اٞنسػػػي ىػػػي ديػػػن 
، كأىػل -كىػم فرػيل مػن أىػل الكتػاب كليسػوا كػل أىػل الكتػاب- ، كأىػل الكتػاب(النرػارلقالقرآف الكػرَل 

، كيسػػػموف داينػػتهم ابٞنسػػػيحية، ك  تػػػرد  اإل٤نيػػل، كىػػػو يسػػموف أنفسػػػهم ابٞنسػػيحيٌن نسػػػلة إىل اٞنسػػي 
كتلػػديلهم   ذه التسػػمية يف القػػرآف كال يف السػنة، كىػػي تسػػمية ال توافػق كاربعهػػم لتحػػريفهم ديػن اٞنسػػي ىػ

، فػالتحريف كاربػش يف داينػتهم، كمػا أف (ِقالتوحيد ابلشرؾ، فاألكىل أف ي لق عليهم نرارل، أك أىػل الكتػاب
 ألسا ىي اللفف الذم أطلقو عليهم القرآف الكرَل. ؛األكىل تسميتهم ابلنرارل

  :النصراني ةتعريف احملبة يف 
ا لليهػػود، فػػاليهود يسػػعوف إىل إنػػزاؿ األلػػة للواربػػش برػػور ا مغػػايرن يقػػف النرػػارل يف نرػػرهتم للمحلػػة موربفنػػ

أللػة  ، اللعيػدة عػن النرارل إىل إعالء األلة للرور الكاملة اٞنثاليػة اٞنشػاهبة  يتبومشاىدة ١نسوسة، بينما 
بػػػٌن األلػػػة اإلٟنيػػػة كاأللػػػة  تعػػػريفهم للمحلػػػة الركحيػػػة٫نل ػػػوف يف  -غاللػػػا-الواربػػػش اٞنشػػػاىد األسػػػوس، فتبػػػدىم 

الرغلػػة اٜنػػارة اٞنتلهفػػة »سػػا ىػػي: إاإلنسػػانية، فيعرفػػوف األلػػة علػػى أسػػا غػػًن خاصػػة ِبحػػد االْنػػاىٌن، فيقولػػوف 

                                                           

 (.ٗ :األلة يف األدايف(، قص( ينرر: ٠نلة أدايف قاٞنودة كالر٘نة ك (ُ
 (.ُُِ :العزيز اٝنلف، قص ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، الدكتور سعود بن علد(ِ
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ؽ يف ىػػذا التعريػػف بػػٌن ١نلػػة   ك١نلػػة اإلنسػػاف، ك  يفػػرَّ  (ُق«م برفاىيتػػوألجػػل خػػًن األلػػوب، كاالىتمػػاـ العرػػي
  لكال األلتٌن.حيث جاء شامالن 

كمػػػػا يسػػػػعوف يف تعريػػػػف األلػػػػة اإلنسػػػػانية إىل السػػػػمو ابٜنػػػػب إىل أعلػػػػى درجػػػػات الكمػػػػاؿ مػػػػن أجػػػػل 
السػػػمو ابل ليعػػػة إىل  ملػػػدأ تعػػػاطفي، يتبسػػػد يف ترػػػرفات غايتهػػػا»االربتػػػداء ابهلل، فتكػػػوف األلػػػة عنػػػدىم ىنػػػا 

يف ذاتػو ا ٞنػا يشػعر اإلنسػاف اٜنػر أعلى درجة ٣نكنة من درجات الكماؿ، اربتػداء ابهلل الكمػاؿ اٞن لػق، كٓنقيقنػ
 .(ِق«أنو لو كجد

 كاإلنسانية(. ،كيرهر يف ىذا التعريف ارتلاطو ابلتعريف األكؿ من حيث اٛنمش بٌن األلتٌن قاإلٟنية

لػػة كبلػػوغ كماٟنػػا يف الػػنفس اللشػػرية، إ٧نػػا مػػرده السػػعي لالربتػػداء ابهلل، كالنرػػارل يف سػػعيهم لتحقيػػق األ
٣نا يؤدم إىل ارتقاء اإلنساف فوؽ بشريتو كمشاهبة صػفات  ، كيػركف أف أكمػل صػفة فيهػا مشػاهبة ابهلل ىػي 

 كعالربتػػو ، كّنػػا أف األلػػة ىػػي أٚنػػى تعلػػًن عػػن  (ّقصػػفة األلػػة، لكػػوسم يػػركف أسػػا جػػوىر   أك صػػفتو األكىل
، كلعػل (ْقابٛننس اللشرم، فيبب كػذلخ أف تكػوف أٚنػى تعلػًن عػن عالربػة اإلنسػاف ِنالقػو كِبخيػو اإلنسػاف

وف سعيهم لرفش األلة بٌن اإلنساف كأخيو اإلنساف لدرجة مشػاهبة أللػة  ، ىػو مػا جعػل بعػن التعريفػات تكػ
 .خرلعن األ إحدا٨نادكف فرل  ،شاملة للمحلتٌن

علػػى صػػورة سػػلوؾ عملػػي ُنػػت،  النرػػرانيَّةلػػة يف سػػياربها العملػػي الت ليقػػي، ف سػػا أتيت يف ا عػػن األأمَّػػ
هػػا ألفاظػػا مث يتسػػم ابلتضػػحية كاللػػذؿ دكف انترػػار اٛنػػزاء أك الػػرد، فعنػػد اسػػتعراض تلػػخ التعريفػػات نلػػدأ ِبعمًٌ 

 األدؽ فاألدؽ.

و تعػػػريفهم للمحلػػػة ِبسػػػا تعػػػين: فمػػػن التعريفػػػات الػػػيت تفيػػػد ألفاظهػػػا العموميػػػة يف اٛنانػػػب العملػػػي، ىػػػ 
، كالعموميػػػػة يف ىػػػػذا التعريػػػػف أتيت مػػػػن خلػػػػوه مػػػػن ألفػػػػاظ اللػػػػذؿ (ٓقالعمػػػػل علػػػػى سػػػػد احتياجػػػػات اآلخػػػػرين

 كالتضحية كغًنىا.
  

                                                           

 (.ِٖٓ :ـ، قصُُٖٗ( رباموس الكتاب اٞنقدس، ٠نمش الكنائس الشرربية، مكتلة اٞنشغل، بًنكت، ال لعة: السادسة، (ُ
 (.ّْٕ/ُـ، قُٖٔٗرئيس التحرير: د. معن زايدة، مكتلة مؤمن ربريش، معهد اإل٧ناء العر ، ال لعة: األكىل، ( اٞنوسوعة الفلسفية العربية، (ِ
أـ ( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منهػا، رفعػة دحػيم الدكسػرم، رسػالة ماجسػتًن، جامعػة (ّ

 (.ّٖ - ّٕ :، قصَُّْ - ُِْٗين، ربسم العقيدة كاٞنذاىب اٞنعاصرة، القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الد
 (.ِٖٓص: ( ينرر: رباموس الكتاب اٞنقدس، ٠نمش الكنائس الشرربية، ق(ْ
 (.َُِٖ :مرر، قص -( ينرر: التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، شركة ماسرت ميداي، القاىرة (ٓ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

25 
 

الع ػػػػاء اللػػػػاذؿ غػػػػًن »، ىػػػػو أف األلػػػػة تعػػػػين: النرػػػػرانيَّةأمػػػػا التعريػػػػف األدؽ لوصػػػػف للمحلػػػػة العمليػػػػة 
أف لفف قالع اء( يوحي ابلكثرة أكثر من لفػف قالعمػل(، كمػا يؤيػد ذلػخ  ، كالدربة أتيت من خالؿ(ُق«األبٍل

 لفف قاللاذؿ غًن األبٍل( الذم يلٌن دربة الوصف كالتعلًن عن األلة.

يف تعريفهم للمحلػة ِبسػا: سػلوؾ عملػي، يتمثػل  النررانيَّةا للمحلة يف كتتبلى أكثر اٞنعاٍل دربة ككصفن 
وم علػى أكثػر تػهذا التعريف ىػو الػذم يلػٌن أف األلػة ٓنف ،(ِقترار ل خذيف التضحية كاللذؿ كالع اء دكف ان

األكصاؼ بذال كتضحية كع اء، كيزيد يف أنو ينلغي عدـ انترار األخػذ أك الػرد مػن اآلخػر، كاٞنتأمػل يف ىػذا 
 ا لالربتداء ّنحلة  .يلحف سعيهم للتشلو ِبعلى درجات األلة اإلنسانية سعين 

 :النصراني ةمحبة يف التعريف اإلجرائي لل
كمػػن خػػالؿ مػػا سػػلق مػػن التعريفػػات كاٞنفػػاىيم للمحلػػة عنػػد النرػػارل، فػػ ٍل أسػػتنتج كأسػػتخل  مػػن 

ـى  يف اا للمعػػاٍل كاأللفػػاظ اٞنتنوعػػة، كيكػػوف معتمػػدن ا للمحلػػة عنػػدىم، لعلػػو يكػػوف جامعنػػا إجرائينػػذلػػخ تعريفنػػ  ربػػاد
 فروؿ اللحث.

يتمثػل يف الع ػاء كاللػذؿ كالتضػحية دكف انترػار اٛنػزاء،  رغلة عاطفية، كسلوؾ عملػي،فاأللة عندىم: 
 بغية االربتداء ّنحلة  ، كبلوغ أعلى درجات الكماؿ.

                                                           

 (.ِِِٕص: ( اٞنرجش السابق، ق(ُ
 (.ّٗ :صقاإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة،  –اٞنسيحية  –( ينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية (ِ
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 األدايف الَوْضعي ةدلطلب الثاين: تعريف احملبة يف ا
  :األدايف الَوْضعي ة

كالقػوانٌن ىي اليت تكوف من ك ش اللشر أنفسهم، كالدين الو عي ىو علارة عن ٠نموعة مػن اٞنلػادئ 
العامػة، ك ػعها بعػن النػاس أل٣نهػم؛ ليسػًنكا عليهػػا، كيعملػوا ّنػا فيهػا، كالػيت   يسػتندكا يف ك ػعها إىل كحػػي 
ٚناكم، كال إىل األخذ عن رسوؿ مرسل، كإ٧نا ىي ٗنلة مػن التعػاليم كالقواعػد العامػة، الػيت اصػ لحوا عليهػا، 

أسػػا مسػػتمدة مػػن  عالماهتػػا، كأبػػرز (ُقعلػػودات متعػػددةكسػػاركا علػػى منواٟنػػا، كخضػػعوا فيهػػا ٞنعلػػود معػػٌن، أك م
نػػزع لػػذا فهػػي تى  ؛كإف ارتل ػػت بعلػػادات ركحيػػة كتعلقػػات إٟنيػػة كأبشػػيد موجهػػة لػػ ركاح كغػػًنىم ،عقػػوؿ اللشػػر

 إىل مسمى القوانٌن كاٞنلادئ العامة أكثر من كوسا تعاليم إٟنية مستمدة من كتب مقدسة.

 الزرادشػػتيَّةك  اٟنندكسػػيَّةىػػي ثالثػػة أدايف، كىػػي:  -إبذف  -بدراسػػتها  الػػيت سػػأربـو األدايف الوىٍ ػػعيَّةك 
، كالسػػػلب الػػػذم دعػػػاٍل الختيػػػار ىػػػذه األدايف الثالثػػػة، ىػػػو أف كػػػل داينػػػة تشػػػًن إىل مكػػػاف الكونفوشييوسػػػيَّةك 

، انتشػػػػرت يف بػػػػالد فػػػػارس الزرادشػػػػتيَّةانتشػػػػرت يف بػػػػالد اٟننػػػػد، ك  اٟنندكسػػػػيَّةجغػػػػرايف ٢نتلػػػػف عػػػػن األخػػػػرل، ف
ا يف قػػدـ تنوعنػػػكالكونفوشيوسػػة انتشػػرت يف بػػػالد الرػػٌن، كىػػػذا االخػػتالؼ اٛنغػػرايف بػػػٌن الػػدايبت الػػػثالث يي 

الػيت مػن اٞنمكػن كاحػدة  جغرافيػةمن قػة اٞنن لقات كالنتائج اٞنتعلقة ابأللػة، ِنػالؼ االربترػار علػى أدايف مػن 
 حث كتنوعو.أف تؤدم دراستها إىل من لقات كنتائج متقاربة تقلل من ثراء الل

 : اذلندوسي ة أواًل:

أك اٟنندككية، إذ ٕنثلت فيها تقاليػد  اٟنندكسيَّةداينة اٛنمهرة العرمى يف اٟنند اآلف، كتسمى  اٟنندكسيَّة
ا ال ٨نيػة، كىػي داينػة كثنيػة ٓنػوم ٠نموعػة مػن كي لق عليها أيضن  ،(ِقاٟنند، كعاداهتم كأخالربهم كصور حياهتم

كالتقاليػػد الػػيت تشػػكلت عػػ  مسػػًنة طويلػػة مػػن القػػرف اٝنػػامس عشػػر ربلػػل اٞنػػيالد إىل كربتنػػا العقائػػد كالعػػادات 
اٜنا ػػر، كىػػي داينػػة تضػػم القػػيم الركحيػػة كاٝنلقيػػة إىل جانػػب اٞنلػػادئ القانونيػػة كالتنريميػػة، متخػػذة عػػدة آٟنػػة 

   .(ّقُنسب األعماؿ اٞنتعلقة هبا، فلكل من قة إلو، كلكل عمل أك ظاىرة إلو

ة تتعػػدد فيهػػا اآلٟنػػة علػػى حسػػب األعمػػاؿ كاٞننػػاطق كالرػػواىر، كىػػذه مػػن األمػػور اٞنػػؤثرة يف فهػػي داينػػ
 كما سيأيت يف ثنااي اللحث عند اٜنديث عن ىذه الداينة إبذف  .  ،اكاأللة خروصن  ،ااألخالؽ عمومن 

                                                           

 (.َُ :صقـ ، ََُِ( األدايف الو عية، مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية، جامعة اٞندينة العاٞنية، (ُ
اللوذيػػػة(، د. أ٘نػػػد شػػػليب، مكتلػػػة النهضػػػة اٞنرػػػرية، القػػػاىرة، ال لعػػػة: اٜناديػػػة عشػػػر،  –اٛنينيػػػة  –( ينرػػػر: أدايف اٟننػػػد الكػػػ ل قاٟنندكسػػػية (ِ

 (.ّٕ :ـ، قصَََِ
الندكة  ( اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، إشراؼ: د. مانش بن ٘ناد اٛنهين، دار(ّ

 (.ِْٕ/ ِ، ق َُِْلنشر كالتوزيش، ال لعة: الرابعة، العاٞنية لل لاعة كا
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 : اذلندوسي ةتعريف احملبة يف 

، حيػث تعػ  أكثػر معػػاٍل اٟنندكسػيَّةيعػد اٛنانػب الركحػي الػداخلي للمحلػة ىػو النزعػة األكثػر أتثػًنا يف 
األلػة عنػدىم عػػن ىػذا التوجػػو، كىنػاؾ توجػػو آخػر يرػػرفها إىل كوسػا أسػػلوب حيػاة أك ٣نارسػػات عمليػة ترهػػر  

انػػب العملػػي الت ليقػػي، كال كتعلػػًن عػػن األلػػة، كىنػػاؾ توجػػو كنرػػرة ٓنػػاكؿ اٛنمػػش بػػٌن اٛنانػػب الركحػػي مػػش اٛن
 ،في اٟنندكسيوف النررة السللية ٛنانب األلة الركحي، حيث يرفو بعضػهم ِبنػو شػعور يعكػر صػفاء الػذىن٫ني 

 ا، كيعدكنو من األمور اليت ينلغي التحرر منها.ا سلليِّ كيؤثر على ربرارات اإلنساف اٜنياتية أتثًنن 
 ليعػػػػة، حيػػػػث يػػػػركف أف األلػػػػة تنلعػػػػث مػػػػن ال ليعػػػػة، كيػػػػربا اٟنندكسػػػػيوف يف بعػػػػن األحيػػػػاف األلػػػػة ابل

فيعرفوف األلػة ِبسػا: شػعور ينلعػث مػن أسػلوب ال ليعػة، كتسػتعملها األحاسػيس يف ٓنقيػق غاايهتػا، كيتوجػب 
 ، كىنػا ٤نػػد ال ليعػة ىػػي اٞنلعػث الػػذم تنشػأ منػػو األلػة، كمػػن مثىَّ (ُقربهرىػا كمواجهتهػا كعػػدـ اٝنضػوع لسػػي رهتا

 ١نققة غاايهتا.ْنرم يف األحاسيس 

كيرفوف األلة داخل الذىن ِبسا الرغلػة، فيبعلػوف معناىػا أسػا: أحػد الرغلػات الذىنيػة اٞنسػي رة علػى 
، (ِقالقلب، كاليت ينلغػي التحػرر مػن سػي رهتا كالػتخل  منهػا، للػدخوؿ يف التنسػخ كالوصػوؿ ٞننزلػة القديسػية

 صوؿ ٞننزلة القديسية.كىنا تتلدل النررة السللية للمحلة كوسا أحد موانش الو 

كينرػػر بعضػػهم للحػػب ِبنػػو خلػػيا مػػن اٞنشػػاعر الداخليػػة كاألعمػػاؿ اٜنسػػية الت ليقيػػة، فيعرفونػػو ِبنػػو: 
تعلػػػًن عػػػن اٞنشػػػاعر الذاتيػػػة، كاألعمػػػاؿ اٜنسػػػية، مػػػرتلا ابلػػػذىن كيعكػػػر صػػػفاءه، كينلغػػػي تنحيتػػػو عنػػػد القيػػػاـ 

 .(ّقابألعماؿ اٜنسية الذىنية

بقة النرػػػػرة السػػػػللية الرػػػػاىرة يف التعامػػػػل مػػػػش األلػػػػة، حيػػػػث يػػػػدعوف إىل كيالحػػػػف يف التعريفػػػػات السػػػػا
سػػا ز السػػللية يف كصػػفهم للمحلػػة ِب ٍ كعػػدـ ظهػػور أتثًنىػػا مػػن الشػػعور إىل الواربػػش العملػػي، كتػىػػ ،تنحيتهػػا جانلػػا

ة ، كىنػػاؾ نرػػرة إ٩نابيػػة للمحلػػة، كلكنهػػا بشػػكل أربػػل ظهػػورا كك ػػوحا مػػن النرػػر ٕننػػش الوصػػوؿ ٞننزلػػة القديسػػٌن
 السللية.

كيستبلب اٟنندكس ١نلة اآلٟنة من خالؿ طقوس عملية ال يرهر فيها اٛنانب الركحػي الوجػداٍل ْنػاه 
 .(ْقىذه اآلٟنة، حيث يركف أف األلة يف ىذا اٛنانب: ٣نارسات عملية، كطقوس معينة، تستبلب ١نلة اآلٟنة

                                                           

اٛنليػػل جػػواد، دار اٜنػػوار للنشػػر كالتوزيػػش،  دجيتػػا قالكتػػاب اٟننػػدم اٞنقػػدس(، د. شػػاكوانتاال راكاشاشػػرم، ترٗنػػة: رعػػد علػػد ( ينرػػر: اللاجافػػا(ُ
 (.ْٖ – ْٓ :ـ، قصُّٗٗسورية، ال لعة: األكىل، 

 (.ّٔ :اٟنندم اٞنقدس(، قصجيتا قالكتاب  ( ينرر: اللاجافاد(ِ
 (.ّٕ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ّ
 - ُِْْ( ينرػػر: دراسػػات يف اليهوديػػة كاٞنسػػيحية كأدايف اٟننػػد، د. د  ػػياء الػػر٘نن األعرمػػي، مكتلػػة الرشػػد، الػػرايض، ال لعػػة: الثانيػػة (ْ

 (.َّٔص: ـ، قََِّ
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ربعيػػػػة، مػػػػن خػػػػالؿ ربػػػػا األلػػػػة كيرهػػػػر اٛنانػػػػب العملػػػػي اللحػػػػت يف النرػػػػرة للمحلػػػػة يف اٞنمارسػػػػات الوا
ّنمارسػػة قاٛنػػنس(، فيرػػفوف األلػػة ِبسػػا: أسػػلوب يػػتم ٣نارسػػتو يف اٜنيػػاة العمليػػة، كيعػػد اٛنػػنس أحػػد مرػػاىره 

   .(ُقالعملية

يف  -إبذف  -ابلفلسفة الواربعية كنررهتا للحب كما سيأيت عر ػو كبسػ و  اٟنندكسيَّةكىنا يرهر أتثر 
 قمفهـو األلة يف الفلسفات الواربعية(. :ملحث

غيػة ا بي ا ٢نتػارن ا إجرائيِّػ، كصػغت علػى منواٟنػا تعريفنػاٟنندكسػيَّةاأللػة كمعانيهػا يف  ظكربد حاكلت ٞنلمة ألفا
 التو ي  ٞنفهومها عندىم، كالسًن على ىذا التعريف يف ثنااي اللحث إبذف  .

 : اذلندوسي ةالتعريف اإلجرائي للمحبة يف 
ولػػػده ال ليعػػػة، كيتمثػػػل يف شػػػكل رغلػػػة ذىنيػػػة، تسػػػتعملها األحاسػػػيس لتحقيػػػق ي شػػػعور داخلػػػي تي ىػػػ

 غاايهتا، يهدؼ إىل التأثًن السليب على األعماؿ اٜنسية، كيعد اٛننس أحد مراىره العملية.

 : الزرادشتي ة اثنًيا:
كتتمركػز حػوؿ اإللػو الواحػد ، (ّق، كىي داينة فارسية ربد٬نػة(ِقكىي داينة نسلت إىل مؤسسها زرادشت

يف بعػػن اٞنػػرادر  الزرادشػتيَّة، كتسػمى (ٓق، كيقدسوف آٟنة متعػددة، منهػا: الشػمس كالسػماء(ْقالكلًن اٞن لق
علػػػػدة النػػػػار، كتتمحػػػػور حػػػػوؿ اإللػػػػو الواحػػػػد اٞن لػػػػػق، الػػػػذم ٫نلػػػػق إٟنػػػػٌن، ٫نتػػػػار أحػػػػد٨نا اٝنػػػػًن كالنػػػػور كاٚنػػػػو 

كٟنػذا تسػمى ىػذه الداينػة ابلوحدانيػة الثنويػة، التػػي  ؛رػالـ كاٚنػو قأىر٬نػاف(قأىورامزدا(، ك٫نتار الثػاٍل الشػٌر كال

                                                           

الرػػادؽ، مؤسسػػة ىنػػداكم للتعلػػيم كالثقافػػة، مرػػر، ال لعػػة:  ترٗنػػة: أمػػًنة علػػي علػػد( ينرػػر: اٟنندكسػػية قمقدمػػة ربرػػًنة جػػدا(، كػػيم نػػوت، (ُ
 (.ُُٕ :ـ، قصَُِٔاألكىل، 

، كىنػاؾ مػن يقػوؿ ( ىناؾ من يقوؿ أف زرادشت شخرية أس ورية غًن حقيقية، كىنػاؾ مػن يقػوؿ أنػو شخرػية حقيقيػة كأنػو إبػراىيم (ِ
كموربػػف اإلسػػالـ منهػػا، د. إبػػراىيم د  ،األدايف الو ػػعية يف مرػػادرىا اٞنقدسػػة، ينرػػر: أنػػو شخرػػية حقيقيػػة كلكنػػو لػػيس إبػػراىيم 

 (.ُٖٔ – ُٔٔ :ـ، قصُٖٓٗ - َُْٔإبراىيم، م لعة األمانة ، مرر، ال لعة: األكىل 
وجز يف اٞنػػذاىب (، اٞنػػُٖٔ – ُٔٔكموربػػف اإلسػػالـ منهػػا، د. إبػػراىيم د إبػػراىيم، ص ق ،( ينرػػر: األدايف الو ػػعية يف مرػػادرىا اٞنقدسػػة(ّ

(، مفهػػػػػـو األلوىيػػػػػة يف األدايف ٓٓ/ ُ، قََِٕكاألدايف، األب صػػػػػ م اٞنقدسػػػػػي، مكتػػػػػب سػػػػػركيس آغاجػػػػػاف، أربيػػػػػل، ال لعػػػػػة: األكىل، 
ربسػم ن، الزرادشتية كاٟنندكسية كاللوذية قدراسة مقارنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، رسالة ماجستًن، اٛنامعة اإلسالمية، بغداد، كلية أصوؿ الػدي

 (.ٓٔ :ـ، قصََُِ - ُُّْالعقيدة، 
(، مفهػػـو األلوىيػػة يف األدايف الزرادشػػتية كاٟنندكسػػية كاللوذيػػة قدراسػػة ٓٓ/ ُ( ينرػػر: اٞنػػوجز يف اٞنػػذاىب كاألدايف، األب صػػ م اٞنقدسػػي، ق(ْ

 (.ٓٔ :مقارنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، قص
ص: ـ، قََِٖالػر٘نن، ركافػد للثقافػة كالفنػوف، سػورية، ال لعػة: الثانيػة،  ة(، د. خليػل علػد( ينرر: أفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتي(ٓ

َُٖ-ِّْ.) 
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ػػ(ُقتقػػف يف تعػػارض مػػش مفهػػـو التعدديػػة كال تلغػػي صػػفة الوحدانيػػػة دث ا ػػ راب يف تعييػػنهم إٟنػػٌن ، كىنػػا ٪نى
شػػاء إف  كمػػا سػػيأيت  ،عوف الواحديػػة، كىػػذا اٞنو ػػش عنػػدىم ٪نػػدث خلػػال يف النرػػرة األخالربيػػة كغًنىػػاٟنػػم كيػػدٌ 

 . 

 : الزرادشتي ةتعريف احملبة يف 
اٛنانب الركحي، ككثًنا ما توصف األلة عندىم ِبكصػاؼ تنػزع  الزرادشتيَّةيغلب على معاٍل األلة عند 

إىل الشػعور الػداخلي، كاإل٬نػاف القلػػيب، كتعلػق القلػب كتعاطفػو، كسػػخاء الػركح ككرمهػا، كال تقترػر النرػػرة إىل 
حػػي فقػػا، فكمػا أنػػو ىػػو النرػػرة األغلػػب إال أنػو أييت بدرجػػة أربػػل منػػو اٛنانػػب العملػػي األلػة علػػى اٛنانػػب الرك 

، ىػػػو التوجػػػو الركحػػػي الػػػذم الزرادشػػتيَّةالت ليقػػي، كلعػػػل اٞنػػػ ر ٞنوربػػػش اٛنػػانلٌن قالركحػػػي كالعملػػػي( للمحلػػػة يف 
 .الو عية الداينة ىذه يغلب على من لقات

، يرهر أحد اٞنعػاٍل الػيت عرفوىػا الزرادشتيَّةكابستقراء اٛنانب الركحي الشعورم الداخلي ٞنعىن األلة يف 
امن ا، كاٛناىل عالً ا، كاٝنليث طيلن ؿ العدك صديقن هبا، فاأللة ىي: شعور داخلي ٪نوًٌ 

، فهذا الشػعور الػداخلي (ِق
ىل أشػػخاص ١نلػػوبٌن، ال بػػد لػػو مػػن دافػػش ربػػوم الػػذم يرىػػًنًٌ األشػػخاص اٞنترػػفٌن بتلػػخ األكصػػاؼ اٞنكركىػػة إ

 لتحويل تلخ اٞننلوذات إىل ١نلوابت، فهذا الدافش عندىم ىو األلة. 

كمػػا يرهػػر عنػػدىم جانػػب ركحػػي للمحلػػة كعالربتهػػا ابألركاح كمناجاهتػػا، فينرػػركف للمحلػػة مػػن ىػػذه 
، كأييت ىػػػذا (ّقلقػػوة مػػػن ركح ٢نتلفػػػةالناحيػػة أسػػػا: االنفتػػػاح علػػػى األركاح ال ػػاىرة، كالػػػرتًل ابٝنػػػًن، كاسػػػتلهاـ ا

ا للتعريف السابق يف كوف األلة ربػوة دافعػة، فهػم ىنػا يسػتبللوف تلػخ القػوة مػن تلػخ األركاح التعريف استمرارن 
 الشريرة.

كربػػػد يقػػػرتف الشػػػعور الػػػداخلي ابٛنانػػػب العملػػػي مػػػن خػػػالؿ ظهػػػور ىػػػذا الشػػػعور علػػػى شػػػكل سػػػلوؾ 
س٬نػػػاف ابهلل، تتبسػػػد علػػػى شػػػكل أعمػػػاؿ يكػػػوف ٟنػػػا نتػػػائج كآ،ر ت ليقػػػي ١نسػػػوس، فيعرفوسػػػا ِبسػػػا: صػػػورة ل

، كىنػا يتضػ  اربػرتاف اٛنانػب العملػي ابٛنانػب الركحػي مػن خػالؿ إدخػاٟنم لسلػو (ْق١نسوسة يف حياة اآلخرين
 ْنسيد تلخ األلة على صورة أعماؿ ٟنا نتائج كآ،ر ١نسوسة. يف ىذا التعريف، كمن مثىَّ 

                                                           

 (.ٔٓ-ٓٓ/ُ( ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق(ُ
لنػػاف، اٞننرمػػة العربيػػة للرتبيػػة ل -( ربرػػة اٜنضػػارة، كيليػػاـ جػػيمس ديورانػػت، ترٗنػػة: الػػدكتور زكػػي ٤نيػػب ١نمػػود كآخػػرين، دار اٛنيػػل، بػػًنكت (ِ

، تونس،   (.ِّْ/ ِـ، ق ُٖٖٗ -  َُْٖكالثقافة كالعلـو
 (.ُٓٔ-ُْٔ :الر٘نن، قص ( أفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، د. خليل علد(ّ
 - ُُْٓكت، ال لعػػة: األكىل، الػػر٘نن مرحلػػا، مؤسسػػة عػػز الػػدين لل لاعػػة كالنشػػر، بػػًن  ( ينرػػر: بػػداايت الفلسػػفة األخالربيػػة، د. د علػػد(ْ

 (. ٓٗ :ـ، قصُٓٗٗ
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كالوفػػػاؽ  ،للحػػػت للمحلػػػة، فػػػ ف األلػػػة أتيت ّنعػػػىن: العمػػػل مػػػن أجػػػل العدالػػػةا عػػػن اٛنانػػػب العملػػػي اأمَّػػػ
، كىػػذه ألفػػاظ تنػػزع ابلكليػػة إىل اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي اجملػػرد عػػن اٛنانػػب (ُقكٓنقيػػق السػػالـ ،االجتمػػاعي

 الشعورم الداخلي.

ا ٗنيػػػش اعينػػػ، مر الزرادشػػػتيَّةاء علػػػى ىػػػذه التعريفػػػات، فقػػػد خلرػػػت إىل تعريػػػف إجرائػػػي للمحلػػػة يف نػػػكب
 ا عن اٞنعاٍل الواردة الكامنة يف تلخ التعريفات.األلفاظ اٞنذكورة، مع ن 

 : الزرادشتي ةالتعريف اإلجرائي للمحبة يف 
ىي شعور داخلي، يع  عن اإل٬ناف ابهلل، منفت  على األركاح ال اىرة، يهػدؼ إىل اسػتلهاـ القػوة مػن 

السػػالـ، كيتبسػػد يف سػػلوؾ عملػػي ١نسػػوس يف التعامػػل مػػش ركح خارجيػػة، كتقلػػل اآلخػػرين بعالهتػػم، كٓنقيػػق 
 اآلخرين، كالعمل من أجل العدالة كالوفاؽ االجتماعي.

 : الكونفوشُيوسي ة اثلثًا:
الػػػذم ظهػػػر يف القػػػرف السػػػادس ربلػػػل  (ِقىػػػي داينػػػة أىػػػل الرػػػٌن، كترجػػػش إىل الفيلسػػػوؼ كونفوشػػػيوس

ا إليهػػا الدينيػػة الػػيت كرثهػػا الرػػينيوف عػػن أجػػدادىم مضػػيفن  ا إىل إحيػػاء ال قػػوس كالعػػادات كالتقاليػػداٞنػػيالد داعينػػ
ا مػػن فلسػػفتو كآرائػػو يف األخػػالؽ كاٞنعػػامالت كالسػػلوؾ القػػوَل، كتقػػـو علػػى علػػادة إلػػو السػػماء أك اإللػػو جانلنػػ

كمػػػن خػػػالؿ ىػػػذا الوصػػػف للكونفوشيوسػػػية ، (ّقاألعرػػػم، كتقػػػديس اٞنالئكػػػة، كعلػػػادة أركاح اآلابء كاألجػػػداد
األركاح كاآلابء ، كمػا تقػدس من األسػالؼ موركثة اجتماعية كتقاليد دينية امن عادات كطقوسن يتلٌن أسا تتض

 كغًنىم، كىذا االعتقاد سيكوف مو ش أثر عند اٜنديث عن األلة يف ىذه الداينة.

                                                           

الغفػػػار  الفتػػػاح إمػػػاـ، مراجعػػػة: د. علػػػد ( ينرػػػر: اٞنعتقػػػدات الدينيػػػة لػػػدل الشػػػعوب، مشػػػرؼ التحريػػػر: جفػػػرم ابرنػػػدر، ترٗنػػػة: د. إمػػػاـ علػػػد(ُ
 (.ُٗ :ـ، قصُّٗٗمكاكم، عا  اٞنعرفة، الكويت، 

كىػػػو اسػػػم القليلػػػة الػػػيت ينتمػػػي إليهػػػا، كفػػػوتس  Kungكاٚنػػػو كػػػونج  ،Tsouؽ. ـ يف مدينػػػة تسػػػو  ُٓٓ( ىػػػو فيلسػػػوؼ صػػػيين كلػػػد سػػػنة ِق
Futze  ،علػػػى كتػػػب  انكػػبَّ معنػػاه الػػػرئيس أك الفيلسػػوؼ، فهػػػو بػػػذلخ رئػػيس كػػػونج أك فيلسػػػوفها. أنشػػأ مدرسػػػة لدراسػػة أصػػػوؿ الفلسػػػفة

 ،ؽ. ـ ْٕٗكمػػات يف سػػنة  ،ن أفكػػاره، كيعتػػ  كونفوشػػيوس اٞنؤسػػس لداينػػة الكونفوشيوسػػيةاألربػػدمٌن يلخرػػها، كيرتلهػػا، كيضػػمنها بعػػ
 (.ْٖٕ/ ِحت منترف القرف العشرين اٜنايل. ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة ق مذىلو استمرك 
، العدد( ينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالي(ّ ، جامعة القاىرة، كلية دار َٔ :ة صاحل القرٍل، ٠نلة كلية دار العلـو

 ، الكنفوشيوسية، د. مشارم  –اللوذية  –اٟنندكسية  –اجملوسية  –النررانية  –(، ما بعد اٞنوت عند اليهودية ِّٖ :ـ، قصَُُِالعلـو
، ربسػم الفلسػػفة اإلسػػالمية، سػعيد اٞن ػػريف، أصػل الكتػػاب رسػػالة دكتػوراه يف الفلسػػفة اإلسػالمية، جا  - ُّْٖمعػػة اٞننيػػا، كليػة دار العلػػـو

 (.ْٖٕ/ِ(، اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، قُٕٗ :ـ، قصَُِٕ
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 : الكونفوشُيوسي ةتعريف احملبة يف 
 للمحلة إىل ربسمٌن: الكونفوشييوسيَّةتنقسم النررة يف 

 كجداٍل نفسي. سا شعورالنررة للمحلة على أ: األوؿ

، كىػي لتسيًن اجملتمش كانترامػو: النررة للمحلة على أسا سلوؾ عملي ٠نتمعي، أك أداة تستعمل الثاين
 النررة الغاللة.

فػػ ذا ألقينػػػا النرػػرة علػػػى القسػػم األكؿ، مػػػن حيػػث إف األلػػػة شػػعور كجػػػداٍل نفسػػي، فنبػػػد أسػػا تعػػػين: 
، كأتيت كػػذلخ األلػػة عنػػدىم يف (ُقنفسػػي مػػش اجملتمػػش، كاٝنضػػوع لقوانينػػو بشػػكل تلقػػائيالشػػعور ابالنسػػباـ ال

أكػ ، حيػث  اعػدن ىذا اإلطار ّنعىن: التعلًن عن الشوؽ ألركاح األجداد، كأيخذ الشعور ْناه أركاح األجػداد بي 
ا كاالنرػياع ألركاح األجػداد، تقػديرن ا من اٞنعىن السابق، فتػأيت ّنعػىن: إظهػار ال اعػة ؽ تعلًنن دأتيت األلة ّنعاف أ

، كىػػذا ىػػو اٛنانػػب الركحػػي الػػداخلي النفسػػي الػػذم تعنيػػو األلػػة يف (ِقلل كػػات الػػيت ٕننحهػػا ٟنػػم تلػػخ األركاح
 .الكونفوشييوسيَّة

لنررة للقسم الثاٍل من حيث إف األلة أتيت على شكل سلوؾ عملػي أك أداة ٠نتمعيػة، ابأما إذا انتقلنا 
ا بتحقيػق اٞندينػة الفا ػلة، كسػعى كونفوشػيوس إىل غرمنػمػر يف سػلوؾ كونفوشػيوس، فقػد كػاف مي فيرهر ىذا األ

، كيف ىػػذا السػػياؽ، تتبػػو نرػػرهتم (ّقجعػػل ىػػذه اٞندينػػة أكثػػر كاربعيػػة مػػن مدينػػة أرسػػ و الػػيت كػػاف يػػدعو إليهػػا
، (ْقمػػش اآلخػػرينٞنعػػىن األلػػة أسػػا: سػػلوؾ عملػػي، يتمثػػل يف حسػػن اٞنعاملػػة كرربػػة اٜنػػديث كاألدب كاٝن ػػاب 

يف نرػرهتم للمحلػة أسػا: أداة لتنرػيم سػلوؾ األفػراد،  الكونفوشييوسػيَّةكتستمر النررة اجملتمعية ٞنعاٍل األلػة عنػد 
، كتتمثػػػػل ىػػػػذه األداة يف صػػػػور يشػػػػدد عليهػػػػا الكونفوشيوسػػػػيوف يف تعزيػػػػزىم (ٓقكٓنقيػػػػق التػػػػآلف بػػػػٌن النػػػػاس

كاالنقيػػػاد لػػػو، كال اعػػػة للوالػػػد  ،ة أتيت ّنعػػػىن: ال اعػػػة للحػػػاكمللبانػػػب التنريمػػػي اجملتمعػػػي، فيعتػػػ كف أف األلػػػ
كاألخ األك ، كاإلخػالص للرػديق، كمراعػاة مشػاعر اآلخػرين، كيعتػ كف أف األلػة للعػادات كالتقاليػد اٞنوركثػة 

                                                           

(، مػػػا بعػػػد اٞنػػػوت عنػػػد ّٕٓ/ ِللشػػػلاب اإلسػػػالمي، ق ( ينرػػػر: اٞنوسػػػوعة اٞنيسػػػرة يف األدايف كاٞنػػػذاىب كاألحػػػزاب اٞنعاصػػػرة، النػػػدكة العاٞنيػػػة(ُ
 (. ُٕٗ :الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص –اللوذية  –اٟنندكسية  –اجملوسية  –النررانية  –اليهودية 

 (.ُّْ :( ينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص(ِ
 (.ّٕٓ/ ِاٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق( ينرر: اٞنوسوعة (ّ
 (.ِٗٗص: ( ينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، ق(ْ
 (.ْٕٗ/ ِية للشلاب اإلسالمي، ق( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞن(ٓ
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، كبعػد سػوؽ اٞنعنيػٌن الػداخلي النفسػي، كالسػلوكي العملػػي (ُقمػن األمػور الػيت ٩نػب احرتامهػا كاألافرػة عليهػا
 ا عن اٞنعاٍل.ا ل لفاظ، مع ن إىل جعلو جامعن  ا للمحلة عندىم، سعيتي ا إجرائين اجملتمعي، فقد استنتبت تعريفن 

 : الكونفوشُيوسي ةالتعريف اإلجرائي للمحبة يف 
عػو، كاٝنضػوع ىػي شػعور كجػداٍل نفسػي، كسػلوؾ عملػي اجتمػاعي، يػؤدم إىل انسػباـ اٞنػرء مػش ٠نتم

، كاحػػػرتاـ اٞنػػػورك،ت ا ٟنػػػممدينػػػة فا ػػػلة، كتتمثػػػل يف االنرػػػياع ألركاح األجػػػداد تقػػػديرن ، للوصػػػوؿ إىل لقوانينػػػو
 كاألافرة عليها.

                                                           

 –اللوذيػػػػػػػة  –اٟنندكسػػػػػػػية  –اجملوسػػػػػػػية  –النرػػػػػػػرانية  –(، مػػػػػػػا بعػػػػػػػد اٞنػػػػػػػوت عنػػػػػػػد اليهوديػػػػػػػة ْٕٓ – ّٕٓ/ ِ( ينرػػػػػػػر: اٞنرجػػػػػػػش السػػػػػػػابق، ق(ُ
 (.ُٖٗ – ُٕٗ :الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص
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 احملرفة والوضعية وأسسها يف األدايف ،ادلبحث الثاين: مصادر احملبة
سػػتقى منهػػا ، فػػ ف ذكػػر اٞنرػػادر الػػيت تي األرفػػة كالو ػػعية بعػػد االنتهػػاء مػػن بيػػاف مفهػػـو األلػػة يف األدايف

األلػػة، كاألسػػػس الػػيت ترتكػػػز كتن لػػق منهػػػا األلػػة، ىػػػو ّنثابػػة الوصػػػوؿ إىل اإليضػػاح الشػػػمويل ٞنفهػػـو األلػػػة يف 
األدايف، أمػػا مػػن جهػػة اٞنرػػادر، فقػػد يتلػػادر للػػذىن ٗنلػػة مػػن التسػػاؤالت حػػٌن اسػػتعراض اٞنفهػػـو اٞنقرػػود 

زكؿ كثػػػػًن مػػػػن تػػػػ فهػػػػـو منهػػػػا مت اسػػػػتقاء اٞنللمحلػػػػة يف كػػػػل ديػػػػن، كلكػػػػن حػػػػٌن يػػػػتم اسػػػػترهار اٞنرػػػػادر الػػػػيت
، فػػ ف اإلشػػكاالت الػػيت ربػػد تعػػرض ٞنػػن استي  شػػكل عليػػو شػػيء، كإذا مػػا أتينػػا لػػدكر األسػػس يف إيضػػاح اٞنفهػػـو

اٞنفهػػـو ال شػػخ ين لػػق مػػن من لقػػات معينػػة خاصػػة بكػػل داينػػة، كيرتكػػز علػػى مرتكػػزات تقػػـو عليهػػا تلػػخ 
نػػة، فكػػاف مػػن شػػأف استعرا ػػها إزالػػة اللػػلس الداينػػة، كيتعػػرض ٞنػػؤثرات خارجيػػة ت ػػرأ علػػى أصػػوؿ تلػػخ الداي

 اٜناصل بسلب تلخ اإلشكاالت، كربد ربسمت اٞنلحث إىل م للٌن:

 احملرفة والوضعية. األوؿ: مصادر احملبة يف األدايف ادلطلب
 احملرفة والوضعية. ب الثاين: أسس احملبة يف األدايفادلطل

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

24 
 

 احملرفة والوضعية ادلطلب األوؿ: مصادر احملبة يف األدايف
تستمد األدايف عقائدىا كشػرائعها كأخالربهػا مػن خػالؿ مرػادر متعػددة، فمنهػا مػا تعػزكه إىل اٛنانػب 

سػػا نزلػػت علػػيهم مػػن السػػماء، أك يقدسػػوسا إنيػػة كالكتػػب اٞنقدسػػة الػػيت يقولػػوف الركحػػي الػػديين كاٞنرػػادر الدي
كمػػا يسػػتمدكف أمػػور داينػػتهم كػػذلخ مػػن مرػػادر   ن يزعمػػوف نلوتػػو أك ألوىيتػػو يف ديػػنهم،لكوسػػا مػػن أتليػػف مىػػ

 كالعيػرؼ(، كٔنتلػف أ٨نيػة تلػخ اٞنرػادر نػزكالن  ،كالف ػرة ،قالعقػل :أخرل، كٔنتلػف تلػخ اٞنرػادر األخػرل مثػل
 اٞنرػدر الػديين ا، كىذا االعتلار الكلي ربد يفػوؽ أحيػابن ا كليِّ ا يف االعتلار، فمنها ما تعت ه داينة اعتلارن كصعودن 

 أك ا أك ١نلػالن  يكػوف يف درجػة أربػل منػو حيػث ربػد أييت مفسػرن  لو، كأحيػابن  يكوف موازاين ىم، كأحيابن اٞنقدس عند
دا، كما تكوف بعػن اٞنرػادر ربليلػة االعتلػار، فتبػد أرابب تلػخ الداينػة ال يولػوف ذلػخ اٞنرػدر االىتمػاـ ١ندن 

قضػااي الداخليػة العميقػة الػيت لػذا ْنػد ذلػخ اٞنرػدر يكػوف متخفيػا يف ٗنلػة مػن ال ؛الذم ٬نكػن رؤيتػو بو ػوح
 يرعب مالحرتها، كربد ربسمت ىذه اٞنرادر إىل أربعة أربساـ، كىي:

 ين.ادلصدر األوؿ: الدِّ 

 ل.قْ ادلصدر الثاين: العَ 
 رة.طْ ادلصدر الثالث: الفِ 
 ؼ.ادلصدر الرابع: الُعرْ 

ملاشػػػػرة ، بػػػػذكر اٞنرػػػػدر مث سػػػػرد الػػػػدايبت اٝنمػػػػس ٓنتػػػػو -إبذف  -كسػػػػتكوف طريقػػػػة عر ػػػػي ٟنػػػػا 
ا اٞنرهػر الػذم يلػٌن اعتلػار ذلػخ اٞنرػدر (، مليننػالكونفوشييوسػيَّةك  الزرادشػتيَّةك  اٟنندكسػيَّةك  النررانيَّةك  اليهوديَّةق
  كل داينة.يف

 .يندلصدر األوؿ: الدِّ ا
 : اليهودي ة أواًل:

بتعػػػدد كتلهػػػا الدينيػػػة اٞنقدسػػػة، كيعػػػود ىػػذا إىل عػػػدة أسػػػلاب مػػػن أ٨نهػػػا فكػػػرة العقيػػػدة  اليهوديَّػػػةتتسػػم 
الشػػفوية اٜنلوليػػة الػػيت تضػػفي القداسػػة علػػى كتػػاابت اٜناخامػػات الدينيػػة كاجتهػػاداهتم، بػػل تعػػادؿ بػػٌن الػػوحي 

ذا فبانػػب لػػ ؛(ُقاإلٟنػػي مػػن خػػالؿ مرػػدرىا اٞنتمثػػل يف قالتػػوراة(، كاالجتهػػاد اللشػػرم مػػن خػػالؿ قالتلمػػود(
 التعدد يف الكتب الدينية عائد إل فاء القدسية كتاابت اٜناخامات كاجتهاداهتم. 

 كاٞنرادر الدينية اليت يستمد منها اليهود تعاليمهم كأخالربهم ىي:

                                                           

 (.ّٖ/ ٓـ، قُٗٗٗاٞنسًنم، دار الشركؽ، القاىرة،  الوىاب علد ( ينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.(ُ
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   كالكتب اٞنلحقة هبا، كيػراد ابلتػوراة عنػد اليهػود: ٙنسػة أسػفار يعتقػدكف أف موسػى ،التوراة -ُ
األسػفار  :كىػي كلمػة يوبنيػة تعػين ٙنسػة، أم ،تػاتوؾ( نسػلة إىل قبنتػا(كتلها بيده كيسموسا قاللن

 .  (ُقاٝنمسة

التلمود، كينقسم إىل ربسمٌن: األكؿ: اٞنشنا: كىي ٠نموعػة األحكػاـ كالتعػاليم كالتفاسػًن كالوصػااي  -ِ
، كالثػػػاٍل: الغمػػػارا: كىػػػي تعليقػػػات  التشػػػريعية الػػػيت تناربلػػػت عػػػ  األجيػػػاؿ مػػػن عهػػػد موسػػػى

 .  (ِقامات على اٞنشناكشركح اٜناخ

ك،ئػػق ١نا ػػرات »بركتوكػػوالت حكمػػاء صػػهيوف، كىػػي مرػػدر حػػديث عنػػد اليهػػود، كتعريفهػػا:  -ّ
ألقاىػػا زعػػػيم صػػػهيوٍل علػػػى ٠نموعػػػة مػػػن الرػػهاينة ليستأنسػػػوا هبػػػا، كيسػػػًنكا عليهػػػا يف إخضػػػاعهم 

الػيت تسػعى ، كلعػل اسػتمداد األلػة مػن ىػذا اٞنرػدر يكمػن يف األىػداؼ (ّق«للعا  كالسي رة عليػو
ا يف ٗنيػػػش ا كلػػػًنن ٟنػػػا ىػػػذه ال كتوكػػػوالت مػػػن السػػػي رة علػػػى العػػػا  كإخضػػػاعو ٟنػػػم، ٣نػػػا ٪نػػػدث أثػػػرن 

 النواحي األخالربية.

ا مػػن النمػػاذج الػػيت كردت فيهػػا األلػػة يف ثنػػااي تلػػخ اٞنرػػادر، ربا ىػػذه اٞنرػػادر ابأللػػة، سػػأكرد بعضنػػكلًػػ
 ،كحفرتهػػػا ،عػػػت ىػػػذه األحكػػػاـ اي شػػػعب إسػػػرائيلفػػػ ذا ٚن» :كمػػػن تلػػػخ النمػػػاذج مػػػا جػػػاء يف سػػػفر التثنيػػػة

م عليهػػا آلابئػػخ، فيحلػػخ كيلاركػػخ كعملػػت هبػػا، فبػػزاؤؾ أف ٪نفػػف الػػرب إٟنػػخ عهػػده لػػخ كر٘نتػػو الػػيت أربسػػ
 ىذا النقل كرد لفف األلة.يف ، ك (ْق«كثرؾيك 

ل ػػػػػػرؼ يف ال ليعػػػة ألجػػػػػػتريا، ك ػػػػػػار أيضن ػػػػػػػػا، كإ٧نػػػا ٫نتػػػػػػػػب فقػػػػػػػود يف التػػػوراة أف   ال ٪نػػػػػػػػػرل اليهػػػػػػػكي
، كأف   دخػػػل يف عهػػػد معهػػػم، كيستشػػػهدكف ِبف اتريػػػخ أعمػػػاؿ   -بػػػزعمهم أسػػػم شػػػعلو اٞنختػػػار-و ػػػػػػػػشعل

 ، فمحلة   ٟنم استمدكىا من مردر ديين، كىو التوراة.(ٓقمعهم دليل على تلخ األلة

ىػػػػو إطػػػػالع الرػػػػهاينة علػػػػى اٝن ػػػػة الػػػػيت أمػػػػا بركتوكػػػػوالت حكمػػػػاء آؿ صػػػػهيوف، فػػػػ ف الغػػػػرض منهػػػػا 
، كىػػذا األسػػاس الػػذم يقومػػوف عليػػو يػػؤثر (ٔقيسػػتعلدكف هبػػا العػػا ، مث كيػػف ٪نكمونػػو إذا كربػػش ٓنػػت سػػي رهتم

                                                           

 (.ٔٔ – ٓٔ :العزيز اٝنلف، قص سعود بن علد د.( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، (ُ
 (.َِ :اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص –اٞنسيحية  –( ينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية (ِ
 (.َُٓ :العزيز اٝنلف، قص سعود بن علد د.( دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، (ّ
عػػػر ، األبػػػواف بػػػولس الفغػػػايل كأن ػػػواف عػػػوكر، اٛنامعػػػة  -العهػػػد القػػػدَل العػػػ م قترٗنػػػة بػػػٌن السػػػ ور( عػػػ م  ُّ – ُِ: ٕ( سػػػفر التثنيػػػة (ْ

 (.ََّ – ِٗٗ: صقـ، ََِٕاألن ونية، اٞنكتلة اللولسية، للناف، ال لعة: األكىل 
 (.ٔ :( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص(ٓ
 (.َُٓ :العزيز اٝنلف، قص ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، الدكتور سعود بن علد(ٔ
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كيؤثر بشػكل كا ػ  يف ربيمػة األلػة الػيت ينتهبوسػا  ،بشكل ملاشر يف تعاملهم مش غًنىم من األدايف األخرل
 .(ُقيف سليل ٓنقيق ىذه الغاية

  :النصراني ة ا:اثنيً 
 يستمد النرارل عقائدىم كتشريعاهتم من مردرين أساسيٌن:

ا معػػػا يف  مكيضػػػموس ، مػػػن العهػػػد القػػػدَل كالعهػػػد اٛنديػػػدالكتػػػاب اٞنقػػػدس، فالنرػػػارل يقدسػػػوف كػػػالِّ  -ُ
كتػػػاب كاحػػػد ي لقػػػوف عليػػػو اسػػػم قالكتػػػاب اٞنقػػػدس(، كالعهػػػد القػػػدَل ىػػػو التػػػوراة كالكتػػػب اٞنلحقػػػة 

: فهػو ٪نتػوم (ّق، أمػا العهػد اٛنديػداليهوديَّػة، كربد سلق ذكرىا كتعريفها يف اٞنردر األكؿ عنػد (ِقهبا
 ،كلوربػػػػا ،كمػػػػررب  ،علػػػػى سػػػػلعة كعشػػػػرين سػػػػفرا، منهػػػػا مػػػػا يسػػػػمى ابألبجيػػػػل األربعػػػػة قإ٤نيػػػػل مػػػػت

 . (ْقكيوحنا(

 النرػػػػرانيَّةاينػػػػة ، كىػػػػي ىي ػػػات شػػػػورية يف الكنيسػػػػة تلحػػػػث يف األمػػػور اٞنتعلقػػػػة ابلدالنرػػػػرانيَّةاجملػػػامش  -ِ
كىػػػػي نوعػػػػاف، األكؿ: ٠نػػػػامش ١نليػػػػة، كىػػػػي الػػػػيت تلحػػػػث يف الشػػػػؤكف األليػػػػة ، (ٓقكأحػػػػواؿ الكنػػػػائس

، كمواجهػػة النرػػرانيَّةللكنػػائس الػػيت تعقػػد فيهػػا. كالثػػاٍل: ٠نػػامش عاٞنيػػة، كىػػي الػػيت تلحػػث يف العقيػػدة 
اجملػػامش علػػى ٓنريفػػات كثػػًنة ل غرابتهػػا ك٢نالفتهػػا للداينػػة، كربػػد ان ػػوت ىػػذه رى بعػػن األربػػواؿ الػػيت يػيػػ

 .(ٔقهمأخالربك  عقائدىم، علىكتغيًنات على دين النرارل، ٣نا كاف لو أثر كلًن 

قاي معلػػم مػػا ىػػي أعرػػم كصػػية يف »: ا عػػن ٧نػػاذج األلػػة يف الكتػػاب اٞنقػػدس، مػػا جػػاء يف إ٤نيػػل مػػتأمَّػػ
عقلػخ، ىػذه ىػي الوصػية الشريعة (، فأجابو يسوع: قأحب الرب إٟنخ بكػل ربللػخ، كبكػل نفسػخ، كبكػل 

األكىل كالعرمػػػى. كالوصػػػية الثانيػػػة مثلهػػػا: أحػػػب ربريلػػػخ مثلمػػػا ٓنػػػب نفسػػػخ. علػػػى ىػػػاتٌن الوصػػػيتٌن تقػػػـو 
   .(ٕق«الشريعة كلها كتعاليم األنلياء

كىذا الن  يعت  عمدة عند النرارل يف األلة، فهو يفسر بعن اٞنعاٍل الػيت ذكربىػا يف مفهػـو األلػة 
 ليههم أللتهم ّنحلة  .عند النرارل من تش

                                                           

 لذا فهي تعت  مردرا غًن ملاشر كالكتب اٞنقدسة. ؛( كىذه ال كتوكوالت تتسم ابلغموض، كما توصف بو إ٧نا ىو ما مت تسريلو منها(ُ
 (.َّٔ :ة كأدايف اٟنند، للدكتور د  ياء األعرمي، قص( ينرر: دراسات يف اليهودية كالنرراني(ِ
رارل ( كاٞنالحف أف النرارل أٚنوا الكتب اليت يقدسها اليهود العهد القدَل كوف اليهود أربدـ منهم كداينة، أما األبجيل اليت نزلت على الن(ّ

 كوسا اٛنديدة اليت ٔنرهم.ل ؛فهي العهد اٛنديد
 (.ُّْ :العزيز اٝنلف، قص سعود بن علد د.ف اليهودية كالنررانية، ( ينرر: دراسات يف األداي(ْ
 .(ُٖٕ :العزيز اٝنلف، قص سعود بن علد د.( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، (ٓ
 .(ُٖٖ: ُٖٕ :العزيز اٝنلف، قص سعود بن علد د.( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، (ٔ
 .(َْ، ّٗ، ّٖ، ّٕ، ّٔ: ِِق( إ٤نيل مت (ٕ
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 : اذلندوسي ة اثلثًا:

لذلخ يسهل عليهم اإل٬ناف ابهلل كبغًنه مػن اآلٟنػة  ؛من ٚنات اٟنندكس أسم ال يتقيدكف بعقيدة خاصة
فرربػػة مػػن  اٞنرػػادر األساسػػية، فكػػلمػػن  دلػػذلخ افرتربػػت كلمػػتهم يف عػػد ؛الكثػػًنة مػػن القػػول ال ليعيػػة كغًنىػػا

لػذا فلػديهم عػدد ىائػل مػن الكتػب عسػًنة الفهػم، غريلػة اللغػة، كربػد أيلٌفػت كتػب   ؛فرربهم ٟنا كتػب خاصػة هبػا
كثػػًنة لشػػرحها كأخػػرل الخترػػار تلػػخ الشػػركح، ككلهػػا مقدسػػة، كأ٨نهػػا مػػا يسػػمى قالفيػػدا(، كيعتػػ  مػػن أىػػم 
الكتب اٞنقدسة لدل اٟننػدكس، كبؿ شػهرة كلػًنة مػن اٛنمػاىًن، كىػو لػيس اسػم كتػاب مؤلػف علػى األبػواب 

، (ُقرػػوؿ، كإ٧نػػا ىػػو ٠نموعػػة مػػن األجػػزاء اٞننتشػػرة مػػن تعليمػػات الزىػػاد كالنسػػاؾ يف ربػػركف مػػا ربلػػل اٞنػػيالدكالف
اٜنكمػػة كاٞنعرفػػة، كمػػدارج االرتقػػاء للحيػػاة العقليػػة مػػن السػػذاجة إىل الشػػعور الفلسػػفي، كفيػػو  :كالفيػػدا معناىػػا

ػػ ، كيف القػػدَل كػػاف ي لػػق لفػػف (ِقالوجػػودا يرتقػػي إىل كحػػدة أدعيػػة تنتهػػي ابلشػػخ كاالرتيػػاب كمػػا أف فيػػو أتليهن
كمر ل  ٪نػوم ٓنتػو    اٟنندكسيَّةلذا ف ف الفيدا ربد يشمل ٗنيش الكتب  ؛(ّقاٟنندكسيَّةفيدا على ٗنيش الكتب 

 .اٟنندكسيَّةٓنتو كل ما ىو مقدس من تعليمات الزىاد يف 

الػرب ربػائال: حػٌن  ٓنػدث» :اٟنندكسػيَّةكمن ٧ناذج األلػة يف النرػوص الػواردة يف الكتػب اٞنقدسػة عنػد 
يهبر اٞنرء ٗنيش الرغلػات الػيت تػدخل للػذىن ايابر،، كيكتفػي مػن نفسػو كحػدىا لنفسػو، عنػدىا يػدعى رجػل 
متنسػػخ للحكمػػة، مػػن ال يشػػغل اٜنػػزف ذىنػػو كال يشػػتاؽ للمتػػش، مػػن ىػػو حػػر مػػن اٜنػػب، اٝنػػوؼ كالغضػػب، 

 .(ْق«اذلخ الذم بعقلية الورع يسمى ربديسن 

كالكره توجههما األحاسيس ٥نػو أىػدافها، ال تكػن ٓنػت تسػلا ىػذين  اٜنب» :كمن النماذج كذلخ
 .(ٓق«االثنٌن، فكال٨نا يعداف من مكامنو

، اد كاٞنتنسػػكٌن اٟننػػدكس لتالميػػذىمكىنػػا يتضػػ  مػػن صػػيغة النقػػوؿ اعتلارىػػا تعليمػػات كأربػػواؿ مػػن الزىػػ
كمنػػػوٚنريت(، كربػػػػد كق، (اابللغػػػة العربيػػػػة، ك٨نػػػا قاللاجافادجيتػػػػ د كربعػػػػت علػػػى مرػػػػدرين للهنػػػدكس مرتٗنػػػػٌنكربػػػ

 من الكتب اٞنقدسة. اٟنندكسيَّةجعلتهما اٞنعتمد يف نروص 

  

                                                           

 (.ّْٓ – ّّٓ :( ينرر: دراسات يف اليهودية كالنررانية كأدايف اٟنند، للدكتور د  ياء األعرمي، قص(ُ
 (.ِْٕ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ِ
 (.ّْٓ :د  ياء األعرمي، قص د.اسات يف اليهودية كالنررانية كأدايف اٟنند، ( ينرر: در (ّ
 (.ّٔ :جيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص ( اللاجافاد(ْ
 (.ْٓ :(  اللاجافاد جيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص(ٓ
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  :الزرادشتي ة رابًعا:
يف معتقػػداهتا كعلاداهتػػا كطقوسػػها علػػى مرػػدر كتػػاب ربػػدَل مقػػدس عنػػدىم، يؤمنػػوف  الزرادشػػتيَّةتسػػتند 

بعػػػد -للزرادشػػػتية، مث توالػػػت  ِبنػػػو أنػػػزؿ علػػػى زرادشػػػت عػػػن طريػػػق الػػػوحي، كىػػػو اٞنرػػػدر األكؿ كػػػامالن  إ٬نػػػابن 
كالعمػل  ،كيزعموف ِبف زرادشت ربضى حياتو يف نشر رسػالتو ،(ُقالشركح اليت دكنت يف فرتات الحقة -ذلخ

 .(ِقعلػى تعلػيم شػعلو التعػاليم األخالربية ُنسب الكتاب اٞنوحى إليو كاٚنو قآفيستا(
تغػن ُنػػب اٝنػالق، ابٞنكرمػات، ابسػم الػػركح  ٖنػة»: يف كتػاهبم اٞنقػدس الزرادشػػتيَّةكمػن ٧نػاذج األلػة عنػد 

ا ٞنا ىػو مزيػف يف الوجػود، الزرادشػيت يسػتلهم القػوة مػن ركح ٢نتلفػة كإف كانػت  من اٜنق، كرفضن ال اىرة تقرابن 
كالػػرتًل ابٝنػػًن يرهػػراف لسنسػػاف مػػا   يػػره  ف االنفتػػاح علػػى األركاح ال ػػاىرةأل ؛ركحػػو ىػػي الػػيت ٓنثػػو علػػى ذلػػخ

 .(ّق«سابقا

إ٬نػػاسم مػػش  – ىػػو اٜنػػب الػػذم يتعلػػق ابٝنػػالق الزرادشػػتيَّةكلعػػل اٜنػػب اٞنقرػػود يف الػػن  اٞنقػػدس عنػػد 
 .األلة من ىذا اٞنردر الديين الزرادشتيَّة، كىو دليل على استمداد -آبٟنة متعددة 

  :الكونفوشُيوسي ة خامًسا:
 عقائدىا كشرائعها كأخالربها من ٠نموعتٌن من اٞنرادر: الكونفوشييوسيَّةتستمد 

اجملموعػػة األكىل: ىػػي الكتػػب اٝنمسػػة القد٬نػػة، كىػػي الكتػػب الػػيت ربػػاـ كونفوشػػيوس ذاتػػو بنقلهػػا عػػػن  
 كتب األربدمٌن.

اجملموعة الثانية: الكتػب األربعػة لكونفوشػيوس، كىػي الكتػب الػيت ألفهػا كونفوشػيوس كأتلاعػو مػدكًٌنٌن 
 .(ْقش التفسًن اترة كالتعليق أخرل، كىي ٕنثل فلسفة كونفوشيوس ذاتوفيها أربوالو م

كىو ٠نموعة من السبالت الػيت تتعلػق ِبسػرة  ،كربد رباـ كونفوشيوس بدراسة كتاب قالو،ئق التار٫نية(
تشػو الغربيػة، ككتػاب قاألغػاٍل( الػذم ٪نتػوم علػى تػرانيم شػعائرية ٞنلػوؾ أسػرة تشػو األكؿ، كنرػر إليهػا كلقػػااي 

رػػػر الػػػذىيب، فكانػػػت سياسػػػتو اسػػػرتجاع سياسػػػات ملػػػوؾ أسػػػرة تشػػػو األكؿ، كاعت ىػػػا سػػػل تو اٞنرجعيػػػة، الع
ا ا كاجتماعيِّػا أخالربيِّػرا، فأنشأ منها مػذىلن  معاصن كاستخدمها ككتاب مقدس، كرباـ بتأكيل لغتها العتيقة أتكيالن 

                                                           

 (.ِٕ :رنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، قص( ينرر: مفهـو األلوىية يف األدايف الزرادشتية كاٟنندكسية كاللوذية قدراسة مقا(ُ
 (.ٗٓ/ ُ( ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق(ِ
 (.ُْٔص: الر٘نن، ق ( أفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، د. خليل علد(ّ
(، اٞنوسػػػػوعة اٞنيسػػػػرة يف األدايف َّٗ – َّّص: ق ( ينرػػػػر: الكونفشيوسػػػػية يف الرػػػػٌن قدراسػػػػة ٓنليليػػػػة نقديػػػػة(، د. عاليػػػػة صػػػػاحل القػػػػرٍل،(ْ

 (.ِٕٓ/ ِكاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، إشراؼ: د. مانش بن ٘ناد اٛنهين، ق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

23 
 

، فكتػػلهم اٞنقدسػػة تعػػد أحػػد (ُقةمػػن ىػػذه الكتػػاابت الػػيت تتعلػػق ابلعرافػػة كيسػػي ر عليهػػا السػػحر كالالأخالربيػػ
، كربػػد ُنثػػت عػػػن اٞنوجػػود مػػن تلػػػخ ربهػػم كاأللػػة مػػػن  ػػمن تلػػخ األخػػػالؽاٞنرػػادر الػػيت يسػػتقوف منهػػػا أخال

الكتػػب، كاٞنػػرتجم للعربيػػة، فوجػػدت ثالثػػة كتػػب يقدسػػوسا كيولوسػػا اىتمػػامهم، كىػػي: ١نػػاكرات كونفوشػػيوس، 
 د منها إبذف  .ىااي اللحث بعن الشواكمنشيوس، ككتاب الوس ية كاالعتداؿ، كسيأيت يف ثن

 .ادلصدر الثاين: العقل
 : اليهودي ة أواًل:

علػػػى ٗنلػػػة مػػػن الػػػدالئل الػػػيت تشػػػًن إىل إعمػػػاؿ  خػػػالؿ اللحػػػث يف مرػػػادر األلػػػة عنػػػد اليهػػػود، كربعػػػتي 
 دالئل: ةاليهود للعقل يف شرائعهم كأخالربهم كمن  منها األلة، كربد حررهتا يف ست

النرػرة اٞناديػة تنػزع ، (ِقالنررة اٞنادية للقيم كاألخػالؽ كاٞنثػل كالسػلوؾ اليهوديَّةي غى على الشخرية  -ُ
 ا، كىنا يدخل العقل كمردر أصيل َنانب اٞنردر الديين.إىل اٛنانب العقلي كما يراه مناسلن 

 ربػػاؿ تعػػاىل: -حػػت علػػى  -ربػػائم علػػى الكػػذب  اليهوديَّػػةمن لػػق السػػلوؾ األخالربػػي يف الشخرػػية  -ِ
لػػوا ديػػنهم مػػن الػػدعوة إىل فحوٌ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

كالكذب ىو من ربوؿ اإلنساف كتفكًنه كاخرتاع عقلػو، كىػو إىل ، (ّقالفضيلة إىل كسيلة لت ير الرذيلة
اخػػرتاع العقػػل أربػػرب، حيػػث إف الكػػذب يت لػػب ربػػوؿ غػػًن اٜنقيقػػة، كىػػذا ٪نتػػاج إىل خيػػاؿ أكسػػش، 

 رياغة تلخ اٜنقيقة اٝناط ة.كإعماؿ العقل ل

 جع مظ حط ا يف ٓنريػػف العقيػػدة كآايت   كشػػرائعو، ربػػاؿ تعػػاىل:ا خ ػػًنن مللغنػػ اليهػػودي   ى بلىػػ -ّ
، كبلػػوغهم ٟنػػذا اٞنسػػتول مػػن التحريػػف حق مف خف حف مغجف جغ مع

، كمػػػا أف ىػػػذا التحريػػػف يسػػػتلـز (ْقاليهوديَّػػػةيرهػػػر االسػػػتخفاؼ ابهلل كأكامػػػره مػػػن ربلػػػل الشخرػػػية 
 إعماؿ العقل لرياغة ىذا التحريف.

، كذاؾ أسػم يزعمػوف (ٓقا لقضية االختيارأف األنلياء أسهلوا يف مو وع ١نلة   ٟنم، ت يرن يهود يرل ال -ْ
فقػػػد حكػػػى القػػػرآف  أسػػػم شػػػعب   اٞنختػػػار، كمرجػػػش ذلػػػخ االختيػػػار ىػػػو ١نلػػػة   ٟنػػػم دكف غػػػًنىم،

                                                           

 (.ِّٗ – ِّٖ :( ينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص(ُ
دية، آالء د عراـ مرلاح عشا، رسالة ماجستًن، كلية الدراسات العليا، ربسم التفسًن، اٛنامعة ( ينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهو (ِ

 (ُّّ :ـ، قصََِٕاألردنية، 
 (.ُُْ :قص اٞنرجش السابق،( ينرر: (ّ
 (.ُِْ :صق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ْ
 (.ٔ :صق( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، (ٓ
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 ىن منكىػذا زعػم ابطػل، فقػد ربػاؿ تعػاىل: خممم حم جم يلربوٟنم: 

كمسػػػػألة اختيػػػػار   ٟنػػػػم كشػػػػعب إ٧نػػػػا اسػػػػتمدكىا مػػػػن إسػػػػهاب  [،ُٖ]اٞنائػػػػدة:  مهىه جه ين
 األنلياء يف كصف ١نلة   ٟنم، كىذا من إعماؿ العقل.

ّنراحػػل ت ػػور اتر٫نيػػة طويلػػة، متعػػددة كمتناربضػػة، كيتلػػدل ىػػذا يف الرػػراع اٜنػػاد بػػٌن  اليهوديَّػػةمػػركر  -ٓ
، كالتنػػاربن يلػػٌن كجػػود عمػػل العقػػل، حيػػث إف كػػالـ   ال (ُقحيػػد كاٜنلوليػػة يف كتػػلهم اٞنقدسػػةالتو 

 يتناربن، كإ٧نا التناربن ٪ندث بسلب عمل العقل.

صػػػػػهيوف أحػػػػػد اٞنرػػػػػاىر اللػػػػػارزة يف إعمػػػػػاؿ اليهػػػػػود للعقػػػػػل يف شػػػػػرائعهم  تعػػػػػد بركتوكػػػػػوالت حكمػػػػػاء -ٔ
علػػػى زعمػػاء الرػػػهاينة يف اٞنػػؤٕنر الػػػذم كأخالربهػػم، فهػػي علػػػارة عػػن قك،ئػػػق كبركتوكػػوالت( عر ػػت 

ـ(، ككػاف ربػد حضػر ىػذا اٞنػؤٕنر ٥نػو ثالٖنائػة مػن أعػت ُٕٖٗعقد يف مدينػة ابزؿ يف سويسػرا سػنة ق
، كىػػػي مػػػن إعمػػػاؿ العقػػػل (ِقالرػػػهاينة ٬نثلػػػوف ٙنسػػػٌن ٗنعيػػػة يهوديػػػة، كال ييعػػػرؼ ٟنػػػا كاتػػػب ١نػػػدد

ػػػ ى عليهػػػا صػػػلغة فى ٍضػػػود يعت كسػػػا ك،ئػػػق يي ف اليهػػػوٍ األػػػن، كربػػػد ذكرهتػػػا كػػػذلخ يف اٞنرػػػادر الدينيػػػة كى
 التقديس، كلكنها يف اٜنقيقة إعماؿ للعقل.

 :النصراني ة اثنًيا:
، عػدة -كمنهػا األلػة-٣نا يدؿ على أف النرارل يعملوف العقل يف جانب العقائد كالشػرائش كاألخػالؽ 

 أمور منها:

ذلػخ  اتفػق عليػو النرػارل، كمػردٌ  أنو ليس من السهولة ّنكػاف اٜنرػوؿ علػى تعريػف اصػ الحي للمحلػة -ُ
يف - ٬نكػػن كصػػفو، فاأللػػة اٞنسػػيحية ا نرػػرايِّ أسػػم ينرػػركف للمحلػػة علػػى أسػػا سػػلوؾ أكثػػر مػػن كوسػػا جانلنػػ

ـ يف شكل ١نا رات كمعلومات ٓنفرها كْنيب عليو بنبػاح، كإ٧نػا ىػي قدٌ  يي ا نررايِّ ليست درسن  -نررىم
 عقل كإعمالو ٠ناؿ خرب فيها.لذا فدخوؿ ال ؛(ّقحياة كعمل كْنرد من الذات

يف عػػددىا أك يف تفرػػيلها،  ثقػػيالن  ليسػػت شػػرائش   ٘نػػالن »: جػػاء يف التفسػػًن الت ليقػػي للكتػػاب اٞنقػػدس -ِ
كاأللػػػة ل خػػػرين، ك٨نػػػا يف العهػػػد القػػػدَل،  ،بػػػل ٬نكػػػن تلخيرػػػها يف رباعػػػدتٌن بسػػػي تٌن للحيػػػاة: األلػػػة هلل

فعنػػدما ٓنػػب كهتػػتم ابآلخػػرين اىتمامػػخ بنفسػػخ ف نػػخ تػػتمم الغػػرض مػػن الوصػػااي العشػػر كسػػائر شػػرائش 
   .(ْق«العهد القدَل

                                                           

 (.ّٖ/ ٓالوىاب اٞنسًنم، ق علد ينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.( (ُ
 (.َُٓق :صقالعزيز اٝنلف،  سعود بن علد د.( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، (ِ
 (.ٔ :ـ، قصَََِرؤكؼ إبراىيم، مدارس األحد بركض الفرج، ال لعة: األكىل،  د.( ينرر: درجات األلة اٞنسيحية كالكينوسيس، (ّ
 (.َِِٖ :( التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، شركة ماسرت ميداي، قص(ْ
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كىذا النقل يشًن إىل أف االجتهاد العقلػي يلخػ  الشػرائش ك٫نترػرىا، كمػا أف اختػزاؿ كػل الشػرائش يف 
تمػػاؿ ت ليػػق كػػل الوصػػااي كالشػػرائش ّنبػػرد األلػػة، يرهػػر اٛنانػػب العقلػػي االجتهػػادم يف ١نلػػة   كاآلخػػرين كاك

 .النررانيَّةيف  شأف األلة

النرػػراٍل يف سػػعيو لتحقيػػق األلػػة يف حياتػػو، كإكماٟنػػا يف نفسػػو، ك١ناكلػػة ت ليقػػو ٟنػػا علػػى أكمػػػل صػػورة  -ّ
الربتػػداء الػػذم يػػؤدم ابإلنسػػاف إىل أف يسػػت يعها، إ٧نػػا ىػػو يسػػعى لالربتػػداء ابإللػػو كبلػػوغ كماالتػػو، ذلػػخ ا

، كال بد لػو خػالؿ سػعيو لتحقيػق ىػذا (ُقليرل  على مثاؿ   ؛يرتقي فوؽ بشريتو كيشابو   يف صفاتو
 كاللحث عن كل ما يسلب التشلو ابهلل للوصوؿ ٞنراده من األلة. ،اٟندؼ من إعماؿ عقلو

  :اذلندوسي ة اثلثًا:
 من خالؿ: -كمنها األلة-يف شرائعها كأخالربها  اٟنندكسيَّةيرهر أثر العقل يف 

علػػػارة عػػن ٠نموعػػػة مػػن العقائػػػد كالعػػػادات كالتقاليػػد الػػػيت تشػػكلت عػػػ  مسػػًنة طويلػػػة مػػػن  اٟنندكسػػيَّةأف  -ُ
، كىػػذا التشػػكل كالت ػػور لػػيس مػػن كحػػي إٟنػػي أك (ِقالقػػرف اٝنػػامس عشػػر ربلػػل اٞنػػيالد إىل كربتنػػا اٜنا ػػر

لػذا فالعقػل ىػو اٞننشػأ األبػرز ٞنثػل  ؛مػن ت ػور األفكػار كْنػدد األحػواؿ كت ورىػامردر شرعي، كإ٧نػا ىػو 
 .اٟنندكسيَّةىذه الت ورات اليت صارت إليها الداينة 

مقدسػػة إٟنيػػة، فقػػد أشػػار فيلسػػوؼ  انروصنػػ و إىل أسػػا أسػػلوب حيػػاة أكثػػر منػػأحيػػابن  اٟنندكسػػيَّةتوصػػف  -ِ
قأسػػػػػلوب حيػػػػػاة(، كيػػػػػرل أف  اٟنندكسػػػػػيَّةإىل أف  (ّقىندكسػػػػػي معاصػػػػػر يػػػػػدعى سػػػػػارفاابيل راذاكريشػػػػػيناف

 عػػػن اجملتمػػػش كالسياسػػػة، كعػػػن جػػػين اٞنػػػاؿ، ك٣نارسػػػة اٛنػػػنس، كاٜنػػػب، ا منفرػػػالن   تكػػػن شػػػي ن  اٟنندكسػػػيَّة
، فهػػذه األمػػور الػػيت ذكرىػػا إ٧نػػا ىػػي أسػػاليب تسػػتعمل يف اٜنيػػاة ابجتهػػاد اإلنسػػاف، كربػػد نػػ  (ْقكالتعلػػيم

 .اٟنندكسيَّةيف الداينة  وىذا اٞنعىن ٩نلي أثر العقل كإعمالعلى أف اٜنب أحد ىذه األساليب، ك 

 : الزرادشتي ة رابًعا:
ييعًمػػػل الزرادشػػػتيوف العقػػػل يف نرػػػرهتم ل خػػػالؽ كالشػػػرائش، فيزعمػػػوف أسػػػم يعلمػػػوف التسػػػام  كالر٘نػػػة، 

 ،سػػػػافكمرػػػػًن االن ،كاسػػػػتعماؿ العقػػػػل كاٞنن ػػػػق كالقناعػػػػة كالتفكػػػػًن ابٜنيػػػػاة ،كيشػػػػبعوف بعضػػػػهم علػػػػى العلػػػػم
                                                           

 (.ّٖ - ّٕ :( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص(ُ
 (.ِْٕ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ِ
عمػػػل سػػػفًنا، مث بئلػػػا لػػػرئيس اٟننػػػد، مث انتخػػػب رئيسػػػا  ،ـ، ىػػػو فيلسػػػوؼ كسياسػػػي ىنػػػدمُٖٖٖكلػػػد سػػػنة  ،( ىػػػو سػػػارفاابيل راذاكريشػػػنافّق

كنقػػػل إىل اإل٤نليزيػػػة العديػػػد مػػػن  ـ،ُِٓٗإىل  ُّٔٗكدرس األدايف الشػػػرربية ِبكسػػػفورد مػػػن  ،ـُٕٔٗـ إىل ُِٔٗٛنمهوريػػػة اٟننػػػد مػػػن 
جػورج طرابيشػي،  :ـ. ينرػر: معبػم الفالسػفة، إعػدادُٕٓٗاٞنؤلفػات اٟنندكسػية القد٬نػة، كحػاكؿ التوفيػق بػٌن الغػرب كالشػرؽ. كمػات سػنة 

 (.ُّٔـ، قص: ََِٔدار ال ليعة، بًنكت، ال لعة: الثالثة، 
 (.ُُٕ :( ينرر: اٟنندكسية قمقدمة ربرًنة جدا(، كيم نوت، قص(ْ
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كالػػػرتاب( الػػػيت ىػػػي مػػػن أربػػػدس األشػػػياء  ،كاٟنػػػواء ،كالنػػػار ،كابلعناصػػػر األربعػػػة قاٞنػػػاء ،كالنػػػار ،كاٛننػػػة ،كاٞنػػػوت
كالتفكػػػًن  ،كالنػػػار، إ٧نػػػا يكػػػوف عػػػن طريػػػق اسػػػتعماؿ العقػػػل ،كاٛننػػػة ،كاٞنرػػػًن ،، كتفكػػػًنىم ابلعلػػػم(ُقاٞنخلوربػػػة
 كاٞنن ق.

أفكػار تػدكر يف ذىنػخ أك كلمػات تلوكهػا يف فمػخ، أف اٜنػب ٩نػب أال يلقػى ٠نػرد كيػرل الزرادشػتيوف 
، كىػػذه األعمػػاؿ كت ليقهػػا (ِق تكػػوف ٟنػػا آ،ر كنتػػائج ١نسوسػػة يف حيػػاة اآلخػػرينبػػل ٩نػػب أف يتبسػػد أعمػػاالن 

لتعػاليم كاألربػواؿ إىل الػو الػدليل إىل إمكانيػة إنػزاؿ تلػخ كجعٍ  ،ت لػب إعمػاؿ العقػليرض الواربش ال شػخ أ على
 كاربش ملموس.

 : لكونفوشُيوسي ةا خامًسا:
ىػػػػػو أف كونفوشػػػػػيوس دعػػػػػا إىل إحيػػػػػاء  الكونفوشييوسػػػػػيَّةاألمػػػػػور علػػػػػى إعمػػػػػاؿ العقػػػػػل يف  أدؿًٌ إف مػػػػػن 

ا مػػن فلسػػفتو ال قػػوس كالعػػادات كالتقاليػػد الدينيػػة الػػيت كرثهػػا الرػػينيوف عػػن أجػػدادىم، كأ ػػاؼ إليهػػا جانلنػػ
لعقػػل فيمػػا كرثػػو مػػن امػػاؿ عٍ إً  ًمػػن ىػػيإ٧نػػا ، كإ ػػافتو ىػػذه (ّقكآرائػػو يف األخػػالؽ كاٞنعػػامالت كالسػػلوؾ القػػوَل

 ال قوس كالعادات الدينية القد٬نة.

 .ادلصدر الثالث: الفطرة

 : اليهودي ة أواًل:
اٞنرػادر الػيت يسػتدلوف هبػا علػى األلػة كمفهومهػا كماىيتهػا، فيعرفػوف األلػة يف  أحػدى  الف رةى  يعت  اليهودي 

نفسػو،  شػخ  إىل شػيء أك شػخ  مػا أكثػر مػنة، تقػود البعن جوانلها ِبسا: ظاىرة ٕنثػل ربػوة ٠نربػة عفويَّػ
ة بػػػػٌن ل خػػػػر، كمػػػػا يعرفوسػػػػا ِبسػػػػا: الراب ػػػػة الركحيػػػػ كػػػػلّّ كيعرفوسػػػػا كػػػػذلخ ِبسػػػػا: اٜنػػػػافز اٜنيػػػػوم ل جنػػػػاس  

 كىنا تتبلى الف رة يف ىذه التعريفات من خالؿ ٗنلة من األمور: ،(ْقاألصدرباء

عليػو اإلنسػاف، كلػيس يينًشػؤيه  اا من كونو مف ورن اشتماؿ اٞنفهـو للفف قعفوية(، كىو لفف ربريب جدِّ  -ُ
 اإلنساف من تلقاء نفسو.

ل خػػػػر، يشػػػػًن إىل ا٤نػػػػذاب اٛنػػػػنس للبػػػػنس  تعػػػػريفهم للمحلػػػػة ِبسػػػػا اٜنػػػػافز اٜنيػػػػوم ل جنػػػػاس كػػػػلّّ  -ِ
ٞنا ٩نده مػن جوانػب يف اٛنػنس اآلخػر غػًن موجػودة فيػو، فالرجػل ينبػذب للمػرأة الخػتالؼ  ؛اآلخر

                                                           

 (.ٔٓ/ ُ( ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق(ُ
 (. ٓٗص: الر٘نن مرحلا، ق ( ينرر: بداايت الفلسفة األخالربية، د. د علد(ِ
ص: الكنفوشيوسػػية، د. مشػػػارم سػػعيد اٞن ػػػريف، ق -اللوذيػػة  -اٟنندكسػػػية  -اجملوسػػية  -النرػػرانية  -بعػػػد اٞنػػوت عنػػد اليهوديػػػة  ( ينرػػر: مػػا(ّ

ُٕٗ  .) 
 (.ٔص: ( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، ق(ْ
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اٛنػػنس كاخػػتالؼ اٛنوانػػب الػػيت خلػػق   كػػل جػػنس عليهػػا، كاٞنػػرأة كػػذلخ تنبػػذب للرجػػل لػػذات 
 الشيء، كىو ما يسميو اللعن ابٜنب الف رم.

لثالث على لفف قالراب ة الركحية(، يرهر اٛنانب الركحي الداخلي للمحلة، كىنػا اشتماؿ التعريف ا -ّ
 ال مناص عن كونو ف رة ف ر   اٝنلق عليها.

 : النصراني ة اثنًيا:

يف كوسا تنزع إىل اٛنانػب اٞنثػايل الػذم يتباىػل الواربعيػة يف أغلػب جوانلػو،  النررانيَّةتتبلى الف رة يف 
ش ر ال اربة اإلنسانية الداخليػة إىل اْنػاىٌن متعاكسػٌن، اْنػاه السػماء كاْنػاه  -حيةيف اٞنسي-حيث ال ير  

 .النررانيَّة، بل يغلب اٛنانب الركحي على النررة اٞنسي رة على اٞنعتقدات كاألخالؽ يف (ُقاألرض

شػػر كمػػا ٩نػػد أسػػا تسػػًن علػػى ٧نػػا حػػب   للل النرػػرانيَّةكاٞنتتلػػش للنرػػرة العامػػة للمحلػػة بػػٌن اللشػػر يف 
، كىػػػم بػػذلخ يسػػعوف للتشػػلو ّنحلػػة   لللشػػػر كنمػػوذج ينلغػػي السػػًن عليػػػو يف (ِقعػػ ت عنػػو كتػػلهم اٞنقدسػػة

 سائر أنواع األلة.

فاٜناصػػل أف ىػػذا التوجػػو الركحػػي الػػداخلي للمثاليػػة كالتشػػلو ابإللػػو، ىػػو أظهػػر ٧نػػوذج العتلػػار الف ػػرة 
 . كال بد أف تشلو األلة بٌن اٞنخلوربٌن ١نلة   ، عند النرارل، فهم يركف األلة ف رة خالرة من 

 : اذلندوسي ة اثلثًا:

مػػن خػػالؿ تتلػػش لفػػف الف ػػرة يف الكتػػاب اٞنقػػدس للهنػػدكس، يرهػػر التنػػاربن يف تناكٟنػػا، فتػػارة أتيت يف 
ريػده "ديػن اٞنػرء الػذم ت :سياؽ االمتداح، كاترة أخرل يف سياؽ الػذـ، كشػاىد االمتػداح مػن الكتػاب اٞنقػدس

ينػو، فالػدين اآلخػر ملػيء دين آخر رغم اتساربو، كاألفضل أف ٬نػوت اٞنػرء علػى د أم السبية ىو األفضل من
... أىػي الرغلػة، الغضػب،  "إذف فلأم شيء ييكرىه اإلنساف على ارتكػاب اآل،ـ  :كشاىد الذـ، (ّقابلشركر"

 .(ْقالف رة على اٟنول اٞنستلد"
، كعقيػدة النرفػاب اٟنندكسػيَّةتشكل عقيدة قالنرفاب( أحد أكجػو النرػرة اٞنتسػمة ابلف ػرة يف الداينػة كما 

ا تعػػين: اٜنلػػوؿ الكامػػل للػػركح يف الػػركح العليػػا، ك٬نثلهػػا اٟننػػدكس كمثػػل ابٞنعػػىن اٜنػػريف قاالنفبػػار(، كاصػػ الحن 

                                                           

( ينرػػر: اإلسػػالـ بػػٌن الشػػرؽ كالغػػرب، علػػي عػػزت بيبػػوفيتش، ترٗنػػة: د يوسػػف عػػدس، مؤسسػػة ابفػػاراي، دار النشػػر للبامعػػات، مرػػر، (ُ
 (.ِْٕص: ـ، قُٕٗٗلعة: الثانية، ال 

 (.ِٓ :اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص –اٞنسيحية  –( ينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية (ِ
 (.ْٓ ( اللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، شاكوانتاال راكا شاسرتم، قص:ّق
 .(ْٓ قص: اٞنرجش السابق،( ْق
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ن أف تنفرػػػل عنهػػػا، كػػػذلخ تػػػذكب حفنػػػة ملػػػ  ترمػػػى يف اللحػػػر فتػػػذكب يف اٞنيػػػاه الػػػيت جػػػاءت منهػػػا كال ٬نكػػػ
 للف رة من خالؿ: اٟنندكسيَّة، كىذه النررة ترهر اعتلار (ُقالركح يف الركح العليا

سعي الركح الدنيا لالندماج يف الركح العليا، كىو سعي ٥نو الػركح الػيت خلقػت النػاس كف ػرهتم علػى  -ُ
 الكيفية اليت خرجوا هبا على الدنيا، فهو سعي ٥نو الف رة.

 -تعػػاىل   علػػوا كلػػًنا-اٜنلػػوؿ الكامػػل للػػركح الػػدنيا يف الػػركح العليػػا، ىػػو كنايػػة عػػن اٜنلػػوؿ يف    -ِ
لػػذا يرػػل  اإلنسػػاف ذا  ؛-اٟنندكسػػيَّةحسػػب العقيػػدة -اٜنلػػوؿ إ٧نػػا ىػػو ٣نػػا يسػػت يعو اإلنسػػاف  اكىػػذ

 أخالؽ صحيحة سوية ٜنلولو ابلركح العليا، كتلخ األخالؽ ىي الف رة.

يعػػين ٕنثػػل األخػػالؽ  -يف نرػػرم-النرفػػاب عنػػد مسػػتول الػػذكابف يف الػػركح العليػػا، كىػػو  تنتهػػي عقيػػدة -ّ
يف نفػػس اإلنسػػاف الػذم حػػدث لػػو الػذكابف، فتكػػوف أخالربػػو ىػي النمػػوذج الرػػحي  كاٞنثػػاؿ  ةالكاملػ

 األعلى ل خالؽ.

 : الزرادشتي ة رابًعا:

مػػن خػػالؿ الوصػػف اٞنثػػايل للمحلػػة، حيػػث يرػػفوسا  الزرادشػػتيَّةترهػػر الف ػػرة كأحػػد مرػػادر األلػػة يف 
 ِبسا ىي اإل٬ناف نفسو.

ا، كأف ٩نعػػػل إىل أف علػػػى اإلنسػػػاف كاجلػػػات ثالثػػػة، كىػػػي أف ٩نعػػػل العػػػدك صػػػديقن  الزرادشػػػتيَّةفتػػػذىب 
ػا، كأف ٩نعػل اٛناىػػل عالً اٝنليػث طيلنػ امن

ا يف ترػفية القلػػب تعػػد إغراربنػ -الػػيت تعػ  عػن األلػة-، كىػذه النرػرة (ِق
 من موازين الدنيا، كاالْناه إىل االعتلارات العليا.

يو ػػػػل إىل أذنػػػػذم كصػخ الػػن إال ذلػػ، كليس اٞنؤمالزرادشتيَّةكيعد ال ريق إىل   كمعرفتو ىو اإل٬ناف يف 
وت   اٟنػػامس، كلػػيس اإل٬نػػاف ابهلل شػػي ا آخػػر غػػًن حػػب اإلنسػػاف ألخيػػو اإلنسػػاف، كلكػػي تثلػػت إ٬نانػػخ ػػػػػص

، كتعلػػًنىم للمحلػػة ابإل٬نػػاف (ّقمػػا عليػػخ إال أف تقتػػدم ُنلػػو، فحػػرارة اٜنػػب سػػتذيب كػػل شػػخ يف ربللػػخابهلل 
 ىو ما ٩نلي ىذا اٞنعىن اٞنراد إيضاحو.

  :الكونفوشُيوسي ة خامًسا:
ترهر الف رة كأحد مرادر األلة يف الكونفشيوسية يف بعن التعليمػات الػيت دعػا إليهػا كونفوشػيوس، 

 ات:كمن تلخ التعليم

                                                           

 (.ّٗص: جيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، د. شاكوانتاال راكاشاشرم، ق ( ينرر: اللاجافاد(ُ
 (.ِّْ/ِ( ينرر: ربرة اٜنضارة، كيلياـ جيمس ديورانت، ق(ِ
 (. ٓٗ :الر٘نن مرحلا، قص ( ينرر: بداايت الفلسفة األخالربية، د. د علد(ّ
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 كاٝنضوع لو. ،طاعة الولد لوالده 

 . طاعة األخ األصغر ألخيو األك 

 كاالنقياد إليو. ،طاعة اٜناكم 

 .إخالص الرديق ألصدربائو 

 إنسػػافو  كػػلَّ  تأمػػل يف تلػػخ التعليمػػات ٩نػػد أف، كاٞن(ُقعػػدـ جػػرح اآلخػػرين ابلكػػالـ أثنػػاء ١نػػادثتهم 
، كمػػػػػن ىنػػػػػا جػػػػػاء االرتلػػػػػاط بػػػػػٌن الف ػػػػػرة ككوسػػػػػا أحػػػػػد مرػػػػػادر األلػػػػػة يف ربػػػػػد فيً ػػػػػر ربللػػػػػو عليهػػػػػا

 .الكونفوشييوسيَّة
 .رؼادلصدر الرابع: العُ 

 : اليهودي ة أواًل:
ت عنهػػا اٞنفػػاىيم مػػن خػالؿ أحػػد معػػاٍل األلػػة الػيت عػػ ٌ  اليهوديَّػػةكأحػػد مرػادر األلػػة يف   العػػرؼي  رهػريى 
للمرػػػ ل ، كىػػػذا اٞنفهػػػـو يػػػدكر حػػػوؿ اٜنيػػػاة االجتماعيػػػة كإحاطتهػػػا ّنفهػػػـو األلػػػة ٕنامػػػا، فيػػػذىب  اليهوديَّػػػة

اٞنفهـو إىل أف األلة تكمن يف أساس حياة ٗناعة اجتماعية خالرة، كاأللة يف ىذا السػياؽ تعػين: الػوالء ٥نػو 
اس ٢نػػػػت  ابلتشػػػػريش األسػػػػ اكربلػػػػوٟنم كػػػػ خوة كأخػػػػوات كاالعػػػػرتاؼ هبػػػػم علػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس، كىػػػػذ ،اٛنػػػػًناف

 .(ِقاالجتماعي الذم يهتم على ٥نو خاص ُنقوؽ الغرابء كالفقراء كاأليتاـ

كعلػػى ىػػذا فػػ ف ىػػذا األسػػاس ملػػين علػػى األعػػراؼ االجتماعيػػة الػػيت يسػػنها اجملتمػػش الػػذم يعػػيش فيػػو 
ىػػذا النػػوع مػػن  اليهوديَّػػةاألربػرابء كاٛنػػًناف كالغػػرابء علػػى أسػػاس تلػػخ األعػػراؼ االجتماعيػة، كمػػن ىنػػا فتسػػتمد 

 األلة على األساس الذم بييًن عليو اجملتمش، كٓنتكم إىل أعرافو كعاداتو.

 : النصراني ة اثنًيا:

عػػػد األعػػػراؼ االجتماعيػػػة الػػػيت ٬نكػػػن مػػػن خالٟنػػػا التعػػػرؼ علػػػى حاجػػػات اآلخػػػرين كمسػػػاعدهتم بنػػػاء تي 
لة يف ىذا السياؽ تعػين: العمػل علػى عليها، أحد اٞنرادر اليت يستمد النرارل مفهـو األلة من خالٟنا، فاأل

ٞنػػن أراد الوصػػوؿ للمحلػػة اجملتمعيػػة ىػػو أف مػػن كجػػد أبسػػا  النرػػرانيَّةسػػد احتياجػػات اآلخػػرين، كمػػن التعػػاليم 

                                                           

(، مػا بعػد اٞنػوت ْٕٓ – ّٕٓ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصػرة، النػدكة العاٞنيػة للشػلاب اإلسػالمي، ق(ُ
 (.ُٖٗ – ُٕٗ :الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص -اللوذية  -اٟنندكسية  -اجملوسية  -النررانية  -عند اليهودية 

 (.ٔ :اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص ( ينرر: القاموس(ِ
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، (ُق١نتػػاجٌن يعيشػػوف علػػى مقربػػة منػػو، أينمػػا كػػاف يعػػيش، فلػػيس ىنػػاؾ أم من ػػق يػػدعوه لػػرفن مسػػاعدهتم
 النوع كىذا اٞنفهـو ٟنا، يكوف يف اآليت: كالربا بٌن األلة كالعيرؼ من خالؿ ىذا

كٓنديػػدىا بنػػاء علػػى العػػرؼ الػػذم يسػػود يف اجملتمػػش  ،ان ػػالؽ اٞنفهػػـو مػػن تلمػػس حاجػػات اآلخػػرين -ُ
 الذم يعيش فيو.

االىتمػػػاـ ابآلخػػػػرين الػػػػذين يعيشػػػػوف يف اجملتمػػػػش الواحػػػػد كسػػػػد علػػػػى اشػػػتماؿ ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن األلػػػػة  -ِ
 حاجاهتم.

تػػرؾ ٓنديػػد مقػػدار اٞنسػػاعدة كنوعهػػا ككيفيتهػػا إىل الشػػخ  نفسػػو، كربيػػاس تلػػخ األمػػور ّنػػا يقيسػػها  -ّ
 اجملتمش الذم يعيش فيو. 

 : اذلندوسي ة اثلثًا:
ابلعػػرؼ مػػن خػػالؿ تعػػدد اآلٟنػػة الػػذم تنتهبػػو  اٟنندكسػػيَّةشػػعائر كعقائػػد كأخػػالؽ الداينػػة ٬نكػػن ربػػا 

 .اٟنندكسيَّة

الركحية كاٝنلقية إىل جانب اٞنلادئ القانونية كالتنريمية، كتتخذ عدة آٟنػة  لقيمداينة تضم ا اٟنندكسيَّةف
، كىنػا يتلػٌن للمتأمػل يف مػ رات (ِقُنسب األعماؿ اٞنتعلقة هبا، فلكل من قة إلو، كلكػل عمػل أك ظػاىرة إلػو

يػدىا كحاجاهتػا، كىػذا تعدد اآلٟنة اٛنانب اجملتمعي، فكل من قة تتخذ إٟنا يتوافق مش مكوبهتا كأعرافها كتقال
مػػن أظهػػػر األمػػػور الػػػيت ْنعػػػل العػػػرؼ أحػػػد مرػػػادر األخػػػالؽ عنػػػدىم، كاأللػػػة ىػػػي أحػػػد تلػػػخ األخػػػالؽ الػػػيت 

 تتعرض لتلخ التنريمات كالقوانٌن اجملتمعية.

 : الزرادشتي ة رابًعا:

يف مػػدل أتثػػًنه علػػى زرادشػػت، حيػػث ربػػاـ ابلتعػػديل  الزرادشػػتيَّةيرهػػر العػػرؼ كأحػػد مرػػادر األلػػة يف 
، حيػػػث يػػػزعم  ٟنػػػةقػػػة خاصػػػة بػػػو، كيرهػػػر ذلػػػخ يف حلػػػو لعلػػػى كػػػل األفكػػػار الػػػيت أخػػػذىا مػػػن سػػػابقيو ب ري

االىتمػػػاـ َنملػػػة مػػػن اٛنوانػػػب االجتماعيػػػة كٓنسػػػينها، فقػػػد عمػػػل مػػػن أجػػػل ىػػػو الزرادشػػػتيوف أف ىػػػذا اٜنػػػب 
عار ػػة األعمػػاؿ اٞنػػدمرة الػػيت يقػـو هبػػا الغػػزاة، ابعتقػػاده أف السػػالـ العدالػة، كمػػن أجػػل الوفػػاؽ االجتمػاعي، كم

، كيستشػػػف مػػػن ىػػػذه الفكػػػرة أف األلػػػة عنػػػد زرادشػػػت ٠نػػػرد أمػػػر (ّقكاٜنػػػق يتمثػػػل يف اٜنيػػػاة الريفيػػػة اٞنسػػػتقرة
، فرػار  ٟنػةجتمػاعي، أكػ  مػن كوسػا تقديسػا لشعورم ككجداٍل أنذه سليال إىل ٓنقيػق العدالػة كالوفػاؽ اال

                                                           

 (.َُِٖص: ( ينرر: التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، شركة ماسرت ميداي، ق(ُ
 (.ِْٕ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ِ
 (ُٗ :لدل الشعوب، مشرؼ التحرير: جفرم ابرندر، قص ( ينرر: اٞنعتقدات الدينية(ّ
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، كما أف تلخ اإلصػالحات خا ػعة للعػرؼ الػذم يقػره  ٟنةل اتقديسي أك  من كونو عقداي ارىا اجتماعيدك 
 اجملتمش ال على النروص اٞنقدسة.

 : الكونفوشُيوسي ة خامًسا:

٣نػػا يػػركل عػػن كونفوشػػيوس، أنػػو يػػداـك علػػى أتديػػة الشػػعائر الدينيػػة، فهػػو يتوجػػو يف علاداتػػو إىل اإًللػػو 
ا، كيعتقػػد ِبف الرػػالة ليسػػت إال كسػيلة لتنرػػيم سػػلوؾ األفػػراد، كيعتػػ  السػػماء، كيرػػلي صػامتن األعرػم أك إلػػو 

لػػذا فهػػو يسػػتخدـ الػػدين كيكيفػػو لتحقيػػق األلػػة كالتػػآلف بػػٌن  ؛(ُقأف الػػٌدين أداة لتحقيػػق التػػآلف بػػٌن النػػاس
تلػػخ الغايػػة، كىنػػا  النػػاس، فأصػػل  التػػآلف بػػٌن النػػاس ىػػو الغايػػة، كالػػدين كالرػػالة إ٧نػػا ىػػي كسػػائل لتحقيػػق

 يتلٌن أف العرؼ اجملتمعي السائد ىو أحد اٞنرتكزات اليت يلين عليها كونفوشيوس أسس األلة عنده.

  

                                                           

 (.ْٕٗ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ُ
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 احملرفة والوضعية ادلطلب الثاين: أسس احملبة يف األدايف
تن لػػق األلػػة يف األدايف مػػن أسػػس ترتكػػز عليهػػا كتن لػػق منهػػا، كربػػد تكػػوف تلػػخ األسػػس ليسػػت مػػن 

لػذا كػاف  ؛ت كال من اٞنن لقات، كلكنهػا أتخػذ مسػمى األسػس بسػلب ربػوة التػأثًن الػذم ٓندثػو عليهػااٞنرتكزا
لزامػا عػدـ إغفػػاؿ مثػل ىػػذه اٞنػؤثرات كػػوف طغيػاف آ،رىػػا يف بعػن األحيػػاف أعرػم مػػن آ،ر األسػاس كاٞنن لػػق 

ثػًن جوانػب أخػرل أثػرت عػن اٞنسػار اٞنػراد منػو بسػلب أت انفسو، كأحياب يكوف أتثًن األسػاس كاٞنن لػق منحرفنػ
ا إحرػػػاء كٟنػػػذا حاكلػػػت جاىػػػدن  ؛فيػػػو أتثػػػًنا شػػػديدا فرػػػلغت عليػػػو صػػػلغتها، كألقػػػت عليهػػػا برالٟنػػػا كآ،رىػػػا

لػػذا  ؛األسػػس كاٞنن لقػػات كاٞنرتكػػزات، كعػػدـ إغفػػاؿ تلػػخ اٞنػػؤثرات الػػيت ت ػػرأ علػػى تلػػخ األسػػس كاٞنن لقػػات
أثػره إف اسػتلـز األمػر ذلػخ، كان الربػا مػن ىػذا  حرصت بعد ذكر األسػاس عػدـ إغفػاؿ الػربا لػو ابأللػة كبيػاف

 فقد ربسمت األسس اليت تن لق منها األلة يف األدايف إىل نوعٌن من األسس، ك٨نا:

 األسس العقائدية. أواًل:
 األسس األخالقية. اثنًيا:

كسػتكوف طريقػػة التنػاكؿ يف ىػػذا اٞنلحػث، ىػػي اللػدء ابألسػػس العقائديػة أكال، كسػػيكوف العػرض بػػذكر 
اللػدء ابألسػس األخالربيػة مػش سػرد كػل ، يكوف الداينة كسرد أسسها العقائدية يف األلة، مث بعد االنتهاء منها

 داينة ٓنت ىذا اللند، مش استعراض األسس األخالربية للمحلة اٝناصة بتلخ الداينة.
 األسس العقائدية: أواًل:
 : اليهودي ة/ ٔ

عند اليهػود، كأركػاف ىػذا الثػالوث  (ُقابلثالوث اٜنلويلتدكر األسس العقائدية للمحلة حوؿ ما يسمى 
 ىي: اإللو كالشعب كاألرض، كسنأخذ كل ركن منها على حدة مش بياف أثره على األلة:

مػػن خػػالؿ نرػػرة اليهػػود لسلػػو، حيػػث إف ٟنػػم يف االعتقػػاد فيػػو عػػدة أربػػواؿ  اليهوديَّػػةاإللػػو: تتػػأثر األلػػة يف  -ُ
لقػػدَل ٓنديػػدا، فمػػن األربػواؿ مػػن يعتػػ ه ك لػػو للعػا  كلػػو، كمنهػػا مػػن مسػتمدة مػػن مرػػادرىم، كمػػن العهػد ا

يرل اإللو ك لو ربومي خاص ابلشعب اإلسرائيلي كحػده، كيكػوف لكػل شػعب مػن الشػعوب األخػرل غػًن 
، كيرجػػػش (ِقشػػعب إسػػرائيل إلػػػو خػػاص هبػػم، كمػػػا يرػػفوف اإللػػو يف ىػػػذه اٜنالػػة برػػفات اللشػػػر اٞنختلفػػة

                                                           

الثػػالوث اإلٟنػػي، ينرػػر: ( يعتقػػد اليهػػود ِبف ىنػػاؾ كحػػدة مقدسػػة ربائمػػة بػػٌن األرض كالشػػعب ٜنلػػوؿ اإللػػو فيهمػػا كتوحػػده معهمػػا، كتسػػمى (ُ
 (.ٖٕ/ ٓالوىاب اٞنسًنم، ق علد موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.

(، األسس األخالربية يف العهد القدَل مػش مقارنتهػا ٔٔ – ٓٔ/ ٓالوىاب اٞنسًنم، ق علد ( ينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.(ِ
 (.ّّ :قص ،ـَُِِ – ُّّْدار النوادر، سوراي، ال لعة: األكىل، ابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شريف الرياد، 
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النرػػرة لسلػػو إىل تعػػدد اٞنرػػادر الػػيت شػػكلت العهػػد القػػدَل، حيػػث صػػلغو  ذلػػخ االخػػتالؼ كالتعػػارض يف 
، كأثر ىػذه النرػرة علػى األلػة ٬نكػن تعػداده (ُقكل مردر من اٞنرادر اٞنتعددة برلغة ٔنتلف عن اآلخر

 يف اآليت:

  ػػ -كالػػيت ربػػد ترػػل ٜنػػد التنػػاربن-النرػػرة اٞنختلفػػة لسلػػو  دث خلػػال يف ميػػزاف ١نلػػة اإلنسػػاف هللٓني
 حيث إف ماىية ىذا اإللو   تتشكل بشكل كا  .، 

   النرػػرة الػػيت تػػذىب إىل فكػػرة اإللػػو القػػومي اٞنقرػػور علػػى بػػين إسػػرائيل، تػػؤثر بشػػكل حتمػػي علػػى
كيفيػػة التعامػػل مػػش الشػػعوب األخػػرل الػػيت ال تنتمػػي للػػين إسػػرائيل، كىػػذا أثػػره كا ػػ  علػػى األلػػة 

 كالتسام  بٌن اليهود كالشعوب األخرل.

 ػػػاترػػػاؼ اإل ا ا يف األلػػػة ٟنػػػذا اإللػػػو الػػػذم يفػػػرتض أف يكػػػوف متفػػػردن دث أثػػػرن لػػػو برػػػفات اللشػػػر ٪ني
كليسػػػت ١نلػػػة ملنيػػػة علػػػى التعرػػػيم  ،برػػػفاتو عػػػن اللشػػػر، فتكػػػوف ١نلتػػػو مشػػػاهبة أللػػػة اٞنخلػػػوربٌن

 كالتقديس.

هم أسم شعب   اٞنختار، كربد حاكؿ كثًن من حاخامات اليهود ككثًن من فقهػائالشعب: يعتقد اليهود  -ِ
كمفكريهم تفسًن فكرة االختيار، فباؤكا بتفسًنات كثًنة تفسر ىػذا االختيػار، كلكػن كبغػن النرػر عػن 
مضػػموف تلػػخ التفسػػًنات، فػػ ف فكػػرة االختيػػار علػػى كجػػو العمػػـو تؤكػػد فكػػرة االنفرػػاؿ كاالنعػػزاؿ عػػن 

كىػذا يػدعوىم  ،(ِقاآلخرين، كىي بشكل دربيق تعلًن عن القداسػة الناٗنػة عػن اٜنلػوؿ اإلٟنػي يف الشػعب
إىل الشعوب األخرل، حيػث تتسػم ىػذه النرػرة اب٦نفػاض تقػديرىم لغػًنىم مػن الشػعوب،  دكنيةإىل نررة 

كالنررة ألنفسهم بنررة التقػديس، كىػذا يشػًن إىل إ٬نػاسم ابل لقيػة بػٌن اللشػر، كىػذا يػؤثر يف سػلوكهم يف 
مل سػيكوف مفتقػرا إىل التوا ػش التعامل مش أنفسهم، ككذلخ مش الشعوب األخرل، حيث إف ذلخ التعا

 كاأللة بشكل عاـ.

أف قفلسػػػػ ٌن(، فيعتقػػػػدكف ا هبػػػػسػػػػموسا قأرض إسػػػػرائيل(، كاٞنقرػػػػود األرض اٞنقدسػػػػة قأرض اٞنيعػػػػاد(: كي -ّ
كلػػػػذا تػػػػرتلا  ؛ىنػػػػاؾ كحػػػػدة مقدسػػػػة ربائمػػػػة بػػػػٌن األرض كالشػػػػعب ٜنلػػػػوؿ اإللػػػػو فيهمػػػػا كتوحػػػػده معهمػػػػا

١نػػددة أك ّنكػػػاف ١نػػدد كبشػػعب يقػػيم علػػى ىػػػذه األرض أك  الػػدايبت كالعلػػادات الوثنيػػة اٜنلوليػػة ِبرض
أف أرض فلسػ ٌن منحهػا   لليهػود إر،  -كآخػركف غػًنىم-، كيػركج غالليػة اليهػود (ّقعلى عالربة مػا هبػا

أبػػداي ال يكػػوف لغػػًنىم، كأنػػو ال يكتمػػل إ٬نػػاسم إال ابٜنرػػوؿ عليهػػا، كربػػد فعلػػوا ذلػػخ يف اٞنا ػػي، فلمػػػا 

                                                           

 (.ّّ :( ينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شريف الرياد، قص(ُ
 (.ِٕ/ٓالوىاب اٞنسًنم، ق علد ( ينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.(ِ
 (.ٖٕ/ ٓ، قسابقاٞنرجش ال( ينرر: (ّ
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، كيعتقػػػدكف أف السػػػكىن يف (ُقعلػػػيهم العػػػودة إليهػػػا كمػػػا ٪نػػػدث ىػػػذا الزمػػػافخػػػذت مػػػن أيػػػديهم كجػػػب أي 
األرض اٞنقدسػػة ّننزلػػة اإل٬نػػاف، كأف اٞنقػػيم خػػارج ىػػذه األرض اٞنقدسػػة إنسػػاف ال إلػػو لػػو، كأف مػػن يعػػيش 

مػػػن ك خػػارج أرض اٞنيعػػػاد كمػػن يعلػػػد األصػػناـ، كأف مػػػن يعػػيش يف األرض اٞنقدسػػػة يعػػيش أبػػػد اآلبػػدين، 
ض اٞنقدسػػػػة ي هػػػػر مػػػػن الػػػذنوب، كالسػػػػاكن فيهػػػػا مغفػػػػور لػػػو، كارتل ػػػػت الشػػػػعائر الدينيػػػػة يعػػػيش يف األر 

بػػد أف تكػػوف يف األرض اٞنقدسػػة، كالشػػعائر  يف األرض اٞنقدسػػة، كالرػػلوات مػػن أجػػل اٞن ػػر ال اليهوديَّػػة
   .(ِقاٝناصة ابلزراعة ال تقاـ إال يف األرض اٞنقدسة

فػػرط ١نلػػتهم ٟنػػذه األرض أكصػػلهم إىل  يفأللػػة، فػػ ف اٞنتأمػػل ة عليهػػا ابكلػػربا ىػػذه النرػػرة كاآل،ر اٞنرتتلػػ
منزلػػة التقػػديس ٟنػػا، بػػل كأكصػػلهم إىل أف اإل٬نػػاف ال يكػػوف يف اإلنسػػاف إال إذا سػػكن ىػػذه األرض، كأف مػػن 

، كيرهػػر أسػػم مػػن -بغػػن النرػػر عػػن توبتػػو كعالربتػػو ابهلل-يسػػكن ىػػذه األرض ي هػػر مػػن الػػذنوب كيغفػػر لػػو 
فػػرط  ربػػادىماٞنقدسػػة كغلػػوىم فيهػػا أسػػم أنزلوىػػا منزلػػة أعرػػم مػػن منزلػػة العقيػػدة كالتقػػول، شػػدة ١نلػػتهم لػػ رض 

 واربعية.الغًن األرض إىل إنزاٟنا تلخ اٞننزلة ١نلتهم ٟنذه 

  :النصراني ة/ ٕ
يف كصػػفهم هلل ِبنػػو ١نلػػة، كمػػا شػػلهوا ١نلػػة   ّنحلػػة اٝنلػػق،  النرػػرانيَّةتكمػػن أسػػس األلػػة العقديػػة يف 

 األسس فيما يلي: كتفريل ىذهعلى أساس األبوة كاللنوة،  -بينهم كبٌن  -كأرباموا تلخ األلة 
تغليػػب جانػػب الرجػػاء علػػى اٝنػػوؼ بذريعػػة أف ق  ١نلػػة(: كربػػد ربػػادىم ىػػذا األمػػر إىل عػػدـ االنضػػلاط  -ُ

االنفالت األخالربػي يف اجملتمػش النرػراٍل، كمػا ذلػخ إال مػن تغليػب جانػب  من نوع كحدكثالسلوكي، 
لب فػػداء لللشػػر ، كيعتقػدكف ِبف اٞنسػػي  مػات مرػػلواب، كيعللػػوف ذلػخ ِبنػػو صيػ(ّقالرجػاء ألف ق  ١نلػػة(

ػلي كٍ ، كىي أى  لتخليرهم من خ ي ة أبيهم آدـ ي عنهػا، فانتقلػت تلػخ اٝن ي ػة و من الشبرة اليت سي
بػػػد مػػػن كسػػػيا يتحمػػػل ىػػػذا اإلمث كير ػػػى ِبف ٬نػػػوت  و، كأغضػػػلت   علػػػيهم أيضػػػا، فكػػػاف الإىل أبنائػػػ

ر اٝن ي ػػػػة تػػػػورث النرػػػػرة إىل تغليػػػػب جانػػػػب الرجػػػػاء علػػػػى ، كفكػػػػرة أف الرػػػػلب يكٌفػػػػ(ْقعلػػػػى الرػػػػليب
 اٝنػػوؼ، حيػػث إف مػػن اٞنمكػػن أف يكفػػر اٝن ي ػػة عػػن الفػػرد شػػخ  آخػػر، كال يسػػتلـز التوبػػة مػػن اٞنعػػينٌ 

 ابلذنب.

                                                           

 (.ٕٗص: ( ينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شريف الرياد، ق(ُ
 (.ٖٕ/ ٓالوىاب اٞنسًنم، ق علد ( ينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د.(ِ
 (.ِ :ىا، كموربف اإلسالـ منو، رفعة دحيم بصر الدكسرم، قص( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًن (ّ
(، كفارة اٞنسػي ، عػوض ٚنعػاف، كنيسػة ربرػر ِِٓص: العزيز اٝنلف، ق ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد(ْ

 (.ُِ –ُٗص: الدكابرة، شركة ال لاعة اٞنررية، ق
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كيغرربػػػػوف يف تفاصػػػػيل تلػػػػخ   كيػػػػف النرػػػػارل ١نلػػػػة  تكييػػػػف ١نلػػػػة   كتشػػػػليهها ّنحلػػػػة اٝنلػػػػق: يي  -ِ
الكيفية، حػت كصػل هبػم األمػر أف جعلػوا األلػة ذاات مػن ذكاتػو اٜنيػة، تنتقػل بػٌن   كاٞنسػي  كالنرػارل، 

تعػاىل   -يلوا   إنسػاب ككصفوىا ِبسا ١نلة ٠نانية مضحية فادية، مث شلهوا ١نلة   ّنحلة خلقو، فتخ
أنو ذلخ الشاب الوديش اٞنسػا  الػذم صيػلب ك  ٬نلػخ لنفسػو نفعػا، كظلػت ألسم يعتقدكف  ؛–عن ذلخ

١نلة ككداعة ذلخ الشاب يف أذىاسم حػت ترػوركا كػل صػفاتو بتلػخ اللشػرية الضػعيفة الوادعػة، كِناصػة 
ا غػًن متعقػل، ك٩ناىػد لينػاؿ ١نلػة أحلائػػو، مث متهػورن ا ١نلتػو، فراحػوا يشػلهوسا ّنحلػة خلقػو، فهػو ٪نػب حلِّػػ

، كىنػا يتلػٌن (ُقال ٩ند كسيلة للتعلػًن عػن ١نلتػو إال بقتػل نفسػو أمػامهم، ليفيقػوا مػن غفلػتهم كيعلنػوا حلػو
 أللة   ّنحلة اٞنخلوربٌن، كعدـ النررة أللة   ّنحلة التقديس كالتعريم. همتشليه

ل علػػى األبػػوة كاللنػػوة: يػػذىب اٞنفهػػـو النرػػراٍل إىل أف ١نلػػتهم مػػش   ربائمػػة ربيػػاـ األلػػة بػػٌن   كالنرػػار  -ّ
علػى أسػػاس عالربػػات القرابػػة كالرػػلة اللشػػرية، فهػي ابلدرجػػة األكىل ١نلػػة األب البنػػو، ربائمػػة علػػى كػػوسم 
أبنػػاء  ، فهػػو ٪نػػلهم ١نلػػة أبويػػة، كىػػم ٪نلونػػو لػػذات السػػلب، كىػػي أحيػػاب ١نلػػة صػػداربة كشػػراكة بيػػنهم 

، كيػػزعم النرػػارل أف   أب للمسػػي  أبػػوة حقيقيػػة، حيػػث (ِقكبػػٌن   تعػػاىل اٞنتمثػػل عنػػدىم يف اٞنسػػي 
كردت كلمػػػة األب لػػػدل النرػػػارل يف العهػػػد اٛنديػػػد يف مػػػواطن عديػػػدة ككرد يف بعضػػػها نسػػػلة أبػػػوة   

األلػػة  ِبف تكػػوفف ، كىػػذا مػػن أسسػػهم الػػيت ٩نعلوسػػا مقياسػػا للمحلػػة بيػػنهم كبػػٌن  ، كينػػادك (ّقللمسػػي 
 ١نلة  . تشابوبٌن اٝنلق أنفسهم 

  :اذلندوسي ة/ ٖ
يف أمػرين أساسػيٌن، فلػديهم نرػرة لسلػو مغرربػة يف تكمػن األسس االعتقادية للمحلة عنػد اٟننػدكس  إف

التعدديػػػة، فػػػًنكف أف ىنػػػاؾ آٟنػػػة متعػػػددة، كمػػػا يعتقػػػدكف بتناسػػػخ األركاح كتكػػػرار اٞنولػػػد، كنلػػػٌن ىنػػػا ىػػػذين 
 األساسٌن كعالربتهما ابأللة:

ا ييعلػػد: كاٞنػػاء كاٟنػػواء النرػػرة إىل اإللػػو قتعػػدد اآلٟنػػة(: يعتقػػد اٟننػػدكس ِبف لكػػل طليعػػة بفعػػة أك  ػػارة إٟننػػ -ُ
، كاٞنتأمػل يف التعدديػة اإلٟنيػة (ْقكاألسار كاٛنلاؿ كغًنىػا، كىػي آٟنػة كثػًنة يتقربػوف إليهػا ابلعلػادة كالقػرابٌن

  يف األلة من خالؿ:٩ند أسا تسلب ا  رااب

                                                           

 (.ُُٕص: النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منو، رفعة دحيم بصر الدكسرم، ق( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف (ُ
 (.ُُٖص: ق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ِ
 (.َِٓص: العزيز اٝنلف، ق ( ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد(ّ
 (.ِٕٔ/ ِىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذا(ْ
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  اختالؿ ال مأنينة يف التلقي كاٞنردرية، ٣نا يورث  عف اليقٌن كااللتزاـ كاختالؿ االعتقاد القلػيب
 اٞنستمد من الثقة الداخلية ابٞنعتقد.

 األلة اإلٟنية، بسلب تعددية صرؼ األلة لتعدد اآلٟنة، ِنالؼ صرؼ األلة إللو كاحد. اختالؿ 

  ؼ حتمػي يف اإل٬نػػاف ابآلٟنػة نفسػػها كاتفػاؽ النػاس علػػى ٓنديػد آٟنػػة إىل خػالتعدديػة اآلٟنػة تػػؤدم
األمػػور يضػػعف  أيسػػرنسػػب إىل طليعػػة كعمػػل، كاٝنػػالؼ يف ي إلػػوبعينهػػا، خروصػػا إذا كػػاف كػػل 

 فضال عن األمور االعتقادية اليت تعد من األمور اٞنرًنية لدل كل إنساف.  ،األلة

كالتناسػػػخ ىػػو رجػػوع الػػػركح بعػػد خركجهػػا مػػػن جسػػم إىل جسػػم آخػػػر تناسػػخ األركاح كعالربتهػػا ابٛنػػزاء:  -ِ
حسػب األعمػاؿ، فػػركح اإلنسػاف تنتقػػل مػن جسػػمو إىل جسػم اٜنيػػواف كاٜنشػرات، كيرجػػش سػلب اعتقػػاد 
اٟنندكس ابلتناسخ كتكرار اٞنولد إىل أف الركح إذا خرجت من اٛنسم فال تزاؿ ٟنا أىواء كشهوات مرتل ة 

عد، كما أسا إذا خرجت من اٛنسم كعليهػا ديػوف كثػًنة فػال بػد مػن أدائهػا، فػال ابلعا  اٞنادم   تتحقق ب
مناص إذف من أف تستويف شهواهتا يف حياة أخرل، كتتذكؽ الػركح ٖنػرة أعماٟنػا الػيت ربامػت هبػا يف حياهتػا 

منػو، قػت   ربػد ينتهػي دكف أف يي  ، ككذلخ الحروا من كاربش اٜنياة أف اٛنزاء ربد ال يقش، فالرػا(ُقالسابقة
ن إليو، كلػذلخ ٛنػأكا إىل القػوؿ بتناسػخ األركاح ليقػش اٛنػزاء يف اٜنيػاة إذا سى كاألسن ربد ينتهي دكف أف ٪نيٍ 

ػػ(ِق  يػػتم يف اٜنيػػاة اٜنا ػػرة دث ا ػػ رااب يف اٛنػػزاء كاٜنسػػاب لػػدل الػػنفس، فلػػو التزمػػت التزامػػا ، كىػػذا ٪ني
كره يػػػؤثر علػػػى السػػػلوؾ كاألخػػػالؽ مػػػن حيػػػث اتمػػػا ابألكامػػػر اإلٟنيػػػة ف سػػػا ربػػػد تعاربػػػب َنريػػػرة غًنىػػػا، كبػػػد

 لذا فهو أساس ٟنا من حيث ربوة أتثًنه عليها. ؛االلتزاـ هبا كفائدتو اٞنرجوة، كاأللة من  من األخالؽ

  :الزرادشتي ة/ ٗ
علػادهتم مػش  – ِبساسٌن مهمٌن يف عقيدهتم، فهم يؤمنوف ابلواحدية الثنوية الزرادشتيَّةتتأثر األلة عند 

، كيعتقػػدكف بعػػن اٞنعتقػػدات يف اٞنعػػاد كخػػركج الػػركح عنػػد اٞنػػوت، ك٬نكػػن ربػػا ىػػذين -متعػػددة غًنىػػا آلٟنػػة 
 األساسٌن ابأللة من خالؿ:

حوؿ اإللو الواحد اٞن لػق، الذم ٫نلق إٟنٌن،  الزرادشتيَّةالنررة إىل اإللو قالوحدانية الثنوية(: تتمحور  -ُ
كٟنذا تسمى  ؛(، ك٫نتار الثػاٍل الشٌر كالرالـ كاٚنو قأىر٬ناف(٫نتار أحد٨نا اٝنًن كالنور كاٚنو قأىورامزدا

، كارتلاط ىذه العقيدة كأساس للمحلة ِبف التعدد يف اآلٟنة عندىم (ّقىذه الداينة ابلوحدانية الثنوية

                                                           

 -اٛنينيػػة  -(، أدايف اٟننػػد الكػػ ل قاٟنندكسػػية ِْ :( ينرػػر: ثقافػػة اٟننػػد كجهاهتػػا الركحيػػة كاألخالربيػػة كاالجتماعيػػة، ال كفيسػػور أتػػرابء، قص(ُ
 (.َِٔص: حية كأدايف اٟنند، د. د  ياء الر٘نن األعرمي، ق( ، دراسات يف اليهودية كاٞنسئُ :اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص

 (.َٔص: اللوذية(، د. أ٘ند شليب، ق -اٛنينية  -( ينرر: أدايف اٟنند الك ل قاٟنندكسية (ِ
 (.ٓٓ/ ُ( ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق(ّ
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على األلة، كما أف تنريلهم إٟنا للشر ٩نعل ربدرا كلًنا  من أثرو  اٟنندكسيَّةين وم عليو ما ين وم على 
لوهبم للشر إما خوفا منو إبفراط لكونو ٫نت  إبلو، أك إنزالو منزلة عريمة ربد ٓندك بلعن الناس يف رب

 لعلادة ىذا اإللو.
اٞنعاد كخركج الركح: كاٞنعاد عندىم يتعلق ابلركح، فيلدأ اٞنعاد عقب خركج الركح ملاشرة، لكن الرحلة  -ِ

للدف ا انفراؿ الركح عن اٛنسد كمغادرهتإىل العا  األخركم ال تلدأ على الفور، ألف يف عقيدهتم ا
تعقلو سلسلة من اإلجراءات حت تتحرر الركح سائيا من علودية اآل،ر اٞنادية كمن كل سل اف الدنيا، 

، كىم ىنا (ُقكيستمر ىذا التحرر ثالثة أايـ بلياليهن حيث تلقى الركح َنوار رأس اٞنيت ربلل الدفن
يقركف ابٞنعاد، لكن ىذا اإلربرار يشوبو شيء من الرتاخي، كمكوث الركح حوؿ رأسو ثالثة أايـ، 
كاعتلار أف ىناؾ رحلة كفرتة بٌن الدنيا كاآلخرة، كبقاء الركح حت بعد اٞنوت، كانترار التخل  من 

صافيا ٕناما ربلل الذىاب  األمور اٞنادية كسل اف الدنيا كترفية النفس من كل آ،ر الدنيا حت يكوف
لمعاد، كينسحب على التزاـ لل خرة، كىذا االنفراؿ بٌن اٜنياة الدنيا كاآلخرة يؤثر يف النررة اٛندية 

اٞنرء ابألخالؽ يف الدنيا كاٛندية يف السعي لتحقيقها، كىذا ين لق كذلخ على األلة، حيث تضعف 
ك١نلة اٞنخلوربٌن، ككذلخ   ٌن ١نلة   ك١نلة النيباٛندية يف ترفية اٜنب كاتلاع ربوانينو، كالتفريق ب

 عدـ ١نلة الشر كال اءة من أىلو.

 : الكونفوشُيوسي ة/ ٘
 سلػوأساسػٌن ين لقػاف مػن نرػرهتم ل يف، الكونفوشييوسػيَّةتتلخ  األسس االعتقادية اٞنتعلقة ابأللة يف 

 كاٞنالئكة كأركاح األجداد، كربضية أتليو األركاح كاعتلارىا م را للمحلة، كتفريل ذلخ يف اآليت:
النررة إىل اإللو كاٞنالئكة كأركاح األجداد قتعدد اآلٟنة(: يعتقد الكونفوشيوسيوف ابإللو األعرم أك إلو  -ُ

، كما أف علادتو -علادة يف ال كلًنه   كربد حدث عندىم ا٥نراؼه  – السماء كيتوجهوف إليو ابلعلادة
، كىو إلو اأف ل رض إٟنأك ِبمراء اٞنقاطعات، كيعتقدكف  كتقدَل القرابٌن إليو ٢نروصة ابٞنلخ،

األرض، كيعلده عامة الرينيٌن، كيعتقدكف أف الشمس كالقمر، كالكواكب، كالسحاب، كاٛنلاؿ، لكل 
منها إلو كعلادهتا كتقدَل القرابٌن إليها ٢نروصة ابألمراء، كيقدسوف اٞنالئكة كيقدموف إليها القرابٌن، 

علارة عن موائد يدخلوف كىي ابٌن كيقدسوف أركاح أجدادىم األربدمٌن، كيعتقدكف بلقاء األركاح، كالقر 

                                                           

أ٘ند، ٠نلة حوليات اآلداب كالعلـو االجتماعية، العدد اٜنػادم كالعشػركف، الرسػالة السػتوف ( ينرر: زرادشت كالزرادشتية، د. الشفيش اٞناحي (ُ
 (.ْْ –ّْص: ـ، قََُِ - ُِِْئة، ابعد اٞن
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هبا السركر على تلخ األركاح ِبنواع اٞنوسيقى، كيوجد يف كل بيت معلد ألركاح األموات كآلٟنة 
 ، كتعدد اآلٟنة كتقديس ذكات كثًنة يؤثر يف األلة من خالؿ ٗنلة من األمور:(ُقاٞننزؿ

 يف ٓنديػد منزلػة ك١نلػة كػل إلػو،  تػوازفال  راب يف صرؼ األلة آلٟنة متعػددة، ٣نػا يسػلب عػدـ الا
 فال ٩نوز صرؼ ١نلة التعريم إال هلل كحده. أمَّا اإلسالـ

 ػػ دث خلػػال يف ثلػػات األسػػس العقائديػػة ٣نػػا يػػؤدم إىل تعػػدد تقػػديس ذكات كثػػًنة كآٟنػػة متعػػددة ٪ني
 استقرارىا.انضلاطها ك عدـ تشتت جانب األلة اإلٟنية ك 

اعتلار أتليو األركاح كعلادهتا م را أللتهم ٟنم قت ير األلة(: تعد فكرة أتليو األجداد من األفكار اليت  -ِ
من الدايبت الشعلية القد٬نة، كي ركف علادة أركاح األجداد بعديد من اٞن رات،  الكونفوشييوسيَّةكرثتها 
اآلابء، كمرهر لل اعة كاالنرياع ٟنم تقديرا  أسا تعلًن عن اٜنب كالشوؽ الذم يكنو األبناء ٥نو :منها

مثل كىلهم القدرة على اإل٤ناب، كاٞنلاركة يف الزرع -لل كات اليت ٕننحها ىذه األركاح ألحفادىا، 
  .(ِقدكداألغًن رائ  اليت يسدكسا تلعا لعلمهم ، كشكرا ٟنم على الن-كالليش

لتأليػو كالعلػادة كاٝنضػوع لتلػخ األركاح، كعػدـ األخػذ كاإلفراط يف النرر إىل مفهـو األلة كإيرػالو إىل ا
ابلوسػ ية كاالتػػزاف كاالعتػػداؿ يف النرػػرة اللشػػرية لتلػػخ األركاح، ٣نػػا يفضػػي إىل الغلػػو يف األلػػة كالوصػػوؿ بتلػػخ 

 األركاح اللشرية إىل درجة التأليو.

 األسس األخالقية: اثنًيا:
 : اليهودي ة/ ٔ

األلػػة أسػػا تقػػـو علػػى ثالثػػة أسػػس أخالربيػػة، كتتمحػػور ىػػذه األسػػس يػػرل اٞنتتلػػش لليهوديػػة يف جانػػب 
حػػوؿ ملػػدأ اإللػػزاـ األخالربػػي كماىيػػة اسػػتمداده، كاٜنػػافز األخالربػػي ككيفيتػػو، كارتلػػاط األلػػة ابٛنػػزاء الػػدنيوم 

 ابأللة اٞنراد ٓنقيقها، كتفريلو يف اآليت: أكثر من اٛنزاء األخركم اٞنخت  ابلوعيد ٞنن أخلٌ 

ألخالربػػي مقتػػلس مػػن التشػػلو ابهلل: يقتػػلس اليهػػود إلػػزامهم ابأللػػة ابلتشػػلو ابهلل، فػػاٞنرهر األعلػػى اإللػػزاـ ا -ُ
كاآلف اي شػعب »، جاء يف سفر التثنيػة (ّقللمنزلة األخالربية عندىم يكوف ابلسًن يف طريق   كالتشلو بو

كٓنلػو كتعلػده بكػل ربللػخ تسػلخ يف كػل طرربػو، لمنخ الرب إٟنخ إال أف ٔنافو،  وي للالذم  إسرائيل، ما
، فالقػػانوف األخالربػػي اإلٟنػػي ال يعػػ  عػػن أكامػػر كإرادة  ، بػػل ىػػو منلثػػق عػػن  ، أم: (ْق«ككػػل نفسػػخ

                                                           

 (.ّٕٓ – ِٕٓ/ ِ( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ُ
 (.ُّْص: وسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، ق( ينرر: الكونفشي(ِ
 (.ُُٓ: صقر٬نة شريف الرياد،  ( ينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، د.(ّ
 (.ُِ:  َُق :( سفر التثنية(ْ
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ػػ :كلػػذلخ فػػ ف أسػػاس ىػػذا القػػانوف ؛عػػن كمالػػو كطليعتػػو األخالربيػػة الالمتناىيػػة  ؛اق٩نػػب أف تكػػوف مقدسن
ػػػفُّ مػػػن العهػػػد القػػػدَل أف األخػػػالؽ كاجلػػػة (ُقكلػػػيس ألف   أيمػػػر بػػػذلخ ،ألف   مقػػػدس( ، كمػػػا ييستىشى

تعػػاىل -النفػػاذ علػػى   كمػػا اللشػػر، كاسػػتدلوا علػػى ذلػػخ ّنراجعػػة اآلابء أك األنليػػاء لػػو يف بعػػن اٞنواربػػف 
ػػ لػػذا فػػ ف األلػػة كاإللػػزاـ هبػػا ككيفيتهػػا كماىيتهػػا، كػػل ذلػػخ ييسػػتمد مػػن التشػػلو ابهلل  ؛(ِق-ا يقولػػوف  عمَّ

 امره كتعاليمو.كليس من أك 

حافز كجود اٞنسؤكلية ىو يف العالربة بٌن   كبٌن اليهودم كعالربػة األبػوة كاللنػوة: كىػذا ىػو اٞنػنهج اٞنتلػش  -ِ
، -كلػػو علػػى اجملػػاز-للعالربػػة بػػٌن   كبػػٌن اليهػػودم ِبسػػا عالربػػة أبػػوة كبنػػوة  يف العهػػد القػػدَل مػػن كصػػفو 

، فاٜنافز الػذم يػذكي اٞنسػؤكلية عػن األلػة كالـز القيػاـ (ّقكأسا ىي اٜنافز على كجود اٞنسؤكلية األخالربية
 هبا ىو أف العالربة بٌن اليهودم كبٌن   ىي عالربة األبوة كاللنوة.

عنػػد  -اعمومنػػ-خػػركم: ٕنيػػل اٛنػػزاءات ارتلػػاط القيػػاـ ابأللػػة ابٛنػػزاء الػػدنيوم ك ػػعف ارتلاطػػو ابٛنػػزاء األي  -ّ
خركم، كذاؾ أنػو ينػدر ذكػر اٞنعػاد كاٛنػزاء بعػد اٞنػوت يف  زاء األي اليهود إىل اٛنزاء الدنيوم، أكثر منها للب

، كالتػػوراة لػػيس فيهػػا ترػػري  بػػذكر اٞنعػػاد، كعامػػة مػػا فيهػػا مػػن الوعػػد كالوعيػػد فهػػو يف الػػدنيا،  (ْقكتػػلهم
كالوعػػد ابلػػرزؽ كالنرػػر كالعاربلػػة، كالوعيػػد ابلقحػػا كاألمػػراض كاألعػػداء، كربػػد يوجػػد يف التػػوراة مػػا يفيػػد 

، فعلػػى ىػػذا األسػػاس فػػ ف األلػػة تػػرتلا كغًنىػػا مػػن األخػػالؽ ابٛنػػزاء الػػدنيوم (ٓقأك يف النلػػوات ،ابلتلمػػي 
 كم.ر خأكثر من األي 

 : النصراني ة/ ٕ
تقػػـو األلػػة مػػن اٛنهػػة األخالربيػػة عنػػد النرػػارل علػػى ٗنلػػة مػػن األسػػس، فهػػي ١نلػػة تقػػـو علػػى تعيػػٌن 
األشػػخاص األلػػوبٌن دكف االعتلػػار لرػػفاهتم كأعمػػاٟنم، كمػػا تتسػػش دعػػول األلػػة عنػػدىم لدرجػػة عػػدـ ارتلاطهػػا 

كمػػػا أف ١نلػػػة   ِبمػػػور تو ػػػحها أك تتعلػػػق هبػػػا، بػػػل ىػػػي منفتحػػػة متسػػػعة تتسػػػش لكػػػل مػػػا ٬نكػػػن إدخالػػػو فيهػػػا،
تلػػػخ  كتفرػػػيلاآلخػػرين ْنلػػػب التضػػػحية مػػن أجلهػػػم دكف النرػػػر ٞنػػػراتلهم كربػػرهبم مػػػن اإلنسػػػاف الػػذم أحػػػب، 

 األسس يف اآلٍل:

                                                           

 theethicsمت نقلػو عػن ق (،ُِٓ :ابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شػريف الرػياد، قص( ينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها (ُ
of Judaismق ،)ُ  /ُُِ.) 

 (.ٓٓ :قص douglas a.knight( للمؤلف oldtestament ethics(، مت نقلها من قُِٓص: ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ِ
 (.ُّٗ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ّ
 (.ُٓٓ/ ُاألىواء كالنحل، علي بن أ٘ند بن سعيد بن حـز األندلسي الراىرم، مكتلة اٝنا٤ني، القاىرة، ق( ينرر: الفرل يف اٞنلل ك (ْ
( ينرػػر: اٛنػػواب الرػػحي  ٞنػػن بػػدؿ ديػػن اٞنسػػي ، أ٘نػػد ابػػن تيميػػة، ٓنقيػػق: علػػي بػػن حسػػن بػػن بصػػر األٞنعػػي كغػػًنه، دار الفضػػيلة، الػػرايض، (ٓ

 (.ِِّ/ ِـ، ق ََِْ -  ُِْْاٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: األكىل، 
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على التعيٌن ال على العمل كاالترػاؼ برػفات معينػة،  النررانيَّةأللة ربائمة على التعيٌن: تقـو األلة يف ا -ُ
ص دكف ارتلػػاط ىػػذه األلػػة ابإلتيػػاف بعمػػل أك خلػػق ٪نلػػو تتبػػو ١نلتػػو لػػلعن األعيػػاف كاألشػػخا  فػػاهلل

 ، فلػػػو نرػػػرب للمحلػػػة يف اإلسػػػالـ ٤نػػػدىا تتبػػػو إىل األعمػػػاؿ كاألكصػػػاؼ كاألخػػػالؽ لػػػذاهتا كل عيػػػاف 
تتبػػػػػو األلػػػػػة ل عيػػػػػاف بغػػػػػن النرػػػػػر عػػػػػن أخالربهػػػػػم كأعمػػػػػاٟنم، أك  النرػػػػػرانيَّةاٞنترػػػػػفٌن هبػػػػػا، بينمػػػػػا يف 

رادهتػػم ىػػي مػػن القػػدر السػػابق، كػػأف ٪نػػب ألجػػل التعيػػٌن، فتكثػػر يف  الختراصػػهم ِبمػػور خارجػػة عػػن إ
كتلهم علارات قأحلنا، أحلكم، ٪نب أبناءه، ٪نلنا ك٥نػن خػاط وف، ٪نلنػا ك٥نػن ١نركمػوف(، كىكػذا يػرتلا 

، فاٞنعيػار عنػدىم يف األلػة ربػائم علػى تعيػٌن األشػخاص ال (ُقاٜنب ابألشخاص بغن النرر عن أعمػاٟنم
 كصاؼ.على األعماؿ كاأل

: اٞن لػػش علػػػى األلػػة يف اإلسػػالـ ٩نػػدىا كا ػػحة اٞنعػػا ، تعػػػرؼ النرػػرانيَّةاتسػػاع دعػػول األلػػة كعاٞنهػػا يف  -ِ
أسلاهبا اٞنوصلة ٟنا، كلوازمها اٞنتعلقػة هبػا، كشػركطها السػابقة ٟنػا، ليعػرؼ اٞنػؤمن كيػف يسػلخ لينػاؿ ١نلػة 

فهي ليست كذلخ، فال يعرؼ ٟنا أخالربيات مرتل ة هبػا، كال سػلوكيات الزمػة ٟنػا،  النررانيَّة ، أما يف 
يرب ػػو فيمػػا يػػراه متناسػػلا معهػػا، فمػػن كػػاف اْناىػػو أخالربيػػا م ىػػا  فيكثػػر التكػػرار اجملػػرد للفػػف األلػػة، ككػػلّّ 

كذلػػخ  خالربيػػة ٘نلهػػا عليهػػا،األغػػًن راغلػػا يف األمػػور  ابألخالربيػػات مػػن غػػًن انضػػلاط كاطػػراد، كمػػن كػػاف
، كىػػػذا االتسػػػاع كالتبريػػػد ىػػػو أسػػػاس (ِقألسػػػا ٠نػػػرد دعػػػول ال تػػػرتلا ُنقيقػػػة كا ػػػحة كال بسػػػلوؾ مقػػػنن

هم هلل ِبنو ١نلة، ٩نلي ذلخ اٞنعىن الػذم يقرػدكف منػو الفػت  الكامػل ٞنعػىن في مقرود عند النرارل، فوصٍ 
١نلػػػة(  النرػػػرانيَّةقاأللػػػة، كربػػػد تكػػػوف ٟنػػػم دكافػػػش يف ذلػػػخ اٞنسػػػلخ، كبػػػذب النػػػاس لػػػدينهم ٓنػػػت شػػػعار 

 كغًنىا.

ك٣نػػػا اسػػػتنتبتو يف سػػػياؽ اتسػػػاع دعػػػول األلػػػة عنػػػد النرػػػارل، ىػػػو تلػػػخ اآلراء الػػػيت تقػػػوؿ أف الفػػػركؽ 
ألنػو يف العػا   ؛اٛننسية بٌن الرجل كاٞنرأة فركؽ كظيفية، كىػي مؤربتػة كليسػت عميقػة، كال تترػل ابلعػا  اآلخػر

الرجػػل كاٞنػػرأة فػػركؽ ماديػػة ال كجػػود ٟنػػا يف العػػا  اآلخػػر، فعلػػى اآلخػػر ال يزكجػػوف كال يتزكجػػوف، فػػالفركؽ بػػٌن 
كلػػن ينرػػر الرجػػل إىل اٞنػػرأة نرػػرة االشػػتهاء يف ىػػذا  -يػػـو القيامػػة-ىػػذا فلػػن تنرػػر اٞنػػرأة للرجػػل نرػػرة الشػػهوة 

، كيف ىذه اٜنالة فقا ستذكب االختالفات بٌن الرجل كاٞنػرأة تػش ، كربػا ىػذا ابأللػة ىػو أف اربترػار اٞن(ّقاليـو
لػػػػػة كعػػػػػدـ األخركيػػػػػة علػػػػػى رؤيػػػػػة اإللػػػػػو فقػػػػػا دكف اٞنتػػػػػش األخػػػػػرل يرهػػػػػر االنفتػػػػػاح الكامػػػػػل يف النرػػػػػرة إىل األ

دعول األلة عنػدىم جعلهػم يقرػركف متػش اآلخػرة علػى رؤيػة اإللػو فقػا، كينفػوف  نفتاحانضلاطها، حيث إف ا
 ما سواه ٣نا يتمتش بو أىل اٛننة ٣نا يتعلق ابأللة بٌن الرجل كاٞنرأة.

                                                           

 (.ُِّ :كموربف اإلسالـ منو، رفعة دحيم بصر الدكسرم، قص ( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا،(ُ
 (.ُِْ – ُِّ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ِ
 (.َُْ - َُّ :ـ، قصُٕٗٗاٞنسي ، دار العا  العر ، ال لعة: األكىل،  ( ينرر: اٞنلكوت، القم  سيداركس علد(ّ
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التضحية ألجل ١نلػة اآلخػرين: النػاظر للمحلػة يف اإلسػالـ ٩نػد أسػا كاربعيػة ك٬نكػن ت ليقهػا، فاإلسػالـ ال  -ّ
ا، أمػػا للهػػا كتسػػت يعها النفػػوس اٞنؤمنػػة حقِّػػقٍ ـ علػػى الػػنفس إال ١نلػػة   كرسػػولو، كىػػذه تػى دَّ قىػػي لػػب ١نلػػة تػي 

فهي ت لب أكثر من ذلخ، إذ يػدعي أتلاعهػا أف األلػة الػيت ٪نملوسػا ىػي ١نلػة مضػحية مػؤثرة،  النررانيَّة
كيف ذلخ ادعاء لالعتالء على اٞنشاعر اللشػرية العاديػة، ككػم نسػمش عنػد النرػارل مػن ربرػ  التضػحية 

ىػػػذه كيف ذلػػػخ صػػػورة مثاليػػػة، الواربػػػش يشػػػهد بنػػػدرهتا كنػػػدرة حرػػػوٟنا، ك  ،ابلػػػنفس كاٞنػػػاؿ ألجػػػل اآلخػػػرين
، (ُقطليعػػة الفكػػر اإلنسػػاٍل إذا أغػػرؽ يف اٞنثاليػػة خػػرج عػػن الواربػػش كصػػادمو، بػػل كصػػادـ الف ػػرة اإلنسػػانية

ىو اعتقادىم أف اٞنسي  مات مرلواب، كيعللوف ذلخ ِبنػو صػلب فػداء لللشػر ذاتو ك٣نا يسًن يف السياؽ 
ػلي كٍ ، كىي أى  لتخليرهم من خ ي ة أبيهم آدـ ، فانتقلػت تلػخ اٝن ي ػة ي عنهػاو مػن الشػبرة الػيت سي

بد من كسيا يتحمػل ىػذا اإلمث كير ػى ِبف ٬نػوت علػى  إىل أبنائو، كأغضلت   عليهم أيضا، فكاف ال
على الرليب لًن ػى   عػن بػين آدـ   ، كربد يستمد اٞنتأمل يف ربضية أف ٬نوت عيسى(ِقالرليب

لشػػػرية، فوجػػػب االربتػػػداء هبػػػذا ى بنفسػػػو مػػػن أجػػػل ال ػػػحَّ  -يف نرػػػر النرػػػارل-كيتػػػوب علػػػيهم، أف   
 اء على ىذا.سالفعل، ٣نا أكرثهم فرطا يف التضحية كزايدة يف حدىا، ٣نا يعين عدـ انضلاط األلة بن

 :اذلندوسي ة/ ٖ
مػش األلػة ٗنلػة مػن األمػور الػيت تشػًن إىل نرػرة حػذرة كخػوؼ مسػتمر  اٟنندكسػيَّةيرهر للمتتلػش لتعامػل 

، -ة علػػيهم كليسػػت الوحيػػدةكىػػي النرػػرة الغاللػػ- مػػن ىػػذه األلػػة، كالػػدعوة لعػػدـ االستسػػالـ ٟنػػا كاٜنػػذر منهػػا
العامػػة ل خػػالؽ عنػػدىم، فتبػػد أف األخػػالؽ عنػػدىم تتسػػم ابلتشػػاـؤ  ةكلعػػل ىػػذه النرػػرة ىػػي امتػػداد للنرػػر 

ش كاالنسحاب من الواربش، كىذا التشاـؤ كاالنكماش كاالنسحاب يتم العمل بو من أجػل االنػدماج كاالنكما
 يف اإللو اٞنزعـو عندىم قبرا٨نا(، ك٤نمل ىذه النررة يف اآليت:

يف النررة  ىي الغاللةة(: تعت  النررة التشاؤمية اٜنافز كالغاية يف األخالؽ عند اٟنندكس قالنررة السللي -ُ
كتكوف الغاية غًن صللة ٣نا يضعف اإل٬ناف هبا كٕنسخ  ،ند اٟنندكس، كىنا يضعف اٜنافزاألخالربية ع

القلب هبا كانضلاط األلة خالٟنا، فاألخالؽ اٟنندية أخالؽ سللية يف طابعها العاـ، كىي أخالؽ 
، كمن ىنا ارتل ت األخالؽ اٟنندية ابلزىد كالتروؼ  انكماش كفرار كانسحاب من الواربش كتشاـؤ

أف أغلى ما ي معوف فيو ىو  :، فمن صور األخالؽ عند اٟنندكسيٌن(ّقعزكؼ عن اٜنياة الدنياكال
،  تاالن الؽ كاالندماج يف برا٨نا، أما كيفية الوصوؿ إىل ىذه الغاية فكان ا الزايدة اٞنفرطة ابلرـو دائمن

                                                           

 (.ُِٔص: تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منو، رفعة دحيم بصر الدكسرم، ق ( ينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز(ُ
 ُٗ :(، كفػارة اٞنسػي ، عػوض ٚنعػاف، قصِِٓ :العزيػز اٝنلػف، قص ( ينرر: دراسػات يف األدايف اليهوديػة كالنرػرانية، د. سػعود بػن علػد(ِ

– ُِ.) 
 (.ٕٗص: الر٘نن مرحلا، ق ( ينرر: بداايت الفلسفة األخالربية، د. د علد(ّ
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أسًن اٜنرماف، ك٪نمل لدم اٟنندكسي نفسو ِبنو يعيش ، كما يفضل أف يي (ُقؽ الليل كتعذيب النفسرى كأى 
، كىو بفعلو ىذا ال يتمىن اٞنوت؛  ، كاٝنوؼ، كالتشاـؤ نفسو ألواف اللالء، كِبف يلدك دائمنا كثًن اٟنمـو
بل يرجو لنفسو الفناء يف برا٨نا، كمن أجل ذلخ حفلت حياة كثًن من اٟننود ابللؤس ك١ناربة اٞنالذ 

ؤثر بشكل كا   على اٛنانب األخالربي ، كىذا األسلوب ي(ِقكالسللية كالترور كتعذيب النفس
 ٣نا يدكر يف ذلخ الفلخ األخالربي.بشكل عاـ، كاأللة ىي 

جيتا( عن األلة  للمحلة كأحاسيسها: جاء يف نروص الكتاب اٞنقدس قاللاجافاد النررة اٜنذرة -ِ
اف اٜنب كالكره توجههما األحاسيس ٥نو أىدافها، ال تكن ٓنت تسلا ىذين االثنٌن، فكال٨نا يعد»

يستخل  ثومسوف ربائال: اٜنب كالكره يتوجهاف ابْناه اٞنشاعر، » :، كجاء كذلخ(ّق«من مكامنو
اٜنب كالكره يتوجهاف ابْناه اٞنشاعر كالركح ٠نهولة، ٗنيش اٞنشاعر تنلعث من أسلوب ال ليعة اٞنسمى 

 .(ْق«ك٩نب أف يقهر ،قراجاس(

القضػػاء ك  ،كالتوجيػػو الرػػري  بقمعهػػا ،كمػػن ىػػذه النرػػوص ترهػػر النرػػرة اٜنػػذرة مػػن أحاسػػيس اٜنػػب
كلكنهػػا ١نػػدكدة  ،، كىػػو التوجػػو الغالػػب عنػػدىم، كىنػػاؾ توجهػػات إ٩نابيػػة أخػػرلكعػػدـ االستسػػالـ ٟنػػا ،عليهػػا

 ك١نرورة.

 :الزرادشتي ة/ ٗ
ىػي األسػاس  آلٟنػةأف ١نلػة ا :فأكٟنػا :مػرين مهمػٌنِب الزرادشػتيَّةٔنت  األسس األخالربية للمحلػة عنػد 

غػػػػًن -فتوحػػػػة ال ٓنػػػػد ُنػػػػدكد أك  ػػػػوابا، فهػػػػي مأف األلػػػػة عنػػػػدىم  ك،نيهمػػػػا:الػػػػذم يػػػػدعو لنشػػػػر العػػػػدؿ، 
األسػػػس يف  ىػػػذه كأيٝنًٌػػ ، -كمػػا يزعمػػػوف-مػػػن أجػػل نشػػػر التسػػام  كبػػػذكر األلػػػة يف العػػا  كلػػػو  -منضػػل ة
 اآليت:

ىي من دفش زرادشت للتغيًن  ٟنة١نلة اآلة: يزعم الزرادشتيوف أف للعدال الرئيسىي الدافش  ٟنةاآل١نلة  -ُ
نلذ زرادشت للرتاث القدَل ف نو   يست ش أف ينفخ عنو بشكل كامل،  كمشكالتعديل يف إرث سابقيو، 

فاص لغت ترانيمو اليت ك عها ابلشكل القدَل اٞنأثور، كما اعت  طقوس النار اليت كانت يف تراث من 
دمها يف صلواتو، لكنو رباـ ابلتعديل على كل األفكار اليت سلقو ىي رمز النور، حت بل  بو أف استخ

ب منو أف يعمل من أجل العدالة، كالوفاؽ ت لٌ  - ٟنة ل -سابقيو ب ريقة خاصة بو، فحلو  أخذىا من
                                                           

 nells: a short history of(، نقػال عػن ٕٔ :اللوذيػة(، د. أ٘نػد شػليب، قص –اٛنينيػة  –( ينرػر: أدايف اٟننػد الكػ ل قاٟنندكسػية (ُ
the world ، ُِّص: ق.) 

 (.ٕٔص: اللوذية(، د. أ٘ند شليب، ق –اٛنينية  –( ينرر: أدايف اٟنند الك ل قاٟنندكسية (ِ
 (.ْٓ :قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قصجيتا  ( اللاجافاد(ّ
 (.ْٖ :جيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص ( اللاجافاد(ْ
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االجتماعي كمعار ة األعماؿ اٞندمرة اليت يقـو هبا الغزاة، ابعتقاده أف السالـ كاٜنق يتمثل يف اٜنياة 
 .(ُقةالريفية اٞنستقر 

يف  ٟنػػةاٞنا ػػي القػػدَل، التهلػػت ١نلػػة اآل ا رأل زرادشػػت الوثنيػػة كفسػػاد الػػرتاثٌمػػمػػن ىػػذا أنػػو لى  كأسػػتنتج
بػدؿ أف ك إىل السعي اٜنثيث كراء العدالة كطللها كت ليقهػا يف اجملتمػش، ها ذلخ اللهيب الناتج عن ربللو، فدفعو

العدالػة يف نفسػو أكال، دعتػو إىل العدالػة االجتماعيػة  كتوحيػده كاللحػث عػن  علػادة إىل األلػة اإلٟنيػة تدعوه 
 يف األلػػة اإلٟنيػػة ككاجلاهتػػا، بعكػػس اإلسػػالـ الػػذم ٩نعػػل األلػػة اإلٟنيػػة سػػليال إىل إخػػالص كأحػػدثت انفرػػاالن 

العلادة هلل كحده، كتقديس ىذه األلة كتعريمها يف اٞنقاـ األكؿ، فاأللػة دفعتػو إىل العدالػة بػدؿ أف تدفعػو إىل 
 عمل كالتوحيد كدعوة الناس لتوحيد  .ال

انفتاح مفهـو األلة كعدـ حده ُندكد: يزعم الزرادشتيوف أف داينتهم تعلػم التسام  كالر٘نة، كتشبش  -ِ
على العلم كاستعماؿ العقل كاٞنن ق كالقناعة كالتفكًن ابٜنياة كمرًن اإلنساف كاٞنوت، كاٛننة كالنار 

ر كاٟنواء كالرتاب( اليت ىي من أربدس األشياء اٞنخلوربة عندىم، كربد عرفت كابلعناصر األربعة قاٞناء كالنا
ا يف العا  القدَل، كصار ٟنا دكر كلًن يف الثقافة كاٜنضارة العاٞنية، ا كاسعن ا كانتشارن ازدىارن  الزرادشتيَّة

  .(ِقكيزعموف أسا سا٨نت يف نشر بذكر األلة كالر٘نة كالسالـ يف العا 

ىػي نشػر األلػة كالتسػام  كالر٘نػة يف العػا ، ٣نػا  الزرادشػتيَّةعنػد  -العامػة-كيتلٌن ىنا أف اٜنافز كالغايػة 
اٞننضػػل ة ٩نعلهػػا دعػػول مفتوحػػة غػػًن منضػػل ة، كأغفلػػوا جانػػب اٜنػػافز العقػػدم الػػديين الػػذم يػػدعو إىل األلػػة 

كالغايػة إىل سػلوؾ ركحػاٍل  ،اختزاؿ اٜنافز نفتحة على مرراعيها، فحدل هبم إىلاٞنغًن األدكدة ُندكد الدين 
 عاـ متسام  مش اٛنميش ليس لو  وابا كحدكد.

 : الكونفوشُيوسي ة/ ٘
 ،مػن جهػة ٓنقيػق مرػاٜنو ،يف نررهتا للمحلة تغليػب اٛنانػب االجتمػاعي الكونفوشييوسيَّةيغلب على 

 ؛كربيامو ابلشكل الرحي ، مغلًٌلىةن ىذا اٛنانب على اٛنانػب الػديين اٞنػرتلا ابنلثػاؽ األلػة ك ػواب ها مػن اإللػو
لػػذا صػػار األسػػاس عنػػدىم يف اٞنلػػدأ األخالربػػي للمحلػػة ىػػو تغليػػب اٛنانػػب اإلنسػػاٍل الػػدنيوم علػػى غػػًنه مػػن 

 ة اٞنزعومة، كتفريل ذلخ يف اآليت:اٛنوانب، كيلدك ذلخ يف سعي كونفوشيوس إىل إربامة اٞندينة الفا ل

الذم  عي: تعد األخالؽ ىي األمر األساساإللزاـ األخالربي للمحلة مردره ت ليق النراـ االجتما -ُ
، كىي ١نور الفلسفة كأساس الدين، كىي تسعى إليو برتبية الوازع الداخلي الكونفوشييوسيَّةتدعو إليو 

                                                           

 (.ُٗ :( ينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص(ُ
 (.ٔٓ/ ُ( ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق(ِ
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٣نا ٫نضعها للقوانٌن االجتماعية  ،حياتو النفسية الذم يسي ر على ،ليشعر ابالنسباـ ،لدل الفرد
  .(ُقبشكل تلقائي

،   ْنلػػي أف مرػػدر اإللػػزاـ يف األلػػة جانػػب اجتمػػاعي ُنػػت، كلػػيس أسػػا أكامػػر مػػن   ةكىػػذه النرػػر 
 كذلخ اٜنافز ل خالؽ ىو اجتماعي كليس ملدأ طاعة هلل.

يذىب كونفوشيوس ابْناه اٜنديث عن أمور  الرتكيز يف األلة على اٛنانب اإلنساٍل الدنيوم: حيث   -ِ
 ،الغيليات، كال ُنث يف نراـ الكوف كسننو، كال ىو أكىل جل اىتمامو لللحث يف اٞنادة كاٞنادايت

  .(ِقكظواىر ال ليعة كمراىرىا، كإ٧نا تركز اىتمامو على اٛنانب اإلنساٍل

ْنعػػل النرػػرة  ؛حسػػاب الغيليػػات كالػػوحيكىػػذه النرػػرة اٞنائلػػة إىل اٛنانػػب اإلنسػػاٍل كالرتكيػػز عليػػو علػػى 
 يػؤثرالعامة رباصرة لػديهم، ٣نػا يػؤثر علػى النرػرة األخالربيػة بشػكل خػاص كعػدـ مراعػاة الشػمولية فيهػا، كىػذا 

ا للقرور اٞنوجود يف النررة العامة، كتتبرد األلة آنػذاؾ مػن على األلة من حيث ربرور جوانلها كأبعادىا نررن 
 اٛنانب اإلٟني.

ابلسعي لتحقيق اٞندينة  اأرض الواربش: كاف كونفوشيوس مغرمن ت ليق اٞندينة الفا لة على  السعي إىل -ّ
أسا ٔنتلف عن مدينة أرس و  الفا لة اليت يدعو إليها، كىي مدينة مثالية، كيزعم الكونفوشيوسيوف

ة  ، إذ إٌف مدين-أرس و كلعلهم الكونفوشيوسيوف اٛندد، ألف كونفوشيوس كلد كمات ربلل- الفا لة
، بينما مدينة أرس و ْنن  إىل -بزعمهم-كونفوشيوس مثالية يف حدكد كاربشو ٣نكن التحقيق كالت ليق 

  .(ّقمثالية خيالية بعيدة عن مستول الت ليق اللشرم القاصر

، ىم ىػو اٛنانػب االجتمػاعي اإلنسػاٍلا للعيػاف مػن األلػة عنػدفاٛنانػب الػذم يتلػدل ظػاىرن كعلى ذلخ 
كىنػاؾ جانػب آخػر كىػو أف السػعي إىل اٞنثاليػة حػٌن يرػ دـ ابلواربػش يلحػث صػاحلو عػن ٢نػارج كاجتهػػادات 

 يػؤثريسد هبا الثغرات اليت أحدثها ىذا االص داـ، ٣نا ٩نعل جانب االنضلاط يف األخػالؽ غػًن متػزف، كىػذا 
 على األلة على اٝنروص.

 

                                                           

 (.ّٕٓ/ ِاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق( ينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذ(ُ
 (.َُّ :( ينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص(ِ
 (.ّٕٓ/ ِ( اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(ّ
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 )ادلثالية والواقعية( صرةالفصل الثالث: مفهـو احملبة يف الفلسفات ادلعا
اٝناصػة هبػذا ك ن الت ػرؽ إىل بعػن اٞنفػاىيم العامػة مفهػـو األلػة يف الفلسػفات، ٪نسيػ بيػافربلل مدخل: 

ا للرورة العامة اٞنلدئية للفرل، كاليت أسعى مػن خالٟنػا إىل ك ػش رباعػدة حن  مو ًٌ الفرل، حت تكوف مدخالن 
 كرب ها ابلسمات العامة للفلسفة اٞنراد تو ي  مفهـو األلة فيها. ،يد تلخ اٞنفاىيممنها يف ٓند أن لقعامة 

 ىذا الفرل ملحثاف، ٨نا: تكيندرج ٓن

 ادلثالية. ةاألوؿ: مفهـو احملبة يف الفلسف ادلبحث
 الواقعية. ةالثاين: مفهـو احملبة يف الفلسفادلبحث 

أكد إيضػػػاحها ربلػػػل الولػػػوج يف ، فػػػ ف اٞنرػػػ لحات الػػػيت كعنػػػواٍل اٞنلحثػىػػػٌٍنً كمػػػن خػػػالؿ عنػػػواف الفرػػػل 
 مر لحات:ة ملاحث الفرل، ثالث

 اٞنر ل  األكؿ: الفلسفة، كىو العنواف العاـ للفرل عموما.

 ٞنفهـو األلة فيها يف اٞنلحث األكؿ. سأت رؽاٞنر ل  الثاٍل: اٞنثالية، كىي الفلسفة اليت 

 ـ األلة فيها.اٞنر ل  الثالث: الواربعية، كىي ،ٍل الفلسفات اٞنراد إيضاح مفهو 

 مفهـو الفلسفة:  أواًل:

كمن خالؿ ىػذا اٞنفهػـو ، (ِقالفلسفة ِبسا اٜنكمة، كيعرفها أيضا ِبسا رؤية اٜنقيقة (ُقيعرؼ أفالطوف
يتضػػ  الترػػاؽ مفهػػـو الفلسػػفة ابٜنكمػػة كاٟنػػدؼ مػػن كجػػود الشػػيء، كمػػا تلحػػث الفلسػػفة عػػن الوصػػوؿ إىل 

ألشػػياء، كيشػػمل ىػػذا التعريػػف األشػػياء الػػيت تكػػوف داخػػل اإلنسػػاف الرؤيػػة اٜنقيقيػػة الػػيت مػػن أجلهػػا كجػػدت ا
 كخارجو.
 : (ّقمفهـو ادلثالية اثنًيا:

مثػاؿ، كتعػػين النمػوذج، كاٞنثػػاؿ غاللػػا مػا يكػػوف صػورة الشػػيء أك الفعػػل  اشػتقت كلمػػة مثاليػة مػػن كلمػػة
، كالفكػػرة الرئيسػػة للمثاليػػة ترتكػػز علػػى الػػركح اإلنسػػانية كػػأىم عنرػػر يف اٜنيػػاة كال ليعػػة (ْقيف منتهػػى الكمػػاؿ

                                                           

أسس مدرسة للفلسفة كالعلػـو عيرًفىػت  ،أرستوكليس: اٚنو اٜنقيقي ؽ.ـ، ِْٕعاـ  كيلد يف أثينا، اٞنشهور، ( ىو أفالطوف الفيلسوؼ اليوبٍل(ُ
اٞنوسػوعة العربيػة ينرػر:  ؽ.ـ. ّْٕ، تػويف سػنة «األػاكرات» :ابسم األكاد٬نية، ككاف الفيلسػوؼ أرسػ و أبػرز تالميػذه. كمػن أشػهر مؤلفاتػو

 .(ََْ/ ُق ،ـُٗٗٗق، ُُْٗ ،العاٞنية، ٠نموعة من اٞنؤلفٌن، مؤسسة أعماؿ اٞنوسوعة للنشر كالتوزيش، اٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: الثانية
 (.ِّٕ :( ينرر: الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا كت ورىا كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، قص(ِ
 راد دراستها يف ىذا الفرل.( كىي الفلسفة األكىل اٞن(ّ
 (.ُٗ :( ينرر: الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا كت ورىا كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، قص(ْ
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أف العػػا  لػػيس ظػػاىرة  :غػػًن اٞناديػػة للكػػوف، كتػػرل اٞنثاليػػة أف ىػػذا الواربػػش ركحػػي يف طليعتػػو كلػػيس فيزايئيػػا، أم
ف السػابش عشػر عػن طريػق كاسػتخدـ مرػ ل  اٞنثاليػة ألكؿ مػرة يف القػر ، (ُقكإ٧نػا ىػو مػن صػنش العقػل ،طليعية

مػػن ىػػذا  كأسػػتنتجي ، (ّقا ٟنػػا عػػن الفلسػفة اٞناديػػةعنػػدما أطلقػػو علػػى فلسػفة أفالطػػوف ٕنييػػزن  (ِقالفيلسػوؼ اليلتنػػز
 اٞنفهـو للمثالية عدة أمور:

 كليس كاربعو الفعلي اٞنادم. ،أف الفلسفة اٞنثالية تدرس صورة الشيء -ُ

 .الواربعي ال إىل اٛنانب اٞنادم ،الركحي العقلي أف الفلسفة اٞنثالية تنزع إىل اٛنانب -ِ

 كليس لو كجود مادم. ،ترل الفلسفة اٞنثالية أف الواربش كالعا  ىو من صنش العقل -ّ

كلػيس لتفػاعالت ماديػة  ،ترل الفلسػفة اٞنثاليػة أف العػا  كاألحػداث ىػي إرىاصػات لتفػاعالت عقليػة -ْ
 فيزايئية.

  ادلثالية ادلعاصرة:

 أف توحد بٌن اإلنساف كبػٌن كاربعػو الركحػي الػذم ينتسػب إليػو، كىػي تعلمػو هتدؼ اٞنثالية اٞنعاصرة إىل
ا ا مػػن كيانػػو يػػرتلا أكثػػر مػػا يػػرتلا هبػػذا الواربػػش، كىػػي ٓنػػاكؿ أف ٔنلػػق ارتلاطنػػأف يرػػقل الػػركح ابعتلارىػػا جػػزءن 

تعمػل بػال ركح ا بٌن اإلنساف كال ليعة، ك٩نب على اإلنسػاف أال ينرػر إىل العػا  حولػو ابعتلػاره آلػة ىائلػة كثيقن 
 ؛كبغًن ىدؼ، فال ليعة أكثر من ٠نرد مادة متحركة، ذلخ أنو حػت اٞنقومػات النهائيػة للمػادة إ٧نػا ىػي ركحيػة

كالقػػػدرة علػػػى  ،ألنشػػػ ة العقليػػػةابويل اٞنثاليػػػة اٞنعاصػػػرة اىتمامهػػػا ف سػػػا كثيقػػػة الرػػػلة هبػػػذا العػػػا ، كتيػػػ ن مثىٌ كًمػػػ
ا ، كمن ىنا يتلٌن ارتلاط اٞنثالية اٞنعاصرة ابٞنثاليػة القد٬نػة ارتلاطنػ(ْقاألحكاـ اٝنلقية كاٛنمالية كاالنضلاط الذايت

 ا يرهر يف ٗنلة من األمور:كثيقن 

 ارتلاطها ابلواربش الركحي كانرراؼ اىتمامها للركح. -ُ

 ت ركحية.اعتلارىا أف اٞنقومات النهائية للمادة ىي مقوما -ِ

 كربدرتو على إصدار األحكاـ. ،لعقلابويل اىتمامها تي  -ّ

                                                           

 (.ُِٕ :ـ، قصُِٖٗ، د. د منًن مرسي، عا  الكتب، القاىرة، (اْناىاهتا كمدارسهاق( ينرر: فلسفة الرتبية (ُ
ـ يف اليلتزغ، ألػف العديػد ُْٔٔ سنةكلد ، ككميائي ،اليلنتز، فيلسوؼ أٞناٍل، كعا  ابلراي يات، كالىويت ( ىو الفيلسوؼ غوتفريد فلهلهم(ِ

قص:  ،ينرػػػر: معبػػػم الفالسػػػفة .ـ يف ىػػػانوفرُُٕٔ سػػػنةكمػػػات  ،«نرريػػػة اٜنركػػػة العينيػػػة»، ك«نرريػػػة اٜنركػػػة اجملػػػردة»مػػػن اٞنؤلفػػػات منهػػػا: 
 ، كما بعدىا(. ٖٕٓ

 (.ُْ-ُّ :اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا كت ورىا كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، قص( ينرر: الفلسفة (ّ
 (.ُّٕ :( ينرر: فلسفة الرتبية اْناىاهتا كمدارسها، د. د منًن مرسي، قص(ْ
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ا مػػن االعتلػػار، كربػػد يرهػػر ت ػػور يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة اٞنعاصػػرة عػػن القد٬نػػة يف جانػػب إيػػالء اٞنػػادة جانلنػػ
 ا مػػن الوجػػود أكثػػر مػػن اٞنثاليػػة القد٬نػػة، كلكنهػػا يف سايػػة األمػػر تػػرد ىػػذاويل للبانػػب اٞنػػادم نوعنػػحيػػث إسػػا تيػػ

 اٛنانب اٞنادم إىل اعتلارات ركحية عقلية داخلية.

  مفهـو الواقعية: اثلثًا:

(، ّنعػػػػػػىن اٞنوجػػػػػػود حقيقػػػػػػة يف ال ليعػػػػػػة realismاللفػػػػػػف اإل٤نليػػػػػػزم ق مػػػػػػأخوذة عػػػػػػنالواربعيػػػػػػة كلمػػػػػػة 
، كىػػي مػذىب ٩نعػػل االعتلػػار (ُقا للواربػػشكاإلنسػاف، أك اٞننسػػوب إىل الواربػش، أك ىػػي مػػا حػدث ابلفعػػل م ابقنػ

للواربػػػش ظػػػاىر ال ليعػػػة كاٜنيػػػػاة، كىػػػي نزعػػػة تعتمػػػػد علػػػى اٜنػػػس، كاٜنقػػػػائق اٞنلموسػػػة، يف اٜنكػػػم علػػػػى األكؿ 
 من ىذا التعريف ٗنلة من األمور:كأستنتجي  ،(ِقاألشياء كتقديرىا

 أف الفلسفة الواربعية تقدـ الواربش اٞنلموس الراىرم على الشعور الذىين الداخلي. -ُ

 اىر ال ليعة كاٜنياة.تعتمد الفلسفة الواربعية على اٜنس كظ -ِ

 ٓنكم الفلسفة الواربعية على األشياء كمقاديرىا من خالؿ اٜنقائق اٞنلموسة. -ّ

 هتتم الواربعية ّن ابقة األحداث الفعلية للواربش اٞنشاىد. -ْ

تعتػػ  الفلسػػفة الواربعيػػة الوجػػود اٜنسػػي اٞنلمػػوس يف ال ليعػػة كاإلنسػػاف ىػػو األصػػل الػػذم تلػػىن عليػػو   -ٓ
 اٜنقائق.

 م:يَ الواقعية للقِ نظرة الفلسفة 
شػتقة مػن ألسا م ؛يعتقد أنرار االْناه الواربعي أف القيم يتم اٜنروؿ عليها عن طريق اٜنواس كالتبربة

فهػي متغػًنة كنسػلية، ك٬نكػن ربياسػها عػن طريػق كسػائل علميػة كُنثيػة، كػأم مو ػوع  من مثالواربش األسوس، ك 
ا لػو  ػواب و  اجتماعيِّػفعػالن  -بنػاء علػى ىػذا-مادم ربابل لللحث كالدراسة يف العلـو ال ليعية، كترل  القػيم 

 .(ّقكمقاييسو كمواربفو العلمية، كعندما يتفاعل اإلنساف مش الواربش كمع ياتو

                                                           

 (.ِٓٓ/ ِـ، قُِٖٗ( ينرر: اٞنعبم الفلسفي، د. ٗنيل صليلا، دار الكتاب الللناٍل، بًنكت، مكتلة اٞندرسة، بًنكت، (ُ
، ( ينرػػر: منزلػػة اإلنسػػاف ككجػػوده يف اٞنػػذاىب الفكريػػة اٞنعاصػػرة قدراسػػة نقديػػة يف  ػػوء اإلسػػالـ(، د ع ػػا د أبػػو ٚنعػػاف، رسػػالة ماجسػػتًن(ِ

 (.ِٖص: ـ، قَُُِ - ُِّْاٛنامعة اإلسالمية، غزة، كلية أصوؿ الدين، ربسم العقيدة كاٞنذاىب اٞنعاصرة، 
يف مقػػرر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إشػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف  ( ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة(ّ

 (.ّٓ :ـ، قصَُِّ –ق ُّْْاٜنسيناف، رسالة ماجستًن، جامعة طن ا، كلية الرتبية، ربسم أصوؿ الرتبية، 
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لسفة الواربعية ٩ند القيم كاألخػالؽ تتمثػل يف حقيقػة موجػودة ك١نسوسػة يف العػا  اٞنػادم كاٞنتأمل يف الف
اٝنارجي، بعكس اٞنثالية اليت تنرر للقيم كاألخالؽ كحقائق كترورات تتكوف داخل الػذىن كالعقػل، كتكػوف 

 ملترقة ابٛنانب الركحي أكثر من اٛنانب اٞنادم الواربعي.
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 ادلثالية ةاألوؿ: مفهـو احملبة يف الفلسف ادلبحث
ربػػدر -يف ىػػذا اٞنلحػػث إىل حرػػرىا  أسػػعىعلػػى عػػدة مفػػاىيم،  اٞنثاليػػة اٞنعاصػػرة ةأتيت األلػػة يف الفلسػػف

مػػػػن تلػػػػخ اٞنفػػػػاىيم التعريػػػػف  أسػػػػتخل للمثاليػػػػة، مث  ـكتفنيػػػػدىا، كذكػػػػر عالربتهػػػػا ابٞنفهػػػػـو العػػػػا -اإلمكػػػػاف
 .ليةائي للمحلة يف الفلسفات اٞنثااإلجر 

اٞنثاليػػػػة علػػػػى أسػػػػا: ربػػػػوة كونيػػػػة لوليػػػػة، ْنمػػػػش يف كػػػػل كاحػػػػد  ةمفهػػػػـو األلػػػػة الشػػػػمويل يف الفلسػػػػفأييت 
اإلنسػػػػاف كال ليعػػػػة، كاٞنثػػػػل األعلػػػػى كالواربػػػػش، كالركحػػػػي كاٜنسػػػػي، كيتمثػػػػل اٜنػػػػب يف األدب ب ليعتػػػػو الركحيػػػػة 

 .(ُقكاٞنثالية، ك٬نكن أف يع  عن نفسو يف حب كاربعي أر ي

ثػػل األعلػػى اٜنقيقػػي، كحالػػة العشػػق الػػدائم، مى اٜنػػب عػػادة علػػى السػػعي الػػدائم ٥نػػو الٍ كيشػػتمل مفهػػـو 
 .(ِقكالركوع الرويف أماـ اٞنلدأ األنثوم

كالػػواربعي(، كلكنػػو يف اٜنقيقػػة  ،كيرهػػر ابدئ ذم بػػدء اشػػتماؿ ىػػذا التعريػػف علػػى اٛنػػانلٌن قالركحػػي
مػػن خػػالؿ األدب،   ب ال يتمثػػل يف الواربػػش إالألنػػو يػػرل أف اٜنػػ ؛ينػػزع إىل اٛنانػػب الركحػػي أكثػػر منػػو للػػواربعي

 الركوع الرويف(. -العشق  -كما أف ألفاظو تنزع إىل اٛنانب الركحي، مثل قاٞنثل األعلى 

اٜنػػب الركحػػػي،  :ذك طليعػػة كسػػا بػػػٌن اآلٟنػػة كاللشػػر، كأف أعلػػى مراتلػػواٜنػػب  أفَّ  (أفالطػػوفقكيعتػػ  
تػزاكج عقلػٌن راربيػٌن بػرمء عػن أم نزعػة حسػية، كحػب  كأدبىا اٜنب اٛنسدم، كيعرؼ اٜنػب العقلػي ِبنػو:

 .(ّقش عن اٜنب اٛنسدم، كىو كحده الكفيل بقياـ مشاركة بينهما طوؿ اٜنياةفُّ رى الرجل للرجل، ففيو تػى 

 ؛كاٞنتأمػػػل يف ىػػػذا التعريػػػف يرهػػػر لػػػو طغيػػػاف اٛنانػػػب الركحػػػي العقلػػػي علػػػى اٛنانػػػب اٞنػػػادم اٛنسػػػدم
 ىو اٜنب الركحي كأدبىا اٛنسدم. كذلخ أنو يرل أف أعلى مراتب اٜنب

  

                                                           

ياتشيسالؼ شستاكوؼ، ترٗنة: د. نزار عيوف السود، دار اٞندل للثقافة كالنشػر، ( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، ف(ُ
 (.ُٖٗ :ـ، قصََُِدمشق، ال لعة: األكىل، 

 (.َِِص: ق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ِ
سلسػلة اآلداب (، ٓ( ينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، ٠نلة جامعة تشرين لللحوث كالدراسات العلميػة العػدد ق(ّ

 (.ّْٕ :ـ، قصَُِٔ(، ّٖاجمللد ق ،كالعلـو اإلنسانية
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شػػػعور للػػػنفس تسػػػللو حركػػػة "اٜنػػػب ابلشػػػعور النفسػػػي الػػػداخلي، فيعرفػػػو ِبنػػػو:  (ُق(ديكػػػارتقكيػػػربا 
، كمػػا يػػرل أف اٜنػػب لػػيس إال (ِق"األركاح الػػيت ٓنضػػها لالرتلػػاط ّنػػلء إرادهتػػا ابألغػػراض الػػيت تلػػدك مناسػػلة ٟنػػا

 ،اٜنب أك يتغػًن ّنفعػوؿ علػل نفسػية تترػل بترػورات الػنفس كإرادهتػاا لعلة ىي قاٛنسم(، كلكن ربد يتولد أثرن 
   .(ّقكّنختلف التبارب الوجودية اليت تؤثر يف جسم اإلنساف

حػػب عمػػل اٝنػػًن بتعريػػف مسػػتقل، حيػػث يعرفػػو ِبنػػو: اٜنػػب الػػذم ٪نثنػػا علػػى أف  (ديكػػارتقك٫نػػ  
   .(ْقنرغب يف الشيء الذم ٥نب نريد اٝنًن ٞنن ٥نب، كما يعرؼ حب الشهوة ِبنو: اٜنب الذم ٩نعلنا

ىػػو شػعور نفسػػي، كعلػل نفسػػية،  (ديكػارتقك٦نلػ  مػن خػػالؿ تلػخ التعريفػػات، إىل أف اٜنػب عنػػد 
تترل بترورات النفس كإرادهتا، ٣نا يػؤثر يف جسػم اإلنسػاف، كيرب ػو غاللػا بعمػل اٝنػًن ٞنػن ٥نػب، كالرغلػة يف 

 الشيء الذم ٥نب.

 ل ارتلاطها ابٞنفهـو العاـ للمثالية من خالؿ:للحب ير  (ديكارتقكاٞنتأمل يف نررة 

ابتداء األلة عنده من الشعور النفسي، كىو أمر داخلي يف داخػل اإلنسػاف كركحػو، كمػا ىػي اٞنثاليػة  -ُ
 اليت ترل اٜنياة يف داخل اإلنساف.

 أف األلػػة مترػػلة بترػػورات الػػنفس كإرادهتػػا، كالترػػورات ىػػي مرادفػػة للمعػػىن العػػاـ للمثاليػػة الػػيتيػػرل  -ِ
 تن لق من الرورة أك اٞنثاؿ أك النموذج كتلقى عنده، كال ٔنرج للواربش غاللا.

األلة ِبسا الرغلة يف الشيء، كالرغلة ىي دافػش داخلػي يلقػى يف شػعور اإلنسػاف مػا  ينزلػو إىل  فى كصى  -ّ
 الواربش ِبمور ملموسة ١نسوسة.

                                                           

كلػػد ديكػػارت يف  ، كيلقػػب كػػذلخ ِب  اٞنثاليػػة اٜنديثػػة،كثػػًنا مػػا يلقػػب ِب  الفلسػػفة اٜنديثػػة  ،فرنسػػي مثػػايل فيلسػػوؼ ،( ىػػو رينيػػو ديكػػارت(ُ
مػن اٞنلكػة كريسػتينا لػزايرة السػويد حيػث أصػيب ّنػرض ـ ربلل دعػوة ُْٗٔكيف أكاخر عاـ ـ، ُٔٗٓمارس  ُّيف  ،الىاييو ربرب شاتيلًنك
اٞنذاىب الفلسفية العرمى يف العرور اٜنديثػة، ، ك (ِٕٓ/ َُ. ينرر: اٞنوسوعة العربية العاٞنية قـَُٓٔف اير  ُُيف  عضاؿ كتويف ىناؾ

 .(ِٖقص:  ـ،ُْٖٗىػ ُّٕٔد. د غالب، دار إحياء الكتب العربية عيسى اللا  اٜنليب كشركاه، 
 (.ٓٓص: ـ، قُّٗٗ - ُُّْ( انفعاالت النفس، رينيو ديكارت، ترٗنة: جورج زيناٍل، دار اٞننتخب العر ، بًنكت، ال لعة: األكىل، (ِ
 (.ْٕ :، قصٔٓ( ينرر: يف معاٍل اٜنب كأنواعو عند ديكارت، سفياف سعد  ، ٠نلة أكراؽ فلسفية، القاىرة، العدد (ّ
 (.ٕٓ-ٔٓ :رينيو ديكارت، قص( ينرر: انفعاالت النفس، (ْ
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أف اٜنب ربد يتعلق ابنفعاؿ خارجي كربد ال يتعلق، أما اٜنػب الػذم يتعلػق ابنفعػاؿ  (ُق(سلينوزاقكيرل 
يف ىػذا النػوع ِبف اٜنػب مثلػو  (سػلينوزاق، كيعتقػد (ِقخارجي فيعرفو ِبنو: اللذة اٞنرػحوبة بفكػرة علػة خارجيػة

آلخػر، برػورة مثل الكراىية، يعد نتيبة انفعاؿ ربوم، كعالكة على ذلخ، فهذاف االنفعػاالف يػرتلا أحػد٨نا اب
كثيقػػة؛ كلػػػيس مػػػن ربليػػل اٞنرػػػادفة أف يتحػػػوؿ اٜنػػػب بسػػرعة إىل كراىيػػػة، فيعػػػرؼ اٜنػػػب ِبنػػو: لػػػذة بْنػػػة عػػػن 

 .(ّقسلب خارجي، كيعرؼ الكراىية ِبسا: كدر كأ  بتج عن سلب خارجي

ال يتعلػػػق ابالنفعػػػاالت اٝنارجيػػػة، كىػػػو اٜنػػػب العقلػػػي،  (سػػػلينوزاقكىنػػػاؾ نػػػوع مػػػن أنػػػواع اٜنػػػب عنػػػد 
أنػػو ال يتعلػػق ابنفعػػاؿ  :كسػػلب التسػػمية ؛اٜنػػب ِبنػػو اٝنػػًن األٚنػػى سػػميو قاٜنػػب العقلػػي هلل(، كيرػػف ىػػذاكي

اٜنػػػب ابلكراىيػػػة ىػػػو   (سػػػلينوزاق، كلعػػػل سػػػلب ربػػػا (ْقاٜنسػػػد كال ابنفعػػػاؿ الغػػػًنة كال ابالنفعػػػاالت األخػػػرل
يػربا اٜنػب ابللػذة الػيت كوسما نتيبة انفعاؿ ربوم، كربد يتحوؿ اٜنػب بسػرعة إىل كراىيػة كالعكػس كػذلخ، ك 

 تكوف مرحوبة بعلة خارجية، كيعد كل حب ال يتعلق ابنفعاؿ، كانفعاؿ اٜنسد كالغًنة، ِبنو حب أٚنى.

أف النوع الثاٍل أظهر كألرػق ابٞنثاليػة  ا، إالَّ كترهر اٞنثالية يف ىذا اٞنفهـو للمحلة ابلنرر يف النوعٌن معن 
تلػخ الػركابا يف اٞنعنيػٌن  لكأيًٗنػ ابٞنفهػـو العػاـ للمثاليػة، ا كمعػىنن فريِّ من النوع األكؿ، فألفاظو تشًن ابرتلاطو ل

 ابآليت:

 عدـ تعلق النوع الثاٍل من األلة ِبم انفعاؿ خارجي فيو إشارة كا حة للقائو داخل الشعور كالركح. -ُ

العامػػػة قاٞنثػػػل رب ػػػو ابٝنػػػًن األٚنػػػى كاٜنػػػب العقلػػػي هلل، يلػػػٌن العالربػػػة بػػػٌن تلػػػخ األلفػػػاظ كألفػػػاظ اٞنثاليػػػة  -ِ
 األعلى( كغًنه من األلفاظ اليت توحي بسمو كعلو تلخ األلة كعدـ نزكٟنا للواربش اجملرد.

ابلنرر للنػوع األكؿ مػن اٜنػب عنػده كمفهومػو: اللػذة اٞنرػحوبة بفكػرة علػة خارجيػة، يرهػر ميػل سػلينوزا  -ّ
كالػيت ىػي -إىل حرر ىذا النوع داخل الشعور كالرتاخي يف إظهػاره إىل أرض الواربػش، حيػث جعػل اللػذة 

 عىن.يف اٞن علة اٝنارجية أمر مراحب غًن رئيساألصل يف اٞنعىن، بينما ال -داخل الشعور

                                                           

أتثػرت فلسػفة سػلينوزا  ،ألبػوين يهػوديٌن ـُِّٔسػنة  ا بندكت، كلد يف أمسػرتداـكاف يسمى أيضن   ،فيلسوؼ ىولندم ،( ىو سلينوزا، ابركؾ(ُ
ا  اٞنػادم لػيس سػول كتلىن آراء ديكارت يف أف الفكر كاٞنادة ٨نػا النرامػاف األساسػياف للواربػش، كأف العػ ،ابلفيلسوؼ الفرنسي رينيو ديكارت

 (.ُْٖ/ ُِينرر: اٞنوسوعة العربية العاٞنية ق ـ.ُٕٕٔ، تويف سنة أجزاء من اٞنادة تتحرؾ كتتفاعل كفق ربوانٌن سللية
 (.ُِٔص: ـ، قََِٗ( ينرر: علم األخالؽ، ابركخ سلينوزا، ترٗنة: جالؿ الدين سعيد، اٞننرمة العربية للرتٗنة، بًنكت، ال لعة: األكىل، (ِ
 (.ُّٕ :ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص ((ّ
 (.ُْٕ-ُّٕق اٞنرجش السابق،( ينرر: (ْ
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إىل أف اٜنػب ىػو: اٞنيػل إىل إ٩نػاد الر ػا كالسػعادة يف خػًن ككمػاؿ كسػعادة  (يلنتػزالقك٬نيل الفيلسوؼ 
، فػًنبا اٜنػب بشػخ  آخػر، كيتمثػل ىػذا (ُقإنساف آخػر، أك اٞنيػل إىل دمػج خػًن اآلخػرين ِنػًنب الشخرػي

 و.ئر اإيف السعي إىل إسعاده ك 

كاٞنفهػـو العػاـ  للحػب وحي ابالرتلػاط بػٌن ىػذا اٞنفهػـوخػًن اآلخػرين( تػ -دمػج  -كلعل ألفاظ قاٞنيػل 
لواربعيػة اٞنشػاىدة على األمور الداخلية اللاربيػة يف الشػعور دكف اٛنوانػب اٝنارجيػة ا كال٨ناللمثالية، حيث يركز  

 .على أرض الواربش

أف اٜنػػب شػػعورم كجػػداٍل مػػرتلا بعاطفػػة اإلشػػلاع كاللػػذة، كىػػو  (ِق(اإ٬نانويػػل كػػانقكيػػرل الفيلسػػوؼ 
اجػيب أف يلػزمين ٬نكنين أف أحب ليس ألنػين أريػد، كلػيس ك بقولو: ربضية إحساس ال ربضية إرادة، كيعلل ذلخ 

، فاٜنػػب عنػػده ٠نػػرد شػػعور كجػػداٍل داخلػػي ال ربضػػية إرادة (ّقفواجػػب اٜنػػب ال معػػىن لػػو مػػن مثِبف أحػػب، ك 
، لذلخ رى   لسنساف.و ابلعاطفة كإشلاع اللذة الداخلية  ى بى من لقة من كاجب ملـز

 كىذه النررة للحب تتبلى فيها اٞنثالية من خالؿ ٗنلة من األمور، منها:

 الشعورية، كْنرده من اٛنوانب الواربعية اٞنشاىدة. ةاشتماؿ اٞنفهـو على األمور الوجداني -ُ

كبقػػاؤه يػػدكر يف ىػػذه اللػػذة، كانتهػػاؤه إبشػػلاعها، كعػػدـ ْنػػاكزه ٟنػػذه  ، ػػو ابللػػذة الداخليػػة لسنسػػافبٍ رى  -ِ
 رحلة.اٞن

اشػػػتماؿ اٞنفهػػػـو علػػػى اٛنانػػػب العػػػاطفي كالنزعػػػة الداخليػػػة، ككصػػػف اإلحسػػػاس ِبنػػػو ال يتبػػػاكز إىل  -ّ
 اإلرادة اليت ٬نكن أف ٔنرج إىل أرض الواربش.

اٛنانػب الثػاٍل: ك اٜنب من جانلٌن، اٛنانب األكؿ: الفردم الشخري،  (ْق(ىيغلقكيعرؼ الفيلسوؼ 
 اجملتمعي.

                                                           

 (.ُٕٔ :( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص(ُ
كمػػػن أىػػػم مؤلفاتػػػو  ، ُِْٕ أبريػػػل ِِاٍل، كلػػػد بكونيغسػػػ غ بركسػػػيا الشػػػرربية، ، فيلسػػػوؼ أٞنػػػكتكتػػػب أحيػػػاب قكانػػػت( ( ىػػػو إ٬نانويػػػل كػػػانا(ِ

ػػ«نقػػد العقػػل األػػن» :كتػػاب ا يف النرػػر إىل اٞنسػػائل الفلسػػفية كيف ٓنليلهػػا، كمػػا كتػػب يف الفلسػػفة األخالربيػػة: ا جديػػدن ، كالػػذم كػػاف منهبن
/ ُٗق كاللػػػاحثٌن، العلمػػػاء مػػػن ٠نموعػػػة ،عة العربيػػػة العاٞنيػػػة. ينرػػػر: اٞنوسػػػو َُْٖف ايػػػر  ُِ، كمػػػات بكونيغسػػػ غ «ميتافيزيقػػػا األخػػػالؽ»

 ، كما بعدىا(.ُّٓق ، جورج طرابيشي،(، معبم الفالسفةٕٗ
 (.ُْٗ :( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص(ّ
ـ، كيعتػ  أحػد أىػم الفالسػفة األٞنػػاف، َُٕٕأغسػػ س  ِِٕبٞنانيػا ( ىػو جػورج فلهلػم فريػدريش ىيغػل، فيلسػػوؼ أٞنػاٍل، كلػد يف شػتوتغارت (ْ

 ،ككػاف لفلسػفتو أثػر عميػق علػى معرػم الفلسػفات اٞنعاصػرة ،كأىم مؤسسي اٞنثالية األٞنانية يف الفلسفة يف أكاخر القرف الثامن عشر اٞنيالدم
نػػوفم   ُْ، مػػات ابلكػػولًنا يف «يف فلسػػفة التػػاريخ الػػدركس»، ك«ملػػادئ يف فلسػػفة القػػانوف»ك، «موسػػوعة العلػػـو الفلسػػفية»كمػػن كتلػػو: 

 ، كما بعدىا(.ُِٕـ يف برلٌن. ينرر: معبم الفالسفة قص: ُُّٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

213 
 

، ك٬نيػػل يف ىػػذا اٛنانػػب إىل أف (ُق: شػػعور الفػػرد ِبنػػو متحػػد مػػش آخػػرفاٜنػػب الفػػردم عنػػده ييعػػرؼ ِبنػػو
اٜنػػب عاطفػػة كأخػػالؽ يف صػػيغة طليعيػػة، أمػػا اٜنػػب اجملتمعػػي، فػػًنل أف أساسػػو األخالربػػي يكػػوف مػػن خػػالؿ 

ب معنػػاه الركحػػي كٟنػػذا فػػ ف اٜنػػب ال ي تًسػػ ؛ؿ كحػػدة اٛننسػػٌن ال ليعيػػة إىل كحػػدة ركحيػػةوٌ الػػزكاج، الػػذم ٪نيىػػ
   .(ِقخالربي إال يف الزكاج، كاٜنب بدكف زكاج ىو حب ال أخالربيكأساسو األ

كيعػػرؼ اٜنػػب أيضػػا ِبنػػو: عالربػػة جدليػػة مػػش اآلخػػر، فيبػػب علػػى اإلنسػػاف أف يعػػي ذاتػػو أكال ربلػػل أف 
يعػػي اآلخػػر، ككعيػػو لذاتػػو يكػػوف ّنعرفػػة عالربػػة ذاتػػو كنفسػػو ابلعػػا  اٝنػػارجي كمو ػػوعاتو، كعالربتهػػا ابلػػذكات 

 ذلػػػػخ أسػػػػا ال ٬نكػػػػن أف تعػػػػي نفسػػػػها كذاهتػػػػا إال مػػػػن خػػػػالؿ فهػػػػم الػػػػذكات كالنفػػػػوس األخػػػػرل، كالسػػػػلب يف
   .(ّقاألخرل

أ ػػاؼ معػػىن االٓنػػاد، كىػػو شػػعور الفػػرد ابٓنػػاده يف اآلخػػر، كيكتسػػب ىػػذا  (ىيغػػلقإىل أف  كأخليػػ 
 االٓناد معناه األخالربي يف الزكاج.

 ،الػػػربا يتضػػػ  ابلنرػػػر إىل اٞنفػػػرداتأمػػػا عػػػن ربػػػا مفهػػػـو اٜنػػػب عنػػػده ابٞنفهػػػـو العػػػاـ للمثاليػػػة، فػػػ ف 
 تلخ الركابا يف النقاط التالية: كأذكركمكاف نشأهتا كمنتهاىا، 

ا، ا أك ١نسوسنػ ملموسنػا ظػاىرايِّ اٜنػب ِبنػو قآنػاد(، كاالٓنػاد ال ٬نكػن أف يكػوف كاربعيِّػ (ىيغػلقيعرؼ  -ُ
 يف اٛنانب الركحي الداخلي. اكإ٧نا يكوف آناد

كحػػٌن اٞنتابعػػة ٟنػػذا الشػػعور كمرحلتػػو األخػػرل، فيتلػػٌن أف ىػػذا الشػػعور ينشػػأ اٜنػػب عنػػده ابلشػػعور،  -ِ
 لذا فهو داخلي يف الركح كالذىن. ؛ليس لو منفذ إىل اٝنارج أك صورة كاربعية يتمثل عليها

 أف اٞنعىن األخالربي للحب ىو الزكاج، أما أم معىن غًنه فهو ال أخالربي. (ىيغلقيرل  -ّ

اٜنػػػػب ابالٓنػػػػاد، كاعتػػػػ ه الوسػػػػيلة األمثػػػػل الٓنػػػػاد ال ليعػػػػة  إىل كصػػػػف (ْق(فيشػػػػتوقك٬نيػػػػل الفيلسػػػػوؼ 
ابلعقػػػل، فيعػػػرؼ اٜنػػػب ِبنػػػو: تلػػػخ النق ػػػة األكثػػػر خروصػػػية، ككديػػػة، الٓنػػػاد ال ليعػػػة كالعقػػػل، كىػػػو اٜنلقػػػة 
الوحيدة، اليت تتدخل فيها ال ليعة ابلعقػل، كابلتػايل، فهػو الوسػيلة األركع بػٌن ال ليعػي كاألخالربػي، فالقػانوف 

                                                           

 ِـ، قََِٓبػًنكت، ال لعػة: الثالثػة  -الفتػاح إمػاـ، دار التنػوير لل لاعػة كالنشػر ( فلسفة الركح قىيبل(، كلرت ستيس، ترٗنػة: د. إمػاـ علػد(ُ
/ٗٓ.) 
 (.ُٔٗ :كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص( ينرر: اإليركس (ِ
 (.ّْٖ :( ينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص(ّ
االت ـ، أثٌػػػر علػػػى العلػػػـو األٞنانيػػػة يف ٠نػػػُِٕٔ( ىػػػو جوىػػػاف غوٍتليػػػب فيٍشػػػتو، فيلسػػػوؼ أٞنػػػاٍل، كلػػػد يف رامينػػػا، ربػػػرب بػػػوتزف يف أٞنانيػػػا سػػػنة (ْ

كاف فيشتو من أتلاع الفيلسوؼ األٞناٍل إ٬نانويل كانا صاحب فكرة اٞنذىب   ،اٞنيتافيزيقا قما كراء ال ليعة( كعلم اٛنماؿ كالفكر االجتماعي
 (.ٖٗٔ/ ُٕـ. ينرر: اٞنوسوعة العربية العاٞنية قُُْٖ، مات سنة «أساس النررية الكاملة للمعرفة»كمن مؤلفاتو:  ،اٞنثايل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

212 
 

ىيغػل ق، كتتض  العالربة بٌن (ُقيت لب ِبف ينسى اٞنرء نفسو يف اآلخر، كاٜنب يقدـ نفسو ل خر األخالربي
جعػػل ىػػذا االٓنػػاد بػػٌن الفػػرد كاآلخػػر، أمػػا  (ىيغػػلقمػػن خػػالؿ كصػػفهم للحػػب ِبنػػو آنػػاد، كلكػػن  (كفيشػػتو

 فوصفو ِبنو بٌن ال ليعة كالعقل. (فيشتوق

الػػيت  نفسػػهالنقػػاط اب ليعػػة كالعقػػل ٬نكػػن رب هػػا ابٞنثاليػػة إىل أف االٓنػػاد يكػػوف بػػٌن ال (وتشػػيفقكاْنػػاه 
 ذكرب كركابا بٌن األلة عند ىيغل كبٌن اٞنفهـو العاـ للفلسفة.

اٞنفهػػػػـو العػػػػاـ  :اٜنػػػػب مػػػػن خػػػػالؿ أربعػػػػة مفػػػػاىيم، فػػػػاألكؿ ىػػػػو (ِق(أريػػػػخ فػػػػرـكقكيرػػػػف الفيلسػػػػوؼ 
 اٜنب العاطفي. :اٜنب الالعقالٍل، كالرابش ىو :مفهـو اٜنب األصيل، كالثالث ىو :للحب، كالثاٍل

فمفهـو اٜنب العاـ عنػده، ىػو أف اٜنػب: نفػاذ فعػاؿ إىل الشػخ  اآلخػر الػذم ٔنمػد الوحػدة رغلػيت 
 ، ف ليعة اٜنب يف ىذا التعريف ىي طليعة داخلية نفسية، تتمثل يف الرغلة إىل اآلخر.(ّقٞنعرفتو

، (ْقاإلنتاجية، كيتضمن الرعاية كاالحرتاـ كاٞنسؤكلية كاٞنعرفةأما مفهـو قاٜنب األصيل( فهو: تعلًن عن 
 فيرهر اٜنب ىنا بريغة عملية ت ليقية ظاىرية.

ا قاٜنػب األعمػى(، كىػو أف يكػوف الشػخ  دكف مسػتول الشػعور أما اٜنب الالعقػالٍل فيسػميو أيضنػ
كونػػو اٝنػػًن األربرػػى كالنػػور    ابلذاتيػػة، فيميػػل إىل أتليػػو األلػػوب كػػاألعمى، فيرػػب ربػػواه يف الشػػخ  األلػػوب،

، كيػػرتلا التعريػػف (ٓقكلػػو، كغاللػػا مػػا يكػػوف ىػػذا اٜنػػب يف األفػػالـ كالػػركاايت، كغاللػػا مػػا يعيشػػو معرػػم النػػاس
ابلشػػػعور ابلػػػذات األخػػػرل األلوبػػػة أكثػػػر مػػػن الشػػػعور ابلػػػذات الداخليػػػة لسنسػػػاف، كعلػػػة ذلػػػخ االعتقػػػاد ِبف 

٫نفػى أتثػػر التعريػف ابٞنثاليػة الػيت ترػف اٜنػب ِبنػو شػعور داخلػػي األلػوب ىػو اٝنػًن األربرػى كالنػور كلػو، كال 
 ركحي.

كىػو العػيش يف عالربػة خياليػة شػاطحة غػًن كاربعيػة،  ،فهػو قاٜنػب العػاطفي( :أما اٞنفهـو الرابش للحػب
، كالفكػػػرة (ٔقكمثالػػػو اٜنػػػب الػػػذم يعيشػػػو اٞنسػػػتهلخ للشاشػػػة السػػػينمائية كاجملػػػالت الػػػيت ٓنكػػػي ربرػػػ  اٜنػػػب

 واربعي.الغًن اٜنب مرتلا ابٝنياؿ أف  :التعريفٟنذا الرئيسة 

                                                           

 (.ُٕٗ :اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص ( ينرر:(ُ
، عػا  نفػس كفيلسػوؼ إنسػاٍل(ِ ـ. ألػف عػدة كتػب يف ََُٗأٞنػاٍل أمريكػي، كلػد يف مدينػة فرانكفػورت ِبٞنانيػا عػاـ  قمثػايل( ( ىو أريػخ فػرـك

مػػارس  ِّ، كغًنىػػا، تػػويف يف «اجملتمػػش العاربػػل»، ك«ربلػػب الرجػػل»، ك«بفػػن اٜنػ»الفلسػفة كعلػػم الػػنفس كالػػدين كاالجتمػػاع، كمػػن أعمالػػو: 
 (.ّْٓ/ ُٕـ. ينرر: اٞنوسوعة العربية العاٞنية قَُٖٗعاـ 

 (.ّْٕص: ( اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، ق(ّ
، ترٗنة: ٠ناىد علد(ْ  (.ٕٓ :ـ، قصَََِد، دار العودة، بًنكت، اٞننعم ٠ناى ( فن اٜنب قُنث يف طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
 (.ٖٗ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ٓ
 (.َٗ- ٖٗص: ، قاٞنرجش السابق( ينرر: (ٔ
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على فكرة أف اٜنب ىو اإلشػلاع اٛننسػي، كأف اإلشػلاع اٛننسػي ىػو أسػاس عالربػات  (فرـكقكيعرتض 
اٜنػػب اٞنر ػػية، كأف اٜنػػب ىػػو كليػػد اللػػذة اٛننسػػية، كيػػذىب إىل أف السػػعادة اٛننسػػية كاإلشػػلاع اٛننسػػي ٨نػػا 

   .(ُقنتيبة اٜنب كليس العكس

، حيػث يعتػ  اٞنرػاىر اٞناديػة الواربعيػة (فػرـك إريػخقيف ىذا االعػرتاض النزعػة اٞنثاليػة للفيلسػوؼ كيرهر 
 للحب أسا ٠نرد نتيبة للدكافش الداخلية.

 ادلثالية: ةعريف اإلجرائي للمحبة يف الفلسفالت
إىل أف اٜنػػب يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة يعػػرؼ ِبنػػو: ربػػوة   أخليػػ مػػن خػػالؿ مػػا سػػلق سػػرده مػػن التعريفػػات، 

كاٜنسػي، كيرهػر كاربعيػا يف األدب  ،، كالركحػييكونية لولية، ْنمش اإلنساف ابل ليعة، كاٞنثل األعلى كالػواربع
ػػػ  :بػػػٌن عقلػػػٌن، أعلػػػى مراتلػػػو افقػػػا، كربػػػد يعػػػرؼ ِبنػػػو: السػػػعي ٥نػػػو اٞنثػػػل األعلػػػى اٜنقيقػػػي، كربػػػد يكػػػوف تزاكجن

اٛنسػػدم، كيوصػػف ِبنػػو شػػعور نفسػػي داخلػػي، كرغلػػة يف شػػيء معػػٌن، كيعػػرؼ ِبنػػو اللػػذة  :كأدبىػػا ،الركحػػي
اجملػػػػردة، أك اٞنرػػػػحوبة ابنفعػػػػاؿ خػػػػارجي، كفيػػػػو ميػػػػل إىل إسػػػػعاد كإر ػػػػاء اآلخػػػػر، كد٠نػػػػو فينػػػػا، كربػػػػد يوصػػػػف 

قػل، كربػد ابلشػعور الوجػداٍل الػذم ينشػأ مػن العاطفػة كاللػذة، كربػد يعػين االٓنػاد ابآلخػر، أك آنػاد ال ليعػة ابلع
 يع  عنو ابلزكاج، أك الشعور ابلذات األخرل العتقاد خًنيتها.

قػػوة ذاتيػػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػػة ِبسػػا:  اا إجرائيِّػػا مػػن ىػػذه اٞنفػػػاىيم، ٬نكػػن تعريػػف األلػػة تعريفنػػػكان الربنػػ
 عاطفية، وشعور نفسي داخلي وجداين جتاه شيء معٌن العتقاد فضلو وخًنيتػو، يسػعى إى درلػو واحتػاده
فينا، ىدفو السعي حنو ادلثل األعلى، واللذة اجملردة، ويتمثل ابحتاد الطبيعة ابلعقػل، واإلنسػاف ابلطبيعػة، 

 اجلسدي، يظهر واقعيا يف األدب فقط. ا:احلب الروحي، وأدانى :والروح ابحلس، أعلى مراتبو

 ومفهـو ادلثالية:  ،العالقة بٌن مفهـو احملبة
كبػػػٌن مفهػػػـو كٚنػػػات الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة يف ٗنلػػػة مػػػن  ،اإلجرائػػػي اٞنختػػػارتتمثػػػل العالربػػػة بػػػٌن التعريػػػف 

 منها: أذكرالنقاط، 
  اشػػػػتماٟنما علػػػػى لفػػػػف اٞنثػػػػل األعلػػػػى، فاٞنثػػػػل األعلػػػػى كمػػػػا سػػػػلق ذكػػػػره يف الفلسػػػػفة اٞنثاليػػػػة يعػػػػين

النموذج أك صورة الشيء يف منتهى الكماؿ، كاٞنثل األعلى يف األلة ىو كمػاؿ العاطفػة أك أٚناىػا 
 أعلى مراتلها، كاأللة يف الفلسفة اٞنثالية تسعى إىل ىذا اٞنثل األعلى.ك 

  اشتقت الفلسفة اٞنثالية من النموذج كاٞنثاؿ، الذم يكػوف صػورة الشػيء يف منتهػى الكمػاؿ، كىػو
 كر يف التعريف الذم يرف شعور األلة ِبنو موجو ْناه شيء معٌن العتقاد فضلو كخًنيتو.ما ذي 

                                                           

 (.ُٖ- َٖص: ، قاٞنرجش السابق( ينرر: (ُ
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 لشػػػعور الػػػداخلي، كىػػػذا أحػػػد ٚنػػػات الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة الػػػيت ترتكػػػز علػػػى الػػػركح ارتلػػػاط التعريػػػف اب
 الداخلية لسنساف.

 كإ٧نػػا ىػػو مػػػن صػػنش العقػػل، كىػػو مػػا بػػػرز يف  ،تػػرل الفلسػػفة اٞنثاليػػة أف العػػا  لػػػيس ظػػاىرة طليعيػػة
ر، قربػػوة، ذاتيػػة، عاطفيػػة، شػػعو  :ألفػػاظ التعريػػف الػػيت تشػػًن إىل التفػػاعالت العقليػػة الداخليػػة مثػػل

 داخلي، كجداٍل(.

 لػػذلخ اشػػتمل  ؛ترتكػػز الفلسػػفة اٞنثاليػػة علػػى الػػركح ابعتلارىػػا ىػػي األسػػاس يف الواربػػش الػػذم نعيشػػو
آنػػاد ال ليعػػة ابلعقػػل، كآنػػاد الػػركح  :التعريػػف علػػى آنػػاد األمػػور اٞناديػػة ابٛنوانػػب الركحيػػة، مثػػل

 ا من ىذا األساس.ن الربن ابٜنس، كما بٌن التعريف أف أعلى مراتب اٜنب ىو قاٜنب الركحي( ا

  كاْنػػاه التعريػػف ٥نػػو اٛنوانػػب الركحيػػة الداخليػػػة  ،رهػػر األلػػة بشػػكلها الػػػواربعيربلػػة األلفػػاظ الػػيت تي
 الذاتية.

 كآناد اآلخػر فينػا(، ككمػا ذكػر  ،قدمج :كجود ألفاظ تلٌن اْناه التعريف ٥نو اٛنوانب العقلية مثل
مفهػػػػػـو قتػػػػػزاكج عقلػػػػػٌن(، تلػػػػػٌن غيػػػػػاب الواربعيػػػػػة  :يف اٞنفػػػػػاىيم السػػػػػابقة للتعريػػػػػف اإلجرائػػػػػي مثػػػػػل

األسوسػػة يف التعريػػف، كىػػذا أحػػد أبػػرز مرتكػػػزات اٞنثاليػػة، كىػػو اربترػػارىا علػػى اٛنانػػب الركحػػػي 
 الداخلي.
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 الواقعية ةالثاين: مفهـو احملبة يف الفلسف ادلبحث
 -ربػػدر اإلمكػػاف-هػػا معَن أربػػـويف ىػػذا اٞنلحػػث ك أللػػة يف الفلسػػفات الواربعيػػة، امفػػاىيم كمعػػاٍل تتنػػوع 

اسػػػتخالص التعريػػػف اإلجرائػػػػي  أحػػػاكؿللواربعيػػػة، مث بعػػػد اٛنمػػػش كالتفنيػػػد ـ كتفنيػػػدىا، كرب هػػػا ابٞنفهػػػـو العػػػا
 ا من اٞنفهـو العاـ للفلسفة الواربعية.للمحلة يف الفلسفات الواربعية ان الربن 

كؿ الفيلسػػػػوؼ كترهػػػر الواربعيػػػة يف بعػػػن جوانلهػػػا يف األلػػػة علػػػػى صػػػورة كجػػػدانيات عنيفػػػة، فقػػػد تنػػػا
كمػػا يػػدرس سػػائر الوجػػدانيات العنيفػػة عػػن ربلػػب اإلنسػػاف كأحاسيسػػو   -ابتػػداء-اٜنػػب كدرسػػو  (ُق(أرسػػ وق

ربػػة ين ػػوم عليهػػا، فاٜنػػب الػػذم يػػزكؿ لػػيس حلػػا حسػػب تعلػػًنه إذ اٝنفيػػة، كمػػا للحػػب مػػن ربػػدرة إبداعيػػة خاٌل 
   .(ِق«حقيقة اإف حلا أمكن يوما أف ينتهي   يكن يف يـو ما من األايـ حلِّ »يقوؿ: 

ىو: إحساس ككجداف ربليب خفػي عنيػف، ين ػوم علػى ربػدرة  أف مفهـو اٜنب عنده كأستنتج من ىذا
 ربة، غًن ربابل للزكاؿ.إبداعية خاٌل 

كترهػػػػر النزعػػػػة الواربعيػػػػة يف ىػػػػذا التعريػػػػف يف لفػػػػف قالعنػػػػف( حيػػػػث ت غػػػػى عليهػػػػا النرػػػػرة األسوسػػػػة 
اٞنشػاىدة، كػذلخ ألفػاظ قالقػدرة اإلبداعيػة( فتن ػوم علػى أشػياء مشػاىدة ك١نسوسػة كملموسػة، كمػا تتبلػى 

 ئم. النررة الواربعية يف عدـ إمكانية زكاؿ اٜنب، فعدـ إمكانية الزكاؿ تشًن إىل اللقاء الدا

أف اٜنب يتم ترويره على خشػلة اٞنسػرح بشػكل مثػايل ٫نتلػف  (ّق(فرنسيس بيكوفقكيرل الفيلسوؼ 
ا كمرػائب، كمػا يػرل بيكػوف أف اإلنسػاف ٪نمػل ا كآالمنػعن اٜنب يف الواربش، حيػث إنػو يف الواربػش ٪نمػل ٨نومنػ

كاحػد أك أشػخاص ربليلػٌن ف نػو شػخ   إىلا أللػة اآلخػرين، فػ ذا   يرػرؼ ىػذا اٞنيػل ا كسػعين  خفيِّ ب لعو ميالن 
سينتشر ابل لش على أبس كثًنين كيدفعهم لكػي يرػلحوا إنسػانيٌن كرحيمػٌن، كىػذا مػا يالحػف أحيػاب لػدل 

   .(ْقاٞنلوؾ

                                                           

ىو  ،ؽ. ـ ّْٖسنة ( ىو أرس و بن ينقوماخوش، كلد يف اس اغًنا كتعرؼ اليـو ابسم ستافرك كىي جزيرة صغًنة يف شلو اٛنزيرة اٝنلقيدية ُق
كصػورىا ابألشػكاؿ الثالثػة، كجعلهػا آلػة للعلػـو النرريػة، حػت لقػب برػاحب  ،أكؿ من خل  صناعة ال ىاف من سائر الرناعات اٞنن قية

،  ؽ.ـ. ينرػػر: بغيػة ال لػػب يف اتريػخ حلػػب ِِّكلػو يف ٗنيػش العلػػـو الفلسػفية كتػػب. تػويف سػنة  ، كيعتػ  مؤسػػس الفلسػفة الواربعيػػة،اٞنن ػق
 (.ِٓقص:  ، جورج طرابيشي،(، معبم الفالسفةُُّْ/ ّق العدَل، ابن الدين ماؿك

 (.ّْٕ :( ينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص(ِ
عػن  ـ، كىػو فيلسػوؼ إ٤نليػزم، معػركؼ بقيادتػو للثػورة العلميػةُُٔٓينػاير  ِِ( ىو فرانسيس بيكوف، كلد يف سرتاند على مقربة مػن لنػدف ّق

، كغًنىػا. «مقدمات للتاريخ ال ليعي كالتبػرييب»، ك«حكمة األربدمٌن»طريق فلسفتو اٛنديدة القائمة على اٞنالحرة كالتبريب، من كتلو: 
 (.ِِٔجورج طرابيشي، قص:  ،معبم الفالسفةينرر: ـ. ُِٔٔأبريل  ٗمات يف لندف 

 (.ُِٕاتشيسالؼ شستاكوؼ، قص ( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، في(ْ
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كيفػػرؽ بيكػػوف بػػٌن اٜنػػب الزكجػػي كالػػودم كاٜنػػب الفػػاجر، فػػًنل أف اٜنػػب الزكجػػي، ىػػو الػػذم ٫نلػػق 
كيػرل أف  ،كيػرل أنػو ىػو الػذم ي ػور اٜنػب ٥نػو الكمػاؿاٜنب اإلنسػاٍل، كيسػمي اٜنػب الػودم قالرػداربة(، 

 .(ُقاٜنب الفاجر ىو الذم يفسق اٜنب كيهينو

 أف مفهـو اٜنب لدل بيكوف ىو: اٞنيل كالسعي إلسعاد اآلخرين.كأستنتج من ىذا 

يف ترػػويره للحػػب ِبنػػو سػػعي ل خػػرين، كالسػػعي مػػن  (بيكػػوفقكترهػػر الواربعيػػة يف مفهػػـو اٜنػػب عنػػد 
، كػػػاأل  كاٟنػػػم ة٬نكػػػن رؤيتهػػػا كاإلحسػػػاس هبػػػا، كمػػػا أف اٜنػػػب يرهػػػر َنملػػػة مػػػن الرػػػور اٞنشػػػاىداألمػػػور الػػػيت 

 كاٞنريلة، كىذه كلها أمور ربد يتم مشاىدهتا عياب يف أرض الواربش.

، حيث يعرؼ اٜنػب ِبنػو: (ِق(ستنداؿقكترهر الواربعية بشكل جلي يف مفهـو اٜنب عند الفيلسوؼ 
اٜنقػوؽ بػٌن ال لقػات كالف ػات، كالرجػاؿ كالنسػاء، كاٞنتأمػل يف ركاايتػو يتلػٌن ملدأ د٬نقراطػي رفيػش، يسػاكم يف 

لػػو النزعػػة الواربعيػػة يف ترػػوره للحػػب، حيػػث يرػػفو ِبنػػو نػػداء حقيقػػي، يكػػرس اإلنسػػاف لػػو حياتػػو كلهػػا، بػػل 
   .(ّقكيلل  بو األمر إىل أف يضحي من أجل اٜنب

الد٬نقراطيػػة يػػوحي ِبف اٜنػػب أمػػر ٬نكػػن كلعػػل مرػػاىر الواربعيػػة ابديػػة يف التعريػػف كالوصػػف، فوصػػف 
لذا ف نػو يػرل أف اٜنقػوؽ الػيت يػتم إربرارىػا ٛنميػش ال لقػات كالف ػات  ؛تداكلو كما تػيتىداكؿ األمور يف الد٬نقراطية

كالرجػػاؿ كالنسػػاء ىػػي مو ػػوعو، كمػػا أف كصػػفو ِبف اإلنسػػاف يسػػعى لتكػػريس نفسػػو للحػػب، بػػل ربػػد يللػػ  بػػو 
إىل ْناكز اٜنب األمور الشعورية الداخلية، كٕنثلػو ظػاىرا يف حيػاة اإلنسػاف،  األمر أف يضحي من أجلو، يشًن 

 كما أف اإلنساف يرعب أف يسعى كيضحي لشيء ٠نهوؿ ال ٪نس بو كيعيشو بشكل كاربعي.

اٜنػب ال بػد أف ٬نػر  يف تعػداده ٞنراحلػو، حيػث يػرل أف (سػتنداؿقكتستمر النرػرة الواربعيػة للحػب عنػد 
 بثالث مراحل:

 رحلة الوالدة.األكىل: م
 الثانية: مرحلة النمو كالت ور قكتترف ىذه اٞنرحلة كاٞنرحلة السابقة ابلشكوؾ كاألحالـ(. 
 .(ْقالثالثة: مرحلة االكتماؿ كاالختتاـ 

                                                           

 (.ُّٕ-ُِٕ: قص اٞنرجش السابق،( ينرر: (ُ
يف اتريػػخ الركايػػة النفسػػية الفرنسػػية. كلػػد  اٞنهمػػة( سػػتنداؿ ىػػو االسػػم اٞنسػػتعار للكاتػػب الفرنسػػي مػػارم ىنػػرم بيلػػي، كىػػو مػػن الشخرػػيات (ِ

ػا أساسنػا ابللحػث  ،ـ، كشارؾ يف اٜنركب النابليونية، كصار ببليػوف األكؿ ب لػو األعرػمُّٖٕستنداؿ يف جرينوبل بفرنسا سنة  ككػاف مهتمن
ر للواربعيػة كالركمانسػية يف أعمالػو، ك٬نكػن كجػود آ، ،عن السعادة يف كتاابتػو، كاعتقػد أف السػعادة ٬نكػن ٓنقيقهػا ابل اربػة اٛنسػمية كالترػميم

 (.ُٕٔ/ ُِـ. ينرر: اٞنوسوعة العربية العاٞنية، ٠نموعة من العلماء كاللاحثٌن، قُِْٖتويف يف ابريس سنة 
 (.ُّٖ :( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص(ّ
 (.ُٖٓ- ُْٖص: ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ْ
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كيفهػػم مػػن كصػػف اٞنرحلػػة األكىل كالثانيػػة ابلشػػكوؾ كاألحػػالـ ِبسمػػا تكػػوبف داخػػل الشػػعور كالعقػػل، 
ابلرهػػػور الػػػواربعي للحػػػب حيػػػث اكتمػػػل اٜنػػػب عنػػػد ىػػػذه اٞنرحلػػػة كاختػػػتم ٗنيػػػش بينمػػػا تػػػوحي اٞنرحلػػػة الثالثػػػة 

 مراحلو.

 ةستنداؿ ّنرحلة اٜنب، بل صاغ لو ٧ناذج يتشكل عليها أثناء ت وره، كربػد حرػرىا يف أربعػ ك  يكتفً 
 ٧ناذج:

 النموذج األكؿ: الشهوة. 

 ة الداخلية.النموذج الثاٍل: الشوؽ، كىنا يالحف استمرار اٜنب يف الشعور كاٜنال

 النموذج الثالث: اٜنب اٛنسدم، كيف ىذا النموذج يلدأ اٜنب ينزؿ إىل اٜنالة اٝنارجية الواربعية.

 .(ُقالنموذج الرابش: الزىو

مػػن  (ِق(تولسػػتومقكربػػد ترهػػر الواربعيػػة يف اٜنػػب علػػى صػػور آالـ كمعػػابة مشػػاىدة، كيعػػد الفيلسػػوؼ 
عابة كآالـ، كما أنو يرل أف اٜنب اٜنسػي اٛنسػدم ىػو الفالسفة الذين صوركا طليعة اٜنب من حيث ىو م

، كلعػػل اٞنػػتمعن لنرػػرة تولسػػتوم للحػػب يػػدرؾ أف مفهومػػو للحػػب يرهػػر يف عػػدة (ّقسػػلب اٞنرػػائب اللشػػرية
 أمور:

من خالؿ ترويره ل ليعة اٜنب ابٞنعػابة كاأل ، كمػا أف رب ػو اٞنعػابة  (تولستومقيرهر اٞنفهـو عند  -ُ
ب اٜنسػػػي اٛنسػػػدم ٩نلػػي اٛنانػػػب األكػػػ  مػػػن نررتػػو لػػػو، فتولسػػػتوم يػػػرل أف كاأل  كاٞنرػػائب ابٜنػػػ

 ؛ فقا، بل ىو أمر ينزؿ إىل الواربش، كلكنو ينزؿ إىل الواربػش برػورة أ  كمعػابةاٜنب ليس أمرا شعورايِّ 
 مفهـو تولستوم للحب أنو: معابة داخلية، كسلوؾ عملي مؤ .من لذا فاٛنزء األكؿ 

صػػػػورة ل ليعػػػة اٜنػػػػب تتمثػػػل يف اٜنػػػػب اٛنسػػػدم اٜنسػػػػي، حيػػػث رب ػػػػو  أف أكػػػ  (تولسػػػػتومقيػػػرل  -ِ
ابٞنعابة كاأل  بوصفو أنو سلب اٞنرائب اللشرية، ف ذا أ فنا اٛنزء الثاٍل ٞنفهـو اٜنػب عنػده يرػل  
تعريفو: معابة داخلية، كسلوؾ عملي مؤ ، يتمثل يف اٜنب اٛنسدم، كيعد أكػ  أسػلاب اٞنرػائب 

 اللشرية.

                                                           

 (.ُٖٔ :، قصٞنرجش السابق( ينرر: ا(ُ
اٜنػرب »مػن أشػهر أعمالػو: كتػاب  ،ـُِٖٖكلد سػنة  ،ييعد من أشهر الكتاب يف العا  يف ٠ناؿ األدب ،( ىو تولستوم، لًيو، كاتب ركسي(ِ

هر أعمالػو الػيت كتلهػػا يف ـ(. كأشػػُٖٖٖ« قربػوة الرػالـ» :ككتػب بعػػن األعمػاؿ اٞنسػرحية مثػػل«. مػػا الفػن »، ك«أبَّ كارنينػا»، ك«كالسػالـ
، ٠نموعػة مػن العلمػاء ـ. ينرر: اٞنوسوعة العربيػة العاٞنيػةَُُٗـ(، مات سنة ُٖٗٗكىي ربرة كتلها عاـ ق ،«اللعث»أكاخر حياتو كانت 

 (.ِّٔ/ ٕق كاللاحثٌن،
 (.ِّْ :( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص(ّ
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للحػب اْناىػو الوا ػ  إىل النرػرة الواربعيػة، حيػث إنػو يرػوره أنػو قآالـ  (تولسػتومقـ يرهر يف مفهػو  -ّ
مػػػن األمػػػور األسوسػػػة اٞنلموسػػػة اٞنشػػػاىدة الػػػيت ٬نكػػػن أف تػػػرل ربػػػد تكػػػوف كمعػػػابة( كاآلالـ كاٞنعػػػابة 

، كمػا أف اعتلػاره اٜنػب اٛنسػدم ىػو سػلب ، كربد تكوف آالما نفسية، كمعػابة داخليػةابلعٌن اجملردة
 اٞنرائب اللشرية يرهر اىتمامو ابلواربعية اٜنسية اٞنشاىدة ل ليعة اٜنب كمفهومو ْناىو.

كُنكػػػػػم أف اٜنػػػػػب ربػػػػػد يػػػػػرتلا ابلعنػػػػػف، فًنب ػػػػػو بعػػػػػن الفالسػػػػػفة الػػػػػواربعيٌن ابلكراىيػػػػػة، حيػػػػػث يػػػػػرل 
لػيت أف مفهـو األلػة ال ٫نتلػف عػن مفهػـو الكراىيػة، ك٪ني همػا بنػوع مػن القدسػية ا (ُق(إميل زكالقالفيلسوؼ 

لػذا فيتلػٌن مفهػـو  ؛ينلغي أال ٕنس، كيرف أف من يتللس هبما يوصف ابلقوة كاللسالة ألنو ع  عمػا بداخلػو
األلػػة عنػػده مػػػن خػػالؿ اسػػػتعراض مفهػػـو الكراىيػػػة، فػػًنل أف الكراىيػػػة: شػػعور الػػػنفس السػػخي، كالعػػػيش يف 

ة اإلنسػػػاف اآلف ىػػػي أنػػػو يضػػػمر احتقػػػار األشػػػياء اٞنخزيػػػة، كىػػػي ٔنفػػػف اآلالـ كتقػػػيم العدالػػػة، كيػػػرل أف ربيمػػػ
، كاٞنتمعن يف تعريفو للكراىية ككصفها ِبسا ىي األلة يرهػر لػو مفهػـو األلػة عنػده ِبنػو: (ِقالضغينة كالشحناء

 شعور نفسي، يرهر يف الواربش بتعريم األشياء ذات القيمة.

 ك٬نكن ربا ىذا اٞنفهـو ابلفلسفة الواربعية من خالؿ:

 الداخلي على أرض الواربش من خالؿ أمور مشاىدة ١نسوسة.ظهور الشعور األكيل  -ُ

كالػذم يلػٌن أف اٞنقرػود ىػو أمػور مشػاىدة ال أفكػار داخليػة  ،اشتماؿ اٞنفهـو على لفػف قاألشػياء( -ِ
 فقا.

لػذا فالقيمػة كاأل٨نيػة تكػوف  ؛أف األب يعرم األشياء ذات القيمػة، كالػيت ٟنػا ربيمػة عاليػة مهمػة عنػده -ّ
 حساس هبا كمشاىدهتا.ل شياء اليت ٬نكن اإل

                                                           

ـ، يعدُّ مؤسس اٞنذىب ال ليعي يف األدب، كتب العديػد مػن َُْٖكلد يف العاصمة الفرنسية ابريس سنة  ،زكال، إميل، ركائٌي فرنسيٌ  ( ىو(ُ
ـ(، ُُٖٖ« قالركائيػػػػوف ال ليعيػػػػوف»ـ(، كَُٖٖ« قالركايػػػػة التبريليػػػػة»األعمػػػػاؿ النقديػػػػة الػػػػيت يػػػػدافش فيهػػػػا عػػػػن اٞنػػػػذىب ال ليعػػػػي، مثػػػػل: 

 ٠نموعػػة مػػن العلمػػاء كاللػػاحثٌن، ،ـ. ينرػػر: اٞنوسػػوعة العربيػػة العاٞنيػػةَُِٗمػػات زكال سػػنة ك  ،ـ(ُُٖٖ« قاٞنسػػرحاٞنػػذىب ال ليعػػي يف »ك
 (.ِٖٔ/ ُُق
ص: ـ، قُٖٕٗميػل زكال، أتليػف: مػارؾ بػربرد، ترٗنػة: غاليػػة للػي، اٞنؤسسػة العربيػة للدراسػات كالنشػر، بػًنكت، ال لعػػة: األكىل، إ( ينرػر: (ِ

ُّٓ.) 
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 ا، حيػػثا كثيقنػػارتلاطنػػ -كأحػػد صػػوره كحقائقػػو اٞنلموسػػة-كيػػرتلا اٜنػػب يف الفلسػػفة الواربعيػػة ابٛنػػنس 
أف اٜنػب غريػزة يف اإلنسػاف، كيتمثػل يف صػورتو الواربعيػة الراىريػة علػى  (ُق(سيبموند فركيػدقيرل الفيلسوؼ 

 صورة اٛننس، ك٬نكن إٗناؿ نررتو يف عدة نقاط:

أف اإلنساف ٬نتثل لنزعاتو الغريزية ٓنت أم ظرؼ ك ػغا، فتبػده يريػد اٜنػب كينشػد اللػذة  (يدفرك قيرل  -ُ
، فملتدأ اٜنب عنػده ىػو نزعػة غريزيػة (ِقكيتحاشى األ  حت كىو يتعرض إىل  غا الرركؼ االربترادية

 تتأثر ابلرركؼ.

ث إف منشػأ اٜنػب ىػو ا مػن اٛنػنس، حيػأف كل حب منشؤه اٛننس، حت لو بػدا لنػا مفرغنػ (فركيدقيرل  -ِ
ا ٜنػب النػاس، كلكنػو الغريزة اٞننلثقة من الرغلة اٛننسػية، كىػذه الغريػزة ربػد ٪نػاكؿ اإلنسػاف أف ٩نعلهػا دافعنػ

 ، كىنا يربا فركيد نشأة اٜنب ابٛننس.(ّق٪ناكؿ أف يفرغو من الشهوة كالنزعة اٛننسية

اإلطػػػالؽ، كلكػػػن اترة يف اٝنػػػًن كاترة يف ا ٕنامػػػا علػػػى كجػػػو رن ا ٕنامػػػا أك شػػػريػٌ رن ينػػػدر أف يكػػػوف اإلنسػػػاف خيٌػػػػ -ّ
الشػػر، كتكػػوف ىنػػاؾ تقللػػات تتعػػرض ٟنػػا الغرائػػز، فػػلعن دكافػػش الشػػر القويػػة يف ال فولػػة تنقلػػب إىل خػػًن 

 ف:، كسلب ىذا التقلب عامالعند الللوغ، كربد ينقلب ال فل األبٍل اٞنسرؼ إىل شخ  ابذؿ كمض وٌ 

اليت تتفبػر إىل اٜنػب ِبكسػش معانيػو، فيسػاىم يف ٓنويػل كىو عامل الرغلة اٛننسية  األوؿ )داخلي(: 
األبنية الفردية الداخلية إىل حب اجتماعي، فنتعلم ربيمة اٜنب كربيمة أف نكوف ١نػا حػب اآلخػرين، كنػتعلم 

 أف حب اآلخرين ميزة نضحي يف سليلها.

مث أتيت اٜنضػػػارة  تنشػػػ ة اٜنػػػب فينػػػا، كدفعهػػػا لنػػػا الحػػػرتاـ م الػػػب بي اتنػػػا الثقافيػػػة، الثػػػاين )خػػػارجي(:
لت ور ىذه التنش ة، فتب  كل إنساف متحضر على التخلي عن العامل الداخلي اٞنتمثػل يف الرغلػات الغريزيػة 

من حيث عوامػل التػأثًن، يػتلخ  يف  (فركيدق، كنستنتج من تلخ العوامل أف مفهـو اٜنب عند (ْقكإشلاعها
 مفهومٌن:

 نسية اٞنتحوؿ إىل أكسش معاٍل اٜنب االجتماعي.األكؿ قاٜنب الداخلي(: كىو أثر الرغلة اٛن

 الثاٍل قاٜنب اٝنارجي(: كىو الدافش إىل احرتاـ م الب اللي ة الثقافية النابش من التنش ة.
                                                           

تفسػًن » :تػب عػدة أعمػاؿ أ٨نهػاك ـ،ُٖٔٓعػاـ  ند فركيد، طليب ٧نساكم كلد يف فػري ج مورافيػا  بتشيكوسػلوفكيا قالسػابقة(( ىو سيبمو ُق
، تػويف سػنة ، كتعتػ  نررايتػو يف السػلوؾ كالعقػل كمنهبػو يف العػالج أسػاس علػم الػنفس اٜنػديث«مقدمػة يف التحليػل النفسػي»، ك«األحالـ
 (.ّٓٓ/ ُٕق ، ٠نموعة من العلماء كاللاحثٌن،العاٞنية ينرر: اٞنوسوعة العربية ـ.ُّٗٗ

اٞنػػػنعم اٜنفػػػين، دار الرشػػػاد، القػػػاىرة، ال لعػػػة: األكىل،  ( ينرػػػر: اٜنػػػب كاٜنػػػرب كاٜنضػػػارة كاٞنػػػوت، سػػػيبموند فركيػػػد، دراسػػػة كترٗنػػػة: د. علػػػد(ِ
 (.ٔ :ـ، قصُِٗٗ - ُُِْ

 (.ٕٕ :، قصاٞنرجش السابق( ينرر: (ّ
 (.ُٗ-ُٕ :بق، قص( ينرر: اٞنرجش السا(ْ
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 كمفهومها يف اآليت: (فركيدقتتلخ  أنواع اٜنب عند  -ْ

 النوع األكؿ: اٜنب اٛننسي: كىو اٜنب الذم يهدؼ إىل اإلفراغ اٛننسي فقا.

 اٍل: اٜنب التناسلي: كىو اٜنب الذم ٩نعل اٛننس كسيلة لس٤ناب.النوع الث

 النوع الثالث: اٜنب الغًنم: كىو أف ٪نب الرجل اٞنرأة، كٓنب اٞنرأة الرجل.

، كترهػػػر مػػػن خػػػالؿ (ُقاٞنػػػرأةى  ، كٓنػػػب اٞنػػػرأةي الرجػػػلى  النػػػوع الرابػػػش: اٜنػػػب اٞنثلػػػي: كىػػػو أف ٪نػػػب الرجػػػلي 
 النررة الواربعية اليت تتمثل يف السلوؾ اٛننسي األسوس كاٞنلموس. تقسيمو للحب كمفاىيم تلخ التقسيمات

ِبنػو: شػعور ابال٤نػذاب ْنػاه اآلخػر، ىدفػو اإلفػراغ اٛننسػي  (فركيدقك٬نكن استنتاج مفهـو اٜنب عند 
 كاإل٤ناب.

 ، ف نػو ي لػق علػى اٜنػب الػذم يتبػاكز اٜنػدكد اٛننسػية أنػو(فركيػدقابلنرر إىل عالربة اٜنب ابلثقافة عند  -ٓ
ألسػػا ال تقترػػر علػػى مو ػػوع كاحػػد قكىػػو اٛنػػنس( بػػل  ؛قحػػب ثقػػايف(، أك صػػداربة مػػن الناحيػػة الثقافيػػة

أكثر منو، لكن ٪ندث ىناؾ خلل كصدع يف ىذا النوع من اٜنػب، حيػث إنػو مػش ت ػور العالربػة اٞنتلادلػة 
تفتقد تلخ العالربات بساطتها، كالسلب يف ذلخ أف اٜنب ال يساير مقتضيات الثقافة، كالثقافػة كػذلخ 

، كتشًن نررتو إىل الثقافة كعالربتهػا ابٜنػب كحتميػة (ِقليت تفر و عليوا على اٜنب ابلقيود اتشكل هتديدن 
بػػد للحػب مػن صػػورة كاربعيػة ١نسوسػة ملموسػػة يتمثػل عليهػا لكػػي  أنػو ال حػدكث خلػل كترػػدع فيػو، إال
 يتبنب ذلخ الردع كاٝنلل.

 ٬نكن حرر دكافش اٜنب السلوكي قالعملي( عند فركيد، إىل دافعٌن: -ٔ

 .اٜنب (:فركيدقأف يرهر اٜنب على الفرد ابستمرار بدافش الغريزة، كٚناه األكؿ: الدافش الغريزم: 

الثػػاٍل: الػػدافش النفعػػي: أف يرهػػر اٜنػػب علػػى الفػػرد طاٞنػػا أف سػػلوكو يعػػود عليػػو ابلنفػػش كيفػػي ّنت للاتػػو 
 (كيػػدفر ق، كىػػذه الػػدكافش اٞنلموسػػة اٞنشػػاىدة، ىػػي اسػػتمرار لنرػػرة (ّقاألبنيػػة، كيسػػميو فركيػػد قتوربػػش اٞنكافػػأة(

 الواربعية اٞنادية للحب.

، فلحلػػػوؿ أكاخػػػر القػػػرف التاسػػػش عشػػػر أصػػػل  التحليػػػل النفسػػػي (فركيػػػدقأمػػػا عػػػن أثػػػر نرريػػػة اٜنػػػب عنػػػد  -ٕ
، فأصػػل  اٛنػػنس يف (ْقالشػػكل اٞنسػػي ر لفهػػم ظػػاىرة اٜنػػب أك ظػػاىرة اٛنػػنس بشػػكل أدؽ (الفركيػػدمق

                                                           

 ( ، يف اٜناشية، من كالـ اٞنرتجم اٜننفي.َٕقص  اٞنرجش السابق،( ينرر: (ُ
 (.ٖٔ-ٕٔ :( ينرر: اٞنرجش السابق، قص(ِ
 (.َِ :قصاٞنرجش السابق، ( ينرر: (ّ
 (.ِّٔ :( ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص(ْ
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علػػػم، كِناصػػػة التحليػػػل النفسػػػي، مػػػادة لللحػػػوث يف اْناىػػػات كثػػػًنة مػػػن ال -يف القػػػرف العشػػػرين-الغػػػرب 
كانػػت النرريػػة األكثػػر أتثػػًنا، كالػػيت سػػا٨نت ابلقسػػا األكػػ  يف دراسػػة سػػيكولوجية   (الفركيديػػةقفالنرريػػة 

، كىػذا (ُقالنزعة اٛننسية، كربػد بقيػت الفركيديػة النرريػة الرائػدة يف علػم اٛنػنس الغػر ، طيلػة عقػود طويلػة
 يلٌن طغياف نرريتو يف ذلخ القرف.

األلة يف الفلسفة الواربعية اٞنعاصرة، علػى صػورة رسػـو كصػور فنيػة تيػرل كتيشػاىد ابلعػٌن اجملػردة،  كترهر
كت ػػور األمػػر حػػت دخػػل مو ػػوع اٛنػػنس علػػى ىػػذه النرػػرة كأحػػد اٞنرػػاىر الػػيت ْنعػػل األلػػة تتمثػػل يف صػػورة 

 من خالؿ:  كاربعية ١نسوسة يتم مشاىدهتا عياب كاإلحساس هبا يف الواربش، كتكونت تلخ النررة

رهػر اٜنػب برػورة ارتلا مفهـو اٜنب بنزعة الفن، حيث إف الفن ىو أحد اجملاالت اليت ٬نكػن أف تي  -ُ
 كاربعية من خالؿ رسومات الفنانٌن اليت يتم مشاىدهتا ابلعٌن اجملردة.

ظهػر اٜنػػب بشػػكل كاربعػػي كمشػاىد ك١نسػػوس مػػن خػػالؿ الرػػور األفػورة علػػى اٝنشػػب علػػى شػػكل  -ِ
تسمية بعن األفورات اٝنشلية قربرة عاىرة( أك قربرػة داعػر(، ٣نػا يشػًن إىل  إ٪ناءات جنسية، مثل

 .(ِقأف اٜنب يتبلى بشكل ١نسوس كملموس من خالؿ ىذه األفورات

ا ابألفػػػورات ا ابلنزعػػػة الفنيػػػة كرسػػػوماهتا الترػػػويرية، ككػػػذلخ متػػػأثرن ت ػػػور مفهػػػـو اٜنػػػب الػػػواربعي متػػػأثرن  -ّ
حت حلَّ اٛننس ١نل اٜنػب، فرػارت الفلسػفة اٛننسػية ىػي  اٝنشلية اليت ٓنوم اإل٪ناءات اٛننسية،

ا للتوجػػو اٛنػػارؼ ٥نػػو اٛنػػنس كأحػػد مرػػاىر نرػػرة الفلسػػفة الواربعيػػة ال اغيػػة علػػى فلسػػفة اٜنػػب، نرػػرن 
 .(ّقللحب

 التعريف اإلجرائي للمحبة يف الفلسفة الواقعية:
مهػا يشػًن إىل أسػا: إحسػاس ٌن، تلػٌن أف مفهو يمن خالؿ حرر اٞنفاىيم للمحلة عند الفالسفة الػواربع

ككجػػػداف ربلػػػيب خفػػػي عنيػػػف، ين ػػػوم علػػػى ربػػػدرة إبداعيػػػة خالربػػػة، غػػػًن ربابػػػل للػػػزكاؿ، كميػػػل كسػػػعي إلسػػػعاد 
اآلخػػػرين، كملػػػػدأ د٬نقراطػػػي رفيػػػػش، يسػػػاكم يف اٜنقػػػػوؽ بػػػػٌن ال لقػػػات كالف ػػػػات، كالرجػػػاؿ كالنسػػػػاء، كمعػػػػابة 

كػػػ  أسػػػلاب اٞنرػػػائب اللشػػػرية، كشػػػعور داخليػػػة، كسػػػلوؾ عملػػػي مػػػؤ ، يتمثػػػل يف اٜنػػػب اٛنسػػػدم، كيعػػػد أ
نفسي، يرهر يف الواربػش بتعرػيم األشػياء ذات القيمػة، كشػعور ابال٤نػذاب ْنػاه اآلخػر، ىدفػو اإلفػراغ اٛننسػي 

 كاإل٤ناب.

                                                           

 (.َِٕص: قاٞنرجش السابق، ( ينرر: (ُ
 (.ُُٗ- َُٗص: ( ينرر: اٞنرجش السابق، ق(ِ
 (.ِٗٔ :قص اٞنرجش السابق،( ينرر: (ّ
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شػعور نفسػي، يف الفلسفة الواربعية ِبسػا:  اا إجرائيِّ كان الربا من ىذه اٞنفاىيم، ٬نكن تعريف األلة تعريفن 
وجداف قليب عنيف، يؤدي إى ادليل إلسعاد اآلخر واالجنذاب إليػو، ويتمثػل يف احلػب ومعاانة داخلية، و 
 .يهدؼ إى اإلفراغ اجلنسياجلسدي احلسي، و 

كبػػػٌن  ،تتمثػػػل العالربػػػة بػػػٌن التعريػػػف اإلجرائػػػي اٞنختػػػارالعالقػػػة بػػػٌن مفهػػػـو احملبػػػة ومفهػػػـو الواقعيػػػة: 
 منها: ذكرأمفهـو كٚنات الفلسفة الواربعية يف ٗنلة من النقاط، 

 اٜنسػػػػػي، فاللفرػػػػػاف يشػػػػػًناف إىل األمػػػػػور اٜنسػػػػػية اٞنلموسػػػػػة ك اٛنسػػػػػدم  ياشػػػػػتماٟنما علػػػػػى لفرػػػػػ
 اٞنشاىدة، كهتتم دائما ابلواربش اٞنلموس.

  ٕنيل الفلسفة الواربعية إىل األمور الراىريػة يف ال ليعػة كاٜنيػاة، كىػو مػا يتمثػل يف التعريػف بوصػف
 كاإل٤ناب.اٟندؼ من األلة، كىو اإلفراغ اٛننسي 

  تشػػًن ٗنلػػة قاإلفػػراغ اٛننسػػي كاإل٤نػػاب( إىل اٞنلػػدأ العػػاـ يف الفلسػػفات الواربعيػػة، حيػػث إسػػا ٓنكػػم
علػػػى األشػػػياء كمقاديرىػػػا ابٜنقػػػائق اٞنلموسػػػة األسوسػػػة، فػػػاٛننس ىػػػو حقيقػػػة ملموسػػػة ١نسوسػػػة 

حػد ترور اٜنب برورتو الواربعيػة، كمػا أف اإل٤نػاب كػذلخ ىػو كاربػش ١نسػوس ملمػوس يشػًن إىل أ
 صور األلة.

  تلين الفلسفة الواربعية اٜنقػائق علػى الوجػود اٜنسػي اٞنلمػوس يف ال ليعػة، كىػو مػا يتمثػل يف ابتػداء
مفهـو األلة ابألمور الشعورية الداخلية الوجدانية، كانتهاؤه ابألمور األسوسػة اٞنلموسػة الػيت ٬نكػن 

 أف يلىن عليها حقيقة كمثاؿ كاربعي.

  هػػػر األلػػػة بشػػػكلها اٞنثػػػايل الشػػػعورم الػػػداخلي علػػػى منشػػػأ األلػػػة، كاْنػػػاه راربترػػػار األلفػػػاظ الػػػيت تي
 التعريف يف نتيبتو ٥نو اٛنوانب الواربعية اٞنلموسة اٞنشاىدة.
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 الفصل الرابع: مقارنة مفهـو احملبة بٌن اإلسالـ، 
 الفلسفات ادلعاصرةواألدايف، و 

كالفلسػػػػفات  ،األرفػػػػة كالو ػػػػعية كاألدايف ،مػػػػن اسػػػػتعراض مفهػػػػـو األلػػػػة يف اإلسػػػػالـ انتهيػػػػتي بعػػػػد أف 
، كلكػػي  مت استعرا ػػو كاسػػتنتاجوفيػػو مقارنػػة مػػا  أىنشيػػدي اٞنعاصػػرة،  يت إىل الفرػػل الرابػػش الػػذم   أسػػًنيف اٞنفهػػـو

 اٞنقرود منها.بتعريف اٞنقارنة، كٓنديد  أبدأعلى منهج كا  ، فيحسن أف 

ربارف بٌن الشيء كالشيء: كازنػو بػو،  ، أكلشيءربارف الشيء ابفلفرة: قمقارنة(: مأخوذة من قربرف(، ك 
، كميػػػداسا يكػػػوف يف (ُقاابلنرػػػر إليهػػػ هػػػاربػػػارف بين ، أم:ا بعضػػػها بػػػلعنربػػػارف نروصنػػػيقػػػاؿ: ربابػػػل بينهمػػػا، ك ك 

كاٛننسػػية كالسياسػػية، كػػأف يػػدرس آداب بلػػدين فيقابػػل  يػػةالتػػأثًنات األدبيػػة اٞنتلادلػػة الػػيت تتعػػدل اٜنػػدكد اللغو 
كاللحػػػوث الػػػيت تشػػػمل  ،(ِقا أكجػػػو الشػػػلو كالتػػػأثًنات اٞنتلادلػػػةدة ابألخػػػرل، مستخلرنػػػبينهمػػػا، كيػػػربا الواحػػػ

اللحػوث الػيت تسػعى إىل إبػراز مػواطن الوفػاؽ، أك اٝنػالؼ، بػٌن »، تعػرؼ ِبسػا: -مثل ىػذا اللحػث-اٞنقارنة 
 .(ّق«ربضيتٌن أك ربضااي، يف مو وع كاحد، مش تفسًن ذلخ كتعليلو

اٞننهج الذم سأسلكو يف اللحػث، فػ ف األصػل يف اٞنقارنػة الػيت سػتكوف يف كعلى ىذا التعريف سأبٌن 
ـ عػن األدايف األرفػة كالقائم علػى إبػراز ٕنيػز األلػة يف اإلسػال ،ىو ما مت ذكره يف أىداؼ اللحث :ىذا اللحث
 كالفلسفات اٞنعاصرة. كالو عية

مقابػل جوانػب  ،كعلى ىذا ف ف اٞنقارنة تقـو علػى ملػدأ إبػراز جوانػب الشػمولية كالكمػاؿ يف اإلسػالـ 
 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،النق  كاٝنلل يف األدايف

ا، فػ ٍل سػأربـو ابٞنقارنػة علػى ٗنلػة مػن األسػس كاألػددات الػيت مػن ا كٓنديػدن كلكي يزداد اٞننهج ك وحن 
 األددات ٬نكن إٗناٟنا يف اآليت:ك مثمرة، كاألسس شأسا أف ْنعل اٞنقارنة فاعلة 

 األدايف كالفلسفات اٞنعاصرة. سالـ يف النررة للمحلة عنتقـو اٞنقارنة على أساس ٕنيز اإل 

  مقارنػػػػػػة أبػػػػػػرز اٞنرػػػػػػاىر الػػػػػػيت ربمػػػػػػت ابسػػػػػػتنتاجها كرصػػػػػػدىا أثنػػػػػػاء اللحػػػػػػث يف اإلسػػػػػػالـ كاألدايف
واطن اٞنقارنػة؛ ألنػو أمػر متعػذر، ك٪نتػاج كربتػا كالفلسفات اٞنعاصرة، كال يعين ىػذا اإلحاطػة بكػل مػ

 ا ال ٬نكن للاحث كاحد أف يقـو بو كحده.أطوؿ، كمشركعن 

                                                           

 (.َُّٓ/ّينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق (ُق
 (.َُٖٔ/ّينرر: اٞنرجش السابق، ق (ِق
 (.َٗأَندايت اللحث يف العلـو الشرعية، د. فريد األنرارم، قص:  (ّق
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 الػػػدايبت أك الفلسػػػفات ٪نمػػػل يعػػػن الرػػػفات اٞنختلفػػػة عػػػن  لحػػػدربػػػد يػػػ ز جانػػػب معػػػٌن يف إ
 األمر اٞنراد مقارنتو ٣نا ىو جدير ابٞنقارنة، فسأربـو ّنقارنتو ابإلسالـ يف حينو.

 نهج اٞنتلش ىو اللػدء بػذكر مػواطن ٕنيػز اإلسػالـ يف النق ػة اٞنػرادة، مث االنتقػاؿ لليهوديػة سيكوف اٞن
الثالثػػػػػة  األدايف الوىٍ ػػػػػعيَّة، مث النرػػػػػرانيَّةكبيػػػػػاف مػػػػػواطن الػػػػػنق  كاٝنلػػػػػل كمقارنتهػػػػػا ابإلسػػػػػالـ، مث 

 ة.(، مث الفلسفة اٞنثالية، مث الواربعيالكونفوشييوسيَّةك  ،الزرادشتيَّةك  ،اٟنندكسيَّةق

  سيكوف االعتماد يف اٞنادة العلمية كاالستنتاجات الواردة يف ملاحػث اٞنقارنػة علػى مػا مت إيػراده يف
 اٞنلاحث األصلية الواردة يف الفروؿ السابقة لو.

  عنػػد بيػػاف مرػػاىر ٕنيػػز اإلسػػالـ يف نررتػػو للمحلػػة سػػأربـو ابسػػتعراض اٞنرػػاىر اللػػارزة العامػػة، أمػػا
فسيتم استعرا ها بعػد ذكػر كػل مرهػر أك مػوطن خلػل  ،هبا اإلسالـ اٞنراىر التفريلية اليت يتميز

 أك نق  يف األدايف كالفلسفات اٞنعاصرة.

 رم ىذه األ  ددات كاألسس للمقارنة على ٗنيش ملاحث اٞنقارنة يف اللحث.ْنى

 كيندرج ٓنت ىذا الفرل ثالثة ملاحث، كىي:

 إلسالـ، واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.ادلبحث األوؿ: مقارنة تعريف احملبة، ومرادفاهتا، بٌن ا
 ادلبحث الثاين: مقارنة مصادر احملبة بٌن اإلسالـ، واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.
 ادلبحث الثالث: مقارنة أسس احملبة بٌن اإلسالـ، واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.
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 ادلبحث األوؿ: مقارنة تعريف احملبة ومرادفاهتا بٌن اإلسالـ، 
 والفلسفات ادلعاصرة واألدايف،

 اإلسالـ:  أواًل:
ٕنتػػػاز تعريفػػػات اإلسػػػالـ للمحلػػػة ِبسػػػا ْنمػػػش بػػػٌن اٛنانػػػب الوجػػػداٍل الشػػػعورم الػػػداخلي للمحلػػػة، كيف 

مثػالٌن لتو ػي  ىػذا االمتيػاز، األكؿ:  كأذكػرالوربت نفسو ف سا ال تغفػل اٛنانػب العملػي السػلوكي الرػاىرم، 
كاللػػذة كالسػػركر  ى،العلػػة الفاعلػػة إلدراؾ اٞنالئػػم األلػػوب اٞنشػػته»ِبف األلػػة ىػػي:   يف تعريػػف ابػػن تيميػػة

كمػن اٞنعلػـو أف كػػل ١نلػة كبغضػة ف نػو يتلعهػا لػػذة »، كربػد علػل ذىابػو إىل ىػػذا التعريػف بقولػو: (ُق«ىػي الغايػة
فاللػذة  ،منػو تكػوف فيػو لػذة كيف العافيػة ،كيف نيػل اٞنكػركه أ  ،كفراربو يكػوف فيػو أ  ،ففي نيل األلوب لذة، كأ 

، ككصػػفو ٟنػػا ابلعلػػة يشػػًن إىل أسػػا سػػلب، فالعلػػة ىػػي (ِق«تكػػوف بعػػد إدراؾ اٞنشػػتهى كاأللػػة تػػدعو إىل إدراكػػو
ت ىػػػذه العلػػػة فعلهػػػا يف اإلنسػػػاف، فهػػػي علػػػة فاعلػػػة أحػػػدثت شػػػي نا يف الشػػػعور كالوجػػػداف، مث لىػػػعى السػػػلب، كفػى 

ْنػػػاه الشػػػيء الػػػذم الءمػػػو كأحلػػػو كاشػػػتهاه، فتعريفػػػو للمحلػػػة رب هػػػا ابإلدراؾ الػػػذم يينلػػػ  عػػػن سػػػلوؾ ٪نػػػدث 
 شامل للبانب الشعورم الوجداٍل الداخلي، كالسلوؾ العملي الراىرم.

حيػػػػث ٗنػػػػش يف تعريفػػػػو للمحلػػػػة بػػػػٌن اٛنػػػػانلٌن قالشػػػػعورم   أمػػػػا الثػػػػاٍل: فهػػػػو تعريػػػػف ابػػػػن القػػػػيم
 .(ّق«اف إىل ما يالئم طلعوميل اإلنس»كالعملي الراىرم(، فذىب إىل تعريفها ِبسا:  ،الداخلي

كابلنرر للتعريف كمفرداتو، ٤نده يشمل اٛنانب الشعورم كالعملػي، فاٛنانػب الشػعورم الوجػداٍل يػ ز 
يف كلمػػة قميػػل( يف أكؿ التعريػػف، كاٛنانػػب العملػػي السػػلوكي يرهػػر يف كلمػػة قطلعػػو(، كطلػػش اإلنسػػاف يشػػمل 

إلنسػػاف ٞنػػا يالئػػم طلعػػو ٬نكػػن رؤيتػػو ابلعػػٌن علػػى شػػكل ترػػرفاتو كأخالربػػو االجتماعيػػة الرػػاىرة، كمػػا أف ميػػل ا
 كانتهى ابٛنانب العملي. ،سلوؾ يفيد ّنيالف اإلنساف ٟنذا اٞنالئًم، فابتدأ التعريف ابٛنانب الشعورم

كيرهر ىذا اٛنانب اٞنتميز يف نررة اإلسالـ من خالؿ مرادفات األلة يف اإلسػالـ، فاٞنرادفػات العشػرة 
اللحػػث ىػػي: األلفػػة، كاٟنػػول، كالشػػوؽ، كاإليثػػار، كالًقلَّػػة، كالعالربػػة، كالرػػلابة، كاٞنػػودة، للمحلػػة اٞنختػػارة يف 
 كالشغف، كاٝنيلة.

من تعريفات كشواىد علػى كػل مرادفػة، ٩نػد أف ىنػاؾ مرادفػات تنػزع إىل اٛنانػب  كاٞنتأمل يف ما ذكرتو
 لب عليها اٛنانب السلوكي الراىرم.الشعورم الداخلي، كىناؾ مرادفات يغ

                                                           

 (.َٔرباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ُق
 (.َٔاٞنرجش السابق، قص:  (ِق
 (.َُٗاٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف أك الداء كالدكاء، ابن القيم، قص:  (ّق
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  :اليهودي ة اثنًيا:
مقابػػل النرػػرة يف  اليهوديَّػػةإذا مػػا أتينػػا ٞنقارنػػة اٛنانػػب الػػداخلي الشػػعورم كالرػػاىرم العملػػي يف الداينػػة 

ال ْنمش بٌن اٛنػانلٌن، بػل إنػو يغلػب اٛنانػب الرػاىرم التعلػًنم الػذم يتشػكل  اليهوديَّةاإلسالـ، ف ف الداينة 
علػػى صػػور ١نسوسػػة، كيغيػػب إىل حػػد مػػا اٛنانػػب الشػػعورم الوجػػداٍل اٝنػػال  الػػذم ال يتبسػػد يف اٝنػػارج 
على شكل صور ١نسوسة أك ملموسة، ِنالؼ النررة اإلسػالمية الػيت ٕنتػاز بشػموؿ ىػذين اٛنػانلٌن يف معرػم 

ا، كىػػو مػػا تػػدعو إليػػو يف ٗنيػػش شػػؤكف حيػػاة اإلنسػػاف ابٜنػػث علػػى خلػػق التػػوازف بػػٌن اٛنانػػب الركحػػي تعريفاهتػػ
 الداخلي كاٛنانب اٝنارجي السلوكي.

يف نررهتا للمحلة إىل اٛنانب الراىرم األسػوس يف تعلػًنىم عػن األلػة الزكجيػة،  اليهوديَّةكيرهر ميل  
، كلعل اٛنانب الرػاىرم العملػي يف (ُق«ع ية اإل٤ناب»ة ىو: فقد ذىب بعضهم إىل أف مفهـو األلة الزكجي

التعريف يتمثل يف التعلًن عن األلة الزكجية هبػذه األلفػاظ، فلفػف اإل٤نػاب مػثال، يشػًن إىل اٞنولػود الػذم أ٤نلػو 
 الزكجاف من خالؿ عالربة الزكجية، كىذا اٞنولود ىو مرهر حسي ملموس ظاىرم.

، ف نػو يرهػر يف نرػرهتم كتعػريفهم للمحلػة الركحيػة، فػ سم اليهوديَّػةمحلػة يف ا للنرػرة الراىريػة للكامتدادن 
يػػػػػذىلوف يف بعػػػػػن تعريفػػػػػاهتم ٟنػػػػػا إىل إنزاٟنػػػػػا علػػػػػى شػػػػػكل صػػػػػورة كاربعيػػػػػة متمثلػػػػػة يف العالربػػػػػة بػػػػػٌن األربػػػػػارب 

 .(ِقكاألصدرباء

بػػٌن اٜنػػب يف سػػياربو اإلنسػػاٍل كاٜنػػب يف سػػياربو اإلٟنػػي، كىػػذا يعػػزز النرػػرة اٞناديػػة  اليهوديَّػػةتػػربا كمػػا 
للمحلػػة كالسػػعي إىل اللعػػد عػػن اٛنانػػب الركحػػي الشػػعورم الػػداخلي، كاالْنػػاه إىل اٛنانػػب الرػػاىرم الػػواربعي 

، ّنعػػىن أف األسػػوس، كيرهػػر الػػربا بػػٌن السػػياربٌن قاإلنسػػاٍل كاإلٟنػػي(، يف كػػوف العالربػػة تكػػوف يف االْنػػاىٌن
ىػو أصػال مػن نلػش اٜنػب اإلٟنػي، كمػا أف اٜنػب اإلنسػاٍل ربػد  -بٌن اللشر كبعضػهم الػلعن-اٜنب اإلنساٍل 

، كالرمزيػػة للحػػب اإلٟنػػي ابٜنػػب اإلنسػػاٍل ىػػو مػػن ابب الترػػوير كاٞنشػػاىدة ٜنػػب ال (ّقيكػػوف رمػػزا ٜنػػب  
إبغفػػاؿ  اليهوديَّػػة٬نكػػن اٜنكػػم علػػى  ٬نكػػن رؤيتػػو ككصػػفو، لػػذلخ مت ترػػويره ّنػػا ٬نكػػن مشػػاىدتو، كألجػػل ىػػذا

 اٛنانب الركحي الشعورم الداخلي للمحلة.

 : النصراني ة اثلثًا:
الْنػػاه الركحػػي الػػداخلي تعريفهػػا يف اإلسػػالـ، يتلػػٌن أىفَّ اابلنرػػر للنرػػرانية كتعريفهػػا للمحلػػة كمقارنتػػو ب

د أف النرػارل يف نرػرهتم للمحلػة يقفػوف ٩نػ الًحػفىو ال ابش السائد علػى نررهتػا للمحلػة، كاٞن دُّ عى الشعورم يػي 

                                                           

 (.ٌٔن د.فًنبركج، قص: ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرل (ُق
 (.ٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
 (.ٗينرر: ٠نلة أدايف قاٞنودة كالر٘نة كاأللة يف األدايف(، اٜناخاـ ستينسالتز، قص:  (ّق
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موربفا مغايرا لليهود، فنرػرهتم تشػًن إىل األلػة الكاملػة اٞنثاليػة اٞنشػاهبة أللػة  ، كاٞنتأمػل يف تعريفػاهتم يػرل أسػا  
كثػػػًنا مػػػا تلتعػػػد عػػػن الواربػػػش اٞنشػػػاىد األسػػػوس، بعكػػػس اليهػػػود الػػػذين يسػػػعوف إىل إنػػػزاؿ األلػػػة للواربػػػش برػػػور 

 سة.مشاىدة ١نسو 
إىل اٛنانػػب الشػػعورم الػػداخلي الوجػػداٍل ىػػو طػػريقتهم يف التعامػػل  النرػػرانيَّةكمػػن الػػدالئل علػػى توجػػو 

ال يفرربػػػوف بػػػٌن األلتػػػٌن، فهػػػم ٫نل ػػػوف يف تعػػػريفهم للمحلػػػة  -غاللػػػا-مػػػش األلػػػة اإلٟنيػػػة كاإلنسػػػانية، فتبػػػدىم 
يضػػعوف تعريفنػػا خاصِّػػا لكػػل ١نلػػة، بػػل يعرفػػوف  الركحيػػة الوجدانيػػة بػػٌن األلػػة اإلٟنيػػة كاأللػػة اإلنسػػانية؛ لػػذا فػػال

ا شػػػػامالن لالْنػػػػاىٌن، فيقولػػػػوف إاأللػػػػة تعريفنػػػػا كا الرغلػػػػة اٜنػػػػارة اٞنتلهفػػػػة ألجػػػػل خػػػػًن األلػػػػوب، »سػػػػا ىػػػػي: حػػػػدن
ؽ يف ىػػذا التعريػػف بػػٌن ١نلػػة   ك١نلػػة اإلنسػػاف، حيػػث جػػاء شػػامالن رَّ فىػػ  يػي ك ، (ُق«كاالىتمػػاـ العرػػيم برفاىيتػػو

 األلتٌن.لًكال 

يف ٗنيػػش األعمػػاؿ، فهػػم يف جانػػػب   كترهػػر تلػػخ النرػػرة للمحلػػػة مػػن خػػالؿ سػػعيهم للتشػػػلو ابهلل
تعريػػف األلػػة اإلنسػػانية ٪نػػاكلوف االرتفػػاع هبػػا إىل أعلػػى درجػػات الكمػػاؿ، كىػػدفهم ّنحاكلػػة االرتقػػاء ىػػذه ىػػو 

 أسم يلحثوف عن االربتداء ابهلل.

ملػػدأ تعػػاطفي، يتبسػػد يف ترػػرفات غايتهػػا : »لػػة علػػى أسػػاكمػػا ترهػػر تلػػخ النرػػرة يف نرػػرىم إىل األ
السػػمو ابل ليعػػة إىل أعلػػى درجػػة ٣نكنػػة مػػن درجػػات الكمػػاؿ، اربتػػداء ابهلل الكمػػاؿ اٞن لػػق، كٓنقيقنػػا ٞنػػا يشػػعر 

   .(ِق«اإلنساف اٜنر أنو لو كجد

لي النررة الركحية الشعورية للمحلػ  مػن خػالؿعنػدىم ة كيرهر يف ىذا التعريف ٗنلة من األمور اليت ْني
 :اآليت

يعتػػػ  ىػػػذا التعريػػػف امتػػػدادنا ٞنػػػنهبهم يف اٛنمػػػش بػػػٌن األلتػػػٌن قاإلٟنيػػػة كاإلنسػػػانية(، حيػػػث يسػػػعوف  -ُ
 ابلسمو ابأللة اإلنسانية حت تلل  ىذا اٞنلل .

، يلػػػػػٌن أف األلػػػػػة  ربػػػػا السػػػػػمو كاالرتفػػػػػاع ابأللػػػػة إىل أعلػػػػػى درجػػػػػات الكمػػػػػاؿ ِبنػػػػو اربتػػػػػداء ابهلل -ِ
 األلة الداخلية الشعورية. اٞنقرودة ىي 

ارتلاط تعريفات األلة ابٛنانب الشعورم الداخلي الوجداٍل ييرهر  ػعف االىتمػاـ ابٛنانػب العملػي  -ّ
ا ابٛنانػػػب اليهػػػود الػػػذين اىتمػػػو  األلػػػة الوجدانيػػػة الداخليػػػة، ِنػػػالؼ السػػػلوكي، كأنػػػو ال أييت يف منزلػػػة
 لوجداٍل.اٛنانب الشعورم اٞنعنوم ا الراىرم العملي على حساب

                                                           

 (.ِٖٓرباموس الكتاب اٞنقدس، ٠نمش الكنائس الشرربية، قص:  (ُق
 (.ّْٕ/ُقاٞنوسوعة الفلسفية العربية، رئيس التحرير: د. معن زايدة،  (ِق
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ابإلسػػػػػالـ، فػػػػػ ف اإلسػػػػػالـ ال يهمػػػػػل اٛنانػػػػػب الرػػػػػاىرم العملػػػػػي السػػػػػلوكي  النرػػػػػرانيَّةكّنقارنػػػػػة مػػػػػنهج 
األسػػوس؛ لػػذا فػػ ف األلػػة يف اإلسػػالـ ٕنتلػػخ طابعنػػا عمليِّػػا ظػػاىرايِّ متميػػزنا، يػػنعكس علػػى اٜنيػػاة االجتماعيػػة، 

 اليت تغرؽ يف الركحانيات كاٞنثاليات. النررانيَّةبعكس 

 اليهوديَّػةٟنػا، أف  النرػرانيَّةك  اليهوديَّػةمن خالؿ اٞنقارنة بٌن تعريف اإلسػالـ للمحلػة، كتعريػف  كيتض 
إىل األلة الركحية الشػعورية الوجدانيػة الداخليػة،  النررانيَّةتنزع إىل األلة الراىرية العملية السلوكية، بينما تنزع 

ٗنلػػػة مػػػن يف ىػػػذا اٛنانػػػب ف نػػػو جػػػاء متميػػػزنا عػػػن تلػػػخ النرػػػرتٌن، كلعلػػػي أٗنػػػل ٕنيػػػزه عنهمػػػا يف  أمَّػػػا اإلسػػػالـ
 النقاط:

الػداينتٌن، ك  يتبػػو إىل نلػػذ نررهتمػػا للمحلػػة، بػل إنػػو جػػاء مػػن أجػػل    يػن ى اإلسػػالـ منحػػى إحػػدل -ُ
ػػ انػػب الشػػعورم للبا متميػػزنا يف النرػػرة للمحلػػة، فػػاٞننهج ربػػائم علػػى الشػػمولية بيػػاف أنػػو ٬نتلػػخ منهبن

 الشمولية يف اإلسالـ أمر ظاىر متميز.ف، كىذه الشمولية تيلٌن عرمة دين اإلسالـ، كالسلوكي

الىتمػػػاـ ابٛنانػػػب الػػػداخلي كاٝنػػػارجي لسنسػػػاف، كىػػػذا ييرهػػػر سػػػج ابتتَّسػػػم التعريفػػػات يف اإلسػػػالـ  -ِ
ة التػػػوازف ىػػػذه أتيت يف اإلسػػػالـ ٞنػػػنهج التػػػوازف يف النرػػػرة لسنسػػػاف كال ليعػػػة، أك الػػػركح كاٞنػػػادة، كنرػػػر 

سػػياربات متعػػددة، فمنهػػا االجتمػػاعي كاالربترػػادم كغًن٨نػػا، كلعػػل اٛنانػػب االجتمػػاعي الػػذم يتمثػػل 
يف األلفػػة كاأللػػة بػػٌن أفػػراد اجملتمػػش، ىػػو أحػػد اٞنرػػاىر الػػيت تيػػ ز التػػوازف يف النرػػرة للمحلػػة، فػػاجملتمش 

ٌن، ككػػذلخ يهػػتم ابٛنانػػب الرػػاىرم العملػػي اٞنسػػلم يهػػتم ابأللػػة الداخليػػة كاأللفػػة بػػٌن ربلػػوب اٞنسػػلم
 السلوكي اٞنتمثل يف تقدَل اٝندمة كاإلحساف إىل الناس.

 حي جي يه ىه جهمه ين ىنكشاىد اٛنانب الداخلي القليب اٞنتمثل يف األلفة، ربولو تعػاىل: 
[، أمػػػػػػػا اٛنانػػػػػػػب الرػػػػػػػاىرم العملػػػػػػػي اٞنتمثػػػػػػػل يف ّٔ]األنفػػػػػػػاؿ:  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 [.ُٓٗ]اللقرة:  خب حب جب هئ مئ خئكثًنة، منها ربولو تعاىل: اإلحساف إىل الناس فشواىده  

، إىل أمػر العمليػة كالسػلوكيةيشًن األمراف السابقاف اللذاف يتميز هبما اإلسالـ يف ٗنعو بػٌن النرػرتٌن  -ّ
آخػر ىػو مػن ٣نيػزات األمػػة اإلسػالمية، كىػو الوسػ ية يف ٗنيػش شػػؤكف اٜنيػاة، فػال إفػراط كال تفػػريا، 

]اللقػػػػػػػرة:  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييفقػػػػػػػد ربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 
الوسػػ ية يف النرػػرة للمحلػػة، كيػػرل  يػػرل  ػػعف مػػنهج النرػػرانيَّةك  اليهوديَّػػة[، كالسػػابر للنرػػرة ُّْ

 العملية.الوجدانية ك ررتٌن جانب اإلفراط كالتفريا ظاىرنا يف كل جوانب الن

وانػػب الػػيت تتعلػػق ٕنتػػاز النرػػرة اإلسػػالمية للمحلػػة مػػن خػػالؿ تعريفاهتػػا ِبسػػا جامعػػة شػػاملة ٛنميػػش اٛن -ْ
ُنياة اإلنساف الداخلية كاٝنارجية، كىذا ييرهر ميزة كماؿ الدين اإلسالمي يف نررتػو ٛنميػش األمػور، 
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 يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبفقػػػػػد ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل: 
 [.ّ]اٞنائدة: 

ٕنتػػاز النرػػػرة اإلسػػالمية يف اٛنمػػػش بػػٌن كافػػػة جوانػػب اإلنسػػػاف الداخليػػة كاٝنارجيػػػة ابالىتمػػاـ بكافػػػة  -ٓ
انػب اإلنسػػاف، كعػػدـ إ٨نػػاؿ جانػػب كاالىتمػػاـ ابآلخػر، كعػػدـ طغيػػاف كفػػة جانػػب علػػى حسػػاب جو 

 [.ّٖ]األنعاـ:  يترث ىت نت مت زت رتجانب آخر، كىو ما يتمثل يف ربوؿ   تعاؿ: 

إف اال٥نياز يف تعريف األلة إىل جانب كاحد ٩نعل اإلشلاع الذم ٩نده الفػرد اٞنعتنػق للداينػة يف ىػذا  -ٔ
 اليهوديَّػػػػةاٛنانػػػػب فقػػػػا، بينمػػػػا يرػػػػيلو الفػػػػراغ يف اٛنانػػػػب الػػػػذم مٌت إ٨نالػػػػو، كىػػػػو مػػػػا ين لػػػػق علػػػػى 

عى إىل اإلشػػلاع يف  ف نػو يسػ أمَّػا اإلسػػالـيف اىتمػاـ كػػل داينػة منهمػا َنانػػب دكف اآلخػر،  النرػرانيَّةك 
كافة اٛنوانب، فاىتمامػو ابٛنانػب الركحػي اإلٟنػي ىػو إشػلاع للبانػب الػداخلي، كاىتمامػو ابٛنانػب 
العملػػي السػػلوكي ىػػو إشػػلاع للبانػػب اٝنػػارجي، كعلػػى ىػػذا فػػ ف الػػنفس كاجملتمػػش تناٟنمػػا األلػػة مػػن  

 كافة أطرافها.

 : اذلندوسي ة رابًعا:
كتعريفهػػػا للمحلػػػة كمقارنتػػػو ابإلسػػػالـ، كاٞنتأمػػػل يف ٠نػػػاؿ اٞنقارنػػػة يف   اٟنندكسػػػيَّةاٞن َّلػػػش علػػػى النرػػػرة  إفَّ 

كوف التعريفات شاملة للبانلٌن الداخلي كاٝنارجي، أك الركحػي كالسػلوكي، أك منحػازة ألحػد٨نا، ف نػو يرهػر 
و السػائد يف أغلػب ، كىػو التوجػاٟنندكسػيَّةلو أف اٛنانب الركحي الداخلي للمحلػة ىػو النزعػة األكثػر أتثػًنا يف 

 التعريفات اليت توصلت إليها.
النرػػرة السػػللية للمحلػػة، كتتبلػػى السػػللية يف كصػػف بعػػن  اٟنندكسػػيَّةكي غػػى علػػى تعريفػػات األلػػة يف 

مػػن يعرفػػوف األلػػة ِبسػػا شػػعور يعكػػر صػػفاء الػػذىن كيػػؤثر علػػى ربػػرارات اإلنسػػاف اٜنياتيػػة أتثػػًننا سػػلليِّا، كيعدكنػػو 
 تيرهػر ي التحرر منها، كيركف أف األلة مرتل ة ابل ليعة كمنلعثة منهػا، كمػن التعريفػات الػيتمن األمور اليت ينلغ

تعريفهم للمحلة ِبسا: شعور ينلعػث مػن أسػلوب ال ليعػة، كتسػتعملها األحاسػيس  :اٟنندكسيَّةىذه النررة يف 
األلػة داخػل الػذىن ِبسػا ، كيرػفوف (ُقيف ٓنقيق غاايهتا، كيتوجب ربهرىا كمواجهتها كعدـ اٝنضوع لسػي رهتا

الرغلة، فيبعلوف معناىا أسػا: أحػد الرغلػات الذىنيػة اٞنسػي رة علػى القلػب، كالػيت ينلغػي التحػرر مػن سػي رهتا 
 .(ِقكالتخل  منها، للدخوؿ يف التنسخ كالوصوؿ ٞننزلة القديسية

  

                                                           

 (.ْٖ – ْٓينرر: اللاجافادجيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص:  (ُق
 (.ّٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
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 لية:يف النقاط التا اٟنندكسيَّةكترهر نقاط اٞنقارنة يف التعريفات بٌن اإلسالـ ك 

النزعػػػػة للبانػػػػب الركحػػػي الػػػػداخلي، كالرتكيػػػز علػػػػى ىػػػػذا  اٟنندكسػػػيَّةي غػػػى علػػػػى تعريفػػػات األلػػػػة يف  -ُ
ػػا متػػوازبن يف اٛنمػػش  اٛنانػػب كْناىػػل اٛنانػػب العملػػي الرػػاىرم للمحلػػة، بينمػػا اإلسػػالـ ٬نتلػػخ منهبن

 بٌن األلة الركحية الداخلية كاٝنارجية.

للمحلػػػة، كيعت كسػػػا أحػػػد  اٟنندكسػػػيَّةعلػػػى التعريفػػػات  يسػػػي ر أسػػػلوب التحػػػذير مػػػن األلػػػة كآ،رىػػػا -ِ
اٞنػػػػؤثرات السػػػػللية الػػػػيت ينلغػػػػي اٜنػػػػذر منهػػػػا، بينمػػػػا تتسػػػػم التعريفػػػػات يف اإلسػػػػالـ ابلنرػػػػرة اإل٩نابيػػػػة 

 للمحلة، كالدعوة إىل صرفها إىل ال ريق الرحي .

سػػاٍل، بػػل تنلعػػث مػػن إىل أف األلػػة ال تنلعػػث مػػن الػػداخل اإلن اٟنندكسػػيَّةتشػػًن بعػػن التعريفػػات يف  -ّ
ىػػػو سػػػلب النرػػػرة السػػػللية ٟنػػػا، بينمػػػا التعريفػػػات يف اإلسػػػالـ  -يف نرػػػرم-ال ليعػػة اٝنارجيػػػة، كىػػػذا 

تشػػًن إىل انلعػػاث األلػػة مػػن الشػػعور الػػداخلي، كال ٓنػػذر مػػن خػػركج ىػػذا الشػػعور إىل أرض الواربػػش، 
ْنػػػػاه الرػػػػحي  كظهػػػػوره للعيػػػػاف بشػػػػكل ١نسػػػػوس، بػػػػل توجهػػػػو كْنعػػػػل لػػػػو  ػػػػوابا ْنعلػػػػو يسػػػػًن ابال

 اإل٩نا .

مػػػن خػػػالؿ التعريفػػػات إىل الػػػتخل  مػػػن األلػػػة، كتػػػدعو معتنقيهػػػا إىل ىػػػذا األمػػػر،  اٟنندكسػػػيَّةتسػػعى  -ْ
كيشػػًن ذلػػخ إىل سػػعيها لرصػػد منػػابش األلػػة كالقضػػاء عليهػػا، كيف نرػػرم أف ىػػذا األمػػر منػػاؼو ٞنػػنهج 

علػػـو أف الوسػػ ية ىػػي مػػن األمػػور الػػيت الوسػػ ية يف النرػػرة إىل اٞنػػؤثرات اإلنسػػانية االنفعاليػػة، كمػػن اٞن
 يتميز هبا اإلسالـ، كىي أمر متعلق ابلنررة العامة اليت ٓندث التوازف داخل اإلنساف.

أف األلػة تيعػد حػاجزنا عػن الرتربػي يف اٞننزلػة اإلٟنيػة القدسػية  -مػن خػالؿ التعريفػات- اٟنندكسػيَّة تعت  -ٓ
حلػػة، كلكػػن توجػػو ىػػذه السػػللية إىل اٞنعػػىن الركحػػي لسنسػػاف، كىػػو امتػػداد للنرػػرة السػػللية العامػػة للم

ػػ خ أف يلتعػػد عػػن األلػػة، كىنػػا تػػ ز النرػػرة السػػللية اٞنغرربػػة ٟنػػذا الشػػعور اإلٟنػػي، حيػػث إنػػو علػػى اٞنتنسًٌ
ف نػو ينرػر إىل أف ١نلػة   ىػي أعرػم األمػور الػيت ٬نكػن أف يتلػلس هبػا اٞنتعلػد  أمَّا اإلسػالـالداخلي، 

ا كخضوعنا هللهلل، بل إف العلد كلم  . ا كاف أكثر ١نلة كاف أكثر تعلدن

 :الزرادشتي ة خامًسا:
يف تعريفاهتػػػػا للمحلػػػػة إىل اٛنانػػػػب الركحػػػػي الػػػػداخلي أكثػػػػر مػػػػن االْنػػػػاه إىل اٛنانػػػػب  الزرادشػػػػتيَّةتتبػػػػو 

تشػًن إىل األلػة الشػعورية الوجدانيػة، كتنػزع إىل  العملي السلوكي، ف نو غاللنا ما توصف األلة عندىم ِبكصاؼو 
ابإل٬نػػاف القلػػيب، كتعلػػق القلػػب كتعاطفػػو، كسػػخاء الػػركح ككرمهػػا، كىػػذه النزعػػة الركحيػػة الشػػعورية  ةكصػػف األلػػ

 الداخلية للمحلة ىي السائدة على لغة تعريفاهتا.
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ىرم، ف نػػو أييت بدرجػػة أربػػل كإذا مػػا اطلعنػػا علػػى األلػػة مػػن اٛنانػػب اآلخػػر كىػػو اٛنانػػب السػػلوكي الرػػا
من اٛنانب الركحػي الػداخلي، كلعػل اٞنن لقػات الركحيػة الػيت تن لػق منهػا عقائػد كأفكػار الداينػة من االىتماـ 

 .الزرادشتيَّةعموما ىي اٞن ر لتفوؽ اٛنانب الركحي على اٛنانب العملي للمحلة يف 
 ، أسػػا: شػػعور داخلػػي ٪نػػوًٌؿ العػػدكَّ دشػػتيَّةالزراكللتػػدليل علػػى تلػػخ النرػػرة، فػػ ف مػػن تعريفػػات األلػػة يف 

ػا صديقنا، كاٝنليثى  طيلنػا، كاٛناىػل عاًلمن
، كالػذم يرىػًنًٌ األشػخاص اٞنترػفٌن بتلػخ األكصػاؼ اٞنكركىػة إىل (ُق

و مػن ٓنويػل تلػخ اٞننلػوذات إىل ١نلػوابت، كىػذا مػا نيػأشخاص ١نلوبٌن، ال بد أف يكػوف خلفػو دافػش ربػوم ٬نكًٌ 
 توجههم للمحلة ِبنو ٬نيل إىل اٛنانب الركحي، حيث إف الدكافش تعت  أمرنا داخليِّا.٩نعل اٜنكم على 

 ابٝنػػػػًن، كاسػػػػتلهاـ القػػػػوة مػػػػن ركح كمػػػػا يعرفػػػػوف األلػػػػة ِبسػػػػا: االنفتػػػػاح علػػػػى األركاح ال ػػػػاىرة، كالػػػػرتًلُّ 
األلػة كعالربتهػا  ، كاٞنتأمل يف التعريف يرل أف اٛنانب الركحي ي غػى علػى مفهومػو، حيػث يشػًن إىل(ِق٢نتلفة

 ابألركاح كمناجاهتا، كىذا سياؽ ركحي شعورم داخلي.

 للمحلة كبٌن تعريفات اإلسالـ، ف ٍل أٗنلها يف عدة نقاط: الزرادشتيَّةتعريفات كللمقارنة بٌن 

األلػة علػى أسػا ربػادرة علػى ٓنويػل األعػداء ألصػدرباء، كاٝنلثػاء إىل طيلػٌن، كاٛنهػالء  الزرادشتيَّةر تيرهً  -ُ
علمػػػاء، كالػػػذم اسػػػتنتبتو أف القػػػدرة تكػػػوف داخػػػل اإلنسػػػاف يف ٓنويػػػل نررتػػػو ٟنػػػؤالء، فلػػػدؿ أف إىل 

ينرر للعدك كعدك، ف ف األلة ْنعلو ينرر لو كرديق، كاٝنليث كذلخ، كاٛناىػل كػذلخ، كيف نرػرم 
ال ٩نعػل ف نػو  أمَّػا اإلسػالـ، حقيقػةن أف ىذا األمػر غػًن ربابػل للت ليػق، كينػزع إىل اٞنثاليػة، كغػًن كاربعػي 

األلػة كػذلخ، بػػل ال يكلػف الػػنفس إال مػا ت يػػق، كيتعامػل مػػش االنفعػاالت الداخليػػة كغًنىػا بواربعيػػة 
 حت تكوف ٖنرة ت ليقها أك .

األلػػة مػػن خػػالؿ التعريفػػات إىل األركاح ال ػػاىرة، كىػػذه ١نلػػة شػػعورية متبهػػة يف  الزرادشػػتيَّةؼ رً ٍرػػتى  -ِ
ة اإلٟنيػة متبهػة إىل   كحػده، كيشػدد اإلسػالـ علػى األلػة الغالب إىل السماء، كاإلسالـ ٩نعل األل

ـي على ١نلة  .اإلٟنية كصرفها هلل كحده، كينلذ كل ١نلة تػي   قىدَّ

كتلػػٌن اسػػتلهاـ القػػوة األركاح اٞنختلفػػة، كػػاألركاح ال ػػاىرة اٞنزعومػػة عنػػدىم، مرػػدر  الزرادشػػتيَّةْنعػػل  -ّ
ن اسػػتبالب تلػػخ القػػوة هبػػا، فرػػرؼ األلػػة للػػركح السػػلل الػػيت ٬نكػػ التعريفػػات أف األلػػة ىػػي إحػػدل

اٞنختلفػػػة كفيػػػل أف ٪نضػػػر القػػػوة اٞنرجػػػوة لسنسػػػاف، كىػػػذا األمػػػر غػػػًن موجػػػود يف اإلسػػػالـ، فاإلسػػػالـ 
٩نعل العلد يستلهم القوة من التوكل علػى   كاالسػتعانة بػو، كمػن مثىَّ بػذؿ األسػلاب اٞناديػة اٞنلاحػة، 

                                                           

 (.ِّْ/ ِربرة اٜنضارة، كيلياـ جيمس ديورانت، ق (ُق
 (.ُٓٔ-ُْٔأفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، د. خليل علد الر٘نن، قص:  (ِق
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أٌم دكر يف اسػػػتلهاـ  -ركاح اٞنػػػوتى أك اٛنػػػن أك اٞنالئكػػػة أك غػػػًنىمسػػػواء أ-كلػػيس لػػػ ركاح اٞنختلفػػػة 
 القوة.

الوفػػػاؽ كالسػػػالـ، فيعرفػػػوف األلػػػة ِبسػػػا: ٓنقيػػػق الغايػػػة مػػػن اٛنانػػػب العملػػػي للمحلػػػة  الزرادشػػػتيَّة ْنعػػػل -ْ
األلػة العمليػة فػ ف غايػة  أمَّػا اإلسػالـ، (ُقالعمل من أجل العدالة كالوفاؽ االجتماعي كٓنقيػق السػالـ

 لػة الركحيػة.٨نػا دليػل األك  ،لعمػل كالعلػادةابيكػوف ك  ،جانػب األلػة اإلٟنيػةيكوف من جانلٌن، أكٟنما: 
 كإربامة اٜنق. ،ىو التآلف من أجل نشر دين  ك  ،جانب األلة اللشرية،نيهما: ك 

 : الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
يف تعريفهػػػػا للمحلػػػػة إىل اٛنمػػػػش بػػػػٌن اٛنػػػػانلٌن الػػػػداخلي كاٝنػػػػارجي، الركحػػػػي  الكونفوشييوسػػػػيَّةتسػػػػعى 

يف تعريفاهتػا أف  فقػد ذكػرتي تعريفاهتػا مػن خاللػو ابلتعريفػات يف اإلسػالـ،  سػأربارفكالعملي، كىو اجملاؿ الذم 
 نررهتا للمحلة تنقسم إىل ربسمٌن:

 األكؿ: النررة للمحلة على أسا أمر داخلي كجداٍل شعورم نفسي.

الثػػػاٍل: النرػػػرة للمحلػػػة علػػػى أسػػػا أمػػػر ظػػػاىرم عملػػػي ٠نتمعػػػي ينػػػزع إىل السػػػلوؾ، كيينرػػػر ٟنػػػا يف ىػػػذا 
 السياؽ أيضا أسا أداة تستعمل لتسيًن اجملتمش كانترامو.

فاأللػػػػة تعػػػػين يف القسػػػػم األكؿ: الشػػػػعور ابالنسػػػػباـ النفسػػػػي مػػػػش اجملتمػػػػش، كاٝنضػػػػوع لقوانينػػػػو بشػػػػكل 
علًن عن الشوؽ ألركاح األجداد، كال يقػف اٜنػد عنػد ىػذا الشػوؽ لتلػخ األركاح ، كتعين كذلخ: الت(ِقتلقائي

إىل معافو أك  من الشوؽ، كأكثػر تعلػًننا عػن ىػذه األلػة، تتمثػل يف ال اعػة كاالنرػياع،  هفقا، بل إنو يتباكز 
جػػػداد، تقػػػديرنا فيػػػأيت تعريفهػػػا يف سػػػياؽ ىػػػذا اٞنعػػػىن العميػػػق، أسػػػا ّنعػػػىن: إظهػػػار ال اعػػػة كاالنرػػػياع ألركاح األ

أتخػػذ معػػػىن  الكونفوشييوسػػيَّة؛ لػػذا فػػ ف النرػػرة الركحيػػػة للمحلػػة يف (ّقلل كػػات الػػيت ٕننحهػػا ٟنػػم تلػػػخ األركاح
 الشوؽ كال اعة كاالنرياع ل ركاح.

ابإلسػػالـ ربلػػل االنتقػػاؿ إىل القسػػػم ّنفهػػـو األلػػة يف  الكونفوشييوسػػػيَّةمػػن األلػػة يف ىػػذا القسػػم  كأربػػارف
 أكجو اٞنقارنة تتلخ  يف اآليت:ك ي، الثاٍل العمل

جانػػب األلػػة الػػداخلي النفسػػي الشػػعورم ابالنسػػباـ مػػش اجملتمػػش، كىػػذا يعػػين  الكونفوشييوسػػيَّةتػػربا  -ُ
، فهي تنتقل ملاشرة مػن النشػأة داخػل الشػعور  أف بقاء األلة يف داخل النفس بقاء   يالن غًن كاؼو

                                                           

 (.ُٗينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص:  (ُق
(، مػػػا بعػػػد اٞنػػػوت عنػػػد ّٕٓ/ ِينرػػػر: اٞنوسػػػوعة اٞنيسػػػرة يف األدايف كاٞنػػػذاىب كاألحػػػزاب اٞنعاصػػػرة، النػػػدكة العاٞنيػػػة للشػػػلاب اإلسػػػالمي، ق (ِق

 (. ُٕٗرم سعيد اٞن ريف، قص: اليهودية، النررانية، اجملوسية، اٟنندكسية، اللوذية، الكنفوشيوسية، د. مشا
 (.ُّْينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص:  (ّق
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ا بً إىل اجملتمػػش اٝنػػارجي بشػػكل ملاشػػر، بينمػػا يف اإل نائيِّػػا أكػػ  داخػػل الشػػعور؛ لػػذا سػػالـ أتخػػذ بيعػػدن
ى، تشػًن إىل العلػة الفاعلػة إلدراؾ اٞنالئػم األلػوب اٞنشػتهف ف إشارة تعريفات اإلسالـ للمحلػة ِبسػا: 

نشأة الشعور الداخلي كبقائو حت يتمكن مػن اإلدراؾ الػداخلي للمحلػوب، كىػذا يلػٌن أف األلػة يف 
 .الكونفوشييوسيَّةاإلسالـ أتخذ بناءن داخليِّا أربول كأرسخ منها يف 

أف اٛنانب الركحي للمحلة يتمثل يف إظهار الشوؽ كال اعػة كاالنرػياع ألركاح  الكونفوشييوسيَّةترل  -ِ
ف نػػو ٪نػػـر األلػػة الػػيت ْنعػػل اإلنسػػاف ينرػػاع لػػركح غائلػػة كيقػػدـ ٟنػػا ال اعػػة،  أمَّػػا اإلسػػالـاألجػػداد، 

 ؛ ألف األركاح الغائلة ال تنفش كال تضر. كيعت  أف ىذه األلة ال تيررىؼ إال هلل

يف سػالـ، فػ ف األلػة اإلأللػة يف اب الكونفوشييوسػيَّةكإذا ما أتينا ٞنقارنػة القسػم الثػاٍل للمحلػة العمليػة يف 
نرػػػرهتم للمحلػػػة أسػػػا: أداة لتنرػػػيم سػػػلوؾ فأتيت علػػػى شػػػكل سػػػلوؾ عملػػػي أك أداة ٠نتمعيػػػة  الكونفوشييوسػػػيَّة

، كيرهػػر ىػػذا األمػػر يف سػػلوؾ كونفوشػػيوس، فقػػد كػػاف مغرمنػػا بتحقيػػق (ُقاألفػػراد، كٓنقيػػق التػػآلف بػػٌن النػػاس
يف اٛنانػػػب العملػػػي مػػػن  الكونفوشييوسػػػيَّةبػػػٌن اإلسػػػالـ ك  ، كلعلػػػي أبػػػرز أىػػػم نقػػػاط اٞنقارنػػػة(ِقاٞندينػػػة الفا ػػػلة

 خالؿ:

ابأللػػة، حيػػث إسػػا أىػػم أداة للنػػاء ٠نتمػػش  الكونفوشييوسػػيَّةتػيعىػػد اٞندينػػة الفا ػػلة أحػػد أسػػلاب اىتمػػاـ  -ُ
كهػذا، حيػث إف تعريفػات   أمػره  ليس فيهامتماسخ ٪نقق ذلخ اٟندؼ، بينما التعريفات يف اإلسالـ 

يشػػػوهبا شػػػيء مػػػن النرػػػرة  -الكونفوشييوسػػػيَّةيف - ، كاٞندينػػػة الفا ػػػلةاملة متزنػػػةشػػػاأللػػػة يف اإلسػػػالـ 
 للت ليق.قابلة الغًن اٞنثالية 

عن األلة ِبسا: سلوؾ عملػي، يتمثػل يف حسػن اٞنعاملػة كرربػة اٜنػديث كاألدب  الكونفوشييوسيَّةتػيعىٌ   -ِ
حسػػػػػن اٞنعاملػػػػػة كرربػػػػػة اٜنػػػػػديث كغًنىػػػػػا مػػػػػن  فيعتػػػػػ  أىمَّػػػػػا يف اإلسػػػػػالـ، (ّقكاٝن ػػػػػاب مػػػػػش اآلخػػػػػرين

ىي نتيبة للمحلة كليست ىي األلة، فتعريفات األلة يف اإلسالـ تعامل األلػة كػأمر إ٧نا السلوكيات 
مسػػػتقل عػػػن حسػػػن التعامػػػل كالرربػػػة يف اٜنػػػديث كغًنىػػػا، كال تفرػػػلها عنهػػػا اللتػػػة بػػػل ْنعلهػػػا أحػػػد 

 نتائبها كمراىرىا.

 الفلسفة ادلثالية: سابًعا:
كال ليعػػة غػػًن  ٞنثاليػػة ترتكػػز علػػى الػػركح اإلنسػػانية كػػأىم عنرػػر يف اٜنيػػاةلفلسػػفة االرئيسػػية ل كػػرةفالإف 

أف العػػػا  لػػػيس  :أم ،اكلػػػيس فيزايئيِّػػػ اٞنثاليػػػة أف ىػػػذا الواربػػػش ركحػػػي يف طليعتػػػوالفلسػػػفة كتػػػرل  ،اٞناديػػػة للكػػػوف

                                                           

 (.ْٕٗ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ُق
 (.ّٕٓ/ ِينرر: اٞنرجش السابق، ق (ِق
 (.ِٗٗينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص:  (ّق
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الية تدرس صورة الشيء كلػيس كاربعػو الفعلػي لذا ف ف الفلسفة اٞنث ؛(ُقالعقل كإ٧نا ىو من صنش ،ظاىرة طليعية
اٞنادم، كما ترل أف الواربش كالعا  ىػو مػن صػنش العقػل كلػيس لػو كجػود مػادم، كتنرػر للعػا  كاألحػداث علػى 
أسا إرىاصات لتفاعالت عقلية كليس لتفاعالت مادية فيزايئية، كعلى ىذا ف سػا تنػزع إىل اٛنانػب الركحػي ال 

 إىل اٛنانب اٞنادم.
 كىػػواٞنثاليػػة الػػيت تيػػ ز اٛنانػػب الركحػػي الػػداخلي للمحلػػة، اٜنػػب يف الفلسػػفة تعريفػػات أظهػػر ارنػػة كّنق

يػػرل أف اٜنػػب شػػعورم كجػػداٍل مػػرتلا بعاطفػػة اإلشػػلاع كاللػػذة،  الػػذم، (إ٬نانويػػل كػػاناقتعريػػف الفيلسػػوؼ 
كىػػو ربضػػية إحسػػاس ال ربضػػية إرادة، كيعلػػل ذلػػخ ِبنػػو ٬نكنػػين أف أحػػب لػػيس ألنػػين أريػػد، كلػػيس كاجػػيب أف 

 .(ِقيلزمين ِبف أحب، كابلتايل فواجب اٜنب ال معىن لو

؛ لػػػػذلخ رىبى ػػػػو فاٜنػػػػب عنػػػػده ٠نػػػػرد شػػػػعور كجػػػػداٍل داخلػػػػي ال ربضػػػػية إرادة من لقػػػػة مػػػػن كاجػػػػ ب ملػػػػـز
 ة كإشلاع اللذة الداخلية لسنساف.ابلعاطف

كمػػن التعريفػػات كػػذلخ، تعريػػف األلػػة ِبسػػا: اٞنيػػل إىل إ٩نػػاد الر ػػا كالسػػعادة يف خػػًًن ككمػػاؿ كسػػعادة 
، كمػػػا تػػػرل اٞنثاليػػػة ِبف ىنػػػاؾ حػػػب هلل، (ّقإنسػػػاف آخػػػر، أك اٞنيػػػل إىل دمػػػج خػػػًن اآلخػػػرين ِنػػػًنب الشخرػػػي

ب العقلػػػي، كيسػػػمى قاٜنػػػب العقلػػػي هلل(، كيوصػػػف ىػػػذا اٜنػػػب ِبنػػػو اٝنػػػًن األٚنػػػى، كسػػػلب كيتمثػػػل يف اٜنػػػ
، كمػػػا يػػػرل بعػػػن (ْقالتسػػػمية؛ ألنػػػو ال يتعلػػػق ابنفعػػػاؿ اٜنسػػػد كال ابنفعػػػاؿ الغػػػًنة كال ابالنفعػػػاالت األخػػػرل

ىػػػػا اٜنػػػػب اٜنػػػػب ذك طليعػػػػة كسػػػػا بػػػػٌن اآلٟنػػػػة كاللشػػػػر، كأف أعلػػػػى مراتلػػػػو اٜنػػػػب الركحػػػػي، كأدب أفَّ اٞنثػػػػاليٌن 
اٛنسدم، كيعرؼ اٜنب العقلي ِبنو: تزاكج عقلٌن راربيػٌن بػرمء عػن أم نزعػة حسػية، كحػب الرجػل للرجػل، 

، كالتعريفػػػات يف (ٓقففيػػػو ترفػػػش عػػػن اٜنػػػب اٛنسػػػدم، كىػػػو كحػػػده الكفيػػػل بقيػػػاـ مشػػػاركة بينهمػػػا طػػػوؿ اٜنيػػػاة
٢نتلفػػة؛ لػػذا سػػأركز يف اٞنقارنػػة علػػى  ، بػػل أتخػػذ كػػذلخ اْناىػػات٢نتلفػػة الفلسػػفة اٞنثاليػػة أتخػػذ ألػػوابن كأشػػكاالن 

 أٗنلها يف اآليت:ترهر فػيريكؽه يف اإلسالـ  األلة تعريفاتات، كّنقارنة تلخ التعريفات مش أبرز االْناى

للحػػب اٛنانػػب الركحػػي الػػداخلي، فهػػي تػػرل أف األلػػة يػػتم بناؤىػػا الفلسػػفة اٞنثاليػػة نرػػرة ب علػػى يغلػػ -ُ
ل ىػذا اٞنثػاؿ غػًن موجػودة يف الواربػش اٞنػادم العملػي، بينمػا داخل اٞنثػاؿ، كعلػى ىػذا فهػي ابربيػة داخػ

اإلسالـ ٩نمش يف نررتو للمحلة بٌن اٛنانب الداخلي الشعورم كاٛنانب اٝنػارجي الػواربعي؛ لػذا فقػد 
 أتثرت التعريفات بتلخ النررة.

                                                           

 (.ُِٕينرر: فلسفة الرتبية اْناىاهتا كمدارسها، د. د منًن مرسي، قص:  (ُق
 (.ُْٗينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ِق
 (.ُٕٔر: اٞنرجش السابق، قص: ينر (ّق
 (.ُْٕ-ُّٕينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ْق
 (.ّْٕينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص:  (ٓق
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ربضػػػية إحسػػػاس ال ربضػػػية  فهػػػواٜنػػػب يف اٞنثاليػػػة شػػػعورم كجػػػداٍل مػػػرتلا بعاطفػػػة اإلشػػػلاع كاللػػػذة،  -ِ
، إ رادة، فاٜنػػب يف ىػػذه النرػػرة ٠نػػرد شػػعور كجػػداٍل داخلػػي ال ربضػػية إرادة من لقػػة مػػن كاجػػب ملػػـز

كنفػػػي إلػػػزاـ األلػػػة كواجػػػب يػػػدعو إىل العلػػػادة ىػػػو أحػػػد أكجػػػو امتيػػػاز اإلسػػػالـ عػػػن الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، 
ادة كالعمػل، فاأللة يف اإلسػالـ ٟنػا شػركط كأحكػاـ، كمػا أسػا إلػزاـ، فمحلػة   تقتضػي االلتػزاـ ابلعلػ

 ك١نلة اٞنؤمنٌن تقتضي التعاكف على ال  كالتقول كالنررة.

ٕنيل بعػن التعريفػات للمحلػة يف اٞنثاليػة إىل إ٩نػاد الر ػا كالسػعادة إلنسػاف آخػر، كالسػعي إىل دمػج  -ّ
خػًن اآلخػرين ِنػًنب الشخرػي، كىػذا أمػر مغػرؽ يف اٞنثاليػة كغػًن ربابػل للت ليػق، فهػو يفتقػد الواربعيػة 

تنفػػخ عػػن نرػػرة اإلسػػالـ للمحلػػة، فقضػػية دمػػج اآلخػػرين فينػػا أك دمػػج خػػًنىم ك١نلػػتهم ىػػي الػػيت ال 
راىرة يف تعريفات اإلسالـ، حيث يعامل اإلسػالـ كػل فػرد علػى حػدة، كال يسػعى الغًن مور من األ

لدمج شيء من ىذا؛ ألف إمكانية الدمج ربد تكوف متعػذرة كغػًن كاربعيػة، كمػا أف اإلسػالـ ال يرهػر 
تػػػو ربضػػػية الػػػدمج كالسػػػعي إلسػػػعاد اآلخػػػر كإر ػػػائو، ألف إسػػػعاد اآلخػػػرين ال بػػػد أف يكػػػوف يف تعريفا

بتحقيػػق مػػا يريػػدكف بغػػن النرػػر عػػن صػػحتو الشػػرعية مػػن عػػدمها، فمػػن ربػػٌدـ ١نلػػةن علػػى ١نلػػة   يف 
اإلسالـ، ف نو يرتكب أعرم األرمات، بل ربػد يػؤدم ذلػخ إىل خركجػو مػن دائػرة اإلسػالـ، فػال ١نلػة 

 ـ تعلو على ١نلة  .يف اإلسال

يرل بعن اٞنثػاليٌن ِبف اٜنػب ذك طليعػة كسػا بػٌن اآلٟنػة كاللشػر، كأف أعلػى مراتلػو اٜنػب الركحػي،  -ْ
فال يقسم تلخ التقسػيمات، بػل ينرػر للمحلػة علػى أسػا ذات  أمَّا اإلسالـكأدبىا اٜنب اٛنسدم، 

طلائش ٢نتلفة، كال يسعى للبمش بينها، فيقسمها على أسا ١نلة ١نمودة؛ كحػب   كحػب األعمػاؿ 
اٞنقربػػة إىل   كحػػب اٞنػػؤمنٌن، ك١نلػػة عامػػة ًجًللًٌيػػة ملاحػػة؛ كحػػب األبنػػاء كاألصػػدرباء كغػػًنىم، ك١نلػػة 

  كحب ما ٪نرمو اإلسالـ.مذمومة؛ كحب ما يغضب  

 الفلسفة الواقعية:  اثمًنا:
تتبػػو الفلسػػفة الواربعيػػة يف تعريفاهتػػا للمحلػػة للبانػػب الرػػاىرم اٝنػػارجي الػػواربعي األسػػوس، ك٫نتلػػف 
الفالسػػفة الواربعيػػوف يف نرػػرهتم للحػػب ابْناىػػات متعػػددة ترهػػر عليهػػا الرػػلغة الواربعيػػة كعامػػل مشػػرتؾ، كمػػا 

رم، كيتبػو بعضػهم لػرفن يشرتكوف يف التقليػل مػن أثػر اٞنثاليػة علػى األلػة مػن خػالؿ كصػفها ابلػداخل الشػعو 
النرػػرة اٞنثاليػػة الداخليػػة للمحلػػة بشػػكل اتـ، كمػػن مرػػاىر تلػػخ النرػػرة الواربعيػػة للمحلػػة إظهارىػػا علػػى صػػورة 

الوجػػػدانيات العنيفػػػة عػػػن ربلػػػب اإلنسػػػاف كأحاسيسػػػو  سػػػائر تنػػػاكلوفكمػػػا يكجػػػدانيات عنيفػػػة، فيتنػػػاكلوف األلػػػة  
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عنػد أصػحاب ىػذا التوجػو ال يػزكؿ  ن ػوم عليهػا، فاٜنػبة يربػللحػب ربػدرة إبداعيػة خال يؤمنػوف ِبفاٝنفية، ك 
ا، كاٜنب  .(ُقحلِّازكؿ ليس ي الذم أبدن

كترهػػػر الواربعيػػػة بشػػػكل جلػػػي يف تعريػػػف اٜنػػػب ِبنػػػو: ملػػػدأ د٬نقراطػػػي رفيػػػش، يسػػػاكم يف اٜنقػػػوؽ بػػػٌن 
اف لػو ال لقات كالف ات، كالرجاؿ كالنساء، كترهر الواربعية يف كصف اٜنب ِبنػو نػداء حقيقػي، يكػرس اإلنسػ

، فوصػػػف اٜنػػػب ابلد٬نقراطيػػػة يػػػوحي (ِقحياتػػػو كلهػػػا، بػػػل كيللػػػ  بػػػو األمػػػر إىل أف يضػػػحي مػػػن أجػػػل اٜنػػػب
إبمكانيػة تداكلػو كمػا تػيتىػداكؿ األمػور يف الد٬نقراطيػة، ككصػفو ِبف اإلنسػاف يسػعى لتكػريس نفسػو للحػب، بػػل 

ة الداخليػػة، كٕنثلػػو ظػػاىرنا يف ربػػد يللػػ  بػػو األمػػر أف يضػػحي مػػن أجلػػو، يشػػًن إىل ْنػػاكز اٜنػػب األمػػور الشػػعوري
 حياة اإلنساف؛ ألف اإلنساف يرعب أف يسعى كيضحي لشيء ٠نهوؿ ال ٪نس بو كيعيشو بشكل كاربعي.

، كعلػى ىػذه النرػرة فاٜنػب (ّقكربد ترهر الواربعية يف اٜنب ابلنررة للحب مػن حيػث ىػو معػابة كآالـ
الواربش، كلكنػو ينػزؿ إىل الواربػش علػى صػورة أ  كمعػابة، ال يلقى يف داخل الشعور كربتنا طويال، بل إنو ينزؿ إىل 

كاآلالـ كاٞنعػػابة مػػن األمػػػور األسوسػػة اٞنلموسػػػة اٞنشػػاىدة الػػػيت ٬نكػػن أف تػػػرل ابلعػػٌن اجملػػػردة، أك علػػى األربػػػل 
 ٬نكن رؤية تعابًن اإلنساف على كجهو ككصفها بتعابًن اآلالـ كاٞنعابة.

الفالسفة الواربعيٌن ىو إ ػفاء النزعػة الواربعيػة العمليػة السػلوكية كعلى كلٌو ف ف مؤدل التوجو العاـ عند 
األسوسة على تعريفات األلة، ك١ناكلة نزع اٛنانػب الػداخلي الشػعورم الوجػداٍل لفرنػا كمعػىن مػن التعريفػات، 
ككمػػا ربلنػػا فػػ ف الواربعيػػة نشػػأت كػػردة فعػػل للمثاليػػة؛ لػػذا فػػ ف سػػلوكها ىػػذا اٞنسػػلخ، كسبهػػا ىػػذا اٞنػػنهج لػػيس 

 بغريب، حيث تلين فلسفتها كمن لقاهتا كأفكارىا عليو. 

 اٞنقارنة بٌن تعريفات األلة يف الفلسفة الواربعية كبٌن التعريفات يف اإلسالـ، يف اآليت:تتلخ  نقاط ك 

هتمػػػل الفلسػػػفة الواربعيػػػة اٛنانػػػب الػػػداخلي الشػػػعورم للمحلػػػة، حيػػػث ٔنتلػػػف درجػػػات اإل٨نػػػاؿ عنػػػد  -ُ
ن يػػرل التقليػػل منػػو، كمػػنهم مػػن يػػرل إنكػػاره ٕنامنػػا، فتكػػوف األلػػة عنػػد الفالسػػفة الػػواربعيٌن، فمػػنهم مػػ

ف نػو ينرػر للمحلػة مػن ىػذه اٛنهػة بنرػرة  أمَّػا اإلسػالـاٞننكرين بش ة من اٝنارج كليس من الداخل، 
 متوازنة تقـو على اعتلار اٛنانلٌن.

اتو كلهػا، بػل كيللػ  يرف بعن الفالسفة الواربعيٌن اٜنب ِبنو نداء حقيقي، يكرس اإلنساف لو حي -ِ
بو األمر إىل أف يضحي من أجل اٜنب، كال شخ أف اٜنػب عنػدىم ىػو اٜنػب الرػاىرم األسػوس، 

 فيتعامل مش اٜنب بضوابا كأحكػاـ ال بػد مػن مراعاهتػا، فاٜنػب ال بػد أف يػتم صػرفو هلل أمَّا اإلسالـ

                                                           

 (.ّْٕينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص:  (ُق
 (.ُّٖينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ِق
 (.ِّْينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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لػة الداخليػة الشػعورم القائمػة على ىي ة التعريم لو، كالعلادة كالعمل ّنا أىمىر بو، فيبمػش بػٌن األ 
على التعريم هلل، كاأللة العملية القائمة على العلادة كالعمل لو، كال يقر اإلسالـ التضحية يف اٜنػب 
 اللشرم، بل ٪نـر على اإلنساف أف يلقي بنفسو للتهلكة من أجل شيء إال ألجل نررة دين  .

أف اٜنػػػب ال ٬نكػػػن حػػػده بضػػػوابا أك حػػػدكد، كربػػػػد إىل تشػػػًن تعريفػػػات األلػػػة يف الفلسػػػفة الواربعيػػػة ُّ  -ّ
اسػػتنتبت ىػػذا االسػػتنتاج مػػن كصػػفهم للحػػب ابلد٬نقراطيػػة، ككصػػفهم ىػػذا يػػوحي إبمكانيػػة تداكلػػو  

أىمَّػا يف كما تػيتىػداكؿ األمػور يف الد٬نقراطيػة، فهػم ي لقػوف لػو عنػاف اٜنريػة مػن غػًن شػركط أك حػدكد، 
أف يقػػػـو هبػػػا اإلنسػػػاف، ك٪نسػػػن ىنػػػا بيػػػاف ملػػػدأ تزكيػػػة فػػػ ف األلػػػة تسػػػًن كىفػػػق  ػػػوابا ال بػػػد  اإلسػػػالـ

النفس اٞنوجود يف اإلسالـ كأحػد مرػاىر  ػلا ٗنيػش االنفعػاالت اإلنسػانية، كيتمثػل ذلػخ يف ربولػو 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰتعػػػاىل عػػػن الػػػنفس اإلنسػػػانية: 

 [.َُ- ٕ]الشمس: نت مت زت رت يب ىب نب
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  ،احملبة بٌن اإلسالـ مصادر: مقارنة ثاينادلبحث ال
 والفلسفات ادلعاصرة ،واألدايف

  اإلسالـ: أواًل:
 كالعرؼ. ،كالف رة ،كالعقل ،ينأربعة، كىي الدًٌ  األلة يف اإلسالـ مرادر

ابٞنرػػدر األكؿ كىػػو الػػدين، فيسػػتمد  أبػػدأ األلػػة مػػن تلػػخ اٞنرػػادر: عػػن تفاصػػيل كميػػزات اسػػتمدادك 
ة كإٗنػاع سػلف األمػة، مرػادر، كىػي: القػرآف الكػرَل كالسػنة النلويػ ةاٞنسلموف األلة من الدين من خالؿ ثالث

بكوسمػا القػرآف الكػرَل كالسػنة النلويػة ِبسمػا ،بتػاف ابلسػند كأصػ  الكتػب يف ربضػية الثلػوت، ك  كيتميز مردرا
 .يًنكالتغ عن التحريف منزىىٌٍنً 

استخداـ أساليب متعػددة كمتنوعػة يف يف القرآف الكرَل كالسنة النلوية اٞن هرة: يزات كركد األلة ٣نكمن 
ذكرىػػػا، فتػػػارة أتيت األلػػػة يف سػػػياؽ إثلػػػات ١نلػػػة   ألربػػػواـ كأكصػػػاؼ معينػػػة، كاترة بنفػػػي ١نلػػػة   ألكصػػػاؼ 

أحػد مراتلهػػا أك مرادفاهتػا، كاترة ال يعلػَّػػري عػن األلػػة كصػفات معينػة، كاترة ال تػػذكر األلػة نرِّػػا، كإ٧نػا تػػرد بػذكر 
كتعػػدُّد ىػػذه األسػػاليب يشػػًن ، (ُقخا كالكيػػرهلفػػاظ متعػػددة، مثػػل السُّػػبوصػػفها ىػػي، بػػل بػػذكر نقػػين األلػػة ِب

كىػذا التعػدد يف األسػاليب كال ػرؽ، كمػن اٞنعلػـو أف  إىل ربيمة ىذه األلة، حيث كردت هبذا الكػم مػن الػذكر،
 جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جفمفرربػػػا، ربػػػاؿ تعػػػاىل: الػػػوحي نػػػزؿ 
[، ألف "تعليػػد النػػاس هلل تعػػاىل ٪نتػػاج إىل مػػنهج متفػػرد ليػػتم ِّ]الفرربػػاف: جم هل خلمل حل

م، كدرجوا عليو من سلوكهم... كربػد نػزؿ القػرآف متػدرجا هتاجتثاث ما فسد من عقائدىم، كترسخ من تشريعا
، فتعػػػدد أسػػػاليب األلػػػة كتنوعهػػػا (ِقتػػػدرج يف ٗنلػػػة مػػػن األحكػػػاـ"لتيهمػػػا يف مػػػرحلتٌن، اٞنكيػػػة كاٞندنيػػػة، كيف ك

 ٩نرم يف ىذا السياؽ.

كمػػا يعتػػ  إٗنػػاع سػػلف األمػػة أحػػد اٞنرػػادر الػػيت يسػػتقي منهػػا اٞنسػػلموف مسػػائلهم يف األلػػة، حيػػث 
، كمػػا امػػة، ككػػذلخ يف ٕنثلهػػا يف سػػلوكهم كترػػرفاهتم٪نمػػي السػػلف األلػػة مػػن األفكػػار اٞننحرفػػة كاٞنػػذاىب اٟندَّ 

 . كسنة نليو د  ذاؾ إال امتثاالن ٞنا تعلموه من كالـ  

ك١نلػػػة العلػػػاد هلل،  ،كيتميػػػز العقػػػل يف اإلسػػػالـ بداللتػػػو علػػػى نػػػوعٌن مػػػن األلػػػة، ك٨نػػػا: ١نلػػػة   لعلػػػاده
العقػػل الرػػري  علػػى ك  السػػمش الرػػحي  ربػػد دؿ يف القػػرآف الكػػرَلأثلتهػػا   لنفسػػو كتوجيػػو ذلػػخ أف كػػل صػػفة 

                                                           

 (.ُٓ – ُّينرر: حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، قص:  (ُق
الػػدائم القا ػػي، ٠نلػػة كليػػات الرتبيػػة، جامعػػة عػػدف،  اٜنػػق علػػد نرػػورم، أ.د. علػػد  بػػن عثمػػاف بػػن علػػي اٞن التػػدرج يف التشػػريش، أ.د. علػػد ((ِ

 (.ِٖٓـ، قص: َُِِ(، ُّاليمن، العدد ق
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عقل معنػا، كمػن ىنػا ٕنيػز اٞنػنهج اإلسػالمي كدليل ال سمشتواطأ عليها دليل ال كبذلخ يكوف ربد ، إثلاهتا هلل
 يف التعامل مش العقل.

كترتلا الف رة ابأللة من كجهٌن، أكٟنما: كجود لفف األلة يف تعريف الف رة، فهػي ١نلػة اٝنػًن كإيثػاره،  
ة، ك،نيهمػػا: أف ربلػػوؿ اٝنػػًن كاإلخػػالص هلل كالتقػػرب إليػػو، تعتػػ  كمػػا أف األلػػة تنػػوب أحيػػابن عػػن لفػػف الف ػػر 

 األلة من أعرم الدكافش الف رية الداخلية لتحقيقو كالقياـ بو.

كمػػػػػا يرهػػػػػر العػػػػػرؼ يف األلػػػػػة، يف أف األلػػػػػة كاإلرادة يف اإلسػػػػػالـ ترتل ػػػػػاف بكػػػػػل عمػػػػػل كحركػػػػػة؛ لػػػػػذا 
بشػػكل تلقػػائي ال إرادم، كمػػا أف منشػػأ  ر معركفػػةاٜنركػػات ٩نعلهػػا داخػػل الشػػعو فارتلاطهػػا َنميػػش األعمػػاؿ ك 

داخػل الػذىن  ؛ لػذا كػاف مػن اٞنعػركؼ األعماؿ اليت يقـو هبا اٞنسلم من ال اعات كالعلػادات ىػو ١نلػة  
 يف ربلب ىذا العلد.  ربا كل عمل يقـو بو اإلنساف هلل جل كعال ابأللة كالتعريم كعلو اٞننزلة هلل

 :يف النقاط اآلتيةاأللة يف اإلسالـ، ف ٍل أٗنلها كللياف مراىر ٕنيز مرادر 

تعتػػ  ميػػزة اٛنمػػش بػػٌن اٛنػػانلٌن الػػداخلي الشػػعورم كالرػػاىرم العملػػي من لقػػة علػػى مرػػادر األلػػة يف  -ُ
اإلسالـ؛ لػذا ف نػو ٩نػرم عليهػا مػن اٞنيػزات مػا مٌت ذكػره يف اٞنلحػث السػابق يف تعريفػات األلػة، كىػذا 

 التفاصيل ُنبم ما كرد يف اٞنلحث السابق.مرهر كاحد لكنو ٬نتلخ من 

غػًن فتارة تكػوف مغرربػة يف اٞنثاليػة  غاللنا ما تكوف مرادر الدايبت تنزع إىل جانب مغرؽ يف التوجو، -ِ
قائمػػة علػػى أسػػاس داخلػػي شػػعورم، الغػػًن وف مغرربػػة يف العمليػػة الت ليقيػػة ٣نكنػػة الت ليػػق، كاترة تكػػ

 .معنا ٌن اٛنانلٌنمية ٓنفف التوازف بكلكن اٞنرادر اإلسال

ٕنتػػػاز مرػػػادر األلػػػة يف اإلسػػػالـ ابلواربعيػػػة، كتسػػػتمد كاربعيتهػػػا كإمكانيتهػػػا بقلػػػوؿ العقػػػل لتفاصػػػيلها  -ّ
النرريػػة، كربلػػوؿ إخراجهػػا علػػى الواربػػش علػػى شػػكل سػػلوؾ عملػػي، فالػػدين ىػػو اٞنرػػدر الػػذم يػػربا 

أف العقػػػل ىػػػو مػػػن ، كمػػػا  اإلنسػػػاف ِنالقػػػو الشػػػتمالو علػػػى الػػػوحي مػػػن  ، كالتوجيػػػو مػػػن النػػػيب
األمػػػور الػػػيت ٕنكػػػن اٞنسػػػلم مػػػن اسػػػتيعاب األلػػػة كتفاصػػػيلها، كابلنرػػػر للف ػػػرة فػػػ ف أ٨نيتهػػػا ككاربعيتهػػػا 
تتبلػػى يف انلعػػاث الشػػعور الػػداخلي كمنشػػ و، أمػػا العػػرؼ فهػػو مػػا يستحسػػنو اٞنػػرء مػػن خػػالؿ اللي ػػة 

 األي ة كالوسا الذم يعيش فيو كيرتىب بٌن جنلاتو.

لة منػذ نشػأهتا يف الشػعور كحػت خركجهػا إىل السػلوؾ، كمىػرىٌد ذلػخ ىػو احتػواء اٞنقدرة على  لا األ -ْ
إبمكاسػا ٓنويػل األلػة مػن ٠نػرد أمػر شػعورم داخلػي، إىل  شػاملة متزنػةتلػخ اٞنرػادر علػى توجيهػات 

سػػلوؾ عملػػي ت ليقػػي يرهػػر للعيػػاف كاٞنشػػاىدة، كمرػػادر الػػدايبت عػػادة مػػا تعبػػز عػػن القيػػاـ هبػػذا 
راغنػا كا ػحنا يف طريػق األلػة كمراحػل ت ورىػا، كمػن شػأف ىػذا الفػراغ إحػداث انق ػاع الدكر، فتبد ف
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يف الت ػػور كالتحػػوؿ للمحلػػة، ٣نػػا يلػػٌن أف مػػا ٬نكػػن بنػػاؤه عليػػو بعػػده ال ٬نكػػن رب ػػو ّنػػا ربللػػو؛ لتعػػذر 
 االرتلاط.

  :اليهودي ة اثنًيا:
كالعػػرؼ، كإذا مػػا أتينػػا إىل  ،كالف ػػرة ،كالعقػػل ،األلػػة مػػن أربعػػة مرػػادر، كىػػي الػػدين اليهوديَّػػةتسػػتمد 

مقارنة تلخ اٞنرادر ّنرادر اإلسالـ، ف ٍل سأربارف كل مردر على حػدة؛ لتكػوف نقػاط اٞنقارنػة أكثػر جػالء 
 .-إبذف  -كأك   

، كيعػود ىػذا إىل عػدة أسػلاب مػن اليهوديَّػةفمن جهة الػدين، فػ ف الكتػب الدينيػة اٞنقدسػة متعػددة يف 
دة الشػػفوية اٜنلوليػػة الػػيت تيضػػفي القداسػػة علػػى كتػػاابت اٜناخامػػات الدينيػػة كاجتهػػاداهتم، فكػػرة العقيػػ :أ٨نهػػا

للمرػػدرين اإلٟنػػي كاللشػػرم، كيتمثػػل الػػوحي اإلٟنػػي يف التػػوراة، أمػػا اللشػػرم نفسػػها لقداسػػة اب اليهوديَّػػةكتنرػػر 
كتػاابت اٜناخامػات علػى   ؛ لذا فبانب التعدد يف الكتب الدينية عائد إل فاء القدسػية(ُقفيتمثل يف التلمود

 كاجتهاداهتم.

كّنقارنتو يف اإلسػالـ فػ ف مرػادر الػدين يف اإلسػالـ تتمثػل يف الػوحي اإلٟنػي ابلدرجػة األكىل، فػالقرآف 
 ىن من خن حن جن، ربػػاؿ تعػػاىل:  إىل نليػػو  ، كالسػػنة النلويػػة ىػػي مػػن كحػػي   ىػػو كػػالـ  

عػن ربػوؿ   ف نػو بكػل األحػواؿ ال ٫نػرج[، أما إٗناع السلف الراحلْ – ّ]النبم: يه ىه مه جه ين
 ، كلو خرج عنهما فال يعت  إٗناعنا كال يعتد بو.   كربوؿ رسولو

النرػػػرة اٞناديػػػة للقػػػيم كاألخػػػالؽ كاٞنثػػػل  ت غػػػى عليهػػػا اليهوديَّػػػةالشخرػػػية  أمػػػا مػػػن جهػػػة العقػػػل، فػػػ ف
العقلػػػي كمػػػا يػػػراه مناسػػػلنا، كىنػػػا يػػػدخل العقػػػل كمرػػػدر أصػػػيل  بنػػػكالنرػػػرة اٞناديػػػة تنػػػزع إىل اٛنا، (ِقكالسػػػلوؾ

ف نػػو ال يقػػدـ العقػػل علػػى النقػػل، بػػل يعتػػ  االجتهػػاد العقلػػي اٞنخػػالف  أمَّػػا اإلسػػالـَنانػػب اٞنرػػدر الػػديين، 
ا من يقدـ عقلو على الكتػاب كالسػنة:   خف حف جف مغللكتاب كالسنة من اٟنول، رباؿ تعاىل منتقدن

[؛ لذلخ بل  اليهود مللغنا خ ػًننا يف ٓنريػف العقيػدة ّْ]الفررباف: حك جك مق حق مف
 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حطكآايت   كشػػػػػػػػػػػػػرائعو، ربػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػاىل: 

، كمػا أف ىػذا (ّق[، كالتحريف إ٧نا يكوف مػن العقػل، كىػو يلػٌن مػدل أثػره علػى ٓنريػف أكامػر  َٓ]النساء 
ف، كىػػػذا يفسػػػر التنػػػاربن كالتعػػػدد كالت ػػػور يف اتريػػػخ التحريػػػف يسػػػتلـز إعمػػػاؿ العقػػػل لرػػػياغة ىػػػذا التحريػػػ

                                                           

 (.ّٖ/ ٓينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد الوىاب اٞنسًنم، ق (ُق
 (ُّّقص:  ينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهودية، آالء د عراـ مرلاح عشا، (ِق
 (.ُِْينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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ف نػػو ال يتلػػدؿ كال يتغػػًن، كمرجػػش ىػػذا الثلػػات ىػػو  أمَّػػا اإلسػػالـمنشػػؤه الركػػوف إىل العقػػل،  الػػذم، (ُقاليهوديَّػػة
 كمردر أصيل ال يتقدـ عليو العقل، بل العقل ىو اٞنفتقر إليهما.   االعتماد على كالـ   كسنة رسولو

فػػ ف اليهػػود يسػػتعملوسا كأحػػد اٞنرػػادر الػػيت يسػػتدلوف هبػػا علػػى األلػػة كمفهومهػػا كماىيتهػػا، أمػػا الف ػػرة 
كترهر الف رة ىنػا يف اشػتماؿ التعريػف  ،(ِقفيعرفوف األلة يف بعن جوانلها ِبسا: ظاىرة ٕنثل ربوة ٠نربة عفوية

ف نػو ال ينسػب الف ػرة إىل  اإلسػالـأمَّػا عليو اإلنساف،  اللفف قعفوية(، كىو لفف ربريب جدا من كونو مف ورن 
 ختالعفويػػػة، بػػػل إف   ىػػػو مػػػن يف ػػػر النػػػاس علػػػى التوحيػػػد، ربػػػاؿ تعػػػاىل مليننػػػا أف الف ػػػرة ىػػػي التوحيػػػد: 

: خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت  [.َّ]الرـك

هػػـو ْنعلػػو يػػدكر حػػوؿ اٜنيػػاة االجتماعيػػة كإحاطتهػػا ّنف اليهوديَّػػةأمػػا اٞنرػػدر الرابػػش كىػػو العػػرؼ، فػػ ف 
األلة، ك٩نعلوف األلة تتبلى يف أحد صورىا يف أساس حيػاة ٗناعػة اجتماعيػة خالرػة، فيعرفوسػا ِبسػا: الػوالء 
٥نػػػو اٛنػػػًناف كربلػػػوٟنم كػػػ خوة كأخػػػوات كاالعػػػرتاؼ هبػػػم علػػػى ىػػػذا األسػػػاس، كىػػػذا األسػػػاس ٢نػػػت  ابلتشػػػريش 

، فػاألعراؼ كالتقاليػد اجملتمعيػة (ّقتػاـُنقػوؽ الغػرابء كالفقػراء كاألي -علػى ٥نػو خػاص-االجتماعي الذم يهػتم 
ف نػػو ال ٩نعػػل العيػػرؼ كحػػده ىػػو مػػن يسػػن أعػػراؼ كتقاليػػد  أمَّػػا اإلسػػالـالػػيت يسػػٌنها اجملتمػػش ىػػي مرهػػر األلػػة، 

اٞنقىػػدَّـ يف ىػػذا  ىػػو  فػػق مػػا يريػػده   كعلػػى ىػػدم نليػػولػػة، بػػل إف إربامػػة اجملتمػػش علػػى ك اجملتمػػش ّنػػا فيهػػا األ
ك  ٫نالفهمػا ف نػو يعتػد بػو ك٪نػتكم إليػو، أمػا   فهو إذا جاء متابعنا لكالـ   كسػنة نليػوالشأف، أما العرؼ 

 إذا خالفهما ف نو ال يينرر إليو كال ييعتد بو.

 : النصراني ة اثلثًا:
األلػػة مػػن أربعػػة مرػػادر، كىػػي الػػدين كالعقػػل كالف ػػرة كالعػػرؼ، كسػػيتم مقارنػػة كػػل  النرػػرانيَّةتسػػتمد 

 مردر منها ابإلسالـ على حدة.
 تستمد األلة من مردرين أساسيٌن، ك٨نا: النررانيَّةفأف أما الدين، 

، ك٪نتػوم العهػد اٛنديػد علػى سػػلعة (ْقالكتػاب اٞنقػدس، كيشػتمل علػى العهػد القػدَل كالعهػػد اٛنديػد -ُ
 . (ٓققمت، كمررب ، كلوربا، كيوحنا(إ٤نيل  ، كىي:ين سفرا، منها ما يسمى ابألبجيل األربعةكعشر 

                                                           

 (.ّٖ/ ٓينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد الوىاب اٞنسًنم، ق (ُق
 (.ٔينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص:  (ِق
 (.ٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
 (.َّٔينرر: دراسات يف اليهودية كالنررانية كأدايف اٟنند، د. د  ياء األعرمي، قص:  (ْق
 (.ُّْينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد العزيز اٝنلف، قص:  (ٓق
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 النرػػػػرانيَّة، كىػػػي ىي ػػػات شػػػورية يف الكنيسػػػػة تلحػػػث يف األمػػػور اٞنتعلقػػػة ابلداينػػػة النرػػػرانيَّةاجملػػػامش  -ِ
 .(ُقكأحواؿ الكنائس

كّنقارنػػة تلػػخ اٞنرػػادر ابإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ يكتفػػي ابلقػػرآف الكػػرَل كالسػػنة النلويػػة كمرػػادر إٟنيػػة، 
فػػ ف احتػػواءه علػػى سػػلعة كعشػػرين  النرػػرانيَّةك٨نػػا يتسػػماف ابلو ػػوح كعػػدـ الغمػػوض، أمػػا العهػػد اٛنديػػد يف 

، ك٪نػػػدث صػػػعوبة يف سػػػفرنا يعػػػد أحػػػد اٞنؤشػػػرات علػػػى كثرتػػػو كتشػػػعب موا ػػػيعو ٣نػػػا يػػػؤدم إىل عػػػدـ الو ػػػوح
 اإلحاطة ابألفكار كاٞنعتقدات الواردة فيو.

يشػػًن إىل مرهػػر  ،كمػػا أف تسػػمية كػػل إ٤نيػػل ابسػػم أحػػد األشػػخاص الػػذين يعتقػػد النرػػارل صػػالحهم
التحريػػػف كعػػػدـ نسػػػلة الكػػػالـ إىل  ، كأنػػػو منسػػػوب لللشػػػر، ِنػػػالؼ القػػػرآف الكػػػرَل ف نػػػو كػػػالـ   ال كػػػالـ 

 اللشر.
الثػػاٍل كىػػو العقػػل، فػػ ف النرػػارل ال بػػد أف يعملػػوه يف شػػأف األلػػة، كأكؿ سػػلب  انيَّةالنرػػر أمػػا مرػػدر 

لػػػذلخ ىػػػو التحريػػػف الػػػذم طػػػاؿ داينػػػتهم، ٣نػػػا ٩نعػػػل العقػػػل الػػػذم حػػػرؼ ىػػػو أحػػػد اٞنرػػػادر، ك،نيهمػػػا أف 
اؿ يف ، كيرجػػو أف يللػػ  مللػػ  الكمػػربتػػداء ابهللإ٧نػػا ىػػو يسػػعى لال النرػػراٍل يف سػػعيو لتحقيػػق األلػػة يف حياتػػو،

ليرػػل   ،فػػوؽ بشػػريتو كيشػػابو   يف صػػفاتو أف يرتقػػي ذلػػخ االربتػػداء الػػذم يػػؤدم ابإلنسػػاف إىلك  التشػػلو بػػو،
؛ لػذا فػال بػد لػو مػن إعمػاؿ عقلػو كاللحػث عػن كػل مػا يسػلب (ِق، إ٧نا يتم استمداده من العقػلعلى مثاؿ  

 أمَّػا اإلسػالـليس ٟنا كىٍصفىة إٟنية عنػدىم،  وصوؿ إليهاالالتشلو ابهلل للوصوؿ ٞنراده من األلة؛ ألف اٞننزلة اٞنراد 
و عقػػل ٍلػػالتحريػػف ك  ي و ٍلػػب، كذلػػخ ألف الػػدين اإلسػػالمي   يػىنػى ف نػػو ال ٪نتػػاج إلعمػػاؿ العقػػل يف ىػػذا اٛنانػػ

األػرفٌن، فسػقا أكؿ احتيػػاج للعقػل يف التحريػػف، ككػذلخ مػػن أسػلاب عػػدـ احتيػاج اإلسػػالـ إلعمػاؿ العقػػل 
ب ىػػػو أف اٞنسػػػلم ال يسػػػعى يف ١نلتػػػو للتشػػػلو ابهلل، بػػػل ٪نػػػب   ١نلػػػة تعرػػػيم تػػػدعوه إىل طلػػػب يف ىػػػذا اٛنانػػػ

 الثواب منو ابلعلادة العمل، كاٝنوؼ من عقابو كعذابو ابإلربالع عن اٞنعاصي.

ألنػو لػيس مػن السػهولة ّنكػاف اٜنرػوؿ علػى تعريػف اصػ الحي  ما يلبأ النرارل للعقل يف األلػة؛ك
للمحلػػة اتفػػق عليػػو النرػػارل، كمىػػرىٌد ذلػػخ أسػػم ينرػػركف للمحلػػة علػػى أسػػا سػػلوؾ أكثػػر مػػن كوسػػا جانلنػػا نرػػرايِّ 

؛ لػػػذا فػػػدخوؿ العقػػػل كإعمالػػػو ٠نػػػاؿ خرػػػب فيهػػػا، كاإلسػػػالـ غػػػين عػػػن ىػػػذا اإلعمػػػاؿ؛ ألف (ّق٬نكػػػن كصػػػفو
 ابأللة كا حة جلية، جامعة ٛنميش اٛنوانب الداخلية الشعورية كالراىرية السلوكية.التعريفات اٞنخترة 

                                                           

 .(ُٖٕينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد العزيز اٝنلف، قص:  (ُق
 (.ّٖ - ّٕينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص:  (ِق
 (.ٔينرر: درجات األلة اٞنسيحية كالكينوسيس، د. رؤكؼ إبراىيم، قص:  (ّق
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إىل اٛنانػب اٞنثػايل  النرػرانيَّةكمردر ،لث للمحلة يف التوجو العاـ للداينة   النررانيَّةكترهر الف رة يف 
سػػانية الداخليػػة شػػ ر ال اربػػة اإلن -يف اٞنسػػيحية-الػػذم يتباىػػل الواربعيػػة يف أغلػػب جوانلػػو، حيػػث ال يرػػ  

، كإ٧نػػػا يكػػػوف االْنػػػاه بشػػػكل كلػػػي إىل السػػػماء، ٣نػػػا (ُقإىل اْنػػػاىٌن متعاكسػػػٌن، اْنػػػاه السػػػماء كاْنػػػاه األرض
 .النررانيَّة٩نعل اٛنانب الركحي ىو الرلغة العامة على القيم كاألخالؽ كاألفكار 

لف رة عند النرػارل، فهػم فالتوجو الركحي الداخلي النفسي، ىو ما ٬نكن كصفو ابلنموذج اٞنعٌ  عن ا
أمَّػا ،  يركف األلة ف رة خالرة من  ، كعلى ىػذا فػال بػد أف تكػوف األلػة بػٌن اٞنخلػوربٌن مشػاهبة أللػة  

، كتقـو على تعريم  ، كليست ربائمة علػى السػعي ٞنشػاهبة  ف نو يرل أف الف رة ىي التوحيد هلل اإلسالـ
كانيػػة الوصػػوؿ، كحػػٌن يرػػل اإلنسػػاف إىل أمػػر يسػػعى إليػػو ف نػػو يرػػًن بعػػد  ؛ ألف السػػعي للمشػػاهبة يعػػين إم

ألنػػو شػاهبو كصػار مثلػػو، فالغايػة مػن التشػػلو تنفػي التعرػيم، كىػػذا  ؛الوصػوؿ إليػو لػيس أمػػرنا ذا عرمػة يف نفسػو
تعرػيم، أمػا ، فالف رة يف اإلسالـ ربائمة علػى الالنررانيَّةيرهر التقابل كالتضاد يف النررة للف رة بٌن اإلسالـ ك 

 فغايتها نفي التعريم. النررانيَّةالف رة يف 

، فػالف رة  كما أف الف رة يف اإلسالـ ال تؤخذ مػن ربضػية اإلغػراؽ يف اٞنثاليػة كالسػعي للمشػاهبة هلل
يػػتم اسػػتمدادىا مػػن خلػػق   لسنسػػاف علػػى التوحيػػد، كمػػن التػػوازف اٜنػػادث بػػٌن النرػػرة الداخليػػة كاٝنارجيػػة 

 للمحلة.

، فػػػػ ف ان الربػػػػو يكػػػػوف مػػػػن تلمػػػػس النرػػػػرانيَّةكابلنرػػػػر للعػػػػرؼ الػػػػذم ٬نثػػػػل اٞنرػػػػدر الرابػػػػش للمحلػػػػة يف 
فػػ ف  أمَّػػا اإلسػػالـكٓنديػػدىا بنػػاء علػػى العػػرؼ الػػذم يسػػود يف اجملتمػػش الػػذم يعػػيش فيػػو،  ،حاجػػات اآلخػػرين

بعضنػا مػن ٓنديػدات  النرػرانيَّة ابا إعمالو للعرؼ كمردر للمحلػة ىػو عػدـ ٢نالفتػو لشػرع  ، كمػا ْنعػل 
 أمَّػػػا اإلسػػػػالـاٜناجػػػات كمقػػػادير اٞنسػػػاعدة اٞنعػػػززة للمحلػػػة كنوعهػػػا ككيفيتهػػػا إىل الشػػػخ  اٞنعػػػين ابٜناجػػػة، 

رػرؼ ّنقػدار معػٌن، كفػق  ػوابا معينػة، فيستمد ٓنديد جزء منهػا إىل أكامػر  ، كمثػاؿ ذلػخ الزكػاة، فهػي تي 
ة يف اجملتمػػػش، فاإلسػػػالـ ال ٩نعػػػل عػػػرؼ اجملتمػػػش كٔنػػػت  ِبمػػػواؿ ٢نروصػػػة ١نػػػددة، كمػػػا ترػػػرؼ لف ػػػات معينػػػ

 . كسنة نليو  كالشخ  اٞنعين ابٜناجة ٨نا اٞنقياس، بل إف اٞنقياس ١ندد يف كالـ  

 : اذلندوسي ة رابًعا:
األلػػة مػػػن أربعػػة مرػػػادر، كىػػػي الػػدين كالعقػػػل كالف ػػرة كالعػػػرؼ، فأمػػا الػػػدين، فػػػ ف  اٟنندكسػػػيَّةتسػػتمد 

اٟنندكس ال يعتمدكف على مردر ديين مقدس كاحد يرجعوف إليو، فهم يؤمنوف ِبلوىية   كبغًنه مػن اآلٟنػة، 
رػػػػػادر ول ال ليعيػػػػة كػػػػذلخ؛ لػػػػػذلخ افرتربػػػػت كلمػػػػتهم يف عػػػػد اٞنك٬نتػػػػد التأليػػػػو عنػػػػدىم إىل أف يرػػػػػل إىل القيػػػػ

، كمػن صػفات تلػخ عػدد ىائػل مػن الكتػب األساسية، فكل فرربة من فرربهم ٟنا كتب خاصة هبا؛ لػذا فلػديهم
                                                           

 (.ِْٕينرر: اإلسالـ بٌن الشرؽ كالغرب، علي عزت بيبوفيتش، قص:  (ُق
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عسػًنة الكتب أف لغتها ليست مفهومة كا حة، كإ٧نا ترهر عليها الغرابة يف اٞنعاٍل كحت األلفػاظ؛ لػذا فهػي 
بلسػاف عػر  ملػٌن،  هػاـ، ك٨نػافاأل ى، أما الكتاب كالسنة يف اإلسالـ فهمػا كا ػحا اٞنعػاٍل كسػهالف علػالفهم

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكرباؿ تعاىل: 
مػػن العسػػر أسػػم  اٟنندكسػػيَّة٣نػػا بلغتػػو الكتػػب اٞنقدسػػة يف ك  [،ُٓٗ – ُِٗ]الشػػعراء: ىي ني مي

 عندىم. كأخرل الخترار تلخ الشركح، ككلها مقدسة ،كتب كثًنة لشرحها  ا  ركا لتأليف
(، كىػػػػو لػػػػيس اسػػػػم كتػػػػاب مؤلػػػػف علػػػػى األبػػػػواب الفيػػػػداق تلػػػػخ الكتػػػػب اٞنقدسػػػػة، مػػػػا يسػػػػمى كأىػػػػم

، (ُقكالفرػػوؿ، كإ٧نػػا ىػػو ٠نموعػػة مػػن األجػػزاء اٞننتشػػرة مػػن تعليمػػات الزىػػاد كالنسػػاؾ يف ربػػركف مػػا ربلػػل اٞنػػيالد
الػيت  الوىٍ ػعيَّةاألدايف ٬نتػاز اإلسػالـ عػن سػائر  كىنػاكاٞنالحف أنو لػيس مػن ربػوؿ إٟنػي كإ٧نػا مػن أربػواؿ اللشػر، 

 .تعاىل اإلسالـ يعتمد على كالـ ككحي   ف فَّ  تعتمد على أربواؿ اللشر؛

مػػػػن خػػػػالؿ اعتلػػػػار أف  -كمنهػػػػا األلػػػػة-يف شػػػػرائعها كأخالربهػػػػا  اٟنندكسػػػػيَّةكمػػػػا يرهػػػػر أثػػػػر العقػػػػل يف 
ة مػػػن القػػػرف ٠نموعػػػة مػػػن العقائػػػد كالعػػػادات كالتقاليػػػد الػػػيت تشػػػكلت عػػػ  مسػػػًنة طويلػػػعلػػػارة عػػػن  اٟنندكسػػػيَّة

، كالعقل ىو اٞننشأ األبرز ٞنثل ىذه الت ورات الػيت صػارت إليهػا (ِقاٝنامس عشر ربلل اٞنيالد إىل كربتنا اٜنا ر
؛ ألف ىػػذا التَّشػػكل كالتَّ ػػور لػػيس مػػن كحػػي إٟنػػي أك مرػػدر شػػرعي، كإ٧نػػا ىػػو مػػن ت ػػور اٟنندكسػػيَّةالداينػػة 

، بػل إف العقػل اٟنندكسػيَّةالعقل ال ٩نرم فيو كما ٩نرم يف  ف ف أمَّا اإلسالـاألفكار كْندد األحواؿ كت ورىا، 
ٛنميػػش منػػاحي  اٞن هػػرة شػػامالف ةنَّ كالسُّػػ الكػػرَل با اٞنو ػػوعة لػػو، إذ الكتػػابال ٠نػػاؿ لػػو يف األلػػة إال ابلضػػوا

 األلة كجوانلها اٞنتعددة.

لػػدنيا لالنػػدماج يف الػػركح ، ف سػػا ترهػػر يف سػػعي الػػركح ااٟنندكسػػيَّةأمػػا عػػن الف ػػرة كدكرىػػا يف األلػػة يف 
قت الناس كف رهتم على الكيفية اليت خرجػوا هبػا علػى الػدنيا، فهػو سػعي لى العيليا، كىو سعي ٥نو الركح اليت خى 

، كىذا التوجو يف االنػدماج غػًن موجػود يف اإلسػالـ، فػ ف األلػة يف اإلسػالـ هلل ربائمػة اٟنندكسيَّة٥نو الف رة يف 
 اٟنندكسػيَّةو، كدليلها العمل كالعلادة، كليس لالندماج فيها أٌم مرهر؛ لػذا فػ ف على التعريم القليب لو سلحان

ا  وِّ ليػػعي عػػن ذلػػخ تعػػاىل   -تعتػػ  اٜنلػػوؿ الكامػػل للػػركح الػػدنيا يف الػػركح العليػػا، ىػػو كنايػػة عػػن اٜنلػػوؿ يف   
 .-اكلًنن 

  

                                                           

 (.ّْٓ – ّّٓينرر: دراسات يف اليهودية كالنررانية كأدايف اٟنند، للدكتور د  ياء األعرمي، قص:  (ُق
 (.ِْٕ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ِق
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اٜنلػوؿ  :تعػينكالػيت  بشػ ة عػن عقيػدة النرفػاب، اٟنندكسػيَّةككل ىذه اٞنعتقدات الفاسػدة عػن الف ػرة يف 
رمى يف اللحر فتذكب يف اٞنياه الػيت جػاءت مثل حفنة مل  تي ٬نثلها اٟنندكس كالكامل للركح يف الركح العليا، ك 
، كعلػى ىػذا فػ ف عقيػدة اٜنلػوؿ الػيت (ُقكذلخ تػذكب الػركح يف الػركح العليػا  ،منها كال ٬نكن أف تنفرل عنها

 إىل مثل ىذا االْناه ليست من اإلسالـ يف شيء. اٟنندكسيَّة كجهت األلة يف

ابإلسػػالـ، ف نػػو ٬نكػػن ربػػا شػػعائر كعقائػػد كأخػػالؽ الداينػػة  اٟنندكسػػيَّةكإذا مػػا أتينػػا ٞنقارنػػة العػػرؼ يف 
م داينػة تضػم القػي اٟنندكسيَّة، كالناظر يف أف اٟنندكسيَّةابلعرؼ من خالؿ تعدد اآلٟنة الذم تنتهبو  اٟنندكسيَّة

عػػػدة آٟنػػػة ُنسػػػب األعمػػػاؿ اٞنتعلقػػػة هبػػػا،  كتتخػػػذ ،القانونيػػػة كالتنريميػػػة ئالركحيػػػة كاٝنلقيػػػة إىل جانػػػب اٞنلػػػاد
، يرهر لو أف اٛنانب اجملتمعي ىو أحد مسػللات تعػدد اآلٟنػة؛ (ِقفلكل من قة إلو، كلكل عمل أك ظاىرة إلو

ا كحاجاهتػا، فػالعرؼ ىنػا صػار أحػد مرػادر ألف كل من قة تتخذ إٟننا يتوافق مش مكوبهتػا كأعرافهػا كتقاليػدى
للمحلػة، كّنقارنػة التوجػو يف مرػدرية العػرؼ اٟنندكسػي للمحلػة ّنرػدريتو يف  امرػدرن صار األخالؽ، ككذلخ 

ػػػػنًٌ العقائػػػػد كالتشػػػػريعات اإلٟنيػػػػة، بػػػػل إسػػػػا يف اإلسػػػػالـ  اإلسػػػػالـ، فػػػػ ف اإلسػػػػالـ ال ٩نعػػػػل للعػػػػرؼ ٠نػػػػاالن يف سى
ؼ يدخل كمردر للمحلة من مداخل توجيهية ٓنديديػة فقػا، فهػو يوجػو بعػن ، كالعير  ة من  دَّ مستمى 

 أنػػواع األلػػة كيتعامػػل معهػػا، ك٪نػػدد بعػػن األ٧نػػاط، أمػػا األصػػل يف صػػياغة األلػػة كسػػن  ػػواب ها فهػػي مػػن  
حػػػت ل خػػػالؽ ك الػػػيت ْنعلػػػو مرػػػدرنا  اٟنندكسػػػيَّة؛ لػػػذا فػػػ ف اإلسػػػالـ ٬نتػػػاز إبنػػػزاؿ العػػػرؼ منزلتػػػو، ِنػػػالؼ 

 عقائد كالشرائش.لل

 : الزرادشتي ة خامًسا:
 األلة من أربعة مرادر، كىي الدين كالعقل كالف رة كالعرؼ. الزرادشتيَّةتستمد 

، الزرادشػتيَّة علػى مرػدر كتػاب ربػدَل مقػدس عنػد فػ ذا مػا أتينػا للمرػدر األكؿ كىػو الػدين، ف نػو ملػين
بعػد ذلػخ  كىػو اٞنرػدر األكؿ للزرادشػتية، مث توالػت نزؿ عن طريق الوحي،ِبنو أي  عتقدكفي، (ّققآفيستا(كاٚنو 

ٟنػػذا اٞنرػػػدر أنػػػو صػػػعب اللغػػػة  لشػػػركحو  الزرادشػػػتيَّةكيرهػػػر احتيػػػاج  ،(ْقالشػػركح الػػػيت دكنػػػت يف فػػػرتات الحقػػة
تلخ الشركح من الكتػب اٞنقدسػة عنػدىم، كابٞنقارنػة ابإلسػالـ فػ ف كتػاب  الزرادشتيَّةعسًن الفهم، كما اعت  

 مم ام يل، كحفرػػو مػػن التحريػػف كالتلػػديل، ربػػاؿ تعػػاىل:    ىػػو اٞنقػػدس، كأنزلػػو   علػػى نليػػو د
[، فاٜنفف من التحريف، كسالمة اللغة كسهولتها، كثلػوت الػوحي ٗ]اٜنبر: نن من زن رن

 .الزرادشتيَّة٬نتاز بو مردر اإلسالـ عن مردر ا ٣ن ىوكالنزكؿ من السماء، 
                                                           

 (.ّٗ: ينرر: اللاجافادجيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص (ُق
 (.ِْٕ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ِق
 (.ٗٓ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ّق
 (.ِٕمقارنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، قص: ينرر: مفهـو األلوىية يف األدايف الزرادشتية كاٟنندكسية كاللوذية قدراسة  (ْق
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 مػػوف، ف نػػو يػػدخل يف نرػػرهتم ل خػػالؽ كالشػػرائش، فيزعمػػوف أسػػم يعلًٌ الزرادشػػتيَّةأمػػا مرػػدر العقػػل عنػػد 
علػػى العلػػم كاسػػتعماؿ العقػػل كاٞنن ػػق كالقناعػػة كالتفكػػًن ابٜنيػػاة كمرػػًن  يشػػبعوف بعضػػهمك  ،التسػػام  كالر٘نػػة

عقػػل مدخلػػو أف ٠نػػرد تفكػػًنىم ابٞنرػػًن كاٛننػػة كالنػػار كالعلػػم، إ٧نػػا يكػػوف عػػن طريػػق ، كاسػػتعماؿ ال(ُقاالنسػػاف
فػ ف  أمَّػا اإلسػالـاستعماؿ العقػل؛ ألسػم   يلبػؤكا للتفكػًن إال لقرػور اٞنرػدر اإلٟنػي اٞنزعػـو عػن تليينػو ٟنػم، 

آف الكػرَل صػورنا ٟنػذا اٞنرػًن ، كيػورد القػر ب   ال ٠نػاؿ للعقػل أف يعمػل فيهػااٞنرًن كاٛننػة كالنػار ،بتػة يف كتػا
كبعػػػن الرػػػور للبنػػػة كالنػػػار، كىػػػذا يشػػػًن إىل احتوائػػػو ٟنػػػا، كىػػػو امتيػػػاز عػػػن القرػػػور الػػػذم يلحػػػق ّنرػػػدر 

، ٣نا دعاىم إلعماؿ العقل يف مثل ىذه األمور. الزرادشتيَّة  اإلٟني اٞنزعـو

مػػور غػػًن ربابلػػة للت ليػػق، مػػن خػػالؿ كصػػف األلػػة ِب الزرادشػػتيَّةكترهػػر الف ػػرة كأحػػد مرػػادر األلػػة يف 
، كىػي علػى اإلنسػاف كاجلػات ثالثػة نػوتقػوؿ إ الزرادشػتيَّةمقلػوؿ، كذلػخ أف كفيها إكراه للنفس على أمر غًن 

ػػا، كأف ٩نعػػل اٛناىػػل عالً كأف ٩نعػػل اٝنليػػث طيلنػػ ،اأف ٩نعػػل العػػدك صػػديقن  امن
، كىػػذا يعػػد إغراربنػػا يف ترػػفية (ِق

أمَّػا القلب من موازين الدنيا، كاالْناه إىل االعتلارات العليا، كإجلارنا لف ر النفس على ما ال ٬نكن أف ت يػق، 
]اللقػػػرة:  جخمخ مح جح مج حج مثف نػػػو ال يكلػػػف الػػػنفس إىل مػػػا ال ت يػػػق، ربػػػاؿ تعػػػاىل:  اإلسػػػالـ
كليسػػت إجلػػارنا للػػنفس علػػى ١نلػػة كػػل شػػيء حػػت  ،نفس[، فػػالف رة يف اإلسػػالـ تتسػػق مػػش مػػا ت يقػػو الػػِٖٔ

 األعداء كغًنىم.

 الزرادشػػتيَّةلػػى زرادشػػت الػػذم يػػزعم كىػػو العػػرؼ، فلػػو أتثػػًن ع الزرادشػػتيَّةأمػػا اٞنرػػدر الرابػػش للمحلػػة يف 
مػػن فقػػد عمػػل ب ريقػػة خاصػػة بػػو،  هػػاكلَّ ربػػاـ ابلتعػػديل علػػى األفكػػار الػػيت أخػػذىا مػػن سػػابقيو  اتلاعػػو، حيػػث 

كمعار ػػة األعمػػاؿ اٞنػػدمرة الػػيت يقػػـو هبػػا الغػػزاة، ابعتقػػاده أف  ،الوفػػاؽ االجتمػػاعيمػػن أجػػل دالػػة، ك أجػػل الع
األلػػػػة ٞنكاسػػػػب  تتخػػػػذ الزرادشػػػػتيَّةأف  مػػػػن ىػػػػذا ، كيرهػػػػر(ّقالسػػػػالـ كاٜنػػػػق يتمثػػػػل يف اٜنيػػػػاة الريفيػػػػة اٞنسػػػػتقرة

ليسػت الغايػة يف األلػة ىػي السػي رة علػى ف أمَّػا اإلسػالـاجتماعية عرفية أك  من كوسا مرهػرنا تقديسػينا إٟنينػا، 
األعراؼ االجتماعية من خالؿ خلق األلفة بٌن الناس، بػل ىػي يف اللدايػة ١نلػة هلل كتعرػيم لػو كعمػل كعلػادة 

 لو، كًمن مثىَّ فهي سليل ل لفة بٌن الناس كنشر اٝنًن، كغايتها ٓنقيق علادة  .

 : الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
مػػن أربعػػة مرػػادر، كىػػي  األدايف الوىٍ ػػعيَّةاأللػػة كمػػا ىػػي العػػادة اٛناريػػة عنػػد  الكونفوشييوسػػيَّةتسػػتمد 

بشػػػكل عػػػاـ تسػػػتمد عقائػػػدىا  الكونفوشييوسػػػيَّةالػػػدين كالعقػػػل كالف ػػػرة كالعػػػرؼ، أمػػػا اٞنرػػػادر الدينيػػػة، فػػػ ف 

                                                           

 (.ٔٓ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ُق
 (.ِّْ/ِينرر: ربرة اٜنضارة، كيلياـ جيمس ديورانت، ق (ِق
 (ُٗينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص:  (ّق
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كىػي الكتػب الػيت ربػػاـ   ة،ىػي الكتػب اٝنمسػة القد٬نػػ :كشػرائعها كأخالربهػا مػن ٠نمػوعتٌن مػػن اٞنرػادر، األكىل
، كربػػد الكتػب األربعػة الػػيت ألفهػا كونفوشػيوس فهػي الثانيػػة ، أمػاكونفوشػيوس ذاتػو بنقلهػا عػػن كتػب األربػدمٌن

، كمػػا ربػػاـ  (ُقٕنثػػل فلسػػفة كونفوشػػيوس ذاتػػو كىػػيخػػرل، مػػش التفسػػًن اترة كالتعليػػق أي  وو فيهػػا أربوالىػػأتلاعيػػ دىكَّف
يت تتعلػػػق ِبسػػػرة تشػػػو الغربيػػػة، كغًنىػػػا مػػػن كتػػػلهم، ١نػػػاكال كونفوشػػػيوس بدراسػػػة ٠نموعػػػة مػػػن السػػػبالت الػػػ

، ككتػلهم اٞنقدسػة (ِقاألافرة على بقااي العرر الذىيب، كاعت ىا سل تو اٞنرجعية، كاستخدمها ككتاب مقدس
 ىذه ىي أحد مرادر األلة كاألخالؽ.

اٞنسػػػتمر  داللػػػة علػػػى التغػػػًن كالتلػػػدؿ الكونفوشييوسػػػيَّة يف بكعػػػن مقارنتهػػػا ابإلسػػػالـ، فػػػ ف كثػػػرة الكتػػػ
ال ارئ، ِنالؼ اإلسالـ ف ف القرآف الكرَل كالسنة النلوية غًن ربابلة للتحديث؛ ألسا ،بتة ثلػواتن رب عيِّػا متػواترنا 

 .ابألسانيد

كحرصػػو عليهػػا، ىػػو ٣نػػا ينلػػذه اإلسػػالـ، حيػػث  اٞننحرفػػة كمػػا أف اعتلػػار كونفوشػػيوس لعقائػػد األكلػػٌن
 يل ىل مل خلا اٞنتمسكٌن ّنػنهج مىػن ربػللهم بغػن النرػر عػن صػحتو مػن عػدمها: يقوؿ تعاىل ذامِّ 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 [، فاإلسالـ ال يعتد يف مرادره بنهج األكلٌن، بل ّنا ثلت عن رب العاٞنٌن.ِّ]الزخرؼ: 

ىل إحيػاء ال قػوس إللعقل كمرػدر للمحلػة، ىػو أف كونفوشػيوس دعػا  الكونفوشييوسيَّةأما عن اعتلار 
ا مػػن فلسػػفتو كآرائػػو يف إليهػػا جانلنػػكأ ػػاؼ  ،كالعػػادات كالتقاليػػد الدينيػػة الػػيت كرثهػػا الرػػينيوف عػػن أجػػدادىم

، كإ ػػافتو ىػذه ىػي إعمالػو للعقػل فيمػػا كرثػو مػن ال قػوس كالعػػادات (ّقاألخػالؽ كاٞنعػامالت كالسػلوؾ القػوَل
 تماد مرادر الداينة.الدينية القد٬نة، كىو امتداد ٞننهبو السابق يف اع

ػػيىديؿُّ  أمَّػػا اإلسػػالـ  الكونفوشييوسػػيَّةعلػػى مثػػل مػػا ذىػػب إليػػو يف  ف نػػو ال ٩نعػػل للعقػػل اعتلػػارنا إذا كػػاف سى
اإلسػػالـ ٞنخلػػوؽ يف مػػن اتلػػاع األربػػدمٌن كإحيػػاء عقيػػدهتم برػػرؼ النرػػر عػػن موافقتهػػا ٞنػػراد  ، فػػال طاعػػة يف 

 معرية اٝنالق.

كترهػػر الف ػػرة كأحػػد مرػػادر األلػػة يف الكونفشيوسػػية مػػن خػػالؿ بعػػن تعليمػػات كونفوشػػيوس الػػيت 
طاعػػػة ، ك طاعػػػة األخ األصػػػغر ألخيػػػو األكػػػ ك  ،كاٝنضػػػوع لػػػو هلوالػػػد الولػػػد طاعػػػةتػػػدؿ عليهػػػا الف ػػػرة، كمنهػػػا 

                                                           

(، اٞنوسػػػػوعة اٞنيسػػػػرة يف األدايف َّٗ – َّّينرػػػػر: الكونفشيوسػػػػية يف الرػػػػٌن قدراسػػػػة ٓنليليػػػػة نقديػػػػة(، د. عاليػػػػة صػػػػاحل القػػػػرٍل، قص:  (ُق
 (.ِٕٓ/ ِكاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق

 (.ِّٗ – ِّٖينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص:  (ِق
 (. ُٕٗينرر: ما بعد اٞنوت عند اليهودية، النررانية، اجملوسية، اٟنندكسية، اللوذية، الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص:  (ّق
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سػػػالـ يف ىػػػذا ، كىػػػذه التعليمػػػات مف ػػػورة يف ربلػػػب كػػػل إنسػػػاف، كيتميػػػز اإل(ُقكغًنىػػػا اٜنػػػاكم كاالنقيػػػاد إليػػػو
اٞنرػػدر، ِبف الف ػػرة الػػيت يسػػتمدىا مػػن األلػػة غاللنػػا مػػا تكػػوف متعلقػػة ّنحلػػة  ؛ ألف الف ػػرة يف اإلسػػالـ ىػػي 

اليت يغلب عليها ال ابش االجتماعي الراىرم، كيرهر اٝنلػل  الكونفوشييوسيَّةعلى اٜننيفية كالتوحيد، ِنالؼ 
يف اإلسػالـ ال يكػوف إال ، مثل خضػوع الولػد لوالػده، كاٝنضػوع يف بعن األلفاظ اٞنخالفة الكونفوشييوسيَّةيف 

للبانػػب االجتمػػاعي أكربعهػػم  الكونفوشييوسػػيَّةف ػػرة يف العلػػد أال ٫نضػػش إال ٝنالقػػو؛ لػػذا فػػ ف توجػػو  هلل، كىػػذه
 يف مثل ىذا.

يتوجػػػو يف ك يػػػداـك علػػػى أتديػػػة الشػػػعائر الدينيػػػة، كيرهػػػر العػػػرؼ كمرػػػدر للمحلػػػة يف أف كونفوشػػػيوس 
الرػالة ليسػت إال كسػيلة لتنرػيم سػلوؾ  أفعتقػد ا، كييرػلي صػامتن ك تو إىل اإًللو األعرم أك إلو السػماء، علادا

؛ لػذا فهػػو يسػتخدـ الػدين كيكيفػػو لتحقيػق األلػػة (ِقالػػٌدين أداة لتحقيػق التػآلف بػػٌن النػاسيعتػ  أف األفػراد، ك 
الرػػالة إ٧نػػا ىػػي كسػػائل لتحقيػػق تلػػخ كالتػػآلف بػػٌن النػػاس، فأصػػل  التػػآلف بػػٌن النػػاس ىػػو الغايػػة، كالػػدين ك 

الغايػػة، كىنػػا يتلػػٌن أف العػػرؼ اجملتمعػػي السػػائد ىػػو أحػػد اٞنرتكػػزات الػػيت يلػػين عليهػػا كونفوشػػيوس أسػػس األلػػة 
عنػػػده، كىػػػذا األمػػػر ٫نتلػػػف عػػػن تنػػػاكؿ اإلسػػػالـ، فالرػػػالة كالشػػػعائر الدينيػػػة ال بػػػد فيهػػػا مػػػن اإلخػػػالص هلل، 

كلػيس ألمػر ٠نتمعػي، بػل إف األمػور اٞنتحققػة منهػا يف  ،متثػاؿ ألمػر  كاألصل يف كجوهبػا علػى النػاس ىػو اال
اٛنوانػػػػػب اجملتمعيػػػػػة إ٧نػػػػػا ىػػػػػي مػػػػػن األىػػػػػداؼ الثانويػػػػػة كلػػػػػيس الرئيسػػػػػية، كىػػػػػذا ٣نػػػػػا ٬نتػػػػػاز بػػػػػو اإلسػػػػػالـ عػػػػػن 

 يف اٛنانب العريف للمحلة. الكونفوشييوسيَّة

 الفلسفات ادلثالية: سابًعا:
مرػػػادرىا الػػػيت تسػػػتمد منهػػػا األلػػػة عػػػن األدايف السػػػابقة، فمػػػن خػػػالؿ ٔنتلػػػف الفلسػػػفات اٞنثاليػػػة يف 

اللحث يف مفهومها استنتبت نػوعٌن مػن اٞنرػادر الػيت ٬نكػن اعتلارىػا يف ىػذا السػياؽ، كسػأربـو بػذكر٨نا مػش 
 مقارنة كل مردر ابإلسالـ:

أف نتعػػرؼ  اٞنرػػدر األكؿ: يعتػػ  الفيلسػػوؼ الػػذم ينتمػػي إىل الفلسػػفة اٞنثاليػػة ىػػو أكؿ مرػػدر ٬نكػػن
علػػى األلػػػة منػػػو، فأربوالػػػو كتعريفاتػػػو كتوجهاتػػػو ىػػػي الػػيت ٓنػػػدد ىػػػذا اٞنسػػػار؛ ألف الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة ال تعتػػػد ِبم 

أىمَّػػػا يف مرػػػدر ديػػػين مقػػػدس، بػػػل ىػػػي نتػػػاج عقػػػوؿ مفكريهػػػا كفالسػػػفتها، فهػػػم الػػػذين ك ػػػعوا أسػػػس األلػػػة، 
 ، فػػاهللاؿ يف تقريػػر األمػػور اٞنخترػػة ابلعقائػػد اعتمػػاد علػػى عقػػوؿ الرجػػفػػ ف ىػػذا األمػػر غػػًن كارد، فػػال اإلسػػالـ

كمرػادر أساسػية نن لػق    أنزؿ إلينا كتابو كأمػرب ابالحتكػاـ إليػو كالعمػل ّنقتضػاه كمقتضػى سػنة نليػو 
 منهػػا، كىػػذا ال يلغػػي دكر العقػػل يف اإلسػػالـ، فالعقػػل معمػػوؿ بػػو كلكػػن كفػػق  ػػوابا شػػرع   كسػػنة رسػػولو

                                                           

(، مػا بعػد اٞنػوت ْٕٓ – ّٕٓ/ ِ، النػدكة العاٞنيػة للشػلاب اإلسػالمي، قينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصػرة (ُق
 (.ُٖٗ – ُٕٗعند اليهودية، النررانية، اجملوسية، اٟنندكسية، اللوذية، الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص: 

 (.ْٕٗ/ ِشلاب اإلسالمي، قينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية لل (ِق
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دكف أنفسػػػهم لػػػة مٌت صػػػياغتها كك ػػػش أسسػػػها ًمػػػن رًبلػػػل الفالسػػػفة الػػػذين ال ٪نػػػ، أمػػػا الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة فاأل
 ىم.ؤ ىواأُندكد أك مردر معت ، إ٧نا تتحكم فيهم أذكاربهم كعقوٟنم ك 

اٞنردر الثاٍل: يعت  اٞنثاؿ الذىين الداخلي كالركح اإلنسانية ٨نا اٞنردر الثاٍل الذم تيستىقى منػو األلػة 
 ، كمردر األلػة مرتكػز(ُقٞنثاؿ غاللا ما يكوف صورة الشيء أك الفعل يف منتهى الكماؿيف الفلسفة اٞنثالية، كا

 كىي أحد مرادر األلة األساسية. ،كال ليعة غًن اٞنادية للكوف على الركح اإلنسانية كأىم عنرر يف اٜنياة

 حػي يف طليعتػػوأف ىػذا الواربػش رك  تػرل اٞنثاليػة دليػل اعتلػارىم للمثػاؿ كالػركح كمرػدر للمحلػة، ىػػو أفك 
فالفلسػفة اٞنثاليػة تػدرس  ،(ِقكاٞنثاؿ العقل ليس ظاىرة طليعية كإ٧نا ىو من صنش أف العا ىى  :أم ،اكليس فيزايئيِّ 

ف نػػػو  أمَّػػػا اإلسػػػالـصػػػورة الشػػػيء كلػػػيس كاربعػػػو الفعلػػػي اٞنػػػادم، ابعتلػػػار أف صػػػورتو ىػػػي اٞنرػػػدر اٜنقيقػػػي لػػػو، 
يدرس صورة الشيء ككاربعػو الفعلػي علػى حػد سػواء، كمػا أف الفلسػفة اٞنثاليػة تنػزع إىل اٛنانػب الركحػي ال إىل 

اٛنػػانلٌن، كالفلسػػػفة  ٛنانػػب دكف اآلخػػر كإ٧نػػا يػػوازف بػػٌن ف نػػو ال ينػػزع أمَّػػا اإلسػػالـاٛنانػػب اٞنػػادم يف األلػػة، 
أمَّػا يس لػو كجػود مػادم، فتنفػي اٞنرػدر اٞنػادم للمحلػة،  ىػو مػن صػنش العقػل كلػاٞنثالية تػرل أف الواربػش كالعػا ى 

كمرػدرين للمحلػة،   ه النررة، كال ينفي العقل كالف ػرةكيتوسا يف ىذ ف نو يرل العا  ابلعقل كالف رة اإلسالـ
كمػػػا تػػػرل الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة أف العػػػا  كاألحػػػداث ىػػػي إرىاصػػػات لتفػػػاعالت عقليػػػة كلػػػيس لتفػػػاعالت ماديػػػة 

فينرػػر ٟنػػذا األمػػر بشػػيء مػػن الشػػمولية كاعتلػػار  أمَّػػا اإلسػػالـلػػة عنػػدىم تسػػًن يف ىػػذا اٛنانػػب، فيزايئيػػة، كاأل
 األمرين معنا.

  الفلسفات الواقعية: اثمًنا:
كسػػأربـو بػػذكر٨نا، مػػش مقارنػػة كػػل كاحػػد منهمػػا  تسػػتمد الفلسػػفات الواربعيػػة األلػػة مػػن مرػػدرين اثنػػٌن،

 ابإلسالـ:

 ة اليت تقػـو األلػة عليهػاالرئيس ينتموف إىل الفلسفة الواربعية ىم اٞنرادراٞنردر األكؿ: الفالسفة الذم 
يف الفلسػػػفة الواربعيػػػة، كّنػػػا أف الفلسػػػفة الواربعيػػػة تسػػػًن يف نفػػػس طريػػػق نرًنهتػػػا اٞنثاليػػػة يف ربضػػػية عػػػدـ اإل٬نػػػاف 

مػػن  عليهػػا أف تسػػتمده الزامػػفهػػم األلػػة منػػو كمرػػدر إٟنػػي، فّنرػػدر مقػػدس يكػػوف ىػػو اٞنن لػػق الػػذم ٬نكػػن 
 مرادر أر ية تتمثل يف عقوؿ الفالسفة الواربعيٌن.

ف نو ٬نتاز ِبنػو جعػل لسنسػاف كلعقلػو حػدكدنا يفكػر فيهػا، كال شػخ أف اإلنسػاف ال بػد  أىمَّا يف اإلسالـ
إٟنػػػي غيػػػيب، ألف الػػػدنيا ملي ػػػة ابألسػػػرار الػػػيت ال ٬نكػػػن فػػػخ عقػػػدىا كألغازىػػػا إال ًمػػػن رًبلػػػل  أف ييػػػذعن ٞنرػػػدرو 
 بػػد مػػن أف يكػػوف ىنػػاؾ كتػػاب مػػن كػػالـ   تكػػوف فيػػو منبػػاة النػػاس كداللػػتهم علػػى اٜنػػق خالقهػػا؛ لػػذا فػػال

                                                           

 (.ُٗينرر: الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا كت ورىا كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، قص:  (ُق
 (.ُِٕينرر: فلسفة الرتبية اْناىاهتا كمدارسها، د. د منًن مرسي، قص:  (ِق
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كاألمػر الرػػواب، كال بػػد أف يكػػوف ٟنػػذا الكتػاب حفػػف مػػن التغيػػًن كالتلػػديل كالتحريػف، كىػػو مػػا ين لػػق علػػى 
 القرآف الكرَل.

هػػػا ك ػػػواب ها عػػػن كمػػػا أف ىنػػػاؾ أمػػػر ٬نتػػػاز بػػػو اإلسػػػالـ يف مرػػػادره الػػػيت أيخػػػذ منهػػػا األلػػػة كمنهب
الفلسػػفات الواربعيػػة كاٞنثاليػػة، كىػػو أف الفلسػػفات تسػػعى ٜنػػل كػػل أمػػر ًمػػن رًبلػػل جهػػد اإلنسػػاف، كتسػػعى ٜنػػل 

يف اإلسػالـ،  الػذم ىػو مػن أىػم األمػورٗنيش ألغاز اٜنياة كالكوف بعقل اإلنساف، كىذا ينايف أمر التسليم هلل، 
 مم خم حم جم هل خلمليف شػػػػػأف ذلػػػػػخ:  ، ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىلهكىػػػػػو اٞننبػػػػػاة لسنسػػػػػاف يف الوصػػػػػوؿ ٞنػػػػػراد

 [.ُُِ]اللقرة: خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

ىػو الػذم ٩نلػي اٜنػزف كيػذىب الشػتات  - من كالمو اٞننزؿ ككػالـ نليػو-فالتسليم هلل كاتلاع ىديو 
 الفلسفات.ىذه  أىلي عيشو الذم ي كالضياع

اٞنقرػػود يف الفلسػػفات الواربعيػػة اٞنرػػدر الثػػاٍل: تسػػتمد الفلسػػفات األلػػة مػػن الواربػػش كالوجػػود، كالواربػػش 
، (ُقّنعػػىن اٞنوجػػود حقيقػػة يف ال ليعػػة كاإلنسػػاف، أك اٞننسػػوب إىل الواربػػش، أك مػػا حػػدث ابلفعػػل م ابقنػػا للواربػػش

كىػػػػو مػػػػذىب ٩نعػػػػل االعتلػػػػار األكؿ للواربػػػػش كظػػػػاىر ال ليعػػػػة كاٜنيػػػػاة، كنزعػػػػة تعتمػػػػد علػػػػى اٜنػػػػس، كاٜنقػػػػائق 
 .(ِقىااٞنلموسة، يف اٜنكم على األشياء كتقدير 

كبناء عليو فالفلسفة الواربعية تقدـ الواربش اٞنلموس الرػاىرم علػى الشػعور الػداخلي، كتعتػ  ىػذا الواربػش 
ف نػػو ال ينفػػي شػػي نا مػػن اٛنػػانلٌن، كال يقػػدـ أحػػد٨نا علػػى اآلخػػر بػػل يعت ٨نػػا  أمَّػػا اإلسػػالـىػػو مرػػدر األلػػة، 

 اعتلارنا كفق  واب و كمنازلو.

فػػال يقترػػر  أمَّػػا اإلسػػالـة األلػػة مػػن اٜنػػس كظػػاىر ال ليعػػة كاٜنيػػاة فقػػا، كمػا تسػػتمد الفلسػػفة الواربعيػػ
على ذلخ، كما ٓنكم الفلسػفة الواربعيػة علػى األلػة مػن خػالؿ اٜنقػائق اٞنلموسػة فقػا، كهتػتم الواربعيػة ّن ابقػة 

الػذم تيلػىن األحداث الفعلية للواربش اٞنشاىد، كتعت  الوجود اٜنسي اٞنلموس يف ال ليعة كاإلنساف ىػو األصػل 
ف نػػػو ال يقترػػػر علػػػى ىػػػذا اٛنانػػػب، بػػػل إف اربترػػػار الفلسػػػفة الواربعيػػػة علػػػى اٜنػػػس  أمَّػػػا اإلسػػػالـعليػػػو األلػػػة، 

كالوجػػود فقػػا ىػػو جانػػب نقػػ  يف مرػػادرىا، كاإلسػػالـ ٬نتػػاز ابلشػػمولية، فػػال يقترػػر ابأللػػة علػػى اٛنانػػب 
مػن شػأنو أف يضػش األلػة يف  عػٌن تػوازبن اٜنسي فقا، بل ٩نمعػو مػش اٛنانػب الشػعورم، ك٫نلػق بػٌن ىػذين اٛنم

 موربعها كمكانتها الرحيحة.

 

                                                           

 (.ِٓٓ/ ِينرر: اٞنعبم الفلسفي، د. ٗنيل صليلا، ق (ُق
 (.ِٖنزلة اإلنساف ككجوده يف اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة قدراسة نقدية يف  وء اإلسالـ(، د ع ا د أبو ٚنعاف، قص: ينرر: م (ِق
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  ،احملبة بٌن اإلسالـ أسس: مقارنة لثادلبحث الثا
 والفلسفات ادلعاصرة ،واألدايف

 سالـ:اإل أواًل:
، كأتخػذ األلػة  ة من كتاب   كسنة رسػولوتقـو األلة يف اإلسالـ على  وابا ك١نددات مستمدَّ 

كمكانتها ألسا تتعلق ِبعرم األمور اليت يقـو عليها أساس الدين اإلسػالمي، فػأكؿ مرػاىر ىػذه اٞنكانػة ربوهتا 
أنػو   أثلػتك ،  ، فقػد أثلتهػا   لنفسػو، كأسػا مػن صػفاتو اٞنستمدة مػن األسػس ىػو أسػا تتعلػق ابهلل

 ١نلة تليق بو.  ٪نب علاده اٞنؤمنٌن، كأمر علاده اٞنؤمنٌن ِبف ٪نلوه

ىذه األلة مقدمة على كل ١نلة، كال ٩نوز ِبم حاؿ تقدَل أم ١نلػة عليهػا، كلكػيال   كربد جعل  
ػا تنتقػل فيػو ىػذه األلػة مػن   تكوف ١نلة العلػاد هلل ٠نػرد أربػواؿ كدعػاكل فقػد جعػل   ىنػاؾ مقياسنػا كأساسن

كالعلػػادة لػػو سػػلحانو، فانتقلػػت  ابلعمػػل  ، فرب هػػاالسػػلوكيمرحلػػة القػػوؿ كاليقػػٌن القلػػيب إىل مرحلػػة العمػػل 
 .السلوكياأللة على ىذا األساس من اٛنانب الشعورم الداخلي إىل اٛنانب العملي 

ىػػو الػػذم جػػاء ابٟنػػدل مػػن   ١نلػػة فػػوؽ ١نلػػة الػػنفس، كذاؾ أنػػو  ّنحلػػة رسػػولو  كمػػا أمػػرىم
 مه جهتعػػاىل:  ، كبػػو ىػػدل   سػػلحانو النػػاس، كأخػػرجهم مػػن الرلمػػات إىل النػػور، ربػػاؿ عنػػد  
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

أكجػب علينػا   عند اٛنانب الشػعورم الوجػداٍل فقػا، بػل إف    [، كال تقف األلة للنيبّّ]التوبة: 
، كأف نعمػل ّنػا جػاءب بػو مػن األكامػر كاألعمػاؿ، كأف ننتهػي  ، كترديقو فيما أخ  بػو عػن ربػو اتلاعو

األلػػػة علػػػى ىػػػذا األسػػػاس مػػػن اٛنانػػػب الشػػػعورم الػػػداخلي إىل اٛنانػػػب ، فانتقلػػػت  كسبػػػر مػػػا سػػػاب عنػػػو
 العملي الراىرم، كىو شأف األلة يف اإلسالـ يف سعيها للبمش بٌن اٛنانلٌن يف األلة الداخلي كاٝنارجي.

كأتخذ مكانة متميزة تقـو على أساس متٌن، فترهر يف  ،كما أف األلة تنتقل إىل اٛنانب االجتماعي
جتماعي بوجوب األلة بٌن اٞنؤمنٌن، ككجوب التآلف بينهم، كىذا الوجوب   أيت من ربلل أفراد مرهرىا اال

، ك  يقف األمر على اإل٩ناب دكف ربا  كرسولو    ىو مناٞنسلمٌن كحرصهم على التماسخ، بل 
عالماتو كدالالتو،  أك ى  كصارت ،ابإل٬ناف كارتل ت ىذه األلة الواجلةىذا اإل٩ناب ابلثواب كالعقاب، بل 

 كسعيهم لتحقيقو. ،كاىتمامهم بو ،كىذا الربا يرهر متانة ىذا األساس يف ربلوب اٞنؤمنٌن
ذا اٛنانػػػب يػػػرل أف اإلسػػػالـ   ينفػػػخ يف خلػػػق التػػػوازف بػػػٌن اٛنانػػػب الػػػداخلي الشػػػعورم ٟنػػػف كاٞنالًحػػػ

لػػػو اٛنانلػػػاف يف ٗنلػػػة مػػػن ، كابلتأمػػػل يف عمػػػق اٛنانػػػب االجتمػػػاعي يرهػػػر كاٛنمػػػش بينهمػػػا كاٛنانػػػب اٝنػػػارجي
للمحلػػة بػػٌن اٞنػػؤمنٌن   كرسػػولو  اٞنرػػاىر كاألػػددات، فاٛنانػػب الػػداخلي الشػػعورم القلػػيب ىػػو ربػػا  

اإل٬نػػاف،  منػػازؿ يف أعلػػى  ابإل٬نػػاف ككمالػػو كنقرػػانو، فمػػن أحػػب اٞنػػؤمن يف   فهػػو يف سػػليل بلػػوغ درجػػاتو 
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ككفى هبذا اٛنانب ربوة كمتانة، ألف اٛنانب اإل٬ناٍل الذم يقر يف القلب ىو من أعرػم األمػور اٛناللػة للمحلػة 
الراسػخة، كأمػػا اٛنانػب الرػػاىرم اٝنػارجي فيرهػػر يف مرػػاىر كثػًنة حػػث عليهػا اإلسػػالـ، كاٜنػث علػػى العفػػو 

 مت خت حت جت مبهب خب حب جبكالرػػػف  كالتسػػػام  بػػػٌن اٞنػػػؤمنٌن، فقػػػد ربػػػاؿ تعػػػاىل: 
أف يػػذىب  -أم: الرلػػم- [، كٓنػػرَل الرلػػم الػػذم مػػن شػػأنوَْ]الشػػورل: جخ مح جح مج مثحج هت

 ىل مل يك ىك مك لكاأللة ك٬نزؽ أكاصر التآلف، فقد ربػاؿ تعػاىل بىيػا عنػو: 
[، كغػػػػػًنه مػػػػن اٞنرػػػػػاىر الدالػػػػة علػػػػػى اٛنانػػػػب العملػػػػػي ٕٓ]آؿ عمػػػػراف: من زن رن مم يلام

 ش اٞنسلم، كىذا من ٕنيز اإلسالـ كلوليتو يف جانب األلة. الراىرم يف األلة االجتماعية يف اجملتم

 يف اإلسالـ إىل ٙنسة أسس، كىي: أسسى األلة كربد ربسمتي 

 .إثلات صفة األلة هلل  األساس األكؿ:

 كجوب تقدَل ١نلة   على كل شيء. األساس الثاٍل:

 .كالعمل ادةربا ١نلة   ابلعل األساس الثالث:

 .نفسفوؽ ١نلة ال كجوب ١نلة الرسوؿ  األساس الرابش:

 األساس اٝنامس: تعريم شأف األلة بٌن اٞنؤمنٌن.

 ٣نػػا يتميػػز بػػو اإلسػػالـ، حيػػث إف أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة يثلتػػوف صػػفات   فهػػو :األسػػاس األوؿ أمػػا
إثلػػااتن حقيقيِّػػا مػػن غػػًن تكييػػف كال تع يػػل، كال تشػػليو كال ٕنثيػػل، كاإل٬نػػاف ابهلل كأٚنائػػو كصػػفاتو ركػػن مػػن  

 نئىئ مئ زئ رئ ّٰنػػػا علػػػى ذلػػػخ اٞنػػػوىل سػػػلحانو، فقػػػاؿ تعػػػاىل: ، دلَّ  أركػػػاف اإل٬نػػػاف ابهلل

 ين[، كربػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػاىل: َُٖ]األعػػػػػػػػػػػػػراؼ:  مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

 ًتٍسػػػعىةن  ّللًَّ  ًإفَّ »فقػػػاؿ:   رشػػػدب إليػػػو رسػػػوؿ  [، كأُُ]الشػػػورل: حي جي يه مهىه جه
ا، ًإالَّ  ًمائىةن  اٍٚننا كىًتٍسًعٌنى  موصػوؼ   ِبف   كأربػر أىػل السػنة كاٛنماعػة، (ُق«اٛنىنَّػةى  دىخىلى  أىٍحرىاىىا مىنٍ  كىاًحدن

 كربػد كصػػف   ، (ِقابأللػة حقيقػة، كأف األلػة مػن صػػفات   الثابتػة لػو ابلكتػاب كالسػػنة كإٗنػاع السػلف
ػػػب، كمػػن ذلػػػخ ربولػػػو تعػػػاىل:   ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زننفسػػو ِبنػػػو ٪نًي

                                                           

كتاب الشركط، ابب ما ٩نوز من االشرتاط كالثنيا يف اإلربرار، كالشركط اليت يتعارفها النػاس بيػنهم، كإذا ربػاؿ:   ،أخرجو اللخارم يف صحيحو (ُق
 ، اٜنػػػديث رربػػػم:(، كيف كتػػػاب الػػػدعوات، ابب: هلل مائػػػة اسػػػم غػػػًن كاحػػػدُٖٗ/ ّق، (ِّٕٔق ، اٜنػػػديث رربػػػم:أك ثنتػػػٌن مائػػػة إال كاحػػػدة

 ،(، كمسػلم يف صػحيحوُُٖ/ ٗق ،(ِّٕٗق ، اٜنػديث رربػم:(، كيف كتاب التوحيد، ابب إف هلل مائة اسػم إال كاحػدإٖ/ ٖق ،(َُْٔق
 (.َِِٔ/ ْق ،(ِٕٕٔق اٜنديث رربم: ،كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، ابب يف أٚناء   تعاىل كفضل من أحراىا

 (.ٔٓ – ٓٓينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص:  (ِق
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[، ككصػػػػػف نفسػػػػػو ِبنػػػػػو ٪نػػػػػب ْٓ]اٞنائػػػػػدة  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّعلػػػاده اٞنػػػؤمنٌن ك٪نلونػػػو، فقػػػاؿ تعػػػاىل: 

جس مخ جخ مح جح مج[، كربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: ُّ]آؿ عمػػػػػػػراف: مب زب رب ىئيئ

[، كربولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل: ُٓٗ]اللقػػػػػػػػرة:  خب حب جب هئ مئ خئلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل: ، كربو [ِِِ]اللقػػػػػػػػرة: 
[، كربولػػػػػػػو ُّْ]آؿ عمػػػػػػػراف: ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه

 حت جت هب مب خب حب[، كربولو تعػاىل: ُٗٓ]آؿ عمراف:  رب يئ ىئ نئتعاىل: 
[، ككػػل ىػػذا اإلثلػػات إ٧نػػا ٩نػػرم يف تعرػػيم شػػأف ْ]الرػػف:حج مث هت مت خت

 . األلة، كٕنيزىا ُنيث إسا مثلتة هلل العريم

ف نػو ييرهػر معػىن تقػدَل ١نلػة   علػى كػل شػيء، فػأبرز عالمػات حػب العلػد لربػو  أما األساس الثاين:
علػى مػا ٓنلُّػو نفسػو، حػت كإف خػالف ذلػخ   كتقدَل تلخ األلة على كل شيء، ىػو أف يقػدـ مػا ٪نلػو  

 لغىني ٣نػا ٕنيػل لػو نفسػو كتريػده،حػت كإف كػاف ىػذا اٍلميػ  ككذلخ أف يكوف بغضو تلعنا ٞنا يلغضو   ىواه،
، فيػػوايل مػػن كااله  ، كيعػػادم مػػن عػػاداه  ، كال  كأف تكػػوف مواالتػػو كمعاداتػػو كفقنػػا ٞنػػواالة   كمعاداتػػو

يتحقق أساس تقدَل ١نلػة   علػى كػل شػيء إال ابن لػاؽ ىػذه الشػركط كاملػة، إذ ال ٬نكػن ترػور أف اٞنسػلم 
 .(ُقء إذا فقد أحد ىذه العالمات كالشركطعلى كل شي  يقدـ ١نلة  

كىذا من ٕنيز اإلسالـ يف ترتيلو ل كلوايت، حيث إنو مػن غػًن اٞنمكػن أف يسػتقيم أمػر الػدين دكف أف 
 يتم تقدَل أمر   على كل شيء، كما أف أعرم مراىر ١نلة   ىو تقدَل أمره ك١نلتو على كل شيء.

كىػػذا ٫نػػرج األلػػة مػػن  كطاعتػػو،  فهػػو أف دليػػل األلػػة ىػػي العلػػادة كالعمػػل هلل أمػػا األسػػاس الثالػػث:
٠نػػرد الػػدعاكل كاألربػػواؿ إىل جانػػب العمػػل كالتلتػػل، فالعلوديػػة هلل تعػػاىل ٟنػػا شػػأف عرػػيم يف اإلسػػالـ؛ لػػذا فقػػد 

 مك لك اك يق:  جعلها   كصفنا ألكمل خلقو كأربرهبم إليو منزلة، فقاؿ عن عيسػى

[، ك٣نػػػا يػػػدلل علػػػى أ٨نيتهػػػا أسػػػا أكؿ كلمػػػة ُِٕ]النسػػػاء: اممم يل ىل مل يك ىك
 يف ىف يث ىث نثكالمػػػػػو حػػػػػٌن تكلػػػػػم يف اٞنهػػػػػد، فقػػػػػاؿ تعػػػػػاىل:    افتػػػػػت  هبػػػػػا نػػػػػيب   عيسػػػػػى

غايتػػو كنسػػلو ىػػو العلوديػػة هلل تعػػاىل، ك٣نػػا ٩نلػػي   [، فبعػػل عيسػػىَّ]مػػرَل: اك يق ىق
 حل جل مك لك خك حك جك مق حقمنزلػػػة العلوديػػػة، ربولػػػو تعػػػاىل عػػػن اٞنالئكػػػة: 

بوصػػف العلوديػػة يف أشػػرؼ   [، كمػػا أف كصػػف   تعػػاىل لنلينػػا دَِٔ]األعػػراؼ: جم ملهل خل

                                                           

 (. ِْْ/ ِعلم األصوؿ، حافف بن أ٘ند بن علي اٜنكمي، ق ينرر: معارج القلوؿ بشرح سلم الوصوؿ إىل (ُق
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 ىل مل خلمقاماتو كأكمل حاالتو كىػو اإلسػراء، ىػو دليػل علػى أ٨نيتهػا كمكانتهػا، فقػاؿ تعػاىل: 
]سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

،  العلوديػػة يف اإلسػػالـ كونػػو أحػػد مرػػاىر كدالئػػل ١نلػػة  ، كىػػذا كلػػو يلػػٌن امتيػػاز أسػػاس (ُق[ُاإلسػػراء: 
كانتقاٟنا من األربواؿ كالتنرًن إىل األفعاؿ كاألعماؿ؛ لذا فقد كانت ديدف كل األنليػاء، بػل   ينفكػوا عنهػا يف  

 . كل حاؿ لعلمهم ِبنو ىي دليل ١نلة  

كط كأسػػس كأركػػاف، فيبػػب ١نلتػػو ٟنػػا شػػر   ، ك١نلػػة النػػيب فهػػو ١نلػػة النػػيب أمػػا األسػػاس الرابػػع:
[، كيف ىػػػذا ٔ]األحػػػزاب:  جخمخ مح جح مج حجربػػػاؿ تعػػػاىل: فػػػوؽ ١نلػػػة الػػػنفس، فقػػػد 

 أكىل بو من نفسو ف نو ال يدخل يف دائرة اٞنؤمنٌن.  اآلية دليل على أف من   يكن النيب

لػػو  ٪نرػػل كالكأحػب إليػػو منهػا،  نفسػػو، أكىل بػػو مػن أف يكػػوف الرسػوؿ  ، كتتضػمن ١نلػػة النػيب
أكىل من حب النفس كمػاالن لس٬نػاف، حيػث إف اٞنسػلم   ؛ لذا صار حب الرسوؿ(ِقإال بذلخ اسم اإل٬ناف

ٞنػػا جػػاء بػػو  االنقيػػاد كال اعػػةال بػػد أف ٩ناىػػد نفسػػو لكػػي يرػػل إىل ىػػذه اٞنرتلػػة، كمػػا أف ىػػذه األلػػة تتضػػمن 
 ،كالر ػػػا ُنكمػػػو  بكػػػل ذلػػػخ، كعػػػدـ اٛنػػػزع كالتسػػػخا ٣نػػػا جػػػاء بػػػو، كالر ػػػا كالتسػػػليم ، رسػػػوؿ  

، كمرػػدر امتيػػاز ىػػذه األلػػة األساسػػية يف اإلسػػالـ ىػػو ترسػػيخها يف (ّقاهكإيثػػاره علػػى مػػا سػػو  ،كالتسػػليم ألمػػره
 كالراىر على شكل سلوؾ عملي ت ليقي. للعىلىنالقلب ترسيخنا ربوايِّ من شأنو أف ٩نعلها ترهر 

ػا  مس:أما األساس اخلا فهو تعريم شػأف األلػة بػٌن اٞنػؤمنٌن، كالسػلب يف ذلػخ أسػا ٓنػدث أثػرنا عريمن
يف اجملتمػش كالتزامػو بدينػػو؛ لػذا فقػػد أكجػب   علػػى اٞنػؤمنٌن بقػاءىم عليهػػا كاألافرػة عليهػػا، كالقيػاـ ُنقوربهػػا، 

 جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخكرأب تردعها، فقد ربػاؿ تعػاىل يف ذلػخ: 
كمػػن شػػأف ىػػذه األلػػة أف ٓنػػافف علػػى ديػػن  ، حيػػث إف بقػػاء األخػػوة فيهػػا  ،(ْق[َُ]اٜنبػػرات: حض

كجىٍعلها ىي الػرابا األساسػي ٩نعػل مػن أمػر بقػاء الػدين كاٜنفػاظ علػى أسسػو ككيانػو أمػرنا حتميِّػا، كمػا تػؤدم 
، كمػا  إىل انتفاء ٗنيش الركابا األخرل غًن رابا األلػة يف  ، كىػذا يعػين صػفاء ىػذه األلػة كخلوصػها هلل

ىػػو مػػن أمػػر هبػػذه األلػػة كحػػثَّ عليهػػا، بػػل كامػػث علػػى علػػاده اٞنػػؤمنٌن هبػػا، كأنػػو سػػلحانو جعلهػػا   أف  
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىنسػلب األلفػة بيػنهم يف ربولػو تعػػاىل: 

[، كمػػػػػا أسػػػػػا سػػػػػلب للقضػػػػػاء علػػػػػى ّٔ]األنفػػػػػاؿ: رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

                                                           

 (.ِْٓينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص:  (ُق
 (.ِٗينرر: الرسالة التلوكية م زاد اٞنهاجر إىل ربو، ابن القيم، قص:  (ِق
 (.ِٗينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
 (.ْٔينرر: األلة يف السنة النلوية قدراسة مو وعية(، د بن شحتو ال اكم، قص:  (ْق
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ٗنيػػش اٞنشػػاكل كاٞنشػػاحنات الػػيت ربػػد ٓنػػدث بػػٌن اٞنسػػلمٌن أكثػػر مػػن أم سػػلب آخػػر، حيػػث ربػػرف   األخػػوة 
 خص مسحص خس حس جس مخ جخبػٌن اٞنػؤمنٌن ابإلصػالح بيػنهم، فقػاؿ تعػاىل يف ذلػخ: 

 [.َُ]اٜنبرات: حض جض مص

ػػنًٌ الضػػوابا كالشػػركط كاألػػددات ككػػل ىػػذا االمتيػػازات للمحلػػة بػػٌن اٞنػػؤمنٌن تر هػػر ٕنيػػز اإلسػػالـ يف سى
ػا ٛنهتػو الرػحيحة اٞنػرادة، فليسػت األلػة يف اإلسػالـ ربابعػة  كاألسس الػيت جعلػت مػن األلػة أمػرنا فػاعالن متوجهن

اىر، كليسػػت األمػػر العملػػي الرػػرؼ مكنػػة اٝنػػركج إىل الرػػاٞنغػػًن كالشػػعور آخػػذة الو ػػعية السػػللية  يف الػػذىن
 من الشعور الداخلي اٞنتسم ابلدكافش كالفاعلية. نابشالغًن 

 : اليهودي ة اثنًيا:
كمقارنتها ِبسس األلة يف اإلسالـ، ف ف األسػس العقائديػة للمحلػة  اليهوديَّةابلنرر إىل أسس األلة يف 

كالشػعب اإللػو  عنػد اليهػود، كأركػاف ىػذا الثػالوث ىػي: (ُقلثػالوث اٜنلػويلتدكر حوؿ ما يسمى اب اليهوديَّةيف 
، كنرػػر بعػػن اليهػػود لسلػػو ك لػػو ربػػومي خػػاص ابلشػػعب اإلسػػرائيلي كحػػده، كيكػػوف لكػػل شػػعب مػػن كاألرض

الشػػػعوب األخػػػرل غػػػًن شػػػعب إسػػػرائيل إلػػػو خػػػاص هبػػػم، كمػػػا يرػػػفوف اإللػػػو يف ىػػػذه اٜنالػػػة برػػػفات اللشػػػر 
إلو خػاص بقػـو دكف ربػـو بػل ىػو إلػو العػاٞنٌن، كمػا تقػـو   فال ٠ناؿ يف أف   أىمَّا يف اإلسالـ، (ِقاٞنختلفة
يف اإلسػػالـ علػػى أسػػاس التعرػػيم كنفػػي تشػػليو   برػػفات اللشػػر، كأتيت األلػػة اإلٟنيػػة يف ىػػذا   األلػػة هلل

حيػث تقػـو األلػة علػى أسػاس التعرػيم  اليهوديَّػةيف اإلسالـ عن  دليل على ٕنيز أسس ١نلة  اٛنانب كأك  
 تشليهو ابللشر. هلل كليس

فػػػاليهود يػػػركف أف اإللػػػزاـ يف األلػػػة مقتػػػلس مػػػن التشػػػلو ابهلل، فػػػاٞنرهر األعلػػػى للمحلػػػة عنػػػدىم يكػػػوف 
 متفرد برفاتو عن اٞنخلوربٌن.  فًنل أف هلل أمَّا اإلسالـ، (ّقابلسًن يف طريق   كالتشلو بو

ئيل، فػ ف ىػذه النرػرة تػؤثر بشػكل أما عن نررة بعن اليهػود إىل فكػرة اإللػو القػومي اٝنػاص بلػين إسػرا
حتمي على كيفية التعامل مش الشعوب األخرل اليت ال تنتمػي للػين إسػرائيل، كٟنػذا فػ ف أثػر ىػذه النرػرة ابداين 
على اليهود يف نلذىم للتسام  مش اآلخرين من ملدأ التقليل مػنهم لكػوف إٟنهػم ٢نتلػف، كأسػم علػى ىػذا غػًن 

ىػػو إلػػو األكلػػٌن كاآلخػػرين كالنػػاس   ف نػػو يػػرل أف   أمَّػػا اإلسػػالـو كاحػػد، متسػػاكين يف اٝنلقػػة كالتلعيػػة إللػػ

                                                           

يعتقػػد اليهػػود ِبف ىنػػاؾ كحػػدة مقدسػػة ربائمػػة بػػٌن األرض كالشػػعب ٜنلػػوؿ اإللػػو فيهمػػا كتوحػػده معهمػػا، كتسػػمى الثػػالوث اإلٟنػػي، ينرػػر:  (ُق
 (.ٖٕ/ ٓموسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد الوىاب اٞنسًنم، ق

(، األسس األخالربية يف العهد القدَل مػش مقارنتهػا ٔٔ – ٓٔ/ ٓينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد الوىاب اٞنسًنم، ق (ِق
 (.ّّابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شريف الرياد، قص: 

 (.ُُٓينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، د. ر٬نة شريف الرياد، قص:  (ّق
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ا  يي ىي ني مي زي ريللناس أٗنعٌن، رباؿ تعػاىل يف ذلػخ:   أٗنعٌن، كأرسل رسولو ١نمدن
 [.ُٖٓ]األعراؼ:  حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ

تلاطهػػػا ابٛنػػػزاء كابلنرػػػر ٛنوانػػػب األلػػػة عنػػػد اليهػػػود فػػػ سم يرب وسػػػا غاللػػػا ابٛنػػػزاء الػػػدنيوم كيضػػػعف ار 
 إىل اٛنزاء الدنيوم، أكثػر منهػا للبػزاء األخػركم، كذاؾ أنػو ينػدر ذكػر األخركم، فتميل اٛنزاءات عند اليهود

للمحلػػػػة،  اليهوديَّػػػػة، كىػػػػذا يف نرػػػػرم ىػػػػو اٛنانػػػػب اٞنػػػػادم ل سػػػػس (ُقيف كتػػػػلهماٛنػػػػزاء بعػػػػد اٞنػػػػوت ك اٞنعػػػػاد 
لػػػة العمليػػػة الراىريػػػة كمراىرىػػػا كشػػػواىدىا علػػػى أرض فاالىتمػػػاـ ابٛنانػػػب الػػػدنيوم ىػػػو اىتمػػػاـ ابلواربػػػش كاأل

الواربش، ك عف االىتماـ ابٛنانب األخركم ىو من اٝنلل كالنق  اٜناصل يف أسس األلػة عنػدىم، فاٛنانػب 
ف نػػو يهػػتم بكػػال اٛنػػانلٌن  أمَّػػا اإلسػػالـ، اليهوديَّػػةالػػداخلي الشػػعورم القلػػيب للمحلػػة لػػيس جػػديرنا ابلدراسػػة يف 

اىتمامنػػا شػػامالن جامعنػػا ٟنمػػا، ١نققنػػا التػػوازف يف اٛنمػػش بينهمػػا، فاأللػػة القلليػػة يف اإلسػػالـ ٩نػػب صػػرفها أكالن هلل 
كعدـ تقدَل أم ١نلة على ١نلة  ، كىي ١نلة ربائمة على التعريم ال التشليو كاٞنشػاهبة، كمػا أف ىػذه األلػة ال 

ك١نلػػة اٞنػػؤمنٌن،   يف العلػػادة كالعمػػل هلل، ككػػذلخ ١نلػػة النػػيب متمػػثال ،يف أرض الواربػػشبػػد أف يكػػوف ٟنػػا أثػػر 
اـ تم القيػػهػػر للخػػارج علػػى شػػكل أعمػػاؿ كمرػػاىر يػػف سػػا تلػػدأ بتنقيػػة اٛنانػػب الػػداخلي القلػػيب مث ال بػػد أف تر

 هبا.

  :النصراني ة اثلثًا:
ٗنلػػػة مػػػن األسػػػس كالقواعػػػد للمحلػػػة، كعػػػن ىػػػذه األسػػػس كمقارنتهػػػا ابإلسػػػالـ، فػػػ ف  النرػػػرانيَّةتتلػػػش 

اٝنػػػػوؼ بذريعػػػػة أف ق  ١نلػػػػة(، ٣نػػػػا أحػػػػدث خلػػػػالن يف جانػػػػب ب جانػػػػب الرجػػػػاء علػػػػى يػػػػتػػػػرل تغل النرػػػػرانيَّة
ف نػػو ال يغلػػب جانػػب الرجػػاء  أمَّػػا اإلسػػالـ، (ِقاالنضػػلاط السػػلوكي كاالنفػػالت األخالربػػي يف اجملتمػػش النرػػراٍل

علػى جانػػب اٝنػػوؼ، بػػل يتعامػػل معهمػا يف  ػػوء التػػوازف الػػداخلي لسنسػػاف، كمػن شػػواىد ذلػػخ ربولػػو تعػػاىل: 
[، كاآليػػػػػػػػة تلػػػػػػػػٌن التػػػػػػػػوازف يف ٖٗ]اٞنائػػػػػػػػدة: ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 اٛنانلٌن.

ا ١نلػػػة ٠نانيػػػة كيغرربػػػوف يف تفاصػػػيل تلػػػخ الكيفيػػػة، ككصػػػفوىا ِبسػػػ  كمػػػا يكيػػػف النرػػػارل ١نلػػػة  
ف نػو ينػزه ١نلػة   عػن التشػليو كالتكييػف، كذاؾ  أمَّا اإلسػالـ، (ّقمضحية فادية، كشلهوا ١نلة   ّنحلة خلقو

أنػػو ٩نعػػػل مػػن أسػػػس األلػػػة أف ١نلػػة   ربائمػػػة علػػػى التعرػػيم، كيتبػػػو اٞنفهػػػـو النرػػراٍل إىل أف ١نلػػػتهم مػػػش   
ربائمػة علػى كػوسم أبنػاء  ، فهػو ٪نػلهم ١نلػة أبويػة، كىػم ك اللشػرية، ربائمة على أساس عالربات القرابة كالرلة 

                                                           

، ق (ُق  (.ُٓٓ/ ُينرر: الفرل يف اٞنلل كاألىواء كالنحل، ابن حـز
 (.ِينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم بصر الدكسرم، قص:  (ِق
 (.ُُٕينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم بصر الدكسرم، قص:  (ّق
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، كاإلسػالـ مػن خػالؿ أسسػو يف األلػة كأسسػو العامػة ال يػؤمن ّنثػل ىػذه اللنػوة كالقرابػة (ُقذاتػو لسلبل٪نلونو 
مقياسػػػها   مػػػن أسػػػس األلػػػة يف اإلسػػػالـ أف العلػػػادة كالعمػػػل ٨نػػػا دليػػػل األلػػػة، ك٨نػػػا العرربيػػػة أك القوميػػػة، بػػػل إفَّ 

كلػػػيس للقرابػػػة كاللنػػػوة أم طريػػػق أك مسػػػلخ يف  ،كػػػذلخ، فػػػالزايدة يف العلػػػادة كالعمػػػل ىػػػي زايدة يف ١نلػػػة  
 تقـو على التعيٌن ال على العمل كاالتراؼ برػفات معينػة، فػاهلل النررانيَّةاأللة، كعلى ىذا ف ف ١نلة   يف 

ذه األلة ابإلتياف بعمل أك خلق ٪نلػو  ، أمػا األلػة تتبو ١نلتو للعن األعياف كاألشخاص دكف ارتلاط ى 
 يف اإلسالـ ف سا تتبو إىل األعماؿ كاألكصاؼ كاألخالؽ لذاهتا كل عياف اٞنترفٌن هبا.

دعػول ٠نػػردة مفتوحػػة غػًن ١نػػدكدة ُنػدكد أك  ػػوابا، فػال يعػػرؼ ٟنػػا  النرػػرانيَّةأف األلػة يف كربػد رأيػػت 
يات الزمػػة ٟنػػا، كيػػتم ربػػػا األلػػة بكػػل شػػيء ٬نكػػػن االستشػػهاد بػػو عليهػػػا، أخالربيػػات مرتل ػػة هبػػا، كال سػػػلوك

كأخػػذىا كالذريعػػة لكػػل أمػػر يػػراد صػػلغو ابلشػػرعية، كمػػن اٞنتناربضػػات يف األلػػة ك٘نلهػػا علػػى كػػل اْنػػاه حػػت لػػو  
حػػد، كمػن كػاف راغلنػػا يف  ا، أف مػػن كػاف اْناىػو أخالربيِّػػا م ىػا ابألخالربيػات مػػن غػًن  ػابا أككػاف متناربضنػ

، ِنػػالؼ األلػػة يف اإلسػػالـ، فػػ ف األسػػس الػػيت مٌت ك ػػعها ٟنػػا، جعلتهػػا (ِقخالربيػػة ٘نلهػػا عليهػػااألغػػًن األمػػور 
 كا حة اٞنعا ، ٟنا أسلاهبا اٞنوصلة ٟنا، كلوازمها اٞنتعلقة هبا، كشركطها الالزمة معها.

تشػًن ابلتضػحية كيرل النرارل أف من أسػس األلػة أف تكػوف مضػحية مػؤثرة، كينشػركف القرػ  الػيت 
ابلنفس كاٞنػاؿ ألجػل اآلخػرين، كىػذه نرػرة مغرربػة يف اٞنثاليػة، كفيػو تكليػف للػنفس ّنػا ال ت يػق، كىػذه طليعػة 

، كاعتقػادىم أف (ّقو، بل كصػادـ الف ػرة اإلنسػانيةمى الفكر اإلنساٍل إذا أغرؽ يف اٞنثالية خرج عن الواربش كصادى 
، ِبنػػػو صػػػلب فػػػداء لللشػػػر ل ، أمػػػا األلػػػة يف (ْق تخليرػػػهم مػػػن خ ي ػػػة أبػػػيهم آدـاٞنسػػػي  مػػػات مرػػػلوابن

اإلسػالـ ف سػػا ال تنػزع إىل اٞنثاليػػة اٞنغرربػػة، بػل ىػػي كاربعيػة ٣نكنػػة الت ليػػق، فاإلسػالـ ال ي لػػب ١نلػة تقػػدـ علػػى 
فهػي ت لػب أكثػر مػن ذلػخ،  النرػرانيَّةا، أما النفس إال ١نلة   كرسولو، كىذه تست يعها النفوس اٞنؤمنة حقِّ 

ِبنػػو يتعامػػل مػػش األلػػة بواربعيػػة غػػًن مغرربػػة يف اٞنثاليػػة،  النرػػرانيَّةىػػذا فػػ ف اإلسػػالـ ٬نتػػاز يف أسسػػو عػػن  كعلػػى
 لكي تكوف األلة ٣نكنة الت ليق سهلة سلسة على النفس.

                                                           

 (.ُُٖرر: اٞنرجش السابق، قص: ين (ُق
 (.ُِْ –ُِّينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
 (.ُِٔينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم بصر الدكسرم، قص:  (ّق
 ُٗ(، كفػارة اٞنسػي ، عػوض ٚنعػاف، قص: ِِٓينرر: دراسػات يف األدايف اليهوديػة كالنرػرانية، د. سػعود بػن علػد العزيػز اٝنلػف، قص:  (ْق

– ُِ.) 
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 :اذلندوسي ة رابًعا:
، حيػػث اٟنندكسػيَّةتسػي ر التعدديػة اإلٟنيػة كعقيػدة تناسػخ األركاح علػى جػزء كلػًن مػن أسػس األلػة يف 

كىػػي آٟنػػة  كغًنىػػا،  كاٞنػػاء كاٟنػػواء كاألسػػار كاٛنلػػاؿ  ،ا ييعلػػدلكػػل طليعػػة بفعػػة أك  ػػارة إٟننػػ أفَّ  عتقػػد اٟننػػدكسي
، كأثػػر تلػػخ التعدديػػة اإلٟنيػػة مػػن شػػأنو أف ٪نػػدث اخػػتالالن يف الػػنفس (ُقكثػػًنة يتقربػػوف إليهػػا ابلعلػػادة كالقػػرابٌن

خالؿ تعليماتو أتسيس األلة كمعرفة  ػواب ها كحػدكدىا، ٣نػا يػورث من حيث الوصوؿ إىل مردر ٬نكن من 
ف نػو يقابػل  أمَّا اإلسػالـكاختالؿ االعتقاد القليب اٞنستمد من الثقة الداخلية ابٞنعتقد،  ، عف اليقٌن كااللتزاـ

 الػػػذم اٞنرػػػدر٨نػػػا   ، كجعػػػل كتػػػاب   كسػػػنة رسػػػولو التعدديػػػة اإلٟنيػػػة ِبعرػػػم أمػػػر كىػػػو التوحيػػػد هلل
، بسػلب تعدديػة صػرؼ ، كما أف التعددية اإلٟنية تضعف ١نلة اإللػو يف الػنفسمنو النفس كتن لق إليوت م ن 

 . إللو كاحد ىو   اإلسالـ الذم يررؼ األلةاأللة لتعدد اآلٟنة، ِنالؼ 

إذا  -اٟنندكسػيَّةكما تعتقػد -على األلة، فالركح  اٟنندكسيَّةكما تؤثر عقيدة تناسخ األركاح كاٛنزاء يف 
، ككػػذلخ الحرػػوا أف (ِقخرجػػت مػػن اٛنسػػم ال تػػزاؿ ٟنػػا أىػػواء كشػػهوات مرتل ػػة ابلعػػا  اٞنػػادم   تتحقػػق بعػػد

الرػػا  ربػػد ٬نػػوت دكف أف يقػػت  منػػو، كاألسػػن ربػػد ٬نػػوت دكف أف ٪نسػػن إليػػو؛ لػػذلخ ٛنػػأكا إىل القػػوؿ بتناسػػخ 
، كىػػذا لػػو أثػػر يف االلتػػزاـ األخالربػػي كااللتػػزاـ يف (ّقاٜنا ػػرةاألركاح ليقػػش اٛنػػزاء يف اٜنيػػاة إذا   يػػتم يف اٜنيػػاة 

األلة كذلخ، فالنفس الػيت مت نسػخ الػركح ٟنػا يػتم أخػذىا كالقرػاص منهػا َنريػرة غًنىػا، كعلػى ىػذا فالتناسػخ 
 ، ن ف نػػو ال يػػؤم أمَّػػا اإلسػػالـيف األركاح ٪نػػدث أثػػرنا كلػػًننا علػػى اإلنسػػاف؛ ألنػػو ربػػد يكػػوف نسػػخة كلػػيس أصػػالن

 حل جل مك لكالػػنفس ال تؤاخػػذ َنريػػرة غًنىػػا، ربػػاؿ تعػػاىل:  أفَّ لتناسػػخ كيؤكػػد القػػرآف الكػػرَل علػػى اب

 [.ّٖ]اٞندثر:  جن مم خم حم جم[، كرباؿ يف مو ش آخر: ُْٔ]األنعاـ: خلمل

كما تسي ر النررة التشاؤمية على األلة عند اٟنندكس، كىنا يضعف اٜنافز كتكػوف الغايػة غػًن صػللة؛ 
يػػػتم التعامػػػل معهػػػا  اٟنندكسػػػيَّةهبػػػا كٕنسػػػخ القلػػػب هبػػػا كانضػػػلاط األلػػػة خالٟنػػػا، فاأللػػػة يف  ٣نػػػا يضػػػعف اإل٬نػػػاف

، فتسي ر النررة اٜنػذرة للمحلػة كأحاسيسػها علػى (ْقاابنكماش كفرار كانسحاب كما يتم مش األخالؽ عمومن 
الكػػره توجههمػػا اٜنػػب ك »اٞنشػػهد العػػاـ، فقػػد جػػاء يف نرػػوص الكتػػاب اٞنقػػدس قاللاجافادجيتػػا( عػػن األلػػة: 

 أمَّػا اإلسػالـ، (ٓق«األحاسيس ٥نو أىدافها، ال تكن ٓنت تسلا ىػذين االثنػٌن، فكال٨نػا يعػداف مػن مكامنػو

                                                           

 (.ِٕٔ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ُق
(، أدايف اٟننػػػد الكػػػ ل قاٟنندكسػػػية، اٛنينيػػػة، ِْينرػػػر: ثقافػػػة اٟننػػػد كجهاهتػػػا الركحيػػػة كاألخالربيػػػة كاالجتماعيػػػة، ال كفيسػػػور أتػػػرابء، قص:  (ِق

 (.َِٔ(، دراسات يف اليهودية كاٞنسيحية كأدايف اٟنند، د. د  ياء الر٘نن األعرمي، قص: ُٔاللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص: 
 (.َٔف اٟنند الك ل قاٟنندكسية، اٛنينية، اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص: ينرر: أداي (ّق
 (.ٕٗينرر: بداايت الفلسفة األخالربية، د. د علد الر٘نن مرحلا، قص:  (ْق
 (.ْٓاللاجافادجيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص:  (ٓق
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ابأللػة يف ربولػو تعػاىل:   ف نو على العكس ٕناما، فهو يتعامل مش األلػة إب٩نابيػة كلػًنة، تتمثػل يف كصػف  
[، كغًنىػػػػػا مػػػػػن اآلايت اٞنثلتػػػػػة أللػػػػػة  ، كىنػػػػػاؾ ْٓ]اٞنائػػػػػدة:  حئ جئ يي ىي ني مي

، كالػدعوة أللػة اٞنػؤمنٌن،  مراىر أخػرل كثػًنة تلػٌن تعامػل اإلسػالـ مػش األلػة إب٩نابيػة، كالػدعوة أللػة النػيب
 كغًنىا ٣نا اشتمل عليو ملحث أسس األلة يف اإلسالـ.

 : الزرادشتي ة خامًسا:
حػػوؿ الواحديػػة الثنويػػة كاٞنعػػاد كخػػركج الػػركح كاٛنػػزاء، أمػػا الواحديػػة  الزرادشػػتيَّةتتمحػػور أسػػس األلػػة يف 

 ،لػػو الواحػػد اٞن لػػػق، الػػذم ٫نلػػق إٟنػػٌن، ٫نتػػار أحػػد٨نا اٝنػػًن كالنػػور كاٚنػػو قأىػػورامزدا(حػػوؿ اإل دكرتػػالثنويػػة ف
، فالواحديػة الثنويػة (ُقة الثنويةكٟنذا تسمى ىذه الداينة ابلوحداني ،ك٫نتار الثػاٍل الشٌر كالرالـ كاٚنو قأىر٬ناف(

ىي يف نررم تعددية، كإف زعموا أسػا توحيػد، كالتعدديػة اإلٟنيػة تػؤثر علػى األلػة َنملػة مػن التػأثًنات، ذكرهتػا 
إٟنػػا للشػػر يعرػػم شػػػأف الشػػر، ربػػد ترػػل إلنزالػػو منزلػػة عريمػػة ربػػػد  الزرادشػػتيَّة، كمػػا أف تنرػػيب اٟنندكسػػيَّةيف 

ف نػو يػؤمن ابلتوحيػد كعلػادة   كحػدة ال شػريخ لػو، فقػد  أمَّػا اإلسػالـا اإللو، توصل بلعن الناس لعلادة ىذ
[، كىذا ِِ]األنلياء مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حستعاىل: 

؛ لػذا فػ ف التوحيػد يف -حػت آلػت لعلػادة آٟنػة متعػددة - مػن كجػود إٟنػٌن الزرادشػتيَّةفيو إنكار ٞنا ذىلت إليو 
اإلسػػالـ كأسػػاس للمحلػػة ٩نعلهػػا أكثػػر انضػػلاطنا كك ػػوحنا النرػػرافها إللػػو كاحػػد، كمػػا ٩نعلهػػا منرػػرفة إللػػو 

 اليت تقيم للشر إٟننا. الزرادشتيَّةمترف ابلكماؿ مستحق للعلادة، ِنالؼ 
علػػػػى الفػػػػور؛ ألف يف ، فرحلػػػػة صػػػػعود الػػػػركح للسػػػػماء ال تلػػػػدأ الزرادشػػػػتيَّةأمػػػػا اٞنعػػػػاد كخػػػػركج الػػػػركح يف 

عقيدهتم انفراؿ الركح عن اٛنسد كمغادرتو لللدف تعقلو سلسلة من اإلجراءات حت تتحرر الػركح سائيِّػا مػن 
علوديػػة اآل،ر اٞناديػػة كمػػن كػػل سػػل اف الػػدنيا، كيسػػتمر ىػػذا التحػػرر ثالثػػة أايـ بليػػاليهن حيػػث تلقػػى الػػركح 

ين اٜنػػادث بػػٌن اٜنيػػاة الػػدنيا كاآلخػػرة يػػؤثر يف النرػػرة اٛنديػػة ، كاالنفرػػاؿ الػػزم(ِقَنػػوار رأس اٞنيػػت ربلػػل الػػدفن
للمعػػاد كاٛنػػزاء لوجػػود الرتاخػػي كانتفػػاء اٞنلاشػػرة، ك٩نػػرم الرتاخػػي كػػذلخ علػػى التػػزاـ اٞنػػرء ابألخػػالؽ يف الػػدنيا 
كاٛندية يف السعي لتحقيقها، كىػذا ين لػق كػذلخ علػى األلػة، حيػث تضػعف اٛنديػة يف ترػفية اٜنػب كاتلػاع 

 نت مت رتزت يب ىب نبف نػػػػػػػػو ال تػػػػػػػػراخو يف اٞنعػػػػػػػػاد، ربػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل:  أىمَّػػػػػػػػا يف اإلسػػػػػػػػالـينػػػػػػػػو، ربوان

[، كملاشػػػػرة اٛنػػػػزاء كاالسػػػػتعباؿ يف دفػػػػن اٞنيػػػػت مػػػػن شػػػػأسا خلػػػػق اٛنديػػػػة يف ٕٓ]العنكلػػػػوت: ىت
 النضلاط بضواب ها، كمنها األلة.االلتزاـ َنميش أكامر   كا

                                                           

 (.ٓٓ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ُق
 (.ْْ – ّْينرر: زرادشت كالزرادشتية، د. الشفيش اٞناحي أ٘ند، قص:  (ِق
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دافش األساسػػػي للعدالػػػة، فهػػػي مىػػػن دفعػػػت زرادشػػػت ىػػػي الػػػ ذىب الزرادشػػػتيوف إىل أف ١نلػػػة اآلٟنػػػةكيػػػ
مػػػن أجػػػل العدالػػػة، كالوفػػػاؽ االجتمػػػاعي كمعار ػػػة  دفعػػػو للعمػػػل، فحلػػػو هلل للتغيػػػًن كالتعػػػديل يف إرث سػػػابقيو

كتوحيػػػػده  ىػػػػي الػػػػدافش األكؿ لعلادتػػػػو   فػػػػ ف ١نلػػػػة أمَّػػػػا اإلسػػػػالـ، (ُقاألعمػػػػاؿ اٞنػػػػدمرة الػػػػيت يقػػػػـو هبػػػػا الغػػػػزاة
دفعػتهم ١نلػة   أكال إىل العدالػة بػدؿ أف تػدفعهم إىل العمػل كالتوحيػد كدعػوة  الزرادشتيَّةكاإلخالص لو، بينما 

دىم كعدـ حده ُنػدكد، فهػم يزعمػوف الناس لتوحيد  ، كيف نررم أف ىذا ىو سلب انفتاح مفهـو األلة عن
نشػػر بػػذكر  يػػة مػػن خػػالؿدكر كلػػًن يف الثقافػػة كاٜنضػػارة العاٞن مٟنػػصػػار ك  ،تعلػػػم التسػػام  كالر٘نػػةداينػػتهم  أفَّ 

، كىػػذا يشػػًن إىل أف األلػػػة دعػػول مفتوحػػة غػػًن منضػػل ة، ميٍغفلػػة للبانػػػب (ِقاأللػػة كالر٘نػػة كالسػػالـ يف العػػا 
 اإلسػالـأمَّػا العقدم الديين، كفيها اختزاؿ ٜنافز كغاية األلة اإلٟنية ابٛنانب اجملتمعي كإ٨ناؿ اٛنانػب الػديين، 

ف نػػػػو يترػػػػف ابلشػػػػمولية كعػػػػدـ االختػػػػزاؿ كاالربترػػػػار علػػػػى جانػػػػب دكف آخػػػػر، فمحلػػػػة   تلػػػػدأ يف اٛنانػػػػب 
الداخلي القليب الوجداٍل، مث تنتقل إىل اٛنانب العملي السػلوكي متمثلػة ابل اعػة، مث إىل صػرؼ األلػة إىل مػن 

دعوة النػػاس إىل علادتػػو كتوحيػػده، كليسػػت  يسػػتحق كمحلػػة اٞنػػؤمن ألخيػػو، كتعػػد األلػػة هلل مػػن أكػػ  الػػدكافش لػػ
ِبسا دافش لنشػر األلػة كالسػالـ بػٌن العػا  بػدعول مفتوحػة غػًن منضػل ة، فاإلسػالـ  الزرادشتيَّةكما يذىب لو 

 ابلشمولية كالتوازف كاالنضلاط. الزرادشتيَّة٬نتاز يف ىذا اٛنانب عن 

 : الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
فهػػم يعتقػػدكف  لسلػػو كاٞنالئكػػة كأتليػػو األركاح علػػى أسػػس األلػػة عنػػدىم، ةالكونفوشييوسػػيَّ تسػػي ر نرػػرة 

، لػػػػػ رض إلػػػػػو، كىػػػػػو إلػػػػػو األرض، كيعلػػػػػده عامػػػػػة الرػػػػػينيٌن، كيعتقػػػػػدكف ِبف ابإللػػػػػو األعرػػػػػم أك إلػػػػػو السػػػػػماء
يقدسػػػػػوف اٞنالئكػػػػػة ، ك لكػػػػػل منهػػػػػا إلػػػػػو ،الشػػػػػمس كالقمػػػػػر، كالكواكػػػػػب، كالسػػػػػحاب، كاٛنلػػػػػاؿ أفَّ كيعتقػػػػػدكف 
يوجػػػد يف كػػػل بػػػل أركاح أجػػػدادىم األربػػػدمٌن، كيعتقػػػدكف بلقػػػاء األركاح،  وفيقدسػػػ، ك إليهػػػا القػػػرابٌنكيقػػػدموف 

دث ا  راابن يف صرؼ األلػة اإلٟنيػة، حيػث (ّقبيت معلد ألركاح األموات كآلٟنة اٞننزؿ ، كىذا من شأنو أف ٪ني
ف نػو ال ٩نػوز صػرؼ  ا يف اإلسػالـأىمَّػإف صرفها آلٟنة متعددة يسلب عدـ توازف يف ٓنديد منزلة ك١نلة كل إلو، 

-األلػػة اإلٟنيػػة إال هلل كحػػده، كىػػي ١نلػػة ربائمػػة علػػى التعرػػيم؛ ألف تعػػدد تقػػديس ذكات كثػػًنة كآٟنػػة متعػػددة 
مػػن شػػأنو أف يػػؤدم إىل تشػػتت جانػػب األلػػة اإلٟنيػػة كذىػػاب انضػػلاطها  -الكونفوشييوسػػيَّةكمػػا ىػػو األمػػر يف 
 كعدـ استقرارىا.

                                                           

 (.ُٗينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص:  (ُق
 (.ٔٓ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ِق
 (.ّٕٓ – ِٕٓ/ ِاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، قينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنع (ّق
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شيوسػػيوف األلػػة كمػػ ر لعلػػادة أركاح األجػػداد، فهػػم يعػػ كف بتلػػخ العلػػادة عػػن كمػػا يسػػتعمل الكونفو 
أمَّػػا ، (ُقاٜنػػب كالشػػوؽ الػػذم يكنػػو األبنػػاء ٥نػػو اآلابء، تقػػديرا لل كػػات الػػيت ٕننحهػػا ىػػذه األركاح ألحفادىػػا

ال تضػر، ف نو ينهى عن أم مرهر يتم صرفو بشكل عملي لتلخ األركاح، فهػي أركاح ميتػة ال تنفػش ك  اإلسالـ
 يث نثىث مث زث رثكربػػػػد نلػػػػو   تعػػػػاىل علػػػػى حرمػػػػة ىػػػػذا األمػػػػر كشػػػػناعتو، فقػػػػاؿ تعػػػػاىل: 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
[، فػػػػػػػػال ٠نػػػػػػػػاؿ يف اإلسػػػػػػػػالـ إىل ّ]الزمػػػػػػػػر: حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن

 اعتلار األلة كم ر لعلادة ىذه األركاح أك العكس، ألنو مفنو إىل الشرؾ.

يف تعاملهػػا مػػش األلػػة االىتمػػاـ ابٛنانػػب االجتمػػاعي مػػن أجػػل بنػػاء  الكونفوشييوسػػيَّةكمػػا يرهػػر علػػى 
اجملتمػػش كزايدة األلفػػػة بػػػٌن أفػػػراده، كتقػػدـ يف ىػػػذا اٛنانػػػب اٞنرػػػلحة االجتماعيػػة علػػػى اٛنانػػػب الػػػديين اٞنػػػرتلا 

كهتػدؼ إىل انرػياع ، ١نور الفلسفة كأسػاس الػدين ابنلثاؽ األلة ك واب ها من اإللو، فاألخالؽ اجملتمعية ىي
ف نػػو  أمَّػػا اإلسػالـ، كىػػذا جانػب اجتمػػاعي ًصػرؼ، (ِقللقػػوانٌن االجتماعيػة بشػػكل تلقػائي الػنفس كخضػوعها

كونفوشػػيوس   اىػتمَّ يعتػ  أكػ  حػافز ل خػالؽ كاأللػة ىػو أسػا طاعػػة هلل، كليسػت ظػاىرة اجتماعيػة فقػا؛ لػذا 
ىذا غلب بال شخ علػى حسػاب اٛنانػب اإلٟنػي  ىتماموكا، (ّقٛنانب اإلنساٍل أكثر من غًنه من اٛنوانباب

اٞننلثق من الوحي، ٣نػا ٩نعػل النرػرة رباصػرة علػى العقػل اإلنسػاٍل، كالعقػل اإلنسػاٍل يعرتيػو ربرػور عػن اٞنرػادر 
ف ف النقل مقٌدـ على العقل، كان الؽ كل أمر كخلق ال بػد أف يكػوف كفػق كتػاب    أىمَّا يف اإلسالـاإلٟنية، 
 كأكامره.

ا ابلسػػعي كػػاف كونفوشػػيوس مغرمنػػإىل شػػيء مػػن عػػدـ الواربعيػػة، فقػػد   الكونفوشييوسػػيَّةكتتبػػو األلػػة يف 
، كالسػػػعي إىل اٞندينػػػة الفا ػػػلة اٝناليػػػة مػػػن (ْقكىػػػي مدينػػػة مثاليػػػة ،لتحقيػػػق اٞندينػػػة الفا ػػػلة الػػػيت يػػػدعو إليهػػػا

ػػا، حيػػث يلحػػث صػػاحلو عػػن ٢نػػارج يسػػد  هبػػا الثغػػرات الػػيت أحػػدثها األخ ػػاء كالثغػػرات يرػػ دـ ابلواربػػش دائمن
 أمَّػا اإلسػالـعلػى األلػة علػى اٝنرػوص،  ين لػقىذا االص داـ، ٣نا يورث عػدـ انضػلاط يف األخػالؽ، كىػذا 

ف نو ال يسعى ٞنثل ىذه اٞندينة اٞنزعومة، بػل يتعامػل مػش الػنفس اإلنسػانية ِبسػا ٔن ػ  كتقػش يف الغلػا، كلكػن 
 خم حم جم يل ىل مل خلتعػػاىل يف شػػأف التوبػػة:  ، فقػػد ربػػاؿافػػت  ابب التوبػػة ٟنػػا كأمرىػػا هبػػ

[، كالتوبػػػة كالرجػػػػوع عػػػن الػػػػذنب ىػػػو مػػػػن ٖ]التحػػػرَل: من خن حن جن يم ىم مم
مراىر الواربعية الػيت يتعامػل هبػا اإلسػالـ مػش الػنفس، كمػا أف التوبػة تعيػد التػوازف األخالربػي يف نفػس التائػب، 

                                                           

 (.ُّْينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص:  (ُق
 (.ّٕٓ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ِق
 (.َُّينرر: الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسة ٓنليلية نقدية(، د. عالية صاحل القرٍل، قص:  (ّق
 (.ّٕٓ/ ِاٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق (ْق
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الفا ػػلة اٝناليػػة مػػن الثغػػرات القائمػػة علػػى فيكػػوف أثػػر ىػػذا التػػوازف علػػى اجملتمػػش عامػػة، كلػػيس اٟنػػدؼ اٞندينػػة 
 اٞنثالية.
  الفلسفات ادلثالية: سابًعا:

 الفلسػػفةألف  ؛ا ُنسػػب اٟنػػدؼ الػػذم تسػػعى إليػػو كػػل فلسػػفةتقػػـو أسػػس األلػػة يف الفلسػػفات عمومنػػ
القػوؿ ِبف الفلسػفة  أسػت يشكمن خالؿ ىذا اٞنفهـو ، (ُقعرؼ أيضا ِبسا رؤية اٜنقيقةتِبسا اٜنكمة، ك  تعرؼ

تلحث عن اٟندؼ من كجود األلة، كما تسعى للوصوؿ إىل معرفة من أين كجدت األلة، كما ىي حقيقتهػا، 
 فهل ىي تيستىقى من الداخل الشعورم أـ من الواربش الراىرم اٝنارجي.

ية تن لق على كػل ٣نا سلق استعرا و يف مفهـو األلة يف اٞنثالية، تلٌن أف األسس اليت تقـو عليها اٞنثال
شيء تقـو الفلسفة بدراستو، كمنها األلة، فالفلسفة اٞنثالية تدرس صورة الشػيء كلػيس كاربعػو الفعلػي اٞنػادم، 
ا برػورة األلػة  كبت ليق ىذا األساس على األلة فػ ف الفلسػفة اٞنثاليػة تػدرس األلػة مػن داخػل اإلنسػاف، كٓنديػدن

ف نػو يشػمل ٗنيػش اٛنوانػب األي ػة ابأللػة كال  أمَّػا اإلسػالـليػو، داخل الػذىن، كمػا ىػو اٞنثػاؿ الػذم تتشػكل ع
يقترر على اٛنانب الذىين الػداخلي فقػا، كمػا تسػي ر النزعػة الركحيػة علػى األلػة يف الفلسػفة اٞنثاليػة، بينمػا 

ا مػن أجػزاء األلػة اٞنتعػددة، فمنهػا الركحػي كالسػلوكي كالع ملػي كغػًنه،  اإلسالـ يعت  األلة الركحيػة جػزءنا كاحػدن
كما ترل الفلسفة اٞنثالية أف األلة من صنش العقل فقا، كليس ٟنا كجود مادم، كىذه نرػرة يعرتيهػا الػنق ، 
فاإلسالـ يرل أف األلة ال يقترر صنعها من العقل فقا، بل إف ٗنيش اٞنؤثرات الداخلية اٝنارجيػة ٟنػا دكر يف 

عالت الفيزايئيػػة اٞناديػػة للمحلػػة، بينمػػا يثلػػت اإلسػػالـ كجػػود صػػناعة األلػػة، كمػػا تنكػػر الفلسػػفات اٞنثاليػػة التفػػا
 األلة يف الواربش الفعلي اٞنادم األسوس.

كاٛنماليػػػة  كالقػػػدرة علػػػى األحكػػػاـ اٝنلقيػػػة ىتمامهػػػا إىل األنشػػػ ة العقليػػػةااٞنثاليػػػة الفلسػػػفة ويل تيػػػكمػػػا 
أللػػة كاٛنمػػاؿ كغًنىػػا مػػن الرػػفات ، كال ْنعػػل للواربػػش أم دكر يف ىػػذا، ّنعػػىن أف ا(ِقفقػػا كاالنضػػلاط الػػذايت

كاألخػػالؽ، تػػرتلا كليِّػػا ابلعقػػل، كىػػو مػػن ٪نكػػم عليهػػا، كلػػيس لغػػًنه ربػػدرة علػػى إنتاجهػػا كإدراكهػػا كتقييمهػػا 
كتقو٬نها، بينما اإلسالـ ٩نعل للعقل دكرنا مهمِّا يف اإلدراؾ كاٜنكم ابلتقيػيم أك التقػوَل، كلكنػو ال يقترػر عليػو 

مػػػل كالسػػػلوؾ لػػػو أثػػػر كػػػذلخ، فػػػالواربش كالعمػػػل ىػػػو أحػػػد الػػػدالئل علػػػى حبػػػم األلػػػة فقػػػا، بػػػل إف الواربػػػش كالع
كطريقتهػػػا ككيفيتهػػػا كاٜنكػػػم عليهػػػا؛ لػػػذا فػػػ ف األسػػػس اإلسػػػالمية للمحلػػػة ٕنتػػػاز ابلشػػػمولية للبػػػانلٌن كعػػػػدـ 
االربترػػػار علػػػى جانػػػب كاحػػػد، كمػػػا ٬نتػػػاز اٞنػػػنهج اإلسػػػالمي يف أسػػػس األلػػػة ابلتػػػوازف بػػػٌن اٛنػػػانلٌن العقلػػػي 

 الواربعي.ك 

                                                           

 (.ِّٕيوسف حامد الشٌن، قص:  ينرر: الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا كت ورىا كغاايهتا(، د. (ُق
 (.ُّٕينرر: فلسفة الرتبية اْناىاهتا كمدارسها، د. د منًن مرسي، قص:  (ِق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    

221 
 

تعت  الفلسػفات اٞنثاليػة السػعي ٥نػو اٞنثػل األعلػى ىػو أحػد ركائزىػا األساسػية؛ لػذا فاأللػة التحمػت يف 
ىػػػذا السػػػياؽ العػػػاـ، فيشػػػتمل مفهػػػـو اٜنػػػب علػػػى السػػػعي الػػػدائم ٥نػػػو اٞنثػػػل األعلػػػى اٜنقيقػػػي، كحالػػػة العشػػػق 

، كىذا السعي للمثل األعلى يفسر جنػوح اٞنثاليػة إىل ١نلػة الركحيػة العقليػة الداخليػة، حيػث ال ٬نكػن (ُقالدائم
ت ليػػػق ىػػػدفها كالوصػػػوؿ لػػػو إال يف ذىػػػن اإلنسػػػاف، كحػػػت يف الػػػذىن ال ٬نكػػػن الوصػػػوؿ إليػػػو، كلكػػػنهم اْنهػػػوا 

ف نػػو ال ينرػػر  أمَّػػا اإلسػػالـدؼ، للػػذىن لقدرتػػو الداخليػػة اٝنافيػػة الػػيت ٬نكػػن االربتنػػاع إبمكانيػػة كصػػوٟنا ٟنػػذا اٟنػػ
جػػدكل، فػػ ف اسػػت اعة  غػػًن ٣نكػػن الت ليػػق، بػػل ىػػو غػػًن ذم للمحلػػة علػػى ىػػذا األسػػاس؛ ألف ىػػذا األسػػاس

اإلنسػػاف الوصػػػوؿ ابأللػػة إىل اٞنثػػػل األعلػػى فيػػػو ىػػدـ ٞنلػػػدأ عرػػيم يف اإلسػػػالـ، أال كىػػو التعرػػػيم هلل، اٞنوجػػػب 
تعػاىل   عػن ذلػخ علػوا  -أللتو ١نلة خاصة فوؽ النفس، كمت ما كاف إبمكاف اإلنساف مسػاكاة   يف ١نلتػو 

ا مساكو لو يف اٞنرتلة.انتفى التعريم لو، كذاؾ أف اإلنس -كلًنا  اف ال ٬نكن أف يعرم أحدن

كعلػػى ىػػذا فػػ ف اإلسػػالـ ٬نتػػاز يف أسسػػو الػػيت صػػاغها للمحلػػة ِبسػػا تثلػػت عرمػػة  ، كال تسػػعى ألم 
أمػػر مػػن شػػأنو التقليػػل مػػن تلػػخ العرمػػة، كذاؾ االْنػػاه اإلسػػالمي يقػػف يف اٞنقابلػػة كاٞنعاكسػػة للتوجػػو اٞنثػػايل 

 الساعي للمثل األعلى.

، كتػرل كػذلخ أف األلػة (ِقد ربا األلة ابلشعور النفسي الداخلي ىو أحد األسػس اٞنثاليػة للمحلػةكيع
كّنختلػف التبػارب الوجوديػة الػيت تػػؤثر  ،تتولػد أك تتغػًن ّنفعػوؿ علػل نفسػية تترػل بترػػورات الػنفس كإرادهتػا

ي أمػػر داخلػػي يف داخػػل ، كعلػػى ىػػذا فػػ ف ابتػػداء األلػػة يكػػوف مػػن الشػػعور النفسػػي، كىػػ(ّقيف جسػػم اإلنسػػاف
ف نػػو ٬نتػػاز َنعػػل الػػنفس ىػػي أحػػد اٞنػػؤثرات علػػى اٜنػػب، كلكنهػػا ليسػػت اٞنػػؤثر  أمَّػػا اإلسػػالـاإلنسػػاف كركحػػو، 

الوحيػػد، ك٬نتػػاز اإلسػػالـ هبػػذه النرػػرة الواسػػعة للمحلػػة عػػن اٞنثاليػػة الػػيت ْنعػػل األلػػة مترػػلة بترػػورات الػػنفس 
، كالرغلػػة ىػػي دافػػش داخلػػي (ْقالشػػيء ىػػي الػػدافش الوحيػػد للمحلػػة كإرادهتػػا فقػػا، كمػػا ْنعػػل اٞنثاليػػة الرغلػػة يف

ف نػػو ال ينفػػي الرغلػػة كأحػػد الػػدكافش القويػػة للمحلػػة، كلكنػػو ال يقترػػر  أمَّػػا اإلسػػالـيلقػػى يف شػػعور اإلنسػػاف، 
عليها، بل إف الواربش اٝنارجي الراىرم اٞنشاىد ىو كذلخ مػن الػدكافش اٞنعتػ ة يف اإلسػالـ، كىػو مػن مرػاىر 

 ؽ النررة اإلسالمية ألسس األلة اٞنتسمة ابلشموؿ كالتوازف.تفو 

                                                           

 (.َِِينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
 (.ٓٓينرر: انفعاالت النفس، رينيو ديكارت، قص:  (ِق
 (.ْٕٜنب كأنواعو عند ديكارت، سفياف سعد  ، قص: ينرر: يف معاٍل ا (ّق
 (.ٕٓ- ٔٓينرر: انفعاالت النفس، رينيو ديكارت، قص:  (ْق
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 الفلسفة الواقعية: اثمًنا:
تؤسس الفلسفة الواربعية األلة بناء على اٞنن لقػات األساسػية الػيت تن لػق منهػا الواربعيػة ّنرهرىػا العػاـ، 

داث الػػيت تعػػ  عػػن األلػػة ّنعػػىن أسػػا تعامػػل األلػػة كمرهػػر موجػػود يف ال ليعػػة أك منسػػوب إىل الواربػػش، أك األحػػ
، كال تعػػػػرتؼ الواربعيػػػػة إال ابأللػػػػة الػػػػيت تعتمػػػػد علػػػػى اٜنػػػػس، كاٜنقػػػػائق (ُقِبفعػػػػاؿ مشػػػػاىدة علػػػػى أرض الواربػػػػش

، كعلػػى ىػػذا فالفلسػػفة الواربعيػػة ٓنكػػم علػػى كجػػود (ِقاٞنلموسػػة، كٓنكػػم عليهػػا مػػن خػػالؿ الوربػػائش كاألحػػداث
ف نػو ال ٩نعػل الواربػش اٞنلمػوس ىػو اٜنكػم الوحيػد علػى كجػود  اإلسػالـأمَّػا األلة من الواربػش اٞنلمػوس الرػاىرم، 

األلة، بل إف األلة معتػ ة يف اإلسػالـ حػت يف صػورهتا الذىنيػة القلليػة الداخليػة، كىػو مػا ٬نتػاز بػو اإلسػالـ يف 
 ػػمن لوليتػػو عػػن الفلسػػفة الواربعيػػة أحاديػػة النرػػرة، حيػػث تقترػػر علػػى اٜنػػس كظػػاىر ال ليعػػة كاٜنيػػاة، كمػػن 

اٞنقػاربت الػػيت ٬نكػػن بيػػاف ٕنيػز اإلسػػالـ عػػن الفلسػػفة الواربعيػة مػػن خالٟنػػا، ىػػو أف الفلسػفة الواربعيػػة ْنعػػل مػػن 
أسس نررهتػا للمحلػة أسػا ٓنكػم عليهػا كعلػى كجودىػا كمقػدارىا مػن خػالؿ اٜنقػائق اٞنلموسػة، كتتباىػل أم 

ف نو ال يتباىل األلة ُنبػة أنػو  ا اإلسالـأمَّ أمر داخلي شعورم كجداٍل، كال تعت ه حكمنا على كجود األلة، 
ليس ٟنا كجود يف الواربش اٞنلموس، بل إف األلة اإلٟنية تنلػش مػن الػداخل أكالن بتعرػيم   كاإل٬نػاف بػو، مث تنتقػل 

 إىل اٝنارج كمرهر سلوكي عملي.

يت علػػى كيػػذىب بعػػن الفالسػػفة الػػواربعيٌن إىل إثلػػات كجػػود األلػػة كمرهػػر خػػارجي ١نسػػوس ِبسػػا أت
، (ّقصورة آالـ كمعابة ٬نكن مشاىدهتا؛ لذا فهم يركف أف األلة اٜنسية اٛنسدية ىي سلب اٞنرػائب اللشػرية

كترػػػويرىم ل ليعػػػة اٜنػػػب ابٞنعػػػابة كاأل ، ىػػػو مػػػن إرىاصػػػات أسسػػػهم الػػػيت ك ػػػعوىا للمحلػػػة، حيػػػث إف أم 
صػػحة نرػػريتهم الواربعيػػة، كإال فكيػػف  مرهػر ٬نكػػن مشػػاىدتو ربػػد ٬نكػن نسػػلتو إىل االنفعػػاالت الداخليػػة لليػاف

ف نػو ال ينرػر للمحلػة هبػذه النرػرة السػللية، بػل إف األسػس الػيت  أمَّػا اإلسػالـنفسر ترويرىم للمحلػة ابآلالـ، 
ك عها للمحلة ٕننش بكل الوجوه أف ترل األلة إىل درجة اآلالـ كاٞنعابة، كمت مػا انضػلا اإلنسػاف بضػوابا 

 أللة ستىرهر َنانلها اإل٩نا  الرحي  اللعيد عن التشاـؤ كالسللية.اإلسالـ يف األلة ف ف ا

كيػربا بعػػن الفالسػفة الػػواربعيٌن األلػة ّنرهػػر خػارجي كرػػورة تتمثػل فيػػو، أال كىػو اٛنػػنس، كيػػركف أف 
، فاإلنسػػاف ٬نتثػػل لنزعاتػػو (ْقاٜنػػب غريػػزة يف اإلنسػػاف، كيتمثػػل يف صػػورتو الواربعيػػة الراىريػػة علػػى صػػورة اٛنػػنس

ريزية ٓنت أم ظرؼ ك غا، فتبده يريد اٜنب كينشد اللذة كيتحاشى األ  حت كىو يتعػرض إىل  ػغا الغ

                                                           

 (.ِٓٓ/ ِينرر: اٞنعبم الفلسفي، د. ٗنيل صليلا، ق (ُق
 (.ِٖأبو ٚنعاف، قص: ينرر: منزلة اإلنساف ككجوده يف اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة قدراسة نقدية يف  وء اإلسالـ(، د ع ا د  (ِق
 (.ِّْينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ّق
 (.ٕٕينرر: اٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  (ْق
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، كيرهػر علػى اإلنسػاف التقلػب يف االنفعػاالت، فتػارة ٪نػب مػا كػاف يكػره، كاترة يكػره (ُقالرركؼ االربترادية
 ما كاف ٪نب، كسلب ىذا التقلب يعود إىل عاملٌن:

غلػة اٛننسػية الػيت تتفبػر إىل اٜنػب ِبكسػش معانيػو، فيسػاىم يف ٓنويػل األكؿ قداخلي(: كىو عامػل الر  
 األبنية الفردية الداخلية إىل حب اجتماعي.

الثػػاٍل قخػػػارجي(: كىػػو القػػػائم علػػى التنشػػػ ة، حيػػث يػػػتم تنشػػ ة اٜنػػػب ًفينىػػا، كدفعنػػػا الحػػرتاـ م الػػػب 
سػػاف متحضػػر علػػى التخلػػي عػػن العامػػل بي اتنػػا الثقافيػػة، مث أتيت اٜنضػػارة لت ػػور ىػػذه التنشػػ ة، فتبػػ  كػػل إن

، كىػذا ىػو مسػلخ الواربعيػة يف نفػي األلػة الداخليػة كإثلػات (ِقالداخلي اٞنتمثػل يف الرغلػات الغريزيػة كإشػلاعها
 كبقاء اٞنرهر اٝنارجي األسوس.

ف نػػو ال ٬نكػػن أف يقرػػر األلػػة علػػى شػػيء كاحػػد فقػػا، بػػل األلػػة ترهػػر يف اٝنػػارج علػػى  أمَّػػا اإلسػػالـ
تعػػددة ال ٬نكػػن حرػػرىا، كتتعػػدد كػػذلخ أ٧نػػاط األلػػة، كال تقترػػر علػػى ٧نػػا كاحػػد، فالعلػػادة كالعمػػل صػػور م

اللذاف ينتسلاف إىل الػنما الػديين ٨نػا أحػد مرػاىر األلػة، كاٞنيػل للمحلػوب ىػو كػذلخ أحػد مراىرىػا، كغػًنه 
اٞنوجػػودة يف اإلسػػالـ مػػن ىػػذا مػػن األ٧نػػاط كاٞنرػػاىر اٞنختلفػػة الػػيت ال يغفلهػػا اإلسػػالـ، كعلػػى ىػػذا فػػ ف اٞنيػػزة 

اٞنرهػػر ىػػي التعدديػػة كالنرػػرة الشػػمولية ٞنرػػاىر اٜنػػب كعػػدـ االربترػػار علػػى مرػػاىر ١نػػددة، بعكػػس الفلسػػفة 
 الواربعية اليت ٓنررىا اترة ابآلالـ كاٞنعابة كاترة ابٛننس كغًنه.

  

                                                           

 (.ٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ُق
 (.ُٗ-ُٖ-ُٕينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
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 الباب الثاين
  .ادلعاصرةوالفلسفات ، مكانة احملبة يف اإلسالـ، واألدايف

:أربعة فصوؿوفيو 
الفصل األوؿ: مكانة احملبة يف اإلسالـ. 

.احملرفة والوضعية الفصل الثاين: مكانة احملبة يف األدايف
يف الفلسفات ادلعاصرة. الفصل الثالث: مكانة احملبة

 بٌن اإلسالـ،  الفصل الرابع: مقارنة مكانة احملبة
واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُٕٔ 

 

 والفلسفات ادلعاصرة الباب الثاين: مكانة احملبة يف اإلسالـ، واألدايف،
سػفات اٞنعاصػرة، مث بعػد بيػاف مكانتهػا يت رؽ ىذا اللاب للياف مكانة األلػة يف اإلسػالـ كاألدايف كالفل

كػػل ديػػن كفلسػػفة يػػتم اٞنقارنػػة بػػٌن اإلسػػالـ كاألدايف كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة، كعليػػو فػػ ف أسػػاس إبػػراز مكانػػة   يف
األلػػة سػػيكوف ربائمػػا علػػى أسػػاس مػػا ٬نكػػن مقارنتػػو ابإلسػػالـ، كألجػػل ىػػذا الغػػرض، فػػ ف الت ػػرؽ ٞنكانػػة األلػػة 

سػفة اٞنقرػودة للمحلػة َنميػش جوانلهػا سيكوف عن طريػق إبػراز اٞنرػاىر كاٛنوانػب الػيت ينرػر ٟنػا الػدين أك الفل
العامػػػة، كسػػػيكوف لللعػػػد الػػػداخلي القلػػػيب الشػػػعورم الوجػػػداٍل، كاللعػػػد اٝنػػػارجي الرػػػاىرم العملػػػي الت ليقػػػي 

٩نلػػي الشػػمولية كالثلػػات كالتكامػػل  أف األسػػوس، النرػػيب األظهػػر يف ىػػذه اٞنرػػاىر، حيػػث إنػػو أبػػرز مػػا ٬نكػػن
 أربعػة فرػوؿ، ٓنػت كػل فرػل عػدة ملاحػث، كسػيكوف تقسػيمها يف النررة للمحلػة، كربػد ربسػمت اللػاب إىل

 التايل:

 اإلسالـ، وحتتو ثالثة مباحث: يف احملبة مكانة: األوؿ الفصل
 .الكرَل القرآف يف األلة مكانة: األكؿ اٞنلحث

 .النلوية السنة يف األلة مكانة: الثاٍل اٞنلحث

 .  اإلسالمي الفكر يف األلة مكانة: الثالث اٞنلحث

 ، وحتتو مبحثاف:احملرفة والوضعية األدايف يف احملبة مكانة: الثاين الفصل
 . النررانيَّة، ك اليهوديَّة يف األلة مكانة: األكؿ اٞنلحث

 . األدايف الوىٍ عيَّة يف األلة مكانة: الثاٍل اٞنلحث

 الفلسفات ادلعاصرة، وحتتو مبحثاف: يف احملبة مكانة: الثالث الفصل
 .  الفلسفات اٞنثالية يف األلة مكانة: األكؿ اٞنلحث

 .الفلسفات الواربعية يف األلة مكانة: الثاٍل اٞنلحث

 واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة،  اإلسالـ، بٌن احملبة مقارنة مكانة: الرابع الفصل
 وحتتو ثالثة مباحث:

   .كاإلطالؽ الثلات، بٌن األلة مكانة: األكؿ اٞنلحث

 .كالت ور النسلية، بٌن األلة مكانة: الثاٍل اٞنلحث

 .كاٝنروصية الشموؿ، بٌن األلة مكانة: الثالث اٞنلحث
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 األوؿ: مكانة احملبة يف اإلسالـ الفصل
اٞنتمثلػػة ابلكتػػاب كالسػػنة، كترهػػر اٞنكانػػة مػػن  لػػة مكانػػة كلػػًنة ظػػاىرة يف اٞنرػػادرييػػويل اإلسػػالـ للمح

خالؿ نروص كثًنة متعددة يف طيات ىذه اٞنرادر، كتىرًدي النرػوص علػى عػدة أشػكاؿ كصػور كمتوجهػة إىل 
حا ػػرة بشػػكل كلػػًن ٩نعلهػػا يف مرػػاؼًٌ األمػػور التقريريػػة العقديػػة الػػيت ال بػػد  عػػدة معػػافو كجهػػات، فمحلػػة  

، ككػذلخ ١نلػة النػيبًمن كل مىػن ينتمػي إىل ديػن ا ، ك١نلػة علػاد    إلسػالـ االعتقػاد هبػا ربللنػا كربػوالن كعمػالن
اٞنػػػؤمنٌن؛ لػػػذا فقػػػد ظهػػػر ىػػػذا األمػػػر علػػػى اٞنسػػػلمٌن بشػػػت أشػػػكالو كصػػػوره يف حيػػػاهتم كأفعػػػاٟنم كاعتقػػػاداهتم 

، ٞنسػلمٌناك٢نتلف توجهاهتم كمعايشهم، فالفكر اإلسالمي ىو خًن مثاؿ ٩نلي األثػر الػذم تغلغػل يف نفػوس 
العمليػػػة الراىريػػػة،  التعلديػػػةك  يتوربػػػف األثػػػر علػػػى األمػػػور النفسػػػية القلليػػػة الداخليػػػة بػػػل ْناكزىػػػا إىل األمػػػور 

 متمثلػػة ابلقػػرآف الكػػرَل كسػػنة اٞنرػػ فى لػػة يف اٞنرػػادر اإلسػػالميةكسػػنعمد يف ىػػذا الفرػػل إىل بيػػاف مكانػػة األ
 أثرىا كذلخ يف الفكر اإلسالمي، كيندرج ٓنت ىذا الفرل ثالثة ملاحث: سأبٌن، كما 

 .الكرمي القرآف يف احملبة مكانة: األوؿ ادلبحث

 .النبوية السنة يف احملبة مكانة: الثاين ادلبحث
 .  اإلسالمي الفكر يف احملبة مكانة: الثالث ادلبحث
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 : مكانة احملبة يف القرآف الكرميادلبحث األوؿ
عن ىذه اٞنكانػة كىػذا  ، كحٌن اللحثتم هبا اىتمامنا ظاىرناالقرآف الكرَل األلةى مكانة خاصة، كاىأكىل 

، اآلايت الػػػيت تشػػًن ٟنػػا بشػػكل خػػػاص مػػن كتػػاب   عػػدده كلػػًنه   ـ، يتبلػػى لللاحػػث عنػػد اسػػػتعراضاالىتمػػا
 يكتػًف بػذكر األلػة بلفرهػا، ، فػالقرآف  تعػدد معػاٍل اٜنػب يف القػرآفكاٞنتعمق ربليالن يف ىذا الشأف يتبلى لو 

و يف القػػرآف لتًػػأل ً   إثلػػاتّنعػػافو أخػػرل، كترهػػر اٞنكانػػة يف صػػورة أعمػػق إذا اطلعػػت علػػى  بػػل عػػ َّ عنهػػا
تػػو، كاٞن لػػش علػػى شػػأف األلػػة يف القػػرآف كمكانتهػػا، ال اٞنوصػػلة ألل  ػػرؽلل وا ػػ ليػػاف ال، كربػػد ذكػػر   الالكػػرَل

و، كاإل٬نػاف شػأنو عرػيم يف اإلسػالـ، كربػا األلػة بػو يلػٌن مكانتهػا العريمػة، ٬نػاف فيػربػا األلػة ابإل٫نفى عليػو 
  القػرآفبػٌنَّ ، كمػا لمحلػةٞنرػاىر العمليػة لا القػرآف بػٌنَّ كّنا أف األلة تنشأ يف الشػعور كالوجػداف الػداخلي، فقػد 

 القػػرآف بػػٌنَّ  ككػػذاسػػتقيم، مػػن اال٥نػػراؼ عػػن ال ريػػق اٞن األافرػػة عليهػػاطػػرؽ  ػػوابا األلػػة كحػػدكدىا ك  الكػػرَل
 ، كنلذ كل منهج من شأنو تقويضها كحرفها عن مسارىا.ٞننهج الرحي  يف األلةا

 اٞنرػػػاىر مرػػػاىر تلػػػٌن مكانػػػة ىػػػذه األلػػػة يف كتػػػاب  ، كىػػػذه ٖنانيػػػةكربػػػد ربسػػػمت ىػػػذا اٞنلحػػػث إىل 
مرػػػاىر ربػػػد رتلتهػػػا كمػػػا جػػػاء يف اٞنقدمػػػة أعػػػاله، كاجتهػػػدت يف جعػػػل ىػػػذا الرتتيػػػب يلػػػدك متسلسػػػالن  يػػػةالثمان

 مرتاب نا مؤداين للغرض منو، كىو بياف مكانة األلة يف القرآف الكرَل، كاٞنراىر ىي:

 كثرة مواضع احملبة يف القرآف الكرمي.  أواًل:

 تعدد معاين احلب يف القرآف الكرمي. اثنًيا:
 .زلبَتو يف القرآف الكرمي إثباُت هللِا  اثلثًا:
 .ادلوصلة حملبة هللا ؽرُ طُ بياف القرآف لل رابًعا:

 .ربط احملبة ابإلمياف يف القرآف الكرمي خامًسا:
 .بياف القرآف للمظاىر العملية حملبة هللا سادًسا:
 .بياف القرآف للمنهج الصحيح يف احملبة سابًعا:

 كثرة مواضع احملبة يف القرآف الكرمي:   أواًل:
لنػػا صػػفحات القػػرآف الكػػرَل كجػػدبه يػػذكر ، كإذا مػػا ربلَّ كثػػرة ذكػػره كحضػػورهكانػػة الشػػيء:  مػػن دالئػػل م

ىنػػا األلػة يف كثػػًن مػن اٞنوا ػػش اٞنتعػددة الػػيت تلػٌن حضػػورىا اٞنتكػرر فيػػو، فهػذه اٞنوا ػػش الػيت كردت فيهػػا األلػة 
 ا يزيػػد مػن مكانتهػػا يف كتػػاب   أسػا أتيت ِبسػػاليب متنوعػػة بػٌن إثلػػات ١نلػػة  تتبػاكز الثمػػانٌن مو ػعنا، ك٣نػػ

 لرفات معينة كأعمػاؿ ١نػددة، ككػذلخ ربػد أتيت يف صػورة نفػي ١نلػة    ا، كإثلات ١نلة  إثلااتن عامِّ  
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بيػػاف مكانػػة األلػػة يف القػػرآف  بػػوأسػػتفت   أمػػرو  ؿى ، كربػػد جعلػػت ىػػذا األمػػر أكَّ (ُقعػػن صػػفات كأفعػػاؿ سػػي ة 
 الكرَل لعدة أىداؼ أىدؼ إليها، كىي:

اٞنرػدرية  اٞنراد بيانو ىو كثػرة كركد موا ػش األلػة يف القػرآف الكػرَل، كاٞنػتمعن يف أ٨نيػة اٞنقرد الرئيس -ُ
، ككيػػػف أنػػػو ٪نتػػػل اٞنكانػػػة األكىل بػػػٌن اٞنرػػػادر، يستشػػػعر أ٨نيػػػة أم أمػػػر للقػػػرآف الكػػػرَل يف اإلسػػػالـ

ىذا الكتاب العريم، كلو يف مو ش كاحد فقا، فمػا ابلػخ إذا كػاف يف ٣نتدحنا لو كميٍثًنينا عليو يذكره 
 أكثر من مو ش.

إذا تقرر األمر األكؿ، ف ب ننتقل ألمر آخر يلٌن اٞنكانػة بشػكل أكثػر ك ػوحنا، فالعػدد الػذم كردت  -ِ
، كاألمػر الػذم ٩نػد لػو مكػابن انٌنا ربلػيالن أك متوسػ نا، بػل يتبػاكز الثمػفيو األلة يف القػرآف لػيس عػددن 

ىتمػاـ مػن ربلػل اإلنسػاف، كمػن اٞنعلػـو أف التكػرار مػنهج يف كتاب   هبذا العػدد ٟنػو أمػر جػدير ابال
أذكػار الرػلاح كاٞنسػاء، كالػيت تتكػرر كػل  :شرعي يكوف يف ٗنلػة مػن األكامػر الشػرعية، كمػن أظهرىػا

دلػت ا أسػا "اٞنسػلم مقاصػد شػرعية ٢نتلفػة، منهػ يـو مرتٌن، ف سػا بسػلب كثػرة تكرارىػا تقػرر يف ربلػب
، (ِقيليػػق بػػو عػػز كجػػل مػػن الرػػفات"ال  علػػى إثلػػات األٚنػػاء كالرػػفات هلل عػػز كجػػل... كنفػػي مػػا
 كىذا يلٌن أ٨نية التكرار يف تقرير العقيدة يف ربلب اٞنسلم.

 تعدد معاين احلب يف القرآف الكرمي:  اثنًيا:
، فتػارة أتيت قاأللػة( بئلػة عػن لفػف  كمن مكانة األلة يف القرآف الكرَل، أسا أتيت على عدة أكجو كمعافو

التأكيػد  بقرػدكمعىن آخر، كاترة أييت اللفف اآلخر بئلا عنها، كاترة ْنتمش ىي مش لفف آخر يف آيػة كاحػدة 
كالقلػة  ها أربعػة، كىػي: اإليثػاربرزىػا كأك ػحكاللياف ٞنعناىا، كخالؿ اسػتعراض تلػخ اٞنعػاٍل، ظهػر يل أف ًمػن أ

 .(ّقكاالختيار كالنفش

 ىففػػ ذا مػػا استعر ػػنا الوجػػو األكؿ، كالػػذم يشػػًن إىل معػػىن اإليثػػار، فيرهػػر ذلػػخ يف ربولػػو تعػػاىل: 
آثػرت حػب [، كمعىن أحللت ىنا أم: ِّ]ص: ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
القػرآٍل بػٌن اٞنعنيػٌن قاأللػة كاإليثػار( ىػو ٗنعهمػا يف  ، كمػن الػربا(ْقا فقػد آثػرهل مػن أحػب شػي ن ألف كػ ؛اٝنًن

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضآيػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة، فقػػػػػػػد ربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 
                                                           

 (.ٖٓينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص:  (ُق
مسػػػائل الربوبيػػػة كاأللوىيػػػػة كاألٚنػػػاء كالرػػػفات الػػػػواردة يف أذكػػػار الرػػػػلاح كاٞنسػػػاء، أ.د. بدر بػػػن هبػػػػار بػػػن متعػػػب العتيػػػػيب، ٠نلػػػة اللحػػػػوث  ((ِ

 (.ْٔـ، قص: َُِٓكالدراسات الشرعية، 
ينرػػر: اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف الكػػرَل، مهػػا يوسػػف جػػار   اٛنػػار  ، رسػػالة ماجسػػتًن، ربسػػم التفسػػًن كعلػػـو القػػرآف، جامعػػة الكويػػت،  (ّق

 (، أشًن إىل أف معىن االختيار زايدة من عندم، كليس من اٞنرجش.ّٕ – ّٓـ، قص: ُٗٗٗ - ىػُُْٗ
 (.ْٓٗ/ْشوكاٍل، قينرر: فت  القدير، د بن علي بن د ال (ْق
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 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
[، ك٣نػػػػا كردت فيػػػػو األلػػػػة بئلػػػػة عػػػػن معػػػػىن اإليثػػػػار، ربولػػػػو ٗ]اٜنشػػػػر: خن حن جن مم

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتتعػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 
، كىػػذا ربػػا بػػٌن (ُقيقػػدموسا كيؤثركسػػا عليهػػا :أمرػػود ابالسػػتحلاب يف اآليػػة، [، كاٞنقّ]إبػػراىيم: يقاك

 .معنيٌن، جاءت األلة فيو بئلة كمع ة عن لفف اإليثار

 ٰذ يي ىي مي خي حيربػاؿ تعػاىل: أللة كذلخ ّنعىن االختيار، فقد كأتيت ا
[، كاسػػػػػػتحلوا يف اآليػػػػػػة تعػػػػػػين: ِّ]التوبػػػػػػة: ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مم ام يل ىل، كمنهػػػػا كػػػػذلخ كربولػػػػو تعػػػػاىل: (ِقكجػػػػو الر ػػػػا كاأللػػػػةاختػػػػاركا علػػػػى 
 مس خس حس جس مخ[، كربولػػػػػو تعػػػػػاىل: َُٕ]النحػػػػػل: ... من زن رن
 [.ُٕ]فرلت:خص حص

 ىم مم خم حم جم يل ىل ملكأييت اٜنػػػػػػػػب ّنعػػػػػػػػىن الًقلَّػػػػػػػػة يف ربولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل:

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

]اللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: زث رث يت نتىت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ
 [، كاٞنقرػػػػػود أسػػػػػمٖ]اإلنسػػػػػاف:  خي حي جي يه ىه مه جه[، كربولػػػػػو تعػػػػػاىل: ُٕٕ

، كلعلػي أظهػر معػىنن بػدا يل، كىػذا (ّقي عموف ىؤالء الثالثة األصناؼ ال عػاـ علػى حلػو لػديهم كربلتػو عنػدىم
كشػأسا يف النفػوس، كىػو اٞنعىن يرهر سلب التعلًن ابٜنب عن القلة، كىو يف الوربػت نفسػو يلػٌن مكانػة األلػة 

ا ما يكوف ربريلنا إىل النفس ١نلوابن ٟنا، فتبد النفس ال تفرط فيو، كتريد االحتفاظ فيػو، أف القليل كالنادر دائمن 
فاٞنمتلكات النادرة اليت ٪نرل عليها اإلنساف، يندر أف يفرط فيها، بل يعر ها كيتلاىى هبا، كػأف يضػعها يف 

اٞناديػػة ٞنلػػال  كلػػًنة، كلكنػػو يرػػعب أف يوافػػق علػػى بيعهػػا، كمػػرد ذلػػخ ربلػػة  معػػرض للنػػوادر، كربػػد ترػػل ربيمتهػػا
 إمكانية كجودىا عند غًنه.

                                                           

تفسػػًن القػػرآف العرػػيم، إٚناعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػًن القرشػػي، ٓنقيػػق: د حسػػٌن لػػس الػػدين، دار الكتػػب العلميػػة، بػػًنكت، ال لعػػة األكىل،  (ُق
 (.َْٗ/ْ، قىػُُْٗ

 (.ِّّتيسًن الكرَل الر٘نن يف تفسًن كالـ اٞنناف، علد الر٘نن بن بصر بن علد   السعدم، قص:  (ِق
 (.ُْٗ/ٓينرر: فت  القدير، الشوكاٍل، ق (ّق
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 مك خكلك حك جك مق حق خفمف حفكأتيت األلػػػػػػة كػػػػػػػذلخ ّنعػػػػػػػىن النفػػػػػػػش، يف ربولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: 
[، كربد رد األصفهاٍل األلة يف اآلية إىل النفش، كذكر أف مقرػود األلػة يف اآليػة ىػو ُّ]الرف: جل
، كلتبليػػة حلػػوؿ معػػىن األلػػة ١نػػل النفػػش، ىػػو أسػػم يػػركف نفػػش األخػػرل (ُقكمحلػػة شػػيء ينتفػػش بػػو  ،نفػػش١نلػػة لل

 لذلخ أحلُّوىا كفضلوىا.

كتعػػػدد ىػػػذه اٞنعػػػاٍل للحػػػب يف كتػػػاب   تشػػػًن ٞنكانتػػػو كلفػػػف يشػػػمل تلػػػخ اٞنعػػػاٍل اٞنختلفػػػة، كلفػػػف 
 ن األلفاظ، كاختيار ألفاظ أخرل تع  عنو.ييستىعاض بو عن معافو أخرل، ٣نا يلٌن اختياره ليحل ١نل غًنه م

 زلبَتو يف القرآف الكرمي:   إثباُت هللاِ  اثلثًا:
 يف القػرآف الكػرَل، كىػذا ٣نػا ٩نلػي مكانػة األلػة أف يلينهػا   ١نلتو لعلاده ك١نلػة علػاده لػو  أثلت  

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنيف كتابػػػػو الكػػػػرَل، فقػػػػاؿ تعػػػػاىل:  
 مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

[، كعػػالكة علػػى ذلػػخ، كبيػػاب ُٓٔ]اللقػػرة:  يفىق ىف يث ىث نث[، كربػػاؿ تعػػاىل: ْٓ]اٞنائػػدة: 
الرػػػفات الػػػيت ٪نلهػػػا يف علػػػاده اٞنػػػؤمنٌن يف ثنػػػااي القػػػرآف الكػػػرَل، كىػػػي ٖنػػػاف   ٞنكانػػػة األلػػػة يف القػػػرآف، بػػػٌن

قسػػػ وف، ابػػػوف، كاٞنت هػػػركف، كاٞنتوكلػػػوف، كاٞن: اٞنتقػػػوف، كاألسػػػنوف، كالرػػػابركف، كالتو ، كأصػػػحاهبا ىػػػمصػػػفات
 مي زي ري، أمػػا عػػن اٞنوا ػػش الػػيت كردت فػػيهم، فسػػأذكر بعضػػها، ربػػاؿ تعػػاىل: (ِقكاٞنقػػاتلوف يف سػػليل  

[، كربػػػػاؿ تعػػػػاىل: ُٗٓ]آؿ عمػػػػراف: رب يئ ىئ نئ[، كربػػػػاؿ تعػػػػاىل: ْ]التوبػػػػة:  ني
[، كغًنىا ْ]الرف: حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 خاصػػػة بػػػذكم أف ١نلػػػة    إىل القػػػرآف الكػػرَل يشػػػًنك مػػن اآلايت الػػػيت تثلػػػت أف   ٪نػػػب صػػفاات معينػػػة، 
جنسػػها، كأف ىػػذه األكصػػاؼ الػػيت  األعمػػاؿ العريمػػة الػػيت تفػػوؽ يف ربيمتهػػا كمنزلػػة العػػاملٌن هبػػا مػػا سػػواىا مػػن

ة، كٟنػػا مػػن السػػمو عمػػا يشػػاركها يف أصػػل يسػػائل النفكمنػػابش الفضػػ بينهػػا   يف كتابػػو ىػػي أمهػػات األخػػالؽ
 .(ّق٩نعلها جديرة ابٜنب الذم ىو فوؽ ٠نرد القلوؿ كالر ا معناىا ما

                                                           

ينرػػػر: اٞنفػػػردات يف غريػػػب القػػػرآف، اٜنسػػػٌن بػػػن د اٞنعػػػركؼ ابلراغػػػب األصػػػفهاٌل، ٓنقيػػػق: د سػػػيد كػػػيالٍل، دار اٞنعرفػػػة، للنػػػاف، قص:  (ُق
َُٓ.) 

(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ِٔ- ٖٓ، قص: ينرػػر: ١نلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل (ِق
 (.ٖٗالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 

 (.ُٗينرر: اٜنب كاللغن يف القرآف الكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص:  (ّق
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: اٞنفسػػػػدكف ، كأصػػػػحاهبا ىػػػػمٗنلػػػػة مػػػػن الرػػػػفات الػػػػيت ال ٪نلهػػػػا، كىػػػػي تسػػػػش صػػػػفات  كمػػػػا بػػػػٌن
أمػا  ،(ُقركف ابلسػوءىكالفرحػوف كاجملػا كالراٞنوف كالكافركف كاٞنعتدكف كاٝنائنوف كاٞنسػرفوف كاٞنتكػ كف اٞنختػالوف

]اللقػػػػرة: خل حل جل مك لك، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: عػػػػن اٞنوا ػػػػش الػػػػيت كردت فػػػػيهم، فسػػػػأذكر بعضػػػػها
 حن جن مم خم[، كربولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: ٕٓ]آؿ عمػػػػػػػراف: من زن رن مم[، كربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: َٗ

[، كغًنىػا مػن ٖٓ]األنفاؿ:  خئ حئ جئ يي ىي[، كربولو تعاىل: ٕٕ]القر : خن
حلػو عػن ذكم الرػفات السػي ة الػيت مػن  فقد نفى   اآلايت الدالة على عدـ ١نلة   للعن الرفات، 

علػاده  كحػت يرػرؼ   ، اجملتمػش األػيا بػو شأسا أف تشيش الضرر يف نفػس صػاحلها كعلػى أسػرتو كعلػى
، كىنػػا (ِقيف كتابػػو العزيػػز اٞنػػنهج الػػذم رٚنػػو   ٟنػػم حػػت يسػػًن اٝنلػػق علػػى كفػػق ىػػذه الرػػفات اٞنشػػينة، عػػن

بػػٌن األصػػناؼ كاألعمػػاؿ الػػيت ٪نلهػػا،   أثلتهػػا لػػو يف كتابػػو، كمػػا أف    ترهػػر مكانػػة األلػػة يف أف  
 كاألعماؿ كاألصناؼ اليت ال ٪نلها، كما ذاؾ إال ٞنكانتها يف كتاب  .

 ادلوصلة حملبة هللا:  بياف القرآف للطرؽ رابًعا:
يف مػػواطن كثػػًنة، كىػػذا الليػػاف ٩نػػرم يف إنػػزاؿ القػػرآف   بػػٌنَّ القػػرآف الكػػرَل األبػػواب اٞنوصػػلة أللػػة  

مػػن أكسػػش فهػػي  ،١نلػػة العلػػد هلل -علػػى سػػليل اٞنثػػاؿ- زلػػة كلػػًنة كمهمػػة، كمػػن تلػػخ ال ػػرؽالكػػرَل للمحلػػة من
 نت مت زت رت يب ىب نبربولػػػو تعػػػاىل: كذلػػػخ يف  األبػػػواب اٞنوصػػػلة إىل ١نلػػػة   تعػػػاىل للعلػػػاد،

 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
فمحلػػػػػػة اّلل تعػػػػػػاىل ك١نلػػػػػػة رسػػػػػػولو ابب [، ُٓٔاللقػػػػػػرة: ]نن من زن رن مم ام يل ىل

ابابن موصػالن داخػل ىػذه   كربػد اسػتنلا ابػن تيميػة ،(ّقلػو اىلكاسش يرل العلػد مػن خاللػو إىل ١نلػة   تعػ
 -كإف كػانوا ٪نلػوسم كمػا ٪نلػوف اّلل- اّلل أنػدادن اف اٞنشركٌن الػذين يتخػذكف مػن دكف أ بٌنَّ اآلية، فذكر أف اّلل 

اٞنػػؤمن الػػذم ، ك (ْقألف اٞنػػؤمنٌن أعلػػم ابّلل كاٜنػػب يتلػػش العلػػم ؛ا ّلل مػػنهم ّلل كألك،سػػمفالػػذين آمنػػوا أشػػد حلِّػػ
لو أحػػػب إليػػػو ٣نػػػا   ٪نلػػػو اّلل أحلػػػو اّلل كرسػػػو  بػػػد أف يكػػػوف مػػػا ال ،يكػػػوف اّلل كرسػػػولو أحػػػب إليػػػو ٣نػػػا سػػػوا٨نا

                                                           

(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ٓٔ- ّٔ ينرػػر: ١نلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل، قص: (ُق
 (.ُُٕالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 

 (.ُّٕينرر: اٜنب كاللغن يف القرآف الكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص:  (ِق
 قُّْٓدف، اجمللػد العاشػر، العػدد الثػاٍل، ينرر: مفهـو صفة األلة هلل تعاىل، د. علد الرعود، اجمللة األردنيػة يف الدراسػات اإلسػالمية، األر  (ّق

 (.ُّٕـ، قص: َُِْ -
 (.ّٔب كشفاؤىا، ابن تيمية، قص: و ينرر: أمراض القل (ْق
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، (ُقكرسػػػولو، فػػػال يكػػػوف ذلػػػخ اللغػػػين أحػػػب إليػػػو مػػػن ١نلػػػوب اّلل كرسػػػولو كرسػػػولو، كأف يػػػلغن مػػػا يلغضػػػو
 فيما يلي: أٗنلها اٞنهمة ٩ند ٗنلة من األمور كاٞنتأمل يف ىذه اآلية،

ٞنػػن أحػػب   ١نلػػة خالرػػة ال يشػػاركها معػػو أحػػد، ككلمػػا كانػػت األلػػة أخلػػ   اأف يف اآليػػة امتػػداح -ُ
 ؛ لذلخ ف ف   ذـ الكافرين لتعريمهم ١نلة أخرل مش ١نلة  . صار العلد أربرب من  

 ، ىػي مػن أكسػش األبػواب الػيت ْنلػب ١نلػة  -كمػا يلزمهػا مػن اتلػاع عملػي ٟنػذه األلػة-أف ١نلػة    -ِ
كر القرآف ٞنثل ىذا فيو بياف ألحد أعرم األسػلاب اٛناللػة لتلػخ األلػة الػيت يسػعى ٟنػا  للعلد، كذ  

 كل مسلم.

 أف اآلية تن وم على مضامٌن عميقة تتلش تلخ األسلاب اٛناللة أللة  ، فمنها ما ذكػره ابػن تيميػة -ّ
يف أف   مػػن أف العلػػم ىػػو مػػن األبػػواب الػػيت توصػػل العلػػد ٟنػػذه األلػػة العريمػػة، كاسػػتنلاطو 

 األلة تتلش العلم، ىو من ٗنلة تلخ اٞنضامٌن العميقة داخل ىذه اآلية.

معػو بشػكل تلقػائي األمػور الػيت  تػىػٍزدىدٍ   و هلل كلرسػولوحلُّػيػىٍزدىٍد كمن مضامٌن اآلية كذلخ، أف من  -ْ
 أحػػد كػػذلخ بغضػػو ٞنػػا يلغضػػو   كرسػػولو، كىنػػا يرهػػر معػػىن عميػػق يلػػٌنكيػىػػٍزدىٍد  ٪نلهػػا   كرسػػولو، 

األسػػلاب اٞنوصػػلة أللػػة  ، أال كىػػو إتيػػاف مػػا أحلػػو   كرسػػولو، كاجتنػػاب مػػا أبغضػػو   كرسػػولو، 
 كىذا يعد من لواـز ١نلة   كرسولو، كاباب موصال للعلد لكي يناؿ ١نلة  .

اـ النػػاظر يف عرػػم دالالت ىػػذه اآليػػة، كعمػػق مضػػامينها، كتعلقهػػا يف أمػػر األلػػة، يػػدرؾ حبػػم اىتمػػ -ٓ
 القرآف الكرَل هبذه الرفة العريمة، كىذا ٩نلي مكانتها كمنزلتها يف القرآف الكرَل.

 ربط احملبة ابإلمياف يف القرآف الكرمي:  خامًسا:
 يب ىب نب مب زباأللػػػػة ابإل٬نػػػػاف يف كتابػػػػو العزيػػػػز، فقػػػػاؿ تعػػػػاىل:   ربػػػػا  
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
األلػة ابإل٬نػاف يف ىػذه اآليػة، ككجػو الػربا أف دافػش اإلنسػاف   [، فربا  ِْ]التوبة:  من زن

 يف إتياف ما يكرىو   كيلغضو يكوف من عدة أكجو، مرتاب ة مش بعضها، كىي:
 إما أف أيتيها اإلنساف لضعف يف إ٬نانو أك نق  يف كمالو. -ُ

 على حسب درجة كربوعو يف اٞنكركىات. إما لضعف يف ١نلتو هلل كرسولو، كيزيد الضعف كينق  -ِ

 كربد أيتيها اإلنساف بسلب  عف ١نلتو ٞنا ٪نلو   كرسولو، ك عف بغضو ٞنا يلغضو   كرسولو. -ّ
                                                           

 (.َُّينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ُق
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 كربد يكوف دافش إتيانو ٟنا ربوة ١نلتو لتلخ اٞنكركىات اليت غللت عليو شهوتو ففعلها. -ْ

، فػػػػػ ف اإلنسػػػػػاف إذا كربػػػػػش يف  وكرسػػػػػول  كأاي كػػػػػاف السػػػػػلب يف إتيػػػػػاف اإلنسػػػػػاف ٞنػػػػػا يكرىػػػػػو  
اٞنكركىات كلديو أصل اإل٬ناف صحي ، كأصل ١نلتو هلل كرسػولو موجػود كمسػتقر، ف نػو يرػحب ذلػخ الوربػوع  
كره كبغن لذلخ الفعل، فيكوف مش ربيامو ابلفعل يسترػحب اٝنػوؼ مػن عقػاب  ، كيرجػو أف ٫نلرػو   

كاإل٬نػاف يف ىػذه رهػر الػربا جليِّػا بػٌن األلػة ، كىنػا ي(ُقمن عقاهبا، إما بتوبة أك إحساف أك عفو أك غػًن ذلػخ
 اآلية.

  بياف القرآف للمظاىر العملية حملبة هللا: سادًسا:
للمكانػػة الكلػػًنة الػػيت ٓنملهػػا األلػػة يف القػػرآف، فقػػد جػػاء القػػرآف ملينػػا للمػػنهج الػػذم مػػن خاللػػو يػػرتجم 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ، فقػػػػػد ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل:  اٞنسػػػػػلم كيػػػػػدلل علػػػػػى ١نلتػػػػػو هلل
أف اآليػػػػة تشػػػػمل اٞنػػػػنهج الػػػػذم  إىل (ِق [، أشػػػػار ابػػػػن كثػػػػًنُّ]آؿ عمػػػػراف: ىئيئ نئ مئ

 اينلغػػي أف يلتزمػػو كػػل مػػن ادعػػى ١نلػػة  ، فػػاٞننهج ىػػو االلتػػزاـ ابلشػػريعة اإلسػػالمية كال ريقػػة األمديػػة، كىػػذ
ٞنػػنهج، كمػػن ادعػػى ١نلػػة   اٞنػػنهج يشػػمل األربػػواؿ كاألفعػػاؿ كاألحػػواؿ، فمػػن ٕنسػػخ هبػػذا اٞنػػنهج فقػػد التػػـز ا

ترهػر  -يف ىػذا الشػأف-، كمرػاىر مكانػة األلػة يف القػرآف الكػرَل (ّقكخالف ىذا اٞننهج فقد كذب يف دعػواه
 يف اآليت:
 كاالبتداع. لالخرتاعكعدـ تركها عير ة   اىتماـ القرآف الكرَل بشأف ١نلة العلاد هلل -ُ

هلل مػػن خػػالؿ القػػرآف الكػػرَل، الػػذم يعػػد اٞنرػػدر  ٓنديػػد اٞنػػنهج السػػليم للمحلػػة الػػيت يرػػرفها العلػػد -ِ
 األكؿ للمسلمٌن.

إظهار اٛنانب العملي أللة العلػاد لػرهبم مػن خػالؿ مػنهج عملػي كا ػ  اٞنعػا  غػًن متَّسػم ابلغمػوض  -ّ
 خا ش للتحريف.غًن ك 

حليسػة ، كعػدـ إبقػاء تلػخ األلػة  إبراز أ٨نية القوؿ كالفعل كالعمل كمقياس كداللة علػى ١نلػة   -ْ
 يف الشعور كالذىن، ٣نا يلٌن األثر السلوكي للمحلة على اٞنسلم.

                                                           

 (.َُْينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ُق
ىو اٜنافف اٞنؤرخ الفقيو أبو الفداء عمػاد الػدين إٚناعيػل بػن عمػر بػن كثػًن القرشػي اللرػركم مث الدمشػقي، كلػد يف ربريػة مػن أعمػاؿ بيرػرل  (ِق

تفسػػػًن القػػػرآف »، ك«طلقػػػات الفقهػػػاء الشػػػافعيٌن»، ك«اللدايػػػة كالنهايػػػة»الشػػػاـ سػػػنة سػػػلعمائة أك بعػػػدىا بيسػػػًن. لػػػو ترػػػانيف كثػػػًنة منهػػػا: 
يف شػػعلاف سػػنة أربػػش كسػػلعٌن كسػػلش مائػػة. ينرػػر: الػػدرر الكامنػػة، أ٘نػػد بػػن علػػي بػػن د بػػن أ٘نػػد بػػن حبػػر العسػػقالٍل، ، مػػات «العرػػيم

(، ْْٓ/ ُق ،ـُِٕٗ -قُِّٗابد/ اٟننػػػد، ال لعػػػة: الثانيػػػة، أٓنقيػػػق: د علػػػد اٞنعيػػػد  ػػػاف، ٠نلػػػس دائػػػرة اٞنعػػػارؼ العثمانيػػػة، صػػػيدر 
 (.َِّ/ ُق ،لزركليا ،كاألعالـ

 (.ِٔ/ِر: تفسًن القرآف العريم، ابن كثًن، قينر (ّق
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إظهار ارتلاط القرآف الكرَل ابلسنة النلويػة كتوافقهمػا كمرػدرٌم تشػريش للػدين اإلسػالمي مػن خػالؿ  -ٓ
 األلة.

 بياف القرآف للمنهج الصحيح يف احملبة:  سابًعا:
الرحيحة اليت تستقيم هبا األلة، كتللػ  هبػا األلػة موربعهػا يورد القرآف الكرَل يف غًن ما مو ش، اٞنناىج 

كمكاسا السليم، كربد تتلعت تلخ اٞنناىج فوجدهتا تدكر على أمػر مهػم جػوىرم، كربػد ٗنعتهػا يف ىػذا األمػر؛ 
ألنو من األمػور الرػاىرة الػيت ٬نكػن ربياسػها كالعمػل هبػا بيسػر كسػهولة، ك٬نكػن للمسػلم ربيػاس ١نلتػو كسػالمتها 

إذا كػػػاف ىػػػذا الشػػػيء داعينػػػا -، أال كىػػػو قاالتلػػػاع(، فاألصػػػل أف مػػػن أحػػػب شػػػي نا تلعػػػو أك اتٌلعػػػو مػػػن خاللػػػو
 ، كيرهر ذلخ اٞننهج يف موا ش متعددة من القرآف الكرَل، منها:-لنفسو

 خم حم جم يل ىل ملعػػػن اتلػػػاع الكػػػافرين كنرػػػرهتم كمػػػواالهتم، ربػػػاؿ تعػػػاىل:   سػػػي   -ُ
 [.ُٓ]اٞنائدة: ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن ىميم مم

أف كاليػة بعضػهم  لاليهود كالنرارل بعضهم أكلياء بعن، كلكنو بٌن يف موا ش أخػر أف   يلٌن  
 كال نقية، كمرد ىػذا كلػو ليست خالرةكالسلب يف أف كاليتهم للعضهم زائفة كغًن حقيقية أسا  ،للعن زائفة

ديػػن اإلسػػالـ ىػػو اٞنػػنهج ، فاتلػػاع (ُقىػػو ديػػن اإلسػػالـكأصػػ  األسػػس أسػػا ال تسػػتند علػػى أسػػاس صػػحي ، 
الرػحي  الػذم تقػـو عليػػو األلػة، لكػيال نقػػش فيمػا كربػش فيػو اليهػػود كالنرػارل مػن عػػدـ خلػوص األلػة كنقائهػػا 

 بينهم.

األمر َنعل األلة كاٞنواالة الرادربة للمؤمنٌن دكف الكافرين، حت لو كاف ىػذا الكػافر صػديقنا مقػرابن أك ذا  -ِ
 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخربرابػػػػػػػػػة، ربػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاىل: 

 [.ِٖ]آؿ عمراف: مع جع مظ حط مض

 حص مس، كربولػو: فيو النهي للمؤمنٌن عن مػواالة الكفػار لسػلب مػن األسػلاب ،مخ جخ ربولو:
، (ِقْنػاكز اشػرتاؾ معهػم كمسػاكاة أك ْناكز استقالؿ عنهم،متباكزين اٞنؤمنٌن إىل الكافرين  ، أم:خصمص

 القرآف الكرَل.كىذا األمر من  وابا منهج األلة اليت ن  عليها 

                                                           

للنػػاف،  -أ ػػواء الليػػاف يف إيضػػاح القػػرآف ابلقػػرآف، د األمػػٌن بػػن د اٞنختػػار الشػػنقي ي، دار الفكػػر لل لاعػػة ك النشػػر ك التوزيػػش، بػػًنكت  (ُق
 (.ُِْ/ُـ، ق ُٓٗٗ - قُُْٓ

 (.َّٖ/ُينرر: فت  القدير، الشوكاٍل، ق (ِق
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ريعة تنلػػش مػػن أىػػواء غػػًن األمػػر ابتلػػاع طريػػق اإلسػػالـ كشػػرائعو الػػيت شػػرعها  ، كالنهػػي عػػن اتلػػاع أم شػػ -ّ
 زن رن مم ام يلألسػػػا ملاينػػػة ٞنػػػا ينلغػػػي أف تكػػػوف عليػػػو األلػػػة، ربػػػاؿ تعػػػاىل:  اٞنسػػػلمٌن؛
 [.ُٖ]اٛناثية: مي زي ري ٰى ين ىن نن من

، كالواجػب ىػو كتنهػى عػن كػل شػر ،تػدعو إىل كػل خػًن ،ملػةشػريعة كا تشًن اآلية إىل أف   شػرع لنػا
كال بػػػد مػػػن اٜنػػػذر مػػػن الوربػػػوع يف اتلػػػاع أىػػػل فػػػ ف يف اتلاعهػػػا السػػػعادة األبديػػػة كالرػػػالح كالفػػػالح،  اتلاعهػػػا،

م كػػل مػػن خػػالف شػػريعة أسػػ كصػػفتهم ىم غػػًن اتبعػػة للعلػػم كال ماشػػية خلفػػو،اؤ الػػذين تكػػوف أىػػو  األىػواء، كىػػم
عنػػد   اإلنسػػاف ال ينفعػػوف  ، كأىػػل األىػػواءف نػػو مػػن أىػػواء الػػذين ال يعلمػػوف ،إرادتػػوىػػواه ك  يف الرسػػوؿ 
 كاتلػاعهم ال يرػل  بتػاات للمسػلم؛ الشػر إف اتػلعهم علػى أىػوائهم، ويدفعوا عنػأك  ،-مثالن - اٝنًن ولوا لػػػفيحر

  كسػػلم ٟنػػا أمػػره، خليرىػػت ، كاٞنسػػلم مػػت مػػا اتلػػش شػػريعة (ُق ألف اٞنسػػلم ملػػاين ٟنػػم بشػػريعتو كاتلاعػػو هلل
 ١نلتو، كاستقاـ ىواه، كصلحت نيتو، كرباده كل ذلخ إىل التزاـ اٞننهج الرحي  للمحلة.

ػا كا ػحنا صػر٪ننا ال مريػة فيػو، كال يشػوبو أٌم غمػوض ٬نكػن  كىذه الدالئل القرآنية الثالثة، ترسم منهبن
ين لق من الشػعور الػداخلي، كال بػد مػن  الة أمرن أف يسي ر على مىن أراد ربياس ربدر ١نلتو هلل كرسولو، كوف األ

مػنهج عملػػي سػػلوكي ٬نكػػن ربياسػػها بػو، فمػػن عرػػم ىػػذه األلػػة كمكانتهػا يف القػػرآف الكػػرَل، ىػػو بيانػػو للمػػنهج 
 العملي القوَل ٟنا.

                                                           

 (.ٕٕٕالر٘نن يف تفسًن كالـ اٞنناف، علد الر٘نن السعدم، قص:  تيسًن الكرَل (ُق
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 : مكانة احملبة يف السنة النبويةادلبحث الثاين
، كمػػػن خػػػالؿ الكلػػػًنة كأ٨نيتهػػػا ،هػػػامكانتً عرػػػيمى ي ٩نلًٌػػػا كذكػػػرنا خاصِّػػػ منزلػػػةن  أللػػػةى النلويػػػةي ا  السػػػنةي ويل تيػػػ

أف اٞنكانػػة  ، كجػػدتي  عليػػو مػػن اإلشػػارات إىل مكانػػة األلػػة يف سػػنة رسػػوؿ   كربفػػتي االطػػالع كٗنػػش مػػا 
تتبلػػى يف أكؿ صػػورىا مػػن خػػالؿ إثلػػات ١نلػػة   لعلػػاده، ك١نلػػة العلػػاد هلل، كمػػا أف األلػػة الػػيت تكػػوف مػػن   

دكف بياف عالماهتػا كأماراهتػا، كمػا أف مػن ٪نػب   حػق  ىذه األلةى   ي  للعلاد، فلم يػىرٍتؾً  اٍلميىنى ة يللعلد ىي غا
 ذكػرتي كمػا -١نلة لقػاء  ، كاأللػة  فضلى  ١نلتو من العلاد يرل بو   إىل ٕنين لقاء  ، فباءت السُّنة ملينةن 

ّنعػىن آخػر، كىػذا مػن مكانتهػا كتعػدد اٞنرػ لحات يف بياسػا ٬نكن التعلػًن عنهػا كاإلشػارة إليهػا  -يف مرادفاهتا
ػػػنة ملينػػػة ل  ت السػػػنةذكػػػر ، كربػػػد فضػػػل ١نلػػػة   للمػػػؤمن، كملينػػػة لثمػػػرات ١نلػػػة  ككصػػػفها، كمػػػا جػػػاءت السُّ

كجػػوب ترغيلنػػا يف التزامهػػا كامتثاٟنػػا، كمػػا شػػددت السُّػػنة علػػى أمػػر مهػػم يف األلػػة، كىػػو  ٪نلهػػا    تصػػفا
، كذكػػرت فضػػل األلػػة بػػٌن اٞنػػؤمنٌن، كآ،رىػػا، كرتلػػت عليهػػا أمػػورنا عريمػػة ٪نسػػن ابٞنػػؤمن اٞنسػػلمٌناأللػػة بػػٌن 
 االنتلاه ٟنا.

 ، أٗنلت فيها مكانة األلة يف السنة، كىي:ربضااي كربد ربسَّمت اٞنلحث إىل تسش

 إثبات زلبة هللا لعباده، وزلبة العباد هلل. أواًل:
 بياف زلبة هللا وعالماهتا. اثنًيا:

 بياف فضل زلبة لقاء هللا. اثلثًا:
 .ة النيب ل  اإلشارة إى خُ  رابًعا:
 .بياف ذترات زلبة هللا خامًسا:

 .بياف فضل زلبة هللا للمؤمن سادًسا:
 .ذكر صفات زنبها هللا سابًعا:
 .وجوب احملبة بٌن ادلسلمٌن اثمًنا:

 فضل احملبة بٌن ادلؤمنٌن. اتسًعا:
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 إثبات زلبة هللا لعباده، وزلبة العباد هلل:  أواًل:
مػا ركاه ك٣نا كرد يف ذلػخ: ، ك١نلتهم لو ،١نلة   لعلاده اٞنؤمنٌن على إثلات النلوية اٞن هرة ةنَّ لسُّ ا تدلَّ 
يلىَّ عىٍلػػًدم مىػػٍن عىػػادىل يل كىلًيِّػػا فػىقىػػٍد آذىنٍػتيػػوي اًبٜنىػػٍرًب، كىمىػػا تػىقىػػرَّبى إً : »ربػػاؿ: ربػػاؿ رسػػوؿ    أبػػو ىريػػرة 

ػػتَّ أيًحلَّػػ ػػبَّ ًإيلىَّ ٣نَّػػا افٍػتػىرىٍ ػػتي عىلىٍيػػًو، كىمىػػا يػىػػزىاؿي عىٍلػػًدم يػىتػىقىػػرَّبي ًإيلىَّ اًبلنػَّوىافًػػًل حى ػػٍيءو أىحى تيػػوي: كيٍنػػتي ًبشى وي، فىػػً ذىا أىٍحلػىلػٍ
هي الَّػػػيًت  ػػػأىلىيًن ٚنىٍعىػػوي الَّػػػًذم يىٍسػػػمىشي بًػػػًو، كىبىرىػػػرىهي الَّػػػًذم يػيٍلًرػػػري بًػػػًو، كىيىػػػدى يػىػػػٍلً شي هًبىػػػا، كىرًٍجلىػػػوي الَّػػػيًت ٬نىًٍشػػػي هًبىػػػا، كىًإٍف سى

نَّوي  يًعيذى يٍعً يػىنَّوي، كىلىً ًن اٍستػىعىاذىٍل ألى    .(ُق...«ألى

 بقيػػة ، يشػػًن إىل أف السػػنة أتيت يف مسػػار-مػػدار ملحثنػػا-كىػػذا اإلثلػػات الػػذم تضىػػمَّن السػػنة النلويػػة 
مدللػػة علػػى إثلاهتػػا، كسػػائرة معهػػا يف  -كاإلٗنػػاع ،كالف ػػرة ،كالعقػػل ،َلالقػػرآف الكػػر -لػػة مرػػادر اإلسػػالـ للمح

، ٣نػػا يرهػػر إيػػالء السػػنة النلويػػة للمحلػػة مكانػػة تسػػًن يف اٞنقرػػد العػػاـ لسسػػالـ، حيػػث يوليهػػا نفسػػو ال ريػػق
مكانػػة كػػ ل، كىػػذا االىتمػػاـ كتلػػخ اٞنكانػػة إ٧نػػا كانػػت ألثػػر ىػػذه األلػػة إذا اسػػقرت يف مكاسػػا الرػػحي  يف 

 عقل اٞنسلم.

يعػػين - إذا ربلػػتم»مػػن أنكػػر إثلػػات األلػػة بػػٌن اٝنػػالق كاٞنخلػػوؽ:  يف رده علػػى  ربػػاؿ ابػػن عثيمػػٌن
 ،إف العقػػل ال يػػدؿ علػػى إثلػػات األلػػة بػػٌن اٝنػػالق كاٞنخلػػوؽ، فػػ ف السػػمش دؿ عليػػو ِبجلػػى دليػػل: -اٞنلتدعػػة

   .(ِق«كأك   بياف

 ف إثلات األلة بٌن اٝنالق كاٞنخلوؽ:كسوؼ أستخرج من ىذا الن  ٗنلة من الفوائد يف بيا

اعتلار السمش كدليل أربػول مػن العقػل يف إثلػات الغيليػات، ٣نػا يعػين ربضػية التسػليم ألمػر  ، كإنػزاؿ  -ُ
 العقل مكانو اٞنناسب، كعدـ التباكز بو إىل خارج حدكده كمقدرتو.

النقػل يشػمل القػرآف الكػرَل كالسػنة اعتلار النقل يف اإلسػالـ اعتلػارنا أكليِّػا سػابقنا لغػًنه مػن اٞنرػادر، ك  -ِ
 النلوية اٞن هرة، كىنا تتض  مكانة األلة يف السنة حيث أكلتها اىتمامنا كا حنا.

دؿ عليهػػا قِبجلػػى دليػػل(، ييسػػتىوحى منػػو ربػػد السػػمش  عػػن األلػػة بػػٌن اٝنػػالق كاٞنخلػػوؽ أفَّ   ربولػػو -ّ
 كإثلاهتػػا، كىػػذا الو ػػوح الو ػػوح التػػاـ الػػذم يرهػػر علػػى نرػػوص الكتػػاب كالسػػنة يف شػػأف ١نلػػة  

 -٩نعػل اٞنسػلم ال ٩نػد ريلنػا يف إثلػات ىػذا اٞنعػىن الغيػيب، كىػذا الو ػوح الػذم رسػخ يف ذىػن اٞنسػلم 
 -الكتػاب كالسػنة-يلٌن مدل إع ػاء النقػل  -األلة أمر شعورم ٪نتاج التدليل عليو ابلسلوؾ أفَّ  مش

 ىن ال يعرتيها غموض.أمر األلة مكانة خاصة بقرد جعلها كا حة راسخة يف الذ

                                                           

 (.َُٓ/ ٖ(، قَِٓٔ( أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب التوا ش، اٜنديث رربم: ق(ُ
 (.ِْٕ/ُشرح العقيدة الواس ية، د بن صاحل بن د العثيمٌن، ق (ِق
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 بياف زلبة هللا، وعالماهتا:  اثنًيا:
اىتمػػت السػػنة النلويػػة بشػػأف ١نلػػة   للعلػػد، كجػػاءت ملينػػة لعالمػػات ىػػذه األلػػة الػػيت تعػػد مػػن أشػػرؼ 

ػػبَّ  ًإذىا  ى  ًإفَّ »ربػػاؿ:   النػػيب، عػػن  أ  ىريػػرة أنػػواع األلػػة الػػيت يسػػعى إليهػػا اٞنسػػلم، فعػػن ا أىحى  دىعىػػا عىٍلػػدن
بن  أيًحػػبُّ  ًإٌٍلً : فػىقىػػاؿى  ًجٍ ًيػلى  ػػبُّ   ى  ًإفَّ : فػىيػىقيػػوؿي  السَّػمىاءً  يف  يػينىػػاًدم مثيَّ  ًجٍ ًيػػلي، فػىييًحلُّػوي : ربىػػاؿى  فىأىًحلَّػػوي، فيػالى بن  ٪نًي  فيػػالى
ا أىبٍػغىػنى  كىًإذىا اأٍلىٍرًض، يف  اٍلقىليػوؿي  لىػوي  ييو ىػشي  مثيَّ  ربىػاؿى  السَّػمىاًء، أىٍىلي  فػىييًحلُّوي  فىأىًحلُّوهي،  ًإٌٍلً : فػىيػىقيػوؿي  ًجٍ ًيػلى  دىعىػا عىٍلػدن
بن  أيٍبغًػػني  بن  يػيػػٍلًغني   ى  ًإفَّ  السَّػػمىاءً  أىٍىػػلً  يف  يػينىػػاًدم مثيَّ  ًجٍ ًيػػلي، فػىيػيٍلًغضيػػوي  ربىػػاؿى  فىأىٍبًغٍضػػوي، فيػػالى : ربىػػاؿى  فىأىٍبًغضيػػوهي، فيػػالى

 .(ُق«اأٍلىٍرضً  يف  ءي اٍللػىٍغضىا لىوي  تيو ىشي  مثيَّ  فػىيػيٍلًغضيونىوي،

ا بدل إذا أحػػب شخرنػػ   كاٞنتأمػػل يف ىػػذا اٜنػػديث ٬نكنػػو الػػربا بينػػو كبػػٌن مكانػػة األلػػة يف أف 
، كأمػر أىػل السػماء أف ٪نلػوه، فيحلػو أىػل أشرؼ اللشػر ا ج يل، كج يل أشرؼ اٞنالئكة، كما أف ١نمدن 

 إليهم، فػ ف ىػذا مػن عالمػات ١نلػة لدل الناس، ١نلوابن  مقلوالن  ء، مث يو ش لو القلوؿ يف األرض، فيرًنالسما
 ، ك٬نكن إيضاح أكجو مكانة األلة فيو ابآليت:(ِق  تعاىل للعلد

 اٞنكانة. لات كاللياف ٨نا أساس اعتلارجاء اٜنديث إلثلات ١نلة   تعاىل للعلد كبياسا، فاإلث -ُ

انػب اٜنسػي اٞنشػاىد لعالمػات ١نلػة   ترهر الدرجة الثانية للمكانة يف ىػذا اٜنػديث أنػو أابف اٛن -ِ
 ا العلد، كظهور القلوؿ لو بٌن الناس.ذللعلد، حيث إف ذلخ ٬نكن مشاىدتو يف ١نلة الناس ٟن

على أىل األرض فحسب، بػل إف أىػل السػماء ٪نلونػو  افيلٌن اٜنديث أف األلة كالقلوؿ ال يقترر  -ّ
 أللة.أيضنا، كي رح لو القلوؿ بينهم، كىذا يف سياؽ مكانة ا

ػا يف منزلػةو  كال ينػادمأشػرؼ اٞنالئكػة ج يػل،  ينػادم  العلػد،  ٪نبُّ حينما  -ْ مػن ج يػل،  أربػلَّ  ملكن
 كىذا أييت يف سياؽ بياف شرؼ كمكانة األلة.

اربػػرتافي ذًكػػر الػػلغن مػػش األلػػة، يشػػًن ٞنكانتهػػا كحػػث اإلسػػالـ علػػى التزامهػػا كالتحػػذير ٣نػػا ٫نالفهػػا  -ٓ
السػيء مقابػل اٝنلػق اٜنسػن اٞنضػادًٌ لػو، مػن شػأنو ترسػيخ القيمػة الكلػًنة كيلعد عنها، فػذكر اٝنلػق 

 ، كيلٌن مدل ترغيب اإلسالـ بو.إليو ٝنًنية كمكانة اٝنلق اٞنندكب

  

                                                           

كتػػاب   ،(، كمسػػلم يف صػػحيحوُُُ/ ْ( قَِّٗق اٜنػػديث رربػػم: ،كتػػاب بػػدء اٝنلػػق، ابب ذكػػر اٞنالئكػػة  ،أخرجػػو اللخػػارم يف صػػحيحو (ُق
 (.ََِّ/ْق ،(ِّٕٔق ، اٜنديث رربم:ال  كالرلة كاآلداب، ابب إذا أحب   علدا حللو لعلاده

 (.ُِٕ/ّ، ققُِْٔينرر: شرح رايض الراٜنٌن، د بن صاحل بن د العثيمٌن، دار الوطن للنشر، الرايض،  (ِق
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 بياف فضل زلبة لقاء هللا:  اثلثًا:
  تقػػف السػػنة عنػػد بيػػاف ١نلػػة   كفضػػلها كعالماهتػػا كٖنراهتػػا، ك١نلػػة اٞنػػؤمنٌن بعضػػهم بعضػػا ككجوهبػػا 

، فعػن علػادة بػن اآلخػرة ىذا اللياف كىػذا االىتمػاـ أمػور كبياف دكرىا يف اجملتمعات، بل للكصفتها كفضلها 
ػػػبَّ  مىػػنٍ »ربػػػاؿ:   ، عػػػن النػػػيب(ُق الرػػامت ػػػبَّ  اّللًَّ  لًقىػػػاءى  أىحى ػػػرًهى  كىمىػػػنٍ  لًقىػػاءىهي، اّللَّي  أىحى ػػػرًهى  اّللًَّ  لًقىػػػاءى  كى  اّللَّي  كى

ػػةي  ربىالىػػتٍ  «لًقىػػاءىهي  ، لىنىٍكػػرىهي  ًإبَّ : أىٍزكىاًجػػوً  بػىٍعػػني  أىكٍ  عىاًئشى ػػٍوتى
ى
يػػٍؤًمنى  كىلىًكػػنَّ  ذىاًؾ، لىػػٍيسى : »ربىػػاؿى  اٞن

ػػٍوتي  حىضىػػرىهي  ًإذىا اٞن
ى
 اٞن

ػرى  ػاًفرى  كىًإفَّ  لًقىػاءىهي، اّللَّي  كىأىحىػبَّ  اّللًَّ  لًقىػاءى  فىأىحىػبَّ  أىمىامىػوي، ٣نَّػا إًلىٍيػوً  أىحىػبَّ  شىػٍيءه  فػىلىػٍيسى  مىتًػًو،كىكىرىا اّللًَّ  ًبرًٍ ػوىافً  بيشًٌ  الكى
رى  حيًضرى  ًإذىا  .(ِق«لًقىاءىهي  اّللَّي  كىكىرًهى  اّللًَّ  لًقىاءى  كىرًهى  أىمىامىوي، ٣نَّا إًلىٍيوً  أىٍكرىهى  شىٍيءه  فػىلىٍيسى  كىعيقيوبىًتًو، اّللًَّ  بًعىذىابً  بيشًٌ

 مع جع مظ حط مض: أف ىػػػذا اٜنػػػديث أييت يف سػػػياؽ ربولػػػو تعػػػاىل  كربػػػد ذكػػػر ابػػػن القػػػيم
ٞنا علم شدة شوؽ أكليائو إىل لقائو، كأف ربلػوهبم ال   ، كفيو أف  [ٓ]العنكلوت: حفخف جف مغ جغ

 كيشػػًن ،ذا الوعػد ٟنػذا اللقػاء اٞننترػرنفوسػهم هبػػتسػكن فا للقائػو،  كموعػدن هتتػدم دكف لقائػو،  ػرب ٟنػم أجػػالن 
 كػػذلخ إىل معػػىن عميػػق يلػػٌن أثػػر ذلػػخ الشػػوؽ مػػنهم، كأثػػر ذلػػخ الوعػػد مػػن   ٟنػػم، أنػػو يتحقػػق ٟنػػم  

عػػػيش األلػػػٌن اٞنشػػػتاربٌن  ، كذاؾ العػػػيش كتلػػػخ اللػػػذة ىػػػيه علػػػى اإلطػػػالؽكألػػػذَّ  -يف الػػػدنيا- أطيػػػب العػػػيش
أطيػب كال أنعػم كال أىنػأ منهػا، كىػي اٜنيػاة   يلة اٜنقيقية، كال حياة للقلػباٞنستأنسٌن، فحياهتم ىي اٜنياة ال

مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثال يلػػػة يف ربولػػػو تعػػػاىل: 
   .(ّق[ٕٗ]النحل: 

 كلعلي أيٍٗنل مراىر مكانة األلة يف ىذا اٜنديث يف عدة نقاط:
ال يلػػٌن حػػدكث أمػػر إال   ك علػػاده الػػذين يشػػتاربوف للقائػػو آتو كمتحقػػق، لقػػاءه  أفَّ ر   ذًكػػ -ُ

 ، كألثر ذلخ األمر يف نفوس الناس. ٞننزلة ىذا األمر عنده

، يػرل ٔنرػي  الوعػد ٞنػن كػاف يرجػو لقػاء  ،  -ِ اٞنتأمل يف كعػد   ٞنػن يرجػو لقػاءه ِبف لقػاءه آتو
ك مػػن  و ىػػذا اللقػػاء أفيتلػػادر سػػؤاؿ يف الػػذىن، ألػػيس لقػػاء   آتو لكػػل اٝنلػػق سػػواء مػػن كػػاف يرجػػ

                                                           

كثًنا. كركل عنػو:  ىو علادة بن الرامت بن ربيس بن أصـر بن فهر بن ربيس بن ثعللة األنرارم اٝنزرجي، أبو الوليد. ركل عن النيب  (ُق
بينو كبٌن أ  مرثد الغنوم، كشهد اٞنشاىد   أبو أمامة، كأنس، كجابر، كغًنىم. شهد بدرا. ككاف أحد النقلاء ابلعقلة، كآخى رسوؿ   

لػة . كمػات ابلرمكلها بعد بدر. كشػهد فػت  مرػر. كىػو أكؿ مػن كىل ربضػاء فلسػ ٌن. ككػاف فقيهػا عاٞنػا ٣نػن ٗنػش القػرآف يف عهػد النػيب 
 (. َٓٓ/ ّ(، كاإلصابة قَٕٖ/ ِسنة أربش كثالثٌن. كربيل: عاش إىل سنة ٙنس كأربعٌن. ينرر: االستيعاب ق

(، كمسػلم يف َُٔ/ ٖق ،(َٕٓٔق ، اٜنػديث رربػم:كتاب الررباؽ، ابب: من أحب لقاء   أحػب   لقػاءه  ،أخرجو اللخارم يف صحيحو (ِق
 ، اٜنػديث رربػم:غفار، ابب من أحب لقاء   أحب   لقاءه كمن كره لقاء   كػره   لقػاءهكتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالست  ،صحيحو

 . من حديث علادة بن الرامت (َِٓٔ/ ْق ،(ِّٖٔق
 (.ُْٖ – ُّٖينرر: اٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف أك الداء كالدكاء، ابن القيم، قص:  (ّق
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لػػوٟنم مػػش إذا كانػػت اإلجابػػة بػػػػ قنعػػم(، فلًػػمى كرد التخرػػي  للػػراجٌن دكف غػػًنىم  كػػاف ال يرجػػوه 
شرل للػراجٌن ِبنػو سػيحقق ٟنػم أف   إ٧نا ساؽ اٜنديث على سياؽ اللي  -يف نررم-بو، كاٛنواب 
  يرهػػر ألف مرػػدر االشػػتياؽ   الػػراجٌن فػػال تشػػملهم اللشػػرل؛، أمػػا غػػًن لػػوه منػػومػػا رجػػوه كأمَّ 

 شرل اليت ىي سياؽ اٜنديث. ك  أعلم.منهم ك  يتملَّخ ربلوهبم، لذلخ فليسوا مشمولٌن ابللي 

ٞنػػا تقػػرر أف اٜنػػديث فيػػو بشػػارة للمحلػػٌن للقػػاء  ، ْنلػػت مكانػػة تلػػخ األلػػة، فػػالتبلي يكػػوف يف  -ّ
 أحلوه.أللتهم كشوربهم للقائو ِبف بشرىم بتحقق ما   أدؽ صوره يف بياف استبابة  

لعلػػاده، أف مػػن أحػػب لقػػاء  ، كأيقػػن أف ىػػذا اللقػػاء سػػيأيت   مػػن األثػػر ٟنػػذه اللشػػارة مػػن   -ْ
بوعػػػػد   لػػػػو، فػػػػ ف حياتػػػػو يف الػػػػدنيا ت يػػػػب، كفرحتػػػػو تػػػػزداد، كلػػػػذة العػػػػيش تعلػػػػو، كنكػػػػد اٜنيػػػػاة 

ذم ربػػدره   كمرػائلها هتػػوف يف نرػػره، كيلػػدأ ينرػر للحيػػاة الػػدنيا نرػػرة متوازنػة ال تتبػػاكز ربػػدرىا الػػ
ٟنػػػا، كمػػػرد ذلػػػخ انترػػػاره لػػػذلخ الوعػػػد كيقينػػػو بػػػو، فاالنترػػػار مػػػش الشػػػوؽ كاللػػػذة للوعػػػد ىػػػي أحػػػد 

 مراىر طيب العيش.

 : لة النيب اإلشارة إى خُ  رابًعا:
مػن معانيهػا كمرادفاهتػا، يشًن إليها ّنعىن آخػر   ، ىو أنو ك٣نا ي ز مكانة األلة يف سنة الرسوؿ

الفرػل األكؿ مػن اللػاب األكؿ، كىػو اٞن لػب الثػاٍل، للمرتادفات يف  اللحث م لب مستقلكربد خيرًٌ ى يف 
اسػتعماؿ مرادفػة اٝنلػػة  يرهػر،  سػنة رسػػوؿ    مرادفػات األلػػة قاٝنيلػة(، كعنػد اسػتعراضًمػن بػٌن كذكػرت

ربلػػػل أف ٬نػػػوت  ربػػػاؿ: ٚنعػػػت النػػػيب  (ُقعػػػن جنػػػدب بػػػن علػػػد   يف غػػػًن مػػػا مو ػػػش، منهػػػا مػػػا جػػػاء 
ًليػله، ًمػٍنكيمٍ  يل  يىكيوفى  أىفٍ   ً  ًإىلى  أىبٍػرىأي  ًإٌٍلً »ِنمس، كىو يقوؿ:  ، أنَّىػذىٍل  ربىػدً  تػىعىػاىلى   ً  فىػً فَّ  خى لًػيالن ػا خى  أنَّىػذى  كىمى

، ًإبٍػػػرىاًىيمى  لًػػيالن ا كيٍنػػتي  كىلىػػوٍ  خى لًػػيالن  أيمَّػػيًت  ًمػػنٍ  ميتًَّخػػذن ٔنَّىػػٍذتي  خى ،خى  بىٍكػػرو  أىابى  الى ػػافى  مىػػنٍ  كىًإفَّ  أىالى  لًػػيالن ػػانيوا ربػىػػلػٍلىكيمٍ  كى  كى
، اٍلقيليورى  تػىتًَّخذيكا فىالى  أىالى  مىسىاًجدى، كىصىاًٜنًيًهمٍ  أىنًٍليىائًًهمٍ  ربػيليورى  يػىتًَّخذيكفى  ربولػو ، ك (ِق«ذىلًػخى  عىنٍ  أىنٍػهىاكيمٍ  ًإٌٍلً  مىسىاًجدى

كاٝنليػل ىػو اٞننق ػػش ، أمتنػػش مػن ىػذا كأنكػره :أم (أبػرأقمعػىن  ،إٍل أبػرأ إىل   أف يكػوف يل مػنكم خليػل 
لػػة كربيػػل مػػن اٝني  ،لػػة بفػػت  اٝنػػاء كىػػي اٜناجػػةربيػػل ىػػو مشػػتق مػػن اٝنى ك  ،كربيػػل اٞنخػػت  بشػػيء دكف غػػًنه ،إليػػو

                                                           

ياف اللبلي العلقػي، يكػىن أاب علػد  ، لػو صػحلة، ينسػب اترة إىل أبيػو كاترة إىل جػده، كيقػاؿ: جنػدب بػن ىو جندب بن علد   بن سف (ُق
، كعػن حذيفػة بػن اليمػاف. ركل عنػو: األسػود بػن ربػيس، كأنػس بػن سػًنين، كاٜنسػن اللرػرم. كيقػاؿ خالد بن سفياف. ركل عن: النيب 

(، سػًن أعػالـ ُّٕ/ ٓاديث. كبقي إىل حدكد سنة سلعٌن. ينرػر: هتػذيب الكمػاؿ قلو: جندب اٝنًن. نزؿ الكوفة كاللررة. كلو: عدة أح
 (.ُّٔ/ ُ(، اإلصابة قُْٕ/ ّالنلالء ق

كالنهػػي عػػن  ،أخرجػػو مسػػلم يف صػػحيحو، كتػػاب اٞنسػػاجد كموا ػػش الرػػالة، ابب النهػػي عػػن بنػػاء اٞنسػػاجد علػػى القلػػور كأنػػاذ الرػػور فيهػػا (ِق
 (.ّٕٕ/ ُق ،(ِّٓق اٜنديث رربم: ،أناذ القلور مساجد
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، كىنػػا يرهػػر ٗنلػػة مػػن األمػػور يف شػػأف األلػػة كمكانتهػػا مػػن خػػالؿ (ُقبضػػم اٝنػػاء كىػػي ٔنلػػل اٞنػػودة يف القلػػب
 ها:معاٍل اٜنديث، أذكر من

 يف منزلػػة اٝنلػػة، كيشػػاركو يف ىػػذه اٞننزلػػة نػػيب   إبػػراىيم  جىعىػػل دا  أظهػػر اٜنػػديث أف   -ُ
، كىػذا يػ ز [ُِٓ]النسػاء:  ري ٰى ين ىن، كربد جاء ذلخ يف ربولو تعػاىل: 

، فالرسػػػل يتفا ػػلوف يف اٞننزلػػػة، ربػػاؿ تعػػػاىل:  عنػػد    كمكانػػة إبػػػراىيم  مكانػػة النػػػيب
 [.ِّٓ]اللقرة: ينجه ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

يغلػو فيػو أحػد بسػلب كصػولو إىل ىػذه  علػى أال  من عرم منزلة اٝنلة يف اإلسالـ، شػدد النػيب -ِ
ا بعػد ذًكػره ٞننزلتػو عنػد  ،   ، كخشػية النػيب اٞننزلة عنػد   يف أف يتخػذ النػاس ربػ ه مسػبدن

نزلػػة زرعهػػا اإلسػػالـ يف ربلػػوهبم مػػن خػػالؿ يلػػٌن مكانتهػػا كمنزلتهػػا يف ربلػػوهبم، كال شػػخ أف ىػػذه اٞن
 تعاليمو كنروصو.

ِنلػػة   لػػو، يرهػػر اٞنعػػىن األٚنػػى الػػذم   خلػػيالن لػػو يف األرض، كاكتفػػاؤه  عػػدـ أنػػاذ النػػيب -ّ
 ، كىذا عٌن اٞنكانة كعلو اٞننزلة. بلغتو اٝنلة يف ربللو

 بياف ذترات زلبة هللا:  خامًسا:
 ربػػاؿربػاؿ: ، حيػث  ةأ  ىريػر  حػػديثي :  كلػًنة يف سػنة رسػوؿ  مػن شػواىد تلػوًُّء األلػة ٞنكانػػة  

 ًإيلىَّ  أىحىػبَّ  ًبشىػٍيءو  عىٍلًدم ًإيلىَّ  تػىقىرَّبى  كىمىا اًبٜنىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيِّا يل  عىادىل مىنٍ : ربىاؿى  اّللَّى  ًإفَّ »:    رسوؿ
تيػوي  فىػً ذىا أيًحلَّػوي، حىػتَّ  اًبلنػَّوىافًػلً  ًإيلىَّ  يػىتػىقىػرَّبي  عىٍلػًدم يػىػزىاؿي  كىمىػا عىلىٍيػًو، افٍػتػىرىٍ ػتي  ٣نَّا  يىٍسػمىشي  الَّػًذم ٚنىٍعىػوي  كيٍنػتي : أىٍحلػىلػٍ
هي  بًًو، يػيٍلًرري  الًَّذم كىبىرىرىهي  بًًو، يٍعً يػىنَّػوي، سىأىلىيًن  كىًإفٍ  هًبىا، ٬نىًٍشي الَّيًت  كىرًٍجلىوي  هًبىا، يػىٍلً شي  الَّيًت  كىيىدى  اٍسػتػىعىاذىٍل  كىلىػً نً  ألى

نَّوي  يًعيذى    .(ِق«ألى
ترغيػػػػب يف حػػػػب أكليػػػػاء الػػػػر٘نن، كاالعػػػػرتاؼ بفضػػػػلهم، كالتحػػػػذير مػػػػن بغضػػػػهم  فهػػػػذا اٜنػػػػديث فيػػػػو

أف عواطػػػف اٜنػػػب كالػػػلغن ٟنػػػػا أ٨نيتهػػػا يف نرػػػر اإًلسػػػالـ، كأنػػػػو  لم ػػػالش يف معانيػػػػو، كمػػػا يتلػػػٌن لكمعػػػاداهتم
إذا اسػتباب  ا إالعلى اٜنب، لكنو ال ٪ناسب علػى الػلغن أك يكػوف مسػي ن  يب٪ناسب على اللغن كما يث

ا كيثػػاب علػػى لتلػػخ العاطفػػة أمػػا إذا رباكمهػػا كاسػػتعاذ ابهلل منهػػا، كربرػػد ّنقاكمتهػػا كجػػو  ، ف نػػو يكػػوف ١نسػػنن 
   .(ّقذلخ

                                                           

 (.ُّ/ٓينرر: اٞننهاج شرح صحي  مسلم بن اٜنباج، أبو زكراي ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم، ق (ُق
 (.َُٓ/ ٖق ،(َِٓٔق ، اٜنديث رربم:أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب التوا ش (ِق
سػػوراي،  -ينرػػر: منػػار القػػارم شػػرح ٢نترػػر صػػحي  اللخػػارم، ٘نػػزة د رباسػػم، راجعػػو: علػػد القػػادر األربؤكط، مكتلػػة دار الليػػاف، دمشػػق  (ّق

 (.ٔٗ/ُـ، قَُٗٗ - قَُُْمكتلة اٞنؤيد، ال ائف، اٞنملكة العربية السعودية، 
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ك ػوحنا، كتكتمػل بيػابن يف التحػذير مػن  الراٜنٌن الذين ىم أكلياء   تػزداداإلشارة إىل كجوب ١نلة ك 
علػى أمػر إ٧نػا يشػًن إىل عرػم  ، كإيػذاف اٜنػرب مػن   يؤذنو ُنػرب منػو   دىا، فمن عاداىم ف ف  

تكػوف نشػأهتا  كانة، فػ ف األلػة كمػا ىػو معلػـو، كلنتعمق يف استخراج مكانة دربيقة للمحلة داخل ىذه اٞنأمره
ذلػػخ اٞننشػػأ الػػذم ال ٬نكػػن رؤيتػػو يف  كمػػش كػػوفب، كمػػن داخػػل اإلنسػػاف، داخػػل الشػػعور، كملػػدؤىا مػػن القلػػ

ػػا، كجعػػل لضػػده كىػػو قالػػ-أكائػػل بزكغػػو  ن( لغمػػا  يتحػػوؿ إىل سػػلوؾ عملػػي، فػػ ف   جعػػل لػػو اعتلػػارنا عريمن
 يذاف اٜنرب عليو.أشد االعتلار، كيرهر ذلخ يف إ

و، كبرػره الػذم يلرػر بػو، كيػده الػيت فػ ذا أحللتػو، كنػت ٚنعػو الػذم يسػمش بػ» سلحانو كتعاىل: كربولو
ا لػػػػو يف ىػػػػذه مسػػػػددن     يكػػػػوف العلػػػػد الػػػػذم أحلػػػػو  ، يعػػػػين أف ،«كرجلػػػػو الػػػػيت ٬نشػػػػي هبػػػػا ا،يػػػػل ش هبػػػػ

برػره، فػال ينرػر إال يسػدده يف ا كػذلخ أيضنػ  ،األعضاء األربعة؛ يسدده يف ٚنعو فال يسػمش إال مػا ير ػي  
،  ما ٪نب   النرػر إليػو، كال ينرػر إىل إىل ككػذلخ  يػده؛ فػال يعمػل بيػده إال مػا ير ػي  ،يسػدده يف ك األػـر
لػيس اٞنعػىن أف ، ك ألف   يسػدده، فػال يسػعى إال إىل مػا فيػو اٝنػًن ؛؛ فال ٬نشػي إال إىل مػا ير ػي  رجلويف 

فهػػذا ١نػػاؿ، فػػ ف ىػػذه  -حاشػػا هلل- هانفسػػالرجػػل ك ، هااليػػد نفسػػك ، واللرػػر نفسػػك ، و  يكػػوف السػػمش نفسػػ
   .(ُقأعضاء كأبعاض لشخ  ٢نلوؽ ال ٬نكن أف تكوف ىي اٝنالق

، فػ ذا صػار  من أعرػم ٖنػرات ١نلػة   للعلػد الػيت كردت يف سػنة النػيب كىذا الوارد يف ىذا اٜنديث
ر أف يكػػػوف سػػػعيو للخػػػًن دنا يف ٚنعػػػو كبرػػػره كيػػػده كرجلػػػو، ف نػػػو أحػػػرل أال يقػػػش يف اٜنػػػراـ، كأجػػػدالعلػػػد مسػػػدَّ 

كٞنر اة   كطاعتو أسرع كأكثر إخالصنػا، كمػا أف تسػليمو هلل يف كػل أمػوره ىػو أحػد لػواـز تلػخ األلػة كذلػخ 
 التسديد، فنسأؿ   أف يللغنا تلخ اٞننزلة، كيعيننا على طاعتو إنو كيل ذلخ كالقادر عليو.

 بياف فضل زلبة هللا للمؤمن:  سادًسا:
ػػػٍؤًمنى  لىيىٍحًمػػػي عىٍلػػػدىهي  اّللَّى  ًإفَّ »ربػػػاؿ:   النػػػيب أفَّ  (ِق اٝنػػػدرمعػػػن أ  سػػػعيد  نٍػيىا اٍلمي ػػػوى  الػػػدُّ لُّػػػوي  كىىي  ٪نًي

ػػا ـى  مىرًيضىػػكيمي  ٓنىٍميػػوفى  كىمى  :أم ،أف   ٪نمػػي علػػده اٞنػػؤمن مػػن الػػدنيا، كمعػػىن (ّق«عىلىٍيػػوً  ٔنىىػػافيوفى  كىالشَّػػرىابى  ال َّعىػػا

                                                           

 .يسًنبتررؼ  (ِٔ/ِينرر: شرح رايض الراٜنٌن، د بن صاحل العثيمٌن، ق (ُق
ىػػو سػػعد بػػن مالػػخ بػػن سػػناف أبػػو سػػعيد اٝنػػدرم األنرػػارم، مشػػهور بكنيتػػو، مػػن مشػػهورم الرػػحابة كفضػػالئهم، كىػػو مػػن اٞنكثػػرين مػػن  (ِق

كعثماف ر ى   عنهم، كركل عنػو جػابر بػن علػد  ،كعمر ،كأ  بكر ،كأخيو ألمو ربتادة بن النعماف ،كعن أبيو ،الركاية، ركل عن النيب 
كأبو سلمة، ك٪نٍن بن عمارة، كغًنىم. كأكؿ مشاىده اٝنندؽ، كغزا مػش رسػوؿ    ،كسعيد بن اٞنسيب ،كابن علاس، كأنس، كابن عمر ، 

(، ُّٖ/ ٔ(، أسػػػد الغابػػػة قَِٔ/ ِاثنػػػيت عشػػػرة غػػػزكة، كتػػػويف سػػػنة أربػػػش كسػػػلعٌن يػػػـو اٛنمعػػػة، كدفػػػن ابللقيػػػش. ينرػػػر: االسػػػتيعاب ق 
 (.ٓٔ/ ّاإلصابة ق

ـ، َُٗٗ -ق ُُُْبػػًنكت، ال لعػػة: األكىل،  –جػػو اٜنػػاكم يف اٞنسػػتدرؾ، ٓنقيػػق: مرػػ فى علػػد القػػادر ع ػػا، دار الكتػػب العلميػػة أخر  (ّق
  .(، كصححوُِّ/ ْ(، قْٕٓٔاٜنديث رربم: ق
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، كىػذه اٜنمايػة (ُقكما ٪نمي اٞنرين أىلو ال عاـ ل ال يزيد مر ػو بتناكلػو  ،سها٬ننعو منها كيقيو أف يتلوث بدن
ْننيلػو مػا سػواه مػن ك  ،اليت ٩نعلها   لعلده اٞنؤمن من الوربػوع يف دنػس الػدنيا كلوثتهػا، بتوفيقػو للعمػل الرػاحل

 .الراحل ىو ١نلة   لو، كما بؿ ىذه األلة إال إب٬نانو كعملو دنس الدنيا، سللها
ا اّللَّي  أىحىػبَّ  ًإذىا: »رباؿ: رباؿ رسػوؿي    (ِقربتادةى بًن النُّعماف كعن  نٍػيىا ٘نىىػاهي  عىٍلػدن ػا الػدُّ  يىرىػلُّ  كىمى

ػػػديكيمٍ  ػػػًقيمىوي  ٪نىًٍمػػػي أىحى ىػػػاءى  سى
يتلػػػوث بزىرهتػػػا؛ كػػػيال  منعػػػو منهػػػا ككربػػػاه مػػػن أف :أم ،ربولػػػو ق٘نػػػاه الػػػدنيا(، ك (ّق«اٞن

اٞنػػاء كػػيال يزيػػد مػػرض جسػػده  يأحػػدكم سػػقيمو اٞنستسػػقي مػػارسػػتها، كمػػا ٪ن٬نػػرض ربللػػو بػػداء ١نلػػة الػػدنيا ك٣ن
الػيت ييرػن أف مػن   يرػب فيهػا -، كىػذا مػن ٕنػاـ رعايػة   للمػؤمن، إذ   ٪نمػو مػن مرػائب الػدنيا (ْقبشربو

كالسػػعي  ،الرػػاحل ، بػػل ٘نػػاه مػػن زىرهتػػا كالتوسػػش فيهػػا، فبمػػش ربللػػو علػػى العمػػل-ىػػو اٞنغلػػوف يف نرػػر النػػاس
 دكف مر ات كشهوات نفسو. ،ل خرة، كاللحث عن مر ات  

كىذاف اٜنديثاف إ٧نا يشًناف إىل فضل ١نلة   للعلد اٞنؤمن كما ينتج عن ىذه األلػة، فلػو أتملنػا يف أف 
    يػػذكر ٘نايتػػو لعلػػده مػػن الفقػػر أك غػػًنه مػػن مرػػائب الػػدنيا الػػيت تعػػرض للػػنفس فتكرىهػػا، بػػل ٘نػػاه مػػن 

أبػػٌن مػػا  لتوسػػش يف الػػدنيا كالنرػػر إىل زىرهتػػا بنرػػرة اٞنستشػػرؼ الراغػػب السػػاعي اللػػاذؿ علػػى ٓنرػػيلها، كلعلػػيا
ألثػػر ىػػذه األلػػة مػػن   للعلػػد يف صػػرفو عػػن الػػدنيا كزىرهتػػا، فػػأربوؿ كابهلل التوفيػػق: إف  توصػػلت إليػػو مػػن معػػىن

أف ٪نميػو   مػن مرػائب  مػن ضػل كأصػل  للعلػد٘ناية   للعلػد مػن االفتتػاف بزىػرة الػدنيا كزخرفهػا أخػًن كأف
الػدنيا كػالفقر كغػًنه مػن أصػػناؼ االبػتالء الػدنيوم، كذلػخ أف العلػد لػػو ٘نػاه   مػن تلػخ اٞنرػائب ك  ٪نمػػو 
من الوربوع يف الدنيا كزخرفها، كحدث لو ككربش فيها، ف نو ينالو من الشػقاء كالعنػت كالتشػرؼ يف ٓنرػيل ىػذا 

  ،تتلػدل لػو منهػا، كمػا أنػو مهمػا بػذؿ كسػعى لتحرػيلو فلػن ٪نرػلو؛ ألنػو زخػرؼ صػورمالزخرؼ كالزينة اليت 
، فيسػعى لتحرػيلها ملتهيػا عمػا ىػو فيػو -يف نرػره-كل من ظن أنو بلغو خرج لو زخرؼ أعلى كزينػة أكمػل 

هػا من الزخرؼ كالزينة، بل لو   ٪نرل ىذا الزخػرؼ الػذم بػدا لػو مػؤخرنا، فػ ف الزينػة كالزخػرؼ الػذم ىػو علي
ػػ ػػاآلف ترػػل  جحيمن ل مػػا ىػػو أعلػػى منهػػا، فللػػو اٜنكمػػة يف عػػدـ جعػػل علػػده اٞنػػؤمن ا يف نرػػره؛ ألنػػو   ٪نرًٌ

                                                           

لػػة اإلمػػاـ الشػػافعي، ينرػر: التيسػػًن بشػػرح اٛنػػامش الرػػغًن، علػػد الػػرؤكؼ بػػن اتج العػػارفٌن بػن علػػي بػػن زيػػن العابػػدين اٜنػػدادم اٞننػػاكم، مكت (ُق
 (.ُِٔ/ُـ، قُٖٖٗ - قَُْٖالرايض، ال لعة الثالثة، 

ىػػو ربتػػادة بػػن النعمػػاف بػػن زيػػد بػػن عػػامر بػػن سػػواد بػػن ظفػػر األكسػػي مث الرفػػرم، أخػػو أ  سػػعيد اٝنػػدرم ألمػػو، صػػحا  مشػػهور، يكػػىن أاب  (ِق
ابة، ككانػت معػو رايػة بػين ظفػر يػـو الفػت . ركل عػن النػيب عمرك. كربيل: أبو عمر، شهد بدرا كاٞنشاىد كلها. ككػاف ربتػادة مػن فضػالء الرػح

بػػن لليػػد، كآخػػركف. مػػات يف خالفػػة عمػػر فرػػلى عليػػو كنػػزؿ يف اكركل عنػػو: أخػػوه أبػػو سػػعيد اٝنػػدرم، كابنػػو عمػػر بػػن ربتػػادة، ك١نمػػود  ،
 (. ُّٕ/ ٓ(، اإلصابة قَّٕ/ ْ(، أسد الغابة قُِْٕ/ ّرب ه، كعاش ٙنسا كستٌن سنة. ينرر: االستيعاب ق

(، كاٜنػػاكم يف اٞنسػػتدرؾ، اٜنػػديث ُّٖ/ ْ(، قَِّٔأخرجػػو الرتمػػذم يف سػػننو، أبػػواب ال ػػب ابب مػػا جػػاء يف اٜنميػػة، اٜنػػديث رربػػم: ق (ّق
 (، كصححو اٜناكم، ككافقو الذىيب. َِّ/ ْ(، قْْٕٔرربم: ق

لػدين اٜنسػٌن بػن علػد   ال يػيب، ٓنقيػق: د. ينرر: شرح ال ييب على مشكاة اٞنرابي  اٞنسمى بػػ قالكاشػف عػن حقػائق السػنن(، شػرؼ ا (ْق
 (ُّّٔ/َُـ، قُٕٗٗ - قُُْٕعلد اٜنميد ىنداكم، مكتلة نزار مر فى اللاز، مكة اٞنكرمة، الرايض، ال لعة األكىل، 
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ه مػػن ىػػذا اللػػاب الػذم ال منتهػػى لػػو، كال منػػاص علػدلسػػلحانو كتعػػاىل يسػعى لتحرػػيل ىػػذا، كلعػل ٘نايػػة   
انػة ىػذه األلػة كمنزلتهػا العريمػة من تزيٌن الشي اف فيػو مهمػا بلػ  اإلنسػاف يف زخػرؼ دنيػاه، ىػو ٣نػا يلػٌن مك

 اليت تؤدم ابلعلد إىل مثل ىذا التوفيق، ك  أعلم.

 ذكر صفات زنبها هللا:  سابًعا:
ترػػر ، كلعلػػي أرب ، أف كصػػف أكصػػافنا لعلػػاده ٪نلهػػا مػػن مرػػاىر مكانػػة األلػػة يف سػػنة رسػػوؿ  

 ا يف بياف تلخ األلة كمكانتها:على ذكر ٙنس صفاتو أكتفي هب
  أف رسػػوؿ   ، ، فعػػن سػػعد بػػن أ  كربػػاصيف علػػاده: التقػػول    ا٪نلهػػ الػػيت الرػػفة األكىل -ُ

بُّ   ى  ًإفَّ »رباؿ:  ، اٍلعىٍلدى  ٪نًي  .  (ُق«اٝنٍىًفيَّ  اٍلغىيًنَّ، التًَّقيَّ

لػُّهيمىا خىٍرلىتػىٌٍنً  ًفيخى  ًإفَّ »رباؿ:   أف رسوؿ    اٜنلم كاألبة، فعن ابن علاس -ّ، ِ  اٍٜنًٍلمي،:  ي  ٪نًي
ةي   . (ِق«كىاأٍلىبى

بُّ  اّللَّى  ًإفَّ »رباؿ:   ، أف رسوؿ   الرفق، فعن عائشة -ْ  . (ّق«كيلًٌوً  األىٍمرً  يف  الرًٌٍفقى  ٪نًي

نٍػيىا يف  اٍزىىدٍ »رباؿ:   ، أف رسوؿ   الزىد يف الدنيا، فعن سهل بن سعد -ٓ لَّخى  الدُّ . (ْق«اّللَّي  ٪نًي
، ك١نلة أىلها اٞنترفٌن ٟنا  من األكصاؼ اليت جاءت السنة بذكر ١نلة   اٝنمسةفهذه األكصاؼ 

 . يف سنة رسوؿ   مكانة األلة ، كىذا ٣نا يلٌنًٌ هبا

 وجوب احملبة بٌن ادلسلمٌن:  اثمًنا:
كصف اإل٬ناف ٣نن   يلتـز األلػة  كنزعتالسنة النلوية األلة بٌن اٞنؤمنٌن يف غًن ما مو ش، بل  أكجلت

 اٛنٍىنَّػػةى  تىػػٍدخيليوفى  الى : »ربػػاؿأنػػو  رسػػوؿ    عػػن،  بينػػو كبػػٌن أخيػػو اٞنػػؤمن، كمػػن ذلػػخ مػػا ركاه أبػػو ىريػػرة
ػػٍيءو  عىلىػى أىديلُّكيػػمٍ  أىكىالى  ٓنىىػػابُّوا، حىػتَّ  تػيٍؤًمنيػػوا كىالى  تػيٍؤًمنيػػوا، حىػتَّ  تيٍم  فػىعىٍلتيميػػوهي  ًإذىا شى ـى  أىٍفشيػػوا ٓنىىػابػىلػٍ ػػنىكيمٍ  السَّػػالى ، (ٓق«بػىيػٍ

أف كٓنديػػد توجههػػا كطريقتهػػا ككيفيتهػػا يف  ،األلػػة مكانػػة بيػػاف كاٞنتأمػػل يف ىػػذا اٜنػػديث ٩نػػده يسػػًن يف سػػياؽ

                                                           

 (.ِِٕٕ/ ْ(، قِٓٔٗأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الزىد كالرربائق، اٜنديث رربم: ق (ُق
 (.ْٖ/ ُ(، قُٕأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإل٬ناف، ابب األمر ابإل٬ناف ابهلل كرسولو، كشرائش الدين، اٜنديث رربم: ق (ِق
(، كمسػلم يف ٕٓ/ ٖق ،(ِٔٓٔق ، اٜنديث رربم:كتاب االست ذاف، ابب: كيف يرد على أىل الذمة السالـ  ،أخرجو اللخارم يف صحيحو (ّق

 (.َُٕٔ/ ْق ،(ُِٓٔق ، اٜنديث رربم:عن ابتداء أىل الكتاب ابلسالـ ككيف يرد عليهم كتاب السالـ، ابب النهي  ،صحيحو
(، كاٜنػػاكم يف اٞنسػػتدرؾ، اٜنػػديث ُّّٕ/ ِ(، قَُِْأخرجػو ابػػن ماجػػو يف سػػننو، كتػػاب الزىػػد، ابب الزىػػد يف الػػدنيا، اٜنػػديث رربػػم: ق (ْق

/ ِكتلػػة اٞنعػػػارؼ للنشػػػر كالتوزيػػش، الػػػرايض، ال لعػػػة: األكىل، ق(، كصػػػححو األللػػاٍل يف السلسػػػلة الرػػػحيحة، مّْٖ/ ْ(، قّٕٖٕرربػػم: ق
ِْٔ.) 

أخرجػػو مسػػلم يف صػػحيحو، كتػػاب اإل٬نػػاف، ابب بيػػاف أنػػو ال يػػدخل اٛننػػة إال اٞنؤمنػػوف، كأف ١نلػػة اٞنػػؤمنٌن مػػن اإل٬نػػاف، كأف إفشػػاء السػػالـ  (ٓق
 (.ْٕ/ ُق (،ْٓ، اٜنديث رربم: قسلب ٜنروٟنا
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أف يسػػػعى لكػػػل سػػػلب يوجػػػب اٞنػػػودة  فيبػػػب علػػػى اإلنسػػػاف، اإلنسػػػاف ينلغػػػي لػػػو أف يكػػػوف حلػػػو هلل كيف  
؛ كلػػيس مػػن اٞنعقػػوؿ كال مػػن العػػادة أف يتعػػاكف اإلنسػػاف مػػش شػػخ  ال ٪نلػػو، كال ٬نكػػن كاأللػػة بػػٌن اٞنسػػلمٌن
؛ لػػذا فػػ ف ربػػػا (ُقالػػ  كالتقػػػول إال ابأللػػة، كٟنػػذا كانػػت األلػػة يف   مػػػن كمػػاؿ اإل٬نػػافك التعػػاكف علػػى اٝنػػًن 

[ ىػو ِ ]اٞنائػدة:حفخف جف مغ جغالتعاكف على ال  كالتقػول الػذم أمػر   بػو يف ربولػو تعػاىل: 
ربا بلي  كعميق، فليس من العادة أف يتم التعاكف كآناد اٟندؼ بٌن شخرٌن إال ّنحلػة تنشػأ بينهمػا تكػوف 
دافعنا كراب نػا ٟنػذا التعػاكف كاالٓنػاد يف اٟنػدؼ كالوجهػة، كالػ  كالتقػول ٨نػا مػن أعرػم األىػداؼ الػيت ٬نكػن أف 

أكمػل كجػو إال بتعػاكف كتعا ػد ينشػأ بػٌن اثنػٌن أك  يسعى إليها اٞنؤمن، كال ٬نكن ٓنقيق ىػذين اٞن للػٌن علػى
ٗناعة تسعى لتحقيق ىذين اٞن للٌن الرابنيٌن، كالتعاكف يف أمػر عرػيم كهػذين ٪نتػاج مقومػات أكػ  مػن غػًنه 

علػى علػاده   من األعمػاؿ، فاأللػة ىػي أشػد مقػـو يػدفش لتحقيػق التوجهػات يف مثػل ىػذا؛ لػذا أكجلهػا  
، كتػػ ز يف ىػذا اإل٩نػػاب معػاٍل كمكانػة األلػػة كأثرىػا يف ٓنقيػػق اٞنػؤمنٌن ٞنػػراد  رسػولويف كتابػو الكػرَل كسػػنة 

.  
 فضل احملبة بٌن ادلؤمنٌن:  اتسًعا:

أىنٍػزىلت السنة النلوية األلة بٌن اٞنؤمنٌن منزلة كلًنة، كلعل ىذه اٞننزلػة تن لػق مػن دكرىػا كفعاليتهػا داخػل 
، كيتبلػػػى ذلػػػخ يف  اجملتمعػػػات، فهػػػي أكػػػ  الػػػركابا الػػػيت ٬نكػػػن أف ْنعػػػل ذلػػػخ اجملتمػػػش متماسػػػكنا كمتواصػػػالن

ػػا زىارى  رىجيػػالن  أىفَّ : »عػػن النػػيب  ، حػػديث أ  ىريػػرة تًػػًو  عىلىػػى لىػػوي،  ي  فىأىٍرصىػػدى  أيٍخػػرىل، ربػىٍريىػػةو  يف  لىػػوي  أىخن مىٍدرىجى
ػلٍ : ربىاؿى  اٍلقىٍريىًة، ىىًذهً  يف  يل  أىخنا أيرًيدي : ربىاؿى  تيرًيدي  أىٍينى : ربىاؿى  عىلىٍيًو، أىتىى فػىلىمَّا مىلىكنا ػةو  ًمػنٍ  عىلىٍيػوً  لىػخى  ىى ػا   نًٍعمى تػىريبػُّهى
،: ربىاؿى  تيوي  أىٌٍلً  غىيػٍرى  الى ،  ً  رىسيوؿي  فىً ٌٍلً : ربىاؿى  ً ، يف  أىٍحلػىلػٍ تىوي  كىمىا أىحىلَّخى  ربىدٍ   ى  ِبًىفَّ  إًلىٍيخى    .(ِق«ًفيوً  أىٍحلػىلػٍ

ما ٬نكن استخالصو من ىذا اٜنػديث يف شػأف رب ػو ّنكانػة األلػة كمنزلتهػا يف السػنة  استخل كلعلي 
 :يف النقاط اآلتية النلوية

 كبياف منزلتها كمكانتها. ىذا اٜنديث على فضيلة زايرة اإلخواف يف    دؿَّ  -ُ

ػػفي  -ِ فال يػػب  رػػده،ربل يػػب مػػن اب نسػػافربلػػب اإلال يػػب مػػن ألسػػا ْنمػػش  ؛ٌن اٞنػػؤمنٌن يف  األلػػة بػػ لتضًٌ
من ربلب اإلنساف ىو ١نلة األخ اٞنسلم، كال يب من ربرػده ىػو عػدـ االكتفػاء هبػذه األلػة فحسػب، بػل 

ابلعٌن، فهنػا ٗنػش بػٌن األلػة يف الػركح كالشػعور، كاأللػة  ال يب يف الزايرة كالتواصل، كالرؤيةيتلعها القرد 
 يف الواربش كاٜنس كاٞنشاىدة.

                                                           

 (.ِٔٔ- ِٓٔ/ّ، د بن صاحل بن د العثيمٌن، قينرر: شرح رايض الراٜنٌن (ُق
 .(ُٖٖٗ/ ْق ،(ِٕٔٓق ، اٜنديث رربم:كاآلداب، ابب يف فضل اٜنب يف   ،كالرلة ،كتاب ال   ،أخرجو مسلم يف صحيحو (ِق
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ر كػل منهمػا اآلخػر كيقويػو، كد٬نومػة كػل كًٌ يػذى فال ٔنلو من ذكر   ك٘نده، أسا  من أعرم ٖنار تلخ األلة -ّ
 .(ُقمنهما بلقاء من يعينو على سلوؾ طريق اآلخرة، ك٪نثو عليها كيؤنسو يف كحدة سفره

فمػش ىػػذا األجػر العرػيم، فهػػي تؤلػف القلػوب، كْنمػػش النػاس، كتػذكر الناسػػي،  متعػددة، فوائػػد الػزايرة ٟنػا -ْ
 .افل، كتعلم اٛناىل، كفيها مراحل كثًنة يعرفها من جرهباكتنلو الغ

                                                           

 (.ُّْ/ٖ، ققُُْٕينرر: اإلفراح عن معاٍل الرحاح، ٪نٍن بن د بن ىلًنة، ٓنقيق: فؤاد علد اٞننعم أ٘ند، دار الوطن،  (ُق
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 مكانة احملبة يف الفكر اإلسالمي ادلبحث الثالث:
، كبينػػػت ٕنيز٨نػػػا يف بيػػػاف  يف اٞنلحثػػػٌن السػػػابقٌن، عر ػػػت مكانػػػة األلػػػة يف كتػػػاب   كسػػػنة نليػػػو

اإلسػػالمي العػػاـ، كالػػذم سػػلق استعرا ػػو يف مكانتهػػا، كاٞنتأمػػل يف تلػػخ اٞنكانػػة ٩نػػد أسػػا تسػػًن كفقنػػا للمػػنهج 
ػػا تعػػزز بقاءىػػا كٓنػػافف علػػى كجودىػػا، كىػػذه  ملحػػث أسػػس األلػػة يف اإلسػػالـ، فاإلسػػالـ ك ػػش للمحلػػة أسسن

ٟنػذه األلػة، كتولػد شػعورنا كلػًننا ِب٨نيتهػا كدراسػتها كسػ  أغوارىػا،  لعث يف نفس اٞنسلم ترورنا عميقنا األسس ت
لواربػش لأف األلػة ال تلقػى يف الشػعور دكف الواربػش، بػل ىػي تن لػق مػن الشػعور كتنػزؿ كما أف ًمن ٕنيػز اإلسػالـ 

 ينتج ٟنا آ،رنا مشاىدة مالحرة. كالسلوؾ العملي، ٣نا

 :ة يف الفكر اإلسالمي، يف اآليتت ز مكانة األلك 

 إثبات زلبة هللا دوف تكييف، أو تشبيو، أو تعطيل. أواًل:
 التوحيد والعبادة.ربط زلبة هللا بكماؿ  اثنًيا:
 سرب احملبة، ووضعها يف أنواع ومراتب. اثلثًا:

 النظرة اجلمالية اللغوية أللفاظ احملبة. رابًعا:
 ربط احملبة ابلواقع احملسوس. خامًسا:

 ربط احملبة مبعاٍف أخرى. سادًسا:
 كثرة وصف احملبة، وحدودىا يف الفكر اإلسالمي.  سابًعا:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُٗٗ 

 

 إثبات زلبة هللا دوف تكييف، أو تشبيو، أو تعطيل:  أواًل:
أف   الػػواردة يف الكتػػاب كالسػػنة، فقػػد ذكػػر ابػػن علػػد الػػ   أىػػل السػػنة َنميػػش صػػفات   أربػػرَّ 

دكف  ،علػى اٜنقيقػة، كأشػار إىل أسػم ٪نملوسػا كاإل٬نػاف هبػا هبا كلهػا،على اإلربرار  كمتفقوف أىل السنة ٠نمعوف
هػػؤالء  اٛنهميػػة كاٞنعتزلػػة كاٝنػػوارج فمػػن أىػػل اللػػدع  أمػػاك  ،٪نػػدكف فيػػو صػػفة ١نرػػورة كال هػػا،من ءشػػي تكييػػف

   .(ُقومشلًٌ  ذه الرفاتكيزعموف أف من أربر هب ، بلعلى اٜنقيقة شي نا منها وفا كال ٪نملكسكلهم ينكر 

كمػػن  ػػمنها األلػػة، ال يسػػتلـز منػػو التشػػليو ابٞنخلػػوؽ،   كإثلػػات أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة لرػػفات  
 بل إف من جعل ٠نرد اإلثلػات يسػتلـز التشػليو، ربػاده ىػذا االعتقػاد إىل النفػي كالتع يػل، كٟنػذا ربػاؿ ال حػاكم

 .(ّق«ك  يرب التنزيو ،كمن   يتوؽ النفي كالتشليو زؿ: »(ِق

كالرؤيػػػػة مػػػػن اٞنعتزلػػػػة  تف نفػػػػاة الرػػػػفاكذلػػػػخ أل»معلقنػػػػا علػػػػى كػػػػالـ ال حػػػػاكم:   ربػػػػاؿ األللػػػػاٍل
إذ كيػػف يكػػوف ذلػػخ  ،كىػػذا زلػػل كزيػػ  ك ػػالؿ ،إ٧نػػا ينفوسػػا تنزيهػػا هلل تعػػاىل بػػزعمهم عػػن التشػػليو ،كغػػًنىم

فالكمػػاؿ يف إثلػػات  ،رلإذ اٞنعػػدـك ىػػو الػػذم ال ييػػ ،تنزيهػػا كىػػو ينفػػي عػػن   صػػفات الكمػػاؿ كمنهػػا الرؤيػػة
 ،كتشػليو اٝنػالق ابٞنخلػوؽ  تكاٞنشػلهة إ٧نػا زلػوا لغلػوىم يف إثلػات الرػفا ،الرؤية الثابتة يف الكتاب كالسػنة

 ،اكمػا أحسػن مػا ربيػل: اٞنع ػل يعلػد عػدمن  ،كتنزيو بدكف تع يل ،إثلات بدكف تشليو ،كاٜنق بٌن ىؤالء كىؤالء
 .(ْق«اكاجملسم يعلد صنمن 

فػ ذا حرػل اتفػاؽ بػٌن أىػل كىذا االتفاؽ على مثل ىذا األمر العريم يرهر مكانة تلخ األلػة بيػنهم، 
السنة كاٛنماعة على مثل ىذا، ف نو يشًن إىل استشعارىم أل٨نيتو كمكانتو، ككجوب كربػوفهم يف كجػو كػل مػن 
شػػذَّ عػػن ىػػذا، ك٠نػػرد اإلٗنػػاع علػػى أمػػر يلػػٌن ًعرىػػم مكانتػػو عنػػدىم، كحرصػػهم علػػى اإلٗنػػاع فيػػو ألنػػو ٫نػػ  

 عقيدهتم.
 العبادة: ربط زلبة هللا بكماؿ التوحيد و  اثنًيا:

مػػن أعرػػم األمػػور الػػيت تيػػ ز مكانػػة األلػػة، ىػػو رب هػػا ِبمػػرين عريمػػٌن، ٨نػػا قالتوحيػػد كالعلػػادة(، فقػػد 
مػػاؿ الػػذؿ كسايتػػو؛ ك ، كمػػا أسػػا تتضػػمنكمػػاؿ اٜنػػب كسايتػػو  إىل أف العلػػادة تتضػػمن  أشػػار ابػػن تيميػػة

                                                           

 (.ُْٓ/ ٕينرر: التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاٍل كاألسانيد، يوسف بن علد   بن علد ال ، ق (ُق
صػنف كتلنػا مفيػدة ، ىو أ٘ند بن د بن سالمة بن علد اٞنلخ األزدم أبو جعفر ال حاكم، الفقيو اٜننفي؛ كلد سنة تسش كثالثٌن كمػائتٌن (ِق

، كغًن ذلخ. كتويف سنة إحدل كعشرين كثالٖنائة. ينرر: كفيات األعياف «معاٍل اآل،ر»، ك«اختالؼ العلماء»، ك«أحكاـ القرآف»منها: 
 (.ِٕ/ ًُٓن أعالـ النلالء ق(، كسُٕ/ ُق

 –ٔنػػريج العقيػػدة ال حاكيػػة، أ٘نػػد بػػن د بػػن سػػالمة اٞنعػػركؼ ابل حػػاكم، شػػرح كتعليػػق: د بصػػر الػػدين األللػػاٍل، اٞنكتػػب اإلسػػالمي  (ّق
 (.ْْ، قص: قُُْْبًنكت، ال لعة الثانية، 

 (.ْْٔنريج العقيدة ال حاكية، األللاٍل، قص:  (ْق
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ب ال يكػػوف معلػػودا؛ كٟنػػذا ربػػاؿ الػػذم ال ٪نىػػ مكاٞنعرَّػػ ،لػػو ال يكػػوف معلػػودا ؿُّ م كال يػػذى فػػاأللوب الػػذم ال يعرَّػػ
 ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 

ا كإف كػػػانوا سػػػلحانو أف اٞنشػػػركٌن بػػػرهبم الػػػذين يتخػػػذكف مػػػن دكف   أنػػػدادن  فهنػػػا يلػػػٌن [ُٓٔ]اللقػػػرة:  يفىق
ف و اٞنؤمنػ، ك اٜنػب يتلػش العلػمأف كمػرد ذلػخ ألك،سػم؛  ا هلل مػنهمذين آمنوا أشػد حلِّػفال ،٪نلوسم كما ٪نلوف  

جعلػوا ، ك كأكل خ أشركوا بينو كبٌن األنػداد يف اٜنػب ،هلل كحده كما أف اٞنؤمنٌن صرفوا ٗنيش حلهم ،أعلم ابهلل
 ، كمن ىنا يتلٌن كماؿ ١نلة اٞنؤمنٌن هلل على ١نلة اٞنشركٌن لو من كجهٌن:(ُقبعن حلهم لغًنه

اٞنشػػركٌن، كذاؾ أسػػم   يشػػركوا معػػو أحػػدا، ك٠نػػرد علػػادهتم لواحػػد، األكؿ: أف اٞنػػؤمنٌن أعلػػم ابهلل مػػن 
، كاأللػػػة مػػػن  ف نػػػو يشػػػًن ٞنعػػػرفتهم الكاملػػػة بػػػو، ِنػػػالؼ مػػػن يعلػػػد معػػػو غػػػًنه، ف نػػػو ال شػػػخ جاىػػػل ابهلل

 الرفات اليت تك  كلما ازداد اٞنرء علمنا ّنحلوبو.

معػػػػو أحػػػػدا مػػػػن األك،ف كالنُّرػػػػراء، أمػػػػا  الثػػػػاٍل: أف اٞنػػػػؤمنٌن صػػػػرفوا ٗنيػػػػش ١نلػػػػتهم هلل دكف أف يشػػػػركوا
 اٞنشركوف فقد أحلوا أك،سم مش  ، كىنا ال بد أف تكوف ١نلتهم هلل بربرة إلشراؾ غًنه معو.

ا كانػت ٌمػكاأللػة لى ، إذ العلادة متضػمنة لغايػة اٜنػب بغايػة الػذؿ علادة   كحده، :أصل األلة األمودةك 
ػػ الوصػػف كػػاف أغلػػب مػػا يػػذكر منهػػا يف حػػق   مػػا ٫نػػت  بػػو كيليػػق بػػو مثػػل ا ألنػػواع متفاكتػػة يف القػػدر ك جنسن

؛ لػػذا فاٞنسػػلم كلمػػا ازداد (ِقالعلػػادة ال ترػػل  إال هلل كحػده ككػػذلخ اإلببػػةحيػػث إف  ،العلػادة كاإلببػػة ك٥نو٨نػػا
ا لػو، كػاف ذلػخ دلػيالن علػى ١نلتػو هلل، فالعلػادة ىػي معيػار ١نلػة اٞنسػلم هلل كىػذه النرػػرة ،  علػادة هلل كتوحيػدن

 ْنلي مكانة األلة يف الفكر اإلسالمي حيث مت رب ها ِبمرين عريمٌن، ك٨نا قالتوحيد كالعلادة(.

 سرب احملبة، ووضعها يف أنواع ومراتب:  اثلثًا:
ب ٟنػػػا مػػػا انفػػػخ الفكػػػر اإلسػػػالمي يف دراسػػػة األلػػػة كالتعمػػػق يف معانيهػػػا كأشػػػكاٟنا كصػػػورىا، حػػػت رتَّػػػ

كخالؿ اللحث كالتقري تلٌن أف تلخ اٞنراتب كاألنواع تسػاىم كثػًنا يف ْنليػة معناىػا كإطارىػا ا، كأنواعن  مراتبى 
العاـ، كابلنرر كاللحث كاٛنمش يف اٞنؤلفات اليت ٕنيزت يف الت رؽ للمحلػة يف الفكػر اإلسػالمي، رأيػت أنػو مت 

 تقسيمها إىل ثالثة أنواع:

: ميػػل اإلنسػػاف إىل مػػا يالئػػم طلعػػو، كمحلػػة »ِبسػػا:   هػػا ابػػن القػػيمفى ربػػد عرَّ ك األلػػة ال ليعيػػة:  أكالن
الع شػػػاف للمػػػاء، كاٛنػػػائش لل عػػػاـ، ك١نلػػػة النػػػـو كالزكجػػػة كالولػػػد، فتلػػػخ ال تػػػذـ إال إذا أٟنػػػت عػػػن ذكػػػر  ، 

بعضػا مػن ىػذه األلػوابت ال ليعيػة ِبسػا مػن األلػة األمػودة    كربػد عػدَّ ابػن تيميػة ،(ّق«كشغلت عػن ١نلتػو

                                                           

 (.ٔٓ/ َُتاكل، ابن تيمية، قينرر: ٠نموع الف (ُق
 (.َُينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ِق
 (.َُٗاٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف أك الداء كالدكاء، ابن القيم، قص:  (ّق
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الشراب كالنساء؛ ألسا ٣نا يرل  بو حاؿ بين آدـ، كلوال ذلخ ٞنا اسػتقامت نفػس األنسػاب كمحلة ال عاـ ك 
كمػا ربػاؿ تعػاىل:   ،(ُقِبسػا تكػوف ١نمػودة يف حػاؿ العػدؿ كالقرػد فيهػا  كال كجدت الذريػة، كربػد اشػرتط

كربػػػػػػػػػاؿ ، [ٗ]اٞننػػػػػػػػػافقوف:  جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 .[ّٕالنور: ]ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل :تعاىل

، كىػػذه األلػػة ىػػي األمػػودة (ِقاأللػػة النافعػػة: كىػػي ١نلػػة  ، ك١نلػػة مػػا ٪نلػػو  ، كاٜنػػب هلل كفيػػو ،نينػػا:
، كصػػحابتو ر ػػواف    ، كينػػدرج ٓنػػت ىػػذه األلػػة حػػب النػػيب(ّق«كىػػي الػػيت ْنلػػب لرػػاحلها مػػا ينفعػػو»

 عليهم، ك١نلة اٞنؤمنٌن.

 ، ك١نلػػة مػا يلغضػو   تعػػاىل، ك١نلػة مػا تق ػػش ١نلتػو عػن ١نلػػة األلػة مػش » األلػة الضػارة: كىػػي: ،لثنػا:
، كينػػدرج ٓنػػت ىػػذه األلػػة أنػػواع  (ٓق، كىػػذه األلػػة ىػػي الػػيت ْنلػػب لرػػاحلها الشػػقاء(ْق«  تعػػاىل أك تنقرػػها

 كثًنة، كالشرؾ ابهلل، كحب اٞنعاصي، كغًنه ٣نا ال ٪نلو  .

كربػػد تػػذكر األلػػة اٞن لقػػة كلكػػن تقػػش »، فقػػاؿ:  يػػةابػػن تيم - ػػمنا-كربػػد أشػػار إىل ىػػذا التقسػػيم 
 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبفيهػػػا الشػػػركة، كمػػػا ربػػػاؿ تعػػػاىل: 

كٟنػػذا كػػاف ىػػذا اٜنػػب أعرػػم األربسػػاـ اٞنذمومػػة يف األلػػة، كمػػا أف  يفىق ىف يث ىث
 الوربفات:، كأماـ ىذا التقسيم أربف ٗنلة من (ٔق«حب   أعرم األنواع األمودة

، كعػػدـ أنػػاذه منحػػى آخػػر غػػًن اٞنػػراد، كربػػد اطلعػػت علػػى   اتسػػاؽ ىػػذا التقسػػيم مػػش مػػراد   كرسػػولو -ُ
، -خروصػا ١نلػة  –ا٥نراؼ للمحلػة عػن مسػارىا اث الفكرم اإلسالمي الذم حدث فيوكثًن من الرت 

 فمنهم من أكٟنا بغًنىا، كمنهم من ع لها.

يػة كالت ليػق، كإمكانيػة ٓنرػيلها، كعػدـ النػزكع إىل اٞنثاليػة يف النرػرة يتميز ىػذا التقسػيم ابٛنمػش بػٌن النرر  -ِ
اٞنوغلػػػػة يف الركحيػػػػة الداخليػػػػة، أك النػػػػزكع إىل الواربػػػػش بشػػػػكل كلػػػػًن يغفػػػػل الوجػػػػود ٟنػػػػذه األلػػػػة يف الشػػػػعور 
كالوجػػػػداف الػػػػداخلي، كىػػػػذه التقسػػػػيمات ْنمػػػػش بػػػػٌن األمػػػػرين، كىػػػػذا األمػػػػر يرهػػػػر استشػػػػعار اٞنفكػػػػرين 

لػػخ اٞنكانػػة للمحلػػة، حيػػث   يقترػػركا علػػى جانػػب ٬ننػػش مػػن ٓنرػػيل األلػػة كت ليقهػػا، بػػل اإلسػػالميٌن ت
 ل ثر الذم ٓندثو، كٞنكانتها بٌن أفراد اجملتمش اٞنسلم. ،حرصوا على إنزاٟنا للواربش

                                                           

 (.ُٕينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ُق
 (.َُٗلداء كالدكاء، ابن القيم، قص: ينرر: اٛنواب الكايف ٞنن سأؿ عن الدكاء الشايف أك ا (ِق
 (.ُٔرباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ّق
 (.َُْ/ ِإغاثة اللهفاف من مرايد الشي اف، ابن القيم، ق (ْق
 (.ُٔينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ٓق
 (.ُُ - َُاٞنرجش السابق، قص:  (ٔق
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النػػػوع األكؿ مػػػن األلػػػة قاأللػػػة ال ليعيػػػة(، ربػػػد يػػػدخل يف األلػػػة األمػػػودة إذا عػػػدىؿ فيػػػو  أفَّ يفيػػػد التقسػػػيم  -ّ
اإلنسػػاف كربرػػد فيػػو كجػػو   كأخلرػػو هلل، كىػػذا مػػن ميػػزة اإلسػػالـ، حيػػث إف العػػادات إذا استرػػحب 

عػػػن ، كىػػػذا مػػػن النرػػػرة اإل٩نابيػػػة الػػػيت ٕنيػػػز الفكػػػر اإلسػػػالمي ا اإلنسػػػاف النيػػػة انقللػػػت إىل علػػػاداتفيهػػػ
 اٟنندكسػػػيَّةالػػػدايبت األرفػػػة أك األدايف كاٞنػػػذاىب الو ػػػعية الػػػيت اتسػػػمت نررهتػػػا إمػػػا ابلسػػػللية اٞنفرطػػػة ك

ا كمػػا ا كأخالربيِّػػكنررهتػػا، أك السػػللية الػػيت ٓنػػد مػػن أثػػر األلػػة العملػػي السػػلوكي، ٣نػػا يػػورث انفػػالات سػػلوكيِّ 
، كىػػػذا مػػػن (ُقكمػػػا يرػػػوره الفكػػػر اليهػػػودم  اللحتػػػة يرهػػػر يف الفكػػػر النرػػػراٍل، أك النرػػػرة اٞناديػػػة النفعيػػػة

حػػرص اإلسػػالـ علػػى إصػػلاغ ٗنيػػش أعمالػػو اٞنعتػػادة صػػفة العلوديػػة إذا اربرتنػػت ابإلخػػالص كاٞنتابعػػة، ككػػل 
ىػذا أظهػػر أثػػره يف فكػػر اٞنسػلم، ٣نػػا أنػػتج ىػػذه النرػرة اٞنتفاعلػػة ابلشػػكل اإل٩نػػا  مػش األلػػة، حػػت صػػارت 

   األغوار.سسلم العامي، فضال عن اٞنفكر الذم ياأللة ٓنتل مكانة كلًنة يف نفس اٞن

 النظرة اجلمالية اللغوية أللفاظ احملبة:  رابًعا:
 ػػػعوا   تغػػػب النرػػػرة اٛنماليػػػة يف اٞنعػػػىن اللغػػػوم للمحلػػػة عنػػػد اٞنفكػػػرين اإلسػػػالميٌن، فعلمػػػاء اللغػػػة ك 

الػػيت ىػػي مػػن أربرػػى اٜنلػػق،  فاٜنػػاء ، كاٜنرفػػاف ٨نػػا قحػػب(،ٞنعناىػػا حػػرفٌن مناسػػلٌن للمسػػمى غايػػة اٞنناسػػلة
، فهناؾ ابتداء يف أكؿ ن قو من أربرى اٜنلق، متمثال يف حرؼ قاٜناء(، يقابلػو كاللاء الشفوية اليت ىي سايتو

كىػذا شػأف األلػة كتعلقهػا  ،فللحػاء االبتػداء، كلللػاء االنتهػاء ٕناما انتهاء يف الن ق، متمػثال يف حػرؼ قاللػاء(،
ب حركػػة الضػػم الػػيت ىػػي أشػػد اٜنركػػات كأربواىػػا، أع ػػوا اٜنيػػ، كمػػا انتهاءىػػا إليػػوفػػ ف ابتػػداءىا منػػو ك  ،ابأللػػوب

حركػػة الكسػػر ٝنفتهػػا عػػن الضػػمة، كخفػػة  ،ب كىػػو األلػػوبكأع ػػوا اٜنًػػ ،م ابقػػة لشػػدة حركػػة مسػػماه كربوهتػػا
بديعػة ، كىػذه اٞنعػاٍل الػيت ترػور لنػا ألفػاظ اٜنػب برػورة ٗنيلػة (ِقاأللوب، كخفة ذكره على ربلػوهبم كألسػنتهم

الػػذم أكاله اٞنسػػػلموف للمحلػػػة،  كل ملاشػػػر كنرػػػرة أكليػػة الكػػػم الكلػػػًنربػػلَّ نرًنىػػػا يف غػػًن اإلسػػػالـ، تلػػػٌن بشػػ
حيث   يكتفوا ابللحث كالتنقيػب عػن أنواعهػا كمراتلهػا، بػل ْنػاكزكا ذلػخ إىل استقرػاء مػا ٬نكػن استقرػاؤه 

ٍل عالربػة ملموسػة ٣نكنػة القيػاس، كقياسػهم من إعبػاز ألفاظهػا، كغػزارة معانيهػا، كعالربػة تلػخ األلفػاظ ابٞنعػا
و كٓنسسُّػو، فػ ذا ن ػق ٞنخارج حريف األلة قاٜناء كاللاء(، فال ٬نكن أف ينكر أحد ٢نػرج اٜنػاء ألنػو ٬نكنػو ربياسػ

أسا ٔنرج من أربرى اٜنلق، كذلخ اللاء ف سػا تلػدك لكػل مػن يعػاين شػفتيو أثنػاء ن قهػا ِبسػا ٔنػرج اٜناء كجد 
د أربرػى اٜنلػق، كأربرػى اٜنلػق ىػو مكػاف االبتػداء الػذم ٔنػرج منػو اٜنػركؼ؛ لػذا فموربػػش أكؿ منهػا، كاٜنػاء تيعػ

حرؼ يف اٜنب ىو أكؿ مكاف ٬نكػن أف ين ػق اإلنسػاف منػو اٜنػرؼ، كمػا أف الشػفتٌن ٨نػا آخػر مكػاف ٬نكػن 
 أف ٔنػرج منهمػػا اٜنػػركؼ، ك٨نػا مكػػاف آخػػر حػرؼ يف لفػػف قحػػب(، فعلػى ىػػذا اسػػتعمل العلمػاء اللفػػف لليػػاف
بداية األلة كسايتها، فهي تلدأ من األلوب، كتنتهي إليػو، كمػا تلػدأ حركفهػا ِبكؿ اٞنخػارج، كتنتهػي يف آخػره، 

                                                           

 كربد مت استعراض تلخ اٞنذاىب كبياف نررهتا يف اللاب األكؿ. (ُق
 (.ُِػػ  ُُ/ّينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق (ِق
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كىػػذا االسػػتنتاج ٬نكنػػو بيػػاف كْنليػػة معػػىن اٜنػػب يف الػػذىن، كػػذا فعلػػو يف لفػػف قاٜنػػب( الػػذم ٬نكػػن أف أتيت 
، كمػػا -سػػواء مضػػمومة أك مكسػػورة- قاٜنػػاء( فيػػو إمػػا مضػػمومة أك مكسػػورة، كعلػػى كػػل حركػػة ين لػػق اٞنعػػىن

 الفكر اإلسالمي، ك٩نلي اىتمامهم هبا. كلو يلٌن مكانة األلة عند أىل  تتوافق شدة اٜنركة مش اٞنعىن، كىذا
 ربط احملبة ابلواقع احملسوس:  خامًسا:

واربػػػش، تنشػػػأ األلػػػة داخػػػل الشػػػعور يف شػػػكلها األكَّيل اٞنلػػػدئي، كٔنتلػػػف األدايف كاٞنػػػذاىب يف إنزاٟنػػػا لل
إل٬ناسػػا ابألثػػر الػػذم ٓندثػػو يف اجملتمعػػات، كربػػد مت بيػػاف اىتمػػاـ اإلسػػالـ إبظهػػار األلػػة للواربػػش األسػػوس، كػػي 
يرل اإلنساف أثرىا ك٬نيزىا ٕنييزنا ذىنيِّػا، ٩نعػل صػورهتا كا ػحة غػًن ٢نتل ػة بغًنىػا مػن الرػفات األخػرل، كربػد 

كالرصد كاللحػث يف األلػة تلػٌن يل أف أمػر رب هػا ابلواربػش اىتم الفكر اإلسالمي هبذا األمر، كمن خالؿ التتلش 
، كاألدايف كاٞنػذاىب الو ػعية -األرفػة-إخفػاؽ بعػن األدايف  يف غايػة الرػعوبة، ك٣نػا يلػٌناألسوس ىػو أمػر 

للواربػػش اٞنشػػاىد األسػػوس، كىػػو مػػن األمػػور الػػيت ٕنيػػز هبػػا اإلسػػالـ بشػػكل ظػػاىر،  اكالفلسػػفات يف أمػػر إنزاٟنػػ
المتياز كىذا الرهور كالو وح لتلػخ اٞنعػاٍل الرػعلة، جعػل الفكػر اإلسػالمي ي ػرؽ ىػذا اٞنو ػوع كلعل ىذا ا

اإلمػػاـ ابػػن ن بػػرع يف رب هػػا ابلواربػػش األسػػوس: بشػػكل ٬نتػػاز عػػن غػػًنه مػػن األفكػػار يف األدايف األخػػرل، ك٣نػػ
بشػػكل شػػامل،  ىػػذا النمػػوذج مػػن الػػربا ١نػػاكالن إبػػداء صػػورتو -ا ابهللمسػػتعينن -، كسػػوؼ أعػػرض  تيميػػة

 ى،العلػة الفاعلػة إلدراؾ اٞنالئػم األلػوب اٞنشػته»األلػة ىػي:  أفَّ تداء مػن تعريفػو للمحلػة، فهػو يػرل كلنن لق اب
، ف كػػػل ١نلػػػة كبغضػػػة يتلعهػػػا لػػػذة كأ ، كربػػػد علػػػل تعريفػػػو ِبف الواربػػػش يشػػػهد ِب(ُق«كاللػػػذة كالسػػػركر ىػػػي الغايػػػة

، كىذا خاص ّنن ٪نب شػي نا كيتمػىن كفراربو يكوف فيو أ  ،يف نيل األلوب لذةكموربش كل كاحدة منهما يكوف 
إدراكػػو، أمػػا عامػػة اٞنكركىػػات الػػيت تعػػرض لسنسػػاف يف حياتػػو، فػػ ف موربػػش اللػػذة كاأل  فيهػػا يكػػوف يف أمػػرين، 

ىػػذا  يف العافيػػة مػػنفهػػو  :أمػػا الثػػاٍل ىػػو اٞنرػػاحب لتلػػخ اٜنالػػة،  األ ، كىنػػا يتلػػدليف نيػػل اٞنكػػركه :فػػاألكؿ
، كاأللػػة تػػدعو إىل إدراكػػو ،تكػػوف بعػػد إدراؾ اٞنشػػتهى إذا فاللػػذة ،لػػذة اكػػوف فيهػػي ، فػػ ف العافيػػة منػػواٞنكػػركه

ابستقراء اللذة اليت تراحب األلة، كربسمها تقسيمنا شػامالن ألجناسػها،   كلكي يكتمل اٞنعىن فقد رباـ
 فتوصل إىل أف أجناس اللذة يف الدنيا ثالثة أجناس:

 .كاألكل كالنكاح ك٥نو٨نا ٣نا يكوف إبحساس اٛنسد تكوف ابٛنسد،  اللذة اٜنسية: كىي اليت -ُ

كاٞندح لػو كالتعرػيم   ،بنفسو كنفس غًنه اإلنساف ما يتخيلو كيتو٨نواللذة الو٨نية: كىي اليت ٓندث في -ِ
 .ف ف ذلخ لذيذ ١نلوب لو ،لو كال اعة لو

كالتػػػذاذه بػػػذكر     ،كػػػذلخ  بقللػػػو كركحػػػو كبعقلػػػو اٞنػػػرء مػػػا يعلمػػػوفيكػػػوف اللػػػذة العقليػػػة: كىػػػي الػػػيت ت -ّ
 .كمعرفتو كمعرفة اٜنق

                                                           

 (.َٔ :صق( رباعدة يف األلة، ابن تيمية، (ُ
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عػػن تلػػخ األجنػػاس ب ريقػػة   كىػػذا يف شػػأف أجنػػاس اللػػذة، فكيػػف تكػػوف أجنػػاس األ   أجػػاب
فػوات األكػل كالشػرب يؤٞنػو كأكػل مػا يضػره بديعة، فحرر أجناس األ  يف فػوات اللػذات الػثالث اٞنػذكورة، ف

، كىػػذا ككػػذلخ فػػوات الكرامػػة ُنيػػث ال يكػػوف لػػو ربػػدر عنػػد أحػػد كال منزلػػة يؤٞنػػو ، كىػػذا األ  اٛنسػػدم،يؤٞنػػو
كالتغػذم ابلضػد كىػو ذكػر اللاطػل  ،كذكػر   اترة ،لعلػم اٜنػقابكذلخ القلب يتأ  بعدـ غذائػو األ  الو٨ني، ك 
   .(ُقلكاعتقاده أخر 

كبػٌن مكانػة ال يسػت يش إنكارىػا اٜنسية الواربعية الػيت ٪نسُّػها كػل إنسػاف، ك بٌن ىذه النررة  كىذا الربا
بعػػػد سػػػ  كأتمػػػل كاسػػػترهار مقاصػػػد الشػػػارع مػػػن األلػػػة، التوصػػػل إليػػػو جػػػاء  إ٧نػػػااأللػػػة يف الفكػػػر اإلسػػػالمي، 

االسػتدالؿ عليهػا، إمػا ابٞنشػاىدة ابلعػٌن اجملػردة، أك الشػعور اٞنرػاحب  أمكػنكمتابعة سًنىا حت  كدراستها،
، كىػػذا ٩نلػػي مكانػػة األلػػة يف الفكػػر اإلسػػالمي، كيرهػػر مػػدل الػػذم ٓنسّّػػو نفػػس األػػب بشػػكل كا ػػ  بػػٌن

 االىتماـ يف الرصد كاٞنتابعة لنشأهتا كسًنىا كمنهج اإلسالـ فيها.

 ربط احملبة مبعاٍف أخرى:  سادًسا:
 األلػة قالراغػب األصػفهاٍل(، حيػث عػرَّؼ :، كمػن ىػؤالء(ِقاأللة ابٞنيػل بىا كثًن من مفكرم اإلسالـرى 

حديثػػو  فسػػأعرضٞنعرفػػة طليعػػة تلػػخ العػالؽ بػػٌن اٞنعنيػػٌن، ، ك (ّق«الػػنفس إىل مػػا تػػراه كترنػو خػػًنناميػػل »: ِبسػا
 :إىل ربسمٌن بوموجزنا، فقد ربسَّم ىذا اٞنيل الذم ٕنيل النفس  عر ناحوٟنا 

ربػػػد  د أشػػػار إىل أف ىػػػذا النػػػوعيف اإلنسػػػاف كيف اٜنيػػػواف، كربػػػ ٪نػػػدث ىػػػذا النػػػوعطليعػػػي: ك  ميػػػل :األكؿ
 غناطيس.بٌن اٜنديد كحبر اٞن ، كمثل لو ابأللفة اليت ٓندثاداتاٛنم يكوف يف

 تبػٌن اٜنيػوابكفسَّػر اٞنيػل الػذم ٪نػدث ، فقػا اإلنسػاف ٪ندث ىذا النػوع يفاختيارم: ك ميل كالثاٍل: 
 :كما ربسَّم ىذا اٞنيل االختيارم إىل أربعة أربساـ كليس من ربليل اٞنيل االختيارم، ألفة، أنو

 لشهوة.ا اٞنيل الذم يكوف بدافش األكؿ:

مػػػػا يكػػػػوف بػػػػٌن التبػػػػار  كمثىػػػػلي ذلػػػػخ اٞنيػػػػل ،كاالنتفػػػػاع بػػػػٌن ال ػػػػرفٌن ٞننفعػػػػةمػػػػا يكػػػػوف سػػػػللو اكالثػػػػاٍل: 
 أصحاب اٞنذاىب.، ككذلخ الذم ٪ندث بٌن كأصحاب الرناعة

فاٞنائل األكؿ: دافعو من اٞنيل ىػو النفػش كاٞننفعػة مػن الػذم  ،نوعٌن األكؿ كالثاٍلكالثالث: مركب من ال
 .للذم ماؿ إليو لشهوةا الثاٍل: تدفعو، ك مالت نفسو إليو

                                                           

 (.ُٔ – َٔينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ُق
 اللاب األكؿ يف ملحث تعريف األلة يف اإلسالـ، حيث عرَّفها أكثر من عا  ابٞنيل. كيتنب ىذا الربا يف (ِق

 (.ِٔٓ :صق األصفهاٍل،( الذريعة إىل مكاـر الشريعة، (ّ
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كال شخ أف ىذا اٞنيػل ىػو بسػلب  للفضيلة، كمحلة اٞنتعلم للعا ، ىو ذلخ اٞنيل الذم يكوف كالرابش:
ضػيلة ىػي اٛنػامش بػٌن اٞنائػل كالػذم ًميػل إليػو، لػذا تقدير اٞنتعلم للعلم الػذم ٪نملػو ىػذا العػا ؛ لػذا صػارت الف

كىػي األلػة الوحيػدة اللاربيػة اٞنسػتثناة مػن كػل األنػواع  ىذه األلة ابربية على مػركر األكربػات، رأل األصفهاٍل أف
]سػػػػورة زي ري ٰى ين ىن نن منولػػػػو تعػػػػاىل: اٞنػػػػذكورة، كربػػػػد اسػػػػتند إىل رب

 .(ُق[ٕٔالزخرؼ: 

سػػر اٞنعػػىن األٚنػػى كاألبقػػى للمحلػػة، حيػػث إف النػػوع األكؿ كالثػػاٍل كاآليػػة الػػيت استشػػهد هبػػا الراغػػب تف
كالثالػػث تػػزكؿ ١نلػػتهم ّنبػػرد زكاؿ السػػلب، كىػػو قالشػػهوة، كاالنتفػػاع(، بػػل ربػػد تنقلػػب ىػػذه األلػػة كاٞنيػػل يف 
األ ػػرب الثالثػػة إىل عػػداكة كخرػػومة؛ لػػذا كػػاف النػػوع الرابػػش كىػػو األلػػة للفضػػيلة ىػػو الػػذم ال يػػزكؿ، كيكػػوف 

قيت ١نلتهم إىل يـو القيامة، كال تزكؿ ىػذه األلػة كىػذا الػرابا ألم سػلب  حابوف يف ىذا النوع من الذين بٞنتا
لتقػول ىػم الوحيػدكف الػذين مت اسػتثناؤىم كبقػاء لألف   ذكر أف اٞنتقٌن الذين كانت ١نلػتهم يف الػدنيا  ؛كاف

األلػة العامػػة كليسػػت ١نلػة   إذ ال يسػػتلـز مػػن ١نلػتهم إىل يػػـو القيامػة، أمػػا غػػًنىم فمحلػتهم زائلػػة، كاٞنقرػػود 
 ىذا التعريف تشليو ١نلة   ّنحلة اٞنخلوؽ؛ ألف   منزه عن ١نلة الشهوة كاٞننفعة.

 كربا األلة ابٞنيل، كتفريل ذلخ الربا كٓنليلو، يشًن إىل مكانة األلة يف ٗنلة من األمور:

يوليهػػا الفكػػر اإلسػػالمي للمحلػػة، حيػػث   يكتػػف ابسػػتلانة ربػػا األلػػة بلفػػف آخػػر يلػػٌن اٞنكانػػة الػػيت  -ُ
 معناىا العاـ، بل توسَّش يف التعرؼ على مرادفاهتا للوصوؿ إىل إابنة أك .

  ييٍكتىفى بربا األلة ّنعىن مرادؼ كالوربوؼ عند ذلخ، بػل جػاء التفرػيل ابٞنعػىن اٞنػرادؼ بنػاء علػى  -ِ
كمعىن ربػائم بنفسػو، كلكػن ٞنػا للمحلػة مػن مكانػة، كٞنػا  اٞنعىن اٞنرادؼ لو تعريف مش كوفىذا الربا، 

يف الفكر اإلسالمي من حراؾ يهدؼ إىل ْنلية ذلخ اٞنعىن كإيضػاحو ِبك ػ  صػوره، مت بيػاف اٞنعػىن 
 اٞنرادؼ بناء على األلة ككيفية رب و هبا.

ت أخػرل، كىػذا اٞنتأمل يف تقسيم كأنواع اٞنيل، يرل تقسيمنا دربيقنا، كما يرل داخل التقسيم تقسيما -ّ
مراعػػػػاة لتبػػػػدد اٞنعػػػػاٍل داخػػػػل اٞنعػػػػىن، كإزالػػػػة اإلشػػػػكاالت الذىنيػػػػة الػػػػيت ربػػػػد تلحػػػػق ابلقػػػػارئ حػػػػٌن 

 م العتو، فكانت تلخ التقسيمات ّنثابة بغية الوصوؿ إىل اٞنعىن اٞنراد ِبك   صوره النهائية.

ليػػة يف الػػذىن، حػػرص الفكػػر اإلسػػالمي علػػى عػػدـ االكتفػػاء بتعريػػف اٞنعػػىن برػػورهتا الشػػعورية الداخ -ْ
، مػػن -اكمػػا ذكػػرت سػػابقن -بػػل ىنػػاؾ توجػػو مالحػػف لػػربا األلػػة ابلواربػػش األسػػوس اٞنشػػاىد، كىػػذا 

                                                           

 (.ِٔٓينرر: الذريعة إىل مكاـر الشريعة، األصفهاٍل، قص:  (ُق
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لػػػذا فاٞنكانػػػة تتبلػػػى يف التغلػػػب علػػػى ىػػػذا الشػػػاؽ،   تشػػػقُّ ّنػػػن أراد الوصػػػوؿ إىل ذلػػػخ؛األمػػػور الػػػيت
 كبذؿ اٛنهد كالويسش يف الوصوؿ إىل ىذه اللغية عسًنة اٞنناؿ.

 األلػةفقػد عػرَّؼ  ،م وً فىػالكى  يت ريًب ت هبا األلة قالر ا(، كربػد ذىػب إىل ىػذا اٞنعػىنكمن اٞنعاٍل ال
 :ٌنربسم الذم يقرده يف تعريفو على تعين: إفراط الر ا، كالر ا ِبسا

يػػرد  ىػػو الر ػػا علػػى كػػل مػػاف، كىػػو مػػا ال بػػد منػػو يف اإل٬نػػاف، ك يكػػوف لكػػل مكلَّػػ الػػذم األكؿ: الر ػػا
  . اعرتاض على حكم كتقدير  يسترحلوكأالَّ  لو،كالتسليم  من ربلل  

ا ابتهػػاج القلػػب كسػػركره ّنػػ ىػػو أف يرػػحب الر ػػاابب اٞنقامػػات، ك أر إال  الر ػػا الػػذم ال ينالػػو الثػػاٍل:
 .(ُقربضى   كربدَّر

كوسم   يكتفػوا ابلتسػليم ٞنػا يػرد مػن   فقػا، بػل صػاحب ذلػخ    إ٧نا اختي َّ بو أصحابوكالنوع الثاٍل
كربدَّر، كلعل النػوع الثػاٍل ىػم مػن ين لػق علػيهم التعريػف أكثػر   التسليم ابتهاج القلب كفرىحو ّنا ربضى  

صػاحىبى االبتهػاج كالسػركر ر ػاىم كتسػليمهم، كّنػا أف   ن فػرىط ١نلػتهم هللمن النػوع األكؿ، حيػث إسػم ًمػ
 عرَّؼ األلة إبفراط الر ا فهو أربرب ألصحاب ىذا النوع. كىفىومال

  كثرة وصف احملبة، وحدودىا يف الفكر اإلسالمي:  سابًعا:
ن أظهػر ىػذا ٣نا ٩نلي مكانة األلة يف الفكر اإلسػالمي، ىػو كثػرة كصػفها كحػدًٌىا كبيػاف حقيقتهػا، ك٣نػ

، فقد سػاؽ ٗنلػة مػن األربػواؿ الػيت ترػف األلػة كتلػٌن حقيقتهػا،  اإلماـ ابن القيماٛنانب من االىتماـ: 
اسػػتيالء ذكػػر األلػػوب  ف األلػػة تعػػين:إ كربيػػل ،إيثػػار األلػػوب علػػى ٗنيػػش اٞنرػػحوب ٣نػا سػػاربو يف كصػػفها أسػػا:ك 

٣نػا كيًصػفت ك  حفف اٜندكد فليس برادؽ من ادعى ١نلة مػن   ٪نفػف حػدكده، :كربيل ىي ،على ربلب األب
 ،سػكوف بػال ا ػ راب ٣نػا ذكػره أيضػا يف كصػفها: أسػاك األلػوب،  بكػل مػا ٪نلػو مػن األػبربيػاـ  ا:بو األلة أسػ

 ،ا إليػػو كيسػػكن عنػػدهفيضػػ رب شػػوربن  ،فيضػػ رب القلػػب فػػال يسػػكن إال إىل ١نلوبػػو ،كا ػػ راب بػػال سػػكوف
   .(ِقكىذا معىن ربوؿ بعضهم ىي حركة القلب على الدكاـ إىل األلوب كسكونو عنده

األكصػػاؼ الػػيت ترػػف معػػىن األلػػة ال ٔنػػرج عػػن اٜنػػدكد ك ٗنلػػة ىػػذه إىل أف  بػػن القػػيم كربػػد أشػػار ا
، حيػػػػث يػػػػدكر حػػػػديثهم أسػػػػلاهبا كموجلاهتػػػػا، كعالماهتػػػػا كشػػػػواىدىا، كٖنراهتػػػػا كأحكامهػػػػا سػػػػتة أمػػػػور، كىػػػػي:

لًٌ ، كأرجش سلب توسش اٞنتكلمٌن عػن األلػة إ٧نػا يعػود ٜنػاؿ كمقػاـ كػىذه الستة كرسومهم كحدكدىم ٟنا حوؿ

                                                           

 (.ْٖٕينرر: الكليات معبم يف اٞنر لحات كالفركؽ اللغوية، الكفوم، قص:  (ُق
 (.ُٕػ  ُٔينرر: رك ة األلٌن كنزىة اٞنشتاربٌن، ابن القيم، قص:  (ِق
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متحدث، كمدل امتالكو للعلارة، ككثرة إشاراتو كتفريالتو حوؿ ىػذا اٞنرػ ل ، كمػا أف اخػتالؼ اٞنتكلمػٌن 
   .(ُقيف األلة إ٧نا يعود أيضا إىل مدل إدراؾ كل متحدث للمحلة

كىنػػا تػػ ز مكانػػة األلػػة يف الكػػم الكلػػًن مػػن تلػػخ اٜنػػدكد اٞنػػذكورة حػػوؿ األلػػة، كمػػا ترهػػر مكانتهػػا يف  
 اٞنتكلمٌن يف كصفها كحدًٌىا.كثرة 

يف معػػػرض حديثػػػو السػػػابق إىل مػػػدل إدراؾ كػػػل مػػػتكلم عػػػن األلػػػة، كىػػػذا كربػػػد أشػػػار ابػػػن القػػػيم 
يشػػًن إىل أف اإلدراؾ للمحلػػػة أمػػػر تتمػػػايز فيػػػو أفهػػػاـ اٞنفكػػػرين كاٞنػػػدركٌن، كمػػػا ذاؾ إال ألف معناىػػػا ٪نتػػػاج إىل 

ٌكن الواصف من كصف ٩نمػش بػٌن اٞنعػىن الشػعورم الػذم جهد كلًن يف التلٌن فيو للوصوؿ إىل درجة إدراؾ ٕنى 
 يعقب نشأهتا، كبٌن األمر الواربعي اٜنسي الذم تنتهي صورهتا فيو.

                                                           

 (.ُُ/ ّينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن القيم، ق (ُق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

َِٖ 

 

 الثاين: مكانة احملبة يف األدايفالفصل 
 النصراني ةو  ،اليهودي ةادلبحث األوؿ: مكانة احملبة يف 

من لقنػػػا مػػػن معتقػػػد تلػػػخ  اٜنػػػديث يكػػػوفعنػػػد اٜنػػػديث عػػػن مكانػػػة األلػػػة يف األدايف السػػػماكية، فػػػ ف 
 الدايبت.

ال ٬نكنو أف يغفل ان ػالؽ تلػخ الػداينتٌن مػن النرػرة  النررانيَّةك  اليهوديَّةكاللاحث عن مكانة األلة يف 
 .عقائدىم، كتتشكل عليها تررفاهتم السماكية ل خالؽ ككافة الرفات اليت تر ل  هبا

كتتشػػكل منهػػا األفكػػار العامػػة للداينػػة، ىػػو  ،تلػػخ اٞنعتقػػداتكجانػػب النرػػرة اإلٟنيػػة الػػيت تنشػػأ عنهػػا 
رفة، كما أنو يعت  أحد اٞنسوغات كالػذرائش الػيت سػعى األغًن كثًن من عقائد الداينة األصلية جانب مؤثر يف  

، كاأللػػػة ىػػػي مػػػن تلػػػخ األشػػػياء الػػػيت أنػػػذىا ١نرفػػػو لػػػو بغيػػػة يف ٓنريػػػف تلػػػخ الداينػػػةالٔناذىػػػا كػػػل مػػػن كػػػاف 
ذريعة للوصوؿ إىل التحريف، كما أنذكىا سليالن يست يعوف بو ت ير تلخ اٞنعتقدات الػيت ال يقللهػا  الدايبت
 العقل.

 كربد ربسمت اٞنلحث إىل م للٌن، ٨نا:

 .اليهودي ةادلطلب األوؿ: مكانة احملبة يف 

 .النصراني ةادلطلب الثاين: مكانة احملبة يف 
نػػب اٞنلينػػة ٞنكانػػة األلػػة يف كػػال الػػداينتٌن، مػػن خػػالؿ اللحػػث كسػػأربـو مسػػتعيننا ابهلل بليػػاف تلػػخ اٛنوا

 كالرصد للمراىر اليت ْنلي تلخ اٞنكانة كذلخ اٞنعىن.
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 اليهودي ةاألوؿ: مكانة احملبة يف ادلطلب 
ٓنتػػل األلػػة مكانػػة كلػػًنة عنػػد اليهػػود، كتسػػتمد األلػػة تلػػخ اٞنكانػػة مػػن حبػػم التػػأثًن الػػذم طغػػى علػػى 

دربػة يف إيضػاح اٞنقرػود، فػ ف مكانػة األلػة ربػد بلغػت مػن التػأثًن الشػيء  اليهودم، كلكي أكوف أكثػر التفكًن
الكلًن حت تغلغلت يف عقيدة اليهود، فان لقت اآل،ر من تلخ العقائػد ان الربنػا ْناكزىػا إىل مسػتوايت أكػ  

ت راسػخة يف ربللػو، يكػوف لػو األثػر ه اإلنسػاف مػن معتقػداأتثًننا كأكثر عمقنا، كىػذا غػًن مسػتغرب، فمػا يعتقػدي 
الكلػػػًن فيمػػػا سػػػواه، فيرػػػل  يػػػرل العػػػا  مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا اٞنعتقػػػد، كين لػػػق فكػػػره كذىنػػػو مػػػن تلػػػخ التحيػػػزات 

أسػػا صػػارت أثػػرنا عقػػدايِّ ىػػو نرػػرهتم لسلػػو،  اٍلًملىػػلمػػن  ًملَّػػةالعقديػػة، كأكػػ  اٞنرػػاىر الػػيت ٬نكػػن أف ٓنكػػم علػػى 
ا عػػن تػػوجههم إليػػو، ىػػل ىػػو توجػػو ركحػػي أـ مػػادم، ككػػذلخ معتقػػدىم يف فنرػػرهتم لسلػػو تع ػػي إ٪نػػاء ملاشػػرن 

نرػػرة اإللػػو ٟنػػم، ف سػػا تػػؤثر يف كافػػة شػػؤكسم حػػت يللػػ  أتثًنىػػا أف تكػػوف ٗنيػػش السػػلوكيات اٞننلثقػػة مػػن تلػػخ 
 عنػدىم، كمكػانتهمؿ دراسة نررة اليهود ٞنكانة اإللػو األفكار خا عة ٟنذا اٞنعيار، كىذا ما سنلمسو من خال

 .عنده

 على النحو اآليت: اليهوديَّةستكوف النقاط الثالث اليت ت ز مكانة األلة يف ك 

 احملبة اإلذلية. أواًل:
 .اليهودي ةالشخصية ادلادية  اثنًيا:

 بروتوكوالت حكماء آؿ صهيوف. اثلثًا:
اٞنراحػػل الػػثالث ا مػػن تلػػخ ا ابهلل بػػربا تلػػخ النقػػاط ّنكانػػة األلػػة كأثرىػػا عليػػو، من لقنػػكسػػأربـو مسػػتعينن 

 اٞنتتالية.

 احملبة اإلذلية: أواًل:
يػػػرل اليهػػػود أسػػػم شػػػعب ٢نتػػػار كمقػػػدس مػػػن ربلػػػل الػػػرب، كتتفػػػاكت ىػػػذه النرػػػرة يف كتػػػلهم، فتػػػأيت اترة 
معتدلػػػػة، فػػػػرتل أف الشػػػػعب يسػػػػتحق التقػػػػديس يف حػػػػاؿ ٕنسػػػػكو بوصػػػػااي الػػػػرب كأحكامػػػػو، كابلتػػػػايل فهػػػػو ال 

مغاليػػػة تفسػػػر التقػػػديس علػػػى أنػػػو ا٥نسػػػار للمسػػػؤكلية، فالشػػػعب يسػػػتحق التقػػػديس بػػػدكف ذلػػػخ، كأتيت اترة 
مقدس على كل حاؿ، سواء عرػى أك أطػاع، كال تكتفػي اٞنغػاالة يف ىػذه النرػرة هبػذا، بػل يػرل أصػحاهبا أف 

   .(ُقالرب ىو من ألـز نفسو هبذا التقديس ال الشعب

ة األلػػة، فػػال بػػد مػػن التعمػػق كلكػػي نػػربا نرػػرة قالتقػػديس( ألنفسػػهم كاٜنكػػم علػػى نرػػرة   ٟنػػم ّنكانػػ
 فيها كٓنليل أبعادىا كاستخالص جوانب اٞنكانة فيها، كسيكوف الربا يف ثالثة ١ناكر:

                                                           

 (.ٕٓينرر: األسس األخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، الدكتورة ر٬نة شريف الرياد، قص:  (ُق
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األور األكؿ: منهم من يرل أف ١نلة اإللو ٟنم تكوف يف حاؿ ٕنسػكهم بوصػاايه كأحكامػو، كىػذه األلػة 
األلػػة   تقػػف عنػػد األلػػة الػػيت تقتضػػي  ربػػا األلػػة ابلتمسػػخ ابلوصػػااي كاألحكػػاـ، فػػ ف كمػػشتعػػين التقػػديس، 

بتحقيػػق ىػػذا التعرػػيم، كربػػد اسػػتنتبت ىػػذا مػػن كػػوسم التػػذلل مػػن العلػػد هلل، ككػػذلخ ال تقتضػػي األلػػة ١نلػػة 
يرػػلوف إىل نرػػرة التقػػديس ألنفسػػهم، كالتقػػديس يعػػين العلػػو،  -كىػػو التمسػػخ ابلوصػػااي كاألحكػػاـ-الشػػرط 

مكانػػة األلػػة ىنػػا مت اٞنغػػاالة فيهػػا حػػت أكصػػلوىا للتقػػديس كالعلػػو كالعلػػو ىػػو نقػػين التػػذلل، كعلػػى ىػػذا فػػ ف 
 ألنفسهم، ٣نا يناربن معىن التذلل للمحلوب.

األور الثاٍل: منهم من يرل أف ١نلػة   ٟنػم كاسػتحقاربهم التقػديس ربػائم علػى كػل حػاؿ، سػواء أطػاعوا 
يف التقديس ألنفسػهم، كاْنػاه األلػة اإلٟنيػة  كالتزموا، أك عروا كعاندكا، كىذا األور يتلٌن فيو شيء من الزايدة

 ٟنم إىل التقديس كالعلو أكثر من األور السابق، كىنا يقل معىن التذلل للمحلوب بشكل أكثر ك وحنا.

األور الثالث: تذىب طائفة منهم إىل أف الرب ىو مىن ألـز نفسو ّنحلتهم كتقديسهم، كليسوا ىم من طلب 
ررة ف ف معىن التذلل للمحلوب كاٝنشوع لو كالتضرع إليو يكوف يف أربل أك سعى لذلخ، كعلى ىذه الن

صوره، فالذم أتتيو اٞنن  من غًنه دكف طلب منو، كيرل أف غًنه يعرمو ك٩نلو كيك ه، ف نو ربد يرل إىل 
ىو اٞنلتدئ ابٜنب ٟنم تعاىل     أعلى درجات العلو على اٞنتذلل لو، كىنا تنعكس الرورة، فيرًن  

 عن ذلخ.
مكانػػة عاليػػة ترػػل إىل حػػد  -بػػزعمهم- كاٝنالصػػة مػػن تلػػخ األػػاكر الػػثالث، أف مكانػػة ١نلػػة   ٟنػػم

التقػػديس، بػػل تتبػػاكز إىل حػػد أف   ىػػو مػػن يلتػػدئ تلػػخ األلػػة دكف شػػركط أك اتلػػاع للوصػػااي كاألحكػػاـ، 
 زع إىل اٞنغاالة كالتعايل.كتكوف مكانة األلة اإلٟنية عندىم تن

 : اليهودي ةالشخصية ادلادية  اثنًيا:
كىػذه النرػرة اٞناديػة ، (ُقالنررة اٞناديػة للقػيم كاألخػالؽ كاٞنثػل كالسػلوؾ اليهوديَّةي غى على الشخرية 

ػػًدث أثػػرا كلػػًنا يف مكانػػة األلػػة يف ربلػػب أم إنسػػاف، فالػػذم يعامػػل النػػاس ِبخػػالؽ كربػػيم يغلػػب عليهػػا نرػػرة  ٓني
لػػػى شػػػكل قاٞننفعػػة( كاالنتفػػػاع لنفسػػو، ف نػػػو يػػرل األمػػػور أمامػػو هبػػػذا اٞنيػػزاف، كترهػػػر تلػػخ األخػػػالؽ كالقػػيم ع

ينػػزع إىل اإل٬نػػاف ابألشػػياء األسوسػػة اٞنلموسػػة، غػػًن مكتػػفو ابألشػػياء اٞنعنويػػة  سػلوؾ عملػػي، ينػػتج عنػػو سػػلوؾه 
 الركحية.

األمػػور، كت غػػى سػػلوكياتو اٞناديػػة علػػى معرػػم  إىل النزعػػة اٜنسػػية اٞنلموسػػة يف التعامػػل مػػش كالػػذم ٬نيػػل
جوانب حياتو، كهتيمن الفكرة اٞنادية على تروراتو، ف ف ىذا يدفعو إىل اٟنركب من ربضػية اللعػث كاٜنسػاب، 
كاليهود نزعوا إىل ىذا، فاللعث كاٜنساب عندىم  عيف يف طرحو كتعاملهم معو، كىذا يرهر بو وح مػدل 
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َنميػش أدكات التعامػل معػو، ٣نػا  -غػًن اٛنزئػي-لوهبم إىل درجة االفتقػار الكامػل ما بلغو استحكاـ اٞنادية يف رب
بغػػػًن أدكات  -كمنهػػػا اللعػػػث كاٜنسػػػاب-يثلػػػت حقيقػػػة عبػػػز الفكػػػر اليهػػػودم عػػػن فهػػػم الترػػػورات العقديػػػة 

، كىػػذه نتيبػػة ملاشػػرة حتميػػة للنرػػرة اٞناديػػة اٜنسػػية الػػيت ال تػػؤمن إال ابألسوسػػات كتغلػػب (ُقاٜنػػس اٞنلاشػػر
 جانب اٞننفعة الشخرية.

اٞناديػة، يرهػر أف الػدكافش الػيت تػدفعهم للتعامػل مػش  اليهوديَّػةكعلى ىذا ف ف ما سلق تقريػره مػن النرػرة 
اٜنيػػاة ىػػي دكافػػش ماديػػة، فيلحػػث اإلنسػػاف داخػػل ىػػذه الػػدكافش عػػن األخػػالؽ كالقػػيم كال ػػرؽ الػػيت ٓنقػػق لػػو 

 اليهوديَّػةالنررة اٞنناربضػة للنرػرة اٞناديػة لتتلػٌن مكانػة األلػة يف ملتغاه. كلتبلية ىذا اٞنعىن، ف نو ٪نسن ذكر أثر 
 ابشكل أكثر دربة، فالنررة اٞنناربضة تن لػق مػن أف اإلنسػاف يتػذكر أف ىػذه اٜنيػاة الػدنيا فانيػة، كأف ىنػاؾ بعثػ

مػن غػًنه لذا ف ف شغفو ْنػاه الػدنيا يكػوف أربػل  لى عن متش اٜنياة الدنيا يوما ما؛، كأف اإلنساف سيتخكحسااب
٣نن ال يرل ىذه النررة، كاليهود استحكمت علػيهم النرػرة اٞنناربضػة، فرػاركا يقيسػوف كػل شػيء بنػاء عليهػا، 

اف ابليػػـو اآلخػػر كبنػػاء علػػى اٜنػػس اٞنلاشػػر، فقىريػػرىت أذىػػاسم عػػن اسػػتيعاب كفهػػم الترػػورات العقديػػة، كاإل٬نػػ
 ٜنسي اٞنلاشر.لذا فالدافش للمحلة ٫نضش للبانب اٞنادم ا كاٛنزاء كاٜنساب؛

لػػػػذا فػػػػ ف مكانػػػػة األلػػػػة عنػػػػد اليهػػػػود يف التعامػػػػل كاألخػػػػالؽ كالقػػػػيم كالسػػػػلوؾ تتمحػػػػور حػػػػوؿ قاٞناديػػػػة 
كالنفعية(، فكلما صار األمر أنفش لسنساف بشكل مادم ١نسوس ملموس فهو األكثػر ١نلػة مػن غػًنه، ككلمػا 

عػػدـ األلػػة يف حػػاؿ كانػػت اٞننفعػػة اٞناديػػة ربلَّػػت مرنػػة النفػػش اٞنػػادم مػػن أمػػر مػػا، فػػ ف األلػػة لػػو تكػػوف أربػػل، كتن
األسوسػػة منعدمػػة، كعلػػى ىػػذا ييقػػاس كػػل تعامػػل سػػواء كػػاف مػػش األمػػور كاٞنعػػاٍل اجملػػردة، أك مػػش األفػػراد داخػػل 

 اجملتمش، أك مش األحداث اليت يدكر رحاىا يف اجملتمش، إىل غًن ذلخ.

 بروتوكوالت حكماء آؿ صهيوف:  اثلثًا:
الػيت تيرهػر جانلنػا مػن مكانػة األلػة عنػد  اليهوديَّػةتعتػ  بركتوكػوالت حكمػاء آؿ صػهيوف أحػد اٞنرػادر 

اليهود، كىي ك،ئق ك١نا رات ألقاىا زعيم صهيوٍل على ٠نموعة من الرهاينة ليستأنسوا هبا، كيسًنكا عليهػا 
، أال اليهوديَّػػة، كمػػن ىنػػا تػػ ز أحػػد جوانػػب اٞنكانػػة للمحلػػة يف الداينػػة (ِقيف إخضػػاعهم للعػػا  كالسػػي رة عليػػو

كىػػو جانػػب ١نلػػة السػػي رة علػػى العػػا  كإخضػػاعو ٟنػػم، كاٞنػػتمعن يف ىػػذا اٟنػػدؼ يػػرل ارتلاطػػو ّنرػػاىر مكانػػة 
كف أف األلة اٞنػذكورة يف النق تػٌن السػابقتٌن، حيػث تتالربػى تلػخ اٞنكانػة يف النرػرة التقديسػية لليهػود، فهػم يػر 

مكانة ١نلة   ٟنم ترل ٞنرحلة التقديس، ٣نػا أكرثهػم نرػرة العلػو عػن اآلخػرين، كعلػى ىػذا فػ ف مسػألة ُنػثهم 
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عن السػي رة علػى العػا  مسػألة ال بػد كاردة كحادثػة، فمنشػأ تلػخ ال كتوكػوالت يسػًن يف تعزيػز تلػخ اٞنكانػة، 
 كتعزيز تلخ النررة اليت نشأت من األلة.

خ ال كتوكػػوالت يف كصػػوؿ اليهػػود إىل االعتقػػاد بتلػػخ اٞنكانػػة اٞنوركثػػة مػػن األلػػة الػػيت كتتبلػػى آ،ر تلػػ
صػػنعوىا ألنفسػػػهم، كزعمػػوا أف   يقرػػػدىا، يف ظػػػركؼ تػػدكين تلػػػخ ال كتوكػػػوالت، فالػػذم يرهػػػر أف ىػػػذه 

سػػرا سػػنة  كتوكػػوالت( عر ػػت علػػى زعمػػاء الرػػهاينة يف اٞنػػؤٕنر الػػذم عقػػد يف مدينػػة ابزؿ يف سويالالو،ئػػق ق
ـ(، كابلنرػػػر للعػػػدد الػػػذم حضػػػر اٞنػػػؤٕنر كالػػػذم ييعتىقػػػد أنػػػو ٥نػػػو ثالٖنائػػػة مػػػن أعػػػت الرػػػهاينة، كتلػػػخ ُٕٖٗق

األعػػداد ليسػػت اجتهػػادات فرديػػة، كإ٧نػػا منرمػػة تسػػًن كفػػق خ ػػا ترعاىػػا ٗنعيػػات يهوديػػة، فالثالٖن ػػة ىػػؤالء 
، فهػذه الرػركؼ الػيت مت تػدكين (ُقك معػٌن٬نثلوف ٙنسٌن ٗنعية يهودية، كال ييعرؼ ٟنػذه الو،ئػق كاتػب ١نػدد أ

ّنكانػة األلػة اٞنغاليػة يف نفوسػهم، كالرػاىرة  اليهوديَّػةتلخ ال كتوكوالت كالو،ئق فيها، ترهر تشلش الشخرػية 
 على سلوكهم.

، فػػ ٍل أعػػرج إىل الغػػرض الػػرئيس كاألػػدد مػػن تلػػخ ال كتوكػػوالت كأحػػاكؿ رب ػػو كلكػػي أكػػوف أكثػػر دربػػة
علػػى اٝن ػػة الػػيت يسػػتعلدكف هبػػا العػػا ، مث   -أفػػرادا كٗناعػػات-الغرض ىػػو: إطػػالع الرػػهاينة ّنكانػػة األلػػة، فػػ

، نػػرل اليهوديَّػػة، كبتحليػػل ىػػذين األمػػرين اٞنغػػرربٌن يف النرػػرة اٞناديػػة (ِقكيػػف ٪نكمونػػو إذا كربػػش ٓنػػت سػػي رهتم
فػػي خلفػػو منزلػػة ٫ن -كىػػو األمػػر األكؿ يف الغػػرض-أف السػػعي لرسػػم خ ػػة ٕنكػػنهم مػػن السػػي رة علػػى العػػا  

ت يف ربلػػوهبم، تػػتلخ  يف إنػػزاؿ اإلنسػػاف اليهػػودم لنفسػػو مكانػػة ٔنولػػو التفكػػًن يف السػػي رة علػػى العػػا ، رى كربػىػػ
لػو،  احيث إف اٛنانػب اإلنسػاٍل ربػد يسػتنكف التفكػًن يف السػي رة علػى غػًنه، كجعلػو ٓنػت سػي رتو كخا ػعن 

 ار.فاٛنانب اٞنادم اٜنسي النفعي ىو الذم ي غى يف ىذا اإلط

كابلنرػػر ل مػػر الثػػاٍل، كىػػو كيفيػػة الػػتحكم ابلعػػا  إذا خضػػش للسػػي رة، فهػػو يلػػٌن الثقػػة الكاملػػة كاللعػػد 
كاألطمػاع الػيت يسػعوف لتحقيقهػا، حيػث    اليهوديَّػةالتخ ي ي لليهود، كيرهر نررة شاملة ألبعاد األىػداؼ 

ثقػة مػن ٓنقيػػق ذلػخ اٟنػدؼ، كطػػرح  يكتفػوا ابلتخ ػيا لكيفيػػة إخضػاع العػا  فحسػػب، بػل ْنػاكز ذلػػخ إىل ال
 كيفية التحكم فيو بعد إخضاعو كالسي رة عليو، كاٞنثًن لالستغراب أف ذلخ حدث يف نفس االجتماع.

ا  لػػذا فػػ ٍل ال أابلػػ  حػػٌن أسػػتنتج أف مغػػاالة اليهػػود يف مكانػػة األلػػة الػػيت أنزلوىػػا ألنفسػػهم، بلغػػت حػػدِّ 
ػرؼ، كإغفػاؿ اٛنانػب الركحػي كلًننا مكػنهم مػن االنتقػاؿ يف التفكػًن إىل اٛن انػب اٞنػادم اٜنسػي اٞنلمػوس الرًٌ

 اٞنعنوم الذم يرهر معىن أخالربيِّا كربيميِّا ٢نتلفنا، كبوانب التضحية كاإليثار كغًنىا.
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كما تعد ىذه ال كتوكوالت من صنش اللشر، كيف الوربت نفسػو تعتػ  أحػد مرػادر اليهػود الرئيسػية يف 
اصػػ لغت ِبىوائػػػو، كأتثػػرت بتحيزاتػػو، فينػػزؿ تلػػخ األلػػة مكانػػة غػػػًن  ىا إنسػػافه رى األلػػة، كاأللػػة إذا كػػاف مرػػدى 

 منضل ة بضابا إٟني، كإ٧نا  ابا فردم خا ش ألىواء النفس كمرادىا.
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 النصراني ةمكانة احملبة يف  ادلطلب الثاين:
يويل النرارل األلة أ٨نية كلًنة يف ديػنهم، كال غرابػة يف ىػذا إذا علمنػا أسػم ٩نعلػوف األلػة ذريعػة لػلعن 
معتقػداهتم الػيت أحػػدثوىا يف ديػنهم، كال تقػػف مكانػة األلػة عنػػد ىػذا اٛنانػػب، بػل إسػم ٩نعلوسػػا أساسنػا ٛنملػػة 

يف شػت ٠ناالهتػا، كأتثػرت  النررانيَّة يف العقيدة من عقائدىم كأفكارىم، كبناء على ىذا ف ف األلة ٟنا أثر كلًن
كثًننا ابالعتقاد ّنحلة   ٟنم، فأكلوىا جانلنا كلًننا كصػنعوا حوٟنػا ٢نتلػف الػركاايت كاألسػاطًن   النررانيَّةالداينة 

عتقػد يف اإللػو إمعابن يف النررة االعتقاديػة أللتػو ٟنػم، ككمػا ذكػرب فالػدايبت الػيت تنػزع إىل اٛنانػب اإلنسػاٍل كت
أنو ٬نكن التشلو بو، كأنو يتبسد يف صورة الناس ك٪نػل هبػم، ال بػد ٟنػا أف ْنعػل مكانػة الػركح يف دينهػا أكسػش 

لػذا  ؛نسػانيةمن مكاف اٞنادة كاٜنس كالعا  اٝنارجي، فتنزع ال ١نالة إىل الوجداف كالعاطفة كالػركح الداخليػة اإل
 لحػد، ألسمػا إالنرػرانيَّةة يف الداينػة اإلٟنػي كعلػو اٞنكانػة الركحيػدراسػة ربضػية التبسػد  ف نو مػن اٞنهػم ّنكػاف

مراىر تلخ اٞنكانة، كيعقب تلخ اٞنكانة إذا بلغت يف النفس السعي إىل التشلو ابإللػو، كاللحػث عػن الرتربػي 
 كحثت عليو. النررانيَّةإىل حد بغية الوصوؿ إىل أعلى درجات الكماؿ يف األلة، كىو ما سعت إليو 

السػػعي اٜنثيػػث ال بػػد مػػن تشػػكلو علػػى صػػورة سػػلوؾ يرهػػر علػػى اإلنسػػاف يف تعامالتػػو، يكػػوف  كىػػذا
كسػعي إىل حرماسػا  ،كسيلة إىل إشلاع رغلة ىػذا السػعي كتلػخ الرغلػة، كيعقػب ىػذا السػلوؾ ْنػرد مػن الػذات
 من شهواهتا كرغلاهتا، كحثها على اللذؿ ل خرين كالع اء ٟنم دكف انترار رد اٛنميل.

 ، فقد ربسمت اٞن لب إىل ٙنس نقاط، كىي:النررانيَّةة تلخ اٞنعاٍل، كرب ها ّنكانة األلة يف كلتبلي

 قياـ كثًن من العقائد على احملبة. أواًل:
 التجسد اإلذلي. اثنًيا:
 علو مكانة احملبة الروحية. اثلثًا:

 التشبو حبب هللا. رابًعا:
 التجرد من الذات. خامًسا:

بياف تلخ النقاط كرب ها ّنكانة األلة، بليػاف أثػر تلػخ اٞنكانػة للمحلػة علػى السػلوؾ عنػد  كسأربـو بعدي 
 .لور تلخ اٞنعتقدات يف ذىن النرارلالنرارل، ككيف تشكل ذلخ السلوؾ بعد تل

  قياـ كثًن من العقائد على احملبة: أواًل:
ليت ربامت عليها كثػًن مػن العقائػد، أك ، فهي من األسس االنررانيَّةلرفة األلة مكانة ابلغة يف الداينة 

ابألصػػ  ىػػي مػػن أعرػػم الػػذرائش لتفسػػًن ىػػذه العقائػػد، كىنػػا تتلػػٌن تلػػخ اٞنكانػػة، مػػن حيػػث تعلقهػػا ابلعقائػػد، 
كبنوتػو هلل تعػاىل   كليس ىػذا فحسػب، بػل بكثػًن منهػا، فعقيػدة الفػداء تن لػق مػن األلػة، كإٟنيػة اٞنسػي 
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عنهػا اال٥نػراؼ التػاـ يف اإلٟنيػة كالقػوؿ ابلتثليػث ككػذلخ الػزعم ابٝن ي ػة  تعد أحد اٞنراىر للمحلة، كاليت نشأ
 النرارل. عقائد، كعلى ىذا ف ف األلة سا٨نت بشكل ظاىر يف تشكيل كثًن من (ُقاألكىل لللشرية

، النرػرانيَّةيف كوسا أحد أك  اٞنؤثرات على العقيدة يف  الك لكبناء عليو، ف ف األلة تستمد مكانتها 
اسػػتخدـ النرػػػارل  فهػػذه اٞنعتقػػدات قعقيػػدة الفػػداء، كإٟنيػػة اٞنسػػي ، كبنوتػػو هلل، كالتثليػػث، كاٝن ي ػػة األكىل(

 الذرائش اليت تسوغ ٟنم اعتناؽ تلخ األفكار. األلة فيها ك حدل

، يعلػم مكانتهػا عنػد النرػارل، كأف ديػن النرػارل ربػائم عليهػا، كإذا النرػرانيَّةكاٞنتأمل يف ىذه العقائػد 
غة للعقػل، كظهػر لػو أف األلػة ىػي ًلم اٞنسوغات اليت ك عها النرارل مػن أجػل جعػل ىػذه العقائػد مستسػاع
تلػخ اٞنػ رات الػيت يزعمػوف برػحة تلػخ العقائػد فيهػا، بػل إف األلػة تتعػدل إىل أبعػد مػن ذلػخ، فهػي  لحدإ

 األلة اليت أكلوىا ٟنا.تػيعىدُّ من األسس اليت ربامت عليها تلخ العقائد، إذا علم ىذا يتض  لو مكانة 

 التجسد اإلذلي:  اثنًيا:
   كيزعمػػػوف أف ،مالتبسػػػد اإلٟنػػي ىػػػو ال ىػػػاف األساسػػػي كاٛنػػوىرم أللػػػة   ٟنػػػيػػدعي النرػػػارل أف 

، همكيق ػػػش كػػػل مػػػا يسػػػي ر علػػػي همليتغلػػػب علػػػى خػػػوف ،كمػػػا زاؿ أييت يف شػػػخ  الػػػرب يسػػػوع همجػػػاء إلػػػي
، كالناظر يف ىذا األمر، يسترهر كيػف صػارت األلػة ذريعػة (ِق-بزعمهم- اٛنر٪نة كاٞنشوىة همكيستعيد بشريت

 .النررانيَّةلعقيدة التبسد اإلٟني يف 

دعتو إىل أف يسعى إىل أف ٩نعلهػم يتغللػوف علػى خػوفهم، كرب ػش  -على زعمهم- فمحلة   للنرارل
 عادة بشريتهم اجملركحة.ال ريق على كل اٞنخاكؼ اليت من األتمل أف تسي ر عليهم، كيعينهم يف است

لذا ف سم يعتقدكف أف ىذا اٜنب من  ، كالسعي إلعانتهم، دعاه إىل التبسد اإلٟنػي، كىػو التبسػد 
كما ذاؾ التبسد إال لتحقيق تلػخ األغػراض الػيت يريػد أف ٪نققهػا ٟنػم، كىػذا كلػو مػن دافػش ، يف صورة اٞنسي 

 .-كلًنناتعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا  -١نلتو ٟنم 

 علو مكانة احملبة الروحية:  اثلثًا:
يػػويل النرػػارل الػػركح مكانػػة كلػػًنة، بعكػػس اليهػػود الػػذين ينزعػػوف إىل اٞنػػادة كالعػػا  اٝنػػارجي، فاٞناديػػة 

قأك الو ػػػػعية( ىػػػػي الػػػػيت أثػػػػرت علػػػػى العمػػػػق اإلنسػػػػاٍل كلفتتػػػػو خػػػػالؿ التػػػػاريخ اليهػػػػودم إىل العػػػػا ،  اليهوديَّػػػػة
، ف سػػػا أتيت علػػػى النرػػػرانيَّةوجيػػػو اإلنسػػػاف إىل االىتمػػػاـ ابلواربػػػش اٝنػػػارجي، أمػػػا ل كلػػػًن إىل تككسػػػا٨نت بشػػػ

، كأتيت اللتفػػػػػات إىل الػػػػػركح، فقػػػػػد سػػػػػا٨نت يف توجيػػػػػو اإلنسػػػػػاف إىل االيهوديَّػػػػػةالنقػػػػػين، كيف مقابػػػػػل النرػػػػػرة 

                                                           

 (.ِينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، قص:  (ُق
 (.ٓينرر: درجات األلة اٞنسيحية كالكينوسيس، د. رؤكؼ إبراىيم، قص:  (ِق
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لقػدَل( ال ٬نكػن التغلػب كردة فعل للنزعة اٞناديػة الواربعيػة للعػا  اٝنػارجي، فالواربعيػة الرػر٪نة قللعهػد ا  النررانيَّة
شػ ر ال اربػة اإلنسػانية إىل اْنػاىٌن  النرػرانيَّةعليها إال ّنثالية حاٚنػة مػن قالعهػد اٛنديػد(، كٟنػذا ال يرػ  يف 

 .(ُقمتعاكسٌن، اْناه السماء كاْناه األرض

 كعلػػػػى ىػػػػذا فػػػػ ف االْنػػػػاه اليهػػػػودم الػػػػذم ينػػػػزع للماديػػػػة كالنفعيػػػػة كالواربعيػػػػة كتغليػػػػب النرػػػػرة إىل العػػػػا 
 اٝنارجي، ىو أكثر ما ٬نكن أف يلٌن النررة الركحية للنررانية، فلضدىا تػيعىرىؼ األشياء.

، فػػاليهود كمػػا ذكػػرب يػػركف أف األلػػة النرػػرانيَّةكىػػذه النرػػرة الركحيػػة أثػػرت بشػػكل كلػػًن علػػى األلػػة يف 
ا، فهػي ربائمػة فلعكسػها ٕنامنػ النرػرانيَّةربائمة على النفعية كاألسوسات، مغفلة اٛنوانب الركحيػة كاٞنعنويػة، أمػا 

 على الركحية كاإلنسانية، متغللة على اٛنوانب اٞنادية النفعية.

بشػكل عػاـ، فرػاركا يتشػلهوف ّنحلػة  ، كيف ىػذا نزعػة إىل  النرػرانيَّةلذا ف ف ىذه النررة أثرت على 
نلػػذ للماديػػة كالنفعيػػة كاألسوسػػات، الركحيػػة كالعمػػق الػػداخلي الوجػػداٍل، كمػػا يتبػػردكف مػػن ذكاهتػػم، كيف ىػػذا 

ككال النررتٌن تدعم التوجو الركحي كاٞنكانة الوجدانية للمحلػة ِبعلػى صػورىا، كىػذا مػا سػأبينو يف بقيػة نقػاط 
 إف شاء  . النررانيَّة يفاأللة 

 التشبو حبب هللا:  رابًعا:
، فاأللػة يف إىل التشػلو ّنحلػة   ، ىو أسػم يسػعوف يف ١نلػتهم النررانيَّةمن مراىر مكانة األلة يف 

، كىػػذا التشػػلو إ٧نػػا ٩نلػػي (ِقبػػٌن اللشػػر تسػػًن علػػى ٧نػػا حػػب   لللشػػر كمػػا عػػ  عنػػو العهػػد اٛنديػػد النرػػرانيَّة
 مكانة األلة يف ٗنلة من األمور:

لػػة مكانػػة  أف السػػعي مػػن النرػػارل إىل التشػػلو ابهلل، دعػػاىم إىل التشػػلو ّنحلتػػو، كىػػذا يلػػٌن أسػػم يولػػوف األ -ُ
 كلًنة بسًنىم على مثل ىذا النما. 

كالسػػعي إىل التشػػلو ابهلل إ٧نػػا ربرػػده الرتربػػي يف األخػػالؽ كالتػػزاـ كمػػاؿ األمػػور، حػػت يػػتم الوصػػوؿ إىل 
 .  -تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-بو مكانة   الكماؿ األٚنى، كالرربي بتلخ األخالؽ إىل مكانة تشا

ألف العمػػل ىػػو  ؛ا أف يسػػلكوا جانػػب العمػػليف األلػػة عنػػد النرػػارل ٩نعػػل علػػيهم لزامنػػالسػػعي إىل الرتربػػي  -ِ
 أحد أىم طرؽ تزكية النفس كالرتربي يف اٝنلق. 

  

                                                           

 (.ِْٕينرر: اإلسالـ بٌن الشرؽ كالغرب، علي عزت بيبوفيتش، قص:  (ُق
 (.ِٓينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية، اٞنسيحية، اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  (ِق
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ذؿ كالع ػػاء دكف انترػػار ىػػو التضػػحية كاللػػ للمحلػػة عنػػد النرػػارل السػػلوؾ العملػػيفكبنػػاء علػػى ذلػػخ، 
لػػذا  ؛ا حػب   لللشػػر كمػا عػػ  عنػو العهػػد اٛنديػداأللػة يف اٞنسػػيحية بػٌن اللشػػر تسػًن علػػى ٧نػألف  ؛ل خػذ

فػػ ف العهػػد اٛنديػػد يقسػػم األلػػة إىل ربسػػمٌن متالزمػػٌن: ١نلػػة   ك١نلػػة النػػاس، ك١نلػػة النػػاس يف العهػػد اٛنديػػد 
 .(ُقحت للكافر، كيرسم العهد اٛنديد القدكة ٟنا كأيمر هبا

، ال ٥نػػػب ابلكػػػالـ كال ابللسػػػاف، بػػػل اي أكالدم» :كشػػػاىد أف األلػػػة سػػػلوؾ عملػػػي يف العهػػػد اٛنديػػػد
 .(ِق«ابلعمل كاٜنق

كمػػػا دعػػػت إليػػػو النرػػػوص مػػػن السػػػلوؾ العملػػػي الػػػذم ينػػػزع إىل الع ػػػاء ّنحلػػػة دكف انترػػػار أخػػػذ الػػػرد 
كلػػذا فػػ ف مكانػػة األلػػة عنػػدىم  ؛إىل حػػد مشػػاهبة    ةأسػػاليلهم يف الرتربػػي ّنفهػػـو األلػػكاٛنػػزاء، ىػػو أحػػد 

لػػة هبػػذه الرػػورة ، كلكػػن اٛنانػػب العملػػي للمحب كىػػذه اٞنعتقػػدات كتلػػخ النرػػوصوانػػترهػػر يف مثػػل ىػػذه اٛن
 ا ٬نكن ت ليقو.ألنو مثايل كتنرًنم أكثر من كونو كاربعيِّ  غًن ٣نكن الت ليق؛

 التجرد من الذات:  خامًسا:
 ا من اٞنعىن السابق، الذم يرهر األلػة كسػلوؾ عملػي ربػائم علػى اللػذؿ كالع ػاء كالتضػحية دكفان الربن 

 ا يف ْنلية مكانة األلة عند النرارل. انترار األخذ كاٛنزاء، ف نو يرهر معىن آخر أكثر عمقن 
فػػاٞن لش علػػى تعريفػػات األلػػة عنػػد النرػػارل يػػرل أنػػو لػػيس مػػن السػػهولة ّنكػػاف اٜنرػػوؿ علػػى تعريػػف 

أبرزىػا اص الحي اتفق عليو النرارل، كعندىم فيهػا اخػتالؼ متشػعب، كيرهػر التشػعب يف جوانػب كثػًنة، 
ألفاظو كمر لحاتو، كمرد ذلخ االختالؼ كالتشعب، أسم ينرركف للمحلػة علػى أسػا سػلوؾ أكثػر مػن كوسػا 

 يقػدـ يف شػكل ١نا ػرات كمعلومػات ٓنفرهػا ا نرػرايِّ  ٬نكػن كصػفو، فاأللػة اٞنسػيحية ليسػت درسنػا نررايِّ جانلن 
 .(ّقكْنيب عليو بنباح، كإ٧نا ىي حياة كعمل كْنرد من الذات

تنػػزع إىل التبريػػد مػػن الػػذات، كاللػػذؿ كالع ػػاء ل خػػرين، كاللعػػد عػػن حرػػوظ الػػنفس كشػػهواهتا  فهػػي
، كىػػذا كملتغاىػػا، كىػػذا يف سػػليل ٓنقيػػق الوصػػوؿ إىل الكمػػاؿ األٚنػػى، كاأللػػة العليػػا، كالتشػػلو ّنحلػػة   

حي التنرػًنم يرػل ىػو لذا ف ف اٛنانب الرك  ت ليقو على الواربش كيرعب ت ليقو؛ التبرد من الذات ربد يتعذر
 السمة للمحلة عند النرارل.

  

                                                           

 (.ّٗينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية، اٞنسيحية، اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  (ُق
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لػذا فػػ سم يف سػعيهم لتحقيػػق ىػػذا، أنزلػوا األلػػة منزلػػة أسػا تػػتم الغػرض مػػن الوصػػااي العشػر ككافػػة شػػرائش 
ليسػت شػرائش   ٘نػال يف عػددىا أك يف تفرػيلها، بػل ٬نكػن : »العهد القدَل، فقد جاء يف التفسًن الت ليقي

رباعدتٌن بسي تٌن للحيػاة: األلػة هلل كاأللػة ل خػرين. ك٨نػا يف العهػد القػدَل، فعنػدما ٓنػب كهتػتم تلخيرها يف 
 .(ُق«ابآلخرين اىتمامخ بنفسخ ف نخ تتمم الغرض من الوصااي العشر كسائر شرائش العهد القدَل

من إكماؿ للشريعة كٓنقيق للوصااي، يرهر لو مكانتها  النررانيَّةكاٞنتمعن فيما ٪نرل للمتمثل للمحلة يف 
عندىم كعنايتهم هبا، كىذا االىتماـ كتلخ اٞنكانة جعلتهم يسعوف إىل الرتربي هبا كالوصوؿ إىل التشلو ابهلل 

 .-تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-
: ىػيللحػث، فػ ف األلػة عنػد النرػارل ابلتعريف اإلجرائي اٞنختار يف ا النررانيَّةكلربا مكانة األلة يف 

رغلػػة عاطفيػػة، كسػػلوؾ عملػػي، يتمثػػل يف الع ػػاء كاللػػذؿ كالتضػػحية دكف انترػػار اٛنػػزاء، بغيػػة االربتػػداء ّنحلػػة 
  ، كبلوغ أعلى درجات الكماؿ.

بغيػة الوصػػوؿ  إليهػا، فاالربتػداء ّنحلػػة   كالتشػلو بػو  أشػرتي كالتعريػف يعػ  عػن نقػاط اٞنكانػػة الػيت 
إىل اللػػذؿ كالتضػػحية كالع ػػاء دكف انترػػار اٛنػػزاء  النرػػرانيَّة أعلػػى درجػػات الكمػػاؿ يف األلػػة، يفسػػر اْنػػاه إىل

 .-تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-ا ابهلل تشلهن 

كيرهػػر التعريػػف اٞنكانػػة الركحيػػة للمحلػػة يف كصػػفو ٟنػػا أسػػا رغلػػة عاطفيػػة، فالرغلػػة تعػػين كجػػود دافعيػػة  
لػػذا  داٍل داخلػي ركحػػي ف سػا تكػػوف أبلػ ؛اـ هبػػذا األمػر، كإذا ٓنركػػت الدافعيػة مػػن أمػر عػاطفي كجػػكلػًنة للقيػ

فػ ف اٞنعتقػػدات تن لػػق مػػن الػػداخل كىػػو الوجػػداف كالعاطفػة، فػػ ذا ٕنلكػػت تلػػخ اٞنعتقػػدات الوجػػداف كالعاطفػػة 
 بلغت مللغنا كلًننا يف التأثًن على سلوؾ اإلنساف.

، يلٌن معىن التبػرد مػن الػذات كالرغلػات كاالنغمػاس النررانيَّةكالسلوؾ العملي الذم طغى على األلة 
يف اللحػػث عمػػا يقدمػػو اإلنسػػاف ل خػػرين، فترػػًن األلػػة بعػػد ىػػذه األفكػػار اٞنسػػتمدة مػػن اٞنعتقػػدات سػػلوكنا 

 لى درجات الكماؿ يف األلة.عمليِّا يرهر على أفعاؿ اإلنساف اٞنتمثل بو، بغية الرتربي كالوصوؿ إىل أع

 

                                                           

 (.َِِٖتاب اٞنقدس، شركة ماسرت ميداي، قص: التفسًن الت ليقي للك (ُق
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 األدايف الَوْضعي ةادلبحث الثاين: مكانة احملبة يف 
بشػػأف األلػػة اىتمامنػػا ٬نكػػن رصػػده يف مفاصػػل كػػل داينػػة علػػى حػػدة، فهنػػاؾ  األدايف الوىٍ ػػعيَّةاىتمػػت 

ئلػة تػدعو إىل من الدايبت من ٓندث عندىا ازدكاجية يف النررة للمحلة مػن خػالؿ إنزاٟنػا مكانػة إ٩نابيػة متفا
تعزيزىػػا كاٜنػػث عليهػػا، كىنػػاؾ مػػن ٩نعػػل األلػػة اإلٟنيػػة ىػػي اٛنانػػب اإل٩نػػا  األػػن الػػذم ٓنػػث عليػػو، كاأللػػة 
اللشػػرية ىػػي اٛنانػػب السػػليب اٞنتشػػائم الػػذم تسػػعى إىل نلػػذه كالتحػػرر منػػو، كىنػػاؾ مػػن يرػػرؼ ذلػػخ اٜنػػذر 

 .نت يف إطار اللذة كالشهوةكالتحرر من األلة إذا كا

 اٞنراد دراستها ىي ثالثة أدايف، كىي: األدايف الوىٍ عيَّةسلق تقريره يف اللاب األكؿ من أف ككما 

 .اذلندوسي ة أواًل:

 .الزرادشتي ة اثنًيا:
 .الكونفوشُيوسي ة اثلثًا:

كمواربعهػػا يف  ،مػػن خػػالؿ رصػػد مكػػامن األلػػة ،كسػػيتم ُنػػوؿ   بيػػاف منزلػػة كمكانػػة األلػػة يف كػػل داينػػة
 اليت تنهبها كل داينة يف سليل ٓنقيق ملتغاىا. ،كاألفكار كاٞنناىج ،األسس كاٞنعتقدات

 :اذلندوسي ة أواًل:
كْنمػػش كػػػذلخ ، داينػػة ْنمػػش ٗنلػػة مػػن التقاليػػد اجملتمعيػػػة الػػيت كانػػت عنػػد أىػػل اٟننػػد اٟنندكسػػيَّةتػيعىػػدُّ  

 كربد كاف ابتداء إطالؽ ذلػخ اللفػف ،(ال ٨نيةق لفف اٟنندكسيَّةى عاداهتم كأخالربهم كصور حياهتم، كأطلق عل
ا مػػن مػػن القػػرف الثػػامن ربلػػل اٞنػػيالد نسػػلة إىل برا٨نػػة، كىػػو القػػوة العريمػػة السػػحرية الكامنػػة، الػػيت ت لػػب كثػػًنن 

قػرابٌن جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس بيػاب أل٨نيػة ال ،(ُقالعلادات، كقراءة األدعية كإنشػاد األبشػيد كتقػدَل القػرابٌن
 .(ِق"ابف، كابلقرابف ف ف خ اايىم ٕنحق" كأكل خ عارفوف ابلقر كدكرىا يف ١نو اٝن ااي 

لػػذا فػػ ف ٗنلػػة العػػادات كالتقاليػػػد كاألخػػالؽ ك٢نتلػػف صػػور اٜنيػػػاة، كالت ػػورات التار٫نيػػة الػػيت اعػػػرتت  
، إذ إف الت ػػػػور كسػػػػيَّةاٟننديف ٢نتلػػػػف جوانلهػػػػا، ترهػػػػر اٞنكانػػػػة العقديػػػػة كارتلاطهػػػػا ابألخػػػػالؽ يف  اٟنندكسػػػػيَّة
يرهػػػر اٛنانػػػب العقػػػدم اٞنػػػرتلا ابل قػػػوس الدينيػػػة عنػػػدىم كالسػػػحر  -خروصػػػا يف شػػػأف ال ٨نيػػػة-اٜنػػػادث 

 من خليا اجملتمش اٟنندم ٩نعل اٛنانب األخالربي حا رنا داخل جنلاهتا. اٟنندكسيَّةكغًنه، كما أف تىكيوُّف 

ػػا علػػى رجػػاؿ الػػدين، أف كلمػػة قبرا٨نػػة( أصػػلحت :ا يشػػهد علػػى ذلػػخك٣نػػ كمػػن ربػػوة أتثػػًن اٛنانػػب  علمن
أسػم يترػلوف  اٟننػدكس يعتقػد ، ف ف رجاؿ الدين الػذين مت إطػالؽ ىػذا اللفػف علػيهم،اٟنندكسيَّةالعقدم على 

                                                           

 (.ّٕينرر: أدايف اٟنند الك ل قاٟنندكسية، اٛنينية، اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص:  (ُق
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كػػانوا كهنػػة األمػػة،   علػػى ىػػذا السػػلب فقػػد كانػػت مكػػانتهم عنػػد اٟننػػدكس أسػػميف طلػػائعهم ابلعنرػػر اإلٟنػػي، ك 
، فقػػد جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس آٟنػػةبػػل إسػػم يرػػلحوف  ،(ُقيف حضػػرهتم كعلػػى أيػػديهمال ْنػػوز الػػذابئ  إال ك 

 .(ِقإف النساؾ كحدىم يرلوف إىل صفاء برا٨نا كيرلحوف برا٨نا""عنهم 

، إذ ٫نػػػوؿ ٟنػػػم ذلػػػخ أسػػػم اٟنندكسػػػيَّةكبنػػػاء عليػػػو فػػػ ف ىػػػؤالء الكهنػػػة ٟنػػػم الػػػدكر التنرػػػًنم التقريػػػرم يف 
ٛنعػػل اٟننػػدكس يسػػتبللوف أفكػػارىم كمعتقػػداهتم مػػن  كػػاؼو   كحػػدىهاالعتقػػاد  ٟنػػي، كىػػذايترػػلوف ابلعنرػػر اإل

 ىؤالء الكهنة.

، كىػػو أف الت ػػور اٟنندكسػػيَّةكىػػذه اٞنعتقػػدات اٞنسلسػػلة كاٞنت ػػورة أنتبػػت أمػػرنا متعلقنػػا ّنكانػػة األلػػة يف 
ة الػػػيت حػػػدثت يف يف العقيػػػدة مرىػػػوف هبػػػؤالء الكهنػػة، كمػػػن خػػػالؿ االطػػػالع علػػػى جانػػب األلػػػة اإلٟنيػػػ كالتغػػًن

 ، ظهر يل استنتاج يف شأف مكانة األلة اٞنتعلقة ِبمر اآلٟنة:اٟنندكسيَّة

ىػػذه الرػػالة عنػػد  ّنعػىن العلػػادة، كأتيت اٟنندكسػػيَّةعنػػد  الرػالة، كىػػي اٟنندكسػػيَّةمػػن علػػادات كىػو أف 
علػػى نػػوعٌن، األكؿ: ايؾ أك ٩نيػػا، كالثػػاٍل: قبوجػػا( كىػػو التسػػلي  كالتمبيػػد ل ٟنػػة، كتقػػدَل القػػرابٌن  اٟننػػدكس

ٟنػػم، أمػػا النػػوع األكؿ قايؾ أك ٩نيػػا( فهػػم يقومػػوف فيػػو إبشػػعاؿ النػػار يف مكػػاف معػػٌن، كيقػػرؤكف أبشػػيد خاصػػة 
 :يف الكتػػػػاب اٞنقػػػػدس جػػػاء، (ّقالسػػػػتبالب حػػػب اآلٟنػػػػة كطلػػػػب الكفػػػارة للػػػػذنوب غًنىػػػاك  (الفيػػػػداتقمػػػن 

الفهػػػم حيػػػث يسػػػت يعوف االترػػػاؿ  ألكل ػػػخ اٞنتكرسػػػٌن بثلػػػات كيتعلػػػدكف ُنػػػب، أمػػػنحهم ذلػػػخ االٓنػػػاد مػػػش"
 للمحلة ْناه اآلٟنة. اٟنندكسيَّةكعلى ىذا تتلٌن اٞنكانة اليت أكلتها ، (ْق" 

عنػػدىم، ك٣نػػا يزيػػد ٜنػػب اآلٟنػػة يعتػػ  أىػػم أمػػر ٬نكػػن ك ػػعو يف جانػػب مكانػػة األلػػة  اٟنندكسػػيَّةف ثلػػات 
اٞنكانػػػػة يف نفوسػػػػهم، ىػػػػو أف ىػػػػذه األلػػػػة كالوصػػػػوؿ ٟنػػػػا ال يكػػػػوف إال َنهػػػػد يت لػػػػب علػػػػادة كأبشػػػػيد كتػػػػذنلال 

ا  -يف نررم-كخضوعنا، كىذا االجتهاد  ىو مناط ٓنقق ١نلة اآلٟنة ٟنم، فمت كاف ىػذا االجتهػاد أكثػر جهػدن
يف لػػػذا كػػػاف اسػػػتبالب األلػػػة أمػػػرنا ذا أ٨نيػػػة ابلغػػػة  ؛ت األلػػػة أسػػػرع اسػػػتبالابن كحضػػػورناكخضػػػوعنا كتػػػذلالن كانػػػ

 .اٟنندكسيَّة

أمثلػة الترػوؼ  أحػد :اٟنندكسػيَّةكيشهد على ذلػخ التػذلل كاٝنضػوع اٞنفضػي إىل اسػتبالب األلػة يف 
الػػذين يقدسػػوف اٞنػػاء كالػػرتاب  يػػنهج ىػػذا الػػنهج، كىػػو مػػن كىػػو رجػػل ىندكسػػي ،قرامػػا كريشػػنا( ، كىػػواٟننػػدم

يعػد مػن أعرػم نسػاؾ اٟننػد حيػث كػاف  ، بػل إنػواٟنندكسػيَّةالتقديس ليس ّنستنكر يف الداينػة  كىذا كاٜنيواف،
                                                           

(، أدايف اٟنند الكػ ل قاٟنندكسػية، اٛنينيػة، ِٔينرر: أدايف العا  الك ل، حليب سعيد، دار الشرؽ كالغرب، مرر، ال لعة الثانية، قص:  (ُق
 (.ّٕاللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص: 

 (.َٔاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ِ
 (.َّٔاٟنند، د. د  ياء الر٘نن األعرمي، قص:  ينرر: دراسات يف اليهودية كاٞنسيحية كأدايف (ّق

 (.َٗاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ْ
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تتػويج ٛنهػود آالؼ السػنٌن يف  أنػو :، حيػث ربيػل فيػوٜنياتو أثر كلًن يف تغلغل السمو الركحي أعماؽ القلوب
 ،(ُقسػػليل ترربيػػة اٜنيػػاة اللاطنيػػة ٞن ػػات اٞناليػػٌن مػػن اٟننػػود، إذ كػػاف ىػػذا الرجػػل اٞنػػنعش الوحيػػد للهنػػد اٜنديثػػة

 كالوصػػف الػػذم كيًصػػفى بػػو ىػػذا الناسػػخ اٟنندكسػػي كاٛنللػػة الػػيت حػػدثت حولػػو، كفيلػػة بليػػاف معػػىن اٝنضػػوع
تىػػػدىحي كػػػل مػػػن سػػػج ل ٟنػػػة، كىػػػذا ٩نػػػرم يف سػػػياؽ اسػػػتبالب ١ن الترػػػوؼ كالتػػػذلل كاالنق ػػػاع لتهػػػا، حيػػػث ٬ني

ىبػػر اٜنػػب كالكراىيػػة: "للوصػػوؿ إىل  لوصػػوؿ لسلػػو:ل ٟنػػة، كربػػد جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس أف مػػن شػػركط ا
... تعلم مين ذلخ ابخترػار، اٞننضػلا ابلفهػم التقػي، كالكػاب  ٗنػاح اللػذات ابلثلػات،  الكماؿ كإىل برا٨ناف
 .(ِق"اٜنسية، كاٟناجر للحب كالكراىية كغًنه من األغراضكاٟناجر للروت 

الػػػيت أكلتهػػػا  فضػػي إىل رصػػػد اٞنكانػػػةاث، تويػػػو مػػن مكػػػامن داخػػػل بػػػواطن األحػػػدكىػػذه األمثلػػػة كمػػػا ٓن
إىل جللػػػو كامتػػػداح  اٟنندكسػػػيَّةا يف اٛنانػػػب اإلٟنػػػي التقديسػػػي، كالػػػذم تسػػػعى للمحلػػػة، كخروصنػػػ اٟنندكسػػػيَّة

 يف سليلو.الرتربي يف طللو كالتذلل 

، حيػػػث -كىػػػي النرػػػرة الغاللػػػة كليسػػػت الوحيػػػدة- نرػػػرة سػػػللية للمحلػػػة اٟنندكسػػػيَّةرهػػػر يف بػػػواطن كي
تنلعػث مػػن ىػو أسػا لمحلػة كيزعمػوف أف اٞنلعػث األساسػي لأللػة ابل ليعػة، ابيف بعػن األحيػاف  لػةاأل يرػفوف

شػػعور ينلعػػث مػػن أسػػلوب ال ليعػػة، كتسػػتعملها  كعلػػى ىػػذا فاأللػػة عنػػدىم يف ىػػذا السػػياؽ السػػليب:ال ليعػػة، 
كالنرػػػػرة السػػػػللية  ،(ّقاألحاسػػػػيس يف ٓنقيػػػػق غاايهتػػػػا، كيتوجػػػػب ربهرىػػػػا كمواجهتهػػػػا كعػػػػدـ اٝنضػػػػوع لسػػػػي رهتا

 ال ليعػػػة ىػػػي اٞنلعػػػث الػػػذم تنشػػػأ منػػػو األلػػػة فػػػأكؿ مرػػػاىر السػػػللية فيهػػػا أف للمحلػػػة يف ىػػػذا اٛنانػػػب ظػػػاىرة،
أف األلػػػة إذا نشػػػأت مػػػن  :ك،ٍل مرػػػاىر السػػػللية ،الػػػداخلي أك الف ػػػرة كليسػػػت الػػػنفس اإلنسػػػانية أك الشػػػعور

 األلػة علػى ترػ ل  الػيت اٞنكانػة ْنعػل نرػرة كىػذه غاايهتػا، ٓنقيػق أجػل مػن األحاسيس يف ْنرم ف سا ال ليعة
 .اآلٟنة حب الستبالب خالٟنا من تسعى كلًنة مكانة األلة تويل اليت األكىل النررة غًن سللية مكانة

يرػػػفوف األلػػػة داخػػػل للمحلػػػة، أسػػػم  اٟنندكسػػػيَّةا للمكانػػػة السػػػللية الػػػيت تعػػػد أحػػػد التوجهػػػات كامتػػػدادن 
الػذىن ِبسػا الرغلػة، فيبعلػوف معناىػا أسػا: أحػد الرغلػػات الذىنيػة اٞنسػي رة علػى القلػب، كالػيت ينلغػي التحػػرر 

السػليب الػذم يتبلػى كاٞنرهػر ، (ْقمن سي رهتا كالتخل  منها، للدخوؿ يف التنسخ كالوصوؿ ٞننزلة القديسية
 .للمحلة كوسا أحد موانش الوصوؿ ٞننزلة القديسية أسم ينرركف يف ىذه النررة:

                                                           

مفهػػـو الترػػوؼ كأنواعػػو يف اٞنيػػزاف الشػػرعي، ١نمػػود يوسػػف الشػػوبكي، ٠نلػػة اٛنامعػػة اإلسػػالمية، السػػعودية، اجمللػػد العاشػػر، العػػدد الثػػاٍل،  (ُق
 (.َّ – ِٗقص: 

 (.ُّٗاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ِ
 (.ْٖ –ْٓينرر: اللاجافا دجيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص:  (ّق
 (.ّٔينرر: اللاجافاد جيتا قالكتاب اٟنندم اٞنقدس(، قص:  (ْق
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٣نػػا يلػػٌن أف التحػػرر مػػن اٜنػػب مػػن لػػواـز الوصػػوؿ للمنزلػػة  اٟنندكسػػيَّة جػػاء يف النرػػوص اٞنقدسػػةكربػػد 
دخل للػػذىن ايابر،، كيكتفػػػي مػػػن ٓنػػػدث الػػرب ربػػػائال: حػػػٌن يهبػػر اٞنػػػرء ٗنيػػػش الرغلػػات الػػػيت تػػػ» القديسػػية:

نفسو كحدىا لنفسو، عندىا يدعى رجل متنسخ للحكمة، من ال يشغل اٜنزف ذىنو كال يشػتاؽ للمتػش، مػن 
 .(ُق«اىو حر من اٜنب، اٝنوؼ كالغضب، ذلخ الذم بعقلية الورع يسمى ربديسن 

منزلػػة عاليػػة يسػػعوف مػػن  ، حيػػث اترة ينزلوسػػااٟنندكسػػيَّةكىػػذا التنػػاربن اٜنػػادث يف النرػػرة للمحلػػة يف 
ػػري أسػػم ٪نثػػوف علػػى األلػػة اإلٟنيػػة،  ، ٩نعلػػين أفسًٌ خالٟنػػا ٛنلػػب حػػب اآلٟنػػة، كاترة ينرػػركف ٟنػػا بسػػللية كتشػػاـؤ

 ك٪نذركف من األلة اللشرية، كىذا ما يرهر من خالؿ ما أكردتو من اٜنديث عن األلة عندىم.

كػػػاف لػػػو األثػػػر اللػػػال  يف مكانػػػة األلػػػة   ندكسػػػيَّةاٟنكربػػػد كػػػاف للنرػػػرة السػػػللية كالتشػػػاؤمية شػػػأف كلػػػًن يف 
 ، كرد فعل لتلخ السللية كالتشاؤمية.(النرفابقعندىم، إذ نشأ عندىم عقيدة 

كذلػػخ حسػػب -اٜنلػػوؿ الكامػػل للػػركح يف الػػركح العليػػا  تفسػػر كػػذلخ ِبسػػاك  ،االنفبػػار :تعػػينكالنرفػػاب 
فنػػػة ملػػػ  ترمػػػى يف اللحػػػر فتػػػذكب يف اٞنيػػػاه الػػػيت كمثػػػل حيشػػػلو ذلػػػخ اٜنلػػػوؿ ِبنػػػو  ، ك -رأم اٞندرسػػػة الفيديػػػة

 .(ِقكال ٬نكن أف تنفرل عنها كذلخ تذكب الركح يف الركح العليا ،جاءت منها

كربػػد غللػػت نزعػػة التشػػاـؤ يف اٜنيػػاة علػػى الفلسػػفات اٟننديػػة، فاحتػػاج علمػػاؤىم إىل عقيػػدة قالنرفػػاب(  
، كيسػػػعوف مػػػن خالٟنػػػا إىل قالنبػػاة(، كالنبػػػاة تتمثػػػل يف حالػػة الػػػركح الػػػيت بقيػػػت  للػػتخل  مػػػن ىػػػذا التشػػاـؤ

 أسػا   تعػد ٓنتػاج إىل صاٜنة يف دكرات تناسخية متعاربلة، كاستمرار صالحها خالؿ تلخ الػدكرات خوٟنػا إىل
، كارتلاطهػػػا ابأللػػػة يف ىػػػذا اٛنانػػػب (ّقتناسػػػخ جديػػػد، فيحرػػػل لػػػو النرفػػػاب قالنبػػػاة(، فتتحػػػد الػػػركح ابٝنػػػالق

كا ػػ ، حيػػث إف اسػػتبالب حػػب اآلٟنػػة ٩نلػػب الرػػالح، كاسػػتمرار الرػػالح ٩نلػػب للػػنفس النرفػػاب، كعلػػى 
، حيػػػث يسػػػعوف للػػػتخل  مػػػن التشػػػاـؤ كالسػػػللية مػػػن ةاٟنندكسػػػيَّ ىػػػذا فالنرفػػػاب أحػػػد مرػػػاىر مكانػػػة األلػػػة يف 

 خالٟنا.

، إال أف -يف الكػػف عػػن الشػػركر كاآل،ـ كإف كػػاف ٟنػػا جانػػب أخالربػػي-اب( كال شػػخ أف عقيػػدة قالنرفػػ
ٟنا جانلنا سي نا للغاية، حيث ٘نلت اٟنندكسي على التوربف عن فعػل اٝنػًن كاالسػتمتاع ابل يلػات، بػل ك٘نلتػو 

لهػػا اٞنشػػاؽ كاٞنرػػاعب، كىػػذه سػػللية إذا ربػػاـ هبػػا الفػػرد الواحػػد عيػػدَّ ٢نالفنػػا للف ػػرة علػػى تعػػذيب نفسػػو كٓنمي
مرادمنا للعقػل، فكيػف إذا ربامػت هبػا أمػة تعػد ابٞناليػٌن، ال شػخ أنػو سػيكتنف حيػاهتم اٝنلػل كاال ػ راب، 

يقضػػي  كالنرفػػاب ىػػي أعلػػى درجػػات كأٚنػػى غػػاايت كػػل ىندكسػػي، كال يرػػل أحػػد إىل ىػػذه اٞنرتلػػة إال بعػػد أف

                                                           

 .(ّٔاٞنرجش السابق، قص:  (ُق
 (.ّٗينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
 (.َّٔدراسات يف اليهودية كاٞنسيحية كأدايف اٟنند، د. د  ياء الر٘نن األعرمي، قص:  (ّق
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، كتػػ ز (ُقعلػػى ٗنيػػش شػػهواتو اٜنيوانيػػة كرغلاتػػو اٞناديػػة كاٛنسػػدية كيكػػوف يف النهايػػة يف مرتلػػة قال شػػيء أريػػده(
 .اٟنندكسيَّةفيها من خالؿ ىذا السياؽ جانب االختالؼ يف النررة ٞنكانة األلة يف 

ة السػػللية للمحلػػة كسػػعي فاٞنتأمػػل يف ىبػػر اٞنػػرء للملػػذات كاالبتعػػاد عنهػػا كالتحػػرر منهػػا، يتلػػٌن النرػػر 
للتحػػرر كالتحػػذير منهػػا، كىػػذا التحػػرر مػػن األلػػة ٩نػػرم علػػى كػػل شػػهوات كمتػػش الػػدنيا، كٓنققػػو مػػش  اٟنندكسػػيَّة

استمرار اٟنندكسي يف الرالة كالعلادة كالتقرب إىل اآلٟنة ابألبشيد كغًنىا، يستبلب حػب اآلٟنػة لسنسػاف، 
 .اٟنندكسيَّةذا يفسر اٞنكانة كاٞننزلة العالية للمحلة يف فيكوف اٞنآؿ ىو اٜنلوؿ كاالٓناد فيو، كى

 كف األلػة أحػد ١نركػات أسػم يعتػ ،كأظهر ن  كربفت عليو يف كتاهبم اٞنقدس يلٌن مكانػة األلػة عنػدىم
 .(ِق"ابلفرح كاٜنب، ّنبدؾ اي ىرشيكيشا"بعدؿ يتحرؾ الكوف،  :الكوف، فقد جاء فيو

لية( للهندكسػػية يف التعريػػف اإلجرائػػي اٞنختػػار للمحلػػة عنػػدىم، فػػ ف كلػػربا اٞنكػػانتٌن قاإل٩نابيػػة كالسػػل
ولده ال ليعة، كيتمثل يف شكل رغلػة ذىنيػة، تسػتعملها األحاسػيس شعور داخلي تي  ىي: اٟنندكسيَّةاأللة عند 

 لتحقيق غاايهتا، يهدؼ إىل التأثًن السليب على األعماؿ اٜنسية، كيعد اٛننس أحد مراىره العملية.

ىػػػي النرػػػرة السػػللية للمحلػػػة، فلفػػػف  اٟنندكسػػيَّةعلػػػى  لفػػػاظ التعريػػف، فػػػ ف النرػػػرة الغاللػػةكابلتحليػػل أل
للمحلػة، كمػا أف اسػتعماؿ األلػة  اٟنندكسػيَّةقالتأثًن السليب( ىو أبرز ما ٩نلي تلخ اٞنكانة السللية اليت أنزلتهػا 

يشًن إىل النررة السللية ٟنا، فهي يف ىػذه اٜنػاؿ من رًبلىًل األحاسيس بغرض ٓنقيق غاايهتا يعت  كذلخ سياربنا 
أداة يتم استعماٟنا كتوجيههػا دكف حػوؿ أك ربػوة ٟنػا، كمػا أسػا فاربػدة للتػأثًن، بػل ىػي الػيت تتعػرض لػو، كتعبػز 

 أمامو من اٜنفاظ على نفسها، فمن ابب أكىل أسا غًن ربادرة على إحداثو.

 :الزرادشتي ة اثنًيا:
داينػػػة آريػػػة فارسػػػية ربد٬نػػػة، منسػػػوبة إىل  ا علػػػى أسػػػا ٓنػػػب األمػػػور اٝنػػػًنة، كىػػػينفسػػػه الزرادشػػػتيَّةتقػػػدـ 

تتمحػور كتتمركػز ك ٓنب اٜنق كتقػدس الرػدؽ،  تزعم أسا مؤسسها سليتاما زرادشت، كىي من الدايبت اليت
 ػػػرب مػػػن اإلصػػػالح للداينػػػة »كربػػػد توصػػػف ِبسػػػا: ، (ّقكىػػػو: أىػػػورامزدا ،حػػػوؿ اإللػػػو الواحػػػد الكلػػػًن اٞن لػػػق

 .(ْق«ثنية الفارسية، كترمي إىل تنمية اٜنراد، كالرفق ابٜنيوابت اٞنستأنسةالو 

                                                           

(، ما بعد اٞنوت عند اليهوديػة، النرػرانية، ُّٔينرر: دراسات يف اليهودية كاٞنسيحية كأدايف اٟنند، د. د  ياء الر٘نن األعرمي، قص:  (ُق
 (.ُْٕ – ُّٕد. مشارم سعيد اٞن ريف، قص:  اجملوسية، اٟنندكسية، اللوذية، الكنفوشيوسية،

 (.َُِاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ِ
(، مفهػػـو األلوىيػػة يف األدايف الزرادشػػتية كاٟنندكسػػية كاللوذيػػة قدراسػػة ٓٓ/ ُينرػػر: اٞنػػوجز يف اٞنػػذاىب كاألدايف، األب صػػ م اٞنقدسػػي، ق (ّق

 (. ٓٔمقارنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، قص: 
 (.ٓٔ الشمًناٍل، قص: مفهـو األلوىية يف األدايف الزرادشتية كاٟنندكسية كاللوذية قدراسة مقارنة(، ريلوار كرَل (ْق
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أسػػػا ٓنػػػب اٜنػػػق كاٝنػػػًن، كتسػػػعى للمحلػػػة علػػػى ككػػػال الوصػػػفٌن للداينػػػة مشػػػتملة علػػػى تقػػػدَل نفسػػػها 
الواسعة الشاملة، ككصفها ّنحلة اٜنق يشًن ٞنكانتػو يف داينػتهم، كمػا أف الرفػق ابٜنيػواف ىػو ٣نػا ٩نػرم يف ىػذا 

 السياؽ.

للمحلػػة عقيػػدة اإلٟنػػٌن، إلػػو اٝنػػًن كإلػػو الشػػر،  الزرادشػػتيَّةك٩نػػرم يف اٞننزلػػة كاٞنكانػػة نفسػػها الػػيت تقيمهػػا 
 الداينة آلت لعلادة آٟنة متعددة. مش كوف، الزرادشتيَّةإللو اٝنًن ىي من أسس ككيف أف األلة اليت تررؼ 

كلكػن ىػذا  ٜنكمة كاٝنالق لكل شػيء حسػن يف العػا ،ىو إلو الر٘نة كا إلو اٝنًن تعتقد أف الزرادشتيَّةف
، كعنػد مسػؤكؿ عػن الشػٌر اٞنوجػود يف العػا  غػًنهػو ف لػذا ؛ال ٫نلق إال األمور اٝنػًنة فقػا -يف نررىا-اٝنالق 

ىػذا  كيػزعم الزرادشػتيوف أف من صنش إلو الشر أىر٬نػػاف، ف نو اللحث عن اٞنسؤكؿ عن الشر اٞنوجود يف العا ،
ف العػا  مينقسػم إىل عػػا  النػور كعػا  الرلمػػػة، عػا  اٝنػًن كعػػا  كيفسػركف ذلػػخ ِبود أكثػر مػػن إلػو، ال يعػين كجػ

بينهما، ينتهي ىػذا الرػراع بفػوز النػور علػى الرلمػة،  أبداين  اىناؾ صراعن كأف  الشر، عا  الفوؽ كعا  التحت،
، كىػػذا االنترػػار (ُقكأعوانػػو كشػػياطينو كاٝنػػًن علػػى الشػػر، كفػػوز قأىػػورمزدا( كأعوانػػو كمالئكتػػو علىقأىر٬نػػاف(

ا كىػو إلػػو اٝنػًن، ٩نعػل اإللػو اٞننترػػر ىػو اإللػو اللػػاربي، فيرػًن اإللػػو اٞن اإلٟنيػة عنػػدىم  مػش كػػوفوجػود إٟننػا كاحػػدن
 آلت آلٟنة متعددة.

ألف اإلنسػاف ال بػد أف ٪نػب اٝنػًن  ؛-إلػو اٝنػًن-غػي صػرفها ٟنػذا اإللػو كعلى ىذا اٞنعتقد ف ف األلػة ينل
 لذا فهو ينترر إللو اٝنًن ك٪نلو، كىنا ترهر مكانة األلة يف السياؽ اإلٟني. ؛ٜنق كالردؽ كيقدسوكا

، فاشػػػتماؿ الػػػركاايت اٞنركيػػػة عػػػن الزرادشػػػتيَّةكترهػػػر مكانػػػة األلػػػة كػػػذلخ يف الترػػػاربها ُنيػػػاة مؤسػػػس 
أف التقػػول ال مفػػر  مؤسسػػهم ِبسػػا كانػػت ٣نزكجػػة بعاطفػػة اٜنػػب تشػػًن إىل ىػػذا اٞنعػػىن، كمػػن ذلػػخ أسػػم يػػركف

ركل عنػو بعاطفػة اٜنػب، منها كال ١ني  عن رصدىا يف طيات حياتو، كىذه التقول ٘نلػت اٜنكػاايت الػيت تيػ
كمػػش  كربػػد كانػػت تلػػخ العاطفػػة تلػػدك ظػػاىرة يف ترنيماتػػو الػػيت تنسػػب إليػػو، كتسػػمى تلػػخ الرتنيمػػات قجػػا،(، 

كاٜنػػػػب هلل كانػػػػت أمػػػػورنا ظػػػػاىرة يف تلػػػػخ مهػػػػا بعمػػػػق عنػػػػدىم، إال أف اٜنماسػػػػة هيرػػػػعب ترٗنتهػػػػا كفكوسػػػػا 
   .(ِقالرتنيمات

، كالتعمػػق يف مكانػػة األلػػة داخػػل مضػػامينها، فػػ ف مرػػاىر مكانػػة الزرادشػػتيَّةكبتحليػػل تلػػخ النرػػرة عنػػد 
 األلة ترهر يف ٗنلة من النقاط:

مػػػن أسسػػػها الػػػيت ربامػػػت عليهػػػا، كامتػػػدادا ابلعاطفػػػة اٞنمزكجػػػة  الزرادشػػػتيَّةارتلػػػاط اٜنػػػب يف مفاصػػػل  -ُ
 ابٜنب داخل ركاايت مؤسسها.

                                                           

 (.َٔ/ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ُق
 (.َٗينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، مشرؼ التحرير: جفرم ابرندر، قص:  (ِق
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، كيقػدمها الزرادشػتيوف  للحمػاس كاٜنػب ل ٟنػة الزرادشػتيَّةاشتماؿ اٞننهج العاـ يف أسس كمعتقدات  -ِ
 كأحد ٣نيزات داينتهم.

ابٜنػػػب، حيػػث تقػػػدس اٜنػػػق  ةالزرادشػػػتيَّ النػػاظر يف االسػػػتنتاجٌن السػػػابقٌن، يتلػػٌن لػػػو مقػػػدار اىتمػػاـ  -ّ
كٓنلػػػو، ُنيػػػث ال يكفػػػي التقػػػديس دكف إشػػػعاؿ عاطفػػػة اٜنػػػب للخػػػًن، كاترػػػاؼ حكػػػاايت كركاايت 

، كعلػػى ىػػذا فاأللػػة تكمػػن يف مفاصػػل كثػػًنة -يف نرػػرىم-اٞنؤسػػس للزرادشػػتية ابٜنػػب كامتيػػازه هبػػا 
 ، كداخل تفاصيل حياة كألفاظ مؤسسها.الزرادشتيَّةداخل الداينة 

كالعمػل علػػى تعلػػيم شػػعلو التعػػاليم األخالربيػة ُنسػػب  ،ربضػى حياتػو يف نشػر رسػالتوادشػت كمػا أف زر 
، (ُقىل عامػػػة النػػػاسإليػػػو مػػػن ربلػػػل أىورامػػػازدا قآفيسػػػتا(، كالػػػذم نػػػزؿ عليػػػو بلغػػػة بٌينػػػة ربريلػػػة إالكتػػػاب اٞنػػػوحى 

نػػػو نػػػزؿ عليػػػو، كاٜنػػػرص علػػػى تعلػػػيم الزرادشػػػتيٌن ل خػػػالؽ كاٞننلثقػػػة مػػػن توجيهػػػات الكتػػػاب الػػػذم يزعمػػػوف أ
كبتلػػخ الرتنيمػػػات الػػػيت تكػػػوف مفعمػػػة ابٜنػػػب، يتلػػػٌن موربػػػش اٜنػػػب عنػػػد اٞنؤسػػػس زرادشػػػت، حيػػػث إف ربضػػػاء 
اٜنيػػاة يف تعلػػيم النػػاس كاٜنػػرص علػػى ذلػػخ، كاتلػػاع الكتػػاب اٞنقػػدس، كنشػػر الرتانػػيم اٞنفعمػػة ابٜنػػب يشػػًن إىل 

 ذلخ.

عػػػن األصػػػوؿ الػػػيت تقػػػـو عليهػػػا داينػػػتهم، هم للمحلػػػة يف بتضػػػميني : الزرادشػػػتيَّةكمػػػن مكانػػػة األلػػػة عنػػػد 
 :تتمثل يف ستة لس٬ناف الزرادشيت فهناؾ أركاف

 التوحيد. -ُ

 اإل٬ناف بنٌلوة زرادشت.  -ِ

 كالنية الراٜنة.  ،كالقوؿ اٛنٌيد ،العمل اٜنسن -ّ

 كح. الرُّ  -ْ

 كالعقاب.  ،الثواب -ٓ

 .(ِقكالقيامة ،اٞنعاد -ٔ

  

                                                           

 (.ٗٓ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ُق
 (.ْٕ/ُكاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق ينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب (ِق
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 األلة يف بعن تلخ األركاف، ف ٍل أستنتج منها بعن النقاط اليت ْنلي ذلخ: كللياف ارتلاط

ىو العمل اٜنسن كالقوؿ اٛنيد كالنية الرػاٜنة، فػ ف  :من ىذه األركاف ٬نكن رب و ابأللة ركنو  أك  ي  -ُ
ألف األلػػة تنشػػأ مػػن خػػالؿ ت ليػػق أمػػور متعػػددة، منهػػا الثالثػػة  كػػاف للمحلػػة ظػػاىر؛تضػػمن تلػػخ األر 

 ٞنذكورة.أمور ا

تنرػػر لسلػػو بنرػػرة  الزرادشػػتيَّةكػػر مػػن أف ابلنرػػر إىل الػػركن األكؿ كىػػو التوحيػػد، كرب ػػو مػػش ٗنلػػة مػػا ذي  -ِ
اٜنمػػػاس كاٜنػػػب، فػػػ ف األلػػػة بسػػػلب ىػػػذا االعتقػػػاد تكػػػوف أحػػػد األمػػػور اٞنهمػػػة اٞنندرجػػػة ٓنػػػت ىػػػذا 

األركػاف مػن خػالؿ  الزرادشػتيَّةنػد لذا ف ٍل اعت تو يف اٞنرتلة الثانية ابلداللة على مكانة األلة ع ؛الركن
حيػػد الػػػذم و السػػتة لس٬نػػػاف الزرادشػػيت، كاٞنتأمػػػل يف أف الداينػػة آلػػػت لعلػػادة آٟنػػػة متعػػددة يعلػػػم أف الت

 يزعمونو ٠نرد دعول زائفة.

كاٞنعػػػاد  ،أييت يف اٞنرتلػػػة الثالثػػػة ركنػػػاف مشػػػتمالف للمحلػػػة، كملينػػػاف ٞنكانتهػػػا، ك٨نػػػا الثػػػواب كالعقػػػاب -ّ
كالقيامػػة، فػػ ف األلػػة إذا كانػػت مػػن أسػػس اٞنعتقػػد الزرادشػػيت يف كوسػػا أحػػد أسػػس ١نلػػة اٜنػػق كاٝنػػًن 

هػا ا للثػواب كالعقػاب، إذ يكػوف ٓنقيقي كأحد األمور الػيت ينرػر هبػا الزرادشػيت لسلػو، ف سػا تكػوف مناطنػ
ـي  للعقػاب، ككػذلخ ٩نػرم  اا سػللن ٜنرػوؿ الثػواب، كعػدـ ٓنقيقهػا كإ٨ناٟنػ اهبا يف مكاسا سللن  كاالىتما

 ركن اٞنعاد كالقيامة ذلخ اجملرل.

شػػػعور  ىػػي: الزرادشػػتيَّة، فػػ ف األلػػة يف الزرادشػػتيَّةلتعريػػف اإلجرائػػي للمحلػػة يف كلػػربا مكانػػة األلػػة اب
داخلػػي، يعػػ  عػػن اإل٬نػػاف ابهلل، منفػػت  علػػى األركاح ال ػػاىرة، يهػػدؼ إىل اسػػتلهاـ القػػوة مػػن ركح خارجيػػة، 

ل اآلخػػػػرين بعالهتػػػػم، كٓنقيػػػػق السػػػػالـ، كيتبسػػػػد يف سػػػػلوؾ عملػػػػي ١نسػػػػوس يف التعامػػػػل مػػػػش اآلخػػػػرين، كتقلػػػػ
 كالعمل من أجل العدالة كالوفاؽ االجتماعي.

علػػًن عػػن كترهػػر عالربػػة التعريػػف ّنكانػػة األلػػة، أف التعريػػف يشػػًن إىل أف األلػػة أحػػد األمػػور الػػيت يػػتم الت
إللو اٝنًن الػذم ينترػر علػى إلػو الشػر يف اعتقػادىم،  ْنعل مكانةن  رادشتيَّةالز لذا ف ف  اإل٬ناف ابهلل من خالٟنا؛

فيكوف اٜنب هلل كالتعلًن عنو ىو اٞنرهر الذم يرػور ىػذه اٞنكانػة، كيرهػر كػذلخ يف اشػتماؿ التوحيػد الػذم 
 ٞنكانة.لذا ف ف ىذا االلتحاـ بينهما تعلًن عن تلخ ا للمحلة كعدـ انفراٟنا عنو؛ الزرادشتيَّةترمي إليو 

كمػػا أف التعريػػف يشػػًن إىل تقلػػل اآلخػػرين بعالهتػػم، كتفػػوح منػػو رائحػػة التسػػام  كحسػػن التعامػػل مػػش 
للمحلة من خالؿ األركاف الستة الػيت يقػـو عليهػا اإل٬نػاف يف  الزرادشتيَّةاآلخرين، كىو يلٌن اٞنكانة اليت توليها 

، كىػو أحػد التعلػًنات الػيت وؿ اٛنٌيد كالنية الرػاٜنةالعمل اٜنسن كالق، فاألركاف الستة تشتمل على الزرادشتيَّة
تنػػزع إىل اٛنانػػب السػػلوكي العملػػي، كتعػػ  يف الوربػػت نفسػػو عػػن األلػػة، كّنبػػرد كجودىػػا داخػػل أركػػاف اإل٬نػػاف 

 فهو اٞنرهر األك  ٞنكانتها.
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ؽ إىل الوفػػػػا الزرادشػػػػتيَّةيفسػػػػر اشػػػػتماؿ التعريػػػػف علػػػػى سػػػػعي  ،كىػػػػذا التعامػػػػل اٜنسػػػػن كالقػػػػوؿ اٛنيػػػػد
 من خالؿ ٓنقيق ملدأ العدالة. ،االجتماعي

 :الكونفوشُيوسي ة اثلثًا:
ربػػاـ كونفوشػػيوس بدراسػػة كتػػاب قالو،ئػػق التار٫نيػػة(، كىػػي ٠نموعػػة مػػن السػػبالت الػػيت تتعلػػق ِبسػػرة 
تشػو الغربيػة، ككتػاب قاألغػاٍل( الػذم ٪نتػوم علػى تػرانيم شػعائرية ٞنلػوؾ أسػرة تشػو األكؿ، كنرػر إليهػا كلقػػااي 
العرػػػر الػػػذىيب، فكانػػػت سياسػػػتو اسػػػرتجاع سياسػػػات ملػػػوؾ أسػػػرة تشػػػو األكؿ، كاعت ىػػػا سػػػل تو اٞنرجعيػػػة، 
 ،كاسػػػػتخدمها ككتػػػػاب مقػػػػدس، كربػػػػاـ بتأكيػػػػل لغتهػػػػا العتيقػػػػة أتكيػػػػالن معاصػػػػرنا، فأنشػػػػأ منهػػػػا مػػػػذىلنا أخالربيِّػػػػا

   .(ُقلالأخالربيةكيسي ر عليها السحر كا ،كاجتماعيِّا، كىذه الكتاابت تتعلق يف ٠نملها ابلعرافة

كاٞنتأمػػػل يف اٞنػػػنهج الػػػذم سػػػلكو كونفوشػػػيوس يف بنػػػاء الداينػػػة مػػػن تلػػػخ اٞنرػػػادر، يسػػػتنتج ٗنلػػػة مػػػن 
 ، كىي:الكونفوشييوسيَّةاٞنراىر اليت ٬نكن إدراجها ٓنت مكانة األلة يف 

تسػػتمد األلػػػة مكانتهػػا مػػػن اسػػتناد كونفوشػػػيوس إىل أتسػػيس مػػػنهج الداينػػة علػػػى التػػاريخ، كىػػػو أنػػػو  -ُ
عليهػا، كالسػلوؾ  الكونفوشييوسيَّةيعت  أسرة قتشو( كطريقة حياهتا كسلوكها أسسنا رصينة ٬نكن بناء 

كلذا فػ ف مكانتهػا تػوازم مكانػة مػن اسػتقى  لخ اٜنقلة ال شخ أنو ٪نوم األلة؛الذم يستمده من ت
 منهم تلخ األفكار كاٞنعتقدات كالسلوكيات.

الػيت دعتػو السػتمداد ٗنلػة السياسػات كاألفكػار كاٞنعتقػدات الػيت اٞنكانة اليت يوليها ل مم السابقة، ك  -ِ
تقػػـو عليهػػا الداينػػة، تلػػٌن جانلنػػا عميقنػػا تػػزداد عالربتػػو ابأللػػة كمكانتهػػا كلمػػا ازددب عمقنػػا فيػػو، فػػ ف 
تقديسػػػػػػو للسػػػػػػابقٌن بشػػػػػػ  مػػػػػػن حلػػػػػػو ٟنػػػػػػم، كيػػػػػػزداد حلػػػػػػو ٟنػػػػػػم إذا مػػػػػػا استو ػػػػػػحنا مقػػػػػػدار بنائػػػػػػو 

ػٌن  للكونفوشيوسية على تقاليدىم كمعتقداهتم، فمنشأ ذلخ ىو األلة ٟنم كلكػل سػلوؾ سػلكوه يف سى
 تقاليدىم، كىنا ترهر األلة يف ربلب كونفوشيوس، كتتبلى مكانتها يف الداينة ككل.

فكػػػارىم كألتعػػػد دافعيػػػة كونفوشػػػيوس إىل إحيػػػاء بقػػػااي السػػػابقٌن كاْنػػػاىهم ٥نػػػوىم كظهػػػور حلػػػو ٟنػػػم  -ّ
السػػلب الػػذم دفعػػو لػػذلخ، كربػػد يكػػوف اعتلػػاره لعرػػرىم ِبنػػو  كمعتقػػداهتم، أمنػػرا حقيقنػػا ابللحػػث عػػن

العرر الذىيب، كأف كل ما تركوه ىو من بقػااي العرػر الػذىيب، ربػد يكػوف ىػذا الرػن ىػو اٞنػ ر لتلػخ 
الدافعيػػة، كىػػو الػػذم ييػػذًىب الغرابػػة عػػن ذلػػخ التوجػػو، كىػػذا يرهػػر مقػػدار ١نلتػػو كتقديسػػو للعرػػر 

، ٣نػػا ٩نعػػل ىػػذا اٜنػػ ب ينتقػػل إىل أتلاعػػو كنفػػوس معتنقػػي الداينػػة، كىػػذا يلػػٌن مكانػػة الػػذىيب اٞنزعػػـو
 .الكونفوشييوسيَّةاأللة يف 

                                                           

 (.ِّٗ – ِّٖينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، مشرؼ التحرير: جفرم ابرندر، قص:  (ُق
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أسا تىرهر يف أشػكاؿ ٢نتلفػة كمتنوعػة يف شػت ٠نػاالت  :الكونفوشييوسيَّةمكانة األلة عند  كمن مراىر
 من تلخ اجملاالت: كأذكراألخالؽ داخل مفاصل اٜنياة كالتعامالت بٌن األفراد، 

، كعػدـ االكتفػاء ابل اعػة،  اعػة الوالػدإىل االىتمػاـ ب الكونفوشييوسػيَّةأف مكانة األلة تػ ز يف دعػوة  -ُ
 ، كىذا يشًن إىل غرس ١نلتو يف نفوس أبنائو.اٝنضوع لو بل إف األمر يتباكز إىل

، فهػػذه ال اعػػػة شػػػددت طاعػػػة األخ األصػػػغر ألخيػػو األكػػػ ٕنتػػد تلػػػخ ال اعػػة مػػػن طاعػػة األب إىل  -ِ
ا مهمِّ  الكونفوشييوسيَّة عليها  ا.تشديدن

األسػػػرة القائمػػػة علػػػى األب كاألخ، كتتعػػػدل إىل أمػػػر  الكونفوشييوسػػػيَّةترهػػػر مكانػػػة األلػػػة يف ْنػػػاكز  -ّ
إخػالص الرػديق مهم يف دينهم، كىو أمر الرداربة، فال بد أف تؤدم الرداربة إىل اإلخالص، كىو 

 .كالتشديد على ذلخ، كىذا أمر لريق ابأللة ألصدربائو

، عػػػدـ جػػػرح اآلخػػػرين ابلكػػػالـ أثنػػػاء ١نػػػادثتهماٜنػػػث علػػػى  أشػػػكاؿ األلػػػة الػػػيت تػػػ ز مكانتهػػػا: كمػػػن -ْ
 .الكونفوشييوسيَّةكحسن اإلصغاء ٟنم، كىذا من شأنو تعزيز األلة كركح األلفة الذم تدعو إليو 

أف تكػوف  نػدىم:لو عالربة ّنكانػة األلػة ع ٣نا الكونفوشييوسيَّةمن األشكاؿ كاٞنراىر اليت اىتمت هبا  -ٓ
كأسػػتنتج منػػو أنػػو حػػث علػػى نلػػذ االخػػتالؼ الػػذم ٪نػػدث بػػٌن النػػاس  ،وعلػػى ربػػدر أفعالػػ اٞنػػرء أربػػواؿ

كيشػػػتت األلػػػة بيػػػنهم، فػػػااللتزاـ ابلقػػػوؿ كالوعػػػد مػػػن شػػػأنو زايدة األلفػػػة كاأللػػػة كنلػػػذ اٝنػػػالؼ الػػػذم 
 يضعف األلة يف أم ٠نتمش.

إىل اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي القػػائم علػػى اٞنرػػاحل  يَّةالكونفوشييوسػػكٕنتػػد مكانػػة األلػػة الػػيت ترهرىػػا  -ٔ
ا كعػػدـ ىػػدمها مػػن خػػالؿ كاللحػث عػػن اٞنرػػلحة الشخرػػية، فتسػػعى إلدخػػاؿ األلػة كاألافرػػة عليهػػ

يف أم أمػػػر، كْنعػػػل  اللعػػػد عػػػن األسػػػوبية يف الوسػػػاطة أك األػػػاابةلػػػذا فهػػػي تػػػدعو إىل  ىػػػذا اٞنسػػػلخ؛
ٞنقرػػػػد مػػػػن ىػػػػذا نلػػػػذ العػػػػداكة الناشػػػػ ة عػػػػن الرلػػػػم العػػػػدؿ مقػػػػدمنا علػػػػى كػػػػل ٓنيػػػػز ألم شػػػػخ ، كا

 .(ُقكاألاابة

ككل تلػخ األشػكاؿ الػيت تػدخل يف ٗنيػش مفاصػل اٜنيػاة للنػاس كتعػامالهتم، كذلػخ االىتمػاـ اٞنلحػوظ 
يف تنريمهػا، إ٧نػا يػدفش إىل األافرػة علػى األلػة كاأللفػة بػٌن أفػراد اجملتمػش، ٣نػا يعػين مكانػة  الكونفوشييوسيَّةمن 
 ة يف داخل أخالربيات تلخ الداينة.األل

                                                           

(، مػا بعػد اٞنػوت ْٕٓ – ّٕٓ/ ِينرر: اٞنوسوعة اٞنيسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصػرة، النػدكة العاٞنيػة للشػلاب اإلسػالمي، ق (ُق
 (.ُٖٗ – ُٕٗهودية، النررانية، اجملوسية، اٟنندكسية، اللوذية، الكنفوشيوسية، د. مشارم سعيد اٞن ريف، قص: عند الي
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ذكػرت يف ملحػث تعريػف األلػة أف  ٟنا، فيمػا الكونفوشييوسيَّةاليت توليها كترهر مكانة األلة يف النررة 
 :النررة ْناه األلة تنقسم لقسمٌن

 األكؿ: النررة للمحلة على أسا أمر شعورم كجداٍل نفسي.

 ٠نتمعي، أك أداة تستعمل لتسيًن اجملتمش كانترامو.الثاٍل: النررة للمحلة على أسا سلوؾ عملي 

كترهػر اٞنكانػػة يف ىػػذا التقسػيم أسػػا تتبػػاكز اٛنانػب الشػػعورم الوجػػداٍل إىل اٛنانػب السػػلوكي العملػػي 
مػػن توجيهػػاهتم للنػػاس كللحػػاكم، كالػػدخوؿ يف كثػػًن مػػن تفاصػػيل  سػػقتيوالتػػوجيهي، كىػػذا ظػػاىر مػػن ٗنلػػة مػػا 

 أساس األلة. حياهتم كالسعي لتنريمها على

التعريػػػػػف يرهػػػػػر يف  الكونفوشييوسػػػػػيَّةكىػػػػػذا االْنػػػػػاه الوا ػػػػػ  للبانػػػػػب السػػػػػلوكي العملػػػػػي للمحلػػػػػة يف 
شػػػعور كجػػػداٍل  :أسػػػالمحلػػػة لحيػػػث جػػػاء التعريػػػف  يف اللحػػػث، الكونفوشييوسػػػيَّةللمحلػػػة  اٞنختػػػار اإلجرائػػػي

ع لقوانينػػو بشػػكل تلقػػائي، نفسػػي، كسػػلوؾ عملػػي اجتمػػاعي، يػػؤدم إىل انسػػباـ اٞنػػرء مػػش ٠نتمعػػو، كاٝنضػػو 
ا ٟنػػػم، كال اعػػػة كاالنقيػػػاد للحػػػاكم، للوصػػػوؿ إىل مدينػػػة فا ػػػلة، كتتمثػػػل يف االنرػػػياع ألركاح األجػػػداد تقػػػديرن 

 ا، كاإلخالص يف الرداربة، كاحرتاـ اٞنورك،ت كاألافرة عليها.كال اعة ل ابء كاحرتاـ األك  سنِّ 
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 عاصرةالفصل الثالث: مكانة احملبة يف الفلسفات ادل
 اليةادلبحث األوؿ: مكانة احملبة يف الفلسفات ادلث

ٔنتلػف كجهػة نرػر الفالسػفة اٞنثػاليٌن للمحلػة، فكػل مػنهم ينرػر ٟنػا حسػب منهبػو الػذم ينتهبػو يف 
النرػػر إىل األخػػالؽ كاٞنيػػل كاإلرادة كغًنىػػا ٣نػػا لػػو ارتلػػاط ابأللػػة بشػػكل ملاشػػر أك غػػًن ملاشػػر، كلعلػػي يف ىػػذا 

 اٞنراىر اليت ْنرم يف سياؽ مكانة األلة.اٞنلحث أرصد 

كاالخػػتالؼ الػػذم ينشػػأ بسػػلب النرػػرة اٝناصػػة ابلفيلسػػوؼ اٞنختلفػػة عػػن غػػًنه مػػن الفالسػػفة، تػػرج  
لذا ف ف اٞنكانة ربػد يػتم رصػدىا  ن ربلل الفالسفة اٞنثاليٌن كغًنىم؛إمكانية حدكث التقابل يف النررة للمحلة م

عنػػد فيلسػػوؼ آخػػر يف مكانػػػة  يف التوجػػػو نفسػػوذاهتػػا ا تكػػوف األلػػة عنػػد فيلسػػوؼ مػػن جانػػب إ٩نػػػا ، بينمػػ
 كتكوف مراىر تلخ السللية بسلب رب و بلعن ما ينلذ من األمور كاٞنعاٍل كاالنفعاالت كغًنىا.سللية، 

كبعػػد اللحػػث كالرصػػد ٞنرػػاىر مكانػػة األلػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة، ك ػػعتها علػػى شػػكل نقػػاط تلػػٌن تلػػخ 
 النقاط يف اآليت:اٞنكانة، كتتلخ  

 إطالؽ لفظ )القدسية( على احلب. أواًل:

 لل النفسية.استقاللية احملبة عن العِ  اثنًيا:
 توليد احملبة من كل األشياء. اثلثًا:
 تقارب انفعاؿ احلب من انفعاؿ الكراىية. رابًعا:

 قوة أتثًن احلب. خامًسا:
ة. سادًسا:  ارتباط احملبة ابدليل، واإلرادة اخلًنِّ
 عالقة احملبة ابلزواج، وتشكيل اجملتمع. ًعا:ساب

 النظرة الساخرة للمحبة. اثمًنا:
 دور حب الذات يف إنتاج احملبة لآلخرين. اتسًعا:
 وصف احلب ابدلثل األعلى. عاشًرا:

ػ -ا ابهللمستعينن -سأربـو ك  ا علػى بربا مكانة األلػة يف الفلسػفة اٞنثاليػة ابٞنفهػـو العػاـ ٟنػا عنػدىم، معرجن
 كرب و ابٞنكانة. ،يف اإلجرائي اٞنختار يف اللحثالتعر 
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إليػػػو مػػػن نقػػػاط تعػػػ  عػػػن مكانػػػة األلػػػة يف  كمػػػا أف مػػػن األ٨نيػػػة ّنكػػػاف بيػػػاف العالربػػػة بػػػٌن مػػػا توصػػػلتي 
الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، كبػػػٌن مػػػا تقػػػـو عليػػػو الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة بشػػػكل عػػػاـ؛ لػػػذا فقػػػد بينػػػت ىػػػذه العالربػػػة يف آخػػػر 

 اٞنلحث.

 إطالؽ لفظ )القدسية( على احلب:  أواًل:
اٜنػػب » :يعػػرؼ ابسػػم عػػن اٜنػػب اا خاصِّػػترػػورن  ِبسمػػا ٪نمػػالف كأدهبػػم اخترػػت فلسػػفة الركمانسػػيٌن

، ، كخالػػدسػػاـو  حػػب مثػػايل ِبنػػو ، كعنػػد التأمػػل يف ىػػذا اٜنػػب اٞنوسػػـو ابلركمانسػػي ف نػػو يوصػػف«الركمانسػػي
ة العليػػا، فػػ ف ىػػذه النرػػرة للحػػب أثػػرت علػػى األدابء كمػػن ىػػذا الوصػػف تلػػدأ اٞنكانػػة الػػيت تنرػػر للحػػب ابلنرػػر 

خلػػق األدب كالشػػعر الركمانسػػي ربدسػػية حقيقيػػة  حيػػث كالشػػعراء الػػذين ينزعػػوف إىل ىػػذا التوجػػو الركمانسػػي،
، كابلنرر إلطالؽ ىذا اللفف على اٜنب، ف ٍل أسػتنتج أنػو مت الوصػوؿ إىل االعتقػاد بقدسػية اٜنػب (ُقللحب

 من خالؿ مراحل.
ا اتر٫نيِّػػػا ربػػػد ٫نػػػرج عػػػن إطػػػار  صػػػف تلػػػخ اٞنراحػػػل ابلتحديػػػد؛ذر ك كربػػػد يتعػػػ ألف ذلػػػخ يت لػػػب رصػػػدن

اٞنقرػػػود مػػػن بيػػػاف ىػػػذا اٞنلحػػػث، كلكػػػن مػػػن خػػػالؿ بيػػػاف أف اٜنػػػب يوصػػػف عنػػػد الركمانسػػػيٌن ِبنػػػو ٬نتلػػػخ 
ؿ صفات السمو كاٝنلود، فهذه مرحلة أدٌل من مرحلة القدسية، كلكنها تعت  طريقنا يفسػ  اجملػاؿ إىل الوصػو 

 إليها.

كيرهػػػػر كصػػػػوؿ اٜنػػػػب ٞنرحلػػػػة القدسػػػػية كالتعرػػػػيم، يف أنػػػػو مت خلػػػػق تلػػػػخ اٞنرحلػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ األدابء 
كالشعراء، فوصفهم للحب الذم يسًن على كفق رؤيتهم لو جعلهم يرفونو بػذلخ؛ لػذا فػ ف الوصػوؿ ابلنرػرة 

أف التعرػػيم لشػػيء ىػػو أكػػ  للحػػب إىل تلػػخ اٞنرحلػػة ٩نعػػل ك ػػعها يف مقدمػػة مرػػاىر اٞنكانػػة أمػػرنا الزمنػػا، إذ 
 داللة على مكانتو عند اإلنساف.

 لل النفسية: استقاللية احملبة عن العِ  اثنًيا:
مػػػن مرػػػاىر مكانػػػة األلػػػة يف الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، أف اٜنػػػب مسػػػتقل بنفسػػػو عنػػػد بعػػػن الفالسػػػفة، كمػػػن 

ليس إال أثػرا لعلػة، كالعلػة الفيلسوؼ ديكارت، حيث يرل أف اٜنب : يذىلوف إىل ىذا الرأم الذينالفالسفة 
العلػػػل أف تكػػػوف مترػػػلة  هىػػػي قاٛنسػػػم(، كلكػػػن ربػػػد يتولػػػد اٜنػػػب أك يتغػػػًن ّنفعػػػوؿ علػػػل نفسػػػية، كال بػػػد ٟنػػػذ

بترورات النفس كإرادهتػا كّنختلػف التبػارب كالترػورات األخػرل الػيت مػن شػأسا أف يكػوف ٟنػا أثػر يف جسػم 
ب كعلتو اٛنسمية، كبٌن اٜنب العقلػي كعلتػو النفسػية، ا لذلخ يفرل ديكارت بٌن انفعاؿ اٜناإلنساف، كتلعن 
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، كعلػى ىػذا فػ ف مكانػة اٜنػب (ُقغًن أف الفرل بٌن العلل اٞنتنوعة اٞنؤثرة يف اٛنسػم كاٜنػب ربػد يكػوف عسػًننا
 يف نررة ديكارت تنحى منحى االستقالؿ كالقياـ بذاهتا.

اٜنػب كبػٌن علتػو  الفرل بػٌن ب:ارت للحكأييت يف اٞنرتلة الثانية من مراىر مكانة األلة يف نررة ديك
، كىنػػا ٬نكػػن رصػػد مكانػػة األلػػة مػػن خػػالؿ عنػػده ٬نتلػػخ شػػي نا مػػن االسػػتقالؿ اٛنسػػمية، فحػػت انفعػػاؿ اٜنػػب
 ىذا الفرل كتلخ االستقاللية.

 توليد احملبة من كل األشياء:  اثلثًا:
 ػيش كاألشػياء، ارتلاطػو ابٞنعػاٍل كاٞنوايستمد ديكارت ارتلاط األلة بكل األشياء إىل تنوع اٜنب بتنػوع 

 ىنػاؾ حػب اٞنػاؿ، كحػب اٝنمػر، كحػب اٞنػرأة، كحػب إذا تتلعنا ىذا االرتلاط ف ننػا ٤نػد أفكعلى سليل اٞنثاؿ 
غًنىػػا مػػن األمػػور الػػيت ٬نكػػن ارتلػػاط اٜنػػب هبػػا، كعلػػى ىػػذا الػػربا الػػذم يػػربا بػػو ديكػػارت اٜنػػب ك  ،األطفػػاؿ

، ككػل شػيء لػو كل شيء ٬نكن أف يولد اٜنػب: كابخترار كن أف نقوؿبكل معىن كمو وع كشيء، ف ننا ٬ن
ارتلػاط ابٜنػػب، ككػل أمػػر يػػرتلا فيػو اٜنػػب يعػػد مػن أنػػواع اٜنػػب، كال ٬نكػن التمييػػز بػػٌن ىػذه األنػػواع إال بقػػوة 

 كىػي: ،االنفعاؿ كالتأثًن الذم ٪ندثو، كمن كجهػة النرػر ىػذه ٬نكػن التمييػز بػٌن األنػواع الثالثػة التاليػة للحػب
   .(ِقالتعلق كالرداربة كالتلبيل

٬نكػػن أف تػػتلخ  اٞنكانػػػة للمحلػػة مػػػن  ،النرػػرة الػػيت يقػػػوؿ هبػػا الفيلسػػوؼ ديكػػػارت هعلػػى ىػػػذبنػػاء ك 
 خالٟنا يف اآليت:

 أف كل شيء من شأنو أف يتولد منو اٜنب، كىذا يعين ارتلاطو بكل األشياء. -ُ

 فاصل اٜنياة.أف ارتلاط اٜنب بكل األشياء ٩نعل لو حضورنا ٣نكننا يف كل م -ِ

ػػا للفرػػل كالتمييػػز بػػٌن األشػػػياء كاٞنوا ػػيش الػػيت يػػرتلا هبػػػا،  -ّ أف انفعػػاؿ اٜنػػب مػػن شػػأنو أف يكػػػوف مقياسن
 فقوتو كمستواىا ٟنما األثر الكلًن يف ىذا التمييز كالفرل.

كعلػػػػى ىػػػػذا فػػػػ ف مكانػػػػة اٜنػػػػب ٬نكػػػػن أف تسػػػػتمد مػػػػن تلػػػػخ األمػػػػور ٠نتمعػػػػة، فارتلاطػػػػو بكػػػػل شػػػػيء، 
 ن كل شيء، يعين كثرة حضوره ككجوده كحدكثو.كإمكانية توليده م

 تقارب انفعاؿ احلب من انفعاؿ الكراىية:  رابًعا:
ا بػٌن انفعػاؿ اٜنػب كالكراىيػة كالغػًنة، كمػن ىػؤالء ذىب بعن الفالسفة اٞنثاليٌن إىل أف ىنػاؾ تشػاهبن ي

 .(سلينوزاق الفالسفة الذين يذىلوف إىل ىذا االْناه الفيلسوؼ
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كىػػذا  مثلػػو مثػػل الكراىيػػة، أف اٜنػػب يػػرل يتلػػٌن أنػػو مػػن ىػػذا اٛنانػػبكعنػػد التأمػػل يف نررتػػو للحػػب 
كعػػالكة علػػى  ا ابالنفعػػاؿ، كىػػذا االنفعػػاؿ يتسػػم ابلقػػوة،التماثػػل بينهمػػا إ٧نػػا يكػػوف يف كوسمػػا يوصػػفاف ٗنيعنػػ

 .ابآلخر، برورة كثيقة االنفعاالف يرتلا أحد٨نا ذلخ، فهذاف

كلػػيس مػػن ربليػػل  أنػػو ن يتوجػػو إىل ىػػذا التوجػػو:لػػيت يسػػتند إليهػػا سػػلينوزا كغػػًنه ٣نػػكمػػن  ػػمن األدلػػة ا
، فقػػػد يتولػػػد اٜنػػػب يف ذىػػػن اإلنسػػػاف ْنػػػاه شػػػيء أك أمػػػر أك إىل كراىيػػػة اٞنرػػػادفة أف يتحػػػوؿ اٜنػػػب بسػػػرعة

ابػل لذا ف ف ىذا التحوؿ كالتلػدؿ كالتق كراىية مكاف اٜنب يف ذىن اإلنساف؛مو وع معٌن، كبعد فرتة ٓنل ال
 اٜنادث يف ذىن اإلنساف ْناه االنفعالٌن من أىم الدكافش اليت دفعت أصحاب ىذا االْناه يف تلنيو.

ليسػػت شػػي ا آخػػر »الغػػًنة  ف سػػلينوزا فػػ كحسػػب ربػػوؿ ،أمػػا االنفعػػاؿ اآلخػػر اٞنرافػػق للحػػب، فهػػو الغػػًنة
 كىػػػػذه ،الغػػػًنةا، كترافقػػػو فكػػػرة الشػػػػخ  مو ػػػوع اٜنػػػب كالكراىيػػػػة معنػػػ سػػػول تػػػردد يف الػػػنفس، بشػػػػ  عػػػن

عليهػا الغيػور مػن حلػو اٞنتلػادؿ مػش  الكراىية، للشيء الػذم ٥نلػو، تكػوف أكػ  كلمػا كانػت اللػذة، الػيت ٪نرػل
   .(ُق«الشيء األلوب أك 

كيف نررم أف ىذا التوجو ْناه األلة هبذه ال ريقة كىذا القياس ييعتػى ى من اٞنكانة السػللية للمحلػة، كربػد 
 النررة من خالؿ:استنتبت سللية ىذه 

تشليو اٜنب ابلكراىية كأنو ٣ناثل لو، كاٞنعلـو أف اٜنب كالكراىية متضػاداف كغػًن ٠نتمعػٌن، كالسػللية  -ُ
أتيت مػػن كػػوف اٜنػػب مػػن اٞنعػػاٍل السػػامية اٝنالػػدة لػػدل بعػػن الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن، كال ٬نكػػن رب ػػو إال 

كاٞنعػػػاٍل الػػػيت تللػػػ  مللػػػ  السػػػمو ابألمػػػور اٞنستحسػػػنة السػػػامية، كالكراىيػػػة ليسػػػت مػػػن تلػػػخ األمػػػور 
 لذا ف ف ىذا أحد مراىر إنزاؿ اٜنب مكانة سللية. العلو؛ك 

الت يػر بتماثػػل اٜنػب مػػش الكراىيػػة يف ربضػية إمكانيػػة انقػالب النرػػرة بينهمػػا يف ذىػن اإلنسػػاف حيػػث  -ِ
٬نكػػػػن انقػػػػالب اٜنػػػػب إىل كراىيػػػػة كالعكػػػػس، ىػػػػو مػػػػن اٞنػػػػ رات الػػػػيت تعكػػػػس اإلرادة الػػػػيت ٬نتلكهػػػػا 

ألف اٜنػػػػب ردة فعػػػػل بشػػػػ ة عػػػػن فعػػػػل مقابػػػػل،  ؛حاب ىػػػػذا الػػػػرأم يف النرػػػػرة السػػػػللية للحػػػػبأصػػػػ
ا لػػػػذلخ، كىػػػػذا ال يعػػػػين التماثػػػػل بػػػػٌن كالكراىيػػػػة كػػػػذلخ، فػػػػ ذا تغػػػػًن الفعػػػػل تغػػػػًنت ردة الفعػػػػل تلعنػػػػ

 االنفعالٌن.

ًنة، يػ ر أصػػحاب ىػذا التوجػػو الػذم يقػػوؿ ِبف اٜنػب كالكراىيػػة انفعػاالف متمػػاثالف ابرتلاطهمػا ابلغػػ -ّ
ا، كلكػػػن ذىػػػاهبم إىل القػػػوؿ يكػػػوف منلػػػش غًنتػػػو مػػن اٜنػػػب كالكراىيػػػة معنػػػ -يف نرػػػرىم-فالػػذم يغػػػار 

تنشػأ عػن اٜنػب أكال، مث  -يف نرػرم-ابٞنماثلة بٌن االنفعالٌن ّنبرد ىذا االرتلػاط فيػو نرػر، فػالغًنة 
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ف يرهػػر عػػدـ يعقلهػػا الكراىيػػة، كعلػػى ىػػذا فهنػػاؾ انفرػػاؿ بػػٌن االنفعػػالٌن، كاالنفرػػاؿ مػػن شػػأنو أ
 التماثل بينهما.

كعلػػى ىػػػذا فػػػ ف كػػػل مػػػا مت إيػػػراده يلػػػٌن اٞنكانػػػة السػػػللية ْنػػػاه األلػػػة عنػػػد بعػػػن الفالسػػػفة اٞنثػػػاليٌن مػػػن 
 خالؿ ربا األلة بلعن اٞنعاٍل اٞننلوذة.

 قوة أتثًن احلب:  خامًسا:
الػيت ترػدر مػن اإلنسػاف، ترهر مكانة األلة يف نررة الفالسفة اٞنثاليٌن بكونو أحد االنفعاالت القوية 

 كتتبلى تلخ النررة كالقوة اليت تنلش من األلة من خالؿ حدكثها من اٝنياؿ.
كاٞنتأمػػػػل يف ىػػػػذا األمػػػػر يسػػػػتمد تلػػػػخ القػػػػوة كاٞنكانػػػػة للمحلػػػػة مػػػػن ال غيػػػػاف الػػػػذم ٓندثػػػػو يف داخػػػػل 

رػرة تعػزز التوجػو اإلنساف، كىذا ال غياف ربد ٪ندث مػن التػوىم دكف الوجػود علػى أرض الواربػش، كلعػل ىػذه الن
 العاـ الذم طغى على الفلسفة اٞنثالية.

فالفلسػػفة اٞنثاليػػة كمػػا ىػػو ملػػٌن يف اللػػاب األكؿ تػػؤمن ابٞنثػػاؿ اٞنوجػػود يف الػػذىن كأف لػػو الغللػػة كالقػػوة 
على األشياء األسوسة اٞنوجود على أرض الواربش، كعلى ىذا ف ف النررة لقوة انفعاؿ اٜنب كأتثػًنه تلتقػي مػش 

 رة العامة، كيعزز بعضهما بعضا.ىذه النر

مػن »ما ذىػب إليػو الفيلسػوؼ سػلينوزا حيػث يقػوؿ:  ه النررة عند الفالسفة اٞنثاليٌن:كمن شواىد ىذ
كاٜنػب يف ىػذه اٜنالػة يتلػلس ابإلنسػاف  ،(ُق«ٔنيل ىالؾ ما ٪نب كاف حزيننا، كمن ٔنيلو ١نفوظنا كاف مسػركرنا

ّنبرد التخيل حت لو كاف أثره يف أرض الواربش  ػعيفنا أك معػدكمنا، كمػن ىنػا يػتم اسػتمداد ربػوة كأتثػًن اٜنػب، 
  ّنبرد التخيل.حيث إنو أكجد لنفسو مكابن 

٪نػب  نمػن ٔنيػل أف مػكال تقف القوة كالتأثًن للحب عنػد ىػذا اٞنسػتول فحسػب، بػل تتبػاكز إىل أف 
ابلفػرح أك اٜنػزف، كتكػوف شػدة ىػذين االنفعػالٌن لػدل العاشػق بقػدر  يشعر ابلفرح أك اٜنزف، شعر ىو اآلخػر

، فاأللوب يكػوف سػللنا يف نشػوء الفػرح كاٜنػزف عنػد مػن ٪نػب، كيللػ  مسػتول (ِقتكوف عليو لدل اٞنعشوؽ ما
ىذا الربا كتلخ القوة كالتػأثًن تشػًن  الفرح كاٜنزف عند األلوب، كمن ٪نلو اٞنستول نفسو، كذات القدر، ككل

 إىل اٞنكانة اليت يوليها أصحاب ىذه النررة للحب.

لشػػيء ابا مػػا يفػػرح إذا ٔنيلنػػا أف شخرنػػكيسػػتمر أتثػػًن اٜنػػب كربوتػػو عنػػد أىػػل ىػػذا اٞننحػػى، فػػًنكف أننػػا 
ذا مسػتول أعلػى ، كىػ(ّقابلكػره هزنو، شعرب ٥نو ٪نكعلى العكس، إذا ٔنيلناه  ،ابٜنب الذم ٥نب، شعرب ٥نوه

                                                           

 (.ُٕٔعلم األخالؽ، ابركخ سلينوزا، قص:  (ُق
 (.ُٖٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ِق
 (.ُٗٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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من اٞنستول األكؿ الذم يشًن ل غياف اٜنب على الشعور ّنبرد التخيػل، فاٜنػب ىنػا يكػوف لػو سػل ة أربػول 
 ا ٜنلنا للناس ككرىنا ٟنم.كأتثًن أك  من خالؿ جعلو مقياسن 

مػػن خػػالؿ مػػا مت سػػوربو مػػن مػػ رات أصػػحاب ىػػذا التوجػػو ازدكاجيػػة يف النرػػرة ٞنكانػػة  كربػػد اسػػتنتبتي 
 األلة، فهناؾ نررة إ٩نابية من جهة، كىناؾ من اٛنهة األخرل نررة سللية.

فاإل٩نابية تتمثل يف كوف اٜنب ٬نتلخ أتثًننا كلًننا طاغينا على الوجداف كالشعور، متبػاكزنا إىل التػأثًنات 
 األلوب كمن ٪نلو، ابلغنا مستول أعلى ٬نكنو من أف يكوف سل ابن يشكل ١نلة الناس. كالعالربات بٌن

كالسػػللية تتمثػػل يف ربػػا اٜنػػب ابلكراىيػػة أك أم معػػىن يفتقػػد مػػن العلػػو كالسػػمو يف نفػػس اإلنسػػاف مػػا 
شػػػي ٌن ٬نتلكػػػو اٜنػػػب، فػػػالربا بػػػٌن شػػػي ٌن يعػػػين ٕناثلهمػػػا أك بدرجػػػة أربػػػل يعػػػين تقارهبمػػػا، كىػػػذا التقػػػارب بػػػٌن 

 كمعنيٌن متضادين كاٜنب كالكراىية، ىو يف نررم إنزاؿ األلة درجة أربل ٣نا ينلغي أف تكوف عليو.

ة:  سادًسا:  ارتباط احملبة ابدليل، واإلرادة اخلًنِّ
يػػربا بعػػن الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن األلػػة ابٞنيػػل كاإلرادة اٝنػػًنة، كال شػػخ أف ىػػذا الػػربا ييرهػػر جانلنػػا مػػن 

 ترتلا ِبىم اٛنوانب اإلنسانية اٜنا رة بشكل مستمر مش اإلنساف.مكانتو اليت 
٬نلػػخ ابل ليعػػة  هاإلنسػػاف مػػن كجهػػة نرػػر الفيلسػػوؼ إ٬نانويػػل كػػانا، حيػػث إف  :يلػػٌن ىػػذا الػػربا نك٣نػػ

 ثالثة ميوؿ أساسية:

 .نكاٜنياة مش األخري الرغلة يف حب اللقاء، كاستمرار النوععلى اٞنيل اٜنيواٍل، كىذا اٞنيل يشتمل  -ُ

كىنػػا يرهػػر الػػربا بػػٌن اٜنػػب كاٞنيػػل، فاشػػتمالو ٜنػػب اللقػػاء كاسػػتمرار اٜنيػػاة مػػش اآلخػػرين ٩نعػػل ىػػذا 
 الربا كثيقنا، كىذا أحد جوانب مكانة األلة ابرتلاطو هبذا النوع من اٞنيل.

، ماآلخػرين أك التفػوؽ علػيه اٞنيل اإلنساٍل، كىذا اٞنيل يشػتمل برػفة خاصػة علػى الرغلػة يف اٞنسػاكاة مػش -ِ
 كىذا اٛنانب ىو الذم يرنش اٜنضارة كالثقافة.

ٌن مػن يكىنا نرل استمرار رب و للمحلة ابٞنيل، كلكن ىذا النػوع كمعػو النػوع األكؿ يعتػ اف توجهػا سػلل
 الفيلسوؼ إ٬نانويل كانت حيث سيأيت رب و للنوعٌن ابلشر.

 .اٝنلقية كالكماؿ ًن اٞنيل للناء الشخرية، كىذا اٞنيل يشتمل على اإلرادة اٝن -ّ

كيرهر ىذا النوع األلة ّنكانة ظاىرة عن رب ها ابٞنيل فقا، فهػو ىنػا يرب هػا ابإلرادة اٝنػًنة كاٜنسػنة، 
 كىذا أحد مراىر مكانة األلة اإل٩نابية لدل إ٬نانويل كانا.

ال ليعػة ف نػو  ٟنػذه« اكػان»ما ابلنسػلة ٛنانػب اٝنػًن كالشػر يف ال ليعػة اإلنسػانية، فمػن خػالؿ ٓنليػل أ
أمػػا اٞنيػػل الػػذم يشػػمل اإلرادة اٝنػػًنة  ل أف اٞنيػػل اٜنيػػواٍل كاإلنسػػاٍل ٨نػػا ملعػػث الشػػر يف ال ليعػػة اإلنسػػانية،يػػر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِّٔ 

 

، كعلػػى ىػػذه الرؤيػػة الػػيت يػػذىب إليهػػا ف نػػو ينرػػر للمحلػػة بنرػػرة (ُقفهػػو الػػذم ٬نثػػل اٛنانػػب اٝنػػًن يف اإلنسػػاف
ٍل كاإلنسػػػاٍل اللػػػذاف يرتل ػػػاف بلعػػػث الشػػػر يف ازدكاجيػػػة، فتػػػارة ٩نعلهػػػا يف مكانػػػة سػػػللية برب هػػػا ابٞنيػػػل اٜنيػػػوا

 ال ليعة اإلنسانية، كاترة ٩نعلها يف مكانة إ٩نابية برب ها ابٞنيل الذم يشمل اإلرادة اٝنًنة.

ا مػن جوانػب فلسػفتو اٞنثاليػة، أسا تشكل جانلنا ىامِّػ لأما عن جانب النررة اٝنًنة عند كانا، ف نو ير 
قأخالربية(، ابعتلارىا الشيء الوحيد الذم ٬نكن أف يكػوف خػًننا يف ذاتػو،  فهو يعدىا الدعامة األساسية لكل 

كوسػػا ال تسػػتمد خًنيتهػػا مػػن اٞنقاصػػد الػػيت ٓنققهػػا أك الغػػاايت الػػيت تعمػػل مػػن أجلهػػا، بػػل مػػن ابطػػن ذاهتػػا 
   .(ِقابعتلارىا الشرط الضركرم الكايف لكل أخالربية

علػػى ٠نػػرد الفكػػرة اٛنيػػدة كالنيػػة ال يلػػة كتقوربػػش اٝنػػًن داخػػل اإلنسػػاف كتعػػذره يف كػػانا كاربترػػار نرػػرة  
اٝنػػػارج، أك عػػػدـ االىتمػػػاـ بنتػػػائج كغػػػاايت العمػػػل، يعتػػػ  ١نػػػل نقػػػد للفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، فاإلسػػػالـ يهػػػتم ابلنيػػػة 

ـ كاإلمسػاؾ عػن ال يلة كاٜنسنة كاشرتاط نية الرياـ من الليل كعدـ االكتفاء هبا، بل ال بد من ت ليػق الرػيا
اٞنف ػػرات اٜنسػػية كاٞنعنويػػػة عمليِّػػا، كمػػػا أف اإلسػػالـ   يغفػػػل جانػػب اٜنكمػػة مػػػن الرػػياـ كىػػػي التقػػول ربػػػاؿ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهتعػػػػػػػػػػاىل: 
يف ىػذا النحػو أسػا أفكػار كمشػاعر كػانا [، ككذلخ األلة فالراىر من نرػرة  ُّٖ]سورة اللقرة: َّ

 ا عمليِّا يف السلوؾ، كعدـ االىتماـ ِبثرىا على اجملتمش.داخلية بغن النرر عن خركجه

 عالقة احملبة ابلزواج، وتشكيل اجملتمع:  سابًعا:
ابلزكاج كاستمرار اٜنياة اإلنسانية، كتكمػن اٞنكانػة يف أف الػزكاج يعػين  اترهر مكانة األلة بلياف عالربته
 اٜنالة إحدل نتائج األلة. يف ىذهتكوف  ربد االستمرارية يف اٜنياة، كاستمرارية اٜنياة

هػػو يف توجهػػو لرػػياغة مفهػػـو األلػػة ، ف(ىيغػػلق الفلسػػفة اٞنثاليػػة عنػػد الفيلسػػوؼ يفكيػػ ز ىػػذا اٞنعػػىن 
مػن حيػث إنػو ىػو  ،كميػل لالٓنػاد بػو ،نسػاف لنفسػو كل خػراإل ىػذا اٞنفهػـو  ػمن سػياؽ أنػو اكتشػاؼ ٩نعل

 .خرشعور الفرد ِبنو متحد مش اآل

 للػػزكاج لكنػػو ال مهػػم هالعشػػق عنػػدكحػػده، كلكػػن لػػة أف العشػػق كػػاؼو إلربامػػة الػػزكاج كينفػػي ىيغػػل مقو 
اٞنيػػػل كالرغلػػػة ٩نػػػب أف يرادفهمػػػا أنػػػو يػػػرل أف  كسػػػلب ذىابػػػو ٟنػػػذا الػػػرأم:يكفػػػي إلربامتػػػو،  ٬نكػػػن القػػػوؿ ِبنػػػو

                                                           

العػدد ينرر: اٞنثالية الكانتية كأبعادىا الرتبوية قدراسة يف فلسفة الرتبية(، د. صابر جيدكرم، ٠نلػة جامعػة دمشػق، اجمللػد السػابش كالعشػركف،  (ُق
 (.ْٖٓ- ْٕٓـ، قص: َُُِاألكؿ كالثاٍل، 

(، اٞنثاليػػة الكانتيػة كأبعادىػا الرتبويػػة ُٓٔإبػػراىيم، دار مرػر لل لاعػة، مرػر، قص: ينرػر: مشػكالت فلسػفية قاٞنشػػكلة اٝنلقيػة(، د. زكػراي  (ِق
 (.ِْٔ-ُْٔقدراسة يف فلسفة الرتبية(، د. صابر جيدكرم، قص: 
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 لعلػو، كعنػد ىػذا اٞنسػتول مػن االرغلة إىل صػلة عقػد الوجداف، كىذا يت لب أف يكوف ىناؾ إرادة لتنمو ىذه
 .ابعتلار الزكاج استمرار اٜنياة اإلنسانية كذركهتا تلل  فكرة اٜنب أكجها

، كاألسػرة ليسػت فمػن خاللػو تتشػكل األسػرة كمن خالؿ الزكاج يتشكل كل شيء يقـو عليو اجملتمش،
، كىػػػذا التشػػػكل ٠نتمعنػػػ كتت ػػػور تنمػػػوالت ػػػور الوحيػػػد الػػػذم ٬نكػػػن الوربػػػوؼ عنػػػد حػػػده، بػػػل إف ىػػػذه األسػػػرة 

آندت يف ظل ربػوة كاحػدة ذات  اليت قويةالركابا ال من إ٧نا يكوف ٠نتمعنا متماسكنا على مستول عاؿو  اجملتمش
 مػػػػا يسػػػػمى ، ككػػػػل ىػػػػذا الت ػػػػور كالنمػػػػو يرػػػػل إىل أكجػػػػو كأعلػػػػى مراحػػػػل صػػػػوره يف تشػػػػكيلىيمنػػػػة كسػػػػيادة

ية بػٌن اٜنػب كالػزكاج ٩ند العالربة القو  (ىيغلق، كالراصد لذلخ الت ور اٜنادث يف منشأ النررة عند (ُقابلدكلة
 كأثر٨نا الفاعل يف تشكيل اجملتمعات كإربامة الدكؿ.

، (ِقآخػر شػعور الفػرد ِبنػو متحػد مػش عنػده ىػو: اٜنػب برػفة عامػةىػذه، فػ ف  (ىيغلقكامتدادنا لنررة 
الػذم -كلعلو يذىب إىل أف الزكاج ىو الرػورة العليػا للحػب مػن خػالؿ رؤيتػو ٞنفهػـو اٜنػب، كعالربػة االٓنػاد 

 ابلزكاج كاألسرة الواحدة. -فيو اٜنبفسر 

لغػػػي الشخرػػػاف شخرػػػيتها اٞنسػػػتقلة ي ، ففػػػي الػػػزكاجالػػػزكاجكيرهػػػر التعريػػػف ىػػػذا يف أكجػػػو صػػػورة يف 
 يكػوف أعضػاؤه كالواربش أف األسرة ينلغي أف ينرػر إليهػا كلهػا علػى أسػا كػائن كاحػد ال، اا كاحدن كيرلحاف شي ن 
كٟنػػذا  ؛الػػزكاج أسػػرة جديػػدة ركا يف العػػا  ليؤسسػػوا عػػن طريػػقلوا كينتشػػينفرػػ  ا و مسػػتقلة مػػا دامػػ شخرػػيات

ألف ماىيػة الػزكاج تكمػن  ؛زكاج غػًن أخالربػي -مػثال خوةکػاإل-السلب ٤ند أف زكاج أشخاص مػن دـ كاحػد 
اٜنػػاؿ يف أعضػػػاء  ىػػػو، كمػػا ذلػػخ مسػػػتحيالن  يرػػػل ا، كحينمػػا ماسػػػتقالٟن يف أف شخرػػٌن مسػػػتقلٌن، يلغيػػاف

، كىػػذا (ّق٬نكػػن أف تتحقػػق ا مسػػتقلٌن، فػػ ف فكػػرة الػػزكاج الا أشخاصنػػسػػو ر أسػػم ليعلػػى اعتلػػا األسػػرة الواحػػدة
 التوجو منو يعزز مكانة األلة األصلية، حيث يعت  أف الزكاج إ٧نا ٪ندث حينما تلل  األلة أكجها كذركهتا. 

الرػػيغة اإللزاميػػة  فيػػو ىػػو الػػزكاج يكػػوف ال كىػػو الػػذم ا للحػػب الركمانسػػي،ا الذعنػػنقػػدن  (ىيغػػلقكيوجػػو 
 كىػي علػػارة عػن بحيػػة ،إف مراسػػم عقػد الػػزكاج ىػي أمػػر ال لػزـك لػػو»يقػوؿ: ، فكالوجوديػة الٓنػػاد الرجػل كاٞنػػرأة

أف الػػػزكاج ىػػػو ( ىيغػػػلق، كيػػػرل «ا ألف اٜنػػػب ىػػػو اٛنػػػوىرمنرػػػرن  ؛كػػػاف مػػػن اٞنمكػػػن االسػػػتغناء عنهػػػا  شػػػكلية،
يف األسػػس الػػيت ك ػػعها لػػو،  (ىيغػػلقلػػة عنػػد ، كترهػػر مكانػػة األ(ْقأسػػاس اٜنػػب كلػػيس اٜنػػب أسػػاس الػػزكاج

 فأىم األسس للحب عنده ىي:

                                                           

 (.ّْٓينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص:  (ُق
 (.ٓٗ/ ِينرر: فلسفة الركح قىيبل(، كلرت ستيس، ق (ِق
 (.ٔٗ-ٓٗ/ ِينرر: فلسفة الركح قىيبل(، كلرت ستيس، ق (ّق
 (.ُٔٗينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ْق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِّٖ 

 

 أف اٜنب آناد بٌن غايتٌن. -ُ

 أف اٜنب نزكة أك شهوة. نفيو -ِ

 اٜنب ِبنو قاكتماؿ كمشاركة( ابعتلاره كعينا ًلذىات أخرل، كابعتلاره نداء لالٓناد هبا. كصفو -ّ

 يف الزكاج تلل  فكرة اٜنب أكجها كاكتماٟنا. -ْ

إراداتف، جزئيػػة ككليػػة، فاٛنزئيػػة ىػػي اٛنانػػب العػػاطفي بػػٌن الرجػػل كاٞنػػرأة، كال يتحقػػق للحػػب  للحػػب  -ٓ
كليتػػو حػػت ينػػدمج مػػش اإلرادة الكليػػة كىػػي الرغلػػة يف تكػػوين أسػػرة كاالسػػتعداد لالٓنػػاد يف شخرػػية 

 كاحدة كالتنازؿ عن األبنية.

ا ل -ٔ لتنػازؿ عػن األبنيػة؛ ألنػو سػيتحد يشدد على أنو ال بػد مػن اإلنسػاف ربلػل الػزكاج أف يكػوف مسػتعدن
 مش زكجو يف شخرية كاحدة.

 .(ُقيقـو اٜنب عنده على أساسٌن، األكؿ: اٞنشاركة، الثاٍل: االٓناد مش اآلخر -ٕ

مػػن مفهػػـو االٓنػػاد كالػػزكاج كتشػػكيل اجملتمػػش كالدكلػػة، إ٧نػػا منشػػؤه كملػػدؤه  (ىيغػػلقككػػل مػػا ذىػػب إليػػو 
 ىو اٜنب، فاٜنب أيخذ مكانة كلًنة كأتثًننا عميقنا من خالؿ ىذه النررة.

 النظرة الساخرة للمحبة:  اثمًنا:
ىػػذا  عنػػد بعػػن الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن إىل النرػػر إىل األلػػة بنرػػرة العػػٌن السػػاخرة، كربػػد يرهػػر يرهػػر توجػػوه 

يضػػػفوف علػػػى ١نتػػػول تلػػػخ التوجػػػو يف كثػػػًن مػػػن صػػػوره يف ركاايت الفالسػػػفة اٞنثػػػاليٌن لقرػػػ  اٜنػػػب، فهػػػم 
 تقرتب بشكل كلًن من السخرية.القر  معاٍل 

كىػػو شػػاعر كبربػػد - (ّق(أكجػػو فوسػػكولوقحػػب  (ِق(كركتشػػوقحينمػػا يرػػف الفيلسػػوؼ  كيتضػػ  ىػػذا
كأم امػػرأة   امرات، كيتسػػاءؿ مػػا ىػػو ىػػذا اٜنػػبللكػػونتيس آريػػز، حيػػث كػػاف لػػو معهػػا مغػػ -ربررػػي إي ػػايل

حيػػث كانػت تلػخ اٞنػػرأة دنيػاه، حػػت أخذتػو حػرارة اإلعبػػاب أف يريػد جعلهػا آٟنػػة خالػدة، كيلػػٌن   ىػذه اٞنػرأة

                                                           

 (.ّْٕينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص:  (ُق
ـ، كػػاف مهتمػا ابلسياسػػة كانتخػػب يف ٠نلػس الشػػيوخ، كمػػا كػػاف ُٖٔٔف ايػػر  ِٓىػو بنػػديتو كركتشػػو فيلسػوؼ كمػػؤرخ كبربػػد إي ػايل، كلػػد  (ِق

التػاريخ كفكػر »، ك«فلسػفة الػركح»متأثرنا بشكل كا   ّنعلميو الفيلسوؼ ىيغل كفيكو، كلو العديػد مػن األعمػاؿ األدبيػة كالفلسػفية منهػا: 
 (.ُِٓـ. ينرر: معبم الفالسفة قص: ُِٓٗنوفم   ِِكتويف يف ببويل يف «. نررية علم التاريخ كاتر٫نو»، ك«ككفعل

، ـُٖٕٕعػاـ  ىو أكغو فوسكولو، شاعر كبربد ككاتػب ربررػي إي ػايل. كلػد يف زانػت يف اٛنػزر األيونيػة القريلػة مػن سػاحل اليػوبف الغػر  (ّق
-brr2://ttth. ينرػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: موربػػػػػػػػػػػػػػػػػش اٞنوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: ـُِٕٖعػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػويف يف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػربـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػرين القريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػن لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف

o0ny.n1/.iy/eorts./ْٖٖٗ. 
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٪نػػػػل ىػػػػذا اٜنػػػػب إىل ىػػػػذا اٞنسػػػػتول قإبنػػػػزاؿ ١نلوبتػػػػو منزلػػػػة اآلٟنػػػػة  (فوسػػػػكولوقأف ىنػػػػاؾ رغلػػػػة ربويػػػػة جعلػػػػت 
 كاٝنلود(، كىذه الرغلة صورت ١نلوبتو يف ذىنو بتلخ الرور اليت ٚنحت لو بوصفها يف صورة غنائية.

كاف يرجش إىل صػوابو أحيػاب مػن ىػذا اٜنػب كيلرػر   (فوسكولوقيف سياؽ القرة أف  (كركتشوقكيلٌن 
أراد يف الواربػػش  كِبم امػػرأة تغػػىٌن  فيهػػزأ أحيػػاب هبػػا، كيسػػخر أحيػػاب مػػن نفسػػو، كمػػا   اٜنقيقػػة، فيتسػػاءؿ مػػاذا

، ككصػفو ِبف األػب إذا رجػش إىل صػوابو (ُقكاف لو أف ٬نر ُنالة التلرر ىذه لػوال أف فكػره كػاف أكثػر سػذاجة
 تسخر من اٜنب.يكتشف ِبف اٜنالة اليت كاف عليها من اٜنب ىي حالة ساذجة، يلٌن النررة السللية اليت 

كابلتعمق كالتحليل يف تلخ الركاية للفيلسوؼ كركتشو، ف ٍل أستنتج من نررتػو للحػب يف ثنػااي القرػة 
 ٗنلة من األمور:

 حالة غًن من قية تعرتم اإلنساف؛ لذا فهي تكوف يف عا  آخر غًن كاربعي. اعتلاره أف -ُ

١نلػة  (كركتشػوق، كعلػى ىػذا فلػيس عنػد األػب مػن حالتػو ال ليعيػة إىل حالػة ٔنيليػة غػًن كاربعيػة تنقّّل -ِ
 طليعية.

١نلوبتػػو ابآلٟنػػة، كذاؾ أنػػو يكػػوف يف مرحلػػة غػػًن  (فوسػػكولوقاٜنػػب ىػػو حالػػة غػػًن اتػػزاف حيػػث صػػور  -ّ
 مرحلة الدنيا الواربعية اليت نعيشها. 

 النررة اٞنثالية للحب تؤدم ال ١نالة إىل اٝنلا بٌن األلة اإلٟنية مش األلة ال ليعية.  -ْ

 عن اٜنياة العملية.  ا( كخركجن السللية إىل اٜنب العاطفي كاعتلاره قعلثن النررة ا -ٓ

 التلرر كالنزكؿ للواربش العملي. التخل  من عاطفة اٜنب ربمةى  اعتلاري  -ٔ

تعػػ  عػػن  كىػػيلسػػاخرة مػػن اٜنػػب أكثػػر ك ػػوحنا كجػػالءن، كىػػذه االسػػتنتاجات ْنعػػل النرػػرة السػػللية ا
 لفالسفة اٞنثاليٌن.مراىر النررة السللية للمحلة عند ا إحدل

 دور حب الذات يف إنتاج احملبة لآلخرين:  اتسًعا:
ٜنب الذات مكانة مرصودة داخل أفكار الفالسفة اٞنثاليٌن، كمشػاىدة يف تػوجيههم للػدكافش الػيت مػن 
شػػػأسا اإلنتػػػاج، كاإلنتػػػاج اٞنقرػػػود غػػػًن ١نرػػػور علػػػى األشػػػياء اٞناديػػػة، فكمػػػا نعػػػرؼ أف الفالسػػػفة اٞنثػػػاليٌن ال 

نهج اٞنثاليػػة اٞن لقػة القائمػػة ينزعػوف للماديػة بػػل يقفػوف يف سػػياؽ نفيهػا عنػد بعػػن الفالسػفة الػػذين يؤيػدكف مػ
لػػذا فػػ ف أحػػد أكجػػو اإلنتػػاج اٞنقرػػودة يف ىػػذه  ؛علػػى إلغػػاء اٞنػػادة كأتثًنىػػا، كإثلػػات اٞنثػػل داخػػل الػػذىن فقػػا

 النق ة، ىي إنتاج اٜنب كصرفو ل خرين.
                                                           

ـ، ََِٗينرر: اجململ يف فلسفة الفن، بندتو كركتشو، ترٗنة: سامي الدرك ، اٞنركز الثقػايف العػر ، بػًنكت كالػدار الليضػاء، ال لعػة األكىل  (ُق
 (.ّٖ-ِٖ-ُٖقص: 
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تقػـو علػى  ف أتكيػد حيػاةو إىل ىذا االْناه على اٝنروص، فهو يػرل أ (أيريخ فرـكقكيتبو الفيلسوؼ 
، كيػربا إنتػاج األلػة مػن نسػافربػدرة اإل ة، ٟنػا أكػ  األثػر يف زايدةكلية كاٞنعرفػؤ يف الرعايػة كاالحػرتاـ كاٞنسػاٜنب 

رًبلػل ذات الفػػرد كصػػرفها للخػػارج بكػػوف الفػرد يلػػدأ مػػن ١نلػػة نفسػػو، فكلمػػا كػاف الفػػرد ربػػادرنا علػػى حػػب نفسػػو 
اج اٜنػػب تسػػًن يف نفػػس السػػياؽ، فتػػزداد ىػػي كتقػػديرىا كإنزاٟنػػا اٞنكانػػة العاليػػة السػػامية، فػػ ف ربدرتػػو علػػى إنتػػ

 نػػػو ال ف ،خػػػرين فقػػػاب سػػػول اآل٪نػػػال أ الفػػػرد ذا اسػػػت اعإ، ك أيضنػػػا كتكػػػوف يف خػػػا متػػػوازو مػػػش حػػػب الػػػذات
، كنفيو إلنتاج األلة من الشخ  الذم ال ٪نب نفسو، كرب ػو الوثيػق هبػا، (ُقطالؽيست يش أف ٪نب على اإل

 ت كالدافعية كاإلنتاج يف األلة.يلٌن العالربة اليت ْنمش بٌن حب الذا

 وصف احلب ابدلثل األعلى: عاشًرا:
 ،كاحػػد أييت مفهػػـو األلػػة الشػػمويل يف الفلسػػفات اٞنثاليػػة علػػى أسػػا: ربػػوة كونيػػة لوليػػة، ْنمػػش يف كػػلٌو 

اإلنسػػػػاف كال ليعػػػػة، كاٞنثػػػػل األعلػػػػى كالواربػػػػش، كالركحػػػػي كاٜنسػػػػي، كيتمثػػػػل اٜنػػػػب يف األدب ب ليعتػػػػو الركحيػػػػة 
الواربعيػػػة األر ػػػية الػػػيت ٩نعلهػػػا بعػػػػن  كمػػػش، (ِقكاٞنثاليػػػة، ك٬نكػػػن أف يعػػػ  عػػػن نفسػػػو يف حػػػب كاربعػػػي أر ػػػي

ا علػػى رب هػػم األصػػلي الػػذ  مرتل ػػةم يتبػػو ٛنعػػل األخػػالؽ الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن ٣نكنػػة إال أف ىػػذا ال يػػؤثر أبػػدن
 ابٞنثل األعلى.

ثػػل األعلػػى اٜنقيقػػي، كحالػػة العشػػق الػػدائم، مى كيشػػتمل مفهػػـو اٜنػػب عػػادة علػػى السػػعي الػػدائم ٥نػػو الٍ 
، كىنػا يتلػٌن مػن اشػتماؿ اٜنػب علػى السػعي ٥نػو اٞنثػل األعلػى ارتلاطػو (ّقكالركػوع الرػويف أمػاـ اٞنلػدأ األنثػوم

 بو.

اؿ ىذا التعريف على اٛنانلٌن قالركحي كالواربعي(، كلكنػو يف اٜنقيقػة ينػزع كيرهر ابدئ ذم بدء اشتم
مػن خػالؿ األدب، كمػا أف  ألنو يرل أف اٜنب ال يتمثل يف الواربػش إال ؛إىل اٛنانب الركحي أكثر منو للواربعي

 العشق(.، ألفاظو تنزع إىل اٛنانب الركحي، مثل قاٞنثل األعلى

ة الداخليػػة تسػػًن يف إنػػزاؿ األلػػة مكانػػة تػػوازم مكانػػة اٞنثػػل األعلػػى، ككػػل ىػػذه اٛنوانػػب الركحيػػة اٞنعنويػػ
حيػػث إسػػا تسػػعى للوصػػوؿ إليػػو، فػػ ذا افرت ػػنا أسػػا كصػػلت إليػػو ف سػػا يف ىػػذه اٜنالػػة ملتحمػػة بػػو، كال ٬نكػػن 

 انفكاكها كفرلها عنو؛ ألسا   ترل إليو إال من خالؿ سعيها ألف تترف بو.

اٜنػب  :اٜنب ذك طليعة كسػا بػٌن اآلٟنػة كاللشػر، كأف أعلػى مراتلػو أفَّ ٌن بعن الفالسفة اٞنثاليكيعت  
اٜنػػػب اٛنسػػػدم، كيعػػػرؼ اٜنػػػب العقلػػػي ِبنػػػو: تػػػزاكج عقلػػػٌن راربيػػػٌن بػػػرمء عػػػن أم نزعػػػة  :الركحػػػي، كأدبىػػػا

                                                           

، قص:  (ُق  (.ٕٓينرر: فن اٜنب قُنث يف طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
 (.ُٖٗافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ينرر: اإليركس كالثق (ِق
 (.َِِينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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ش عن اٜنب اٛنسدم، كىو كحػده الكفيػل بقيػاـ مشػاركة بينهمػا طػوؿ فُّ رى حسية، كحب الرجل للرجل، ففيو تػى 
   .(ُقاٜنياة

 ؛يرهػػػر لػػػو طغيػػػاف اٛنانػػػب الركحػػػي العقلػػػي علػػػى اٛنانػػػب اٞنػػػادم اٛنسػػػدم عتلػػػاركاٞنتأمػػػل يف ىػػػذا اال
 اٛنسدم. :كأدبىا .اٜنب الركحي: كذلخ أنو يرل أف أعلى مراتب اٜنب

ابآلٟنة كبعيد كل اللعػد عػن اٜنػب اللشػرم، كعلػى ىػذا فػ ف اترػافو ابآلٟنػة ىػو  مرتلافاٜنب الركحي 
 .نتو عند اٞنثاليٌنأحد مراىر مكا

  لتعريف اإلجرائي للمحبة يف الفلسفات ادلثالية:ربط مكانة احلب اب
ترهػػر مكانػػة األلػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة مػػن خػػالؿ التعريػػف اإلجرائػػي ٟنػػا، فألفػػاظ التعريػػف تػػدؿ داللػػة 

طػػالؽ لفػػف ظػػاىرة علػػى كجػػود األلفػػاظ الػػيت تنرػػر للحػػب ابلقدسػػية الركحيػػة؛ لػػذا كػػاف مػػن مكانتػػو عنػػدىم إ
 قالقدسية( عليو.

كمػػػا أف كصػػػف اٜنػػػب يف التعريػػػف ابلذاتيػػػة يلػػػٌن اسػػػتقالليتو عػػػن العلػػػل النفسػػػية األخػػػرل كأنػػػو ربػػػائم 
بنفسو، كيرهر كذلخ من خالؿ التعريف ربضية توليد األلة من كل األشياء، كونػو ينػتج مػن كْنػاه كػل شػيء 

و يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة إىل تقػػارب انفعػػاؿ اٜنػػب تقريلػػا، كمػػا أف كجػػود اٜنػػب اٛنسػػدم يف التعريػػف يػػتم توجيهػػ
 من انفعاؿ الكراىية.

 كيشًن كصف اٜنب ِبنو قربوة( إىل أحد جوانب اٞنكانة اليت يرفوف اٜنب هبا.

ة كاٜنسػػنة، يلػػٌن ارتلػػاط األلػػة ابٞنيػػل  كمػػا أف ذىػػاب اٜنػػب ابْناىػػات ٢نتلفػػة كمنهػػا االْناىػػات اٝنػػًنًٌ
ة، كيفيػػػػد لفػػػػف ق مكانػػػػة اٜنػػػػب ٬نكػػػػن استخالصػػػػها مػػػػن عالربتػػػػو ابلػػػػزكاج كتشػػػػكيل  االٓنػػػػاد( أفَّ كاإلرادة اٝنػػػػًنًٌ

 اجملتمش، كيشًن كذلخ إىل دكر اٜنب الذايت يف إنتاج األلة ل خرين.

كما يرهر من خالؿ التعريف أف التعلػًن عػن اٜنػب ربػد يكػوف مػن رًبلىػل األدب كالشػعر، كىػو مػا يػ ر 
األدب الركائي كغًنه من أصناؼ العلـو اليت ربد تنرػر للمحلػة  النررة الساخرة للمحلة اليت جاءت من خالؿ

 من ىذه الزاكية.

كمػػا أف كصػػػف اٜنػػػب ابٞنثػػػل األعلػػى يعتػػػ  أحػػػد مرػػػاىر مكانػػة األلػػػة اٞنتمثلػػػة يف التعريػػػف اإلجرائػػػي 
 اٞنختار يف ىذا اللحث.

  

                                                           

 (.ّْٕينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىاٍل هببت مهنا، قص:  (ُق
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 مفهـو ادلثالية:  مكانة احملبة، و العالقة بٌن
يف ٗنلػػة مػػن  العامػػة الفلسػػفة اٞنثاليػػة كبػػٌن مفهػػـو لػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة،مكانػػة األمثػػل العالربػػة بػػٌن تت
  :كمنها النقاط،

اٞنثػػل األعلػػى كمػػا سػػلق عػػل لفػػف اٞنثػػل األعلػػى كأحػػد مرػػاىر مكانػػة األلػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة، ك ج -ُ
ى يف األلػػة ذكػره يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة يعػػين النمػوذج أك صػػورة الشػػيء يف منتهػػى الكمػاؿ، كاٞنثػػل األعلػػ

مكانػػة مػػن ىػػذا  األلػػةلػػذا فػػ ف الفلسػػفة اٞنثاليػػة تػػويل  ؛ىػػو كمػػاؿ العاطفػػة أك أٚناىػػا كأعلػػى مراتلهػػا
الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة مػػػن النمػػػوذج  كمػػػا مت اشػػػتقاؽ ،ذا اٞنثػػػل األعلػػػىهبػػػ كتلػػػتحم تسػػػعى ألسػػػا اٛنانػػػب

ِبسػا يػتم اسػتمدادىا  كانػةكػر يف اٞنكاٞنثاؿ، الذم يكوف صورة الشيء يف منتهى الكمػاؿ، كىػو مػا ذي 
 .صف شعور األلة ِبنو موجو ْناه شيء معٌن العتقاد فضلو كخًنيتوك  من

 بنػػاء عليهػػا، سػػواىا ٬نكػػن ٓنقيقػػوكأسػػا إذا ٓنققػػت فػػ ف مػػا  ،ذاتيػػةابل مكانػػة األلػػةارتلػػاط  كمػػا يرهػػر -ِ
لذاتيػػػة داخػػػل ، كاٚنػػػات الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة الػػػيت ترتكػػػز علػػػى الػػػركح الداخليػػػة لسنسػػػاف ه إحػػػدلكىػػػذ

 الذىن.

أف العػػا  لػػيس ظػػاىرة  تػػرل الفلسػػفة اٞنثاليػػة ، أفة ّنفهػػـو الفلسػػفة اٞنثاليػػةعالربػػة مكانػػة األلػػ ك٣نػػا ٩نلػػي
 :الػيت تشػًن إىل التفػاعالت العقليػة الداخليػة مثػػل األلفػاظكإ٧نػا ىػو مػن صػنش العقػل، كىػو مػا بػرز يف  ،طليعيػة

 .لفاظ، كغًنىا من األ(إنتاج داخلي قربوة، ذاتية،
 الػركح ابعتلارىػا األسػػاسى  تعامػل الفلسػفة اٞنثاليػة أفَّ ا بػو اٞنكانػة ابلفلسػفة اٞنثاليػة: ك٣نػا ٬نكػن أف نػرب -ّ

 :األمػور اٞناديػة ابٛنوانػب الركحيػة، مثػل لتحػاـعلػى ا ت اٞنكانػةلذلخ اشتمل ؛يف الواربش الذم نعيشو
كمثػػػل أف اٜنػػػب ىػػػو أسػػػاس تشػػػكيل  ،لػػػزكاج كالنرػػػرة الػػػيت ٬نكػػػن جعلهػػػا أحػػػد مرػػػاىر مكانػػػة األلػػػةا

 اجملتمش، كاألساس الذم من أجلو تشكلت الدكلة.
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 اقعيةادلبحث الثاين: مكانة احملبة يف الفلسفات الو 
تػػويل الفلسػػػفة الواربعيػػػة األلػػػة مكانػػػة ٢نتلفػػػة عػػػن تلػػػخ اٞنكانػػػة يف الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، كيرهػػػر االخػػػتالؼ 

ة، كبػػٌن النرػػرة الواربعيػػة، إذ أف الفلسػػفة اٞنثاليػػة ٓنػػاكؿ أف ْنعػػل ابلتقابػػل الػػذم حػػدث بػػٌن نرػػرة اٞنثاليػػة العامػػ
األلػػة ابربيػػة يف الػػذىن غػػًن منفرػػلة عنػػو، كتيرًجػػش كػػل مسػػللات التػػأثًن يف األلػػة إىل األمػػور الداخليػػة الشػػعورية 

س ٬نكػن النفسية، بينما تقابلها الفلسفة الواربعية النررة للمحلة من خالؿ تقدَل األلػة كمرهػر خػارجي ١نسػو 
رؤيتو كمعاينتو ابلعٌن اجملردة، بل إنػو ٬نكػن صػنعو بشػكل اختيػارم إرادم، كمػا تػ ز اشػتقاؽ األلػة مػن كاربعنػا 

 اٞنادم األسوس.

ة األلػة ٬نكػن إىل أف مكانػ كمن خالؿ الرصد كاللحث عن مكانػة األلػة يف الفلسػفة الواربعيػة، خلرػتي 
 :تلخيرها يف النقاط اآلتية

 بة كمظهر خارجي.تقدمي احمل أواًل:
 تصوير احملبة ابلرسومات، واألشكاؿ. اثنًيا:

 معاكسة النظرة ادلثالية للمحبة. اثلثًا:
 استقاللية احملبة، وقيامها بنفسها. رابًعا:
 أثر احملبة على حركة اإلنساف. خامًسا:

 دور احملبة يف صنع األفكار. سادًسا:
 اشتقاؽ احملبة من الواقع احملسوس. سابًعا:

 مراعاة احملبة الواقعية. ًنا:اثم
 تعدد اجتاىات دراسة احملبة. اتسًعا:
 قياـ بعض الفلسفات الواقعية على احلب. عاشًرا:

 احلادي عشر: اعتبار احملبة مركًزا لكل األشياء.
 الثاين عشر: ربط احلب مبراحل تطور ادلعاين.
 الثالث عشر: دور احملبة يف بناء اجملتمع.

 لياف كل نق ة كعالربتها ابٞنكانة.ب -ابهللا مستعينن -كسأربـو 
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 تقدمي احملبة كمظهر خارجي:  أواًل:
ػػػا تقػػػـو عليػػػو كثػػػًن مػػػن األفكػػػار  إف مػػػن أبػػػرز األسػػػس الػػػيت تػػػؤمن هبػػػا اٞندرسػػػة الواربعيػػػة كْنعلهػػػا أساسن

علػى  تقػدـ كجػود األشػياء يف اٝنػارج لػذا فهػي هػا ىػو اإل٬نػاف ابلوجػود يف اٝنػارج؛كالتوجهات الػيت تنتسػب إلي
كجػود ىػذه األشػياء علػى إدراؾ العقػل ٟنػا فحسػب، بػل علػى مػا ٪نػيا هبػا مػن  ترور الذىن ٟنا، فػال يتوربػف

، كعلى ىذا األساس الػواربعي، فػ ف مكانػة األلػة (ُقللعضها، ككجودىا يف ال ليعة، أك الكوف أشياء، كانتمائها
 ٬نكن استنتاج موربعها من ىذا التوجو من خالؿ اآليت:

األلة يف اٞندرسة الواربعية على مرحلة النشأة داخػل الشػعور كالوجػداف فقػا، بػل ىػي تنػزؿ ال تقترر  -ُ
ببش من الرؤية العامػة للفلسػفة الواربعيػة الػيت تػؤمن ابٝنػارج  اٞنن ق ىذاالواربش بشكل كلًن جدا، ك  إىل

 كالوجود أكثر من الداخل.

ؽ يف الواربعيػة كالوجػود يػذىب إىل أف إف من يت رؼ يف اٞندرسة الواربعية كيتلىن توجهاهتا بشكل مغػر  -ِ
نشػػأة األلػػة ربػػد تكػػوف مػػن اٝنػػارج كالواربػػش كاألشػػياء كلػػيس مػػن الػػداخل كالشػػعور، كعلػػى ىػػذه النرػػرة 

 ف ف الشعور كالوجداف ٨نا مرحلة متأخرة من مراحل تكوف األلة.

ل ذىػػػن تعرػػػيم أثػػػر األشػػػياء الػػػيت ٓنػػػيا ابإلنسػػػاف يف اٝنػػػارج، كجعػػػل أتثًنىػػػا ىػػػو األصػػػل يف تشػػػك -ّ
اإلنسػاف كانفعاالتػو كدكافعػػو؛ لػذا فػ ذا أجرينػػا ىػذا الترػور علػػى األلػة فػ ف النتيبػػة سػتتوجو إىل إبػػراز 

 مكانة األشياء األي ة ابإلنساف يف التأثًن على األلة كنشأهتا كتوجهاهتا.

ار الواربعيػػة كبنػػاء عليػػو فػػ ف مكانػػة األلػػة يف الفلسػػفة الواربعيػػة بنػػاء علػػى ىػػذه النرػػرة األساسػػية يف أفكػػ
تتبلػػى يف كجودىػػا يف اٝنػػارج، كتلػػٌن كػػذلخ أثػػر األشػػياء األي ػػة ابإلنسػػاف علػػى الرػػفات الػػيت ترػػدر مػػن 

 اإلنساف كاأللة كغًنىا، بل كتلعب دكرنا كلًننا يف تشكيل تلخ الرفات كتكوسا يف الذىن.

 : )الفن التشكيلي( تصوير احملبة ابلرسومات، واألشكاؿ اثنًيا:
لسػػػفة الواربعيػػػة ِبسػػػا جعلػػػت األلػػػة يف موربػػػش يليػػػق هبػػػا، كىػػػذا اٞنوربػػػش ىػػػو اٝنػػػارج األسػػػوس تتلػػػاىى الف

اٞنشػػػاىد، كٓنػػػاكؿ الواربعيػػػة ترػػػوير األلػػػة يف اٝنػػػارج ِبكسػػػش معػػػاٍل الواربعيػػػة األسوسػػػة اٞنشػػػاىدة، كربػػػد بلغػػػت 
 ىدفها من خالؿ األلة.

اٞنعػػاٍل الػػيت تتلػػاىى بتفوربهػػا هبػػا علػػى كاٞنتأمػػل يف سػػعي الفلسػػفة الواربعيػػة ٛنعػػل األلػػة أحػػد الرػػفات ك 
الفلسػػفة اٞنثاليػػة، ىػػو أسػػم أغرربػػوا يف ٓنييػػد األلػػة لنرػػرهتم، فلػػم يكتفػػوا برهورىػػا يف الواربػػش علػػى شػػكل سػػلوؾ 

                                                           

(، ِٖينرػػػر: منزلػػػة اإلنسػػػاف ككجػػػوده يف اٞنػػػذاىب الفكريػػػة اٞنعاصػػػرة قدراسػػػة نقديػػػة يف  ػػػوء اإلسػػػالـ(، د ع ػػػا د أبػػػو ٚنعػػػاف، قص:  (ُق
 (.َُْٗاٞنوسوعة العربية اٞنيسرة، د شفيق غرابؿ، قص: 
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عملي مشاىد، بل جعلوا ىذا الواربش يرهر على شكل ١نسػوس ملمػوس ٬نكػن ٓنسسػو كٞنسػو ابليػد، بػل ىػو 
 اف.يتعدل إىل ذلخ فهو من صنش يد اإلنس

كترهػػر مراحػػل ىػػذا التلػػاىي يف األلػػة يف اٞندرسػػة الفنيػػة الواربعيػػة، فقػػد نشػػأت اٞندرسػػة الواربعيػػة الفنيػػة 
أكاسا القرف التاسش عشر، حيث ظهرت يف الفن األكرك  على شكل مدرسة جديػدة يف الرسػم، كمؤسسػها 

واربعيػػة يف ظػػركؼ كاربعيػػة ىػػي ، حيػػث أصػػلحت اٜنيػػاة اليوميػػة كالواربػػش اٜنيػػايت كالنمػػاذج ال(ُقغوسػػتاؼ كػػور 
موا يش ىذه اٞندرسة، كع ت ىذه اٞندرسة عػن اٜنػب مػن خػالؿ الرسػومات اٛننسػية، كسػعت ىػذه اٞندرسػة 
إىل إلغػػاء النزعػػة اٞنثاليػػة كاالْنػػاه إىل الواربعيػػة الرػػارمة مػػن خػػالؿ رسػػم اٛنسػػم العػػارم للمػػرأة، كربػػد اْنػػو بعػػن 

ؿ حػػب قاإليػػركس( كرسػػم اللوحػػات الػػيت ٓنتػػوم علػػى موا ػػيش ىػػؤالء الفنػػانٌن الػػواربعيٌن إىل اٜنػػب مػػن خػػال
، (ِقكمعاٛنتهػا ب ريقػة فنيػة كاربعيػة، ككػذلخ صػور بعضػهم اآلٟنػة يف رسػوماتو -غًن كاربعيػة-كرسـو كالسيكية 

كىػػذا اإلغػػراؽ يف ترػػوير األلػػة كجعلهػػا مثػػاالن للواربعيػػة الرػػارمة، كاسػػتعماٟنا كمػػ ر ١نسػػوس ْنػػاه إلغػػاء اٞنثاليػػة 
 ٕنامنا، يرهر مكانة األلة يف الفلسفة الواربعية.

كٛنعل األمر أكثر بيػابن ٞنكانػة األلػة يف الفلسػفة الواربعيػة، ٬نكػن رصػد مرػاىر تلػخ اٞنكانػة مػن خاللػو 
 يف ٗنلة من األمور، كىي:

نشػػوء اٞندرسػػة يف ربػػركف متػػأخرة، حيػػث إف الفلسػػفة اٞنثاليػػة كانػػت سػػائدة ربللهػػا بوربػػت كلػػًن، فكػػاف  -ُ
اٞندرسػػة يعػػ  عػػن ردة فعػػل معاكسػػة ْنػػاه اٞنثاليػػة، كيلػػٌن كػػذلخ الػػرفن التػػاـ للقػػاء األلػػػة يف  نشػػوء

 اٞنثاؿ الذىين.

أنػػذت اٞندرسػػة الفنيػػة الواربعيػػة سػػليالن لتثليػػت أربػػدامها كتقػػدَل حببهػػا كالوربػػوؼ يف كجػػو الفلسػػفة  -ِ
الواربػػش اٜنيػػايت كالنمػػاذج اٞنثاليػػة مػػن خػػالؿ االْنػػاه للحيػػاة اليوميػػة، حيػػث أصػػلحت اٜنيػػاة اليوميػػة ك 

الواربعيػة يف ظػػركؼ كاربعيػة ىػػي موا ػػيش ىػذه اٞندرسػػة، كىػػي تسػعى مػػن خػػالؿ ىػذا التوجػػو إىل إبػػراز 
األلة داخل اٜنياة اليومية كرصدىا على شكل صور كرسومات تع  عػن اٞنواربػف الػيت ٓنػدث داخػل 

 مفاصل اٜنياة اليومية.

                                                           

ـ يف أكربنػس ربػرب بيسانسػوف. ُُٖٗكلػد سػنة ىو جٌن ديسًن غوستاؼ كوربيو، رساـ فرنسي أسهم يف أتسيس اٜنركة الواربعية يف الفػن،  (ُق
 لفػرتة اٞندينة حكمت اليت الثورية اللبنة يف عضونا كأصل . الفرنسية اٞنلكية إلساء جهدىا كرست اليت الثورية اٜنركات مش كوربيو كتعاطف
مػػػات سػػػنة  سويسػػػرا، إىل ـُّٕٖ عػػػاـ يف كنفػػػي السياسػػػي، لنشػػػاطو كعوربػػػب كوربيػػػو، سػػػبن اللبنػػػة سػػػقوط كبعػػػد ـ،ُُٕٖ يف ربرػػػًنة
 (. ُّٖ/ َِـ. ينرر: اٞنوسوعة العاٞنية قُٕٕٖ

 (.َُِ-ُُٗينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ِق
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يلػٌن مكانػة  جانلها الػواربعي اليػومي اٞنعػيش، ترهر التوجو لتروير األلة على شكل صور كرسومات -ّ
أحػػػد اٞنرػػػاىر الػػػيت يسػػػق وف هبػػػا الترػػػور  اب ىػػػذه اٞندرسػػػة ٟنػػػا، فهػػػم يركنػػػواأللػػػة الػػػيت يوليهػػػا أصػػػح

 الفلسفي اٞنثايل الذم ينزع إىل بقاء األلة يف اٞنثاؿ كالذىن.

 هػػا ابأللػػة مػػن خػػالؿ اٛنػػنس، فقػػد ال تنفػػخ اٞندرسػػة الواربعيػػة يف ترػػوير األلػػة يف اٜنيػػاة اليوميػػة كرب -ْ
 (فركيػدقع ت ىذه اٞندرسة عن اٜنب من خالؿ الرسػومات اٛننسػية، كىػذا يفسػر تلػين الفيلسػوؼ 

 كدافش للمحلة على شكل صور كاربعية ١نسوسة ملموسة مشاىدة.  اٛننسً  نرريةى 

 معاكسة النظرة ادلثالية للمحبة:  اثلثًا:
 الفلسػػػػفة الواربعيػػػػة بليػػػػاف كربوفهػػػػا اٞنضػػػػاد للفلسػػػػفة اٞنثاليػػػػة، يتلػػػػٌن مرهػػػػر مػػػػن مرػػػػاىر مكانػػػػة األلػػػػة يف

فالفلسػػفة الواربعيػػة بشػػكل عػػػاـ ىػػي ١ناكلػػة هتػػػدؼ إىل ترػػوير اٜنيػػاة ال ليعيػػػة ِبكسػػش معانيهػػا، كإظهارىػػػا يف 
اٝنػػارج آب،رىػػا كعللهػػا كنشػػوئها كتكوسػػا، كتػػرفن أف ترفػػش الواربػػش إىل مسػػتول اٞنثػػاؿ، كىنػػا يكمػػن التقابػػل أك 

لفعل اليت جعلػت الواربعيػة تنػزع إىل اٝنػارج، كتقػف يف كجػو النرػرة اٞنثاليػة، كتكشػف عػن الشػركر كاآل،ـ ردة ا
، كمػن خػالؿ ىػذا التقابػل يتبلػى مرهػر مػن مرػاىر (ُقاليت تكمن يف النفس اللشػرية برػورة ظػاىرة ١نسوسػة

مكانػػة  اة مرحليػػة، مليننػػا فيهػػمكانػػة األلػػة يف الواربعيػػة، كسػػأبٌن ىػػذا اٞنرهػػر ّنحاكلػػة إبػػرازه علػػى شػػكل سلسػػل
 األلة كموربعها بٌن اٞنراحل، كتتلخ  تلخ اٞنراحل يف اآليت:

تػػ ز الفلسػػفة الواربعيػػة األلػػة بشػػكل يقػػف يف الضػػد ٕنامنػػا للفلسػػفة اٞنثاليػػة، كتػػزعم أسػػا تػػنهج الػػنهج  -ُ
 الرحي  يف إنزاؿ األلة مكانتها الرحيحة.

اٞنثالية اليت ْنعػل الواربػش داخػل الػذىن يف اٞنثػاؿ، فهػي تػرفن تنتقد الفلسفة الواربعية ملادئ الفلسفة  -ِ
أف ترفػػػش الواربػػػش إىل مسػػػتول اٞنثػػػاؿ، كتيلقػػػي الواربػػػش يف أكسػػػش صػػػوره دكف إدخالػػػو يف الػػػذىن، بػػػل إف 
الذىن يتشكل من ىذا الواربػش، كعليػو فػ ف مكانػة األلػة تكػوف يف تشػكلها يف اٝنػارج ِبكسػش الرػور 

 ارجية، كتقدـ الواربعية مكانة األلة هبذه الترورات اٝنارجية.كاٞنشاىدات كاألسوسات اٝن

ػا تكشػف عػن الشػركر كاآل،ـ الػيت  -ّ ّنا أف الفلسػفة الواربعيػة تتلػىن الرؤيػة اٝنارجيػة ل شػياء، فهػي حتمن
تكمػن يف الػنفس اللشػرية برػػورة ظػاىرة ١نسوسػة، بعكػػس الفلسػفة اٞنثاليػة الػػيت تيلقػي الشػركر داخػػل 

 مراحل تكوف الشركر فيو. كْنعل معرم ،الذىن

ػػػ تلػػػين الفلسػػػفة الواربعيػػػة الشػػػركر كرػػػورة -ْ اٝنػػػًن كٗنيػػػش اٞنعػػػاٍل  ا تتلػػػىنمشػػػاىدة ١نسوسػػػة، ٩نعلهػػػا حتمن
 لة يتم إنزاٟنا يف ىذه اٞنكانة.اجملردة اٞنختلفة كذلخ، كعلى ىذا فاأل

                                                           

(، ّٖٚنعػػػاف، قص: ينرػػػر: منزلػػػة اإلنسػػػاف ككجػػػوده يف اٞنػػػذاىب الفكريػػػة اٞنعاصػػػرة قدراسػػػة نقديػػػة يف  ػػػوء اإلسػػػالـ(، د ع ػػػا د أبػػػو  (ُق
 (.َُْٗ(، اٞنوسوعة العربية اٞنيسرة، د شفيق غرابؿ، قص: ُٕٗ-ُٕٕدراسات يف النقد األد  اٞنعاصر، د. د زكي، قص: 
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  استقاللية احملبة، وقيامها بنفسها: رابًعا:
الػػيت يسػػعى إىل التػػدليل عليهػػا أصػػحاب اٞندرسػػة الواربعيػػة،  األلػػةاالسػػتقاللية أحػػد مرػػاىر مكانػػة تعػػد 

 ا، أك ترػػورن عاٞننػػا اٞنػػادم، كليسػػت خيػػاالن  علػػى أسػػا حقيقػػة موجػػودة يف -كمنهػػا األلػػة-حيػػث تنرػػر إىل القػػيم 
عور كىنا يكمن النلذ الذم تنهبو الفلسفة الواربعية للنرػرة اٞنثاليػة القائمػة علػى بقػاء القػيم داخػل اٝنيػاؿ كالشػ

 فقا.

مػػن  كػل شػػيء فيػو ربيمتػػو، فػػالقيم مسػتقلة عػػن اإلنسػاف كمنلثقػػة  كاسػتمرارنا ٟنػػذه النرػرة تػػرل الواربعيػػة أف
كاٞنعػػىن الػػذم يفسػػركف بػػو  األشػػياء يف نرػػر الػػواربعيٌن حياديػػة،أف  كمػػرد ىػػذه النرػػرة ل شػػياء: طليعػػة األشػػياء،

كاإلنسػاف يسػت يش أف يكتشػف القػيم ابسػتخداـ  ليسػت بفعػة أك  ػارة يف حػد ذاهتػا، حيادية القيم، ىو أسػا
   .(ُقاألسلوب العلمي، كاٝن وات العلمية

كعلى ىذه النررة الواربعية فػ ف األلػة ٕنلػخ مكانػة مسػتقلة عػن اإلنسػاف يف اٞندرسػة الواربعيػة، كلتحديػد 
 اٞنكانة ٬نكن إٗناؿ اٞنراىر الدالة عليها يف اآليت:ىذه مراىر 

االن أك ترػػورنا داخػػل الػػذىن، يلػػٌن مكانػػة األلػػة كعمػػق أتثًنىػػا، فاأللػػة إذا التقليػػل مػػن كػػوف األلػػة خيػػ -ُ
٩نعػػػل أمػػػر تلعيتهػػػا كعػػػدـ -منػػػو تنشػػػأ كإليػػػو تعػػػود-ارتل ػػػت ابٝنيػػػاؿ أك الترػػػور ارتلاطنػػػا اسػػػرتاتيبيِّا 

 استقالليتها كربيامها بنفسها يف سياؽ التقليل من مكانتها.

ذا ارتل ػػػت ابٝنيػػػاؿ كالترػػػور كػػػاف أمػػػر كجودىػػػا يف عاٞننػػػا يػػػزعم أرابب اٞندرسػػػة الواربعيػػػة ِبف األلػػػة إ -ِ
اٞنادم أمرنا غًن كارد اٜندكث، ٣نا ٩نعلهم يرفوف تلخ النررة اٞنثالية ِبسا تتبػو إىل نفػي آ،ر األلػة، 

 حيث إف ىذه النررة تؤدم إىل إلغاء أثرىا يف عاٞننا اٞنادم األسوس.

لوب العلمػي ىػو مػنهج كاربعػي يسػًن عليػو أصػحاب القوؿ إبمكانيػة اكتشػاؼ القػيم ابسػتخداـ األسػ -ّ
الفلسفة الواربعية، زاعمٌن أسم ٬نتازكف بو عن الفلسفة اٞنثالية، كعلى ىػذا فػ سم ال شػخ يقولػوف ِبف 
القػػيم كالرػػفات اجملػػردة ال ٬نكػػن رصػػدىا إذا نرػػرب ٟنػػا مػػن خػػالؿ النرػػرة اٞنثاليػػة، فهػػي معدكمػػة يف 

تػػازكف ِبسػػم يرصػػدكف األلػػة كنشػػأهتا كآ،رىػػا ابٝن ػػوات العلميػػة كاربعنػػا اٞنػػادم األسػػوس؛ لػػذا فهػػم ٬ن
 كاألسلوب العلمي الذم تقـو عليو مدرستهم كفلسفتهم.

٠نمػػوع مػػا ذكػػربه مػػن النقػػاط الػػيت تلػػٌن اسػػتعماؿ أصػػحاب الفلسػػفة الواربعيػػة للمحلػػة كمرهػػر مػػن  -ْ
ة، يرهػر مكانػة األلػة يف اٞنراىر اليت يستدلوف هبا على صحة مػا يػذىلوف إليػو مػن معتقػدات فلسػفي

 الرفات اليت ٕنثل ال ىاف كاٜنبة لرحة أفكارىم.  لسفة الواربعية، حيث يركف أسا إحدلالف
                                                           

سػػف ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػرر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إشػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يو  (ُق
 (.ِْٗـ، قص: ََِّ(، الرتبية كربضااي اجملتمش اٞنعاصر، حافف فرج، عا  الكتب، القاىرة، ّٓاٜنسيناف، قص: 
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 أثر احملبة على حركة اإلنساف:  خامًسا:
ان الربنا من اٞننهج الػذم يػذىب إليػو أصػحاب الفلسػفة الواربعيػة القػائم علػى النرػرة اٞناديػة للقػيم، فػ ف 

أف ٞندرسة الواربعية ربوة كأثرنا أك  ٣نا ىػي عليػو يف اٞنثاليػة، فػًنل أصػحاب الفلسػفة الواربعيػة القيم تكتسب يف ا
كالقػوؿ ِبسػا ٓنكػم  ش،يمومهػا، كىػي ببعػة مػن الواربػش اٞنعػالقيم تعد معايًن خلقيػة ٓنكػم حركػة اإلنسػاف يف ع

حركػػة اإلنسػػاف يعػػد مرهػػرنا مػػن مرػػاىر اٞنكانػػة الػػيت تنزٟنػػا الفلسػػفة الواربعيػػة للمحلػػة؛ ألنػػو يسػػتنتج منهػػا ٓنكػػم 
 القيم كاٞنؤثرات كالرفات على حركة اإلنساف، كيكوف التأثًن بتشكيل حركة اإلنساف بناء عليها.

 ا كافية كشاملة ٣نثلة للنػاس، ف ننػاننا لو حددب ربيمن فهي متغًنة كنسلية ك٬نكن ربياسها، كيركف أ كمن مثىَّ 
كللقػػيم  نسػت يش أف نرػل إىل ٠نموعػػة مػن القػػيم الػيت ينلغػػي أال ٫نػرج عنهػػا النػاس، كتكػػوف ىػي القػػيم اٞن لقػة،

 .(ُقالتوافق ا منكذلخ ألسا ٓنقق نوعن  ؛أعاله عندىم سلم ،بت ٓنتل القيم العقلية كالتبريلية اٜنسية

 ف ف النررة الواربعية للقيم تتمثل يف ٗنلة من النقاط، ٬نكن إٗناٟنا يف اآليت: خعلى ذلكبناء 

 ا.ا أك متغًنة دائمن أسا ليست ،بتة دائمن  القيم م لقة كنسلية يف آف كاحد، ّنعىن -ُ

 أسا حقيقة موجودة يف عاٞننا اٞنادم. -ِ

مػػن  ٬نكػػن أف تسػػتمد ٬نكػػن ربياسػػها ابألسػػلوب العلمػػي، كال وأف مرػػدر القػػيم ىػػو العقػػل، ّنعػػىن أنػػ -ّ
 .اٜندس كاإلٟناـ

 أسا معايًن أخالربية. -ْ

، كبنػػاء عليػػو فػػ ف ىػػذه النقػػاط الػػيت (ِقللقػػيم سػػلم ،بػػت ٓنتػػل القػػيم العقليػػة كالتبريليػػة اٜنسػػية أعػػاله -ٓ
 ٕنثل موربش القيم يف الواربعية ٬نكن إجراؤىا كذلخ على األلة.

ػًدث آ،رنا كيف حاؿ إسقاط ىػذه النقػاط علػى األلػة ترهػر اٞنكانػة ا لػيت ْنعػل األلػة يف مكانػة ْنعلهػا ٓني
عميقػػة يف اٜنركػػة اإلنسػػانية، بػػل ربػػد يػػذىب بعػػن أصػػحاب النرػػرة اٞنوغلػػة يف الواربعيػػة ِبف األلػػة كغًنىػػا مػػن 

 اٞنؤثرات الناش ة من العقل ىي من تشكل حركة اإلنساف.

  

                                                           

(، القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػرر ُٗٔـ، قص: َََِينرػػر: اٞنعلػػم كرسػػالتو يف الرتبيػػة األخالربيػػة، مرػػ فى علػػد القػػادر، جامعػػة عػػٌن لػػس،  (ُق
 (.ّٔس ة يف  وء إشكاليات ثورة االتراالت ابجملتمش الكوييت، سا  يوسف اٜنسيناف، قص: الرتبية اإلسالمية يف اٞنرحلة اٞنتو 

 ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػرر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إشػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف (ِق
 (.ُّ،  ياء زاىر، قص: (، القيم يف العملية الرتبويةّٔاٜنسيناف، قص: 
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 : دور احملبة يف صنع األفكار سادًسا:
الػواربعي إىل دكر األلػة يف تسػيًن أفكػار اإلنسػاف كالتػأثًن علػى غرائػزه الػيت يتبو بعن أصحاب االْنػاه 
 تشكل أساسنا للناء تلخ األفكار.

 ، فهػو يػػرل(كالز إميػػل ق الفيلسػػوؼ الفرنسػي اربعيٌن الػػذين يػركف ىػػذا التوجػو،كمػن ىػؤالء الفالسػػفة الػو 
علػى ملػدأ العضػوية كاألعضػاء ٩نعلػو كأتكيػده  أف اإلنساف يف جوىره حيواف تسًنه غرائػزه كحاجاتػو العضػوية،

 .فيو ٬نكن ٓنليلو شيء كل  يؤمن ِبف

ترجػش إىل إفػرازات  ّنعػزؿ عػن ىػذا التحليػل، فهػو يػرل أسػا حياتو الشعورية كالفكرية كاٛنسميةكليست 
ػػ يتخػػذ اإلنسػػافك غدديػػة،   ،علػػى االىتمػػاـ بنقػػد اجملتمػػش كتقػػـو ىػػذه األفكػػار ا ألفكػػاره،غرائػػزه اٜنيوانيػػة أساسن

 ب ريقة ٓنليلية عضوية. كُنث مشكالتو

علػى  الرتكيػزكال تغفل النرػرة الواربعيػة التحليليػة للمشػكالت جوانػب الشػر كاٛنر٬نػة، بػل ىػي تسػًن إىل 
ة يف الكشػػف عػػن حقيقػػ مركػػزة جوانػػب الشػػر كاٛنر٬نػػة فيػػو، كاٞنيػػل إىل النزعػػات التشػػاؤمية، كجعػػل مهمػػة النقػػد

الشػهواٍل أك اٞنػادم الػذم تسػًنه ىػو ا غاللنػ الواربعيػة ا كػاف ب ػل الركايػة يفلػذ ؛ال ليعة ك ليعة بػال ركح أك ربػيم
  .(ُقأىواؤه كغرائزه كشهواتو

كبناء علػى ىػذه النرػرة الػيت تػؤمن بتحليػل كػل شػيء يف اإلنسػاف، كأف جوانػب اٝنػًن كالشػر كالنزعػات 
كدكر الفالسػفة الػواربعيٌن يف رصػد الشهوانية ليست ّنعزؿ عن ىذا التحليل، يلٌن دكر األلة يف صنش األفكار 

 األلة كأثرىا كظهورىا بشكل كاربعي ٬نكن رصده كٓنليلو.

جعػػل األلػػة ١نرػػورة داخػػل الػػذىن، كمكتفيػػة ابلتشػػكل علػػى صػػورة مثػػاؿ داخلػػي  كتنفػػي ىػػذه النرػػرة
كػن ا أسػود ال ٬نألسػا إذا كانػت هبػذه الرػورة فيتعػذر ٓنليلهػا كرصػدىا، كػوف الػذىن يشػكل صػندكربن  ؛شعورم
لذا ف ف رصد دكر األلة يف صنش األفكار يف الفلسفة الواربعية ىو ٣نا يتلاىى بػو أصػحاب ىػذه  كٓنليلو؛ْنزئتو 

 النررة كاالْناه.

 اشتقاؽ احملبة من الواقع احملسوس:  سابًعا:
كالسػلب الػذم  يعتقد أنرار االْناه الواربعي أف القيم يػتم اٜنرػوؿ عليهػا عػن طريػق اٜنػواس كالتبربػة،

على ىػذا االْنػاه فػ ف القػيم عنػدىم ال مشتقة من الواربش األسوس، ك جعلهم ينحوف ىذا النحو أسم يركف أسا 
 .متغًنة كنسلية بد أف تكوف

                                                           

(، منزلػة اإلنسػاف ككجػوده يف اٞنػذاىب الفكريػة ٕٕٖ/ِينرر: اٞنوسػوعة اٞنيسػرة يف اٞنػذاىب اٞنعاصػرة، النػدكة العاٞنيػة للشػلاب اإلسػالمي، ق (ُق
 (.ٖٓاٞنعاصرة قدراسة نقدية يف  وء اإلسالـ(، د ع ا د أبو ٚنعاف، قص: 
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كما داـ أسا متغًنة كنسلية فهي ٓنقق ارتفاعنا يف بعن األحواؿ كاألشكاؿ، كتكوف يف نسػلتها مرتفعػة 
قػق ا٦نفا نػا كتكػوف متواجػدة بنسػلة أربػل، كعلػى ىػذا فػ ف القػيم ال بػد ٓنتػاج كحا رة، كيف بعن األحػواؿ ٓن

 إىل مقياس ٬نكن من خاللو اٜنكم بوجودىا كأتثًنىا كربوتو كا٦نفا و.

 ٬نكػػن ربياسػػها عػػن طريػػق كسػػائل علميػػةكيػػذىب أصػػحاب ىػػذا االْنػػاه يف ربضػػية ربيػػاس القػػيم، إىل أنػػو 
أم مو ػوع مػادم ربابػل لللحػث كالدراسػة يف العلػـو  يعملونو ْناهكيعملوف ىذا اٞنقياس يف القيم كما  كُنثية،
 الت ليقية. ال ليعية

٪نػػػدث ىػػػذا ا لػػػو  ػػواب و كمقاييسػػػو كمواربفػػػو العلميػػة، ك اجتماعيِّػػػ ترػػل  القػػػيم، بنػػاء علػػػى ىػػػذا فعػػالن ك 
فلسػػفة ىػػذا االْنػػاه الػػذم تتبػػو إليػػو ال، ك (ُقعنػػدما يتفاعػػل اإلنسػػاف مػػش الواربػػش كمع ياتػػوالفعػػل االجتمػػاعي 

 الواربعية ٬نكن إعمالو على األلة كذلخ.

فتكوف األلة يف ىػذه اٜنالػة ربػد احتلػت مكانػة معينػة يرػف هبػا أصػحاب الفلسػفة الواربعيػة فلسػفتهم، 
 كيعملوف عليها  اب هم كمقاييسهم، فت ز مكانتها يف ىذا الشأف من خالؿ اآليت:

يف اٞنثػاؿ، كليسػت ١نكومػة بقالػب ترػورم  أف األلة ليسػت ،بتػة كمكتفيػة بشػكلها الػذىين اٞنوجػود -ُ
نهػػػػا مػػػػن االرتفػػػػاع كاال٦نفػػػػاض بنػػػػاء علػػػػى أتثػػػػًنات خارجيػػػػة، بػػػػل ىػػػػي عنػػػػد داخلػػػػي شػػػػعورم ال ٬نكًٌ 

 أصحاب ىذا التوجو الواربعي متغًنة نسلية.

يكمن التغًن الذم ٪ندث يف األلة كتتشكل على  وئو من خالؿ تعر ها للمؤثرات اٝنارجية كربػوة  -ِ
ىا داخلػو ٩نعلػو إف بقاءؤثرات عليها، كعدـ بقائها ١نمية داخل النفس كالذىن، حيث أتثًن تلخ اٞن

 غًن ربابلة للتغًن كالتلدؿ.

تتفػػػاكت نسػػػلة األلػػػة كربوهتػػػا كأشػػػكاٟنا بشػػػكل تلقػػػائي مسػػػتمد مػػػن بيعػػػدىا عػػػن اٛنوانػػػب الداخليػػػة  -ّ
ش اٞنػػادم كأحداثػػو الكامنػػة يف الػػنفس؛ لػػذا فهػػي نسػػلية خا ػػعة للواربػػش اٞنػػادم، فػػ ذا كػػاف ىػػذا الواربػػ

كطليعتػػو تػػدفش يف اْناىهػػا ف سػػا تكتسػػب االرتفػػاع كالرهػػور، أمػػا إذا كػػاف الواربػػش ال يػػدفش يف اْناىهػػا 
ف نو ٪نػدث ٟنػا نػوع مػن الضػمور اٞنتمثػل يف ربلػة الرػور كاألشػكاؿ كالتفػاعالت اٞنرئيػة الػيت ٬نكػن أف 

 كتكوف دليالن عليها كصورة ١نسوسة مشاىدة ٕنثلها. ،تع  عنها

                                                           

ر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إشػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػر  (ُق
 (.ّٓاٜنسيناف، قص: 
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٬نكػػن كبنػػاء علػػى حػػدكث التغػػًن كالنسػػلية للمحلػػة ف سػػا ٬نكػػن أف تقػػاس، فيػػذىب الواربعيػػوف إىل أنػػو  -ْ
أم  كيعملػػػوف ىػػػذا اٞنقيػػػاس يف القػػػيم كمػػػا يعملونػػػو ْنػػػاه كُنثيػػػة، ربياسػػػها عػػػن طريػػػق كسػػػائل علميػػػة

 الت ليقية. مو وع مادم ربابل لللحث كالدراسة يف العلـو ال ليعية

يػػ ز مكانػػة األلػػة مػػن خػػالؿ اإل٬نػػاف ِبسػػا يػػتم اشػػتقاربها مػػن الواربػػش األسػػوس، ىػػذا االْنػػاه الػػواربعي  -ٓ
حيث إف ىذا االشتقاؽ ببش من حبم التأثًن الذم يوليو أصحاب ىذا االْنػاه للمػؤثرات اٝنارجيػة 

 على الداخل اإلنساٍل، فًنكف أف الداخل يتم اشتقاربو من اٝنارج.

 مراعاة احملبة الواقعية:  اثمًنا:
لػذا فػ ف  ؛الفلسفة الواربعية إىل اإل٬ناف بقوة اٞنؤثرات اٝنارجيػة علػى الػداخل اإلنسػاٍل بشػكل كلػًن تنزع

النرػػػرة إىل الػػػنفس الداخليػػػة بشػػػكل كظيفػػػي ٩نعلهػػػم ينرػػػركف ٟنػػػا بشػػػيء مػػػن تقلػػػي  تلػػػخ الوظػػػائف كحرػػػر 
 األدكار بشكل ٩نعل منها أربل دكرا كظيفيا من النررة اٞنثالية للنفس.

يف آف - اٞن ابقػػػة اٛنيػػػدة يف أف الوظيفػػػة ال ليعيػػػة للػػػنفس تنحرػػػر (فركيػػػدقالػػػواربعي  الفيلسػػػوؼ كيػػػرل
طليعيػػة  كإذف ال تكػػوف الػػذات ،اٝنػػارجي كالواجلػػات األخالربيػػة كالعػػا  ا،نػػبينهػػا كبػػٌن كػػل مػػن حاجات -كاحػػد
للحرػػػوؿ علػػػى مػػػا يشػػػلش  اأفضػػػل الوسػػػائل كأربلهػػػا خ ػػػرن  عػػػن ا مػػػن األخ ػػػاء، كذلػػػخ ابلكشػػػفنىػػػتػٍ ذا ٘نىى إإال 

فاٜنالػػػة ال ليعػػػة يف  ،نفسػػػو مراعػػػاة مػػػا يقتضػػػيو العػػػا  اٝنػػػارجي كالواجلػػػات األخالربيػػػة يف الوربػػػت مػػػش حاجاتنػػػا
، كيػدعوب إىل التفكػًن فيمػا ف يتغػًن دكف انق ػاعيػالسػلوؾ اآليل، غػًن أنػو تك ال ملة ىي نوع من التكيػفاٛن

ىل حرػر دكر الػنفس علػى خلػق التػوازف، كعالربػة الػنفس ابأللػة، كابلنرر إ، (ُقأطلق عليو اسم قإدراؾ الواربش(
فػػ ٍل أسػػتنتج مػػن النرػػػرة الفركيديػػة ىػػذه مكانػػة األلػػػة مػػن اْنػػاه ١نػػدد، فهػػػو يشػػًن يف نررتػػو ىػػذه إىل مراعػػػاة 
اٛنانػػب الػػواربعي للمحلػػة، كحرػػر دكرىػػا النفسػػي يف كظػػائف ١نػػددة، فاأللػػة ىػػي الرػػورة الراىريػػة كالشػػكل 

 ينلش من الواجلات األخالربية اليت ظهرت كسلوؾ يف العا  اٝنارجي. اٝنارجي الذم

كال يغفػػل فركيػػد األدكار النفسػػية الداخليػػة للمحلػػة، فهػػو يع يهػػا اٛنانػػب النفسػػي كمرحلػػة كمػػػؤثر يف 
سًنىا كتوجيهها للعػا  اٝنػارجي، كلكػن ىػذا الػدكر ينحرػر يف كونػو كػاٞننرم األخالربػي الػذم ٕنػر مػن خاللػو 

كر الكػػراـ، كاألثػػر الػػذم ٓندثػػو الػػنفس يف األلػػة خػػالؿ ىػػذا اٞنػػركر إ٧نػػا ىػػو دكر ،نػػوم غػػًن رئيسػػي، األلػػة مػػر 
دث توازبن بٌن شكلها اٝنارجي ككظيفتها النفسية.  كيتمثل يف كوسا ٓني

  

                                                           

ـ، قص: ُٖٗٗينرػػر: اْناىػػات الفلسػػفة اٞنعاصػػرة، إميػػل برييػػو، ترٗنػػة: د. ١نمػػود رباسػػم، دار الكشػػاؼ للنشػػر كال لاعػػة كالتوزيػػش، مرػػر،  (ُق
 (.ْٖص: 
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 تعدد اجتاىات دراسة احملبة:  اتسًعا:
كاألشػػكاؿ اٝنارجيػػة األسوسػػة اٞنعػػ ة عػػن ّنػػا أف األلػػة يف الفلسػػفة الواربعيػػة تػػذىب إىل اإل٬نػػاف ابلرػػور 

ػػًدث تعػػددنا يف االْناىػػات كتنونعػػا يف الدراسػػات الػػيت يػػتم ٓنليػػل األلػػة مػػن  األلػػة، فػػ ف تعػػدد تلػػخ األشػػكاؿ ٪ني
 خالٟنا.

أصػل  كمن ذلخ اْناه بعن الفالسفة الواربعيٌن العتلار اٛنػنس كأحػد الرػور الراىريػة للمحلػة، فقػد 
 العلم، كِناصة التحليل النفسي. لللحوث يف اْناىات كثًنة من اٛننس، يف الغرب، مادة

 ، كالػػػيت سػػػا٨نت ابلقسػػػا األكػػػ  يف دراسػػػةاالنرريػػػة األكثػػػر أتثػػػًنن  كمػػػن اٞنعػػػركؼ أف الفركيديػػػة كانػػػت
 سيكولوجية النزعة اٛننسية.

كيػػػد کػػػاف فر ، حيػػػث  اٛنػػػنس الغػػػر ، طيلػػػة عقػػػود طويلػػػة كربػػػد بقيػػػت الفركيديػػػة النرريػػػة الرائػػػدة يف علػػػم
 مادة ُنثو نزعة اإلنساف اٛننسية.كانت ، لكن  «اٜنب»يستخدـ أحياب، مفهـو 

تعمػػػػيم ٞنمارسػػػػتو السػػػػريرية اإلكلينيكيػػػػة، كنتيبػػػػة  نرريتػػػػو، إىل حػػػػد كلػػػػًن، ّنثابػػػػة ئكربػػػػد جػػػػاءت ملػػػػاد
ربػد شػكلت ىػذه اٝنػ ة ك  ،عنػد األطفػاؿ، كدراسػة ٢نتلػف أشػكاؿ الشػذكذ اٛننسػي مالحراتو للنزعة اٛننسػية

إىل الدراسػػػػة السػػػػريرية يف  (فركيػػػػدق، كال غرابػػػػة يف اْنػػػػاه الفيلسػػػػوؼ (ُق(فركيػػػػدقأسػػػػاس نرريػػػػة  ميػػػػة كلهػػػػاالعل
موا ػػيش تػػرتلا ابأللػػة كمو ػػوع اٛنػػنس، كدراسػػة آ،ره كدكافعػػو، فهػػذا ىػػو سػػج الفلسػػفة الواربعيػػة الػػيت اْنهػػت 

 و.تشري  اإلنساف كأعضائعضوية تشابو إىل ٓنليل كل شيء حت لو كاف من اٞنعاٍل اجملردة ب ريقة 

كترهػػػر مكانػػػة األلػػػة يف ىػػػذا السػػػياؽ يف تعػػػدد اْناىػػػات دراسػػػة األلػػػة بشػػػكل كا ػػػ  عنػػػد الفالسػػػفة 
 الواربعيٌن، حت أ حت ليست ّنعزؿ عن التشري  اإلكلينيكي السريرم اٞنشابو لتشري  اإلنساف العضوم.

كيرهػر جانػػب آخػػر مػن مرػػاىر مكانػػة األلػػة يف الفلسػفة الواربعيػػة، حيػػث تسػتعمل األلػػة كداللػػة علػػى 
نزعػػػة اإلنسػػػاف  ، لكػػػن مػػػادة ُنثػػػو كانػػػت«اٜنػػػب»كػػػاف فركيػػػد يسػػػتخدـ أحيػػػاب، مفهػػػـو معػػػافو أخػػػرل، فقػػػد  

 ثايل.، ٣نا ٩نعل اللفف اٞنقرود يف األلة أكسش من أف يقترر على مفهومو الذىين اٞن(ِقاٛننسية

  قياـ بعض الفلسفات الواقعية على احلب: عاشًرا:
مػن ك مكانة األلة يف بعن اْناىات الفلسفة الواربعية يف كوف الفلسػفة نفسػها تقػـو علػى األلػة،  ترهر

 يقػيم فلسػفتو يف اٜنيػاة علػى مقػولتٌن أك دعػامتٌن، ، حيػث(فركيػدق ىذه الفلسفات ما ذىب إليػو الفيلسػوؼ
تػنفخ فيػو اٜنيػاة كٓنفرهػا عليػو  ، كىو إلػو ال اربػة الػيت(إيركسق :  إٟنٌن، يسمى أحد٨ناك٩نعل على عرش العا

                                                           

 (.َِٕينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
 (.َِٕاإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ِق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِّٓ 

 

 :كاآلخػر ،فتتكػوف األسػر فاجملتمعػات الكلػًنة فاإلنسػانية بعامتهػا كْنمش بػٌن النػاس كتػربا بيػنهم بػرابط اٜنػب
 كاإلنتاج كاالمتالؾ. كاللناءالضركرة اليت تشد الناس إىل العمل، فيكوف االجتماع كالتعاكف  ، إلو(أبنكيوق

االربترػػادية الػػيت ربػػاؿ هبػػا  ىػػذا ىػػو إلػػو مػػاركس، أك الضػػركرة أك الػػدكافش (نكيػػوبأقكلسػػوؼ نلحػػف أف 
 كاٝنلقي لسنساف. كاليت تفعل فعلها يف اإلنتاج الفكرم كالفين

ملػػدأ  (أبنكيػػوقكعلػػى ، ملػػدأ اللػػذة (إيػػركسقنرريتػػو ب ريقػػة أخػػرل في لػػق علػػى  (فركيػػدقكربػػد يرػػوغ 
، كمكانػة (ُق  ءالزماف، كسػوؼ ٪نكمانػو إىل مػا شػا الواربش، كيقوؿ إسما ملدعاف ٪نكماف اإلنساف من ربدَل

فلسػػػفتو كأسػػػاس تقػػػـو عليػػػو يرهػػػر اٞنكانػػػة الكلػػػًنة للمحلػػػة يف مفاصػػػل تلػػػخ  (فركيػػػدقاأللػػػة الػػػيت بنػػػا عليهػػػا 
 الفلسفة.

  احلادي عشر: اعتبار احملبة مركًزا لكل األشياء:
يويل بعػن الفالسػفة الػواربعيٌن األلػة دكرنا كلػًننا يف كصػفها ِبسػا مركػز لكػل األشػياء، كتسػتمد مركزيتهػا 

كجلػػب السػػعادة،  مػػن خػػالؿ ربػػوة أتثًنىػػا علػػى ٢نتلػػف اٞنشػػاعر، فهػػي ٓنتػػل دكرنا فعػػاالن مركػػزايِّ يف ٔنفيػػف األ 
كال يقػػػػف مػػػػوربفهم عنػػػػد الشػػػػعور ال ػػػػرؽ الػػػػيت ٬نكننػػػػا أف ٦نفػػػػف فيهػػػػا مػػػػن األ ،  كينرػػػػركف للحػػػػب ك حػػػػدل

، فيمسػػخ الفػػرد ابلعػػا  كالواربػػش فحسػػب، بػػل يعتػػ كف األلػػة مػػن ال ػػرؽ الػػيت ٥نػػاكؿ أف نعػػيش اٜنيػػاة هبػػا كفػػنٌو 
 كيرر عليهما كيرتلا هبما بركابا عاطفية.

ك٩نعػػل أصػػحاب ىػػػذه النرػػرة اٜنػػػب مركػػزنا لكػػػل األشػػياء، فػػػيمكن أف نسػػتبلب السػػػعادة مػػن خػػػالؿ 
لذا فهو مػن مسػللات  مثالن ٬ننحنا اإلحساس بلذة طاغية؛كحب اآلخرين لنا، فاٜنب اٛننسي حلنا ل خرين 
 ، كالسعادة األصيلة تعين ٓنققها ّنعناىا الواسش غًن األرور.(ِقالسعادة األصيلة

أف اإلنساف كجد من ْنربتو أف اٜنػب اٛننسػي أك التناسػلي ٬ننحػو  (فركيدقكامتدادنا ٞنركزية اٜنب، يرل 
درجات اإلشلاع، حت صار معىن السعادة مرادفنا ٞنعىن اٜنب اٛننسي، فرار يلحػث عػن السػعادة عػن  أعلى

طريق ٓنقيق العالربات اٛننسية، كجعل ٓنريل اللذة اٛننسية منػاط حياتػو، فأصػل  ُنلػو اٛننسػي يعتمػد علػى 
و آلالـ شػديدة مردر خارجي كىو الشخ  اآلخر قاأللوب(، فأصل  األلػوب يشػكل خ ػرنا عليػو، كيعر ػ

، كىػو ىنػا (ّقيف حاؿ تنكره لو أك فقده لو أك خيانتو لو؛ لذا حذر اٜنكماء مػن مغلػة اٜنػب كاالنسػياؽ كراءىه
 ابآلخرين، كأنو يسي ر على اإلنساف بدؿ أف يسي ر اإلنساف عليو. ا٪نذر من كوف اٜنب مرتل ن 

                                                           

 (.ٓاٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  (ُق
 (.ّٓ- ِٓينرر: اٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  (ِق
 (.ٕٔ-ٔٔينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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سػػػتمداده مػػن اٝنػػارج ّنػػؤثرات خارجيػػػة كىػػذا اسػػتمرار كأتكيػػد للنرػػرة الواربعيػػػة للمحلػػة الػػيت تػػراه يػػتم ا
ربويػػة، كاعتلػػػارىم للحػػػب ِبنػػػو مركػػػز لكػػل األشػػػياء يػػػدلل علػػػى ربيمػػػة كمكانػػة األلػػػة مػػػن كجهػػػة نرػػػر الفالسػػػفة 

 الواربعيٌن.

 الثاين عشر: ربط احلب مبراحل تطور ادلعاين: 
نفعػػاالت، فهػػي هبػػذه اٞنراحػػل الػػيت ٕنػػر هبػػا اٞنعػػاٍل كاال لفالسػػفة األلػػة كثػػًننا بكوسػػا إحػػدليػػربا بعػػن ا

 النررة تثلت مكانتها كربوة أتثًنىا يف شت ٠ناالت حياة اإلنساف.

، ف ف ذلػخ الت ػور يتكػوف مػن (ستنداؿقكإذا تعمقنا يف مراحل ت ور الشهوة عند الفيلسوؼ الواربعي 
 سلش مراحل، كىي:

:  اإلعباب. أكالن

 ترور اللذة اليت ٬نكن أف ٬ننحها اٜنب. ،نينا:

 األمل. ،لثنا:

 كالدة اٜنب. رابعنا:

 الللورة. خامسنا:

 الشخ. سادسنا:

 .(ُقالللورة الثانية سابعنا:

ٕنتلػخ ربػوة   سػا هبػذا اٜنضػورلػذا ف أطػوار ت ػوره؛ أف األلة ترهر يف بعػن دكالناظر ٞنثل ىذا الت ور ٩ن
 التأثًن على تشكل كثًن من اٞنعاٍل، كىذا يلٌن مكانتها.

 ة يف بناء اجملتمع: الثالث عشر: دور احملب
 ،يعتػػػػ  بعػػػػن مػػػػن ينحػػػػى بفلسػػػػفتو ْنػػػػاه الواربعيػػػػة األلػػػػة ِبسػػػػا ٓنتػػػػل مكانػػػػة كلػػػػًنة يف بنػػػػاء اجملتمعػػػػات

 كٓنقيق السعادة بٌن أفراد اجملتمش. ،كتشكيلها

عنػػدما تللػػ  العالربػػة الغراميػػة ذركهتػػا ال ك »، حيػػث يقػػوؿ: (فركيػػدقك٣نػػن يتبػػو ٟنػػذا الفيلسػػوؼ الػػواربعي 
 ابلعا  األيا، كيكتفي األلػاف بلعضػهما، كال تكػوف ٟنمػا حاجػة يف أم ٣نػا خرآمتسش الىتماـ يكوف هبا أم 

كمػن  ، الػذم اشػرتكا يف إ٤نابػو ، حت كلو كاف ىذا الشي ىو ال فلءحوٟنما، كال تتوربف سعادهتما على شي
أزكاج مػػػن األفػػػراد اٞنتحػػػابٌن كاٞنكتفػػػٌن  كػػل مػػػا سػػػلق ٪نػػػق لنػػػا أف نترػػور إمكػػػاف ربيػػػاـ اجملتمػػػش اٞنتحضػػػر علػػى

                                                           

 (.ُٖٔينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
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للمحلػة  كاٞنتأمػل يف ربولػو يتلػٌن اعتلػاره، (ُق«طريق العمل كاٞنراحل اٞنشػرتكة بلعضهم، كاٞنرتل ٌن ابآلخرين عن
 يف بناء اجملتمعات. أسا إحدل أىم األدكار الفاعلة

اب األكؿ، ف نػػو مػػن خػػالؿ حرػػر للػػكلػػربا مكانػػة األلػػة ّنفهػػـو الفلسػػفة الواربعيػػة يف األلػػة اٞنػػذكور يف ا
أللة عند الفالسفة الواربعٌن، تلػٌن أف مفهومهػا يشػًن إىل أسػا: إحسػاس ككجػداف ربلػيب خفػي عنيػف، مفاىيم ا

ين ػوم علػػى ربػػدرة إبداعيػػة خالربػػة، غػػًن ربابػػل للػػزكاؿ، كميػػل كسػػعي إلسػػعاد اآلخػػرين، كملػػدأ د٬نقراطػػي رفيػػش، 
لرجاؿ كالنساء، كمعابة داخليػة، كسػلوؾ عملػي مػؤ ، يتمثػل يف يساكم يف اٜنقوؽ بٌن ال لقات كالف ات، كا

اٜنب اٛنسدم، كيعد أك  أسلاب اٞنرائب اللشػرية، كشػعور نفسػي، يرهػر يف الواربػش بتعرػيم األشػياء ذات 
 القيمة، كشعور ابال٤نذاب ْناه اآلخر، ىدفو اإلفراغ اٛننسي كاإل٤ناب.

يف الفلسػػفة الواربعيػػة ِبسػػا: شػػعور  -تعريفػػا إجرائيِّػػا-األلػػة ا مػػن ىػػذه اٞنفػػاىيم، ٬نكػػن تعريػػف كان الربنػػ
نفسػػي، كمعػػابة داخليػػة، ككجػػداف ربلػػيب عنيػػف، يػػؤدم إىل اٞنيػػل إلسػػعاد اآلخػػر كاال٤نػػذاب إليػػو، كيتمثػػل يف 

 اٜنب اٛنسدم اٜنسي، كيهدؼ إىل اإلفراغ اٛننسي كاإل٤ناب.

عيػػػة، ٬نكػػػن رب ػػػو ّنكانػػػة األلػػػة يف الفلسػػػفة كابسػػػتعراض التعريػػػف اإلجرائػػػي للمحلػػػة يف الفلسػػػفة الوارب
 ،كاٜنسػػػػي ،الواربعيػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ تقػػػػدَل األلػػػػة كمرهػػػػر خػػػػارجي يتمثػػػػل يف احتوائػػػػو علػػػػى ألفػػػػاظ: قاٛنسػػػػدم

كاإل٤نػػػػاب(، فكلهػػػػا ألفػػػػاظ تشػػػػًن إىل إبػػػػراز ىػػػػذا اٞنرهػػػػر مػػػػن اٞنكانػػػػة كتػػػػ ز اشػػػػتقاربو مػػػػن الواربػػػػش  ،كاٛننسػػػػي
تروير األلة ابلرسومات كاألشكاؿ من خالؿ اإلفراغ، فالرسػومات  األسوس، كما يرهر يف التعريف إمكانية

ة كاألشكاؿ إ٧نا ىي إفراغ ٞنشاعر النفس يف اٝنارج، كمػا تيلػدم تلػخ اٞنرػاىر اٝنراجيػة الواربعيػة األسوسػة نرػر 
ر اسػػتقاللية األلػة عػن الػػذىن كالشػعور، كيرهػػلػذا فػػ ف التعريػف يشػًن إىل  معاكسػة للنرػرة اٞنثاليػػة للمحلػة؛

، كمت ما ربامت األلة بنفسها فهػي كفيلػة ِبف تكػوف ذات أثػر علػى حركػة اإلنسػاف، إمكانية ربيامها بنفسها
 ك٬نتد أثرىا إىل حبز دكر ظاىر يف صنش األفكار.

كتػػػػ ز األلفػػػػاظ الػػػػيت تراعػػػػي من لقػػػػات الفلسػػػػفة الواربعيػػػػة يف إبػػػػراز جوانػػػػب األلػػػػة مػػػػن اٛنهػػػػة الواربعيػػػػة 
 سفات الواربعية على ربضية اٜنب بكاملها.األسوسة، كربياـ بعن الفل

ا على تعدد دراسات األلة كاْناىاهتا مػن كيرهر اشتماؿ التعريف على األلفاظ الداخلية كاٝنارجية معن 
رًبلػػل الفالسػػفة الػػواربعيٌن، فاأللفػػاظ الداخليػػة مثػػل: قشػػعور نفسػػي، معػػابة داخليػػة، كجػػداف ربلػػيب(، كاأللفػػاظ 

فراغ اٛننسي، اإل٤ناب(، كىػذا اٞنػزج يػ ر اعتلػار الواربعيػة للمحلػة ِبسػا مركػز اٝنارجية: قاٛنسدم، اٜنسي، اإل
لكػػػل األشػػػياء كارتلاطهػػػا اٞنػػػؤثر ّنراحػػػل ت ػػػور اٞنعػػػاٍل اجملػػػردة كاٞنختلفػػػة، كيرهػػػر كػػػل ىػػػذا دكر األلػػػة يف بنػػػاء 

 اجملتمش.
                                                           

 (.ُٕاٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  (ُق
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 :، كىيقاطالعالربة بٌن مكانة األلة كمفهـو الواربعية العاـ يف ٗنلة من النك٬نكن إٗناؿ 
  ٬نيػػل توجػػو الفلسػػفة الواربعيػػة إىل األمػػور األسوسػػة الراىريػػة يف ال ليعػػة كاٜنيػػاة، كىػػو مػػا يتمثػػل يف

اٞنكانػػػة يف مرهػػػر تقػػػدَل األلػػػة كمرهػػػر خػػػارجي، كمراعػػػاة األلػػػة الواربعيػػػة، كاْنػػػاه اٞندرسػػػة الواربعيػػػة 
 الفنية إىل تروير األلة ابلرسومات كاألشكاؿ.

 ة اٜنركيػػة علػػى أسػػس الفلسػػفة الواربعيػػة، كىػػو مػػا ٩نعػػل اٞنكانػػة تػػرتلا هبػػذا طغيػػاف اٛنوانػػب اٜنسػػي
 اٞنعىن من خالؿ اشتقاؽ األلة من الواربش األسوس، كأثر األلة على حركة اإلنساف.

  ٓنكم الفلسفة الواربعية على األشػياء كمقاديرىػا ابٜنقػائق اٞنلموسػة األسوسػة، فػاٛننس ىػو حقيقػة
برػػػورتو الواربعيػػػة، كمػػػا أف اإل٤نػػػاب كػػػذلخ ىػػػو كاربػػػش ١نسػػػوس  ملموسػػػة ١نسوسػػػة ترػػػور اٜنػػػب

ملموس يشًن إىل أحػد صػور األلػة، كيػرتلا ىػذا التوجػو الػواربعي يف مكانػة األلػة مػن خػالؿ تعػدد 
اْناىػػات دراسػػػة األلػػػة، كمعاكسػػػة النرػػرة اٞنثاليػػػة للمحلػػػة، كربيػػػاـ بعػػن الفلسػػػفات الواربعيػػػة علػػػى 

 القائمة على اٛننس الذم يع  بو عن اٜنب كمرهر لو. (فركيدقاٜنب كفلسفة 

  تلين الفلسفة الواربعية اٜنقػائق علػى الوجػود اٜنسػي اٞنلمػوس يف ال ليعػة، كىػو مػا يتمثػل يف ابتػداء
مفهـو األلة ابألمور الشعورية الداخلية الوجدانية، كانتهاؤه ابألمور األسوسػة اٞنلموسػة الػيت ٬نكػن 

رتلا ّنكانة األلة من خالؿ دكر األلة يف صنش األفكار، حيػث أتخػذ ىػذا أف يلىن عليها، كىذا ي
اللنػػاء ال ويػػل الػػذم ٬نػػر ّنختلػػف اٞنسػػارات كاالنع افػػات، ٣نػػا ٬نكنػػو مػػن ىػػذا الػػدكر، كىػػذا ٫نػػوؿ 

 األلة ِبف تكوف ذات أثر ّنراحل ت ور اٞنعاٍل.

    ارتلاطها ابٞنثاؿ الػذىين فقػا،  ، حيث ينفي استقاللية األلة كربيامها بنفسهاكل ما سلق يرهر
ا، كلكوسػػا ربػػد ا ظػػاىرن ا خارجيِّػػا لكػػل األشػػياء لكوسػػا مرهػػرن كمػػا يرهػػر جانػػب اعتلػػار األلػػة مركػػزن 

تسػػتمد مػػن اٝنػػارج كتتػػأثر فيػػو، كمػػا يلػػٌن دكر األلػػة يف بنػػاء اجملتمػػش مػػن خػػالؿ ربػػوة التػػأثًن الػػذم 
 ٓندثو.
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 والفلسفات ادلعاصرة سالـ، واألدايف،الفصل الرابع: مقارنة مكانة احملبة بٌن اإل
 وعدمو ادلبحث األوؿ: مكانة احملبة بٌن الثبات،

تعت  األحاسيس كاالنفعاالت كاألخالؽ كالقيم أمورنا مهمة يف حياة كػل إنسػاف، كٟنػا كلػًن األثػر علػى 
لػػػذا اعتنػػػت هبػػػا األدايف أ٬نػػػا عنايػػػة، كػػػذلخ ربامػػػت الفلسػػػفات  تماماتػػػو كتوجهاتػػػو؛ٗنيػػػش مفاصػػػل ٓنركاتػػػو كاى

تلػػػخ الرػػػفات كاالنفعػػػاالت الػػػيت بلػػػت مػػػن االىتمػػػاـ  ا، كاأللػػػة ىػػػي إحػػػدلا اىتمامنػػػا خاصِّػػػا إبيالئهػػػعمومنػػػ
لػػػػػات لػػػػذا فكػػػػػل داينػػػػة كفلسػػػػفة تتغػػػػػىن ّنكانتهػػػػا يف مفاصػػػػػل أسسػػػػها كأصػػػػوٟنا كعقائػػػػػدىا، كلعػػػػل الث ؛مللغػػػػو

األلػػة مػػػن خالٟنػػػا، فػػػأم ديػػػن أك ٬نكػػن كصػػػف تعامػػػل األدايف كالفلسػػػفات ْنػػػاه  نػػػةكاالنضػػلاط ىػػػو أىػػػم مكا
ىػػو  التحػػوؿ كعػػدـ الثلػػاتلخ التعامػػل فهػػو أحػػد مرػػاىر اٞنكانػػة، كمػػا أف ذتعاملهػػا مػػش األلػػة بػػ فلسػػفة يرهػػر

كأبػٌن أحد مكامن اٝنلل يف التعامل مش األلة، كيف ىذا اٞنلحث سأت رؽ لتعامل كل دين كفلسػفة مػش األلػة، 
، كأربارسػا ابأللػة يف اإلسػالـ، كلعلػي ربلػل الولػوج يف اٞنقارنػة ا كانضػلاطها أك ٓنوٟنػامكانة األلة من خػالؿ ثلاهتػ

 أبٌن معىن قالثلات( لكي تكوف اٞنقارنة جلية ككا حة:

ت: أم ٍلػػشػػيء ثػى كيقػػاؿ:  لػػوات،اات، كثي لىػػثػى  يثلػػتك الشػػيء، كيقػػاؿ: ثلػػت  ،قثلػػت(مػػأخوذة مػػن  الثلػػات:
ثلػػػػت ، ك (ُقو حػػػػق اٞنعرفػػػػةفىػػػػرى : إذا عى كأثلتػػػػو إثلػػػػاات إذا أربػػػػاـ بػػػػو، يعػػػػين: كيقػػػػاؿ: ثلػػػػت فػػػػالف يف اٞنكػػػػاف، ،،بػػػػت

ثلػػت األمػػػر ، ك ثلػػػت أمػػاـ الشػػائعات: صػػمد كربػػاـكك  ،دلَّػػ كْنىى  َّ ترىػػك ٕناسػػخ، ك الشػػخ : اسػػتقر ك  يتزعػػزع، 
يعين االسػتقرار كالتماسػخ كالرػمود ، كبناء عليو فالثلات (ِققستثلت اللناء: رسخ كاك  ،أتكدكعندم: ٓنقق 

 كالرسوخ كاالستقرار.

ىو القوؿ اٜنق كالردؽ، كىو  ػد القػوؿ اللاطػل الكػذب؛ فػالقوؿ نوعػاف: ،بػت لػو  :كالقوؿ الثابت
، كعليو ف ف األلة اٞنوصوفة ابلثلات ىي أصدؽ األلة، كالدين أك الفلسػفة الػيت (ّقحقيقة، كابطل ال حقيقة لو

 لة فيها ،بتة ىي اليت أتخذ سلق الردؽ كالرسوخ كاالستقرار.تعت  مكانة األ

  اإلسالـ: أواًل:
اللشػرية الػػيت تضػعها طائفػػة مػػن  ِنرػائ  كٚنػػات عػػن ٗنيػش القػػوانٌن عمومنػػا الشػػريعة اإلسػالميةتتميػز 

أف ىػػػذه الشػػػريعة ىػػػي شػػػريعة   أنزٟنػػػا سػػػلحانو كمػػػن ىػػػذه اٝنرػػػائ  اللشػػػر أك يضػػػعها الػػػزعيم أك اٞنفكػػػر، 

                                                           

 (.ّْٕ – ِْٕ/ ْق الزبيدم،ج العركس من جواىر القاموس، ينرر: ات (ُق
 (.َُّ – َّٗ/ ُينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند ٢نتار علد اٜنميد عمر، ق (ِق
 قُُُْكىل، ينرر: إعالـ اٞنوربعٌن عن رب العاٞنٌن، ابن القيم، ٓنقيػق: د علػد السػالـ إبػراىيم، دار الكتػب العلميػة، بػًنكت، ال لعػة األ (ّق

 (.ُّٔ/ ُـ، قُُٗٗ -
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شػاملة ٛنميػش مػا ٪نتاجػػو ك  ،،بتػػة مػا دامػت اٜنيػاة الػػدنيا كىػي ،ك ػػعها شػريخ كال ظهػًن كلػيس لػو يف ،بعلمػو
   .(ُقمتوازنة ال ا  راب فيها كال عوجك  ،الناس من عقائد كشرائش كأحكاـ

كبنػػاء عليػػو فػػ ف مكانػػة األلػػة يف اإلسػػالـ تتميػػز ابلثلػػات كاالنضػػلاط، كيرهػػر ذلػػخ يف ٗنيػػش مفاصػػل 
الضػوء علػى األلػة  أسػلًٌايف ىػذا اٞنلحػث  كلعلي، سواء اإلٟنية أك ال ليعية أك األلة بٌن اٞنؤمنٌن كغًنىا، األلة

اإلٟنيػػة أكثػػر مػػن غًنىػػا مػػن أنػػواع األلػػة لسػػلب مهػػم، أال كىػػو أف األلػػة اإلٟنيػػة إذا اتسػػمت ابلثلػػات فػػ ف مػػا 
ة اإلٟنيػػة تسػػتمد  ػػواب ها مػػن مرػػدر إٟنػػي غيػػيب، سػػواىا مػػن أنػػواع األلػػة أكىل ابلثلػػات كاالنضػػلاط، كأف األلػػ

١نلتىػػو يف القػػرآف الكػػرَل، كىػػذا اإلثلػػات يلػػٌن مكانػػة   فمػػن مرػػاىر ثلػػات األلػػة يف اإلسػػالـ ىػػو إثلػػاتي  ً 
الترػػافو هبػػا، كمػػن   األلػػة يف اإلسػػالـ، فػػ ذا ثلتػػت األلػػة هلل العرػػيم ف سػػا تسػػتمد مكانتهػػا مػػن عرمػػة  

يف القػػرآف الكػػرَل، فقػػاؿ تعػػاىل:  لػػوأثلػػت ١نلتػػو لعلػػاده ك١نلػػة علػػاده    ىػػذا األمػػر، أف  مرػػاىر الثلػػات يف
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 نث[، كربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل: ْٓ]اٞنائػػػػػدة: مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  [، كلكػػي ال يكػػوف األمػػر م لقنػػا كمرسػػالن يف شػػأف ١نلػػة  ، فػػ ف ُٓٔ]اللقػػرة: يفىق ىف يث ىث

: قاٞنتقػوف، ، كأىليهػا ىػمبٌن الرػفات الػيت ٪نلهػا يف علػاده اٞنػؤمنٌن يف ثنػااي القػرآف الكػرَل، كىػي ٖنػاف صػفات
 يشػػًنك ، (ِقكاألسػػنوف، كالرػػابركف، كالتوابػػوف، كاٞنت هػػركف، كاٞنتوكلػػوف، كاٞنقسػػ وف، كاٞنقػػاتلوف يف سػػليل  (

ماؿ العريمة اليت تفوؽ يف ربيمتها كمنزلة العػاملٌن هبػا مػا األع خاصة بذكم أف ١نلة    إىل القرآف الكرَل
كمنػػػابش الفضػػػائل  ،نهػػػا   يف كتابػػػو ىػػػي أمهػػػات األخػػػالؽجنسػػػها، كأف ىػػػذه األكصػػػاؼ الػػػيت بيٌ  سػػػواىا مػػػن

٩نعلهػػا جػػديرة ابٜنػػب الػػذم ىػػو فػػوؽ ٠نػػرد  يشػػاركها يف أصػػل معناىػػا مػػا علػػى مػػاة، كٟنػػا مػػن السػػمو يسػػالنف
بػٌن كػذلخ   ال يقف أمر ثلػات ١نلػة   كعػدـ إطالربهػا بػال ربيػد عنػد ىػذا، بػل إف  ، ك (ّقالقلوؿ كالر ا

: قاٞنفسػػػدكف، كالرػػػاٞنوف، كالكػػػػافركف، ، كأىليهػػػا ىػػػمٗنلػػػة مػػػن الرػػػفات الػػػيت ال ٪نلهػػػا، كىػػػي تسػػػش صػػػفات
لعلػػي أخترػػر ، ك (ْقكاٞنعتػػدكف، كاٝنػػائنوف، كاٞنسػػرفوف، كاٞنتكػػ كف اٞنختػػالوف، كالفرحػػوف، كاجملػػاىركف ابلسػػوء(

 مكانة ١نلة   كثلاهتا يف اإلسالـ من خالؿ ما سلق يف اآليت:

                                                           

 (.ُِينرر: الثلات كالشموؿ يف الشريعة اإلسالمية، د. عابد د السفياٍل، قص:  (ُق
(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ِٔ- ٖٓينرػػر: ١نلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل، قص:  (ِق

 (.ٖٗالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 
 (.ُٗينرر: اٜنب كاللغن يف القرآف الكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص:  (ّق
(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ٓٔ- ١ّٔنلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل، قص:  ينرػػر: (ْق

 (.ُُٕالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 
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، كىػػػذا اإلثلػػػات يرهػػػر  أثلتهػػػا لػػػو يف كتابػػػو الكػػػرَل كسػػػنة رسػػػولو  ترهػػػر مكانػػػة األلػػػة يف أف   -ُ
اٞنكانػػػة كالثلػػػات يف الوربػػػت نفسػػػو، فاٞنكانػػػة مػػػأخوذة مػػػن عرمػػػة   كاترػػػافو ابأللػػػة، فاسػػػتمدت األلػػػة 

، بػػل أثلػػت أنػػو   مكانتهػػا مػػن عرمػػة  ، أمػػا الثلػػات ف نػػو يتبلػػى يف أف     ٩نعػػل أمػػر ١نلتػػو مرسػػالن
ب ك٪نيىب كذلخ.  ٪نًي

األلػػػػة لػػػػو إبطػػػػالؽ، بػػػػل ربيػػػػد األمػػػػر كجعلػػػػو كفػػػػق ١نػػػػددات ك ػػػػوابا، كذلػػػػخ يف تليينػػػػو      يثلػػػػت  -ِ
الػػيت تقيػػد األلػػة، كتلعػػد عنهػػا اإلرسػػاؿ التحديػػد ىػػو مػػن األمػػور ىػػذا ل صػػناؼ كاألعمػػاؿ الػػيت ٪نلهػػا، ك 

 كاإلطالؽ.

عػػٌن كػػذلخ األعمػػاؿ  سػػلحانو كتعػػاىل ل عمػػاؿ كاألصػػناؼ الػػيت ٪نلهػػا، ف نػػو  عػػالكة علػػى تعيػػٌن   -ّ
 .الضلا، كيعين ىذا الثلات كالو وحكاألصناؼ اليت ال ٪نلها، كىذا زايدة يف التحديد ك 

أىػل الػواردة يف الكتػاب كالسػنة، ف  ميػش صػفات  إربػرار أىػل السػنة َن كمن مراىر الثلات أيضنػا:
 دكف تكييػػف ،ال اجملػػاز علػػى اٜنقيقػػة، ك٪نملوسػػا كاإل٬نػػاف هبػػا هبػػا كلهػػا،علػػى اإلربػػرار  كمتفقػػوف السػػنة ٠نمعػػوف

، كاإلربػػػرار ابلثلػػػوت ك٘نلػػػو علػػػى اٜنقيقػػػة ال اجملػػػاز، يػػػدؿ علػػػى (ُقكال ٪نػػػدكف فيػػػو صػػػفة ١نرػػػورة هػػػا،من ءشػػػي
 .ة، ككل عقل يفسر ذلخ ّنا يرهر لواجملاز يفت  اللاب للتأكيالت كالتفسًنات اٞنتعددالثلات، حيث إف 

  :اليهودي ة اثنًيا:
أسػم يػركف  :بعدـ الثلات، كيرهر عدـ الثلات يف ٗنلة من األمور، منها اليهوديَّةتتسم مكانة األلة يف 

ثلػات يف ىػذه النرػرة يكمػن يف اخػتالؼ أربػواٟنم من رًبلػل الػرب، كعػدـ ال اكمقدسن  اك٢نتارن  ١نلوابن  اأنفسهم شعلن 
 يف ىذا الوصف على عدة كجهات، كىي:

تعت  كجهة النرر األكىل يف األلػة كاالختيػار كاالصػ فاء معتدلػة، فػرتل أف الشػعب يسػتحق التقػديس يف  -ُ
 حاؿ ٕنسكو بوصااي الرب كأحكامو، كابلتايل فهو ال يستحق التقديس بدكف ذلخ، كىذا أكؿ أربواٟنم.

ألسػػا تفسػػر التقػػديس  ، فتعتػػ  كجهػػة مغاليػػة غػػًن معتدلػػة؛ٔنػػالف كجهػػة النرػػر الثانيػػة كجهػػة النرػػر األكىل -ِ
على أنو ا٥نسار للمسؤكلية، فالشعب مقدس ك١نلوب على كل حاؿ، سواء عرى أك أطاع، كعلػى ىػذا 

 فليس ىناؾ مناط أك علة لالختيار كاالص فاء، بل ىو متحقق ال ١نالة.

أصػػػحاب النرػػػرة الثانيػػػة إىل أف الػػػرب ىػػػو مػػػن ألػػػـز نفسػػػو هبػػػذا التقػػػديس كىػػػذه األلػػػة ال يػػػذىب بعػػػن  -ّ
 .-تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-، كعلى ىذا فاإللزاـ على   فقا (ِقالشعب

                                                           

 (.ُْٓ/ ٕينرر: التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاٍل كاألسانيد، ابن علد ال ، ق (ُق
 (.ٕٓاألخالربية يف العهد القدَل مش مقارنتها ابلقرآف الكرَل، الدكتورة ر٬نة شريف الرياد، قص:  ينرر: األسس (ِق
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عدـ الثلػات عنػد اليهػود يف شػأف ١نلػة    كجوي  ىذه ٠نمل كجهات النرر الثالث اٞنختلفةكيرهر من 
 و كاص فائو ٟنم، فتارة ينرركف نررة معتدلة، كاترة نررة مغالية، كاترة نررة مغرربة يف اٞنغاالة.كتقديس

ٞننضػػػلا فيهػػػا، كمكمػػػن اغػػػًن نيػػػة كالثالثػػػة، يرهػػػر لػػػو اإلطػػػالؽ كاٞنتأمػػػل يف كجهػػػات النرػػػر اٞنغاليػػػة الثا
أك طاعػة؛ لػذا فهػو مرسػل  ىػو غػًن مقيػد بعمػل -بػزعمهم- األلة كالتقديس من ربلل   لليهػود أفَّ  :اإلطالؽ

 غًن مقيد، كىو ٠نرد دعول مفتوحة غًن ١ندكدة أك ،بتة.

ابإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ ال ٩نعػػل األلػػة  اليهوديَّػػةكإذا مػػا أتينػػا ٞنقارنػػة ىػػذا اٞنرهػػر مػػن مكانػػة األلػػة يف 
تيػاف العلػد ٞنػا ٪نلػو   للعلد مشػركطة إبسلحانو كتعاىل اإلٟنية هبذا اإلرساؿ كعدـ االنضلاط، بل إف ١نلة   

كير ػػػاه، كمشػػػركطة كػػذلخ ابنتهػػػاء العلػػػد عمػػػا يكرىػػػو   كال ٪نلػػو، كىػػػذا ىػػػو كجػػػو اٞنقارنػػػة سػػلحانو كتعػػػاىل 
يف األلة اإلٟنيػة  التحوؿ كعدـ الثلاتاألكؿ الذم يلٌن الثلات كاالنضلاط يف األلة اإلٟنية يف اإلسالـ، مقابل 

 عند اليهود.

لثػػاٍل فهػػو منلثػػق مػػن الوجػػو األكؿ، فكمػػا ذكػػرب ِبف ١نلػػة   يف اإلسػػالـ مشػػركطة أمػػا كجػػو اٞنقارنػػة ا
بشركط ك١ندكدة ُنػدكد، ف سػا يف الوربػت نفسػو ملينػة كمو ػحة يف مرػادر اٞنسػلمٌن بكافػة تفاصػيلها القلليػة 

لي يف  كالعمليػػػة، فػػػاألمور الػػػيت ٪نلهػػػا   مػػػن األربػػػواؿ كاألعمػػػاؿ كالرػػػفات كالفػػػرائن مو ػػػحة بشػػػكل تفرػػػي
، كمػػػا أف األعمػػػاؿ كاألربػػػواؿ كالرػػػفات الػػػيت ال ٪نلهػػػا   مفرػػػلة يف كتػػػاب    كتػػػاب   كسػػػنة رسػػػولو

 يب ىب نب مب زببشػػكل كا ػػ  كجلػػي، كيػػدؿ علػػى ذلػػخ ربولػػو تعػػاىل:   كسػػنة رسػػولو

 نت مت زت رت[، كيعضػػػػده ربولػػػػو تعػػػػاىل: ّ]اٞنائػػػػدة: يترث ىت نت مت زت رت

 [.ّٖ]األنعاـ: يترث ىت

فػػ ف االنضػػلاط كالثلػػات ال ٬نكػػن ٓنققػػو يف أغلػػب كجهػػات نرػػرىم، كيرجػػش ىػػذا إىل  اليهوديَّػػةأمػػا يف 
كصػػفهم ألنفسػػهم ابأللػػة كالتقػػديس مػػن   دكف كجػػوب طاعػػة أك أداء عمػػل مػػنهم، بػػل إف بعػػن الوجهػػات 

 .-تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-تقوؿ ِبف   ىو من ألـز نفسو دكف إلزاـ منهم 

  :النصراني ة اثلثًا:
، كىػػذه اٞنكانػػة أتيت علػػى حسػػاب األلػػة النرػػرانيَّةأتخػػذ األلػػة الركحيػػة القلليػػة مكانػػة كلػػًنة يف الداينػػة 

بسػػػلب ىػػػذا االْنػػػاه يف توجيػػػو اإلنسػػػاف إىل االلتفػػػات إىل الػػػركح  النرػػػرانيَّةالعمليػػػة الراىريػػػة، كربػػػد سػػػا٨نت 
سػػها بعػػد أف غللػػت األلػة النفعيػػة الراىريػػة الػيت أسسػػها اليهػػود علػػى اٝنالرػة، كإرجػػاع الػػركح اإلنسػانية إىل نف

كردة فعل للنزعػة اٞناديػة الواربعيػة للعػا  اٝنػارجي، فالواربعيػة   النررانيَّةلذا فقد جاءت األلة الركحية يف  ؛اٞنشهد
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يف -ذا ال يرػػ  كٟنػػ ّنثاليػػة حاٚنػػة مػػن قالعهػػد اٛنديػػد(؛الرػػر٪نة قللعهػػد القػػدَل( ال ٬نكػػن التغلػػب عليهػػا إال 
   .(ُقش ر ال اربة اإلنسانية إىل اْناىٌن متعاكسٌن، اْناه السماء كاْناه األرض -النررانيَّة

يف األلػػة، كانتفػػت القيػػود الضػػاب ة للمحلػػة  التوجػػو ظهػػر لنػػا التحػػوؿ كعػػدـ الثلػػات كإذا مػػا حللنػػا ىػػذا
 كاٞنسللة لثلاهتا، ك٬نكن إٗناؿ مراىر اإلطالؽ يف اآليت:

مػػن خػػالؿ معرفػػة االْنػػاه اليهػػودم الػػذم ينػػزع للماديػػة كالنفعيػػة  النرػػرانيَّةتتلػػٌن النزعػػة الركحيػػة يف األلػػة  -ُ
ألسا يف األصػل جػاءت   ؛اأتيت على الضد ٕنامن  النررانيَّةألف  تغليب النررة إىل العا  اٝنارجي؛كالواربعية ك 

ػػ غلػػب عليهػػا النزعػػة اٞنضػػادة للفعػػل الػػذم ا مػػا تكػػوف غػػًن منضػػل ة، كيكػػردة فعػػل ٟنػػا، كردة الفعػػل دائمن
يف ال ػػرؼ اآلخػػر  النرػرانيَّةكانػت مغاليػػة يف اٞناديػػة، ف  اليهوديَّػػةحػدثت ردة الفعػػل ْناىػػو، كّنػا أف النرػػرة 

اٞنقابػػل، فبػػاءت مغاليػػة يف الركحيػػة، كىنػػا يكمػػن اإلطػػالؽ كاإلرسػػاؿ كعػػدـ الثلػػات، حيػػث إف األصػػل 
الضػػػوابا كاألصػػػوؿ الرػػػحيحة، ِنػػػالؼ اإلسػػػالـ الػػػذم ال أيخػػػذ  ربػػػائم علػػػى اٞنخالفػػػة كاٞنضػػػادة ال علػػػى

اٞنػادم كالركحػػي للمحلػػة  ٌنلبػػانلالشػمولية لموربػف ردة الفعػػل مػن شػػيء آخػر، بػػل ىػػو يقػف يف موربػػف 
 دكف إغفاؿ جانب على حساب آخر، فاأللة يف اإلسالـ تتميز ابلتوازف.

كتويل اٞنكانة الكػ ل للمحلػة الركحيػة اإلنسػانية تغفل اٛنانب الراىرم العملي للمحلة،  النررانيَّةّنا أف  -ِ
النفسػػية، فػػ ف مػػؤدل ىػػذه النرػػرة ىػػو انعػػداـ التػػوازف، كىػػو مػػا يعػػين التحيػػز ٛنانػػب علػػى جانػػب، التحيػػز 

تحػوؿ كعػدـ الراىرم، كىذا التحيز ىو اٞنرهر اٛنلي للاٝنارجي على اٛنانب  اللاطين للبانب الداخلي
أمَّػا ربها كإرساٟنا للبانػب الػداخلي النفسػي بػال ربيػد أك شػرط أك  ػابا، ، حيث إف األلة مت إطالالثلات

، فمكانػػة األلػػة الداخليػػة الشػػعورية ال بػػد مػػن رب هػػا ابأللػػة الراىريػػة نررتػػو للمحلػػة متوازنػػةفػػ ف  اإلسػػالـ
 مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئالعمليػػػة، كدليػػػل ذلػػػخ ربولػػػو تعػػػاىل: 

انػب الػداخلي كاٝنػارجي كشػرط لتحقيػق النبػاة [، فاآلية اشتملت على اٛنَُُ]الكهف: لك هش
يـو القيامة يـو لقاء  ، فالداخلي متمثػل يف التوحيػد كعػدـ الشػرؾ، كىػو اإلخػالص كتوجػو القلػب هلل، 

 كاٛنانب الراىرم متمثل يف العمل الراحل الذم يقـو بو اإلنساف بلدنو كجسده.

تشلهوف ّنحلة  ، كيف ىػذا نزعػة إىل الركحيػة كالعمػق جعلهم ي النررانيَّةلذا ف ف انتفاء ثلات األلة يف 
ف نػػو ال  أمَّػػا اإلسػػالـ ، فكيػػف ٬نكػػن التشػػلو ابهلل العرػػيم الػػداخلي الوجػػداٍل، كىػػو إطػػالؽ كإرسػػاؿ يف األلػػة

إف   متفػػرد يف صػػفاتو ال ٬نكػػن مشػػاهبتو ك٣ناثلتػػو، ربػػاؿ تعػػاىل:  كبػػٌن، ، بػػل سػػى عػػن ذلػػخيػػدعو للتشػػلو ابهلل
 [.ُُ]الشورل: حي جي يه مهىه جه ين

                                                           

 (.ِْٕينرر: اإلسالـ بٌن الشرؽ كالغرب، علي عزت بيبوفيتش، قص:  (ُق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِِٔ 

 

  :اذلندوسي ة رابًعا:
كىػي ربائمػػة  ،داينػة ْنمػش عػددنا كلػًننا مػن التقاليػػد اجملتمعيػة الػيت كانػت عنػد أىػل اٟننػد اٟنندكسػيَّةتعتػ  

كابتػػداء مػػن القػػرف الثػػامن ربلػػل  عػػاداهتم كأخالربهػػم كصػػور حيػػاهتم،كْنمػػش كػػذلخ  علػػى ىػػذا األسػػاس اٛنمعػػي،
كىػذه القػوة  القػوة العريمػة السػحرية الكامنػة، يعين ىػذا اللفػف:، ك (ال ٨نيةق لفف اٟنندكسيَّةى أطلق عل اٞنيالد

كىػذا  ،(ُقٟنػا كثًن من العلادات، كقراءة األدعية كإنشاد األبشيد كتقدَل القرابٌن  يتم صرؼ السحرية الكامنة
 طالؽ فيو من خالؿ اآليت:، كيرهر اإلاٟنندكسيَّةأحد مراىر اإلطالؽ يف مكانة األلة يف الداينة 

فهػػذا يعػػين عػػدـ ثلػػات األلػػة  ،تعتػػ  خلي نػػا مػػن عػػدد كلػػًن مػػن التقاليػػد اجملتمعيػػة اٟننديػػة اٟنندكسػػيَّةّنػػا أف  -ُ
علػػى أمػػر أك سػػج كاحػػد، إذ أسػػا ال ١نالػػة سػػتكوف ربائمػػة علػػى أسػػاس ٗنعػػي مػػن تلػػخ التقاليػػد اٝنا ػػعة 

عػاداهتم كأخالربهػم ىرنا عػن اجملتمعػات األخػرل مػن خػالؿ فكل ٠نتمش ٫نتلػف اختالفنػا ظػا ألفراد اجملتمش،
ؿ أجيػػػاٟنم ، بػػػل إف اجملتمػػػش نفسػػػو ْنػػػده يف مراحػػػل اتر٫نػػػو بػػػٌن اٞنؤسسػػػٌن كأجيػػػاٟنم كأجيػػػاكصػػػور حيػػػاهتم

كتغًن يف تلخ التقاليد كاألخػالؽ كالعقائػد، كعلػى ىػذا فػ ف ىػذا يعػد أحػد  ٪ندث ىناؾ اختالؼ كتلدؿ
ألسػا يف األسػاس خا ػعة ٞنتغػًن يعتمػد علػى  ؛كعدـ تقييدىا بضوابا ،بتػة مراىر إطالؽ األلة كإرساٟنا

 ف ف األلة غًن خا عة لتقاليد اجملتمش، بػل ىػي ،بتػة ِبمػر مػن   أىمَّا يف اإلسالـعادات كتقاليد الناس، 
انتفػػى أم أمػػر سػػوا٨نا، سػػواء    ، كإذا مػػا جػػاء أمػػر   كأمػػر رسػػولو كتوجيػػو مػػن ىػػدم رسػػولو 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلف من اجملتمػش أك غػًنه، ربػاؿ تعػاىل: كا
 [.ّٔ]األحزاب: ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن

ىػو مػا يكمػن يف إطػالؽ لفػف  اٟنندكسػيَّةاٞنرهر الثاٍل من مراىر اإلطالؽ كعدـ الثلات ٞنكانة األلة يف  -ِ
كىػػػذا يلػػػٌن أف ربضػػػية التبػػػدد  ،قال ٨نيػػػة( عليهػػػا، حيػػػث إنػػػو أطلػػػق ابتػػػداء مػػػن القػػػرف الثػػػامن ربلػػػل اٞنػػػيالد

، كىػػػذا التغػػػًن كالتلػػػدؿ بشػػػ  عػػػن عػػػدـ اٟنندكسػػػيَّةكالتغػػػًن كالتلػػػدؿ كاردة بشػػػكل حا ػػػر علػػػى األلػػػة يف 
مػػػػا ربمنػػػا ّنقارنػػػػة ىػػػذا األمػػػػر اٞنتغػػػػًن ا، كإذا االنضػػػلاط ِبصػػػػوؿ كأسػػػس ،بتػػػػة ٓنفػػػف عليهػػػػا سػػػػًنىا كثلاهتػػػ

 ُّ َّ ٍّ:  ّنقابلػػو الثابػػت يف اإلسػػالـ ف نػػو يرهػػر جليِّػػا يف ربػػوؿ   اٟنندكسػػيَّةيف  كاٞنتحػػوؿ
[، فاإلسػالـ اسػم ٖٓ]آؿ عمراف: زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ،بت للدين غًن متلدؿ كال متغًن.

كىػػذا يعػػين أف األثػػر السػػحرم موجػػود لػػدل اٟننػػدكس،  امنػػة،القػػوة العريمػػة السػػحرية الك تعػػين قال ٨نيػػة(: -ّ
كاألثػػػر السػػػحرم خا ػػػػش ٞنتغػػػًنات نفسػػػية داخليػػػػة متعلقػػػة ابإلنسػػػػاف، كّنبػػػرد أنػػػو خا ػػػػش ل فػػػراد فػػػػ ف 
أشػكالو متعػػددة كربابلػة للتغيػػًن كالتلػػديل، كعلػى ىػػذا فهػو أمػػر م لػػق مرسػل غػػًن مقيػد، كيرهػػر اإلطػػالؽ 

                                                           

 (.ّٕينرر: أدايف اٟنند الك ل قاٟنندكسية، اٛنينية، اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص:  (ُق
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ػػػو إليهػػػا القػػػوة السػػػحرية الكامنػػػةيف أظهػػػر صػػػوره إذا مػػػا كانػػػت تلػػػخ  كثػػػًن مػػػن العلػػػادات، كقػػػراءة ب يػيتىوجَّ
ٟنا، فما ىػو  ػابا تلػخ العلػادات إذا كػاف األمػر اٞنرػركؼ لػو  األدعية كإنشاد األبشيد كتقدَل القرابٌن

يس مػػن فػػ ف أمػػر اآل،ر اإلنسػػانية كغًنىػػا لػػ أمَّػػا اإلسػػالـ، ، ال شػػخ أسػػا أكثػػر تغػػًننا كتلػػدالن كمتلػػدالن  امتغػػًنن 
األمور اليت ٓندد مكانة األلة كشػكلها كصػورىا، بػل إف   سػلحانو بػٌن ١نلتػو كأسػلاهبا كأثرىػا، كمػا بػٌن 

 ثابتة.الغًن رسلة كسليل األلة بٌن اٞنؤمنٌن، ك  يرتؾ ٠ناالن لتلخ اآل،ر النفسية اٞن  طريق ١نلة النيب

  :الزرادشتي ة خامًسا:
األلػػػػة مػػػػن حيػػػػاة مؤسسػػػػها زرادشػػػػت، كتسػػػػتمد أحػػػػد مرػػػػاىر مكانتهػػػػا مػػػػن ىػػػػذا  الزرادشػػػػتيَّةأتخػػػػذ 

االسػػتمداد، حيػػث إسػػم يزعمػػوف أف الػػركاايت اٞنركيػػة عنػػو كانػػت ٣نزكجػػة بعاطفػػة اٜنػػب، كيرصػػدكف األلػػة مػػن 
خػػػالؿ اتسػػػاـ زرادشػػػت ابلتقػػػول، كىػػػذه التقػػػول ٘نلػػػت اٜنكػػػاايت الػػػيت تػػػركل عنػػػو بعاطفػػػة اٜنػػػب، كترهػػػر 

ترنيماتػو الػيت تنسػب إليػو، كىػذه الرتنيمػات كاألربػواؿ يرػعب ترٗنتهػا كفمهػا بعمػق، كلكػنهم  عاطفة اٜنػب يف
، كيف نرػػرم أف ىػػذه األمػػور (ُقالػػيت كانػػت ظػػاىرة يف تلػػخ الرتنيمػػات يسػػتمدكف منهػػا اٜنماسػػة كاٜنػػب ل ٟنػػة

ابلتغػػػًن كالتحػػػوؿ ال أتخػػػذ مكانػػػة الثلػػػات كاالنضػػػلاط، بػػػل إسػػػا تترػػػف  الزرادشػػػتيَّة٠نتمعػػػة تلػػػٌن أف األلػػػة يف 
 يف ٗنلة من النقاط: وؿ، كلعلي أبٌن مراىر ذلخ التحوؿكعدـ التقيد ِبحكاـ كأص

كعػػدـ الثلػػات، فاالْنػػاه لرصػػد  حيػػاة مؤسسػػها ىػػو أكؿ مرػػاىر التحػػوؿاأللػػة مػػن  الزرادشػػتيَّةاسػػتمداد  -ُ
ن خػػػالؿ حيػػػاة شػػػخ  مػػػا ىػػػو مػػػن األمػػػور الػػػيت ال ٬نكػػػن  ػػػل ها األلػػػة كاسػػػتمداد أسسػػػها كأصػػػوٟنا مػػػ

هػا كثػًن كاٝنركج منها ِبصػوؿ كأسػس منضػل ة كافيػة شػافية جامعػة مانعػة، بػل إف حيػاة أم إنسػاف يعرتي
لػػػذا فقػػػد ٩نمػػػش ذلػػػخ الشػػػخ  يف حياتػػػو  عػػػن حيػػػاة أم إنسػػػاف آخػػػر؛ كٟنػػػا خروصػػػية ،مػػػن التقللػػػات

اإلسػالـ فػ ف الػذم ٬نيزىػا كيضػش ٟنػا مكانػة كلػًنة ىػو اسػتمدادىا اٞنتضادات كاٞنتناربضػات، أمػا األلػة يف 
ف سا تكوف مشتملة على كػل أمػور   من مردر إٟني غييب، كاٞنرادر الغيلية إذا جاءت ،بتة عن  

 األلة كأسلاهبا ك واب ها كموانعها كٖنراهتا ككل ما من شأنو  ل ها كحدىا.

الػذم يلػدك علػى حيػاة زرادشػت،  ؿ إظهار اٜنماس كاٜنب ل ٟنةة من خالمكانة األل الزرادشتيَّةتلدم  -ِ
بػػل ىػػو ٣نيػػزات داينػػتهم، كيف نرػػرم أف ىػػذا األمػػر لػػيس مػػن اٞنميػػزات،  الزرادشػػتيوف ك حػػدلكيقػػدمها 

ألف اٜنمػاس صػػفة انفعاليػة ببعػة مػػن  ، كال ٬نػت للثلػات كاالنضػػلاط برػلة؛أحػد مرػاىر التحػوؿ كالتغػػًن
كاربػػش اٜنيػػاة برػػور شػػت متنوعػػة، كاٞنتأمػػل يف انفعػػاؿ اٜنمػػاس يرهػػر لػػو أنػػو الػػنفس، ٬نكػػن ظهورىػػا علػػى 

ا ليس لو حد أك سايػة بػل ىػو أمػر مفتػوح، لػذلخ يوصػف يف بعػن األحيػاف بػػػ قاٜنمػاس الزائػد(، كغاللنػ
، لذا ف ف الػزايدة كاإلفػراط ىػي إحػدل نتػائج التغػًن كالتحػوؿ الزايدة كاإلفراط لريقة ابٜنماس؛ ما تكوف
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أسلاب عػدـ تقييػد األلػة بقيػود كا ػحة ،بتػة، كّنقارنػة ىػذا األمػر يف اإلسػالـ فػ ف األلػة ال ٬نكػن  كأحد
،  كصػفها ابنفعػػاؿ اٜنمػػاس، بػػل إف ١نلػػة   يف اإلسػػالـ غاللنػػا مػػا توصػػف ِبكصػػاؼ تلػػٌن عرمػػة  

 جخ مح جح مج حج مث هتكمػػػػػػػن تلػػػػػػػخ األكصػػػػػػػاؼ اٝنشػػػػػػػوع، ربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 
 مف خف حف جف[، كمنهػػػا اإلببػػػة كالتقػػػول، ربػػػاؿ تعػػػاىل: ُٗٗ]آؿ عمػػػراف: مخ
: خك حك جك مق حق  [، كغًنىػػػػا مػػػػن األكصػػػػاؼ الػػػػيت تلػػػػٌن عرمػػػػة  ُّ]الػػػػرـك

 فمكانة ١نلة   يف اإلسالـ تتسم ابلثلات ألسا ربائمة على تعريم  . ؛

، كالعبيػػب أف ىػػذه يمػػات اٞنؤسػػسترنالػػيت كانػػت ظػػاىرة يف  اٜنماسػػة كاٜنػػب ل ٟنػػة الزرادشػػتيَّةتمد تسػػ -ّ
الرتنيمػػات كاألربػػواؿ يرػػعب ترٗنتهػػا كفمهػػا بعمػػق، كعلػػى ىػػذا فػػ ٍل أسػػتنتج أسػػم يسػػتمدكف اٜنػػب مػػن 
العاطفػػة اٞنرػػاحلة للرتنيمػػات أكثػػر مػػن الرتنيمػػات نفسػػها، كالسػػلب أف الرتنيمػػات غػػًن مفهومػػة بشػػكل 

نػو ال ٬نكػن أف تكػوف ،بتػة منضػل ة مػن عميق كيرعب ترٗنتها، كىنا يرهر اإلطالؽ يف األلة، حيث إ
أمر غًن مفهـو كغًن كا  ، أمػا األلػة يف اإلسػالـ ف سػا تسػتمد مػن مرػادر كا ػحة اللغػة كاٞنعػىن، ربػاؿ 

[، فػػػػالقرآف نػػػػزؿ بلغػػػػة العػػػػرب، ُٓٗ]الشػػػػعراء:  ىي ني ميتعػػػػاىل كاصػػػػفنا القػػػػرآف الكػػػػرَل: 
]القمػػػر: ني مي زي ري ٰى ين ىنككػػػذلخ بلغػػػة بينػػػة ملينػػػة كا ػػػحة، ربػػػاؿ تعػػػاىل: 

لػػٌن ىػػو الػػذم ٬نكػػن اسػػتمداد األصػػوؿ الثابتػػة منػػو، كىػػذه ميػػزة [، كعلػػى ىػػذا فػػ ف اٞنػػنهج الوا ػػ  الُٕ
 األلة يف اإلسالـ.

  :الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
مكانػػػة األلػػػة مػػػن خػػػالؿ أسػػػا اسػػػتيًمدَّت مػػػن بقػػػااي العرػػػر الػػػذىيب، فقػػػد ربػػػاـ   الكونفوشييوسػػػيَّةترهػػػر 

ملػوؾ أسػرة تشػو الغربية، كدراسة ترانيم  (تشوقكونفوشيوس بدراسة ٠نموعة من السبالت اليت تتعلق ِبسرة 
اع الكنػػػز الػػػذم ال بػػػد مػػػن إحيائػػػو ألنػػػو مػػػن بقػػػااي العرػػػر الػػػذىيب، فعمػػػد إىل ١ناكلػػػة اسػػػرتج األكؿ، كاعت ىػػػا

سياسػػػات ملػػػوؾ أسػػػرة تشػػػو األكؿ، ككػػػاف ىدفػػػو مػػػن ذلػػػخ ىػػػو اعتلارىػػػا سػػػل تو اٞنرجعيػػػة يف سػػػن القػػػوانٌن 
ثػًن مػن ا للكونفوشيوسػية، كألف لغتهػا القد٬نػة ربػد طػرأ عليهػا ك مقدسن كاٞنعتقدات، كاستخدـ تلخ اللقااي كتاابن 

أنشػأ منهػا مػذىلنا أخالربيِّػا كاجتماعيِّػا، كْنػدر را، ف معاصنػبتأكيل لغتهػا العتيقػة أتكيػالن  التغيًن كالتلديل، فقد رباـ
، كىػذا اٞنػنهج الػذم ربػاـ (ُقاإلشارة إىل أف ىذه الكتاابت تتعلق ابلعرافػة كيسػي ر عليهػا السػحر كالالأخالربيػة

 يف اآليت: مكانة األلة بٌن الثلات كالتحوؿبو كونفوشيوس ٬نكن استخالص موربفو من 

د مرػػاىر التػػاريخ الػػذىيب يف نرػػر كونفوشػػيوس، حيػػث إنػػو يعتػػ  اسػػتمدت األلػػة مكانتهػػا مػػن كوسػػا أحػػ -ُ
عليهػػا، كعلػػى  الكونفوشييوسػػيَّةأسػػرة قتشػػو( كطريقػػة حياهتػػا كسػػلوكها أصػػوالن مهمػػة ينلغػػي بنػػاء األلػػة يف 
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٬نكػن اٜنكػم عليهػا مػن خػالؿ ىػذا اٞنرهػر، كأم بنػاء ٬نكػن  مكانػة األلػة بػٌن الثلػات كالتحػوؿىذا ف ف 
ألف حيػػاة األمػػم كتقاليػػدىا  ؛اة كتقاليػػد أمػػة مػػن األمػػم ف نػػو ال شػػخ يفتقػػد الثلػػاتك ػػش أسسػػو علػػى حيػػ

ليست معيارنا ٬نكن اٛنـز برحتو ابلكامل، بل إنو يعرتيو من الضعف كاألمػراض االجتماعيػة كالػوىن مػا 
أمَّػػػا بػػػو،  الكونفوشييوسػػػيَّةىػػػو الوصػػػف الػػػذم ٬نكػػػن كصػػػف مكانػػػة األلػػػة يف  لػػػذا فػػػ ف التحػػػوؿ ؛يعرتيػػػو

ف نػػػو ال يلػػػين علػػػى حيػػػاة األربػػػدمٌن أم شػػػيء، خروصنػػػا إذا مػػػا كانػػػت خػػػالؼ مػػػا جػػػاءت بػػػو  إلسػػػالـا
اإلسالـ تستمد مكانتهػا مػن الكتػاب  النروص اٞنقدسة، كالسلب يف ذلخ يعود إىل أف مكانة األلة يف

 يف تعػاليم ١نػددة كمنضػل ة للمحلػة، فقػد ربػاؿ تعػاىل  ، حيث ٪نوم القرآف الكرَل كسنة النػيبكالسنة
 زت رت يب ىب نب مب زب رب: شػػػػػػػأف عػػػػػػػدـ اعتلػػػػػػػار مػػػػػػػنهج األربػػػػػػػدمٌن

اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت
 [.ٔ-ٓ]الفررباف: 

ل ٞنعتقػداهتم أف يرػ -١ناكلتػو إحيػاء معتقػدات السػابقٌن مػن خػالؿ كتػلهم مػش-  يست ش كونفوشيوس  -ِ
ألف اللغة اليت كيًتلػت هبػا الكتػب اٞنقدسػة القد٬نػة   تعػد ىػي اللغػة اٛنديػدة، فقػد  كأربواٟنم بشكل دربيق؛

لػذا فقػد ا ػ ر لتأكيػل لغتهػا العتيقػة أتكيػالن معاصػرنا، فقػاـ إبعػادة  ث للغة كثًن من التغيًن كالتلديل؛حد
، مػر ىػو غايػة التحػوؿلػة، كىػذا األكتابتها، فأنشأ منهػا مػذىلنا أخالربيِّػا كاجتماعيِّػا نػىلىعػت منػو أسػس األ

 ٟنػم، فالرػعوبة الػػيت كىػو مػا ٩نعػل اٞنكانػػة الػيت رٚنوىػا للمحلػػة مػن كتػب األكلػٌن تكػػوف غػًن ،بتػة أصػػالن 
كجػػدىا يف أتكيػػل كالمهػػم ككتػػلهم تلػػٌن أف مػػا توصػػل إليػػو ٠نػػرد ١نػػاكالت ربػػد يعرتيهػػا اٝن ػػأ، كىػػذا األمػػر 

ر ىػػو أمػػر يفقػػد الثلػػات، كيزيػػده إرسػػاالن مكمػػل ل مػػر األكؿ، حيػػث إف ٠نػػرد اعتمػػاده علػػى تقاليػػد بشػػ
كال كا ػػحة، كإذا مػػا ربػػاربَّ ىػػذا اإلطػػالؽ كاإلرسػػاؿ  ،بتػػةكإطالربنػػا ىػػو أف تلػػخ التقاليػػد كاٞنعتقػػدات غػػًن 

 اٛنلػػي ّنكانػػة األلػػة يف اإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ يعتمػػد علػػى مرػػادر متحققػػة الثلػػات، ك١نفوظػػة مػػن  
]اٜنبػر: نن من زن رن مم ام يلالقػرآف: ، رباؿ تعاىل يف شأف ثلوت كٓنقػق 

 [، كىذا يعين ثلااتن يف اٞنردر.ْ]النبم:  يه ىه مه جه ين[، كرباؿ عنو كذلخ: ٗ

تكوف أبعد ما ٬نكػن عػن الثلػات كاالنضػلاط، ىػو أف كتػاابت األكلػٌن  الكونفوشييوسيَّة٣نا ٩نعل األلة يف  -ّ
السابقٌن، تتعلق ابلعرافة كيسي ر عليها السحر كالالأخالربية، كىذه أمور ال ٬نكن كصفها ابلثلػات، بػل 

ف نػو ينكػر اعتمػاده علػى ذلػخ، فقػد ربػاؿ تعػاىل:  أمَّػا اإلسػالـكعدـ االنضػلاط بقيػود،  التحوؿىي عٌن 
ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي

 [، كىذا غاية الثلات.ّْ: ُْ]اٜناربة: 
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  الفلسفات ادلثالية: سابًعا:
يف  ا عػن الثلػات، كيرهػر ذلػخالػذم يلتعػد كثػًنن  ية للحب بنػوع مػن التغػًن كالتحػوؿتنرر الفلسفة اٞنثال

ٗنلة من األمور اليت ٬نكن رصده من خالٟنا، كمن ذلخ الرأم الذم يقوؿ ِبف األلػة ٬نكػن أف تتولػد مػن كػل 
األشػػياء، كمػػا يػػذىب بعضػػهم إىل جعػػل أنػػواع كثػػًنة كمتعػػددة للمحلػػة، كيرب ػػوف تنػػوع اٜنػػب بتنػػوع ارتلاطػػو 

غًنىػػػا مػػػن األطفػػػاؿ ك  أة، كحػػػبهنػػػاؾ حػػػب اٞنػػػاؿ، كحػػػب اٝنمػػػر، كحػػػب اٞنػػػر ابٞنعػػػاٍل كاٞنوا ػػػيش كاألشػػػياء، ف
كػػل شػػيء ٬نكػػن أف يولػػد ِبف   ف ننػػا ٬نكػػن أف نقػػوؿارتلػػاط اٜنػػب هبػػا، كعلػػى ىػػذا الػػربا، األمػػور الػػيت ٬نكػػن 

   .(ُق، ككل شيء لو ارتلاط ابٜنب، ككل أمر يرتلا فيو اٜنب يعد من أنواع اٜنباٜنب

ش أسػػػس كأصػػػوؿ يتولػػػد منػػػو كبنػػػاء عليػػػو فػػػ ف اإلطػػػالؽ كاإلرسػػػاؿ يف ىػػػذه النرػػػرة يكمػػػن يف عػػػدـ ك ػػػ
اٜنػػػب؛ ألنػػػو يتولػػػد مػػػن كػػػل شػػػيء تقريلػػػا، فهػػػو مرسػػػل كم لػػػق غػػػًن مقيػػػد، كمػػػا أف تعػػػدد أنػػػواع األلػػػة بتعػػػدد 
ا، كىػذا إرسػاؿ كإطػالؽ  األشياء ٩نعل كصوؿ أنواعهػا ُنبػم عػدد األشػياء، كعػدد األشػياء يف العػا  كثػًن جػدِّ

ه النرػرة اٞن لقػة، بػل إف اٜنػب منػو مػا ىػو ١نمػود كمنػو مػا ف ف اٜنػب ال ٪نمػل ىػذ أمَّا اإلسالـألنواع اٜنب، 
، كمنو ما ىو حب هلل كمنو ما ىو حب للنيب ، كمنو ما ىػو حػب للمػؤمنٌن، كمنػو مػا ىػو مػن  ىو مذمـو

كتعػػداد لكػػل شػػيء يتعلػػق بػػو اٜنػػب، كعلػػى ىػػذا فاأللػػة يف  يػػق اٜنػػب ال ليعػػي، كلػػيس ىنػػاؾ ٓنػػوؿ كتغػػًنطر 
 ا كانضلاطها كك وحها.ثلاهتخذ مكانتها من اإلسالـ أت

بػٌن انفعػاؿ  ابعضػهم إىل أف ىنػاؾ تشػاهبن  ذىابي  األلة عند الفالسفة اٞنثاليٌن: يف كمن مراىر التحوؿ
ا كمػػ ر ىػػذا التماثػػل يف كوسمػػا يوصػػفاف ٗنيعنػػ ،اٜنػػب كالكراىيػػة، كىػػذا التشػػابو يوصػػلو بعضػػهم ٜنػػد التماثػػل

ابآلخػر، برػورة  االنفعاالف يػرتلا أحػد٨نا كعالكة على ذلخ، فهذاف ابالنفعاؿ، كىذا االنفعاؿ يتسم ابلقوة،
، فقػػد يتولػد اٜنػػب يف إىل كراىيػة لػػيس مػن ربليػػل اٞنرػادفة أف يتحػػوؿ اٜنػب بسػػرعة ، كيسػػتندكف إىل أنػوكثيقػة

ذىػػػػػن اإلنسػػػػػاف ْنػػػػػاه شػػػػػيء أك أمػػػػػر أك مو ػػػػػوع معػػػػػٌن، كبعػػػػػد فػػػػػرتة ٓنػػػػػل الكراىيػػػػػة مكػػػػػاف اٜنػػػػػب يف ذىػػػػػن 
اٜنػػب تشػػليو اٜنػػب ابلكراىيػػة كأنػػو ٣ناثػػل لػػو، كاٞنعلػػـو أف  يف ىػػذا التوجػػو يف عػػدـ الثلػػات ، كيرهػػر(ِقاإلنسػاف

ألف األلػػة دائمػػا تػػرتلا ابألمػػور اٜنسػػنة، كالكراىيػػة تػػربا  ؛كالكراىيػػة ال ٬نكػػن كصػػفهما ابلتماثػػل يف أم كجػػو
ف نػو ال يسػاكم بػٌن أمػرين  ـأمَّػا اإلسػال، النررتٌن ىو دليل التحوؿ كعدـ الثلاتابألمور السي ة، كاٛنمش بٌن 

٢نتلفػػٌن يف اٝنًنيػػة، فاأللػػة ىػػي مػػن األمػػور اٜنسػػنة يف اإلسػػالـ إذا كانػػت كفػػق الضػػوابا الشػػرعية، كالكراىيػػة 
 يف ىف يث ىثلذا ربػاؿ   تعػاىل:  ؛كفق الضوابا الشرعية ىي من األمور اٞنكركىة يف اإلسالـ

، كىػػػػػػػػػذا [ّْ]فرػػػػػػػػػلت: زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق
 تفريق بٌن اٜنسن كالسي  ىو من اٞنراىر اليت تلٌن ثلات النررة للمحلة يف اإلسالـ.ال

                                                           

 (.ُِٕ-ُُٕينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
 (.ُّٕينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ِق
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كػػذلخ يف الت يػػر بتماثػػل اٜنػػب مػػش الكراىيػػة يف ربضػػية إمكانيػػة انقػػالب النرػػرة بينهمػػا   كيرهػر التحػػوؿ
 مأمػػر ال ٬نكػػن أف يػػت -يف نرػػرم-يف ذىػػن اإلنسػػاف حيػػث ٬نكػػن انقػػالب اٜنػػب إىل كراىيػػة كالعكػػس، كىػػذا 

ألف اٜنػػب ردة فعػػل بشػػ ة عػػن فعػػل مقابػػل، كالكراىيػػة كػػذلخ، فػػ ذا تغػػًن  جعلػػو مسػػوغنا لتسػػاكم االنفعػػالٌن؛
ل لكػل الفعل تغًنت ردة الفعل تلعنا لػذلخ، كىػذا ال يعػين التماثػل بػٌن االنفعػالٌن، كاٞنسػاكاة بينهمػا ىػو ْناىػ

ب إىل الدفش ابليت ىي أحسػن، فقػد ربػاؿ لذا ف ف اإلسالـ يدعو يف ىذا اٛنان ربيد ٬نكن كجوده لكل انفعاؿ؛
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىثتعػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 
[، كىػػذا األمػػر ٬نكػػن ترػػيًنه كاربعنػػا ك٣نكننػػا يف زرع جانػػب كرػػم الغػػيف ّْ]فرػػلت: زن رن مم

اكالعفو كاإلحساف كتعريم أجرىم كمردكدىم األخركم، فقد رباؿ تعاىل  عػن  ن كرم غيرػو كعفػاابٛننة مى  كاعدن
]آؿ عمػػػراف:  ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىهكأحسػػػن:  النػػػاس
[، كعلى ىذا ف ف ٠نموع الرفات الثالث اٞنذكورة يف اآلية يؤدم إىل إبداؿ العداكة أللة كمػودة، كىػذا ُّْ

٩نلػػػي اىتمػػػاـ اإلسػػػالـ بتفاصػػػيل األلػػػة كزرعهػػػا كاٜنػػػث عليهػػػا، كٗنلػػػة تلػػػخ التفاصػػػيل تعػػػين ثلػػػات األسػػػس 
 لة يف اإلسالـ ك٬نيزىا عن نرًنهتا يف الفلسفات اٞنثالية.كاألصوؿ، كىو ٣نا يرهر مكانة األ

  الفلسفات الواقعية: اثمًنا:
ٞنكانػػػة مػػن خػػالؿ اسػػػتعراض مرػػاىر ا سػػفة الواربعيػػة بػػػٌن الثلػػات كالتحػػػوؿتتحػػدد مكانػػة األلػػػة يف الفل

هػػا كربوفي  :كمػػن مثىَّ اٜنكػػم عليهػػا، فمػػن  ػػمن مكانػػة األلػػة يف الفلسػػفة الواربعيػػة كرصػػد نقػػاط الثلػػات كالتحػػوؿ
ا ىػػي ١ناكلػػة هتػػدؼ إىل ترػػوير اٜنيػػاة ال ليعيػػة ِبكسػػش معانيهػػا، ألف الواربعيػػة عمومنػػ اٞنضػػاد للفلسػػفة اٞنثاليػػة؛

اٞنثػاؿ، كعلػى ىػذا  كإظهارىا يف اٝنارج آب،رىا كعللهػا كنشػوئها كتكوسػا، كتػرفن أف ترفػش الواربػش إىل مسػتول
ٞنكانػة األلػة يف  ، كىنػا يرهػر أكؿ دليػل علػى التحػوؿ(ُقف ف التضاد بينهما ىو يف األصوؿ كاٞنن لقػات األكىل

الفلسفة الواربعية، فالوربوؼ اٞنضاد للفلسفة اٞنثالية أطلق العناف لركاد الفلسفة الواربعية يف صرؼ كػل مػا ٬نكػن 
 ربعية.صرفو ٛنعل األلة ٔندـ توجهاهتم الوا

كعلػػػى ىػػػذا فػػػ ف الفالسػػػفة الػػػواربعيٌن حينمػػػا يؤسسػػػوف ٞنػػػنهبهم يف الواربعيػػػة فػػػ سم ال ينهبػػػوف مػػػنهج 
ارج التبرد كالوصوؿ إىل نتائج ١نايدة، بل إف اٟنػدؼ الػذم يسػعوف إليػو ىػو التػدليل علػى كجػود األلػة يف اٝنػ

 كالواربش كاألشكاؿ الراىرية.

                                                           

(، ّٖينرػػػر: منزلػػػة اإلنسػػػاف ككجػػػوده يف اٞنػػػذاىب الفكريػػػة اٞنعاصػػػرة قدراسػػػة نقديػػػة يف  ػػػوء اإلسػػػالـ(، د ع ػػػا د أبػػػو ٚنعػػػاف، قص:  (ُق
(، اٞنوسػػػوعة العربيػػػة اٞنيسػػػرة، د شػػػفيق غػػػرابؿ، ُٕٗ-ُٕٕلشػػػركؽ، مرػػػر، قص: دراسػػات يف النقػػػد األد  اٞنعاصػػػر، د. د زكػػػي، دار ا

 (.َُْٗقص: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِٖٔ 

 

بشػػكل كامػػل ف نػػو ال ٬نكنػػو التحػػرر مػػن تلػػخ الدافعيػػة  كإذا مػػا عمػػد اإلنسػػاف ٞنضػػادة شػػيء ك٢نالفتػػو
تو، فالنتػػائج معلومػػة اٛنا١نػػة، كيسػػتحيل حينهػػا أف يرػػل إىل نتػػائج تقػػف يف صػػف الفعػػل الػػذم ربرػػد مضػػادَّ 

ألنو ال ١نالة سيرًنىا ٝندمة أىدافػو، كىػذا يعػين أنػو متحيػز لفكػرة معينػة يرسػم ٗنيػش ترػوراتو،  عنده سابقنا؛
 الذىنية من خالٟنا. كتشكالتو الداخلية

كإذا مػػػػا ربػػػػاربَّ ىػػػػذا التحيػػػػز يف الفلسػػػػفة الواربعيػػػػة ّنكانػػػػة األلػػػػة يف اإلسػػػػالـ، فػػػػ ف اإلسػػػػالـ ال يؤسػػػػس 
للمحلة كينرر ٟنا كردة فعل لداينة أك توجو أك مػذىب آخػر، بػل إف اإلسػالـ ٩نمػش بػٌن جػانيب األلػة العملػي 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ: وٟنػػاكلكاٝنػػارجي، فقػػد ربػػاؿ تعػػاىل مليننػػا مكانػػة األلػػة 
[، فمحلػػػػة   ١نلػػػػة ربائمػػػػة علػػػػى التعرػػػػيم كاإلخػػػػالص لػػػػو كىػػػػذا ُّ]آؿ عمػػػػراف: ىئ نئ مئ

يف ما أيكحي إليو من   ىو جانب عملػي ت ليقػي، كعلػى ىػذا فػ ف   جانب داخلي ربليب، كاتلاع الرسوؿ
 الثلات ظاىر على مكانة األلة يف اإلسالـ.

كذلخ يف الفلسفة الواربعية يف ربضية تعدد اْناىػات األلػة كعػدـ حرػرىا ك ػل ها   كما يرهر التحوؿ
يف صور كأشكاؿ ١نددة مع ة، بل إف النررة اٞنضػادة للفلسػفة اٞنثاليػة دفعػت الفلسػفة الواربعيػة العتلػار أشػياء 

كأحػد الرػور كصور كثًنة متعددة كمرهر للمحلة، كمن ذلخ اْناه بعن الفالسفة الواربعيٌن العتلار اٛننس  
مػادة كانػت ، لكػن  «اٜنب»يستخدـ أحياب، مفهـو  (فركيدق الفيلسوؼ الواربعي كافالراىرية للمحلة، فقد  

تعمػػػيم ٞنمارسػػػتو السػػػريرية  نرريتػػػو، إىل حػػػد كلػػػًن، ّنثابػػػة ئكربػػػد جػػػاءت ملػػػاد، ُنثػػػو نزعػػػة اإلنسػػػاف اٛننسػػػية
كربػد  دراسػة ٢نتلػف أشػكاؿ الشػذكذ اٛننسػيعنػد األطفػاؿ، ك  اإلكلينيكية، كنتيبػة مالحراتػو للنزعػة اٛننسػية

الػذم حػدث ٞنكانػة األلػة يف  ، كىػذا يرهػر التحػوؿ(ُقشكلت ىػذه اٝنػ ة العلميػة كلهػا، أسػاس نرريػة فركيػد
ألسػػا اْنهػػت إىل ٓنليػػل كػػل شػػيء حػػت لػػو كػػاف مػػن اٞنعػػاٍل اجملػػردة ب ريقػػة عضػػوية تشػػابو  ؛الفلسػػفة الواربعيػػة
اع األلػة، كىػذا فيػو إطػالؽ ا ف ف أم مرهر ٬نكن ٓنليلػو علػى أنػو مػن أنػو و، كعلى ىذأعضائتشري  اإلنساف ك 

 كعدـ ثلات. كٓنوؿ

أللػػة ِبسػػا مركػػز لكػػل األشػػياء، كتسػػتمد مركزيتهػػا مػػن خػػالؿ ربػػوة أتثًنىػػا يرػػف الفالسػػفة الواربعيػػوف اك 
ا ، كاعتلػػار األلػػة مركػػزن (ِق يف ٔنفيػػف األ  كجلػػب السػػعادة مركػػزايِّ االن ا فعَّػػعلػػى ٢نتلػػف اٞنشػػاعر، فهػػي ٓنتػػل دكرن 

لػذلخ فهػي مػن األمػور الػيت ال  ؛لكل األشياء ىو من األمور اليت ْنعل األلة ليس ٟنا إطار ٬نكن حررىا فيو
ربيػد أك شػرط، فهػي إذا  ٬نكن  ل ها كٓنديد أثرىا كمساراهتا، كىذا أمر ٩نعل األلػة ال ٬نكػن إخضػاعها ألم

 .متحولة متغًنة

                                                           

 (.َِٕينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
 (.ّٓ-ِٓينرر: اٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  (ِق
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أللػػػػة يف نضػػػػل ة، بػػػػل إف مكانػػػػة ااٞنغػػػػًن  ًنىػػػػا هبػػػػذه النرػػػػرةف نػػػػو ال ينرػػػػر للمحلػػػػة كال لغ أمَّػػػػا اإلسػػػػالـ
ألف   سػػػلحانو أمػػػر اٞنسػػػلمٌن ّنحلػػػة أشػػػياء كالقيػػػاـ هبػػػا، كأمػػػرىم ابجتنػػػاب أشػػػياء  اإلسػػػالـ تتسػػػم ابلواربعيػػػة؛

لوبػة، ككػل األغًن ية األشياء شياء األلوبة، كماىكعدـ القياـ هبا، لذا ف نو من الواربعي أف يو   ٟنم ماىية األ
، ك١نلػػة اٞنػػؤمنٌن بعضػػهم الػػلعن، كعػػدـ ١نلػػة   ألشػػياء  ك١نلػػة رسػػولو  ١نلػػة   أدلػػة مػػن أكردتيػػومػػا 

لػػى أسػػا ١نػػددة كخضػػوعها لقيػػود ك ػػوابا تػػدؿ ع ،كأكصػػاؼ كأفعػػاؿ ىػػو ٣نػػا يشػػًن لثلػػات األلػػة يف اإلسػػالـ
 .،بتة
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 والتطور النسبية،ادلبحث الثاين: مكانة احملبة بٌن 
للوصػػوؿ إىل مكانػػة األلػػة بػػٌن النسػػلية كالت ػػور يف اإلسػػالـ كاألدايف كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة، فػػ ف األمػػر 

، النرػػػػػرانيَّة، ك اليهوديَّػػػػػة٪نتػػػػػاج أكالن لتعريػػػػػف مرػػػػػ لحي: قالنسػػػػػلية، كالت ػػػػػور(، مث بيػػػػػاف موربػػػػػف اإلسػػػػػالـ، ك 
كالفلسػػػػفات اٞنثاليػػػػػة كالواربعيػػػػة، مػػػػػن األلػػػػة، بنػػػػػاء علػػػػى ىػػػػػذين ، الكونفوشييوسػػػػػيَّة، ك الزرادشػػػػتيَّة، ك اٟنندكسػػػػيَّةك 

 ابلتعريف ابٞنر لحٌن: -ا ابهللمستعينن -اٞنر لحٌن، فأبدأ 

كالنسػػػلية األخالربيػػػة: ، ن يقػػػرر أف كػػػل معرفػػػة قأك كػػػل معرفػػػة إنسػػػانية( فهػػػي نسػػػليةمىػػػ ة: مػػػذىبي النسػػػليَّ  -ُ
كػػػاف، مػػػن غػػػًن أف يكػػػوف ىػػػذا التغػػػًن مػػػذىب مػػػن يقػػػرر أف فكػػػرة اٝنػػػًن كالشػػػر تتغػػػًن بتغػػػًن الزمػػػاف كاٞن

سػػس اٝنػًن كالشػػر اللتػػة، ، كعليػػو فػ ف أرابب ىػػذا اٞنػذىب ال يػػركف أم ثلػات ألي (ُق بتقػػدـ معػٌنمرػحوابن 
 بل إسا متغًنة، كمتلدلة ُنسب األزماف كاألمكنة.

ظهػػػػور اٜنركػػػػة مػػػػش فالسػػػػفة اليػػػػوبف يف القػػػػرف اٝنػػػػامس ربلػػػػل اٞنػػػػيالد  دعنػػػػ كربػػػػد نشػػػػأت نسػػػػلية القػػػػيم
 ا،كأخالربنػ ةفس ائية، كالذين اعت كا أف القيم متغًنة كنسلية كغًن ،بتة، كشككوا يف كل شيء معرفة كربيمالس
ت مو ػػوعية القػػيم كح مػػت بػػذاتيتها كنسػػليتها، كأخضػػعتها لسنسػػاف، معتػػ ة إايه مقيػػاس كػػل شػػيء، أنكر فػػ

إشػػلاع نػػزكات الػػنفس بػػدكف كانتهػػت إىل أف الفضػػيلة ىػػي لػػذة الفػػرد، كحرػػرت القػػيم يف ٓنقيػػق تلػػخ اللػػذة ك 
فػػرؽ بػػٌن رغلػػات األفػػراد أك رغلػػات اٛنماعػػات، فكػػانوا أكؿ اٞنتحمسػػٌن للنسػػلية األخالربيػػة، الػػيت تتنكػػر أليػػة 

، كعليو ف ف النسلية ترجش تقيػيم اٝنػًن كالشػر لسنسػاف، كتنكػر (ِقمعايًن م لقة ٬نكن أف ٪نتكم إليها اإلنساف
 .راستمداد اٝنًنية كالشر من أم طريق آخ

عتػػػػػ ب أف النسػػػػػلية ىػػػػػي األسػػػػػاس الرػػػػػحي  الػػػػػذم ينلغػػػػػي االن ػػػػػالؽ منػػػػػو يف اٜنكػػػػػم علػػػػػى ا كإذا مػػػػػا
، ف ف ىذا األمػر ينػزع صػفة الشػمولية كالكليػة كالقيم كاألخالؽ كاٝنًن كالشر اٜنضارات كالثقافات كاجملتمعات

ه نقػػ  أك عػػدـ مناسػػلة أف التغػػًن اٜنػػادث فيهػػا بسػػلب الزمػػاف أك اٞنكػػاف إ٧نػػا منشػػؤ  :، كسػػلب ذلػػخ(ّقهػػاعن
اٞنػػنهج اٞنتلػػش ألحػػواؿ كأزمػػاف حادثػػة كجديػػدة، فاحتاجػػت تلػػخ اٜنضػػارات كالثقافػػات كاجملتمعػػات كاألخػػالؽ 

 لتغيًن أك ْنديد للمنهج الذم تسًن عليو، كىذا يعين انتفاء الشمولية كالكلية كالتكامل عنها.

ىو التغػًن كالتلػدؿ يف أحكػاـ األلػة  :األلةكعليو ف ف معىن النسلية الذم سأسًن عليو يف مقارنة مكانة 
لػػذا فػػ ف النسػػلية يف األلػػة ىػػي صػػفة ٢نالفػػة  ا يعػػين أنػػو يف معػػىن مقابػػل للثلػػات؛كأسسػػها كمن لقاهتػػا، كىػػذا مػػ

 للشمولية كالتكامل، فهي صفة نق  كربرور. 
                                                           

 (.ْٔٔ/ ِينرر: اٞنعبم الفلسفي، د. ٗنيل صليلا، ق (ُق
ربيػة ينرر: القيم بٌن النسلية كالثلات قدراسػة يف اٞنرػادر كالنتػائج(، د. د ٤نػدم حامػد علػد اجمليػد، حوليػة كليػة الدراسػات اإلسػالمية كالع (ِق

 (.ُّٓ، قص: (ّٔقلللنات ابإلسكندرية، مرر، اجمللد الثالث، العدد 
 (.ُِّٔ/ ُوسوعة الفلسفية العربية، معهد اإل٧ناء العر ، د. معن زايدة كآخركف، قينرر: اٞن (ّق
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نرريػة  :التغػاير، كمثالػوالت ور: كيقـو على فكرة االنتقاؿ من التكيف إىل التبانس، كمن التبػانس إىل  -ِ
 القائلة ِبف التفكًن الديين ٬نر ع  ثالث مراحل تع  عن الت ور، كىي:  (ُق(أكجوست كونتق

  اٞنرحلػػػة األكىل: الغيػػػيب قاٞنػػػاكرائي(، كفيهػػػا يػػػؤمن الفكػػػر اإلنسػػػاٍل ابلغيػػػب كاإللػػػو كاألركاح الغيليػػػة
 كغًنىا.

 إىل إعمػاؿ  لفكػر اإلنسػاٍل مػن اإل٬نػاف ابلغيػبا اٞنرحلة الثانية: الو عي، أك العقلي، كفيها يت ػور
 العقل كالتفكًن ابألشياء اليت يدركها العقل.

  اٞنرحلػػػة الثالثػػػة: العلمػػػي، أك اٞنػػػادم، كفيهػػػا يت ػػػور الفكػػػر اإلنسػػػاٍل إىل اإل٬نػػػاف ابٞنػػػادة كالتبػػػارب
 اٞنخت ية كاٜنسية.

يخ مػػن ك،ئػػق كتللػػورات اٞنا ػػي إىل كالنرريػػة الت وريػػة ىػػي: طريقػػة أك أسػػلوب يف تقػػدَل مع يػػات التػػار 
 بػٌن ىػذه الرػواىر، كِبف ظواىر الثقافات اٞنعاصرة، حسػب سػلم ت ػورم يع ػي االن لػاع ِبف ىنػاؾ تسلسػالن 

ػػا أعلػػى لتبسػػيد ىػػذا الت ػػور،  التغػػًن أيخػػذ شػػكل التحػػوؿ الػػدائب التػػدر٩ني، ك٩نعػػل الغػػرب اٞنعاصػػر ٧نوذجن
ألسػا تنرػر لكافػة  اكؿ طمػس التعػدد الثقػايف كإزالتػو؛ت وريػة أسػا ٓنػكالت ور مربوط ابلتقػدـ، كحقيقػة النرريػة ال

اجملتمعػػػات القد٬نػػػة اٞنتلاعػػػدة جغرافيِّػػػا كدينيِّػػػا كاجتماعيِّػػػا  ػػػمن مرحلػػػة كاحػػػدة مػػػن مراحػػػل الت ػػػور، فهػػػي إذف 
   .(ِقت مس الفركؽ بٌن اٜنضارات ٕنامنا

ل، كنتيبػة ذلػخ منافاتػو للثلػات كالشػمولية كبنػاء عليػو فػ ف الت ػور ال بػد أف ييفضػي إىل التغيػًن كالتلػدي
يف الت ػػور فػػ ف األرػػلة فيهػػا ىػػو إلغػػاء  (أكجوسػػت كونػػتقألنػػو ال ٬نكػػن أف ٩نتمػػش معهمػػا، كابلنرػػر لنرريػػة 

اٛنانػػب الػػديين الػػذم يػػؤمن ّنػػا كراء ال ليعػػة، فهػػو هبػػذا يلغػػي األلػػة اإلٟنيػػة، بػػل يفضػػي إىل جعػػل األلػػة أمػػرنا 
ر٪نو يف اٞنختػ  كمػػا يػػتم تشػػري  أم شػػيء يف ال ليعػة، كاألرػػلة مػػن ذلػػخ الت ػػور أف حسػيِّا ٬نكػػن ٓنليلػػو كتشػػ

يكػػػوف الغػػػرب ىػػػو النمػػػوذج األمثػػػل للرػػػورة اٜنقيقيػػػة للت ػػػور، كعليػػػو ف نػػػو ال ٬نكػػػن ِبم حػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿ 
 نفسو.ألنو ىو اٞنثاؿ األعلى، فكيف يتفوؽ اٞنلتغي للمثل األعلى على اٞنثل األعلى  ؛التفوؽ على الغرب

لػػذا فػػ ف معػػىن ت ػػور األلػػة الػػذم سأسػػًن عليػػو يف اٞنقارنػػة ىػػو أف األلػػة ليسػػت إٟنيػػة بػػل ىػػي خا ػػعة 
ألسا مت ورة، كما أف األلة اإلٟنية غًن كاردة فيو، كما أنو أحد أسػاليب الغػرب لتنرػيب نفسػو   ؛لعقوؿ اللشر

 ، فهو صفة نق .لة اإلٟنيةكنموذج ١نتذل، فالت ور مناؼو للثلات كالشمولية كاأل

  
                                                           

مػػات ، ـ. أسػػس الفلسػفة الو ػػعيةُٖٕٗىػو أكجوسػػت كونػت، مفكػػر اجتمػػاعي كفيلسػوؼ فرنسػػي، كلػػد كونػت يف مونللييػػو بفرنسػا سػػنة  (ُق
 (.ِٖٖ/ َِـ. ينرر: اٞنوسوعة العاٞنية قُٕٖٓسنة 

 (.ُّْ – ّّٗ/ُلفلسفية العربية، معهد اإل٧ناء العر ، د. معن زايدة كآخركف، قينرر: اٞنوسوعة ا (ِق
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  اإلسالـ: أواًل:
تتميز األلة يف اإلسالـ ِبسا ،بتة غػًن متغػًنة كال مت ػورة، كمرػاىر ثلوهتػا كبعػدىا عػن التغيػًن كالتلػديل 

تػة أثلت ١نلتو لعلاده ك١نلة علػاده إليػو يف القػرآف الكػرَل، كىػذا ٣نػا ٩نلػي مكانػة األلػة الثاب  كالت ور، أف  
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنا عة للنفي أك التغيًن، فقد ربػاؿ تعػاىل: اٝنغًن 
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
الرػػػفات الػػػيت ٪نلهػػػا يف   [، كزايدة يف ثلػػػات األلػػػة اإلٟنيػػػة يف القػػػرآف الكػػػرَل، بػػػٌٌن ْٓ]اٞنائػػػدة: ... مثحج

أثلتػت ربػد الكتاب كالسنة كإٗنػاع اٞنسػلمٌن ك  ،(ُقعلاده اٞنؤمنٌن كالرفات اليت ال ٪نلها يف ثنااي القرآف الكرَل
كربد أٗنش سلف األمػة كأئمتهػا علػى إثلػات ١نلػة   تعػاىل لعلػاده اٞنػؤمنٌن ، ١نلة   لعلاده اٞنؤمنٌن ك١نلتهم لو

، كمػا يػ ز الثلػات كتنتفػي النسػلية كالتغيػًن كالت ػػور (ِقك١نلػتهم لػو كىػذا أصػل ديػن اٝنليػل إمػاـ اٜننفػاء 
أىػل أف   الػواردة يف الكتػاب كالسػنة، فقػد ذكػر ابػن علػد الػ   أىل السنة َنميش صفات  يف إربرار 

 دكف تكييػف ،علػى اٜنقيقػة ال علػى اجملػاز، ك٘نلها كاإل٬ناف هبا هبا كلها،على اإلربرار  كمتفقوف السنة ٠نمعوف
   .(ّقكال ٪ندكف فيو صفة ١نرورة ها،من ءشي

ة اإلٟنيػػػة ىػػو ٢نالفػػػة ٞنػػػنهج الت ػػور القػػػائم علػػى نفيهػػػا كانػػػد،رىا، كىػػذا مػػػن شػػأنو أف ٩نعػػػل ثلػػػات األلػػ
ك٢نالفػػة لتغًنىػػا أك تلػػدٟنا مهمػػا تغػػًن الزمػػاف كاٞنكػػاف، كأف التكييػػف كالتشػػليو الػػذم أحدثػػو اٞنلتدعػػة ىػػو مػػن 

يػن دينػو ِبف ثلػت عليػو األئمػة اٞنعتػ كف، فسػلم د٘نػى   التغيًن كالتلديل كالت ػور اٜنػادث عليهػا، لكػن  
 اإلسالـ من التلديل كالتحريف.

  كمن اٞنراىر اليت تلٌن ثلات األلة يف اإلسالـ كعػدـ خضػوعها للنسػلية كالتغيػًن كالت ػور، سػي  
 ىميم مم خم حم جم يل ىل ملعػػػػن اتلػػػػاع الكػػػػافرين كنرػػػػرهتم كمػػػػواالهتم، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: 

 ك١نلػػػػتهم[، كسػػػػلب سػػػػي   عػػػػن مػػػػواالهتم ُٓ]اٞنائػػػػدة: ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن
، فػػػالنهي عػػػن (ْقىػػػو ديػػػن اإلسػػػالـألف أصػػػ  األسػػػس  ؛صػػػحي  ديػػػين ،بػػػت علػػػى أسػػػاس كفسػػػتنديال  مأسػػػ

ألف داينػتهم  تغيػًن كالتلػديل كالتحريػف كالت ػور؛مواالهتم كاتلاع دينهم يلٌن أف اتلاعهم كمواالهتم ىو أسػاس ال
 ف ديػن اإلسػالـ يتسػم ابلثلػات كيتميػز فيػو ١نرفة، كألسم   يتلعػوا ديػن اإلسػالـ الػذم ىػو ديػن اٜنػق، فعليػو فػ

                                                           

(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ِٔ- ٖٓينرػػر: ١نلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل، قص:  (ُق
 (.ٖٗالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 

 (.ّْٓ/ِينرر: ٠نموع الفتاكل، ابن تيمية، ق (ِق
 (.ُْٓ/ ٕينرر: التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاٍل كاألسانيد، ابن علد ال ، ق (ّق
 (.ُِْ/ُأ واء اللياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف، د األمٌن الشنقي ي، ق (ْق
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عن األدايف األخرل، فالنسلية كالتغيًن كالت ور فيو غًن كارديػن، كاأللػة كػذلخ ،بتػة غػًن متغػًنة كال نسػلية كال 
 مت ورة.

أنػػو يوجػػب األلػػة بػػٌن اٞنػػؤمنٌن، كلػػيس ىػػذا فحسػػب، بػػل كينػػزع  مػػن مرػػاىر ثلػػات األلػػة يف اإلسػػالـ:ك 
أ   كىرىد مػػن حػػديث  يلتػػـز األلػػة بينػػو كبػػٌن أخيػػو اٞنػػؤمن، كشػػواىد ذلػػخ كثػػًنة، منهػػا مػػا كصػػف اإل٬نػػاف ٣نػػن 

ػػتَّ ٓنىىػػابُّوا، أىكىالى أىديلُّكيػػٍم عىلىػػى : »ربػػاؿ رسػػوؿ   ،  ةىريػػر  ػػتَّ تػيٍؤًمنيػػوا، كىالى تػيٍؤًمنيػػوا حى الى تىػػٍدخيليوفى اٛنٍىنَّػػةى حى
ػػٍيءو ًإذىا فػىعىٍلتيميػػوهي  ػػنىكيمٍ شى ـى بػىيػٍ تيٍم  أىٍفشيػػوا السَّػػالى ، كاٞننافػػاة للنسػػلية كالتغػػًن كالت ػػور يف اٜنػػديث أف األلػػة (ُق«ٓنىىػػابػىلػٍ

ا، بػٌن اٞنػػؤمنٌن ،بتػػة مػػدل الػػدىر ال ٬نكػػن أف تنق ػػش، كاٜنػػديث ٪نػػث علػػى اسػػتمرارىا كعػػدـ تلػػديلها كتغيًنىػػ
 القابلة للتغيًن يف زماف أك مكاف. ت ورة، أكاٞنتغًنة أك اٞنغًن كىذه ت ز مكانتها الثابتة ك 

أف األلة يف اإلسالـ تتميز ّنكانة ،بتة غًن ربابلة للنسلية اليت تؤمن بتغػًن اٝنػًن كالشػر  :كخالصة األمر
، النػايف للمحلػة اإلٟنيػة كاإل٬نػاف ت ػور اٞنفضػي إىل التلػديل كالتغػًنحسب الزماف كاٞنكاف، كما أسا غًن ربابلة لل

 ابلغيب.

 :ليهودي ةا اثنًيا:
، اليهوديَّػةِبسا نسلية كمت ورة، كيرهر ذلػخ يف مرهػرين طػاغيٌن علػى الداينػة  اليهوديَّةتتسم األلة يف 

 كلعلي أظهر ىذين اٞنرهرين مش رب هما ابلنسلية كالت ور يف اآليت:

ابلنرػػػر ٞنعػػػىن النسػػػلية ف نػػػو ربػػػائم علػػػى التغػػػًن يف اٝنػػػًن كالشػػػر، ككػػػذلخ األلػػػة، ابعتلػػػار الزمػػػاف كاٞنكػػػاف،  -ُ
ف نػػػػو يػػػػرل أسػػػػا ت غػػػػى عليهػػػػا النرػػػػرة اٞناديػػػػة للقػػػػيم كاألخػػػػالؽ كاٞنثػػػػل  اليهوديَّػػػػةكاٞنتأمػػػػل يف الشخرػػػػية 

اٞناديػة ربائمػة علػى اٞننفعػة، فمػا   ألف النرػرة كػن أف يسػتقيم مػش النرػرة اٞناديػة؛، فالثلات ال ٬ن(ِقكالسلوؾ
 كاف بفعنا من واين على مكاسب شخرية فهو اٝنًن، كالشر عكس ذلخ.

ألف اٞنرػلحة الشخرػية الفرديػة ال ٬نكػن أف تكػوف كاحػدة عنػد  يًن حتمي ال مفر منو؛كعليو ف ف التغ
تغػًنة بتغػػًن النػاس كلهػم، بػػل إسػا ال بػػد أف تتقػاطش كتتعػارض لعػػدـ احتكامهػا لضػػوابا ١نػددة كمعينػة، فهػػي م

ل غيػػاف اٛنانػػب اٞنػػادم اٜنسػػي الفػػردم، كغػػًن ،بتػػة  اليهوديَّػػةلػػذا فػػ ف األلػػة نسػػلية يف  مرػػاحل الفػػرد كأىوائػػو؛
 اب اٞنردر اإلٟني األفوظ.لغي

أحػد اٛنوانػب الػيت خضػػعت للتحريػف كالت ػوير كالتغيػًن كالتلػديل، كيرهػر ذلػػخ  اليهوديَّػةتعتػ  األلػة يف  -ِ
الذم ٩نلي ىػذا األمػر، أال كىػو بركتوكػوالت حكمػاء آؿ صػهيوف، حيػث إسػا  اليهوديَّةيف أحد مرادر 

                                                           

نػػة إال اٞنؤمنػػوف، كأف ١نلػػة اٞنػػؤمنٌن مػػن اإل٬نػػاف، كأف إفشػػاء السػػالـ أخرجػػو مسػػلم يف صػػحيحو، كتػػاب اإل٬نػػاف، ابب بيػػاف أنػػو ال يػػدخل اٛن (ُق
 (.ْٕ/ ُق (،ْٓ، اٜنديث رربم: قسلب ٜنروٟنا

 (.ُّّينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهودية، آالء د عراـ مرلاح عشا، قص:  (ِق
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ألسا علارة عن ك،ئق ك١نا ػرات  ؛يف األلة عند اليهود اليت ترهر الت ور اٜنادث اليهوديَّةأحد اٞنرادر 
ألقاىػػػا زعػػػيم صػػػهيوٍل علػػػى ٠نموعػػػة مػػػن الرػػػهاينة ليستأنسػػػوا هبػػػا، كيسػػػًنكا عليهػػػا يف إخضػػػاعهم للعػػػا  

، كّنبرد أسا ملقاة من رًبلل إنساف فهػي تعػين أف اعتلػار ىػذه األا ػرات أحػد اٞنرػادر (ُقكالسي رة عليو
، كّنػػػا أف اليهوديَّػػػةث علػػػى الداينػػػة كػػػالتوراة، ىػػػو مػػػن ربليػػػل الت ػػػور الػػػذم حػػػد  كجػػػود مرػػػادر إٟنيػػػة مػػػش

 اٟندؼ منها إخضاع العا  كالسي رة عليو، فهو أمر يوحي ابلفوربية كاالستعالء اٞننايف للمحلة.

كمػػػا أف سػػػعي اليهػػػود مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا اٞنرػػػدر إلخضػػػاع العػػػا  لسػػػي رهتم يشػػػًن إىل عػػػدـ انضػػػػلاط 
دىم، ف ف إخضاع العا  ال ٬نكن أف يكوف من  ػمن األىػداؼ الػيت أيمػر   هبػا علػادة، اٞنرادر األصلية عن

لػذا فػ ف فكػرة إخضػاع العػا  ىػي فكػرة حادثػة  ٝنضوع لو كحده كإفراده ابلعلادة؛أيمر علاده اب  بل إف  
 . غًن مأمور هبا من  

ف يغلػػب النرػػرة اٞناديػػة الشخرػػية الفرديػػة كّنقارنػػة ىػػذين اٞنرهػػرين ابإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ ال ٬نكػػن أ
كأسػػا ١نلػػة متلادلػػة بػػٌن العلػػد كربػػو ىػػو أكؿ أمػػر   علػػى النرػػرة اإلٟنيػػة الركحيػػة الداخليػػة، ف ثلػػات األلػػة هلل

٬نكػػػن نفػػػي األلػػػة اٞناديػػػة اٞنن ويػػػة علػػػى ١نلػػػوابت الػػػنفس كأىوائهػػػا، كمػػػا أف اإلسػػػالـ ال ٬نكػػػن ِبم حػػػاؿ مػػػن 
ألف ىػػػذا مػػػن شػػػأنو التغيػػػًن  كػػػاف إذا كػػػاف ٢نالفنػػػا هلل كرسػػػولو؛  كربػػػوؿى أحػػػد كائننػػػا مػػػناألحػػػواؿ أف يقلػػػل رأمى 

 مت زت رت ىبيب نب مب زب ربكالتلػػػدؿ كالتحريػػػف يف شػػػرع  ، ربػػػاؿ تعػػػاىل: 

 .رراط غًن ربابل للتغيًن كالتلديل[، فدؿ على أف الُّٓ]األنعاـ: رثزث يت ىت نت

  :النصراني ة اثلثًا:
، فػ ف النسػلية ترهػر بشػكل جلػي يف ربضػية اعتلػار األلػة كذريعػة سػلكها النرػرانيَّةابلنرر إىل األلػة يف 

مػػن أجػػل ت يػػر عقائػػدىم اٞننحرفػػة الدخيلػػة، فاأللػػة مػػن األسػػس الػػيت ربامػػت عليهػػا   النرػػرانيَّةاألرفػػوف للداينػػة 
تعػػد أحػػد اٞنرػػاىر كبنوتػػو هلل تعػػاىل   كثػػًن مػػن العقائػػد، فعقيػػدة الفػػداء تن لػػق مػػن األلػػة، كإٟنيػػة اٞنسػػي 

   .(ِقللمحلة، كاليت نشأ عنها اال٥نراؼ التاـ يف اإلٟنية كالقوؿ ابلتثليث ككذلخ الزعم ابٝن ي ة األكىل لللشرية

إ٧نػػا ىػػو مػػن رًبلػػل أشػػخاص ٟنػػم  النرػػرانيَّةكعالربػػة النسػػلية هبػػذا اٞنػػنهج، ىػػو أف التحريػػف الػػذم طػػاؿ 
مػػػآرب كأىػػػداؼ يف ذلػػػخ التغيػػػًن، فقػػػاـ ىػػػؤالء األرفػػػوف برػػػياغة األلػػػة بنػػػاء علػػػى تلػػػخ اٞنػػػآرب كاألىػػػداؼ، 

 فأنتبوا ىذا اٞننهج اٞننحرؼ اٞنلين على توجهاهتم الفردية، كالنسلية ترهر من خالؿ أمرين:

                                                           

 (.َُٓاٝنلف، قص: ينرر: دراسات يف األدايف اليهودية كالنررانية، د. سعود بن علد العزيز  (ُق
 (.ِينرر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص:  (ِق
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أىػػػػدافهم، كالنسػػػػلية تعػػػػين أف تػػػػرد القػػػػيم تسػػػػيًن التحريػػػػف ًمػػػػن رًبلػػػػل أشػػػػخاص كأفػػػػراد، كفػػػػق من لقػػػػاهتم ك  -ُ
 كاألخالؽ إىل اإلنساف بناء على حاجاتو كأىدافو، فالتسيًن ىو نسيب ألفراد ١نددين.

ألف  ؛سػم ابلضػلا كالتحديػد اإلٟنػيقاء األلة من اٞنفرتض أف ٫نضش ٞنرػادر إٟنيػة دينيػة غيليػة، ليتَّ أف استً  -ِ
تراعػي مرػلحتها اٝناصػة، كلكػن الواربػش يلػٌن أف األلػة يف الن  اإلٟني غًن خا ش للمعػايًن اللشػرية الػيت 

 مت استقاؤىا من ربلل مرادر شخرية فردية غًن إٟنية أك غيلية، كىذا عٌن النسلية. النررانيَّة

، فاأللػة يف إىل التشػلو ّنحلػة    مػن خػالؿ سػعيهم النرػرانيَّةكما يرهر الت ور اٜنػادث للمحلػة يف  -ّ
 مػن خػالؿ ىػذا السػًن األلػة كيرهػر الت ػور يف، (ُقتسػًن علػى ٧نػا حػب   لللشػر بٌن اللشػر، النررانيَّة

عملية ت ورية غًن ،بتة، فال ٬نكن أف ترل ل ريق ٬نكػن اتلاعػو الخػتالؼ  يف أف السعي إىل التشلو ابهلل
أمػػر  ألف اإللػػو نتيبػػة اٞنػػراد أف يرػػل ٟنػػا اإلنسػػاف؛عػػن اللشػػر كٕنيػػزه يف خرائرػػو، كالختفػػاء ال  اإللػػو

غييب ال ٬نكن االطػالع عليػو كعلػى صػفتو فكيػف يػتم تقيػيم األمػر خػالؿ السػًن يف التشػلو فيػو، ٣نػا يعػين 
 أف القضية مت ورة خا عة لنراـ التقدـ الالسائي.

إىل التقػػػدـ كالرتربػػػي   صػػػوره يف كػػوف الوصػػػوؿ للكيفيػػػة الػػيت ٪نػػػب هبػػا   كيرهػػر الت ػػػور يف أك ػػ 
صػوؿ للم لػوب، كىػذا يت لػب اخرتاعػات عمليػة سػلوكية داخػل ال ريػق، ٣نػا حػػدا اٞنسػتمر يف العمػل بغيػة الو 

اللػذؿ ك اٞنغرؽ يف الركحية كالتبرد من الػذات،عملي السلوؾ أف تتبو للأللة يف مفهـو النروص اٞنسيحية اب
ألف اللػػػذؿ كالتضػػػحية  ؛، كىػػػذا مػػػن شػػػأنو أف ٩نعػػػل أمػػػر الت ليػػػق غػػػًن ٣نكػػػن(ِقكالع ػػػاء دكف انترػػػار ل خػػػذ

ال ت يق، كىػذا مػن نتػائج الت ػور الػذم  كالتبرد من الذات ىو إلغاء للحاجات اللشرية، كتكليف للنفس ما
 أك مرحلة. ال يتوربف عند حدٌو 

ضػػػش األلػػػة لت يػػػر أم كّنقارنػػػة ىػػػذا التوجػػػو النرػػػراٍل يف األلػػػة ابإلسػػػالـ، فػػػ ف اإلسػػػالـ ال ٬نكػػػن أف ٫ن
ربػائم  ٗنيعػوف اإلسػالـ يعتػ  األلػة أمػرنا ،بتنػا ١نػددنا كفػق  ػوابا ١نػددة، كأمػر الشػريعة كىػذا أل عقيدة حادثػة؛

 خم حم جم يل ىل مل خل، كيػػدؿ علػػى ذلػػخ ربولػػو تعػػاىل:  علػػى االتلػػاع ألمػػر   كأمػػر رسػػولو
ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم

، كمػػػا أف اإلسػػػالـ ال يسػػػعى يف األلػػػة  [، فػػػاألمر ال يرجػػػش ٞنػػػراد اإلنسػػػاف، بػػػل ٞنػػػراد  ّٔ]األحػػػزاب: 
 جه ينمتفػرد برػفاتو ال يشػلهو أحػد، ربػاؿ تعػاىل:   اللشرية إىل التشلو ّنحلة  ، بل يعتػ  أف  

 [.ُُ]الشورل: حي جي يه مهىه

                                                           

 (.ِٓينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية، اٞنسيحية، اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  (ُق
 (.ّٗينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية، اٞنسيحية، اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  (ِق
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 :اذلندوسي ة رابًعا:
أسػا ْنمػش  اٟنندكسػيَّةمػن أصػل تكػوف الداينػة نفسػها، فأصػل الداينػة  اٟنندكسيَّةترهر النسلية يف األلة 

 ،(ُقعػػاداهتم كأخالربهػػم كصػػور حيػػاهتمكْنمػػش كػػذلخ ، ٗنلػػة مػػن التقاليػػد اجملتمعيػػة الػػيت كانػػت عنػػد أىػػل اٟننػػد
كىػػذا اٛنمػػش ٩نعػػل األلػػة خا ػػعة لتلػػخ التقاليػػد كالعػػادات اجملتمعيػػة كمػػا تشػػكل عنهػػا مػػن األخػػالؽ اجملتمعيػػة 

يرهػػػػر أتثػػػػر األلػػػػة ابإلنسػػػػاف، كبيعػػػػدىا عػػػػن الثلػػػػات كااللتػػػػزاـ اٞنتمثلػػػػة يف صػػػػور حيػػػػاة أىػػػػل اٟننػػػػد، كىػػػػذا كلػػػػو 
ف نػو لػيس خلي نػا مػن التقاليػد كالعػادات  أمَّا اإلسالـابلضوابا اليت تسرم على كافة اجملتمعات ّنيزاف كاحد، 

، فيو بياف لكل أمور اٜنياة غًن مػردكد لعػادات    عند من ، منزؿللعرب أك لغًنىم، بل ىو دين مستقل
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّتعاىل ملينػا ذلػخ اٞنعػىن:   تقاليد، رباؿ أك 
[، كربػػػػاؿ تعػػػػاىل مسػػػػتنكرا علػػػػى مػػػػن كصػػػػف كحػػػػي   ِبنػػػػو مػػػػن سػػػػنن ٖٗ]النحػػػػل: ىئ نئ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربكأسػػػػػػػػػػػػػاطًن األكلػػػػػػػػػػػػػػٌن: 
[، ٔ-ٓ]الفرربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف:  اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت

 ٬نكن رد شريعتو إىل أربواؿ كتقاليد األكلٌن.، ملٌن فيو كل شيء، ال  فالقرآف منزؿ من عند  

يف اعتقػػػاد -لرجػػػاؿ الػػػدين، فػػػ ف رجػػػاؿ الػػػدين  اٟنندكسػػػيَّةكمػػػا تتبلػػػى النسػػػلية يف النرػػػرة الػػػيت توليهػػػا 
  علػى ىػذا السػلب فقػد كانػت مكػانتهم عنػد اٟننػدكس أسػميترلوف يف طلائعهم ابلعنرر اإلٟنػي، ك  -اٟنندكس

، كىػذا ىػو عػٌن النسػلية الػيت ترجػش إىل التقيػيم (ِق يف حضرهتم كعلى أيديهمال ْنوز الذابئ  إالك كهنة األمة، 
ا مػػن اللشػػر فػػوؽ منزلتػػو، حػػت رسػػوؿ   أمَّػػا اإلسػػالـاإلنسػػاٍل اللشػػرم،  ف نػػو بشػػر ال   ف نػػو ال يينػػزؿ أحػػدن

[، كلكنػػو َُُ]الكهػف: جه هن من خن حن:  ٬نلػخ أم صػفة إٟنيػة، ربػاؿ تعػػاىل علػى لسػاف نليػو
 .خًن اٝنلق كأفضلهم، ك٪نلو اٞنسلم ١نلة فوؽ ١نلة نفسو، لعرم شأنو كفضلو  

، حيػػػث اترة اٟنندكسػػيَّةيف التنػػاربن اٜنػػػادث يف النرػػرة للمحلػػػة يف  اٟنندكسػػػيَّةكيرهػػر الت ػػػور يف األلػػة 
، كىػذا  التنػػاربن ينزلوسػا منزلػة عاليػة يسػػعوف مػن خالٟنػا ٛنلػب حػػب اآلٟنػة، كاترة ينرػركف ٟنػا بسػػللية كتشػاـؤ

إ٧نػػا ىػػو يعػػ  عػػن ٗنلػػة مػػن التيػػارات صػػاحلة النرػػرة اٞنت ػػورة ابلتغيػػًن كالتبديػػد، كىػػذا شػػأف الت ػػور ف نػػو ربػػد 
يرل يف زماف إىل نتػائج معاكسػة كمقابلػة للنتػائج اٞنوجػود يف الػزمن السػابق، بعكػس األلػة يف اإلسػالـ، ف سػا 

 أف تتناربن أك تتضاد نتائبها أك من لقاهتا. تستمد مكانتها من الثلات كالتكامل كالشموؿ، فال ٬نكن
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 (.ّٕف اٟنند الك ل قاٟنندكسية، اٛنينية، اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص: (، أدائِينرر: أدايف العا  الك ل، حليب سعيد، قص:  (ِق
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  :الزرادشتي ة خامًسا:
، الزرادشػتيَّةقزرادشت( أحد اٞنرادر اليت ٬نكن استمداد األلة مػن خالٟنػا يف  الزرادشتيَّةيعت  مؤسس 

فهناؾ بعن جوانب األلة اٞنلترقة ُنياتو، كمنها اشػتماؿ الػركاايت اٞنركيػة عػن مؤسسػهم ِبسػا كانػت ٣نزكجػة 
بعاطفة اٜنب، فهم يركف أف التقول كاٜنب ٬نكن رصدىا مػن خػالؿ تتلػش حياتػو، حيػث يػركف أف التقػول يف 

عاطفػة يف ترنيماتػو الػيت تنسػب حياة زرادشت ٘نلت اٜنكاايت اليت تركل عنو بعاطفػة اٜنػب، كترهػر تلػخ ال
عنػػدىم، إال أف اٜنماسػػة  مهػػا بعمػػقهيرػػعب ترٗنتهػػا كفكمػػش كوسػػا إليػػو، كتسػػمى تلػػخ الرتنيمػػات قجػػا،(، 

ترهػػػر يف مفاصػػػل  الزرادشػػتيَّة، كعليػػػو فػػ ف األلػػػة يف (ُقكانػػت أمػػػورا ظػػاىرة يف حياتػػػو كترنيماتػػو  كاٜنػػب ل ٟنػػػة
رػػدرية، فاعتلػػارىم لزرادشػػت كحياتػػو كترنيماتػػو ِبسػػا أحػػد مرػػادر حيػػاة اٞنؤسػػس، كىػػذا أمػػر يػػؤثر يف ربضػػية اٞن

 األلة يرهر النسلية يف األلة من خالؿ أمرين:

ٞنرػػادر أف اٜنيػػاة الشخرػػية كاٞنواربػػف الفرديػػة إذا كانػػت ّنعػػزؿ عػػن كتػػاب إٟنػػي ال ٬نكػػن اعتلارىػػا أحػػد ا -ُ
ٟنػػػي الغيػػػيب ف نػػػو متبػػػرد مػػػن ألسػػػا خا ػػػعة للفػػػرد الػػػذم تعػػػرض للموربػػػف، بعكػػػس اٞنرػػػدر اإل ألم أمػػر؛

خػػالق ١نػػيا بكػػل شػػيء، فالفرديػػة الشخرػػية ىػػي  مػػن إلػػو اللشػػرية الفرديػػة، فهػػو منسػػوب ٞنرػػدر غيػػيب
، بعكػس اإلسػالـ الػذم ٩نعػل القػرآف الكػرَل كالسػنة النلويػة ٨نػا الزرادشػتيَّةمرهر لنسلية األلة كتغًنىػا يف 

ال ين ق من تلقاء نفسو، بل ين ق ابلوحي من  ، ربػاؿ تعػاىل يف شػأف ذلػخ:   مردر األلة، كالنيب
 يت ىت نت مت زت رت:  [، كرباؿ تعػاىل عػن نليػوّ]النبم: يه ىه مه جه ين
، فهػػذاف الػدليالف يليًٌنػػاف أف يف ىف يث ىثنث مث زث رث

 .   االستمداد إ٧نا يكوف من كحي

خػػػالؿ حيػػػاة شػػػخ  أك فػػػرد، يسػػػتوجب أف ٫نػػػوض كػػػل مسػػػتنتج ب ريقتػػػو أف اسػػػتمداد أمػػػر معػػػٌن مػػػن  -ِ
للبهػد اإلنسػاٍل  ااٝناصة، ٣نا ربد ٩نعل التضاد يف استنتاجات الراصدين كارد، كىػذا ٩نعػل األمػر خا ػعن 

يف االسػػتخالص كاالسػػتنتاج، كخا ػػش لرتكيلػػة عقػػل اٞنسػػتنتج، ٣نػػا ٩نعػػل النسػػلية الشخرػػية يف االسػػتنتاج 
 لنررة اٞنتضاربة يف ٓنديد األلة، كىذا مناؼو للثلات كالتكامل.حتمية، ٣نا يورث ا

  :الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
مػػن خػػالؿ اعتمػػاد كونفوشػػيوس يف تقريػػر الداينػػة مػػن ٠نموعػػة  الكونفوشييوسػػيَّةترهػػر النسػػلية جليػػة يف 

انػػػت سياسػػػتو مػػػن السػػػبالت الػػػيت تتعلػػػق ِبسػػػرة تشػػػو الغربيػػػة، حيػػػث نرػػػر إليهػػػا كلقػػػااي العرػػػر الػػػذىيب، فك
اسػػرتجاع سياسػػات ملػػوؾ أسػػرة تشػػو األكؿ، كاعت ىػػا سػػل تو اٞنرجعيػػة، كاسػػتخدمها ككتػػاب مقػػدس، كربػػاـ 
بتأكيل لغتها العتيقة أتكيالن معاصرنا، فأنشأ منها مذىلنا أخالربيِّا كاجتماعيِّػا، كىػذه الكتػاابت تتعلػق يف ٠نملهػا 
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كترهػػػر النسػػػلية يف رجػػػوع كونفوشػػػيوس إىل مراجػػػش خاصػػػة ، (ُقابلعرافػػػة كيسػػػي ر عليهػػػا السػػػحر كالالأخالربيػػػة
بو ش اإلنساف، فهي نسلية خا عة الختياراتو، كما أنػو ربػاـ بتأكيلهػا أتكيػالن معاصػرنا ٣نػا ٩نعػل أمػر أتثػر تلػخ 
التعليمػػات بنررتػػو اٝناصػػة ٣نػػا ييضػػفي عليهػػا نسػػلية أعمػػق، كمػػا أف ارتلاطهػػا ابلسػػحر كاٝنرافػػة كالعرافػػة ٩نعػػل 

هػػػا مػػػن ك ػػػش الو ػػػاعٌن، كىػػػذا أمػػػر غػػػًن كارد يف لرػػػدر إٟنػػػي غيػػػيب خػػػالق أمػػػرنا غػػػًن كارد، ٣نػػػا ٩نعارتلاطهػػػا ّن
، فقػد وكحي من عند  ، غًن خا ش لو ش الو اعٌن كال لقوؿ اجملػددين فيػ ذكرتي اإلسالـ، فاإلسالـ كما 

يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبأكمل   دينو بقولو تعاىل: 
الشػمولية تغػين تلػخ الكمػاؿ ك  كىػذا الـ العرػيم كامػل ال ٪نتػاج للتغيػًن كال للتلػديل؛فدين اإلس[، ّ]اٞنائدة: 

 عن اللبوء كاٜناجة للتغيًن كالتلديل.

مػػن خػػالؿ ترٗنػػة كونفوشػػيوس لتلػػخ التعليمػػات  الكونفوشييوسػػيَّةكمػػا يرهػػر الت ػػور اٜنػػادث يف األلػػة 
وس أحػػدث ت ػػورنا فيهػػا، ٣نػػا ينفػػي عنهػػا الثلػػات بلغػػة معاصػػرة، كاٞنعاصػػرة تعػػين التبديػػد، فعليػػو فػػ ف كونفوشػػي

فػػ ف القػػرآف الكػػرَل نػػزؿ ابللغػػة العربيػػة اٞنلينػػة، ربػػاؿ تعػػاىل عػػن لغػػة القػػرآف:  أمَّػػا اإلسػػالـكالشػػمولية كالتكامػػل، 
[، فاللغة اٞنلٌينة غػًن ١نتاجػة للتأكيػل اٞنفضػي إىل الت ػوير كالتبديػد يف ُٓٗ]الشعراء:  ىي ني مي

 األسس كاٞنن لقات.

 الفلسفات ادلثالية: سابًعا:
ترػػ ل  الفلسػػفة اٞنثاليػػة يف نررهتػػا للمحلػػة ابلنسػػلية كالت ػػور، كإذا مػػا أردب التػػدليل علػػى ىػػذا اٜنكػػم، 

االخػػتالؼ الػػذم ينشػػأ بسػػلب النرػػرة اٝناصػػة ابلفيلسػػوؼ اٞنختلفػػة عػػن غػػًنه فػػ ف النسػػلية يف األلػػة ترهػػر يف 
إمكانيػػػة حػػػدكث التقابػػػل يف النرػػػرة للمحلػػػة مػػػن ربلػػػل  ؼ إىلكيػػػؤدم ىػػػذا االخػػػتال، اٞنثػػػاليٌن مػػػن الفالسػػػفة

كالتقابػػػػل يف النرػػػػرة بػػػػٌن أصػػػػحاب الفلسػػػػفة الواحػػػػدة ىػػػػو عػػػػٌن النسػػػػلية كالتغػػػػًن  الفالسػػػػفة اٞنثػػػػاليٌن كغػػػػًنىم،
كالتلديل، كما كاف ذلػخ ليحػدث لػو كػاف اٛنميػش يرجػش إىل أصػل مقػدس إٟنػي ،بػت منػزؿ مػن اٝنػالق العلػيم 

عند فيلسوؼ من جانب إ٩نا ، بينمػا تكػوف ذات األلػة يف  النررة ٟناربد يتم  لةف ف األ وبشؤكف اٝنلق، كعلي
كّنقارنة ىذا التلدؿ كالتغًن بٌن فيلسػوؼ كآخػر ابإلسػالـ، نفس التوجو عند فيلسوؼ آخر يف مكانة سللية، 

التضػػاد ربػػد ينشػػأ مػػن فػػ ف اإلسػػالـ ال ٬نكػػن أف تػػرل التضػػاد كالتقابػػل يف أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالمية، بػػل إف 
 لك خك حك مقجك حق مف خف حفرًبلػػل اإلنسػػاف لسػػقم يف فهمػػو أك شػػلهة يف ذىنػػو، ربػػاؿ تعػػاىل: 

[، كعليػػػػو فاأللػػػػة ال ٬نكػػػػن أف ٪نػػػػدث فيهػػػػا تضػػػػاد لعػػػػدـ خضػػػػوعها لعقػػػػوؿ اللشػػػػر، ّْ]فػػػػاطر: جل مك
 كلثلوهتا من ربلل مرادر إٟنية ١نفوظة من التلديل كالتحريف.

                                                           

 (.ِّٗ – ِّٖينرر: اٞنعتقدات الدينية لدل الشعوب، جفرم ابرندر، قص:  (ُق
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 ، حيػػثتوليػػد األلػػة مػػن كػػل األشػػياءكيرهػػر الت ػػور يف األلػػة عنػػد الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن مػػن خػػالؿ نرػػرة 
هنػاؾ حػب فبتنػوع ارتلاطػو ابٞنعػاٍل كاٞنوا ػيش كاألشػياء، إ٧نػا ىػو تنػوع اٜنػب  أفَّ  يرل بعن الفالسػفة اٞنثػاليٌن

 .ا ٬نكن ارتلاط اٜنب هبكغًنىا من األمور اليت ،اٞناؿ، كحب اٝنمر، كحب اٞنرأة، كحب األطفاؿ

ربػػوؿ كابخترػػار: كػػل شػػيء ٬نكػػن أف يولػػد اٜنػػب، ككػػل شػػيء لػػو أ٬نكػػن أف  فػػ نين كعلػػى ىػػذا الػػربا
كيرهػر الت ػور يف ىػذه النرػرة مػن خػالؿ  ،(ُقارتلاط ابٜنب، ككػل أمػر يػرتلا فيػو اٜنػب يعػد مػن أنػواع اٜنػب

ب ،بتنػا لتنػوع األشػياء الػيت يتولػد منهػا،  كال ٬نكػن أف يكػوف اٜنػ أف كل شػيء مػن شػأنو أف يتولػد منػو اٜنػب،
كمػػػا أف الشػػػيء الواحػػػد الػػػذم يتولػػػد منػػػو اٜنػػػب ٫نتلػػػف توليػػػده للحػػػب بسػػػلب اخػػػتالؼ ربوتػػػو كا٦نفا ػػػها 

سػػا مت ػػورة كغػػًن ،بتػػة أربػػوؿ: إكأتثًنىػػا، فاألشػػكاؿ للحػػب كثػػًنة كمتعػػددة كمتنوعػػة، كعلػػى ىػػذا فػػيمكن أف 
، كىنا ٪نػدث أتثػًن ا يف كل مفاصل اٜنياةا ٣نكنن ٩نعل لو حضورن  لهاك  ألشياءابأف ارتلاط اٜنب ك١نكمة، كما 

اٞنفرػػل اآلخػػر، فيكػػوف صػػورتو يف مفاصػػل اٜنيػػاة علػػى اٜنػػب، فيكػػوف لػػو صػػورة يف مفرػػل ٢نتلفػػة ٕنامػػا عػػن 
إذف عر ة للت ور كعدـ الثلات، كّنقارنة ىذا الت ػور اٜنػادث يف الفلسػفة اٞنثاليػة ابإلسػالـ، فػ ف اإلسػالـ ال 

ا؛  ن أف ٪نػػدث علػػى الشػػريعة اٞنسػػػنونة مػػن  ٬نكػػ ألسػػا ١نكمػػػة شػػاملة ،بتػػة، كعليػػو فػػػ ف  ت ػػورنا كْنديػػدن
تاج إليو لوجود الثلات كالتكامل كالػرتابا، كمػا أف التسػليم ألمػر   كاٝنضػوع ألمػره مػن  حدكث الت ور ال ٪ني

 يك ىك مك لك اك: اٜنػػػادث مػػػن عقػػػوؿ اللشػػػر، ربػػػاؿ تعػػػاىل كالتلػػػدؿ األمػػػور الػػػيت ٕننػػػش الت ػػػور
 [.ُِٓ]النساء: مننن زن رن مم ام يل ىل مل

 الفلسفات الواقعية: اثمًنا:
تتسم الفلسفات الواربعية ّنا تتسم بو نرًنهتا اٞنثالية من النسلية كالت ور يف شأف األلة، فالنسلية ترهػر 

يفػػرض علػػى اإلنسػػاف مػػا يستحسػػنو مػػن اٝنػػًن كمػػا يسػػتقلحو مػػن الشػػر،  ىػػو الػػذم أف العػػرؼ االجتمػػاعي يف
الفيلسػػػوؼ الفرنسػػػي  :فالػػػذم ٪نػػػدد األخػػػالؽ عنػػػدىم ىػػػو عػػػرؼ اجملتمػػػش، كمػػػن أشػػػهر القػػػائلٌن هبػػػذا الػػػرأم

فػػػ ف ىػػػذا  ،، كالعػػػرؼ االجتمػػػاعي إذا كػػػاف ىػػػو الػػػذم يفػػػرض االستحسػػػاف كاالسػػػتقلاح(ِقسػػػت كونػػػتو أكج
ألف العػػرؼ االجتمػػاعي ٫نتلػػف كيتغػػًن بتغػػًن العػػادات كالتقاليػػد  ٢نتلفػػة غػػًن ،بتػػة؛د نسػػلية متغػػًنة االْنػػاه يعػػ

كاٞنورك،ت الدينية كاألخالربية لكل ٠نتمػش، كمػا ترهػر النسػلية كػذلخ يف الفلسػفات الواربعيػة ابخػتالؼ نرػرة  
الجتهػػاد ألف األمػػر راجػػش  م ربػػرارنا علػػى نرػػرة معينػػة ك١نػػددة؛كػػل فيلسػػوؼ للمحلػػة عػػن اآلخػػر، فػػال ْنػػد ٟنػػ

ل كالنسػػلية بسػػلب خضػػوع ذلػػخ للعقػػل اإلنسػػاٍل الػػذم ال يًن كالتلػػديػػالفالسػػفة أنفسػػهم، ٣نػػا ٪نػػتم علػػيهم التغ
، كمػا أف ىػذين األمػرين ييرهػراف إمكانيػة الت ػور يف النرػرة للمحلػة، حيػث إف  ٗنيعنػا ٬نكن ان لاربو بٌن اللشػر

                                                           

 (.ُِٕ-ُُٕلفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كا (ُق
ينرػػػر: النسػػػيب كاٞن لػػػق يف مفهػػػـو الػػػدين اٜنػػػق كاألخػػػالؽ، د. ١نمػػػود يوسػػػف الشػػػويكي، ٠نلػػػة اٛنامعػػػة اإلسػػػالمية للدراسػػػات اإلسػػػالمية،  (ِق

 (.ِِالسعودية، اجمللد اٜنادم كالعشركف، العدد األكؿ، قص: 
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  ت ػور مػش مػركر الػزمن، كربػد صػدؽ  كل فيلسػوؼ ربػد ين لػق ٣نػا ينتهػي منػو اآلخػر، فتحػدث عمليػة ال
مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبحػػػػػػػػٌن ربػػػػػػػػػاؿ: 

[، كىػػذه اآليػػة كفيلػػة بليػػاف أف اإلسػػالـ ال ٬نكػػػن أف ٪نػػدث يف نررتػػو للمحلػػة كلكػػل أمػػر مػػػن ِٖ]النسػػاء: 
 . ألنو كحي يوحى من   ؛األخالؽ كالقيم اختالفنا كت ورنا كتلدالن 

لمحلػة مػن الواربػش ل الواربعيػة اشتقاؽللمحلة يف الفلسفة الواربعية من خالؿ  كيرهر أمر النسلية كالت ور
كعليػػو أف القػػيم يػػتم اٜنرػوؿ عليهػػا عػػن طريػػق اٜنػػواس كالتبربػػة،  يعتقػػدكف أنرػػار االْنػػاه الػػواربعيف ،األسػوس

عػػن طريػػق  قػػيماأللػػة كال أنػػو ٬نكػػن ربيػػاس فػػ ف األلػػة نسػػلية خا ػػعة للواربػػش الػػيت اشػػتػيقَّت منػػو، كيعتقػػد الواربعيػػوف
كسػػػائل علميػػػة كُنثيػػػة، كيعملػػػوف ىػػػذا اٞنقيػػػاس يف القػػػيم كمػػػا يعملونػػػو ْنػػػاه أم مو ػػػوع مػػػادم ربابػػػل لللحػػػث 

ا لػػػو  ػػػواب و كمقاييسػػػو  اجتماعيِّػػػبنػػػاء علػػى ىػػػذا فعػػػالن  ترػػػل  القػػػيم، فكالدراسػػة يف العلػػػـو ال ليعيػػػة الت ليقيػػػة
كىػػو مػػا ، (ُقعػػل اإلنسػػاف مػػش الواربػػش كمع ياتػػوكمواربفػػو العلميػػة، ك٪نػػدث ىػػذا الفعػػل االجتمػػاعي عنػػدما يتفا

يشًن إىل النسلية اٝنا عة للواربػش، كالت ػور اٜنػادث بسػلب عػدـ الركػوف ٞنرػدر إٟنػي ،بػت، بعكػس اإلسػالـ 
 ني مي زي ري ٰىالػػػػذم ال ٫نػػػػرج عػػػػن ربواعػػػػد نرػػػػوص الكتػػػػاب كالسػػػػنة، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: 

 [.ٕ]اٜنشر: مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي

                                                           

رر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إشػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػ (ُق
 (.ّٓاٜنسيناف، قص: 
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 احملبة بٌن الشموؿ، واخلصوصيةنة ادلبحث الثالث: مكا
ٔنتلف األدايف كالفلسفات يف طريقة تعاملهػا مػش مكانػة األلػة مػن حيػث الشػموؿ كاٝنروصػية، كربلػل 
الػدخوؿ يف اٞنقارنػة بػٌن مكانػة األلػة يف اإلسػػالـ كاألدايف كالفلسػفات مػن حيػث الشػموؿ كاٝنروصػية، ف نػػو 

(، كأحػػػدد مكػػػامن االمتيػػػاز كمكػػػامن الػػػنق  الػػػيت ٪نسػػػن أكالن أف أعػػػرؼ ّنرػػػ لحي قالشػػػموؿ كاٝنروصػػػية
 ستن لق اٞنقارنة منها: 

ػػتَّتى مػػن ، هػػملىىلىهيػػٍم األمػػر يشػػملهم، إذا عمَّ ك  ،لى لىىػػالشػػموؿ: مػػأخوذة مػػن  -ُ ٍلىهيػػٍم، أم مػػا تىشى كٗنػػش   لى
ٍلىػوي، أم مػا اجتمػش مػن أمػره ربالػت  متعػددة ك أشػياءا أربومنػ شى ًسػكى الشػيء كى  إذا عػمَّ ، ك (ُقأمرىم. كفػرَّؽى   لى

لكػػػل مػػػا  ، الشػػػتماٟنااإلسػػػالمية الشػػػريعة ىػػػو أحػػػد خرػػػائ  شػػػموؿ، كالكللهػػػا للهػػػم كللػػػو :العػػػرب
فال ٔنلو حادثة كاحدة عن حكم الشػريعة يف ٗنيػش األعمػار كاألرب ػار كاألحػواؿ، فاٞنعػاٍل  ،٪نتاجو الناس

العمػـو ، كابلنرػر ٞنعػىن الشػموؿ ِبنػو: مػةتعػم ٗنيػش اٜنػوادث كتسػعها إىل يػـو القيا الػيت تضػمنتها الشػريعة
كػػذلخ الشػػػريعة ك  ،ككسػػػش مَّ عىػػ :ربالػػت العػػػرب ،لػػػل األمػػر مناسػػػب للمعػػىن اٞنقرػػػود، فػػ ذافهػػو  ،كالسػػعة
، كعلػػى ىػػذا فػػ ف الشػػموؿ ىػػو ميػػزة تعػػين االتسػػاع (ِقالوربػػائش كاٜنػػوادث تعػػم كتسػػش ٗنيػػش ألسػػا ؛شػػاملة

 ٛنميش اٛنوانب اٞنرتل ة ابألمر.

أجريػػت ىػػذا السػػياؽ علػػى األلػػة فػػ ف الشػػموؿ يعػػين اسػػتيعاب كافػػة اٛنوانػػب اٞنرتل ػػة ابأللػػة، كإذا مػػا 
فاٛنوانػػب الداخليػػة الشػػعورية الوجدانيػػة، كاٛنوانػػب اٝنارجيػػة العمليػػة السػػلوكية ىػػي أكثػػر كأظهػػر االرتلاطػػات 

 ا.اٞنتعلقة برفة األلة، فالشموؿ يعين استيعاهبما معن 

خػت  ابلو ػش ال ا، كاٝنػاص مػا اللفػفيما يراد بػو بعػن مػا ين ػوم عليػو اٝنروص يكوف فاٝنروصية:  -ِ
، كأمػا العمػـو فمػا  يل: إفإبرادة، كرب سػتغرؽ مػا يرػل  أف ااٝنروص ما يتناكؿ بعػن مػا يتضػمنو العمػـو

كربيػػػػل يف التفريػػػػق بػػػػٌن اٝنػػػػاص يسػػػػتغرربو كىػػػػو عػػػػاـ، كالعمػػػػـو لفػػػػف مشػػػػرتؾ يقػػػػش علػػػػى اٞنعػػػػاٍل كالكػػػػالـ، 
ا دكف أف يتنػاكؿ شػي ن فهػو اٝنرػوص أما ا بنفس الو ش، ا كاحدن ما يتناكؿ أمرن  ىو اٝناص كاٝنروص، أف

كعلى ىػذا فػ ف اٝنروصػية ىػي تنػاكؿ بعػن مػا يكػوف داخػالن  (ّقذلخ الغًن ككاف ير  أف يتناكؿ ،غًنه
، كىنا يكوف الشموؿ ىو العمـو كاالستيعاب، كاٝنروصية ىي االربترػار علػى بعػن جوانػب  يف العمـو

.  العمـو

                                                           

 (.ُّٕٗ – ُّٖٕ/ ٓينرر: الرحاح اتج اللغة كصحاح العربية، اٛنوىرم، ق (ُق
 (.ُِّ - ُُّينرر: الثلات كالشموؿ يف الشريعة اإلسالمية، د. عابد د السفياٍل، قص:  (ِق
/ ُينرر: الفركؽ اللغوية، اٜنسن بن علػد   بػن سػهل العسػكرم، د إبػراىيم سػليم، دار العلػم كالثقافػة للنشػر كالتوزيػش، القػاىرة، مرػر، ق (ّق
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أحديػػة شػػيء عػػػن كػػل شػػػيء ىػػػو اٝنرػػوص األلػػة َنانليهػػا الػػػداخلي كاٝنػػارجي فيهػػا ثنائيػػػة معتػػ ة، ك ك 
ككػػػاف يرػػػ  أف  ،ا دكف غػػػًنهأف يتنػػػاكؿ شػػػي ن ىػػػو اٝنرػػػوص يف التعريػػػف السػػػابق أف  ، ككمػػػا ذكػػػرتي (ُقبتعينػػػو
 كتناكلو.، ف ف اٝنروصية تكوف يف ىذا السياؽ ّنعىن ترؾ ما ٬نكن استيعاب ذلخ الغًن يتناكؿ

مػن ىػذا اٛنانػب، فالداينػة كالفلسػفة  -إبذف  -كستكوف اٞنقارنة بػٌن اإلسػالـ كاألدايف كالفلسػفات 
اليت تتسم ابلشموؿ ف سا أتخذ االمتياز كالعلػو، كالػيت تتسػم ابٝنروصػية فػ ف الػنق  كاالربترػار كالضػعف يف 

 التناكؿ ىو اٞنثلب الذم ٬نكن إطالربو عليها.

  اإلسالـ: أواًل:
تتسػم الشػريعة اإلسػالمية ابلشػػموؿ لكػل مػا مػن شػػأنو إربامػة اٜنيػاة الػدنيا علػػى اٞنػنهج الرػحي  الػػذم 

علػػى الوجػػو الرػػحي ، كىػػذه ىػػي   ٪نػػافف علػػى األصػػل اٜنقيقػػي لوجػػود اإلنسػػاف، كىػػو ٓنقيػػق علػػادة  
[، كأنػػزؿ ٔٓ]الػػذارايت: ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰالغايػػة العرمػػى مػػن اٝنلػػق، ربػػاؿ تعػػاىل: 

الشػمولية  الغاية كىذا اٟنػدؼ، كمػن ىنػا ترهػر كتابو الكرَل مو حنا كمفرالن كل طريق موصل ٟنذهاىل    تع
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰيف الشػػػريعة اإلسػػػالمية، ربػػػاؿ تعػػػاىل يف شػػػأف ذلػػػخ: 

[، كمعػػػػػىن مػػػػػا فرطنػػػػػا ّٖ]األنعػػػػػاـ:ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىبيب نب
كىػذه الػدالالت أتيت  الػدين إال كربػد دللنػا عليػو يف القػرآف،ا مػن أمػر ما تركنا شػي ن  :أميف الكتاب من شيء، 

، أك مػػن اإلٗنػػاع، أك مػػن إمػػا داللػػة ملينػػة مشػػركحة، كإمػػا ٠نملػػة يتلقػػى بياسػػا مػػن الرسػػوؿ  علػػى صػػفتٌن،
 ، كعليو ف ف مراىر لوؿ الشريعة اإلسالمية ترهر يف ٗنلة من النقاط:(ِقالقياس الذم ثلت بن  الكتاب

يف كتابػػو الكػػرَل لكػػل أمػػر يسػػتقيم فيػػو الػػدين، كالداللػػة علػػى ىػػذا األمػػر كبيػػاف أثػػره علػػى   ذكػػر   -ُ
لكل ما ٪نلػو كير ػاه مػن األربػواؿ كاألعمػاؿ كالرػفات، حيػث إسػا   العلاد، كيدخل يف ىذا ذكر  

 من ٗنلة ما يلٌن لوؿ الشريعة اإلسالمية.

ب ريقػة ك ، أك أمػر غػًن ١نلػوب هلل ب ريقػة ٠نملػة اترة، أتيت األكامر كالدالالت يف شأف كل أمر ١نلوب هلل -ِ
، كاسػػػتخداـ اإلٗنػػػاؿ كالتفرػػػيل ىػػػو ُنػػػد ذاتػػػو أحػػػد مرػػػاىر الشػػػمولية يف اترة أخػػػرل مفرػػػلة مشػػػركحة

 ير اه.ال منهج داللة الناس على ما ٪نلو   كير اه، كٓنذيرىم ٣نا ال ٪نلو   ك 

                                                           

ينرر: التعريفات، علي بن د بن علي اٛنرجاٍل، حققو ك ل و كصححو ٗناعة من العلماء إبشراؼ الناشر، دار الكتب العلميػة بػًنكت،  (ُق
 (.ٖٗـ، قص: ُّٖٗ- قَُّْللناف، ال لعة األكىل 

ىيم أطفػػيش، دار الكتػػب اٞنرػػرية، القػػاىرة، ينرػػر: اٛنػػامش ألحكػػاـ القػػرآف، د بػػن أ٘نػػد بػػن أ  بكػػر القػػرطيب، ٓنقيػػق: أ٘نػػد الػػ دكٍل كإبػػرا (ِق
 (.َِْ/ ٔـ، قُْٔٗ - قُّْٖال لعة الثانية، 
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الكػػػرَل فقػػا، كإ٧نػػػا كجػػود مرػػػادر أخػػرل تو ػػػيحية  عػػدـ اربترػػػار مرػػادر الليػػػاف كالداللػػة علػػػى القػػرآف -ّ
أك اإلٗنػػاع أك القيػػاس، ىػػو ٣نػػا يػػدعم الشػػمولية، حيػػث إف ىػػذا   تفرػػيلية ٞنػػا جػػاء فيػػو، كسػػنة النػػيب

علػػػى األحػػػداث كتوجيههػػػا، كمػػػا يتضػػػمن ربيػػػاس األمػػػور اٜنادثػػػة ِبمػػػور   مػػػن شػػػأنو إنػػػزاؿ آايت  
 زماف كمكاف. سابقة، كغًنىا ٣نا يدعم ربضية الشمولية لكل

،  كثرة ذكرىا كحضورىا يف كتػاب   كسػنة رسػولو  انة األلة يف اإلسالـ كلوليتها:كمن دالئل مك
فقد كردت األلة يف القرآف الكرَل يف ٗنلة من اٞنوا ش تتباكز الثمانٌن مو عنا، كمػا ال تقترػر تلػخ اٞنوا ػش 

إثلػااتن عامنػا، كإثلػات   بػٌن إثلػات ١نلػة  على أسلوب كاحػد فقػا، بػل ىػي أتيت ِبسػاليب شػت، متنوعػة 
عػن صػفات كأفعػاؿ   لرفات معينة كأعماؿ ١نددة، ككػذلخ ربػد أتيت يف صػورة نفػي ١نلػة    ١نلة  
اىتماـ اإلسػالـ بشػأسا، ٣نػا يلػدم أكؿ  يف القرآف الكرَل، يرهر لو بوادر ، كاٞنتأمل يف كثرة كركد األلة(ُقسي ة

كلكن حينمػا يتعمػق يف تلػخ اٞنوا ػش كيتأملهػا تكتمػل يف نرػره معػاٍل الشػمولية، حيػث إف مرهر للشمولية، 
 ، كىذا ىو عٌن الشمولية.أللة من خالؿ أساليب شتتلخ اٞنوا ش للت ا

كمػػا أف مػػا سػػلق ذكػػره مػػن أف الشػػريعة اإلسػػالمية تتميػػز ابلشػػمولية مػػن خػػالؿ اعتلػػار القػػرآف الكػػرَل 
ل حػػػػػداث كالنػػػػػوازؿ  خػػػػػوؿ اإلٗنػػػػػاع كالقيػػػػػاس كمرػػػػػادر ١نػػػػػددةكمرػػػػػدرين أساسػػػػػيٌن، كد   كسػػػػػنة النػػػػػيب

كتوجيههػػػػا إىل اٞنعػػػػىن الرػػػػحي  اٞنػػػػراد، كػػػػل ىػػػػذا ٩نػػػػرم يف سػػػػياؽ الشػػػػمولية، كيرهػػػػر أف األلػػػػة يف الشػػػػريعة 
اإلسػػالمية ليسػػت ٢نروصػػة كمتوجهػػة ٛنانػػب معػػٌن علػػى حسػػاب آخػػر، بػػل ىػػي شػػاملة مػػن نػػواحو كمرػػاىر 

 شت.

بػٌن األبػواب  هر الشمولية يف مكانة األلة يف أف القرآف الكرَل   يتحدث عػن األلػة فقػا، بػلكما تر
علػػػى سػػػليل -يف مػػػواطن كثػػػًنة، كمػػػن تلػػػخ األبػػػواب   ا، كيرهػػػر ىػػػذا األمػػػر يف ١نلػػػة  اٞنوصػػػلة ٟنػػػا أيضنػػػ

ربولػػو تعػػاىل: كذلػػخ يف اد، مػػن أكسػػش األبػػواب اٞنوصػػلة إىل ١نلػػة   تعػػاىل للعلػػفهػػي  ،هلل العلػػاد١نلػػة  -اٞنثػػاؿ
 يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
اللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ]نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
كربػػػد  ،(ِقلػػػو اىلفمحلػػػة   تعػػػاىل ك١نلػػػة رسػػػولو ابب كاسػػػش يرػػػل العلػػػد مػػػن خاللػػػو إىل ١نلػػػة   تعػػػ [،ُٓٔ

ف اٞنشػػركٌن الػػذين يتخػػذكف مػػن أ بػػٌنَّ ابابن موصػػالن داخػػل ىػػذه اآليػػة، فػػذكر أف اّلل   اسػػتنلا ابػػن تيميػػة
ألف اٞنػػؤمنٌن  ؛ا ّلل مػػنهم ّلل كألك،سػػمفالػػذين آمنػػوا أشػػد حلِّػػ كإف كػػانوا ٪نلػػوسم كمػػا ٪نلػػوف اّلل ادكف أّلل أنػػدادن 

                                                           

 (.ٖٓينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص:  (ُق
 (.ُّٕينرر: مفهـو صفة األلة هلل تعاىل، د. علد الرعود، قص:  (ِق
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أف اآليػة تشػمل أسػلاابن تتلػش تلػخ األسػلاب اٛناللػة أللػة ، كالشمولية تتبلى يف (ُقأعلم ابّلل كاٜنب يتلش العلم
 ا أف العلم ىو من األبواب اليت توصل العلد ٟنذه األلة العريمة. ، فمنه

  ٫نػت  َنانػب مػن جوانػب األلػة علػى حسػاب  وأنػ يف اإلسػالـ: كمن أىم مراىر الشمولية يف األلة
جانػػب آخػػر، فاأللػػة ٟنػػا جانػػب داخلػػي ربلػػيب شػػعورم، كٟنػػا جانػػب ظػػاىرم عملػػي ت ليقػػي، كاإلسػػالـ ٕنيػػز 

 كتوجيههما التوجيو الرحي ؛ كي تتحقق األلة ِبهبى صورىا.ابلشموؿ للبانلٌن، 

ف ذا مػا أتينػا إىل اٛنانػب الػداخلي القلػيب الشػعورم فنأخػذ مػثالن ربػا اإلسػالـ األلػةى ابإل٬نػاف يف القػرآف 
 مت زت رت يب ىب نب مب زبالكػػرَل، فقػػد ربػػاؿ تعػػاىل: 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
الػػػػػربا يف أف [، كيرهػػػػػر ِْ]التوبػػػػػة: ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

دافش اإلنساف يف إتياف ما يكرىػو   كيلغضػو إمػا أف يكػوف لضػعف يف إ٬نانػو أك نقػ  يف كمالػو، أك لضػعف 
، كيزيػػػػد الضػػػػعف كيػػػػنق  علػػػػى حسػػػػب درجػػػػة كربوعػػػػو يف اٞنكركىػػػػات، أك بسػػػػلب  يف ١نلتػػػػو هلل كرسػػػػولو

، كاإلنسػػػاف إذا كربػػػش يف  ، ك ػػػعف بغضػػػو ٞنػػػا يلغضػػػو   كرسػػػولو  ػػػعف ١نلتػػػو ٞنػػػا ٪نلػػػو   كرسػػػولو
موجػػود كمسػػتقر، ف نػػو يرػػحب ذلػػخ   اٞنكركىػػات كلديػػو أصػػل اإل٬نػػاف صػػحي ، كأصػػل ١نلتػػو هلل كرسػػولو

الوربػػوع كػػره كبغػػن لػػذلخ الفعػػل، فيكػػوف مػػش ربيامػػو ابلفعػػل يسترػػحب اٝنػػوؼ مػػن عقػػاب  ، كيرجػػو أف 
كىػذا يرهػر االىتمػاـ ابٛنانػب الػداخلي  ،(ِق٫نلرو   من عقاهبا، إما بتوبة أك إحساف أك عفو أك غًن ذلخ

 اإل٬ناف ابهلل. :القليب الشعورم للمحلة، كأظهر مراىره

ا للمنهج الػذم مػن كأما ما ٫نت  ابٛنانب الراىرم العملي الت ليقي للمحلة، ف ف اإلسالـ جاء ملينن 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ، فقد ربػاؿ تعػاىل:  خاللو يدلل اٞنسلم على ١نلتو هلل

إلسػػػالمية [، فاآليػػػة تػػػدؿ علػػػى أف اٞنػػػنهج ىػػػو االلتػػػزاـ ابلشػػػريعة اُّؿ عمػػػراف: ]آىئيئ نئ مئ
فقػد التػـز اٞنػنهج، كمػن  هبػذااٞنػنهج يشػمل األربػواؿ كاألفعػاؿ كاألحػواؿ، فمػن ٕنسػخ  كال ريقة األمدية، كىػذا

لػػة مػػن ، كىػػذا يرهػػر اىتمػػاـ اإلسػػالـ بشػػأف األ(ّقادعػػى ١نلػػة   كخػػالف ىػػذا اٞنػػنهج فقػػد كػػذب يف دعػػواه
اٛنانػػب العملػػػي، كعػػػدـ تركهػػا عير ػػػة لسنشػػػاء كاالبتػػػداع، كىػػذا االىتمػػػاـ يتبلػػػى مػػن خػػػالؿ أنػػػاذ اإلسػػػالـ 

 خا ش للتحريف.غًن منهبنا عمليِّا كا   اٞنعا  غًن متَّسم ابلغموض ك 

                                                           

 (.ّٔب كشفاؤىا، ابن تيمية، قص: و القل ينرر: أمراض (ُق
 (.َُْينرر: رباعدة يف األلة، ابن تيمية، قص:  (ِق
 (.ِٔ/ِينرر: تفسًن القرآف العريم، ابن كثًن، ق (ّق
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فػاألخ ٪نػب أف يشػاركو أخػوه فيمػا ملػي للمحلػة يف معػىن قاٞنشػاركة( "كما يرهر اٛنانػب الرػاىرم الع
كصل إليو من اٝنًن كالنعمػة، كمػن ىنػا ٤نػد يوسػف عليػو السػالـ، يشػرؾ أخػاه بنيػامٌن يف النعمػة الػيت مػنَّ   

، كىػػذا مرهػػر (ُق["َٗ]يوسػػف: يلام ىل مل يك مكىك لك اك يقهبػػا عليػػو، حيػػث يقػػوؿ: 
 عملي للمحلة.

ي ٗنلة ما مت إيراده من أمثلة تي من ك  اإلسػالـ َنانػب األلػة الػداخلي الشػعورم القلػيب، كجانػب اىتماـ  لٌنًٌ
 ،ميػػش جوانػػب األلػػةوليػػة مكانػػة األلػػة يف اإلسػػالـ ٛناأللػػة الرػػاىرم العملػػي الت ليقػػي ىػػو أكػػ  داللػػة علػػى ل

 كعدـ طغياف جانب ٢نروص على جانب آخر.

 :اليهودي ة اثنًيا:
يف سػائر تعاملهػا مػش القػيم  اليهوديَّػة، كىػذا اٞنلػدأ تعمػل بػو اليهوديَّػةت غى النررة اٞناديػة علػى األلػة يف 

كاألخالؽ، فالنررة اٞناديػة ىػي األكثػر ك ػوحنا كظهػورنا يف القػيم كاألخػالؽ كاٞنثػل كالسػلوؾ
كالػذم هتػيمن ، (ِق

الفكػػرة اٞناديػػة علػػى أخالربػػو كسػػلوكو ككافػػة ترػػوراتو، ف نػػو يػػؤثر يف نررتػػو لللعػػث كاٜنسػػاب، كظهػػر ىػػذا عنػػد 
تعػػػػاملهم معػػػػو، ٣نػػػػا يثلػػػػت حقيقػػػػة عبػػػػز الفكػػػػر يف هػػػػود، فاللعػػػػث كاٜنسػػػػاب عنػػػػدىم  ػػػػعيف يف طرحػػػػو ك الي

أمػػػا عػػػن  ،(ّقبغػػػًن أدكات اٜنػػػس اٞنلاشػػػر -كمنهػػػا اللعػػػث كاٜنسػػػاب-اليهػػػودم عػػػن فهػػػم الترػػػورات العقديػػػة 
 يف اآليت: ية، ف ٍل أيٗنل ذلخعالربة ىذه النررة اٞنادية ّنكانة األلة بٌن الشموؿ كاٝنروص

فػػ ف ىػػذا األمػػر ينفػػي بشػػكل  اليهوديَّػػةمػػن خػػالؿ مػػا مت طرحػػو مػػن طغيػػاف النزعػػة اٞناديػػة علػػى األلػػة يف  -ُ
، فػػػ ف الشػػػمولية ال ٬نكػػػن أف تنػػػزع إىل جانػػػب علػػػى مرػػػلحة اليهوديَّػػػة ةملاشػػػر كجػػػود الشػػػمولية يف األلػػػ

كعلػػػى ىػػػذا  جانػػب آخػػػر، بػػػل إف الشػػػمولية مػػػن شػػػأسا أف تعػػػم ٗنيػػػش أرجػػػاء كجوانػػػب كملحقػػػات األلػػػة،
ٕنيػل إىل جانػب اٝنروصػية اٞنقابلػة للشػموؿ، كإذا مػا ربػاربَّ ىػذا األمػر ابإلسػالـ، فػ ف  اليهوديَّةفاأللة يف 

اإلسالـ ٩نعل األلة تتلوأ مكانة شاملة للبانلٌن النفسي كاٞنػادم، كيرهػر ذلػخ يف ١نلػة   القائمػة علػى 
اٞن لوبػػػة مػػػن اٞنسػػػلم كػػػي يػػػدلل علػػػى ١نلتػػػو الداخليػػػة  اإل٬نػػػاف الػػػداخلي بػػػو، كاٞنتعلقػػػة ابألعمػػػاؿ الرػػػاٜنة

ّنرػػاىر خارجيػػة كأعمػػاؿ حسػػية، كعلػػى ىػػذا فاأللػػة يف اإلسػػالـ ليسػػت ٢نترػػة َنانػػب أحػػادم، بػػل ىػػي 
 شاملة للثنائية الداخلية كاٝنارجية.

                                                           

، الػػػدالالت، اآلداب، الثمػػػرات(، أ.د. علػػػد   بػػػن صػػػاحل بػػػن علػػػد    ((ُ اٝنضػػػًنم، اإلخػػػوة يف النسػػػب كسػػػلوكهم يف القػػػرآف الكػػػرَل قاٞنفهػػػـو
 (.ِّـ، قص: َُِٖ(، ُُجامعة اٜنديدة، كلية الرتبية ابٜنديدة، اليمن، العدد ق

 (.ُّّينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهودية، آالء د عراـ مرلاح عشا، قص:  (ِق
 (.ُُّينرر: اٞنرجش السابق، قص:  (ّق
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ربضػية مهمػة  يف من آ،ر اْناه اليهود يف نررهتم للمحلػة يف جانلهػا اٞنػادم اٝنػارجي اٜنسػي، أف تعػاملهم -ِ
تعامل  عيف كغًن موجود بشكل مػؤثر،  -تعت  أمرنا مهمنا يف الدافعية لنشوء األلة يف داخل اإلنساف-

يولوسا اىتمامنا كلًننا، بل إسم ٩نعلوسػا أحػد األمػور الثانويػة،  ربضية اٜنساب كاللعث، فاليهود ال أال كىي
عقيػػػػدة اللعػػػػث كاٛنػػػػزاء  يػػػػة اٜنسػػػػية، حيػػػػث إفَّ كمػػػػا ذاؾ إال بسػػػػلب ١نػػػػاكلتهم االتسػػػػاؽ مػػػػش النرػػػػرة اٞناد

لػذا ف سػا ٔنػالف التوجػو كالترػور اليهػودم  اإلنساف ابٞنتش الدنيوية اٜنسػية؛ كاٜنساب من شأسا أف تػيزىىًٌد
 مث هتفػ ف ربضػية اٛنػػزاء كاللعػث كاٜنسػاب ىػػي ربضػية جوىريػة مهمػػة، ربػاؿ تعػػاىل:  أمَّػا اإلسػػالـالعػاـ، 

 هئ مئكرباؿ تعاىل يف ربضية اللعػث كلقػاء  :  [،ٕ]التغابن: مخجس جخ مح جح مج حج
[، كعليػػػػػػػػو فػػػػػػػػ ف َُُ]الكهػػػػػػػػف: لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب

الػػػيت بسػػػلب  اليهوديَّػػػةاإلسػػػالـ يتميػػػز ابلشػػػمولية حػػػت يف ربضػػػية ربػػػا اللعػػػث كاٜنسػػػاب ابأللػػػة، ِنػػػالؼ 
 خروصيتها ْناه األلة اٞنادية   تست ش اشتماؿ تلخ العقيدة، بل زىدت فيها.

  :النصراني ة ا:اثلثً 
، فيػػػػويل النرػػػػارل األلػػػػة اليهوديَّػػػػةِنرػػػػائ  مقابلػػػػة كمعاكسػػػػة للمحلػػػػة يف  النرػػػػرانيَّةٔنػػػػت  األلػػػػة يف 

الركحيػػة مكانػػة ابلغػػة، بعكػػس اليهػػود الػػذين يولػػوف األلػػة اٜنسػػية الراىريػػة اٞنكانػػة األكػػ  كاألظهػػر، فاٞناديػػة 
ف سػػػا علػػػى  النرػػػرانيَّةسػػػا٨نت بشػػػكل كلػػًن إىل توجيػػػو اإلنسػػػاف إىل االىتمػػاـ ابلواربػػػش اٝنػػػارجي، أمػػا  اليهوديَّػػة

لػذا فػػ ف اٝنروصػػية الركحيػػة يف  ؛العكػس سػػا٨نت يف توجيػػو اإلنسػػاف إىل االْنػاه إىل العمػػق الركحػػي الػػداخلي
، كخروصػػػية األلػػػة يف (ُقديَّػػػةاليهو ىػػػي علػػػارة عػػػن ردة فعػػػل للخروصػػػية اٜنسػػػية للمحلػػػة يف  النرػػػرانيَّةاأللػػػة 

ىػػي أكػػ  مرهػػر ٬نكػػن أف ٩نلػػي الشػػمولية للمحلػػة يف اإلسػػالـ، حيػػث إف اإلسػػالـ جػػاء  اليهوديَّػػةك  النرػػرانيَّة
ليشػػمل اٛنػػانلٌن كيقضػػي علػػى غللػػة جانػػب علػػى آخػػر، فاإلسػػالـ يعامػػل األلػػة مػػن جهتيهػػا االثنتػػٌن ب ريقػػة 

اخلية الركحية اٞنتمثلة يف األلػة اإلٟنيػة، كاعتلػار األلػة اٝنارجيػة الركحيػة متزنة شاملة ربائمة على اعتلار األلة الد
 القائمة على مراىر األعماؿ كاألفعاؿ القولية كالفعلية.

، دفعػػتهم إىل التعامػػل مػػش أحػػد أىػػم النرػػرانيَّةكاٝنروصػػية الركحيػػة الداخليػػة الػػيت طغػػت علػػى األلػػة يف 
 بػػٌن اللشػػر النرػػرانيَّة، فاأللػػة يف  ١نلػػتهم إىل التشػػلو ّنحلػػة   ىػػو أسػػم يسػػعوف يفعقائػػد نرػػرهتم لسلػػو، ك 

 النرػرانيَّةكىذا التوجو إ٧نا يرهر ابتعاد الداينػة  ،(ِقتسًن على ٧نا حب   لللشر كما ع  عنو العهد اٛنديد
عػػن الشػػمولية يف النرػػرة للمحلػػة، فهػػم يسػػاككف اللشػػر ابإللػػو مػػن حيػػث السػػعي إىل التشػػلو بػػو، كىػػذا أمػػر ال 

، فقػد ربػاؿ تعػاىل عػن نفسػػو:  ٫نتلػف عػن اللشػر، كىػذا ىػو مػنهج اإلسػالـ يف    ٬نكػن ٓنققػو، فػاهلل
                                                           

 (.ِْٕينرر: اإلسالـ بٌن الشرؽ كالغرب، علي عزت بيبوفيتش، قص:  (ُق
 (.ِٓينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية، اٞنسيحية، اإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  (ِق
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أ٨نلػػػػت اٛنانػػػػب اٝنػػػػارجي اٜنسػػػػي  النرػػػػرانيَّة[، فُُ]الشػػػػور: حي جي يه مهىه جه ين
 نساف، كالذم من شأنو أف ٩نعلهم يعاملوف صفات اإلنساف كاأللة كغًنىا معاملػة ٢نتلفػة عػن صػفات  لس

. 

شػاملة ٛنوانػب الغػًن ىػي نتػاج للنرػرة اٝنروصػية  النرػرانيَّةكٗنلة اٞنػؤثرات الػيت أنشػأت تلػخ العقيػدة 
خاصػة بػو، كينفػي عقيػدة التشػلو ابهلل، أك تشػليو صػفات     ف نو يثلػت خرػائ  هلل أمَّا اإلسالـاأللة، 

 ىل يكمل ىك مك لك اك يقلػػػػو اٞنثػػػػل األعلػػػػى، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل:   برػػػػفات اٞنخلػػػػوربٌن، فػػػػاهلل
أللػػػػة اإلنسػػػػاف يف  [، كعلػػػػى ىػػػػذا فػػػػ ف النرػػػػرة الشػػػػموليةَٔ]النحػػػػل: من زن رن اممم يل

ىػػػي يف سايػػػة األمػػػر تعتػػػ  نرػػػرة اإلسػػػالـ جعلػػػت األمػػػر متػػػوازبن غػػػًن متعػػػرض ل غيػػػاف جانػػػب علػػػى جانػػػب، ك 
 لولية حيث تعامل اإلنساف ّنا يوافق خرائرو، كتضلا األلة كفقا لذلخ.

  :اذلندوسي ة رابًعا:
، كترهػػر ىػػذه اٝنروصػػية يف أكػػ  مشػػاىدىا مػػن اٟنندكسػػيَّةتسػػي ر النرػػرة اٝنروصػػية علػػى األلػػة يف 

تسػػتمد األلػػة كغًنىػػا مػػن الرػػفات كاألخػػالؽ كالقػػيم كالسػػلوؾ مػػن  اٟنندكسػػيَّةخػػالؿ ربضػػية اسػػتمداد األلػػة، ف
مػا ي لقػػوف عليػػو قرجػػاؿ الػػدين(،  :خػالؿ أكجػػو تشػػًن إىل اٝنروصػػية كعػدـ الشػػموؿ، كمػػن أكجػػو االسػػتمداد

، رجػػاؿ الػػدين ىػػؤالء ٬نتلكػػوف بعػػن الرػػفات الػػيت ٕنكػػنهم مػػن التواصػػل مػػش اآلٟنػػة أف اٟننػػدكس يعتقػػد حيػػث
كتػػػزداد النرػػػرة العاليػػػة ، (كهنػػػة األمػػػةق يسػػػموسم كػػػذلخ كػػػانوا  اٟننػػػدكس مكانػػػة عاليػػػة حيػػػث إسػػػمفقػػػد أنػػػزٟنم 

ن ىػػؤالء ، كىػذا األمػػر ٬نكًٌػ(ُقكعلػى أيػػديهم كجػػودىمال ْنػػوز الػذابئ  إال يف ٞنكػانتهم يف اعتقػاد اٟننػػدكس أنػو 
، كىػذا الػدكر يتلػػٌن اٟنندكسػيَّةيف الكهنػة مػن ركػوب اٞنرتلػة الػيت ٔنػوٟنم أف يكػوف ٟنػم الػدكر التنرػًنم التقريػرم 

من خالؿ اعتقادىم ابتراؿ ىؤالء الكهنة ابلعنرر اإلٟني، كعليو فػ سم يسػتبللوف أفكػارىم كمعتقػداهتم مػن 
ىػػؤالء الكهنػػة، كاٝنروصػػية يف ىػػذه النرػػرة تكمػػن يف أف العقػػل اإلنسػػاٍل ىػػو مػػن يقػػرر األلػػة كينرػػر ٟنػػا يف 

الػذم يضػش الضػػوابا كاألػددات ىػو الشػرع اإلٟنػػي اٞنسػتمد مػن كتػػاب   ، ِنػالؼ اإلسػالـ، فػػ ف اٟنندكسػيَّة
لػذا فػ ف اسػتمداد األلػة مػن خاللػو  نػس كاٛنػن، كيعلػم مػا يرػل  شػأسما؛خػالق اإل  ، فػاهلل كسنة نليػو

ألف عقػوؿ  عػٌن اٝنروصػية كاللعػد عػن الشػمولية؛ىو عٌن الشموؿ، أما استمداد األلة من عقوؿ اللشر ىػو 
 رباصرة عن اإلحاطة َنميش جوانب األلة كغًنىا.اللشر 

                                                           

 (.ّٕ(، أدايف اٟنند الك ل قاٟنندكسية، اٛنينية، اللوذية(، د. أ٘ند شليب، قص: ِٔينرر: أدايف العا  الك ل، حليب سعيد، قص:  (ُق
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فهػو ، (ُققرامػا كريشػنا( رجل الػدين يف استمداد األلة من الكهنة: اٟنندكسيَّةكمن أمثلة ما ذىلت إليو 
يف تغلغػل  كلػًنه   حيػث كػاف ٜنياتػو أثػره  ،يعد من أعرم نساؾ اٟنندك  الذين يقدسوف اٞناء كالرتاب كاٜنيواف، من

تتػويج ٛنهػود آالؼ السػنٌن يف سػليل ترربيػة اٜنيػاة اللاطنيػة  ، حيث ربيل فيو أنواؽ القلوبالسمو الركحي أعم
ىػػو -، حيػػث إنػػو اٟنندكسػػيَّة، فهػػو مػػن أسػػلاب االْنػػاه الركحػػي الػػذم تتبػػو إليػػو (ِقٞن ػػات اٞناليػػٌن مػػن اٟننػػود
ربائمػة علػى تقػديس اآلٟنػة صػرفوا األلػة إىل الػداخل اإلنسػاٍل، فبعلوىػا ١نلػة ابطنيػة  -كغًنه مػن رجػاؿ الػدين

كاألشياء، كىنا ترهر اٝنروصية يف التوجو إىل اٛنانب الداخلي الركحي اإلنساٍل، الذم من شأنو أف ي غػى 
 ا.على اٛنانب العملي الراىرم، كاإلسالـ يف تعاملو مش األلة   يررفها ٛنانب كاحد، بل لل اٛنانلٌن معن 

  :الزرادشتي ة خامًسا:
حػػوؿ اإللػػو  ترتكػػزية يف مكانػػة األلػػة، فهػػي يف أصػػلها حػػوؿ أمػػر يرهػػر اٝنروصػػ تيَّةالزرادشػػتتمحػػور 

، كأف (أىر٬نػػػافقا للشػػػر ىػػػو ، كلكػػػن يف الوربػػػت نفسػػػو تقػػػوؿ ِبف ىنػػػاؾ إٟننػػػ(أىػػػورامزداقالكلػػػًن الواحػػػد اٞن لػػػق 
أثػػر علػػى  كٟنػػذه النرػػرة، (ّق(أىر٬نػػافقعلػػى إلػػو الشػػر  (أىػػورامزداق بينهمػػا ينتهػػي بفػػوز اإللػػو ا أبػػدايِّ ىنػػاؾ صػػراعن 

مكانة األلػة مػن حيػث بيعػدىا عػن الشػموؿ كميلهػا إىل اٝنروصػية، فالشػموؿ يف األلػة ال بػد أف يت لػب إٟننػا 
ا يقـو بلياف األلة للناس كإظهارىا، أمػا كجػود إٟنػٌن يرهػراف األلػة للنػاس فهػذا أمػر ال ٬ن كػن أف توصػف كاحدن

شموؿ ال ٬نكن أف يتحقق بوجود إٟنٌن اثنٌن فػ ٍل سػأربارف ىػذا األمػر ابلشموؿ، كللياف أف ال األلة من خاللو
ابإلسالـ ليتلٌن كيف أف كجود إٟنٌن ىو فساد للمحلػة فضػالن عػن لوليتهػا، فاإلسػالـ ال يػؤمن بوجػود إٟنػٌن 

 جن يم ىم مم خمأف يكػػوف معػػو إلػػو، فقػػاؿ تعػػاؿ:   اللتػػة، بػػل يػػؤمن ابلتوحيػػد فقػػا، كربػػد نفػػى  
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
ال ٬نكن أف يسن سػنة  جود إٟنٌن اثنٌن ف ف أحد٨ناك  [، فهذه اآلية تلٌن أنو عندُٗ: ]اٞنؤمنوفَّ

 مص خص حص مس خس حس١نكمة للناس لوجػود التنػافس بينهمػا، كيرهػر ذلػخ جليِّػا يف ربػوؿ   تعػاىل: 
غػػًن   الواحػػد اٞنتفػػرد برػػفاتو  [، فوجػػود آٟنػػةِِ]األنليػػاء: مع جع مظ حط مض خض جضحض

ىػػو أمػػر تضػػيش معػػو اٜنيػػاة كتفسػػد، كعلػػى ىػػذا فاسػػتقامة أمػػر األلػػة كلوليتهػػا يف اإلسػػالـ مسػػتمدة مػػن ملػػدأ 

                                                           

ـ، لعائلة برا٨نية ڤياشناڤاية فقًنة يف ريف اللنغاؿ. أصل  كاىن يف معلد داكشينسوار كايل، ُّٖٔف اير  ُٖىو راماكرشنا اٞنولود يف  (ُق
ـ. ينرر: ُٖٖٔأغس س  ُٔمات يف 

brr2i://hhh./ttoat.1tm/wwٖwBُwwٖwAٕwwٗwٖٓwwٖwAٕwwٗwّٖwwٖwBُwwٖ
wBْwwٗwٖٔwwٖwAٕ . 

 (.َّ – ِٗمفهـو التروؼ كأنواعو يف اٞنيزاف الشرعي، ١نمود يوسف الشوبكي، قص:  (ِق
 (.َٔ/ ُينرر: اٞنوجز يف اٞنذاىب كاألدايف، األب ص م اٞنقدسي، ق (ّق
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ػػػػب إٟننػػػػا للشػػػػر، فهػػػػذا معنػػػػاه فسػػػػاد أمػػػػر لوليػػػػة األلػػػػة،  الزرادشػػػػتيَّةالتوحيػػػػد كالتعرػػػػيم هلل، ِنػػػػالؼ  الػػػػيت تػينىرًٌ
 ى حدة.كاختراصها بتوجهات كل إلو عل

-  ػرب مػن اإلصػالحِبسػا  ىو أصل الداينة، فهي توصف الزرادشتيَّةك٣نا يرهر خروصية األلة يف 
، كعليػػػو فػػػ ف (ُقللداينػػػة الوثنيػػػة الفارسػػػية، كترمػػػي إىل تنميػػػة اٜنرػػػاد، كالرفػػػق ابٜنيػػػوابت اٞنستأنسػػػة -اٞنزعػػػـو

، بػل إف نررهتػا سػتكوف متحيػزة ل صػل، فهػي لوليػة هبذا اٞنن لػق ال ٬نكػن أف تنرػر للمحلػة نرػرةن  الزرادشتيَّة
ػا بذاتػو كلػوإصالح للوثنيػة كليسػت ديننػا منػزَّ دعول ٠نرد   تفػرده كاختياراتػو كنررتػو اٝناصػة؛ الن مػن السػماء ربائمن

بنػاء  الزرادشػتيَّةلذا ف ف استهدافها لتنميػة اٜنرػاد كالرفػق ابٜنيػوابت اٞنستأنسػة يلػٌن ردة الفعػل الػيت أحػدثتها 
كاف يسلقها من سلوكيات كعقائد كثنية، فاٜناصل أف األلة ستتأثر ِنروصػية اإلصػالح الػيت هتػدؼ على ما  

ف نػو كحػي منػزؿ مػن  ، مشػتمل علػى تعػاليم شػاملة لكػل أمػور كمرػاحل النػاس،  أمَّػا اإلسػالـ، الزرادشتيَّةٟنا 
 كاأللة ىي حبر أساس يف ىذه التعاليم كالتوجيهات.

  :الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
علػػػى شػػػكل تعػػػاليم ٠نتمعيػػػة، كترهػػػر عليهػػػا اٝنروصػػػية كالنزعػػػة إىل  الكونفوشييوسػػػيَّةترهػػػر األلػػػة يف 

ا، فهػي ترػرؼ جػل اىتمامهػا اٛنانب اجملتمعػي الرػاىرم، كتفتقػد الشػمولية للبانػب الػداخلي كالرػاىرم معنػ
أسػػا تػػدعو  :ٞنرػػلحة الشخرػػية، فمػػن ذلػػخإىل اٛنانػػب العملػػي السػػلوكي القػػائم علػػى اٞنرػػاحل كاللحػػث عػػن ا

ىػذه يف أم أمر، كترفػش شػعار العػدؿ بشػكل ظػاىر، كهتػدؼ مػن  الوساطة أك األاابةك اللعد عن األسوبية إىل 
نلػػذ العػػداكة الناشػػ ة عػػن الرلػػم كاألػػاابة، كترهػػر اٝنروصػػية اجملتمعيػػة للمحلػػة يف النرػػرة نشػػر األلػػة كاأللفػػة ك 

، كبػػػذؿ األلػػػة احػػػرتاـ األفػػػراد اٛنػػػديرين ابحرتامػػػوُنيػػػاة اٜنػػػاكم، حيػػػث يوجلػػػوف عليػػػو  الكونفوشييوسػػػيَّةاىتمػػػاـ 
، عاملػػػة كزرائػػػو كموظفيػػػو ابٜنسػػػىن، كالقيػػػاـ ّنالتػػػوٌدد إىل مػػػن تػػػرب هم بػػػو صػػػلة ربػػػرىب كربيامػػػو ابلتزاماتػػػو حيػػػاٟنمك 
 (ِقاطوريػة كلعامػة أفرادىػآنقيػق الرفاىيػة ألمػراء اإلم  ، ك الع ف على رعػااي الػدكؿ األخػرل اٞنقيمػٌن يف دكلتػوك 

كغًنىػػا مػػن اٞنرػػاىر الػػيت مػػػن شػػأسا نشػػر األلػػة اجملتمعيػػػة كربيػػاـ الدكلػػة علػػى أسػػػس ٕنكػػنهم مػػن ٓنقيػػق أمنيػػػة  
 كونفوشيوس يف ت ليق اٞندينة الفا لة.

ف نػػو ال ٩نعػػل األلػػة اجملتمعيػػة ىػػي األسػػاس فقػػا، بػػل إف األلػػة اجملتمعيػػة ببعػػة مػػن اإل٬نػػاف  أمَّػػا اإلسػػالـ
[، فاأللػة َُ]اٜنبرات: جس مخ جخالداخلي اٞنلين على ١نلة اإل٬ناف، ك٩نلي ذلخ ربولو تعاىل: 

 ،لػػػػيب الػػػػداخلياجملتمعيػػػػة ال ٬نكػػػػن انفكاكهػػػػا عػػػػن اإل٬نػػػػاف القلػػػػيب، كىػػػػذا يعػػػػين لػػػػوؿ األلػػػػة مػػػػن اٛنػػػػانلٌن قالق

                                                           

 (ٓٔينرر: مفهـو األلوىية يف األدايف الزرادشتية كاٟنندكسية كاللوذية قدراسة مقارنة(، ريلوار كرَل الشمًناٍل، قص:  (ُق
 – ُٕٗينرػػر: مػػا بعػػد اٞنػػوت عنػػد اليهوديػػة، النرػػرانية، اجملوسػػية، اٟنندكسػػية، اللوذيػػة، الكنفوشيوسػػية، د. مشػػارم سػػعيد اٞن ػػريف، قص:  (ِق

 (.ْٕٓ – ّٕٓ/ ِرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، الندكة العاٞنية للشلاب اإلسالمي، ق(، اٞنوسوعة اٞنيسُٖٗ
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كاجملتمعي اٝنارجي(، كلعل سعي كونفوشػيوس إىل ٓنقيػق اٞندينػة الفا ػلة ىػو الػذم جعػل األلػة أتخػذ منحػى 
 اٝنروصية اجملتمعية، كىذه نررة أحادية غًن شاملة.

  الفلسفات ادلثالية: سابًعا:
أىػػم ركائزىػػا  التوجػػوخلي للمحلػػة، كتعتػػ  ىػػذا ابٛنانػػب الركحػػي الشػػعورم الػػدا الفلسػػفة اٞنثاليػػةٔنػػت  

لمحلة فيها ف ٍل أذكر أمرين مشتملٌن على ىػذه اٝنروصػية اٞنكانة لكخرائرها العامة، كمن خالؿ مراىر 
 كمنلثقٌن منها يف األساس، ك٨نا:

اٝنروصػػػػية الركحيػػػػة للمحلػػػػة، كاٞنوصػػػػوفة ابلسػػػػمو كاٝنلػػػػود، كالقدسػػػػية، كترهػػػػر ىػػػػذه اٞنعػػػػاٍل يف فلسػػػػفة  -ُ
، «اٜنػػػػب الركمانسػػػػي» :يعػػػػرؼ ابسػػػػم عػػػػن اٜنػػػػب اا خاصِّػػػػترػػػػورن  مػػػػالف، حيػػػػث ٪نكأدهبػػػػم الركمانسػػػػيٌن

، كىػػػو مػػػا يلػػػٌن توجػػػو الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة إىل اٜنػػػب ، كخالػػػدسػػػاـو  حػػػب مثػػػايل ِبنػػػو كيوصػػػف ىػػػذا اٜنػػػب
، كمرهػػر اٝنروصػػية الركحيػػة للمحلػػة ىنػػا ىػػو ٠نمػػوع (ُقٜنػػباربدسػػية األعلػػى، كمػػن ىنػػا نشػػأت فكػػرة 
لػػػػى حػػػػب خػػػػارجي كاربعػػػػي ١نسػػػػوس ظػػػػاىر، فألفػػػػاظ السػػػػمو كاٝنلػػػػود األلفػػػػاظ الػػػػيت ال ٬نكػػػػن إطالربهػػػػا ع

كالقداسة ىي ألفاظ تشًن للمحلة الركحية اٞنترلة بكائنات ركحية عيليا، كىذا األمر يغفل بشكل ظػاىر 
األلػػػة يف شػػػكلها اٝنػػػارجي الػػػواربعي الرػػػاىرم األسػػػوس، كىػػػذا ٓنيػػػز كخروصػػػية ٛنانػػػب مػػػن األلػػػة علػػػى 

ألف مكانػػػة األلػػػة يف اإلسػػػالـ  ؛نػػػو ال ٬نكػػػن أف ٫نػػػت  َنانػػػب دكف اآلخػػػر ف أمَّػػػا اإلسػػػالـجانػػػب آخػػػر، 
تكتسػػب الشػػمولية يف ٗنيػػش اٛنوانػػب مػػن الشػػمولية العاملػػة للشػػريعة اإلسػػالمية، كالػػيت يػػدؿ عليهػػا ربولػػو 

 ىب نب مب زب[، كربولػػو تعػػاىل: ّٖ]األنعػػاـ: يترث ىت نت مت زت رتتعػػاىل: 

[، كعلػػػى ىػػػذا فػػػال حاجػػػة يف اإلسػػػالـ مػػػن إطػػػالؽ كصػػػف اٝنلػػػود ّ]اٞنائػػػدة:  زت رت يب
 كالسمو كالقداسة على اٜنب؛ لوجود الشمولية، كانتفاء اٝنروصية كالتحيز.

ن اإلنسػػػاف، حػػد االنفعػػاالت القويػػة الػػيت ترػػدر عػػالقػػوة الداخليػػة للحػػب، حيػػث يوصػػف اٜنػػب ِبنػػػو أ -ِ
أف اٜنػػب يتشػػكل برػػورتو إىل مػػن اٝنيػػاؿ، كىػػذا يشػػًن  كتسػػتمد القػػوة كػػذلخ مػػن أف دافعيػػة اٜنػػب تنشػػأ

يف داخػل اإلنسػاف، كربػد يكػوف ١نلوسنػا ال ينػزؿ إىل أرض الواربػش، كعلػى ىػذا فاأللػة تكمػن ربوهتػػا  الكػ ل
ذلػخ اٞنعػىن علػى أرض الواربػش، كيػ ز  ةيف الذىن، كلو سلق الغللة كالقػوة علػى األشػياء األسوسػة اٞنوجػود

ا، كمػػن ٔنيلػػػو مػػن ٔنيػػل ىػػالؾ مػػا ٪نػػب كػػاف حزيننػػ»حيػػث يقػػوؿ:  (سػػلينوزاقمػػا ذىػػب إليػػو الفيلسػػوؼ 
أمَّػا كعليو ف ف ربوة األلػة تكمػن يف خروصػيتها الداخليػة، كمنابعهػا الوجدانيػة،  ،(ِق«ا١نفوظا كاف مسركرن 

األلػة ف نو بنررتو الشمولية ال ٩نعل الغللػة كالقػوة يف الػداخل فقػا، ككػذلخ ال ٬نكػن أف تكتفػي  اإلسالـ
                                                           

 (.ُٖٗينرر: اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  (ُق
 (.ُٕٔعلم األخالؽ، ابركخ سلينوزا، قص:  (ِق
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بشكلها الداخلي كصورهتا الوجدانية، بل ىي منوطة برهورىا على أرض الواربش األسػوس، كيشػهد علػى 
 مس هث مث هت مت هب مب هئ مئربػاؿ تعػاىل: ذلخ ارتلاط ١نلة   كرجائو ابلعمل، 

 [.َُُ]الكهف: لك هش مش هس

 الفلسفات الواقعية: اثمًنا:
سػػػفة للفلسػػػفة اٞنثاليػػػة، فالفل وربوفهػػػا يف اٛنانػػػب اٞنقابػػػلترهػػػر خروصػػػية األلػػػة يف الفلسػػػفة الواربعيػػػة ب

اٞنرػػاىر ، كترهػػر اٝنروصػػية يف ٗنلػػة مػػن الشػػكل اٝنػػارجي الػػواربعيليػػا للمحلػػة يف اٞنكانػػة العي الواربعيػػة ْنعػػل 
 ك٨نا:٬نكن اختزاٟنا يف مرهرين، 

ٓنكم حركة اإلنسػاف، كىػي قية لي معايًن خي  ىي تكتسب القيم يف الفلسفة الواربعية ربوة كأثرنا كلًنين، فالقيم -ُ
إمكانيػػة  الػػواربعي ل أصػػحاب ىػػذا االْنػاهكيػر  ش،يمػن الواربػػش اٞنعػػ كىػذه القػػيم اٞنتحكمػة ابٜنركػػة مسػػتمدة

أف نرػل إىل ٠نموعػة مػن القػيم الػيت ينلغػي أال ٫نػرج عنهػا النػػاس،  مػن خالٟنػا شػاملة نسػت يش ربػيمٓنديػد 
، كبنػاء (ُقأعػاله ةٓنتل القيم العقلية كالتبريلية اٜنسػيَّ  لقيم،ا ل،بتن  منالَّ سي  أربامواك  كتكوف ىي القيم اٞن لقة،

علػػى ىػػذا فاأللػػة ىػػي ٢نترػػة ابٛنانػػب الرػػاىرم الػػواربعي، حيػػث إسػػا توصػػف ابٞنعيػػار، كاٞنعيػػار ال بػػد أف 
ػػػا ١نػػػددنا، كمػػػن اختراصػػػها ابٛنانػػػب الرػػػاىرم أف تلػػػخ  يكػػػوف إمػػػا صػػػفة مشػػػاىدة أك ١نسوسػػػة، أك رربمن

فيػو ٓنيػز ٛنانػب علػى ش اٞنشػاىد، كىػذا بػل مػن الواربػش اٞنعػياٞنعايًن ليست مستمدة من الػذىن كالفكػر، 
 الداخلية. ية علىللبوانب الراىر  جانب، كٔنري 

لػذا فهػي  ؛مػن الواربػش األسػوس كتيشتىقُّ  عن طريق اٜنواس كالتبربة، تيرصىد األلة كسائر القيم كاالنفعاالت -ِ
إىل مقيػػاس ٬نكػن مػػن خاللػػو اٜنكػػم بوجودىػػا  ، كعليػو ف سػػا ال بػػد ١نتاجػػةمتغػػًنة كنسػػلية ال بػد أف تكػػوف

كيعملػػوف ىػػذا اٞنقيػػاس يف القػػيم كمػػا يعملونػػو  كُنثيػػة، ٬نكػػن ربياسػػها عػػن طريػػق كسػػائل علميػػةأتثًنىػػا، ك ك
ا اجتماعيِّػ فعػالن  الت ليقيػة، فترػًن القػيم أم مو وع مادم ربابل لللحث كالدراسة يف العلـو ال ليعيػة ْناه

يتفاعػل اإلنسػاف مػش الواربػش  عندما٪ندث ىذا الفعل االجتماعي لو  واب و كمقاييسو كمواربفو العلمية، ك 
، كىذا يلٌن االخترػاص ابٛنانػب الرػاىرم اٞنػادم األسػوس للمحلػة علػى اٛنانػب الػداخلي (ِقكمع ياتو

 ٟنا.

                                                           

(، القػػػيم اٞنتضػػػمنة يف مقػػػرر الرتبيػػػة اإلسػػػالمية يف اٞنرحلػػػة ُٗٔألخالربيػػػة، مرػػػ فى علػػػد القػػػادر، قص: ينرػػػر: اٞنعلػػػم كرسػػػالتو يف الرتبيػػػة ا (ُق
 (.ّٔاٞنتوس ة يف  وء إشكاليات ثورة االتراالت ابجملتمش الكوييت، سا  يوسف اٜنسيناف، قص: 

شػػكاليات ثػػورة االترػػاالت ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف ينرػػر: القػػيم اٞنتضػػمنة يف مقػػرر الرتبيػػة اإلسػػالمية يف اٞنرحلػػة اٞنتوسػػ ة يف  ػػوء إ (ِق
 (.ّٓاٜنسيناف، قص: 
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للبانػب الػداخلي الشػعورم الوجػداٍل مػش اٛنانػب اٝنػارجي  لوٟنػا نفيى مؤشرات اٞنرهرين تفيدي كٗنلة 
اٛنانب الداخلي الذم تنزع إليػو الفلسػفة اٞنثاليػة  َنمعو بٌن قابلو ٕنيز اإلسالـي لعملي السلوكي، كىذا النفيا

 مش اٛنانب اٝنارجي اٞنخت  ابلفلسفة الواربعية.
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 الباب الثالث
 والفلسفات ادلعاصرة  ،منهج اإلسالـ، واألدايف
 .وزتايتها ،يف بناء احملبة
:أربعة فصوؿوفيو 

وزتايتها.الفصل األوؿ: منهج اإلسالـ يف بناء احملبة، 
الفصل الثاين: منهج األدايف يف بناء احملبة، وزتايتها.

يف بناء احملبة،  الفصل الثالث: منهج الفلسفات ادلعاصرة
وزتايتها.

 الفصل الرابع: مقارنة منهج بناء احملبة، وزتايتها
بٌن اإلسالـ، واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة.
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 واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة  اإلسالـ، منهج: الثالث الباب
 وزتايتها احملبة، بناء يف

كإظهارىػػا ابلرػػياغة الػػيت  ،يعتمػػد اإلسػػالـ كاألدايف كالفلسػػفات علػػى ٗنلػػة مػػن األمػػور يف إثلػػات األلػػة
تع  عن من لقات كأىداؼ كل داينة كفلسفة، كترهر األلة يف شكلها النهائي من خالؿ مركرىػا َنملػة مػن 

ػػػا يف اللنػػػاء ٬نكػػػن رصػػػده مػػػن خالٟنػػػا، كاٜنكػػػم علػػػى األلػػػة  الػػػيتاىر كاٞنػػػؤثرات، اٞنسػػػتوايت كاٞنرػػػ ترهػػػر منهبن
كاسػػا ابلتميػػز أك الػػنق  مػػن خاللػػو، كمػػا ٬نػػر ذلػػخ اٝنػػا يف اللنػػاء علػػى عػػدد مػػن اٞنػػؤثرات اٝنارجيػػة الػػيت إبم

لػة مػن الرهػور لػذلخ ربامػت الػدايبت كالفلسػفات برػياغة مػنهج ٜنمايػة األ حرؼ مساره عػن التوجػو العػاـ؛
بشكل سائي ٢نالف للمن لقػات كالعقائػد الرئيسػية اٞنتلعػة، ك٪نتػوم ىػذا اللػاب علػى أربعػة فرػوؿ، ٓنػت كػل 

 فرل عدة ملاحث، كىي:

 . وزتايتها احملبة، بناء يف اإلسالـ منهج: األوؿ الفصل
 . األلة بناء يف اإلسالـ منهج: األكؿ اٞنلحث

 .األلة ٘ناية يف اإلسالـ منهج: الثاٍل اٞنلحث

 . وزتايتها احملبة، بناء يف األدايف منهج: الثاين الفصل
 .األلة، ك٘نايتها بناء يف النررانيَّةك  اليهوديَّة منهج: األكؿ اٞنلحث

 . بناء األلة، ك٘نايتها يف األدايف الوىٍ عيَّة منهج: الثاٍل اٞنلحث  

 . وزتايتها احملبة، بناء يف الفلسفات ادلعاصرة منهج: الثالث الفصل
 .، ك٘نايتهااأللة بناء يف الفلسفات اٞنثالية منهج: األكؿ اٞنلحث

 لفلسفات الواربعية يف بناء األلة، ك٘نايتها.ا منهج: الثاٍل اٞنلحث  

 .واألدايف، والفلسفات ادلعاصرة اإلسالـ، بٌن وزتايتها، احملبة، بناء منهج مقارنة: الرابع الفصل
 كاألدايف. ،بٌن اإلسالـ ،، ك٘نايتهااأللة بناء منهبية مقارنة: األكؿ اٞنلحث  

 كالفلسفات اٞنعاصرة.  ،بٌن اإلسالـ ،ك٘نايتها بناء األلة، منهبية مقارنة: الثاٍل اٞنلحث
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 وزتايتها نهج اإلسالـ يف بناء احملبة،الفصل األوؿ: م
 نهج اإلسالـ يف بناء احملبةادلبحث األوؿ: م

الرػػػػفات الػػػػيت ٕنتػػػػاز بتمثلهػػػػا يف مسػػػػتويٌن، اٞنسػػػػتول الػػػػداخلي كاٝنػػػػارجي، أك اٛنانػػػػب  األلػػػػة إحػػػػدل
ابٛنانػػػب السػػػلوكي  الوجػػػداٍل كاٛنانػػػب العملػػػي، كىػػػي تنشػػػأ ابتػػػداء مػػػن الشػػػعور الػػػداخلي الوجػػػداٍل، كتنتهػػػي

ن رػػػػاىرم اٞنشػػػػاىد لكثػػػػًن مػػػػلػػػػذا ف سػػػػا تتعػػػػرض منػػػػذ نشػػػػأهتا كحػػػػت خركجهػػػػا إىل العػػػػا  ال العملػػػػي الرػػػػاىرم؛
لػذا فقػد تنشػأ ٟنػدؼ معػٌن، كلكنهػا خػالؿ سػًنىا للخػركج إىل العػا  اٝنػارجي تتعػرض إىل مػػؤثرات  اٞنػؤثرات؛

لػػذا فػػ ف  ىػػدفنا آخػػر غػػًن الػػذم نشػػأت مػػن أجلػػو؛ٓنرفهػػا عػػن ىػػدفها، فتكػػوف علػػى أرض الواربػػش ٓنقػػق شػػي نا ك 
يهتم هبا ربلل نشػأهتا، كخػالؿ  ربوَلو  منهجو رصٌنو  إىل األافرة عليها حت ٔنرج ابلشكل الرحي  اٞنتوازف ٓنتاج

ػػػا غايػػػػة يف  نشػػػأهتا، كبعػػػد نشػػػأهتا، كيف كاربعهػػػا كتشػػػكلها السػػػػلوكي النهػػػائي، كلعػػػل اإلسػػػالـ اسػػػتخدـ منهبن
خػػالؿ االسػػتقراء مػػن الرصػػانة كالو ػػوح، كسػػعى ىػػذا اٞنػػنهج إىل ٓنقيقهػػا ٟنػػدفها الػػذم كجػػدت مػػن أجلػػو، ك 

 أف اٞنػػػنهج يقػػػـو علػػػى أربػػػش مسػػػتوايت األلػػػة، توصػػػلت إىل للنرػػػوص كاٞنسػػػارات الػػػيت يعامػػػل فيهػػػا اإلسػػػالـ
 رئيسية، يلـز بعضها بعضنا، كيعا د بعضها بعضنا، كىذه اٞنستوايت ىي:

 للعباد، واألعماؿ، واألوصاؼ.ادلستوى األوؿ: إثبات زلبة هللا 

 . ادلستوى الثاين: وجوب زلبة العباد هلل
 . ادلستوى الثالث: وجوب زلبة النيب

 توى الرابع: وجوب احملبة بٌن ادلؤمنٌن.ادلس
ػػػكسػػأبدأ مسػػػتعينن  حنا دكره يف اللنػػاء، كراب نػػػا ظركفػػػو كأحكامػػػو ا ابهلل يف كصػػػف كػػل مسػػػتول منهػػػا مو ًٌ

 ابٞننهج، فأسأؿ   اإلعانة كالتوفيق.

 للعباد، واألعماؿ، واألوصاؼ: ادلستوى األوؿ: إثبات زلبة هللا 

أثلػػػت مسػػػتول مػػػن مسػػػتوايت بنػػػاء األلػػػة يف اإلسػػػالـ، حيػػػث  أكؿى  األلػػػة لنفسػػػو  يعػػػد إثلػػػات  
دؿ علػػى ة مػػن أحاديػػث تػػنَّ عػػالكة علػػى مػػا يف السُّػػ مو ػػعنا، يف أكثػػر مػػن أربعػػٌنصػػفة األلػػة هلل العرػػيم  القػػرآف
 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّفمػػن القػػرآف ربولػػو تعػػاىل: ، ذلػػخ

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن، كربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: [ُّآؿ عمػػػػػػػراف :]مب زب
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ[، كمنهػا ربولػو تعػاىل: ْٓ]اٞنائدة:  حئ جئ يي ىي ني

كيقػػوؿ [، ٖ]سػػورة اٞنمتحنػػة: ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت
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 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب:   
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ :يقػػػػػػػػػػوؿ   تلػػػػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػػػػاىل[، ك ٕٖاٞنائػػػػػػػػػػدة: ]يث
 [.ٓٓاألعراؼ: ]جت

 ًإفَّ : ربػاؿ: ربػاؿ رسػوؿ     أ  ىريػرة حػديث ن، ما جاء م فيما يثلت ١نلة  ة نَّ السُّ كمن 
 عىلىٍيػًو، افٍػتػىرىٍ ػتي  ٣نَّػا ًإيلىَّ  أىحىػبَّ  ًبشىػٍيءو  عىٍلًدم ًإيلىَّ  تػىقىرَّبى  كىمىا اًبٜنىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيِّا يل  عىادىل مىنٍ » :ربىاؿى  اّللَّى 
ػػتَّ  اًبلنػَّوىافًػػلً  ًإيلىَّ  يػىتػىقىػػرَّبي  عىٍلػػًدم يػىػػزىاؿي  كىمىػػا تيػػوي  فىػػً ذىا أيًحلَّػػوي، حى  الَّػػًذم كىبىرىػػرىهي  بًػػًو، يىٍسػػمىشي  الَّػػًذم ٚنىٍعىػػوي  كيٍنػػتي : أىٍحلػىلػٍ

هي  بًػػًو، يػيٍلًرػػري  ػػأىلىيًن  كىًإفٍ  هًبىػػا، ٬نىًٍشػػي الَّػػيًت  كىرًٍجلىػػوي  هًبىػػا، يػىػػٍلً شي  الَّػػيًت  كىيىػػدى يٍعً يػىنَّػػوي، سى نَّػػوي، اٍسػػتػىعىاذىٍل  كىلىػػً نً  ألى يًعيذى  كىمىػػا ألى
ٍؤًمًن، نػىٍفسً  عىنٍ  تػىرىدًُّدم فىاًعليوي  أىبى  شىٍيءو  عىنٍ  تػىرىدٍَّدتي 

ي
ٍوتى  يىٍكرىهي  اٞن

ى
   .(ُق«مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىبى  اٞن

ابًوً  يػىٍقػرىأي  كىكىافى  سىرًيَّةو، عىلىى رىجيالن  بػىعىثى   النَّيبَّ  أىفَّ : عن عائشة ا، أيضن ة نَّ السُّ كجاء يف   يف  أًلىٍصػحى
ػػػوى  بًقيػػػلٍ  فػىيىٍخػػػًتمي  صىػػػالىهًتًمٍ  ػػػده، اّللَّي  ىي ػػػا أىحى ػػػريكا رىجىعيػػػوا فػىلىمَّ ػػػليوهي : »فػىقىػػػاؿى  ، لًلنَّػػػيبًٌ  ذىلًػػػخى  ذىكى ػػػٍيءو  أًلىمًٌ  سى  يىٍرػػػنىشي  شى
ػػػأىليوهي، ،«ذىلًػػػخى  ػػػا: فػىقىػػػاؿى  فىسى  اّللَّى  أىفَّ  أىٍخػػػً يكهي : » النَّػػػيبُّ  فػىقىػػػاؿى  هًبىػػػا، أىربٍػػػػرىأى  أىفٍ  أيًحػػػبُّ  كىأىبى  ٍ٘نىًن،الػػػرَّ  ًصػػػفىةي  أًلىنػَّهى
لُّوي   .(ِق«٪نًي

ػػره  اٍلقىػػًومُّ، اٍلميػػٍؤًمني : »ربػػاؿ: ربػػاؿ رسػػوؿ     كمنهػػا مػػا ركاه أبػػو ىريػػرة يػٍ ػػبُّ  خى  ًمػػنى   ً  ًإىلى  كىأىحى
ػره  كيلٌو  كىيف  الضًَّعيًف، اٍلميٍؤًمنً  يػٍ ، مىػا عىلىػى اٍحػًرصٍ  خى ػٍز، كىالى  اًبهللً  كىاٍسػتىًعنٍ  يػىنػٍفىعيػخى  فىػالى  شىػٍيءه، أىصىػابىخى  كىًإفٍ  تػىٍعبى
ا كىافى  فػىعىٍلتي  أىٌٍلً  لىوٍ  تػىقيلٍ  ا، كىذى    .(ّق«الشٍَّي ىافً  عىمىلى  تػىٍفتى ي  لىوٍ  فىً فَّ  فػىعىلى، شىاءى  كىمىا  ً  ربىدىري  ربيلٍ  كىلىًكنٍ  كىكىذى

٪نػػب  كأنػػو  ،٪نػػب علػػى اٜنقيقػػة موصػػوؼ ابأللػػة، كأنػػو  أف    يػػدؿ علػػى اٜنػػديثىػػذا ك 
يوافقهػػا، فهػػو القػػوم ك٪نػػب اٞنػػؤمن القػػوم، كىػػو كتػػر ٪نػػب الػػوتر، كٗنيػػل ٪نػػب  مقتضػػى أٚنائػػو كصػػفاتو كمػػا

 ؛(ْقاٛنمػػاؿ، كعلػػيم ٪نػػب العلمػػاء، ك١نسػػن ٪نػػب األسػػنٌن، كصػػلور ٪نػػب الرػػابرين، كشػػكور ٪نػػب الشػػاكرين
كأٗنػش السػلف ، كيثلتهػا أىػل السػنة كاٛنماعػة علػى اٜنقيقػة، كربػد  لذا ف ف األلة صفة ،بتػة هلل ّنػا يليػق بػو

                                                           

 (.َُٓ/ ٖق ،(َِٓٔق ، اٜنديث رربم:أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب التوا ش (ُق
(، ّٕٕٓأمتو إىل توحيد   تلارؾ كتعػاىل، اٜنػديث رربػم: ق أخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب التوحيد، ابب ما جاء يف دعاء النيب  (ِق

/ ُ(، قُّٖ(، كمسػػػػلم يف صػػػػحيحو، كتػػػػاب صػػػػالة اٞنسػػػػافرين كربرػػػػرىا، ابب فضػػػػل ربػػػػراءة ربػػػػل ىػػػػو   أحػػػػد، اٜنػػػػديث رربػػػػم: قُُٓ/ ٗق
ٕٓٓ.) 

(، ِْٔٔوين اٞنقػادير هلل، اٜنػديث رربػم: قأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب القدر، ابب يف األمر ابلقوة كترؾ العبز كاالستعانة ابهلل كتف (ّق
 (.  َِِٓ/ ْق

ينرر: تيسًن العزيػز اٜنميػد يف شػرح كتػاب التوحيػد الػذم ىػو حػق   علػى العليػد، سػليماف بػن علػد   بػن د بػن علػد الوىػاب، ٓنقيػق:  (ْق
 (.ٕٔٓـ، قص: ََِِق ػ ُِّْزىًن الشاكيش، اٞنكتب االسالمي، بًنكت، دمشق، ال لعة األكىل، 
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ف ١نلػة   لعلػاده اٞنػؤمنٌن أ  ، كذكر ابن تيمية(ُقٕناثل صفات اٞنخلوربٌن أسا كال يعين إثلاهتا ،ذلخعلى 
علػػى إثلػػات ١نلػػة   تعػػاىل لعلػػاده  أٗنعػػوا سػػلف األمػػة كأئمتهػػا كمػػا أف ،لكتػػاب كالسػػنةاب ،بتػػة ك١نلػػتهم لػػو

األدلػة ك  ػرؽ الٗنيػش أف   ، كذكػر ابػن القػيم(ِق إبراىيم كىذا أصل دين اٝنليل ،اٞنؤمنٌن ك١نلتهم لو
   .(ّق١نلة العلد لربو، كالرب لعلده ثلتت ا،ا كاعتلارن  كف رة، كربياسن  كنقالن عقالن 

لػػة   لنفسػػو، ّنػػنهج اللنػػاء للمحلػػة يف اإلسػػالـ، فػػ ٍل أٗنػػل العالربػػة يف كلتأكيػػد عالربػػة إثلػػات صػػفة ١ن
 ٗنلة من النقاط:

 ، كمػػا تعلػػق ابهلل إثلػػات   األلػػة لنفسػػو تػػوحي بعرػػم ىػػذا األمػػر، كعرمتػػو مسػػتمدة مػػن عرمػػة   -ُ
صار أعلى كأجل شػأبن مػن الػذم ال يتعلػق بػو سػلحانو، فاٞنسػلم إذا التػـز ىػذه العقيػدة كأثلتهػا علػى  

حقيقتها، كانػت أكؿ للنػة مػن للنػاء ىػذا اللنػاء الػذم يشػيده اإلسػالـ بتعاليمػو كعقائػده كثقافتػو يف ربلػب 
 اٞنسلم.

ج الػػذم بنػػاه اإلسػػالـ يف ربلػػب ىػػي أسػػاس ىػػذا اٞنػػنه  بعػػد إثلػػات أف اعتقػػاد ١نلػػة   كرػػفة ،بتػػة لػػو -ِ
اٞنسلم، أييت أمر آخر يعد يف اٞنرحلة التالية ٞنرحلة اإلثلات، كىو التكرار كالتأكيػد اٞنسػتمر ٟنػذه األلػة يف 
نرػػػوص الكتػػػاب كالسػػػنة، حيػػػث كرد أتكيػػػدىا يف القػػػرآف الكػػػرَل يف أكثػػػر مػػػن أربعػػػٌن مو ػػػعنا، ككرد يف 

ثنااي اللحث، كبقػي غًنىػا بعضها اآلخر يف  بعضها ىنا، كأكردت ٗنلة من األحاديث اليت أكردتي ة نَّ السُّ 
كرده، كىػػذا التكػػرار اٞنسػػتمر كالتأكيػػد اٞنتواصػػل الػػذم ٩نػػده اٞنسػػلم بشػػكل مسػػتمر يف ثنػػااي ىػػذه ٣نػػا   أ

النرػوص، يورثػو إ٬نػػابن عميقنػا هبػػا، فمالزمػة ذكػػر الشػيء تزيػػد مػن رسػػوخو كثلاتػو يف القلػػب، فالػذم يريػػد 
عقلػػو، ف نػػو يكثػػر مػػن تكػػراره كربراءتػػو، ك٪نػػرص بعػػد حفرػػو علػػى اٞنداكمػػة علػػى اسػػتذكاره   حفػػف شػػيء يف

كػػي ال يضػػيش، ككػػل ىػػذا ىدفػػو رسػػوخ ذلػػخ األفػػوظ يف الػػذىن كعػػدـ ذىابػػو، فتكػػرار األلػػة هبػػذا العػػدد 
كتلػػخ ال ريقػػة كابلرػػفات التوكيديػػة يعػػد مػػن أظهػػر مرػػاىر بنػػاء األلػػة يف ربلػػب كشػػعور كذىػػن اٞنسػػلم، 

 ييدىا على أساس ربوم ٪نفرها من الزكاؿ كاالند،ر.كتش

للمتقػٌن كاألسػنٌن كاٞنقسػ ٌن كغًنىػا مػن   مقركنة برفات كأعماؿ متعددة، كحلو  أتيت األلة هلل -ّ
مػػن شػػأنو زايدة ترسػػيخ    اإليهػػا، كىػػذا التعػػدد يف الرػػفات الػػيت ٪نلهػػ الرػػفات الػػيت نػػدب  

١نرػػورة علػػى   اٞنتعلقػػات ابأللػػة نفسػػها، ِنػػالؼ لػػو كانػػت ١نلػػة   األلػػة يف ربلػػب اٞنسػػلمٌن لتعػػدد
 ١نلة صفة كاحدة.

                                                           

قص:  ينرر: تسهيل العقيدة اإلسالمية، علد   بن علد العزيز بن ٘نادة اٛن ين، دار العريمي للنشر كالتوزيش، السعودية، ال لعػة الثانيػة، (ُق
َُْ) 

 (.ّْٓ/ ِينرر: ٠نموع الفتاكل، ابن تيمية، ق (ِق
 (.َِ/ ّيم، قينرر: مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعلد كإايؾ نستعٌن، ابن الق (ّق
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كدكرىػػا يف بنػػاء األلػػة يف اجملتمػػش اٞنسػػلم، ىػػو مػػا ذكػػره   ٣نػػا ٩نلػػي االرتلػػاط الوثيػػق بػػٌن إثلػػات األلػػة هلل -ْ
 يف اللنػاء، فليػاف أف ابن تيمية كابن القيم، حيث أكدا ٗنلة من األمػور الػيت تثلػت أثػر تلػخ األلػة كدكرىػا

، ىػو أحػد مرػاىر بنػاء على إثلػات ١نلػة   تعػاىل لعلػاده اٞنػؤمنٌن ك١نلػتهم لػو أٗنعوا سلف األمة كأئمتها
تلػػخ األلػػة، فاإلٗنػػاع يعػػين أف األمػػر اسػػتقر يف ربلػػب كػػل كاحػػد مػػنهم بو ػػوح كرسػػوخ، كال يشػػوبو شػػيء 

ٗناع، كاألظهر من ىذا يف شػأف مرػاىر بنػاء كذلخ ٞنا صار اإل    يكنمن غموض أك اإلنكار، كإال لو 
 كف ػػرة،  كنقػػالن األدلػػة عقػػالن ك  ػػرؽ الٗنيػػش يف أف   ربػػوؿ ابػػن القػػيم: إثلػػات األلػػة هلل يف ربلػػب اٞنسػػلم

، كىػذا ٩نػرم ٠نػرل الكػالـ األكؿ كإف  ١نلػة العلػد لربػو، كالػرب لعلػده ثلػتا تا ككجػدن ا، كذكربن ا كاعتلارن كربياسن 
عمػػق ىػػذا اللنػػاء، فالعقػػل كالنقػػل كالف ػػرة أثلتػػت ىػػذه األلػػة، كاجتمػػاع الثالثػػة يف كػػاف أبلػػ  منػػو يف بيػػاف 

 إثلات شيء، ال ٩نتمش إال على شيء لو من اٞنكانة كالرسوخ الشيء الكلًن.

ىػو اٞنسػتول  بينهػا كبػٌن عمليػة اللنػاء، يتضػ  أف ىػذا ، كالػربامػن األدلػة كالنقػوؿ وكبناء على ما سقتي 
يف أتسػيس بنػاء  ، كىػو الللنػة األكىلـ، فلػو أثػر كلػًن يف ربلػب اٞنسػلمء األلػة يف اإلسػالاألكؿ من مستوايت بنػا
، فرػػار مػػا  ، ف نػػو إذا بػػدأ هبػػذا األسػػاس اطمأنػػت نفسػػو كسػػكن ربللػػو، كأنػػس ابهللاأللػػة يف ربلػػب اٞنسػػلم

 كأتنس بو ألنسها ابأللة العرمى، كىي ١نلة  . ،سول ىذه األلة أحرل أف تقللو النفس

 : ادلستوى الثاين: وجوب زلبة العباد هلل
كا ػػ ه كاربػػش  ىػػاأمر ك  ،تػػدؿ علػػى ثلوهتػػا ئػػل كثػػًنةداللكتػػاب كالسػػنة، كٟنػػا اب،بتػػة   ١نلػػة العلػػاد لػػرهبم

كاإلنسػػاف ،  إىل مػا ير ػػي  ، كىػػذا يػدؿ علػػى أنػو ٪نػػب   ٩نػد اإلنسػػاف مػػن ربللػو مػػيالن حيػػث مشػاىد، 
أكثػر مػن ك ٪نػب   أكثػر مػن نفسػو، فتبده  ٟنا أثرنا كلًننا عليو، د٩نكفق ٟنذه الرفة العريمة، مت ما اٞنؤمن 
٪نب   أكثر من كل شيء، ك٪نب اٞنػرء؛ ألنػو ٪نػب  ، كمعلػـو أف ك أكثر من أبيو، ك أكثر من أمو، ك كلده، 

ن األشػخاص، كمػا ٪نلػو مػن مػ األب ٪نب أحلاب حليلو، فتبػد ىػذا الرجػل أللتػو هلل ٪نػب مػن ٪نلػو   
   .(ُقاألعماؿ، كما ٪نلو من األربواؿ

كالو وح بشػ  مػن ملػدأ ؛ (ِقلو وحها ال ٓنتاج إىل تعريفف ١نلة   أىل السنة كاٛنماعة يقولوف إك 
، كىػي ١نلػة تليػق َناللػو كعرمتػو  لعلػدهأثلتوا ١نلػة الػرب فػ ػرفٌن، الأسم   ينكركا حقيقة األلػة مػن فريد، كىو 

، كعقيػػدة أىػػل (ّقأثلتػػوا ١نلػػة العلػػد لربػػو، كىػػي ١نلػػة علوديػػة مقرتنػػة ابٝنػػوؼ كالرجػػاء، ك كسػػائر أٚنائػػو كصػػفاتو

                                                           

 (.ُٕٓ/ّينرر: شرح رايض الراٜنٌن، د بن صاحل العثيمٌن، ق (ُق
ال علػى كاٞنقرود ىنا ىو ١نلػة   لعلػاده، كلػيس اٞنقرػود األلػة العامػة اٞنشػرتكة بػٌن اٞنخلػوربٌن، كذاؾ أف صػفة األلػة هلل ٓنمػل علػى اٜنقيقػة  (ِق

 اجملاز، كمن عرفَّها بغًن األلة فقد أتكٟنا.
 (.ُٗينرر: ١نلة   عند أىل السنة كاٛنماعة ك٢نالفيهم كالرد عليهم، مرَل بنت علي اٜنوشاٍل، قص:  (ّق
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َنعلهػا خاليػة مػن شػوائب حيػث سػاىم ذلػخ ، (ُق رفٌن ىو ما جعلها كا حةالسنة كاٛنماعة يف األلة من ال
 االعتقاد.

اإلسػػالـ ىػػو ديػػن الر٘نػػة كاأللػػة، كىػػو  فكابإلمعػػاف يف ذلػػخ الو ػػوح ٞنفهػػـو األلػػة، ينبلػػي للمتأمػػل أ
لػذا فػ ف  هم؛٪نػلككػذلخ  يتلقى حبَّ علاده اٞنؤمنٌن لو، ا رحيمن األمر الذم ٩نعل اٞنسلمٌن يؤمنوف ِبف ٟنم رابِّ 

 ىػي األسػاس العلوديػة إذ، بل ىػي أعلػى مراتػب األلػة، العالربة بٌن   كعلاده ىي عالربة ١نلة ابلدرجة األكىل
، ك٣نػػػا ٩نعػػػل ٟنػػػذه األلػػػة خروصػػػية عػػػن غًنىػػػا ىػػػي أسػػػا ١نلػػػة خاصػػػة مقركنػػػة تلػػػخ العالربػػػة م تقػػػـو عليػػػوذالػػػ

، كال  هلل تعػاىلٌنال ٔنل ابلتعريم كالتقديس الػواجل ذا فهي ١نلة منضل ةلك  ؛ ابلتعريم كالذؿ كاٝنضوع هلل
 .(ِقٔنرج العلد عن علوديتو هلل تعاىل، كما أسا ال ترفعو فوؽ حقيقتو كبشريتو

تػػرخ  عنػػده الػػدنيا، كاألىػػل،  ٬ناثلػػو شػػيء، ْنػػد األػػب هلل  أف ىػػذه األلػػة ٟنػػا شػػأف عرػػيم الّنػػا ك 
فتبػػد ٟنػػذه األلػػة عالمػػات ترهػػر علػػى سػػلوكو كجانلػػو العملػػي، ، كاألمػػواؿ؛ بػػل كالػػنفس، فيمػػا ير ػػي   

ػػفاإلنسػػاف ذكػػر  ؛  يػػدَل فأ :تلػػخ العالمػػاتمػػن ف ا  مػػن عالماهتػػ، ك حػػوا بقللػػو كلسػػانو كجوار يػػذكر ربػػو دائمن
ػػػ :كػػػذلخ ، مهنع هللا يضر ك٪نػػػب اٝنلفػػػاء الراشػػػدين حػػػب الرسػػػوؿ مػػػن األشػػػخاص، فيي  ن أحػػػب   ب مىػػػأف ٪ني

، كمػػػن حفرهػػػم   ، ك٪نػػػب مػػػن كػػػاف يف كربتػػػو مػػػن أىػػػل العلػػػم كالرػػػالحالسػػػابقٌن ر٘نهػػػم   ك٪نػػػب األئمػػػة
األلػػػة الػػػيت صػػػرفها العلػػػد هلل، إ٧نػػػا  ، كىػػػذه(ّقا ذلػػػخ علػػػى ىػػػواهأف يقػػػـو اإلنسػػػاف ب اعػػػة  ، مقػػػدمن  عالماهتػػػا

 ا بناء على ٗنلة من األمور:جاءت يف اٞنستول الثاٍل من مستوايت منهج بناء اإلسالـ للمحلة عمومن 

أف ١نلة   لعلاده ىي اٞنستول األكؿ يف منهج بناء األلة، كاإلسالـ ٕنيز يف ٗنيش جوانب األلة أنػو ينػزؿ  -ُ
لذا فمحلة العلػاد  اٛنانب العملي الت ليقي السلوكي؛ شعورم الداخلي الوجداٍل، إىلاأللة من اٛنانب ال

ا، يرهػػػر أثػػػره علػػػى سػػػلوكو لػػػرهبم ٬نكػػػن أف يقيسػػػها العلػػػد علػػػى نفسػػػو، فهػػػي تلػػػين يف نفسػػػو بنػػػاء راسػػػخن 
 سؤاؿ: ىل أب أحب   ١نلة حقيقية  عنلذا ف نو من السهولة ّنكاف أف ٩نيب اٞنسلم  كتعاملو؛

، ف ذا ربدـ اإلنساف ما ٪نلػو   علػى مػا ٓنلػو نفسػو، فهػو أكؿ أمػارات ىػذه األلػة، كاٛنواب ىنا كا  
 كىكذا تتعدد األمارات كاإلجاابت على ىذا السؤاؿ، حيث يراىا اٞنسلم يف نفسو كيلحرها على سلوكو.

ضػػ  اٞنعػػػىن اٞنقرػػود مػػػن ىػػػذه يتابلنرػػر إىل اٞنسػػػتويٌن األكلػػٌن، ك٨نػػػا: ١نلػػة   لعلػػػاده، ك١نلػػة العلػػػاد هلل،  -ِ
ألف األلػػة متلادلػػة بػػٌن ال ػػرفٌن؛ لػػذا فكػػل مػػا كػػاف متلػػادالن بػػٌن طػػرفٌن، فهػػو كا ػػ  ٕنػػاـ الو ػػوح  األلػػة؛

                                                           

عرػيم كالذم أدَّل إىل ك وحها ىو أف ١نلة   للعلد ١نلة حقيقية ال ٠نازية كما يقػوؿ اٞنخػالفوف، كأف ١نلػة العلػد لربػو ربائمػة علػى أسػاس الت (ُق
 كالعلادة كاإلببة.

 .(اٞنقدمةقر: صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم بصر الدكسرم، ينر (ِق
 (.ُٕٓ – ُٔٓ/ّينرر: شرح رايض الراٜنٌن، د بن صاحل العثيمٌن، ق (ّق
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، كبتحقيػػق تلػػخ  ؛ٟنمػػا، لػػذا ف سػػا ال ٓنتػػاج إىل تعريػػف ألسػػا تنشػػأ داخػػل الشػػعور كٟنػػا مت للػػات كلػػواـز
على العلد يف ربللو كسلوكو كعملػو، كىنػا يكتمػل اٛنػزء األىػم مػن  اٞنت للات كاللواـز ترهر ٖنراهتا كأماراهتا

اللنػػاء الػػذم يشػػيده اٞنػػنهج اإلسػػالمي يف ربلػػب اٞنسػػلم، حيػػث إف اٞنسػػتويٌن األكلػػٌن مػػن األلػػة اكتملػػت 
 أركاسما، فخرجت إىل العياف ٖنراهتما كأماراهتما.

ذا معىن عميػق أريػد اإلشػارة إليػو، كىػو معػىن ، كيف ى ؿ لوهلل ابلتعريم كاٝنضوع كالذُّ  العلدً  تتسم ١نلةي  -ّ
متعلق ابربػرتاف اٞنسػتول األكؿ مػش اٞنسػتول الثػاٍل يف مػنهج بنػاء األلػة، كفحػول ىػذا اٞنعػىن أف ١نلػة العلػد 

ريم يشػًن إىل ػػػػب التعػػػػ، كنشوء األلػة مػن جان ذؿ هللػػػلربو ربائمة على التعريم كالتقديس كاٝنضوع كال
ػا علػى اٝنػوؼ كالرىلػة مػن   فحسػب، بػل إف اٝنضػوع يكتسػب  ضوع هللػػػػأف اٝن يف اإلسالـ لػيس ربائمن

ػػا علػػى األلػػة هلل كالرجػػاء يف مػػا عنػػده،  ا، فيكػػوف اٝنضػػوع ربائمن يف أحػػد جوانلػػو معػػىن أعمػػق كأكثػػر ٓنديػػدن
 كاٝنضػوع الػػذم يكػوف بشػػ نا عػػن ١نلػة يرػػحلو لػػذة كمناجػاة، كإذا حػػدثت تلػػخ اللػذة كاٞنناجػػاة للمسػػلم
ػػا علػػى  ٕنلَّكػػت ربللػػو كجوارحػػو، فتبػػده ال يريػػد اٝنػػركج مػػن ىػػذا اٝنضػػوع، بػػل ٫نػػرج منػػو إىل الػػدنيا مكرىن

الػػػيت يسػػػعى ٟنػػػا  اٝنػػػركج، كذاؾ أف اٝنضػػػوع مػػػش األلػػػة ترػػػحلو لػػػذة، كاللػػػذة ىػػػي أحػػػد األمػػػور األساسػػػية
ة، اسػتدعتو أف ٫نضػش لذا ف ف ىذه األلة بػىنىت يف عقل اإلنساف بناء على أسػس ربو٬نػ اإلنساف يف حياتو؛

بلذة ال يريد اٝنركج منها، كىذا مؤشر كلًن على أسا أتيت يف مسػتول عػاؿو مػن اٞنسػتوايت الػيت يقرػدىا 
 اإلسالـ يف منهج بنائها للمحلة.

 :  ادلستوى الثالث: وجوب زلبة النيب
علػػد   بػػن ىشػػاـ، كاجلػػة علػػى كػػل مسػػلم، كمػػن األدلػػة علػػى كجوهبػػا، مػػا ركاه   إف ١نلػػة الرسػػوؿ

ػري  لىػوي  فػىقىػاؿى كىو آخذ بيد عمػر بػن اٝن ػاب،  رباؿ: كنا مش النيب  ، رىسيػوؿى  ايى : عيمى ىنٍػتى  اّللًَّ  ًمػنٍ  ًإيلىَّ  أىحىػبُّ  ألى
 «نػىٍفًسػخى  ًمػنٍ  إًلىٍيػخى  أىحىػبَّ  أىكيػوفى  حىػتَّ  بًيىػًدًه، نػىٍفًسي كىالًَّذم الى،: » النَّيبُّ  فػىقىاؿى  نػىٍفًسي، ًمنٍ  ًإالَّ  شىٍيءو  كيلًٌ 
، اآلفى، فىً نَّوي : عيمىري  لىوي  فػىقىاؿى  ىٍنتى  كىاّللًَّ    .(ُق«عيمىري  ايى  اآلفى : » النَّيبُّ  فػىقىاؿى  نػىٍفًسي، ًمنٍ  ًإيلىَّ  أىحىبُّ  ألى

عمػػل ربلػػيب مػػن أجػػل أعمػػاؿ القلػػوب، كىػػي  ، ىػػي ١نلػػة داخػػل الشػػعور،حػػب اٞنسػػلم لرسػػوؿ   ك 
٩نػػده اٞنسػػلم يف ربللػػو، كعاطفػػة طيلػػة ْنػػيش هبػػا نفسػػو، كإف تفاكتػػت درجػػة الشػػعور هبػػذا  داخلػػي كأمػػر كجػػداٍل
، كتتبػػػاكز ىػػػذه األلػػػة العمػػػل القلػػػيب كاٛنانػػػب الوجػػػداٍل الشػػػعورم إىل (ِقا لقػػػوة اإل٬نػػػاف أك  ػػػعفواٜنػػػب تلعنػػػ

                                                           

 ، اٜنػديث رربػم:  حفػ  القرشػي العػدكم ، ابب مناربب عمر بن اٝن اب أأخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب أصحاب النيب  (ُق
(، كيف كتػػػاب األ٬نػػػاف كالنػػػذكر، ابب كيػػػف كانػػػت ٬نػػػٌن ٗٓ/ ٖ( قِْٔٔ(، كيف كتػػػاب االسػػػت ذاف، ابب اٞنرػػػافحة قُّ/ ٓق ،(ّْٗٔق

 .(ُِٗ/ ٖ، ق(ِّٔٔق ، اٜنديث رربم:النيب 
إدارة اللحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، الرايض، ال لعة األكىل علد الرؤكؼ د عثماف، رائسة ١نلة الرسوؿ بٌن االتلاع كاالبتداع،  (ِق

 (.ّٖ، قص: قُُْْ
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ة سػػػللية غػػػًن اٛنانػػب العملػػػي الت ليقػػي السػػػلوكي، فكمػػػا ذكػػرت أف األلػػػة يف اإلسػػػالـ ٕنتػػاز ِبسػػػا ليسػػػت ١نلػػ
متفاعلػػػة مػػػش كاربػػػش اإلنسػػػاف، بػػػل ىػػػي ١نلػػػة متكاملػػػة األركػػػاف، تنشػػػأ يف الشػػػعور كالوجػػػداف كترهػػػر يف الواربػػػش 

، أف مػػػن لػػػواـز األلػػػة  العملػػػي للعيػػػاف، علػػػى شػػػكل سػػػلوؾ أك عمػػػل، كمػػػن األشػػػكاؿ العمليػػػة أللػػػة النػػػيب
كال اعػػػػػة إال ِبمػػػػػرين رئيسػػػػػيٌن، كىػػػػػو أف النقيػػػػػاد كال يػػػػػتم ا ، ٞنػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػو رسػػػػػوؿ   االنقيػػػػػاد كال اعػػػػػة

الر ػا ُنكمػو  مػن لوازمهػا أيضػاك  بكل ذلػخ، كعػدـ اٛنػزع كالتسػخا ٣نػا جػاء بػو، الر ا كالتسليما يراحلهم
، ف ذا تقرر ىػذا، فػ ف مسػتول ىػذه (ُقاهيثاره على ما سو ، إب كيكمل التسليم ألمره ،كالتسليم ألمره ،

 منها: أذكريف ربلب اٞنسلم يرهر يف عدة مراىر،  األلة يف منهج بناء األلة العامة
، كىػو مىػن  إ٧نػا أرسػلو    ، ككجو ذلػخ التلػش، أف النػيب أييت تلعنا أللة    أف حب النيب -ُ

[، ُّ]آؿ عمػػػػػػػراف:زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّأمػػػػػػػر ُنلػػػػػػػو، فقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 
األلػػة تنػػزؿ يف اٞنسػػتول الثالػػث بعػػد كاالتلػػاع كال اعػػة تقتضػػي األلػػة، لػػذا فهػػذا الػػذم دعػػاٍل ٛنعػػل ىػػذه 

 ١نلة  ، ك١نلة العلاد هلل.

ىػو اٞنللػػ  لشػرع  ، كطاعتػػو   أتيت يف ىػذا اٞنسػػتول بعػد ١نلػة  ، ىػػو أنػو  ك٣نػا ٩نعػل ١نلػػة النػيب -ِ
[؛ لػػذا ف سػػا مالزمػػة َٖ]النسػػاء:  حمخم جم يل ىل مل خلتقتضػػي طاعػػة  ، ربػػاؿ تعػػاىل: 

 أللة  ، فباءت بعدىا.

فػػوؽ ١نلػػة الػػنفس فيهػػا  نػػيبيف بنػػاء أصػػل األلػػة يف ربلػػب اٞنسػػلم، فػػ ف ١نلػػة ال  تسػػاىم ١نلػػة النػػيب -ّ
ىػػػو مػػػن دلنػػػا علػػػى طريػػػق     ، كىػػػذا التقػػػدَل إ٧نػػػا نشػػػأ بسػػػلب أنػػػوتقػػػدَل أللتػػػو علػػػى ١نلػػػة الػػػنفس

من اللاطػل، لػذا ، كتعرؼ اٜنق هتتدم األنفس  اٞنستقيم، فلشرعو القوَل الذم جاء بو، كابتلاع سنتو
مػػن ىدايػػة الداللػػة كاإلرشػػاد ال ٬نكػػن أف تقػػـو هبػػا نفػػس اإلنسػػاف دكف الرجػػوع إىل   فػػ ف مهمػػة النػػيب

 سنتو.

، كدكرىػا يف اٞنسػا٨نة يف بنػاء كيػاف األلػة النػيب  ةمنهج اإلسالـ يف تقرير ١نلػ إذا تقرر ىذا، ف نو يتلٌن -ْ
ألسػػا  ؛ذا الشػيء فػػوؽ الػػنفسككانػػت علػة ١نلتػػو ٟنػػ داخػل اٞنسػػلم، فػػ ذا أحػب اإلنسػػاف شػػي نا فػوؽ نفسػػو،

و إىل ال ريػػػق اٜنػػػق كالرػػػراط اٞنسػػػتقيم، صػػػارت األلػػػة عنػػػده أمػػػرنا سػػػامينا يسػػػعى ابٞنسػػػلم إىل يتػػػىداسػػػلب 
الرتربي يف درجات اٜنػق كاللحػث عػن السػعادة، ككػاف أثرىػا بنػاء نفػس ربو٬نػة ابحثػة عػن اٜنػق، ٣نػا ٩نعلهػا 

 مسلمة هبذا التسليم.تسلًٌم كل أمرىا هلل، فرارت 

  

                                                           

 (.ِٗينرر: الرسالة التلوكية م زاد اٞنهاجر إىل ربو، ابن القيم، قص:  (ُق
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 ادلستوى الرابع: وجوب احملبة بٌن ادلؤمنٌن: 
ينتقل اٞننهج يف اإلسالـ يف سًنه للنػاء األلػة، إىل مسػتول جديػد، كىػذا اٞنسػتول أييت بعػد أف أتسػس 

٪نػػب، كأف ١نلتػػو تتحقػػق للعلػػاد، كأسػػا يف   يف ربلػػب اٞنسػػلم ثالثػػة مسػػتوايت رئيسػػة، فلعػػد أف علػػم أف  
إطػار اٞنمكػػن، كأسػػا ليسػػت ابٞنسػػتحيلة أك بعيػػدة اٞننػػاؿ، كأسػػا كػػذلخ ليسػػت منعدمػػة كغػػًن موجػػودة، بعػػد أف 

مقيػدة  -١نلػة  -ٓنقق ىذا اٞنستول اتربت نفسو إلدراؾ ىذه األلة كأف يشملو   هبا، فباءت تلػخ األلػة 
ت كالعلػػادات، فمػػت ٓنققػػت تلػػخ الرػػفات كالعلػػادات كاكتملػػت شػػركطها فقػػد َنملػػة مػػن الشػػركط كالرػػفا

ٓنققػػت فيػػو ١نلػػة  ، فرػػار العلػػػد يسػػعى كراء تلػػخ األمػػور األققػػة ٟنػػػذه األلػػة سػػعينا إلدراكهػػا، فانتقػػل مػػػن 
   ، فقادتػػػو تلػػػخ األلػػػة إىل إتيػػػاف مػػػا أمػػػر بػػػو اٞنسػػػتول األكؿ إىل اٞنسػػػتول الثػػػاٍل كىػػػو أنػػػو ىػػػو ٪نػػػب  

كاجتنػػػاب مػػػا سػػػى عنػػػو، فػػػزاده سػػػعيو إىل   ١نلػػػة هلل، كىػػػو يف سػػػًنه إلدراؾ تلػػػخ األلػػػة، كػػػاف لزامنػػػا عليػػػو أف 
، فهػو الػذم أرسػلو  يسلخ طريقها الرحي  الوا   اللٌن، فكاف ىذا ال ريػق ييعلىػم كيػدرؾ بواسػ ة النػيب

و نفسػػو التواربػػة إىل   إىل ١نلػػة صػػاحب الرسػػالة   إلينػػا ليللغنػػا دينػػو، كيرشػػدب إىل ال ريػػق الرػػحي ، فدفعتػػ
ىػػي اٞنسػػتول الثالػػث الػػذم دخلػػو بعػػد   ، ك١نلتػػو كالػػلالغ، كاٞنعلػػم لل ريػػق الػػذم أراده  ، رسػػوؿ  

١نلة  ، فلما التـز تلخ السنة كسلخ طريقها كٓنقق مراده منها، كبدت لو عالمات كٖنرات تلػخ األلػة، مػن 
ة إبخػػالص كيقػػٌن، كػػاف لزامنػػا عليػػو أف ينػػدمج مػػش ٠نتمعػػو اٞنسػػلم ليوصػػلوا رسػػالة اٜنػػق إىل شػػوؽ كأداء للعلػػاد

الناس، كيلينوا ٟنم ىذا ال ريق الرحي  الذم ت م ن لو النفوس كستكوف فيها سعادتو، كال يتحقػق الوصػوؿ 
كالتعا ػػػػد  إىل ىػػػػذا اٞنلتغػػػػى إال ّنبتمػػػػش تتحقػػػػق فيهػػػػا عناصػػػػر األخػػػػوة كالتػػػػآلف كاٟنػػػػدؼ الواحػػػػد، كالسػػػػعي

كالتعاكف على إبالغ ىذا اٟندؼ للناس؛ لذا كاف ال بد من ١نلة تكوف بػٌن اٞنتعا ػدين كالسػاعٌن لنشػر ىػذه 
العقيػػػدة، كتلػػػخ ال ريقػػػة السػػػليمة الػػػيت تنقػػػذ النػػػاس مػػػن الولػػػوغ يف اٛنهػػػل كاٝن ػػػأ، كسػػػلوؾ ال ريػػػق اٞنػػػؤدم 

 للهالؾ.

مسحص خس حس جس مخ جخلػػػذا أكجػػػب   األلػػػة بػػػٌن اٞنسػػػلمٌن، فقػػػاؿ تعػػػاىل: 
 األلػػػة بػػػٌن اٞنػػػؤمنٌن إلدراؾ تلػػػخ الفضػػػيلة، كتلليػػػ  ذلػػػخ اٞنػػػراد، فقػػػاؿ  كأكجػػػب النػػػيب [،َُ]اٜنبػػػرات: 

بَّ  حىتَّ  أىحىديكيٍم، يػيٍؤًمني  الى : » بُّ  مىا أًلىًخيوً  ٪نًي  .(ُق«لًنػىٍفًسوً  ٪نًي

،  ذلخ اٞنسػتول مػن األلػة، كمت تشػييده يف ربلػوهبم مػن ربلػل النػيب  كربد كعى صحابة رسوؿ  
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خللػػػػػػػػػػػػذلخ ربػػػػػػػػػػػػاؿ   فػػػػػػػػػػػػػيهم: 

، ف لقػػػوا مػػػا [َُ]اٜنشػػػر: خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
                                                           

(، كمسػلم ُِ/ ُق ،(ُّق ، اٜنػديث رربػم:كتاب اإل٬ناف، ابب: من اإل٬نػاف أف ٪نػب ألخيػو مػا ٪نػب لنفسػو  ،أخرجو اللخارم يف صحيحو (ُق
 ، اٜنػػػديث رربػػػم:كتػػػاب اإل٬نػػػاف، ابب الػػػدليل علػػى أف مػػػن خرػػػاؿ اإل٬نػػػاف أف ٪نػػػب ألخيػػو اٞنسػػػلم مػػػا ٪نػػػب لنفسػػو مػػػن اٝنػػػًن  ،يف صػػحيحو

 (.ٕٔ/ ُق ،(ْٓق
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، سػػعينا مػػنهم لتلليػػ  ديػػن  ، كإ٬نػػابن ِبنػػو لػػن يتحقػػق ٟنػػم ٓنقيػػق ىػػذا اٞنػػراد، كنيػػل ذلػػخ الشػػرؼ إال  أراده
ألسػم انتقلػوا فيهػا  ؛قيقو، فاكتمل اللناء الذم أراده اإلسالـ يف ربلوهبم، كغىرسػت األلػة جػذكرىا يف ربلػوهبمبتح

من اٞنستول األكؿ، ابتداء بيقينهم إبمكانية ١نلة   ٟنم، مركرنا بتوربهم لتلخ األلة، كسعيهم لتحريلها ابتلاع 
لػػذا انتشػػر بيػػنهم الػػرتاحم كالتعػػاطف كالتػػواد،  ؛٠نػػتمعهمكسػػنتو، كانتهػػاء بتحقيػػق األلػػة بيػػنهم كبػػٌن   النػػيب

ا، لديو ىدؼ كاحد، كطريقة كاحدة، لذلخ ين لػق علػيهم كصػف رسػوؿ   ا كاحدن  مىثىػلي »  فراركا جسدن
ًهٍم، تػىوىادًًٌىٍم، يف  اٍلميٍؤًمًنٌنى  اعىىتى  عيٍضوه  ًمٍنوي  اٍشتىكىى ًإذىا اٛنٍىسىدً  مىثىلي  كىتػىعىاطيًفًهمٍ  كىتػىرىا٘نًي ػائًري  لىوي  دى  اًبلسَّػهىرً  اٛنٍىسىػدً  سى
ػػى  نػػخ إذا أحللػػتى ، كشػػاىد ذلػػخ أ١نلػػة  إىل  -١نلػػة اٞنػػؤمنٌن-، كربػػادىم ذلػػخ اٞنسػػتول مػػن األلػػة (ُق«كىاٍٜنيمَّ

فػػازداد  ،فأحللتػػو ،فكلمػػا ترػػورتو يف ربللػػخ ترػػورت ١نلػػوب اٜنػػق ،كػػاف   ىػػو األلػػوب لذاتػػو  ،الشػػخ  هلل
 ،كترػػورهتم يف ربللػػخ ،كأصػػحاهبم الرػػاٜنٌن ،كاألنليػػاء ربللػػو كاٞنرسػػلٌن ،كمػػا إذا ذكػػرت النػػيب   ،حلػػخ هلل

 ،فػاأللوب هلل ٩نػذب إىل ١نلػة   ،ف ف ذلػخ ٩نػذب ربللػخ إىل ١نلػة   اٞنػنعم علػيهم كهبػم إذا كنػت ٓنػلهم هلل
ب أف ٩نذبػو إىل   تعػاىل ككػل مػن األػب هلل فهػو ٪نػ ،ا هلل فػ ف   ىػو ١نلوبػورن ػػػػب شخػػػػػػب هلل إذا أحػػػػػكاأل

 .(ِقكاأللوب هلل ٩نذب إىل  

و ػػػػػى كىػػػػحيحة إىل اٞنػراد األٚنػػػػرؽ الرػػػلل كال ػػػػلذلخ ذاربوا حالكة اإل٬ناف كطعمها، كربادهتم تلخ الس
اٞنسػػلم ٞنػػا اكتمػػل يف ربللػػو ١نلػػة   يل ١نلػػة  ، كنشػػر ديػػن  ، كربػػا تلػػخ األلػػة ّنػػنهج بنػػاء األلػػة، يف أف ػػػػػن

، اكتمػل اٛنانػب التشػريعي اٞنسػتمد مػن كتػاب   كسػنة  لعلاده، ك١نلة العلػاد لػرهبم، كٓنقػق لػو ١نلػة النػيب
، كصػػارت األلػة داخػػل شػعوره كا ػػحة جليػة مكتملػػة أركػاف الفهػػم كالرصػد، كصػػار مكلفنػا بت ليػػق  رسػولو

ال ٔنػػت  بفػػرد دكف فػػرد، بػػل يلػػـز أف يلتزمهػػا ٗنيػػش أفػػراد األمػػة؛     ىػػذه الشػػريعة كتلػػخ األكامػػر، كأكامػػر
؛ ألف  ألف ىػػذا مػػن شػػأنو ٓنقيػػق مرػػلحة شػػرعية عريمػػة، أال كىػػي اجتمػػاع القلػػوب، كت ليػػق شػػريعة  

ػدث آتلػف ك١نلػة بػٌن أفػراد  شريعة   فيها ربواـ حياهتم كمعاشهم، كصالح أمرىم كدنيػاىم، فكػاف لزامنػا أف ٪نى
األمػة للوصػػوؿ إىل ىػدؼ سػػاـو كمغػػزل مقرػود، لػػذا أكجػػب األلػة بػػٌن اٞنػؤمنٌن، بػػل كربػػا كمػاؿ اإل٬نػػاف هبػػا، 

ػبَّ  حىػتَّ  أىحىديكيٍم، يػيٍؤًمني  الى : » ربولو كشاىد ذلخ ػبُّ  مىػا أًلىًخيػوً  ٪نًي لػذا فػ ف ك ػعها يف ىػذا  ؛(ّق«لًنػىٍفًسػوً  ٪نًي
ػػ-يف نرػػرم-رتلػػة اٞنناسػػلة اٞنسػػتول كىػػذه اٞنرتلػػة يف مػػنهج اللنػػاء، ىػػي اٞن ر ، كالسػػلب أسػػا ىػػي الػػيت أتيت كىمييىسًٌ

  نشر دين   يف أرجاء األرض.ؼ كالتضحية من أجل بقائو، كمن مثَّ للمبتمش اإلسالمي يف االئتال
                                                           

/ ْ(، قِٖٔٓأخرجػػػػو مسػػػػلم يف صػػػػحيحو، كتػػػػاب الػػػػ  كالرػػػػلة كاآلداب، ابب تػػػػراحم اٞنػػػػؤمنٌن كتعػػػػاطفهم كتعا ػػػػدىم، اٜنػػػػديث رربػػػػم: ق (ُق
 .(، من حديث النعماف بن بشًن ُٗٗٗ

 (.َٖٔ/٠َُنموع الفتاكل، ابن تيمية، قينرر:  (ِق
(، كمسػلم ُِ/ ُق ،(ُّق ، اٜنػديث رربػم:كتاب اإل٬ناف، ابب: من اإل٬نػاف أف ٪نػب ألخيػو مػا ٪نػب لنفسػو  ،أخرجو اللخارم يف صحيحو (ّق

 ، اٜنػػػديث رربػػػم:إل٬نػػػاف أف ٪نػػػب ألخيػػو اٞنسػػػلم مػػػا ٪نػػػب لنفسػػو مػػػن اٝنػػػًنكتػػػاب اإل٬نػػػاف، ابب الػػػدليل علػػى أف مػػػن خرػػػاؿ ا  ،يف صػػحيحو
 (.ٕٔ/ ُق ،(ْٓق
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ػػب، كأف ١نلتػػو ٬نكػػن إدراكهػػا كنيلهػػا، مث السػػعي -كًٗنػػاع تلػػخ اٞنسػػتوايت األربعػػة:  اليقػػٌن ِبنػػو   ٪ني
، مث ١نلػة اٞنػؤمنٌن بػٌن أنفسػهم  نيل تلػخ األلػة، مث التػزاـ ال ريػق الرػحي  الػذم جػاء بػو النػيبكالتوؽ إىل 

ىو ما يلين اللنػاء اٞنتكامػل للمحلػة، ك٩نعلػو بنػاء متػوازبن شػامالن لكػل اٛنوانػب، غػًن مقترػر  -١نلة خالرة هلل
 على جانب دكف اآلخر.

ػػدى  ًفيػػوً  كيػػنَّ  مىػػنٍ  ثىػػالىثه »: ربػػاؿ رسػػوؿ   أف   ك٩نمػػش ذلػػخ مػػا جػػاء عػػن أنػػس بػػن مالػػخ  كىجى
بَّ  كىأىفٍ  ًسوىا٨نيىا، ٣نَّا إًلىٍيوً  أىحىبَّ  كىرىسيوليوي  اّللَّي  يىكيوفى  أىفٍ : اإًل٬نىافً  حىالىكىةى  ىٍرءى  ٪نًي

لُّػوي  الى  اٞن ، ًإالَّ  ٪نًي  يػىعيػودى  أىفٍ  يىٍكػرىهى  كىأىفٍ  ّللًًَّ
 .(ُق«النَّارً  يف  يػيٍقذىؼى  أىفٍ  يىٍكرىهي  كىمىا الكيٍفرً  يف 

 فقد لل ىذا اٜنديث اٞنستوايت األربعة اليت يتحقق هبا بناء األلة اٞنتكامل.

                                                           

(، كمسػػلم يف صػػحيحو، كتػػاب اإل٬نػػاف، ُِ/ ُ(، قُٔأخرجػػو اللخػػارم يف صػػحيحو، كتػػاب اإل٬نػػاف ابب حػػالكة اإل٬نػػاف، اٜنػػديث رربػػم: ق (ُق
 (.ٔٔ/ ُق (،ّْابب بياف خراؿ من اترف هبن كجد حالكة اإل٬ناف، اٜنديث رربم: ق
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 ادلبحث الثاين: منهج اإلسالـ يف زتاية احملبة
 يف بنػاء األلػة يف ربلػب اٞنسػلماألكػم منهبػو  مٍسػرى بً  ف نػو   يكتػفً ، ينرر اإلسالـ للمحلة نرػرة خاصػة

مايتهػػا ٘نايػػة داخليػػة كجدانيػػة شػػعورية، تلػػدأ مػػن ىػػذا اٞنن لػػق كتسػػًن حػػت تكػػوف يف ٜنفحسػػب، بػػل سػػعى 
 عػػػدـ ١نلتػػػو نة نليػػػو أثلػػػت يف كتابػػػو العزيػػػز كسيػػػ لػػػذا فػػػ ف    ؛اٛنانػػػب الرػػػاىرم السػػػلوكي الت ليقػػػي

ا ٪نيىػب، اٞنسػلم أنػو لػيس كػل مػا يف ىػذه الػدني دً لىػيف خى  ضػشيكىػذا كأحػواؿ،  كصػفاتو  ألفعػاؿو  سلحانو كتعػاىل
كأحػواؿ دليػل صػالحيتها للعلػد كأ٨نيتهػا  كصػفاتو  حب   ألفعاؿو ك كأفعاؿ،  كأحواؿو  بل األلة مضلوطة ِبمورو 

 .ا ىو دليل عدـ صالحيتها للعلاديف حياتو، فكذلخ عدـ حب   ٟن

 كربد ربسمت منهج اإلسالـ يف ٘ناية األلة إىل أربش نقاط:

 نفي زلبة هللا عن بعض الصفات. أواًل:
 النهي عن التباغض والتقاطع بٌن ادلسلمٌن. اثنًيا:
 ربط قبوؿ األعماؿ ودخوؿ اجلنة ابحملبة. اثلثًا:

 التزىيد يف زلبوابت الدنيا. رابًعا:
، مث أت ػرؽ إىل ربضػػية كالتمثيػػل مػن كتػاب   أك سػػنة نليػو  ،كسػأت رؽ لكػل نق ػػة ابلتػدليل عليهػا

 النق ة ّننهج اإلسالـ يف ٘ناية األلة، كأسأؿ   التوفيق كاإلعانة.ربا تلخ 

 نفي زلبة هللا عن بعض الصفات:  أواًل:
ػػ ا يف ىػػذا األمػػر، فكمػػا أف   ا ربو٬ننػػمػػن ٘نايػػة األلػػة يف اإلسػػالـ كاٜنفػػاظ عليهػػا، أنػػذ اإلسػػالـ منهبن

، فػػاألكؿ أييت يف سػػياؽ مػػنهج بنػػاء األلػػة،  أخػػرلكأفعػاالن  ، ف نػػو كػػذلخ ال ٪نػػب صػػفاتو كأفعػػاالن  ٪نػب صػػفاتو 
كالثػػػاٍل أييت يف سػػػياؽ مػػػنهج اإلسػػػالـ يف ٘نايػػػة األلػػػة، فػػػ ذا اكتمػػػل اللنػػػاء، سػػػعى صػػػاحلو للػػػذؿ الوسػػػش يف 

ا من شأسا ٘نايتو كاإلحاطػة بكافػة أرجػاء اللنػاء، فالرػفات الػيت ٪نلهػا   تسػاىم اٜنفاظ عليو، كسن لو أمورن 
ا مػػػن عػػػددن  كربػػػد بػػػٌن  ،ب اٞنسػػػلم، كالرػػػفات الػػػيت يلغضػػػها تعػػػزز ىػػػذا اللنػػػاء كٓنميػػػويف بنػػػاء األلػػػة يف ربلػػػ

 ،كاٝنيانػػة ،كاالعتػػداء ،كالكفػػر ،كالرلػػم ،كتلػػخ الرػػفات الػػيت ال ٪نلهػػا ىػػي: الفسػػاد ،الرػػفات الػػيت ال ٪نلهػػا
 مم خم :ىل، أمػػا يف شػػأف الفسػػاد فقػػاؿ تعػػا(ُقابلسػػوء ،كاجملػػاىرة ،كالفػػرح ،كاالختيػػاؿ ،كالتكػػ  ،كاإلسػػراؼ
]آؿ  من زن رن مم :، أمػػػػػػا الرلػػػػػػػم فقػػػػػػد ربػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىلخن حن جن

أمػػػػػا  نث مث زث رث يت :[، أمػػػػػا الكفػػػػػر فقػػػػػد ربػػػػػاؿ   فيػػػػػوٕٓعمػػػػػراف: 
                                                           

(، اٜنػػب كالػػلغن يف القػػرآف ٓٔ- ّٔينرػػر: ١نلػػة   عنػػد أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة ك٢نػػالفيهم كالػػرد علػػيهم، مػػرَل بنػػت علػػي اٜنوشػػاٍل، قص:  (ُق
 (.ُُٕالكرَل، مها يوسف جار   اٛنار  ، قص: 
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أمػػا جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ :فيػػو االعتػػداء فقػػاؿ 
 خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم :اٝنيانة فقاؿ   يف شأسا

 ين ىن من حنخن جن يم ىم :[، أمػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػراؼ فقػػػػػػػػػػاؿ   فيػػػػػػػػػػوَُٕ]النسػػػػػػػػػػاء: مي

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى :[، أمػػػػػػا التكػػػػػػ  فقػػػػػػاؿ   عنػػػػػػوُّ]األعػػػػػػراؼ:  جه

 حل :ا عػدـ ١نلتػو لػو[، أما االختياؿ فقاؿ   مليننػِّ]النحل: حب جب هئ مئ حئخئ

 :فقػاؿ   فيػو (ُق[، أما الفػرح اٞنػذمـوُٖ]لقماف: هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل
 يل ىل مل :[، أمػػػػػا اجملػػػػػاىرة ابلسػػػػػوء فقػػػػػاؿ   فيهػػػػػإٔ]القرػػػػػ : حض جض مص خص حص
[، كغًنىػػػا مػػن اآلايت الدالػػػة علػػى عػػػدـ ١نلػػػة   ُْٖ]النسػػاء:  جنحن يم ىم مم خم حم جم

حلػػو عػػن أىػػل ىػػذه الرػػفات، كأكػػد سػػلحانو علػػى التحػػذير مػػن الوربػػوع  لػػلعن الرػػفات، فقػػد نفػػى   
كعلػػى اجملتمػػش األػػيا بػػو، كمػػنهج  ،كعلػػى أسػػرتو ،ألسػػا مػػن شػػأسا أف تشػػيش الضػػرر يف نفػػس صػػاحلها ؛فيهػػا

علاده عػن ىػذه الرػفات  عدـ حلو لتلخ الرفات، كحينما يررؼ    اٜنماية يرهر حٌن يلٌن   
يرهػػر ربػػواـ كسػػالمة حػػت يسػػًن اٝنلػػق علػػى كفػػق اٞنػػنهج الػػذم رٚنػػو   ٟنػػم يف كتابػػو الكػػرَل، كىنػػا  ،شػػينةاٞن

أثلػت يف كتابػو الكػرَل عػدـ حلػو ٟنػذه الرػفات     فَّ إاٞننهج الذم اتلعو اإلسالـ يف ٘ناية األلة، حيػث 
٪نػػػب فقػػػا، بػػػل ىػػػو ٪نػػػب كال ٪نػػػب، كلكػػػي يتبلػػػى مرهػػػر اٜنمايػػػة يف ىػػػذا  أف    كػػػي ال يرػػػن ظػػػافّّ 

 اٛنانب، أٗنل تلخ التبليات يف عدد من النقاط:

ػػلى  -ُ ، ذلػػػخ علػػى إثلػػات أنػػو ٪نػػػب  ؿَّ حلػػو ٛنملػػة مػػػن الرػػفات كاألفعػػاؿ كاألحػػواؿ، دى     ا ذكػػرمَّ
٣نكػػػن التحرػػػيل، فكػػػاف ىػػػذا  ىػػػذا اٜنػػػب، فحػػػب    ٪نػػػرص علػػػى نػىٍيػػػلكىػػػذا يغػػػرس يف اٞنسػػػلم أف 

 .يف بناء األلة يف ربلب اٞنسلم، بل ىو أكؿ دركب كمسالخ ىذا اللناء كلًنو   ا بشكلو االعتقاد مسا٨نن 

ا مػػػن الرػػػفات كاألفعػػػاؿ كاألحػػػواؿ، فتلػػػٌن مػػػن ىػػػذا ٘نايػػػة ىػػػذه بػػػٌن سػػػلحانو أنػػػو ال ٪نػػػب بعضنػػػ فقػػػد
األلوابت، كاٜنذر من الوربوع يف الػيت ال ٪نلهػا ٘نايػة لسنسػاف كحياتػو، كعرػم أثرىػا السػليب علػى حياتػو، ف نػو 

ٞنػػنهج ٘نايػػة األلػػة يف ٘نايػػة لسنسػػاف، كبنػػاء هػػا عػػدـ حليف لػػذلخ كػػاف  ؛لػػو أحلهػػا لكانػػت سػػليال إىل شػػقائو
 .لوبة هلل األغًن م، كي ال يقش يف حب تلخ الرفات ربلب اٞنسل

أكسػػػش   إىل ٘نايػػػةو ا كسػػػليالن أنػػػو أنػػػذ ٘نايػػػة األلػػػة طريقنػػػ :٣نػػػا يرهػػػر لػػػوؿ مػػػنهج اإلسػػػالـ يف ٘نايػػػة األلػػػة -ِ
لػػػػاط الواربػػػػش بػػػػٌن كأعلػػػػى، كىػػػػي ٘نايػػػػة اجملتمػػػػش، فاٞنتأمػػػػل يف الرػػػػفات الػػػػيت ال ٪نلهػػػػا   يتلػػػػٌن لػػػػو االرت

٘نايػة األلػة تقػش ٓنػت ٘نايػة أكػ ، كاٞنرػاحل اٞنرتتلػة علػى ٘نايػة األلػة أتيت يف  ايتٌن، بل يرهػر لػو أفَّ مى اٜنً 
                                                           

، بل الفرح اٞنذمـو ىو اٞنرح يف الدنيا، كالفرح ُنروؿ اٞنعاصي. (ُق  كليس كل فرح مذمـو
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 ا من الرفات اٞنذكورة تلػٌن ىػذا، فنلػدأ برػفةً سياؽ ٓنقيق مقاصد أعلى كألل، ف ذا ما استعر نا بعضن 
كفرىػا   فَّ إسػالـ كعكسػو، كبػو تػتح م اجملتمعػات، حيػث الكفر الذم ال ٪نلػو  ، فهػو نقػين اإل كحاؿً 

أف  ا٩نمػػش أمػػرىم كاخػػتالفهم ٓنػػت شػػريعتو، كمػػ كاحػػدو  ابهلل ٬نػػزؽ تراب هػػا كيعػػزز شػػتاهتا لعػػدـ إ٬ناسػػا إبلػػوو 
الفسػػاد كالرلػػم ٨نػػا مػػن الرػػفات الػػيت تسػػاىم يف تفكػػخ اجملتمػػش، بػػل ٨نػػا ٚنتػػاف للمبتمعػػات اٞنتمزربػػة ال 

ة ف سػا ٕنػزؽ العتداء يذىب أمن الناس كيعزز يف نفوسػهم اٝنػوؼ، ككػذلخ اٝنيانػتنفخ عنهما، كما أف ا
، كالفػرح ،كاالختيػاؿ ،كالتكػ  ،عليهػا مػا بقػي مػن الرػفات كاإلسػراؼ يقػاسالثقة يف القلوب، ك   اٞنػذمـو

لػذا فحمايػة األلػة ىػي جػزء مػن  ؛كاجملاىرة ابلسػوء، كمػا يشػهده القلػب مػن أثرىػا السػليب علػى اجملتمعػات
ليػا عي  ألنو ٪نقق مقاصػدى  ؛٘ناية اجملتمش اإلسالمي، كىذا ٩نعل ىذا األمر يف طليعة منهج اٜنماية للمحلة

 عرمى.أىدافنا ك 

 خالقها: مع كونولصفات واألفعاؿ، بعض ايف عدـ زلبة هللا لأىل السنة واجلماعة منهج 
ػ ؛يف غايػة األ٨نيػة -يف نرػرم-ربد يعرض تسػاؤؿ علػى اٞنسػلم، كىػذا التسػاؤؿ  ا ا أكليِّػألنػو يرسػم منهبن

 كال ٪نلها   كصفاتو يف ٘ناية األلة يف اإلسالـ، فلو تساءؿ شخ : كيف ٫نلق   أفعاالن 

ىػذا التسػاؤؿ الػذم ٪نػل اإلشػكاؿ يف ذىػن اٞنسػلم،  عػنأمر يف غاية األ٨نية، كىػو اإلجابػة  ىنا يرهر
 منهج ٘ناية اإلسالـ للمحلة.يف بياف  ألنو أمر رئيسه  ؛ىذا اإلشكاؿ ىنا عنكسأكرد اإلجابة 

، فأىػل السػػنة كاٛنماعػة يقسػػموف الدينيػػة يفػرؽ اإلسػالـ بػػٌن اإلرادة الكونيػة القدريػػة، كاإلرادة الشػرعية
 اإلرادة يف كتاب   إىل نوعٌن:

 األكؿ: إرادة ربدرية كونية خلقية.

 ة.يَّ رً مٍ الثاٍل: إرادة دينية شرعية أى 

ىػػي اٞنتضػػمنة للمحلػػة كالر ػػى، كالكونيػػة ىػػي اٞنشػػي ة الشػػاملة ٛنميػػش  كاإلرادة الدينيػػة الشػػرعية األمريػػة
 اٞنوجودات.

 خم حم جم يل ىل مل خلكمػػن أدلػػة اإلرادة القدريػػة الكونيػػة اٝنلقيػػة ربولػػو تعػػاىل: 
]األنعػػػػػػاـ: جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب: كربولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل عػػػػػػػن نػػػػػػػوح  ،[ُِٓ

 [.ِّٓ]اللقرة:  ىث نث مث زث رثتعاىل: كربولو  ،[ّْ]ىود: جسحس مخ جخ

 جخ مح جح مج حج مث هتكأمػػػا اإلرادة الدينيػػػة الشػػػرعية األمريػػػة، فكقولػػػو تعػػػاىل: 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض[، كربولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: ُٖٓ]اللقػػػػػػػػػرة:  مخ
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 خم حم جم يل ىل مل خلمق حق مف خف جفحف مغ جغ
خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متكربولػػو تعػػاىل:  

 يف ىف يث ىث نث مث زثكربولػػو تعػػاىل:  ،[ٔ]اٞنائػػدة: ىق يف ىف
 [.ّّ]األحزاب: اك يق ىق

ثػل ربػوؿ النػاس ٞنػن يفعػل القلػائ : ىػذا يفعػل فهذه اإلرادة قالدينية الشرعية األمرية( ىػي اٞنػذكورة يف مً 
 .كال أيمر بو ،كال ير اه ،، أم: ال ٪نلو ما ال يريده 

كمػػػػػا   يشػػػػػأ    ،مػػػػػا شػػػػػاء   كػػػػػاف»كأمػػػػػا اإلرادة الكونيػػػػػة فهػػػػػي اإلرادة اٞنػػػػػذكورة يف ربػػػػػوؿ اٞنسػػػػػلمٌن: 
، فيتلػٌن مػن ىػذا التقسػيم أف األلػة ليسػت ١نػن اإلرادة، فهػي ليسػت م لقػة، ّنعػىن أسػا تػدخل يف  (ُق«يكن

اإلرادة الدينيػػػة  كىػػػو ،كػػػل شػػػيء كاٞنسػػػلم ٪نػػػب كػػػل شػػػيء علػػػى اإلطػػػالؽ، كلكنهػػػا تػػػدخل يف النػػػوع الثػػػاٍل
كمػػا ال ٪نلػػو،  ،فهػػي تشػػمل مػػا ٪نلػػو   ،الشػػرعية األمريػػة، كىػػي مػػا ٪نلػػو  ، ِنػػالؼ اإلرادة الكونيػػة القدريػػة
سػػلق بيػػاف أف مػػنهج اإلسػػالـ يف بنػػاء قػػد كىنػػا ٪نسػػن زايدة رابػػا ىػػذا األمػػر ّنػػنهج اإلسػػالـ يف بنػػاء األلػػة، ف

، كىػػػذا األمػػػر ىػػػو أكؿ مسػػػتول يلػػػدأ منػػػو مػػػنهج كأحػػػواالن  اأكصػػػافن  ك ٪نػػػب أفعػػػاالن  األلػػػة ين لػػػق مػػػن أف   
 ا كأفعػػاالن ٪نػػب أكصػػافن  اإلسػػالـ يف بنػػاء األلػػة يف ربلػػب اٞنسػػلم، فػػ ذا علػػم أف   أثلػػت لنفسػػو األلػػة، كأنػػو 

مترػػف هبػػا، كىنػػا ال بػػد مػػن بيػػاف أمػػر مػػوازو   كغًنىػػا، فػػيعرم يف ربللػػو شػػأف األلػػة، كيعلػػم أف   كأحػػواالن 
للمحلػػة يف ربلػب اٞنسػلم   يػػرتؾ سػػن منهبػو كعمػق غرسػو ، كىػػو أف اإلسػالـ مػن حي ألمػر إثلػات ١نلػة   

ىػا كيػذىب اٟنػدؼ منهػا، بػل ك٬نحػو آ،ر مػن شػأنو أف يقو ػها  ألف ذلػخ ؛علػى مرػراعيو ااأللة مفتوحنػ ابب
، لػػػذىب معػػػىن اإلسػػػالـ، اكعالماهتػػػا، فلػػػو كػػػاف اٞنسػػػلم ٪نػػػب كػػػل شػػػيء يف ىػػػذه اٜنيػػػاة الػػػدنيا دكف كػػػره ٕنامنػػػ

كاٜنػػراـ، كمػػا  اٜنػػالؿ -دكدةاألػػّنقتضػػى األلػػة غػػًن - كابألخػػ  لػػذىب معػػىن اٜنػػالؿ كاٜنػػراـ، فيحػػب اٞنسػػلم
ىػػػذه األلػػػة أفَّ لػػػذلخ نلَّػػػو اإلسػػػالـ علػػػى ىػػػذا األمػػػر، كبػػػٌن  ؛إلسػػػالـاأنػػػو سػػػيحب الكفػػػر الػػػذم يقػػػف  ػػػد 

١ندكدة ُندكد، فهناؾ صفات كأفعاؿ كأحواؿ ال ٪نلها  ، فمن ابب أكىل أال ٪نلها اإلنسػاف، فحمايػة األلػة 
ػػػب أشػػػياء، فهػػػو أيضنػػػ تلػػػدأ يف اٞنػػػنهج موازيػػػة لللنػػػاء، فكمػػػا أف    د لىػػػيف خى  لي دخً ا ال ٪نػػػب أشػػػياء، فييػػػ٪نًي

نضلاط ٪نفرها من االند،ر، كمن أف تكػوف ٠نػرد دعػول لػيس ٟنػا ا ٟنذه األلة، كىذا اال كانضلاطن اٞنسلم توازبن 
 أثر كال كاربش.

  
                                                           

 ينرر: شرح العقيدة ال حاكية، صدر الدين د بن عالء الدين علي بػن د ابػن أ  العػز اٜننفػي، ٓنقيػق: ٗناعػة مػن العلمػاء، ٔنػريج: د (ُق
 (.ُُْـ، قص: ََِٓ - قُِْٔكالتوزيش كالرتٗنة، ال لعة اٞنررية األكىل،  بصر الدين األللاٍل، دار السالـ لل لاعة كالنشر
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 النهي عن التباغض والتقاطع بٌن ادلسلمٌن:  اثنًيا:
، أف يهبر اٞنسلم أخاه فػوؽ ثػالث ليػاؿو  سىكذلخ أنو سى اإلسالـ عن التلاغن كالتقاطش كالتدابر، 

 كالى  ٓناسػػػديكا، كىالى  تىلاغىضيػػػوا، الى »: ربىػػاؿى  ملسو هيلع هللا ىلصأفَّ النػػػيبَّ  ،أنػػػس بػػن مالػػػخ  ثً كربػػد جػػػاء كػػل ىػػػذا يف حػػدي
، اّللًَّ  ًعلادى  كىكيونيوا تػىقىاطعيوا، كىالى  تىدابػىريكا، ػلُّ  كىالى  إٍخوىابن ػاه يٍهبيػرى  أفٍ  ًلميٍسػًلمو  ٪نًى ا ، كإذا مػا ٕنعنَّػ(ُق«وؽى ثػالثو فىػ أخى

كا ػػ  أنػػو ١نػػـر علػػى مسػػلم أف  اٜنػػديث بيػػافه  ، ففػػي٪نػػافف علػػى األلػػة كاأللفػػة مػػن الضػػياع ، فهػػويف اٜنػػديث
 ، كإذا أمث فهػػو معػػرضه مًثى ىبػػره أكثػػر مػػن ثالثػػة أايـ أى  أكثػػر مػػن ثالثػػة أايـ، كأنػػو إفٍ ٜنػػفًٌ نفًسػػًو ا يهبػػر مسػػلمن 

ػػ اب، أنػػو قػػا عنػػو؛ كالػػدليل علػػى أنػػو معػػرض للعاب، ككػػاف أمػػره إىل   إف شػػاء عذبػػو كإف شػػاء عفػػقػػو للعنفسى
، كمػػن فعلػػو فقػػد كربػػش يف ١نرػػور، كمػػن فعػػل مػػا ىػػو ١نرػػور أخػػ  أنػػو ال ملسو هيلع هللا ىلص ٪نػػل ذلػػخ، كأف ىػػذا الفعػػل ١نػػـر

فقػػػد اربػػػتحم ٘نػػػى   كانتهػػػخ حرمتػػػو، كيف اٜنػػػديث معػػػىن عميػػػق، أال كىػػػو ىبػػػر اٞنسػػػلم ألخيػػػو اٞنسػػػلم دكف 
ا عمػػا يعػػرض ة عليهمػػا فيهػػا، كفيػػو أف   ْنػػاكز ٟنمػػعىػػلً ثػػالث أايـ، فرػػاىر اٜنػػديث علػػى أنػػو ملػػاح ٟنمػػا كال تى 

ىػو ٞنػا ف ػر العلػاد عليػو مػن  ػعف اٜنيلػة، إ٧نػا ٟنما من ذلخ يف ثالثة أايـ، أما سر ْناكز   يف الثالثػة أايـ 
ك يق الردر، ٣نا يلػـز منػو حػدكث شػيء مػن االخػتالؼ كاٟنبػر، كحػد اٟنبػر ثالثػة أايـ، كحػـر عليهمػا مػا 

 .(ِقغل الذم ال ٪نلزاد على الثالث؛ ألف ما زاد عنها أحرل أف يكوف من ال

فاجملتمعػػات الػػيت تلتػػـز بسػػلب اللعػػد عػػن اإل٬نػػاف ابهلل، " كالتلػػاغن كالتقػػاطش كالتػػدابر ينتشػػر يف اجملتمػػش
، فاإل٬نػاف ابهلل مػن (ّقتكاتفة، ال فيرربػة بينهػا كال خػالؼ"٘نة، كمتماسكة، كماإب٬ناسا ابهلل تكوف ٠نتمعات مرت 

 األمور اٞنهمة اليت ٓنفف اجملتمعات.

 ومظاىر منهج زتاية احملبة يف اإلسالـ متنوعة يف ىذا الش ف، ولعلي أخلصها يف اآليت:
ك٘نايػػة  يعػػد التلػػاغن كاللغضػػاء  ػػد األلػػة، فػػالنهي يف أكؿ األمػػر عػػن التلػػاغن فيػػو ٘نايػػة للمحلػػة،أنػػو  -ُ

ات ضػده، فػالنهي عػن التلػاغن فيػو إثلػب أمػرالنهي عػن الضػد فيػو  فَّ إحيث  للمبتمش اإلسالمي ككل،
أف النهي عن التلاغن ىو من منهج اإلسػالـ يف ٘نايػة  :ىا، كمو ش الشاىد يف ىذاألسا  د ؛للمحلة
 األلة.

                                                           

(، كمسػلم يف صػحيحو، كتػاب الػ  كالرػػلة ُِ/ ٖ(، قَٕٔٔأخرجػو اللخػارم يف صػحيحو، كتػاب األدب، ابب اٟنبػرة، اٜنػػديث رربػم: ق (ُق
 (.ُّٖٗ/ ْ(، قِٖٓٓكاآلداب، ابب النهي عن التحاسد كالتلاغن كالتدابر، اٜنديث رربم: ق

ينرػػػر: شػػػرح صػػػحي  اللخػػػارم البػػػن ب ػػػاؿ، ابػػػن ب ػػػاؿ أبػػػو اٜنسػػػن علػػػي بػػػن خلػػػف، ٓنقيػػػق: أبػػػو ٕنػػػيم ايسػػػر بػػػن إبػػػراىيم، مكتلػػػة الرشػػػد،  (ِق
 (.َِٕ – ِٗٔ/ٗـ، قََِّ - قُِّْالسعودية، الرايض، ال لعة الثانية، 

ـ،  َُِِ(، ُٓالعتيػيب، ٠نلػة جامعػة شػقراء، جامعػة شػقراء، العػدد قاٞنسائل العقدية اٞنستنل ة من كثيقة مكة اٞنكرمة، أ.د. بدر بن هبار  ((ّ
 (.ْٓقص: 
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ا  كك ػػػػوحن جعػػػػل النهػػػػي أكثػػػػر ربػػػػرابن  فحسػػػػب، بػػػػل إف    -اعمومنػػػػ–  ينػػػػو اإلسػػػػالـ عػػػػن التلػػػػاغن  -ِ
ا قلػػو، كيػػراه شػػاىدن للػػذىن، حيػػث سػػى   عػػن جانلػػو العملػػي الت ليقػػي السػػلوكي الػػذم يعقلػػو اٞنسػػلم بع

ة لو، فأكد على أف من ىبػر أخػاه فػوؽ بعينو، كي ال تتسلل اللغضاء خلسة لقلب اٞنسلم فتكوف سبيَّ 
ثالث لياؿ معرض لسمث، كاٜنديث فيو تشنيش ّنن رباـ هبذا العمػل، كفيػو بيػاف أف ىػذا العمػل ىػو انتهػاؾ 

رىبي اللغضػػاء، فمػػا زاد مػػن اٟنبػػر عػػن ثالثػػة ٜنرمػػة  ، كأف ْنػػاكز اٟنبػػر ثالثػػة أايـ مرنػػة أف القلػػب ييشػػ
 أايـ فمرنة استمراره فرتة طويلة ربائمة، كتزداد كلما زاد الوربت.

ييفهىم من اٜنديث أنو ٩نب أف ي رح كل من اٞنتخاصمٌن ما يف ربللو من الغل عن أخيػو اٞنسػلم، كت هػًن  -ّ
يتحقػػق بػػو رب ػػش اٟنبػػر، أال كىػػو اٞنسػػا١نة ا منيَّ ا ً ػػا عمليِّػػيف اٜنػػديث جانلنػػ ربللػػو منػػو، كربػػد بػػٌن النػػيب 

 كاالعتذار، كىذا ىو ما يعيد األلة إىل ٠ناريها كموربعها يف ربلب اٞنسلم.

أللػػة، كالتحػػرَل درجػػة أعلػػى مػػن لق ػػش اييسػػتنلا مػػن اٜنػػديث حػػرص اإلسػػالـ علػػى ٓنػػرَل كػػل مػػا يعػػرض  -ْ
هج ٘نايتػو للمحلػة اسػتخداـ نمػن مػالكراىة، فػالتحرَل فيػو أتثػيم ٞنػن كربػش فيمػا حػـر  ، فبعػل اإلسػالـ 

ر مػػن ، فػػالتحرَل للفعػػل ىػػذا ىػػو أتثػػيم ٞنػػن كربػػش فيػػو، كفيػػو إشػػارة إىل أف اإلسػػالـ حػػذَّ اـ التكليفيػػةاألحكػػ
ب األلػػة يف ربلػػوب النػػاس، كتحػػرَل االربػػرتاب مػػن الػػزٌل فضػػال عػػن الوربػػوع فيػػو، فاأللػػة ذىً االربػػرتاب ٣نػػا ييػػ

 .ـ ىو حاجز عن ذىاب األلةثة أايشأسا كذلخ، فتحرَل اٟنبراف ثال

يف اٜنػػديث أمػػر عميػػق يف مػػنهج اإلسػػالـ يف ٘نايػػة األلػػة، كىػػو أف يف ْنػػويز اٟنبػػر دكف ثػػالث، كعػػدـ  -ٓ
مؤاخذة اٞنسلم فيػو، للػزـك كربػوع اٝنػالؼ بػٌن النػاس، تعامػل كاربعػي مػش الػنفس اللشػرية، فػالنفس اللشػرية 

 ؛مػن تعػيش معػػو يف اجملتمػش االخػػتالؼ األكيل لػذا فػال بػػد أف ٔنتلػف مػػش ؛٠نلولػة علػى مػػا ٓنػب كتشػػتهي
لػػػذلخ أحػػػل   ثالثػػػة أايـ ربلػػػل كربػػػوع اإلمث، كذلػػػخ أف الػػػنفس إبمكاسػػػا مراجعػػػة تلػػػخ العػػػداكة الناشػػػ ة، 
ككزسػػػا ابٞنيػػػػزاف الرػػػػحي ، كمػػػػا أف ربيػػػاـ الػػػػنفس ابألعمػػػػاؿ الرػػػػاٜنة خػػػالؿ مػػػػدة الثالثػػػػة أايـ فيػػػػو مرنػػػػة 

 كطرح ما فيها من الغل. ،لتزكيتها

ر مػػنهج ٘نايػػة األلػػة كربوتػػو كرصػػانتو يف اإلسػػالـ، ككيػػف ٪نمػػي اإلسػػالـ األلػػة منػػذ ًهػػرٍ ل مػػا سػػلق يي كػػ
 النشأة األكىل من العداكة كاللغضاء.

 ربط قبوؿ األعماؿ ودخوؿ اجلنة ابحملبة: اثلثًا:
أنػػو ربػػا ربلػػوؿ األعمػػاؿ الرػػاٜنة بتػػوفر ىػػذه األلػػة  :مػػن مػػنهج اإلسػػالـ يف ٘نايػػة األلػػة كاٜنفػػاظ عليهػػا

أبٍػػوابي اٛنىنَّػػًة يػىػػٍوـى اإلثنػػٌن كيػىػػٍوـى اٝنىًمػػيس،  تػيٍفػػتى ي : »ربىػػاؿى  ملسو هيلع هللا ىلصأفَّ رىسيػػوؿى اّللَّ  بػػٌن اٞنسػػلمٌن، فعػػٍن أ  ىيرىيٍػػػرىةى 
ػػي نا، إالَّ رجيػػالن كانىػػت بٍينػػوي كبػىػػ ػػٍحناءي فيػي فػىيػيٍغفىػػري ًلكيػػلًٌ عٍلػػدو ال ييٍشػػرًؾي اًبّللًَّ شى : أٍنًرػػريكا ىػػذٍيًن حػػتَّ قىػػٌٍنى أخيػػًو شى اؿي
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ٍيًن حتَّ يىر ىًلحا كأف تكػوف موافقػة  ،، فكما أف ال اعة ال بد أف تكػوف خالرػة هلل(ُق«ير ىًلحا، أٍنًرريكا ىذى
ػ، فمػػن ىى كتتبػػرد ألمػر    ،فػال بػػد أف تػتخل  الػػنفس مػن اٟنػول ،ألمػره ا ر ٟنػول نفسػػو أك ىبػر ىبػػرن بى
ػػغػػًن مػػ ا عػػن ىػػذا اٝنلػػوص يف القرػػد كالتبػػرد مػػن اٟنػػول، كمػػا أكثػػر مػػا تفعػػل النفػػوس مػػا أمور بػػو كػػاف خارجن

ا منهػا أسػا تفعلػو طاعػة هلل، كىػو يف اٜنقيقػة مػن ىػول الػنفس، كاٟنبػر ألجػل حػف اإلنسػاف ال ٩نػوز هتواه ظنِّػ
ػلُّ  الى » أنو رباؿ: كما جاء يف الرحيحٌن عن النيب   أكثر من ثالثو  ػاهي  يػىٍهبيػرى  أىفٍ  جيػلو ًلرى  ٪نًى  ثىػالىثً  فػىػٍوؽى  أىخى

، ا فػىيػيٍعًرضي : يػىٍلتىًقيىافً  لىيىاؿو ا، كىيػيٍعًرضي  ىىذى ػذى يػٍري٨نيىػا ىى أي  الَّػًذم كىخى   يف ىػذا اٟنبػر أكثػر فلػم يػرخًٌ  (ِق«اًبلسَّػالىًـ  يػىٍلػدى
ػػ(ّقمػػن ثػػالثو  ػػ، كىنػػا يػػنهج اإلسػػالـ منهبن هػػا، كإخػػالص األمػػر هلل ا يف ْنريػػد الػػنفس مػػن اٟنػػول كحرًٌ ا عريمن

كطػرح مػا مػن شػأنو زايدة الفبػوة بػٌن القلػوب،  ،، فربا ربلوؿ العمل بتخلي  النفس مػن اللغضػاء كالغػل
كاإلخالص لو، فتخلػي  الػنفس مػن أىوائهػا كشػحنائها معػٌن  ،ىو كذلخ ٣نا يعٌن على التبرد يف العمل هلل

مػػش  ، كػػالوربوع يف الػػػرايء  اكػػوف مقرػػػوده أحػػدن علػػى ٔنلػػي  القرػػد يف العمػػػل أف يكػػوف لغػػًن  ، أك أف ي
 ك٪نميها من االند،ر. ،كغًنه، كىذا النهج ٪نفف األلة

التخويػػف كالوعيػػد مػػن عاربلػػة عػػدـ االنتهػػاء عمػػا سػػى    :كاٞنقرػػود مػػن أحاديػػث الشػػحناء كاللغضػػاء
الوربػػوع فيهػػا كػػالوربوع يف غًنىػػا لػػذا فتحر٬نهػػا كتحػػرَل غًنىػػا مػػن األرمػػات، ك  ؛عنػػو، فالشػػحناء ٣نػػا سػػى   عنػػو

من األرمات، كاللعػد عنهػا كاللعػد عػن سػائر اٞنعاصػي، فمػن تػرؾ اٞنعرػية هلل غىػًنم، ككػاف أحػرل ِبف يغفػر   
فػػ ف اٞنتشػػاحنٌن ال تغفػػر ذنوهبمػػا  ،انتهػػوا عػػن الشػػحناء لتغنمػػوا مغفػػرة   لػػذنوبكم :ذنلػػو، ككأنػػو تعػػاىل يقػػوؿ

ا، ٩نعلهػػا سػػالـ ٞنػػن تػػرؾ األلػػة كاربػػرتب مػػن الشػػحناء كمعاملػػة مػػن اربػػرتؼ ذنلنػػ، كمعاملػػة اإل(ْقحػػت يرػػ لحا
 ،م للخلػػل فيهػػا أسػػرع إىل التعػػوذ ابهلل منػػوراسػػخة يف ربلػػب اٞنسػػلم، فكلمػػا كسػػوس لػػو الشػػي اف يف أمػػر يػػؤدًٌ 

مػػل، كعػػدـ ربلػػوؿ الع ،يػػؤدم لنقرػػاسا أك تركهػػا مػػش أخيػػو اٞنسػػلم يعر ػػو للعقوبػػة ر أف الشػػركع يف عمػػلو كتػػذكَّ 
 لعلمو ِن ر تركها كالتهاكف فيها. ؛ا ك٘ناية كلًنةفيبعل بينو كبٌن تركها حاجزن 

 التزىيد يف زلبوابت الدنيا:  رابًعا:
ة، كربػد ذكرىػا عيَّػلً ة طى يَّػلًٌ لً بياف أف األلة ربد تكوف يف القلب ألمور جً  :من منهج اإلسالـ يف ٘ناية األلة

فقػػػد كرد لفػػػف اٜنػػػب يف القػػػرآف كالسػػػنة بكػػػل جوانلػػػو ال لعيػػػة  اإلسػػػالـ لليػػػاف كربوعهػػػا يف ربلػػػب كػػػل إنسػػػاف،
كحػػب اٞنػػاؿ كسػػائر الشػػهوات،  ،حػػب اآلابء كاألبنػػاء كاألزكاج :ريػػة أك ال لعيػػة مثػػل ٍ كالشػػرعية، فاٛنوانػػب الفً 

                                                           

 (.ُٕٖٗ/ ْ(، قِٓٔٓأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب ال  كالرلة كاآلداب، ابب النهي عن الشحناء كالتهاجر، اٜنديث رربم: ق (ُق
(، كمسػلم يف صػحيحو، كتػاب الػ  كالرػػلة ُِ/ ٖ(، قَٕٕٔأخرجػو اللخػارم يف صػحيحو، كتػاب األدب، ابب اٟنبػرة، اٜنػػديث رربػم: ق (ِق

 (.ُْٖٗ/ ْ(، قَِٔٓكاآلداب، ابب ٓنرَل اٟنبر فوؽ ثالث بال عذر شرعي، اٜنديث رربم: ق
 (.َِٕ/ ِٖينرر: ٠نموع الفتاكل، ابن تيمية، ق (ّق
 ـ،ََِِ - قُِّْينرػػػػػر: فػػػػػػت  اٞنػػػػػػنعم شػػػػػرح صػػػػػػحي  مسػػػػػػلم، د. موسػػػػػى شػػػػػػاىٌن الشػػػػػػٌن، دار الشػػػػػركؽ، القػػػػػػاىرة، ال لعػػػػػػة األكىل،  (ْق

 (.ِٓ/َُق
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ربػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػاىل:

]آؿ عمػػػػػػػػػػراف:  جح مج حج مث متهت خت حت جت مبهب خب حب جب
من خن حن جن[، كربػػػػػػاؿ: َِلفبػػػػػػر: ]احق مف خف حف[، كربػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل: ُْ

 .[َِ]القيامة:  يل ىل مل خل[، كرباؿ: ٖ]العادايت: 

يقػػوؿ:  ٚنعػػت رسػػوؿ    :ربػػاؿ أ  ىريػػرة  مػػن حػػديثكيف اٜنػػديث الػػذم أخرجػػو اللخػػارم 
ًلًنً  ربػىٍلبي  يػىزىاؿي  الى » نٍػيىا حيبًٌ  يف : اثٍػنػىتػىٌٍنً  يف  شىاابِّ  الكى أنػو  ، كأخرج عن أنس بػن مالػخ (ُق«األىمىلً  كىطيوؿً  الدُّ

ـى  اٍبني  يىٍكلػىري : »رباؿ: رباؿ رسوؿ    اًؿ، حيبُّ : اثٍػنىافً  مىعىوي  كىيىٍكلػىري  آدى
ى
، كىػذه ىػي األلػة (ِق«العيميػرً  كىطيوؿي  اٞن

  .(ّقالف رية اٛنللية

اإلنسػاف التػوازف كاإلسالـ حٌن يلٌن ىذه األلػة الػيت يف ػر عليهػا ابػن آدـ، إ٧نػا ىػو يف سػليل أف ٪نقػق 
يف الدنيا، فيلٌن أسا من األشياء اليت يرغب اإلنساف فيها، كيسعى للحروؿ عليها، كيلذؿ جهػده لالسػتزادة 

ا إىل التػػوازف يف أخػػذ مػػا ٓنلػػو الػػنفس مػػن ىػػذه اٞنف ػػورات، كالػػدليل علػػى منهػػا، كإ٧نػػا جػػاء الوصػػف ىنػػا مشػػًنن 
 ني مي زي ري ٰى :دنيا كزينتهػا يف ربولػو تعػاىلذلخ أف   ٞنا عدَّ األلوابت للقلب كشهوات الػ

         مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
        جح مج حج مث متهت خت حت جت :أعقلهػػػػػػػػا بقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل، [ُْ]آؿ عمػػػػػػػػراف: 
 :كىػػي: نػػزكع الػػنفس إىل مػػا تريػػده، كاٞنػػراد ىنػػا ،[، كالشػػهوات الػػواردة يف اآليػػة ٗنػػش شػػهوةُْ]آؿ عمػػراف: 

ة عند العقػالء مػن لى ا ٟنا لكوسا مسرتذى  فيها، أك ٓنقًنن وات ملالغة يف كوسا مرغوابن  عنها ابلشهاٞنشتهيات، كع َّ 
مث يػػذىب كال  ،صػػفات ال لػػائش اللهيميػػة، كربػػد بػػٌن   أسػػا مػػن متػػاع اٜنيػػاة الػػدنيا، كذلػػخ أسػػا ٣نػػا يتمتػػش بػػو

   .(ْقيلقى، كفيو تزىيد يف الدنيا كترغيب يف اآلخرة
ىػػو الرتغيػػب يف االْنػػاه إىل األلػػوابت  :يف ٘نايػػة األلػػة يف ىػػذا الشػػأف كاٞنػػنهج الػػذم ينهبػػو اإلسػػالـ

الػػػيت تنفػػػش اإلنسػػػاف يف اآلخػػػرة، كالتحػػػذير مػػػن االسػػػتزادة يف االْنػػػاه إىل األلػػػوابت الػػػيت ال تنفػػػش اإلنسػػػاف يف 
كال يلقػى، أمػا ١نلػوابت   مث يػزكؿ  ،ألسا ٣نا يػيتىمتَّش بػو يف الػدنيا ؛التزىيد فيها اآلخرة، فهذه األلوابت إ٧نا متَّ 

كال  ،كتلقػػى معػػو يف اآلخػػرة ،مػػن األعمػػاؿ الرػػاٜنة كال اعػػات فهػػي الػػيت يتمتػػش فيهػػا اإلنسػػاف يف الػػدنيا 
ػػػ وجيػػػوه تػػػذىب عنػػػو يػػػـو القيامػػػة، كىنػػػا تى  علػػػى االْنػػػاه للمحلػػػوابت اللاربيػػػة،  ثّّ للمحلػػػة يف أهبػػػى صػػػورىا، كحى

 ائلة كالتقليل منها.كاالستزادة منها، كالزىد يف األلوابت الز 
                                                           

 (.ٖٗ/ ٖ(، قَِْٔأخرجو اللخارم يف صحيحو، كتاب الررباؽ، ابب من بل  ستٌن سنة، فقد أعذر   إليو يف العمر، اٜنديث رربم: ق (ُق
 (.َٗ/ ٖ(، قُِْٔحيحو. كتاب الررباؽ، ابب من بل  ستٌن سنة، فقد أعذر   إليو يف العمر، اٜنديث رربم: قأخرجو اللخارم يف ص (ِق
 (.ّْينرر: ١نلة الرسوؿ بٌن االتلاع كاالبتداع، علد الرؤكؼ د عثماف، قص:  (ّق
 (.ُّٕ/ُينرر: فت  القدير، الشوكاٍل، ق (ْق
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 وزتايتها ،الفصل الثاين: منهج األدايف يف بناء احملبة
 وزتايتها ،يف بناء احملبة النصراني ةو  اليهودي ةادلبحث األوؿ: منهج 

 لعالربتهػا مػش   البػد أف ينرػر أكالن  ،إف اٞنتتلش لكل داينة من الدايبت بغرض رصد منهبها يف األلة
يتتلش أخالربها اٞنوصوفة فيها، حت يتلٌن لو ىل ىذه الداينة تسًن كفػق مػنهج بنػاء ك٘نايػة سلحانو كتعاىل، مث 

 كا   أـ ال 

شػػخ أف النرػػرة الػػيت ٓنملهػػا كػػل داينػػة ْنػػاه خالقهػػا كموالىػػا ىػػي أسػػاس كػػل خلػػق كربيمػػة فا ػػلة،  كال
٨نيػة لػذا فدراسػتها مػن األ أللػة؛ا، كعليها تيلػىن كػل أنػواع اك١نلة   سلحانو كتعاىل ىي أساس أنواع األلة كله

 ّنكاف للوصوؿ إىل اٞنلتغى.

 اٞنلحث إىل م للٌن، ك٨نا:ىذا كربد ربسمت 

 وزتايتها. ،يف بناء احملبة اليهودي ةادلطلب األوؿ: منهج 
 وزتايتها. ،يف بناء احملبة النصراني ةادلطلب الثاين: منهج 
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 وزتايتها ،يف بناء احملبة اليهودي ةادلطلب األوؿ: منهج 
و خػًن دافػػش للتخلػػق إف العقيػدة الرػػحيحة ىػي الػػدافش األكػ  للتخلػػق ِبفضػل األخػػالؽ، "فاإل٬نػاف ىػػ

ا هلل سػلحانو كتعػاىل مػن ألنو سيقللي على األخذ بو بػنفس منشػرحة، كجػوارح متسػابقة، متعلػدن  ابٝنلق الكرَل؛
ال  ،مػػنهج اللنػػاء كاٜنمايػػة للخلػػق كالقيمػػة، كمػػت مػػا اختػػل ىػػذا اٛنانػػب فػػ ف (ُقخػػالؿ التخلػػق هبػػا يف النػػاس"

 ٬نكن كجوده فضال عن رصده.

ا مػػن اال٥نػػراؼ كاٞنيػػل عػػن اٜنػػق كاٞنتتلػػش لعقيػػدة اليهػػود يف اإل٬نػػاف ابهلل سػػلحانو كتعػػاىل، ف نػػو ٩نػػد كثػػًنن 
عوف مػػن دكف   يشػػرًٌ  أنػػدادناكالرػػواب، فهػػم يرػػفوف   سػػلحانو كتعػػاىل ّنػػا ال يليػػق بػػو، كيتخػػذكف أحلػػارىم 

ٟنم الشرائش، كاأللة اإلٟنية القائمة على التعريم كاالتلاع، ىي األساس الػذم تيلػىن عليػو بقيػة أنػواع األلػة، كمػا 
أسػػم يرػػفوف أنفسػػهم ِبخػػالؽ تنػػايف اٞننهبيػػة الرػػحيحة، كالكػػذب علػػى  ، كادعػػاء االصػػ فاء كاالختيػػار، 

ٗنلة ىذه األكصاؼ تعيق الوصوؿ إىل مػنهج كا ػ  كخلا اٜنق ابللاطل، كالعنف يف التعامل مش اآلخرين، ك 
 للناء األلة ك٘نايتها. 

 كربد أٗنلت معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها عند اليهود يف اآليت:
 كلو شواىد كثًنة من كتلهم، كمنها: اخللل يف االعتقاد ابهلل سبحانو وتعاى: أواًل:

ركج: "أمػػا أنػػتم فػػ ف الػػدـ الػػذم علػػى بيػػوتكم جػػاء يف سػػفر اٝنػػ نفػػيهم إحاطػػة هللا بكػػل شػػيء علمػػا:  -ٔ
، فيزعمػػػوف أنػػػو سػػػلحانو كتعػػػاىل (ِقاٞنقيمػػػٌن فيهػػػا يكػػػوف العالمػػػة الػػػيت ٕنيػػػزكم، فػػػأرل الػػػدـ كأىعلػيػػػري عػػػنكم"

أف يرشػػدكه ِبف يرػػلغوا أبػػواب بيػػوهتم ابلػػدـ حػػت ال يهلكهػػم مػػش  (يسػػرائيلقطلػػب مػػن أعضػػاء ٗناعػػة 
، كىػػػذا ٣نػػػا يرهػػػر سػػػوء اعتقػػػادىم بكمػػػاؿ علػػػم   سػػػلحانو (ّقأعػػػدائهم مػػػن اٞنرػػػريٌن عػػػن طريػػػق اٝن ػػػأ

 كتعاىل.
وصفهم هلل سبحانو وتعاى ابالحنناء، والتػدريب، واحلمػل علػى الػذراع، وأنػو يعػوِّؿ علػيهم أف يتوبػوا  -ٕ

صػغًنا كمن ذلخ ما جاء يف سػفر ىوشػش: "عنػدما كػاف إسػرائيل : -تعاى هللا عم ا يقولوف ُعلوًّا كبًنًا–
لكػن كلمػا دعػاىم األنليػاء لعلػاديت أعر ػوا عػين، ذاُنػٌن ربػرابٌن لللعػل،  كمن مرر دعوت ابػين،أحللتو، 

كمرعدين ِنورا ل ك،ف. أب الذم دربت إسرائيل على اٞنشي، ك٘نلتو على ذراعي، كلكنو   يػدركوا أٍل 
نػػًن عػػن أعنػػاربهم أب الػػذم بػػرأهتم. ربػػدهتم ُنلػػاؿ الل ػػف اللشػػرية كبػػرابط األلػػة. فكنػػت ٟنػػم كمػػن يرفػػش ال

                                                           

 (.ُٔعابدين طو، مؤسسة النلأ العريم، نسخة إلكرتكنية، قص:  ( بناء األخالؽ على ىدم القرآف، أ.د. طوُق
 (.ُّ: ُِسفر اٝنركج ق( ِق
 (.ٔٔ – ٓٔ/ٓينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد الوىاب اٞنسًنم، ق (2)
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جػاء يف التفسػًن الت ليقػي تفسػًنا ٟنػذا الػن  "يتحػوؿ ىوشػش يف الفرػوؿ ، (ُقكينحين بنفسو لػي عمهم"
دائمػا كمػا ٪نػب األب ابنػو كربػد أحػلهم     وع حػب   الشػديد للػين إسػرائيل،األربعة األخًنة إىل مو 

أسػػا فقػػا  را كتكػػرارا أف يقػػيم األمػػة لػػوإسػػرائيل اٜنػػزين، عػػرض   مػػرا كعلػػى مػػدل اتريػػخ بػػين...  العنيػػد
ٞنػػػا فعلػػػو مػػػن أجلهػػػم ك   واأف يتنلهػػػ عػػػوؿ الشػػػعب ابسػػػتمرار، كمػػػش ذلػػػخ رفضػػػوايكػػػاف   ،  رجعػػػت إليػػػو

 .(ِق"يهتموا حت بشكره
ره ػػػػػدوا غيػػػػو وعبػػػػهم ارتػدوا عنػػػػم ولكنػػهػػػحبػػػػو يػػػألن ؛ىػػوى أسػػو يتلػػعاى أبنػػانو وتػػوصف هللا سبح -ٖ

"ربػد  :يف سفر ىوشش ٓنػت عنػواف ١نلػة  كشاىد ذلخ ما جاء  :-تعاى هللا عم ا يقولوف ُعلوًّا كبًنًا-
كطد شعيب العـز على االرتداد عين، ٟنذا لو استغاثوا ابلعلي ف سم ال ٩نػدكف مػن يػرؼ النػًن عػنهم. ١نلػة 

رائيل  كيػػػف أعاملػػػخ كمػػػا أعامػػػل كيػػػف أٔنلػػػى عنػػػخ اي أفػػػرأَل  ككيػػػف أسػػػلمخ إىل العػػػدك اي إسػػػ  : 
أدمػػػػة  ككيػػػػف أجػػػػػرم عليػػػػخ مػػػػػا أجريتػػػػو علػػػػػى صػػػػلوئيم  إف ربلػػػػػيب يتلػػػػول أسػػػػػى داخلػػػػي، كتضػػػػػـر يف َّ 

، كيف الن  كصف هلل ابألسى كاٜنزف، كىو من كصف   برفات الػنق ، كىػذا ٣نػا ينػايف (ّقمزا٘ني"
هػػػم ِبسػػػم ارتػػػدكا عنػػػو، كأنػػػو أصػػػابو تعريمػػػو سػػػلحانو كتعػػػاىل، كعنػػػونتهم للػػػن  بعنػػػواف ق١نلػػػة  (، كزعم

األسػػى كاٜنػػزف بسػػلب ارتػػدادىم عنػػو، ىػػو ٣نػػا يرهػػر فسػػاد اعتقػػادىم ّنحلػػة   ٟنػػم، كتوظيفهػػا ٝندمػػة 
 معتقداهتم كآرائهم الضالة.

وصػف هللا سػبحانو وتعػاى أبنػو يقػودىم ويسػػتخدمهم إذا أسهػروا اسػتعدادىم لػو، وأنػو ي اجػع عػػن  -ٗ
تلػارؾ الػرب إلػو سػيدم إبػراىيم جػاء يف سػفر التكػوين ": -يقولػوف ُعلػوًّا كبػًنًاتعػاى هللا عم ػا –وعوده 

الػػػػػذم   يتخػػػػػل عػػػػػن ل فػػػػػو ككفائػػػػػو لسػػػػػيدم. أمػػػػػا أب فقػػػػػد ىػػػػػداٍل الػػػػػرب يف ال ريػػػػػق إىل بيػػػػػت إخػػػػػوة 
حاٞنػػػػا أدرؾ خػػػػادـ إبػػػػراىيم أف   ربػػػػػد ": تفسػػػػًنا ٟنػػػػذا الػػػػن  جػػػػاء يف التفسػػػػًن الت ليقػػػػي، (ْق"سػػػػيدم

إف كنػا نرهػر اسػتعدادب  كيقػودب سػتخدمنايشػكره علػى صػالحو كإرشػاده. إف   ساستباب لرالتو، 
، كمػا (ٓق"فعل لنا ىو اٜنمػد كالشػكر علػى إرادة   أف يعمػل فينػا كبنػا رد لو، لكن ٩نب أف يكوف أكؿ

ػػا يقولػػوف عيلػػوِّا كلػػًننا–يف كصػػف   ابلرتاجػػش عػػن كعػػده  جػػاء يف سػػفر اٝنػػركج "فابتهػػل : -تعػػاىل   عمَّ
كربػػاؿ: ٞنػػاذا ٪نتػػدـ غضػػلخ علػػى شػػعلخ الػػذم أخرجتػػو مػػن داير مرػػر بقػػوة عريمػػة  ،موسػػى إىل الػػرب

كذراع مقتدرة، ٞناذا يشمت فينا اٞنرريوف ربائلٌن: لقد احتاؿ عليهم إٟنهم فػأخرجهم مػن ىهنػا لػيهلكهم 

                                                           

 (.ٓ-ُ: ُُق( سفر ىوشش ُق
 (.ُّّٕالتفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، قص: ( ِق
 (.ٖ: ُُسفر ىوشش ق( ّق
 (.ِٕ: ِْقتكوين سفر ال( ْق
 .(ْٔ( التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس قص: ٓق
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لخ... كال توربػػػػش ىػػػػذا العقػػػػاب بشػػػػع ،يف اٛنلػػػػاؿ كيفنػػػػيهم عػػػػن كجػػػػو األرض. ارجػػػػش عػػػػن ٘نػػػػو غضػػػػلخ
 .(ُقفرتاءؼ الرب ك  يوربش بشعلو العقاب الذم توعد بو"

كىػػػذا بتػػػج عػػػن اعتقػػػادىم ابصػػػ فاء   ٟنػػػم، كأسػػػم شػػػعلو اٞنختػػػار، ٣نػػػا أكربعهػػػم يف سػػػوء األدب معػػػو 
 سلحانو.

تشػػػبيو هللا سػػػبحانو وتعػػػاى هبي،ػػػات معينػػػة، كالسػػػحاب، وأبنػػػو َعبَػػػػَر مػػػن أمػػػاـ موسػػػى، وأنػػػو يغػػػًنىم  -٘
: جػاء يف سػفر اٝنػركج يف ىػذا السػياؽ: -تعػاى هللا عم ػا يقولػوف ُعلػوًّا كبػًنًا-شبهوه ليصًنوا مثلو وي

  مػػن أمػػاـ ى قالػػرب(، كعىػػ فنػػزؿ هبي ػػة سػػحاب، ككربػػف معػػو ىنػػاؾ حيػػث أعلػػن لػػو اٚنػػو:: لتبلػػي اإلٟنػػي"ا
. أدخػػػػر كالوفػػػػاء رحػػػػيم، ب ػػػػيء الغضػػػػب ككثػػػػًن اإلحسػػػػاف كؼؤمنػػػػاداي: أب الػػػػرب. الػػػػرب إلػػػػو ر یموسػػػػ

العقػػاب، بػػل أفتقػػد إمث اآلابء يف  مػػن اإلحسػػاف كأغفػػر اإلمث كاٞنعرػػية كاٝن ي ػػة. كلكػػين ال أعفػػي اٞنػػذنب
يف اٜنػػػاؿ كسػػػبد. كربػػػاؿ: إف حريػػػت بر ػػػاؾ أيهػػػا  یموسػػػ فخػػػر، األبنػػػاء كاألحفػػػاد حػػػت اٛنيػػػل الرابػػػش
نػا كخ ي تنػا لب القلب. لكن اصف  عن إٖنرأف ىذا الشعب مت كمش السيد. فلًنافقنا الرب يف مسًنب.

طلػب " :ِنرػوص ىػذا الػن  اء يف التفسػًن الت ليقػي للكتػاب اٞنقػدسكربػد جػ، (ِق"كأنػذب خاصػة لػخ
ما ىو ٠نػد    إسػا طليعتػو، شخرػو، طرربػو يف التعامػل  ،ىو رد   ىذا أف يرل ٠ند  ، فكاف یموس

 يف لو عػن ١نلتػو. فمبػد   رؤية ٕنثل ربوتو كعرمتو، بل أعلن یمش خليقتو. الحف أف     يعا موس
كعدلػػو. فمحلػة   كر٘نتػػو ىػي أركع مػػا أعلػن عػػن شخرػػو،  كغفرانػو ر٘نتػو كنعمتػػو كصػالحو كيف أمانتػػو

ك٥نػػن نتمتػػش ب كػػة ىػػذا اإلعػػالف. فػػنحن ٬نكننػػا أف نتبػػاكب إبع ػػاء اجملػػد هلل عنػػدما نالحػػف أنػػو يغػػًنب 
 .(ّق"لنرًن مثلو

، كاشػرتاطهم أسػم لػن يتبػاكبوا مػش ١نلتػو كر٘نتػو ٟنػم حػت يالحرػوا كىذا فيػو إشػارة لعقيػدة التشػلو ابهلل
، كما يزعموف أف ١نلة   ٟنم، ىػي أفضػل مػا -تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا-أنو بدأ يغًنىم ليرًنكا مثلو 

 يلٌن ذاتو كعرمتو، كأسم اٞنعنيوف هبذه اٝناصية.

اليهػػود قٗناعػػة يسػػرائيل(  مػػنأيخػػذ أشػػكاال حسػػية ١نػػددة، فهػػو ي لػػب كيزعمػػوف أنػػو سػػلحانو كتعػػاىل 
جاء يف سفر اٝنركج: "فيرنعوف يل مقدسا حيػث أربػيم فيػو  ا ليسكن يف كس هم، مقدَّسن أف يرنعوا لو مكابن 

 .(ٓق(ْقبينهم"
                                                           

 (.ُْ – ُُ: ِّق( سفر اٝنركج ُق
 (.ٗ – ٓ: ّْقركج سفر اٝن( ِق
 .(ُٗٗ :( التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس قصّق
 (.ٖ: ِٓسفر اٝنركج ق( ْق
 .(ٔٔ – ٓٔ/ٓالوىاب اٞنسًنم، قينرر: موسوعة اليهود كاليهودية كالرهيونية، د. علد  (ٓق
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٘نايتػػو، اء ٬نكػػن رصػػده أك كىػػذا التشػػليو كسػػوء األدب معػػو سػػلحانو ينػػايف ربيػػاـ األلػػة علػػى مػػنهج بنَّػػ
 كغاية ما ٬نكن ربولو: إسم ٩نعلوسا ١نلة خاصة، منكف ة على الذات، غًن شاملة كغًن ربابلة للتعميم.

ػػػا يقولػػػوف ُعلػػػوًّا كبػػػًنًا– وصػػػف الػػػرب ابلصػػػالح -ٙ : جػػػاء يف سػػػفر أخلػػػار األايـ األكؿ: -تعػػػاى هللا عم 
ألنػو صػاحل كر٘نتػو  ؛دكا الػربألنػو جػاء ليػدين األرض. ا٘نػ ؛عندئذ ترتًل أشبار الغابة يف حضرة الرب"

. ربولوا: أنقذب اي إلو خالصنا، كاٗنش للنا من بٌن كخلرنا فنرفش الشػكر الٚنػخ ، األمم إىل األبد تدـك
 كىذا من سوء األدب يف كصف   سلحانو كتعاىل.. (ُق"القدكس كنفتخر بتسليحخ

ـ األلة علػى مػنهج ا يتعذر معو ربيا  سلحانو كتعاىل ىي ٣نة ىذه النروص اٞنلينة العتقادىم يف كٗنل
ألف ١نلػػة   ىػػي األسػػاس، كربائمػػة علػػى التعرػػيم لػػو سػػلحانو، فػػ ذا اختػػل األسػػاس تعػػذر بنػػاء  بنػػاء أك ٘نايػػة؛
 أم شيء عليو.

 االدعاء ابختيارىم واصطفائهم بزعم زلبة هللا ذلم:  اثنًيا:
إلػيهم يشػددكف  كأف األنلياء الػذين بيًعثػوا يزعم اليهود أف ١نلة   ٟنم ىي سلب اختيارىم كاص فائهم،
، كعلػػى ىػػذا فػػ ف عمليػػة اختيػػار   ٟنػػم (ِقعلػػى أف ١نلػػة   ىػػي اٞنو ػػوع الػػرئيس كاألػػورم لعمليػػة االختيػػار

تؤسس لنررهتم ألنفسهم ِبسم شعب   اٞنختار، كأسم أبنػاء   كأحلػاؤه، كمػا ترهػر جانلػا مػن كصػوٟنم إىل 
 ربهم أك جنسهم على بقية األجناس يف األرض.رٍ نفس، كاالعتقاد بعلو عً مرحلة التقديس لل

"أب الػرب إٟنكػم : كال ينفخ اليهود عن ٕنييز أنفسػهم عػن األمػم األخػرل، فقػد جػاء يف سػفر الالكيػٌن
  اخترهم ابالختيار كأسم شػعب خػاص فػوؽ ٗنيػش الشػعوب،  أفَّ كيزعموف ، (ّقالذم ميزكم من الشعوب"

ا فػوؽ "ألنخ شعب مقدس للرب إٟنخ، كربد اختػارؾ الػرب لكػي تكػوف لػو شػعلا خاصِّػ: التثنية جاء يف سفر
-أنو يقسم ٟنػم ابلر٘نػة كال كػة  يزعموف أنو من تقديس   ٟنم: كما، (ْقٗنيش الشعوب الذين على األرض"
ػػػا يقولػػػوف عيلػػػوِّا كلػػػًننا  ،األحكػػػاـ اي شػػػعب إسػػػرائيلفػػػ ذا ٚنعػػػت ىػػػذه " :جػػػاء يف سػػػفر التثنيػػػة، -تعػػػاىل   عمَّ

كعملت هبا، فبزاؤؾ أف ٪نفػف الػرب إٟنػخ عهػده لػخ كر٘نتػو الػيت أربسػم عليهػا آلابئػخ، فيحلػخ  ،كحفرتها
 .(ٓق"كثرؾيكيلاركخ ك 

                                                           

 (.ّٔ -ّْ: ُٔقأخلار األايـ األكؿ سفر ( ُق
 (.ٔ( ينرر: القاموس اٞنوسوعي للعهد اٛنديد، فرلٌن د.فًنبركج، قص: ِق
 (.ِْ: َِسفر الالكيٌن ق( ّق
 (.ِ: ُْسغر التثنية ق( ْق
 (.ُّ – ُِ: ٕق( سفر التثنية ٓق
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كاٜنقيقػػػة أف ادعػػػاء اليهػػػود ٕنيػػػزىم عػػػن شػػػعوب األرض أمػػػر ال ين لػػػق علػػػى الواربػػػش الػػػذم عاشػػػوه يف 
 نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل عػػػػنهم:حيػػػػاهتم، فقػػػػد عػػػػاربلهم   ابلتيػػػػو كالتفػػػػرؽ

 من زن رن[، كربػػػاؿ تعػػػاىل عػػػن التفػػػرؽ الػػػذم أصػػػاهبم: ِٔ]اٞنائػػػدة: زبمب رب يئ
 [.ُٖٔ]األعراؼ:  ننىن

شػػخ أف مػػن يػػدعي التميػػز كالػػرايدة كالقيػػادة البػػد أف يكػػوف متمسػػكا ّنػػنهج إٟنػػي ربػػوَل، لػػذا "فػػ ف  كال
لتيػػو كالتفػػرؽ كعػػدـ سػػلوؾ طريػػق اٟنػػدل، كالقػػرآف تػػردد القيػػادات كاألتلػػاع بػػٌن منػػاىج بشػػرية رباصػػرة سػػلب ل

يو ػػػ  للقائػػػد كيػػػف يتعامػػػل مػػػش ربػػػو، كمػػػش مػػػن حولػػػو مػػػن اٞنرؤكسػػػٌن كاألتلػػػاع كاألنػػػداد  الػػػذمالكػػػرَل ىػػػو 
كاألعػػداء، كيلػػٌن مػػا لػػو مػػن حقػػوؽ، كمػػا عليػػو مػػن كاجلػػات إف أخػػذىا بقػػوة كػػاف علػػى نػػور كبرػػًنة كىػػدل، 

 .(ُقكحقق األمن كال مأنينة كاالستقامة"

 حجكّنػػػػا أف اليهػػػػود ربػػػػاموا ِنػػػػالؼ ذلػػػػخ، كأنػػػػذكا أحلػػػػارىم أراباب مػػػػن دكف  ، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: 

[، فقػػػػد سػػػػقا ادعػػػػاؤىم التميػػػػز ابلقيػػػػادة ُّ]التوبػػػػة: جس مخ جخ مح جح مج
 كالرايدة على األمم، كانتفت إمكانية كجود منهج رصٌن ٬نكن رصده للناء األلة ك٘نايتها يف داينتهم.

 على ادلبدأ:  عدـ الثبات اثلثًا:
 إف من أىم األمور اليت ييلىن عليها منهج اللناء كاٜنماية للمحلة، ىي كجود اٞنلادئ الثابتة.

ىػػو الػػدكاـ علػػى الشػػيء كاالسػػتقرار عليػػو، كمػػن أراد الػػرايدة كالقيػػادة فػػال بػػد أف يثلػػت علػػى  كالثلػػات:
نػد اليهػود، فقػد ربػاؿ تعػاىل عػنهم ملينػا ، كىذا األمر غًن موجود ع(ِقملادئو من غًن مساكمة أك مداىنة عليها

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن :مػػػػػػػػػػػػػػداىنتهم ك٢نػػػػػػػػػػػػػػادعتهم

[، كإ٬نػػاسم أكؿ النهػػار ىػػو مػػن أجػػل اٞنخادعػػة ِٕ]آؿ عمػػراف:  ٰر ٰذ يي ىي مي
 كاٞنداىنة، ك١ناكلة ردًٌ اٞنسلمٌن عن دينهم، كليس ١نلة حقيقية لدين اإلسالـ.

  

                                                           

الكرَل " دراسة أتصيلية "، أ.د. علد   عثماف علي اٞننرػورم، ٠نلػة اللحػوث كالدراسػات اإلسػالمية، من لقات القيادة الدعوية يف القرآف ( ُق
 (.ُْٔ(، قص: ٕٓديواف الوربف السين "مركز اللحوث كالدراسات اإلسالمية"، العراؽ، العدد ق

 (.ُْٖقص:  ينرر: اٞنرجش السابق،( ِق
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 الكذب على هللا سبحانو وتعاى:  رابًعا:
ربػػػاؿ  (ُق- حػػػت علػػػى  -ربػػػائم علػػػى الكػػػذب  اليهوديَّػػػةمن لػػػق السػػػلوؾ األخالربػػػي يف الشخرػػػية إف 

يف  ىػػػػؤالء الكػػػػاذبوف علػػػػى  ك  ،[ٖٕ]آؿ عمػػػػراف:ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي تعػػػػاىل:
كاألبعػػػػدين كغػػػػًن شػػػػخ أف العػػػػدؿ مػػػػن أىػػػػم اٞنلػػػػادئ، ك٠نالػػػػو يشػػػػمل األربػػػػربٌن  ، كال(ِقمػػػػن اليهػػػػوداآليػػػػة ىػػػػم 
 كالردؽ عدؿ، كالكذب ظلم كمنافاة للعدؿ.، (ّقاٞنسلمٌن

كمش الكذب ال ٬نكن ِبم حاؿ من األحواؿ التوصل إىل منهج ربوَل؛ ألف الكذب ىو القػوؿ ِنػالؼ 
 .اليهوديَّةالواربش، كىذا يلٌن تعذُّر استخراج منهج للناء ك٘ناية األلة يف 

 : احلق ابلباطل خلط خامًسا:
 مل يك ىك مكربػػاؿ تعػػاىل: مػػن فسػػاد األخػػالؽ عنػػد اليهػػود، أسػػم يللسػػوف اٜنػػق ابللاطػػل، 

 يكقأم: ٔنل ػػػػػػػػػوا  (ىك مكق": ، ربػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػعدم مم ام يل ىل
فنهػػاىم عػػن شػػي ٌن، عػػن خلػػا اٜنػػق ابللاطػػل، ككتمػػاف اٜنػػق؛ ألف اٞنقرػػود مػػن أىػػل  (يل ىل مل

الكتػػب كالعلػػم، ٕنييػػز اٜنػػق، كإظهػػار اٜنػػق، ليهتػػدم بػػذلخ اٞنهتػػدكف، كيرجػػش الضػػالوف، كتقػػـو اٜنبػػة علػػى 
ليل اٞنعانػػدين؛ ألف   فرػػل آايتػػو كأك ػػ  بيناتػػو، ليميػػز اٜنػػق مػػن اللاطػػل، كلتسػػتلٌن سػػليل اٞنهتػػدين مػػن سػػ

كمػن لػلس اٜنػق ابللاطػل، فلػم ، اجملرمٌن، فمن عمل هبذا من أىل العلػم، فهػو مػن خلفػاء الرسػل كىػداة األمػم
ألف النػاس  ؛كأمر إبظهاره، فهو مػن دعػاة جهػنم ٬نيز ىذا من ىذا، مش علمو بذلخ، ككتم اٜنق الذم يعلمو،

 .(ْق"ال يقتدكف يف أمر دينهم بغًن علمائهم
ىػػو ا٥نػػراؼ عػػن اٞنقرػػود مػػن إنػػزاؿ الكتػػب كإرسػػاؿ الرسػػل، كتلػػديل اٞنػػنهج  فخل هػػم اٜنػػق ابللاطػػل

 الرحي  إىل منهج ابطل يرد عن سليل  ، كعليو ف ف منهج األلة بناء ك٘ناية تعرض ٞنثل ىذا اإلفساد.

 التناقض يف منهج زلبة اآلخرين:  سادًسا:
التنػػػاربن  اليهػػػودم يشػػػًن إىل اليهػػػود، فػػػ ف التعامػػػل مػػػش غػػػًن اٞننحػػػرؼ عنػػػد يف سػػػياؽ جانػػػب السػػػلوؾ

 إىل ١نلػػػة ٗنيػػػش اٝنلػػػق دكف النرػػػر لػػػدينهم شػػػًن أحيػػػابن ت شػػػواىد نرػػػوص اليهػػػود اٞنقدسػػػة، فتبػػػد كاال٥نػػػراؼ
إىل الػدعوة أللػة  يف بعن اٞنوا ػش األمر كصل دعو إىل اللعد عن اٜنسد كالكراىية ل خر، بلتكمعتقدىم، ك 

                                                           

آالء د عراـ مرلاح عشا، رسالة ماجستًن، كلية الدراسات العليا، ربسم التفسًن، اٛنامعة ينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهودية،  (ُق
 (.ُُْ :قص ،ـََِٕاألردنية، 

 .(ِٔٓ/ ٔق ينرر: جامش اللياف يف أتكيل القرآف، ال  م،( ِق
 (.ُْٖف علي اٞننرورم، قص:   عثما ( ينرر: من لقات القيادة الدعوية يف القرآف الكرَل " دراسة أتصيلية "، أ.د. علدّق
 .(ُٓقص:  يف تفسًن كالـ اٞنناف، السعدم، ( تيسًن الكرَل الر٘ننْق
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ؿ: االتنفػػًن مػػن الػػلغن كاٜنسػػد كالكراىيػػة، ففػػي سػػفر األمثػػ جػػاء مػػن مػػاذلػػخ مػػن ، ك (ُقاٞنخػػالف يف اٞنعتقػػد
 .(ِق"القلب اٞن م ن يهب أعضاء اٛنسد حياة، كاٜنسد ينخر يف العراـ"

يف سػفر الالكيػٌن مػا جػاء ، كأيضػا يرهر اٜنث على االبتعاد عػن اٜنقػد كاٜنسػد كالكراىيػةذا النقل كى
يف أر ػػكم فػػال ترلمػػػوه، كػػالوطين مػػنكم يكػػوف لكػػػم كإذا نػػزؿ عنػػػدؾ غريػػب " :١نلػػة اٞنخػػالف يف اٞنعتقػػد يف

 .(ّق"ألنكم كنتم غرابء يف أرض مرر ؛الغريب النازؿ عندكم، كٓنلو كنفسخ

كربلولػو   ،إىل التسػام  مػش اآلخػر اليهوديَّػةيعتقػد اْنػاه  الشػاىدين السػابقٌنعلى ىذا ف ف اٞن لش على ك 
 .اا آخر معاكسن ا كاْناىن كقلوؿ النفس، كلكن ىذه الشواىد ْند ٟنا مناربضن 

بفائػػػدة ... بػػػل  -اليهػػػودم :أم-ال تقػػػرض أخػػػاؾ ييػػػً ز ذلػػػخ التنػػػاربن مػػػا جػػػاء يف سػػػفر التثنيػػػة: "ك 
 .(ْق"كأما أخوؾ فال تقر و ابلفائدة ،تقرض الغريب ابلفائدة

ػػ يػػوكعل للعػػدؿ، فالتعامػػل اٞنػػايل  ارل مناربضنػػل ٠نىٍػػرى فػػ ف اخػػتالؼ اٞنعاملػػة كا ػػ  ىنػػا، كالو ػػوح إ٧نػػا جى
 .بٌن اٞنوافق كاٞنخالف يف اٞنلة، يتم ٢نالفتو عند اليهود فيو الذم يفرتض عدـ التفريق

 : -ا العربوخصوصً -العنف يف التعامل مع غًن اليهود  سابًعا:
إف السلوؾ ٖنرة ٞنػا ٪نملػو اإلنسػاف مػن معتقػد كفكػر يػدين بػو، كاال٥نػراؼ يف السػلوؾ بتػج يف الغالػب 

 .(ٓقخلل يف اٞنعتقد عن

نشأت بسلب اٝنلل يف اٞنعتقد، كمن أمثلػة فسػاد ٩ند أسا كاٞنتأمل يف السلوكيات اٞننحرفة عند اليهود 
اٜناخػػاـ يف اآليػػة الػػواردة يف  ممػػا رأ "سػػأؿ أحػػد اليهػػود أحػػد اٜناخامػػات: :سػػلوكهم كنػػزعتهم للعنػػف كالقتػػل

م ٩نوز يل ربتل مػن جػاء ليقتلػين، حػت لػو شػلو يل أنػو ينػو ، ىل فعال (كاربتلو إف جاء ليقتلخ، فلكرقالتلمود: 
سػػرع أ ،ربتلػػخم نػػو يمػػن قىػػذه اآليػػة علػػارة عػػن شػػريعة كا ػػحة ال لػػلس فيهػػا:  ابل لػػشأجػػاب اٜناخػػاـ:   يربتلػػ

سػػػكٌن أك مسػػػدس فاربتلػػػو ربلػػػل أف  بيػػػده كمعػػػىن ىػػػذا الكػػػالـ إذا رأيػػػت لرػػػا خ ػػػًنا (،بقتلػػػو كاٝنػػػالص منػػػو
 فػػػال ْنػػازؼ كال ٔنػػػاطر بركحػػػخ ...أنػػػو ٪نمػػل سػػػالحا  كشػػككت عربيػػػا يػػت شخرػػػاأككػػػذلخ إذا ر  ،يقتلػػخ
األفضػػػل أف تػػػري  نفسػػػخ  علػػػى اٞنوربػػػف ٕنامػػػا، االيهػػػود، كإ٧نػػػا اربتلػػػو، حػػػت لػػػو كنػػػت مسػػػي ر  خإخوانػػػ كأركاح

                                                           

 (.ِْ - ِّاإلسالمية(، د. ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة، قص:  –اٞنسيحية  –( ينرر: األلة ٞنخالف اٞنلة قربراءة يف الكتب اٞنقدسة: اليهودية ُق
 (.ّ: ُْ( سفر األمثاؿ قِق
 (.ّْ-ّّ: ُٗيٌن ق( سفر الالك ّق
 (.ُِ-َِ: ِّ( سفر التثنية قْق
 (.ُٔبناء األخالؽ على ىدم القرآف، أ.د. طو عابدين طو، قص: ( ٓق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُِّ 

 

يػش: اٜناخػاـ لوئيػل وربت. فأىػذا الشػ يف اليهوديَّػةالشػريعة  كاعلػم أف القػانوف اإلسػرائيلي يتفػق مػش ،كتر٪ننا منو
 .(ُق"اىوإلي

هلل سػػػلحانو كتعػػػاىل، فرػػػاركا يف العقيػػػدة، كيف اإل٬نػػػاف اب كىػػػذا السػػػلوؾ اٞننحػػػرؼ ىػػػو نتيبػػػة لال٥نػػػراؼ
 يكيلوف ّنكيالٌن ٢نتلفٌن، ٣نا يرهر عدـ إمكانية ربياـ األلة على بناء كا  .

 عدـ التفريق بٌن زلبة هللا سبحانو وتعاى وزلبة اإلنساف يف بعض تعريفاهتم:  اثمًنا:
الرغلػة اٜنػارة "جاء يف رباموس الكتػاب اٞنقػدس أف األلػة تػيعىػرَّؼ يف العهػد القػدَل كالعهػد اٛنديػد ِبسػا: 

، كأشػػار إىل أف ىػػذا التعريػػف   يفػػٌرًؽ بػػٌن ١نلػػة   "ة ألجػػل خػػًن األلػػوب، كاالىتمػػاـ العرػػيم برفاىيتػػوفىػػاٞنتلهًٌ 
 ،مث أشػػار إىل أف األلػػة أساسػػية للداينػػة اٜنقيقيػػة ك١نلػػة اإلنسػػاف، حيػػث جػػاء التعريػػف شػػامال لكػػال األلتػػٌن،

 .(ِقسواء هلل أك لسنساف، كىذا شامل لذكر األلة يف العهد القدَل كالعهد اٛنديد
كعدـ التفريػق بػٌن ١نلػة خػالق اٝنلػق سػلحانو كتعػاىل كبػٌن ١نلػة خلقػو الػذين يعػرتيهم الػنق  كالتقرػًن 

عرمػػة   سػػلحانو كتعػػاىل، كامتػػداد ٝنلػػا اٜنػػق ابللاطػػل، كمرنػػة اٛنهػػل، ىػػو مػػن فسػػاد اعتقػػادىم بكمػػاؿ ك 
 كىو من أك  معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها.

، فبملػة مػا ذيكػر مػن اال٥نػراؼ اال ٕنلػخ منهبػا للنػاء األلػة كال ٜنمايتهػ اليهوديَّػةكخالصػة القػوؿ: إف 
ء األكصاؼ يشًن إىل ذلخ، كىذا شأف كل داينػة طاٟنػا ٓن ريػف اللشػر كخضػعت لعقػوؿ النػاس كالفساد كسيًٌ

 ك  تسلًٌم أمرىا هلل سلحانو كتعاىل، ك  تلتـز ّنا جاء بو رسلو عليهم الرالة كالسالـ.

ها تلػػٌن لنرػػوص الػػيت أسػػلفتي كإف سػلمنا بوجػػود مػػنهج بنػػاء ك٘نايػػة عنػػدىم ف نػو ٫نرػػهم دكف غػػًنىم، كا
 م إال كال ذمة.ا٥نيازىم لذكاهتم، كأسم ال أيهبوف بغًنىم، كال يرربلوف فيه

 
 
 

                                                           

 .(ِٖٕ - ِٕٕالواحد حبازم، مكتلة اإل٬ناف للنشر كالتوزيش، مرر، ال لعة األكىل، قص:  خ، د علدي( منهج اليهود يف تزييف التار ُق
 (.ِٖٓاٞنقدس، ٠نمش الكنائس الشرربية، قص: ( ينرر: رباموس الكتاب ِق
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 وزتايتها ،يف بناء احملبة النصراني ةادلطلب الثاين: منهج 
٩نػػد أسػػا مرتل ػػة بكثػػًن مػػن عقائػػدىم الػػيت يعتنقوسػػا، كمػػا يولوسػػا أ٨نيػػة  النرػػرانيَّةإف اٞنتتلػػش للمحلػػة يف 

 ابلغة، ك٩نعلوسا أحد أركاف كملادئ داينتهم.

كلكن اٞنتأمل يف تلخ األ٨نية كأسلاهبا كتوابعها، يرهر لو كثًنه من اال٥نراؼ كالفسػاد الػذم طػاؿ ىػذه 
الداينة األرفة بسػللها، فػ ف معرػم العقائػد اٞننحرفػة الػيت يعتنقهػا النرػارل، يػتم ربػا األلػة هبػا، كاعتلارىػا أحػد 

حلػة كأحػد الوسػائل لت يػر معتقػداهتم لتسػهيل اٞن رات لتلخ العقائػد، كلعػل ذلػخ الػربا يرهػر اسػتعماٟنم للم
إدخاٟنا إىل ربلوب معتنقي الداينة، كعليو كيف ىذه اٜنالة ينتفي إمكاف تتلش منهج ربوَل رصٌن تيلػىن عليػو األلػة 

 يف اآليت: النررانيَّةلوجود معوربات ٕننش ذلخ، كربد أٗنلت معوربات منهج اللناء كاٜنماية للمحلة يف 

 هللا سبحانو وتعاى:فساد اعتقادىم يف  أواًل:
انعكػػػس فسػػػاد اعتقػػػاد النرػػػارل يف   تعػػػاىل علػػػى مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة عنػػػدىم، كفيمػػػا أييت اسػػػتعراض 

 ٢نترر ألىم معا  عقيدهتم يف   كانعكاسها على األلة:

يعتقػد النرػارل  :-ا كبًنًاتعاى هللا عم ا يقولوف ُعلوًّ –االعتقاد أبف هللا اثلث ثالثة )عقيدة التثليث(  -ٔ
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلبعقيدة التثليث، فقد رباؿ   عػنهم: 

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

: [، ربػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن كثػػػػػػػًن ُُٕ]اٞنائػػػػػػػدة: يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت
أم: فرػػدربوا ِبف   كاحػػد أحػػد، ال صػػاحلة لػػو كال كلػػد، كاعلمػػوا  (ٌٍّّ ٰى ٰرقكربولػػو: "

أم: ال ْنعلػوا عيسػى كأمػو مػش    (ِّّٰ ُّ َّقكتيقنوا ِبف عيسى علد   كرسولو؛ كٟنػذا ربػاؿ: 
مػن جهلهػم لػيس ٟنػم  ػابا، كال لكفػرىم حػد،  فالنرػارل.. . شريكٌن، تعاىل   عن ذلخ علوا كلػًنا

إٟنا، كمنهم من يعتقده شػريكا، كمػنهم مػن يعتقػده  عيسى شر، فمنهم من يعتقدبل أربواٟنم ك الٟنم منت
كلقػد أحسػن بعػن اٞنتكلمػٌن حيػث ربػاؿ:  كىم طوائف كثًنة ٟنم آراء ٢نتلفة، كأربواؿ غًن مؤتلفة، ،كلدا

 .(ُق"لو اجتمش عشرة من النرارل الفرتربوا على أحد عشر ربوال

 يف ىذا اٝنروص يكوف من عدة أكجو: بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّةمنهج رصد  تعذُّرى  كبناء عليو، ف فَّ 

                                                           

 (.ْٕٗ/ ِ( تفسًن القرآف العريم، إٚناعيل بن عمر بن كثًن الدمشقي، قُق
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الشػػرؾ ابهلل سػػلحانو كتعػػاىل، كىػػو مػػا يعػػين فسػػاد األلػػة اإلٟنيػػة عنػػدىم، كىػػي أسػػاس األلػػة، فػػ ذا فسػػدت  -ُ
 فما دكسا أفسد منها.

ا تعيػػٌن لػػذا فلػػيس ٟنػػم  ػػابا كال لكفػػرىم حػػد، كال ٬نكػػن مػػش اٛنهػػل كانتفػػاء الضػػاب اٛنهػػل كالضػػالؿ؛ -ِ
 منهج للمحلة.

ا، يتعػػذر معػػو انضػػلاط ا، أك كلػػدن ا، أك شػػريكن اخػػتالفهم أنفيسيػػهيم يف شػػأف عيسػػى عليػػو السػػالـ، بكونػػو إٟننػػ -ّ
 حكم كاحد على ١نلتهم هلل سلحانو كتعاىل لوجود االختالؼ. 

ا كاصػفا مػا جػاء يف إ٤نيػل يوحنػ :-تعاىل   عن ذلػخ-الـ ىو   كشاىد ربوٟنم ِبف عيسى عليو الس
 .(ُقعيسى عليو السالـ: "يف اللدء كاف الكلمة، كالكلمة كاف عند  ، ككاف الكلمة ىو  "

مػا جػاء يف إ٤نيػل يوحنػا:  :-تعاىل   عػن ذلػخ-كشاىد ادعائهم ِبف عيسى عليو السالـ شريخ هلل 
 .(ِق"أال تؤمن أٍل يف األب، كأف األب يفَّ"

مػػػا جػػػاء يف إ٤نيػػػل مػػت علػػػى لسػػػاف عيسػػػى عليػػػو  الـ ابػػػن  :م ِبف عيسػػػى عليػػػو السػػكشػػاىد ادعػػػائه
 .(ّقالسالـ ٞنا سأؿ عن نفسو ماذا يقوؿ الناس عنو  فكانت اإلجابة: "أنت ىو اٞنسي  ابن   اٜني"

 :جػػػاء يف الكتػػػاب اٞنقػػػدس يف إثلػػػات عقيػػػدة التثليػػػث عنػػػد النرػػػارلعالقػػػة احملبػػػة بعقيػػػدة التثليػػػث:  -ٕ
ككػػذلخ مػػا جػػاء ، (ْقش األمػػم، كعمػػدكىم ابسػػم األب كاالبػػن كالػػركح القػػدس""فػػاذىلوا إذف كتلمػػذكا ٗنيػػ

"فػػ ف ىنالػػخ ثالثػػة شػػهود يف السػػماء، األب كالكلمػػة كالػػركح القػػدس، كىػػؤالء  :يف رسػػالة يوحنػػا األكىل
 .(ٓقالثالثة ىم كاحد"

نػو يف ذاتػو إ ا،  يف اٞنسػيحية لػيس إٟنػا جامػد"ِبف  :كيربا النرارل عقيدة التثليث ابٜنب، كيقولوف
 :إلػو كاحػد، طليعػة إٟنيػة كاحػدة، أم ،ب كاالبػن كالػركح القػدساأل عالربة حب أزليػة كحركػة ع ػاء دائمػة بػٌن

ىذا ىػو سػر األسػرار، سػر حيػاة   اللاطنػة الػيت ال تسػت يش خليقػة مػن اٞنالئكػة  ،أربانيم ١نلة كاحدة يف ثالثة
 العالئق كالركابا بٌن الثالثة أربانيم.، فاٜنب ىو أحد (ٔق"أف تدركها أك تفسرىا كاللشر

                                                           

 (.ُ: ُإ٤نيل يوحنا ق( ُق
 (.ٗ: ُْإ٤نيل يوحنا ق( ِق
 (.ُٔ: ُٔإ٤نيل مت ق( ّق
 (.ُٗ: ِٖإ٤نيل مت ق( ْق
 (.ٕ: ٓرسالة يوحنا األكىل ق( ٓق
، ق( الالىوت اٞنسيحي ك ٔق  (.ِٕ/ُاإلنساف اٞنعاصر، األب سليم بسرتس، سلسلة الفكر اٞنسيحي بٌن األمس كاليـو
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 لك اك يق ىق يف ىف يثكربػػد أنكػػر   علػػيهم ىػػذه العقيػػدة الكفريػػة، فقػػاؿ تعػػاىل: 

ا كإبنكػػػار ىػػػذه العقيػػػدة الػػػيت تتعلػػػق هبػػػا األلػػػة تعلقنػػػ ممرن ام يل ىل مل يك مكىك
 ا، يرهر اال٥نراؼ يف أحد أسس األلة كملادئها عندىم.كثيقن 

ػػا يقولػػوف ُعلػػوًّا كبػػًنًا-مػػن زنػػب أبنػػو ُولِػػَد مػػن هللا  وصػػف -ٖ ا لفسػػاد اعتقػػاد امتػػدادن ف : -تعػػاى هللا عم 
النرارل يف   سلحانو كتعاىل، ف سم   يكتفوا ابالدعػاء ِبلوىيػة عيسػى عليػو السػالـ، أك ِبنػو شػريخ، 

تعػاىل -٪نب ِبنػو كيلًػد مػن    أك ِبنو ابن  ، بل ْناكزت تلخ العقيدة الفاسدة إىل أف كصفوا كل من
ػػا يقولػػوف عيلػػوِّا كلػػًننا ألف  ا،لنحػػب بعضػػنا بعضػػ ،"أيهػػا األحلػػاء :جػػاء يف رسػػالة يوحنػػا األكىل، -  عمَّ

، فهػػو   ال ٪نػػبأمػػا مػػن  ،مػػن   كيعػػرؼ   يكػػوف مولػػودامػػن ٪نػػب  إذف، كػػل ،مػػن   ترػػدراأللػػة 
كىذا االدعاء الفاسد ال ٬نكن معػو التوصػل لنتيبػة صػحيحة يف  ،(ُقألف   ١نلة" يتعرؼ على   ربا،

 اٜنكم على األلة عندىم.
ػػػا يقولػػػوف ُعلػػػوًّا كبػػػًنًا–االعتقػػػاد أبهنػػػم أبنػػػاء هللا، وورثتػػػو  -ٗ إف الغلػػػو كاإلفػػػراط كعػػػدـ : -تعػػػاى هللا عم 

فقػػد جػػاء يف الكتػػاب االنضػػلاط يف األلػػة عنػػد النرػػارل ربػػادىم إىل القػػوؿ ِبسػػم أبنػػاء   ككرثتػػو أيضػػا، 
ا فػنحن أيضػا كارثػوف، كرثػة   "فالركح نفسو يشهد مش أركاحنػا ِبننػا أكالد  ، كمػا دمنػا أكالدن  :اٞنقدس

كشػػػػركاء اٞنسػػػػي  يف اإلرث، كإف كنػػػػا نشػػػػاركو يف مقاسػػػػاة األ  ف ننػػػػا سػػػػوؼ نشػػػػاركو أيضػػػػا يف التمتػػػػش 
نعػػد عليػدا خػائفٌن أذالء، بػل صػرب أبنػاء للسػػيد،  "  :جػاء يف التفسػًن الت ليقػي ٟنػذا الػن ، (ِقابجملػد"

كاي لػػو مػػن امتيػػاز، كألننػػا أبنػػاء  ، أصػػل  لنػػا نرػػيب يف كنػػوز عريمػػة، لقػػد أع ػػاب الػػرب فعػػال أفضػػل 
 .(ّقيف حاجة إليو "ع اايه: ابنو، كالغفراف، كاٜنياة األبدية، كيشبعنا أف ن لب منو كل ما ٥نن 

تعػاىل   عمَّػا يقولػوف -يت يػدعوسا ىػي بنػوة حقيقيػة، كلنػوة االبػن ألبيػو كبناء على ىذا، فػ ف اللنػوة الػ
 كالدافش يف ىذه اللنوة ١نلة   ٟنم. -عيلوِّا كلًننا

 جم يل ىل مل خلكربػػد أب ػػل   ادعػػاءىم يف كتابػػو الكػػرَل، فقػػاؿ عػػز كجػػل: 

، كبسقوط ىػذا االدعػاء مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم
ملػػادئ كأسػػس األلػػة عنػػدىم، كاٞنتمثػػل يف اللنػػوة القائمػػة علػػى األلػػة اٞنزعومػػة، كىػػذا يهػػدـ مػػنهج يسػػقا أحػػد 

 ١نلتهم اٞنزعومة من أساسها.

                                                           

 (.ٕ: ْ( رسالة يوحنا األكىل قُق
 (.ُٕ: ٖالرسالة إىل مؤمين ركما ق( ِق
 (.ِّٔٗالتفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، قص: ( ّق
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االعتقاد أبف احملبة اإلذلية ال تنبع من النفس البشرية، وإدنا ىي عطية من هللا، وأف روح القدس  -٘
 ية من   كال تنلش من النفس اللشرية كإ٧نا يعتقد النرارل ِبف "األلة عىو من يسكبها يف القلب: 

فاأللة اليت يلقيها ، (ُقىي ببعة من  ، ك٣ننوحة للنرراٍل فقا، كال ٬نكن أف توجد عند غًن النرراٍل"
كشاىد ذلخ من ، (ِقركح القدس يف القلوب ال ٬نكن أف تنلت من األرض، كإ٧نا ىي ٚناكية خالرة

ما جاء يف رسالة بولس إىل أىل ركما: "ألف   أفاض ١نلتو يف ربلوبنا ابلركح القدس  :الكتاب اٞنقدس
  ليس "إف كجود كعمل ركح القدس فينا يؤكد لنا أف  : فارس زييقوؿ القس فا، و(ّقالذم كىلنا إايه"

 حياةكبعمل الركح ترًن األلة عامال فعاال يف  ،كائنا بعيدا عنا، لكنو ربريب كمؤثر يف حياتنا
كيدَّعوف أنو كّنا أف األلة ، (ْقألف األلة ربد انسكلت يف ربلوبنا ابلركح القدس اٞنع ى لنا" ،اٞنسيحي

اٞنسيحية ىي من  ، فمت استوثق اٞنسيحي من ىذه اٜنقيقة صارت لو الف نة اليت منشؤىا ركح 
  .(ٓقالقدس
كىػػػي ع يػػػة خالرػػػة، فػػػال ٬نكػػػن فلمػػػا كانػػػت األلػػػة ال تنلػػػش مػػػن الػػػنفس، كمرػػػدرىا خػػػارجي،  كعليػػػو

كصػف مػػنهج ٟنػا، خروصػػا إذا مػا صػػاحلها فسػاد اعتقػػاد ابهلل سػلحانو كتعػػاىل، كتقػوؿ عليػػو بغػًن علػػم، فػػ ف 
 عدـ إمكانية ٓنديد معا  منهبها آكد كأعرم.

يعتقد النرارل أف األلة اإلٟنية االعتقاد أبف احملبة اإلذلية خاصة ذلم، ال يشاركهم فيها أحد:  -ٙ
اٞنلدأ يقوؿ القس فهيم عزيز: "و، (ٔقة ٟنم كحدىم ليشاركوا فيها إٟنهم كٓنقق ٟنم الوحدة معو""٣ننوح

كلكنها  اعاطفي اكىذه األلة ليست شي ، خوةاٞنسيحي كا  : اٜنرية الفردية ٩نب أف ٓنددىا األلة لس
بواعث ىذه ىي أىم اللواعث على السلوؾ اٞنسيحي، كىي ، ك اىتمامات مسيحية عاملة كنشي ة

كىي  فهي ليست يف كل إنساف كلكنها يف اٞنسيحي فقا، ،القدس يف حياة اٞنؤمن خلقها الركح
كانتقل من اٝنليقة  آمنيحي لكل مس ىليست موىلة رباصرة على بعن الشخريات كلكنها تع 

 .(ٕق"يا يف اٞنسي  ك يسكن فيو الركح القدس٪نالقد٬نة، ك 

                                                           

 (.ٗٓكموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص: ( صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، ُق
 (.ِٕٓينرر: الفكر الالىويت يف رسائل بولس، الدكتور القس فهيم عزيز، دار الثقافة، مرر، قص: ( ِق
 (.ٓ: ٓرسالة بولس إىل أىل ركما ق( ّق
 (.ُّٔ/ ُ، قعلم األخالؽ اٞنسيحية، الدكتور القس فايز فارس، دار الثقافة، مرر، ال لعة األكىل( ْق
ـ، قص: ١َُِٖنا ػػرة يف شػػرح رسػػائل يوحنػػا الرسػػوؿ، كلػػيم كيلػػي، مكتلػػة اإلخػػوة، مرػػر، اٝندمػػة العربيػػة للكػػرازة ابإل٤نيػػل،  َِينرػػر: ( ٓق

ِّٖ.) 
 (.ٖٓ( صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص: ٔق
 (.ِِٖفكر الالىويت يف رسائل بولس، الدكتور القس فهيم عزيز، قص: ( الٕق
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٣ننوحػػة ٟنػػم كحػػدىم، فلػػم يلينػػوا األسػػلاب اٛناللػػة لتلػػخ األلػػة، بػػل يزعمػػوف ِبسػػا ع يػػة ٟنػػم  كمػػش كوسػػا
 دكف استحقاؽ.

 كبناء عليو ف ف غموض أسلاب استبالهبا كٓنريلها ينسحب على غموض منهج بنائها ك٘نايتها.

ِبف   يدعي النرارل خط،هم ومعصيتهم:  معالقوؿ أبف زلبة هللا ذلم سابقة على زلبتهم لو،  -ٚ
أحلهم كىم خى ىاة معر وف عنو
 :ما جاء يف رسالة يوحنا األكىل ، كشاىد ذلخ من كتاهبم اٞنقدس:(ُق

"كربد أظهر   ١نلتو لنا إذ أرسل ابنو األكحد إىل العا  لكي ٥نيا بو، كيف ىذا نرل األلة اٜنقيقية، ال 
 .(ِقكفارة ٝن اايب"  لتو، أرسل ابنو١نلتنا ٥نن هلل، بل ١نلتو ىو لنا، فلدافش ١ن

١نلػة لذا فهم يدَّعوف ِبف األلػة تيع ػى للمسػيحي علػى شػكل ىلػة، دكف أف يسػعى ٟنػا، كيقولػوف ِبف "
١نلػػة تتبػػو إىل اإلنسػػاف    لسنسػػاف، ١نلػػة ت لػػب اإلنسػػاف كتسػػعى إليػػو كٔنلرػػو دكف أف يسػػعى إليهػػا، كىػػي

الغركر كْنعػل عالربتنػا ابهلل صػحيحة، ككػذا عالربتنػا ابلقريػب؛ من  إف ١نلة   لنا ىلة تنقذ حياتنا.. . ابلنعمة
ابالسػػػتحقاؽ، كال  ى"األلػػػة اٞنسػػػيحية ال تع ػػػ ، كيزعمػػػوف أفَّ (ّق"شخرػػػية اإلنسػػػاف كىكػػػذا يػػػتم التناسػػػق يف
األلػػة العاديػػة تتبػو ٥نػػو صػػفات معينػة تسػػتحق األلػػة مثػػل ف ،مػػن تتبػػو ٥نػوه ازاتيػامت تعتمػد علػػى صػػفات أك

... لكػن األلػة اٞنسػيحية ال تنرػر إىل كػل  كالوفاء كالذكاء كاٞنرح كغًن ذلػخ الرػفات كالرربة حاٛنماؿ كالرال
 .(ْق"األمور من ىذه

كىػذا السػػياؽ يف اعتقػاد النرػػارل ِبف األلػة ىلػػة كع يػػة تع ػى للنرػػراٍل دكف اسػتحقاؽ، يعػػزز القػػوؿ 
 ه كنسلتو لللناء أك اٜنماية ٟنا.ابنتفاء أسلاب ٓنريل كجلب األلة، كينتفي معو كل منهج ٬نكن رصد

  الفداء، وعالقتو ابحملبة: اثنًيا:
يػػؤمن النرػػػارل بقضػػية الفػػػداء، كىػػو الػػػزعم ِبف عيسػػػى عليػػو السػػػالـ صيػػًلب فػػػداء ٟنػػم، فقػػػد جػػػاء يف 

ةثىػػػبي لٍ "كٞنػػػا كصػػػلوا إىل اٞنكػػػاف اٞنعػػػركؼ ابٛني  :الكتػػػاب اٞنقػػػدس يف إ٤نيػػػل مػػػت
، كىػػػو الػػػذم يػػػدعى مكػػػاف (ٓق

أع ػػوا يسػػوع ٙنػػرا ٣نزكجػػة ّنػػرارة ليشػػرب، فلمػػا ذاربهػػا رفػػن أف يشػػرهبا، فرػػللوه، مث تقػػاٚنوا ثيابػػو اٛنمبمػػة، 
 .(ٔقفيما بينهم مقرتعٌن عليها"

                                                           

 (.ِٔصفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص: ينرر: ( ُق
 (.َُ – ٗ: ْرسالة يوحنا األكىل ق( ِق
 (.ٖٔ/ ُ( علم األخالؽ اٞنسيحية، الدكتور القس فايز فارس، قّق
 (.ٖٕ/ ُ( علم األخالؽ اٞنسيحية، الدكتور القس فايز فارس، قْق
ينرػػر:  .لب عنػػدهصيػػ أف عيسػػى عليػػو السػػالـ النرػػارل اٛنمبمػػة أيضنػػا، يػػزعمكيسػػمى القد٬نػػة،  القػػدس مكػػاف يقػػش خػػارج مدينػػةىػػو اسػػم  (ٓق

 العليكػػػاف، ربػػػدح، مكتلػػػة الػػػر٘نن علػػد ١نمػػػود: اٟنػػػالي، ٓنقيػػػق اللقػػػاء أبػػو اٛنعفػػػرم اٜنسػػػٌن بػػػن كاإل٤نيػػل، صػػػاحل التػػػوراة حػػػرؼ مػػػن ٔنبيػػل
 .(ّّْ/ ُق ـ،ُٖٗٗ-ىػُُْٗ األكىل،: السعودية، ال لعة العربية اٞنملكة الرايض،

 (.ِٓ -ِْ: ِٕإ٤نيل مت ق( ٔق
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كىػم يزعمػوف أف صػللو إ٧نػا جػاء تكفػًنا للخ ػااي، كمػا يقػوؿ إ٤نيػل مػت عػن عيسػى عليػو السػالـ: "مث 
فػػ ف ىػػذا ىػػو دمػػي الػػذم للعهػػد اٛنديػػد، كالػػذم أخػػذ الكػػأس، كشػػكر، كأع ػػاىم ربػػائال: اشػػربوا منهػػا كلكػػم، 

 .(ُقيسفخ من أجل كثًنين ٞنغفرة اٝن ااي"

كيػػربا النرػػارل عقيػػدة الفػػداء ابأللػػة، يقػػوؿ األب سػػليم بسػػرتس: "١نلػػة إنسػػاف آلخػػر، بػػل ١نلػػة   
نفسػػػو تنسػػػكب علػػػى ٗنيػػػش النػػػاس فتحيػػػي نفوسػػػهم كٔنلرػػػهم مػػػن علػػػوديتهم، لقػػػد خلرػػػنا يسػػػوع يف حياتػػػو 

ا أظهػػر لنػػا ِبربوالػػو كأفعالػػو كفػػرة ١نلػػة  ، كربػػد ظهػػرت تلػػخ األلػػة يف أربرػػى حػػدكدىا يف مػػوت يسػػوع، عنػػدم
 .(ِقلذلخ ترل اٞنسيحية يف موت يسوع ربمة عملو اٝنالصي"

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّكىػػػذا االدعػػػاء ربػػػد جػػػاء القػػػرآف بتكذيلػػػو، فقػػػاؿ تعػػػاىل: 
االدعػػػػاء يلػػػػٌن [، كتكػػػػذيب ىػػػػذه ُٕٓ]النسػػػػاء:  يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 فساده، كفساد األلة اليت بنيت عليو.

 وليست رلرد معىن:  ،القوؿ أبف احملبة ذاٌت قائمٌة بنفسها اثلثًا:
فهػػي عنػػدىم  ،ا يقػػـو ابلػػذكات٠نػػردن  معػػىن -كمػػا نعتقػػد-كليسػػت ، إٟنيػػةه  ذاته " :النرػػرانيَّةإف األلػػة يف 

كىػػي تنتقػػل  ،كإرادهتػػا اٞنسػػتقلة، فهػػي ذات ٟنػػا صػػفاهتاكبػػذا ، كىػػو أحػػد أربػػانيم ،لػػوثهم اإلٟنػػي، الػػركح القػػدس
 .(ّق"كٓنل يف أجساد اٞنؤمنٌن هبما ،لا ل رضهتك  ،ماءسلل كترعد ،بٌن   كاإلنساف

رػ  طػويال كىػي "األلػة تفيقػوؿ: ، مثاليػة كسػاميةبػولس ٩نسػد األلػة كشػخ  ذا صػفات  أف ٤نػد لذا
ال تترػػػػرؼ بغػػػػًن للاربػػػػة، كال تسػػػػعى إىل مرػػػػلحتها  ،تكػػػػ ال ت، األلػػػػة ال ٓنسػػػػد، األلػػػػة ال تتفػػػػاخر، ك ل يفػػػػة

 .(ْق"، ال تفرح ابلرلم، بل تفرح ابٜنقا، كال تنسب الشر ألحداٝناصة، ال تيستػىفىز سريعن 

كالنرػػر للمحلػػة هبػػذا اٞننرػػور الػػذم يرػػفها كشػػخ  لػػو ذات ربائمػػة، ىػػو مػػن أكجػػو اال٥نػػراؼ الكلػػًن 
معػػىن ٠نػػرد ِبنػػو شػػخ  لػػو ذات، كىػػذا مػػن أىػػم معوربػػات رصػػد ، فكيػػف يوصػػف النرػػرانيَّةالػػذم طاٟنػػا يف 

 منهج بناء األلة ك٘نايتها، فكيف يتم رصد منهج بناء ك٘ناية ذات ربائمة 

  اإلغراؽ يف ادلثالية، والبعد عن ادلنطق: رابًعا:
ار تسػػػػعى دائمػػػػا للمثاليػػػػة كاإلغػػػػراؽ فيهػػػػا، كال تتعامػػػػل مػػػػش اللشػػػػر ّنركنػػػػة كاعتلػػػػ النرػػػػرانيَّةإف الداينػػػػة 

ل لائعهم، كمراعاة ألحواٟنم، كمن شواىد ذلخ ما جاء يف إ٤نيل مت عن شاب سأؿ اٞنسػي : كيػف أحرػل 
                                                           

 (.ِٖ – ِٕ: ِٔإ٤نيل مت ق( ُق
 (.ُّٗ/ُالالىوت اٞنسيحي كاإلنساف اٞنعاصر، األب سليم بسرتس، ق( ِق
 (.ُُ( صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص: ّق
 .(َُ - ٖ: ُّأىل كورنثوس ق( الرسالة األكىل إىل ْق
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"إف أردت أف تػػدخل اٜنيػػاة فاعمػػل ابلوصػػااي، فسػػأؿ: أيػػة كصػػااي ،  :علػػى اٜنيػػاة األبديػػة، فػػرد عليػػو اٞنسػػي 
كأحػب ربريلػخ كنفسػخ. ربػاؿ  أجابو يسوع: ال تقتػل، ال تػزف، ال تسػرؽ، ال تشػهد الػزكر، أكػـر أابؾ كأمػخ،

 لػػو الشػػاب: ىػػذه كلهػػا عملتهػػا منػػذ صػػغرم، فمػػاذا ينقرػػين بعػػد  فأجابػػو يسػػوع: إف أردت أف تكػػوف كػػامالن 
فاذىػػػب كبػػػش كػػػل مػػػا ٕنلػػػخ، ككزع علػػػى الفقػػػراء، فيكػػػوف لػػػخ كنػػػز يف السػػػماكات، كتعػػػاؿ اتلعػػػين، فلمػػػا ٚنػػػش 

لوصػػوؿ ، كالعبػػز الػػذم أظهػػره الشػػاب مػػن ا(ُقألنػػو صػػاحب ثػػركة كلػػًنة" ؛االشػػاب ىػػذا الكػػالـ، مضػػى حزيننػػ
ألف األمػػر غػػًن من قػػي كغػػًن مسػػت اع، فػػالغين يف ىػػذه اٜنالػػة ال ٬نكػػن أف يرػػل  ٞنلتغػاه ىػػو استسػػالـ للواربػػش؛

ْنػرم يف ىػذا  النرػرانيَّةللتة، كىذا فيو تضييق كظلم لػو، كاأللػة يف اٟنذه اٞنرحلة من اإل٬ناف ابلوصااي اٞنسيحية 
 ية غًن من قية.السياؽ، فهي مثال

فهػي مػن األسػس أ٨نيػة ابلغػة ابلنسػلة للنرػارل أنفسػهم، " النرػرانيَّةكخالصػة القػوؿ: فػ ف للمحلػة يف 
 لتفسًن ىػذه العقائػد، كعقيػدة الفػداء، كإٟنيػةعرم الذرائش ىي من أ اليت ربامت عليها كثًن من العقائد، أك ربل

 القػػوؿ ، ككػػذلخالنرػػرانيَّةالعقيػػدة كالػػيت نشػػأ عنهػػا اال٥نػػراؼ التػػاـ يف  ، تعػػاىلهللكبنوتػػو  ،اٞنسػػي  عليػػة السػػالـ
تلػػػخ األ٨نيػػػة للمحلػػػة، فػػػ ف مػػػنهج بنائهػػػا ك٘نايتهػػػا ال ٬نكػػػن ٓنديػػػده كال اسػػػتنتاج معاٞنػػػو  كمػػػش، (ِق"ابلتثليػػػث

لػيت عػن اٞنػنهج القػوَل، كفسػاد معتقػدات النرػارل ا النرػرانيَّةكأسسو، كسلب ذلػخ ىػو اال٥نػراؼ يف العقيػدة 
 جعلوا األلة ذريعة ٟنا.

كإف أثلتنا ٟنا منهج بناء ك٘ناية ف نو يف اٜنقيقية منهج رباصر يعرتيو اٛنهػل، كحػب الػذات، العتقػادىم 
 الفاسد، كتسويتهم بٌن اٝنالق ك٢نلورباتو، كتناربن أربواٟنم كأفعاٟنم.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِِ – ُٔ: ُٗإ٤نيل مت ق( ُق
 ، بتررؼ يسًن.(ِ( صفة األلة اإلٟنية يف النررانية، مفهومها، كلواـز تفسًنىا، كموربف اإلسالـ منها، رفعة دحيم الدكسرم، قص: ِق
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 يف بناء احملبة، وزتايتها األدايف الَوْضعي ةادلبحث الثاين: منهج 
 يف بناء احملبة، وزتايتها: اذلندوسي ةمنهج  أواًل:

عقيػػػدهتا كتعاليمهػػػا كملادئهػػػا، ىػػػي أكؿ مػػػا  األدايف الوىٍ ػػػعيَّةشػػػخ أف اٞنرػػػادر الػػػيت تسػػػتقي منهػػػا  ال
النرػوص يلحث عنو من يريد أف يتتلش منهج بناء األلة ك٘نايتها فيها، كبناء على ما يستخلرو اللاحث مػن 

 اٞنتعلقة ابأللة يست يش أف ٪نكم بوجود منهج ٟنا أك خالؼ ذلخ.

كمن خالؿ ما ٗنعت من النروص يف الكتب اٞنقدسة عنػد اٟننػدكس توصػلت إىل أنػو ال ٬نكػن رصػد 
كذلػخ لوجػود ٗنلػة مػػن  ٟنػا، سػواء يف بنائهػػا أك ٘نايتهػا؛٬نكػن كصػف مػػنهج للمحلػة مػن خال ،معػا  كا ػحة

 عل ذلخ متعذرا.اٞنعوربات اليت ْن

 كربد أٗنلت تلخ اٞنعوربات يف اآليت:

 هللا سبحانو وتعاى: فساد اعتقادىم يف  أواًل:
أحػد الػدايبت الػيت تػؤمن بوجػود آٟنػة متعػددة، فقػد جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس عنػدىم:  اٟنندكسػيَّةتعد 

، فوصػػفو ِبكؿ اآلٟنػة دليػػل علػػى (ُق... أنػت أكؿ اآلٟنػػة" "أيهػا اٛنلػػار  ى  ىٍ يسػػبدكا لػخ، كأنػػت اٝنػػالق األكؿ
، ىػو -كىػو أحػد اآلٟنػة عنػدىم-يف كتلهم اٞنقدسة، أف قبرا٨نا( ما جاء  :كجود آٟنة غًنه، كمن شواىد ذلخ

، كلفػػف قاآلٟنػػة( ابٛنمػػش (ِقمػػن خلػػق اآلٟنػػة ب لقاهتػػا: "مث إف برا٨نػػا خلػػق اآلٟنػػة العاملػػة علػػى ٢نتلػػف طلقاهتػػا"
 يفيد بتعددىا.

 ،كاللحػار ،كاألسػار ،كالقمػر ،ا ىائلػة مػن اآلٟنػة، كالشػمس، "فيعلد اٟنندكس أعػدادن أما عن عدد اآلٟنة
 ،كاللقػػػػػر ،كالفيلػػػػػة ،مػػػػػن األفػػػػػاعي ،كغًنىػػػػػا، كيعلػػػػػدكف اٜنيػػػػػوابت الػػػػػيت ال تعػػػػػد كال ٓنرػػػػػى ،كالػػػػػ ؽ ،كالرعػػػػػد
،  أمػػا -بػػزعمهم- ، ككػػل اآلٟنػػة خلقهػػم برا٨نػػا(ْقككلهػػا ٢نلوربػػةكثػػًن،   اٟنندكسػػيَّة، فعػػدد اآلٟنػػة يف (ّقكالقػػركد"

قبرا٨نا( نفسو فال ييعلىم من خلقو، جاء يف الكتاب اٞنقدس أف قبرا٨نا( يقوؿ: "فاعلموا أيهػا األحلػار أف ذاؾ 
، ك  ييفرػ  عػن ذلػخ (ٓقالشخ  العريم، بعد أف اراتض كتعٌلد، خلقين أب، ألكوف خػالق ىػذا العػا  كلػو "

 الشخ  العريم الذم خلقو.

                                                           

 (.َُِاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ُ
 (.ُٕ منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، ترٗنة كتعليق: إحساف حقي، دار اليقرة العربية، دمشق، ال لعة األكىل، قص: ((ِ
نيػة، األلوىية، الرسالة كاٝنالص يف اٟنندكسية قدراسة نقدية مقارنة(، ٠ند الدين ٗناؿ ريناكم، رسالة ماجستًن، ربسم العقيدة، اٛنامعة األرد ((ّ

 (.ّْ ـ،قص:ََِٗ
 (.ٗينرر: منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ْ
 (.ُِ منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص: ((ٓ
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كدعائهم ٟنذه اآلٟنة اٞنتعددة، ف ف اٟنندكس "إذا دعوا إٟنا من آٟنتهم تناسػوا ابربػي كعن طريقة تعاملهم 
اآلٟنػػة فيسػػمونو ِبحسػػن األٚنػػاء، ك٫ناطلونػػو بػػرب األرابب كإلػػو اآلٟنػػة، كإذا ذىلػػوا إىل إلػػو غػػًنه أربػػاموه مقػػاـ 

لواحػد منهػا، ىػو أحػد  ، كتناسػيهم لكػل اآلٟنػة حػٌن تػوجههم(ُقاألكؿ ككصفوه ِبنو إلػو اآلٟنػة كرب األرابب"
-نتائج فساد ىذه العقيدة، فكيف اللبػوء إللػو كاحػد، كتناسػي اآلٟنػة األخػرل، كالػيت رّنػا تكػوف أعرػم منػو 

أك مسػػاكية لػػو، كلكػػن ىػػذا التناسػػي للقيػػة اآلٟنػػة حػػٌن التوجػػو لواحػػد منهػػا ىػػو أمػػر حتمػػي البػػد  -ابعتقػػادىم
ر مػػن إلػػو، بػػل ال بػػد مػػن انرػػرافو لواحػػد، كعليػػو فػػ ف منػػو؛ ألف الػػذىن ال ٬نكػػن أف يتوجػػو يف طللػػو إىل أكثػػ

 العقل السليم ال ٬نكن أف يقلل مثل ىذه العقيدة الفاسدة.

 جح مج حج مثكاإل٬نػػػاف بوجػػػود آٟنػػػة غػػػًن   سػػػلحانو كتعػػػاىل ىػػػو غايػػػة الفسػػػاد، ربػػػاؿ تعػػػاىل: 
 مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

أم: يف السػػماكات كاألرض  (مس خس حسيف تفسػػًن اآليػػة: "ق ، ربػػاؿ السػػعدم [ِِ – ُِ]األنليػػاء: 
كبيػػػػاف ذلػػػػخ: أف العػػػػا  العلػػػػوم ، يف ذاهتمػػػػا، كفسػػػػد مػػػػن فيهمػػػػا مػػػػن اٞنخلوربػػػػات (جضحض مص خص حصق

كالسػػػفلي، علػػػى مػػػا يػػػرل، يف أكمػػػل مػػػا يكػػػوف مػػػن الرػػػالح كاالنترػػػاـ، الػػػذم مػػػا فيػػػو خلػػػل كال عيػػػب، كال 
كاحػػد، كربػو كاحػػد، كإٟنػػو كاحػػد، فلػػو كػػاف لػػو مػػدبراف كرابف ٣نانعػة، كال معار ػػة، فػػدؿ ذلػػخ، علػػى أف مػػدبره 

أك أكثػػػر مػػػن ذلػػػخ، الختػػػل نرامػػػو، كتقو ػػػت أركانػػػو ف سمػػػا يتمانعػػػاف كيتعار ػػػاف، كإذا أراد أحػػػد٨نا تػػػدبًن 
عبػػز  علػىا، ككجػود مػراد أحػد٨نا دكف اآلخػػر، يػدؿ شػيء، كأراد اآلخػر عدمػو، ف نػػو ١نػاؿ كجػود مراد٨نػا معنػػ

 .(ِق"ره كاتفاربهما على مراد كاحد يف ٗنيش األمور، غًن ٣نكناآلخر، كعدـ اربتدا

كبنػاء عليػػو، فػ ف االعتقػػاد بوجػػود آٟنػة سػػول   ىػو فسػػاد يف الف ػػرة، كا٥نػراؼ يف العقػػل، إذ النفػػوس 
ألف يف كجود٨نػا فسػاد للسػماكات  ؛لعقل ال ٬نكن أف يتخيل كجػود إٟنػٌنمف ورة على كحدانية  ، كما أف ا

 بٌن سلحانو كتعاىل يف اآلية السابقة.كاألرض كما 

مػن ىػذه العقيػدة، ىػو أكؿ معػوؽ مػن معوربػات  اٟنندكسػيَّةكالفساد الػذم كربػش علػى الف ػرة كالعقػل يف 
كجود منهج بناء للمحلة فضػال عػن كجػود مػنهج للحمايػة، كلػو افرت ػنا كجػوده لكػاف منهبػا منحرفػا فاسػدا 

 لفساد ما بييًنى عليو.

  

                                                           

األدايف األرفػػة كالوثنيػػة يف  ػػوء العقيػػدة اإلسػػالمية قدراسػػة ٓنليليػػة نقديػػة(، مرػػ فى عثمػػاف مرػػ فى د، رسػػالة دكتػػوراه، ربسػػم العقيػػدة  ((ُ
 (.ِٖٔ ـ، قص:َُُِية، السوداف، كاألدايف، جامعة أـ درماف اإلسالم

 .(ُِٓقص:  يف تفسًن كالـ اٞنناف، السعدم، تيسًن الكرَل الر٘نن ((ِ
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  احنراؼ احملبة اإلذلية عندىم: اثنًيا:
  سػػػلحانو كتعػػػاىل، كأنػػػاذىم آٟنػػػة متعػػػددة، صػػػار لػػػو كلػػػًن األثػػػر يف يف  اٟنندكسػػػيَّةإف فسػػػاد اعتقػػػاد 

 ا٥نراؼ األلة اإلٟنية عنده، ف ف اٞن لش على كتلهم اٞنقدسة ٩ند التناربن الوا   يف تناكؿ ىذه األلة.

ن األلػػة، كبعضػها تفيػد ِبف اآلٟنػػة ٓنػب، كمػػن شػواىد خلػػو فػلعن النرػوص تفيػػد ِبف اآلٟنػة خاليػػة مػ
مػػػػا جػػػػاء يف الكتػػػػاب اٞنقػػػػدس، حيػػػػث تقػػػػوؿ اآلٟنػػػػة: "أب ربػػػػوة القػػػػوم، خلػػػػوّّ مػػػػن الرغلػػػػة  :اآلٟنػػػػة مػػػػن األلػػػػة

ا عػػن اآلٟنػػة: "أب يف ٗنيػػش اٞنوجػػودات، ال شػػيء عنػػدم مكػػركه أك ١نػػب، كلكػػن مػػن ، كجػػاء أيضنػػ(ُقكاٜنػػب"
 ، فالنراف السابقاف يفيداف خلو اآلٟنة من األلة.(ِقكيكوف  "يعلدٍل بتكرس أكوف بو 

فػػ ف اآلٟنػػة اٞنزعومػػة تثلػػت اٜنػػب يف موا ػػش أخػػرل، فقػػد جػػاء يف كتػػاهبم  أمػػا علػػى النقػػين مػػن ذلػػخ:
"مػػرة أخػػرل أٓنػػدث إليػػخ اي ذا األذرع القويػػة، فأنرػػت إىل كلمػػايت العلويػػة اي  :اٞنقػػدس: ٓنػػدث الػػرب ربػػائال

ا يف سػػػياؽ إثلػػػات األلػػػة ل ٟنػػػة اٞنزعومػػػة، تقػػػوؿ ، كجػػػاء أيضنػػػ(ّقا ّنرػػػلحتخ"مػػػن أحػػػب، فػػػ ٍل أٓنػػػدث راغلنػػػ
، كىػػذا التنػػاربن اللػػٌنًٌ يرػػعب معػػو (ْقاآلٟنػػة: "مػػن عقلػػو كفهمػػو مركػػزاف  ، ذلػػخ ىػػو مريػػدم كىػػو حليػػيب"

 اإلٟنية عندىم. منهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّةإمكانية الوربوؼ على 

ب مػػػػن خػػػػالؿ القيػػػػاـ ِبمػػػػور مثاليػػػػة غػػػػًن مسػػػػت اعة أمػػػػا عػػػػن اسػػػػتبالب األلػػػػة اإلٟنيػػػػة، ف سػػػػا تيسػػػػتىبلى 
لسنسػػاف، فمػػن ذلػػخ مػػػا جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػػدس: "مػػن ال يشػػغلو العػػا  كال مشػػػكالتو، متحػػرر مػػن الفػػػرح 

، كال األشػواؽ ،كال اٜنػزف ،كال يضػمر الكراىيػة ،القلق، ذلخ ىو حلييب، من ىو غًن فػرحكالغضب كاٝنوؼ ك 
 .(ٓق... ذلخ ىو حلييب"

ىي أمور غػًن من قيػة ال ٬نكػن القيػاـ هبػا،  :كالوارد يف ىذا الن  من األمور اليت تستبلب حب اإللو
كال  ،كال يشػػػتاؽ ،ال ٪نػػػزف كالقلػػػق  كمػػػن ذا الػػػذم ،كاٝنػػػوؼ ،كالغضػػػب ،فكيػػػف يتحػػػرر اإلنسػػػاف مػػػن الفػػػرح

 يكره 

، يف الشػػػػركط الػػػػيت ك ػػػػعها اإللػػػػو اٟنندكسػػػػيَّةى اٞنثاليػػػػة كعػػػػدـ اٞنن قيػػػػة يف األلػػػػة اإلٟنيػػػػة يف كمػػػػا تتبلَّػػػػ
للوصػػوؿ إليػػو، كمنهػػا: ىبػػر اٜنػػب كالكراىيػػة، جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس، أف مػػن شػػركط الوصػػوؿ إىل برا٨نػػا: 

                                                           

 (.ِٕللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص: ا ((ُ
 (.ٖٔاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ِ
 (.ٖٗاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ّ
 (.َُٗ – َُٖادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص: اللاج ((ْ
 (.َُٗ – َُٖاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ٓ
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اٜنسػػػية،  للػػػذات ابلثلػػػات، كاٟنػػػاجر للرػػػوت كغػػػًنه مػػػن األغػػػراض"اٞننضػػػلا ابلفهػػػم التقػػػي، كالكػػػاب  ٗنػػػاح ا
 ، كىذه الشركط مستحيلة على أم إنساف أف يقـو هبا.(ُق"كاٟناجر للحب كالكراىية

، ىػػػػي أحػػػػد اٟنندكسػػػػيَّةكعليػػػػو فػػػػ ف التنػػػػاربن كاإلغػػػػراؽ يف اٞنثاليػػػػة كعػػػػدـ اٞنن قيػػػػة يف األلػػػػة اإلٟنيػػػػة يف 
 األلة، إذ كيف ييلىنى اٞننهج على أمور متناربضة كغًن من قية.معوربات رصد منهج بناء ك٘ناية 

  واترة إرنابية: ،تناقض النظرة للمحبة، اترة سلبية اثلثًا:
 اٟنندكسػػػيَّةتنرػػر للمحلػػة بنرػػرة سػػللية كإ٩نابيػػة يف آف كاحػػد، "ف اٟنندكسػػيَّةال غرابػػة أف تكػػوف الداينػػة 

، كىػذا (ِقا، نػرل ذلػخ جليػا يف كتلهػا اٞنختلفػة"ك٣نارستها أيضنػ ا يف عقائدىا كفكرىاداينة متقللة كمتغًنة دكمن 
 ا ظاىرا يف كتلهم اٞنقدسة.التقلب كالتغًن بلت األلة منو شي ن 

ء انلػػذ اٜنػػب كالكراىيػػة، كبيػػاف أف خلػػو الػػنفس منهمػػا أثنػػ علػػى شػػكل فػػالنررة السػػللية ترهػػر أحيػػابن 
الكتػاب اٞنقػدس: "كالعمػل اٞنلتػـز اٞننبػز مػن ربلػل مػن ، كمػن ذلػخ مػا جػاء يف العمل ْنعل العمل أكثر خًنية

، كترهػػر السػػللية  (ّق"كف حػػب أك كراىيػػة ي لػػق عليػػو اٝنػػًنال يلحػػث عػػن الثمػػار، كيكػػوف دكف ارتلاطػػات، د
اٞنقػدس: "إف مػن  الكتػابكذلخ يف نلذ اٜنػب كاللغضػاء كاٜنػث علػى الػتخل  منهػا ابلكليػة، فقػد جػاء يف 

و، كيفػىن عنػده معػىن األلػة كاللغضػاء، كال يػؤذم ٢نلوربػا، يكػوف أىػال للحيػاة ٬نلخ حواٌسو، كيكل  ٗناح نفسػ
 ، ف فناء األلة كاللغضاء شرط للحياة األبدية عندىم.(ْقاألبدية"

"اٜنػػػب : اٞنقػػػدس الكتػػػابكترهػػػر السػػػللية كػػػذلخ يف التحػػػذير مػػػن اٜنػػػب كالكػػػره معػػػا، فقػػػد جػػػاء يف 
كػػػػن ٓنػػػػت تسػػػػلا ىػػػػذين االثنػػػػٌن، فكال٨نػػػػا يعػػػػداف مػػػػن كالكػػػػره توجههمػػػػا األحاسػػػػيس ٥نػػػػو أىػػػػدافهما، ال ت

، جػػاء يف تفسػػًن ىػػذا الػػن : أف اٜنػػب كالكػػره يتوجهػػاف ابْنػػاه اٞنشػػاعر كالػػركح اجملهولػػة، فبميػػش (ٓقمكامنػػو"
 ، فاٜنب كالكره يقوداف اٞنرء إىل اجملهوؿ.(ٔقاٞنشاعر تنلعث من أسلوب ال ليعة، ك٩نب أف تيقهر

فػػ ف اٜنػػب يعتػػ  أحيػػاب أحػػد  اربضػػة للنرػػرة السػػللية سػػالفة الػػذكر:لػػة اٞننأمػػا عػػن النرػػرة اإل٩نابيػػة للمح
١نركات الكوف عند اٟنندكس، فقد جاء يف الكتاب اٞنقػدس: "بعػدؿ يتحػرؾ الكػوف، ابلفػرح كاٜنػب، ّنبػدؾ 

 .(ٕقاي ىرشيكيشا"

                                                           

 (.ُّٗاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ُ
 (.ُٗ ص:قاأللوىية، الرسالة كاٝنالص يف اٟنندكسية قدراسة نقدية مقارنة(، ٠ند الدين ٗناؿ ريناكم،  ((ِ
 (.ُّٔاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ّ
 (.ّّٔمنوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ْ
 (.ْٓاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ٓ
 (.ْٖينرر: اللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ٔ
 .(َُِاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ٕ
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 ،يػػةكمػػا يعػػد اٟننػػدكس حػػب ال عػػاـ اٛنيػػد مػػن صػػفات ال يلػػٌن: "أكل ػػخ الػػذين ي ػػوركف اٜنيػػاة ابٜنيو 
 .(ُقكاٜنب، كمقللو ال عاـ اٞنفعم ابلزيت، ال عاـ اٛنيد ١نلب للناس ال يلٌن" ،كاٞنرح ،كالرحة ،كالقوة

كترهر النررة اإل٩نابية للمحلة يف اعتلػار الػوالدة أحػد نتائبهػا، فقػد جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس: "علػى 
 بويػػو اٞنتلػػػادؿ، إ٧نػػػا ْنعػػل منػػػو حيػػػوابن اٞنػػرء أف يعلػػػم: أف كالدتػػو الػػػيت ينػػػدفش هبػػا مػػػن رحػػػم أمػػو، بنتيبػػػة حػػػب أ

 .-بزعمهم -، فلوال ىذا اٜنب ٞنا حدثت الوالدة (ِقا"١نضن 

كٗنلة ىذه النروص كاليت ترهر التناربن يف النررة للمحلة، كعدـ الثلات على نررة كاحػدة منضػل ة 
ء ك٘نايػػػة األلػػػة مػػػن ، يرهػػػر عػػػدـ إمكانيػػػة كجػػػود مػػػنهج كا ػػػ  اٞنعػػػا  ٬نكػػػن بنػػػا-اترة سػػػللية، كاترة إ٩نابيػػػة-

 خاللو.

  الطبقية: رابًعا:
 ،كالرلػػم ،إف ال لقيػػة اجملتمعيػػة ٟنػػا آ،ر سػػللية علػػى الفػػرد كاجملتمػػش ِبكملػػو، فهػػي أحػػد أسػػلاب الفسػػاد

كانتشار الكراىية كالعنف يف اجملتمش، كىي عدك األلة داخل اجملتمش، ف ذا دخلت ال لقيػة مػن ابب، خرجػت 
 األلة من اللاب اآلخر.

٩نػػػد أف ال لقيػػػة عامػػػل أساسػػػي يف ىػػػذه الكتػػػب، فقػػػد جػػػاء يف  اٟنندكسػػػيَّةكاٞنتتلػػػش للكتػػػب اٞنقدسػػػة 
 .(ّقالكتاب اٞنقدس تقسيم اٟنندكس إىل أربش طلقات، كىي: بر٨نن، ككشرتم، ككيش، كشودر

لػػق ، ٩نػػد أسػػا ملنيػػة علػػى أسػػاس خلػػق اإلنسػػاف، فيزعمػػوف أف ال ٨نػػي خي اٟنندكسػػيَّةكاٞنتتلػػش لل لقيػػة يف 
، (ْقمػػن فػػم اإللػػو، كالكاسػػرتاي، أك الكشػػرتم مػػن ذراعػػو، كالويشػػا مػػن فخػػذه، كالشػػودرا، أك الثػػودر مػػن رجلػػو

كييعتػػ  ال ا٨نػػة أعلػػى تلػػخ ال لقػػات، "فلمػػا أف ال ا٨نػػة، خلقػػوا مػػن أشػػرؼ كأطهػػر عضػػو، كىػػو الوجػػو، كىػػم 
يتلػػٌن أف اآلٟنػػة ىػػي مػػن اختػػارت ، كىنػػا (ٓقالقػػائموف علػػى الويػػد، كىػػم أصػػحاب الػػدين، فهػػم أفضػػل اٛنميػػش"

 ، فهي اختيار ٟنم من اآلٟنة.-بزعمهم -األفضلية لل ا٨نة 

مػا جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس عػن تنرػيم الػزكاج بػٌن  تلخ ال لقيػة:كمن التعليمات اجملتمعية اٞنلنية على 
ج مػن نسػاء فرربتػو تلخ ال لقػات، فبػاء فيػو: "للػ ٨نن أف يتػزكج مػن نسػاء الفػرؽ األربػش، كللكشػرتم أف يتػزك 

                                                           

 (.َُّاللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:  ((ُ
 (.َٗمنوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ِ
 (.ٖينرر: منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ّ
 ـ، قص:َُِّاألكىل،  الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنًن بلكفيػف كآخػركف، دار األمػاف، الػرابط، ال لعػةينرر:  ((ْ

 (.ِٖٗ: األدايف األرفة كالوثنية يف  وء العقيدة اإلسالمية قدراسة ٓنليلية نقدية(، مر فى عثماف مر فى د، قص(، ّْ قص:
 (.ّٕمنوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ٓ
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، (ُقكمػػا دكسػػا مػػن الفػػرؽ، كللػػويش أف يتػػزكج مػػن فرربتػػو كمػػن فرربػػة الثػػودر، كللثػػودر أف يتػػزكج مػػن فرربتػػو فقػػا"
ال ٬نكن ْناكزىا، فقػد جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس أنػو: "إذا تػزكج الػ ٨نن  اٟنندكسيَّةكىذه التعليمات صارمة يف 

مػػن امػػرأة شػػودر، ف نػػو يغػػرؽ يف جهػػنم، كإف كيلػػد لػػو كلػػد منهػػا، يػػنحا عػػن منزلتػػو"
، فالقضػػية ىػػي ربضػػية (ِق

 مقدسة، يرعاىا كينرمها الكتاب اٞنقدس.

أثػره السػليب  :، لعػل مػن أ٨نهػاكربد أحدث ىذا النرػاـ ال لقػي سػلليات كثػًنة داخػل اجملتمػش اٟنندكسػي
، كىػذا يلػٌن (ّق... جعػل الكثػًن مػن الرػفات األخالربيػة تضػمحل" على األخالؽ، "ف ف ىذا النراـ ال لقي

ربائمػة  اٟنندكسػيَّةأف ال لقية عدك للنرػاـ األخالربػي ِبكملػو، كعػدك للمحلػة ابٝنرػوص، حيػث إسػا جعلػت "
 .(ْقضاء"على عدـ التساكم، كظلم الضعيف، كانتشار كاللغ

  سػػػلحانو كتعػػػاىل، كا٥نػػػراؼ األلػػػة اإلٟنيػػػة ا، مػػػن فسػػػاد اعتقػػػاد اٟننػػػدكس يف سػػػالفن  ذكػػػرتي كٗنلػػػة مػػػا 
ا اٞنرػادر اٞنقدسػة عندىم، كالتناربن اللٌن يف النررة للمحلة، كربياـ اجملتمػش علػى ال لقيػة الػيت ترعاىػا كتنرمهػ

ا بعيػػد اٞننػػاؿ، كلػػو أمػػرن  اٟنندكسػػيَّةيف  ةو للمحلَّػػةمػػنهج بًنىػػاءو ك٘نايػػ٩نعػػل مػػن إمكانيػػة كجػػود  عنػػدىم، كػػل ىػػذا
ألسا داينة من ك ش اللشػر، أربػل مػا  ؛ا غًن منضلاا متناربضن ا منحرفن كجود اٞننهج، لكاف منهبن  افرت نا جدالن 

 توصف بو أسا متحيزة تراعي مرلحة ٠نموعة على حساب السواد األعرم من األتلاع الذين يدينوف هبا.

 وزتايتها: ،يف بناء احملبة الزرادشتي ةمنهج  اثنًيا:
عند االطالع على كتاب الزرادشية اٞنقدس قاألفستا(، ككػذلخ مقػوالت مؤسػس الداينػة قزرادشػت(، 

إىل مػنهج كا ػػ  اٞنعػػا  يف أم ف نػو يتضػػ  أف ىػذه الداينػػة الو ػػعية مت بناؤىػا علػػى أمػػور ٬نتنػش معهػػا الوصػػوؿ 
 اينة الو عية يشًن إىل ذلخ.ألف الفساد الذم ٓنملو ىذه الد أمر؛

كعليو ف ف منهج بناء ك٘نايػة األلػة ىػو مػن  ػمن تلػخ اٞننػاىج الػيت ال ٬نكػن رصػدىا كالوصػوؿ إليهػا، 
 لوجود ٗنلة من اٞنعوربات اليت تعوؽ الوصوؿ إليو.

  

                                                           

 (.ُِْمنوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص:  ((ُ
 (.ُِٔ(، قص: منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس ((ِ
 (.ّٓ الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنًن بلكفيف كآخركف، قص: ((ّ
، (ِٖـ، قص: ََِٔاستيقف أيها اٟنندكسي قدراسة يف الداينة اٟنندكسػية(، د. شػاترجي أـ، ترٗنػة: رمضػاف الرػفناكم، مكتلػة النافػذة،  ((ْ

 بتررؼ يسًن.
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 ك٬نكنين إٗناؿ تلخ اٞنعوربات يف اآليت:

 هللا )الثنوية(:فساد اعتقادىم يف  أواًل:
يوف ابلعقيػػػػدة قالثنويػػػػة(، كىػػػػي أسػػػػم يؤمنػػػػوف إبٟنػػػػٌن اثنػػػػٌن، ك٨نػػػػا إلػػػػو النػػػػور كالرلمػػػػة، يعتقػػػػد الزرادشػػػػت

 .(ُق"فيزعموف أف النور كالرلمة أزلياف ربد٬ناف"

كيقولػوف: "ِبف العػا  ىػو أثػر لفعػػل إٟنػٌن، أحػد٨نا إلػو اٝنػًن، ك،نيهمػػا إلػو الشػر، كيرمػز لػ كؿ ابلنػػور، 
 .(ّق" ِبىورامزدا كأىر٬ناف، ك٨نا يوجداف منذ األزؿ"، كيسموف اإلٟنٌن: (ِقكالثاٍل الرلمة"

"منػذ اللػدء أعلنػت الركحػاف : فسػتاجػاء يف األمػا  يف الكتػاب اٞنقػدس للزرادشػتية: شاىد تعػدد اآلٟنػةك 
 .كربد جاء ىذا الن  ٓنت عنواف: قملدأ الثنوية(، (ْقالتوأماف عن طليعة كل منهما: ال يلة كالشريرة"

٫نلقاف، جاء يف األفستا: "يف اٞنرة األكىل عنػدما خلقتػا اٜنيػاة كاألجسػاـ، ككػل كيرفوف اإلٟنٌن ِبسما 
 .(ٓقما يتضمنو العا ، فحيث كاف الشر ظهرت النباسة، كأما القداسة فقد رافقت الركح اٝنًنة دائما"

آٟنػػة أخػػرل، فقػػد " كانػػت العلػػادة يف الداينػػة  الزرادشػػتيَّةك  يقػػف األمػػر عنػػد إٟنػػٌن اثنػػٌن، بػػل ظهػػر يف 
و ، كلعػػػل ىػػػذا التعػػػدد يف اآلٟنػػػة بعػػػد أف كػػػاب إٟنػػػٌن اثنػػػٌن، ىػػػ(ٔقتقػػػدـ إىل ٢نتلػػػف القػػػول اإلٟنيػػػة " الزرادشػػػتيَّة

ألف الضػالؿ ال يتوربػف عنػد حػد، بػل يسػتمر صػاحلو يف الرلمػات، فيػدخل  النتيبة اٜنتمية لفساد العقيدة؛
 عن.يف ظلمات بعضها فوؽ ب

م لزرادشػػػت، فهػػػم يقولػػػوف: "ِبف زرادشػػػت ىػػػو هي أتلػػػيهي    سػػػلحانو كتعػػػاىل:كمػػػن فسػػػاد اعتقػػػادىم يف 
 .تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا، (ٕقجوىر ركح  ، كربد تقمرت جسد ىذا اٞنخلوؽ"

 حن جن يم ىم مم خمكربػػد أنكػػر   سػػلحانو كتعػػاىل مثػػل ىػػذه العقيػػدة اللاطلػػة، فقػػاؿ تعػػاىل: 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن
 ،كاٞنعػػػػىن: لػػػػو كانػػػػت معػػػػو آٟنػػػػة النفػػػػرد كػػػػل إلػػػػو ِنلقػػػػو: "ربػػػػاؿ القػػػػرطيب [، ُٗ]اٞنؤمنػػػػوف: َّ

كالعػػػادة بػػػٌن اٞنلػػػوؾ، ككػػػاف الضػػػعيف   ،كلغالػػػب كطلػػػب القػػػوم الضػػػعيف :( أمٰذٰر يي ىي ميق

                                                           

 (.ِٖٔ ـ، قص:ُِٗٗالكرَل الشهرستاٍل، دار الكتب العلمية، للناف، ال لعة الثانية،  اٞنلل كالنحل، د بن علد ((ُ
 (.ِٖ الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنًن بلكفيف كآخركف، قص: ((ِ
 (.ْٖـ،قص: َُِٓراي، الداينة الزرادشتية قمزديسنا(، نورم إٚناعيل، دار مؤسسة رسالف، سو  ((ّ
 (.ِٔأفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، قص:  ((ْ
 (.ّٔص: أفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، ق ((ٓ
 (.ُُ ـ، قص:َُِٔالداينة الزرادشتية قمالحرات كآراء(، د. أسامة عدبف ٪نٍن، اشورابنيلاؿ للكتاب، ال لعة األكىل  ((ٔ
 (.ُِ ص:قالداينة الزرادشتية قمزديسنا(، نورم إٚناعيل،  ((ٕ
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ألف الولػد ينػازع  ؛االولػد أيضنػ اٞنغلوب ال يستحق اإلٟنية. كىذا الذم يدؿ على نفي الشػريخ يػدؿ علػى نفػي
، فاإل٬نػػاف بوجػػود إٟنػػٌن اثنػػٌن ىػػو فسػػاد للعقػػل، كإ٬نػػاف بشػػيء يسػػتحيل (ُق"األب يف اٞنلػػخ منازعػػة الشػػريخ

 كربوعو.

ا كبناء عليو ف ف الفساد يف ىذا االعتقاد، ٩نعػل الوصػوؿ إىل معػا  مػنهج بنػاء ك٘نايػة األلػة عنػدىم أمػرن 
العقيدة السليمة ىي أساس كػل مػنهج يف الػدين، كإذا فسػدت فكػل مػا سػواىا ٬نكن الوصوؿ إليو، إذا أف ال 

 فاسد.

  احنراؼ العبادة: اثنًيا:
بشػػػكل كلػػػًن، فقػػػد كصػػػل األمػػػر هبػػػم إىل ْنػػػاكز كلػػػًن فيهػػػا، حػػػت نشػػػأ  الزرادشػػػتيَّةا٥نرفػػػت العلػػػادة يف 

ا يف تشػػػكل عقيػػػدة ا كلػػػًنن عنػػػدىم علػػػادة النػػػار كغًنىػػػا مػػػن القػػػول ال ليعيػػػة، "فقػػػد لعلػػػت ربػػػول ال ليعػػػة أتثػػػًنن 
 .(ِقالفرس"

( ٕٕ، فػ ف زرادشػت ربتػل عػن قالزرادشػتيَّةكيرهر ذلخ يف علادة مؤسػس الداينػة، "فحسػب الػركاايت 
 .(ّق... عندما كاف يرلي أماـ النار" سنة

فالزرادشػػػتيوف يعلػػػػدكف النػػػػار، كيقومػػػػوف أمامهػػػػا ابلعلػػػادات، كيتنػػػػاكلوف الشػػػػراب اإلٟنػػػػي اٞنقػػػػدس أثنػػػػاء 
 .(ْقذلخ

ما جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس للزرادشػتية علػى لسػاف زرادشػت: "أرغػب يف  كشاىد علادة النار عندىم:
، (ٓقت أيتهػػػا النػػػار، اي بػػػن أىػػػورامزدا"أف أصػػػل هبػػػدييت اٞنع ػػػرة إىل الغابػػػة اٞنقدسػػػة، مػػػن أجػػػل اسرت ػػػائخ أنػػػ

 فالن  يفيد بغية زرادشت الوصوؿ إىل ر ا النار عنو.

مػا جػػاء يف الكتػاب اٞنقػػدس يف تقػديس الػرايح علػػى لسػاف زرادشػػت:  يػة:كشػاىد علػادة القػػول ال ليع
 كيرغلوف يف الوصوؿ إليها. ،، فهم يقدسوسا(ٔق... إىل تلخ الرايح اٞنقدسة" "أرغب يف أف أصل

شػػخ أف ا٥نػػراؼ العلػػادة، كالوصػػوؿ إىل مسػػتول علػػادة النػػار كالػػرايح كغًنىػػا مػػن القػػول ال ليعيػػة،  كال
 يدهتم ابهلل سلحانو كتعاىل.ىو امتداد لفساد عق

                                                           

 .(ُْٔ/ ُِق ،القرطيب اٛنامش ألحكاـ القرآف، ((ُ
 (.ِٔ الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنًن بلكفيف كآخركف، قص: ((ِ
 (.ِِقص:  الداينة الزرادشتية قمزديسنا(، نورم إٚناعيل، ((ّ
الزرادشػػتية داينػػة ابتػػدعها اجملػػوس يف العرػػر اإلسػػالمي، د. خالػػد كلػػًن (، ٓٓ قالكتػػاب اٞنقػػدس للداينػػة الزرادشػػتية(،  قص: فسػػتاينرػػر: أ ((ْ

 .(َُّـ، قص: َُِٗعالؿ، دار األتسب، اٛنزائر، 
 (.ُُُأفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، قص:  ((ٓ
 (.ُُْ – ُُّ، قص: أفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية( ((ٔ
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 ك٘نايتها. ،ال ٬نكن رصد منهج للناء األلة -كمش ىذا اال٥نراؼ كالضالؿ-كعليو ف نو 

 التناقض واالضطراب يف النظرة للمحبة: اثلثًا:
ا يف مناىبهػػا األساسػػية للداينػػة، فمػػن تنػػاربن يف االعتقػػاد ابإللػػو، إىل ا كلػػًنن تناربضنػػ الزرادشػػتيَّةتعػػيش 
ا، ا حتميِّػػالعلػػادة، كغًنىػػا مػػن التناربضػػات اٞنختلفػػة، ْنعػػل مػػن أمػػر التنػػاربن يف النرػػرة للمحلػػة أمػػرن ا٥نػػراؼ يف 

 ال  راب كتناربن ما ربللو من األسس كاٞنلادئ.

ٓنريف كتاهبم اٞنقدس قاألفستا(، فلمػا أف األفسػتا أىػم   ا يلٌن تناربضهم يف النررة للمحلة:كلعل أكؿ م
، (ُقكالتلخػػػي  ،كالتحريػػػف ،كاإلنقػػػاص ،ؼ فيػػػو كهػػػاف اجملػػػوس ابلػػػزايدةكتػػػاب عنػػػد الزرادشػػػتيٌن، فقػػػد ترػػػر 

 ،كالوصػػػػفات ،كاألسػػػػاطًن ،كاألغػػػػاٍل ،كالرػػػػلوات ،كيوصػػػػف األفسػػػػتا ِبنػػػػو: "٠نموعػػػػة مضػػػػ ربة مػػػػن األدعيػػػػة
 كاألساطًن. ،كاٝنرافات ،، فهو موصوؼ ابال  راب(ِقكال قوس" ،كربواعد األخالؽ

ا يف االعتقػػاد يف اإللػػو، فهػػي تػػؤمن ابلثنويػػة، اٞنتمثلػػة ا كلػػًنن اربضنػػتعػػيش تن الزرادشػػتيَّةأف  :كيضػػاؼ إليػػو
 ا.سالفن  ، كما ذكرتي كالقول ال ليعية ،، كتتباكز ذلخ إىل علادة النار(ّقبركح اٝنًن، كركح الشر

مػػا جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس للزرادشػػتية عػػن الػػزكاج مػػن ربرابػػة  ا ٩نلػػي التنػػاربن يف النرػػرة للمحلػػة:ك٣نػػ
ا مػن أف ١نلػة الػركح سػلب لػدخوؿ اٛننػة: "سػأؿ اٜنكػيم ركح العقػل: مػا ىػي السػلل كاٞنػآثر الػيت الدـ، ان الربن 

... الػػذم يتػزكج مػن ربرابػػة الػدـ ان الربػا مػػن ١نلتػو للػركح، ... كمػػن  يللػ  هبػا اللشػر اٛننػػة  أجػاب ركح العقػل
 .نفسو قدس، كىذا الن  متناربن مش نروص عديدة يف الكتاب اٞن(ْقيتمىن ١نلة الناس اٛنيدين"

ا ٗنلػة نرػوص جػاءت علػػى لسػاف زرادشػت مؤسػس الداينػة، فقػد ربػاؿ ١نػػذرن  ك٣نػا ينػاربن ىػذا الػن :
اٜنػب عليهػا، فهػي تضػحي بكػل شػيء يف سػليل حلهػا،  من حب اٞنرأة: "ليحذر الرجل اٞنرأة عنػدما يسػتويل

ألنػػو إذا   كرىا اللغضػػاء؛جػػل اٞنػػرأة عنػػدما تسػػاإذ تضػػمحل يف نررىػػا ربػػيم األشػػياء كلهػػا ْنػػاه ربيمتػػو، ليحػػذر الر 
الػن  األكؿ يثلػت  كػوف ، كمػوطن التنػاربن:(ٓقا للقسػوة، فقلػب اٞنػرأة مكمػن للشػر"كاف ربلب الرجل مكمننػ

 ا، أما الن  األخًن فهو ٪نذر منها، كىذا تناربن.األلة للمرأة  منيِّ 

  

                                                           

 (.ُِٖالزرادشتية داينة ابتدعها اجملوس يف العرر اإلسالمي، د. خالد كلًن عالؿ، قص: ينرر:  ((ُ
 (.ِٓالداينة الزرادشتية قمزديسنا(، نورم إٚناعيل، ص:  ((ِ
 (.ٕينرر: الداينة الزرادشتية قمالحرات كآراء(، د. أسامة عدبف ٪نٍن، قص:  ((ّ
 (.ٖٕٕأفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، قص:  ((ْ
 (.ٕٖىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، ترٗنة: فليكس فارس، مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، مرر، قص:  ((ٓ
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ىػي  للقريػب إفٍ دعػوة زرادشػت لعػدـ ١نلػة القريػب: "إف ١نلػتكم  ا مش الػن  األكؿ:كمن التناربن أيضن 
... ال أدعػػػوكم أللػػػة  ... إٍل مػػػا أشػػػًن بػػػو علػػػيكم ىػػػو أف تنفػػػركا مػػػن القريػػػب ال أف ٓنلػػػوه، إال أبنيػػػة مضػػػللة،

، كيقػوؿ أيضػا يف سػػياؽ (ُقا"... أكصػيكم ابلرػديق ي فػ  ربللػو إخالصنػ القريػب، بػل أدعػوكم أللػة الرػديق،
تم بقريلخ، كعدـ االىتماـ ابلقريب إ٧نػا ىػو أصػعب مػا نلذ ١نلة القريب: "إف األمر ّنحلة القريب معناه ال هت

 .(ِقتقضي بو الفضيلة"

 :كيف النرػػٌن األخػػًنين ، ك٪نػػث عليهػػا.يثلػػت ١نلػػة ربرابػػة الػػدـ :أنػػو يف الػػن  األكؿ :كمػػوطن التنػػاربن
 كينلذىا، كىذا تناربن ظاىر. ،٪نذر من ١نلة القريب

يؤمنػػوف ابسػػتحالة أف ٓنرػػل ١نلػػة ككفػػاؽ بػػٌن إلػػو اٝنػػًن  الزرادشػػتيَّةأف  اإلٟنيػػة:كمػػن التنػػاربن يف األلػػة 
كإلػػو الشػػر، فقػػد جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس: "سػػأؿ اٜنكػػيم ركح العقػػل: ىػػل ابإلمكػػاف أف ٪نرػػل أم سػػالـ 
ككفػػاؽ ك١نلػػة بػػٌن أىر٬نػػاف الكػػاذب كشػػياطينو كذريتػػو مػػش أىػػورامزدا، أـ ال  أجػػاب ركح العقػػل: ال ٬نكػػن أف 

، كىذا التناربن منشؤه يف األساس اإل٬ناف بوجود إٟنػٌن اثنػٌن، (ّقن األشكاؿ"٪نرل ذلخ، كال ِبم شكل م
 كىو تناربن ال ٬نكن للعقل اإل٬ناف بو.

عػم زرادشػت ِبف اٜنػب يقػود للكػره، فيقػوؿ: ز  :الزرادشتيَّةيف النررة للمحلة عند كمن التناربن الكلًن 
، فكيػف يكرىهػػا (ْقأشػده إال حػػٌن أكرىهػا" لػػ  حػيب ٟنػاا مػػن صػميم فػؤادم إال اٜنيػاة، كال يل"مػا أحػب شػي ن 

 بعد اشتداد حلو ٟنا 

ربػوؿ زرادشػت ِبف اإلبػداع ال أييت مػش اٜنػب: "مهمػا كػاف الشػيء الػذم أبدعػو،  ا:كمن التناربن أيضنػ
ا، كأٓنػػػوؿ عػػػن حػػػيب كحنػػػاٍل، ذلػػػخ مػػػا ربضػػػتو إراديت كمهمػػػا بلػػػ  حػػػيب لػػػو، ف نػػػو علػػػي أف أنقلػػػب لػػػو خرػػػمن 

ا ل مػور الػيت يلػدع فيهػا، لى اإلبداع ىو من التنػاربن، فكيػف يكػوف اٞنػرء خرػمن ، كىذا االنقالب ع(ٓقعلي"
 ا لو !ك١نلتو، فكيف يكوف خرمن  ،إليو  ألجل ا٤نذابوفهو   يلدع يف أمر إالَّ 

  

                                                           

 (.ْٖ – ّٖىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ُ
 (.ّٔٔىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ِ
 (.ٕٓٔأفستا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، قص:  ((ّ
 (ُّٔىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ْ
 (.ُْٓىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ٓ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ّّٗ 

 

ربػوؿ زرادشػت ِبف ربلػب اإلنسػاف ال ٪نػب إال ابنػو فقػا: "مػا ٪نػب اإلنسػاف مػن  ا:كمن التناربن أيضنػ
كلعلػو يػؤمن ِبف اإلنسػاف ال ٪نػب مػن صػميم ربللػو إال مػا خػرج منػو،  (ُقبػة جهػوده"كنتي ،صميم ربللو إال ابنػو

للو، كىػػػذا أمػػػر منػػػاربن للواربػػػش، فاإلنسػػػاف ٪نػػػب كالديػػػو فنتيبػػػة جهػػػوده، كابنػػػو، كال٨نػػػا خرجػػػا منػػػو كمػػػن صيػػػ
 ا من األمور اليت ليست من صللو.كإخوتو كىم ليسوا من صللو، ك٪نب كثًنن 

مقوالت زرادشت عػن الرػفات الػيت ٪نلهػا، فيقػوؿ: "إنػين أحػب مػن  كيرهر اال  راب كالتناربن يف
... أحػػب مػػن يعػػيش ليػػتعلم،  ألسػػم عرمػػاء ؛... أحػػب مػػن عرػػم احتقػػارىم ال غايػػة ٟنػػم يف اٜنيػػاة إال الػػزكاؿ

، كبعػػن ىػػذه الرػػفات الػػيت (ِق... أحػػب مػػن يعلػػن حلػػو لربػػو بتوجيػػو اللػػـو إليػػو" كمػػن يتػػوؽ للمعرفػػة ليحيػػا
 ال ٬نكن ُناؿ أف يقللها العقل.٪نلها زرادشت 

 فحٌن يقوؿ: أحب من ال غاية ٟنم يف اٜنياة إال الزكاؿ، كيف يكوف الزكاؿ غاية لسنساف 

 ا ألسم عرماء، كيف يكوف من احتقر نفسو عريمن  ؛كحٌن يقوؿ: أحب من عرم احتقارىم

تعاىل   عمَّػا يقولػوف بو  كيقوؿ كذلخ: أحب من يعلن حلو لربو بتوجيو اللـو إليو، كيف يلـو اٞنرء ر 
 .عيلوِّا كلًننا

كربػػد يعبػػب اٞنػػرء مػػن ترػػديق الزرادشػػتيٌن ٟنػػذه اٞنقػػوالت الػػيت ال يقللهػػا العقػػل، كالػػيت رباٟنػػا زرادشػػت 
مؤسس الداينة، كلكػن يػزكؿ العبػب حػٌن يعلػم مػدل التقػديس الػذم ٪نرػى بػو زرادشػت، فهػم يؤمنػوف ِبف 

ػ"اإللو جعل ركح زرادشت يف شبرة أنشأ ا، كغرسػها يف ربمػة جلػل ىا يف أعلى عليٌن، كأحاطهػا بسػلعٌن ملكن
من جلاؿ أذربيباف، مث مازج شل  زرادشت بلنب بقرة، فشربو أبو زرادشت، فرار ن فػة، مث مضػغة يف رحػم 

 كالتسليم لو يف كل ما يقولو. ،، كعليو ف ف التأليو الذم يولونو لو يدعوىم لترديقو(ّقأمو"

ربػػػوؿ زرادشػػػت أف األلػػػة اٞنتناىيػػػػة ال ت لػػػب ١نلػػػة: " كػػػل ١نلػػػػة  :رة للمحلػػػػةكمػػػن اال ػػػ راب يف النرػػػ
، كلكػن زرادشػت   يلػٌن األمػر األكثػر مػن األلػة  كىػذا (ْقب ١نلة، بل ت لب أكثر من األلػة"تتناىى ال ت ل

 ا  راب كربرور يف النررة.

  

                                                           

 (.ُٓٗىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ُ
 (.ْْ – ّْىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ِ
 (.ِٕٔ األرفة كالوثنية يف  وء العقيدة اإلسالمية قدراسة ٓنليلية نقدية(، مر فى عثماف مر فى د، قص:األدايف  ((ّ
 (.ِّٕىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ْ
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رأة الرجػػػػل ىػػػػو حػػػػب اعتلػػػػار حػػػػب الرجػػػػل اٞنػػػػرأة، كاٞنػػػػ  ػػػػ راب كالفسػػػػاد يف النرػػػػرة للمحلػػػػة:كمػػػػن اال
ا يتلادلػو إٟنػاف يتأٞنػاف، كحب اٞنرأة للرجل كاف إشفاربن  ،حيوانٌن، فيقوؿ زرادشت: "اي ليت حب الرجل للمرأة

ا ، فاٜنػب عنػده إف   يكػن إشػفاربن (ُقا بٌن إحسػاس حيػوانٌن"ى يف الغالب إال تفا٨نن كلكن ىذا اٜنب ال يتبلَّ 
 حيوانٌن، كىذه نررة سللية للمحلة، كبعيدة عن اٞنن ق كالواربش.ا بٌن من إٟنٌن يتأٞناف، ف نو يكوف حلِّ 

ألسػا تػؤدم للر٘نػة، كالر٘نػة جحػيم  ؛ٓنػذير زرادشػت مػن األلػة: كمن النرػرة السػللية اٞنتناربضػة للمحلػة
ػيقتل، فيقوؿ: "رباؿ يل الشي اف يومن  ا ىػو جحػيم ١نلتػو للنػاس، كربػد ٚنعػت ىػذا الشػي اف ا: إف للػرب جحيمن

 ا: إف... احفرػػوا ىػػذه الكلمػػة أيضنػػ لقػػد مػػات اإللػػو، كمػػا أماتػػو غػػًن ر٘نتػػو، احرتسػػوا مػػن الر٘نػػة يقػػوؿ أخػػًنا:
، فكيػػف تكػػوف األلػػة (ِقكىػػو خلػػق مػػن ٓنػػب" :ألف ٟنػػا ىػػدفها األٚنػػى األلػػة العرمػػى تتعػػامى عػػن ر٘نتهػػا؛

ة  كىػل األلػة العرمػى ا  ككيف ٬نوت اإللو بسللها  كىػل ييعقىػل أف يػتم ٓنػذير النػاس مػن الر٘نػكالر٘نة جحيمن 
 ٬نكن ٟنا أف ٔنلق 

  سلحانو كتعاىل، كربوٟنم إبٟنٌن اثنٌن، مث إ٬ناسم آبٟنػة يف  الزرادشتيَّةقوؿ: إف فساد اعتقاد خالصة ال
 ،كغًنىػا، كتنػاربن نرػرهتم للمحلػة ،كالقػول ال ليعيػة ،كالرايح ،متعددة، كا٥نراؼ علادهتم لغًن  ، كالشمس

كٓنريػف كتػاهبم اٞنقػدس، كػل ىػذا ٩نعػل مػن كجػود مػنهج كا ػ  اٞنعػا  للنػاء ك٘نايػة للمحلػة كا  راهبم فيها، 
 .ا مض رابن ا متناربضن كجوده لكاف منهبن  ا متعذًٌرا، كلو افرت نا جدالن رن أم

 يف بناء احملبة، وزتايتها: الكونفوشُيوسي ةمنهج  اثلثًا:
، تتلػػٌن كثػػًن مػػن األمػػور كاٞنعوربػػات الػػيت ْنعػػل الكونفوشييوسػػيَّةعنػػد االطػػالع علػػى الكتػػب اٞنقدسػػة يف 

  سػلحانو كتعػاىل، كا٥نػرافهم ٣نكػن، فػ ف اال٥نػراؼ يف اعتقػادىم يف أمر رصد منهج بناء األلة ك٘نايتهػا غػًن 
 يف ابب التقديس كالتعريم، كالتناربن الكلًن الذم ٪نويو كتاهبم اٞنقدس، أمور تدفش إىل ىذا االْناه.

 يف اآليت: الكونفوشييوسيَّةت منهج بناء األلة ك٘نايتها يف ك٬نكن إٗناؿ معوربا

 هللا سبحانو وتعاى:فساد اعتقادىم يف  أواًل:
 من اٞنعتقدات الفاسدة، كاليت تلٌن فساد نررهتم هلل سلحانو كتعاىل. يعتقد الكونفوشيوسيوف ٗنلةن 

منػػذ كالدهتػػم، حيػػث يػػرل  الػػزعم ِبف ىنػػاؾ حكمػػاء أٟنمػػتهم السػػماء  كمػػن تلػػخ اٞنعتقػػدات الفاسػػدة:
كونفوشػػػػيوس أف ىنػػػػاؾ حكمػػػػاء "كلػػػػدكا كىػػػػم ذكك معرفػػػػة، أٟنمػػػػتهم هبػػػػا السػػػػماء دكف ٠نهػػػػود شخرػػػػي مػػػػن 

، كيف ىػػػذا (ّقجػػػانلهم، كبغػػػًن أف يكونػػػوا علػػػى كعػػػي ّنعػػػرفتهم، كىػػػؤالء اٜنكمػػػاء اٞنػػػوحى إلػػػيهم ىػػػم األفضػػػل"
                                                           

 (.ُٗ – َٗىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ُ
 (.ُُُىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص:  ((ِ
 (.ٔٗ كونفوشيوس قرائد الفكر اإلنساٍل(، صالح بسيوٍل رسالف، منتدل مكتلة اإلسكندرية، قص:  ((ّ
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ىػذا االعتقػاد فيػو دعػوة مث إفَّ اٞنعرفػة   ماالعتقاد فساد كلًن، فكيف ييعرؼ ىؤالء اٜنكماء  ككيف تولد معهػ
 لتأليو مثل ىؤالء إذا مت التوصل ٞنعرفتهم.

إ٬ناسم إبلو مستقل للزرع، جاء يف الكتاب اٞنقدس: "إف اإللػو قشػن  :مكمن فساد االعتقاد ابهلل عندى
تشػػف أسػػرار ال ػػب نونػ ( إلػػو الػػزرع كاٜنرػػاد يف ربػػدَل الزمػػاف، علػػم النػػاس كيفيػػة اسػػتخداـ أدكات الزراعػػة كاك

 ، كىذا أتليو لغًن   سلحانو كتعاىل، كفيو انرراؼ ل لب الرزؽ من غًنه تلارؾ كتعاىل.(ُقكالدكاء"

اعتقػػػػادىم إبمكانيػػػػة االٓنػػػػاد األخالربػػػػي مػػػػش السػػػػماء، حيػػػػث تػػػػرل  :كمػػػن الفسػػػػاد يف العقيػػػػدة عنػػػػدىم
... عػن طريػق التهػذيب  مش إرادة السماءأنو ابإلمكاف أف "٪نقق اإلنساف االٓناد األخالربي  الكونفوشييوسيَّة

ػػ(ِقكالرتبيػػة" ا مػػا يػػذكركف السػػماء ٠نػػردة مػػن اسػػم اإللػػو، كىػػذا فيػػو غمػػوض، فهػػل السػػماء عنػػدىم إلػػو ، كدائمن
 !  ككيف ٬نكن ٓنقيق االٓناد األخالربي مش السماء ابذاهتا  أـ أف فيها إٟنن 

قرابٌن ٟنا، فقد جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس أركاح األسالؼ، فهم يقوموف بتقدَل ال كما يعتقدكف تلبيلى 
، كتقػدَل القػػرابٌن ٟنػػذه (ّقألركاح األسػػالؼ األربػػدمٌن" أنػو ينلغػػي: "تقػػدَل القػرابٌن يف سػػاحات اٞنعابػػد تلبػيالن 

 األركاح ىو من ابب التقديس كالتعريم ٟنا، كىذا فساد اعتقادم.

فهػػػم يعتػػػ كف طػػػاعتهم ل كائػػػل  ،(ْقكمػػػا يقدسػػػوف فضػػػيلة ال اعػػػة اٞنتمثلػػػة بػػػرتاث األسػػػالؼ األكائػػػل
ا ألف فيػو تقديسنػ كمزية، كىػذا مػن الضػالؿ كاال٥نػراؼ؛كاتلاع تراثهم فضيلة  ،كالسًن على منهبهم ،بتقليدىم
 ا ٟنم من دكف  .كتعريمن 

مػػػػا جػػػػاء يف الكتػػػػاب اٞنقػػػػدس: "ربػػػػاؿ   سػػػػخ بػػػػرتاث األسػػػػالؼ كعػػػػادات األكلػػػػٌن:كمػػػػن شػػػػواىد التم
دم إبرشادات أبيو الذم علػى ربيػد اٜنيػاة، فػ ف تػويف األب، فليػنهج الولػد كونفوشيوس: على الشاب أف يهت

تحق أف ييعػػد االبػػن اللػػار اٞن يػػش"سػػًنتو، فمػػن بقػػي يسػػلخ سػػلوؾ أبيػػو يف اٜنيػػاة، كيرتسػػم آ،ره، اسػػ
، كلػػو (ٓق

 ا  كا٥نرافن ا كطاعة  أـ  الالن افرت نا أف األب كاف على خلق سي  كعقيدة فاسدة، فهل تقليده يعت  برِّ 

                                                           

ـ، ََِٗمنشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، الكتب األربعة اٞنقدسة، ترٗنة: ١نسن سيد فرجاٍل، اٞنركز القومي للرتٗنة، مرر،  ((ُ
 (، بتررؼ يسًن.ِٓٗ قص:

ؿ يف الكونفوشيوسػية ترٗنػة كشػرحا، مػرَل سػليماف مػا يػو شػيان ، رسػالة دكتػوراه، ربسػم مقارنػة األدايف، كليػة أصػوؿ كتاب الوس ية كاالعتدا  ((ِ
 (.ِْٗ قص: ـ،َُِٔالدين، اٛنامعة اإلسالمية العاٞنية، ابكستاف،  

ة: ١نسػػػن سػػػيد فرجػػػاٍل، اٞنركػػػز االعتػػػداؿ قرسػػػالة مػػػذىب الوسػػػ ية(، قكتػػػاب مقػػػدس يف الكونفوشيوسػػػية(، الكتػػػب األربعػػػة اٞنقدسػػػة، ترٗنػػػ ((ّ
 (.ّٔٓ ـ، قص:ََِٗالقومي للرتٗنة، مرر، 

 (.ْٖ الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنًن بلكفيف كآخركف، قص: ((ْ
 (.١ُٕناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ٓ
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ا يف بعػن رؤاىػم، كمػن ذلػخ أسػم يػركف أنػػو أسػم يتبػاىلوف اآلٟنػة ٕنامنػ كمػن فسػاد اعتقػادىم يف اإللػو:
"علػػى اإلنسػػاف أف يتأمػػل يف األمػػور كيتخػػذ أكسػػ ها بػػدكف إفػػراط أك تفػػريا، حػػت يرػػل إىل حالػػة الوسػػ ية 

 ،قالسػػػػماكات :كػػػػوف ل يف الاٞنثلػػػػى كاالنسػػػػباـ التػػػػاـ، ك٪نقػػػػق رسػػػػالتو العليػػػػا ِبف يكػػػػوف ،لػػػػث الثالثػػػػة الكػػػػ
 ، كيف ىذا غياب كامل لوجود اإللو.(ُقكاإلنساف(" ،كاألرض

 جك مق حق مف خفا علػػػى اٞنتمسػػػكٌن بعػػػادات اآلابء كاألسػػػالؼ: كربػػػد ربػػػاؿ تعػػػاىل منكػػػرن 
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

كإب علػػػى آ،ر آابئنػػػا فيمػػػا  تفسػػػًن ىػػػذه اآليػػػة: "ربػػػاؿ ال ػػػ م يف جي يه
 ، ك٠نػرد اتلػػاع اآلابء دكف كتػػاب منػػزؿ،(ِق"كػانوا عليػػو مػػن ديػنهم مهتػػدكف، يعػػين: ٟنػػم متلعػوف علػػى منهػػاجهم

النػاس ال يفرػل بيػنهم النػزاع إال كتػاب منػزؿ مػن السػماء، كإذا "ألف  أك كحي من السماء،  ػالؿ كا٥نػراؼ؛
ػػ(ّق"عقػػوٟنم فلكػػػل كاحػػد مػػػنهم عقػػل ردكا إىل ، كىػػذا فسػػػاد ا مسػػػتقالِّ ، كعليػػػو فػػ ف لكػػػل عقػػل طريقػػػة كمنهبن

 كظلمات.

مػػش ىػػذا الضػػالؿ كاال٥نػػراؼ عػػن ال ريػػق  مػػنهج بًنىػػاءو ك٘نايػػةو للمحلَّػػةكبنػػاء علػػى ذلػػخ فػػال ٬نكػػن رصػػد 
 كيهديهم إىل الرراط اٞنستقيم. ،الذم ٩نمش الناس ،اٞنستقيم

 التقديس: اثنًيا:
أدل إىل فػػػػت  ابب التقػػػػديس بشػػػػكل كاسػػػػش غػػػػًن منضػػػػلا،  الكونفوشييوسػػػػيَّةا٥نػػػػراؼ العقيػػػػدة يف إف 

 ر، كاترة اٞنوسيقى، كاترة األركاح، كغًنىا من اٞنقدسات.عٍ فتبدىم اترة يقدسوف اللشر، كاترة يقدسوف الشًٌ 

، كرب ػػػو (ْقتقػػػديس اإلم اطػػػور، حيػػػث ي لقػػػوف عليػػػو قابػػػن السػػػماء( فمػػػن شػػػواىد تقديسػػػهم لللشػػػر:
 ابلسماء، ىو من ابب التقديس لو.

  

                                                           

 (.ِٔٗ كتاب الوس ية كاالعتداؿ يف الكونفوشيوسية ترٗنة كشرحا، مرَل سليماف ما يو شيان ، ص:  ((ُ
 .(ٖٓٓ/ ُِقجامش اللياف يف أتكيل القرآف، ال  م،  ((ِ
ـ، ُٕٗٗىػػػػػ، ُُْٕدرء تعػػػػارض العقػػػػل كالنقػػػػل، ابػػػػن تيميػػػػة، ٓنقيػػػػق: علػػػػد الل يػػػػف بػػػػن علػػػػد الػػػػر٘نن، دار الكتػػػػب العلميػػػػة، بػػػػًنكت،  ((ّ

 (.ِِٗ/ُق
 (.َْٕ منشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: ((ْ
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مػػا جػػاء يف الكتػاب اٞنقػػدس: "ربػػاؿ كونفوشػيوس: نرػػرت فلػػم أجػػد  كمػن شػػواىد تقػػديس األشػخاص:
، كفيػػػو (ُقشػػػائلة، كال يعرتيػػػو عيػػػب أك نقرػػػاف"ا يف سػػػلوؾ السػػػيد قيػػػو(، ... فهػػػو الرجػػػل الػػػذم ال ٕنسػػػو عيلنػػػ

 تقديس ٟنذا اٞنوصوؼ، ككصفو ابلكماؿ.
موف بعػػن اللشػػر ابلقديسػػٌن، جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس: "ال توجػػد اٜنكمػػة كالكياسػػة علػػى كمػػا يسػػ

... ذلػخ أف القديسػٌن ّنػا حػازكا مػن حلػم كأبة كسػعة  األرض، إال يف ربلب ربديس جليل القدر رفيش اٞنكانة
الػػدنيا ، كربػدرهتم علػػى طػػي (ِقصػدر كىػػدكء طلػػش، ىػم أربػػدر النػػاس علػى طػػي الػػدنيا ِبسػرىا يف ربلضػػة أيػػديهم"

 بقلضة أيديهم ىو عٌن نررة التقديس كالتعريم.

ر، فقد جاء يف الكتاب اٞنقدس: "رباؿ كونفوشيوس: حول كتػاب عٍ كما يقدس الكونفوشيوسيوف الشًٌ 
، (ّقالشػػعر أكثػػػر مػػػن ثالٖنائػػػة ربرػػػيدة، ٬نكػػػن إ٩نازىػػػا يف علػػارة كاحػػػدة: لػػػيس أطهػػػر مػػػن ىػػػذا الشػػػعر كربائلػػػو"

 قديس كالتعريم للشعر.كعلاراتو تفوح منها رائحة الت

ا كمػػا يقدسػػوف اٞنوسػػيقى، جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس: "ربػػاؿ كونفوشػػيوس: لػػيس مثػػل اٞنوسػػيقى شػػرحن 
 ، ككصفها ِبسا ت هر شوائب النفس، ىو من التقديس كالتعريم ٟنا.(ْقا لشوائب النفس"للردكر، كت هًنن 

اٞنقػدس: "ربػاؿ منشػيوس: مػا كما يزعموف أف حب اٞنوسيقى سلب للنهضة كالرربي، جػاء يف الكتػاب 
داـ الػػلالط اٞنلكػػي لدكلػػة تشػػي ربػػد تعلػػق ابٞنوسػػيقى إىل ىػػذا اٜنػػد، فهػػذا دليػػل علػػى مػػدل مػػا ينترػػر اٞنملكػػة 

 للنهضة كالرربي  ا، كالسؤاؿ الذم يفرض نفسو: كيف تيرل  اٞنوسيقى سللن (ٓقمن سضة كرربي"

عليهػػػػا ترػػػػقل اإل٬نػػػػاف، جػػػػاء يف  كمػػػػا يقػػػػدس الكونفوشيوسػػػػيوف أركاح اٞنػػػػوتى، كيزعمػػػػوف أف الرػػػػالة
الكتػػاب اٞنقػػدس: "إف إربامػػة الرػػلوات علػػى أركاح اٞنػػوتى مػػن اآلابء كاألجػػداد ترػػقل اإل٬نػػاف ككػػـر األخػػالؽ، 

، كرب هػػا ابإل٬نػاف ىػو مػػن ابب (ٔقكترتفػش ِبخالربيػات العامػة كاللسػػ اء إىل مسػتول رفيػش مػػن النلػل كاألصػالة"
 التقديس كالتعريم.

األمػػػػور الػػػػيت يقدسػػػػها الكونفوشيوسػػػػيوف، تلػػػػٌن اال٥نػػػػراؼ الكلػػػػًن يف مػػػػنهبهم  مػػػػن سػػػػقتيوكٗنلػػػػة مػػػػا 
العقائػػدم، كعليػػو فػػ ف اال٥نػػراؼ يف مػػنهج األلػػة ىػػو مػػن ابب أكىل، إذا العقيػػدة الرػػحيحة ىػػي أكىل للنػػات 

 اٞننهج الرحي ، كاب٥نرافها ينحرؼ اٞننهج تلعا ٟنا.
                                                           

 (.١ٕٕناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ُ
 (.ٖٕٓ االعتداؿ قرسالة مذىب الوس ية(، قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: ((ِ
 (.١ُِناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ّ
 (.١ْٕناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ْ
 (، بتررؼ يسًن.ُِٓ منشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: ((ٓ
 (.١ُٕناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ٔ
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 التناقض يف النظرة للمحبة: اثلثًا:
ا، َنملػة مػن التناربضػات ا، كاأللػة خروصنػاألخػالؽ عمومنػ الكونفوشييوسػيَّةتتناكؿ الكتب اٞنقدسػة يف 

كاللعد عن اٞنن ق، فقػد جػاء يف الكتػاب اٞنقػدس يف سػياؽ التحػذير مػن أىػل األخػالؽ: "ربػاؿ كونفوشػيوس: 
ا مػػػا تعػػػرؼ فنػػػادرن إذا مػػػا ربابلػػػت مػػػن يترػػػاىركف ّنحاسػػػن األخػػػالؽ كيلػػػالغوف يف معسػػػوؿ الكػػػالـ، فاحػػػذر، 

، فػػػ ف السػػػؤاؿ: كيػػػف ٬نكػػػن ٕنييػػػز أىػػػل األخػػػالؽ منا هبػػػذه النرػػػرة جػػػدالن ، كلػػػو سػػػلَّ (ُقالفضػػائل طريػػػق ىػػػؤالء"
قالرادربة(، عن الذين يتراىركف ابألخالؽ  اٜنقيقة أنو ال ٬نكن ذلخ، كعليو ف ف اٜنذر البد أف يكػوف مػن  

 ا.كل الناس بال استثناء، كىذه نررة فاسدة ال ٬نكن ربلوٟن

كيتعػػػارض مػػػش الػػػن  السػػػابق مػػػا ربالػػػو كونفوشػػػيوس يف الكتػػػاب اٞنقػػػدس: "كلػػػتكن الرػػػداربة ل كفيػػػاء، 
مػػن يعػػاملهم ُنػػب، كىنػػاؾ نرػػوص ٓنػػذرىم ٣نػػن  ، فكيػػف يرػػدًٌؽ النػػاس(ِقكاٞنعاملػػة ابٜنػػب ٛنميػػش النػػاس"

كلكػػن الشػػخ سػػيعاملوف بعضػػم الػػلعن ابٜنػػب،  يرهػػر ٟنػػم اٜنػػب  النتيبػػة مػػن النرػػٌن السػػابقٌن، أف النػػاس
 ا من بعن، كىذه نررة ال ٬نكن أف ٩نمش العقل بينها.كاٜنذر يعرتيهم ٗنيعن 

مػػا جػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس حػػٌن سػػ ل كونفوشػػيوس: "مػػا  لتنػػاربن كالتعػػارض يف األلػػة عنػػدىم:كمػن ا
رأيػػخ يف رجػػل ٪نلػػو كػػل أىػػل بلدتػػو  فأجػػاب: كػػال ىػػذا ١نػػاؿ، كسػػ ل ،نيػػة: فمػػا رأيػػخ يف رجػػل يكرىػػو كػػل 

بينمػػا يكرىػػو   ا حػػت ٪نلػػو كػل األخيػػار،ا حقِّػا ١نػػاؿ، فػال يكػػوف الرجػػل صػػاٜنن بلدتػػو  فأجػػاب: كىػذا أيضنػػ أىػل
، كيتعػػػػارض مػػػػش ىػػػػذا الػػػػن  نػػػػ ّّ آخػػػػر، حيػػػػث يقػػػػوؿ كونفوشػػػػيوس: "مسػػػػألتاف (ّقكػػػػل الفبػػػػار يف بلػػػػده"

ػػػ جػػػدِّ تسػػػتحقاف اٞنزيػػػد مػػػن اللحػػػث كاالستلرػػػار: أف يكػػػوف اٞنػػػرء ١نلػػػوابن  ا للغايػػػة بػػػٌن ا، أك أف يكػػػوف مكركىن
ػ، فالن  األكؿ فيو نفي ألف يكوف الرجػل ١نلػوابن (ْقالناس" ا مػن اٛنميػش، كالثػاٍل يفيػد إثلػات كربػوع  أك مكركىن
 ذلخ.

ك٣نػػػػا جػػػػاء يف الكتػػػػاب اٞنقػػػػدس مػػػػن النرػػػػوص الػػػػيت تثلػػػػت إمكانيػػػػة حػػػػب اٛنميػػػػش لسنسػػػػاف: "ربػػػػاؿ 
علػػػػى األرض ّنوجػػػػب ذلػػػػخ اٜنػػػػب أم ا للقػػػػيم اإلنسػػػػانية، فلػػػػن يكػػػػوف لػػػػو منشػػػػيوس: إذا كػػػػاف اٜنػػػػاكم ١نلِّػػػػ

" ا ال ٬نكػػن أف تتحقػػق لسنسػػاف، ١نلػػة النػػاس ٗنيعنػػ أفَّ تنػػاربن مػػش الػػن  األكؿ الػػذم يفيػػد  ، كفيػػو(ٓقخرػػـو
 كمش مثل ىذه النروص اٞنتعار ة ال ٬نكن رصد منهج بناء أك ٘ناية للمحلة.

                                                           

 (.١ُٓناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ُ
 (.١ُٔناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ِ
 (، بتررؼ يسًن.١ُِٓناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ّ
 (.١ُْٔناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ْ
 (.َّْ منشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: ((ٓ
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كاحػد، حيػث  ن يف آفو يف إمكانية ٗنش اٜنػب كالػلغ الكتاب اٞنقدس كذلخ: كما يرهر التناربن يف  
ا كتلغضػػػو يف آف كاحػػػد، ا، ٓنػػػب شػػػي ن يقػػػوؿ كونفوشػػػيوس: "إف كنػػػت يف موربػػػف تػػػدعو فيػػػو ابٝنػػػًن كالشػػػر معنػػػ

، نفسػو ، كاٞنن ق أنو ال ٬نكػن ترػور كجػود أمػر ٪نلػو اإلنسػاف كيلغضػو يف الوربػت(ُقفذلخ ىو الضالؿ بعينو"
 .لَّةمنهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحكىذا من معوربات إمكانية كجود 

ابللعػػد عػػن اٞنن قيػػة،  الكونفوشييوسػػيَّةكمػػا تتسػػم بعػػن نرػػوص األلػػة الػػواردة يف الكتػػاب اٞنقػػدس يف 
ػػػ ا بػػػٌن النػػػاس حػػػت بعػػػد بلوغػػػو األربعػػػٌن مػػػن عمػػػره، فلػػػن كمنهػػػا: "ربػػػاؿ كونفوشػػػيوس: إذا بقػػػي الرجػػػل مكركىن

يقػة أف العقػػل ال ٬نكػػن ، كاٜنق(ِقيسػت يش أف يكسػػب مػودة أم إنسػػاف، حػت لػػو عػػاش آالؼ السػنٌن بعػػدىا"
أف يردؽ ىذا الكالـ، ف ف اإلنساف مت ما حسينى خيليقو أحلو النػاس، حػت كلػو بلػ  مػن الًكػ ى عتيػا، كلػيس 

 ىناؾ أم مانش ٬ننش جلب ١نلة الناس لو.

 ، كا٥نػػػراؼ ابب التقػػػديس عنػػػدىم، حػػػت إف فسػػػاد اعتقػػػاد الكونفوشيوسػػػيٌن يف  كخالصػػػة القػػػوؿ:
كأركاح اٞنػوتى، كالتنػاربن كالتعػارض الكلػًن يف نرػوص الكتػاب اٞنقػدس،   ،كاٞنوسػيقى ،كالشػعر ،ربدَّسوا اللشػر

ا غػًن ٣نكػن، كلػو افرت ػنا إمكانيتػو، ف نػو كلُّ ىذا ٩نعل من الوصوؿ إىل منهج كا   للناء األلة ك٘نايتهػا أمػرن 
 يف كتاهبم اٞنقدس. ، كالتناربن كالتعارض كالتضارب اٞنوجودا كمتضارابن ا كمتعار ن سيكوف متناربضن 

  

                                                           

 (.ُُُكونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:   ١ناكرات ((ُ
 (.١ُّٔناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص:  ((ِ
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 عاصرة يف بناء احملبة، وزتايتهاالفصل الثالث: منهج الفلسفات ادل
 يف الػػػدين الػػػذم يػػػدين بػػػو ذلػػػخ مػػػذىب أك فلسػػػفة يت لػػػب النرػػػر أكالن  ش مػػػنهج األلػػػة يف أمًٌ لُّػػػتػى إف تػى 

النرػر يف تعاملهمػا مػش الػوحي اٞننػزؿ مػن  ، كمػن مثىَّ -إف كاف أىلها يػدينوف بػدين- اٞنذىب، أك تلخ الفلسفة
مػػػنهج بًنىػػػاءو ك٘نايػػػةو   سػػػلحانو كتعػػػاىل، مث إذا خلػػػ  اٞنتتلػػػش إىل نتيبػػػة، ف نػػػو يتحػػػدد بعػػػدىا إمكانيػػػة رصػػػد 

 .للمحلَّة

كإف كانػت نشػأت يف - كابلنرر إىل الفلسفة كعالربتهػا ابلػدين كالػوحي، فػ ف الفلسػفة اليوبنيػة القد٬نػة
كسػاخرة منػو،  ،مش الدين، بل متعاليػة عليػو متوافقةأف ىذه اللي ة يف بعن جوانلها   تكن  إالَّ ، -بي ة متدينة

كليسػػت اآلٟنػػة ىػػي  ،ابعتلػػار أف اللشػػر ىػػم الػػذين خلقػػوا ىػػذه اآلٟنػػة ؛حيػػث كػػاف الػػلعن يسػػخر مػػن اآلٟنػػة
 كسخرية منو. ،كتعاؿو عليو ،، كىذا يشًن إىل إنكار للدين(ُقاٝنالقة ٟنؤالء اللشر

اف نتيبػػة ىػػذا اإلنكػػار كالتعػػايل علػػى الػػدين "أف كػػل مػػذىب فلسػػفي جديػػد ٫نضػػش الْنػػاه مػػزدكج، ككػػ
أف يقرر أصالتو، كأف ٩ند لنفسو بعن اٞنذاىب السابقة الػيت تلشػر بػو، كإال ف نػو  -يف آف كاحد-فهو ٪ناكؿ 

 اسية.، كما ذاؾ إال الختالؿ من لقاتو كملادئو األس(ِقينقد اٞنذاىب السابقة كاٞنعاصرة"

، مػػػن خػػػالؿ مػػػنهج بًنىػػػاءو ك٘نايػػػةو للمحلَّػػػةيف ىػػػذا الفرػػػل علػػػى إمكانيػػػة رصػػػد  -إبذف  -كسػػػنتعرؼ 
 ملحثٌن، ٨نا:

 ، وزتايتها.ة يف بناء احملبةثاليادلبحث األوؿ: منهج الفلسفات ادل
 ، وزتايتها.يف بناء احملبة واقعية: منهج الفلسفات الثاينادلبحث ال

                                                           

(، فلسػػػفة الػػػدين يف الفكػػػر الغػػػر ، د. ٗـ، قص: َُِّينرػػػر: العلػػػم كالػػػدين يف الفلسػػػفة اٞنعاصػػػرة، إ٬نيػػػل بػػػرتك، اٟني ػػػة العامػػػة للكتػػػاب،  ((ُ
العلػيم علػي، حوليػة كليػة الػدعوة  الواربعيػة كموربفهػا مػن الػدين، د. إٚناعيػل علػد(، ُُٗإحساف علي اٜنيدرم، دار الرافػدين، للنػاف، قص: 

 (.َُْ ـ، قص:َُِٔ، (ِٖققاىرة، جامعة األزىر، مرر، اجمللد اإلسالمية ابل
ـ، ُّٗٗاألكىل،  :اٞنع ػػػي، دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػًنكت، ال لعػػػة أكجسػػػت كونػػػت قمؤسػػػس علػػػم االجتمػػػاع اٜنػػػديث( أ. د. فػػػاركؽ علػػػد ((ِ

 (.ِْْقص: 
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 ، وزتايتهاة يف بناء احملبةثاليالفلسفات ادلدلبحث األوؿ: منهج ا
ربلل الشركع يف اللحث عن منهج بنػاء ك٘نايػة األلػة يف الفلسػفات اٞنثاليػة، البػد مػن التػذكًن ابٞنػذىب 

اٞنػذىب إىل نحػاز العاـ الذم تنتهبػو يف نررهتػا ل شػياء كاٞنوجػودات، فمػذىب الفلسػفات اٞنثاليػة يف ذلػخ ي
 .(ُقش "اختيارات اٞنرء إىل مقتضيات العقل"ضً ٫ني العقالٍل، الذم غايتو أف 

ا يف نررهتػػػا ا ظػػػاىرن ا، كربرػػػورن  كلػػػًنن ب ٟنػػػا خلػػػالن كىػػػذا اٞنػػػذىب الػػػذم انتهبتػػػو الفلسػػػفات اٞنثاليػػػة، سػػػلَّ 
ا رباد الفالسفة الػذين ينهبػوف ا، فقد ا٥نرفت الفلسفات اٞنثالية بسللو ا٥نرافن ا، كللمحلة خروصن للحياة عمومن 

لػذلخ ف نػو يتعػذر مػش كجػود ىػذا التلػاين رصػد مػنهج  كالتنػاربن يف األحكػاـ كالترػورات؛ ،نسبها إىل التلاي
ألنػو أحػدث ٗنلػة مػن اٞنعوربػات الػيت ٓنػوؿ دكف الوصػوؿ إىل اٞنػنهج  ة ك٘نايتها عندىم؛رصٌن كربوَل للناء األل

 اٞننشود.

 اآليت:ك٬نكن إٗناؿ معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها يف الفلسفات اٞنثالية يف 

 ا للتشريع:اختاذ العقل مصدرً  أواًل:
إف أكؿ أمػػػر ٬نكػػػن ٕنييػػػز مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة ك٘نايتهػػػا مػػػن خاللػػػو، ىػػػو النرػػػرة إىل صػػػحة اٞنرػػػدر الػػػذم 

رىػا، فػ ذا كػاف اٞنرػدر مػن الػوحي تتلقى منو الفلسفة ملادئهػا كتعليماهتػا، كترػي  مػن خاللػو من لقاهتػا كأفكا
ا، كابلتػايل يسػهل ا ربو٬ننػا بيًٌننػ، فػ ف اٞنػنهج سػيكوف كا ػحن -يديو كال مػن خلفػو اللاطل من بٌن الذم ال أيتيو-

 كالضالؿ. ،كالضياع ،رصد معاٞنو كمن لقاتو، أما إذا كاف غًن ذلخ، ف نو بداية اال٥نراؼ

كإذا مػػػػا نرػػػػرب ٟنػػػػذا األمػػػػر يف الفلسػػػػفات اٞنثاليػػػػة، فػػػػ ف الفالسػػػػفة اٞنثػػػػاليٌن يػػػػركف: "أف اللي ػػػػة الثقافيػػػػة 
، كعليػو فػ ف الػوحي (ِق... كغًنىا( ىي من صنش عقل اإلنساف كركحو" ،ِببعادىا اٞنختلفة قالدين، األخالؽ

 ليس لو اعتلار عندىم، كىذا أكؿ معوؽ من معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها.

 كم لػػقا لػػذلخ، تػػرل اٞندرسػػة الرتبويػػة يف الفلسػػفة اٞنثاليػػة: "أف مػػا توصػػل إليػػو األجػػداد ،بػػت كامتػػدادن 
... دكف أف هتػػتم بتنميػػة كػػػل  كالثابتػػػة ،كاٜنقػػائق اٞن لقػػة ،... فهػػي تسػػعى ٜنشػػػو عقػػل اإلنسػػاف ابٞنعلومػػػات

ا علػى النرػرة الرتبويػة ا للتشريش، أثػر سػللن ، كعليو ف ف أناذ العقل مردرن (ّقجوانب اإلنساف اٛنسمية كالعقلية"
 ٞنعلومات، كإ٨ناؿ ابربي اٛنوانب األخرل.يف الفلسفات اٞنثالية، فاربترر األمر على حشو العقل اب

                                                           

 (.ْٓقص:  ـ،َُِٕاألكىل،  :العقالنية كاٜنرية، أمارتيا ًسن، اٞنركز العر  ل ُناث كدراسة السياسات، رب ر، ال لعة ((ُ
، العػػدد (ِٗقالػػرزاؽ إٚناعيػػل حػػافف، ٠نلػػة كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة بنهػػا، مرػػر، ٠نلػػد  الفلسػػفة اٞنثاليػػة مػػن منرػػور تربػػوم إسػػالمي، ليلػػى علػػد ((ِ

 (.ِِٔ ـ، قص:َُِٖ، (ُُٓق
ػ ((ّ ا(، بورصػاص تقييم الرتبية التحضًنية اٞنلحقة ابٞندرسة االبتدائية يف اٛنزائػر قدراسػة ميدانيػة كفػق مؤشػرات نرريػة كت ليقيػة ّندينػة رباٞنػة ٧نوذجن

 - ََِٖجامعػػػػة منتػػػػورم ربسػػػػن ينة، كليػػػة العلػػػػـو اإلنسػػػػانية كالعلػػػػـو االجتماعيػػػػة، ربسػػػػم علػػػػم الػػػػنفس،  رسػػػػالة ماجسػػػػتًن، فاطمػػػة الزىػػػػراء،
 (، بتررؼ يسًن.ٓٓ ـ،قص:ََِٗ
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مػػا ذىػػب إليػػو الفيلسػػوؼ قىيبػػل(، حيػػث يػػرل  يس العقػػل عنػػد الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن:كمػػن شػػواىد تقػػد
اربترار العا  على العقل، فيقوؿ: "إف الفكرة الوحيدة اليت ْني نا هبا الفلسفة، ىػي ىػذه الفكػرة اللسػي ة الػيت 

عقػل ٪نكػم العػا ، كابلتػايل فػ ف التػاريخ الكلػي الشػامل ربػد ت ػور علػى ٥نػو ٓنملها كلمة العقل، أال كىي أف ال
، كىنا ىو يػرل أف التػاريخ ِبكملػو ت ػور علػى ٥نػو عقلػي، ٣نػا يلػٌن النرػرة التقديسػية للعقػل، كخلػو (ُقعقلي"

 النررة من الوحي.

رػدر التشػريعي ، كىػو اٞن(ِقكبناء على كالـ قىيبل(: "فػ ف الفلسػفة ىػي كليػدة نرػرة العقػل اللشػرم"
 ا.فيها أيضن 

عنػػػد -ش، يف ْناىػػػل الفيلسػػػوؼ قبػػػراديل( كيرهػػػر ْناىػػػل الفالسػػػفة اٞنثػػػاليٌن للػػػوحي كمرػػػدر للتشػػػري
للػػػدين بشػػػكل اتـ، حيػػػث   يرهػػػر لػػػو أم "رأم مسػػػتقل يتحػػػدث فيػػػو عػػػن الػػػدين، كإ٧نػػػا  -توصػػػياغة فلسػػػف

الػيت صػاغ هبػا فلسػفتو  ،ة العقليػة اللحتػة، كىذا بتج عن النرر (ّقانرب حديثو عن اٜنقيقة اٞن لقة قاٞن لق("
 كأفكاره.

عدىم عن الوحي، كأناذىم العقل كمردر للتشريش آ،ر سللية ظػاىرة يف نرػرهتم للمحلػة، كربد كاف للي 
ػػ :فمػن تلػػخ اآل،ر ا مػا يتنػػاكلوف اٜنػب اٛننسػػي خػػارج تنػاكٟنم للحػػب اٛننسػي خػػارج إطػار الػػزكاج، فػ سم دائمن

 و  عف جانب الداينة عندىم، كالنرر للزٌل بنررة عقلية منفرلة عن الدين.، كىذا في(ْقإطار الزكاج

مػػا ذىػػب إليػػو قأفالطػػوف( مػػن انقػػالب الف ػػرة كانتكاسػػها يف اٜنػػب، حيػػث ظهػػر  :كمػػن شػػواىد ذلػػخ
تحػػػدث عػػن اٜنػػب اٞنثلػػي قالرجػػػل للرجػػل(، "فاٜنػػب الػػػذم تذلػػخ يف ١ناكرتػػو اٞنسػػماة قاٞنأدبػػػة(، حيػػث إسػػا 

، أك مػػا يسػػمى ابٛننسػػية اٞنثليػػة، فهػػذا الرػػنف مػػن اٜنػػب عنػػد تتحػػدث عنػػو األػػاك  رة ىػػو حػػب الػػذكًر الػػذكرى
ف ٧نػػا  -حػػب الػػذكر ل نثػػى-كإذا ذكػػر اٜنػػب اٞنػػألوؼ اٞنتحػػاكرين ىػػو الػػذم ٪نقػػق غػػاايت اإلنسػػاف السػػامية، 

، فاألػػاكرة (ٓقكحفػػف اٛنػػنس" ،ييػػذكىر للحػػا مػػن شػػأنو ُنسػػلانو نػػزكة جسػػدية خالرػػة، غايتػػو إ٤نػػاب األطفػػاؿ
 .ا من اٜنب اٞنثليثناء على اٜنب اٞنثلي، ككصفو ابلسمو، ككصف اٜنب اٞنألوؼ ِبنو أربل ٚنوِّ 

ء علػػى لسػػاف أفالطػػػوف، مػػا جػػا اٜنػػب اٞنثلػػػي قالرجػػل للرجػػل(: كمػػن نرػػوص األػػاكرة الػػيت تشػػًن ٟنػػذا
اٛنمػػاؿ كالرغلػػة آٟنػػة اٜنػػب ك -( أفركديػػتقيف خسػػة كدبءة اٜنػػب الػػذم ينسػػب إىل شػػخ  كالحيػػث يقػػوؿ: "

                                                           

 (.ٕـ، قص: ََُِىيبل قأك اٞنثالية اٞن لقة(، د. زكراي إبراىيم، مكتلة مرر،  ((ُ
 (.ِٓٓ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ِ
السػالـ، ٠نلػة كليػة اللنػات األزىريػة، مرػر، العػدد  اٟنػادم علػد اٞنثالية اٞن لقػة يف الفكػر الفلسػفي اٜنػديث قعػرض كٓنليػل( ، د. بديػة علػد ((ّ

 (.َِٔ ، قص:(ِق
 (.ُٓ اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن االكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ((ْ
 (.ُُ – َُ ترٗنة: د. كليم اٞنًنم، دار اٞنعارؼ، مرر، قص:اٞنأدبة قفلسفة اٜنب(، أفالطوف،  ((ٓ
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ػػ... العاميػػة -اٛننسػية عنػػد اليػػوبف أنػػو يتبػػو  :عالماتػػو ة كالعامػة، كمػػنلى فٍ ، كىػػو اٜنػب الػػذم يعمػػر ربلػػوب السًٌ
ألنػو  ؛ا يؤثر أف يكوف ١نلوبو أ عف عقػالأيضن  كْندهي، ركح كإىل الغلماف، فهو حب حسي ال ،إىل النساء
السػماكية الػيت ينسػب إليهػا  (أفركديػتق أمػا...  ،يشلعها كال يعنيو كيف ،اللهيمية شهواتو إلشلاعى إ٧نا يسع

... فمػػػن يعمػػػر ربللػػػو اٜنػػػب  فيهػػػا، كإ٧نػػػا جػػػاءت مػػػن الػػػذكر كحػػػده ل نثػػػى أثػػػر فػػػال ،النػػػوع اٞنمتػػػاز مػػػن اٜنػػػب
الذين ٪نلوف من أبنػاء جنسػهم ٬نكػن أف ٧نيػز الػذين  الذكور حت بٌنالسماكم ٬نيل إىل الذكور دكف اإلبث، 

كتنضػج عقػوٟنم،  ،الشػلاب فال ٬نيلوف إىل الغلمػاف بػل ينترػركسم حػت يللغػوا سػن ،السماكم للحب ٫نضعوف
، كىػذا اٜنػب الػذم يعػ  عػن انقػالب (ُقا كمشاركة ابربية"ا مقيمن كىم بذلخ يرهركف استعدادىم ٞنلادلتهم حلِّ 

كسػنن  ،كاللعػد عػن الػوحييف الف رة، كٕنرد على أكامر   سلحانو كتعاىل، ىو نتيبة لتحسٌن الرن ابلعقل، 
 اٞنرسلٌن.

ع بو لنفسو، فقاؿ تعػاىل:ا يشرًٌ و مردرن عقلى  لى عى كجى  ،كربد أنكر   سلحانو كتعاىل على من ترؾ الوحي
 خف حفق :كربولػػػو[، "ّْ]الفرربػػػاف:  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
، (ِق"ألف الػنفس أمػارة ابلسػوء ؛كاٟنػول ربائػد إىل كػل فسػاد ،فرػار كاإللػو ،اجعل ىواه م اعن  :معناه (مف

 كىو ما حدث ابلفعل للفلسفات اٞنثالية، حيث ربادىا ذلخ إىل فساد ما ذىلت إليو.

ا مػػن كإمَّػػ ،ا مػػن جهػػة اٛنهػػلاإلحػػداث يف الشػػريعة يقػػش إمَّػػ فَّ "إ: كين لػػق علػػيهم ربػػوؿ الشػػاطيب 
أف الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن  :كاٜنقيقػػة، (ّق"ا مػػن جهػػة اتلػػاع اٟنػػول يف طلػػب اٜنػػقجهػػة ٓنسػػٌن الرػػن ابلعقػػل، كإمَّػػ

٠نتمعة، فبهلهػم نشػأ بسػلب بعػدىم عػن الػوحي، فحسػنوا الرػن بعقػوٟنم، كأعملػوا  ىذه األمور الثالثةٗنعوا 
 عقوٟنم فيما ال طاربة ٟنم بو، فاتلعوا أىواءىم كآراءىم.

وحي اٞننػزؿ مػن كبناء عليو، ف نو ال ٬نكن رصد منهج بناء للمحلة مش ىذا التقديس للعقػل، كإنكػار الػ
  عن رصد منهج ٘ناية ٟنا.  سلحانو كتعاىل، كما ربادىم إليو ذلخ اٞننهج الفاسد، فضالن 

                                                           

 (.ّٓ – ّْ اٞنأدبة قفلسفة اٜنب(، أفالطوف، قص: ((ُ
، علد اٜنق بن غالب بن ع ية األندلسي، ٓنقيق: علد السالـ علد الشايف د، دار الكتب العلمية، األرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ((ِ

 (ُِِ/ ْق ىػ ،ُِِْ بًنكت، ال لعة األكىل،
، دار ابػن اٛنػوزم للنشػر كالتوزيػش، اٞنملكػة العربيػة السػعودية، الرػيين، إبراىيم بػن موسػى اللخمػي، ٓنقيػق: د. ىشػاـ بػن إٚناعيػل االعتراـ ((ّ

 (ِِٓ/ ّق ىػ ،ُِْٗال لعة األكىل، 
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 بة:س والتجرِ اإلغراؽ يف ادلثالية، وإنكار احلِ  اثنًيا:
الضػياع كالضػالؿ، كربػد  ي الذم أنزلو   سػلحانو كتعػاىل:كاللعد عن الوح ،إف من نتائج ٓنكيم العقل

 حدث ىذا مش الفلسفات اٞنثالية، فرارت الفلسفة عندىم غارربة يف اٞنثالية، منكرة للحس كالتبربة.

"تػػػدكر حػػػوؿ اٞنعرفػػػة، كالػػػيت تتمثػػػل يف نرريػػػة  فلسػػػفتو كيرهػػػر ذلػػػخ جليػػػا عنػػػد قأفالطػػػوف(، حيػػػث إفَّ 
ة فيهػػػا، فمػػػا ىػػػو حقيقػػػي لػػػيس يف العػػػا  اٞنثػػػل، كتتميػػػز ِبسػػػا عقليػػػة كم لقػػػة، كأف اٞنثػػػل ىػػػي مو ػػػوع اٞنعرفػػػ

 ، كىنا يتلٌن إنكاره للعا  األسوس، كاربتراره على نررية اٞنثل.(ُقاألسوس، بل يف العا  العقلي"

كيرهر إنكار اٜنس كالتبربة، كاإلغػراؽ يف اٞنثاليػة عنػد قإ٬نانويػل كانػت(، حيػث يقػوؿ: "إف مػا أٚنيػو 
ألف  كليسػػت أشػػياء بػػذاهتا؛ ،ثػػيالت ذىنيػػةيعتػػ  أف ىػػذه الرػػواىر ىػػي ٕنمثاليػػة متعاليػػة للرػػواىر، ىػػو مػػذىب 
 ،، كالسػػؤاؿ ىنػػا: ٞنػػاذا ال ٬نكػػػن معرفػػة األشػػياء بػػذاهتا  ألسػػنا نراىػػػا(ِقمعرفػػة األشػػياء بػػذاهتا أمػػر غػػػًن ٣نكػػن"

 نكرة للحس ميف اٞنثالية، ك  اك٥نس هبا  أليس ىذا الرأم مغرربن 

لػػة مػػن السػػلليات يف اٛنانػػب الرتبػػوم، فمػػن سػػلليات إنكػػار كربػػد سػػللت ٟنػػم تلػػخ النرػػرة القاصػػرة ٗن
أسػا "أ٨نلػت اٛنوانػب اٞنهاريػة كاألنشػ ة اإلنسػانية األخػرل، كركػزت علػى  الفلسفات اٞنثالية للحس كالتبربة:

ا ، فرػػػار اٛنسػػػد كاٛنوانػػػب اٞنهاريػػػة أمػػػرن (ّقاٛنانػػػب اٞنعػػػريف، كأعلػػػت مػػػن شػػػأف الػػػركح، كأ٨نلػػػت أمػػػر اٛنسػػػد"
 انة لو عندىم.ال مك ،مهمالن 

يف جانػػػػػب الرتبيػػػػػة عنػػػػػدىم، حيػػػػػث يػػػػػركف "أف الرتبيػػػػػة ٩نػػػػػب أف تكػػػػػوف  ككػػػػػاف ٟنػػػػػذا األمػػػػػر أثػػػػػري سػػػػػليبُّ 
، فالرتبيػػة عنػػدىم (ْقاجتماعيػػة، كذلػػخ بتعلػػيم األطفػػاؿ مػػا توصػػل إليػػو اٛنػػنس اللشػػرم مػػن خػػ ات كمعػػارؼ"

لػػذا  دكف اٞنهػػارات اٛنسػػدية كاللدنيػػة؛ ،ؼاجتماعيػػة ال دينيػػة، كمػػا أسػػا هتػػتم بتزكيػػد ال فػػل ابٝنػػ ات كاٞنعػػار 
كمػػػن مث أ٨نلػػػت  ،... أصػػػل  "اىتمػػػاـ الفلسػػػفة اٞنثاليػػػة الػػػرئيس ىػػػو مػػػلء عقػػػل ال الػػػب ابٞنعلومػػػات كاٜنقػػػائق

االىتمػػػػػػػاـ ابلنشػػػػػػػاطات الػػػػػػػيت ت ػػػػػػػور جوانػػػػػػػب الشخرػػػػػػػية األخػػػػػػػرل كاٛنسػػػػػػػمية، كاالجتماعيػػػػػػػة، كالثقافيػػػػػػػة، 
 توجههم الكامل للعقل، كاإلغراؽ يف النررة اٞنثالية.، ككل ىذا النق  كاٝنلل بسلب (ٓقكاالنفعالية"

                                                           

 (، بتررؼ يسًن.َِٓ ص:الرزاؽ إٚناعيل حافف، ق الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ُ
  اليحػػػػٍن كد بصػػػػر الرايشػػػػي، ٠نلػػػػة اٜنكمػػػػة  أىػػػداؼ الرتبيػػػػة بػػػػٌن الفلسػػػػفة اٞنثاليػػػػة كالفلسػػػػفة الواربعيػػػػة قدراسػػػة مقارنػػػػة(، أ. د. د علػػػػد ((ِ

 (.ّٓ ـ، قص:َُِٖ، مؤسسة كنوز اٜنكمة للنشر كالتوزيش، اٛنزائر، ُِللدراسات الفلسفية، العدد 
،العػػدد (ِٖقثاليػػة كأفكارىػػا الرتبويػػة قدراسػػة نقديػػة(، د. شػػرؼ أ٘نػػد الشػػهارم، ٠نلػػة كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة أسػػيوط، مرػػر، ٠نلػػد الفلسػػفة اٞن ((ّ

 (.ُِٗ قص:، ـَُِِ، (ُق
ػتقييم الرتبية التحضًنية اٞنلحقة ابٞندرسة االبتدائية يف اٛنزائػر قدراسػة ميدانيػة كفػق مؤشػرات نرريػة كت ليقيػة ّندينػة رباٞنػة  ((ْ ا(، بورصػاص ٧نوذجن

 (.ٔٓ ص:قفاطمة الزىراء، 
 (.ُْٓ الفلسفة اٞنثالية كأفكارىا الرتبوية قدراسة نقدية(، د. شرؼ أ٘ند الشهارم، قص: ((ٓ
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ا بػػٌن ا كثيقنػػال زالػػت "ٓنػػاكؿ أف ٔنلػػق ارتلاطنػػ -اٞنعاصػػرة-أف الفلسػػفة اٞنثاليػػة  :كمػػن السػػلليات كػػذلخ
  ، كالسؤاؿ: ٞناذا ال زالت الفلسفة إىل العهػد اٞنعاصػر   تسػت ش ربػا اإلنسػاف ابل ليعػة(ُقاإلنساف كال ليعة"

 ،كٞناذا   تقم هبذا الػدكر  ىنػا يتػنب القرػور كاٝنلػل، كيرهػر اإلغػراؽ يف اٞنثاليػة القد٬نة اليوبنية  أين الفلسفة
لذا كانت النتيبة القرور كاٝنلػل  ؛كاالجتهاد العقلي غًن اٞننضلا ِبكامر   سلحانو كتعاىل، كسنن اٞنرسلٌن

 كالضياع.

االنتقائيػة كغيػاب الشػمولية كالعػدؿ، فلسػلب ا٥نيػازىم كإغراؽ الفالسفة اٞنثاليٌن يف اٞنثالية دعػاىم إىل 
بػػة، ا ٪نػػوؿ دكف اللبػػوء إىل التبرً  عقالنيِّػػللعقػػل، ْنػػاىلوا التبربػػة كاٜنػػس، كربػػاموا بتأكيػػل كػػل األشػػياء "أتكيػػالن 

، كىػػػذا (ِقكابلتػػػايل فهػػػي  ػػػالة" ،ف مػػػا أف التبربػػػة تؤكػػػد فكػػػرهتم، كابلتػػػايل فهػػػي غػػػًن ٠نديػػػة، أك أسػػػا تناربضػػػها
 كنلذ ما ٫نالفهم. ،ز للعقل، كفيو غياب للعدؿ، كانتقاء ٞنا يريدكف إثلاتو، كأخذ اٜنقائق اليت توافقهما٥نيا

كانػػت( لػػسرادة كاٜنريػػة، حيػػث نرػػر إليهػػا نرػػرة إ٬نانويػػل  ربرػػور نرػػرة ق كلعػػل مػػن آ،ر تلػػخ االنتقائيػػة:
ريػة أف تنػدَّ عػن الرػواىر، ّنعػىن أال ا، ينلغػي للحمغرربة يف اٞنثاليػة، كمنكػرة للرػاىر، فيقػوؿ: "كػي نكػوف أحػرارن 

 إذا كانػت خفيػة ، كىنا ترهر االنتقائية عنده، حيػث ال يعتػ  اٜنريػة موجػودة إالَّ (ّقتكوف ىي نفسها ظاىرة"
 كمض رب. ،غًن ظاىرة للعياف، كىذا أمر غًن كا  

الفالسػػػػػفةى اٞنثػػػػػاليٌن ملػػػػػدأ  -اٞنغرربػػػػػة يف اٞنثاليػػػػػة اٞننكػػػػػرة للحػػػػػس-كربػػػػػد أكرثػػػػػت تلػػػػػخ النرػػػػػرة األحاديػػػػػة 
قالشػػػخ(، فملػػػدأ الشػػػخ أصػػػيل عنػػػدىم، حيػػػث يزعمػػػوف أف اإلنسػػػاف عنػػػدما أدرؾ األشػػػياء شػػػخ هبػػػا، فػػػراح 

، كالسػؤاؿ الػذم ي ػرح نفسػو: مػا ىػي الضػالة الػيت كصػلوا إليهػا  (ْقحت كجد  التو اٞننشػودة ،كيتأمل ،ينرر
لة اٞننشػودة  كىػل أكصػلهم شػكهم يف األشػياء إىل كىل ما تضج بو الفلسفات من اْناىات متلاينة ىي الضا

 ا  ابل لش: ال.اتفقوا عليها ٗنيعن  ،نتيبة كاحدة

مػػا ذىػػب إليػػو قديكػػارت(، حيػػث يػػرل أنػػو ٩نػػب  مػػذىب الشػػخ يف الفلسػػفات اٞنثاليػػة: كمػػن شػػواىد
يقينيػػة  ا يف ٗنيػػش األشػػياء الػػيت بػػدت لنػػا مػػن ربلػػلكبوسػػعنا أف نشػػخ أيضنػػالشػػخ يف ٗنيػػش األشػػياء، فيقػػوؿ: "

، كإذا مػػا سػػلمنا (ٓق"اكافينػػ  كإف تكػػن يف ذاهتػػا جليػػة جػػالءن  ،كيف ملادئهػػا ،بػػل نشػػخ يف بػػراىٌن الراي ػػة ،اجػػدِّ 
 عػػن أف نرػػل ٞنػػنهج ك٥نػػن نشػػخ يف كػػل شػػيء، فضػػالن  ،بكالمػػو ىػػذا، كيػػف سنرػػل إىل مػػنهج بنػػاء للمحلػػة

 ٘ناية ٟنا 
                                                           

 (.ُِٔ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ُ
 (.َِ ـ، قص:ََِٔ ،الثانية :العايل، دار توبقاؿ للنشر، ال لعة السالـ بن علد العقالنية كانتقاداهتا، د سليال كعلد ((ِ
 (.ُٖ قص: ـ،ُْٕٗاٞنذىب عند كنا، د. مراد كىلة، مكتلة األ٤نلو اٞنررية، مرر،  ((ّ
 (.ِٕٓ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علدينرر:  ((ْ
 (.ْٓد. عثماف أمٌن، دار الثقافة للنشر كالتوزيش، قص: ترٗنة كتعليق:  رينيو ديكارت، فة،( ملادئ الفلس(ٓ
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"السػعي الػدائم ٥نػو اٞنثػل األعلػى اٜنقيقػي، كحالػة  كترهر النزعة اٞنثالية يف األلة، يف كصفهم ٟنا ِبسػا:
 ، كربد أغفلوا مواصفات األلة الراىرية األسوسة.(ُقالعشق الدائم"

الركحػػػي،  :كمػػػا يعتػػػ  أفالطػػػوف أف اٜنػػػب ٪نمػػػل طليعػػػة متوسػػػ ة بػػػٌن اآلٟنػػػة كاللشػػػر، كأعلػػػى مراتلػػػو
ٍعليػػو اٜنػػبَّ الركحػػي يف اٞنرتلػػة األعلػػى،(ِقاٛنسػػدم :كأدبىػػا كاٜنػػب اٛنسػػدم يف أدٌل مرتلػػة، ىػػو سػػًن يف  ، كجى

 ك١ناكلة إنكار اٜنس. ،سياؽ اإلغراؽ يف اٞنثالية

اٜنػب العقلػي،  يف األلة عنػد قديكػارت(، ف نػو "٬نيػز بػٌن نػوعٌن مػن اٜنػب: كيرهر اإلغراؽ يف اٞنثالية
يناسػػػلها، فتترػػػل بػػػو ا ا معيننػػػكاٜنػػػب االنفعػػػايل أك اٟنػػػول، كٓنرػػػل اٜنالػػػة األكىل حػػػٌن تػػػدرؾ الػػػنفس ِبف خػػػًنن 

ا، كمثػػل ىػػذا االترػػاؿ كاالٓنػػاد يقػػـو علػػى اٞنعرفػػة، كحركػػة اإلرادة الػػيت ّنحػػن إرادهتػػا، كيرػػل  االثنػػاف كاحػػدن 
ترػاحب ىػذه اٞنعرفػة ىػي فػرح للػنفس، أمػا حركػة اإلرادة الػيت ترػاحب معرفػة الػنفس ٜنرماسػا مػن ىػذا اٝنػًن 

ر النفسػػػي الػػػداخلي، كأسػػػا مترػػػلة بترػػػورات الػػػنفس ، كىػػػو ىنػػػا يػػػربا األلػػػة ابلشػػػعو (ّقفهػػػي حػػػزف للػػػنفس"
 كإرادهتا، كيل يف كالمو مرهر خارجي ١نسوس للمحلة.

كبنػاء عليػو، فػ ف النرػرة األحاديػة للمحلػة، كاٞنغرربػة يف اٞنثاليػة، ْنعػل إمكانيػة رصػد مػنهج للنػاء ك٘نايػػة 
 كالنررة األحادية. ،ا يعرتيو اٝنللوصن ا، كإف افرت نا إمكانية كجود منهج، ف نو سيكوف منقا متعذرن األلة أمرن 

 ا:ا، واحملبة خصوصً التناقض يف النظرة لإلنساف عمومً  اثلثًا:
صػػد مػػػنهج بنػػػاء ك٘نايػػػة األلػػػة مػػن أكثػػػر اٞنعوربػػػات الػػػيت تعػػرتض اٞنتتلػػػش للفلسػػػفات اٞنثاليػػػة بغػػػرض ر  إفَّ 

ا يف األلػة فحسػب، بػل ىػو التناربن الكلػًن الػذم تعيشػو ىػذه الفلسػفات، كىػذا التنػاربن لػيس ١نرػورن  فيها:
 عػػن تناربضػػها يف ، فضػػالن يلتػػدئ مػػن أسسػػها كملادئهػػا العامػػة، حيػػث إسػػا تتنػػاربن يف نررهتػػا لسنسػػاف أصػػالن 

 ا.كاأللة خروصن  ،ااألخالؽ عمومن 

فالفلسفات اٞنثالية "طرحت مفاىيم متناربضة عن اإلنساف، فاىتمػت ابٞنعرفػة الػيت تترػل ابلعقػل أكثػر 
 ، كلعػػل إ٨ناٟنػػا ٛنوانػػب أخػػرل متعلقػػة(ْقاٞنعػػارؼ الػػيت تترػػل ّنكػػوبت اإلنسػػاف األخػػرل"٣نػػا ٩نػػب، كأ٨نلػػت 

ىػػو أمػػر  ،ألف اٜنكػػم علػػى الفلسػػفات اٞنثاليػػة ابلقرػػور كعػػدـ الشػػمولية ابإلنسػػاف ىػػو أمػػر يتبػػاكز التنػػاربن؛
يسػػػت يعوا  أسػػػم   علػػػى جوانػػػب ١نػػػددة، إالَّ ربػػػد انرػػػب تركيػػػزىم  فمػػػش كػػػوفيتبػػػاكز يف النقػػػد أمػػػر التنػػػاربن، 

 إىل منهج ١ندد غًن متناربن. -ربلَّتها مش-الوصوؿ فيها 

                                                           

 (.َِِ اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن االكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ((ُ
 (.ّْٕينرر: اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، ق ((ِ
 (.ٔٓديكارت، قص: انفعاالت النفس، رينيو  ((ّ
 (.ِٕٔ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ْ
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رة، كانػػت( يف شػأف قاإلرادة(، فهػي اترة حيػػإ٬نانويػل  تنػاربن الفيلسػوؼ ق :كمػن شػواىد ذلػخ التنػػاربن
رة، فيقوؿ: "فاإلرادة عينها ٬نكن ترورىا بغًن تناربن، على أسا من جهػة خا ػعة ابلضػركرة مػن كاترة غًن حي 
أسا غًن حرة، كمن جهة أخرل ٬نكن ترورىا علػى أسػا مػن األشػياء  :ىرية للقانوف الفيزايئي، أمالناحية الرا

ترػورىا بغػًن تنػاربن،  إمكانيػةكمػش زعمػو ، (ُقفهػي ابلتػايل حػرة" ،يف ذاهتػا ال ٔنضػش لػذلخ القػانوف الفيزايئػي
 ا.إال أنو ّنبرد أف بٌن نررتو فيها ظهر التناربن جليِّ 

لػػػو للمضػػػػموف األخالربػػػػي إىل نررتػػػػو للمحلػػػة، كذاؾ أف قكانػػػػت( "عنػػػػد ٓنليكربػػػد سػػػػرل تناربضػػػو ىػػػػذا 
يعػػػد  -مػػػن حيػػث ىػػػو مفهػػـو أخالربػػػي-عػػاٌل مػػػن صػػعوابت معينػػػة، فقػػد اكتشػػػف أف اٜنػػب  لرػػاىرة اٜنػػػب

 تػرتلا عػادة ّنقولػة الواجػب، يف حػٌن أف اٜنػب ال ٬نكػن عندها عنده، فبميش القيم األخالربية ا كا حن تناربضن 
لػػذا ف نػػو يقػػوؿ: اٜنػػب ىػػو ربضػػية  ألنػػو ال يػػرتلا ابإللػػزاـ كاإلرغػػاـ؛ا نرػػرن  جػػب أك إرادة؛أف يكػػوف مو ػػوع كا

ال ربضية إرادة، ك٬نكنين أف أحػب، لػيس ألنػين أريػد، كبدرجػة أربػل لػيس ألف كاجػيب يلػزمين ابٜنػب،  ،إحساس
العػاـ يف ، كاكتشػافو للحػب ِبنػو متنػاربن، كفرػلو للحػب عػن منهبػو (ِقكابلتايل فواجب اٜنػب ال معػىن لػو"

 القيم األخالربية اٞنتمثل يف قالواجب(، ىو عٌن التناربن يف منهبو كنررتو لو.

 رػػرة للمحلػػة يف الفلسػػفات اٞنثاليػػة:كمػػن أظهػػر النرػػوص الػػيت كربفػػت عليهػػا يف إثلػػات التنػػاربن يف الن
ل ا، كىػػػو يف الوربػػػت نفسػػػو حػػػ: إف اٜنػػػب ىػػػو "أعرػػػم أنػػػواع التنػػػاربن ٗنيعنػػػربػػػوؿ الفيلسػػػوؼ اٞنثػػػايل قىيبػػػل(

، فوصػػػفو للحػػػب ابلتنػػػاربن -ربلػػػة كلماتػػػو مػػػش- ىػػػذا الػػػن  يرهػػػر يف جوانػػػب متعػػػددة ، كالتنػػػاربن يف(ّقٟنػػػا"
اٜنػب ينفػرد عػن  ا(، ف سػا تفيػد أفَّ لكلمة قٗنيعنػذكره  :أكٟنا، ككصف التناربن بلفف قالعريم( ،نيها، ك،لثها

إال أنػػو يف  -صػػفو ابلتنػػاربن الكلػػًنك مػػش كونػػو ربػػد -اٜنػػب  زعمػػو أفَّ  :سػػائر األشػػياء بكثػػرة تناربضػػو، كرابعهػػا
ىػػػو اٜنػػػل ٟنػػػذا  ونفسػػػالوربػػػت ىػػػو اٜنػػػل ٟنػػػذا التنػػػاربن، فكيػػػف يكػػػوف ىػػػو ربمػػػة التنػػػاربن، كيف نفسػػػو الوربػػػت 
 التناربن 

(، حيػث يقػوؿ: "ال يكػوف اٜنػب ٣نكننػ ا كيرهر التناربن كذلخ يف نررة الفيلسوؼ اٞنثايل قإريخ فرـك
، كمن مث إذا عاش كل منهما نفسو من مركز كجػوده، يف ىػذه ا من مركز كجود٨ناإال إذا تواصل شخراف معن 

... إف  اإلعاشػػػة اٞنركزيػػػة تكمػػػن اٜنقيقػػػة اإلنسػػػانية، ىنػػػا فقػػػا تكمػػػن اٜنيػػػاة، ىنػػػا فقػػػا يوجػػػد أسػػػاس اٜنػػػب
ا كػل منهمػا ابلنسػلة ل خػر، عػن طريػق شخرٌن يعيشاف نفسيهما من ماىيػة كجود٨نػا، إسمػا يكػوبف كاحػدن 

                                                           

 (.ِٖ قص: ـ،ُْٕٗاٞنذىب عند كنا، د. مراد كىلة، مكتلة األ٤نلو اٞنررية، مرر،  ((ُ
 (.ُّٗ اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن االكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ((ِ
اٜنب عند ىيغل، (، ْٓـ، قص: ُّٗٗىيغل كاٟنيغلية، رينيو سرُّك، ترٗنة أدكنيس العكرة، دار ال ليعة، بًنكت، ال لعة: األكىل، ينرر:  ((ّ

 (.ُْْكىانيا هببت مهنا، قص:  ،د. منذر شلاٍل
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، كالتنػػاربن ىنػػا يكمػػن يف السػػؤاؿ اآليت:  (ُق مػػن اٟنػػرب مػػن نفسػػيهما"فسػػيهما بػػدالن ا مػػش نأف يرػػلحا كاحػػدن 
ا  أيػن مركػز كجػود كػل كاحػد منهمػا  كيف يعيش كل منهما من مركز كجوده اٝنػاص بػو، مث يرػلحاف كاحػدن 

 إذا كػػاف لكػػل كاحػػد منهمػػا مركػػز كجػػود مسػػتقل عػػن اآلخػػر  مث لػػو ا إالَّ ألسػػت تػػرل أف اٜنػػب ال يكػػوف ٣نكننػػ
ا ر ػػنا انتهػػاء العالربػػة القائمػػة علػػى األلػػة بػػٌن اثنػػٌن متحػػابٌَّن، ىػػل يرجعػػاف ٞنركػػز كجود٨نػػا، أـ يلقيػػاف شخرنػػف

 كالقرور يف النررة للمحلة. ،ا  كل ىذه التساؤالت نشأت بسلب التناربنكاحدن 

( يف نررتػػػو للحػػػب األخػػػوم،  كيسػػػتمر التنػػػاربن يف النرػػػرة للمحلػػػة ابلنسػػػلة للفيلسػػػوؼ قإريػػػخ فػػػرـك
ا، ف ننػا لسػنا حيث يقوؿ: "اٜنب األخوم: ىو حب بٌن اثنٌن متساكيٌن، كلكن حػت لػو كنػا متسػاكيٌن حقِّػ

ػػ ، (ِقا ١نتػػاجوف إىل اٞنسػػاعدة، اليػػـو أب كغػػدا أنػػت"ا(، كذلػػخ بقػػدر مػػا ٥نػػن بشػػر، ف ننػػا ٗنيعنػػقمتسػػاكين دائمن
اؿ إىل أنػو ال ٬نكػن أف يكػوف التسػاكم كالتناربن يرهر يف أنو بدأ التعريف بوصف اٞنتحابٌَّن ابلتسػاكم، مث مػ

حالػػػة مسػػػتمرة، كالسػػػؤاؿ ىنػػػا: مػػػا اٞنقرػػػود ابلتسػػػاكم  مث لػػػو افرت ػػػنا أنػػػو بػػػدأ اٜنػػػب ابلتسػػػاكم بػػػٌن اثنػػػٌن 
متحابٌَّن، مث حػدث أف ذىلػت صػفة التسػاكم بينهمػا، مػا مرػًن اٜنػب  إف كانػت اإلجابػة أنػو يسػتمر، ف نػو 

ك٢نػػالف  ،إف كانػػت اإلجابػة أنػػو ينق ػش، فهػػذا أمػر غػػًن من قػيخػالف أسػاس تعريفػػو لػو بوجػػوب التسػاكم، ك 
 للواربش، فكثًن من اٞنتحابًٌٌن ليسوا متساكين.

( يف كصفو للحػب األمػومي،  حيػث يعتػ  أف عنايػة األـ ابل فػل كيلل  التناربن أكجو عند قإريخ فرـك
مػػػومي، ىػػػي العنايػػػة بنمػػػو ىػػػو تعلػػػًن عػػػن رغلتهػػػا يف انفرػػػالو عنهػػػا، فيقػػػوؿ: "إف اٞناىيػػػة القرػػػول للحػػػب األ

، فهػل مػن اٞنعقػوؿ كصػف حػب األـ ل فلهػا ِبنػو رغلػة (ّقال فل، كىذا يعين الرغلة يف انفراؿ ال فل عنهػا"
 منها أف ينفرل عنها 

ا مرػػدرن  -الػػذم يعرتيػػو الػػنق -كخالصػػة القػػوؿ: إف ٗنلػػة ىػػذه اٞنعوربػػات، مػػن أنػػاذ العقػػل اإلنسػػاٍل 
كإ٨نػػاؿ اٛنوانػػب األخػػرل كػػاٜنس  ،كإغػػراؽ يف اٞنثاليػػة ،نػػو مػػن ربرػػورللتشػػريش ّنعػػزؿ عػػن الػػوحي، كمػػا نػػتج ع

ا، ف نػو يتعػذر الوصػوؿ إىل مػنهج ا، كاأللػة خروصنػكالتبربة، كحدكث تنػاربن كلػًن يف النرػرة لسنسػاف عمومنػ
كجػػود  جػػدالن  عػػن إمكانيػػة الوصػػوؿ إىل مػػنهج ٘نايػػة، كلػػو افرت ػػنا بنػػاء للمحلػػة يف الفلسػػفات اٞنثاليػػة، فضػػالن 

 ا على اجتهاد عقلي ١نن، يعرتيو القرور كالتناربن.ج، ف نو سيكوف ملنين منه

                                                           

، قص:  ((ُ  (.ِٗفن اٜنب قُنث يف طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
، قص:فن اٜنب قُنث يف ((ِ  (.ْٖ  طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
، قص: ((ّ  (.ُٓ فن اٜنب قُنث يف طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
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 ادلبحث الثاين: منهج الفلسفات الواقعية يف بناء احملبة، وزتايتها
، حيػث يػرل (ُقٚنيًٌيت الفلسفات الواربعية هبذا االسم "العتقادىا أف الواربش ىػو مرػدر ٗنيػش اٜنقػائق"

أك اٜنػس  ،العا  اٜنقيقي ٬نكن معرفتو ابلعقل اٜنقيقي، سواء ابلعقػل اإلنسػاٍلالفالسفة اٞننتموف ٟنا "أف ىذا 
، كيرهر ىذا اٞنعىن يف نررة مؤسسها الفيلسػوؼ قأرسػ و( للرتبيػة، حيػث يعرفهػا بتعريػف كاربعػي (ِقكالتبربة"

اٞنن لػق  ، كىػذا(ّقمادم ١نسوس، فيقوؿ: "إف الرتبية إعداد العقل للكسب، كما تعد األرض للنلات كالزرع"
اليت ال ٬نكن من خالٟنا رصد مػنهج بنػاء  ،الذم تن لق منو الفلسفات الواربعية أحدث ٟنا ٗنلة من اٞنعوربات

  عن رصد منهج ٘ناية ٟنا.للمحلة، فضالن 

 ك٬نكن إٗناؿ معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها يف الفلسفات الواربعية يف اآليت:

 اقع مصادر للتشريع:إنكار الوحي، واختاذ العلم والو  أواًل:
كالزيػػػ ،  ،كالضػػػالؿ ،إنكػػػار الػػػوحي اٞننػػػزؿ مػػػن   سػػػلحانو كتعػػػاىل، ىػػػو أعرػػػم أسػػػلاب اال٥نػػػراؼ إفَّ 

نًكر ابٔناذ سػليل آخػر يتمسػخ بػو، كيهتػدم 
ي
ا،  كا٥نرافنػ، فتكػوف النتيبػة  ػالالن هبديػوفلسلب إنكاره، يقـو اٞن

  لو.كأناذ العلم كالواربش بديالن سفات الواربعية يف إنكارىا للوحي، لكىذا ما حدث للف

لذا ف نػو: "لػيس لعلػم األخػالؽ الػواربعي الو ػعي  عية تقـو على إنكار الدين كالوحي؛فالفلسفات الوارب
 ،كالعلمػاء ،كاٞنفكػرين ،أية مرادر إٟنية أك دينية، كإ٧نا ىػو علػم مػن ك ػش اللشػر، جػاء كليػد أفكػار الفالسػفة

 نكارىم للوحي.، كىذا دليل على إ(ْقعلى مر العرور"

علػػػػى كػػػػل ٚنػػػػات العرػػػػر الػػػػديين  -بزعمػػػػو-كمػػػػا أف الفيلسػػػػوؼ الػػػػواربعي قأكجسػػػػت كونػػػػت( حكػػػػم 
 كالتبربة. ،كالواربش األسوس ،أف الذم سيلقى ىو العلم -بزعمو اللاطل-، كيرن (ٓقابلزكاؿ

ػػػػر الفلسػػػػفات الواربعيػػػػة الػػػػدين الػػػػذم يػػػػدين بػػػػو النػػػػاس ِبنػػػػو: "صػػػػنيعة إنسػػػػانية أملتهػػػػا الرػػػػركؼ  كتفسًٌ
ن، لػذا فػ ف الفلسػفات "الواربعيػة كإف أربػرت بوجػود الػدي ؛(ٔقكاألحواؿ اليت مر هبا اإلنساف ع  اتر٫نو ال ويل"

                                                           

ػ(ُ ا(، بورصػاص ( تقييم الرتبية التحضًنية اٞنلحقة ابٞندرسة االبتدائية يف اٛنزائػر قدراسػة ميدانيػة كفػق مؤشػرات نرريػة كت ليقيػة ّندينػة رباٞنػة ٧نوذجن
 (.ٕٓ قص: فاطمة الزىراء،

تزكية النفس يف اإلسالـ كيف الفلسفات األخرل قدراسة ٓنليليػة(، علػي بػن علػده بػن شػاكر أبػو ٘نيػدم، رسػالة دكتػوراه، جامعػة أـ القػرل،   ((ِ
 (.ُِٓ ، قص:ُِْٗ - ُِْٖكلية الرتبية، ربسم الرتبية اإلسالمية كاٞنقارنة، 

 (.ْْقص:  ،  اليحٍن كد بصر الرايشي واربعية قدراسة مقارنة(، أ. د. د علدأىداؼ الرتبية بٌن الفلسفة اٞنثالية كالفلسفة ال ((ّ
كاألخػػػالؽ الو ػػػعية(، د. يعقػػػوب اٞنليبػػػي، مؤسسػػػة الثقافػػػة اٛنامعيػػػة، مرػػػػر،  ،األخػػػالؽ يف اإلسػػػالـ قمػػػش اٞنقارنػػػة ابلػػػدايبت السػػػماكية ((ْ

 (، بتررؼ يسًن.ِّ – ُّ ـ،قص:ُٖٓٗ
ٞندرسػػة الو ػػعية قأكجسػػت كونػػت كمدرسػػتو( دراسػػة نقديػػة علػػى  ػػوء اإلسػػالـ، عائشػػة علػػي ركزم اٝنػػواتٍل، رسػػالة األخػػالؽ عنػػد اينرػػر:  ((ٓ

 (.ُُِ ـ، قص:َُِِماجستًن، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، ربسم العقيدة، 
 (.َُٖ العليم علي، قص: الواربعية كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد ((ٔ
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كذلػػخ ألسػػا ال تقػػر إبلػػو خػػارج ن ػػاؽ اجملتمػػش، كربػػد ترتػػب علػػى ذلػػخ أف  ف سػػا تعػػين بػػذلخ الػػدين الو ػػعي؛
 ؛(ُقألنػو ال ٫نضػش للمالحرػة كالتبربػة" و، ابعتلار أنػو غػًن علمػي أك ك ػعي؛الواربعية أنكرت الدين ك  تقر ب

أف الفيلسػػوؼ الػػواربعي قدكر كػػاَل( ربػػاـ  كػػر األلوىيػػة كػػذلخ، كمػػن شػػواىد ذلػػخ:لػػذا ف سػػا تنكػػر الػػدين، كتن
، كخلػػػػو تعريفػػػػو للػػػػدين مػػػػن اإللػػػػو، يلػػػػٌن زعػػػػم (ِقا ٫نلػػػػو مػػػػن اإل٬نػػػػاف ابلػػػػذات اإلٟنيػػػػة"بتعريػػػػف "الػػػػدين تعريفنػػػػ

 الدين من صنش اللشر. ِبف -اٞننحرؼ-الفلسفات الواربعية 

مػػا ذىػػب إليػػو الفيلسػػوؼ الػػواربعي قداركيػػن(، حيػػث أنكػػر خلػػق   سػػلحانو  ا:كيػػدؿ علػػى ذلػػخ أيضنػػ
كتعاىل يف عملية النشوء كاالرتقػاء الػيت بػىن عليهػا منهبػو، حيػث يقػوؿ: "إف تفسػًن النشػوء كاالرتقػاء بتػدخل 

 ،، كىػػػػذا إنكػػػػار اتـ ٝنلػػػػق  (ّقكي ُنػػػػت"ىػػػػو ّنثابػػػػة إدخػػػػاؿ عنرػػػػر خػػػػارؽ لل ليعػػػػة يف ك ػػػػش ميكػػػػاني ، 
 .تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا ،كالضالؿ ،كترويره لسنساف، كىو عٌن اإلٜناد

فيبػب إعػادة  ،"أف اجملتمػش يتػدىور كتنحاز الفلسػفات الواربعيػة إىل العلػم علػى حسػاب الػدين، كتػزعم
الػػذم  ألنػػو ىػػو ؛العلػػم كىػػذه السػػل ة ىػػي ،... توحػػد بػػٌن العقػػوؿ ،تنريمػػو، كىػػو ال يػػنرم إال بسػػل ة ركحيػػة

ا لفو ػػى األفكػػار، كيػػوفر أسػػلاب التنرػػيم كالتعمػػًن لػػذا فػػ سم يتبػػاىلوف دكر الػػدين  ؛(ْق"بػػزعمهم يضػػش حػػدِّ
لُّوف العلم مكانو.  كأ٨نيتو، ك٪نًي

كإنكػار  ،... عرفػة اٜنسػيةأف الفلسفات الواربعية تقـو علػى "اعتلػار اٞن كمن شواىد نلذ الواربعية للدين:
، كعلػادة اٞنشػاىًن كمػن (ٓقعلى علادة اٞنشاىًن كالعرماء يف نرػرىم" :... كتقـو حقيقتها الوحي كعا  الغيب

ربػػػوؿ، كأخػػػذكىا   كمػػػن يعرمونػػػو مػػػن الفالسػػػفة الػػػواربعيٌن، إ٧نػػػا منشػػػؤه أسػػػم ربػػػدَّموا أربػػػواٟنم كآراءىػػػم علػػػى كػػػلًٌ 
 كمسلمات.

الفلسػػػفة الواربعيػػػة يف ف"سػػػفتهم إىل التعػػػايل علػػػى الػػػدين كالػػػوحي: كربػػػد ربػػػادىم ىػػػذا التعرػػػيم ألربػػػواؿ فال
ية مػن ربيمػة األفكػار اٞناديػة، ٣نػا سػاىم يف ان ػالؽ الفلسػفة علً العرر اٜنديث نلتت يف بي ة معادية للدين، كمي 

ية ، كالفلسػفة الو ػع(ٔقين، بػل كمسػتعلية عليػو"ا عن الدًٌ الو عية الواربعية اليت أسسها قأكجست كونت( بعيدن 
شػخ تػرادؼ اٞنػذىب  ية ىي أحد صور الفلسفة الواربعية اٜنديثة، "ف ذا ربلنا الفلسفة الواربعية، فهي بالالو ع

                                                           

 (.َُٖ العليم علي، قص: كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد الواربعية ((ُ
 (.ُّٓ األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرستو( دراسة نقدية على  وء اإلسالـ، عائشة علي ركزم اٝنواتٍل، قص: ((ِ
راسػػات اإلسػػالمية كالعربيػػة، جامعػػة األزىػػر، الفلسػػفة الو ػػعية عنػػد أكغسػػت كونػػت كأسػػلاب ظهورىػػا، د. إٟنػػاـ د فتحػػي، ٠نلػػة كليػػة الد ((ّ

 (.ٖٔٔ – ٕٔٔ ـ، قص:َُِٗ، (ّٔقالعدد  ،(ِقمرر، اجمللد 
، قص: ((ْ  (.ُّْ اتريخ الفلسفة اٜنديثة، يوسف كـر
مقدمػة الرسػالة  األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرسػتو( دراسػة نقديػة علػى  ػوء اإلسػالـ، عائشػة علػي ركزم اٝنػواتٍل، ((ٓ

 قج(، بتررؼ يسًن.
 (.ٕٓ العليم علي، قص: الواربعية كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد ((ٔ
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، فهمػػا إذف "مسػػمياف ٞنعػػىن (ُقالو ػػعي، فكال٨نػػا اٚنػػاف ٞنعػػىن كاحػػد، كىػػو ٗنلػػة القػػوانٌن اٞنكتسػػلة ابلتبربػػة"
 بذلخ ال يؤمناف ابلوحي كالدين. ، ك٨نا(ِقكاحد، يرجش إىل اإل٬ناف َنملة القوانٌن اٞنكتسلة ابلتبربة"

لػذا "فػ ف اسػم  ؛كاٞنتأمل يف تسمية قالفلسفة الو عية( هبذا االسم، يدرؾ أسا مو وعة من ربلل اللشػر
عػػػد الفلسػػػفات الواربعيػػػة عػػػن ، كىػػػذا يرهػػػر مػػػدل بي (ّقالفلسػػػفة الو ػػػعية ىػػػو مػػػن ك ػػػش قأكجسػػػت كونػػػت("
أصػػلحوا ال يؤمنػػوف إال  -الػػواربعيٌن-سػػفة "الو ػػعيٌن اٞنرػػادر كالكتػػب السػػماكية منػػذ نشػػأهتا، ٣نػػا جعػػل الفال

 ا للتشريش يؤمنوف بو.، فرار العلم مردرن (ْقابلعلم التبرييب كحده"

مػن خػالؿ مواربػف الواربعيػة ، حيػث "يتضػ  لواربعية للدين، يلٌن جهلها ابلدين أصػالن اكإنكار الفلسفة 
، كجهلهػا العميػق ابلػدين (ٓقى حػدٌو سػواء"أف موربفها منػو بيػين علػى جهػل عميػق بػو، كابإلنسػاف علػ من الدين

ربادىػػػػػا إلنكػػػػػاره، كربادىػػػػػا كػػػػػذلخ إىل أمػػػػػر آخػػػػػر، أال كىػػػػػو اٛنهػػػػػل ابإلنسػػػػػاف، حيػػػػػث يوصػػػػػف اإلنسػػػػػاف يف 
ا عػػػن اٜنيػػػواف، فقػػػد نرػػػر إليػػػو الفلسػػػفات الواربعيػػػة ِبنػػػو: حيػػػواف، فاإلنسػػػاف "يف نرػػػر الواربعيػػػة ال ٫نتلػػػف كثػػػًنن 

، كما يرهػر ذلػخ الوصػف (ٔقعلى أنو مت ور فكراي ع  التاريخ" قأكجست كونت( من زاكية ذكائو اإلنساٍل
الوصػػف يف نرػػػرة أرسػػػ و لسنسػػػاف، فػػػًنل أف "اإلنسػػػاف حيػػػواف اجتمػػػاعي، لكػػػن العالربػػػة األكىل الػػػيت تفرزىػػػا 

، كالسػؤاؿ ىنػا:  (ٕقكينسػبم مػش ال ليعػة" ،ال ليعة ىي تلخ القائمة بٌن الرجل كاٞنػرأة، فاٜنػب بينهمػا يت ػابق
ا اف ِبنػػو حيػػواف  أك أنػػو حيػػواف مت ػور، بسػػلب ٕنيػػزه عػػن اٜنيػػواف ابلػػذكاء  أ  ٩نػػدكا فرربنػػكيػف يوصػػف اإلنسػػ

بٌن اإلنساف كاٜنيواف إال الػذكاء  أ  يعلمػوا أف   سػلحانو كتعػاىل اسػتخلف اإلنسػاف يف األرض، كخلقػو يف 
ىػػو بسػػلب إنكػػارىم  ،أحسػػن تقػػوَل، كأمػػره بعلادتػػو سػػلحانو كتعػػاىل  كػػل ىػػذا الضػػالؿ كاال٥نػػراؼ عػػن الف ػػرة

 لوحي   سلحانو كتعاىل، كاعتمادىم على العلم كالتبربة.

بسلب بعدىم عن الوحي الذم أنزلو   سػلحانو -كيستمر الضالؿ كاال٥نراؼ يف الفلسفات الواربعية 
و انكالسػػػلوؾ ابٞنػػػادة، كانفرػػػاٟنا كلهػػػا عػػػن   سػػػلح ،كالقػػػيم الركحيػػػة كاألخالربيػػػة ،يف رب هػػػم للػػػدين -كتعػػػاىل

كالقػيم الركحيػة  ،ِبنػو اللحػث عػن ال عػاـ: حيػث يػرل قمػاركس( "أف الػدين كتعاىل، ككصفهم لتاريخ اإلنسػاف

                                                           

 (.ْٕٔ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص: ((ُ
 (، بتررؼ يسًن.ْٕٔ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص: ((ِ
ػػػ ((ّ ا(، درام بريكػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتًن، جامعػػػة د بػػػو  ػػػياؼ، كليػػػة اآلداب كالعلػػػـو األخػػػالؽ يف الفلسػػػفة الو ػػػعية قإ٬نيػػػل دكر كػػػاَل أ٧نوذجن

 (.ُُ قص: ـ،َُِٖ – َُِٕ اإلنسانية، ربسم الفلسفة، اٛنزائر،
 (.ِِٕ قدية على  وء اإلسالـ، عائشة علي ركزم اٝنواتٍل، قص:األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرستو( دراسة ن ((ْ
 (.ُُُ العليم علي، قص: الواربعية كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد ((ٓ
 (.َُٗ العليم علي، قص: الواربعية كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد ((ٔ
 (.ِٖ – ِٕ ـ، قص:َُِٓ، (ُِقالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية، اٞنغرب، العدد  -الفالسفة كاٜنب، سعيد بو خليا، ٠نلة فكر  ((ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ّٖٓ 

 

، (ُقىػػػو اتريػػخ اللحػػػث عػػن ال عػػػاـ" :ىػػو علػػػارة عػػن انعكػػػاس للمػػادة، كاتريػػػخ العػػا  ،كالسػػػلوؾ ،كاألخالربيػػة
كرب هم الدين كاألخالؽ ابٞنادة كأسا انعكاس ٟنا، ىو مػن أظهػر آ،ر إنكػارىم للػوحي كجهلهػم ابهلل سػلحانو 
كتعػػاىل، كمػػا أف كصػػف اتريػػخ اإلنسػػاف ِبنػػو اللحػػث عػػن ال عػػاـ، ىػػو ْناىػػل لػػ دكار اٞننوطػػة ابإلنسػػػاف يف 

اللهيمػػػة، لػػػيس لػػػو ىػػػم إال األرض، كحرػػر ٟنػػػا يف اللحػػػث عػػػن ال عػػاـ فقػػػا، فيرػػػل  اإلنسػػػاف يف كصػػفهم ك
 ىل مل خلال عػػػػاـ، كربػػػػػد ان لػػػػػق علػػػػػيهم كصػػػػف القػػػػػرآف بعػػػػػد إ٬نػػػػػاسم هبػػػػذا اٞنػػػػػنهج الضػػػػػاؿ اٞننحػػػػػرؼ: 

 [.ْْ]الفررباف:  ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل

كمػػا يرهػػر جهلهػػم يف الػػدين كإنكػػارىم لػػو، يف إنكػػارىم للدايػػة اٝنلػػق، كإنكػػارىم لليػػـو اآلخػػر، حيػػث 
كيهػػتم  ،... و علػى الفكػر اإلنسػاٍل أف "يتخلػى عػن اللحػث عػن بدايػة كسايػة الكػوفتػرل الفلسػفة الواربعيػة أنػ

، كىػػذا ترػػري  مػػنهم ِبنػػو علػػى اإلنسػػاف أف (ِقكالقػػوانٌن" ،كاٞنالحرػػة ،فقػػا ّنػػا يكتشػػفو ابلرتكيلػػات العقليػػة
ػػػلَّ العلػػػم ١نػػػل الػػػوحي م ينكركسػػػا ، فهػػػألف بدايػػػة اٝنلػػػق كسايتػػػو جاءتنػػػا مػػػن كػػػالـ   ككػػػالـ رسػػػولو  ؛٪نًي
 لذا   يرلوا إىل إجاابت شافية ٟنا، فتخلوا عن اللحث عنها. ك٩نعلوف العلم مكاسا؛

"إف الفػرد  :كّنا أف اٞنوت حتمي، فػ ف الفلسػفات الواربعيػة ٓنػاكؿ أف تتباىػل مػا بعػد اٞنػوت، فيقولػوف
وعهم يف اٞنػآزؽ تلػو ، كىػذا التباىػل يلػٌن كربػ(ّقال ٩نب أف يعيش حياتو كىو مهتم ّنا سيحدث بعػد اٞنػوت"

عػػن تفسػػًن كثػػًن مػػن اٜنتميػػات الػػيت يراىػػا  -لػػذم يزعمونػػوا-اٞنػػآزؽ بسػػلب إنكػػارىم للػػوحي، كربرػػور العلػػم 
 اإلنساف بعينو، كاٞنوت كغًنه.

كيردؽ على الفلسفات الواربعية، كما توصػلت إليػو مػن الضػالؿ كاال٥نػراؼ الرػاىر يف كػل اجملػاالت، 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبربولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث

-ِٖ]النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء:خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن
ا ٟنػم عػن اإلعػراض عنػو، ا علػاده بتػدبر القػرآف، كبىينػيقػوؿ تعػاىل آمػرن يقوؿ ابن كثًن يف تفسًن اآليػة: "، [ّٖ

فيػػػػو كال ا ػػػػ راب، كال تضػػػػاد كال ا ٟنػػػػم أنػػػػو ال اخػػػتالؼ كعػػػن تفهػػػػم معانيػػػػو األكمػػػة كألفاظػػػػو اللليغػػػػة، ك٢نػػػ ن 
(، مث ربػػاؿ: نبىب مب زبكٟنػػذا ربػػاؿ: ق تعػػارض؛ ألنػػو تنزيػػل مػػن حكػػيم ٘نيػػد، فهػػو حػػق مػػن حػػق؛

ا، كمػػػا يقولػػػو مػػػن يقولػػػو مػػػن جهلػػػة اٞنشػػػركٌن قنػػػلى  ٢نتػى لػػػو كػػػاف مفػػػتعالن ( أم: ىت نت مت زت رت يبق
                                                           

 (.ٖٔٔ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص: ((ُ
(، ٕٗ األخػػالؽ عنػػد اٞندرسػػة الو ػػعية قأكجسػػت كونػػت كمدرسػػتو( دراسػػة نقديػػة علػػى  ػػوء اإلسػػالـ، عائشػػة علػػي ركزم اٝنػػواتٍل، قص: ((ِ

 بتررؼ يسًن.
 (.ُْ ا(، درام بريكة، قص:األخالؽ يف الفلسفة الو عية قإ٬نيل دكر كاَل أ٧نوذجن  ((ّ
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كىػػػػػػػذا سػػػػػػا  مػػػػػػػن  ،اا كثػػػػػػًنن  كتضػػػػػػادِّ أم: ا ػػػػػػػ راابن  (مث زث رث يتقكاٞننػػػػػػافقٌن يف بػػػػػػواطنهم 
 .(ُق"االختالؼ، فهو من عند  

ا، ا كثػػػػًنن كْناىػػػػل الػػػػوحي، ف نػػػػو سػػػػيبد اختالفنػػػػ ،مػػػػن اعتمػػػػد علػػػػى العلػػػػم كالواربػػػػش أفَّ  :كحاصػػػػل القػػػػوؿ
 كسيكوف من أتلاع الشي اف، كىذا ما ين لق على الفلسفات الواربعية.

تعػػػاىل، كمػػػا ربػػػادىم إليػػػو ذلػػػخ كعليػػػو فػػػ ف إنكػػػار الفلسػػػفات الواربعيػػػة للػػػدين، كإنكػػػارىم هلل سػػػلحانو ك 
غػًن  اأمػرن  منهج بًنىػاءو ك٘نايػةو للمحلَّػةكاال٥نراؼ، ٩نعل أمر رصد  ،كاالختالؼ ،اإلنكار من الوربوع يف الضالؿ

 ٣نكن.

 وعدـ الثبات: ،التغًن ادلستمر اثنًيا:
كعػػدـ الثلػػات مػػن أكػػ  معوربػػات كجػػود مػػنهج كا ػػ  كبػػٌنًٌ للمحلػػة، كيػػزداد األمػػر  ،إف التغػػًن اٞنسػػتمر

 كاٞنن لقات األساسية. ،كاألسس ،يف اٞنلادئ ،كعدـ الثلات ،صعوبة إذا ما كاف ىذا التغًن

 ،ا للتشػػريشكجعلتػػو مرػدرن  ،كأعلػت مػػن شػأف العلػػم كالواربػش ،كالفلسػفات الواربعيػة حينمػػا أنكػرت الػػدين
ال سايػػة ٟنػػا، "ففػػي الفلسػػفة الواربعيػػة، كػػل شػػيء ربابػػل للتغػػًن،  ،، حػػدث ٟنػػا ا٥نرافػػات كتغػػًناتكسػػنًٌ القػػوانٌن

ش، فهػي تتغػًن بتغػًن ىػذا لفلسػفة الػيت تنلػش مػن الواربػش اٞنعػيسواء اٞننهج أك ال ريقة، كىذا راجش ل ليعة ىذه ا
 ، كىذا ما يفسر تلاين كجهات النرر بٌن الفالسفة الواربعيٌن.(ِقالواربش"

: "إمكانيػة إ٩نػاد ٠نموعػة مػن اٞنلػادئ يرلما ذىب إليو قأكجست كونت(، حيث  :كمن شواىد ذلخ
 .(ّقكاألفكار اليت تتفق حوٟنا ٗنيش العقوؿ"

كال يقف األمر عند ذلخ، بل إنو يػرل " ػركرة ٓنقيػق اتفػاؽ عقلػي بػٌن أفػراد اجملتمػش، ُنيػث ٩نمعػوف 
، كالسػػؤاؿ ىنػػا: (ْقم، كتقػػـو عليهػػا األخػػالؽ بعػػد ذلػػخ"علػػى صػػحة ٠نموعػػة مػػن اآلراء الػػيت تكػػوف عقيػػدة ٟنػػ

ىل ييعقىل أف يتم تكوين العقيدة من آراء الناس  كتقـو عليهػا األخػالؽ  كىػل إٗنػاع العقػوؿ كلهػا علػى رأم 
ألسػػا  داـ الثلػػات يف الفلسػػفات الواربعيػػة؛كعقيػػدة كاحػػدة أمػػر ٣نكػػن  كػػل ىػػذا يلػػٌن سػػرعة التغػػًن، كانعػػ ،كاحػد

لػػػذا فػػػ ف الثلػػػات يف اٞنلػػػادئ كاٞنن لقػػػات  ا؛كالعلػػػم متبػػػدد كمت ػػػور كلػػػيس ،بتنػػػ ا مػػػن العلػػػم،تسػػػتقي ملادئهػػػ
 ا. عن كجوده دائمن األساسية أمر يستحيل كجوده كلو لفرتة ١ندكدة من الزمن، فضالن 

                                                           

 .(ّْٔ/ ِق ،ابن كثًن القرآف العريم، تفسًن ((ُ
ػتقي ((ِ ا(، بورصػاص يم الرتبية التحضًنية اٞنلحقة ابٞندرسة االبتدائية يف اٛنزائػر قدراسػة ميدانيػة كفػق مؤشػرات نرريػة كت ليقيػة ّندينػة رباٞنػة ٧نوذجن

 (.ٗٓفاطمة الزىراء، قص: 
 (.ُّ  اٞنع ي، قص: أكجست كونت قمؤسس علم االجتماع اٜنديث( أ. د. فاركؽ علد ((ّ
 (.ُِٓ األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرستو( دراسة نقدية على  وء اإلسالـ، عائشة علي ركزم اٝنواتٍل، قص: ((ْ
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كّنا أف الفلسفات الواربعيػة تنكػر الػدين كالػوحي، ف نػو ربػد "كربػش االخػتالؼ يف ٓنديػد أىػدافها، كذلػخ 
، كمػػػن اٞنعلػػػـو أف األىػػػداؼ ىػػػي أكؿ مػػػا يػػػتم االتفػػػاؽ عليػػػو ربلػػػل (ُقت ػػػور الفلسػػػفة عػػػ  العرػػػور" راجػػػش إىل

الشػػركع يف أم أمػػر، لكػػي يعمػػل اٛنميػػش علػػى ٓنقيقهػػا، كىػػذا األمػػر غػػًن ،بػػت يف الفلسػػفات الواربعيػػة، فمػػا 
 بعده من ابب أكىل أف ينالو التغًن اٞنستمر.

يف  ًنُّو غىػػمػػا حػػدث مػػن تػى   نرػػرة الفلسػػفات الواربعيػػة للمحلػػة:كمػػن أبػػرز مػػا يرهػػر التغػػًن كعػػدـ الثلػػات يف
نررة قأكجسػت كونػت( للحػب كالعاطفػة، حيػث صػار آخػر حياتػو ٬نبػد العاطفػة بسػلب حلػو زكجتػو: "فػ ف 

ا، لدرجة أنو انتقل يف آرائػو مػن النقػين إىل النقػين، فلعػد أف  ا جدِّ أتثًن اٞنرأة على أكجست كونت كاف كلًنن 
 ،تػو يػدعو إىل العقػل كسػيادة مػنهج العلػم التبػرييب كحػده، نػراه يف آخػر حيػاه ٬نبػد العاطفػةكاف يف أكؿ حيا

، كىػو ليس بكلػًن ، كىذا التناربن كالتغًن كعدـ الثلات الذم حدث لو، كاف بسلبو (ِقكيقدمها على العقل"
يػو أكٟنػا، فمػا ابلػخ أتثًن زكجتو عليو، ككاف ٟنذا السلب األثر الكلًن يف حياتو، حت صػار ينػاربن مػا كػاف عل
 ٌن، يلػػغػػًن العرػػيملػػو كػػاف اٞنػػؤثر عليػػو أكػػ  مػػن حلػػو لزكجتػػو  إف ىػػذا التنػػاربن الكلػػًن، مقابػػل ىػػذا السػػلب 

 ا.ا سريعن ىشاشة من لقات الفلسفات الواربعية، ٣نا ٩نعل أتثرىا كتغًنىا كتلدٟنا أمرن 

يػػة، يف اٜنػػد الػػذم كصػػل إليػػو كمػػا يرهػػر التغػػًن كعػػدـ الثلػػات يف النرػػرة للمحلػػة يف الفلسػػفات الواربع
و كصػفو ِبنػ ،لسػلب تناكلػو للحػب بشػكل خػاط ف، الفيلسوؼ الواربعي قتولستوم( من ت رؼ نررتػو للحػب

فيقوؿ: "من بٌن أربول كأرذؿ األىواء كالشهوات، اٜنب اٛننسػي اٛنسػدم، كإذا مػا اٞنرائب،  أحد مسللات
ا، كسػيتم ٓنقيػق اٛنسػدم، سػيتحد النػاس معنػ ربضي على ىذه الشهوات كاألىواء، كِناصة أربواىػا كىػو اٜنػب

ًن ،بتػة، أنو يتناكؿ اٜنب اٛننسي اٛنسػدم ب ريقػة عقليػة متغػًنة متلدلػة غػ :، كسلب ذلخ(ّقىدؼ اللشرية"
سػلب الفرربػة بػػٌن النػاس، كسػلب فشػل اللشػرية، كلػو أنػو  ػلا اٜنػػب كخاليػة مػن  ػوابا الػوحي؛ لػذا اعتػ ه 

وحي، ٞنػػا كصػػل اٜنػػاؿ بػػو أف يرػػفو ِبنػػو سػػلب اٞنرػػائب، ٞنػػا للمحلػػة يف ابلضػػوابا الشػػرعية اٞنسػػتقاة مػػن الػػ
 اإلسالـ من تنريم ك وابا ْنعلها سللا لكل خًن.

كىذا التغًن كالتلدؿ كالتحوؿ كعدـ الثلات، ىو صورة لال٥نراؼ الكلًن الذم طاؿ الفلسفات الواربعيػة 
 عػػن رصػػد مػػنهج بنػػاء للمحلػػة فيهػػا، فضػػالن ا، كعليػػو ف نػػو يتعػػذر يف نررهتػػا للحيػػاة عمومػػا، كللمحلػػة خروصنػػ

 رصد منهج للحماية.

                                                           

ػ ((ُ ا(، بورصػاص تقييم الرتبية التحضًنية اٞنلحقة ابٞندرسة االبتدائية يف اٛنزائػر قدراسػة ميدانيػة كفػق مؤشػرات نرريػة كت ليقيػة ّندينػة رباٞنػة ٧نوذجن
 (، بتررؼ يسًن.ٖٓة الزىراء، قص: فاطم

 (.ُْقص: األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرستو( دراسة نقدية على  وء اإلسالـ، عائشة علي ركزم اٝنواتٍل، ((ِ
 (.ِّْاإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص:  ((ّ
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 والنظرة للمحبة: ، واألسس،وعدـ ادلنطقية يف ادلنطلقات ،التناقض اثلثًا:
ا يف الفلسػفات الواربعيػة، كىػو نتيبػة ا ظػاىرن كاألسػس أمػرن  ،كعػدـ اٞنن قيػة يف اٞنن لقػات ،التنػاربن دُّ عى يػي 

حتميػػة للتغػػًن كالتلػػدؿ اٞنسػػتمر، كعػػدـ الثلػػات علػػى مرػػادر إٟنيػػة ،بتػػة عػػن   سػػلحانو كتعػػاىل كعػػن رسػػولو 
. 

ت فىػػػكيرهػػػر أكؿ تنػػػاربن يف الفلسػػػفات الواربعيػػػة، يف موربفهػػػا اٞننػػػاربن للفلسػػػفات اٞنثاليػػػة، حيػػػث "كربػى 
ا، كذلػخ ِنػالؼ اٞنثاليػة الػيت أنكػرت القػوؿ ُنقػائق ا خارجيِّػف ٟنػا كجػودن الواربعية مش القوؿ ُنقػائق األشػياء، كأ

، كىػػذا التنػػاربن بػػٌن الفلسػػفتٌن حػػدث بشػػكل أسػػرع مػػن اٞنتوربػػش، حيػػث إف "الفلسػػفة الواربعيػػػة (ُقاألشػػياء"
ترجػش إىل أرسػ و قتلميػػذ أفالطػوف(، حيػػث كػاف يػرل أف العػػا  مػن حولنػػا ىػو مرػدر كافػػة اٜنقػائق اٞنوجػػودة 

، فقػػػد " كػػػاف (ِقكأف اٜنقػػػائق تنلػػػش مػػػن عػػػا  الواربػػػش، كعػػػن طريػػػق اٞنشػػػاىدة كالتبربػػػة اٜنسػػػية كاٝنػػػ ات"فيػػػو، 
ا، كال يهػػتم إال كلكػػن أرسػػ و كػػاف كاربعيِّػػ ،... يتعػػاىل علػػى الواربػػش األسػػوس -يف مسػػائل األخػػالؽ-أفالطػػوف 
، كسػػرعة التنػػاربن ترهػػر يف أف قأرسػػ و( مؤسػػس الواربعيػػة، ىػػو تلميػػذ قأفالطػػوف( (ّقكمػػا ٩نػػرم فيػػو" ،ابلواربػػش

 ،ا، كىػػذا يلػٌن الضػػالؿتعلػػم منػو الفلسػفة، إال أنػػو أنشػأ مدرسػة مناربضػػة لػو ٕنامنػ مػػش كونػو ربػدمؤسػس اٞنثاليػة، 
 بسلب ْناىلها للوحي. ،كالتلدؿ السريش الذم ٪ندث يف الفلسفة ،كالتناربن ،كالتلاين

مش الدين، حيث إسػا تػرفن أف يكػوف  -اٞننحرؼ-تناربن يف تعامل الفلسفات الواربعية كما يرهر ال
الدين خارج إطار اجملتمش نفسو، حيث إف العقل الواربعي الو عي ال يترور كجود إلو غًن اإللػو الػذم يرهػر 

أف يكػػوف لػػو ، كىػػذا مػػن التناربضػػات الػػيت ال ٬نكػػن أف يترػػورىا العقػػل، فالػػدين البػػد (ْقيف الرػػورة اإلنسػػانية
جانػػب ركحػػي، "كالوجػػود الركحػػي ال ٬نكػػن ترػػوره يف بعػػده اٞنػػادم، كال ٬نكػػن أف يثلػػت لػػو كجػػود، إال خػػارج 

 ربادىم إىل ىذا التناربن. ،لركح، كإ٬ناسم ابلعلم كالواربش كالتبربة، لذا ف ف إنكارىم ل(ٓقىذا الوجود األسوس"

ما جاء على لساف أرس و، حيث يقػوؿ:  ية:رور النررة يف الفلسفات الواربعكمن شواىد التناربن كرب
"إف الدىشػػة ىػػي أكؿ ابعػػث علػػى الفلسػػفة؛ فاإلنسػػاف يتسػػاءؿ: ٞنػػاذا كيجػػدب  كمػػن أيػػن  كإىل أيػػن  ... إف 

، كىػػػذه األسػػػ لة الػػػيت طرحهػػػا قأرسػػػ و(، كاعت ىػػػا بواعػػػث للفلسػػػفة، ىػػػي مػػػن (ٔقىػػػذه األاكلػػػة ىػػػي الفلسػػػفة"
ب لعلػػػادة  ، كخيًلقنػػػا مػػػن طػػػٌن، دٍ ًجػػػد، فال فػػػل اٞنسػػػلم يعلػػػم أننػػػا كي كهلل اٜنمػػػ ،اٞنسػػػلمات يف ديػػػن اإلسػػػالـ

                                                           

 (.ُُّ العليم علي، قص: ، د. إٚناعيل علدالواربعية كموربفها من الدين ((ُ
 (.ٕٓ  اليحٍن كد بصر الرايشي، قص:  أىداؼ الرتبية بٌن الفلسفة اٞنثالية كالفلسفة الواربعية قدراسة مقارنة(، أ. د. د علد ((ِ
 (.َُِ علي ركزم اٝنواتٍل، قص:األخالؽ عند اٞندرسة الو عية قأكجست كونت كمدرستو( دراسة نقدية على  وء اإلسالـ، عائشة  ((ّ
ـ، قص: ُُٖٗينرػػر: مػػنهج اللحػػث االجتمػػاعي بػػٌن الو ػػعية كاٞنعياريػػة، د. د د أمػػزايف، اٞنعهػػد العػػاٞني للفكػػر اإلسػػالمي، أمريكػػا،  ((ْ

 (.َُٕ العليم علي، قص: الواربعية كموربفها من الدين، د. إٚناعيل علد(، ُٖ
 (، بتررؼ يسًن.َُٕ العليم علي، قص: . إٚناعيل علدالواربعية كموربفها من الدين، د ((ٓ
 (.ِٔٓ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ٔ
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كمرًنب اٞنوت، فبنة أك بر، كلكن ىذه اإلجػاابت الف ريػة أعيػت الفالسػفة، فحملػتهم علػى اللحػث عنهػا 
 .-  العافية كالسالمة كاٟندايةنسأؿ -كالضياع  ،بعقوٟنم األضة، فكانت النتيبة الضالؿ

مػػػا حػػػدث مػػػن تنػػػاربن يف أفكػػػار الفيلسػػػوؼ قأكجسػػػت   :الفالسػػػفة الػػػواربعيٌن ربنتنػػػاكمػػػن شػػػواىد 
كونػػػت(، حيػػػث " كػػػاف ٬نثػػػل قأرسػػػ و( يف اٞنرحلػػػة األكىل، أمػػػا يف اٞنرحلػػػة الثانيػػػة فقػػػد كػػػاف ٬نثػػػل قالقػػػديس 

، كىذا االنتقاؿ يلٌن التناربن كالتلاين الذم ٪نػدث عػن الفيلسػوؼ الػواربعي مػش نفسػو، فمػا ابلػخ (ُقبولس("
 ا.٪ندث بينهم ٗنيعن ّنا 

مػا حػػدث عنػػد الفيلسػوؼ الػػواربعي قإميػػل زكال( يف  اربن األلػة يف الفلسػػفات الواربعيػػة:كمػن شػػواىد تنػػ
كصػػفو للحػػب، حيػػث يقػػوؿ: "إف الكراىيػػة ىػػي األلػػة، ىػػي شػػعور الػػنفس السػػخي، ىػػي العػػيش يف احتقػػار 

 ، ككصفها ِبسا شيء كاحد ، كال أدرم كيف ٗنش بٌن ىذه اٞنتناربضات(ِقاألشياء اٞنخزية الللهاء"

 ،اٜنػب ، أكٟنمػا:وجهٌنبػاٛنػنس  حيث يرػف ،(فركيدق يف األلة عند الفيلسوؼ تناربنكما يرهر ال
، فيقػػوؿ: "ترػػل الغريػػزة السػػادية إحػػدل الغرائػػز اٛننسػػية، ّنعػػىن أف الرغلػػة اٛننسػػية ٬نكػػن أف القسػػوة :كاآلخػػر

ػػٌٍنً السػػؤا، ك (ّقيكػػوف أحػػد كجهيهػػا اٜنػػب، كالوجػػو اآلخػػر القسػػوة"  ؿ ىػػو: كيػػف يكػػوف اٜنػػبُّ كالقسػػوةي كجهى
 ا   ككيف يستوعب اٛننس أف يوصف بوجهٌن متناربضٌن ٕنامن كاحدو  ألمرو 

أف  (، حيػػث يػػرل أنػػو ٩نػػبفرنسػػيس بيكػػوفالػػواربعي ق كترهػػر عػػدـ اٞنن قيػػة يف األلػػة عنػػد الفيلسػػوؼ
"ففػي طليعػة اإلنسػاف ٖنػة ميػل  ، فيقػوؿ:كإال ف نػو ينتشػر ،أك أبس ربليلػٌن ،يررؼ اٜنب على شخ  كاحػد

ف نػػو ينتشػػر  ،شػػخ  كاحػػد أك أشػػخاص ربليلػػٌن علػػىخفػػي كسػػعي أللػػة اآلخػػرين، كإذا   يرػػرؼ ىػػذا اٞنيػػل 
، كالسؤاؿ ىنا: ما اٞنانش يف أف ينتشر اٜنب بٌن الناس  مػا الػداعي ٜنرػره علػى (ْقابل لش على أبس كثًنين"

 على شخ  كاحد أك أبس ربليلٌن 

وؼ قأكجسػػػت كونػػػت( قاأللػػػة( للػػػدعوة ٞنذىلػػػو كفلسػػػفتو، حيػػػث ك ػػػش لفلسػػػفتو كربػػػد اسػػػتغل الفيلسػػػ
 ،كإ٤نلػػرتا ،ا، كىػػو: األلػػة كملػػدأ، كالنرػػاـ كأسػػاس، كالتقػػدـ كغايػػة، فكػػاف لػػو بعػػن األشػػياع يف فرنسػػا"شػػعارن 

تقػػػدس ، كلكػػػن اٞنتأمػػػل يف نررتػػػو الواربعيػػػة الو ػػػعية اللحتػػػة، الػػػيت (ٓقكاٛننوبيػػػة" ،كأمريكػػػا الشػػػمالية ،كالسػػػويد
كْناىػل الػركح  ،العلم، يعلم مدل فقداف شعار قاأللة( الذم يرفعو مرداربيتو، كذاؾ أف تقديس العلػم كالواربػش

 ىو أمر مناؼو للمحلة، ك٩نعل اٜنياة ٕنيل إىل اٛنانب اٞنادم اللحت. ،كالعواطف
                                                           

 (.ّٓاٞنع ي، قص:  أكجست كونت قمؤسس علم االجتماع اٜنديث( أ. د. فاركؽ علد ((ُ
 (.ُّٓ اميل زكال، مارؾ بربرد، قص: ((ِ
 (.ٕٕكاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص: اٜنب  ((ّ
 (.ُِٕ اإليركس كالثقافة قفلسفة اٜنب كالفن األكرك (، فياتشيسالؼ شستاكوؼ، قص: ((ْ
 (.َّٕ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص: ((ٓ
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السػػعادة يقرػػر  حيػػث، (فركيػػدق كالقرػػور عنػػد الفيلسػػوؼ الػػواربعي ،٥نيػػازكاال ،كترهػػر عػػدـ اٞنن قيػػة
ة، فيقػػػوؿ: "طاٞنػػػػا أف اٜنضػػػارة تت لػػػػب التضػػػحية ابلرغلػػػػات كاٞنيػػػػوؿ العدكانيػػػ ،تفريػػػ  الرغلػػػػات اٛننسػػػيةعلػػػى 

اٛننسػػية، بػػل كاٞنيػػوؿ العدكانيػػة، فأعتقػػد أننػػا نكػػوف أربػػدر اآلف علػػى فهػػم ٞنػػاذا يرػػعب علػػى النػػاس أف ٪نسػػوا 
 ،علػػػى ىػػػذين األمػػػرين، اٞنيػػػوؿ اٛننسػػػػية ، ككالمػػػو يشػػػًن إىل اربترػػػػار السػػػعادة(ُقابلسػػػعادة يف ظػػػل اٜنضػػػارة"

كاٞنيػػوؿ العدكانيػػة، كىػػذا ربرػػور يف النرػػرة للسػػعادة، بػػل كعػػدـ من قيػػة، فكيػػف تكػػوف اٞنيػػوؿ العدكانيػػة أحػػد 
 أساب السعادة 

ا، كاٞنتأمػػل يف ىػػذا التنػػاربن الرػػاىر، كعػػدـ اٞنن قيػػة يف نرػػرة الفلسػػفات الواربعيػػة لكافػػة األمػػور عمومنػػ
أف من أسػلاب كربوعهػا يف ىػذه األخ ػاء كالتناربضػات الكثػًنة، أسػا عاملػت الرػواىر  ا، ٩ندكللمحلة خروصن 

 االجتماعية، كما تعامل الرواىر ال ليعية، كىذا أمر خاط  ٛنملة من اٞنوانش، منها: 

كال  ،أك الػتحكم فيهػا، أمػا الرػاىرة االجتماعيػة فهػي معقػدة ،٬نكن  ل ها ،أف الراىرة ال ليعية بسي ة -ُ
 أك التحكم فيها. ،٬نكن  ل ها

فهػػػي تتميػػػز بعػػػدـ  ا الرػػػاىرة االجتماعيػػػةكاٞنو ػػػوعية، أمَّػػػ ،كالتكػػػرار ،أف الرػػػاىرة ال ليعيػػػة ٕنتػػػاز ابلتػػػواتر -ِ
 ا.يِّ فً يٍ ا بل كى يِّ مًٌ سا ال تقاس كى اٞنو وعية، حيث إ

لػػػػذا يسػػػػتحيل دراسػػػػة الرػػػػواىر االجتماعيػػػػة ابتلػػػػاع ربواعػػػػد اٞنػػػػنهج العلمػػػػي، كذلػػػػخ السػػػػتحالة إجػػػػراء 
، كعليػػػو فػػػ ف التخػػػلا الػػػذم كربعػػػت فيػػػو الفلسػػػفات الواربعيػػػة، منشػػػؤه (ِقالتبػػػارب يف الدراسػػػات االجتماعيػػػة

 وا.وا كأ لُّ كاإل٬ناف ِبف العلم ٪نل مكانو، فضلُّ  ،األصل ىو نلذ الوحي

بػػل مػػػن جهػػػة  ،مػػن جهػػػة اجتماعيػػة عاطفيػػػة ال هتػػػتم ابٞنيػػوؿ كالرغلػػػات لسنسػػػافكعليػػو، فػػػ ف الواربعيػػة 
عنايػػة مناسػػلة ٟنػػا، كيرهػػر ذلػػخ يف النرػػرايت ال تػػويل األلػػة  أسػػا فالنتيبػػة ميػػل،ك  عاطفػػة كاأللػػة ،علميػػة ُنتػػة

ا منهػػا أف الرغلػػات الرتبويػػة للفسػػفات الواربعيػػة حيػػث "  هتػػتم الرتبيػػة الواربعيػػة ابلتلميػػذ كميولػػو كرغلاتػػو، اعتقػػادن 
، كلػًنه   له لىػلذا فػ ف نررهتػا للمحلػة يعرتيهػا خى  ؛(ّقكىي متغًنة" ،كاٞنيوؿ ما ىي إال أمور كنزعات طارئة كعار ة

 ظاىر. كا٥نراؼه 
  

                                                           

 (.ٕٓقص: اٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد،  ((ُ
 (.ٗٗٔ – ٖٗٔ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص:ينرر:  ((ِ
 (.ّٔ  اليحٍن كد بصر الرايشي، قص:  أىداؼ الرتبية بٌن الفلسفة اٞنثالية كالفلسفة الواربعية قدراسة مقارنة(، أ. د. د علد ((ّ
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مػػػن إنكػػػار الفلسػػػفات الواربعيػػػة للػػػوحي، كأنػػػاذىم العلػػػم كالواربػػػش  ذكرتيػػػوخالصػػػة القػػػوؿ: إف ٗنلػػػة مػػػا ك 
يف اٞنن لقػػػػات كاألسػػػػس، كتنػػػػاربن كعػػػػدـ من قيػػػػة يف النرػػػػرة  مرػػػػادر للتشػػػػريش، كتغػػػػًن كتلػػػػدؿ كعػػػػدـ ثلػػػػات

 عػن رصػد مػنهج للحمايػة، كلػو ا غػًن ٣نكػن، فضػالن ٩نعػل أمػر رصػد مػنهج بنػاء للمحلػة أمػرن للمحلة، كل ىػذا 
 كال ،بت. ،كغًن منضلا ،ك٢نتالِّ  ،ا كجود منهج، ف نو سيكوف منحرفن افرت نا جدالن 
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 الفصل الرابع: مقارنة منهج بناء احملبة، وزتايتها بٌن اإلسالـ، واألدايف، 
 والفلسفات ادلعاصرة

تتلػػش داينػػة أك مػػذىب أك فلسػػفة معينػػة بغيػػة التوصػػل إىل كصػػف منهبهػػا يف أمػػر ١نػػدد، شػػخ أف  ال
أك اٞنػػػذىب أك الفلسػػػفة،  ،كاٞنلػػػادئ الػػػيت تقػػػـو عليهػػػا الداينػػػة ،كاألسػػػس ،٪نتػػػاج إىل االطػػػالع علػػػى اٞنرػػػادر

ا، إمػا نهج متعػذرن منها، فعندىا يكػوف رصػد اٞنػ كالتناربن أايِّ  ،كالتلديل ،ؿ التحريفا إذا طاكيزداد األمر تعقيدن 
يقػػػف اللاحػػػث علػػػى أسػػػس ،بتػػػة ، أك لال ػػػ راب الػػػذم يعػػػرتم كامػػػل معاٞنػػػو، ُنيػػػث ال لعػػػدـ كجػػػوده أصػػػالن 

كػػلٌو  -كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة  ،كاألدايف ،لػػذا ف نػػو كمػػن خػػالؿ الفرػػوؿ السػػابقة اٞنخترػػة ابإلسػػالـ كراسػػخة؛
ك٘نايتهػا، كىػو  ،وم على منهج بناء للمحلػةيتلٌن أف اإلسالـ ىو الدين اٜنق الوحيد الذم ٪نت، -على حده

مػػنهج كا ػػ  شػػػامل معتػػدؿ ،بػػت، ِنػػػالؼ سػػائر األدايف األرفػػة كالو ػػػعية كالفلسػػفات اٞنعاصػػرة، كيف ىػػػذا 
ككسػ يتو، كبػٌن  ،كتوازنػو ،كلوليتػو ،من حيث ثلوتػو ،الفرل سأربارف بٌن منهج بناء ك٘ناية األلة يف اإلسالـ

 كالفلسفات اٞنعاصرة. ،كالو عية ،يف األدايف األرفة ،ك٘نايتها ،لةمعوربات كجود منهج بناء للمح

 كيندرج ٓنت ىذا الفرل ملحثاف، ٨نا:

 واألدايف. ،بٌن اإلسالـ ،وزتايتها ،ادلبحث األوؿ: مقارنة منهجية بناء احملبة

 والفلسفات ادلعاصرة. ،بٌن اإلسالـ ،وزتايتها ،ادلبحث الثاين: مقارنة منهجية بناء احملبة
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 واألدايف ،بٌن اإلسالـ ،وزتايتها ،ةادلبحث األوؿ: مقارنة منهجية بناء احملب
 اإلسالـ: أواًل:

، ك٨نػا مرػدراف النلويػة اٞن هػرة كالسػنة ،الكػرَل لقرآفمن ايستمد منهج بناء األلة ك٘نايتها يف اإلسالـ 
شػػػػػػخ أف  كال نن من زن رن مم ام يل،بتػػػػػاف ١نفوظػػػػػاف، ربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل: 

، فػػ ف ذلػػخ أكؿ أمػػارات ثلػػات مػػنهج بنػػاء كعػػن رسػػولو  ،ا عػػن   سػػلحانو كتعػػاىلاٞنرػػدر إذا كػػاف ،بتنػػ
 ، كىو أكؿ ٣نيزات منهج اإلسالـ عن مناىج األدايف األرفة كالو عية.األلة، ك٘نايتها

رػػػػور كمػػػػا يتميػػػػز مػػػػنهج اإلسػػػػالـ عػػػػن األدايف األرفػػػػة كالو ػػػػعية بتوحيػػػػد   سػػػػلحانو كتعػػػػاىل، "فالت
ا علػى أسػاس التوحيػد الكامػل اٝنػال ، كالتوحيػد خاصػية مػن اإلسالمي ىو الترور الوحيػد الػذم بقػي ربائمنػ

؛خرػػائ  ىػػذا الترػػور، تفػػرده كٕنيػػزه بػػٌن سػػائر اٞنعتقػػدات ا لػػذا فقػػد  لسػػائدة يف األرض كلهػػا علػػى العمػػـو
كػػر الغػػر ، كالػػيت جعلػػت ا٥نسػػرت كػػل الترػػورات كالفلسػػفات كاٞنػػذاىب الػػيت كجػػدت، كالػػيت ربػػاـ عليهػػا الف

اإلنساف يتخلا يف ىذه اٜنيػاة بنػاء علػى ترػوراهتم الضػحلة، الػيت ٕنيػل اترة بحيػة اٞنػادة، كاترة بحيػة الػركح، 
ا يف لوليػػػة تػػػدرؾ كاترة بحيػػػة القػػػوة دكف إدراؾ ل ليعػػػة اإلنسػػػاف كأشػػػواربو، كيقػػػف الترػػػور اإلسػػػالمي راسػػػخن 

لثابتػة حػت يعػيش عيشػة كر٬نػة ىان ػة، يلػين اٜنيػاة، كيلػين الػركح، خرائ  اإلنساف، كتضػش لػو منػاىج اٜنيػاة ا
كالشػمولية يف  ،كالرسػوخ ،لػذا ف نػو كبسػلب ىػذا الثلػات ؛(ُقا"ا، كال يفرربها مزربنػكيوائم الف رة، فال يكلفها عنتن 

اٞنػػنهج، صػػارت "األخػػالؽ اإلسػػالمية أصػػيلة يف نفػػس صػػاحلها، ُنيػػث يرػػدر منػػو اٝنيلػػق نفسػػو كلمػػا تكػػرر 
وربػػف نفسػػو الػػذم يقتضػػي ذلػػخ اٝنيلػػق، فػػال يتغػػًن خيلقػػو مػػش الضػػعفاء كال األربػػوايء، كال يف حػػاؿ فقػػره أك اٞن

غنػػاه، كال يف إربامتػػو أك سػػفره، كال يف خلوتػػو أك جلوتػػو، كال يف حػػاؿ ر ػػاه أك غضػػلو، كال يف حػػاؿ النعمػػة أك 
أمورنا، كمرػػدر ثلػػات ىػػذه األخػػالؽ الػػلالء، كال فيمػػا لػػو أك عليػػو، كال ٔنتلػػف أخالربػػو حػػٌن يكػػوف أمػػًننا أك مػػ

أسػػا تعلُّديػػة، يػػدكر صػػاحلها مػػش اٜنػػق حيػػث يػػدكر، كمرػػدر تذبػػذب األخػػالؽ غػػًن اإلسػػالمية أسػػا تػػدكر مػػش 
، كعليػػو فػػ ف مػػنهج اإلسػػالـ يف بنػػاء (ِقاٞنرػػاحل كاألىػػواء، كىػػذه متقللػػة؛ تػػدير صػػاحلها علػػى حسػػب تقللهػػا"

 كاألصالة. ،كالشمولية ،ف األرفة كالو عية ابلثلاتاأللة ك٘نايتها، ينفرد عن غًنه من األداي

                                                           

ىػػ ، َُْٓأحواؿ صاحب الشريعة، أ٘ند بن اٜنسٌن، أبو بكر للليهقي، دار الكتب العلمية، بػًنكت، ال لعػة األكىل، ( دالئل النلوة كمعرفة (ُ
 (َٖقاٞنقدمة/ 

ـ، قص: ُٕٗٗق ، ُُْٕ( ىذه أخالربنا حٌن نكوف مؤمنٌن حقِّا، ١نمود د اٝنزندار، دار طيلة للنشر كالتوزيش، الرايض، ال لعة الثانية، (ِ
َِ) 
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  :اليهودي ة اثنًيا:
اٝنلػػل يف االعتقػػاد ابهلل سػػلحانو كتعػػاىل،  :اليهوديَّػػةمعوربػػات مػػنهج بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػا يف  أكائػػلمػػن 

كمػػن أمثلػػة ذلػػخ، أسػػم يزعمػػوف عػػدـ إحاطػػة   بكػػل شػػيء، فقػػد جػػاء يف سػػفر اٝنػػركج: "أمػػا أنػػتم فػػ ف الػػدـ 
، فػاهلل سػلحانو كتعػاىل (ُقالذم على بيوتكم اٞنقيمٌن فيها يكوف العالمة اليت ٕنيزكم، فأرل الدـ كأىعلػيري عػنكم"

ػػػا يقولػػػوف عيلػػػوِّا كلػػػًننا-م إال إذا رأل عليهػػػا عالمػػػة الػػػدـ يػػػوهتال يعػػػرؼ ب -بػػػزعمهم- أىمَّػػػا يف ، -تعػػػاىل   عمَّ
، ف ف القرآف يثلت إحاطة علم   بكل شيء، كأنو ال ٔنفى عليو خافية سلحانو كتعػاىل، كمػن ذلػخ اإلسالـ

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن ممربولػػو تعػػاىل: 
 يب ىب نب مب[، كربولػػػو تعػػػاىل: ُِ]ال ػػػالؽ: هش مش هس مس هث مث هت مت هب
ػػػلَّ  رث يت ىت نت مت زت رت م بػػػو يف ف حاطػػػة علػػػم   بكػػػل شػػػيء أمػػػر ميسى

 اإلسالـ.

كاختيػارىم، فقػد جػاء يف سػفر الالكيػٌن: "أب الػرب إٟنكػم  ،زعمهػم اصػ فاء   ٟنػم كمػن ذلػخ أيضػا:
ا علػػػيهم ذلػػػخ القػػػوؿ، فقػػػاؿ تعػػػاىل:   علػػػيهم يف القػػػرآف مسػػػتنكرن  ، كربػػػد ردَّ (ِقالػػػذم ميػػػزكم مػػػن الشػػػعوب"

 مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

]اٞنائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
يف تفسػػًن اآليػػة: "أم: لػػو كنػػتم كمػػا تػػدعوف أبنػػاءه كأحلػػاءه، فلًػػمى أىعىػػدَّ لكػػم بر  ربػػاؿ ابػػن كثػػًن [، ُٖ

كالقػوؿ علػى   بغػًن علػم، ربػد جػاء الػرد  ،كاالفرتاء ،، فهذا االدعاء(ّقجهنم على كفركم ككذبكم كافرتائكم "
كاإلربلػػػاؿ علػػػى    ،يكػػػوف ابلتقػػػول ،كاللعػػػد عنػػػو ،فػػػ ف القػػػرب مػػػن   أىمَّػػػا يف اإلسػػػالـعليػػػو يف كتػػػاب  ، 

 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئابألعمػػػػػػػاؿ الرػػػػػػػػاٜنة، ربػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل: 
 [.ُّ]اٜنبرات: ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

 مظ حط خضمض حض جض مص خصربولػػػو تعػػػاىل:  واىد إسػػػاءة اليهػػػود األدب مػػػش  :كمػػن شػػػ

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع جع

 هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم جمحم

-فوصػػػفهم   سػػػلحانو كتعػػػاىل ِبف يػػػده مغلولػػػة مس هث مث هت هبمت مب

                                                           

 (.ُّ: ُِاٝنركج ق ( سفرُق
 (.ِْ: َِ( سفر الالكيٌن قِق

 (.ٗٔ/ ّ( تفسًن القرآف العريم، ابن كثًن، ق(ّ
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اللة على سوء أدهبم معػو سػلحانو، ك ػعف تعرػيم لػو، ِنػالؼ اإلسػالـ، دى  -تعاىل   عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا
 كع ائو. ،عليهم ملاشرة، فلٌن كماؿ عرمة   يف رزربو حيث إف القرآف ردَّ 

كػػذهبم علػػى   سػػلحانو كتعػػاىل كعلػػى النػػاس،   بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػا عنػػد اليهػػود:كمػػن معوربػػات مػػنهج 
 ميرباؿ تعػاىل:  (ُقربائم على الكذب حت على   اليهوديَّةفمن لق السلوؾ األخالربي يف الشخرية 

كىػػػػػػػؤالء الكػػػػػػػاذبوف علػػػػػػػى   يف اآليػػػػػػػة ىػػػػػػػم مػػػػػػػن  ،[ٖٕ]آؿ عمػػػػػػػراف:ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ِّ:فػػػ ف الرػػدؽ مػػػن األمػػور الػػػيت أمػػر   سػػػلحانو كتعػػاىل هبػػػا، ربػػاؿ تعػػػاىل أىمَّػػػا يف اإلسػػالـ، (ِقاليهػػود

ا الرػػػػػادربٌن: [، كربػػػػػاؿ تعػػػػػاىل ٣نتػػػػػدحن ُُٗ]التوبػػػػػة:  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
فالرػػدؽ مػػش   سػلحانو كتعػػاىل، كالرػػدؽ مػش النػػاس أمػػر اإلسػالـ هبمػػا، كحػػذر  يه

 من ٢نالفتهما.

يف سػفر عدـ العدؿ مش غًن اليهودم، فقػد جػاء  :اليهوديَّةكمن معوربات منهج بناء األلة ك٘نايتها يف 
أخػوؾ فػال تقر ػو بفائػدة ... بػل تقػرض الغريػب ابلفائػدة، كأمػا  -أم: اليهػودم -التثنية: "ال تقرض أخػاؾ 

 ىن نن منكعػدـ عػدٟنم يف أداء األمانػة مػش الغػًن:  ،ا ظلمهػم، كربد رباؿ   عنهم ملينن (ّقابلفائدة"

 جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف: مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
ابلوفػاء ابلعقػود كالعهػود، ربػاؿ تعػاىل [، كّنقارنة ىذا األمر يف اإلسالـ، ف ف اإلسػالـ سػى عػن الػراب، كأمػر ٕٓ
ا كجػػوب الوفػػػاء كربػػػاؿ سػػلحانو مليننػػ ٰذٰر يي ىي مي خيا حيرمىػػة الػػراب: مليننػػ

ا أصػػحاب الوفػػاء ابلعهػػد: ربػػاؿ سػػلحانو ٣نتػػدحن ك ىقيق يف ىف يث ىثابلعقػػود: 
أيمػػػػػر بػػػػػو [، كىػػػػػذه اآلايت تلػػػػػٌن اٞنػػػػػنهج القػػػػػوَل الػػػػػذين ُٕٕ]اللقػػػػػرة: ىئيئ نئ مئ زئ

 كعدـ الرلم، ككجوب الوفاء ابلعقود كالعهود. ،اإلسالـ يف العدؿ

                                                           

 (.ُُْينرر: اٛنانب اٞنادم يف الشخرية اليهودية، آالء د عراـ مرلاح عشا، قص:  (ُق
 (ِٔٓ/ ٔ( ينرر: جامش اللياف يف أتكيل القرآف، ال  م، قِق
 (.ُِ-َِ: ِّ( سفر التثنية قّق
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 :النصراني ة اثلثًا:
  ىػػو فسػػاد اعتقػػادىم يف  :النرػػرانيَّةيف  مػػنهج بًنىػػاءو ك٘نايػػةو للمحلَّػػةأكؿ معػػوؽ مػػن معوربػػات كجػػود 

اعتقػادىم ِبلوىيػة عيسػى عليػو السػالـ، كاعتقػادىم ابلتثليػث، كشػاىد اعتقػادىم  :سلحانو كتعاىل، كمن ذلػخ
ا عيسػػى عليػػو السػػالـ: "يف اللػػدء كػػاف الكلمػػة، مػػا جػػاء يف إ٤نيػػل يوحنػػا كاصػػفن  :ِبلوىيػػة عيسػػى عليػػو السػػالـ

، (ِقيفَّ" ا: "أال تػػؤمن أٍل يف األب، كأف األب، كجػػاء أيضنػػ(ُقكالكلمػػة كػػاف عنػػد  ، ككػػاف الكلمػػة ىػػو  "
ػػا يقولػػوف عيلػػوِّا كلػػًننا-ِبف عيسػػى عليػػو السػػالـ ابػػن   كيقولػػوف كػػذلخ  مػػا جػػاء يف  :كشػػاىده -تعػػاىل   عمَّ

إ٤نيل مت على لساف عيسى عليو السالـ ٞنا سأؿ عن نفسو ماذا يقػوؿ النػاس عنػو  فكانػت اإلجابػة: "أنػت 
 .(ّقىو اٞنسي  ابن   اٜني"

 اك يق ىق يف ىف يثك ػػػػالٟنم:  ،ا كفػػػػرىمربولػػػػو تعػػػػاىل مليننػػػػ كشػػػػاىد ربػػػػوٟنم ابلتثليػػػػث:

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك

 ىي ني

ػػا يقولػػوف عيلػػوِّا كلػػًننا-وف مػػن ٪نػػب، ِبنػػو كيلًػػد مػػن   كمػػا يرػػف ، فقػػد جػػاء يف رسػػالة -تعػػاىل   عمَّ
ألف األلػػػة ترػػػدر مػػػن  ، إذف، كػػػل مػػػن ٪نػػػب يكػػػوف  ا؛"أيهػػػا األحلػػػاء، لنحػػػب بعضػػػنا بعضنػػػ :يوحنػػػا األكىل

 (ْقألف   ١نلة" ربا؛ا من   كيعرؼ  ، أما من ال ٪نب، فهو   يتعرؼ على   مولودن 

نكػػر علػػيهم مثػػل ىػػذه العقيػػدة الفاسػػدة الػػيت ْنعػػل مػػش كّنقارنػػة ىػػذا األمػػر يف اإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ يي 
 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  إٟنػػا آخػػر، ربػػاؿ تعػػاىل: 

 رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

تعػاىل -ا ربوؿ من رباؿ ِبنػو لػو كلػد، أك أف معػو إلػو [، كرباؿ تعاىل منكرن ِٕاٞنائدة: ]نث مث زث
 مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم: -  عػػػن ذلػػػخ
فاإلسػػػالـ يثلػػػت كحدانيػػػة   سػػػلحانو  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

كتعػػػاىل، كتفػػػرده سػػػلحانو كتعػػػاىل ابأللوىيػػػة كالربوبيػػػة، كأنػػػو كحػػػده لػػػو األٚنػػػاء اٜنسػػػىن كالرػػػفات العلػػػى، ربػػػاؿ 

                                                           

 (.ُ: ُ( إ٤نيل يوحنا قُق
 (.ٗ: ُْ( إ٤نيل يوحنا قِق
 (.ُٔ: ُٔ( إ٤نيل مت قّق
 (.ٕ: ْ( رسالة يوحنا األكىل قْق
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 خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خصتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 
  حك جك مق مفحق

مػػا ىػػم  مػشالقػػوؿ ِبف ١نلػة   ٟنػػم سػابقة علػػى ١نلػتهم لػػو،  كػذلخ:  النرػػرانيَّةمعوربػػات اٞنػنهج يف كمػن 
إذ أرسػل ابنػو األكحػد  ،"كربػد أظهػر   ١نلتػو لنػا :، فقػد جػاء يف رسػالة يوحنػا األكىلفيو من اٝن ااي كاٞنعاصي

تػو، أرسػل إىل العا  لكي ٥نيا بو، كيف ىذا نرل األلة اٜنقيقية، ال ١نلتنا ٥نػن هلل، بػل ١نلتػو ىػو لنػا، فلػدافش ١نل
كّنقارنػػة ىػػذا االعتقػػاد ّنػػا جػػاء يف اإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ يثلػػت ١نلػػة   لسنسػػاف ، (ُقابنػػو كفػػارة ٝن ػػاايب"

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ، كاللعػػػػد عػػػػن مػػػػا سػػػػى   عنػػػػو، ربػػػػاؿ تعػػػػاىل: ابتلاعػػػػو ألمػػػػره كأمػػػػر رسػػػػولو 
[، كمػػػػػػػا أثلػػػػػػػت   ُّ]آؿ عمػػػػػػػراف: مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مخ جخ مح جح مجكغػًنىم مػن أىػل الرػفات الػيت ٪نلهػا  ، ربػاؿ تعػاىل:  ،كاٞنتقػٌن ،١نلتو للتوابٌن
الػيت  النررانيَّة[، ِنالؼ ْ]التوبة: ني مي زي ري: [، كرباؿ تعاىلِِِ]اللقرة: جس

 تثلت ١نلة   ٟنم بغًن ربيد أك شرط، كال تشرتط طاعتو كأحد مسللاهتا.

ٟنػم،  زعػم النرػارل ِبف عيسػى عليػو السػالـ صيػًلب فػداءن  كػذلخ:  النرػرانيَّةعوربات اٞنػنهج عنػد كمن م
ة، كىػػو الػػذم يػػدعى كصػػلوا إىل اٞنكػػاف اٞنعػػركؼ ابٛنيٍلبيثػػ"كٞنػػا  :فقػػد جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس يف إ٤نيػػل مػػت

ا ٣نزكجػػة ّنػرارة ليشػرب، فلمػػا ذاربهػا رفػن أف يشػػرهبا، فرػللوه، مث تقػػاٚنوا مكػاف اٛنمبمػة، أع ػػوا يسػوع ٙنػرن 
 .(ِقبينهم مقرتعٌن عليها"ثيابو فيما 

 ِّ ُّ َّ لػو، فقػد ربػاؿ تعػاىل: ا ٟنػذا الػزعم كاالدعػاء كمػل الن ف نو ربد جاء منكػرن  أمَّا اإلسالـ
 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت
 [.ُٖٓ-ُٕٓ:النساء سورة] ىن

مػػن مػػات علػػى الكفػػر فػػال يفديػػو شػػيء اإلسػػالـ إبب الػػو، فأمػػا عػػن زعمهػػم بعقيػػدة الفػػداء، فقػػد جػػاء 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مسللتػػػػػػػػة، ربػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاىل: ا
[، فالػػػػذم يفػػػػدم ُٗ]آؿ عمػػػػراف: مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

 ا لنواىيو. ِبكامره، ٠نتنلن ا هلل سلحانو كتعاىل، عامالن اإلنساف بو نفسو من النار، ىو أف ٬نوت موحدن 

                                                           

 (.َُ – ٗ: ْ( رسالة يوحنا األكىل قُق
 (.ِٓ -ِْ: ِٕ( إ٤نيل مت قِق
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 :اذلندوسي ة رابًعا:
  سػلحانو كتعػاىل، كمػن فسػاد اعتقػادىم يف  :اٟنندكسػيَّةا عنػد من معوربػات مػنهج بنػاء األلػة ك٘نايتهػ

كىػو أحػد اآلٟنػة -ا، كمن شواىد ذلخ: أف قبرا٨نػا( إ٬ناسم بوجود آٟنة متعددة، كأف اآلٟنة ٔنلق بعضه :ذلخ
أىمَّػػا يف ، (ُق"آلٟنػػة العاملػػة علػػى ٢نتلػػف طلقاهتػػاخلػػق ا، ىػػو مػػن خلػػق اآلٟنػػة ب لقاهتػػا: "مث إف برا٨نػػا -عنػػدىم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ، ف ف   سلحانو كتعاىل سى عن أنػاذ آٟنػة غػًنه، فقػاؿ تعػاىل: اإلسالـ
، [ِٖ-ُٖ:مػػػػػػػػػػػػػػػػػرَل سػػػػػػػػػػػػػػػػػورة]مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ

فػ ف مػن أنػذ آٟنػة  ، كعليػو(ِقألصػناـ، ككػل مػا علػد مػن دكف  ""كالضمًن يف أنػذكا، لعلػاد األك،ف كاآلٟنػة ا
 من دكف    ل منهبو كا٥نرؼ.

 ،كاللحػػػار ،كاألسػػػار ،كالقمػػػر ،ا ىائلػػػة مػػػن اآلٟنػػػة، كالشػػػمسلػػػذا فقػػػد صػػػار "اٟننػػػدكس يعلػػػدكف أعػػػدادن 
 ،كاللقػػػػػر ،كالفيلػػػػػة ،مػػػػػن األفػػػػػاعي ،كغًنىػػػػػا، كيعلػػػػػدكف اٜنيػػػػػوابت الػػػػػيت ال تعػػػػػد كال ٓنرػػػػػى ،كالػػػػػ ؽ ،كالرعػػػػػد
 جح مج حج مثالنهػي عػن علػادة اٞنخلوربػات، ربػاؿ تعػاىل:  :الـ، كربػد جػاء يف اإلسػ(ّقكالقركد"

 جع مظ حط مض خض جضحض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح
كيف اآلية ردّّ عقلي علػى مػن علػد أم ٢نلػوؽ مػن ٢نلوربػات  ، كبيػاف لضػاللو  مع

كا٥نػػػراؼ عقلػػػو، حيػػػث تشػػػًن اآليػػػة إىل أف   سػػػلحانو كتعػػػاىل "خلػػػق الليػػػل برالمػػػو، كالنهػػػار بضػػػيائو، ك٨نػػػا 
 تا كانػػمث ٞنػػ ،... كتقػػدير منازلػػو يف فلكػػو ،متعاربلػػاف ال يقػػراف، كالشػػمس كنورىػػا كإشػػراربها، كالقمػػر ك ػػياءه

الشمس كالقمر أحسن األجراـ اٞنشاىدة يف العا  العلوم كالسفلي، نلو تعاىل علػى أسمػا ٢نلوربػاف علػداف مػن 
 مض خض جضحض خصمص حص مس خس حس جسعليػػده، ٓنػػت ربهػػره كتسػػخًنه، فقػػاؿ: 

أم: كال تشػػركوا بػػو فمػػا تػػنفعكم علػػادتكم لػػو مػػش علػػادتكم   مع جع مظ حط
 أدل إىل ا٥نراؼ العقل، كأناذ آٟنة كثًنة من دكف  . اٟنندكسيَّة، كعليو ف ف ا٥نراؼ العقيدة يف (ْقلغًنه"

، فتػػارة يرػػفوف اآلٟنػػة ِبسػػا ٓنػػب، كاترة ال اٟنندكسػػيَّةتنػػاربن األلػػة اإلٟنيػػة يف  كػػذلخ:كمػػن اٞنعوربػػات  
حيػػث تقػػوؿ اآلٟنػػة: "أب ربػػوة مػػا جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس،  شػػواىد كصػػفو ل ٟنػػة ِبسػػا ال ٓنػػب: ٓنػػب، كمػػن

 .(ٓقالقوم، خلوّّ من الرغلة كاٜنب"

                                                           

 (.ُٕ( منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص: (ُ
 (ُّ/ ْابن ع ية، ق( األرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز، (ِ
 (.ّْ( األلوىية، الرسالة كاٝنالص يف اٟنندكسية قدراسة نقدية مقارنة(، ٠ند الدين ٗناؿ ريناكم، قص: (ّ
 (.ُِٖ/ ٕ( تفسًن القرآف العريم، ابن كثًن، ق(ْ
 (.ِٕ( اللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص: (ٓ
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ما جاء يف الكتاب اٞنقدس: ٓندث الرب ربػائال: "مػرة أخػرل  شواىد كصفو ل ٟنة ِبسا ال ٓنب: كمن
ا أٓنػػػػػػػدث إليػػػػػػػخ اي ذا األذرع القويػػػػػػػة، فأنرػػػػػػػت إىل كلمػػػػػػػايت العلويػػػػػػػة اي مػػػػػػػن أحػػػػػػػب، فػػػػػػػ ٍل أٓنػػػػػػػدث راغلنػػػػػػػ

ف نػػػو ال تنػػػاربن فيػػػو، فاأللػػػة ،بتػػػة هلل سػػػلحانو كتعػػػاىل بشػػػواىد كثػػػًنة يف القػػػرآف  سػػػالـأمَّػػػا اإل، (ُقّنرػػلحتخ"
خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميكالسنة، منها ربولو تعػاىل: 

 كال يف السنة. ،كليس ىناؾ ما يناربن ثلوت األلة ال يف الكتاب

ق اإلنسػاف، فيزعمػوف ٍلػقال لقيػة(، فهػي ملنيػة علػى أسػاس خى  :اٟنندكسػيَّةكمن معوربات منهج األلة يف 
أف ال ٨ني خيلق من فم اإللو، كالكاسرتاي، أك الكشػرتم مػن ذراعػو، كالويشػا مػن فخػذه، كالشػودرا، أك الثػودر 

، كييعتػػ  ال ا٨نػػة أعلػػى تلػػخ ال لقػػات، "فلمػػا أف ال ا٨نػػة، خلقػػوا مػػن أشػػرؼ كأطهػػر عضػػو، كىػػو (ِقمػػن رجلػػو
ف نػػػو ال  أىمَّػػػا يف اإلسػػػالـ، (ّقكىػػػم القػػػائموف علػػػى الويػػد، كىػػػم أصػػػحاب الػػػدين، فهػػػم أفضػػل اٛنميػػػش"الوجػػو، 
 زئكااللتػزاـ ِبكامػر  ، ربػاؿ تعػاىل:  ،إال ابلتقػولكال فضل ألحدو على أحػدو كال ٕنييز بٌن الناس،  ،طلقية
 نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
ق، كمػػػػػا يف ٍلػػػػػملػػػػػين علػػػػػى التقػػػػػول ال علػػػػػى أسػػػػػاس اٝنى اإلسػػػػػالـ  [، فالتفضػػػػػيل يفُّ]اٜنبػػػػػرات: ىث

 .اٟنندكسيَّة

 :الزرادشتي ة خامًسا:
اعتقاد الزرادشتيٌن ابلعقيدة قالثنوية(، كىي أسػم  :الزرادشتيَّةء األلة ك٘نايتها يف من معوربات منهج بنا

األفسػػتا ٓنػػت عنػػواف قملػػدأ الثنويػػة(: "منػػذ لمػػة، حيػػث جػػاء يف يؤمنػػوف إبٟنػػٌن اثنػػٌن، ك٨نػػا إلػػو النػػور كإلػػو الري 
، كىػػػااتف الركحػػػاف ٨نػػػا آٟنػػػة يف (ْقكالشػػػريرة" ،اللػػػدء أعلنػػػت الركحػػػاف التوأمػػػاف عػػػن طليعػػػة كػػػل منهمػػػا: ال يلػػػة

 .الزرادشتيَّة

ـ إىل ٢نتلػػف دَّ قىػتػي  الزرادشػػتيَّة، فقػد " كانػػت العلػادة يف الداينػة -عنػػدىم-كمػا أنػو ظهػػرت آٟنػة أخػرل 
  .، كىو نتيبة لفساد اعتقادىم يف (ٓقاإلٟنية "القول 

                                                           

 (.ٖٗ ( اللاجادفيتا قالكتاب اٟنندكسي اٞنقدس(، قص:(ُ
(، األدايف األرفػة كالوثنيػة يف  ػوء العقيػدة ّْ( ينرر: الفلسفة األخالربية من سؤاؿ اٞنعىن إىل مأزؽ اإلجراء، ٚنػًن بلكفيػف كآخػركف، قص: (ِ

 (.ِٖٗاإلسالمية قدراسة ٓنليلية نقدية(، مر فى عثماف مر فى د، قص: 
 (.ّٕ( منوٚنريت قكتاب اٟنندكس اٞنقدس(، قص: (ّ
 (.ِٔا قالكتاب اٞنقدس للداينة الزرادشتية(، قص: ( أفست(ْ
 (.ُُ( الداينة الزرادشتية قمالحرات كآراء(، د. أسامة عدبف ٪نٍن، قص: (ٓ
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 مس خسكّنقارنة ذلخ يف اإلسالـ، ف ف اإلسالـ ربد أنكر ىػذا االعتقػاد الفاسػد، فقػد ربػاؿ تعػاىل:
يف  ربػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػوكاٍل مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

تفسًن اآلية: "ٞنا بٌن سلحانو أف ٢نلورباتػو السػماكية كاألر ػية منقػادة لػو، خا ػعة ٛناللػو، أتلػش ذلػخ ابلنهػي 
( فنهػػػػى سػػػػلحانو عػػػػن أنػػػػاذ مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خسعػػػػن الشػػػػرؾ بقولػػػػو: ق

ت ربػػد دلَّػػكربػػد ربيػػل: إف التثنيػػة يف إٟنػػٌن  ،كىػػو   سػػلحانو ،إٟنػػٌن، مث أثلػػت أف اإلٟنيػػة منحرػػرة يف إلػػو كاحػػد
، فاأللوىيػػة يف اإلسػػالـ هلل كحػػده ال شػػريخ لػػو، كىػػذا األسػػاس القػػوَل، ىػػو مػػا جعػػل مػػنهج (ُقعلػػى اإلثنينيػػة"

 .الزرادشتيَّةا، ِنالؼ ما ىو عليو يف ا منضل ن ا جليِّ بناء األلة كاٜنماية يف اإلسالـ كا حن 

يقولػػػوف: "ِبف زرادشػػػت ىػػػو أتلػػػيههم لزرادشػػػت، فهػػػم :   سػػػلحانو كتعػػػاىلكمػػػن فسػػػاد اعتقػػػادىم يف 
ػػا يقولػػوف عيلػػوِّا كلػػًننا- (ِقجػػوىر ركح  ، كربػػد تقمرػػت جسػػد ىػػذا اٞنخلػػوؽ"  أمَّػػا اإلسػػالـ، -تعػػاىل   عمَّ

 ىي ني مي زي ريا تقػديس األشػخاص علػى ربػـو نػوح: ينكر مثل ىذا، فقد رباؿ تعاىل منكرن 
 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

[، كاألٚنػاء اٞنػذكورة يف اآليػة ىػي "أٚنػاء ربػـو صػاٜنٌن كػانوا بػٌن آدـ ِْ – ِِ]نوح: جخ مح جح
ػػ كأيخػػذكف بعػػدىم ِبخػػذىم يف العلػػادة، فبػػاءىم إبلػػيس كربػػاؿ  ،ا مػػاتوا كػػاف ٟنػػم أتلػػاع يقتػػدكف هبػػمكنػػوح، فلمَّ

س: فقػاؿ ٟنػم إبلػي ،كأشػوؽ إىل العلػادة، ففعلػوا، مث نشػأ ربػـو بعػدىم ،ٟنم: لو صورمت صورىم كػاف أنشػا لكػم
لػػذا فػػ ف تقػػديس  ؛(ّقبتػػداء علػػادة األك،ف كػػاف مػػن ذلػػخ"فعلػػدكىم، فا ،إف الػػذين مػػن ربػػللكم كػػانوا يعلػػدكسم

 كالضالؿ. ،كالكفر ،األشخاص كأتليههم يف اإلسالـ منهي عنو، ٞنا يفضي إليو من الفساد

ا٥نػػراؼ العلػػادة عنػػدىم، فالزرادشػػتيوف يعلػػدكف  :الزرادشػػتيَّةكمػػن معوربػػات مػػنهج بنػػاء ك٘نايػػة األلػػة يف 
 .(ْقوموف أمامها ابلعلادات، كيتناكلوف الشراب اإلٟني اٞنقدس أثناء ذلخالنار، كيقي 

فػ ف العلػادة فيػػو خالرػة هلل سػلحانو كتعػاىل، كال ٩نػوز صػػرفها لغػًنه سػلحانو كتعػاىل، ربػػاؿ  أمَّػا اإلسػالـ
 جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مختعػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:
[، جػػاء يف تفسػػًن اآليػػة: "كمػػا أمػػركا: يعػػين ىػػؤالء الكفػػار، إال ليعلػػدكا   ٢نلرػػٌن، ٓ]اللينػػة: جغ مع

يعػػػػين: إال أف يعلػػػػدكا   ٢نلرػػػػٌن لػػػػو الػػػػدين التوحيػػػػد كال اعػػػػة، حنفػػػػاء: مػػػػائلٌن عػػػػن األدايف كلهػػػػا إىل ديػػػػن 

                                                           

 (.َِِ/ ّق ،( فت  القدير، الشوكاٍل(ُ

 (.ُِ( الداينة الزرادشتية قمزديسنا(، نورم إٚناعيل، ص: (ِ
 (.ِِّ/ٖـ، قُٕٗٗىػ ، ُُْٕمسعود اللغوم، دار طيلة للنشر كالتوزيش، ال لعة الرابعة، ( معا  التنزيل يف تفسًن القرآف، اٜنسٌن بن (ّ
(، الزرادشػػػتية داينػػػة ابتػػػدعها اجملػػػوس يف العرػػػر اإلسػػػالمي، د. خالػػػد كلػػػًن ٓٓ( ينرػػػر: أفسػػػتا قالكتػػػاب اٞنقػػػدس للداينػػػة الزرادشػػػتية(، قص: (ْ

 (.َُّعالؿ، قص: 
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الػيت ربػدمتها آلٟنػة متعػددة، كربػدمتها   الزرادشػتيَّة، فالعلػادة يف اإلسػالـ خالرػة هلل كحػده، ِنػالؼ (ُقاإلسالـ"
 كغًنىا. ،كذلخ ٞنخلوربات أخرل كالنار

التنػػػػاربن يف النرػػػػرة للمحلػػػػة، حيػػػػث يقػػػػوؿ  :الزرادشػػػػتيَّةنػػػػاء ك٘نايػػػػة األلػػػػة يف كمػػػػن معوربػػػػات مػػػػنهج ب
، فغايػة (ِقا مػن صػميم فػؤادم إال اٜنيػاة، كال يللػ  حػيب ٟنػا أشػده إال حػٌن أكرىهػا"زرادشت: "ما أحب شػي ن 

فػػ ف نررتػػو  أمَّػػا اإلسػػالـٟنػػا يكػػوف حػػٌن يكرىهػػا  كالعقػػل يسػػتحيل أف ٩نمػػش بػػٌن ىػػذين اٞنتناربضػػٌن،  اٜنػػب
 للمحلة ،بتة شاملة، ال يعرتيها التناربن.

 :الكونفوشُيوسي ة سادًسا:
يعػػػد فسػػػاد اعتقػػػاد الكونفوشيوسػػػيٌن ابهلل سػػػلحانو كتعػػػاىل، أحػػػد معوربػػػات مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة ك٘نايتهػػػا 

إ٬نػػاسم آبٟنػػة متعػػددة، فقػػد جػػاء يف الكتػػاب اٞنقػػدس: "إف اإللػػو قشػػن نونػػ ( إلػػو الػػزرع  :ذلػػخعنػػدىم، كمػػن 
أىمَّػا ، (ّقكاكتشػف أسػرار ال ػب كالػدكاء" ،كاٜنراد يف ربدَل الزماف، علم الناس كيفية استخداـ أدكات الزراعػة

 [.ِٔ]آؿ عمراف:  جن يم ىم مم خم:   سلحانو كتعاىل، رباؿ تعاىل، فليس ىناؾ إلو إالَّ يف اإلسالـ

تقػػػدَل القػػػرابٌن لغػػػًن  ، فقػػػد جػػػاء يف الكتػػػاب اٞنقػػػدس أنػػػو ينلغػػػي: "تقػػػدَل  كمػػػن اٞنعوربػػػات كػػػذلخ:
أىمَّػا لغػًن  ،  كتعرػيمه  ، كىػذا فيػو تقػديسه (ْقألركاح األسػالؼ األربػدمٌن" تلبيالن  ،القرابٌن يف ساحات اٞنعابد

]األنعػاـ:  نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت، ف ف   تعاىل يقػوؿ: يف اإلسالـ
 [، فال ٩نوز الذب  لغًن  .ُُِ

تقديسػػػهم لللشػػػر، كتقديسػػػهم اإلم اطػػػور، حيػػػػث  ت مػػػنهج بنػػػاء ك٘نايػػػة األلػػػة عنػػػدىم:كمػػػن معوربػػػا
، كّنقارنػػة ذلػػخ يف اإلسػػالـ، فػػ ف اإلسػػالـ ينفػػي هلل الولػػد، كينفػػي تقػػديس أك (ٓقي لقػػوف عليػػو قابػػن السػػماء(
 [.َُُ]الكهف: جه هن من خن حن:  على لساف نليو أتليو األشخاص، رباؿ تعاىل

  

                                                           

أ٘نػػد بػػن د الثعلػػيب، ٓنقيػػق: اإلمػػاـ أ  د بػػن عاشػػور، دار إحيػػاء الػػرتاث العػػر ، بػػًنكت، للنػػاف، ( الكشػػف كالليػػاف عػػن تفسػػًن القػػرآف، (ُ
 (ُِٔ/ َُـ،  قََِِىػ ، ُِِْال لعة األكىل، 

 (ُّٔ( ىكذا تكلم زرادشت، فريدريخ نيتشو، قص: (ِ
 (، بتررؼ يسًن.ِٓٗ( منشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: (ّ
 (.ّٔٓؿ قرسالة مذىب الوس ية(، قص: ( االعتدا(ْ
 (.َْٕ( منشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: (ٓ
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لػػديهم نرػػوص تفيػػد إبمكانيػػة ٗنػػش  فقػػد كىرىدىتٍ التنػػاربن يف النرػػرة للمحلػػة،  كمػػن اٞنعوربػػات كػػذلخ:
ا، يف موربػػف تػػدعو فيػػو ابٝنػػًن كالشػػر معنػػ ، حيػػث يقػػوؿ كونفوشػػيوس: "إف كنػػتى كاحػػدو  اٜنػػب كالػػلغن يف آفو 

 ، كىػذا األمػر ال ٬نكػن ترػور اجتماعػو يف آفو (ُقفػذلخ ىػو الضػالؿ بعينػو"، كاحػدو  ا كتلغضػو يف آفو ٓنب شػي ن 
 مت زت رت يب نبىب مب زب، أما القرآف فقد نفى   التناربن فيو، فقاؿ تعػاىل: كاحدو 

 [.ِٖالنساء: ] مث زث رث يت ىت نت

ف نػػػو كبعػػػد اٞنقارنػػػة بػػػٌن اإلسػػػالـ كاألدايف، تلػػػٌن أف مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة ك٘نايتهػػػا يف  كبنػػػاء علػػػى ذلػػػخ
مػػػن الػػػوحي الػػػذم ال أيتيػػػو  دّّ ألنػػػو مسػػػتمى  كأصػػػيل؛ ،كشػػػامل ،ك،بػػػت ،كمنضػػػلا ،مسػػػتقيمك  ،اإلسػػػالـ كا ػػػ 

رفػة كالو ػعية، ا األدايف األا مػن التنػاربن، أمَّػخالينػ منضػل نااللاطل من بٌن يديو كال من خلفػو، فرػار اٞنػنهج 
؛ف ف اٞن   ،ألف اٞنرادر اليت يسػتقوف منهػا أصػوؿ داينػتهم طاٟنػا التحريػف نهج ال ٬نكن رصده أك كجوده أصالن

لػػػذا ا٥نرفػػػت أصػػػوؿ  ؛الكونفوشييوسػػػيَّةك  ،الزرادشػػػتيَّةك  ،اٟنندكسػػػيَّة، أك أسػػػا مو ػػػوعة كالنرػػػرانيَّةك  ،اليهوديَّػػػةك
 ا.ا ظاىرن الداينة كمن لقاهتا، كتناربضت نررهتم للمحلة تناربضن 

 

                                                           

 (.ُُُ( ١ناكرات كونفوشيوس قكتاب مقدس يف الكونفوشيوسية(، قص: (ُ
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 والفلسفات ادلعاصرة ،بٌن اإلسالـ ،وزتايتها ،ادلبحث الثاين: مقارنة منهجية بناء احملبة
 اإلسالـ: أواًل:

كالتػػوازف يف  ،كالوسػػ ية ،سػػم ابالعتػػداؿبوجػػود مػػنهج يتَّ  ـ يف مػػنهج بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػايتميػػز اإلسػػال
 ،كالوسػ ية ،يلػدأ اإلسػالـ التػدريب علػى االعتػداؿاٜنكم، كىذا اٞننهج ىو: منهج الرراط اٞنستقيم، حيث "

: فيسػمي ىػػذا اٞنػػنهج ،كاآلراء ،كاألشػػخاص ،اٞنػػنهج السػليم يف اٜنكػػم علػػى األشػياء ابلتػػدريب علػى ،كالتػوازف
 غايػة مػا يسػت يعو برػفتو إنسػابن  ِبف يلػذؿ اإلنسػاف ،العلػم ؿ:يتضػمن عنرػرين: األك  الرراط اٞنستقيم، كىػو
إذ يسػػمى مثػػل ىػػذا  ،قغػػًن موثَّػػ ابإلشػػاعة، كال بنػػاء علػػى خػػ و  كال ،فػػال ٪نكػػم ابلرػػن ،للوصػػوؿ إىل اٜنقيقػػة

علػى خػالؼ مػا أكصػلو   ٪نكػمكالعدكؿ عػن موجػب العلػم، ِبالَّ  ،عدـ التحيز :كالثاٍل .الضالٌن اٜنكم صراط
 صراط اٞنغضوب عليهم. مثل ىذا اٜنكم ىإذ يسم ،أك عاطفة ،ولٟن ،إليو علمو

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خييف صػػالتو يف كػػل ركعػػػة:  دي كاٞنسػػلم يػػردًٌ 
 [.ٕ- ٔ]الفآنة:  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

كالتفرػيل يف أكثػر مػن  ،ابإليضػاح كربد أع ى القرآف ىذا األمر مساحة كاسعة، إذ تنػاكؿ ىػذا اٞنػنهج
أك  ،أك عمػل ،لرػحة كػل ربػوؿ ألف مػنهج اٜنكػم السػليم ىػو أسػاسه  ؛ثالٖنائة آية، كاٜنكمة كا حة يف ذلػخ

، فاإلسػػػػالـ يعتمػػػػد ىػػػػذا اٞنػػػػنهج ليرػػػػل ابٜنكػػػػم علػػػػى األشػػػػياء إىل نتيبػػػػة (ُق"أك العمػػػػل ،القػػػػوؿ امتنػػػػاع عػػػػن
 .منهاج رسولو  قى فٍ   سلحانو كتعاىل كى  صحيحة، ىي يف النهاية ميرادي 

فاٜنقيقػة أف اٞنسػلم لثػواب كاٛنػزاء األخػركم، "كما يتميز اٞننهج يف اإلسالـ كذلخ، بربا األخػالؽ اب
ألف متػػػاع الػػػدنيا ربليػػػل  أكثػػػر ٣نػػػا يريػػػده يف دنيػػػاه؛ ،اآلخػػػرة كحسػػػن جزائػػػو يف ،يلتغػػػي ُنسػػػن اٝنلػػػق ثػػػواب  

اللعيدة اليت ٔنلو من النتائج اٞنسػتعبلة  ا ييرهر النررةى ، كىذ(ِقكزائل، أما اآلخرة فثواهبا كجزاؤىا عريم خالد"
 كنيل ملذاهتا. ،كاللهفة كراء ٓنريلها ،اٞنرتل ة ابلدنيا

ين، ، فػػػػ ف الفلسػػػفات تقػػػػـو علػػػػى أسػػػػاس إنكػػػػار الػػػػدًٌ -اعمومنػػػػ-كّنقارنػػػة ذلػػػػخ ابلفلسػػػػفات اٞنعاصػػػػرة 
ش "اختيػػػػػارات اٞنػػػػػرء إىل ًضػػػػػف ٫ني اٞنػػػػػذىب العقػػػػػالٍل، الػػػػػذم غايتػػػػػو أإىل نحػػػػػاز فمػػػػػذىب الفلسػػػػػفات اٞنثاليػػػػػة ي

العتقادىػػػا أسمػػػػا مرػػػدر ٗنيػػػػش  ة ينحػػػاز للعلػػػم كالواربػػػػش؛، كمػػػػذىب الفلسػػػفات الواربعيػػػػ(ّقمقتضػػػيات العقػػػل"

                                                           

 (.ٕٔ – ٔٔالتسام  كالعدكانية بٌن اإلسالـ كالغرب، صاحل بن علد الر٘نن اٜنرٌن، ق ((ُ
 (.ُٖكاألخالؽ الو عية(، د. يعقوب اٞنليبي، قص:  ،األخالؽ يف اإلسالـ قمش اٞنقارنة ابلدايبت السماكية ((ِ
 (.ْٓقص:  ـ،َُِٕالعقالنية كاٜنرية، أمارتيا ًسن، اٞنركز العر  ل ُناث كدراسة السياسات، رب ر، ال لعة األكىل،  ((ّ
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كصػػػػياغة  ،ا كأساسػػػػها يف من لقاتػػػػوهػػػػكجعلهػػػػا منهب ،، فكػػػػال اٞننهبػػػػٌن خػػػػاؿو مػػػػن النرػػػػرة الدينيػػػػة(ُقاٜنقػػػػائق
 أىدافو.

ريف نقػين للعضػهما، فرػار كػل مػنهج منهمػا يسػًن يف اْنػاه كطػ ،لذا ف سما صارا متلاينٌن كمتضػادين
معاكس ل خر، كيسعى ألف يقرر أصالتو، ك٪ناكؿ أف ٩ند لنفسػو بعػن اٞنػذاىب السػابقة لتؤيػده كتقػرَّه علػى 

، ككػػػل ىػػػذا بسػػػلب اخػػػتالؿ من لقاتػػػػو، (ِقمػػػا ذىػػػب إليػػػو، كربػػػاـ بنقػػػد كػػػل مػػػذىب ٫نالفػػػو كيعػػػاكس نررتػػػو
 كملادئو. كغموض أىدافو، كىشاشة أسسو

مػػػػنهج بًنىػػػػاءو ك٘نايػػػػةو ، ىػػػو أكؿ معوربػػػػات كجػػػػود -كالواربعيػػػػة ،اٞنثاليػػػػة-كعليػػػو، فػػػػ ف تنػػػػاربن الفلسػػػػفتٌن 
فيهمػػا، ِنػػالؼ اإلسػػالـ، حيػػث إف منهبػػو ين لػػق مػػن صػػراط مسػػتقيم ربػػوَل، ربػػاؿ تعػػاىل علػػى لسػػاف  للمحلَّػػة

 مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى: نليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

أف يقػوؿ كيعلػن ّنػا  أيمر تعاىل نليػو يف تفسًن اآلية: " [، رباؿ السعدم ُُٔ]األنعاـ: هب
الدين اٞنعتدؿ اٞنتضمن للعقائد النافعة، كاألعماؿ الراٜنة، كاألمػر  ،ىو عليو من اٟنداية إىل الرراط اٞنستقيم

اٜننفػػاء، ككالػػد مػػن بعػػث ا إمػػاـ بكػػل حسػػن، كالنهػػي عػػن كػػل ربلػػي ، الػػذم عليػػو األنليػػاء كاٞنرسػػلوف، خروصنػػ
مػػن بعػػد موتػػو مػػن األنليػػاء، خليػػل الػػر٘نن إبػػراىيم عليػػو الرػػالة كالسػػالـ، كىػػو الػػدين اٜننيػػف اٞنائػػل عػػن كػػل 

، كىنػػا يرهػػر التميػػز الػػذم (ّق"كاٞنشػػركٌن ،كالنرػػارل ،ديػػن غػػًن مسػػتقيم، مػػن أدايف أىػػل اال٥نػػراؼ، كػػاليهود
القػػػوَل، فالرػػراط اٞنسػػػتقيم يف بدايػػة األمػػػر ييسػػتمد مػػػن    ٕنيػػز بػػػو اإلسػػالـ يف سػػػج مػػنهج الرػػػراط اٞنسػػتقيم

 ٰر ٰذ يي ىي مي خيسلحانو كتعاىل، كىػو نعمػة منػو سػلحانو كتعػاىل، ربػاؿ تعػاىل: 
(، دليػػػػػل علػػػػػى أسػػػػػم مػػػػػا اىتػػػػػدكا لػػػػػو، كال ٌّ ٰى: ق[، كربػػػػػوؿ تعػػػػػاىلٕ- ٔ]الفآنػػػػػة:  ٌّ ٰى

ذا الرػػراط اٞنسػػتقيم مائػػل عػػن كػػل صػػراط ٕنسػػكوا بػػو إال إبنعػػاـ   سػػلحانو كتعػػاىل علػػيهم بػػذلخ، كمػػا أف ىػػ
غػػًن مسػػتقيم، كالػػدين اإلسػػالمي اٜننيػػف مائػػل عػػن كػػل ديػػن غػػًن مسػػتقيم، فهػػو متميػػز كمتفػػرد عػػن غػػًنه مػػن 

 األدايف كاٞنذاىب اٞننحرفة.

لػػػذا فػػػ ف مػػػا نشػػػاىده مػػػن تضػػػارب الفلسػػػفات اٞنثاليػػػة مػػػش الفلسػػػفات الواربعيػػػة، ىػػػو مثػػػاؿ ال٥نػػػراؼ 
مػػا، كفسػػاد عقػػوؿ اٞننتمػػٌن إليهػػػا كاٞنرػػدربٌن هبػػا، حيػػث "ك ػػعوا مػػنهبهم علػػػى منهبهمػػا، ك ػػالؿ طريقته

ىػو ٢نالفػة أحكػاـ العقػل  -عنػدىم-أساس السًن على ىدم العقل اإلنساٍل، كأعرم خ أ يقش فيو اإلنساف 

                                                           

ػػتقيػػيم الرتبيػػة التحضػػًنية اٞنلحقػػة ابٞنينرػػر: ( (ُ ا(، درسػػة االبتدائيػػة يف اٛنزائػػر قدراسػػة ميدانيػػة كفػػق مؤشػػرات نرريػػة كت ليقيػػة ّندينػػة رباٞنػػة ٧نوذجن
 (.ٕٓ بورصاص فاطمة الزىراء، قص:

 (.ِْْاٞنع ي، قص:  أكجست كونت قمؤسس علم االجتماع اٜنديث( أ. د. فاركؽ علدينرر:  ((ِ
 (ِِٖقص:  ،يف تفسًن كالـ اٞنناف، السعدم تيسًن الكرَل الر٘نن ((ّ
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لػػػذلخ ٞنػػػا اسػػػتغنوا عػػػن الػػػوحي كأنكػػػركا الػػػدين تضػػػاربت  ؛(ُقكالعلػػػم، فو ػػػش اإلنسػػػاف ربػػػوانٌن اٞنػػػنهج لنفسػػػو"
 ٟنم.اربو أ تٍ شتَّ آراؤىم، ك ل سعيهم، كتى 

 الفلسفات ادلثالية: اثنًيا:
يف الفلسػػفات  مػػنهج بًنىػػاءو ك٘نايػػةو للمحلَّػػةمعوربػػات كجػػود  االعتػػداؿ أحػػدى  كعػػدـ التػػوازف ،يعػػد اال٥نيػػاز

ا عػػػن جػػػادة  يف اٞنػػػنهج كا٥نرافنػػػ٣نػػػا سػػػلب ٟنػػػم ا ػػػ راابن كذلػػػخ ال٥نيػػػازىم للعقػػػل، كإنكػػػارىم الػػػوحي،  اٞنثاليػػػة؛
 .كسنة رسولو  ،الرواب، كىذا شأف كل من غلَّب ىواه كعقلو على أكامر   سلحانو كتعاىل

ين، كاألخػػالؽ، كغًنىػػا مػػن مكػػوبت اللي ػػة الثقافيػػة، ىػػي مػػن صػػنش فالفالسػػفة اٞنثػػاليوف يػػركف أف الػػدًٌ 
عند الفيلسوؼ قىيبل(، حيث يقوؿ: "إف الفكػرة الوحيػدة الػيت ْني نػا  ، كيرهر ذلخ اٞنعىن(ِقعقل اإلنساف

هبا الفلسفة، ىي ىذه الفكرة اللسي ة اليت ٓنملها كلمة العقل، أال كىي أف العقل ٪نكػم العػا ، كابلتػايل فػ ف 
ن ميػراد   ف نو ٪نذًٌر من اسػتقالؿ العقػل عػ أمَّا اإلسالـ، (ّقالتاريخ الكلي الشامل ربد ت ور على ٥نو عقلي"

 مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض، ربػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاىل: كرسػػػػػػػػػولو 

[، ربػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ َٓ]القرػػػػػػػػػػػػػػػػػ : جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق
ىػػو  هم بػػو مػػن اإلتيػػاف بكتػػابو فػػ ف   يسػػتبيلوا لػػخ أم:   يفعلػػوا مػػا كلفػػتي يف تفسػػًن اآليػػة: " الشػػوكاٍل 

فاعلم أ٧نا يتلعػوف أىػواءىم أم: آراءىػم الزائغػة، كاستحسػابهتم الزائفػة،  ،أىدل من الكتابٌن، كجواب الشرط
 خف حفق ، كربولػػو تعػػاىل:بػػو كربيػػل اٞنعػػىن: فػػ ف   يسػػتبيلوا لػػخ ابإل٬نػػاف ّنػػا ج ػػتى  ،بػػة كال برىػػافبػػال حي 
 جلق ،أم: ال أحػػد أ ػػل منػػو، بػػل ىػػو الفػػرد الكامػػل يف الضػػالؿ (لكمك خك حك جك مق حق مف
، (ْق"ألنفسػػػػهم ابلكفػػػػر، كتكػػػػذيب األنليػػػػاء، كاإلعػػػػراض عػػػػن آايت   (جم هل مل خل حل

لػذا ف نػو يتعػذَّر أخػػذ  ؛فمػن اتلػش عقلػو كىػواه بغػًن ىػدل مػن   ىػو الكامػػل يف الضػاللة، كال أحػد أ ػل منػو
 منهج كا   بٌنًٌ منو.

ين، تهم عػػن الػػدًٌ أسػػم إذا جػػاءكا لرػػياغة فلسػػف :ينكمػػن شػػواىد إنكػػار الفالسػػفة اٞنثػػاليٌن للػػوحي كالػػدًٌ 
 ،ر كجػػػود رأم ٟنػػػم مسػػػتقلأك قاٞن لػػػق(، كينػػػدي  ،أك قاٜنقيقػػػة اٞن لقػػػة( ،ف سػػػا تغلػػػب علػػػيهم ألفػػػاظ قاٜنقيقػػػة(

                                                           

 (.ِّكاألخالؽ الو عية(، د. يعقوب اٞنليبي، قص:  ،األخالؽ يف اإلسالـ قمش اٞنقارنة ابلدايبت السماكية ((ُ
 (.ِِٔ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علدينرر:  ((ِ
 (.ٕـ، قص: ََُِمكتلة مرر، ىيبل قأك اٞنثالية اٞن لقة(، د. زكراي إبراىيم،  ((ّ
 .(َِٓ/ ْللشوكاٍل ق ،فت  القدير ((ْ
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 ،، كىذا بتػج عػن النرػرة العقليػة اللحتػة الػيت صػاغوا هبػا فلسػفتهم(ُقإٟني ٚناكم ين كمردرو يتحدث عن الدًٌ 
 كأفكارىم.

ا الػذم تعيشػو كالتخػلُّ  القرػوري  يف الفلسػفات اٞنثاليػة: للمحلَّػة مػنهج بًنىػاءو ك٘نايػةو كمن معوربات كجػود 
ا يف ١ناكلة الربا بٌن اإلنسػاف كال ليعػة، فالفلسػفات اٞنثاليػة منػذ نشػأهتا كإىل اآلف   تسػت ش أف توجػد ارتلاطنػ

كاال٥نيػػاز للبانػػب الػػداخلي  ،كالقرػػور ،، كإ٧نػػا ىػػي ١نػػاكالت يعرتيهػػا الػػنق (ِقا بػػٌن اإلنسػػاف كال ليعػػةكثيقنػػ
، فػ ف ربػا اإلنسػاف بواربعػو اٝنػارجي أىمَّا يف اإلسالـلسنساف، مقابل إنكار اٛنانب اٝنارجي الواربعي اٜنسي، 

 مل خلربولػػو تعػػاىل:  :يف القػػرآف الكػػرَل، كيرهػػر ذلػػخ يف آايت كثػػًنة يف كتػػاب  ، منهػػا ظػػاىره  اٜنسػػي أمػػره 
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
[، ربػػػاؿ السػػػعدم ُْٔ]اللقػػػرة: زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
لقػت لػو، فعلػى لوسػا فيمػا خي مً عٍ أم: ٞنػن ٟنػم عقػوؿ يػي ( "زب رب يئيف تفسًن ربولو تعػاىل: ق 

كربػػاؿ تعػػاىل:  ،(ّق"كتػػدبره ،كفكػػره ،كيعرفهػػا بعقلػػو ،  علػػى علػػده مػػن العقػػل، ينتفػػش ابآلايت نَّ حسػػب مػػا مىػػ
]آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف: ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
ة الذكيػػػػة الػػػػيت تػػػػدرؾ األشػػػػياء أم: العقػػػػوؿ التامَّػػػػ" :عػػػػن معػػػػىن قأكيل األللػػػػاب( [، ربػػػػاؿ ابػػػػن كثػػػػًن َُٗ

، فػػالقرآف ٪نػػث علػػى التأمػػل يف خلػػق  ، (ْق"كم الػػذين ال يعقلػػوفم الػػلي ُنقائقهػػا علػػى جلياهتػػا، كليسػػوا كالريػػ
 ُنقائقها.كإثلات اآلايت كاٞنخلوربات 

الرػػاىر يف النرػػرة للمحلػػة،  التنػػاربني  اٞنثاليػػة: كمػػن معوربػػات مػػنهج بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػا يف الفلسػػفات
ا، كىػو يف الوربػت نفسػو حػل ربوؿ الفيلسوؼ قىيبل(: إف اٜنب ىو "أعرم أنواع التنػاربن ٗنيعنػ :كمن ذلخ

 أف اٞنػنهج عنػده ٌن النررة للمحلة، كيل، كىذا الن  من ىذا الفيلسوؼ اٞنثايل يلل  منتهى التناربن يف(ٓقٟنا"
 .ات كالرسوخلى م ابلثػَّ سً متناربن ال يتَّ 

مػػا جػػاء عػػن الفيلسػػوؼ اٞنثػػايل قإريػػخ  :كمػػن الغرائػػب يف تنػػاربن الفلسػػفات اٞنثاليػػة يف النرػػرة للمحلػػة
(، حيػػث يقػػوؿ: "إف اٞناىيػػة القي  يف  ىػػي العنايػػة بنمػػو ال فػػل، كىػػذا يعػػين الرغلػػة :رػػول للحػػب األمػػوميفػػرـك

                                                           

 (.َِٔ السالـ، قص: اٟنادم علد اٞنثالية اٞن لقة يف الفكر الفلسفي اٜنديث قعرض كٓنليل( ، د. بدية علدينرر:  ((ُ
 (.ُِٔ الرزاؽ إٚناعيل حافف، قص: الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسالمي، ليلى علد ((ِ
 .(ٖٕقص:  يف تفسًن كالـ اٞنناف، السعدم، تيسًن الكرَل الر٘نن ((ّ
 .(ُْٖ/ ِق ،ابن كثًن القرآف العريم، تفسًن ((ْ
 (.ُْْاٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، قص: (، ْٓىيغل كاٟنيغلية، رينيو سرُّك، قص: ينرر:  ((ٓ
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 انفرػالوألسػا ترغػب يف  تػين ب فلهػا؛أف األـ تع ، ىل ٬نكن أف يردؽ العقل السليم(ُقانفراؿ ال فل عنها"
الػػذم تػػؤمن بػػو  ،  ىػػذا التنػػاكؿ اٞنتنػػاربن الػػذم يتسػػم ابلغرابػػة، ىػػو نتيبػػة التخػػلا كالضػػالؿ يف اٞنػػنهجاعنهػػ

 ا كانت ىذه نتيبتو.لذ على العقل، كاٝنايل من نور الوحي؛الفلسفات اٞنثالية، القائم 

ف نػػو ينرػػر لعاطفػػة األب كاألـ علػػى أسػػا من لػػق إنسػػاٍل، كلػػيس رغلػػة يف الػػتخل  مػػن  ،أمَّػػا اإلسػػالـ
موسػػػى  ربرػػػة فقػػػد يعقػػػوب ليوسػػػف عليهمػػػا السػػػالـ، كفقػػػد أـ كمػػػن شػػػواىد ذلػػػخ يف القػػػرآف الكػػػرَل: ،الولػػػد

اٞنمتل ػة نفوسػػهم  ،ك٧نػوذج األـ ،٧نػوذج األبيسػت يش النػاظر يف القرػتٌن أف يػػرل ٞنوسػى عليػو السػالـ، ف نػػو "
النرػػر عػػن الفػػرؽ بػػٌن النػػيب كغػػًن النػػيب، فمن لػػق العاطفػػة إنسػػاٍل يف اٞنقػػاـ  ابلعاطفػػة األبويػػة اإلنسػػانية، بغػػنًٌ 

، كىػػذا مػػا ٬نيػػز النرػػرة الشػػمولية اٞنعتدلػػة يف اإلسػػالـ عػػن النرػػرة القاصػػرة يف (ِقاألكؿ، ال يتفػػاكت فيػػو اللشػػر"
 ٞنثالية.الفلسفات ا

نهبػػو القػػوَل ال ٬نكػػن أف ٪نػػدث فيػػو تنػػاربن يف النرػػرة للمحلػػة، كال لغًنىػػا مػػن  كعليػػو فػػ ف اإلسػػالـ ّن
 رن مم ام يل ىل ٱيكملكعالربتػو مػش ربػو، ربػاؿ تعػػاىل:  ،اٞنتعلقػة ُنيػاة اإلنسػػاف ،كافػة األمػور

كال  ،فلػػػػػػػيس فيهػػػػػػػا اخػػػػػػػتالؼ ،أحكمهػػػػػػػا   :أحكمػػػػػػػتربػػػػػػػاؿ ربتػػػػػػػادة: [، "ُ]ىػػػػػػػود:  ىن نن من زن
لقيػاـ الػدين كلػو علػى اٞنػنهج األكػم القػوَل، اٞنسػتمد مػن   ؛فالتناربن يف اإلسالـ ال ٬نكن كجوده ،(ّق"تناربن

 كتاب   العريم.

 الفلسفات الواقعية: اثلثًا:
تنحػػػػػاز الفلسػػػػػفات الواربعيػػػػػة للحػػػػػس كالتبربػػػػػة، علػػػػػى حسػػػػػاب الػػػػػوحي كالػػػػػدين، فعلػػػػػم األخػػػػػالؽ يف 

ا، كإ٧نػػا ىػػو علػػم مػػن مرػػادر إٟنيػػة أك دينيػػة، فهػػو خػػاؿو منهػػا ٕنامنػػ ةالفلسػػفات الواربعيػػة الو ػػعية، لػػيس لػػو أيَّػػ
، كال يقػػف (ْقعلػػى مػػر العرػػور -اٞننتمػػٌن ٟنػػا-ك ػػش اللشػػر أنفسػػهم، جػػاء كليػػد أفكػػار الفالسػػفة كاٞنفكػػرين 

ػـز  ،األمر عند اعتمادىم على أنفسهم كنلذىم للوحي كالدين فحسب، بػل إف مػن الفالسػفة الػواربعيٌن مػن جى

                                                           

، قص: ((ُ  (.ُٓ فن اٜنب قُنث يف طليعة اٜنب كأشكالو(، أريخ فرـك
دراسة ٓنليلية، أ.د. علد   بن صاحل بن علد   اٝنضًنم،  -الدالالت كاٞنضامٌن-فقد الولد يف ربرة يعقوب كأـ موسى عليهما السالـ  ((ِ

(، العػػدد ُأصػػوؿ الػػدين كالػػدعوة ابلزربػػازيق، اجمللػػد ق اٝنضػػًنم، اجمللػػة العلميػػة لكليػػة أصػػوؿ الػػدين كالػػدعوة ابلزربػػازيق، جامعػػة األزىػػر، كليػػة
 (.ّْْـ، قص: َُِٖ(، َّق
 .(ُٔٓ/ ْقمعا  التفسًن يف تفسًن القرآف، اللغوم،  ((ّ
(، بترػػرؼ ِّ – ُّقص:  كاألخػػالؽ الو ػػعية(، د. يعقػػوب اٞنليبػػي، ،األخػػالؽ يف اإلسػػالـ قمػػش اٞنقارنػػة ابلػػدايبت السػػماكيةينرػػر:  ((ْ

 يسًن.
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مرػػػًنه إىل الػػػزكاؿ، كلػػػن يلقػػػى منػػػو أم ٚنػػػة تػػػدؿ  -الػػػذم يعتنقػػػو النػػػاس يف شػػػت بقػػػاع األرض- ِبف الػػػدين
 كاٜنس. ،كالتبربة ،للعلم -بزعمهم-، كسيكوف األمر كلو (ُقعليو

، فػػػ ف   سػػػلحانو كتعػػػاىل ربػػػد بػػػٌنَّ أف الػػػدين سػػػيرهر علػػػى سػػػائر العقائػػػد اٞننحرفػػػة، كأف أمَّػػػا اإلسػػػالـ
 مق حق مف خف حفكالتفػػوؽ علػػى غػػًنىم، ربػػاؿ تعػػاىل:  ،ٟنػػم الغللػػة أكليػػاء   كأتلػػاع دينػػو

: [، ربػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن ع يػػػػػػػة ِٖ]الفػػػػػػػت : هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك
كرأل بعػػػػن النػػػػاس لفرػػػػة:  ،كإعػػػػالـ ِبنػػػػو يرهػػػػره علػػػػى ٗنيػػػػش األدايف ،تعرػػػػيم ألمػػػػر رسػػػػوؿ    "كىػػػػذا

١نو غًنه بو، فلذلخ ربالوا: إف ىذا اٝن  يرهر للوجود عند نػزكؿ عيسػى ابػن مػرَل عليػو  :تقتضي (خكق
، كىػػذه بشػػرل مػػن   سػػلحانو كتعػػاىل علػػى بقػػاء ديػػن (ِق"السػػالـ، ف نػػو ال يلقػػى يف كربتػػو غػػًن ديػػن اإلسػػالـ

ن انػد،ر األدايف  اإلسالـ، كظهوره علػى سػائر العقائػد اٞننحرفػة، ِنػالؼ مػا ذىػب إليػو الفالسػفة الواربعيػوف مػ
 كلها، كبقاء أفكارىم كآرائهم اٞننحرفة.

سايػة كثػًن مػن  كصػوؿي  :يف الفلسػفات الواربعيػة منهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّةكمن أك  اٞنعوربات يف كجود 
لىػقى اٝنى    سػلحانو كتعػاىل أٍف يكوف، فأنكركا -كالعياذ ابهلل-آراء الفالسفة الواربعيٌن إىل قاإلٜناد(  ، ٍلػقربػد خى

إنكػػػار الفيلسػػوؼ الػػػواربعي قداركيػػن( خلػػػق    :كاال٥نػػػراؼ، كمػػن شػػػواىد ذلػػخ ،كالضػػاللة ،كٕنػػادكا يف الغػػػي
سلحانو كتعػاىل، فيقػوؿ: "إف تفسػًن النشػوء كاالرتقػاء بتػدخل   ىػو ّنثابػة إدخػاؿ عنرػر خػارؽ لل ليعػة يف 

 .-عمَّا يقولوف عيلوِّا كلًننا تعاىل  -، كىذا عٌن اإلٜناد كالضالؿ (ّقك ش ميكانيكي ُنت"

 [.ْٓ]األعراؼ: زيمي ري ٰى ين، ف نو يثلت هلل اٝنلق كاألمر كلو، رباؿ تعاىل:أمَّا اإلسالـ

ن أشػرؾ ككفػر ربػلَّ نرػًنه، فمعرػم مىػ كىذا اإلنكار من الفلسػفات الواربعيػة يلػٌن أسػم كصػلوا إىل  ػالؿو 
 مف خف حفابهلل   ينكر اٝنلػق لػو سػلحانو كتعػاىل، كإ٧نػا أنكػر صػرؼ العلػادة لػو كحػده، ربػاؿ تعػاىل: 

، كإثلػػػػات اٞنشػػػػركٌن ٝنلػػػػق   ٟنػػػػم، يلػػػٌن أف اإلنكػػػػار الػػػػذم كربػػػػش فيػػػػو [ٕٖ]الزخػػػرؼ: جكحك مق حق
 الفالسفة الواربعيوف ىو من أك  كأ ل الضالؿ.

  

                                                           

 األخػػالؽ عنػػد اٞندرسػػة الو ػػعية قأكجسػػت كونػػت كمدرسػػتو( دراسػػة نقديػػة علػػى  ػػوء اإلسػػالـ، عائشػػة علػػي ركزم اٝنػػواتٍل، قص:ينرػػر:  ((ُ
ُُِ.) 

 .(َُْ/ ٓق ، ابن ع ية،األرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ((ِ
 (.ٖٔٔ – ٕٔٔ الفلسفة الو عية عند أكغست كونت كأسلاب ظهورىا، د. إٟناـ د فتحي، قص: ((ّ
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ىور، كال اعتقػادىم أف اجملتمػش بػدأ يتػد ك٘نايتهػا يف الفلسػفات الواربعيػة:ة كمن معوربات منهج بناء األل
، (ُق-بػزعمهم-٬نكنو ك ش حدٌو للفو ى اٞنوجودة فيػو  ماىو  -بزعمهم-ألف العلم  ٬نكن تنريمو إال ابلعلم؛

اـ ّنػػا أمػػر،  ، كالقيػػ بشػػرعف نػػو ٩نعػػل كامػػل األسػػس كاٞنن لقػػات الػػيت تضػػلا اجملتمػػش يف االلتػػزاـ  أمَّػػا اإلسػػالـ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلكاالنتهػػاء عػػن مػػا سػػى عنػػو كزجػػر، فقػػاؿ تعػػاىل: 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم

[، ٖٔ – ٔٔ]النسػػػػػػػػػػػاء: نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
كيشػػق عرػػا  ،فالقيػػاـ ّنػػا أمػػر   بػػو، فيػػو التثليػػت كاٟندايػػة للرػػراط اٞنسػػتقيم، كاالبتعػػاد عػػن كػػل مػػا يشػػتت

 اللحمة يف اجملتمش.

سػػػواء -أف كػػػل شػػػيء فيهػػػا  ايتهػػػا يف الفلسػػػفات الواربعيػػػة:كمػػػن أظهػػػر معوربػػػات مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة ك٘ن
ألف طليعػػة ىػذه الفلسػػفة أسػا تنلػػش مػن الواربػػش اٞنعػيش، فهػػي  ؛ربابػػل للتغػًن -أك األىػداؼ ،أك ال ريقػػة ،اٞنػنهج

لػذلخ فػ ف منهبػو ١نكػم  ؛كسنة رسػولو  ،من كتاب   ف نو ببشه ، أمَّا اإلسالـ، (ِقتتغًن بتغًن ىذا الواربش
 يتلدؿ. كال ،ال يتغًن ،ربوَل

التنػػاربن الرػػاىر يف النرػػرة للمحلػػة،  ة ك٘نايتهػػا يف الفلسػػفات الواربعيػػة:كمػػن معوربػػات مػػنهج بنػػاء األلػػ
، ىػػػي شػػػعور : "إف الكراىيػػػة ىػػػي األلػػػةلػػػواربعي قإميػػػل زكال( يف كصػػػفو للحػػػبربػػػوؿ الفيلسػػػوؼ ا :كمػػػن ذلػػػخ

، فهػػو يرػػف األلػػة ابلكراىيػػة  كىػػذا ال (ّقهػػاء"لٍ الػػنفس السػػخي، ىػػي العػػيش يف احتقػػار األشػػياء اٞنخزيػػة اللػى 
كعنػد الفالسػفة  ،٬نكن أف يتروره عقل سليم، كىذا بتج عن االختالؿ الكلًن يف اٞنن لقػات كاألسػس عنػده

 عاـ. الواربعيٌن بشكلو 

عنػػػد  ،ك٘نايتهػػػا ،معوربػػػات مػػػنهج بنػػػاء األلػػػة أحػػػدى  ،كالقرػػػور ،٥نيػػػازكاال ،كمػػػا يعتػػػ  غيػػػاب اٞنن قيػػػة
تفريػػػػ  الرغلػػػػات علػػػػى ر السػػػػعادة ريػػػػيق (،فركيػػػػدق الفلسػػػػفات الواربعيػػػػة كػػػػذلخ، فهػػػػا ىػػػػو الفيلسػػػػوؼ الػػػػواربعي

ب التضػػػحية ابلرغلػػػات اٛننسػػػية، بػػػل كاٞنيػػػوؿ ة، فيقػػػوؿ: "طاٞنػػػا أف اٜنضػػػارة تت لَّػػػكاٞنيػػػوؿ العدكانيػػػ ،اٛننسػػػية
فأعتقػػػد أننػػػا نكػػػوف أربػػػدر اآلف علػػػى فهػػػم ٞنػػػاذا يرػػػعب علػػػى النػػػاس أف ٪نسػػػوا ابلسػػػعادة يف ظػػػل العدكانيػػػة، 
الػػيت  ،جوالػب السػػعادة اٜنقيقيػػة، مػن امتثػػاؿ مػنهج ربػػوَل ييػذىب اٜنػػًنة -أك تناسػػى-، كربػػد نسػي (ْقاٜنضػارة"

قػرره اإلسػالـ، حيػث يقش فيها عقل اإلنساف يف نررتو للسعادة كاأللة، بل كيف نررتو لسائر الكوف، كىو ما ي
                                                           

، قص:ينرر:  ((ُ  (.ُّْ اتريخ الفلسفة اٜنديثة، يوسف كـر
ػػينرػػر:  ((ِ ا(، تقيػػيم الرتبيػػة التحضػػًنية اٞنلحقػػة ابٞندرسػػة االبتدائيػػة يف اٛنزائػػر قدراسػػة ميدانيػػة كفػػق مؤشػػرات نرريػػة كت ليقيػػة ّندينػػة رباٞنػػة ٧نوذجن

 (.ٗٓبورصاص فاطمة الزىراء، قص: 
 (.ُّٓ برد، قص:اميل زكال، مارؾ بر  ((ّ
 (.ٕٓاٜنب كاٜنرب كاٜنضارة كاٞنوت، سيبموند فركيد، قص:  ((ْ
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 مق حقكالعمػى:  ،كالضػالؿ ،ا أف مػن يعػرض عػن القػرآف كالسػنة فػ ف مرػًنه الشػقاءيقوؿ تعاىل كاصػفن 

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل جه هن من

أسػػػػػػػلاب السػػػػػػػعادة  دُّ ري [، فاإلسػػػػػػػالـ يػىػػػػػػػُِٕ – ُِْ]طػػػػػػػو: خي حي جي يه مهىه جه ين
، كمػػا سػػوا٨نا مػػن اٞننػػاىج الضػػالة كاٞننحرفػػة فهػػي سػػلل كسػػنة رسػػولو  ،كالنبػػاة إىل االعترػػاـ بكتػػاب  

 كالشقاء. ،كالضياع ،للشتات

يف القػػرآف  يعتمػػد علػػى مرػػادره الثابتػػة ،ديػػينم أف علػػم األخػػالؽ اإلسػػالمية ىػػو علػػ :كاٝنالصػػة إذف"
 .كعالرباتو بغًنه من األفراد ،٬نثل اٛنوانب اٞنعنوية يف حياتو ذمسلوؾ الفرد ال :كمو وعو...  كالسنة

بعػدد مػن العلػـو  ترػلي والو ػعي، فػ ف مرػادره كأصػولو بشػرية عقليػة، كىػ الػواربعي أما علم األخػالؽ
 .(ُقكغًنىا" ،كعلم الليولوجيا ،كعلم االجتماع ،مثل علم النفس ،اإلنسانية

ًن عليػو اإلسػالـ مد من الكتاب كالسنة، ىو اٞننهج الذم يسكعليو ف ف منهج الرراط اٞنستقيم، اٞنست
 ،كالتػػػػػوازف ،كالوسػػػػػ ية ،لػػػػػذا اتسػػػػػم مػػػػػنهج بنػػػػػاء األلػػػػػة ك٘نايتهػػػػػا يف اإلسػػػػػالـ ابالعتػػػػػداؿ يف نررتػػػػػو للمحلػػػػػة؛

ين، فا٥نػازت  عػن الػدًٌ كالشمولية، ِنالؼ الفلسفات اٞنثالية اليت نلذت الوحي، كحسَّنت الرػن ابلعقػل منعػزالن 
 مػنهج بًنىػاءو ك٘نايػةو للمحلَّػػةا يف نررهتػا للمحلػة، فتعػذر كجػػود ا كلػًنن اٞنغرربػة يف اٞنثاليػة، كتناربضػت تناربضنػػللنرػرة 

فيها، كِنالؼ الفلسفات الواربعية كذلخ، اليت نلذت الدين كالوحي، حت أنكرت خلق   سػلحانو كتعػاىل، 
فأ٨نلػػػت داخػػػل اإلنسػػػاف كبواطنػػػو،  كرٌدت كػػػل شػػػيء للعلػػػم كالتبربػػػة، فا٥نػػػازت للبانػػػب اٝنػػػارجي اٜنسػػػي،

 ا.ا متعذًٌرن ا يف منهج بناء ك٘ناية األلة، ٣نا جعل رصده كالوصوؿ إليو أمرن ا كلًنن فتناربضت تناربضن 

 

                                                           

 (، بتررؼ يسًن.ّٔ- ّٓكاألخالؽ الو عية(، د. يعقوب اٞنليبي، قص:  ،األخالؽ يف اإلسالـ قمش اٞنقارنة ابلدايبت السماكية ((ُ
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 الباب الرابع
 واجملتمعات ،ادلسلم اجملتمع بٌن للمحبة ادلعاصرة التطبيقات 

 األخرى.
 فصالف:وفيو 

.واألسرة ،الفرد مستوى على ادلعاصرة التطبيقاتالفصل األوؿ: 
 العالقات مستوى على ادلعاصرة التطبيقاتالفصل الثاين: 

.اآلخر مع والعالقات ،االجتماعية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ّٖٓ 

 

 األخرى واجملتمعات ،ادلسلم اجملتمع بٌن للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: الرابع الباب
اللػػاب، ٪نسػػن تو ػػي  مفهػػـو لفرػػة ربلػػل الشػػركع يف بيػػاف الت ليقػػات اٞنعاصػػرة للمحلػػة اٝناصػػة هبػػذا 

 .كاٞنقرود منها ،قالت ليقات(
: اٜنػاؿ، كيقػاؿ: كػاف فػالف علػى طلقػات شػت مػن يف اللغػة ىػي ال لقػةالت ليقات تعػين: األحػواؿ، فك 

، (ُقفيسمى ىػذا اٞن ػابق ،كألزربتهما ،كطابقت بٌن الشي ٌن: جعلتهما على حذك كاحد، حاالت :الدنيا، أم
 ،(ّقال لػق: اٝنلػق الكثػًن، ك (ِقأك ٥نويػة ،أك ربانونيػة ،إخضػاع اٞنسػائل كالقضػااي لقاعػدة علميػةكمن تعريفاهتػا: 

 :فيعػين، أمػرأطلػق النػاس علػى  ، كإذا ربيػل:(ْقويدؿ على ك ػش شػيء ملسػوط علػى مثلػو حػت يغ يػكالت ليق 
يفػػات أسػػتخل  ، كبنػػاء علػػى ىػػذه التعر (ٓقا ل خػػر لرػػل حػػت لػػو صػػًن أحػػد٨نا طلقنػػ ،أربػػواٟنم تسػػاكت أسػػا

 اآليت:

كالتعلػػًن عنهػػا، كالتعلػػًن عنهػػا خا ػػش لرصػػد  ،٬نكػػن كصػػفها ،كمشػػاىد ،أف الت ليقػػات علػػارة عػػن أحػػواؿ -ُ
 أك استنتاجو. ،كمشاىدتو ،الواصف

، من خػالؿ إلرػاؽ تلػخ األحػواؿ هبػذه اٞنعػاٍل -ِ  ،٬نكن إخضاع تلخ األحواؿ كاٞنشاىد إىل أصوؿ كمعافو
 كاألصوؿ.

كالت ليقػػػات  ،كالرػػػور ،ىػػػو اٞن ابقػػػة بػػػٌن األلػػػة كمعػػػىن عػػػاـ، كبػػػٌن األحػػػواؿ :ابأف اٞنعػػػين يف ىػػػذا اللػػػ -ّ
 اٞنشاىدة داخل اجملتمش.

يشػػًن إىل معػػىن  ،كخا ػػعة السػػتنتاجات اإلنسػػاف، فتعريػػف ال لػػق ابٝنلػػق الكثػػًن ،أف الت ليقػػات كاسػػعة -ْ
كالت ليقػػػات للمعػػػاٍل اٞنختلفػػػة برػػػور   ،علػػػى أف األفهػػػاـ ٔنتلػػػف يف ترػػػيًن األحػػػواؿ الكثػػػرة، كىػػػذا يػػػدؿُّ 

، فيعػين أسػا أمػر معػٌنأطلػق النػاس علػى التعريػف الػذم يلػٌن أنػو إذا  :كشت، ك٣نا يشًن ٟنذا اٞنعىن ،كثًنة
 ؛ابلرػػالحية، ففيػو إشػػارة إىل ترػيًن األربػػواؿ ا ل خػر لرػػل حػت لػػو صػًن أحػػد٨نا طلقنػػ ،تسػاكت أربػػواٟنم

ا ا كاجتهػادن بيػاف أف الت ليقػات سػتكوف اسػتنتاجن  :يف ىػذا اٞنعػىن لوربوع االخػتالؼ، كاٞنقرػود مػن اللسػا
 ،كاألدايف ،كمنهبيتهػػا يف اإلسػػالـ ،كمكانتهػػا ،كمفهومهػػا ،مػػن اللاحػػث، فمػػن خػػالؿ دراسػػيت للمحلػػة

 ،كالفلسفات، سأربـو برصد اٞنشاىد كاألحواؿ اليت أرل م ابقتها للمعػىن الػذم توصػلت إليػو يف اللحػث
 بشكل عملي كاربعي.

                                                           

 (.ُٖٖ، الرازم، ص ق٢نتار الرحاح(، َُٗ - َُٖ/ٓالعٌن، اٝنليل بن أ٘ند بن عمرك بن ٕنيم الفراىيدم، ق( ينرر: (ُ
 (.ُّٕٖ/ِ( ينرر: معبم اللغة العربية اٞنعاصرة، د. أ٘ند عمر ٢نتار، ق(ِ
 .(ُِْ/ َُق، ابن منرور، لساف العربينرر:  ((ّ
 .(ّْٗ/ ّق ، ابن فارس،مقاييس اللغة( ينرر: (ْ
 .(ّْٗ/ ّق ، ابن فارس،مقاييس اللغةينرر:  ((ٓ
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ن لق يف رصدم للت ليقات يف اجملتمش اإلسػالمي إىل اعتلػار أف كػل مرهػر كت ليػق يػتم رصػده داخػل سأ -ٓ
أم ٠نتمش ينتمي لسسالـ، ىو ت ليق صاحل الستعمالو يف اٞنلاحث اٞنعنيػة ابإلسػالـ، كمػا أف أم مرهػر 

 األخرل.يرل  استعمالو يف ملاحث اجملتمعات  ،أك ت ليق يتم رصده عند اجملتمعات غًن اٞنسلمة

أف اإلسػػػالـ يف مػػنهج بنائػػو للفػػرد اٞنسػػلم داخػػػل ٠نتمعػػو يسػػتخدـ ٗنلػػة مػػػن  :٣نػػا ْنػػدر اإلشػػارة إليػػوك 
ظػػرؼ، كيف أم مكػػاف،  كمعتقػػده ٓنػػت أمًٌ  ،ا علػػى دينػػوا ١نافرنػػا مسػػلمن الػػيت مػػن شػػأسا أف ْنعلػػو فػػردن  ،السػػلل

سػػػػم اء ىػػػػذه حالػػػػو، ال بػػػػد أف يتلػػػػذا فػػػػ ف اٞنػػػػنهج الػػػػذم يلػػػػين مػػػػن خاللػػػػو اإلسػػػػالـ الفػػػػرد بنػػػػ ؛كيف أم زمػػػػاف
 ،كاألحػواؿ ،ألف اسػتمرار الفػرد يف ت ليػق اٞنلػادئ اإلسػالمية يف كػل الرػركؼ كالشمولية كالواربعية؛ ،ابلتكامل

ككاربعيتو، كىكذا ىي األلة اليت ىي جزء ال يتبزأ مػن الػدين اإلسػالمي،  ،كلوليتو ،ىو نتيبة لتكامل اٞننهج
هبا الفرد كاجملتمش، كىذا يدؿ على أف ٗنيش اجملتمعػات اإلسػالمية ّنختلػف  كىي أحد مقاصد الشرع اليت يلين

الػػػيت تعػػػ  عػػػن األلػػػة  ،نفسػػػهاتنػػػتهج الرػػػور كالت ليقػػػات  -كحػػػت زمننػػػا ىػػػذا ،مػػػن عهػػػد النػػػيب -أزمنتهػػػا 
اإلسػػػالمية، كعليػػػو فػػػ ف اٞنلاحػػػث اٝناصػػػة ابلت ليقػػػات اٞنعاصػػػرة للمحلػػػة يف اجملتمػػػش اٞنسػػػلم سػػػتع  عػػػن ىػػػذا 

 كأحوالو. ،كالشموؿ، فهي تع  عن الت ليقات الدالة على األلة يف كل أزمنة اإلسالـ ،التكامل

 ف:اكيندرج ٓنت ىذا اللاب فرالف، كٓنت كل فرل ملحث

 .واألسرة ،الفرد مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ الفصل
 .الفرد مستول على للمحلة اٞنعاصرة الت ليقات: األكؿ اٞنلحث  

 .األسرة مستول على للمحلة اٞنعاصرة الت ليقات: الثاٍل اٞنلحث  

 مع والعالقات ،االجتماعية العالقات مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: الثاين الفصل 
 .اآلخر

 .االجتماعية العالربات مستول على للمحلة اٞنعاصرة الت ليقات: األكؿ اٞنلحث

 .  اآلخر مش العالربات مستول على للمحلة اٞنعاصرة الت ليقات: الثاٍل اٞنلحث
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 واألسرة ،الفرد مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ الفصل
ك٘نايتهػا،  ،كاأللػة داخػل األسػرة ،ابلنرر إىل منهج اإلسالـ كاجملتمعات األخرل يف بناء األلػة يف الفػرد

داخػل اجملتمػش، كاألمػر الػذم ٩نعػل الوصػوؿ  ،د كاألسػرة،علػى الفػر اآل،ر اليت تركتها تلػخ اٞننهبيػة ف نو يتلٌنَّ 
دكر رحاىػا الػيت يػ ،ا، ىو عملية الرصد كاٞنالحرة ل حواؿ كاٞنرػاىر كالت ليقػات كالرػورإىل تلخ اآل،ر ٣نكنن 

 أفٍ األلػػة تنشػأ يف اللدايػػة داخػػل الشػػعور الوجػداٍل الػػداخلي للفػػرد، مث تن لػػق إىل  أفَّ داخػل اجملتمػػش، كال شػػخ 
ترهػػػر بشػػػػكل عملػػػػي ظػػػػاىرم كاربعػػػي ١نسػػػػوس، كبعػػػػد تلػػػػخ التشػػػكالت العمليػػػػة ترهػػػػر اآل،ر علػػػػى األػػػػيا 

 كاألسرة. ،ا بٌن الفردا يكوف كثيقن لذا ف ف الرتاب ؛، كإىل األسرة انتهاءن لفرد ابتداءن األسرم ابلفرد، فهي من ا

 كيندرج ٓنت ىذا الفرل ملحثاف:

 .الفرد مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ ادلبحث
 .األسرة مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: الثاين ادلبحث
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 الفرد مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ ادلبحث
 مػػػن خػػػالؿ إظهػػػار أبػػػرز الت ليقػػػات اٞنعاصػػػرة الػػػيت ،لفػػػردخاصِّػػػا ابيف ىػػػذا اٞنلحػػػث سػػػيكوف اٜنػػػديث 

ا ابجملتمػػش اٞنسػػلم، بػػل سػػيتم تنػػاكؿ الت ليقػػات ، كلػػن يكػػوف اٜنػديث ٢نترِّػػظهػرت آ،ر األلػػة مػػن خالٟنػػا عليػػو
الت ليقػات اٞنعاصػرة علػى مسػتول الفػرد يف اجملتمعػات اٞنعاصرة على مستول الفرد يف اجملتمش اٞنسلم، ككػذلخ 

 األخرل.

 بتقسيم اٞنلحث إىل م للٌن: كربد ربمتي 

 ى الفرد يف اجملتمع ادلسلم.على مستو للمحبة ادلطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة 

 على مستوى الفرد يف اجملتمعات األخرى.للمحبة ادلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرة 
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 ى مستوى الفرد يف اجملتمع ادلسلمعل للمحبةادلطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة 
 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

الػػػػيت يزرعهػػػػا  ،ةالػػػػديين أحػػػػد أىػػػػم الػػػػدكافش الداخليػػػػة الشػػػػعورية الوجدانيػػػػيعتػػػػ  الػػػػوازع يين: ع الػػػػدِّ الػػػػواِز   -ٔ
كأحػػػد  ،فػػػرد يف اجملتمػػػش اٞنسػػػلم، كىػػػي ذات شػػػأف مهػػػم كعرػػػيم كيسػػػعى لوجودىػػػا داخػػػل كػػػلًٌ  ،اإلسػػػالـ

 اٞنقاصد الضركرية يف الشريعة اإلسالمية.

الػػدين يػػدفش صػػاحلو لسحسػػاف  ألف ؛كالتمسػػخ ابلػػدين ،ربػػا التواصػػل األسػػرم بتقػػول  فاإلسػػالـ  
كصػػػلة  ،للػػػدين أثػػػر ابلػػػ  يف بػػػر الوالػػػدينف، كتعػػػاىل منػػػو سػػػلحانو كاألجػػػر ،ابتغػػػاء مر ػػػاة   ،للعائلػػػة كأفرادىػػػا

 ،كإعانتػػػو أكثػػػر ربابليػػػة ٞنػػػن ٪ني ػػػوف بػػػو ه كتقػػػديرهرُّ كػػػاف بًػػػ  ،قليػػػابلػػػدين كاٝني  ااألرحػػػاـ، فكلمػػػا كػػػاف اٞنػػػرء ملتزمنػػػ
 ،كأعمػامهم ،اٞنتأمػل حػاؿ كثػًن مػن الغػربيٌن يف التعامػل مػش كالػديهم سػتغربكالعكس ابلعكػس، كعنػدىا ال ي

 اٞنسػػلمي  السػػلوؾ اإلنسػػاٍل القػػوَل، بينمػػا يػػرل اٞنػػرءي بعيػػدةه عػػن كأبنػػاء عمػػومتهم؛ إذ إف اٞننرومػػة كلهػػا  ،كأخػػواٟنم
 ،ديين إىل القيػاـ بػذلخا ب  أرباربو، كاإلحساف إىل أرحامو، فيدفعو كازعو النفسىو يف ظل تعاليم اإلسالـ مأمورن 

أك عمػػو  جدتػػو كأأابه أك جػػده  كأأمػو  علػى ىػػذا: أنػػو يػػرل دٍ منشػرحى الرػػدر، طيػػبى الػنفس، ١نلِّػػا ٞنػػا يفعلػػو، زً 
ػػػ ،اربن كترػػػدُّ  ،اكصػػػيامن  ،؛ صػػػالةن دين لػػػو٣نتثلػػػٌن أكامػػػر   تعػػػاىل، متعلًٌػػػأك عمتػػػو  ، كصػػػدربنا، اا طيلنػػػكحػػػديثن ا، كحبِّ

، (ُقككسػػائلو ،إلػػيهم بكػػل أنػػواع اإلحسػػافكاإلحسػػاف  ،بػػرىميزيػػد مػػن ، فػػال ٬نلػػخ إال أف ، كغػػًن ذلػػخكأمانػػةن 
كىػػذا الػػ  كاإلحسػػاف ىػػو مػػن آ،ر ذلػػخ الػػوازع الػػديين الػػداخلي، كىػػو أحػػد صػػور كمرػػاىر كت ليقػػات األلػػة 

 الراىرة يف اجملتمش اإلسالمي اٞنعاصر.

مرػاىر الػوازع الػديين للفػرد اٞنسػلم، كىػي كػذلخ أحػد أبػرز  األلػة اإل٬نانيػة أحػد أبػرز تعػدُّ احملبة اإلميانية:  -ٕ
نتيبػػة طليعيػػة ل خػػوة الػػيت أربرىػػا  اإل٬نانيػػة األلػػةف الت ليقػػات الػػيت يتميػػز هبػػا الفػػرد داخػػل اجملتمػػش اٞنسػػلم،

لف آكالػػيت تسػػاعد علػػى التػػ-مػػن القواعػػد اجملتمعيػػة  كابلتػػايل فػػ ف ،فػػاألخ ٪نػػب أخػػاه ،كأمػػر هبػػا اإلسػػالـ
إليهػػا القػػرآف  دعػػا م، فهػػي مػػن األمػػور اٞنهمػػة الػػيتبيػػنه كالتحػػاب فيمػػا ،شػػيوع األلػػة -اجملتمػػشبػػٌن أفػػراد 

ىو معلػـو أف شػيوع األلػة بػٌن  ك٣نا، ةعلى األلة كاأللفة كاٞنود كالسنة النلوية، حت تقـو ٗناعة اٞنسلمٌن
ا كاحػػػدة، كْنعلهػػػػم بعضػػػهم إىل بعػػػن، فػػػػتبعلهم يػػػدن  اٞنػػػػؤمنٌن أفػػػراد اجملتمػػػش اٞنسػػػلم، ٣نػػػػا يؤلػػػف ربلػػػوب

النػوع مػن األلػة ىػو فهػذا األخ حاجػة أخيػو علػى حاجتػو،  كيقػدـ، يضحوف ِبنفسهم يف سليل اٛنماعػة
األلػػػة القائمػػػة علػػػى ف ، كعليػػػوبػػو الػػػذم ال يػػػتم إ٬نػػػاف اٞنػػػؤمن إال كىػػو جػػزء ال يتبػػػزأ مػػػن حقيقػػػة اإل٬نػػػاف،

كمػػن أجػػل ىػػذا كػػاف ثواهبػػا  اٞنسػػلمٌن، ةدى ٍحػػأسػػاس مػػن العقيػػدة ىػػي الػػيت تلقػػى، كٟنػػا أثرىػػا الكلػػًن يف كى 

                                                           

 - ُّْٔاألكىل، : كمنػذر عرفػات زيتػوف، دار الفػت ، األردف، ال لعػة ،ألسرة اٞنسلمة يف ظل التغًنات اٞنعاصرة، رائد ٗنيل عكاشةينرر: ا ((ُ
 بتررؼ. (ٕٓٓ - ْٕٓص: ـ، قَُِٓ
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ػػ  ،، كاأللػػة اإل٬نانيػػة ىػػي أمػػر شػػعورم داخلػػي يػػتم التعلػػًن عنػػو مػػن خػػالؿ التػػآلف(ُقاا، كأجرىػػا كلػػًنن عريمن
 كالتعاكف اٞنوجود بٌن أفراد اجملتمش اٞنسلم. ،كالتواد

الػذم أيقرػو اإلسػالـ  ،يينبعد أف أتكدت أكاصر األلة اإل٬نانيػة اٞننلثقػة مػن الػوازع الػدحتمل ادلسؤولية:  -ٖ
داخل الفرد اٞنسلم، شرع اجملتمػش اإلسػالمي إىل توكيػل اٞنهػاـ إىل أفػراده، كال شػخ أف تلػخ اٞنهػاـ ٓنتػاج 

ملهػػػا، كىنػػػا يتبلػػػى أحػػػد النتػػػائج كالت ليقػػػات اٞنهمػػػة داخػػػل اجملتمػػػش ٜن الالزمػػػة إىل فػػػرد ٬نلػػػخ اٞنقومػػػات
 ك٠نتمعو. ،ي وٓنمل اٞنسؤكلية للفرد داخل ١ن :اٞنسلم، أال كىي

كاألسػػرة ىػػي أحػػد الت ليقػػات كالرػػور اٞنعينػػة علػػى تػػدريب الفػػرد علػػى ٓنمػػل اٞنسػػؤكلية، كعليػػو فػػ ف  
كلية، فلقػد أراد اإلسػالـ ألبنائػو الػذين ؤ اٞنسػ يهدؼ من كراء بناء األسرة إىل تدريب الفرد على ٓنملاإلسالـ 

 يف أم موربػش كػػانوا، ين يػؤدكف عملهػػم بكػل تفػػافو أف يكونػوا جػػادًٌ  ،كاٝنالفػػة ،عهػد إلػػيهم رسػالة عمػػارة الكػوف
 وً كال عػػػن زكًجػػػؤ بزكاجػػػو مسػػػ اٞنعػػػاٍل، فالرجػػػل حػػػٌن يرػػػل  تلػػػخ كاألسػػػرة ىػػػي أفضػػػل مػػػوطن يكسػػػب الفػػػرد

األفضػػل ٟنػم، ككػػذلخ اٞنػرأة ف سػػا تفػين حياهتػػا يف خدمػة زكجهػػا  كيتعػػب يف سػليل أتمػػٌن العػيش دُّ ًكػه، يى كأكالدً 
 .(ِقكليةؤ رجل كاٞنرأة أعرم تدريب على ٘نل اٞنسفاألسرة تدرب ال كأكالدىا،

علػػى ربػػدر كلػػًن مػػن أداء  ،فو، يتكػػوف داخػػل اجملتمػػش أفػػراد مسػػؤكلو كمػػن خػػالؿ ذلػػخ التػػدريب كنتائبػػ
كالػػدعوة إىل  ، كاأللػػة الػػيت أشػػاعتها األسػػرة بػػٌن أفرادىػػا ىػػي السػػليل إىل  ،مهمػػة اإلسػػالـ يف عمػػارة الكػػوف

 .كاألكالد ،كاألـ ،داخل األسرة اٞنكونة من األب ،كللزكجة ٓنمل مشاؽًٌ التدريب للزكج

أحد ت ليقات كصور األلة الػيت  ،إف اٛنو العائلي الذم يعيشو الفرد داخل اجملتمش اٞنسلم اجلو العائلي: -ٗ
مػن خػالؿ  ،اليت تدرب عليها الفرد اٞنسلم ،يتميز هبا اجملتمش اإلسالمي، كىي أحد آ،ر ٓنمل اٞنسؤكلية

 تعاليم اإلسالـ اٞنتنوعة.

 ،، فاٛنػدالرتبػوم فيهػا أكثػر مػن رجػل كاحػد اإلسالمي يرتعػرع يف عائلػة يلعػب الػدكر تمشيف اجمل فردالف
 ،اكمعرفيِّػػػػ ،ينمػػػػو جسػػػػدايِّ  فٍ فرصػػػػة أًلى  يع ػػػػوف لػػػػو -كاألـ ،إ ػػػػافة إىل األب-كالعمػػػػات  ،كاألعمػػػػاـ ،كاٛنػػػػدة
ػػبشػػكل أكثػػر تنوعنػػ اكعاطفيِّػػ علػػى  ،السػػلوكية علػػى االنػػدماج الرػػحي يف اجملتمػػش ، كيكتسػػب القػػدرةاا كأتربلمن

دكف  ،كاحػدة كأٌـو  ،كاحػدو  ا علػى أبو الػيت ٬نكػن أف يكتسػلها ال فػل اٞنعتمػد كليِّػ ٥نو أكثر كأفضػل مػن الفػرص
، (ّقيف اجملتمػػش اٞنسػػلمبػػٌن العائلػػة  عائػػد إىل التقػػارب اٛنغػػرايف كىػػذا أك األخػػواؿ، ،كاألعمػػاـ ،كجػػود األجػػداد

                                                           

حػػث ينرػر: األبعػاد الرتبويػػة لتحقيػق آتلػػف اجملتمػش اٞنسػػلم يف  ػوء اٞنتغػػًنات اٞنعاصػرة قدراسػػة أتصػيلية(، د. فهػػد بػن د العبػػالف، ٠نلػة الل( (ُ
 (ِّص: ـ، قَُِٗ، (َِق، العدد (ٓقالعلمي يف الرتبية، جامعة عٌن لس، مرر، اجمللد 

 ، ٠نلػة جامعػػة  الػػر٘نن علػد يف التكػوين كالعالئػق كاآل،ر الرتبويػػة(، د. فاطمػة علػد مهػددات األسػرة اٞنعاصػػرة قكجهػة نرػر إسػػالمية( ينرػر: (ِ
 .(ُُّص: ـ، قََِْ -ىػ ُِْٓ، (ٗقالقرآف الكرَل كالعلـو اإلسالمية، السوداف، العدد 

 (َٕٓص: كمنذر عرفات زيتوف، ق ،ينرر: األسرة اٞنسلمة يف ظل التغًنات اٞنعاصرة، رائد ٗنيل عكاشة ((ّ
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كيزيػػد األلػة كالتػػآلف بػٌن أفػػراد اجملتمػػش ككػل، حيػػث ٕنتػد اآل،ر الػػيت زرعتهػػا  يوًجػػدكىػذا اٛنػػو العػائلي ىػػو مػا 
 األسرة يف نفس الفرد إىل اجملتمش بشكل عاـ.

ب الفػرد يف اجملتمػش اٞنسػلم علػى ٓنمػل اٞنسػؤكلية الػيت ينػتج عنهػا مػا انفػخ اإلسػالـ يػدرًٌ حضانة الطفل:  -٘
ٞننلثػػق مػػن األلػػة، كىػػذا اٛنػػو ىػػو أحػػد الت ليقػػات اللرػػيقة ابأللػػة، كىػػو كػػذلخ اللاعػػث اٛنػػو العػػائلي ا

 األك  إلحساف حضانة ال فل داخل األسرة.

لل فولػة حقهػا يف الرعايػة  جعػل اإلسػالـ كاٞنتأمل يف شػأف ال فػل كحقوربػو داخػل أسػرتو، ف نػو يػرل أف
ال فولػػة يف  ألخػػرل الػػيت تسػػلق ىػػذه الرعايػػة، كحػػقعػػل ٟنػػا حقوربهػػا اجالوالػػدين، كمػػا  الدائمػػة كاٜنكيمػػة مػػن

منػػػذ  ،خػػػًن ربيػػػاـ األكالدُنقػػػوؽ  كيقومػػػاف ،مسػػػتقر، كأب كأـ يتقيػػػاف  ي مهػػػد صػػػحي سػػػليم، كمنػػػاخ عػػػائل
، كىػذا االىتمػاـ اللػٌن الوا ػ  (ُقكيتخػًن الزكجػة الرػاٜنة ،الػزكاج يف اللحرات األكىل اليت يفكػر فيهػا الرجػل

مراحل ال فولة، بل إنو يسلقها كذلخ، كىذا يرهر يف حسػن اختيػار كالػده ألمػو،  يف ال فل يتبلى يف ٗنيش
 .كسنة رسولو  ،اليت من شأسا أف تر  أطفالو على أمر   ،بتخًن الزكجة الراٜنة

ٗنلة من الت ليقات اٞنعاصرة للمحلػة للفػرد اٞنسػلم، كالػيت ترهػر  بعد أف سقتي الت ثر ابحلضارة الغربية:  -ٙ
ا نشػػػأ ا معاصػػػرن األثػػػر اٞنتميػػػز الػػػذم أحدثػػػو اإلسػػػالـ داخػػػل الفػػػرد، ف نػػػو ٪نسػػػن أف أبػػػٌن ظػػػاىرة أك ت ليقنػػػ

األلػة داخػل شػعور الفػرد داخل ربلوب بعن أفراد اجملتمش اٞنسلم، كىذا الت ليق ىو أحد مراىر ا٥نراؼ 
٠نموعػة مػن ( حيث نشػأ ذلػخ الت ليػق كاٞنرهػر يف ٌنكاٞنثقف ،ٌناٞنتعلمقبػػػظهر ما يسمى حيث اٞنسلم؛ 
كاألسػػػػػػاتذة  ،كاٞندرسػػػػػػوف ،الرػػػػػػحفيوف :كغػػػػػػًن ربياديػػػػػػة، فمػػػػػػنهم ،يشػػػػػػغلوف كظػػػػػػائف ربياديػػػػػػة ،اٞنتعلمػػػػػػٌن
 ،نياٞنفكػػػػػر قكبعػػػػػن الكتػػػػػاب الػػػػػذين ي لػػػػػق علػػػػػيهم اصػػػػػ الح  ،كاٞنرتٗنػػػػػوف ،كاإلعالميػػػػػوف ،اٛنػػػػػامعيوف
 ،ا النمػػػوذج اٜنضػػػارم الغػػػػر ٕنامنػػػ ، كػػػل ىػػػؤالء اسػػػتوعلوا(ٌناٞنلػػػدعقالػػػذين يسػػػموف أنفسػػػهم  (كاألدابء

٠نموعػػػة مػػػن  ابعتلػػػاره ،فقػػػد اسػػػتوعلوه يف غالػػػب األمػػػر ،تضػػػميناتو اٞنختلفػػػة كاسػػػتل نوه دكف أف يػػػدركوا
جيػػػدة لػػػو ، كٓنولػػػوا إىل أدكات توصػػػيل كاحػػػدة الػػػيت ال تػػػرتابا داخػػػل منرومػػػة ،األفكػػػار اٛنميلػػػة النليلػػػة

، كىػػذه الف ػػة (ِقفهػػم عميػػق كدكف ،، كلكػػن يف معرػػم األحيػػاف عػػن غػػًن كعػػيكعػػي  عػػنكلقيمػػو، أحيػػابن 
كالوالء ألىل اإلسالـ، كالنرر لسسالـ علػى  ،أغفلت شركط األلة اإل٬نانية اليت تقـو على األلة للمسلم

كنشػرىا داخػل أفػراد  ،رومػة الغربيػة، فال ٪نتاج تكميلػو ابسػتًناد أفكػار اٞننال نق  فيو ،أنو تشريش كامل
 اجملتمش اٞنسلم.

                                                           

 (ُٗص: ـ، قُٖٗٗينرر: األسرة يف اإلسالـ، د. أ٘ند عمر ىاشم، دار ربلاء لل لاعة كالنشر كالتوزيش، القاىرة، ( (ُ
 (.ٔٗص: ـ، قََُِالوىاب اٞنسًنم، دار اٟنالؿ، مرر،  ينرر: العا  من منرور غر ، د. علد ((ِ
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 مستوى الفرد يف اجملتمعات األخرىعلى  للمحبة دلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرةا

 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

سػػالمة تعػػد الف ػػرة السػػليمة للفػػرد أحػػد أىػػم ركػػائز وأثرىػػا علػػى الفطػػرة اإلنسػػانية:  ،ةالتعدديػػة الثقافي ػػ -ٔ
 ا.عن ، ا٥نرفت معها األلة تػىلػى كعدـ ا٥نرافها داخل اإلنساف، ف ذا ا٥نرفت الف رة ،األلة

 ،اآلف ت ػورت لتشػمل حقػوؽ األفػراد ف سػا، كِنروص التعددية الثقافية الػيت تتلناىػا اجملتمعػات الغربيػة
كهتػػدد كرامػػة  ألخػػالؽ،كجػػوىر ا ،حقػػوؽ مسػػتبدة ٕنػػس الف ػػرة اإلنسػػانية فلػػدأت تتػػدخل يفا، كسػػلوكن ، فكػػرةن 

يلػي  الػزكاج اٞنثلػي يف  جديػد تشػريش ًن إىل ا٥نػراؼ األلػة داخػل الفػرد:كمن صورىا كت ليقاهتػا الػيت تشػاللشر، 
أكركاب  اآلف يف  ـ، أصػل ۳۱۰۲بريػل يف إ ربت فرنسػا علػى القػانوف ذم الرػلةلعػد أف صػادف عدة دكؿ غربية،

اٝنا ػػش ٟنػػول  التعدديػػة الثقافيػػة هبػػذا اإلطػػالؽفكحقػػوؽ اإلنسػػاف،  ،الػػزكاج ابسػػم اٜنريػػةىػػذا دكلػػة تلنػػت  ۰۳
كىػػػػو طريػػػػق يرػػػػادـ الف ػػػػرة السػػػػوية، كيسػػػػقا  اإلنسػػػػاف الغػػػػر  تكشػػػػف بو ػػػػوح ال ريػػػػق الػػػػذم تسػػػػًن فيػػػػو،

عنػػػد ، كعليػػػو فػػػ ف اال٥نػػػراؼ اٜنػػػادث يف الف ػػػرة اإلنسػػػانية (ُقعنػػػو العبمػػػاكات ابإلنسػػػاف يف مسػػػتنقش ترتفػػػش
ىػػػػو ا٥نػػػراؼ يف األلػػػػة، كآ،ره السػػػػي ة كخيمػػػػة علػػػػى  ،كاٞنػػػػرأة ابٞنػػػػرأة ،كاج الرجػػػػل ابلرجػػػليف االْنػػػػاه لػػػػز الػػػلعن 

كتنتشػػر األمػػراض الػػيت تسػػللها تلػػخ كاٞنػػرأة ابٞنػػرأة،  ،اجملتمػػش، فاإل٤نػػاب سػػيقل ال ١نالػػة الكتفػػاء الرجػػل ابلرجػػل
ػػػػر، كىػػػػذا ىػػػػو مرهػػػػر مػػػػن مرػػػػاىر اال٥نػػػػر العالربػػػػات الدني ػػػػة؛  اؼ يف األلػػػػة عنػػػػد فييهػػػػدـ الكػػػػوف بػػػػدؿ أف ييعمى
 اجملتمعات األخرل.

كيعت ىا أحد حقػوؽ الفػرد،  ،إف اٜنرية اٞن لقة اليت يتلناىا الغربة الساعية إى اخلالص: احلرية الفردي   -ٕ
آنفػة -أك رابػا إٟنػي ينرمهػا، كالتعدديػة الثقافيػة  ،لعػدـ ارتلاطهػا بشػرع ؛ٟني حرية أف تتعرض لال٥نراؼ

كغػػػًنه، ىػػػي أحػػػد النمػػػاذج اٞنعػػػ ة عػػػن  ،كػػػزكاج اٞنثليػػػٌن  ،قػػػات معاصػػػرةكمػػػا ينػػػتج عنهػػػا مػػػن ت لي-الػػػذكر
 النتائج السي ة للحرية اٞن لقة.

 الغربيػػػػة ابك نقلػػػة كلػػػػًنة يف ٠نتمعػػػػات أكر  مػػػػن تعػػػػاليم ال كتسػػػػتانت مػػػػا أحدثتػػػو :كمػػػن تلػػػػخ الت ليقػػػػات
ٜنريػػة  تالكنيسػة، كدعػ علػى القضػاء علػى سػل ة تركػػز  ، فقػدكمسػتعمراهتا األمريكيػة يف القػرف السػابش عشػر

ا، كلػػػيس كىػػػو اٝنػػػالص مػػػن العقيػػػدة الدينيػػػة عمومنػػػاٝنػػػالص،  كاعتمػػػاده علػػػى عقلػػػو ك ػػػمًنه يف نيػػػل ،الفػػػرد
 تركػػػز  ابٝنرػػػوص، بػػػل ىػػػو اٝنػػػالص مػػػن السػػػل ة الدينيػػػة ابلكليػػػة، كمػػػن مثىَّ  النرػػػرانيَّةاٞنقرػػػود اٝنػػػالص مػػػن 

                                                           

الكرَل عثماف علي، اٞنؤٕنر الدكيل عن الر٘نة يف اإلسالـ، جامعة اٞنلخ سعود،  معا  الر٘نة بٌن اإلسالـ كالتعددية الثقافية، أ.د. علدينرر:  ((ُ
 .(َُٖص: ـ، قَُِٔ –ق ُّْٕالرايض، 
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لػػي مػػن السػػل ة ، كىػػذا اٝنػػالص الكي (ُقربترػػاديةكاال ،كالسياسػػية ،علػػى جوانػػب الػػدين االجتماعيػػة ااىتمامهػػ
ا اٝنػػػالص ىػػػو أحػػػد ذإيكػػػاؿ أمػػػره إىل نفسػػػو، كىػػػ د، كيػػػتمَّ ٍيػػػىػػػو يف حقيقتػػػو انسػػػالخ للفػػػرد مػػػن كػػػل ربػى  الدينيػػػة

الت ليقات اٞنؤثرة بشكل كلًن على األلة اٞننضل ة اٞنوزكنة اٞنرادة، ففيو انفالت ٟنا، كجلب ل ،ر السػي ة مػن 
 بعد ذلخ.

تعتػػ  األسػػرة ىػػي األضػػن األكؿ للفػػرد، كىػػي الػػيت يسػػتقي منهػػا  خصوصػػيات الفػػرد األسػػرية:انػػداثر  -ٖ
 ؛لػػذا فػػال بػػد مػػن األافرػػة عليهػػا كاٞننرمػػات العمليػػة اٝنارجيػػة؛ ،خليػػةاألفكػػار كاألػػددات الشػػعورية الدا

 ا.ة عمومن لكوسا أحد أىم كسائل تنش ة الفرد داخل األسرة، كأحد أىم ركافد كدعائم كت ليقات األل

يمهم مػػػا تػػػراه كتعلػػػ ،كاالىتمػػػاـ هبػػػم ،كالدتػػػدخل الػػػدكؿ يف عمليػػػة تربيػػػة األت :ففػػػي اجملتمعػػػات الغربيػػػة
تػو يف تعلػيم ل، حت كلو كانت ىػذه السياسػات ال تتناسػب مػش عقيػدة األب كرغكاْناىاهتا ،ا لسياساهتامناسلن 
تربيػة  يضػاأبل يى ػاؿ  ،التعليمي خارج اٞننزؿال يقترر ىذا التدخل من رًبلىل الدكؿ على النراـ ، حيث أكالده

حيث فر ت القوانٌن األلية كالتزمت ابالتفاربيات الدكلية اليت ٕننػش األب مػن اسػتخداـ  ،األكالد داخل اٞننزؿ
ر ػة عي  -إنكلػرتا كمنهػا:يف بعػن الػدكؿ - األب الوسائل الرتبوية اليت تنتق  من حقوؽ ال فل، حيث صار

أف  اليقنػػكػػاف األب منػػذ مائػػة سػػنة فقػػا خى فيمػػا لػػو عامػػل أطفالػػو عػػٌن اٞنعاملػػة الػػيت   للمحاكمػػة بتهمػػة القسػػوة
مػن كت ليقات مذمومة تنشأ داخل ىذا التدخل اٝنػارجي، ف ،، كىذا لو آ،ر سي ةيراىا كفيلة ٜنسن تنش تهم

 ،مأكالدىػػػكمنػػػش األىػػػل مػػػن التػػػدخل يف خروصػػػية  ،نشػػػر التعلػػػيم اٛننسػػػي داخػػػل اٞنػػػدارس تلػػػخ الت ليقػػػات:
ن للفتػػاة القاصػػر اٜنامػػل اٞنتعلقػػة ابلرػػحة اٛننسػػية كالتناسػػلية، لػػيس ذلػػخ فحسػػب بػػل إف بعػػن الػػدكؿ تػػؤمًٌ 

، كىػػذا يسػػًن يف شػػأف انػػد،ر اٝنروصػػية الفريػػة األسػػرية، كىػػو مػػن أكػػ  األمػػور الػػيت (ِقاٞنسػػكن ٟنػػا كل فلهػػا
 ٕنزؽ األلة داخل الفرد ْناه أسرتو ككالديو.

كتسػتمر التػدخالت الغربيػة يف خروصػيات الفػرد الػيت تكفػل سلب اخلصوصية الفردية بػٌن اجلنسػٌن:  -ٗ
لػػػػو أف ينشػػػػ  يف شػػػػعوره ١نلػػػػة ىادئػػػػة صػػػػحيحة موافقػػػػة للف ػػػػرة السػػػػليمة، فنشػػػػأ عنػػػػدىم أحػػػػد النمػػػػاذج 

الفػركؽ إلغػاء  كىػو كالت ليقات اٞنرادمة كاٞنؤثرة بشػكل كلػًن يف ا٥نػراؼ األلػة عػن اٞنسػار الرػحي ، أال
 كاألنثى(. ،بٌن اٛننسٌن قالذكر

لتفسػًن  ،ماديػة تاييف دراسػتو لشخرػية اٞنػرأة مػن مفػاىيم كنرػر  يػرل أنػو ان لػق لفكر الغػر فالناظر ل
، فقػػد خليرىػػت كاالجتماعيػػة ،كالليولوجيػػة، علػػى اٞنسػػتوايت النفسػػية، كالفكريػػة شخرػػيتهااٛنوانػػب اٞنتعػػددة ل

                                                           

ينرر: األسرة يف الغرب قأسلاب تغيًن مفاىيمها ككظيفتها( دراسة نقدية ٓنليلية، د. خد٩نة كرار الشيخ ال يػب بػدر، دار الفكػر، دمشػق،  ((ُ
 (.ُّْص: ـ، قََِٗ - ىػ َُّْاألكىل،  :ال لعة

ـ، َُِِ/ ٔ/ ِْينرػػػػػػػػػػػػػػػػػر: األسػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٞنعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، د. سػػػػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرجي، موربػػػػػػػػػػػػػػػػػش صػػػػػػػػػػػػػػػػػيد الفوائػػػػػػػػػػػػػػػػػد، اتريػػػػػػػػػػػػػػػػػخ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ((ِ
ttp://www.saaid.net/tarbiah/78.htm 
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الرجػػػػل كاٞنػػػػرأة، كاعتػػػػ ت أف  بػػػػٌن الفػػػػركؽ الليولوجيػػػػة كالفسػػػػيولوجية إلغػػػػاء إىلالثقافيػػػػة كاالجتماعيػػػػة  اٞندرسػػػػة
 ،كالثقػػػػايف ،كاالربترػػػػادم ،إىل النرػػػػاـ االجتمػػػػاعي يعػػػػود االخػػػػتالؼ بػػػػٌن شخرػػػػية اٞنػػػػرأة كشخرػػػػية الرجػػػػل

، كخالصػػتهم ىػػذه (ُقالػػيت ٕنيػػز بػػٌن اٛننسػػٌن، ألخالربيػػةكا ،الدينيػػة كاٞنعتقػػدات ،كالقػػيم ،كالتقاليػػد ،كالعػػادات
للعلػػم برػلة، فهػػم يزعمػوف أسػػم ينزعػػوف  هتػدـ كػػل فػرؽ بينهمػػا، كتنرػر للنرػػرة السػابقة علػػى أسػا نرػػرة ال ٕنػتُّ 

كا٤نػػذاب  ،إىل العلػم كاٞناديػػة، كىػذا أمػػر مػؤثر للغايػػة علػى األلػػة اٞنتزنػػة اٞننضػل ة الػػيت تنلػش مػػن الف ػرة السػػليمة
احػد منهمػا، كعليػػو فػ ف إلغػاء الفػػركؽ بػٌن اٛننسػػٌن الرجػل للمػرأة، كربيػػاـ األسػرة علػى التكامػػل بػٌن دكر كػػل ك 

 ىو أحد ت ليقات سلب اٝنروصية الفردية اٞنؤثرة على األلة السليمة.

اسػػػت اعت اٞناديػػػة أف تغػػػًن مػػػن تركيلػػػة اجملتمعػػػات الغربيػػػة، األثػػػر السػػػليب للنظػػػاـ ادلػػػادي علػػػى الفػػػرد:  -٘
غػاء اٝنروصػية الفرديػة، ف سػا كػذلخ غػًنت فلبانب ربدرهتا على إلغاء الفركؽ الفردية بػٌن اٛننسػٌن، كإل

 يف النراـ االربترادم اٞنؤثر بشكل كلًن على الفرد داخل اجملتمش.

كالتكافػل االجتمػػاعي النػػابش  ىػو العػػدك اللػدكد للمواسػػاة، كالػػراب الػػرابفقػد ربػػاـ النرػاـ االربترػػادم علػى 
اللػاب اآلخػر، كّنػا أف الػراب ربػد  من ابب، خرجت اٞنواساة من، ف ذا دخل الراب من داخل الفرد داخل ٠نتمعو

رد علػػى كثػػًن مػػن أفػػرادىم، ابسػػتغراؽ ٗنيػػش أمػػواٟنم، حػػت طيػػ طغػى علػػى حيػػاة الغػػربيٌن اليػػـو فقػػد ظهػػرت آ،ره
 متمػػػثالن  دين، ال مػػػأكل ٟنػػػم،سػػػداد الػػػديوف اٞنرتتلػػػة علػػػى ذلػػػخ مػػػن عملػػػو، فأصػػػلحوا مشػػػرَّ  العػػػاجز مػػػنهم عػػػن
، كال شػػخ أف ىػػذا األثػػر السػػليب للنرػػاـ اٞنػػادم (ِقج الدالػػة علػػى ذلػػخ، كغًنىػػا مػػن النمػػاذ ب ائفػػة قاٟنػػوملس(

كاإلحسػاس ابآلخػػر لػدل الفػػرد، كىػو مػػن الت ليقػات اٞنػػؤثرة  ،ا األلػةعلػى الفػرد الغػػر  يقلػل بشػػكل كلػًن جػػدن 
 كاجملتمعية على حد سواء. ،ا على األلة الفرديةسللن 

سػلق ذكػره مػن ت ليقػات سػللية علػى األلػة داخػل كػل مػا طغيػاف ادلنظومػة ادلاديػة علػى الفػرد الغػر :  -ٙ
للػػػو ىػػػػو مػػػن جػػػراء القػػػوانٌن الو ػػػػعية، الػػػيت ابتػػػدعت أسسػػػػها الفػػػرد يف اجملتمعػػػات غػػػًن اٞنسػػػػلمة إ٧نػػػا أغ

ػػ كملادئهػػا َنملتػػو علػػى تلػػخ اٞننرومػػة  ا٣نػػا يزعمػػوف ِبنػػو قالعلػػم كاٞنػػادة(، حػػت أ ػػحى النرػػاـ الغػػر  ربائمن
 العلمية اٞنادية اجملردة.

كك عتها يف عػا  األشػياء الػذم  ،من عا  اإلنساف ةيىذه اٞننرومة بسحب األشياء ال ليعربامت كربد 
حيػػػث مت إخضػػػاعو  ،عػػػا  األشػػػياء كك ػػػعتو يف ،سػػػحلت اإلنسػػػاف نفسػػػو مػػػن عػػػا  اإلنسػػػاف، بػػػل لػػػو ربوانينػػػو
اإللػػػو ابسػػػم مركزيػػػة اإلنسػػػاف،  مػػػوت اٞنعاصػػػرة اٞننرومػػػة اٞنعرفيػػػة الغربيػػػة اٞناديػػػة اٜنديثػػػة فقػػػد أعلنػػػتلقوانينهػػػا، 

                                                           

 (.َُٔ – ُٗٓ ص: ـ، قُِٗٗاألكىل،  :ينرر: اٞنرأة يف اإلسالـ كيف الفكر الغر ، د. فؤاد حيدر، دار الفكر العر ، بًنكت، ال لعة ((ُ
جامعػة  كليػة الػدعوة كأصػوؿ الػدين،  ينرر: اٞنواساة بٌن اإلسالـ كالفكر الغر  قدراسة مقارنة(، موسى بن ٘نود اٞن ػًنم، رسػالة ماجسػتًن، ((ِ

 (.ِْٗص: ق ، قُّْٖأـ القرل، 
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، حيػػث ال ليعػػة كاألشػػياء كاٜنقيقػػة اٞناديػػة، كىػػذه ىػػي الواحديػػة اٞناديػػة كانتهػػت إبعػػالف مػػوت اإلنسػػاف ابسػػم
ن ػػػق علػػػػى األشػػػياء كعلػػػػى اٞنيسػػػػود ، فونفسػػػ لقػػػػانوف اٞنػػػادم الرػػػػاـرلا ترػػػل  كػػػػل اٞنخلوربػػػات خا ػػػػعة ٕنامنػػػ

كإنسػانية  ،كاحػدة كثقافػة ،ٖنػة ربػانوف كاحػد ، فهنػاؾريف الغػر حبر الزاكية يف اٞنشركع اٞنع ، كىذا ىوفاإلنسا
 كيالحػف أف ،للت ػور ٖنة ٧نوذج كاحد ذا ف فَّ كل ؛النراـ ال ليعي ا منتكتسب كحدهتا من كوسا جزءن ، كاحدة
ػػػػ حركػػػػة ٤نمػػػػت عػػػػن الثنائيػػػػة الدينيػػػػة قاٝنػػػػالق  ٥نػػػػو ترػػػػفية الثنائيػػػػات الػػػػيت االلنػػػػاء الفكػػػػرم اٞنػػػػادم تتبػػػػو دائمن
، كىػػذه اٞننرومػػة كمػػا أحدثتػػو مػػن ترػػفية للثنائيػػات (ُقال ليعػػة( ،اٟنيومانيػػة قاإلنسػػاف كعػػن الثنائيػػة ،وؽ(اٞنخلػػ

كال ليعػػػة( لرػػػاحل ال ليعػػػة، إ٧نػػػا ىػػػي تزيػػػل النرػػػرة  ،كاٞنخلػػػوؽ( كقاإلنسػػػاف ،اٟنامػػػة يف حيػػػاة اإلنسػػػاف قاٝنػػػالق
كغػًنه مػن   ،الشعورية الوجدانية للمحلة، كتدفنها ٓنت الرتاب، كتلدأ نررة مادية ٠نردة متوحشػة ْنػاه اإلنسػاف

 ،ر ىشاشػػة األلػػة داخػػل الفػػرد يف اجملتمعػػات الغربيػػةكاٛنمػػادات، كىػػو أظهػػر ت ليػػق معاصػػر يرًهػػ ،اٜنيػػوابت
 مة اٞنادية اٞنتوحشة.جراء تلخ اٞننرو 

                                                           

 (ُِٕ – ُِٔص: الوىاب اٞنسًنم، ق ينرر: العا  من منرور غر ، د. علد ((ُ
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 األسرة مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: الثاين ادلبحث
للت ليقػػػات اٞنعاصػػػرة علػػػى مسػػػتول الفػػػرد يف اجملتمػػػش اٞنسػػػلم، كاجملتمعػػػات األخػػػرل،  بعػػػد أف ت رربػػػتي 

، مػػػػن خػػػػالؿ إظهػػػػار أبػػػػرز سػػػػرةسػػػػيكوف اٜنػػػػديث عػػػػن األ سػػػػتكوف الػػػػدائرة أكسػػػػش يف ىػػػػذا اٞنلحػػػػث، حيػػػػث
سيتم تنػاكؿ الت ليقػات اٞنعاصػرة علػى مسػتول ك ، يهاالت ليقات اٞنعاصرة اليت ظهرت آ،ر األلة من خالٟنا عل

 يف اجملتمعات األخرل. سرةيف اجملتمش اٞنسلم، ككذلخ الت ليقات اٞنعاصرة على مستول األ سرةاأل

 بتقسيم اٞنلحث إىل م للٌن: كربد ربمتي 

 على مستوى األسرة يف اجملتمع ادلسلم.للمحبة ادلطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة 

 على مستوى األسرة يف اجملتمعات األخرى.للمحبة ادلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرة 
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 مستوى األسرة يف اجملتمع ادلسلم على للمحبةطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة ادل
 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

ػػسي ربلػػل أف تنشػػأ األسػػرة مػػن األسػػاس، فػػ ف اإلسػػالـ ك ػػش أي ادلبػػادئ الشػػرعية للػػزواج:  -ٔ تلػػدأ  ،ا للػػزكاجسن
 ربلل الدخوؿ يف دائرتو العملية، كتندرج ىذه األسس ٓنت ت ليقات األلة اٞنخترة ّننرومة الزكاج.

سػس الػػيت ة األي لحيػاة الزكجيػكاألحػواؿ، فػ ف اإلسػالـ حػدد ل ،كاٞنرػاىر ،كلليػاف بعػن تلػخ الت ليقػات
ألف الػػزكاج بنرػػر اإلسػػالـ لػػيس  ؛كالليولوجيػػة ،كالفكريػػة ،النفسػػية الكفػػاءة األسػػس تشػػملىػػذه ك  ،تقػػـو عليهػػا

 بعػد إالَّ  ، كإ٧نا ىناؾ ٠نموعة من الشركط كالقواعد اليت ال يتم الػزكاجفقا كالشهوات اٛننسية إشلاع الرغلات
، كىذا كلو ربلل كأثناء عقد الػزكاج، ٣نػا يعػين أنػو يف اٝن ػوات كاٞنهر ،كاإلشهاد ،كالقلوؿ ،اإل٩نابك ،ٓنقيقها

يػػدعو إىل حسػػن  فػػ ف اإلسػػالـ بعػػد الػػدخوؿ يف اٞننرومػػةكػػذا األكىل ربلػػل الػػدخوؿ ٞننرومػػة اٜنيػػاة الزكجيػػة، ك 
 ،كاٞنػػػػودة ،كاالسػػػػتقرار ،كيسػػػػود٨نا التفػػػػاىم ،ابٜنيػػػػاة الزكجيػػػػة السػػػػعيدة مػػػػاعى نػٍ يػى حػػػػت  ،اٞنعاشػػػػرة بػػػػٌن الػػػػزكجٌن

  من خالؿ ت ليق األسس اليت شرعها اإلسالـ.كاالستقرار أف تتم إالَّ  ،، كما كاف للمحلة(ُق٘نةكالر 

 ِبالَّ  زكجٌنمػر الػػأيف اإلسػالـ كتسػتمر تلػخ الت ليقػات اٞنرتل ػة ابأللػة بػػٌن الػزكجٌن داخػل األسػرة يف أ
كىػي: كربػت  ،ت ذاف كاإلذفيف ثالثة أكربات إال بعد االسػ ،حتالـاال يدخل عليهم األكالد الذين ىم دكف سن

مػن ثيػاهبم، زكاج كبعد صالة العشػاء، كىػي األكربػات الػيت ٫نفػف فيهػا عػادة األ ،ككربت الرهر ،الفبر ما ربلل
دخػػػوؿ األكالد علػػػى اٞنػػػؤمنٌن حينمػػػا  كإابحػػػة دخػػػوٟنم علػػػيهم بػػػدكف اسػػػت ذاف يف غًنىػػػا، كأمػػػر اإلسػػػالـ بعػػػدـ

ر حفػػػاظ اإلسػػػالـ علػػػى اٝنروصػػػية بػػػٌن ًهػػػرٍ ، كىػػػذا يي (ِقابلػػػدخوؿ يللغػػػوف اٜنلػػػم بػػػدكف اسػػػت ذاف كاإلذف ٟنػػػم
 الزكجٌن، اليت من شأسا أف تزيد األلة كاأللفة بينهما، كبٌن أفراد األسرة كافة.

ابقة للػػزكاج، كاٞنرافقػػة بعػػد أف سػػنَّ اإلسػػالـ اٞنلػػادئ الشػػرعية السَّػػ بنػػاء العالقػػة األسػػرية علػػى التقػػوى: -ٕ
ككافػػة أفػػراد  ،الػػيت مػػن شػػأسا أف تشػػيش األلػػة كاأللفػػة بػػٌن الػػزكجٌن للعقػػد لػػو، كاٞننرمػػة للحيػػاة الزكجيػػة،

ػػػاألسػػػرة، ف نػػػو دى  م علػػػى مػػػا يرػػػل  بػػػو شػػػأسم، كمػػػا يتمكنػػػوف مػػػن خاللػػػو مػػػن ٠ناهبػػػة مرػػػاعب اٜنيػػػاة ٟنَّ
 األسرية، كيقضوف على اٞنشاكل اليت تنشأ داخل أسرهتم.

كالعػيش  ،لػيت يتمػىن كيل أمرىػا ٟنػا السػعادةا ،األسػرة اٞنسػلمة سليل النباة كالفػالح ٟنػذه إلسالـ بٌناف
أك  ،٫نػػاؼ أف تنػػزؿ بػػو فاربػػة ل علػػى مسػػتقللهم؛ فهػػوًجػػىػػذه اٜنيػػاة الػػدنيا، كىػػو يف ذلػػخ خػػائف كى  الرغيػػد يف

كىػم صػلية صػغار  ،كجلػب األرزاؽ ٟنػم، أك أف ٓنػل بػو مرػيلة اٞنػوت ،ٕننعو من كسب العيش ،عاىة يف بدنو

                                                           

 (ُِْ- ُُْقص:  اٞنرأة يف اإلسالـ كيف الفكر الغر ، د. فؤاد حيدر،ينرر:  ((ُ
 (.ُٔٓ ص: ينرر: اٞنرأة يف اإلسالـ كيف الفكر الغر ، د. فؤاد حيدر، ق ((ِ
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ككنػزه ليسػتفيدكا بػو  ،ٟنػم اٞنػاؿعلػى جلػب  حػري ب ل مرتربًٌ جً فهو ربلق كى کسب ٟنم كال ماؿ كال سل اف؛  ال
 ىنػػاؾ أمػػر عرػػيم، ك ػػابا دربيػػق، كأمػػاف إٟنػػي، ككعػػد ١نقػػق مػػن كلكػػن ،اشػػرعن  بعػػد موتػػو، كىػػذا أمػػر ١نمػػوده 

 ،٪نرػػل األمػػن الوجودىػػ، فالضػػابا كالوعػػد ىنػػا ىػػو تقػػول   سػػلحانو كتعػػاىل، فهلالج لج ٞنػػن ىػػذه حالتػػو اٛنلػػار
 .(ُقيف الدار اآلخرة كالفالح النباحكالعيش الرغيد يف ىذه الدنيا، ك  ،كالرزؽ اٜنالؿ ،النباةك 

ال  ،اإل٬نػػاف ِبف الػػدنيا دار فنػػاءكتلعػػث ال مأنينػػة:  ،ٓنػػث علػػى التقػػولكمػػا أف مػػن أىػػم األمػػور الػػيت 
اب ة، كمتقيدة ابلتشػريعات م يف تكوين األسرة اٞنسلمة، ُنيث تكوف مرت هً سٍ دار بقاء "فاإل٬ناف ابليـو اآلخر يي 

 كالراحة النفسية. ،، كىذا ملعث ال مأنينة(ِقاإلسالمية"

أعرػػم سػلل كت ليقػات كمرػاىر األلػػة  مػن ىػي دار بقػاء،بػ تكاإل٬نػاف ِبف الػدنيا ليسػػ كعليػو فػالتقول 
 سرم.كاألماف األي  ،كالفالح ،٪نرل التوفيق اخل األسرة اٞنسلمة، فلهماد

 وإف اإلسالـ من خالؿ توجيهو بقياـ العالربة األسرية على التقول، ف نعاية األسرية: العاطفة والرِّ  -ٖ
اليت من شأسا أف تقيم حياة األسرة على الوجو األكمل  ،يهدؼ إىل ٓنقيق ٗنلة من الت ليقات

 ،، فتكسلهما التحملأكالد٨ناالعاطفة اليت تنشأ عند الوالدين ْناه  :كاألمثل، كمن تلخ الت ليقات
  من أجل ٓنقيق الرعاية األسرية اٞنناسلة ألفراد األسرة. ،الر  على اٞنشاؽًٌ ك 

ابعتلارىػػػػا األضػػػػن العػػػػاـ  ،كاٟنامػػػػة ّنػػػػدل مػػػػا تقػػػػـو بػػػػو يف كظيفتهػػػػا األكىلتتميػػػػز األسػػػػرة يف اإلسػػػػالـ ف
أكػػػ  الوربػػػت، فنػػػرل أف  أكالدىػػػاكخاصػػػة األـ الػػػيت تقضػػػي مػػػش  ،كالتوجيػػػو ، كاٞندرسػػػة األكىل يف الرتبيػػػةلػػػ كالد
يقمػن  كع ػف، كّنقػدار مػا ربد جعل تفا ل األمهات ّنقدار ما يقدمنو من حنػاف كإشػفاؽ، كرعايػة اإلسالـ

كعليػو فػ ف الرعايػػة كالعاطفػة ىػي بْنػة عػػن األلػة الػيت تكػوف يف شػػعور ، (ّقكرعايتهػا ،بػو مػن كاجلػات الزكجيػػة
 الزكجٌن ْناه األسرة.

  تقترر ت ليقات األلة يف األسرة اٞنسلمة على العائلة الرغًنة اٞنكونة من الزكجٌن  ة الرحم:لَ صِ  -ٗ
كىي الراب ة اليت كاألرحاـ،  ،، بل ْناكزت ذلخ لتمتد إىل األسرة الكلًنة اٞنمتدة ل رباربكاألكالد

، كأكالدىم ،كخاالت ،كأخواؿ ،كعمات ،كأعماـ ،من إخوة :كاٜنواشي ،كاألحفاد ،تشمل األجداد
(، فتبد كاألصهار ،كاألرحاـ ،العرلاتق :اىم الفقو اإلسالميِبىلو، كمن ٚنَّ  اإلنساف كيرتلا فيها

سواء  األرض ٩نعل رباطعها كاٞنفسد يففهو كبٌن تقول  ،  األربارب فيو بٌن يربا شأبن  ويل يي  اإلسالـ

                                                           

 (.ّٔ - ّٓص:  ، دار طيلة، ق األلة اٜنقيقة ل زكاج كالذرية، صادؽ بن علد( ينرر: (ُ
اآلخػػر يف حيػػاة الػػنشء اٞنسػػلم قدراسػػة عقديػػػة(، أ.د. بدر بػػن هبػػار بػػن متعػػب العضػػياٍل، ٠نلػػة جامعػػة ال ػػائف للعلػػػـو أثػػر اإل٬نػػاف ابليػػـو  ((ِ

 (.ِِّـ، قص: َُِِ(، ِٗ(، العدد قٕاإلنسانية، جامعة ال ائف، اجمللد ق
 (.ُٓص: ينرر: األسرة يف اإلسالـ، د. أ٘ند عمر ىاشم، ق( (ّ
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 نت مت زت رت يب ىب نبرباؿ تعاىل: ،رد من ر٘نة  كال َّ  ،بسواء، كيتوعده ابللعنة
، الن  كربو فعالن  حياة رسوؿ   كىذه الرلة ظاىرة يف  [،ِِ]د:  رث يت ىت
اٞنتسلم  القوم ا يف اجملتمش اإلسالميبناء العائلة أساسن  صارا، حت كللقاطش ترىيلن  ا،ترغيلن  للواصل

يف اجملتمعات ز األسرة اٞنسلمة عن مثيالهتا ، فرلة الرحم ىي أكثر ما ٬نيًٌ (ُقتفتكاالك  ،رلةابل
 كالرتابا. ،لفةكاألي  ،األخرل، كىي بْنة عن األلة

ليتحقق اٞنقرود  ؛كالرتابا بينها ،يف تشريعاتو عن التكامل إف اإلسالـ ال ينفخُّ ة: األعياد الشرعي   -٘
كمناسلات  ،منو، فت ليق صلة الرحم بٌن األسرة اٞنسلمة ال بد لو من مواسم كما ىو مراده   ،الشرعي
النفوس ، فاألعياد الشرعية :كيرهر فيها ِبهبى صوره، كمن  من تلخ اٞنواسم كالت ليقاتى يتبلَّ 

ق هبا، كىذا يف ذاتو ال ٠نلولة على التعلُّ ك  اٝناصة كالعامة، ،ب لعها ١نلة ٞنناسلات الفرح كالسركر
 كاٜنرص ،فرحة يف إشاعة اللى داـ يف إطاره اٞنشركع، بل إف الشريعة مرغًٌ  كال مؤاخذة؛ ما ،غضا ة فيو

كالعمل على رفش أسلاب الشقاء  ًنة،سً على إدخالو على النفوس، كمرغلة يف ج  خواطر النفوس الكى 
على ىذه األعماؿ، كاإلنساف يف نفسو ينلغي أف يكوف طلق  التعاسة، كجاء الوعد ابلثواب اٛنزيلك 
أفراد  افيه د٩ن ، فاألعياد الشرعيةكاالنلساط ،كالل ف ،اشةشى الناس ابللى  ىا، يلقا رحيمن ل يفن  ا،يَّ حى مي الٍ 

جاءت شريعة اإلسالـ ألجل ذلخ  ؛كالسركر ما ىو معلـو ،ذةكاللَّ  ،كالراحة ،من االجتماع األسرة
ٓنتاجو  ظهار السركر ماإبلتوسعة اكاأل حى، كشرع   فيهما من  ، رالفً  ّنشركعية عيدم

 سم ىي أظهر صور ت ليقات األلة يف األسرة اٞنسلمة.، كال ريب أف تلخ اٞنناسلات كاٞنوا(ِقسالنفو 
تعت  األسرة اٞنسلمة أحد امتدادات النراـ الشمويل اإلسالمي القائم على ويل اجملتمعي: مُ ظاـ الشُّ النِّ  -ٙ

كما  ،الرجل ابٞنرأة نراـ األسرة يف اإلسالـ ليس ٠نرد تنريم لعالربةكالرتابا، ف ،كالشمولية ،التكامل
 أكالد٨نا،أك ٞنن أييت من  ،امعن  ٨ناكال  ألحد٨نا أك ،يرتلا هبذه العالربة من حقوؽ ككاجلات

كٞنركز اإلنساف يف  ،ىو جزء من نررة اإلسالـ للخلق كللكوف ، بل نراـ األسرة يف اإلسالـأحفاد٨ناك 
، امانعن ا جامعن ككاف  ،لذلخ كاف ىذا النراـ متكامالن  ؛ٟندؼ من كجود اإلنساف فيوكا، ىذا الكوف

، فالنراـ (ّقكاجملتمش ،الشر لسنساف لكل أسلاب اكاجملتمش، كمانعن  ،لكل أسلاب اٝنًن لسنساف اجامعن 
اإلسالمي الشامل الكامل اٛنامش اٞنانش ىو أك  ت ليق ٬نكن رصده كأحد الت ليقات اٞنعاصرة 

 .ةللمحلة يف األسرة اٞنسلم

                                                           

 .(ْٕٓص: كمنذر عرفات زيتوف، ق ،التغًنات اٞنعاصرة، رائد ٗنيل عكاشةينرر: األسرة اٞنسلمة يف ظل ( (ُ
 .(ٔص: الر٘نن الشايش، دار بلنسية، الرايض، ق عيد اٜنب قالقرة كاٜنقيقة(، خالد بن علدينرر:  ((ِ
 (.ُّٖص:  ، ق الر٘نن علد علدينرر: مهددات األسرة اٞنعاصرة قكجهة نرر إسالمية يف التكوين كالعالئق كاآل،ر الرتبوية(، د. فاطمة ( (ّ
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الػػػزكاج، كبنػػػاء العالربػػػة األسػػػرية علػػػى التقػػػول، كالعاطفػػػة كالرعايػػػة فاٞنلػػػادئ الشػػػرعية ربلػػػل كأثنػػػاء كبعػػػد 
ليػا، األسرية، كصلة الرحم، كاألعياد الشػرعية، كػل تلػخ الت ليقػات ىػي مػن أجػل ٓنقيػق اٞنقاصػد الشػرعية العي 

 ليس ل سرة فحسب، بل للنراـ اجملتمعي اإلسالمي ككل.
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 يف اجملتمعات األخرى وى األسرةعلى مست للمحبة دلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرةا
 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

ػػ -ٔ الػػيت  ،ا ٣نػػا توربفػػت عنػػده يف اآل،ر السػػللية للمنرومػػة اٞناديػػة الغربيػػة اٞنعاصػػرةان الربنػػسػػري:   األُ التفكُّ
اٞننرومػػػة ة، فػػػ ف االنعكاسػػػات السػػػللية لتلػػػخ أثػػػرت بشػػػكل كلػػػًن علػػػى األلػػػة الشػػػعورية الوجدانيػػػة الفرديَّػػػ

 ا على األسرة.أك  أتثًنن ا ا على الفرد فقا، بل إسا تتعدل بشكل أكسش ن اربن ليست حررن 

ا علػى األسػرة، كأكجػدت ربواعػد ٠نتمعيػة فاسػدة، ا ظاىرن كشرخن  ،اا كلًنن كن فقد أفرزت تلخ اٞننرومة تفكُّ 
ن االرتلػػػاط مضػػػ رة مػػػيف تلػػػخ اجملتمعػػػات ىربػػػت  اٞنرأةكمنفرػػػلة عنهػػػا، فػػػ ،ىػػػي يف جوىرىػػػا مضػػػادة للمحلػػػة

 ، كػػػل ىػػػذا مػػػن أجػػػل أفا يف الرربػػػي إىل أعلػػػى الوظػػػائفكطمعنػػػ كلية األكالد كالػػػزكج،ؤ  مػػػن مسػػػابألسػػػرة، ىػػػركابن 
 كاسػػػػتبابة لنػػػػداء اٞنػػػػاديٌن كال ػػػػامعٌن يف ٓنرػػػػيل أعلػػػػى ربػػػػ  مػػػػادم ة،ءت للرجػػػػل أسػػػػا ليسػػػػت أربػػػػل كفػػػػاتثلًػػػػ

 ،كاٜنريػػة االربترػػادية ،اسػػم ٓنريػػر اٞنػػرأة راربػػة ٓنػػتلشػػركاهتم، كا٦نػػدعت ابلدعايػػة اٞنزيفػػة الػػيت أنػػذت شػػعارات ب
ة للم اللػػ الشػػعارات الػػيت ترٗنػػت يف بعػػن بنػػود الو،ئػػق الدكليػػة، كالػػيت تػػدعو ة ابلرجػػل، كتلػػخكاٞنسػػاكاة التامَّػػ

كاعتلػػار األمومػػة كظيفػػة اجتماعيػػة ٬نكػػن أف يقػػـو  كأـ فا ػػلة، ،كزكجػػة ٢نلرػػة،  بتع يػػل كظيفػػة اٞنػػرأة يف اٜنيػػاة
ػػ(ُقشػػخ هبػػا أم  خ األسػػرم ىػػو مػػا ٪نػػاكؿ أرابب تلػػخ اٞننرومػػة ، كىػػذا الت ليػػق اٞنعاصػػر اٞنتمثػػل يف التفكُّ

 كاأللة اٞنوجودة داخل اجملتمعات اٞنسلمة. ، كالتالحم،نشره يف اجملتمعات اإلسالمية بغية التأثًن على األلفة

ا جديػدة مػن الػركابا رومػة اٞناديػة أ٧ناطنػسرم يف اجملتمعػات اٞنتػأثرة ابٞننخ األي أنشأ التفكُّ األسرة ادلادية:  -ٕ
ا من األ٧ناط اٞننتشرة يف اجملتمعػات اٞنسػلمة، كمػن تلػخ ا ك١نلة كآتلفن األسرية، ىي يف حقيقتها أربل تراب ن 

 ما يسمى ابألسرة اٞنادية. :الت ليقات كاأل٧ناط اٛنديدة

 لػػق مػػن كػػل االلتزامػػات، كاٞن ين مػػن النرػػاـ األسػػرم الغػػر  إىل التحػػرر الكامػػلقػػد أدل خػػركج الػػدًٌ ف
لػػذا  يػػة علػػى األلػػة اٞننلعثػػة مػػن الػػدين؛ال العالربػػة األسػػرية اٞنلن فالرجػػل يعػػيش مػػش زكجتػػو ّنن ػػق الشػػراكة اٞناليػػة،

كليس ٖنػة  ،بنفسو الولد إىل ترؾ ذكيهم إذا بلغوا سن الثامنة عشرة، كعندىا يستقل األكالدا ما يلبأ ثًنن ف نو ك
إحػدل مؤسسػات الػدفن لتتػوىل  الولػدىػذا  ف لًٌػيف، أحػد كالديػو ك٪نػدث أف يتػوى ذلخ بوالديػو، ارتلاط بعدى 

، كأسػػرة ت غػػى ماديػػة خالرػػة ميذلػػخ يعػػود إىل أف ال فػػل ينشػػأ كسػػا ربػػ كسػػلب، نقػػل ىػػذا اٞنيػػت إىل مثػػواه
ٚنػػوه عيػػد  ايومنػػ لػػ ـ جعلػػوا سػػمأ لسػػللية الػػيت أفرزهتػػا تلػػخ اٞناديػػة:كمػػن ت ليقػػات األلػػة ا عليهػػا النرػػرة اٞناديػػة،

، رسػالسا ابل يػديأك ٥نػو ذلػخ، كرّنػا  ،ع ر زجاجة، كفيو اهما شي ن ماألـ، ٪ناكؿ االبن أك اللنت أف يهداي أل

                                                           

 (.ُّٕص:  ، ق الر٘نن علد ينرر: مهددات األسرة اٞنعاصرة قكجهة نرر إسالمية يف التكوين كالعالئق كاآل،ر الرتبوية(، د. فاطمة علد( (ُ
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ػػ ،كجدتػػو ،َنػػده الفػػرد كعلػػى ىػػذا تقػػاس عالربػػة علػػى ىػػذا  ، كبنػػاء(ُقكأكالدىػػم ،كخالتػػو ،كخالػػو ،تػػوكعمَّ  ،وكعمًٌ
 اٞننحرفة يف اجملتمعات غًن اٞنسلمة. صور كت ليقات األلة لحدف ف األسرة اٞنادية ىي إ

ػانداثر األسرة التقليدية:  -ٖ خ األسػرم اٞنػرتلا ابٞننرومػة اٞناديػة الغربيػة إف األسرة اٞنادية الناْنة عػن التفكُّ
ا، كىػػي يف ٗنلتهػػا تلػػٌن اٜنالػػة صػػور كت ليقػػات كمرػػاىر أكثػػر عمقنػػ اأتثػػًنات أعمػػق ٣نػػا ذكػػرت، كٟنػػ اٟنػػ

 اليت ربضت عليها اٞننرومة اٞنادية اٛنارفة.اٞنرتدية للمحلة األسرية 

، كمػػن اٞنعػػركؼ أف اٜنديثػػةد الثػػورة الرػػناعية عػػت برى األسػػرة يف الغػػرب مػػن أىػػم اٞنؤسسػػات الػػيت تضػػرَّ ف
، كػل نتػاجي يف اجملتمػشربناعهػا ِب٨نيػة دكرىػا اإلإك  ،أسػرهتاخراج اٞنرأة مػن بيتهػا ك إىذه الثورة كاف ٟنا السَّلق يف 

إىل أتخػًن زكاج ل ، ٣نػا أدَّ صػحاب اٞنرػانشأكإجلاره علػى اٝنضػوع لشػركط  ،تب الرجلىذا هبدؼ ٔنفين را
فراد األسرة من جهة ،نية، كىذا الواربش ىو ما تشًن إليػو الدراسػات الرػادرة يف أل عدد كتقلي ،اٞنرأة من جهة

بينمػا تلقػى األـ يف  ،هػاف النسلة اٞن وية ل سرة التقليدية اليت يعمػل األب فيأحيث تلٌن  ،بعن الدكؿ الغربية
كىل ػػت النسػػلة  ،w يف بري انيػػاُُك ،اأمريكػػw مػػن العوائػػل يف َُصػػلحت ٕنثػػل أالليػػت لرعايػػة األطفػػاؿ 

w لعػػػػػاـ ِٔإىل ، ـwَُٕٗ عػػػػػاـ َْطفػػػػػاؿ مػػػػػن أيػػػػػة الػػػػػيت تتكػػػػػوف مػػػػػن زكجػػػػػٌن ك ريكاٞن ويػػػػػة ل سػػػػػر األم
ك زب انتهػػػت أاْنػػػة عػػػن عالربػػػة زكاج ( النٞننفػػػردالوالػػػد ابعائلػػػة قـ، كانتشػػػر نػػػوع مػػػن العػػػائالت يسػػػمى َُٗٗ

ىػو  ،األكالد٣نا أدل إىل كجود طػرؼ كاحػد مػش  ،أك اٟنبر ،أك الوفاة ،نتيبة ال الؽ ،ابنفراؿ بٌن الزكجٌن
w يف ّ.ٖر يف بري انيػػا مػػن حػػوايل نسػػلة ىػػذا النػػوع مػػن األسػػ كربػػد ارتفعػػتكرعػػايتهم،  ،الػػذم يتػػوىل تػػربيتهم

ـ، أم بعػػػػػػػد َِِِأننػػػػػػػا يف عػػػػػػػاـ  ، كال شػػػػػػػخَّ (ِقيف التسػػػػػػػعيناتw ٕ.ُٔكائػػػػػػػل السػػػػػػػلعينات إىل  ػػػػػػػعفها أ
ا، نشهد زايدة يف النسلة، كىذا اٞنرهر كالت ليق يفيد ِبف األلة ا٦نفضػت التسعينات ّنا يزيد عن عشرين عامن 

 ا.أك غًنه من األمور اٞنسللة ال٦نفا ها لزكمن  ،أك اٟنبر ،بشكل كلًن بسلب ال الؽ

ت الثػػورة الرػػناعية أدَّ ا ألثػػر اٞننرومػػة اٞناديػػة علػػى اجملتمعػػات الغربيػػة، فقػػد امتػػدادن  األسػػرة االسػػتهالكية: -ٗ
نػػازؿ مقابػػل العمػػل يف اٞن األسػػر الػػيت كانػػت تسػػتفيد منهػػا ،إىل القضػػاء علػػى الرػػناعات اٞننزليػػة الرػػغًنة

ى كالتنػػافس علػػ ،  العمػػل ابألجػػركمػػا أصػػل  الكلػػًنة، ، كاْنػػو النػػاس إىل العمػػل يف اٞنرػػانشكاإلرب اعيػػات
مػػن  الداخليػػة رهػػرت اٞنػػدف الكلػػًنة حػوؿ مراكػػز الرػػناعة بسػػلب اٟنبػػرة، فجديػػدة اٞنتاحػػة ظػػاىرة وً ًصػرى فػي 

طلقػػػات جديػػػدة يف  ورظهػػػ، كأفػػػرز ىػػػذا اٞننزليػػػة الريػػػف إىل حيػػػث فػػػرص العمػػػل بعػػػد انتهػػػاء الرػػػناعات
اشػػتهرت لػػدل  كال لقػػة الوسػػ ى الػػيت ،-تعتػػ  ربمػػة النرػػاـ االجتمػػاعي- اجملتمػػش كال لقػػة األرسػػتقراطية

 ،العاملػػػػة ، كال لقػػػػة-كالقػػػػدرة علػػػػى اإلنتػػػػاج ،ؼرى كاٜنًػػػػ ،مػػػػواؿتلػػػػخ رؤكس األٕن- اٞناركسػػػػيٌن ابل جوازيػػػػة
                                                           

 .(َٓ - ْٗص: كمنذر عرفات زيتوف، ق ،ينرر: األسرة اٞنسلمة يف ظل التغًنات اٞنعاصرة، رائد ٗنيل عكاشة( (ُ
ـ، َُِِ/ ٔ/ ِْ( ينرػػػػػػػػػػػػػػػػػر: األسػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٞنعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، د. سػػػػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرجي، موربػػػػػػػػػػػػػػػػػش صػػػػػػػػػػػػػػػػػيد الفوائػػػػػػػػػػػػػػػػػد، اتريػػػػػػػػػػػػػػػػػخ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػل (ِ

ttp://www.saaid.net/tarbiah/78.htm 
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ا التحػوالت يف اجملتمػش الغػر ، كػاف ٟنػ هذىػ، كٗنلػة -ال لقة العاملةكىي - كٚناىا اٞناركسيوف ال كليتاراي
٣نػػا ترػػنش،   كتلػػلس ،ة أتكػػل ٣نػػا تػػزرعتحولػػت األسػػر مػػن أسػػر منتبػػفاألسػػرة برػػفة خاصػػة،  علػػىأثرىػػا 

مستهلكة؛ فقػد حولػت الثػورة الرػناعية  كالعيش يف اإلرب اعية لدل مالخ األرض، إىل ،كمقابل للعمل
، كانتقػػل كاٞننرومػػة اٞناديػػة الغربيػػة الكلػػًنة الػػيت أنشػػأىا الرأٚنػػاليوف اٛنػػدد الرػػناعات اٞننزليػػة إىل اٞنرػػانش

، كال عػاـ خاصػة اٞنالبػس ،جػر ال يفػي ُناجػات األسػرةانش ِبعيشػهم مػن اٞنرػ أرابب األسػر إىل کسػب
 حقػػػوؽ یكربػػػيم ترعػػػ ٌندكف ربػػػوان ،كالسػػػعي للكسػػػب اٞنػػػادم ،ت ػػػوير الرػػػناعات ان لقػػػت الرأٚناليػػػة يفك 

-، كٗنلػػػػة ىػػػػذه الت ليقػػػػات أنتبػػػػت األسػػػػرة االسػػػػتهالكية الػػػػيت يعمػػػػل أفرادىػػػػا (ُقكمرػػػػاٜنهم العػػػػاملٌن
فيمػػا بيػػنهم، كىػػذا مػػن شػػأنو  فػػرص اٛنلػػوس سػػوايِّ  لي طويلػػة، ٣نػػا يقلًٌػػ يف اٞنرػػانش لفػػرتة -كالنسػػاء ،الرجػػاؿ

سػػاحة بعػػن اجملتمعػػات اإلسػػالمية مػػن أسػػا   أفػػراد األسػػرة، كأب ىنػػا ال أبػػرئا علػػى األلػػة بػػٌنالتػػأثًن سػػللن 
 ألرق ىػذا األمػر ابجملتمعػات ٓنذك حذك تلخ اجملتمعات األخرل اٞنتأثرة ابٞننرومة اٞنادية الغربية، كلكين

 األخرل كونو نشأ عندىم ربلل أف ينشأ عند غًنىم.

 تسػػػللت االسػػػتهالكية اٞننتشػػػرة يف اجملتمعػػػات الغربيػػػة كاٞنؤديػػػة إىل العمػػػل يف ة:ي الشػػػعور ابلفردي ػػػتنػػػامِ  -٘
تنػامي الشػعور ابلفرديػة لػدل  كىػيعلى الساحة اجملتمعيػة، أال  تظهر  اٞنرانش لفرتة طويلة بنشوء ظاىرة
ة، حيػػػث أصػػػل  يقػػػدـ الفػػػرد ٓنقيػػػق رغلاتػػػو الشخرػػػية علػػػى حسػػػاب الرجػػػل كاٞنػػػرأة كأفػػػراد األسػػػرة كافَّػػػ

 اٞنرلحة العامة ل سرة.

ظهرت أك اع جديدة للمرأة ا  رت معها ٞنمارسة كافة اٞنهن الػيت عمػل هبػا الرجػل، أنو  :فمن ذلخ
خػارج  ىل ٠نتمػش ي غػى عليػو عمػل األبػوينإ ،نسػاء فيػو يقمػن برعايػة األسػرةتمش غاللية ال٠نكانتقل اجملتمش من 

كدعػا  كاالىتماـ برغلات الفػرد عػن تكػوين األسػرة كاسػتمرارىا، ،ي الشعور ابلفرديةتنامً  ل ىذا إىلكأدَّ الليت، 
ل سػر  فعػرتاؼ ِبكاال ،كتوسػيش دكائػر العالربػات اٛننسػية خػارج الػزكاج ،العمل على رفػش سػن الػزكاج ىذا إىل
، كىػػذه التػػأثًنات السػػللية الػػيت كيجػػدت يف اجملتمعػػات الغربيػػة إ٧نػػا ىػػي بسػػلب ىػػذا التنػػامي (ِق ٢نتلفػػةأشػػكاالن 

الفرد، حيث أف شعوره ابلفردية على حساب اٞنرلحة األسرية أ عف بشكل ظاىر األلػة الػيت  الكلًن داخلى 
 كال يهملها ٜنساب نفسو. ،حة اآلخرلىن عليها األسرة، ُنيث يعت  كل فرد منها مرلينلغي أف تي 

  

                                                           

- َُْقص:  األسػػرة يف الغػػرب قأسػػلاب تغيػػًن مفاىيمهػػا ككظيفتهػػا( دراسػػة نقديػػة ٓنليليػػة، د. خد٩نػػة كػػرار الشػػيخ ال يػػب بػػدر،ينرػػر:  ((ُ
ُُْ.) 

 ،ّنكوبتػو الركمانيػة ،بٌن الشريعة اإلسػالمية كالقػانوف الو ػعي ،ينرر: نراـ األسرة بٌن حضارتٌن قدراسة مقارنة يف فقو األحواؿ الشخرية ((ِ
 (.ّٖص: ـ، قََِٖ –ق ُِْٗالسالـ د، شلكة األلوكة اإللكرتكنية،  كاٞنسيحية اٜنديثة(، د. سام  علد
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إف ٗنلػة مػا ذكرتػو مػن ت ليقػات معاصػرة تشػًن إىل ا٦نفػاض مسػتول األلػة الت اإلجنػاب: اخنفاض معد   -ٙ
ا نتيبػػػة اٞننرومػػػة اٞناديػػػة الغربيػػػة، لػػػو آ،ر أخػػػرل أكثػػػر عمقنػػػ ،بػػػٌن أفػػػراد األسػػػرة يف اجملتمعػػػات األخػػػرل

اٞننرومة الغربية ِبكملهػا، كىػو ا٦نفػاض معػدالت اإل٤نػاب يف ا، كمن  منها ت ليق كمرهر يؤرؽ كأتثًنن 
 األسرة.

ة، الػػيت تقػػدـ الفػػرد، طىػػة اٞنفرً الفرديَّػػكتوالػػت الضػػرابت اٞنوجعػػة اٞنقو ػػة ألركػػاف األسػػرة يف الغػػرب،  فقػػد 
لػػى ع ٝناصػة مقدمػػةا ا، فاٞنرػػلحةا ىامشػيِّ كاألخػالؽ أمػػرن  ئكْنعػل القػػيم كاٞنلػػاد كْنعلػو اٞنركػػز، كرب ػب الرحػػى،

ت إىل أدَّ  تلػػػخ الضػػػرابت اٞنوجعػػػة لكيػػػاف األسػػػرة، كػػػل اٞنرػػػلحة العامػػػة، كاٜنريػػػة الفرديػػػة فػػػوؽ سػػػائر اٜنػػػرايت
 منهػػا سػػوؼ تتالشػػى يف الربػػش األكؿ أعلنػػت أكركاب نػػذير اٝن ػػر ِبف دكالن كبسػػللها ت اإل٤نػػاب، الى تراجػػش معػػدَّ 
مػن أرابب اٞننرومػة يف ١ناكلػة السػي رة علػى ، كىذا اال٦نفاض كتلخ االنتفا ػة (ُقالواحد كالعشرين من القرف

ل إىل مثػػػل تلػػػخ األسػػػاس الػػػذم أدَّ  فَّ أربػػػا ىػػػذه اٞنشػػػكلة ابأللػػػة، حيػػػث إ اٞنشػػػكلة ربلػػػل اسػػػتفحاٟنا، ٩نعلػػػين
ىػػو بسػػلب األثػػر الكلػػًن الػػذم تركتػػو اٞننرومػػة اٞناديػػة الغربيػػة علػػى األلػػة  ر كاٞنشػػاكل كالرػػور اٞنشػػكل:اٞنرػػاى

 ا.لى األلة اٞنتعلقة ِبفراد األسرة عمومن ا، كعداخل الفرد خروصن 
 

                                                           

 (.ِْْص: ينرر: اٞنواساة بٌن اإلسالـ كالفكر الغر  قدراسة مقارنة(، موسى بن ٘نود اٞن ًنم، ق ((ُ
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  ،االجتماعية العالقات مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: الثاين لفصلا
 اآلخر مع والعالقات

كاجملتمعػػػػات  ،يف اجملتمػػػػش اٞنسػػػػلم ،ت ليقػػػػات األلػػػػة علػػػػى مسػػػػتول الفػػػػرد كاألسػػػػرة بعػػػػد أف استعر ػػػػتي 
 كىػػو األثػػر الػػذم الى اجملتمعػػات، فػػ ٍل ىنػػا أنتقػػل إىل مسػػتول أعلػػى يف النرػػر، أى ىػػا علػػى آ،رى  األخػػرل، كبينػػتي 

 كالعالربات مش اآلخر. ،أحدثتو األلة على مستول العالربات االجتماعية بٌن أفراد اجملتمش

يف الفرل السابق إىل أف اإلسالـ لو أتثًن إ٩نا  كلًن على اجملتمعات الػيت تن ػوم ٓنػت  فقد خلرتي 
أف  لوائػػو، كعليػػو فػػ ف األلػػة ترهػػر داخػػل اجملتمعػػات مػػن خػػالؿ ت ليقػػات إ٩نابيػػة تعػػ  عػػن آ،رىػػا، كال شػػخَّ 

، فيػػنعكس ذلػػخ سػػليمو  َلو ربػػو  الفػػرد كاألسػػرة ٨نػػا اٞنكػػوبف للمبتمػػش، كعليػػو فػػ ذا كػػاف اللنػػاء ٟنمػػا يتمتػػش ّنػػنهجو 
 على اجملتمش ِبكملو.

سػلمة ال تتمتػش ابٞننهبيػة القو٬نػة الػيت يتعامػل هبػا اإلسػالـ مػش  اٞنغػًن قابل ف ف األلػة يف اجملتمعػات كابٞن
ا علػػػى الفػػػرد كاألسػػػرة، كسػػػيمتد ذلػػػخ األثػػػر السػػػليب علػػػى كافػػػة أفػػػراده، كىػػػذا يلػػػٌن أف األثػػػر سػػػيكوف سػػػلليِّ 

 اخل اجملتمش، كسيكوف لو األثر األك  يف تعامل اجملتمش مش اآلخر.العالربات االجتماعية د

 كيندرج ٓنت ىذا الفرل ملحثاف:

 .االجتماعية العالقات مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ ادلبحث
 .اآلخر مع العالقات مستوى علىللمحبة  ادلعاصرة التطبيقات: الثاين ادلبحث
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 االجتماعية العالقات مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: األوؿ ادلبحث
سػػػيكوف اٜنػػػديث إبذف   يف ىػػػذا اٞنلحػػػث عػػػن آ،ر األلػػػة علػػػى مسػػػتول العالربػػػات االجتماعيػػػة يف 
اجملتمػػش اٞنسػػلم، ككػػذلخ آ،رىػػا علػػى مسػػتول العالربػػات االجتماعيػػة يف اجملتمعػػات األخػػرل، مػػن خػػالؿ إبػػراز 

 ة اليت ترهر تلخ اآل،ر.أىم الت ليقات اٞنعاصر 

 بتقسيم اٞنلحث إىل م للٌن: كربد ربمتي 

 على مستوى العالقات االجتماعية يف اجملتمع ادلسلم.للمحبة ادلطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة 
 على مستوى العالقات االجتماعية يف اجملتمعات األخرى.للمحبة ادلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرة 
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 على مستوى العالقات االجتماعية للمحبة التطبيقات ادلعاصرة ادلطلب األوؿ:
 سلميف اجملتمع ادل 

 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

 أف يويل لت ليق إالَّ  ،ال يسش اٞن لش على ت ليقات األلة اٞنعاصرة يف اجملتمش اٞنسلمال بية اإلسالمية:  -ٔ
يف اجملتمش  ،الواربش الذم يشكل أحد جوانب القوة كالتماسخالرتبية اإلسالمية العناية الك ل من 

  اٞنسلم اٞنعاصر.
اٞنسػػػػلمٌن؛ يتمثػػػػل يف اللنػػػػاء السػػػػليم للفػػػػرد،  دكر عرػػػػيم يف بنػػػػاء صػػػػرح كحػػػػدة ٟنػػػػا لرتبيػػػػة اإلسػػػػالميةفا

الػػػػيت مػػػن شػػػأسا أف تشػػػكل الوحػػػدة اإلسػػػالمية القائمػػػة علػػػػى  ،اإلسػػػالمية كتنشػػػ تو علػػػى منرومػػػة مػػػن القػػػيم
لذا فهذا الت ليق اٞنتمثػل يف الرتبيػة اإلسػالمية يتعػرض يف ثنػااي سػًنه  االجتماعية بٌن أفراد اٞننرومة؛ اتالعالرب

 ،أف تتحقػػقاجملتمعيػػة اٞنتمثلػػة يف العالربػػات االجتماعيػػة  ريػػد للوحػػدة اإلسػػالمية ذا أي فػػ إىل عقلػػات كمهػػددات،
، مػػش التوكػػل علػػى   ، كاألخػػذ ابألسػػلابسػػنة التغيػػًن، كسػػنة التػػدرجك ،فػػال بػػد مػػن مراعػػاة السػػنن الكونيػػة

تعرؼ عليهػا كعلػى كيفيػة التعامػل الكثًنة كمتعددة، ك٩نب  التحدايت اليت تعرف ابألمة يف الوربت اٜنا رف
، كلن يتأتى اٜنفاظ عليها دكف االلتفات إىل الرتبية اإلسالمية القائمػة علػى األلػة (ُقككسائل مواجهتها ،معها

 لكي ال يتقل  دكرىا. ،كالدفش هبا إىل األماـ ،دكرىا ٌن أفراد اجملتمش، كتعزيزاالجتماعية بيف العالربات 

إف منرومة الزكاج ىي الت ليق الذم من خاللو ٬نكن نشر الرتبية اإلسالمية على منظومة الزواج:  -ٕ
مية، كىو لذا فهو ت ليق مهم تتميز بو اجملتمعات اإلسال ؛كِبسلم كسيلة ،كِبربرر طريق ،أكسش ن اؽ

 مع  عن العالربات الوطيدة بٌن أفراد اجملتمش.
، األكالد٤نػاب إمن أىم نتائج الزكاج: االستقرار، كاالجتهاد يف العمل لتكوين الليت كرفش مسػتواه، ك ف

 ،كالتػػػػآلف ،تدفعػػػػو إىل التعػػػارؼ التالى دى  زكاجعلػػػػى الػػػ يفً ٍضػػػكىػػػذه النتػػػػائج تي  كالعفػػػػة، كإشػػػراؽ اٜنيػػػػاة ابٞنػػػودة
 كالتعاطف. ،كالتواد

الركابا الػيت ترب ػو ِبىلػو  اإلنساف العالربات االجتماعية يف ظل اٜنياة الزكجية، حينما يستشعر كتنمو
 ؛كعليػو كاجلاتػو ْنػاه اآلخػرين ،كأصػل  كػل مػنهم لػو حقوربػو ،اٞنراىرة كأىل زكجو، كأف اٛنميش ارتل وا برابط

 بٌن أفراده.الت ليقات اليت ٓنافف على عالربات اجملتمش  لذا فهي إحدل

كمػا ٪نػافف علػى   كأىلػو، ،كحاجػة جػاره إليػو، فيحػافف علػى جػاره ،يستشعر حاجتػو إىل جػاره كحينما
أتخػػػذ ىػػػذه العالربػػػات صػػػورهتا  كحػػػت ،بػػػو يعػػػاملوه ألنػػػو ٪نػػػب أف يعامػػػل النػػػاس ّنػػػا ٪نػػػب أف ؛كأىلػػػو ،نفسػػػو

 ؛بػػػرابط األخػػػوة اإلسػػػالمية أحاطهػػػا اإلسػػػالـكربػػػد فيهػػػا اٜنقػػػوؽ،  افرىػػػتي  اٞنتحػػػدة، كتتشػػػكل يف دائػػػرة مضػػػي ة
                                                           

 (.ٕص: ينرر: األبعاد الرتبوية لتحقيق آتلف اجملتمش اٞنسلم يف  وء اٞنتغًنات اٞنعاصرة قدراسة أتصيلية(، د. فهد بن د العبالف، ق( (ُ
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ْنػػاه  كليةؤ كاٞنسػػ لزمػػو بتحمػػل التلعػػةا يي ا كثيقنػػ٠نتمػػش أف يف أعماربػػو كدمػػو صػػلة ربويػػة، كرابطنػػ أك ليشػػعر كػػل فػػرد
 .(ُقاٛنميش

ت ليقػػات األلػػة الػػيت ٓنػػافف علػػى العالربػػات اجملتمعيػػة يف العرػػر  نرومػػة الػػزكاج ىػػي أحػػدكعليػػو فػػ ف م
 اٜنا ر.

إف العالربات االجتماعية يف اجملتمش اٞنسلم اليت تنتبها منرومة الزكاج، ال تقف واالنتماء:  ،ادلواطنة -ٖ
أخرل أعمق منها، فهي  إىل أف تنمي ت ليقات عند حد اٜنياة الزكجية كاٛنًناف فقا، بل تتعدل

 كاالنتماء(.  ،قاٞنواطنة :تتغلغل داخل ثنااي أفراد اجملتمش اٞنسلم لتشكل عالربات أكسش كأك  تسمى
 مػش اٞنرػلحة العامػة افمرلحة اجملتمش، كال يتعار  اٞنواطنة كاالنتماء إذا كاب بناءين إ٩نابيٌن ٫ندمافف
رربػػة أك الفتنػػة  كإف كصػػال إىل درجػػة التعرػػب اٞنػػؤدم إىل إ،رة الفي  ،ففهمػػا ١نمػػوداف م لػػواب اٝناصػػةاٞنرػػلحة 

٨نػػػا األسػػػاس األكؿ لالرتلػػػاط، كإ٧نػػػا أربر٨نػػػا للمواطنػػػة كاالنتمػػػاء ال يعػػػين اعتلار  كػػػاب مػػػذمومٌن، كإربػػػرار اإلسػػػالـ
كربواعػػػدىا ، مقاصػػػد الشػػػريعة، فهمػػػا ٪نققػػػاف كتعاكنػػػو علػػػى اٝنػػػًن ،كتكافلػػػو ،تػػػرابا اجملتمػػػش منهػػػا يف لسفػػػادة
كعليػػػو فاٞنواطنػػػة كاالنتمػػػاء الػػػذم يػػػتم غرسػػػو مػػػن خػػػالؿ انتشػػػار مفهػػػـو الثقافػػػة اإلسػػػالمية داخػػػل  ،(ِقالعامػػػة

 أحد ت ليقات األلة اٞنعاصرة اليت يراىا من يعيش كسا اجملتمعات اٞنسلمة.عالربات أفراد اجملتمش، ىي 

التكافل االجتماعي أحد أىم ٣نيزات العالربات يف اجملتمعات اإلسالمية،  دُّ عى يػي التكافل االجتماعي:  -ٗ
كاالنتماء للثقافة اإلسالمية يف أعماربو، ف نو يلدأ ابلشعور  ٞنسلم حٌن تتعمق اٞنواطنة اٜنسنةفا
كاٞنسا٨نة يف القضاء  ،إلحساس ّنشاكل اجملتمش األي ة بو، كيتعدل ذلخ لقيامو بشكل عملي ٜنلهاكا

 عليها.
اٞنشػػرتؾ الػػذم يلتػػـز بػػو كػػل فػػرد  كاإلحسػػاس ،ركح التعػػاكف داخػػل عالربػػات اجملتمعػػات اٞنسػػلمة ديتولَّػػف

ػػػ هماٞنعػػػاٍل يف العواطػػػف كاٞنشػػػاعر بيػػػن ى ىػػػذهمػػػن أفػػػراد األسػػػرة، كتتبلَّػػػ اٛنانػػػب يرهػػػر ك  ،اءرَّ اء كالضَّػػػرَّ يف السَّ
كغًنىػػػا مػػػن صػػػور  ،الفقػػػًن مػػػن إلػػػزاـ اٞنوسػػػر ابلنفقػػػة علػػػى ربريلػػػو ،يف مفهػػػـو النفقػػػة يف اإلسػػػالـالعملػػػي منػػػو 

كتعاكسػػػا علػػػى بنػػػاء اجملتمػػػش الكلػػػًن، كبػػػذلخ ترتقػػػي  ،لف األسػػػرةآال ريػػػق لتػػػ ىػػػوال شػػػخ التكافػػػل، كىػػػذا بػػػ
، فالتكافػػل االجتمػػاعي ىػػو مػػن الت ليقػػات (ّقكتلػػادؿ اٞننػػافش كاٞنرػػاحللعمػػارة الكػػوف، ا كتعمػػل معػػ ،الشػػعوب

 اٞنهمة اليت ٕنثل األلة على مستول العالربات االجتماعية لدل أفراد اجملتمش اٞنسلم.

                                                           

 (.ٕٓص: عمر ىاشم، قينرر: األسرة يف اإلسالـ، د. أ٘ند  ((ُ
 (.ٖص: ينرر: األبعاد الرتبوية لتحقيق آتلف اجملتمش اٞنسلم يف  وء اٞنتغًنات اٞنعاصرة قدراسة أتصيلية(، د. فهد بن د العبالف، ق ((ِ
 ُُّص:  ، ق ن علػدالػر٘ن ينرر: مهددات األسػرة اٞنعاصػرة قكجهػة نرػر إسػالمية يف التكػوين كالعالئػق كاآل،ر الرتبويػة(، د. فاطمػة علػد ((ّ

- ُِّ.) 
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 ،بعػػد أف أربػػاـ اإلسػػالـ العالربػػات بػػٌن أفػػراد ٠نتمعػػو ِبربػػول صػػورة ٣نكنػػة مػػن الػػرتابااالنفتػػاح اجملتمعػػي:  -٘
ألنػو أربػاـ العالربػات داخػل  يف العالربات مش اجملتمعات األخػرل؛فقد أجاز االنفتاح  كالتعاكف، ،كالتالحم

 الفرد ب ريقة منتمية إىل اإلسالـ العميق اٞنتغلغل داخل جنلات شعوره ككجدانو.
، كال يتوربػػف اٞنسػػلموف فيمػػا بيػػنهم مػػن خالٟنػػايػػرتاحم  فالعالربػػات العميقػػة داخػػل أفػػراد اجملتمػػش اٞنسػػلم

 ،كسياسػػية ،عػ  عالربػػات اجتماعيػة كتػػابال غػًنىم مػػن أىػل إىل هم فقػا، بػػل يتعػدل الػػرتاحماألمػر فيمػا بيػػن
ػػ كجػػواز الػػزكاج مػػن الكتابيػػة يعتػػ كاربترػػادية،   ، كٟنػػذاكالػػتالحم ،ا للرربػػي هبػػذه العالربػػة إىل درجػػة الػػرتاحم٧نوذجن

 أكيل غػًن اٞنسػلمٌن يف دائػرة  للػتالحم، كإلدخػاؿكاف زكاج اٞنسلم مػن الكتابيػة ابابن الرحيم،   اإلسالمي انباٛن
، كعليو ف ف العالربة اليت تنشأ بٌن الزكج اٞنسلم كالزكجة الكتابية تقـو على أسػاس الر٘نػة، كمػا أسػا (ُقاألرحاـ

 علػى االنفتػاح اجملتمعػي للعالربػة مػش اآلخػر، فاالنفتػاح ىػو أحػد كدخوٟنا فيو، كدلػيالن  ،سليل لدعوهتا لسسالـ
 سلم اٞنلتـز بدينو عن غًنه من األدايف اٞننغلقة.الت ليقات اليت ٕنيز اٞن

بنػػاء علػػى مػػا سػػلق ذكػػره مػػن الت ليقػػات الػػيت تلػػٌن دكر األلػػة علػػى مسػػتول مشوليػػة ادلواسػػاة اجملتمعيػػة:  -ٙ
كاٞنواسػػاة  ،العالربػػات االجتماعيػػة بػػٌن أفػػراد اجملتمػػش اٞنسػػلم، فػػ ف الت ليػػق العػػاـ الشػػامل ٟنػػا ىػػو الشػػمولية

 تحقيقها ألفراد ٠نتمعو.اليت يسعى اإلسالـ ل
ٓنققػػت أىػػداؼ  ،كرسػػولو  طلػػق اٞنسػػلموف اٞنواسػػاة بػػٌن اجملتمػػش اٞنسػػلم، كمػػا أمػػر   تعػػاىل، فمػػت

كىػػذه األىػداؼ ليسػػت ماديػة فحسػػب، كال معنويػػة ، اجملتمػش اٞنسػػلم ماثلػػة للعيػاف جليلػة، كبػػرزت آ،رىػا علػػى
 ابألىػػػداؼ الركحيػػػة كاألخالربيػػػة عنايتهػػػا ابألىػػػداؼ عػػػىنكاٞنعنػػػوم، كتي  ،اٞنػػػادم فحسػػػب، بػػػل تشػػػمل اٛنػػػانلٌن

الفػرد،  فردية فقا، كال اجتماعية فقا، بل منها ما يعود علػى اأىدافن  ليست ، ككذلخ ىياالربترادية كاٞنالية
، كمػن النمػاذج الػيت تػدؿ (ِقكٓنقيػق أمنػو، كنشػر رسػالتو، كحػل مشػكالتو ،كمنها ما يعود على اجملتمػش اٞنسػلم

 اجملتمػػش مػػن األطفػػاؿ ال فهنػػاؾ شػػر٪نة يفيا، ًقػػاٜنقػػوؽ االجتماعيػػة للَّ مػػن مػػا جعلػػو اإلسػػالـ  :علػػى الشػػمولية
 حػػػػق ىػػػػذا، فكال حقهػػػػم يف الرعايػػػػة ،هتمػػػػل الشػػػػريعة حقهػػػػم يف اٜنيػػػػاة ينتمػػػػوف إىل أب كال إىل أـ، كىػػػػؤالء  

 حػي، كنفػس إنسػانية كػائن ألنػو ؛أنػو ٩نػب علػى مػن كجػده أف أيخػذه :يػوعلى اجملتمػش الػذم يوجػد ف ال فل
ألنػو ربػد يرتتػب علػى تركػو ىالكػو، فػ ف  ؛علم بو كتركو فهو آمث فمن، كلو حق فيها ،، لو حف يف اٜنياةمكرَّمة

ا ألنػو أصػل  كاحػدن  ؛يف الدكلػة، لتقػـو الدكلػة برعايتػو األمػر كيلى رعايتو فعليو أف يسػلمو إىل أي ا عل  يكن ربادرن 
كبنػاء علػى ىػػذا فػ ف اٞنواسػاة كالشػػمولية اإلسػالمية يف العالربػات بػػٌن ، (ّقآخػػر طفػلأم كػ  ،كلػو حقوربػػو ،منهػا

 أفراد اجملتمش ىي أك  ميزة توجد يف اجملتمعات اإلسالمية اٞنعاصرة.

                                                           

 (ُْٕ- ُّٕص: الكرَل عثماف علي، ق ينرر: معا  الر٘نة بٌن اإلسالـ كالتعددية الثقافية، أ.د. علد ((ُ
 (.ْْٖقص:  اٞنواساة بٌن اإلسالـ كالفكر الغر  قدراسة مقارنة(، موسى بن ٘نود اٞن ًنم،( ينرر: (ِ
 (.ِٖص: عمر ىاشم، قينرر: األسرة يف اإلسالـ، د. أ٘ند ( (ّ
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االجتماعية يف  على مستوى العالقات للمحبة طلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرةادل
 اجملتمعات األخرى

 كىي:كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، 

ين أحػػػد اٞننرمػػػات اجملتمعيػػػة، فمػػػن خاللػػػو يػػػتم تشػػػريش القواعػػػد الػػػدًٌ  دُّ عىػػػيػي ين عػػػن اجملتمػػػع: ل الػػػدِّ ْصػػػفَ  -ٔ
كالتحاكم إليها، كما أف الػدين ىػو  ،ك ل ها ،من خالٟنا تنريم شؤكف الناس العامةيتمُّ اليت  ،كاألصوؿ

ة، كلكن ظهر ت ليق عنػد اجملتمعػات اليت ٬نكن أف يرتابا هبا أصحاب الداينة الواحد ،أحد دكافش األلة
 قالعلمانية(. :الغربية يقف يف كجو األلة الدينية، أال كىو فرل الدين عن اجملتمش، كيتسمى ابسم

العاـ للمبتمش، كت يرىػا لػذلخ كمػا  أال يتدخل الدين يف الشأف اليت ينهبها الغرب تسعى العلمانيةك 
كىػي الكنيسػة، كّنػا أف  ،اجملتمػش ىػو أف الػدين ٬نثػل مرػلحة ف ػة كاحػدة مػن ف ػات الغرب، يف ها٫نعكسو اتر 

ٕنثػػل فيهػػا، فػػ ف أم  ال يف الكنيسػػة سػػل وية، كّنػػا أف ابربػػي ف ػػات اجملتمػػش القػػرار التنرػػيم الػػداخلي كآليػػة أنػػاذ
، كىػػػذه (ُقةللمبتمػػش بوسػػاطة ٠نموعػػػة صػػغًن  ا كربهػػػرن كاسػػتغالالن  طغيػػػابن  تػػدخل للكنيسػػة يف الشػػػأف العػػاـ يعػػد

ػ :كمنهػػا ،النرػرة للكنيسػة دعػػتهم لنلػذ كػػل متعلقػات الػدين ا ا جديػػدن األلػة الدينيػػة، فرػارت األلػة ٓنتػػاج تنريمن
 يف ظل ىذا االنسالخ من الدين.

ت فىػرى أفرز النراـ العلماٍل الذم فرل الػدين عػن اجملتمػش، ٗنلػة مػن الت ليقػات الػيت حى ة اجملتمعية: ادلادي   -ٕ
قاٞناديػػة  :نػػو نػػتج ت ليػػق كمرهػػر جديػػد يف الغػػرب يسػػمىعػػن مسػػارىا الركحػػي الػػداخلي، حيػػث إ األلػػة

ألنػػو ينرػػر  ؛اجملتمعيػػة( اٞنهتمػػة ابإلنسػػاف مػػن منرػػور خػػارجي مػػادم، كىػػو مػػن أكػػ  اٞنػػؤثرات علػػى األلػػة
ا فكػاف لزامنػا على أسا مادة لػيس ٟنػا ركح، كاأللػة تنشػأ داخػل الػركح كالشػعور، لسنساف كل شياء عمومن 

 أف تتأثر بو بشكل كلًن، فرار اجملتمش ينزع للمادة.
فلػات اآلابء يف ىػذا  ،انشغاؿ األىل عن كظيفتهم الرتبوية اليت كيلًٌفوا هبا كمن أتثًنات اٞنادية اجملتمعية:

النسػلة  دىػنأكالن مػش ، أمػا األمهػات اللػوايت يشػكًٌلٍ اا كافين كربتن  أكالدىمتسم  ٟنم كثرة عملهم برؤية  رر الالع
مػػٌن مت للػػات معيشػػة األسػػرة يركضػػن مػػن أجػػل أت فػػ سن بػػدكرىن بًػػٍثى  ،(الكلػػًنة مػػن عػػائالت قالوالػػد اٞننفػػرد

ػػػ ، فنػػػتج عػػػن ىػػػذه اٜنيػػػاة الػػػيت أشػػػغلتها اٞنػػػادايتاٞنتزايػػػدة م تشػػػهده اجملتمعػػػات الغربيػػػة سػػػرم الػػػذخ األي التفكُّ
ة تلػػػخ لَّػػػبسػػػلب ربً  ،اا فشػػػي ن اجملتمعيػػػة تلػػػدأ ابلضػػػمور شػػػي ن ، كعليػػػو فػػػ ف األلػػػة الػػػيت تسػػػود العالربػػػات (ِقاحالينػػػ

                                                           

 (.ُِِص: ينرر: األسرة يف الغرب قأسلاب تغيًن مفاىيمها ككظيفتها( دراسة نقدية ٓنليلية، د. خد٩نة كرار الشيخ ال يب بدر، ق ((ُ
ـ، َُِِ/ ٔ/ ِْينرػػػػػػػػػػػػػػػػػر: األسػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٞنعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، د. سػػػػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرجي، موربػػػػػػػػػػػػػػػػػش صػػػػػػػػػػػػػػػػػيد الفوائػػػػػػػػػػػػػػػػػد، اتريػػػػػػػػػػػػػػػػػخ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػل ( (ِ
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، كىكػػذا أ ػػحت اٞناديػػة اجملتمعيػػة أحػػد الت ليقػػات السػػللية اٞنعاصػػرة للمحلػػة يف اجملتمعػػات العالربػػات أصػػالن 
 الغربية.

ة كلًنة إف العلمانية من خالؿ إفرازىا للمبتمعات اٞنادية كاجهت ٗنلة: التكافل القائم على ادلادي   -ٖ
انتشار اٞنادية اجملتمعية سلَّب ٗنلة من اٞنشاكل االربترادية عند  فَّ دة من اٞنشاكل، حيث إكجدي

تلخ اٜناجة االربترادية للفقراء  دُّ من شأسا سى  ،ىناؾ ركابا كعالربات ٠نتمعية ربوية دٍ عي الناس، فلم يػى 
من أ رار الفقر  ا للحدًٌ سعين  ،اا ملحوظن العلمانية ربضية التكافل كاٞنواساة اىتمامن  تٍ لى كٍ داخل اجملتمش، فأى 
 ة اجملتمعية. بسلب إفرازات اٞناديَّ  ،كاٜناجة اٞنتزايدة

 مػػات عمالربػػة، كىػػي علػػارة عػػن ْنمعػػاتٕنػػارس يف الغالػػب األعمػػاؿ اٝنًنيػػة مػػن خػػالؿ منرفقامػػت 
معينػػػة، كتعتمػػػد ىػػػذه اٞننرمػػػات يف إدارة األكربػػػاؼ ئ يلتقػػػوف مػػػن خالٟنػػػا لتحقيػػػق ملػػػاد ،كأكعيػػػة للبمػػػاىًن

ابألسػػػاليب اٞنتلعػػػة يف إدارة اٞنؤسسػػػات االربترػػػادية، كابلتػػػايل ٤نحػػػت يف  علػػػى أسػػػاليب شػػػليهة ،السػػػتثماريةا
مواسػػػػاة ماديػػػػة، كػػػػ يواء  اٞنسػػػػاعدات اٞناديػػػػة للمبتمعػػػػات الغربيػػػػة، كمواسػػػػاة أفػػػػراد تلػػػػخ اجملتمعػػػػات إيرػػػػاؿ
 إ٧نػػػا ىػػػي :يتػػػوىل ىػػػذا التكافػػػلن ، كلكػػػن اٞنثػػػًن يف األمػػػر أف مىػػػ(ُقين، كصػػػرؼ اإلعػػػابت للمحتػػػاجٌندً اٞنشػػػرَّ 

اٞنؤسسػات كاٞننرمػػات، ٣نػػا يلػػٌن انعػػداـ ربيػػاـ النػػاس ّنبهػػوداهتم الشخرػػية للتكافػػل اجملتمعػػي فيمػػا بيػػنهم، مػػا 
 دفعين أف أستنتج منو  عف ركابا األلة كالعالربات االجتماعية بٌن أفراد اجملتمش لديهم.

تربا أفراد اجملتمش بعضهم بلعن، ىي عالربات إف العالربات االجتماعية اليت ة: الرفاىية السلبي   -ٗ
٨نل أحد ركحية داخلية يف منش ها، مث تتحوؿ إىل مراىر خارجية ظاىرية كاربعية مشاىدة، كمت ما أي 

 اٛنانلٌن حدث اٝنلل يف اٞننرومة اجملتمعية.
لرفاىيػػة اأال كىػػو ق ت ليػػق كمرهػػر جديػػد مػػرتلا ابأللػػة، فقػػد نػػتج يف الغػػرب مػػن جػػراء اٞناديػػة الغربيػػة

مػػػن  كثػػػًنو  ارتل ػػػت الرفاىيػػػة اٞنعاصػػػرة ابلعنرػػػر اٞنػػػادم علػػػى حسػػػاب اٛنانػػػب الركحػػػي يف(، حيػػػث ةالسػػػلليَّ 
رفاىيػػػة ماديػػػة  ،رافقهػػا يف غالػػػب أمرىػػا كمػػػا ،كالثػػػورة الرػػناعية فػػػرات االربترػػاديةاٜنػػاالت، كربػػػد أحػػدثت ال َّ 

ة ة الغنيَّػ، خاصَّػالغربيػة اجملتمعػات العالربػات بػٌن األفػراد يف يف كلػًنة نفسػية شػركخناة من الركح، ٣نا أكجد دى ٠نرَّ 
 اٞنرهر الذم ٬نثل االنعكاس السليب للرفاىية على األلة. كالتردعات ىيخ ك الشر  ، كىذه(ِقمنها
 أف اجملتمعػات الػيت سػي رت عليهػا اٞناديػة الغربيػة تعػيش من خالؿ الت ليقات السابقة تلٌنَّ ب: عيد احلُ  -٘

لػػػذا كػػػاف لزامػػػا علػػػيهم إحيػػػاء مػػػا مػػػن شػػػأنو أف  أكاصػػػر األلػػػة كالػػػركابا اجملتمعيػػػة؛يف  حالػػػة مػػػن الضػػػعف
قعيػػػد  :ٚنػػػوهمرهػػػر لػػػديهم ب بت ليػػػق رٍ الغىػػػ حػػػل مشػػػكلتو، فػػػاىتمَّ  أك يلعػػػث علػػػى ،ىػػػذا الػػػنق  ضى يعػػػوًٌ 

 اٜنب(.
                                                           

 (ْٕٗص: ينرر: اٞنواساة بٌن اإلسالـ كالفكر الغر  قدراسة مقارنة(، موسى بن ٘نود اٞن ًنم، ق( (ُ
 (.ْٔٔص ق اٞنرجش السابق،ينرر:  ((ِ
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يف اليـو الرابش عشػر مػن شػهر ف ايػر مػن العػاـ  كىو (عيد القديس فالنتاينق :ىذا العيد األصلي اسمك 
أف القػديس فالنتػاين ربػاـ ابلتحػوؿ مػن  :منهػا حوؿ ىذا العيػد، من األساطًن اعددن  م النرارليرك ك  ،اإلفر٤ني
اٞنزعومػػة  ةيػػـو مقػػدس ألحػػد اآلٟنػػأف الرابػػش عشػػر مػػن ف ايػػر  :فأعدمػػو الركمػػاف، كمنهػػا ؛النرػػرانيَّةإىل  ةالوثنيػػ

 ،تراجعػػت الكنيسػػة عػػن عيػػد قفالنتػػاين( إنػػو حػػدث أف مثكػػى حولػػو، مػػن األسػػاطًن الػػيت ٓني  ، كغًنىػػاعنػػدىم
تلػػػػخ االحتفػػػػاالت تعتػػػػ   فَّ : إأسػػػػم يقولػػػػوف :، كالسػػػػلب يف ذلػػػػخـ(۰۱۱۱بػػػػو رٚنيػػػػا عػػػػاـ ق االحتفػػػػاؿ كتػػػػرؾ

 ،كػػػػااؿ بػػػػو إىل يومنػػػػا ىػػػػذا، يف أمريفػػػػالنػػػػاس اسػػػػتمركا يف االحت لكػػػػنك ، كاألخػػػػالؽ خرافػػػػات ال تليػػػػق ابلػػػػدين
ت علػػى حيػػاهتم أخػػافتهم غىػػعلػػى أف اٞناديػػة الػػيت طى  ، كىػػذا يػػدؿُّ (ُقكغًنىػػا ،كأسػػرتاليا ،كأفريقيػػا ،كآسػػيا ،كأكركاب

لػػذا فػػ ف عيػػد اٜنػػب  ل عنػػدىم؛مىػػي  أى ًرػػلوا اٜنفػػاظ عليػػو كلى ة، فحػػاك ليَّػػمػػن ذكابف العالربػػات االجتماعيػػة ابلكي 
 على اٜنالة اٞنزرية اليت كصلت ٟنا اجملتمعات الغربية يف األلة. ىو أحد الت ليقات اليت تدؿُّ 

سالمية   تقترر على عيد اٜنب فقا، اإلغًن اجملتمعات األخرل  إفَّ ة: ثَ دَ حْ تَ سْ ة ادلُ ي  عِ دْ األعياد البِ  -ٙ
كعيد القديس  كرىلاسم، ،كأحلارىم ،آٟنتهما إىل نسب غاللن بل ظهر فيها أعياد أخرل متعددة، كتي 

أعيادىم ىذه  يراحبك كغًنىا، ، (اندراكسق (، كعيد القديسلي ائيقبرشلوميو(، كعيد القديس قم
للعيد  اٞنخررة ، كصناعة اٜنلول اٝناصة، كاألغاٍلالشموع مراىر عديدة كتزيٌن الليوت، كإيقاد

ؿ على ا يدك٣ن، يكوف من منكرات األفعاؿ ٣نا برتانيم ١نددة، كصناعة األكاليل اٞنضاءة، كغًن ذلخ
 شخ  يوافق يـو مولده، كىو عيد اٞنيالد، ُنيث  لكلًٌ سنوايِّ  اعيدن  فيقيمو  مأس توسعهم يف األعياد:

األتفل بو، إىل آخر ما  الشخ  ال عاـ اٝناص، كتضاء لوع بعدد سين رنشكيي  األصدرباء، ييدعى
ـى اجملتمعات األي  ، كىذه األعياد اٞنستحدثة إ٧نا ىي ت ليق ٪ناكؿ من خاللو أفرادي (ِقىنالخ ة اٟنوَّ  خرل رد

 القائمة على األلة بٌن أفراد اجملتمش. ،اليت أحدثتها اٞننرومة الغربية يف تدمًن العالربات االجتماعية
 
 

                                                           

 (.ُِ – ُُ – َُص: الر٘نن الشايش، ق ينرر: عيد اٜنب قالقرة كاٜنقيقة(، خالد بن علد( (ُ
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 اآلخر مع العالقات مستوى على للمحبة ادلعاصرة التطبيقات: الثاين ادلبحث
اليت ترهر علػى مسػتول العالربػات مػش اآلخػر ا على آ،ر األلة يف ىذا اٞنلحث سيكوف اٜنديث منرلِّ 

 إبػراز داخػل اجملتمػش اٞنسػلم، ككػذلخ آ،رىػا علػى مسػتول العالربػات مػش اآلخػر يف اجملتمعػات األخػرل، ١نػاكالن 
  عن ذلخ.أظهر الت ليقات اٞنعاصرة اليت تع ًٌ 

 بتقسيم اٞنلحث إىل م للٌن: كربد ربمتي 

 على مستوى العالقات مع اآلخر يف اجملتمع ادلسلم.للمحبة ادلطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة 
 على مستوى العالقات مع اآلخر يف اجملتمعات األخرى.للمحبة ادلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرة 
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 قات على مستوى العال للمحبةطلب األوؿ: التطبيقات ادلعاصرة ادل
 مع اآلخر يف اجملتمع ادلسلم

كاٞنقرػػػود  ،مفهػػػـو لفرػػػة قاآلخػػػر( ذا اٞن لػػػب، ٪نسػػػن تو ػػػي هبػػػاصػػػة يف الت ليقػػػات اٝن ربلػػػل الشػػػركع
 :منهػػػا، كبعػػػد اللحػػػث كاالطػػػػالع، كجػػػدت ٗنلػػػة مػػػػن التعريفػػػات اٞنختلفػػػة ل خػػػر، فمػػػػنهم مػػػن يفسػػػره ِبنػػػػو

التػػاريخ، ك اللغػػة، ك ك٦نتلػػف عنػػو يف الػػدين،  ،االػػذم ٫نتلػػف عنَّػػ" ، كمػػنهم مػػن يعرفػػو ِبنػػو:(ُقاٞنخػػالف يف الػػدين
، كىػػػذا األظهػػػر "اٞنخػػػالف يف الداينػػػة" :اآلخػػػر ىػػػو علػػػى أفَّ األغلػػػب ٠نمعػػػوف  ، كلعػػػلَّ (ِق"افػػػةقى كالثػَّ  ،ؽرٍ العًػػػك 

 يف ملاحث اٞن لب إف شاء  . سأسًن عليوعندم، كىو ما 

 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

اإلسػػالـ لغػػًن  يقػػدمها الػػيت تالضػػمابالت ليقػػات ك مػػن أىػػم  لعػػلَّ ة التكافػػل االجتمػػاعي لآلخػػر: مشولي ػػ -ٔ
اإلسػالـ قػد أمػر ، فكفػالتهم  ػمن نرػاـ التكافػل اإلسػالمي  -الذين يقيموف يف اجملتمش اٞنسلم-اٞنسلمٌن 

، فالزكػػاة الػػيت ٫نرجهػػا اٞنسػػلموف (ّقيف تعػػاملهم فيمػػا بيػػنهم كمػػش غػػًنىم اٞنسػػلمٌن أف يترػػفوا برػػفة الر٘نػػة
، كىػػػػذا (ْقفقػػػػا، بػػػػل إف اللفػػػػف شػػػػامل ألىػػػػل الذمػػػػة كػػػػذلخ قتضػػػػي االخترػػػػاص ابٞنسػػػػلمٌنللفقػػػػراء ال ت

كالتميز الكلًن يف الػنهج اإلسػالمي يف التعامػل مػش  ،الت ليق الشمويل يف التكافل االجتماعي يلٌن العرمة
 مػػدل كلػػًن أثػػر األلػػة الػػيت يشػػيعها اإلسػػالـ بػػٌن أفػػراده، حػػت لػػل بتكافلػػو اآلخػػر، كىػػذه ر٘نػػة كلػػًنة تلػػٌنًٌ 

ي الر٘نػػػة كحػػػب ديػػنهم اٞنخػػػالف لػػدين اإلسػػػالـ، بػػل ٩نلًٌػػػ ،همة، كىػػػذا ال يعػػين حػػػلَّ مَّػػالذًٌ  االجتمػػاعي أىػػػلى 
 ة ل نرمة اإلسالمية يف التعامل مش اإلنسانية ٗنعاء.الشموليَّ 

                                                           

( ينرػر: مقومػات التعامػل مػش اآلخػر يف  ػوء القػرآف الكػرَل، أ.د. كليػػد ىاشػم كػردم الرػميدعي، ٠نلػة مػداد األدب، اٛنامعػة العراربيػة، عػػدد (ُ
 (.ٕٗٓـ، قص: َُِٗ – َُِٖخاص ابٞنؤٕنرات، 

يف الداينتٌن اليهودية كاٞنسيحية، كموربفهما منو، د. لغرس سوىيلة، جامعة معسكر، اٛنزائر، على الشلكة العنكلوتيػة، ( ينرر: مفهـو اآلخر (ِ
www.researchgate.net/publication/331024557 

األكىل،  :كرمػػػة، ال لعػػػةمكػػة اٞن -ينرػػر: التعػػػايش مػػش غػػػًن اٞنسػػلمٌن يف اجملتمػػػش اٞنسػػلم، منقػػػذ بػػن ١نمػػػود السػػقار، راب ػػػة العػػا  اإلسػػػالمي  ((ّ
 (.ّٕص: ، ترربيم الشاملة، قـ ََِٔ -ىػ  ُِْٕ

: (، كربد منش كثًن من الفقهاء إع اء أىل الذمة من الزكاة اٞنفرك ة استدالال بقولو ُْٕ/ ٖق ، القرطيب،اٛنامش ألحكاـ القرآفينرر:  ((ْ
 الفقػػراء يف كتػػرد األغنيػػاء مػػن الرػػدربة أخػػذ الزكػػاة، ابب كتػػابصػػحيحو،   أخرجػػو اللخػػارم يف «.فتؤخػػذ مػػن أغنيػػائهم فػػرتد علػػى فقػػرائهم»

 اإلسػػالـ، كشػػرائش الشػػهادتٌن إىل الػػدعاء ابب اإل٬نػػاف، كتػػاب ، كمسػػلم يف صػػحيحو،(ُِٖ/ ِق(، ُْٔٗاٜنػػديث رربػػم: ق كػػانوا، حيػػث
 يف اجملتمػش اٞنسػػلم، منقػذ بػػن التعػايش مػػش غػًن اٞنسػػلمٌنعنهمػا. كينرػػر:    ر ػػي علػاس مػػن حػديث ابػػن (ُٓ/ ُق (،ُٗاٜنػديث رربػم: ق
 .(ّٕص: ١نمود السقار، ق
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ب ربلػػوب غػػًن ف سػػا هتػػذًٌ ابتغػػاء أتليػػف ربللػػو، " ،غػػًن اٞنسػػلمـ لـ اٟنديػػة الػػيت تقػػدَّ اإلسػػالـ ال ٪نػػرًٌ  كمػػا أفَّ 
ا يف ف ػة اٞنؤلفػة كاستمالتهم للدين كىدم الشريعة، كلعل ىذا يتض  جليِّ  ،لب رئيس يف دعوهتماٞنسلمٌن، كس

 .(ُقربلوهبم من اٞنشركٌن"

ػػػ -ٕ إف اٞنستشػػػعر لنرػػػاـ التكافػػػل االجتمػػػاعي  ب:رْ م ال احلَػػػلْ قيػػػاـ أصػػػل العالقػػػة مػػػع اآلخػػػر علػػػى السِّ
ؾ مػػدل ربيػػاـ اإلسػػالـ علػػى رً دٍ ييػػاإلسػػالمي الػػذم يشػػمل غػػًن اٞنسػػلمٌن ٣نػػن يقيمػػوف يف بػػالد اإلسػػالـ، لى 

ـ ىػو الى ٌن، كعليػو فػ ف السَّػحً  الذم يتم رمي اإلسالـ بو يف كلًٌ  ،كال اءة من العنررية كاإلرىاب ،لمالسًٌ 
غايػػػة األمػػػر ابٞنعػػػركؼ  ىػػػي الػػػدعوة إىل   كإىل اتلػػػاع سػػػج النػػػيب  فَّ إـ، حيػػػث الى ٍسػػػأصػػػل دعػػػوة اإلً 

 كالقتاؿ. ،األصل اٜنربكليس كالسلم،  ،كالنهي عن اٞننكر، كأف األصل ىو الدعوة إليهما ابٞنعركؼ
 فعػػاؿ النػػيب ِب مسػػتدلٌن كىػػذا مػػا يػػراه كثػػًنه مػػن العلمػػاء ىػػي حالػػة طارئػػة، إ٧نػػا اٜنربفػػ كعلػػى ىػػذا

كىػػػذا ىػػػو ربػػػوؿ ٗنهػػػور العلمػػػاء اٞنتػػػأخرين أك  ،كمػػػن بعػػػدىم ،ككػػػذلخ فعػػػل الرػػػحابة كمواربفػػػو مػػػش اٞنشػػػركٌن،
 .(ِقاٞنعاصرين

غػػػًن ى لػػو الترػػػنيف الػػػذم ٪نمػػػل يف طياتػػػو الر٘نػػػة، ففاٞنتأمػػل يف النرػػػرة اإلسػػػالمية ل خػػػر، ف نػػػو يتبلَّػػػ
ػػ د، ٍهػػعى الة، كأىػػل مَّػػأىػػل الذًٌ  :، كىػػمربعػػة أصػػناؼم ألٍ اٞنسػػلمٌن إمػػا أف يكونػػوا ١نػػاربٌن، أك مسػػاٞنٌن، كأىػػل السًٌ

، فالرػػػنف األػػػارب كاحػػػد، كالرػػػنف اٞنسػػػا  أربعػػػة، كىػػػذا مػػػا يػػػدعو لوصػػػف (ّقافمىػػػاألى ة، كأىػػػل نىػػػدٍ اٍٟني كأىػػػل 
 لم ىو األصل.العالربة بٌن اجملتمش اٞنسلم مش اآلخر ِبسا ربائمة على أف السًٌ 

ىػػي أف  ،األساسػػية يف العالربػػة بػػٌن اٞنسػػلمٌن كغػػًن اٞنسػػلمٌن القاعػػدة إفَّ ـ الشػػامل: اَل الػػدعوة إى الس ػػ -ٖ
ث اٞنسػلمٌن علػى التعػاكف كلكنػو ٪نػ ين كالػدنيا،لػدًٌ ـ الشػامل يف االى األصل يف اإلسالـ أنو يدعو إىل السَّػ

 حػػػت إذا رفضػػػوا التعػػػاكف لتحقيػػػق السػػػالـ الػػػذم يشػػػمل ،األػػػدكد يف الػػػدنيا لتحقيػػػق السػػػالـ غػػػًنىممػػػش 
إكػراه  كفى دي  إسػعاد نفسػو كاألخػرين فػرد علػى أف يعمػل كػلُّ  :كالسػالـ ىنػا يعػين ،يف اآلخرةاٜنياة األبدية 

كصػػي  كلػػيس بػػٌن ،فالتعامػػل بػػٌن اٞنختلفػػٌن ىنػػا ىػػو تعامػػل بػػٌن األنػػداد ،اٝنػػًن أنػػو دٟنػػم علػػى مػػا يعتقػػ
ثهػػا علػػى كلكنػػو ٪ناٜنػػق،  ة علػىفىػػه اٞنخلوربػػات اٞنكلَّ رً ٍكػػفػ ف اإلسػػالـ ال يي  :كبعلػػارة أخػػرل ،كموصػى عليػػو

ػ، إربنػاع اآلخػرين بػو ، كيكاف  مػن يػنب  يفيموكااللتزاـ بتعال ،ربلولو ا م ال يعػين أبػدن لٍ كىػذا االْنػاه إىل السًٌ
كالتخػػاذؿ أمامػػو، كلكػػن عليػػو التعامػػل معػػو  ،اٞنسػػلم لغػػًن اٞنسػػلم الرػػا  كاستسػػالـ ،التنػػازؿ عػػن الثوابػػت

                                                           

 اٟندية للمشركٌن بٌن اإلابحة كاٜنرػر يف  ػوء الكتػاب كالسػنة، أ.د. علػد   بػن صػاحل بػن علػد   اٝنضػًنم، ٠نلػة جامعػة أـ القػرل لعلػـو ((ُ
 (.ُٓـ، قص: َُِِ(، ٔٓالشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة أـ القرل، مكة اٞنكرمة، العدد ق

ينرػػر: التعامػػل مػػش غػػًن اٞنسػػلمٌن يف التشػػريش اإلسػػالمي، د. ىايػػل داكد، ٠نلػػة أمػػة اإلسػػالـ العلميػػة، العػػدد الثػػامن، دار كاىػػل للدراسػػات  ((ِ
 (.ُٕٗص: ـ، قََُِكال لاعة كالنشر، 

 (.ََِص: ينرر: التعامل مش غًن اٞنسلمٌن يف التشريش اإلسالمي، د. ىايل داكد، ق ((ّ
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كال تقترػػر  ،كمنهػػا مػػا يفر ػػو اٞنعتػػدم ، ػػها الواربػػشالرػػركؼ األػػددة الػػيت يفر ُنسػػب ك  ،ربرػػى ربدراتػػوِب
العنيفػػػػػة، كلكػػػػػن تشػػػػػمل اللبػػػػػوء إىل القػػػػػانوف كإىل اٞننرػػػػػفٌن مػػػػػن ذكم  كسػػػػػائل الػػػػػدفاع علػػػػػى الوسػػػػػائل

 .(ُقالنفوذ
كعليػػػو فالػػػدعوة إىل السػػػالـ الشػػػامل ىػػػي أحػػػد الت ليقػػػات الػػػيت تلػػػٌن مػػػدل اتسػػػاع األلػػػة الػػػيت يزرعهػػػا 

 ينعكس على تعاملها مش اآلخر.اإلسالـ داخل ٠نتمعاتو، ٣نا 
٫نتلػػػف مػػػنهج اإلسػػػالـ يف العالربػػػات الدكليػػػة عػػػن مػػػنهج االلتػػػزاـ والوفػػػاء ابلعهػػػد والقػػػانوف الػػػدويل:  -ٗ

اٞنرػلحة  لػىن العالربػات الدكليػة علػىا، إذ يػرفن اإلسػالـ مػن اللدايػة أف تي ا كليِّػاختالفنػ اٜنضػارة اٞنعاصػرة
 كعلػػػى القػػػوة اإللزاميػػػة ، العالربػػػات الدكليػػػة علػػػى العػػػدؿلػػػىنتاإلسػػػالـ يفػػػرض أف ألف  ؛الوطنيػػػة أك القػػػوة

 الدكيل. لالتفاؽ، كمعركؼ أف االتفاربات بٌن الدكؿ ىي اٞنردر الرئيس للقانوف
م لقة ذات معيار كاحػد، كربػد عػين  كالعدؿ يف اإلسالـ ِنالؼ ما ىو كاربش يف اٜنضارة اٞنعاصرة ربيمةه 

 كذـ مرتكليػػو، يف أكثػػر مػػن ثالٖنائػػة ،كالنهػػي عػػن الرلػػم ،بػػو ٌنفًرػػاٞنتَّ  كمػػدح ،القػػرآف بتقريػػر العػػدؿ ابألمػػر بػػو
ا يف حالػة أيضنػ ككمػا ين لػق ىػذا اٞنلػدأ علػى العالربػات الدكليػة يف حالػة السػلم ين لػق عليهػاا، مو ػعن  كٙنسٌن
ىو من أظهػر الت ليقػات اٞنعاصػرة  ،كااللتزاـ ابلقوانٌن الدكلية ،، كبناء على ىذا، ف ف الوفاء ابلعهود(ِقاٜنرب

 اٞنع ة عن األلة يف اجملتمعات اإلسالمية يف عالربتها مش اآلخر.

ذكػػره يف الت ليقػػات السػػابقة ال يعػػين أف ينرػػهر  إف مػػا متَّ و ابآلخػػر: بُّ َشػػة وعػػدـ الت  احلفػػاظ علػػى اذلوي ػػ -٘
ٓنفػػف مػػن االنرػػهار كالتػػأثر  كيتنػػازؿ عػػن ملادئػػو، بػػل ىنػػاؾ حػػدكد كربػػوانٌن ،اجملتمػػش اٞنسػػلم مػػش اآلخػػر

 ابآلخر.
بػد أف يتميػز عػن غػًنه  اٞنسػلم، كأف اٞنسػلم ال جاءت النروص اٞنتواترة يف النهػي عػن التشػلو بغػًنفقد 

كالترػػػػورات، أـ يف العلػػػػادات كالسػػػػلوؾ، أـ يف األخػػػػالؽ كاآلداب، أـ يف  يف كػػػػل أحوالػػػػو، سػػػػواء يف العقائػػػػد
كالسػر يف ىػذا كا ػ ، إذ اٛنماعػة اٞنسػلمة مسػتقلة عػن ، سػلم ابٞنشػركعكالتقاليد، ففي كلها يلتـز اٞن العادات

كمتابعتػو يف  ،زة عنها يف كل أمورىا، كلو أذف اإلسالـ ابألخذ عػن العػدك كػل شػيءميكمت اٛنماعات األخرل
لػذا فػػ ف النهػي عػػن  ؛(ّقاٞنسػػلمٌن كلػػذابت شخرػية ،لتالشػػت معػا  اإلسػػالـ كأحكامػو ؛كالتشػػلو بػو ،مػا يريػد

                                                           

ص: ق، قُُّْالثالثػػة،  :عالربػػة اٞنسػػلمٌن بغػػًن اٞنسػػلمٌن، د. سػػعيد إٚناعيػػل صػػيين، دار الفبػػر اإلسػػالمية، اٞندينػػة اٞننػػورة، ال لعػػةينرػػر:  ((ُ
 .بتررؼ يسًن (ٕٓ

 (.ُٔٔ – ُٓٔص: الر٘نن اٜنرٌن، ق ينرر: التسام  كالعدكانية بٌن اإلسالـ كالغرب، صاحل بن علد ((ِ
  بػػن إبػػراىيم ال ريقػػي، دار الفضػػيلة، الػػرايض،  اٞنسػػلمٌن أصػػوؿ معػػاملتهم كاسػػتعماٟنم قدراسػػة فقهيػػة(، أ.د. علػػد ينرػػر: التعامػػل مػػش غػػًن ((ّ

 (.ٕٓص: ـ، قََِٕ –ق ُِْٖاألكىل،  :ال لعة
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كعػػدـ انرػػهارىا كذكابسػػا يف  ،التشػػلو بغػػًن اٞنسػػلم ىػػو أحػػد الت ليقػػات العرػػرية للحفػػاظ علػػى األلػػة اإل٬نانيػػة
 ١نلة اآلخر.

مػش اآلخػر، كمػن السؤاؿ الذم يتلادر إىل الذىن: ىل مػنهج اإلسػالـ يف العالربػات إف  واقعية التطبيق: -ٙ
  أـ ال كاربعيأ٨نها العالربات الدكلية مش اآلخر، 

اٞنػػنهج اإلسػػالمي يف  علػػى ذىنػػو ألكؿ كىلػػة أف دى رً أف يىػػ بػػدَّ    يعػػيش يف ىػػذا العرػػر، الإف أم شػػخ
كلكػػن عنػػدما نسػػتعيد أحػػداث التػػاريخ نػػرل ، الواربػػش العالربػػات الدكليػػة مػػنهج مثػػايل غػػًن ربابػػل للت ليػػق يف عػػا 

تلتػـز بػو إال  أف ا٣نكننػ ق من جانػب كاحػد، ك  يكػنلًٌ طي  مش كونو ربد، عشر ربربن  لق ربلل أربعةأف ىذا اٞننهج طي 
نفوذىػا كسػل اسا يف خػالؿ ثالثػٌن سػنة ُنيػث  بٌن ىذه الدكلة كبٌن أف ٬نتػد لٍ دكلة اإلسالـ، ف ف ذلخ   ٪نىي 

إم اطػورايت  كيلل  يف امتداده أك  ٣نا كصلت إليو كاحػدة مػن أعرػم ،من اٞنعمورة اا كلًنن يغ ي سل اسا جزءن 
مػػش عػػدـ تكػػػافؤ  ،تلػػخ الدكلػػػة اإلسػػالمية كمػػش كػػوف، ( كيف خػػالؿ ألػػػف سػػنةالتػػاريخ قاإلم اطوريػػة الركمانيػػة

الوربػت،   تػتمكن مػن  كا  رارىا أف تقاتل يف كربت كاحػد يف جلهتػٌن أكػ  ربػوتٌن يف العػا  يف ذلػخ القول،
حيػػػث  ،تغيػػًن حيػػػاة الشػػػعوب برػػورة جذريػػػة كشػػػاملة بػػػل أمكنهػػػا ،االنترػػار العسػػػكرم كالسياسػػػي فحسػػب

إىل اإلسػػػالـ، كربامػػػت حضػػػارة إنسػػػانية مػػػن أركع مػػػا شػػػهده  -مػػػدة ربرػػػًنة خػػػالؿ-لشػػػعوب ت تلػػػخ الىػػػٓنوَّ 
الػػػػيت  ،ىػػػػذه الرػػػػاىرة اٞندىشػػػػة كحػػػػت اآلف ال يػػػػزاؿ اٞنؤرخػػػػوف يف حػػػػًنة لتفسػػػػًن سػػػػر، مػػػػن حضػػػػارات التػػػػاريخ

إ٧نػػا يلػػٌن  ،، كىػػذا التػػأثًن الكلػػًن علػػى اآلخػػر(ُقتستعرػػي علػػى التفسػػًن الػػذم تعػػوده النػػاس ألحػػداث التػػاريخ
 الواربعية اليت يتميز هبا منهج األلة يف اإلسالـ عن غًنه.

قرػد ة(، فممَّػقعقػد الذًٌ  ل مػش اآلخػر:كمن ت ليقات األلة اليت تلٌن كاربعية اٞنػنهج اإلسػالمي يف التعامػ
ػػػإىل حً  يهػػػدؼ اإلسػػػالـ مػػػن تشػػػريش عقػػػد الذمػػػة م كثػػػًنة منهػػػا: أف يػػػرتؾ اٜنػػػر  القتػػػاؿ بر ػػػائو، مػػػن أجػػػل كى

 ،ع ى لػو فرصػة التعػرؼ علػى ١ناسػن اإلسػالـالسلمي مش اٞنسلمٌن، كالعيش اٞنشرتؾ بينهم، كحت تي  تعايشال
كالػدخوؿ فيػو عػن  ،ا إىل ٓنليب اإلسالـ لوكحسن تعاملهم، فيكوف ذلخ داعين  ،كصفاهتم ،اٞنسلمٌن كأخالؽ
 ربناعة.

لمٌن مػػػش غػػػًنىم، حػػػت كإف ة إىل إظهػػػار تسػػػام  اٞنسػػػمَّػػػكمػػػا أف اإلسػػػالـ يهػػػدؼ مػػػن كراء عقػػػد الذًٌ 
 عػػػػوف بكامػػػػل حقػػػػوربهم، كيعيشػػػػوف آمنػػػػٌنيٌن يف ظػػػػل اٜنكػػػػم اإلسػػػػالمي يتمتمًٌ العقيػػػػدة، إف الػػػػذًٌ  خػػػػالفوىم يف

فمػن اعتػدل  ،أك اإلسػاءة إلػيهم أذاىما ٪نـر شرعن ك كمعتقداهتم،  ،كأعرا هم ،كأمواٟنم ،م م نٌن على أنفسهم
ش أك نوع من أنواع األذية، أك أعػاف علػى ذلػخ، فقػد  ػيَّ غيلة يف عرض أحدىم،  عليهم كلو بكلمة سوء، أك
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ة ىػػو مػػن أظهػػر مَّػػ، كىػػذا الت ليػػق اٞنتمثػػل يف عقػػد أىػػل الذًٌ (ُقيػػن اإلسػػالـة دً مَّػػكذً  ة رسػػولو مَّػػة   كذً مَّػػذً 
  العرور.ت ليقات األلة يف شتَّ 

األخػالؽ ىػو مػن مكػاـر األخػالؽ يف اإلسػالـ، بػل ىػو مػن يف معػاملتهم  مش اآلخػرين العدؿكما أف 
علػػى العػػدؿ مػػش  -ّنزيػػد أتكيػػده-ابلعػػدؿ، كخػػ َّ  فقػػد أمػػر٘نايتهػػا كتتميمهػػا؛  اإلسػػالـ مػػن أجػػلالػػيت جػػاء 

، كمػػا (ِقاٞنخػػالفٌن الػػذين ربػػد يرلمهػػم اٞنػػرء بسػػلب االخػػتالؼ كالنفػػرة، فالعػػدؿ مػػش اآلخػػرين موجػػب أللػػة  
اٞنسػػلم بعػػد ذلػػخ إىل درجػػات  كلكػػن اإلسػػالـ يػػدعو ،ألدٌل يف بنػػاء عالربػػة اٞنسػػلم بغػػًنهالعػػدؿ ىػػو اٜنػػد اأف 

، كعليػو فػ ف العػدؿ (ّقكاإلحسػاف ،كالػ  ،فاٞنسلم مدعو إىل العفو ،أٚنى، ف ذا كاف العدؿ يعين اٞنعاملة ابٞنثل
فرػػارت تتعامػػل مػػش  مػػش اآلخػػر ىػػو مػػن الت ليقػػات الػػيت تعػػ  عػػن األلػػة الػػيت شػػاعت يف اجملتمعػػات اٞنسػػلمة،

 اآلخر ِبٚنى القيم كاٞنثل اإلنسانية.

                                                           

ينرػػر: الفػػػركؽ قأنػػػوار الػػػ كؽ يف أنػػػواء الفػػػركؽ(، شػػػهاب الػػػدين أ٘نػػػد بػػػن إدريػػػس بػػػن علػػػد الػػػر٘نن اٞنػػػالكي الشػػػهًن ابلقػػػرايف، عػػػا  الكتػػػب،  ((ُ
ص: ق نسػػخة إلكرتكنيػػة، (،  أتصػػيل العالربػػة مػػش غػػًن اٞنسػػلمٌن مػػن خػػالؿ أحػػداث السػػًنة النلويػػة، ٘نيػػد الرػػغًن، شػػلكة األلوكػػة،ُْ/ّق

ّْ.) 
 (.ِٗ – ِٖص: عايش مش غًن اٞنسلمٌن يف اجملتمش اٞنسلم، منقذ بن ١نمود السقار، قينرر: الت ((ِ
 (.ُٔٔص: الر٘نن اٜنرٌن، ق ينرر: التسام  كالعدكانية بٌن اإلسالـ كالغرب، صاحل بن علد ((ّ
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 ات على مستوى العالق للمحبة دلطلب الثاين: التطبيقات ادلعاصرةا
 مع اآلخر يف اجملتمعات األخرى

 كيندرج ٓنت ىذا اٞن لب ستة ت ليقات، كىي:

اٞنرػػلحة القوميػػة كأحػػد تقػػـو العالربػػات الدكليػػة للمبتمعػػات األخػػرل علػػى اعتلػػار ة: ادلصػػلحة القومي ػػ -ٔ
 الت ليقات اليت ال ٬نكن التنازؿ عنها.

الػػػػدكيل يف ت يػػػػر سػػػػلوكهم يف  اد السياسػػػػيٌن الػػػػدائم إىل القػػػػيم اٝنلقيػػػػة، كإىل القػػػػانوفناسػػػػت فمػػػػش كػػػػوف
، -أـ اٜنػػرب ،سػػواء يف حالػػة السػػلم-فػػ ف الواربػػش أف العالربػػات الدكليػػة اٞنعاصػػرة  ،العالربػػات الدكليػػة اٞنعاصػػرة

  يتفػق أم منهمػا  كالقػوة، كال تقػـو علػى أسػاس األخػالؽ أك القػانوف إذا ،أساس اٞنرلحة القوميػة تقـو على
كاألخػػالؽ يف  الواربش أف اٞنرػػلحة القوميػػة مػش القػػوة ىػي مػػا ٪نػدد دكر القػػانوف، فػكالقػػوة ،مػش اٞنرػػلحة القوميػة

 .(ُقكليس العكس ،العالربات الدكلية

٫نتلػػف عػػن اٞنلػػدأ  ج اٜنضػػارة الغربيػػة يف العالربػػات الدكليػػة ال ف اٞنلػػدأ الػػذم يرتكػػز عليػػو مػػنهكعليػػو فػػ
، كبنػاء عليػو (ِقاٞننرمػة، بػل سػلوؾ اٜنيػوابت يف الغابػة ، أك عرػاابت اٛنر٬نػةربي َّاع ال ُّريؽالذم ٪نكم سلوؾ 

اء كيسػػود نرػاـ الغػػاب يف العالربػػات مػػش اآلخػػر، ككلػػو مػػن جػػرَّ  ،فػ ف النتيبػػة ال ليعيػػة ىػػي أف ٓنػػدث الفو ػػى
يف نرػػاـ األلػػة،  اا كلػػًنن ث شػػرخن دً دَل اٞنرػػلحة القوميػػة علػػى القػػوانٌن كالقػػيم األخالربيػػة اإلنسػػانية، كىػػذا ٪نيٍػػتقػػ

 كحب االنترار للنفس. ،كاللغضاء ،كيثًن الضغينة

يف ظػػػل ُنػػػث اجملتمعػػػات األخػػػرل اٞنتلنيػػػة للمرػػػلحة القوميػػػة كمػػػنهج فػػػرض النمػػػوذج الغػػػر  ادلػػػادي:  -ٕ
ػػ مقػػدـ علػػى القػػيم كاألخػػالؽ ت تلػػخ الػػدكؿ كاجملتمعػػات لفػػرض ٧نوذجهػػا اٞنػػادم اٞنػػدمر عى اإلنسػػانية، سى

 اليت تسودىا األلة كالتآلف. ،للحياة الركحية
أف النمػػوذج اٜنضػػارم الغػػر   :الػػيت ْنابػػو اإلنسػػاف يف القػػرف العشػػرين همػػةمػػن اٜنقػػائق اٞنفقػػد أ ػػحى 

اٞنعرفيػػة  بسػػلب انترػػاراتو ،ن كالشػػعوبيف فكػػر ككجػػداف معرػػم اٞنفكػػري اٜنػػديث أصػػل  يشػػغل مكانػػة مركزيػػة
نفسػها إىل إحسػاس متزايػد ابلثقػة ابلػنفس مػن جانػب  كالعسكرية الوا حة يف ٠نػاالت عديػدة، كالػيت ترٗنػت

التػاريخ اللشػرم يرػل  ، كأف كػلَّ اإلنسػاف مػا كصػل إليػو أرربػىالغر ، كإىل إ٬نانو ِبف رؤيتػو للعػا  ىػي  اإلنساف
ضػػارم الغػػر  اٜن النمػػوذج ر  اٜنػػديث، كأف العلػػـو الغربيػػة علػػـو عاٞنيػػة، كأفغػػال التػػاريخ إىل أعلػػى مراحلػػو يف

، كعليػو فػ سم هبػذا (ّقلكػل زمػاف كمكػاف يف العرػر اٜنػديث يرػل  ، أك على األربػليرل  لكل زماف كمكاف
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 ،عػػن انعػػداـ األلػػة كف ًٌ عىػػيػي  ،كخروصػػيات ٟنػػا ،كتقاليػػد ،االزدراء لكػػل مػػا أنتبتػػو األمػػم األخػػرل مػػن عػػادات
 كعدـ اعتلارىا يف ربلوهبم.

للنمػػػػوذج الغػػػػر  اٞنػػػػادم علػػػػى سػػػػائر  مػػػػا أحدثتػػػػو اٞنرػػػػلحة القوميػػػػة مػػػػن فػػػػرضو  إفَّ ة: انعػػػػداـ اإلنسػػػػاني   -ٖ
 ،يػػة لسنسػػانيةأحػػدث ت ليقػػات معادفذلػػخ  لتعػػدَّ اجملتمعػػات، ال يقػػف عنػػد ربضػػية الفػػرض فقػػا، بػػل 

 كاأللة اجملتمعية.
ػػکى أنػػو   اٞنػادم ينػػزع إىل نمػػوذجكيرهػر ذلػػخ يف كػػوف ال كيسػػمي ، الػػرب  ربلػػل اإلنسػػاف يضػشي،  ػػاير  يمًٌ

كػػاف هبػػا   ، كلكػػنسػػيارة جديػػدة أنتبػػتإحػػدل الشػػركات األمريكيػػة  : أفَّ ، كمثالػػواأك ١نايػػدن  ا، مو ػػوعيِّ نفسػػو
كلػذا فكػرت الشػركة يف سػحلها  ؛إىل ىػالؾ راكليهػا كتػؤدم ،عيب صغًن، فقد كانت تنقلػب عنػد اٞننحنيػات

كتنقلػػػػب  ،يف السػػػػوؽ السػػػػيارات كلكػػػػن أحػػػػد اٞنستشػػػػارين األذكيػػػػاء نرػػػػ  الشػػػػركة ِبف تػػػػرتؾ ،السػػػػوؽ مػػػػن
 أف التعويضػػػات الػػػػيت سػػػػتدفش للضػػػػحااي أك ذكيهػػػػم اتضػػػػ  لػػػػو مػػػػن خػػػػالؿ حسػػػاابت راي ػػػػيةألنػػػػو  ؛بقائػػػديها
كربػػد كافقػػت الشػػركة  ،كإصػػالحها راتالسػػيا أربػػل بكثػػًن مػػن اٝنسػػائر الناٗنػػة عػػن اسػػتدعاء كػػل ىػػذه سػػتكوف

 ، كىذا اٞنثاؿ يلٌن انعداـ اإلنسانية منهم، كخلو ربلوهبم من األلة كالر٘نة ل خرين.(ُقعلى ىذا االربرتاح

إف انعػػداـ اإلنسػػانية ال ينشػػأ مػػن النمػػوذج الغػػر  اٞنػػادم فقػػا، بػػل إنػػو ربػػد  ة:ي ػػجِ مَ ة ادلؤديػػة للهَ الفوقي ػػ -ٗ
امػػل مػػش سػػلمة إىل التعاٞنغػًن األرفػػة، فتنػزع بعػػن اجملتمعػػات  دة أك الداينػػةينشػأ بسػػلب ا٥نػػراؼ يف العقيػ
غػػًن اٜنميػػدة، الػػيت تشػػًن إىل عػػدـ اعتلػػار األلػػة يف ربلػػوهبم، فمػػن يتأمػػل يف اآلخػػر َنملػػة مػػن األخػػالؽ 

األلػة يف ا أعلى منهم، يلمػس انعػداـ ربن رٍ مكانة كعً  تتلوأة على غًنىا، كأسا تعامل بعن اجملتمعات ابلفوربيَّ 
 داـ األلة إذا حدث منهم ٨نبية أك اعتداء.عثنااي تلخ التررفات، كيرهر ان

ن مػػا عنػػد اليهػػود مػػ يلحػػفأف  سػػت يشو يتكيتمثػػل ىػػذا الت ليػػق يف الشػػعب اليهػػودم، فالنػػاظر لترػػرفا
 كأابح ٟنػػػػػم أمػػػػػواٟنم ،ر ٟنػػػػػم اللشػػػػػرية ٝنػػػػػدمتهمالػػػػػذم سػػػػػخَّ  ،اٞنختػػػػػار فلسػػػػػفتهم علػػػػػى نرريػػػػػة شػػػػػعب   ربيػػػػػاـ

ربػادت للهمبيػة كاالزدراء، ٣نػا  الػيت، كىذه الفوربية ىػي (ِقك٨نبيتهم ستغرب فرائعهميكابلتايل ال  ،كأعرا هم
ا غًن مستغرب منهم، كىو مرهر ينم عن انعداـ األلة كاعتلارىا يف ربلػوهبم إذا ربػاموا جعل انعداـ اإلنسانية أمرن 

 ابلتعامل مش اآلخر.

ا ت ليقنػػػ ، تينشػػػ مػػػثالن  اليهوديَّػػػةالػػػيت تعيشػػػها اجملتمعػػػات األخػػػرل، كإف الفوربيػػػة العنصػػػرية جتػػػاه اآلخػػػر:  -٘
مػػش االزدراء كاالحتقػػار ل خػػر، كىػػي  ، يف قالعنرػػرية(، كتتسػػم العنرػػرية ابلنرػػرة الفوربيػػةا متمػػثالن معاصػػرن 

 أمر يلٌن  عف أك انعداـ األلة لو.

                                                           

 (.ُُِص: الوىاب اٞنسًنم، ق ينرر: العا  من منرور غر ، د. علد ((ُ
 (.ُٓٗص: اإلسالمي، د. ىايل داكد، ق التعامل مش غًن اٞنسلمٌن يف التشريشينرر:  ((ِ
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ى تفضػيل جنسػها علػى سػائر علػ لينما تقـو كافة قالعنررايت( عنػد ٢نتلػف األمػم، يف ٗنيػش العرػورف
عنػػد اليهػػود تزيػػد علػػى ذلػػخ ابٜنقػػد علػػى مػػن عػػداىم مػػن اللشػػر، إىل  األجنػػاس اللشػػرية فقػػا، فػػ ف العنرػػرية

اليهػػود علػػى ذلػػخ ابٜنقػػد ، فاجملتمعػػات األخػػرل تفضػػل نفسػػها علػػى غًنىػػا، بينمػػا يزيػػد (ُقٕنػػىن اٞنػػوت درجػػة
 ميدة.اٜنغًن   بتلخ اٞنمارسات ذىم حوؿ العالذا ف نو دعاىم لزايدة نفو  على غًنىم؛

مػن أجػل ٓنقيػق أىػدافهم  ،العػا  اليهود جهدىم الستغالؿ نفوذىم اٞنكٌن يف كثػًن مػن دكؿفقد بذؿ 
 ،السياسػػيك  ،االربترػػادمك  ،النفػػوذ يف اجملػػاؿ الػػديين :العنرػػرية، كيتمثػػل ىػػذا النفػػوذ يف ٠نػػاالت كثػػًنة، أ٨نهػػا

كفػرض مػػا يريدكنػو، كىػػذا يلػػٌن اٜنالػة اٞنزريػػة للمحلػػة يف  ،علػػى العػػا ، ككػػل ىػذا مػػن أجػػل السػي رة (ِقالثقػايفك 
 ربلوهبم ْناه اآلخرين.

  ،اإلحسػػافإف اجملتمعػػات األخػػرل يف تعاملهػػا مػػش اإلسػػالـ ال تتعامػػل ابلعػػدؿ ك سػػاىرة اإلسػػالموفوبيا:  -ٙ
٠نتمعػػػاهتم إلسػػػالـ، حػػػت نشػػػأ عنػػػد م ابهى ا مػػػن الػػػتػُّ ذا فقػػػد ألرػػػقوا كثػػػًنن لػػػ كمػػػا يتعامػػػل اإلسػػػالـ معهػػػا؛

 ا( الذم يعين: اٝنوؼ من اإلسالـ.قاإلسالموفوبيمر ل  

يف الشػػماؿ إىل  ا، مػػن كنػػدايف كػػل مكػػاف يف العػػا  تقريلنػػ مشػػاعر العػػداء اْنػػاه اٞنسػػلمٌن تزايػػدربػػد تك 
 ،بػػدفاعها عػػن ملػػادئ الد٬نقراطيػػة اللي اليػػة اشػػتهرت كػػوف العديػػد مػػن ىػػذه الللػػداف  مػػشاٛننػػوب،  نيوزيلنػػدا يف

اٛناليػات اٞنسػلمة يف الغػرب  كمػش كػوف، كالتسػام  اٜنقػوؽ دعم التعددية الثقافية، كتلػين ربػيم اٞنسػاكاة يفاليت ت
داخل اجملتمعات األصلية، لكن كسا جو مليء ّنواربػف االشػتلاه كالتشػكيخ  ػد  مستمر بشكل د٠نهاتم ي

 اٞنػػرارة كاالسػػتياء خػػالؿ اٜنيػػاة اليوميػػة، كُنػػاالت االعتػػداء علػػيهم، ككػػذا ابٝنػػوؼ الشػػديد كّنشػػاعر اإلسػػالـ،
مت ترػوير اإلسػالـ بشػكل مسػتمر كخػاط  علػى أنػو ديػن ت ػرؼ كعنػف يػدعو إىل  أنو :، كالسلبكاالغرتاب

حريػة الػدين الناحيػة النرريػة، تن لػق  مػنف٣نا جعلو يعكس صورة سللية عنو يف أذىاف العامة،  الدماء، سفخ
اسػػػتثناء بعػػػن األربليػػػات مػػػن ٣نارسػػػة ىػػػذه  يػػػتم كاٞنعتقػػػد علػػػى كػػػل الػػػد٬نقراطيات اللي اليػػػة، كلكػػػن يف الواربػػػش،

 اال  هاد يف الػوالايت اٞنتحػدة الػيت تضػم أغلليػة مسػيحية كإر،ن  من عانت األربلية اٞنسلمة الكثًن، فقد اٜنرية
 .(ّقاٞنسيحية اليهوديَّة التقاليد ا علارة عن ٠نموعة منثقافيِّ 

كىذا يلػٌن انعػداـ العػدؿ عنػد اجملتمعػات األخػرل يف بيػاف الرػورة اٜنقيقيػة لسسػالـ، ٣نػا أنػتج ت ليػق  
 قاإلسالموفوبيا( عند أفراد ٠نتمعاهتم.
                                                           

 :  الػػزغييب، مكتلػػة العليكػػاف، الػػرايض، ال لعػػة العنرػػرية اليهوديػػة كآ،رىػػا يف اجملتمػػش اإلسػػالمي كاٞنوربػػف منهػػا، د. أ٘نػػد بػػن علػػدينرػػر:  ((ُ
 .(ٕٔ/ ُـ، قُٖٗٗ –ق ُُْٖاألكىل، 

 (.ِْٖ/ ُ  الزغييب، ق كاٞنوربف منها، د. أ٘ند بن علدلعنررية اليهودية كآ،رىا يف اجملتمش اإلسالمي اينرر:  ((ِ
التقرير الثامن ٞنرصد منرمة التعاكف اإلسالمي بشأف ظػاىرة اإلسػالموفوبيا، الػدكرة الثانيػة كاألربعػٌن جمللػس كزراء اٝنارجيػة، الكويػت، ( ينرر: (ّ

 (.َُص: ـ، قَُِٓ –ـ َُِْ
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 اخلادتة
ٞنػػا  ،وو كإحسػػاني و ككرميػػه، فلػػوال فضػػلي كإسػػاءى  ،ور يل إٕنامىػػيسَّػػ أفٍ  العرػػيمى  د  ى اـ ىػػذا اللحػػث، أ٘نىػػتىػػيف خً 
كاحػػدة، فػػال حػػوؿ كال ربػػوة إال ابهلل العرػػيم،  فكػػرةن  ا، أك يرػػي ى ا كاحػػدن فنػػرٍ حى  أف يكتػػبى  الضػػعيفي  اسػػت اع العلػػدي 

]النسػػػػػػػاء:  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريربػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل ذكػػػػػػػره:
ر إبٕناـ ىذا العمل، أسألخ اي عرػيمي  ؾ الضعيفً على علدً  تى نٍ نػى هم كما مى [، فاللَّ ّٖ كأف و منػو، تقللىػ أفٍ  اٞنقرًٌ

ْنعػػػل يل مػػػن اسػػػم ىػػػذا  ا لوجهػػػخ الكػػػرَل، كأسػػػألخ اي عرػػػيم اي كػػػرَل اي ذا الفضػػػل كاٛنػػػود، أفْنعلػػػو خالرنػػػ
كالرػاٜنٌن مػن علػادؾ، كاجعلػين اي  ،كرسػلخ ،كأنليائػخ ،كإىل مالئكتخ ،ين إليخلٍ ، فاللهم حلًٌ اللحث نريلنا

من أعػانين يف ُنثػي، ككػل مػن  ككلَّ  ،كمناربشيَّ  ،كمشريف ،ٌن، أببً   من أكليائخ الراٜنٌن، كمن علادؾ اٞنقرَّ 
هتػم، كٗنيػش اٞنسػلمٌن، فػػ ف كذرايَّ  ،كأخػوايت ،كإخػواٍل ،كذريػيت ،كزكجػيت ،ل هبػذا الػدعاء كالػدمَّ هػم الىػربػرأه، اللَّ 

 هم ال ٓنرمنا فضلخ اي كرَل. ر٘نتخ كسعت كل شيء، كأنت كاسش اٞنغفرة، فاللَّ 

 يف ختاـ ىذا اللحث ٛنملة من النتائج كالتوصيات، كىي: كربد توصلتي 

 النتائج: أواًل:
لػذلخ  ؛مػن حيػث ىػي شػعور ربلػيب، كسػلوؾ عملػية جوانػب األلػة، يشمل مفهـو األلػة يف اإلسػالـ كافَّػ -ُ

 ابة، كاٞنودة، كغًنىا.لى تعددت كتنوعت مرادفاهتا، كاأللفة، كالشوؽ، كالعالربة، كالرَّ 

كالشػػمولية، كمػػا تػػرتلا ابلعقيػػدة اإلسػػالمية  ،كالواربعيػػة ،األلػػة يف اإلسػػالـ ابلثلػػاتتتسػػم مرػػادر كأسػػس  -ِ
 ا.ا كثيقن ارتلاطن 

 ،النرػرانيَّة، بينمػا يغلػب اٛنانػب الركحػي يف اليهوديَّػةعلى مفهـو األلة يف  العملية تغلب النررة السلوكية -ّ
 .الكونفوشييوسيَّةأك  يف  ، كيرهر اٛنانب االجتماعي بشكلو الزرادشتيَّةك  ،اٟنندكسيَّةك 

اف لو األثػر يف اعتمادىػا علػى كللتحريف كالو ش، ٣نا   لة يف األدايف األرفة كالو عيةتعر ت مرادر األ -ْ
 ة.بأسس ىشَّة كمتذبذ

ا، يكػػػاد ٫نلػػػو مػػػن جوانػػػب األلػػػة السػػػلوكية ا كجػػػدانيِّ عاطفيِّػػػا عقليِّػػػا ؼ الفلسػػػفات اٞنثاليػػػة األلػػػة تعريفنػػػعػػػرًٌ تي  -ٓ
 ألسوسة.العملية ا

، ٜنسػػاب اٛنانػػب الػػواربعي نػػزع اٛنانػػب العػػاطفي الوجػػداٍل الواربعيػػة يف تعريفهػػا للمحلػػةٓنػػاكؿ الفلسػػفات  -ٔ
 األسوس.كاٞنادم 

كالسػػلوكية العمليػػة(، بينمػػا  ،ٕنتػػاز تعريفػػات األلػػة يف اإلسػػالـ بشػػموؿ جوانػػب األلػػة قالوجدانيػػة الركحيػػة -ٕ
 ة اٛنانب اآلخر.لى فً غٍ سفات اٞنعاصرة ٛنانب كاحد منها، مي تنحاز سائر األدايف األرفة كالو عية كالفل
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كالثلػات،  ،كالرػدؽ ،تفتقد مرادر األلة يف األدايف األرفػة كالو ػعية كالفلسػفات اٞنعاصػرة إىل الشػمولية -ٖ
 بينما تعد تلخ الرفات أحد أىم ٣نيزات مرادر األلة يف اإلسالـ.

، بينمػػا تفتقػػد األدايف األرفػػة تػػاب   كسػػنة نليػػو تتميػػز أسػػس األلػػة يف اإلسػػالـ ابسػػتمدادىا مػػن ك -ٗ
 كالو عية كالفلسفات اٞنعاصرة ٟنذين اٞنردرين الرحيحٌن.

ك ػػػػواب ها،  ،ترهػػػر مكانػػػػة األلػػػػة يف القػػػػرآف الكػػػػرَل بكثػػػػرة موا ػػػعها، كتعػػػػدد معانيهػػػػا، كبيػػػػاف منهبهػػػػا -َُ
 كال رؽ اٞنوصلة إليها.

كالتأكيػػد علػػى ثلوهتػػا هلل سػػلحانو  ،كٖنراهتػػا ،كفضػػلها ،كعالماهتػػا ،تزخػػر نرػػوص السػػنة النلويػػة بليػػاف األلػػة -ُُ
 بٌن اٞنؤمنٌن. كتعاىل، ككجوب التحابًٌ 

إثلػػات األلػػة هلل سػػلحانو كتعػػاىل علػػى الوجػػو الرػػحي ، كرب هػػا عػػن الفكػػر اإلسػػالمي اٞنعتػػدؿ  مػػا انفػػخَّ  -ُِ
 الشرعية.كحدكدىا  ،ابلتوحيد كالعلادة، كذكر أنواعها كمراتلها، كٓنديد  واب ها

ربهم، ٣نػػا جعلهػػم ينزعػػوف رٍ إبعػػالف الفوربيػػة كاالصػػ فاء لعًػػ -اٞنزعومػػة عنػػدىم-ليهػػود األلػػة اإلٟنيػػة ا يسػػتغلُّ  -ُّ
 كحب السي رة على اآلخرين. ،للمادية

تعػاىل   عمَّػا د اإلٟني، كغػًنه، عند النرارل، فساد عقيدهتم، فآمنوا ابلتبسُّ  -اٞنزعومة-أحدثت األلة  -ُْ
 .كلًننا  يقولوف عيلوِّا

تفتقػد  ك ػعية،بسلب أسا مستمدة مػن مرػادر  ؛األدايف الوىٍ عيَّةل الكلًن يف مكانة األلة يف لى يرهر اٝنى  -ُٓ
 ة نسلتها إىل   سلحانو كتعاىل.لرحَّ 

علػػى حسػػاب اٞنرػػاىر الواربعيػػة  ،ٓنػػاكؿ الفلسػػفات اٞنثاليػػة إظهػػار مكانػػة األلػػة الوجدانيػػة داخػػل اإلنسػػاف -ُٔ
 األسوسة.

علػػى حسػػاب  ،اىريػػةرفلسػػفات الواربعيػػة إىل إبػػراز مكانػػة األلػػة مػػن خػػالؿ اٞنرػػاىر األسوسػػة التسػػعى ال -ُٕ
 اٛنانب الوجداٍل الداخلي.

تستمد األلة مكانتها يف اإلسالـ بقوة مرادرىا، كثلات أسسػها، كلوليتهػا، بينمػا تفتقػد األدايف األرفػة  -ُٖ
 كالو عية كالفلسفات اٞنعاصرة ٗنيش ىذه اٞنيزات.

غػًن متغػًنة كال مت ػورة، بينمػا ٔنضػش  ،كالت ور، فهي ،بتة ،ضش مكانة األلة يف اإلسالـ إىل النسليةال ٔن -ُٗ
 كالتلدؿ. ،كالتحوؿ ،يف األدايف األرفة كالو عية كالفلسفات اٞنعاصرة إىل التغًن
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كالتكامػػػػػػل، بينمػػػػػػا تنحػػػػػػاز األدايف األرفػػػػػػة كالو ػػػػػػعية  ،تتميػػػػػػز النرػػػػػػرة يف اإلسػػػػػػالـ إىل األلػػػػػػة ابلشػػػػػػموؿ -َِ
، كاٛنهػل ُنقيقػة اإلنسػاف كعػدـ لوليتهػا ،كالفلسفات اٞنعاصرة إىل جانب أحادم، بسلب ربرور النررة

 كحاجاتو كميولو.

يقػػـو مػػنهج بنػػاء األلػػة يف اإلسػػالـ علػػى مػػنهج الرػػراط اٞنسػػتقيم الػػذم ال اعوجػػاج فيػػو، السػػتمداده مػػن  -ُِ
 نة.الكتاب كالس

عػن كػل مػا مػن شػأنو إ ػعاؼ أثرىػا يف ربلػب اٞنسػلم، كبػٌن أفػراد اجملتمػش   -للمحلػة ٘نايػةن -سى اإلسػالـ  -ِِ
 كذلخ.

  سػلحانو كتعػاىل، يف بسلب فساد اعتقػادىم  ؛منهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّةإىل  النررانيَّةك  اليهوديَّةتفتقد  -ِّ
 كالتناربن الراىر يف النررة إىل األلة.

مػنهج بًنىػاءو ك٘نايػةو كعدـ الثلات يف النررة للمحلة، أىم معوربػات كجػود  ،االعتقادم، كالتغًن يعد الفساد -ِْ
 .األدايف الوىٍ عيَّةيف  للمحلَّة

تعتمػػد الفلسػػػفات اٞنثاليػػػة علػػػى العقػػل يف اٜنكػػػم علػػػى األشػػػياء، كٔنضػػػش إليػػو ٗنيػػػش اختياراتػػػو، ٣نػػػا ٩نعػػػل  -ِٓ
 كتلاينها. ،بسلب اختالؼ العقوؿ ؛ ٣نكنا غًنأمرن  منهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّةكجود 

لػذا فػ ف رصػد  ؛ألسػوس، ٣نػا ٩نعلهػا تتغػًن بتغػًنهكالواربش ا ،الفلسفات الواربعية ٗنيش اٜنقائق إىل العلم دُّ ري تػى  -ِٔ
 فيها أمر غًن ٣نكن. منهج بًنىاءو ك٘نايةو للمحلَّة

ف األرفػػة كالثلػػات، بينمػػا تفتقػػد األداي ،كالتػػوازف ،يتميػػز مػػنهج بنػػاء األلػػة ك٘نايتهػػا يف اإلسػػالـ ابالعتػػداؿ -ِٕ
 كا   اٞنعا  عندىم.لذا تعذر كجود منهج  ؛كالو عية ىذه اٞنيزات

، بينمػا تفتقػد الفلسػفات يتسم منهج بناء األلة ك٘نايتهػا يف اإلسػالـ ِنضػوعو ٞنػراد   كسػنة رسػولو  -ِٖ
، ،بػتو  مػنهجو  تست ش الوصوؿ ألسػسً كالتبربة، فلم  ،كالعلم ،اٞنعاصرة ىذه اٞنيزة، فاعتمدت على العقل

 كتلاينت. ،فتناربضت

يتميز الفرد اٞنسلم ابلف رة السليمة، اليت استقاىا من التنش ة اإل٬نانيػة علػى ملػادئ الػدين اٜننيػف، بينمػا  -ِٗ
عػػػػػرض للحريػػػػػة اٞننفلتػػػػػة، كسيػػػػػًللت منػػػػػو إنػػػػػو ت الف ػػػػػرة عنػػػػػد الفػػػػػرد يف اجملتمعػػػػػات الغربيػػػػػة، حيػػػػػث اختلَّػػػػػ

 كالتعلق هبا. ،حب اٞنادةشخريتو  اٝنروصية، كطغى على

الػػػزكاج الشػػػرعي، كاالسػػػتقرار األسػػػرم، كصػػػلة الػػػرحم، أحػػػد مرػػػاىر سػػػالمة مػػػنهج األلػػػة يف األسػػػرة  عػػػدُّ يي  -َّ
خ كانػد،ر األسػرة، كا٦نفػاض معػدالت اإل٤نػاب، أحػد مرػاىر ا٥نػراؼ األلػة يف تفكُّػ عػدُّ اٞنسلمة، بينمػا يي 

 اجملتمعات األخرل.
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 ،م برهػػػػػور آ،ر األلػػػػػة فيػػػػػو، كالرتبيػػػػػة اإلسػػػػػالمية، كالتكافػػػػػل االجتمػػػػػاعي، كاٞنواطنػػػػػة٬نتػػػػػاز اجملتمػػػػػش اٞنسػػػػػل -ُّ
كانفرػاؿ الػدين عػن اجملتمػش،  ،كاالنتماء، بينما ترهر آ،ر األلة الفاسدة يف اجملتمعات األخػرل، كاٞناديػة

 كاألعياد اللدعية، كغًنىا.

موٟنم يف نرػػاـ التكافػػل اجملتمعػػي، كربيامهػػا ترهػػر ت ليقػػات األلػػة يف اإلسػػالـ يف العالربػػة مػػش اآلخػػرين بشػػ -ِّ
لم معهم، كااللتزاـ ابلقوانٌن كالعهود معهم، بينما تنحرر ت ليقات األلة يف اجملتمعػات األخػرل على السًٌ 

 .ةمش اآلخرين بقيامها على اٞنرلحة القومية، كفرض ٧ناذجهم ابلقوة، كالفوربيَّ 

 التوصيات: اثنًيا:
 لسفػػادةكمضػػامينها يف اإلسػػالـ، كذلػػخ  ،األلػػةمو ػػوع يوصػػي اللاحػػث ّنزيػػد مػػن الدراسػػة كاللحػػث يف  -ُ

 كت ليقو يف كاربش اٞنسلمٌن. ،منها يف التعرؼ على اٞننهج الشرعي

ا النتشػػػار مرػػػاىر علػػى كسػػػائل اإلعػػالـ دكر كلػػػًن يف إبػػراز الضػػػوابا الشػػػرعية للمحلػػة يف اإلسػػػالـ، ْننلنػػ -ِ
  اللالد اإلسالمية.األلة الغربية يف

نشػر مػنهج أىػل السػنة كاٛنماعػة كالسػلف الرػاحل يف األٚنػاء كالرػفات، على اٞنربٌن كالرتبويٌن مسؤكلية  -ّ
، ٞنػا ٟنػذه العقيػدة الرػافية ٕنثيػلكبياف إثلاهتا على اٜنقيقة هلل سلحانو كتعاىل، دكف تكييف أك تع يل أك 

 .ي لدل اٞنسلمقً لي من أثر يف انضلاط اٞننهج اٝني 

لوليػة كٕنيػز اٞنػػنهج اإلسػالمي يف تنػاكؿ اٞنفػاىيم كالتعريفػػات  تلػٌنًٌ ة فػراد مؤلفػات مسػػتقلَّ ة إلحَّػاٜناجػة اٞنلً  -ْ
لكافػػػة مرػػػ لحات القػػػيم كاألخػػػالؽ، كمقارنتهػػػا َنوانػػػب اال٥نيػػػاز كالقرػػػور يف األدايف األرفػػػة كالو ػػػعية 

 كالفلسفات اٞنعاصرة.

لدراسػػات كاللحػػوث حػػوؿ مػػنهج القػػرآف كالسػػنة يف غػػرس األلػػة يف إىل اٞنزيػػد مػػن ا يػػداف الرتبػػوم ُناجػػةاٞن -ٓ
 نفس الفرد اٞنسلم، كاألثر السلوكي اٞنرتتب عليو.

الرتكيػػػػػز علػػػػػى الدراسػػػػػات النقديػػػػػة للكتػػػػػب اٞنقدسػػػػػة يف األدايف األرفػػػػػة، كبيػػػػػاف ا٥نػػػػػراؼ اٛنانػػػػػب ينلغػػػػػي  -ٔ
 األخالربي فيها، كأثره السليب على معتنقي تلخ الدايبت.

فػػات اٞنعنيػػة إببػػراز األثػػر السػػليب للفلسػػفات الو ػػعية علػػى اجملتمعػػات الغربيػػة، مػػش إبػػراز ١ناسػػن ترٗنػػة اٞنؤل -ٕ
 النراـ الشمويل يف اإلسالـ، كٕنيزه يف تقدَل اٜنلوؿ لكافة اٞنشكالت الفردية كاجملتمعية.

تلػػػٌن ٕنيػػز مػػػنهج اإلسػػػالـ اٝنلقػػي، مقابػػػل فشػػػل  ،-يف مقػػػررات اٞنرحلػػػة الثانويػػة كاٛنامعيػػػة-٧نػػاذج إدراج  -ٖ
 ة اٞنراحل الدراسية.األدايف األرفة كالو عية كالفلسفات اٞنعاصرة، يف اٞنقررات الدراسية لل الب يف كافَّ 
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ة بػػٌن السػػلوكيات اٝناط ػػة لػػلعن أفػػراد اجملتمػػش اٞنسػػلم كالنرػػاـ وى ٍبػػعقػػد نػػدكات ككرش عمػػل لدراسػػة الفى  -ٗ
مػػػػش مػػػػا ىػػػػم فيػػػػو مػػػػن ا٥نػػػػالؿ إلسػػػػالـ، كبيػػػػاف انلهػػػػار اٞنسػػػػلمٌن ابجملتمػػػػش الغػػػػر ، األخالربػػػػي اٞنتميػػػػز يف ا

 ر السليمة. ى ف منو الفً نى أتٍ  خ رًبيىًميأخالربي، كتفسُّ 

تكثيػػػػف الدراسػػػػات الرتبويػػػػة حػػػػوؿ أثػػػػر األلػػػػة يف اإلسػػػػالـ علػػػػى الناشػػػػ ة، كاٛنوانػػػػب الت ليقيػػػػة ٜنػػػػدكدىا  -َُ
 ي العملي للمحلة بشكلو الرحي .ك واب ها، كاليت من شأسا إظهار اٛنانب السلوك
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 الفهارس

 فهرس اآلايت

 فهرس األحاديث

 فهرس األعالـ

 ادلصادر وادلراجع

 فهرس ادلوضوعات
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 فهرس اآلايت القرآنية
 رقم الصفحة رقمها السورة اآلية

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ

 ّٕٔ ٕ-ٔ الفآنة
ّٕٕ 

 ُّٗ ِْ اللقرةمم ام يل ىل مل يك ىك مك

 ٰى ين ىن نن من زن

ري
ّْ ّٔ 

 ُِٖ َٗ اللقرةخل حل جل مك لك

 خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل

خي حي جي ٰه مه جه هن من
ُُِ ُٓٗ 

 خم حم جم يل ىل مل خل
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
زب

 ّٕٗ ُْٔ اللقرة

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب
مثحج

 ُٓٔ اللقرة
ٖٓ ،َٔ 

ُُٖ 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
نن من زن رن

 ُٓٔ اللقرة
ُِٖ،ََِ 
َُِ،ِٖٓ 

ِّٖ 
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 جه ين ىن من خن حن جن يم

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  زت يبرت ىب نب مب زب رب ىئيئ

زث رث يت نتىت مت

 َُٖ،ّْ ُٕٕ اللقرة
ّٖٔ 

 َّٖ ُٖٓ اللقرةمخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جك مق حق مف خف حف جف

خل حل جل مك لك حكخك
َُٗ ِْ 

 ُِٔ،ٕٓ ُٓٗخب حب جب هئ مئ خئ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت
يق ىق يف ىف ىثيث نث

َِٓ ِْ 

 َّٕ،ُِٔ،ٕٓ ِِِجس مخ جخ مح جح مج

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

ينجه ىن من حنخن
 ُِٗ ِّٓ اللقرة

 َّٖ ِّٓ اللقرةىث نث مث زث رث

 ّٖٔ ِٕٓ اللقرة ٰذٰر يي ىي مي خي

 ُٓٓ ِٖٔجخمخ مح جح مج حج مث

 ّٕٔ ٓ آؿ عمرافرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 يي ىي ني مي زي ري ٰى
 جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ُِّ ُْ مرافآؿ ع
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 متهت خت حت جت مبهب خب حب

جح مج حج مث

 حص مس خس حس جس مخ جخ
مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص

 ُٖٓ ِٖ آؿ عمراف

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
مب زب رب ىئيئ نئ

 ُّ آؿ عمراف

ِ ،ِْ،ّْ، 
ٕٓ،ُِٔ،ُْٖ 

ِٖٔ،ِْٖ 
ِٗٓ،َُّ 

َّٕ 
 مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب

نث
ِّ ِْ،ٕٓ 

َّٓ 

 ىل مل يك ىك مك لك
من زن رن مم يلام

ٕٓ 
ُُٔ،ُِٖ 

َّٓ 

 ّْٕ ِٔ آؿ عمرافجن يم ىم مم خم

 ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

ٰر

 ُّٖ ِٕ آؿ عمراف

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب

 خس حس جس مخ جخ مح جح

مس

 ّٖٔ ٕٓ آؿ عمراف

 ُّٗ،َٗ ٰٖٕى ٰر ٰذ يي ىي مي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُّْ 

 

 رقم الصفحة رقمها السورة اآلية
ّٖٔ 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
زب رب يئ

 ٗٔ،ُٖ ٖٓ آؿ عمراف
ِِٔ 

 مض خض حض جض مص خص حص مس
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط
مك لك خك حك جك مق حق

 َّٕ ُٗ آؿ عمراف

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

ٌّ ٍّ 
 ُ َُِ آؿ عمراف

 ْْ َُّىت نت مت

 ىه مه جه ين ىن من
ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه

ُّْ 
ُْ،ٕٓ 
ُِٔ،ِٕٔ 

 ُٗٓرب يئ ىئ نئ
ٕٓ،ُِٔ 

ُُٖ 
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
ىك مك لك

 ّٕٗ َُٗ آؿ عمراف

 جخ مح جح مج حج مث هت
مخ

 ِْٔ ُٗٗ آؿ عمراف

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن
ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي

 ُ ُ 

 جع مظ حط مض خض حض جض

مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع
 مم خم حم جم يل ىل مل خل
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 َّٖ ِٖ-ِٔ النساء
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خي حي جي ىهيه مه

 ُٕ ّٖ النساءىه مه جه ين ىن من خن
 مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط
حق

َٓ َٗ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

نئ

 ٖٔ ٕٔ-ٔٔ النساء

 َُّ َٖ النساءحمخم جم يل ىل مل خل

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب

مث زث رث يت
 ّٕٓ،َِٖ ِٖ النساء

 يي ىي ني مي زي ري

خئ حئ جئ
 ِِْ ّٖ النساء

 ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم
مي خي حي جي يه

 ِْ َُٕ النساء
َّٔ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
مت زت يبرت

ُُٓ ْٕ 

 ُِٗ، ّٖ ُِٓري ٰى ين ىن
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك
مننن زن رن مم ام

 ِٕٗ ُِٓ النساء

 َّٔ ُْٖ النساءجنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
يبرت ىب نب مب زب رب

 ِّٕ ُٕٓ النساء

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت
 من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك
ىن نن

 النساء
ُٕٓ-
ُٖٓ َّٕ 

 ىت نت مت زت رت يب ىب
يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت

ُٔٓ ُ 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق

اممم يل
ُِٕ ُٔ،ُِٔ 

 ّٖٔ ُ اٞنائدة ىقيق يف ىف يث ىث

 ُٔٗ ِ اٞنائدةحفخف جف مغ جغ

 مت زت رت يب ىب نب مب زب

يترث ىت نت
 ّ اٞنائدة

َِٔ،ِٕٖ 
َِٗ 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت

ىق يف ىف يث ىث
 َّٖ ٔ اٞنائدة

 خممم حم جم يل ىل مل خل

 يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي

ٌّ ٍّ َُّّ ِّ ّٰ

 ُٖ اٞنائدة
ُٗ ،ِّْ 

ّٕٔ 
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 يئ نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

زبمب رب
 ُّٖ ِٔ اٞنائدة

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل
ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن

 ِِٕ،ُٖٓ ُٓ اٞنائدة

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب
حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج

ْٓ 

ْْ،ٓٔ،ُِٔ 
ُٖٔ،ِٖٓ 
ِِٕ،ِٗٓ 

ِّٕ 

 جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

 لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف

 جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك

 حي جي ٰه مه هنجه من خن حن

 هث مث هت هبمت مب هئ مئ ميهي خي

مس

 ّٕٔ ْٔ اٞنائدة

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

نث مث زث رث ىتيت

 ّٗٔ ِٕ اٞنائدة

 مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث

 ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل

ىي ني مي زي ري ٰى

 ّٕ اٞنائدة
ِّْ 
ّٔٗ 

 ّْ َٖ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
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نت مت زت رت يب
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

 ِٔٗ ٕٖ اٞنائدة

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث

ىق
 ُٓٔ ٖٗ اٞنائدة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم

 ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت

يف

 ِِّ ُُٕ اٞنائدة

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىبيب نب

ىث نث

 ِِٖ،َِٔ ّٖ األنعاـ
َِٗ 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
نثىث

 ّْٕ ُُِ األنعاـ

 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 جه ين ىن من خن حن جن يم
جيحي يه ىه مه

 َّٖ ُِٓ األنعاـ

 ٕٓ ُُْخس حس جس مخ محجخ جح

 ِْٕ ُّٓ األنعاـ زت رت ىبيب نب مب زب رب
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رثزث يت ىت نت مت

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

هب مب خب حب هئجب مئ
 ّٕٕ ُُٔ االنعاـ

 ُٕٔ ُْٔ األنعاـخلمل حل جل مك لك

 َّٔ ُّ األعراؼجه ين ىن من حنخن جن يم ىم

 حت جت هب مب خب حب جب هئ
 مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت
خص حص مس حسخس جس

ْٖ َٓ 

 ُّٖ ْٓ األعراؼزيمي ري ٰى ين
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ

جت
 َّٔ، ِٔٗ ٓٓ األعراؼ

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
حبخب جب هئ مئ خئ

 ُٓٔ ُٖٓ األعراؼ

 ُّٖ ُٖٔ األعراؼننىن من زن رن
 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

مت زت رت يب نبىب
َُٖ ٓٓ،ُُٔ 

 جل مك لك خك حك جك مق حق
جم ملهل خل حل

َِٔ ُٔ ،ُِٔ 

 ُِٖ،ٕٓ، ِْ ٖٓخئ حئ جئ يي ىي

 ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
رئ

ّٔ ْْ،ٔٔ 
ُّٔ 

 َّٕ،ُُٖ ْ التوبةني مي زي ري
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 ٰذ يي ىي مي خي حي
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ِّّٰ

 َُٖ ِّ التوبة

 رت يب ىب نب مب زب
 يت ىت نت مت زت
 يث ىث نث مث زث رث
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
ىليل مل يك

ِْ 
ْْ،ٖٓ 
ُّٖ ،ِْٖ 

 مخ جخ مح جح مج حج

جس
 ُّٖ ُّ التوبة

 خي حي جي يه ىه مه جه
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
ٌّ

ّّ َُٔ 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

حج مث هت مت خت حت
ْٔ ّْ 

 يل ملىل يك ىك مك لك

 نن من زن رن مم ام

 ني زيمي ري ٰى ين ىن

هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

ُٕ ْْ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ

يت ىت نت زتمت

َُٖ ُْ 

 ّٖٔ ُُٗ التوبة ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
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يئ

 نن من زن رن مم ام يل ىل ٱيكمل
ىن

 َّٖ ُ ىود

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

جسحس مخ جخ مح
 َّٖ ّْ ىود

ٍّ َّ ُّ ِّ َٗ ِْ 

 ّٕ َّهنجه من خن
 ّٔ ّّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 ِٖٓ َٗ يوسفيلام ىل مل يك ىكمك لك اك يق
 نث مث زث رث يت ىت
يقاك ىق يف ىف يث ىث

 ّ إبراىيم
ّّ 
َُٖ 

 ٗنن من زن رن مم ام يل
ُْٓ،ِٔٓ 

ّٔٔ 
 َٓ ُٕخيمي حي جي يه ىه

 حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

حب جب هئ مئ
 َّٔ ِّ النحل

 مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس
مع جع

 ّّٕ ُٓ النحل

 اممم يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق
من زن رن

 ِٕٖ َٔ النحل

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ىئ نئ مئ

 ِٕٔ ٖٗ النحل

 َُٗ ٕٗ النحل يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
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مكىك لك اك

 زن رن مم ام يل ىل
... من

 َُٖ َُٕ النحل

 مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ين ىن من خن حن جن يم ىم
جهمه

ُ ِٔ ،ُّٔ 

 هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ
 َُُ الكهفلك هش مش

ُِٔ،ِٕٔ 
ِٖٔ،ُِٗ 

ّْٕ 
 ُٔ َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ُِٔ َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
مت زت رت يب ىب مبنب

 ُّٕ ِٖ-ُٖ مرَل

 حم جم يل ىل مل خل
ىم مم خم

ٗٔ ِْ 

 جل مك لك خك حك جك مق حق

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

 جمحم يل ىل مل خل جه هن من خن

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
خي حي جي يه مهىه جه

-ُِْ طو
ُِٕ 

ّّٖ 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس
مع

 ِِ-ُِ األنلياء
َّّ،ُٖٔ 

ِٖٖ 
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 مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه
َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ُٗ اٞنؤمنوف
ِٖٖ،ّّٓ 

ّٔٗ 

 َُِ ّٕ النورىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 رت يب ىب نب مب زب رب
 نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
اك يق ىق يف يثىف ىث

 ِٕٔ، ِٓٔ ٔ-ٓ الفررباف

 ّٖ ِٖحئ جئ يي ىي ني مي

 جك مق حق مف خف حف جف مغ
حك

 ّْٗ ّْ الفررباف

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ُِٗ-
ُٗٓ 

ُّٓ،ِْٔ 
ِٕٖ 

 مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف

جم هل مل خل حل

 ّٖٕ َٓ القر 

 َّٔ ٕٔ القر حض جض مص خص حص

 َّٓ،ُِٖ ٕٕ القر خن حن جن مم خم

 َُٗ ٓ العنكلوتحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 ُٖٔ ٕٓ العنكلوتىت نت مت رتزت يب ىب نب
 ٖٓ ٗٔنيىي مي زي ري ٰى

 جك مق حق مف خف حف جف

خك حك
 ُّ الرـك

ّٕ 
ِْٔ 
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 من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل
هن

 َّٔ ُٖ لقماف

 ّٔ ٔجخمخ مح جح مج حج
 ُّٔ ٔ األحزابجخمخ مح جح مج حج
 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن

 ّٖٔ ِّ األحزاب

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
اك يق

 َّٖ ّّ األحزاب

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
ىي مي خي

 ِِٔ ّٔ األحزاب

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
ىي مي خي

 ِٕٓ ّٔ األحزاب

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
لك خك حك جك مق مفحق خف

َْ ُ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب

مخ جخ مح جح مج

َٕ-ُٕ ُ 

 ِٖٕ ّْ فاطرجل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

ىل
 ُٕٗ،ّّ ِّ ص
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 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم
حئ جئ يي ىي ني

 َُٕ ّ الزمر

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 هل مل خل جلحل مك خكلك حك جك مق حق
جم

ِٗ َٔ 

 جض مص خص حص مس خس
حطمظ مض خض حض

ٖٓ ّٔ 

 َُٖ ُٕ فرلتخص حص مس خس حس جس مخ
 مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك

زن

 ِٕٔ،ِٔٔ ّْ فرلت

 جس جخمخ مح جح مج حج مث

 خض جضحض خصمص حص مس خس حس

مع جع مظ حط مض

 ُّٕ ّٕ فرلت

حي جي يه مهىه جه ين
ُُ 

َٓ،ٓٓ 
ُُٔ،ُِٔ 

ِٕٓ 
 هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب
جخ مح جح مج مثحج

َْ ُُٔ 

 لك خك حك جك مق حق مف خف
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 حم جم يل ىل مل خل خن حن جن
 ُٔٓ،ِّْ ِّ-ُِ الزخرؼ
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 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

جي يه ىه مه
 َِٓ،ّٖ ٕٔزي ري ٰى ين ىن نن من
 ُّٖ ٕٖ الزخرؼ جكحك مق حق مف خف حف
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل
مي زي ري ٰى

 ُٖٔ ُٖ اٛناثية

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
رث

 ّٗٗ ِِ د

 حك جك مق حق مف خف حف
هل مل خل جلحل مك لك خك

 ُّٖ ِٖ الفت 

 مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ
 َُحض جض

ٔٔ،ُّٔ 
ُْٔ،ِٖٗ 

َِّ 
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب
ىث

 ِّٕ،ّٕٔ ُّ اٜنبرات

 ٔٓىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
ُٔ،ِٔ 

ِِٖ 
 ِٕٕ ّ النبميه ىه مه جه ين
 ِٓٔ ْ النبميه ىه مه جه ين
 ِْٔ ُٕ القمرني مي زي ري ٰى ين ىن
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 يي ىي مي خي جيحي يه ىه

ِِ ْٔ 
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 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب مب

مث

 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
مب خب حب جب مئهئ خئ

 َِٖ ٕ اٜنشر

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك
خن حن جن مم خم

 َُٖ ٗ اٜنشر

 مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ين ىن من خن حن جن يم ىم
خي حي جي يه ىه مه جه

 َِّ َُ اٜنشر

 مظ حط خضمض حض جض مص خص
 مق مفحق خف حف جف مغ جغ جعمع
حك جك

 َّٕ ِْ اٜنشر

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت
ىق

 ِٓٗ ٖ اٞنمتحنة

 مت خت حت جت هب مب خب حب
حج مث هت

ْ ٕٓ 

 مت خت حت جت هب مب خب حب
حج مث هت

 ُِٔ ْالرف
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 مت خت حت جت هب مب خب حب

حج مث هت
 ُُٖ ْ الرف

 ُُٖ ُّ الرفجل مك خكلك حك جك مق حق خفمف حف

 جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم
 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي
هش مش هس مس هث مث

 ّٕٔ ُِ ال الؽ

 ْٓ،ُ ْىن نن من زن

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
جخ مح جح مج حج هتمث مت

 ّّٕ ِْ-ِِ نوح

 مي زي ري ٰى ين ىن نن
جئحئ يي ىي ني

 َُِ ٗ اٞننافقوف

 ِٖٔ ٕ التغابنمخجس جخ مح جح مج حج مث هت

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

من خن حن جن يم
 َُٕ ٖ التحرَل

 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ِٓٔ ّْ-ُْ اٜناربة

نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
يف ىف يث ىث

 ِٕٕ ْٔ-ْْ اٜناربة

 ُٕٔ ّٖ اٞندثرجن مم خم حم جم

 ّْ ٖ خي حي جي يه ىه مه جه

 َُٖ ٖ اإلنسافخي حي جي يه ىه مه جه
 ُِّ َِ القيامةيل ىل مل خل
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 ِّ َْ النازعاتجع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 ُٕ ُٗ االنشقاؽخص حص مس خس
 ِْ ُْمح جح مج
 ُِّ َِ الفبرحق مف خف حف

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
جغ مع جع حطمظ مض خض حض

 ّّٕ ٓ اللينة

 ُِّ ٖ العادايتمن خن حن جن
 ُٖ ٔ الكافركفٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ٗٔ ٍّٔ ٌّ ٰى ٰر

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ْْٕ 

 

 األحاديثفهرس 
 رقم الصفحة موضوع احلديث

لُّوي  اّللَّى  أىفَّ  أىٍخً يكهي   ِٔٗ ٪نًي
ا اّللَّي  أىحىبَّ  ًإذىا نٍػيىا ٘نىىاهي  عىٍلدن ىاءى  سىًقيمىوي  ٪نىًٍمي أىحىديكيمٍ  يىرىلُّ  كىمىا الدُّ

 ُْٗ اٞن
نٍػيىا يف  اٍزىىدٍ  لَّخى  الدُّ  ُٓٗ اّللَّي  ٪نًي
ا أىحىبَّ  ًإذىا  ى  ًإفَّ  بن  أيًحػبُّ  ًإٌٍلً : فػىقىػاؿى  ًجٍ ًيػلى  دىعىا عىٍلدن  ًجٍ ًيػلي، فػىييًحلُّػوي : ربىػاؿى  فىأىًحلَّػوي، فيػالى
ػػبُّ   ى  ًإفَّ : فػىيػىقيػػوؿي  السَّػػمىاءً  يف  يػينىػػاًدم مثيَّ  بن  ٪نًي  مثيَّ  ربىػػاؿى  السَّػػمىاًء، أىٍىػػلي  فػىييًحلُّػػوي  فىػػأىًحلُّوهي، فيػػالى

ا أىبٍػغىػػػنى  كىًإذىا اأٍلىٍرًض، يف  اٍلقىليػػػوؿي  لىػػػوي  ييو ىػػػشي  بن  أيٍبغًػػػني  ًإٌٍلً : فػىيػىقيػػػوؿي  ًجٍ ًيػػػلى  دىعىػػػا عىٍلػػػدن  فيػػػالى
بن  يػيػٍلًغني   ى  ًإفَّ  السَّمىاءً  أىٍىلً  يف  يػينىاًدم مثيَّ  ًجٍ ًيلي، فػىيػيٍلًغضيوي  ربىاؿى  فىأىٍبًغٍضوي،  فىأىٍبًغضيػوهي، فيػالى

 اأٍلىٍرضً  يف  اٍللػىٍغضىاءي  لىوي  تيو ىشي  مثيَّ  فػىيػيٍلًغضيونىوي،: ربىاؿى 

ْٓ 
ُٖٗ 

 أىحىػبَّ  ًبشىػٍيءو  عىٍلػًدم ًإيلىَّ  تػىقىرَّبى  كىمىا اًبٜنىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيِّا يل  عىادىل مىنٍ : ربىاؿى  اّللَّى  ًإفَّ 
ػػتَّ  اًبلنػَّوىافًػلً  ًإيلىَّ  يػىتػىقىػػرَّبي  عىٍلػػًدم يػىػزىاؿي  كىمىػػا عىلىٍيػًو، افٍػتػىرىٍ ػػتي  ٣نَّػا ًإيلىَّ  تيػػوي  فىػػً ذىا أيًحلَّػوي، حى : أىٍحلػىلػٍ

هي  بًػًو، يػيٍلًرري  الًَّذم كىبىرىرىهي  بًًو، يىٍسمىشي  الًَّذم وي ٚنىٍعى  كيٍنتي   الَّػيًت  كىرًٍجلىػوي  هًبىػا، يػىػٍلً شي  الَّػيًت  كىيىػدى
يٍعً يػىنَّوي، سىأىلىيًن  كىًإفٍ  هًبىا، ٬نىًٍشي نَّوي  اٍستػىعىاذىٍل  كىلىً نً  ألى يًعيذى  ألى

ُِٗ 

نٍػيىا اٍلميػػٍؤًمنى  لىيىٍحًمػػي عىٍلػػدىهي  اّللَّى  ًإفَّ  لُّػػوي  كىىيػػوى  الػػدُّ ػػا ٪نًي ـى  مىرًيضىػػكيمي  ٓنىٍميػػوفى  كىمى  كىالشَّػػرىابى  ال َّعىػػا
 ُّٗ عىلىٍيوً  ٔنىىافيوفى 

بُّ  اّللَّى  ًإفَّ   ُٓٗ كيلًٌوً  األىٍمرً  يف  الرًٌٍفقى  ٪نًي
بُّ   ى  ًإفَّ  ، اٍلعىٍلدى  ٪نًي  ُٓٗ اٝنٍىًفيَّ  اٍلغىيًنَّ، التًَّقيَّ
بُّ  اّللَّى  ًإفَّ  ، ٪نًي ، كىيىٍكػرىهي  العي ىػاسى ًمػدى  عى ىػسى  فىػً ذىا التػَّثىػاؤيبى  ميٍسػًلمو  كيػلًٌ  عىلىػى فىحىػقّّ  اّللَّى، فىحى

عىوي  تىوي، أىفٍ  ٚنًى : ربىػاؿى  فىػً ذىا اٍسػتى ىاعى، مىػا فػىٍليػىػريدَّهي  الشَّػٍي ىاًف، ًمػنى  ىيػوى  فىً ٧نَّىػا: التػَّثىػاؤيبي  كىأىمَّػا ييشىمًٌ
 الشٍَّي ىافي  ًمٍنوي   ىًحخى  ىىا،

ْٔ 

تًػوً  عىلىى لىوي،  ي  فىأىٍرصىدى  أيٍخرىل، ربػىٍريىةو  يف  لىوي  أىخنا زىارى  رىجيالن  أىفَّ  مىٍدرىجى
ػا   عىلىٍيػًو، أىتىػى فػىلىمَّػا مىلىكن

ػلٍ : ربىاؿى  اٍلقىٍريىًة، ىىًذهً  يف  يل  أىخنا أيرًيدي : ربىاؿى  تيرًيدي  أىٍينى : ربىاؿى  ػةو  ًمػنٍ  عىلىٍيػوً  لىػخى  ىى ػا  نًٍعمى  تػىريبػُّهى

،: ربىػاؿى  ػػرى  الى تيػوي  أىٌٍلً  غىيػٍ ،  ً  رىسيػػوؿي  فىػً ٌٍلً : ربىػػاؿى  ً ، يف  أىٍحلػىلػٍ لَّػخى  ربىػػدٍ   ى  ِبًىفَّ  إًلىٍيػخى ػػا أىحى  كىمى
تىوي   ًفيوً  أىٍحلػىلػٍ

ِ 
ُٗٔ 

لػُّهيمىا خىٍرلىتػىٌٍنً  ًفيخى  ًإفَّ  ةي  اٍٜنًٍلمي،:  ي  ٪نًي  ُٓٗ كىاأٍلىبى
ا، ًإالَّ  ًمائىةن  اٍٚننا كىًتٍسًعٌنى  ًتٍسعىةن  ّللًَّ  ًإفَّ   ُُٔ، ٓٓ اٛنىنَّةى  دىخىلى  أىٍحرىاىىا مىنٍ  كىاًحدن
ًليػله، ًمػػٍنكيمٍ  يل  يىكيػوفى  أىفٍ   ً  ًإىلى  أىبٍػػرىأي  ًإٌٍلً  ، أنَّىػذىٍل  ربىػػدً  تػىعىػاىلى   ً  فىػػً فَّ  خى لًػػيالن ػا خى  ُُٗ أنَّىػػذى  كىمى
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، ًإبٍػرىاًىيمى  ًليالن ا كيٍنتي  كىلىوٍ  خى لًػيالن  أيمَّيًت  ًمنٍ  ميتًَّخذن ٔنَّىػٍذتي  خى ، بىٍكػرو  أىابى  الى لًػيالن  مىػنٍ  كىًإفَّ  أىالى  خى
ػػافى  ػػانيوا ربػىػػلػٍلىكيمٍ  كى ػػاًجدى، كىصىػػاًٜنًيًهمٍ  أىنًٍليىػػائًًهمٍ  ربػيليػػورى  يػىتًَّخػػذيكفى  كى  اٍلقيليػػورى  تػىتًَّخػػذيكا فىػػالى  أىالى  مىسى

،  ًلخى ذى  عىنٍ  أىنٍػهىاكيمٍ  ًإٌٍلً  مىسىاًجدى
يل، اٍلميتىحىابُّوفى  أىٍينى   ِ ًظلًٌي ًإالَّ  ًظلَّ  الى  يػىٍوـى  ًظلًٌي يف  أيًظلُّهيمٍ  اٍليػىٍوـى  ًَنىالى

ػي نا، إالَّ  تػيٍفتى ي  أٍبوابي اٛنىنًَّة يػىٍوـى اإلثنٌن كيػىٍوـى اٝنىًميس، فػىيػيٍغفىري ًلكيػلًٌ عٍلػدو ال ييٍشػرًؾي اًبّللًَّ شى
ٍيًن قى رجيالن كانىت بٍينوي كبػىٌٍنى أخيًو شىٍحناءي فيػي  : أٍنًرريكا ىذٍيًن حتَّ يرػ ىًلحا، أٍنًرػريكا ىػذى اؿي

 حتَّ يىر ىًلحا
َُّ 

ػػدى  ًفيػػوً  كيػػنَّ  مىػػنٍ  ثىػػالىثه  ػػالىكىةى  كىجى ػػبَّ  كىرىسيػػوليوي  اّللَّي  يىكيػػوفى  أىفٍ : اإًل٬نىػػافً  حى  ًسػػوىا٨نيىا، ٣نَّػػا إًلىٍيػػوً  أىحى
ػػبَّ  كىأىفٍ  ىػػٍرءى  ٪نًي

لُّػػوي  الى  اٞن ، ًإالَّ  ٪نًي ػػا الكيٍفػػرً  يف  يػىعيػػودى  أىفٍ  يىٍكػػرىهى  كىأىفٍ  ّللًًَّ  يف  يػيٍقػػػذىؼى  أىفٍ  يىٍكػػرىهي  كىمى
 النَّارً 

َّْ 

ػػلى رىٍىػػاه ًمػػنى اليػىهيػػوًد عىلىػػى رىسيػػوًؿ اّللًَّ  :  دىخى ػػا فػىقيٍلػػتي ، فػىفىًهٍمتػيهى ـي عىلىٍيػػخى فػىقىػػاليوا: السَّػػا
ـي كىاللٍَّعنىػػةي، فػىقىػػاؿى رىسيػػوؿي اّللًَّ  ػػبُّ الرًٌفٍػػقى يف عىلىػػٍيكيمي السَّػػا ػػةي، فىػػً فَّ اّللَّى ٪نًي : مىٍهػػالن ايى عىاًئشى

: ، أىكى  ىٍ تىٍسمىٍش مىا ربىاليوا  ربىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  األىٍمًر كيلًًٌو فػىقيٍلتي : ايى رىسيوؿى اّللًَّ : فػىقىػٍد ربػيٍلػتي
 كىعىلىٍيكيمٍ 

ْٔ 

ػػأى يف ًعلىػػادىًة اّللَّ  ، كشػػابّّ نىشى ـه عػػاًدؿه ػػلػٍعىةه ييًرلُّهيػػمي اّللَّي يف ًظلًٌػػًو يػىػػٍوـى ال ًظػػلَّ إالَّ ًظلُّػػوي: ًإمػػا سى
ػػػػله ربػىٍلليػػػوي  عػػػػا عىلىيػػػًو، كتػىفىرَّربىػػػػا  تىعػػػاىل، كىرىجي : اجتىمى ػػػػالًف ٓنىىػػػاابَّ يف اّللَّ ػػػاًجًد، كىرىجي ىسى

ميعىلَّػػػػقه يف اٞن
، كرىجيػػله تىرىػػدَّؽى  : ًإٌٍلً أىخػػاؼي اّللَّ ، كىٗنىىػػاؿو فػىقىػػاؿى عىلىيػػًو، كىرىجيػػله دىعىٍتػػوي اٍمػػرىأىةه ذىاتي مىٍنًرػػبو

ربىةو فأىٍخفىاىػػا، حػػتَّ ال تػىٍعلىػػمى ًلاليػػوي مىػػا  ػػرى اّللَّ خالًينػػا فػىفىا ىػػٍت ًبرىػػدى ًينػػوي، كرىجيػػله ذىكى تػيٍنًفػػقي ٬نى
نىاهي   عىيػٍ

ٖٔ 

 ِٔٗ ذىًلخى  يىٍرنىشي  شىٍيءو  أًلىمًٌ  سىليوهي 
، اّللًَّ  ًعلػػادى  كىكيونيػػوا تػىقىػػاطعيوا، كىالى  تىػػدابػىريكا، كالى  ٓناسػػديكا، كىالى  تىلاغىضيػػوا، الى  ػػلُّ  كىالى  إٍخػػوىابن  ٪نًى

 َّٗ وؽى ثالثو فى  أخىاه يٍهبيرى  أفٍ  ًلميٍسًلمو 

ػػػػتَّ  اٛنٍىنَّػػػػةى  تىػػػػٍدخيليوفى  الى  ػػػػتَّ  تػيٍؤًمنيػػػػوا كىالى  تػيٍؤًمنيػػػػوا، حى ػػػػمٍ  أىكىالى  ٓنىىػػػػابُّوا، حى ػػػػٍيءو  عىلىػػػػى أىديلُّكي  ًإذىا شى
تيٍم  فػىعىٍلتيميوهي  ـى  أىٍفشيوا ٓنىىابػىلػٍ نىكيمٍ  السَّالى  بػىيػٍ

ٕٔ 
ُٗٓ 
ِّٕ 

ػػلُّ  الى  ػػاهي  يػىٍهبيػػرى  أىفٍ  ًلرىجيػػلو  ٪نًى ، ثىػػالىثً  فػىػػٍوؽى  أىخى ا فػىيػيٍعػػًرضي : يػىٍلتىًقيىػػافً  لىيىػػاؿو ػػذى ا، كىيػيٍعػػًرضي  ىى ػػذى  ىى
يػٍري٨نيىا أي  الًَّذم كىخى  اًبلسَّالىـً  يػىٍلدى

ُُّ 
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ْْٗ 

 

 رقم الصفحة موضوع احلديث
ًلًنً  ربػىٍلبي  يػىزىاؿي  الى  نٍػيىا حيبًٌ  يف : اثٍػنػىتػىٌٍنً  يف  شىاابِّ  الكى  ُِّ األىمىلً  كىطيوؿً  الدُّ

بَّ  حىتَّ  أىحىديكيٍم، يػيٍؤًمني  الى  بُّ  مىا أًلىًخيوً  ٪نًي  ٕٔ،ْٕ لًنػىٍفًسوً  ٪نًي
َِّ،َّّ 

ػػتَّ  بًيىػػًدًه، نػىٍفًسػػي كىالَّػػًذم الى، ػػبَّ  أىكيػػوفى  حى ػػري  لىػػوي  فػىقىػػاؿى  «نػىٍفًسػػخى  ًمػػنٍ  إًلىٍيػػخى  أىحى  فىً نَّػػػوي : عيمى
، اآلفى، ىٍنتى  كىاّللًَّ  «عيمىري  ايى  اآلفى : » النَّيبُّ  فػىقىاؿى  نػىٍفًسي، ًمنٍ  ًإيلىَّ  أىحىبُّ  ألى

ْٔ ،ََّ 

 َّ يٍعً ػػػٌنى ا الرَّايىػػػةى  ألى يٍػػػًو، عىلىػػػى يػيٍفػػػتى ي  رىجيػػػالن  غىػػػدن ػػػبُّ  يىدى لُّػػػوي  كىرىسيػػػولىوي، اّللَّى  ٪نًي  ،«كىرىسيػػػوليوي  اّللَّي  كى٪نًي
لىػػتػىهيمٍ  النَّػػاسي  فػىلىػػاتى  ٍكا يػيٍع ىػػى، أىيػُّهيػػمٍ  لىيػٍ  فىًقيػػػلى  ،«عىلًػػيّّ  أىيٍػػنى : »فػىقىػػاؿى  يػىٍرجيػػوهي، كيلُّهيػػمٍ  فػىغىػػػدى

نػىٍيػػًو، يىٍشػتىًكي نػىٍيػػوً  يف  فػىلىرىػػقى  عىيػٍ ػػأىفٍ  فػىلػىػػرىأى  لىػػوي، كىدىعىػا عىيػٍ ػػشه، بًػػوً  يىكيػنٍ   ىٍ  كى : فػىقىػػاؿى  فىأىٍع ىػػاهي  كىجى
ًتًهٍم، تػىٍنػزًؿى  حىػتَّ  رًٍسػًلخى  عىلىػى انٍػفيػذٍ : »فػىقىػاؿى  ًمثٍػلىنىػا  يىكيونيوا حىتَّ  أيربىاتًليهيمٍ   اٍدعيهيػمٍ  مثيَّ  ًبسىػاحى

، ًإىلى  ػبي  ّنىػا كىأىٍخػً ٍىيمٍ  اإًلٍسػالىـً ىفٍ  فػىػوىاّللًَّ  عىلىػٍيًهٍم، ٩نًى ػره  رىجيػالن  بًػخى  اّللَّي  يػىٍهػًدمى  ألى يػٍ  ًمػنٍ  لىػخى  خى
 النػَّعىمً  ٘نيٍري  لىخى  يىكيوفى  أىفٍ 

ْٓ 

يٍؤًمنى  كىلىًكنَّ  ذىاًؾ، لىٍيسى 
ٍوتي  حىضىرىهي  ًإذىا اٞن

ى
رى  اٞن  أىحىػبَّ  شىٍيءه  فػىلىٍيسى  كىكىرىامىًتًو، اّللًَّ  ًبرًٍ وىافً  بيشًٌ

ػػبَّ  أىمىامىػػوي، ٣نَّػػا إًلىٍيػػوً  ػػبَّ  اّللًَّ  لًقىػػاءى  فىأىحى ػػاًفرى  كىًإفَّ  لًقىػػاءىهي، اّللَّي  كىأىحى ػػرى  حيًضػػرى  ًإذىا الكى  بًعىػػذىابً  بيشًٌ
 لًقىاءىهي  اّللَّي  كىكىرًهى  اّللًَّ  لًقىاءى  كىرًهى  مىامىوي،أى  ٣نَّا إًلىٍيوً  أىٍكرىهى  شىٍيءه  فػىلىٍيسى  كىعيقيوبىًتًو، اّللًَّ 

َُٗ 

ػػػٍؤًمًنٌنى  مىثىػػػلي  ًهٍم، تػىػػػوىادًًٌىٍم، يف  اٍلمي ػػػدً  مىثىػػػلي  كىتػىعىػػػاطيًفًهمٍ  كىتػىػػػرىا٘نًي  عيٍضػػػوه  ًمٍنػػػوي  اٍشػػػتىكىى ًإذىا اٛنٍىسى
اعىى  َّّ كىاٍٜنيمَّى اًبلسَّهىرً  اٛنٍىسىدً  سىائًري  لىوي  تىدى

 ْٗ لًقىاءىهي  اّللَّي  أىحىبَّ  اّللًَّ  لًقىاءى  أىحىبَّ  مىنٍ 
ػػػٍيءو  عىٍلػػػًدم ًإيلىَّ  تػىقىػػػرَّبى  كىمىػػػا اًبٜنىػػػٍرًب، آذىنٍػتيػػػوي  فػىقىػػػدٍ  كىلًيِّػػػا يل  عىػػػادىل مىػػػنٍ  ػػػبَّ  ًبشى  ٣نَّػػػا ًإيلىَّ  أىحى

ػػتَّ  اًبلنػَّوىافًػػلً  ًإيلىَّ  يػىتػىقىػػرَّبي  عىٍلػػًدم يػىػػزىاؿي  كىمىػػا عىلىٍيػػًو، افٍػتػىرىٍ ػػتي  تيػػوي  فىػػً ذىا أيًحلَّػػوي، حى  كيٍنػػتي : أىٍحلػىلػٍ
هي  بًػًو، يػيٍلًرري  الًَّذم كىبىرىرىهي  بًًو، يىٍسمىشي  الًَّذم ٚنىٍعىوي   ٬نىًٍشػي الَّػيًت  كىرًٍجلىػوي  هًبىػا، يػىػٍلً شي  الَّػيًت  كىيىػدى
يٍعً يػىنَّوي، سىأىلىيًن  كىًإفٍ  هًبىا، نَّوي  اٍستػىعىاذىٍل  كىلىً نً  ألى يًعيذى  ألى

ْٓ،ٕٓ 
ُٖٖ،ِٗٔ 

يػٍره  اٍلقىًومُّ، اٍلميٍؤًمني  ػره  كيػلٌو  كىيف  الضَّػًعيًف، اٍلميػٍؤًمنً  ًمػنى   ً  ًإىلى  كىأىحىبُّ  خى يػٍ  عىلىػى اٍحػًرصٍ  خى
، مىا ػٍز، كىالى  اًبهللً  كىاٍسػتىًعنٍ  يػىنػٍفىعيػخى ػافى  فػىعىٍلػتي  أىٌٍلً  لىػوٍ  تػىقيػلٍ  فىػالى  شىػٍيءه، أىصىػابىخى  كىًإفٍ  تػىٍعبى  كى

ا ا، كىذى  الشٍَّي ىافً  عىمىلى  تػىٍفتى ي  لىوٍ  فىً فَّ  فػىعىلى، شىاءى  كىمىا  ً  ربىدىري  ربيلٍ  كىلىًكنٍ  كىكىذى
ِٗٔ 

ـى  اٍبني  يىٍكلػىري  اًؿ، حيبُّ : اثٍػنىافً  مىعىوي  كىيىٍكلػىري  آدى
ى
 ُِّ العيميرً  كىطيوؿي  اٞن
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َْٓ 

 

 األعالـفهرس 
 رقم الصفحة ادلوضوع

 ّْ الواحدمأبو اٜنسن علي بن أ٘ند بن د بن علي 
 ّٓ أبو بكر علد القاىر بن علد الر٘نن اٛنرجاٍل الشافعي

 ّْ أبو علد   علد الر٘نن بن بصر بن علد   بن بصر آؿ سعدم
 ُٓ أبو علد   د بن صاحل بن د عثيمٌن اٞنقلل الوىييب التميمي

 ّّ أبو د اٜنسٌن بن مسعود بن د بن الفراء اللغوم
 ٓٔ بن علي بن د الكناٍل العسقالٍل أ٘ند

 ُٗٗ أ٘ند بن د بن سالمة بن علد اٞنلخ األزدم
 ُِْ أرس و بن ينقوماخوش

 ُُِ أريخ فرـك
 ّٕ مدًٌ إٚناعيل بن علد الر٘نن بن أ  كر٬نة السُّ 

 ُُِ أفالطوف
 ٔٓ اإلماـ، أبو عمر يوسف بن علد   بن د

 ُِٕ أكجوست كونت
 ِّٖ فوسكولوأكغو 

 ُُٗ إ٬نانويل كانا
 ِٖ أيوب بن موسى اٜنسيين

 ِّٖ بنديتو كركتشو
 ُِٔ تولستوم، لًيو

 ِٗ ٗناؿ اٜنسيين أبو فرحة
 ُُٗ جندب بن علد   بن سفياف اللبلي العلقي

 ُُٗ جورج فلهلم فريدريش ىيغل
 َُِ جوىاف غوٍتليب فيٍشتو

 ِْٓ جٌن ديسًن غوستاؼ كوربيو
 ُٔ بن أ٘ند بن علي اٜنكميحافف 

 ّٓ اٜنسٌن بن د بن إبراىيم، أبو علد   الدامغاٍل
 ِٖ اٜنسٌن بن د بن اٞنفضل
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ُْٓ 

 

 رقم الصفحة ادلوضوع
 ّٕ اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم أبو علد الر٘نن

 ِٖٖ راماكرشنا
 ُُٕ رينيو ديكارت

 ُِٕ زكال، إميل
 ِٗ سارفاابيل راذاكريشناف

 ُُٖ سلينوزا
 ُّٗ سناف أبو سعيد اٝندرم األنرارمسعد بن مالخ بن 

 ْٓ سهل بن سعد بن مالخ بن خالد بن ثعللة بن حارثة
 ُِٖ سيبموند فركيد

 ِٕ لس الدين أبو علد   د بن أ  بكر بن أيوب
 َُٗ علادة بن الرامت بن ربيس بن أصـر بن فهر

 ْٔ علد   بن ىشاـ بن زىرة بن عثماف بن عمرك بن كعب
 ُْٖ الدين إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشيعماد 

 ِٕ عياض بن موسى بن عياض اليحريب األندلسي
 ُُّ غوتفريد فلهلهم اليلنتز

 ُِْ فرانسيس بيكوف
 ُٖ فيلسوؼ صيين

 ُْٗ ربتادة بن النعماف بن زيد بن عامر بن سواد
 ّْ ٠ناىد بن ج 

 ِٗ د ال اىر بن د الشاذيل بن علد القادر
 ّْ د بن علي بن د بن علد   الشوكاٍل

 ْٖ مركاف بن اٜنكم بن أ  العاص بن أمية بن علد لس
 ٕٔ مرًٌ ٪نٍن بن شرؼ بن مي 
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 ادلصادر وادلراجع
 :أَنػػدايت اللحػػث يف العلػػـو الشػػرعية، د. فريػػد األنرػػارم، منشػػورات الفرربػػاف، الػػدار الليضػػاء، ال لعػػة -ُ

 .ـُٕٗٗ – قُُْٕاألكىل، 
 -ق ُِِْ، دار ابػػػن اٛنػػػوزم، ال لعػػة: األكىلابػػن عثيمػػػٌن اإلمػػاـ الزاىػػػد، بصػػػر بػػن مسػػػفر الزىػػػراٍل،  -ِ

 .ـََُِ
أثػػػػر اإل٬نػػػػاف ابليػػػػـو اآلخػػػػر يف حيػػػػاة الػػػػنشء اٞنسػػػػلم قدراسػػػػة عقديػػػػة(، أ.د. بدر بػػػػن هبػػػػار بػػػػن متعػػػػب  -ّ

(، ِٗالعػػػػػػدد ق(، ٕالعضػػػػػياٍل، ٠نلػػػػػػة جامعػػػػػة ال ػػػػػػائف للعلػػػػػػـو اإلنسػػػػػانية، جامعػػػػػػة ال ػػػػػائف، اجمللػػػػػػد ق
 .ـَُِِ

اْناىػػػػات الفلسػػػػفة اٞنعاصػػػػرة، إميػػػػل برييػػػػو، ترٗنػػػػة: د. ١نمػػػػود رباسػػػػم، دار الكشػػػػاؼ للنشػػػػر كال لاعػػػػة  -ْ
 .ـُٖٗٗكالتوزيش، مرر، 

 .أدايف العا  الك ل، حليب سعيد، دار الشرؽ كالغرب، مرر، ال لعة الثانية -ٓ
٘نػد شػليب، مكتلػة النهضػة اٞنرػرية، القػاىرة، اللوذيػة(، د. أ -اٛنينيػة  - اٟنندكسػيَّةأدايف اٟنند الكػ ل ق -ٔ

 .ـَََِال لعة: اٜنادية عشر، 
(، د. شػػػاترجي أـ، ترٗنػػػة: رمضػػػاف الرػػػفناكم، اٟنندكسػػػيَّةاسػػػتيقف أيهػػػا اٟنندكسػػػي قدراسػػػة يف الداينػػػة  -ٕ

 .ـََِٔمكتلة النافذة، 
دار الفكػػػر لل لاعػػػة  أ ػػػواء الليػػػاف يف إيضػػػاح القػػػرآف ابلقػػػرآف، د األمػػػٌن بػػػن د اٞنختػػػار الشػػػنقي ي، -ٖ

 .ـ ُٓٗٗ - قُُْٓللناف،  -كالنشر كالتوزيش، بًنكت 
إعػػػالـ اٞنػػػوربعٌن عػػػن رب العػػػاٞنٌن، ابػػػن القػػػيم، ٓنقيػػػق: د علػػػد السػػػالـ إبػػػراىيم، دار الكتػػػب العلميػػػة،  -ٗ

 .ـُُٗٗ - قُُُْبًنكت، ال لعة األكىل، 
الػػػر٘نن، ركافػػػد للثقافػػػة كالفنػػػوف، سػػػورية،  (، د. خليػػػل علػػػدالزرادشػػػتيَّةأفسػػػتا قالكتػػػاب اٞنقػػػدس للداينػػػة  -َُ

 .ـََِٖال لعة: الثانية، 
األبعاد الرتبوية لتحقيػق آتلػف اجملتمػش اٞنسػلم يف  ػوء اٞنتغػًنات اٞنعاصػرة قدراسػة أتصػيلية(، د. فهػد بػن  -ُُ

(، َِ(، العػػػدد قٓد العبػػالف، ٠نلػػة اللحػػث العلمػػػي يف الرتبيػػة، جامعػػة عػػٌن لػػػس، مرػػر، اجمللػػد ق
 ـ.َُِٗ

خالؽ عنػد اٞندرسػة الو ػعية قأكجسػت كونػت كمدرسػتو( دراسػة نقديػة علػى  ػوء اإلسػالـ، عائشػة األ -ُِ
علػػي ركزم اٝنػػػواتٍل، رسػػالة ماجسػػػتًن، جامعػػة أـ القػػػرل، كليػػػة الػػدعوة كأصػػػوؿ الػػدين، ربسػػػم العقيػػػدة، 

 ـ.َُِِ
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اٞنليبػػػي،  كاألخػػػالؽ الو ػػػعية(، د. يعقػػػوب ،األخػػػالؽ يف اإلسػػػالـ قمػػػش اٞنقارنػػػة ابلػػػدايبت السػػػماكية -ُّ
 ـ.ُٖٓٗمؤسسة الثقافة اٛنامعية، مرر، 

ػ -ُْ ا(، درام بريكػة، رسػالة ماجسػتًن، جامعػة د بػو األخالؽ يف الفلسفة الو عية قإ٬نيل دكر كاَل أ٧نوذجن
 ـ.َُِٖ – َُِٕ ياؼ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، ربسم الفلسفة، اٛنزائر، 

، الػػدالالت، اآلداب، الثمػػرات(، أ.د. علػػداإلخػػوة يف النسػػب كسػػلوكهم يف القػػرآف الكػػرَل ق -ُٓ    اٞنفهػػـو
(، ُُ  اٝنضػػػػًنم، جامعػػػػػة اٜنديػػػػدة، كليػػػػة الرتبيػػػػػة ابٜنديػػػػدة، الػػػػيمن، العػػػػػدد ق بػػػػن صػػػػاحل بػػػػػن علػػػػد

 .ـَُِٖ
األدايف األرفػػة كالوثنيػػة يف  ػػوء العقيػػدة اإلسػػالمية قدراسػػة ٓنليليػػة نقديػػة(، مرػػ فى عثمػػاف مرػػ فى  -ُٔ

 .ـَُُِربسم العقيدة كاألدايف، جامعة أـ درماف اإلسالمية، السوداف، د، رسالة دكتوراه، 
كموربػف اإلسػالـ منهػا، د. إبػراىيم د إبػراىيم، م لعػة األمانػة،  ،يف مرادرىا اٞنقدسػة األدايف الوىٍ عيَّة -ُٕ

 ـ.ُٖٓٗ -ق َُْٔمرر، ال لعة: األكىل 
 .ـََُِاٞندينة العاٞنية، ، مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية، جامعة األدايف الوىٍ عيَّة -ُٖ
عمر يوسف بن علد   بن د بن علد ال  القرطيب، ٓنقيػق: علػي د اللبػاكم، دار  أبواالستيعاب،  -ُٗ

 .ـُِٗٗ - ق ُُِْاٛنيل، بًنكت، ال لعة: األكىل، 
كمنػػػػذر عرفػػػات زيتػػػػوف، دار الفػػػػت ،  ،األسػػػرة اٞنسػػػػلمة يف ظػػػػل التغػػػًنات اٞنعاصػػػػرة، رائػػػػد ٗنيػػػل عكاشػػػػة -َِ

 ـ.َُِٓ -ق ُّْٔدف، ال لعة: األكىل، األر 
 ـ.ُٖٗٗاألسرة يف اإلسالـ، د. أ٘ند عمر ىاشم، دار ربلاء لل لاعة كالنشر كالتوزيش، القاىرة،  -ُِ
األسػػػرة يف الغػػػرب قأسػػػلاب تغيػػػًن مفاىيمهػػػا ككظيفتهػػػا( دراسػػػة نقديػػػة ٓنليليػػػة، د. خد٩نػػػة كػػػرار الشػػػيخ  -ِِ

 ـ.ََِٗ -ىػ  َُّْال يب بدر، دار الفكر، دمشق، ال لعة: األكىل، 
األسػػس األخالربيػػة يف العهػػد القػػدَل مػػش مقارنتهػػا ابلقػػرآف الكػػرَل، د. ر٬نػػة شػػريف الرػػياد، دار النػػوادر،  -ِّ

 .ـَُِِ – قُّّْسوراي، ال لعة: األكىل، 
اإلسػػالـ بػػٌن الشػػرؽ كالغػػرب، علػػي عػػزت بيبػػوفيتش، ترٗنػػة: د يوسػػف عػػدس، مؤسسػػة ابفػػاراي، دار  -ِْ

 .ـُٕٗٗ لعة: الثانية، النشر للبامعات، مرر، ال
(، الكتػػػب األربعػػػة اٞنقدسػػػة، الكونفوشييوسػػػيَّةاالعتػػػداؿ قرسػػػالة مػػػذىب الوسػػػ ية(، قكتػػػاب مقػػػدس يف  -ِٓ

 .ـََِٗترٗنة: ١نسن سيد فرجاٍل، اٞنركز القومي للرتٗنة، مرر، 
 االعترػاـ، إبػػراىيم بػن موسػػى اللخمػػي، ٓنقيػق: د. ىشػػاـ بػن إٚناعيػػل الرػػيين، دار ابػن اٛنػػوزم للنشػػر -ِٔ

 ىػ.ُِْٗكالتوزيش، اٞنملكة العربية السعودية، ال لعة األكىل، 
 :األعػػػالـ، خػػػًن الػػػدين بػػػن ١نمػػػود بػػػن د بػػػن علػػػي بػػػن فػػػارس الزركلػػػي، دار العلػػػم للماليػػػٌن، ال لعػػػة -ِٕ

 .ـََِِ ،اٝنامسة عشر
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اإلفرػػػاح عػػػن معػػػاٍل الرػػػحاح، ٪نػػػٍن بػػػن د بػػػن ىلػػػًنة، ٓنقيػػػق: فػػػؤاد علػػػد اٞنػػػنعم أ٘نػػػد، دار الػػػوطن،  -ِٖ
 ق.ُُْٕ

قدراسػػػة نقديػػػة مقارنػػػة(، ٠نػػػد الػػػدين ٗنػػػاؿ رينػػػاكم، رسػػػالة  اٟنندكسػػػيَّةاأللوىيػػػة، الرسػػػالة كاٝنػػػالص يف  -ِٗ
 .ـََِٗماجستًن، ربسم العقيدة، اٛنامعة األردنية، 

اإليػػػركس كالثقافػػػة قفلسػػػفة اٜنػػػب كالفػػػن األكرك (، فياتشيسػػػالؼ شسػػػتاكوؼ، ترٗنػػػة: د. نػػػزار عيػػػوف  -َّ
 .ـََُِكالنشر، دمشق، ال لعة: األكىل،  السود، دار اٞندل للثقافة

اٛنليػػل جػػواد،  دجيتػػا قالكتػاب اٟننػػدم اٞنقػدس(، د. شػػاكوانتاال راكاشاشػػرم، ترٗنػة: رعػػد علػد اللاجافػا -ُّ
 .ـُّٗٗدار اٜنوار للنشر كالتوزيش، سورية، ال لعة: األكىل، 

 -، الػػػدار التونسػػػية للنشػػػر التحريػػػر كالتنػػػوير، د ال ػػػاىر بػػػن د بػػػن د ال ػػػاىر بػػػن عاشػػػور التونسػػػي -ِّ
 ـ.ُْٖٗتونس، 

التحفػة العراربيػة يف األعمػاؿ القلليػػة، أ٘نػد ابػن تيميػػة اٜنػراٍل، اٞن لعػة السػػلفية، القػاىرة، ال لعػة: الثانيػػة،  -ّّ
 ق.ُّٗٗ

الػػدائم القا ػػي،  اٜنػػق علػػد   بػػن عثمػػاف بػػن علػػي اٞننرػػورم، أ.د. علػػد التػػدرج يف التشػػريش، أ.د. علػػد -ّْ
 ـ.َُِِ(، ُّية، جامعة عدف، اليمن، العدد ق٠نلة كليات الرتب

 .ـََِّالرتبية كربضااي اجملتمش اٞنعاصر، حافف فرج، عا  الكتب، القاىرة،  -ّٓ
التسام  كالعدكانية بٌن اإلسالـ كالغرب، صاحل بن علد الر٘نن اٜنرٌن، كرسي األمػًن سػل اف بػن علػد  -ّٔ

كليػػػػة الرتبيػػػػة، ربسػػػػم الثقافػػػػة اإلسػػػػالمية، العزيػػػز للدراسػػػػات اإلسػػػػالمية اٞنعاصػػػػرة، جامعػػػػة اٞنلػػػػخ سػػػػعود،  
 ىػػ.ُِْٗالرايض، 

التعامػػػػل مػػػػش غػػػػًن اٞنسػػػػلمٌن أصػػػػوؿ معػػػػاملتهم كاسػػػػتعماٟنم قدراسػػػػة فقهيػػػػة(، أ.د. علػػػػد   بػػػػن إبػػػػراىيم  -ّٕ
 ـ.ََِٕ –ق ُِْٖال ريقي، دار الفضيلة، الرايض، ال لعة: األكىل، 

داكد، ٠نلػػػة أمػػػة اإلسػػػالـ العلميػػػة، العػػػدد  التعامػػػل مػػػش غػػػًن اٞنسػػػلمٌن يف التشػػػريش اإلسػػػالمي، د. ىايػػػل -ّٖ
 ـ.ََُِالثامن، دار كاىل للدراسات كال لاعة كالنشر، 

 مكػػة -التعػػايش مػػش غػػًن اٞنسػػلمٌن يف اجملتمػػش اٞنسػػلم، منقػػذ بػػن ١نمػػود السػػقار، راب ػػة العػػا  اإلسػػالمي  -ّٗ
 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕاٞنكرمة، ال لعة األكىل، 

ٗناعػػػة مػػػن العلمػػػاء إبشػػػراؼ  :اٛنرجػػػاٍل، حققػػػو ك ػػػل و كصػػػححوالتعريفػػػات، علػػػي بػػػن د بػػػن علػػػي  -َْ
 .ـُّٖٗ- قَُّْالناشر، دار الكتب العلمية بًنكت، للناف، ال لعة األكىل 

 .مرر -التفسًن الت ليقي للكتاب اٞنقدس، شركة ماسرت ميداي، القاىرة  -ُْ
الػػػدكرة الثانيػػػة كاألربعػػػٌن التقريػػػر الثػػػامن ٞنرصػػػد منرمػػػة التعػػػاكف اإلسػػػالمي بشػػػأف ظػػػاىرة اإلسػػػالموفوبيا،  -ِْ

 ـ.َُِٓ –ـ َُِْجمللس كزراء اٝنارجية، الكويت، 
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التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاٍل كاألسانيد، يوسف بن علد   بن علد الػ ، ٓنقيػق: مرػ فى بػن أ٘نػد  -ّْ
 ق.ُّٕٖاٞنغرب،  ،د علد الكلًن اللكرم، كزارة عمـو األكرباؼ كالشؤكف اإلسالمية ،العلوم

 بشػػػرح اٛنػػػامش الرػػػغًن، علػػػد الػػػرؤكؼ بػػػن اتج العػػػارفٌن بػػػن علػػػي بػػػن زيػػػن العابػػػدين اٜنػػػدادم التيسػػػًن -ْْ
 .ـُٖٖٗ - قَُْٖاٞنناكم، مكتلة اإلماـ الشافعي، الرايض، ال لعة الثالثة، 

ػػقسػػنن الرتمػػذم(، اٛنػػامش،  -ْٓ ٓنقيػػق كتعليػػق: أ٘نػػد د ، اؾحَّ ة بػػن موسػػى بػػن الضَّػػرى وٍ د بػػن عيسػػى بػػن سى
 - قُّٓٗمرػػػػر، ال لعػػػػة: الثانيػػػػة،  -شػػػػركة مكتلػػػػة كم لعػػػػة مرػػػػ فى اللػػػػا  اٜنلػػػػيب شػػػػاكر كغػػػػًنه، 

 .ـُٕٓٗ
، آالء د عراـ مرلاح عشػا، رسػالة ماجسػتًن، كليػة الدراسػات اليهوديَّةاٛنانب اٞنادم يف الشخرية  -ْٔ

 .ـََِٕالعليا، ربسم التفسًن، اٛنامعة األردنية، 
الػػداء كالػػدكاء، ابػػن ربػػيم اٛنوزيػػة، دار اٞنعرفػػة، اٞنغػػػرب،  اٛنػػواب الكػػايف ٞنػػن سػػأؿ عػػن الػػدكاء الشػػػايف أك -ْٕ

 .ـُٕٗٗ - قُُْٖال لعة األكىل، 
اٛنػػواب الرػػحي  ٞنػػن بػػدؿ ديػػن اٞنسػػي ، أ٘نػػد ابػػن تيميػػة، ٓنقيػػق: علػػي بػػن حسػػن بػػن بصػػر األٞنعػػي  -ْٖ

 ـ.ََِْ -ق  ُِْْكغًنه، دار الفضيلة، الرايض، اٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: األكىل، 
كإبػػراىيم أطفػػيش،  ،اٛنػػامش ألحكػػاـ القػػرآف، د بػػن أ٘نػػد بػػن أ  بكػػر القػػرطيب، ٓنقيػػق: أ٘نػػد الػػ دكٍل -ْٗ

 .ـُْٔٗ - قُّْٖدار الكتب اٞنررية، القاىرة، ال لعة الثانية، 
اٜنب عند ىيغل، د. منذر شلاٍل كىانيا هببت مهنا، ٠نلة جامعة تشرين لللحوث كالدراسػات العلميػة  -َٓ

 .ـَُِٔ(، ّٖاجمللد ق ،ة اآلداب كالعلـو اإلنسانية(، سلسلٓالعدد ق
اٜنب كاللغن يف القرآف الكرَل، مها يوسف جػار   اٛنػار  ، رسػالة ماجسػتًن، ربسػم التفسػًن كعلػـو  -ُٓ

 .ـُٗٗٗ - ىػُُْٗالقرآف، جامعة الكويت، 
، دار الرشػػاد، اٞنػػنعم اٜنفػػين اٜنػب كاٜنػػرب كاٜنضػػارة كاٞنػػوت، سػيبموند فركيػػد، دراسػػة كترٗنػػة: د. علػد -ِٓ

 .ـُِٗٗ - قُُِْالقاىرة، ال لعة: األكىل، 
الػػدرر الكامنػػة، أ٘نػػد بػػن علػػي بػػن د بػػن أ٘نػػد بػػن حبػػر العسػػقالٍل، ٓنقيػػق: د علػػد اٞنعيػػد  ػػاف،  -ّٓ

 .ـُِٕٗ -قُِّٗاٟنند، ال لعة: الثانية،  -ابدأيدر ح٠نلس دائرة اٞنعارؼ العثمانية، 
 .ـَُِٓورم إٚناعيل، دار مؤسسة رسالف، سوراي، قمزديسنا(، ن الزرادشتيَّةالداينة  -ْٓ
قمالحرػػػػات كآراء(، د. أسػػػامة عػػػػدبف ٪نػػػٍن، اشػػػػورابنيلاؿ للكتػػػاب، ال لعػػػػة األكىل  الزرادشػػػتيَّةالداينػػػة  -ٓٓ

 .ـَُِٔ
اٞنعػركؼ ابلراغػب األصػفهاٍل، ٓنقيػق: د. أبػو  ،الذريعة إىل مكاـر الشريعة، أبػو القاسػم اٜنسػٌن بػن د -ٔٓ

 .ـََِٕ - قُِْٖاليزيد أبو زيد العبمي، دار السالـ، القاىرة، 
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الرسػػالة التلوكيػػة م زاد اٞنهػػػاجر إىل ربػػو، ابػػن ربػػػيم اٛنوزيػػة، ٓنقيػػق: د. د ٗنيػػػل غػػازم، مكتلػػة اٞنػػػدٍل،  -ٕٓ
 .جدة

د. خالػػػد كلػػػًن عػػػالؿ، دار األتسػػػب، اٛنزائػػػر، داينػػػة ابتػػػدعها اجملػػػوس يف العرػػػر اإلسػػػالمي،  الزرادشػػتيَّة -ٖٓ
 .ـَُِٗ

، مكتلػػػػة اٞنعػػػػارؼ للنشػػػػر كالتوزيػػػػش، الػػػػرايض، ال لعػػػػة: السلسػػػػلة الرػػػػحيحة، د بصػػػػر الػػػػدين األللػػػػاٍل -ٗٓ
 .األكىل

اسػػاٍل، ٓنقيػػق: علػػد رى أبػػو علػػد الػػر٘نن أ٘نػػد بػػن شػػعيب بػػن علػػي اٝني السػػنن الرػػغرل قسػػنن النسػػائي(،  -َٔ
 ـ.ُٖٔٗ -ق َُْٔحلب، ال لعة: الثانية،  - لوعات اإلسالمية الفتاح أبو غدة، مكتب اٞن

ل لاعػػػة كالنشػػػر لالشػػػفا بتعريػػػف حقػػػوؽ اٞنرػػػ فى، القا ػػػي عيػػػاض بػػػن موسػػػى اليحرػػػيب، دار الفكػػػر  -ُٔ
 .ـُٖٖٗ - ق َُْٗكالتوزيش، 

كصػحاح العربيػة(، إٚناعيػل بػن ٘نػاد اٛنػوىرم، ٓنقيػق: أ٘نػد علػد الغفػور ع ػار،  ،الرحاح قاتج اللغػة -ِٔ
 ـ.ُٕٖٗ -ق َُْٕالعلم للماليٌن، ال لعة الرابعة، دار 

الرواعق اٞنرسلة يف الرد على اٛنهمية كاٞنع لة، ابن ربيم اٛنوزيػة، ٓنقيػق: علػي بػن د الػدخيل  ، دار  -ّٔ
 ق.َُْٖالعاصمة، الرايض، اٞنملكة العربية السعودية، ال لعة: األكىل، 

منيػش اٟنػالي ابلػوالء، اللرػرم، اللغػدادم، ٓنقيػق: د ال لقات الك ل، أبو علد   د بن سػعد بػن  -ْٔ
 ـ.َُٗٗ -ق َُُْللناف، ال لعة: األكىل،  -علد القادر ع ا، دار الكتب العلمية، بًنكت 

 ـ.ََُِن منرور غر ، د. علد الوىاب اٞنسًنم، دار اٟنالؿ، مرر،  مً العا ى  -ٓٔ
بػػًنكت،  اإلسػػالمي، اٞنكتػػبزىػػًن الشػػاكيش، ابػػن تيميػػة، ٓنقيػػق: د  أ٘نػػد بػػن علػػد السػػالـ العلوديػػة، -ٔٔ

 ـ.ََِٓ - قُِْٔ السابعة، ال لعة:
العقالنيػػػػة كاٜنريػػػػة، أمارتيػػػػا ًسػػػػن، اٞنركػػػػز العػػػػر  ل ُنػػػػاث كدراسػػػػة السياسػػػػات، رب ػػػػر، ال لعػػػػة: األكىل،  -ٕٔ

 ـ.َُِٕ
كعلػػػد السػػػالـ بػػػن علػػػد العػػػايل، دار توبقػػػاؿ للنشػػػر، ال لعػػػة: الثانيػػػة،  ،العقالنيػػػة كانتقاداهتػػػا، د سػػػليال -ٖٔ

 ـ.ََِٔ
كآ،رىػػػا يف اجملتمػػػش اإلسػػػالمي كاٞنوربػػػف منهػػػا، د. أ٘نػػػد بػػػن علػػػد   الػػػزغييب، مكتلػػػة  اليهوديَّػػػةالعنرػػػرية  -ٗٔ

 ـ.ُٖٗٗ -ق ُُْٖالعليكاف، الرايض، ال لعة: األكىل، 
 ـ.َُِّبرتك، اٟني ة العامة للكتاب، العلم كالدين يف الفلسفة اٞنعاصرة، إ٬نيل  -َٕ
كأن ػػػواف عػػػوكر،  ،عػػػر ، األبػػػواف بػػػولس الفغػػػايل -العهػػػد القػػػدَل العػػػ م قترٗنػػػة بػػػٌن السػػػ ور( عػػػ م  -ُٕ

 .ـََِٕاٛنامعة األن ونية، اٞنكتلة اللولسية، للناف، ال لعة: األكىل 
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إبػػػػراىيم  .مهػػػػدم اٞنخزكمػػػػي، د .العػػػػٌن، اٝنليػػػػل بػػػػن أ٘نػػػػد بػػػػن عمػػػػرك بػػػػن ٕنػػػػيم الفراىيػػػػدم، ٓنقيػػػػق: د -ِٕ
 .السامرائي، دار كمكتلة اٟنالؿ

الفركؽ قأنوار ال كؽ يف أنواء الفركؽ(، شهاب الػدين أ٘نػد بػن إدريػس بػن علػد الػر٘نن اٞنػالكي الشػهًن  -ّٕ
 ابلقرايف، عا  الكتب.

افػػة للنشػػر الفػػركؽ اللغويػػة، اٜنسػػن بػػن علػػد   بػػن سػػهل العسػػكرم، د إبػػراىيم سػػليم، دار العلػػم كالثق -ْٕ
 .كالتوزيش، القاىرة، مرر

ػػػل يف اٞنلػػػل كاألىػػػواء كالنً رىػػػالفً  -ٕٓ ل، علػػػي بػػػن أ٘نػػػد بػػػن سػػػعيد بػػػن حػػػـز األندلسػػػي الرػػػاىرم، مكتلػػػػة حى
 .اٝنا٤ني، القاىرة

 الفكر الالىويت يف رسائل بولس، الدكتور القس فهيم عزيز، دار الثقافة، مرر. -ٕٔ
(، ُِـو اإلنسػانية كاالجتماعيػة، اٞنغػرب، العػدد قالعلػ -الفالسفة كاٜنب، سعيد بو خليا، ٠نلة فكػر  -ٕٕ

 ـ.َُِٓ
كآخػػركف، دار األمػػاف، الػػرابط،  ،الفلسػػفة األخالربيػػة مػػن سػػؤاؿ اٞنعػػىن إىل مػػأزؽ اإلجػػراء، ٚنػػًن بلكفيػػف -ٖٕ

 .ـَُِّال لعة األكىل، 
معػة كغاايهتا(، د. يوسف حامد الشٌن، منشػورات جا ،كت ورىا ،الفلسفة اٞنثالية قربراءة جديدة لنشأهتا -ٕٗ

 .ـُٖٗٗبنغازم، ال لعة األكىل  -رباريونس 
الفلسفة اٞنثالية من منرور تربوم إسػالمي، ليلػى علػد الػرزاؽ إٚناعيػل حػافف، ٠نلػة كليػة الرتبيػة، جامعػة  -َٖ

 ـ.َُِٖ(، ُُٓ(، العدد قِٗبنها، مرر، ٠نلد ق
كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة الفلسػػفة اٞنثاليػػة كأفكارىػػا الرتبويػػة قدراسػػة نقديػػة(، د. شػػرؼ أ٘نػػد الشػػهارم، ٠نلػػة   -ُٖ

 ـ.َُِِ(، ُ(، العدد قِٖأسيوط، مرر، ٠نلد ق
 ـ.ُِٗٗالفلسفة اٞنعاصرة يف أكركاب، إ.ـ.بوشنكي، عا  اٞنعرفة، الكويت،  -ِٖ
كأسػػلاب ظهورىػػا، د. إٟنػػاـ د فتحػػي، ٠نلػػة كليػػة الدراسػػات  ،الفلسػػفة الو ػػعية عنػػد أكغسػػت كونػػت -ّٖ

 ـ.َُِٗ(، ّٔ(، العدد قِجمللد قاإلسالمية كالعربية، جامعة األزىر، مرر، ا
، مرػػػػر، ال لعػػػػة: logosالقػػػػاموس اٞنوسػػػػوعي للعهػػػػد اٛنديػػػػد، فػػػػرلٌن د.فًنبػػػػركج، مكتلػػػػة دار الكلمػػػػة  -ْٖ

 .ـََِٕ ،األكىل
القػػػيم اٞنتضػػػمنة يف مقػػػرر الرتبيػػػة اإلسػػػالمية يف اٞنرحلػػػة اٞنتوسػػػ ة يف  ػػػوء إشػػػكاليات ثػػػورة االترػػػاالت  -ٖٓ

اف، رسػػالة ماجسػػػتًن، جامعػػة طن ػػا، كليػػة الرتبيػػة، ربسػػم أصػػػوؿ ابجملتمػػش الكػػوييت، سػػا  يوسػػف اٜنسػػين
 .ـَُِّ - قُّْْالرتبية، 

القػػيم بػػٌن النسػػلية كالثلػػات قدراسػػة يف اٞنرػػادر كالنتػػائج(، د. د ٤نػػدم حامػػد علػػد اجمليػػد، حوليػػة كليػػة  -ٖٔ
 (.ّٔقالدراسات اإلسالمية كالعربية لللنات ابإلسكندرية، مرر، اجمللد الثالث، العدد 
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التفسػػًن الت ليقػػي للكتػػاب اٞنقػػدس، شػػركة العهػػد اٛنديػػد(، نسػػخة:  -الكتػػاب اٞنقػػدس قالعهػػد القػػدَل  -ٕٖ
 مرر. -ماسرت ميداي، القاىرة 

الكشف كاللياف عن تفسًن القرآف، أ٘ند بن د الثعليب، ٓنقيق: اإلمػاـ أ  د بػن عاشػور، دار إحيػاء  -ٖٖ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْ الرتاث العر ، بًنكت، للناف، ال لعة: األكىل،

د اٞنرػرم، مؤسسػة ، كوم، ٓنقيػق: عػدبف دركيػشفىػالكى  ،الكليات، أيوب بن موسى اٜنسيين القر٬ني -ٖٗ
 .ـُٖٗٗ -ق ُُْٗ ،الثانية :الرسالة، بًنكت، ال لعة

، العػدد -َٗ  :الكونفشيوسية يف الرٌن قدراسػة ٓنليليػة نقديػة(، د. عاليػة صػاحل القػرٍل، ٠نلػة كليػة دار العلػـو
، ، جأَ  .ـَُُِمعة القاىرة، كلية دار العلـو

 .الالىوت اٞنسيحي كاإلنساف اٞنعاصر، األب سليم بسرتس، سلسلة الفكر اٞنسيحي بٌن األمس كاليـو -ُٗ
 اٞنأدبة قفلسفة اٜنب(، أفالطوف، ترٗنة: د. كليم اٞنًنم، دار اٞنعارؼ، مرر. -ِٗ
ة(، د. صػػابر جيػػدكرم، ٠نلػػة جامعػػة دمشػػق، اٞنثاليػػة الكانتيػػة كأبعادىػػا الرتبويػػة قدراسػػة يف فلسػػفة الرتبيػػ -ّٗ

 .ـَُُِاجمللد السابش كالعشركف، العدد األكؿ كالثاٍل، 
اٞنثاليػػة اٞن لقػػة يف الفكػػر الفلسػػفي اٜنػػديث قعػػرض كٓنليػػل(، د. بديػػة علػػد اٟنػػادم علػػد السػػالـ، ٠نلػػة   -ْٗ

 (.ِكلية اللنات األزىرية، مرر، العدد ق
ترٗنػػػة: سػػػامي الػػػدرك ، اٞنركػػػز الثقػػػايف العػػػر ، بػػػًنكت كالػػػدار اجملمػػػل يف فلسػػػفة الفػػػن، بنػػػدتو كركتشػػػو،  -ٓٗ

 .ـََِٗالليضاء، ال لعة األكىل 
 األلة اٜنقيقة ل زكاج كالذرية، صادؽ بن علد  ، دار طيلة. -ٔٗ
األلػػػة يف السػػػنة النلويػػػػة قدراسػػػة مو ػػػػوعية(، د بػػػن شػػػحتو الػػػػ اكم، ماجسػػػتًن، كليػػػػة أصػػػوؿ الػػػػدين،  -ٕٗ

 .ـَُِٓ -ق ُّْٔزة، اٛنامعة اإلسالمية، غ
اإلسػػالمية(، د. ٗنػػاؿ اٜنسػػيين  -اٞنسػػيحية  - اليهوديَّػػةاأللػػة ٞنخػػالف اٞنلػػة قربػػراءة يف الكتػػب اٞنقدسػػة:  -ٖٗ

 .أبو فرحة، ٠نلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، العدد الثامن كالعشركف
األندلسػي، ٓنقيػق: علػد السػالـ األرر الوجيز يف تفسًن الكتػاب العزيػز، علػد اٜنػق بػن غالػب بػن ع يػة  -ٗٗ

 ىػ.ُِِْعلد الشايف د، دار الكتب العلمية، بًنكت، ال لعة األكىل، 
 ،دار إحيػػاء الػػرتاث العػػر  ،م جفػػاؿي: خليػػل إبػػراىٓنقيػػقه، يدى اٞنخرػػ ، علػػي بػػن إٚناعيػػل بػػن ًسػػ -ََُ

 .ـُٔٗٗ- قُُْٕال لعة: األكىل، ، بًنكت
عيسػػى  ،ة، د. د غػػالب، دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػةاٞنػػذاىب الفلسػػفية العرمػػى يف العرػػور اٜنديثػػ -َُُ

 .ـُْٖٗ - قُّٕٔاللا  اٜنليب كشركاه، 
 ـ.ُْٕٗاٞنذىب عند كنا، د. مراد كىلة، مكتلة األ٤نلو اٞنررية، مرر،  -َُِ
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اٞنػػػرأة يف اإلسػػػالـ كيف الفكػػػر الغػػػر ، د. فػػػؤاد حيػػػدر، دار الفكػػػر العػػػر ، بػػػًنكت، ال لعػػػة: األكىل،  -َُّ
 ـ.ُِٗٗ

لعقديػػة اٞنسػتنل ة مػػن كثيقػة مكػػة اٞنكرمػة، أ.د. بدر بػػن هبػار العتيػػيب، ٠نلػة جامعػػة شػػقراء، اٞنسػائل ا -َُْ
 .ـَُِِ(، ُٓراء، العدد قجامعة شق

ٓنقيػػػق: اٞنسػػػتدرؾ علػػػى الرػػػحيحٌن، د بػػػن علػػػد   بػػػن ٘ندكيػػػو النيسػػػابورم قاٞنعػػػركؼ اٜنػػػاكم(،  -َُٓ
 .ـَُٗٗ -ق ُُُْبًنكت، ال لعة: األكىل،  -مر فى علد القادر ع ا، دار الكتب العلمية 

اٞنسترػػػػفى، أبػػػػو حامػػػػد د بػػػػن د الغػػػػزايل، ٓنقيػػػػق: د علػػػػد السػػػػالـ علػػػػد الشػػػػايف، دار الكتػػػػب  -َُٔ
 .ـُّٗٗ - قُُّْالعلمية، ال لعة األكىل، 

 .اٞنرلاح اٞننًن يف غريب الشرح الكلًن، أ٘ند بن د بن علي اٜنموم، اٞنكتلة العلمية، بًنكت -َُٕ
الفتػػػاح  عتقػػػدات الدينيػػػة لػػػدل الشػػػعوب، مشػػػرؼ التحريػػػر: جفػػػرم ابرنػػػدر، ترٗنػػػة: د. إمػػػاـ علػػػداٞن -َُٖ

 .ـُّٗٗالغفار مكاكم، عا  اٞنعرفة، الكويت،  إماـ، مراجعة: د. علد
اٞنعبػػػػػم الفلسػػػػػػفي، د. ٗنيػػػػػػل صػػػػػليلا، دار الكتػػػػػػاب الللنػػػػػػاٍل، بػػػػػًنكت، مكتلػػػػػػة اٞندرسػػػػػػة، بػػػػػػًنكت،  -َُٗ

 .ـُِٖٗ
 .ـُِٕٗ، تركيا، ال لعة الثانية،إستانلوؿكآخركف، دار الدعوة،  ،ر فىاٞنعبم الوسيا، إبراىيم م -َُُ
 .ـَََِاٞنعلم كرسالتو يف الرتبية األخالربية، مر فى علد القادر، جامعة عٌن لس،  -ُُُ
اٞنفردات يف غريب القرآف، اٜنسٌن بن د اٞنعركؼ ابلراغب األصػفهاٌل، ٓنقيػق: د سػيد كػيالٍل،  -ُُِ

 .دار اٞنعرفة، للناف
 .ـُٕٗٗاٞنسي ، دار العا  العر ، ال لعة: األكىل،  لكوت، القم  سيداركس علداٞن -ُُّ
الكػػػػػرَل الشهرسػػػػػتاٍل، دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة، للنػػػػػاف، ال لعػػػػػة الثانيػػػػػة،  اٞنلػػػػػل كالنحػػػػػل، د بػػػػػن علػػػػػد -ُُْ

 .ـُِٗٗ
 إحيػاء النػوكم، دار شػرؼ بػن ٪نػٍن الػدين ١نيػي زكراي اٜنباج(، أبو بن مسلم صحي  قشرح اٞننهاج -ُُٓ

 ق.ُِّٗ الثانية،: بًنكت، ال لعة العر ، الرتاث
اٞنواسػػاة بػػٌن اإلسػػالـ كالفكػػر الغػػر  قدراسػػة مقارنػػة(، موسػػى بػػن ٘نػػود اٞن ػػًنم، رسػػالة ماجسػػتًن،   -ُُٔ

 ق.ُّْٖكلية الدعوة كأصوؿ الدين، جامعة أـ القرل، 
ل لعػػػة: اٞنػػػوجز يف اٞنػػػذاىب كاألدايف، األب صػػػ م اٞنقدسػػػي، مكتػػػب سػػػركيس آغاجػػػاف، أربيػػػل، ا -ُُٕ

 ـ.ََِٕاألكىل، 
اٞنوسػػوعة العربيػػة العاٞنيػػة، ٠نموعػػة مػػن اٞنػػؤلفٌن، مؤسسػػة أعمػػاؿ اٞنوسػػوعة للنشػػر كالتوزيػػش، اٞنملكػػة  -ُُٖ

 .ـُٗٗٗ - قُُْٗ ،العربية السعودية، ال لعة: الثانية
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 اٞنوسوعة الفلسفية العربية، رئيس التحرير: د. معن زايدة، مكتلة مؤمن ربريش، معهػد اإل٧نػاء العػر ، -ُُٗ
 .ـُٖٔٗال لعة: األكىل، 

اٞنوسػػػػوعة اٞنيسػػػػرة يف األدايف كاٞنػػػػذاىب كاألحػػػػزاب اٞنعاصػػػػرة، النػػػػدكة العاٞنيػػػػة للشػػػػلاب اإلسػػػػالمي،  -َُِ
إشػػراؼ: د. مػػػانش بػػػن ٘نػػػاد اٛنهػػػين، دار النػػػدكة العاٞنيػػة لل لاعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػش، ال لعػػػة: الرابعػػػة، 

 ق. َُِْ
ؽ، د. ١نمػػػػود يوسػػػػف الشػػػػويكي، ٠نلػػػػة اٛنامعػػػػة النسػػػػيب كاٞن لػػػػق يف مفهػػػػـو الػػػػدين اٜنػػػػق كاألخػػػػال -ُُِ

 .اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، السعودية، اجمللد اٜنادم كالعشركف، العدد األكؿ
 علػد ابػن د بػن د بػن د بػن اٞنلػارؾ السػعادات أبػو الدين كاألثر، ٠ند اٜنديث غريب يف النهاية -ُِِ

 ال نػػػاحي، اٞنكتلػػػػة د الػػػزاكم، ك١نمػػػود أ٘نػػػد طػػػاىر: األثػػػًن، ٓنقيػػػق ابػػػن اٛنػػػزرم الشػػػيلاٍل الكػػػرَل
 ـ.ُٕٗٗ - قُّٗٗ بًنكت، - العلمية

     بػن صػاحل بػن علػد يف  وء الكتاب كالسنة، أ.د. علد ،اٟندية للمشركٌن بٌن اإلابحة كاٜنرر -ُِّ
اٝنضػػػًنم، ٠نلػػػة جامعػػػة أـ القػػػرل لعلػػػـو الشػػػريعة كالدراسػػػات اإلسػػػالمية، جامعػػػة أـ القػػػرل، مكػػػة 

 ـ.َُِِ(، ٔٓاٞنكرمة، العدد ق
الرػػػادؽ، مؤسسػػػة ىنػػػداكم  ا(، كػػػيم نػػػوت، ترٗنػػػة: أمػػػًنة علػػػي علػػػدقمقدمػػػة ربرػػػًنة جػػػدِّ  اٟنندكسػػػيَّة -ُِْ

 .ـَُِٔللتعليم كالثقافة، مرر، ال لعة: األكىل، 
 ،الػػػوايف ابلوفيػػػات، صػػػالح الػػػدين خليػػػل بػػػن أيلػػػخ بػػػن علػػػد   الرػػػفدم، ٓنقيػػػق: أ٘نػػػد األربؤكط -ُِٓ

 ـ.َََِ -ق َُِْبًنكت،  -ار إحياء الرتاث كتركي مر فى، د
الواربعيػة كموربفهػا مػػن الػدين، د. إٚناعيػل علػػد العلػيم علػػي، حوليػة كليػة الػػدعوة اإلسػالمية ابلقػػاىرة،  -ُِٔ

 ـ.َُِٔ(، ِٖجامعة األزىر، مرر، اجمللد ق
الوسػػػيا يف تفسػػػًن القػػػرآف اجمليػػػد، أبػػػو اٜنسػػػن علػػػي بػػػن أ٘نػػػد بػػػن د بػػػن علػػػي الواحػػػدم، ٓنقيػػػق:  -ُِٕ

كالػػدكتور  ،كالػػدكتور أ٘نػػد د صػػًنه ،كالشػػيخ علػػي د معػػوض ،اٞنوجػػود لشػػيخ: عػػادؿ أ٘نػػد علػػدا
للنػاف، ال لعػة  -الر٘نن عػويس، دار الكتػب العلميػة، بػًنكت  كالدكتور علد ،الغين اٛنمل أ٘ند علد
 .ـُْٗٗ - قُُْٓاألكىل، 

السػػػػلفية، القػػػػاىرة، ال لعػػػػة: الثانيػػػػة، أمػػػػراض القلػػػػوب كشػػػػفاؤىا، أ٘نػػػػد ابػػػػن تيميػػػػة اٜنػػػػراٍل، اٞن لعػػػػة  -ُِٖ
 ق.ُّٗٗ

ميػػل زكال، أتليػػف: مػػارؾ بػػربرد، ترٗنػػة: غاليػػة للػػي، اٞنؤسسػػة العربيػػة للدراسػػات كالنشػػر، بػػًنكت، إ -ُِٗ
 .ـُٖٕٗال لعة: األكىل، 

انفعػػػاالت الػػػنفس، رينيػػػو ديكػػػارت، ترٗنػػػة: جػػػورج زينػػػاٍل، دار اٞننتخػػػب العػػػر ، بػػػًنكت، ال لعػػػة:  -َُّ
 .ـُّٗٗ - قُُّْاألكىل، 
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أنوار التنزيل كأسرار التأكيل، علد   بن عمػر بػن د الشػًنازم الليضػاكم، ٓنقيػق: د علػد الػر٘نن  -ُُّ
 ق.ُُْٖاٞنرعشلي، دار إحياء الرتاث العر ، بًنكت، ال لعة األكىل، 

 ،اليحػػٍنأىػػداؼ الرتبيػػة بػػٌن الفلسػػفة اٞنثاليػػة كالفلسػػفة الواربعيػػة قدراسػػة مقارنػػة(، أ. د. د علػػد    -ُِّ
، مؤسسػػة كنػػوز اٜنكمػػة للنشػػر ُِكد بصػػر الرايشػػي، ٠نلػػة اٜنكمػػة للدراسػػات الفلسػػفية، العػػدد 

 ـ.َُِٖكالتوزيش، اٛنزائر، 
أكجست كونت قمؤسس علم االجتماع اٜنديث(، أ. د. فاركؽ علػد اٞنع ػي، دار الكتػب العلميػة،  -ُّّ

 ـ.ُّٗٗبًنكت، ال لعة: األكىل، 
الر٘نن مرحلا، مؤسسة عز الدين لل لاعة كالنشػر، بػًنكت،  د. د علد بداايت الفلسفة األخالربية، -ُّْ

 .ـُٓٗٗ - قُُْٓال لعة: األكىل، 
بغيػػة الوعػػػاة، علػػد الػػػر٘نن بػػن أ  بكػػػر، جػػالؿ الػػػدين السػػيوطي، ٓنقيػػػق: د أبػػو الفضػػػل إبػػػراىيم،  -ُّٓ

 .صيدا -للناف  -اٞنكتلة العررية 
ح جوامش األخلار، علػد الػر٘نن بػن بصػر آؿ سػعدم، هببة ربلوب األبرار كربرة عيوف األخيار يف شر  -ُّٔ

اٞنملكػػة العربيػػة السػػعودية، ال لعػػة: الرابعػػة،  -كزارة الشػػ وف اإلسػػالمية كاألكربػػاؼ كالػػدعوة كاإلرشػػاد 
 ق.ُِّْ

 .بناء األخالؽ على ىدم القرآف، أ.د. طو عابدين طو، مؤسسة النلأ العريم، نسخة إلكرتكنية -ُّٕ
مٌن مػػن خػػالؿ أحػداث السػػًنة النلويػػة، ٘نيػد الرػػغًن، شػػلكة األلوكػػة، أتصػيل العالربػػة مػػش غػًن اٞنسػػل -ُّٖ

 نسخة إلكرتكنية.
 ١نمػػود: اٟنػػالي، ٓنقيػػق اللقػػاء أبػػو اٛنعفػػرم اٜنسػػٌن بػػن كاإل٤نيػػل، صػػاحل التػػوراة حػػرؼ مػػن ٔنبيػػل -ُّٗ

-ىػػُُْٗ األكىل،: السػعودية، ال لعػة العربيػة اٞنملكػة الػرايض، العليكاف، ربدح، مكتلة الر٘نن علد
 ـ.ُٖٗٗ

ٔنػػريج العقيػػدة ال حاكيػػة، أ٘نػػد بػػن د بػػن سػػالمة اٞنعػػركؼ ابل حػػاكم، شػػرح كتعليػػق: د بصػػر  -َُْ
 ق.ُُْْبًنكت، ال لعة الثانية،  -الدين األللاٍل، اٞنكتب اإلسالمي 

تزكيػػة الػػػنفس يف اإلسػػالـ كيف الفلسػػػفات األخػػرل قدراسػػػة ٓنليليػػة(، علػػػي بػػن علػػػده بػػن شػػػاكر أبػػػو  -ُُْ
 – ُِْٖ٘نيدم، رسالة دكتػوراه، جامعػة أـ القػرل، كليػة الرتبيػة، ربسػم الرتبيػة اإلسػالمية كاٞنقارنػة، 

 ىػ.ُِْٗ
عريمي للنشر كالتوزيػش، تسهيل العقيدة اإلسالمية، علد   بن علد العزيز بن ٘نادة اٛن ين، دار ال -ُِْ

 .الثانية :السعودية، ال لعة
تفسػػًن القػػرآف العرػػيم، إٚناعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػًن القرشػػي، ٓنقيػػق: د حسػػٌن لػػس الػػدين، دار  -ُّْ

 ق.ُُْٗالكتب العلمية، بًنكت، ال لعة األكىل، 
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فػػق مؤشػػرات نرريػػة تقيػػيم الرتبيػػة التحضػػًنية اٞنلحقػػة ابٞندرسػػة االبتدائيػػة يف اٛنزائػػر قدراسػػة ميدانيػػة ك  -ُْْ
ا(، بورصاص فاطمة الزىػراء، رسػالة ماجسػتًن، جامعػة منتػورم ربسػن ينة،  كت ليقية ّندينة رباٞنة ٧نوذجن 

 ـ.ََِٗ - ََِٖكلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، ربسم علم النفس، 
علػد   بػن تيسًن العزيز اٜنميد يف شرح كتاب التوحيد الذم ىو حق   على العليد، سػليماف بػن  -ُْٓ

د بن علػد الوىػاب، ٓنقيػق: زىػًن الشػاكيش، اٞنكتػب االسػالمي، بػًنكت، دمشػق، ال لعػة األكىل، 
 .ـََِِق ػ ُِّْ

تيسًن الكرَل الر٘نن يف تفسًن كالـ اٞنناف، علد الر٘نن بن بصر بن علد   السعدم، ٓنقيق: علػد  -ُْٔ
 .ـَََِ- قَُِْ، الر٘نن بن معال اللو٪نق، مؤسسة الرسالة، ال لعة األكىل

الػػػرايض،  -جػػامش الرسػػػائل، تقػػػي الػػدين أ٘نػػػد ابػػػن تيميػػة، ٓنقيػػػق: د. د رشػػػاد سػػا ، دار الع ػػػاء  -ُْٕ
 .ـََُِ - قُِِْال لعة األكىل 

حقيقة األلة يف العقيدة اإلسالمية، رب أ٘ند د أبو حليب، ماجستًن، كليػة أصػوؿ الػدين، اٛنامعػة  -ُْٖ
 .ـَُُِ - قُِّْاإلسالمية، غزة، 

درء تعػػػارض العقػػػل كالنقػػػل أك موافقػػػة صػػػحي  اٞننقػػػوؿ لرػػػري  اٞنعقػػػوؿ، أ٘نػػػد بػػػن علػػػد السػػػالـ بػػػن  -ُْٗ
 .ـُٕٗٗ - قُُْٕتيمية، ٓنقيق: علد الل يف علد الر٘نن، دار الكتب العلمية، بًنكت، 

العزيػػز اٝنلػػف، مكتلػػة أ ػػواء السػػلف،  ، د. سػػعود بػػن علػػدالنرػػرانيَّةك  اليهوديَّػػةدراسػػات يف األدايف  -َُٓ
 .ـُٕٗٗ - قُُْٖال لعة األكىل 

 .دراسات يف النقد األد  اٞنعاصر، د. د زكي، دار الشركؽ، مرر -ُُٓ
كاٞنسػػػػػيحية كأدايف اٟننػػػػػد، د. د  ػػػػػياء الػػػػػر٘نن األعرمػػػػػي، مكتلػػػػػة الرشػػػػػد،  اليهوديَّػػػػػةدراسػػػػػات يف  -ُِٓ

 .ـََِّ - قُِْْالرايض، ال لعة: الثانية 
كؼ إبػػػراىيم، مػػػدارس األحػػػد بػػػركض الفػػػرج، ال لعػػػة: رؤ  د.درجػػػات األلػػػة اٞنسػػػيحية كالكينوسػػػيس،  -ُّٓ

 .ـَََِاألكىل، 
ب علاراتػػػو الفارسػػػية: حسػػػن ىػػػاٍل دسػػتور العلمػػػاء، علػػػد النػػػيب بػػن علػػػد الرسػػػوؿ األ٘نػػػد نكػػػرم، عػػرَّ  -ُْٓ

 .ـَََِ - قُُِْفح ، دار الكتب العلمية، بًنكت، ال لعة األكىل، 
سػػٌن اٝنراسػػاٍل، أبػػو بكػػر للليهقػػي، دار دالئػػل النلػػوة كمعرفػػة أحػػواؿ صػػاحب الشػػريعة، أ٘نػػد بػػن اٜن -ُٓٓ

 ق.َُْٓالكتب العلمية، بًنكت، ال لعة األكىل، 
، د. الشػػفيش اٞنػػاحي أ٘نػػد، ٠نلػػة حوليػػات اآلداب كالعلػػـو االجتماعيػػة، العػػدد الزرادشػػتيَّةزرادشػػت ك  -ُٔٓ

 .ـََُِ - قُِِْئة، ااٜنادم كالعشركف، الرسالة الستوف بعد اٞن
د بن يزيد القزكيين، ٓنقيق: د فؤاد علػد اللػاربي، دار إحيػاء الكتػب أبو علد    سنن ابن ماجو، -ُٕٓ

 ، مرر.العربية
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 .ٓنقيق: د ١نيي الدين علد اٜنميد، اٞنكتلة العررية، صيدا، بًنكتسنن أ  داكد،  -ُٖٓ
علػػد   د بػػن أ٘نػػد بػػن عثمػػاف بػػن ربا٬نػػاز الػػذىيب، ٓنقيػػق: ٠نموعػػة مػػن أبػػو سػػًن أعػػالـ النػػلالء،  -ُٗٓ

 - قٌَُْٓن إبشػػػػػػراؼ الشػػػػػػيخ شػػػػػػعيب األربؤكط، مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة، ال لعػػػػػػة: الثالثػػػػػػة، األققػػػػػػ
 .ـُٖٓٗ

شرح ال ييب على مشكاة اٞنرابي  اٞنسمى بػ قالكاشف عػن حقػائق السػنن(، شػرؼ الػدين اٜنسػٌن  -َُٔ
بػػن علػػد   ال يػػيب، ٓنقيػػػق: د. علػػد اٜنميػػد ىنػػػداكم، مكتلػػة نػػزار مرػػػ فى اللػػاز، مكػػة اٞنكرمػػػة، 

 .ـُٕٗٗ - قُُْٕال لعة األكىل، الرايض، 
شرح العقيدة ال حاكية، صدر الدين د بن عالء الدين علي بن د ابػن أ  العػز اٜننفػي، ٓنقيػق:  -ُُٔ

ٗناعة من العلماء، ٔنريج: د بصر الػدين األللػاٍل، دار السػالـ لل لاعػة كالنشػر كالتوزيػش كالرتٗنػة، 
 .ـََِٓ - قُِْٔال لعة اٞنررية األكىل، 

رح العقيدة الواسػ ية، للشػيخ د بػن صػاحل بػن د العثيمػٌن، خػرج أحاديثػو كاعتػىن بػو: سػعد بػن ش -ُِٔ
فػػػػواز الرػػػػميل، دار ابػػػػن اٛنػػػػوزم للنشػػػػر كالتوزيػػػػش، اٞنملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، ال لعػػػػة: السادسػػػػة، 

 ق. ُُِْ
 ق.ُِْٔ، شرح رايض الراٜنٌن، د بن صاحل بن د العثيمٌن، دار الوطن للنشر، الرايض -ُّٔ
شرح صحي  اللخارم البن ب اؿ، ابن ب اؿ أبو اٜنسن علي بن خلف، ٓنقيق: أبو ٕنػيم ايسػر بػن  -ُْٔ

 .ـََِّ - قُِّْإبراىيم، مكتلة الرشد، السعودية، الرايض، ال لعة الثانية، 
اللخػػارم، د بػػن إٚناعيػػل أبػػو علػػد   اللخػػارم اٛنعفػػي، يف صػػحيحو، ٓنقيػػق: د زىػػًن صػػحي   -ُٓٔ

 ق.ُِِْالناصر، دار طوؽ النباة، ال لعة: األكىل،  بن بصر
القشػػًنم النيسػػابورم، ٓنقيػػق، د فػػؤاد علػػد اللػػاربي، اٜنبػػاج  بػػن مسػػلمأبػػو اٜنسػػن صػػحي  مسػػلم،  -ُٔٔ

 .دار إحياء الرتاث العر ، بًنكت
، مفهومهػػػا كلػػػػواـز تفسػػػًنىا، كموربػػػف اإلسػػػػالـ منهػػػا، رفعػػػة دحػػػػيم النرػػػرانيَّةصػػػفة األلػػػة اإلٟنيػػػػة يف  -ُٕٔ

الدكسػرم، رسػالة ماجسػتًن، جامعػة أـ القػرل، كليػة الػدعوة كأصػوؿ الػدين، ربسػم العقيػدة كاٞنػذاىب 
 ق.َُّْ – ُِْٗاٞنعاصرة، 

، دار السػػػػػػلفية، القػػػػػػاىرة، مرػػػػػػر، ال لعػػػػػػة الثانيػػػػػػة، ابػػػػػػن القػػػػػػيمطريػػػػػػق اٟنبػػػػػػرتٌن كابب السػػػػػػعادتٌن،  -ُٖٔ
 ق.ُّْٗ

ة اإلخػػوة، مرػػر، اٝندمػػة العربيػػة عشػػركف ١نا ػػرة يف شػػرح رسػػائل يوحنػػا الرسػػوؿ، كلػػيم كيلػػي، مكتلػػ -ُٗٔ
 ـ.َُِٖللكرازة ابإل٤نيل، 

عالربػػػة اٞنسػػػلمٌن بغػػػًن اٞنسػػػلمٌن، د. سػػػعيد إٚناعيػػػل صػػػيين، دار الفبػػػر اإلسػػػالمية، اٞندينػػػة اٞننػػػورة،  -َُٕ
 ق.ُُّْال لعة: الثالثة، 
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 علم األخالؽ اٞنسيحية، الدكتور القس فايز فارس، دار الثقافة، مرر، ال لعة األكىل. -ُُٕ
الؽ، ابركخ سلينوزا، ترٗنة: جالؿ الدين سػعيد، اٞننرمػة العربيػة للرتٗنػة، بػًنكت، ال لعػة: علم األخ -ُِٕ

 .ـََِٗاألكىل، 
 عيد اٜنب قالقرة كاٜنقيقة(، خالد بن علد الر٘نن الشايش، دار بلنسية، الرايض. -ُّٕ
فت  اللارم شرح صحي  اللخارم، ابن حبر العسقالٍل، إخػراج كترػحي : ١نػب الػدين اٝن يػب،  -ُْٕ

 ق.ُّٕٗيم: د فؤاد علد اللاربي، دار اٞنعرفة، بًنكت، تررب
فػػت  القػػدير، د بػػن علػػي بػػن د بػػن علػػد   الشػػوكاٍل اليمػػين، دار ابػػن كثػػًن، دار الكلػػم ال يػػب،  -ُٕٓ

 .ق ُُْْدمشق، بًنكت، ال لعة األكىل، 
األكىل، فػػت  اٞنػػنعم شػػرح صػػحي  مسػػلم، د. موسػػى شػػاىٌن الشػػٌن، دار الشػػركؽ، القػػاىرة، ال لعػػة  -ُٕٔ

 .ـََِِ - قُِّْ
دراسػػة ٓنليليػػة،  -الػػدالالت كاٞنضػػامٌن  -فقػػد الولػػد يف ربرػػة يعقػػوب كأـ موسػػى عليهمػػا السػػالـ   -ُٕٕ

  اٝنضػًنم، اجمللػة العلميػة لكليػة أصػوؿ الػدين كالػدعوة ابلزربػازيق،    بن صاحل بػن علػد أ.د. علد
 .ـَُِٖ(، َّ(، العدد قُاجمللد قجامعة األزىر، كلية أصوؿ الدين كالدعوة ابلزربازيق، 

 .ـُِٖٗفلسفة الرتبية اْناىاهتا كمدارسها، د. د منًن مرسي، عا  الكتب، القاىرة،  -ُٖٕ
 فلسفة الدين يف الفكر الغر ، د. إحساف علي اٜنيدرم، دار الرافدين، للناف. -ُٕٗ
 -ير لل لاعػة كالنشػرالفتػاح إمػاـ، دار التنػو  فلسفة الركح قىيبل(، كلرت ستيس، ترٗنة: د. إماـ علد -َُٖ

 .ـََِٓ ،بًنكت، ال لعة: الثالثة
، ترٗنػػػة: ٠ناىػػػد علػػػد -ُُٖ اٞنػػػنعم ٠ناىػػػد، دار  فػػػن اٜنػػػب قُنػػػث يف طليعػػػة اٜنػػػب كأشػػػكالو(، أريػػػخ فػػػرـك

 .ـَََِالعودة، بًنكت، 
٧ناذجػػو(، أ.د. بدر  -ربواعػػده  -حبيتػػو  -أ٨نيتػػو  -فهػػم السػػلف الرػػاحل للػػن  الشػػرعي قتعريفػػو  -ُِٖ

بن هبار العتييب، مؤٕنر الن  الشرعي قالقضػااي كاٞنػنهج(، جامعػة القرػيم، كليػة الشػريعة كالدراسػات 
 ـ.َُِٔ(، ِاإلسالمية، اجمللد ق

 يف معػػػػاٍل اٜنػػػػب كأنواعػػػػو عنػػػػد ديكػػػػارت، سػػػػفياف سػػػػعد  ، ٠نلػػػػة أكراؽ فلسػػػػفية، القػػػػاىرة، العػػػػدد -ُّٖ
 (.ٔٓق

اٜنلػيم اٞنعػركؼ اببػن تيميػة، ٓنقيػق: د رشػاد  ن أبو العلاس أ٘ند بن علػدرباعدة يف األلة، تقي الدي -ُْٖ
 .سا ، مكتلة الرتاث اإلسالمي، القاىرة، مرر

العزيػػػز سػػػيد  ربػػػاموس القػػػرآف أك إصػػػالح الوجػػػوه كالنرػػػائر، اٜنسػػػٌن بػػػن د الػػػدامغاٍل، ٓنقيػػػق: علػػػد -ُٖٓ
 .ـُّٖٗللناف، ال لعة الرابعة،  -األىل، دار العلم ٞناليٌن، بًنكت 
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ربػػػاموس الكتػػػاب اٞنقػػػدس، ٠نمػػػػش الكنػػػائس الشػػػرربية، مكتلػػػة اٞنشػػػػغل، بػػػًنكت، ال لعػػػة: السادسػػػػة،  -ُٖٔ
 .ـُُٖٗ

ربرػػػة اٜنضػػػارة، كيليػػػاـ جػػػيمس ديورانػػػت، ترٗنػػػة: الػػػدكتور زكػػػي ٤نيػػػب ١نمػػػود كآخػػػرين، دار اٛنيػػػل،  -ُٕٖ
، تونس،  -بًنكت   .ـ ُٖٖٗ - ق َُْٖللناف، اٞننرمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو

ا، مػػػرَل سػػػليماف مػػػايو شػػػيان ، رسػػػالة ترٗنػػػة كشػػػرحن  الكونفوشييوسػػػيَّةكتػػػاب الوسػػػ ية كاالعتػػػداؿ يف  -ُٖٖ
 .ـَُِٔدكتوراه، ربسم مقارنة األدايف، كلية أصوؿ الدين، اٛنامعة اإلسالمية العاٞنية، ابكستاف، 

، د بػػن علػػي الفػػاركربي التهػػانوم، ٓنقيػػق: د. علػػي  -ُٖٗ دحػػركج، كشػػاؼ اصػػ الحات الفنػػوف كالعلػػـو
 .ـُٔٗٗمكتلة للناف بشركف، بًنكت، ال لعة األكىل، 

 .كفارة اٞنسي ، عوض ٚنعاف، كنيسة ربرر الدكابرة، شركة ال لاعة اٞنررية -َُٗ
 .كونفوشيوس قرائد الفكر اإلنساٍل(، صالح بسيوٍل رسالف، منتدل مكتلة اإلسكندرية -ُُٗ
 ق.ُُْْبًنكت، ال لعة الثالثة، لساف العرب، د بن مكـر ابن منرور األنرارم، دار صادر،  -ُِٗ
الكنفوشيوسػػية، د.  -اللوذيػػة  - اٟنندكسػػيَّة -اجملوسػػية  - النرػػرانيَّة - اليهوديَّػػةمػػا بعػػد اٞنػػوت عنػػد  -ُّٗ

مشارم سعيد اٞن ريف، أصػل الكتػاب رسػالة دكتػوراه يف الفلسػفة اإلسػالمية، جامعػة اٞننيػا، كليػة دار 
، ربسم الفلسفة اإلسالمية،   .ـَُِٕ - قُّْٖالعلـو

 ملادئ الفلسفة، رينيو ديكارت، ترٗنة كتعليق: د. عثماف أمٌن، دار الثقافة للنشر كالتوزيش. -ُْٗ
١نلة الرسػوؿ بػٌن االتلػاع كاالبتػداع، علػد الػرؤكؼ د عثمػاف، رائسػة إدارة اللحػوث العلميػة كاإلفتػاء  -ُٓٗ

 ق.ُُْْكالدعوة كاإلرشاد، الرايض، ال لعة األكىل 
كالػػػػرد علػػػػيهم، مػػػػرَل بنػػػػت علػػػػي اٜنوشػػػػاٍل، رسػػػػالة  ،كاٛنماعػػػػة ك٢نػػػػالفيهم ١نلػػػػة   عنػػػػد أىػػػػل السػػػػنة -ُٔٗ

 ق.ُُْٖماجستًن، كلية أصوؿ الدين، جامعة د بن سعود اإلسالمية، 
١نلػػػة   يف الكتػػػاب كالسػػػنة، ٚنػػػًنة أ٘نػػػد مرػػػ فى ٠ندكبػػػة، كليػػػة الدراسػػػات العليػػػا، ربسػػػم أصػػػوؿ  -ُٕٗ

 .ـََِٕ الدين، جامعة النباح، فلس ٌن، رسالة ماجستًن،
الل يػػػف بػػػن د اٜنسػػػن، ٠نلػػػة    بػػػن صػػػاحل اٝنضػػػًنم، علػػػد كتعريمػػػو، أ.د. علػػػد ١نلػػػة النػػػيب  -ُٖٗ

 ـََِٔق ، ُِْٕاللياف، الرايض، ال لعة: األكىل، 
٠نلة أدايف قاٞنودة كالر٘نة كاأللة يف األدايف(، مركز الدكحة الدكيل ٜنػوار األدايف، الدكحػة، اإلصػدار  -ُٗٗ

 .ـَُُِاألكؿ، 
  بن ابز، ٗنش كإشراؼ: د. د بن سػعد الشػويعر، دار  العزيز بن علد فتاكل العالمة علد٠نموع  -ََِ

 ق.َُِْالقاسم، الرايض، ال لعة األكىل، 
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٢نتػػار الرػػحاح، زيػػن الػػدين أبػػو علػػد   د بػػن أ  بكػػر بػػن علػػد القػػادر اٜننفػػي الػػرازم، ٓنقيػػق:  -َُِ
 قَُِْوذجيػػة، بػػًنكت، صػػيدا، ال لعػػة اٝنامسػػة يوسػػف الشػػيخ د، اٞنكتلػػة العرػػرية، الػػدار النم

 .ـُٗٗٗ-
مػػدارج السػػالكٌن بػػٌن منػػازؿ إايؾ نعلػػد كإايؾ نسػػتعٌن، د بػػن أ  بكػػر بػػن أيػػوب بػػن سػػعد لػػس  -َِِ

الػػدين ابػػػن ربػػػيم اٛنوزيػػة، ٓنقيػػػق: د اٞنعترػػػم ابهلل اللغػػػدادم، دار الكتػػاب العػػػر ، بػػػًنكت، ال لعػػػة 
 .ـُٔٗٗ - ق ُُْٔالثالثة، 

الربوبيػػة كاأللوىيػػة كاألٚنػػاء كالرػػفات الػػواردة يف أذكػػار الرػػلاح كاٞنسػػاء، أ.د. بدر بػػن هبػػار مسػػائل  -َِّ
 ـ.َُِٓبن متعب العتييب، ٠نلة اللحوث كالدراسات الشرعية، 

 .مشكالت فلسفية قاٞنشكلة اٝنلقية(، د. زكراي إبراىيم، دار مرر لل لاعة، مرر -َِْ
وؿ، حػػافف بػػن أ٘نػػد بػػن علػػي اٜنكمػػي، ٓنقيػػق: معػػارج القلػػوؿ بشػػرح سػػلم الوصػػوؿ إىل علػػم األصػػ -َِٓ

 .ـَُٗٗ - قَُُْعمر بن ١نمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدماـ، ال لعة: األكىل، 
د علػػػد    :اللغػػػوم، أبػػػو د اٜنسػػػٌن بػػػن مسػػػعود اللغػػػوم، حققػػػو كخػػػرج أحاديثػػػومعػػػا  التنزيػػػل،  -َِٔ

الرابعػػة،  :طيلػػة للنشػػر كالتوزيػػش، ال لعػػةسػػليماف مسػػلم اٜنػػرش، دار ، ك عثمػػاف ٗنعػػة  ػػمًنية، ك النمػػر
 .ـ ُٕٗٗ - ق ُُْٕ

معا  الر٘نة بٌن اإلسالـ كالتعددية الثقافية، أ.د. علػد الكػرَل عثمػاف علػي، اٞنػؤٕنر الػدكيل عػن الر٘نػة  -َِٕ
 ـ.َُِٔ –ق ُّْٕيف اإلسالـ، جامعة اٞنلخ سعود، الرايض، 

 .ـََِٔكت، ال لعة: الثالثة، جورج طرابيشي، دار ال ليعة، بًن  :معبم الفالسفة، إعداد -َِٖ
معبػػػم اللغػػػة العربيػػػة اٞنعاصػػػرة، د. أ٘نػػػد عمػػػر ٢نتػػػار ّنسػػػاعدة فريػػػق عمػػػل، عػػػا  الكتػػػب، القػػػاىرة،  -َِٗ

 .ـََِٖ -ق ُِْٗال لعة األكىل 
 .بًنكت - دار إحياء الرتاث العر ك بًنكت،  - معبم اٞنؤلفٌن، عمر ر ا كحالة، مكتلة اٞنثىن -َُِ
فػػػػارس القػػػػزكيين، ٓنقيػػػػق: علػػػػد السػػػػالـ د ىػػػػاركف، دار الفكػػػػر،  معبػػػػم مقػػػػاييس اللغػػػػة، أ٘نػػػػد بػػػػن -ُُِ

 .ـُٕٗٗ - قُّٗٗ
كاٞنسيحية، كموربفهمػا منػو، د. لغػرس سػوىيلة، جامعػة معسػكر،  اليهوديَّةمفهـو اآلخر يف الداينتٌن  -ُِِ

 www.researchgate.net/publication/331024557اٛنزائر، على الشلكة العنكلوتية، 

كاللوذيػػة قدراسػػة مقارنػػة(، ريلػػوار كػػرَل الشػػمًناٍل،  اٟنندكسػػيَّةك  الزرادشػػتيَّةمفهػػـو األلوىيػػة يف األدايف  -ُِّ
 - قُُّْرسػػػػالة ماجسػػػػتًن، اٛنامعػػػػة اإلسػػػػالمية، بغػػػػػداد، كليػػػػة أصػػػػوؿ الػػػػدين، ربسػػػػم العقيػػػػػدة، 

 .ـََُِ
عػػػة اإلسػػػالمية، مفهػػػـو الترػػػوؼ كأنواعػػػو يف اٞنيػػػزاف الشػػػرعي، ١نمػػػود يوسػػػف الشػػػوبكي، ٠نلػػػة اٛنام -ُِْ

 .السعودية، اجمللد العاشر، العدد الثاٍل
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مفهـو صفة األلة هلل تعاىل، د. علػد الرعػود، اجمللػة األردنيػة يف الدراسػات اإلسػالمية، األردف، اجمللػد  -ُِٓ
 .ـَُِْ - قُّْٓالعاشر، العدد الثاٍل، 

الرػميدعي، ٠نلػة مػداد مقومات التعامل مش اآلخر يف  وء القرآف الكػرَل، أ.د. كليػد ىاشػم كػردم  -ُِٔ
 ـ.َُِٗ – َُِٖاألدب، اٛنامعة العراربية، عدد خاص ابٞنؤٕنرات، 

منار القارم شرح ٢نترػر صػحي  اللخػارم، ٘نػزة د رباسػم، راجعػو: علػد القػادر األربؤكط، مكتلػة  -ُِٕ
 - قَُُْسػػػػوراي، مكتلػػػػة اٞنؤيػػػػػد، ال ػػػػائف، اٞنملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػػعودية،  -دار الليػػػػاف، دمشػػػػق 

 .ـَُٗٗ
نزلة اإلنساف ككجوده يف اٞنذاىب الفكرية اٞنعاصرة قدراسة نقدية يف  ػوء اإلسػالـ(، د ع ػا د م -ُِٖ

أبػو ٚنعػػاف، رسػػالة ماجسػتًن، اٛنامعػػة اإلسػػالمية، غػزة، كليػػة أصػػوؿ الػدين، ربسػػم العقيػػدة كاٞنػػذاىب 
 .ـَُُِ - قُِّْاٞنعاصرة، 

عة اٞنقدسة، ترٗنة: ١نسن سيد فرجػاٍل، (، الكتب األربالكونفوشييوسيَّةمنشيوس قكتاب مقدس يف  -ُِٗ
 ـ.ََِٗاٞنركز القومي للرتٗنة، مرر، 

"، أ.د. علػد   عثمػاف علػي اٞننرػورم،  القرآف الكرَل "دراسػة أتصػيليةمن لقات القيادة الدعوية يف -َِِ
٠نلػػة اللحػػوث كالدراسػػات اإلسػػالمية، ديػػواف الوربػػف السػػين، مركػػز اللحػػوث كالدراسػػات اإلسػػالمية، 

 (.ٕٓالعدد قالعراؽ، 
مػػػػػنهج اللحػػػػػث االجتمػػػػػاعي بػػػػػٌن الو ػػػػػعية كاٞنعياريػػػػػة، د. د د أمػػػػػزايف، اٞنعهػػػػػد العػػػػػاٞني للفكػػػػػر  -ُِِ

 ـ.ُُٖٗاإلسالمي، أمريكا، 
الواحػػد حبػػازم، مكتلػػة اإل٬نػػاف للنشػػر كالتوزيػػش، مرػػر،  خ، د علػػديمػػنهج اليهػػود يف تزييػػف التػػار  -ِِِ

 .ال لعة األكىل
كاآل،ر الرتبويػة(، د. فاطمػة  ،كالعالئػق ،نرػر إسػالمية يف التكػوينمهػددات األسػرة اٞنعاصػرة قكجهػة  -ِِّ

ىػػ ُِْٓ(، ٗعلد الر٘نن علد  ، ٠نلة جامعة القرآف الكرَل كالعلـو اإلسالمية، السوداف، العػدد ق
 ـ.ََِْ -

منػػػوٚنريت قكتػػػاب اٟننػػػدكس اٞنقػػػدس(، ترٗنػػػة كتعليػػػق: إحسػػػاف حقػػػي، دار اليقرػػػة العربيػػػة، دمشػػػق،  -ِِْ
 .األكىلال لعة 

 .ـُٗٗٗالوىاب اٞنسًنم، دار الشركؽ، القاىرة،  علد كالرهيونية، د. اليهوديَّةموسوعة اليهود ك  -ِِٓ
بػػػٌن الشػػػريعة اإلسػػػالمية  ،نرػػػاـ األسػػػرة بػػػٌن حضػػػارتٌن قدراسػػػة مقارنػػػة يف فقػػػو األحػػػواؿ الشخرػػػية -ِِٔ

د، شػػػػلكة  كاٞنسػػػػيحية اٜنديثػػػػة(، د. سػػػػام  علػػػػد السػػػػالـ ،ّنكوبتػػػػو الركمانيػػػػة ،كالقػػػانوف الو ػػػػعي
 ـ.ََِٖ –ق ُِْٗاأللوكة اإللكرتكنية، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ْٖٔ 

 

ا، ١نمػػػود د اٝنزنػػػدار، دار طيلػػػة للنشػػػر كالتوزيػػػش، الػػػرايض، ىػػػذه أخالربنػػػا حػػػٌن نكػػػوف مػػػؤمنٌن حقِّػػػ -ِِٕ
 ـ.ُٕٗٗق، ُُْٕال لعة: الثانية، 

ىكػػذا تكلػػم زرادشػػت، فريػػدريخ نيتشػػو، ترٗنػػة: فلػػيكس فػػارس، مؤسسػػة ىنػػداكم للتعلػػيم كالثقافػػة،  -ِِٖ
 .مرر

 ـ.ََُِىيبل قأك اٞنثالية اٞن لقة(، د. زكراي إبراىيم، مكتلة مرر،  -ِِٗ
 ـ.ُّٗٗىيغل كاٟنيغلية، رينيو سرُّك، ترٗنة أدكنيس العكرة، دار ال ليعة، بًنكت، ال لعة: األكىل،  -َِّ
العلػػػاس لػػػس الػػػدين أ٘نػػػد بػػػن د ابػػػن خلكػػػاف ال مكػػػي، ٓنقيػػػق: إحسػػػاف  أبػػػوكفيػػػات األعيػػػاف،  -ُِّ

 .ـًُْٗٗنكت، ال لعة األكىل، ب -علاس، دار صادر 
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 فهرس ادلوضوعات
 رقم الصفحة ادلوضوع

 أ شكر كتقدير
 ب ابللغة العربية مستخل  اللحث
 ج ابللغة اإل٤نليزية مستخل  اللحث

 ُ مقدمة
: أ٨نية اٞنو وع  ّ يارهكأسلاب اخت ،أكالن

 ْ ،نينا: أىداؼ اللحث
 ْ مشكلة اللحث ،لثنا:
 ْ تساؤالت اللحث رابعنا:

 ٓ هج اللحثخامسنا: من
 ٔ الدراسات السابقة سادسنا:

 ُِ خ ة اللحث
 ُٓ التمهيد

 والفلسفات ادلعاصرة. ،واألدايف ،لباب األوؿ: مفهـو احملبة يف اإلسالـا
 ِّ مفهـو األلة يف اإلسالـ. الفصل األوؿ:

 ِْ كمرادفاهتا يف اإلسالـ.  ،اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة
 ِٓ اٞن لب األكؿ: تعريف األلة يف اإلسالـ

 ُّ مرادفات األلة يف اإلسالـ لب الثاٍل: اٞن
 ّٗ كأسسها يف اإلسالـ. ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة

 َْ اٞن لب األكؿ: مرادر األلة يف اإلسالـ
 ٓٓ اٞن لب الثاٍل: أسس األلة يف اإلسالـ

 ٗٔ . األرفة كالو عية مفهـو األلة يف األدايف الفصل الثاين:
 ُٕ . األرفة كالو عية اٞنلحث األكؿ: تعريف األلة يف األدايف

 ِٕ .األرفة اٞن لب األكؿ: تعريف األلة يف األدايف السماكية
 ٕٕ اٞن لب الثاٍل: تعريف األلة يف األدايف الوىٍ عيَّة.

 ْٖ .األرفة كالو عية كأسسها يف األدايف ،اٞنلحث الثاٍل: مرادر األلة
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 رقم الصفحة ادلوضوع
 ٖٓ األرفة كالو عية. اٞن لب األكؿ: مرادر األلة يف األدايف
 ٗٗ األرفة كالو عية. اٞن لب الثاٍل: أسس األلة يف األدايف

 ُُِ مفهـو األلة يف الفلسفات اٞنعاصرة.  الفصل الثالث:
 ُُٔ اٞنلحث األكؿ: مفهـو األلة يف الفلسفات اٞنثالية. 
 ُِْ اٞنلحث الثاٍل: مفهـو األلة يف الفلسفات الواربعية.

 ُِّ كالفلسفات اٞنعاصرة. ،مقارنة مفهـو األلة بٌن اإلسالـ، كاألدايف الفصل الرابع:
كالفلسػػػفات  ،ايفكمرادفاهتػػػا بػػػٌن اإلسػػػالـ، كاألد ،اٞنلحػػػث األكؿ: مقارنػػػة تعريػػػف األلػػػة

 اٞنعاصرة.
ُّْ 

 ُْٕ كالفلسفات اٞنعاصرة. ،اٞنلحث الثاٍل: مقارنة مرادر األلة بٌن اإلسالـ، كاألدايف
 َُٔ كالفلسفات اٞنعاصرة. ،اٞنلحث الثالث: مقارنة أسس األلة بٌن اإلسالـ، كاألدايف

 والفلسفات ادلعاصرة. ،الباب الثاين: مكانة احملبة يف اإلسالـ، واألدايف
 ُٕٕ مكانة األلة يف اإلسالـ.  الفصل األوؿ:

 ُٖٕ اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف القرآف الكرَل.
 ُٕٖ اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف السنة النلوية.

 ُٖٗ اٞنلحث الثالث: مكانة األلة يف الفكر اإلسالمي. 
 َِٖ .األرفة كالو عية مكانة األلة يف األدايف الفصل الثاين:

 َِٖ كالنررانيَّة.  ،ٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف اليهوديَّةا
 َِٗ اٞن لب األكؿ: مكانة األلة يف اليهوديَّة.
 ُِْ اٞن لب الثاٍل: مكانة األلة يف النررانيَّة.

 ُِٗ اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف األدايف الوىٍ عيَّة. 
 َِّ مكانة األلة يف الفلسفات اٞنعاصرة. الفصل الثالث:

 َِّ اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة يف الفلسفات اٞنثالية. 
 ِّْ اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة يف الفلسفات الواربعية.

 ِٕٓ كالفلسفات اٞنعاصرة. ،مقارنة مكانة األلة بٌن اإلسالـ، كاألدايف الفصل الرابع:
 ِٕٓ .عدموك  ،اٞنلحث األكؿ: مكانة األلة بٌن الثلات
 َِٕ كالت ور. ،اٞنلحث الثاٍل: مكانة األلة بٌن النسلية

 ُِٖ كاٝنروصية. ،اٞنلحث الثالث: مكانة األلة بٌن الشموؿ
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 رقم الصفحة ادلوضوع
 وزتايتها. ،والفلسفات ادلعاصرة يف بناء احملبة ،اإلسالـ، واألدايفالباب الثالث: منهج 

 ِٓٗ ك٘نايتها.  ،منهج اإلسالـ يف بناء األلة الفصل األوؿ:
 ِٓٗ اٞنلحث األكؿ: منهج اإلسالـ يف بناء األلة. 
 َّٓ اٞنلحث الثاٍل: منهج اإلسالـ يف ٘ناية األلة.

 ُّّ ك٘نايتها.  ،يف بناء األلة األرفة كالو عية منهج األدايف الفصل الثاين:
 ُّّ ك٘نايتها. ،اٞنلحث األكؿ: منهج اليهوديَّة كالنررانيَّة يف بناء األلة

 ُّْ ك٘نايتها ،اٞن لب األكؿ: منهج اليهوديَّة يف بناء األلة
 ِِّ ك٘نايتها ،اٞن لب الثاٍل: منهج النررانيَّة يف بناء األلة

 ِّٗ ك٘نايتها.  ،الثاٍل: منهج األدايف الوىٍ عيَّة يف بناء األلةاٞنلحث 
 ّْٔ ك٘نايتها.  ،منهج الفلسفات اٞنعاصرة يف بناء األلة الفصل الثالث:

 ّْٕ .، ك٘نايتهايف بناء األلة ثاليةاٞنلحث األكؿ: منهج الفلسفات اٞن
 ّٓٓ . ك٘نايتها، األلة بناءيف  واربعيةاٞنلحث الثاٍل: منهج الفلسفات ال

كالفلسػفات  ،ك٘نايتهػا بػٌن اإلسػالـ، كاألدايف ،مقارنة مػنهج بنػاء األلػة الفصل الرابع:
 اٞنعاصرة.

ّٔٓ 

 ّٔٔ .بٌن اإلسالـ، كاألدايف ، ك٘نايتها،اٞنلحث األكؿ: مقارنة منهبية بناء األلة
بػػػػػٌن اإلسػػػػػالـ، كالفلسػػػػػفات  ، ك٘نايتهػػػػػا،األلػػػػػة بنػػػػػاءاٞنلحػػػػػث الثػػػػػاٍل: مقارنػػػػػة منهبيػػػػػة 

 اٞنعاصرة. 
ّٕٔ 

 واجملتمعات األخرى. ،الباب الرابع: التطبيقات ادلعاصرة للمحبة بٌن اجملتمع ادلسلم
 ّٕٖ الت ليقات اٞنعاصرة على مستول الفرد كاألسرة. الفصل األوؿ:

 ّٖٖ اٞنلحث األكؿ: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول الفرد.
 ّٖٗ الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة على مستول الفرد يف اجملتمش اٞنسلماٞن لب األكؿ: 

 ِّٗ اٞن لب الثاٍل: الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة على مستول الفرد يف اجملتمعات األخرل
 ّٔٗ اٞنلحث الثاٍل: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول األسرة.
 ّٕٗ ألسرة يف اجملتمش اٞنسلم.اٞن لب األكؿ: الت ليقات اٞنعاصرة للمحلة على مستول ا

اٞن لػػػػػب الثػػػػػاٍل: الت ليقػػػػػات اٞنعاصػػػػػرة للمحلػػػػػة علػػػػػى مسػػػػػتول األسػػػػػرة يف اجملتمعػػػػػػات 
 األخرل.

َُْ 

 َْٓكالعالربػات مػش  ،الت ليقات اٞنعاصرة على مستول العالربػات االجتماعيػة الفرل الثاٍل:
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 اآلخر. 

 َْٔ االجتماعية.اٞنلحث األكؿ: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول العالربات 
اٞن لػػػب األكؿ: الت ليقػػػات اٞنعاصػػػرة للمحلػػػة علػػػى مسػػػتول العالربػػػات االجتماعيػػػة يف 

 اجملتمش اٞنسلم.
َْٕ 

اٞن لػػػب الثػػػاٍل: الت ليقػػػات اٞنعاصػػػرة للمحلػػػة علػػػى مسػػػتول العالربػػػات االجتماعيػػػة يف 
 اجملتمعات األخرل.

َُْ 

 ُّْ اٞنلحث الثاٍل: الت ليقات اٞنعاصرة على مستول العالربات مش اآلخر. 
اٞن لػػػػب األكؿ: الت ليقػػػػات اٞنعاصػػػػرة للمحلػػػػة علػػػػى مسػػػػتول العالربػػػػات مػػػػش اآلخػػػػر يف 

 اجملتمش اٞنسلم.
ُْْ 

اٞن لػػػػب الثػػػػاٍل: الت ليقػػػػات اٞنعاصػػػػرة للمحلػػػػة علػػػػى مسػػػػتول العالربػػػػات مػػػػش اآلخػػػػر يف 
 اجملتمعات األخرل.

ُْٗ 

 ِِْ اخلادتة
 ِِْ النتائج

 ِْٓ كالتوصيات
 الفهارس

 ِْٖ فهرس اآلايت
 ْْٕ فهرس األحاديث
 َْٓ فهرس األعالـ

 ِْٓ اٞنرادر كاٞنراجش
 ْٗٔ فهرس اٞنو وعات
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