
 

 اآلراهية وقسواها
 علن اللغة بحث في

 

 شادية بيوهي حاهد/ أإعداد 

 الدعوة وأصول الدين قسن

  جاهعة الودينة العالوية –كلية العلوم اإلسالهية 

هاليزيا  -شاه علن 

shadia@mediu.ws 
 

 
.  ا٢سا١ِخ ٚلسّب٘بفٟ األسبط األٚي ٘زا اٌجحث ٠جحث فٟ —خالصخ

. ٠خ ٚلسّب٘با٢ساَ: اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

I. اٌّمذِخ 

ا٢سا١ِخ ٘زٖ ٌغخ ػبضذ ِٕز اٌمشْ اٌثبٌث ػطش لجً ا١ٌّالد رمش٠جًب، ٚوبٔذ  :ا٢سا١ِخ

وْٛ ٌٙب سٕذ د٠ٕٟ رجمٝ ٚرسزّش، فب٢سا١ِخ وبٔذ ٞٚأٞ ٌغخ ػٕذِب  ،ٌغخ اٌّس١ح١١ٓ

 .ِسزٕذح إٌٝ أٔٙب ٌغخ اٌّس١ح١١ٓ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 
 :ا٢سا١ِخ

ر اٌمشْ اٌثبٌث ػطش لجً ا١ٌّالد رمش٠جًب، ٚوبٔذ ٌغخ ا٢سا١ِخ ٘زٖ ٌغخ ػبضذ ِٓ

وْٛ ٌٙب سٕذ د٠ٕٟ رجمٝ ٚرسزّش، فب٢سا١ِخ وبٔذ ِسزٕذح ٞٚأٞ ٌغخ ػٕذِب  ،اٌّس١ح١١ٓ

. إٌٝ أٔٙب ٌغخ اٌّس١ح١١ٓ

لشة دِطك ثمب٠ب فٟ ٘زٖ اٌمش٠خ، أ٠ًضب " ػٌٍٛخ"ٌٚزٌه ثمٟ ِٕٙب إٌٝ ا٢ْ فٟ لش٠خ 

اٌىش٠ُ ٌٚغخ اٌحذ٠ث إٌجٛٞ اٌطش٠ف، ٌّبرا لضذ ػٍٝ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟٚ٘ ٌغخ اٌمشآْ

 ِؼظُ اٌٍغبد األخشٜ؟ 

. ألٔٙب رسزٕذ إٌٝ اٌذ٠ٓ اإلسالِٟ، ٚاٌذ٠ٓ اإلسالِٟ ٘ٛ اٌزٞ حفع اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 :إٌٝ لس١ّٓ ٚرٕمسُ ا٢سا١ِخ

  .آسا١ِخ غشث١خ :اٌمسُ األٚي

  .آسا١ِخ ضشل١خ: اٌمسُ اٌثبٟٔ

ٔزطشد فٟ غشة اٌفشاد إٌٝ اٌحذٚد اٌف١ٕ١م١خ ػٍٝ سٛاحً ٟ٘ اٌزٟ ا :ا٢سا١ِخ اٌغشث١خ

:  اٌطبَ، ٚرطًّ

ُوزجذ ثٙب ثؼض ٔمٛش فٟ جٙبد ِزؼذدح فٟ سٛس٠ب، ٠ٚشجغ : ا٢سا١ِخ اٌمذ٠ّخ .أ

. ربس٠خٙب إٌٝ اٌمش١ٔٓ اٌزبسغ ٚاٌثبِٓ لجً ا١ٌّالد

ٚجذد فٟ جٙبد ِخزٍفخ فٟ ِصش ث١ٓ اٌمش١ٔٓ اٌسبدط : ا٢سا١ِخ اٌّصش٠خ .ة

اثغ لجً ا١ٌّالد ٚاٌش

وزجذ  ،"دا١ٔبي"ٚ" ػضسا"اٌزٟ ٔجذ ّٔبرج ِٕٙب فٟ سفشٞ : آسا١ِخ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ .ج

.  فٟ اٌمش١ٔٓ اٌثبٌث ٚاٌثبٟٔ لجً ا١ٌّالد

 ػ١ٍٗ اٌسالَػٙذ اٌّس١ح   وبٔذ ٌغخ اٌىالَ فٟ فٍسط١ٓ فٟ: ا٢سا١ِخ اٌفٍسط١ٕ١خ .د

اٌمشْ اٌثبٟٔ ثؼذ ا١ٌّالد إٌٝ  ٚظٍذ وزٌه حزٝ اٌفزح اإلسالِٟ، ُٚوزت ثٙب فٟ ِٕزصف

اٌزٍّٛد ٘ٛ ِجّٛػخ اٌزؼب١ٌُ ٚاٌمشْ اٌسبدط، ٚأضٙش ِب ُوزِت ثٙب رفس١شاد اٌزٍّٛد، 

ٚاٌزمب١ٌذ ا١ٌٙٛد٠خ إٌّمٌٛخ ضف١ًّٙب ػٓ سجبي اٌذ٠ٓ، اٌزٍّٛد اٌفٍسط١ٕٟ اٌزٟ رسّٝ 

ُِ : اٌجّبسا ػٕذ ا١ٌٙٛد: إرْ ؛ثبٌجّبسا ٘ٛ وزبة  "ٔباٌّص"ا ٚرىٍّخ ٌٗ، َْٚن شْ ٟ٘ ضشر ٌٍ

وّب ُوزجذ ثٙب ثؼض وزبثبد  -٘ٛ اٌزشوَٛ-ٚاٌزشجَٛ  ِؤٌف ثبٌؼجش٠خ فٟ فمٗ ا١ٌٙٛد،

 .اٌّس١ح١١ٓ اٌٍّىب١١ٔٓ

ٚوبْ ٠زىٍُ ثٙزٖ اٌٍٙجخ األٔجبط، ٚاألٔجبط وبٔٛا ِض٠ًجب ِٓ اٌؼشة : إٌجط١خ .٘ـ

ِٟ، وبٔذ ٌٗ ٚ٘ٛ ضؼت سب، اٌٍغخ إٌجط١خ خ١ٍظ ِٓ ا٢سا١ِخ ٚاٌؼشث١خفٌٚزٌه  ؛ٚا٢سا١١ِٓ

ٚ٘ٛ " ثبٌجزشا"ٚرؼشف ا١ٌَٛ " سٍغ"دٌٚخ ضّبٌٟ ضجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ، ٚػبصّزُٙ 

أِب اسّٙب اٌمذ٠ُ ثبٌٍغخ  ،أٚ اٌصخشح، ٚاٌصخشح اسّٙب ثبٌؼجش٠خ" ثزشا"اسّٙب ا١ٌٛٔبٟٔ 

 .اٌّطبس إ١ٌٗ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌحذ٠ث إٌجٛٞ اٌطش٠ف" اٌشل١ُ"اٌؼشث١خ فٙٛ 

ٚة األسدْ؛ ح١ث رّزذ جٕٛة اٌجحش ا١ٌّذ إٌٝ جٕٛة اٌؼمجخ، ٚوبٔذ رمغ ثالد إٌجظ جٓ

.  ٘زٖ اٌٍٙجخ ِض٠ًجب ِٓ ا٢سا١ِخ ٚاٌؼشث١خ

 ِزٝ اصد٘شد ٘زٖ اٌٍٙجخ؟ 

اصد٘شد ٘زٖ اٌٍٙجخ ف١ّب ث١ٓ اٌمش١ٔٓ األٚي لجً ا١ٌّالد ٚاألٚي ثؼذ ا١ٌّالد، ٚأضٙش ِب 

غشثٟ ضجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ،  ٚجذ ِٓ ٔمٛش فٟ ٘زٖ اٌٍٙجخ فٟ أِبوٓ ِزؼذدح ِٓ ضّبي

فٟٙ ٔمٛش ِٛجٛدح فٟ ٘زٖ اٌٍٙجخ، ٕ٘بن وبٔذ  ؛ ففٟ س١ٕبءٚفٟ أٚد٠خ طٛس س١ٕبء

. ِٛجٛدح فٟ طٛس س١ٕبءٚ ،ِٛجٛدح فٟ جٕٛة األسدْ

اٌٛالؼخ فٟ صحشاء اٌطبَ ث١ٓ " رذِش"أزطشد ٘زٖ اٌٍٙجخ فٟ ِٕطمخ : اٌزذِش٠خ

.  ْ األٚي لجً ا١ٌّالد ٚاٌشاثغ ثؼذ ا١ٌّالددِطك ٚٔٙش اٌفشاد، ٚاصد٘شد ف١ّب ث١ٓ اٌمشٟٔ

 : ِٓ ٌٙجبد ا٢سا١ِخ

ٟٚ٘ صٛسح ِزطٛسح ِٓ ا٢سا١ِخ اٌمذ٠ّخ، ٚال ٠ضاي ٠زىٍُ : ا٢سا١ِخ اٌغشث١خ اٌحذ٠ثخ .ٔ

ْ اٌٍغخ ا٢سا١ِخ ألٌّبرا؟  ؛"ِؼٌٍٛخ"ثٙب فٟ ثؼض اٌمشٜ اٌمش٠جخ ِٓ دِطك أضٙش٘ب لش٠خ 

" ِؼٌٍٛخ"ٌٚزٌه ظً أً٘ لش٠خ ؛ رّسىْٛ ثٙزٖ اٌٍغخوبٔذ ٌغخ اٌّس١ح١١ٓ، ٚاٌّس١ح١ْٛ ٞ

. لشة دِطك ٠زىٍّْٛ ثٙزٖ اٌٍٙجخ ا٢سا١ِخ اٌغشث١خ اٌحذ٠ثخ

ِٕٚطمزٙب ضشلٟ اٌفشاد جٕٛثًب ٚضّباًل؛ ح١ث وبٔذ اٌٍّّىخ اٌجبث١ٍخ : اٌطشل١خ. ٕ

:  ٚا٢ضٛس٠خ، ٚرٕمسُ إٌٝ

ألذَ ٔصٛصٙب ٠شجغ إٌٝ اٌمشْ اٌزبسغ لجً ا١ٌّالد، ٚاصد٘شد  :ا٢سا١ِخ اٌمذ٠ّخ .أ

خالي اٌمشْ اٌسبثغ لجً ا١ٌّالد، ٚٚصٍزٕب ِٕٙب آثبس رشجغ إٌٝ اٌمشْ اٌثبٌث ثؼذ ا١ٌّالد 

أ٠ًضب، ِٕٚٙب ِب ُوزِت ثبٌخظ اٌّسّبسٞ، ِٚب ُوزِت ثؼذ رٌه ثبٌخظ ا٢ساِٟ، ٚ٘ٛ اٌزٞ وزت 

رٕزّٟ إٌٝ اٌفشع اإل٠شأٟ ِٓ اٌّجّٛػخ إٌٙذ٠خ ثٗ اٌٍغخ اٌج٠ٍٛٙخ، ٟٚ٘ ٌغخ ثبئذح 

 65ٓإٌٝ  ٕٓٓاإل٠شا١ٔخ ضّٓ اٌؼبئٍخ إٌٙذ٠خ األٚسث١خ، ٌٚمذ سبدد غشة إ٠شاْ ِب ث١ٓ 

. ٚأحذسد ِغ اٌسبسب١ٔخ ِٓ اٌفبسس١خ اٌمذ٠ّخ ،١ِالد٠خ

ِٛطٓ اٌٍٙجخ اٌسش٠ب١ٔخ ٘ٛ ِب ث١ٓ إٌٙش٠ٓ فٟ اإلل١ٍُ اٌزٞ وبٔذ : اٌسش٠ب١ٔخ .ة

" أسفب"ٚرُؼشف ا٢ْ ثبسُ " أٚدسب"اٌزٟ اضزٙشد ٌذٜ ا١ٌٛٔبْ ثبسُ  ،"اٌش٘ب" ػبصّزٗ

ٚألذَ ٔصٛصٙب ٠شجغ إٌٝ  ػ١ٍٗ اٌسالَٚاضزٙشد ٘زٖ اٌٍغخ ثبٌسش٠ب١ٔخ ثؼذ ظٙٛس اٌّس١ح 

اٌمشْ اٌثبٟٔ لجً ا١ٌّالد، ٚظٍذ ِضد٘شح حزٝ اٌمشْ اٌؼبضش ا١ٌّالدٞ، ثُ أخزد فٟ 

. االضّحالي ثؼذ رٌه

ٟٚ٘ ٌغخ اسزخذِٙب ٠ٙٛد اٌؼشاق فٟ رذ٠ٚٓ اٌىزت اٌذ١ٕ٠خ ف١ّب : ِٛد اٌجبثٌٍٟغخ اٌزً .ج

ث١ٓ اٌمش١ٔٓ اٌشاثغ ٚاٌسبدط ثؼذ ا١ٌّالد، ِٚٓ أضٙش ِب ُوزت ثٙب اٌجّبسا، وّبسا ٚ٘ٛ 

.  جضء ِٓ اٌزٍّٛد اٌجبثٍٟ



، ِٚؼٕب٘ب اٌّؼشفخ، ٠ُٚؼشف "ِذاػب"اضزك اسّٙب ِٓ اٌىٍّخ ا٢سا١ِخ : إٌّذػ١خ .د

ثبٌصبثئ١ٓ أٚ إٌّذػ١١ٓ، ٚأزطشد فٟ اٌجٕٛة اٌطشلٟ ِٓ ِٕطمخ إٌفٛر ا٢ساِٟ،  أٍ٘ٙب

ٚألذَ ٔصٛصٙب ث١ٓ اٌمش١ٔٓ اٌسبثغ ٚاٌزبسغ ثؼذ ا١ٌّالد، ٚال ٠ضاي ٌٍّٕذػ١١ٓ ثم١خ حزٝ 

.  ا١ٌَٛ فٟ ثؼض جٙبد اٌؼشاق، ٠ٚؼشفْٛ ثبسُ اٌصبثئخ

سا١ِخ اٌمذ٠ّخ فٟ إٌّطمخ ٟٚ٘ صٛسح ِزطٛسح ِٓ ا٢: ا٢سا١ِخ اٌطشل١خ اٌحذ٠ثخ .٘ـ

اٌجج١ٍخ ِٓ إٌفٛر ا٢ساِٟ، ٚلذ رأثشد ثبٌٍغخ اٌىشد٠خ، ٠ُٚطٍك ػ١ٍٙب أح١بًٔب اٌسش٠ب١ٔخ 

اٌحذ٠ثخ أٚ اٌسش٠ب١ٔخ اٌذاسجخ، ٚأضٙش أِىٕزٙب طٛس ػبثذ٠ٓ، ِٕٚطمخ ثح١شح أس١ِخ، ٚلذ 

 .٘بجش لَٛ ِٓ أٍ٘ٙب فٟ اٌؼصٛس األخ١شح إٌٝ جٙبد أس١ِٕب ٚسٚس١ب
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