


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 بحوث

(2) 

 :انبحث مهخص

بـاا  الادرس العؼادي خاـ ماهل خاـفج )يتـاول هذا البحث بالدراسة والبقاان 

ا إلااك كشاالة الاادرس العؼاادي ع خشااقرً  (الؽااريؿ ع طاارا خ اااقؾ العؼقاادةالؼاار ن 

اسقرة آهتدا  وآقتدا ، لؿّ  :سقرتف إولك ا ا كان خصادره وخـفجاف خاا يازال  ض 

اا ا خااـ الؼاار ن الؽااريؿ وال ااـة الـبقيااة الشااريػة:  قااث كااان إ ااؾ د  ا خ ااتؿَ صري 

ـف خاـ خعاار  الاق ل بؿاا تضاؿ  د الذي تممذ خـف العؼقادة اسساهخقة هاق الؿعتؿَ 

دت إففاام ق تعاد  رَ وبات اع رقعة البهد اسسهخقة وبزوغ الػِ  .وخـاهج وأسالقب

ا ٓماته   ا، تبًعاأو خاذخقمٍ  خحؿاقدٍ  رٍ ل العؼادي خاـ تطاق  وصرأ خا صرأ طؾك التؾؼ 

إلقاف  ـ القسااقؾ والغاياات، كؿاا يتـااول البحاث خاا  َل الؿدارس والؿـاهج، وتبايُ 

العؼدي ع واقعف الؿعا ر، وخدى تحؼقؼف لؿؼا د الؿ اقؾ العؼدية كؿا  الدرس

، وبقان الحاجة إلك تجديد الادرس العؼادي و ايةً  ايعرضفا الؼر ن الؽريؿ أسؾقبً 

، وفؼ خعالؿ خـفجقاة وطؿًه  اعقد لف كبعف الصاع ويحؼؼ الغاية خـف اطتؼادً يُ  اتجديدً 

خاـ  َب رِ ْشار ع التاريخ خثؾف، بؿاا أُ يتؽرّ  ؼ ذلؽ ع الجقؾ الذي لؿقر كقة: كؿا تحؼّ 

رة، كااان  ااػامها خااـ  ااػا  لااة وٓ خغق اافقة كؼقااة  ضااة صريااة  قاار خبد  اطؼقاادة  اا

ت باف: فالرؿرت الرياادة والؼقاادة بؿاا كاان خاـ ساهخة إماذ ماذَ الؿـفج الاذي أَ 

 واستؼاخة ال بقؾ. 

فج الؼاار ن ببقااان رؿاارات بـااا  الاادرس العؼاادي وفااؼ خااـ اك البحااث أيًضااـَااوُيعْ 

خاـ الػاتـ  إخاة طاـ كثقارٍ  لغـِاع ال بقؾ يُ  ووضقٍح  الؽريؿ وخا يحؼؼف خـ و دةٍ 
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كبغات »ماهل قارون خؿاـ  ؿَ وتراكَ  عَ تتابَ  ٍق قـ طؾك إمراجفا خـ تػر  عِ ويُ  الػؽرية،

ا ة، فققعاقا ع التخابط ؾ  ِضاوركـاقا إلاك البادع الؿُ  «ـةفقفؿ كقابغ الخاروج طاـ ال  

ت طاـ ة أضاؾ  ؾ  ِضادوا خاـ خـااهج خُ الؿمخـقـ، وبؿاا اساتقرَ ب بب الزيغ طـ سبقؾ 

 سقا  ال بقؾ. 

ة، بؾ هاق ـّ بقان الؿـفج الؼر ين ٓ يعـل آستغـا  طـ ال    ؾكواقتصار البحث ط

  اقتصااارٌ 
 
ّٓ  خقضااقطل وهااق الؿااـفج  ،خثؾااف إلقااف  بضااؿ  فؼااط، وٓ تؽتؿااؾ رميتااف إ

 الـبقي.

│ 
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 :املقذمت

 الر قؿب ؿ اهلل الر ؿـ 

ـ ل الااذكر الحؽااقؿ، والصااهة وال ااهم طؾااك َخااـاازِ الحؿااد هلل رب العااالؿقـ خُ 

أرسااؾف إلقـااا بالؽتاااب الؿبااقـ، وطؾااك  لااف و ااحبف أجؿعااقـ، وطؾااك خااـ تاابعفؿ 

 بن  ان إلك يقم الديـ، وبعد: 

الؿؼصااقد ببـااا  الاادرس العؼاادي خااـ مااهل خااـفج الؼاار ن هااق إكشااا  الاادرس 

. و اياةً  ؼ خـفج الؼر ن ع طرا خ ااقؾ العؼقادة وساقؾةً وف ا،وبقاكً  االعؼدي تعؾقؿً 

والدرس العؼدي بؿػفقخف الشاخؾ الذي هق تعؾاقؿ العؼقادة وبقا اا لؾـااس كاكات 

ًٓ كشلتف بـزول الق ل، رؿ أماذ يتّ  ع خجاالس العؾاؿ الشاػفقة،  او اقرً  خاذ أشاؽا

ر خاا التطاقّ ، صرأ طؾقفا خـ ختعددةٌ  وصرٌق  ـ هذيـ وساقُؾ ؿْ كة، وِض والؽتب الؿدو  

 ّٓ ر خـف خا كان ع مدخة العؼقادة وتق اقرها ذلؽ التطقّ   أنّ صرأ طؾك ساقر العؾقم، إ

ا الؾـاس، وخـف خا كان  جابً  ر ع الؽتااب  ال بقـفا وباقـ خـفجفاا إ اقؾ الؿق  

اا بعضاافا قااد كجااد لفااا  :ت خـاااهج دمقؾااة بااذراقع خختؾػااةـة،  قااث درَجااوال  

أن تزول بزوال دواطقفا، وخـفاا خاا كاان يجاب  ويجب ـةخ ق اهتا ع ضرو  خعق  

يعتـااقن  -رضااقان اهلل طؾااقفؿ-كااان ال ااؾػ الصااال  »، وقااد أن ٓ تاادمؾ أ ااًه 

ؿادهتؿ ع ودطاقة، وكاان طُ  اوتطبقًؼا ، كؿا يعتـقن باف طؿاًه اوتعؾقؿً  ابالتق قد طؾؿً 

طؾقااف أفضااؾ -التعؾااقؿ والتؾؼااقـ  يااات الؽتاااب الؽااريؿ، وأ اديااث الـباال إخااقـ 

فؾااؿ تؼااؿ لااديفؿ  اجااة إلااك التاادويـ لتعااقيؾفؿ طؾااك  :-الت ااؾقؿ هة وأتااؿّ الصاا
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ق، اضطر ال ؾػ إلك كتابة الاردود طؾاك رَ ـ، فؾؿا كبتت البدع وضفرت الػِ قْ الق قَ 

أهااؾ إهااقا ، بجؿااع أرااار وإ اديااث الؿرويااة ع إبااقاب التاال وقعاات فقفااا 

، لؾحاّؼ  صارةً  ااقؾ آطتؼااد كُ بة طؾك ختجؿع أرار خرت   تبت كتٌب الؿخالػة، رؿ كُ 

«لصحق  الؿعتؼد اوبقاكً 
(1)

. 

 ولؽال يتحؼاؼ بـااا  الادرس العؼادي خااـ ماهل الؼار ن الؽااريؿ ويـازل تـاازيًه 

فتادى ااا ع سابقؾ تحؼقاؼ بد لاف خاـ خعاالؿ خـفجقاة، وأخثؾاة تطبقؼقاة يُ  ، ٓاسؾقؿً 

  لٍ وأن كخرج باف خاـ جادَ  ،فجُ هَ ع أن يعقد لؾدرس العؼدي وَ  اصؿعً  :ذلؽ
ّ
 كهخال

. وقد جا  هذا البحث لبقان واقع الدرس العؼدي الؿعا ار وخاا اكثقرً  ِجبِه   أضّؾ 

 يـبغل أن يؽقن طؾقف، ببـاقف وفؼ خـفج الؼر ن ع طرا خ اقؾ العؼقدة.

ف ع خاـفج بـاا  الادرس العؼادي وخـ دواطال الؽتاباة ع الؿقضاقع خاا ٓ ظُتا

ؼ ؼاتضر بالادرس العؼادي أكثار خؿاا تحخـ قضايا وخ اقؾ دمقؾة  اوتدريً   اتللقػً 

لتل اقؾ الادرس  الؿاا يـبغال أن يؽاقن وكشاداكً  افجا  هذا البحاث بقاًكا :الغاية خـف

 العؼدي وفؼ خـفج قر ين. 

  

                                                   

خبادئ وخؼدخات طؾؿ التق قد طـد أهؾ ال ـة والجؿاطة، خحؿد ي ري، الؼاهرة، دار  :صريؼ الفداية (1)

 .8، صم2008 - ها8428 ،  ر، الطبعة الثاكقةالقُ 
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 إشكاالث انبحث: 

: خا الؿ اق ات الداطقاة إلاك أهؿفا ،جؿؾة خـ اسشؽآت طـيجقب البحث 

 خ اقؾ العؼقدة؟ وهؾ ذلؽ ترٌ  بـا  الدرس العؼدي وفؼ خـفج الؼر ن ع طرا 

ة؟ وخا أهؿقة بـا  الدرس العؼدي خاـ ماهل خاـفج الؼار ن الؽاريؿ أم  اجة خؾح  

ل وفاؼ ـِا( بُ او اديثً  اإلقاف )قاديؿً  ع تؼرير العؼقدة؟ وهؾ الدرس العؼادي فقؿاا  َل 

 ا  الادرس العؼادي وفاؼ خاـفج الؼار ن،: فريؼ بـالػريؼقـ أ ّؼ  خـفج قر ين؟ وأّي 

ـا  الدرس العؼدي وفاؼ خـااهج الؿتؽؾؿاقـ؟ وهاؾ بؿؼادور خاـفج بـاا  أو فريؼ ب

؟ وكقاػ (خعا ارة)الدرس العؼدي وفؼ خاـفج الؼار ن اسجاباة طؾاك خشاؽهت 

يؿؽـ وضع ضقابط خـفجقاة تؼال الادرس العؼادي خاا وقعات فقاف بعاض الػارق 

ا او ديثً  اقديؿً  ل خـ تعؼقدات وخشؽهت أبعدت الـاس طـ الؿاـفج ال اؾقؿ لتؾؼ 

 العؼقدة؟.

 أمهيت انبحث: 

بـا  الدرس العؼدي خاـ ماهل خاـفج الؼار ن الؽاريؿ ع طارا خ ااقؾ  :أوًل 

ـٌ عِ العؼقدة خُ   .ارً خق    اسؾقؿً  اطؾك ففؿ العؼقدة ففؿً  ق

قضاياهؿ بالؽتااب الاذي ٓ يلتقاف الباصاؾ خاـ باقـ  ط الؿ ؾؿقـ ع كّؾ بْ رَ  ا:ثاكقً 

 يديف وٓ خـ مؾػف.
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ؼ الغاياة خاـ تـزيؾاف، التػاطاؾ خاع الؼضاايا أكقاة وفاؼ خاـفج قار ين يحّؼا ا:ثالثً 

 وآستفدا  بف ع  قاة الـاس العؾؿقة والعؿؾقة.

دة طؾاك خـااهج آساتدٓل تعزيز الدراسات والبحقث العؾؿقاة الؿعتِؿا ا:رابعً 

 وآستـباط خـ الؼر ن الؽريؿ.

 أهذاف انبحث:

 عؼدي وفؼ الؿـفج الؼر ين. إبراز أهؿقة بـا  الدرس ال :أوًل 

 التـبقف إلك بعض  فات الدرس العؼدي الؿعا ر، وبقان خا يخدخف. ا:ثاكقً 

ة لبـا  الدرس العؼدي طؾك خـفج الؼر ن ع طرا بقان الخطقات العؿؾقّ  ا:ثالثً 

 خ اقؾ العؼقدة.

ر جاخع لبـا  الدرس العؼادي وفاؼ خاـفج الؼار ن الؽاريؿ ع وضع تصقّ  ا:رابعً 

كظرياات البحاث  ازً خ اقؾ العؼقدة واسقـااع ااا وتثبقتفاا ع الـػاقس، خعاز  طرا 

 بلخثؾة تطبقؼقة.

 مىهج انبحث:

 ك فقف و اُػ و ػل تحؾقؾل كؼدي، يراطَ  هذا الؿقضقع سقؽقن بؿـفٍج  ُل تـاوُ 

ياراد  ذلؽ تحؾقًه  ، وتحؾقُؾ اواستشرافً  او اضرً  اخا يرتبط بالدرس العؼدي خاضقً 
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ر كظااري لؾق ااقل إلااك خااـفج وتصااق   :ؿػقااد وكؼااد  قاار الؿػقاادخـااف البـااا  طؾااك ال

 تطبقؼل لبـا  الدرس العؼدي وفؼ رمية البحث وأهدافف.

 خطت انبحث: 

الؿطؾااب )ع  خؼدخااة وأربعااة خطالااب وماتؿااة، تـاولااُت  :ع البحااَث  ُت ْلااـاوَ تَ 

 (الؿطؾب الثاين) صُت الدرس العؼدي بقـ الـشلة والتطقر والؿآل، ومّص  (إول

لبقااان أهؿقااة بـااا  الاادرس العؼاادي وفااؼ خااـفج الؼاار ن الؽااريؿ ع تؼرياار خ اااقؾ 

خعالؿ خـفجقة لبـاا  الادرس العؼادي خاـ  (الؿطؾب الثالث)العؼقدة، وتـاولت ع 

 خؼرت اات (الؿطؾاب الراباع)الؼر ن ع طارا خ ااقؾ العؼقادة، وع  مهل خـفج

 اااقؾ العؼقاادة، رااؿ طؿؾقااة لبـااا  الاادرس العؼاادي وفااؼ خااـفج الؼاار ن ع طاارا خ

 فا أهؿ كتاقج البحث وتق قاتف.ـتُ ضؿ   (ماتؿة)

│ 
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 :املطهب األول: انذرس انعقذي بني انىشؤة وانتطىر واملآل

ق بقان العؼقادة وتبؾقغفاا الؿعـك الؿراد بالدرس العؼدي ع هذا البحث هق صرُ 

ا طؾااك ، ورد  ا، وتللقًػااا، وتعؾقًؿااالؾـاااس )بااامته  خ اااقؾفا وقضاااياها( شاارً  

طؾاك ففاؿ واساتقعاب  اب قاادرً ؾ الؿخاصَ عْ ر اا طؾك َج ؼتدَ ...، بؿ الؽ يُ شبفات

ك الؿخاصِااب خااا يـاسااب درِ وساااقؾ وخ اااقؾ و ايااة، بحقااث ُياا :ب باافخااا يخاَصاا

، خـطؾؼاف اساؾقؿً  اطؾؿق ا االؿخاَصب لتحؼؼ الػفؿ واسففام، وتلسقس ذلؽ تلسقً ا

ة ع الؼار ن ت باف العؼقادة أول خارّ ـَا حة الـؼؾ وسهخة الػفاؿ، باالؿـفج الاذي ُبق  

ـف ذلاؽ الؿاـفج خاـ وسااقؾ و اياات ع الؽريؿ وال ـة الـبقية، وتقضقػ خا تضؿ  

 بة. بـا  خ اقؾ العؼقدة وتقضقحفا   ب خدارك الػئات الؿخاصَ 

ذلؽ أن  :ة الـاس وما تفؿبة بالدرس العؼدي الذي كعـقف طاخّ والػئة الؿخاصَ 

ا، خاع أو ختؼدخً  اب قطً  :ى كانخ تقً  ع أّي  والتللقػ بقانالدرس يشؿؾ التعؾقؿ وال

ؽاقن يبة، فبـا  خ ااقؾ العؼقادة وتـاولفاا يـبغال أن والؿـاَس  خراطاة الحال والؿؼام

ل الب اقط ع ففؿاف، ولطالاب وفؼ خـفج الؼر ن ع شارح الؿ اللة الب اقطة لؾعااخ  

خر ؾاة خاا يـاسابفا،  م ع هاذا العؾاؿ، ولؽاّؾ الؿتؼاد   صالعالؿ الـاشئ، والؿتخص

ل يؼتصر خعف طؾك خا يدركاف ويباقـ لاف خاا يحتاجاف خاـ الؿ اللة خاـ ماهل فالعاخّ 

ويااراد بقاكااف لااف،  -  ااب خر ؾتااف-بااقـ لااف خااا ي ااتقطبف أيااة، وصالااب العؾااؿ ي

س الؿعااار  والعؾااقم وي ااتخرج خااـ أيااات خااا فقفااا خااـ يمّساا صوالؿتخصاا

  أية القا دة كػ فا. ف عخعار  وخـاهج وخ الؽ، وقد يجتؿع ذلؽ كؾّ 
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اا ع هااذا البحااث طؾااك خـاقشااة خااـفج تاادريس العؼقاادة لطؾبااة العؾااؿ  زُت ورك 

، ويشااؿؾ ذلااؽ اورد   اوتؿااريـفؿ طؾااك بـااا  الؿ اااقؾ وفااؼ خااـفج الؼاار ن تؼرياارً 

التادريس دامااؾ الػصااقل، ووضاع الؿـاااهج والؿؼااررات، وامتقاار الؽتااب التاال 

 ؾ التعؾقؿقة. ولقس خعـك ذلاؽ أن خاا ع يقجف إلقفا صؾبة العؾؿ ع خختؾػ الؿرا

اذه الػئاة، باؾ كثقار خاـ الؼضاايا يشارتك فقفاا  ّص رـايا هذا البحث خـ خ اقؾ ما

كربط خ ااقؾ العؼقادة باالؼر ن، والرتبقاة اسيؿاكقاة، ورؿارة الؿعتؼاد  :ةخعفؿ العاخّ 

التل يجب أن تظفر ع ال ؾقك و قر ذلؽ خـ الؿ اقؾ، وٓ يعترب هذا خـ الخؾاط 

ب ع شل ، بؾ هق خا تؼتضقف صبقعة الدرس العؼدي وخ اقؾ العؼقادة التال يخاَصا

اااا الجؿقااع، وذلااؽ خؿااا يختؾااػ فقااف الاادرس العؼاادي طااـ درس بعااض الػـااقن 

ل بة، والتل قد ٓ يؽقن لؾعااخ  إمرى التل يؿؽـ التؿققز فقفا بقـ الػئات الؿخاصَ 

 اًباالغقااب إهؾقاة العؾؿقاة التال تمهؾاف ٕن يؽاقن خخاصَ  أ اًه  ع بعضافا خادمٌؾ 

 بذلؽ.

خـ قبؾ،  اخعروفً  اب لؿ يؽـ ا طهً  والدرس العؼدي اذا الؿعـك الؿركّ 

وقد كاكت الـشلة إولك لؾدرس  .لؽـ خضاخقـف وقضاياه كاكت خبثقرة وخقجقدة

و حة الػفؿ، ل هخة الؿـفج  :ـة وواضحةبق   -ع الؼر ن وال ـة خؿثًه -العؼدي 

 ت ع تؾؼقـ العؼقدة خصطؾحات وخػاهقؿ بعضفا أ قٌؾ درَج صقاقػ أَ  ْت رؿ كشلَ 

كان ضررها أكرب خـ  لفا خا يشفد لفا واقتضتفا الضرورة العؾؿقة، وبعضفا دمقٌؾ 

ع بعض  كػعفا، وخا زال الدرس العؼدي تتجاذبف خختؾػ الؿـاهج  تك  َل 
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ؼ بؿملػات بعض ؽرار والتعؾ  والتّ ى بعض الطقاقػ إلك الجؿقد إ ؼاع ولدَ 

 العؼقدة  ؼ بالؼر ن الؽريؿ وال ـة الـبقية، فصارت خ اقُؾ الؼرون أكثر خـ التعؾّ 

 ق، ووسقؾةً لهمته  والتػرّ  ةً خطقّ  -ع إخة القا دةؿْ التل كان إ ؾ فقفا َج -

ت ؼ خـ اسقـاع، ومرَج أكثر خؿا تحؼّ  بؿـاهج تثقر خـ الشّؽ  :ؼاقلبذر الّش 

ق طـ خؼا دها ال اخقة: كؿ للة رَ خختؾػ الؿ اقؾ العؼدية لدى الؽثقر خـ الػِ 

 ًٓ خـ  الصػات، والعدل، والؼضا  والؼدر، ورمية اهلل تعالك ع أمرة، فبد

ؼاق تحؼقؼ خا يرتتب طـفا خـ خعاين الخق  والرجا ،  ار الؼصد هق الّش 

إلك الجدل، وقد كان والبحث طـ آكتصار، والـبش ع الجزققات ٓستدطاقفا 

الؼر ن ع خعالجة الؿ اقؾ  طـ  ِي  خا وقع فقف الؽثقر خـ همٓ  اسطراَا  سبُب 

ف الـؼؾل وخـفجُ  ،الؼر ين فقفا واضٌ   الدلقُؾ  التل يختؾػقن فقفا، وكؿ خـ قضقةٍ 

ًٓ ـٌ والعؼؾل ع إرباهتا بق   أن تـظر إلك خـفج  َؽ ؾَ فَ  ،: كؼضقة وجقد اهلل تعالك خثا

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ إرباهتا، كؿا ع ققلف تعالك: الؼر ن ع

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

يػفؿف  فآستدٓل واض  لؾـاس أجؿعقـ كؾ   ،[864البؼرة: ] چمث چ ڃ

بؿا هق خ ؾقك ع بعض الدروس العؼدية  بؼدر خا أويت خـ العؾؿ، ولؽ أن تؼاركف

ويـحصر  ا، اجزً  ة طؾك الػفؿ تثار وتظّؾ خـ قضايا طصقّ  اوتللقػً  اتدريً  

الجقهر )طـ خ للة  ع خثًه رخقزها وصهسؿفا، واكظر خا تػر   آكشغال ع فّؽ 
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ة و قر دلقؾ إشقا  الحقّ ) :وخا أصؾؼ طؾقف ،(الؿؿؽـ والقاجب)و ،(الػرد

ؾفا بعؿؼ ـ تلخ  وخَ  قها أدلة،  ارت كل ا هل الغاية،و قرها خؿا سؿ   ،(ةالحقّ 

خـ  ، وهق أخر ربت بالتجربة ع كثقرٍ اواضطرابً  وجدها ٓ تزيد العبد إٓ  قرةً 

 الدروس العؼدية  قث كؾج الؼضقة العؼدية خـ هذه الؿدامؾ سرباهتا، رؿ كظّؾ 

إلقف خـ سػ طة  ع فقفا خـ مه ، وخا تجر  خع جزققات هذه الؿ اقؾ وخا تػرّ 

د الذي لف صرق أمرى أي ر وأ  ـ: فه كحـ و ؾـا دون أن كصؾ إلك الؿؼصق

 . الؿطؾقب بتؾؽ القساقؾ، وٓ كحـ سؾؽـا وساقؾ أققم وأهدى سبقًه 

ف إولك وخ ارات تطاقره راؿ بقان الدرس العؼدي يؼتضل استحضار كشلت إنّ 

ع بعاض لقتؿقز إ قؾ خـ الدمقؾ والـافع خـ الضار. وبتتب ا :إلقفا التل  َل  آٓتفخ

خـ خـاهج ع طرا العؼقدة بؿ الؽ  اخضة، وكاذكر خاـ  عَ بِ ـ خا ات  ػات يتبق  الؿمل

 :ع كتاباف ؒ هاا( 478 اـقع اسخاام الجاقيـل )ت:  ذلؽ طؾاك سابقؾ الؿثاال

الغاية خـ تللقػف  الذي ذكر أنّ ، (لؿع إدلة ع ققاطد طؼاقد أهؾ ال ـة والجؿاطة)

إدلاة ع ققاطاد طؼاقاد أهاؾ ال اـة ذكار لؿاع خاـ »ب خـاف ـ صَؾالف آستجابة لَؿا

«والجؿاطة
(1)

تة لابعض الؼضاايا العؼدياة ر خـ إيراد إدلة العؼؾقة الؿثبِ ؽثِ . وتراه يُ 

كاار لؿ ااؾؽ الؼاار ن ع إربااات ذلااؽ، وتجااده ٓ يشااقر إلااك دلقااؾ الؼاار ن ع دون ذِ 

                                                   

لؿع إدلة ع ققاطد طؼاقد أهؾ ال ـة والجؿاطة، طبد الؿؾؽ الجقيـل، إخام الحرخقـ، تحؼقؼ: فقققة  (1)

 .85م، ص8987/اه8407  قـ خحؿقد، لبـان، طالؿ الؽتب، 
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 ّٓ   ع  مر الؿبحث بعد إفاضة الؼقل ع ذكر خاا ققاؾ وخاا قاد يؼاالإربات الؿ للة إ

ع الؿ للة خـ أققال الؿتؽؾؿقـ، وإن أورد أية فػال  مار الؽاهم طاـ الؿ اللة، 

م لتؽقن إ ؾ الذي يـبـل طؾقف خا سقاهفا أن تؼد  و ؼّ 
(1)

. وأخثؾف هذه الؿملػات 

 ف طؾك سبقؾ الؿثال واسشارة ٓ الحصر.كثقرة وخا أوردتُ 

ديدة: فؿـذ بزوغ والدطقة إلك بـا  الدرس العؼدي وفؼ خـفج الؼر ن لق ت ج

قن إلاك طُ دْ آكحرا  طـ الؿاـفج ع خختؾاػ الؿرا اؾ التاريخقاة ضفار طؾؿاا  َيا

وخاـ أخثؾاة  :ثبقات العؼقادةتالعقدة إلك خاـفج الؼار ن وكباذ إساالقب العؼقؿاة ع 

 :ع كتابااف ؒ  هااا(520ذلااؽ  ااـقع أباال القلقااد ابااـ رشااد الؼرصباال )ت: 

الظااهر »خاـ مهلاف بقاان   قاث رامَ  ،(ةالؽشػ طـ خـاهج إدلة ع طؼاقد الؿّؾا)

ف خؼصد ى ع ذلؽ كؾّ وأتحر   ،خـ العؼاقد التل قصد الشارع  ؿؾ الجؿفقر طؾقفا

الـاس قاد اضاطربقا ع هاذا الؿعـاك  بح ب الجفد وآستطاطة، فننّ  ملسو هيلع هللا ىلصالشارع 

 ق ضالة وأ اـا  خختؾػاة، كاّؾ رَ ت فِ آضطراب ع هذه الشريعة،  تك  درَ  كّؾ 

«أكف طؾك الشريعة إولك...ؿ يرى وا د خـف
(2)

ٓبـ رشد خاا أراده أو  . وسقا  تؿ  

 الذي يعـقـا ع هاذا الؿؼاام بقاان الحاّس  ـ طاب طؾقفؿ خا طابف: فننّ ر خَ ْ  وقع ع إِ 

                                                   

لؿع إدلة ع ققاطد طؼاقد أهؾ ) :، ع كتابفطـ إربات رمية اهلل تعالكيـظر طؾك سبقؾ الؿثال  ديثف  (1)

 .888ص ،(ال ـة والجؿاطة

إدلة ع طؼاقد الؿؾة، أبق القلقد ابـ رشد الؼرصبل إكدل ل، بقروت، دار الؽتب  الؽشػ طـ خـاهج (2)

 .833صالعؾؿقة، د.ت، 
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إول الاااذي كاااان بضااارورة الرجاااقع إلاااك الؿاااـفج الؼااار ين ع طااارا العؼقااادة 

 واكتشرت.وتؼريرها، بعد أن كاكت آكحرافات العؼدية قد ترطرطت 

خاـ إشاارات لابعض الؽتاب،  واذه اسشارة إلاك هاذا الؿثاال وخاا ساقليت بعادُ 

، باؾ اجديادً  االدطقة إلك بـا  الدرس العؼدي وفؼ خـفج الؼر ن لقس أخارً  ـ أنّ يتبقّ 

ع  ات الدطقة إلقف ع خرا ؾ تاريخقاة خختؾػاة، وخاا يازال ذلاؽ خ اتؿر  بدَ  هق أخرٌ 

لتؽااقن الرميااة أكثاار خااـ الضاابط والجؿااع  زياادٌ خااا يحتاجااف خ طصااركا هااذا، و ايااةُ 

ك طؾقفااا  قرهااا، وهاال لق اات خـعدخااة بااؾ هاال ـَاابْ ـااة يُ وضااقً ا وفااؼ أ ااقل خعق  

تااب إشااارات، أخااا إخثؾااة التطبقؼقااة فؽُ  ختـاااررة، وبعضاافا خجؿااقع طؾااك شااؽؾِ 

العؼقدة الؿتبعة لؿـفج ال ؾػ ع آستدٓل العؼدي  افؾاة بإخثؾاة طؾاك ذلاؽ، 

التطبقؼقة لفذا الؿـفج الذي كدطق إلك إ قاقف وبقاكف، وتؼريره كؿاادة وهل الصقرة 

وخاااـ الدراساااات  ؿا ع الؿر ؾاااة الجاخعقاااة،ة ع الااادرس العؼااادي، ساااقّ خ اااتؼؾّ 

ـ بعض اسشاارات ا ع هذا الؿقضقع وتتضؿّ الحديثة والؼقؿة التل  درت  ديثً 

ة خاـ البحاقث ـ جؿؾاوقاد تضاؿّ  ،( ـاطة التػؽقر العؼادي)ؿا كقخئ إلقف كتاب لِ 

، ويحتااج او اديثً  االؼقؿة التل لفا  ؾة بالؿقضقع، و قر هذه الدراسة كثقر قديؿً 

 لبقان أررها وققؿتفا العؾؿقة. عفا إلك خؼال خ تؼّؾ تتب  

ولااقس خااـ خؼا ااد البحااث إيااراد خـاااهج خختؾااػ الؿاادارس وخـاقشااتفا أو 

ي ااؾؽف  اوخ ااؾؽً  االحؽااؿ طؾقفااا، بااؾ  رضااف بقااان الؿااـفج الؼاار ين لقؽااقن  ؽًؿاا

: فؿعرفة الطرق الضالة قاد ٓ تـتفال وهال تتعادد وتتطاقر ةالجؿقع ع بـا  العؼقد



 

 

 بناء الدرس العقدي من خالل منهج القرآن يف عرض مسائل العقيدة؛ أهميته، معامله، خطواته

 بحوث

(85) 

ويغـال طاـ خعرفتفااا خعرفاة الصاراط الؿ اتؼقؿ الاذي تتباقـ بااف  ،خاـ زخاان ٔمار

الؿحجااة البقضااا ، وإذا طرفاات الطاارق الؿـحرفااة فهجتـااااا وتؿققااز إشااقا  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ نثچ :بلضدادها، قال تعاالك

ماط لـاا : »ڤ ت أية بؼاقل اباـ خ اعقدرَ    وقد فُ  ،[853إكعام: ] ڎمث ڌ

طاـ يؿقـاف  ا، راؿ ماط مطقًصاا، فؼال: هاذا سابقؾ اهلل خ اتؼقؿً امط   ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

«بؾ، طؾك كؾ سبقؾ خـفا شقطان يدطق إلقافوطـ شؿالف، وقال: هذه ُس 
(1)

راؿ تاه  ،

، فؾاؿ يؽاـ لـاا ددٍ عَ افػل الحديث أ ا مطقط ختعددة  قر خحصقرة بِا»هذه أية. 

سبقؾ إلك  صارها خاـ جفاة  الـا أيًض  سبقؾ إلك  صر طددها خـ جفة الـؼؾ، وٓ

«العؼؾ أو آستؼرا 
(2)

. 

والؿااـفج الؼاار ين ع طاارا خ اااقؾ العؼقاادة الااذي ي ااعك البحااث إلااك ربااط 

خـفجااف ع تؼرياار خ اااقؾ العؼقاادة وتثبقتفااا ع الـػااقس، الاادرس العؼاادي بااف هااق 

والغالاب ع البحااث اسشاارة إلااك خػاردات وخختؾااػ الؿ ااقؾ الؿااراد تؼريرهااا، 

ا وخـ   اد الؿ اقؾ خا قد يصؾ  أن يؽقن خ اؾؽً  .وهل الؿؽقكة لؾؿ الؽ العاخة

ااطاخ   طؾاك كاقع م آقتصاار رُ ـاة، والبحاث لاؿ َياخعق   بجزققاةٍ  ا، وخا قد يؽاقن ما  

                                                   

ق  ابااـ  بااان، ابااـ  بااان الب ااتل، تحؼقااؼ: شااعقب إركااموط، بقااروت، خمس ااة الرسااالة،  ااح (1)

 خة شعقب إركموط.ـ إسـاده خحؼؼف العّه . و ّ  880ص ،8م، ج8993/اه8484

آطتصاااام، إباااراهقؿ باااـ خقساااك الشااااصبل، تحؼقاااؼ: ساااؾقؿ الفهلااال، ال اااعقدية، دار اباااـ طػاااان،  (2)

 .286، ص8م، ج8992/اه8482
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ـ أو تتبعف باؾ رام اسشاارة إلاك بعاض إخثؾاة، دون العـاياة ببقاان خاا ورد فقاف خعقّ 

ـاة: ذلاؽ أن العـاياة ااذا إخار خعقّ  بجزققةٍ  اأو ختعؾؼً  اطاخ   اه خ ؾؽً وهؾ يؿؽـ طدّ 

 وتؿققزه لقس خـ خؼصقد البحث وأهدافف. 

 واقع انذرس انعقذي املعاصر:

العؼدي وفؼ خاـفج الؼار ن وذكار خعالؿاف وصراقاؼ قبؾ بقان أهؿقة بـا  الدرس 

ها تتؿقااز بضاادّ  ذْ تـزيؾااف تجاادر اسشااارة إلااك واقااع الاادرس العؼاادي الؿعا اار: إِ 

بااقـ خختؾااػ  اشاسااعً  اوبقًكاا اخؾحقًضاا اإشااقا . والؿتلخااؾ ع واقعااف سااقرى تبايـًاا

طؾاك  الؿدارس، سقا  خـ  قث القساقؾ أو الغايات، ويصعب إصهق  ؽؿ طاامّ 

ف ع ع، ويؿؽـ الؼقل خـ مهل خا ٓ ظتُ تققػ ذلؽ طؾك آستؼرا  والتتبّ ل الؽّؾ 

ؿا ع الؿر ؾاااة الثاكقياااة وخر ؾاااة ساااقّ -خرا اااؾ دراساااتل لؾعؼقااادة اسساااهخقة 

صغقااان خـاقشااة الؿ اااقؾ الؽهخقااة وتغققااب الؼضااايا العؼديااة  -الدراسااات العؾقااا

ا رفةالص 
(1)

والاردود الؿتعؾؼاة بابعض ل يفاتؿ بالجادَ  ، وبـاا  الادرس العؼادي بـاا ً 

ر شااخؾ، وتحصاقؾ ـ الؿتعؾؿ خاـ تصاقّ يؿؽ   الجزققات، دون العـاية بتؽقيـ طامّ 

 ٔلقات آستدٓل العؼدي لؾـظر ع خختؾػ الؿ اقؾ والـقازل العؼدية.

  

                                                   

 فالؿ اقؾ الؽهخقة يؼصد اا الدفاع طـ خ اقؾ العؼقدة بلسالقب وخـاهج :واض  ـوالػرق بقـفؿا بقّ  (1)

 .، وإُولك ختغقرة، والثاكقة رابتةخختؾػة، والعؼقدة تتـاول الؼضايا آطتؼادية ذاهتا
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 بحوث

(87) 

 : ؤيتظ عهى انذرس انعقذي املعاصر ما يوأهم ما يالحَ

وذلاؽ بالحاديث طاـ خ ااقؾ قاد ٓ  :: اطإصـا  بكركم تخفؾكل الؿلكا  أوًل 

الطالاب يادرس  را  الػارق وأقاقال أهاؾ الؽاهم دون أن  فقظّؾ  ،يحتاج لفا أ ًه 

ـف خـ آستدٓل والحجاج لؾؼضايا العؼدية، واذا لؿ يؽاـ ـ خـ خـفج يؿؽ  يتؿؽّ 

بؿؼاادور الؽثقاار خااـ دارساال العؼقاادة مريجاال هااذه الؿـاااهج التػاطااؾ خااع قضااايا 

لغقااب  :خـ العؼقدة اسسهخقة ااكطهقً  ٓكطهق ع التػاطؾ خعفاالعصر الطارقة وا

وسدراج أشقا  وخ ااقؾ ع  ،الػروع إلك أ قلفا العؼدية الؿـفج الذي يعؾؿفؿ ردّ 

خاـ أساالقبفؿ  هاا( صاقػاةً 505ر اسخاام الغزالال )ت: وقاد ذَكا .آستدٓل  ريباة

طاـ و ملسو هيلع هللا ىلصرساقل اهلل  ؼؾ طاـفؾقت شعري ختك كُ »... :ووساقؾفؿ ع ذلؽ، رؿ قال

الادلقؾ طؾاك أن العاالؿ  اادث: )إ ضار أطرابل أسؾؿ وققلف لاف:  ڤالصحابة 

أكف ٓ يخؾق طاـ إطاراا، وخاا ٓ يخؾاق طاـ الحاقادث  اادث، وأن اهلل تعاالك 

، إلاك  قار (طالؿ بعؾؿ، وقادر بؼدرة زاقدة طؾك الذات، ٓ هل هاق، وٓ هال  قاره

«ذلؽ خـ رسقم الؿتؽؾؿقـ
(1)

. 

فتصقر العؼقدة بذلؽ وكل ا طبارة طـ أفؽار  :ا: غقا  المبط بالواقعثاكقً 

تدرس، وخ اقؾ تـاقش لؾرت  الػؽري أ قاًكا: لذلؽ تجد البقن شاسًعا بقـ 

قؾ، رؿ ٓ تجد خـ الؼِ  ر فقفا كثقرٌ كَ ذْ ويُ  العؼقدة وال ؾقك: فؼد تدرس قضقة البعث

                                                   

ل، دار فقصااؾ التػرقااة بااقـ اسسااهم والزكدقااة، أبااق  اخااد الغزالاال، تحؼقااؼ: خحؿااقد بقجااق، إسااطـبق (1)

 .78م، ص8993/ها8483، يتالبقرو
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 بحوث

(88) 

ثؿره اسيؿان بالبعث ع كػقسفؿ بقاقع الـاس وخا يـبغل أن ي اوٓ ربطً  الذلؽ أررً 

ر ع الؿصقر واستؼان ع العؿؾ ر والعهكقة، والتػؽّ خـ تؼقى اهلل ع الّ  

فنكف يعرضفا خرتبطة   قـؿا يعرا هذه الؿ للة وآستعداد لؾؼا  اهلل، والؼر ن

بؿؼا دها، ختضؿـة لغاية التخقيػ والتذكقر لتحؼقؼ آستؼاخة ع الحقاة، التل 

 نثے :ر  رارها ع  قاة الـاس، وتلخؾ طؾك سبقؾ الؿثال ققلف تعالكيجب أن تظف

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ې ې ې نثې: وققلف تعالك ،[7 التغابـ:] مث       

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

فاكظر كقػ طرضت  :[57 إطرا :]  مئمث حئ جئ ی ی ی ی ىئ

ر البعث خؼرتكة بغايتفا ورؿرهتا التل يـبغل أن تحصؾ وهل اسيؿان والتذكّ قضقة 

رة خؼصقرة طؾك وآطتبار، بقـؿا تجدها ع كثقر خـ الدروس والؿـاهج الؿؼرّ 

ل إلك الحقرة، بؿـاهج  قر سؾقؿة أو سديدة، فـتج طـ ذلؽ ِض ػْ الجدل ع خ اقؾ تُ 

بتؾؽ أرا  وتػرققا شقًعا وأ زاًبا، ر الـاس جدل طـقػ استؿر زخـًا صقيًه، وتلرّ »

 ،رفة، أو خادية بحتة، أو إلك شققطقة وإلحاديةـ ذهب إلك رو قة ِ  وذهب خَ 

«ر الـاس، وتذبذب الشباب بقـ تؾؽ إفؽار الؿتضاربة الؿتطا ـةوتحقّ 
(1)

ب بب  :

 ًٓ  ٓ تدرك رؿرتف وٓ يظفر أرره. اخـؼقً   خـاقشة الؿقضقع وتـاولف تـاو

                                                   

، دار سخا لؾـشريات، إسطـبقلالبعث والخؾقد بقـ الؿتؽؾؿقـ والػهسػة، طؾل أرسهن  يديـ،  (1)

 .8م، ص8998ها/8489
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 بحوث

(89) 

ـ وقع ع ؾ  ال خَ فتلخّ  :طدم العـاية بفحصق  الفمبقة اطإيؿاكقة وتحؼقؼفاا: ثالثً 

ـ ع الدرس العؼدي، هذه الحقرة بؿـاهج سػ طاققة وشبفات تحتطب لتضؿّ 

ـ يدرس بؿـفج يقرث ع قؾبف الخشقة والخق  واسجهل: فشتان بقـ وبقـ خَ 

وتحصقؾ إرر خـفج قاقؿ طؾك الجدل خـ أجؾ الجدل وخـفج قاقؿ طؾك ال داد 

خـ قضقة البعث، واقرأ قضقة البعث ع الؽتب الؼاقؿة طؾك تؾؽ الؿـاهج 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ نثٺ العؼقؿة، واقرأها ع ققلف تعالك:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

. [49-47الؽفػ: ] ڱمث ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

ًٓ فشتان بقـ  يثؿر مشقة ٓ  اطؼقؿً  هذا الؿـفج وبقـ تـاول الؿ اقؾ العؼدية تـاو

وٓ سؾقًكا، وذلؽ باسكثار خـ خـاقشة فروع جدلقة دون طـاية واهتؿام بلرر تؾؽ 

 ؼة الؿ اقؾ، ولق كظركا طؾك سبقؾ الؿثال إلك خـفج تؼديؿ الدروس الؿتعؾّ 

اسيغال ع خعاين ٓ يؽاد بلسؿا  اهلل و ػاتف لرأيـا كقػ يؼتصر ذلؽ طؾك 

ل الػؽري العؼقؿ، بقـؿا  ايتفا الطالب يخرج خـفا بػاقدة سقى ال ػ طة والجدَ 

 ػة  فؾؽّؾ » :أن تثؿر ع  قاتف وي تػقد خـ تؾؽ الصػات ع اطتؼاده وسؾقكف

خـ خقجبات العؾؿ اا  لخـ خقجباهتا وخؼتضقاهتا، أطـ له ةطبقدية ماّ  

رد ع جؿقع أكقاع العبقدية التل طؾك الؼؾب والتحؼؼ بؿعرفتفا، وهذا خطّ 

والـػع والعطا  والؿـع والخؾؼ  تعالك بالضرّ  الرّب  دالعبد بتػرّ  ؿُ ؾْ والجقارح: فعِ 
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 بحوث

(20) 

ؾ ولقازم التقكّ  اؾ طؾقف باصـً يثؿر لف طبقدية التقكّ -والرزق واس قا  واسخاتة 

ك طؾقف خثؼال ؾؿف وأكف ٓ يخػَ ؾؿف ب ؿعف تعالك وبصره وطِ ، وطِ اورؿراتف ضاهرً 

ؾؿ ماقـة إطقـ وخا ويع كوأمػَ  وات وٓ ع إرا وأكف يعؾؿ ال رّ ذرة ع ال ؿا

خا ٓ  يثؿر لف  ػظ ل اكف وجقار ف ومطرات قؾبف طـ كّؾ - الصدور لتخػ

اهلل، وأن يجعؾ تعؾؼ هذه إطضا  بؿا يحبف اهلل ويرضاه: فقثؿر لف ذلؽ  لرضيُ 

«اجتـاب الؿحرخات والؼباق ... ويثؿر لف الحقا  ا،الحقا  باصـً 
(1)

. 

فتصاحق  الؿعتؼاد أولاك  :ا: طكدم اطفاكار الولويكا  ل الؿلكا   العؼديكةرابعً 

إولقيات، والعـاية بإ قل  كد خـ العـاياة باالػروع والؼضاايا الجزققاة ويباذل 

لفااا خااـ الققاات وخااـ إهؿقااة   ااب الحاجااة إلقفااا، وقااد صغااك طؾااك الاادرس 

رباااط العؼقااادة باااإطهم ؿا ع بعاااض خرا اااؾ الدراساااات العؾقاااا العؼااادي ساااقّ 

وآقتصااار ع إمااذ طـفااا، دون تؿااريـ الطالااب طؾااك إمااذ خااـ  والؿملػااات

ا طاا  إماذ دون ـة، وٓ كعـال باذلؽ تجااوز العؾؿاا  ع الػفاؿ أو اد  الؽتاب وال  

إماذ خاـ  ، بؾ الؿؼصقد أن يؿرن الؿتعؾؿ طؾاكه  واسطة، أو ازدرا  خـفجفؿ، كَ 

 الػروع إلك إ قل. الشرطل وآطتؿاد طؾقف، وخعرفة كقػقة ردّ  صالـ

                                                   

، 2خػتاح دار ال عادة وخـشقر وٓية العؾؿ واسرادة، ابـ الؼاقؿ، بقاروت، دار الؽتاب العؾؿقاة، د.ت، ج (1)

 .90ص
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 بحوث

(28) 

وخااـ تجؾقااات ذلااؽ طاادم التؿققااز بااقـ العؼقاادة وطؾااؿ  :ا: كثككما الح ككوخاتًلكك

ـّ   الؽهم،  قث  ارت الردود الؽهخقاة تادرس وت تحضار بتػا اقؾفا  تاك ُضا

ت ؾاات الػفااؿ وأرؼَؾاائ الاادرس العؼاادي بلشااقا  ططّ ؾِااأ ااا هاال العؼقاادة، وبااذلؽ خُ 

الؽاهااؾ، و ااارت العؼقاادة اسسااهخقة خضااؿـة بؿصااطؾحات وخعاااين كااادت أن 

ـ كظار ع تخرج الؽثقر خـ خضااخقـ الادرس العؼادي طاـ خؼا اده و اياتاف، وَخا

 ا.الؽتب الؿبـقة طؾك الؿـفج الجدلل يظفر لف ذلؽ جؾق  

│ 
 

  



 

 

 بناء الدرس العقدي من خالل منهج القرآن يف عرض مسائل العقيدة؛ أهميته، معامله، خطواته

 بحوث

(22) 

ن انكةر    ققريةر   املطهب انثاين: أمهيةت بىةاا انةذرس انعقةذي ونةج مىةهج انقةر        

 :مسائم انعقيذة

الدطقة إلك بـا  الدرس العؼدي وفؼ خـفج الؼر ن الؽاريؿ ع تؼريار خ ااقؾ  إنّ 

فا تؽقيـ جقؾ  ااع العؼقادة واضا  الرمياة طؾاك بصاقرة خاـ أخاره، العؼقدة  ايتُ 

ا ع  قاتاف، والؼار ن الؽاريؿ كتااب ترتبط طؼقدتف ب اؾقكف، ويظفار أرار ذلاؽ جؾق ا

 اأساًسا اع جؿقع خجآت الحقاة، وتؼتضل وضقػتاف أن يؽاقن خصادرً  هداية وكقر

الؼار ن » هاا( أنّ 794الؿعار  والؿـاهج، وقد ذكر اسخاام الزركشال )ت:  ع كّؾ 

العظقؿ قاد اشاتؿؾ طؾاك جؿقاع أكاقاع الرباهاقـ وإدلاة: وخاا خاـ برهاان ودٓلاة 

وتؼ قؿ وتحديد يـبـل خاـ كؾقاات الؿعؾقخاات العؼؾقاة وال اؿعقة إٓ وكتااب اهلل 

تعالك قد كطؼ بف، لؽـ أورده تعاالك طؾاك طاادة العارب دون دقااقؼ صارق أ ؽاام 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ نثڳ : ب اابب خااا قالااف:أحككدهؿا :الؿتؽؾؿااقـ ٕخااريـ

ة هااق : أن الؿاقااؾ إلااك دققااؼ الؿحاّجااوالثككاي. [4إبااراهقؿ: ] مث...ں ڱ ڱ

«العاجز طـ إقاخة الحجة بالجؾقؾ خـ الؽهم
(1)

 . 

 
ّ
طؾقاف الادرس العؼادي: ذلاؽ  كـَ بْ قُ طـ البقان سبب امتقار خـفج الؼر ن لِ  و ـل

الؿعااار  والؿـاااهج وخـااف يجااب أن  أن الؼار ن الؽااريؿ هااق الؿصاادر إول لؽاّؾ 

                                                   

خصار، دار الؿعرفاة  تحؼقاؼ: خجؿقطاة خاـ الؿحؼؼاقـ، ،ع طؾقم الؼر ن، بدر الاديـ الزركشالالربهان  (1)

 .848ص ،2. جاه8480لؾطباطة والـشر، 
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 بحوث

(23) 

إكعاام: ] ہمث ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ نثڻ : تؼك، قاال تعاالكتُ 

أودع فقاف  ،خػجر العؾقم وخـبعفا وداقرة شؿ فا وخطؾعفا»فالؼر ن الؽريؿ  ،[855

ـّ  و ل: فرتى كّؾ  ىهد شل  وأبان فقف كّؾ  طؾؿ كّؾ  -سبحاكف وتعالك- خـاف  ذي ف

«وطؾقف يعتؿد ،دّ  تؿِ يَ 
(1)

وخـفجف هاق الؿاـفج إ ا  وإساؾؿ الاذي ٓ يؼاارن  ،

ؼ فقف خاـ الجؿاع باقـ العؾاؿ والعؿاؾ، ولؿاا اجتؿاع ع الؿاـفج لؿا تحؼّ  :بف خـفج

خااـفج  ماار بحااال. وٓ يخػااك أن خااا  الؼاار ين خؿااا ٓ يؿؽااـ أن يجتؿااع ع أّي 

اسااتخرجف العؾؿااا  خااـ الؿـاااهج وإسااالقب لااقس هااق الغايااة الؼصااقى فااالؼر ن 

زخااان وخؽااان، وخفؿااا أويت العؼااؾ  ٓ تـؼضاال فقاقااده، وتتجاادد ع كااّؾ الؽااريؿ 

 خا فقف، فقجب أن يظّؾ  البشري خـ ققة العؾؿ واسدراك لـ ي تطقع أن يحقط بؽّؾ 

وترجااع أهؿقااة الاادرس . »اوقاقًؿاا اآجتفاااد ع اسااتخراج هااذه الؿـاااهج خ ااتؿر  

«ف وتل قؾفالعؼدي إلك أكف القطا  إهؿ ع تحصقؾ طؾؿ العؼقدة، وضبط
(2)

. 

  

                                                   

استؼان ع طؾاقم الؼار ن، جاهل الاديـ ال اققصل، تحؼقاؼ: خحؿاد أباق الػضاؾ إباراهقؿ، خصار، الفقئاة  (1)

 .86ص، 8م، ج8974ها/8394الؿصرية العاخة لؾؽتاب، 

الر ؿـ العؿقري،  ـاطة  الشفري، تحرير: سؾطان بـ طبدسعد الر ؿـ   ـاطة الدرس العؼدي، طبد (2)

 .588صم، 2084ها/8435التػؽقر العؼدي، ال عقدية، تؽقيـ لؾدراسات والبحقث، 
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 بحوث

(24) 

 ي:يلتوتفجؾى هره الهؿقة فقؿا 

: بـا  الدرس العؼد  وف  تكـفج الؼكميع يعكقى طؾكى الفعاتك  تكع الـكواز  أوًل 

س طؾااك إطااادة إشااقا  إلااك أ ااقلفا وذلااؽ لؽااقن الؿااتعؾؿ قااد تؿاارّ  :العؼديككة

ا صؾاؿ خاـفج تقضقاػ الـصاقوآستدٓل بالؽؾقات طؾك الجزققات، وطَ  ـ وتؿؽ 

ى وإققال كثقرة وختبايـة ع كثقر خاـ الؿ ااقؾ العؼدياة، رَ تْ ف تَ بَ ؿا وأن الش  خـف. سقّ 

قرث لؾحقرة وآضطراب، والؿـفج الؼر ين طا ؿ خاـ الزلاؾ والزياغ وبعضفا خُ 

 ۓ ے ے ھ ھ نثھ :لؿـ استؿ ؽ بف واستقؼـ أكف هق الطريؼ الؿ تؼقؿ

 .[43الزمر : ] ﮳مث ﮲ ۓ

ا هااذا الؿااـفج الؿ ااتخرج لّؿاا وذلااؽ أنّ  :إلككى الؿككـفج الؼككميي اُكمالفحككا: ثاكًقكك

 التحاكؿ إلقف طـد آماته ، ولاق أنّ  : فنكف يتؿّ اوتطبقؼً  اتـظقرً  اوواضحً  اـً يؽقن بق  

خـ البحقث والدراسات العؼدياة التال أكجازت ع جزققاات وخ ااقؾ أررهاا  اكثقرً 

م: ذلاؽ ع وأقاقَ وأكػَ د صت لؾحديث طـ خـفج الؼر ن لؽان ذلؽ أفقَ ضعقػ مّص 

باع، وهاق وإن يتّ  اوخ اؾؽً  ـ شلن الحديث طاـ خاـفج الؼار ن أن يؽاقن دلاقًه أن خِ 

بالتاللقػ  صضفرت فقف دراسات إٓ أكف يحتاج إلك تلسقس خحؽؿ وشاخؾ يخّص 

وٓ يؿؽااـ أن  اوتدريً اا اوالبقااان، رااؿ يقضااػ الؿااـفج ع الاادرس العؼاادي تللقًػاا

، وأن إدلاة العؼؾقاة ت بف الرساؾ هاق الحاّؼ أن خا جا »خـفج: ذلؽ  يعارا بلّي 

الصريحة تقافاؼ خاا جاا ت باف الرساؾ، وأن  اري  الؿعؼاقل ٓ يـااقض  احق  
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(25) 

الؿـؼقل، وإكؿا يؼع التـاقض بقـ خاا يادمؾ ع ال اؿع ولاقس خـاف، وخاا يادمؾ ع 

«العؼؾ ولقس خـف
(1)

. 

الؼر ين ع الـظر   بالؿـفج ذلؽ أن الؿت ؾ   :ا: الحػظ تى الوقوع ل الزل ثالثً 

 ـِ إلك إشقا  يؽقن قد بُ 
َ
طؾك تؼقى خـ اهلل ورضقان، ٓ تز ز ف طقا ػ وٓ  ل

شبفات، وإذا ضفر لؾؿ ؾؿ خا قد يز زح طؼقدتف أو رأى استفزا  اا وسخرية 

والصقاب بؿا خعف خـ خـفج سؾقؿ وسديد، واجتـب تؾؽ  ـ خـ إدراك الحّؼ تؿؽ  

 ائ ى ى ې نثې :لذلؽ إن كان أهًه  وإقاخة الحجة الؿجالس بعد الردّ 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

. وخا وقع خـ [840الـ ا : ] مبمث خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

ا خـ جفة تح قـ إكؿا يؼع خـ جفة الجفؾ، وإخّ »الزيغ ع طرا خ اقؾ العؼقدة 

ـّ  بح ب ، وهذا الحصر باع الفقى ع صؾب الحّؼ ا خـ جفة اتّ بالعؼؾ، وإخّ  الظ

«ـة...آستؼرا  خـ الؽتاب وال   
(2)

. 

ـ وآستؿ ااك باالؿـفج الؼار ين الباق   :ا: السفغـا  طكى الؿـكاهج الدخقؾكةرابعً 

ضفار لاف تلررهاا  او اديثً  اـ كظر ع كثقر خـ الؿملػاات العؼدياة قاديؿً القاض : وخَ 

                                                   

 أو خقافؼااة  ااحق  الؿـؼااقل لصااري  الؿعؼااقل، ابااـ تقؿقااة، تحؼقااؼ:  ،در  تعااارا العؼااؾ والـؼااؾ (1)

 .364ص ،2م، ج8997ها/8487الر ؿـ، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، طبد الؾطقػ طبد 

 .804ص ،2آطتصام، الشاصبل، ج (2)
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(26) 

ـّ  بؿـاهج فؾ ػقة خ تقردة، وبعدَ  البعض أ اا خاـ  اؿقؿ الؿاـفج  تقاتر تـاقؾفا ض

ا اسسهخل ع العؼقدة، وٓ يعـل هذا طدم آستػادة خـ الؿـااهج إمارى، ولؽـّا

كدطق إلك طدم اساتبدال الاذي هاق أدكاك بالاذي هاق مقار، ولاقٓ اساتقراد خـااهج 

ا ألػقـاا الخاه  َؿادمقؾة ع ففؿ أخقر العؼقدة وفؾ ػات بعقدة طـ خـفج الؼار ن لَ 

 اباقـ الؽثقار خاـ الطقاقاػ، وخاا يازال ذلاؽ الخاه  سااريً  الحادّ يصؾ إلك ذلؽ 

صاقػة ترخل  ا بتفا بذلؽ وأ ا هل التال  باع خا تشابف خـ إدلة، وكّؾ اتّ »ب بب 

إلقاف سااقر الؿقاضاع  دّ رُ ؿادة وَتافتجعؾ دلقؾفاا طُ  ،بعت أم الؽتاب دون إمرىاتّ 

«طؾك طؽس إمرى ،بالتلويؾ
(1)

 . 

وذلااؽ ٕن آمااته  ٓ يؿؽااـ أن يرتػااع  :ا الخككف  و  ا: تضككقق  ُهككخاتًلكك

 ، ولؽـ هـالؽ خجآت يؿؽـ آتػاق طؾقفا وجزققات قد ٓ يضارّ اوأساًس  أ ًه 

آمااته  فقفااا، وتل ااقؾ الؿااـفج الؼاار ين ع العؼقاادة خااـ شاالكف تق قااد الرميااة 

وٓ يازال الادرس العؼادي ع  :والـظر بآتػاق طؾك أ قل آستدٓل وخـاهجاف

، وفئة داطقاة إلاك اس اراق ع خـااهج اسؾقؿً   ف فئة داطقة إلك بـاقف بـا ً طصركا تمّس 

ّٓ الؿتؽؾؿقـ التل ٓ ُتا ًٓ قرث إ وخاـ الجفاقد الؿعا ارة ع طارا  .و قارة  جاد

خاة اباـ العؼاقد وتعؾقؿفا وتثبقتفا وتدري فا وفؼ خـفج الؼر ن خا كاان يػعؾاف العّه 

 اقـ يتحادث طاـ  ؾ العؼقادة: ففاق خاثًه طرضف لؿ ااق ها( ع8359باديس )ت: 

                                                   

 .802، ص2آطتصام، الشاصبل، ج (1)
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(27) 

ف طادل و ؽؿاة، فؿاا يصاقب الؼادر كّؾا»يؼاقل:  ،رخ للة الحؽؿة والعدل ع الؼدَ 

ٕن خـ أساؿاقف  :ك  ؽؿة الؼدر ولق بعد  قـالعباد ففق جزا  أطؿالفؿ. وقد تدرَ 

ع أيااات وإ اديااث الؽثقاارة. وخااـ أسااؿاقف تعااالك:  دَ ورَ  (الحؽااقؿ)تعااالك: 

«قضاامك ع  طدٌل » :ع  ديث الؽرب ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  ...،(العدل)
(1)

، ولؼقلاف تعاالك: 

[30الشااااااقرى: ] حبمث جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی نثی
(2)

. 

ك الرجاقع بؿاـفج طارا ت لؾدرس العؼادي تتاقم  عَ ِض وهـاك تآلقػ خعا رة وُ 

العؼقدة إلك أ ؾف،  بذا لق تؿ آقتدا  اا، وذلؽ بربط الؿ اقؾ العؼدية بلدلتفاا، 

خاة لؾعّه  (شارح ت افقؾ العؼقادة اسساهخقة)وأشقر طؾك سبقؾ الؿثال إلاك كتااب 

ا»ػاف أكاف وضاعف  قاث ذكار خمل   ،ؒ اهلل الجربيـ  طبد جؿقاع خاا أذكار  ادً خعض 

وذلااؽ لقؽااقن  ،واسجؿاااع ،وال ااـة الصااحقحة ،ؽتاااببإدلااة الشاارطقة خااـ ال

لؾطؾبااة ع الؿر ؾااة الجاخعقااة وخااا يعادلفااا خااـ الؿعاهااد الشاارطقة  اوخػقاادً  اخـاساابً 

«وصؾبااة الاادورات الشاارطقة... ،الؿتخصصااة
(3)

والتاادريس اااذا الؿااـفج خػقااد  .

                                                   

م، 8995ها/8486خ ـد اسخام أ ؿد بـ  ـبؾ، تحؼقؼ: أ ؿد شاكر، الؼاهرة، دار الحديث،  (1)

 أ ؿد شاكر.خة . و ح  إسـاده خحؼؼف العّه 285ص ،4، ج4388 ديث: 

العؼاقد اسسهخقة خـ أيات الؼر كقة وإ اديث الـبقية، طبد الحؿقاد خحؿاد باـ بااديس الصاـفاجل،  (2)

روايااة: خحؿااد الصااال  رخضااان، الجزاقاار، خؽتبااة الشااركة الجزاقريااة خرازقااف بااق داود وشااركامهؿا، د.ت، 

 .96ص

 .2ص ها،8403ؽتبة الرشد، ت فقؾ العؼقدة اسسهخقة، طبد اهلل الجربيـ، الرياا، خ (3)
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(28) 

ت إلقاف القسااقؾ ضاقػَ أُ  ، وإذااساؾقؿً  ع تحصقؾ الدرس العؼدي تحصقًه  البلؾط

اا ؽااة آسااتدٓل طؾااك الجزققااات ؼ لؿؾَ إماارى الؿتعؾؼااة بآسااتـباط: فنكااف خحؼ 

ج الطالب واست ؿؽ اذا الؿـفج: فنكـاا ساـتؿؽـ الشرطقة، وإذا تخر   صبالـصق

 صجف وأرره، وكؾؿاا ازداد الؿتخّصاهَ خـ الرجقع بالدرس العؼدي إلك أ ؾف ووَ 

وو اادة الؿااـفج تؼتضاال ازدادت  اجتااف إلااك اسااتقعاب الؿااـفج الؼاار ين،  اطؾًؿاا

 ع ويـتج طـفا.الق دة فقؿا يتػرّ 

ة جّ وذلؽ بؿا اشتؿؾ طؾقف خـ وساقؾ وققة الحُ  :ا: تقزا الؿـفج الؼمييسادًس 

ا،  قث ققة الحجة الؽتاب العزيز ضفر لف ذلؽ جؾق    َي  عَ ـ تتب  والربهان، وخَ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ نثڤ :ا سؿع جبقر بـ خطعؿ ققلف تعالكوجؿال البقان، ولؿّ 

عا سؿعتفا أ   ت بػمادي قد تصدّ قال: لؿّ  ،[35الطقر: ] ڦمث
(1)

، 

خة ابـ الؼقؿ )ت: ع أية خعؾقم بالػطرة. قال العّه  والجقاب طؿا هق واردٌ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ نثڤ :طؾك ققلف تعالك اها( خعؾؼً 758

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

البؼرة: ] ڳمث ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

اج وقطع الؿجادل فقؿا تضؿـتف هذه أية جَ ؾ خققع الحِ ـ تلخ  فنن خَ » :[258

                                                   

خجؿقع الػتاوى، ابـ تقؿقة، تحؼقؼ: طبد الر ؿـ بـ خحؿد بـ قاسؿ، الؿديـة الـبقية، خجؿع الؿؾؽ  (1)

 .88ص ،2ج م،8995ها/8486ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، 
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(29) 

لف ع اهلل  ا أجاب الؿحاّج إبراهقؿ لؿّ  فننّ  :وقػ طؾك أطظؿ برهان بلوجز طبارة

خـ الؿغالطة، وهق: أكف  بلكف الذي يحقل ويؿقت أمذ طدو اهلل خعارضتف بضرٍب 

يؼتؾ خـ يريد وي تبؼل خـ يريد، فؼد أ قا هذا وأخات هذا: فللزخف إبراهقؿ طؾك 

صرد هذه الؿعارضة أن يتصر  ع  ركة الشؿس خـ  قر الجفة التل يليت اهلل اا 

«د ساوى اهلل ع اس قا  واسخاتةخـفا إذا كان بزطؿف ق
(1)

. 

كهم كػقس ع بقان بعض خا تتؿقز باف  ؒ ها( 728خة ابـ تقؿقة )ت: ولؾعّه 

اهلل أخر بعبادتاف  خػارقة الطريؼة الؼر كقة الؽهخقة أنّ »الطريؼة الؼر كقة  قث ذكر ع 

لااؿ يؼتصاار طؾااك خجاارد  ،التاال هاال كؿااال الـػااقس و ااه فا و ايتفااا و ايتفااا

ع  اسقاارار بااف كؿااا هااق  ايااة الطريؼااة الؽهخقااة فااه وافؼااقا ٓ ع القساااقؾ وٓ

القسقؾة الؼر كقة قد أشركا إلاك أ اا فطرياة قريباة خق اؾة إلاك طاقـ  فننّ  ،لؿؼا دا

ّٓ  ،الؿؼصقد  إلاك كاقع الؿؼصاقد ٓ إلاك طقـاف. وتؾؽ ققاسقة بعقادة: وٓ تق اؾ إ

ا الؿؼا د فالؼر ن أمرب بالعؾؿ بف والعؿؾ لف فجؿع بقـ ققيت اسك ان العؾؿقاة وأخّ 

 ،اسدراكقااة وآطتؿاديااة الؼقلقااة والعؿؾقااةوالعؿؾقااة الح ااقة والحركقااة اسراديااة 

فالعبادة ٓ باد فقفاا خاـ خعرفتاف، واسكاباة  ،[28 ]البؼرة:  ںمث نثں قث قال: 

إكؿا تػقاد  والطريؼة الؽهخقة .ؾ لف، وآفتؼار إلقف: وهذا هق الؿؼصقدإلقف، والتذلّ 

                                                   

، الصقاطؼ الؿرسؾة ع الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة، ابـ الؼقؿ، تحؼقؼ: طؾل بـ خحؿد الدمقؾ اهلل (1)

 .498ص ،2ها، ج8408الرياا، دار العا ؿة، 
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(30) 

ن كاا هاذا إذا  صاؾ خاـ  قار طباادة وإكاباةو ،خجرد اسقارار وآطارتا  بقجاقده

 ًٓ ة بؿـزلااة الػاطااؾ ة خااع العؿؾّقاا...، والؼااقة العؾؿّقاالااف  طؾااك  ااا بف: وشااؼا ً وبااا

والغاية: ولفذا ققؾ: العؾؿ به طؿؾ كالشجر به رؿار، والؿاراد بالعؿاؾ هـاا طؿاؾ 

ا لف. فالرساؾ والؽتاب ومشقتف لف  تك يؽقن طابدً  الؼؾب الذي هق إكابتف إلك اهلل،

ق رأس الدطقة وخؼصقدها وأ اؾفا، والطريؼاة ت اذا وأوجبتف، بؾ هأخرَ  الؿـزلة

لؽاـ ٓ بعؾاؿ  ،ال ؿاطقة العؿؾقة الصقتقة الؿـحرفة تقافؼ طؾك الؿؼصقد العؿؾال

خجؿااؾ. فؽؿااا أن الطريؼااة  أو بق ااػ  ااّب  ،بااؾ بصااقت خجاارد أو بشااعر خفااقج

باه طؾاؿ،  صباه طؿاؾ: ففاذه الطريؼاة فقفاا طؿاؾ كااق صالؽهخقة فقفا طؾاؿ كااق

«قة الجؿاطقة فقفا العؾؿ والعؿؾ كاخؾقـالؼر كقة ال ـّ  والطريؼة الـبقية
(1)

. 

│ 
 

 

  

                                                   

 .83ص ،2خجؿقع الػتاوى، ابـ تقؿقة، ج (1)
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(38) 

املطهب انثانث: معامل مىهجيت نبىاا انذرس انعقذي مه خالل مىهج انقةر ن   عةر    

 :مسائم انعقيذة

الغاية خـ ذكر هذه الؿعالؿ اطتؿادها وتقضقػفا ع بـا  درس العؼقدة، ذلاؽ أكاف 

أجؿعاقـ طؾاك اماته  دياكااهتؿ وخ اتقياهتؿ. الؿـفج إخثؾ، والؿهقاؿ لؾـااس 

ًٓ ويتّ  ع خخاصبااة الػطاارة اسك اااكقة بالقضااقح ع بقااان   ااؿ الؿااـفج الؼاار ين إجؿااا

ف، وجؿع إدلة بعضفا إلك بعض، والتـقياع ع بَ طؾك الش   الػؽرة، واسقـاع ع الردّ 

 ب، وإلقؽ أهؿ هذه الؿعالؿ: إسالقب واطتبار  ال الؿخاصَ 

وذلؽ طـ  :صاة الػطما اطإكلاكقة بفجمد واحفؽام إلى الػطما والعؼ : تخاأوًل 

صريؼ استشعار الحاجة اسك اكقة إلك اسيؿان وافتؼاره إلك خقٓه: كؿا ع ققلف 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ نثۇ :تعالك

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

كؿا يخاصب  ،[63 ،62الـؿؾ: ] مث حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ نثژ :اسك ان بؿا ي تثقر كقاخـف الػطرية

 ۀمث ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ويخاصبف بؿؼتضك العؼؾ والؿـطؼ، وقد ذكر اسخام الرازي  ،[64، 63إكعام: ]

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ نثہ :ها( ع تػ قر ققلف تعالك606)ت: 

 :ققلف، [60 ،59 ل طؿران: ] مث ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

ٓ يجقز أن يخؾؼ طق ك خـ دم  ؿَ إذا جاز أن يخؾؼ اهلل تعالك  دم خـ الرتاب فؾِ »
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(32) 

د الحققان خـ الدم الذي يجتؿع ع ر ؿ تقل   خريؿ؟ بؾ هذا أقرب إلك العؼؾ، فننّ 

«ده خـ الرتاب القابسـ تقل  إم أقرب خِ 
(1)

. 

وذلؽ ببقان إخر دون تعؼقد، وقد يتعؾؼ إخر ب مال قد  :ا: الوضوحثاكقً 

الجقاب  : فتلخؾ خثًه شاٍ   رؿ يؽقن الجقاب ع جؿؾة ببقان كاٍ   يبدو خشؽًه 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ نثڈ :طؾك خـؽري البعث ع ققلف تعالك

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ          

 .[83-77 :يس]  مث ۈ ۈ

 ٻ ٻ ٻ نثٱ :كان خصدرها، قال تعالك اأي   :ها  طؾى ال    ا: المد  ثالثً 

ها( 542قال اسخام ابـ ططقة )ت:  ،[33]الػرقان:  پمث پ پ ٻ

ثؾ يضربقكف طؾك جفة يجقئقن بؿَ ػرة ٓ ف أن همٓ  الؽَ تعالك كبق   أمربَ»: ؒ 

ع  الؿعارضة خـفؿ كتؿثقؾفؿ ع هذه بالتقراة واسكجقؾ، إٓ جا  الؼر ن بالحّؼ 

                                                   

 ،8ها، ج8420خػاتق  الغقب )التػ قر الؽبقر( فخر الديـ الرازي، بقروت، دار إ قا  الرتاث العربل،  (1)

 .243ص
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(33) 

«وتػصقًه  اوأفص  بقاكً  اذلؽ بالجؾقة، رؿ هق أ  ـ تػ قرً 
(1)

واستعؿال إدلة  ،

 خَ  افقحق لصا بف، ـ الحّؼ ـة القاضحة لقتبقّ البق  
 
 ـ هؾؽـة، ويفؾؽ خَ طـ بق   ـ  ل

ـ لف اسيجاز  ي الؼر ن الؽريؿ ع الرد طؾك الؿخالػقـ تبقّ  ـ تتبعَ طـ بقـة، وخَ 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ نثے :ققلف تعالك واسفحام، وتلخؾ خثًه 

كذاؿ وبقان »ؾ فتلخ   ،[89الزمر : ] ﮼مث ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

الؿهقؽة إكاث وهؿ  ؿفؿ بلنّ جفؾفؿ ع ك بة إوٓد إلك اهلل سبحاكف، رؿ ع تحؽ  

ـ هق ع  اية العبادة، رؿ بدوا خَ كقػ طَ  :لفؿ، أي العباد خدٌح  رُ كْ بـات اهلل. وذِ 

«ؿقا بل ؿ إكاث خـ  قر دلقؾكقػ  ؽَ 
(2)

ف بَ طؾك الش   . ويختؾػ خـفج الردّ 

قضقة لفا خا يـاسبفا، ففـاك خا يـاسب  بح ب امته  خقاضقعفا: ذلؽ أن كّؾ 

فقف الؿـفج العؼؾل آستدٓلل، وهـاك خا يـاسب فقف الؿـفج التؼريري، وهـاك 

 ا. جر   ؿ  ؾُ خا يـاسب فقف الؿـفج الػطري وهَ 

 قث تجد آستدٓل طؾك الؼضقة  :ا: جؿع الدلة بعضفا إلى بعضرابعً 

ًٓ والرباهقـ التل ٓ تَ العؼدية القا دة ع الؼر ن بؿختؾػ إدلة   رتك لؾعبد خجا

                                                   

ال هم طبد الشااع خحؿاد، الؿحرر القجقز ع تػ قر الؽتاب العزيز، ابـ ططقة إكدل ل، تحؼقؼ: طبد  (1)

 .209، ص4ها، ج8422بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 

الؼاااهرة، دار الؽتااب  الجاااخع ٕ ؽااام الؼاار ن، الؼرصباال، تحؼقااؼ: أ ؿااد الااربدوين وإبااراهقؿ أصػااقش، (2)

 .73ص ،86م، ج8964ها/8384الؿصرية، 
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 ٻ نثٱ :ع ققلف تعالك هلالج لجلؾشؽ، وتلخؾ خـفج آستدٓل طؾك و داكقة اهلل 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

فؼد  ،[864]البؼرة:  مث چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ؾؽ التل تجري ع والػُ  فار،ذكرت أية جؿؾة خـ أيات، امته  الؾقؾ والـ

أيًضا يـبغل  وجف. وإلك جاكب هذا الجؿع لقؽقن اسقـاع طؾك أتؿّ  :..البحر.

طؾؿا  طؾقم  ّص الجؿع بقـ  يات الؿقضقع القا د وبقان الربط بقـفا، وقد ك

ها( 794قال اسخام الزركشل )ت:  :الؼر ن طؾك أهؿقة هذا الـقع خـ الربط

بلطـاق بعض: فقؼقى بذلؽ  اذً بعضفا  ِم وفاقدتف جعؾ أجزا  الؽهم : »ؒ 

 آرتباط ويصقر التللقػ  الف  ال البـا  الؿحؽؿ الؿتهقؿ إجزا ، وقد قؾ  

...، كثر خـف اسخام فخر الديـ الرازيتف، وخؿـ أاطتـا  الؿػ ريـ اذا الـقع لدقّ 

«وهذا الـقع يفؿؾف بعض الؿػ ريـ أو كثقر خـفؿ وفقاقده  زيرة
(1)

. واكظر طؾك 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ نثۉسبقؾ الؿثال آرتباط بقـ ققلف تعالك: 

 ڱ نثڱوبقـ خا قبؾفا خـ أيات وهل ققلف:  ،[23]البؼرة:  مث ەئ ەئ ائ

وخعـك أية  ،...[28]البؼرة:  ہمث ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ة ع إربات كبقّ  ا تج طؾقفؿ أيًضا طؾقفؿ ع إربات تق قده ا ا تج  أن اهلل تعالك لؿّ 

                                                   

 .36ص ،8جالربهان ع طؾقم الؼر ن، الزركشل،  (1)
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وإن كـتؿ ع شؽ خـ  دق هذا الؽتاب )فؼال:  ،بؿا قطع طذرهؿ ملسو هيلع هللا ىلصخحؿد 

وقؾتؿ ٓ كدري هؾ هق خـ  -طؾقف الصهة وال هم-الذي أكزلـاه طؾك خحؿد 

(...اهلل أم ٓ فلتقا ب قرة خـ خثؾف طـد
(1)

. 

والتؿاس الحجة والربهان وكبذ  :ا: الفجمد ل الاحث طى الحؼقؼةخاتًل 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :قال تعالك، كالتؼؾقد إطؿ

. [870]البؼرة:  مث ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

التبعقة  الـا ع، وكبذُ  قـ طؾك إدراك الحّؼ عِ خـ إوا ر وإ هل خُ  ُص فالتخؾ

الؼقل قبؾ  صبد خـ تؿحق ع الرباهقـ خق ؾ إلك القؼقـ، وٓ العؿقا  والتلخُؾ 

ل طؾقف، وذلؽ أن أققال الـاس طؾك خراتب: فؿـفا الصحق  الذي يعق  » ،اتباطف

«ت إلقف، وخـفا خا يحتؿؾ الصحة والػ ادؾتػَ وخـفا الباصؾ الذي ٓ يُ 
(2)

. 

ـ وخَ  :ل ل الخطا   والؿخال  ا: تماطاا الؿؼام واطفاار حا  الؿواف  سادًس 

: فخطاب الؿمخـ لقس اـ لف اطتبار هذا إخر جؾق  ؾ  ي الؼر ن الؽريؿ تبقّ تلخ  

ػ يـبغل أن ٓ يؽقن ، ومطاب الؿخالِ اقكً ؿكخطاب  قر الؿمخـ، وسقؾة وخض

                                                   

ها(، الرياا، جاخعاة اسخاام خحؿاد باـ 468الـق ابقري، )ت:  القا دي الب قط، أبق الح ـالتػ قر  (1)

 .296ص ،8ها، ج8430 ،سعقد اسسهخقة

دار إرقؿ بـ  ،بقروت، طبد اهلل الخالدي :الدكتقر، تحؼقؼ ابـ جزي الغركاصل، الت فقؾ لعؾقم التـزيؾ (2)

 .80ص ،8، جها8486، أبل إرقؿ
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(36) 

 :د خـ ققلف تعالكطؾك درجة وا دة وبقسقؾة وا دة، وهذا الؿـفج خ تؿَ 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے نثے

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 ،الؿـافؼقـ. كؿا أن مطاب الؿشركقـ لقس كخطاب [82]الؿاقدة:  مث

، وتـبقف لؾغافؾ، وتعؾقؿ لؾجاهؾ، وإ ؾ ع جدال الؼر ن أكف هداية لؾضاّل »

 :ه الؿتعدي لؾغقرد، رؿ قطع لؾؿعاكد لدفع  قالف، و  ؿ شرّ وإرشاد لؾؿ رتِش 

خا يؽقن جدال هداية ودٓلة، خع  اولفذا فجدال الؼر ن خع الؿشركقـ كثقرً 

بقـؿا يؽقن جدال الؼر ن خع أهؾ اشتؿالف طؾك تخطئة خزاطؿفؿ وإبطالفا، 

الؽتاب جدال تخطئة وإلزام: ٕ ؿ طؾك طؾؿ كتؿقه وأمػقه، أخا جدال الؼر ن 

بالتفديد  اخع الؿـافؼقـ، فتبدو طؾقف سؿات الشدة والتعـقػ، خصحقبً 

«والقطقد
(1)

 ۅ ۅ ۋ نثۋ :خجادلة الؿشركقـ ع ققلف تعالك خثًه  ْؾ . فتلخ  

]إطرا :  ەئمث ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

فػل إسؾقب خـ الؾطػ والؾقـ خا ٓ يخػك، وتلخؾ خجادلة أهؾ  ،[894

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ نثژ :الؽتاب ع ققلف تعالك

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                   

والؿـاااضرة ع تؼريار خ ااقؾ آطتؼاااد، طثؿاان طؾال   ااـ، الريااا، دار إشابقؾقا لؾـشاار الجادل  خاـفج (1)

 .395م، ص8999ها/8420والتقزيع، 
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(37) 

فؼد ماصبفؿ بلسؾقب  ،[67-65] ل طؿران:  مث ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

، لؽـفؿ كتؿقه، وتلخؾ خجادلة الؿـافؼقـ ؿا طـدهؿ خـ طؾؿٍ التخطئة واسلزام، لِ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ نثڤ :ع ققلف تعالك

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ة والؼ قة طؾقفؿ خا فػقفا خـ الشدّ  ،[80-8]البؼرة:  مث ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ـف طـ أمر.فريؼ وتبايُ   ال كّؾ ٓ يخػك، وذلؽ ٓمته  

 اج والردّ جَ ؿا ع خؼام الحِ سقّ  :ت ل كلاة القوا  وطزوهاى والفثا  ا: الفاق  سابعً 

الؿجال العؼدي فقف الؽثقر خـ إققال التل  والؿـاضرة: ذلؽ أكف ٓ يخػك أنّ 

ؾ ـة، ب بت لفؿ ع خر ؾة خعقّ ت طؾك بعض إقؿة وهؿ لؿ يؼقلقها أو كُ يَ رِ افتُ 

اسخاخة )ٕطهم لق ت لفؿ: كؿا هق الشلن بالـ بة لؽتاب  ٌب تُ كُ  اـ ب أ قاكً وتُ 

 تخرج خـف أققال تبقـ ففق خـ قب ٓبـ قتقبة، وهق لقس لف، وتُ  (،وال قاسة

ـ ققلف ورأيفطؾك أ ا خِ 
(1)

ت قبؾ الـ بة وهذا . فالقاجب ع الدرس العؼدي التثبّ 

 چ نثچ : تػاد خـ ققلف تعالكالتؼقل ود ض آفرتا ، يُ  خـفج قر ين فريد ع ردّ 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

                                                   

ر خـفاا العؾؿاا ، خشافقر باـ   اـ  ل ساؾؿان،  اذّ  ٌب ُتايـظر خا ذكر خـ إدلة طؾاك ذلاؽ ع كتااب: كُ  (1)

 .298ص ،2م، ج8995/ها8485الرياا، دار الصؿقعل لؾـشر والتقزيع، 



 

 

 بناء الدرس العقدي من خالل منهج القرآن يف عرض مسائل العقيدة؛ أهميته، معامله، خطواته

 بحوث

(38) 

. [887، 886]الؿاقدة:  مث             ﯁ ﯀ ﮿

ـ ع كؼؾ إمبار كثقرة، والتحري ع ت والتبق  إخر بالتثبّ وأيات القاردة ع 

رة خـ التاريخ ؿا ع الؿرا ؾ الؿبؽّ ع  اية الدقة سقّ  ك بة إققال العؼدية أخرٌ 

ؼ التؿققز فقؿا يـ ب لؾرجؾ وخا اسسهخل  قث لؿ يؽـ التللقػ قد اكتشر لقتحؼّ 

فالقاجب » ،ؿة إطهمٓ يـ ب لف، ووقع الؽثقر خـ آفرتا  طؾك بعض إق

ضعقػة طـ بعض إقؿة أن ٓ  ف خؼالةٌ تْ غَ ـ شرح اهلل  دره لإلسهم إذا بؾَ طؾك خَ 

ّٓ يحؽقفا لؿـ يتؼؾ    َػ  تقق  د اا، بؾ ي ؽت طـ ذكرها إلك أن يتقؼـ  حتفا، وإ

حؽك طـ إقؿة خؿا ٓ  ؼقؼة لف! وكثقر خـ الؿ اقؾ ع قبقلفا، فؿا أكثر خا يُ 

خع أن ذلؽ اسخام لق رأى أ ا تؼضل  ختبقطةٍ  ا بعض إتباع طؾك قاطدةٍ جفر  ااخَ يُ 

فؼف إقؿة  ـ طؾؿَ ا التزخفا، والشاهد يرى خا ٓ يرى الغاقب، وخَ ؿَ إلك ذلؽ لَ 

يـ ت إلقف خـ التهطب بالدّ ؾ وخا أفَض قَ أ ؿ لق رأوا هذه الحِ  وورطفؿ طؾؿَ 

«ًٓ لؼطعقا بتحريؿ خا لؿ يؼطعقا بف أوّ 
(1)

والعدل ع الحؽؿ طؾك الرجال . 

ل ق  القققعة ع طؾؿا   اوالتحري ع ذلؽ واجب شرطل: فؽؿ خـ شـآن كان سببً 

 ہ نثہ: قال تعالك ،أطهم، ويؼتضل الؿـفج الؼر ين العدل واسكصا 

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ـ كظر ع . وخَ [8]الؿاقدة:  مث    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

                                                   

 .95، ص6م، ج8987/اه8408الػتاوى الؽربى، ابـ تقؿقة، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة،  (1)
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 بحوث

(39) 

الـاس سقجد الؽثقر خـ إخثؾة  طِ ؿْ بإلؼاب و َ  وخا فقف خـ الـبزِ الدرس العؼدي 

 طؾك ذلؽ.

يدرس بطرقف  ّص وهذا خـفج ما :ا: الفـويع ل أسالقب السفدل ثاتـً 

، اواضحً  اـً ووساقؾف وأسالقبف، والؿتتبع لؿـفج الؼر ن ع طرا العؼقدة يجده بقّ 

إسؾقب ذاتف اسك ان ي ؾؽ خـ إسالقب خا يـاسب   ب الؼضقة، ويـاسب 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ نثۋ :قلف تعالك قؿ، وتلخؾ خثًه الب قط والعالِ 

ع أية  هلالج لجا سقى اهلل فـػل إلقهقة طؿّ  ،[22]إكبقا :  مث ەئ ەئ ائ ائ ى

 ،ر بالطبعطَ خغروزة ع الػِ »وهل أدلة  ،ؿ و قر العالؿب اا العالِ ربتت بلدلة يخاصَ 

وا د خـفؿا فعؾف فعؾ  ا بف  ؽان كّؾ ؾِ وذلؽ أكف خـ الؿعؾقم بـػ ف أكف إذا كان خَ 

قـ أكف لقس يؿؽـ أن يؽقن طـ تدبقرهؿا خديـة وا دة: ٕكف لقس يؽقن طـ فاطؾَ 

أن تػ د الؿديـة القا دة  ا خعً َه فعَ  إنْ  فقجب ضرورةً  ،خـ كقع وا د فعؾ وا د

 ،ع  ػة اسلفقة وذلؽ خـتٍػ  ،ر ططًه إٓ أن يؽقن أ دهؿا يػعؾ ويبؼك أم

أو  ضرورةً  وا د ف د الؿحّؾ  طؾك خحّؾ  عهن خـ كقع وا دٍ فنكف ختك اجتؿع فِ 

ّٓ ؿاكَ تَ  « طـ وا دع الػعؾ: فنن الػعؾ القا د ٓ يصدر إ
(1)

. فقجب أن يؿؽـ 

ؿا خـفج آستدٓل العؼؾل خـ الطالب خـ ضبط خختؾػ صرق آستدٓل سقّ 

اا  والؼر ن خؿؾق  خـ ذكر أيات العؼؾقة التل ي تدّل » ،الؽريؿمهل الؼر ن 
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(40) 

«طؾقفا، وأرشد إلقفا العؼؾ، وهل شرطقة: ٕن الشرع دّل 
(1)

 ا. وهل اذا أيًض 

يجقز أن »أكف  ؒ ها( 728خة ابـ تقؿقة )ت: تعترب أدلة شرطقة، وقد ذكر العّه 

وأرشد إلقفا: كؿا ققؾ طؾقفا  رها ووافؼفا، أو دّل ك شرطقة: ٕن الشرع قرّ ت ؿ  

خثؾ ذلؽ ع الؿطالب الخربية: كنربات الرب، وو داكقتف، و دق رسؾف، 

«طؾقفا، وأرشد إلقفا وقدرتف طؾك الؿعاد: أن الشرع دّل 
(2)

. 

فتارة ي تخدم ضرب  :وي ؾؽ الؼر ن الؽريؿ خختؾػ الؿـاهج ع اسقـاع

الحجة والربهان، وتارة ؾ وآطتبار، وتارة يؼقؿ ثؾ، وتارة يدطق إلك التلخّ الؿَ 

بالحقار، و قرها خـ إسالقب، وقد تؽقن هذه إسالقب ع قضايا خختؾػة، 

خة ابـ الؼقؿ )ت: د فقفا وساقؾ اسقـاع. قال العّه وقد تؽقن ع قضقة وا دة تتعدّ 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ نثڭ :طؾك ققلف تعالك اخعؾؼً  ؒ ها( 758

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

ففذا الؽهم لؿ يخرج ع » :[82-80 :]إكعام مثڀ ڀ ڀ پ پ پ

ػف أهؾ الـظر والجدال والؿؼاي ة ضاهره خخرج كهم البشر الذي يتؽؾّ 

                                                   

الـباااقات، اباااـ تقؿقاااة، تحؼقاااؼ: طباااد العزياااز باااـ  اااال  الطقياااان، الريااااا، أضاااقا  ال اااؾػ،  (1)

 .293ص ،8م، ج2000ها/8420

 .293ص ،8تقؿقة، جالـبقات، ابـ  (2)
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(48) 

جاج والؿعارضة: بؾ مرج ع  قرة كهم مربي يشتؿؾ طؾك خبادئ الحِ 

إلك خؼدخات الدلقؾ وكتاقجف بلوض  طبارة وأفصحفا وأقراا  اخشقرً  ،ؼاصعفوخَ 

«ًٓ تـاوُ 
(1)

. 

│ 
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(42) 

نبىاا انذرس انعقةذي ونةج مىةهج انقةر ن   عةر        مقترحاث عمهيتاملطهب انرابع: 

   :مسائم انعقيذة

الؿعالؿ الؿـفجقة التال ساؾػ ذكرهاا ٓ ي اتػاد خـفاا إٓ بتقضقػفاا ع الادرس 

رمى كظريااة، ٓ تجااد لحقاااة الـاااس   تظااّؾ ، لؽااقَه اطؿؾق اا تـاازيًه العؼاادي وتـزيؾفااا 

 رة لف، وهل: قـة طؾك كقػقة التـزيؾ وخق   عِ قة خُ ت، والؿؼرت ات أسبقًه 

: الكطكك  ي ل الككدرس العؼككد  تككى الؼككميع الؽككميم واللككـة الـاويككة بػفككم أوًل 

سقا  ع خجالس التدريس أو الؿـاهج  :اللؾل ل السفدل  طؾى تلا   العؼقدا

ة ؾّقااكُ »الؼاار ن هااق  ػااة، ذلااؽ أنّ رة، ع خختؾااػ الؿرا ااؾ، أو الؽتااب الؿمل  الؿؼاارّ 

ة، ويـبقع الحؽؿة، و ية الرسالة، وكاقر إبصاار والبصااقر، ؿدة الؿؾّ الشريعة، وطُ 

ف كّؾا ؽ بشل  يخالػف، وهاذاوأكف ٓ صريؼ إلك اهلل سقاه، وٓ كجاة بغقره، وٓ تؿ   

«ٓ يحتاج إلك تؼريار واساتدٓل طؾقاف: ٕكاف خعؾاقم خاـ دياـ إخاة
(1)

. والادرس 

ة طؾااك الؼاار ن الؽااريؿ وال ااـة الـبقيااة الااذي يتؾؼااك الطالااب فقااف طؼقدتااف خبـّقاا

، والؽتاب الذي اسؾقؿً  اختقـً  االصحقحة: فنكف يتؾؼك ع ذلؽ الؿعرفة والؿـفج تؾؼقً 

ؼ لف الغاياة  قـؿا يـاقشفا بؿـفج الؼر ن تتحؼّ يـاقش خختؾػ الؼضايا العؼدية فنكف 

ة الؿعرفقاة الهزخاة لؾتعاخاؾ خاع ـ الطالب خاـ العادّ تؿؽّ  ،بلقرب الطرق وأي رها

                                                   

الؿقافؼااااات، الشاااااصبل، تحؼقااااؼ: خشاااافقر بااااـ   ااااـ  ل سااااؾؿان، الؼاااااهرة، دار ابااااـ طػااااان،  (1)

 .844ص ،4م، ج8997ها/8487
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 ريبة  قاث  اأ حااا ســً  ـّ الؽتاب وال ـة: ذلؽ أكف كبتت كابتة سقئة َس  صكصق

 ،ع العؼقادة ويجفاؾ الضاروري خاـ الؾغاة العربقاة صتجد أ دهؿ يزطؿ التخّصا

وتجده يتحدث ع خ اقؾ طقيصة يتطاول طؾك العؾؿاا  الؽباار وبضااطتف العؾؿقاة 

الؼار ن الؽاريؿ  صطـ طدم إهؾقة لػفاؿ كصاق قد ٓ تمهؾف لػفؿ كهخفؿ، فضًه 

جاة قاد وضاعقػ الحُ  ،[36: اسسارا ] مث ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ نثوئ :وال ـة الـبقياة

اقاد: ؼر كقاة ع إرباات العؼ . كؿاا يـبغال بقاان خقازة الحجاة الصاؾِ د أكثر خؿا يُ ػِ  يُ 

ذلؽ أن خـ الدروس العؼدية خا يقرد، وتجد إيراد خ اقؾ واهقة يراد ااا خعارضاة 

ا خا هق تـزياؾ فه يؿؽـ أن يعارَ  اوهذا خـفج  قر خؼبقل أساًس  أيات الؼر كقة،

ـ  خااـ باااهلل فَؿاا» ،ـٌ خااـ  ؽااقؿ  ؿقااد ب ػ ااطة جدلقااة، وف اااد هااذا الؿ ااؾؽ بااق  

خاا  وطؾاؿ أنّ  ،ـ ربقت خا أمارب بافتقؼّ  اوطؾؿ خراد الرسقل قطعً  اتاخ   اورسقلف إيؿاكً 

كؿاا  ،ػ اطاققةف ال   بَ طارا ذلؽ خـ الحجج ففل  جاج دا ضاة خاـ جاـس ُشا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :قال تعاالك

«[86]الشقرى:  مث ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
(1)

. 

وخراجعتفااا خراجعااة  :ا: إطككادا الـظككم ل الؿـككاهج والؿؼككمرا  الدراسككقةثاكًقكك

ن الػؽار العؼادي ق  َؽاخاا يػقاد ويُ  ع وضاعِ  صشاخؾة، والتعاون باقـ أهاؾ التخّصا

رات تتـاول قضاايا طؼدياة وفاؼ ال ؾقؿ الؿـطؾؼ خـ الؽتاب وال ـة: فؽؿ خـ خؼرّ 

                                                   

 .28ص ،8بـ تقؿقة، جدر  تعارا العؼؾ والـؼؾ أو خقافؼة  حق  الؿـؼقل لصري  الؿعؼقل، ا (1)
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(44) 

، بؾ تجد استقراد الجادل العؼاقؿ  قار الؿػقاد اف سؾقكً خـفج ٓ يثؿر رؿرة وٓ يقّج 

خختؾػ الؿرا ؾ التعؾقؿقة: فؾاذلؽ وجاب التؿققاز باقـ  ، وذلؽ  ا ؾ عاأ قاكً 

ـ لاديفؿ الؿؽـاة خر ؾة خا يـاسبفا، ويتقلك ذلؽ خَ  هذه الؿرا ؾ وأن يقضع لؽّؾ 

العؾؿقة والؿـفجقة. وخـ مهل اصهطل طؾك بعض الؿؼاررات الدراساقة ع خاادة 

 رباة  اًضاطـ خـفج الؼر ن ع تؼرير خ اقؾ العؼقادة، وتجاد أي  ربةً  العؼقدة ألػقُت 

الزخان بالعـاية بؿ اقؾ وجزققات لقس هـاك خا يدطق س قا  الجدل فقفا، ويؽػل 

 .اآصهع طؾقفا تاريخق   صالؿتخّص 

وذلؽ بتضؿقـف ع  :ا: توضقل الؿـفج الؼميي ل طمض تلا   العؼقداثالثً 

عتؿد ز بالشؿقل: فؿـ الؿ اقؾ خا يُ الؿملػات، وخجالس التعؾقؿ، وهق خـفج يتؿقّ 

فقفا طؾك الـؼؾ، وخـفا خا يعتؿد فقفا طؾك العؼؾ، وخـفا خا يعتؿد فقفا طؾك 

هذه إكقاع ٓ تبايـ بقـفا وٓ  وكّؾ  .االػطرة، وخـفا خا يعتؿد طؾقفا جؿقعً 

ر شل  خـ التـاقض الؿظـقن ع آستدٓل بقـ الـؼؾ والعؼؾ، ضفَ  امته ، وإنْ 

ة إدراكف خفؿا بؾغ خـ العؾؿ، وقؾّ  فؿ هق العؼؾ لؼصقرهتّ الذي يُ  شؽ أنّ  فه

ع كثقر  والؿـفج الؼر ين يعطل لهستدٓل العؼؾل أهؿقة كربى، وكجده خ تعؿًه 

ب إلك إطؿال العؼؾ خـ أيات التل تؼرر خ اقؾ طؼدية:  قث تدطق الؿخاصَ 

 ک ک ک ک ڑ نثڑ :خـفج آستدٓل ع ققلف تعالك وتلخؾ خثًه  .والػؽر

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 :هذا الؿـفج اها( خبقـً 728خة ابـ تقؿقة )ت: قال العّه  ،[5]الحج:  مث ۀ ۀ
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(45) 

فآستدٓل طؾك الخالؼ بخؾؼ اسك ان ع  اية الح ـ وآستؼاخة، وهل »

ى الـاس إلقفا، دَ الؼر ن طؾقفا، وهَ  صريؼة طؼؾقة  حقحة، وهل شرطقة: دّل 

بعد أن لؿ يؽـ،  اوهل طؼؾقة: فنن كػس كقن اسك ان  ادرً  .ـفا وأرشد إلقفاوبق  

عؾؿ بؿجرد مرب الرسقل، بؾ خـ كطػة، رؿ خـ طؾؼة، هذا لؿ يُ  اوخخؾققً  اوخقلقدً 

ـّ  ،رخبِ مرب بف الرسقل، أو لؿ يُ عؾؿف الـاس كؾفؿ بعؼقلفؿ: سقا  أَ هذا يَ   لؽ

لقؾ شرطل: ٕن ففق د .ـف، وا تج بفبف، وبقّ   تدل بف، ودّل الرسقل أخر أن يُ 

عؾؿ  حتف. وهق طؼؾل: ٕكف بالعؼؾ تُ  .بف  تدّل بف، وأخر أن يُ  الشارع استدّل 

ٓ ي ؾؽقكف،  (هؾ تحصؾ بالشرع، أو بالعؼؾ) :قـ ع الؿعرفةخـ الؿتـازطِ  وكثقرٌ 

وهق طؼؾل شرطل، وكذلؽ  قره خـ إدلة التل ع الؼر ن: خثؾ آستدٓل 

«هق خذكقر ع الؼر ن ع  قر خقضع، وهق طؼؾل شرطل ،بال حاب والؿطر
(1)

. 

والرتبقاة طؾاك ذلاؽ كؿاـفج ع خجاالس  :بكالمأ  ا: طكدم تعارضكة الكـ   رابعً 

ختحؼؼ فقف الؽؿال: فاه  ّص الرأي  ادر طـ العؼؾ الؼا ر والـ الدرس: ذلؽ أنّ 

 ا،دً يعارا الؽاخؾ بالـاقص، والعؼؾ يتبقـ لف الشل  الققم رؿ يظفار لاف مهفاف  ا

خااا ورد طؾااقفؿ ع شاارع اهلل خؿااا  وكااّؾ »ففااق كػ ااف ٓ ي ااتؼر طؾااك الاارأي القا ااد 

ـ طؾك التدريج  تك يظفر ف اد ذلؽ الرأي، وأكاف كاان يتبقّ  يصادم الرأي فنكف  ّؼ 

ًٓ  ،تَض طرَ  بفةً ُش  ًٓ تّ ت إلقاف، باؾ ُياؾتػَ يـبغل أن ٓ يُ  وإشؽا عتؿاد طؾاك خاا ويُ  فؿ أو
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(46) 

فاه  اـ أبادً تباقّ ا أكاف ٓ يَ رِ ، ولاق ُفااـ  ادً ـ الققم تبقّ يتبقّ جا  ع الشرع، فنكف إن لؿ 

« رج، فنكف ختؿ ؽ بالعروة الاقرؼك
(1)

. وإذا تباقـ ذلاؽ فاه داطال لتضاققع كثقار 

ع خاا يتاقهؿ خاـ هاذه الؿعارضاات والتؽؾاػ ع خـ الققت وإجفاد الـػس ع تتب ا

: الـظار ع الاـّص باالرأي وباقـ إطؿاال  ّص آستدٓل لفا. وهـاك بقـ خعارضة الـ

 فالثاين خطؾقب وإول خذخقم.

ٕن خصدرها وا د، وخحال فقفا  :الؼميكقة ا: ل اخف   بقى الـصوصخاتًل 

والؼر ن ع كػ ف ٓ »ت فقف أرا  التـاقض، وهل الحؽؿ والػصؾ فقؿا تبايـَ 

هف طـ ـ تـز  ا تبقّ امته  فقف، رؿ كبـل طؾك هذا خعـك  مر، وهق أكف لؿّ 

ر خعـك هق ٕكف إكؿا يؼرّ  :بقـ جؿقع الؿختؾػقـ اآمته ،    أن يؽقن  ؽؿً 

امته   در خـ خؽؾػ فالؼر ن هق  ٓ يختؾػ ع كػ ف، فؽّؾ  ، والحّؼ الحّؼ 

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ نثجئالؿفقؿـ طؾقف، قال اهلل تعالك: 

«[59]الـ ا :  مثمث جث يت ىت مت خت حت
(2)

. والؿ ؾؿ يجب طؾقف أن يققـ 

ٓ تضاد بقـ  يات الؼر ن وٓ بقـ إمبار الـبقية وٓ بقـ أ دهؿا خع أمر، »أكف 

اه بادئ الرأي ع وا د وخـتظؿ إلك خعـك وا د، فنذا أد  قَ فْ بؾ الجؿقع جار طؾك خَ 

ٕن اهلل قد شفد لف  :فقاجب طؾقف أن يعتؼد اكتػا  آمته  إلك ضاهر امتهٍ  

                                                   

 .820ص ،2آطتصام، الشاصبل، ج (1)

 .828ص ،2آطتصام، الشاصبل، ج (2)
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ؿ ع، أو الؿ ؾ  ؿْ ضطر ال اقؾ طـ وجف الجَ ٓ امته  فقف. فؾقؼػ وقق  الؿ أنْ 

«خـ  قر اطرتاا
(1)

. 

 :ا: اطإذطاع والفلؾقم فقؿكا ل يدرككه العؼك  ول فا كدا تكى الخكوض فقكهسادًس 

فالخقا فقؿا ٓ فاقدة فقف قاد ياقرث الحقارة وٓ يـػاع  اا بف، وقاد كاان خاـفج 

، ولاؿ ملسو هيلع هللا ىلصلؽاهم اهلل وكاهم رساقلف »اسقرار والت اؾقؿ واسذطاان  ڤالصحابة 

يصادخقه وٓ طارضقه بنشؽال. ولق كان شل  خـ ذلؽ لـؼؾ إلقـاا كؿاا كؼاؾ إلقـاا 

ساقر سقرهؿ وخا جرى بقـفؿ خـ الؼضايا والؿـاضرات ع إ ؽام الشرطقة، فؾؿاا 

طؾاك أ اؿ  خـاقا باف وأقاروه، كؿاا جاا  خاـ  قار  لؿ يـؼؾ إلقـا شل  خاـ ذلاؽ، دّل 

«بحث وٓ كظار
(2)

تاف ا فلدلّ ا شارطً : أّخاوطؼاًه  ا خعؾاقم شارطً . والت اؾقؿ لؽاهم اهلل

فندراكف باق ـ: ذلاؽ أن الؼا ار ٓ سابقؾ لاف لؿعارضاة الؽاخاؾ  ا طؼًه ختقاترة، وأخّ 

ؾ خاـ َباؼْ وخـ إ قل الؿتػؼ طؾقفا بقـ الصحابة والتابعقـ لفؿ بن  ان أكف ٓ يُ »

ققاسااف، وٓ أ ااد قااط أن يعااارا الؼاار ن ٓ برأيااف، وٓ ذوقااف، وٓ خعؼقلااف، وٓ 

وجده، فن ؿ ربت طـفؿ باالرباهقـ الؼطعقاات وأياات البقـاات أن الرساقل جاا  

«وأن الؼر ن يفدي لؾتل هل أققم ،بالفدى وديـ الحّؼ 
(3)

. 

                                                   

 .822ص ،2آطتصام، الشاصبل، ج (1)

 .845ص ،2آطتصام، الشاصبل، ج (2)

 .28ص ،83خجؿقع الػتاوى، ابـ تقؿقة، ج (3)
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وهال ختػاوتاة أهؿقاة ورتباة، وتاليت  :قضقة طؼدية تكا يـاسكافا ا: إي   ك   سابعً 

ؿضال تجاد الطالاب يُ أهؿقة آطتبار ع كقن بعض الادروس العؼدياة الؿعا ارة 

اسقّ  لفا أررٌ  ع دراسة خ اقؾ اكدررت، ولؿ يبَؼ  كاخًه  فصًه  بف الؼديؿاة ؿا بعض الش 

ـاة خاـ التااريخ: فؿاا الفاد  خاـ إ قاا  تؾاؽ الؿ ااقؾ، التل كاكت ع خرا ؾ خعقّ 

رتك الشاباب ع الػصاقل الدراساقة يقاجفاقن وهـاك خا لف أولقية: فه يؿؽـ أن ُيا

وإكؽاار خ اااقؾ ختعؾؼاة بلركاان اسيؿاان، رااؿ ياتؿ الخاقا خعااف ع مطار اسلحااد 

 ت ولاقس لفاا أرارٌ ق اكؼرَضارَ ، والخقا ع خعتؼدات فِاجزققات ٓ يدركفا أ ًه 

 ر.ذكَ يُ 

خـ مهل  :ا: الفؿميى العؿؾي طؾى تماطاا أصو  السفدل  العؼد ثاتـً 

ـفج الؿدروس قضايا وتؿاريـ طؿؾقة وكقازل تقرد وي تدل لفا الطالب وفؼ الؿ

...، وخراطاة ترتقب إدلة: فه يرتك الصحق  الصري  ع آستدٓل العؼدي

ن لؾؿظـقن ال ؼقؿ، وتؾؽ خ اقؾ خعروفة ع خـاهج آستدٓل. ويـبغل أن يؿرّ 

أخام أب ط  اا التؾؼقـ الؿجرد فؼد يرتكف  اقرً الطالب طؾك هذا الؿـفج، أخّ 

ّٓ  التؾؼل الؿجرد ٓ الـقازل: لذلؽ فننّ  ا  ع الؿرا ؾ إولك الؿبؽرة أخّ يـػع إ

فقؿا بعد فقـبغل أن يتؿؽـ الطالب خـ خـاهج آستـباط وآستدٓل  تك 

ؽة ع هذا بالعـاية ؾَ ؽة ع ذلؽ. وتحصؾ لؾطالب الؿَ ؾَ تحصؾ لف الؿَ 

بآطرتاضات وتػـقدها، ولق أمذ ذلؽ خـ الؿـفج الؼر ين لؽان لف أفقد وأققى: 

شبفة خا يـاسبفا ع  طؾقفا، ولؽّؾ  بف والردّ ؼر ين خ الؽ سيراد الش  فػل الؿـفج ال
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العؼؾل كؿا ع ققلف تعالك ع إربات و داكقة اهلل  الرد: فتارة ي تعؿؾ الدلقؾ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ نثپ :-طز وجؾ-سبحاكف 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ع  ؒ  ها(988ال ققصل )ت: وذكر اسخام  ،[92 ،98]الؿمخـقن:  ڃمث

لزم  اإلفً  -سبحاكف وتعالك-ولق سؾؿ أن خعف  ،لقس خع اهلل خـ إلف» :خعـك ذلؽ

 ،بعضفؿ طؾك بعض إلف خـ آرـقـ بؿا مؾؼ وطؾقّ  خـ ذلؽ الت ؾقؿ ذهاب كّؾ 

وٓ تـتظؿ أ قالف، والقاقع مه  ذلؽ  وٓ يـػذ  ؽؿٌ  ع العالؿ أخرٌ  فه يتؿّ 

«خحال لؿا يؾزم خـف الؿحال افػرا إلفقـ فصاطدً 
(1)

. وتارة ي تعؿؾ الػطري: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ نثڳكؿا ع ققلف تعالك: 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 ڭ ڭ ڭ ڭ            

اج جَ و قرها خـ إدلة الؿ تعؿؾة ع الحِ  ،[74-63]القاقعة:   ۆمث ۇ ۇ

 واسقـاع.

خر ؾااة التلسااقس لفااا  ذلااؽ أنّ  :ا: الفؿققككز بككقى تمحؾككة الفلسككق  والككمد  تاسككعً 

: كؿااا يـبغاال طاادم الخؾااط بااقـ بعااض اخـفجفااا وخر ؾااة الاارد لفااا خـفجفااا أيًضاا

                                                   

 .65ص ،4جهل الديـ ال ققصل، جاستؼان ع طؾقم الؼر ن،  (1)
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ففاق بع فقف خ اؾؽ الؼار ن ـ اتّ خَ  الؿـاهج ع التلسقس والرد: فالؿـفج العؼؾل خثًه 

ا ذكار أباق طباد اهلل باـ ولفذا لؿّ » :بع خ ؾؽ ال ػ طة ففق خذخقمـ اتّ خحؿقد، وخَ 

الة طؾك إرباات الصااكع لاؿ ق الدّ الخطقب الرازي ع كاتبف )الؽبار والصغار( الطرُ 

بف وكتب أخثالف صريؼ  حق  سرباات الصااكع، ، ولقس ع كتُ ا حقحً  ايذكر صريؼً 

ابؾ طدلقا طـ الطارق العؼؾقاة التال يُ  فؿ تْ اعؾؿفاا العؼاه  بػطارهتؿ: وهال التال دل 

ؿا خاـ ساؾؽ طؾقفا الرساؾ، إلاك صارق ساؾؽقها خخالػاة لؾشارع والعؼاؾ، ٓ ساقّ 

ـ أف ااد صريؼااة القجااقب واسخؽااان ختابعااة ٓبااـ سااقـا: كااالرازي، فاانن هاامٓ  خِاا

 ًٓ «الـاس استدٓ
(1)

. 

د الغاياة الارّ  د، وٓ ي ت ااغ أن تؽاقنكؿا يجب اطتؿاد القساقؾ ال ؾقؿة ع الرّ 

طؾك الخصؿ بقساقؾ سؼقؿة خعؾقم طدم  حتفا: بؾ يجب اتباع الؿاـفج ال اؾقؿ 

أن » :ؒ هااا( 728خااة ابااـ تقؿقااة )ت: ، وقااد ذكاار العّه اورد   اوالتزاخااف تلسقً اا

وا خا تؼقلف الؿعتزلة والرافضة و قرهؿ خاـ أهاؾ ـة رد  خـ الؿـت بقـ إلك ال    اكثقرً 

ة وباصؾ، وهذه صريؼة ي تجقزها كثقر خـ أهاؾ الؽاهم، بدط االبدع بؽهم فقف أيًض 

ا ـة وال اؾػ طؾاك ماه  ويرون أكف يجقز خؼابؾة الػاسد بالػاسد، لؽاـ أقؿاة ال  

، ببدطاةٍ  وبدطاةً  بباصاؾٍ  ون بااصًه قن أهؾ الؽهم الؿبتدع الذيـ يارد  هذا، وهؿ يذخّ 

 ّٓ ع  ال خـ إ اقال. ـة ، ٓ يخرج طـ ال    الحّؼ ويلخرون أن ٓ يؼقل اسك ان إ

                                                   

 .300ص ،8الـبقات، ابـ تقؿقة، ج (1)
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خااا تؼقلااف:  ولفااذا لااؿ كااردّ  :فتعااالك بااف ورسااقلُ  اهللُ  وهااذا هااق الصااقاب الااذي أخاارَ 

خاا طاابقا باف خخاالػقفؿ خاـ  ا أنّ ـااه، لؽاـ بقـّاؾْ بِ باؾ قَ  الؿعتزلة والرافضاة خاـ  اؼ  

«إققال فػل أققالفؿ خـ العقب خا هق أشد خـ ذلؽ
(1)

. 

وترتقاب إ اقل الؿتعؾؼاة باذلؽ  :ا: جؿع تلكا   السكفدل  العؼكد طاشمً 

طؾك  رار خا بذلاف العؾؿاا  خاـ جفاقد ع طؾاؿ أ اقل الػؼاف، وبـاا  الػاروع طؾاك 

والؿـااضرة،  ؾ  ا بف لؾاردّ العؿقؼ الذي يمهّ  صخـ التخّص  صإ قل، وٓ خـا

ّٓ  صؼ هذا التخصوٓ يتحؼّ  ـ  بضبط ضروريات بعض العؾقم إمارى والاتؿؽّ إ

بطارق آساتدٓل وخاذاهب الخصاؿ. وبعاد  امبقرً  صخـفا،  تك يؽقن الؿتخص

بد خـ تقضقػ آستدٓل لؾؿ اقؾ العؼدياة خاـ الؼار ن الؽاريؿ  خر ؾة الجؿع ٓ

وخـ ال ـة الـبقية، لتثبقات ساؾطان الؼار ن طؾاك الـػاقس وتقضقػاف ع بـاا  الػؽار 

 ات الحقاة.خدلفؿّ  ع كّؾ  اوخرشدً  اوآستفدا  بف، واتخاذه هاديً 

خاااـ خجاااالس الااادرس العؼااادي يه اااظ صغقاااان بعاااض الؽتاااب وع كثقااار  

س خ االلة رَ دْ والؿـظقخااات و قاااب آسااتدٓل الؼاار ين طؾااك الؿ االلة: فؽقااػ ُتاا

دون اسشارة إلاك أياات  اوافقً  اح شرً  شرَ ـ، ويُ خـ مهل كظؿ خعقّ  الشػاطة خثًه 

أن هاذه القسااقؾ خاـ الؽتاب   احقٌ   .التل تتحدث طـ الشاػاطة وخاا يتعؾاؼ ااا

                                                   

ال ـة الـبقية ع كؼض كهم الشقعة الؼدرية، ابـ تقؿقة، تحؼقؼ: خحؿد رشاد سالؿ، الرياا،  خـفاج (1)

 .342ص ،2م، ج8986-ها8406جاخعة اسخام خحؿد بـ سعقد اسسهخقة، 
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 خحااّؾ  لتعؾقؿقااة و قرهااا ٓ  ـااك لؾطالااب طـفااا، ولؽااـ ٓ يجااقز بحااال أن تحااؾ  ا

الؼر ن بحضقرها ع آستدٓل أكثر خاـ الؼار ن، أو ٓ تاتؿ اسشاارة إلاك أياات 

الؼر كقة الؿتعؾؼة بالؿقضاقع، والؿادرس قاد ٓ يؼصاد ذلاؽ ولؽـاف خاـفج يتؾؼااه 

ـ يدرسف كلكاف ـ وكتاب خعقّ قّ بـظؿ خع االطالب فقصقر الدرس العؼدي طـده خرتبطً 

ب ابب كثارة الؿهزخاة  اًؿاؽَ ره َ  فصاقّ  ،العؼقدة الصحقحة وخا سقاه يعرضاف طؾقاف

 وإمذ خـف. 

والغالااب طؾااك الاادروس العؼديااة آكتػااا  بؿااا كااان خااـ آسااتدٓل، دون 

بفات قديؿة أو  ديثاة: ذلاؽ آجتفاد ع استخراج أدلة خـاسبة لؼضايا صارقة وُش 

ـ مهل الؼر ن الؽريؿ أو خـ ال اـة الـبقياة يغـال طؿاا ساقاه خاـ الؼاقل خ أن الردّ 

 
ّ
طؾك خؼدخات خظـقكة، وخطؾب ققة الدلقؾ ع خ اقؾ آطتؼاد خـفج قار ين  الؿبـل

ااأيًض  ـ ، وَخااخػحًؿا ا: فاكظر آستدٓل العؼؾل ع الؼر ن الؽريؿ كقاػ تجاده ققي 

 تف.ذلؽ الؿـفج واستعؿؾف استػاد خـ سهختف وققّ  َس  كَ 

│ 
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 :خامتت

 )وتائج وقىصياث(

بعد هذا البقان الؿختصر لبـاا  الادرس العؼادي وفاؼ خاـفج الؼار ن ع طارا 

البا اث إلااك  صخ ااقؾ العؼقادة، وإباراز أهؿقتاف وذكار خعالؿاف، ومطقاتاف، يخؾا

 قة:تقات أالـتاقج والتق 

 :ا: انىتائجأونً

الؼااار ن الؽاااريؿ هاااق إ اااؾ وإسااااس إول الاااذي يجاااب اطتؿااااده ع  .1

 استخراج الؿعار  والؿـاهج.

 ضرورة الرجقع إلك الؿـفج الؼر ين ع تؾؼقـ العؼقدة وربطفا بال ؾقك. .2

 خـ  فات بعض الدروس العؼدية الؿعا رة بـامها طؾك خـاهج دمقؾة. .3

ػضاال إلاك طادم تحؼقااؼ  ين يُ ك بـاا  الادرس العؼاادي طؾاك الؿاـفج الؼاررْ َتا .4

 ة خـ العؼقدة اسسهخقة.الثؿرة الؿرجقّ 

خـ وساقؾ تثبقت العؼاقد ع الـػقس وربطفا بحقااة الـااس اساتؿداد خاـفج  .5

 التللقػ والتدريس خـ الؿـفج الؼر ين. 

أهؿقااة تؿؽااقـ الؿتعؾؿااقـ وتؿااريـفؿ طؾااك اسااتعؿال الؿااـفج الؼاار ين ع  .6

 رر ذلؽ طؾك إجقال الؼادخة.خـاقشة الؼضايا العؼدية وأ
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 :ا: انتىصياثثاويً

التطبقؼ العؿؾل لؾؿـفج الؼر ين ع التللقػ والتادريس و قرهاا خاـ وسااقؾ  .1

 التعؾقؿ والبقان لبـا  الدرس العؼدي وفؼ خـفج الؼر ن.

هذا الؿقضقع بدراسة وافقاة تجؿاع باقـ خاا هاق كظاري وخاا هاق  صتخصق .2

 تطبقؼل.

وخراجعااة خـاااهج وخؼااررات العؼقاادة اسسااهخقة ع الؿعاهااد إطااادة تؼااقيؿ  .3

 الديـقة والتخصصات الجاخعقة.
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 ـ الـظري خـف.التؿؽّ 

كشااػ طقااقب الؿـاااهج الؿخالػااة ع الاادرس العؼاادي بنكجاااز دراسااات  .5

 لؼر ين.خؼاركة بقـفا وبقـ الؿـفج ا

 استؼرا  وتتبع خشؽهت الدرس العؼدي، وتصـقػفا، ووضع الحؾقل لفا. .6

 واهلل الؿوف  والفاد  إلى ساق  المشاد

│ 
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