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  ��دأ إ�زا��� ا��ورى
�� وا���ر��� هوآ��ر���  ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�

 
 

   �د ا�ر��ن رداد /د    
 ����1ــ�   �����ا���وم ا
	���� ـ  ����

  
  :�	"ص

ھذا ا��!�ل ���و�� ����ف �ن ���ب �ن ا��وا�ب ا����ددة ��	��� ا��ورى 
.�ر ا�د	�ور�� ��!ول �-�زا��� �ن ��ظور ا�*!( ا�	��	) ا
	��)، و����ق ا%�ر ��$

  .ا��ورى أو �دم إ�زا����0 /) ا����ل ا���ر��) وا�	��	)
و:د �ر��9 /�( أو6 ���د�د �*0وم ا��ورى �ن ��ث ا���7 وا56ط�ح 
و�	�و����0 وأ�وا��0، ور�ز�� /) ھذا ا�=5وص ��; ا�����ز ��ن ا��ورى ا�	��	�� 

ا��ورى وا��زاء ا�د	�وري ��; �رك وا���ر����، ��� �ر��9 /�( .���� ���م 
ا��ورى أو ا��=��*� ا��	��� �0ذا ا���دأ ا�د	�وري �ن ��ظور ا�*!( ا
	��)، .م 
�ر��9 .��.� ���د�د أھل ا��ورى، و�ر��9 را��� ��دى إ�زا��� ا��ورى /) ا��ظ�م 

�دم ا�	��	) ا
	��) وا$.�ر ا�د	�ور�� ا���ر��� ��; ا�!ول �-�زا��� ا��ورى أو 
  .إ�زا����0 /) ا����ل ا���ر��) و/) ا����ل ا�	��	)

و:د =�5ت ھذه ا�درا	� إ�; أن �	��� إ�زا��� ا��ورى أو �دم إ�زا����0 
 ���C (//) ���0; ا�=طورة و ���	*�� وإ��� ھ) �	ت �ر/� /�ر�� أو �0و��� /�	��

� ا���:� ��ن ا%ھ��� إذ ����0 ��و:ف ����ف ط���� ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��) وط���
  .ا����� /�() ا�	�ط�ت(ا�و��6ت 

Résumé: 
L'absence de traitement de jurisprudence islamique de sujet du 

Choura dans les livres  de fiqh et dans les œuvres de  de la politique 
islamique (syassa charria) a conduit  de négliger les différentes 
dimensions du principe de la consultation et leurs effets sur  le 
système constitutionnel de l'islamique. 

 Dans cet article une tentative  pour révéler le côté des divers 
aspects de la question de la Choura du point de vue de la 
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jurisprudence islamique politique et découvrir leur divers effets 
constitutionnels à dire obligatoire (Elzamyat choura) ou non dans le 
domaine de la législation et des politiques.  

On a commencé au  premier à définir le concept de la choura en 
termes de langue arabe et de terminologie,  puis définir les niveaux et 
les types de la choura; on a concentrés à cet égard de distinguer  entre 
la Choura  politique, législatif.  Au seconde on a concentrés à la règle 
de la Choura et la peine constitutionnel de quitter la Choura ou 
l'infraction de grave ce principe constitutionnel du point de vue de la 
jurisprudence islamique : 

Au troisième on a  déterminé, les gens de la Choura et leurs 
critères; sur la quatrième  On a montré  les effets des implications 
constitutionnelles de la Choura disent obligatoire ou pas de Choura 
obligatoire dans le système politique islamique et  dans le domaine 
législatif et dans la sphère politique. 

Cette étude a conclu que la question de la Choura obligatoire ou 
non obligatoire n'est pas un caquetage intellectuel ou philosophique, 
mais le problème est très grave et très important car il détermine la  
nature du système politique islamique et la nature de la relation entre 
les  autorités  publiques. 

  :�#د��
:وا�د ا��ر��� و�زاEم ا%���م، وھ) �ن ا����دئ ����ر ا��ورى �ن 

ا�د	�ور�� ا�!���� ا�.���� ��ص ا����ب وا�	��، و�ن ا����وم أن ا��ر��� �م ��دد �ظ��� 
���دا ����ر	� ا��ورى ا�����، و�م ��رع ��0 أ����� د	�ور�� ���دة ��ودا �ط�!� 

�5ورھ� وأ��5رھ�،  و�� ر	�(  ���زم ��0 ا�دو�� ا
	���� د��� G��� (/ ����
��ض ا�*!�0ء /) ا�*!( ا�	��	) ا
	��) �ن أ���ل ���ورى وطراEق ��*�ذھ� 6 

و��; ذ�ك /-�( ���7) ا�!ول أن ا%���م ا�د	�ور�� . )1(��دو أن ��ون ا���0دا /!��0
رف ا��) ���م ا����ر	� ا��ور�� ھ) �ط�����0 :وا�د �Cر ���دة =���9 ���5

 Gن �ن ��ر����	ا�� ��ا�	��	) و/ق �� �!��9( ا���5�� ا����� و�� �����ه ���
 . د	�وري /) ھذا ا����ل
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�ل ا�
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وإن �ن أ�رز ا��	�Eل ا��) ����; /��0 �رو�� ھذا ا���دأ؛ ذ�ك ا�=�ف 
ا�*!0) ا�ذي 	���( ��ب ا��*	�ر ���را �ول �ط��ق ��دأ ا��ورى، �ن ��ث ا�!ول 

ا�����K� �0م أو ر�Eس ا�دو��، وأ.ر ذ�ك ��; ط���� ا��ظ�م �-�زا����0 أو �دم إ�ز
  .ا�	��	) ا
	��) وط���� ا���:� ��ن ا
��م  وأھل ا��ورى

و	وف ��رض ��ول L /) ھذا ا��!�ل �0ذا ا�=�ف �����ن ا$.�ر 
ا�د	�ور�� ��!ول �-�زا��� ا��ورى أو �دم إ�زا����0 ��; �ر�ز ا
��م وأھل ا��ورى 

  .ا���:� �����0 /) ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��) وط����
  �)%وم ا��ورى وأ&وا %� -أو$

I- وم ا��ورى%(�  
  ا��ورى �� ا��داول ا�	*وي -1

���ظ �دءا أن �*ظ ا��ورى /) ��7 ا��رب �7ط) �!� وا	�� �ن ا�����) 
وا�د66ت، /0و ���) /) د��6( ا��7و�� ا%���5 ا6	�=راج ��� /) �	�ن ا��رب 

��َر ا��	َل �ُ�وره َ�ْوراً وِ���راً وِ�َ��َرة وَ�َ��راً وَ�َ��رة ا	�=ر�( �ن ا�َوْ:َ�� "
، ��� ���) /) أ5ل و�9( ا��7وي ا	��راض ا�دا�� وا%�� ���E وذھ��� )2("واّ�َ���ه

ا�� َ�ْوراً َ�َر�0�9ْ ��; ا���G أَ:��ت ��0 وأَد�رت، و/) �د�ث : "����G، �!�ل Tُ�ْرت ا�د
��(أَ�) �� L )9ً َ�ُ�وره أَي َ�ْ�ِر9ُ(: "ر ر�	ا�� ". أَ�( ر�ب َ/ر Tل َ��َر ا�د�!�

و��( "��� ���) ا	��راض ا��*س /) ��دان ا�!��ل ". �ُ�ورھ� إِذا َ�َر�09 ِ�ُ���ع
أَي ��ِر�09ُ ��; " �أَ&. �0ن َ�ُ�ور &)�. ��ن َ�َدْي ر�ول + �د�ث أَ�) َطْ�َ�َ� 
  .)3("��ل G�ْ�َ L ا��*سا�َ!ْ�ل، وا�َ!ْ�ل /) 	

.م ا	���ر ھذا ا��*ظ ��د��6 ��; ا	�=راج ا�رأي �ن أھ�( ��د �ر9( 
 )������0م،��� �	�=رج ا��	ل �ن ��وره، و��� ��رض ا�دا�� ���E وذھ��� /���ع، و

أَ��ر ���( ��َْ�ِر �ذا أََ�َره �(، وھَ) ا��Uوَرى وا�َ�ُ�وَرة �9م ا���ن "�5ر ���; 
و6 ��ون َ�ْ*ُ�وَ�� %�0�َ �5در وا��5�َِدر 6 َ�ِ�)ء ��; �.�ل َ�ْ*ُ�و�� وإِن َ�ْ*ُ�َ�� 

��ءت ��; ِ�.�ل َ�ْ*ُ�ول، و�ذ�ك ا�َ�ْ�َوَرة و�!ول ��( َ��َوْرُ�( /) ا%َ�ر واْ	��ر�(، 
( و/�ن َ=�Xٌر X��ٌَر أَي �Vُ�5 �ِْ�ُ���وَرة، و��َوَره ُ���َوَرة وِ�َواراً واْ	َ���ره َطَ�ب ��

ْرت إِ��( ِ�َ�ِدي وأَ�رت . ا�َ�ُ�وَرة Tوأَ��ر ا�ر�ل ُ�ِ��ُر إِ��َرًة إِذا أَْوَ��َ ��دْ�(، و�!�ل َ�و
ْأيِ وأَ��ر  Tر��� )���ْ�ت إِ��( وأَ�َْ�ُت أ�9�ًَ وأَ��َر إِ��( ���َ�ِد أَْو��َ، وأَ��َر  Tإِ��( أَي َ�و

ْأي Tا�ر ) Tد ا. ُ�ِ��ر إِذا �� َو�X�� َ�ُ�ورة وا�َ�ْ�َوَرة ���7ن، :�ل ا�*راءو�!�ل /�ن� :
�0�T*=� 4("ا�َ�ُ�ورة أ�0�5َ َ�ْ�َوَرة .م �!�ت إِ�; َ�ُ�ورة(.  
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  :ا��ورى ا3ط��1 -2
��; ا�رCم �ن ا6��*�ء ا����ر ا�ذي ��!�ه �*ظ ا��ورى /) ا�*!(  ا�	��	) 

�ء :د أو�ت ����� ا
	��) ا�!د�م ��( وا����5ر، /-��� 6 ��د إ6 :�� :���� �ن ا�*!0
: =��5 ���د�د �*0و�( /) ا56ط�ح ا��ر�)، /!د �ر/�0 ا�راCب /) �*ردا�(
.. ا����ور وا����ورة وا���ورة؛ ا	�=راج ا�رأي ��را��� ا���ض إ�; ا���ض

ا��ورى ھ) ا����6ع ��; : "و:�ل ا�ن ا��ر�). )5(وا��ورى ا%�ر ا�ذي ����ور /�(
و��( /!د 	�) �وم . )6("���( و�	�=رج �� ��دها%�ر ��	���ر �ل وا�د ��0م 5

  .ا�	!�*� ا�ذي �م �داول ا�رأي /�( 6=���ر ر�Eس ��دو�� ا
	���� �وم ا��ورى
ا	�ط�ع ا�رأي �ن ذوي ا�=�رة : "����0 و��ر/�0 ��د ا�ر��ن ��د ا�=��ق

و��ن ھذا ا���ر�ف ���!د �ن ��ث أ�( . )7("���و5ل إ�; أ:رب ا%�ور إ�; ا��ق
5ر ا��ورى /) ���ل ا�=�رة، /0و ��ط�ق ��; ا6	���رة ا������ وا�*��� 6 ��

ا	�ط�ع رأي ا%�� : "و�ر/�0 ا�د��ور ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري ����0. أ�.ر
وھذا ا���ر�ف ��د �و6 . )8("أو �ن ��وب ���0 /) ا%�ور ا����� /) ا��V��5 ا�����

  ./�	ب أ�( 6 ��ط�ق إ6 ��; ا��ورى ا�����
ا����ع ا���س ��; : "أ�� ا�د��ور ���ود ا�=��دي /!د �ر/�0 ����0 

و��	ب . )9("ا	�=�ص ا�5واب، �طرح ���� آراء /) �	��� ��) ��0دوا إ�; :رار
أن ھذا ا���ر�ف أ��9 �!5ر �ن ��د�د ���; ا��ورى ��د�دا ����� �����؛ /0و �ن 

�9رورة أن �ل �ورى ھ) ���� ��0 ��دد ا��ورى ����0 ا����ع ا���س، و��س ��
��; ��م ��د�دھ� ����0 ا����ع ا���س، /���ورى :د ��ون =��5 و:د ��ون ����؛ /!د 
���ور ا�ر�ُل ا�ر�َل، و:د ���ور ا�ر�ُل ا�����َ� ��*رد�ن و��س ������ن ��� 

و:د ���ور ا�ر�ل /) =��5 ���(، . ��ض أ5���( /) �د�ث ا
/ك ���ور ا���) 
ا��*�) /) ��م �ر�)، و:د ���ور ا�!�9) أ�وا�( /) /5ل ا��زاع، ��� :د ���ور 

و�ن ��0 .���� /-ن ھذا . ��� أن ا
��م :د ���ور  أھل ا��ل وا��!د /) ا�	��	� ا�����
ا���ر�ف ���ل ����� ا��ورى :رارا، وھذا  �Cر �	�م؛ /���ورى ا����� :د ��ون 

�لء �7ور ر�E	) أو (��  �ورى 	��	�� Cر�09 ا�و5ول إ�; :رار ���ن �	���
، و:د ��ون �ورى ��ر���� Cر�09 وG9 أ���م ���� ..)وزاري أو إ��ن �رب

  . و��ردة، و:وا��ن �ر��� ��ز��
�رض أ�ر =�ص أو "و�ن .م ���ن ��ر�ف ا��ورى �5*� �ط�!� ����0 

��م ��; أھل ا�رأي ��*رد�ن و������ن ���داول /�( 6	�=�ص ا�رأي ا����	ب ."



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
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  .��ر�ف ���ل ا��ورى ا�=��5 ��� ���ل ا��ورى ا�����وھذا ا�
أ�� �و :�د�� ا���ر�ف ����ورى ا����� /-��0 ���7) أن ��رف ����0 �رض 
�� ا��	���ن أو أو�) ا%�ر /��0 ��*رد�ن و������ن ���داول وا��ت ��� ;��أ�ر ��م 

��ورھم �� و�: و��ون ھذا ا��رض �ن ا
��م أو �ن ��و�( ��� /) :و�( ����;. /�(
و:د ���در إ��( أو�و ا%�ر �ن ��!�ء أ�*	0م ��� /) :و�( ، ]159/آل ��ران[ �ا5�ر
  .]38/ا��ورى[ �وأ�رھم �ورى ��&%م�: ����;

II - �%و�����  أ&واع ا��ورى و�
  :��!	م ا��ورى �ن ��ث �و9و��0 إ�; :	��ن ���ر�ن

���(، أو وھ) ��ك ا��) ��ر��0 ا�ر�ل /) =��5 : ا$����رة ا�"��3 -1
ا%	رة /) =��5 أ�رھ�، و�ذ�ك ا6	���رة ا��) ��ر��0 ا��ر��ت /) �	�Eل 

  . �=�05، /0) ا	���رة �دور �ول �ؤون =��5 6 ���) ��0ور ����� ا��	���ن
�� ا��	���ن أو أو�) "وھ) : ا��ورى ا����� -2��� ;���رض أ�ر ��م 

:د ��ون ھذا ا��رض �ن ا
��م و". ا%�ر /��0 ��*رد�ن و������ن ���داول وا��ت /�(
و:د ���در ، ]159/آل ��ران[ �َوَ��ِوْرُھْم �ِ� ا5َْْ�رِ �: أو �ن ��و�( ��� /) :و�( ����;

 �ُ�وَرى َ�ْ�َ&ُ%مْ  َوأَْ�ُرُھمْ �: إ��( أو�و ا%�ر �ن ��!�ء أ�*	0م ��� /) :و�( ����;
  .]38/ا��ورى[

  :)10(������و��م ���ر	� ا��ورى ا����� ��; .�ث �	�و��ت �
وھ) ا��ورى ا��) ���رك : ا��ورى  	9 ���وى 
�� � ا���	��ن -أ 

��وم ����� ا��	���ن 
	��د ا�	�ط� أو �Cر ذ�ك ����ورى ا��) �راد ���0  �0�/
/�ھل ا��ورى /) ھذا ا��	�وى ھم ��وم . �5ب ا
��م، أو �5ب ���س ا��ورى
، ]159/آل ��ران[ �� ا5�رو��ورھم ��: ��0ور ا%��، /����9ر /) :و�( ����;

��9ر ����G وا���G 6�د �(، ، ]38/ا��ورى[ �وأ�رھم �ورى ��&%م�: و/) :و�(
، و�� �دل 	�� ا�=�*�ء ا�را�د�ن "أ��روا  	� أ�%� ا�&�س: "�و�ؤ�د ذ�ك :و�( 

ا������ �ن ا	���رة ��0ور ا��	���ن /) �.�ر �ن ا��	�Eل �ن ا����� إ�; ا��رب 
  .إ�; �Cر ذ�ك

وھ) ا6	���رة ا��) ��ر��0 : ا��ورى  	9 ���وى أھل ا$"��3ص -ب
ا
��م أو �ن ��و�( /) أ�ر ����ج إ�; =�رة و�G�9 /) ا=��5ص ���ن، وھ) 

����/�ھل ا��ورى ھ�� . �ط�����0 ا	���رة ����� أو /��� إ6 أ��0 ����ق ��5� �0�� 
ا��=��*� /��رض ���0م ھم أھل ا�=�رة ا�ذ�ن �=55وا /) ا��	�Eل ا������ وا�*��� 
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  .ھذه ا��	�Eل /��دون /��0 ا�رأي ا����) ا�د:�ق
وھ) �رض أ�ر ��م ��; أو�) : ا��ورى  	9 ���وى أو�� ا5�ر -ج

) ���س ا��ورى(ا%�ر /) ����� ا��	���ن ���داول وا��ت /�(، /0م أھل ا��ورى 
� ا�	واد ا%�ظم �ن ������; ا�*!0) ا�	��	)، وھم أھل ا��دا�� وا���م ا�ذ�ن ���وا .!

ا%��، و/و9ت إ��0م ا%�� ا������ ���0 /) ا�=�ذ ا�!رارات وا���ر���ت ا����	��، 
  .وھؤ6ء ھم ا�ذ�ن ����0م ��د ا��د�ث �ن إ�زا��� ا��ورى و�دم إ�زا����0

وھذه ا��	�و��ت ا�.�ث �ن : "�!ول ا�د��ور ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري
��و��ل ا�=�*�ء ا�را�د�ن؛ /�=���ر  �ل ا�ر	ول ا��ورى �راھ� وا9�� /) 

ا�=��*� و��ض ا�!���9 ا����� ا��رك /��0 ا���0ور، وا��ر��V و��ظم ا�!رارات 
ا����� �ن ا=��5ص أھل ا��ورى ������; ا56ط��) وھم ���ر ا�5���� وھ��ك 

  .)�")11	�Eل /��� د:�!� ��رو�� %ھل ا6=��5ص
III - وا��ورى ا ������  ���ر����ا��ورى ا�

  : ا��ورى ا����� ا��) ��0ض ��0 ���س ا��ورى ��; �و��ن
���/ أ ���و�!5د ��0 ا����ع أھل ا��ورى ���داول /) أ�ر : ا��ورى ا�

��م ذو ط���� 	��	�� ����ق �-	��د ا�	�ط� أو �ز��0 أو ا�ر:��� ����0 /0) �ورى 
،V�5 رب أو�زل أو �  .و��وه ذات ط���� 	��	�� ����ق �!رار �و��� أو 

و�!5د ��0 ا����ع أھل ا��ورى ���ظر /) وG9 : ا��ورى ا���ر����/ ب
���� ��ز�� ����/� �!��0�9 ا���5�� ا�����، /0) �ورى ��ر����  ���:وا��ن �ر

  .����ق ��	����ط أ���م �ر��� وا
�زام ��0
و��د ھذه ا��!ط� ��د ا�*!�0ء /) ا�!د�م وا��د�ث �=��*ون /) ط���� ا��ورى 

0م �ن �رى أن ا��ورى ذات ط���� 	��	�� /�	ب، ����� ��د /!�0ء آ=ر�ن �رون /��
أن ا��ورى :د ��ون 	��	�� و:د ��ون ��ر����، و�ن .م و�ب ����5ل ا�!ول /) 
��م ا��ورى و�دى إ�زا����0، أن ��رض أو6 �0ذ�ن ا�رأ��ن �ول ط���� ا��ورى؛ 

  	��	�� أم ��ر����؟
���ا��ورى ذا: ا�رأي ا5ول -1���  ت ط���� 

�ذھب ا���ض إ�; أن ا��ورى /) ا
	�م �����0 ا%�ور ا�	��	�� /�	ب، 
��رس ا��ورى /��� ����ق ����روب و��وه  �و=��5 �� ����ق ����رب وأن ا���) 

G�0 /��� ����ق �����ر�	دد �ن ا�*!�0ء ا�!دا�; . و�م ���ر���د ھذا ا�رأي ��د 
  . و��ض ا����.�ن ا���د.�ن



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
  

 


	� ا����ء�                                                                                    69  

*!�0ء ا�!دا�; �!ل ھذا ا�رأي �ن �دد �ن ا�����ء ��
��م ا���/�)، /�ن ا�
Gق، وا�ر����	و/) ذ�ك �!ول. )14(وا�ز�=�ري )13(، وا����))12(و:��دة، وا�ن إ :

���) /) أ�ر ا��رب و��وه  ]159/آل ��ران[ �َوَ��ِوْرُھْم �ِ� ا5َْْ�رِ �::و�( ����;"
  .)15("��� �م ��زل ���ك /�( و�) ��	�ظ0ر �رأ�0م

و�ن ا����5ر�ن ا�ذ�ن ذھ�وا إ�; ھذا ا�رأي ا���\ ���د ا�ط�ھر �ن ���ور 
ا��ورى ��ون /) ���0ت ا%�� و���5��0 /) ا��رب و�Cره وذ�ك : "��ث �!ول

/) �Cر أ�ر ا���ر�G؛ %ن أ�ر ا���ر�G إن ��ن /�( و�) /� ���د ��(، وإن �م ��ن 
د=ل /�( ا��ورى %ن ��ن ا�0��6د أن /� � �/�( و�) و:��� ��واز ا�0��6د ����) 

  .)16("�	��د إ�; ا%د�� 6 إ�; ا$راء
  :ا��&د ا��ر � �%ذا ا�رأي/ أ

�ن �را��� �=��ف ا��*�	�ر ���ن �5ر ا%د�� ا��) 	�:�0 أ5��ب ھذا 
  :ا�رأي /) أر��� أد��

آل [ �َوَ��ِوْرُھْم �ِ� ا5َْْ�رِ �: /) :و�( ����;" ا%�ر"/) �*ظ " ال"أن  -
��	ت ��	�7راق، ��� .�ت أن �� /�( و�) 6 ��وز ا����ورة /�(، ، ]159/��ران

��; ا���0ود ا�	��ق، وا���0ود ا�	��ق /) ا$�� ھو " ا%�ف وا��م"/و�ب ��ل 
  .)17(ا��رب

، و��ض ا%�ر �و��ورھم �� ��ض ا5�ر�: ا6	�د6ل �!راءة ا�ن ���س -
  .ھ) أ�ور ا��رب و��وھ� �د��6 ا�	��ق

أن ا����ورة ��� 6 ��ون /) ا��رع ا��!طوع �(، /0) �ذ�ك 6 ��ون /)  -
��; ا%د�� و��س ��; ا$راء  Gا����0د /�(؛ %ن ���; ا���ر� G18(ا���ر�(.  

أ5���(  ���� �	�د ھؤ6ء رأ�0م ��ن أ�Cب ا�و:�GE ا��) ��ور /��0 ا���)  -
و/) ا=���ر ��زل ھ) /) أ�ور ا��رب وا�	�م ����ور�( /) ا��	�ر إ�; �در 

GE�:ر ذ�ك �ن ا�و�Cد و�رب ��0 و���ور�( /) أ�ا�.  
  �&�@��/ ب

و��ن �رى أن ھذه ا%د�� �Cر �	��� و�ن .م 6 �!وم ��0 ا���� ��; أن 
ا��ورى �!�5ر ��; ا��	�Eل ا�	��	�� ا����� /��� ����ق ���ظ�م ا���ش وا��رب 

  :و��وه، و���ن ذ�ك
ل ا�!رآ�) ���ل �دة د66ت �ن ����0 ���; إن �*ظ ا%�ر /) ���ل ا��داو-

ِ أَْ&َزَ�ُ. إ0ُ�ْ�َِمْ �: ا%�ر ا���ر��)، �!و�( ����; A+ ُر�و:و�( ، ]05/ا�ط�ق[ �َذ�َِك أَْ
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�طِ �: ����;ْ#ِ�ْ��ِ �Cَر َر��راف[ �ُ@لْ أََ�وا�ذي ���( ا��*	رون أن �*ظ ، ] 29/ا%
 )19(�!; ���( /��� ��س /�( و�)�*ظ ��م =ص ��( �� �زل /�( و�) /�" ا%�ر"

	واء ���ق ���ر ا��رب أو �Cرھ� �ن ا%�ور ا��) ����ق ��0 ا���5�� ا����� 
�� ا��	���ن����.  

إن ا���	ك �!راءة ا�ن ���س 6 ��� /�(؛ %��0 :راءة ��ذة �=��*� ��!راءة  -
*!(، و��; وا6����ج ���!راءة ا���ذة ��ل �دل و=�ف ��ن أھل ا���م وا�. ا���وا�رة

إذا 	���� �د6 ����0 :راءة �*	�ر�� ��!راءة ا���وا�رة، /-ن �ل �� �*�ده ھو ��ورھم 
  ./) ��ض ا%�ر ��� �م ��زل ���ك /�( و�)

-  ;����; ا%د�� و��س  (��� Gور إن ا���ر����إن :ول ا����� ا�ن 
وھ) إذا ا$راء، و�ن .م 6 �د=ل ���ورى /) ا���ر�V5� ،G /) ���� وا�دة /!ط 

	���� أن آراء أھل ا��ورى ����� ��; ا�0وى وا���0)، و��س ��0 �� �	�دھ� �ن أد�� 
 Gوھو أن ا���ر� ،V��5 ر�C ا/�راض ;��ا��رع، و�ن .م /-ن ھذا ا�!ول ���) 
���رأي /) �	�Eل ا��ورى ھو ��ر�G 6 	�د �( �ن أد�� ا��رع، وا��!�!� أن ا�*رق 

 Gن ا���0د ا�*!�( وا���ر��� ;��ا��وري ��س أن ھذا ���) ��; ا%د�� وھذا ���) 
ا$راء، /�ل ����0 ا���0د ���رأي /��*!�( ���0د رأ�( و���س ا��ورى ���0د رأ�(، 
و�ٌل ����0 ا	�د6ل ����رع، و��ن �*�ر:�ن /) أن رأي ا�*!�( ��!; رأ�� /رد�� 

���، و�ن .م و�ر���� /رد��، ����� ��!; رأي أھل ا��ورى رأ�� ������ و�ر������ �
 )��� G��� ن رأي ا�*!�( �ظل رأ�� /!��0 �ن ��ن آراء أ=رى، أ�� ا�رأي ا�ذي-/
 �����س ا��ورى /-�( �V�5 ��ر��� ��ز�� ��� �( �ن ا�5*� ا���.���� ����

  .ا��	���ن
6 �=رج �ن أ�ور  �أ�� ا�!ول أن أ�Cب ا�و:�GE ا��) ��ور /��0 ا�ر	ول  -

/� �د=ل ���ورى /) ا%���م، /0و �Cر 5��V /!د ��ور ا��رب و��وھ� و�ن .م 
ا�ر	ول و=�*�ؤه /) �	�Eل ا���ر�G ��� 6 �دع ���6 ���ك و	���) �� �.�ت ذ�ك ��د 

  . ���5ل ا�!ول /) ا�ط���� ا���ر���� ���ورى
��� و��ر����: ا�رأي ا���&� -2 ���  ا��ورى 

�	
م ����6ق /!ط ذھب /ر�ق آ=ر �ن ا�*!�0ء إ�; أن ا��ورى /) ا
����رب و��%�ور ا�	��	��، وإ��� أ��9 ���ل ا���ر�G، و�=�05�5 ����ل دون 

َوَ��ِوْرُھْم �: ���ل �=�5ص �ن �Cر �=5ص؛ ���وم �*ظ ا%�ر /) :و�( ����;
، ]38/ا��ورى[ �َوأَْ�ُرُھْم ُ�وَرى َ�ْ�َ&ُ%مْ �: و/) :و�(، ]159/آل ��ران[ ��ِ� ا5َْْ�رِ 
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G���� ) و�*رغ  /0و ���ل�ن ��� �م �*5ل /�( ا�و���	ا�� ��ا��ؤون ا����� ����
  . ��( ا��رع

، وإ��( ذھب ا�ن )20(و:د �!ل ھذا ا�رأي �ن ا��	ن ا��5ري وا�9��ك
، و��ل إ�; ھذا ا�رأي �دد ���ر �ن ا����.�ن )23(، وا�رازي)22(، وا$�دي)21(�����

ا��ورى طر�ق : "�!ول ا���د.�ن ���د��ور ��د ا�	��ر /�L V 	��د ��ث ��ده
أ�5) ����ر�G /) �� 6 �ص /�(، ذ�ك %�( ا����س ���م L ����; /) ا��	���، 
وا�رأي ا�وا�د �ر�9 ��	0و وا�=ط� و�ن .م ��ون �!�5را /) ا�0��6د وھو 
�ذ�وم، وإذا ��ن L ا��رط ا����ور /) إ�!�ص �دة ا�ر�9ع ��ن �ن ھم أ�رص 

ن ��ون ذ�ك �رط� /) �Cرھم أو�; =��5 /) ا���س ��; ��5�� ا��75ر /_
وھو �� ذھب إ��( ا�د��ور /��) ا�در��) ��ث . )24("ا��	�Eل ا����� ا��) ��س ا%��

�رى أن ا��ورى /) ا
	�م 	��	�� و��ر����؛ /���ورى ا�	��	�� ھ) �� ����ق 
�ر���� ا��ورى ا���ر���� ھ) ا�	�ط� ا��"��	��د ا�و��6 و�د��ر ا��V��5 ا�����، و

/) ا�دو�� ������; ا�=�ص وھذا ���) ا	���دھ� إ�; ���ب L و	�� ر	و�( و�� ����) 
�����0 �ن ا%���م ا�0��6د�� ������ر ��ر���� ��رو/� ��6	����� ��ھل ا�=�رة 

 . )25("وا��=5ص /) 	�Eر ا��ؤون و/) �!د��0م ا�*!�0ء ا����0دون
��� و��ر�� -3���  :��ا5د��  	9 أن ا��ورى 

ا�ذي ���( ��0ور ا�����ء أن ا��ورى ا����� ���� /) ���G ا%�ور وھ) 
���ل ا%���ل ذات ا�ط���� ا�	��	�� ا����9 ��� ���ل ��ر�G ا%���م وا	����ط 
ا�!وا��ن ا��ر���، و�ن .م /-ن وظ�*� ���س ا��ورى ا%	�	�� ھ) ا��ورى 

و�� ������ /) . ر:��� ا�	��	��ا���ر���� ��
�9/� إ�; وظ�Eف ا��ورى ا�	��	�� وا�
ھذا ا���ث ھو ا�وظ�*� ا���ر���� و�ن .م و�ب ���5ل ا�!ول /) ط���� ا��ورى 

Gر���� وا=��5ص أھل ا��ورى ���0 ��ر��� �	ر����.  
�*�د أن �ل " أ�رھم" "ا%�ر"�7�5 ا���وم /) �*ظ : ا5د�� �ن ا���0ب - أ

�ب :�طG أو �ص 	�� .���� أو إ���ع ��ن �ن ا��ؤون ا����� ا��) �م �رد /�( �ص ��
  .  وا:G ھ) ���ل ���ورى، وھو �� /�0( أ�Cب ا��*	ر�ن �ن ذ�ك

د��6 ا�	�� ��; أن ���س ا��ورى ��0 ��ر�G أ�.ر : ا5د�� �ن ا��&� -ب
  . و9و�� 	واء ����	�� ��	�� ا�!و��� أو ا������

واه ا�ط�را�) أن /��� ����	�� ��	�� ا�!و��� /-ن أھم �ص /) ا��و9وع، �� ر
��) �ن أ�) ط��ب �  L ول	ل ر�	إن �زل ��� أ�ر ��س /�( ���ن أ�ر و6 : "�
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". ��وروا /�( ا�*!�0ء وا����د�ن و�6!9وا /�( �رأي =��5: �0) /�� ���ر�)؟ /!�ل
. )26(رواه ا�ط�را�) /) ا%و	ط ور���( �و.و:ون �ن أھل ا�5��ح: :�ل ا��0.�)

	�ل ر	ول  ��� 	��د �ن ا��	�ب أن ��) �ن أ�) ط��ب وورد ھذا ا��د�ث �ن روا
 L� " : ؟ /!�ل��	ا���وا �( : ا%�ر ��زل ��� �م ��زل /�( :رآن و�م ��ض /�( ��ك 

�ن ا��ؤ���ن /����وه �ورى ����م و6 �!9وا /�( �رأي  -أو ا����د�ن –ا������ن 
��د �!�د ا���5�� ورCم أن ھذا ا��د�ث �ن ��ث ا�	�د ����ر ��9*� . )27("وا�د

ا��د�.��، /-�( �ن ��ث ���( و����ه ��0د �( ا�روا�� ا%و�;، وھو 5ر�V /) أن 
ا��ورى ��� ��ون /) ا%�ور ا�	��	�� ������� وا��زل وا��رب وا�V�5 /-��0 ��ون 

  .أ��9 /) ا%�ور ا���ر����
وھو ا��	دد  ���� ��0د �0ذا ا�رأي ا�	�� ا������ ا�.���� �ن ا���)  

���و�)، �ن =�ل ���ر	�( ا������ ���ورى ا���ر���� ���!در ا�ذي ��*) ����5ل 
�5ر ا�ر	ول  (/ Gث 6 �=*; أن ا���ر���) ا�ذي  �ھذا ا���دأ، �رده إ�; ا�و�

��ن �	��7; �( �ن ا�0��6د وا��ورى، و�G ذ�ك /-�( ���ر�وع إ�; 	��( ا������ 
و������ن /) أ�ور ��ر���� و�ن  ��ن ���ور أ5���( /رادى�����ن أن ا�ر	ول 

  :ذ�ك
َ�� : "ا	���ر أَِ�� َ�ْ�ٍر َوُ�َ�َر  /) ��م أ	رى �در وھو ��م ��ر��) �أ�( 

ِ ُھْم َ�ُ�و اْ�َ�مX َواْ�َ�ِ��َرِة أََرى أَْن : َ�َرْوَن /) َھُؤ6َِء ا%َُ	�َرى؟ َ/َ!�َل أَُ�و َ�ْ�رٍ  TL T;�ِ�َ ��َ
ُ أَْن 0ْ�َِد0ُ�َْم Kِ�ِْ	�َمِ  َ��ُْ=َذ 0ُ�ْ�ِْم ِ/ْدَ��ً  TL ;	َ�َ/َ ِر�T*�ُ�ْا ;�َ�ًة َ Tوُل . َ/َ�ُ�وُن �ََ�� ُ:و	َل َرُ�!َ/َ

 ِ TL�" : ُِب؟ ُ:ْ�ت� Tأََرى ا�ذي َرأَى أَُ�و : َ�� َ�َرى َ�� اْ�َن اْ�َ=ط ��َ ِ TL وَل	َرُ ��َ ِ TL6َ َو
 T� X��َ�ُ 0ُمْ َ�ْ�ٍر، و���) أََرى أَْن:َ��َ�/!د ��ورھم /) :"�!ول ا�ن ��ر. )28("� َ/9ْ�َِرَب أَْ

أ	�رى �در وھو ���ورة /) ��م ا��رع، %ن �*�داة ا%	�ر �����ل، �وازھ� 
و/	�دھ� �ن أ���م ا��رع،  و��� ھو �ق L ����; /��م أ�( ��ن ���ورھم /) 

  ".ا%���م ��� /) ا��روب
 �ا��T;�ِT  ان /�ن َ	�ِ�ٍم َ�ْن أَِ��ِ( أَنT /) ا%ذ �و�ن ذ�ك أ��9 �ورى ا���) 

�َِة َ/َذَ�ُروا اْ�ُ�وَق َ/َ�ِرَھُ( ِ�ْن أَْ�ِل ا0ُ�َ�ْوِد، ُ.مT َذَ�ُروا  T50ُْم إَِ�; ا� U�0ِ�ُ ��َ�ِ َس�Tَ�َ��َر ا��	اْ
 �َ�ْTَداَء ِ�ْ�َك ا�� X�5ََرى، َ/�ُِرَى ا��Tوَس َ/َ�ِرَھُ( ِ�ْن أَْ�ِل ا��:ُ� Tَرُ�ٌل ِ�َن ا%�5َ�َِْر ُ�َ!�ُل َ�ُ( ا�� �َ

 ِ TL وَل	َرُ Uِب َ/َطَرَق ا%�5َ�َِْرى� Tَ�ُر ْ�ُن اْ�َ=ط�ِ ْ�ُن َزْ�ٍد َوُ TL ْ�ُد��َْ��ً َ/�ََ�َر َرُ	وُل  �َ
 ِ TL�  َن T29("6َ��ًِ ِ�ِ( َ/�َذ(.  

/َ�ْن  و�ن ذ�ك ���ور�( ���) /) �!د�ر 5د:� ا���وى وھو أ�ر ��ر��)؛
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� َ�َزَ�تْ  �َ�ِ�;X ْ�ِن أَِ�; َط�ِ�ٍب  T��َ وا � َ:�َل�ُ Cد#َ��ولَ َُ Aْ�ُ�ُم ا�ر
َ%� ا�Aِذ�َن آَ�ُ&وا إَِذا َ&�َ D�َأ ��َ
. 6َ ُ�ِط�ُ!وَ�(ُ ::ُْ�تُ ". َ�� َ�َرى ِد�َ��ًرا: "�َ:�َل �) ا���) . �َ�ْ�َن �دي َ&ْ
َوا0ُْم 3ََدَ@�ً 

". إT�َِك َ�َزِھ�دٌ : "َ:�لَ . ؟ ُ:ْ�ُت َ�ِ��َرةٌ "َ/َ�مْ :"َ:�لَ . 6َ ُ�ِط�ُ!وَ�(ُ ::ُْ�تُ . "َ/5ْ�ُِف ِد�َ��رٍ :"َ:�لَ 
ُ�وا َ�ْ�َن �دي َ&ْ
َوا0ُْم 3ََدَ@�تٍ �َ/َ�َزَ�ْت :َ:�لَ  Cلَ . ا$َ��َ  �أَأَْ�َ)ْ#ُ�ْم أَْن ُ�َ#د�:َ : ُ TL َفT*=َ (�ِ/َ

� T�ُ%ْن َھِذِه ا�َ")30(.  
أ�� ا�	�� ا�د	�ور�� �ن ا�=�*�ء ا�را�د�ن /) إ��ط� : �ن �&ن ا�"	)�ء -ج

  :ا���ر�G ��ھل ا��ورى /0) �	�*��9 �!� و���، /�ن ا��!ول
َ��َن أَُ�و َ�ْ�ٍر إَِذا َوَرَد َ��َْ�ِ( اْ�َ=5ُْم َ�َظَر /) : "�ن َ�ْ�ُ�وُن ْ�ُن 0ْ�َِراَن َ:�لَ 

ِ، َ/-ِْن َوَ�َد ِ/�ِ( َ�� َ�ْ!9ِ; َ�ْ��َ  TL َِم ِ�ْن ِ�َ��ِب��0ُْم َ:9َ; ِ�ِ(، َوإِْن َ�ْم َ�ُ�ْن ِ/; اْ�ِ�َ��ِب َوَ
 ِ TL وِل	ِ�ِ��َن َوَ:�لَ  �َرُ	ََل اْ�ُ�ْ�	َ��ُه َ=َرَج َ/َ�ً� َ:9َ; ِ�ِ(، َ/-ِْن أَْ T�	ُ َذِ�َك ا%َْ�ِر (/ :

 ِ TL وَل	َرُ Tِ�ْ�ُ�ْم أَن�َ�� اGَ�َ�َ�ْ إَِ�ْ�ِ(  َ:9َ; /) َذِ�كَ  �أ���) َ�َذا َوَ�َذا َ/0َْل َ T�9ٍَء؟ َ/ُر�!َ�ِ
 ِ TL وِل	0ُْم َ�ْذُ�ُر ِ�ْن َرُU��ُ ُر*َ Tِذى َ�َ�َل ِ/�َ�� : ِ/�ِ( َ:�9ًَء، َ/َ�ُ!وُل أَُ�و َ�ْ�رٍ  �ا��Tا� ِ Taِ ْ�ُد�اْ�َ

��َ X��ِ�َ ;�َ�ً� ِ�َن ا�. َ�ْن َ�ْ�َ*ُظ َ T�	ُ )ِ�/ِ َ��هُ أَْن َ�ِ�َد�ِ�;X َ/-ِْن أَْ T��  ِس�Tُرُءوَس ا�� Gَ�َ�َ
ورCم أن ھذا ا��ص . )31("َوِ=َ��َرُھْم َ/�ْ	َ�َ��َرُھْم، َ/-ِْن أGَ�َ�َْ َرْأ0ُ�ُْم َ�َ�; أَْ�ٍر َ:9َ; ِ�(

 G9دم و�ود ا��ص، ��ط�ب و�����م �ن ا�!�9ء، /-ن �ن ا�واV9 أن ا�!�9ء ��د 
��ر �ن =�ل ا��ورى ��6درج :وا��ن �ر��� ���ك ا��	�Eل، و�� ��ن �!وم �( أ�و 

/) ا��ورى ا�!��E�9 ا��) �0���C �ط��ق ا���م ا��ر�) و���( ��درج /) ا��ورى 
  . ا���ر���� ا��) �0���C ا	����ط ا���م ا��ر�) وا
�زام �(

/�	ب �ل ��ن أ��9 ��ن ��ر �ن ا�=ط�ب  �و�م ��ن ھذا ��ن أ�) ��ر 
��(، وھو �� ���( ا�ن ا�!�م �!و L )9ه أن : "�(ر���و��ن ��ر �*�ل ذ�ك، /-ذا أ

��د ذ�ك /) ا����ب وا�	��، 	�ل ھل ��ن أ�و ��ر :9; /�( �!�9ء، /-ن ��ن %�) 
 ;������ء ا���س وا	���رھم /-ن ا���G رأ�0م  G�� 6ر /�( :�9ء :9; �(، وإ��

/���ت ا���ز�� إذا �ز�ت ����ر ا��ؤ���ن ��ر �ن ا�=ط�ب ��س . )32("�)ء :9; �(
��ده /��0 �ص �ن L و6 �ن ر	و�( ��G ��0 أ5��ب ر	ول L .م ����0 �ورى 

  .���0م
وأ�� ا�	�ن ا������ /�.�رة ��ث ��د أن أھل ا��ورى ���وا ھم /) ا���7ب 
ا�ذ�ن ��ددون ��9ون ا�!��ون ا�ذي �5دره ا
��م أو ا�=��*� ��د �داول ���0م 

  .و���ور
����ورى �!و�� �رب ا�=�ر؛ َ�ْن أََ�ِس /�ن ا���ر���ت ا��) ا	�*�ض 	��0 
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. أُِ�َ; ِ�َرُ�ٍل َ:ْد َ�ِرَب اْ�َ=ْ�َر َ/َ�َ�َدُه ِ�َ�ِر�َدَ�ْ�ِن َ�ْ�َو أَْرَ�ِ��نَ  �ْ�ِن َ��ِ�ٍك أَنT ا���) 
ْ�َ�ِن أََ=فT :َ:�لَ  Tْ�ُد ا�ر�� َ��َن ُ�َ�ُر اْ	َ�َ��َر ا���Tَس َ/َ!�َل َ T��َ/َ ،ُدوِد  َوَ/َ�َ�ُ( أَُ�و َ�ْ�ٍر�اْ�ُ

  .)33("َ/�ََ�َر ِ�ِ( ُ�َ�رُ . َ.َ��ِ��نَ 
و���0؛ ا���ر�G ا�����ق ��%را9) ا��*�و��؛ /َ�ْن َزْ�ِد ْ�ِن أَْ	َ�َم َ�ْن 

�ْ�ُ( َ�ُ!وُل : أَِ��ِ( َ:�لَ َ ُ TL (9َ�َر ر�اْ�َ�ِ�ُ�وا 0َ�َِذا اْ�َ��ِل َ/�ْ�ُظُروا ِ�َ�ْن َ�َرْوَ�ُ( : َ	ِ�ْ�ُت ُ
إ�) أََ�ْرُ�ُ�ْم أَْن َ�ْ�َ�ِ�ُ�وا 0َ�َِذا اْ�َ��ِل َ/َ�ْ�ُظُروا ِ�َ�ْن َ�َرْوَ�ُ( وإ�) َ:ْد َ:َرْأُت :0ُمْ ُ.مT َ:�َل َ� 

َ َ�ُ!ولُ  TL ِ�ْ�ُت	َ ِ TL آَ��ٍت ِ�ْن ِ�َ��ِب :� .ِA	ِ	�ُ َ َ	9 َرُ�و�ِِ. ِ�ْن أَْھِل اْ�ُ#َرى َ A+ َء��َ�� أََ
�وِل و�ذي اْ�ُ#رْ ُ Aر	ِ�لِ َو�ِ� A�ِ َ�� ُھَو 0َ�ُِؤ6َِء  �..9�َ َواْ�َ�َ��َ�9 َواْ�َ�َ���0ِِن َواْ�ِن ا� TLَو

اَر َوا�ِ�َ��َن ِ�ْن َ@ْ�	ِِ%ْم D��ِ�ُوَن َ�ْن َھ�َ
َر إِ�َْ�ِ%ْم َو$َ َ�ِ
ُدوَن �َوْ�َدُھْم  Aُءوا ا�د Aِذ�َن َ�َ�وAَوا�
� أُوُ�وا َوُ�ؤْ  A��ِ �ً
ِ َ�� ُھَو 0َ�ُِؤ6َِء  �ِ�ُروَن َ َ	9 أَْ&ُ)ِ�ِ%مْ ِ�9 3ُُدوِرِھْم َ��َ TLا$َ�َ�، َو

ِ َ�� ِ�ْن أََ�ٍد ِ�َن اْ�ُ�ْ	ِ�ِ��َن إT6ِ َ�ُ( َ�قb /)  �َوا�Aِذ�َن َ
�ُءوا ِ�ْن َ�ْ�ِدِھمْ �َوْ�َدُھْم  TLا$َ�َ� َو
  .  )34("َھَذا اْ�َ��ِل أُْ�َط; ِ�ْ�ُ( أَْو َ Gَ�ِ�ُ��T; َراٍع ِ�َ�َدنَ 

 Xْھِرى Uل؛ /َ�ِن اْ�ِن �0َ�ٍِب ا�ز���ا�����ق ���راث ا� Gو���0؛ ا���ر�" : Tأَن
 ِ TL وِل	َب َرُ��َ�َ��َر أ5ََْ	اْ )ُ�ْ�َ ُ TL (9َن ر�T*�/) اْ�َ�ِ��ِل َ/َ!��ُوا ِ/�ِ(،  �ُ�ْ.َ��َن ْ�َن َ

َث َ��َل TLِ : َ/َ!�َل ُ�ْ.َ��نُ  Xَ��تِ  َ�� َ�َرى أَْن ُ�َورX��َ�ْ��ِ T6ِ35("إ(.  
�َ�َر ْ�َن : "و���0؛ ا���ر�G ا�����ق ���راث ا��د؛ /َ�ْن َ�ْرَواَن ْ�ِن اْ�َ�َ�مِ ُ Tأَن

� ُطِ�َن اْ	َ�َ��َرُھْم /) اْ�َ�دX َ/َ!�لَ  T��َ ِب� Tَرْأ��ً، َ/-ِْن َرأَْ�ُ�ْم : اْ�َ=ط Xإ�) ُ�ْ�ُت َرأَْ�ُت /) اْ�َ�د
ِ�ُ�وهُ  T��َ ِ�ُ�وهُ أَْن T��/َ . َُ��ن.ْ�ْ�ِ\ : َ/َ!�َل َ�ُ( ُ Tَرْأَى ا�� Gْ�ِ T��َ َرَ�ٌد، َوإِْن )ُ T�ِ-/َ َرْأَ�َك Gْ�ِ T��َ إِْن

  .)36("َ/�َِ�ْ�َم ُذو ا�رأي َ��نَ 
ْ�َ�نِ  Tْ�ِد ا�ر�أَنT : "و���0؛ ا���ر�G ا�����ق �����ر�ض؛ /�ن َ�ْ�َرَة ِ�ْ�ِت َ

�ِب َ/َ!�َل أََ�ُدُھَ�� c�َِ=رِ َرُ��َْ�ِن اْ	�T��َ /) َزَ�� Tَ�َر ْ�ِن اْ�َ=ط�ِ َ�� أَِ�; ِ�َزاٍن َو6َ : ِن ُ TLَو
�ِب َ/َ!�َل َ:�Eِلٌ . أ�) ِ�َزاِ�َ��ٍ  Tَ�ُر ْ�ُن اْ�َ=ط�ُ(، َوَ:�َل : َ/�ْ	َ�َ��َر /) َذِ�َك ُ T�َُ�َدَح أََ��هُ َوأ

ِ( َ�ْدٌح �Cَْ : آَ=ُرونَ  X�ُْد َ��َن %َِ��ِ( َوأ:َ Tد�ُر َھَذا، َ�َرى أَْن َ�ْ�ِ�َدهُ اْ�َ . Tد�َ�ُر اْ�َ�َ/َ�َ�َدهُ ُ
  .)37("َ.َ��ِ��نَ 

: و�ن ا���ر�G ا��وري أ��9؛ ا
�زام ���ط�ق ا�.�ث، /َ�ِن اْ�ِن َ���Tٍس َ:�لَ 
" ِ TL وِل	0ِْد َرُ�َ ;�َ��َُق َ Tَ�َ�ْ�ِن ِ�ْن ِ=�ََ/�ِ  - �-َ��َن ا�ط	َ�َر َط�َُق  َوأَِ�; َ�ْ�ٍر َوَ�ُ

�بِ  Tَ�ُر ْ�ُن اْ�َ=ط�إِنT ا���Tَس َ:ِد اْ	َ�ْ�َ��ُوا ِ/; أَْ�ٍر َ:ْد َ��َ�ْت 0ُ�َْم : ا�.�Tَِث َواِ�َدًة، َ/َ!�َل ُ
  .)38("َ/��9َ�َْهُ َ�0ِ�ْ�َمْ . ِ/�ِ( أََ��ٌة َ/َ�ْو أ9َ�َْْ�َ��هُ َ��0ِ�َْمْ 

�ون /) ا�����G /0ذه ا��واھد ���0 �*�د أن ا�*�وى و��5�� ا�!�



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
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��ن ��0ض ��0 أھل ا��ورى، /-��0م ��ن �*زع  �ا
	��) ا%ول ��د و/�ة ا�ر	ول 
و����C �� ���وا ھم ا�ذ�ن ��ددون ��9ون ا�!��ون . ا�=�*�ء /) �ل �	��� ذات ��ل

  .ا�ذي �5در ��0م
  �0م ا��ورى وا�
زاء ا�د��وري  	9 �"��)�%� -��&��

م ا��ورى ��; رأ��ن /��0م �ن رأى أن ا=��ف أھل ا���م وا�*!( /) ��
و:�ل ���ن ا�!ول ا�را�V . ����0 ا��دب، وذھب /ر�ق آ=ر إ�; أن ا��ورى وا���

  : ���7) �*�5ل ھذ�ن ا�رأ��ن و���ن أد����0
I - ا�رأي ا5ول :�����  ا��ورى �

ذھب /ر�ق �ن أھل ا���م إ�; أن ا��ورى ����0 ا��دب 	واء ���!ت ���ر 
، /0) ��دو�� ��ر�ل /) =��5 ���( وھ) ��دو�� ���*�) :�ل =�ص أو ���ر ��م

إ/��E( و��دو�� ��!�9) /) :E�9( ��� ھ) ��دو�� ���Kم /) 	��	� ا��	���ن /��س 
  .��ب ���( أن ���ور، �ل ��دب �( ذ�ك /�	ب
، و:��دة �ن د����، وا�ن إ	��ق �ن )39(و��ن :�ل �0ذا ا�رأي ا
��م ا���/�)

 �، ��ث �!ل ��0م أن L ����; إ��� أ�ر ا���) )40(أ�س �	�ر،  وا�ر��G �ن
، ور�V ا�ن ��ر ا6	����ب /!�ل /) /�V )41(��	���ر�0م ����*� �0م و�ط��� �!�و�0م

وا=��*وا /) و�و��0، /!�ل ا���0!) /) ا���ر/� ��6	����ب، و�( �زم أ�و : "ا���ري
Vره وھو ا��ر��	ن �ن �!ول ����دب و�ن ا����5ر�. )42("�5ر ا�!��ري /) �*

  . )43():وا�د �ظ�م ا���م /) ا
	�م(���د��ور ���ود ا�=��دي /) ����( 
II - �&ا�رأي ا��� :��
  .ا��ورى وا

ذھب ��ظم ا�����ء وا�*!�0ء :د��� و�د�.� إ�; أن ا��ورى وا��� ��; ا
��م 
ن ا��ورى �ن :وا�د ا��ر��� و�زاEم ا%���م، و�:"��; :�ل ا�ن �ط�� /) �*	�ره

  .)44("6 �	���ر أھل ا���م وا�د�ن، /�ز�( وا�ب، ھذا �� 6 =�ف /�(
، )47(، وا�!رط�))46(، وا�ن ا��ر�))45(و��ن :�ل �ذ�ك :د��� ا�ن =و�ز ��داد

، و��ن :�ل �ذ�ك �ن ا���د.�ن ا�ن )50(، وا�ن �����)49(، وا��زدوي)48(وا���5ص
، و��د )54(زھرة، و���د أ�و )53(، و���ود ���وت)52(، وا��ودودي)51(���ور

، و/��) )57(، و��د ا��ر�م ز�دان)56(، و��د ا�!�در �ودة)55(ا�وھ�ب =�ف
  .)58(ا�در��)

III - رة����  ا�
زاء ا�د��وري  	9 ا$���داد و دم ا$
 ��/ (��	
إذا ���ت ا��ورى :��دة د	�ور�� ����� /) ا��ظ�م ا�	��	) ا

  أ ا�د	�وري؟  ھو ا��زاء ا�د	�وري ��; ا
=�ل ا��	�م �0ذا ا���د
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  2015- 2014/ 18- 17: ا��ددان                                                                            76

�!د 	�ق وأن أورد�� ا����� ا��) ���:��0 ا��*	رون وا��*; ��0 ا�����ء، وا��) 
ذ�رھ� ا�ن �ط�� /) �*	�ره ا���رر ا�و��ز �ن �زاء �رك ا
��م ا��ورى 

ا��ورى �ن :وا�د ا��ر��� و�زاEم ا%���م، و�ن 6 ���ور أھل ا���م وا�د�ن :"�!و�(
��ث ��ل ا��زاء ��; ا	��داد ا
��م . )59("�ف /�(/�ز�( وا�ب، وھذا �� 6 ا=�

و���ھ�( %ھل ا��ورى �زاء 	��	�� وھو ا��زل وا
:���، ����را ذ�ك ��� 6 =�ف 
  ./�( ��ن أھل ا���م وا�*!(

�Cر أن ا�ن ���ور �!ل /) �*	�ره �ن ا�*!�( ا�����) ا�ن �ر/� ا�د	و:)  
م ���!�( /) �و��0 وا���، /���ورى و�" و�ز�( وا�ب"أ�( ��!ب ا�ن �ط�� /) :و�( 

��ده وا��� و��ن �رك ا
��م ا��ورى 6 �و�ب ا��زل، ��; أ	�س أن �رك ا��ورى 
6 �ز�د �ن �رك وا�ب، و�رك ا�وا�ب �ؤدي إ�; ا�*	ق، و:د :�ل ا�����ء ��دم �زل 

  . )60(ا
��م ا�ذي ظ0ر /	!(
�ر ذ�ك ��ز�� �( أن ا�ن �ط�� ذ: "و��!ب ا�ن ���ور ��م ا�ن �ر/� �!و�(

وا�ن �ر/� ا��ر9( ���!��س ��; :ول ����ء ا���م ��دم �زل ا%��ر إذا ظ0ر 
�ن �*ظ ��� ��; �ن �م ��*ظ، إن ا�!��س /�( /�رق ����ر، /-ن : و:�ت../	!(

ا�*	ق �9ر�( :�5رة ��; ا��*س، و�رك ا����ور ��ر�ض ��V��5 ا��	���ن ا����� 
ا�*�رق /) ھذا ا�!��س ھ) ا��) ���ت ا�ن �ر/�  /�دم ���ظ�. )61("��=طر وا�*وات

  . �رى إن ا
=�ل ���دأ ا��ورى /) �ظ�م ا���م ا
	��) 6 �و�ب ا��زل
��دأ إ�زا��� ا��وري وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا���ر���  -�����

�����  وا�
��د ���ول  (��	
��	ب أن أھم �	��� ��رض �����ث /) ا�*!( ا�	��	) ا

�ورى ���0 ��ر�G ھ) ��د�د �ر�زه /) ا��ظ�م ا�	��	)، وط���� ا���:� ���س ا�
��ن ���س ا��ورى وا
��م، وھو �� �رض �( /!�0ء ا��ر��� ��ت ��وان إ�زا��� 

و��!; ����� ��د ذ�ك ا	�=�ص ا�د66ت ا�د	�ور�� ��!ول . ا��ورى أو�دم إ�زا����0
ا���ر��) �ن ��ث ا��5���ت ���د ا�رأ��ن أي �� ��ر�ب ��; ذ�ك �ن ا����ب 

ا���ر����، و�� ��ر�ب ��; ذ�ك �ن ا����ب ا�	��	) �ن ��ث �ق �زل ا
��م، 
  .و�ق �ل ���س ا��ورى

�!د ا=��ف ا�*!�0ء /) ا�!د�م وا��د�ث ��; رأ��ن /) �دى إ�زا��� ا��ورى 
��� ���Kم، /ذھب /ر�ق �ن أھل ا���م إ�; أن ا��ورى ����� ���Kم و��	ت ��ز��، ��

ذھب �Cرھم إ�; ا��ورى 6 ���; ��0 إ6 إذا ���ت ��ز�� ���Kم، و�ن ا�واV9 أن 
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�دى إ�زا��� ا��ورى ���Kم ھو �� ��دد �ر�ز ���س ا��ورى /) ا��ظ�م ا�	��	) 
  .ا
	��) و���ن ط����(

I -: ا�رأي ا5ول��	��ا��ورى :  
  :أ��3ب ھذا ا�رأي-1

�; أن ا��ورى ����� ���Kم و��	ت ذھب �دد �ن أھل ا���م :د��� و�د�.� إ
��ز��، ����; أ�( ��دب أو ��ب ��; ا
��م ا�ر�وع إ�; أھل ا��ورى، و��ن ��س 
�ن ا��زم أن ��=ذ ���رأي ا�ذي ا��0وا إ��( ��
���ع أو ��%����C، �ل ���Kم ���ل 

و�و  ا��5��� ا�د	�ور�� /) ���) ا�رأي أو ا���م ا�ذي �راه ��!!� ����5�� ا�����
=��ف ���G أھل ا��ورى /�( أن ��=ذ ا%����C و�( أن ��=ذ �رأي ا%:���، و�( أن 

)���  .��=ذ �رأ�( ا�ذي �م ��د �ن ����( 
و:د ذھب ھذا ا��ذھب ��ض �ن :�ل �و�وب ا��ورى �����5ص 

، و�ن ا����5ر�ن ا�ن )64(، وا�ن ����� ا�����))63(وا�ن �ط�� ا�����) ،)62(ا���*)
���ور)65(��، و�ذ�ك أ�و ا%��; ا��ودودي /) )66(د ا��ر�م ز�دان /) رأ�( ا%ول، و

، و���د )69(، وا�د��ور ���د ���ر ا�����))68(، و��د ا����د ��و�))67(رأ�( ا%ول
، و�ذ�ك �ظ0ر أ�( ��س ھ��ك ��زم ��ن ا�!ول �و�وب )70(	��د ر��9ن ا��وط)

��ورى ذھب إ�; أ��0 ����� ا��ورى وا�!ول �-�زا����0، ����� �ل �ن :�ل ��	����ب ا
Gود ا�=��دي)71(�����/�)، و:��دة، وا�ر����72(، و�ن ا����5ر�ن ا�د��ور �( .

  .)73(وا�د��ور �	ن ھو�دي
: و���ر ا���5ص وھو �ن ا�!���Eن �و�وب ا��ورى �ن ھذا ا�رأي �!و�(

/��Eز ���Eذ أن �وا/ق أراؤھم رأي ا���)، و��Eز أن �وا/ق رأي ��09م رأ�(، "
و�*5ل ا�ن ����� ا�!ول /) . )74("�رأ�( �أن �=��ف رأي ����0م، /���ل  و��Eز

ا��و9وع /�رى أن ا��ورى ا�	��	�� ا��) ����ق �����ن ا
��م أو �ز�( ��ز��، ����� 
L )��ث :�ل ر��ر ��ز�� �C إن ��ن أ�را :د ���زع /�( : "ا��ورى ا���ر����

�( وو�( رأ�(، /�ي ا$راء ��ن أ��( ا��	��ون، /���7) أن �	�=رج �ن �ل ��0م رأ
وإن �م ���ن ذ�ك ��9ق ا�و:ت أو ��ز ا�ط��ب، ... ����ب L و	�� ر	و�( ��ل �(

أو ���/ؤ ا%د�� ��ده أو �Cر ذ�ك، /�( أن �!�د �ن �ر�9) ���( ود��( وھذا أ:وى 
ا�ذي �راه و�ر��( �رك ا%�ر : "و�!ول ا�د��ور ��د ا��ر�م ز�دان )75("ا%:وال

ر�Eس ا�دو��، /-ن ��ء أ=ذ �رأي ا%�.ر��، وإن ��ء أ=ذ �رأي ا%:���، وإن ��ء �
و�!ول أ�و ا%��; . )76("أ=ذ �رأ�( ھو وإن ��ن =�ف رأي ا%�.ر�� وا%:���
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/�%��ر �( ا��ق أن �وا/ق ا%:��� أو ا%����C /) رأ��0، : "ا��ودودي /) أول �0ده
و�ذ�ك �!ول ا�د��ور . )77("م و�!9) �رأ�( و�ذ�ك �( أن �=��ف أ��9ء ا����س ��0

إن ا
	�م 6 ���م ��; ا
��م ا��زول ��; رأي ا������ إذا �م : "��د ا����د ��و�)
  .)G��!�")78 �5وا�(

  :ا��&د ا��ر � �%ذا ا�رأي -2
  :ا	��د ا�!��Eون ��دم إ�زا��� ا��ورى إ�; �دد �ن ا%د�� �ن ا����ب وا�	��

�Hذا  ز�ت ��و0ل  	9 +�: ��; /) آ�� ا��ورى:و�( ��: �ن ا����ب - أ� 
أو ا
��م �ن ��ده، وا��زم ھو  �/!د أ	�دت ا$�� ا��زم ����) . ]159/آل ��ران[

���5م ا�رأي ��; ا�*�ل /دل ذ�ك ��; أن �( و�ده أن ��زم ��; رأي و��9) /�( 
  .)79(��و�� ��; L 	واء ��; و/ق آراء أھل ا��ورى أو رأي آ=ر

�و ا�)#��� �� ��ورة �� : "%�) ��ر و��ر �:و�( : ن ا�	�� ا�!و���� -ب
، /0و �دل ��; أ�( ��=ذ �رأ���0 ��; و�و =��*��0 /�( ��0ور ""��)�0��
  ./���Kم أن ��=ذ �رأي �ن ��ء. /دل ذ�ك ��; أن ا��ورى �Cر ��ز��. )80(ا�5����

ور ا�5���� .م 6 ��ن ��� �د�ت ا�	�� ��; أن ا���) : �ن ا�	�� ا�*���� -ج
��=ذ �������� ا��) �*رزھ� ا��ورى ��
���ع أو ��%����C، و�ن ذ�ك �=��*� ا���) 
ص 5%���V�5 (/ ) ا��د����،  و�	�ره �!��ل ��) :ر�ظ� دون أن ��=ذ �رأي أ�د 

  .)81(�ن أ5���(، و�ذ�ك أ=ذه �رأي ا%:��� /) ا	���رة �ول أ	رى �در
�دم إ�زا��� ا��ورى، �!��ل أن /) 	�رة ا�=�*�ء ا�را� -د ;��د�ن �واھد 

أھل ا�ردة، وإ�*�ذ ��ش أ	���، و:	�� 	واد ا��راق، /*) ھذه ا�و:�GE �م ��=ذ ا�=�*�ء 
  .)82(��� أ/9ت إ��( ا��ورى /دل ذ�ك ��; أ���K� ����� �0م و��	ت ��ز��

  : ا��Iر ا���ر���  	9 ا�#ول ��دم إ�زا��� ا��ورى-3
����� ���Kم و��	ت ��ز�� ���ل ا
��م /) �ر�ز  إن ا�!ول ��ن ا��ورى

  .���و /�( ��; ���س ا��ورى، 	واء �ن ا������ ا���ر���� أو ا�	��	��
/�ن ا������ ا���ر����؛ /��!ول ��ن ا��ورى ����� ���Kم و��	ت ��ز��  -

���ل ���Kم ا��د ا�طو�; /) ا���ر�G، /0و ا�ذي �=�ص �-:رار وإ5دار ا�!��ون /) 
دو�� ا
	����، وأن �5���ت ���س ا��ورى ا���ر���� ���5ر /) ا:�راح ا�

  .ا�!��ون ا�ذي �راه ���	��
��� ���) أن ���س ا��ورى ��س �ن ا=�5�5( ا�ر:��� ��; ا���ر���ت 

����	
وإن ��ن �( . ا��) �5درھ� ا
��م �����0ده /) �دود ���دئ ا���رو��� ا
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ا��=��*� ��!واطG ا��ر��� و��ن ��س ��; أ	�س  ا��ق /) ا�ر:��� ��; ا���ر���ت
�ق ا��ورى ا���ز�� و��ن ��; أ	�س ��دأ د	�وري آ=ر ھو ا%�ر �����روف 

  .وا��0) �ن ا����ر
-  G!� )م ���) أ���K� ����� ، /��!ول ��ن ا��ورى��	��	ا� ���و�ن ا���

���ق ا
��م و�ده وG9 ا�	��	� ا����� ا��ز�� ��د��ر ا���ن ;��  ����ا���م ور
�0���  .ا��V��5 ا����� ��دو�� و��س ����س ا��ورى �ق ا���5د:� 

��� ���) أ�( ��س ����س ا��ورى �ن ا������ ا�	��	�� ا��ق /) �زل -
ا
��م ��7ر ا��*ر، أي 6 ��ق ����س ا��ورى �زل ا
��م �	ب ���0د /�( ��ون 

�ل �0م �ز�( ��; ��ل د�(، /� �. �وراھم �Cر ��ز�� �( /) ا��	�Eل ا�0��6د��
  .)83(" �رح ا���ل"��� �!ول ���د اط*�ش  /) 

و��د ھذا ا��*�5ل �c.�ر ا�د	�ور�� ��!ول ��دم إ�زا��� ا��ورى ���ظ 
�و9وح ��ف أن �ر�ز ا�.!ل /) ھذا ا��ظ�م ھو ر�Eس ا�دو��، وأن ���س ا��ورى 

0ل ���7) ا�!ول ���ء ���ل �ر�زا .���� �!�رب /�( �ن �7�5 ا��E�0 ا6	���ر��، /
 ،(	�Eدم إ�زا��� ا��ورى ھو �ظ�م ر���; ذ�ك أن ا��ظ�م ا
	��) ا�ذي ��=ذ ���دأ 
��� أط�ق �ذ�ك ا�!ول ا�د��ور ���ر ���د ا�����) �ول ط���� ا��ظ�م ا�	��	) 

(��	
؟ ا��!�!� إن �!�ر�� 	ر��� ��ن �*0وم ا��ظ�م ا�ر�E	) ��� ا	�!ر /) )84(ا
ي ا�و�9) و��ن ا$.�ر ا���ر��� ��; ا�!ول ��دم إ�زا��� ا��ورى ���ن ا�*!( ا�د	�ور

أ�( �ن ا��5ب ا��	��م ����ط��!� �����0، /���ظ�م ا�ر�E	) ��� ھو ��روف �ظ�م �!وم 
��; ا�*5ل ا��د�د ��ن ا�	�ط�ت، =��5 ��ن ا�	�ط��ن ا���ر���� وا���*�ذ��، 

��و�� ھ) ا��) �=�ص �����*�ذ، /���ر���ن ھو ا�ذي �=�ص �����ر�G وا�ر�Eس وا�
و6 ��د=ل أ�دھ�� /) ا=��5ص ا$=ر، أ�� ��دأ ا��ورى �����، /-ن ا
��م ھو 
ا�ذي �=�ص ��5��� ا���ر�G وإ��( �ر�G ا%�ر /) ���) ا%���م، ��� أ�( ھو ا�ذي 
�=�ص ���	�ط� ا���*�ذ�� وا�	��	� ا�����، و�ن .م /-ن ����ف ھذا ا��ظ�م ���( �ظ�م 

Eظر، �ل ا�ذي �ذھب إ��( أن ��دأ ر� G9و� ;!�� )����	) و/ق ا��*0وم ا�����رف 
ا��ورى ����� d��� 6 �ظ��� ر�E	��، و���( ���d �ظ�م ا���G ��ن ا�	�ط�ت، �ظ�م 

  .����G /�( �ل ا�	�ط�ت ��د ا
��م أو ر�Eس ا�دو��
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II -�&: ا�رأي ا�����ز	�ا��ورى :  
  :أ��3ب ھذا ا�رأي -1

أھل ا���م :د��� و�د�.� إ�; أن ا��ورى ��ز�� ���Kم و��	ت  ذھب �دد �ن
�����، ����; أ�( ��ب ��; ا
��م ا�ر�وع إ�; أھل ا��ورى، ��� أ�( ��زم ��ن 
��=ذ ���رأي ا�ذي ا��0; إ��( أھل ا��ورى ��
���ع أو ��%����C، و�ن .م /��س 

��د إ��9ء ا�رأي أو ���Kم  أن ����وز أھل ا��ورى �ل �!ف �5����( ا�د	�ور� �
ا���م ا�ذي ا��0ت إ��( ا��ورى 	واء ���ت �ورى ا���0ور أو ���ت �ورى 

����C%ع أو ا���
  .ا����س،  و	واء ���ت آ��� ا��!ر�ر ا��وري ا
و�م أ�.ر ��; �ن :�ل أن ا��ورى ��دو�� .م :�ل إ��0 ��ز��، و��; ذ�ك 

و�و��0 و�ن ذھب ھذا ا��ذھب �!�5ر ا�!ول �-�زا��� ا��ورى ��; ��ض �ن :�ل �
، و��د )86(، أ�و ا%��; ا��ودودي /) رأ�( ا�.��))85(���د ��ده،  ���د ر��د ر�9

، و��د )89(، و���د 	��م ا��وا)88(، و���ود ���وت)87(ا��ر�م ز�دان /) :و�( ا�.��)
  .. ، و�Cرھم �.�ر �دا)90(ا����د إ	����ل ا%��5ري

ا�=�ر �ل ا�=�ر /) : "�رأي �!و�(و���ر ا���\ ���د ر��د ر�9 �ن ھذا ا
�ر���0م ��; ا���ل ������ورة دون ا���ل �رأي ا�ر�Eس وإن ��ن �راه 5وا��، ��� 

) ا����ورة(/) ذ�ك �ن ا��*G �0م /) �	�!�ل ��و��0م إن أ:��وا ھذا ا�ر�ن ا��ظ�م 
/-ن ا���0ور أ��د �ن ا�=ط� /) ا%�.ر، وا�=طر ��; ا%�� /) �*و�ض أ�رھ� إ�; 

  .)91("ر�ل ا�وا�د أ�د وأ��را�
  :ا��&د ا��ر � �%ذا ا�رأي-2

ا	��د ا�!��Eون �-�زا��� ����� ا��ورى ���Kم إ�; ا����ب وا�	�� ا���و�� 
  :و	�� ا�=�*�ء وا���!ول

أن أد�� ا����ب أ/9ت إ�; و�وب ا��ورى، وو�وب : �ن ا���0ب - أ
إذا �م �ؤ=ذ �������0 ا��ورى �!�9) إ�زا��� ������0 إذ 6 ���; �و�وب ا��ورى 

  .)92(/و�وب ا��ورى �!�9) ا��زام رأي ا%�.ر��
أن ���; ا��زم /) ا$�� ھو ا���ل �رأي ا%����C و��س ا���ل �رأ�( =��5  

/-ذا �ز�ت �: 	Eل �ن ا��زم /) :و�( ����; �ود��ل ذ�ك أ�( . أو رأي ا%:���
L ;��  .)93("/!�ل ���ورة أھل ا�رأي .م إ����0م �/�و�ل 

�و ��ت �ؤ�را أ�دا �ن �Cر ��ورة ��0م : "�:و�( : �ن ا��&� ا�#و��� -ب
�و ا������� /) ��ورة �� : "%�) ��ر و��ر �:و�( ، و)94("%�رت ا�ن أم ��د
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إن : "��� رواه ا�ط�را�) أن ��) �ن أ�) ط��ب 	�ل ر	ول L ، و)95("=��*���� أ�دا
��وروا /�( ا�*!�0ء : ���ر�)؟ /!�ل�زل ��� أ�ر ��س /�( ���ن أ�ر و6 �0) /�� 

  .)96("وا����د�ن و6 �!9وا /�( �رأي =��5
إن ا�ر�وع إ�; و:�GE ا�	�رة ا���و�� ���ن �و9وح : �ن ا��&� ا�)�	�� -ج

ا��زم /��0 ��� ا��0ت إ��( ا��ورى، ��; و�و  �أن �ل ا����ورات ا��) أ�راھ� ا���) 
( %5���( /) ا�!��ل /) �در، ��� .�ت ��ن رأ�� �=��ف رأ�(، .�ت ذ�ك /) ا	���ر�

/) ا	���ر�( �0م /) أ	رى �در، و/) �زو�( /) Cزوة أ�د ��; رأي ا%����C ا�ذي 
�=��ف رأ�(، و/) ا	���ر�( ا%��5ر �ول ا�C G� V�5ط*�ن، و/) ��5ر ا�ط�Eف 

  .و�Cر ذ�ك �ن ا�و:�GE ا��) �� 6	G ا����ل ��*�5ل ا�!ول /��0
=�*�ء ا�را�د�ن ��ث �م �ؤ.ر ��0م �رك ا��6زام و��زز ذ�ك 	�� ا� -د

����ورى /) ���G ا�!���9 ا��) �!ل ��0م ا��داول /��0، ����ورى /) ��G ا�!رآن 
��(، وا��ورى /) :��ل ا��ر�د�ن، وا��ورى /) ا���ر�\  L (90د أ�) ��ر ر� (/

��(، وا��ورى /) :	�� أرض ا�	واد، وا L (9ر ر��	���ر�( ����0رة /) �0د 
  ./) /�V ��0و�د، و�Cرھ� �ن ا�و:�GE ا��) أداروا /��0 ا��ورى

ا��Iر ا���ر���  	9 ا�#ول ��Hزا��� ا��ورى ���&��� �	وظ�)�  -3
  .ا���ر����
إن ا�!ول ��ن ا��ورى ��ز�� ���Kم ���ل ���س ا��ورى /) �ر�ز  -

���� أو �ن ا������ ��; �ر�ز ا
��م أي ر�Eس ا�دو��، 	واء �ن ا������ ا���ر���و 
  :ا�	��	��

/�ن ��ث ا6=��5ص ا���ر��) /��!ول ��ن ا��ورى ��ز�� ���Kم ���)  - 
أن ���س ا��ورى ھو ا�ذي �=�ص أ���5 �-:رار ا�!وا��ن ا��ر��� /) ا�دو�� 
ا
	����، وأن ا
��م ��س �( إ5دار :��ون �=��*� ��!��ون ا�ذي أ:ره ���س 

  .ا��ورى
���س ا��ورى ا��ق /) ا�ر:��� ��; ���G ا�!رارات ��� ���) أن � -

وا���ر���ت ا�*ر��� ا��) �5درھ� ا
��م و�دى �ط��!��0 ��!وا��ن ا��ر��� ا��) 
  .	��0 ���س ا��ورى

وأ�� �ن ا������ ا�	��	�� /-ن ا�!ول ��ن ا��ورى ��ز�� ���Kم ���) أن  -
��K� ا����� �	��	ا� ;��  . م و�را:�� �دى ا��زا�( ������0س ا��ورى �ق ا���5د:� 

��� ���) أ��9 أن �( ا��ق /) �زل ا
��م ا�ذي �*�Eت ��; ���س  -
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ا��ورى /����وز �5����( و6 ���زم ��� �5دره ���س ا��ورى �ن :رارات 
و�ن 6 ���ور /�ز�( وا�ب ھذا ��� 6 : "و��ر���ت، ��� ��; ا�ن �ط�� ذ�ك

  ".  ا=��ف /�(
c.�ر ا�د	�ور�� ��!ول �-�زا��� ا��ورى ���ظ ��ل و��د ھذا ا��*�5ل �

و9وح أن �ر�ز ا�.!ل /) ھذا ا��ظ�م ھو ���س ا��ورى، /0و ���ل �ر�زا ���و /�( 
��; �ر�ز ا
��م وإن ��ن ا
��م ��!; �G ذ�ك ���ل �ر�ز أ	�	�� /) ا��ظ�م 

 (��	
ا�ذي ��=ذ ا�	��	) ا
	��)، /0ل ���7) ا�!ول ���ء ��; ذ�ك أن ا��ظ�م ا
���دأ إ�زا��� ا��ورى ھو �ظ�م ا������، ��� أط�ق �ذ�ك ا�!ول ا�د��ور ���ر ���د 

، إن �!�ر�� 	ر��� ��ن �*0وم )97(ا�����) �ول ط���� ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��)؟
�ظ�م ا������ ��� ا	�!ر /) ا�*!( ا�د	�وري ا�و�9) و��� ���	د ا��وم /) ا��ظ�م 

ا$.�ر ا���ر��� ��; ا�!ول �-�زا��� ا��ورى ���ن أ�( �ن  ا�	��	) ا�	و�	ري، و��ن
 ;��ا��5ب ا��	��م ����ط��!� �����0، /�ظ�م ا������ ��� ھو ��روف �ظ�م �!وم 
����G ا�	�ط�ت ��د ا��ر���ن /0و ا�ذي ���رس ا�وظ�*� ا���ر���� وھو ا�ذي ���رس 

ن ھو ا�ذي �=�ص �����ر�G ا�وظ�*� ا���*�ذ�� وھو ا�ذي ���ن ر�Eس ا�دو��، /���ر���
وا���*�ذ و����ن ا�ر�Eس، أ�� ��دأ إ�زا��� ا��ورى /-ن  �5����( �!ف ��د ا����ب 
ا���ر��) و��!; ا�وظ�*� ا���*�ذ�� �ن ا=��5ص ا
��م، ��� أن ا
��م /) ا��ظ�م 
ا�	��	) ا
	��) ���=ب و6 ���ن ��� ھو ا���ل /) �ظ�م ا������، ���ث ��!; 

��*ظ ��	�!����( �ن ���س ا��ورى ��ث إ�( ھو ا�ذي �=�ص ���	�ط� ا
��م �
ا���*�ذ�� وا�	��	� ا�����، و�ن .م /-ن ���ف ھذا ا��ظ�م ���( �ظ�م ا������ و/ق 
ا��*0وم ا�����رف ���( ��!; �وG9 �ظر، �ل ا�ذي �ذھب إ��( أن ��دأ إ�زا��� 

ا�*5ل ��ن ا�	�ط�ت، �ظ�م  ا��ورى d��� 6 ��� �ظ�م ا������، و���( ���d �ظ�م
�0���/�� �5دره ���س . ��*5ل /�( ا�	�ط� ا���ر���� �ن ا�	�ط� ا���*�ذ�� و���و 

  .ا��ورى /) ���ل ا=�5�5( ��زم �ر�Eس ا�دو��
III - K�
  )98(�&�@�� و�ر

إن ا����:�� ا������ %د�� ا�!���Eن أن ا��ورى ����� ���ن أ��0 6 �!وم ��0 
�دم إ�زا� ;��  :�� ا��ورى، و���ن ذ�كا���� 

��س د��� ��; أن ا�رأي ا�ذي ��زم ���( ھو  �أن إ	��د ا��زم ����)  - أ
رأ�(، /�$�� أ	�دت ا��زم إ�; ا���) وإ�; ا
��م �ن ��ده و��ن �م ���ن ��; أي رأي 

وا�د��ل إذا د=�( ا6����ل �طل . ��ب أن ��زم، ��; رأ�( أم ��; رأي أھل ا��ورى



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
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%�( �ر��V %�د ا6������ن �ن �Cر �ر�V، /��� ����ل أن ��ون �( ا6	�د6ل 
/-ذا �ز�ت ��; �� : /-ذا �ز�ت ��; �� رأ�ت، ����ل أن ��ون ا����;: ا����;
�ل ا�	��ق ا����) وا��زو�) ���c . و�ر��V أ�د ا������ن �ن �Cر �ر�V ��طل. رأ��م

��زم /) Cزوة أ�د ��;  �م ���0د أن ا����; ا�.��) ھو ا�را�V؛ ��ث أن ا���) 
����C%رأي ا ;��  . رأ�( و��ن 

، "�و ا������� /) ��ورة �� =��*����: "%�) ��ر و��ر �إن :و�(  -ب
�دم إ�زا��� ا��ورى، /-�( إ=��ر �ن ا�ر	ول ��5���( أ���0 6  ;����س /�( �� �دل 

ن ���0) ������ن /) أ�ر .م �=��*��0 /�( ا�ر	ول أو 	�Eر ا�5���� ��� ��ن ��
ا�ر���ن /) ا��*��ر و��ج ا�!���9 �ن ا�����ن، وذ�ك ���وم ��ل �ن درس 	�رة 

  .)99(ا�ر���ن
��ن ���ور /) ��ض ا%�ور .م 6 ��=ذ �رأي  �أ�� ا�!ول ��ن ا���)  -ج

أھل ا��ورى، /0و :ول 6 	�د �( �ن ا�	�رة ا���و��، /�ل ا����ورات ا��) أ.رت �ن 
و��ن ��ن أ����� 6 . �=ذ /��0 ��� ا��0; إ��( أھل ا��ورى�*�د أ�( ��ن �  �ا���) 

���ور ��� /) V�5 ا��د���� و/) Cزو ��) :ر�ظ�، /0ذه ا�!���9 �م ���ور /��0 
�ل �م ���ور /��0 �	�ب . أ�5، 6 أ�( ��ور /��0 .م �م ���زم ����ورى �ا�ر	ول 

) /�م ��ق ���ل �0��6د 	�ق ����( وھ) أ��0 و:�GE �زل /��0 ا%�ر و/رغ ���0 ا�و�
�زل ��; رأي ا%����C  �أ�� ا����ورة /) أ	رى �در /��.��ت أن ا���) . أو ��ورة

أ��) ��ذي �رض ��) أ5���ك �ن أ=ذ : "/*) 5��V �	�م. ا�ذي �!ول ���*داء
�ذا�0م أد�; �ن ھذه ا���رة (��  .)100("ا�*داء، �!د �رض 

ام ا�=�*�ء ������ ا��ورى /0) أ�� ا�و:�GE ا��) 	�!ت 
.��ت �دم ا��ز -د
��; /0م �Cر 	��م �0ذه ا�و:�GE، و	��( /) ا���7ب �دم ا��*ر�ق ��ن �ر���  �����
 ����C%5دار وا��زم، /��!ول أن أ�� ��ر �م ��=ذ �رأي ا
ا��داول /) ا%�ر و�ر��� ا
/) �روب ا�ردة :ول ظ�ھر ا��ط�ن /-ن ا��راض ��0ور ا�5���� ���( إ��� ��ن 

�ر��� ا��داول و:د ا��0; ��	���0م �رأ�( /�5ر إ����� ��0م ��; :��ل ا��ر�د�ن  /)
و�ذ�ك ا���ل /) :	�� 	واد ا��راق /-ن ا��داول . /�م ا�=�ذ :رار ا��رب ��
���ع

/) ھذه ا��	��� ا���0رة ا	��ر أ�.ر �ن �0ر و�م �5در /��0 ا���ر�G ا�!�9) ��دم 
  .ا%:��� ا������� �0ذا ا���ر�G إ�; أ����C:	�� أرض ا�	واد إ6 ��د ا�!�ب 

إن ا�!راءة ا�	���� ���5ر/�ت ا�	��	�� ا���و�� و��	وا�ق ا�	��	�� ��=�*�ء 
ا�را�د�ن ���ن أن �ط��ق ��دأ إ�زا��� ا��ورى ��ن �ط��!� ���� 	واء /) ا����ل 
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��� ا�	��	) أو ا����ل ا���ر��)، وھو �� ���ل �ن ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��) �ظ
  .�!وم ��; ��دأ ا�*5ل ��ن ا�	�ط�ت

 :ا�%وا�ش
                                                           

ا���ر�G ا
	��) /) ا�	��	� وا���م، �ؤ		� ا�ر	��� ��روت،  =E�5ص: /��) ا�در��) -1
  .427:ص

  .�4/2354	�ن ا��رب، دار ا����رف، ا�!�ھرة، ��دة �ور : ا�ن ��ظور -2
3- )	*�.  
4- )	*�.  
ا��*ردات /) Cر�ب ا�!رآن، ت ���د 	�د ����)، دار ا���ر/� ��روت، : ا�راCب ا5%*��0) -5

  .270:��دة �ور، ص
  . 1/389أ���م ا�!رآن، ت ���د ��د ا�!�در �ط�، دار ا���ب ا������، ��روت، : ا��ر�)ا�ن  -6
، 1975ا��ورى /) ظل �ظ�م ا���م ا
	��)، ا�دار ا�	�*�� ا��و�ت، : ��د ا�ر��ن ��د ا�=��ق-7

  .14: ص
، �1985ظ�م ا���م /) ا
	�م، دار :طري �ن ا�*��ة، :طر، : ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري-8

  . 45:ص
  .142:، ص1991:وا�د �ظ�م ا���م /) ا
	�م، �ؤ		� ا
	راء، :	�ط���، : ���ود ا�=��دي -9

-71:�ظ�م ا���م /) ا
	�م، ص: ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري: ا�ظرھذه ا��	�و��ت /) -10
72 .  

  . 72: �ظ�م ا���م /) ا
	�م، ص: ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري -11
، 2003ا����G %���م ا�!رآن، ت ھ��م 	��م ا��=�ري، ���م ا���ب ا�ر��ض، : ط�)ا�!ر:ا�ظر  -12

، 0���1; ا�	ول /) ��م ا%5ول، دار ا���ب ا������ ��روت، ط: ا$�دي: وا�ظر. 4/250
  .247- 246:، ص2003

  .V���*�9/68 ا��7ب، دار ا�*�ر ��ط���� وا���ر، : /=ر ا�د�ن ا�رازي -13
ا����ف، ت ��دل أ��د ��د ا��و�ود وآ=رون، ����� ا������ن،  :��ر L ا�ز�=�ري -14

  .1/647ا�ر��ض، 
ا����ف، ت ��دل أ��د ��د ا��و�ود وآ=رون، ����� ا������ن، : ��ر L ا�ز�=�ري -15

  .1/647ا�ر��ض، 
  .149 ،4/147، �1979*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر، ا�دار ا��و�	�� ����ر، �و�س، : ا�ن ���ور -16
  .V���*�9/69 ا��7ب، : ا�د�ن ا�رازي/=ر  -17
  .149 ،�4/147*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر، : ا�ن ���ور: ا�ظر -18
  .V���*�9/69 ا��7ب، : /=ر ا�د�ن ا�رازي -19
  .4/250ا����G %���م ا�!رآن، : ا�!رط�): ا�ظر-20



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
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���د  ا�	��	� ا��ر��� /) إ�5ح ا�را�) وا�ر���، ت ��) �ن: ��د ا����م �ن �����: ا�ظر -21

  . 227: ا���ران، دار ���م ا�*واEد ا�ر��ض، ص
  .247- 0���:246; ا�	ول /) ��م ا%5ول، ص: ا$�دي: ا�ظر -22
  .V���*�9/69 ا��7ب، : /=ر ا�د�ن ا�رازي -23
، 1992، 1ا����0ج ا�!رآ�) /) ا���ر�G، ����� ا%زھر، ط: ��د ا�	��ر /�L V ا�	��د -24

  .291:ص
  .416:ص ا���ر�G ا
	��) /) ا�	��	� وا���م، ص=E�5: /��) ا�در��) -25
  .G���3 ،1982 ،1/178 ا�زواEد و���G ا�*واEد، دارا����ب ا��ر�) ��روت، ط:أ�و ��ر ا��0.�) -26
�	ن ��0ور آل 	���ن، دار ا�ن �وزي، ا�ر��ض،  :أ��م ا��و:��ن، ت: ا�ن :�م ا��وز�� -27

1423  ،2/122.  
��ب ��*�� :	�� ا�����7 ��ن / ���ب ا���0د وا�	�ر/ 5��V ا����G ا�: �	�م �ن ا����ج -28

  .��!�ق �05ب ا��ر�)، ��ت ا%/��ر ا�دو���. 1762 :ر:م/ ا���9ر�ن
��!�ق �واد ���ر . 565 :ر:م/ ��ب �دء ا%ذان /���ب ا%ذان وا�	�� /��0/ 	�ن : ا�ن ���� -29

  .��روف، دار ا���ل ��روت
��!�ق �واد ���ر . 3300 :ر:م/ ��ب 	ورة ا����د��/ رآنأ�واب �*	�ر ا�!/ 	�ن ا��ر�ذي -30

  .��روف، دار ا�7رب ا
	��)، ��روت
��!�ق /واز أ��د . 161: ر:م/ ��ب ا�*��� و�� /�( �ن ا��دة/ ���ب ا��!د��/ 	�ن ا�دار�) -31

ور���( .!�ت �Cر أن ���ون �ن �0ران �م �درك أ�� ��ر . ز�ر�)، دار ا����ب ا��ر�) �ر�وت

�/Gد ��!ط��	  

  .2/115أ��م ا��و:��ن �ن رب ا������ن، : ا�ن ا�!�م ا��وز�� -32
  .1706 :ر:م/��ب �د ا�=�ر/ ���ب ا��دود/ 5��V �	�م -33
. 13002:ر:م/��ب �� ��ء /) :ول أ��ر ا��ؤ���ن ��ر/ ���ب :	م ا�*)ء وا��7)/ 	�ن ا���0!) -34

  .وت��!�ق ���د ��د ا�!�در �ط�، دار ا���ب ا������ ��ر
  .18339 :ر:م/��ب ا����ل 6 �ورث/ ���ب ا�	�ر/ 	�ن ا���0!) -35
  .2916 :ر:م/ ��ب :ول ��ر /) ا��د/ ���ب ا�*راEض/ 	�ن ا�درا�) -36
��!�ق �واد ���ر . 2399 :ر:م/��ب ا��د /) ا�!ذف وا���ر�ض/ ���ب ا��دود/ �وط� ���ك -37

  .��روف، دار ا�7رب ا6	��)، ��روت
  .1472 :ر:م/��ب ط�ق ا�.�ث/ �ب ا�ط�ق��/ 5��V �	�م -38
ا����G %���م ا�!رآن، : �	ب ا�!ول �0ذا ا�رأي 
��م ا���/�) �دد �ن ا��*	ر�ن ���!رط�)-39

، 1زاد ا��	�ر /) ��م ا��*	�ر، ا����ب ا
	��) ��ط����، ��روت، ط: وا�ن ا��وزي. 4/251
ن ھذا ا�رأي 6 �.�ت �ن ا
��م و:د �!ق ا�د��ور ��د ا�!�در أ�و /�رس أ. 1/488، 1964

��م ا��ورى و������0 /) ا
	�م، دار ا�*ر:�ن، : ���د ��د ا�!�در أ�و /�رس: ا���/�) ا�ظر
  . 69-68: ، ص1988، 1ط



  �د ا�ر��ن رداد/ د
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ت أ��د ���د ���ر �ؤ		� . G���7/344 ا����ن /) ��و�ل ا�!رآن،: ا�ن �ر�ر ا�ط�ري: ا�ظر -40

  .G 4/251 %���م ا�!رآن،ا����: ،  وا�ظر ا�!رط�)2000ا�ر	���، 
ا����G : وا�ظر ا�!رط�). G���7/344 ا����ن /) ��و�ل ا�!رآن،: ا�ن �ر�ر ا�ط�ري: ا�ظر -41

  .4/251%���م ا�!رآن، 
/�V ا���ري ��رح 5��V ا��=�ري، �-�راف ��د ا��ز�ز �ن ��ز، : ا�ن ��ر ا��	!��) -42

  .13/341، 1ا��ط��� ا�	�*��، ط
  .152:ا�د �ظ�م ا���م /) ا
	�م، ص:و: ���ود ا�=��دي -43
ا���رر ا�و��ز /) �*	�ر ا����ب ا��ز�ز، ت ��د ا�	�م ��د : ��د ا��ق �ن �ط�� ا%�د�	) -44

  .1/534 ،2001، 1ا���/)،دار ا���ب ا������، ��روت، ط
  . 252-4/249ا����G %���م ا�!رآن، : ا�!رط�): ا�ظر -45
	رار �ن أ5ول /=ر ا6	�م ا��زدوي، دار ا����ب ��ف ا%: ��د ا��ز�ز ا��=�ري: ا�ظر -46

  .3/211ا��ر�)، ��روت، 
  . 4/249 ا����G %���م ا�!رآن،: ا�!رط�): ا�ظر-47
  .أ���م ا�!رآن، : أ�و ��ر ا���5ص: ا�ظر -48
��د ا����م �ن �����: ا�ظر -49 :/ ���   .227: ) إ�5ح ا�را�) وا�ر���، صا�	��	� ا��ر
  .ا��5در �*	(: ا�ظر -50
  .4/150 �*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر،: ���د ا�ط�ھر �ن ���ور: ا�ظر -51
. 58:، ص1953دار ا�*�ر د��ق، . �دو�ن ا�د	�ور ا
	��): أ�و ا%��; ا��ودودي: ا�ظر -52

  .41:، ص1978، 1ا�=�/� وا���ك، ��ر�ب أ��د إدر�س، دار ا�!�م ا��و�ت، ط: وا�ظر �( أ��9
-458:ص ،1968 ،4م �!�دة و�ر���، دار ا��روق ا�!�ھرة، طا
	�: ���ود ���وت: ا�ظر -53

459.  
  .94- 1/93 ��ر�\ ا��ذاھب ا
	����، دار ا�*�ر ا��ر�)،: ���د أ�و زھرة: ا�ظر -54
-25: ، ص1350ا�	��	� ا��ر���، ا��ط��� ا�	�*��، و������0، : ��د ا�وھ�ب =�ف: ا�ظر -55

29.  
  .194- 193: و�9��� ا�	��	��، دار ا�ر	��� ��روت، صا
	�م وأ: ��د ا�!�در �ودة: ا�ظر -56
ا�*رد وا�دو�� /) ا��ر��� ا
	����، ا�6��د ا
	��) ا�����) ����ظ��ت : ��د ا��ر�م ز�دان -57

  .37-36 :، ص1975ا�ط����، 
  .E�5=:418 -421ص ا���ر�G ا
	��) /) ا�	��	� وا���م، ص: /��) ا�در��) -58
  .1/534 ا���رر ا�و��ز /) �*	�ر ا����ب ا��ز�ز،: %�د�	)��د ا��ق �ن �ط�� ا -59
  .4/148 �*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر،: ا�ن ���ور -60
  .ا��5در �*	( -61
أ���م ا�!رآن، ��!�ق ���د ا��5دق :���وي، دار إ���ء ا��راث : أ�و ��ر ا���5ص: ا�ظر  -62

  .2/330 ا��ر�) ��روت،
  .1/534 و��ز /) �*	�ر ا����ب ا��ز�ز،ا���رر ا�: ا�ن �ط�� ا%�د�	): ا�ظر -63



�� وا���ر��� ��� ��دأ إ�زا��� ا��ورى وآ��ره ا�د��ور�� �� ا��
�ل ا�
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  .228 :ا�	��	� ا��ر���، ص: ا�ن �����: ا�ظر -64
  .4/151 �*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر،: ا�ن ���ور: ا�ظر -65
  .212- 211 :، ص 1976، 3 أ5ول ا�د�وة، ط: ��د ا��ر�م ز�دان: ا�ظر -66
، 1967، 2*�ر د��ق، ط�ظر�� ا
	�م ا�	��	��، دار ا�: أ�و ا%��; ا��ودودي: ا�ظر -67

  .55:ص
���دئ �ظ�م ا���م /) ا
	�م، ����ة ا����رف ا6	��در��، : ��د ا����د ��و�): ا�ظر -68

  .267:،  ص1967ط
، 2003، 1ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��)، دار واEل، ���ن، ط: ���ر ���د ا�����): ا�ظر -69

  .193:ص
  .324:، ص1980، 8ر ا�*�ر د��ق، ط/!( ا�	�رة، دا: ���د 	��د ر��9ن ا��وط): ا�ظر -70
ا����G : وا�ظر ا�!رط�). G���7/344 ا����ن /) ��و�ل ا�!رآن، : ا�ن �ر�ر ا�ط�ري: ا�ظر -71

  .4/251%���م ا�!رآن، 
  . 173- 172::وا�د �ظ�م ا���م /) ا
	�م، ص: ا�ظر ���ود ا�=��دي -72
- 38:، ص1975	����، ا��و�ت، ا��ورى /) ا
	�م، ����� ا����ر ا
: �	ن ھو�دي: ا�ظر -73

39.  
  .2/330أ���م ا�!رآن، : أ�و ��ر ا���5ص  -74
  .228:ا�	��	� ا��ر���، ص: ا�ن ����� -75
  .212- 211: ، ص1967، 3أ5ول ا�د�وة، ط: ��د ا��ر�م ز�دان -76
  . 55:�ظر�� ا
	�م ا�	��	��،  ص: أ�و ا%��; ا��ودودي: ا�ظر -77
  .267:ظ�م ا���م /) ا
	�م، ص���دئ �: ��د ا����د ��و�) -78
  .�4/151*	�ر ا���ر�ر وا���و�ر، : ا�ن ���ور: ا�ظر -79
  .135:��دأ ا��ورى /) ا
	�م، �ؤ		� ا�.!�/� ا�������، ص: ��!وب ا�����) -80
/!( ا�	�رة، : ا��وط):وا�ظر. 14- 09:ا��ورى /) ا
	�م، ص: �	ن ھو�دي: ا�ظر -81

  . 212:أ5ول ا�د�وة، ص: ن��د ا��ر�م ز�دا: وا�ظر. 324:ص
أ5ول : ��د ا��ر�م ز�دان: وا�ظر. 22-14:ا��ورى /) ا
	�م، ص: �	ن ھو�دي: ا�ظر -82

  . 212:ا�د�وة، ص
  .�19/338رح ا���ل و�*�ء ا����ل، ����� ا
ر��د، : ���د اط*�ش: ا�ظر -83
  .188:ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��)، ص: ���ر ���د ا�����): ا�ظر -84
  .200- 4/199،  �1947*	�ر ا����ر، دار ا����ر ا�!�ھرة، ط: ��د ر��د ر��9: ا�ظر -85
  .42- 41:ا�=�/� وا���ك، ص: أ�و ا%��; ا��ودودي: ا�ظر -86
  .47: ا�*رد وا�دو�� /) ا��ر��� ا
	����، ص: ��د ا��ر�م ز�دان: ا�ظر -87
  .463-462ا
	�م �!�دة و�ر���، : ���ود ���وت: ا�ظر -88
/) ا��ظ�م ا�	��	) ��دو�� ا
	����، دار ا��روق، ا�!�ھرة، : �د 	��م ا��وا��: ا�ظر -89

  .199:ص



  �د ا�ر��ن رداد/ د
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  .�ظ�م ا���م /) ا
	�م، : ��د ا����د إ	����ل ا%��5ري: ا�ظر -90
  .�4/199*	�ر ا����ر، : ���د ر��د ر�9 -91
  .199:/) ا��ظ�م ا�	��	) ��دو�� ا
	����، ص: ���د 	��م ا��وا -92
�.�ر، /) �*	�ر ا�!رآن ا��ظ�م، ت 	��) �ن ���د 	���، دار ط��� ذ�ره ا�ن  -93

  .و�زاه إ�; ا�ن �ردو�( 2/150،  ����2،1999ر،ط
  .	�ق �=ر��( -94
  .	�ق �=ر��( -95
  .	�ق �=ر��( -96
  .188:ا��ظ�م ا�	��	) ا
	��)، ص: ���ر ���د ا�����): ا�ظر -97
��م ا��ورى و������0 : د ا�!�در أ�و /�رس���د ��: �ول ���:�� �	�*��9 �0ذه ا���d ا�ظر -98

  . 141-97: /) ا
	�م، ص
  . 104: ��م ا��ورى و������0 /) ا
	�م، ص: ���د ��د ا�!�در أ�و /�رس -99

: ر:م/ ��ب ر�ط ا%	�ر و��	( و�واز ا��ن ���(/ ���ب ا���0د وا�	�ر/ 5��V �	�م -100
1764 .  


