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ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ :عبررد مل يكددي يني ددق الاد
حممررد
496دور اددال ددجا ااملددمو ددع وددو ا ددل جين لددجو ال َّ د وتاو تاضا و تَّد َّ
 |81116ت ُافيَديَح الااين ال ولث أقواجا ا ااَّيو تا حجا اضا و تأتدجا للدمب دو مدج اع دجد
َّ:MDحجا الاجا يو ت َّاُاتا اضَّج
اضغوليطو تنا
ﺭﻗﻢ
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ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:
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عررامل غررري ت دلَّ ا الكني
ﺭﺍﺑﻂ:م دوضع ملننيو فم أداى كيف أ و ااملمو َّ
 http://search.mandumah.com/Record/81116ج َملاُد أمسوئ م.
اي قانني يداح اال الفلكيَّني ي
تفو نويَّ
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حين العاب َّأت اال لَّم العو َمل كيف تيَّفق َّاية الفكا اع املياواة َّ
الييال.

العلددجو دعددي

د اا ددا اددال ااددوما ا يددو العل يددةو فاددي كددوين
د أ ددا ال َّ ددو ة العل يددةو دددل مل يكددال لدديي م أ ر
مل يكددال للعدداب اهومليددة أ ر
صددا أت حن ددود اض،ددعواو تمددج اضاددا
اه ددل فددي م فو،دديوحو تاض َُّايددة اني ددا و ابملددي نوق دعددغ اليفد رجة اللرضددجدو كإوددود الددوعغ قَد َّ
دا ال َا َ
ت ،جااح.
التد كوين الدُ َّي ان لق للمب الجقا ال جيل التد ياضجن تال ،وغل مم تال ل يؤردتن حالّ الناا حي ال ،قق َّأاياو ُ

اضايدةو تدديأ االلدو العل دق ل ملدمو
لكال تدعي جمقق املدولة ااملدمو -املدولة أقداأ -ااتفدع دمو اه دلو تانا دعا ملدحودة َّ
ييجلَّع دصجا تاضحةو مليَّ و تأنَّ قي تجالا اآلايو الااآنية الكامية تاض وديث النوجية ال ايفة تؤكي لع تامليخ متا االلو تتع يدق
اعونيد و فبقوددل النددوا لددع العلددم د ددضف كوددوو تددديأتا ين لجند دددن مو تكونددا العلددجو ال ددا ية لددع اودديم فات ددو أملددوق العلددجو الد
َتودديو اددال ا ددل ني نويددة ت اَّددو كودويالو كجُ دو اددال تملددوئل ت ويددا ااميددوين تتاجييد و تتعايددف اان ددوين دكيفيددة وددود ادّد تاليادداب
ان .
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ينيو
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔَّ.اا اهوملية حي الكجين تا يو و حي تلمب النَّادا العل يدة الااآنيدة اهييدي و تالد أتوديو أفجاودوح ادال العل دوق ا جملدج
اال تاياة الن
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دححجا
حممررد عبررد مل يكددي يني ددق الاداين ال ددور اددال ددجا ااملددمو ددع وددو ا ددل جين لددجو ال َّ د وتاو تاضا و تَّد َّ
اضغوليطو تناَّحجا الاجا يو ت َّاُاتا اضَّج | ت ُافيَديَح الااين ال ولث أقواجا ا ااَّيو تا حجا اضا و تأتدجا للدمب دو مدج اع دجد
ضمل العلم.
يوتددمبو
ددوفظ لددع الددمب ف ددج النددجا اامددق الددتد انحي د لي يدديد د د حي تايددق ال ددعود
عبررد ايميررد بررن سدي ر
فو تا كل ايعيلم يزميك لم اال العلجوو فإين العلجو كل و أمثاهتو العاج خلياة اان ونية تد و حلي و الااآين ابآلايو الصاحية.
عررامل غررري ت دلَّ ا الكني ددة أتااب ملددية ددا قددا تمل نَحنددو فلكيًدوح تا ددياحو دين ددو أوددت ا ددل جين يوح ددجين
تفو نويَّ م دوضع ملننيو فم أداى كيف أ و ااملمو َّ
اي قانني يداح اال الفلكيَّني ي ج َملاُد أمسوئ م.

العلددجو دعددي

غوستاف لبوِ َّ
حين العاب َّأت اال لَّم العو َمل كيف تيَّفق َّاية الفكا اع املياواة َّ
الييال.

د اا ددا اددال ااددوما ا يددو العل يددةو فاددي كددوين
د أ ددا ال َّ ددو ة العل يددةو دددل مل يكددال لدديي م أ ر
مل يكددال للعدداب اهومليددة أ ر
صددا أت حن ددود اض،ددعواو تمددج اضاددا
اه ددل فددي م فو،دديوحو تاض َُّايددة اني ددا و ابملددي نوق دعددغ اليفد رجة اللرضددجدو كإوددود الددوعغ قَد َّ
دا ال َا َ
ت ،جااح.
التد كوين الدُ َّي ان لق للمب الجقا ال جيل التد ياضجن تال ،وغل مم تال ل يؤردتن حالّ الناا حي ال ،قق َّأاياو ُ

اضايدةو تدديأ االلدو العل دق ل ملدمو
لكال تدعي جمقق املدولة ااملدمو -املدولة أقداأ -ااتفدع دمو اه دلو تانا دعا ملدحودة َّ
ييجلَّع دصجا تاضحةو مليَّ و تأنَّ قي تجالا اآلايو الااآنية الكامية تاض وديث النوجية ال ايفة تؤكي لع تامليخ متا االلو تتع يدق
اعونيد و فبقوددل النددوا لددع العلددم د ددضف كوددوو تددديأتا ين لجند دددن مو تكونددا العلددجو ال ددا ية لددع اودديم فات ددو أملددوق العلددجو الد
َتودديو اددال ا ددل ني نويددة ت اَّددو كودويالو كجُ دو اددال تملددوئل ت ويددا ااميددوين تتاجييد و تتعايددف اان ددوين دكيفيددة وددود ادّد تاليادداب
ان .
ت ددم اليجويد الادداآر تالنوددجد املددي او العنويددة ابلوحددث العل ددقو فحددي ا -تقددا قصددو ن ددويو -نَالددة ل يددة موئلددة
اال تاياة النَّاا اهوملية حي الكجين تا يو و حي تلمب النَّادا العل يدة الااآنيدة اهييدي و تالد أتوديو أفجاودوح ادال العل دوق ا جملدج ينيو
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اعوَّا ضواهتم.
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،د َّدع جمددوالو ا عافددةو تدصددجا مل تُعددا

أد ضددوا أوداى
ددال ل ددوق َّ

اضاددة ااملددماية ا ددعل ا ضددوا اان ددونية تال دثاا العل ددق اوددة تجيلددة اددال الددزاال تَداددُدج دال مخ ددة قدداتينو
تدددتلمب تلددا َّ
ض د َّ ا دددني ونووهتددو ك دواح اددال العلددجو تال اوفددووو دعض د و أن ددبهتو حن ددوقو كددولعلجو اليينيددة :اددال تج يدديو تتف ددوو ت ددييثو تفا د و
دح َحي و تناَّ ي ددو تاتَّوي ددوو ه مضد ي و
تأَّددج و تااوانددة أدايين...و تدعضد و نالي ددو ددال غومددو اددال اضاددم فث ي ددو حي العاديددةو دددل َّد َّ
تتجاهت ددوو ف د َّدكلي و ت ددكيمح ويي ددياحو ت دع ددا ا ددو في ددوو تأض ددوفا حلي ددو ا زي ددي ا ددال الناد داايوو تاالوثا ددووو تاالكي ددوفووو
َّ
تا ن ددوموو ملد دجاق لل ددمب العل ددجو اان ددونية :ك ددو ن قو تالفل ددفةو تالي ددوايخو تاهضاافي ددو...و أو العل ددجو الكجني ددة :كول ددكو تالفل ددمبو
تالكي يوقو تالفيزايقو تا وبو تاهربو تامنيملة ...اخل(.)1
إشكالية البحث:

دنوق لع او ملوق َّ
الائيس مت اليااملة مج :مدل ميكدال الادج اين العلدجو الكجنيدة تاان دونية لديى ا دل ني قدي
فإين الي وؤ ّ
منا تازدماو أ ضوين اليااملوو ال ا ية؟ لع ا يووا أين او دُت اال َو ي أت ُو دي أت املديُفام ادال ُتملدع دااملدة مدت العلدجو
كوين ديافع اوئيدو حي ووندك أين الضداتا ال دا ية تاضدق ديحصديل و لجضدع و ويادة ااملدمو ايدي ت،دايعةو ت ويادوح للاو دي
اضَّجلية( :او ال يي رم الجاوك حالَّ د ف ج تاوك)(.)2
حمغ حموتالو لف م الاجانني اامية اان وين تالكجين تا يو تاملديع ومو لصدوا اان دوين؟ حلا
تمل ميكال ا يووا اضواين و ُ
ددووننو َّ
أين ل ددوق الكجنيددوو اد مح كددونجا ملل ددجين اب ددوو ا ددووي تأاددوا م كيددو م يينوق ددجين تيينددو اتينو فاددي لكددا
اددو تضددعنو
اااددوو الداازد َّ
أين ددا دددال ا ددوو كددوين ياداأ كيددوب اط د ق لو لي ددجا لددع ددا اضددداد ا ددجيو ف د َّدا لي ددو دعددغ الفا ددوق
ملوئمح َّحايمهو :او التد تااؤتن ؟ فادو اضدداد :أُف َّ دا آيدة ادال كيدوب  ،تعدويو فادو الفايد  :تمدق قدج  ،تعدوي( :أك كرلك ْرَ يكظُرروا ى ك
وما كَلكا ْمن رروج  ))4ة6 :و فب أُف َّ ا كيفية دنوئ و(.)3
ال َ
س كم ْاء كر ْوقكرُ َْ كم ْي ك
اها ك
وزيرَظ ك
ف بكرظكر ْيرظك ك
َاها ك
عنوان البحث:

ان مقد دوح ا ددال اا ،ددكولية اآلن ددف ل ُكام ددو اا ي ددا أين امل ددم الوح ددث دد دد :لل العل ددجو ال ددا ية تأ ام ددو
تاان ونية لل؛ فجوق اوييواد للوحث اجضجع أيوت خب ً
ط تافا اال ييي فاتع ا عافة.

داامل ددة العل ددجو الكجني ددة

دوافع اختيار املوضوع:

دعض و لايتو تالوعغ اآلوا اجضج قو ميكال تلخيص و لع النَّحج اليويل:
دفعين حي اوييوا متا ا جضجع جاال ّي و ّ
أ -العوامم القا ية
 .1االمليجودة ليا ق ااملمو تندياق الضد و حي ا فدول لدع الدثاا الفكداد تالعل دق للحضدوا ااملدماية تا يودوا اليفدايط
للمب ت وح لتاكا اليوايخ العل ق.
 .2الاغوة اجاو ة اليحيرز الجاضح
ا ضوا ااملماية.

االمي وو العو ق دثاا ل وق الضاب تحمهو او ديا و الملديَّ و تدااا تحملد واوو ل دوق

ضاينددو تتعزيددز قيَ ددو نفددجا الددنكقو ليكددجين ملددلجك م ايجافا دوح اددع فكامددوو ت وك ددو
 .3ا ددال لددع َّدديل ال اوفددة التاتيددة َّ
اضاة ت اخي و.
لايَ و تاعياياهتوو تليحفيزمم لع اامل وو تا واكة دنوق ضوا العصا دنصيك يينوملك اع جمي َّ
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ب -العوامم املوضوعية
 -1اضمهَّية الكربى لل جضجع ن وة فل فة اليبَّديل ااملدماق للعلدجوو كجندُ يُ دلَّط الضدجق لدع ادو تدااا ا دل ني ادال
ناداايو تآااق تأفكدوا لاو قي دة اعافيدة أت ان جيدة ايدخ العلدم تا ضدوا و تالك دف دال ا فدوميم الد تُ َّدكل أملوملدوح
صصية ا يالة.
لك و اال ا وو ث العل ية اليقياة ال تدُ َع َوال اليجو كعلجو خت ر
ُ -2لرج اكونة العلجو ال ا ية

لألاة ااملماية.
ا ناجاة العاوئيية َّ

 -3ااتووط ا جضجع دع لية اا وو الجا ق ابخلصوئا تالا وو ا ضواية لألاة ااملماية.
أغراض البحث:

يُدف البحث يف موضوع ل العلجو ال ا ية تأ امو

دااملة العلجو الكجنية تاان ونيةل ى حتقي األغراض التالية

الفعولة
دعث ا اكة العل ية تا ومهي و َّ

دنوق ا ضوا اان ونية.

-1
-2

حدااز اليَّتا ال ّاائي للعلجو ال ا ية
ا ومهة

-3

الصااع دني العلم تالييال.
تفنيي الي جى الاوئلة دجوجد َّ

-4

جو ة َّ
ضي العلجو ال ا ية.
اليص ّيد حملوتالو الي جيال تالي كيمب تالي جي تاالفثاق ا َّ

-1

اعوهة دعغ اهجانك اال اليبَّيل ااملماق للعلجو.

تصحيح اكة اليوايخ العل ق تا وا .

آفاق البحث وفرضياته:

-2
-3

ُميكال متا الوحث أين يُ ومم
امليي وق دعغ الايم تاضدعود ا ضواية الضوئوة اال الثاا ااملماق.
مددتا الوحددث أين يُ ددومم
يُفددث
تالي جي تال س.

تصددحيح اكددة اليددوايخ العل ددق تا ددوا و ت ايامددو اددال اليحيددز تاليجومددل تال عددال

خطة السري يف البحث:

ولإلجابة عن ساؤيل اإلجكالية اآلنف ذمرها سظقوم مبعاجلة الظقاط التالية
أمم العجاال ال ملو يو لع تن يط ا اكة العل ية تازدموامو
 -1تيورع َّ
ال يت اال فاامو َّ
تحمنو مق مثا ط ج ة اال اضملووب تالعجاال.

العومل ااملماقو لدع ا يودوا َّ
أد ضدة ل يدة
أين َّ

ط اف جو العلدم ااملدمو ت يي ُدي أق دوا و حدداازاح لليجفيدق الدتد كدوين ملدوئياح ددني العلدجو ال دا ية تغومدو ادال العلدجو
 -2ضو ُ
صا مليود ا ضوا ااملمايةو تدفعوح و ييوودا حي دعغ اضلموين اال تمم تولط متا الووب.
ديى تاملدعوح ت دواحكودواح لدع ا اكدة العل يدة
 -3امليجمق أداز ا ماح تا عومل ال تي يَّز دو العلجو ال ا ية تال كدوين مدو َّ ح
العومل ااملماق.
 -4الجقددج لددع أمد َّدم اددو ميكددال أين ييحلَّددع دد دااا العلددجو ال ددا ية اددال قديَّم تأوددمة ل يددة تا ددا فو لييُ ددو جمددو الوحددث
ط تتويدةُ اددو يُوددت اددال اه ددجد الفكايددة تاددو ُحي َّاددق اددال ااعددوزاو العل يددةو حي وونددك دلددجا الاؤيددة
العل ددقو اددال يددث ضددو ُ
ا ضواية تتجضيح غوايهتو امليخياو العلجو تاض،يوقو ممَّو ي و ي لع عوح و جد الين ية تدفع و ال ايق الصحيح.
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 -5اَّد ُدي العمقددة ا يوودلددة دين ددو تدددني غومددو اددال العلددجو الكجنيددة تاان ددونية تانددومو الوحددث تاالملددييال و اددال يددث اليددب را
تاليددب و الجاقددع أت ا َيجقَّددعو َّ
ضين ا ووددة ال ت دزا قوئ ددة حي ا ددل مددت اليااملددوو النددودا و مل ديًا لل ض دااو تتع يا دوح لل اددوا و
تاالملينيووووو وصجَّوح اع تعرا الثاا الفكاد تالاَّيي العل ق لل ل ني لليَّجومدل ا يع َّ ديو تالدتد تَّدل دعدغ
ُ
اض يوين حي داوة االزدااق تاليحاو ت يو اال ثا .
فع ع أين يكجين متا الع ل لَونَةح ت ري دَضَاح
العوامم املساعد على ازدهار ايرمة العلمية يف العامل اإلسالمي

الونوق الفكاد ا ثااقو تأين ملي الاوائ في او ياضق الفضج .

اددال الجاوددك قوددل ا ددييث ددال دتا العلددجو ال ددا ية ت دجيا العلددجو الكجنيددة تاان ددونيةو أين نيحدديَّا ددال الدديتافع تالعجااددل
الد َّأدو حي تن دديط ا اكددة العل يددة العددومل ااملددماقو تالد كونددا أملوملدوح قواددا ليد ا ضددوا ااملددمايةو تمددق ك ددو تلدديس اددال
ال ل ح صوؤمو كلَّ وو ت وُنو منو أين نُ و حي أمهَّ و:
أ) الدوا َ الديظية

مل تعدا الو داية ديندوح ا ددل ااملددموو تال كيددوابحكددولااآين أ،ددود ابلعلددم()4و ت ُدين دد أدلددي نويددة تأ َ ددوو د ددجح حليد و تتاغيودوح فيد و
ضوح لع تعلر تتعلي و تتعاي وح لايا و تتنجي وح كونة أمل و تديو ح آلداد و تتجضيحوح آلاثا و تتاميودوح ادال الاعدجد
ت ّوح لع تلو و ت ّ
ن أت ا خولفة ميايي و أت االزدااق امل ()5و تيُلحظ للمب اال وم اضاجا اليولية:

فبت آية نز دو اضاني وربيل لع اضاني حم ي لي الصدم تال دموو مدق
 الدعو ى طلب العلَ على جُة الوجوب َّْ
قج  ،تعوي( :اقْرأْ ْسس َْ ربْ ك َ ْ
ذ األك ْم كررم  )3الَ ْرق كعلَ كرَ ْسلْ كقلك ْرَ
وربَ ك
اإلنسا كِ م ْن كعلك  )2اقر كْرأْ ك
ْ ك
ذ الق ك لك ك  )1ك لك ك ك
َ
اإلنسررا كِ كمررا كملْ يكر ْعلكر ْرَ  ))5العلددق5 -1 :و تكل ددة أقداأ مددق أ رو العلددمو ضنَّد ال ملددويل حي الا دااق حالَّ ابلديَّعلرمو تقددي
 )6كعلر كرَ ك
دك العلددم فايضددة لددع كددل ا ددلم) ()6و
وددوقو دصدديضة اضاددا ا فيددي للجوددجبو تيُ َّ
عضددي للددمب ددييث أنددس دددال اولددمب( :تلد ُ
يؤدي ا لم لع و ة اليَّعوريو تال ملجز ل أين ت دضل ند ا دوغلو أت تُاعدي ند العاودووو
ديين َّ
اوك ٌّ
تاعىن فايضة :أنَّ ت ٌ
ضنَّ يُ ب ن داينة تقضوق.
 اعتبررار الشررارع رررغ اَجررتماأ سلعلررَ أو التق ررس يررا جروررة سررتوجب العقوبررة يف الرردنيا واآل ررر تمددتا ممدَّدو انفدداد د دااملموو ييث ادال أيب أددزد( :ادو اب ُ أقدجاو ال يُ َّ
فا دجين ودوا مو تال يُعلَّ دج مو تال يعادج مو تال أيادات مو تال ين دج م؟
ييفا ددجينو تال ييَّعا ددجين؟ ت ،ل دديُعلَّ ال ق ددجو ود دوا مو تيُ َّ
تا ددو اب أقد دجاو ال ييعلَّ ددجين ا ددال ود دوا مو تال َّ
فا ددج مو تيعا ددج م
تأياات مو تين ج مو تلييعلَّ َّال قجو اال ووا مو َّ
تييفا جينو تييَّعاجينو أت ضُ وولنَّ م العاجدة الينيو)(.)8

راأ أكعروذ ْس َْ
َّلل أك ِْ
 ذم الشارع للجُم مونا أصم الفساد ك و ووق قجل تعدوي لدع ل دوين نويَّد اجملدع ليد ال دمو( :قك كْ
ْ
ْْ
ْْ
ني ))35
ني  ))48الواا 68 :و تقجل و وابح لنويَّ حم َّ ي لي الصم تال مو ( :كال ككونك َن م كرن اجلكراهل ك
أكمو كِ م كن اجلكاهل ك
الضديرو تالدددال الادديم كددمو قديَّم
الضد ري يُا ددا ُ ددن َّ
اضنعددوو35 :و ت للددمب تويددني كونددة العلددمو فوضدديَّمو تي يَّددز اض،دديوقو ت َّ
اعا يي ال العلم( :ال ايك َّ
أين اه دل أَّدل ك َّدل ف دودو تك ردل ضداا يلحدق العودي دنيدو تأوداا و ف دج نييجدة اه دلو
أين النرفجا اهوملدة الد ال لدم نديمو قدي أُلو َ دا دجب الد رت و َّ
ت َّ
تحين ،دجا اه دل ال تدُ دا حالَّ الاوديح ادال اضقدجا تاضفعدو
تالنيوو تا اوَّي)(.)7
 رقمس اإلنسراِ مبرا مظحرا ا عررا مرن وسرامم طكظرا مررن طلرب العلرَ فوان دوين تحين كددوين يجلدي ولدجاح ادال العلدمو فد َّدإين ،
دخا لد اددال اضدتاو تالجملددوئلو اددو ي ددي يع د د أين
دك ا عافددة تاالملددي معو تتمود اددال اااكددو وو تملد َّ
تعددوي ف ددا لددع ُ د َّ
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ْ
ْ ْ
يدَعا نف و تيكي ف العومل اال جل و اصياة قجل تعويَ ( :
رم
واَّلل أك ْ كر كجكَ م ْن بِوِ أ َم كُرا ك َْ َ كر ْعلكمرو كِ كجر ْيرلَا ك
وج كع ك
ْ
َ
لككَ ال َ
س ْرم كَ واألكبْ ك ك
رار واألك ْلر كد ك لك كعلك ْرَ ك ْشركرو كِ  ))87النحدل87 :و تا يدرب ا دالجالح ن دو فادو ( :وَ كر ْقرف كمرا لك ْري ك
لك ك ْ ْ ْ
ذ كما كِ كع ْظا كم ْسؤوََ  ))34ااملااق.36 :
َْ ى َِ ال َ
اد م َم أ ْولكلْ ك
س ْم كَ والْبك ك كر والْف كؤ ك
ذ با عل ٌ
رم
 َعلو مظزلة العلماء فواملمو َّأت ُ ايي َّ
رم كه ْ
كااا العلم تأمل و توعلا النَّوا هتجد أفالي ُهتم حي تلو و فاو تعدوي( :ق ْ
َْ
َْ
اَّلل الَ ْقين آمظوا ْمرظكَ والَ ْرقين أو روا ْ
ين َ يكر ْعلكمو كِ) الزاا9 :و تقو ( :يكر ْرك َْ َ
الع ْل كرَ كد كر كجرا )
ك ك
ْ
ك
ين يكر ْعلكمو كِ والق ك
يك ْستك ْو الق ك
اطودلة11 :و ت ييث أيب ل ًا الضفوادَّ :
َّدع ا ييدوين ا دوقو
(تحين العومل لي يضفا ل ادال ال د وتاو تادال اضا
تاَددة اضنويددوقو ت َّ
تفضد ُدل العددومل لددع العودددي كفضددل الا ددا لددع ملددوئا الكجاكددكو َّ
جا دجا دينددوااح تال
أين اضنويددوق مل يُ َّ
تحين العل ددوق َ
دامهوحو َّ
تحمنو تَّا جا العلمو ف َ ال أَو َت أوت حب ً
ظ تافا) (.)9
 عظايررة القرررآِ الكرررا بعلمرراء الِبيعررة والكونيررا يُف ددم للددمب اددال تدديدرا اآلايو الااآنيددة اليوليددة( :أك كملْ كر كرر أك َِ َاَّللك أكنر كرز كأ ْمر كرن
ال َ ْ
رف أكلْوانرُرا وغكرابْيرب سرو ٌد ْ )28
ْ
ْ
ْ
ْْ
ومرن اجلْبك ْ
وم كرن
راأ جر كد ٌد بْ ٌ
اء كأك ْ كر ْجظكا با كَثككرا َُّمْتكل َفرا أكل كْوانر كُرا ك
س كماء كم َ
ريو ومحْ ٌرر َُّمْتكل ٌ ك ك ك
اَّلل ْمن ْعب ْ
َاس وال َد كو ْ
الظ ْ
اد ْ العلك كماء ى َِ َ
ور  ))27فدوتا-28 :
اب واألكنْر كع ْام ُّمْتكلْ ٌ
ذ ى ََّنكا كَيْ ك
ف أكل كْوانا كم كقلْ ك
اَّللك كع ْز ٌيز غكف ٌ
شى َك ْ ك
.27
َّع ا ص فع لي الصدم تال دمو الندوا د ولدك العلدم ودواحو ضدواابح ا َ َدل دنف د و لَّ دو أقودل
 اَحتفاء بِلبة العلَ فاي أَت ََ
حر والددا
لي د َّددفجاين دددال َّ ددو اضددق  ،ن د و -تمددج ُايَّ ٌكددا ا ددجي لددع دُدداد ل د أتددا-و تقددو ل د  :اي املددج َّ ،
أتلددك العلددمو فاددو ( :اا ودوح د ولددك العلددمو َّ
يحد ر
دعضد و دعضدوح
دف دد ا مئكددةو تتالَّلُد اونحي ددوو فوكددك ُ
حين تولددك العددومل لَ ُ
َّع تعلَُج حي ال وق الينيو اال وَّ م و ي لك)(.)11
َّع رادل تاليف ركداو تيُ ديي ابلعلدم تاليديدرا تاليف راد و ك دو قجلد
 اإلجاد سلعلَ والعقم والفكر فك واح او مييح الج ق اامق اليد َْ
بر ْربر كُا لْلظَر ْ
العررالْمو كِ  ))63العنكوددجو43 :و تقجلد ليد الصددم تال ددمو:
رذ األ ْكماكرراأ نك ْ
تعددوي( :وْْلر ك
ومررا يكر ْعقل كُررا ىََ ك
راس ك
(اال يُاد  ،د وواح َّ
يفا ُ اليَّيال) (.)11

ب) الدوا َ اَجتماعية

 اَسررتقرار اَجتمرراعي فاددي ،د ي العددومل املددجم قدديو ال اوفددة ااملددماية اضاصددواو د ددوك اني ددوا ااملددموو تُمندَُّدج ملددل ونال يوملدقو تاملددياااا ا دل ني اوي و يدوح -دعدي الاضددوق لدع الفددو تال ددجااو-و تادو أاتع قددج أتدي تي ددجا( :لَّ دو أل َاددجا صددو
اليَّ يَواو تات بنَّا دم اليَّااو مل يلوَد ُجا أين نَ ُجا للفيح ال ورو تمدج الفديح العل دقو فدبتجا الفيحدني لدع قصدا ا دي و دو مل
ي وق ل ا يل اضام ال ولفةو تكوين اال للمب أ م الكجا َّية العلم ك و الكجا َّية العومل)(.)12
اوملدة لندجع ادال العلدجو كدوين الدُ َّدي ان دوو
 ا تالف اييا اَجتماعية سلعراق والشام عن ايجاز اضاا التد وعدل ا وودة َّلي يل الايوو ابلفات اليينيةو الملدي َ و دعدي اتَّ دوع اقعدة اليتلدة ااملدمايةو تالي د رجااو االقيصدوديةو تادو تَوع دو ادال حَّدمح
لألااضقو تزايد اليَّولو تت رجا اليجوا و تااتفوع ا يجى ا عي ة.)13(...
 عظاية اخللفاء سلعلرَ و شرجيعَُ عليرا و قرريبَُ ألهلرا فادي كدونجا يعاَّ دجين العل دوق()14و تيدُضديقجين لدي م الع دوق َّدع َّحين
اخلليفة ا باجين ُتَّف انَّ ملحودة ُان لَّة لع العل وق.
 التح َرر من الع ية اجلاهليرة تددتلمب ملدومم ا دجايل دديتا كودو الن ضدة ابلعلدمو فادي ان لادجا دعدي أين َّداامم ااملدمو ادالالعوجدية تالعصويةو تافع اكوني م دتا الييال تاليف ّا في (.)15
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 ا اأ املسلمني بمسهَ من األمَ األ رى ال تايق اللَّاوق ا وو،ا أت ال تايق تا ة تُاا م(.)16 ظُور استخدام الورقاهلجد تالاااتيس(.)18

يث أن ا اصنع للجاة دوضدياد

دي الا،ديي فف دا الكيوددة فيد َّ
خلفيد و تغلودا لدع الكيوددة

مفهوم العلم يف اإلسالم:

اال وم او ملوق ييَّضح لنو َّ
أين ااملمو -وومت املوالو ال وق -املدولة ل يدة تادجيدةو هتدي حي حملدعود اان دوين ت ايدق
اضايَّددة اددال الال ددوو حي النرددجاو تفدديح يج ددو لددع ا عافددةو تأياددظ اجمددو حي نددياق ال د وقو تأزا ا جددوب
اضاددة َّ
اخلددو ل د و فددبوا َّ
الصددحودة الكدااوو ُايجددوتدني اددع د جتد
أاوا ددو ددال الكددجين تا يددو و فاددوو ليد الصددم تال ددمو النددوا اعلَّ ددو تاادَّيددوو تاليد َّ
دف جلد َّ
د َّدق االملدديجودةو فددبقولجا لددع العلددم د ددضف كوددوو تددديأتا ين لجن د دددنَ مو ت ع دجا دددني يلددف ا عددوا اليينيددةو تاللضجيددةو تاليواخييددةو
ووَّددةو تأتقددوو حم دديتد و َّ
ضين
تالعاليددةو دتين أين تي يددز ددال دعض د و الددوعغ للددمب الع ددي تال الع ددي الددتد يلي د و حالَّ دددياتا َّ
صددا تلددمب اا،ددود تالددي ج دعلددم دتين آودداو دددل وعل ددو ،ددوالة لكد َّدل لددم يُفيددي النددوا أف دااداح ت و دوو| العووددل
ااملددمو مل ُخي َّ
فكل للمب ادال ااملدمو تيدي ج حليد و ت ليد فج يدع
تاآلولو اليرنيو تاآلوا و ُ
تحياَّق اصو م جبَلك النَّفع مم تدفع الضََّاا ن مو ر
ددجد
العلددجو ااملددمو ا لجدددة تال يايصددا اضاددا لددع لددم ال دايعة أت العلددم الددييينو ك ددو ييوددودا حي دعددغ اضلمددوينو ممدَّدو لاع
اليخلرددف ددال الادداآين()17و تا ددم  ،ادددال ابديددس حل ياددج ( :فو ددتا كد َّدل ايعدديلم يزمدديك لددم اددال العلددجوو فد َّ
دإين العلددجو كلَّ ددو أمثاهتددو
العاج خلياة اان ونيةو تد و حلي و الااآين ابآلايو الصاحية)(.)19
تاع متا َّ
فإين للعل وق دم ان جيدوح يُدي ع ابليَّصدنيفو تاعندو تا ديم العلدجو دك اجضدج و تتفايع دو تل يدع ادو ي دثك
ان و ا جضجع تا دن و تاد دو حتدوا كلَّدق()21و تمدج ادال ا جضدج وو الد تفيادا ك دواح حي امي دوو الودو ني فل دفة العلدجو درب
ااا ل ددوو الايميددةو تااملددمايةو تا يي ددةو تا عوَّددا و لددع د ًي ملدجاقو تلعد َّدل للددمب ياودع حي َّ
أد تصددنيف للعلددم أيددة اا لددة اددال
أين َّ
اخيد يكددجين تصددنيفوح اؤقَّيدوحو تمددج تحين كددوين كددتلمب فد َّ
لحددة ضنَّد يُضددفق دقَّددة لددع ا صد لحوو الفنيددة
دإين ا ووددة حليد تواددع دائ ددة ا َّ
العلجو.
دؤام العلددم العماددة ادددال ولدديتين
تابملددياااق ايددخ العلددم ااملددمو عددي حمددوتالو د َّدي ليصددنيف العلددجوو نددؤ ا ان دو تصددنيف اد َّ
ضادايال ا نددنيَّ :أتم ددو أنَّد أييت ويددة صددا العلددم ااملددماق دعددي اكي ولد و تاثني ددو أنَّد يدَعددا ليددوايخ العلددم حتددوا اليددوايخ العددوو
لل جي ع ااملماقو تاال َهَّ ف ج مل يفصل دني العلم تديالي تفل في .
تياضق تصنيف ادال وليتينو تواوح و ووق ا اياة ديا يم العلجو حي ق د ني ائي دني :ق دم ا ديني حي الجاضدع ال دا ق
كعلددجو الددييال تاللضددةو تي لددق لي د املددم (العلددجو الناليددة)و تق ددم ي يدديد حلي د اان ددوين دفكددا و كددولعلجو الاايضددية تال ويعيددة تا ن ددق
تا ييوفيزياددوو تتُ د َّ ع (العلددجو العاليددة)و أت ( لددجو الفل ددفة تا ك ددة)()21و تقدديَّو ادددال ولدديتين تعايفددو ضَّددج مددت العلددجو تفات ددوو
تتنوت ابليحليل تالناي ُك َّل او يعا اال أ جامو تا يرب اليوايخ مو وزقا ضجاي اال ايخ اطي ع اان ور.
وبظاء على ما سب العلوم اإلسالمية شمم قسمني مبسين يظبو حتت مم مظُما علوم عديد  ،وهقاِ القسماِ مها
 )1العلروم الكونيررة تمدق العلدجو الد ي يديد حلي ددو اان دوين ددو أنعدم  ،ليد اددال اديااك دعددي الوحدث دجاما الكدجين تا يددو
كعلجو الل وينو تالعلجو االوي و يةو تالعلجو العالية تالنف يةو تالعلجو ال ويةو ت لجو ال ويعية تالعلجو الي وياية...اخل.
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 )2العلرروم الشرررعية تمددق العلددجو الد اصدديامو الددج ق تال دوددل ل ن ددوين في ددو تتعددىن ااددجا العايددي تالي دايع تاليصددجا العددوو
للجوددجد تالددنفس اان ددونية تناددوو اطي ددعو كعلددم العايددي و ت لددجو الادداآينو ت لددجو ا ددييثو ت لددم الي دايع (الفا د )و تأَّ دجل و
تااوَّي و ت اخي  ..اخل.
خصائص العلوم الشرعية

يددو ا ددل نيو لددتا امي دجا دافددع لجائ ددوو تقددواجا لددع غاملد وو تملدداويي وو تاا،داا
َ يَد ردل العلددجو ال ددا ية اكونددة ملددواية
تولَّ ُفجمو تُاااثح فايدياح تمثيندوح دال دعديممو تتاكدجا دصد وهتم لي دو أق دوا ا ع دجا و
لي وو فبينعا مثوامو أييي مو تن اتمو العوملو َ
ايولجا اميني ا خ جتوو دتا الكيدك تاكيودوو العدومل أ دعو تاملديفودو ان دو أ َُا حدم اضا ت،دعجب الادوااوو تملداة ك دوتين
ان و النااايو تن وجمو ضنف م(.)22
ومرد ذلذ ى ما طتاز با من بامم عن غسها من العلوم ،وأمهُا
)1

أ دو اددق النفدع تا صددلحة للو داية عددوق الددينيو تاآلودا و نادااح لعديو احمليتديددة تاالرصدوا
اال يث :اللجين تاهنس تالع ا تالزاوين تا كوينو ان مقوح اال حن ونيي و تمشجمو ت و يي و.

)2

أ ددو تجَّددل حي اخلددو ا لددق تال ددعود الكوالددةو كج ددو تملدديلة لي ويددا ااميددوين تتاجيي د و تتايا دوح لليادداب اددال ،
تالزلفددق حلي د و تحوددمل العوجديددة ل د و تالع ددل لددع ااضددوت و تااتددمع لددع اياددة الكددجين تاان ددوين تا يددو و
تالجَّج حي تف و تتصجا كربى الياينيوو اعافة اخلولق تت يفة ا خلجة.

)3

أ ددو ض د وين أكيددي ا وضددا تا ددياول ليجوي د العلددجو رددج فوئددي الو داية ال ليددياوموو ترددج وددو اان ددوين ال
اابدت و ترج ا صلحة العواة ال ابلو اض نية تالفادية تالعنصاية(.)23

)4

()25

أ ددو تي ددم ديع دديد اص ددودا ا عاف ددة ت دديو حميتدي ددة تمل ددوئل االويي ددوا لل ع ددوا و ا ددو د ددني ت ددق( )24ت ا ددل
تحموو( )26تتاجى( )28ت جاا(.)27

)5

أين أمم اصودا ا عافة في و مج الج ق اامق الاودا لع اا وتة اليواة تا عافة ال والة ا يضاقة(.)29

)6

أ و اجوة اال يث اضملس تالوجا ثو تا نوموو تاضميا تالضوايو.

)8

أ ددو اضملددوا لونددوق ملددوئا العل ددجو تالفنددجينو تا ن لددق للحضددوا تاليادديوو ف ددق الوو ددث لددع ا عافددة الكي ددو
الجملوئل ال هتيا ل ن وين الايوو دج يفة اخلمفة اضا (.)31

تلتلمب تعيرب داية العلجو حاو آلة تتمليلة للعلجو ال ا يةو تحاو نيوئو تآاثااح َّو ة تنو ق ن وو فليعلم للمب.

الناددا تا يددياين
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الفوائد العلمية لدراسة العلوم الشرعية:

ددس الدديااا للعلددجو ال ددا ية لددة اددال ا جاَّددفوو الاائعددةو تالفجائددي العل يددة النددودا تالد مددو يددق اض ددا لددمب
يثكددز
ا وااو الوحث تالناا العالق تالعل قو ض و ودة اضَّج تا وودئ لل ن و العل قو لتا ييجوك لينو الك ف ن دو ليكدجين مدودايح
تاا،ياح دنيو الوحث العل قو تملويمح حي اهنة إبلين  ،تعويو تمق:
 )1األ ق سألسباب واإلواِ سلسببية
تاعىن للمب :الوحث جبي تاوي ود ال العلل تالعجاال ال أدو أت تؤدد أت كممهو حي يتا وما اعيندةو تمدتا ا ف دجو
رم ْسرسوا ْيف األ ْكر ْ
رف
أملوملق
ض كرانُروا كم ْي ك
يو ومل ال ا يووو تتكدجيال الييد و تدندوق ادن و تفكدو و لدتلمب قدو  ،تعدوي( :ق ْ
اَّلل ي ْ
ظشئ الظَ ْشأك ك اآل ْ كرك ى َِ َ
بك كدأك اخلكْل ك ُثَ َ
اَّللك كعلكى م ْم كج ْيء قك ْد ٌير  ))25العنكوجو.21 :

فعلددم العايددي ااملددماية ا د م يعلددم َّددو و أين  ،ملددوحون تتعددوي اكن د اددال الايددوو ددؤتليوت تاليعوددو ددال حاادت د دجامل د ة
د أن د ال جمددو للصدديفة تالع دجائية تالفجضددع
الفعددل ابضملددووب تاددو تايضددي اددال مقددوو ال ددنال تالن دجاايسو تاددال ه يثكددز
ولق  ،تعوي تأ كوا .
لع أين ا اصجد ابل ووية منو ليس ال دووية ا لادةو تحمندو ال دووية الن دويةو فدوضتي :تعدين ااميدوين اين لكدل ديا
ملوك اوددو ملك الوحث ن تاليع ق دااملي فيثتك ال للمب اد كل الاجاما الكجنية حي جاال اودية ال جملة.

الكدجين

والاانية عين اإلواِ مبا سب  ،لكن مَ مراعا اإلواِ أبمرين آ رين مها
 .1أين اض ياا تأملوودو اادمو حي  ،تعوي ض و اال ولا .
 .2أين منوك أاجااح اعينة يا د كل اضويا لل نال الكجنيةو تمدق ا عجدزاو الد يايدي  ،ادال تاائ دو أين يدزداد الندوا حميدو
د و تأين يياكجا أ م ملك أين ييخ جا دعاجمم يتد ا ودايو الاوما أاوا م(.)31
تيثتك ال متا:
 امليع و العال

اطوالو ال ميكال أين ييجَّل في و حي ا اياة.

 االديعود ال اللضج تالعوث تاضتموو تالانجين.
 انع الز ابلعال

اجضج وو ال ميلمب أدىن ااياوو جمو.

 تكامي العال ت يو حموني تا ط اال قيا .
 ا فول لع ا ن و اال أين خيا ال ااتوا العل ق الصحيح(.)32
 )2اَ اف سملوضوعية
حين دااملددة العلددجو ال ددا ية لعددل الوو ددث ا ددلم يويعددي ددال اخلضددجع مددجى الددنفسو تتلزا د اضوددت اب جضددج ية نددي اعوه دة
الاضددواي تا ددوئل العل يددةو تدددتلمب يعصددم اددال اليحيددز تاددال ال ددكلية ا فاتددة تتصددوح دااملددوت ايجددوتز اا لددة الجَّددف حي اا لددة
الياييم.
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غو أن ال ينوضق ف م ا جضج ية ا و :ولج لمدال الوو دث ادال أد فكدا ا دواة تلدج لدع ،دكل افدوميم حواائيدةو ض دو ددتا
ا عددىن ال توددجد مددو الويددةو تحمنددو مددق اعيددوا أملوملددق للوحددث ياددجو لددع الصددية تاضاونددة تالوعددي ددال اضم دجاق ال خصدديةو تي ددي حي
تَّف ا جضجع أت الاوما تَّفو يعي ي لع اع يوو الجاقع ال لع اي لووو ا و ا الع أت ا ؤ ااو اخلواوية(.)33
تابلعجد حي لجو الااآين تحاعوين الناا اوحث ع الااآين الكامي لجوي أين مت الع لية تعدي أَّدية مندجل لل جضدج ية
الد أادا ااملدمو أتوو د أين يليزادجا ددوو فولكيفيددة الد دع دددو الاداآين الكدامي تدربز لنددو اديى اليقدة تاليحدداد ت ديو اليحيدز اليجادددةو
ليدة
تلج اوعنو حي لجو ا ييث فوتلعنو لع ا عويو ال اليزو دو احملي جين ت لع اأملد م ااادوو الوخدواد تتل يدت ااادوو ا دلم
ل يع اض وديث النوجية( )34لجوي مو ل دليم آوا لع اليزاو ل وق ال ايعة ن و اليعوادل ادع أَّدج االملدياواة العل يدة ادال دقدة
تَّية تلاد ت يو حتووع لل جى تت وا ا كم ال اجضج وو الوحث.
 )3التواضَ العلمي
يث أين دااا ال ا يوو يياك حميتدية ل تأن ا و زاد تات ع فإن مليال قوَّااحو ال ي وتد ،ديالوح ممدو مدج لدم ،
تالكجتد الجاملددع الف دديحو تآيددة للددمب أين دااملددة لددم اليف ددو( )35ا د م لعددل اان ددوين يددياك ووزاددو أين ل د قدديااو ت دديتداح اعينددة ال
ْ
ْْ ْ ْ
ْ
ْ
ملك أين ييعياموو ك دو لدج تقدف ندي ديدوين اعدىن قجلد تعدوي ( :كهرا أكنرت َْ كهرؤَء كح ك
يمرا لككرَ برا ع ْل ٌرَ كل كرَ حتكرا َجو كِ ك
راج ْجت َْ ك
يمرا لك ْري ك
()38
()36
ْْ ْ
شرراء
رم كم ر َقبوا ْمبركرا كملْ ْويِرروا بْ ْعل ْْمر ْرا) يددجنس 39 :و تقجل د ( :نكر ْركررَ كد كر كجررا َمررن نَ ك
لككررَ بررا ع ْلر ٌرَ) آ دااين 66 :و تقجلد ( :بكر ْ
()37
ْ ْ ْ
وق ق ْرم الر َروق ْمرن أكمر ْر رْي ومرا أوْيرتَ ْمرن ْ
الع ْل ْرَ
ذ كعر ْن الر َر ْ
يَ  ))84يجملف 86 :و تقجل ( :ويك ْسرأكلونك ك
ْ ْ ك ك
و كر ْو كق م ْم ذ علَْ كعل ٌ
ك
ىََ قكلْريالَ  ))75ااملدااق)39(75 :و تقجلد ( :وَ كر ْعجرم ْسلْقرر ْ
وحيرا وقرم َر ْ
ب ْز ْدْ ْعل َْمررا ))116
برى ىلكْير ك
آِ ْمرن قكر ْبر ْرم أكِ ير ْق ك
ذ ْ
ك ْ ْ
ت )41(114 :و تقجل ( :وما أوْيتَ ْمن ْ
العل َْْ ىََ قكلْيالَ  ))75ااملااق.75 :
ك
ك
هقا وىِ ىدراغ حمدودية اإلنساِ لعلما ونسبيتا يقتبياِ مظا




اليجاضع أاوو ا ة  ،ت ل الجاملع ال وال ه يع الكليوو تاهزئيوو

و ق الضيك تال ود .

يو الي وت لع او اويا  ،دعل اال أاجا غيوية.
اليخلق ال اليكرب تالضاتا دعل تاعافي .

تمتا اال أ ز او قياي لجو ال ايعة لل ن و العل قو حي وونك تامليخ اويأ( :ال أداد)و ال ُملالل و ال يياد(.)41
 )6التفتح القهين
ويق د با ر و التزمت واجلمود العقلي ،وَلق ال فة مكانة مبس يف مم من
رف بكررم لَ كع رظكرَُ َ
اَّلل
 .1ااملددموو فاددي لو  ،تعددوي دددين حمل داائيل تلعددن م لافض د م أين يكجن دجا ايفيحددني داجل د ( :وقكررالوا قرلوبرظكررا غ ْلر ٌ
بْك ْفر ْرْه َْ كر كقلْرريالَ َمررا ير ْؤْمظررو كِ  ))77الواددا 77 :و ك ددو ددث النددي َّددلع  ،ليد تملددلم ا ددل ني لددع ايددا اددجمم اددال كددل
قيي يع ل اكة العال تمينع اال االن مة امود رج دلجم غوايو ااغجب في وو فاو ( :أنيم أ لم ااجا دنيوكم) (.)42
تلعل اال ا فيي الناا حي العاب ابديي م قول ااملموو مل يكجنجا لي ي جا حال ابل دعا تا داتب الاوليدةو تمل يفكداتا لدم
أت اوثاع أت حبث لاييو ت و ووق ااملمو دع م دع وح توعل م ين جين كل ايوديال الن وط الو دادو العلدم تالع دل ا داب
تال يوملة الفا تالي ايع  ..اخل
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 .2مظُج البحث العلمي ،ذلذ أِ الشخص املتفتح ذهظياَ يتسَ بر
 حيثو تو وو ناا اآلوايال تآاائ م تأيوتتين دعني اال يووا.
 يكجين ا يعياح ليضيو آاائ تأفكوا

ضجق او ي يجي اال أدلةو أت ييخلع ن و حلا وا ني و ؤمو.

 يافغ ت لط الاأد( )43تاضفكوا ا ايي

اية اليفكو.

تاددال أااد ي يجضددح للددمب اض ددا الجاقددع الفعلددق فعلي د ديااملددة لددم اخلددم أت الفا د ا اددواينو الددتد قددو
العماة ادال وليتين( :تمج لع اد لم وليل الفوئي اعافة اآوت اضئ ة تأدلي مو تاااين ا ولعني ل لع االملدييال
االملييال لي )()44و ه حين االقثاب اال اياي يالل اال ،اة اخلم و تيي م أدب االويم و تاال ال جامي اليالدة
أين مددواتين الا،دديي املدديخلف أاب يجملددف َّددو ك أيب نيفددة َّددم اه عددةو فصددلع ابلنددواو ه لكددا أند كددوين حمددياثح فب
النوا ابا ود و دم دتمك أمدل ا ييندةو ادع أين اتمود اا دود لدع اه يدعو فايدل لد للدمب؟ فادو ( :ا دو ضدوة
فبوت داج حوجاننو ا ينيني)(.)45

ديددوين أمهيي د
في دو ياادجين
لدع للدمب:
ددود تمل أياددا
ليندو ال دقق

 )5حب اَستِالع
تمج فضج الفاد تايل حي امليك و اض ياا تالاجاما تاض كوو تالي دوؤ دال أملدوودو املديجودة لدي ج الاداآين الكداميو
ْ
ْ ْ
ك و قجل تعدويَ ( :
رار واألك ْلْر كد ك لك كعلَك ْرَ ك ْشركرو كِ
وج كع كم لككَ ال َ
واَّلل أك ْ كر كجكَ م ْن بِوِ أ َم كُا ك َْ َ كر ْعلكمو كِ كج ْيرلَا ك
س ْم كَ واألكبْ ك ك
سر كرم كوا ْ واأل ْكر ْ
اآلر والظَررقر كعر ْرن قكر ْروم ََ ير ْؤْمظررو كِ ))151
 ))87النحددل87 :و تقجل د ( :قر ْرم انُررروا كمرراذكا ْيف ال َ
ض ك
ومررا رمْر ْرين ك
يددجنس111 :و تقجلد ( :أك كرلكر ْرَ يك ْسررسوا ْيف األ ْكر ْ
روب يكر ْع ْقلررو كِ َْركرا أ ْكو آ كذا ٌِ يك ْسر كرمعو كِ َْركرا كَنرَ كُررا َ كر ْع كمررى األكبْ كررار
ض كرتككررو كِ كَلر ْرَ قرلر ٌ
كولك ْكررن كر ْع كمررى القلرروب الَر ْرص ْيف ال َرردوْر  ))64ا ددو46 :و  ...اخل اددال اآلايو ال د ت دداح أاددوو ا ددلم دجاما يلفددة لي ددي لع و
تييبال و تييع ق ف و تيياك أملوودوو تالفاد احملك لمملي مع يكجين:
 دقيق ا م اة.
 ك و الاااق حب و ال ا علجاوو.
 ك و الي وؤ ال أملووب اض ياا تالاجاما تاض كوو.
، ييي الاغوة

االمليزاد اال ا عافة لألملووب ا اياية للاجاما.

 حي ال امليخياو جامل

اكي و اض يوق تاه وداو.

تلج تفحصنو اوحث تعليل اا كوو اال لم ااوَّي ال ايعة ااملماية فح كو لكوين كوفيو ليحفيز دااا العلدجو ال دا ية
حي ك االملي مع(.)49
 )4األمانة الفكرية.
تتع ددين النزام ددة الوح ددث ددال ا ا ددوئق دعي دديا ددال اخللفي ددوو اخلوتال ددة تاليعص ددك د ددع أنجا د ا ددع ن ددوة اضقد دجا لاوئلي ددوو
تاال دثا ابلفضددل العل ددق لصددو و و تاددو أ ددال قددج ادددال اميد م( :حلا تودديو كماددو ددنو لضددوك فددم تن ددو حي نف ددمبو تاكيددف
ابمليفودتمب ان فإين الجلي يلحق اديد تالكدمو دصدو و و تحين ن دوا الكدمو ا دال الدتد لضدوك حي نف دمبو فين دك غدوك ناصدون
تالائل حليمب)(.)48
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تالفاد اضاني فكااي مج التد ينال نيوئو اضحبوا تاليااملوو أت اض دو الد قدوو ددو اآلوداتينو أت الد قدوو ددو مدج دنف د
دحجا العلددم فد َّ
دإين ويونددة
دتين ايدفو تيدديتين ا م اددوو ك ددو مدق ددع تلددج تعواضددا ادع فاتضد أت تصددجاات و ت ا ددييث( :تَدنَ َ
وَّ ُ
أ يكم ل أ ،ري اال ويوني اول تحين  ،ملوئلكم يجو الايواة)(.)47
تميكددال لدديااا العل ددجو ال ددا ية أين حيصددل مددتا اضاددا اددال وددم دااملددي لعلددم اضَّ ددج و أت الفا د ا اددواينو أت ل ددم ااوانددة
اضدايينو أت لم الفاة.
 )8التح َرر من الُن واَحنرا ا واملعتقدا اخلاطلة
تُجَّد ُدل العلددجو ال ددا ية دااملد و حي الع ددل لددع حدديا ا ايادةو ت دديو اليددب ا ادداااو ملددوداةو أت ادداااو لاتيددةو ال دامددوين
لي ددوو تتيفع د حي دنددوق أ كوا د لددع أملددوا اددال ا اددوئق تا ددل ووو ال لددع جمدداد اضتمددوو تالانددجين تاليخ ينددوو ت نيئددت يصددو
تفكو ل يو ال واافيو أمل جااي تال يفكا دال تايدق غدو تحمندو تفكدو ددع الجاقدع ادال ايدي ادا دعديو اضودت ابلادال اضادجا
الياينيةو ك و نع اال أين ييياال اضاجا الانية()49و تمتا اضاا يلحظ تجبمق اال وم دااملة لم العايي ااملماية الدتد يندبى
اب لم ال أين يوين حميون تتفكو لع غو الياني اهوزو تالعلم الجا قو ضين اصيا مت العايي د و حي:
ْ
ومرا كَلرَ
 حموادة املديع و الادال اليفكدوو فادو ( :وقكرالوا كمرا ْه كري ىََ كحيكا رظكرا الر َدنْريكا كَّنرو كْ
ومرا ير ُْلكظكرا ىََ الر َد ْهر ك
وحنيكرا ك
ذ ْم ْن ْعلَْ ى ِْ ه َْ ىََ يكُظَو كِ  ))26اهو ية.24 :
بْ كقلْ ك
 اليخلق ال الاال تا ولوة ديايمي اليليل اليايين فاو ( :ق ْم كه ْم ْعظ كدمَ ْم ْن ْعلَْ كرت ْخ ْرجو لكظكا ىِ كرتَبْعرو كِ ىََ الَُر َن وى ِْ
أكنت َْ ىََ كَتْرصو كِ  ))167اضنعوو.147 :
وِ َْ
 الينييي ابضوت ابلاالو فاو ( :وما يرتَبَْ الَ ْقين ير ْدعو كِ ْمرن د ْ
اء ىِ يكرتَبْعرو كِ ىََ الَُر َن وى ِْ ه ْرَ ىََ كَيْرصرو كِ
كك
ك ك
اَّلل ج كرركم ك
 ))44يجنس.66 :
 )7الرتيث يف ىصدار ايكَ قبم بني األدلة
تاجقددع مددت ال د ة ايدزاين الوحددث العل ددق كوددو وددياح تالعلددجو ال ددا ية كل ددو د ددج َّدداحية لليوددني تالي وددا قوددل حَّددياا أد
كددم اددال اض كددووو ضين ااوددع العلددجو ال ددا ية حي الاداآين الكدداميو ت الادداآين الكددامي آيددة تعددي حبددق دملدديجااح ل ن ددوين ا ددلم جادوحو
تلديااا ال دا يوو لدع تود اخلصدجلو تمدق قجلد تعدوي( :ر أكيَرُرا الَ ْرقين آمظروا ىِ جراءمَ ك ْ
اسر ٌ بْظكربكرأ كرتكربكريَرظروا أكِ ْ ريبوا قكر ْوَمرا
ك ك
ك ك
ك ك ْ
ْْ
رني  ))4ا جدااو6 :و تا ويضددع اددال للددمب صد ة ا ددلم اددال الجقددجع اخل ددبو نييجددة الف ددم
ِْبك كُالكررة كرت ْ ربْحوا كعلكررى كمررا كر كع ْلررت َْ كددمر ك
اخلوتاو أت الاوَّا(.)51
 )9ال َدقة واإل قاِ
تمهو ا عيوا التد تجزين د قي ة الع ل اال يث ال ج تالضعةو تاال منو عي العلدجو ال دا ية تدي ج دااملد و حي اليدزاو للدمب
كل اض و و تلج اوعنو حي لم ا ص لح ت النو اليو الصاااة العل ية ال ألزو احملي جين دو أنف د مو ندي ل ديع م ض وديدث
يوهتم()51و ااي دوالح دييث( :حين  ،حيدك حلا دل أ ديكم
الاملج َّلع  ،لي تمللمو ضداكنو أد ايى دلضا اليقة تااتاوين
م أين ييان )()52و تاضاا لاتد عدي ندي الفا دوقو فوض كدوو الفا يدة حموتدة إبودااقاو َّدوااة ك دو ادال اض يدوينو ليكدجين اليقدة
وولة كل ا لم فضمح ال الفا وق(.)53

العلوم الشرعية وأثرها يف دراسة العلوم الكونية واإلنسانية

558

 )15الشذ املظُجي
ت دجع انددومو الوحدث العل ددق ال دمب تتن ييد للدمب أين ي دداد الوحدثو تيجَّددل حي اليادنيو تيك ددك ال ادة الكوددو ابلدثااو
تكوين لعل وق ال ايعة قصك ال وق ح مق ،بين ال مب ا ن جق الفكا ااملماقو ف م امليخيا احملي جين اليعوادل ادع لدم
الاتايةو حل اضَّل نيمم يو ال اة ابلنوقل تا ناج و ع حيصل اليانيو أت يضلك الاال دصحي تمدتا أتوديتا لدم اهداح تاليعدييلو
تمج لم اوين أملوملو لع ال مبو ت للمب يادج ودي الداتال ددال ا ديدو أ دي كودوا ل دوق ا دييث تنادود ( :وصدليوين ال ي ديايم
في و ال مب ا كم تا ييث)(.)54
ك و امليخيا ل وق الكمو ك صيا لل عافة الصحيحةو يث ياج اهو ظ( :فلم يكال الياني قدط دع كدوين قولد ،دمب
تمل ينيال أ ي اال ا ياود حي ا ياود غو ع يكجين دين و و اال ال مب)()55و تقو ( :ا ا اجاضع ال دمب ت والهتدو ا جوودة لد
ليعددا دددو اجاضددع الياددني تا ددوالو ا جووددة لد تتعلددم ال ددمب ا ددكجك في ددو تعل ددو فلددج مل يكددال للددمب حال تعددا اليجقددف ه الي وددا
لاي كوين للمب ممو حييو حلي )(.)56
أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم الكونية واإلنسانية

تااا ملوداوح أين ل وق ال لف مل يفاقجا ددني العلدجو ال دا ية تغومدو ادال العلدجو الكجنيدة تاان دونيةو لعديو تاتد الدنا ال دا ق
وودة اوملدة حلي دوو لي د ل
دتلمبو حي وونك ا يكدوك ا دل ني دضدومم ادال اضادمو تاتم دم لدع اوفدوو ت لدجو وييدي و مدم
لددي م الايددوو ابلفداائغ اليينيددةو تت ددو يمم لددع تنادديم ،ددؤت م ااداايددةو تضددوط ددوابهتم ا وليددةو الملددي و دعددي اليجملددع الفيددجحو
تتفا اخلاا و تامليفحو ا ضوا ()58و فو ك ة ضولة ا لم أر تويمو ف ج أ ق دوو فكوين اال تجادع للمب الدو النفدجا حي ا يدو
الفكاي ددةو تاليجمل ددع تل ددك العل ددمو فبَّ ددوحا الفو لي ددة ا ض ددواية ددز النا دداد ابلع ل ددقو لي ددل اضت اتح ال ددورو تم ددتا ا ددن و
ااملماق اضَّيلو دفع اب ل ني حي حموتا الكجين تاملين وق عافة النجاايس ااميدة الضدود ة لد و ك دو أتودي لديي م العاليدة الجاقعيدة
الع لية()57و ال كن م اال ت جيع الكجين مم ك نااية الي خوو تدتلمب صل ليي م تاديو ل دق ضدخمو يلدف جمدوالو
العلجو تا عافةو ممو تاضق الضاتا ديحصيل و ليج يف و وياة ال اع تااوَّي و ت وياوح للاو دي اضَّدجلية( :ادو ال يديم الجاودك حال
د ف ج تاوك)()59و تفي و يلق دا ض دا العلدجو ال دا ية دفدع ا دل ني ليااملدة دعدغ العلدجو تت جيامدوو تدالئدل اليفو دل دين دوو
للمب أين دين و ،يالوح كوواح اال الي وز و حل مل يكال مثة ييي دقيق لألتدا تالديتائا الد خيديا ددو لدم دتين آوداو ووَّدة فدث ن دب
تلمب العلجوو ك و أين العل وق أنف م مل ييخصصجا فاتع تلمب العلجو دعين وو تحمنو كونا دااملوهتم في و اجملج ية:
 -1أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم اإلنسانية
أ .أثر العلوم الشرعية يف دراسة علوم اللساِ.
ال مل دل أ ددي ادو أتتيد العداب اددال فصددو ة تدمغدةو فاددي ملدواو خب ددو م تقصددوئيمم الاكودوينو ت ُلاددا اتائع دم لددع ودديااين
ديا  ،ا ااوو تال تزا حي اليجو تل م النادود تاضدابق تال دعااق ادو اة تدة ت دز ت،دق ادال ل يدف العودوا ت جيدك الويدوينو لكدن م مل
ييز الصحيح اال اليويلو تياعيتين لع أملومل قجا ي ن ا م.
يكجنجا مييلكجين كيواب أاو ياوعجين حلي
ك ددو أين حاموَّددوو ال دداوة اللضددجد( )61كونددا اي يالددة واددو لي ضددق ملددويل و ا ينددوكس ي ددجع و لددع للددمب :منددج العصددوية
الاوليددةو تاالتصددو ابلعجددم تك ددا ددول ي مو تتجزيددع تالقاو العدداب دددني الفددااو تالدداتوو تاض وددو و تغيددوب أد ،ددكل ودديد اددال
أ،كو الج ي العادية ا لجدة.
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ت ضددجق مددت ا ع يددوو ميكددال تصددجا ا ددياول الددتد كددوين ينياددا اللضددة العاديددةو لددجال ال ددات اللضجيددة الد أ اوددا نددزت الادداآين
الك ددامي()61و ي ددث أدو و ددجد ل ددوق ال د دايعة الوح ددث ددال اعونيد د و تتف ددو غاي ددك آايت د تألفو د د و تدي ددوين ا ددكل و تتجض دديح
أ كوا د و تض ددوط قااقات د ت لل ددو حي ددع اللض ددة ددال الاووئددل العادي ددة الفصدديحةو ت ييددز اضَّ دديل ا ددال الدديويلو فيو دجأو اللض ددة العادي ددة
اكوني وو اضاا الدتد اكدال لوديق اه دجد َّديل الاجا دي ت ايامدوو ت دجا اليااملدوو اللضجيدة تت جامدوو فنديو دال للدمب لدجو فاد
اللضددةو تالنحددجو تالصددا و تالومغددةو تالعددات و تالناددي اضديبو تاددو ددق دددو اددال اعددوا تفصدديلية وعلددا اللضددة العاديددة اددال أضددوط
اللضددوو قجا دديا تأك امددو تعل دديم تأتضددح و اعوه ددةو تقددي ددوز قصددك ال ددوق لل ددمب ل ددوق ايينددة الوص ددا ال د كون ددا انوددع م ددت
اليااملوو .حل ياج ادال ملمو اه حق( :تكوين ضمل الوصا قياة()62و تابلنحج تلضوو العداب تالضايدك نويدة)( )63تأكدي للدمب اددال
النيمي الف املا()64و تكونا الكجفة ااكزاح اثنيوح تانوف وح لع الاغم اال وا جا تلمب اليااملوو دو(.)65
تاددال ُ ددوع اددو تادديو خيلددا حي أين ال ددوك ا وو،ددا الددتد أ ددا اليااملددوو اللضجيددة حي ملددو ة ا عافددةو ااتووت ددو ابليااملددوو
ال ا ية الااآنيةو تلجال للمب ضَّوحا العادية أ اا دعي ني.
 .1أثر العلوم الشرعية يف دراسة علَ الظحو
ن ددبو اللض ددة العادي ددة أ ض ددوين وزي ددا الع ددابو وولص ددة ضدنوئ ددو ا ددت تل دديوو ناي ددة مل ددلي ة مم ددو ي ددجدو ا ددال أدااين اللض ددوو
اضودداىو تلو ددا كددتلمب أ اددواب اييددي و حي أين مل د ع نددجا ااملددموو تتف ددحا اقعددة الددومد ابلفيج ددووو تاودديلط العدداب ابلعجددم
اويمتو كوواو في اب الضدعف حي ال دلياة العاديدةو تتفدق يدزداد اتيديا اتيدياو دع قدو أددج ال يدك( :تا لدم أين ادو اويدل ادال كدمو
العدداب تأ ددج حي الدديعلم :اا داابو ضين اللحددال ددا كددمو ا دجايل تا يع دادني اددال ددي النددي َّددلع  ،ليد تملددلمو فاددي اتينددو أين
اوددم ددال حبضدات و فاددو ( :أا،دديتا أوددوكم فاددي ضددل)()66و تقددو ايقددجو ا ددجد( :اددا ددا دددال اخل ددوب اضددق  ،ند لددع قددجو
ي ديالجين الاا ددقو فا ددا مو فا ددولجا :ح ق ددجو ايعل ددنيو ف ددب ا اضض ددوو تق ددو ( :ت ،خل ددؤكم ل ددونكم أ ،ددي ل ددق ا ددال و دالكم
اادديكم)( )68تلكددا حيد دددال ك ددو أين كوتودوح ضيب اجملددع اض،ددعاد اضددق  ،ند كيددك لد املددولة حي ددا دددال اخل ددوب اضددق  ،ند و
ووق في و( :حي ا دال اخل وب اال أدج اجملع)و فكيك حلي ا اضق  ،ن ( :حلا أ ك كيويب متا فوضاب كوتومب ملدجتو تا زلد
ال لمب)(.)67
ت نيئت انربى الصيا اضت اال ل وق ااملدمو لليصديد مدتا ال ديل اهدوا الدتد كدود يكي دح العاديدة دو قدت في دو ادال
ال ت ادا يتا حي الااآين تال نةو و ميتا حليد تمسدج لدم النحدجو قدو اددال ولديتين( :فل دو ودوق ااملدمو تفدواقجا ا جدوز ل لدك
ا لدمب الدتد كددوين أيديد اضاددم تالديت و توددول جا العجدمو تضددوو تلدمب ا لكددة دو ألاددع حلي دو ال د ع ادال ا خولفددوو الد لل يعدادني
ُ
تال ع أت ا لكوو الل ونية فف يو و ألاع حلي و ممو يضويامو هنج و حلي اب ييود ال ع تو دق أمدل العلدجو ادن م أين تف دي تلدمب
ا لكددة اأمل دوح تي ددج الع ددي دددو فينضلددق الادداآين تا ددييث لددع ا ف ددجو فوملددينو جا اددال جمددواد كما ددم ق دجانني ليلددمب ا لكددة ا دداد ،ددو
الكليددوو تالاجا ددي ياي ددجين لي ددو ملددوئا أن دجاع الكددمو تيلحاددجين اض،ددوو ابض،ددوو ا ددل أين الفو ددل اافددجعو تا فعددج انصددجب تا ويدديأ
اافددجع ه اأتا تضددو الياللددة ديضددو اكددوو مددت الكل ددوو فوَّد لحجا لددع ت د يي ح دااابح تت د ية ا جوددك لددتلمب اليضددو ددوام تأا ددو
للددمبو تَّددواو كل ددو اَّ د م وو ووَّددة دددمو فايدديتمو ابلكيددوب توعلجمددو َّ دنو ة مددم صجَّددةو تاَّ د لحجا لددع ت د يي و دعلددم
النحج)(.)69
تقي كوين لعل وق ال ايعة اليي ال جيل ت جيا اوو ث متا الفالو اَّدو لدع ويادة الاداآين تال دنةو ت فو دو لدع فصدو ة
الكموو تاتاوق لجابق اللحال الزااد دصو و و تدتا كوين لم النحج أ،دي العلدجو تدياوم ادع لدجو ال دايعةو يدث أين الفا دوق ك دوا ادو
أدااتا اوو ددث الفاد لددع أملددس رجيددةو تاددال أتائددل اددال فعددل للددمب :حم ددي دددال ا ددال ال دديوور تل يددت أيب نيفددةو فاددي ضد ال كيددوب
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ااميوين اال كيود ل اهواع الكوول ا وئل فا تنوين لع أَّج العاديةو ال تيضح حال دال لد قديو ااملدخ مدتا العلدم()81و حي ووندك
انو اات د ( )81تانددو ااو َّددو و أيب يجملددف( )82ه تجالددا دعدديمهو اه ددجد الفا يددة ا يددب ا داجا ددي النحددجو تخبوَّددة كيددك الفدداتعو
كجويز الضزايلو ت،ا الكوو للاافعق تا تب ال دوازدو تاتضدة الندجتد ..اخلو تلات اليفو دل للدا كيدويب :ل الكجاكدك الدياد
او ييخدا لدع اضَّدج النحجيدة ادال الفداتع الفا يدةل ل ادوو ااملدنجدو تلالصدعاة الضضدوية الداد لدع انكداد العاديدةل للعمادة
ال ج (.)83
تالدددي اددال اا،ددوا حي دتا اضَّددجليني الع ليددة لاهتددوو ف ددتا ال دديجتق ياددج ااياددة كيود د لاالق دثاح أَّددج النحددج
تويل ل( :ف تا كيوب غايك الجضعو جيك الصنعو ل يف ا عىنو تايف ا وينو مل ت ح قاحية ول و تمل ين و ملو لدع انجالد
لم مل أملوق حي تاتيو و تمل أتايو حي هتتيو و تمج أَّج النحج الدتد مدج ابلن دوة حي النحدج كبَّدج الفاد ابلن دوة حي الفاد ...و
تا لم أر قي املي ييا متا الكيوب ك وا اال كيوب لاخلصوئال الدال وينو تض ا حلي نفدوئس أودا فداو ددو ايفاقدوو
كي ددك اللض ددة تالعادي ددة تاضدب تأَّ ددج الفاد د و تد دديائع امل دديخاوي و دفك ددادو تاتويد د ل ددع ر ددج أَّ ددج الفاد د اضد د دجاب تالفص ددج
تالثاوم)(.)84
تقي لمك حي الادج اين اضَّدج النحجيدة حم جلدة لدع اضَّدج ال دا ية :اددال ودينو تاضنودواد ادال الاديااعو تادال احملدي ني
أاني اخلجيلو تملعيي اضفضدورو تادوزين ا ودواكو تأتدي حم دي قوملدمو تفوضدل َّدوا ال دوااائقو ت لدق أددج ا كدواوو تحم دي دال دجادو
ت يل لج و تحم جد أتي رلةو حم ي ملومل َّوا(.)85
وأبرز مُاهر التأثس حماولة الظحا وضَ أصوأ الظحو على َّنط أصوأ الفقا
 .1ت ودق تعايف م ضَّج النحج اع تعايف أَّج الفا .
 .2ا ودة الايوا النحجد للايوا ال ا ق

اليعايفو تاضاكوينو تاضق ووو تالعلة تا ولك و.

 .3الي ود الكوو دني اا وع النحجد تاا وع اضَّجيل

اليعايفو تاضق وو.

 .4ا ودة أق وو ا كم النحجد ضق وو ا كم الفا ق.
 .5نا د د د ددل النح د د د ددو ك د د د د دواح ا د د د ددال ا صد د د د د لحوو اضَّد د د د دجلية كوالمليص د د د ددحوبو تاالمليح د د د ددوينو تاالمل د د د ددييال و تاليع د د د ددوا
تالثويح(...)86اخل
تحين ندَض َفدل فلدال ندَض َفدل دو لعلدجو ا ددييث النودجد تانومجد ادال دعدغ اليددب و جمدو النصدجل تال د وعو عدوح تاملياصددوقحو
أ دجا ال دني تا دو تتداة اليح دل تاضداق تأملدوليك اهداح تاليعدييل تأق دوو الاتايدةو
ناياح تتج ياوحو فاي اض ا النحو حي اخلدج
نادااح لكددجين النصددجل الد يعوهج ددو ااتيددة ددال صددجا ملددوداةو ددع حنددمب لجاوددي كيددو م وددوااو أمددل ا ددييث لاهتددوو رددج قددجمم:
(أوربر ال اةو ي ين اال ال أهتم.)88()...
 .2أثر العلوم الشرعية يف دراسة علَ البالغة
ليس خبو لع أ ي أين اجضدع لدم الومغدة (ادال لدجو العاديدةو اجضدع الداأا ادال اان دوينو أت الييي دة ادال قمئدي العايدوينو
ف دق ا ديجدع ملدداموو تاا دا وممدو)87()..و تاددع للدمب فلددم ين دب اكي دل اضددجاب تا وو دث ،ددبن ،دبين كدل لددم دياييد و يددث
ددا َّددجا أفكددوا تام اددوو اينددو ا أ ضددوين لددجو أودداى ملددواي حي الجوددجدو ت لددع اأملد و العلددجو ال ددا ية تالعلددجو اللضجيددةو
للمب أن او أن ا حال خلياة الااآين الكامي تحتاوين اللضة تتعلي و تالجقج لع أملوليو و(.)89
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تال أد لع دتا العلجو ال ا ية ن ب الومغة اال أين ل وق اليااملوو الااآنية كونجا دمغيني داديا ادو كدونجا اف دايال أت
لضدجينيو تاددو ادال ،ددمب أين أاب ويدي و تالفدااقو تاضوفددكو تغدومم اددال اضملدوتني كددونجا ممددال أملد جا حاملددوق د دوئم لددم الومغددةو
فييمب كيو م( )71ض ا حي وونك العنوية ابلثاكيك تاضملوليك اللضجية الااآنية ك واح اال الفنجين الومغيةو كولي دوي تاالملديعوا تاطدوز
تالكنوية تاالمليف وو تالياييا تاليبوو...اخل(.)71
تقي لا العلجو الااآنية واا ومو لع لم الومغة لفث تجيلة لوتزو اا لة الن ب حي اا لة الن دجو تاداد للدمب حي
العمقددة الجتيددي ال د تاد د ابا جددوز الومغددق للادداآين()72و أال حننددو دعلددم الومغددة (نعددا تو د ح جددوز الادداآينو تنددياك اددو في د اددال
وصددوئا الويددوينو تنف ددم داا ددة أملددلجد و تان ددجوو ليف د و تمل د جلة نا د تملددماي و ت تتدي د توزالي د و حي أا ددو تلددمب احملوملددال ال د
أملددولا لددع العدداب ال دجادد ج دزاو ددع وددواو اددجممو تقصدداو ددال دلددجم ،ددبت و ود دتهتم تفح دجمم)73()...و ت نيئددت تددربز حي
الجوجد لة اال ا م اوو تاآلااق تاضفكوا الومغيةو تويأ اينو ا نواي كيك اليف دوو ه ادو تلودث أين تن دج تتنضدو ليصدوح أ دي
أدجاب لم الومغةو ك و مج ال بين كيويب:
 )1تيددل ا ددكل الادداآين الدددال قييوددةو الددتد تحين َّ ددنف للدداد لددع أتلال دمب ال ددو نني -و ددم اددن م املددوليك العاديددة -الددتيال
يز ددجين أين ابلادداآين الكددامي تنوقضددو تف ددودا الددنام تاض د اااب اا داابو فإن د قددي أمل د م دنصدديك اجفددجا تكددجيال لددم
الومغة تت جيا ني امليخااو دو الاداآين الكدامي ادال أندجاع اطدوز تتوجيو دو لدع و دة اليفصديل()74و فضدم دو حيادع دد
ايخ لم الومغة دني ن وا اهو ظ تدييع ادال ا عيز(.)75
اال قي ة اخيية كوو كجن ي لعنو لع تلمب ا لاة ا فاجد
 )2النكددا ح جددوز الادداآين ضيب ا ددال الااددورو تمددج تحين َّددضا ج د يعددي اددال أددداز كيددك اا جددوز الادداآرو تأ ددي أمددم
يي د دال الومغدة حضدوفوو وييدي
ا صودا اضملوملية الومغةو ت ال اؤلف ياج ،دجقق ضديف( :حين الاادور أضدو
حي اال ملواج و فحيد دعغ فنج و ييياح وئيوحو تاملم مو أق وا و امسو دقياو)(.)76
متا تيي م العلجو الااآنية مت ا ة لم أَّج الفا التد مل يايصا ن وط أاابد لع لدم الفاد و ددل كدوين مدم ن دوط
دمغددق الحددجل ال خي الد اددال ياداأ كيددو م قدااق ددودا و فضدمح ددال يااؤمددو قدااق ايبنيددة فو صددةو فاددي كونددا مددم نويددة فوئاددة دددوعغ
الوحجا الومغيةو ووَّة او تعلق ان و ابلياللة ال يعج لي و ك واح اليجَّل حي ا اصي اال تااق اللفظو دضيدة اليجَّدل حي ضدوط
انومو املينووط اض كوو ال ا ية.
تقدي اني ددا دددم تلددمب الوحددجا حي ندجاح دقياددة مل ي اق ددو أَّددحوب الومغددة أنف د م أت مل ي دديجفجموو أت ندجا أ ددم قددي ملددواجا
حلي ددو تاددو مددم كددتلمبو يددث تجَّددلجا حي تضددع ماددوو يعددا دددو اطددوزو تاملدديع لجا اَّ د م وو دمغيددة غددو ا ددوجقةو كددإتمق م
اصد لح لالجملددط اللفاددقل لددع اضلفددول ا كنددو اب يووامددو ال ددل داللددة ق عيددة لاهتددوو تملددواجا الومغيددني احملددي ني حي الاددج اين
ا اياددة ال تعدديت أين تكددجين املدديع وال ،ددوئعوح ابلجف دوح للفددظو تلدديس اطددوز حال ارااف دوح ددال للددمب ا ددبلج ال ددوئع( )78فك ددفجا ددال ددق
أَّولة تاملجم قيو الياا الومغقو لع ا يووا أن أ ي أدتاو الناا االوي ودد.
 .3أثر العلوم الشرعية يف ن الشعر
كوين لل عا نفجا العاب انزلة ال ت واي و انزلة تاكونة ال تياني و اكوندة ف دج ديدجاين ادآ امم تملدجل افدووامم تالل دوين
النوتق و مم اال فضل تاو مم لي اال جمي أ و ت ز ،واخو د تفيح اضوليق اضنفس تتلدني ق دوت الالدجب تتندوت الع دواي تامودوو
تلز ا نح( )77تتع ا جمولس ال ا تحموفل العلية(.)79
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تقددي د ددو ل ددوق ااملددمو حي احملوفاددة لددع ال ددعا اهددوملق تاتايي د تكيودي د وجف دوح اددال أين ينددي ا تاغوددة اددن م ف ددم الادداآين
تا فول لع لضي تدمغي تح جوز تمتا قو ادال اخل وب ( :ليكم دييجانكم ال تضلجا فاولجا :تاو ديجانندو؟ قدو ، :دعا اهومليدة فدإين
في د تف ددو كيددودكم تاعددور كماكددم)و ت قصددة ادددال وددوا اددع فددع دددال اضزاة ز دديم النجددياو اددو يؤكددي اويفددوق ل ددوق ال دايعة
ابل عا(.)91
ديي أين املولة ال دعا قودل الوع دة احمل ييدة كوندا قدي افدا غولدك أاامدو دال الجضدع الكدامي الدتد يليدق ابان دونية ا تددة
العوقلة تاخللق الاجمي التد تصلح لي ا يو تي يايم د أاا اطي ع فكوين يصف ا اأ أقوح تَّدف تي يدمب ا اادوو تخيداة ا جدك
تاضملديوا تي دو العصددوية تيجقدي ا يددة تحيدا لددع االقييدو تالينددو ا تيوعدث لدع الياددوتع تاليديادا فكددوين ددتا ال د ا تددت الدداتح
اال جاال اميو تأملووب الياوا ال انيا دو ا يو العادية اهوملية( .)91تاو حين او ايدي ااملدمو دع كدوين للاداآين الكدامي
تال نة النوجية دتا فعو أين خيلا ال عااق تو ي م ت أين ي لم ممو كوين يين اال قول تندَنُل دنُدول أ ااض تأمه و:
.1
.2

الي ج حي ااملمو تاوودئ تانوفحة أ يائ و ك و
حد دااز الادديم اضومقيددة النويلددةو لل ددومهة
العيومية.

،عا

وين دال اثدا تادال اتا ة.

الونددوق النف ددق للفدداد ا ددلمو ك ددو ،ددعا َّددوا وددي الادديتا تأيب

.3

تيتيال ا عوا الفا ية الي ايعية

.4

تصجيا ملو الاملج َّلع  ،لي تمللم تومل ت ودات تآداد تمللجك اع أمل تاع النوا تادع ادد و ك دو
،عا ا وفظ العااقق تالوجَّود.

.5

،عا ا يجين.

العووداو تا عوامو تالعاجد تاضنا ة ك و

الفخدا تاليودومق اجمدود اضادة تالي ديح د دجو ة أدنوئ دو تد دجالهتم تانيصدوااهتم لدع أ ديائ م ك دو
ااين تكعك دال اولمب.
دال ُا َّ

،دعا نعدديم

.6

حموادة اا ود تالويعو تاخلاافوو تالفاة الضولة ك و

.8

اا،ود دايم تتعوليم تأنا ة تملوق ا ضوا ااملماية ك و

.7

ال ددي ج حي اليكوف ددل االوي ددو ق ا ددال و ددم حدد دااز أميافد د تدتا
تتاجمي و.

.9

الي ج حي ايق اليضواال ااملماق تنوت او اال ،بن زيق اضاة تضاب ت يهتوو ك و
حماو.

،عا ،دجقق تأتدي

.11

الددي ج حي اه ددود ملددويل  ،تعددوي نصددا ل ملددمو تح ددمق لااييد تَّدديونة لويضددي و ك ددو
الع وتد تزاما جا اض عق.

،ددعا وددي الدداتال

.11

،عا دال الايم تاضوضاد.

،عا أتي ،جقق ت ا دوق الييال اضاود.
دن ددوق ا ي ددو تتع وم ددو تحَّ ددمح النف ددجا

اض ،يي ااملماية للثتيح لع النفجا تحموب ا وا ت،حت ام مو ك و

،عا الااضوتد.

حي وون ددك دع ددغ اضغد داا ا يي ددة كول ددعق ددل ا ددكمو ا ددل ني  ،ددع أر ددوق الع ددوملو تحمواد ددة اليخل ددف ال ا ددو و
تاجاو ة اب اللضة العادية()92؛ ت نيئت َّوا النوا يعيزتين ابل عا تياياتين املولي تينصيجين ك ي تينجمجين ا ا ع قدو دا
وووت ي يع ف دو قلك الكامي تي ي لق دو قلك اللاليم.
دال اخل وب :أفضل َّنو وو الاول اضديوو اال ال عا يايا و
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تليا اا،وا حي ا اعور ال عا اا تاضحوح ابلااآين تال نة ت لجا و فضلك لي :
 .1الع ق تاليقة تالف م تاالملياصوق تتاتيك ا عور تاضفكوا.
.2

جا ا عور ااملماية تالعوتفة اليينية

 .3الجضجح تالو وتة
تكتلمب ال بين

ال عا تغلوي و لي .

ا عور تاضفكوا تاضويلة.

أمللجد تألفو فاي يا تضيو تاضح حل مت:

 .1مجا الج ق تالضايك تا ويت تال وقط تا لحجين تامليويامو اب ص لحوو ال ا ية.
 .2اااعوين

و ال ومب ت تتدي تأ كوا تتمؤا .

 .3االقيووا اال الااآين تال نة.
 .4وزالة اضمللجب تقجت تك ا اتائع تَّجا اضددية تالويونية(.)93
 .6أثر العلوم الشرعية يف الظار الفين
تضددوفاو ناددج اتاد اضدب الادديمي تاكنددج و كيددك اليددوايخ تاللضددة تاضدب لددع فددظ  ،دقق ك ددو اددال ا كددمو تاضا ددو و
تالجَّددوايو تاخل ددكو تاحملددوتااوو تا كوتوددوو الد تن ددك حي العصددا اهددوملقو تجم ج ددو مددج اددو يعددا ابملددم الن ددا الفددين؛ مددتا الددتد
دلي داوة ولية اال الاقق تاهجد تكوين غوية تصجيا الويالة ال نيو في وو مم م لو وتي و تمل جلي و.
تحلا لددوتز صددا اهومليددة حي صددا ااملددموو ف ددنم ظ ددجا جااددل ددي دفعددا ا يددو كل ددو رددج تضددع وييددي كددوين لد
و لع ت جا الن ا الفين اال يث اضفكوا تا جضج وو تاضملوليك تا ن و العوو(.)94
تاددال للددمب ددجا الددي ج ااملددمايةو تاودديم العدداب حزاقمددو دددني اؤيددي تاعددوا و فكونددا ا ووددة اوملددة حي ا جددو و
تالكددموو تاخل ودددةو ليبييددي الددي ج تن ددا الاملددولةو حي وونددك تاتد أل دجاين اائعددة تايعدديد ا ددال ا عددور ال دايفةو تاضملددوليك الافيعددةو
تاضلفول ال و ا الااآين الكامي تال نة النوجيةو اقيديى الندوا د دوو ت لدجا ادال اجادمهدوو تَّدوغجا أدددم لدع ا وم دو؛ تددتلمب أودت
الن ا ين ج تيزدما ابت وع أغااض و تامليحكوو أملوليو و ت تتدة ألفو و ت ق اعوني .
ومن أهَ ما طرأ على الظار من مُاهر التِور
أ-

او تعلق اب جضج وو ال تنوتمو تمق:

 .1الي ج حي العايي ااملماية تديوين اوودئ و تغويي و تأمياف و ا لع.
 .2ديوين اخل ط ال يومليةو تاالوي و يةو تاالقيصوديةو تالع كاية.
 .3اخل ودة

اضاجا اهواعةو تا جادا ا فووالةو تا نوملووو العييي .

 .4كيودة الاملوئل تا خوتووو اليينية ان و تال يوملية.
تمت ا جضج وو وييي مل لف و العاب قول تجوي ااملمو ت لجا النوا حلي و.
ب -ما عل أبسلوب الظار الفين ،حيث امتاز
 .1حب ال ال ومبو ت و الجَّفو تقج النامو تح كوو الفصج .
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ااواوو الكموو تاايضيوو اض جا .

 .5أثر العلوم الشرعية يف علَ الرتمجة
كوين اال ال ويعق أين تويأ ا اكة العل ية ال د ا حلي و العلجو ال ا ية دنال اعوا ال ودانيو فونكدك العل دوق لدع تا دة
اؤلفوو اضام ال وداةو كوليج نيدةو تال دااينيةو تالاو يدةو تالفواملديةو تامنييدة تغومدوو تللدمب دعدي حتادوين مدت اللضدووو فوملدي و جا أين
دجتاددة الفكددا ااملددماق ليادياجا ل ن ددونية ضددوا حملددماية فايددي اائعددة قولدا كددل اددو يينوملددك اددع ايدديهتو
يصد اتا تلددمب ا عددوا
تتجات تافضا كل او ييعوا اع و فنوتت (.)96
ك و كوين الوو ث لع تعلم اللضوو تالث ة مج ث ااملمو ا دل ني لدع ن دا الدي ج ااملدماية تتوليض دو للندواو تكدتا
اووق ايق اضاال تدفع ،اتا الضوو ف ال تعلم لضة قجو أاال ،امم.
ب .أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم العقلية والظفسية
 )1عالقة العلوم الشرعية بعلَ املظِ
اَجتُرراد سل ررأ أصررم مررن أصرروأ األحكررام الفقُيررة عظرردما مل يرررد نررص جرررعي يف املسررألة ،وبررقلذ ار قررى البحررث يف
الرأ عظد علماء الشرع ،ظَُ ووضعت لا قواعد وجروط ومسي سلقياس ،والق يستعمم على الظحو التايل
 )1املينووط كم ال قق اال ،وي تمج االملييال ا وو،ا.
 )2املينووط كم الاليل اال كم الك وو تمتا ي و تاياة االملياااق

ا ن ق ا ييث.

 )3املدديخاا لددة أ كددوو ا ددثكة دددني وزيالددوو يلفددةو تح وددوو ك ددو لجاقعددة ال نددا لددع ك ددو ال،دثاك و اع ددو
العلة نف وو تمتا قايك ال و ابلايوا ا ن اق(.)98
ت لي فعلم أَّج الفا يي ج تداج حي اعافة لم ا ن ق تحيث لع تعل ال ييوو ل ني االملينووط.
 )2عالقة العلوم الشرعية بعلَ الفلسفة
لددع الدداغم اددال أين الادداآين الكددامي ال يعيددرب وددجما كيددوب فل ددفةو حال أين آايت د الكاميددة ددغ لددع الناددا الكددجو ،
تعويو تاليبال دييع ولا ت جوئك َّنع و ع ت د ل ليدة االملدييال لدع تودجد اخلدولق ادال آاثا ولاد و فيكدجين ا جودجداو
دالة لع توجد اجويمو.
ت ددني تاود ااملددمو غددو اددال الددياي و تالنحددل الد ملددواي حي االني ددوا كددوين لددع تلددة العلددم تا افددني اددال ا ددل ني أين
ي وجا لليفوع ال دين م جاو ة اخلصجوو فكوين أين ن بو الفل فة ااملماية(.)97
 )3أثر العلوم الشرعية يف دراسة علَ الظف
يُعددي لددم الددنفس اددال العلددجو الد ايددا ابمي ددوو ت نويددة ابلضددني العصددا ا ددييثو تويددل حي ك ددو اددال ا فك دايال أ ددم قددي
ازدادتا ل دوح ابلددنفس اان ددونيةو تدلض دجا اياددة أاامددوو تك ددفجا ملددامو ت اف دجا وجمامددو فددإلا دددم ملدديتين ل ددم مل دااابحو حل ملددا وين اددو
هتوتو يع نااايهتم تاياامل م()99و تقي ا ث دتلمب أ مو الضاب انف مو حل ياج حايمب فاتو( :حين لدم الدنفس ا دييث ي ديم
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أغلددك اض يددوين ديااملددة ندجاح ف ددة تملد حية اددال ملددلجك اان ددوينو تيضفددل ا ددكمو اان ددوين امواددة تقي د العليددو) ()111و تياددج
ألك يس كوايل( :حين اعافينو انف نو اوزالا ديائية الضولك)(.)111
تال وك الدائيس مدتا االرداا تاليخدوطو حغفدو اليجود ال دا ق مدتا العلدم الدتد مييدوز ديبَّدل ودتتا اصدياد الدج قو
للمب أين ا ووة حي ا عافة الصحيحة ابلنفس ووة حن ونية أملومليةو ضين يو اان دوين تدندوق اضومقدقو تالنف دقو تاالوي دو قو
ييجقددف لي ددوو تحند ددال ال ددف أين ياددال ددوين أين  ،تعددوي قددي ولددق النددوا تتعودديمم تكلف ددمو ه تدداك م ددديتين لددم َّددحيح ابلددنفسو
تمج يعلم أين يوهتم ال تصل حال دتا العلم...و ت لي فإين العلم الصحيح ابلنفس ال يلي س حال ني اضنويدوق الدتيال أودتتا مدتا العلدم
اددال وددولق الددنفس الددتد مددج أ لددم دددو اددال أمل ددو()112و اضاددا الددتد أداكد الج ددول ت ل ددوق اليزكيددةو ف ددعجا حي ا فددول لددع ملددماي و
ت مو ددو اددال آفوهتددو تأاااض د وو تأت مددت اضا داا الددتنجب تا عوَّددق ض ددو تصدديك الددنفس ابلضددمو تامددمو تا دزينو تضدديق الصددياو
تا يو الضنمبو ت لج الضضك اامقو تامليحاوة العتاب اآلوا ()113و تأ نوق للدمب تجَّدلجا حي لدة ادال اآلااق تالناداايو غدو
ا وجقةو فكوين مم دتا كوو ت جيا لم النفس تتايا و ت لدع اأا مدؤالق اددال اهدجزدو تاددال دوق  ،ال دكنيادو تاددال تي يدةو
تادال قيم اهجزيةو تادال افلحو ت وي الضين النودل ق ...اخل(.)114
تمددتا تحين لوددوقق ل ددوق ال دايعة أ ددا اباز لددم الددنفس حي ددي كوددوو كعل ددوق العايددي ااملددماية نددي ديددو م ض ددا ااميددوين
لددع الددنفس اان ددونية ا د مو ت ل ددوق ا اوَّددي نددي دديي م ددال كددم دعددغ العوددوداو كولصددم و تالددتكاو تالددي وقو فباددي الفايددق
اضت امللحة تقوية النفس اال اضااا قول تقج وو تأاي الفايق ال ور دلجين اال ألجاين حفضوق اان وين دكمت تمهجاد ليخفيدف
يهتو(.)115
ج .أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم اَجتماعية
 .1أثر العلوم الشرعية يف علَ اجلمرا يا
امدديم ا ددل جين دعلددجو اضا تووَّددة لددم اهضاافيددو إبحيددوق اددال الادداآين الكددامي كجن د قددي تَّددف اضا تاددو في ددو اددال ووددو
تأ ددوا تملد ج تتدايين ...اخل ممددو تنوتليد لددجو اهضاافيددو تتواددوو اضا و قددو تعددوي( :أك كمل كَْنعر ْرم األكر ْ
راء وأ ْكمر كروا َ
ض م كفررا َ  )25أ ْ
ْ ك
ْ ك
كحيكر َ
ْ
ْ
ْ
اء ر كرا َ  ))28ا املمو.28 -25 :
وج كعلْظكا كيُا كركواس كي كجاُّمكا وأ ْ
 )24ك
كس كق ْيرظكامَ َم َ
ك و امي جا دتا العلم للوجا ث اليولية:

 .1اَّ م لع دية ووداهتم تانوملك م اال َّم تَّجو ت و لع النحج التد ياضق  ،تعوي.
 .2ليج يق الصمو دني أدنوق اليتلة ااملماية ا ثااية اضتاا ا يووينة اليضوايسو تت ويق ال ايعة ابلعي دين م.
 .3لدداغوي م اعافددة ا ولددمب تا ددولمب قصددي تضددع اخل ددط عددواك الفيددجحو ت عافددة اددو وددوق
اضتلني(.)116

الادداآين الكددامي ددال قصددا

تاال ه فإن تانت الاداين اضت لل جدا ات دعا اعافدة ا دل ني اق دوو اضا تَّدفوهتو الت دوع فيج دوهتمو ت افدجا ادت للدمب
ا ني ل اخلاائط تقااقهتوو فاي اتد أين قييوة دال ا لم الووملق و غزا خبواد تامليعصدع ليد فيح دوو كيدك ددتلمب حي ا جدو ددال
يجملف ال افق تايل العااة آنتاكو فكيك حلي ا جو أين ياملم ل وواتي و تاو جمو لي و لي د اياة فيح و(.)118
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 .2أثر العلوم الشرعية يف علَ التاريخ
تمج العلم التد ييض ال لكا الجقوئع تأتقوهتو تأملوليو و تااوما ا ضوا تازدموامو ت جاال اض حممو تا يوامدوو تاجضدج
اان وين تالزاوين اعو.
تا ؤاودجين ا ددل جين مدج أت اددال أام جاد د ابليدجو تال د ا تال ددنةو ك دو اد دجا اخي ددم دكدل العلددجوو ابآلدابو تال يوملددةو
تاالوي وعو تالفا و تاهضاافيوو تالا موو...اخل.
وقد اهتموا بتدويظا للدوا َ التالية
 .1لاغوي م

اعافة اخي م ال يوملق تاالوي و ق تال او ...اخل.

 .2لاغوي م

اعافة كل او ييصل د و املج َّ ،لع  ،لي تمللمو تكتا ملو أ ما م تمللف م.

 .3لي يعينجا د لع تف و الااآين الكامي ت،اح ال نة النوجية ا

ا و تاالتمع لع ايخ الي ايع تالفا ااملماق.

 .4لي ددجيع اخللفددوق تاضا دااق تقددود اهدديك تاوددو اليتلددة تالعل ددوق لددع ت ددجيل دجادا زاددو م لي لددع لي ددو اضويددو
الاوداةو في يخلا ان و الفجائي تالعرب.
متا كل ن ب لم اليوايخ ااملماق ن ب تويعية ميكال ا يووامو امليجودة ووة ا ل ني حلي و فجوقو آتليف م فيد غويدة
النفوملة تاا كووو تميكال اهزو اين ظ ا ا ؤاوني ا ل ني اال النزامة تا يود ال ملويل حي وحجد تنكاان (.)117
 .2أثر العلوم الشرعية يف دراسة علَ احملاسبة
قواددا ا ضددوا ااملددماية لددع أملددوا ايددق العددي دددني اليتلددة تا وايمددو اددال و ددةو تدين ددو تدددني الدديت اضودداى اددال و ددة
اثنيددةو تقددي دنددا مددتا اضملددوا دعددي أين أاملددا لد الاو ددي الاكيددز تمددق ايددق العددي تا ددوتا ا اددجة تالجاووددوو دددني أفدااد اضاددة
ااملدماية أنف د مو ك ددو أين  ،تعدوي أتوددك ا فدول لددع ا دو كجند أ دي ااوَّددي ال دايعة ااملددمايةو لدتلمب ألد الفاد ااملددماق
ا ددو دويددوين آليددوو لكد و تكيفيددة تياتلد دددني النددواو ايادوح للعددي ا ن ددجدو تقددي كونددا احملوملددوة ح دديى أمددم
حي ضددوط اليصددا
اضدتاو ا يع لة لتلمب الضا دع حين الالا دنيد َّدوح ا يدرب احملوملدوني ( :فادة اضادجا و تتلدة اض ادو و تالنالدة اض ودووو
تال ددفا ال اددووو أ ددمو اانصددو تاالنيصددو و تال د جد ا اددونع االودديم و تاددن م ا دديج الددتد مددج يددي ال ددل وينو تق ددك
الدييجاينو تق د وا اض دو و تا دي ال لددع الع دو و تحليد ا دآ و ال ددلم تامدا و ت ليد ا دياا الدديول تاخلدا و تدد اندوط الضددا
تالنفدعو ت يدي اابط اا ددوق تا ندعو تلددجال قلدم ا دوب ضتدو مثددا االكي دوبو تال تصددل اليضدودال حي يدجو ا ددوبو تلكدوين ناددوو
ا عددوامو حملددجالحو تودداح الاماددوو ا لددجالحو تويددي الينوَّددف اعلددجالحو تملدديف الياددومل ا ددلجالحو لددع أين يدااع اان ددوق اياددج و تيدااع
ا وب ايبت و تا وب انوقك)(.)119
تحدااك الفا ددوق الدديتا االقيصددودد لل حوملددوة ا يددو االوي و يددةو كددوين ان لا د اددال الادداآين الكدداميو يددث تادو كل ددة
احملوملددوة تا ددياوهتو الادداآين الكددامي أك ددا اددال  91اددا و تلعددل أمددم آيددة للددمبو آيددة ا ياينددة الد أاملددا اضملددس العايضددة لألَّددج
احملوملددويةو تال غددات للددمبو ف ددق أتددج آيددة الادداآين كلد و ففي ددو ل نددو  ،ملددوحون تتعددوي آليددة الكيودددة العودلددة الصددودقةو تالضويددة
ان ددوو تأتض ددح لن ددو دع ددغ ا ع ددويو احملومل ددويةو كول ددييالو تاا ددياا و تأَّ ددل و تكيوديد د و تاا،د د ود ليد د و تتو ددجب يال ددة كوتود د ت ييتد د و
تتاوووو ا ييالو ...اخل.
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تات للمب الجقا ت لم احملوملوة يثقع َّدعياو ادال ودم ادو يكيود فا دوق ااملدموو كدبيب يجملدفو تحم دي ددال ا دالو تحيدق
ادال آدو الاا،قو تأيب ويي دال ملدموو تأيب وعفدا الدياتتددو تأيب وعفدا ال حدوتدو تاددال قياادةو تاددال اودكو تا دواتددو تالضدزايلو
تادال وليتينو تا اايزدو ت..و تميكال ح صوق ااا ل للمب الثقق حتوا الفا ااملماق لع النحج اليويل(:)111
 اا لة اا صوق تالعي :تتويأ اال قج الني َّلع  ،ليد تملدلم( :اكيودجا يل ادال تلفدظ اباملدمو ادال الندواو فكيوندو لد ألفدو
تمخ وئة اول) (.)111


اا لددة اليدديتيال :تتودديأ إب صددوق ددا دددال اخل ددوب للنددوا لددع أملددوا الادداق اددال النددي لي د الصددم تال ددمو تال ددوق
ااملمو دعي اايياد الفيح ااملماق تك ا اضاجا اطيوو (.)112

 اا لة تعايك اليتاتيال :ت يا للمب زاال ومفة وي ا لمب دال ااتاين لع يي َّوا دال وي الاتوين(.)113
 اا لة اليبَّيل لصنو ة كيوددة ا دوب :تكدوين للدمب لدع يدي الندجيادو الدتد كدوين أت ادال تضدع دلديمح ليدوح تااوعدوح ل يدوح
لل حوملوةو يث قو ( :ف بلين دعغ حوجار أين أضع للمب الخصوح يعلم ان ا وو،ا كيف ا وو،ا و تي يضدقق دد في دو
ي ددثفع أت يافع د اددال ض دايوة تا دجافا )و تقددو ( :مل أقددف لددع كيددوب فن ددو اصددنفو تال اني يددا حي فصددل اددثوم دددو أت
اؤلدفو تال حملدا للددمب ح،دوا و تال مسعددا ادال خلددا ان دو وددوا و تال ادال تفددج دوندا ،ددفة تل دوينو تال اددال َّدا دونددوين
دمغي ايودين و العنوين).
هقا ويرجَ ِور احملاسبة يف ظم الفقا اإلسالمي ى األمور التالية
 ا وووو ال فاضي و ال ايعة ااملماية دنا الكيوب أت ال نة أت اا وعو ككيودة الدييجينو تالعادجدو تالجفدوق ددوو تالي ييدز
دني أندجاع اايدااداوو تاالمي دوو ابملدي وا أادجا الييدواعو تتناديم اضملدجاة لي دجا نادوو ا دوةو تا ي دوب اضاابح تالدييجين
تالزكددو تالثكددوو تالفدثاو ا وليددةو تتنادديم ديددا ا ددو و تضدداتا اا وتددة دفا د الجقددف تا دواا تالجَّددواي تال دداكوو تالويددجعو
الملي و دعي ك ا أنجا و.
 ا ووددوو الد أالي ددو الاددات االقيصددودية تال يوملدديةو كوت ددوع ااداا ابت ددوع اقعددة اليتلددة وضاافيددو تملددكونيوو تزايد دداتاو
اليتلة النج ية تالك يةو تزايد جم اليجوا دني الومد ااملماية تغوموو تا ي وب أازاة اهيج تاتاتو م ت وويدوهتم...
(.)114
لتا ينوضدق تصدحيح اليدوايخ احملوملديو تحنصدو ا دل ني تحددااز حملد واوهتم تدتامدم الفعدو فيد ()115و تدديالح ادال دديق اليدبايخ
لعل ددم احملومل ددوة ا ددال ااي ددويل لجق ددو اب ،دديليج 1494وو لين ددو أين ني ددتكا اخلد دجاازاقو تالضد دزايلو تا ددواتددو تاد ددال ول دديتينو تا ااي ددزدو
تالالا ددنيدو تالنددجيادو ..اخل ممددال ملد اتا احملوملددوة فكداا تت ويادوح انددت ددوو 911وو أد قوددل لجقددو اب،دديليج د ددوع وئة ملددنة لددع اضقددل
ا املم :كيودة اضاجا و أت لم الك ك(.)116
 .3أثر العلوم الشرعية يف دراسة علَ اَجتماع
يدُ َع ري ادال وليتين ا ؤملس اضت ( )118لعلم الع ااين الو ادو تا عرب ال نااية الااآين االوي و ية امللجد ا ي يزو وااق تديدا
االوي ددو ق آلايو الادداآينو الد ميكددال أين ياددوا لددع اددو تيضد ن اددال اعددور ي د ل ت ويا ددو لددع اض دجا االوي و يددةو تملددو ي
ل ددجو الا دداآينو تا ددييثو تالفاد د و تأَّد دجل و تدااييد د ا د دجا الن ددوا كجند د قوض دديوح يفص ددل قض ددوايمم توص ددجاوهتم
لل ددمب توح ددا
ا خيلفة(.)117
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تاع للمب فإين ل وق ا ل ني اال فا وق تقضو تأمدل دوةو قدي املديج جا قودل اددال ولديتين أَّدج الدنام االوي و يدة الد
وددوق دددو ااملددمو الادداآين تال ددنةو تح ددم تحين مل ييجَّددلجا حي اليا دديم ا عوَّددا لعلددم االوي ددوع (نادداد ت لددق)و فددإين و ددجدمم
املدديخمل اددو تيض د ن اآلايو تاض وديددث ال د تينددوت الا دجاما االوي و يددةو كناددوو اضملددا (اددال زتا و تتددمةو تا دوااو تتاديددة
أتفدو )...و تالناددوو ا ددويل (اددال ديددع ت ،دااق تتعوقددي تامددجين )..تالناددوو اضومقددقو تال يوملددقو ...ددل اهونددك الناددادو أاددو اهونددك
الع لق في ل و جد الاضو و تأمدل ا دوةو تالفا دوقو الادوئ ني لدع تنفيدت ديتد  ،تعدوي ابليحدتيا ادال االراافدوو تتصدحيح وو
ددال تايددق الفيددوتى تاض كددوو الاضددوئية دينفيددت ا دديتد تاليعددوزياو تالع ددل داو ددي اضاددا اب عددات تالن ددق ددال ا نكدداو املدديجودة لاجلد
ْ
رس وفْم رررو كِ ْسملكع ررر ْ
رذ ه ررَ امل ْفلْح ررو كِ  ))156آ
وف ويكر ْظر كُ ر ْرو كِ كعر ر ْن املظ ككر ر ْر وأ ْولكلْ ر ك
ْ
تع ددوي( :ولْ ررتككن م ررظك َْ أ َمر رةٌ يكر ر ْدعو كِ ى ك اخلكر ْْ ك
ااين.114 :
تال يفجتنو اضوو أين ن و حي أين ايي اليج يي تعيرب أت اضَّج ال كم دااملة الاوما االوي و ية تهتدي ال لي دوو
يث يف ا ضجئ و اكة الفداد تاطي دع تاضادةو تاضادا نف د ادع العودوداو انجا دوو تخبوَّدة تلدمب الد ت د م ت دي اطي دعو
ملجاق ،كل َّم اه و ةو أت اجة اضاجا دعواة كبداق الزكو و تالصيقوو تغوموو ت متا ال دبين يادج ال ديخ حم دي َّدودة
او ددجين( :تااملددمو اييت د و ت وودات د و تنا د االوي و يددةو ايا ددة تا ددي ا داتوط دعض د و د ددوعغو ال تاوددل اليجزئددة تاليفاي ددقو
فعوودتد كل ددو حلا مل تاددم لددع أملددوا ايددي اليج يددي اخلددول كونددا ملدااابح ال اياددة لد و تنا د االوي و يددة مليوملددي و تاقيصددود و
تأومقد و حلا مل يكددال أملومل د و العايددي تالعوددوداو اعددو -تأول ددو الصددم -و تمددق اكددال حوددمل العوددود و تعددويو تتيوع ددو الفضددل
أوي و الزكو و ف ق اكال اليكوفل االوي و ق التد مل ع كل ة ا ل ني لع ا جاملو تاليعدوتين الصدودةو كوندا أ،دوو وح ال اتح في دوو
تكونا أ والح آلية ال ت ا الالك أ ااح)(.)119

 -IIأثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم الكونية

أ .أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم الِبية
 .1أثر العلوم الشرعية يف علَ الِب
اضكددل تال ددابو
ياوددع امي ددوو ا ددل ني ابلعلددجو ال ويددة حي الناددا أتااددا ال دداع تنجامي د اليا يددة حي ددامي اامل داا
ت دامي ا دكااوو تالعمقدوو اهن دية ال دول و ت دامي حتيدوين الن دوق احملديغو تاضادا إبتيدوين الن دوق أادوكال الينوملدل ال ويعيددة...و
ممو يي ج حي مليس لم الصحة لضتائيةو تناوو ال ك الجقوئق اللتاين حيفاوين ل ن وين َّحي (.)121
ك ددو ياوددع امي ددوا م د د حي ت ددجيع النددي َّددلع  ،لي د تملددلم لددع اليددياتدو يددث قددو ( :اددو أنددز  ،داق حال أنددز ل د
،ددفوق) ()121و ففددق مددتا ا ددييث كيددي لددع أين لكددل داق دتاقو ت كيددي لددع ضدداتا الوحددث تاليفيدديك لددع الدديتاق النددووع تتلود
ليحصيل العم الصحيحو تمتا اضاا يا اب دل ني حي أين ي ي دجا ابلعلدجو ال ويدةو فجضدعجا لدم الي دايحو تاملديخياجا اليحدتيا
الع ليوو اهاا يةو تأتقفجا النزيف الياجدو تأواتا ليوو المليالصو ال اتوين(...)122اخل.
 .2أثر العلوم الشرعية يف علَ ال يدلة
نييج ددة المي ددوو ا ددل ني دعل ددق ال ددك تالكي ي ددوق و ددوق امي ددوا م دعل ددم الص ددييلةو فك ددونجا أت ا ددال أن ددب ددوزين اضدتي ددة
تالصييليووو تمم أت ادال أن دبتا اياملدة للصدييلة()123و تالديافع الكودو مدم للدمب مدج العلدجو ال دا ية ت لدع اأملد و لدم ااوَّدي
ال ايعة التد ينا لع أين فظ النفس اال ا اوَّي الضاتاية الد ينوضدق ااا وهتدو تاحملوفادة لي دو ادال و د الجودجد تالعديوو تلدالم
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تنع دديو م ددت ال ددنفس تال هتل ددمب حلا ااض ددا فمد ددي ا ددال ا ددياتاهتو()124و تال يي ددبتع لل ددمب حال عاف ددة ل ددق ال ددك تالص ددييلةو حل اضت
ي خا نجع ا ا تال ور يع ق العم النووع إبلين  ،تعوي.
ب .أثر العلوم الشرعية يف دراسة العلوم التِبيقية
 .1عالقة العلوم الشرعية بعلَ الكيمياء
حين اغوة ا ل ني اليفاد أادجا ديدن م دفعدي م حي دل دااملدوو دا دصدلة ت يادة تتداتوط دعلدم الكي يدوقو فعندياو ااح
ا ل جين ينوق جين اجضجع ت وا ا وق ا يخيو الض ل تالجضجق تال ابو حب جا ا وكل و اضامح تا دجاد الد ميدا لي دو ا دوق
اهواد تكتلمب ا وق ال وكالو ك و داملجا تفوَّيل و اضتار ال كونجا خيزنجين في و ا دوق لدع تويعدة للدمب ا دوق تَّدفوت و تادال ألدجاين
اليااملددة ال د أاثامددو اليفا د الددييال ددو اخل ددا لددع اضو ددوو ت ددج اخل ددا حي وددل..اخل()125و ليصددل اضاددا دددم دعددي للددمب حي
ملدديس الكي يددوق ا يي ددةو تاكي ددو ا ددواغ الكربي د و تاددوق الفضددةو تالوددج او تالددح الوددواتدو تتعيددني الك وفددة النج يددة لك ددو اددال
اض جدوا الكاميددةو تحودااق لددواب ييدي املددود العمقددة ددني تزين امدجاق تالك وفدةو تالايددوو احبددوا دج الضافددة ا ال دة (آلددة اليصددجيا)
تكيفية امليخياا و...اخل(.)126
 .2عالقة العلوم الشرعية بعلَ الررضيا
َّ ددوم الا دداآين الك ددامي لل ددل ني الي ددة اايض ددية ابلض ددة اليق ددةو ق ددودا ل ددع اليص ددجا تاليحيي دديو تض ددوط الفد داائغ ا د دواا
تا عددوامو تملددوئا انو،ددط ا يددو و فاددي لكددا الادداآين الكددامي أ ددياد ا ددوب تاه ددع تالا د ة تالضدداب تا جافاددة تاليددبليف تا نوملددوة
تالينصيف تا ضو فةو ليعلم دتلمب أمل العلم اب وب أين الني َّدلع  ،ليد تملدلم َّدودة تأين الاداآين لديس ادال ندي و حل مل يكدال
ممال تلاع ا وب تال امنيملةو تلين ط ا ل ني لم،يضو دعلم د قجاو ا يو (.)128
تيؤكددي ادددال اوددك ا نولددق الوضدديادد أين ا ددوب يعددي ضدداتاايح ا عددواموو تق د ة الجَّددوايو تا جاايددث تغومددوو فياددج :
(كتلمب ا وب حييو حي او يعا د ق ة الفاائغ تالجَّواي تاضاجا ال تا م دني ا يحاني مو)(.)127
تدتلمب فيحا لجو ال اع ابب اليايو العل ق لجو ا وب تالاايضيوو ال مق تاقدع اضادا ادال اكدرب الدي وئم الد
دنيددا لي ددو ا ضددوا ااملددمايةو يددث كددوين ا ددل جين أت اددال أتوددي اا صددوق الع ددادو ت اف دجا الصددفاو تتضددعجا لددجال وربيددة
تمنيملية عودالو اديكاتمو يلفدة الثكيدكو تاملديع لجا مدو الاادجزو تا ديتا الكي دو اللجغوايي دووو تتضدعجا اؤلفدوو اض جدوو
تا ددو وو ت لي ددل ا ددوئل ا ددودية ابليحلي ددل امنيمل ددق تاليا ددييا الع دديددو تحب د دجا ال ددزتااي تتا ددي وهتوو ت حم دديط ال دديائا و ت
ا ضلعوو ا نيا ةو تاد و عودالو وربيةو تق جا امنيملة حي الية ت ية(..)129اخل.
 .3عالقة العلوم الشرعية بعلَ الفلذ
ددديأ ا،دديضو ا ددل ني ابلفلددمب ين ددو نزلددا آايو الادداآين الكددامي تجو د الناددا حي مددت اليااملددةو كاجل د تعددوي( :وال َ
شر ْرم
كَتْ ْر لْمستكر كقر ََلا كذلْ ك ْ
راد كمرالْعرج ْ
العلْ ْ
وِ ال كق ْرد ْا  َ )39ال َ
ش ْرم يكر ْظربك ْمري
ك
الع ْزير ْز ك
ذ كر ْقردير ك
ريَ  )37والْ كق كم كرر قكر َد ْركد كمظكرا ْز كأ كح َرَ كع ك ْ
ْ
ْسرَ ْمبواقْر َْ الظَجرومْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
كَلكا أكِ ْدر كغ ال كق كم كر وَ الل ْيرم كسراب الظر ك
َُرار ومرم يف كرلكرذ يك ْسربكحو كِ  ))65يدس41 -37 :و تقجلد  ( :كرال أق كك
ْ
 )85وىنَا لككق َ
يَ  ))84الجاقعة ..86 -85 :اخل اال اآلايو ال تجو الناا حي ال وق تاو في دو ادال أملداااو
س ٌَ ل ْو كر ْعلكمو كِ كعُ ٌ
ك
()131
تالنججو تاو جي و اال آايوو ت اياو لتلمب دين ا ل جين ا ااَّي ك اَّيد ا باجين :دوضيادو ت لع وول قومليجين ديا ق .
ك ددو كددوين لل ددنة ال دايفة دتا كوددو دفددع ا ددل ني حي دااملددة لددم الفلددمبو فعنددياو مل دالل النددي َّددلع  ،ليد تملددلم ددال
ااا ل الا ا مل ملك الاداآين ديفوَّديل اضادجا الفلكيدة ا يعلادة ديزايدي قدال الا دا تتنوقصد تو دجف تك دجف و تمل يفدا ناايدة ل يدة
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اعينددة لددع اددج الو ددا لدالم ي ددل تفكددوممو اكددو لعاددجمم كواددل ا ايددة حبددث للددمبو فددوكيفع دددتكا فجائددي الا ددا ا يعلاددة د ددؤت م
ذ كع ْن األ ْكهلَ ْة ق ْم ْهي كم كواقْيت لْلظ ْ
َاس وا ْيك ْج) الواا 179 :و تلتلمب ياج أددج الدياداق اضدق  ،ند ( :حين
العواة تاليينية( :يك ْسأكلونك ك
ك
أ ك وود  ،حي  ،التيال حيوجين  ،تحيووجين  ،حي النواو تالتيال ياا جين ال س تالا ا تالنججو تاضملة لتكا .)131()،
تيدداتى أين ،خصدوح وددوق حي ا لددمب ودجاازو ،ددو تقددو لد ( :اي الددمب حننددو توددي ال د س ت لددع ايجاَّددلة -تللددمب الا ددك
ال ويل -فلم يصيق م تمدم داديل مو تلكدال العمادة الودوتر تدم ليد قدج  ،تعدوي ( :كح َرَ ىذكا بكرلكر ك كمِْلْ كرَ ال َ
وجر كد كها كِْلرَ
ش ْرم ْ ك
كعلكى قكروم َمل كَْنعم ََلَ ْمن د ْ
وِنكا ْس ْتر َرا  ))95الك ف.91 :
ْ ْ ك ْ
تمددتا كددوين ا ددل جين يدداتين أين لددم الفلددمب اددال فددات الكفددوايوو دددل ددي دعضد م اددال فددات اض يددوين ضين أتقددوو الصددم
تالزكو تالصجو تا و تعا د ()132و تدتا املي وع ا ل جين اَّي الكجاكك تالنججوو تدااملة ول الك ج تاخل ج و تتضدعجا
ويات اكة الكجاككو تقولجا ديتااين اضا تكاتيي وو تاوث جا آلة الاَّي (اليل كجب)(...)133

تلدمب مددق أمددم ااددوما ضددوا ااملددموو وددوقو نييجددة و ددي و يدديو ت ددل وددود تدؤتبو تللددا ادددع الصددجاو تاني ددع
الا ددج تالعا ددةو ددو كون ددا لددع أمت االمل ديعياد للددياا تالوح ددث تاادددياعو لك ددال ددو فا ددا ددو أتتي دداو تغاق دا ح ،ددووع ال ددتاهتو
ت،د جاهتوو تان ددضلا دا ددف ال ددوا فاددطو انيك ددا تانك دداو تزا ملددل و وو تأتددع لددع ا ددل ني ددني اددال الدديما دعددي انضمق ددم
الفكددادو تاددنع م االوي ددودو ت،دديجع دعددغ الفيددوتى دددتلمبو في ددوقلجا ددال كددم ال دداع دااملددة العلددجو الكجنيددة تاان ددونيةو دعددي أين
املييااجا لع تفجة الضاب لي م تدلجغ أقصع اااتك الربا ة في و.
نتائج الدراسة وتوصياتها



قواددا ا ضددوا ااملددماية انددت ن ددبهتو لددع ااتكدزاو ددي و كددوين العلددم أمه ددوو تدد ملددودو اضاددة ااملددماية لددع غومددو اددال
اضام.
خييلف اف جو العلم

ااملمو ال ا ف جو الضايبو اال يث اصودا و تانومج و تغوايت .

نفجا ا ل ني قياملة كاياملة العايي .



كوين للعلم



أكرب اايوا تاوا د اتح اضاة تاولي او ملاد ادال دالئدل ا يدو في دوو مدج تادييامو للعلدم تالعل دوقو تادو ييجلدع توعدوح لدتلمب
آتليف وو تنيتاهتوو تاياامل و...



الن ضة العل ية مثا اال ال دوا الكدربى الد تفدجز ددو اضادم
تا ية ت لصةو تيضوفا لع دفع ا يو ،ع جموالهتو.

فدثاو جميدي ادال يوهتدو تا دوهتوو تال تيحادق حال ج دجداو



حين املولة اليعليم املولة ضواية اال أمسع الضوايو اان ونية تأنول و ض و أت أدتاو االاتاوق ابان وين.



حين ااملددمو ايددي تان ووددوو  ،دايعة ت،ددعو و وددود و تقددونج حو تأومق دوحو كددوين تمل يددز تملدديال قددج دافعددة للحاكددة ا ضددواية
دكل وجانو و.



يلمب اضاة اَّيياح فكاايح ضخ وح قودااح لع دفع جلة اليايو حال أن تعدا تال يدزا لليجومدل ادال وصدجا ددل تادال أملد و
تقي تَّل متا اليجومل حي داوة االزدااق تاليحفيز ت يو اال ثا .
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تحين امليفود ل وق ااملمو اال مثوا ا ضوااو ال وداةو كولفااو تالاتاوينو تااغايق تالفاا نةو تالوودليني...و فدإين دتامدم مل
يايصددا لددع الناددل فاددطو دددل لددوتز للددمب حي اليااملددة تالفحددا تال دداح تالناددي تتصددجيك اضو ددوقو ه اادددياع تاالديكددواو
فكونجا أ،و ابلنحلة ال املين اا وق اضاا يق تاضزاموو فبنيجا ،ااابح يلفوح ألجان و في ،فوق للنوا.



مل حيصددا ا ددل جين دائددا اعددواف م ت لددجا م العلددجو اليينيددة فح ددكو دددل أددديت دداا ي م
تاليوايخو تالاايضيووو تالفلمبو تال كو تالكي يوقو تالصييلة...

لددجو يي ددة ك ددو و كوهضاافيددوو



ال تال أمهية العلجو الكجنية ال العلجو ال ا ية دل قي ياتوط دو اال النيوئو او ملعل اعافي و أتي ابلياديمي ادال االملديوحوا
العلجو ال ا ية.



العلم التد مج فايضة ليس العلم ال ا ق ت ي و تحمنو كل لم فع دينيو كوين أت دنيجاي.



مل ي ددعا ا ددل جين قددط أين الددينيو تنفصددل ح وملد م ددال اآلوددا أت أين الددييال ينفصددل ددال ا يددو و فددون جى ل ددم لددع
ووني الينيجية تاضزليدة آين تا ديو تاملدي ي ويادة ا يدو اان دونية مدتا العدومل اضاضدقو حتدوا تاتكدز أَّدجل لدع
الناا حي ومل ال وق تاضا و تامليخمل العرب اال ناوا احملكم تقجانين اضزلية.



حين يددع العلددجو لاو َّددلة ت ياددة دعلددجو ال دايعة للددمب أين الوو ددث الددييين لدديى ا ددل ني مددج الددتد فدديح أد دجاب العلددم للعددومل
أ ع ال اضاة ااملماية فاط.



العلددم ا ددق مددج الددتد ي دديد حي ااميددوينو تااميددوين ا ددق مددج الددتد يف ددح جمددوالح للعلددمو ف ددو ،دايكوين ايفومهددوينو دددل أودجاين
ايعوت ين.

التوصيات:


ضاتا العنوية دع لية اليبَّيل ااملماق للعلجو.



توجب نوت ال يوملوو ا الي لل يوملة الضادية
اادياع.



توجب العنوية الفوئاة ابلعلم تدفع النو،الة القيفوق آاثا اال ملوا م اال أويادمم ا ؤمل ني ل و تامليعود اايي اا أواى.
جا الزاتية

اليفكو العل قو اع االمي وو ابضملوليك اليعلي يدة ااملدماية احملاادة لداتح

اليايو ا ي ا تالي جيا اليائم.



ضاتا العنوية ابليعليم الصحيح ضن



توددجب الع ددل لددع حد دااز ا ع يددوو ال د قدديا و الفكددا ااملددماق للفكددا اان ددورو تدعددث الادديم االوي و يددة ال د ولفي ددو
ال اوفة ااملماية.
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 -34ايملددا ال د ويل :الجاضددح
دعيمو.

انددومو احملددي نيو داا تاكيوددة ا وادديو ددوينو اضادينو ط2و ملددنة 2113و .ل 66ف ددو

َّ -35ددمح وددي الفيددوح اخلولدديد :تعايددف اليااملددني نددومو ا ف دايالو داا الالددمو دا ددقو ملددجاايو ط1و ملددنة 1423مد د
2112وو ل .64
 -36آ د دااين 66و اناد ددا :ملد دديي ق د ددك:
2113و 1و ل 411و .412

د ددم الاد دداآينو داا ال د دداتةو دد ددوتوو لوند ددوينو ط32و ملد ددنة 1423مد د د

 -38يجنس 39و اناا :اناا :ال ودقو 3و ل .1894

العلوم الشرعية وأثرها يف دراسة العلوم الكونية واإلنسانية

523

 -37يجملددف 86و اناددا :حم ددي لددق الصددودجرَّ :ددفج اليفوملددوو قصددا الكيددوبو لوليددي و اهزائدداو ط5و ملددنة 1411مد د
1991وو 2و ل .63
 -39اامل دااق  .75اناددا :الادداتي :اهددواع ض كددوو الادداآينو داا الكيددك العل يددةو دددوتوو لونددوينو ط1و ملددنة 1421مد د
2111وو 5و ل.211
 -41ت 114و اناا :ال ودق6 :و ل .166
 -41ادال و ة :تتكا ال واع تا يكلم
اخي وو ل .42

أدب العومل تا يعلمو داا الكيك العل يةو دوتوو لونوينو دتين لكا اقدم ال وعدة تال

 -42اتا ا لم.
 -43تمج او يعا ابليتغ وتية.
 -44ادال وليتين :ااوع ملودقو ل .362
 -45حم د ددجد حمسو ي د ددل ا د ددعل :أ د ددا اخل د ددم الفا د ددق
ملنة 1427مد 2118وو ل 76و .78

الاجا د ددي ا خيل د ددف في د ددوو داا ال د ددموو الا د ددوما و اص د دداو ط1و

 -46ددود ال ددجيخ :تعليددل اض كددووو داا الو دو لل اوفددة تالعلددجوو تن ددوو اصدداو دتين لكددا اقددم ال وعددةو مل دنة 1421مد د
2111وو ل .288
 -48دتلددا وددي الددا يم حد دااميم :االلددو العل ددق تالفل ددفقو اميالددة ا ص داية العواددة للكيددوبو الاددوما و اصدداو دتين لكددا اقددم
ال وعةو ملنة 1995و ل .298
 -47اتا ال ربار.
-49

وي الكامي دكواو ااوع ملودقو ل .65 -63

-51

وي الكامي دكوا :ااوع ملودقو ل .51

 -51أد ددج دك ددا ك ددو  :ا ددن و ااا ددوو الوخ ددواد
1421مد 2111وو ل 37و .363

تص ددحيح اض ودي ددث تتعليل ددوو داا اد ددال ددزوو د ددوتوو لون ددوينو ط1و مل ددنة

 -52اتا أدج يعلق.
-53

وي الكامي دكوا :ااوع ملودقو ل .78

 -54أكدداو ضدديوق الع دداد :اددن و الناددي نددي احملددي ني ااددوا اب جلجويددو الضاديددةو اددؤ ا ا ن جيددة ااملددماية تالعلددجو ال ددلجكية
تالثدجي ددةو ا نعا ددي اخلات ددجو (ال ددجداين) ابليع ددوتين ا ددع وواع ددة اخلات ددجوو الف ددث ا ددال  21 -15ا ددال ددودد اضتي
1418مد ا جافق  21 -15اال يندويا 1978وو ان دجااو ا ع دي العدو ق للفكدا ااملدماقو 1412م د 1992وو
2و ل .191
 -55اهو ظ :ا يجاينو ايقو وي ال مو مواتينو داا اهيلو دوتوو لونوينو دتين لكدا اقدم ال وعدةو ملدنة 1987وو 6و
ل 35و 36؛ تين ك متا الاج أيضوح حي حدااميم الناوو.
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 -56ا اوع ال ودقو ل .35
 -58حم ي وي الاتال اا وو :ااوع ملودقو ل 215و .216
 -57حم ددي ااوددل ل يددوو :اليعلدديم الياددين -ا ددين تَّددلي ابلثديددة ااملددمايةو اددؤ ا رددج دنددوق ناايددة تادجيددة حملددماية اعوَّددا و
ددوين (ا لكددة اضادنيددة امومشيددة ابليعددوتين اددع وواعددة الواددجكو توواعددة اؤتددةو ت عيددة اليااملددوو تالوحددجا
ا نعاددي
ااملددمايةو الفددث اددال  5-2اددال حمدداو 1414م د ا جافددق  28 -24اددال يجليددج  1991ان ددجااو ا ع ددي العددو ق
للفكا ااملماقو 1411مد 1991وو 1و ل .484 -462
-59

مق الييال دال اللحوو :ااوع ملودقو ل .134

ونيددة ا ويددةو تالات ددة
 -61كولك ك ددة الي ي يددةو تال ك ددكة الوكايددةو تال ن ددنة اليضلويددةو تالض ض ددة الاضددو يةو تال
العااقيد ددةو حي ووند ددك االراافد ددوو ال د د مل تن د ددك حي قويلد ددة دعين د ددو كولفبفد ددب و تالي ي د ددةو تالعالد ددةو تا و د ددةو تاللفد ددفو
تاالاتضوم تالاتونةو تالضنةو تاللكنةو تالثويم...
 -61حم ددي ا ددوك :الا دااقاو ا ي دجاتا تأ امددو
1419مد 1999وو ل .31-29

الاملددم الادداآر تاض كددوو ال ددا يةو داا الفكدداو دا ددقو ملددجايةو ط 1ملددنة

 -62أد تايرو تملوق.
 -63حم دي دددال ملددمو اه حدق :تواددوو فحددج ال دعااقو ايددق حم ددجد ،دوكاو ا وعددة ا دديرو الادوما و اصدداو دتين لكددا اقددم
ال وعةو ملنة 1394مد 1984و 1و ل .12
 -64داجل ( :تحمنو قيانو أمل الوصا أتال ضين لم العادية ن م أودت)؛ الف املداو داا الكيدك العل يدةو ددوتوو لوندوينو ط2
ملنة 1422مد 2112وو ل .112
 -65ت وي ا اصجد :ااوع ملودقو

1و ل.179

 -66وم الييال ال يجتق :ا زما

لجو اللضةو

 -68ايقجو ا جد :اعجم اضدابقو
 -67حم جد دال ا الز اد، :اح ا فصلو ايدق :حايدل ددييع يعادجبو داا الكيدك العل يدةو ددوتوو لوندوينو ط |1ملدنة
1422مد 2111وو 2و ل 72و .73
 -69ادال وليتين :اصيا ملودقو ل .481
 -81حم جد دال ا الز اد :ااوع ملودقو 1و ل.61
 -81ك دؤال ضيب ملددعيي الفدااق( :اددو تاددج اوددل َّددلع ف د و َّددمت تملددجي ملددجييت ال د جو ف د و في ددوين فيفكددا
الفدااق ملددو ة ه قددو  :ال ،ددقق ليد و فاددو لد حم ددي :مل؟ قددو الفدااق :ضين اليصددضو نددي لدديس لد تصددضوو تحمنددو ملددجي
ال ج وو الصم و تليس للي وو ووو فاو حم ي :او ننا أين أدايو يلي ا لمب.
 -82ك نو اات اع الك وئقو تان و :تنو امهو ج او يلزو ال دو ا قجلد ( :فبندا تدمة تال دمة زميدة دماث تادال خيداة
أ ق تأ لم)و حلا افع ما تحلا نصو و؛ تكينو امهو ج الفاة ددني (حين) ت (أَين) قدج ادال قدو لزتويد  :أندا تدولق
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حين دولدا الدياا؛ انادا مدتا امدواك تللدتد قولد  :أددج الاوملدم الزودووق :جمدولس العل دوقو ايدق :ودي ال دمو مددواتينو
اكيوة اخلوعق الاوما و اصاو ط 3ملدنة 1421م د 1999وو ل 191و 121و  .259ك دو كدوين للفايد ال دوفعق
ادددال ا ددياد ا صددادو ليلددة كد َّدل يددجو ُ عددة يدُديكلم في ددو نددي ا ددوئل الفا د لددع تايددق النَّحددجو ت كددوين أدددج وعفددا
النحوا النحجد ال يَ َيعُ ُ ضجا اطلس.

 -83حم ددي ددال دجاد :ااياددة اياد للكجاكددك الددياد في ددو ييخددا لددع الصددج النحجيددة اددال الفدداتع الفا يددةو ل ملددنجدو
داا واو وينو اضادينو ط1و 1975وو ل  7ف و دعيمو.
أ لع كيدوب :أيب ودي  ،الفوملدق :فديغ ن دا االن دااح ادال ات تدق االقدثاحو ايدق :حم دي يجملدف فجدو و داا
-84
الوحجا لليااملوو ااملماية تح يوق الثااو ديبو اااوااو العادية ا يحدي و ط2و ملدنة 1423م د 2112وو 1و
ل .196 -189
 -85حم ددي ملددومل َّ ددوا :أَّ ددج النح ددج -داامل ددة
2116وو 96و .98

فكددا اضنو ددواد-و داا ال ددموو الاددوما و اص دداو ط1و ملددنة 1428م د د

 -86ال ودقو ل .111 -111
 -88قددو اضملدديول ملددعيي اضفضددور :تقددي ل ددا أين ل ددوق العاديددة ا يددتتا تايددق احملددي ني اددال يددث العنويددة ابل ددني تاوول د
تلاي م تتعييل م تتاة ل اللضة؛ ال ودقو ل .111
 -87أتي اص فع ا ااغق :لجو الومغة ا كيوة العصايةو َّيياو لونوينو ط1و ملنة 1425مد 2114وو ل.8
 -89أتددي ا لددجب :اعجددم ا ص د لحوو الومغيددة تت جامددوو اكيوددة لونددوين ،دداتينو دددوتوو لونددوينو ط2و ملددنة 2111وو
ل .8
 -71ك عور الااآينو تح جوز الااآينو تجموز الااآينو تاي ود الااآينو ...اخل.
 -71ت وي ا اصجد :ااوع ملودقو ل .215 -214
 -72تمتا مج الجو اضا ل اال دني ييي الجوج

ملوك ح جوز الااآين الكامي تالتد مل ملي ملويمح حي ال عال في أ ي.

 -73أتي اص فع ا ااغق :ااوع ملودقو ل .8
 -74فددبتع دوددوب االملدديعوا و ه ابب ا الددجبو تابب ا ددت تاالويصددواو تابب تكدااا الكددموو تالدزايد فيد و تابب الكنويددة
تاليعايغو تابب ولفة وما اللفظ اعنو ....
 -75أتدي َّدداا :ااياددة اياد لكيددوب :تيددل ا ددكل الادداآين الدددال قييوددةو داا الكيددك العل يددةو دددوتوو لونددوينو ط3و ملددنة
1411مد 1971وو ل .73 -86
، -76ددجقق ضدديف :الومغددة العاديددة ت ددجا ت ايددخو داا ا عددوا و الاددوما و اصدداو ط6؛ نا دمح ددال ت د وددي ا اصددجد :ااوددع
ملودقو 1و ل .217
 -78ال دديي أتددي وددي الضفددوا :اليصددجا اللضددجد نددي اضَّ دجلينيو داا ا عافددة اهواعيددةو ااملددكنيايةو اصدداو دتين لكددا اقددم
ال وعةو ملنة 1996وو ل .169 -167
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 -77دوددل ادددال مدداو دددال ملددنوين لددع ددا دددال اخل ددوب اضددق  ،ند فاددو لد  :اددال أنددا؟ قددو أ ادددال مدداو دددال ملددنوينو قددو :
َّددو ك زمددوو ه قددو  :أو حند كددوين ياددج فدديكم فيح ددالو قددو  :كنددو نع يد فنجددز و قددو  :لمددك اددو أ يي ددج تداددق اددو
أ وكم.
 -79فاددي كددوين اخللفددوق يا جن د تييتتقجن د و دددل كددونجا ناددودا كوددوااح في د و فددبدج دكددا يادديو النودضددة الددتديور تيعلددل ان د أ ددن م
تأ تدم حباا تأدعيمم قعاا؛ تكوين ا ياديو زمدواو ضند ال يعو دل الكدموو تييجندك ت دق ال دعاو تمل ميديح أ دياح
حال و في ؛ تكوين لق يايو أااأ الايس تياج  :مج أ ن م دا تأملوا م ابدا .
 -91ال يجتق :االتاوين

لجو الااآينو ايق حدااميم أدج الفضلو

 -91حم ددي وددي ا ددنعم وفددووق :اصددودا اضدبو داا اهيددلو دددوتوو لونددوينو ط1و ملددنة 1412م د 1992وو ل 155و
.156
 -92لددق لددق َّددوح :اعددومل اضدب ااملددماقو داا اهيددلو دددوتوو لونددوينو ط1و ملددنة 1412مد د 1992وو ل -42
.64
 -93حم ي وي ا نعم اخلفووق :ااوع ملودقو ل 161و.162
 -94ت وي ا اصجد :ااوع ملودقو 1و ل 219و .221
 -95حم ي وي ا نعم وفووق :اصيا ملودق :ل .152 -151
 -96حم ي وي الاتال اا وو :ااوع ملودقو ل 213و ف و دعيمو.
-98

لق ملواق الن وا :انومو الوحث ني افكاد ااملموو داا ا عوا و الاوما و اصاو طو ملنة 1987وو ل.

 -97حم ي وي الاتال اا وو :ااوع ملودقو ل .216
 -99مل دجاق اياملددة اليحليددل النف ددق أت ا ياملددة اليحليليددة أت ا ياملددة ال ددلجكية أت ا ياملددة ا يكونيكيددة اناددا :حم ددي ق ددك:
دااملوو النفس اان ونيةو داا ال اتةو الاوما و اصاو ط6و ملنة 1413مد 1973وو ل .23 -17
 -111حم ي

وين عويت :الااآين ت لم النفسو داا ال اتةو الاوما و اصاو ط1و ملنة 1412مدو ل .39

 -111ألك دديس كواي ددل :اان ددوين لل ددمب اط د دج و تا ددة  ،ددفيق أمل ددعي فاي دديو اكيو ددة ا ع ددوا و د ددوتوو لون ددوينو ط3و مل ددنة
1973وو ل .18
 -112حم ي ا،ود وليلو لم الدنفس ااملدماق العدوو تالثددجد (دااملدة ااواندة)و داا الالدمو الكجيداو ط1و ملدنة 1418مددو
ل .39
 -113اص د فع ل ددقو انددومو الوحددث
2115وو ل .116

العلددجو تاان ددونيةو داا الكيددك العل يددةو دددوتوو لونددوينو ط1و ملددنة 1426مد د

 -114اناا اجملدج ة لدم الدنفس الدثاا ااملدماق ط ج دة ادال اضملدوتت و تالصدودا دال ا ع دي العدو ق للفكدا ااملدماقو
م ة أوزاقو تال تربز اليتا العويل للعل وق تا فكايال ا ل ني جمو اليااملوو تالنااايو النف ية.
 -115اص فع ل قو ااوع ملودقو ل .118 -116
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 -116أتددي فدؤاد اب،ددو :الدثاا العل ددق للحضددوا ااملددماية تاكونيد
ط2و ملنة 1414مد 1974وو ل .111 -111
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ايددخ العلددم تا ضددوا و داا ا عددوا و الاددوما و اصدداو

 -118ا اوع نف .
 -117ت وي ا اصجد أدج وية :ااوع ملودقو 1و ل  232ف و دعيمو؛ ،جقق أدج وليل :ااوع ملودقو ل .487
 -119الالا ددنيدَّ :ددوح اض ددع
.58

َّددنو ة اان ددوو ا وج ددوو تزاا ال اوفددة تااا،ددود الاددجاقو الاددوما و اصدداو 1و ل

 -111اوما اا ا قن اجق :فا احملوملوة ااملمايةو اؤمل ة الاملولة ،داتينو ددوتوو لوندوينو ط1و 1425م د2114 -وو
ل .49 -47
 -111اتا الوخواد.
 -112فاددي اتى ودددي دددال حيددق ددال ا ددواا أين ددا دددال اخل ددوب اضددق  ،ند املي ددوا ا ددل ني تدديتيال الدديتاتيال فاددو
دوين اضدق
كل ملنة او اوي ع حليمب اال ا و تال ُ مب ان ،يالوو تقو
لق دال أيب تولك اضق  ،ن  :تُا َّ م
َّ
دع يدُعددا َادال أوددت ممدَّدال مل أيوددتو و ددية أين يني ددا اضادداو فاددو
 ،ند  :أاى اددوالح ك دواح ي ددع النددواو تحين مل ُحيصدجا د َّ
دياا تاتيدك الندوا
وولي اضق  ،ن  :قي كنا ابل وو فاأيا الجك و َّ
دتنجا ديجا و تونَّيتا ونجداحو فبوت داجل و ت دو امل َّ
ضددل ديددن م الع ددوق لددع قدديا ال ددوداة
الد َّديتاتيال لددع قَدديا النَّ َ ددك ا يَّصددل داملددج َّ ،ددلع  ،ليد تملددلمو فُ َّ
ُ
ااملمو).
 -113كوين وي ا يي دال حيق كوتك ااتاين أين ياج ( :و دا َّوا او أ ام اني لع ال ُكيَّوب).
 -114ملواا اا ا قن اجق :ااوع ملودقو ل .61
 -115ف ال اضتي أين تن لق احملوملوة اال أَّج ال ايعة هَّ ال يضومو دعي للدمب أين ت ديفيي ادال العلدجو اضوداى ممدو ال ييندوقغ
اع ال جادا اال امليخياو لل نومو العالية أت اليجايوية أت كلي وو فو ك ة ضولة ا ؤاالو أر تويمو ف ج أ ق دو.
 -116ملواا اا ا قن اجق :ااوع ملودقو ل .234 -61
تعا النب وليتين لض ط ا
َّ -118

مت الاضيةو حل مل يعث ل ديلمب اضملوايةو حالَّ ملنجاو ايبوا .

 -117ددال ال ددو ويت :لددم االوي ددوع اخللدديتر -قجا ددي ا ددن وو داا الن ضددة العاديددةو الاددوما و اصدداو ملددنة 1971وو ل
.191
 -119حم ددي الصددودة اوددجين :ملددنال ،
ال عجديةو طو ل 57و .59

اط ددجع اددال وددم الادداآينو داا ال ددعجدية للن ددا تاليجزيددعو وددي و ا لكددة العاديددة

 -121حم ددجد ال ددعيي الكددادد :اوددودئ العلددم
1991و ل .112

ااملددموو ا ددودع اميالددة ا ص داية العواددة للكيددوبو الاددوما و اصدداو ط1و ملددنة

 -121اتا الوخواد.
 -122حم ي وي الاتال اا وو :ااوع ملودقو ل  259ف و دعيمو.

العلوم الشرعية وأثرها يف دراسة العلوم الكونية واإلنسانية

527

، -123جقق أدج وليل :ااوع ملودقو ل .521
 -124زايد حم ددي أتي ددياين :ااوَّ ددي ال دايعة اامل ددمايةو اؤمل ددة الامل ددولة  ،دداتينو د ددوتوو لون ددوينو ط1و مل ددنة 1425م د د
2114وو ل .145
 -125حم ددي ددو ال ددييال الفن دديد :امل ددولة العل ددم تاامي ددوينو اطل ددس اض ل ددع لل د دالجين اامل ددمايةو هن ددة اخلد درباقو  9لت ا ج ددة
1393مد  23دي رب 1984وو ل .12
، -126جقق أدج وليل :ااوع ملودقو ل .523
 -128وي ا دق الكيدور :نادوو ا كجادة النوجيدةو داا الكيدوب العدايبو الادوما و اصداو دتين لكدا اقدم ال وعدة تال ال دنةو 2و
ل .185
 -127أتي فؤاد اضمجار :الثدية

ااملموو داا ا عوا و الاوما و اصاو دتين لكا اقم ال وعة تال اخي وو ل .181

، -129جقق أدج وليل :ااوع ملودقو ل  541ف و دعيمو.
 -131ت وي ا اصجد أدج وية :ااوع ملودقو 1و ل .341
 -131وي ا ق الكيور :ااوع ملودقو 2و ل .312
 -132وي ا ق الكيور :ااوع ملودقو 2و ل .312
، -133جقق أدج وليل :ااوع ملودقو ل 546و .548
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