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 1ملخص الدراسة 

تعترب هذه الدراسةةةةةةةةةة األها ابل نو اا رليةة الععصية حل العيفةةةةةةةةةع اتد   حل  ا  الدراسةةةةةةةةةا       
إا   هتدف  هذه الدراسةةة اديدانيةأهرر.    شةةع  شةةبا اير عا البيقانية حل جبو   حلالقعآنية هالتفسةةة ة 

كتار  الد بية حل الدراسةةةةةةةةةةةةةةا  القعآنية ال   اع  حل  هحتييل أهم االجتاها  الفكع ة ه  كشةةةةةةةةةةةةةة 
ر تبةارها رراسةةةةةةةةةةةةةةة  الة. -منوذجا   يةر عا البيقةاناي -حل أهرر     يمةا  األلبةايف حل العيفةةةةةةةةةةةةةةع اتد  

ة حل األلبانيادباج الذي سيكا البا   هو ادباج االستقعائي التحيييي التارخيي البقدي. األراضي  
شةةة   ل أيف تكاسةةةتطا ذه الدراسةةةةاببطقة البيقايف خضةةةعل ليحكم العينمار بعاصة  سةةةة بعهيف. ه

ببل اتكم العينمار   ةاأللبانياالجتما ية حل األراضةةةةةةةي  البقا   ل األهضةةةةةةةاس السةةةةةةةياسةةةةةةةية هالد بية ه 
صعةةد اها  اتكم العينمةةار ابباةةا. إيف اهتمةةاا  يمةةا  األلبةةايف رلقعآيف ه   هأثبةةا  اتكم العينمةةار  ياةةا

، هالتحداي  السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية ايف كبةا  ك  تعيما هتعييما ه اما هتفسةةةةةةةةةا الكعمي هجاورهم حل هذا اجملا 
هنشةةةةةةةةةةةةةعه  ابل السةةةةةةةةةةةةةة  ي  رر  العيمهالد بية ال  هاجاوها مل متبعام   هاإلجتما ية االبتيفةةةةةةةةةةةةةار ةه 

هنتيجة   ، هكانوا ابضةةةةةع  ادينل ليتسةةةةةاابل الد   هالتعا ع السةةةةةيمي اب   ة ادسةةةةةيم .هالتألي   يا
 ةها ابل البالر،  حل الشةةةةةةع  األهسةةةةةة  ه  ينقا ا  ادختيفةالتعيم األلبايف ها تكاكام رتضةةةةةةارا  ه ل

تالبل أ كةةةةارهم    إاأرى ذلةةةة     هحل  ةةةةل هجور الةةةةدهلةةةةة العينمةةةةانيةةةةة ادتعةةةةدرا األ عا  هالينقةةةةا ةةةةا  
 تفاسةةهم ليقعآيف الكعمي هتعاابيام ابعاه يام الفكعي هالعيمي، هأيف  ظاع حل رراسةاهتم ه هاختالف  

لتيار  االجتاه وا   ق  هي:  را  رئيسةةةةةةةهتيا   اجتاها أرص   دا اجتاها . هذه الدراسةةةةةةة ركر   ي 
 

 -االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنية لدى علماء األلبان يف العصر احلديث هذا الكتا  حل األصل حب  تكمييي صعبوايف:  1
تقدا صا البا   لبيل ررجة الدكتوراه حل  يوا الو ي هالرتاث، بسم الدراسا  القعآنية هاتد ينية صكيية ابعارف  ، القرن التاسع عشر والعشرون

إضا ة الفوائد   ا.  ضل ادؤل  حتد   العبوايف إا العبوايف اتايل اب  2003 ي هالعيوا اإلنسانية، اياابعة اإلسالابية العادية اباليراي، ابا و الو 
 هخدابة ليمكتية الععصية هاإلسالابية.  تقيقة بضية ادسيم  األلبايف حل البيقايف ية حل  ا ة األمهية صياان لتارخياهالواثئق هاليفور 
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االجتاه  التجرييب و  االجتاه العلميواالجتاه العلمي الفلسالالالالالالالالالالفي، و ، الديين الفكري اإلصالالالالالالالالالالالحي
خمالفة دا هو ابشةةةاس حل . خييفةةةل الدراسةةةة إا نتائج  ظيمة ه الفكري العقدي السالالالين املاتريدي

البتائج متخضةةةل ابل الدراسةةةة   . صبا   ي  هذهحل العيفةةةع اتد   ابيفةةةارر خر مل ادسةةةيم  األلبايف
 ي  صةةةةةةةةةةةةةةيا ة ابباهجا ابل جد د ليوبوف ادعاصةةةةةةةةةةةةةةع هالعتيق ه  األلبارهجو  كتاصة التار مل   كعا 

هصيايف ايوانب اإلجياصية ال  شةةةةةةةةةةةادهتا األراضةةةةةةةةةةةي     قيقة األهضةةةةةةةةةةةاس الفكع ة هالد بية هاالجتما ية
   ا ة الدهلة اإلسةالابية العينمانيةرخوهلم حل اإلسةالا هكومم حتل ر  ة حل كا ة اجملاال  صفضةلاأللباني

أاباا اإلابرباطور ة البيرنطية   هاالنسةةةةةةةةةال   ال   ا ظل  ي  هو تام القوابية هالد بية ابل اإلنيفةةةةةةةةةاار
 هالعهابانية هاليفعصية.

حل هبل   آخع حل هذه الدراسةةةةةةة بمل وكااه هكتاصتا  يفةةةةةةال  هاجتاها  تفسةةةةةةةاي    ههبا أهر أيف أضةةةةةةي 
هالععصية، ههذا االجتاه التفسةةةةةةةةةةةةةي ايد د   ةاأللبانيهخدابة ليعيم هالدراسةةةةةةةةةةةةا   ائداليف متاابا  إال ق 

، ههللا  ة يف البلقاناأللبانييف األراضالالالي   يف الدراسالالالات القرآنية  السالالالين  االجتاه االجتماعي:  مسيتا
 أ يم.
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Abstract 
 
 

The objective of this study is to explore and analyze the main intellectual and 
religious trends and tendencies in the writings of Albanian Ulema in their 
dealing with Qur’anic studies, in the modern time, in the Balkan Peninsula 
(South-East Europe) as a case study. In conducting this study, the researcher has 
utilized inductive, historical, critical and analytical methodology. The Albanian 
lands in the Balkan Peninsula used to be governed and ruled by the Islamic 
Ottoman Empire almost five centuries. This study has uncovered the political, 
social and religious situation in the Albanian lands before, during and after the 
fall of the Ottoman Empire. Historically, to some extent and despite the 
conflicts and clashes, Albanians were able to show to the world a very good 
sample for the peace, unity and harmony among themselves, as a multi religious 
and multi ethnic society. The attention and the engagement of the Albanian 
Ulema with the Qur’anic sciences have been so great since the spread of Islam, 
and are to be taken into consideration. Absolutely they were not affected from 
conducting their learning and teaching despite the tough and serious political, 
economical and religious challenges in 19th and 20th century. As a result of the 
very close contacts and relations with different ideologies, cultures and 
civilizations within the Ottoman mixed ethnicity, and in the Middle East and 
abroad, the researcher based on different sources was able to identify and 
discover four major ideological and religious orientations in their contemporary 
Qur’anic studies and exegesis. First: the reformist religious approach, second: 
philosophical approach, third: scientific experimental approach, and finally: 
Sunni Maturidi dogmatic approach. The great results and conclusions of this 
study were to be taken into consideration also, especially when we know that 
the Albanian current and modern historical sources are deviated almost 
completely and not to be trusted totally because they failed to show to the public 
a clear and real picture of Islam. They also failed to understand the great role 
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and positive impact of Islam on their lives, which was manifested by the Islamic 
Ottoman Empire. Therefore, there is an urgent need for rewriting the Albanian 
history in order to have a better understanding of Islam, as a safe heaven and a 
safe land for the whole mankind, which used to be prohibited, denied and 
rejected by the communist socialist leaders for many decades in the Albanian 
lands.   
In addition, what has been said above, later on I have conducted and published 
another study called: The Social Trend/Approach in Qur'anic Studies among 
Albanian Scholars in Balkans in 20th Century related to the same field.    
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 اإلهداء 
 التوجيا هاإلرشار..الذ ل مل  بخيوا  ييَّ رلبيفل ه  هادعص  الفضال اتذا إا األس     
رسةةةةةةةولا، ه ّب القعآيف،  ّب ل ار ا حل بييب  ّب هللا، ه العطو  ، الّيذ العر ر ل   إا الوالد ل     

فيةذا كبةدمهةا هبعا أ يبامةا،  ل  لتعيم العيم  الةعصةةمةا ، هصةةةةةةةةةةةةةةربا  ي  ابعارا اال رتا  ه العي ه ةب العيم ه 
 ..هالديت هأابد حل  معها، ه فع لوالدي العر ر رمحا هللا تعاا هللا تعاا  فظا
هاليفةةةةةةاصعا ايفتسةةةةةةبة حل  هالباصةةةةةةحة األابيبة هر يقة رريب، إا شةةةةةةع كة  يايت هصةةةةةةا بة ابيّمايت،     

 ر هذا البح  أا حممد، سةةةةةةةةّيماا ادوا  إكاا   با حتمل  الشةةةةةةةةدائد، اهج  اتبيبة هادشةةةةةةةةاركة حل
 حل  ياتبا الرهجية.. هجل، هررك

حممةةد ه بةةايف، الةةذ ل صةةةةةةةةةةةةةةربها  ي  حيةةانةةة ه صكع هر   ه يةةذا  كبةةدي هبعا  ي  أر  إا أهالري     
 هالدراسة هُ عابوا صعض ا ابل العط  هاتبايف... انشةا  هالدهم رلبح 

دبيفةةةةةةةةةف  البا ين  اة ه ةها، ه األلبانياخلطبا  حل األراضةةةةةةةةةي   الشةةةةةةةةةع ي هاألئمةإا طيبة العيم       
 .العع  ه ةهم..األ عار ابل األلبايف ه 

حل هذا  صدراسةةةةةةةة ثعههتم الفكع ة هالعيمية إا أرهاح هؤال  العيما  األلبايف األجال  الذ ل بمل     
،  سةة  أيف أكويف بد ه يل صبع  هأسةةكبام  سةةيل جباتا  رمحام هللا تعاا ه فع لبا ههلم ،البح 

 .هاجيب حنوهم..
كيا  سعارا الشيمل حممد إصعاهيم  ا ظ ه   صا ب ادفاخع هاألايري البيضا   شيمل الوالد،إا ال     

ذ الدكتور  بد هللا إصعاهيم  ا ظ  األسةتاشةقيقا العر ر هالةايل سةعارا  البار األسةتاذ إصعاهيم  ا ظ، ه 
العا   - فظام هللا مجيعةةةةا    – البحةةةة   ل  العمةةةةل هابؤنةةةةة  أثبةةةةا  ابع يةةةةة   الةةةةذ ل أاالوا    هم 

 .توراه..الدك
مجيية حممور  بد هللا، هاهجاا البار    سةةةعارا الطبيبة اإلسةةةتشةةةار ة الدكتورا راتو،  إا ايفسةةةبة الكبةا

ييية إنسةةانية هر بية جابا  خد شةةاع  بد هللا، اليذ ل بداباالدكتور أالطبيب اإلسةةتشةةاري  ادخيص 
 معمها...  فظاما هللا تعاا هأابد هررك حل   ل شكعها عجر اليسايف 
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هسةعارا الطبيب اإلسةتشةاري    صل  بيد هللا،  ر عايفسةل الكبة سةعارا راتو تبةكو   إا مسا ة     
 .اتياا حل اباليراي..ه ي  أهالري  ، الذ ل  سعها  ييّ الدكتور جوهع خبع

 جتاههم .وفاء بعهديمثرة عملي وعملهم..الء مجيعاً أهدي بكورة دراسيت و إىل هؤ      
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 شكر وعرفان 
التقد ع البالغ صعد هللا  ر جل اا إال أيف أتوجا رلشكع اير ل اخلالص، ه ال  سع  حل هذا ادق     

 2تاذ الدكتور  بد القاار العاراألسةةةةةة الشةةةةةةيمل  ضةةةةةةييةليمشةةةةةةع   الفاضةةةةةةي  هاألسةةةةةةتاذ ل العر ر ل، 
اما  ي  إشعا  ي     كع  كارتشع دعاانهتما هصربمها هجاورمها ادضبيةاألستاذ الدكتور  سعارا  ه 

تعاا أيف جير اما مبا هو لتتب  الدبيق  يما كبل أسةةةةةةةةطع  ياا. أسةةةةةةةةأ  هللا تبارك ه العسةةةةةةةةالة، ها هذه
هاابتبةةار البةةالغ   تقةةد عي. كمةةا أر أهر أيف أ رب  ل شةةةةةةةةةةةةةةكعي ه أهيةةا، إنةةا تعةةاا مسي  بع ةةب  يةةب

لذ ل كايف هلم رهر كبة لألسةاتذا الفضةال  هالقعا  ادمتحب  ليعسةالة ابل راخل اباليراي هخارجاا، ها
 ضةةةيية األسةةةتاذ الدكتور ادوضةةةو ية، هأخص رلذكع  مي العسةةةالة ابل البا ية اليةو ة ه حل تقو   ههاضةةةل

األسةتاذ الدكتور  ضةيية األسةتاذ الدكتور مجا  أمحد صشةة الباري، ه الشةيمل ، ه ضةيية 3سةعار  يدرا
ئي  ثباأر أبدا شةةةةةةةةةكعي ه   ا يا. كمابا رابل   ابقدر.  أان هلم شةةةةةةةةةاكع ه 4ا  الد ل  سةةةةةةةةة حممد هب

  ي  الطع  ايبيية الو عا  السةةةفع ابعيلكبةا الذ ل جتشةةةموا ابشةةةقة  بع  الشةةةخيفةةةيا  الاخلالص 
إلثعا  هذا البح  هالع   ابل ابسةةتواه  دابوا يل خدابة أخو ة  يميةهالذ ل ب  ألبانيا، ابل كوسةةو ا إا

 هالباررا، هذل  ارر هادعاج  العيمية القيمة  السةبيل حل اتيفةو   ي  اديفة العيمي،  ي  ابادها يل
  أسةةةةأ  هللا  سةةةةتعارا هالتيفةةةةو ع.اإلها ليمطالعة ه  ل طع ق  تل أصوا  ابكتباهتم الشةةةةخيفةةةةية هتسةةةةخة 

ا  لعل ادقاا ال  تسة  لينبل أمستعاا أيف جير ام خة ايرا  هأيف  و قام هللا تعاا دا حيبا ه عضةاه. ه 
ر.   اتاج اسةةكبدر  ون ، ه  : خدابة، هإيف أنسةة   يسةةل أنسةة مجيعا  هؤال  األ اضةةل  عذري هلم 

 الشةةةةيمل ضةةةةيية ، ه اتضةةةةارا اإلسةةةةالابية حل تةاانليفكع ه  األلباردعاد اإلسةةةةالابي  راابر اكاي ابد ع ا
لشةيمل األسةتاذ حمي ا ضةيية الشةيمل الدا ية انصةع كاسةرتايت، ه ضةيية ، ه الدا ية األسةتاذ ابسةيَّم ابسةيم

 هالربه سةةةةةور اك  صةاابي، الربه سةةةةةور سةةةةةعارا حممد صةابو، ه الربه سةةةةةور الد ل أمحدي، هسةةةةةعارا 
 سةةةةاا الد ل   الدا ية الشةةةةيمل ضةةةةيية ابادي صوليسةةةةي، ه  الربه سةةةةورإمسا يل أمحدي، ه   ادسةةةةتشةةةةع 
 ... ابل األ ما . شكعا شكعا لكم مجيعا  را ب  اان اتاجايفسل  باسي، ه 

 
 لقد انتقل إا رمحتا تعاا.  فع هللا لا مجعبا هإايه حل جبتا اب  الببي  هاليفد ق  هالشادا  هاليفات  ه سل أهلئ  ر يقا.  2
 . ه عج  با ه با سع هللا أابعه  3
  سل أهلئ  ر يقا. ا رمحتا تعاا.  فع هللا لا همجعبا هللا هإايه حل جبتا اب  الببي  هاليفد ق  هالشادا  هاليفات  ه إانتقل  4
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 1تقريظ:
 

 الرمحن الرحيم بسم هللا 
 

آلا        نبيبا حممد ه ي   هادعسي   األنبيا   هالسالا  ي  أشعف  العاد  هاليفالا  اتمد  ر  
                                                أمجع ، أابا صعد...هصحبا 

جييو هلم اتقيقة  ح  ختتي  السبل، هتيتب  األهوا ، هتتعدر ادشار ، حيتاج الباس إا ابل      
هابااا  األ دا  هأهل األهوا  هالبدس  يقويف صشبااهتم هآرائام  هلم الطع ق.    ه كش  هلم الستار ه بة

  ، صعمحتا ه ضيا ابل  تيفدى لشبااهتم  إال أيف هللا  ر هجل هيأ  ، ي  الطع ق لتيتب   ي  أهل اتق
  .اليفوا  ه بة الطع  ليسالك   ىت تبجيي اتقيقة ه ظاع  ،ه ر ل  قباهتم

هحل العيفور الساصقة  اه  كينة ابل الرانربة هض  اتد    ي  العسو  صي  هللا  ييا هسيم       
ه   أرار هارهيف العشيد    .لتيبي  اتق  ي  الباس،  تيفدى هلم  يما  اتد   رلكش  هالبيايف 

يكم     هضعتاا  أ ل أنل ابل أرصعة آالف  د  رمحا هللا تعاا أيف  قتل اند قا  با  لا الرند ق:
 قا  هارهيف:   صي  هللا  ييا هسيم  ياا  ع ا !  هأ يل  ياا اتعاا ابا با  البيب  ،أ عا  ياا اتال 

خنال   يخعجاما  ع ا   ع ا     أ ل أنل اي ده هللا ابل أيب إسحا  الفراري ه بدهللا صل ادبارك  بخالما 
5. 

أه أ ار        إسعائييية رطية،ههكذا تيفدى  يما  أ ذاذ لتبقية التفسة مما شاصا ابل رهااي     
 . ابوضو ة أه رسائ  خبيينة أه شباا  ابةعضة

 يفار لكل صيد   هتبا   األبطار،   هتبو ل ادشار ،  ،حل العيفور اتد ينة تعدر  األهوا ه      
 كايف لراابا   ي   يما  أهل كل   هلةتا، هتفاسةه ال كار أهل البيدايف األخعى  عع وما،   يماؤه،

 
 . 62ليمال  يي القاري ص األسرار املرفوعة ،194ص : ليسيوطيالراشديناتريخ اخللفاء انظع:  5
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ا ابا ياا ابل حماسل هإضا ا   ه كشفوا تي  ادباهج ه بيبو   صيد أيف  تيفدها لكل تي  الشباا ،
 ه كشفوا ابا ياا ابل ا   أه حتع  .  ،ابشعبة
ههذا اباتيفدى لا  يما  أ ذاذ سوا  كايف حل رسائل  يمية أهابؤلفا   اابة تقوا صدراسة ابباهج       

أه اباليراي أه أ ع قية    أه األ ةايف أه الباكستايف،  ابعيبة ابل صالر ادسيم  كاهلبد،ابباطق    التفسة حل
جتيوا الشباا     ا يفة ابدبقة،   ارلة اببيففة،  ،دايف هذل  حل رراسا   يمية ابتميراأه ةها ابل البي 
                                  هاهلدااي  هالدالال  ادشعبة.                 ، هتظاع العيوا هادعارف البا عة هتب  اتقائق،

إا رراسة    خة الد ل خوجة  أخي الدكتور   ، هأستاذ انصا  ه امل اباهع،   ،هبد تيفدى أ   اضل      
اببطقة  الية ابل صالر ادسيم ..هي صالر األلبايف هبدا رراستا ال   يفل هبا  ي  ررجة الدكتوراه  

ابل كيية ابعارف الو ي هالعيوا اإلنسانية  (  الدراسات القرآنية واحلديثية  حل  يوا الو ي هالرتاث )
دراسات الفكرية والدينية يف الاإلجتاهات    ) :ه بواماا  2003   اا  حل اياابعة اإلسالابية حل اباليراي
 .                                                      (علماء األلبان يف جزيرة البلقان منوذجاً  -القرآنية يف العصر احلديث 

جتاها  ابل جاد يف الشو  ال عع ا إال ابل  كاصده  قد  ع ل اببكعا  ابا حتتاجا رراسة اإلهأل     
تقتاا  مث أ )منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري (رسال  ليماجستة  كبة ه با     كتبل  

لذا  قد أرركل اباصذلا البا   ابل  )اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر(  صدراس  ليدكتوراه  
              جاد كبة ه با   اهع لدراسة تي  اإلجتاها  الفكع ة.                                                 

كما  اع يل أيف البا   مل  قتيفع  ي  أرا  ابا قوا صا الواجب هاتد األرىن همل  قتيفع  ي        
ععض تا  األلبايف  رتا اتكم العينمار  هآاثر  تفسةي صل  عض ليجانب التارخيي، هتايانب ال

هادعيبة هادخفية ليةع  حل ذل  ابل ببل هابل صعد هكش  كينةا  ابل األ داث الظاهعا هالباطبة،  
 ادسيم   د عويف مثباا.                                                           بانيا ال  ال را  األلبايف هابل  وهلم ابل أل

التقد ع،      البا    ستحق  صذلا  الذي  اياد  األابانة  إيف  صا جر   ابل  با   أنيطل    أاا   ال  
                                           صعيما  األابة لبيانا.

صالر األلبايف   حل  بف  صذل  اإلسالا هادسيم   أسأ  هللا أيف جيعل ذل  حل ابواا ل أ مالا هأيف      
خاصة هحل صالر ادسيم   اابة هإر ألر و  يما  األابة حل كل ابكايف أيف  واصيوا ادسةا هأيف  قدابوا 
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ها  الفكع ة حل كل اببطقة لتبقية األجوا  هليتبف  ادسيمويف اهلوا   الدراسا  البقد ة اهلار ة لإلجتا
 نقيا  ابل الشوائب ه تبفسا العامل أمج  هصي  هللا هسيم  ي  نبيبا حممد ه ي  آلا هصحبا أمجع .                         

 
 هكتبا
 .د  فهد بن عبد الرمحن الروميأ

 نية أستاذ الدراسا  القعآ
 العايض – سعورجاابعة ادي  

2008  
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 2تقريظ: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 صعد؛صحبا هابل هااله... ه السالا  ي  نبيبا حممد ه ي  آلا ه اليفالا ه اتمد   ه      

 
 اذه الدراسةةةةةةةةة القعآنية ادتميرا ال  باا هبا أخي الفاضةةةةةةةةل  ضةةةةةةةةيية الدكتور خةالد ل خوجة،       

ادسةةيم خرخييا  هتطورا  هأتثعا   كعاي   األلبارهلقد أاباس  ياا الييناا  ل بضةةااي ابامة اتيفةةيل صشةةعب 
أشةةةةةكاهلا ابل   حل أهم ايوانب الد بية هالتطبيقا  العيمية  يما خيتص رلدراسةةةةةا  القعآنية مبختي 

االجتما ي هاالجتاه الفيسةفي هالعيمي التجع يب هكذا االجتاه الفكعي ه  ي  االجتاه الفكعي السة   
 العقدي.

فع ثةعا ابامة،    التزم بده       السةةةةةةة خي  ابباج السةةةةةةي  اليفةةةةةةاا، هأ سةةةةةةبا بد سةةةةةةد هبذا السةةةةةةِّ
  ههب  هبفة جارا اببيففة صعيدا  ل هوى أه تعيفب اببتةيا   ياا اتق.

هأسةةةةةةةةةةةةأ  هللا تعاا أيف  بارك حل هذا العمل ه بف  صا، هأيف جيري أخي البا   الكعمي  ي  ابا      
 كتبتا  داه  ظيم األجع هالينوا .  

                
 

 وهللا من وراء القصد،،،                     
 كتبا: ه 

 األستاذ الدكتور: عماد بن زهري حافظ
 صكيية القعآيف الكعمي أستاذ التفسة ه يوا القعآيف 

 ه ميد شؤهيف ادكتبا  رياابعة اإلسالابية ردد بة ادبورا
 املدينة املنورة  2008
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 3تقريظ : 

 
،  اتمد   العيي القد ع هاليفالا هالسالا  ي  رسولا البشة البذ ع ه ي  آلا هصحبا هسيم     

 أابا صعد؛
 كما ال خيف  أيف ليقعآيف الكعمي ابكانة  ظيمة لدى ادسيم ، ألنا نر   ي  حممد صي   

هلقد صيةا العسو  صي  هللا تعاا  ييا هسيم   مجعا .هللا تعاا  ييا هسيم كعسالة  ادية إا البشع ة  
   يياصي  هللا  ، هابل مث  عترب البيب هصيبا  ق البيايف  ختمل صا الببوا   الذي أرسل إا الباس نبيا  

الكعمي.  هسيم ليقعآيف  ابفسع  ه مبذ    أه   إا  واببا  الوبل  صيففة  اابة  ذل   ادسيمويف  صذ   ذا 
العيوا     . ه بدابا صدأتفايما لآلخع لهم صيففة خاصة جاورا كبةا لفام القعآيف الكعمي ه ه يماؤ 

، تي  العيواة كفعس ابستقل ابل ص   اإلسالابية تتفعس هتتبوس حل القعيف الينار اهلجعي  اع  يم التفس 
جااصذا   الرخمشعيهنبغ  يا  هاإلاباا  الطربي،  اإلاباا  أابينا   ادفسع ل  ه ةهم ابل  العااي  هاإلاباا   ،

 هرضي  بام.  ، رمحام هللا مجيعا  مثعا لتي  اياور ادشكوراكينةهيف هتعكوا لبا ابكتبة ضخمة تعترب 
، صل استمع  هتواصيل اب  ور حل  رتا ابل الرابل  رب التار ملهال ش  أنا مل تبقط  تي  ايا     

ادبطقة؛  التطور حل كل  اد هحل كل صقعة هصل إلياا اإلسالا  ىت انتجل مثارها الباضجة.  اذه 
ابفتو ا ميتد إا أهرر )الةع ( بد سامهل حل خدابة    اببطقة البيقايف هي ايةعا ية ال  تعترب رر  

متينل ابظاهع ابيموسة لتي    ، كوسو ا ابباااجملا ، ال سيما  ألبانيا ه   القعآيف صعيمائا البارا ل حل هذا
اخلدابا  ايييية هاياور ادبذهلة هاإلسااابا  الواضحة هال ترا  هذه ايةعا ية تؤيت أكياا حل  يم  

العيو  الإلسالابية األخعىالتفسة إا جانب  صا   .ا  باا  ابا  الكعمي  ليقعآيف  هابل مجية هذه اياور 
الكوسوحل الذي هو   خوجة  صد قي اتبيب هاابييي حل العمل األستاذ الفاضل الدكتور خة الد ل

ه د   ي  نبو ا هذا    ،ابل أصبا  هذه البالر ادباركة، هاتق أنا اباهع هرهع حل ختيفيفا صال  اابية
الدراسات    "ههو:   ي  تباه  ادؤل   يا ابوضو ا لا أمهيتا البالةة  ،ي ص  أ د كمالكتا  القيم الذ
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هبد تباه  ادؤل  ادوضوس أبسيو  رائ  هصطع قة   يف العصر احلديث"   األلباني التفسريية للعلماء  
  يمية اب  االطالس التاا هابأل صا  عا ا هاابا حل  ا  التفسة. 

هابيفدرا  عو   ييا حل    ،الكتا  تب  يل أنا  عترب ابعجعا  يميا حل رصا هصعد ابا طالعل هذا       
الدراسا  التفسة ة حل البيقايف، ههلذا كيا  رتمجة الكتا  إا اليةة الرتكية هنشعه هبا هلا أمهية كبةا  

حل  يم   فيد األكارميي حل اجملتم  الرتكي حبي  تة  ادكتبة الرتكية هت  ا إجياصيةجدا هستكويف هلا آاثر  
 التفسة. 

هحل ختاا هذه األسطع أهر أيف أررك صا ب هذا الكتا  القيم أهال مث أررك ابل ساهم حل      
ترتجم ابؤلفا   أيف  إخعاجا  ي  هذه اليفورا رليةة الرتكية هأمتىن أيف  بف  رارسا هابدرسا، هأمتىن أ ضا  

 ادؤل  األخعى إا اليةة الرتكية. ههللا هيل التو يق.
 

 وكتبه: 
    علي إحسان بال الدكتور:األستاذ 

 أستاذ الفقا هأصو  الفقا ادشارك
 جاابعة بطع  –كيية الشع عة هالدراسا  اإلسالابية 

 بطع   -الده ة 
04.04.2013 
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 ة سياسًيا ودينًيا يف العصر احلديثاأللبانيالباب األول: األراضي 
 

 الفصل األول: سبب اختيار البحث، إشكاليته، أسئلته، أمهيته، الدراسات  
 السابقة ومنهج الباحث

 
 

إيف اتمد   تعاا حنمده هنسةةةةتعيبا هنسةةةةتاد ا، هنعوذ ر  ابل شةةةةعهر أنفسةةةةبا هابل سةةةةيئا        
إلا إال هللا   أ مالبا. ابل  اده هللا  ال ابضةةل لا، هابل  ضةةيل  يل جتد لا هليا  ابعشةةدا ، هأشةةاد أيف ال

صةةةةةي  هللا    بده ه بيبا هصةةةةةفيا هخيييا، ه ده ال شةةةةةع   لا هأشةةةةةاد أيف سةةةةةيدان هنبيبا حممدا  
الذي ص ِّ ألصةةةةةةةةحاصا ابا ه ه ي  آلا هأصةةةةةةةةحاصا الطيب  الطاهع ل هابل هاالهم إا  وا الد ل،   ييا 

كباارها ال  ر غ  باا إال ا تاجوا إا صيانا ابل القعآيف اتكيم، هتعكام  ي  ايفجة البيضةةةةةةةةةةةةةا  ليياا  
 هال ، أابا صعد:

 إيف االشةةةتةا  صعيم تفسةةةة كتا  هللا تبارك هتعاا هو ابل أشةةةعف العيوا  ي  اإلطال . هبد      
صذ  العيما  بدميا  ه د ينا  هابا االوا  بذلويف جاورا  ابضةةةةةةبية؛ إل ضةةةةةةاح ابعار كتا  هللا تعاا هصيايف  

أليف القعآيف حبع ال سةةةةةةةةا ل لا هال تبقضي  جائبا هال ذل ؛   تعاصة رالالتا،ابعاره هابعاابي ألفا ا ه 
  يياا.تبتاي  عائبا إا أيف  عث هللا األرض هابل 

حل العامل ب  صيفةورا مل حيظ هبا كتا    ا   ا ة هاهتمااب با ة هر هلقد  ظي هذا الكتا  العظيم        
الةذي ال تتيةا البةاطةل ابل ص   ةد ةا هال   ،إا  واببةا هةذا، ههبةذا  تحقق إ جةاا هةذا الكتةا  الكعمي

ابل خيفا؛ ألنا تبر ل ر  العاد ، نر  صا العهح األاب   ي  بيب  بده هرسةةةةةةةةةةولا األاب  صيسةةةةةةةةةةايف 
هشةةعح ألفا ا هإ ضةةاح ابةاليقا ، كل تي  اياور ادبذهلة تفظ كتا  هللا هتفسةةةهإيف   عيب ابب . 

كتاصا الكعمي،  ىت  تحقق ه ظاع إ جااه حل تبيفةةةةةةب حل بالب اتفظ الذي تعاد هللا  ر هجل صا  
 [. 9]اتجع: ﴾ تححاِ ظُويفح ِإانَّ حنحُْل نةحرَّْلبحا الذِّْكعح هحِإانَّ لحُا كل اابايف هابكايف، كما با  تعاا: ﴿
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،  ي  بضةوا  ياهتم هأ بوا أ مارهم حل خدابة 6 د ينا   ه د صعا أ الا أجالَّ  حل هذا العيم بدميا  هلق
خمتيفة ابل العامل  إبعا  هابدارسةةةةةةةةةةةة حل أحنا ه شةةةةةةةةةةةع ا  هتفسةةةةةةةةةةةةا ،  ا، ه تعيم ا هتعييم  هذا القعآيف العظيم  

هذل  صدا   اإلميايف ر   ر هجل هحمبة االشةةةةةةةةتةا  صكتاصا الذي أرسةةةةةةةةيا رمحة ههدا ة  اإلسةةةةةةةةالابي
ضةةةةةةةةارا اإلسةةةةةةةةالابية، هأرا  لألابانة هالعسةةةةةةةةالة السةةةةةةةةماه ة هتبييةاا  هنورا  ليعاد ، ه فا ا  ليرتاث هات

"..ه ىت اخلطةاطويف هاجمليةدهيف هالطبةا ويف    J.J.G. Jansen  ليبةاس أمجع .  قو  ادسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةع : 
 . 7هالقارئويف أ بوا  ياهتم حل خدابة هذا القعآيف.." 

 
J.J.G. Jansen 

هأ ما   شةةةةكعهيف  يياا حل هذا اجملا ،    8ة جاور األلبانيهدا كايف لعيما  األلبايف حل األراضةةةةي      
كايف لراابا   ي  أابينايل أيف  قوابوا رلبح  هالتبقيب، هالدراسةةةةة هالتحقيق، هإلقا  الضةةةةو   ي  تي  

اال  هاديار ل  عهها حل خمتي  اجملهادخطوطا  ال  سةةةطّ  ،اياور ال  صذلوها هادؤلفا  ال  ألفوها
، األابع الذي  الدهلة العينمانية حل تعكيا، هال  كانل هابا ترا  ترخع هبا ابكتبا   9الد بية هاإلسالابية 

  خيية االجتما ية هالد بية قتضةةةةةةةي تسةةةةةةةيي  الضةةةةةةةو   ي  تي  اياور العيمية حل تي  الظعهف التار 
  أبصةو  هذا الد ل اتبي ابسةتمسةك   كي  أمم  ا شةوها اتعجة. إيف ذل   عع با هبم  ل كينب  

 
ههذا هاب  هصةةةحيل،  إن  إذا ابا رخيل حل أ ة ابكتبة ابل ابكتبا  العامل إال هسةةةتجد ابئا  الكتب هادؤلفا  هالعسةةةائل ال  ألفل هابا االل   6

 تؤل   و  استكشاف  قائق القعآيف هأسعاره هإ جااه، سوا  ابل ادسيم  أه  ةهم 

7  J. J. G.Jansen, The Qoran interpretation in Modern Egypt, Leiden, E.J.Brill,1980. 
 ادشاور األستاذ الدكتور: األلبارراج   و  هذه القضية رراسة ليمستشع   8

Kaleshi, Hasan, Kontributi i shqiptareve ne diturite Islame, Nexhat Ibrahimi & Miftar 
Ajdini. International Organization of Student federation,1st ed. 1992, Riyad-Saudi Arabia.   

ة يف األجبالديالة  األلبالانيالالثقالافالة  الكبة الةدكتور حممةد ابو ق األرنوهس حل كتبةا ابينةل :    األلبةارانظع ابينال  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  ال  بةداباةا األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ ادؤر    9
 ه ةها.، األلباينمالمح عربية إسالمية يف األدب ، هكتاصا اآلخع: العربية
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اهلداابة ادختيفة   الفكع ة هالد بية  هحببل هللا ادت ،  ة ابسةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةيم  لعاراي  الدهع هال ادذاهب
 ة   ، هتكةالةب القوى الةدهليةة الكربىسةةةةةةةةةةةةةةتعمةاراإلال   ر  هةذه البالر، ابل شةةةةةةةةةةةةةةيو يةة هإتةار ه 

 . 10ادسيمة  ي  ممتيكاهتم هثقا تام الد بية 
قد ثبتوا صةةةةةةةةةةةةةةاابد ل  ة اباتر ل، حما ظ   ي  ر بام هبعآمم  فظةا  هتعتيال  هتعييمةا ، هصياان   ل      

هتفسةةةةا ، كل ذل  حل  دهر طابتام البشةةةع ة هرائعا الظعهف القاسةةةية اتعجة ال  كانوا ميعهيف هبا،  
حداي  هالتحداي  اليفةةةةةعبة ال  كانوا  واجاوما. هذه التحداي  مل تكل أخ  هأبل ابل تي  الت

 .11ال  هاجااا صع  العيما  اإلصال ي  حل العيفع اتد   حل صع  الده  الععصية 
 هاإلسةتقاابة  ي  اليفةعاس، هايفا ظة  كايف هؤال  العيما  األلبايف خة ابينا  لييفةرب هالينبا ،لقد       

سةةةتبدار  كانوا  عانويف الو ال  ابل الضةةةة  هاال  ا، رلع م ابا ي  اهلو ة الد بية ه دا االنسةةةال  اببا
السةةةياسةةةي هالظيم ادسةةةتمع حل تي  ادباطق ال  كانل تعيشةةةاا األبييا  ادسةةةيمة حل اببطقة البيقايف 

 ، هاتمد   أهال  هآخعا .12

 
،  ة يف األجبدية العربية األلبانيالثقافة  ، هانظع: 78، ص 1978،   جملة العريب،) الكو ل:    : املسألة الدينية يف ألبانياحممد ابو ق األرنؤهس، 10
 .  75ص 
الععيب اإلسةةةةةةةةةةةالابي    حل رراسةةةةةةةةةةةتبا هتتبعبا تعكة التفسةةةةةةةةةةةة هاجتاهاتا حل العامل الععيب،  إنبا بد هجدان نف  التحداي  هالظعهف ال  ابع هبا العامل 11

ايف:  هاببطقة البيقايف،  ي  هجا اخليفةةةةةةةوص ابسةةةةةةةيمو ألبانيا. هابل هذه الظعهف هالتحداي  ادتشةةةةةةةاهبة ال  ابع هبا العامل الععيب هابسةةةةةةةيمو جر عا البيق
ة، األكثر أماانً الصالالالالراع ضالالالالد األجنيب، ومسالالالالألة نظام احلكم وقآالالالالية الوحدة، وموقفهم من اخلالفة العثمانية، قآالالالالية ا جرة إىل الدول اجملاور 

 ه ة ذل  مما سبق   ييا حل حبينبا إيف شا  هللا. انظع التفاصيل  و  القضية ابا كتبا كل ابل األستاذ ل الفاضي ، األستاذ الدكتور:  وتديناً 
Fikret Karcic, The Bosniaks and The Challenges of Modernity - Late Ottoman and 

Hapsburg Time, El-Kalem, Sarajevo 1999: 15, 97-98,  
رراسةةة حتيييية الجتاها  التفسةةة حل العيفةةع اتد  ، ) -الفكر الديين يف مواجهة العصالرحل:  ذ الدكتور: الشةةعباهي،  فل حممدهرراسةةة األسةةتا

 191(، ص 1979، 2صةه : رار العورا ،س
(( هو االسةةم الذي  طيق  ي  شةةبا جر عا كبةا توجد جبو  شةةعبي أهرر،  دهرها البحع األسةةور   لبلقان:" )) ا با  األسةةتاذ خالد األصةةور 11

))البيقايف((   شةةةةةةةةةعبا ، هحبع ابعابعا هالبسةةةةةةةةةفور هالدررنيل هحبع إجيا، هالبحع األررايتيكي  عر ، همع الدانو  ةاال . هحل هذه ادبطقة ال  تععف رسةةةةةةةةةم
البوسالالالالالالالالالالنة حقائق   .." انظع:يوانن، رومانيا، بلغاراي، يوغسالالالالالالالالالالالفيا السالالالالالالالالالالابقة واجلزء ال كي يف أوربألبانيا، التوجد أراضةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةل ره  هي: 

 .19هجع ة، ص  1416، س 166،كتا  شاعي  يفدر  ل راصطة العامل اإلسالابي، س وأرقام
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هذا، هدا كايف خر مل األلبايف  ل صكعا أصيا ابييئا  رأل داث هالتطورا  هالتةةا  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية      
د الشةةةةةةةةةةيو ي، كايف جد عا   العينمار، هانتاا   رلعااد العهابار،  البيرنطي مث ، اصتدا   رلع13هالد بية  

 ي  خر مل تفسةةةةةةةةةةةةةةة القعآيف الكعمي حل تي  األراضةةةةةةةةةةةةةةي هاالطالس  ي   عكتا هتطوره،   صبا الوبوف
ه ام تيةة  االجتةةاهةةا  الفكع ةةة ال    ،هالتععف  ي  ابواب  العيمةةا  األلبةةايف أابةةاا تيةة  التحةةداي  

 القعآنية.   اع  حل رراساهتم
اخليفةةةةةةةةةةةب هادتجدر هالينعي، هأيف  سةةةةةةةةةةةتفيدها ابل البص القعآر:  "..إمم  قا  اسةةةةةةةةةةةتطا وا أيف       

، هإمنا 14 يفة أه ابةتيفةةةةبة ابل البص القعآر"االجتاها  ادختيفة ال   اع  مل تكل اسةةةةتجاصة ابتك
قا ا  العيمية كايف ذل  نتيجة تعاابيام اب  القعآيف الكعمي طبق الظعهف ال   ا شةةةةةةةةةةةوها، هه ق الين

 ال  اكتسبوها ابل الرتاث الععيب هالعينمار هالفارسي. 
خمييفةويف ه اهدهيف حل سةبيل هللا، هضةحوا صكل ابا  كبار  لقد صعا ابل ص  هؤال  األلبايف  يما      

مييكويف حل سةةبيل اتفاع  ي  اهلو ة الد بية هاإلسةةالابية هالوطبية، أليف ادسةةألة كانل ابسةةألة هجور 
هلا صكل ابعانياا هأصعارها. هذه اديرا ههذه  ة أاباا ادسةتعمع األجبيب أه  دا هجورلياو ة اإلسةالابي
لفصالالالالالالل ب  احلفاا على الدين والدفاع عن الوطن، هي من  وعدم اميزة الربط  اخلاصةةةةةةةةية أي )

(، هال  تيفةةةةةةةةور أيف تكويف هباك رراسةةةةةةةةة  قدمياً وحديثاً   لعلماء األلبان  أكرب املميزات واخلصالالالالالالائص
هلؤال  العيما  الكبار رهيف أيف تكويف هباك اببابشةةة هذكع هرص  دسةةألة الد ل رلوطل.  عي  القارئ 

،  هتعيموا  ي  هذا ادباج  ذل  اببام،  ام بوا رصوا هنشةةةةةأهاالععيب أيف ال  تعجب هأيف ال  سةةةةةتبكع 
اتعجة، هأيف هذه البر ة تولد    هالد بية  حل رائعا تي  الظعهف السياسية هاالجتما ية هاالبتيفار ة

  أللبانيا  ليده  البيقانية األرثوركسةةةةية اجملاهرا  الةعصية   بدهم نتيجة ررا  عل جتاه السةةةةياسةةةةا  العادية
    البيفةةةةةةةةةةةةةعانيةهادواب  ايفا دا هادؤ دا ليده  ام ابظيوابويف صتي  القعارا     .األلبايف  ايائعا حل  قه 

 
هم األابة األهرصية الو يدا ال     األلباني يف  " إ  البشةةةةةأا: قو  األسةةةةةتاذ الدكتور هادؤر  األر ب حممد ابو ق األرنؤهس ههو ألبار األصةةةةةل ه عيب  13

الكو ل:هالكتا  سةةيسةةية كتب ثقا ية شةةاع ة  يفةةدرها اجملي  الوط  ليينقا ة    ،  الثقافة العربية يف األجبدية العربيةا تبقل اإلسةةالا صةالبيتاا.."  
 .7، ص 1983،  1هالفبويف هاآلرا ،س

 .13، ص الفكر الديين يف مواجهة العصركما  قو  األستاذ  فل حممد الشعباهي حل كتاصا:   14
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أ ضةةةا   إيف  يما  األلبايف أتثعها رألهضةةةاس العاهبة إا مث    كما سةةةبعى ذل  ال قا حل هذه الدراسةةةة.
 ررجة جعيتام ال  فعبويف ص  أمهية اتفاع  ي  الد ل هأمهية اتفاع  ي  الوطل.

هصعد هذه اإلطاللة أسةةةأ  هللا تبارك هتعاا أيف  يام  العشةةةد هالسةةةدار حل القو  هالعمل هأيف       
جيبب  القو  الةينا ، هأيف  و ق  إا  سةةةل  عض هحتييل هذه الدراسةةةة ادامة هالشةةةابة هاتسةةةاسةةةة  

ابية  حل الوبل ذاتا،  ي  ادعاج  هاديفةةةةةةةةةةةةارر ادتعيقة رلبح  هبا حل ابكتبتبا حل اياابعة اإلسةةةةةةةةةةةةال
  السةفع إا مباليراي  ة كا ية، إذ ال  عقل اسةتيعا  هذا ادوضةوس ه سةل رراسةتا رهيف حتمل ابشةا

دهنيا هتعكيا هرمبا إا البوسةةةةةةبة هاهلعسةةةةةة  ليبح   ل اديفةةةةةةارر هادعاج ،  ىت ألبانيا هكوسةةةةةةو ا هابق
  نعطي هذه الدراسةةةةةةةة  قاا ه ىت نقدا لببة جد دا هابسةةةةةةةامهة ضةةةةةةةمل سةةةةةةةيسةةةةةةةية اخلدابا  الد بية

 هاالجتما ية هالوطبية.
 إيف هذه الدراسةة أتيت حل سةيسةية رراسةا  هي األها ابل نو اا ابل ادبظور الد   اإلسةالابي      

لل تعجب  ،  ال شةة  أما  لتي  األهضةةاس هالظعهف ال  سةةار  حل القعيف التاسةة   شةةع هالعشةةع ل
أليف هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة     ةهماأللبايف أه  هالقوابي  ابل ادفكع لاديحد ل هاداركسةةةةةةةةةةةةي  الشةةةةةةةةةةةةيو ي  

.  بسةةةةةأ   ابل ادبظور اإلسةةةةةالابي كشةةةةةفل  وارهم ه يوهبم هأرطييام أله  ابعا حل التار مل اتد  
وا هنعم البيفةةةةةةةةةةةةةةة هللا تعةاا أيف  عيببةا  ي  إكةاا هةذه ادامةة الةد بيةة هاألكةارمييةة، إنةا تعةاا نعم اد

 .هرإلجاصة جد ع
 

 إشكالية البحث     
اإلشةةةةةكالية ال  تكمل حل هذه الدراسةةةةةة هي أيف التطورا  الينقا ية هالفكع ة لدى ادفكع ل إيف      

ابل ابسةةةةةةةةةةةيمي ألبانيا كانل هابا ترا  ابوضةةةةةةةةةةةوس الدراسةةةةةةةةةةةة لدى كينة ابل  يما  العيوا اإلنسةةةةةةةةةةةانية  
، هال سيما حل البح   ل االجتاها   حل العيفع اتد   هاالجتما ية سوا  ابل ادسيم  أه  ةهم

. هلقةد  ظيةل صع  تية  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  الفكع ةة حل الفكع د بيةة حل العيوا اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةةالةالفكع ةة ه 
اليفةوحل هالشةيعي هاالسةتشةعابي رهتماا خاص ابل ِببحل صع  العيما  ادعاصةع ل. إال أيف البح  حل 

همل  كل ابوضةةةةةوس حب  حل   ،الدراسةةةةةا  القعآنية، هال سةةةةةيما التفسةةةةةة مل  كل ابتباهال  ابل ِببحل هؤال 
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 األلبارحل الرتاث  ادكمية  راسةةةةةةةا .  تأيت هذه الدراسةةةةةةةة حل سةةةةةةةيسةةةةةةةية اتيقا  الدراسةةةةةةةية  تي  الد
 هلكباا ابل نوس آخع هطبيعة أخعى متاابا . 

 اةدف هةذا البحة  إا رراسةةةةةةةةةةةةةةةة أهم التيةارا  هاالجتةاهةا  الفكع ةة هالةد بيةة ال   اع  حل      
   ادفكما أنا    السةةةةةةةةاصق  رلدراسةةةةةةةةة.  البا ين الدراسةةةةةةةةا  القعآنية، هال  مل تكل ابتباهلة ابل ببل 

هالينقا ة اإلسةةةةةةةةةالابية ال  هجد  لدى   هاإلجتما ية،  إا إلقا  الضةةةةةةةةةو   ي  اتياا الد بية،  أ ضةةةةةةةةةا  
 يما  األلبايف    هحماضعا ِ   طبِ هخُ   ،األلبايف اببذ بعهيف، هذل  ابل خال  كتارهتم هابؤلفاهتم ادختيفة

 حل العيفع اتد  .
 بدابا اسةتقيل   خاصةةالقعيف العشةع ل، ه  ينار ابل القعيف التاسة   شةع هصدااي  الهحل ادبتيفة        

ا  اع   ياا تطورا  جد دا حل سةةةةةةةةا ة الدراسةةةةةةةةا  القعآنية. هذا التطور حل 1912ألبانيا  اا 
جا   نتيجة االابتراج الينقاحل اتضةةةةةةةةاري ال  اكتسةةةةةةةةباا   إمنا ادسةةةةةةةةيم األلبار قيية العامل هالبا    

األلبايف أثبا  تعيمام حل خمتي  البالر اإلسةةالابية هالععصية. إمم  ا شةةوا أبواابا  هشةةعور  ذا  ثقا ا  
ه ؤثعها  ي   ةهم  يمةا صعةد. هبةد صةدأ   هم أبنفسةةةةةةةةةةةةةةام  هبيم خمتيفةة، هكةايف ابل الطبيعي أيف  تةأثعها

 عك  أصةةدا  هآاثر تي  اتضةةارا  هالينقا ا  ال  كانل حل ره  الشةةع    ادسةةيم األلباراجملتم   
 حل العيفع اتد  . 16ادسيم  األلبار، أاباا التحداي  هالعقبا  ال  هاجااا اجملتم  15األهس 

إضةةةا ة إا ابا ذكع  إيف هذه الدراسةةةة سةةةتقوا وصعاا أهم االجتاها  هالتيارا  ال  سةةةار   يا      
ابل كل تيار كمينا  تطبيقي  ي  رراسةتبا، هابل مث   ها د هشةخيفةية ها دا  يمية  جاب  اختيار منوذ 

سةةتقوا صتقومي صع  القضةةااي ذا  األمهية الكربى، إذ ال  تسةة  ادقاا لتقومي كل القضةةااي هالعر  ي  
 مجيعاا، هكل ذل  سيكويف حل  دهر رائعا البح . 

 
       

 
 ه ي  رأساا ابيفع هسوراي هاتجاا هايرائع هشبا القارا اهلبد ة. 15
قآالالالالالالية ا جرة والتخلي عن الوطن وتركه للمسالالالالالالتعمر، وقآالالالالالالية التخلي عن أا د هبا أ ضةةةةةةةةا  أيف ابل مجية التحداي  ال  هاجاوها كانل:   16

ة واسالالالالالتبدا ا بألحرف الالتينية، قآالالالالالية احلرية والصالالالالالراع ضالالالالالد األجنيب احملتل يف تو  احلكم، نياأللبااسالالالالالتعمال األحرف العربية يف األجبدية 
 ه ةها كما سبعى ذل  إيف شا  هللا . ة ب  املسلم  األلبان وغري املسلم  منهم ومقاومة العدو املش كاأللبانيوقآية الوحدة 
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 أما أسئلة البحث 
 :اإلجاصة  ل األسئية التالية البا   حل هذه الدراسة سيحاه       

 
 اتد  ؟ال  هاجااا  يما  األلبايف حل العيفع الفكع ة هالد بية ابا أهم التحداي   .1
 ؟ما  األلبايف حل  ا  خدابة القعآيفابا جاور  ي  .2
 ؟د بية ال  سار  حل الشع  األهس ابا ابدى أتثعهم رددارس الفكع ة هال .3
 سا  القعآنية لدى هؤال ؟االجتاها  الفكع ة هالد بية ال   اع  حل الدراابا أهم  .4
تسةةةعل هلا  األلبايف لينعا  البيفةةةوص القعآر هاآل ا  ال  ا هالعيما  ابا ابدى تيفةةةور ادفسةةةع ل .5

 ؟ص  أ د ام
 

 أمهية الدراسة      
أابا  ل أمهية هذه الدراسةةةةة  إما تعترب صكعا  هجد دا ابل نو اا هبذا ادفاوا الواسةةةة  هالشةةةةاابل  

ة. ه كمل ايانب اآلخع هاألهم حل أمهية  األلبانيالجتاها  التفسةةةةةةةةةة ه عكتا هتطوره حل األراضةةةةةةةةةي  
ابل صع   ، إال ابا صةةةةةةةةةةةدر أخةا  17  اببااهذه الدراسةةةةةةةةةةةة حل أيف ادكتبا  الععصية ه ة الععصية خالية  

مجي     جتما ية  ل  عكة الد ل هرجالا  ي هالتقار ع السةةياسةةية هاال الدراسةةا  هالبحوث ادختيفةةعا
 و  ابا إذا كايف الشةةةةةةةةةعب هبدف التععف ه التأكد ة،  األلبانيالسةةةةةةةةةا ا  هاجملاال  حل األراضةةةةةةةةةي 

 أا ال!؟ ادسيم  شكل خطعا  إسالابيا  حل ادبطقة األلبار
رراسةةةةةةةةة العواابل الداخيية هاخلارجية ال  سةةةةةةةةامهل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  اورها    اجة إاهكذل  هبال       

، هال سةةةةةيما  18هتطورها حل ألبانيا، ر تبارها رهلة ابتميرا  ل صقية ره  البيقايف لكينة ابل األسةةةةةبا  
 

ل أي ابل الدراسةةةا  ال  ختص اجتاها  التفسةةةة هالدراسةةةا  القعآنية هالفكع الد   لدى األلبايف، هإال  إيف الدراسةةةا  السةةةياسةةةية هالتارخيية اب 17
 اإلتاري هاداركسي الشيو ي كينةا جدا .  األلبارادبظور الةعيب االستشعابي هابل ادبظور 

: أيف رهلة والثاين  % ،70نسةةبة ادسةةيم   ياا هي الةالبية العظم ،  ي  تشةةكل أكينع ابل أليف   األول:ه ي  رأس تي  األسةةبا  سةةببايف،   18
، ههذه اتا  أللبانيا مل تكل ختتي   ل  ا  شةةةةةةقيقتاا اليفةةةةةة   ي  البشةةةةةةاطا   1991-1967ألبانيا أ يبل رمسيا  اإلتار هالعيمبة اببذ  اا  

 هذا ادوضوس انظع ادقا :لة  ..ليتوس   و 1977-1955هادمارسا  الد بية اببعل ص   اا 
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تعكةل  قةة البيقةانيةة ابةدا ابل الرابل طو يةة، ه  بةدابةا نعيم أيف اخلال ةة العينمةانيةة سةةةةةةةةةةةةةةار  حل هةذه ادبط
هشةةةةاهدا هانطقة إا هبتبا اتاضةةةةع، ر م تععضةةةةاا ليطم  هالدابار  ي  أ دي آاثرا  إسةةةةالابية رراا  

 الشيو ي  العيماني  حل ادبتيف  الينار ابل القعيف العشع ل.
العيم الشةةةةةةةةع ي ه ة الشةةةةةةةةع ي  طيبةخوا ههي أيف كينةا  ابل اإلههباك نقطة أخعى ابامة جدا       

 عانويف ابل  دا هجور رراسةةةةةةا  ابل هذا هالعيما  هاألئمة هاخلطبا    هاألسةةةةةةاتذا األ اضةةةةةةل أ ضةةةةةةا ،
تفسة لدى البوس، هابل  دا هجور ابيفارر هابعاج  تعيبام  ي  البح  هالدراسة ه ام اجتاها  ال

ابل ابسةةتواه  ضةةا ة إا الفوائد األخعى العيمية ال  تة  ثقا ة الدارس ادسةةيم هتع  هؤال  العيما ، إ
 العيمي هاألكارميي.

 
 الدراسات السابقة      
هايفيية ادختيفة،    سةةةةةةب ابعع   هاببيغ  يمي هاطال ي  ي   اارس العسةةةةةةائل اياابعية العادية     

رراسةةة ختيفةةيفةةية  اابة هشةةاابية ددارس هألوايف التفسةةة  بد العيما  األلبايف.  اذه    إن  مل أ ينع  ي 
القعآنية  الشةةةةاابل هالدراسةةةةا    التخيفةةةةيفةةةةي التفسةةةةةي الدراسةةةةة تعترب األها ابل نو اا حل هذا اجملا

أاا  أتعبب صةةةةةدهر الكتب هادؤلفا  ايد دا حل صالران ه ةها ابل البالر  ىت اآليف،  ال   اابة. إن 
أسةةةةةةةةةةةطع هذه الكيما ، هذل  إابا  ل طع ق سةةةةةةةةةةةفع إخوار الطيبة إا صالري، هإابا  ل طع ق   هأان

 هالُكّتا . ادشا مل هالعيما االتيفاال  اهلاتفية هالعسائل اإللكرتهنية أبصحايب الرابال  
إمنا الذي هجدتا ابل الدراسةةةا  السةةةاصقة كانل رراسةةةا  جرئية هجانبية لبع  الشةةةخيفةةةيا        

سةةةةةةةةةةبة يل ههلا  البة مبوضةةةةةةةةةةوس   يم التفسةةةةةةةةةةة. تي  الدراسةةةةةةةةةةا  ايرئية كانل ابامة رلب ة حلاأللباني
هبد أ د  كينةا  ابل هذه الدراسةةةا  ادوجورا ر م بيتاا، ابل  ي  التععف  ي  اديفةةةارر ، رراسةةة 

 

Nathalie, Clayer: Islam, State and Society in Post-Communist Albania 
  حل كتا :

Hugh Pullton & Suha Taji Farouki: Muslim identity and the Balkan State, editors, Hurst 
& Company, London, 1997, p. 115 
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 لسةةاصقة ميكل تيفةةبيفاا هتعتيباا ه قهادعاج  ادشةةار إلياا. ه يما بعأ  ههبفل  ييا ابل الدراسةةا  ا
 : ة اآلتيةادعا
 
 املعيار التارخيي -أواًل: الدراسات التارخيية     
ادامة هادسةةةةةةةةا دا ابل اتيفةةةةةةةةو   ي  صع  الدراسةةةةةةةةا    هتو يقا لقد متكبل حبمد هللا تعاا     

اباد  يل سةبيل البح  هالتبقيب  ل الدراسةا  األخعى. ه ي  رأس  ي  إما   رراسة دوضةوس  
، أ د 19صدراسةةةةةةا  هحبوث األسةةةةةةتاذ الدكتور حممد ابو ق األرنؤهسهذه الدراسةةةةةةا  رأ ل أيف أصدأ 

 ال  سةتةىن  باا، هابا ترا  تي   لا جاور ابشةكورا  ادعجعيا  التارخيية  ل ادسةيم  حل البيقايف، ه
رهيف انقطاس، هتبذ  حل سةةةةةةةةةبيل خدابة الد ل اإلسةةةةةةةةةالابي هالوطل هاألر  ه   ترتى  اياور تتواصةةةةةةةةةل

 ،  جراه هللا خةا   ي  ابا  بذلا ابل خدابا  جييية. األلبارهالرتاث  
 

 
 
 
 

 حفظه هللا  حممد موفق األرنؤوط  الربوفسور  العريب  -  األلباين األستاذ الدكتور واملؤرخ 

 
كوسةو ا. ختعج ابل جاابعة رابشةق، بسةم اليةة الععصية هآراهبا. -هلد حل رابشةق حل  ائية ابااجعا ابل  و سةال يا األرنؤوطحممد موفق  هاألسةتاذ   19

ا.   مل حل بسةةةم 1980 و سةةةال يا السةةةاصقة  اا  - يفةةةل  ي  اداجسةةةتة حل التار مل، هركتوراه حل األر   ادقاريف ابل جاابعة صع شةةةتبا حل كوسةةةو ا
  األلباينخمتارات من الشالالعر  كوسةةو ا. لا  شةةعا  الدراسةةا  هالبحوث  ل القضةةااي الععصية هاليو سةةال ية، ابباا : )  -جاابعة صع شةةتبا  -االسةةتشةةعا 
، لا تعمجا  نينع ة ه شةةعع ة ابل اليةة الععصية  1983(، س.ر، صةه ،    دراسالالات عن اإلسالالالم يف البلقان، ه) 1981(، س.ر، رابشةةق،   املعاصالالر

(، س.ر،  ة يف األجبدية العربية  األلبانيالثقافة  ا ع هكاتب  عيب، هلا  دا تعمجا  إا اليةة اليفةةةةةةةةعصوكعهاتية، هلا ) ة توايل ابائة شةةةةةةةةاأللبانيإا اليةة  
مالمح عربية  (، هلا أ ضةةةةةةةا  ) 1993،  1(، ) مايف: رار البشةةةةةةةة،س.اإلسالالالالالالم يف يوغسالالالالالالفيا من بلغراد إىل سالالالالالرايفو، هلا ) 1983الكو ل،  

(، )  ية الععيب(، س.ر، الكو ل، ) املسالالالالالالالالالالالألة الدينية يف ألبانيار،  .ر، الكو ل، هلا ابقا  ابام صعبوايف : (، س.األلباينإسالالالالالالالالالالالالمية يف األدب  
ر ال  ، ه ة ذل  ابل الدراسةا  الكينةا هالقيمة.  عمل اآليف أسةتاذا  ليتار مل حل جاابعة الةابوك حل األرريف.  جراه هللا خة ايرا   ي  اياو 1978

  بداباا هابا اا   قداباا. 
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 فظةا  (، ذكع  ة يف األجبدية العربيالةاأللبالانيال :) الثقالافة هحل ابقةدابة رراسةةةةةةةةةةةةةةتةا التةارخييةة حل كتةاصا     
كةةايف ايف هالعع   رب القعهيف، هذكع أنةةا  العالبةةة التةةارخييةةة الوطيةةدا ص  األلبةةابامةةة  ل  قةةدابةةة  اب  هللا

لأللباني  نفوذ كبة حل  اد اخلال ة العينمانية،  ي  كانوا ابقعص  ابل سةةةةةةالط  آ   ينمايف، هأمم 
ا تيوا ابباصةةةةةةةةةب بيار ة  الية، هذل  صسةةةةةةةةةبب الشةةةةةةةةةجا ة الباررا ال  كايف  تمت  هبا األلبايف. هبد 

كايف بد هصةةةةةل إا أ يب األبطار   األلبارسةةةةةة األسةةةةةتاذ ادذكور أيف ادد اإلسةةةةةالابي  يمل ابل ررا
مبا  ياا ابيفةةع هسةةوراي ه يسةةط  هاليمل هايرائع هتون  ه ةها، هأمم خيدها حل   هاإلسةةالابية الععصية

 . 20ربية إا  واببا هذا ابوا أب ما  خة ة إنسانية خالدا ، هباهابباركة تي  الداير ذكعاي  طيبة
مث ذكع ادؤل  كفةةاح األلبةةايف ضةةةةةةةةةةةةةةةةد االسةةةةةةةةةةةةةةتعمةةار األجبيب حل ألبةةانيةةا ليحفةةاع  ي  اهلو ةةة       

اإلسةةةةةةةةةةةةةالابية، هخاصةةةةةةةةةةةةةة التحدي الكبة الذي هاجاام حل تةية األ عف الععصية، هالتب  لأل عف  
األ عف كانل اخلطوا األها ال  سةةةةيكتاا ره  االسةةةةتعمار    بضةةةةية تةية"...:  ،   أليف21الالتيبية  

 22هبط  كةل صةةةةةةةةةةةةةةيةة أللبةانيةا اب  اإلابرباطور ةة العينمةانيةة. ه عال  حل    األلبةارالكربى لفة  االرتبةاس  
ة ) القانويف ادؤبل لإلرارا اددنية أللبانيا(  يفةةل األلبانيأ يبل اتكوابة  1913تشةةع ل الينار، سةةبة  
لشةةةةةةةع عة اإلسةةةةةةةالابية، ه يفةةةةةةةل اهليئة اإلسةةةةةةةالابية حل ألبانيا  ل ارتباطاا صشةةةةةةةيمل  اتقو  اددنية  ل ا

 لههذا مما ال ش   يا شكل حتداي  آخع ليعيما  الذ ل  ا شوا هذه القضية هكان  .22اإلسالا.."  
 سبق   يياا إيف شا  هللا حل رراستبا.هلم ررهر هابواب  

هابل الدراسةةةةةةا  التارخيية ال  بداباا األسةةةةةةتاذ حممد ابو ق األرنؤهس كانل رراسةةةةةةتا  ل خر مل       
،  ي   اه  أيف 23(  اإلسالالم يف يوغسالالفيا من بلغراد إىل سالرايفو صيةعار اإلسةالابية صعبوايف: ) 

 هاابا ،كانل هابا ترا  حتتل ابوبعا  جةعا يا     بة لتار مل صيةعار اإلسةةةةةةةةةةةةةالابية، ألما ربا ايوانب ادشةةةةةةةةةةةةةع 
هليشةةع  حل  ،ر تبارها صواصة البيقايف ال  تعص  ادواصةةال  اتيو ة حل البيقايف ليةع  حل اجتاه الشةةع 

كانل ابوضةةةةةةةةةةةةةة  نراس ص  القوى الكبةا حل ذل  الوبل، ص  اإلابرباطور ة العهابانية    اجتاه الةع ، ه
 

 .37-11، ص ة يف األجبدية العربيةاأللبانيالثقافة انظع:   20
 73ص  اديفدر الساصق، 21
 75-73اديفدر الساصق، ص  22
 11(، 1993، 1) مايف: رار البشة، س ،اإلسالم يف يوغسالفيا من بلغراد إىل سرايفواألرنؤهس، حممد ابو ق:  23
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 د  سةةةةةةةةةةةةةةقطل صيةعار  ي االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي  بدابا  هاإلابرباطور ة البيرنطية. هبد  اع  أمهية ابوبعاا  
يجاار، هاببا هاصةةل العينمانيويف  هحتولل ابل  يفةةل ليمسةةيحية إا رار لا،  1521العينماني  سةةبة  

 .24 تو اهتم إا صقية الده  األهرصية..
هكما بيبا ابسةةةةةةبقا  أنبا لسةةةةةةبا حل هذا اجملا  صيفةةةةةةدر تقومي آرا  ادؤل ، إال أنا بد صةةةةةةد   يما       

هي أيف اإل الا الععيب مل  تععض حل العقور  بدابا أشةةةةةةةةةةةةار إا بضةةةةةةةةةةةةية ابامة جدا ، أال ه ذهب إليا 
األخةا إا هذا ايانب ادشةةةع  اتضةةةاري هاإلسةةةالابي لبيةعار ه و سةةةال يا. ههذا  ي  خالف ابا 

ايف  ييا  ا  اإل الا الععيب حل اخلمسةةيبيا  هالسةةتيبيا .  يقد كايف هباك اهتماا كبة حل ذل  ك
الوبل حل اليفةةح  هالكتب هاجملال  الععصية  و  ابا جيعي حل  و سةةال يا ابل تطورا  هأ داث. 

 .25هحل نظع ادؤل   يفعب تفسة أسبا  جتاهل اإل الا الععيب هلذا ايانب اتضاري
) ابائتايف هسةةةبعويف (  ابسةةةجدا  هجاابعا  أه   270  ا أايا الدهلة العينمانية كايف حل صيةعارهذكع أن     

 .26حمعار  كما  رب صذل  الع الة أهليا شييب 

 
هبد نع  ادؤل   ي  صع  الكتا  العع  الذ ل أرخوا السةةةةةةةةةةةةةةتار  ل  و سةةةةةةةةةةةةةةال يا هأ فيوا هذا  

، رهيف أيف  تععضةةوا  الو يد الذي صقي  ي  بوائماد  ايانب اإلسةةالابي لبيةعار، هاكتفوا صذكع ادسةةج
 .27إا تعاثاا الشعبي هلو صسطع ها د..

 
 .11ص  اديفدر الساصق، 24
 12اديفدر الساصق، ص  25
 34اديفدر الساصق، ص  26
 12اديفدر الساصق، ص  27
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هابل الدراسةةةةةا  التارخيية القيمة  و  البيقايف هادسةةةةةيم  حل  و سةةةةةال يا السةةةةةاصقة  موابا  هحل      
،  ( Abdulla Smajicكوسةو ا هالبوسةبة  ي  هجا اخليفةوص كانل رراسةة األسةتاذ  بد هللا امسا تع )

. هبد أل  ادؤل  هذا الكتا  إريف  28 (الصالالالراع يف يوغسالالالالفيا ومسالالالتقبل املسالالاللم  صعبوايف: )  
هابؤاابعا   عصية  ،األاابة اتعصية البوسةةةةةةةةةةةةبية، كما أنا خص   ل بع  ابا جيعي حل ادبطقة ابل تطورا  

 حل تي  البقعة األهرصية، مما ر عا إا القو : و  إررا ادسيم  
هلذه    ها أرى إا  اور رؤ ت  ابتبا بت ة السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية هالد بية حل البوسةةةةةةةةةبة ه د".. إيف األااب     

ية تعترب ابأسةاا إنسةانية القضةية، العؤ ة الةعصية هالعؤ ة اإلسةالابية، هأنا رلبسةبة ليةعصي  ادأسةاا البوسةب
ا ادبظار  صيبما اببظار ادسةةةةةةةةةةيم خيتي  اختال ا  كييا   ل ادبظار األهريب،  ي  إيف هذ  عرا ال  ة!

أما متينل صعا ا  ر بيا  حمضا   ادف إا القضا   ي  اإلسالا   ه ران، ه عى ر د هذه اليفورا ابأساا  
 .29هادسيم  حل أهرر.." 

 
هبد استطاس الكاتب حل رراستا التارخيية القيمة ليو سال يا أيف  كش   ل صع  ادخططا       

ابؤاابعا اليفةةةةةةع  ليقضةةةةةةا   ي  ادسةةةةةةيم  األلبايف حل كوسةةةةةةو ا  لاليفةةةةةةعصية هالواثئق السةةةةةةع ة، مما أثبت
، ههي الفرتا ابا 30(Titoهالبوسةةةةةةبة، هاألبييا  اإلسةةةةةةالابية األخعى اببذ  اد العئي  العا ل تيتو:)

. ه بةةدابةةا 31..1992-1980صعةةد ه ةةاا العئي    ابةةا  ، هكةةذلةة  الفرتا  ا1980  -1945ص   
لبايف هالبوسةةةةةبي  حل  و سةةةةةال يا، نسةةةةةتطي  أيف ندرك  نععف هذه اخليفية التارخيية تا  ادسةةةةةيم  األ

 
، 1ركسةةةةتايف: ابعاد الدراسةةةةا  السةةةةياسةةةةية تعمجة: صةةةةائب  الهي، سالصالالالراع يف يوغسالالالالفيا ومسالالالتقبل املسالالاللم ، )امسا تع،  بد هللا:  28

1992.) 
 صتيفعف. 14ادعج  الساصق، ص 29
 هل صحيل أن  تسوا ادسيم  سو  العذا ؟  عر  ييا الذي سألا العئي  مجا   بد الباصع  وابا : 30

سةةةيمويف تيتو صيق : لي  حل  و سةةةال يا ابسةةةيمويف! إمم ال ميينيويف بوابية، هأنل تتفق ابعي حل أيف الد ل ال ميكل أيف  كويف بوابية بائمة صذاهتا،  اد 
. أبو   32ص البوسالنة وا رسالك حقائق وأرقام..  :انظع  .؟!.ادسةيحية إا اإلسةالا حل  ل اتكم العينمار ارتدها  لادوجورهيف لد با كانوا صةعر  

هالبوس   كذصا، هأليف ادسيم  األلبايف حل  و سال يا    األلبارهأ قب  ي  كالا العئي  تيتو أيف الذي ذكعه لي  صحيحا   ي  اإلطال . هالتار مل  
 بحدرهيف ابل أصةةو  إلة ة؛ أبدا الشةةعو  األهرصية، صيبما ادسةةميمويف البوسةةبيويف،  أصةةوهلم أصةةو  صةةعصية خالف  ليسةةوا ابل أصةةو  صةةعصية هإمنا هم

 األلبايف. هال  ا  هبا ليعر  ييا أكينع ابل هذا القدر، ههد با كايف  ق  تببيا القارئ  ىت نر ل هذا اإلشكا .
 14ادعج  الساصق، ص  31
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ابقةدار التحةدي الكبة الةذي هاجاام ابل ببةل أ ةدائام، هابقةدار الو ال  ال  ذابوهةا حل سةةةةةةةةةةةةةةبيةل  
 اتفاع  ي  هو تام اإلسالابية.

 

               
  الشيوعي  الرؤساء جوزيف بروز تيتو  مع  Josip Broz Tito  راحلالرئيس اليوغساليف ال    

 
ابل ادؤاابعا   همني  الييناا  ل ابؤاابعا أخعى خرخيية هنر د هذه ادسةألة هضةو ا؛  لبجيي  قيقة     

 الذ ل كانوا  رتصيفويف ردسيم  الدهائع اببذ بعهيف سحيقة إا  واببا هذا.  32اليفعصية 
هسةةةةائل اإل الا اليفةةةةعصية أ ضةةةةا ، كما أيف صع  ة ه األلبانية ابذكورا حل اديفةةةةارر  هذه اتقيقة التارخيي

( اإلسةةالابية كيمة هخطار    ) البيان قد ذكع   ية اجملال  الععصية هاإلسةةالابية تباهلتاا رلدراسةةة.  
ضةةةةةةةةةد    ليعئي  اليفةةةةةةةةةعيب ادبعر ، هادسةةةةةةةةةجويف، هايفاكحم  اليا  ابل ببل ايفمكة الدهلية يعائم اتع  

، العئي : اسةةةةةيوصورايف  ي البوسةةةةةبة هاهلعسةةةةة  هابسةةةةةيمي كوسةةةةةو اهاإلررا ايما ية دسةةةةةيم  اإلنسةةةةةانية
 

 اجملاار هادذاصل حل  ق ابسيمي البيقايف..انظع :   و  رهر ادستشعب  اليفع  حل ترب ع 32
Cigar, Norman, The role of Serbian orientalists in justification of  genocide 

against Muslims of the Balkans, Logos-A, 2003, Prishtine, 61-100 
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أخراه هللا تعاا، أنا با  لييفةةةةةةةةةةع  حل ذكعى ابععكة (،   Slobodan  Milosevicابييوسةةةةةةةةةةوتع:)  
 ي    ، األه ابعار    العينمار  سةةةةيطايفال   د جيع  كوسةةةةو ا ادشةةةةاورا هال  امرا  ياا اليفةةةةع   ي 

: " إيف ابععكة كوسةةةةةةةةةةةو ا صدأ  ببل سةةةةةةةةةةةل بعهيف اديي  رتقد هالتعيفةةةةةةةةةةةب البةي   با  حل خطاصا
حنل ابسةةةتعدهيف أبيف نضةةةحي صينالمثائة أل  ابقاتل صةةةعيب السةةةتئيفةةةا  اإلسةةةالا ابل هانتال اليوا، ه 

 .33سعا فو إا ابكة.." 

 
، يف  أثناء اخلطاب أمام اجلمهور من األقلية الصربية املوجودة يف كوسوفا  اسلوبودان ميلوسوتش  الرئيس الصريب اجملرم 

  ي وقع فيه معركة كوسوفا( ال قرية غاِز َمْستاْن ) املوقع 
  

  هبد تببا ادؤل  السةةةةةاصق  بد هللا امسا تع إا نقطة أخعى ابامة حل رراسةةةةةتا، ههي أنا  اه  أيف:
هص   -األلبايف هالبوسةةةةةةةةبي     -اتقيقي ص  ادسةةةةةةةةيم   "..  توصةةةةةةةةل إا جذهر ابشةةةةةةةةكية اليفةةةةةةةةعاس  

اليفةةةةةةةةةع ، هأيف هذه الدراسةةةةةةةةةة جا   حماهلة إلجيار رؤ ة شةةةةةةةةةاابية دختي  أصعار هذه اتع  ههذا 
اليفةةةةةةةةةةعاس، صد ا  ابل جذهره التارخيية إا تطوراتا اتالية، هأنا كانل هباك  رلة  قيقية خضةةةةةةةةةة  هلا  

 سةةةةةةةةةالابي نظعا  دوبعام ايةعاحل هسةةةةةةةةة  أهرر العيمانية، ههذااأللبايف هالبوسةةةةةةةةةبيويف  ل صقية العامل اإل

 
 .72(، ص  1999،  ونيو 138، إسالابية شاع ة، س البيان. )  ية : مأساة مسلمي كوسوفا وواجبنا حنوهمهصفي، صفو    33
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، حل تية  34 شةةةةةةةةةةةةةةكةل  ةائقةا  خطةا  أابةاا  مييةة األسةةةةةةةةةةةةةةيمةة اتةاليةة هابسةةةةةةةةةةةةةةتقبياةا.."  صطبيعةة اتةا 
  األراضي.

 
 هوالندا -اجلناايت الدولية يف الهاي الرئيس الصريب اجملرم ا الك يتوسط الشرطة يف حمكمة 

 
األلبايف خال   هابل         الينقا ة اإلسالابية لدى  تطور  هالتارخيية  ل  الد بية  الدراسا  األخعى 

األ رراسة  العشع ل، كانل  اكاي     القعيف  راابر    صعبوايف: (،    Ramiz Zekaj)  ،  35الدكتور 
(Zhvillimi i Kultures Islame te Shqiptaret Gjate Shekullit  XX) 

 
 

 عادة الدكتور رامز زكاي س
 

 صتيفعف. 79ه  15، ص الصراع يف يوغسالفيا ومستقبل املسلم  34
 رامز زكالايا. هاأل  الكةاتةب 1997ألبةانيةا  ةاا  –هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بةداباةا البةا ة  لبيةل ررجةة الةدكتوراه العةاديةة حل ايةاابعةة الوطبيةة حل تةاان     35
حل صع شةةتبا، هاصةةل رراسةةتا اياابعية حل ادد بة ادبورا حل اياابعة اإلسةةالابية    عالء الدين"الينانو ة الشةةع ية "   ا اتالية، خع ج  ابل سةةكايف كوسةةو ألبار

ليفكع هاتضةةارا اإلسةةالابية حل تةاان، هالذي أسةةسةةا هو    األلبارهختعج ابل كيية الشةةع عة هالدراسةةا  اإلسةةالابية، ه اليا   شةةةل اببيفةةب ابد ع ادعاد  
، هالكاتب ابععهف صبشةةةةةاطاتا الد بية هالوطبية  ي   د سةةةةةوا . هلا ابسةةةةةامها  جييية  شةةةةةكع  يياا حل إ يا  الفكع هاتضةةةةةارا صضةةةةة  سةةةةةبوا   اببذ

 هللا  سيبا.جيدا هال نركي  ي  هللا أ دا  ه كوسو ا هايبل األسور. أ ع ا ابعع ة شخيفيةى األلبايف حل ألبانيا هابقدهنيا ه اإلسالابية لد
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 عضا  خرخييا  ابيخيفا  هشاابال  لتطور اتعكة هالينقا ة اإلسالابية لدى   ي   عض لبا حل رسالتا       
بدا خدابة جييية  ه   سد  عا ا  كبةا  حل ابكتبتبا اإلسالابية    القعيف العشع ل، هصذل   كويف بد األلبايف حل

يف رراسة األستاذ راابر تعترب   ي  هجا اخليفوص. هنستطي  القو  إ  هالععيب  األلبارليقارئ هادينق   
رليال  إسالابيا  ليبح  السع    ل ة ابل األ الا ابل  يما  األلبايف، كما  عترب   خمتيفعا  لكينباابوسا  

األراضي   التارخيية هاإلسالابية حل  ادؤل   األلبانيادعامل  العسالة  إيف  ة. هكما هو هاضل ابل  بوايف 
هبا حل تي   ا ل ال  ابع   ة صشكل  اا هتطورها، هادع األلبانيحتدث  ياا  ل الينقا ة اإلسالابية  

لطاص  التارخيي التحيييي رهيف أيف  تطع  إا  عكة التفسة هاجتاهاتا. هالعسالة  ةيب  يياا ااألراضي  
اببا حل هذه الدراسة اديدانية  . هسبق أيف بيل  ل الدراسة األها  إيف ابا ميكل االستفارا  ادختيفع

هبا  هو استعايف  ال   العسالة  ادذكورا حل  ادختيفة  الكينةا  هالواثئق  هالسجال   هادعاج   اديفارر   :
صا باا أثبا  البح  هالكتاصة. هحنل حل رراستبا  ل  عكة التفسة هاجتاهاتا سبستع  صبع  تي  

  اديفارر هأتوب  أيف تكويف تي   ،حل البح  يسال همياد يل الطع قساديفارر هادعاج . ههذا ال ش   
 خة ابع  ليبح . 

الكبة  سةةةةةل كاليشةةةةةي            األلبارهابل الدراسةةةةةا  التارخيية أ ضةةةةةا  رراسةةةةةة األسةةةةةتاذ ادسةةةةةتشةةةةةع       
 (Hasen Kaleshi ) 36 صعبوايف: يةعيوا اإلسالابال،  ل جاور  يما  األلبايف حل 

( Kontributi i Shqiptareve ne Diturite Islame)  

 
ابقدهنيا اتالية. تيق  تعييما االصتدائي حل القع ة. هاصةةل الينانو ة   -حل بع ة كعتشةةوا     1922ابل ابواليد سةةبة    حسالالن كاليشالالياألسةةتاذ الدكتور   36

ابل  ج الشةةةةع ية العالية حل اسةةةةكوصيا، هصسةةةةبب اتع  العادية الينانية انقط   ل الدراسةةةةة،مث هاصةةةةل تعييما ادتوسةةةة  حل صع شةةةةتبا  اصةةةةمة كوسةةةةو ا هختع 
ان  اإلجااا العالية   1951بسم اإلستشعا ، هحل السبة  -. صعد ختعجا هاصل رراستا اياابعية حل صيةعار حل كيية الفيسفة1944الينانو ة العاابة سبة  

بللغة العربية يف : أقدم الواثئق الوقفية  ان  شةاارا الدكتوراه العادية، هكايف  بوايف رسةالتا  1960) الييسةان  ( هكايف ابتفوبا  حل رراسةتا. هحل سةبة 
. ختيفةةةص حل اليةا  االسةةةتشةةةعابية حل هااببورغ حل أدانيا، مث  مل أسةةةتاذا  حل جاابعة صع شةةةتبا حل بسةةةم اليةواي ، مث    أسةةةتاذا  حل كيية  يوغسالالالفيا

محة هاسةةعة. خي   د دا   رمحا هللا ر  1976الفيسةةفة حل صع شةةتبا. كايف أ د ادؤسةةسةة  لقسةةم اإلسةةتشةةعا  حل جاابعة صع شةةتبا حل كوسةةو ا. توحل سةةبة 
جهود علمالاء األلبالان يف ابقةاال  هحبواث   يميةة حمكمةة ه د دا  ابل الفاةارس ليمخطوطا . ابل ص  أ مةالا العئيسةةةةةةةةةةةةةةة:    300ابل  الكتةب هأكينع ابل 

رسةةالتا حل الدكتوراه    الذي نشةةع صعد ه اا ادؤل  صعشةةع سةةبوا ، هإا جانب ادؤلفا  العريب    –الصالالربوكروا   ، هالقاابوس هادعجم  علوم اإلسالالالم
، ادعدا ابل ببل الكاتب :   جهود علماء األلبان يف علوم اإلسالالالالالالم.  او  قا ابعج  ابام حل هذه الدراسةةةةةةة .. انظع: 1972الذي طبعل سةةةةةةبة  

 . 7-3كاا إصعاهيمي هخمتار آ د   ، ص 
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حل هذه الدراسةةةةة التارخيية صةةةةب  األسةةةةتاذ  سةةةةل كاليشةةةةي العيما  األلبايف الذ ل  اشةةةةوا أايا      
العيوا ال  صعاها هنبةوا  ياا.  بدأ صذكع  ه ق ابقدهنياالدهلة العينمانية سةوا  حل ألبانيا أه كوسةو ا أه 
هالرتكية هالععصية،    ة رألجبد ة الععصية هالفارسةةةةةةةةةةيةاأللبانيالشةةةةةةةةةةععا  هاألرر  هذكع أشةةةةةةةةةةعارهم حل اليةة  

مث ذكع العيمةا  الةذ ل كتبوا  ل  هخةاصةةةةةةةةةةةةةةة  بةدابةا نعيم أمم كةانوا جييةدهيف هةذه اليةةا  الشةةةةةةةةةةةةةةعبيةة.
ابينل التفسة هاتد   هالشع عة هالفيسفةةةةةةةةةةةةةةةة    ،التار مل اإلسالابي هالععيب هالعيوا اإلسالابية األخعى

 . ةهاه حو البف  هاليفعف هالبة يم  ه يم الفي  ه 
 

          
 
 
   

 رمحه هللا  حسن كاليشي الربوفسور  األستاذ الدكتور   الكبري  األلبايناملستشرق سعادة  
ة  رب القعهيف األلباني ل اإلسالا حل األراضي    رراس هابل الدراسا  التارخيية ادمادا دوضوس       

  )صعبوايف: Nexhat Ibrahimi37أ ضةةةةةا  رراسةةةةةة الكاتب كا  إصعاهيمي:    ة كانلاأللبانيرليةة 

Islami ne Tokat Iliro - Shqiptare Gjate Shekujve 
الكتا   بارا  ل مجية ابل ادقاال  كتباا الكاتب حل ادباسبا  ادختيفة مث مجعاا حل  ه 

البوسبية، ههذه  كتا  ها د. كايف جل ا تماره حل إ دار هذه ادقاال    ي  ادعاج  هاديفارر 
ة رلدرجة األها مث لا أيف  األلبانينقطة ضع   بده إذ كايف  ببةي أيف  كويف ا تماره  ي  اديفارر  

ابفيدا رراسة ال ش   األخعى! ههي  األراضي     ستع  رديفارر  اإلسالا حل  خر مل  تبح   ل 
عض هلا إيف شا  هللا حل حبينبا، هال سيما اديفارر  ة  رب القعهيف، ههي بضية ابامة جدا ، مما سبتعاأللباني

 .  راسة ابل ببل الكاتبهادعاج  ادشار إلياا حل الد 

 
 2000،  اخلعطوا ، منظمة الدعوة اإلسالمية،  1صع شتبا: س    37
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 و  اليفةةةةةحوا ه  ابباشةةةةةعا مبوضةةةةةوس رراسةةةةة  هابل الدراسةةةةةا  التارخيية ادعاصةةةةةعا هال  هلا  البة     
 سةةةةةعارا  - حل ابع ية الدكتوراه - الفاضةةةةةل  ابشةةةةةعحلأسةةةةةتاذي ه رراسةةةةةة  اإلسةةةةةالابية حل اببطقة البيقايف 

 Islam in the Balkans :38 فظا هللا األستاذ الدكتور  كع  كارتشع
 

      
 
 
 
 
 
 

 له يف منزله خاصالالالة  زايرة يف هللاحفظه   كارتشالالالش  الربوفسالالالور فكرتصالالالورة اترخيية مع مشالالالريف الفاضالالالل حفظه هللا 
 39 2001عام  اليزايمب

      
ذكع مجية ابل ادوضةةةةو ا  األسةةةةاسةةةةية حل  ذكع اخلبة األسةةةةتاذ الدكتور  كع  كارتشةةةةع هبد     

رراسةةةةتا  ل اليفةةةةحوا اإلسةةةةالابية حل اببطقة البيقايف، ابينل أسةةةةبا  هابولدا  اليفةةةةحوا اإلسةةةةالابية، 
هابظاهع اليفةةةةحوا اإلسةةةةالابية، طبيعة اليفةةةةحوا اإلسةةةةالابية ه ةها ابل القضةةةةااي ادامة. هالبح  لا  

 قا  الضو   ي  األهضاس الد بية حل تي  ادبطقة ال  هي حمور رراستبا.أمهية كبةا حل إل

 

 38  Karcic, Fikret, Islamic Studies - Islam in The Balkans, Islamic research Institute, 
Pakistan: International Islamic University, 1997. 

 رنل  ي   عابا  ران   . هبد أا رمحة هاسعةصعه سور  كع  كارتشع رمحا هللا تعا  الفاضلهأستاذي صية  خرب ه اا ابشعحل هببل صضعة أايا ا  39
  -صطيب ابل ادشعف  –رراسة نقد ة   فعرهس األ ي  اب  البيب صي  هللا  ييا هسيم. هيلحل ال تبارك هتعاا أيف جيمع  صا هللاأ  شد دا ، أس

رليةة  هبةار ة -انية هادميكة األسرته حتداي  اتداثة حل ادع ية األخةا ليدهلة العينمألفا ابشعحل الفاضل " البوسبيويف ه ليكتا  ادذكور الذي 
، هميكل تبر ل الكتا  ابل ابوبعي الشخيفي  2009ور ة ردد بة ادبورا  اا ردميكة الععصية السع هطبعلاإلنكيير ة، هبد تعمجتاا إا اليةة الععصية 

www.drhafezi.net 
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 شفاه هللا عز وجل فكرت كارتشش من البوسنة سعادة أ.د. ) مشريف الفاضل يف الدكتوراه ( الربوفسور 

 
 رراسة األساتذا الينالثة: صدراس  جرئيا   ادتعيقةلدراسا  التارخيية هابل ا     

 Faik Luli، Islam Dizdari، Nexhmi Bushati :حل ذكعى األجيا  ، صعبوايف  
( Në kujtim të brezave ) 40 

    
Prof. Islam Dizdari                       Nexhmi Bushati                Dr.Faik Luli               

 
40  Shkoder, 1997. 
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 ي  أرَُّخوا  ل  ياا هجاور ألرصع  شةخيفةية ألبانية إسةالابية ابشةاورا  ههي ابوسةو ة خرخيية       
قيقة هذه العشةةةةع ل إا  واببا هذا.  يف (، هذل  اببذ صدااي  القع Shkodraإشةةةةقوررا ) ابل ابد بة

ابامة ال  سةةةةةةتة   باا رارس التار مل    اسةةةةةةة تعترب ابوسةةةةةةو ة  ل شةةةةةةخيفةةةةةةيا  إسةةةةةةالابية ألبانيةالدر 
هاتق  قا  أن  أثبا  اايريت أللبانيا ليبح   ل اديفةةةةةةارر هادعاج  مل أمتكل ابل اتيفةةةةةةو   .األلبار

يل أيف الطبعا  بد نفد  حل   ، هلكل كما  بدهلألسةةةةةةة  الشةةةةةةةد د  ي  نسةةةةةةةخة ابل هذا الكتا  
الوبل الذي صارف هجوري هباك. هبد باا أ د األساتذا األجال  األلبايف حل كوسو ا، اداتمويف  

 . 41الد   مبعاجعة ذل  الكتا  ه عض ابوضو اتا ليقعا   األلباررألر  هالرتاث  
وسةةةةةةةو ة، ابينل: جاور  صع  القضةةةةةةةااي ادامة الواررا حل تي  اد هبد انبع األسةةةةةةةاتذا ادؤلفويف     

هؤال  األ الا األرصع  حل نشةةةةةةةةةةةةةةع الةةد وا اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةةة همتكبام ابل اليةةةا  ادختيفةةة، هر ةةا ام 
هجاةةارهم  ل الوطل هالةةد ل، ههبو ام  ةةدا  ها ةةدا أابةةاا ادسةةةةةةةةةةةةةةتعمع اإل طةةايل الفةةاشةةةةةةةةةةةةةةي هالبظةةاا 

 ذل  ابل   يما صعد، هتععضةةةةةةةةةةةةةةام ليتعذ ب هالتبكيل هاإلجعا ا  القمعية ه ة األلبارالشةةةةةةةةةةةةةةيو ي  
 القضااي ايساا.

 
 
 

 
41 Hysa, Mahmud, Alamiada shqiptare, vol. 2, 161-207.  Logos-A, Shkup, 2000. 
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  واملوضوعية اثنياً: الدراسات ذات املعايري الفكرية والدينية     
 

، كانل رراسةةةةة األسةةةةتاذ  رراسةةةة هابل الدراسةةةةا  األسةةةةاسةةةةية الفكع ة الد بية ادتعيقة مبوضةةةةوس       
هالذي   ،42(   ) الفكر الديين يف مواجهة العصالالالر احلديثالدكتور  فل حممد الشةةةةعباهي صعبوايف:

، هخطوا  ابعايتاا هنقدها. ر م رراسةةةةةة تباههلا حل   ةأ د  ابباا كينةا  حل ابعع ة التفاصةةةةةةيل الالااب
أيف هذه الدراسةة كانل  و  اببطقة خاصةة ه و  أشةخاص ابعيب ، ههم أصةحا  هرهار اددرسةة  

باج، هأيف العقيية اإلصةةةةال ية حل العيفةةةةع اتد  ، إال أما تتفق كينةا  اب  رراسةةةة  حل ادضةةةةمويف هاد
هباك بامسا  ابشةةةةةرتكا  ص  هذه الدراسةةةةةة هرراسةةةةة . لقد ذكع ادؤل  حل رراسةةةةةتا إا خر مل التفسةةةةةة  

هاليفةحاصة إا  هسةيم هتطوره هذكع أيف التفسةة ابع صعدا ابعا ل اببذ  يفةع رسةو  هللا صةي  هللا  ييا
اب  كتةا  هللا تبةارك   واببةا هةذا. هأثبةا  هةذه ادع يةة الراببيةة  اع   ةدا اجتةاهةا  حل كيفيةة التعةاابةل  

هتعاا شع ا  هتفسةا . هابل مجية تي  االجتاها  ذكع االجتاه اال ترايل ادتمينل حل تفسة الكشاف 
ليرخمسةةةعي، هاالجتاه الكالابي السةةة  ادتمينل حل تفسةةةة ابفاتيل الةيب ليفخع العااي، هأخةا  االجتاه 

 ة العقيية حل ابيفع. االجتما ي اإلصال ي ادتمينل لدى رهار اددرسة اإلصال ي
هكما هو ابععهف هطبيعي أيف  سةةةةةةةةةةةةةتفيد كل ر   ابل الذ ل سةةةةةةةةةةةةةبقوه حل ابيدايف رراسةةةةةةةةةةةةةتا،       

 كذل   ا  هذا ادؤل ،  إنا أ يل إنيفةا ا ها رتا ا أبنا اسةتفار كينةا  ابل رراسةا  هجاور صع  
ا اع، هكتا  ( لة: إجباس جولد   م اهب التفسري اإلسالميادستشعب  الةعصي  ابينل:  كتا : )  

 ( ابل ادؤل  هادستشع  الفعنسي جوابيا:تفسري املنار) 
( Le Commentaire  Coranique Du Manar، J.Jomier ). 

  

 
اجتاهات التفسالالري يف هذا الكتا  حل األصةةل رسةةالة  يمية تقدا هبا صةةا باا لبيل شةةاارا اداجسةةتة. حل طبعتا األها كايف  بوايف الكتا :)   42

 همت تةية  بوايف الكتا  إا ابا هو  ييا اآليف. 1979( هحل الطبعة الينانية سبة  مصر يف العصر احلديث
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 ( ابل نف  الكاتب، الشيخ طنطاوي جوهري وتفسريه اجلواهرهكتا : ) 
( Le Cheigh Tantawi et Son Commentaire Du Coran ، J.Jomier). 

 ( ليمستشع  رليويف، القرآن يف العصر احلديثتفسري هكتا : ) 
( Modern Muslim Koran Interpretation ، J.Baljon). 

 ( ليشيمل حممد  س  الذهيب، رمحا هللا تعاا. التفسري و املفسرونهكتا  :) 
صع  ادال ظا ،  ، هإيف كايف يل  ييا دراسةةة ه موابا   إيف هذه الدراسةةةة تعد ابامة رلبسةةةبة ل     

 ههللا أ يم.  ابكاما ههذا لي 
 ، رراسةةةة ادسةةةتشةةةار الدكتور  ييرراسةةة هابل الدراسةةةا  الفكع ة ادعاصةةةعا هادتعيقة مبوضةةةوس       
. هلقد ذكع ادؤل  حل ابقدابتا كالابا  43(   االجتاهات الفكرية املعاصالرةجع شةة، صعبوايف:  )   حممد

 .هبا نفيسا  رأ ل ابل الفائدا  عضا

 
 ( 1990، 3ادبيفورا:رار الو ا  ليطبا ة هالبشع هالتوا  ، س الفكرية املعاصرة، )االجتاهات جع شة،  يي:  43
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ذل  أنبا نععض لتيارا   كع ة سةار  أه سةار ل حل الةع  أه الشةع  مث  ".. هلقد نعيم ابل      
بدابل إليبا  يفةةار ل حل  ادبا اإلسةةالابي  قيدا اإلسةةالا هشةةع عتا. هلقد  سةةتب  ابل ذل  أمهية  
ادوضةةةةةةةةةةةةةةوس هخطورتةا..إنةا لي  ) تع ةا   كعاي  (، أه كمةاليةا   قييةة..إنةا بةد  عتف  إا ابعتبةة اتةاجةة  

ف اإلسةةةةةةةةالا ابل ال  ععف اياهيية، هال  سةةةةةةةةتب  اتق أه العشةةةةةةةةد ابل مل  تب    ال  عع  ؛هالضةةةةةةةةعهرا
 الباطل أه الةي.

هابل مل  ةةدرس خططام   سةةةةةةةةةةةةةةالا ابل مل  ععف أ ةةدا ه هحمةةارصيةةةاكةةذلةة  ال  بةةةا ل  ل اإل •
 .44هال  قدر  ي  اتع  ابل مل  تععف أرض ادععكة.. "  ه)تكتيكام (،

 
      

 
 

 الكويت يفمع املستشار الشيخ عبد هللا العقيل  رمحه هللا املستشار الدكتور علي حممد جريشة         
 

مث ذكع ادؤل  أنا باا صدراسةةة ابسةةتفيضةةة ليتيارا  الوا دا ابل الةع  ابينل اداسةةونية هأسةةاليب      
هالعأمسالية شةعارا    هالدميوبعاطية شةعارا  سةياسةيا ، - د ولوجية  أ –أه الةره الفكعي،  اابية ابعاا  كعا  

 . 45ابتيفاراي  هالوجور ة أه اإلر ية شعارا  اجتما يا  
ة، هأمةا  األلبةانيةشةةةةةةةةةةةةةةة  أيف جةل هةذه التيةارا  هجةد  حل السةةةةةةةةةةةةةةةا ةة الفكع ةة   نةا ابةا ابلأبو  إ     

.  في هذه البقطة  ي  هجا اخليفةةةةةوص  حل اببطقة البيقايفشةةةةةكيل حتداي  كبةا  ليعيما  هادسةةةةةيم 
 اع  يل أمهية هذه الدراسةةةةةةة، ه بدابا ندرك  قائق هخطورا تي  التيارا  نسةةةةةةتطي  أيف نتوصةةةةةةل 

هصةةةحيحة إيف شةةةا  هللا تعاا. هاألسةةةتاذ  يي جع شةةةة هو خة حمدث  ل اباهية إا نتيجة ابعجوا 
هالوبوف  يياةا هاخلالصةةةةةةةةةةةةةةة  ةإيف هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة جةد عا رإلطالس    هخطورا االجتةاهةا  هالتيةارا .

 .ه قفوا  ي  ربائق هأطعاف ادوضوسأابينايل، لكي  كونوا  ي  صيفةا ابل األابع  هخباصة  ي 
 

  6ادعج  الساصق، ص  44
 ادعج  الساصق، هاليففحة نفساا.  45
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رراسةةة األسةةتاذ الدكتور  اد صل  بد العمحل   حل هذا ادوضةةوس  ايفكمةهابل الدراسةةا  القيمة ه      
 قا  أيف هذا . هاتق 46(  اجتاهات التفسالالري يف القرن الرابع عشالالرصل سةةييمايف العهابي صعبوايف: )  

  سةةةد  عا ا  كبةا  حل ابكتبتبا اإلسةةةالابية  سةةةفع العظيم هادوسةةةو ة ليشةةةخيفةةةيا  التفسةةةة ة الضةةةخمةال
تفسةةةه ادشةةتةيويف ص  طال   يوا القعآيف ه ال  قدر بدرها إال هأيف ابؤلفا بدا خدابة جييية  هالععصية،

 ي  هجا اخليفةةةةةةةةوص. هبد حتدث ادؤل  حل رراسةةةةةةةةتا  ل نشةةةةةةةةأا التفسةةةةةةةةة هتطوره هأهم ابباهجا 
ههلذه الدراسةةةةة  البة بو ة  .رلتفيفةةةةيل الشةةةةاحل هالكاحل ادفسةةةةع ل السةةةةاصق  هادعاصةةةةع ل هاجتاها  

، هأيف اديفارر هادعاج  الكينةا ال  استعايف هبا هرج  إلياا ادؤل  خة رراس ابوضوس   هابباشعا اب 
 يويف ه  صيفةةةةة    تحل  ادباركة كما أيف هذه الدراسةةةةة  هأبع  رليل دعع تاا هالعجوس إلياا. يل  ابع 
عل ابدارك  قيي حل كيفية التعاابل اب  أصةةةةةةحا  االجتاها  ادختيفة حل الدراسةةةةةةا    ،بييب ه هسةةةةةةّ

حل تبةاهلبةا هلةذه القضةةةةةةةةةةةةةةااي  االةذي  ببةي السةةةةةةةةةةةةةةة  يياة  هادعةامل  ادباج  يل قعآنيةة، كمةا أمةا  ةدر  ال
 ادتعيقة رلتفسة هاجتاهاتا.

 
  

 
 
 
 

 2008األردن  –يف عمان  د بن عبد الرمحن الروميفه الربوفسور فآيلةمع لقاء أكادميي         
      

 
ابل ابطبو ا  إرارا  البحوث العيمية    1986،  1، سا جتاهات التفسالالالري يف القرن الرابع عشالالالرالعهابي،  اد صل  بد العمحل صل سةةةييمايف،  46

اجتاهات   -1  هالد وا هاإلرشةةار حل ادميكة الععصية السةةعور ة. هابل الدراسةةا  السةةاصقة ال  أشةةار إلياا ادؤل  ادذكور صشةةكل  اجل هي: هاإل تا
ا جتاهات التفسالالالالري يف العصالالالالر احلديث من  اإلمام حممد عبده إىل   -2، ليدكتور : حممد إصعاهيم شةةةةةع  ؛ التجديد يف تفسالالالالري القرآن يف مصالالالالر

، ليدكتور:  بد اجمليد  بد السةةةالا  ا جتاهات التفسالالالري يف العصالالالر الراهن  -3ليشةةةيمل ابيفةةةطف  حممد اتد دي الطة؛   فسالالالري الوسالالاليطمشالالالروع الت
 ايفتسب.
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 -  ألسةةةةةةةةةةةةةتاذان هشةةةةةةةةةةةةةيخبا هادعرا اب  اإلجال  هالتقد ع - جاا لباإيف هرلع م ابا ذكعتا آنفا،       
مل  ذكع ابل ضةةمل الدراسةةا  السةةاصقة حبينا  أه كتار     فظا هللا نا: أبو : إتوجيا صع  ادال ظا  

سةةةةيمويف  ، سةةةةوا  ادهادباهج التفسةةةةة ة حل تباههلم ليدراسةةةةا  القعآنية  اابة  ليمسةةةةتشةةةةعب أه رراسةةةةة  
ه بده يل ههللا أ يم أنا كايف  ببةي لا  ي  األبل أيف  شةةةةةة إلياا هإيف كايف   ادسةةةةةيم !اببام أه  ة  
إال أنا ابل   ، هحنل نعيم ذل  جيدا،بويف حل كتارهتم هرراسةاهتم  ل اإلسةالا هادسةيم هؤال  ال  ؤمتح 

  لباطلهطع قة خيطام ليحق ر  طع قة تباههلم هلذه ادوضةةةةو ا   عع ةادمكل ادطالعة  ي  أ ماهلم د
حل  ابل إرراج رراسةا  هؤال   أبو : رمبا ابب  ادؤل  ،  ىت نعر  ييام  يما صعد.هابباجام حل ذل  

هابا أكينع شةباا     – هنشةعها يقعآيف الكعميل  شةبااهتم  التععض  ي ه ذره ابل    سةفعه العظيم خشةيتا
هو  ضةةةةةةةةةةةةةةةل أيف ال  تععض إا حبوثام..؟! أبو : إيف كةايف هةذا    فظةا هللا ، هأنةا-هابطةا ل هؤال   

صع  ادفسةةةةع ل ذهي االجتاها   ال  ربر هذا ادوب ، ألنا تطع  حل رراسةةةةتا إا رمبا السةةةةبب  اذا
ابل كالا   !هابةةةا هو أره  هأابع  ابةةةا هو أخطع!تبوا رليةةةةة الععصيةةةة  ل التفسةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةذ ل ك  اخلطةا

هذل   بدابا تباه  ادؤل  رراسةةةةةةةةةةةةة صع  ادباهج ادبحع ة هاديحدا حل   دسةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةعب !هكتار  ا
 التفسة. 

لكل   هشةةةةةاابال   ا   ااب  جا   أيف  بوايف كتاصا  باك ابال ظة أخعى  ي  ادؤل   فظا هللاهأ ضةةةةةا ه      
الده  هلكل ادفسةةةع ل، صيبما هو مل  تباه  حل كتاصا إال ادفسةةةع ل ادشةةةاور ل ابل العع  هادفسةةةع ل 

ابل  ة العع  هحل  ة الده   فسةةةةةةعهيفادععه   حل تعاثبا اإلسةةةةةةالابي. هاتق  قا  أيف هباك اليوا اب
حيدر إطار حبينا    الععصية أ ضةةةةةةةةا . ههذه  قيقة ال  ا  ليطعل  ياا،  كايف ابل األ ضةةةةةةةةل ابباجيا  أيف

 أ قيا  ه موراي ، هأيف ال  كويف العبوايف ابطيقا  ههللا أ يم. 
 
 
 
 
 



48 

 

هابل الدراسةةةةا  الفكع ة هالد بية ادتعيقة شةةةةد د التعيق أب د الشةةةةخيفةةةةيا  التفسةةةةة ة ال          
 ررذي 47سبتباههلا رلدراسة حل حبينبا كانل أ ضا  رراسة األستاذ الدكتور إمسا يل

 (Ismail Bardhi Dr.:ل الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو هابباجا حل التفسة صعبوايف  ،) 
( Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore)  

، هلدّي نسةةخة ابل رسةةالتا ادرتمجة.  نفسةةا ة ابل ببل ادؤل األلبانيرليةة الرتكية، هادرتمجة إا اليةة 
دا  ق  ه ل ابباجا حل  بوايف العسةةالة أيف ادؤل  بدا حبينا  ل شةةخيفةةية ها هكما هو هاضةةل ابل 

هبا ابل جوانب  ال  ابع  ه صع  الظعهف التارخيية أللبانيا    إا  تطع  حل هذه الدراسة  التفسة. هبد
ايرئي هلي    ي  تعترب األها ابل هذا البوس التخيفةةيفةةي  هذه الدراسةةة هلا بيمتااهاهااي خاصةةة.  

حل ادقدابة أبيف   ، هال تباب  ص  هذا الكالا الذي أبولا هبا هالذي بيتاحل  يم التفسةةةةةةةة الشةةةةةةةاابل
رراسةةةةةةة  تعترب صكعا حل نو اا ردفاوا الشةةةةةةةاابل ددارس هابباهج هاجتاها  التفسةةةةةةةة، خبالف األ  

 يب  يياا الطاص  الفيسةةةفي ايديل حل  ة األ  الدكتور إمسا يل. هرراسةةةالكاتب ادذكور ببل بييل
خبالف ابا هو ابتعارف  ييا لدى أهل التفسةةةة ه يما    اببابشةةةة ادسةةةائل الد بية هابسةةةائل التفسةةةة

، هشةةةةةةةةةي  ابل اليفةةةةةةةةةعوصة حل اسةةةةةةةةةتيعا  هإرراك هالةموض  ياا صع  التعقيد يوا القعآيف، كما أيف 
حل ابع ية البكالور وس جيدهيف صةةةةةةعوصة رلةة حل     العيمهطال، ةادوضةةةةةةو ا  هالقضةةةةةةااي التفسةةةةةةة 

  الفام هاألستيعا ، ههللا أ يم.
هأ ضةةا   إيف ادؤل  مل  تععض إا صيايف ه عض االجتاها  التفسةةة ة األخعى، هال  سةةار  حل      

هلدى ادفسةةةع ل ابل األلبايف حل العيفةةةع اتد  . لقد ابتيفةةةع  د ينا  ي  شةةةخيفةةةية  األلباراجملتم   
 هاجتاها حل التفسةة، ههذا رلتأكيد ال تعطيبا صةورا هاضةحة هكاابية  ل  عكة التفسةة  ق   ا داه 

 اجل هذا ادوضةةةةةةةةوس ابل اببظوره الشةةةةةةةةخيفةةةةةةةةي هو، هطع قة تباهلا هصسةةةةةةةةطا ة ه األلبانيحل األراضةةةةةةةةي  

 
كوسةةةةو ا.   –" حل صع شةةةةتبا     عالء الدينألبار األصةةةةل ابل سةةةةكايف ابقدهنيا اتالية، خع ج الينانو ة الشةةةةع ية "    إمساعيل برذيهاأل  الكاتب   47

البوسةةةبة هاهلعسةةة ، ه يفةةةل  ي  اداجسةةةتة هالدكتوراه ابل كيية    –ابل سةةةعا فو   غازي خسالالالرو بكصكالور وس ابل الكيية اإلسةةةالابية   يفةةةل  ي  
، هاأل  الكاتب لا رس   4.11.1997    تعكيا. .، ههذه رسةالتا الدكتوراه نوبشةل حل كيية اإلهليا  أبنقعا حل تعكيا صتار مل   –اإلهليا  حل آنقعا 

ة هالرتكية هالبوسةبية. لا  ضةور حل الوسةائل اإل الابية، ابقيم حل الوالاي  ادتحدا  األلبانيضةااي الفيسةفية ايدلية هابتمكل ابل انصةية اليةة كبة حل الق
 األابعكية أ ع ا ابعع ة شخيفية، أ سبا ابل الةيور ل  ي  اإلسالا هأهيا هال أاكي  ي  هللا أ دا ، ههللا  سيبا. 
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ليموضةةةةوس ختتي   ل طع قة تباهيل لدراسةةةةة شةةةةخيفةةةةيا  التفسةةةةة هابباهجام. إال أيف الذي ميكل 
اإل ارا اببا صشةةةةةةةكل كبة كما بيل ابعارا  هو اديفةةةةةةةارر هادعاج  ال  تباههلا ادؤل  هرج  إلياا أثبا   

 البح   جراه هللا خةا   ي  ابا بدا.

  
 رمحه هللا  إبراهيم داليبو الشيخ ا حلافظ       -      حفظه هللا إمساعيل برذي  الربوفسور األلباين املفكر اإلسالمي سعادة  
      

، الدراسةةةةة البقد ة ال  أ دها األسةةةةتاذ أاب  رراسةةةة هابل الدراسةةةةا  ال  هلا  البة جرئية مبوضةةةةوس  
  ة صعبوايف:األلباني ل الرتمجا  األرص  ليقعآيف الكعمي رليةة  48(  Emin Behramiهبعاابي ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
" حل صع شةتبا. هاصةل رراسةتا اياابعية حل جاابعة    عالء الدينلبار ابل سةكايف كوسةو ا اتالية، خع ج  الينانو ة الشةع ية "أ أم  هبراميهاألسةتاذ  48

ععصية ه شار إليا صةدار. رّرس ابارا تالها القعآيف بعاصة ثالثة  قور ابل الرابل، هابا اا  ابدرسا  هلا حل نف  الينانو ة ادذكورا، ابتمكل ابل انصية اليةة ال
ة هالبوسبية، أ سبا ابل الةيور ل  ي  اإلسالا األلبانيايف حل تدر   ابارا تالها القعآيف الكعمي. لا اهتماا رلدراسا  القعآنية هجييد اليةة الععصية ه رلبب

 هأهيا، أ ع ا ابعع ة شخيفية هال أاكي  ي  هللا أ دا  ههللا  سيبا.
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Qasje studimore rreth katër përkthimeve të Kur’anit ). ( 
 

 
 
 

                                              
 
 

 ةاأللبانيبللغة  ل مجات األربعة للقرآنل ةنقدي: دراسات أم  هبرامي وكتابه األستاذ فآيلة الشيخ           
 

ال شةةةةةةةةةة  أما ابفيدا هبيمة. هاهلدف ابل هرا  أتلي  هذا   البقد ة الضةةةةةةةةةةخمة  اذه الدراسةةةةةةةةةةة     
الكتةا  كمةا ذكع ادؤل  حل ابقةدابةة كتةاصةا هو التببيةا هالكشةةةةةةةةةةةةةة   ل ابواضةةةةةةةةةةةةةة  اخلطةأ هاخليةل حل 

ع  حل  ضةةةةةةةةةةةةةةويف العقةد ل األخة ل، ادوجورا ص  أ ةد بةا هال   ا ليقعآيف الكعمي ةاأللبةانيةالرتمجةا   
هطيبة العيم الشةةةةةةةةةةع ي ابباا. هتعترب هذه الدراسةةةةةةةةةةة البقد ة األها ابل   مويفحيذر القعا  ادسةةةةةةةةةةي   ىت

 نو اا حل صيايف األخطا  اليةو ة هادوضةةةةةةةو ية ال  هب   ياا أصةةةةةةةحا  تي  الرتمجا  ليقعآيف الكعمي
 ة. األلبانيإا اليةة  

أن   الربه سةةةةةةوره   نسةةةةةةبيا  كانل رراسةةةةةةة  رراسةةةةةة ادتعيقة مبوضةةةةةةوس  هابل الدراسةةةةةةا  هالبحوث      
  معاين القرآن الكرمي(  49Kur’ana    akitnameS   (( صعبوايف: Enes Karicكار تع ) 

 
49 Karic, Enes, Semantika Kur’ana, Bemust, Sarajevo,1998. 
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   Semantika Kur’anaبعنوان:  و كتابه (   Enes Karicأنس كاريتش )   الربوفسور             

الفاضةل أهم البحوث العيمية  الدكتور هالربه سةور هحل هذه الدراسةة العيمية ادسةتو ية، مج  األسةتاذ
ال  كتباا صع  ادسةتشةعب  الةعصي  ه ةهم ابل ادفكع ل الكبار أابينا  ادفكع اداليري سةعيد حممد 

( ،هادسةةةةةةتشةةةةةةع  اليارر طوشةةةةةةيايكو إ رهتسةةةةةةو   Said Naquib Al - Attasنقيب العطاس، )
(Toshihiko Izutsu   ه ةهم كينة )رراسةةةةةةةةةةةةةةا   يميةة خمتيفةةه حبوث     بةارا  ل  هيف. هالكتةا 

إا اليةة البوسةةبية هالععصية. هالكتا   ق  حل  جم كبة، ابل اليةة اإلنكيير ة اا  ادؤل  هتعمج نقياا
املعاين ) تباه  حل ابقدابتا تقع با  أهم ادوضةو ا  البال ية ال  كتباا  يما  البال ة هال  ختص  يم

ل آرا   ل إ جةةةةاا القعآيف الكعمي. مث ذكع ادؤل  صعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  اب  هال  تتحةةةةدث   (البالالالديعوالبيالالالان و 
 Prof.Husejn )األسةتاذ  سة  جواه  الشةيمل  اجملدر هاجتاارا  العامل البوسة  الكبة هالعالابة

Jozo) ،و  كيفية تفسة القعآيف الكعمي حل العيفع اتد  ،  رمحا هللا  
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هابباج اددرسةةةةةةةةةة اإلصةةةةةةةةةال ية حل التفسةةةةةةةةةة.  محور ابوضةةةةةةةةوس  
 رراسةةةةة أيف هذه الدراسةةةةةة تعترب ابامة رلبسةةةةةبة دوضةةةةةوس   يتقي حل هذه البقطة. هال شةةةةة    رراسةةةةة 

ي    بد البوسةةةةةةب  ي   ياا صع  االجتاها  ايد دا ال   اع  حل التفسةةةةةةة حل العيفةةةةةةع اتد  
التعاابل اب  القعآيف الكعمي  كيفية   و  هاهلعسةةة    ، ههي حماهلة جارا لعيما  هابفكعي البوسةةةبةأ ضةةةا  

 اما  هتفسةةةةةةةةا . هاألسةةةةةةةتاذ أن  ابععهف صدراسةةةةةةةاتا هاهتمااباتا رلقعآيف الكعمي، هبد صية  أخةا  أنا  
رليةة البوسةةةبية. نسةةةأ  هللا   خمتيفةةةع ليقعآيف الكعمياب  تفسةةةة   ليقعآيف الكعمي صةةةدر  لا تعمجة كاابية

 العر ر.كتاصا دابة  خلتعاا أيف  بارك حل  معه ه معي، هأيف  و ق  هإايه 
 
                                                                                                                                                                                         
 

    
 

 
   

   ات القرآنية دراسيف ال    حفظه هللا  أنس كارتش الربوفسور من مؤلفات من                                      
      

رراسةةة األسةةتاذ ادسةةتشةةع  اإلنكييري   رراسةة هابل الدراسةةا  األخعى ذا  العالبة القو ة مبوضةةوس  
 ( H.T.Norris ،) :صعبوايف 
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( Islam in the Balkans – Religion and Society between Europe and the 
Arab World ) 50 . 

 ل  ادؤل  حتدث  ههذه الدراسةةةةةة كينةا؛ خرخييا  هر بيا . لقد  رراسةةةةة هالقضةةةةةااي ال  تعص  ص       
جملتمعا  البيقانية ادختيفة ابل األلبايف هالسةةةةةةةةالف هاجملع هالبيةار. مث حتدث  ل  البة العع  هاب  

دهر. مث حتدث  ل هادق األلبارهالرتاث البوسة  ه التأثة هالبفوذ االسةتشةعابي حل اتياا هالدراسةا  
ععا  ابية هالشةادظاهع اإلسةالابية حل تي  اجملتمعا ، ابينل هجور ادسةاجد هالتكااي هادكتبا  اإلسةال

ابل أهايل تي  ادباطق ه ةها. كما أنا ذكع خر مل اتعكا  اليفةةةةةةةةةةةةو ية حل   اإلسةةةةةةةةةةةةالابي  ادتقداب 
 طع قةال، هذكع (  Central Asiaالبيقايف ه الباهتم الد بية رلطع  اليفةةو ية حل آسةةيا الوسةةط : )

بقشةةةةةةةةةببد ة البكتاشةةةةةةةةةية هصع  طع  اليفةةةةةةةةةو ية األخعى، كالقارر ة هادواله ة هاخليوتية هال اليفةةةةةةةةةو ية
هادالابيةةةة ه ةهةةةا. مث حتةةةدث  ل العالبةةةا  التةةةارخييةةةة ليعع  هاأللبةةةايف حل ادةع  هايرائع هتون  

تطع  مث  الذي كايف هاليا   ي  ابيفةةةةع.  األلبارهسةةةةوراي هابيفةةةةع، هخاصةةةةة حل  اد حممد  يي رشةةةةا  
ال  حتو     ادؤل  إا ذكع العالبةا  ص  ادسةةةةةةةةةةةةةةيم  ه ةهم حل البيقةايف، ه ل العقبةا  هادعوبةا  

صيبام لتعر رها هتقو تاا هابسةةتقبل هؤال  مجيعا . هذه هي خالصةةة رراسةةتا هتباهلا ليقضةةااي التارخيية  
 هالد بية حل البيقايف. 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
50 H.T.Norris, Islam in The Balkans - Religion and Society Between Europe and 

the Arab World, Hurst & Company, London, 1993. 
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 خالصةةة تباهيل ليدراسةةا  السةةاصقة كما رأ ل، هي أما مل تتباه  اياور التفسةةة ة هاجتاها       
 رراسةةةة التفسةةةةة صشةةةةكل ابباشةةةةع ه عكتا هخرخيا هتطوره ابفيفةةةةال ، ههذا هو الفار  األسةةةةاسةةةةي ص  

ايانب التارخيي أه  هص  الدراسةةةةا  السةةةةاصقة.  عالبة رراسةةةة  رلدراسةةةةا  السةةةةاصقة تكمل إابا حل
حل سةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةية  هحل  ا ة األمهية  يقة أخعى هجد دا  تعترب  دراسةةةةةةةةةة  ييا،  وضةةةةةةةةةةو ي ايرئي. ه اد

                        ة  ي  هجا اخليفوص.األلباني ل اببطقة البيقايف هاألراضي هالتفسة ة  الدراسا  القعآنية 
 منهج البحث     

 التحيييي حل البح  إيف شةةةةةةةةةا  هللا،  او ادباج االسةةةةةةةةةتقعائيأابا ادباج الذي سةةةةةةةةةأسةةةةةةةةةة  ييا      
التةةارخيي البقةةدي. هالةةذي نع  هبةةذه ادبةةاهج هو القيةةاا رلبحةة  هالقعا ا هالتتب  الةةدبيق، هالتحييةةل 
هالبقد ألكرب بدر ممكل ابل اديفةةةةةةارر هادعاج   حل هذا الشةةةةةةأيف، مث القياا صرتمجتاا هنقياا إا اليةة 

ا  هصةةةحيحا ، اب   ره هنسةةةبة كل بو  هرأي إا بائيا، هابل مث  عض تي  األ كار الععصية نقال  أابيب
  ابيرايف القعآيف الكعمي هالسبة الببو ة اليفحيحة هج  ي  ابيرايف أهل السبة هايما ة ه هاالجتاها  هادبا

ذا هاالسةةةةةةةةةتئباس هاالسةةةةةةةةةتفارا ابل كالا أهل العيم ادعتمد ل حل ه -أه ابعيار ادعكر   أه شةةةةةةةةةاارا –
 .هال بوا إال ر  العيي العظيم  ا  ادستعايف ه ييا التكاليف هال و  .الشأيف
 
 
 
 

  



55 

 

 

اضالالالي يف األر   واالجتماعية  األوضالالالاع السالالالياسالالالية الفصالالالل الثاين: 
  ة يف العهد العثمايناأللباني

 
 مباحث: ةوفيه أربع

 
 ةاأللبانياملبحث األول: طبيعة احلكم العثماين يف األراضي  ❖

 
 املبحث الثاين:  أسباب اهنيار الدولة العثمانية وأثر ذلك على األلبان ❖

 
 املبحث الثالث: مسألة أورب الشرقية وقآية وحدة األلبان ❖

 
 األلبان ا جرة وهتجري املبحث الرابع: مسألة ❖
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 ةاأللبانياملبحث األول: طبيعة احلكم العثماين يف األراضي      
 

 ةاأللباني يةتارخيال مداخلة نقدية حول املصادر ▪
ة اتالية، هاألراضةي ال  ا تيفةبل ابباا حل األلبانيإيف رراسةة هحتييل خر مل األلبايف حل األراضةي       

ا ة هاتسةةاسةةة  القضةةااي الشةةائكة هاليفةةعبة ليةصدااي  القعيف العشةةع ل، مما ال شةة   يا أما تعترب ابل 
  هذه الدراسةةةةةةةةةةة التارخيية ادامة  قاا هلكي تكويف ابسةةةةةةةةةةتو ية، حيتاج عطح . هلكي تُ حل الوبل ذاتا

صبع  العيوا هاألرها  األخعى ادتعيقةة إا الترهر  ابترهرا     إا ابةدا ااببيةة كةا يةة، إضةةةةةةةةةةةةةةةا ةة  البةا ة 
ة، هابعةا شةةةةةةةةةةةةةةةة األلبةايف ابةدا ابل الرابل ليتععف  ي   األلبةانيةصتةار مل األلبةايف هألبةانيةا، ابينةل ابعع ةة اليةةة  

  ةالقدمية ابباا هاتد ين  األلبارهابقارنة ابيفةةةةةةةةةةةارر التار مل   ،يقة طبيعتام هالتععف  ييام  ل كينب ق
ور الضعهر ة. كل ذل   سا دان لفام أ ضل هأسيم هأةل دال ظة التطور التارخيي ه ةها ابل األاب

هإال  الكتاصة  باا  ل صُعد سةةةةةةةةةةيؤري إا اسةةةةةةةةةةتخالص نتائج ابقيوصة    ل هضةةةةةةةةةة  األلبايف اتقيقي،
 .ه ة ابوضو ية  هابشوهة

  هو أنبا  هالقضةةةةةةةية األخعى ال  ال تقل أمهية  ل سةةةةةةةاصقتاا هال  جيب أيف تؤخذ صع  اال تبار     
ا حل أذهانبا أال ههي: إيف هذا التار مل  ة  ببةي أيف نسةةةةتحضةةةةع  قيقة كب  مل األلبايفدرس خر ن  ما يب

الذ ل  الشةيو ي  هاديحد ل ابباهجا ابل ببل العيما  هادؤرخ ههضة    نيفةوصةا  هصةيا ة  مت كتاصتا
اليبيبية الشةةةةةةةيو ية،  بالتايل جا   هذه اديفةةةةةةةارر -تينقفوا هتيقوا تعييمام حل األ ضةةةةةةةايف اداركسةةةةةةةية

ابقعا  هبذه   أ دهم اليبي  اإلتاري، هكما  رب -هادعاج  التارخيية ابيفةةةةةةةةةةو ة طبق ادباج اداركسةةةةةةةةةةي
لمالاً للفهم احلقيقي ".. مبيالد علم املالاديالة اجلالدليالة الالدايلكتيكيالة أصالالالالالالالالالالالبح التالاريخ عأنةا:   اتقيقةة

 .51." مبعىن الكلمة.
إيف التععف  ي  الظعهف التارخيية هالسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية هاالجتما ية هالد بية ال  سةةةةةةةةةةةار  حل تي       

ابل    اإلجتما ية هالسةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةية هالد بية ادباطق ابل جاة، هابقاهابة  يما  األلبايف لتي  التحداي  

 
51 Historia e popullit Shqiptar: Universiteti shteteror i Tiranes, Instituti i gjuhesise dhe i 

historise, bot. III, 1967, vell.1, fq: 10. 
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هتوضةةةةةةةةةل لبا السةةةةةةةةةبيل لفام أ ضةةةةةةةةةل هأسةةةةةةةةةيم، تي  ادعع ة تبة لبا الطع ق  أبو : إيف  جاة أخعى،  
متخضةةةةةةل ابل تي   هإرراك أر  لتي  االجتاها  هادذاهب الفكع ة هالد بية ال هاسةةةةةةتيعا  أةل 

با  يما صعد رراسةت هال  سةبتطع  إلياا حل هالتفسةة ة  حل الدراسةا  القعآنية  بدهم سةار  الظعهف ه 
".. العمل يف إصالالالا ال اا التارخيي بقراءة جديدة له يعترب من عمل إيف:  إيف شةةا  هللا تعاا. 
ادخيص الةيور   ادسةةةةةةةةةةةةيم  هادينق  ، هنر د هنقو : هابل  مل البا   هادفكع 52"  ومهمة املؤرخ..

 . ي  ر با هسبة نبيا صي  هللا  ييا هسيم
..فإن هؤالء مجيعاً قد خمتيفة:"   هابابا  ببيبا هابارسةةوا ه ائ  هأ ماالإيف األلبايف الذ ل  اشةةوا      

عقو م من جراء األكالاذيالب والنظرايت اخلالادعالة املالاركسالالالالالالالالالالاليالة  قلوهبم وفسالالالالالالالالالالالدت    تسالالالالالالالالالالالممالت
بغرض خدمة  أن اترخينا ما زال يكتب جمدداه".. "،    ، املوجودة يف ه ا التاريخ..53واللنينية..

"  وفيتية، واخلرافات األرثودكسالالالية السالالالالفية الروسالالالية.. السالالال  54األغراض واألهداف الشالالاليوعية  
 ، هالبيةار ة هاليواننية أ ضا  كما سبعى.55

.  قد هرر حل ابقدابا  تي  اديفةةةارر ةاأللباني  يةتارخياليفةةةارر ادحل  هابؤكد ههذا هاضةةةل هاثصل     
البالغ جتاه علماء .. ا يئة التحريرية العاملة تود أن تعرب عن شالالكرها ابا  ينبل ذل ، ابينل أيف: "

السالالالالالالالالالالوفييت والبلغار ال ين كان  م دور بلغ وبرز يف إعداد صالالالالالالالالالالياغة النصالالالالالالالالالالو  واملناهج  
 .56." التارخيية.

 
52 Justin, McCarthy, Death and Exile-The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 

1821-1922, 3rd ed. USA, 1999, 3. 
53 Tajar Zavalani, Histori e Shqipnise, Londer, 1957, 9-11. 

م بشكل سريع مل يسبق  ا مثيل يف بوالندا، وهنغاراي، 1989لقد إهنارت احلكومات الشيوعية يف سنة  قو  أ د ادؤرخ  األلبايف: "  54
ألبانيا، أحدا ضجة كبرية أيآاً يف آخر دولة شيوعية أوربية املتبقية " )  ه ا احلداوأملانيا الشرقية، وتشكوسلوفاكيا، وبلغاراي ورومانيا. 

 انظع ليتوس :(.. خةالد ل خوجة
Biberaj، Elez  ,  Albania a Socialist Maverick, 2   
55 Zavalani,Tayar, Histori e Shqipnis, 9 
56 Historia e Shqiperise:  Universiteti shteteror i Tiranes, 1959,vell.1. 
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نعى هذه اتقيقةة، أي  قيقةة اليةد السةةةةةةةةةةةةةةورا  قوال  ه قةائق خرخييةة لكي اب يمةا  يي صع  ه      
 سبيل ادينا  نذكع: ،  عي ةاأللباني التارخيية كتاصة هصيا ة اديفار  ال  تدخيل حل

، جةةةا  حل ابقةةةدابتةةةا، أيف اهليئةةةة  Historia e Shqiperise)) في كتةةةا : خر مل ألبةةةانيةةةا،   .1
انطالقاً من النظرية املاركسالالالالية اللنينية من أن التطورات السالالالالياسالالالالية  التحع ع ة ذكع : "  

والثقافية، ال ميكن فهمها و ليلها على وجه سالالليم، إال يف  ل التطورات االقتصالالادية 
أعطى لاله اهتمالامالاً   األلبالاينواالجتمالاعيالة اليت سالالالالالالالالالالالادت يف حينهالا. علم التالاريخ اجلالديالد  

 .  57." كبرياً وركز عليه كثريًا.
 قد ذكعها حل  ،Historia e Popullit Shqipta ) ) األلبارهحل كتا : خر مل الشةةةةةةةعب   .2

التاريخ أصالالالالالبح علماً صالالالالالحيحاً مبعىن الكلمة، عندما تولد منهج املادية : "..ابدخيا أيف
 . 58.." اجلدلية الدايلكتيكية

 
 
 
 
 

     
  

 واليت كتبت أبيد روسية وبلغارية ويواننيةة املسمومة  واملشوهة األلبانيمن املصادر التارخيية 
 

 
57 Historia e Shqiperise, Akademia e R.P.S. te Shqiperise, Instituti i gjuhesise, Tirane, 

1984, 19; Historia e Popullit Shqiptar, vell.1,10. 
58 Historia e popullit Shqiptar, vell.1,10 
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ادباج ادةةةاري ايةةةديل   همبجعر ابولةةةد  األلبةةةارسةةةةةةةةةةةةةةي   كمةةةا رأ ةةةل آنفةةةا  أنةةةا ابل ادبظور ادةةةارك     
الدايلكتيكي حل رراسةةةةةة ه ام التار مل، أصةةةةةبل التار مل  يما  مبعىن الكيمة..!!، هإال مل  كل التار مل  

 ، ههذا شي   ع ب  قا  ؟! صدهيف هذا ادباج أيف  فام  ي  الوجا اليفحيل
   يي جع شةةةةةةةةة  دالدكتور حمم   قو  ادسةةةةةةةةتشةةةةةةةةارأابا  ل ادعار ابل ادار ة هايدلية الدايلكتيكية       

واجلالدليالة حمةاهال  أيف  بسةةةةةةةةةةةةةة  لبةا  قيقةة بوهلم هابةا  عابويف إليةا هابةاذا  عبويف  ية  بةا : "    رمحةا هللا
الدايلكتيك ( قائمة مع التبسالالالاليط الشالالالالديد، على فكرة وحدة األضالالالالداد وصالالالالراعها أو بعبارة )

ون ومن مث  أخرى قالائمالة: على فكرة التنالاقض ب  أجزاء املالادة الواحالد، وبلتالا  ب  أجزاء الك
 .59.." الطبقات –ب  

يقة، هتي  الفكعا اداركسةةية الفاسةةدا ال تيفةةل ابل أسةةاسةةاا هبد أثبل التار مل هالعيم هذه اتق     
واملالاديالة اجلالدليالة مل تعالد تثبالت أمالام التحليالل  : "  هكمةا ذكع األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ حممةد  يي رمحةا هللا ابعقبةا  

% 7..أصالالالبح من املسالالالتقر عليه علمياً أن ما اكتشالالالف من املواد ميثل  .العلمي املنصالالالف ألنه  
وإذا كان ماركس ال يع ف إال مبا هو حمسالالالالالالالالالالالوس من %،    93وما بقي بغري اكتشالالالالالالالالالالالاف ميثل  

 . 60.."  من الناحية العلمية% وهو بناء منهار متاماً 7املادة فمعىن ذلك أنه بىن نظريته على 
ا خيق هأابا ادبظور القعآر ليفكعا اداركسةية  إيف القعآيف الكعمي  ع ضةاا ابل أسةاسةاا.  ا  تعا     

ْي   خحيحْقبةحا   ﴿ ثب ، كمةا بةا  تعةاا حل القعآيف الكعمي:حل األصةةةةةةةةةةةةةةل اببةدأ الرهج  اإل هحاِبل كةُلِّ شةةةةةةةةةةةةةةح
ايفح الةَِّذي خحيحقح اأْلحْاهحاجح ، هبةا  تعةاا: ﴿   [  49الةذاراي :    ﴾ ]تةحذحكَُّعهيفح احْهجحْ ِ لحعحيَُّكْم   ْبحةح سةةةةةةةةةةةةةةُ

 [ 36  : ُكيَّاحا ممَّا تُبِبُل اأْلحْرُض هحاِبْل أحنُفِسِاْم هحممَّا الح  ةحْعيحُمويفح﴾ ]
يق شةةي   ابا، اب  نقيضةةا سةةوا  حل  امل اإلنسةةايف أه اتيوايف  واضةةل ابل اآل ت  الكعميت  أيف خح      

أه الببا  أه ايمار أه مما ال نعيم،  عترب ابل رالئل بدرا هللا  ر هجل، هابل سةةبل هذه اتياا ال  
.  بالتايل ال تسةةةةتقيم صدهما. ههكذا  إيف كل شةةةةي  ص   ي  أسةةةةاس ادار ة ايدلية  باار هال  ينبل

 
 . 182ص   االجتاهات الفكرية املعاصرة،جع شة،  يي:  59
   162ادعج  الساصق،  60
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نفسةةةةةةةةا رج   ل هذه البظع ة هتببا   61 إيف تفسةةةةةةةةة التار مل هبذا ادباج ال  قبل البتة. هكار  ابارك 
 .62إا تفاهتاا كما أخرب صذل  اابييا أكي  

 حل تفسة هذه اآل ة:األستاذ الشهيد سيد قطب  هبا      
هللا  "  خيق  هالتكو ل..  قد  القا دا  ه دا  اخليق..  ه دا  أاهاجا   قيقة   .األ يا  

هإيف هذه الو دا لتشي صو دا  ، هحممَّا الح  ةحْعيحُمويفح﴾ هابينل ذل   ةمها.. ﴿ .الببا   ياا كاإلنسايف
ادبد ة ا  اليد  اب   التكو ل  با دا  توجد  هاألنواسال   هاأل جاا  األشكا     ، هاألجباس   ختالف 

هذه    حل هذه األ يا  ال  ال  عيم  يماا إال هللا.. هابل  دري  عمبا كانل  ،هاخليفائص هالسما  
ايمار الكويف كيا  ىت  الذرابا دا  أيف  ابعيوابا   أصبل  هبد  أجرا   !  ببل ابل  ابا  عف ابل  أصةع 

! كذل  سالب هابوجب  تراهجايف ه تحدايف  ، هج  خمتيف  ابل اإلشعاس الكاعيبابؤلفة ابل ا  ادارا
ه دهرايف حل    ،تبط   شد صعضاما صعضا  تتأل  ابل كم  ابع   شوهد  ألوف ابل الينبائيا  البجمية

 .63"   ابدار ها د كأمنا  وبعايف  ي  نةمة رتيبة
مل  عد ابقبوال   يميا   كعا هنظع ة ابارك  القائمة  ي  إنكار ايانب هابل ادؤكد أ ضةةةةةةةةةةةةا   أنا        

 . 64.العه ي ابل اإلنسايف، حبجة أنا ال  عى هال ميكل دسا..
ه الها  ي  ابا ذكع  بحل ال نشةةةة  حل ذل  أنا  بد كايف هباك أتثة اسةةةةتشةةةةعابي أهريب كبة      

 .65ة ..األلبانيحل صيا ة هكتاصة البيفوص التارخيية 

 
 ليمر د  ل  ياا هأ ما  هأ كار كار  ابارك  انظع: 61

William Simpson & Martin Jones, Europe, 1783-1914, Routledge – Taylor and Francis 
Group, London & New York, 1st pub. 2000, 253-255. 

 (.1986، 2ق، س)رار الفكع،  رابش نقض األوهام املادية اجلدليةانظع: البوطي، حممد سعيد رابضايف،  62
 http://mosshaf.com/ar/mainقطب سيد،  يف  الل القرآن،    63
 21ادعج  الساصق، ص   64

، )القاهعا، رار الكتب  تصالالالحيح أكرب خطأ يف التاريخ اإلسالالالالمي، السالالاللطان عبد احلميد الثاين واخلالفة اإلسالالالالميةانظع: ايبدي، أنور:   65
 7(، ص 1407،  1السيفية، س
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، ادعاصةع هالعتيق األلبار   إذا  ع با هتيقبا ابل  سةار ادباج اداركسةي اإلتاري حل  ام التار مل     
 ي  هجةةا   األلبةةارصشةةةةةةةةةةةةةةكةةل  ةةاا هالتةةار مل العينمةةار     اةةا لفام التةةار مل ةةأّي ادبةةاهج إذيف جيةةب اتبةةا

 ؟خاص
ألجل ابا تقدا ابل صيايف  سةةةةار صةةةةال ية ادبال اداركسةةةةي لفام التار مل،  ه   عى صع  البا ين       

ةعاحل، أه البيولوجي، أه االبتيفاري، تفسة التار مل، سوا  ادباج اي إيف كل ادباهج ادبتكعا لفام ه 
االجتما ي، أه البفسةةةي، أه ادباج السةةةياسةةةي،  إما تفشةةةل  شةةةال  ذر عا  هتعجر كل العجر  ل أه  

ما ال تسةةةةةةةتطي  أيف تعطي ابفاوابا  شةةةةةةةاابال  هابطيقا .  إذا ابا أرركبا هذه أتفسةةةةةةةة صةةةةةةةحيل ليتار مل ه 
 . هذاالبر ا  اتقيقة  ال  بق  أابااببا ابباج سةةةةةةةةةةييم لفام التار مل إال ادباج اإلسةةةةةةةةةةالابي ادوضةةةةةةةةةةو ي

ادباج  الها  ي  ابةةةا ذكع  ابل ادبةةةاهج هالطعائق لفام التةةةار مل،  ةةةإنةةةا  بطيق ابل اببةةةدأ اإلرارا 
ادطيقة   سةةةةةةةةةةةةةةبحانا هتعاا هالفام اليفةةةةةةةةةةةةةةحيل هلا، هابل اببدأ العص  ص  هذه اتياا الدنيا هاتياا  

ادبةارئ الينالثةة  اآلخعا، هاببةدأ اإلرارا اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةانيةة. العواابةل ادةذكورا آنفةا  أتيت ابتممةة هابكميةة هلةذه 
 .66األخةا. هذا الذي نع  ردباج اإلسالابي..

ادكتو  ابل ببل الُكتا  هادؤرخ  التاصع   األلباريف خرخيبا  إهمما سةةةةةةةةةةةةةبق خنيص إا القو :      
ه اسةةةةةدا ، ألنا ص   لذل  البظاا الشةةةةةيو ي هابباجا اداركسةةةةةي،  إنا  عترب خرخيا  اببحع ا  هابسةةةةةموابا  

،  بالتايل ال  عو   ييا ،  ما ُص   ي   اسةةةةد أه رطل  او  اسةةةةد هرطلهرطل د ي  ابباج  اسةةةة
، هال  سةةةةيَُّم لا جبمي  البتائج ال  سةةةةالا هادسةةةةيم  صةةةةورا نقية صةةةةحيحةحل اسةةةةتخالص صةةةةورا اإل

 . 67توصيوا إلياا  ي  اإلطال 
 ؟إذا  ع با هذه اتقيقة،  ما اتل     

 
العادي ليفكع   )ادعاد،  مدخل إىل إسالالالالالالمية املعرفة، مع مق ا إلسالالالالالالمية التاريخ، هانظع: خييل،  مار الد ل:  39-38ادعج  السةةةةةةاصق،   66

 90-50(، 1990، 1ساإلسالابي، 
ابؤخعا ، الكتةب ال  طبعةل  ا اب   1984ا، 1965ا، 1954بةاريف أي كتةا  ابل اديفةةةةةةةةةةةةةةارر التةارخييةة لأللبةايف ال  طبعةل بةدميةا  حل األ واا    67

. هابل خيفةةةةةائص هذا األلبار، سةةةةةتال ظ نف  ادباج اداركسةةةةةي اليبي  اإلتاري ادتب  حل كتاصة هصةةةةةيا ة التار مل  2000-1989ابل  اا    اصتدا 
ة همل  كونوا  احت   األلبانيسةةةةةةي اليبي  اإلتاري اباامجة اإلسةةةةةةالا هالعينماني  صشةةةةةةكل رهيب ه شةةةةةةوائي، ر تبار أمم حمتيويف لألراضةةةةةةي  ادباج ادارك

 ةد   ي  أيف التةار مل ابةا اا   كتةب  ي  نف  ادبوا  ه ةدرس حل الوبةل    ا.. ههةذهحمعر ل، هأمم جةاؤها رلةد ل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي الةذي هو ر ل العع 
 اآليف طبق ذل  ادباج اداركسي!! اتاضع تد
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ل داين عمومالالاً   واملنكر  : أن هالال ا التالالاريخ اإلحلالالادي املعالالارضأبو  إيف اتةةةل هادخعج هو     
، واملكتوب على أسالالالالالالالالالاس تلك والدولة العثمانية برمتها على وجه أخص  واإلسالالالالالالالالالالم خاصالالالالالالالالالة
 ،مجلة وتفصالاليالً  آخره، جيب رفآالاله، من أول صالالفحته إىل  املاركسالالية واللنينية  املناهج اإلحلادية

نحن ندعو إىل إعادة كتابته وصالالالالالالالالالالالياغته وإعداد مناهجاله  . وبناء عليه فوال جيوز اإلعتماد عليه
 املنصالالالف األلبان املسالالاللم ، و    ؤرخالعلماء واملونصالالالوصالالاله مرة أخرى من جديد، على أيدي  

 ، وهللا أعلم.سواء األلبان أو غريهم من غري املسلم 
نقو  هبا نر د ادسةةةألة إ ضةةةا ا ه   اسةةةتقع  هذه اتقيقة العيمية هالتارخيية حل  قولبا  إنباهإذا       

إيف خر مل العيفةةةةةةور الوسةةةةةةط  لأللبايف هخرخيام اتد   ابعتب  أشةةةةةةد اإلرتباس رلتار مل العينمار. إيف 
 ي  هجا صةةةةةةةةةحيل    جتما ية هاإلبتيفةةةةةةةةةار ة هالد بية ال ميكل  امااالسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية هاإل   الة األلبايف

.  حل تي  اجملاال  ادذكورا   بطل صتار مل الدهلة العينمانيةتر االدراسةةةةةةةة ه هذه هسةةةةةةةييم، إال إذا بورنل 
 اهعا سةةيبية لدى ادؤرخ  األلبايف  يما    ،  قد لو ظللألسةة  الشةةد د  ابا  ينة اإلسةةتةعا   هلكل

بكعا هابشةةةةةمئرا هبدف  ةل صيفةةةةةبةة اببِ طُ صةةةةةاخيص تباههلم ليتار مل العينمار هرراسةةةةةتا. تي  الظاهعا 
تيوثل أ كار   اإلسةةةةالا هادسةةةةيم ، ههبذه اليفةةةةبةة ادشةةةةمئرا ل   خاصةةةةة   اابة هاأللبايف  تبفة الباس

 .القدمي هادعاصع هتم ليتار مل العينماراالةعصي  أ ضا  حل رراسا البا ين  هأبال
األسةةةةةةةةتاذ ادؤر  الرتكي حممد ابقيفةةةةةةةةور  لقد ال ظ هذه الظاهعا السةةةةةةةةيبية لدى البا ين   اابة     
"..املصالالالالالالالالالالالالادر واملراجع التالالارخييالالة  :   بةةدابةةا بةةا  إيف  Dr. Mehmet Maksutoglu  أه يو

-]هكذل  ابل ببل البا ين  األلبايف  األصالالالالالالاللية اسالالالالالالالتعملت قليالً جداً من قبل الباحث  الغربي 
احلقيقة  ."، ه"...فإذا كانت قد اسالالتعملت فإهنا كانت قليلة واندرة جداً خةةةةةةةةةةةةةةةةة.خوجة[.."، "..

ال ميكن يف .."، ه"..العثمانية كانت يف واد، وال ي كتب عنها أو نشالالر عنها كان يف واد آخر
حال من األحوال أن يفهم اتريخ بلد أو قوم أو شعب ما، إذا كان ذلك التاريخ قد كتب من  

 .68.." وجهة نظر األجانب، ال ين مارسوا مهن وأعمال خمتلفة وكانوا غري موضوعي 

 
 انظع:  68
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 حممد مقصود أغلو حفظه هللا  ال كي  الدكتور سعادة األستاذ 

 
هةذا ادباج ايفةا ةد كةايف  ةاضةةةةةةةةةةةةةةعا  هابوجورا  لةدى مجاور البةا ين  هادؤرخ  األلبةايف أثبةا  كتةاصةة       

 ُيتفحل إا هرراسةةة هحتييل التار مل العينمار، إال ابا ر م ريب ابل صع  ادؤرخ  ادبيفةةف  هالذ ل مل 
 .حل هذه ادسألة كتارهتم هآرائام

ا أطيقوا بةدميةا  ه ةد ينةا    بةدابةيمةانيويف اديحةدهيف ابل األلبةايف خطةأ كبةا   ادؤرخويف العلقةد أخطةأ       
همل  عها هلةذه    ة العينمةانيةة حل كةا ةة  ةاالهتةا! ي  الةدهلة  ه ة نر اةة   ة  يميةةكيمةا  الذ ةة ه ةابةدا 

العمل  هال شةةةة  أيف هذا  أ ة ابيرا ه ضةةةةل  ي  األلبايف ب !  اإلسةةةةالابية هاإلابرباطور ة الكربى لةالده 
يفةةةةةةةد ب  ادفتعية إمنا هذه اإل رتا ا  هاألكاذ ب  .  اجيا  ه يميا  هخرخييا   ة ابقبو  ابب ادشةةةةةةة  اببام

ايد دا هتبفة الباس ابل اإلسةةالا، هجعل األجيا  القارابة  إلسةةالا هادسةةيم ا  و ا صةةوراتشةةابباا  
  الدهلة العينمانيةه   اابة  هالبة  إاا  اإلسةةةةةةةةةالا هادسةةةةةةةةةيم  ابل األلبايف حتمل رهح اتقد هالكعاهية

ي     البةاطيةة ال  أطيقوهةا  ايةار ةة هاالهتةاابةا     مل مجيةة هةذه اديفةةةةةةةةةةةةةةطيحةا    . ي  هجةا خةاص
 :العينماني  نذكع صعضا  ابباا  ي  سبيل ادينا  ال اتيفع

  !االحتالل ال كياحملتل أو  ▪
 

Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 
International Islamic University, Malaysia, 1993, 4 – 9. 
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  !بريوناألتراك الرب  ▪
  !السيل ال كي املدمر ▪
 !الآغط والقمع العنصري ال كي ▪
  !69النِ رْيُ ال كي  ▪
  !فورمريض البوس ▪
  !كيف ندفن ه ا املريض ▪
  !يض ضربة قاضية من الدول األوربيةالقى ه ا املر  ▪
 ..!! 70  اجمللس الوزاري ال كي العفن..اخل ▪
 
خمر ةة حتمةل حل طيةاهتةا كةل ابعةار اتقةد  بةار ةة ه ه ةل ال  أطيقوهةا تعترب هرلطب   ةإيف تية  األبةا     

  .ال  سأذكعها صعد بييل كاذصة ليحقائق التارخيية  همجيعاا هالبة  هالعداها لإلسالا هادسيم ،
السةةةاطعة حبي   التارخيية هاتجج  شةةةيئا  ابل تي  اتقائق  ادبيفةةةف ادؤرخ    ذكع صع  لقد       

،  ية  إنبةا نسةةةةةةةةةةةةةةتطي  ابل خالهلا أيف تكويف هي كا يةة  ي  ر   تية  الشةةةةةةةةةةةةةةباةا  هاإل رتا ا  
ابل خال  هذه البقاس، هتسةةةةتب  لبا    ةاأللبانيحل األراضةةةةي    ينمارطبيعة اتكم الع نفامنسةةةةتشةةةة  ه 

  قيقة ادقوال  هادطا ل الساصقة:
 

 

)اسطببو : رار  املعجم الوسيط،."، انظع: ، يع ايفعاث أه  ةه.قعهن ههي: " اخلشبة ادعرتضة  و   بق الينور أه  بقي الينور ل اد   69   
  966، ص 2(، ج1989، 4الد وا، ابؤسسة ثقا ية ليتألي  هالبشع هالتوا  ، س

 انظع :    70
Shehu, Bedrush, Qeshtje Shqiptare ne vitet 30 te shek. XIX, Instituti albanologjik i 

Prishtines, Prishtine,1990, 35. 
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: "..إيف  ي  الدهلة العينمانية صةةةةةةةةةارف ابعظم األلبايف حتل سةةةةةةةةةيطعا اإلابارا  اليفةةةةةةةةةعصية أوالً      
ههتد دا   كانوا  شةةةةةةةةةةةةكيويف خطعا     اليفةةةةةةةةةةةةعصية  أيف تي  اإلابارا  ، ه 71هالبيةار ة هاليواننية هالبيرنطية.."  

 أكرب صكينة ابل الدهلة العينمانية. ةاأللباني اهلو ة القوابية رلةا   ي 
لأللبةايف    القوابي هالععبي  هالةذهريف  نيفةةةةةةةةةةةةةةاةارمييةة اإلر الةدهلةة العينمةانيةة أهب   هجو إيف    اثنيالاً:     

السةةةةةةةةةةةةةةال ي  هاليوانني  هالبيةةار   هالبيرنطي .  ةالةدهلةة محال   الةذ ل كةانوا  تععضةةةةةةةةةةةةةةويف هلةا أابةاا  
، هرلتةايل  72ليمميكةا  اليفةةةةةةةةةةةةةةعصيةة هالبيةةار ةة هاليواننيةة    إاالتاةايةة أنقةذ  األلبةايف ابل خال   العينمةان

ة  هأنقةذهتم ابل التحو  التةدرجيي األلبةانيةاإلنسةةةةةةةةةةةةةةال  هالتجعر ابل اهلو ةة القوابيةة  اببعةل األلبةايف ابل  
  يواننية.هاإلجباري إا ا تبا  اهلو ة القوابية اليفعصية هالبيةار ة هال

ههي مل تكل ابؤسةسةة تعكية  حسةب، هإمنا  رلتسةاابل الد  ة العينمانية كانل تتسةم : الدهلاثلثاً      
هاليوانني  هالبوسةبي  هاألكعار   األلباني كانل ابؤسةسةة لكل الطبقة اتاكمة ابل األتعاك هالعع  ه 

 ايبسةةةةةيا   هالععبيا   كانل أب دي هؤال   البالر بتيفةةةةةاررارا إيف إأهاليفةةةةةع  هالكعها  هالياور، ه 
  73..يفةادخت
  الف، خباإلسةةةةةةةةةةةةةةالاالةدهلةة العينمةانيةةمل متةارس اإلكعاه  ي  إجبةار البةاس ليةدخو  حل  إيف  : رابعالاً      

إلجبار   هالعبفية  هادمارسةةةا  القمعية  يةابارسةةةوا شةةةىت األسةةةاليب اإلكعاه الذ ل اليفةةةع  األرثورك 
 اهعا رخو  األلبايف إا اإلسةالا  اهعا ابيفتة ليبظع  إيف ي  ا تبا  البيفةعانية.   الكاثولي    األلبايف

يف رهيف أ طوا ية ه ل طيب نف  اببام اإلسةةةةةةةةةةةالا كانوا  دخيويف حلهجد عا رلوبوف  بدها. إمم  
  ي  إيفاا القاضةةةةةةةةةةي،  الشةةةةةةةةةةاهد ل ادسةةةةةةةةةةيم  العارل  أاب ايف  تم ذل  حبضةةةةةةةةةةعاك  . كعهام أ د

 
 51ادعج  الساصق ص  71
 ليتوس  انظع ادعج  الساصق هاليففحة نفساا. هانظع أ ضا  : 72

P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne Perandorine Osmane, Albin,Tirane, 1997, 
35,41,125; Frasheri Sami, Shqiperia c’ka qene, c'eshte, e c'do behete, 36. 

73 Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve  XV-XVI-XVII, administarta, ekonomia, 
shoqeria dhe levizja popullore … 283-284; 
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 ادسةةةةةةةةيم  ايدر الذ ل أسةةةةةةةةيمواهلؤال    حمفو ة الشةةةةةةةةع يةاكم حل ايف  التارخيية  السةةةةةةةةجال  هالواثئق
 . 74إكعاه أه ضة   تشاد أبنا مل  كل هباك طوا ية

 
  

  

 العثماين لكوسويفا املرجع املعتمد يف التاريخ –اسكندر رزاي  الكبري الكوسويف املؤرخالربوفسور  سعادة 
 

ادقةةةةاصيةةةةة أيف  صيبمةةةةا جتةةةةد         معويف بوال ها ةةةةدا    مجاور ادينقف  األلبةةةةايف هابفكع ام  حل اياةةةةة 
حسةةب هؤال   إيف رلسةةي !     بوا  عتقدهيف ه درسةةويف الطال  حل اياابعا  أيف اإلسةةالا انتشةةعه 

 كل األلبايف ليسةةةةةةيموا صطيب نف   هإال مل خوف األلبايف ابل السةةةةةةي  هالقتل ر عام إا اإلسةةةةةةالا
 !!  اببام
، هأيف هباك ابل حياه  ابكذهصة ال أصةةةةةل هلا  كاثوليكية ألبانيةهال شةةةةة  أيف هذه  كعا صةةةةةييبية       

 ص  أهسةةةةةةاس األلبايف الكاثولي  هادسةةةةةةيم   ههذه البر ة اليفةةةةةةييبية ابل جد دأيف حييي هذه الفكعا 
، هبدف  التبشةةةةةةةةه    اابال  لوا  التبيفةةةةةةةة  األهرصية هايمعيا   ، ابتعاهن  اب  صع  اياا  األلبايف

 ا الداينية الكاثوليكية القدمية  درا  !!إ األلبايف  ل اإلسالا هالعورا رر

 
 472-471اديفدر الساصق، ص  74
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 جبةا  ألابع هؤال  ادؤرخ  الةدجةال  ابل األلبةايف ه ةهم هادرهر ل تقةائق التةار مل    خالامسالالالالالالالالالالالاً:     
  ع  ال إيف هذا  يف األلبايف  بدابا كانوا  سةةيمويف. إالتارخيية كي   بسةةويف أه  تباسةةويف هذه اتقيقة

 هو اليفةةحيل كايف العك   لقد  . مث أل  كالّ كاّل    عر  !! هأ  وا أتعاكا  أمم أصةةبح اأصد   علِ همل  كل  ح 
كانل   اإلجباري متاابا  اب  األلبايف الذ ل  اشةةةةوا حتل  كم اليفةةةةع  هالبيرنطة،  إيف  ميية التبيفةةةةة

الشةةعائع الد بية هالطقوس الكبسةةية   اصتدا  ابل    ،هالد بية  تيفةةحبا  ميية تةية اهلو ة القوابية هالععبية
السةةال ية اليفةةعصية هاليواننية    اليةةه   .انني سةةالف اليفةةعصي  هاليو ادسةةتعمية ابل ببل ال اليفةةعصية اليةةه 

ُ كوى   ُعابب ه  إنا كايف  اليةة ايد دا هذهمل  عارض    .أ ضةةةةةةةةةةةةةا   العمسية ليكبيسةةةةةةةةةةةةةة كانل اليةة
مل  كل كذل ،  إيف لةة اإلسةةةةةةةالا كانل اليةة صيبما اتا  اب  اإلسةةةةةةةالا   رلكي هاتد د ابل البار.

لياو ةة   را  ، ههةذا مل  كل اباةدِّ -تعكيةة /    ينمةانيةة  –لةةة أخعى انيةة كةانةل  لةة العينمةالععصيةة، هلةةة الةده 
لقد أسةةةةةةةةيموا ه ا ظوا  ي  ثعها    .75 سةةةةةةةةتئيفةةةةةةةةا  لةتام ههو تاماذها  ه    ي  هلماببذرا  اله  القوابية

ابل كةايف حل بيبةا ابينقةا    اهال جيةار   باة  اال ابع ةة  ياة  ةخرخيية  يقةة.  اةذا  قلةتام هأرهبم هثقةا تام
 .أه ثقا ة خرخيية ألبانية أه  ينمانية ذرا ابل إميايف

، صيبما  هتدار ابل ببيام   دي األلبايفشةةةؤهيف اإلرار ة العينمانية كانل أبال : إيف كينةا ابلسالالالادسالالالاً      
 -  1983) أي ص  األ واا     ق   ، هببةل  قةد ل ابل الرابلهالبيرنطي  أايا اتكم اليفةةةةةةةةةةةةةةعيب بةدميةا  

إال ابا ندر     و سةال يا السةاصقة ( كانل اإلرارا كياا صيد اليفةع ،ا  بدان )حل كوسةو ةةةةةةةةةةةةةةة  (  1995
 كايف هؤال   د عهيف  هالذ ل تيوثوا رلبظاا الشةةةةةةةةةةةةيو ي ادوالي  لييفةةةةةةةةةةةةع   ادبا ق   ابل األلبايف  جدا  

ابل ذل !!  شةتايف ص  البظااب :    كل لأللبايف أرىن نيفةيبهمل ،اتكوابيةهادباصةب  صع  الدهائع 
 !؟ هالبظاا اليفعيب الشيو ي اتابدرالبظاا اإلسالابي العينما

األلبايف جيب أيف  سةةةتحيوا ابل تي   هاألكارابي  إيف الطبقة ادينقفة ابل البا ين أبو :   سالالابعاً:     
األكةاذ ةب هاال رتا ا  ادوجورا حل كتةب التةار مل حل  ق الةدهلةة العينمةانيةة. العينمةانيويف مل  قوابوا أصةدا   

 
75 Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik Shqiptar, 53; Dibrani, Shefqet, Feja ne 

Sherbim te Kombit, ne: www.yahoogroups.com/ feja ne sherbim te kombit; Basha.Ali, 
Islami ne Shqiperi gjate shekujve,19. 

http://www.yahoogroups.com/feja


68 

 

  ويفاليواني  ، كما  عل اإل ع قهأ عار  سةةةةةيم  ابل أراضةةةةةيام مجا ا  دصعمييا  هتجة هطعر األلبايف ها
 .76حل الوبل العاهل .. قدهنياهالبوسبة هاهلعس  هاب اهاليفع  بدميا  ه د ينا  حل كوسو ة ،بدميا  
       

        

 
 من املنصف    –  أستاذ العلوم السياسية يف ألبانيا  –حسام الدين فراي   سعادة الربوفسور 

 
 ايف ألد أ دا  اإلسةةةةةةةالا هادسةةةةةةةيم ثبل خرخييا  مبا ال  دس  اال  ليشةةةةةةة ،  ي  لسةةةةةةةلقد  اثمناً:     

ة حمتي   األلبةانيةصشةةةةةةةةةةةةةةاةارا  صع  البةا ين  العهبةايف الكةاثولية ، أيف العينمةاني  مل تتوا إا الةداير ه 
، ليف  هالفيفل ص  (Arberoretويف صةةةةةةةةةةةة: ) ادسمَّ   األابعا  األلبايف ابل   اصب ، هإمنا جاؤها صد وا

 . 77كم..ميارسوما  يما صيبام ليتةيب  ي  اته  كانل صيبام  البرا ا  هاتعه  األهيية ال 
 

 ، هراج  هذه ادقاال  ادامة ليةا ة حل:56ادعج  الساصق،    76
The Truth on Kosova, The Academy of Sciences of the Republic of Albania, Institute of 

History, Encyclopaedia publishing house,Tirana,1993; Suflay, M, The Illyrians, The 
Albanians, and the Sllavs, problems of continuity and symbiosis, 71; Pllana, E, The 
deportation of Albanians from the Teritory of Sandjak of Nish of Kosova,73; Shtylla, 
Z, The deportation of Albanians in Yugoslavia after the second World War  1950-
1966,222; Cubrilovic, Vaso, The problem of minorities in the new Yugoslavia, 301. 
Poullton, Hough & Farouki, Suha Taji, Muslim identity and the Ballkan state, 168-169 

 انظع: 77
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هال  تةا ل  باا البا ينويف    تشةةةةةةةةةةةةةةكي  قائق التارخيية ال  ال ختضةةةةةةةةةةةةةة  لي هذه هي صع  أهم ات     
قعأ بعا ا جةةد ةةدا  كتةةب ه ُ  بةةدابةةا  ُ   األلبةةار  إيف التةةار مل  أبو إن     !ادؤرخويف األلبةةايف بةةدميةةا  ه ةةد ينةةا  ه 

سةةةةةةتُةرحا ، هإيف األجيا  القارابة سةةةةةةيكويف صوسةةةةةةعام أيف  اإل رتا ا  هاألكاذ ب هذه  ابتفحيفةةةةةةة،  إيف
خرخيام هخر مل  سةةةةةةةةةةةةةةيفامويف  إمم      .ة هأبع  إا اتق اببةةا إا البةةاطةةل قعؤها خرخيةةا  أكينع صةةةةةةةةةةةةةةحةة

، هاببقذ ل هلم ابل القبضة اليفعصية هاليواننية السال ية  الذ ل جا ها  احت  إا تي  البالر  العينماني 
تا رهيف أي حتع   أه تره ع، هسةةةةةةةيدركويف  ظمة رهر الدهلة سةةةةةةةيفقاويف اإلسةةةةةةةالا  ي   قيقإمم ه 

السةةياسةةية   ال  كايف لأللبايف ابباا نيفةةيب ها ع حل كا ة ابسةةتوايهتا ه االهتا  اإلجياصية ادباركة  العينمانية
 . 78 هاإلبتيفار ة هالد بية هاإلجتما ية

كايف اببسةةةةةةةةةةةيا    ة، هشةةةةةةةةةةةعو  البيقايف باطب79إيف العاابل الد   ادايمل هالعئي  حل خر مل األلبايف       
هاباجورا  ابل ببل الكتا  هالبا ين  األلبايف اداركسةةةةةةةةةي ، هابا ابل شةةةةةةةةة ، حل أمم تعمدها حل إلةا  

 هذا البعد الد   هجتع د خرخيبا اببا.
عه  البيقانية هحل صع  ادباطق اآلسةةةيو ة حل العيفةةةع إيف العاابل الد   كايف سةةةببا  رئيسةةةا  حل إاثرا ات

اتد  ، هإيف البا ين  الةعصي  تعمدها هم أ ضةةةةةا  حل  يفةةةةةل هصرت هذا العاابل  ل  ياا الشةةةةةعو .  

 

Gashi, Gjergj, Arberia dhe Vatikani, 9; Costa, Nicollas, Albania a European enigma, 
8; Skendi, Stavro, Zgjimi Kombetar Shqiptar, Phoenix, Tirane, 1967, 17. 

 الكوسوحل ادشاور : األلبارلكتاصة التار مل هبعا تا بعا ا جد دا كايف بد ر ا إليا أ ضا  األستاذ ادؤر  الكبة  78
   (Muhamed Pirraku   صعبوايف اببذ سبة )ا: 1989( حل كتاصا )رسالة ركتوراه 

Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit..32 
ة أهال ، ه ي   ةها ابل األلبانيا تمد   ياا  ي  اديفةةةةةةةةةةةةارر هادعاج  التارخيية ادعرت ة هادشةةةةةةةةةةةةاورا رليةة  كتبتاا لقد  خيية ال   هذه ادقدابة التار  79

لفام تي  القضةةةااي الد بية ال  سةةةبقوا   ا  ابام  ابدخالتعترب    . هذه الدراسةةةة التارخيية  كاإلنكيير ة هالععصية هالبوسةةةبية هالرتكية  اديفةةةارر رليةا  األخعى
إا  عض اتقائق التارخيية ابل ابظاما ابا اسةتطعل إا ذل  سةبيال  ابل هجاة البظع اإلسةالابية. ه عيم هللا   بيفةد  صتباههلا هرراسةتاا. هبذه الدراسةة

ر   هاتمد    ،هذا، ليوبوف  ي   قيقة األابع وابا إا  واببا  ه   صةفحتا  ر هجل كم  انيل ابل ادشةا   بدابا توجال إا بعا ا خرخيبا ابل أه 
،  ي  تعع ل  ي  األ دي السةةةةةةورا  ال  سةةةةةةطع  خرخيبا  عرا ابل اببابشةةةةةةة العاابل الد   حل هحل  ا ة األمهية خعجل صبتائج  ظيمة  العاد  لقد

 يفةةةةو  هابةيب متاابا ، هأابا العاابل الد   البيفةةةةعار  إنا ابسةةةةةهتا التارخيية اببذ العيفةةةةور الوسةةةةط  إا  واببا هذا. أبو  إيف العاابل الد   اإلسةةةةالابي ابف
مل  كل اباجورا  ابل ببل هؤال  ادتعيفةةةةةةةةةةب  ادؤرخ  الكاثولي  هالبيفةةةةةةةةةةارى ابل األلبايف. إيف خر مل األلبايف لو ُرِرسح ابل هذا ادبظور ه   كايف  اضةةةةةةةةةةعا  

 ، ههللا أ يم .هبيمة ابشعبة أخعى ايد د ألهصيبا إا نتائج
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حل رراسةةةةةةتا هلذه القضةةةةةةية     Justin Mc.Carthyالبا  يفةةةةةةدر جيدر صبا أيف نذكع كالا  في هذا ال
  ي  با :

ا كانل هبال  أرض كبةا  قطباا ادسةةةيمويف حل البيقايف هاألانضةةةو  هرهسةةةيا  1880  اا"..حل  
اضةةةةطعها  ي  أمم ايبوصية. هابسةةةةيمو البيقايف أصيدها  ي  طع قة اإلررا ايما ية، إابا ردو  أه 

هرختيفةار شةد د  إيف .،  اهلجعا  ي  شةكل  مو ا  صةةةا إا اليوانيف هصيةاراي ه و سةال يا..
اباتوا،   بد ابعظمام ابل األتعاك األخع ل م  ضةةةةا وا ه قدها. هابال   ابل ادسةةةةيم هؤال  ادسةةةةي 

أكينع ابل   1922-1821  األ وااص   ابةا  هةاجعها ابل األراضةةةةةةةةةةةةةةي الرتكيةة.  بةد  هابال   آخع ل  
 حل اتعه  ابا  طق ادختيفة هاجملاولة. صعضةةام  ابال   ابسةةيم أخعجوا ابل رايرهم إا ادبا    

صسةةةةةةةبب التبقل الكينة كالجئ    خطةاا ، هصعضةةةةةةةام أصةةةةةةةيب أبابعاض جو  البع  اآلخع ابا  ه 
ر ين   ل ابأهى. إيف خر مل األانضةةةةةةةةةو  هالبيقايف هالقوباا ال ميكل رراسةةةةةةةةةتا ه اما  ي  هجاا 
اليفةةحيل إذا مل ذخذ صع  اال تبار ادسةةيم  الالجئ  هادسةةيم  الذ ل اباتوا..إيف التععف  ي  

لقد هب   ،  80 بضةةةةةةةةةةية ابامة جدا  حل خر مل الدهلة العينمانية   ميية اإلررا ايما ية ليمسةةةةةةةةةةيم 
 األلبار)هالتار مل -هؤال  ادسةةةةةيمويف ضةةةةةحااي القوابية هاإلابربايلية.. هاب  ذل   في التار مل الةعيب

خر مل  إيف مل  كتب أصدا   ل  ا  ابسيمي البيقايف هاألانضو  هالقوباا.  -خةةةةةةةةةةةةةة. خوجة(-كذل  
 .81، أال ههم ادسيمويف.." ع ألكرب هأهم  بيفع ر  اك ذكهذه ادباطق كتب رهيف أيف  كويف هب

 
 

 القوس  هي ابل تعييقي الشخيفي، هادعار ابباا التأكيد  ي  هجور تي  اتقيقة  بد األلبايف أ ضا .  هذه العبارا ص  80
81 McCarthy, Justin, Death  and Exile - the ethnic cleansing of Ottoman Muslims 

1821-1922, USA, 3rd Printing, 1999,1-10. 
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 يف ألبانيا   جسنت ماكارثي Justin McCarthyاملؤرخ األمريكي  الربوفسور 
 

أنكع البا ينويف هادؤرخويف األلبايف هذه الظاهعا الد بية العئيسةة   ه ي  أي أسةاس  هال أرري كي      
كبةا  هابا سةةيبيا    الدا عة ليحعه ، خاصةةة  بدابا نعيم أيف الكبيسةةة اليفةةعصية  رب التار مل لعبل رهرا   

اع ليحف هالد بية  حل القضةةةةةااي السةةةةةياسةةةةةية هايةعا ية هالينقا ية  ادشةةةةةبوه االل تيعب اآليف ذل  الدهر
، هذل  صشةةةةةةةةةةكل ابباجي هالكارهة لإلسةةةةةةةةةةالا هادسةةةةةةةةةةيم   اخلبيينة  ادتطع ةنيفةةةةةةةةةةعانيتاا   ي  تعاثاا ه 

ا، هاببذ ذل  ات  1314   اا صبائام ليكبائ  هادعاصد حلابدرهس.  ظاع هذا هاضحا  هجييا  حل
طبيق صدأ  الكبيسةةةةةة اليفةةةةةعصية مبطاررا  األلبايف الذ ل كانوا  ي  الداينة الكاثوليكية هاببعتام ابل ت

 . 82 كسيةر الكاثوليكية، هأجربهتم  ي  ا تبا  األرثو شعائعها هممارسة 
ادبيفةةةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةةةةاا الةد ل  عاي،  الةدكتورآنفةا ، أتيت  بةارا األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ كةل هةذا الةذي ذكع         

(Husamedin Feraj  ابؤكدا لا حل  د ينا  ل استمعار هذه الظاهعا أثبا  هجور الدهلة العينمانية ،)
 أ ضا   ي  با :ة األلبانيألراضي حل ا

العيفةةةةةةةةةةةةةةيايف اددر  ة، ه األلبانيأيف الينورا    ا  التارخيية إا  واببا هذااالكتشةةةةةةةةةةةةةةا لقد أثبتل  "       
ضةةةةةةةةةةةةةةةد الةدهلةة العينمةانيةة كةانةل ابل هرائاةا الةدها   الةد بيةة، أه إمةا كةانةل    األلبةار تمعر، هالاأللبةار
أابا البوارر االنفيفالية ابل الدهلة ،  ..العينمانيية.  الدهلة  األهرصية ضد هحمعضة ابل ببل الده ابايجة  

العينمانية صدأ  تظاع ابالحماا األها أهاخع القعيف اليناابل  شةةةةةةع هصدااي  القعيف التاسةةةةةة   شةةةةةةع.."  
83. 

هال  يفةةةل القو  أبنا مل تكل هباك  عه  ر بية ضةةةد الدهلة العينمانية ابل ببل األلبايف. صل      
كانوا األابعا  ابل األلبايف الكاثولي   يف األشةةعاف ه أ، هثبل خرخييا  "..  84العك  هو اليفةةحيل ..

  ألشةةةةةةةةةةعاف هاألابعا  ابل األلبايفهأيف ابعظم ا ،ةاألرثوذكسةةةةةةةةةةي بتقيويف إا ابذهب هراينة اليفةةةةةةةةةةعصية 
اب  اليفةةةةةةع  هاإل ع ق هالعهاباني  هالبيةار  .."    يفةةةةةةاهعاابه  التراهج  البا   كايف هلم  الكاثولي  

 
 .43ادعج  الساصق، ص  82

83 Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik Shqiptar,46. 
84 Shehu, Bedrush, Ceshtje kombetare shqiptare ne vitet 30 te shek. XIX, 5. 
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 ضةةةةةةةد الدهلة العينمانية هضةةةةةةةد ادسةةةةةةةيم  القوابي  هالتضةةةةةةةاابل الععبية  اهبدف الو د كل ذل    .85
 .األلبايف

ابل حياه  أيف  ةطي هذه اتقيقة التارخيية حبجة التسةةةةةةةةةةةةةةاابل  ابل ادؤرخ  هالبا ين  هباكه      
هذا التسةةةةةاابل الد    إيفأبو :  !الدايان  األخعى  أتباسالد   السةةةةةيمي ص  األلبايف ه هالتعا ع 

 األلبارادر وا ص  ابسيمي األلبايف ه ةهم كايف نفابا  همل  كل  قيقة، رلع م ابل إ ال  الشعار  
هو القوميالالة والوطنيالالة   األلبالالايندين    ":يفأالعيفةةةةةةةةةةةةةةع اتةةد ةة  إا  واببةةا هةةذا ابل    اإلتةةاري حل

يف بضةية الد ل ال أ، ه عبويف صذل  Feja e shqiptarit eshte Shqiptaria(   86،) "    ةاأللباني
العداها الكااببة حل بيو   كما أيف  قضةةةية القوابية هالوطبية.الهتم األلبايف كينةا  صقدر ابا هتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

همل تكل  إا  واببا 87اببذ بدمي الرابايف اابوجور لاأللبايف الكاثولي  ضةةةةةةد األلبايف ادسةةةةةةيم  كان
 .88اببسية  ال اباجورا ه 
 اخلعا ة التارخيية ار ل ه عسل حل بيو  ه قو  األلبايف خال  ادع ية الشيو يةيف هذه أهال ش  

ابل صدااي  انتشةار   حل   خلدابة أهداف اتر  الشةيو ي اداركسةية  األلبانيهالبظاا الشةيو ي ليدهلة 
ه اب   ي  ،  اببتيفةةةة  القعيف العشةةةةع لهذه ادقولة  أهاخع القعيف التاسةةةة   شةةةةع ه يل ابوجورا إا 

عتقدهيف  ابي   دها  لدهرا  هلم،  العينمان  كايف  عترب   إيف البظاا الشةيو ي  و ي إا السةيطةالبظاا الشةي
 ي  صسبب      مم تضعرها كينةا  أه   !!استا   ليةا ة حل كا ة اجملاال    أثبا   كمام  يف  الة األلبايفأ

 
85 Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare, 49. 

القعيف التاسةةة   شةةةع امسا هاصةةةو رشةةةا ابل ابد بة     ادبتيفةةة  الينار ابل حل  هذه كيمة رطية أُر د هبا الباطل. باهلا أ د العهبايف هادينقف  األلبايف  86
هكايف هاليا   ي  لببايف أايا السةةةةةةةةيطايف  بد اتميد الينار، هانلل هذه الكيمة اخلبيينة    (  Vaso Pashe Shkodraniة ) األلبانيإشةةةةةةةةقوررا 

ال فرق ب  و   !: أن الربط القومي مقدم على الربط الديين. ه قيفةةةدهيف صذل العيماني  هاديحد ل ه ةهم   ظا  هرهاجا  كبةا  حل أهسةةةاس األلبايف 
  القآالالية القومية هي أم القآالالااي اليت جيب أن نتمسالالك هبا ونسالالعى إليها وااهد ونكافح من أجلها غري مسالاللم!  ألباين مسالاللم وألباين كاثوليكي

 ال نقبياا إطالبا  هلي  هلا أساس اببطقي هال ر  .  شيبةقولة الباطية هادهذه ادهرلطب   !!
( ه جيشا  بدابا سيطع  ي   Skender Beuاسكبدر صيو )  ”األستوري األلبار البطل القوابي ”ة صيد القائد هاأللباني دث هباك ذصل كبة ليمسيم  حل األراضي  87

 https://www.youtube.com/watch?v=Jy8omt1fy2Mادباطق ادسكونة ابل ادسيم  تقع با حل القعيف اخلااب   شع اديالري. را   ادوب : 
 (، راج :  Mirdita( هرلتحد د حل ابد بة ابعر تا )Shkodraكسي  حل اببطقة اسكدرا) ه كذل   دث هباك  عه  ه خيفوابا  ص  آلبان  األرثرر 

Enes Bajrakli.Farid hafez(Eds), EROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT, 67,  
 http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/albania.pdf حل ادوب :  PDF اذا الكتا  كة: 

88 Swire, John, Albania - the rise of a Kingdom,  38-40; Polisi, Mehdi, Sami Frasheri, 
Vepra 9, Personalitete Shqiptare ne Kamus al-A’lam, Logos-A, Shkup, 1994, 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8omt1fy2M
http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/albania.pdf
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يف أ  شةةةةةةةةةةةةةةة    هابةا ابل.  ابةا هبةالة  ابل األرطيةل هاألكةاذ ةب  ،إخل البيقةانيةة  العينمةاني  إا تية  الةداير
لألسةبا     ال حتمل حل حمتواها ذرا ابل اليفةحة  ي  اإلطال  كربىه ع ة شةيو ية   أخعى  ه كذصةهذ

 . ال  سببيباا صعد بييل
يف اتقد هالتعيفةةةب الد   أ، األلبارتار مل  ي ا تبا هحتيييبا لهالذي  بده لبا ابل خال  نظعتبا هبع      

بدميا    ضةد إخوامم ادسةيم  ابل األلبايف  حل بيوهبم ابوجورا  أصةيية  كانل  اهعا  األلبارالكاثوليكي  
لبا    ؤكد  إا  واببا هذا، هإيف أنكع ذل  السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةيويف هاديحدهيف األلبايف حل بدمي الرابايف ه د ينا.

 (، إذ  قو :Georges Castellanأ ضا  كالا البا   ادؤر  ) هذه  اتقيقة التارخيية
، 89يف الد ل اإلسةةةةةالابي السةةةةة  كايف ابتحداي  رلفعبة اليفةةةةةو ية البكتاشةةةةةية  أ"..جيدر ذكعه هبا      

هابل هؤال  الةذ ل أسةةةةةةةةةةةةةةيموا نفةابةا  هلي   قيقةة، ) ابل الكةاثولية  هاألرثورك  (، هالةذ ل كةانوا  
حيميويف امس  حل آيف ها ةةد، امسةةا  نيفةةةةةةةةةةةةةةعانيةةا  هامسةةا  إسةةةةةةةةةةةةةةالابيةةا  أابةةاا ادو ف  اإلرار   حل الةةدهلةةة  

بوس ابل التسةةةةةةةةةةةاابل الد   مل  كل كا يا  إلاالة اتقد هالتعيفةةةةةةةةةةةب الد   هالتبا   العينمانية. هذا ال
 يما صيبام، الذي كايف  شةةةتعل ابل رجا  الد ل ادشةةةجع  هايفعضةةة  ابل الده  اتاابية هلم، ابينل 

 . 90اليوانيف لألرثورك ، هالبمسا هإ طاليا ليكاثولي .." 

 
قعهم البكتاشةية  عبة صةو ية اببحع ة، ضةالة هابضةية،  ياا البر ة الكاثوليكية هاألرثوركسةية، ههي ضةد تعاليم اإلسةالا مجية هتفيفةيال . ابعكرهم هاب 89

 TThe Bektashi  العه ي صعد األانضةةو  حل آسةةيا الوسةةط  هو ألبانيا. ليبا   حب  ابتواضةة   و  هذه الفعبة هاببارئاا هتعاليماا صعبوايف:
order of dervishes، history and doctrines  .رليةة اإلنكيير ة.  ارج  إليا إيف شئل 

90 Castellan,Georges, Historia e Ballkanit, shek XIV-XX ; Cabej, Libra per nje shoqeri 
te hapur, Tirane, 1991, 128. 
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 جورجس كاستالن  Georges Castelanالربوفسور الفرنسي  

 
  ((Kosovaهال أر   ي  هذا الذي أبو ، ابل اتع  األخةا ال  اصتيي هبا صيدي كوسةةةةةةةةةةةةو ا      

، أكينع ابل (Kosovaمم ال  شةةةةةةةكيويف ابل  موس السةةةةةةةكايف )أي  إيف األلبايف الكاثولي  رلع م  
أكينع ابل  حل اتع  األخةا  راح ضةةةةةةحيتاا  قد% أرثورك ، 1% ابسةةةةةةيمويف، ه  98أيف %، ه   1

كما  م ابل األطفا  هالبسةةةا  هالشةةةيو ،  ابعظما ،مسالالاللملباين آ ( قتيل    ألفاً  ونعشالالالر  )  20.000
يف ادقتول  ابل أقد رلل اإل يفةةائيا  العامل. ل خمتي  البالر حل حل همد تشةةع مت يف ابئا  األلوف  أ

كبيسةةةةةةة   هأيف القوا  اليفةةةةةةعصية مل تقيفةةةةةة   !ولي  ال  تجاها  درهم صضةةةةةةعة أشةةةةةةخاصاأللبايف الكاث
القعى سةةوا  حل ادديف أه  كوسةةو ا  ابسةةجد ابل ابسةةاجد  سةةيممل  حل ادقاصل  صيبما  ها دا!  كاثوليكية

، البالغ  Kosova) ، ابل  موس ادسةةاجد حل   ابل القوا  اليفةةعصيةإال هبد أ ع  أه رابع  أه بيفةة
، البالغ  درها (Prizren)( ابا  دا ابسةةةةةةةةةةةةةاجد ابد ب  ابسةةةةةةةةةةةةةجدا  تقع با    مثايف ابائة  )  800 درها 

 .91  اتمد هيف ابسجدا  (  إما مل تيفب صسو  ه )مثايف ه  شع 28

 
ليوبوف  ي  ابر د ابل ادعيوابا   ل  الة ادسةةةةةةةةةاجد اددابعا هايفعهبة ابل العدهايف الو شةةةةةةةةةي اليفةةةةةةةةةعيب ميكب  اايرا ادوب  اإلسةةةةةةةةةالابي التاص    91

  www.bashkesiaislame.netليمشيخة اإلسالابية حل كوسو ا حل اإلنرتنل صعبوايف: 

http://www.bashkesiaislame.net/
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 املبحث الثاين: 
 

  أسباب اهنيار الدولة العثمانيةاملطلب األول: 
 اإلصالحات اإلدارية وأثر ذلك على األلباناملطلب الثاين: 
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 أسباب اهنيار الدولة العثمانية املطلب األول: 
 

يف ألةة العينمةانيةة.  قةد ثبةل خرخييةا  صتةار مل الةده  هثيقةا    ارتبةاطةا    إيف خر مل هبضةةةةةةةةةةةةةةيةة األلبةايف ابعتب      
حل الدهلة ابعابوبة   هر بية  إرار ة هسةةةياسةةةية  ابارسةةةوا ه ائ بد ة  األلباني درا  كبةا  ابل الشةةةخيفةةةيا  

ام بدميا  حل  ربها  ب  را ا و هرؤسا  ال   كانوا هارا   اببام اديفارر التارخيية إا أيف كينةا  ة . تش العينمانية
. ه سةةةب  ( حل الدهلة العينمانية  ) شالاليخ اإلسالالالم، ه 92(    لصالالدر األعظمصةةةةةةةةةةةةةةةةة:) ا  الدهلة العينمانية

  إ يفةائيا  صع  البا ين  الكبار أيف خال  اتكم العينمار حنو أرصع  شةخيفةية ألبانيةرراسةا  ه 
 إيف أي تطور   هذه اتقيقة ة حل الدهلة العينمانية.  ألجلبد شةيل هذه ادباصب هالو ائ  العالي

؛  كانل تبعك  نتائجاا  ي  األلبايف  قد  سيبا  أه إجيار ،    سوا   حل الدهلة العينمانية   دث أه تةية 
 د  .إجيار ، سوا  حل اجملا  السياسي أه االبتيفاري أه االجتما ي أه ال هأسيبا   إابا

      
 

يف  عكة التمعر هالعيفةةةةةةةةيايف ال  أهذا ادبح  هو  ايانب اآلخع هاألهم الذي  كمل حلمث إيف      
صيةل ذرههتا حل هذه بد   ؛ضةةد الدهلة العينمانية صقيارا صع  الشةةخيفةةيا  الد بية اإلسةةالابية  اثر  

ررار  وابا  صعد ت لكان  ل ها  ليدهلة العينمانية،  ميارأي ابع ية  اور ابالابل الضةةةةةةةةةةةةةةع  هاإل  ؛ادع ية
 باار ه ضةةةةةةع  تبعا  الميار    هضةةةةةة  األلبايف هألبانياكايف  هذا الوهل ليدهلة العينمانية   قد    اب ه    وا،

 
هو الشخص الذي  اا  ي  اببيفب رئي  هارا  حل الدهلة العينمانية هكايف هكيال  ابطيقا  ليسيطايف، هليتفع ق صيبا هص   ر األعظمالصده"..   92

املعجم املوسوعي للمصطلحات   ةه ابل الوارا  أطيق  ييا الوا ع األ ظم، كما لقب رليفدر العايل هصا ب الدهلة.." انظع: صاريف، سايل: 
 144-143(، ص 2000، 1، العايض: ابكتبة ادي   اد الوطبية، سةالعثمانية التارخيي
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  صةةةةةةةةةةعصياالدهلة العينمانية،  ي  الده  اجملاهرا الكاثوليكية هاألرثوركسةةةةةةةةةةية السةةةةةةةةةةال ية ابينل اليوانيف ه 
كانل اجملاهرا، ه البيفةةعانية   و   ي  اسةةتقالهلا مبسةةا دا الده  هايبل األسةةور كانل تسةةع  ليحيفةة

ة ابل الشةةةةةةةما  األلبانيتوسةةةةةةةي  نطا  أراضةةةةةةةياا  ي   سةةةةةةةا  األراضةةةةةةةي هذه الده  اجملاهرا تقوا ص
 هايبو  هالشع .

كذل  أبما كانل   تميركانل ت  -ابع ية اإلميار هالضةةةةةةةةةةةةةع  ليدهلة العينمانية   –  هذه ادع ية     
هابل  يدهلة العينمانية صسةةةبب ضةةةعفاا.ل باهضةةةةاألهرصية ادالقوابية اتعكا   ه  العيفةةةيايف هالتمعر ابع ية

ة حل اداجع، أي حل صيةاراي هرهابانيا هاليوانيف  األلبانيص  هذه اتعكا  كانل أ ضا  اتعكا  القوابية  
 اي كانل تظاع ابوا قتاا هاسةةةةةةتعدارها   صسةةةةةةبب ضةةةةةةعفااه   ،ةاأللبانيصل ه ىت حل راخل األراضةةةةةةي  

  رار ةاإل  صةةةةةةةةةةال ا  كا ة اإل    جعا هكانل توا ق  ي  إ  ،أهرصية أه رهسةةةةةةةةةةية  لكل ابعاهدا أه اتفابية
هلو تام   ا  هباك خطع هاب  هذا الضةةةةةةةةع  شةةةةةةةةعع األلبايف أبيف   .  طيب اببااتُ  كانل  ال   سةةةةةةةةياسةةةةةةةةيةاله 

 ب.جانابل كل  هأيف خطع اإل تال  السالحل بد أ د   ييام  ا  هسياسي ا  جةعا يالقوابية ههتد دا   
صعد أيف  ع با هذه اتقيقة حيسةةةةةةل صبا أيف نتعمق بييال  لبيفةةةةةةل إا جذهر هذه ادشةةةةةةكية، ههو      

البح   ل العواابل ال  أر  هبذا الببا  العمال  الشةةةةاابمل ) الدهلة العينمانية ( أيف  باار ه بسةةةة  
ع  ة بيفةةةا، )سةةتمائة سةةبة إال سةةت   اابا (. هنعى ابل الفائدا نسةةفا ، صعد أيف  ام ابدا ابل العم

 أيف نبدأ صكالا األستاذ ادؤر  الكبة الدكتور  مار الد ل خييل حل هذا اليفدر إذ  قو :
السةةقوس الباائي، هاالنسةةحا  ابل اديدايف..هإيف التدهور  -رلضةةعهرا   -" ..إيف التدهور ال  ع    

يةة بيفةةةةةةةةةةةةةةةا، هإمنةا تتجم  رها ةده ابل هبةا ههبةاك خال  أاابةايف ال حيةدث  جةأا أه  رب  رتا  اابب
ابتطةاهلةة بةد تسةةةةةةةةةةةةةةتةع  حل أ يةب األ يةايف القعهيف الطوا . هةذا إا إيف التةدهور ال  بفعر صةا  ةاابةل  

 –ها د، هإمنا هو هليد مجية ابل العواابل ال   تداخل صعضةةةةةةةةةاا اب  البع  اآلخع حبي   يفةةةةةةةةةعب 
 ةةةة  االرتبةةةةاس صيباةةةةا ابل أجةةةةل تب  اتجم اتقيقي لكةةةةل ابباةةةةا. إيف  ةةةةاهعا التةةةةدهور – أ يةةةةاان   



78 

 

عقدية وسالياسالية اتضةاري تتشةكل صب   ه ي  ابك ، هتسةام حل صةبعاا  واابل هابؤثعا  شةىت:  
 .93.." وإدارية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وأخالقية

 
 حفظه هللا   عماد الدين خليلاملؤرخ العراقي   سعادة الربوفسور 

 
هابل خال  رراسةةةةتبا هبعا تبا  و  هذا ادوضةةةةوس حل خمتي  اديفةةةةارر هادعاج  نسةةةةتطي       

 أيف كمل هذه األسبا  حل البقاس اآلتية:
يف التخي  العيمي هاليفةةةةةةةبا ي هالعسةةةةةةةكعي ليدهلة العينمانية كايف ابل أهم أ عى البع    ▪

 .94العواابل  
حل أهساس الشعو    أيف أيف اال تراا هاال تخار الوط  القوابي الذي صدصيبما  عى اآلخعه  ▪

ادسةةةةيحية حل الدهلة العينمانية كايف ابل أهم األسةةةةبا ،  ي  إمم كانوا  عهيف ألنفسةةةةام 
، ههذه البر ة القوابية صدأ  اب  الينورا اليواننية  اا  ضةةةةةةةةةةةال   ي   ةهم ابل ادسةةةةةةةةةةةيم 

 .95ا 1821
هذهب البع  اآلخع إا إيف التوسةة  العسةةكعي هالسةةياسةةي هالد   العهسةةي، أه اتعكة   ▪

(، بد لعبل رهرا   (Russian Orthodox Panslavismالعهسةةةةةةةةية الد بية األرثوركسةةةةةةةةية:  
 

:   ية  كع ة نيفةةة  سةةةبو ة حمكمة تيفةةةدرها اياابعة  لتجديد، حل : ) احول عوامل تدهور احلآالالالارة اإلسالالالالميةانظع: خييل،  مار الد ل:   93
 49-9(، ص 2000،  س 8اإلسالابية العادية مباليراي، س 

94 McCarthy، Justin, Death and exile  5-6; Poullton, Hough, Muslim identity and the 
Ballkan state, 1. 

 ادعجعايف الساصقايف هاليففحة ذاهتا 95
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قةةاذ هحتع ع نيفةةةةةةةةةةةةةةةةارى البيقةةايف،  كبةا  حل إسةةةةةةةةةةةةةةقةةاس الةةدهلةةة العينمةةانيةةة، هذلةة  هبةةدف إن
 . 96هرألخص البيفارى الذ ل كانوا حتل  كم هببضة الدهلة العينمانية 

                 
 

، كايف أ ضةا  97العشةوا ابل صع  الوالا ايفيي    الفسةار الد   هاألخالبي هتعاطيإيف انتشةار   ▪
كما أيف اإلنسةةال  ابل  ،  الداخيية ال  أر  إا سةةقوس اخلال ة اإلسةةالابية  ابل أهم العواابل

 ابل ببل صع  تطبيق اتدهر الشةةةةةةةةةةةةع ية  داهاياار اإلسةةةةةةةةةةةةالابي ه   األخال  اإلسةةةةةةةةةةةةالابية
، خاصة  ال  أر  هبذا الكيايف اإلسالابي الكبة السالط  ادتأخع ل كايف ابل أكرب العواابل

 قا  مبعىن    خمييفةةةةةةةةة   السةةةةةةةةةالط  األهل   ق  كانوا سةةةةةةةةةالط  بدابا نعيم أيف  شةةةةةةةةةعا ابل 
 .98..اإلسالابية الكيمة هكانوا  يترابويف رياار اإلسالابي هتطبيق اتدهر

التوسةةةةة  السةةةةةياسةةةةةي هالعسةةةةةكعي  الطم  حل ه   تعه  ادتتاليةر  انشةةةةةةا  اخلال ة العينمانيةإيف  ▪
 التوسة   ع قيا،  ي  كيفام هذاإ ه العادية الينالثة، آسةيا هأهررليدهلة العينمانية حل القارا  

   ي  الشعو .   التاابة  هادعاببة   قدايف السيطعاهأرى هبم إا    هالعتار  كينةا  حل األرهاح هالعدا
 

 18-13ادعجعايف الساصقايف أ ض ا، ص   96
97 Swire, John, Albania the rise of a Kingdom, 17; Biberaj, Elez, Albania a socialist 

Maverick, 13 
98 Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 340-

346 
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 ق  ابل   وعشالالالالالالالالالالالرين عالامالاً   مالا عالدا مثالانيالةكيةا  عه  ه تو ةا ،  هخر مل الةدهلةة العينمةانيةة  
 . 99..بال حروب كان موس القعهيف اخلمسة 

 
 

، ابينةل صبةا   ه العةاابةة  السةةةةةةةةةةةةةةالط  لبم  اتيةاا الةعصيةة حل  يةاهتم اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةإيف تقييةد صع    ▪
كايف   ها ابل األخالبيا  الذابيمةة، هالرتف هاإلسةةةةةعاف الرائد ه ة القيفةةةةةور  ي  أمناس  عصي

ابل أكرب العواابةل، ممةا أ ع  ذلة  الةدهلةة العينمةانيةة حل الةد ويف الينقييةة، هأرى ذلة  إا ذلة  
 .100د السيطايف  بد اجمليد..إ الس الدهلة العينمانية حل  ا

 لفعهض هأ كاا إيف التطفل اإلراري، هاالنشةةةةا   ل الواجبا  الد بية هاإلرار ة، هاإلمها  ▪
ابل ببل  ادسةةةةةةةع   هالتقا    ل البيفةةةةةةةل هاإلرشةةةةةةةار هلؤال  السةةةةةةةالط  اإلسةةةةةةةالابي الد ل

ر  ، كايف ذل  أ ضةةةةةةةةةةةا  ابل مجية األسةةةةةةةةةةةبا  هالعواابل اخلفية ال  أ101العيما  هادشةةةةةةةةةةةا مل..
 رلدهلة العينمانية إا اهلاه ة.

 
99 Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77 

 ادعج  الساصق. 100
101 Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, shek XIV-XX, 217-218; Alpan, P. Nexhip-

Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 22-23 
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ا ا ترب صع  البا ين  صدا ة  1566هاب  ابو  السةةةةةةةيطايف سةةةةةةةييمايف القانور ادعظم سةةةةةةةبة   ▪
 .102ابع ية التدهور هاحنطاس الدهلة العينمانية..

 
ه عى صع  العيما  إيف الدهلة العينمانية حل ابع يتاا األخةا تببل الفكعا القوابية الطورانية    ▪

هسةياسةة الترت  ، هال  كانل ابل هرائاا  اور البيقايف ادوجور ل حل راخل الدهلة العينمانية  
ببية  جع  حل جسةةةةةةةةةم الدهلة بهالذ ل تسةةةةةةةةةموا أبمسا  إسةةةةةةةةةالابية. هذه الفكعا كانل مبيناصة  

ية  أر  إا تفكيكاا هتقطيعاا إا أهصةةا  هأشةةال ، هال  را  ادسةةيمويف حل  يفةةعان العينمان
 103اتاضع  عانويف ابل آاثرها.. 

يف اإل اليف العمسي ورخا  اإلصةةةةال ا  اإلرار ة هالتبظيما  الدسةةةةتور ة،  أهأخةا   بده لبا   ▪
ا كانل صدا ة   عترب ابل أهم العواابل ال  أر  إا ضةةةةةع  هاميار الدهلة العينمانية، هابل هب

 سقوطاا، ههللا أ يم. 

 
  176ادعج  الساصق، ص  102
األسةتاذ ادشةارك حل بسةم الدراسةا      -رمحا هللا تعاا   – الدكتور حممد هبا  الد ل  سة  األسةتاذ  الفاضةلكايف هذا رأي أسةتاذي هابشةعحل     103

كينةا   د  اببا  القعآنية هاتد ينية حل اياابعة اإلسةةةةةةةةةةالابية العادية مباليراي.  ا   ر هجل شةةةةةةةةةةع   أبيف  كويف هو أ د القعا  ادمتحب  ليعسةةةةةةةةةةالة، هبد أ
تقد ع هتبجيل  بدان،  جراه هللا خةا  هجعيبا ابل    ، هكانل ابسةةةةةةةةامهاتا هتوجيااتا هإرشةةةةةةةةاراتا العيمية هاليةو ة القيمة حملشةةةةةةةةكعهاليسةةةةةةةةايف  ل   عجر

 أابينالا.
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إيف أثقل هأصةعب بانويف إراري الذي لقي ابقاهابة شةعسةة ابل األلبايف كايف بضةية اخلدابة العسةكع ة    

 .  104اإلجبار ة، ابترااببة اب  ر   العسوابا  هالضعائب ليحفاع  ي  الببية العسكع ة ايد دا.. 
حل أابا أصل نشو   كعا اإلصال ا  اإلرار ة  كانل ابل صع  العينماني  ادينقف  هادتعيم       

 Young Turksصةةة:  ادععه ويف ، ه105الده  الةعصية 

 
            

 ء اإلصالحات يف اخلالفةوصلوا إىل بريس لتلقي األوامر والتعليمات إلجراالعثمانية وفد من العثماني  املنقلب  على الدولة    

 
104 Zavalani، Tajar, Histori e Shqipnis, 170. 
105  Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 51; Castellan, Georges, Histori e 

Ballkanit, 219; Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman 
sources, 328-329. 
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إيف ابفاوا اإلصةةةال ا  حل الدهلة العينمانية "..ابل البا ية السةةةياسةةةية كايف هنضةةةي  هبا هنقو      

 عابي ه ادف إا تشةةةةةةةكيل هإنشةةةةةةةا  ابعكر ة إرار ة  ييا ليدهلة العينمانية، هابل البا ية االبتيفةةةةةةةار ة 
 .106كايف  ادف إرخا  اليفبا ة إا الدهلة العينمانية.." 

جتما ية أ ضةةةةةا  أما كانل هتدف إا هميكل ا تبار هذه اإلصةةةةةال ا  ابل البا ية السةةةةةياسةةةةةية هاال
يف أابا  هحل نفوس ادسةةةةةةةةةةةةةيم  خيفةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةا ، ه  عس الفكعا األهرصية الةعصية حل الدهلة العينمانية  مو 

ادخططا  اليفةةةةايونية الياور ة هالبيفةةةةعانية اليفةةةةييبية كانل  ي  بمة تي  األسةةةةبا  هالعواابل ال  
 أر  إا سقوس الدهلة العينمانية.

 
 

األضةةةةعار البامجة ابل جعا  اإلصةةةةال ا  اإلرار ة هأثع تي  اإلصةةةةال ا   ي  األلبايف،  أابا  ل       
 :أيف ما أكبل أضعارا  رلةة  ي  األلبايف، اببااأ هادؤرخويف  يذكع البا ينويف

" اإلرارا اددنية هالعسةةةةكع ة إا ابا ببل إ اليف اإلصةةةةال ا  اإلرار ة كانل تقع با  كياا ألبانية،       
هابل  -ابل البا  العايل  –  اإلصال ا  صدأ  توا د ادو فويف ابل ابعكر الدهلة العينمانيةاب   يو  ه 

ل   دهث ررا  عل سةييب، هاندالس  ، مما سةبب ذ107جبسةيا  هشةخيفةيا  أجببية  ة ألبانية.."  
 

106 Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 68;  :هانظع   
Rizaj,Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 95; Poullton, Hough, Muslim identity 

and the Ballkan state, 15. 
 انظع ليتوس : 107

Feraj,Hysamedin,  Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77 
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الداير   حلابل ابعكر السةةةةةةةةيطة العينمانية   عيب   هؤال  الوالا األجانب ادمباا ا  هاخليفةةةةةةةةوابا  ابلي 
 . ةاأللباني
 : يفأألخعى ال  تقل رأللبايف هابل اآلاثر السيبية ا      

عاابية هالفقةا ابل األلبايف.  رلطبقة ال  ضةةةعرا رلةا  ج اإلصةةةال ا  اإلرار ة أضةةةع  ".. كعا هاببا     
صةةةةةةةةةدهر هذا  اخلدابة العسةةةةةةةةةكع ة، صيبما ببل األجعا ادالية ألةيل ابل سةةةةةةةةةب القانويف ايد د  إيف  

  اخلةدابةة  ةإيف ببةل إصةةةةةةةةةةةةةةدار القوان  ايةد ةدا أ ضةةةةةةةةةةةةةةا  كةانةل اخلةدابةة العسةةةةةةةةةةةةةةكع ةة رألجعا..ه   القةانويف
 ا  كانل اخلدابة ، صيبما حل  يفةع اإلصةال سةب ابا تقتضةيا اددا اتعصية ةابؤبت العسةكع ة كانل
 .108إا اثبىت  شعا سبة .."  تطو  ابل سب 

 الدكتور  سةةةةةةةةةةةةةاا الد ل  عاي  فظا هللا    األلبارهلقد أ جبت  اسةةةةةةةةةةةةةتبتاجا  هتعييال  ادؤر  

Hysamedin Feraj) : ي   قو  حل هذا اليفدر  
ع  تفسةةا  هجوابيا  امل   ُ   "..طبيعة اإلصةال ا        ، مما أرى ةاأللباني  اهلو ةضةد اجملتم  ه   هُ سةّ

القوابية  ي  أسةةةةةةةةاس اهلو ة ه ذل  إا تقو ة هتعر ر  كعا الو دا  ي  هذا األسةةةةةةةةاس ) أي الو دا  
ة ذا  القيمة العالية األلبانياستخفل رأل عاف هالعارا  ية، خةةةةةةةةةةةةةةة.خوجة(..هاإلصال ا   هالوطب

ها هجوابا  ربه اإلصةةةال ا  ها ت  األلبايف  ا ع  لقداخلال ا  هالبرا ا  حل ادبطقة..حل بضةةةية    
االجتماس  و   يام ضةةةةةةةةةعهرا هأمهية الفكعا القوابية ه   أكد    كل هذه العواابل...هم ينمانيا  ضةةةةةةةةةد

 كعا الو دا القوابية ا ترب  إيف   .شةةةةرتك ) العينمانيويف ه ةهم(ضةةةةد العده اد  حمورها هالتمسةةةة  هبا
هذه الفكعا  ي  أسةةةةةةاس  ألنا  . األلبارهالسةةةةةةياسةةةةةةي  سةةةةةةيية لتحقيق األابل القوابيأ ضةةةةةةل هأبوى ه 

اديفةاا السةياسةية لكل الطبقا  ميكل  كانل تتالشة  مجي  الفعه  الشةعبية هاالجتما ية ادتبقية.  
أيف تتحقق  ي  هذا األسةةةةةةةةةاس ه ي  هذا ادسةةةةةةةةةتوى ه ي  هذا العبيفةةةةةةةةةع اليةوي التارخيي ايذري 

 كما أيف  ا السةةةةةياسةةةةةية الينقا ية،دعىب هالو ة.  ي  هذه الكيفية حتققل القُ األلبانيهادعكري حل الينقا ة 
 .Nacionalizmi Shqiptar)  " )109: ةاأللبانيس  تولد   كعا القوابية هذه األ

 
 ادعج  الساصق هاليففحا  نفساا 108

109 Hysamedin Feraj, Skice e mendimit politik Shqiptar, 68-77; Skendi, Stavro, Zgjimi 
kombetar Shqiptar, 17-83. 
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دفاوا  األلبارهادوب   اذا هو التفسةةةةةةةةةةةةةة   حتييل األسةةةةةةةةةةةةةتاذ  سةةةةةةةةةةةةةاا الد ل؛  كما رأ با ابل       
أيف  أضةةةةةةعار اإلصةةةةةةال ا  اإلرار ة    يا همما ال شةةةةةة    اإلصةةةةةةال ا  اإلرار ة لدى الدهلة العينمانية.

حل اجملةا  اإلبييمي هالوط  هالةدهيل،  قةد خسةةةةةةةةةةةةةةع وسةةةةةةةةةةةةةةعةل ربعتاةا أكينع  لةدى الةدهلةة العينمةانيةة ت
هلكل  ادسةةةةةيمويف أمجعويف هاألابة اإلسةةةةةالابية  اابة ابل سةةةةةقوس الدهلة العينمانية هإا هللا الشةةةةةكوى!

هاخلارجية    هذه هي صع  العواابل الداخييةلتوسةةةة  أكينع ابل هذا القدر. ادقاا هبا ال  سةةةةمل لبا ر
ال  تقل   الطفيفة ، ههذه هي صع  األضةةةعاراأللبارليتار مل   هرراسةةة   حبيني حل هبفل  يياا ال 

رأللبايف صسةةةةةةةةةبب اميار الدهلة العينمانية، هال شةةةةةةةةة  أيف هباك  واابل أخعى بد  ق   يياا ر    
 آخع ههللا أ يم.

  
 املبحث الثالث: مسألة أورب الشرقية ومسألة وحدة األلبان 

هو كما با   Kriza Lindore ) ) الشةةةةةةةةةةةةعبية: اابةردسةةةةةةةةةةةةألة أه األ  ا ادؤرخويف األلبايفعبي هالذي   
  :( (Bedrush Shehuشيخو: صدرهم  الكةوسوحل األلبارالبا   ادؤر  

اال تال  ابل ببةةةل الةةةده  الكربى األهرصيةةةة، هحمةةةاهالهتم   طمةةةاس"..األ ةةةداث البيقةةةانيةةةة هأ  إيف:     
ادفاهضةةةةةةةةا  الدصيواباسةةةةةةةةية العادية  ل األتعاك هاب  البيقانية ايفتية، ه هخططام لتقسةةةةةةةةيم األراضةةةةةةةةي  

هبضةةةةةية الشةةةةةعو  ادسةةةةةتعبدا ه ةها ابل األ داث  –) هضةةةةةد األتعاك، خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.خوجة( -األتعاك، 
 . 110." املسألة الشرقية.هالقضااي، اصطيل  يياا ادؤرخويف ابا  سم  صة: 

 ي   البيقايف استطعبا أيف نق ة هابل خال  رراستبا هتتبعبا لأل داث هالتطورا  التارخيية حل اببطق
ع حل ابسةةةةةةةةةةةألة الو دا مجية ابل العواابل هاألسةةةةةةةةةةةبا  العئيسةةةةةةةةةةةة، ال  كايف هلا رهرها الفعا  هادباشةةةةةةةةةةة

 هذه العواابل:  نذكع ابلة، األلباني
( حل   Konflkti Ruso - Austro-Hungarez)هبةاري هالعهسةةةةةةةي، ) -البراس األسةةةةةةةرته •

إ يا  البر ة ضةةةةعهرا  السةةةةيطة هالقيارا البيقانية، ه تسةةةةيم  ت  ابل    ي    األهلو ة تقاسةةةةم بضةةةةية
 ، مث اتعكة األرثوركسية السال ية العهسية هتوسعتاا السياسية.ية الرتكيةالقوابية الطوران

 
110 Shehu, Bedrush, Ceshtje shqiptare ne vitet e 30 te shek. XIX, 15. 
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 Konferenca e Londresالبةاجتةة ابل ابؤمتع صعل  هابؤمتع لبةديف، )  هالتوصةةةةةةةةةةةةةةيةا    القعارا    •

dhe e Berlinit  اببطقة القد   استفايف:)  (، هابعاهدا األتعاك اب  العهس حل  Shen Stefani 
  صشأيف ابيفة األلبايف. (
تشةكيل الده ال  األخعى البيفةعانية األرثوركسةية اجملاهرا أللبانيا ابينل رهلة صةعصيا،    هأ ضةا  "..  •

  .111.. " األلبارهاليوانيف، هايبل األسور، هصيةاراي، كانل تشكل هتد دا  أاببيا   و  اديفة 
 و  كيفية القضةةةةةا   ي   مابؤاابعاهته  األهرصية إيف التطورا  السةةةةةياسةةةةةية   هإضةةةةةا ة إا ابا تقداهذا، 

 كايف هلا أتثة رلغ حل تطورا  ؛  األلبايف خيفةةةوصةةةا  هادسةةةيم     اابة  هادسةةةيم   ،112الدهلة العينمانية  
 .113ة األلبانيال  شادهتا األراضي  األاابة الشعبية

 
 Panslavizmi Ortodoks )  أابا رلبسةبة  ليحعكة العهسةية السةال ية الد بية األرثوركسةية:     

Rus    ) إيف هذه اتعكة الد بية السةةةةةياسةةةةةية كانل هتدف لتحع ع البيفةةةةةارى األرثورك  ابل اتكم 
يف سةةكايف رهسةةيا هصوالندا هتشةةكوسةةيو اكيا هصةةعصيا هكعهاتيا هصيةاراي أ ابعتقدالعينمار هالبمسةةاهي،  ا

بد   يعا  أيف أهرر  ها تقد هؤال  مج.  114ابشرتك  بوابية ها دا ه بحدرهيف ابل نسل هسيو يبيا،  عتربهيف  

 
 انظع ليتوس : 111

Feraj, Hysamedin,  Skice e mendimit politik shqiptar, 38. 
 ليمر د  ل خر مل البمساه ة اهلبةار ة حل البوسبة هاهلعس   عاج : 112

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, late Ottoman and 
Hapsburg  times, 20-125 ; Journal Of Islamic Studies, Vol. 5, No.2, July 1994, Oxford 
University Press; Islam in the Balkans, Lopasic, Alexander, Islamization of the Balkans 
with special reference to Bosnia, 163-186. 

 الكوسوحل الكبة:  األلبارانظع ليتوس  حل هذا ادوضوس اديفدر ل اآلتي  لبف  ادؤر   113
Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 39; Rizaj, Skender, Historia e 

pergjithshme, Koha ere 1453-1789, Prishtine, Universiteti I Kosoves ne Prishtine, bot.II, 
1983, 317-321, 355-356. 

 انظع:   114
Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 40; Frasheri, Mehdi, Historia e lashte e 

Shqiperise dhe shqipetareve, 34-35  
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اطور ة كربى  كويف  إابرب الكاا هاهاهلا، هصعدها سةةةةةةتيد  ايف هبل هبد نا  أأصةةةةةةيبل مبعض  ضةةةةةةا  ه 
ا ،  ل 1856-ا1853العينمانية سبة    -ببو . ه بدابا اندلعل اتع  العهسية  طابعكرها حل اس

 .115هؤال  إنا بد  ايف ابو د تشكيل هأتسي  تي  اإلابرباطور ة الكربى ادبتظعا 
  عكبةد ا،  1871احتةار أدةانيةا الشةةةةةةةةةةةةةةعبيةة هالةعصيةة سةةةةةةةةةةةةةةبةة   ةدث التةار مل حيةدثبةا بةائال  إيف  إيف       

هاضةةةةةةةةةحا   هذا األابع   بده. هالقوابية  ابطاابعام هأ الابام الد بيةحنو حتقيق   الد يبة  ابشةةةةةةةةةا ع العهس
 Nikolajتع رانييسةةةةكي: )وِ لح ْو نيكوالي ايكُ  هجييا  ابل كالا أ د أصعا ادسةةةةتشةةةةعب  العهس، ههو

Jakovlevic Danilevskij،)   ) رهسةةةةةةةةةيا ه أهرر ( :ي  با  حل كتاصا –  Rusia dhe Europa) 
(: ".. إيف ادسةةةألة هالقضةةةية الشةةةعبية حل القعيف التاسةةة   شةةةع ابا هي إال هصةةةية ه يقة  ع  طو ية  

ر تبار اليوانيف نيفارى أرثورك ، هر تبار رهابا نيفارى كاثولي ، هإيف األدايف   –ص  رهابا هاليوانيف  
 . 116..-اآليف  عتربهيف أهل رهابا، أي كاثولي ، هإيف العهس  عتربهيف أهل صيرنطة، أي أرثورك 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Nikolaj Jakovlevic Danilevskij  تش دانيلسكيوِ لَ ْو نيكوالي ايكُ املستشرق الروسي  
 

 
 40اديفدر الساصق، ص  115

116  Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit.. 43 
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تق . هكما  ظاع هاضحا  ابل كالابا  ببا   ي  هذا التقع ع  إيف اتعه  الد بية ستستمع هلل      
 117.العهسي جتاه  ةهم  اهعا أصيية حل بيوهبم إا أيف تقوا السا ة  الد   هاتقد يف التعيفبأ

هأدانيا هالبمسةةةةا،  إيف    بعد أيف  يل أهرر حتل أتثة اإلابرباطوراي  الينالث، إابرباطور ة رهسةةةةيا     
أ يةةةاان  حل صعل  هخرا حل  ييبةةةا هأخعى حل صرته عار   كةةةانوا جيتمعويف  اتةةةاكمةةةة  إلابرباطوراي  تيةةة  ا

)Petrograd    حل ادبطقة.  كانوا  بحينويف  ل القضةةةةااي ادتعيقة  118(، ليبح   ل اخلط  ادسةةةةتقبيية
أبهرر الشةةةةةعبية هخباصةةةةةة أهضةةةةةاس الشةةةةةعو  البيفةةةةةعانية األرثوركسةةةةةية السةةةةةال ية، الذ ل كانوا ميدهمم 

إا حتع   تي  الشعو  البيفعانية األرثوركسية   الباا ة  إا أيف متكبوا حل  مبسا دا  ابار ة هابعبو ة
لشةةةةةةب ضةةةةةد الدهلة العينمانية، هبد حل البوسةةةةةبة هاهلعسةةةةة  هايبل األسةةةةةور هصةةةةةعصيا ليقياا أب ما  ا

 .119كما خططوا لا  هذا  عال  دث 
 أ يبلاتعكة السةةةةةةال ية األرثوركسةةةةةةية العهسةةةةةةية صتحع   ابل  ه   هحل هذه الظعهف السةةةةةةياسةةةةةةية      

 -اياابعة –  ا. هذه اتعكة1/7/1876  ااعر   ي  الدهلة العينمانية   سةةةةةةةةةةور صةةةةةةةةةةعصيا هايبل األ
العهسةةةةةةةةةية الد بية السةةةةةةةةةال ية  وابا  صعد  وا صدأ  تظاع ابالحماا هضةةةةةةةةةخاابة شةةةةةةةةةأما هخطورا أابعها، 

النصالالارى،   : اإلسالالالم أو النصالالرانية، أو املسالاللمون أو تحولل القضةةية إا أابع جدي  اسةةم إا
هحل الوبةةل ذاتةةا إنكيرتا هي األخعى أ يبةةل اتع   ي  الةةدهلةةة العينمةةانيةةة،    أورب أم آسالالالالالالالالالالاليالالا ؟؟

القوى العادية اليفةةةةةييبية جتمعل ضةةةةةد الدهلة العينمانية أي ضةةةةةد    ي ،  120 تفابمل األابور ليةا ة 
 اإلسالا هادسيم .

 
ي ه ظاع هذا األابع هاضحا مما ال  دس  اال ليش  حل اتع  ايار ة حل سوراي،  ي  القوا  هبوا د الطائعا  هالدرر  العهسية حل األراض 117

تم  الدهيل السور ة هابشاركتام حل القيف  هالتدابة هالتفجة اب  الطائعا  التاصعة ليبظاا السوري هبد رخيل اتع   ااباا السارس هاجمل
با هللا  وا هادسيمويف باطبة  ة بارر ل  ي  إنقاذ شعب أ ر  ميو  حل الرب هالبحع!!  ار  ييبا مجيعا  صسبب خذالنبا هلؤال  ادبكوص  هلل  ساحمم

  هال بوا إال ر  العيي القياابة هلل  ساحمبا التار مل هلل  ةسل هذا العار ابل هجوهبا  ىت هلو ُصبل  ييبا ابياه أحبع هحميطا  العامل، هال  و 
 العظيم. 

           118 Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit.. 44; Castellan, Georges, Histori 
e Ballkanit.. 342. 

119 Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman Sources, 293; 
McCarthy, Justin, Death and exile.. 6,10,12. 

 48ادعج  الساصق، ص  120
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هالقوابية، ههذا الكعه لإلسةةةةةالا هبد  اع  إا الوجور  قيقة هذه القضةةةةةية التعيفةةةةةبية الد بية       
صةةةةد  ا ابل:   الةةةةده  األهرصيةةةةة العظم   ببةةةةل  - 23/12/1876هادسةةةةةةةةةةةةةةيم ، حل ابؤمتع صعل  ابل 

ابل الدهلة   هصةةةةةةةةعبة ادبا   ابذكعا  ابشةةةةةةةةتمية  ي  ابطالب باسةةةةةةةةية،  ي  أ دها  20/01/1877
 ص   ، هابلكييةا    ة ابل جةده  أ مةا  ادؤمتعاأللبةانيةمم تعمةدها إا إخعاج القضةةةةةةةةةةةةةةيةة  أالعينمةانيةة، كمةا  

 ايائعا نذكع ابباا ابا  يي: صبور هذه ادذكعا
 .ابل السالح ابسيمي صيةاراي هالبوسبة هاهلعس  جتع د   •
 .دو ف  ادسيم  ابل هذه ادباطقاههتجة إصعار   •
 .ابل العباصع البيفعانية  ق  ايفيية لشعطةتشكيل ا  •
 .رلبقا  حل القالس ادعتفعة  ق   سمل هلا ويفالعينماني بوراي  •
 .، هأيف تكويف ايبا ة ابل أهل البيدادفعهض  ي   ة ادسيم  الُعْشعِ  جر ة-ضع بة  إلةا   •
 .اإلرار ةادعاابال  األرثوركسية حل ايفاكم ه  استعما  اليةة السال ية  •
 .ارى كما كايف اتا  اب  هايل لببايفالوالا ابل البيف عي ت  •
هإجبارهم  ي  ر   تعو     هؤال  ادسةةيم  الذ ل اشةةرتكوا حل ايعائم ضةةد البيفةةارى،تعذ ب   •

 . 121..ابايل

 
121 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 48-49; Alpan P. Nexhip-Kaci Nesim, 

Shqiptaret ne perandorine Osmane, 34; Historia e Popullit Shqiptar, vol.2, 106-173. 
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 ، صل كايفهال مهوا األلبايف  األلبايف  ابشةةةةةةةاكل ي  ال تبص شةةةةةةةيئا     ائعاهذه الوثيقة ايإيف   كما رأ با  
 . 122  ي  لسايف الدصيواباسي  الةعصي  ب  نسيا  اببسيا ، همل  عر ذكعهم أابع األلبايف

 
أليف تفق   ي  صبور تي  ادذكعا،  صعد أيف خعجوا ابل هذا ادؤمتع خائب  خاسةةةةةةةةةةةةع ل، ه ة ابه      

ابل رهسةةةةةةيا إال أيف تعيل  عر   ي   ،  ما كايفشةةةةةةعهسببو  تي  الصشةةةةةةدا   الدهلة العينمانية ر ضةةةةةةل
ا. ه حل هذه اليحظا  العاهبة  اليفةةةةةةةةعبة، أ يبل صةةةةةةةةعصيا  26/6/1878الدهلة العينمانية سةةةةةةةةبة  

صعهسةةيا،    الدهلة العينمانية اسةةتةيوا انشةةةا    ي ،  أ ضةةا    هايبل األسةةور اتع   ي  الدهلة العينمانية
 . 123ه بوا أما لل تتمكل ابل السيطعا  ييام 

 ع  خاسةةةةةةةةةعا اب   حل وضاخل ابل ايدهىهالُعّدا، مل تع   تار  الدهلة العينمانية حل العح لضةةةةةةةةةع نظعا  ه 
ا، صةاا العينمانيويف هؤال  العهس ابوبع   ي  اتفابية ذا  الببور  3/3/1878رهسةيا. هحل خر مل  
جياا ضةةد ابيفةةاا األلبايف هابسةةتقبيام السةةياسةةي هايةعاحل هالععبي  لكان ي     التسةة  هالعشةةع ل، 

 . 124هالينقاحل 
 شةةةةةةةةةادهتا السةةةةةةةةةا ة العادية  كايف كعر  عل ابل األلبايف  ي  تي  التطورا  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية ال       

 Lidhja ادسةةةةةةم : صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:أن يشالالالالالكلوا منظمة ورابطة و هيئة ألبانية عامة، ة،  األلبانيهاألراضةةةةةةي 

Shqiptare e Prizrenit)     ،)  دواجاةةة اخلطع الةةذي كةةايف    هذلةة    ا،1885– ا  1878سةةةةةةةةةةةةةةبةةة
ضةةةةةةد تيفةةةةةةع ا  الدهلة العينمانية حل  عامةكانت مبثابة ثورة ألبانية  ة  األلباني دامهام. ههذه العاصطة 

القوابية . ههلذه العاصطة ابربالية ادسةةةةةتعمعاائعا ابل الده  اإلضةةةةةد القعارا  اي كما أما كانل   قام،
فام خر مل األلبةايف حل العيفةةةةةةةةةةةةةةع اتةد ة  إال ال  ُ   إذ  خييةة كربى حل خر مل األلبةايف،أمهيةة خر ة  األلبةانية

، هابعع ة رهرها ههد اا ه باصةةع تعكيباا  هذه العاصطة  ي  العواابل ال  أر  إا تشةةكيلرإلطالس  
 هتشكيياا. 

 
ها دا   اببحينا   ،كي  أنا مل  ذكع حل كتاصا سةةةةطعا  هال  قعا هال     Mehmet Maksudogluهالةع ب أ ضةةةةا  ابل األسةةةةتاذ الدكتور الرتكي 122

 ..ههو  تحدث  ل خر مل الدهلة العينمانية!!!اإلجيايب  ل األلبايف حل الدهلة العينمانية هرهرهم
 56-11، كرات األمرية عائشة، والدي السلطان عبد احلميد الثاينم  ، هانظع ليتوس : أه يي،  ينمايف: 67ادعج  الساصق،  123

124 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 69-70 
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الرابطة  ، وقد تعرض مبىن  1887عام   ، اليت أتسست مدينة كاتب ه ه السطور  –ة يف مدينة بريزرن  األلبانيمقر الرابطة 
وطمس اآلاثر التارخيية واإلسالمية  من  أتسيسها بغية حمو  النظام الوحشي الصريب عدة مراتتدمري من  إىل قصف و 

 . يف كوسوفا ) يوغسالفيا (   للمسلم  األلبان 

 
 مشهد  من مشاهد االجتماع(  –) صورة مرسومة   ة يف مدينة بريزرناأللبانيمقر الرابطة 

  
العواابل اخلارجية  يف أرصعة ابل أ  (Skender Rizaj) اسةةةةةةةةكبدر رااي   الكبةالكوسةةةةةةةةوحل   عى ادؤر  

 ة:األلبانيالقوابية أتسي  العاصطة رهر كبة حل  كايف هلاهالداخيية  
  .ألهرصية  ي   سا  هابيفاا األلبايفا اإلابربايليةخال ا  هنرا ا  الده   .1
  .دهلة العينمانية ضد ابيفاا األلبايفاإلصال ا  السياسية هاالجتما ية هاإلرار ة حل ال .2
  . در كبة ابل األلبايف ابل رايرهمهتجة  .3
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 .125اتاجة اداسة هاديحة ليحيفو   ي  استقال  ذايت  .4
  

 ل الةدهلةة العينمةانيةة  اإلنفيفةةةةةةةةةةةةةةةا   التمعر هال      مل تكل تع ةدحل صةدا ةة أابعهةا ه مياةاهةذه العاصطةة       
، هرلطب   إيف  ل الدهلة العينمانية حل  الذايت لأللبايف الدهلة العينمانية مببل االسةةةةةةةتقال   طالبلهإمنا 

هأابا  ل سةةةةةةةةةةبب خعهج هذه العاصطة هطالئعاا     هلة العينمانية مل تعض هبذا األابع همل توا ق  ييا.لدا
  Skenderإا السةةةةةةةةةةةا ة،  يتضةةةةةةةةةةةل ابل خال  كالا البا   الرتكي الذي ذكعه األسةةةةةةةةةةةتاذ الكبة 

Rizaj   [ " :..يف ره  البيقايف اجملاهرا أرار  أيف أا  1877تع  الرتكية العهسةية سةبة  ا  ائجابل نت
أللبايف إا التفكة حل . هذا الوضة  ر   رةاأللبانياألراضةي   دهرها  ي   سةا  توسة  ابل رائعا 

 كم  ببو أ ُةْعقحل  ابتسائي : الدهلة العينمانية  حل  ا  اميار  هإا ابا ستؤه  إليا أابعهم   ابستقبيام
ابا تقدا ابل األسةةةةةةةبا    إا األسةةةةةةةع هالعبور ة ابل جد د ؟!!   ألجل هالعورااإل ع ق أه اليفةةةةةةةع   

حل  هط ة  ىت  كويف هلم  ي  األلبانيالعاصطة   تشةكيل هأتسةي   ظاع لبا صوضةوح سةبب هالدها  
كما هو هاضةةةةةل ابل    .126الدهلة العينمانية[.."   ابل  مث البح   ل خطوا  اإلنفيفةةةةةا  أهال،  ألبانيا
 ابادرا  ابل مجي  ايوانب. هض  األلبايف كايف  أيف التقع ع
يف ابل الشةخيفةيا  الد بية  أ  Prof.Skender Rizaj اسةكبدر رااي  األسةتاذ الكبة  ضةي        

هاددرس ادف  اتاج  كايف الشةةيمل  العاصطةذ ل شةةاركوا حل أتسةةي  هذه اإلسةةالابية حل ذل  الوبل ال
، هالقاضةةةةةةةةةي    Haxhi Zeka)، هالشةةةةةةةةةيمل اتاج  اكا: )  (Haxhi Ymer Prizreni مع صع ررر:  )

. هرإلضةةةا ة إا صع  الشةةةخيفةةةيا  هاألصطا  ابل    ((Ahmed Korenicaالشةةةع ي أمحد كورنيسةةةا  
 ادديف األخعى مما ال  تس  ادقاا لسعر أمسائام .

 
 

 
 انظع صتيفعف: 125

 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 8 
126  Rizaj,Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 115, marre nga, Mehmet Ali Ayni: 

Milliyetcilik, 279-280 
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 احلاج زكا، واحلاج عمر بريزرين – مدينة بريزرن  األلبان يف   واملؤسس  لرابطةة األلبانيت  من الشخصيا
      
 ر   ا،  بدابا 1913-ا  1912  ببل سةةةةةةةقوس الدهلة العينمانية  األخةا ع  البيقانيةحل اته      

أ يل هالتقسةةةةةةةةةةةةةةيم،  ي  التاد د  أاباا أصواهبم  ابل القوا  اإلابربايلية هاإلسةةةةةةةةةةةةةةتعمار ة  انبوس اخلطع
حل ابد بة هلورا   ،ا28/11/1912ألبانيا حل خر مل    اسةةةةتقال   مو ة ابل الباشةةةةط  السةةةةياسةةةةي 

(Vlora)     ادشةةةةةةةةةةةةةةاور إمسةةا يةةل كمةةايل  األلبةةارحل ألبةةانيةةا صعاسةةةةةةةةةةةةةةةةة البةةاشةةةةةةةةةةةةةة  هادينق:  Ismail 

Qemali)127. 
 
 
    
 
 
 

إا هصةو  األلبايف    ببيل سةقوس الدهلة العينمانية ما رأ ل كي  أرى تطور األ داث ههكذا ك     
لتحقيق    سةةةةةةةةةةةةةةبيال ايفور القوابي هالوط   ابتخةذ لرهلتام،  ه حل  كمام   يةةسةةةةةةةةةةةةةةتقاللإا صةيتام هاإل

يف الدهلة العينمانية لو أ سةةةبل حل تيفةةةع اهتا اب  األلبايف ه ا ظل  ي  كيامم  أ. ه بده لبا  أهدا ام
، لوجدههم  القوابية كما لبل دطالب صع  الشةةةةةةعو  األخعى األرثوركسةةةةةةية هلّبل لبع  ابطالبام

 
127 Necip P Alpasllan-Nesim Kaci, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 15; Historia e 

Shqiperise, vell.2, 243. 
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أثبتوا ذل  حل بد ، ألمم خرخييا   حل هذه اليحظا  اتعجة ابل خرخياا  ة هلمخة ابع  هأ ضةةل نيفةة
  صعينةةة لةة تكل هبةةاإذ مل  ههال هم جتةةاهاةةا،  ينمةةانيةةة هرهرهم حل الةةد ةةاس  باةةاتعةةاهمم اب  الةةدهلةةة الع

، هابا ذل  بد  قق البيفةةةع ليجيوم العينمانية شةةةجاس  حمب      ة إال ه ي  رأسةةةاا بائد  ألبارّ  سةةةكع 
  حل هةةذه ادع يةةة  . هلو أيف الةةدهلةةة العينمةةانيةةة تمتعويف هبةةار ةةة هاتعصيةةة ال  كةةانوا  إال ليمؤهال  القيةةا

  مل تكل لتتدهور القدرا   بدهم ابعا أخعىهذه   راسةةةةةةةةةةتينما  هأ سةةةةةةةةةةبل حل التفكةه  أ ار  البظع
 ، ههللا أ يم. هتسق 
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 هتجري األلبان من أراضيهمالرابع: مسألة  املبحث
ة  األلباني يف األراضةي أصعضةاا إثع صع ، ه  ليف األ داث توالأ  حل ادبح  السةاصق  كما رأ ل     

ادسةةةةةألة الشةةةةةعبية  .  ي  خمتي  اليفةةةةةعد هاجملاال  ة ابل التطورا  هالتةيةا  شةةةةةاد  أنوا ا  خمتيف
كانل أ ضةا    الكربى  القضةااي االجتما ية. هابل  ةية هر بيهاجتما اختذ  أصعارا  سةياسةية هابتيفةار ة  
ل صد بام  خمتيفة،  ار   ره ،  ي  اضطعها إا اهلجعا إا األلبايف  بضية اهلجعا هادااجع ل ادسيم 

هذا بد حتالفل  يما صيباا حل كيفية حتقيق ا  العهسةية هاليفةعصية هالبيةار ة القو  هأرها ام هأابواهلم. 
 در كبة ابل مت هتجة خططوا لا هسةةةةعوا  ألجيا.  قد هذا اهلدف الذي   بد حتقق ال   عه الةعض، 

هختيوا  ل أهطامم هأابواهلم ليحل حميام البرال  اليفةةةةةةةةةةةةةع  هالعهس هالبيةار هأهل ايبل  ادسةةةةةةةةةةةةةيم 
 األسور.  في  قعا  هذا ادبح  سبق   ي  أهم األ داث ال  صا بل هذه الظاهعا.

هال  كانل إ دى الوالاي  اخلمسة  ادؤرخويف إيف الوض  السياسي حل هال ة كوسو ةةةا اتالية، ذكع 
لةدى الةدهلةة العينمةانية   األلبةارأللبةانيةا، كةايف سةةةةةةةةةةةةةةيئةا  ليةةا ةة، ههةذا  ظاع ابل كالا العضةةةةةةةةةةةةةةو الربدةار  

 :"بائال  ،  ي  هص  اتالة العاهبة ( Osman Mustafa Efendiu ينمايف ابيفطف  أ بدي: ) 
 

الكوسةةةةو ية هالتاصعة لوال ة كوسةةةةو ا بد ا تيتاا صةةةةعصيا،     ( (Pirot،Leskovc ، Prokuple..إيف ادديف  
 .128هكل ابد بة حل هال ة كوسو ا تعترب كألبانيا صل هي رهح هبيب ألبانيا.." 

كانل هباك مجية ابل األسةةةةةةةةةةةبا  ال  ابل أجياا اضةةةةةةةةةةةطع األلبايف إا ابةاررا أهطامم، صع  هذه 
سةةةةةةةبا  كايف ر بيا ، هصعضةةةةةةةاا ابتيفةةةةةةةاراي  هسةةةةةةةياسةةةةةةةيا .   ي  رأس تي  األسةةةةةةةبا  كانل اخلدابة األ

العسةةةكع ة اإلجبار ة ليفةةةاا اليفةةةع  البيفةةةارى األرثورك ، هألمم كانوا  كعهويف اليباس العسةةةكعي  
 .129اليفعيب كعها  شد دا  

 
128 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit.. 77-78 

 79ادعج  الساصق، ص  129
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هابل األسةةةةةةةةةبا  ال  ر عل األلبايف هادسةةةةةةةةةيم   اابة  إا اهلجعا كايف الظيم الشةةةةةةةةةد د هالضةةةةةةةةةةوس  
، هذل  حبجة 130القاسةية ال  كانل متارس حل  قام ابل ببل العهس هاليفةع  هأهل ايبل األسةور  

 الد اس  ل الداينة البيفعانية السال ية. 
يا  إكعاه البسةةةةةةةا  ادسةةةةةةةيما   ي  الران،  تذكع لبا ابيفةةةةةةةارر التار مل جعائم  هؤال .  قد باابوا صعمي 

هسةةةعبة ها تيفةةةا  أابوا  ادسةةةيم  هممتيكاهتم هثعهاهتم، إيف ادسةةةيم  أصةةةاهبم جوس شةةةد د هأابعاض 
 تةاكة. كمةا أمم باابوا حبعبام أ يةا   حل ادسةةةةةةةةةةةةةةاجد هايفال  التجةار ة هاألاباكل العةاابة، ه ةها ابل  

 . 131هصفاا أنواس التعذ ب هاإلررا مما  عجر اليسايف  ل 
إيف  ذر األلبايف ابل تةية اهلو ة القوابية هالععبية هالد بية هلم، جعيام حيسةةةةةةبويف لذل   سةةةةةةاهبا إيف 

،  كايف ذل  ور هاليوانيف اتابد ل  ادتعيفةةةب هم هبعوا أسةةةعى حل أ دي اليفةةةع  هأهل ايبل األسةةة
 .132  ابل األسبا  العئيسة ال  ر عتام إا اهلجعا

 
 ق األلبايف ادسةةةةةةيم  انظع هذه ادعاج  هاديفةةةةةةارر هالسةةةةةةجال    األسةةةةةةور حلذاصل هاجملاار ادعتكبة ابل اليفةةةةةةع  هإابارا ايبل ليوبوف  ي  اد 130

 ة ادامة:األلباني، )الكو ل: رار الواثئق، س.ر،  .ر، ا.ر(، هانظع أ ضا  هذه اديفارر اجملزرة يف يوغسالفياالتارخيية ادامة: 
Cana, Zekeria, Gjenocidi i Malit te Zi mbi popullaten Shqiptare 1912-1913, Dokumente, 

Instituti albanologjik i Prishtines, Prishtine, 1996, 11; Ajdini, Azem, Masakra e Tivarit Serbo-
Malazeze, Edlor, Tirane, 1998; Kansu, Huseyin, Kosova ikinci Bosna olmasin, Yildizlar 
matbaasi, Istanbul,1998,11-33; Bajrami, Hakif, Kosova - njezet shekuj te identitetit te saj-
argumente historike, Era, Prishtine, 2001,77-81; A.I.I.T.C Gjenocidi Serb ne Kosove, 
Instituti Shqiptar i mendimit dhe qyteterimit Islam, sesion shkencor, qershor 1999, 35,44,65; 
Kola, Harrila, Gjenocidi Serb ndaj Shqiptareve ne viset e tyre etnike ne Jugosllavi 1941-1967, 
Elton,Tirane,2000,116-222;Tahiri,Bedri, Adem Jashari  legjende e legjendave, Rilindja, bot 
- III, Prishtine,2001; Tahiri, Bedri, Agu i lirise-kronike lufte, 22.02.1999 - 22.06.1999, Zeri 
i Kosoves, Prishtine, 2001. 

 
 ادعج  الساصق، هانظع صشي  ابل التفيفيل هذا ادعج  العائ : 131

McCarthy, Justin, Death and exile.. 138-141. 
 .94، 59، 19، 1ادعج  الساصق، ص  132
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 اابة ابل العرا إا البيفةعانية األرثوركسةية السةال ية، ر عام ذل  إا  هأ ضةا  خوف ابسةيمي البيقايف
أيف  فكعها رهلجعا، كما كايف اتا  اب  ابسةةةةةيمي صيةاراي  ي  إيف كينةا  اببام ارتدها إا البيفةةةةةعانية،  

 .133أليف الذ ل كانوا  تبيفعهيف كانوا  سيمويف ابل ادذاصل هاجملاار اليفعصية هالبيةار ة 
 عى إيف سبب هجعا األلبايف كايف ألسبا  ابتيفار ة أ ضا . هذا العاابل هإيف هباك ابل البا ين  ابل 

كايف صةةةةةةةحيحا  نسةةةةةةةبيا  إال أنا لي   اابا  يمي  األلبايف، هإمنا كايف ذل  لبسةةةةةةةبة ضةةةةةةةئيية ه ئة بييية 
جدا ، هجملمو ة صةةةةةةةةةةا نيفةةةةةةةةعانية أرثوركسةةةةةةةةية  ق ، ال  ة، هرلطب  هذه الفكعا هي  كعا  عصية 

 ظع اباذا با  صا ب هذا العأي.نيفعانية حبتة. لبب
 قو  أ دهم :".. التطورا  االبتيفةةةةةار ة هاالجتما ية حل القعيف التاسةةةةة   شةةةةةع جيبل ابعاا ابوجة 

) سةةةةةةةةةةةةةةت  ألفةا ( ابل   60.000اهلجعا ايمةا يةة إا اسةةةةةةةةةةةةةةتةانبو ،  ية  أصةةةةةةةةةةةةةةبل ابةأهى ألكينع ابل:  
ة هإ طاليا هأخةا  إا أابع كا ادااجع ل. هم كانوا  تجاويف حنو اليوانيف هابيفع هرهابانيا هرهسيا ايبوصي

هأسةةرتاليا. هر تكاك هؤال  ادااجع ل اب  اياليا  األخعى ادااجعا اسةةتطا وا أيف  يعبوا رهرا  كبةا  
 .134ة.." األلبانيليحفاع  ي  اهلو ة القوابية 

 كمةةةا بيةةةل إيف األلبةةةايف ابل جبو  ألبةةةانيةةةا ههم نيفةةةةةةةةةةةةةةةةارى أرثورك ، هم الةةةذ ل  ةةةاررها صالرهم 
البتيفةةار ة هادعيشةةية، ههذا كما هو هاضةةل ال  عمم  ي  مجي  األلبايف ادسةةيم  الذ ل لألسةةبا  ا

 .135ة األخعى  األلبانيكانوا حل الشما  أه حل الوالاي  
إيف هتجة األلبايف هإخعاجام ابل أراضةةةيام كانل خطة صةةةعصية ه يما  صةةةعصيا  بدميا . جا  ذل   ي  

كعا هتجة األلبايف ه ةهم ابل الععبيا   لسةةةةةةةةةةةايف أ د البا ين  اليفةةةةةةةةةةةع ،  ي  كايف صةةةةةةةةةةةا ب  
األخعى ادوجورا حل  و سةةةةةةةةةةةال يا  ىت ختيو األرض هلم. ها م إنا إذا ابا أرار  صةةةةةةةةةةةعصيا أيف تكويف  

 
 153-152ادعج  الساصق، ص   133

134 Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, 379-380. 
 دعع ة ادر د  ل هذه البقطة انظع: 135

Thengjilli, Petrika, Historia Shqiperise, 27; Mufaku, Muhamed, Shqiptaret ne boten Arabe, 
97-130; Silajxhic, Haris, Shqiperia dhe SHBA-te ne arkivat e Washingtonit, Albanija i 
S.A.D. Kroz Arhive Vasingtona,1991, perkthyer nga: Xhelal Fejza, Dituria, Tirane, 1999, 
25-42.  
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آاببة هابطمئبة،  عيياا أيف تطاع أرضةاا ابل كل العباصةع الةع بة ابا  دا العبيفةع اليفةعيب.  اذا اجملعا 
ل صعضةةةةةةةا هطوا ية ابل  بد أنفسةةةةةةةام، همل  كل كايف  د ي أيف هجعا األلبايف هادسةةةةةةةيم   موابا  مت

 !!! 136هباك إكعاه أه إجبار رهسي أه صعيب أه صيةاري  ي  اهلجعا..
إيف  اهعا التاجة ايما ي ليمسةةةةةةيم  األلبايف كانل تتم رتفابا  سةةةةةةع ة ص  تعكيا ه و سةةةةةةال يا، 

ة  األلباني ،   ي  كايف هلم رهر كبة حل إ دار األراضةةةةي  137ا  1944–ا  1939هذل  حل سةةةةبوا  
هختييتاا ليمسةةةةتوطب  ايدر ابل اليفةةةةع .  قد بدر  السةةةةيطا  اليو سةةةةال ية أيف هتجع أكينع ابل  

 ،Pirotالف أسةةةةةةةةةةةةةةعا ألبةانيةة ابسةةةةةةةةةةةةةةيمةة  بوا هرلقوا، كمةا  عيوا  حل ادةديف الكوسةةةةةةةةةةةةةةو يةة)  مثةانيةة آ
Kurshumli، Vranje،Prokuple ،Leskovc   )138  ه ةهةا ابل ادةديف األخعى، هذلة  إابةا حبع  صيوهتم

هأخذ ممتيكاهتم هتدابة هبيفةةة  بعاهم ه ة ذل  ابل األسةةةاليب الالإنسةةةانية هالو شةةةية. هبد متل 
إلجعا ا  هادمارسةةةةةةةا  القمعية حل  ق ادسةةةةةةةيم  األلبايف حل هذه السةةةةةةةبوا ، أي حل  عال  أشةةةةةةةد ا

) اثب  همثان  هابائة (  بع ة ألبانية  182البيف  األه  ابل القعيف العشع ل،  ي  أ عبل هرابع  
 .139ابسيمة. 

أابا ابوب  رجا  الد ل أه ادشةةةةا مل ابل  يما  ادسةةةةيم   إمم مل  قفوا ابكتوحل األ دي. هم أ ضةةةةا   
كايف  امام أابع هطبام، هاالطالس هادشةةةاركة حل ابتاصعة هتوجيا  جية هسةةةة األهضةةةاس السةةةياسةةةية.  
ر م إيف البا  ،  ىت اآليف مل  عينع حل رراسةةةةةةةةةةةةةتا  ي  ابوب  مجا ي ليمشةةةةةةةةةةةةةا مل األلبايف جتاه هذه 

ألهضةةةةةةةةةةاس، كما رأ با ذل  ابل  يما  البوسةةةةةةةةةةبة هاهلعسةةةةةةةةةة ، هابل صع  العيما  اآلخع ل حل صع  ا
(،   Moriscosا، ابينل صيدا ابور سةةةةةةةةةكوس، )  1563البالر ادختيفة حل العيفةةةةةةةةةور الوسةةةةةةةةةط  سةةةةةةةةةبة  

 
136  Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizreni;  Zamir, Shtylla, The Deportation of 

Albanians in Yugoslavia after the second world war 1950-1966 , 233-239; Cubrilovic, Vaso, 
The Problem of Minorities in the new Yugoslavia, The truth on Kosova, 301-306. 

ا تسي  اداسونية الياور ة  ي  تعكيا حل إرارا 1924ههذه الفرتا كانل  رتا  كم أختورك، هأيف صعد سقوس اخلال ة العينمانية رمسيا  سبة  137
 ر ة هالسياسية. شؤهما اإلرار ة هاالبتيفا

138 Plana, Emin, On the deportation of Albanians from the territory of Sandjak of Nish of 
Kosova 1877-1878.  The truth on Kosova , 73-78 

139 Bajrami, Hakif, Kosova njezet shekuj te identitetit te saj, 84. 
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"،  التقية (،  توى تسةةمل هجتير هلم العجوس إا با دا "  (Oran بدابا أصةةدر ابف  حما ظة أهرايف:  
إذا ابا تععضوا لعمييا  التبيفة ايما ية رلقوا، ذل  أبيف  سمل لألشخاص ادععضويف هلذا البال   

 .140أيف  تيفظوا صكيما  الكفع هالشعك، ابا راابل بيوهبم ابطمئبة رإلميايف.. 
ة اببام، صل هجد هباك ابل صةةةةدس هجاع رتق األلبانيهلكل اب  ذل   يم ختل ادبطقة هاألراضةةةةي   

                يف هالعدهايف اليفةعيب البيفةعار ادتعيفةب.  قد كايف هباك ابف  ابد بة صع شةتبا،  أاباا الطةيا

  ((Prishtina :اصةمة كوسةو ا اتالية، هكايف هذا ادف   ضةوا  صعدانيا  لدى الدهلة العينمانية، هامسا  ،
ررك الوضةةةةةة   ، هذا ادف  الشةةةةةةجاس هالفطل، أ141( Zenel Abidin Efendiuا ل العاصد ل أ بدي ) 

ة ه الة األلبايف، هأنا إذا اسةتمع  اتا   ي  هذه اليفةورا  إيف األلبانياتقيقي هادأسةاهي لألراضةي  
ادبطقة سةةتايأ لييفةةع  ايدر القاراب  ابل صةةعصيا لةعض االسةةتيطايف، هرلتايل سةةيخسةةع ادسةةيمويف 

 تي  األراضي. 

 
  Zenel Abidin Efendiu   العابدين أفندي الشيخ املقاوم زين 

 قد تسةةةيم هذا ادف  تقع عا   و  األهضةةةاس حل هال ة كوسةةةو ا،  قدابا إا الربدايف العينمار هصعد أيف 
بعئ ذل  التقع ع  ي  ابسةةااب  األ ضةةا  حل الربدايف العينمار، باا ادف  بائال  هابعقبا : ".. سةةاريت، 

 
140 Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, (ISTAC), Vol. 

6:1, Abdal Rahijm, Muddathir, Muslim Minorities in Western Societies-The Medieval 
Scene, 10 
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إما ابفاوابة ههاضةةةةةحة. هرختيفةةةةةار   قد بعئل العسةةةةةالة ادعسةةةةةية ابل هال ة كوسةةةةةو ا  ي  ابسةةةةةاابعبا. 
شةةةد د لبذهب هباك هلبجاهد،  إابا أيف نسةةةتشةةةاد، هإابا أيف كد لذل   ال هخمعجا  آخع لضةةةمايف 

 .142ه فظ صالران.." 
 يةا لةا ابل ابوب ، هاي لةا ابل تعبة جةااب  هابةان ، هلكبةا كمةا  بةدهمل جيةد آذاان  صةةةةةةةةةةةةةةا يةة هلةذا البةدا   

هأابا  ل طع قة هتجة هإخعاج  ادسةةةيم  ابل بعاهم   الربدايف هاتاضةةةع ل!!العرر اخلالد ابل أ ضةةةا  
هصيوهتم  حدِّث هال  عج.  قد شةةةةةةعس العهس هالبيةار حل إ عا  صيو  ادسةةةةةةيم ، هذل   ل طع ق 
القيفةةةةةة  ادتواصةةةةةةل  ي  صيوهتم هبعاهم، رلتايل اضةةةةةةطع هؤال  ليخعهج هالفعار أبنفسةةةةةةام، ههذا ابا 

ا .  قد باابل اييوم العهسةةةةةةةية صتسةةةةةةةييل البيةار هحتع ضةةةةةةةام  ي  1877 دث حل شةةةةةةةاع أصع ل 
خوض  ع  ابقدسةةةةة ر بية أرثوركسةةةةية، ه عضةةةةوهم  ي  ارتكا  اجملاار هادذاصل ضةةةةد ادسةةةةيم  
ادوجور ل.  ي  صعيد آخع باابل السيطا  البيفعانية حل ايبل األسور صتاد د ادسيم  ايفيي ، 

ة العاا هاخلعهج ابعام لقتا  ادسةةيم ، هإابا أيف  ااجعها ه ةاررها هذل  إابا أيف  قبيوا التسةةيل هالبف
هذه اتالة  عال  شةةةةةكيل حتداي  كبةا  ليمسةةةةةيم ،  إابا ادشةةةةةاركة هالتسةةةةةيل هبتل إخوامم    .143  بعاهم

، هإابا اهلجعا هالتخيي  ل ادمتيكا  هالينعها  هتعكاا لييفةةةةةةةةةةةع ، هكال األابع ل ابع. 144ادسةةةةةةةةةةةيم  

 
142 Rizaj,Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 78, mare nga: Basbakanlik arsivi, Istanbul, 

Meclisi Meb’usan, II - ci-cild, 13 Aralik 1877- 16 Subat  - 1878 in’ikadlar, Istanbul, 1954, 
77-78. 

143 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 79.  
 ,Mc.Carthy, Justin  هإيف شئل أيف تق   ي  اإل يفائيا  الدبيقة لعدر ادااجع ل الذ ل مت توا عام هتفع قام حل العامل..انظع:

Death and Exile, 88-91,  159161, 162, 163, 164. 
 أيف: Skender Rizaj عى األستاذ الكبة  144

،أيف اييوم العهسةةةةةةية هالبيةار ة كانوا  اد ويف إا طعر مجي    Layard   الايرر  "  قيقة األابع كما أخربان السةةةةةةفة الرب طار حل اسةةةةةةطببو  السةةةةةةيد
 ادسيم  ابل البيقايف، هأيف  ستولوا هأيف  ةتيفبوا ثعهاهتم هممتيكاهتم.." انظع:

Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 81. 
 هانظع أ ضا :   

Poullton, Hough, Muslim identity and the Ballkan state, 19-20 
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ال نعيم أيف أ دا  ابل األلبايف ادسةةةةةةةيم  ببل تي  اخلدابة العسةةةةةةةكع ة ليفةةةةةةةاا   ه سةةةةةةةب  يمبا  إنبا
 .صعصيا هايبل األسور، العاجل أمم  ضيوا اهلجعا

( التاصعة لوال ة كوسةو ا، انتقيوا إا هسة  هال ة كوسةو ا   Nishههكذا  األلبايف ابل حما ظة نيع: )  
اسةةةةتانبو  حتل  عهف باسةةةةية، صال ابا  شةةةةعبي البالر، هصعضةةةةام توجا إا -صعد أيف كانوا حل ةا 

ا،  1879-ا  1877خركا  هرا ه صيتا هاباشةةةةيتا هأراضةةةةيا. تشةةةةة اإل يفةةةةائيا  أيف ص  السةةةةبوا   
) ابييويف شةةةةةةةةةةةةةةخص ابل ادسةةةةةةةةةةةةةةيم  ( ابل اببطقة البيقايف إا  1.000.000 قد مت هتجة أكينع ابل:   

 . 145الده  األخعى 

 
   املسلم  األلبان والفرار بدينهم من أراضيهم  جرةه معاانة  من مشاهد  اً ه ه الصور تعكس بعآ

كيفية البقل ه هسةةةةةةةةةةائل التسةةةةةةةةةةفة هلؤال  ادااجع ل،  اذا شةةةةةةةةةةي   ينة العجب هالةعاصة ابل  ل  أابا 
تيفةع ا  الدهلة العينمانية حل تظاهتا األخةا. إما كانل بد اسةتأجع  السةفل  ابل إنكيرتا ه عنسةا 
هالبمسةةةةةا هابيفةةةةةع هرهسةةةةةيا، هتولل هي ابامة ر   أجور البقل هلؤال ، هكانل بد خيفةةةةةيفةةةةةل ياان   

  شؤهيف اهلجعا. خاصة تتوا

 
145 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 80. 
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 ،Edirne، Istanbul،Qanakalaya، Samsunهابل أهم حمطا  ادااجع ل حل تعكيا كانل هذه ادديف:  
Izmir)  )146 . 

أ دار ادااجع ل هالالجئ  كايف حل ااراير ابسةةةتمع، هكانوا  سةةةتوطبويف حل ادديف ادختيفة  سةةةب ابا 
 ام القاسةةةية ليةا ة،  ىت هصةةةل هبم كانوا  تجاويف إلياا أثبا  اهلعه . هبد اشةةةتد   عهف أهضةةةا

 األابع إا أيف  شةحذها ه تسةولوا حل الشةوارس كما  دث ذل  حل صع  ادديف، ابينل ابد بة صع رريف:  

  (Prizren   ي  كايف  درهم حل ذل  الوبل  وايل  ،)شةةةةةةةعا آالف(.  قد شةةةةةةةكيل  10.000  (
م بدر ابا  كفيام ه سةةةةةةد يايف خاصةةةةةةة أخعى أ ضةةةةةةا  يم  ادسةةةةةةا دا  هادوار الةذائية هتوا عاا هل

 .147رابقام 
إيف ادااجع ل ادسةةةةةةةةةةةيم  ر م ابعاانهتم هلذه الو ال  حل الةعصة،  إمم مل  ظيوا ابكتوحل األ دي رهيف 

 ع ضةةةةةةةةةةةةةةةةة   145التحعك هالبحةة   ل ابيفةةةةةةةةةةةةةةةهم ألمم مل  كونوا  ةةدرهيف ابةةاذا  فعةةل هبم،  كتبوا  
 عارضةةويف صشةةدا تقسةةيم أراضةةيام   هشةةكاهى، هكانوا  بظمويف ابظاهعا  لكسةةب العأي العاا، هكانوا

هممتيكاهتم هإ طائاا لييفةةةةةةةةةةةةع ، هكانوا  طالبويف الده  الةعصية رلتدخل هالسةةةةةةةةةةةةماح هلم رلعورا إا 
رايرهم، هلكل كل ذل  مل جُيدهم همل  بفعام شةةةةةيئا .  قد ذهبل أراضةةةةةيام هممتيكاهتم رهيف العورا، 

 .148نعيم اباذا  ُِعل هبم، ههللا أ يم هذهبوا هم أبنفسام أ ضا  إا أاباكل انئية ه اولة هال 
 تذكع لبا صع  اديفةارر التارخيية إيف صعضةا  ابل ادااجع ل ادسةيم  ابل البيقايف اجتا إا األانضةو ،

هصعضةةةةا  آخع إا سةةةةوراي، هصعضةةةةا  آخع إا بربص، هصعضةةةةا  اببام إا اير عا الععصية ه يب هرابشةةةةق 
 .149دديف  هأضبا هراير صكع هابد بة سالني ، ه ةها ابل ا

 
 ، هانظع:81-80ادعج  الساصق،ص  146

Poullton, Hough, Muslim Identity and the Balkan State, 146-148 
 ادعج  الساصق، اليففحة نفساا 147
 83ادعج  الساصق، ص  148
 انظع : 149

McCarthy, Justin, Death and Exile, 36-37,65,89;  Muslim Identity and the Ballkan States, 
Yulian, Konstantinov, Strategies for sustainity a vulnerable identity - case of Bulgarian 
Pomaks, 33-53. 
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)ابئىت أل   ابااجع(،    200.000ههكذا  قد هصةةةةةةةةةل  در ادااجع ل حل هال ة كوسةةةةةةةةةو ا  ق  بعاصة  
)  سةةةةةةةةةةةةةةةة   5000اتةاليةة كةايف  ةدرهم بعاصةة     ابقةدهنيةا( حل   Kumanovaهحل بع  ابةد بةة كوابةانو ةا )

آالف ابااجع(، ه دِّث هال  عج حل الوالاي  األخعى مما ال  تسةةةة  ادقاا لذكع التفاصةةةةيل حل هذا 
 .150البح  

ههبا ال صد ابل التوضةةةةةةةيل هاإلشةةةةةةةارا إا نقطة ابامة ليةا ة، ههي إيف ادااجع ل األلبايف هادسةةةةةةةيم  
 ،لعينمةانيةة كةانةل متبعام ابل ذلة   موابةا  كةانوا  ع بويف رلعجوس إا أهطةامم هثعهاهتم، هلكل الةدهلةة ا

 ىت إيف صع  ادو ف  لدى الدهلة العينمانية لقوا ابيفةةةةةع ام  ي  أ دي هؤال  ادااجع ل، صسةةةةةبب 
 !!151إيف ادو ف  العينماني  كانوا ميبعومم ه يفدهمم ابل العورا إا أهطامم 

ف خاطئ هببيل، هال ه بده لبا إيف هذا التيفعف ابل الدهلة العينمانية مل  كل حل ابوضعا، هأنا تيفع 
 ةتفع هلم. كايف  ببةي ليدهلة العينمانية أيف تسةةةةةةةةةمل هلم رلعورا، إابا  عارى أه مجا ا ،  إيف بوتيوا 
ابل ببل اليفةةع  أه أهل ايبل األسةةور، باتيوهم  ىت ادو  أه االسةةتشةةاار، ألمم إمنا  قاتيويف ابل  

، أه إجالئام ابل رايرهم أجل الد اس  ل أابواهلم هأ عاضةةةةةةةةةةةةام،  إابا الشةةةةةةةةةةةةاارا أه البيفةةةةةةةةةةةةع  ييام
ادةتيفةةةةةةةةةةبة. هلكل ههل هضةةةةةةةةةةع  الدهلة العينمانية حل تظاهتا األخةا، جعل صةةةةةةةةةةعصيا هإابارا ايبل 

 .152األسور أيف ال ختش  ابل هيبتاا هسيطاما هال تقيم هلا هاان  

 
أثبا  اتكم البمسةةةةاهي اهلبةاري   ) ابائة ه سةةةة  ألفا  ( 50.000   1هذا العدر ادذكور  قرت  ابل  در ادااجع ل البوسةةةةبي  الذي صيغ    150
 ا..ليتوس  انظع:1918-1878سبة 

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, 53;  Journal of Islamic Studies, 
5:2, July 1994, Mufaku, Muhamed, Two Hijras and  Two Fatwas, 242.  

151 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 87- 88. 
 باريف  اهعا ه ميية هجعا األلبايف اب  هجعا ابسيمي البوسبة حل: 152

Journal of Islamic Studies, 5,2, July 1994,  Islam and Muslims in Bosnia, Mufaku, Muhamed, 
Two Hijras and Two Fatwas, 242-253 . 
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طيب هادااجعهيف الذ ل كانوا بد اسةتوطبوا حل األراضةي اليواننية، أ ضةا  هؤال  كانوا ال  كفويف ابل ال
ليعورا إا أهطامم، كما تشةةةةةة إا ذل  صع  اديفةةةةةارر التارخيية الفعنسةةةةةية، هالعينمانية هاإلنكيير ة 

153. 
هنعى ابل الفائدا أيف نسجل تقع ع اجملعا اليفعيب ادتعيفب، ه اابل لوا  التاجة هالطعر ليمسيم ، 

 ( إذ  قو :(Vaso Cubriloviqههو: هاصوا تشوصعلوه تع 

 
 للمسلم  األلبان  الصريب صاحب فكرة التطهري العرقي  حلاقدااجملرم  

 ( (Vaso Cubriloviqواصوا تشوبرلوويتش 
  
"  ميية طعر هإخعاج األتعاك ) األلبايف هالبوسةةةةةةةةةةةةب  هاألتعاك هالتشةةةةةةةةةةةةعاكسةةةةةةةةةةةةة( ابل بعاهم هابدمم، :

ذل  حل أسةةةعس هتوط  تي  األراضةةةي رلسةةةكايف ايدر ادسةةةتقداب  ابل صةةةعصيا هايبل األسةةةور، مت 
هبل مما كبا بد بدران هخططبا لا...اليفةةةةةةةةعصيويف ادضةةةةةةةةطادهيف ابل األلبايف هالذ ل هعصوا إا ادباطق  
ايبيية الو عا، نرلوا إا تي  القعى اخلاه ة. هرلتدرج هصةةةةل سةةةةكايف ايبل األسةةةةور إا هذه القعى 

اليفعصية ايد دا صدأ  ههذه ادديف، ال  تطاع  هخيل ابل األلبايف هادسيم ، ههكذا  إيف القعى 
 .154.." ل األرض صعد ابا كايف ال هجور هلاتببل اب

 
153 Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 89; Hoxha, Ibrahim Daut, Viset Kombetare 

Shqiptare ne Shtetin Grek, 85, 99, 139, 170, 224, 233. 
كبةا بد  قو  األسةةةةتاذ هادؤر  الكبة اسةةةةكبدر ر راي، ابعيقا   ي  كالا ذل  اجملعا ادذكور:" ال  ينبل خرخييا  أيف األلبايف حل هال ة كوسةةةةو ا ال 154

ة أخذ  حل ابسؤهليتاا محا ة اليفع  أ ضا . هأ ضا  األلبانيضعها رليفع ، ههذا كذ  ها رتا . هإمنا األابع كايف  ي   ك  ذل  متاابا ،  إيف العاصطة أ
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هذا ابل جانب، هابل جانب آخع  عى صع  ادؤرخ  ابل اليفةةةةةةةةةع  هاأللبايف إيف اآلاثر البامجة ابل  
هجعا األلبايف هاألتعاك هالبوسبي  ه ةهم انيفبل  ي  اليفع  أ ضا ، هانضع اليفع  كينةةةا  صسةةبب  

(، إيف اليفةةةةةع  كانوا Skender Rizaj. ه عى األسةةةةةتاذ اسةةةةةكبدر ر راي : )  هذه اهلجعا ايما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
حييفةيويف ابل ادسةيم   ي  ايفاصةيل الررا ية هادعدنية هالتجار ة ه ةها، هاآليف هم  عابوا ابل تي  

( اليفةةةةةةةةةةةةةع  ابل سةةةةةةةةةةةةةو  العاببة   V. Smilamic    Milan اخلةا . هبد أنذر البا   اليفةةةةةةةةةةةةةعيب: )
 .155جة األلبايف االبتيفار ة البامجة ابل هت

هابل اآلاثر السةةةةةةةياسةةةةةةةية هاالجتما ية البامجة ابل إجبار األلبايف هادسةةةةةةةيم   موابا   ي  اهلجعا، إيف 
هذه الظاهعا أ دثل  جوا كبةا ص  ادسةيم  هاليفةع  ابل  ي  اتقد هالكعاهية صيبام إا بياا 

 ة ها دا،  ي  ايوار . رألاب  كانوا  عيشةةةةويف  تمع  هابتجاهر ل اب  صعضةةةةام حل بع 156السةةةةا ة 
هالتبار  هالتعاهيف إا  د ابا، أابا اآليف  يم  بق ابل تي  العالبا  القدمية شي ،  قد ذهبل كياا 
أرراج العايح، هأنا تب  ليمسةةةةةةةةةةيم   قيقة اليفةةةةةةةةةةع  هابا كانوا  كبويف حل صةةةةةةةةةةدهرهم ابل األ قار 

الععبيا  األخعى الدهائع هالضةةةةةةةةةائل جتاهام، هإمم كانوا  رتصيفةةةةةةةةويف رأللبايف هادسةةةةةةةةيم  ابل كا ة 
هالفعص ادتا ة، لالنتقاا هالقتل هاال تيفةةةا . ههذا ابا  دث  عال   حل  ع  البوسةةةبة ببل صضةةة  

هأصةةحاصا الكعاا رضةةوايف هللا   سةةب  هكوسةةو ا أخةا ، متاابا  كما  عل الياور هادشةةعكويف اب  البيب  
  ييام أمجع .

(، أيف  در القعى هادديف ال  تفع ل   Skender Rizaj قد ذكع األسةةةتاذ الكبة اسةةةكبدر ر راي: ) 
هأخييل ابل ادسةةةةةةةيم  ابل هال ة كوسةةةةةةةو ا الكبةا كينةا جدا ، هاآليف هذه ادديف هالقعى أصةةةةةةةبحل 

 ابدان  هبعى صعصية.

 

لةة أيف حل هذه ادباطق مل  وجد صةةةةعيب ابل  ع  صةةةةعيب خالص. صةةةةع  كوسةةةةو ا كانوا ألباني  أرثورك  الذ ل كانوا ميارسةةةةويف الشةةةةعائع الد بية  ي   
 الكبيسة السال ية .." ليتوس  انظع:

Rizaj,Skender, Lidhja shqipatre e Prizrenit, 97-98; Dibrani, Shefqet, Feja ne Sherbim te 
Kombit, www.albmuslim-yahoogroups.com    

 93ادعج  الساصق، ص  155
 93، ص ادعج  الساصق 156

http://www.albuslim-yahoogroups.com/
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صيل ابسةةةيم،  2.445بع ة، اب    87 ، كايف  در  موس القعى( Leskovc مل حما ظة ليسةةةكو ت : )  
 ساكل أه نسمة.  16.327ه

  13.239صيةةل، ه1.785 بع ةةة،    72،كةةايف  ةةدر  موس القعى  (  Prokuplaهابل حمةةا ظةةة صعهكوصال: )  
 نسمة.

 
 م 1877عام   خريطة من اخلرائط األصلية ل راضي األلبانية قبل احتالل القوات الشرقية والغربية وتقسيمها فيما بينهم

 
نسةةةةةةةةةةةةمة. ههذه اإل يفةةةةةةةةةةةةائية  ق  لالسةةةةةةةةةةةةتئباس، أابا   42.300صيل، ه  5793بع ة، ه  227 اجملموس  

 التفاصيل األخعى ادتعيقة رلبح   ال أستطي  إثباهتا هبا.
ههكذا  بتاي هذا الفيفل اديي  رأل داث هالتطورا  الداابية، هإيف ادسيم  األلبايف كانوا ضحية  

نسةةةةتةع  إذيف، إذا رأ با    تي  التطورا  حل العيفةةةةع اتد   حل كل ادسةةةةتواي  هكا ة اجملاال ،  ال
جاور  يما  األلبايف بد انيفةةةبل أثبا  هذه الفرتا التارخيية اتعجة إا بضةةةيت  هاابت  مها: اتفاع 

. هأرجو ابل هللا أنبا  األلبار ي  هو ة الفكع اإلسةةةةةةةةةةةةةالابي الد   هاتفاع  ي  هو ة الفكع الوط   
  أ يم.بد ه قبا إا توضيل ه عض صع  ابعامل خر مل األلبايف، ههللا
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 ة  يف العصر احلديثاأللبانيالفصل الثالث:األوضاع الدينية يف األراضي 
 

 ة األلبانياملبحث األول: انتشار اإلسالم يف األراضي 
 

 اخللفية التارخيية لظاهرة انتشار اإلسالم •
تعج  العالبا  األها لأللبايف اب  العع  إا  اد صعيد، هذهب صع  ادؤرخ  إا أما تعج   إا 

ة نظعا  دوابعاا االسةةةةةةرتاتيجية ايةعا ية،  إما كينةا  ابا شةةةةةةاد  األلباني. هاألراضةةةةةةي 157ابا ببل اديالر  
. هإذا 158جتارا  ابل خمتي  البالر الععصية هالرتكية، هذل  إابا لةعض التجارا أه هدف نشةةةع اإلسةةةالا 

 ع با هذا  ميكببا أيف نقو  إيف رخو  اإلسةةةةةةةةةةةةةالا هانتشةةةةةةةةةةةةةاره حل هذه البالر كانل صذهره األها بد 
هدا جا  العينمانيويف إا  التجار هالرهار، هإيف أرضةةةةةةةاا اباد  ابل ببل هؤال ، ار ل ابل ببل هؤال 

هذه البالر  احت ،  إمم باابوا صتوسةةةةي  نطا  نشةةةةع اإلسةةةةالا حل نفوس هأهايل تي  البالر صشةةةةكل 
 .159  أكرب ه عا 

م  إيف ادسةةةةةةةةيم  األلبايف كانوا أ يبية سةةةةةةةةا قة حل البيقايف، ابقارنة رلععبيا  األخعى، هأيف ادسةةةةةةةةي 
 ،Kosovaة: حل هال ة كوسةةو ا، هاشةةقوررا، هابباسةةتة، هاينيبا، )  األلبانيسةةكبوا حل الوالاي  األرصعة 

Shkodra،Manastiri ،Janina   )160. 
 

157 Mufaku، Muhamed, Shqiptaret ne boten arabe, 7 
158  Ibrahimi, Nexhat, Islami ne Ballkan para shek. XV, Zeri Islam, Prizren, 2000, 6: 

Ibrahimi, Nexhat;  Islami ne trojet  Iliro-Shqiptare gjate shekujve, 179-193, 197-214, 220; 
Malcolm, Noel, Kosova nje histori e shkurter, 96-119;120-143; 

 انظع : 159
Duka, Ferit, Momente te kalimit ne Islam te popullsise shqiptare ne shek. XV-XVII, ne: 

Feja, Kultura, dhe Tradita Islame nder Shqiptaret, Kryesia e Bashkesise Islame te Kosoves, 
Simpozium nderkombetar, Prishtine, 1995, 119-126; Pulaha, Selami, The Albanians in 
Kosova in the 12th -18th centuries in : Truth on Kosova, 33-44 

 صعبوايف:  Kristaq Priftiانظع ادعاج  الساصقة، هانظع ابقاال  ليكاتب كع ستام صع ف   160
Popullsia Myslimane Shqiptare ne Ballkan ne fund te shek.XIX dhe ne fillim te shek. XX , 

ne: Truth on Kosova  153-166  . 
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أابا  ل طع قة كيفية انتشةةار اإلسةةالا حل هذه األراضةةي،  إيف األبوا  تشةةعبل هاآلرا  تضةةارصل ص  
. 161إلسةةةةةةةةةةالا انتشةةةةةةةةةةع  بوا هرلقوا ه ل طع ق السةةةةةةةةةةي الكتا  هالبا ين  األلبايف.  مل بائل إيف ا

هرلطب  هذا كذ  ها رتا ، ههباك ابل ادؤرخ  ابل  عى إيف اإلسةةةةةةةةةةالا انتشةةةةةةةةةةع حل هذه الداير  ل 
، همل  كل هباك إكعاه هضةة   ي   163، هطوا ية ه ل طيب نفوس األلبايف  162طع ق السةيم هاليفةيل  

اليفةةةوا   يما  بده لبا حل هذه القضةةةية ادامة. ههباك اجتاه اثل   عى إيف  ، ههذا هو  164إسةةةالابام 
 .  165اإلسالا سي  ادسيك  ابعا  لالنتشار،  تارا رلعب  هالقوا، هخرا أخعى سيميا  

 
التاسع امليالدي قبل فتوحات  ( بين يف القرن السابع/  Xhamia e Tabanocit)   يف مقدونيا  مسجد تبانوتس

   ة األلبانيالعثماني  يف األراضي 
  قو  صع  ادؤرخ  الكبار حل هذا اليفدر:

 
161 Zefi, Don Shan, Islamizimi i Shqipetareve gjate shekujve, Drita, Prizren, 2000, 57-86, 

96, 102,122,123,147,148. 
162 Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar shqiptar, 21-22. 
163  Pirraku, Muhamet,  Roli i Islamit ne integrimin e shqiperise etnike dhe te kombit 

shqiptar, ne: Feja, Kultura, dhe Tradita Islame nder Shqiptaret, 41-58, 54. 
164 Hadri, Ali, Historia e popullit shqiptar per shkollat e mesme, Enti i teksteve dhe i mjeteve 

mesimore, Prishtine, 1967, 76. 
165 Historia e popullit shqiptar, grup autoresh per vitine  katert te shkolles se mesme, vell.4–

104; Thengjilli, Petrika, Historia e popullit shqiptar , 306-312; Historia e popullit shqiptar, 
vell.1, 342-344; Krasniqi, Mark, Aspekte mitologjike-besime e bestytni, Rilindja, Prishtine, 
1997, 70-81 
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اإلسةةالا انتشةةع صشةةكل كبة حل ادباطق البيقانية حل الوبل الذي اسةةتقع   ياا الدهلة لقد انتشةةع    "
صطع  خمتيفة. جل البوسةةةةةبي  رخيوا حل اإلسةةةةةالا  العينمانية. الشةةةةةعو  البيقانية رخيوا حل اإلسةةةةةالا

ر عة ها دا.  في صدااي  القعيف السةةةارس  شةةةع حل البوسةةةبة هاهلعسةةة  كايف اإلسةةةالا هو ادسةةةيطع 
. هالسةةبب حل هذه الظاهعا  عج ،  166هادايمل  يياا، هإما ببيل اتكم العينمار صال أرىن ابقاهابة  

إا أيف أهايل البوسةةةةةةةةةةةةةبة كانوا  بتمويف إا الفعبة الد بية البيفةةةةةةةةةةةةةعانية اهلعطقية، ادبشةةةةةةةةةةةةةقة، ادسةةةةةةةةةةةةةم  
(، هتعةاليم هةذه الفعبةة اخلةارجةة هادبشةةةةةةةةةةةةةةقةة كةانةل ضةةةةةةةةةةةةةةد تعةاليم الةداينةة    Bogumiletصو وابييةل :) 

هاب  ذل   إيف البوسةةةبي  مل  بيفةةةاعها حل   البيفةةةعانية األرثوركسةةةية، هكانل بع بة ابل تعاليم اإلسةةةالا،
الععبيةة الرتكيةة، صةل  ةا ظوا  ي  لةتام هأ عا ام ر م رخوهلم إا الةد ل ايةد ةد اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي. أابةا 
رلبسةةةةبة لييفةةةةعصي  هأهل ايبل األسةةةةور هالبيةار   هادقدهني  هاليوانني ،  يسةةةةبب أتثة الكبيسةةةةة  

 إيف جل هؤال  مل  سةةةةيموا، هالذ ل أسةةةةيموا اببام هم األرثوركسةةةةية  يام، هألجل تعيفةةةةبام الكبة،  
صضةةةةةةةةةةةعة أ عار. ههؤال  القالئل الذ ل أسةةةةةةةةةةةيموا اببام  إمم انيفةةةةةةةةةةةاعها حل القوابية هالععبية الرتكية اب  
الرابل، ألمم كانوا بية، أليف الكبيسةة مل تكل تعرتف هبم همل تكل تقبيام همل حتسةبام ابل اليفةعصي ، 

رخوهلم حل اإلسةةالا. أابا رلبسةةبة لأللبايف  إيف  ميية أسةةيمة هؤال  صسةةبب ارتدارهم  ل البيفةةعانية ه 
كايف  تم صسةع ة، هصشةكل تدرجيي هابسةتمع. ليعواابل السةياسةية هاالبتيفةار ة هاالجتما ية هالبفسةية 

 .167ه ةها كما سبعى ذل  صعد بييل 
ههكذا  م   يو  ادبتيفةةةةةة  الينار ابل القعيف السةةةةةةارس  شةةةةةةع، كايف بد أسةةةةةةيم نيفةةةةةة  الشةةةةةةعب  

ة أ ضةا .  األلبانيحل ادديف، هحل القعيف السةاص   شةع، كايف اإلسةالا اببتشةعا  هابسةيطعا  حل القعى  لباراأل
يف كييا   يا. صل هاإلسةةةةةةةالا  موابا  مل  ؤثع  ي  لةة هأ عاف ه ارا  األلبايف حبي  جيعيام  بيفةةةةةةةاعه 

 .168تقو  هنضجل صسبب اإلسالا.."  ة القوابيةاأللبانيادشا ع ،  إيف العك  هو اليفحيل

 
                                                  92، 70ادعج  الساصق، ص 166
 ر بوا  ياا كما ا م ذل  صع  البا ين  العهبايف ابل األلبايف.. انظع: هألسبا  بانونية أه بضائية أ ضا ، همل تكل هباك أسبا  ر بية ال   167

Zefi, Don Shan, Islamizimi i shqipetareve gjate shekujve, 88, 101.   
168  Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, 

shoqeria dhe levizja popullore, 460-461.  
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كع األسةةةتاذ ه و   قيقة انتشةةةار اإلسةةةالا سةةةيما ، هرر ابا  ينبل ذل   ىت ابل أ دا  اإلسةةةالا. ذ  
 : بولا:Vladislav Skaric  (1869 – 1943) )امسا:)  ابشاور صعيب  ابؤر كالابا   ل 

 
  (( Vladislav Skaric فالديسالف سكارتش 

هانررا  ابا كايف  كعه الباس   ،( Toleranca Fetare) ] " ايفتل العينمار كايف  تسةةةةم رلسةةةةما ة الد بية  
 ي  اإلسةةالا. البيفةةارى كانوا  ةةهيف ر بام طوا ية ه ل طيب نفوسةةام. أابا الذ ل أسةةيموا رلقوا  

نية ه ؤخذهيف  هم كانوا أهالر البيفةةةةةةةةةةةارى الذ ل كانوا خيدابويف اخلدابة العسةةةةةةةةةةةكع ة لدى الدهلة العينما
 .169ههم صةار"[ 

ههكذا  كما رأ با إيف اإلسةةةةةةةالا انتشةةةةةةةع سةةةةةةةيما ، هإيف الباس رخيوا حل ر ل هللا أ واجا  ههم  ع ويف،  
هانقارها إليا ههم راضةةةويف. هأمم ذابوا  الها اإلميايف صعد أيف  انوا ابل الو ال  الكبسةةةية هالتعذ ب 

العه ي هالذ  االجتما ي الكينة ببل الو شةةي. هصعد أيف  انوا ابل الضةةة  هاالضةةطعا  البفسةةي ه 
إسةةةةالابام.  يما رأها اتق حل ر ل اإلسةةةةالا، هأمم أصةةةةبحوا أ را صعد أيف كانوا أذلة، هأمم أصةةةةبحوا 
أبواي  صعد أيف كانوا ضةةةةةةةةةةةعفا ، هأمم أصةةةةةةةةةةةبحوا  كاابا  هبارا صعد أيف كانوا  بيدا  هحمكواب ، هأمم 

رأها البور اإلهلي هاهلةةدى العرر، صعةةد أيف كةةانوا حل   أصةةةةةةةةةةةةةةبحوا أ بيةةا  صعةةد أيف كةةانوا  قعا ، هأمم دةةا
 يما   قيدا التينيي  هالشةةةةةةةةةعك، ه يما  الكفع هالطا و ، ه يما  الفقع هالبؤس، ه يما  
اتياا االجتما ية.. يما  صعضةةةةةةاا  و  صع ..أبو ، اارار  ب األلبايف لإلسةةةةةةالا، هانقيبوا إليا  

ل  يموا هاتمةةد   ر  العةةاد ، هسةةةةةةةةةةةةةةيعيم الةةذ ل ههم آاببويف هابطمئبويف،  قط  راصع القوا الةةذ 
  يموا أي اببقيب  بقيبويف.

 
 462-461اديفدر الساصق، ص  169
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هالذ ل  ّد ويف إيف اإلسةةالا انتشةةع رلقوا ص  األلبايف هم إابا ابل الطبقة اداركسةةية اليبيبية اديحدا،  
هإابةا ابل العهبةايف الكةاثولية  الةذ ل تعصوا حل أ ضةةةةةةةةةةةةةةايف الفةاتيكةايف حل رهابةا. كةل هةذه اتميةة ضةةةةةةةةةةةةةةد  

األلبايف هي ابل ضةةةمل ادخططا  اليفةةةييبية التبيفةةةة ة األهرصية ابل خال  ص  الشةةةكوك  ادسةةةيم 
 هالشباا  حل بيو  ادسيم ، ههللا أ يم.   

 

 دوافع وأسباب إسالم األلبانبحث الثاين: امل
، ال  ر عل رأللبايف إا اإلسالا، هابعع ة تي  األسعار هالبوااي،  170هأابا ابوضوس الدها   هاألسبا  

 أابعها صةةةةةةةةةةةةعب ليةا ة هنكل أابع ذل  إا هللا  ر هجل، الذي  عيم السةةةةةةةةةةةةع هأخف ، ههو الو يد 
ادطي  هالعييم مبةا حل صةةةةةةةةةةةةةةدهر العةاد . همبةا أيف طبيعةة هةذا ادوضةةةةةةةةةةةةةةوس حمةاس رلظعهف االجتمةا ية  

ا ية هالقوابية، ه ي  أيف اديفةةارر بييية هحما دا جيعيبا أال كرا هأال نقط  هالععبية هالسةةياسةةية هايةع 
 . 171حل صيايف سبب إسالا األلبايف حل هذه القضية، ههللا أ يم  

هر م صةةةةةةةةعوصة هذا ادوضةةةةةةةةوس، إال أيف العيما  هادؤرخ  األلبايف ادختيفةةةةةةةة  صتار مل الدهلة العينمانية  
خال  رراسةتام لتوار مل البشةع هاتضةارا  األخعى سةبب    هخر مل األلبايف،  اهلوا أيف  سةتبتجوا ابل

 انتقا  األلبايف إا اإلسالا، هبدابوا لبا صع  اآلرا  ادفيدا  و  هذه القضية. 
ذهةةب صع   يمةةا  التةةار مل إا إنةةا كةةايف هبةةاك را   كبة هابام ليةةةا ةةة الةةذي ر   رأللبةةايف إا  

، ه كمل سةةةةعه حل خر مل اتعه  الد بية  ا تبا  اإلسةةةةالا. هذا الدا   هو را   نفسةةةةي ره ي بوي
اهلعطقية اليفةةةةةةةةةةةةةييبية اب  اإلسةةةةةةةةةةةةةالا، اببذ القعيف العاشةةةةةةةةةةةةةع اديالري حل ادباطق البيقانية. مث حل خر مل  
اتعه  هالبرا ا  هاخلال ا  الكبسةةية اليواننية هالكاثوليكية الالتيبية  ي  هبعل هذه األ داث 

البراس هاالسةةةةةتيال   ي  الشةةةةةعو  البيقانية. هذه   ص  القعيف الينار  شةةةةةع هالعاص   شةةةةةع  ي  أسةةةةةاس
ة نو ةا  ابل االةئراا هاالصتعةار  ل الكبيسةةةةةةةةةةةةةةةة  األلبةانيةاأل ةداث هاتعه  هلّةد  لةدى الشةةةةةةةةةةةةةةعو   

 
  و  رها   هأسبا  إسالا األلبايف انظع أ ضا : 170

 Ahmeti, Abib, Theranda-Prizreni nder shekuj, 84-90; Krasniqi, Mark, Aspekte 
mitologjike-besime e bestytni, 70-81. 

171  Pirraku,Muhamed, Shkaqet e kalimit ne Islam te shqiptareve ne: Perparimi, reviste 
shkencore, Prishtine, 1991, viti XLV. 2), 185-186. 
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، همل جيةدها  ة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا ر بةا   في حبةاجةاهتم العه يةة 172هأتبةا اةا،  بحينوا  ل خمعج هر ل جةد ةد  
 .لتايل اختارها اإلسالا ر با  هلمباهالبدنية، ه اجاهتم الدنيو ة هاألخعه ة،  

إيف أتثة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا  ي  األلبةايف كةايف كبةا  ليةةا ةة،  ية  إيف هةذا الةد ل لعةب رهرا  كبةا  ه عةاال  حل 
ة. هاإلسةةالا األلباني ياا األلبايف، هال سةةيما حل تكاابل الو دا الععبية هالينقا ية هالسةةياسةةية هالقوابية 

هاالجتما ية، مل  كل  قيدا  حسةب، هإمنا كايف ابباج بةحيِّما     خبيفةائيفةا هاببارئا السةمحة اإلنسةانية
ليحياا الفعر ة هايما ية، هكايف أسةةةةةةةةةةةةوا  سةةةةةةةةةةةةبة  ُقتدى صا، هثقا ة  ية ذا  خيفةةةةةةةةةةةةائص ررنية،  
ابوصةةةو ة رلشةةةمولية، هاخليقية، هالد بية، هالتعييمية، هالبقد ة، هاالجتما ية، هالقضةةةائية، هالتقبيبية،  

  كل اإلسةةةةةةالا ر ل األتعاك  حسةةةةةةب، هإمنا هو ر ل  ادي هرسةةةةةةالة  ادية  هالعيمية هالفيسةةةةةةفية..همل
ليبةاس كةا ةة. هابةا كةايف  ق األلبةايف حل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا أبةل ابل  ق األتعاك  ىت حيعا األلبةايف اببةا، هأيف 
اإلميايف ر  سةةةةةةةةةةةةبحانا هتعاا، القد ع  ي  كل شةةةةةةةةةةةةي  هو الذي ر عام إا نبذ  بارا األصةةةةةةةةةةةةباا  

ئص هاألسةةةةةبا ، كما ر عل رلعع  ببيام إا اإلميايف ر  تعاا، هاألشةةةةةخاص..كل هذه اخليفةةةةةا
إا ا تبا  اإلسةةةةةةةةالا، هإيف هذه التعاليم اإلسةةةةةةةةالابية كانل أبع  إا  األلباني  إما كذل  ر عل 

 .  173إرراك األلبايف ابل صقية الفيسفا  هالعقائد هاألراييف الوضعية البشع ة األخعى ادعقدا 
هأابا الذ ل أسةةةةةةةةةةةةيموا أهال  ابل األلبايف،  ةى البع  أيف: " طبقة األشةةةةةةةةةةةةعاف ابل األلبايف كانل هي 
األها حل ببو  اإلسةةةةةةةةةةةةالا، ألجل اتفاع  ي  ابباصةةةةةةةةةةةةبام العييا، هألجل انضةةةةةةةةةةةةماابام إا الطبقة 

األلبايف هأطما ام   -صع    –العسةةةةةةةةةةةةةةكع ة اتاكمة لدى الدهلة العينمانية،. ههذا صةةةةةةةةةةةةةةارف ر بة  
ي  األابوا  هاالسةةةةةةةتيال   ي  ادباصةةةةةةةب العييا لدى الدهلة العينمانية، ال  كانل أكرب ليحيفةةةةةةةو   

 
 انظع: 172

Pirraku, Muhamet, Roli i Islamit ne integrimin e shqiperise etnike dhe te kombit shqiptar, 
ne: Feja, Kultura, dhe Tradita Islame nder Shqiptaret, 42, 44.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 (  ل أسبا  إسالا األلبايف حل :    M uhamed Pirrakuقاال  لألستاذ الكبة حممد صةابو: )انظع اب 173
Ahmedi, Muhidin,  Rreth perhapjes se Islamit nder shqiptaret, Penda, Prizren, bot. II, 25- 

34. 
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. ه بةده يل إيف هؤال  الةذ ل أسةةةةةةةةةةةةةةيموا هلةذا الةعض بيةة بيييةة، هال 174بوى  ةاديةة حل ذلة  الوبةل.." 
 أسيموا. عمم ذل   ي  مجي  الذ ل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تعاىل هللا  رمحه   –  د برياقورخ الكوسويف الكبري حمم املؤ 
  

البةةةةا ين  البيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةارى ابل األلبةةةةايف، أيف البقص الكبة حل   الةةةةد ل األرثورك  ه عى صع   رجةةةةا  
هالكةاثولية ، أرى هبؤال  الةذ ل مل تكل  بةدهم  يفةةةةةةةةةةةةةةةانةة  كع ةة ه قةد ةة كةا يةة، أرى ذلة  الفعاغ 

 .175القياري العه ي إا أيف  عتدها  ل ر بام ه دخيوا إا اإلسالا..!!؟ 
هةذه أكةذهصةة خرخييةة أخعى، صةدليةل أيف البةار حل الفةاتيكةايف كةايف  ي  اتيفةةةةةةةةةةةةةةةا  رائم هبم ه ةد مام 

 اباراي  هابعبواي ، همل  تخل  بام حل أي  ا  ابل األ وا  إا  واببا هذا.
 

174   Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, 
shoqeria dhe levizja popullore, 463; Zefi, Don Shan, Islamizimi i Shqiptareve gjate shekujve, 
62-63. 

 انظع: 175
Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar shqiptar, 22-23. 
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هابل مجية أسةةةةةةةبا  إسةةةةةةةالا األلبايف كايف أ ضةةةةةةةا ، إيف هذا الد ل كايف أكينع حتعرا  هانفتا ا  ابل الداينة  
األرثوركسةية، هكايف صسةيطا  هسةاال  ليتطبيق هادمارسةة اليوابية، هإيف أهالر الطبقة السةفي  ابل األلبايف  

 تيقويف التعييم اجملار، هكايف ميكل هلم أيف  بتقيوا ابل طبقة إا طبقة أ ي  أ ضةةةةةةةل هأ سةةةةةةةل،  كانوا
. إذيف  176هذل  صفضةةةةةةةةةةل اإلسةةةةةةةةةةالا، هلي  كما كايف اتا  حل أهرر هحل البظاا اليفةةةةةةةةةةعيب اإلبطا ي  

 اإلسةةةةالا كايف  ع   ابل شةةةةأمم ه ضةةةةمل هلم  ياا اجتما ية أ ضةةةةل ابل مجي  البوا ي، هجيم  هلم 
 ي الدنيا هاآلخعا.ص  خة 

هأابا  ل كيفية هطع قة رخو  األلبايف حل اإلسةةةةةةةةةةةالا، هادعاسةةةةةةةةةةةم ال  كانل تقاا أثبا  إسةةةةةةةةةةةالا ادع  
ه ةها،  يبقل لبا ادؤرخويف إيف:".. االنتقا  ابل الداينة البيفةةةةةةعانية إا اإلسةةةةةةالا كايف  تم  ل طع ق 

ا، أه أ د أ عار األسةعا،  سةب ابعاسةم هطقوس ابعيبة. أ ياان  كايف  سةيم ر  البيل أه األسةعا كيا
ر بة الشةةخص. هالشةةخص الذي  را  ي  اإلسةةالا كايف ابطالبا  أيف حيضةةع صع  الشةةاور،  ده ، 
هابسةةةيم . مث إيف هؤال  مجيعا  كانوا  ذهبويف إا القاضةةةي الشةةةع ي  حل ادد بة، هأاباا القاضةةةي كايف 

أيف  سةةةيم. إنا كايف  عيل إنا     تم اإلرال  هاإلبعار هالبطق رلشةةةاارت  ابل الشةةةخص الذي كايف  ع د
مل  كل ابكعها ابل أ د  ي  ا تبا  اإلسةةةةالا ه ي  ببو  هذا الد ل اليفةةةةحيل، هإنا نفسةةةةا أصدى 
ر بتا لالنتقا  ابل الداينة البيفةةةةةةةعانية ادبحع ة إا اإلسةةةةةةةالا. هصعد هذا اإلبعار القاضةةةةةةةي كايف  يقبا 

، هصعد ذل   قوا القاضةةي صتسةةجيل -  شةةاارا أيف ال إلا إال هللا هأيف حممدا  رسةةو  هللا -الشةةاارت 
االسةةةةةةةةةم حل السةةةةةةةةةجال ، هكايف  تم لا اختيار اسةةةةةةةةةم جد د ابل أمسا  ادسةةةةةةةةةيم . هكذل  كايف  تم 

 .177تسجيل أمسا  الشاور حل السجل ادذكور ابل ببل القاضي.." 
 

 ليتوس  حل هذا ادوضوس انظع:  176
Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, shoqeria 

dhe levizja popullore,473-474. 
177 Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, 

shoqeria dhe levizja popullore, 470-472; 
مج  األستاذ حمي الد ل أمحدي، لبع  ادقاال  ادامة ادتعيقة  و  انتشار اإلسالا حل األراضي  و  هذا ادوضوس أ ضا  رراسة ه  ه عاج  

ه ةهم صعبوايف:  األلباني ة، ليكتا  هالبا ين  األلباني   
Ahmedi, Muhidin, Rreth perhapjes se Islamit nder shqiptaret, Arnold, Thomas.W: Perhapja 

e Islamit ne Shqiperi, 5-24 . 
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 كما رأ بامل  كل هباك إكعاه، هال ضةةةةةةةةةة ، هال سةةةةةةةةةي ،  ي  إجبار األلبايف ال تبا  اإلسةةةةةةةةةالا،   
م كةانوا  عيبويف انتقةاهلم ابل الةداينةة البيفةةةةةةةةةةةةةةعانيةة إا راينةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا خمتةار ل رهيف أرىن إكعاه. هإم

هاإلسةةةةالا، كما  قو  البا ينويف همجاور ادؤرخ  ادبيفةةةةف  كايف لا  ضةةةةل كبة  ي  األلبايف، إذ إنا  
نية اليفةةةةةةةعصية أنقذ األلبايف ابل الضةةةةةةةياس هابل االنيفةةةةةةةاار  الينقاحل هالد  ، حل الينقا ة هالداينة البيفةةةةةةةعا

 هاليواننية، هذل  ابل خال  تبيفة األلبايف رلتدر ج هرلقوا هاإلكعاه.
إيف اإلسةةةةالا أبع كينةا  ابل  ارا  هتقاليد هأ عاف األلبايف ادورهثة. هاأللبايف صدخوهلم إا اإلسةةةةالا  

   ل ادسةةةةةةةةةةةةةةيم  ليتمير  األرنؤوط:  ابل أايا الةةدهلةةة العينمةةانيةةة إا  واببةةا هةةذا  كةةانوا حيتفظويف صيقةةب
 . 178اآلخع ل ذهي الععبيا  األخعى 

هأابا  ل األضةةةةةةةةةةةةعار البامجة ابل  دا إسةةةةةةةةةةةةالا صع  األلبايف، هاخلسةةةةةةةةةةةةارا ال  تقل هبم حل خمتي  
دث هال  عج.  قد ذكع ادؤرخويف أيف رهر الكبيسةةةةة هرجا  الد ل البيفةةةةارى كايف هلم  األصةةةةعدا  حِّ
ابوب  ابعةاري هسةةةةةةةةةةةةةةييب جتةاه ابيفةةةةةةةةةةةةةةةاا األلبةايف القوابيةة هالوطبيةة.  ةالةذ ل مل  سةةةةةةةةةةةةةةيموا ابل األلبةايف  

(،  Gegët  حل ةا  البالر، ادبتم  إا القبيية ادشةاورا  ىت اليوا ادسةم  صةةةةةةةةةةةةةةة:  يةل )الكاثولي
 ( Asimilim të plotë)  إيف هؤال  بد انيفةةاعها حل الداينة هالقوابية اليفةةعصية هأهل ايبل األسةةور كييا  

يف األرثورك  حل . هأ ضةا  الذ ل مل  سةيموا ابل األلبا عال    أصةبحوا صةعر  بد ه   !همل  بق هلم ذكع  ذكع
(  اؤال  أ ضةةةةا  بد  ( Toskëtجبو  البالر ادبتم  إا القبيية ادشةةةةاورا ادسةةةةم  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:توسةةةةكل:  

انيفةاعها حل القوابية هالداينة اليواننية  األرثوركسةية ادتعيفةبة هأصةبحوا  وانني . هأابا ادشةا مل هرجا   
ة الكاثوليكية  األلبانيسةةةةيمة الشةةةةعو   الد ل اإلسةةةةالابي ابل األلبايف  اؤال  أ ضةةةةا  مل تلوا جادا  حل أ

هالذهريف التاا حل الععبيا    اهلو ة األلبانية  ضةةةةياسنقاذهم ابل إل يام هاألرثوركسةةةةية هنشةةةةع اإلسةةةةالا 
 . 179هالقوابيا  األخعى..

 حل الداينة هالقوابية اليفةةةعصيةالنيفةةةاعها مجيعا   األلباني  ضةةةل هللا رابتبايف اإلسةةةالا  ي   يو ال  ،إذا  
 .هاليواننية ه ة ذل  

 
 474انظع اليفدر الساصق، ص  178
 475اديفدر الساصق، ص  179
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كعمي، هبد ال ظوا أبيف االسةةةةةةةةةةةةالا لي  ضةةةةةةةةةةةةد هذه بوا  يام  را ه   األلباني هجيدر ليذكع هبا، أيف 
في اإلسالا ال  ُذ  أ د، هوابكايف الشخص أيف حيتفظ اخليفا  ههذه الطبيعة اإلنسانية العالية،  
 ه د ينا كعهوا اخلضةةةوس هالعبور ة بدميا   يويف  موابا  األلباني  هبو تا األصةةةيية، هنسةةةيا ه اراتا اتسةةةبة.

هذا الد ل اتبي    ا أيف االسةةةةالا  تباسةةةةب اب  طبيعتام ا تبقواضةةةةوا أيف  كونوا  مال ،  يذا رأه ر ه 
كعابا ، هلعل هذا أ را    اراسةة، هأصةةبحوا ابباصةةب إرار ة  ييا لدى الدهلة العينمانية شةةةيوا ه أ واجا  

 ههللا أ يم.  .ر   رأللبايف إا اإلسالا الذيالعاابل ابل أهم العواابل  

     
 كما رأ ل ابل هذه اتقائق التارخيية أيف هذه هي صع  العواابل هاألسةبا  ادسةتبتجة ابل 
التار مل ابل ببل العيما  هالبا ين . هال ش  إنا بد تكويف هباك أسبا  أخعى شخيفية ال  عيماا 

إال هللا تبارك هتعاا.  كما بيبا إيف العقيدا هاإلميايف بضةةةةية سةةةةع ة خا ية، ال  طي   يياا أ د أ د 
ظاهعا. ه بده  الإال هللا  ر هجل.  كل الذي بيل آنفا   دخل حل ر  اال تماال  هاالستبتاجا   

يل إيف هللا سةةةةةبحانا أرار حبكمتا ه ضةةةةةيا هرمحتا أيف  اد ام ه بقذهم ابل  يما  الضةةةةةال  هالكفع 
هللا أيف   مل  عر  هالشةةةةةةعك إا نور اإلسةةةةةةالا ههدا ة القعآيف، هكما با  هللا تعاا حل القعآيف الكعمي:  

 . 180 اد ا  شعح صدره لإلسالا 
ابل هاهتدها إليا صسةةةةةةةةةةةبب ابا هجدها  يا  قا  لقد شةةةةةةةةةةةعح هللا  ر هجل صةةةةةةةةةةةدهر هؤال  لإلسةةةةةةةةةةةالا،  

خيفةةةةةائص هابقوابا   ظيمة هلذا الد ل، ابينل ةوليتا يمي  جوانب اتياا،  عضةةةةةا  هطوال  ه مقا ، 
ه سةةعه هسةةاولة التطبيق، هتواانا ه هسةةطيتا. إيف ابل أجلِّ ابظاهع الوسةةطية حل هذا الد ل إنا جيم  

 
 125األنعاا:  180
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عا، هإنا ر ل ص  الينبا  هادعهنة، هالعخيفةةةةة هالعرمية، هص  ا تياجا  العهح هايسةةةةد، هالدنيا هاآلخ
 .181ررر، ررر األصل هالةا ة هالوجاة  

إيف األلبايف الذ ل اختارها اإلسةةةةةةةةالا كانوا أهل  كع ه قل،  يما رأها أيف اإلسةةةةةةةةالا  ادف إا صبا    
اإلنسةةةايف اليفةةةاا، هصبا  األسةةةعا اليفةةةاتة، هصبا  اجملتم  اليفةةةاا، هصبا  األابة اليفةةةاتة، هصبا  الدهلة 

، هأمم شةةةععها رتاجة البفسةةةية هالعه ية إا 182ا تبا  هذا الد ل همل  عخصوا  اليفةةةاتة..سةةةار وا إا 
الشةةةعس اإلهلي، الذي هو".. كا  األابايف ليباس،  يوذهيف صا إذا اضةةةطعصل هبم ادسةةةال ، هتفعبل 
هبم السةةةةةةةةةبل، هالتبسةةةةةةةةةل  ييام الةااي ، هاختيفل  ييام األرلة، هباك جيدهيف اهلدى ابل  ةهتم  

، هالسةةكيبة ابل بيقام، ه سةةتبيبويف العشةةد ابل الةي، هخيعجويف ابل الظيما  إا هاألابل ابل خو ام
 .183البور وذيف رصةام إا صعاس العر ر اتميد " 

هأابا ابا ذكعه صع  البا ين  العهبايف ابل األلبايف، ابل أيف إسةةةةةةالا األلبايف كايف نفابا  ه اهعا  همل  كل 
كما أمم ،  امما ااببية بيفةةةا صسةةبب ضةةع  إميصعد  رت  كينةا  اال  حل  ارتدها حل بد  قيقة، هأمم 

 تبعويف ر ل ابيوكام ليحيفةةةةةةةةةةةةةةو   ي  اديفةةةةةةةةةةةةةةةاا الةدنيو ةة، هأمم بوا سةةةةةةةةةةةةةةع ةايف ابةا  ةةهيف آرا هم 
 ؟؟ هالرتها  هاألكاذ ب ..إخل ابل هذه التام184هر بام

أبو  إنا بد تكويف هلذه اال رتا ا  هاألكاذ ب شةةةةةةي  ابل اليفةةةةةةحة نسةةةةةةبيا ، هرمبا هجد   اال   
هال  سةةةةةةةةةةةةةةتيرا أيف  كويف هةذا البفةا   ةاابةا  هشةةةةةةةةةةةةةةاابال  يمي     اة، هبةا أه هبةاك، هلكل ال  ربا هبة عر ة

 
،) القاهعا: رار التوا    جمموعة رسالالالالائل اإلمام الشالالالالهيد حسالالالالن البناانظع ليتوسةةةةة  هذا اديفةةةةةدر ليشةةةةةايد اإلاباا  سةةةةةل الببا رمحا هللا تعاا،   181

املدخل لدراسالالالالة السالالالالنة  ، ههذه ادعاج  ليشةةةةةيمل العالابة :  وسةةةةة  القعضةةةةةاهي:  243-223، 155، 113(، ص  1992هالبشةةةةةع اإلسةةةةةالابية،  
املرجعية العليا يف اإلسالالالم للقرآن  ،  190-133(، 3،  القاهعا: ابكتبة ههبة، سمدخل ملعرفة فهم اإلسالالالم(،  1992،  3، )ا.ر، سالنبوية

 . 240) القاهعا: ابكتبة ههبة، س.ر(، ص ضوابط وحماذير يف الفهم والتفسري،  -و السنة 
 269-190ادعج  الساصق، ص 182
)صور سعيد، رار التوا     القرضاوي فقيهاً،ة،  يفاا:  ، هانظع: تييم340،  املرجعية العليا يف اإلسالم للقرآن والسنةالقعضاهي،  وس :    183

 .  87-57(، ص 2000، 1هالبشع اإلسالابية، س
 انظع:184

Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqipatre deri ne lidhjen e Prizrenit, 279, 283, 289;  
Nathalie, Clayer, Islam, State and society in post-communist Albania, at: Muslim Identity 
and the Balkan state, 115-138. 
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أيف  يا هذه الظاهعا، هإمنا ميكل  األلبارسةةةةةةةيم  اببام. هأسةةةةةةةتدرك هأبو : إنا لي   ق  اجملتم   اد
حيدث ذل  لكل أ د اببا إذا أسيم  د ينا  هلةةةم جيد ابل  عيما ه عشده ه قوي إميانا. إيف أصحا  

وا م  اآلخع ل.كان بدابا أسيموا كانوا جيدهيف أنيفارا  حل أ يب األ وا  ابل ادسي   رسةةةةةةةةةو  هللا  
ادبكع،  ، هكايف صعضةةةةةةةةةام أهليا  صع ، هكانوا تابعهيف ردععهف ه باويف  ل  تباصةةةةةةةةةحويف  يما صيبام

 ه طيعويف هللا هرسةةةةةةولا. هاب  ذل  هجد  حل أهسةةةةةةاس هؤال  اليفةةةةةةحاصة األكارا طبقة ابل ادبا ق 
  ادععه   حل خرخيبا اإلسةالابي. هأابا األلبايف ادسةيمويف ايدر  يم  كونوا جيدهيف أنيفةارا  هلم حل صدا ة

  اب  أ عار أسةةةةعتا او  عيع   ،نيفةةةةةا  أه ابعيبا  أيف جيد  د ينا   الذي أسةةةةيم  االصل ال ميكل هلذا األابع. 
هأىن لا أيف  سةةيم  سةةيم اتد  ! ميكل أيف  ر د إميايف هذا ادكا عا كيام نيفةةارى. أىنّ   صيئة حل هسةة 

هادعاصةةةةةةي.  ال   لذنو  ه بقص ر إلميايف  ر د رلطا ا  هالعبارا  أيف ا نعيمهحنل   !ابل الشةةةةةةباا  
 جب إذيف أيف تعى صع   اال  االرتدار  ل اإلسالا حل خر مل األلبايف. هاهلدف ابل إ يا  هذه 

 ل الفكعا أي ذكعى  كعا االرتدار هو تذكة األلبايف ادسةةةةةةةةيم  مباضةةةةةةةةيام ادسةةةةةةةةيحي  ىت  عتدها 
اآلهنة األخةا،  األلبايف حل صالران حل  الكاثولي  ابل   عهج هلا صع  العهبايف، ه ابل جد داإلسةةةةةةةةةةةةةالا 

 ههللا ابتم نوره هلوكعه الكا عهيف هادشعكويف حل كل اابايف هابكايف، ههللا أ يم. 
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 املبحث الثالث: عوامل ازدهار إسالم األلبان
، صدأ  اتياا مبظاهعها 185ههكذا،  كما رأ با أنا  ما أيف استقع اإلسالا حل نفوس األلبايف  

حل خمتي  اجملاال ، التعييمية هادعمار ة هالد بية ه ةها.   األلبارادختيفة تد  حل أهساس الشعب  
صدأ األلبايف ادسةةةةةةةةةةةةيمويف صببا  رهر العبارا ابينل ادسةةةةةةةةةةةةاجد هايوااب  إلباابة الشةةةةةةةةةةةةعائع الد بية اليوابية 

ايوااب  إا صدااي  خر مل  ي  الدهلة العينمانية  هاألسبو ية هالسبو ة. ه عور خر مل صبا   ادساجد ه 
إا هذه الداير. هالدليل  ي  ذل  هي ادسةةاجد ادوجورا هادببية اببذ ذل  الوبل إا  واببا هذا. 

(، رسم  ااي  (Prizrenابد بة صع رريف  - مينال  جتد توار مل الببا  لبع  ادساجد حل هال ة كوسو ةةةةةةةةةةةةةةا
  74-1573بد ص  حل سةةةبة:)   Bajrakli Xhamiد أ ضةةةا  اسةةةم:)  حممد رشةةةا ه طيق  ي  هذا ادسةةةج

ا(، ه ةها ابل ادسةةةاجد   1615( ص  صسةةةبة:)  Sinan Pashaا(، هابسةةةجد آخع امسا سةةةيبايف رشةةةا )  
 . 186بعهيف  الكينةا هال  ال  س  ادقاا لذكعها، هال  تعور توار مل صبائاا إا صض 

          
            Xhamia e Sinan Pashës-Prizren              Xhamia Bajrakli- Prizren  

 

 
 انظع الدراسة  ل ادعمار اإلسالابي العينمار دساجد ابد بة صع رريف صعبوايف: 186

Virmica, Raif, Prizren camileri, Turk Demokratik Yayinlari, Prizren, 1996, 13-14, 16, 23, 
24, 37; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame nder shqiptaret gjate shek. XX, 153-163. 
Miftari, Faik, Pakes drite per Kosoven, NGL-BAF, Prizren, 2001, 31-38. 
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جبانب ذل   إيف التيفةةوف مبختي  طعبا ه عبا، كايف بد أرسةة  جذهره حل هذه األراضةةي.  كبل  
تعى جبانب تعمة ادسةاجد تعمة الراهاي هالتكااي دمارسةة الشةعائع هالطقوس الد بية اليفةو ية صفعباا 

ابيكا  ادختيفة. هاب   يو  ادبتيف  الينار ابل القعيف العشع ل  إيف هذه ادساجد هالتكااي أصبحل  
 .187ليدهلة هرخيل حتل محا ة الدهلة بانونيا  

  
   Teqja: Halveti në Prizren                    بريزرنالطريقة الصوفية اخللوتية يف مدينة  تكية

ة كانل بد األلبانيإ دى هذه الفع  اليفةةةةةو ية ههي البكتاشةةةةةية أه العيو ة البيفةةةةةة ة، حل األراضةةةةةي 
، هر مةا  ابةاليةا  هابعبواي  ابل الةده   ة األلبةارهجةد  صع  األنيفةةةةةةةةةةةةةةةار هادؤ ةد ل ابل الشةةةةةةةةةةةةةةعةب  

اإلسةةةةةةةةالابية الكاثوليكية هاألرثوركسةةةةةةةةية اجملاهرا أللبانيا، ابينل إ طاليا هاليوانيف، هذل  ألجل العقائد 
 . 188هاأل كار ال  كانل ابتشاهبة لتعاليم الداينة البيفعانية إا  د كبة 

 
  و  خر مل الطع  اليفو ية هخر مل التكااي هالراهاي  انظع رراسة ادؤر  صعبوايف: 187

Rexhepagiq, Jashar, Dervishet, rendet dhe teqet ne Kosove ne Sanxhak dhe ne rajonet per 
rreth, Dugagjini, Peje, 1999, 155-217, 219-264. 

  و  تعاليم هذه الفعبة اليفو ية الضالة انظع:  188
Kingsley, John Birge, The Bektashi Sufi order of dervishes, Hartford Seminary Press, 

Hartford, Conn, USA, 1937.  Salihu, Hajdar, Poezia e bejtexhinjeve, Rilindja, Prishtine, 
1987, 85-120; Baba Selim Rexhep Kalicani, Testamenti Bektashian, Marin Barleti, Tirane, 
2000, 43-108; Baba Selim Rexhep Kalicani, Dede Ahmedi i gjalle mes nesh, Fushe Kruje, 
2000; Hoxha, Hajredin, The Bektashi Sufi order, it’s history and doctrines, 2000, I.I.U., 
Kuala Lumpur, Malaysia; Vishko, Ali, Harabati teqe e Tetoves dhe veprimtaria  ne te ne 
periudhen kalimtare, Design, Tetove, 1997;  Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe 
feja ne Shqiperi 1920-1944, Perktheu nga Italishtja, Luan Omari, Elena Gjika, Tirane, 1994, 
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يةة رليةةة الرتكيةة هالععصيةة، ه ي  هةذا البظةاا أابةا التعييم،  ةإنةا كةايف ميةارس حل ادةدارس هادكتبةا  الةد ب
ة اببذ القعيف السةةةةارس  شةةةةع، إا العص  األه  ابل القعيف التاسةةةة   شةةةةع. األلبانيكايف  ا  األراضةةةةي  

ادشةةةةا مل هرجا  الد ل اإلسةةةةالابي كانوا  عيمويف ه درسةةةةويف التالابيذ بعا ا القعآيف هالكتاصة رألجبد ة  
دةدارس الكبةا الينةانو ةة، هابعظم ادوار ادوجورا  ياةا كةانةل  الععصيةة. حل ادةديف الكبةا  تحةل صع  ا

ابوار ر بيةةة.  و  هةةذه القضةةةةةةةةةةةةةةيةةة ادامةةة ه و  هةةذا العةةاابةةل الفعةةا ، نعى ابل الفةةائةةدا نقةةل كالا 
سةةةالابية لدى األلبايف .. ي   األسةةةتاذ الدكتور راابر اكاي حل رسةةةالتا الدكتوراه  ل تطور الينقا ة اإل

 ابباهج هابعا ل ادسةيمويف حل تبظيم  شةعسهانتشةع حل هذه األراضةي،  سةالا "..صعد أيف رخل اإلبا : 
ببيةل ادةدارس هادكةاتةب هبةدف تينقي  هتعييم الشةةةةةةةةةةةةةةعةب اببةارئ الةد ل  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةة.  

.  األخعى حل اليوانيف هحل صع  ادديف   ابقدهنيااإلسالابي األهلية. ههذه اددارس  تحل حل كوسو ا ه 
،  ي  كايف صشةةةةةةكل اببتظم تؤري رسةةةةةةالتاا جبانب ادسةةةةةةجدهذه اددارس هادكاتب كانل تعمل ه 

-6 عمةل  ياةا األئمةة هاخلطبةا . نظةاا التعييم  ياةا كةايف خمتيطةا ، هأ مةار التالابيةذ كةانةل ترتاهح ص  
أرصعةة  شةةةةةةةةةةةةةةع  ةاابةا . ادوار ادقعرا كةانةل رلععصيةة هلكل الشةةةةةةةةةةةةةةعح هالتيق  كةايف رليةةة  14، هإا 7

. هذا البوس ابل الدراسةةةةةةةةةةةةةة ة. لتعييم القعآيف الكعمي هتفسةةةةةةةةةةةةةةه كايف  ُةْعطح  لا أهلو ة خاصةةةةةةةةةةةةةةاأللباني
. صعد استقال  ألبانيا،  املرحلة الرشديةاالصتدائية كانل تستمع ثالث سبوا ، هتسم  صة: ابدارس 

ة.  األلبانيهصعد ا تال   و سةةةةةةةةةةةةةةال يا ير  كبة ابل أراضةةةةةةةةةةةةةةياا، ابب  حل تي  اددارس التعييم رليةة  
- 1912 -عد اتع  البيقانيةادكاتب اإلسةةةةةةةةةةةالابية جبوار ادسةةةةةةةةةةةاجد أ يقل أ ضةةةةةةةةةةةا  حل اليوانيف ص

هايبل األسةور  ابقدهنياة ايفتية حل كوسةو ا ه األلبانيإا  واببا هذا.. ادسةيمويف حل األراضةي   1913
 يما صعد نظموا تعييم هممارسةة الد ل  ل طع ق ادشةيخة اإلسةالابية، هال  اهتمل رلغ االهتماا حل 

لعشةةةةةةةةةةع ل اشةةةةةةةةةةتاع  حل ألبانيا صع  ابكاتب تعييم هتينقي  األجيا  ايد دا.. اب  صدااي  القعيف ا
التعييم اإلسةةةةالابية، ابينل تي  ال  كانل حل ابد بة اشةةةةقوررا هتةاان ه ةها ابل ادديف. هتشةةةةة صع  
السةةةجال  هالواثئق العينمانية إيف انتشةةةار اددارس مت صشةةةكل كبة حل ادباطق الشةةةمالية هايبوصية حل 

 

37-44; Norris, H.T, Islam in the Balkans-religion and society between Europe and Arab 
World, 89, 123, 169, 174, 190, 211.  
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 Hafiz Ymerشةةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ  مع ة  الد ل ) ألبانيا..هإيف صع  ادشةةةةةةةةةةةةا مل هاددرسةةةةةةةةةةةة  ابينل ال

Shemsedini    ،اسةةةةةةةةةةةةةةتعمةل أجبةد ت  أثبةا  التةدر  . األها كةانةل األجبةد ةة الععصيةة ليموار الةد بيةة ،)
يةة  ة..هصعةد اتع  البيقةاناأللبةانيةهالينةانيةة كةانةل األجبةد ةة الالتيبيةة ليموار العيميةة أه الطبيعيةة رليةةة  

هحتولةل ادةدارس إا ابسةةةةةةةةةةةةةةتور ةا  هإا اصةةةةةةةةةةةةةةطبال  ليحيواان   ،توبفةل  مييةة التعييم لفرتا ابةا
( ه ةها ابل ادديف..هتشةة    Pejaالكوسةو ية )   -هابأهى ليمااجع ل، كما كايف ذل  حل ابد بة  صيا  

إ دى الواثئق اليفةةةةعصية هال  أرسةةةةياا ها ع الشةةةةؤهيف الد بية اليفةةةةعصية إا هاارا الرتصية حل صيةعار سةةةةبة  
التعييم الد   لدى األلبايف ادسةةةةةةةةةةةيم  هي بضةةةةةةةةةةةية ابعقدا هابامة   ا،  ي  جا   ياا، إيف1923

إاباا هخطيب، هال   600ليةا ة. حل هذه ادباطق  وجد  ياا بعاصة  سة  ابفتيا  ر بيا ، ه وجد بعاصة  
أ د اببام جييد اليةة اليفةةةةةةعصية، الكل تعصوا ضةةةةةةد الدهلة اليفةةةةةةعصية، هال ختيو ابد بة أه بع ة ابل تي  

ال ههي ابةد مةةة ابل أهةل تيةة  ادةد بةةة أه القع ةة..هحل هةذه ادةدارس ال  تعيمويف  ادةدارس الةد بيةةة، إ
 .189 ياا إال البة  هالعداها لييفع .." 

 
Hafiz Ymer Shemsedini 

مث  تاص  األسةةةةةتاذ ادذكور بائال  أنا : " ر م الضةةةةةةوس هالقيور الدهلية حل ابب  التعييم الد  ، إال إيف 
ا كانل تعمل 1936هذه اتعكة اسةةةةةةةتمع  همل تتوب  حبمد هللا تعاا.  مينال  حل كوسةةةةةةةو ا سةةةةةةةبة  

 
 انظع ليتوس : 189

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqiptaret gjate shek.XX, 74-79,  أخذا   ل: 
Arkivi i Jugosllavise, Ministarstvo Pravde Kraljevine Jugoslavije -Versko Odelenje, 129, 4814 
/19. 
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(. هحل  Sibjan Mejtepiهذه اددارس االصتدائية هاإل دار ة ابا مسيل صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : ابكتب اليفةةةةةةةةبيايف : )  
ابكتب تعييمي لييفةةةةةةةبيايف.. هحل سةةةةةةةبة    33صع شةةةةةةةتبا هضةةةةةةةوا ياا كايف هباك  – اصةةةةةةةمة كوسةةةةةةةو ا 

( حل كوسةو ا، كانل هباك ابدرسةة أ ضةا  هبذا االسةم، Mitrovicaه سةا )  -ا حل ابد بة ابرته1936
) ابائت  هسةةةةةةتة  شةةةةةةع تيميذا  (..ه خال  سةةةةةةبة    216البب  هالببا ،- ي  كايف  در اليفةةةةةةبيايف

( الكوسةةةةةةةةةةو ية هضةةةةةةةةةةوا ياا  تحل ابدارس أخعى Gjakovaابد بة جاكو ا )   حل  1932-1938
)مثان  ابدرسةةةةة(..هصعد    80أ ضةةةةا ، هكايف  توب  أيف تفتتل اددارس األخعى لكي  يفةةةةل  درها إا 

اتع  العادية الينانية، حل ألبانيا اشةةةةةتد  األهضةةةةةاس هأصةةةةةبل شةةةةةبا ابسةةةةةتحيل  تل اددارس صسةةةةةبب 
د ل. هبد أ يقل مجي  تي  اددارس، همل تعمل ها دا اببال لعدا بعارا  الدهلة العيمانية ضةةةةةد ال

دهنية  يم  توبفوا  ل التعييم، صل هاصةةةةةةةيوا التعييم ق قور..أابا األلبايف حل األراضةةةةةةةي الكوسةةةةةةةو ية هاد
هالتعيم، ر م إيف ادعيم  هادشةةةةةةةةةةةةةةةةةا مل حل هةةةذه الظعهف مل  كونوا  تقةةةاضةةةةةةةةةةةةةةويف أجعا ابةةةاليةةةة  ي   

 ،Shkupi ة ابينل:األلبانيألخعى حل األراضةي نو ة هجد  أ ضةا  حل ادديف اذل ..اددارس الد بية الينا
Prizreni ،Shkodra، Elbasani ،Berati، Vlora، Ulqini، Janina،Tetova..etj  هحل ابد بة اسكوصيا .)

سل اببذ أرصعة بعهيف ابل أايا الدهلة العينمانية، هحتمل  ابقدهنيا– ،  ياا ابدرسة اثنو ة  ع قة هال  أسِّ
كوسةةو ا، توجد –(، هحل ابد بة صع شةةتبا    Medresja e Isa Beutاسةةم: اددرسةةة الد بية  يسةة  ص  : )

، صفعه اا هشةعباا ادختيفة حل ادديف  Medresja Alauddin): )سةة ر بية أ ضةا  رسةم:  ال  الد لابدر 
 اتمةد  األخعى. هبةد ختعج ابباةا األجيةا  الكينةا ابل طيبةة العيم الشةةةةةةةةةةةةةةع ي هاألصطةا  هالعيمةا  ه 

 .190 هادبة..

  
Medresja e Isa Beut-Shkup                  - Prishtinë Medresja Alauddin 

 
 85-81ادعج  الساصق, ص  190
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، كةايف هبةاك جةانةب آخع ابل اارهةار  الةد   اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي التعييمي الكبة بجةانةب هةذا االارهةار  
الد ل البيفةةةةةةةةةةةةةةعار،  ي  كانل تفتتل ادعاصد هالكبائ  األرثوركسةةةةةةةةةةةةةةية هاددارس التاصعة هلا رليةة 
اليواننية هادد مة ابل ببل الده  األرثوركسةةةةةةةةية.  قد كانل هباك  عكة بو ة همحية شةةةةةةةةعسةةةةةةةةة ر بية  

تل اددارس رليةة اإل طالية أ ضةةا ، هابل كاثوليكية ضةةد اإلسةةالا.  قد باا صع  العهبايف األلبايف صف
ة حل تيةة  ادةةدارس ر م بيةةة  ةةدر التالابيةةذ  ياةةا،  األلبةةانيةةهؤال  العهبةةايف الكةةاثوليةة  صةةدأ تعييم اليةةةة  

                     ي  كايف ال  تجاها العشةةةةةةعا، حل كل ابدرسةةةةةةة، هاشةةةةةةتاع ابل ص  هؤال  العهبايف :

:(1622-:1566Pjeter Budi،1643-: 1606Frang Bardhi ، 1683-:1600Andrea Bogdani191     ،)
هالةذ ل ابةا االوا  قةدَّسةةةةةةةةةةةةةةويف إا  واببةا هةذا ابل ببةل األلبةايف الكةاثولية  هادةاركسةةةةةةةةةةةةةةي  العيمةاني  ابل 
ادسةةةةةةةيم . هحل  ضةةةةةةةويف هذه الظعهف  تحل ابطبعة نيفةةةةةةةعانية لطبا ة الكتب هالعسةةةةةةةائل. ههؤال   

لتعييم، هبةد ختعجةل ابل تية  ادةدارس طبقةة ابينقفةة العهبةايف تببوا هابةارسةةةةةةةةةةةةةةوا اببةاهج  عصيةة حبتةة حل ا
 يمانية ابل األلبايف  ي  البم  الةعيب. هذا االارهار الد   البيفةةةةةةةةةةعار، ههذه اتمية اآلمثة ضةةةةةةةةةةد  

 . 192اإلسالا كايف بد صدأ  اببذ صدااي  القعيف التاس   شع.. 

                        
Pjeter Budi                                                           Frang Bardhi 

ة حل  يفةةةةع الباضةةةةة، أي اصتدا  ابل القعيف السةةةةاص  األلبانيهالذي جيدر ذكعه هبا، أيف اتعكة القوابية 
 شةةةةةةةةع إا ما ة التاسةةةةةةةة   شةةةةةةةةع، كانل بد هصةةةةةةةةيل إا ذرههتا حل ايانب األريب القوابي هالوط  

 
191 https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bogdani 

 انظع: 192
Historia e popullit shqiptar, vell.4,100; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare 

deri ne lidhjen e Prizrenit, 274, 278, 280, 456  

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bogdani
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، ابينل رهاه ل 193الد  . متينيل ابظاهع هذه اتعكة حل كتار  ادؤلف  اإلسةالابي  رألجبد ة الععصية 
الشعع هالبينع لبع   يما  التيفوف ه ةها. صع  تي  الدهاه ل تعمجل ابل اليةة الععصية هالرتكية،  

تيفةوف مبختي  . ههذا أ ضةا  اارهار إسةالابي آخع، كايف  يفةحبا ال194هأكينعها ابل اليةة الفارسةية،  
 . 195طعبا ه عبا 

نذكع اببام   ،ادععه   الذ ل أسةةةاموا صكتارهتم حل  ا  التيفةةةوف  األلباني هابل الشةةةععا  هالكّتا  
  ي  سبيل ادينا :

 ) Naim Frasheri، ( ابل أبطا  الفعبة اليفةةةةةةةةةةو ية البكتاشةةةةةةةةةةية)، Sami Frasheri، Abdyl Frasheri، 

Hasan Zuko Kamberi، Sulejman Naibi، Shejh Kadria، Nezim Frakulla، Dervish Hasani ، 
Baba Abidin Leskoviku) etj 196. 

 
-60، ص  األلبالاينمالمح عربيالة إسالالالالالالالالالالالالميالة يف األدب    ، هانظع:  40-5, صةاأللبالانيالاألجبالديالة العربيالة يف الثقالافالة  انظع:ابو ةاكو, حممةد:   193

 :، لبف  ادؤل  ادذكور، هانظع67
Pirraku، Muhamed، Gjurmime albanologjike-seria e shkencave filologjike 16-1986، 

Instituti albanologjik i Prishtines، Prishtine، 1987، 197-212; Pirraku،Muhamed، Gjurmime 
albanologjike-Seria e shkencave filologjike IX-1979-1980، 203-236; Frasheri Naim، Vepra 
Letrare 5، Tirane، 1996، Qerbelaja، 13-316. 

 انظع:   194
Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit،456. 

ابن تيمية   ل التيفةةةةةةةةةةةةةةوف ه عكتا هتعاليما هابوب  صع  العيما  الكبار اببا..انظع: ررنيقة، حممد أمحد،   اديفةةةةةةةةةةةةةةعي، سةةةةةةةةةةةةةةوهاا تو يق:  195
، )الكو ل: هكالة شالالالالالالالالالطحات الصالالالالالالالالالوفية؛ هانظع: صدهي،  بد العمحل:  167-53(، ص 1992،  1، )طعاصي : ابكتبة اإلميايف، سوالصالالالالالالالالالوفية

(؛ 1993،  1، )صةه : رار اييل، سنشالالالالأة الفلسالالالالفة الصالالالالوفية وتطورها،  تاح:  ع ايف  بد اتميد،  48-7(؛ ص 1976،  2و ا : سادطب
، ، ) رار اصل ايواي، ا.ر، س.ر،  .ر(،  املنتقى النفيس من تلبيس إبليس، اصل ايواي،  يي  سةةةةةةةةةةةةةةل  يي  بةةةد اتمي:  249-27ص  

، س.ر(؛  1969، تل. حممور أاب  البواهي، )القاهعا:  التعرف مل هب أهل التصوفهةةةةةةةةةةةة،   358؛ الكالرذي، أصو صكع حممد:  208-513
؛ صل  عيب، 126(، ص 1957، )القاهعا: ابكتبة حممد  يي صبيل،  الرسالة القشرييةهةةةةةةةة.  465القشةي، أصو القاسم  بد الكعمي صل هواايف:  

 .373) صةه : رار صارر،  .ر(، البا   كية،، الفتوحات املهة638الشيمل األكرب حمي الد ل حممد صل  يي:    
 انظع: 196

Salihu، Hajdari، Poezia e bejtxhinjeve، 133،144،147،165،265،268،289; Noris، H.T.Islam in 
the Ballkans، 161-190; Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e 
Prizrenit، 273، 274-278،309، 324. 
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Hasan Zuko Kamberi              Abdyl Frashëri            Sami Frashëri           Naim Frashëri 

، أليف الدهلة العينمانية نفسةةاا مل 197أبو   ال تسةةتةع  ابل هجور تي  الظاهعا اليفةةو ية لدى األلبايف
، هكةانةل هي األخعى تع ةب رلفكع اليفةةةةةةةةةةةةةةوحل لكينة ابل 198تكل تعةارض هةذه الطع  اليفةةةةةةةةةةةةةةو يةة 

  عباا، ابا  دا الفعبة البكتاشية.
ة حل خمتي  السةةةةةةةةةا ا ، الفكع ة األلباني ألجل هذه التطورا  ايذر ة ال  شةةةةةةةةةادهتا األراضةةةةةةةةةي  

هؤال  العهبايف األلبايف أ ضا   عصة القياا لرتمجا  البيفوص الد بية   األرصية هالقوابية هالد بية، استةل
ة، هباابوا صطبعاا هنشةعها ص  األلباني، ابل اليةا  الالتيبية هاإل طالية هاليواننية إا اليةة  199ادقدسةة 

ة، باصةةةد ل حل الدرجة األها صةةةد الباس  ل الدخو  حل اإلسةةةالا هتبفةهم اببا.  األلبانياألهسةةةاس 
 .200ة !! األلبانيليفّد كايف  تم حبجة الد اس هالتعيم هاتفاع  ي  اليةة ) األا ( هذا ا

هإذا ابا  ييبا تي  الكتار  البينع ة هاألرصية هتي  الدهاه ل الشةةةةةةةةةةةةعع ة،  سةةةةةةةةةةةةوف نعى إمم تباهلوا  
ه ايوا ابشةةاكيام االجتما ية هالد بية هالسةةياسةةية هاالبتيفةةار ة ابل خال  الكتار ، إمم  ا شةةوا 

ة أه الشةةةةةةةعب  األلبانيحل كا ة  اال   ياتا، هشةةةةةةةععها ابينل ابا كايف  شةةةةةةةعع األابة  األلبارشةةةةةةةعب  ال
 

 ة هجاورهم الد بية هالفكع ة انظع : األلباني و  ابعع ة خر مل اليفو ي  هطع  اليفو ية هكيفية انتشارها حل ادباطق البيقانية هاألراضي  197
Rexhepagiq، Jashar، Dervishet، rendet dhe teqet، ne Kosove ne Sanxhak e ne rajonet tjera 

perreth ne te kaluaren dhe sot، 25-87،103.   
198 Oztuna، T، Yilmaz، Turkiye tarihi XIX-XX  Asirlar، Hayat Yayinlari، Dogan Kardes 

Matbaacilik،1967، 3-82.  
 ادتعيفب صعبوايف: األلبارة هاليةا  األخعى، انظع رراسة العاهب األلباني و  خر مل تعمجا  األانجيل إا اليةة  199

Sedaj،  Engjell، Bibla dhe perkthimet e saj ne gjuhen shqipe، Shtufi، Prishtine، 1999، 94-
121، 125-172.   

 انظع: 200
Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit، 368-456; 

Historia e popullit shqiptar: vell.4، 100-101. 
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كما  ربها هم صذل  –أبسعه.  تجد إمم تباهلوا ابوضوس اتع ة هالع  حتل اتكم العينمار   األلبار
 ألمم كما صيبا ساصقا  كانوا  كعهويف العينماني  لعدا اهتماابام حبا  األلبايف. -
يق هذا الةعض، أي  عض البة  هالكعه  ربها  باا أبسةةةةةةةةةةةةةوأ العبارا  هأصشةةةةةةةةةةةةة  الكيما  هلتحق 
. جبانب هذا كبل جتد اآلخع اببام  عاجل بضةةةةةةةةةةةةية البطالة هالفقع نتقاابا  اببام، هصةضةةةةةةةةةةةةا  هكعها  هلما

. هاآلخع تباه  بضةية اهلجعا هاالصتعار  ل الوطل هالشةو  األلباراددب  الذي كايف  عيشةا الشةعب 
ب  إليا هال سةةةةةةةةيما الذي خي  هرا ه اهجتا هأطفالا اليفةةةةةةةةةار حل  الة  عث  هلا. هكما جتد حل هات

كتار  هؤال  ابل  اجل بضةااي ابار ة، ابينل ابوضةوس ادا  ه ب الباس لا صال اسةتينبا ، سةوا  أكانوا 
 ابل رجا  الد ل اإلسالابي ابينل الوالا هالقضاا أه  موا الباس.

هؤال  تباهلوا أ ضةا  بضةية  شةو العشةوا هالفسةار ادايل، هبضةية الينأر هاالنتقاا لدا القتيل، الذي كايف 
، هبضةةةةةةةية اتسةةةةةةةد هاتقد ص  رجا  الد ل اإلسةةةةةةةالابي كايف أابعا  201أصةةةةةةةيال  لدى األلبايف اببذ بعهيف 

 . 202هابعيا  صسبب ابواالا صع  اببام ليسيطايف.. 
ابي ) اليفةةةةةةةوحل أه السةةةةةةة  ( ابام ابل هذا ايانب، ألنا ثعها  اإلسةةةةةةةال األلبار التععف  ي  األر   

 يمية ضةةةةةةةةةةةةةةخمة،  رهران ذل   ي  ابعع ة اجتاها  الفكع الد   اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي  بدهم، هألنا ابعآا 
 اجملتم  أ ضا .

هابل القضةةااي هادوضةةو ا  االجتما ية حل هذه ادع ية أن  جتد  اهعا همحية ابسةةعورا لدى هؤال  
هم الرتكير الشةةةد د،  ي  التسةةةاابل الد   هالتعا ع السةةةيمي ص  األلبايف  الكتا  اإلسةةةالابي  ه ة 

 
ة، هبد هجد   اال  بتل كينةا حل كا ة أحنا  ألبانيا  األلبانيابل القاتل لدا ادقتو  كانل  اهعا بدمية حل كا ة األراضةةةةةةي  (  أه)االنتقااالينأر  201

دينقف  األلبايف )  ا  دث تةية جذري حل خر مل األلبايف.  ي  باا  مو ة ابل ا1990هكوسةةةةةةةةةةو ا هخارجاا حل اآلهنة األخةا. إال أنا حل السةةةةةةةةةةبة  
ه عال   ققوا نتائج كبةا حل إصةةةالح  البا  األلبايف صعضةةةام صبع    وب  األسالالر املتخاصالالمة،  حبركة الصالاللح ب  األلبانالكاثولي  ه ادسةةةيم (  

ل الذي مت صيبام حل دئا  األسةةةةةةةةةع صعد أيف كانوا أ دا ، هذل  أبيف  عفو هيل ادقتو   ل القاتل..ليمر د هالتفاصةةةةةةةةةيل هابعع ة  وارث القتل هاليفةةةةةةةةةي
 ا..انظع:1992-ا1990السبوا  

Anton Ceta & Zymer Neziri & Myrvete Dreshaj & Sadri Fetiu & Mehmet Halimi، Pajtimi 
i gjaqeve، 1990-1991، Era، Prishtine، 2001; Pirraku، Muhamed، Levizja gjithpopullore 
shqiptare per faljen e gjaqeve 1990-1992، Kronike، Instituti  albanologjik i Prishtines ، 
Prishtine، 1998. 

202 Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizre. 294، 362، 356. 
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ادسةةةةةةةةةةةيم  هاأللبايف األرثورك  هالكاثولي ،  ي  إيف اختالف الد ل  سةةةةةةةةةةةب ابا  اموا هم، ال 
جيةب أيف جيع إا التبةااس هالبةضةةةةةةةةةةةةةةةا ، أليف أابةاابام العةده ادشةةةةةةةةةةةةةةرتك، هإيف كال الطع   اباةدر اببةا،  

انية !! هال شةةةةةةةةةة  إيف هذه اتمية كانل  ي   سةةةةةةةةةةا  اإلسةةةةةةةةةةالا  قيفةةةةةةةةةةدهيف صذل  الدهلة العينم
هادسةيم ، هإيف الده  اجملاهرا  ة إسةالابية كانل تعكر هتشةج  صع  هؤال  األلبايف. هبد هجد  
تي  الده  ادسةتعمعا جسةعا  ر بيا ، ه كعاي  صةو يا  صكتاشةيا ،كي  يفةيوا إا حتقيق ابطالبام ه اايهتم  

 .203التبيفة ة هاليفييبية 
 .204هذا  يما خيص  اابل التعييم هالينقا ة هاألر  هابعاية بضاايهم ابل خال  تي  الكتار   

هابل  واابةل اارهةار إسةةةةةةةةةةةةةةالا األلبةايف ابةا بةاابوا صةا ابل ر ال  لطيةب العيم،  ية  إمم ر يوا إا 
الده  العادية ادختيفة ليتعيم.  مبام ابل ر ل إا ابيفةةةةع حل األاهع الشةةةةع  ، هاببام ابل ر ل إا 

بد، هأكينعهم كايف  ع ل إا تعكيا ليتيق  تعييما حل اسةةةةةةةتانبو ، هاببام ابل ر ل إا إ عايف، هاببام اهل
ابل ر ةل إا رر  ، هاببام ابل ر ةل إا ليبيةا، هاببام ابل ر ةل إا إ طةاليةا أ ضةةةةةةةةةةةةةةةا ، ه ةهةا ابل 

 .  205البالر 
ا  كبار،  شةةةةةةةةةار إليام هابل ادااجع ل األلبايف الذ ل هاجعها إا  الده  الععصية هأصةةةةةةةةةبحوا  ياا  يم

رلببايف، نذكع اببام، ابينل: سةةةةةةةةةةةةةور ة  ي  صعا حل رابشةةةةةةةةةةةةةق  امل كبة ابل  يما  اتد   حل القعيف 
رمحا  –العشةةةةةةةع ل، هحمقق كبة لكتب السةةةةةةةي  اليفةةةةةةةاا ههو الشةةةةةةةيمل العالابة  بد القارر األرنؤهس  

 
 انظع:   203

Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit، 309-324، 393-
394، 364-366، 380-388، 409-415، 440-453; Salihu، Hajdar، Poezia e bejtexhijnjeve، 133-
141، 148-160، 212-213، 243-251، Historia e popullit shqiptar، vell.4، 105-106; Krasniqi ، 
Mark، Toleranca fetare ne levizjet clirimtare te popullit shqiptar ne shek.XVII-XVIII، ne: 
Feja، kultura dhe tradita islame nder shqiptaret، 205-210; Mahmud Hysa، Tema sociale ne 
letersine islame shqiptare te shek. XVIII-XIX،  2449-258، Ibid. 

،  ي   ياا صيايف هابعاية القضةةةةةةةةةااي  املفسالالالالالالالر احلافظ إبراهيم داليواألرصية ال  مجعل األ ما  األرصية الينالثة ليشةةةةةةةةةيمل  انظع هذه العسةةةةةةةةةالة   204
 ا..صعبوايف: 1942-ا1920السياسية هاالجتما ية ص  السبوا  

Kusi، Petrit،  Hafiz Ibrahim Dalliu، Vepra Letrare -Dokrra Hini، Grenxat e kuqe te Tiranes، 
Nje ander e ime، botime enciklopedike، Tirane، 2000. 

205 Hysa، Mahmud،  Alamiada shqiptare، vol.2، 170. 
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هو الشةةةةةيمل انصةةةةةع  . هحل األرريف  ي  نبغ حل  مايف  امل جييل حل اتد   الببوي صال نراس،  -هللا!
رمحا هللا تعاا، كذل   وجد  امل كبة هحمقق  اضةةل ال  قل اببرلة  ل سةةاصقيا، ههو  األلبارالد ل 

، كما إنا  عيع حل األرريف  امل هابؤر  ألبار كبة، -رمحا هللا تعاا!-الشةةةةةةةةةةةةةيمل شةةةةةةةةةةةةةعيب األرنؤهس
 ياةا الشةةةةةةةةةةةةةةيمل العالابةة  األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ حممةد ابو ق األرنؤهس. هحل رهلةة اإلابةارا  الععصيةة ادتحةدا  ية 

 . 206-رمحا هللا تعاا!–هالفقيا اتبفي ايييل ههيب سييمايف  اهجي 

   
 ط شعيب األرنؤو  احملدا        األلباينانصر الدين  احملدا    عبد القادر األرنؤوط دااحمل

 

        
 األلباين  وهيب سليمان غاوجي في احلنالفقيه  العالمة            حممد موفق األرنؤوط ربوفسور  ال املؤرخ         

هاببام )  ة ادسةةةةةةيم  ( ابل سةةةةةةا ع إا إ طاليا هرهابانيا هصيةاراي هاليوانيف، ليتخيفةةةةةةص حل بضةةةةةةااي 
الداينة البيفةةةةةعانية ) الكاثوليكية هاألرثوركسةةةةةية (، هاببام ابل سةةةةةا ع إا الوالاي  ادتحدا األابةكية 

 البيدايف.، ه ةها ابل 207ليعمل ه ليتعيم 
 

ابل نسةةةل  ة، ر م كومم األلبانيهؤال  األ الا ادذكورهيف آنفا  مل ندرجام حل رراسةةةةتبا حل هذا البح  ر تبارهم مل  عيشةةةةوا حل األراضةةةةي هالداير  206
. هلكبام اب  األلبايف. ألنبا ابقيدهيف وطار  بوايف حبينبا. هؤال  األجال  ابل العيما  نبةوا حل الده  الععصية ذا  أجوا  ه عهف ر بية هسةياسةية خمتيفة

 ذل  جد عهيف رلدراسة هالتحييل ياورهم هإنتاجام العيمي حل العسائل اياابعية، حل اداجستة أه الدكتوراه، ههللا أ يم.
 ليمر د انظع: 207
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هأابا ابقدار أتثع  يما  األلبايف صتي  اددارس الرتكية هابدارس الشةةةةةةع  األهسةةةةةة   كايف كبةا  ليةا ة، 
كما سةبعى ابوابفام ابل صع  القضةااي االجتما ية هالد بية. نسةتطي  القو  هايرا أبيف هباك بامسا  

نبو . هؤال  مجيعا  انرها  سةتاابشةرتكا  حل  كع مجاور  يما  األلبايف الذ ل تيقوا تعييمام حل األاهع ها
اإلصةةةةةةةةةةالح حل ادباهج الدراسةةةةةةةةةةية الد بية هحل صع  القضةةةةةةةةةةااي االجتما ية هالد بية. هابوب  صفكعا 

مل  كل ابعارضةةةةةةا  هلا، كما سةةةةةةبعى ذل  إيف  208 يما  األلبايف ابل  كعا اددرسةةةةةةة اإلصةةةةةةال ية  موابا  
 شا  هللا تعاا.

ينية، لبعى ابقدار أتثع  يما  األلبايف ابل تي  اددارس هال  سةمل لبا ادقاا هبا أيف نتوسة  صذكع األاب
ه ضةةةارا  الشةةةعو  األخعى.  مينال  أتثة اتضةةةارا الفارسةةةية حل آرا  هاجتاها  األلبايف كايف هسةةةعا  
إا  ةد كبة،  ية  إيف كينةا  ابل  يمةا  األلبةايف تعمجوا كتةب هتعاث األر  الفةارسةةةةةةةةةةةةةةي إا اليةةة 

هالكتةار  ربيةة إا  واببةا هةذا. هاب  هةذا اال تكةاك الكبة اب  ة، هابةا االةل هةذه الرتمجةا   األلبةانية
 .209الشخيفيا  هاتضارا  األخعى  إمم مل  سيموا ابل األضعار ه اآلاثر ايانبية السيئة 

، كةانةل  ةاهعا  فظ القعآيف الكعمي لةد ام. هةذه واابةل اارهةار اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا لةدى األلبةايفهابل مجيةة  
الظاهعا العجيبة هجد  لدى األلبايف اببذ  اد صعيد،  اي  اهعا  ع قة اببذ انتشةةةةةةار اإلسةةةةةةالا حل 
سةةةل ابؤسةةةسةةةا   هذه ادباطق. كايف  تم  فظ القعآيف الكعمي حل ادكاتب هالبيو ، مث  يما صعد أسةةةِّ

ية.  مينال  كانل هباك ابدرسةةةةة ر بية  ع قة ابشةةةةاورا  يمية ابينل اددارس الد بية لتعيم العيوا الشةةةةع 
 Medresja e Gazi Mehemetحل ابد بة كاتب هذا البح ، هامساا : ابدرسةةة الةااي حممد رشةةا: )

Pashes  سةةةل اببذ أرصعة بعهيف، ابل أايا الدهلة العينمانية، هبد ختعجل ابل هذه اددرسةةةة (، هال  أسةةةِّ
 

Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare..393، 410، 433، 418;  Skendi، Eqber، 
Hoxhe Kadriu (Kadri Prishtina)، 14; Moroco dela Roka، Roberto، Kombesite dhe fete ne 
Shqiperi 1920-1944، 209; Xhelili، Qazim، Vehbi Dibra..، 12; Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali 
Korca –jeta dhe vepra، 13-18; Osmani، Shefik، Panteoni iranian dhe iranologet shqiptare، 
(Saadi Shirazi، Tirane، 1997); Zekaj، Ramiz، Zhvillimi i Kultures islame..258-381. 

 انظع: 208
Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca – jeta dhe vepra، Logos-A، Shkup، 1997  44-45. 
209 Osmani، Shefik، Panteoni Iranian dhe iranologet Shqiptar، Saadi Shirazi،Tirane، 1998، 

92-108، 109-121، 132-133. 
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 تعاا. ه بدر ابل ختعج ابل هذه اددرسةةةةةةة ابل الطيبة أجيا  كينةا ابل ادشةةةةةةا مل هاتفاع لكتا  هللا
ه يما  الد ل همل حيفظ القعآيف الكعمي  ورا  ابعتال . أشةةةةةةةةةةار  صع  اإل يفةةةةةةةةةةائيا  األخةا أنا ص  

 قد ختعج ابل هذه اددرسةة سةبعويف  ا ظا  لكتا  هللا تعاا، جيام   1994 -  1950السةبوا   
 .210ظل القعآيف الكعمي ابل العجا . ههجد  أ ضا  ابل البسا  ابل  ف

 
Medresja e Gazi Mehemet Pashës-Prizren 

،  ظاهعا اتفظ  بدهم أهسةةةةةةةة  انتشةةةةةةةةارا  هأكينع اهتماابا   ابقدهنياة األخعى حل األلبانيهأابا حل ادديف   
ابل ببل ادشةةةا مل هالباس حل اآلهنة األخةا ابل هذا القعيف. صعا بعا  كبار ذهه أصةةةوا  ند ة همجيية،  
هذهه  فظ بوي هذاكعا هبارا، تشةةةةةةبا اتاسةةةةةةب اآليل حل الدبة هاتفظ ه دا االلتباس حل اآلاي  

تفظ القعآيف   12-10ية  عور إا صعكة اتفظ حل السةل ادبكع  ادتشةاهبا . هالسةبب حل هذا القضة
الكعمي. هبةد كةانةل هبةاك كعاابةا  ررنيةة لبع  العوائةل ابل ادسةةةةةةةةةةةةةةيم ، هذلة   بةدابةا ختعج اصبام  

، هذل  ببل  شةةةع سةةةبوا  حل ابد بة تيتو ا  211حيفظ كتا  هللا تعاا ههو اصل السةةةارسةةةة ابل  معه 

 
 انظع:   210

Zekaj، Ramiz، Zhvillimi i kulutres Islame nder shqiptaret ne shekullin XX، 207.    
Miftari، Faik، Pakez drite per Kosoven، 45-49; Okic، Tayyib، Tefsir ve Hadis usulunun bazi 

meseleleri، Nun Yayincilik،  Istanbul،Turkiye،1995، 141.  
. هبد  M  ulla Mamut Asllaniهاسةةةم الشةةةيمل الذي  فظ القعآيف  ي   د ا هذا الطفل اليفةةةةة هو: الشةةةيمل ابال حممور أسةةةالر  211

ينةا   هللا  ر هجل صرايرا هذا الشيمل ايييل ببل ثالثة أ واا لتععف  ي  طع قة حتفيظا ليقعآيف الكعمي لألهالر حل ابسجده، هبد استفد  اببا كأكعاب 
اببرلا ه  اتمد.حل رأ ي هذا الشةةةةةةةةةيمل هو ابيفةةةةةةةةةب  لتخع ج اتفاع لكتا  هللا تعاا حل القعيف العشةةةةةةةةةع ل.  قد نذر  ياتا هلذا اهلدف الببيل.  ةارر  
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(Tetova حل )األلبايف كما ابع ابعبا  شةةةةةةةةةةةةة إا أيف أ يبام كانوا ابل اتفاع . هخر مل  يماابقدهنيا  
 لكتا  هللا تعاا.

ههباك اهتماا كبة  ىت اآليف دواصةةةةةةةةةية هذه الظاهعا العرنية العجيبة لدى ادسةةةةةةةةةيم  األلبايف. تعى 
الطفل ال  فقا ابل الععصية شةةيئا  هال  سةةتطي  التحدث هبا، هلكب  جتده  بد بعا تا هتالهتا ليقعآيف  
الكعمي بارا  اباهعا  هابعتال  ه ورا ، مما جيعي  تبكي، شةةةةةةةئل أا أصيل، هذل  مما ههبا هللا تعاا إايه  

دينية لتحفيظ القرآن  ابل  سةةل اليفةةو  هالبةم ايميل. هبد أتسةةسةةل حل اآلهنة األخةا ابدرسةةة 
بيةة هاليةةة اإلنكيير ة  ، ية   تعيم التالابيةذ ادوار الةد 212(   Kavajaحل ألبةانيةا حل ابةد بةة كوااي:)    الكرمي

هررهس  ل اتةاسةةةةةةةةةةةةةةةب اآليل )الكواببيوتع( اب  الرتكير  ي   فظ كةاابةل ليقعآيف الكعمي.  قةا  هةذه 
اا أيف  بارك حل خطوا هابباررا جييية ههي األها ابل نو اا  سةةةةةةةةب  يم البا  . نسةةةةةةةةأ  هللا تع

ادديف األخعى حل ألبانيا هكوسو ا ، هأيف  و قبا إا  تل ابر د ابل تي  اددارس حل  جاورهم هأ ماهلم
 هايبل األسور، ههللا ادستعايف ه ييا الُتْكاليف، ههو اهلاري هادو ق إا سوا  السبيل. ابقدهنياه 
 
 
 

 

( ا ظ لكتا  هللا تعاا، هال  101ليفةةةةةةالا الفجع هال  عور إليا إال صعد صةةةةةةالا العشةةةةةةا . صيغ  در اتفاع الذ ل ختعجوا  ي   د ا ها دا  هابائة )  
 أ الا أ دا  حل العامل اإلسالابي هالععيب بد  ابا حل هذا اجملا ، جعيبا هللا ابل أابينالا.

 ليفكع هاتضارا اإلسالابية :  األلبارادعاد العادي انظع اجملية اإلسالابية ال  تيفدرها  212
The Islamic civilization news periodic Bulletin، (Albanian Institute of  Islamic thought and 

civilization)، 17. 1. 2001، 13. 
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 الباب الثاين 
 

ة واالجتاه اإلصالحي يف األلبانياألوضاع االجتماعية يف األراضي 
 الدراسات القرآنية يف العصر احلديث 

 
 

 
 ة يف العصر احلديث األلبانيالفصل األول: األوضاع االجتماعية يف األراضي 

 
 

 
الفصل الثاين : االجتاه الفكري السين االجتماعي اإلصالحي يف الدراسات  

 Hafizالقرآنية، املتمثل يف فكر الشيخ املفكر اإلسالمي: احلافظ علي كورتشا 
Ali Korca)   ) 
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 الفصل األول
 ة يف العصر احلديث األلبانياألوضاع االجتماعية يف األراضي 

 
 متهيد  •

ة  ا ية رأل داث هالقضةةةةااي ايسةةةةاا حل خمتي  األلبانياألهضةةةةاس االجتما ية حل األراضةةةةي كانل    
ابل هذه  ال  سةةةةةةةتظاع  يما صعد العيمية  اجملاال ، هأتيت رراسةةةةةةةة هذا الفيفةةةةةةةل متايدا   لببا  البتائج

منوذجا  ليدراسةةةةةة، أ  هالذي اخرتانه ، ابينل  اور االجتاه اإلصةةةةةال ي حل الدراسةةةةةا  القعآنيةالدراسةةةةةة
" ابع ية الينالثيبا  ابل القعيف العشةةةةع ل توصةةةة  رتيو ة هالبقام العيمي   هكما  قو  ادؤرخويف إيف:

 كما أيفيماني .  الذي رار ص  العيما  هرجا  الد ل اإلسةةةةةةةةةةةةةالابي ه ةهم هص  كبار اديحد ل هالع
بواهم الفكع ةة حل الةد ةاس  ل نظع ةة اإلتةار ه سةةةةةةةةةةةةةةخعها كةل جاورهم  كةانوا بةد     العيمةاني   لادفكع 

، هذل  انطالبا  ابل اببدأ هذا الد ل  هضةةةةةةةةعهرا اتبا اا، هصةةةةةةةةعف الشةةةةةةةةبا   ل الد ل أاي  كايف نوس
ني  اتابد ل  ي  !!!  ىت هصل اتا  صبع  العيما -كما  قولويف-العأي،   ل  اتع ة حل التعبة 

األراييف أيف  كتب رسةةةةةةةةالة ه تام  ياا ادسةةةةةةةةيم  هالبيفةةةةةةةةارى  ي   د سةةةةةةةةوا ، ابسةةةةةةةةتخدابا  ألفا ا  
هشعارا  جار ة هصذ ئة مت   عض اإلنسايف هكعاابتا.. ابينل: ال ميي  ذرا ابل العقل ابل  عتقد أيف 

اإلنسةةةةةةةةةةةةايف،    خيق العامل، هابينل بولا: بضةةةةةةةةةةةةية الع  هي خمتيقة ابل  قل -هللا جل جاللا   -الع  
ليسةةةل هلا  قيقة.. هابينل بولا: التينيي   يب ه ضةةةيحة اابانبا.. هابينل بولا: السةةةيد ادسةةةيل صوجا  
ببيل ال  عتقد  ل نفسةةةةةةةةةا أنا اصل اإللا، هإمنا هو اصل  وسةةةةةةةةة ، هابينل: ادسةةةةةةةةةيل مل  كل ابؤسةةةةةةةةة  

بة مما  دلبا  .  ه ةها ابل القضااي العيفع ة العاه213البيفعانية، هابينل: اإلكيل  بارا  ل القيفص.. "  
  ي  ابدى خطورا ادوب  هاليفعاس هالةييايف الفكعي.

همبا أنبا ال نسةةةةتطي  أيف نيم صكل تي  األ داث هالقضةةةةااي صتفاصةةةةيياا، إال أنبا سةةةةبق   بد صع  
الد    األلبارالقضةةةةااي الكربى رلدراسةةةةة هالتحييل، هال  سةةةةتفتل لبا رر  كبةا  لعؤ ة أصةةةةالة الفكع 

 
 انظع صتيفعف:  213

Basha. M. Ali، Islami ne Shqiperi gjate shekujve، 156-157 
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التحةداي  االجتمةا يةة هالةد بيةة. هتيت هةذا البةا  الينةار ابل هةذا البحة    هابةدى تيفةةةةةةةةةةةةةةةد ةا لتية  
ادتواضةةةةةةةةةةة   يقة ابكمية هابتممة ليبا  األه ، هأيف  ام هذا البا   توب   ي   ام هبعا ا البا  

 ،األه ، أليف طبيعة الدراسةةةةة تقتضةةةةي ذل ، هأيف نتائج الدراسةةةةة لل ختعج  ل  ة هذا الذي نقو 
ههاحنل أهال  سةةةةةةةةبورر مجية ابل تي  القضةةةةةةةةااي الد بية هاالجتما ية،  تب  لبا    هنب  ليقارئ الكعمي.

ابل خالهلا التيار االجتما ي اإلصال ي هسبعى كي  كانل ابعاية  يما  األلبايف لتي  القضااي. 
 ة ادسيمة.األلبانيإيف القضية األها ال  شةيل  كع األلبايف كانل بضية حتعر ادعأا 

 
  ( Modernizimi dhe Shqiptaretاأللبان ) العلماء األول: النزعة التجديدية عنداملبحث 

رايح الفكع الد   اإلصةةةةةال ي ال  كانل هتب ابل ادشةةةةةع  الععيب هخيفةةةةةوصةةةةةا  ابل ابيفةةةةةع كانل  
تتجا إا خمتي  أحنا  العامل اإلسةةةةةالابي، كاهلبد هتعكيا هصع  البالر حل رهسةةةةةيا، ابينل صالر القوباا. 

ابباا رلقييل. همبا أيف جاابعة األاهع كانل اببارا   214ة هالبوسةةةةةبية  األلبانييب األراضةةةةةي  همل  كل نيفةةةةة
حل كا ة االختيفةةةةةةةةاصةةةةةةةةا  حل ذل  الوبل، كايف الشةةةةةةةةبايف األلبايف  تجاويف إلياا   215ليتعيم هالتينق   

إا تشةكيل  البا  أخو ة ر بية   األلبارلتعيم العيوا الد بية ادختيفة هأرى هذا االهتماا الفكعي 
ص   يما  األاهع ه يما  األلبايف، هصعا ابل طيبة األلبايف  يما  كبار أجال ، ذاس صةةةةةةةةةيتام هسةةةةةةةةةار  

كبايف، هأصةبحوا أ الابا   شةار إليام رلببايف حل العيفةع اتد  . هذه الفرتا كانل ادع ية صذكعهم الع 
ال  انرى  ياا صع  العيما  هادفكعهيف اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيويف هالذ ل أتثعها ردباهج هاأل كار الةعصية ابينل 

اهع  ادفكع مجا  الد ل األ ةار هالشةةةيمل حممد  بده هتالابيذه ابينل العالابة رشةةةيد رضةةةا، هشةةةيمل األ

 
قعيف العشع ل،  ليمر د  و  اخليفية التارخيية العادية لإلصال ا  الد بية هأتثةها حل الفكع الد   البوس  حل أهاخع القعيف التاس   شع هصدااي  ال  214

 هالده  ال  أتثع  هبا صشكل ابباشع أه  ة ابباشع حل األاهع..انظع :
Karcic، Fikret، Drustveno-pravni aspekt Islamskog reformizma - Pokret za reformu 
serijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka،  Sarajevo، 1990، 
29-67. 

 ) حل اهلاابع (  69ادعج  الساصق،  215
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، انرها وجعا  اإلصةال ا  حل ادباهج الدراسةية األاهع ة. هال شة  216أمحد ادعا ي ه ةهم كينةهيف 
أيف هذا البدا  كايف لا صةدى حل العامل اإلسةالابي، ابينل اهلبد هتعكيا هسةوراي هالبوسةبة هألبانيا ه ةهم  

217. 

    
 UNIVERSITY  AL-AZHARجامعة األزهر الشريف                       

    
 أمحد املراغيالشيخ     رشيد رضا الشيخ السيد                حممد عبده الشيخ         مجال الدين األفغاين

 
هابل القضةةةةااي األسةةةةاسةةةةية ال  ركر  يياا ادبارهيف رإلصةةةةالح، كانل بضةةةةية ادعأا ادسةةةةيمة ه التاا  

، هأما ابقارنة ردعأا الةعصية كانل ابتخيفة هرجعية ه ة ابتحعرا ابل القيور التقييد ة،  218االجتما ية  
 

هتماا كينة ابل البا ين  الةعصي    و  جاور هأ ما  هؤال  ادفكع ل هادشا مل ابؤسس  اددرسة اإلصال ية  قد ُكتب الكينة، هان  هؤال  ا  216
 ، هانظع أ ضا  : (1،1994، )العايض: سمنهج املدرسة اإلصالحية العقلية يف التفسريه ةهم..انظع ابينال  : العهابي،  اد اصل  بد العمحل: 

Crecelius، Daniel Neil، The Ulema and the state in modern Egypt، Princeton، N.J، Princeton 
University Press، 1967، Ph.D. thesis; Jansen، J.J.G، The interpretation of the Koran in 
modern Egypt. 

  و  خر مل التجد د الفكع الد   هإصال ا هصع  اجملدر ل الكبار ابل السي  هاخلي ..انظع: 217
Maududi، Abul A’La، A short history of the Revivalist Movement in Islam، transl. by Al-
Ash’ari،The Other Press، Petaling Jaya، K.Lumpur، Malaysia، 1999، 24 –77. 

 انظع: 218
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البشةاس السةياسةي هأما تعيع حل  الة ابل االحنباس الفكعى هاتعكي، هكايف ال  سةمل هلا مبمارسةة 
هال االجتما ي ه ة ذل  ابل التام هالشةةةةباا . هذه اآلرا  اإلصةةةةال ية أثع  حل أ كار هابفاهيم 

تعكيا، ر تبارها   -ابيفةةةةةةع، هاهلبد ، هاسةةةةةةطببو   –هؤال  األلبايف الذ ل كانوا  تيقويف العيم حل األاهع 
م حيميويف هذه األ كار اإلصةال ية  ، هدا  ارها إا صالرهم،  ارها هه219ابعاكر  ادية ليعيم هالينقا ة  

 هالتجد د ة.
ة، هإيف نظعا  ا يفةةةةةةة إا األلبانيهإيف نظعا  اصعا إا  عكة  يسةةةةةةفة الفكع اإلسةةةةةةالابي حل األراضةةةةةةي 

طبيعةة ذلة  ايةدا  هالبقةام اتةار الةذي كةايف  ةدهر ص   يمةا  األلبةايف هادفكع ل ادعةارضةةةةةةةةةةةةةة  هلم،  
كانوا اباتم  هبذه القضةةةةةةااي الد بية، هلي  لبا سةةةةةةبيل إا ابعع ة جتعيبا نعيم  يم اليق  أمم أ ضةةةةةةا   

تي  القضةةااي الفكع ة الفيسةةفية هالد بية إال رلعجوس إا اجملال  هالدهراي  هالعسةةائل، هال  كانل 
 توا نشةةةةةةعها اجملي  األ ي  ليشةةةةةةؤهيف اإلسةةةةةةالابية حل ألبانيا حل ادديف هالعواصةةةةةةم الكبةا، ألنا لي  

   يا كل تي  القضااي ادطعه ة ليبقام، هإمنا كانل هباك حبوث هابقاال  هررهر هباك ابؤلَّ  مج
  يمية تبشع حل تي  الدهراي  هاجملال  أبابانة.

ة أهر أيف أشة إا بضية أخعى ابامة، ههي أيف بضية األلبانيهببل أيف أنتقل إا ابوضوس حتع ع ادعأا  
لسةةةةةةةةةةةةةا ة لعيما  األلبايف حل ذل  الوبل ، كانل  د   ا220االجتاار ه االتا هضةةةةةةةةةةةةةواصطا ه ةها  

أ ضةا ، هأمم  عال  كانوا  تمتعويف صينقا ة إسةالابية  الية ابتعدرا اديفةارر. هالدليل  ي  ذل  كالابام 
هاببا يناهتم هلذه ادسةةةةةةةةةةةائل ال  سةةةةةةةةةةةبذكعها صعد   . إذيف حنل سةةةةةةةةةةةبق  أاباا  مو ة ابل العيما  

ية تي  القضةةةةةةااي الفكع ة هالد بية حل  يفةةةةةةعهم الكبار، ذهي االجتاها  ادتبا بة، كانل هتمام ابعا
 كما هتمبا حنل صع  القضااي الد بية هالفكع ة ال  نواجااا.

 

Shpuza، Gazmend، Kuvendime per historine kombetare، 231-236، 237-242. 
 انظع: 219

Dela Roka، Roberto Moroco، Kombesia dhe feja ne Shqiperi، 209; Pirraku، Muhamed، 
Kultura kombetare shqiptare.. 393. 

هة  790أ ضل ابا رأ ل ابل كتب ه يفل القو   ل االجتاار هضواصطا هأنوا ا هشعهطا ه االتا..هو اإلاباا العالابة أصو إسحا  الشاطيب    220
اهيم رابضايف ابقاصية  ل الطبعة ال  شع اا الشيمل  بد هللا  ، حتقيق: الشيمل إصع املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالميةحل ابوسو تا األصولية :  

 .638-463، ص 4(، ج1999، 4رراا، )صةه : رار ادعع ة، س
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 األلبارتشةةةةةةة صع  اديفةةةةةةارر التارخيية  ل هجور نقام  ار هجدا   ع   ص  ادفكع هالبا     
 Hafiz:)  222 ، هص  ادفكع الشةةةيمل اتا ظ  يفةةةمل ِرْصعا( Mehdi Frasheri: )  221ابادي  عاشةةةعي  

Ismet Dibra   ة اببيبا  األلباني(. لقد نشةةةةع ادفكع ابادي  عاشةةةةعي  دا ابقاال  حل صع  اليفةةةةح
 اال  اإلصالح هالتجد د الذي ميكل أيف حتدث حل الد ل اإلسالابي. ه بده ابل كالابا أيف آرا ه  

 ة إسالابية  بد جانبل اليفوا  هاتقيقة، مما أرى رلشيمل اتا ظ  يفمل رصعا إا رر آرائا حل رهر 
) اليفةةةةةةةةةةو  العايل (. ههذه اجملية كانل تتوا نشةةةةةةةةةةع تي  : ( أي Zani i Naltëشةةةةةةةةةةاع ة امساا:) 

 ادقاال  هاآلرا ، هكانل هلا مسعة طيبة هابكانة ابعابوبة لدى نفوس ادسيم  ه اابة الباس.
هابيخص كالا الشةةةةةةةةةةةيمل ادفكع اتا ظ  يفةةةةةةةةةةةمل رصعا  ل التجد د هاإلصةةةةةةةةةةةالح هو أنا  عى أيف  

اإلسةةةةةةةةالا ال  عارض االسةةةةةةةةتفارا ابل تقدا العيم  حل ابواجاة حتداي  العيفةةةةةةةةع، ه قبل التجد د حل 
صع  القضةااي كما  د   ي  ذل  صع  األ ار   الببو ة، إال أنا لكل شةي  خيفةائيفةا هطبيعتا  

تا ال  تسةةةةةةةمل لا رلتجد د. أابا التجد د حل ادبارئ الد بية هاألصةةةةةةةو  العقد ة اخلاصةةةةةةةة هبا ه اال
 .223هادبارئ األخالبية  اذا ال  كويف أصدا  

 
 

 
العتيق.  ام حل أهاخع القعيف    األلباركاتب هابؤر  هسياسي ألبار ابشاور بدمي. ابل بع ة ألبانية ابشاورا امساا  عاشع، لا ابؤلفا   ل التار مل   221

 القعيف العشع ل. مل أ ينع لا  ي  خر مل هالرتا ه ي  خر مل ه اتا..انظع:  التاس   شع هصدا ة
Historia e popullit shqiptar، vell.2، 449، 452، 603. 

. هاصل تعييما العايل حل اسطببو . كايف  ادا  حل الفقا هالتفسة هادبطق هالفيسفة هاتد  . بدا خدابا  1886هلد حل ابد بة رصعا سبة     222
اابعة حل اسطببو   جييية حل اددرسة الينانو ة الد بية حل تةاان. كايف  تقل الععصية هالرتكية هالفارسية.  عض لا اببيفب التدر   هالعايسة أل د أبساا اي 

با ، هبض  هلكبا ر   ذل  ه ضل صيده  ي  ذل . كايف شجا ا  ه اهعا  رتق. سجل ابل ببل السيطا  الشيو ية رهيف أ ة هتمة إال لكونا ابتد 
 حل السجل اثبا  شع  اابا ..انظع: 

Zekaj، Ramiz، Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit XX، 312-314. 
 ليتوس   و  البقام الذي جعى صيباما:  انظع 223

Basha، Ali.M،  Islami ne Shqiperi gjate shekujve، 140-141. 
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 ( Zani i Naltë)  سالميةاإلدورية ال             عصمت ِدْبراالشيخ                مهدي فراشري املؤرخ   
 

هالقضةةةةةةةةةةية األخعى ال  نوبشةةةةةةةةةةل صيباما هي، أيف ادفكع ادذكور ابادي  عاشةةةةةةةةةةعي ار   أيف ر  
االجتاار بد أ يق، هأنا ال جيوا أل د أيف جيتاد حل هذا العيفةةةةةةةةع، هاسةةةةةةةةتبد حل ار ائا إا ابا رهي  
ابل أيف اإلابةةاا أيب  ةةاابةةد الةرايل رمحةةا هللا بةةد رأى رؤاي أيف ر  االجتاةةار بةةد أ يق !! هكةةايف رر 

يمل اتا ظ  يفةمل رصعا ررا   امسا  هباطعا ، هرا ضةا  لتي  العها ة ادبابضةة دبارئ الد ل هأصةولا الشة
 يبما با : إيف ر  االجتاار ابفتوح هلل  ةيق أصدا  إا بياا السةةةا ة. ههل  كع بائل هذا الكالا 

اثرها ادفكع اباذا  ع  إ ال  ر  االجتاار ؟ هالدليل الينار  ي   دا صةةةةةةةةةةةةةحة تي  ادقولة ال  أ
ابادي  عاشةعي هو أيف العؤاي أه اإلهلاا ليسةل ابل ابيفةارر التشةع   اإلسةالابي  ىت حيتج هبا ه عو  

 . 224 يياا  
ه بده هبا هاضةةةةةحا  أصةةةةةالة الفكع الد   اإلسةةةةةالابي حل  ام الشةةةةةيمل اتا ظ  يفةةةةةمل رصعا، ه اما  

ا ما. هحنل نوا قا حل هذا العر لقوا د أصةةو  الفقا،  بدابا رر  ي  ادفكع ابادي  عاشةةعي هأصطل 
ادختيفةةةةع هادقب . هبد حب  العيما  بدميا  ه د ينا   و  هذا ادوضةةةةوس هكتبوا الكينة  با، هلكببا ال 

 نستطي  أيف نتوس  أكينع ابل هذا القدر نظعا  تدهر هطبيعة هذه الدراسة.
كل إرخةةا  مث إيف ادفكع اباةةدي  عاشةةةةةةةةةةةةةةعي انبعح بضةةةةةةةةةةةةةةيةةة ر بيةةة أخعى ابامةةة،  يةة  ا م أنةةا مي

إصةةةةةال ا  حل صع  األابور الد بية التعبد ة أ ضةةةةةا ، هال  لي   ياا  ا  لالجتاار  ي  اإلطال   
هإمنا هي أابور هبضةةةةةةةااي توبيفية.  كايف مما ار   ها م، أنا إذا جاا  اليفةةةةةةةالا  ي  الداصة رإلميا   

 
 141ادعج  الساصق، ص  224
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سةةي صال ركوس هال هاإلشةةارا هصال ركوس هال سةةجور،  قد جتوا اليفةةالا حل ادسةةجد جيوسةةا   ي  الكع 
 سجور بياسا   ي  اليفالا  ي  الداصة !!؟

هال شةة  أيف هذا  عترب بياسةةا   اسةةدا  اب  الفار  الكبة.  كايف جوا  الشةةيمل اتا ظ  يفةةمل رصعا 
لي   يميا  هأيف اليفةةةةةةةةةةالا  ي  الداصة إمنا هي اليفةةةةةةةةةةالا البا ية هليسةةةةةةةةةةل  رمحا هللا، أيف هذا الكالا

،  كي  تقاس تي  القضية ادشعه ة ليضعهرا 225الضعهرا  ق ..  الفع ضة، هأما تكويف  بداليفالا 
 مبوضوس اليفالا جيوسا   ي  الكعسي  حل ادساجد هرهيف أيف تكويف هباك ضعهرا ؟! 

ا، صعا ابل أهسةةةاس األلبايف ابفكع آخع، هشةةةيمل ه امل إسةةةالابي  در، 1930–ا  1920هحل سةةةبة  
تاع هذا الشةيمل ايييل ررائا هخطبا هه ظا (. اشة  Haxhi Vehbi Dibra)    226امسا اتاج ههيب ِرْصعا 

ة هتعييماةا هثقةا تاةا، ه قو  الرهج . هكةايف بةد أ ةد ابةذكعا  ي   األلبةانيةهاهتمةاابةا صقضةةةةةةةةةةةةةةيةة ادعأا  
شةةةةةكل الدسةةةةةتور، حتتوي  ي  أرصع  صبدا ، ص   ياا ابفيفةةةةةال  هذه األ كاا هالقيور. هابل مجية ابا 

بكاح حل اإلسةةةةةةةالا هشةةةةةةةعهطا ه سةةةةةةةخا هأ كاا ذكع حل هذا الدسةةةةةةةتور، كانل بضةةةةةةةية الرهاج أه ال
ة البةاطيةة  يمةا خيص تره ج  األلبةانيةالطال . كمةا أنةا  ةاجل صعضةةةةةةةةةةةةةةا  ابل العةارا  هالتقةاليةد هاأل عاف  

صباهتم ابقاصل األابوا  ال  كانوا  تقاضةةةةةةوما هبل ترهجيال، اايرا  ي  اداع ادسةةةةةةم . ههذه ادذكعا 
 موابا  هلدى الشةةةةةةيو ي    األلبار   لدى الشةةةةةةعب  كذل  سةةةةةةا د  كينةا  حل حتسةةةةةة  ادفاوا الد

 
 142-141ادعج  الساصق، ص  225
.  1937هتوحل سبة    1867ة الوابعة حل رهلة ابقدهنيا اتالية( سبة  األلبانيهلد الشيمل العالابة اتاج ههيب رصعا آ ويل) نسبة إا ابد بة رصعا العييا    226

تمسكة صتعاليم الد ل اإلسالابي، هكايف أصوه ابفتيا  أ ضا . اشتاع اببذ صةعه كايف  ادا  هابفتيا  هسياسيا  ه اهدا  ابشاورا .  بحدر ابل أسعا ابتد بة هاب
، هكذل  اشتاع حبسل اخليق. تيق  تعييما األه  حل ابد بتا مث هاصل تعييما العايل حل  األلبار رلذكا  اتار هرهتماابا صشخيفيا  كبةا حل التار مل 

صية هالرتكية هالفارسية، هختيفص صعد ذل  حل  يم الفيسفة اإلسالابية هادبطق هالفقا.  اسطببو ، هكايف ابل خةا طال  جاابعة اسطببو . أتقل العع 
( ال    Zani i Nalteلا جاور ابشكورا هابشاورا حل اجملا  السياسي هاإلصالح الد  ، هلا ابقاال  هخطب اببشورا حل اجملية اإلسالابية )

. لا تفسة كاابل لسورا الفاحتة    ماذا أيمر القرآن الكرميكانل تيفدر حل تةاان. صع  هذه ادقاال  هاخلطب مجعل  ي  شكل كتا  رسم:  
 يي رشا   توصيل إا ابتبا  نسخة اببا أثبا  هجوري حل ألبانيا ه بدابا ار  ادشيخة اإلسالابية حل تةاان، هأثبا   د يني اب  األستاذ هالكاتب حممد

ليجاليا   ل طبيعة هابوضوس رسال ، إذا صا  قو  أيف لد ا نسخة ابل هذا التفسة هصيل إليا ابل الوالاي  ادتحدا األابةكية ابل ادشيخة اإلسالابية  
 ة.  تفضل أبيف أ ارار لكي أصور نسخة لبفسي،  جراه هللا خة ايرا ..ليمر د انظع: األلباني 

Xhelili، Qazim، Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar ilevizjes kombetare، Albin، 
Tirane، 1998، 4-20; Zekaj، Ramiz، Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret gjate shekullit 
XX،  288-291.    
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. كما أنا  227اببام خاصةةةةة، الذ ل كانوا  بظعهيف إا الد ل نظعا اةئراا هأنا ر ل التخي  هالعجعية،  
ة  ىت األلبةةانيةةحل هةةذه الفرتا الراببيةةة اتعجةةة مل  كل هبةةاك بعآيف ابفسةةةةةةةةةةةةةةع أه ابرتجم ابل الععصيةةة إا  

 .228 ية  عجعوا إليا دعع ة األ كاا الشع 

 
  Haxhi Vehbi Dibra  احلاج وهيب ِدْبرا الشيخ 

 
، كذل  كانل  د   السةةةةا ة، هكانل ابوضةةةةوس البراس هالبقام ص  هبضةةةةية ادعأا حل ذل  الوبل 

العيما  هادفكع ل حل الده  الععصية أ ضةةةةةةا .  العيما  حل ألبانيا أ ضةةةةةةا  انبشةةةةةةوها كينةا  هاختيفوا  و  
  ع تاا،  يما خيص نرس اخلمار هالكش   ل هجااا ه د اا. 

ايف كتب ابقاال  العيماني  ابل األلب هالسةةةةةةةةبب العئي  حل هذا ادوضةةةةةةةةوس  عج  إا أيف صع  الكتا  
( حل خر مل األلبةةايف  عج  إا  ةةارا  الةةداينةةة    Perceja: أيف بضةةةةةةةةةةةةةةيةةة اخلمةةار: )  خرخييةةا ، جةةا   يةةا

 Katerina de)البيفةةةةةةةعانية هإا  اد العاهبا  العذارى، اليوايت مل  ترهجل حل  اد اديكة البيفةةةةةةةعانية  

Medici)  ، أ ضةةا  كل  ةط  هجوهال  دارا   ي  أاهاجال.    ، هأيف البسةةا  األراابل ابل البيفةةعانيا
مث خص  صةةةةةةةةةةةا ب ادقا  بائال  أبيف اخلمار أه سةةةةةةةةةةةرت الوجا مل  كل حل ادع ية األها ابل اإلسةةةةةةةةةةةالا 

 
 142ص  ادعج  الساصق، 227
 انظع الدراسة ادفيفية  ل جاور ه كع هذا العامل اجملدر:  228

Xhelili، Qazim، Vehbi Dibra Personalitet dhe veprimtar i shquar i levizjes kombetare، 252-
259. 
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ابفعهضةا   ي  نسةا  ادسةيم . هحل صةدار هبعطبة كانل هبال  ابدرسةا  ه ادا  ابل البسةا ،كل 
 . 229ميارسل التعييم ههل كاشفا  الوجوه 

 
 يف بداايت القرن العشرين  ات األلبانينساء العند   (  Perçeja) اخلمار

هصبا   ي  هذه ادبابشةةةةا  ص  اديفةةةةيح  ابل العيما   إيف بوا التيار اإلسةةةةالابي اإلصةةةةال ي أخذ 
اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي  الرتاث  ايفةةةةةةةا ظ   ي   هالعيمةةةةةةةا   ادسةةةةةةةةةةةةةةيم   ابل  العةةةةةةةاا  العأي  حل  ه ؤثع   تقوى 

(Konservatoret    ما كايف ابل ادشةةةةةةةةيخة اإلسةةةةةةةةالابية العييا  .)-   ههي أكرب ادؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةا  الد بية
إلةا   عضةةةةية اخلمار،  1.03.1937 ، سةةةةبة  2حل ألبانيا إال أيف تعيل هتيفةةةةعح حل بعارها ربم  -هالعيمية 

هالسةةةةماح صكشةةةة  الوجا هاليد ل، هجواا ممارسةةةةة نشةةةةاطاا حل اتياا الطبيعية اإلنسةةةةانية. هاسةةةةتبارا   
جملي  األ ي  ليشةةةةؤهيف اإلسةةةةالابية  األرلة الشةةةةع ية حل هذه القضةةةةية،  قد بعر أ ضةةةةا  ا ي  صع   

اليجبة الدائمة لإل تا (، أيف  بشةةةةةةةةع هذا اخلرب حل أهسةةةةةةةةاس ادسةةةةةةةةيم   ل طع ق اخلطب هالدرهس  )

 
 انظع: 229

Basha، Ali.M، Islami ne Shqiperi gjate shekujve، 142-143 
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(،  أمحد   Ahmed Zoguهالبشةةةةةةعا  الدهر ة، هأيف خيرب ادسةةةةةةؤهلويف لدى  اتكوابة حل مميكة ادي  )
 .231يما  يي توبيعا  أ ضا  ادشيخة اإلسالابية العييا  ي  القعار ، ه 230اه و 

 كما رأ با هذه كانل صع  اآلاثر البامجة  ل بضةةةية إجعا  هإرخا  تي  اإلصةةةال ا  حل األابور 
 الد بية  يما خيص ادعأا ادسيمة هحتعرها.

       
 Ahmed Zogu                  أمحد زوغو  األلباين امللك

اتيو ة ههذا البشةةاس العيمي ص  العيما  اسةةتةيتاا  كوابة ادي  أمحد اه و اسةةتةالال  سةةيبيا   هذه 
إلجعا  ابر د ابل التعد ال  ايذر ة األخعى ادعار ة لإلسةةةةةالا متاابا . اختذ هسةةةةةيية لتحقيق أ عاضةةةةةا 

 
. اختي  حل أصل ه يفل ببيية أمحد اه و، هال  ععف رلضب  أصل هذا ادي .      5.10.18950هلد ادي  أمحد اه و صل مجا  رشا سبة    230

شاد  ألبانيا أثبا   رتا  كما صؤسا هتعاجعا  ه سارا     1939-1925كايف حل ررئ األابع رئيسا  أللبانيا مث أصبل ابيكا  هلا.  كم ألبانيا ص   رتا  
 يا  سيئا  ليةا ة. كايف  اشال  ه دمي اخلربا حل ابعع ة إرارا البالر هتقومي األشخاص، همل  كل  تمت  رلينقا ة  هتدهورا  سياسيا  هر بيا  هابتيفاراي  هاجتما 

سبة   هي   هاليو سال ية.  اإل طالية  ليسيطا   ابواليا  ه ميال   العايسة. كايف  دبيفب  تؤهيا  ال   البطل   1961الكا ية  صسبب سعطايف  حل رر   
 يمر د  ل  ياا هأ ما  هذا ادي  الظامل ..انظع: هاييطا  القيبية الكينةا..ل

Fischer، Bernard J ، Mbreti Zog dhe perpjekja per stabilitet ne Shqiperi - Perktheu nga 
origjinali: Krenar Hajderi، Cabej، Tirane، bot. i II، 1984، 11-27،305-322; Historia e popullit 
shqiptar، vell.2، 546-613. 

 143ادعج  الساصق، ص 231
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اباراي    (،  Bektashizmiادعار ة لإلسالا هي نشع هر م الطع قة اليفو ية الضالة، طع قة البكتاشية:)
 .232هابعبواي  ابتعاهان  اب  السيطا  اإل طالية هلدا اإلسالا هحتع فا 

ا، ُ ع ةل صفرتا تةية هتبةد ةل لأل كةاا  1940-ا 1920ابةا ص  سةةةةةةةةةةةةةةبةة    التةارخييةة  الفرتا
،  قد أجعي تعد ل جذري حل بانويف األ وا  الشةةخيفةةية 233حل ألبانيا    اإلسةةالابية  هالقوان  الشةةع ية

. اتكوابة تببل القوان  الةعصية الوضعية ابل سو سعا ه عنسا هابيفع، كما أما  رابل  ي  إجعا   234
تعد ال   و  صع  الشةةةعائع الد بية هكيفية ممارسةةةتاا. همت  ر  اتكاا هالقضةةةاا اإلسةةةالابي  ابل 

ال  بوابي إسةةةالابي ألبار، ضةةةد الدهلة العينمانية. هذا ا كايف هباك حت1921ه ائفام. هحل سةةةبة 
ا حل شاع 1923التحال  بعر إ اليف استقاللا  ل شيمل اإلسالا حل الدهلة العينمانية. هحل السبة 

ابارس، حل الوبل الذي كانل الدهلة العينمانية حل  الة اال تضةةةةار،  قد ابؤمتع حل تةاان خبيفةةةةوص 
لشةةةةةةةةةةةةع ي العاا لدهلة ألبانيا، همت اإل اليف العمسي  ل بط   هذا الشةةةةةةةةةةةةأيف  ي  مت  يا تعي  ادف  ا

العالبةةا  اب  اخلال ةةة العينمةةانيةةة. صيبمةةا صع  ادةةديف األخعى حل ألبةةانيةةا ابينةةل ابةةد بةةة اشةةةةةةةةةةةةةةقوررا: )  
Shkodra  ابةا االةل ابتمسةةةةةةةةةةةةةةكةة صوالئاةا ليخال ةة العينمةانيةة هانقيةارهةا لألهاابع ال  كةانةل أتيت ابل ،)

 .235اسطببو  
 ي   (، )اليفو  الساابي(،Zani I Naltëأ  تيفدر  ية إسالابية صعبوايف:)ا، صد1923هحل  اا 

صدأ العيما  هادفكعهيف األلبايف مببابشةةة ادوضةةو ا  العاهبة حل العيفةةع اتد  ، ابينل بضةةية التجد د 
 

 انظع: 232
Dela Roka، Roberto Moroco، Kombesia dhe feja ne Shqiperi  1920-1944 ، 117-142; Bardhi ، 
Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore، 84-86; Trix، Frances، Spiritual 
discourse-learning with an Islamic master، University of Pennsylvania Press، Philadelphia ، 
1993. 

 انظع: 233
Dela Roka، Roberto Moroco،  Kombesia dhe feja ne Shqiperi  1920-1944، 27-28. 

 : و  ايفاكم الشع ية هطبيعة  مياا هتطبيق القوان  ادتعيقة رأل وا  الشخيفية حل اجملتمعا  اإلسالابية حل  و سال يا الساصقة..انظع  234
Karcic، Fikret، Serijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941، Islamski teoloski fakultet، biblioteka 
posebnih izdanja، Sarajevo، 1986، 49-73. 

235 Dela Roka، Roberto Moroco، Kombesia dhe feja ne Shqiperi  1920-1944، 28. 
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حل الد ل، هابطالبتام صشةةدا لبرس اخلمار هالكشةة   ل الوجا، ر م أيف صةةدهر القعار العمسي مل ميب  
 ا.  1937 يما صعد سبة  اخلمار، صل ابب 

ا، أصةةةةةةةةةةةةةةدر ادي  أمحد اه و بانوان  ابفاره إلةا   بيفةةةةةةةةةةةةةةع التمير الد   حل ألبانيا  1924هحل  اا 
 ي  جا   يا: ".. إيف التفع  الد   جيب أيف ال  ؤثع حل سةةةةةة  ياا األلبايف، ه ببةي أيف ال  كويف  

 بية..".  لا هجور، هإيف  ي  ادسةةيم  هالبيفةةارى أيف جيدها  ال  هلذه القضةةية، أي إلةا  الفوار  الد
هابل تعييمةةا  هةةذا القةةانويف ايةةد ةةد:".. إيف رجةةا  الةةد ل جيةةب  ييام أيف  تخيوا  ل البشةةةةةةةةةةةةةةةةاس 
السةةةةياسةةةةي متاابا ، هأيف الدهلة سةةةةتقوا صتةية ادسةةةةؤهل  ابل رجا  الد ل الكبار، هأنا ميب   ييام أيف 

ع هأ ة  عبية  كويف هلم أ ة تورس حل العالبا  ادالية  ابل اخلارج. الد ل ال ميكل أيف  شكل أي خط
 .236سياسية، هأنا ميب  اببعا  رخ  استةال  الد ل لأل عاض السياسية.." 

حل  ضةةةةةةةةةةةةويف هذه الظعهف االجتما ية الد بية ادتوتعا،  دث ختع ب ر   آخع  يما خيص اجملتم   
لبيفةةةةةةةةةةوص القعآيف   237ادسةةةةةةةةةةيم. صةةةةةةةةةةدر بعار صتحعمي تعدر الرهجا ، هصدأ  تظاع تعمجا   األلبار

، ه اع  حل السةةةةةةةةةةةةةةا ةة الفكع ةة الةد بيةة آرا  خمتيفةة  و  كيفيةة تطبيق اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا   238أا الكعمي  ر 
هممارسةةةتا. القضةةةية األخعى ادامة ال  كمل  ل تةية بضةةةااي ر بية، هي أنا هجد  هباك حماهلة 
ألبةانيةة ابل أ ضةةةةةةةةةةةةةةا  الربدةايف حل حمةارصةة اسةةةةةةةةةةةةةةتعمةا  األجبةد ةة الععصيةة حل كتةار  األلبةايف، هأمم أرارها 

، نص القعار صةةةةةعحيا  أبنا  ا1928ة سةةةةةبة األلبانيسةةةةةتور الدهلة اسةةةةةتبداهلا رألجبد ة الالتيبية. هحل ر
لي  أللبانيا ر ل رمسي. كل األراييف هادعتقدا  حترتا هتضمل  عايهتا، هأيف األراييف هادعتقدا  ال 

 ميكل استةالهلا لأل عاض السياسية.

 
  26-36انظع ادعج  الساصق:ص  236
ب  و  جواا هابب  هابشاكل هضواص  الرتمجة ليقعآيف الكعمي انظع أحباث األساتذا الكعاا: ر/ سعار  يدرمي، هر.  بد القاار العار، ه ر/  بي 237

 العمحل إصعابسا حل: 
7th International Conference on Translation -The Translation of Religious Texts، 6-8 
December، 1999، Kuala Lumpur، Malaysia، 101-106، 293-315، 319-355. 

 ة، كاابية ه رأا..انظع رراسة األستاذ الدكتور  تحي اباد و صعبوايف: األلباني  و  اخليفية التارخيية لرتمجا  القعآيف الكعمي إا اليةة  238
Mehdiu، Feti، Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe، Logos-A، Shkup، 1996. 
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،  ع ة التد ل لأل عار، ابساهاا األراييف،  239ل: العيمانية  ة كاناأللباني كما  ظاع أيف اببارئ الدهلة   
 .240هتو ي  هذه األراييف خلدابة الدهلة العيمانية.

ههكذا كما تعى  قد تدهور  أهضاس ادسيم  هاارار  سو ا ، هأيف تطبيق أ كاا اإلسالا أصبل  
 .241أابعا  صعبا  ليةا ة حل  اد هذا ادي  ايائع، أمحد اه و 

ا  قد ابؤمتع كبة حل ألبانيا هشةةةةةةةارك حل هذا ادؤمتع  يما  سةةةةةةةبيويف كبار،  ي  1929هحل سةةةةةةةبة   
  أرضل مميكة ادي  أمحد اه و. هابل مجية هذه البتائج كانل: خعجوا صبع  البتائج القاسية هال

هجو  الرتكير  ي  اسةةةةةةةتعما  اليةة الععصية حل اخلطب هايفاضةةةةةةةعا  هاألر ية العاابة  ق ، هتو يد  
ة، هإ ال  األلبةةانيةةمجي  ادةةدارس الةةد بيةةة هادعاكر التعييميةةة حل هيئةةة ابو ةةدا حتةةل ابعاببةةة ادميكةةة  

إال ابسةةةةجد ل أه ثالثة حل كل ابد بة. تشةةةةة صع  اإل يفةةةةائيا  أيف  در   أ يب ادسةةةةاجد الكبةا
ا كايف  در 1929ادسةاجد اخنف  صشةكل رهيب هابيموس صسةبب بعارا  هذا ادؤمتع.  في سةبة  

) تسةعمائة هتسةع ( ابسةجدا . هاخنف  هذا العدر حل السةبة  990ادسةاجد حل كا ة ابديف ألبانيا  
لبتةائج القةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة كةايف إجبةار رجةا  الةد ل كةا ةة حبمةل ابسةةةةةةةةةةةةةةجةدا . هابل مجيةة ا  560ا إا 1934

هواي  شةةخيفةةية خاصةةة ابل ببل اتكوابة ادعكر ة حل تةاان،  ىت  كونوا حتل رباصة الدهلة ه سةةال 
 .242العينور  ييام 

 
لوجه و   قيقة هخطورا العيمانية انظع: القعضاهي،  وس :    239 (، ص 1997،  7، ) القاهعا: ابكتبة ههبة، ساإلسالم والعلمانية وجهاً 
74-106. 
 ، صتيفعف32-31ادعج  الساصق، ص  240
 انظع:  األلبار و   ياا هثقا ة هجاور السياسية هلذا ادي   241

Fischer، Bernd. J، Mbreti Zog dhe perpjekja  per stabilitet ne Shqiperi، 11-29، 94، 114، 248. 
 انظع: 242

Basha، Ali M، Islami ne Shqiperi gjate shekujve، 140-146; Bardhi، Ismail ، Hafiz Ibrahim 
Dalliu dhe egzegjeza e tij Kur’anore، 75-87; Dela Roka، Roberto Moroco ، Kombesia dhe 
fete ne Shqiperi، 32-33. 
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ة حل ضةةمل هذا التيار الفكعي الد   األلبانيهابل الشةةخيفةةيا  الذ ل انرها رإلصةةالح هحتع ع ادعأا 
( الذي ختعج ابل ابعاد الفاتل    Hoxhe Kadriu، ) 243سةةةةةةتاذ الشةةةةةةيمل بدري اإلصةةةةةةال ي، كايف األ

الينانوي الد   حل اسةطببو ، مث ابل جاابعة اسةطببو  ابل كيية اتقو ، هبدكايف ابتفوبا  حل رراسةتا.  
مث إنا  مل أسةةةةةةةتاذا  حل نف  اياابعة  ي  ذاس صةةةةةةةيتا  ياا. انيفةةةةةةةبل جاوره العيمية هالد بية حل 

السةةياسةةية الوطبية هخدابة اإلسةةالا. بيل أنا كايف ابل ادبيفةةف  هادوضةةو ي  حل آرائا، شةةاد اتعكة  
 لا صذل  أبعانا هابعاصعهه.

 
    Hoxhe Kadriu    الشيخ قدري

 
(،  اصمة كوسو ا اتالية. تيق  تعييما األه  حل ابد بتا رليةة   Prishtinaحل ابد بة صع شتبا )    1878هلد الشيمل األستاذ بدري سبة     243

الينانو ة حل ابد بة اسكوصيا ادقدهنية ،  Shkup ) )    الرتكية، ه عف اببذ صةعه رهتماابا الشد د رلشخيفيا  التارخيية الكبةا. هاصل رراستا 
اسطببو    هاشتاع هباك ابل ص  أبعانا ريد هالدراسة، هلشدا  با ليدراسة  ّكع هالده حل تسايل ابواصية رراستا اياابعية حل كيية رار التدر   حل

الععصية هالفارسية، كما أنا   ر م  عه ا االبتيفار ة القاسية. هبد متكل ابل ابواصية تعييما الد   حل ابدرسة الفاتل حل اسطببو   ي  أجار  ياا اليةة
، ه يفل  ي  إجااا 1904ررس ثقا ا  الشعو  األخعى. لا جاور ابشكورا هابشاورا إصال ية ر بية ههطبية. انضم إا كيية اتقو  سبة  

حل كا ة اختباراهتا.        الية ه   أستاذا   ياا.  مل حل ايفكمة القضائية لدى الدهلة العينمانية حل اسطببو . ابارس ه يفة ايفاابي صعد أيف كل
 ، مث أصدر  يتا الد بية صعبوايف : طع ق اتق  1920ها عا  ليعد  أللبانيا سبة 

 (Udha e se Vertetes  توحل رمحا هللا تعاا سبة .)حل تةاان،  اصمة ألبانيا..ليتفاصيل انظع:   1925 
Skendi، Eqber، Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina، Rilindja، Prishtine، 1992 ،  8-20، 217-219; 
Morina، Qemajl، Hoxhe Kadri Prishtina-Mendimtar Islam، Kryesia e Bashkesise Islame، 
Prishtine، 2000،7-97. 
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هدا مت تعييبا ها عا  ليعد  حل ألبانيا،  را  ي  إجعا  صع  التةيةا  حل بانويف األ وا  الشةةةةخيفةةةةية 
هالرهاج. انرى صتةية القانويف الذي هرثوه ابل الدهلة العينمانية. كايف ابل   يما خيص ابسةةةةةةةةةألة البكاح

. كايف اببيفةفا  ليةا ة حل كتارتا  244 كبار ر اا التحع ع هاتداثة، هلكل ضةمل شةعهس هضةواص  ابعيبة 
هاببابشةةاتا اب  خيفةةوابا أه ادخالف  لا،  ي  إنا مل خيعج ابل رائعا األر  اإلسةةالابي إذا اختي   

 . 246، همل  بتقم لبفسا ابل اخليفم بّ  245اب  اآلخع 
هابل مجية األ كار ال  انرى هبا حل اببابشةةةةةةاتا اب  العيماني  حل اليفةةةةةةح  هايعائد أنا كايف  عتقد 

ادعأا تعار  نيفة  اجملتم ،  كي  جيوا تعكاا هالتخيي  باا ه دا االهتماا هبا هتعكاا ابشةيولة أيف 
؟!! هلكل هذا ال  تم كما  عتقد العيمانيويف إال أبيف ختعج  ار ة هابكشةةو ة!! هال  شةةرتس ليمعأا أيف 

در أيف ادعأا  تكويف كاشةةةةةةةةفة إذا ابا أرران تعصيتاا هالع   ابل ابسةةةةةةةةتواها التعييمي هالينقاحل. رأى هذا اجمل
جيب أيف تتو   همتارس أ ماال  شةةةةةةةع فة تسةةةةةةةاهم حل ر   ابسةةةةةةةتوى البالر االبتيفةةةةةةةاري. هابل مجية 
اتعف هادال ال  كايف  كعهاا الشةةةةةةةةةةيمل بدري هال جييرها ليمعأا أيف متارسةةةةةةةةةةاا، كانل ابابة القيارا 

 .247ليسيارا أه القطار أه الطائعا 
مة  كايف  عى أما جيب أيف ُتسةةةةتأذيف حل نكا اا هال جيوا ة ادسةةةةي األلبانيهأابا حل بضةةةةية نكاح ادعأا  

ترهجياا ابل الشةةةةةةةةةةةةةةخص ال  تكعها، كما كايف اتا  حل صع  أ عاف ه ارا  األلبايف. هكايف رمحا  
 .248هللا  د و إا حمارصة البفا  هادبا ق  

 
 انظع: 244

Skendi، Eqber، Hoxhe Kadriu -Kadri Prishtina، 35-102 
) ابل ابطبو ا  ادعاد    أدب االختالف يف اإلسالم، و  آرا  االختالف اب  اآلخع ل أثبا  اتد   هالبقام..انظع: العيوار، طا جاصع،    245

  98-87، كواالدبور، اباليراي(، 1992، 2العادي ليفكع اإلسالابي، س
 ، هانظع : 154-152ادعج  الساصق، ص  246

H istoria e popullit shqiptar، vell.4، 308-310 
 152-150ادعج  الساصق،  247

248 Historia e popullit shqiptar، vell.4، 308-310. 
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ذي  أبو  هلعل هذا ابل صعكة األر  اإلسةةةةةةةةةالابي ال  تيقاه حل اسةةةةةةةةةطببو  حل ابعاد الفاتل، لفكعه
 .249األصعار اتضار ة هاإلسالابية هالوطبية، ههللا أ يم 

 
 ة، نشأهتا وتطورها األلبانياملبحث الثاين: األجبدية 

ة، الةد بيةة هالينقةا يةة األلبةانيةرايح التيةار اإلصةةةةةةةةةةةةةةال ي الةد   كةانةل هتةب إا كةا ةة  ةاال  اتيةاا  
هالينقا ية هالد بية ( كانل أ ضةةةةةةةةةةةا  ابسةةةةةةةةةةةألة هالعيمية. هابل القضةةةةةةةةةةةااي ذا  األصعار الينالثة ) العيمية 

 االستمعار رألجبد ة الععصية أا تةيةها رألجبد ة الالتيبية كبد ل  باا.
إيف تدهور الدهلة العينمانية صيغ ذرهتا حل أهاخع القعيف التاسةة   شةةع، هصدا ة القعيف العشةةع ل. هرؤهس  

األتعاك أنفسةام هابل  ة األتعاك أ ضةا  ادعارضةة ليدهلة العينمانية صدأ  تظاع هبا ههباك، ابل أصبا  
ة  األلبةانيةابل الععبيةا  هالقوابيةا  األخعى. هكمةا هو اثصةل خرخييةا أيف تعيم هممةارسةةةةةةةةةةةةةةةة كتةاصةة اليةةة  

  250كةانةل ممبو ةة لقعهيف طو يةة ابل ببةل الةدهلةة العينمةانيةة  ي  األلبةايف، صيبمةا كةايف ذلة  ابسةةةةةةةةةةةةةةمو ةا  
. هرمبا  عور سةةةةةةبب 251لألبييا  األخعى ابل الياور هاليفةةةةةةع  اليوانني  هاألكعار ه ةهم ابل األابم  
، ر م 252  أمالالة واحالالدةهةةذا البظةةاا، ههللا أ يم، إا أيف الةةدهلةةة العينمةةانيةةة كةةانةةل تعترب ادسةةةةةةةةةةةةةةيم   

 
انب هذه الشخيفية اإلسالابية هادامة تباههلا كينة ابل الكتا  رلدراسة هالتحييل ياوره ه عكاتا الوطبية هالسياسية لكبام لألس  أ فيوا اي  249

  اإلسالابي. هابل أ ضل ابا رأ ل ابل تباه  ايانب اإلسالابي حل  كع هذا الشيمل كانل رراسة األستاذ كما  ابور با صعبوايف:
Morina، Qemajl، Hoxhe Kadri Prishtina - mendimtar islam. 

 أبو   قا  إيف هذا لشي   جيب ه ع ب !!! تسمل ليياور هاليفع  هاإل ع ق هاألكعار تعيم لةاهتم ه تل ابدارسام هحيعا األلبايف اببا!!! أ تقد    250
را  العظاا هالضباس هبارا اييوم ابل األلبايف بد صيغ أنا ابا كايف  ببةي ليدهلة العينمانية أيف تتيفعف ابينل هذا التيفعف، هلد اا كبار ادسؤهل  هالوا 

ا  ألجل اتفاع  درهم طوا  اتكم العينمار ستة هثالث  ضاصطا  هها عا ، هاثب  اببام كاان شيو  اإلسالا لدى الدهلة العينمانية. إمم أصيوا صال   سب 
حل رأ ي خطأ كبة هذنب  ظيم، ابرت تا الدهلة العينمانية حل  ق األلبايف،   ي  هيمبة الدهلة ههيبتاا..هاب  ذل  حيعابويف ابل تعيم لةتام األا،  اذا  

ة صكل هسائياا الستعارا  قاا ادسيو .  األلباني مما ستضطع الدهلة العينمانية أيف تد   مثبا  يما صعد صسبب هذا اخلطأ، هذل   بدابا صدأ  ادقاهابة  
 ايف أكرب هأبوى  اابل راخيي الذي رابع هأاا  الدهلة العينمانية ابل الوجور، ههللا أ يم. هابقاهابة األلبايف ليدهلة العينمانية اببذ  اد اإلصال ا ، ك

 انظع: 251
 Rizaj، Skender، Kosova gjate shekujve، XV-XVI-XVII، 467; Skendi ، Stavro، Zgjimi 
kombetar ، 334.  

هذا الذي ذهب إليا أستاذي هابشعحل الفاضل الدكتور  كع  كارتشع هأطيع   ي  هذه السياسة ال  كانل تتبباها الدهلة العينمانية .هلكل  252
ا دا أابة ه   كما ذكع أستاذي هابشعحل اآلخع، أ.ر.هبا  الد ل حممد  س  حل تعييقا  ي  هذه ادسألة، أنا لو كايف العينمانيويف  عال   عتربهيف ادسيم 

ال ة العاشدا. هلكل  لوجب  ييام أيف حييوا اليةة الععصية حمل اليةة الرتكية ر تبار أما لةة القعآيف هالسبة الببو ة هلةة اخلال ة العباسية هابل ببياا اخل
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 ي  هةذا ، هأيف لةتاةا جيةب أيف تكويف لةةة الةدهلةة العينمةانيةة، لةةة ها ةدا. ه ماختالف  عبيةاهتم هلةةاهت
ة صعد ثورا الشةةةةةةةةةةةبا  األلبانيمسل تعيم اليةة لقد    األسةةةةةةةةةةةاس  وابل األلبايف ه ةهم ابل ادسةةةةةةةةةةةيم .

ا كانل اددارس حل ألبانيا اببقسةةةةةمة  سةةةةةب  1908(. هإا سةةةةةبة    Xhonturqitاألتعاك األ عار )  
لألرثورك  ابدارسةةةةام   ييمسةةةةيم  ابدارس خاصةةةةة هليكاثولي  ابدارس خاصةةةةة، كما أيف األراييف،  

هابشةةةةةةةكية التعييم صدأ  خت  حل ألبانيا  بدابا صةةةةةةةدر ابعسةةةةةةةوا ابل هاارا    .253اخلاصةةةةةةةة التاصعة هلم..  
 .254التعييم ابل الدهلة العينمانية،  سمل لأللبايف تعيم لةتام حل اددارس اإل دار ة هالعشد ة  

دارسةةةةةةة  بدميا  ه د ينا .  عى إيف بضةةةةةةةية حتد د األجبد ة الباائية لأللبايف انلل اهتماابا  كينة ابل ال
ة كانل ابييئة ردشقا  هادشاكل هالتضحيا ، األلبانيصع  البا ين  أيف طع ق األ عف هاألجبد ة  

إا أيف هصةةةةةةةةةةةةةةل  ةا  األجبةد ةة إا ابةا هو  ييةا اليوا. صُةذ  جاةد  ظيم هأُر ق را كينة تمةا ةة هةذه 
حل خر مل األلبايف. بل ابا جتد حل األجبد ة. ال شةة  أيف هذه التضةةحية تعترب صةةفحة صيضةةا  هابشةةعبة 

توار مل الشةةةةةةةةةةةةةةعو  األخعى، را   ابل أجياةا أهياةا كمةا را   األلبةايف  باةا.كةانةل هبةاك حمةاهال   
هجاور شةةخيفةةية خرا، همجا ية خرا أخعى، إلجيار  ل هلذه األاابة االجتما ية هالتعييمية حل  ياا  

كة ص  ادسةةةةةةةةةةةيم  األلبايف ه ةهم، إيف البح   ل أجبد ة ها دا  اابة هابشةةةةةةةةةةةرت   .255هخر مل األلبايف  
ة ال  األلبانياختذ أصعارا  كربى حل القعيف التاسةة   شةةع. أصةةل هذه الفكعا تولد  ابل الطبقة ادينقفة 

كانل حل ادبف ، صسةةبب تدهور األهضةةاس السةةياسةةية هاالجتما ية حل هذه ادع ية الراببية حل راخل 
  256 طمل حل اسةةتقاللا صكل ادعار هالوسةةائلالدهلة العينمانية. كايف كل شةةعب  بح   ل ابيفةةةه ه 

. 

 

هم  ي  تعيم اليةة الرتكية هتعك البر ة العبيفع ة لدى العينماني  هاألتعاك ر عتام إا أيف حيعابوا أصبا  القوابيا  األخعى استخداا لةاهتم اب  إجبار 
 لةاهتم. ههذا  دخل حل رائعا سيب اتع ة أبصش  صوره، ههللا أ يم.

 انظع: 253
Skendi، Stavro،  Zgjimi kombetar shqiptar، 58، 334. 

 ؛ هانظع: 335ادعج  الساصق، ص  254
Osmani، Tomor، Udha e shkronjave shqipe - Histori e alfabetit، Idromeno، Shkoder، 1999 ، 
3-4.  
256 Stavro، Skendi، Zgjimi kombetar shqiptar، 336. 
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ة رألجبةد ةة الالتيبيةة، ألمةا كةانةل أكينع األلبةانيةة كتبةل اليةةة  األلبةانيةببةل  ئ العينمةاني  إا الةداير  
ة ا ترب  حل راخل القارا األهرصية هأيف ابل األلباني، هأيف األراضةةةةةةةةةي 257انسةةةةةةةةةجاابا  هتوا قا  رليةة األا 

 ة الالتيبية نظعا  دوبعاا ايةعاحل. هذا ابا رآه هذهب إليا صع  البا ين . قاا أيف تتبىن األجبد 
. كايف األلباراب  انيفةةةعاا القعيف اليناابل  شةةةع هصدااي  التاسةةة   شةةةع، ارتف  الشةةةعور القوابي الد   

الالتيبية  أه هذا ابال ظا  حل ابسةةةألة تعمجا  البيفةةةوص ادقدسةةةة البيفةةةعانية، سةةةوا  ابل اليةة اليواننية  
ة. هحل هةذه ادع يةة كةانةل هبةاك  ةدا أجبةداي  ابتةداهلةة هابسةةةةةةةةةةةةةةتعميةة، األجبةد ةة األلبةانيةإا اليةةة  

 . 258اليواننية هالالتيبية هالععصية أه العينمانية 
هجةةد  هبةةالةة  صع  حمةةاهال  هجاور  عر ةةة  يمةةا خيص ا، 1881-ا1831 في السةةةةةةةةةةةةةةبوا   

ة. هذه ادع ية التارخيية اشةةتاع  صبع  التةيةا  هالتطورا ، هال  مسيل ابل ببل األلبانياألجبد ة 
ة. ههدف هذه الباضة كايف:  األلبانيالبا ين  هالكتا  صةةةةة: ابع ية أه  يفع الباضة القوابية الوطبية  

ة، هابقاهابة الدهلة العينمانية صكل الوسةةائل ادتا ة. هنتيجة هلذه  انياأللبحتع ع هه دا مجي  األراضةةي 
   ليةا ة صسةةةةةةةبب ادقاهابة هالتمعر  سةةةةةةةاة هالعينمانية  بد  األلبانية كانل، العالبا  األلبانيالباضةةةةةةةة  

، اجتم   در ابل ادفكع ل األلبايف  و   كعا تشكيل 1876هحل سبة    ادستمع ابل ادينقف  األلبايف.
ثقا ية ألبانية حل اسةةتباصو . هذه ايمعية كانل ابل ابامتاا أيف جتم  ترب ا  ابالية،  اببظمة همجعية  
 .259ة األلبانيلطبا ة الكتب 

ة حل ابد بة صع رريف حل األلبانيهذه ادقاهابة صيةل ذرههتا سةةةةةةةةةةةةبااباا اب  تشةةةةةةةةةةةةكيل العاصطة أه ادبظمة   
ة كايف هو نف  اهلدف  كما ذكعان ذل  حل البا  األه . ههدف هذه العاصط    1878كوسةةةةو ا سةةةةبة

ة العاابة. ه دث حل هذه األجوا  ادتوتعا حتو   األلبانيالذي كايف تسةةةةةةع  لتحقيقا الباضةةةةةةة القوابية  
  كبة حل خر مل األلبايف. انطيق ادفكعهيف األلبايف، ادسةةةةيمويف ه ةهم، حتل شةةةةعار ابو د صيبام، ابل 

أيف األلبةةايف هم أابةةة بةةائمةةة صةةذاهتةةا،  يةةذا جيةةب أيف تكويف هلم أجبةةد ةةة بةةائمةةة صةةذاهتةةا،  ةةاجتمعوا حل 
. هذه ايفاهال  هاالختال ا  1879اسةةةطببو  ابعا أخعى هاصتكعها أجبد ة خاصةةةة  هلم، هذل  سةةةبة 

 
257 Osmani، Tomor ، Udha e shkronjave shqipe، 5-6. 

 93ادعج  الساصق، ص  258
 296ادعج  الساصق، ص  259
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 مل هتةدأ دةدا ثالث  سةةةةةةةةةةةةةةبةة، إا أيف  قةد ابؤمتع آخع حل ابةد بةة اببةاسةةةةةةةةةةةةةةتة، إ ةدى الوالاي  األرصعةة
 .260 1908( سبة  Manastiri ) Kongresi iاتالية هالذي مسي صة: ابقدهنياة حل األلباني

 
 ة( األلباني) للقراءة والكتابة بللغة   األجبدية الالتينية ا يئة العداد   -معتمر ماانستري 

 
ادسةيم، ذا  األجبد ة الععصية صدأ  هي األخعى هتتم رلقضةااي القوابية  األلبارمث إيف  عكة األر   

ة، هذل  ابل خال  ادوضةةةةو ا  ال  كانوا  عايوما حل أشةةةةعارهم  هنينعهم هخطبام. جبانب األلباني
ة كانل حل اسةةةةةةةتمعار  األلبانيهذا،  إيف  عكة تعمجة األانجيل هالكتب ادقدسةةةةةةةة البيفةةةةةةةعانية إا اليةة 

ة ال  هي اليةة األا !! مت  األلبانيابل ببل العهبايف حبجة ادسةةةةةامهة هالد اس  ل اليةة  هتقدا ابسةةةةةتمع
ة رألجبةد ةة اليواننيةة،  األلبةانية تل صع  ادةدارس حل صع  ادةديف هالقعى، هصةدأ البةاس   تعيمويف اليةةة 

هكتبل هطبعل صع  الكتب هالعسةةةةةةةةةةائل العيمية ادتعيقة رلبحو هاليفةةةةةةةةةةعف ه ةها ابل ببل صع  
 .261العهبايف األرثورك  اجملاهر ل لييوانيف 

حل ابقاصل هذه اتعكة الد بية البيفةعانية حل تعمجا  البيفةوص ادقدسةة، اارهع  أ ضةا  جاور  يما   
ة اإلسةالابية رألجبد ة الععصية، ه اع  األلبانيادسةيم  حل كتاصتام ليشةعع هالبينع هالدهاه ل اليفةو ية 

صية هالفارسةةةةية هالرتكية. هذا االارهار الد   هاألريب حل هذه ادع ية الرتمجا  ادختيفة ابل اليةة العع 
ان  اهتماا البا ين  ه يما  األلبايف حل العيفةةةةع اتد  . هلقد كايف هباك  ضةةةةل كبة ياور صع  

 
260Skendi، Stavro، Zgjimi kombetar shqiptar، 5-6 ، 334-350.   

 انظع: 261
Osmani، Tomor، Udha e shkronjave shqipe، 87-92. 
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هكوسةةةةةةةو ا هألبانيا حل رراسةةةةةةةة هأتصةةةةةةةيل هنقد تي  الكتار    ابقدهنياالعيما  هادؤرخ  األلبايف ابل 
األرصية الععصية ادختيفة، سةةةةوا  السةةةةجال  هالواثئق، أه رهاه ل الشةةةةعع هالبينع ه عضةةةةاا أاباا القعا ، 

 Osman(، ه ينمايف ابدرسةةةي)  Hasan Kaleshi  262ابينل العامل هادسةةةتشةةةع  الكبة،  سةةةل بيشةةةي: )

Myderrizi  صةابو   (، هادؤر  الكبة حممدMuhamed Pirraku)    هاألسةةةةتاذ األر ب حممور  وسةةةة )
  (Mahmud Hysa )263    ايف مها: األسةةةتاذ إمسا يل أمحدي  األلباني، هالبا ينايف األر بايف هادسةةةتشةةةعبايف
  (Ismail Ahmedi  ( :هاألستاذ  ابادي صوليسي ،)Mehdi Polisi   ه ةهم كينةهيف.  اؤال   شار ،)

 .264 األلبارإليام رلببايف حل  يفعان حل رراساهتم ليرتاث األريب 
 الُكّتا  هالبا ينويف حل  يفةع الباضةة انقسةموا إا بسةم .بسةم مل  توب  ابل إنتاجا األريب رليةة 

آخع أ ضةةةةا  مل  توب     ة هلكل رألجبد ة الالتيبية اليواننية، ههم البيفةةةةارى ابل األلبايف، هبسةةةةماأللباني
ة هرألجبد ة الععصية ههم ادسيمويف ابل األلبايف. هبد نبغ  مو ة ابل األلبانيابل إنتاجا األريب رليةة  

.  265ة، ابسةةةةةةتعمي  األجبد ة الععصية  األلبانيرليةة  األلبارالكتا  هالشةةةةةةععا  اإلسةةةةةةالابي  حل األر   
ة  األلباني هال ة كوسةو ا هابباسةتة هصع  ادديف   هادباطق ال  اشةتاع  رليفةحوا حل هذا اجملا  كانل

 
هادستشع  الكبة هجاوره العيمية هأ مالا الكاابية  ةها، صدر  رراستايف ابامتايف حل اآلهنة األخةا همها رراسة   األلبار ل هذا األستاذ    262

 البا  : 
Sadiku، Riza، Hasan Kaleshi - jeta dhe vepra، Grafoprint، Prishtine، 1996; Mehdiu، Feti & 
Purelku، Q.Safet،  Hasan Kaleshi-Vepra-1  Studime Publicistike، Logos-A، Shkup، 1996. 

 هرسالتا حل الدكتوراه كايف صعبوايف: 
Najstariji vakufski dokumenti - iz Makedonije - u Jugoslaviji na arapskom jeziku، 1960 ، 
Beograd.  

ة هابعاجعة لبع  ادؤلفا  األلباني، ههلذا ادؤل  جاور ابشكورا حل تباهلا رلدراسة صع  كبار الشخيفيا  اإلسالابية  137ادعج  الساصق: ص    263
 ،A lamiada shqiptareاإلسالابي حل رراسا  ابسيسية حل ثالثة أجرا  صعبوايف:    األلبارالكبةا ال  ألفل حل هذا العيفع  و  الفكع  

Logos-A، Shkup، 2000 
ألستاذ لقد كايف ليبا   شعف اليقا  هاالستفارا هالبح  هالبقام اب  األساتذا األ اضل ادذكور ل آنفا  ابينل األستاذ الكبة ر. حممد صةابو، ها  264

ة حل صيدي كوسو ا، هبد  الفاضل ر. إمسا يل أمحدي، هاألستاذ ر.ابادي صوليسي، أثبا  بياابي رلبح   ل اديفارر هادعاج  ادتعيقة مبوضوس العسال
العيم، أ ببل أ د  اببام كينةا  حل خمتي  اجملاال ،  ي  اهرهر رلكتب هاديفارر هادعاج  الباررا،  انطالبا  ابل اببدأ ابعع ة الفضل هالعع ايف ألهل  

 أيف أسطع حل هذه العسالة شكعي هتقد عي اخلالص هاخلالد هلم،  جراهم هللا خة ايرا . 
 انظع: 265

Ahmedi، Ismai، Hafez Ali Korca - Jeta dhe vepra، Logos-A، Shkup، 1999، 61-96. 
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ا ابل القعيف 1947األخعى، هاسةةةةةةةةةتمع  هذه اليفةةةةةةةةةحوا حل اإلنتاج األريب اإلسةةةةةةةةةالابي إا سةةةةةةةةةبة  
، صل ذهب صع  ادؤرخ  إا أصعد ابل ذل ، ابل أيف آخع هثيقة أه رسةةةةةةةةةةةةةةالة رليةة 266العشةةةةةةةةةةةةةةع ل  

 .267ا ابل القعيف العشع ل  1970نل سبة ة اب  األجبد ة الععصية ُ ينع   يياا حل كوسو ا كااأللباني
(، الشةةةةةةةةةةةةةةيمل  Nezim Frakulaهابل الةذ ل نبةوا حل هةذا، نةذكع: الكةاتةب اليفةةةةةةةةةةةةةةوحل نظيم  عاكوال ) 

(، هالشيمل الدا ية طاهع أ بدي صوشبيابو    Muhamed Qami Kyqyky)   268العالابة حممد كوشوكي 
  (Tahir efendi Boshnjaku    ( الشةةةةةةةةةةةةةيمل  ييفةةةةةةةةةةةةةل جال  الد ل  وطة ،)Vesel Xheladin Guta    )

 .269ه ةهم كينةهيف 

        
Muhamed Qami                  Tahir Boshnjaku           Vesel Guta 

 
 انظع:   266

Osmani، Tomor، Udha e shkronjave shqipe، 138 
 

  20-2، ة بألجبدية العربيةاأللبانيالثقافة انظع:ابو اكو، حممد:  267
( حل رراستا لالجتاه QazimQazimiابل كوسو ا، كا م كا مي )  األلبارهبد ان  رسالة الدكتوراه األستاذ الفاضل هالبا       268

     يوسف عليه السالم وزليحاء    األريب القيفيفي حل الدراسا  القعآنية ادتمينل حل  كع الشيمل العالابة حممد تشاابي حل بيفيدتا ادشاورا:  
Jusufi dhe Zulejhaja ).)   قعا  ابل هذه الدراسة حل اجملية اإلسالابية ادشاورا  اليفاررا ابل ادشيخة اإلسالابية حل كوسو ا:)     هبد نشع   

Islam Dituria :حل األ دار التالية ) 
Vepra Letrare e Muhamed Qamit dhe poetet e Lindjes، Nr. 133، 2001، Nr: 134-135، 2001، 
Jusufi e Zulejhaja – histori e poetizuar،  Nr: 142، 2002، Nr: 143، 2002 ، Nr: 144-145، 2002  

 انظع: 269
Guta، Mulla Vesel Xheladin، Perendia me frymezoi، Focus، Shkup; Hajdari، Salih: Poezia e 
bejtexhinjeve، 344-380، 429-476; Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne 
Lidhjen e Prizrenit، 226-227،229،244-249; Tomori، Osman، Udha e shkronjave shqipe، 
139-142; Zekaj،Ramiz، Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret gjate shekullit XX، 252-381. 
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أرصعةة اجتةاهةا  رئيسةةةةةةةةةةةةةةةة هخمتيفةة  يمةا خيص تب      نتيجةة هلةذه ايفةاهال  الفعر ةة هايمةا يةة  اع 
 ة:األلبانياألجبد ة 

األه : اجتةةاه أرار تبىن األجبةةد ةةة الالتيبيةةة، الينةةار: كةةايف  عى تب  األجبةةد ةةة اليواننيةةة،  الينةةالةة :كةةايف  
 فضةةةةةةةةةل أيف  بدس أجبد ة جد دا  ة ابسةةةةةةةةةبوبة ه ة ابشةةةةةةةةةاهبة لألجبداي  السةةةةةةةةةاصقة، هالعاص : را   

 الرتكية ادورهثة ابل ببل الدهلة العينمانية.-األجبد ة الععصيةهانضل الستعما  
ه جة االجتاه العاص  حل هذه القضةةةةةةةةةةةية كايف: أيف نبذ األجبد ة الععصية هال  كتب القعآيف الكعمي هبا ه  
تب  األجبد ة الالتيبية، هالكتاصة ابل الشةةةةةةما  إا اليم  هتقييد الةعصي  حل ذل ..كل هذه األابور 

 إا اخلعهج ابل اإلسالا، هأيف ذل   عترب إمثا  ه سقا  هابعيفية. تؤري رلباس
ابقاصل هذا ادوب  الد   ادتمسةة  هايفا ظ هجد هباك ابوب  آخع ابل صع  العيما  اديفةةيح   

هادتبور ل، الةةذ ل كةةانوا  قولويف، أبنةةا ابل اخلطةةأ ا تقةةار أيف القعآيف الكعمي تابعان ه يراببةةا رألجبةةد ةةة 
يف هذه القضةةةةةةةية  ياا سةةةةةةةعة هابعهنة، ه ييبا أيف ال نضةةةةةةةيق  ي  الباس ولراابام ، هأ270الععصية  ق  

 هبذه األجبد ة. هابل ص  هؤال  ادفكع ل األلبايف ادتبور ل الذ ل انبشوا هذه القضية كايف:
 ( Naum Veqilharxhi، Hoxha Hasan Tahsini 271، Sami Frasheri etj )  272 . 

 
270 Skendi، Stavro، Zgjimi kombetar shqiptar، 340. 

ثقا ة  عصية ه  271 ألبار ياابعة اسطببو  حل  اده، هكايف ذى  الفيكي هالبفسي هالعايضي، هالذي كايف أه  ابد ع  الشيمل هالعامل  ذا 
ة اب   األلباني ة ال تيفيل هلا األجبد ة الععصية أه اليواننية أه الالتيبية، نظعا  خليفائص اليةة  األلبانيه عنسية هألبانية هتعكية ه ارسية، كايف  عى أيف اليةة  

ة أجبد ة خاصة هبا، هلا ابيراهتا همساهتا اخلاصة. هكايف بد أ د أجبد تا اخلاصة كبموذج  قتدى هبا األلباني صقية اليةا  األهرصية.  ابرتح أيف تكويف ليةة  
 حل الكتار  العاابة األلبانبة، هلكل اآلخع ل مل  وا قوه  يياا.. انظع:

Hoxha، Ibrahim Daut، Hoxhe Hasan-Tahsin efendiu - te tjeret per te،( AIITC، Tirane، 1998، 
8-11، 30-33، 40،58، 78-145; Tomari، Osman، Udha e shkronjave shqipe، 218-235،298; 
Historia e popullit shqiptar: vell.4، 135-139.      

 ليتوس  انظع:  272
Tomori، Osman، Udha e shkronjave shqipe، 173-175; Skendi Stavro، Zgjimi kombetar 
shqiptar، 340. 
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            Naum Veqilharxh  Hasan Tahsini                     Sami Frasheri 

الذ ل كانوا حل اداجع ابينل، االسةةةةةةةكبدر ة حل ابيفةةةةةةةع هاسةةةةةةةطببو  حل تعكيا   األلباني إال أيف القوابي  
هصقورشةةةةةةةل حل رهابانيا هصةةةةةةةو يا حل صيةاراي، ال ظوا الفجوا الكبةا، البامجة  ل  دا هجور أجبد ة 
ابو ةةةدا لأللبةةةايف، ه بوا أيف هةةةذا هو السةةةةةةةةةةةةةةبةةةب لتخيفام ه ةةةدا تقةةةدابام. بةةةا  ادفكع هاألر ةةةب 

(: "  إيف األبواا هالشةةعو  حتب صيةاهتا، هأيف  Sami Frasheriشةةعي )  ، سةةاابي  عااأللبارادوسةةو ي 
 .273بوابا  ابا، إذا ال  كتبويف صيةتام،  إمم سع ايف ابا  ُةْبسحويف هُ ضحيَّعويف.." 

هصعد نقام طو ل هجدا   ع  ، توصةةةةةةةةةةةةةيوا إا تشةةةةةةةةةةةةةكيل أجبد ة ألبانية ابو دا هابشةةةةةةةةةةةةةكية، اب  
ا، إال أيف األابع مل  ق   بد هذا اتد، 1879اختالف  سةةةةةةةةةة حل صع  األ عف، هذل  سةةةةةةةةةبة  

هأيف بضةةةةةةةةةية األجبد ة مل تكل بد  سةةةةةةةةةمل صعد. ه بدابا أصةةةةةةةةةيب العامل اإلسةةةةةةةةةالابي هالععيب صبكبة  
د الينار رمحا هللا ابل  عم اخلال ة، همت تدابة اخلال ة اإلسةةةةةةةةةةةالابية إسةةةةةةةةةةةقاس السةةةةةةةةةةةيطايف  بد اتمي

هإاالتاا ابل أسةةةةةةةاسةةةةةةةاا ابل ببل الياور ه مو ة الشةةةةةةةبايف األتعاك األ عار، اسةةةةةةةتةل هؤال  ادفكعهيف 
األلبايف حل اداجع  عصةةةةةةةةةة هذه ادع ية الفوضةةةةةةةةةو ة،  أباابوا مجعيا  بوابية كينةا حل ألبانيا هخارجاا  

 .  274إا األاباا األلبار جية التعييم هاالستقال  هبدف تطو ع هر   
  –ا   14/11/1908هحل ابع يتاةا األخةا ابل نشةةةةةةةةةةةةةةةأا هةذه األجبةد ةة  قةد ابؤمتع كبة صتةار مل    

 ا، ه عضةةةةةةل حل هذا ادؤمتع  ي  طاهلة البقام كينة ابل األجبداي  ادختيفة ابل22/11/1908
 

 انظع: 273
Osmani، Tomor، Udha e shkronjave shqipe، 296. 

 انظع ليتوس  حل هذا ادوضوس:  274
 Skendi، Stavro   ، Zgjimi kombetar shqiptar ، 342; Xhelili، Qazim، Vehbi Dibra  personalitet 
dhe veprimtar i shquar i levizjes kombetare، 30-78.  
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هذا ادؤمتع هلكل صشةةةةةةةةةكل هاابشةةةةةةةةةي ابوب   . كما أنا نوبع حلببل ادفكع ل ليحسةةةةةةةةةم الباائي هلا
الشةةةةعس اإلسةةةةالابي ابل بضةةةةية الكتاصة ابل الشةةةةما  إا اليم ، هصةةةةعوصة تعيم القعآيف الكعمي.  كما  

 تعى أيف القضية كانل هلا أصعار ر بية أ ضا .
هابل البتةةائج القةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةة هادعا ال  أ قبةةل هةةذا ادؤمتع القوابي كةةايف  ر  مثةةانيةةة ابل رجةةا  الةةد ل  

ة  األلباني هاألئمة حل ادسةةةةةةةاجد هاببعام  ل ممارسةةةةةةةة العمل هاإلاباابة حل صع  ايفا ظا   اإلسةةةةةةةالابي
حبجة أمم ال  قعؤهيف رألجبد ة ايد دا. ه ُِعض  ييام إ ضةةةةةار تركيا  هشةةةةةاارا  ابل ايمعيا  
التعييمية أمم  عال   ضةةةةةةةةةةةةةعها الدرهس هايفاضةةةةةةةةةةةةةعا  رألجبد ة ايد دا، هأمم كحوا حل اختباراهتا،  

 !!!! إيف هذا لشي   جيب 275أمم اآليف باررهيف  ي  القعا ا هالكتاصة رألجبد ة ايد دا ه 
أبو  اي ليعةةار هالعبةة  رلةةد ل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي هأهيةةا.. ههكةةذا تكويف العوابةةب هخيمةةة  بةةدابةةا تةيةةب 

 السيطة اإلسالابية ابل السا ة، ههللا ادستعايف.  
ة هال سةةةيما حل األلبانييم  حل كا ة أحنا  األراضةةةي  هبد  دثل ررهر  عل هأ ما  شةةةةب ابل ادسةةة

هال ة كوسةةةةةةةةةةو ا ه هال ة اشةةةةةةةةةةقوررا،  ي   ارضةةةةةةةةةةوا صشةةةةةةةةةةدا هبوا هذا البوس ايد د  ابل األجبد ة، 
 .276ها تربهها خطوا انجحة لتبيفة ادسيم  

الذي  نتيجة هلذه التطورا  هاالضةةةةةةةطعار  القوابية هاالجتما ية هالد بية،  قد ابؤمتع آخع حل العاا
ا ليبح   ل بضةةةةةةةةااي التعييم. نتائج هذا 22/07/1909(، سةةةةةةةةبة   Dibra ييا، حل ابد بة رصعا )  

ادؤمتع كانل أخ   دا ابل سةةةةةةةةةةةاصقا،  ي  مت اتفا  ص  أ ضةةةةةةةةةةةائا  ي   تل اددارس اإل دار ة 
اليةة ة، ه ي  ضةةةةةةةةةةةةةةعهرا اسةةةةةةةةةةةةةةتعما  األلباني كا ة أحنا  ألبانيا، هأيف ميارس التعييم رليةة حلهالينانو ة  

ة سوا  أكانل األلبانية حل اددارس هاإلرارا ، إال أيف ابل مميرا  هذا ادؤمتع، أيف طع قة تعيم  األلباني
ة  األلباني رألجبد ة الالتيبية أه الععصية، مل تكل ذا  أمهية كبةا هذه ادعا. ادام أيف  تعيم الشةةةةةةةخص 

 .277كتاصة هبعا ا أبي أجبد ة شا  
 

 انظع صتيفعف:  275
Skendi، Stavro، Zgjimi kombetar shqiptar، 341   

 342ادعج  الساصق، ص  276
 343ادعج  الساصق،ص  277



158 

 

إيف سةةةةةةبب  دا ابوا قة الدهلة العينمانية  ي  ابطالب األلبايف حل بضةةةةةةية األجبد ة، هو أما خشةةةةةةيل 
العاا، هأيف هد ام ابل هرا  هذه ادطالب كايف االستقال  هاالنقطاس   األلبار ي  نفساا ابل التمعر  

ذا اتذر ر   صشةةةةيمل اإلسةةةةالا أيف  يفةةةةدر  توى التاا هالباائي ابل الدهلة العينمانية. هذا اخلوف هه
ا،   ي  جا  حل ابضةةةةةةةمويف هذا 22/03/1910صةةةةةةةارابة ه امسة حل هذا الشةةةةةةةأيف هذل  سةةةةةةةبة  

الفتوى التحعمي القاط  إلسةةةتعما  هتب  األجبد ة  الالتيبية. هبد نشةةةع  نسةةةمل ابل هذه الفتوى حل 
 ة.األلبانيكا ة راسا  اإل تا  الفع ية حل ادديف 

ابةا ذكع  ةإيف الةدهلةة العينمةانيةة يةأ  إا اسةةةةةةةةةةةةةةتخةداا القوا هالعب  إل ال  كةا ةة   هإضةةةةةةةةةةةةةةةا ةة  ي  
ة ال  كةانةل هتتم هبةذا الشةةةةةةةةةةةةةةةأيف، أليف تية  ايمعيةا  كةانةل حتعض هتشةةةةةةةةةةةةةةج   األلبةانيةايمعيةا   

الشةةةةعب  ي  ادعارضةةةةة ه ي  التمعر. هصعد ابضةةةةي مثانية أشةةةةاع ابل العب  هاالضةةةةطعا  األاب  حل 
ة، هإْذ األلباني، أما  شةةةةةةةةةةةيل حل إ ار هذه ايمعا ادشةةةةةةةةةةةتعية  -هللا أ يم  ه -راخل البالر  بده يل 

صواارا الداخيية حل الدهلة العينمانية تيفةةةةةةةةةةدر بعارا  ابفاجئا ، مت السةةةةةةةةةةماح  يا صفتل مجي  اددارس ال  
أ يقةةل، ه تل ابةةدارس جةةد ةةدا أخعى، هأ ةةد صبور هةةذا القعار كةةايف  بص  ي  أ قيةةة الشةةةةةةةةةةةةةةعةةب  

ة أبجبد تاا اخلاصةة هبا. هأابا رلبسةبة لتعيم القعآيف الكعمي نص القعار  ي  األلبانية لتعيم الية األلبار
 . 278هجو  التعيم رألجبد ة الععصية، ال  ةها 

ههكذا تبتاي هذه ادععكة االجتما ية صيفةدهر هذا القعار ايد د. هلعل هذا كايف متايدا  السةتقال  
 ا، ههللا أ يم. 28/11/1912 ألبانيا حل العاا الذي  ييا هذل  سبة

  

 
 ، صتيفعف شد د. هانظع أ ضا : 350ادعج  الساصق،  278

Silajxhic، Haris، Shqiperia dhe SHBA ne arkivat e Washingtonit، 30-43. 
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 خالل القرن العشرين األلباينيف اجملتمع   والثقايف  املبحث الثالث:الصراع الفكري

 
ابالابل التيار االجتما ي اإلصةةةةةال ي الد   حل  كع األلبايف، صدأ  تظاع أكينع  أكينع حل صدااي  
القعيف العشةةةةةةةةةةةةةع ل، هال سةةةةةةةةةةةةةيما العقور الينالثة األها ال  شةةةةةةةةةةةةةاد  تطورا  هأ دااث  كينةا.  ي  

ة. األهضةةةاس  األلبانيالشةةةيو ية أخذ  تبتشةةةع هتعسةةةمل جذهرها صشةةةكل ابباشةةةع هسةةةع   حل األراضةةةي  
ر ة هالسةةياسةةية سةةا   ليةا ة ببيل اتع  العادية الينانية، صسةةبب االسةةتقطار  السةةياسةةية االبتيفةةا

حل أهرر. نتيجة هلذه األ داث    Polarizimi i situates ideologjike dhe politike)هالفكع ة ادتعدرا )
وف  ي  هالتةةا  حل أهرر،  إيف الباس حل هذه األراضةةي أصةةيبوا  خبيبة أابل هاضةةطعا  نفسةةي هخ

صسةةةبب ايعائم ال  انتشةةةع  صشةةةكل  ة ابسةةةبق هلا، هانتشةةةار العذائل ابينل الران هاألاننية   ادسةةةتقبل.
هالظيم االجتما ي هالتجسةةة  هالفسةةةار..إخل  ي  إيف هذه األابور كانل بد اسةةةتوطبل حل نفوس  
 أهل هذه البالر.  ي  كايف ادع   شة  هحيذر ابل اآلخع، هالكل كايف  تجسة  ضةد الكل. هاببذ

 .279ذل  ات  إا  واببا هذا،  إنبا ابا البا ك  مثارها ادعا.. 
إيف  كعا اإلتار هإنكار الد ل مجية هتفيفةةةةةةةةةةةةيال  كايف بد أطيل صعأسةةةةةةةةةةةةاا، هةع   ل سةةةةةةةةةةةةا د اا  
الجتياح ادبطقة مببارئاا ادار ة حل اددارس هاهليئا  هادبظما  ه ةها. هالعيما  هادفكعهيف األلبايف  

يكويف حل سبيل اتفاع  ي  العقيدا اإلسالابية ه فظ الوطل ابل أطماس األ دا  ضحوا صكل ابا مي
 .280ادستعمع ل ابل اإل طالي  هاليوانني ..

ابل العيما  هادفكع ل الذ ل هبفوا ضةةةةد التيارا  الفكع ة الشةةةةيو ية القارابة ابل أهرر  هابل رهسةةةةيا  ه 
  (Hafiz Ali Korca)ا ظ  ي  كورتشةةةةا إا أهايل هذه ادبطقة، ميكل أيف نذكع الشةةةةيمل العالابة، ات

 
 انظع  تيفعف:  279

 Basha، M. Ali، Islami ne Shqiperi gjate shekujve، 147 
 148-147انظع ادعج  الساصق، ص  280



160 

 

، هابوبفا اليفارا هاليناصل الذي كايف جياع رتقيقة هال خيش  حل هللا لوابة الئم، هذل   ضل هللا  281
 ؤتيا ابل  شةةا  ههللا ذه الفضةةل العظيم. هحنل إيف شةةا  هللا سةةيكويف لبا  ورا ابعا أخعى إا جاور  

هابباجا حل الدراسةةةةةةا  القعآنية، كبموذج تطبيقي هلذا هذه الشةةةةةةخيفةةةةةةية الكبةا  يما خيص اجتاها 
 التيار الفكعي اإلصال ي الد  . أابا هبا  إنبا سبتباه  جانبا  آخع ابل ابوبفا.

 
 احلافظ علي كورتشا مع أسرته  للشيوعية   العالمة املفسر والكاتب الشاعر املقاومالشيخ 

 
هانطالبا  ابل هجو  محا ة الد ل اإلسةةةةةةةةةالابي ابل األ كار اهلداابة هابل الر   األمحع الشةةةةةةةةةيو ي، 

، كتار  حل 282ا  1925هاياار رلكيمة هالقيم،  قد أل  الشةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةا حل سةةةةبة   
الشالالالالالاليوعية   283البلشالالالالالالفية ، )   )Bolshevizma a ckaterim i njerzimit  (:  هذا الشةةةةةةةةأيف مساه

 
ا  281 الدراسا   الد بية اإلسالابية صدر  أخةا  رراسا  جيدا هبيمة. هابل أ ضل ابا رأ ل ابل تي   الشخيفية  لقيمة  و  هذه 

ا ظ  يي  الشاابية التارخيية هالفكع ة، كانل رراسة األستاذ الدكتور إمسا يل أمحدي، سيما هللا حل رسالة ركتوراه  ل  ياا هأ ما  ه كع الشيمل ات 
 كورتشا صعبوايف: 

Hafiz Ali Korca - Jeta dhe vepra  
ؤلفا  هذا الشيمل، ادطبو ة ه ة ادطبو ة، هتيفو عها  هبد  انيل ابل ادشاكل هاليفعور  أثبا  بياابي رلبح  حل ألبانيا  ل اب  282

تةاان.  يو ال  ضل  هللا تعاا هلطفا، مث جاور هابسا دا  صع  االخوا هاألساتذا، ابينل األستاذ  -هاستخعاجاا ابل ادكتبة ادعكر ة حل  اصمة ألبانيا
  ( الدكتور)  Ramiz Zekaj ) الدكتور:  هاألستاذ   )Ibrahim Gashi   ادكتبة ابل  هالكتب  العسائل  تي   إخعاج  يل  استحا   رمبا   ،)

 ادعكر ة.. جراهم هللا خة ايرا   ي  ابا بدابوا هأان هلم شاكع هابقدر.
 ليمر د  و  البيشفية العهسية راج  هذه اديفارر:  283

Bogdanor، Vernon، The Blackwell Encyclopaedia of political institutions ، Oxford، 1987 ، 
UK، 50-51; Krieger، Joel، The Oxford companion to politics of the world، Oxford 
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(. هكايف بد سةةةةطع  ي  جيد العسةةةةالة أصيا  ذا  ابعايف  ظيمة ه امسة هلكة لإلنسالالالانيةمدمرة وم
 اببيبا  ابوبفا  ياا اببذ البدا ة  ي  با :

 Bolshevizma  s’pajton kurre 
                            Me dinin e Muhamedit 
                                           Celet do ta kene luften  
                                                        Gjer diten e Kijametit ..   284 . 

أيف ر ل حممةةد، أي اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا ال  قبةةل هةذا البوس ابل الفكع هادةذهةب   هابعىن هةذه األصيةةا : "..
 البيشفي..هأيف  عصبا ابعام ستكويف إا بياا السا ة.."

إيف الشةيمل اتا ظ  ي  كورتشةا رمحا هللا تعاا، كايف  تمت  صفكع هبار  هأصةيل، هذهل  ار  هصيفةةا  
ان ذا، أخذ  ةوص ه تعمق ه ب  أصعار هأضةةعار هذه اتعكة الشةةيو ية. هببل أيف  ب  أضةةعار ادار ة  

 ذكع بولا حل هذه العسةةةةةةةةةةةالة، ص  صع  األسةةةةةةةةةةة  هادبارئ ادالية هابوب  القعآيف الكعمي ابل ادا ،  
،  ي  با  إيف سبة هللا تبارك هتعاا   285هلو صس  هللا العا  لعباره لبةوا حل األرض..  تعاا :  

ابتضةةةةةةةةةةةةةةل أيف  كويف هبةاك تفةاه  حل األراا   ىت تتيسةةةةةةةةةةةةةةع اتيةاا  ي  هجةا األرض، ه ىت خيةدا  
ذل    صعضةةةةةةام صعضةةةةةةا ، هإال لتعطيل اتياا إذا كايف ايمي   ي  ابسةةةةةةتوى ها د ابل الةىن. هألجل

جيب  ي  ايمي  البح  هالكد ادسةةةةةةةةةةةةتمع  ل العا ،  ىت متضةةةةةةةةةةةةي  جية اتضةةةةةةةةةةةةارا إا التقدا 
 .286هأيف هللا تبارك هتعاا مل خييقبا  بينا   هالتمديف،

 مث إيف الشيمل العالابة اتا ظ  يي أخذ  ب  جذهر هذه الفكعا العهسية البيشفية الشيو ية بائال : 
 Karlسةةةةةةةبة ابل ببل كار  ابارك ،   80-70يشةةةةةةةفية ار ل اببذ  ".. إيف شةةةةةةةجعا الربوا اديعونة الب

Marks  ( ، مث سةةةةةةةةةةةةةةقيةةل حل اآلهنةةة األخةا مبةةا  ليب ،Lenin   هنور أيف خنرب إخوانبةةا  ل ابةةدى ،)
 

University Press، 1993، Russian Revolution; Bealey، Frank، The Blackwell dictionary of 
political science، Oxford، 1999، UK، 31.  

284  Korca، Hafiz Ali، Bolshevizma a Ckaterim i njerezimit، Shtypshkronja ، 
Mbrothesia، Kristo P. Luarasi، 1925، 1.  

 27الشورى:  285
 : األلباراديفدر الساصق، هانظع رسالة الدكتوراه ابطبو ة لألستاذ ادستشع   286

Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca  -  Jeta dhe vepra، 45; Ahmedi، Ismail، Largpamesia 
denoncuese per koncepcionin Bolshevik Hafiz Ali Korca، Jehona، No.5، Tirane، 2000، 10. 
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  العداها الشةد دا ال   كباا الياور حل صةدهرهم جتاه ادسةيم . با  هللا تعاا حل سةورا األنعاا :  
، هأيف مجي  الكوارث هاديفةائب    287اببوا الياور هالذ ل أشةعكوا  لتجديف أشةد الباس  داها ليذ ل آ

ال  أصةةةاصل العامل اإلسةةةالابي اببذ القدمي إا الوبل اتاضةةةع كايف ابيفةةةدرها الياور هادشةةةعك ، هأيف 
كينةا  ابل الياور أسةةيموا صةعض اإلضةةعار رإلسةةالا هادسةةيم . ه بد هللا صل سةةبأ  قد ص  شةةكوكا  

تعاا هللا  ما    –هو : )إلا(    -ا هللا هجااكع -هأ كارا  ابعار ة هخمالفة لإلسةةةةةةةةةةالا بائال  : أبيف  يي  
هكذل  حل ابععكة صف  الداابية كانل ابل هرائاا أصاص  خفية  اور ة،   - قو  الظادويف  يوا  كبةا   

ابل ادبةا ق  صةعض   288هأيف ادسةةةةةةةةةةةةةةجةد ضةةةةةةةةةةةةةةعارا  الةذي كةايف حل ادةد بةة كةايف بةد أ ةد صبةا ه الياور  
ينةا  ابل األنبيا  هادعسةةةةةةي  هارتكبوا جعائم أخعى كينةا  التشةةةةةةكي  هاإلضةةةةةةعار، كما أمم بدميا  بتيوا ك

 .289ضد اإلنسانية .." 
مث إيف الشةةةةةةةةيمل رمحا هللا تعاا نبا إا خطع الياور ابل البا ية االبتيفةةةةةةةةار ة،  ي  إمم  شةةةةةةةةيوا حل 
حمارصة البيفةةةةةارى هادسةةةةةيم ،  يجأها إا اتيل هالطع  األخعى ابينل االبتيفةةةةةار هأتسةةةةةي  مجعيا  

ينل مجعية: البباؤهيف األ عار، الذي كايف شةةعارها: األخوا العاابة ليجمي . هكما  ظاع أيف اباسةةونية اب
الشةةةةةةةةيمل كايف  ي  ه ي خا مبا جيعي حل هابعا ادعام ابل األ كار هادذاهب اهلداابة ابل ببل أ دا  

 اإلسالا.
هاتضةةةةةةارا،  ههكذا أررك الشةةةةةةيمل  خطورا الفكعا اداركسةةةةةةية الياور ة، ال  اصتكعهها رسةةةةةةم اددنية  

هأما كانل حتار  هتبكع مجي  األراييف، هتسةةةةةةةةةبب كوارث هابشةةةةةةةةةاكل ليباس، ال تعد هال حتيفةةةةةةةةة   
290. 

ه ل صع  اآلاثر السةةةيبية البامجة  ل هذه الفكعا اداركسةةةية نقل الشةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةا  ل 
أ د العيما  ادسةةةةةةةةةةةجون  حل رهسةةةةةةةةةةةيا بولا: ] " ابل كايف ابؤاببا  رلقياابة الكربى  ييبظع إا القياابة 

 
 82ادائدا :  287
 و  خر مل ه ع  ه قائد القدمية هاتد ينة هخطورهتم  ي  اإلسالا هادسيم ..انظع رراسة األستاذ الدكتور،  ع ايف  بد الفتاح    288

 245- 34(، ص 2002، 1، )  مايف: رار  مار، سعرض اترخيي واحلركات احلديثة يف اليهودية –اليهودية محيد صعبوايف: 
 انظع:289

Ali، Hafiz، Bolshevizma a ckaterim i njerzimit..7 8 -  
 11-10اديفدر الساصق، ص  290
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سةةةةاجد اليفةةةةةعى ال  باابل حل رهسةةةةيا هتشةةةةكوسةةةةيو اكيا. كم ابل الباس هاألصعاي  بتيوا، هكم ابل اد
هادعةةاصةةد أا يةةل هرابع ، كم ابل األ بيةةا  أصةةةةةةةةةةةةةةبحوا  قعا ، هكم ابل البةةاس ذهي الطبقةةا  العةةاليةة  
أصةةبحوا أذال   قة ل ال بيمة هلم صسةةبب اتباس االشةةرتاكية صينوهبا الشةةيو ي، هأيف طو ايف نوح  ييا 

 . 291السالا بد كايف ردا ،  انظعها إا طو ايف ابارك   إنا  قا  كايف رلدابا [ " 
بو  إيف هذا لوصةةةةةةةةةةة  ربيق ه ام اثبب ألصعار هأضةةةةةةةةةةةعار البظاا الشةةةةةةةةةةةيو ي ال  تقل رالحتار أ 

 السو ي  هالده  األخعى ال  تع د أيف تتب  ذل  البظاا الفاشل..
أ ضةةةةا  بد تببا إا بضةةةةية ر بية أخعى ههي هذه القضةةةةية ادامة،   -رمحا هللا-هالشةةةةيمل اتا ظ  يي 

لعادية متير  رلبظعا الد بية أ ضةةةةا ،  ي  نقل ابل اديفةةةةدر ادذكور :  هأيف بعا تا لألهضةةةةاس ايفيية ها
]".. ابل أيف كار  ابارك  كايف  اوراي  ابتعيفبا ، هكايف  تب  تعاليم التيمور حل  كعتا هابباجا، اا ما   
أنةا جيةب أيف تكويف هبةاك ثورا  ةاابةة لطبقةة العمةا  هالضةةةةةةةةةةةةةةعفةا  هال   عف رسةةةةةةةةةةةةةةم: الربهليتةاراي، )  

Proletariati ) هأيف  ييام أيف  تسةةيموا اتكم، هأيف كل ادبارئ اإلنسةةانية هالعه ية ابل ر ل هكعاابة ،
ه عض ه يا  جيب أيف تببذ هتع  ..هأيف ابارك   عال   اشةةةةةةق هحمب ليتوراا، هخارا تيمور !![ "  

292. 
ا كانل بد انتشةةةع  صسةةةع ة كبةا، هأيف 1917 بده أيف تعاليم رهسةةةيا اإلتار ة هثورا ليب  سةةةبة   

رمحا هللا تعاا أررك أضةةةعار هذه الفكعا ابل أما سةةةتبتشةةةع صسةةةع ة  ائقة لدى ادسةةةيم  حل  الشةةةيمل
ألبانيا أ ضةةةةا ،  عاح  سةةةةتشةةةةاد ه د م ر وتا صكالا كبار البا ين  هالدارسةةةة  ليشةةةةيو ية اداركسةةةةية،  

لبيشةةةةةةفي   ىت  فاماا ادسةةةةةةيمويف األلبايف  ي  هجااا اليفةةةةةةحيل.  ذكع الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي أيف ا
يو ي  ( اببعوا هأنكعها مجي  األراييف، هأيف كينةا  ابل العهبةايف هادشةةةةةةةةةةةةةةةا مل العيمةا  بةد أ عبوا الشةةةةةةةةةةةةةة)

أ يةا ، هأيف الشةةةةةةةةةةةةةةيمل مجةا  الةد ل األ ةةار كةايف بةد ذكع حل كتةا  لةا ببةل  سةةةةةةةةةةةةةة   ةاابةا  ابل أيف 
، هأيف هذا الر   أه 293الشةيو ية سةتدابع العامل، هأما سةتاي  هسةتسةتأصةل البشةع ة ابل جذهرها   

 
 13-12اديفدر الساصق، ص  291
 14اديفدر الساصق،  ص 292
مل  شع الشيمل اتا ظ  يي كورتشا إا اسم ذل  الكتا  ليشيمل يما  الد ل األ ةار الذي ابتب  اببا..هكايف ابل الواجب  ييا   293

 كالابا، ههللا أ يم.رمحا هللا صيايف اديفدر هتوثيق  
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األمحع بد أ ع  اديفةا   هاألانجيل هالكتب العيمية. كما أيف ابل اببارئ الشةيو ية إنكار   اخلطع
، هأيف تي  الكتب ادقدسةةةةةةة بد انتا  ااباما، هإمنا اآليف  ييبا هالد ل هاألنبيا  مجية هتفيفةةةةةةيال   اإللا

، لعبام هللا لعبا  كبةا ، هأمم  بكعهيف اليفةةةةةةةياا هاليفةةةةةةةالا، هأيف السةةةةةةةعارا "القعآيف اداركسةةةةةةةي"أيف نتب   
اتقيقية أتيت ابل اإلتار  ق . حل اددارس اتكوابية العاابة  كايف األسةةةةةةةةةةةةةاتذا  يقبويف التالابيذ اببدأ 
اإلتةار ه كعا  ةدا هجور اإللةا. كمةا أمم شةةةةةةةةةةةةةةككوا حل الرهاج هأنةا ال را ي ليمع  أيف  ترهج هأيف 

هلية األهالر، العجل  بق  رجال  هادعأا تبق  اابعأا، هأنا إذا هجد األهالر  ال ابسةةةةةةؤهلية  تحمل ابسةةةةةةؤ 
هأيف الرهجة  عا حل أيف ختتار هتةة ابل األاهاج ابا شةةةةةةةةةا   هابل أرار  ه ةها ابل ادبارئ    ييام،

 . 294اهلداابة هال   ستحي القيم ابل ذكعها  
اتد  ، أيف  ينبل ه عقب كالابا رألرلة  هكايف ابل ابباج الشةةيمل أنا صعد أيف  تحدث ه سةةاب حل 

هاتقائق.  عاح  ذكع اإل يفةةةةةةائيا  ال   شةةةةةةيب ابباا الولدايف هتعجر العقو   ل تيفةةةةةةد قاا،  ل  
ابدى األضةةةةةعار هاخلسةةةةةائع البشةةةةةع ة، هاالبتيفةةةةةار ة هالد بية هالررا ية ال  تقل صتي  الشةةةةةعو  ابل  

 .295جعا  تي  ادبارئ 
فكعا هإابكانية انتشةةةارها حل العامل، همبا أيف الياور كايف نفوذهم هأخةا  حل  د   الشةةةيمل  ل هذه ال

كبةا  حل اابانا، هأيف ااباا األابور كانل صيدهم حل كل اجملاال ،  قد تببا الشةةةةةةةيمل إا خطعهم بائال   
أبيف الد ل اإلسةةةةةةةالابي لي  حباجة إا هذه الفكعا هال إا هذا البظاا الفاشةةةةةةةل، أليف حل اإلسةةةةةةةالا 

وا هادسةةةةاهاا اتقة، هأيف حممدا  صةةةةي  هللا  ييا هسةةةةيم مل  كل  تمير كينةا  ابل ص  الدميوبعاطية هاألخ
 .296أصحاصا، هأيف ابؤسسة الركاا هصدبة الفطع تتضمل األخوا هاالشرتاكية الد بية الكفيية..

 
، صتيفعف شد د، هانظع هذا البح   ة ادبشور، الذي  يفيل  ييا حل ألبانيا صعد شق األنف ، 21-16اديفدر الساصق، ص    294
 ليبا   ادؤر : 

Hoxha، I. Daut، Hafez Ali Korca - Veprimtaria e tij ne lemin  atdhetarise dhe arsim-kultures 
shqiptare e Arabo-Osmane-Persiane،  1995، Tirane، 5-12. 

 23-22راج  اديفدر الساصق لالطالس  ي  اإل يفائيا  العهيبة..  295
،  إيف  يا  قائق جييية هال نستطي  أيف نتوس  أكينع ابل هذا القدر، هكذل   عاج  رراسة  31-22 عاج  اديفدر الساصق، ص    296

 ل جاور هآرا  هذا الشيمل رمحا هللا تعاا، هلبا لقا  آخع صا حل حتييل مناذج ابل تفسةه ليقعآيف الكعمي   األستاذ الدكتور إمسا يل أمحدي دعع ة ادر د
 إيف شا  هللا تعاا حل الفيفل القارا ابل هذه البا . 
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هابل الذ ل هبفوا حل هجا التيار العيمار هاإلتاري رلشةةةةةةةةدا، هانبشةةةةةةةةوا هذه الفكعا كايف الشةةةةةةةةيمل  
(، الةذي بةا  : "  جبةا ..!! أيف  كويف    Haxhi Vehbi Dibra Agolli ِرْصعا آ ويل: )  اتةاج ههيب

يا  لتفعبتبا همترببا  يما صيببا! هذا الشةي  مل نكل ه دا التد ل هاإلنكار  .. الجا  شةا  297اإلتار 
األرثوركسةةي صشةةقيا )لد ل اإلسةةالابي هالبيفةةعار ! إيف بوابا  أه شةةعبا  كاأللبايف، أتباس انعيما ابل ببل

هالكاثوليكي (،  كفيام هذا التفع  الد  .  ال تع دهيف أيف نشةكل  عبة أخعى اببشةقة هاببقسةمة، 
ه ررار  ر  آخع جد د !؟..هل تتو د كيمة هذا الشعب هبذا اتر  اإلتاري ايد د أا تتفع  

جل ذل ،  إيف رسةةتور  ؟!! إيف الد ل ال ميكل أيف  فعض  ي  الباس  عضةةا ، هإمنا  ييبا البالغ.  أل
هال ش  أنبا لو ببيبا ابينل هذه األ كار هاالجتاها  …الدهلة ضمل همسل  ع ة التد ل هالد وا إليا

اإلتار ة هالعيمانية، الختيفبا أكينع هلتشةةةةةةةةةةةةةةتل كيمتبا هالارار ضةةةةةةةةةةةةةةعفبا همل تعد لد با بوا دواجاة  
اباابا صشةةةةةةةةةةعس ها د  ق ، إذا اتفقبا العده، هكذا تباار رهلتبا. إيف العده  ااصبا، هُ سةةةةةةةةةةد  الطع ق أ

 .298هاجتمعبا  و  حمور ههدف ها د  ا    .." 
هدعع ة ادر د ابل هذا التيار ه قيقتا، هالتحدي الذي كايف  واجا ادسةةةةةيم  األلبايف، ميكببا العجوس  
هاالطالس  ي  اخلطب هايفاضةةةعا  هالدرهس العيمية ال  كايف  يقياا العيما . هال شةةة  أيف هؤال  

ا.  قد كانل هباك ة هابعاشةااأللبانيادشةا مل هالعيما  كانوا ابدرك  ه ار   لواب  األابة اإلسةالابية  
ررهس ابل تفسةةةة ه د   هتيفةةةوف هأخال  ه قا  ليعبارا  هادعاابال  صشةةةكل اببتظم هكل  وا 
خال  شةةةةةةةةةةاع رابضةةةةةةةةةةايف ادبارك حل ادسةةةةةةةةةةاجد أه الدهائع ايما ية العاابة. هالذي لفل انتباهي هو 

ةه ليقعآيف ررهس التفسةةة ليشةةيمل العالابة ههيب رصعا. بيل  با أنا كايف  توسةة  ه تعمق جدا  حل تفسةة
الكعمي.  قد اسةةةةةتةع  تفسةةةةةةه لسةةةةةورا الفاحتة أشةةةةةاعا   د دا، نظعا  ليمعار الكينةا ال  ةيل هذه 
السةةورا ادباركة هال  كايف  سةةتببطاا الشةةيمل ابباا نظعا  لفاما الدبيق، هسةةعة اطال ا لكتب التفسةةة 

يفةةةةةةةدرها ادشةةةةةةةيخة اإلسةةةةةةةالابية هال  كانل ت هاليةة هالتيفةةةةةةةوف هالفقا. هكانل اجملية العيمية الد بية
. هسةأبتب  ببسةا  ابل تفسةةه -رمحا هللا تعاا -آنذاك، تبشةع ابقاال  هررهس الشةيمل ههيب رصعا

 
)رار القيم،   ق ائف احلق، و  صع  ادسائل ادتعيقة رإلتار هالياور ة هالشيو ية هالعر  يياا ه ةها.. انظع: الةرايل، حممد،    297

 207-187، 23-20(، 1997، 2رابشق، س
298 Basha، M. Ali، Islami ne shqiperi gjate shekujve، 151-152. 
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لسةةةورا الفاحتة لبعى كي  كايف حيذر ادسةةةيم  األلبايف ابل ابةبة هآاثر العيمانية هاإلتار ه ةها ابل 
اإلسةةةةةةةةالابية السةةةةةةةةمحة هر ا إلياا    ادذاهب اهلداابة، هكي  أنا ص   ضةةةةةةةةل القعآيف الكعمي هالشةةةةةةةةع عة

  ي  با :
ع، هص  طع ق العد  هاإلرارا هالتعيم هاليفةةةةةةةبا ة  " إيف القعآيف الكعمي بد  در ابعامل اددنية هالتحضةةةةةةةّ
هالتجارا هاالبتيفةةةار هاألخوا هاألخال . اتضةةةارا هاددنية ال   د و إلياا القعآيف هال  تو ع سةةةعارا  

 .299اتيات ، الدنيا هاآلخعا" 
إن هللا أيمركم أن تؤدوا األمالالاانت إىل أهلهالالا وإذا حكمتم    ابل تعييقةةا لقولةةا تعةةاا :  يل  بةةدهه 

كةةايف ابتيبسةةةةةةةةةةةةةةةةا  رلفسةةةةةةةةةةةةةةةةار اإلراري   األلبةةار، أيف اجملتم     300ب  النالالاس أن  كموا بلعالالدل..
هاالجتما ي هالقانور،  ي  با  حل هذا اليفةةدر: "  ييبا أيف خنتار شةةخيفةةا  ابؤهال  ليقياا صو يفة  
ابا، مث إيف  ييا أيف  عمل هأيف حيكم رلعد ، أليسةةةةةةةل هذه نظع ة ر بية  يسةةةةةةةفية ابامة هذا  بيمة  

عد ، ادو فويف ادؤهيويف نة هال الية. إيف  ياا أي شةةةةةعب هتقدابا ابشةةةةةعهس هبذ ل الشةةةةةعط : األابا
 .301، هاتكم رلعد .." هاألاببا 

 
299  Dibra، Haxhi Vehbi، C’urdheron Kur’ani - Kuptim i Fatihas me shpjegime ، 

Albanian Islamic Center، Harper Woods، Mich.، U.S.A.، 1st  edit. 1993، 3.  
 58البسا :  300
 4اديفدر الساصق، ص  301
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كايف  تطع  حل تفسةةه إا صيايف حماهال  األ دا  هجاورهم لب  الشة  حل نفوس ادسةيم ،  إنا    
كةايف  ةد و إا  ةدا االكتفةا  رإلميةايف الةذي هرثبةاه ابل آرئبةا ههو اإلميةايف التقييةدي،   -رمحةا هللا-

ل إا ادعتبة الينانية ههي ابعتبة اإلميايف االسةةةةةةةةةةةةتداليل، هذل  ابل خال  رراسةةةةةةةةةةةةتبا  هإمنا  ييبا أيف نبتق
 .302هحبوثبا العيمية ليطبيعة هأيف نتععف ابل خالهلا إا ابعع ة اخلالق سبحانا هتعاا 

  
 

 21ليتوس  انظع اديفدر الساصق، ص  302
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هأابا القضةةةةةية القوابية هالوطبية،  إما كانل حل سةةةةةيم األهلواي  حل أ ار   ادشةةةةةا مل هرجا  الد ل 

ة أ دها هانصةةةعها  كعا األلبانيحل ذل  الوبل، هأيف مجاور ادشةةةا مل حل األراضةةةي  اإلسةةةالابي ه ةهم  
اسةةةتقال  ألبانيا ابل الدهلة العينمانية حل سةةةبواهتا األخةا ببل االميار، هكايف هلم رهر ررا ه عا  اب  

ية،  ة. ر عام إا ذل  خو ام هبيقام ابل الده  اجملاهرا اليفييباأللبانيأ ضا   عكة الباضة القوابية  
ة ادتبقيةة ابل  موس الوالاي  األرص ، همل تعةد األلبةانيةألمم كةانوا  سةةةةةةةةةةةةةةعويف ال تال  الوال ةة األخةا 

الدهلة العينمةانيةة حل أاياباةا األخةا باررا  ي  محا ة نفسةةةةةةةةةةةةةةاةا هال  ي  محا ة األلبةايف،  ألجل ذل   
ذهةا ابل اال تال  انيفةةةةةةةةةةةةةةبةل جاور  يمةا  األلبةايف ابتعةاهنةة اب   ةهةا إا اسةةةةةةةةةةةةةةتقال  ألبةانيةا هإنقةا

اليفةيييب. هأ ضةا   إيف مجاور ادشةا مل هالعيما  سةعوا حل بط  العالبا  اب  شةيمل اإلسةالا حل الدهلة 
العينمةةةانيةةةة. لةةةذا،  ةةةإيف  ةةةد ينام  ل أمهيةةةة الوطل هالةةةدهلةةةة هاالسةةةةةةةةةةةةةةتقال  ه ةةةدا اخليةةةانةةةة هالعمةةةالةةةة 

 قضية.هالتجس ..كايف  د   السا ة، هال تكار ختيو خطبة أه حماضعا ابل ذكع هذه ال
إيف اجتاه هتيار التفسةةةةةةةةةة االجتما ي أه السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةي كايف  اهعا  اضةةةةةةةةةعا حل كالا هخطب  يما  

: " انظعها أ اا  -رمحا هللا تعاا-، با  ابال   وا الد ل   األلبايف.  مينال  حل تفسةه لقولا تعاا،  
االخوا األكارا ها يموا، أنبا ابعاببويف ابل ببل هللا تعاا حل أ عالبا، هأنبا سةةةةبحاسةةةةب أاباا هللا تعاا 

با :)  أنا   ل كل  مل نعميا.  ب الوطل حل اإلسةةةةةالا لا  ضةةةةةل كبة لألثع الوارر  ل البيب 
 ةذرها كةل اتةذر ابل اخليةانةة،  ية  إيف اخليةانةة حل ،  ألجةل ذلة  ا303 ةب الوطل ابل اإلميةايف (  

 
، هابعباه صحيل. هرر القاري بولا هابعباه صحيل أبنا  جيب،  مل أقف عليه، هبا  حل ادقاصد:  موضوع با  اإلاباا اليفبعار:    303

، اآل ة  إما رلل  ي   بام هطبام اب  هلو أان كتببا  ييام    با : إذ ال تالاا ص   ب الوطل هص  اإلميايف. با : هُرّر أ ضا  صقولا تعاا:    
اتد    ب الوطل ابل  الابة اإلميايف ههي ال تكويف إال إذا كايف اتب     دا تيبسام رإلميايف..كذا نقيا القاري مث  قبا صقولا هال خيف  أيف ابعىن

وما لنا إال  ادؤابب     عن  خمتيفا  ردؤابل،  إذا هجد  يا هحل  ةه ال  يفيل أيف  كويف  الابة.. بولا: هابعباه صحيل، نظع إا بولا تعاا  كا ة
 اتد   إيف صل اببباه أيف حيمل  ي  أيف ادعار رلوطل ايبة،  إما ادسكل األه   .. األ اع حل ابعىن  نقاتل يف سبيل هللا وقد أخرجنا من دايران

 ا  شة إليا بولا تعاا:  ألصيبا آرا .. أه ادعار صا ابكة  إما أا القعى هببية العامل. أه العجوس إا هللا تعاا  ي  طع قة اليفو ية  انا ادبدأ هادعار كم
عار صا الوطل ادتعارف هلكل صشعس أيف  كويف سبب  با صية أر اابا أه إ سانا إا أهل صيده ابل  قعائا هأ تاابا.  ، أه اد  وأن اىل ربك املنتهى

كة  أنر   همما  د  لكويف ادعار صا ابكة ابا رهى اصل أيب  امت  ل الضحاك با  دا خعج البيب صي  هللا  ييا هسيم ابل ابكة  بيغ ايحفة اشتا  اا اب
با  إا ابكة، انتا . هليخطايب حل  ع ب اتد    ل الرهعي با  بدا أصيل رلتيفةة       ليك القرآن لرادك إىل معادإن ال ي فرض ع  هللا:  

الةفاري  ي  رسو  هللا صي  هللا  ييا هسيم ابل ابكة ببل أيف  ضع  اتجا ،  قالل لا  ائشة كي  تعكل ابكة ؟ با  اخضع  جبباهتا هاصيضل 



169 

 

 مينال :    -نعوذ ر  ابل ذلة  - ق الوطل إذ ال  بتبةا إلياةا ادسةةةةةةةةةةةةةةيم، ميكل أيف حتةدث صسةةةةةةةةةةةةةةاولةة،
تفضةيل صضةا ة ابسةتوررا ابل رهلة أخعى  ي  صضةا ة رهلت ، تعترب ابل اخليانة ليدهلة، هأيف اخلطع 

لتحعك، هإال  إيف هذه القضةةةةةةةية أ ضةةةةةةةا  تعترب خيانة  إذا راهم رهلتبا،  ال جيوا لبا السةةةةةةةكو  ه دا ا
 .304جتاه الدهلة.." 

، هاضةحة حل تفسةة الشةيمل اتاج ههيب رصعا آ ويل،  ر االجتما ي هالسةياسةي حل التفسةة معامل التيا
هأيف تو ي  البص الد   خلدابة تي  اديفةةةةةةةاا االجتما ية هالسةةةةةةةياسةةةةةةةية العاابة كايف أابعا   تميا  حل 

 حل العيفع اتد  . األلبار قيية العامل  
جبانب هذا التيار االجتما ي هالفكعا االجتما ية، هجد   كعا ر بية أخعى، ذا  اجتاه صةةةةةةةوحل  

حل تفاسةةةةةةة  يما  األلبايف. كد ذل  حل كالا الشةةةةةةيمل اتاج ههيب رصعا أ ضةةةةةةا .  في تفسةةةةةةةه لقولا 
  الشةيمل إا بضةااي هتيارا  صةو ية،  ،  قد أطا   يا كينةا  هتطع اهدان اليفةعاس ادسةتقيم   تعاا: 

كايف  سةةةتشةةةاد حل تفسةةةةه صكالا الشةةةيمل    -رمحا هللا-هال  كانل ابوجورا حل  يفةةةع الشةةةيمل.  او  
.  بدأ  تطع  إا ابسةةةةةائل التيفةةةةةوف راجيا  ابل اتضةةةةةور أيف 305ادفسةةةةةع القاضةةةةةي البيضةةةةةاهي كينةا  

ة هأيف ال مييوا اببا،  تطع   يفةةةربها  ييا حل شةةةع ا هتوضةةةيحا، ليفةةةعوصة إرراك تي  القضةةةااي اليفةةةو ي
إا صيايف هشةةةةعح بضةةةةية ادقاابا  هادعا بة هالكشةةةة  ال   بد اليفةةةةو ية، هبضةةةةية التجيي هالسةةةةة حل 
ذا  هللا سةةةةةةةةبحانا هتعاا، هبضةةةةةةةةية الشةةةةةةةةع عة هالطع قة هاتقيقة هادعع ة، هتطع  إا توضةةةةةةةةيل  امل 

 . 306تعاا :)إايك نستع  الشاارا ه امل الةيب. كل هذا التفسة جا  ابستبتجا  ابل بولا 
 

سيماا.. اتد  ، ه يا  قا  رسو  هللا صي  هللا  ييا هسيم  سب  اي أصيل ال حترر، هحل رها ة  قا  لا البيب   صطحاؤها هأ د  إذخعها هانتشع
  –   1.5، اإلصدار  C D     حل بعص اتاسب اآليل  املكتبة األلفية للسنة النبوية  صي  هللا  ييا هسيم ه اا اي أصيل تدس القيو  تقع..انظع:  

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة     األرريف. كتا :  -تاسب اآليل،  مايف  ، ابعكر الرتاث ألحباث ا1999
 414، ص 1، دؤلفا: إمسا يل صل حممد العجيور ايعا ي، حتقيق: أمحد القالم، جالناس

 
 44-43اديفدر الساصق، ص   304
(،    9، لة: حممد  س  الذهيب، )القاهعا: ابكتبة ههبة، ، س  التفسري واملفسرون و  هذا ادفسع هابباجا حل التفسة، انظع:    305

    216-211، ص 1ج
، ر/ ع ايف  : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، هانظع ليتوس  حل القضااي اليفو ية الكبةا كتا 105-104اديفدر الساصق، ص    306
 249-175، ص  بد اتميد  تاح
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هذا ادسةةةتوى الفكعي الذي كايف ابوجورا  لدى األلبايف،  دلبا  قا  أمم كانوا  عيشةةةويف صةةةورا  هألواان  
خمتيفة ابل القضةةةةةااي الد بية هالفكع ة، هأيف هذا اليويف اليفةةةةةوحل حل تفسةةةةةة اآلاي   دلبا صةةةةةعا ة أنا  

 آيف.كايف هباك اجتاه صوحل أ ضا  حل رراسا  األلبايف ليقع 
هأخةا ،  قد ص  الشةةةةةةيمل اتاج ههيب رصعا ليمسةةةةةةيم  أيف اإلسةةةةةةالا ر ل الوسةةةةةةطية ص  اإلتار ر  
هالشعك ر  تعاا، هر ل الو دانية، الذي  د  ه ادي ابباشعا إا هللا تبارك هتعاا ال شع   لا،  

 .307اليفمد الذي لي  حباجة إا االصل هال إا الببل، الوا د ال شع   لا..
هابل العيما  األ اضةل، أصةحا  االجتاه االجتما ي السةياسةي الذ ل هلم ابوب  ررا هابشةاور ابل  

 يي كعااي: )   308تي  القضااي هادذاهب الفكع ة الفيسفية حل العيفع اتد  ، كايف الشيمل اتا ظ
Hafiz Ali Kraja  ادشاورا صعبوايف:309(.  قد تباه  حل رسالتا 

  (Kombetar  - ( A Duhet Feja ? A e Pengon Bashkimin  ؟  هةل هبةاك  ةاجةة إا الةد ل
 ؟   الد ل الو دا القوابية هالوطبيةههل ميب

 
 

هالقضةةااي الفيسةةفية هاألخالبية ال  تباههلا هذا الشةةيمل حل رسةةالتا، هلي خة شةةاهد هأبوا رليل  ي  
ذلة  الوبةل، ابينةل بضةةةةةةةةةةةةةةيةة التةد ل هاتةاجةة إا الةد ل ابل البةا يةة  هجور تية  التيةارا  اهلةداابةة حل  

 
، هليتوس  هالوبوف  ي  ادسائل هالقضااي  األخعى راج  تفسةه لسورا الفاحتة، حل اديفدر الساصق  ستجد 120اديفدر الساصق،    307

  يما   ر عا  الذي ههبا هللا تعاا لا، رمحا هللا رمحة هاسعة.
ة، مث هاصل تعييما اياابعي حل األاهع  األلباني شقوررا  ا تيق  تعييما األه  حل ابد بة ا1900هلد الشيمل اتا ظ  يي كعااي سبة    308

ا كتب رسالتا ادشاورا صعبوايف: هل حنل حباجة إا الد ل؟ ههل ميب  الد ل 1934الشع   هلقب صعد ذل  رلشيمل العامل ر ي  ادستوى. حل سبة  
ر، هانب  صشدا اببارئ الشيو ية حل هذه العسالة. هحل سبة الو دا القوابية ؟ جا   هذه العسالة حل الوبل الذي كانل الشيو ية جتتاح هذه البال

. كايف اتيفا  هثيق صعجا  السياسة حل  ياتا. سجل ددا  شع ل  اابا  ما هي الشيوعية وما هي آاثرها على األلبانا ألق  حماضعا صعبوايف:  1944
 انظع: ا. ليمر د1974ا . توحل رمحا هللا تعاا سبة 1947ابل ببل السيطا  اإل طالية سبة 

Zekaj، Ramiz، Zhvillimi i kultures islame nder shqipstaret..328-329 
مث أ يد طبا تاا ابل   Ora e Shkodresحل ابطبعة :  1934ة سبة  األلبانيهذه العسالة طبعل أله  ابعا حل ابد بة اشقوررا    309

، ههذه البسخة ادبقحة هي  Musa Gashiالدكتور:    ا، همت  حتقيقاا ههتذ باا ابل األستاذ1999سبة    F  urkanببل ايمعية اخلة ة   
 ابوجورا ص   دي، هلي  البسخة األصيية ال  كتباا الشيمل رمحا هللا. 
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العه ية هاخليقية هالقانونية هاالجتما ية. هبد تو ل الشةةةةةةةةةيمل إا بضةةةةةةةةةية ابامة حل خر مل البشةةةةةةةةةع ة، 
أنا مل  وجد حل خر مل البشةةةةةةةةةع ة  …باصةةةةةةةةةدا  البيايف لأللبايف الذ ل كانوا  واجاويف اإلتار بائال  هلم: "

، " هأيف هدف الشةةع عة اإلسةةالابية هو  فظ ه هضةةعي.."ر ر  ، مساهي أمجعا ، شةةعب صال شةةعو 
 .311، الدنيو ة ليباس"  310هضمايف اديفاا 

(، أيف العكل هالعمدا لدميوابة هذه اديفةةةةةةةةةةاا   Hafiz Ali Krajaهص  الشةةةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كعااي ) 
الةدنيو ةة هي اببةدأ األخال ، هأيف الشةةةةةةةةةةةةةةعو  الو شةةةةةةةةةةةةةةيةة هي ال  ال تعرتف هبةا هال توجةد  بةدهةا 

 .312أخال  هال بيم إنسانية، هال بيم ر بية، كما ص  ذل   يما  األخال  هالفالسفة.. 
 ي  أمهية ادوضةةةةةةةةةةةةةو ا  هخطورا هإيف نظعان نظعا  اصعا يفتواي  هابوضةةةةةةةةةةةةةو ا  العسةةةةةةةةةةةةةالة تطيعبا 

التيارا  ال  هاجااا العيما  حل العقور األها ابل القعيف العشةةةةةةةةةةةةةع ل.  الشةةةةةةةةةةةةةيمل رمحا هللا صعد هذه 
ادوضةةةةةةةةةو ا  ال  ذكعانها تباه  ابوضةةةةةةةةةوس الد ل اإلسةةةةةةةةةالابي ه قيقتا، هتباه  بضةةةةةةةةةية اإلسةةةةةةةةةالا 

أه القوابية ه ةها. ذهب الشةيمل هاإلسةالا هاإلتار، هاإلسةالا هالو دا الوطبية   هالتعيفةب ادذابوا،
إا أيف ابوب  اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا ابل أتبةةاس الةةداينةةة البيفةةةةةةةةةةةةةةعانيةةة ) األرثورك  هالكةةاثوليةة ( ابوب   ةةار  
هاببيفةةةة ، هذل ، أليف القعآيف الكعمي ا ترب البيفةةةةارى أبع  إا ابورتبا  هأمم أكينع رمحة ابل  ةهم 

أشةد الباس  داها ليذ ل آاببوا لتجديف   ابل أهل الدايان  األخعى، كما هرر ذل  حل بولا تعاا: 
، هكما هرر    313الياور هالذ ل أشةةةةةةعكوا هلتجديف أبعهبم ابورا ليذ ل آاببوا الذ ل بالوا إان نيفةةةةةةارى..

هاليفةةحاصة رضةةي هللا  بام  رنوا دا مسعوا خرب خسةةارا العها ) البيرنطية( حل ادععكة   أيف العسةةو   
أمل.  يبةةةل العها حل أرىن األرض ههم ابل صعةةةد  يبام   اب  الفعس، هحل ذلةةة  نر  بولةةةا تعةةةاا:  

 
 بده يل أيف الشيمل رمحا هللا تعاا مل  قيفد حل كالابا إلةا  اديفاا األخعه ة.  فام ابل السيا  أيف هذا الكالا جا  جوار  ليعيماني     310

صعضا     الشيملأه اديحد ل الذ ل  بوا أنا ال خة حل الدنيا ابل هذا الد ل.. جا  كالا الشيمل ابطمئبا  هلم أيف هلذا الد ل ابيفاا رنيو ة كينةا.. ذكع  
يمل  ابباا..ههللا أ يم. هذا التقع ع لا  البة بو ة صقا دا اديفيحة الشع ية حل أصو  الفقا. هأ ضل ابا رأ ل ابل كتب  و  هذا ادوضوس هو الش

ج  إلياا ا،  ار 1965حل األاهع سبة   )ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية(الدكتور حممد سعيد رابضايف البوطي  يا رسالتا الدكتوراه صعبوايف: 
 إيف شئل .  

 23-21اديفدر الساصق، ص  311
 25-24اديفدر الساصق، ص  312
 82ادائدا:  313
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،  انشةةةعح صةةةدهر ادسةةةيم  هبذا اخلرب السةةةار، ه عال  لقد انتيفةةةع   314سةةةيةيبويف حل صضةةة  سةةةب ..
( سةةةةةةةةةةةةةةبوا  متاابا  كما أخرب صذل  القعآيف الكعمي حل اآلاي  9-3العها  ي  الفعس صعد صضةةةةةةةةةةةةةة  )  

 . 315  السالفة الذكع 
هلقد انبع الشةةةةةةيمل بضةةةةةةية اجتاه العامل حنو اتضةةةةةةارا هالتقدا صعد اتع  العادية األها، هاإلسةةةةةةالا 

 .316هالعيمانية ه ةها ابل ادوضو ا  الفيسفية ال  كايف الباس هادينقفويف جيارلويف  وهلا  
تد   هأ ضل ابل ساهم حل صيايف التيارا  هادذاهب الفكع ة ال  هاجااا العيما  حل ذل  العيفع ا

 ة )  األلبانيحل شةةةةكل ابؤسةةةةسةةةةة  يمية كايف اجملي  األ ي  ليشةةةةؤهيف اإلسةةةةالابية حل ابد بة اشةةةةقوررا 

Shkodra  ،)  خر مل  العاا اخلااب  هالسةةةةةةةةةةةةةبع  ابل ابعهر مبباسةةةةةةةةةةةةةبة  كبة  ادي  ابؤمتع   قد  ياا   ي
 ( ) اليفو  الساابي(.(Zani i Naltëاجملية اإلسالابية إصدار  

هربةة  و  جاور اجمليةة حل ابعةايةة القضةةةةةةةةةةةةةةااي  317 قةد بةدا الشةةةةةةةةةةةةةةيمل البةا ة  حمي الةد ل أمحةدي  
ع  ياا، هأيف هذه اجملية كانل تعك  آرا  هابواب  هادوضةو ا  الد بية هالفيسةفية  ال  كانل تبشة

حل ابقدابة اجملية  ي  جا   ههذا  ظاع  العيما  هالبا ين   و  كينة ابل األابور الفيسةةةةفية هالد بية،
  ياا:

 
 4-1العها: 314
هالذي  بده يل ابل ابفاوا هذه اآل ة ال  تتحدث  ل البيفارى أبمم أبع  إليبا هأر م صبا ابقارنة رلياور..أبو ، ههللا أ يم، أنا   315

السياسية  رمبا كانوا  ي  تي  اتالة بدميا  أايا    ال  هصفوا هبا. إيف األهضاس  اتالة  أابا اآليف  ال أ ل هال أ تقد أمم  ي  تي   العسالة ،  يفع 
وليكية  هاالجتما ية هالد بية بد تةة ، هال سيما  بد البيفارى، ص  أ د ام  دا أانجيل، ههم اببقسمويف إا  دا  ع  هطوائ  ) أرثوركسية ، هكاث

األابع رلبسبة ليياور،  يام خط  هصعاابج هابباهج  ادية ابععه ة ضد اإلسالا هادسيم .  في هذا الرابايف هؤال     هصعهتستانتية ( ه ةها، هكذل 
، ليتفاصيل  صعتربهيف ابل ألد األ دا  لإلسالا هادسيم ، هال أ ع  ص   داها الياور ه داها البيفارى شيئا .  في هذه ادسألة  يا نظع، ههللا أ يم

 أهداف ادبشع ل البيفارى العادية.. انظع:  ل  قائد هابباهج ه 
McCurry، Don. M، The Gospel and Islam  -  A  Compendium 1978، Marc، West Huntington 
Drive، A Ministry of World Vision International-Printed in the U.S.A. 

  ستجد  عال   يما  هثقا ة هاسعة لدى هذا العامل هالشيمل  ،  إن77-21انظع التفاصيل  و  هذه ادوضو ا  حل اديفدر الساصق،    316
 اتا ظ رمحا هللا تعاا، 

هذا األستاذ هالشيمل الفاضل كايف ابل أهائل البا ين  الذ ل  تحوا ابكتباهتم الشخيفية ليمطالعة هر بوا يب ليبح   ل اديفارر   317
هبمل صتسجيل تي  العباه ل مث سا ع  إا ألبانيا لشعا  تي  اديفارر، هبد    هادعاج  دتعيقة صعسال . هبد هجد  حل ابكتبتا ابيفارر ابامة ليةا ة،

 هجد  جل تي  اديفارر ه  اتمد.  و ا   حبقا هجاوره أ ببل أيف أسطع شكعي هتقد عي اخلالص لا،  جراه هللا خة ايرا . 
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(، ) اليفةةةةةةةةةةةةو  السةةةةةةةةةةةةاابي، أه العايل، أه ادعارض( هي  ية تبح   ل   ( Zani i Nalte" اجملية 
ههتدف إا ر   ابسةةتوى اإلنسةةايف حل طبقا  اتياا األصد ة.. "  القضةةااي الفكع ة هالعه ية الكربى،  

318. 
مث إيف الشةةةةةيمل البا   ذكع أيف أصعا ابل هب   ي  اببرب هذه اجملية ليعر  ي  ادخالف  هالذ ل كايف 

 ة هم ادشا مل هالعيما  الفضال : األلبانيهلم أتثة رلغ حل األهساس 
( Haxhi Vehbi Dibra، Hafiz Ali Korca، Qazim Ef. Hoxha 319، Haki Sharofi، Sali Vuciterni ، 
Hafiz Ismet Dibra  ) etj 320 . 
 

 

 
 
  

 
318  Dizdari، Islam، Zani i Nalte – Permbledhje Kumtesash، Veprimtari Shmencore me 

rastin e 75-vjetorit te botimit te revistes “ Zani I Nalte”،  Rozafat، Shkoder، 1999، 35. 
الشيمل  319 هابقاال   هالد بية،  الفيسفية  ادختيفة  هادقاال   هايفاضعا   اخلطب  صعبوايف:  Qazim Hoxha)       انظع   )

C’urdheron Kur’ani    (حل هذه األ دار ابل اجملية :    ماذا أيمر القرآن )Zani i Nalte    369ا، ص  1937، س  12، س-
 ه ةها ابل أ دار اجملية العائدا . 61-57،  29-11، 7-4ا، ص: 1938،  ذه القعدا ه ذه اتجة، س 12. هكذل  طال   العدر 384

 36اديفدر الساصق، ص  320
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هحل هذه اجملية كانل تبشةةةةةةةةع ادقاال  هالبحوث العيمية ايفكمة، ذا  العالبة رلفيسةةةةةةةةفة هالد ل، 
 .321هاألخال  هالتيفوف.. 

هحل هذه ادع ية الراببية اتعجة، هال  كينع   ياا التام هالشةةةةةباا  ادينارا  و  اإلسةةةةةالا هالعسةةةةةو  
   ابل ببل أ دا  ادسةةةةةةيم ، هانتشةةةةةةع  هذه الشةةةةةةباا  حل العامل اإلسةةةةةةالابي ه ةه، كايف لعجا

أمي الةد ل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي هادينقف  اببام حل ألبةانيةا رهر كبة هررا حل الةد ةاس  ل الةد ل. هببةل أيف  
 كالابي أهر أيف أنقل بضية أخعى.

(، )طع ق اتق( هال  أصدرها   Udha e Se Vertetes قد صدر   ية إسالابية أخعى، رسم : ) 
 بدري خوجة ابل ابد بة صعر شتبا،  اصمة كوسو ا،  األلبارالشيمل البا   هايفاابي 

  (Hoxhe Kadri Prishtina .) 

 خوجة  ي قدر  –  متوسطا اجملموعة  بريشتنا قدريالشيخ 
هذا الشةةيمل كايف  تمت  صبظع ربيق ه كع  ار ههبار. كايف ذا رؤ ة إسةةالابية هسةةياسةةية صعيدا. نشةةع   

حل  يتا ابقاال   و  أمهية ابؤسةةةسةةةة الرهاج حل اإلسةةةالا هاجملتم ، ر ا ا   ل اإلسةةةالا هتيفةةةحيحا  
ة السةةةةةةةةةيئة حل تره ج  األلبانيعارا  ليمفاهيم اخلاطئة. هأ ضةةةةةةةةةا  ر ا إا إصةةةةةةةةةالح صع  األ عاف هال

الببا  رهيف اسةةةتشةةةارهتل، ههل صةةةةار العمع، هر ا إا  عض بضةةةية الك   حل الرهاج حل البسةةةب 

 
 38اديفدر الساصق، ص  321
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هادا  هالعمع هالتعيم أه الينقا ة.. ىت تستمع اتياا الرهجية صال اببةص هرهيف ابشاكل، أليف الفعه  
العمع هادا  هالبسةةةةةةةب هالتعيم بد تسةةةةةةةبب الشةةةةةةةاسةةةةةةةعة ه دا هجور الكفا ا التاابة ص  الرهج  حل 

 ابشاكل اهجية هاجتما ية حل ادستقبل.
هابل القضةةةةةةااي ال   ارهبا الشةةةةةةيمل بدري حل ابقاالتا، كانل بضةةةةةةية التجسةةةةةة  هاخليانة هالعرا إا  

البيفةةعانية، ها ترب أنا ابا راا هللا  ر هجل أنر  إليبا بعآنا، الذي صا  فع  اتق ابل الباطل، هابا راا 
ر األ ضةةةةةل  قل اإلنسةةةةةايف   قدر أيف  ععف ه درك اخلة هالشةةةةةع، أه اتسةةةةةل هالقبل،  عييا أيف خيتا

. كما أنا تباه  بضةةةةية التعدر ة 322هاألها، هال را ي إا أيف  د و صعضةةةةبا صعضةةةةا  إا ر ل جد د  
 .323الد بية أ ضا ، هذكع أيف اإلسالا ر ل اتع ة هالسما ة  

ِبعل حبينا  حل  ههكذا  كما رأ با أنا  عال  كانل هبال  بضةةةةةةةةةااي ابامة هخطةا، بد نوبشةةةةةةةةةل هُأشةةةةةةةةةْ
بيل  رتا االسةةةةةةتقال  هصعدها. ههذه كانل ابل خيفةةةةةةائص همسا  هذه ادع ية ة باأللبانياألراضةةةةةةي  

 التارخيية حل العيفع اتد  ، أي أهاخع القعيف التاس   شع هصدااي  القعيف العشع ل.
ههبذا نكويف بد صيبا بدر إابكانبا ليقعا  الكعاا األهضاس السياسية هاالجتما ية هالد بية حل الفيفو  

ا سيأيت  يما صعد حل تباهلبا هحتيييبا ليكتار  هالدراسا  القعآنية هالتفسة ة.  الساصقة، هذل  متايدا  د
 األلبارههبا أهر أيف أشة إا  قيقة ابامة ليةا ة ههي أنا ال سبيل إا  سل  ام خر مل الشعب  
لفيفو  ادسيم هجاورهم العيمية، هال سيما الدراسا  القعآنية هالتفسة ة حل هذه العسالة، إال صقعا ا ا

 
السياسي  حل  يفعان اتاضع، أي ال ر وا إا اإلسالا هال ر وا إا البيفعانية، هإمنا الكل  يترا ه تقيد صد با هذا الكالا  شبا كالا  322

سالا !! هذا الذي  امتا ابل كالابا. هلكل هذا ال  يفل شع ا  هال  قال ، هإال  أ ل ابيرا ه ضل اإلسالا  ي  سائع األراييف األخعى. أمل  كل اإل
ةا هانسخة لألراييف األخعى ؟ هأ ل هاجب األابع ردععهف هالباي  ل ادبكع ؟ هصيايف اتق ابل الباطل. حل كالابا نظع، ههللا رسالة ررنية  ادية أخ

 أ يم.
 انظع ليتوس   و  هذه ادوضو ا :  323

Morina، Qemajl، Hoxhe Kadri Prishtina -  Mendimtar Islam، Kryesia e Bashkesise 
Islame،Prishtine، 2000، 25-35، 37-48، 63-67$. 

بديع الزمان سعيد النورسي يف مؤمتر عاملي حول  ه و  صع  القضااي الفكع ة هادذهبية األخعى هادتشاهبة صتي  ال  ذكعان، انظع :  
 ،Yeni Bosna، Istanbul، ،1س83-55 . ،   ، تعمجة أرخايف حممد  يي،م1992جتديد الفكر اإلسالمي، ال ي عقد يف اسطنبول سنة  

1997  Nesil Basim-Yayin 
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هإمنا هو  عض خمتيفع ألهم األ داث   األلبارالساصقة. هال أا م أر ذكع  كل شي   ل التار مل 
     .التارخيية هالسياسية هاالجتما ية هالد بية ادتعيقة مبوضوس العسالة ههللا أ يم رليفوا  

ي حل هاآليف سةةةةةةةبتطع  إا تباه  هرراسةةةةةةةة منوذج ها د ابل ابشةةةةةةةاهة التيار االجتما ي اإلصةةةةةةةال  
العيفةةةةةةةةع اتد  ، كمينا  تطبيقي  ي دا سةةةةةةةةبق هذكعانه ابل البظعاي  حل الفيفةةةةةةةةل األه  ابل هذا 

 البا . هاآليف اب  الشيمل اتا ظ  يي كورتشا رمحا هللا تعاا.
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الفصل الثاين : االجتاه الفكري السين االجتماعي اإلصالحي يف الدراسات  
   Hafiz Ali Korcaالقرآنية، املتمثل يف فكر الشيخ املفكر: احلافظ علي كورتشا 

 

 
 رمحه هللا مع أسرته  احلافظ علي كورتشاالشيخ املفسر املقاوم واجملدد 

 
 

 اإلصالحي لدى األلبانكلمة إمجالية عن الفكر الديين   •
االجتاه الفكعي اإلصةةال ي لدى  يما  األلبايف كايف  اهعا أصةةيية هاببتشةةعا، هإيف هذا التيار الد   

ة هالبوسةةةةةةةةةةبية حل األلبانياإلصةةةةةةةةةةال ي الذي  اع إا الوجور أايا الدهلة العينمانية،  ط  السةةةةةةةةةةا ة  
م ليكتب هادقاال  ذا  ادواضةي   اببطقة  البيقايف أ ضةا . تعى ذل  حل تفاسةةهم هكتارهتم هتعمجاهت

العيفةةةةع ة ادختيفة دشةةةةاهة ادفكع ل ابل رهار اددرسةةةةة اإلصةةةةال ية العقيية، ابينل الشةةةةيمل ابيفةةةةطف   
ادعا ي هالكاتب ادشةةةةةةاور حممد  ع د هجدي هالشةةةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار هالشةةةةةةيمل رشةةةةةةيد رضةةةةةةا  

 .324ه ةهم كينةهيف 
هالسةةةةةةةةبب حل انتشةةةةةةةةار هذه الظاهعا الفكع ة الد بية لدى األلبايف، هو أيف كينةا  اببام تيقوا تعييمام  

، اصتدا  ابل اببتيفة  الينار ابل القعيف التاسة   شةع إا  واببا  325الد   حل األاهع الشةع   هحل اهلبد  
هالبوسةةةةةةةةةةةة  ابل األاهع الشةةةةةةةةةةةةع   هابل تي   األلبارهذا.  قد ختعج  در كبة ابل أصبا  الشةةةةةةةةةةةةعب  

 
324 Bardhi، Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore..92 
325 Moroco dela Roka، Roberto، Kombesia dhe Fete ne Shqiperi 1920-1944 ، 209. 
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ايةةاابعةةا  األخعى.  ةةا تكةةاك طال  األاهع هبؤال  ادشةةةةةةةةةةةةةةةةا مل  ل بع  جعيام  تةةأثعهيف ررائام 
 البا  ابا  تأثعهيف    خيفةةةةةةةوصةةةةةةةا  موابا  هالتالابيذ هاألهالر  نسةةةةةةةايف  هأب كارهم. ههذا أابع طبيعي  إيف اإل

 .هأخالبيا  الوالد ل أه األساتذا  صسيوكيا  
إيف أتثع األلبايف مبباج اددرسةةةةةةةةةةةة اإلصةةةةةةةةةةةال ية العقيية كايف كبةا ، لدرجة أن  لو ألقيل نظعا  اصعا 

ال  كايف  توا ة ه األلبانيه ا يفةةةةةة  ي  طبيعة ادقاال  هالبحوث ادبشةةةةةورا حل اجملال  اإلسةةةةةالابية  
نشةةعها اجملي  األ ي  ليشةةؤهيف اإلسةةالابية حل ألبانيا حل صدااي  القعيف العشةةع ل، لعأ ل أيف جاورهم 
بد انيفةبل  ي  ابعاية ادشةاكل هالقضةااي الد بية هالفكع ة العيفةع ة الكربى ال  ابع ، ابينل بضةية 

هالتحضةةةةةةةع اإلسةةةةةةةالابي  هجور هللا  ر هجل، هبضةةةةةةةية اتاجة إا الد ل أه التد ل، هبضةةةةةةةية التمديف
هابواجاةة التحةداي  الةعصيةة ابينةل بضةةةةةةةةةةةةةةيةة حتع ع ادعأا هابشةةةةةةةةةةةةةةاركتاةا حل األ مةا  هالو ةائ  ه قو  
اإلنسةةةةةةةةايف حل اجملتم ، هبضةةةةةةةةية العيمبة ه يفةةةةةةةةل الد ل  ل الدهلة، هالسةةةةةةةةما ة الد بية، أه التعا ع 

العأمسالية هاالشةةةةةرتاكية السةةةةةيمي ص  أتباس األراييف هالععبيا  ادختيفة، هبضةةةةةية اإلتار هالشةةةةةيو ية ه 
 .326ه ةها ابل القضااي 

ههةذا جيعيبةا كرا هنؤكةد أيف هةذه اتعكةة الفكع ةة الةد بيةة اإلصةةةةةةةةةةةةةةال يةة سةةةةةةةةةةةةةةع  إا  قو  هبيو  
ادفكع ل ابل  يما  األلبايف حل البيفةةة  الينار ابل القعيف التاسةةة   شةةةع هصدااي  العشةةةع ل. هإنبا حل 

مجي   يما  األلبايف، هإمنا  سةةببا حل هذا الفيفةةل أيف هذه الدراسةةة ال نسةةتطي  أيف نيم جباور هآرا  
 

،  هال  كانل الثقافة اإلسالمية(،    IslameKulturaراج   ي  سبيل ادينا  اجملية اإلسالابية الشاةا األخعى صعبوايف: )  326
راج  ابينال    تيفدرها اجملي  األ ي  ليشؤهيف اإلسالابية، هال  أتيل هبا ابل ألبانيا، هبد صور  مجية ابل األ دار ادختيفة هال   ياا ابواضي  خمتيفة،

صعبوايف: )1941، نو مرب ه ر سمرب،  4-3العدر:     األلبار (، ليكاتب هادستشع   اإلسالم حي(، )  Islami eshte gjalleا، ابقاال  
  ( ادتبو ة    (،Vexhi Buharajaادشاور  ادقاال   هصا ب  الععيب  ادوسو ي  الكاتب  ادستشع   ي   هذا  أثىن  ،  ي   خباري  هجيا 

 نف  اجملية صعبوايف:الذي  مل حمعرا  هابد عا   جملية األاهع اياابعية، كما أيف لا ابقاال  حل وجدي،  األستاذ حممد فريدهادوضو ية، 
 (Fuqia e Islamit ne Bote  ،)ربا ع هابارس، 19-17. هانظع أ ضا  العدر: 99- 96.. ص قوة اإلسالم يف العامل  ،

 الشيخ مجال الدين األفغاين وحممد فريد وجدي ا،  ي  جا   ياا ذكع ألمسا  ادفكع ل الكبار ابل رجا  اددرسة اإلصال ية، ابينل  1941
 ا، ابقاال  اباما  صعبوايف: ) 1942ابا و، -، أصع ل20، هانظع العدر: 276-272ا، 1944،  ر عايف، 10هانظع العدر:  ،135-132أ ضا ، 

Shkenca   Feja Kultura dhe)   ،ا تفسةا   يميا   1946،  ربا ع،  2-1، هانظع العدر:  229-226،  الدين واحلآارة والعلم
،  ي   88، القيفص،    اً آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعونوال تدع مع هللا إ  يفعاي  ابطوال  لقولا تعاا: 

، ه ةها ابل األ دار مما ال  تس  ادقاا لذكعها هبا لرتى أتثع 9-4..املادة وال رة وتقسيمها والقوة وتطور املادة انبع صا ب ادقا  ابوضوس  
 رلفكع اإلصال ي العقيي، ههللا أ يم. األلبارالفكع الد   اإلسالابي 
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ذخذ منوذجا  ها دا  هرائدا  ألبانيا  ابشةةةةةةةةةاورا ، رلدراسةةةةةةةةةة هالتحييل، هالذي  ظاع  يا صوضةةةةةةةةةوح آاثر  
هانعكاسةةةةةا  أ كار اددرسةةةةةة العقيية  ييا، سةةةةةوا  حل خطبا هكتارتا الد بية  موابا ، أه حل تفسةةةةةةه 

نبا كما بيبا ابسةةةبقا   إيف تفسةةةةه الكبة بد  ُقد، هصع  ابؤلفاتا  ي  هجا اخليفةةةوص، ر م بيتا، أل
هالذي سةةةةةةاَّل لبا   األلباراألخعى بد أ عبل. هاتمد   أنبا هجدان صعضةةةةةةا  ابل تفسةةةةةةة هذا العامل  

 القياا وجعا  الدراسة  ييا.   
تعاا. هالشةةةةةةةةيمل  رمحا هللا    327هرائد هذا االجتاه كما بيبا هو الشةةةةةةةةيمل العالابة اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةةا 

اتا ظ  ي  كورتشةةا شةةخيفةةية  يمية كبةا  ذا، ابتعدرا الينقا ة،  او شةةا ع هأر ب ه امل هابفسةةع 
إا جانب كونا شةةةةةةجا ا ، ههو ابل كبار  يما  األلبايف الذ ل  اشةةةةةةوا حل البيفةةةةةة  الينار ابل القعيف 

 ابعا ، إذ ال التاسة   شةع هالبيفة  األه  ابل العشةع ل. كما أنا مج  ص  البشةاس السةياسةي هالد  
 تفع ق ص  الد ل هالسياسة هابيفيحة الدهلة  بده.

  

 
الدراسا     327 صع   األخةا  اآلهنة  حل  هذه األلباني هبد  اع   ص   هابل  هالد  .  هالوط   األريب  األلبايف  و   كعه  صع   ابل  ة 

 ، األستاذ الدكتور إمسا يل أمحدي صعبوايف:األلبارالدراسا  كانل رراسة ادستشع  
   ( Hafiz Ali Korca- Jeta dhe Vepra   اتا ظ  يي كورتشا ، )–   ياتا هأ مالا، ههذه الدراسة  بارا  ل رسالة 

اتا ظ  يمية ان  هبا صا باا ررجة الدكتوراه. ههذه الدراسة  قا  كانل رراسة بيمة هنر اة. البا   ركر  ياا  ي  ايوانب األرصية  بد الشيمل  
 كايف ليشيمل  ياا رهر هنشاس كبة حل خر مل ألبانيا اتد  . كما أنا تباه  ايانب الد     ي ، كما أنا ركر  ي  ايوانب السياسية هالوطبية هال 

ا  هنشاس الشيمل  يا  موابا  مبا  ياا صع  تفسةاتا لبع  سور القعآيف، هلكل صشكل خمتيفع ههجير، رهيف صيايف ليمدرسة الفكع ة ال  انتم  إليا 
ا يل جدا ،  حبي  أما سا دت   ي  اتيفو  ادعاج  هاديفارر ال  استعايف هبا األستاذ ادذكور.  الشيمل اتا ظ  يي كورتشا. ه الدراسة كانل ابفيد

تيل هبا ابل   يما  تعيق حبياا الشيمل هابولده هتعيما  إن  إيف شا  هللا سأستع  هبا، رإلضا ة إا اديفارر هادعاج  األخعى األصيية  بدي هال  أ
 هابطبوس. ألبانيا هكوسو ا ابا ص  خمطوس 
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 املبحث األول: التعريف بلشيخ، مولده، تعلمه، أسرته والعصر ال ي عا  فيه

 املطلب األول: امسه ومكان والدته
(، ادشةةةةاور حبا ظ  يي كورتشةةةةا،    Ali Ijaz Kadiu يي إلياس باضةةةةي : )   328هو الشةةةةيمل اتا ظ 

، حل 330ا  1870، هبيل سةةةبة    329ا   1873(، كورتشةةةا ال  هلد  ياا سةةةبة   Korcaابد بتا:)نسةةةبة إا 
ة حل جبو  ألبانيا.  بحدر ابل أسةةةةةةةةةةةعا ابتد بة هابينقفة، حمبة ليعيم هالعيما ، األلبانيابد بة كورتشةةةةةةةةةةةا 

. هذه ادد بة  331 سةةةةةةةةار الشةةةةةةةةيمل  اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةةا  ي  رر  آرئا هأجداره حل العيم هادعع ة  
لعبل رهرا  كبةا  طوا  القعيف التاسةةةةةة   شةةةةةةع حل اتياا االبتيفةةةةةةار ة هالينقا ية هالرتصو ة هاألرصية لكا ة 

يةةا،  يةة  هلةةا ابوب  اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي هجةعاحل هةةاا  عيب جبو  البالر، حل رص  ألبةةانيةةا رليوانيف  ألبةةان
ة رألجبةد ةة الالتيبيةة  تحةل  ياةا، هكةانةل ابةأهى األلبةانيةهالبيقةايف  موابةا . كمةا  أيف ادةدرسةةةةةةةةةةةةةةة األها  

رهلة اليوانيف  ليباشةةةط  السةةةياسةةةي  األلبايف العاابي  حل رهابانيا هصيةاراي ه ةها ابل الده  اجملاهرا. ه 
ادسةةةةةةةةةيحية كانل تتخذ ابل هذه ادد بة حمطة هابعكرا  هلا حل ص  أ كارها التبشةةةةةةةةةة ة هاالسةةةةةةةةةتعمار ة  

ة اإلسةةةةةةةةةةةةةالابية،  ي  كايف لييوانيف حل هذه ادد بة هحل ابد بة صعا  األلبانيالسةةةةةةةةةةةةةاابة ضةةةةةةةةةةةةةد الينقا ة 
هتبشةة ة،  شةا   ) سةل ه شةع ل هابائة ( ابدرسةة ابسةيحية  332 126(، أكينع ابل   Beratة: ) األلباني

هللا  ر هجل أيف  كويف ابولد هذا الشةةةةةةةةةيمل هالعامل هسةةةةةةةةة  هذه ادد بة ليكويف  ي  أهل الكفع  دها  
 ه ران .

 
(، حل ُ عف األلبايف هاألتعاك  طيق  ي  الذي  فظ هجّور القعآيف الكعمي.  اذا لقب شعف هتكعمي ليفا با،    ) احلافظ لفظ :    328

  (  بد األلبايف ادعىن الذي اصطيل  ييا ايفدثويف، أيف  كويف  احلافظابالاا لا إا ادو ، هلو أنا ال  فقا ابل الععصية شيئا . هلي  ادعار ابل لفظ )  
  ا ظا  لأل ار   الببوصة الشع فة.  

329 Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca  -  Jeta dhe Vepra، 8-9.  
حب   ة اببشور  ل  ياتا هأ مالا األرصية الععصية العينمانية الفارسية، ليشيمل اتا ظ  يي كورتشا  يفيل  ييا أثبا  سفعي حل   330

 ألبانيا لدى أ د ادؤرخ  حل اببرلا صعبوايف: 
Ibrahim Daut Hoxha، Hafez Ali Korca- Veprimtaria e tij ne lemin e Atdhetarise dhe Arsim-
Kultures Arabo-Osmane-Persiane ، 1 

 1ادعج  الساصق، ص  331
332 Isamil Ahmedi، Hafiz Ali Korca، 12 
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أابا  ل العيفةةةةةةع الذي  ام  يا،  يذكع صع  اديفةةةةةةارر أيف الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةا  ام حل 
ة كانل حل ذرها سةبااباا حل انياأللبة. اتعكة األرصية اإلسةالابية األلباني يفةع اتعكة هالباضةة القوابية 

هذه ادع ية هلكباا أمهيل ابل الطبقة ادينقفة الشةيو ية همل تيق هلا رال  ر م  رارهتا هثعههتا العيمية.  
هالفارسةي  األلبار مل ص  تي  الشةخيفةيا  ال  أصد ل حل رراسةة اآلرا  ألابم خمتيفة كاألر   

ة الشةيمل اتا ظ  ي  كورتشةا. هاتياا الفكع ة هالرتكي هالععيب هال  كانل اباجورا، كانل شةخيفةي
ليشةيمل اتا ظ  يي كانل  ا ية رأل داث ايسةاا، كانل  ياا الشةيمل اجملاهد حل سةبيل هللا هحل 
سةةةبيل حتع ع الوطل ابل االسةةةتعمار. انرى أب ي  صةةةوتا  ي  أمهية تكو ل الو ي الد   اإلسةةةالابي 

تقو  ادسةةةةةةةةةةيوصة هالضةةةةةةةةةةائعة، هطيب اتع ة الد بية  هالو ي الوط ، هأنا كايف  د و إا اسةةةةةةةةةةتعارا ا
.  طيب  ع ة الد ل هالدهلة مل  كل 333ابقرتنة اب  اتع ة الوطبية هاالسةةةةتقاللية ابل ببضةةةةة ادسةةةةتعمع  

 فار  ابطالب مجي  ادشةةةةا مل األلبايف حل العيفةةةةع اتد  ، إا  واببا هذا. ههذا هاضةةةةل حل كتارهتم  
 هخطبام هابقاالهتم بدميا  ه د ينا .

  
 املطلب الثاين: تعلمه

 وسةةةة  هذه األابواج ادتالطمة السةةةةياسةةةةية هالوطبية هلد هنشةةةةأ هتعىب، هتكونل شةةةةخيفةةةةية الشةةةةيمل   
اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةةةا رمحا هللا.  فظ القعآيف الكعمي ههو اصل اث   شةةةةةةةةةع  اابا  هجوره. ال تشةةةةةةةةةة 
اديفةةةارر إا اسةةةم الشةةةيمل الذي  فظ القعآيف الكعمي  ي   د ا. هحبفظ القعآيف الكعمي خطا خطوتا  

 حنو اإلسةةةةةةةةالا. ختعج ابل اددرسةةةةةةةةة االصتدائية هاإل دار ة ابل نف  ادد بة ليواصةةةةةةةةل  يما صعد األها
رراسةةةةةةةتا اياابعية حل جاابعة اسةةةةةةةطببو ،  ي  تعيم  ياا  العيوا اإلسةةةةةةةالابية هاليةا  الشةةةةةةةعبية ابل 
 عصية ه ارسةةةةةية هتعكية، رإلضةةةةةا ة إا تعيما ليةة الفعنسةةةةةية. هحل أثبا  ابك  الشةةةةةيمل حل اسةةةةةطببو  
هتعيما  ياا، تععف  ي  أاباا  الكتب ابل اديفةةةةةةةةةةةارر الععصية هالفارسةةةةةةةةةةةية هالرتكية، هأ جب ررا  
الفالسةةةةةةفة هاألرر  الكبار ابينل اصل رشةةةةةةد هاصل سةةةةةةيبا هاصل العهابي ه مع اخلياا هاألر ب الفارسةةةةةةي 
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.    334سةةةةةةعدي شةةةةةةةااي،  ي  إنا  ك   ي  رراسةةةةةةة صعضةةةةةةاا هتباه  ابل ابعيباا الفكعي هالرتاثي
الشةةةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي حل جاابعة اسةةةةةةةةةةطببو  ررا  هأ كار هؤال  كايف كبةا  ليةا ة، نظعا  لذل   تأثع  

 .335ايو العيمي ايد د الذي أثع حل تكو ل شخيفيتا هر   ابستواه  الفكعي 
 املطلب الثالث: أسرته وأوالده

أصبا    (. كايف لا  سةةةةةةة   Shijakة: )  األلباني اشةةةةةةل أسةةةةةةعا الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي حل ابد بة شةةةةةةيا   
هصبتةايف. االصبةايف الكبةايف  ةد الةد ل هحبعالةد ل تو يةا مهةا حل ابع يةة الشةةةةةةةةةةةةةةبةا  حل  ةارث، هأابةا اصبةا  
اآلخع إلياس الذي ختعج ابل ابدرسةةةةةةة تةاان الد بية  كم  ييا رلسةةةةةةجل ددا    ه شةةةةةةع ل  اابا  

السةةجل أ عج  أنور خوجة. هلكبا صعد أيف بضةة   سةةة  شةةع  اابا  حل  األلبارأايا العاد الدكتاتور  
ا. اصبا  1975ا، همل  يب  أيف توحل هو اآلخع صعد صضةةةةةةة  سةةةةةةةبوا ، أي سةةةةةةةبة  1968 با سةةةةةةةبة  

إليةاس هةذا كةايف هو الوارث اتقيقي لعيم الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةا ظ  يي، هلكل شةةةةةةةةةةةةةةا  القةدر أيف ال  عمع 
 مل طو ال . هأابا اصبا العاص  صةةةةالح الد ل  إنا كايف بد ختعج ابل األكارميية العسةةةةكع ة حل إ طاليا ه 

حل إ دار الضةةةةةةةةباس العسةةةةةةةةكع   ايدر. صعد اتع  العادية الينانية   األلبارابدرسةةةةةةةةا  حل اتعا اديكي 
ا أ دا، هكايف رئي  ألبانيا السةاصق بد كّعابا ههو ابيل صوسةاا  1944ا تر   ل ه يفتا، هحل سةبة  

اي  الشةةةةةةةةةةايد الدميوبعاطي. هليفةةةةةةةةةةالح الد ل اصل ها د  سةةةةةةةةةةم   د الد ل، الذي  عيع حل الوال
ادتحدا األابةكية  اليا . هأابا اصبا اخلااب   ال  الد ل  إنا أ ضةةا  ختعج ابل األكارميية العسةةكع ة حل 
رهابا.  ار إا ألبانيا صد وا ابل أصيا خلدابة البيد هتدر   ادبارئ العسةةةةكع ة ألصبا  البيد، همل  يب  

أرصعة أ واا، ه بد خعهجا  أيف ألقي القب   ييا ابل ببل السيطا  الشيو ية ه كم  ييا رلسجل 
ة تةاان  األلبانيا. هأابا  ل صبا  الشةيمل  إ دامها تعيع حل العاصةمة 1982ابل السةجل توحل سةبة 

 (Tirana  (: هاألخعى حل ابد بة ،)Durres  ،رهرحس )336ة األلباني. 
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 املطلب الرابع: املناصب العلمية والدينية اليت تبوأها الشيخ احلافظ علي يف حياته

تسةةةةةةةيم ر وا رمسية السةةةةةةةتقبا  األابة البمسةةةةةةةاهي  بدابا بدا إا ألبانيا ليع  ابيكا   ياا ابل -1
ا، هألق  الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي 1914( حل ألبانيا سةةةةةةةةةبة    Prenc Du Wiedببل الده  الةعصية )

 كيمتا الرت يبية رلفعنسية مبباسبة بدها هتعي  ادي  ايد د.

 
Prenc Du Wied دو ويد  األمري النمساوي 
 

 ا،    ابد عا  ليرتصية هالتعييم لعدا ابديف كبةا حل ألبانيا.1916حل  اا -2
 ا، كايف رئيسا  هشيخا  ليمجي  األ ي  اإلسالابي حل ألبانيا.1924–ا 1918ابل  اا -3
تةاان، ررس   Tiranaا،  مل ابدرسةةةا  حل اددرسةةةة الد بية الكبةا حل)1949-ا1924ابل  اا -4

  ياا ادبطق هاليةة الععصية هالتفسة ه ةها ابل ادوار.
ا، أسةةةبد إليا ااه ة تفسةةةة القعآيف الكعمي ه ده حل اجملية اإلسةةةالابية  1938-ا1924ابل  اا -5

 (،  ي  كايف ادفسع الو يد ليقعآيف حل هذه ادع ية. Zani i Nalteة ) األلباني
ادبف   مةل خفيةة ابةدرسةةةةةةةةةةةةةةا  ابتواصةةةةةةةةةةةةةةال  حل ابةد بةة  ا، ابةدا كونةا حل1959-ا1949ابل  ةاا -6
((Kavajaكوااي ،. 
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 .337 مل ابستشارا  لوا ع الرتصية هالتعييم لدى هاارا الرتصية حل ألبانيا -7
 

 املطلب اخلامس: مالحقته وتعرضه ل ذى بسبب نشاطاته الوطنية والسياسية
ههذا  دث لا ابعا  كينةا حل  ياتا،   ،بيفةةةةةيفةةةةةا   ل إ ذائا حل صع  ابؤلفاتا ذكع الشةةةةةيمل اتا ظ 

ا،  وا 18/2/1910 في هحنل نةذكع بيفةةةةةةةةةةةةةةة ها ةدا هبةا  ق ، نظعا  لضةةةةةةةةةةةةةةيق اجملةا  حل البحة .
االثب  ببيل الظاع اجتم   شةةةةةةةةد كبة ابل الباس اها  اث   شةةةةةةةةع أل  رجل أاباا صيتا هشةةةةةةةةع ل  

تا رتجارا تبد دا  هإرانة لا صسةةةةةةةبب صع  ابوابفا الوطبية  ايموس اتاشةةةةةةةدا ابل الباس  عشةةةةةةةقويف صي
، هالذ ل كانوا  سةةةةةةةةعويف  (John Turqit )هال  مل تكل تعضةةةةةةةةي الشةةةةةةةةبايف األتعاك العينماني  القوابي :

إل يةا  البر ةة القوابيةة الرتكيةة العينمةانيةة، هالةذ ل كةانوا  عتربهيف أيف كةل ابواطل حل الةدهلةة هو  ينمةار 
ه اتعكة كانل  عكة ابد مة ابل الياور اليفةةةةةةةةةةةةةاا بة هبدف إسةةةةةةةةةةةةةقاس الدهلة هكيام  ينمانيويف، ههذ

ة ادينقفة، الد بية  األلبانيالعينمانية.  ال شةةةةة  أيف هذا ادوب  أ دث ررا  عل ابعاكسةةةةةة ابل الطبقة 
 ه ة الد بية.

ه ذكع الشةةةةيمل اتا ظ  يي أيف ابل ص  هؤال  اتاشةةةةد ل كايف أ ضةةةةا  ابل  وايل الشةةةةيمل ه باصةةةةعه حل 
هدا خعج الشةةةةةيمل إليام، ابسةةةةة  صا  مو ة ابل الباس ادؤ د ل لا هأركبوه  عسةةةةةا  هأجيسةةةةةوه  ابوابفا.

ة هليحيا أصو  األلباني ييا، هصدأ صع  ابل حمبيا  طيقويف  ييا شةةةةةةةةعارا  التأ يد بائي :  يتحيا اليةة 
ظ  يي ة..هصعد  رتا  سةةا ألق  صع  رجا  الفكع كيمتام، مث  ايف رهر الشةيمل اتا األلبانياليةة 

حل اخلطةا ،  ةألق  هو اآلخع كيمتةا هص  هلم ابوبفةا، هحل اخلتةاا ر ةا هللا  ر هجةل صينالث لةةا ، 
ة، هأثىن حل ر ةائةا  ي  هللا  ر هجةل مبةا هو أهيةا، هأثىن  ييةا سةةةةةةةةةةةةةةبحةانةا  األلبةانيةرلععصيةة هالرتكيةة ه 

نكعه اتعهف هتعةةاا أيف خيق البشةةةةةةةةةةةةةةع مبختي  اليةةةا  هالياجةةا ، مث بةا  أيف هةذا ال  ع  أنبةةا  
الععصيةة هال  هبةا نةدرس هحنفظ القعآيف، ال نقيفةةةةةةةةةةةةةةد ذلة  أصةدا ، هلكل طةادةا القةانويف ايةد ةد و اليف  
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ا(  سةةةةةةةةةةةةةمل صذل ،  إنبا صفارغ اليفةةةةةةةةةةةةةرب هالفعح الكبة سةةةةةةةةةةةةةبتعيم لةة األا 1908اتع ة حل تعكيا )
 .338حبعه اا، هليسل هباك بوا متبعبا ابل ذل .. 

  الوالا ادوجور ل حل ألبانيا ( تتام الشةةةةةةةيمل اتا ظ أبنا شةةةةةةةيمل   بدأ  السةةةةةةةيطا  العينمانية ) صع
(، أي أنا شةةةةةةةةةةيمل ابسةةةةةةةةةةتةع ، أه لا  كعا  عصية صتعبةان اليوا، كأنا  فضةةةةةةةةةةل   Llatinxhiالتي : )  

األجبةد ةة الالتيبيةة ادسةةةةةةةةةةةةةةتعميةة اليوا حل العةامل  ي  اليةةة الععصيةة. هألجةل هةذا ادوب  الةذي اختةذه، 
ع د. هالشةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي ص  هلم أكينع ابل ابعا أيف لكل لةة خيفةةةةةةةةائيفةةةةةةةةاا هدرهه رلقتل هالتشةةةةةةةة

أهرصية، ههلا خيفةةةةةائيفةةةةةاا اخلاصةةةةةة، هال –ة هي لةة هبده  األلبانيهبوا دها اخلاصةةةةةة هبا،  طادا اليةة 
 البة هلذه القضةةةةةةةةةية وسةةةةةةةةةقاس اخلال ة أه االنفيفةةةةةةةةةا   باا، هأيف  عهف لةة ابا هي  عر  أرها  

 .339مبؤاببة هال صكا عا، أه ال ميكل هصفاا أبما ابسيمة أه كا عا..ليكتاصة، هليسل 
ة كايف هلا أصعارها السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية هالد بية هالرتصو ة لكا ة الععبيا  األلبانيإيف بضةةةةةةةةية األجبد ة الالتيبية  

ة مبختي  أرايمةا. ه ةدا األجبةد ةة لأللبةايف كةانةل ابامةة ليةةا ةة حل نظع هؤال  رجةا  الةد ل األلبةانية
هحل نظع صع  األلبايف ادسةةيم  هالبيفةةارى الذ ل كانوا حل ادبف  حل الده  ادختيفة ابل اإلسةةالابي  

ة حل هذه ادع ية  األلباني.  إيف الباضةةةةةةةةةة  340العامل، ابينل رهابانيا هصيةاراي ه وانيف هتعكيا هأابع كا ه ةها 
م إلنقاذ كانل تسةةةةةةةع  يم  شةةةةةةةتا  األلبايف ادبتشةةةةةةةع ل حل العامل هكانل تباري رلعورا إا صالره

ألبانيا ابل تقسةةةةةةيماا هتوا عاا ص  الده  اجملاهرا.  األهضةةةةةةاس هالظعهف العاهبة لأللبايف هابسةةةةةةتقبيام 
السةةياسةةي مل تكل تبشةةع رخلة صسةةبب أطماس الده  القو ة  ياا. هذا هو السةةبب األهم ه العئي  

بيةة. هإال  مل ادمكل حل نظع ادؤرخ  الكبةار األلبةايف ههؤال  ادشةةةةةةةةةةةةةةةا مل حل تببيام لألجبةد ةة الالتي
ة  ىت رتعهف الععصية رهيف أ ة إشةةةةةكا ، هالدليل  ي  إابكانية ذل  أيف األلبانياديسةةةةةع كتاصة اليةة 

 
، هانظع أ ضا  ليتوس  كتا  الشيمل اتا ظ  يي ههو  تحدث  ل نفسا هابا  اىن كينةا  ابل الو ال  30ادعج  الساصق صتيفعف،   338

 صعبوايف : 
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 انظع ليتوس  اديفدر الساصق، هاليففحا  نفساا  339
 انظع صتيفعف:  340

Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca – Jeta dhe Vepra، 28-29 



187 

 

اإلسةالابي، اليفةوحل هالسة ، حل القعيف اليناابل  شةع هالتاسة   شةع كايف ابكتور    األلبارنتاج األر  
 عتربهيف ذلةة  شةةةةةةةةةةةةةةيئةةا   ةةاراي ، هلكل رألجبةةد ةةة الععصيةةة، هكةةايف البةةاس  قعؤهيف ذلةة  ه كتبويف هبةةا، ه 

االسةةةةةةةةةةةةةةتعمار الةعيب األهريب هو الذي ر   هبؤال  ادينقف  إا إ يا   كعا األجبد ة الالتيبية، كأه  
خطوا لتدابة اإلسةةةالا هتشةةةو ا القعآيف، ابل خال  تعكيرهم  ي  بضةةةية التخيي  ل اليةة الفيفةةةح   

   ادستشعب  بدميا  ه د ينا .هاستعما  الياجة العاابية، كما هو ابشاس حل كتار  صع
هابوب  البةةا ةة  ابل تيةة  القضةةةةةةةةةةةةةةيةةة هو خالف ابةةا ذهبوا إليةةا ابل تب  األجبةةد ةةة الالتيبيةةة  ي    

األجبد ة الععصية ال  هي أجبد ة القعآيف الكعمي هاتد   الببوي الشةةةةةةةع  . هأ ضةةةةةةةا   ما الذي أضةةةةةةةع 
هتررهع حل  ةةةا  اليفةةةةةةةةةةةةةةبةةةا ةةةة   رليةةةاريف هاليفةةةةةةةةةةةةةة  هالتيوايف هكوراي ه ةهةةةا ابل الةةةده ، أيف تتقةةةدا

هالتكبولوجيا، ههي متي  أ ضةةةةةةةةةةا  أجبد ة  جيبة ه ع بة ذا  خطوس هرسةةةةةةةةةةوابا  خاصةةةةةةةةةةة، هإ قاس  
هالذي  شةةةةةبا األجبد ة الععصية حل الشةةةةةكل.  األجبد ة اباما كايف شةةةةةكياا ال تشةةةةةكل  عبية   .اخلاص

إا التقةدا هاالارهةار  ليتقةدا حل نظع البةا ة ، هإمنةا هبةاك  واابةل أخعى ابةار ةة هابعبو ةة تةد   رألابم
 أه االحنطاس هالتخي .

 
 الرد على هتمة االنفصال من اخلالفة العثمانية

اهتُِم الشةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةا ياوره هنشةةةاطاتا الوطبية القوابية هأت يده لتب  األجبد ة الالتيبية  
الشةةةةةةةةةةيمل لعدا  أبنا  سةةةةةةةةةةع  لالنفيفةةةةةةةةةةا  ابل اخلال ة العينمانية. إال أيف هذه التامة مل تينبل حل  ق

 أسبا ، نذكع ابباا:
أهال : بد رر الشةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةا هتمة االنفيفةةةةةةةا  ابل اخلال ة حل  واره اب  الوايل طيعل 
رشةةةةةةةةةةةةةةا الةذي اهتمةا هو اآلخع صةذلة ، بةائال  لةا: " إيف ألبةانيةا بةدابةل هضةةةةةةةةةةةةةةحةل صكينة ابل رجةاهلةا  

 األلبةارهأصطةاهلةا ليةدهلةة العينمةانيةة،  اي ال تطم  أصةدا  إا االنفيفةةةةةةةةةةةةةةةا . اثنيةا : أيف هةذا الشةةةةةةةةةةةةةةعةب  
ابسةةةةةةةةةةةةةةتةع  حل ابسةةةةةةةةةةةةةةتبق  اياةةل هالتخي ،  يكي خيعج ابل ذلةة  اياةةل  هلكي  تعيم نع ةةد تب  

ال  ةاجةة هلم إا األجبةد ةة.  عر  ييةا الوايل طيعةل رشةةةةةةةةةةةةةةا بةائال : إيف األلبةايف جييةدهيف اليةةة الرتكيةة  
  !  عر الشةةةةيمل اتا ظ  يي  ييا:  كي  ميكل لشةةةةعب أيف  تقدا ه ررهع صال  يم هصالةاأللبانياليةة 
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صةةةةةةبا ة هصال لةة هصال ثعها ؟! ال ميكل لرتكيا أيف تسةةةةةةتفيد ابل شةةةةةةعب  عيع أصباؤه  يع الو وم 
الضةار ة حل الةار  اإل ع قية.  بواسةطة هذه اتعهف هتعيم لةتاا هالعيوا ادختيفة ميكل أيف  با   

 .341هتبقذ نفسا ه ةها .." 
الشةيمل اتا ظ حل أ د ابؤلفاتا،    ههباك سةبب آخع ابام ر   الشةيمل الختاذ هذا ادوب ، صةعح صا 

أنا نظعا  تا  ألبانيا كدهلة ابتعدرا األراييف هالععبيا ، هلكي تسةةور السةةما ة الد بية هالسةةالا ص  
ادواطب ، هالتجبةب ابل إاثرا  واابةل البة  هالكعه ص  الطوائ  الةد بيةة ادختيفةة، ص  ادسةةةةةةةةةةةةةةيم  

  شةةةةةةةةةةعور هؤال  ادواطب  مجيعا   ىت ال تكويف  هالبيفةةةةةةةةةةارى )األرثورك  هالكاثولي (، ه فا ا   ي 
 هباك استفرااا  ر بية..  ضل أيف تكويف أللبانيا أجبد ة جاابعة ليجمي . 

ههذا ادوب  ابل الشةةةيمل اتا ظ  ظاع صوضةةةوح أ ضةةةا  حل  واره اب  ها ع الرتصية هالتعييم العينمار حل 
با  لا: أنتم هبذا الطيب تع دهيف أيف هتجعها   ألبانيا، الوايل ) أابُعهللا صحْ  (. تذكع اديفةةةةارر أيف الوا ع

.  قةةا    -ابيحةةد ل    –القعآيف الكعمي هأيف تتخيوا  ل اليةةةة الرتكيةةة،  بةةالتةةايل  ظةةل أصبةةاؤكم صال ر ل  
الشةيمل اتا ظ  يي لا: كال، إنبا لل نتخي   ل القعآيف هال  ل اليةة الرتكية، هإيف شةئتم أيف تدرجوا  

ة حل األلبةانيةتور الةدهلةة  ةأررجوه. هحل  ةا  ا تتةاح ادةدارس  هةذا اتكم حل القةانويف ايةد ةد حل رسةةةةةةةةةةةةةة
ألبانيا ميكبكم ابعاببة تي  اددارس، هميكبكم أيف تعسةةةةةةةةةةةيوا ابفتشةةةةةةةةةةة ،  إذا ابا اكتشةةةةةةةةةةة  هؤال  حل 
ابدرسةةةةةةةةةةةةةةة ابا، أيف القعآيف ال  درس  ياا هأيف اليةة الرتكية ال  تعيم  ياا،  أ يقوا تي  اددرسةةةةةةةةةةةةةةة حل 

 . 342اتا  
تا ظ  ي  بائال  أبنا كتب رسةالة إا شةيمل اإلسةالا هسةيماا لا صبفسةا خيربه  ياا  مث  تاص  الشةيمل ا

ص  ها ع الرتصية، هاسةةةةتشةةةةف  لدى شةةةةيمل اإلسةةةةالا أبيف  قب  كال  ابل الوالي ،  الوايل ه مبا جعى صيبا  
)طيعل رشةةةةةةةةةا ( هالوايل ) أنور رشةةةةةةةةةا (. ه عال  باا شةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةالا رتد   اب  طيعل رشةةةةةةةةا  

 قبعا، صيبما الوايل أنور رشةةا مل  قتب  صذل  أصدا ، هابا كايف ابل شةةيمل اإلسةةالا إال أيف   هاسةةتطاس أيف
 شةةةةةج  الشةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةا  ي  ابواصةةةةةية كتاصة ابقاالتا هنشةةةةةعها حل ايعائد الرتكية، أليف 

 
341 Korca، Hafiz Ali، Shtate endrat e Shqiperise، 59. 
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شةةيمل اإلسةةالا أ جب صقدرا صةةا باا  ي  الكتاصة ه سةةل التحييل هادبابشةةة ليمواضةةي  ه عضةةاا  
 .343ماهة ..أاباا اي

أابا  ل ابوب  هرأي الشةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةا ابل هذه القضةةةةةةةية اتسةةةةةةةاسةةةةةةةة،  قد ص  ذل  
 بائال : األلبارصوضوح هجال  أبصيا  ابل الشعع 

“ Shkronjat ngjyre feje s’kane، vegla per te shkruar jane 
                                               

             Gjuha me c’do shkronja shkruhen kjo hallall kjo haram s’thuhet 
 

                          Kot e beni vegel fene، na trubulloni atdhene..” 344 . 
 هابعىن هذه األصيا :

 أرها   ليكتاصِة هكتاصة اليةةْ "..ال ر ل لأل عف هإمنا، هي 
 ميكل صكل اتعهف، هال  قا  هذا  عاا هذاك  الُ ..                         

 ال  جة لكم حل ر بكم،  ال حتدثوا  ييبا ضجة  إذيف ." 
 أ تقد أيف حل هذا القدر  يا كفا ة إلثبا  أيف هدف الشةةةيمل اتا ظ مل  كل االنفيفةةةا  ابل الدهلة 

 عهج  يياا أه تعك  فظ القعآيف هتعيما، ههللا أ يم.العينمانية أه اخل
 

 املطلب السادس: وفاته
ة، ه ل  ياا هابعض ابعضةةةا  األلباني( كوااي   Kavajaالشةةةيمل اتا ظ  يي كايف حل ادبف  حل ابد بة : )  

ا. توا 1956/  31/12كايف  يفةةةةا با الشةةةةعور رلربهرا اب  اآلالا، إا أيف ها تا ادبية حل شةةةةاع 
)          ، الشيمل اتا ظ صربي كوتشي:  -الساصق–ليفالا  ييا تيميذه ابف  ألبانيا  ابامة  سيا ها

Hafiz Sabri Koci  ) –  شةارك حل اليفةالا  ييا هتشةيي  جبااتا  شةد كبة ابل ادسةيم ، رمحا هللا .
 .345 عمحا هللا هأرخيا  سيل جبانا آاب  

 
 61-60اديفدر الساصق،  343
 63اديفدر الساصق، ص  344

345 Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca..51-5 
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 ملبحث الثاين: مؤلفات الشيخ احلافظ علي وجهوده يف جمال اإلصالا التعليميا
 املطلب األول:  املؤلفات ذات الطابع الفكري السياسي 

 

1.   )Ckaterim i Njerzimit(Bolshevizma a  - 346   ابايكة هابدابعا ) البيشفية ) الشيو ية ،
   .347 لإلنسانية 

2. 348 ( Shtate endrat e Shqiperise) -  349، األ الا السبعة أللبانيا.    
 

 هابل ادؤلفا  الفكع ة  ة ادطبو ة ليشيمل اتا ظ  يي نذكع ابا  يي:
1.  - ( Filozofi e Vjeter)  القدمية.الفيسفة العتيقة أه      
2. (  Filozofi mbi besimet Musliman )  - يسفة  قيدا ادسيم  . 
3. ( Logjika )  -  350  يم ادبطق.    

  
املطلب الثاين: مقاالته السالالياسالالية والفكرية يف اجلرائد العاملية ومراسالالالته للعلماء وملوك الدول اإلسالالالمية  

 والعربية وغريهم.
العادية ال  كانل تبشةةةةةةةةع ابقاال  الشةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةةا، كانل هابل ايعائد هاليفةةةةةةةةح   

 جع دا:
 

346 Shtypur ne  “ Mbrothesia”، Mars، 1925. Shkoder. 
كايف لا نظعا اثببة هصعد ابتيفاري  جيب  ل أضعار هذا البظاا الشيو ي اداركسي الياوري،    -رمحا هللا  - هالشيمل اتا ظ  يي  347

ل شعار الدميوبعاطية حل كل ابعا ل  هأنا تببأ خلطورا انتشار هذه الفكعا حل القارا األهرصية هال سيما ألبانيا، هأيف الياور كينةا  ابا  ققوا أطما ام حت
 التار مل حل الشع  هحل الةع .

348  Shtypur per se dyti ne shtypshkronjen e shtetit، 1944، Tirane، 
ا هو  بارا  ل العؤى أه األ الا ال  رآها الشيمل مث أههلا 1924هذا الد وايف الشععي هالبينعي السياسي هالذي طب  أله  ابعا سبة  349

ر   باا كتاصة ،  مل مجية ابا أههلا أيف انبوس اخلطع كايف  د   ي  ألبانيا ابل  دا جاا ، ابل الداخل هابل اخلارج.   مل اخلارج خطع االستعماه رب  
ما  ا، باا صتوا عا  ي  الباس،  ي1924العهسي هاإل طايل هاليوانر، هابل الداخل القارا هالسياسيويف ادفسدهيف. هدا طب  الشيمل هذا الكتا  سبة  

درسة تةاان   يمل الدهلة صذل   رلتا ابل اببيفب رئي  اجملي  أل ي  ليشع عة اإلسالابية، هلكبا  ل ابدرسا  دارا ادبطق هاليةة الععصية، هابعيما  حل اب 
 ا .1949اإلسالابية إا السبة 

 انظع: 350
Korca، Hafiz Ali، Bolshevizma a Çkaterim  i njerzimit،1.  
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 اليفباح (،)  •
 (، أبشاا)  •
 )صعاس ابستقيم (،  •
 صيايف اتق (،)  •
 أانطو  سبيعي(، –) ك  صدا  •
 هجع دا ) اتالج ( حل إ عايف كانل تتوا نشع ابقاال  الشيمل هال  كتباا رليةة الفارسية. •
 .351السياسة( حل ابيفع كانل تبشع ابقاال  الشيمل ال  كايف  كتباا رليةة الععصية ) جع دا •

هبد  ع با أيف ابقاال  الشيمل اتا ظ  يي  اا   ي  إ جا  شيمل اإلسالا حل الدهلة العينمانية،  
 .352هأيف شيمل اإلسالا شجعا  ي  ابواصية الكتاصة 

 هبتا أ ضةا ، الشةيمل ابيفةطف  ادعا ي هالشةيمل اتا ظ  يي كورتشةا كايف  عاسةل أ ضةا  شةيمل األاهع حل
ا،  عر شةةةيمل األاهع  ييا هبا : "  ضةةةعا صةةةا ب الفضةةةيية األسةةةتاذ  يي، السةةةالا 1939سةةةبة  

 ييكم هرمحة هللا هلكم اببا حتيا  خاليفةةةة هصعد،  قد بعأ  خطاص  األخة ههو ال شةةة  صةةةارر  
 .353 ل بيب رجل ابؤابل  يور .." 
اابي ابي  ، هإا  ينمايف نظ ادي   اره ، ابي  ابيفةةةةةةةعل هكتب إاكما أيف الشةةةةةةةيمل رمحا هللا راسةةةةةةة

، رهيف ابباصةةةةةةةةةةعا  354- ي  ابائدا اليئاا -: " أيف األلبايف  يوا ابينل األ تاا  يدر آرر، كايف  قو  هلم
هأت يد ابل أ د، هأيف أ ضةل األراضةي الررا ية هأ الها أهد ل ليده  اجملاهرا  يما  هجورا  )لييوانيف  

 .355با  الو عا هاليفخور ادتحجعا لأللبايف ادساك .." ه و سال يا الساصقة (، هصقيل اي
 

 عة ادقاال  هالقضااي ال  انبشاا الشيمل حل تي  ايعائد العادية انظع: دعع ة التفاصيل هطبي 351
Korca، Hafiz Ali، Shtate Endrat e Shqiperise، 22،27 ،31،41،48،55.61 

 61اديفدر الساصق، ص  352
 77اديفدر الساصق، ص  353
  ي   د تعبة أستاذي هابشعحل الفاضل، الدكتور  بد القاا ر راهر العار  فظا هللا تعاا.  354
 انظع صتيفعف:  355

 Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra، 43-49; Korca، Hafiz Ali، Shtate Endrat e 
Shqiperise، 75-77 
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 املؤلفات املنهجية واملقررات الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوايت العالية  :املطلب الثالث
 

1.   - ( Abetare )  ةاأللبانياألجبد ة . 
2.  - ( Alfabeti Arabisht ) . األجبد ة الععصية  
3. Gramatika Syntaksa Shqip-Arebisht)  ) -  هالععيب األلبارالبحو . 
4. Ilmi Bejan -Retorika)   )- .يم البيايف  
5.  ( Myslimanija ) -   356العقيدا اإلسالابية.  
6. ( Mevludi a jete e paster e Pejgamberit )  357- ابولد العسةةةةو  صةةةةي  هللا  ييا هسةةةةيم  

 ..358 ياا نقية ليبيب صي  هللا  ييا هسيم
7. ( Treqint e Tri fjalet te Imam Aliut) 359-    لإلاباا  يي كعا هللا   ثالمثائة هثالث كيما

 .   360هجاا

 
الشيمل  356 ال   اياا  ادامة  القضااي  أيب اببيفور هابل  ابباج  تعاا  ي   اليففا     إلياا، بضية  نظعي  لفتل  اتا ظ  يي هال  

ا بضية  اداتع دي، اب  إثبا  التبر ا ادطيق   تعاا ه دا ابشاهبتا ليمخيوب ، هأيف اإلميايف ال  ر د هال  بقص هلكبا  قوى ه ضع . مث تطع  إ
أنا تشدر حل هذه القضية جدا  همل  تباا  حل هذه ادسألة اخلطةا بيد شععا، همل  فتل ب  ر   ابامة ليةا ة، ههي ضواص  الكفع ادخعجة ابل ادية، ه 

ا ابل إطال  ألفاع هكيما  الكفع  ي  ادسيم ادتيب  رليفةائع، هإمنا هباك بضااي ابامة هصعحية هابععه ة ابل الد ل رلضعهرا هال  ختعج صا با
 ادية إذا هو أنكعها.

ا بيفيدا الربرا ليبيفةي، هالشيمل اتا ظ ابتب  صع  ايوانب هادعار ابل هذه القيفيدا أ ضا . هبد تطع  حل  ههذه العسالة تشب357
إشارا  هذه العسالة أ ضا  إا بضااي ر بية ابامة، هلكل طبيعة البح  ال تسمل لبا أيف نتوس  حل  عضاا ه حتييياا، ه سيب حل ذل  أيف أشة إلياا  

العسالة إا ضعهرا اتباس القعآيف هالسبة إذا ابا أرار ادسيمويف البجاح هالسعارا حل الدار ل. كما أنا هجا ر وا إا ضعهرا   ق .  قد ركر الشيمل حل هذه  
 اجمليد..    قيدا التو يد يمي  األابم. هالقضية األخعى هي أيف الشيمل ذكع ه ص  أيف هذا القعآيف اشتمل  ي  مجي  العيوا  عيبا أيف نستفيد ابل بعآنبا

358  Shtypje e trete، Nandur 1919، Shtypshkronja، “Nikaj”، Shkoder. 
،  :) هنج البالغة ( هذا الكتا  با   با األستاذ الدكتور إمسا يل أمحدي أيف الشيمل اتا ظ  يي تعجم صعضا  ابل  قعا  كتا 359

دؤل  حل كتاصا همل حيدر ابيفدر الكالا الذي  ليمؤل   يي شع   العضي، هلكل هذا الكالا ال  سيم لا، أليف الشيمل اتا ظ  يي مل  ذكع هذا ا
باا تعجم هذه الكيما  هالبيفائل لسيدان  يي كعا هللا هجاا، هإمنا الذي ذكعه أنا استطاس أيف حييفل  ي  هذه اجملمو ة ابل هذه البيفائل هأما  

ةا حل هذه البيفائل حل صع  القضااي مما  توب   قل  صرتمجتاا هتقدمياا ليقعا  األلبايف. هأثبا  بعا يت هلذا الكتا  تب  يل أيف هباك اببالةا  كين
 اإلنسايف  ي  تيفد قاا هأما ابينةا ليش  ه دا التسييم ادطيق هلا، ههللا أ يم .

360  Shtypshkronja، “Korca” –Korce، 1910. 
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8. 361 Trendafilishta e Sadiut )-(  Gjylistani  -  .ايّيستايف هاتد قة لسعدي شةااي 
9. Katroret e Umer Khajjamit-Rubaijati(   362  -    ياا.خرر يا  لعمع 

10. ( Jusufi me Zelihane- a Ahsenul Kasas)  - .وس  هاليحا  ابل أ سل القيفص  
11. ( Historia e Shenjte edhe te kater Halifete)  –    التار مل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي ادقدس هاخليفا

 األرصعة.

 
361  Mbrothesia”، Kristo P. Luarasi، Tirane، 1917. 
362 Shtypshkronja “Shkodra”، Tirane، 1942. 
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الكتاب املوسوعي حيث يظهر فيه اجتاه الشيخ وفكره اإلصالحي املطلب الرابع: دراسة موجزة   ا  

 بوضوا وجالء 
"التار مل اإلسةةةةةةةةةةالابي ادقدس هاخليفا  العاشةةةةةةةةةةدهيف األرصعة". هذا الكتا   عترب ابل أكرب هأضةةةةةةةةةةخم 
ادؤلفا  ليشةةةةيمل اتا ظ  يي صعد تفسةةةةةه الكبة، ههو  يفةةةةارا  كعه هاجتااراتا العيمية هالد يبة،  

هذا الكتا  بضةةةةةااي  ظيمة،  إن  سةةةةةأ عج  ييا هلو صشةةةةةئ ابل التفيفةةةةةيل، لكي هلكونا انبع حل 
 نستب  اجتاه الشيمل اإلصال ي صطع ق أ ضل هصيفورا أابينل هأ سل.

 
 أوالً: هدف أتليف الكتاب

ذكع الشةيمل أنا  كع اببذ ثالث   اابا  لكتاصة التار مل اإلسةالابي ادقدس ليكويف ابقعرا  رراسةيا  لطيبتا 
هابتدا  صبع  كبار   -ه ي  أيف  كويف هذا التار مل  ي  طع قة الشةةعع تسةةايال  هلم ليحفظ هالقعا ا 

، هأليف -ابيالعيما  حل  يم القعا ا  ه يم الفعائ  هابيفةةةةةةةطيل اتد   هالبحو حل خرخيبا اإلسةةةةةةةال
األلبايف حل اابانا جبيوا  ي  بو  الشةةةةةةعع هبعا تا. هالشةةةةةةيمل كما بيبا حل التعع   أنا شةةةةةةا ع أ ضةةةةةةا ،  
 شةةا ع تا ه بقع تا حل الشةةعع تظاع حل هذا الكتا ،  ي  شةةعح حل ابقدابة هذا الكتا  أيف شةةععه 

ل رلوطبيةة  هةذا ابواهيف هابقف  طبق بوا ةد ه يم الععهض، هأنةا حتةدى أبعانةا هابعةاصةةةةةةةةةةةةةةع ةا ادفتخع 
ة  بدهم  ة انضةةةةةةجة، هإيف بالوا األلبانيهانتقدهم أبمم ال حيسةةةةةةبويف بو  الشةةةةةةعع، أليف ابيكة اليةة  

الشةعع،  إمنا بالوه ابكسةعا  ه ي   ة هايف هال تباسةق هال تعاص . مث ذكع أيف بو  الشةعع لي  رألابع 
،  363اهل ، هلل  سةةةةتطي  كل أ د القياا صا. هبا   ل نفسةةةةا أيف شةةةةععه كايف  بب  ابل بيبا ههجدانا  

بينور، هأنا كتةب هأنا مل  تكي  أصدا  حل إلقةا  الشةةةةةةةةةةةةةةعع، هإمنا نينعها نينعا  ابينةل  بو  األاهار هالدر اد
 .364ليال  همارا  هصذ   اورا  كبةا  حل هذا الشأيف 

 
  مثل امرؤ القيس والنابغة ال بياين وأيب العالء املعري ههذا الذي تعيمباه حل األر  الععيب اياهيي، أيف  حو  الشععا  حل اياهيية    363

 أمم مل  كونوا  تكيفويف بو  الشعع، هإمنا كايف الشعع  بب  ابل راخل هجدامم.. 
 انظع ليتوس  ابوسو تا التارخيية هالعيمية هالد بية :  364

Historia e Shenjte dhe te kater Halifete، 1- 4. 
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هابل مجيةة األابور ال  ذكعهةا الشةةةةةةةةةةةةةةيمل حل هةذا الكتةا  ايةد ةد، أنةا لي   يةا خعا ةا ، هأيف هلةذا  
الكتا  حل التار مل أمهية كبةا جدا ، هأيف القارئ إذا بعأه  كأمنا  قعأ التفسةةة. هالشةةيمل اتا ظ  يي 

تةا  أاا   ل األنبيةةا  هالعسةةةةةةةةةةةةةةةل كينةا  ابل اخلعا ةا  ال  ذكعهتةا التوراا ايفع ةة. مث ذكع حل هةذا الك
الشةيمل اتا ظ  يي رمحا هللا ابيفةارر كتاصا ال  اسةتق  خرخيا ابباا،  ذكع ابل مجيتاا تفسةة القعآيف 

  اتكيم ادسةةةةةةم  صتفسةةةةةةة ادبار ليشةةةةةةيمل رشةةةةةةيد رضةةةةةةا، هخر مل الطربي، مث ذكع كتبا  أخعى هاكتف
اتريخ روضالالالالالالالالالالالة رلعبةاه ل  ق  رهيف ذكع أمسةا  ادؤلف ، ههةذا ال  سةةةةةةةةةةةةةةتقيم ابباجيةا ، ابينةل كتةا :  

اتريخ الدين  ، هاتريخ األنبياء، همراد العرب ، هواتريخ اإلسالالم، اتريخ روضالة الصالفا، هاألحباب
 .365. هذه هي ابيفارر خرخيا  اتريخ عصر السعادة، هقصص األنبياء، هاإلسالمي

ظ  يي تطع  إا ابوضةةةوس إثبا  ه دانية هللا تعاا ابل خال  ادباج االسةةةتداليل، مث الشةةةيمل اتا 
رلكائبا  ال  ابل  ولبا، هال  تشاد  ي  هجور هللا تعاا. هالشيمل رمحا هللا كايف ابتأثعا  رلتفسة 

، إا الفكعا ال  تقو  أبيف هباك كائبا   ية حل الكواكب األخعى 366العيمي إا ررجة أنا ذهب 
هابل آايتا     ضةا ، سةوا  ابل البشةع هاتيواان . هاسةتد   ي  ذل  صقولا تعاا حل سةورا الشةورى: أ

) الشةةةةةةورى:    خيق السةةةةةةماها  هاألرض هابا ص   ياما ابل رآصة ههو  ي  مجعام إذا  شةةةةةةآ  بد ع،
هأيف اب  تقدا العيم هتطوره، هاصتكار األبمار اليفةةةةةةةبا ية الدبيقة سةةةةةةةتبكشةةةةةةة  هذه ادعجرا  (،  29
 عور   فيهما    نية ادعتقبة هادبتظعا. هاسةةةةةتد  الشةةةةةيمل  ي  ذل  أبيف الضةةةةةمة حل بولا تعاا: القعآ

إا هجور اخلالئق أه ادخيوبا  حل األرض هحل السةةةما ، هأيف هذه ادخيوبا  حل السةةةما  هاألرض  

 
 7-4انظع: اديفدر الساصق، ص  365
تل: ر/ صد      مناهل العرفان يف علوم القرآن، و  ابوب  القعآيف الكعمي ابل العيوا الكونية انظع: الرربار، حممد  بد العظيم،    366

. هبد ذكع الشيمل  بد العظيم الرربار  سة ضواص  جيب  ييبا أخذها حل    اال تبار 412-409، ص  2(، ج  1اا، )رار بتيبة، سالسيد اليح
هذل    -) أي أيف ابوضوس القعآيف هو اهلدا ة هاإل جاا (   -أنا مل جيعل تي  العيوا الكونية ابل ابوضو ا  أو ا: بدابا نتحدث  ل هذا ادوضوس..

: أيف القعآيف ر ا إا هذه العيوا حل مجية ابا ر ا إليا ابل البح  هالبظع هاالنتفاس مبا حل الكويف ابل نعم  اثنيهاانويف البشو  هاالرتقا ..ألما خاضعة لق 
أيف القعآيف     ععض آل ة كونية حل ابععض  رابعها:: أيف القعآيف     عض هلذه الكونيا  أشععان أما ابعصوصة لا تعاا هابقاورا دعاره..اثلثهاه رب..

: أيف األسيو  الذي اختاره القعآيف حل التعبة  ل آاي  هللا الكونية أسيو   خامسهاابل ابعارض اهلدا ة  تحدث  باا  د   ايفي  صعيوا الكويف..
 412-409ررس مج  ص  البيايف هاإلمجا  حل مس  ها د..ص 
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أي  ي  صطبا همتشةي  ي  رجي  أه   -، ههي ال  تد   ي  األرض رصيبا   دآبة  هصةفل صةةةةةةةةةةةةةةة:
. مث الشةةةةةةةةةةةةةةيمل أ ةةا  القعا  العا ب  إا ادر ةةد ابل ادعةةارف هالعيوا  ي  367ههللا أ يم    - ي  أرص   

 . 368تفسة الفخع العااي   ييا رمحة هللا تعاا  إيف  يا تفاصيل أابور الد ل هالكويف 
انبشاا الشيمل اتا ظ، كانل ابسألة اخلالق اتقيقي هلذا الكويف، ههو هللا  أابا القضية األخعى ال   

تبةارك هتعةاا، هاجةب الوجور، هأيف ابةا  قولةا الةعصيويف أه الفالسةةةةةةةةةةةةةةفةة ادبكعهيف ليفةةةةةةةةةةةةةةفةة اخليق  بةا  
سةبحانا، هو كذ  ها رتا ،  أصطل الشةيمل هذا اال رتا  ابل أسةاسةا، ابسةتدال  رألرلة العيمية، بائال   

 توجد تيقائيا  أه صةةةةةةةةةةةةةةد ة هإمنا أهجدها هللا تعاا، ه شةةةةةةةةةةةةةةاد هلذا  يم طبقا  األرض أبيف ادارا مل
، هأنةةا تعةةاا خيق الرابةةايف هادكةةايف، هأنةةا تعةةاا لي  لةةا صةةدا ةةة هال 369اتةةد ةة  )  يم اييولوجيةةا (  

 .370ما ة، هأيف كل ادخيوبا  ستفىن هأنا تعاا ه ده سيبق  

 
( حل   ARTالشيمل حممد الةرايل رمحا هللا حل  يقة  وابية تيفر ونية حل التفسة، حل بباا ) هبد مسعل ابينل هذا التفسة أ ضا  ابل    367

، حل السا ة الينانية ه سة هأرصع  ربيقة صعد اببتيف  الييل، هكايف مما ذكعه  26/12/2002كواال دبور حل اباليراي، حل صباح  وا اخلمي  الواب   
عى اتية حل الكواكب األخعى لي  ضعهراي   أيف تكويف ابل جب  اإلنسايف، هأنا تعاا إذا شا  أيف جيمعام رمحا هللا ابا ابعباه: " ..أيف ادخيوبا  األخ

هللا  حل كوكب ها د يمعام، هابا  قولا العيم اليوا أيف ادا  أصل لوجور اتياا حل الكواكب األخعى،  اذا  ة صحيل اببطقيا . إيف السمكة خيق  
أتخذ األكسج  ابل ادا ، هأيف اإلنسايف ركب هللا تعاا لا جاااا  تبفسيا  خاصا  صا تخذ األكسج  ابل اهلوا .    هلا جاااا  تبفسيا  خاصا  هبا حبي 

يا  يو رخل هذا حل ادا  دا ، هلو خعجل تي  إا األرض داتل. ه ي  أ ة  ا   اذا ابعىن حتتميا اآل ة، هابا  قولا ادفسعهيف اآلخعهيف حتتم
مل الةرايل رمحا هللا، هبد صار ت  هذه اتيقة هأان أكتب هذا الفيفل ابل العسالة هحل صدر صيايف رأي الشيمل اتا ظ  يي أ ضا .." خالصة كالا الشي 

أه اتشعا . كورتشا  و  اآل ة ذاهتا. هالذي  بده يل حل هذه ادسألة، أنا بد  كويف هباك حل العوامل أه الكواكب األخعى كائبايف ابل ببيل اتيواان   
منها خلقناكم وفيها نعيدكم و   صشع ة  اذا ابستحيل  قال  هشع ا . أابا استحالتا شع ا   او : أيف هللا تعاا ذكع حل كتاصا الكعمي:    أابا كائبا 

قال فيها   ، هالضمة حل ادواض  الينالثة  عور إا هذه األرض، صدليل سيا  اآلاي ، هبا  تعاا:      55، طا :      منها خنرجكم اترة أخرى
. هالضمة حل هذه اآل ة حل ادواض  الينالثة  ائد أ ضا  إا هذه األرض ال  نعيع  يياا،    25، األ عاف :   وفيها متوتون ومنها خترجون  يون

ا  قال   التهال  أهب  آرا ه وا   يياما السالا إلياا.  في هذه اآلاي  إشارا إا إابكانية اتياا هادما  هالبع   ي  هذه األرض  ق . هأابا استح
و ، :  إيف هللا سبحانا هتعاا ختم رساالتا السماه ة ورسا  آخع رسو  ابل جب  البشع الذ ل  عيشويف  ي  هذه األرض، هأيف صعده ال نيب هال رس

اهال   إذا بيبا أيف هباك كائبا  صشع ة أخعى لوجب  ي  هللا إرسا  رسو  آخع إليام  ىت ال  كويف هلم  ييا  جة، ههذا ابستحيل. هأابا ايف 
الشيمل الةرايل    الرب طانية هاألابع كية هالعهسية حل هذه األايا،  ال خيف   ييبا أهدا ام السياسية هاالبتيفار ة ابل تي  ايفاهال ، ههللا أ يم.  كالا

 الساصق لا هجا ابل اليفحة هاالابكانية. 
368 Korca، Hafiz Ali، Historia e Shenjte dhe te kater Halifete، 10-11 

 11اديفدر الساصق، ص  369
 13-12اديفدر الساصق، ص  370
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الفكعا هالبظع ةةة الةةداره بيةةة القةةائيةةة رلتطور، ه بةةدهةةا ابل مث الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةةا ظ  يي رمحةةا هللا أصطةةل  
أسةاسةاا، بائال  أبيف  يم ادبطق اليفةحيل ال  قبل القو  صتسةيسةل األشةيا ، كما أيف ادبطق ال  قبل 
 كعا القو  رلدهر، هأيف كال اال تمال  رطل. هإمنا اتق حل هذه ادسةةةةةةةةةةةةةألة، هو أيف هللا تعاا هو 

 .371لشكل ادباسب لكل خميو ، مث هداههأيف هللا تعاا هو الذي أ ط  ا ايفعك األساسي ليمارا،
با  رصبا الذي أ ط  كل شةةةةةةةةةةةةي  خيقا مث    بده ليبا   كأنا رمحا هللا  شةةةةةةةةةةةةة إا بولا تعاا:   

  سةةةةبل اسةةةةم رص  األ ي ، الذي خيق  سةةةةوى هالذي بدر  ادى   ، هإا بولا تعاا:   372هدى 
373. 

مث الشةةةةةةيمل رمحا هللا تعاا تطع  إا اببابشةةةةةةة آرا  الطبيعي  الذ ل  قولويف إيف أصةةةةةةل اإلنسةةةةةةايف ابل 
القعر، هدال ظة هذا التطور  بده حنتاج إا ابال   السةةةةةب  دشةةةةةاهدتا. مث انبع الشةةةةةيمل القوان  

بةةانويف التبةةااس  األرصعةةة لةةدى هؤال  الطبيعي  القةةائي  هبةةا،  بةةابع بةةانويف الوراثةةة، هبةةانويف التبةةا ل، ه 
ليبقا ، هبانويف االنتخا ، هأثبل أبيف الذي بالوه هو  عر  عضةةةةةيا  هنظعاي ، هأما  ة ابسةةةةةتقعا 

 .374ه ة اثصتة،  ال جيوا اال تمار  يياا 
هأيف   ، ابوضةةةوس اإلميايف ر  تبارك هتعاا،375مث إيف الشةةةيمل ذكع حل هذه ادوسةةةو ة العيمية الضةةةخمة 

(،  Myslimanija، هإمنا  قوى أه  ضع  كما ذكع ذل  حل رسالتا: )376اإلميايف ال  ر د هال  بقص  
 قيةةدا اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا، هأيف هللا تعةةاا  ةةا ظ ر بةةا ابل الشةةةةةةةةةةةةةةباةةا ، هأنةةا ابتم نوره هلو كعه الكةةا عهيف 
هاديحدهيف، هأيف إ جاا القعآيف ابتحقق صبقا  هذا الد ل هانتشاره، أليف اإلسالا جا  إلنقاذ الباس،  

 
 17، 15، 14اديفدر الساصق، ص  371
   50طا :  372
 3- 1األ ي  : 373
 20-18اديفدر الساصق، ص  374
: لألس  الشد د هذا الكتا  الضخم  بد  ُقد  اببا صفحا  كينةا ، هالذي هجدتا حل ادكتبة ادعكر ة حل ألبانيا كانل  مالحظة  375
، ههذا الذي أابيكا ههذا الذي هجدتا حل ادكتبة ادعكر ة حل تةاان. هكايف 288-232، ه ابل اليففحة  31-1ورا ابل اليففحة  اليففحا  ادوج

 صور البا   أيف  وجد الكتا  صكاابيا لكي  طي   ي  ابر د ابل  كع الشيمل هابباجا حل ابعاية القضااي الفكع ة هالفيسفية هالد بية 
ورجحت زايدة اإلميان/  ، ليشيمل إصعاهيم البيجوري :  جوهرة التوحيدية حل العقيدا حل كتا :  كما  قو  صا ب القيفيدا البيقون  376

..أ فظ هذه األصيا  اببذ أيف كبل تيميذا  حل ابدرسة الفعبايف حل  مبا تزيد طاعة اإلنسان/ ونقصه بنقصها وقيل ال/ وقيل ذا خلف ك ا قد نقال
 . 1983رابشق سبة 
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  كل  ع ب حل ادي  هال حل ادبيفةةةةةةةةةب، هإمنا جا  إلنقاذ البشةةةةةةةةةع ة ابل  هأيف هذا العسةةةةةةةةةو  الكعمي مل
 .377الشعك هالتينيي ، هابل الظيما  إا البور هإا اإلميايف ر  الوا د القاار 

هأخةا  هباك أ ضةةةةا  ابل األخبار األخعى ادامة ال  ذكعها الشةةةةيمل اتا ظ  ي  كورتشةةةةا  ل  ظمة 
، هآرا  هحبوث  يما  الةع  هادستشعب ، هابوبفام  378، ه د   األانجيل األرصعة  با العسو   

ر،  ابل العسةةالة اإلسةةالابية، هبد أشةةار حل  دا ابواضةة  حل اهلاابع أنا نقياا ابل تفسةةة صةةا ب ادبا 
 .379رمحاما هللا تعاا 

هصعد هذا الععض ادوجر هلذا الكتا  التفسةةةةةةةي التارخيي هالد  ، نسةةةةةةتطي  أيف كرا هأيف نقو  أيف 
هذا الكتا  أريف لبا صعضا  ابل ابعامل ابباج الشيمل اتا ظ  يي ه در االجتاه الفكعي الد   الذي 

ابعاية ادوضةةةو ا  هطع قة رهار اددرسةةةة  انتم  إليا،  ي  جتد تشةةةاهبا  كبةا  ص  طع قتا حل طعح ه 
 اإلصال ية اتد ينة، ههللا أ يم.

 
 
 

  

 
 انظع ليتوس : 377

Korca، Hafiz Ali، Historia e Shenjte dhe te kater Halifete، 26-27   
ر ضا   378 حل  ابباجا  اب   ال  تباب   شيئا ،  ىت  ادقدسة  الكتب  ه  األانجيل  تي   ابل  مل  بقل  اتا ظ  يي كورتشا  الشيمل  ليل 

هو ه    لإلسعائيييا  مجية  هتفيفيال . هلكبا لألس  الشد د خص  ه بيد شيخا رشيد رضا حل هذا األابع ه مل  تببأ إا هذا التباب  الذي تيب  صا
 أستاذه.  

 247-246، 239-236الساصق، ص:  اديفدر 379
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 املبحث الثالث: دراسة ) التفسري الوجيز ( للشيخ احلافظ على كورتشا:
380 Kur’ani i Madhnueshem e Thebi i Tij ) ( 

 . 381   ( القرآن العظيم وخالصة تفسريه) 

 
380 Shtypshkronja، “Ora e Shkodres”، Shkoder، 1926. 

ههذه العسالة أ ضا  انبيفة، هلي  كل تفسةه  ياا، ههذا الذي هجدتا حل ادكتبة ادعكر ة حل ألبانيا هصور  نسخة ابباا لبفسي.   381
 با  يم أجد أكينع ابل هذا الذي هجد ، الكل أشار هذكع أيف لا تفسة كبة هلكبا هبد حبينل لدى ادشا مل اآلخع ل هالذ ل اهتموا صكتبا هأّرُخوا 

ل  مجعتاا  لألس  الشد د ابفقور. هابل خال  رراستبا هحتيييبا هلذا القدر ادوجور ابل تفسةه، رإلضا ة إا تفاسةه لبع  اآلاي  هالسور القيفار ها
(، نستطي  أيف خنعج حبيفيية  يمية هنتيجة جيدا إيف شا  هللا تعاا،    Zani i Nalte : )  هصورهتا ابل األ دار ادختيفة ابل اجملية اإلسالابية

 لبينبل انتمائا إا تي  اددرسة اإلصال ية. 
 
 



201 

 

  



202 

 

 
 تفسري الشيخ احلافظ علي كورتشااملطلب األول: اخلصائص العامة يف 

ابل خال  بعا يت هتيفةةةفحي آلرا  الشةةةيمل اتا ظ  يي  موابا  هتفسةةةةه الوجير خيفةةةوصةةةا  ال ظل 
 أنا رمحا هللا تعاا  عكر حل تفسةه لآلاي  هالسور  ي  هذه القضااي هايوانب اهلاابة:

رلسةةةةةةةةةةةةةو ، ه د و إا التحيي حيار  العذائل األخالبية هحيذر الباس ابل شةةةةةةةةةةةةةع البف  األابارا  •
 رلفضائل.

 عكر  ي  خطع الياور حل العامل هخب  نواايهم هكينا ة ه سةةار جاورهم السةةياسةةية هاالبتيفةةار ة  •
 هاألخالبية ليسيطعا  ي  العامل.

 عكر  ي  إصعاا هصيايف  ضةةةةةةةةةل اإلسةةةةةةةةةالا هإ اار ابر تا  ي  سةةةةةةةةةائع األراييف، هأيف  ي  رسةةةةةةةةةالة   •
 العع  هسائع الباس ابل  يما  ايال هاالستعمار العهابي هالفارسي.اإلسالا كانل إلنقاذ 

الرتكير  ي  صيةايف هإ اةار  ضةةةةةةةةةةةةةةل ثقةا ةة القعآيف ) كمةا  رب هو صةذلة (  ي  سةةةةةةةةةةةةةةائع الينقةا ةا   •
 األخعى الةعصية ادستوررا.

ه سةةةةةةةةةةةةةل خيقا اب  الباس، هال سةةةةةةةةةةةةةيما اب  األ تاا هأنا ابينل بمة     ظاع اببابب العسةةةةةةةةةةةةةو   •
عاطيةة ) كمةا  رب هو صةذلة (، هأيف خيفةا ه كةانوا  قةا  رميوبعاطي  )هلكل اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةانيةة هالةدميوب

لي  ردفاوا العيفةعي ليدميوبعاطية(، هأيف العسةو  مل  كل ابتطفال   عيع  ي  أكتاف اآلخع ل 
 ابينل بارا اليوا، هأيف الباس سوا  العبيد أه األابعا  كانوا سواسية  بده.

سةةةةةةةةةيما  هلي   بفا ، صيبما أثبل التار مل انتشةةةةةةةةةار   صيايف الظاهعا اإلسةةةةةةةةةالابية  ي  أما انتشةةةةةةةةةع   •
ادسةةيحية  بفا   ل طع ق السةةي  هرلقوا، هلو مل تكل السةةما ة الد بية حل اإلسةةالا حل تعاابيا 
اب  اآلخع ل هبل انتشةةةةةةاره، دا هجد  اليوا نيفةةةةةةعانيا  حل العامل، هلو كايف العب   اضةةةةةةعا ، ليرا  

دسةيم  مل جيربها أ دا   ي  اإلسةالا، هالدليل ابل ذل  أيف  سةيم ايمي  خشةية اببام، هلكل ا
  ي  ذل  أن  جتد هتعى الياور هالبيفارى أ يا   عابويف، همل  ستأصيوا.

 ، هرميوابتا حل الدنيا.382إصعاا هأتكيد  ادية رسالة اإلسالا هةوليتاا  •
 

مشول اإلسالم يف ضوء شرا مفصل ل صول العشرين لإلمام الشهيد حسن   و  ةولية اإلسالا انظع: القعضاهي،  وس :    382
 120-35، ص 1995، 2ههبة، ، س،) القاهعا: ابكتبة البنا
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 صيايف بدرا اإلسالا الفكع ة هالعه ية  ي  ابواجاة التحداي . •
خاص حل اإلسةةةةةةالا ) ال ابيوك ره اني  (، )كما  رب هو صذل  (،  صيايف أنا ال بداسةةةةةةة لألشةةةةةة •

 هأيف التقد     ه ده، هال ترر هاارا هار أخعى، هأيف كل نف  مبا كسبل رهيبة.
الد وا إا إصالح ادباهج الدراسية الد بية هالرتكير  ي  إ يا  الرتاث العيمي الفكعي القدمي،  •

ة كتةب اليةةة هالبال ةة  لكبةار العيمةا  ابينةل كتةا : هالع   ابل ابسةةةةةةةةةةةةةةتوى اليةةة الععصيةة، هرراسةةةةةةةةةةةةةة
البال ة ليرخمشةةةةعي هاصل اتاجب ه ةمها،  ىت خيعج  يما  كبار ابينل الفخع العااي هاصل سةةةةيبا  
هالسةيوطي هالةرايل، همل  كل  قيفةد وصةالح ادباهج الدراسةية تقييد الطاص  الفكعي الةعيب، ال 

منا كايف  قيفةد وصةالح اددارس هادباهج تقييد مل  كل  قيفةد ذل ، )كما  رب هو صذل (،  إ
ادةدارس الةد بيةة هالعيميةة ال  هجةد  حل العيفةةةةةةةةةةةةةةع العبةاسةةةةةةةةةةةةةةي حل صةةدار هحل العيفةةةةةةةةةةةةةةع األابوي 

 .383رألندل ، هالتسيل صسالح العيم  سب ابتطيبا  العيفع  
 ه موا رسالتا يمي  الباس. إثبا  إ جاا القعآيف هنبوا حممد  •
 د بية ر تبارها ابعاكر تعييمية هاابة حل  ياا األابة.الد وا إا ر م اددارس ال •
 .384حمارصة الشعك هالتوسل هالتوجا إا هللا ه ده، هلي  إا األصباا، أ يا  كانوا أا أابواخ   •
، هر وتا إا التمس  األلبارحمارصتا ليعارا  هاخلعا ا  هالتقاليد هالبدس ادوجورا لدى اجملتم    •

 رلكتا  هالسبة.
 

 املطلب الثاين: منهج الشيخ احلافظ علي وطريقته يف التفسري
ذكع الشةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةا حل ابقدابة هذا التفسةةةةةةةة الوجير ادوجور ص   دي البا  ، أنا  
كتب كينةا  ابل تفسةةةةةةةةةه لكتا  هللا تعاا، ابعتمدا   ي  التفاسةةةةةةةةة الكينةا هادشةةةةةةةةاورا كاديفةةةةةةةةارر،  

 
، لتقاريف ابباج األستاذ اإلاباا حممد  بده هبذا الذي 420-408ص    ،2، جالتفسري واملفسرونانظع: الذهيب حممد  س ،    383

 ذكعتا
 لرتى هذه اخليفائص حل تفسةه راج  األ دار التالية ابل اجملية اإلسالابية:  384

Zani i Nalte: Nr. 3،Mars، 1929، (796-797، 799-800); Zani i Nalte: Nr.9، Qershor، 1924، 
(270); Zani i Nalte: Nr.8 ، Maj، 1924، (238-246).  
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دا هالقاسةةةةية  الل رهيف طب  ذل  التفسةةةةة الكبة،  ي  أنا  هلكل الظعهف االبتيفةةةةار ة الشةةةةد 
ذكع أنا كايف حيتاج إا اببيغ كبة ابل ادا  لطب  هنشةةةةةةع ذل  التفسةةةةةةة ادوسةةةةةة .  ألجل ذل  هو 

 ينما تتيسةةةةع األابور االبتيفةةةةار ة. هحل الوبل ذاتا هو  ضةةةةل أيف  كتب ر أّجل طبا تا إا    آخع  
تكويف بعا تا ابيسةةةورا ليباس،  شةةةعس حل اختيفةةةاره، ههذا  ه بشةةةع خالصةةةة ذل  التفسةةةة الكبة  ىت

 هو ذل  التفسة ادختيفع الوجير الذي ص  أ د با، هالذي  قد الشي  الكينة اببا أ ضا .
هبد ذكع  ة ها د ابل البا ين  أيف هذا التفسةةةةةةةةةة الكبة هادفقور ليشةةةةةةةةةيمل اتا ظ كايف  بيغ  در 

ة هجير هخمتيفع ه ة كاابل أ ضا ، ههو تفسة . هذا التفس 385، ) ألفي صفحة (  2000صفحاتا  
 تيق  آرا ابل رصةا كيمةا   تةا   ييةا إنةا هو التوا    ابل أه  سةةةةةةةةةةةةةةورا الفةاحتةة إا بولةا تعةاا:  

هلكل نظعا  لقية اآلاي  ادفسعا هادوجورا، هالبحوث التفسة ة ادبتشعا حل (،  38) البقعا:  الع يم  
كينة ابل ابؤلفا  الشةةةةةةةةةةةةةيمل هحل اجملال  اإلسةةةةةةةةةةةةةالابية ادختيفة،  قد أخذ اب  ذل  جادا  كبةا  حل 
حب  هبعا ا ابؤلفا  الشةةةيمل اتا ظ  يي ليوبوف  ي  ابر د ابل آرائا ه قيقة أ كاره،  اسةةةتطعل  

أيف أكوِّيف ثعها ال أبس هبا ابل آرا  هاجتاارا  الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي، مما  سةةةةةةةةةع يل حبو  هللا تعاا 
التععف  ي  اجتاه الشةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةا. هببل  عض ابباجا هطع قتا حل التفسةةة، جيدر صبا  
أيف نتععف  ي  ابيفةارر الشةيمل اتا ظ  يي كورتشةا، هال  ا تمد  يياا حل تفسةةه هكتارتا الد بية  

  أبو :  موابا ، 
أهال : إنا ابل خال  بعا يت هابطالع  دؤلفا  الشةةةيمل اتا ظ هتفسةةةةه الوجير هتفاسةةةةه ادختيفة حل 
اجملال  اإلسةةةةالابية تب  يل أيف الشةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةا ا تمد  ي  بدر كبة ابل اديفةةةةارر ه  

هذه الينقا ة الد بية  ادعاج  ادختيفة، هأيف ابعع تا لبضةةة  لةا  شةةةعبية هالةعصية سةةةا دتا  ي  تكو ل 
 هاألرصية هالسياسية. هابل مجية اديفارر نذكع ابا  يي:

 
 انظع: 385

Ramiz، Zekaj، Zhvillimi i Kultures Islame..317-319; Bardhi،Ismail، Hafiz Ibrahim 
Dalliu..67; Osmani، Shefik، Panteoni Iranian dhe Iranologet shqiptare، 272-276. 
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كتب التفاسةةةةةةة ادختيفة هادتبو ة، ه ي  رأسةةةةةةاا تفسةةةةةةة الفخع العااي هتفسةةةةةةة ادبار ليشةةةةةةيمل  •
رشةةيد رضةةا، هكتب اتد   الببوي، هكتب التار مل اإلسةةالابي ه ة اإلسةةالابي هال سةةيما خر مل  

هكتب اليةة الععصية ابل حنو هصةةةةةةعف هصال ة،   السةةةةةةةا الببو ة ه ياا اليفةةةةةةحاصة،الطربي، هكتب 
هكتب الفيسةةةةةةةةةةةةفة ليمسةةةةةةةةةةةةيم  هالةعصي ، هكتب الينقا ة العاابة مبختي  اليةا ، هكتب األر   

، هكتةب العيم اتةد ة  ادختيفةة ابل جةعا يةا ه يم الفية   األلبةارالععيب هالفةارسةةةةةةةةةةةةةةي هالرتكي ه 
هأصةةةةةةةةةةةةةةولةا، هكتةب  يوا القعآيف، هكتةب القيفةةةةةةةةةةةةةةص القعآر، هكتةب   هالبةا ولوجيةا، هكتةب الفقةا

العقيدا، هكتب السةةةياسةةةة العادية، هكتب ادسةةةتشةةةعب  الةعصي ، ه ةها ابل اديفةةةارر العيمية مما  
  د   ي  تبوس ثقا ة الشيمل هسعة اطال ا،  عمحا هللا رمحة هاسعة. 

 
تب  يل أنا رمحا هللا سةةةةةةةةي  هذا ادباج  اثنيا : هابل كل ابا بعأ  لا ابل تفسةةةةةةةةةه هحبوثا التفسةةةةةةةةة ة 

 هالترا هذه الطع قة حل  اما لكتا  هللا تعاا:
  ذكع ادكي هاددر ليسورا ه ذكع  در آايهتا، •
 حييل ابفعرا  السورا ه ع ب الكيما  الواررا  ياا، •
  ذكع أمسا  السورا ه ب  سع تسميتاا صذل ، •
را حل  ية، ابينل ابا  عل حل صيايف ادعار الوار  تطع  إا اببابشةةةةةةةةة صع  ادسةةةةةةةةائل البحو ة هاليفةةةةةةةةع  •

 : اتمد   ر  العاد ،التعع   حل بولا تعاا -ا 
  تععض إا ذكع القعا ا  الواررا أ ياان  هابشةا  إلياا رختيفار شد د، •
 ذكع أبوا  العيما  هادفسةةةةةةةةةةةةةع ل حل ابعىن اتعهف ادقطعة، هلكل كل ذل  وجياا هاختيفةةةةةةةةةةةةةار   •

 .386شد د 
 تفسةةةةةةةةةه إا  ذكع هصيايف اجملتمعا  ادوجورا حل اير عا الععصية، ابل  اور هنيفةةةةةةةةارى  تععض حل •

 .387ه بار األصباا هالبجوا هصع  الدهع   
 

هذكع الشيمل اتا ظ  يي حل هاابع تفسةه الوجير حل هذا اليفدر أنا أل  كتار  خاصا   ل ابعىن اتعهف ادقطعة، مما  د  اهتماابا   386
 الكبة هر ا الطو ل حل  يم التفسة. هلكل هذا الكتا  أ ضا  ابفقور لألس  الشد د. 

 ة راج  تفسةه الوجير : ليوبوف  ي  هذه البقاس السبعة ادباجي  387
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 ذكع سبب نره  اآل ة إيف كايف هباك سبب ليبره  هأنا با  ميكل تعدر سبب البره  حل بضية  •
 .388ها دا 

 عىن اآل ة. ستع  رلسةا الببو ة ه ياا اليفحاصة حل توضيل اب •
مييل إا التفسة العيمي لآلاي ،  ظاع ذل  حل تفسةه لسورا الرلرلة،  ي  انبع حل تفسةه  •

صع  القوان  الفيرايئية ادختيفة  يما خيص خعا  األرض ببل السةةةةةةةةةةةةةةا ة، هحتدث  ل خعهج  
ة  الرباك  هسةقوس البجوا هالسةماها  ه ةها ابل األابور ال  سةتق . ه بده ليبا   أيف التفسة

العيمي ها تمةاره  ي  تفسةةةةةةةةةةةةةةة الفخع العااي كينةا ، أثع  ييةا لةدرجةة أنةا  ل أيف هبةاك كةائبةا  
أخعى ابل  يوايف هإنسةةةةةةةةايف حل الكواكب األخعى، هاسةةةةةةةةتد   ي  ذل  صقولا تعاا حل سةةةةةةةةورا  

هابل آايتا خيق السةةةماها  هاألرض هابا ص   ياما ابل رآصة ههو  ي  مجعام إذا   الشةةةورى:  
 شةةا  بد ع

، مث راح الشةةيمل هنقل كالا الفخع العااي رهيف أيف  شةةة إا ربم اليفةةفحة هاير  389
390. 
أ ياان   سةةةتعمل صع  العبارا  هاالصةةةطال ا  ال  تشةةةعع أبما صةةةو ية.  في تفسةةةةه لسةةةورا  •

دا رأى الو ي أله  ابعا".. اندهع ه ع  حل حبع نور هللا تعاا   الضةح  ذكع أيف العسةو  
 .391لبحع  ة العاري ابل نور هللا تبارك تعاا.. هتعب حل أابواج ذل  ا

 رأ تا أ ياان   ستطعر حل تفسةه مث  عور إا ابوضو ا. •
 .392 ستشاد رلشعع الععيب األصيل أ ياان  حل تفسةه  •
 .393 ستشاد رلتار مل الععيب اياهيي حل صيانا أل وا  العع  هص   ضل اإلسالا  ييام  •

 

Kur’ani i Madhnueshem e thebi i Tij، 3-13 
 13اديفدر الساصق، ص  388
 29الشورى :  389
 ة: األلبانيليوبوف  ي  هذا التفسة راج  اجملية اإلسالابية  390

Zani i Nalte: Nr.6، 1927، (162-167). 
 ة: األلبانيراج  اجملية اإلسالابية  391

Zani i Nalte: Nr.8، Mars ،1927، (227-228). 
 233انظع ادعج  الساصق، ص  392
 233ص  انظع ادعج  الساصق، 393



207 

 

الشةةةيمل اتا ظ  يي رمحا هللا كايف  ُةيْنعي تفسةةةةه صشةةةعع ابل  بده،  ي  كانل بعحيتا الشةةةعع ة  •
،  اهاي  ادعار  بد تفجع  لد ا اببذ نعوابة أ فاره، ههذا الشةةةعع كايف  قا  شةةةععا  ابواهان  هابقف  

 .394الساابية هاألهداف البر اة العالية 
ادختيف  ابل الةع ، ه ب  إ جاهبم   ذكع حل تفسةةةةةةةةةةةةةه كالا اتكما  هالفالسةةةةةةةةةةةةفة هادؤرخ  •

شةةةةخيفةةةةية  ظيمة. هسةةةةع  لتحقيق  ،  قد كايف  صعظمة رسةةةةالة اإلسةةةةالا ه بقع ة حممد 
، كما أنا كايف  عر  ي  شةةةةةةةةةباا  هأرطيل  نسةةةةةةةةةانية هالعرنية )كما صةةةةةةةةةعح صذل (األهداف اإل

األ دا ، سةةةةةوا  ابل ادسةةةةةتشةةةةةعب  أه ادبشةةةةةع ل ه ب  جاورهم حل تبيفةةةةةة ادسةةةةةيم  حل إ ع قيا 
 .395هاليف  هاهلبد 

 فعر ابقدابة  سةةةةةا ببل الشةةةةعهس حل تفسةةةةةه لآلاي ، كما  عل ذل  حل تفسةةةةةه لسةةةةورا القدر  •
 . 396 توس  حل تفسةها هشع اا  هالتكاثع ه ةها ابل السور هاآلاي ، هابل مث

حل اببظور الشةةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةةا، ذكع األ دار الواررا حل سةةةةةةةةورا القدر هحل  ةها ابل  •
ادواضةةةةةةةةة  القعآنية لي  ادعار ابباا التحد د أه نف  العدر ادذكور، أي ال تفيد اتيفةةةةةةةةةع، هإمنا 

 . 397ادعار اببا التكينة كما هو هارر حل لةة العع  
دفسةةةع ل اآلخع ل هال سةةةيما الفخع العااي هتفسةةةة ادبار ليشةةةيمل رشةةةيد رضةةةا ه ةمها  بقل ابل ا •

 .398هلكبا مل  سمام لبا.. 
 ذكع حل تفسةةةةةةةةةه العرب هالدرهس ادسةةةةةةةةتفارا ابل اآلاي ، كما أنا رمحا هللا هجا  تار  شةةةةةةةةد دا    •

يةة هال ر بيةة ألصبةا   لأل بيةا  هادرت   الةذ ل  فتخعهيف ردةا  هالولةد هال  قةدابويف خةدابةا  اجتمةا 

 
 236انظع اديفدر الساصق،  394
 ة: األلباني انظع اجملية اإلسالابية  395

Zani i Nalte: Nr.1، Nentor، 1927، 383-388 ،ه العدر:   Nr.7، Prill، 1924، (203-217) . 
 ة: األلباني انظع اجملية اإلسالابية  396

Zani i Nalte: Nr.7، Prill، 1924،( 195-201) 
 انظع ادعج  الساصق، هاليففحا  نفساا. 397
 :N   r . 6 ،1926 ،167)-(163   Zani i  Nalteحل اجملية اإلسالابية:  الزلزلةراج  تفسةه لسورا  398
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هطبام، ابينل صبا  اددارس هتره ج الفقعا  هصبا  ادسةةةةةةةتشةةةةةةةفيا ، هأنا كينةا  ابا ر ا  إا  سةةةةةةةل 
 .399استينمار تي  البعم..

أ ياان   عقب  ي  تفسةةةةةةه لسةةةةةورا ابعيبة  يقدا حل ما تا خالصةةةةةة. كما أنا  سةةةةةتد  رتد    •
 الببوي الشع   حل أثبا  تفسةه لآلاي  أ ياان .

هأابا رلبسةةةبة لإلسةةةعائيييا   إنا ر ضةةةاا ر ضةةةا  خابا ، همل أجد لا شةةةيئا  ابل ذل   يما بعأ  لا    •
ابل تفسةه، هلعل هذا ايانب ابل أصعا ايوانب هاألس  ليمدرسة اإلصال ية العقيية، هالذي 

 . 400أتثع هبا إا ررجة كبةا 
 ي  تقةار ع األطبةا  حل صيةامم  االسةةةةةةةةةةةةةةتعةانة رالكتشةةةةةةةةةةةةةةا ا  العيميةة اتد ينةة حل اابانا هاال تمةار   •

 .401لألضعار البامجة ابل تعاطي اخلمور هشع  الدخايف، هالفوائد اليفحية ابل اليفياا ه ةها 
 
ال  عيةد ادعىن الةذي ذكعه، كمةا أنةا حل توضةةةةةةةةةةةةةةيحةا دعىن اآل ةة هإ اةار األسةةةةةةةةةةةةةةعار الكةااببةة ابل  •

يف  عضةةةةةةةةةةةا ابل ذل  صيايف  ابدلوالهتا  تطع  إا ذكع أنواس األسةةةةةةةةةةةاليب القعآنية حل اخلطا ، هكا
 .402، أا أنا  اا يمي  ادسيم  أ ضا ؟ أكايف هذا اخلطا  خاص ليبيب 

 سةةةةةةةةةةةةةةتعمةل االسةةةةةةةةةةةةةةتعةارا  البيةانيةة هالبال يةة حل تفسةةةةةةةةةةةةةةةه ابينةل: )  ةايف ة  الةد ل اتق أيف  •
 .403 سط ..(، ) ابل حبع نور العشق اإلهلي ( ه ةها 

 بةابع أ يةاان  صع  ادسةةةةةةةةةةةةةةائةل ادتعيقةة رلقةدر، هأنةا كينةا  ابةا حيةار  العةارا  هالتقةاليةد اخلعا يةة  •
 .404 لدى األلبايف، ه يفحل التيفورا  اخلاطئة  بدهم

 
  Nr.9NalteZ  a ni i ،Qershor  ،1924 ،265)-(261 :حل :  لتكاثرانظع تفسةه لسورا ا  399
  Nr.6Z  ani i Nalte،Mars ،1924 ،(174) :حل اجملية ذاهتا:  آلية الصومانظع تفسةه  400
 ادعج  الساصق هاليففحة نفساا.  401
،  التفسري   املدخل إىل. ه و  األساليب القعآنية حل اخلطا  انظع: جععاصة،  بد اتميد صل حممد ندا:  164ادعج  الساصق، ص    402

،  التحبري يف علم التفسري ،) رسالة الدكتوراه (. هانظع: السيوطي، جال  الد ل  بد العمحل:  424-405(، 1996، 1)ابكتبة ههبة، القاهعا،س
 242-235(، ص 1986حتقيق ر/  تحي  بد القارر  ع د،) رار ادبار، القاهعا، 

 ة : األلبانيانظع ليتوس  اجملية اإلسالابية  403
Zani i Nalte: Nr.6، Mars، 1924 (174) 

 ة: األلباني انظع اجملية اإلسالابية  404
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رأ تا  دا   كينةا  صشةةةدا  ل أهل السةةةبة هايما ة، ه د و إا التمسةةة  رلقعآيف هالسةةةبة، هكايف  •
 .405..األلبار د و أ ضا  إا تعمجة نيفوصاما هتقدمياا ليمجتم  

هذه هي صع  ابعامل ابباجا الذي ا تمد  يياا الشةةيمل اتا ظ  يي حل تفسةةةه لكتا  هللا تعاا، 
ابؤلفاتا هحبوثا ادختيفة هادتبو ة. هأ تقد أنبا اسةةةةةةةةتطعبا صتو يق هللا  هال  اسةةةةةةةةتطعل أيف أمجعاا ابل 

، ادبتمي إا اددرسة  األلبارتعاا أيف نقدا صعضةا  ابل األسة  الفكع ة هادباجية هلذا العامل هادفسةع  
 اإلصال ية حل العيفع اتد  ، هر م صعوصة اتيفو   ي  آاثره العيمية ادطبو ة، ههللا أ يم.

 
  

 

Zani i Nalte: Nr.2، Fruer، 1929، (776) ، هالعدر :   Nr.3، Mars، 1929، (799) 
 انظع اجملية اإلسالابية:  405

Zani i Nalte: Nr.3، Mars، 1929، (800) 
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 لب الثالث: أتثر الشيخ أبفكار املدرسة اإلصالحية العقلية وإنكاره للحديث الصحيح  املط
 

انتما  الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي إا االجتاه ادوصةةةةةةوف رإلصةةةةةةال ي، ابوبفا ابل   ر واان  ي همما  ينبل  
. ه ىت ال نتقو   ي  الشةةةةةةةةةيمل  406، ال  هرر  حل األ ار   اليفةةةةةةةةةحيحة  ارثة سةةةةةةةةةحع البيب 

اتا ظ  يي رمحا هللا، حيسةةةةةةل صبا أيف نبقل نص كالابا  ع يا   ىت نكويف  ي  صيبة ابل األابع.  في 
 يمل اتا ظ  يي  قو :تفسةه لسورا الفيق رأ ل الش 

حل صئع،    ".. هالذي  قا   ل لبيد اصل األ يفةةةةةةةةم الياوري ابل ادد بة أنا كايف بد سةةةةةةةةحع البيب 
أنا  عمةل شةةةةةةةةةةةةةةيئةا  أه ت  شةةةةةةةةةةةةةةيئةا  هحل اتقيقةة هو ال  فعةل ذل ، هكأنا  تكيم    ىت خييةل إليةا  

وضةةةة  سةةةةحعه..ه ةها صشةةةةي  هحل اتقيقة ال  تكيم صشةةةةي ، إا أيف هللا تعاا أطيعا هأخربه  ي  اب
ابل األخبةةةار. أبو   ةةةإيف هةةةذه األخبةةةار  ة صةةةةةةةةةةةةةةحيحةةةة  ي  اإلطال ، ذلةةة ، أليف األنبيةةةا  ال 

؟ بائل هذا الكالا  ؤكد بو  ادشةةةةةةعك  الذ ل بالوا: هكي  ميكل أيف  سةةةةةةحع البيب   سةةةةةةحعهيف،
  إيف تتبعويف إال رجال  ابسةةةةةةةةحورا: لذي ، هادسةةةةةةةةحور ابعباه ا8، هحل سةةةةةةةةورا الفعبايف:47، اإلسةةةةةةةةعا

اختيطةل  ييةا األابور، هالةذي خييةل لةا أنةا تيت شةةةةةةةةةةةةةةيئةا  أه  عميةا هحل اتقيقةة مل تتةا همل  فعيةا، أه 
ا تقد أنا أه ي إليا أه أهلم صشةةةي  هحل اتقيقة مل  وح إليا شةةةي  همل  يام صشةةةي . هؤال  القائيويف 

ه األابور ادضةةةةةةةةةةحكة ال  عع ويف  قيقة الببوا هأمهيتاا، هصدهيف أرىن  يا   ييفةةةةةةةةةةقويف هذه التام ههذ
ه عتقدهيف أبيف لبيد صل األ يفةةم الياوري بد سةةحعه. هؤال  نسةةوا القعآيف الكعمي أنا    صعسةةو  هللا  

ابعيفةةةةةوا هحمفوع ابل اخلطأ.  عييبا أيف نيفةةةةةد  ابا جيب إميانا     ق هأنا بد أثبل أيف العسةةةةةو 
هو نفسةةةةةا أنكع هذا اخلرب   هتيفةةةةةد قا، هأيف نع   ابا جيب ر ضةةةةةا. دا شةةةةةاس خرب سةةةةةحع البيب 

بائال  أبر ال أسةحع. ه ي  أ ة  ا   إيف كايف هباك شةي  ابل هذه األخبار ال  هرر   ل رسةو  
آل ار الذي لي  لا أمهية حل التيفةةةةةةةةةةد ق. حنل حل هذا الشةةةةةةةةةةأيف  إمنا هي هرر  ابل طع ق ا  هللا

ابعيفةةوا هابطاَّع هصعي  ابل كل ابا  قا  أه بيل  با،  ييقولوا ابا شةةاؤها    ابطالبويف أيف نؤابل أبنا  

 

،  2174، ص  5، جة    5430حل ر  السحع، صعبم :    مام البخاري يف صحيحهاإل د   سحع البيب صي  هللا  ييا هسيم رهاه    406            
 .1719، ص 4، جة 2189حل ر  السحع، صعبم :  رواه اإلمام مسلم يف صحيحههأ ضا  
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أيف  قولوا،  بحل ابكيفويف مبا أابعان صا القعآيف، هلو صةةةةةةةةةحل تي  اال رتا ا  ابل هؤال  أصةةةةةةةةةحا  
ابل ذل  أيف خيرب أابتا صشةةةةةي  مل تابعه صا هللا  العقو  الفار ة، أبيف  قل رسةةةةةو  هللا بد سةةةةةحع، ليرا  

  ر هجل همل  بر   ييا.
، هلكل ال سةبيل لا أيف  ؤثع حل ابعيفةوا هللا  ر هجل أليف هللا حيفظا 407نعم ميكل أيف  وجد السةحع  

. حنل ادسيم  نؤابل مبا أابعان صا القعآيف  ق ، هلسبا ابطالب  -   قيفد صذل  حممدا     -ه ع اه  
صا ادشةعكويف. صةحيل أيف كيمة السةحع ابوجورا ههاررا هلكل  ييبا أيف ال نفسةع  أبيف نؤابل مبا  ؤابل

 ذل  ابينل ابا  سعه هؤال  ادبحع ويف.
هابعىن السةحع هو إصعار الشةي   ل  قيقتا، ههو  بارا  ل  يية  يجأ إلياا صع  الباس صواسةطة 

خييل إليا ابل ا:الكالا ه ل طع ق اتعكا ، هخييل إلي  أما صةةةةةةةةةةةةةحيحة. هالقعآيف الكعمي ذكع بول
، همل  قل القعآيف: ) خييل إليا أما تسةةةةةةةع  صسةةةةةةةحعهم(،  كما نعرب حنل  408سةةةةةةةحعهم أما تسةةةةةةةع  

األلبايف أ ياان   بدابا نقو : أيف  اليف أخذ صيب  قيي هأنا ألق  تعار  أه رابارا   ي   ي ، نقيفةةةةةةةةةد 
 .409با : ) إيف ابل البيايف سحعا (  صذل  ابكعه ه ييتا. هالعسو  

السةياسةة اليوا  إيف الدصيواباسةي   سةتعميويف ابينل هذا البوس ابل السةحع حل القضةااي العظاا  ة هحل  
ايفسةةةةوابة، هذل   ل طع ق ادؤمتعا  الكينةا، رلكيما  هالتعبةا  الضةةةةخمة، ذا  ادعار اخلالية  

هلم أه الفةار ةة، هالو ور الكينةا  ةدميةة التحقيق.  يجةاؤهيف إا هةذا  بةدابةا تفشةةةةةةةةةةةةةةةل جاورهم ه يو 
 األخعى، صل  ىت اتيو  اتعصية.

 
هلكبا نف  ه ر   أيف  كويف ليسحع أتثة  ي  شخص العسو  صي     السحع،الشيمل اتا ظ  يي كورتشا هبذه الكيمة أبع هجور    407

ة ابل أيف ادعار صة:  األلباني رليةة    (العقد ومن شر النفااثت يف  هللا  ييا هسيم. هبد ذكع الشيمل اتا ظ  يي كورتشا رمحا هللا حل تفسةه لقولا تعاا: )
ادسألة،  وجد  تقع با  نف  الكالا الذي ذكعه األستاذ اإلاباا حممد  بده حل  .. هبد بمل رلتحقيق هادقارنة حل هذه  النفااثت هم: النمامون

باج..انظع  تفسةه ليسورا ذاهتا الذي ذكعه أ ضا  الشيمل اتا ظ  يي كورتشا.  التشاصا ص  االثب  كايف تد كبة، مما  دلبا  ي  ه دا الفكعا هاد
 421-420، ص 2ج التفسري واملفسرون لل هيب،..نقال   ل : 192-181 لألستاذ اإلاباا حممد  بده، ص تفسري جزء عمليتوس : 

 66طا:  408
 376، ص 4، ج 2028حل سببا صعبم :  اإلمام ال م يهذا اتد   رهاه  409
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هالةدليةل الينةار  ي   ةدا صةةةةةةةةةةةةةةحةة هةذه األخبةار، هو أيف سةةةةةةةةةةةةةةورا الفيق نرلةل حل ابكةة، هلبيةد اصل 
ه ي  أ ة  ا ،  اذه خعا ة سةةةةةةةةةةخيفة،  ، 410األ يفةةةةةةةةةةم كايف حل ادد بة،  كي  ميكل ببو  هذا ؟!  

 . 411انتا  كالابا أصحا  العقو  السييمة هاليفحيحة ال  ؤاببويف هبا هال  يفدبوما.." 
ابوب  هاضةل هجيي ابل الشةيمل اتا ظ  يي جتاه هذه اتارثة أه هذه القيفةة.  يل أسةباصا اببطقيا  

 .هر بيا   ي   دا إابكانية  دهث ذل  ليبيب 
هذا رأ ا هابذهبا، ههذا اجتااره الذي أراه إليا، هلكل هذا الكالا  يا نظع. هببل أيف  عر البا    

األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ الدكتور حممةد  سةةةةةةةةةةةةةة  الذهيب رمحا هللا حل تعييقةا  و  هذا   ييةا،  عى أيف  بقةل كالا
ادوضةةوس  ي  با : " ههذا اتد   الذي  عره األسةةتاذ اإلاباا رهاه البخاري ه ةه ابل أصةةحا  

هلي  ابل هرا  صةةةحتا ابا خيل مبقاا الببوا،  إيف السةةةحع الذي أصةةةيب صا  ييا  الكتب اليفةةةحيحة،
ألابعاض ال  تععض ليبديف صدهيف أيف تؤثع  ي  شةةةةةي  ابل العقل، اليفةةةةةالا هالسةةةةةالا كايف ابل ببيل ا

ابل السةةةةةةةةةةةةةحع ال  عده أيف  كويف نو ا  ابل أنواس    هبد بالوا إيف ابا  عيا لبيد صل األ يفةةةةةةةةةةةةةم رلبيب
العقد  ل البسةةةا  ههو الذي  سةةةمونا ) ررطا  (،  كايف خييل إليا أيف  بده بدرا  ي  إتيايف إ دى  

،  معار صا ايبويف، ههو ذل ، أابا السةةةحع الذي نف   با نسةةةائا،  إذا ابا هم حباجتا  جر  ل
 . 412اي أ اا الذي نر   ييا الذكع إن  جملبويف  خمل هال ش  مبقاا الببوا هبد بالوا: 

مث إيف اتد   الذي رهاه البخاري ه ةه ابل كتب اليفةةةةةةةةةةةةةحيل، هلكل األسةةةةةةةةةةةةةتاذ اإلاباا هابل  ي  
طع قتا ال  فعبويف ص  رها ة البخاري ه ةه،  ال ابان   بدهم ابل  دا صةةةةةةةةةةةةةةحة ابا  عه ا البخاري،  

 او ال  عده أيف  كويف خرب آ ار ال  ينبل صا إال الظل، ههذا حل  –لو صةةةةل حل نظعهم   –كما أنا 
.." نظعان  .413 هدا ليجانب األكرب ابل السبة ال  هي رلبسبة ليكتا  حل اببرلة ادب ِّ ابل ادب َّ

 

تنزيل :  . هذكع اصل شاا  الرهعي حل كتاصا574، ص  4أيف ادعوذت  سورخيف ابدنيتايف..انظع تفسةه ج  ذكر ابن كثري يف تفسريه  410              
 .  كما تعى أيف ادسألة  ياا خالف ههللا أ يم.24، ص 1، أيف سورا الفيق نرلل مبكة..جة  القرآن

  Nr.2Zani i Nalte: ،Fruer ،1929  ،779)-(777ة: األلبانياجملية اإلسالابية  411
 6اتجع :  412
 422-421، ص 2، جالتفسري واملفسرونالذهيب، حممد  س :   413
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هإضةةةا ة إا ابا ذكعه الدكتور الذهيب، نقو  أيف السةةةبة اليفةةةحيحة ال تعارض القعآيف، هأيف: " السةةةبة 
ة لا،  اببيبة ليقعآيف هابؤكدا لا، هشةار ة أل كاا ابسةتقية حل إطار ابقاصةده هكيياتا، هليسةل ابعارضة

هال توجد سبة صحيحة صعحية تعارض القعآيف. هابا هجد ابل ذل   ال صد أنا صحيل  ة صع ل،  
أه صع ل  ة صحيل. ه ة اليفحيل ال ا تبار لا، ه ة اليفع ل جيب أته يا مبا  تفق اب  القعآيف، 

. هبضةةةةةةةةةةةية أخعى ابامة أيف رر األ ار    414أليف القعآيف هو األصةةةةةةةةةةةل هالفعس ال خيال  أصةةةةةةةةةةةيا.."  
يحة كقبو  األ ار   ادوضةةةةو ة، ههذا ابل سةةةةو  الظل رألابة ه يمائاا هأئمتاا حل أ ضةةةةل اليفةةةةح

 .415أجياهلا هخة بعهما، هأيف رر األ ار   اليفحيحة خيعج ابل الد ل ابا هو اببا..
هنضةةةةةةةةةي  هنقو  أيف اإلاباا الشةةةةةةةةةاطيب رمحا هللا بد  يفةةةةةةةةةل القو  حل كتاصا ادوا قا   و  السةةةةةةةةةبة 

مي هأمهيةة اتبةا اةا هذا تعكاةا، هذكع أيف ".. السةةةةةةةةةةةةةةبةة راجعةة حل ابعبةاهةا إا هأصةةةةةةةةةةةةةةوهلةا حل القعآيف الكع 
 .416الكتا ،  اي تفيفيل  ميا، هصيايف ابشكيا، هصس  خمتيفعه.." 

هاليفةةةةةةةعحية، هأما ال ميكل أيف ختال  أصةةةةةةةال  ابل  كما رأ ل أنا ال  ا  إا رر السةةةةةةةبة اليفةةةةةةةحيحة
 يي كورتشةةةةا رمحا هللا، كايف  ببةي لا أيف  أصةةةةو  العقيدا أه ابيفةةةةاررها التشةةةةع عية.  الشةةةةيمل اتا ظ

 رت   حل هذا ادوضةةةةةةةةةةةةةوس هأيف ال حيكم  ي  هذه األخبار أبما  ة صةةةةةةةةةةةةةحيحة، أه أما ابل طع ق 
اآل ةةار ال  ال  ينبةةل هبةةا ابينةةل هةةذا اتكم. إيف الطعل حل اليفةةةةةةةةةةةةةةحيح  أه حل أ ةةدمهةةا هو ابباج  

الابي بدميا  ه د ينا . هذه اتع ة العقيية  ادسةتةعص  ابل ادسةيم  هادسةتشةعب  ابل أ دا  الد ل اإلسة
الرائدا حل  ام البيفةةةوص هال سةةةيما البيفةةةوص الببو ة لدى رهار اددرسةةةة اإلصةةةال ية العقيية، ههذه 
البر ةة ههةذه الفكعا اال تراليةة هي ابل أكرب ادةآخةذ  ييام، هأشةةةةةةةةةةةةةةب  األخطةا  ال  ارتكباةا رهارهةا 

الابي، ههي السةةةةةةبة الببو ة ادطاعا. هذا األسةةةةةةاس جتاه اديفةةةةةةدر الينار ابل ابيفةةةةةةارر التشةةةةةةع   اإلسةةةةةة
ادبدئي  بدهم ههذا التجعؤ اببام  ي  البيفةةةةةةةةةةوص الببو ة، جيب أيف  را  هأيف  ية  هأيف  سةةةةةةةةةةتبد  
رلذي هو خة اببا، ههو العورا إا ابباج السةةةةةي  اليفةةةةةاا همجاور  يما  ادسةةةةةيم  بوال  ه مال   

 
، )القاهعا: ابكتبة ههبة، ، ضوابط وحماذير يف الفهم والتفسري-املرجعية العليا يف اإلسالم للقرآن والسنةالقعضاهي،  وس :    414

 . 99س، ر،  ، ر(، ص 
 صتيفعف شد د  103(، ص 1992، 3، )القاهعا: ابكتبة ههبة، ، ساملدخل لدراسة السنة النبويةالقعضاهي،  وس :   415
 .  396، ص 4،جاملوافقات يف الشريعة اإلسالميةالشاطيب، أصو أسحا :   416
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 جيوا أل ةد ابامةا كةايف شةةةةةةةةةةةةةةأنةا ه ضةةةةةةةةةةةةةةيةا أيف  طعل حل ها تقةارا ، إذا ابةا أرران البجةاح هالتو يق. هال
اليفةحيح  البخاري هابسةيم، هال  أمجعل األابة  ي  صةحتاما، هإال  سةتبق  مسة العار اال ترايل  

  ي  هجوهام ابدى الدهع، ه ييام هاره ههار ابل  مل صا  إا بياا السا ة، ههللا أ يم.
 

 ي         املطلب الرابع: الشيخ احلافظ علي والتفسري اإلشار 
ابل انعكاسةةةةةةةا  هآاثر االجتاه اإلصةةةةةةةال ي  ي   كع الشةةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةةا كايف تفسةةةةةةةةه 
لبع  اآلاي  تفسةةا  إشةاراي . ههذا التفسةة اإلشةاري هو لويف ابل التفسةة اليفةوحل ايائر هلا أصةل 

  حل شع با، ههو ابا  ععف حل  يم التفسة صة: مج  ادعىن الظاهع هالباطل لآل ة، أه كما  قو  صع
أهل العيم أيف: لكل آ ة هلا  اع هصطل. هبد تطع  إا هذه ادسةةةةةةةةةألة ادامة حل التفسةةةةةةةةةة كينة ابل  
العيما ، بدميا  ه د ينا .  مل القدااب  اإلاباا الةرايل هاإلاباا أصو إسةةةةةةةةةحا  الشةةةةةةةةةاطيب ه ةهم، هابل  

ر هالشةةةةيمل ايفدث  الشةةةةيمل الدكتور حممد  سةةةة  الذهيب هالشةةةةيمل الدكتور حممد  بد العظيم الرربا
الدكتور  اد صل  بد العمحل العهابي هالشةةةةةةيمل الدكتور  وسةةةةةة  القعضةةةةةةاهي ه ةهم. هرليل القائي  
صوجور  هذا البوس ابل التفسةةةةةةةةةةةةة،  هو اتد   الذي رهاه البخاري"..  ل اصل  باس رضةةةةةةةةةةةةي هللا  

ا ،  قا  لا  بد العمحل صل  وف: أتدخي  باما أنا با : كايف  مع  دخي  اب  أصةةةحب البيب 
إذا جآ  نيفةةةةةةةةةع هللا   هلبا صبويف ابينيا؟  قا  لا  مع: إنا ابل  ي  تعيم،  سةةةةةةةةةأل   ل هذه اآل ة:  

،  قيل إمنا هو أجل رسةةةةةةةو  هللا صةةةةةةةي  هللا  ييا هسةةةةةةةيم أ يما إايه، هبعأ السةةةةةةةورا إا   417هالفتل 
 .418آخعها،  قا   مع: ههللا ابا أ يم ابباا إال ابا تعيم.." 

  اليوا أكميل لكم ر بكم.. لطربي ه ةه ابل ادفسةةع ل أنا دا نرلل: هأ ضةةا  ابا ذكعه اصل جع ع ا 
ابةا  بكية ؟ بةا  أصكةار      هذلة   وا اتج األكرب، صك   مع اصل اخلطةا ،  قةا  لةا البيب  419

!  قا  صدبل.  أان كبا حل اايرا ابل ر ببا،  أابا إذا كُمل  إنا مل  كمل شي  إال نةحقحصح

 
 1البيفع :  417
 348، ص 3ج: املوافقات يف أصول الشريعة، ، أصو إسحا  الشاطيب 418
 3ادائدا :  419
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ا العيما ، كياا تينبل أصةةةةةةةةةةةل هذا البوس الباط  أه هذا اليويف ههباك أ ار   هآاي  أخعى ذكعه 
اإلشةةةةةةةةةاري ابل التفسةةةةةةةةةة. ه اهع القعآيف هو خطا  هللا تعاا  ي   باره صيسةةةةةةةةةايف  عيب ابب  هلا 
أ كاابا هبوا ده ال  تؤري صبا إا الفام السييم. هأابا رطبا  او ابعار هللا تعاا ابل ذل  اخلطا   

أنر  القعآيف، ههو الذي  قيفةد إليا ابل خال   امبا لتي  القوا د   الععيب، ه عضةا الذي ابل أجيا
هاأل كاا اليةو ة، رإلضةةةةةةا ة إا ادوهبة العرنية ال  هو شةةةةةةعس ابام ابل شةةةةةةعهس ادفسةةةةةةع كما ذكع 
ذل  اإلاباا السةةةةةةةيوطي، ههو نور هللا تعاا الذي  قذ ا حل بيب العامل هالعارف ر  تعاا، سةةةةةةةييم 

يوك. ههذا ادعىن الباطل اشةةةةةةةرتس لا صع  العيما  صع  الشةةةةةةةعهس، ههو أيف القيب هالتفكة هالسةةةةةةة
 كويف  ي  ابقتضةةة  الظاهع ادقعر حل كالا العع  هادقاصةةةد الععصية، هأيف  كويف لا شةةةاهد نيفةةةا  حل 
حمل آخع  شةةةةةةاد ليفةةةةةةحتا.  الفام الباطل إذيف ابعيق هابشةةةةةةرتس أ ضةةةةةةا   ي  الفام الظاهع السةةةةةةييم  

 .  420ئب ه عائب صع  اليفو ية هابل شاكيام حل طع قتام. ليبص، هإال  ال ا تبار صعجا
هاآليف لبع ابيناال   ي  ابا ذهب إليا الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةةةةا حل تفسةةةةةةةه الوجير.  في تفسةةةةةةة 

أه كيفةةةةةةةيب ابل السةةةةةةةمآ   يا  يما  هر د هصع  جيعيويف أصةةةةةةةاصعام حل آذامم ابل  لقولا تعاا:  
 ، با  الشيمل حل تفسةها: 19البقعا: اليفوا ق  ذر ادو  ههللا حمي  رلكا ع ل 

" اليفةةةةةةةةةةّيب هالسةةةةةةةةةةحا ، مها اإلميايف هالقعآيف،  يما  هر د، هي األ ما  الينقيية، ابينل اليفةةةةةةةةةةالا 
األراييف القةدميةة هاالصتعةار  ل ادبةاصةةةةةةةةةةةةةةةب الةدنيو ةة، هلكل هاليفةةةةةةةةةةةةةةيةاا هجاةار الكفةار هالتخيي  ل  

التخيي  ل هذه األ ما  رلبسةةةةةةةةةبة هلم كانل صةةةةةةةةةعبة ليةا ة. هدا كانوا  سةةةةةةةةةمعويف هذه القضةةةةةةةةةااي 
األخعه ة الينقيية هال  كانل تشةةبا الرب  هاليفةةوا ق، كايف هؤال  الكفار  ضةةعويف هجيعيويف أصةةاصعام  

 .421حل آذامم  ىت ال  سمعوها.." 

 
أليب إسحا  الشاطيب،    يف أصول الشريعة  املوافقاتليتوس  هادر د  و  هذا ادوضوس ادام هاتساس راج  هذه اديفارر هادعاج :    420

 اد صل   اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،، 280-261، ص 2ج:حممد  س  الذهيبالتفسري واملفسرون ، ، 359-346، ص 3ج
املرجعية العليا يف ،  93-89، ص  2، حممد  بد العظيم الرربار،جمناهل العرفان يف علوم القرآن،  412-407، ص  1 بدالعمحل العهابي،  ج
 .315،  وس  القعضاهي: ص اإلسالم للقرآن والسنة

 انظع تفسةه الوجير:  421
Korca، Hafiz Ali، Kur’ani i Madhnueshen e Thebi i Tij، 11. 
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 طلب اخلامس: موقف  الشيخ احلافظ علي كورتشا من اإلسرائيليات امل
 

هابل القضةةةةااي ادامة هادتعيقة صيفةةةةيب ابوضةةةةو با ه يما خيص اجتاه الشةةةةيمل الد   اإلصةةةةال ي هي 
بضية األخبار اإلسعائييية أه ابا  ععف صةةةةةةةةةةة: اإلسعائيييا  حل الشع عة اإلسالابية  موابا  هحل التفسة 

أيف ابل األسةةةة  الفكع ة أه الضةةةةواص  الالاابة لتفسةةةةة القعآيف الكعمي لدى   خاصةةةةة. هكما هو ابعيوا
رهار اددرسةة اإلصةال ية العقيية، هو الع   الكاابل لإلسةعائيييا ، هاالكتفا  مبا هرر حل القعآيف أه 

 . 422السبة اليفحيحة  ق .. 
الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةا ظ  يي حل ابعةايتةا هانتقةاره ليفكع اإلتةاري هالشةةةةةةةةةةةةةةيو ي لةدى الطبقةة ادينقفةة ابل  

األلبايف العيماني ، لفل انتباه القعا  ادسةةةةةةةةةةيم  ادتد ب  إا أنا بد هجد هباك صع  رجا  الد ل 
بام اإلسةةةةةالابي ابل ادشةةةةةا مل هاخلطبا  هالو اع ابل كانوا  ي  جال خا  ما  قولويف ليباس حل خط

هابوا ظام.  ذكع الشةيمل اتا ظ  يي كورتشةا بيفةة خطيب بد صةعد ادبرب، هكي  أنا كايف  يفةع  
ه يفةةةةةةيل حل ه ظا ذاكعا  بيفةةةةةةيفةةةةةةا  هخعا ا  إسةةةةةةعائييية ليحضةةةةةةور، هأنا بد أكينع ابل ذكع خعا ا  
الياور حل بيفةةةةةةة خيق آرا، هكيفية خيق األمار حل ايبة ه ة ذل  ابل األخبار هال  ال أصةةةةةةل هلا  

ر ببا.  الشةةيمل رمحا هللا تعاا تضةةا ق ابل هذا التيفةةعف السةةاذج، مما جعيا  قو  حل ابوسةةو تا، حل 
إيف القعآيف الكعمي كايف  كفي لالسةةةةةةتدال  صا هاال تمار  ييا، هأيف هذا الشةةةةةةيمل لو كايف  يم صكيفية  

، هر ا الشةةةةةةةةةةيمل حل ا ذكع ذل  الكالا التا ا حل خطباخيق طبقا  األرض هكيفية خيق األمار، د
 .423هذا الكتا  إا اجتبا  ابل أخبار هخعا ا  الياور، ألمم أ سدها  ي  ادسيم  ر بام 

 
  

 
-410، ص 2، جالتفسري واملفسروناباا حممد  بده حل تفسةه: الذهيب، حممد  س ،  راج  حل هذا اليفدر ابباج األستاذ اإل  422

 130-100، ص  منهج املدرسة العقلية اإلصالحية يف التفسريليمقارنة صيباما. هكذل  راج : العهابي،  اد صل  بد العمحل،  411
423 Korca، Hafiz Ali، Historia e Shenjte dhe te kater Halifete، 28-29 
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 املطلب السادس: من اجتهادات الشيخ احلافظ على كورتشا
 

إيف اجتاار اتا ظ  يي رمحا هللا حل إ داره هلذه العسةةةةةةةةالة ادباجية  و   قيدا ادسةةةةةةةةيم ، جعيا 
سةالا اخلمسةة هادععه ة، ههي شةاارا أيف ال إلا إال هللا هأيف حممدا   ضةي  ركبا  سةارسةا  إا أركايف اإل

رسةةةةو  هللا، هإباا اليفةةةةالا هإ تا  الركاا هصةةةةوا رابضةةةةايف ه ج البيل ابل اسةةةةتطاس إا ذل  سةةةةبيال ،  
 . 424، هالذي رهاه  بد هللا صل  مع رضي هللا  باما هالذي هرر حل  د   جرب ل اب  العسو  

 
 .: اجلهاد يف سبيل هللا تعاىلأضا ا الشيمل هو ركلهالعكل السارس الذي 

ه بده ليبا   أنا ابل خال  رراسةةةةةةتا ليظعهف السةةةةةةياسةةةةةةية هاالجتما ية هالد بية، ال   ام  ياا   
الشةةةةةةيمل، هنظعا  لذل  الواب  ادع ع، اجتاد أيف  ةعس حل بيو  أصبا  هطبا  بام ليوطل هالتضةةةةةةحية 

سألة ال ش   ياا أما  ساسة، هأيف التشع   صةة ابا أنر  هالد اس ألجيا ابل كيد األ دا . هذه اد
هللا لي  ابل اإلسةةةةةالا حل شةةةةةي . صةةةةةحيل أيف اياار  ع ضةةةةةة إسةةةةةالابية كبةا هأما اباضةةةةةية إا  وا 
القياابة، هأنا ابا تعك بوا اياار إال ُذّلوا، هأما اليوا  قا  اباجورا حل كينة ابل الده  اإلسةةةةةةةةةةةةةالابية،  

العئيسةةةةةةةي لبكبة ادسةةةةةةةيم  بدميا  ه د ينا .. ال أ د  عارضةةةةةةةبا حل هذه هأيف تعك اياار هو السةةةةةةةبب  
اتقيقة، إال أيف إرراجا حل األركايف اإلسةالابية اخلمسةة هجعيا ركبا  سةارسةا  بد  كويف حمل نظع لدى 
ايفقق  ابل أهل العيم. هاليفةةةةحيل العاجل أنا ال  يفةةةةل إضةةةةا ة  كم إا ابا أمج   ييا ادسةةةةيمويف 

ابعيوا هابععهف أيف  ي  أهةةةل العيم أيف جيتاةةةدها حل كةةةل اابةةةايف هابكةةةايف،  بةةةاطبةةةة. هلكل كمةةةا هو  
ه ييام أيف  تةاصعوا  عكةة اتيةاا االجتمةا يةة هالةد بيةة، هأيف  ييام أيف  سةةةةةةةةةةةةةةتعةدها إلجيةار البةد ةل أه 

، دعاية أابعاض األابة اإلسةةالابية هالتيفةةدي لبائبا  الدهع، هأيف  425الدها  ابل اليفةةيدلية اإلسةةالابية  
هاباض إا بياا السةةةةةةةةةا ة.. أبو  ههللا أ يم، أيف ابينل هذه األابور ال  كانل   ر  االجتاار ابفتوح

 

رواه اإلمام مسلم يف صحيحه،  ه د   سؤا  جرب ل  ييا السالا ليعسو  صي  هللا  ييا هسيم  ل اإلسالا هاإلميايف هاإل سايف..  424              
 37، ص 1، جة 7صعبم: 

ها  ي   د تعبة الشيمل الدكتور  وس  القعضاهي حل كينة ابل ابؤلفاتا هخطبا. هبد مسعل ذل  اببا حل خطبة ايمعة ال  صال  425
 ا. 1998حل ابسجد اياابعة اإلسالابية العادية حل اايرتا األخةا هلا  اا 
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، هإنا دا رأى أيف  رائم الباس  تعكل أثعها حل نفسةةةةا ابوجورا ه ا شةةةةاا الشةةةةيمل اتا ظ حل  ياتا بد
ُعفل هارتكسةةةةةةةل،  د ا إا إ يا  هذه الفع ضةةةةةةةة وضةةةةةةةا تاا إا أركايف اإلسةةةةةةةالا  حل اابانا بد ضةةةةةةةح

ه بده ليبا   أنا كايف  ببةي  ييا أيف  بح   ل طع ق آخع حل كيفية ر    رائم اخلمسة ادععه ة.  
الباس ه بام ليجاار،كأيف  كتب رسةةةةةةةةةةةةةالة خاصةةةةةةةةةةةةةة  و   عضةةةةةةةةةةةةةية اياار هأمهيتا حل  ياا األابة 
اإلسةالابية، أه  عكر  ييا كينةا  حل خطبا هحماضةعاتا ه ة ذل  ابل السةبل هالوسةائل، هلي  وضةا تا  

ة.  اذا كما بيبا ال  يفةةةةةةل  ىت ال  كويف ذر عة ليذ ل ابل صعده حل إضةةةةةةا ة أه إا األركايف اخلمسةةةةةة
 .426إلةا  األ كاا العقد ة هالشع ية  سب ابتطيبا  العيفع هحتدايتا، ههللا أ يم 

 
، وبيان أوجه االتفاق 427املبحث الرابع: شروط املفسر لدى الشيخ احلافظ علي كورتشا  

 اإلصالحية ب  آرائه وآراء املدرسة 
 

 املطلب األول: شروط املفسر لدى الشيخ احلافظ علي  
هأخةا  هصعد هذه ايولة العيمية ال  بضةيباها اب  الشةيمل اتا ظ  يي كورتشةا، ه ىت ال حنكم  ييا 

: هل تو ع  لدى يب  ي  سةةةةةةةؤا  ابام هكبة، أال ههوابسةةةةةةةبقا  رلبجاح أه الفشةةةةةةةل، أ بببا أيف ك
ادفسةةع لكتا  هللا تعاا، هإذا تو ع   إا أي ابدى؟ نقو  حل ايوا    شةةعهس األلبارهذا ادفكع 

 هرهيف أرىن اببالةة:
إنةا  يمةا  بةده لبةا صعةد رراسةةةةةةةةةةةةةةتبةا لفكع هةذا الةدا يةة هابباجةا، أنةا بةد هجةد  لةد ةا الينعها العيميةة  

العيميةة الكةا يةة هاتمةد   تعةاا، ممةا أهيتةا هابكبتةا ليقيةاا صتفسةةةةةةةةةةةةةةة كتةا  هللا تعةاا، هةذه الينعها  
 متينيل  بده حل هذه ايوانب:

اتالة كما بيبا سةةةةةةةاصقا  كانل  اهعا  اببتشةةةةةةةعا  ه فظا هإتقانا هجتو ده لكتا  هللا تعاا، ههذ •
 لدى  يما  األلبايف بدميا ، هأابا  د ينا   إا  د ابا.

 
 17، 10، 9، 8، 7، 5حل هذا ادوضوس،ص  ،Myslimanijaانظع رسالة الشيمل اتا ظ  يي كورتشا : 426
 بد العظيم الرربار حل ليمقارنة ص  هذه الشعهس، انظع شعهس التفسة  بد األستاذ اإلاباا حممد  بده، هال  ذكعها الشيمل حممد  427

 64-62، ص 2، جمناهل العرفان يف علوم القرآن
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 اطال ا  ي  كتب التفاسة ادختيفة. •
، هال سةةةةةةةيما  حنو هصةةةةةةةعف هصال ة صفعه اايقة، ابل إتقانا هابعع تا ليةة الععصية ابعع ة جيدا ه م •

  يم الععهض،  ي  أنا كايف أستاذا  حل األر .
 ابعع تا ليسبة الببو ة، هابعع ة صحيحاا ابل سقيماا. •
ابعع تا هاطال ا  ي   يوا القعآيف ادختيفة، ابينل ابعع ة ادكي هاددر هأسةبا  البره ، هالباسةمل   •

اليب اخلطا  حل القعآيف، هابعع ة أه  ابا نر  هادبسةةةةةو ، هادطيق هادقيد، هالعاا هاخلاص، هأسةةةةة
 هآخع ابا نر ، هايفكم هادتشاصا ه ةها ابل العيوا.

األر  اإلسةةةةةالابي الع ي  هالرتصية اإلسةةةةةالابية اليفةةةةةحيحة،  ي  إنا مل  كل صذي  اليسةةةةةايف هال  •
لعبا   ا ع الكالا، إال ابا ر ل اتاجة إليا حل  تاصا الشةةةةةةةةةةد د ليياور هالبيفةةةةةةةةةةارى لعبام هللا  

كبةا ،  إنا رمحا هللا مل  تأر  ابعام همل تس  لذكع  ضائحام طوا  التار مل البشعي إا  واببا  
 هذا.

 اذه العيوا ادختيفة ال  هجد   بد هذا ادفكع اإلسةةةةةالابي هال  أّهيْتا ليقياا صتفسةةةةةة كتا  
بياا، هنظل  يا خةا  أنا  هللا تبارك هتعاا، هحنسةةةةةةبا أنا باا صتو يفاا لفام كتا  هللا تعاا خة 

 كل إا  د كبة، هذل   ضل هللا  ؤتيا ابل  شا  ههللا ذه الفضل العظيم، ههللا أ يم.
 

 املطلب الثاين: أوجه االتفاق ب  فكر الشيخ احلافظ علي كورتشا ومبادئ املدرسة اإلصالحية
 

الشةةةةةةيمل اتا ظ  يي حل هذا ادطيب نور أيف نب  رختيفةةةةةةار شةةةةةةد د صع  أهجا االتفا  ص   كع 
 كورتشا هص  أس  هأ كار اددرسة اإلصال ية، تتميما  ليفائدا،  مباا:

ر وتا إا إصةالح ادباهج الدراسةية  موابا  هالد بية خيفةوصةا ، كما ر ا إا ذل  رهار اددرسةة   •
 اإلصال ية إا إصالح ابباهج األاهع.

ايف تية  ادوار هاداةارا  ها تتةاح الكييةا  إضةةةةةةةةةةةةةةا ةة ادوار العيميةة ادختيفةة إا ادوار الةد بيةة هإتقة •
 اخلاصة هلذا الةعض.
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ل طع قة التدر    • إصةةةةةالح طع  تدر   اليةة الععصية، هال سةةةةةيما أيف الشةةةةةيمل اتا ظ  يي  ضةةةةةّ
 الفعنسية حل تعييم اليةة.

ر وتا لعجا  الد ل اإلسةةةةةةةةةةةالابي لع   ابسةةةةةةةةةةةتواهم العيمي  ي   عار األسةةةةةةةةةةة  هادبارئ لعجا   •
لععيب القدمي هاتد   ابينل الشةةيمل حممد  بده هالشةةيمل مجا  الد ل األ ةار، اإلصةةالح الد   ا

 هاإلاباا الةرايل هايبيدي هاصل سيبا.
 ر ضا الشد د لإلسعائيييا  ه دا ببوهلا إطالبا ، هاتذر ابباا. •
 ر ضا الشد د ليتقييد األ م . •
 ه دا ببو  اتد   اليفحيل.  ابوبفا ابل  ارثة سحع البيب •
 ااي الوطل هالسياسة العادية.االهتماا صقض •
ا  ابتةاصعتةا دةا جيعي حل اهلبةد ابل بتةل هتشةةةةةةةةةةةةةةع ةد هتعةذ ةب ليمسةةةةةةةةةةةةةةيم  حتةل البظةاا الظةامل ابةاهةامتة •

) ادععهف صسع أمحد   (، هاهتماابا جباور الشيمل أمحد أصو الكالا،  Mahatma Gandi اندي )  
 خايف (

كيفيةة إنقةاذهةا ابل االميةار. ههةذا  ةدا اببةاالتةا كينةا  صسةةةةةةةةةةةةةةقوس الةدهلةة العينمةانيةة، ه ةدا حبينةا حل   •
ايانب ُأمهِْل أ ضةةةةةةةةا  ابل رهار اددرسةةةةةةةةة اإلصةةةةةةةةال ية حل األاهع، صل هجد اببام ابل كايف  باري  
أب ضةةةةةةةةةةيية اخلال ة القوابية الععصية هأ قيتاا !!! ههللا ادسةةةةةةةةةةتعايف، هال شةةةةةةةةةة  أيف هذا ابل اآلاثر  

 السيبية ال  كمل  ل التعيفب القوابي العبيفعي.
 

 املطلب الثالث: منوذج من البعد الديين  اإلصالحي الوطين يف فكر الشيخ احلافظ علي كورتشا
تظاع هةذه اتقيقةة  بةده حل صيةايف كيفيةة ايفةا ظةة  ي  اببةارئ اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا حل ألبةانيةا هاتةذر ابل كيةد 

هحنل  األ دا  حل رسةةةةةةةةةةةةالة لا ابطولة هابفتو ة، هال  هجااا إا إخوانا العيما  هادشةةةةةةةةةةةةا مل األلبايف،
 نقتب   قعا  ابباا،  ي  جا   ياا:

" ..سةةةةةاريت العيما  هادشةةةةةا مل، إيف كبتم تع دهيف نيل ا رتاا الشةةةةةعب جتاهكم كما انلا السةةةةةاصقويف،  
 عييكم أيف تُِعّدها أهالركم صبف  السةةةةةالح الذي تسةةةةةيل صا السةةةةةاصقويف، صسةةةةةالح العيم هادعع ة، أليف 
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، أليف الشةةةعب مل  عد  طيق اإلسةةةتماس إا اخلعا ا   ههذا الذي جيب أيف نورثا ألصبائبا ذل  ابةاثبا،
هاإلسةةةةةةةعائيييا  هالكالا الفارغ.  يب  ييبا أيف نفتخع صعر أسةةةةةةةال با هحنل  عاا ال مني  شةةةةةةةيئا . ابا 

 شةةةة إا ادينقف  حل الةع   –الذي سةةةتسةةةتفيد هذه الدهلة ابل هؤال  الذ ل  تينقفويف خارج صالران 
- 

 ..إخوار السارا، العيما  هادشا مل
 ال تةفيوا، ه ييكم االهتماا  ا  األجيا  القارابة، ه ييكم   إيف كايف لكم  شةق ه ب يفمد  
 الرتكير هاالنتباه إا هذه القضااي:

 ،يا  إا أ دي ادبشع ل هادبيفع ل دا تسييم الشبا  هالفت •
 تعييم هحتفيظ القعآيف لكل اصل هاصبة، •
 صيغ  معه ثالثة  شع  اابا ، ييبا أيف نعسل إا اددرسة الد بية كل ابل  •
  ي  كل  امل هرا ية أيف  كويف لا  ي  األبل اصل ها د حل اددرسة الد بية  ىت  كويف هر ينا، •
 ي  كل ابسةةةيم هابسةةةيمة أيف  ضةةةحي صكل ابا ميي  حل سةةةبيل التحسةةة  هالتطو ع ابل ابسةةةتوى  •

 اددرسة الد بية إا ادعتبة الالئقة هبا،
تجولوا حل القعى هادديف ت  الشةةةةةةةةعب  ي  ابّد  د العويف  ي  العيما  هادشةةةةةةةةا مل الد اا أيف   •

 هادسا دا هلذا ادشعهس،
 إذا ارتفعل ابيرانية اددرسة،  عييبا أيف ذيت رألساتذا هادشا مل ادتخيفيف  لكل ابارا، •

هإال  عةدا اهتمةاا ادشةةةةةةةةةةةةةةةا مل هالعيمةا  حبةا  األابةة، هو السةةةةةةةةةةةةةةبةب العئيسةةةةةةةةةةةةةةي حل هةدا اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا 
با..ههذا هو طع ق العالج حل هذه الوصةةةةةةةةةفة الطبية..حل  اد العيفةةةةةةةةةع هتدابةه..هذه هي  أابعاضةةةةةةةةة

؟ ها هي اديفةةارر ال  حتدثبا  سةةل أه سةةب  لةا ، هحنل اباذا نععف  العباسةةي كايف العيما  جييدهيف
صذل . أرسةةةةيوا أهالركم البالة  ابل العمع ثالثة  شةةةةع  اابا ليتعيم  بدان،  إن  أضةةةةمل لكم وذيف  

م سةةةةةةةةةةةةةيكونويف بارر ل  ي  التحدث رلععصية هالفارسةةةةةةةةةةةةةية هالفعنسةةةةةةةةةةةةةية، هللا صعد ثالثة سةةةةةةةةةةةةةبوا  إم
 وا   هسةةيتعيمويف صع  العيوا العيمية هالفبية.. حنل سةةبسةةع   ىت ال  يفةةيببا  ار أاباا العسةةو  

 القياابة، هإذا أنتم ال تؤ دهنبا  يما بيباه آنفا ،  أنتم ابسؤهلويف أاباا هللا  وا القياابة.
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 كي  نسيل هنعد أصبا ان ؟
نب تعيم اليةة األا هاليةة الععصية،  عي  كل ها د أيف  تعيم لةة  ادية ابشةةةةةةةةةةةاورا، هأيف  تسةةةةةةةةةةةيل جبا

 .428صسالح العيم،  سب ابتطيبا  العيفع هادستقبل..هإال  بحل أابوا  ابل كل ايوانب .. 
رمحا هللا رمحة هاسةةعة،  ما أ وج األابة اإلسةةالابية إا ابينل هذه البيفةةائل حل هذه األايا، هال  و  

 ال بوا إال ر  العيي العظيم.ه 
 

 املطلب الرابع: بعض املآخ  املنهجية والدينية  على الشيخ احلافظ علي
 

هخنتم لقةةا ان اب  هةةذا العةةامل ايييةةل صةةذكع صع  ادةةآخةةذ  ييةةا، رمحةةا هللا تعةةاا،  مل ادال ظةةا   
 ادباجية هادوضو ية:

 اليففحة أه اير  الذي نقل اببا كالابا.كينةا  ابا رأ تا رمحا هللا ال  شة إا ابوض   •
 التفاصيل حل توثيق اديفارر هادعاج   ة ابوجورا، هإمنا اكتف  صعبوايف الكتا . •
 بية استداللا رأل ار   الببو ة اليفحيحة حل ابقاالتا هكتارتا. •
ر ضةةةةا ليفةةةةحة  ارثة السةةةةحع ال  ره ل حل صةةةةحيل البخاري هحل صةةةةحيل ابسةةةةيم، هحل ذل   •

هأهثق الكتب اليفةةةةةةةةةةةةةاربة صعد القعآيف الكعمي، هالذي أمجعل  يياما األابة رلقبو ، طعل ألهم  
كةةايف  ببةي لةةا أيف  رت ةة  حل هةةذه القضةةةةةةةةةةةةةةيةةة هال  طيق القو   ياةةا. ههةةذه ابل أكرب ادةةآخةةذ  
هادال ظا  ادباجية هالد بية  ي  الشةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةا، هكايف  ييا أيف  بح  أه جيد 

    الذي ر ضا حل  ارثة السحع.أته ال  آخع سائةا  ليحد
 ال  ذكع أرباا اآلاي  ال   فسعها. •
حل كينة ابل اتاال   امل ذكع نص القعآيف رلععصية، ه كتفي رلرتمجة هالتفسة رهيف أيف  كويف   •

 ليبص الععيب هجور أاباابا، هاألها أيف  كويف البص الععيب همبقاصيا أيف تكويف الرتمجة أه التفسة.

 
 ة: األلبانيانظع تفاصيل هذه العسالة ادامة هابضموما حل اجملية اإلسالابية  428

Zani i Nalte، Nr.8، Maj، 1924،(238-246)  
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ال  فع  ص  الرتمجة هالتفسةةةةةةة ليبص،  القارئ العاري ال  ععف هل هذه حل كينة ابل األ يايف   •
تعمجتا أا تفسةةه لآل ة. هاأل ضةل هاألها أيف  رتجم اآل ة مث  عقب  ي  ذل  رلشةعح هالتفسةة  

429 . 
ة الكبةا، ذي اجتاه ر   األلبانيهذا ابا تب  لبا ابل خال  رراسةةةةةةةةةةةةةتبا هلذه الشةةةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةةةية العيمية 

خذ  هذه الدراسةةةة اب  جادا  كبةا  يم  شةةةتاتا ابل خمتي  اديفةةةارر، أرجو ابل إصةةةال ي، هبد أ
هللا العيي القد ع أيف أكويف بد ه قل إا اإلتيايف ردطيو ، ههللا ابل هرا  القيفةةةةةد، هاتمد   ر  

 العاد .
 
 

  

 
 راج  اجملال  ادذكورا ساصقا  لرتى هذه ادال ظا ، هانظع أ ضا :  429

Ahmedi، Ismail، Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra، 209-221. 
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 الفصل األول
االجتاه الفلسفي يف التعامل مع بعض القآااي القرآنية، املتمثل يف آراء الشيخ  

 (  Hoxha Hasan Tahsin Efendiu) حسن  س  أفندي: 

 
 حسن  س  أفندي الشيخ العامل الفلكي 

 

 املبحث األول: متهيد عن اخللفية التارخيية حول ه ين االجتاه  لدى علماء األلبان 
 عور خر مل هذا االجتاه لدى األلبايف إا ادبتيف  الينار ابل القعيف التاس   شع. لقد هجد  هباك 
ابقاال  هكتار  هصع  البحوث العيمية  و  هذا االجتاه صشةةةةةةةةةةةقيا: العيمي الفيسةةةةةةةةةةةفي هالعيمي 
 التجع يب.  هلكل مل تكل هبال  ابؤلفا  أُلّفل  و  هذا ادوضوس هأيف ادسألة مل تكل بد أتصيل

أتصةةيال   يميا  صةةحيحا  صعد. ألجل هذه اتقيقة التارخيية لي  لبا ابعج  أه  مدا حل هذا الشةةأيف،  
إال تي  الدهراي  هاجملال  اإلسةةةةةالابية الشةةةةةاع ة ال  كايف  يفةةةةةدرها ه توا نشةةةةةعها اجملي  األ ي   

  العيمية  ، هال  كانل تعرب  ل تي  اآلرا  هتبشةةةةةع تي  الكتار430ليشةةةةةع عة اإلسةةةةةالابية حل ألبانيا  
 .431هالفيسفية حبع ة كبةا 

 
 انظع  ي  سبيل ادينا  اجملية اإلسالابية : 430

 Kultura Islame: Nr: 7-8، Mars-Prill، 1944، 173-179  ي  جا  حل صةةةةةةةفحة التفسةةةةةةةة ابل هذه اجملية  ،
 14-12ادؤاببويف:  هلقد خيقبا اإلنسايف ابل ساللة ابل ط  مث جعيبا نسيا حل بعار ابك .. ادذكورا حب  صعبوايف: تفسة بولا تعاا:  

، هال   قةد  حل ألبةانيةا   Permbledhje kumtesash-Zani i Nalte،46 -10انظع أ مةا  البةدها العيميةة :   431
هال  كانل رهر ة ر بية  يسةةفية أخالبية هاجتما ية،   Zani i Nalteصباسةةبة ابعهر  سةةة هسةةبع   اابا   ي  إصةةدار اجملية اإلسةةالابية ادشةةاورا:  

 سةةا صدأ  تيفةدر ابعا ا، مث توبفل ابل اتكوابة العيمانية، هصعد  رتى  1939ا هاسةتمع صةدهرها إا سةبة  1923هالعدر األه  ابباا صةدر  اا 
 (.  Kultura Islame)      أخعى هلكل صعبوايف آخع:
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  هللا تعاا  اما  هتفسةةةا ، تيت خصعا  لذل  اههذا االجتاه أه هذا ادباج العيمي حل التعاابل اب  كت
االجتاه اإلصةةةةال ي العقيي الذي ابع حل البا  السةةةةاصق هالذي كايف ليمفكع ل األلبايف  ظ كبة حل 

إيف هةةةذا ادباج العيمي هو ايبةةةاح الينةةةار لةةةذلةةة  التيةةةار  أتثعهم صةةةذلةةة  التيةةةار، أه ميكل أيف  قةةةا   
الفكعي الد   اإلصةةةةةةةةةال ي الذي  ل  سةةةةةةةةةة حل كتار  األلبايف  ىت ادبتيفةةةةةةةةة  الينار ابل القعيف 

. هجدان ابل ص  تي  البحوث هادقاال  صعضةةاا ابرتمجا  ابل اليةا  األخعى، هالبع  432العشةةع ل  
 .433األصيل  األلباراج الفكع  ابل إنت كتار  هحبوث   -ههو األكينع -اآلخع 

 
 ة حل كوسو ا، راج  هذه األ دار  ي  سبيل ادينا  لرتى هذه الظاهعا:األلباني ظاع ذل  حل اجملال  هالدهراي  اإلسالابية  432

Edukata Islame: Nr: 37-38، 1983، (12-18); Nr: 46-47، 1986، (3-8); Nr:33-34، 1982، 
(15-21).  

األصةةةةةيل لبخعج  ة األصةةةةةيل اببا، هنقيفةةةةةد صذل  إخعاج تي  الكتار  ابل    األلبار: بيبا ابل إنتاج هصبا  الفكع مالحظة مهمة 433
ببا حل  ير رراسةةةةةتبا، هال  ليسةةةةةل ابل إنتاج  كع األلبايف. كما أيف  بوايف البح  ال  سةةةةةمل لبا ورخا  تي  الدراسةةةةةا  ادرتمجة حل حبينبا، هإمنا هاج

األلبايف هلي  ادرتمجة، ر م أيف لتي  الدراسةةةةةا  ادرتمجة  البة هثيقة ههطيدا هذا البح  أيف ندرس الكتار  هالدراسةةةةةا  القعآنية األصةةةةةيية لعيما   
صبحينبا. هال شةةةةةةة  أما جاد كبة  شةةةةةةةكع أصةةةةةةةحاهبا  يياا، هأما أ ضةةةةةةةا  تبيفةةةةةةةب حل بالب الدراسةةةةةةةا  القعآنية هالتفسةةةةةةةة ة. ه يما  يي بائمة تي   

 الدراسا  ادرتمجة اخلارجة  ل نطا  تباهلبا حل هذا البح :
( ههو ابل ببيل التفسة ردأثور هالذي  بيفب   أسباب النزول للواحديأخعجبا ابل رراستبا كتا  التفسة ادرتجم  )  قد  •

،  هالذي تعجم 45، ص 1، جاجتاهات التفسالالري يف القرن الرابع عشالالرحل هذا االجتاه العيمي كما با  صذل  الشةةةيمل  اد العهابي حل كتاصا  
 بوسبية صعبوايف:ة ابل اليةة الاأللبانيإا اليةة 

Ramiq، Jusuf، Shkaqet e shpalljes se Kur’ani Kerimit،  Perktheu: Bahri Aliu، 1992. 
 ) الدار  العادية ليكتا  اإلسالابي، العايض، السعور ة(     

رف  اجتاه قادايين حمة ابل كاتب ركسةةةةةةةةةةتار ذي األلبانيهكما أخعجبا ابل رراسةةةةةةةةةةتبا اديفةةةةةةةةةةح  ادرتجم  ادفسةةةةةةةةةةع إا اليةة   •
، تعجم صةعض تضةييل ادسةيم  األلبايف حل الةع  هحل ألبانيا هكسةو ا أ ضا   بطل وكله كفر وشالرك وتآالليل ومفسالد، وه ا التفسالري املختصالر

رراسةةة نقد ة بيمة هنفيسةةة  و  ذل      Emin Behramiالكوسةةوحل ادشةةاور أاب  هبعاابي   األلبارههلم نشةةاس كبة حل ذل . هلألسةةتاذ  
ة ابوجور هابام ليدراسة إال أنا لي  األلبانية.  ع م أيف هذا التفسة اديسع إا اليةة  األلبانياديفح  ادرتجم هالتفسة ادختيفع هادضيل رليةة  

 . ه بوايف هذا التفسة اديسع: ابل إنتاج  يما  هابفكعي األلبايف، همبا أنا لي  ابل إنتاجام  ال  يفيل أيف  دخل حل  ير الدراسة
Khan، Muhammad Zakaria، Kur’ani i Shenjte، arabisht - shqip، Perkthim e komentim، 
1990، Islam International Publications Ltd، Islamabad، Sheephatch Lane، Tilford، Surrey، 
GU10-2AQ، U.K. 

اديسةةةع هاديفةةةح  ادرتجم ابل ببل الدكتور تقي الد ل اهلاليل هالدكتور حمسةةةل خايف   كما إنبا أخعجبا ابل رراسةةةتبا رراسةةةة التفسةةةة •
 رإلنكيير ة لألسةةةبا  ادذكورا آنفا  .  قد تعمجاا  مو ة ابل ادرتمج  الطيبة األلبايف ادتعاهن  اب  رار السةةةالا حل العايض. ه بوايف 

 هذا اديفح  ادفسع: 



227 

 

هذه البحوث العيمية ال  كانل تبشةةةةةةةةةع حل هذه اجملال  هالدهراي  اإلسةةةةةةةةةالابية كانل هتدف إا 
إصعاا اتكمة هاإل جاا العيمي ليقعآيف الكعمي ابل هرا  تشةةةةةةةةةةةع   الفعائ  هادبارئ ال  جا  هبا هذا 

ة راللتراا هبا  ي  أ سةةةل هجا. أابا الكتا  العر ر ابل لديف سةةةبحانا هتعاا، هالذي طالب البشةةةع 
نو ية تي  الدراسةةةةا  هطبيعة ابوضةةةةو اهتا  إما كانل هتتم صتفسةةةةة هشةةةةعح اآلاي  ادتعيقة صتحعمي 
اخلمع هتم اخلبر ع هاألضةةةةةةةةعار البامجة  ل شةةةةةةةةع  الدخايف ..اخل ، مث  تعر ر ذل  التفسةةةةةةةةة صتقار ع  

أبع  إا إرراك اِتكم العرنيةة ابل هرا   األطبةا  ادختيفةةةةةةةةةةةةةة  حل العيم اتةد ة ،  ىت  كويف ذلة   
التشةةع  . هأ ضةةا   إيف تي  البحوث كانل تبابع ادوضةةو ا  الفيسةةفية العميقة هرراسةةة آرا  كبار  

 

Shpjegimi i kuptimeve te Kur’anit te Larte ne gjuhen shqipe، Permbledhur ne nje 
vellim، nga Dr. Muhamed Taki-ud-Din El-Hilali dhe Dr. Muhamed Muhsin Khan. 
(Perkthyer ne gjuhen shqipe nga nje Grup perkthyesish prane Darusselam Shtepia Botuese 
dhe Shperndarese، Riad، Arabia Saudite، 2000). 

التصالالالالالالوير الفين يف القرآن كما أر أخعجل ابل الدراسةةةةةةةة لألسةةةةةةةبا  آنفة الذكع الكتا  ادرتجم ليشةةةةةةةايد سةةةةةةةيد بطب،   •
 ة الشيمل الكاتب  مع ابوس  صعبوايف:األلباني، هالذي تعمجا إا الكرمي

Musa، Ymer، Ilustrimi artistik ne Kur’an، Shkup، Logos-A،1996. 
، ابل مجاور ة ابيفةةةةةةع الععصية، هاارا األهباف، هادرتجم إا املنتخب يف تفسالالالالالري القرآن الكرميكما أر أخعجل التفسةةةةةةة :   •

 ة، ابل ببل اتاج سييم اصطف ، صعبوايف:األلبانياليةة 
Perzgjedhje ne komentimin e Kur’ani Kerimit، Komuniteti Musliman i Shqiperise، 
Komiteti Botes Islame. Perktheu nga origjinali، Haxhi Selim Stafa، Tirane، 1998. 

ليشةايد سةيد بطب، هادرتجم إا  :يف  الل القرآن،  ادقتب  ابل تفسةةسالورة يس، كما أر أخعجل ابل الدراسةة تفسةة   •
 ة ابل ببل البا   حممد ابيفطف  صعبوايف:األلبانياليةة 

Jasini-Perkthim dhe komentim، prof.Sejid Kutub، Perktheu Muhamed Mustafa، Logos-
A، Shkup، 1999. 

 ، دال  صل نيب صعبوايف:الظاهرة القرآنيةكما أر أخعجل ابل الدراسة كتا  ،  •
Fenomeni Kur’anor، Mitrovice، 1997. 

 صعبوايف:، ديفطف  حممور، القرآن حماولة لفهم عصرية، األلبانيهأ ضا  الكتا  ادرتجم إا اليةة  •
Kur’ani-perpjekje per te kuptuarit bashkohor، Mitrovice، 1997. 

 ، دور   صكاي صعبوايف:القرآن والعلمة، األلبانيهالكتا  ادرتجم إا اليةة  •
Kur’ani dhe shkenca،  Prishtine، 1996. 

 الشععاهي صعبوايف:، ليشيمل حممد ابتويل معجزة القرآنة، األلبانيهالكتا  ادرتجم إا اليةة  •
Morina، Qemal، Mrekullia Kur’anore، Dituria Islame، Prishtine، 1996. 
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الفالسةةةةةةةةفة ابل ادسةةةةةةةةيم  القدااب   و  التيفةةةةةةةةوف هادبطق هاإلتار هالوجور..  ابينل الفييسةةةةةةةةوف  
 ي هالفارايب هاصل رشد هاصل سيبا هاإلاباا الةرايل. دِ بْ الكِ 

هال صد حل هذا ادقاا، هحنل حناه  أيف نسةةةةةةتشةةةةةة  هذ ل ادباج  العيمي  هالفيسةةةةةةفي  ابل حبوث  
ادفكع ل ابل  يما  األلبايف، أيف نشةةةةة هأيف نععج إا صع  األ الا األلبايف، الذ ل  اشةةةةوا حل القعيف 

كويف  ي  صيبة ابل اخليفية التارخيية هلذه الظاهعا. إيف أ د التاسةةةةة   شةةةةةع هالقعيف العشةةةةةع ل، ه ىت ن
هؤال  األ الا األلبايف،  اصةع هالتق  صعؤهس الفكع الد   اإلصةال ي أال ههو الشةيمل مجا  الد ل 
األ ةار هالشةةةةةةيمل اإلاباا حممد  بده، كمايف إنا  ام حل ابع ية ااببية  ي   عكة التبو ع الفعنسةةةةةةية 

بطةا   عكةة  (، كةانةل  ي  أهجاةا. هابترااببةة اب  صعها أEnlightenment Movementحل أهرر:)  
 .اإلصال ي  حل األاهع

تكمل حل نسةةةةةةةةةةبة هذا ادباج العيمي  األلبارإيف ضةةةةةةةةةةعهرا التععف  ي  هذا الشةةةةةةةةةةيمل اجملدر هالعامل  
نية  الفيسةفي لا، هألنا  ا  أبعانا العيما  ابل األلبايف ه ةهم ابل ادفكع ل هادشةا مل حل الدهلة العينما

 ل  حل تعمجتا إيف شا  هللا تعاا.حل العيوا اإلنسانية ادختيفة، كما سبعى ذ
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 ، حياته، دراسته ومؤلفاته434املبحث الثاين: التعريف بلشيخ حسن  س  
 

(، حل صدااي  القعيف التاسةةةةةة    Hoxhe Hasan-Tahsin Efendiuهلد الشةةةةةةيمل  سةةةةةةل حتسةةةةةة ، ) 
( جبو  شةةةةةةةةةةةع  ألبانيا، هايفتية ابل   Janina، حل ابقاطعة اليانيبا،)  435ا  1811 شةةةةةةةةةةةع حل السةةةةةةةةةةةبة 

(. كايف هالده باضةةةةةةةةةةةيا  هتيق  Filat(،حما ظة امساا  يال  )   Ninatاليوانيف  اليا ، حل بع ة نبا : )  
هالينانو ة حل البيد، مث هاصةةةةةةةةةةةةةةل  تعييما العايل حل اببارئ اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا ابل هالده، هختعج ابل االصتدائية  

 استانبو   ي   يفل  ي  إجااا  يمية هكايف ابل ادتفوب  حل الدراسة.
أابا  ل  يم ه ياا الشةةيمل  سةةل حتسةة ،  أ ضةةل ابل حيكي لبا  با هو تيميذه ادوسةةو ي الكبة 

 Shemsuddin عاشةةعي:)هالبا   ادععهف لدى األلبايف هالدهلة العينمانية، ة  الد ل سةةاابي ص  

 
 و   ياا ه كع هذا الشةةةةةيمل ادسةةةةةتةع  هادتبور كتب كينة ابل البا ين ، سةةةةةوا  ابل األلبايف أه األتعاك أه الةعصي  حل ادوسةةةةةو ا   434

تعكية، رسةةةةةةةةةةةم هذا الشةةةةةةةةةةةيمل. هبد  قد   هذه ايمعية حل تةاان )  -الد بية هالعيمية ادختيفة. هبد أسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةل حل ألبانيا مجعية خة ة ثقا ية ألبانية
Tirana )   الشةةةةةةةيمل الدكتور راابر اكاي، ابؤمتعا   اديا   و   كع    للفكر واحلآالالالالالارة اإلسالالالالالالمية  األلبايناملعهد  اصةةةةةةةمة ألبانيا،  صتعاهيف اب  ابد ع

 ي   ضةةع ادؤمتع  در كبة ابل الشةةخيفةةيا  الد بية اإلسةةالابية ه ة اإلسةةالابية هالوطبية. مث إيف    20.12.1997هجاور هذا الشةةيمل صتار مل :  
ادعاد باا صطب  ابقاال  هحبوث هأ ما  ذل  ادؤمتع  ي  شةةةةةةةةةكل كتا   ىت  كويف تباههلا ابيسةةةةةةةةةورا   ي  القعا . هبد كايف يل شةةةةةةةةةعف اليقا   ابد ع 

 ي مج  أ ما  هالرايرا لا حل ألبانيا حل اببرلا هاتد   ابعا هاالستفسار اببا هاتيفو   ي  صع  ادعاج  هاديفارر الباررا ادامة. ه بوايف الكتا  الذ
 ادؤمتع هو:

Hoxha، Ibrahim Daut، Hoxhe Hasan  Tahsini  - te tjeret per te، Tirane، 1998. 
نظعا  لعدا هجور اديفةةةارر هادعاج  الكا ية حل ألبانيا  و   كع الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة ،  إن  سةةةأ تمد حل رراسةةةة هذه   مالحظة مهمة:

ي،  ي  جا    ياا حبوث ابامة ليةا ة ابرتمجة ابل اليةة الرتكية هاليةا  األخعى إا الشةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةية العيمية  ي  أ ما  هحبوث ذل  ادؤمتع العاد
 S ami Bejادوسةو ي: ة  الد ل سةاابي يب  عاشةعي:)  األلبارة، ابل كبار تالابيذ الشةيمل  سةل حتسة  ابينل الكاتب هاألر ب  األلبانياليةة 

Frasheri  Shemsedin( صةةةةةةةةةا ب ادوسةةةةةةةةةو ة األرصية ه العيمية ،)رليةة العينمانية، هالبا ين  اآلخع ل ابل األلبايف. موس األعالم(قا ،
حل ادوسةةةةةو ة الد بية الرتكية:    O  mer Faruk Akunكما أر سةةةةةأ تمد  ي  حب  طو ل الذي كتبا البا   الرتكي  مع  اره  آكويف : 

Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi،198-206..  ،هلحكحْم كبل أمتىن أيف أب   ي  ابؤلفاتا اخلاصةةةةةةةة هاألصةةةةةةةيية
ابؤلفا  الشةةيمل  سةةل حتسةة  نفسةةا،  ىت نكويف اببيفةةف  ه ىت ال نتقو   ييا. هلكل لألسةة  هذه هي اتقيقة،  يي  هباك  ة تي  ال  كتبا 

 اآلخعهيف  با.  يألابانة العيمية هادوضو ية أ ببل أيف أنبا القارئ الكعمي.
 Turk iye Diyanet Vakfi Islamا..انظع: 1813ا، هبيل أ ضا  أنا هلد سبة 1812هبيل سبة  435

Ansiklopedisi، 198 
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Sami Bey Frasheri 436   عهي لبا تيميذه أيف الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة   قا  نذر  ياتا كياا لطيب  .)
العيم هنشةعه بعاصة نيفة  بعيف ابل الرابل. كايف الشةيمل  فضةل العيوا اإلنسةانية، همل  كل حيب العيوا 

 عة  موابا  ابل هالده، ألنا  التارخيية. تيق  العيوا الد بية ادختيفة ابل تفسةةةةةةةة ه د   ه يوا الشةةةةةةةع 
ة هالرتكية ابل مج  ص  العيوا الد بية هالعيوا األلبانيكايف  ادا  هباضةةةةةةةيا . انررا  ابا جتد حل األهسةةةةةةةاس 

اإلنسةةةةةانية.  مل هؤال  البوارر كايف الشةةةةةيمل العالابة  سةةةةةل حتسةةةةة .  قد كايف  ادا  رألر  الععيب 
رليةة العينمانية، هكتب  ل العايضيا  حبواث   يمية هالفارسي هالعينمار هالةعيب. كتب الشعع هالبينع  

ابوثقة هحمكمة. كايف حيب شةةةةةةةةةةةةيئ  اثب ، أهال : التوسةةةةةةةةةةةة  ابل رائعا  يوابا هالوصةةةةةةةةةةةةو  إا اتقيقة 
ادبشةةةةورا، هاثنيا: خدابة اإلنسةةةةانية هال سةةةةيما ص  بوابا. كايف  عتر  اجملال  ال  لي   ياا  د   

ابا الذي سةةةةةةةيسةةةةةةةعد اتبيب ابل اجملال  إذا كانل اجملال  ال    ل العيم أه ادعع ة، هكايف  قو :"..
تبح   ل اتب الذي  بح   با اتبيب..". اديفةةةةةةةاا الكربى الوطبية هالشةةةةةةةعبية كانل ابقدابة 
 بده  ي  ابيفةاتا الشةخيفةية. كيما هب  حل  ده ابا  صةع ا لشةعا  كتا . هكينةا  ابا كايف  باا  ي  

ه  الطعاا إال  بدابا كايف  شةةةةةةةةعع ريوس  الشةةةةةةةةد د، هكايف كتا  كايف  قعأه ببل نوابا. مل  كل  تبا
تكل اخلبر هاينب. كانل  ع تا ابييئة رلكتب هاآلال  اهلبدسية هالفيكية هاخلعائ  اتساصية. كايف 
اباتما  حبا  األابة اإلسةةةةالابية ليةا ة هكايف  فكع ه بح  كينةا   ل السةةةةبل هالوسةةةةائل ال  متكل ابل 

ابية، هببل ابوتا صعشةةةةةعا سةةةةةبوا  أسةةةةة  مجعية خاصةةةةةة حل ابدرسةةةةةتا ه دا الشةةةةةعو  هاألابم اإلسةةةةةال
اخلاصةةةةةةة، رسةةةةةةم: ) ايمعية ايةعا ية لو دا الشةةةةةةعو  اإلسةةةةةةالابية (، ه ضةةةةةةل لفظ ايةعا ية  ىت 
 تجبةب خال ةا  صع  البةاس،  فضةةةةةةةةةةةةةةل تية  التسةةةةةةةةةةةةةةميةة) ايةعا يةة ( صةد  )اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةة(. كةايف  

ذل ، هال حيق ليةعصي  هاألهرصي  أيف ميبعوان،   قو :"..  ييبا أيف نبشةةةةةةع ر ببا هأيف نعمل حل سةةةةةةبيل  
ألمم أنفسةةةةةةام  عسةةةةةةيويف ادبشةةةةةةع ل هادبيفةةةةةةع ل إا كا ة أحنا  العامل،  ألجل ذل   مل الطبيعي أيف 

 
 دا كتب هرسائل ذا  ادوضو ا  ادختيفة، رليةة الععصية هالعينمانية هالفعنسية. كما أيف لا  رسالتا   األلبارهلذا األر ب هادفكع  436

ها ابل العسائل البحو ة هاليفع ية، صعضاا ابطبو ة هصعضاا  ة ابطبو ة..انظع ليتفاصيل رسالتا ادرتمجة  ادشاورا: مهة اهلماا حل نشع اإلسالا، ه ة 
 ة: مهة اهلاا حل نشع اإلسالا صعبوايف:األلبانيإا اليةة 

Frasheri، Sami، Perpjekja e heronjeve ne perhapjen e Islamit، Perktheu nga gjuha arabe: Dr. 
Ismail Ahmedi، Logos-A ، 2003-Prishtine –Kosova ، fq:41-43 
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نعمل حنل أ ضةةةةا  لبشةةةةع ر ببا. حل  السةةةةا العيمية كايف ايفور األسةةةةاسةةةةي حل ابوضةةةةو اتا أيف الشةةةةع عة 
اتقةائق العيميةة، هال متب  اتضةةةةةةةةةةةةةةةارا هاالارهةار. هكةايف    ايفمةد ةة ال تتعةارض حبةا  ابل األ وا  اب 

 سةةةةةةةةةةةةةةتةد   ي  ذلة  رآلاي  القعآنيةة هاأل ةار ة  الببو ةة. هلكبةا مل جيةد ببوال  هال رهاجةا  أل كةاره 
هآلرائا حل األهسةةةةةةاس العيمية اخلاصةةةةةةة هالعاابة، ه ورض ابعارضةةةةةةة شةةةةةةد دا ابل ببل صع  ادشةةةةةةا مل  

مسعتةا ص  البةاس ليةةا ةة هاهتموه رلكفع هاهلعطقةة هالرنةدبةة،  هاألئمةة حل الةدهلةة العينمةانيةة، هسةةةةةةةةةةةةةةةا   
 ةهم. هلكبا مل  كل ه كما  دث ذل  يفي الد ل صل  عيب، هاصل سةةةةةةةيبا هاصل العشةةةةةةةد هسةةةةةةةقعاس  

، هبد كايف  ادا   -سةةةةبحانا هتعاا –  بايل مبا  قولا الباس لا. كي  ميكل ألابينالا أيف  بكعها اخلالق 
ا  ابا كانوا  عترلويف  السةةةةةةةةةا العيمية صسةةةةةةةةةبب  مق هصةةةةةةةةةعوصة ادوضةةةةةةةةةو ا  ه ار ا  هبذا اخلالق. كينة 

الفيسةةةةةةةةةةةةةةفيةةة ال  كةةايف  عةةاياةةا ه شةةةةةةةةةةةةةةع اةةا، هأمم مل  كونوا  فامونةةا،  كةةأمم بةةالوا نعوذ ر  ابل 
 .437ضالال  هذا الشيمل.  قد كايف ااهدا  هحمبا  ليعيم .." 

 
   Shemsuddin Sami Bey Frasheriسالالالامي بك فراشالالالري :    مشس الديناديفةةةةدر السةةةةاصق، ابقا  ابل تيميذه   437437

. هال صد حل هذا ادقاا أيف نيترا ردوضةةةةةو ية هاإلنيفةةةةةاف هاألابانة العيمية هالد بية. اب  73-65ة..صتيفةةةةةعف، ص األلبانيابرتجم ابل اليةة الرتكية إا  
ا رتاابي الشةةةةد د لكل ابا ذكعه تيميذه ادبيفةةةة  ة  الد ل سةةةةاابي ص   عاشةةةةعي  ل شةةةةيخا هأسةةةةتاذه، إال أنا بد هرر  حل هذا ادؤمتع الكبة ابل  

ار ابةا خيةل مبعه ا هةذا العةامل الكبة. ه عيم هللا تعةاا أر تعرر  كينةا  حل ابواصةةةةةةةةةةةةةةيةة البحة   ل  كع هةذا العةامل صع  البةا ين  األلبةايف هاألتعاك أخبة
 بةدابةا بعأ  تية  األخبةار هاطيعةل  ي  تية  ادعيوابةا . هصعةد أيف  كع  ابييةا   و  هةذا ادوضةةةةةةةةةةةةةةوس، أخةا  بعر  أيف أكتةب  بةا هأص  ابةا لةا هابةا 

 ل تي  األخبار  اي مت  صةيب الد ل هالعقيدا اإلسةالابية، همت  تد با الشةخيفةي.  قد ذكع صع  وأما   أ يم.  ييا، ه هذا هو اإلنيفةاف ههللا
حل هؤال  البا ين  أنا ابل اليناصل أيف الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة  مل  كل  يفةةةوا شةةةاع رابضةةةايف، همل  كل  يفةةةيي إال انررا  هكايف ابتااهان هابتكاسةةةال  ليةا ة  

اديفةةةةةةي  حل ر ائام  ليخييفة العينمار رخلة هاليفةةةةةةالح، هأنا كايف  يب  الري الةعيب ه قيد الفعنسةةةةةةي  حل  أرا  اليفةةةةةةالا. هكايف  سةةةةةةتارئ ابل صع  
ذه لباسةةةةةةةةا، هكايف خيعج هبذا اليباس أاباا ايماهة حل اسةةةةةةةةتانبو ، هكايف الباس  موابا  هشةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةالا حل الدهلة العينمانية خيفةةةةةةةةوصةةةةةةةةا ،  بتقدهنا هل

  161، 124-122، 88، 83، 81در ابل الشةيمل  سةل حتسة ، راج  هذه اليفةفحا  ابل اديفةدر السةاصق، التيفةع ا  الةع بة ال  كانل تيفة
ر م    . هبد أهرر البا   الرتكي  مع آكويف حل ادوسو ة الرتكية ذكع هذه االهتاابا  هاالنتقارا  ه ةها، هال  بييل حل  ق الشيمل  سل حتس ،

 اا..انظع: ر ا ا الشد د  با هتربئتا ليشيمل  سل حتس  ابب
Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi، Cilt 18، 1998 - Baglar bashi، kisikli caddesi، 7 
Uskudar، Istanbul: 198، 200، 2001، 202، 203، 205، 206. 

سيم  الفع  ص  ابل هال نع د حل هذا ادقاا أيف نض  تيفع ا  الشيمل  سل حتس   ي  اديرايف اإلسالابي.  قد ر  ابعيوابا  لدى اد 
كساا   رتك اليفالا أه اليفوا تكاسال  ههتاهان ، هص  ابل  رتك ذل  تعمدا  هجحورا  ،  أرجو ابل هللا تعاا أيف  كويف الشيمل بد كايف ابل هؤال  ال

شيئا  ابل هذه االنتقارا    هلي  ابل ايا د ل ادتعمد ل، أليف طبيعة البح  ال تسمل يل رلتوس  أكينع ابل هذا القدر. هلحكحْم هرر  أيف ال أمس 
م، اخلطةا حل  ق هذا الشيمل، هلكل لألس  الشد د هذا هو الةالب حل  ق الذ ل رضعوا هتعصوا حل األ ضايف الةعصية هتيوثوا مبباهجام هأ كاره

 إال ابل ر م هللا تعاا،  كايف الشيمل  سل حتس  أ د تي  الضحااي حل تيفوري، ههللا أ يم. 
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شةةةا إرسةةةا  صعينة ه مو ة ابل الطيبة ادتفوب  أرار ها ع الرتصية هادعارف حل الدهلة العينمانية رشةةةيد ر
إا أهرر لدراسةةة العيوا اإلنسةةانية ادختيفة هنشةةعها حل الدهلة العينمانية، أليف الدهلة العينمانية كانل 

 ،،  حىت ال تباار الدهلة العينمانية كييةري هالعيمي،  ي   د تعبة الوا عتعار ابل التخي  اتضا
  كع حل كيفية إنقاذها.

دا  مو ةة ابل الطال  لةذلة  الةعض،  ةالةذ ل انهلم اتظ الطيةب كةانوا ثالثةة، هابل ص  الينالثة  تقة 
الشةيمل  سةل حتسة . هاختة  رر    اصةمة  عنسةا ليتوجا إلياا. اثبايف ابل هؤال  الينالثة رجعوا 
 إا اسةةةتانبو  همل  كونوا ابو ق  دواصةةةية الدراسةةةة، صيبما الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة  كايف بد نذر نفسةةةا

لذل   قعر أيف  بق  هباك هأيف  تعيم ابل  الينقا ة الفعنسةةةةةةةةةةية ه يسةةةةةةةةةةفاهتا العيمية ادختيفة. لشةةةةةةةةةةدا 
اهتماابا هإ جاصا رلبيد هتعيقا صعيواباا. اسةةةةةتطاس أ ضةةةةةا  أيف حيسةةةةةل  البتا اب  السةةةةةفة الرتكي هأيف 

العاابي  حل   تو   لدى سةفارا الدهلة العينمانية حل رر   هأيف  تع  إاباابا  هابدرسةا  هليئة األ ضةا 
السفارا هتدر   أطفاهلم. ههكذا استطاس الشيمل  سل حتس  أيف  قوا صو يفة اإلاباابة هالتعيم حل 
جاابعة ) السةةةةةةةةعصويف ( حل رر  ، هددا بعاصة سةةةةةةةةتة  شةةةةةةةةع  اابا   ل  ياا إا أيف أتقل ابعظم العيوا 

ةعا يا هاييولوجيا ه يم :  يم الفراي  ه يم الكيميا  ه يم ايونية هاإلنسةةةةةةةةةةانية هتفو   ياا، ابينلالك
الفي  ه يم البجوا ه يم البف  ه ةها. هاب  ه اا أ د الشةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةيا  الدصيواباسةةةةةةةةةةةية العينمانية  

 ؤار رشةةةةةا، ُ ّ  الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة  ليتوا  -ها ع –الكبةا حل رر  ، ههو: اليفةةةةةدر األ ظم 
ا ادقاا هباك  يم  عج   ابااا  سةةل جبااتا هتشةةييعا إا اسةةتانبو .  يما  ار إا اسةةتانبو  اسةةتقع ص

 .438صعد ذل  إا  عنسا  
الةدهلةة العينمةانيةة كةانةل بةد اسةةةةةةةةةةةةةةتعةد  هخططةل اببةذ  اةد اببكع لفتل جةاابعةة كبةا تقوا صتةدر    
العيوا اإلنسةةةةةةةانية  ياا،  بعورا الشةةةةةةةيمل حتسةةةةةةة  إا اسةةةةةةةتانبو  هكايف بد ذاس صةةةةةةةيتا هشةةةةةةةاعتا ص  
األهسةةةةةاس العيمية،  ما كايف ابل الدهلة العينمانية إال أيف  يبل الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة  ابد عا  لتي  

. ه يبما    الشةةيمل ابد عا  حل اياابعة،  ما كايف اببا إال أيف ) دار الفنون (ادسةةماا صةةةةةةةةةةةةةةةةة:  اياابعة 
اتيفةل ردفكع ل هالعيما  حل العامل اإلسةالابي هأيف اسةتقدابام إا اياابعة إللقا  ايفاضةعا  ادختيفة 

 
 97-89، ص I   smail Habibابقدا ابل ر   تعكي امسا إمسا يل  بيب :  اديفدر الساصق، حب   438
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لتعييبا ابدرسةةا  أاباا الطيبة.  كايف حل إ دى ادعا  بد اسةةتقدا الشةةيمل ادفكع مجا  الد ل األ ةار  
حماضةةةةةعا  يمية، أرار ابل خالهلا    439.  في أ د األايا ألق  الشةةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار  حل اياابعة

أرار أيف أيف  ينبةل أابةاا ايماور ضةةةةةةةةةةةةةةعهرا التبف ، أليف صال تبف  ال ميكل لكةائل  ي أيف  عيع. ه 
 ينبل ذل   ل طع ق التجعصة،  كايف أيف أ ضةةةةةةع محاابة هبفيفةةةةةةا ،  أرخل اتماا حل راخل القفص 
هأ يق القفص إ البةا  حمكمةا .  مةا كةايف ابل اتمةاابةة إال أيف متو  حل اتةا  صعةد تظةا .  يمةا رأى 

أرانوه ايماور هاتضور هذا التيفعف العجيب ابل الشيمل مجا  الد ل األ ةار أنكعها ذل   ييا ه 
رلشةةةةدا هبالوا: كي  ميكل ليجاابعة أيف تسةةةةمل ألابينا  هؤال  الباس أيف  قتيوا اتيواان  الرب ئة !!  

. هأيف ابد ع هذه اياابعة ررس حل  عنسةةا،  او  ال جيوا هلي  ابل اإلسةةالا حل شةةي  هبالوا أبيف هذا
  يمار هابيحد، هأنا اند ق ه ة ذل  ابل التام  يجب  رلا ابل اياابعة.

ى طيب الشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة  ابل الشةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار إلقا  حماضةةةةعا  ل أمهية  هابعا أخع 
اليفةبا ة، هأيف  شةعح خالصةة أ كاره ال  سةطعها حل رسةالتا:) العر  ي  الدهع  ( رليةة الفارسةية.  
حل صدا ة األابع ا تذر الشةةةةةيمل األ ةار لعدا إجارتا ليةة الرتكية، مث ابا كايف اببا إال أيف حيضةةةةةع هربة  
حماضعتا رليةة الرتكية ه قداباا لوا ع الرتصية  وا ق الوا ع  يياا،  قاا الشيمل األ ةار ولقا  حماضعتا  
رليةة الرتكية أاباا ادشةةةةةةةةةةةا مل هالعيما . هابل ص  هؤال  ادسةةةةةةةةةةةتمع  كايف شةةةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةةةالا ليدهلة 

انية ابل اتعكة  العينمانية، الشةةةيمل  سةةةل  امي أ بدي. هابل ادععهف أيف ابوب   يما  الدهلة العينم
اإلصةةةةةةةةال ية الد بية كايف ابعارضةةةةةةةةا  هخمالفا  دا كايف  ييا ابذهب كل ابل الشةةةةةةةةيمل األ ةار هالشةةةةةةةةيمل  
 سةةل حتسةة  هالشةةيمل حممد  بده،  ألجل ذل  أبيمل  ييام القياابة ابل ببل ادشةةا مل هالعيما ، 

العيمية.  كايف مما جا   ه قا  أمم مل جيدها رهاجا  كبةا  أل كارهم هآرائام حل األهساس ه ادؤسسا   
أي االسةةةةتشةةةةفاف أه –حل حماضةةةةعا الشةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار هو أيف :".. التببأ أه االسةةةةتطالس  

دا سةيحدث حل ادسةتقبل هو شةي  ابل الفل هاليفةبا ة اخلاصةة.."،  ما كايف ابل ايماور   -التوب  
 

 و   يسةةةةةةةةفة الفكعا التبو ع ة هتفاصةةةةةةةةيياا لدى كل ابل الشةةةةةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار هالشةةةةةةةةيمل حممد  بده..انظع:  مارا، حممد:  439
من املعتزلة وابن رشالد إىل ، هانظع أ ضةا  ادقا  صعبوايف:  268-238(، ص 1995،  1، )القاهعا : رار الشةعه ، ساإلسالالم ب  التنوير والتزوير

،  ابن رشد والتنوير ، لةةةةةةةةةةة: حممور محدي ابره ، حل كتا :  مفهوم التنوير يف فكر ابن رشد، لةةةةةةةةةةة: نيفع  اابد أصو ا د، هابقا  صعبوايف:  حممد عبده
 .148-129، ه ص 113-105(، ص1997، 1سبة، )رار الينقا ة ايد دا، س ابل ايفعر ل: ابعار ههبا هابىن أصو
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ره ه ي   ة حمميا، ه ي   هاتضةةةةور إال أيف حيميوا كالا الشةةةةيمل مجا  الد ل األ ةار  ي   ة ابعا
رأس هؤال  شةةةيمل اإلسةةةالا ليدهلة العينمانية،  أشةةةا وا اخلرب أيف الشةةةيمل  قو  أبيف الببوا هو نوس ابل  
الفل أه اليفةةةةةبا ة..!! هلي  األابع كما ا موا،  اباك  ع  ص  التببأ هالببوا، كما هو هاضةةةةةل.  ما  

ا، ادوا ق 1871، هذل  سةةةةةةةةةةةةبة  يف  ضةةةةةةةةةةةةطع ليمةاررا إا القاهعاأكايف ابل الشةةةةةةةةةةةةيمل األ ةار إال 
هةةةةةةةةةةة.  ألجل بيفة اتماابة الساصقة، ههذه اتارثة األخةا،  رلوا الشيمل  سل حتس  ابل 1288

 .440اببيفب ابد ع اياابعة صعد سبة ها دا ابل توليا هذا ادبيفب 
تذكع اديفةةةةةةةارر إيف الشةةةةةةةيمل  سةةةةةةةل حتسةةةةةةة  مل  ترهج، هكايف ااهدا   ل الدنيا هحمبا  ليعيوا الكونية   

ع بية،  عك  صعد ذل  بعاصة نيف  بعيف ابل الرابل  ي  التدر   حل ابدرستا اخلاصة، ه تبقل هالتج
ابل ابكايف إا ابكايف آخع اب  صضةةعة تالابيذ  درسةةام ه عيمام هذه العيوا الكونية ال  أتقباا، إا 
ررجة أنا أصةةةةبل ابةعهرا  ابعجبا  صبفسةةةةا،  ىت إيف صعضةةةةا  ابل أ كاره هتيفةةةةع اتا جا   خمالفة لتعاليم 

لشةةةةةع عة اإلسةةةةةالابية، هذل  ابل شةةةةةدا انبااره هأتثعه رتضةةةةةارا الفعنسةةةةةية الةعصية هالفكع الفيسةةةةةفي ا
 الةعيب، كما هو شأيف  ةه ابل ادفكع ل الذ ل تعصوا حل أ ضايف الةعصي .

ا، كايف ه اا الشيمل  سل حتس   ل  مع انهر السبع ، 1881ا هبيل سبة  1880 في سبة   
:  441( ضةةةةةةةةةةةوا ي اسةةةةةةةةةةةتانبو  هر ل حل ابقربا: سةةةةةةةةةةةعاي جد د   Erenkoy  هتوحل حل اببطقة أرحْنُكي: )

Sahrayicedid Mezarligi.هال  ععف بربه. رمحا هللا رمحة هاسعة ه فع لبا هلا ، 
 

 من مؤلفاته
ة، ه يما  يي  باه ل األلبانيابؤلفا  الشةةةةيمل أ يباا ابفقورا، صعضةةةةاا رليةة الرتكية هصعضةةةةاا رليةة 

 صع  ابؤلفاتا ال  ذكعها البا ينويف حل ادؤمتع هأشار  إلياا صعص اديفارر األخعى:
 ، رليةة الرتكية.442(  i Tekvin yahut Hilkat-Tarih - اخلِيقة ) خر مل تكو ل •

 
 

 اديفدر الساصق 440
441 Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi، 202. 

 هة 1310طب  حل استانبو  سبة  442



236 

 

 ، رليةة الرتكية. 443(  i Hey’et-I Ilm-Esas –) أساس  يم اهليئة  •
 رليةة الرتكية.444(،  i Ruh-Psiholoji yahut Ilm يم العهح   -)  يم البف   •
 ، رليةة الرتكية.445(  i Ab u Hava-Esrar –) أسعار ادا  هاهلوا   •
 .447، رليةة الرتكية 446) هيئة العامل (  •
 ابعآا السما ، أه ابعآا اياايف (، رليةة الرتكية.لوح، مساه: )  •
 رسالة ابرتمجة ابل اليةة الفعنسية صعبوايف: ) البواابي  الطبيعية(. •
 ) أبالا األبواا(..مل  أ يم اليةة ال  كتبل هبا.  •
 ) خالصة األ كار(..مل أ يم اليةة ال  كتبل هبا. •
 .ayi Ziraat Kimy–i Felahet -i Fenn-Usul  448- أصو   ل الفال ة هالررا ة  •
 ، رالشرتاك اب   ةه. 449(  i Etfal-Murebbi –) ابعيب األطفا   •
،    450(   i Ulum-Mecmuaطبعةل ابقةاالتا حل  يةة  يميةة خاصةةةةةةةةةةةةةةة صعبوايف: )  مو ة العيوا   •

        رإلضةةةةةةةةةةةا ة إا ابا تبشةةةةةةةةةةةعه ايعائد اليوابية ال  كانل تيفةةةةةةةةةةةدر حل اسةةةةةةةةةةةتانبو  ابينل جع دا هفتا 
 (Hafta ه ةها ابل ايعائد رليةة الرتكية ،)451. 

  

 
 هة  1311سبة  طببو طب  حل اس 443
 هة   1309سبة  طببو اس طب  حل 444
 هة  1309سبة  طببو طب  حل اس 445
 .جمموعة العلوم( )هة  ي  شكل ابقا  حل  ية 1297، هلكل طبعل صعبوايف آخع سبة أساس علم ا يئةههو نف  العسالة:  446
،  ي  أررج هذا 106، ص Mahmut Qemal Inalاديفةةةةةةةةةةةةةدر السةةةةةةةةةةةةةاصق، حب  ابل ر   تعكي حممور كما  إ با :   447

 ائمة الشععا  األتعاك الكبار، هكايف  بوايف كتاصا: الشععا  األتعاك حل القعيف األخة. البا   الرتكي حل كتا  لا الشيمل  سل حتس  حل ب
 هة  1291سبة  طببو طب  حل اس 448
 هة  1289سبة  طببو اس طب  حل 449
 هة1297سبة  طببو طبعل حل اس 450
 ليتوس   و   كع الشيمل هآاثره العيمية..انظع ادوسو ة الد بية الرتكية حب  البا   الرتكي: 451

Ymer Faruk Akun   : Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi،  203-206 
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 املبحث الثالث: دراسة الجتاهه الفلسفي ال ي انتمى إليه 
 

هبد صةةةةةةةد  القائل: "..ه   تكويف الفيسةةةةةةةفة: )  ب اتكمة (،  بحل حنباا ابا راابل اتكمة  
إصةةةةةةةةةةةةةةةةةاصةةةة اتق..هأابةةةا أيف تكويف الفيسةةةةةةةةةةةةةةفةةةة التوا  رلفطعا  ل طع ق اجتاةةةارا  اائفةةةة هنظعاي  
ضةةةةالة.. ال.. ىت هإيف صةةةةدر ذل   ل ابسةةةةيم لا بدا حل الفكع اإلسةةةةالابي، أليف ابعيار القبو  أه 

 - ر جل –أه ابعارضةةةتا.. يما صةةةل  ل هللا    -القعآر–كع هو ابوا قة الو ي  الع    بدان ألي  
 .452رليال  هاستدالال  .."  هرسولا 

 الشيمل  سل حتس  أ بدي.  األلبارههذا الذي سأبولا حل  ق الشيمل األستاذ الفيكي 
سةةةةةةل هلألسةةةةةة  الشةةةةةةد د لقد أكد  ة ها د ابل البا ين  حل هذا ادؤمتع الكبة ابل أيف الشةةةةةةيمل  

حتسةةة  أتثع إا ررجة كبةا ردباهج الفيسةةةفية الفعنسةةةية هاحنعف  ل جارا اليفةةةوا  إا ررجة أنا  
( ادسةةم   August Cont:)454اددرسةةة الفيسةةفية الوضةةعية أله سةةل كونل 453أصةةبل ابل أسةةاتذا  

(، هال  تعتمد  ي  التجعصة هادشةةةةةةةةةةةةةاهدا اليقيبية أكينع ابل ا تمارها  ي   Positivismصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: )  
(، ال   Deism، كمةا إنةا أتثع إا ررجةة كبةا جةدا  صفيسةةةةةةةةةةةةةةفةة:)رئيسةةةةةةةةةةةةةةم  455البظعاي  أه األ كةار

تعرتف رلعصوصية أه هجور اإللا، هلكبا  عى ليعقل اببده ة هاسةةةةةةةةةةةةةةتةبا   ل الو ي،  ه"..أنا  ؤابل 
حل العقل اببده ة  ل الو ي، أه إما تبكع الو ي،  هؤال  هم الربامهة ايفدثويف   رخلالق هلكبا  عى

. هابل لوااا 456الةذ ل  عهيف إيف كةل  قيةدا ر بيةة ابتوارثةة ال تتفق اب   كم العقةل  اي ابعرهرا.."  
هةذه الفيسةةةةةةةةةةةةةةفةة أنةا  يمةا خيص أابور الطبيعةة أه الظواهع الطبيعيةة، لي   ياةا رخةل   تعةاا، هأيف 

 
 303،  ص املدخل إىل التفسريندا جععانة،  بد اتميد صل حممد:  452

453 Hoxha، Ibrahim Daut، Hoxhe Hasan Tahsin Efendiu، artikulli i prof.Nexhip. P. 
Allpan، 31 

 455اببة البعيبكي هره ي البعيبكي، ص  قاموس املورد الوسيط،انظع:   454
 انظع: 455

Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English، 5th  edition، Oxford University 
Press،1995، 899. 

ابل تعع   األسةةةةةةةةتاذ الدكتور  ع ايف  بد اتميد  تاح، أسةةةةةةةةتاذ الفيسةةةةةةةةفة هابقارنة األراييف. ذكع ذل  يل ابشةةةةةةةةا اة حل اتوار الذي  456
 أجع تا ابعا  و  هذا ادوضوس حل ابكتبا حل اياابعة اإلسالابية العادية مباليراي.
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هلا بوانيباا اخلاصةةة حتكماا هتسةةيطع  يياا، هإما حتكم نفسةةاا صبفسةةاا، هابل مث  ال  بق  الطبيعة 
، هأابةا اتعكةة هالتسةةةةةةةةةةةةةةية هالبمو البيولوجي ليمخيوبةا  حل 457  رهر  ياةا إال رهر اخليق هاإلجيةار  

 الطبيعة  إيف ذل  ابل  مل ه هه يفة الطبيعة !!!
ي  ابل التفيفةةةةةةةةةيل هالبيايف  ىت نفام  قيقة  كع  قيقة هذه  كعا  يسةةةةةةةةةفية خطةا حتتاج إا شةةةةةةةةة

الشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة ، هأيف هذا التوسةةةة  البسةةةةيب ضةةةةعهري جدا ، ألنبا صيفةةةةدر حتييل هرراسةةةةة  كع 
خطة هجد د،  ال صد ابل التفيفةيل لكي نيفةل إا جذهر ادشةكية، ه ىت نكويف اببيفةف  حبكمبا  

إذيف ابل تيفةةور ادسةةألة أهال     ي  صةةا ب الفكعا، هأليف اتكم  ي  شةةي   عس  ل تيفةةوره.  ال صد
 - ي   قيقتاا هابل مثَّ اتكم  يياا ههللا أ يم. هالقضةةةةةةية األخعى هي أيف هذا الفكعا الفيسةةةةةةفية  

، بييال  ابا تباههلا البا ينويف حل الدراسةةةةةةةا  القعآنية، هميكل القو  أبما هي األها حل - يما  بده يل
العيفةةةةع اتد  ، ههللا أ يم.  يذا ال صد إذيف ابل الدراسةةةةا  القعآنية  طع اا  امل هابفكع ألبار حل 

 ذكع ابعاداا حل هذه الدراسة.
هبد بمل مبعاجعة هحتقيق هذه ادسةةةةةةةةألة حل صع  ادعاجم هادوسةةةةةةةةو ا  الفيسةةةةةةةةفية الععصية هالةعصية 
اتد ينة لكي أب   ي   قيقتاا. ه يما  يي أذكع ابيخيفةةةةةةةةةةا  هابوجرا   ل  يسةةةةةةةةةةفة  عكة األنوار أه 

(، نظعا  لتعيقاما الوثيق مبوضةوس حبينبا    Deism، ه يسةفة: الدئسةم: ) Enlightenmet )التبو ع : ) 
ه ال سةةةةةيما صفكع الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة ، الذي ثبل  با إنا كايف ابتأثعا  صفيسةةةةةفة تي  اتعكة إا 

 ررجة كبةا.

 
August Comte 

 
457  Hoxha، Ibrahim Daut، Hoxhe Hasan Tahsin Efendiu، artikulli i prof. Dritan 

Spahiut،43.  
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 عرض اترخيي موجز   –املطلب األول: طبيعة فلسفة حركة األنوار أو التنوير  
 ( هي: Enlightenmentجا  حل صع  ادعاجم الفيسفية الععصية أيف  عكة التبو ع أه ) 

" .. عكة  يسةفية حل القعيف اليناابل  شةع تعتد رلعقل هتقعر أيف الو ي هو العاابل اتاسةم حل تطور   
هر االجتما ية نتيجة ابرتتبة  ي  ايال صفام الطبيعة اإلنسةةةانية. هبد نشةةةأ  اجملتمعا ، هأيف الشةةةع 

 عل ضةةةةةةةةةةةةةد التراب ْل الد   هاإل د ولوجيا   هذه الفيسةةةةةةةةةةةةةفة حل  يفةةةةةةةةةةةةةع التمايد ليينورا الربجواا ة كعرّ 
اإلبطا ية هالتعمية...ه ععِّف كانل التبو ع أبنا حتع ع اإلنسايف ابل  جره  ل إ ما  العقل ابل  ة 

رجي، هأيف هذا العجر ابعرهر إا  قدايف الشةةةجا ة هالتيفةةةميم  ي  إ ما  العقل ابل  ة ابعشةةةد خا
 .458ابوجا.." 

 هجا  حل ادوسو ة السو ياتية ادرتمجة إا اليةة الععصية تعع   التبو ع أبنا:
"..اجتةاه سةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةي اجتمةا ي،  ةاه  ممينيوه أيف  يفةةةةةةةةةةةةةةححوا نقةائ  اجملتم  القةائم، هأيف  ةةها  

أخالبياتا هأسةةةةةةةاليبا هسةةةةةةةياسةةةةةةةتا هأسةةةةةةةيوصا حل اتياا، صبشةةةةةةةع آرا  حل اخلة هالعدالة هادعع ة العيمية.  
 بة حل ه كمل حل أسةةةةةةاس التبو ع الر م ادينايل أبيف الو ي  يعب الدهر اتاسةةةةةةم حل تطور اجملتم  هالع 

نسةةةبة اخلطااي االجتما ية إا جال الباس، ها تقارهم إا ثقتام صطبيعتام… هابل مث مل  سةةةتطيعوا 
 ك  القوان  ادوضةةةةةةةةةةةةةةو يةةة ليمجتم . هكةةايف ابفكعه التبو ع  وجاويف ابوا ظام إا مجي  طبقةةا  

لتبو ع  هابيفةاف اجملتم ، هلكبام كانوا  وجاوما حل األسةاس إا أهلئ  ادمسةك  رلسةيطة. هكايف ا
 بتشةع حل  رتا العدار ليينورا  الربجواا ة ) الطبقة ادتوسةطة (..هبد سةا د نشةاطام صقدر كبة  ي  
التةيب  ي  نفوذ األ د ولوجية الكبسةية هاإلبطا ية. هبد انضةل ابفكعه التبو ع صتيفةميم لي  ضةد  

ة اددرسةية..همل  الكبيسةة  حسةب، هإمنا أ ضةا  ضةد ادعتقدا  الد بية اياابدا، ه ضةد ابباهج التفك
 عد التبو ع حل الوبل اتاضةةةةع اجتاها  ابؤثعا  حل التفكة االجتما ي، إال إيف آرا ه ال ترا  سةةةةار ة ص  

 .459ادينقف   ة اداركسي  .. " 

 
 135(، ص 1979، 3، )ا.ر، رار الينقا ة ايد دا، ساملعجم الفلسفيههبة، ابعار:  458
هض  يبة ابل العيما  هاألكارابي  السو ياتي ، وشعاف: رهانتا  ه ور ل، تعمجة: مسة كعا، ابعاجعة:  – املوسوعة الفلسفية 459

 146 -145(، ص: 1987، 6الطييعة ليطبا ة هالبشع، س ر/صار  جال  العظم هجورج طعاصيشي،) صةه : رار
A Dictionary of Philosophy، Edited by: M. Rosenthal and P. Yudin.  
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هجا  حل صع  ادوسةةةةةو ا  الد بية هالسةةةةةياسةةةةةية الةعصية رليةة اإلنكيير ة تفيفةةةةةيل أكينع  و   عكة  
 خيفياهتا،  بعى ابل الفائدا أيف نبقل اخلالصة ال  هرر   ياا  اي:التبو ع هأهدا اا هأصعا ش

".. ابع ية خرخيية ه عكة  كع ة أهرصية  در  ابل جد د العالبة ص  الد ل هالسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة. هالتبو ع  
( ، هأيف العيما  حبينوا حل  The Enlightenment is  an ambiguous termابيفةةطيل  ااب  هاببام: )  

اكل ايةعا ية ال  انتشةةةةةع   ياا، أصعا شةةةةةخيفةةةةةياهتا هأصعا خيفةةةةةائيفةةةةةاا ال  خيفيتاا التارخيية هاألاب
 هيمبل  يياا.

 Frenchإيف  عكة التبو ع حل ابعباها الضةةةةةةةةيق هي  عكة التبو ع الفعنسةةةةةةةةية أه  يفةةةةةةةةع العقل هالفكع  

Enlightenment or the Age of Reason)    صعا  حل القعيف اليناابل  شةةةةةةع حل  عنسةةةةةةا، هانتال اب .)
 ا.1789فعنسية هإخفاباا حل  دا حتقيق أهم  ااي  الينورا، هذل  سبة الينورا ال

هحل ابعباها األ م هاألهسةة   إيف  عكة التبو ع تشةةتمل  ي  خيفةةائص اإلصةةالح، هأيف البذهر األها 
هلذه اتعكة تعج  إا اليوانني  القدااب ، هال سةيما  يفةع الباضةة هاإلصةالح اليواننية. همبفاوا أ م  

التبو ع صدأ  حل القعيف السةةاص   شةةع حل إنكيرتا، خاصةةة  حل ادباج الذي هضةةعا  هأهسةة   إيف  عكة  
( ليعيم هالةد ل هالسةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةةة. هابل أصعا الشةةةةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةةةةيةا  اإلنكيير   John Lockeجويف لوك:)  

 هاسكوتالند   نذكع:
Joseph Priestley، Francis Hutcheson، Adam Smith، Edward Gibbon..etc. 

 الفعنسي  صعا:هابل الشخيفيا   
Voltaire،  Baron De Montesquieu، Denis Diderot، Jean-Jacques Rousseau..etc.  

 هابل األدايف صعا:
Christian Wolf، Mosses Mendelssohn، Imanuel Kant etc.. 

 هابل أابع كا الشمالية صعا:
Thomas Paine، Benjamin Franklin، Thomas Jefferson etc. 
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 املطلب الثاين: خصائص حركة التنوير
 :هرر  حل صع  ادعاجم هادوسو ا  الد بية هالسياسية أيف  عكة التبو ع

“ The dominant، medieval، European، pre-Enlightenment approach to politics and religion 
emphasized the hierarchical supremacy of supernatural religious authority. It upheld divine 

revelation، religious scripture and tradition، the church and clerical authority. The monarchy 

and political institutions were derivative، receiving their legitimacy by appeals to supernatural 
and religious authority. Proponents of the Enlightenment rejected this approach to politics 

and religion and upheld reason and nature، not the supernatural realm as the primary 

source…They emphasized critical reasoning، laws of nature، objectivity، and universality; a 

scientific outlook; progress; natural rights، liberty، and equality; utility; toleration; and 

freedom from superstition، irrationality، and dependence on religious and other forms of 
external authority..” 460. 

األنوار أه التبو ع كايف أي: إيف البظاا السةةياسةةي هالد   السةةائد حل العيفةةور الوسةةط  ابا ببل  عكة  
صيد رجا  الد ل ادسةةيحي التاصع  ليكبيسةةة، ادعرت   ليو ي هالكتب ادقدسةةة، هالذ ل كانوا أهل 
القعار هاتل هالعقد. اديوك ه ادعاكر السةةةةةةةياسةةةةةةةية كانل تتيق  ابشةةةةةةةعه يتاا ابل رجا  الد ل، أهل 

 القداسة هادعجعية العييا.
عكة األنوار أه التبو ع ر ضةةةةةةةوا ر ضةةةةةةةا  خابا  هذا البظاا السةةةةةةةياسةةةةةةةي  هرلتايل  إيف ادؤ د ل لفيسةةةةةةةفة  

هالد  ، هذهبوا إا تقد   الطبيعة هالعقل، ها تباره كميفةةةةةةةةةةدر أسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي  يمي اثصل ليفةةةةةةةةةةاا 
البشةةةةةةةةةةةةةةع ة. جبانب ذل  هم ركرها أ ضةةةةةةةةةةةةةةا   ي  أمهية البقد الفكعي، هبانويف الطبيعة هادوضةةةةةةةةةةةةةةو ية  

اه العيمي اتةد ة  ه اتقو  الطبيعيةة، هاتع ةة هادسةةةةةةةةةةةةةةةاهاا هالشةةةةةةةةةةةةةةمو . كمةا إمم ركرها  ي  االجتة
هالبفعية، ه دا التعيفةةةةةةةةةةةةب هالسةةةةةةةةةةةةما ة الد بية، اب  التحعر الكاابل هادطيق ابل اخلعا ا  الد بية،  

 هالال قالنية، ه دا اال تمار  ي  ادعجعية الد بية أه اخلارجية..

 
460  Wuthnow، Robert، The Encyclopedia of Politics and Relgion، Routledge، 

United Kingdom، London، 1998، 233-234 
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ا، ر ا 1784عكة األنوار حل سةةةبة  (، حل تعع فا لفيسةةةفة   Kant: )  هالفييسةةةوف ادشةةةاور: كانل
الباس إا اال تمار الذايت، هالباس جيب  ييام أيف ميتيكوا القوا هاإلرارا لكي  فكعها أبنفسةام  ل 
السياسة هالد ل، هأيف  ينقوا أبنفسام صدال  ابل أيف  عتمدها  ي   ةهم حل هذه القضااي..هأيف  ييام 

 .461صحيل ه ام أ ضل ليسياسة هالد ل.. إ ما   قوهلم هبدراهتم البشع ة ليتوصل إا  يم

 
Immanuel Kant 

 
هابل خيفةةةةةةةةةةائص هذه الفيسةةةةةةةةةةفة كانل، حتع ع العقل هالفكع ابل اخلعا ا  الد بية هالعقد ة، هحتع ع  
العقةةل هالبف  ابل الال قالنيةةة هادبةةاهج الظةةادةةة، هاالنتقةةا  ابل ادعةةاانا هالطةيةةايف السةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةي 

ة  هالالأخالبي، هابل الشةةةةةةقا  هالعذا  الدائم إا التقدا هالكما . هاب  تطو ع هذه القدرا  العقيي
 ميكل لإلنسانية أيف ختطو هتتقدا حنو الكما . 

هاسةةةةتبارا  هلذه األ كار هادبارئ،  إيف الذي  درس الد ل هالسةةةةياسةةةةة، جيب  ييا التحقيق هالبح  
  ل هذه الطبيعة اياابدا اليفما ، ه ل الطبيعة اإلنسانية  قييا   ق .

“..Nature has a rational structure exhibited through universal natural laws. Natural 

phenomena، religious and political institutions and human behavior were to be investigated 

 
 234اديفدر الساصق،  461
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using the same fundamental conceptions and a common methodology… uncovering 
relations of cause and effect.” 462. 

أي: إيف الطبيعةة هلةا صبيةة  قييةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةةة هبةا، هال  تؤري ه يفتاةا ه مياةا طبق القوان  ادطعرا  
هالعاابة، هال  هضةةةةةةةةةةةةةةعل لذل  تيقائيا. هإيف الظاهعا الطبيعية، هالقضةةةةةةةةةةةةةةية السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةية هالد بية  
 هاألخالبية، جيب أيف تدرس هأيف تتباه  طبق نف  ادباج العقيي هطبق تي  ادبارئ العقيية. هذه

الطبيعة ال  ابل  ولبا، هالقضةةةية اإلنسةةةانية  موابا ، هالقضةةةية العيمية هالسةةةياسةةةية، لكي نفام تي  
القضةةةااي ادعقدا  ي  هجااا اليفةةةحيل،  إنا جيب تفتيتاا إا  باصةةةع هأجرا ، الكتشةةةاف العالبة 

 .463ص  السبب هادسبب 
 خاضعة ليبقد هالتحييل  هصبا   ي  ابا تقدا  إيف كل  قيدا ر ماتيكية، أه خعا ة ر بية  ة

هالسرب العقيي، جيب أيف تستأصل هأيف تقي ، سوا  كايف ذل  ) الالابعقو  ( حل أابع الد ل أه 
 السياسة.. 

   ) Uncritical dogma، superstition، and irrationality were to be uprooted، whether in 
religion or politics.)  

إيف  يسةفة  عكة األنوار كايف ابسةتبدا إا  كعا السةما ة ه دا التعيفةب،  ىت  كويف الباس أ عارا  
ههذا هو الذي جعيام  حل ابعتقدهم هكالابام صعيدا   ل التعيفةةب الد   هالسةةياسةةي السةةائد بدميا ،

 أنفسام هبدراهتم ليوصو  إا اتقيقة. ة بارر ل  قييا  ه ة ابؤهي   كعاي ،  ي  تطو ع 
هذا االجتاه التبو عي سةةةةع  حل  يفةةةةل الد ل  ل السةةةةياسةةةةة، هأسةةةةام حل إ دار  مو ة ابل ادتبور ل  
اديحد ل الذ ل أ قبوا هآاببوا أنا ال جدهى هال خة حل الد ل أه التد ل، هإمم أصةةةةةةةةةةةةةعها  ي  حتع ع 

هايال هاخلعا ة. هحل ادقاصل هجد  مو ة ابل    أه تطييق السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةة ابل اهليمبة الد بية هالعقد ة
ادتبور ل، الةةذ ل مل  يحةةدها، هإمنةةا اجتاوا إا اكتشةةةةةةةةةةةةةةةاف هإصةةداس ر ل  قيي طبيعي جةةد ةةد، الةةذي 
 ايمل  ي  الد ل السةةةةةةةماهي ادبر . هأصةةةةةةةحا  هذا االجتاه الد   العقيي البحل  ارضةةةةةةةوا صقوا 

أه ادسةةةةيحي حل شةةةةؤهمم اخلاصةةةةة، أليف حل هشةةةةدا سةةةةيطة ههيمبة هابعجعية رجا  الد ل السةةةةماهي  
 

 234اديفدر الساصق، ص  462
)ابيفةةةع:   : النزعة العقلية يف فلسالالالفة ابن رشالالالد،ه ل تقع ع العالبة الضةةةعهر ة ص  السةةةبب هادسةةةبب..انظع: الععابي، حممد  اط  463

 167  -163رار ادعارف، س.ر،  .ر(، ص 
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ابفاوابام، الةد ل الةذي ابسةةةةةةةةةةةةةةتبةده العقةل هالطبيعةة، جيةب أيف حيرتا هأيف  قةدر األسةةةةةةةةةةةةةة  الطبيعيةة 
ليسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةة هالكويف، هأيف  عرتف رتقو  السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية لآلخع ل، ابؤاببام هابيحدهم،  ي   د 

 .464سوا ..
 

  س  ، يف فكر الشيخ حسن   Deismاملطلب الثالث: االجتاه الفلسفي املسمى بال: دئيسم: 
أسةةةةةةةتطي  ررئ ذي صد  أيف أبعر أيف ابل لوااا هنتائج  يسةةةةةةةفة التبو ع كانل هذه الفكعا الفيسةةةةةةةفية 

ههذه الفيسةةفة صيةل ذرههتا أهاخع القعيف التاسةة   شةةع.  .  صيفةةدرها  األخعى ادتولدا ابباا، هال  حنل
(، هال  ابل   Philosophy of progress)   هرهار  يسةةةةةةةةةفة األنوار  اابة كانوا  عتقدهيف صفيسةةةةةةةةةفة التقد

لواااباا التبكع ليمورهث الينقاحل هالد   هالتارخيي، ر تباره تعاكما  خرخييا  ال  بسةةةةةةةةجم هال  تمشةةةةةةةة   
 .465اب  ابطالب العيفع..

: لفكعا الفيسةةةةفية ادسةةةةم  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: رئيسةةةةم قد ذكع  أ ضةةةةا  صع  ادعاجم الفيسةةةةفية شةةةةع ا  هلذه ا 
(Deism : ابل أما تع ،) 

“..Deism، the view that true religion is natural religion… Most deists dismissed revealed 
religion as a fiction. God wants his creatures to be happy and has ordained virtue as the means 

to it…Salvation cannot، then، depend on special revelation. True religion is an expression 
of a universal human nature whose essence is reason and is the same in all times and places. 

Religious traditions such as Christianity and Islam originate in credulity، political tyranny 

and priest craft، which corrupt reason and overlay natural religion with impurities. Deism is 
largely a seventeenth and eighteenth-century phenomenon and was most prominent in 

 
 يسفية: ليمر د  و  هذه الفكعا الفيسفية هالسياسية راج  هذه ادوسو ا  الف 464

Wuthnow، Robert، The Encyclopedia of Politics and Relgion، Routledge، United 
Kingdom، London، 1998، 233-235; Edwards، Paul، The Encyclopedia of Philosophy، Collier 
Macmillan Publishers، London،  1967، 519-525.        

 ليمر د  و   عكة األنوار الفعنسية ه يسفتاا انظع: 465
Gay، Peter، The Enlightenment - An introduction،   Random House، New York، 1966. 
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England. Among the more English deists were John Toland (1670-1722)، Anthony Collins 

(1676-1729)، Mathew Tindal (1657-1733) etc…By the late eighteenth century، the term 

came to mean belief in an “ absentee God ” who creates the world، ordains its laws، and then 
leaves it to its own devices..”  466 . 

ا (..هإيف أ يب ادبتسب  أي : إيف الد ل اتقيقي هو الد ل الطبيعي، ) العقيي، أه الطبيعة نفسا 
هلذا االجتاه أنكعها الو ي ر تباره خعا ة هضةةةةةةةةةةعر  ابل اخليا . الع   ع د خليقا السةةةةةةةةةةعارا،  شةةةةةةةةةةعس 
الفضةةةيية كوسةةةيية لتحقيق تي  السةةةعارا..كاا الباس هإنقاذهم ال ميكل أيف تعتمد  ي  الو ي، أاي   

 ة اإلنسةةةانية الشةةةاابية ادسةةةتبدا  ي   كايف نو ا..الد ل اليفةةةحيل هاتقيقي هو التعبة اتع  ل اتع 
العقل اجملعر حل كل اابايف هابكايف. اببارئ الد ل ادسةةيحي هاإلسةةالابي تتيفةة  رلسةةذاجة هالطةيايف 

–السةةياسةةي، هاخلداس هادكع هاداارا العهبانية، هأما ابفسةةدا ليعقل. كما أما تةط  الد ل الطبيعي 

انل  اهعا القعيف السةةةةةةاص   شةةةةةةع هاليناابل  شةةةةةةع، رآلرا  ادتيوثة هالبجسةةةةةةة. هذه اتعكة ك  -العقيي
هانتشةع  حل إنكيرتا صشةكل كبة  ي   اع  شةخيفةيا  ابشةاورا حيميويف هذا الفكع الفيسةفي. 
حل القعيف اليناابل  شع، هذا اديفطيل اختذ ابفاوابا  هصعدا  آخع ههو ابا  ربها  با صةةةة:اإللا الةائب أه 

بوانيباةا هأنظمتاةا، مث تعك ذلة  أيف تعمةل ه ق ادتةيةب حل هةذه الطبيعةة، الةذي خيق العةامل ه ةدر  
)أي أما تدصع شةةةةةؤهيف نفسةةةةةاا صبفسةةةةةاا( !!، هأيف هللا صعد أيف  467القوان  هاآلليا  اخلاصةةةةةة هبا..  

خيق العامل ه عغ ابل خيقا، انسةةةةةحب هانفيفةةةةةل إا  امل آخع اببفيفةةةةةل، خركا  الدنيا تعمل صبفسةةةةةاا 
هتةدصع أابورهةا طبق القوان  هاألنظمةة العقييةة ادطعرا. هةذه الفكعا الفيسةةةةةةةةةةةةةةفيةة حل األصةةةةةةةةةةةةةةل كةانةل  

 Isaacالفرايئي االنكييري الياوري ادشةةةةاور إسةةةةحا  نيوتل:)ابسةةةةتقاا ابل  كعا الفييسةةةةوف هالعامل  

Newton ال  تقو : أبيف هباك رص  هانسةةةةةةةةةةجاا، ه مل ابتيفةةةةةةةةةةل هتباسةةةةةةةةةةق  قيي ص  أجرا  هذا )
 .  468العامل، تشبا آلة ابيكانيكية حمكوابة اتعكة هالسة..

 
466 Audi، Robert، The Cambridge Dictionary of Philosophy، Cambridge University 

Press، 1995، 188. 
 188اديفدر الساصق، ص  467

468  Merriam-Websters’s Encyclopedia of World Religions، Wendy Doniger، 
Consulting Editor، Springfield، Massachusetts، 1999، 284 
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Isaac Newton 
 

رهار هذه اتعكة الفيسةفية ر عوا ابل شةأيف العقل هبدراتا اخلاربة، ال  تفو  الو ي  سةب ا مام،  
هأنكعها رلقوا تي  ادرا م الد بية، ال  جّع  الباس إا التعيفةةةب الد   العقدي ه دا السةةةما ة 

يي هلذا هاالنفتاح  ي  اآلخع، هال  شةةوهل أ ضةةا  صةةورا هللا سةةبحانا ه تعاا، كخالق هابيفةةور  ق
العامل ادبسةةق. هذه الباضةةة العيمية هالفيسةةفية ر ضةةل رلشةةدا، تي  البظع ة ال  تقو : أبيف العقل 
حمكوا  ييا رلفسةةار صسةةبب اإلمث أه اخلطيئة ال  ارتكباا أصوان آرا  ييا السةةالا. حل القعيف السةةاص  

لطقوس هالعبارا  الد بية   شةةةةةةةةةةع أكد كبار رهار هذه اتعكة اإلتار ة  ي  ر   التقيد هااللتراا ر
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كييةا ، ألمةا حل نظعهم كةانةل ممةاثيةة ليعةارا  هالتقةاليةد هاخلعا ةا  الةد بيةة ال  كةانةل سةةةةةةةةةةةةةةةائةدا ص  
 .469ادشعك ،  ألجل ذل  جيب ر ضاا.. 

هليتأكد مما ذكعتا سةةاصقا ، بمل أ ضةةا  رسةةتشةةارا صع  أهل العيم هالفضةةل ابل أسةةاتذيت الفضةةال ، 
اسةةةةخة حل األابور الفيسةةةةفية هالد بية األهرصية، هصعد نقام طو ل اب   ضةةةةييتا، هالذ ل هلم بدا ر  470

هصةةةةةيبا إا هذه البتيجة العيمية هال  أرجو ابل هللا تعاا أيف نكويف بد ه قبا إا اليفةةةةةوا  حل هذه 
 ادسألة، أنقل هبا ابيخص ابا ذكع يل  ضييتا  يما ابعباه،  ي  با :

دتدصعا ليقعآيف الكعمي جتعان إا مجية أ كاا  اابة ال تقبل "..إيف الفيسةةةةةةةةةةةفة ادسةةةةةةةةةةةتفارا ابل التالها ا
 التجرئة أه العر  يياا.

أهال : إيف العةامل اداري حمكوا صقوان  ابطعرا ال شةةةةةةةةةةةةةةذهذ  ياةا هال تبةاب . ههذا ابؤكد حل كينة ابل   
الةذي خيق سةةةةةةةةةةةةةةب  مسةاها  طبةابةا  ابةا تعى حل خيق العمحل ابل  اآلاي  القعآنيةة، ابينةل بولةا تعةاا: 

فاه   ارج  البيفةةةةع هل تعى ابل  طور، مث ارج  البيفةةةةع كعت   بقيب إلي  البيفةةةةع خاسةةةةئا  ههو ت
النمل     صةب  هللا الذي أتقل كل شةي  إنا خبة مبا تفعيويف    ، هبولا تعاا:   4-3الملك :     سةة 

أابل جعةل األرض بعارا  هجعةل خالهلةا أمةارا  هجعةل ص  البحع ل  ةاجرا    إلةا   ، هبولةا تعةاا:   88: 
،    49القمر:   إان كل شةةي  خيقباه صقدر هبولا تعاا:    ،66النمل :  اب  هللا صل أكينعهم ال  عيمويف  

، هاآلاي   9الرعد:    هكل شةةةةةةةةي   بد مبقدار  امل الةيب هالشةةةةةةةةاارا الكبة ادتعا    هبولا تعاا:  
                       ينةا حل هذا ادوضوس.                                                                                                         ك

(، هي كالطبيعة ه ةها، الكل ابل خيق هللا  Uniformity اثنيا : هذه القوان  ادطعرا هادتسةةةةةةةةةةةةةقة ) 
 خواص الطبيعة هلواااباا.تعاا، هليسل ابل 

 
469   Merriam-Websters’s Encyclopedia of World Religions، Wendy Doniger، 

Consulting Editor، Springfield، Massachusetts، 1999، 284 
ههو أستاذي الكبة، األستاذ الدكتور  ع ايف  بد اتميد  تاح، أستاذ الفيسفة هالتيفوف هابقارنة األراييف حل بسم أصو  الد ل حل  470

حل اياابعة،  جراه هللا    حل ابقع ابكتبا  15.01.2003اياابعة اإلسالابية العادية مباليراي. أجع ل اتوار هادقاصية ابعا حل  وا األرصعا  ادوا ق  لةةةةةةةةة :  
 خةا   ي  ابا أ ارر هأاا  هذا الةموض ابل  كعيت،  أان لا ابقدر هشاكع.
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اثلينا : ابا راا إيف اخلالق سةةبحانا  هتعاا هو خالق الطبيعة،  او سةةبحانا خالق بوانيباا أ ضةةا ،  يا 
ه ده أيف خيع  بانوما ابىت شةةةةا  هكي  شةةةةا ، ههذا هو ادعجرا العرنية. هاآلاي  حل هذا ادوضةةةةوس  

، هبولةةا تعةةاا: 54األ عاف:     ر  العةةاد   أال لةةا اخليق هاألابع تبةةارك هللا  كينةا، ابينةةل بولةةا تعةةاا:  
.إمنا أابعه إذا أرار شةةةيئا  أيف  قو  لا كل  يكويف  سةةةبحايف الذي صيده ابيكو  شةةةي  هإليا تعجعويف  
  :  82. 

بل أرأ تم إيف  االطعار أه الشةةةةذهذ حل ابظاهع الطبيعة كالمها ابل صةةةةب  هللا تعاا، كما با  تعاا: 
دا  إا  وا القياابة ابل إلا  ة هللا تتيكم صضةةةةةةةةيا  أ ال تسةةةةةةةةمعويف. بل جعل هللا  ييكم الييل سةةةةةةةةعاب

أرأ تم إيف جعل هللا  ييكم الباار سةةةةةعابدا  إا  وا القياابة ابل إلا  ة هللا تتيكم صييل تسةةةةةكبويف  يا 
أ ال تبيفعهيف 

 . ا.ه 471
 كع هصعد هذا الععض ادوجر لفيسةةةةةةةةةةفة هأ عاض هذه الفيسةةةةةةةةةةفة، أ تقد أنا اتضةةةةةةةةةةحل لبا  قيقة 

الشةيمل  سةل حتسة ، هأنا بد هب  حتل أتثةا   عكة  يسةفة األنوار ه يسةفة رئيسةم إا  د كبة 
، هال  كايف أ د ضةةةةةةحاايها لألسةةةةةة  الشةةةةةةد د، أررك ذل  أه مل  درك، ه يما  يي نذكع صع  472

األابينية التطبيقية، لبعى أتثع الشيمل  سل حتس  صفيسفة الةةةةةةةةةةةةةة: )رئيسم (  حل  كعه،  ي   اه  
صبا  هتعييل تي  ادواب   سةةةب ابا اسةةةتقع  حل  قيا ابل اببارئ تي  اددرسةةةة الفيسةةةفية الةعصية.  

اب  بد ذكعها البا ينويف حل أهرابام العيمية حل ادؤمتع هأشار  إلياا صع  اديفارر األخعى هذه ادو 
 .. 

 
 72-71القيفص: 471
الفكر الديين يف  و  ابسةةةةةةةألة  عكة األنوار الفعنسةةةةةةةية هأتثع  در كبة ابل ادفكع ل ادسةةةةةةةيم ..انظع:  تاح،  ع ايف  بد اتميد،   472

 37-29(، 2001اياابعة اإلسالابية العادية اباليراي، ابعكر البحوث، ، ) مواجهة  دايت احلداثة
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 املبحث الرابع: اآلاثر السلبية لتلك الفكرة الفلسفية على فكر الشيخ حسن  س   

 
 و اهرة املوت 473ملطلب األول: موقفه من الروا  ا

( أنةا دةا كةايف   Ibrahim Daut Hoxhaهر خوجةة: )ذكع ابةد ع ذلة  ادؤمتع ادؤر  البةا ة  إصعاهيم را
ة، هحل أ د اجملال  كايف الباس  تبا ينويف ه تبابشةةويف  األلبانيالشةةيمل  سةةل حتسةة  حل إ دى ادديف  

 و   قيقة العهح هاباهيتاا.  عجا  الد ل اإلسةةةةةةةةةةةةةالابي حل تي  ادد بة ا تقدها أيف العهح شةةةةةةةةةةةةةي   
شكل البخار أه السحا ، هأيف هذه العهح تذهب اباري، همبو  اإلنسايف  إنا  ةارر ايسم  ي  

 إا هللا تعاا هحيتفظ هبا  بده لكي تعور إا صا باا  وا البع  هالبشور.
دا مس  الشةةةةةةةةيمل  سةةةةةةةةل حتسةةةةةةةة  هذه الفكعا رر  ييام بائال  : " ال، لي  األابع كما تر مويف. إيف 

و توب  األ ضةةةةةةا   العهح ليسةةةةةةل شةةةةةةيئا  اببفيفةةةةةةال   ل ايسةةةةةةم. إيف سةةةةةةبب ادو  لدى اإلنسةةةةةةايف ه
 هايوارح  ل العمل هاتعكة. هاإلنسايف  بدابا ال  تبف   او ال  تحعك،  اذا هو ادو .." !!

 . 474 كل اتاضع ل استةعصوا هاندهشوا ابل هذا الشعح لظاهعا ادو  حل كالا الشيمل  سل حتس   
ل أاباا األرلة هذا التعع   ليمو ، أه هذا الشةةةةةةةعح لكيفية ادو  هبذه اليفةةةةةةةورا ال  يفةةةةةةةل هال  ينب

الكينةا هادسةتفيضةة حل القعآيف هالسةبة هاألرلة ال  ذكعها العيما  الكبار ابينل العالابة اصل القيم رمحا  
(،  ي  أيف اإلنسةةةةةةايف ابعكب ابل رهح هجسةةةةةةد، هأنا إذا ابا  خعجل ره ا   الرواهللا حل كتاصا: )  

ادسألة العاصعة  بواان : أيف العهح  هذهبل إا ررئاا لتعور إليا حل بربه ليسؤا . هبد ذكع حل كتاصا حل
 هل متو  أا ادو  ليبديف ه ده  ي  با : 

"..اختي  البةةةاس حل هةةةذا  قةةةالةةةل طةةةائفةةةة متو  العهح هتةةةذه ، ألمةةةا نةحْف ، هكةةةل نف  ذائقةةةة  
ادو ..هبةا  اآلخعهيف ال متو  األرهاح  ةإمةا خيقةل ليبقةا ، هإمنةا متو  األصةدايف. بةالوا ه بةد رلةل 

 
: هذه ادواب  ال  سةةةةةةأذكعها ليشةةةةةةيمل  سةةةةةةل حتسةةةةةة  بد ذكعها البا ينويف حل ذل  ادؤمتع الكبة اب  ذكع ابيفةةةةةةارر مالحظة مهمة 473

أ كياا كما  كاها هؤال  البا ينويف حل أهرابام، ه متبيل  ابقوالهتم، هالبا   مل جيد شيئا  ابكتور  صقيم الشيمل همل أب   ي  ابؤلفاتا،  أان أره اا أه
 أيف تكويف تي  ادواب  ابسجية هابكتوصة حل كتب الشيمل  سل حتس ،  ىت تطمئل بيوصبا دا نقو .

 .154، 131اديفدر الساصق، ص  474
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   الدالة  ي  نعيم األرهاح ه ذاهبا صعد ادفاربة إا أيف  عجعاا هللا حل أجسارها،  ي  هذه األ ار
هلو اباتل األرهاح ال نقي   باا البعيم هالعذا  هبد با  تعاا:)هال حتسةةةةةنب الذ ل بتيوا حل سةةةةةبيل 

 يحقوا ابل  ضةةةةيا ه سةةةةتبشةةةةعهيف رلذ ل مل هللا هللا أابواخ  صل أ يا   بد رهبم  عابويف  ع   مبا آخهم 
 . 475هبم ابل خيفام

هاليفةةةةةةةةةةةةوا  أيف  قا  ابو  البفوس هو ابفاربتاا ألجسةةةةةةةةةةةةارها هخعهجاا ابباا،  إيف أر د مبوهتا هذا 
القدر  اي ذائقة ادو  هإيف أر د أما تعدا هتضةةةةةةةةةةمحل هتيفةةةةةةةةةةة  دابا  حمضةةةةةةةةةةا   اي ال متو  هبذا  

 .476اال تبار صل هي ربية صعد خيقاا حل نعيم أه  ذا .." 
ألرهاح تفار  األصدايف  بد ادو  هأما تعور إا األصدايف ليبعيم أه العذا  حل القرب،  الشةةةةةةةةاهد أيف ا

، هلكل ادقاا ال  سمل  477هأيف األ ار   بد تواتع  حل ذل  كما ذكعها أ ضا  العالابة اإلصل القيم 
لبا أيف نسةةةعرها هبا. هبد أكد  قيقة  يفةةةل العهح  ل ايسةةةد  بد ادو  أ ضةةةا  الفييسةةةوف الكبة 

. هصذل  478صل سيبا  بدابا ذكع : ] " ..أيف ادو  ابا هو إال  يفل أه  عا  العهح  ل ايسد.."[  ا
 صطل بو  الشيمل  سل حتس   يما ذهب إليا حل هذه ادسألة ههللا أ يم.

هجورا  هكياان  ابسةةةةتقال  هلكل ال ندري هال نعيم  479هاليفةةةةحيل هاليفةةةةوا  حل هذه ادسةةةةألة أيف ليعهح  
ه  سةةألون   ل العهح بل العهح ابل أابع ريب هابا أهتيتم   كيفية ذل ، ههذا ابيفةةدا  بولا تعاا: 

 . 480ابل العيم إال بييال ..

 
 170-169آ   معايف: 475
هرراسةةة الدكتور السةةيد ايمييي، )رار الكتا  الععيب،   ، حتقيقالروا اصل القيم ايواي، أصو  بد هللا حممد صل أيب صكع الدابشةةقي،   476

 صتيفعف  سة  71-70(، 1994، 1صةه ، لببايف، س
 98-97اديفدر الساصق،  477

478 Iljazi، Ali،  Kur’ani dhe shkenca bashkohore، Gjakove، 2000، 455. 
جوهرة التوحيد املسالالالالالالالالالمى  فة املريد على جوهرة  حاشالالالالالالالالالية اإلمام البيجوري على  ليمر د  ل  العهح ه  قيقتا انظع أ ضةةةةةةةةةةةةا :   479

 269-266(،  2002، 1، تل:  يي مجعة حممد الشا عي،)جاابعة األاهع:رار السالا، سالتوحيد
 85اإلسعا  :  480
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 املطلب الثاين: موقفه من نزول املطر

ادطع هابا الذي  سةةةةةةةةةةةبب ذل  ؟  ما كايف مث إمم مل  يبينوا حل اجملي  ذاتا  ىت  تحوا  د   نره  
ابل اتاضةةةةةةةةةةةةع ل إال أيف أجاصوه صبف  ايوا  السةةةةةةةةةةةةاصق، أبيف ذل  حيدث أبابع هللا تعاا هأيف نره  

 الةي  هو رمحة ابل هللا تعاا لعباره.  عر الشيمل  سل حتس  هذا العأي بائال :
، مث  481القوان  الطبيعيةةة    "  ةةاهعا نره  ادطع ابينةةل صقيةةة الظواهع الطبيعيةةة األخعى، هي ابل نتةةاج 

شةةةةعس الشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة  حل صيايف كيفية تشةةةةكل هتكّويف ادطع هالينيج هالربر هالبدى. مث الشةةةةيمل 
 سةةةةةةةةةةةةل حتسةةةةةةةةةةةة   اه  أيف  ربهل  ي  ابقولتا، وجعا  صع  التجار  حل راخل الةع ة ال  كانوا 

آلال  هادوار ال  أ ضعها، جييسويف  ياا.  أثبا  إجعا  التجعصة الكيماه ة حل الةع ة صواسطة صع  ا
صدأ  تتشةةةةةةةكل  ي  سةةةةةةةق  الةع ة بطعا  ادا  ابل البخار هصدأ  تتسةةةةةةةاب  تي  القطعا   ي   
رؤهس ايالسةةةةةةةةةة ..  يما رأها ذل  صدأ اتاضةةةةةةةةةةعهيف  سةةةةةةةةةةتعيذهيف ر  تعاا ه بفخويف ميبة ه سةةةةةةةةةةعا 

..صيبما كايف الشةةةيمل ه قولويف: نعوذ ر  ابل الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة  الضةةةا  هادضةةةل هادعتد، لعبا هللا
 .482 سل حتس   بتسم  اب  الذ ل ا جبوا صتيفع اتا.." 

ههذا ادعتقد ابل الشةةةةيمل أ ضةةةةا  تبقضةةةةا اآلاي  الكينةا هاليفةةةةعحية حل القعآيف الكعمي، ال  تبص  ي   
إيف نره  الةي  هو ابل رمحة هللا تعاا،  سةةةةةةةةةوبا ابىت  شةةةةةةةةةا  ه ي  ابل  شةةةةةةةةةا  ابل  باره، هحل أي 

إيف هللا  بةده  يم السةةةةةةةةةةةةةةا ةة ه بر  الةية  ه عيم ابةا حل األر ةاا هابةا تةدري   :  ابكةايف كمةا بةا  تعةاا
 . 483نف  اباذا تكسب  دا  هابا تدري نف  أبي أرض متو  إنا  ييم خبة 

هبد هرر حل صع  اآلاي  الكعمية العر القاط  هالربهايف السةةةةةةةةةةةةةةاط   ي  خالف ابا ذكعه الشةةةةةةةةةةةةةةيمل  
ا ق ه ةها أما ابل األابور الطبيعية،  قا  تعاا:  سةل حتسة  ابل أيف نره  الةي ، هإرسةا  اليفةو 

    هو الذي  ع كم الرب  خو ا  هطمعا  ه بشةئ السةحا  الينقا . ه سةبل الع د حبمده هادالئكة ابل

 
 131، ص  I  brahim Daut Hoxhaاديفدر الساصق، حب  ابقدا ابل البا   إصعاهيم راهر خوجة  481
 132اليفدر الساصق،  ص 482
 34لقمايف:  483
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، هبا    484خيفتا ه عسةةةل اليفةةةوا ق  ييفةةةيب هبا ابل  شةةةا  ههم جيارلويف حل هللا ههو شةةةد د ايفا  
ههو الذي أرسةل العايح صشةعا  ص   دي رمحتا هأنرلبا ابل السةما  ابا  طاورا  لبحي صا صيدا   تعاا: 

. ههجا االستدال  ابل اآلاي ، هو أما بعر  مجية    485ابيتا  هنسقيا مما خيقبا أنعاابا  هأانسي كينةا   
 ابل اتقائق:

الفعل إليا سةةةةةةبحانا..الينانية:  األها: أيف هللا تعاا هو الذي ورارتا هبدرتا  عي لبا الرب .. بسةةةةةةب 
سةةل الطبيعة اليفةةما  ال  إيف هللا جل ه ال هو الذي  عسةةل اليفةةوا ق صعظمتا هبدرتا هجاللا..هلي

،  قد نسةةةةةب  عل اإلرسةةةةةا  إليا سةةةةةبحانا هتعاا..الينالينة: أيف هذه اليفةةةةةا قة أبابع هللا  تعسةةةةةل ذل  
أمل   تبيفةةعف  مل، كما با  تعاا: تعاا تيفةةيب ابل  شةةا  هللا تعاا، هإما أبابع هللا تعاا أ ضةةا  

تع أيف هللا  رجي سحار  مث  ؤل  صيبا مث جيعيا ركاابا   رتى الور  خيعج ابل خاللا ه بر  ابل السما  
ابل جبا   ياا ابل صعر  ييفةةيب صا ابل  شةةا  ه يفةةع ا  مل  شةةا   كار سةةبا صعبا  ذهب رألصيفةةار  

، العاصعةة: إيف هللا تبةارك هتعةاا هو   486يفةةةةةةةةةةةةةةةار قيةب هللا الييةل هالباةار إيف حل ذلة  لعربا ألهيل األص
الذي أنر  ه بر  ابل السةما  ادا ،  بسةب  عل اإلنرا  أ ضةا  إليا سةبحانا، هلي  إا الطبيعة، كما  
توهم ذل  الشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة  هابل مج مجا.. هأ تقد إيف هذه اآلاي  البيبا  هي هاضةةةةحة  

ابا بيل حل هذه ادسةةةألة  قا  حل كل ادسةةةائل  هضةةةوح الشةةةم  إلصطا  ابرا م القائي  خبال اا، هأيف
 ال  ذكعها الشيمل  سل حتس ، هال  ختال  صعا ة نيفوص القعآيف هالسبة ههللا أ يم. 

 
 املطلب الثالث: موقفه من حدوا الصاعقة

هحل  وا ابل األايا صةةةارف هجور الشةةةيمل حل نف  القع ة حل ألبانيا،  إذا ريو  تةة هالسةةةما  تتيبد 
رلسةُحب،  يبدأ ادطع رلبره  هحتدث اليفةوا ق هالرب   بدأ أهل تي  القع ة  سةتعيذهيف ر  تعاا 
لكي  يفةع اا  بام، ألما رمبا أتتيام رلعذا  صسةبب ا تقارهم أيف هللا تعاا  عسةل تي  اليفةوا ق 

قةةدها أيف  ي  ادةةذنب  هالفةةاسةةةةةةةةةةةةةةق  ابل  بةةاره، هإيف هللا تعةةاا كةةايف خيو ام صةةذلةة . كمةةا أمم ا ت
 

 13الع د :  484
 49- 48الفعبايف :  485
 44-43البور :  486
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اليفةةةةا قة هي  بارا  ل بطعة  د د ة ابيتابة انالة ابل السةةةةما ، أه أما بطعة  جع ابيتاب تبر  
ابل السةةما .. يما رأى الشةةيمل  سةةل حتسةة  إمم  د ويف هللا تعاا ه بتايويف ه تضةةع ويف إليا لكي 

  يفع اا  بام با  هلم:
 ىت  يفةعف هللا هذا السةو   با! با  ؟  أجاصوه  داذا تد ويف هللا هتتضةع ويف إليا "..اباذا تعميويف ؟ 

ي  حتقيق ر بتكم هاسةةةتجاصة ر وتكم؟ هلم الشةةةيمل: هابل الذي سةةةيجرب هللا تعاا  ي  ذل ، أي  
: لي    رخل حل ا. با  هلم الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة ، إمنا هو هللا تعاا صفضةةةيا هكعاببالوا: ال أ د
؟ أجا  الشةةةيمل هلم:  مل  ة هللا إذيفاليفةةةا قة أه اببعاا أه صةةةع اا  بكم! بالوا لا:   إرسةةةا  تي  

با  ل  اي أ اا الشيمل،  ! بالوا:  جتسبب اليفا قة همها ابيفدر اليفا قة  اآلال  هالطبيعة، هي ال 
 ؟!اباذا تقو 

مث با  الشةةةةةةةيمل هلم: اآليف أان سةةةةةةةأصعهل لكم  ي  ابا أبو . هبد صةةةةةةةارف حل أثبا  كالابا أيف  كويف  
يمل هلم: هل تعهيف   قا  الشة  ،ه ي   اعه سةعج اببام  ع   اتشةيع هباك محار  ي  صعد خطوا  
.  ا عل ذل ، . با :  انظع كي  أهجا اليفةةةةةا قة لتقتل ذل  اتمارذل  اتمار هباك؟ بالوا نعم

  يل.  ما كايف ابل الشةةةةةةةةيمل إال أيف ذهب هرص  بطعة  د د  ي  يْ صةةةةةةةةاح أ د اتاضةةةةةةةةع ل  إنا ابُ 
ى، هصعد تظا   إذا رليفةةةةا قة تيفةةةةيب سةةةةعج ذل  اتمار!  إذا رلرب  هاليفةةةةوا ق تعور ابعا أخع 

هيف اآليف أيف هللا ال  عسةةةةةةةةةةةةةةةل اتمةار هتقتيةا حل اتةا .  يمةا مت ذلة  بةا  الشةةةةةةةةةةةةةةيمل هلم: هةل تعتقةد
؟  ما كايف ابل اتضةةور إال أيف  بيفةةع وا اببدهشةة  ابل تيفةةع ا  الشةةيمل  سةةل حتسةة .." اليفةةا قة

 !!!   487هأان أندهع أ ضا  اب  هؤال  اتضور ابل تيفع ا  الشيمل  سل حتس  
 

 املطلب الرابع: من ابتكاراته واكتشافاته العلمية الفلكية  
الشةةةيمل  سةةةل حتسةةة  جبانب تي  التيفةةةع ا  العجيبة كما  ع با  با،  إنا أ ضةةةا  كايف  ادا   يكيا  
كبةا .  في أ ةد ابؤلفةاتةا  ل  يم الفية  هاهليئةة، ذكع أنةا كةايف أه  ابل اكتشةةةةةةةةةةةةةة  أرصعةة أنواس أه 

)      :    ابعكر هحمور رئيسي لتي  الكواكباكب  و  الشم ، هأيف  الشممناذج ابل رهرايف الكو 
 

ابل صع  الشةةةخيفةةةيا    I brahim Daut Hoxha، نقل هذا اخلرب  البا   ادؤر : 133-132اديفةةةدر السةةةاصق، ص  487
 الذ ل  اصعها الشيمل  سل حتس ، راج  أ ما  ادؤمتع ليوبوف  ي  ابر د ابل التفاصيل.
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Sistemi Heliocentrik    ،)هبا  الشةةيمل  سةةل حتسةة : أه ابا  سةةم  صةةةةةةةةةةةةةةةةة: اجملمو ة الشةةمسةةية .
]"إيف العيم اتد   مل  ععف  ل هذه اتقيقة شةةةةةةةيئا  إا هبل ال ق، اب  إيف القعآيف الكعمي حتدث  

هالشم  جتعي دستقع هلا ذل  تقد ع العر ر    باا ببل اث   شع بعان  صشكل بطعي هرائ  بائال :  
الشةةةةةةةم   ببةي هلا أيف تدرك القمع هال العييم، هالقمع بدرانه ابباا   ىت  ار كالععجويف القدمي. ال 

 .  488 ]"..489الييل ساصق الباار هكل حل  ي   سبحويف
 

 املبحث الرابع: بيان موقفه من األجبدية العربية
الشةةةةةةةةيمل  سةةةةةةةةل حتسةةةةةةةة  كايف  عارض رلشةةةةةةةةدا  كعا تب  األجبد ة الععصية، همل  كل  عضةةةةةةةة   ىت 
رألجبةةد ةةة الالتيبيةةة ادقرت ةةة ابل اآلخع ل،  ألجةةل ذلةة   قةةد اصتكع أجبةةد ةةة  ع ةةدا هخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ليةةةة 

 ة، هلكل ألسبا  كينةا أصحاصا مل  وا قوا  ي  ابرتا ا.األلباني
( ، ههو ابل Jani Vretoأابا  ل متسةةةكا هبذا العأي  ذكع أ د البا ين  ادعاصةةةع ل لا ادسةةةم  : )  

ة هذا نيفةةةةارى األلبايف األرثوذك ، أيف الشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة  با  هلم حل خيفةةةةوص األجبد ة ادتبع
 :الكالا حل ابععض ر ضا إايها

 
Jani Vreto 

 
488  :   38 -40 
 . هليمر د  ل  ياا الشيمل   سل حتس  انظع:60-59اديفدر الساصق، حب  ابقا  ابقدا ابل البا   الدكتور راابر اكاي،  489

Kondi، Sejdi، Ylli i Camerise Hasan Tahsini-vjersha dhe poezi kushtuar jetes dhe vepres se 
tij، Tirane، 1998.  
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كةايف  عصيةا  هكةايف  تحةدث الععصيةة، هإيف القعآيف كتةب رليةةة الععصيةة، هأان بةد –    –"..نبيبةا حممةد  
تعيمل الععصية، هبد بعأ  القعآيف ابعارا ، هها هو ابعي اآليف. جا   يا أيف هللا أرسةةةل إا كل بوا نبيا   

، ه يا أ ضةةةةةةا  أيف ابل  491، ه يا أ ضةةةةةةا  أيف هللا أرسةةةةةةل إا كل بوا أنبيا  خمتيف   490 ي  لسةةةةةةايف بوابا 
، هإيف  492  هللا الكربى خيق السةةةةةةةةةةماها  هاألرض هاأللسةةةةةةةةةةل الكينةا ادختيفة هاأللوايف ادتعدرا آاي

الكتب ادقدسة ببل القعآيف ابينل العاد القدمي كايف األصل ابكتور  رليةة العرب ة، هأابا العاد ايد د 
قد   لدى  قد كتب رليةة اليواننية، هاب  ذل   إيف هذه الكتب ال ترا  ابوض  ا رتاا هتقد ع هت

ادشةةةةةار إلياا ال  ذكعهتا  -اآلاي  هالسةةةةةور –  الباس. ها هو القعآيف ص  أ د كم هها هي ادواضةةةةة   
لكم،  مل  ععف اببكم الععصيةة  ييقعأهةا هليتةأكةد ابباةا هابل صةةةةةةةةةةةةةةحةة ابةا أبو . ههكةذا  ةإيف القعآيف 

.  ي  ادسةيم   عترب مجي  اليةا  ابتسةاه ة هأيف أجبداي  تي  اليةا  ادذكورا هي حمرتابة هابقدرا
 ييام  –أيف  تعيموا اليةة الععصية لةعض تالها القعآيف الكعمي  رألصةةةةةةةةةةةةل أي رليةة الععصية، هابل مث  

 .493أيف  رتمجوا ذل  الكتا  هلؤال  الذ ل لي  وابكامم  ام هتعيم اليةة الععصية.."  -
 

 املطلب األول: تعقيب الباحث على ه ه املسألة
لع م ابل كينا ة الضةةةةوس السةةةياسةةةية العادية االسةةةتعمار ة لتةية األجبد ة هبد ذكع   يما سةةةبق أنا ر

الععصية هتب  األجبد ة الالتيبية، هر م ا تجاجا   يما  األلبايف هاسةةةةةةةةتدالهلم رآلاي  القعآنية كما  
رأ با  بد الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة ، هاسةةةةةتدالهلم رتجج العقيية كما رأ با  بد الشةةةةةيمل اتا ظ  يي 

ة كما سةةةبعى  بد األلبانيمل األذى الشةةةد د حل سةةةبيل نشةةةع هتعييم األجبد ة الالتيبية  كورتشةةةا، هحت
الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو.. أبو : تي  كانل اجتااراهتم هابوابفام جتاه تي  القضةةية العاهبة حل 

ا   يفةةةعهم..  إال إيف  ضةةةل اليةة الععصية صوصةةة  كوما لةة القعآيف هلةة نيب اإلسةةةالا، أبو :  بق  هل 
 ضةةةةياا ههيمبتاا هأ ضةةةةييتاا  ي  سةةةةائع اليةا  هاألجبداي  العادية. ههذا ال  ع  نبذ هطعح هكعه 

 
 4، إصعاهيم :  هابا أرسيبا ابل رسو  إال صيسايف بوابا ليب  هلم الكاتب مل  ذكع نص القعآيف،هلعيا  شة إا بولا تعاا:  490
  24،  اطع: . إان أرسيباك رتق صشةا  هنذ عا  هإيف ابل أابة إال خال  ياا نذ ع هلعيا  شة إا بولا تعاا: : 491
   22، العها:   لسماها  هاألرض هاختالف ألسبتكم هألوانكم إيف حل ذل  آلاي  ليعاِلم هابل آايتا خيق ا شة إا بولا:   492
 76-75اديفدر الساصق، ص  493
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اليةةا  العةاديةة األخعى،كال. إيف هللا تبةارك هتعةاا خيقاةا لتكويف هسةةةةةةةةةةةةةةةائةل ليتخةاطةب هالتعةارف 
و  الذي ليشةةعو  العادية، ه بق   ضةةل اليةة الععصية صسةةبب كويف القعآيف نر  هبذه اليةة، هأيف العسةة

صيغ إليبا هذا القعآيف هو  عيب هاةي بعشةةةةةةةةةةةي.  أ ضةةةةةةةةةةةيية اليةة الععصية تكويف هبذا ادعيار، ههذا ال 
 ع  بطعا  أيف العع  أ ضةةةةةةةل ابل العجم، هاآل ة القعآنية حل سةةةةةةةورا اتجعا  بد  سةةةةةةةمل لبا هذه 

اي أ اا الباس إان خيقباكم ابل ذكع هأنين  هجعيباكم شةعور  هببائل لتعار وا، إيف أكعابكم  القضةية..
 ، ههللا أ يم. 494 بد هللا أتقاكم إيف هللا  ييم خبة 

"..هسةةةبب ابا اختيفةةةوا صا ابل الفضةةةل ههللا أ يم، ابا جعل هللا هلم ابل العقو  هاأللسةةةبة هاألخال   
البا   أه العمل اليفةةةةةةةةاا. هالعيم لا اببدأ ههو بوا العقل، هاأل ما ، هذل  إيف الفضةةةةةةةةل إابا رلعيم  

الةةةذي هو الفام هاتفظ، همتةةةاا بوا ادبطق الةةةذي هو البيةةةايف هالعبةةةارا.  ةةةالعع  هم أ ام هأ فظ 
هأبدر  ي  البيايف هالعبارا، هلسةةةةةةةةةةامم أمت األلسةةةةةةةةةةبة صياان همتييرا ليمعار. هأابا العمل  إيف اببباه  ي  

خيوبة حل البف ،  ةعائرهم أطوس ابل  عائر  ةهم.  ام أبع  إا السةةخا   األخال  ههي الةعائر اد
هاتيم هالشةةةةةةةةةةةةةجا ة هالو ا  ابل  ةهم، هلكل  ااها ببل اإلسةةةةةةةةةةةةةالا طبيعة باصية ليخة ابعطية  ل  
 عيا، لي   بدهم  يم اببر  هال شةةةةةةةةةع عة ابأثورا، هال اشةةةةةةةةةتةيوا صبع  العيوا خبالف  ةهم،  إمم 

تب ادبرلة هأبوا  األنبيا   ضةةةيوا لضةةةع   قوهلم هخب   عائرهم. هإمنا كايف كانل ص  أ اعهم الك
،  ابا مسحل صا بعائحام ابل الشةةعع هاخلطب أه ابا  فظوه ابل أنسةةاهبم هأايابام أه 495 يم العع   

رهلةدى تيقفوه  ابةا ا تةاجوا إليةا حل رنيةاهم ابل األنوا  هالبجوا هاتعه ،  يمةا صعة  هللا حممةدا  
ا شةةةةةد دا، هنقيام هللا  ل تي  العارا  اياهيية ال  كانل بد أ الل بيوهبم  ل  با صعد  اهد

 
 13اتجعا  :  494
هابا ذكعه شةةةيمل اإلسةةةالا ه ةه ابل صع  اآلاثر  ل  ضةةةل العع  هحمبتام، ابينل: ".. أ بوا العع  لينالث ألر  عيب هالقعآيف  عيب  495

 هحل لفظ هكالا أهةل ايبةة حل ايبةة  عيب.." بةا  اإلابةاا العجيور: ". رهاه الطربار هاتةاكم هالبياقي هآخعهيف  ل اصل  بةاس  هكالا أهةل ايبةة  عيب
وهو مع ضالالالالالعفه ، هرهاه الطربار أ ضةةةةةةا  ل أيب هع عا ابع و ا صيفظ أان  عيب هالقعآيف  عيب هكالا أهل ايبة  عيب، فيه ضالالالالالعف، جداً ابع و ا صسةةةةةةبد  

أ ضةةةةةةةةةا  ل أيب هع عا ابع و ا صيفظ أ بوا العع  هصقا هم  ايف صقا هم نور حل  بسالالالالالالالند ضالالالالالالالعيفابل  د   اصل  باس. هأخعجا أصو الشةةةةةةةةةيمل   أقوى
املكتبة األلفية للسالالالالنة االسةةةةةةالا هإيف  با هم  يمة حل اإلسةةةةةةالا. هرهاه الدار بط   ل اصل  مع صيفظ  ب العع  إميايف هصةضةةةةةةام نفا .." انظع: 

كشالالالالالالالالف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشالالالالالالالالتهر من  األرريف، كتا : –،  مايف مجعية إحياء ال اا العريب(، ابل   قر  سالالالالالالالالي دي ي  )   النبوية،
، ص 1هةةة(، ج1405، 4، إمسا يل صل حممد العجيور ايعا ي، تل: أمحد القالم، ) صةه : ابؤسسة العسالة، ساألحاديث على ألسنة الناس

414-415   
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 طعهتةا،  يمةا تيقوا  بةا ذلة  اهلةدى االةل تية  الع ويف  ل بيوهبم  قبيوا هةذا اهلةدى العظيم هأخةذهه 
صتية  الفطعا اييةدا،  ةاجتم  هلم الكمةا  رلقوا  ادخيوبةة  يام، هالكمةا  الةذي أنرلةا هللا إليام،  
ج  مببرلة أرض طيبة حل نفسةةةاا لكل هي ابعطية  ل اتعث أه بد نبل  ياا شةةةجع العضةةةا  هالعحْوسةةةح
هصةةةةةةةةةار  ابأهى اخلباا ع هالسةةةةةةةةةباس،  إذا طاع   ل ذل  ادؤذي ابل الشةةةةةةةةةجع ه ةه ابل الدها  
هااررس  ياا أ ضةةةةةةةةةةةةةل اتبو  أه الينمار جا   ياا ابل اتب هالينمع ابا ال  وصةةةةةةةةةةةةة  ابينيا،  يفةةةةةةةةةةةةةار 

ويف ابل ادااجع ل هاألنيفةةةةةار أ ضةةةةةل خيق هللا سةةةةةوى األنبيا  هصةةةةةار أ ضةةةةةل الباس  السةةةةةاصقويف األهل
صعدهم ابل اتبعام و سةةايف رضةةي هللا  بام إا  وا القياابة ابل العع  هالعجم، ههللا سةةبحانا أ يم 

 .  496هاتمد   ه ده هصي  هللا  ي  سيدان حممد هآلا أمجع  هسيم تسييما .." 
شةةةةةةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا اصل تيميةة رمحةا هللا إمنةا هو اجتاةار اببةا  و  هةذه  ههةذا الةذي ذكعانه ابل كالا 

ادسةألة. هال صد هبا أ ضةا  ابل صيايف هذه اتقيقة، أبيف أ ضةيية أابة ابا  ي  أخعى  ي  أسةاس  عبي 
أه لةوي إذا هي مل تعمل صشةةةةةةع عة هللا ادبرلة همل تسةةةةةةتمسةةةةةة  رلسةةةةةةبة الببو ة اليفةةةةةةحيحة، لي  ابل 

 ة أابة ابا أه خة تاا إمنا أتيت ابل ابدى متسةةةةةةكاا صشةةةةةةع عة هللا تعاا اإلسةةةةةةالا حل شةةةةةةي . أ ضةةةةةةيية أ
 هبيااباا رألابع ردععهف هالباي  ل ادبكع، سوا  حل ذل  العع  ه ةهم، ههللا أ يم.

 
 املبحث اخلامس: مناقشة مواقف الشيخ حسن  س  والرد عليه بختصار  

 
 اذه هي صع  ابواب  هذا الشةيمل ادسةتةع  هادتبور، هبد رأ با صوضةوح اجتاها هابباجا الفيسةفي 
شةةةةةبا اإلتاري حل تفسةةةةةة هتعييل صع  القضةةةةةااي هالظواهع الد بية هالعيمية. هال خيف  خطورا هذا 

حماهلتا إبيفةةةةا  الو ي  ل العقل حل سةةةةيب هنفي صةةةةفة ابل صةةةةفا  هللا تبارك  ادباج الفيسةةةةفي حل 
هتعةاا أال ههي صةةةةةةةةةةةةةةفةة العصوصيةة   تعةاا، هال  ابل إ ةدى ابعةانياةا التةدصة لشةةةةةةةةةةةةةةؤهيف الةة هالقيةاا 

 
، ص 1،  : حممد رشةةةةةةةةار ر يق سةةةةةةةةامل، )ابيفةةةةةةةةع: س.ر ،  .ر(، ججامع الرسالالالالالالائلتييم أصو العباس:  اصل تيمية، أمحد صل  بد ا 496

: القول الفصالالل  ادسةةةم خمتصالالر موقف العقل والعلم والعامل من رب العامل  ورسالالله،  ، هانظع هلذا ادعج  ادام أ ضةةةا : صةةةربي، ابيفةةةطف :  287
،  ابل با  "..أان  عيب أه تعكي 117-115(، ص  1186ا، ابكتبة البور، س.ر، ، ) رار السةةةةةةةةةةالب  ال ين  يؤمنون بلغيب وال ين ال يؤمنون

 أهال  مث ابسيم كايف استاانة رلببوا.."
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مبيفةةةةةةةةةةةةةةاتةا، أي أنةا تعةاا صعةد أيف خييق اخليق مث  تكفةل رلعا  هالع ةا ةة هلم. ههةذا هو ابعىن أيف هللا  
  الباس، أي ابدصع شةةةةةةةةؤهمم هابيفةةةةةةةةيل  اهلم. ههللا تعاا  يبما خيق اخليق مل  رتكامتعاا هو ر  

الذي  سةدى  ي  رمحة الطبيعة اياابدا ه ي  نظااباا هبوانيباا، كما با  تعاا حل القعآيف الكعمي: 
هالذي بدر  ادى  ، هبا  تعاا:    497أ سةةةل كل شةةةي  خيقا هصدأ خيق اإلنسةةةايف ابل ط 

498  ،
با   ما ر  القعهيف األها با   يماا  بد ريب حل   هكما جا  ذل   ي  لسةةةايف ابوسةةة  ه ع ويف: 

كتا  ال  ضةةةةل ريب هال  بسةةةة ، الذي جعل لكم األرض ابادا  هسةةةةي  لكم  ياا سةةةةبال  هأنر  ابل 
السةةةةةةةةةةةةةما  ابا   أخعجبا صا أاهاجا  ابل نبا  شةةةةةةةةةةةةةىت. كيوا هار وا أنعاابكم إيف حل ذل  آلاي  ألهيل 

هابةا ابل رآصةة حل   . هحل شةةةةةةةةةةةةةةةأيف تعميم العا  هتوا عاةا ليخالئق  قو  تعةاا:  53-51طةا :      البا 
 .  6هور :  األرض إال  ي  هللا راباا ه عيم ابستقعها هابستور اا كل حل كتا  ابب  

كي  ميكل لفيسةةفة أيف تسةةتقيم هكي  ميكل لشةةيمل ابينل  سةةل حتسةة  أيف  قو  أيف هللا تعاا هو 
مث كل شةةةةةةةةةةةي   توب  ه سةةةةةةةةةةةة طبق القوان  البيولوجية هالفير ولوجية اخلاصةةةةةةةةةةة  ادوجد ليخيق، ابل 

ال  عر   ل رص   ابينقا  ذرا حل األرض هال حل السةةةةةةةةما  هال أصةةةةةةةةةع  رلطبيعة، هبد با  تعاا: 
 ،  الكل حل  يم هللا تعاا  ىت الذرا.  3السبأ :  ابل ذل  هال أكرب إال حل كتا  ابب 

هالذي  قو  أبيف الطبيعة هلا بوانيباا اخلاصةةةةةةةةة حل البمو هاتعكة خارجة    كي  ميكل لعأي أيف  قبل،
ه بةده ابفةاتل الةيةب ال  عيماةا إال هو ه عيم ابةا حل الرب    ل  يم هللا هبةدرتةا هإرارتةا، ههللا  قو :  

هالبحع هابةا تسةةةةةةةةةةةةةةق  ابل هربةة إال  عيماةا هال  بةة حل  يمةا  األرض هال رطةب هال ايص  إال حل 
. كل شةةةةةةةي  ابعيوا حل  يم هللا،  ىت هربة الشةةةةةةةجعا ال  تسةةةةةةةق ،  إما مل 59ألنعاا : ا  كتا  ابب  

 تسق  إال صعيما تعاا هإذنا هال تسق  تيقائيا  أليف هلا رر  هخالقا  جل حل  اله.
ابل الذي حيي األرض أه الطبيعة اديتة صبره  ادطع؟ هل هي حتيا هتعصو صبفسةةةةةةاا ؟! ههل صبفسةةةةةةاا  

ا ابل جو اا رهيف أيف  كويف هباك  اابل هرا   آخع، هأبيفةةةةةةةةةةةد صذل  بدرا هللا  ر ختعج راباا همثعه
هجل ؟!  إيف بالوا نعم،  باا هنِعحمحْل، هإيف بالوا ال،  ال شةةأيف لبا هبم، بد صدا صيببا هصيبام البةضةةا  

 
 7السجدا :  497
 3األ ي  :  498
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م هالعةةداها إا  وا القيةةاابةةة هال  جةةة صيببةةا هصيبام هلبةةا أ مةةالبةةا ههلم أ مةةاهلم هحنل اببام صعآ ، ألم
أنكعها آاي  كينةا ابل القعآيف الكعمي ال  تينبةل خالف ابةا  ر مويف ه عتقةدهيف.  مباةا بولةا تعةاا حل 

هابل آايتا أن  تعى األرض خاشةعة  إذا أنرلبا  يياا ادا  اهتر  هرصل إيف الذي   سةورا  يفةيل:  
هتعى األرض هاابدا   هبا  تعاا:   ،  39 يفةةةةةةةةيل : ،    يفي ادوت  إنا  ي  كل شةةةةةةةي  بد عأ ياها  

. هأتابل ابعي أ ضةةةةةةةةةةةةةا  هذه  5اتج:    إذا أنرلبا  يياا ادا  اهتر  هرصل هأنبتل ابل كل اهج هبيج..
اآلاي  البيبا  هاتجج الداابةة، مث بل يل صعص  هل حت  شةةةةةةةةيئا  أه هل تفام أيف صوسةةةةةةةة  الطبيعة 

هحل األرض بط  ابتجةاهرا    أيف تتوا تةدصة نفسةةةةةةةةةةةةةةاةا صبفسةةةةةةةةةةةةةةاةا رهيف هللا  ر جةل، بةا  تعةاا:  
 ي  صع   هجبا  ابل أ با  هارس هخنيل صةةبوايف ه ة صةةبوايف  سةةق  مبا  ها د هنفضةةل صعضةةاا

 . 4الع د :  حل األكل إيف حل ذل  آلاي  لقوا  عقيويف
 قا   إيف القائي  صتي  البظع ة ابل أيف الطبيعة اياابدا تتوا شةةةةةةةةةؤهيف نفسةةةةةةةةةاا صبفسةةةةةةةةةاا هنظااباا،  
 اؤال  بوا ال  عقيويف، ألمم لو  قيوا بييال  لعأها هتا ل هسةةةةةةةةةةةخا ة ادذهب الذي انتموا إليا، ههللا  

 أ يم.
بةا ادقةاا أيف نورر هبةا آاي  أخعى ابل القعآيف الكعمي ال  تةد   هتفبةد تية  اآلرا  هال  سةةةةةةةةةةةةةةمل ل 

الفيسةةةةةةةةةةةةةةفيةةة ادةةار ةةة ايةةا ةةة هالبعيةةدا  ل اتقيقةةة. كةةايف اهلةةدف ابباةةا التععف  ي  رائةةد هةةذا ادباج  
ادبحعف لةةدى األلبةةايف، ه سةةةةةةةةةةةةةةببةةا هبةةذا القةةدر هأخةةال  أر بةةد أتيةةل صبع  ابالابل همسةةا  هةةذا 

ل شةةةةةةةةةةةةةةة  أنةا ابباج ال  يفةةةةةةةةةةةةةةيل اال تمةار  ييةا حل  ام هتعةاابةل اب  اتقةائق القعآنيةة ادباج، هابةا اب
 الكعمية.

إذيف بد تعع با حل هذا ادبح   ي  اخليفية التارخيية هلذا االجتاه أه هذا التيار حل العيفةع اتد  ،  
هذا هال ش  أنا بد هجد  هباك كتار  هحبوث لبا ين  آخع ل ابل  يما  األلبايف الذ ل تباهلوا  

ايانب الدراسةةةةةةةةةةةي، هال  كانل أكينع أنيفةةةةةةةةةةةا ا  هأبع  إا اتقيقة هادوضةةةةةةةةةةةو ية، همل تكل تتسةةةةةةةةةةةم 
رالحنعاف هاإلتار، رلع م أمم  اشةةةوا ادع ية  نفسةةةاا هالظعهف نفسةةةاا ال   ام الشةةةيمل  سةةةل 

ية حتس   ياا، هلكل الفع  صيبام هص  الشيمل  سل حتس ، أيف الشيمل  سل أتثع رلفيسفة الةعص
الفعنسةةةةية صيبما هؤال   يوا سةةةةاد  حل  قائدهم هأ كارهم همل  تأثعها هبا، ابينل البا   هادسةةةةتشةةةةع   
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(، الذي  ام حل صدااي  القعيف العشةةةةةةع ل، هالذي Haki Sharofi قي شةةةةةةارهحل:)  الكبة، األلبار
با  رمحا هللا:" رراسةةةةةة العيوا الطبيعية ليسةةةةةل بضةةةةةية حمعابة حل اببظور القعآيف، صل هي هاجبة، أليف 
الةذي  ععف هللا تعةاا أه  تععف  ييةا  ل طع ق اآلاثر هاآلاي  الةدالةة حل الكويف،  كويف أ ضةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .499د ههو أ م .." هأشعف ابل  الذي  تععف  ييا  ل طع ق التقيي

 
 Haki Sharovi حقي شارويف األلباين املشهور الكاتب  

(. ههو    Ferit Vokopolaالكبة  ع د هكوصوال: )    األلبار 500هكما با  الفييسةةةةةةةوف هادسةةةةةةةتشةةةةةةةع   
صيفةةةةةةةةةةةةةدر  د ينا  ل الفكع اإلصةةةةةةةةةةةةةال ي هحتع ع ادعأا،  ي  مل  ذهب ذل  ادذهب ادبحعف أه 

،كما ذهب إليا الشةيمل  سةل حتسة ،  ي  با : ".. قيديت بدهع رتضةارا الةعصية الفعنسةيةاد
هاالارهار، اإلسالابية هي ابيفدر اتضارا هابببعاا، هرأس ادا  همثعتا، اُبعحيُِّم اإلنسانية، رائد التقدا  

ابشةةةةةةةةةةةةةةج  هآابع لطيةب العيم هادعع ةة،  مةدا اخلُُيق هالرتصيةة، اببةدر اياةل هالظالا..هحنل ابطةالبويف 

 
 انظع األ ما  الكاابية دؤمتع العادي الذي  قد حل ألبانيا إ يا  لذكعى األستاذ الكبة  قي شارهحل : 499

Haki Sharofi dhe Veprat e Tij: Kumtesa، shkrime origjinale dhe perkthime، Botime te 
A.I.I.T.C. Tirane، 2000، 40. 

:  بدابا نطيق كيمة االسةتشةعا  أه ادسةتشةعبويف األلبايف، جيب أيف ال  تبارر إا األذهايف ابعىن االسةتشةعا  الذي  بد مالحظة هامة 500
 ع  الذي ررس هأتقل اليةا  الشةةةةعبية الينالثة ابل  عصية هتعكية ه ارسةةةةية، ههلم جاور   الةعصي . ابعىن االسةةةةتشةةةةعا  حل العيفةةةةع اتد  ،  بد األلبايف 

ذل  ادعىن اخلبي  الذي  بد مجاور    األلباركبار حل نقل هتعمجة الرتاث األريب الععيب هالفارسةي أه الرتكي. هال  تبارر إا األذهايف ابل االسةتشةعا  
لا لويف هابعىن ابشع    األلباني الةعصي  الذ ل ررسوا اليةة الععصية أه الفارسي صقيفد التشو ا هالتدسي  حل نيفوص القعآيف هالسبة.  االستشعا   بد 

 هنر ا، خبالف االستشعا  الةعيب، ههللا أ يم.
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وصةةةةالح هذه الدنيا هاسةةةةتعمارها، كما حنل ابطالبويف وصةةةةالح األ ما  ليحيفةةةةو   ي  السةةةةعارا 
 .501األخعه ة.." 

 
 Ferit Vokopolaالعامل واملستشرق واللغوي األلباين املشهور فريد وكوبوال    

كايف هد با ابل هذا الكالا هو إثبا  هجور شةةةةةخيفةةةةةيا   يمية اسةةةةةتشةةةةةعابية حل العيفةةةةةع اتد   
هالذ ل  اشةةةةةوا نف  الظعهف هالتحداي  ال   اشةةةةةاا الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة ، هلكبام مل  باجوا  

بحعف الذي انتاجا الشةةةةةيمل  سةةةةةل حتسةةةةة ، هلعل ذل  صسةةةةةبب ذل  ادباج الفيسةةةةةفي الةعيب اد
ة  األلباني اختالف األجوا  العيمية ال   اشوا  ياا.  اؤال  ادبيففويف  اشوا حل  ل األجوا  العيمية  

اإلسالابية الطاهعا، صيبما  ام الشيمل  سل حتس  حل  ل جوي  يمي  اسد، ابضطع  ه فل، 
 ههللا أ يم.

  

 
501 Haki Sharofi dhe Vepra e Tij، 58-59 
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الفصل الثاين: االجتاه العلمي التجرييب املتمثل يف دراسات الدكتور الطبيب علي فخري  
 (  Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljaziإلياسي ) 

 
 علي فخري إلياسي الطبيب االستشاري ل مراض الباطنية 

 
 اخللفية التارخيية   ا االجتاه •

نور حل هذا الفيفةةةةةةةةةةل أيف نتععف  ي  ابباج  يمي آخع  ة ادباج الفيسةةةةةةةةةةفي األه  الذي صعا حل 
كتار  العيما  هالبا ين  األلبايف  بد تباههلم ليدراسةةةةةةةةةةةةةةا  القعآنية. هذا ادباج العيمي أه االجتاه 

 . صيغ العيمي التجع يب ابقارنة رأله ،  او أبع  إا اتقيقة هاليفةةةةةوا  ابل ادباج الفيسةةةةةفي األه 
هذا ادباج حل التعاابل اب  البيفةةةةةةةةةةةةةةوص القعآنية ذرها سةةةةةةةةةةةةةةبااباا حل كتار   يما  األلبايف حل العقد 
األخة ابل هذا القعيف. إا ابا ببل صضةةةةةةةةعة أ واا مل  ؤل  أ د حل هذا اجملا ، إا أيف صعا األسةةةةةةةةتاذ 

الكوسوحل: يي  راأللباالدكتور هالطبيب األخيفائي ادشاور لألابعاض القيبية هاألابعاض الداخيية، 
 ( .Prim.dr.sci Ali F. Iljazi  خعي إلياسي: )

هالدكتور  يي إلياسةةي لا جاور ابضةةبية حل هذا اجملا ، ههو ابا اا   ي  بيد اتياا، ههو شةةخيفةةية  
)    (،502القرآن والعلم احلديث): يمية كبةا، هبد أل  ببل  ااب  كتاصا ادشةةةاور هالكبة صعبوايف

Kur’ani dhe Shkenca Bashkohore  هةذا الكتةا  ميكل أيف نقو  إنةا كتةا  تفسةةةةةةةةةةةةةةة خمتيفةةةةةةةةةةةةةةع )
ابوضةةةةةةةو ي لآلاي  ادتعيقة صقضةةةةةةةااي خيق اإلنسةةةةةةةايف هخيق الكويف هالظواهع الطبيعية األخعى، هبا 

 
502Gjakove، Kosova، 2000.    
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 كمل سةع أمهية هذا الكتا  هسةبب تباهلبا لا رلدراسةة هالتحييل. هحنل إيف شةا  هللا تعاا سةبععج  
و ا  هذا الكتا  صةعض التععف  ي  ابباج ادؤل  الذي سةةةةةةةار  ييا  ي  صع   قعا  هابوضةةةةةةة

حل تفسةةةةةةه لبع  اآلاي  القعآنية ادتعيقة صبع  ادوضةةةةةو ا  العيمية العيفةةةةةع ة. تيت هذا الكتا  
 Aspekte Shkencore  neكحيقة هصةةةةل هابوسةةةة  ليكتا  الذي ألفا ببل أرصعة أ واا صعبوايف: ) 

Kur'an  آيف الكعمي.(، ابظاهع  يمية حل القع 
 
 

 املبحث األول : التعريف بلدكتور علي فخري إلياسي، حياته، تعلمه ومؤلفاته
 

( مجاور ة كوسةةو ا اتالية    Gjakovaهلد األسةةتاذ الدكتور  يي  خعي إلياسةةي حل ابد بة جاكو ا، )  
ذه .  بحدر ابل أسةةةعا ابتد بة تد با  شةةةد دا  هابينقفة ثقا ة  الية. خعج ابل نسةةةل ه11.06.1949 اا 

العائية أكينع ابل  شةةةةةةةع ل را ية، هسةةةةةةةبعة  يما  هابدرسةةةةةةة  كبار. آخعهم ه اا كايف هالده الشةةةةةةةيمل 
. أم  األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ الةدكتور  يي  -رمحةا هللا تعةاا-اتةا ظ هادةدرس الكبة  خعي إليةاسةةةةةةةةةةةةةةي أ بةدي 

  خعي إلياسةةةةةةةي ابدرسةةةةةةةتا االصتدائية هالينانو ة حل صيده صتقد ع ممتاا. مث هاصةةةةةةةل رراسةةةةةةةتا اياابعية حل
جاابعة سةةعا يفو كيية الطب هختعج صتقد ع ابعتبة الشةةعف األها، ه يفةةل  ي  اإلجااا هالشةةاارا  
التذكار ة هالتقد ع ة الكينةا، هاديدالية الذهبية هجائرا ابالية. مث هاصةةةةةةةةةل رراسةةةةةةةةةتا التخيفةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةية حل 

اداجسةتة ا. مث هاصةل رراسةتا العييا 1979اياابعة ذاهتا  ىت أم  ذل  صتقد ع اابتياا أ ضةا  سةبة  
- ا1981( حل  و سةال يا السةاصقة هذل  ص  السةبة   Novi Sadهالدكتوراه حل ابد بة نوحل سةار: )  

ا  يفةل 1987ا، هكل صتقد ع اابتياا ابتخيفةيفةا  حل األابعاض الداخيية هالعئو ة. هحل  اا 1988
ب رليقةةب الطيب العةةايل:) ا ةةة حل مجاور ةةة  ( ابل ببةةل هاارا الرتصيةةة هالينقةة  Primarius ي  الرتبيةةة هلُقةةِّ

.  503كوسةةةةةةةةةةو ا. طب  لا  ىت اآليف حل اجملال  الطبية ادختيفة أكينع ابل مثان  ابقا  هحب   يمي  
 

، هال  تيفةةةدر حل 10-1( ، اإلهلاا، هذه األ دار ابل:  Frymezimiانظع اجملية اإلسةةةالابية هالفيسةةةفية هالينقا ية صعبوايف: )  503
ادوضةو ا  ادختيفة،  ي  ابد بة األسةتاذ الدكتور  يي  خعي إلياسةي، ههو ادشةعف  يياا هايفعر العئيسةي  ياا، لتق   ي  حبوثا هابقاالتا  و   

 ركر  ي  إصعاا إ جاا ه ضل القعآيف حل تي  ادوضو ا  ادعاية  يميا .
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شةارك حل العد د ابل ادؤمتعا  العادية ال   قد  حل كينة ابل ابديف  و سةال يا السةاصقة. هلا كتا  
ابشةةةةةةاور  ل الطب حل األابعاض العئو ة. جبانب ذل  كايف لا اهتماا كبة صتفسةةةةةةة القعآيف العيمي، 

مجاور ةة  هطب  لةا حل هةذا اجملةا  أكينع ابل سةةةةةةةةةةةةةةبع  حبينةا  هابقةاال   يميةا  حل اجملال  اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةة حل 
 . هلا  دا ابؤلفا  أخعى ابينل:ابقدهنياكوسو ا هرهلة 

1.  (Agjerimi nga aspekti medicinal  ،اليفوا ابل البا ية الطبية ،) 
2.  (Aspekte shkencore ne Kur'an ،ابظاهع هبضااي  يمية حل القعآيف ،) 

3.  (Kur’ani dhe shkenca bashkohore  ،  القعآيف هالعيم اتد ،) 
4.   (Mrekullia dhe komentimi i Kur’anit ne driten e njohurive shkencore    ،)

 .504اإل جاا ه تفسة القعآيف الكعمي حل ضو  ادعارف العيمية، 
هالبا   حل رراسةةةةةةتا دباج الدكتور  يي  خعي إلياسةةةةةةي سةةةةةةيكويف جل ا تماره  ي  هذا  

 الكتا  إيف شا  هللا تعاا.
رإلضةةةةا ة إا العد د ابل ايفاضةةةةعا  العيمية هالد بية ال  ألقاها شةةةةفواي  حل ادباسةةةةبا  ادختيفة حل 

بيفةةب اخلطيب تطو ا  اببا ادسةةاجد هال سةةيما حل شةةاع رابضةةايف ادبارك. هحل الوبل اتايل  شةةةل اب
(، إضةةةةةةةةةةا ة إا Kosova( حل كسةةةةةةةةةةو ا:)  Gjakovaحل إ دى ادسةةةةةةةةةةاجد ادعكر ة حل ابد بة جاكو ا ) 

ممارسةةة ابابتا الطبية حل ادسةةتشةةف  اتكوابية هحل  يارتا اخلاصةةة. هبد مج   ولا الشةةبايف ادسةةيم  
 هادينقف  ابل الطبقا  ادختيفة، هلا أسيو  ر وي جذا .

أابا  ل بدرتا العيمية لتفسةةةةةةة القعآيف الكعمي،  األسةةةةةةتاذ هالدكتور  يي  خعي إلياسةةةةةةي اب  شةةةةةةدا  
ا رتاابي هتقةد عي البةالغ لةا،  مل خال  ابةا رأ تةا هال ظةل  بةده أثبةا  لقةا ايت هأ ةار يني الكينةا  

ا ابعا، هنظعا  الختالف ختيفةةةةةةةيفةةةةةةةا األصةةةةةةةيي حل  ا  األابعاض القيبية هالداخيية،  إيف هذا االهتما
الكبة اببا حل ايانب الشةةةةةع ي خيفةةةةةوصةةةةةا حل تفسةةةةةة القعآيف الكعمي  بده، صعأي تيت ذل  ابكمال   
لتخيفةةةةةةةةيفةةةةةةةةا األصةةةةةةةةيي حل الطب، هإمياان  اببا صقياا هاجب التبييغ هالد وا خلدابة كتا  هللا تعاا. 

 
هذه الرتمجة  ل  ياا األسةةةةةتاذ الدكتور  يي  خعي إلياسةةةةةي كتباا خب  بيما حل اببرلا حل ابد بة جاكو ا   بدابا ارتا هأجع ل هذا  504

ا، هبد اهرر  صبع  اديفةةةةةةةارر هادعاج  العيمية  يما  تعيق مبوضةةةةةةةوس 2001/ 28/07:  اتوار ابعا، هانبشةةةةةةةتا حل صع  القضةةةةةةةااي العيمية حل  وا
 رسال   حل  ا  تفسة القعآيف  يميا .
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هلعل ذل  ابل آاثر الرتصية اإلسةةةةةةةةةةةالابية اليفةةةةةةةةةةةحيحة ال  تيقاها  ل هالده الشةةةةةةةةةةةيمل العالابة  خعي  
 بدي إلياسةةةةةةةةةةةةةةي.  إذا ابا  امبا هذه اتقيقة، نسةةةةةةةةةةةةةةتطي  أيف نقو  هنقعر أيف الدكتور  يي  خعي أ

إلياسةةةةةي مل  درس حل اددارس هالكييا  هاياابعا  الد بية،  ىت  كتسةةةةةب ه تعيم العيوا الشةةةةةع ية 
هالععصيةة، ه تععف  ي  اببةاهج ادفسةةةةةةةةةةةةةةع ل القةدااب  هايفدث ،  مل الطبيعي جدا  أيف حي  رتاجة  

اسةةة إا التعمق حل  يم اليةة الععصية ابل حنو هصةةعف ه يم البيايف هادعار هالبد  ، ه يم اتد   اد
ه يم اديفةةةةطيل، هالقعآيف ه يوابا، هالفقا هأصةةةةولا، اب  أنا ميي  ابيفةةةةارر  عصية أصةةةةيية ابل الكتب 

ابكتبتا  الد بية هالتفاسةةةةةةةة ادختيفة هكتب التيفةةةةةةةوف هاألخال  ه ةها ابل اديفةةةةةةةارر ال  رأ تاا حل 
اخلاصةةةةةةةةةةة، هال  هرثاا  ل أصيا، العالابة الشةةةةةةةةةةيمل  خعي أ بدي إلياسةةةةةةةةةةي. إيف اهتماا الدكتور  يي 
 خعي إلياسةةةةةةةةي صتفسةةةةةةةةة القعآيف الكعمي تولد ابل خال  بعا اتا هابطالعاتا ليكتب هالبحوث الكينةا  

األصةةةةةةةةةةةةةةييةة    ادتبو ةة ليعيمةا  هالبةا ين  ايفةدث  ابل الةعصي  أه العع  ادسةةةةةةةةةةةةةةيم  مبختي  اليةةا  
هادرتمجة، حل  ا  التفسةةةةةةةةةة العيمي ليقعآيف الكعمي. أضةةةةةةةةة  إا ذل  اهتماابا اخلاص هإداابا صتعيم 
اليةةة الععصيةة ه يوا الشةةةةةةةةةةةةةةع عةة  ىت اآليف. هةذه هي صع  ادقوابةا  هادعتكرا  العيميةة ال  انطيق  

ي  د  ،  ابباا الدكتور  يي  خعي إلياسةةةي لتفسةةةة آاي  ابل كتا  هللا  ي  ضةةةو   يمي  يفةةةع 
 ههللا أ يم.
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التفسري العلمي لدى األستاذ الدكتور علي فخري إلياسي ومناذج من   الثاين: أسساملبحث 

 تفسريه وتعليقاته على اآلايت القرآنية
 

( صع  القضةةةةةةةةةةةةااي ادامة ال  انبشةةةةةةةةةةةةاا ادؤل    القرآن والعلم احلديثهرر  حل ابقدابة كتاصا: )  
ه ةاه  ابل خالهلةا أيف  ضةةةةةةةةةةةةةة  صع  ادقةدابةا  هادعتكرا  لكي  ب   يياةا نتةائج  يةا صعةد. هطبيعة  
هذه ادقدابا  هي االسةةةتدال   ي  هجور هصةةةحة ادباج العيمي اتد   كوسةةةيية جد دا،  فام 

  ي  ضوئاا صع  اآلاي  القعآنية ذا  الدالال  العيمية.
سةةةبع ام آايتبا حل اآل ا  هحل أنفسةةةام  ىت  تب  هلم   كايف اسةةةتاال  ادؤل  دقدابتا صقولا تعاا: 

، ذكع ادؤل  صعدها مجية ابل األابور   505أنا اتق، أهمل  ك  صعص  أنا  ي  كل شةةةةةةةةي  شةةةةةةةةايد
هحنل سةةةةةةةةةبق   ي  أهم البقاس ال  ذكعها ادؤل ، لكي نسةةةةةةةةةتقي ابباا ابباج ادؤل ،  ي  با  

 ا: يا
"..  قا  ابل  توجا لدراسةةةةةةة هذا القعآيف الكعمي صشةةةةةةي  ابل ايد ة هاإلخالص، ابتحعرا  ابل القيور  

الفكع ة ادظيمة السةةاصقة،  إنا سةةيكتشةة  كبرا  ذهبيا ، هسةةيفام اتقيقة العه ية هالينقا ية هاتضةةار ة 
كتةا   يم الةذي ال  جةا  هبةا القعآيف...هأن  أؤكةد أهال  هببةل كةل شةةةةةةةةةةةةةةي  أيف القعآيف الكعمي لي   

 بح   يا  ل تفاصةةةةةةةةيل هجرئيا  العيم.  او كتا  هللا تعاا، خالق الكائبا ،  مل ادعقو  أيف 
 بح  هذا الكتا   ل ابسةةةةةةةةةةائل اخليق هالبظاا الدبيق حل هذا الكويف الفسةةةةةةةةةةيل، ههذا التباسةةةةةةةةةةق 

 إيف حل خيق  العجيةةةب حل األرض هالبحةةةار هايفيطةةةا  هحل ذا  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةايف..كمةةةا بةةةا  تعةةةاا:  
506السماها  هاألرض هاختالف الييل هالباار آلاي  ألهيل األلبا  

 "..507. 
مث تععض إا صيايف صع  ادسةةةةةائل ادامة هال  حتدث  باا القعآيف ببل أرصعة  شةةةةةع بعان  إابا تيميحا  
أه تيفةةةةةةةةةةةةةةعحيةةةا .  ةةةالقعآيف حتةةةدث  ل خيق الكويف اببةةةذ أيف كةةةايف كتيةةةة انر ةةةة، ه ل اجملعا  هالبجوا 

 
 53 يفيل:  505
 190آ   معايف :  506

507 Iljazi، Ali،  Kur’ani dhe shkenca bashkohore، 7 
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مو ة الشةةةةةةمسةةةةةةية، هاألرض هالقمع، ه ل ابعا ل خيق اإلنسةةةةةةايف، ه ل أنواس الببا  هادذنبا  هاجمل
ئ األخال  اإلنسةةةةةةةةةةةةةانية  هاتيوايف ه ل رهرايف األرض  و  نفسةةةةةةةةةةةةةاا ه و  الشةةةةةةةةةةةةةم ، ه ل اببار

 .508، ه ةها ابل القضااي..هاالجتما ية
يفي  هايةعا يا هبد را   ادؤل   ل ابذهب القائي  أبيف القعآيف الكعمي مل  بر  ليكويف كتا   يم ل

هالكيميةةةا  هالطةةةب ه ة ذلةةة ، هإمنةةةا نر  ليكويف كتةةةا  إميةةةايف ر  تعةةةاا هكتةةةا  هةةةدا ةةةة ليبةةةاس 
أمجع . هحل الوبل الذي صعر هرا    يا  ل هذا ايانب األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي،  قد صعر هرا    ل الذ ل 

اك كينةا  ابل  قولويف أبيف هبةةاك بضةةةةةةةةةةةةةةةااي  يميةةة كينةا حل القعآيف، بةةائال : ".. هكةةذلةة  نؤابل أبيف هبةة
القضةةةةةةةةةةةةةةااي العيمية هاإل جاا ة ال  حتدث  باا القعآيف اببذ اابل صعيد هالعيم اتد   ابا اا   اجرا  

 .509 ل  ام أه إرراك تي  اتقائق.." 
: " إيف العيم هي بضةةةةةةةةية ميكل حتققاا، يعيم هالبظع ة هالفعضةةةةةةةةية،  قد ذكعأابا  ل ضةةةةةةةةب  تعع   ل

 بطيق ابل نظع ة أه  عضةةةةية  سةةةةتد   يياا رألرلة، هتيفةةةةدباا أه تكذهبا التجعصة، هكينةا  ابا تفشةةةةل 
. هحل هذا اليفةةدر ص  ابوا قة 510الفعضةةيا  السةةاصقة هال  تحقق شةةي  ابباا  ل طع ق التجعصة.."  

مما  سةةةةةةةايف ابتسةةةةةةاه   كالتوأاب   ي  اإلسةةةةةةالا أه القعآيف ليعيم ه دا ابعارضةةةةةةتا لا،  ي  با  إ
طع ق هخ  ها د..اليوا أصبل العيم خة ابع  لتفايم هتوضيل البص القعآر،  طادا إيف هللا تعاا 
هو خةةالق كةةل العيوا هادعةةارف،  ةةإيف كتةةاصةةا سةةةةةةةةةةةةةةيكويف بةةاررا   ي  ابواجاةةة كةةل التحةةداي  حل كةةل  

تحةدى مجي  البةاس، هأيف اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا هو األاابةايف.  او كتةا  ابعجرا خةالةدا حل هةذه اتيةاا، هأنةا  
شةةةةةةةةةةةاد هللا أنا ال إلا إال هو   اليفةةةةةةةةةةةد ق العر ر هادخيص ليعيم هادعع ة، كما ص  هللا تعاا ذل : 

، هكما با  تعاا:  18آل عمران :   هادالئكة هأهلوا العيم بائما  رلقسةةةةة  ال إلا إال هو العر ر اتكيم
  هابا  ذكع إال أهال األلبا   511مة  قد أهيت خةا  كينةا     ؤيت اتكمة ابل  شةةا  هابل  ؤت  اتك    

 .  269البقرة : 
 

 8اديفدر الساصق، صتيفعف، ص  508
 8اديفدر الساصق، ص  509
 8اديفدر الساصق، ص  510
511  
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هصةةةةةةةعوصة تفسةةةةةةةة القعآيف الكعمي هاخلوض  يا مل  كل أابعا  خا يا  لدى ادؤل .  قد ذكع أيف تفسةةةةةةةة 
القعآيف الكعمي لي  رألابع اهل ، هأيف ادفسةةع جيب أيف  كويف ابسةةتعدا  رلعيوا الكا ية دمارسةةة ذل  

(،  Maurice Bucailleالفل، هاستد  لذل  صكالا البا   هالعامل الفعنسي ادشاور ابور   صكاي:)
الةذي بةا : " إيف كةل إنسةةةةةةةةةةةةةةايف الةذي  ع ةد أيف  فام القعآيف  ي  هجاةا اليفةةةةةةةةةةةةةةحيل جيةب أيف  كويف  

 .512ابتحييا  رلعيوا ادوسو ية .." 
تارخيية هلذا الفل هابعا ل تطوره  كانل هذه ابقدابة بيفةةةةةةةةةا ابل ادؤل  ببل أيف  بتقل إا اخليفية ال  

توا ااباا التفسةة اخليفا     إا الوبل العاهل.  ي  ذكع أيف صعد ه اتا    اببذ  يفةع العسةو  
العاشدهيف األرصعة، ه بد هللا صل ابسعور، هأيب صل كعب، ها د صل اثصل، هاصل  باس ه ةهم. هصعد 

 ل أخعى ابينل: ابع ية التفسةةةة ردأثور  ابضةةةي القعهيف الينالثة ادفضةةةية، تطور  يم التفسةةةة هابع مبعا
هحل  يفةةع الباضةةة العيمية حل العيفةةع العباسةةي  .ع ية التفسةةة العيميمث ابع ية التفسةةة رلعأي مث اب

 .الكبةا حل تفسة القعآيف الكعمي  اع صع  الشخيفيا  
كما إنا حل هذه ادع ية صعا  شةةةةةةخيفةةةةةةيا   يمية أخعى حل كينة ابل اجملاال  الد بية هالفيسةةةةةةفية 
أ ضا ، ابينل الشيمل اإلاباا الةرايل هالشيمل أصو الفضل ادعسي، ه يما صعد اإلاباا اتا ظ جال  الد ل 

 السيوطي. 
وهعي مث  يما صعد ال ظبا حل العيفةةةةةةةةةةع اتد   شةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةيا   يمية جد دا حل التفسةةةةةةةةةةة ابينل ج

طبطاهي هالشةةةةةةيمل حممد  بده. هابل البا ين  ابينل ندمي ايسةةةةةةع هابيفةةةةةةطف  حممور هابور   صكاي  
. هصعد هذه ادقدابة شعس ادؤل  حل صيايف تعع   ليتفسة العيمي هابا ادعار اببا،  ذكع  513ه ةهم..

 أيف: " إيف ادعار اببا أيف  سةةةةةتخدا اإلنسةةةةةايف أثبا  تفسةةةةةة القعآيف اصةةةةةطال ا   يمية  د ينة أ ضةةةةةا  
: )    العيما   يما  عف  بام مبسةةةةةةةةةةةةألة.. هأيف هذه اتعكة التفسةةةةةةةةةةةةة ة هجد  بدميا  حل كتار514

القو  حل ا توا  القعآيف لكل العيوا(، سةةوا  ابل العيوا ال  هجد  حل  يفةةعهم أه ال  سةةتوجد أه 
 سةةةةةةةةةةةتكتشةةةةةةةةةةة   يما صعد، هرائد هذه الفكعا كايف اإلاباا الةرايل، الذي نقل حل كتاصا ) إ يا   يوا

 
 10اديفدر الساصق، ص 512
 ، صتيفعف 12-11اديفدر الساصق، ص  513
 هذا التعع   ليتفسة العيمي ال  سيم لا، كما سبب  ذل  حل آخع هذا الفيفل.  514
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.  515حل القعآيف.. ر  يم األهل  هاآلخع ل  ييتدصع الد ل ( بو  اصل ابسةةةعور رضةةةي هللا  با: )ابل أرا
 بعد أيف نسةةب هذا العيم إا اإلاباا الةرايل، راح ادؤل   ؤصةةل هذه ادسةةألة مبر د ابل كالا اإلاباا  

 الةرايل الذي با :
هةذا البحع ابل أ عةا  هللا تعةاا،   ".. كةل العيوا تسةةةةةةةةةةةةةةتق  ابل حبع ها ةد، ابل حبع ابعع ةة هللا تعةاا.

هأيف هذا البحع ال سةا ل لا، هلو كايف ابدارا  لكيما  هللا لبفد هي  البحع ببل أيف تبفد كيما  
ْيِقا ابينال  : الدا  هالدها ، كما با  تعاا  ي  لسةايف  إصعاهيم  ييا السةالا:     هللا.  مل ِ ْعل هللا هخح

هذا البحع    عع ا الذي  ععف الطب، أليف الطب  ،   80الشععاءا:     هإذا ابعضةةةةةل  او  شةةةةةف   
 ععف األابعاض  موابةا ،  ععف  الابةا  ه واهع ادعض، طع قةة رهائةا هاآلاثر البةامجةة  ل ذلة .."  

516. 
مث  قةةب ادؤل  صعةةد كالا اإلابةةاا الةرايل هصىن  ي  كالابةةا بةةائال : ".. أيف ابل  عةةل هللا أه خيقةةا 

 ميكل التععف إا ذلة  إال ابل ابية  اابةاا ادعع ةة هبةذا العيم،  حتةد ةد ادبةاا  ليشةةةةةةةةةةةةةةم  هالقمع، هال
هأيف هذا العيم اليوا أصةبل  يما  بائما  صذاتا، ابينل  يم الفي  ه يم البجوا. هال ميكل لإلنسةايف أيف 

اي أ اا اإلنسةةةةةةةةةةةايف ابا  عك صعص  الكعمي الذي خيق   سةةةةةةةةةةةواك  عدل  حل أي    فام بولا تعاا: 
،  ي  الوجا اليفةةةةةحيل إال ابل كايف  ادا  حل الببية الشةةةةةكيية   8-6ار :  االنفط  صةةةةةورا ابا شةةةةةا  ركب  

(، ه يم   Anatomy( ه يم تشةةةةةةةةةةةةةع ل اإلنسةةةةةةةةةةةةةايف: )  Morfologjia e Organeveلأل ضةةةةةةةةةةةةةا :)  
 ( .  Histologyاألنسجة العضو ة:) 

السةةيوطي  إيف ابسةةألة التفسةةة العيمي أه ابسةةألة ا توا  القعآيف لعيوا األهل  هاآلخع ل شةةةل اإلاباا  
(  إلاباا السةيوطي كالابا حل )إتقانا أ ضةا  الذي ذهب إا ابا ذهب إليا اإلاباا الةرايل.  قد اسةتال ا

هنرلبا  يي  الكتا    ، هبولا تعاا:    38األنعام :      ابا  عطبا حل الكتا  ابل شي     صقولا تعاا:  
، حل اتد   الذي رهاه  ، هصبع  البيفةةةةةةوص الببو ة ابينل بولا   89النحل :    تبياان  لكل شةةةةةةي   

با : ) سةةةةةتكويف  ل، بالوا هابا ادخعج اي رسةةةةةو  هللا، با    اإلاباا الرتابذي ه ةه، أيف العسةةةةةو  
 

 12اديفدر الساصق، ص  515
اإل يا  ، اير  هاليففحة  ة ابشار إليا، ههذا خيل   ، همل  شع ادؤل  إا ابوض  البقل ابل كتا 12-11اديفدر الساصق، ص  516

 ابباجي كبة .
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..هاتةد ة    517:) كتةا  هللا تعةاا،  يةا نبةأ ابةا ببيكم هخرب ابةا صعةدكم ه كم ابةا صيبكم    البيب
با : )إيف هللا لو أ فل شةةةةةةةةةةةةةيئا  أل فل الذرا هاخلعر    اآلخع الذي رهاه أصو هع عا أيف العسةةةةةةةةةةةةةو   

 .518هالبعوضة ..( 
 كل الذي ذكعه األسةتاذ الدكتور  يي إلياسةي ابل كالا اإلاباا السةيوطي هكالا اإلاباا الةرايل كايف 

 حل هذه ادسألة.  عضا ابل ذل ، تعر ر هأت يد ابباجا هابذهبا الذي  ذهب إليا
هابل العيما  هالبا ين  ادتأخع ل الذ ل ا تج ادؤل  صكالابام هآرائام  و  هجور هصةحة ادباج   

أه  العيمي حل التفسةةةةةةةةةة، كايف اإلاباا الشةةةةةةةةةيمل حممد  بده، الذي تععض حل تفسةةةةةةةةةةه لقولا تعاا: 
البقرة :   ا ق..كيفةةةيب ابل السةةةما   يا  يما  هر د هصع  جيعيويف أصةةةاصعام حل آذامم ابل اليفةةةو 

 . 519إا نظع ة الكاعر  هذكع اهلات  هالقطار الكاعرئي..، 18
 هأ ضا  ذكع طع ا  ابل كالا الدكتور ابيفطف  حممور الذي ذكع أيف:

".. حل القعآيف الكعمي آاي  كينةا تد  أيف اإلسةةةةةةةةةةالا ر ل  يم ه ضةةةةةةةةةةارا هتقدا. إيف ادكتشةةةةةةةةةةفا  
العيمية اتد ينة تعيببا كينةا   ي  تفسةةةةةةة تي  اآلاي . اآلاي  ال  حتدثل  ل  يم الفي  هالكويف 

ع طبقا  حل ضةةو  تي  االكتشةةا ا  العيفةةع ة  ق . القعآيف الكعمي لي  كتا  شةةع عة أه  قيد ا تُفسةةّ
 حسةةةةةةةةةةةةب،  هلي   يا  ايانب البيار أه البال ي أه البحوي  ق . إمنا القعآيف الكعمي ابوسةةةةةةةةةةةةو ة 
 يمية كربى، اشةةةةةةةةةةةةتمل  ي  اببارئ األخال  هالسةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة ه يم البف  ه يم االجتماس هالتار مل  
هالطب هالفيسةةةةةةةةةفة ه يم األجبة. هدا  اهلل أيف أ سةةةةةةةةةع نص القعآيف الكعمي رلعأي هالعقل العيمي 

 
، هو: " ر  ابا جا  2195هذا اتد   هبذا اليفظ مل أجده  بد اإلاباا الرتابذي، هالذي ذكعه اإلاباا الرتابذي حل سببا صعبم  517

سنن ستكويف  ل كقط  الييل ادظيم..رررها رأل ما   تبا  كقط  الييل ادظيم.."، انظع: السيمي، حممد صل  يس  أصو  يس  الرتابذي، 
 487، ص 4د شاكع هآخعهيف، ) صةه : رار إ يا  الرتاث الععيب(، ج، تل. أمحد حممال م ي

 136، ص 3، جاإلتقان يف علوم القرآنهانظع:  ، صتيفعف،13اديفدر الساصق، ص  518
 ، صتيفعف14اديفدر الساصق،  519
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هأنكعها  يّي ذل . طيبوا اب  العماابة هشةةةةةةاارا األاهع، هكأيف القعآيف نر  ليفسةةةةةةعه هؤال ،  هومجلُ 
 .520أابا  ةهم  ييسوا أهال  لذل .." 

 عقب البا    ي  كالا الدكتور ابيفةةةةةةةةةطف  حممور ه عى أنا ال  سةةةةةةةةةّيم لا كييا ، أليف الذ ل طيبوا 
ايف القيفةد ابل ذل ، هو أيف  كويف  اببا العماابة هشةاارا األاهع،  ي  تقد ع صةحة هذا الكالا..ك

ادفسةةةةةع بد تعيم هختعج  ي  أ دي كبار ادشةةةةةا مل حل األاهع الشةةةةةع  .  ادعار ابل كالابام هو العيم  
الشةةةةةةةةع ي اليفةةةةةةةةحيل الذي  ع  ادفسةةةةةةةةع  ي   ام كتا  هللا تعاا، هلي  ادعار هو ذا  العماابة 

ة  ابل ذل  شةةةةةةةيئا ، هإمنا هي اي هالشةةةةةةةاارا..العماابة ال تع   ي  تفسةةةةةةةة كتا  هللا تعاا هال ت
إسةةةةةةةةةةةةالابي ابععهف، هأابا الشةةةةةةةةةةةةاارا  اي تينبل أن  تعيمل هجيسةةةةةةةةةةةةل ص  أ دي هؤال  العيما  
هأ د  اببام.  ادعار ابل كالابام هو الترهر رلعيم اليفةةةةةةةةةةةةةحيل الذي  ؤهل صةةةةةةةةةةةةةا با ليحد   حل 

 كتا  هللا تعاا.ههللا أ يم.
يف هباك أ ضةةةةةةةةا  جوانب  يمية أخعى ميكل التماسةةةةةةةةاا  صعد هذه ادقدابة ادامة، ص  ادؤل  ليقعا  أ

ابل رراسةةةةةةةة القعآيف، ابينل ايوانب البال ية، هالتيفةةةةةةةو ع ة، هاإل جاا ة، هالتشةةةةةةةع عية، هالقيفةةةةةةةيفةةةةةةةية، 
 . 521هالبفسية، هالرتكيبية، هالتباسقية، هادباجية، هادوسيقية أه اإل قا ية، هايمالية هالفبية..

، ههةذا هو الةذي  ام ادؤل  حل هةذا الكتةةا .  ةادؤل   ةايةانةب العيمي هو أ ةد تيةة  ايوانةب
كايف ابوضةةو يا  حل صيانا لتي  ايوانب األخعى أ ضةةا ، إذ مل خيتيفةةع  ي  إصعاا ايانب العيمي  ق  

 ابل القعآيف كما ذهب إا ذل  صع  البا ين  اآلخع ل.
هللا  ر هجل،  هر م تي  ايفاهال  البشةةةةةةةةةةع ة الكتشةةةةةةةةةةاف تي  الكبوا هايواهع هالآللئ ابل كتا  

 إيف القعآيف الكعمي  ظل بعآان ،  او كالا هللا  ر هجل الذي هو صةةةةةةفة رائمة لا سةةةةةةبحانا، هرسةةةةةةالة  
 .522خالدا هابتقبة، خالية ابل التعارض..

 
الكتا  الذي (، ابيفطف  حممور، همل  شع ادؤل  إا صفحة   القرآن حماولة لفهم عصري، نقال   ل )  14اديفدر الساصق، ص   520

كبة ال  ةتفع لا، ألنا ابل ادسةةتحيل أيف أتتب  أرباا كل ادعاج  هاديفةةارر ال  نقل ابباا، هذا لي  ابل هاجيب حل هذه ي  نقل اببا، ههذا خيل ابباج
 الدراسة.

 ، صتيفعف شد د19-15اديفدر الساصق،  521
 20اديفدر الساصق، ص 522



272 

 

هنظعا  لكينعا البحوث العيمية ال  هرر  حل هذا الكتا ، هنظعا  لعمقاا هتوس  ادؤل  حل صعضاا،  
وثةةا،  اةةذا لي  ابل هاجيب حل هةةذا البحةة ، هلكببةةا وذيف هللا   ةةإنةةا لي  وابكةةار أيف حنيةةل كةةل حب

تعاا سةةةةةةةةبتباه  صع  البحوث العيمية ادامة ال  بداباا األسةةةةةةةةتاذ الدكتور  يي  خعي إلياسةةةةةةةةي،  
هسةةةةةةبأيت صبماذج هابقتطفا  ابل كالابا لبعى طع قتا هابباجا حل الشةةةةةةعح هالتفسةةةةةةة،  ىت نينبل إنا  

 يب حل التعةاابةل اب  القعآيف الكعمي. هأثبةا  هةذا الععض سةةةةةةةةةةةةةةبب    بتمي إا هةذا االجتةاه العيمي التجع 
 ابباجا هطع قتا حل التفسة مث نعقب  ييا ابا شا  هللا أيف نعقب.
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 املبحث الثالث: مناذج تطبيقية من تفسريه وتعليقه حول بعض اآلايت القرآنية
 املطلب األول:بيان لبعض مظاهر قدرة هللا تعاىل

 
با : "..هباك    ،20الذاءيات     هحل األرض آاي  ليموبب ..   في تعييقا هتفسةةةةةةةةه لقولا تعاا: 

آاي  كينةا حل القعآيف الكعمي تد   ي  أيف اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا هو الد ل اتق، هأيف  ظمتةا تتجي  حل كينة 
 ابل القضااي العيمية، هالعيم اتد   هو اجملا  اخلاص لتفسة تي  القضااي. 

 هحل اآلاي  السةةةةةةةاصقة  ببا هللا  ر هجل اإلنسةةةةةةةايف دال ظة تي  اتقائق هرراسةةةةةةةتاا حل األرض هحل
نف  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةايف. لقةد ثبةل  يميةا  أيف هبةاك أكينع ابل ابييويف هنيفةةةةةةةةةةةةةة  ابييويف ابل أنواس اتيواان  
ادختيفة، هأيف هباك أكينع ابل نيفةةةة  ابييويف، ) سةةةةمائة أل ( نوس ابل الببا   ي  هجا األرض. 
 القعآيف الكعمي حي  اإلنسةةةةةةايف رائما   ي  ابواصةةةةةةية التفكة هالتعقل، ألنا ثبل  يميا  أيف اإلنسةةةةةةايف  

% )  شةةةةةةةعا حل ادائة(  ق ،   حىت  سةةةةةةةتةل   10ل ه سةةةةةةةتعمل ابل بدرتا العقيية هالفكع ة  سةةةةةةةتة
ه سةةةةةةةةتينمع اإلنسةةةةةةةةايف القسةةةةةةةةم اآلخع ابل  كعه هبوا  قيا  عييا أيف حيعك هأيف  وبظ اير  اآلخع ابل   

% )تسةةةعويف حل ادائة(  90 قيا ادسةةةتور أه  ة ادسةةةتعمل. ههذا العقل ادسةةةتور  كمل حل خر بتا  
 .523العقيية  ة ادستعمية ..ابل القوى 

 
 

 24اديفدر الساصق، ص  523
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 املطلب الثاين: تعليقه على عظمة قلب اإلنسان

 ،  قو :  524هحل أنفسكم أ ال تبيفعهيف  هحل تعييقا هتفسةه لقولا تعاا: 
" ..حل هةةذه اآل ةةة الكعميةةة ذا  األلفةةاع القيييةةة هابعةةايف  ظيمةةة،  ةةإيف هللا سةةةةةةةةةةةةةةبحةةانةةا هتعةةاا  ببةةا  

ابال ظة آايتا هرالئل اخلالق جل ه ال  ياا.  القعآيف تابعان أهال  أيف ندرس اإلنسةةةةةةايف  ي  ضةةةةةةعهرا  
هأيف نال ظ آاي  الكويف، هإيف مل نسةةةةةةةةةةةتط   عييبا أيف نبظع إا أنفسةةةةةةةةةةةبا لبعى تي  اآلاي  العرنية  

 هالرباه  اإلهلية. ه يما  يي صع  اتقائق الطبية  ل اإلنسايف: لبأخذ ابينال  القيب.

 
 

)ثالث ه شةةةع ل اثنية (  ضةةةمل القيب    لرتا   23 قيببا هو أر  ابضةةةخة حل العامل.  في كل   
) تسةةعة  شةةع أل  ( لرتا  ابل الدا. هددا سةةت   19.000 ابل الدا. هحل اليوا الوا د  ضةةمل القيب:  

) أرص  ابائة همثانويف ابييويف ( لرتا  ابل الدا. تريف هذه ادضةةةةةةةةخة  480.000.000سةةةةةةةةبة  ضةةةةةةةةمل القيب: 
 gr.    280) ابئتةايف هثالثويف جعاابةا  ( لةدى البسةةةةةةةةةةةةةةةا ، ه صيبمةا تريف لةدى العجةا :  gr.  230عجيبةة  ال

)ابائة كييوابرتا  ( ددا ااببية ال KM 100  جعاابا .  قط  جعاييف الدا حل شةعا   القيب ابسةا ة طوهلا:  
اليفبا ية.   ابعا ابل سع ة األبمار 215اثنية. هذه  السع ة يعاييف الدا هي أكرب صةةةةة:    23تر د  ل: 

 هذه ادعجرا العرنية ميكل توضيحاا هتقع باا إا العقو  أكينع  ي  الوجا اآليت:

 
524  
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)اثب  هأرصع   وابةةا  (، هالكعاي  األكينع ابقةةاهابةةة  ةةإمةةا تعيع إا   42تعيع كعاي  الةةدا اتمعا   
 ضةةةةةا  )ابائة هسةةةةةبعة ه شةةةةةع ل  وابا  (، ههذا  ع  أيف راببا  تجدر حل كل شةةةةةاع ل، ههذا  ع  أ 127
)ابائ  ابييار( كعا الدا  وابيا  تولد همتو  حل جسةةةةةةةةةةةةم اإلنسةةةةةةةةةةةةايف،  ألجل هذا،  ا  جل  200أيف:  

 .21الذاريات :  .."أ ال تبيفعهيف  ه ال  وجا أنظاران إا  ظمة خيقا بائال  هابيفتا  ألنظاران:
 

 املطلب الثالث: تعليقه على عظمة مخ اإلنسان  
  100".. إيف ابمل اإلنسةةةةايف هو أر  جااا )  اسةةةةو  ( حل العامل.  تشةةةةكل هذا ايااا أكينع ابل: 

آالف )  شةةةةةعا آالف( صعاابج   10ابييار )ابائة ابييار( خيية صةةةةةةةا. ههذا  عار   جم أكينع ابل:  
 250.000كواببيوتع ة حل  مل رائم ابسةةةةةةةةةةةتمع. هالسةةةةةةةةةةةا ة ادطيوصة هلذه األجارا الكواببيوتع ة هي: 

KM    ابائتا ه سةةويف أل  كييوابرت ابعص (، ههي تعار  نيفةة  ابسةةا ة  عنسةةا.. ههذا ال  سةةتطي (
ر أيف  قو  اب  كرب  جم تي  أيف  فعيا أي جااا حل العامل أصدا  إا بياا السةةةا ة.  كأيف ادؤل  أرا

األجارا  إما سةةةةتظل  اجرا  ل القياا مبا  قوا صا ابمل اإلنسةةةةايف. حل كل  وا تيت العيم لبا صشةةةةي  
 Michigan University )جد د اكتشةفا حل اإلنسةايف.  مينال  بد اكتشة  أخةا  حل جاابعة ابيشةةل ) 

هالعصةةةةةةةاص هاتد د هألواببيوا ، أيف جيد اإلنسةةةةةةةايف هشةةةةةةةععه حيتوي  ي  ابعاريف خمتيفة ابينل الفضةةةةةةةة  
هالرن  ) الذي هو اخلارصةةةةةةةةة ، ههو  بيفةةةةةةةةةع  يري أصي  ابرر  ( ه ةها ابل ادعاريف. إيف سةةةةةةةةةع ة 

حل السةةا ة. صيبما سةةع ة اهلوا     KM 140-130العايح هالعواصةة  ادختيفة انررا  ابا تتجاها سةةع تاا:  
حل   KM 390سةةةع تا إا: هاألهكسةةةج  الذي خيعج ابل صةةةدر اإلنسةةةايف هرئتيا أثبا  العط ،  يفةةةل 

 ، )ههباك صورا ليجااا التبفسي ابيويف (525السا ة. ابا أ ظم ابعجرا ليخالق تبارك هتعاا.." 

 
 صشي  ابل التيفعف 28اديفدر الساصق، ص  525
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 مقاربة ب  الدماغ البشري وعمل برامج الكمبيوتر آفاق علمية وتربوية 

 مث  واصل بائال :  
)سةت  ابييار( خيية لدى اإلنسةايف "..هحل اتقيقة،  إيف اإلنسةايف كائل كاعرئي  جيب.  مجموس  

تعمل هتؤري ه يفتاا  سةةةةةةةةةةب تي  الكاعصة الطبيعية ال  هضةةةةةةةةةةعاا اليفةةةةةةةةةةان  هاخلالق جل ه ال. 
هالعيم  قو  لبا اليوا أيف اإلنسةةايف  شةةبا اببجما   كويف ابكاعر  ابل الداخل صشةةحل كاعرئية سةةالبة،  

ذل   سةتطي  العيم اتد   أيف هصيبما ابل اخلارج هو ابكاع  صشةحبة كاعرئية ابوجبة.  ببا   ي  
(،  بد األطبا     EEGه)  (EKG قوا وجعا  الفحوصةةةةةةةا  القيبية ادختيفة، ههو ابا  ععف صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:)

ادختيفةةةةةةةةةة ، هذل  دعع ة هجور شةةةةةةةةةةعارا أه  عارا كاعرئية ص  ادمل هالقيب..ههللا  قو  حل القعآيف 
 .21الذاريات:   هحل أنفسكم أ ال تبيفعهيف  الكعمي: 

ه عقةب ادؤل  صعةد ذكعه هلةذه اآل ةة بةائال  إيف كينةا  ابل البةاس الةذ ل  قعؤهيف هةذه اآل ةة رهيف ه ي 
هتةدصع حل  مق ابعبةاهةا الةذي حتميةا. هصتحيييبةا هرراسةةةةةةةةةةةةةةتبةا هلةذه اآل ةة كةد أيف هبةاك آاي  كينةا حل 

هلكل   !: أان أ كم نفسةي صبفسةي هأان أتيفةعف  ياا كي  أشةا !أنفسةبا..هرمبا با  ابتوهم صعد هذا
يف توب  بيب  هذا ال  يفةةةةةل هال جيوا، أليف جسةةةةةم اإلنسةةةةةايف هو ابي     ر هجل. هل ميكب  أ

؟ كي  تتجعأ أيف هةل ميكبة  أيف تعيةد ربةاتةا ابعا أخعى! هإذا توب  تظةة  ؟تظةة ها ةدا ابل ربةاتةا
 ال  توب   ل رباتا، أال تعى  تقو  ذل  أبن  حتكم نفس  صبفس ؟! ه بدابا تباا أنل، القيب

 ؟ذل  
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؟ جيةب  يية  أيف تعيم أيف  مييةة التبف  هي  مييةة   هأابةا  ل التبف ،  اةل أنةل تتبف  ورارتة
ابعا ) سةةةةةةتة  شةةةةةةع ابعا ( تتبف  حل خال  الدبيقة الوا دا، رهيف إرارا ابب  هال  و    16 ع ر ة،  

هال بوا. هدةةةا تتياةةةا األابع العرر هاإلهلي  ةةةإمةةةا تتوب  هال  قةةةدر أ ةةةد أيف  عيةةةدهةةةا..أصةةةدا ..هنف   
القضةةةية هي رلبسةةةبة ليمعدا  حل  ميية اهلضةةةم ليطعاا هإل عااا  ادختيفة ال  تفعاها لياضةةةم..هل  

 هذه العمييا  تتم ورارت  ؟! كال. كل
هاتفاع  ي  اتاجا  الضةةةةعهر ة  هأابا ه يفة األابعا  هكيفية حتعك الطعاا  ياا هتوا عاا ليجسةةةةم، 

هطعح الرائد هالفضةةال  إا اخلارج..هل هذه العميية تتم ورارت  أا أما تتيفةةعف ه دها رهيف أيف 
 تشعع أنل صشي  ..

بي  حل الدا  بدابا تتيفةةةةةارا اب  ايعاثيم هاب  السةةةةةموا حل راخل هكذل  األابع رلبسةةةةةبة لكعاي  ال
ايسةةم،  إما ابايأا ليد اس صبفسةةاا،  ىت  تمكل البخاس الشةةوكي ابل حتضةةة هتيفةةبي  ابوار ر ا ية 
تقوي ادبا ة حل جسةةةةم اإلنسةةةةايف..هل أنل تيفةةةةدر األهاابع إلجعا  تي  العمييا  حل جو   هال  

خةةل حل تيةة  العمييةةا  البيولوجيةةة  ا يةةة ؟! هةةل أنةةل تتةةدتشةةةةةةةةةةةةةةبةةا اتع  هاديحمةةة الكربى الةةد ةة
الكيماه ة ؟!  في اثنية ها دا آالف العمييا  جتعى حل جسةةةةةةةةةةةم  هأنل ال تشةةةةةةةةةةةعع..كل هذه ه 

 األ ضا  اببقارا إلرارا هللا  ر هجل.
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إيف رمحة هللا تعاا كانل هاسةةةةةةةةةةةعة  بدابا خيق هللا هذه األ ضةةةةةةةةةةةا  لتخداببا، هتعكاا حتل تيفةةةةةةةةةةةع ا 
سةةةةةبحانا، هإال  إيف اإلنسةةةةةايف مل  كل ليعيع، همل  كل ليعمل، همل  كل ليؤري رهره حل هذا الكويف 
هحل هذا الوجور لو كانل هذه األابور حتل تيفةةةةةةةةةةةةةع ا.  مينال  لو كايف  مل القيب هرباتا حل أ د با  

حتل تيفةةةةع با هإرارتبا  ما الذي سةةةةيحدث ؟ ابا ابل شةةةة   إنبا سةةةةبضةةةةطع أيف نكويف رائما   قظ  ه 
 ىت نعابةب  مةل القيةب، لبعى هةل  ةد  طبيعيةا  أا ال ، همل نكل نسةةةةةةةةةةةةةةتطي  البوا أصةدا  خشةةةةةةةةةةةةةةيةة  
اضةةةةطعا  ربا  القيب..هلو أيف ادعدا كانل حتل تيفةةةةع با هإرارتبا  إنبا سةةةةبضةةةةطع صعد تباه  كل 

ا أيف نعابب  ميية اهلضةم، هل تتم  ي  الوجا اليفةحيل هالطع قة اليفةحيحة أا ال، هجبة ابل الطعا
خشةية العطل أه اخلعا ..مث با  ادؤل  أيف كل هذه األابينية ال  سةقباها هي ابععه ة لدى الباس،  
هأيف هللا تعاا تعمد أيف خييق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةايف  ي  هذه اليفةةةةةةةةةةةةةةورا،  ىت  ب  ليباس أيف الباس لي  هلم 

هةذه األابور، هإمنةا الكةل صيةد هللا  ر هجةل حتةل إرارتةا هسةةةةةةةةةةةةةةيطةانةا هجربهتةا   تيفةةةةةةةةةةةةةةعف هتةدخةل حل
 .526سبحانا..

هلقةد أطةا  ادؤل  كالابةا هتعييقةا  و  اآل ةة ادةذكورا حل هةذا البحة  األه  ابل كتةاصةا، هأنةا صةذ  
بيفةةةةةةةةةةةةةارى جاده إلصعاا  ظمة هللا تعاا حل خيق اإلنسةةةةةةةةةةةةةايف هأيف كينةا  ابل الباس  ل هذه اتقائق 

ويف.  او جراه هللا خةا  مل  كت   ق  صععض اآلرا  العيميةة، هإمنةا كةايف  اةدف ابل هرا  ذلة  لةةا ي 
 إا إصالح أ كار الباس هتيفحيل ابفاهيمام ادةيوطة. 

 
 . 527 وأنه هو أضحك وأبكى   املطلب اخلامس: تعليقه على قوله تعاىل:

 تعمقوا حل  ام ابعبةةاهةةا العظيم. هإذا "..كينة ابل البةةاس  قعؤهيف هةةذه اآل ةةة رهيف أيف     يةة  بةةا : 
أابعبةا البظع  ياةا هجةدان أيف هةذه اآل ةة حتمةل حل نفسةةةةةةةةةةةةةةاةا ابعجرا إهليةة كبةا. هإذا نظعان إا البةاس  
كةا ةة حل العةامل،  سةةةةةةةةةةةةةةرتى إيف الضةةةةةةةةةةةةةةحة  هالبكةا   ةاهعا ابو ةدا ص  البةاس ر م اختالف ألوامم 

ابع كية أه إ ع قية. إمنا هباك اصتسةاابة ها دا  هألسةبتام ه عبياهتم.  يي  هباك اصتسةاابة إنكيير ة أه أ

 
 ، صتيفعف  سة34-30اديفدر الساصق، ص  526
 43البجم :  527
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ابشةةةةةةرتكة ليجمي . كما أنا لي  هباك صكا  أسةةةةةةيوي هال صكا  أسةةةةةةرتايل، هإمنا هباك صكا  ابشةةةةةةرتك 
هابل ذلةةة  ادعكر تتحكم   لةةةدى ايمي . هبةةةاك ابعكر ه يةةةد حل ابمل اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةايف ) ادمل األكرب (،

.. ههذا  ع  أيف الضةةح  أه االصتسةةاابة العواط  ادؤثعا ليبكا  أه الضةةح  أبابع ابل هللا  ر هجل
هو ابل إرارا هللا  ر هجةل هابل  ضةةةةةةةةةةةةةةيةا، هالةدليةل  ي  ذلة  أنةا تعةاا أكعا مجي  خميوبةاتةا هبةذه  
اليفةةةةةةةةفة. أ ضةةةةةةةةا  أيف هذا ابل ابظاهع  د  هللا تعاا حل  باره،  أنا تعاا  بدابا  ادي شةةةةةةةةيئا   إنا  

تسةةةةةةةاهيف حل هذه البعم هحل هذه اهلدااي أه ..الكل اب528تعاا  عمم  ياد ا ليجمي  هال  فع  صيبام  
العطةااي العرنيةة، هأنةا تعةاا هو  ةار . هاب  كةل هةذه اتقةائق ال  تقةدابةل  ابةاك صع  البةاس ابل  
ال  عضة  هبذا ه ع   صةوتا ابسةتكربا  هبائال : اإلنسةايف السةوي القوي هاليناصل هو الذي  قعر ابيفةةه 

 .529صبفسا هأنا هو سيطايف  نفسا..! 

               
 

قل اللهم مالك امللك تؤ  امللك من تشاء وتنزع امللك ممن   : تعييقا  ي  بولا تعاا:   املطلب السادس
  26آل عمران :   تشاء، وتعز من تشاء وت ل من تشاء، بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير 

 
، ههةذا  ع  إنةا لي  هبةاك  هتبرس ادية  ممل تشةةةةةةةةةةةةةةةا ..   يقو : ".. هيل هبفةة  بةد بولةا تعةاا:  

شخص  تباا   ل السيطة أه ادبيفب أه ادا ..طوا ية ابل  بد نفسا..هإمنا جيب أيف تؤخذ ذل  
 

 و  الضح  هالبكا  نعمة ابل هللا  ر هجل  ي  اإلنسايف، خيفا ابل ص  سائع ادخيوبا  األخعى.  يي  هباك كائل أه  528
انظع: أصو اخلة، حممد  ار  حممور،   يوايف آخع جيم  ص  البكا  هالضح  إال اإلنسايف.. ه و  إ جاا البكا  هالضح   بد اإلنسايف. 

 42 -38(، ص 1988، 1اجتاارا  حل التفسة العيمي حل القعآيف الكعمي، القاهعا، س
 37-36اديفدر الساصق، ص  529
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اببةا رلقوا هرلعب ، أليف ابعىن البرس هو األخةذ رلقوا، هكبتيجةة لةذلة   قةد انةدلعةل ثورا  كينةا  
س لألصد، ها موا أمم  قدرهيف هإضعار   اابة لسيب السيطة ابل هؤال  الذ ل  بوا أمم ابيوك البا

 ي   عل كل شةةي . هحل اآل ة رليل  ي  أيف ادبيفةةب أه الةىن أه اياه ال  سةةتطي  أ د أيف  يفةةل 
إلياا صبفسةةةةا، إال ورارا هللا  ر هجل ه ضةةةةيا هبدره هبضةةةةائا..اإلنسةةةةايف ال ميي  شةةةةيئا  لبفسةةةةا، هال 

 ة ليفةةةةحة اإلنسةةةةايف تبشةةةةع رخلة..ال   سةةةةتطي  أيف ميد ابل أجيا اثنية ها دا، ر م أيف البتائج ادخرب 
ميية  ذلة ..هكينةا  ابةا رأ بةا ابل ابةا  أابةااببةا ههب  ابيتةا   جةأا صتقةد ع هللا  ر هجةل..رمبةا بةا  البع  
أنا أصةةةةيب جبيطة بيبية أه رابا ية..كل هذه هي أسةةةةبا ، هلكل ادسةةةةبب العئيسةةةةي هاتقيقي هو 

ال  530 إذا جا  أجيام   ة القعآنية: إيف أجل ذل  اإلنسةةةةةةةةةةةايف بد انتا ، كما  قعر ذل  هذه اآل 
 . 531 ستأخعهيف سا ة هال  ستقدابويف

ههكذا سةةةةار ادؤل  حل صقية ادبا   ادوجورا حل الكتا ، هأنا مل  ةارر ابسةةةةألة كونية إال هحتدث 
، هنكتفي هبذا القدر ابل هذه البماذج، لكي نبتقل إا ار إلياا ابسةةةةتبدا  إا آ ة بعآنية باا أه أشةةةة

 حتييل ابباجا الذي سيكا حل كتاصا.تقومي ه 
 

 
 

 34األ عاف :  530
 صتيفعف  سة جدا   39-37اديفدر الساصق، ص  531
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املبحث الرابع:  بيان منهج املؤلف يف تناوله   ه القآالالااي العلمية املسالالتشالالفة واملسالالتلهمة من 
 اآلايت القرآنية والتعقيب عليه

 
 بعد هذه ايولة العيمية اب  هذا ادؤل  ايييل، استطاس البا   أيف  يخص ابعامل ابباجا حل هذه 

 البقاس:
انررا  ابا  سةتد  صكالا ادفسةع ل الكبار ابينل الفخع العااي، هكايف ابل األ ضةل هاألصةو  لا   •

أهال  أيف  سةةةةةةةةةةةةةتبة صفكع هآرا  هجاور هؤال  ايااصذا حل ابعع ة التفسةةةةةةةةةةةةةة هابعىن اآل ة ال   ع د  
 تفسةها، مث  فسعها تفسةا   يميا ، ه عيق  يياا ابا شا  هللا أيف  عيق.

ع  إا اببابشةةة ادسةةائل البحو ة لبيايف سةةع اسةةتعما  القعآيف لتي  األلفاع، ههذا أ ياان   تط •
 .532بييل  

 اةةةدف ه عص  الظواهع العيميةةةة هالطبيعيةةةة ادختيفةةةة ابينةةةل  ةةةدهث الرالا  هخعهج الرباك    •
هسةةةةةةةةةةةةةةة ايبةا  ه ةهةا، رلظةاهعا األخعه ةة ال  سةةةةةةةةةةةةةةتحةدث، أي الظواهع ابل اختال  الكويف 

 .533هانداثر البجوا.. ببل بياا السا ة..هتكو ع الشم  
 عص  كةل  ةاهعا طبيعيةة صقةدرا هللا  ر هجةل، هإيف بةدرا هللا تعةاا هإرارتةا هرا  كةل شةةةةةةةةةةةةةةي ،   •

 ههذه نقطة إجياصية ابامة لد ا، خالف ادباج الذي سار  ييا الشيمل  سل حتس .
يد دا ال  حتدث  خياطب العقل اإلنسار اتع ابباشعا  يبما  ععض هذه اتقائق العيمية ا •

  باا القعآيف ببل بعهيف، هإيف  ييا أيف  تفكع هأيف ميعل البظع  ياا.

 
 130-129اديفدر الساصق، ص  532
 130-115اديفدر الساصق، ص  533
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 كينع االسةةةةةةتشةةةةةةاار رآلاي  ادختيفة  و  كل ادسةةةةةةائل هالقضةةةةةةااي الد بية هالعيمية، هالذي  •
رأ تا ابل خال  ذل  أنا ُهّ ق إا ررجة كبةا الختيار ادعىن ادباسةةةةةةةةب ابل اآلاي ، هلك  اب  

 .534صع  ادواض  مل  رتجم اآل ة تعمجة جيدا  ذل  رأ تا حل
 سةةةةتشةةةةاد صكالا أهل العيم هالبا ين ، ادسةةةةيم  ه ة ادسةةةةيم ، هلكل الذي  ؤخذ  ييا  •

حل هذا إنا ال  شةة إا ربم اليفةفحة هال إا اسةم الكتا  الذي نقل اببا الكالا..!! إال انررا   
 جدا  

تعدر  ابوارر ثقا تا، هكينع  ابيفةةةةةةةةةةةةةارر كتاصا،  قد مج  ادؤل  ص  اديفةةةةةةةةةةةةةارر اليفةةةةةةةةةةةةةو ية  •
ادشةةاورا ابينل كتب جال  الد ل العهابي هالةرايل هاصل سةةة ل هحمي الد ل صل  عيب ه بد الة  
الباصيسةةةةةةةي ه بد القارر اييالر هاصل بيم هابال  صل نيب هسةةةةةةةيد بطب هحممد  سةةةةةةة  الذهيب 

هي هابيفةةةةةةطف  حممور ه بد اجمليد الرندار، هكبار األطبا  ادشةةةةةةاور ل ابل  هحممد ابتويل الشةةةةةةععا
 . 535 و سال يا ه ةها ابل الده ، ههذا مما أ ىن كتاصا هر   ابل ابستواه العيمي 

أ يةاان  حييةل األلفةاع هالرتاكيةب القعآنيةة هذلة  رلعجوس إا  يم اليفةةةةةةةةةةةةةةعف هبوا ةده لكي  •
 .536ة.. تععف  ي  ادعىن اليفحيل الوارر ابل اآل 

أ ياان  ال  عا ي الرتتيب حل ادوضةةةو ا  اددرهسةةةة ههباك خي  كبة حل كالابا.  بمجعر أيف  •
 تحدث  ل ابوضةةةةةوس ها د هتيت صبضةةةةة  آاي   ي  ابا  ع د أيف  قولا..مث  بتقل إا ابوضةةةةةوس 

 
 197، 186اديفدر الساصق،  534
انظع اديفةدر السةاصق، ابينال  حل كالابا هتعييقا  و   قيقة هاباهية السةماها  السةب .. قد ذكع آرا   جيبة ه ع بة ليةا ة. هحل رأي   535

: "..أيف البا   أنا اب  ا رتاابا البالغ ليمؤل ، أنا لي  لتي  اآلرا  العيمية ال  ذكعها هجا ابل اليفةةةةةةةةةةةةحة  ي  اإلطال .. مينال  كايف مما ذكع أنا  
ا، م اكتشة  أيف الضةو  لا سةبعة ألوايف خمتيفة، ابل األمحع إا الببفسةجي..ههذا  شةبا الدرجا  ادوسةيقية السةبعة..هكما أيف األسةبوس لا سةبعة أايالعي

هأيف ايب   كتمل منوه حل الشةةةةةةاع السةةةةةةاص ..اكتشةةةةةة  أيف سةةةةةةبب األلوايف السةةةةةةبعة حل ضةةةةةةو  الشةةةةةةم  هو صسةةةةةةب ابيفةةةةةةا بة األكرتهان   و  نواا 
 فام ابل هذا أيف انفجار األلكرتهان  ابل ذراهتا هانتشةةةارها إا سةةةب   وامل هي السةةةماها  السةةةب ..!!!                انظع ليتفيفةةةيل  اهليدرهج ..  

 175اديفدر الساصق، ص 
 168-159انظع اديفدر الساصق ابينال  ص  536
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. جتةد هةذه اتقيقةة  بةد ادؤل  حل  ةد ينةا  ل اخليق ه يم 537آخع لي  لةا صةةةةةةةةةةةةةةيةة رأله ..  
 .538ور ابل اببظور بعآر ه يمي..األجبة هالتط

أمهل بضةةةةةةية ابامة ابباجية، هكي   تةا ل  ل اإلشةةةةةةارا إا آرا  اآلخع ل الذ ل نقل اببام.  •
ابل ادسةتحيل أيف  كويف كل  قعا  الكتا  ابل كالابا هو، ألنا أثبل حل بائمة اديفةارر  درا  

شةةكا  حل التععف  ي  القضةةية تر دان  موضةةا  هتوبعبا حل اإل هكبةا  ابل ادعاج  هاديفةةارر. هذ
 كع ادؤل  هحتةد ةد اجتةاهةا.  ةالتوثيق أابع ابام ليةةا ةة، ههةذا نوس ابل اإلسةةةةةةةةةةةةةةبةار، هأيف ابل صعكةة  

 العيم أيف  سبد القو  إا بائيا.. 
هال األابور   539ال  ةةةةذكع أسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةا  البره  هال القعا ا  هال األ كةةةةاا الفقايةةةةة إال انررا    •

إمنا كايف جل اهتماابا نقل ادكتشةةةةةةةفا  العيمية ابل هالقضةةةةةةةااي البال ية هال ادسةةةةةةةائل الفع ية، ه 
 البا ين  ادختيف .

مل أر  بد ادؤل  تع ينا  هحتفظا  حل تي  ادسةةةةةةةائل العيمية الكينةا ال  ذكعها،  كأنا  ذكع لبا   •
 قائق ال  عضةةيا .  إنا ابا  را  هباك كينة ابل القضةةااي العيمية حل رائعا الفعضةةيا  هالظبويف.  

 ادسةةةائل الد بية  تطيب شةةةيئا  ابل التحقيق العيمي هالتأر هالرت  ،  كذل   كما أيف األابع حل
األابع رلبسةةةبة ليقضةةةااي العيمية  إما ابل ر  أها أيف ال تقبل أله  ههية هأيف ال  سةةةيم هبا إال 
صعةةد التحقيق هالتمحيص العيمي الالاا. هةةذا الةةذي هجةةدتةةا  بةةد ادؤل .  ةةالةةذي  قعأ كتةةاصةةا  

 أه االكتشا ا  أابورا  ابتفقا   يياا، ههذا لي  صيفحيل  ي  اإلطال .حيسب تي  اآلرا  
إا ينةا  ابل ابسةةةةةةةتوى  يما  الطبيعيا  ابال ظة أخعى هابامة  ي  ادؤل ، ههي أنا ر   ك •

،  ي   29فاطر :    إمنا خيشة  هللا ابل  باره العيما ..    ررجة  الية،  يبما  سةع بولا تعاا:
يما  الذ ل خيشةةةةةةةةةةويف هللا  ق اآل ة السةةةةةةةةةةاصقة ههو: ابل هم العبا : "...نسةةةةةةةةةةتبتج سةةةةةةةةةةؤاال  ابل  

؟ ايوا  هو: مجي  العيما  الذ ل ختيفيفوا حل رراسة ادخيوبا  ال  خيقاا هللا تعاا، اخلشية
سةةةةوا  تي  ادخيوبا  البشةةةةع ة أه اتيوانية أه البباتية. العقل البشةةةةعي وابكانا أيف  تععف  ي  
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البح  هالتجعصة. هلكل كينةا  ابا حيدث أيف اإلنسةةةةةايف أ ياان  صعد تي  العيوا  ل طع ق ادعاببة ه 
أيف  باي جتةةارصةةا ادخرب ةةة هالتجع بيةةة  بق   ةةاجرا  حل صع  القضةةةةةةةةةةةةةةةااي ال  ال ختضةةةةةةةةةةةةةة  ليح  

 . 540هالتجعصة، ابينل بضية العهح هادارا، هأ اما هجد أهال  العهح أا ادارا.." 
الطبيعةةةة هالببةةةا  هاتيوايف هم أهةةةل هللا    بةةةده يل ابل جوا  ادؤل   ي  سةةةةةةةةةةةةةةؤالةةةا، أيف  يمةةةا 

هخاصتا، ههم الذ ل خيشونا  ق خشيتا، هأابا  ة هؤال   ال !! ههذا  ع ب  قا  !! هكايف ابل  
األها  ييا أيف ال  بسةةةةةةةةةةةةةة  رهر هابعتبة  يما  األخال  هالقيو  هالعقائد هاأل كاا هالتفسةةةةةةةةةةةةةةة 

يف ة ؟ هل صةةةةةةةةحيل أيف هؤال  ال  عع و هاتد   هالشةةةةةةةةع عة هاليةة هالبال ة..ابل تي  اآل ة الكعمي
؟ كال، إيف األابع لي  كما ا م ادؤل ،  الكالا الذي ذكعه خشةةةية هللا هال خيشةةةونا  ق خشةةةيتا

 لا شي  ابل اليفحة، ههللا أ يم
صيبما جتده ابل ان ية أخعى بد أجار هأ ار حل صع  القضةةااي رهيف أيف  سةةتطعر أه خيعج ابل  •

لعسةةةةل هالينمعا  ادختيفة ابل البا ية القعآنية هالعيمية، ابوضةةةةو ا،  قد حتدث  ل أمهية ادا  ها
أهمل  ع الذ ل همل خيعج  ل صةةةةةيب تي  ادوضةةةةةو ا  بيد شةةةةةععا.  قد شةةةةةعس حبينا صقولا تعاا:
 ي أ ال  541كفعها أيف السةةةةةةةةةةةماها  هاألرض كانتا رتقا   فتقبامها هجعيبا ابل ادا  كل شةةةةةةةةةةةي   

هأه   رصة  إا البحةل أيف اختةذي ابل ايبةا  صيوخ  هابل  ، هبولةا تعةاا:  30األنبياا  :    ؤاببويف 
الشةةةةةةةجع همما  ععشةةةةةةةويف. مث كيي ابل كل الينمعا   اسةةةةةةةيكي سةةةةةةةبل رص  ذلال . خيعج ابل صطوما 

 .69 -67النحل :  شعا   خمتي  ألوانا..
لا  البة  عص  أ ياان  كالابا هتفسةةه أب داث ابل السةةا الببو ة، هإيف كايف هذا العص  لي   •

اببةةاشةةةةةةةةةةةةةةعا رلبص. كمةةا حل  ةةد ينةةا  ل  أمهيةةة اتييةةب أه الينب،  قةةا  أيف الينب )اتييةةب( حل 
اإلسةةةةةةةالا هو رابر ليعيم، كما حل بيفةةةةةةةة ادععاج  بدابا بدا جرب ل ليعسةةةةةةةو  آنيت  هحل إ دامها 

..أبو  ههذا لي  صةةةةةةةةةحيحا . ادععهف حل التار مل  542الينب،  اختار العسةةةةةةةةةو  الينب، أي العيم  
 لسةا أيف جرب ل با  لا: اخرت  الفطعا..هلي  العيم كما ذهب إليا ادؤل ، ههللا أ يم.ها
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 .543 ستد  رأل ار   الببو ة أ ياان  حل تعر ر كالابا هإثعا  حبينا.. •
 سةةةةتد  صكالا كبار األطبا  هالفالسةةةةفة هالعيما  ادسةةةةيم  ه ة ادسةةةةيم ، ابينل اصل سةةةةيبا   •

 .544اخل.  Tonkari)..( ، ه)  (Vivino( ، ه Palmerهاصل رشد هالةرايل، ه) 
ذكع الدرهس هالعرب ادسةةةةتفارا ابل خال  رراسةةةةتا هحتيييا لبع  القضةةةةااي القعآنية هالعيمية.  •

إجياصية ابامة لدى ادؤل ،  إيف اإلميايف كايف  ةمع بيبا هابشةةةا عه هأ اسةةةيسةةةا، هأنا  ههذه نقطة 
كينةا  ابةا  يفةل أنظةار القعا  إا اال تبةار ابل هةذه البعم الكينةا ال  ال تعةد هال حتيفةةةةةةةةةةةةةة  هال  

 ههباا هللا  ر هجل لإلنسايف. لكي نعى هذه اتقيقة أنقل شيئا  ابل كالابا ألمهيتا.
ينا ادفيفةةل هالدبيق  ل العسةةل ه وائده ابل اببظور بعآر ه يمي،  با  صعد أيف  عغ ابل  د  •

ادؤل : ".. كمةةةا أيف البحةةةل هي نشةةةةةةةةةةةةةةيطةةةة هربيقةةةة حل اختيةةةار طعةةةااباةةةا هصبةةةا  صيوهتةةةا ه فظ 
أصدبائاا  هصب   الجاا )  سياا (،  كذل  جيب أيف  كويف  ا  ادسيم هادؤابل اتقيقي. 

يفعا هإمنةةةا  ييةةةا أيف  بحةةة   ل الطعةةةاا اتال   او  ببةي أيف ال  تةةةةذى رلطعةةةاا اخلبيةةة  ها
. هكذا جيب أيف  كويف  خيعج ابل صطوما شةةةةةةةةةةةعا  خمتي  ألوانا  يا شةةةةةةةةةةةفا  ليباس    هالبقي..

ادسةيم،  ييا أيف  تكيم صكالا طيب  يو ابينل العسةل، كالا  شةفي صةدهر هبيو  الباس،  ال 
  تكيم أصدا  صكالا  ا ع هابؤذ ليباس. 

ال  كسةةةةع هال  ؤذي الشةةةةجع أه الببتة ال   تسةةةةتقي ر يقاا ابباا،    البحل كما با  العسةةةةو  
 كذل  ادسةيم اتقيقي هادؤر  تعصية إسةالابية صةحيحة،  كويف خيقا  سةل،  ميا  سةل  ال 
 ؤذي هال خيويف اآلخع ل. ههكذا نسةةةةةةةةتطي  أيف نعترب ابل البحية حل حتسةةةةةةةة   ياتبا اليوابية، هأيف 

 .545الكعمي.."  نكتسب رها  بيوصبا هصدهران ابل القعآيف
 عر  ي  اآلرا  العيمية ال  ختال  البيفةةةةةةةةةوص القعآنية أه ادبارئ اإلسةةةةةةةةةالابية، كما  عل حل  •

الذي أ يل حل  ،(Nils Olif Jocobsonرره  ي   امل سةةةةةو دي امسا نيي  أهلي  جوكوصسةةةةةويف:)
ا الكينةا  جعاابا  )ها دا  ه شةةةةةةع ل جعاابا  (، ا تمارا   ي  جتارص   21نظع تا أيف رهح اإلنسةةةةةةايف  ريف
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ال  أجعاها  ي  الباس حل  الة اال تضةةةةةةةةار ببل ادو .  او كايف  ريف كل ابع   أهشةةةةةةةة  أيف 
ميو  حل ابيرايف ربيق ببةل ممةاتةا هصعةد ه ةاتةا، هبعر صبةا   ي  ذلة  أيف اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةايف  بةدابةا ميو  
هخيعج ره ا اببا،  إنا  فقد ابل جسةةةةما صع  ايعاابا  ابل هانا األصةةةةيي !!!  يعقب ادؤل   

يف هذه البتائج هي نتائج ال أسةةةةةةةاس هلا هإما ا رتا  هكذ ، أليف البقص الباتج ابل هايف  بائال  أب
 .546اديل ال ش  هو اهلوا  هاألهكسج  الذي خيعج ابل العئت .." 

 
Nils-Olof Jacobson, psykiater, författare 

 
هاألنف  السةةةةةةبعة انبع صع  القضةةةةةةااي العه ية حل  يم التيفةةةةةةوف  يما خيص أنواس األرهاح  •

ال  ذكعهةةا صع   يمةةا  اليفةةةةةةةةةةةةةةو يةةة، ابينةةل البف  األابةةارا، هالبف  اليواابةةة، هالبف  اديامةةة،  
هالبف  ادطمئبة، هالبف  العاضةية، هالبف  ادعضةية، هالبف  الكاابية، هأنواس العوامل السةبعة ال  

ه ةامل الالهو ،  ذكعهةا العةامل اليفةةةةةةةةةةةةةةوحل الكبة جال  الةد ل العهابي، أبيف هبةاك  ةامل اتةانو ،
، هادقةاابةا  547ه ةامل ايربه ، ه ةامل اديكو ، ه ةامل ادعةار، ه ةامل اليفةةةةةةةةةةةةةةور، ه ةامل الطبيعةة..

 العييا هالفبا  حل هللا سبحانا هتعاا ه ةها ابل األابور..
هالذي  بده لبا حل هذه ادسةةةةألة رختيفةةةةار شةةةةد د ههللا أ يم، أهال : أيف ادؤل  ابا كايف  ببةي لا أيف  

 هذه ادوضةةةةةةةةو ا  اليفةةةةةةةةو ية الشةةةةةةةةائكة هاليفةةةةةةةةعبة، هال   عجر  ل إرراكاا رمبا كينة ابل خيوض حل
الكعاا  هاليفةحاصة العيما  العاابي  حل  قل الد وا اإلسةالابية،  ضةال   ل العواا، هأليف العسةو  
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هالسةي  اليفةاا مل  كونوا  تعبويف أنفسةام حل البح  حل ابينل هذه األابور الشةائكة هادسةتعيفةية، همل 
ل  بام شةةةةةيئا   فيد أبمم بد حبينوا حل تي  القضةةةةةااي،  كايف الواجب أيف  سةةةةةعبا ابا هسةةةةةعام حل  يفةةةةة

األابور العقد ة، هأيف ال نعسةةةةةةع  ي  الباس اببارئ هذا الد ل، ".. هأيف ال ندخل العقائد هادسةةةةةةائل 
  الةيبية حل بضةةةةةااي  يسةةةةةفية مل تعه اا نيفةةةةةوص ابل البيب ادعيفةةةةةوا، هأليف اإلسةةةةةالا ر ل لعاابة الباس،

ه قيدتا  ة ابعقدا صل سةاية الفام هاهلضةم.  ال ميكل ابتيفةار  اما  ي  طائفة خاصةة ابل الباس  
. إنبا أاُِبعان رليسةةةع حل كل 548كالفالسةةةفة هاليفةةةو ية ابل أرر  ادقاابا  هأصةةةحا  اإلشةةةارا .."  

القضةةةةةةةااي شةةةةةةةي ، هأيف هللا  ع د صبا اليسةةةةةةةع هال  ع د صبا العسةةةةةةةع.  األابور ال  ذكعها ادؤل  هي ابل 
العسةةةا هصةةعبة اإلرراك..  اثنيا : هذه القضةةااي هي ابل القضةةااي التكمييية حل  ياا ادسةةيم ، ههي 
ابل البوا ل،  ام ال  سةةةةةةألويف أاباا هللا  ر هجل داذا مل  عتقوا إا تي  ادقاابا  العييا ه داذا مل ميعها 

د ل رلضعهرا. الكينة ال حيسل أرا  حل تي  ادعا ل العه ية السبعة، هإمنا  سألويف  ما  عف ابل ال
اليفةةةةةةةةةةةةةةالا أرا  كةاابال  أبركةامةا هشةةةةةةةةةةةةةةعهطاةا ادععه ةة. هالكينة مل  فام  قيقةة هجور هللا تعةاا ه قيقةة 
التو يد اخلالص اليفةةةاحل هاخلايل ابل البدس هاخلعا ا ، كما هي اتا  حل كينة ابل الده  اإلسةةةالابية  

هم ابةع  حل الران هشةةةع  اخلمع هالسةةةعبة ه قو  الوالد ل هالععصية. الكينة ابل ادسةةةيم  األلبايف ه ة 
 هتعاطي ادخدرا ، هالكينة اببام ال  ؤيت اكاا ابالا..إخل

  ادسيمويف إذيف حباجة إا تبسي  أابور ر بام هتينقيفام  ياا هال سيما القضااي األساسية هاألهلية.
اببا  ل ابباجا الذي ألرابا لبفسةةةةةةا راصعا : أابا تي  األابور ال  تععض هلا ادؤل   إما خعهج أ ضةةةةةةا   

هسةةةةةةةةةةةةةةار  ييا اببذ صدا ة الكتا ، ههو ادباج العيمي التجع يب العيمي اتد   حل تفسةةةةةةةةةةةةةةة القعآيف 
الكعمي  ي  ضةةةةةةةةةةو  تي  العيوا اتد ينة. إنبا نسةةةةةةةةةةأ  ادؤل : ابا  البة تي  العوامل السةةةةةةةةةةبعة رلعيم 

كتشةةة  العيم اتد   شةةةيئا  ابل تي  هل ا  اتد  !؟هابا  البة األنف  السةةةبعة رلعيم   اتد  !؟
القضةةااي ال  ذكعها ؟ ايوا : رلطب  ال. ال نعيم شةةيئا   ل ذل ، ألنا هو أ ضةةا  مل  ذكع شةةيئا  ابل 

 
يعسالة، األستاذ الدكتور حممد هبا  الد ل كايف هذا التعييق ههذا التدخل ادام ابل أستاذي الفاضل الذي كايف ممتحبا  اثلينا  ل  548

  س ،  جراه هللا خةا .
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ذل  حل كتاصا، هإال لذكعها..اليام إال ابا ذكع ابل تعع فا  لبع  الفالسفة الةعصي  الكبار ليعهح، 
 .549ألنا شةل رهلم  اهتموا هبا هم أ ضا  

خاابسا : ال ش  أيف اخلوض حل ابينل هذه القضااي انتج  ل  دا ابعا اا سيم األهلواي  حل الد وا  
إا اإلسةةةالا. كايف ابل األ ضةةةل  دا اببابشةةةة تي  القضةةةااي الفيسةةةفية اليفةةةو ية الشةةةائكة هاخلطةا، 

 ، ههللا أ يم رليفوا . 550ر ينما  تقوى ه ر د إميايف ادسيم  األلبايف ه ةهم..
ابعامل هذا االجتاه ههذا ادباج العيمي التجع يب الذي سةةةةةةةةةةةةةيكا الدكتور  يي  خعي هذه هي صع  

إلياسةةي حل تفسةةةه آلاي  القعآيف الكعمي حل ضةةو  االكتشةةا ا  العيمية اتد ينة. هال شةة  أنا  عترب 
، هإليةةا  عور الفضةةةةةةةةةةةةةةةل حل هةةذا األابع حل األلبةةاررائةةد هةةذا االجتةةاه ههةةذا ادباج صال نراس حل اجملتم   

عيفع اتد   ص   يما  األلبايف، إذمل  سبقا أ د ابل األلبايف حل أنا بد تباه  هبذا الشكل ههبذه ال
الطع قة العيمية ادوسةةعة هادتخيفةةيفةةة اآلاي  القعآنية رلشةةعح هالتفسةةة  ي  ضةةو  ادعارف اتد ينة.  

كتاصا  هاباما  كل ابل أابع الدكتور  يي  خعي إلياسةةةةي حل هذا اجملا ،  او صشةةةةع  يفةةةةيب هخيطئ.  
هذا ال  سةةةةةتةىن  با حل هذا الرابايف هال سةةةةةيما ليد اا هادشةةةةةا مل األلبايف لبيايف أيف ابا جا  حل القعآيف 
ابل القضةةةةةةةةااي العيمية ال  تباب  اب  ابا جا  صا العيم اتد   ابل  قائق تؤكد صةةةةةةةةحة ابا جا  حل 

 ظا  هالضواص  القعآيف.  عييبا أيف نستع  صذل  التفسة العيمي ادختيفع، اب  ادعا اا لتي  ادال
هالشةعهس ال  ذكعانها. نعجو ابل هللا تعاا أيف نكويف بد ه قبا لععض صع  ادقتطفا  ابل تفسةةه 
العيمي ادختيفةع هرراسةة أ كاره، هإنا بد اتضةل لبا ابباجا هطع قتا هاجتاها، هإنا اسةتطاس  عال  أيف 

 
 472-458(، ص  مدى معرفتنا للروا اديفدر الساصق، انظع حبينا صعبوايف:)   549
ة حل العيفةع اتد  ، سةوا  حل ألبانيا أه كوسةو ا  األلباني:  عكة التيفةوف هاليفةو ية هلا نفوذ ال أبس هبا حل األراضةي مالحظة مهمة 550

ة، ههلم  األلبانيأه ايبل األسور أه ابقدهنيا أه البوسبة هاهلعس  اببذ  اد الدهلة العينمانية حل البيقايف.  اباك طع  صو ية كينةا هاببتشعا حل األراضي 
لبع  اآلخع هلةا ابعةاداةا هنشةةةةةةةةةةةةةةاطاةا هأتبةا اةا.  ظيةل تية  اتعكةا  اهااي هتكةااي. صع  تية  الطع  صقيةل أمسةاؤهةا هابعةاداةا  ق  هال أتبةاس هلةا، ها

الشةة  و يا  اليفةةو ية هتي  ادعامل رهتماا الةعصي ،  قاا صع  ادسةةتشةةعب  الةعصي  صدراسةةة تي  الفع  هادعامل صةعض الفتبة هالفسةةار، هارس صذهر  
ه البيتام هم أهل السةةةبة    األلبارمل  بجحوا حل هذا، هأيف مجاور الشةةةعب ادسةةةيم تي  الفع  ال  اندثع . هاتمد   أيف هؤال  أبل ابل أيف  ذكعها ه 

اختذ  ابعكرا   هايما ة هال سةيما حل كوسةو ا هابقدهنيا هايبل األسةور، هأابا حل ألبانيا  بابوس اخلطع  د   ييام.  اباك  عبة البكتاشةية الضةالة هال 
 ة انظع: األلبانييفو ية هالتيفوف هالتكيا  هالرهااي حل األراضي اثنيا  هلا صعد األانضو . ليتوس   و  خر مل ال

Jashar Rexhepagic،  Dervishet Rendet dhe Teqet  ne Kosove 
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ا ال  انبشةةةاا هررسةةةاا  جراه هللا   ربا القدرا اإلهلية هأيف  ربا إ جاا القعآيف الكعمي حل كينة ابل آايهت
 ههللا أ يم رليفوا . خةا   ي  ابا بدا هأ ار،

هاآليف صعةد أيف تعع بةا  ي  ادباج العيمي التجع يب  ةايف الوبةل أيف نضةةةةةةةةةةةةةة  ذلة  ادباج هذلة   
 االجتاه  ي  ابيرايف التقومي مث اتكم  ييا،  بقو :

 
القرآن الكرمي على ميزان النقالد من خالل املبحالث اخلالامس: عرض املنهج العلمي لتفسالالالالالالالالالالالري  

 مناقشة آراء بعض العلماء القدامى واملعاصرين
 

هذه القضية العيمية ادامة شةيل ر  كينة ابل العيما  هالبا ين  حل الدراسا  القعآنية هالتفسة ة 
كالا صع  يف هباك تعقيدا  هخيطا  حل  أبدميا  ه د ينا . هبد شةيت  أ ضا  كما شةيل هؤال . هرأ ل  

مل تبسةةةةةةةةةةة   لوكوماما ابا االل  كتبفاا صع  الةموض،  أالعيما  هالبا ين   و  هذه ادسةةةةةةةةةةةألة، ه 
صسةةةةةةةةةةةةةةطةةا  كةا يةةا .  حىت نقع  هةذه ادسةةةةةةةةةةةةةةةألةة إا إرراكبةةا ال صةد ابل ادعهر  ي  صع  ابعةةاداةةا هلو 

 رختيفار،  أبو  هر  التو يق هاهلدا ة:
لفكعا العيميةةةة بةةةدميةةةا  ه ةةةد ينةةةا ،  قةةةد رأ ةةةل أيف أبوا  مل خال  ابطةةةالع  هابتةةةاصع  تعكةةةة هةةةذه ا  

العيما   ياا بد تشةةاصكل هتضةةارصل، هأنا كينةا  ابا صةةدر ابل العيما   كم ها د  ي  ايمي  اب  
مائيا . ههذا ر ع  إا   تفاه  آرائام هاختالف ابوابفام حل هذه القضةةةةةةية،  بالتايل مل حُيسةةةةةةم األابع

  هذه القضةةةةةةةةةةية ادامة. هذل  ابل خال  تباهلبا هتوضةةةةةةةةةةيحبا  تيخيص آرا  العيما  هتوجااهتم  و 
 يمية ابل القضااي األساسية حل هذه ادسألة رختيفار:

 
 ؟ما مفهوم التفسري العلمي وما املقصود منهأهال : 
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يف ادقيفةةور ابل التفسةةة العيمي هو العيوا الكونية هادعارف  أذهب الشةةيمل  بد العظيم الرربار إا 
جد هابا جيد حل العامل ابل  بويف هابعارف كعيم اهلبدسةةةةة هاتسةةةةا  ههليئة هاالبتيفةةةةار هاليفةةةةبائ  هابا 

 . 551هاالجتماس هالطبيعة هالكيميا  هاتيوايف هالببا  ه يم طبقا  األرض..
حل هذه ادسةةةةةةةألة،  عبدابا نتحدث  ل التفسةةةةةةةة ليبا     ههذا هو الذي  بده صةةةةةةةحيحا  هراجحا   

نيفةب أ يببا هذه القضةااي العيمية ال  ذُكع .  ادفسةع الذي العيمي ليقعآيف الكعمي جيب أيف نضة   
 باج هذا ادباج حل تفسةةةةةه  كويف هد ا رص  رالال  صع  اآلاي  القعآنية  ي  ضةةةةو  ابا هصةةةةل 

صعاا  ظمةةة هذلةة  إل، ال الفعهض هالبظعاي ،   ق   هانتا  إليةةا العيم ابل اتقةةائق العيميةةة اليقيبيةةة
اا القعآيف الكعمي  ي  أنةةا ابل لةةديف  كيم خبة.  يي  ادعار أه اخلةةالق حل هةةذا الكويف هصيةةايف إ جةة

ادقيفةةةةةور ابل التفسةةةةةة العيمي حتكيم االصةةةةةطال ا  العيمية أه الفيسةةةةةفية حل اآلاي  القعآنية كما  
ذهب إا ذل  صع  العيما  حل العيفةع اتد   ابينل، األسةتاذ أاب  اخلويل هالشةيمل الدكتور حممد 

أبنا التفسةةةةة الذي حيكم االصةةةةطال ا  العيمية حل  بارا  القعآيف  سةةةة  الذهيب  بدابا بالوا: " 
 اذا  ة صةةةةةحيل هلي  هو  .552هجيتاد حل اسةةةةةتخعاج خمتي  العيوا هاآلرا  الفيسةةةةةفية ابباا.." !!  

ل  ي   بةةةارا  القعآيف   التفسةةةةةةةةةةةةةةة العيمي ليقعآيف الكعمي.ادعار ابل    ةةةادفسةةةةةةةةةةةةةةع ال حُيكِّم هال حُيمةةةّ
ينة هإمنا  سةةةةةةةةةةةةةتع  هبا لييقي ابر دا  ابل الضةةةةةةةةةةةةةو   ي  ادعار القعآنية االصةةةةةةةةةةةةةطال ا  العيمية اتد 

الالابتباهية ادسةةةةةةتببطة ابل اآلاي  القعآنية.  اذا هو الةعض هادقيفةةةةةةور ابل التفسةةةةةةة العيمي، ههللا  
 أ يم.

 
 : تعريف التفسري العلمياثنيا  

 تمشةة  اب    تعع فا  آخع  أيف نيفةةوغ لا اآليف إذا  ع با الةعض هادقيفةةور ابل التفسةةة العيمي، ميكببا  
 عضةةةةةةةةةةةةةا،  ة الذي ذكعه هؤال  البا ينويف. هلعل تعع   األسةةةةةةةةةةةةةتاذ الدكتور: أمحد  مع أصو  جع 
أبع  إا الةعض ادقيفةةةةةةةةةةةةةور، ههو الذي منيل إليا،  بدابا با : "..هو التفسةةةةةةةةةةةةةة الذي حياه   يا 

 
   6-1،  ص 2، جمناهل العرفان يف علوم القرآنالرربار، حممد  بد العظيم:   551
 140، ص 3، ج: التفسري واملفسرونالذهيب، حممد  س  552
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إ جااه، ابل   ادفسةةةةةةع  ام  بارا  القعآيف حل ضةةةةةةو  ابا أثبتا العيم، هالكشةةةةةة   ل سةةةةةةع ابل أسةةةةةةعار
 ي  أنا تضةةةةةةةةةةةةمل هذه ادعيوابا  العيمية الدبيقة ال  مل  كل  عع اا البشةةةةةةةةةةةةع هبل نره  القعآيف، 

. ههللا  553نةا لي  ابل كالا البشةةةةةةةةةةةةةةع هلكبةا ابل  بةد هللا خةالق القوى هالقةدر.."  أ ةد  ذلة   ي   
 أ يم.

 
 ؟لثابتةهل هناك تناقض ب  اآلايت القرآنية الصرحية واحلقائق العلمية ااثلينا :  
  

ال تعارض ص  القعآيف الكعمي هص  اتقائق العيمية اليناصتة هالقائمة    إنارختيفةةةةةار شةةةةةد د جدا  نقو  
 ي  اليق . صل القعآيف الكعمي  ؤ دها ه ؤكدها، هكما با  شةةةةيمل اإلسةةةةالا اصل تيمية:" ال ميكل أيف 
 كويف هباك تباب  ص  صحيل ادبقو  هصع ل ادعقو .." أ تقد أيف هذا الكالا هاضل هال حيتاج 

 . 554إا صيايف 
ذا هرر ابةةا  شةةةةةةةةةةةةةةعع التعةةارض أه التبةةاب ،  ةةايوا  كمةةا بةةا  صع  العيمةةا ،  او إابةةا أيف  كويف  هإ

 صعحيا   ة صحيل، أه صحيحا   ة صع ل.
الشةةيمل اإلاباا حممد  بده هصع    بدابا أهرر كالا هال أها ق األسةةتاذ الدكتور أمحد  مع أصو  جع

البةةا ين  اآلخع ل حل خيفةةةةةةةةةةةةةةوص تعةةارض العقةةل اب  البقةةل، رهيف أيف  عقةةب  ييةةا: ".. أبيف هبةةاك  
اتفا  ص  أهل ادية اإلسةةالابية إال بييال  ممل ال  بظع إليا،  ي  أنا إذا تعارض العقل هالبقل، أخذ 

تسةةةةةةةةةةةةييم صيفةةةةةةةةةةةةحة ادبقو  اب  اال رتاف  مبا ر   ييا العقل هصقي حل البقل طع قايف: األه : طع ق ال
رلعجر  ل  امةا هتفو   األابع إا هللا، هالينةار: أته ةل البقةل اب  ايفةا ظةة  ي  بوان  اليةةة  ىت 

نةةا مل  عيق  ي  أهالةع ةةب ابل البةةا ةة  الةةدكتور أمحةةد  مع    .555 تفق ابعبةةاه اب  ابةةا أثبتةةا العقةةل.."  

 
 66ا(، 1991، 1صةه : رار بتيبة ليبشع هالتوا  ، س : التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، ) مع أصو  جع، أمحد  553
درء تعارض العقل . هليمر د  و  هذه ادسألة ادامة راج  ابوسو ة شيمل اإلسالا صل تيمية صعبوايف: 83ادعج  الساصق، ص  554

،  ما  5 – 4، ص 1هة، تل: حممد رشار سامل (، ج 1391رار الكبوا األرصية، ، ) العايض: والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول
 صعد،  قد ذكع كالابا  طو ال   و  هذه القضية. 

 61هة، :1320، س اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية، نقال   ل: اإلاباا حممد  بده: 86ادعج  الساصق، ص:  555
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 د   ي  ابوا قتا دا ذهب إليا الشةةةةةةةةةةيمل    كالا اإلاباا الشةةةةةةةةةةيمل حممد  بده هلو صسةةةةةةةةةةطع ها د، مما
حل الشةةةةق األه  خمالفة الشةةةةيمل حممد  بده حل هذه ادسةةةةألة هو   بااإلاباا حممد  بده. هالذي  بده ل

  ي  الشق الينار ابل كالابا.ابوا قة الشيمل ابل كالابا، ه 
ق بوان  نبةا  عضةةةةةةةةةةةةةةةا  لو أّهلبةا ذلة  البص ادبقو  ه إنقو :     ي  كالا اإلابةاا حممةد  بةده  تعقيبةا  ه  

؟ أنيوي  بق البص هحنميةا  و  ابةا حيتمةل، اب  ابةا أثبتةا العقةل،  مةا اتةل إذيفاليةةة الععصيةة همل  تفق  
 ىت  تفق اب  ابا أثبتا العقل؟!  اذا ال  قو  صا ابل لا أرىن إداا صعيوا اليةة الععصية ه يم أصةةةةةةةةةةةةو  

حة ادبقو  هنعرتف رلعجر الفقا.  في هذه اتالة نوا ق اإلاباا حممد  بده  بدابا با : نسةةيم صيفةة
  ل  اما هنفوض  قيقة ابعباه إا هللا تعاا، هال نقدا العقل  ي  البقل اليفحيل، ههللا أ يم.

 
 : تصنيف مواقف العلماء املؤيدين واملعارض  جتاه التفسري العلمي قدمياً وحديثاً راصعا  

 
 هم: تقدم أ: املؤيدون للتفسري العلمي من امل

 

( هكتاصا اآلخع: إحياء علوم الدينهةةةةةةةةةةةةةةةة،  حل كتاصا:)505اإلاباا أصو  اابد الةرا  ادتوىف سةبة   •
 (. جواهر القرآن)
 (. مفاتيح الغيبهة، حل تفسةه الكبة:) 606ادتوىف سبة اإلاباا  خع الد ل العااي  •
اإلتقان  هةةةةةةةةة، الذي ذكعه اإلاباا السيوطي حل كتاصا: )  655اصل أيب الفضل ادعسي ادتوىف سبة   •

 .556(  يف علوم القرآن
الربهان يف هةةةةةةةةةةةةةةةةة، حل كتاصا: )  794اإلاباا صدر الد ل حممد اصل  بد هللا الرركشةةةي ادتوىف سةةةبة   •

 (. علوم القرآن
(،  اإلتقان يف علوم القرآن  هةةةةةةةةةةةةةة، حل كتاصا: )  911اإلاباا جال  الد ل السيوطي ادتوىف سبة   •

 .557( مع ك األقران هكتاصا اآلخع: ) 
 

 128-126، ص 2ج  اإلتقان يف علوم القرآن،السيوطي،  556
 165-145ص التفسري ا لعلمي للقرآن يف امليزان، ليتوس  انظع: أمحد  مع أصو  جع،  557
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 :558  ثللتفسري العلمي يف العصر احلدي املغالون املؤيدون  :

 
 .يف تفسريه جلزء عما، 1905 -ا 1848األستاذ اإلاباا حممد  بده   •
 (.اجلواهر يف تفسري القرآن: ) ا، حل تفسةه1862ي، ادولور سبة الشيمل طبطاهي جوهع  •
) طبائع االستبداد ومصارع    ا، حل كتاصا1265السيد  بد العمحل الكواكيب، ابل ابواليد سبة   •

 (. االستعباد
 (. هللا والعلم احلديث: ) ، حل كتاصاستاذ  بد العاا  نو لاأل •

 
 وهم: املعاصرون املعتدلون يف التفسري العلميج:  
 

) تنبيه العقول اإلنسانية ملا يف ا حل كتاصا:  1935 –ا  1882الشيمل حممد خبيل ادطيعي،   •
 (. آايت القرآن من العلوم الكونية والعمرانية

تفسالالري ابن ا، حل كتاصا: )1940العيمي ادتوىف سةةبة  الشةةيمل  بد اتميد صل رر   هالتفسةةة   •
 (.بديس أو جمالس الت كري من كالم احلكيم اخلبري 

 تفسري املراغي (، ) ا1945 –ا 1881يمل ابيفطف  ادعا ي، الش  •
مدخل إىل القرآن  ا حل كتاصا: )  1947الشةةةةةةةةةةةةةيمل الدكتور حممد  بد هللا رراا، ادتوىف سةةةةةةةةةةةةةبة   •

 (. الكرمي
 (.اإلسالم يتحدىالد ل خايف حل كتاصا: )  هالشيمل ادفكع ه يد •
إعجاز القرآن و  )    ا، حل كتاصا:1938الكاتب األر ب ابيفةطف  صةار  العا عي ادتوىف سةبة   •

 (.البالغة النبوية 
 البا   هالكيميائي ادتخيفص، الدكتور حممد أمحد الةمعاهي. •

 
 216 - 169انظع: ادعج  الساصق، ص  558
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 (. العلمالقرآن و العامل الفيكي الدكتور حممد مجا  الد ل الفبدي حل كتاصا:)  •
التحرير والتنوير من  )    :ا، حل كتاصا1973ور، ادتوىف سةةةةةةةةبة  الشةةةةةةةةيمل حممد الطاهع صل  اشةةةةةةةة •

 .559(التفسري 
 :ومن املعتدل  أيآاً ال ين مل ي كرهم الباحث السابق ميكن أن ندرج هؤالء األعالم أيآاً 

 
 :ادفكع اإلسالابي ادععهف حممد  ع د هجدي، ابل خال  تعييقاتا  ي  كتا   •
 .560(  الطب احلديثاإلسالم و ) •
ا، حل تفسةةةةةةه 1960اجملاهد هادفكع اإلسةةةةةالابي صد   الرابايف سةةةةةعيد البورسةةةةةي، ادتوىف سةةةةةبة   •

(، هصع  حبوثا األخعى ادسةةةم     ) إشالالارات اإلعجاز يف مظان اإلجيازلسةةةورا البقعا صعبوايف:  
 .561(  كليات رسائل النورصة:) 

 (، معجزة القرآنكتاصا:) الشيمل العالابة حممد ابتويل الشععاهي، حل   •
 (.القرآن..حماولة لفهم عصريالدكتور هالطبيب ادفكع ابيفطف  حممور، حل كتاصا: )  •
 (. مع الطب يف القرآن الكرميادفكع حممور ان م نسيمي، حل كتاصا: )  •
الشةةةةةةةةةةةةيمل العالابة هادفكع اإلسةةةةةةةةةةةةالابي  بد اجمليد الرندار، حل كينة ابل حبوثا هكتارتا، ابباا: )   •

  1987(، هربة ادؤمتع العادي األه  حل إسةةةةالا آرر سةةةةبة   زة العلمية يف القرآن والسالالالنةاملعج 
.  اؤال  ادذكورهيف آنفا   شةةةةةةةةةةةةار إليام رلببايف حل  ا  التفسةةةةةةةةةةةةة العيمي، سةةةةةةةةةةةةوا  كانوا ابل 562

ادؤ د ل لا أه ادعارضةةةةةةةةة . هابا ابل شةةةةةةةةة  أنبا مل نسةةةةةةةةةتو ب كل البا ين ، هأيف األايا القارابة 

 
 270- 219ادعج  الساصق صتيفعف شد د، ص  559
(، 1995، 1الفكع الععيب، س، القاهعا : رار : اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي ب  الدراسة والتطبيقكارا، السيد  بيم  560

  ما صعدها.  130ص 
للمؤمتر العاملي األول لإلعجاز . هربة األستاذ الدكتور سعار  يدرا، بداباا 139-135، هص 121اديفدر الساصق، ص  561

 ا.  1987 ، ) إسالا آرر،مستندات التوفيق ب  النصو  القرآنية وب  النتائج العلمية الصحيحة، صعبوايف: العلمي للقرآن والسنة
من أوجه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف عامل  هليشيمل  بد اجمليد الرندار رسالة أخعى ابامة حل هذا اجملا  صعبوايف:  562

 (. 1999ابكة ادكعابة: راصطة العامل اإلسالابي،  ،البحار
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ا أ الابا  آخع ل حل هذا اديدايف،  بسةةةأ  هللا تعاا أيف جيري اجملتاد ل اديفةةةيب  ابعت ، سةةةتربا لب
 هادخطئ  اببام ابعا ها دا.

 
 تعقيب الباحث على رأي اإلمام الشاطيب خاابسا :

هذا ادوضةةةةوس، ابوضةةةةوس   تباه  البا   الدكتور أمحد  مع أصو  جع حل رسةةةةالتا القيمة هادامة حل 
الذ ل  ارضةةةةةوا التفسةةةةةة العيمي بدميا  ه د ينا .  ذكع ابل ادعارضةةةةة  القدااب  اإلاباا الشةةةةةاطيب رمحا  

نةةا ال هللا. هاتق  قةةا  إنةةا ابل خال  تتبعي لكالا اإلابةةاا الشةةةةةةةةةةةةةةةةاطيب حل )ادوا قةةا  (، هجةةدتةةا أ
 عارض التفسةةة العيمي مجية هتفيفةةيال ، هال نسةةتطي  أيف ندرجا حل بائمة ادعارضةة  هلذا اليويف ابل 
التفسةة، كما أررجا البا   ادذكور هابل سةبقا ابل العيما . هإمنا الذي حبينا اإلاباا الشةاطيب كايف 

د هؤال  الذ ل نا انتقأبضةةةةةةةةةةةةةية: هل القعآيف الكعمي ا توى هاشةةةةةةةةةةةةةتمل  يوا األهل  هاآلخع ل؟ كما  
 باجويف هةذا ادباج حل تفةاسةةةةةةةةةةةةةةةهم ها تربه نو ةا  ابل الفام الةذي  يةا تكي  اائةد  و  ابةا حيتميةا 

 البص.
هالقضةةةةةةية األخعى ال  تباههلا هي، أنا رمحا هللا أكد حل أكينع ابل ابوضةةةةةة  حل )ادوا قا  (، ابل أيف 

، هأنةا     ق ، ال  ةلعع القعآيف الكعمي تضةةةةةةةةةةةةةةمل  يوابةةا  هي ابل جب  العيوا ال  هجةةد   بةةد ا
 . 563جيب االبتيفار حل االستعانة  ي   اما  ي  كل ابا  ضاف  يما إا العع  خاصة..!!  

 اإلاباا الشةةةةةةاطيب رمحا هللا مل  بكع  قيقة ا توا  القعآيف الكعمي لبع  العيوا ال  كانل ابل جب   
يب حل بائمة ادعارضةةةة   العيوا ال  هجد   بد العع   ق .  بالتايل ال  يفةةةةل إرراج اإلاباا الشةةةةاط

ليتفسةةة العيمي مجية هتفيفةةيال ، كما ذهب إليا كينة ابل البا ين  حل هذا ادوضةةوس، أليف هذا سةةو  
 .564 ام لكالابا هتقو   ييا 

هبد أ جب  تعقيب البا   الدكتور أمحد  مع  ي  كالا اإلاباا الشةةةةةةةةاطيب حل بضةةةةةةةةية العيوا ال  
و كايف ابقيفةةةورا   ي  ابا  بد العع  دا تبا   العيما  حل نا لإهجد   بد العع ،  بدابا با : "..

 
 80 - 79، ص 2: جاملوافقات 563
، هابل  271، ص : التفسري العلمي للقرآن يف امليزانا الدكتوراه كما ذهب إليا البا   الدكتور أمحد  مع أصو  جع حل رسالت  564

 ، حل ابعايتا هلذا ادوضوس.  التفسري واملفسرونببيا األستاذ الشيمل الدكتور حممد  س  الذهيب حل: 
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االاراير اببا، هلكانوا ابسةتو ل حل ررجا  العيم صا، ههذا ال  يفةل ههو خالف الواب ، ه دا نظع 
   ، ال  د   ي  حتعمي ابل جا 565-كما اسةةةتد  صذل  اإلاباا الشةةةاطيب   –ادسةةةيم  األهائل حل هذا 

لقعآيف لألجيةا  كياةا إا أيف  عث هللا األرض هابل  يياةا.."  ،  ةاصعةدهم البظع حل التفسةةةةةةةةةةةةةةة العيمي
. هبع با  ابل هذا، ذهب أ ضةةةةا  العالابة ادع وا الشةةةةيمل الدكتور  بد هللا رراا حل تعييقا  ي  هذه 566

 .567ادسألة حل ) ادوا قا  ( 
نكويف  ي   أرى ابل الفائدا إ عار أهم الفقعا  ابل كالا اإلاباا الشةةةةةةةاطيب  و  هذه ادسةةةةةةةألة  ىت  

 :هبد ذكع رمحا هللا حل ادوا قا   صيبة ابل األابع.
".. أيف العع  كةةايف هلةةا ا تبةةا  صعيوا ذكعهةةا البةةاس.. مل  يواباةةا:  يم البجوا  ابةةا خيتص صةةا ابل  
االهتدا  حل الرب هالبحع، هاختالف األاابايف رختالف سةةةةةةةةةةةها..ههو ابعىن ابقعر حل أثبا  القعآيف حل 

  ههو الذي جعةل لكم البجوا لتاتةدها هبا حل  يمةا  الرب هالبحع    ابواضةةةةةةةةةةةةةة  كينةا كقولا تعةاا:  
،.. هابباةةا  يم األنوا ، هأهبةةا  نره    16النحال :   ه الابةةا  هرلبجم هم  اتةةدهيف  ،    97األنعاام :  

ههو  ادطع، هإنشةةةةا  السةةةةحا  ههبو  العايح ادينةا  ب  الشةةةةارس  قاا ابل رطياا،  قا  تعاا: 
،    13-12الرعد :  الذي  ع كم الرب  خو ا  هطمعا  ه بشةةةةةئ السةةةةةحا  الينقا  ه سةةةةةبل الع د حبمده  

سةةةةةةةةةةةةبة، هلكل ل ذل  ابا هو كينة هكذل  حل اله يم التار مل هأخبار األابم اداضةةةةةةةةةةةةية، هحل القعآيف اب
أكينعه ابل األخبةار رلةيو  ال  مل  كل ليعع  هبةا  يم، لكباةا ابل جب   القعآيف ا تفةل حل ذلة  ه 

ذل  ابل أنبا  الةيب نو يا إلي  هابا كبل لد ام أ ام إذ  يقويف  ابا كانوا  بتحيويف، با  تعاا: 
ا  يم الطب،  قد كايف حل العع  اببا شةي  ال  ي  هاببا  ، 44آل عمران : أبالابام أ ام  كفل ابعمي 

الطبيعةةةةة ال   قعرهةةةةا  صةةةةل ابةةةةأخوذ ابل جتةةةةار  األابي    ة ابب   ي   يوا  ابةةةةا  بةةةةد األهائةةةةل، 
إيف كينةا  ابل الباس جتاهاها حل الد وى  ي  القعآيف اتد،  -مث با  اإلاباا الشةةةةةةةةةةاطيب -األبدابويف.. 

تأخع ل: ابل  يوا الطبيعيا  هالتعاليم هادبطق، ه يم   أضةةةةةةةةةا وا إليا كل  يم  ذكع ليمتقداب  أه اد
اتعهف..ههذا إذا ابا  عضةةباه  ي  ابا تقدا مل  يفةةل، هإا هذا  إيف السةةي  اليفةةاا ابل اليفةةحاصة 

 
 80، ص 2: جاملوافقات 565
 290ص التفسري العلمي للقرآن يف امليزان،  566
 73، ص 2: جتاملوافقاابل تعييق الشيمل  بد هللا رراا،  567
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هالتةاصع  هابل  ييام كةانوا أ عف رلقعآيف هصعيوابةا هابةا أهرس  يةا، همل  بيةبةا أنةا تكيم أ ةد اببام حل 
ا..هلو كايف هلم حل ذل  خوض ه نظع لبيةبا اببا ابا  دلبا  شةةةةةةةةةي  ابل هذا ادد ي، سةةةةةةةةةوى ابا تقد

هذل  رليل  ي  أيف  ي  أصةةةةةل ادسةةةةةألة، إال إيف ذل  مل  كل،  د   ي  إنا  ة ابوجور  بدهم.  
 يا تقع ع شةةةي  مما ا موا، نعم تضةةةمل  يوابا  هي ابل جب   يوا العع ، أه ابا  ،القعآيف مل  قيفةةةد

 بب   ي  ابعاورهةا ممةا  تعجةب اببةا أهلو األلبةا ..إابةا أيف  يةا ابةا لي  ابل ذلة   ال.. يي  جبةائر 
أيف  ضةةةاف إا القعآيف ابا ال  قتضةةةيا، كما أنا ال  يفةةةل أيف  بكع اببا ابا  قتضةةةيا. هجيب االبتيفةةةار 

 . انتا  568 يما إا العع  خاصة.."  ي  كل ابا  ضاف 
هلو ربقبةا البظع حل كالا اإلابةاا الشةةةةةةةةةةةةةةةاطيب رمحةا هللا لوجةدانه خالف ابةا أشةةةةةةةةةةةةةةي   بةا ابل أنةا ابل 
ادعارضةةةةةةةةةة  هلذا االجتاه العيمي مجية هتفيفةةةةةةةةةةيال ،  اذا تقو  ها رتا   ييا،  او مل  بكع هجور هذه 

د لدى العع   ق . هنعقب  ييا هنقو  أبيف  البر ة العيمية حل التفسةةةة، هلكبا ابتيفةةةع  ي  ابا هج
 هذا  ة صحيل أ ضا  ألابور:

إيف بةةةدرا  العع  حل ذلةةة  الرابةةةايف كةةةانةةةل حمةةةدهرا إا تيةةة  الةةةدرجةةةة ال  ذكعهةةةا اإلابةةةاا    أواًل: 
الشةةةةةةةةةةاطيب،  ام اسةةةةةةةةةةتطا وا أيف  فاموا تي  العيوا ادوجورا حل اابامم  سةةةةةةةةةةب بدراهتم البشةةةةةةةةةةع ة 

األه  حل اابانبا هذا، ال شةةةةةةةةةةةةة  أمم لتوجاوا إا تعيم هذه العيوا  هالعيمية. هلو  ام  ع  القعيف 
ال  اسةةةةةةةةتجد  حل  يفةةةةةةةةعان هالسةةةةةةةةتفارها ابباا هلتعيموها كما تعيموا تي  العيوا ال  سةةةةةةةةار  حل 

  يفعهم.
نعم  إنا جيب أيف نقتيفةةةةةةةةةةةةةةع  ي  ابا هجد  بةد العع   ق   يمةا خيص ابل  يوا اليةةة ه بويف   اثنيالاً:

الكالا، أليف القعآيف الكعمي أنر  صيسةةةايف  عيب ابب . أابا أيف نقتيفةةةع  ي    البال ة هالبيايف هتيفةةةار  
ابا هجد  بد العع  ابل  يم الطب ه يم البجوا..اخل،  اذا ال  يفةةةةةةةةل، أليف أ ااا الباس هبدراهتم 
حل اسةةةةةةةةةةةةةةتببةاس العيوا الكونيةة ابل القعآيف الكعمي تتفةاه ، هاتكمةة  أه العيم ايد د البةا   ضةةةةةةةةةةةةةةالة  

 ا  او أ ق الباس هبا ههللا أ يم.ادؤابل أ بما هجده
 

 
 391-381، ص 2، جاملوافقات يف الشريعة اإلسالميةالشاطيب، أصو إسحا ،  568
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 العلمي ن كر: 569لتفسري ل ملعارض د: ومن املعاصرين ا
 

 ا.1935 -ا 1865الشيمل رشيد رضا،  •
 ا.1964 –ا 1893الشيمل حممور شيتو ،  •
الفلسالالالالالفة ا، حل كتاصا )1964الكاتب هاألر ب اإلسةةةةةةالابي  باس حممور العقار ادتوىف سةةةةةةبة   •

 (. القرآنية
التفسالالالالالالالالالري، معامل حياته، ا، حل كتاصا: )  1965األسةةةةةةةةةةةتاذ هادفكع أاب  اخلويل، ادتوىف سةةةةةةةةةةةبة   •

 (. منهجه اليوم
 (.التفسري احلديثا، حل كتاصا : ) 1888األستاذ الشيمل حممد  را ررهاا، ابل ابواليد سبة  •
(،  القرآن) منالاهالل العرفالان يف علوم الشةةةةةةةةةةةةةةيمل العالابةة حممةد  بةد العظيم الرربةار، حل كتةاصةا :   •

 هذكع أبيف هباك ضواص  هشعهس ليقو  رلتفسة العيمي.
ا، حل ابواضةةةةةةةة  كينةا ابل 1966  –ا  1906األسةةةةةةةةتاذ ادفسةةةةةةةةع سةةةةةةةةيد بطب رمحا هللا تعاا،  •

 سةةةةةةةةةألون   ل األهية بل هي  (، ابينل تفسةةةةةةةةةةه لقولا تعاا:   يف  الل القرآنتفسةةةةةةةةةةه: )   
سةبع ام آايتبا   لآل ة ال  حل سةورا  يفةيل:  ، ه تفسةةه  189  البقعا : ابوابيل ليباس ه اتج..

 . 52 يفيل:    حل اآل ا  ه حل أنفسام  ىت  تب  هلم أنا اتق
األسةةةةةةةةةةةةتاذ سةةةةةةةةةةةةيد بطب  و  هذه  ابوب ههبا ال صد ابل اإلشةةةةةةةةةةةةارا إا نقطة ابامة جدا   ل  

ادسةةةةألة.  ي  ا م صع  البا ين  أيف هذا خالف ابا هو اثصل حل تفسةةةةةه حل  ال  القعآيف، 
 صيبما األابع لي  كذل .، هأنا ابل القائي  هادؤ د ل ليتفسة العيمي مجية هتفيفيال  

إيف األسةةةةةةتاذ سةةةةةةيد بطب رمحا هللا تعاا بد  يل ابوبفا العا   ليتفسةةةةةةة العيمي صشةةةةةةكل خمتيفةةةةةةع 
ههاضةةةةةةةل،  ذكع أيف ذل  خطأ ابباجي أسةةةةةةةاسةةةةةةةي، كما أما تبطوي  ي  ابعايف ثالثة كياا ال تييق 

 
اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي   عاج  ليتوس  هذا اديفدر ادام  و  التفسة العيمي ليقعآيف الكعمي : كارا، السيد  بيم:  569

  300-284، 283– 255، 167-113(، ص 1995، 1القاهعا : رار الفكع الععيب، س  ،ب  الدراسة و التطبيق
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الالالالداخليالالالة اليت ختيالالالل لبعضجبال  القعآيف الكعمي.   البةةةةاس أيف العيم هو ادايمل    األوىل: ا زميالالالة 
والثالثة: هي هأنا  قيقة مائية ابطيقة.. الثانية: سالالالالالالالالوء فهم طبيعة القرآن وو يفتهص ..هالقعآيف خ

لبيفةةةةةةةةةةةةةةوص القعآيف كي حنمياةا هنياة  هبةا هرا     –  مع التمحالل والتكلف  –التالأويالل املسالالالالالالالالالالالتمر  
الفعهض هالبظعاي  ال  ال تسةةةةةتقع هال تينبل..هكل أهلئ  ال  تفق هجال  القعآيف..مث  قب بائال :  

ع  أيف ال نبتف  مبةةةا  كشةةةةةةةةةةةةةةفةةةا العيم ابل نظعاي  هابل  قةةةائق  ل الكويف هاتيةةةاا  يف ذلةةة  ال  إ
 .570هاإلنسايف حل  ام القعآيف كال . إيف هذا لي  هو الذي  بيبا صذل  البيايف..

 
األستاذ ادفكع  بد الوا د هاحل هاألستاذ إمسا يل ابظاع الذي  ض  ليتفسة العيمي:  هابل ادعار   •

ة نو ا  ابل البد ة ادسةةةةتحدثة هال  سةةةةيؤري  تما  إا اليفةةةةعاس ص   ا ترب هذه الظاهعا حل التفسةةةة
 .571الد ل هالعيم..

 .572(  التفسري و املفسرونالدكتور حممد  س  الذهيب حل كتاصا ادشاور:)  •
 أستاذ الفيسفة اإلسالابية، األستاذ الدكتور  اط  الععابي. •
 الشيمل  بد الكعمي اخلطيب. •

 
صتيفعف،  321-318، ص التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، هانظع : 1184-180، ص 1، جيف  الل القرآنانظع:  570

ل  ياا أنا لي  ابل القائي  رلتفسة  هليبا   كاتب هذه السطور صع  البحوث األخعى  و   كع هابباج الشايد سيد بطب حل التفسة أثب
ة ال  هي العيمي ابطيقا ، هإمنا الذي هرر  ي  لسايف الشايد هو ابا ذكعانه ساصقا  ابل أنا ال ابان  ابل االستفارا هاالستعانة ابل االكتشا ا  العيمي

 حل ررجة اتقيقة اليناصتة ال  ال ختض  ليش ، هلي  الفعهض هالبظعاي . 
صتيفعف شد د . هليوبوف  ي  ابر د ابل مما كتبا العيما   و  التفسة  330– 297ص لقرآن يف امليزان، التفسري العلمي ل 571

اجتهادات يف التفسري العلمي يف العيمي ليقعآيف هاجتاارا  العيما   و  ذل  أنظع هذه ادعاج  القيمة ه ادفيدا: أصو اخلة، حممد  ار : 
مدخل إىل موقف القرآن الكرمي ؛ خييل،  مار الد ل: 82-21(، 1988، 1اسبورتبج، القاهعا ، س، ) ابعكر الدلتا ليطبا ة، القرآن الكرمي
اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي ب  الدراسة  ؛ كارا، السيد  بيم: 14-9(، ص 1983، 1 عه : ابؤسسة العسالة، س من العلم، )
   300-284، 283– 255، 167-113(، ص 1995، 1، القاهعا : رار الفكع الععيب، سوالتطبيق

. هبد ذكع أستاذي الدكتور 122-121، ص: ، اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي ب  الدراسة والتطبيقكارا، السيد  بيم  572
 .1987سعار  يدرمي األسبا  ال  ر عل الشيمل الذهيب إا ذل ، حل هربتا ال  بداباا ليمؤمتع العادي حل إسالا آرر سبة 
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ابينل اإلاباا الطربي هاإلاباا القعطيب   تقداب ابذهب مجاور ادفسةةةةةةةةةةةةةةع ل ادهميكل القو  أبيف هذا هو 
هالبيضاهي هاصل كينة هأيب السعور ه ةهم،  ي  مل  بقل أ د  بام شيئا  حل هذا اخليفوص، ههللا  

 .أ يم
 

 أصحاب التوفيق ب  اآلايت القرآنية والعلوم الكونيةسارسا : 
 

جتاه هذه القضةةةةية، رأ با هباك  ع قا  آخع ابل الباس   ا هابواب  العيم   بعد أيف  ع با أصةةةةباف الباس
الذ ل  عهيف أنا ميكل التو يق ص  ابا اسةةةةةةةةةةتجد ابل العيوا الكونية هالعيمية هص  صع  آاي  القعآيف 
ال  تشةةةةةة إا تي  العيوا، ههذا ابذهب صع  ادسةةةةةيم  ابل الفالسةةةةةفة القدااب ، ابينل اصل سةةةةةيبا  

 هالفارايب هالكبدي.. 
"..هكايف اجتاه أصةةةةةةحا  البر ة التو يقية ص  الفيسةةةةةةفة هالد ل  قوا  ي  أسةةةةةةاس أته ل البيفةةةةةةوص  
الةد بيةة همحياةا  ي  ابعةايف تتفق هابةا تقو  صةا الفيسةةةةةةةةةةةةةةفةة..هجةذهر هةذا االجتةاه تعج  إا  السةةةةةةةةةةةةةةفةة  

د  اليوانيف هابا صةةةةبعوا اب  نيفةةةةوص األسةةةةاطة ال  كانل هلا بداسةةةةة ر بية، هأهلوها أته ال   اااي ..هب 
باا صع  الفالسةةةفة ادسةةةيمويف صشةةةعح الفيسةةةفة اليواننية، هابل مث حماهلة ايم  ص  آرا  رجاهلا هص  
اإلسةةةةةةةةةةةةالا،  ىت  قا  أيف ايم  ص  الد ل هالفيسةةةةةةةةةةةةفة كانل  ا ة أكينعهم هال سةةةةةةةةةةةةيما  السةةةةةةةةةةةةفة  
العع ..هبد ذكع اإلاباا البياقي أيف الفييسةةةةةةةةةوف الكبدي مج  حل تيفةةةةةةةةةانيفا ص  أصةةةةةةةةةو  الشةةةةةةةةةعس 

ادعقوال ..هأنا أباا تفسةةةةةةةةةةه لآلاي  القعآنية  ي  أسةةةةةةةةةاس  قيي اسةةةةةةةةةتقاه ابل رراسةةةةةةةةةة   هأصةةةةةةةةةو 
الفيسةةفة..هممل  اهلوا التو يق ص  الفيسةةفة هالشةةع عة ابل  السةةفة اإلسةةالا أصو نيفةةع الفارايب.  قد  

، با  الفارايب " ]..  3اتد د: هو األه  هاآلخع هالظاهع هالباطل   با  حل تفسةةةةةةة لقولا تعاا:  
ال هجور أكمةل ابل هجوره،  ال خفةا  صةا ابل نقص الوجور،  او حل ذاتةا  ةاهع هلشةةةةةةةةةةةةةةةدا  اوره  
رطل، هصا  ظاع كل  اهع، كالشةةةةةةم  تظاع كل خفي هتسةةةةةةتبطل ال  ل خفا ..["، هأنا  اه  
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أيف  ينبل أنا ال خالف ص  الفيسةةةةةفة اليواننية هص   قائد الشةةةةةع عة اإلسةةةةةالابية..هاصل سةةةةةيبا أ ضةةةةةا  
 .573ص  الد ل هص  الفيسفة.."   اه  التو يق

كما  اه  ذل  صع  الكتا  هالبا ين  ادعاصةةةع ل ممل ليسةةةوا صفالسةةةفة. هأصةةةحا  هذه البر ة 
ابل ادعاصةةع ل  البيتام ابل الكتا  هالبا ين  هاألطبا ، هليسةةوا ابل ادفسةةع ل الكبار ادشةةاور ل أه 

  القعآنية هالعيمية، هال سةةةيما حل ابتاصعة ادختيفةةة  حل التفسةةةة، هإمنا هلم جاور ابباركة حل الدراسةةةا
 جية االكتشةةةةا ا  العيمية اتد ينة، هالبح  حل اآلاي  القعآنية ال  تشةةةةة أه تد  إا شةةةةي  ابل 

 ذل .
هصبا   ي  ابا تقدا  يمكل أيف نبتةي ص  ذل  سةةةةةةةةةةةةةةبيال ، هأيف نبح   ل طع ق هسةةةةةةةةةةةةةة  حل هذه  

سةةةةة العيمي ال نقبيا مجية هتفيفةةةةيال ، كما أنبا ال ادسةةةةألة ادامة، هأيف نقو  أبيف هذا اليويف ابل التف
نع ضا مجية هتفيفيال ، هإمنا  ييبا ابعا اا صع  الضواص  هصع  الشعهس ال  ذكعها صع  العيما ، 
هال  اسةةةةةةةةتخييفةةةةةةةةتاا ابل كتبام ابل خال  رراسةةةةةةةة  هلذا ادوضةةةةةةةةوس.  إذا ابا تو ع  هذه الشةةةةةةةةعهس 

 ا  هللا تعاا،  أبو :هالضواص  ميكل اال تمار  ييا هاألخذ صا إيف ش
 

 املبحث السادس: شروط وضوابط التفسري العلمي الفلسفي والعلمي التجرييب 
 

هبةد ذكع أهةل العيم صع  الضةةةةةةةةةةةةةةواص  هالشةةةةةةةةةةةةةةعهس ال   ببةي ابعا ةاهتةا  بةد القيةاا هبةذا البوس ابل  
 التفسة، نذكع ابباا ابا  يي:

 تطة  تي  ادبا    ي  ادقيفور األه  ابل القعآيف، ههو اهلدا ة هاإل جاا. أال •

 
  318-299(، 1977، 2، )اهليئة اديفةةةةةةةةةع ة العاابة ليكتا ، ساالجتاهات الفكرية يف التفسالالالالالالالريلشةةةةةةةةةحا  السةةةةةةةةةيد:  ا يو ، ا 573

، بدا لا: الدكتور: صةةبحي اليفةةاا، )رار  الفارايب فيلسالالوف املدينة الفاضالاللةصتيفةةعف. هليمر د  و  آرا   ييسةةوف الفارايب انظع:  طوي،  واي:  
 171-97الكتا  الععيب، ا.ر،  .ر، س.ر(، ص 
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أيف  ال ظ حل ابرج أه إرخا  تي  العيوا رلتفسةةةةةةةةة ابا  الئم العيفةةةةةةةةع هالباس، ألما بد تكويف   •
ابفيةدا حل األهسةةةةةةةةةةةةةةةاس ادينقفةة، هبةد تكويف  تبةة هنكبةة لفئةة أخعى ابل البةاس هحل األهسةةةةةةةةةةةةةةةاس 

 .574اياهية.. 
فسةةةةةةةع أيف  سةةةةةةةتد  رالكتشةةةةةةةا ا  هاتقائق العيمية اليناصتة هادسةةةةةةةيمة هبا هلي  ال  عج  ي  اد •

ادعىن الوارر حل البص القعآر، هابا  توا ق اب  رهح البص هابقاصةةةد   ه ينعيرلفعضةةةيا ، ابا  ة  
الشةةع عة اإلسةةالابية، هأيف  ؤت  صذكع تي  االكتشةةا ا   ي  سةةبيل االسةةتئباس هإلقا  ابر د ابل  

 الكعمية.. الضو   ي   ظمة اآل ة
أيف ال  تكي  ادفسةةع أبيف حيمل البص ابا ال حيتميا أه أيف تيت مبعايف صعيدا ه ة ابقيفةةورا ابل  •

السيا  العاا لآلاي ، أه السبا  أه اليحا ، ألنا هجد حل السا ة اإلسالابية ابل العيما  ابل 
ل  سةع ايف شةحل هابأل تفسةةه رلفعضةيا  هالبظعاي   با  اببا أما  قائق. مث إنا اب  ابعهر الراب

ابةا حتولةل تية  اتقةائق ادر وابةة إا  عضةةةةةةةةةةةةةةيةا  هنظعاي  ابيةةاا ال بيمةة هلةا، أليف  جيةة العيم 
 كل تظة تتحعك هكل  وا حل شأيف.

أيف ال نيفةةةةةةةا  رهلرمية البفسةةةةةةةية،  ىت نينبل أاباا الباس أيف كيما  ظاع شةةةةةةةي  جد د نقو  إيف  •
د بطب رمحا هللا حل يسةةةةةةتاذ سةةةةةةذل  ابل إ جاا القعآيف  ىت  ؤاببوا رلقعآيف، كما أكد ذل  األ

 اللا، ه ييبا أيف نبطيق ابل اتقيقة الد بية الواررا حل القعآيف إا اتقيقة العيمية أه الفيسةةةفية، 
هلي  العك . أليف القعآيف جا  حبقائق  يمية ابتباهية هاثصتة، هأابا العيم اتد    جا  حبقائق 

 ادتباهي. يمية  ة ابتباهية،  ال ميكل تفسة ادتباهي صةة 
بد أمج  العيما  بدميا   ي  أيف الةعض أه ادقيفةةةةةةةةةةد األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي هاألمس  الذي ابل أجيا نر   •

القعآيف هو هدا ة البشةع ة مجعا  إا  قيدا صةحيحة  ة ابشةوصة رالحنعا ا  هاألضةاليل هالبدس 
ه  يم  ههدا تام إا ال  هي أبوا هأسةةةةيم. القعآيف الكعمي مل  بر  ليكويف ابوسةةةةو ة  يم الفيراي  أ

الفي  أه العايضةةيا  أه الطب أه اييولوجيا ه ة ذل  ابل العيوا اإلنسةةانية ادسةةتحدثة. نعم 
هباك رلتأكيد إشةةةةةةةةةةةةارا  هإشةةةةةةةةةةةةعا ا  ابل صع  العبارا  القعآنية إا تي  العيوا،  مل أرار 

 
 113، ص 2، جمناهل العرفان يف علوم القرآنالرربار، حممد  بد العظيم،  574
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التعمق هالتوسةةةة   ياا  عييا أيف  عج  إا ابيفةةةةارر تي  العيوا لدى أهل الذكع هاالختيفةةةةاص،  
تعيم اببام. هأ تقد أيف هذا ابل إ جاا القعآيف الكعمي، أنا اكتف  رإلشارا إا ذل   ق ، هأيف  

 كأنا با  لبا: هذا هو الطع ق هالسةةبيل ادؤري إا ذل  الكبر  احبينوا  با. هأ تقد أيف ادسةةيم 
ال  شةةةة  أيف هذا القعآيف الكعمي ابيي  رألسةةةةعار هالكبوا، هأيف االكتشةةةةا ا  العيمية سةةةةتواصةةةةل 

إا بياا السةةةةةةا ة، أليف هذا  تمشةةةةةة  اب  إ جااه، هكونا كتا  كل اابايف هكل ابكايف،    ابسةةةةةةةها
 (..ابا مل ترهِّرهتتي  رألخبار  –كما با  الشا ع: )ستبدي ل  األايا ابا كبل جاهال  

القعآيف الكعمي إمنةةا أنر  ليتةةدصع هالتفكع هالتعقةةل حل آايتةةا  ىت متةةدي إا   هالتيقل أبيفاإلميةةايف   •
حانا هتعاا ابل خال  نظعان هتفكعان  ياا  هأنا نر  ليجيب لبا السةةةةةةةةةةةةةعارا حل اإلميايف صا سةةةةةةةةةةةةةب

الدنيا هاآلخعا، هذا هو ادقيفةةةةةةةةةد األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي ابل نرهلا، كما أكد ذل  الشةةةةةةةةةيمل حممد  بده 
 . ه ةهم ابل اإلصال ي  رمحام هللاهالشيمل رشيد رضا 

فوائد البامجة ابل ابرج العيوا  هأخةا  بد ذكع الشةةةةةةةةةةةيمل حممد  بد العظيم الرربار صع  اآلاثر هال •
الكونية رلتفسةة  بذكع ابباا: "ابسةا عا أ كار الباس هابعار ام هتفسةة القعآيف هلم تفسةةا   شةب  
 اجاهتم ابل الينقا ة الكونية..ر   ابرا م القائي  أبيف هباك  داها ص  العيم هالد ل..اسةةةةةةتمالة  

خيضةةةةةةةةةعويف لا رهيف سةةةةةةةةةواه حل هذه  ة ادسةةةةةةةةةيم  إا اإلسةةةةةةةةةالا ابل هذا الطع ق العيمي الذي 
إميةةةةاان  ر  هبةةةةدرتةةةةا  يبمةةةةا  ق   االنتفةةةةاس صقوى الكويف..اابتال  البف   األايا..اتةةةة   ي  

 . 575اإلنسايف حل تفسة كالا هللا  ي  خواص األشيا  هربائق ادخيوبا .." 
هاليفةةةةةةوا  ابل هذا ابا تب  يل حل هذه ادسةةةةةةألة الشةةةةةةائكة، هأيف هذا الذي ذكعتا هو اليفةةةةةةحيل 

خال  ابطالع  ألبوا  العيما  السةةاصق  هادتأخع ل، هأ تقد أيف هذا هو القو  الوسةة  هاألسةةيم  
 . 576 يا ههللا أ يم رليفوا ..

 
 112،  ص 2، جمناهل العرفان يف علوم القرآنالرربار، حممد  بد العظيم،  575
، )  أصالالول التفسالالري و قواعدهليوبوف  ي  ابر د ابل التفاصةةيل  و  هذا ادوضةةوس حل التفسةةة انظع : الع ، خالد  بد العمحل،  576

)  أصالالالالول التفسالالالالري و مناهجه، ، هانظع أ ضةةةةةا : العهابي،  اد صل  بد العمحل،   224-217(،ص  1986، ،  2صةه : رار البفائ ، ، لببايف، س
،  1)القاهعا: رار الشعه ، س  كيف نتعامل مع القرآن العظيم،، هانظع أ ضا : القعضاهي،  وس ،94هةةةةةةة(، ص1413العايض: ابكتبة التوصة،  ، 

،  182-180، ص1(، ج  1985،  11القاهعا: رار الشةةعه ، ، س، يف  الل القرآن، )  ، هانظع: بطب، سةةيد369-324(، ص1999،   
،)القاهعا،  التفسالالري واملفسالالرون، هانظع:الذهيب، حممد  سةةة ،  69، ص 2، جاملوافقات يف الشالالريعة اإلسالالالميةهانظع: الشةةةاطيب، أصو إسةةةحا ،  
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هابا ابل شةةةة  أيف هذه ادسةةةةألة العيمية ابل ادسةةةةائل العو يفةةةةة هحتتاج اببا البا ين  ابعاجعة آرائبا  
العيمية الكينةا.  عمبا  يما صعد تتحو  صع  هكتارتبا  باا ص     هآخع صسبب االكتشا ا   

البظعاي  العيميةةةة إا اتقةةةائق، كمةةةا أنةةةا ابل ادمكل جةةةدا  أيف تتحو  صع  اتقةةةائق العيميةةةة 
 ادر وابة أما اثصتة، إا نظعاي  خ اة، ههللا أ يم.

 

، حتقيق أيب  فص سيد صل إصعاهيم صل صار ، إحياء علوم الدين، هانظع: الةرايل، أصو  اابد،  381-364(، ص 2000، 2ابكتبة ههبة، ، س
صةه : رار الفكع ،، ر.س،  اإلتقان يف علوم القرآن، )، هانظع: السيوطي، أصو  بد العمحل، 289،ص  1، ر. (،ج1)القاهعا: رار اتد  ، س

، )القاهعا: ابكتبة ههبة، دوافعها و دفعها-االجتاهات املنحرفة يف تفسالالالري القرآن الكرمي، الذهيب، حممد  سةةةة ،  31-27، ص 4( ج1979
، الشةةةةةةةةةةعباهي، حممد  فل، 113-109، ص2، ج  مناهل العرفان يف علوم القرآن، الرربار،حممد  بد العظيم،  91-83(،ص  1986،  3س

 ، هانظع:405-393، ص دراسة  ليلية الجتاهات التفسري يف العصر احلديث -الفكر الديين يف مواجهة العصر
Jansen .J.J.G، The Interpretation of the Koran in Modern Egypt، 34 –53. 
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 الباب الرابع 
االجتاه الفكري العقدي السين املاتريدي يف الدراسات القرآنية،  

 يف فكر الشيخ احلافظ إبراهيم داليو  املتمثل
  (Hafiz Ibrahim Dalliu  ) 

 
 : دراسة تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليوالفصل األول: 

  (Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimit ،)  
 صفوة معاين القرآن الكرمي()

 
 لفصل الثاين:  ا

مناقشة بعض القآااي العقدية الكربى يف تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليو وبيان  
 موقفه منها 

 ه الفصل األول: دراسة فكر الشيخ احلافظ إبراهيم داليو من خالل تفسري 
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Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimit577  (   

 ( خالصة معاين القرآن الكرميغالف تفسريه ) 
  

 
أهر أيف ألفل نظع القعا  إا بضية ابامة جدا ، ههي نظعا  لتشتل ادارا العيمية ص  صع  اديفارر هادعاج  هالبحوث  و   ياا الشيمل    577

كعا أه  اتا ظ إصعاهيم راليو هأ مالا، هنظعا  لقيتاا رأ ل ابل ادباسب أيف أكتب  ل  ياتا هأ مالا صشكل  اا رهيف أيف أشة إا اديفارر  ل كل  
ار ادر د قعا أكتباا، ألن  مل أجد ابعيوابا  كا ية ه ابعضية حل ابيفدر ها د ابستقل، هآثع  أيف أثبل اديفارر ه ادعاج  حل ما ة هذا ادبح  دل أر  

 ه التوس  هالعجوس إلياا. 
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 اخللفية التارخيية عن ه ا االجتاه لدى األلبان •

أل  حل هذا االجتاه العقدي السة  اداتع دي حل التفسةة صع  ادؤلفا  حل صدااي  القعيف العشةع ل  
ابل  سةع ثي  القعآيف الكعمي تفسةةا   يميا  ابباجيا  صةحيحا ، ابينل  األلبارهما تا،  وجد حل اجملتم   

(،  هالذي سيكويف ابوضوس  Hafiz Ibrahim Dalliu:)  راليو رمحا هللااتا ظ إصعاهيم    تفسة الشيمل
  رراسةةةةةتبا حل هذا الفيفةةةةةل إيف شةةةةةا  هللا تعاا. كما أنا هجد  هباك تفاسةةةةةة ابطولة لبع  اآلاي

)          ، ابينل التفسةةةةةةةةةة ادطو  لسةةةةةةةةةورا الفاحتة ابل الشةةةةةةةةةيمل:  هالسةةةةةةةةةور ابل صع  العيما  اآلخع ل
Haxhi Vehbi Dibra Agolli  (،    اتاج ههيب رصعا آ ويل،  هالتفسةةةةةةةةةةةةة ادختيفةةةةةةةةةةةةع لبع  اآلاي

، هابينل ( Hafiz Ali Korcaهالسةةةور ابل الشةةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةةا كما رأ با حل البا  السةةةاصق:)
( رمحا هللا تعاا،   Haxhi Sherif Ahmediمحدي:)  ليشةةةةةةةيمل اتاج شةةةةةةةع   أ 578التفسةةةةةةةة الوجير 

ه ة هؤال  الةةذ ل ذكعانهم.  اةةذا التيةةار الفكعي العقةةدي السةةةةةةةةةةةةةة  ادةةاتع ةةدي هجةةد لةةدى كتةةار   
األلبايف بدميا  ه د ينا . ه ضةةةةةةةيبا أيف ذخذ منوذجا  ها دا  ابل ص  هؤال  ادفسةةةةةةةع ل، ليكويف ابوضةةةةةةةوس 

 ادسيم.  األلبارااره حل اجملتم  رراستبا حل هذا البح ، نظعا  لعيما هاشت
ة اتا ظ إصعاهيم راليو هابباجا هحل هذا الفيفةةةةةل ابل هذا البا  سةةةةةبتباه  وذيف هللا تعاا شةةةةةخيفةةةةةي

، هابوبفا ابل صع  اآلاي  ال  تتحدث  ل القضةةةةااي (  خالصالالالة معاين القرآن الكرميتفسةةةةةه )  ه 
العقد ة، ابينل آاي  األمسا  هاليفةةةةةةةةةفا  هرؤ ة هللا تعاا..ه ةها، مما سةةةةةةةةةبق   بدها صشةةةةةةةةةي  ابل 
التفيفةةةةةةةةةةيل أثبا  الدراسةةةةةةةةةةة هالتحييل. هتفسةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو هو ابل أكرب ه أجل 

 العيفةةةةةةةةع اتد  ، هادوجور ص  أ د با اليوا، حل األلبارالتفاسةةةةةةةةة ال  شةةةةةةةةاده الرتاث اإلسةةةةةةةةالابي 
  ألجل ذل  سيكويف هبو با  بده أكينع ابقارنة اب   ةه ابل البماذج هالشخيفيا .

 
ترمجة وتفسري معانيه إىل اللغة     –القرآن الكرمي       راج  هذه اليففحا  ابل التفسة الوجير ليشيمل اتاج شع   أمحدي صعبوايف:    578
 لرتى كي  أنا أه  آاي  اليففا  ابتمشيا  اب  ادباج اداتع دي.  ة،األلباني

Ahmeti، Sherif،  Kur’ani perkthim me komentim، Medine، 1413، Arabia Saudite، 32، 88 ، 
260، 322، 452، 524، 589، 590، 603، 617، 663، 665،  
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 املبحث األول: التعريف مبؤلف ه ا التفسري 

(،  اصةةةةمة ألبانيا    Tiranaا، حل ابد بة تةاان )  1878هو الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو. هلد سةةةةبة  
اتالية.  بحدر ابل أسةةةةةةعا ابتد بة ه ابتعيمة ذا  ثقا ة ر بية  الية. صةةةةةةارف ابولد الشةةةةةةيمل  يفةةةةةةع 

ة،  ي  صذهر االنفيفةةةةةةةةةةا  هاالنفطاا ابل اخلال ة العينمانية ال  بد  اع  األلبانيالباضةةةةةةةةةةة القوابية 
 ا البح . ة ادينقفة، كما صيبا ذل  حل البا  األه  ابل هذاأللبانيلدى صع  األهساس 

 
لقد تيق  تعييما األه  االصتدائي هالينانوي حل ابسةةةق  رأسةةةا، كما أنا رمحا هللا  فظ القعآيف الكعمي 
حل سل شباصا، هال تشة اديفارر إا سل اتفظ ليقعآيف الكعمي، هال إا أمسا  ادشا مل الذ ل  فظ 

ا اببتشةةةةةةةةةةةةةةعا لةةدى  يمةةا   ي  أ ةةد ام القعآيف الكعمي. ه فظ القعآيف الكعمي كةةايف مسةةة  ةةالبةةة ه ةةاهع 
األلبايف،  ي  كايف  بدر ص  رارسةي العيوا الد بية حل أهاخع القعيف التاسة   شةع هصدااي  العشةع ل 

و ،  اصةةةةمة هابعكر التيقي ابل ال حيفظ القعآيف. مث إيف الشةةةةيمل التحق صدار العيوا حل جاابعة اسةةةةطبب
الرتكية، دواصةةةةةةةةية رراسةةةةةةةةتا العييا. الععصية ه يفة رليةا  الشةةةةةةةةعبية، الفارسةةةةةةةةية ه الينقا ا  ادختليعيوا ه 

 عه ا االبتيفةةار ة اتعجة اضةةطعتا أيف  بقط   ل الدراسةةة لفرتا ابا،  ي  أابل أيف  سةةتأن  صعدها، 
 ه لكل شا  بدر هللا أيف ال  ستمع ه أيف ال  كمل رراستا العييا. 

خيفية إيف شخيفية الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو كانل شخيفية ابتعدرا ايوانب الينقا ية. كانل ش
سةةياسةةية ه ر بية ههطبية، هكانل  ياتا ابييئة ردواب  ادشةةاور هلا رلكفاح ادسةةتمع ليحفاع  ي  

ة ابل االنيفةةةةةاار ه الذهريف التاا حل الينقا ة اليواننية هاإل طالية هاليفةةةةةعصية. هذه األلبانياهلو ة الوطبية  
تباه  الدارسةة . هشةةا   الشةةخيفةةية صقيل بعاصة نيفةة  بعيف ابل الرابل  اولة ه خمفية  ل األنظار ه 

هللا  ر هجل أيف  سةةةق  ه  باار ذل  البظاا الةاشةةةم الشةةةيو ي ليظاع إا السةةةا ة شةةةخيفةةةية هذا 
 العامل ايييل، الذي خي  آاثرا   يمية كينةا هنفيسة، جد عا رلدراسة هالتحييل. 

ليشيمل اتا ظ إصعاهيم   هأثبا  القياا صو يفة اإلاباابة هاخلطاصة هممارسة الشعائع الد بية حل ألبانيا، كايف
ة، ألنا رمحا هللا تعاا نشةةةأ نشةةةأا اداتم صقضةةةااي األلبانيراليو اهتماا خاص أ ضةةةا  رلقضةةةية الوطبية  
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ة لتينقي   األلبانية، هنشةةةع العسةةةائل هالكتب األلباني يفةةةعه.  قاا صفتل اددارس العاابة ليتعييم رليةة 
السةةةةيطا  العينمانية،  ي  كايف التعييم رليةة ، ر م كويف هذا العمل حمظورا  لدى  األلبارالشةةةةعب  

 ة  عترب إجعاابا   عابب  ييا صا با، ههذا شي   ع ب  قا .األلباني
كانل اددرسةة األها ال  ا تتحاا الشةيمل اتا ظ إصعاهيم كانل ابدرسةة خاصةة ليببا  هذل   اا   

ةا  حل خر مل  ااابا  كبا. ختعجل ابباا الد عة األها ابل ادعيما  ادسيما ،  كايف ذل  إس1908
ة حل اددرسةة الينانو ة  األلبانيا    ابدرسةا  لتعييم اليةة 1909اإلسةالابي. ه حل  اا ألبانيا الينقاحل ه 

( حل ألبانيا.  في هذه اددرسةةةةةةة كايف الشةةةةةةيمل اتا ظ  درس اليةا     Elbasanحل ابد بة ألباسةةةةةةايف ) 
عاهيم رمحا هللا تعاا جاهد الشةةةةيمل اتا ظ إص  الشةةةةعبية ) الععصية هالفارسةةةةية هالرتكية( ليتالابيذ،  ي 

البف  جاارا  كبةا . كايف  يفةةيل اليسةةايف، بوي البيايف، أهيت  ااب  الكيم، سةةع ايف  رليسةةايف هالقيم ه 
 ة، ابل خال  خطبا ه ابوا ظا ال  كايف  يقياا حل ادساجد.األلبانيابا ذاس صيتا حل كا ة األهساس 

إصعاهيم راليو شارك حل  د د ابل ادؤمتعا  الكبةا ايفيية ال    هأابا حل  ا  السياسة  الشيمل اتا ظ
 ا، ه حل ابؤمتع ألباسةةةةةايف )1908(  اا Manastir قد  حل ألبانيا.  شةةةةةارك حل ابؤمتع ابباسةةةةةتة )  

Elbasan  ا، هشةةةةارك حل 1912ا، ه  ضةةةةع اتفل الكبة  وا اسةةةةقال  ألبانيا سةةةةبة  1909( سةةةةبة
ا. كانل تبح  حل هذه ادؤمتعا  القضااي اديفة ة لأللبايف،  1920( سبة  Lushnjaابؤمتع لوشبيا )  

أليف  -ة ه تقسةةةةةةةةةةيماا ص  الده  اجملاهرا  األلبانيابينل رراسةةةةةةةةةةة خمططا  األ دا  لتجرئة األراضةةةةةةةةةةي  
  -الةدهلةة العينمةانيةة كةانةل بةد امةار  متةاابةا  ه مل تعةد هلةا سةةةةةةةةةةةةةةيطعا ليحفةاع  ي  ابيفةةةةةةةةةةةةةةةاا األلبةايف 

ة ه ةها ابل األابور هالقضااي اهلاابة،  كايف ابشاركة الشيمل األلبانية هالبح  حل بضية األجبد ة هالية
ابشةةةةةةةةاركة  عالة هابععه ة.  جاور الشةةةةةةةةيمل حل صدا ة أابعه انيفةةةةةةةةبل  ي  ختع ج األجيا  ايد دا ابل 
الطيبة هاددرسةةة  ابل تي  اددارس ال  أنشةةةأها، ه عال   قق نتائج ابيموسةةةة هابعضةةةية،  كايف خة 

ينق  اتع ادسةةةةةةةةةةيم. كبل تعى الشةةةةةةةةةةيمل حل كا ة االجتما ا  ال  كانل ابينا  ليمعيم ه اددرس اد
 تبعقد حل البالر،  كايف الباس ابل الشبا  هادشا مل  يتفويف  ولا حيبونا هحيرتابونا أشد اال رتاا.
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  579 تع يبه وتعرضه ل ذى بسبب مواقفه الدينية و الوطنية -املبحث الثاين 
 

هأابا  ل تعذ ب الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو حل السةةةةجويف العينمانية حل أهاخع  ادها مث السةةةةجويف 
ة  يما صعد، هتععضةةةةةةةةةا ألصشةةةةةةةةة  أنواس ابل التعذ ب هالتبكيل  حدث هال  عج. ه بده لبا إيف األلباني

 ، نعجو  هذا األابع سةةةبة إهلية، هأنا انررا  ابا  سةةةيم  امل أه را ية أه ابفكع إسةةةالابي ابل هذا االصتال
هللا الينبا   ي  ر با ه طا تا.  اليوا كينة ابل السةةجويف ابييئة مبينل هؤال  العيما  حل خمتي  أرجا   

 ا  األسةةةتاذ سةةةيد بطب ه ةه ابل ادفكع ل هالعيما   با صبعيد، نسةةةأ  هللا    هاباالعامل اإلسةةةالابي، 
 دها.تعاا أيف  فعج  بام هأيف جيةان هإايهم ابل شع الطةاا الظاد  أ بما هج

اتةا ظ إصعاهيم راليو رمحةا هللا، تععض  ي  أ ةدي الظةاد  ليفةةةةةةةةةةةةةةور ابل التعةذ ةب  عجر  هالشةةةةةةةةةةةةةةيمل
اليسةةةايف  ل هصةةةفاا. تذكع اديفةةةارر إنا تععض لقي  األسةةةبايف ابل ِ يا، ألبسةةةوه صيباس البسةةةوا  ىت 
 شةةةةةةةةةاعهه أاباا الباس. كايف الشةةةةةةةةةيمل ه ابل ابعا ابل أصةةةةةةةةةحاصا الد اا، ال  سةةةةةةةةةتطيعويف اخلعهج  إا 

، حل John Turqit ، كايف الوالا العينمانيويف ادبتمويف إا مجعية الشةةبايف األتعاك األ عارالشةةوارس العاابة
آخع  ادها  شةةةجعويف الةيمايف هالسةةةفاا  ابل الباس أيف  عمجوه رتجارا ه شةةةتمونا ه ايبونا، متاابا  

. باابل اتكوابة صضةةةةةةةع   يفةةةةةةةار خا  ي  كما  عل سةةةةةةةفاا  ه يمايف الطائ  اب  العسةةةةةةةو  
 يم  كل أ د ابل ادسةةةةةةةةةةيم  جيعؤ أيف  يفةةةةةةةةةةيي خي  هؤال ، همل  كل أ د جيعؤ أيف هؤال  مجيعا ،  

 
أهر أيف أشة هبا إا ابسألة ابامة جدا ، ههي أيف ابعىن الوطبية أه القوابية حل  كع الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ه ةه ابل أبعانا   مالحظة:    579

 رسائيا  هاابالئا ادشا مل كما سبعى حل البح ، كايف هو نف  ادعىن إا  د كبة  الذي  اما اإلاباا  سل الببا رمحا هللا تعاا هالذي  رب  باا حل
م   ختيفة.  قو  الشايد اإلاباا  سل الببا حل إ دى رسائيا ابعكرا   ي  هذه الفكعا ه ابرباا   أمهيتاا : "..هخيطئ ابل  ظل أيف اإلخوايف ادسياد

أهصي رلرب  ه    تربابويف رلوطل هالوطبية،  ادسيمويف أشد الباس إخالصا  ألهطامم هتفانيا  حل خدابة هذه األهطايف ا رتاابا  لكل ابل  عمل هلا خمييفا ...
ال ينهاكم هللا عن ال ين مل يقاتلوكم يف الدين و مل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم   هاإل سايف ص  ادواطب  هإيف اختيفل  قائدهم هأرايمم:   

م ابا  ييبا(، نعيم . كما أهصي ونيفاف الذابي  ه سل ابعاابيتام، ) هلم ابا لبا، ه ييا 8، ادمتحبة:  إن هللا حيب املقسط   و تقسطوا إليهم
نعطاف  كل هذا   ال ند و إا  عبة  بيفع ة، هال إا  يفبية طائفية..إيف كايف ر اا الوطبية  ع دهيف هبا  ب هذه األرض هألفتاا   بيباا إلياا هاال

العمل صكل جاد حل    حنوها  ذل  أابع ابعكوا حل  طع البفوس ابل جاة، ابأابور صا حل اإلسالا ابل جاة أخعى..ه أيف كانوا  ع دهيف أيف ابل الواجب
يف رلوطبية  حتع ع البيد ابل الةاصب  هتو ة استقاللا لا ه  عس اببارئ العرا ه اتع ة حل نفوس أصبائا،  بحل ابعام حل ذل  أ ضا ..هإيف كانوا  ع ده 

، إىل الشبابأ ضا .." ، ابل رسالة:    تقو ة العاصطة ص  أ عار القطع الوا د هإرشارهم إا طع ق استخداا هذه التقو ة حل ابيفاتام  ذل  نوا قام  يا
)رار التوا   ه البشع اإلسالابية،  ابيدايف   من جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا،،  20-19،ص:دعوتنا ، ه ابل رسالة:  181-180ص:  

 ا(  1992السيدا ا بب، 
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 سةةيم  ييام هال أيف  كيموهم. كما أمم مل  كونوا  د ويف إا ايفا ل تضةةور  فل الرهاج أه الو اا 
أه تشةةةةةةةةيي  ايبااا كما كانوا  د ويف إلياا ابل ببل.  يفةةةةةةةةار خا كما  اصةةةةةةةةع ادشةةةةةةةةعكويف العسةةةةةةةةو  

ادكعابة.  كم  ييا رلسةجل ددا  شةع سةبوا  ابل ببل ايفكمة العسةكع ة، مث    هادسةيم  حل ابكة
 Jediأ يل إا ادبف  هابل سةةةةجل إا آخع، هكايف آخع سةةةةجل ذا  ابعه هو سةةةةجل:  دي كو  )  

Kule     اليوانيف،  ي   رب الشةةةيمل  ل صشةةةا ة هذا السةةةجل هشةةةدا التعذ ب  يا،   -( حل سةةةالني
(. هاب  ذل   إيف الشةةةيمل مل  ال همل  ضةةةع  همل  سةةةتسةةةيم ةايابما  السةةةبعههصةةةفا أبنا سةةةجل ) 

، ه أيف األلبارأاباا هؤال ، هكايف جياهع رتق يفو األابية هايال الذي كايف  سةةةةيطع  ي  الشةةةةعب  
انبوس خطع االنيفةةةاار كايف  د ، هأيف الدهلة العينمانية مل تكل تبايل كينةا  لذل  اخلطع الذي كايف 

  دامهام.
راليو كينةا  ابا ر تا السيطا  العينمانية لالستجوا   ىت  تخي   ل إصعاره الشيمل اتا ظ إصعاهيم 

ة هنشةةةةةعها. هسةةةةةبب ابعارضةةةةةة الشةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم كايف أنا هجد  هباك األلباني ي  تعيم اليةة 
( الذ ل كانوا  شةةةةةةةيعويف   Xhon Turqit مو ة ابل األتعاك ادبا ق  ه اخلائب  ادسةةةةةةةمويف صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: )  

ة الالتيبية  األلبانيحيعضةةةةةةةةةةةةويف الدهلة العينمانية ضةةةةةةةةةةةةد األلبايف بائي  إيف تعيم اليةة   األخبار الكاذصة ه
خيعج ادع  ابل ابيةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا ه  ةةدخيةةا حل الكفع ه جيعيةةا  تخي   ل القعآيف ه  ةةد عةةا إا تةةدابة 
 ادسةةاجد ه التكااي..إخل. ههؤال  األتعاك ادذكورهيف آنفا  كانوا ضةةد اتكوابة العينمانية اإلسةةالابية حل

الوبل ذاتا أ ضةا ، هكانوا  اد ويف إنشةا  رهلة  ينمانية بوابية طورانية حبتة صتشةجي  ابل الياور.  ام 
، ال إا هؤال  هال إا هؤال . هحل  األلبةةاركةةانوا مببرلةةة ادبةةا ق  حل اجملتم  اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابي العينمةةار ه 

با  الشةةيمل اتا ظ    ضةةويف هذه التطورا  هايفاهال  إل باس جاور الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو،
إن اجلهالالل ال يزول بلالالدببت واملالالدفعيالالات، وإمنالالا يزول بلرجالالال هادشةةةةةةةةةةةةةةاورا: )ابقولتةةا العائعةةة  

(. ه ل الشيمل اتا ظ إصعاهيم ابيفمما  هاثصتا   ي  آرائا  ىت أايا ادي  الظامل العامل  لنشر العلم
أمحد اه و، حل ألبانيا، كما أنا تععض ليسةةةجل ه التعذ ب أ ضةةةا  حل أثبا  ا تال  الدهلة اإل طالية 

اابدا  الشةيو ي السةاصق، اجملعا هالدكتاتور أنور خوجة. صقي صة األلبار، هأايا العئي   الفاشةية أللبانيا
السةةةةةياسةةةةةية ادوجا  االجتما ية ه الد بية ه   ابينل ايبل الشةةةةةاابمل همل  تر رس أاباا تي  العواصةةةةة  ه
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ادتالطمة،  كايف خة ابينا   قتدى صا هخة منوذج لييفةةةةةةةةةةةرب إا أيف ها تا ادبية حل صيده األا،  فار  
،  أكعا صا ابل (، تةاان  اصةةةمة ألبانيا  Tiranaا حل  )  1952اتياا  ل  مع انهر السةةةبع  سةةةبة  

 شيمل ه امل ه اهد،  عمحا هللا رمحة هاسعة.
 

 العلمية وجهودهاملبحث الثالث: أعماله 
كما ذكعان سةةةةةةةةةاصقا   إيف الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو كايف شةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةية ذا  أصعار  كع ة ابتعدرا، 
 بةالتةايل جةا   ابؤلفةاتةا ابوا قةة هابطةاصقةة لتية  األصعةار ال  كةايف  تمت  هبةا رمحةا هللا تعةاا. هابؤلفةاتةا 

. إال حول احملور الديين واالجتماعي واألديب والسالالالالالالياسالالالالالالي موابا  كانل تدهر  ي  حماهر أرصعة: 
ة الشةةةةةةةةةيو ية، األلبانيأيف كينةا  ابل تي  ادؤلفا  ال  خيفاا هلألسةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةد د أ عبتاا اتكوابة  

هلكل اب  ذل  شةةا  هللا  ر هجل أيف  بق  الشةةي  الكينة ابل تعاث ذل  العامل ايييل. همما  شةةاد 
صع  ،  ي  ذكع 580ههيب إمسا يل   األلبار ي  كينعا التألي  شةةةةةةاارا صةةةةةةا با ادعاصةةةةةةع الشةةةةةةيمل  

البا ين   با، أنا با : صيغ  موس  در اليففحا  ال  كتباا هتعمجاا  اتا ظ إصعاهيم راليو  شعا 
آالف صةةةةةةةةةةةةةفحة. هذا اخلرب إيف كايف صةةةةةةةةةةةةةحيحا  كما رهي،   فعال   كويف هذا العامل بد  قق ابا مل 

ابفةاتيل    حيققةا  ةه ابل إخوانةا العيمةا  حل  ةا  التةألي ، هال  سةةةةةةةةةةةةةةتبعةد ذلة  اببةا ألنةا كةانوا ميية  
الينقا ا  هاتضةةارا  الكربى،  مفتاح كل ثقا ة هي لةتاا.  او رمحا هللا كايف جييد اليةة الفارسةةية  
هالععصية ه الرتكية، اليةا  الشةةةةعبية األسةةةةاسةةةةية، إذيف  ال  عاصة ابل ذل ، ذل   ضةةةةل هللا  ؤتيا ابل  

  شا  ههللا ذه الفضل العظيم.
إصعاهيم راليو ال   ينع   يياا صعد شةةةةق البف  ه يما  يي تيفةةةةبي  صع  ابؤلفا  الشةةةةيمل اتا ظ 
 حل ألبانيا هالبع  اآلخع ذكعها البا ينويف اآلخعهيف.

 
( Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimit) - 1(،خالصة معاين القرآن الكرمي ) 

 
 األابع كية هرئي  ادعكر اإلسالابي التاص  لأللبايف. ة حل الوالاي  ادتحدا األلباني، إاباا هخطيب ليجالية األلباراإلاباا ههيب إمسا يل  580



314 

 

ههذا ابل أكرب ابؤلفاتا هأمهاا ال  هصةةةةةةةةةةيل إليبا، ه هو تفسةةةةةةةةةةة  ة كاابل ليقعآيف الكعمي،  ي   
هصةةةةةةةةل ادؤل  صتفسةةةةةةةةةه إا صدا ة سةةةةةةةةورا التوصة حل ثالثة  يدا . هبد ذكع ذل  الشةةةةةةةةيمل اتا ظ 

  ( بةةائال : ".. هالكتةةا  صةةةةةةةةةةةةةةفوا ابعةةار القعآيف تعمجتةةا أان  ( Libri i se falmesإصعاهيم حل كتةةاصةةا:  
شةةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةةيا  هطب  حل  يد ل ابل ببل ادشةةةةةةةةةةةةيخة اإلسةةةةةةةةةةةةالابية، ههباك ثالث  يدا  أخعى  ة 

 .  581ابطبو ة.." 
ة تفسةةةةةةةا  ابباجيا  صة  البظع  ل  دا إمتاابا، األلباني اتمد   أيف هلذه الشةةةةةةخيفةةةةةةية اإلسةةةةةةالابية  

دؤل  رهيف حتقيق هلحكحْم متبيل لو أنا رمحا هللا  أكمل كيا، ه لكل شةةةةةا  هللا تعاا أيف حيو  أجل ا
ذل  األابل ادبشةةةةةور، نعجو ابل هللا العيي القد ع أيف  اي  ابل  باره ادخييفةةةةة  ابل  يما  األلبايف  
ابل  واصةةةةةةل ذل  ادشةةةةةةعهس العظيم  إيف اتاجة إا ذل  اباسةةةةةةة جدا ، كما  دث ذل  لكينة ابل 

ابل إمتاابا،  قاا  العيما  الكبار الذ ل شةةةع وا حل التفاسةةةة هلكل األجل  ا  صيبام هص  ابا  ورهيف
الطيبة ادخييفةةةةةةويف أه  ةهم ابل صعدهم  أكرها تي  ادشةةةةةةار   ال  كايف بد صدأها ابشةةةةةةاخيام، ابينل 
تفسةةة الشةةيمل حممد  بده الذي مل  كميا حل  ياتا،  واصةةيا تيميذه الشةةيمل رشةةيد رضةةا، هالذي مل 

خيص الشيمل العالابة  كميا هو أ ضا ، هتفسة الشيمل الشبقيطي الذي مل  كميا  واصيا تيميذه اد
  طية حممد سامل، هتفسة الفخع العااي هالتفسة ايالل  ه ة ذل  ابل التفاسة.

أابا القضةةةةةةية األخعى ادامة هلذا التفسةةةةةةة هصةةةةةةا با هو أنا هباك إشةةةةةةكاال  أاثره صع  البا ين  حل 
اك  ي  صةةةةةةةةحة نسةةةةةةةةبة هذا التفسةةةةةةةةة إا الشةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو. ه جة هؤال  أنا لي  هب

 الف التفسةةةةةةة اسةةةةةةم الشةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو،  الةالف  عر هخا  ابل االسةةةةةةم. هإمنا الذي 
 :التفسة  ق  هابكايف هخر مل الطب   وجد  ييا  بوايف

  ( Ajka e kuptimeve te Kur’ani Qerimit ) 582 . 
 ألبانيا:أي: إيف الكتا  ابل ابطبو ا  اجملي  األ ي  ليشع عة اإلسالابية حل 

 ( Botimet e Keshillit te Nalte te Sheriatit ) 
 ة:األلبانيهابكتو   ييا هذا التقع ع رليةة 
 

581 Mehdiu، Feti، Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe، 48. 
582  Shtypshkronja، “Ora e Shkodres”، Shkoder، 1929. 
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(U lexue، u shqyrtue e u pelqye prej Keshillit te Nalte te Sheriatit )، 
 أي أيف هذا التفسة بعئ ه أُِبّع  ييا ابل ببل اجملي  األ ي  ليشع عة اإلسالابية .

هذه هي ادعيوابا  ادوجورا  ي   الف كتا  التفسةةةة. هكما  ظاع أنا لي  هباك اسةةةم ليشةةةيمل 
 اتا ظ إصعاهيم إطالبا . 

 
 اجلواب عن ه ا اإلشكال

أنا بد تكويف هباك أسةةةبا  سةةةياسةةةية ه أاببية جتعل ادع  أ ياان   فضةةةل أيف ال  ضةةة  امسا  ي    أواًل:
الكتا ، ه  ضة  اسةم  ةه لألسةبا  األاببية، أه أنا  وكل اهليئة اإلسةالابية أيف تتوا ابسةؤهلية نشةع 

 كانل سةةةةةةةةةيئة ليةا ة حل الوبل الذي  هالد بيةالكتا . إيف  عهف ألبانيا السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية هاالجتما ية  
صةةدر  يا تفسةةة الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم، هاهلجمة الشةةعسةةة الو شةةية ضةةد الد ل ه رجالا كايف أابعا  

 هابعيا .
هبد رجل البا   الدكتور إمسا يل ررذي صةةةةةةةحة نسةةةةةةةبة هذا التفسةةةةةةةة إا الشةةةةةةةيمل اتا ظ   اثنياً:

ة  ل أ د إصعاهيم حل رراستا  ل ابباج الشيمل حل التفسة. هبد نقل البا   ادذكور شاارا شفاي
ة حل الوالاي  ادتحةدا األابع كيةة ممل  ةاصةةةةةةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةا ظ إصعاهيم، ههو األلبةانية يمةا  ايةاليةة 

ههيب إمسا يل، إيف هذا التفسةةةةةةةةةةة ابل  مل هجاور هأتلي     Vehbi Ismaili ) الشةةةةةةةةةةيمل اإلاباا، )  
 .583اتا ظ إصعاهيم راليو هابل ابؤلفاتا األصيية 

ألرلة ال  ميكل أيف  را  هبا هذا اإلشةةةةةةةةةةةةكا ، هو إبعار الشةةةةةةةةةةةةيمل هأ تقد أيف هذه هي أبوى ا  اثلثاً:
 Ajka e:)  رأ بةةا ببةةل بييةةل، أنةةا أل  التفسةةةةةةةةةةةةةةةاتةةا ظ إصعاهيم نفسةةةةةةةةةةةةةةةةا حل أ ةةد ابؤلفةةاتةةا كمةةا  

kuptimeve te Kur’ani Qerimit هإيف ادشةةةةةةةةيخة اإلسةةةةةةةةالابية طبعل اببا  يد ل هصقي ثالث ،)
 .584 يدا  أخعى صال طب  همل تظاع إا الوجور 

 
583 Bardhi، Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore، 101. 
584 Mehdiu، Feti، Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe، 48. 
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هابل القعائل القو ة الدالة  ي  صةةةةحة نسةةةةبة هذا التفسةةةةة إليا هو ه دا األسةةةةيو ، هه دا    رابعاً:
هابتعار  حل  حل تفسةةةةةةة هحتييل اآلاي  ه ابعاية ادوضةةةةةةو ا . ههباك خ  ابتواايف  هادباجالطع قة 

شةةع ا لآلاي ،  ي  إنا مل  فسةةع آ ة  ي   سةةا  آ ة أخعى،  كل ابل  ام حل  ال  تفسةةةه 
 أه بعأ شيئا  اببا  ال ظ هذه اتقيقة ابتمينية ص   د ا ههللا أ يم.

أ ل أيف هذا اإلشةةةةةةةةةةكا  اا  حبمد هللا تعاا، هال سةةةةةةةةةةيما أيف صع  البا ين  ادتأخع ل الذ ل باابوا 
 هتفسة الشيمل  معويف  ي  أيف هذا التفسة ليشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو.   رلدراسة  ل  ياا

هحنل اسةةةةتطعبا حبمد هللا تعاا أيف نعينع  ي   يد ل اثب   ق  هأيف نيفةةةةورمها صعد أيف تفضةةةةل هبما   
الشةةيمل الدكتور راابر اكاي و ارهتما يل ابل ابكتبتا الشةةخيفةةية الضةةخمة، هاخلاصةةة حل ألبانيا، ههو 

 ليفكع هاتضارا اإلسالابية  أان لا ابقدر هشاكع. األلبارادعاد ابد ع هابؤس  
 هابل ابؤلفاتا أ ضا : 
 585 E lemja dhe jeta e te madhit Muhamed alejhi selam)(  

 .586  مولد و حياة الرسول األعظم عليه الصالة والسالم -2
 587 ( Dhuntie Ramazani) 

  املبارك.فآائل و مزااي شهر رمآان  -3
 ي   سةةع  يا آ ة اليفةةوا ابسةةتأنسةةا  صكالا اإلاباا الفخع العااي، مث حتدث  يا  ل  وائد اليفةةياا   

 الد بية هاخليقية هاليفحية هاالجتما ية هاالبتيفار ة ه عضية اليفوا ابفسداتا ه ة ذل .
 588 ( Nji broshure mbi degat e imanit )   

 رسالة عن شعب اإلميان. -4
العسةالة كما صةعح صذل  ادؤل  هي تعمجة لشةعح تد  : ) اإلميايف صضة  هسةبعويف شةعبة.. (  هذه 

 ابل شعح صحيل البخاري ليعالابة حممور صدر الد ل العي  اتبفي رمحا هللا.

 
585 Shtypshkronja “ Shkodra”، Tirane،  1934. 

صفحة، كتبا الشيمل صيةة   228ألبانيا، هالكتا   ق  حل  -ه هذا الكتا  لدي نسخة ابيفورا اببا،  يفيل  ييا حل ادكتبة ادعكر ة حل تةاان   586
 سيسة جذاصة ساية  ي  شكل البينع. 

587 Shtypshkronja “ Tirana “ ، Tirane،  1935. 
588 Shtypi “ Tirana” ، Tirane، 1943. 
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589( Besimet e Muslimaneve ) 
   .عقيدة املسلم -5

تعةاا، ه ياةا أ ضةةةةةةةةةةةةةةةا  ثبةا   ي  هللا  ذكع  ياةا ادؤل  صع  األرلةة هالرباه   ي  إثبةا  هجور هللا  
تعاا هصيايف  ضةةل رسةةولا صةةي  هللا  ييا ه سةةيم هاخليفا  العاشةةد ل ه ي  اإلاباا أيب  بيفة هاإلاباا  

 أيب اببيفور اداتع دي رمحاما هللا تعاا.
  590 ( C’ashte Islamizma) 
 ما هو اإلسالم. -6
 قة السةةةؤا  ه ايوا   ي  ابذهب أهل  ذكع ادؤل   ياا صع  بضةةةااي اإلسةةةالا هاإلميايف  ي  طع  

 السبة هايما ة.
 ( Libri i se falmes)  
 كتاب الصالة.-7 

ه يا ص  ادؤل  أ كاا اليفةالا هالطاارا ه وائدمها، ه يا أ ضةا  تعمجة هتفسةة لبع  بيفةار السةور،  
 هال   تيوها اديفيي  ارا حل صيواتا  ىت  كويف  ي  صيبة ابباا.

 
 591 Patriotizma ne Tirane)(  

 . 592 يف ترياان يةألبان طوالتب-8
 أابا  ل ابؤلفاتا ادرتمجة  بذكع صعضا  ابباا:

 
589  Shtypi “ Tirana”، Tirane “، 1942. 
590  Shtypi “ Qendra Islamike Amerikane” ، 1992. 
591 Shtypshkronja “ Imazh”، Tirane، 1995.  

ا، هذكع  يا حنو ابائة ه س  شخيفية هطبية، رإلضا ة إا صع  الشخيفيا  1915-1908كتبا حل أهاخع أايا الدهلة العينمانية ص  سبة    592
ام. ها دا  ابب  الد بية اإلسالابية الذ ل تععضوا لالصتال  هألشد أنواس التعذ ب هالتبكيل ص   دي السيطا  العينمانية ) الشبايف األتعاك (، هكايف الشيمل

 ة. األلبانيهبد ص  الشيمل سبب ذل  التشاة هالتعذ ب هو ثبا  هصمور الشيمل هاابالؤه  ي   كعا ضعهرا التعيم رليةة 
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 -(الطريقة احملمديةهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة( صعبوايف:)  981-929تعجم الشةةةةةةةةةةةيمل كتا  اإلاباا الربجوي، )  –  1
593 Udha Muhamedane   594. 

دروس نظريالة وتطبيقيالة يف ال بيالة  تعجم الشةةةةةةةةةةةةةةيمل كتةا  األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ  مع نيفةةةةةةةةةةةةةةوح صعبوايف:)    -2
  Mesime  teorike dhe praktike te moralit Islam  595 -(، صعبوايف: اإلسالمية

   Hadithi erbain -تعمجتا لأل ار   األرصع  البوه ة صعبوايف:  -3
 ةةةذكع ادؤل  رمحةةةا هللا تعةةةاا ابل أ ةةةة لةةةةة تعمجةةا  تعمجتةةةا لكتةةةا ، أ كةةةاا جتو ةةةد القعآيف، ه مل  -4

  Texhvijd i Kur’anit ،596 i perkthyem prej H. Ibrahim Dalliut -: صعبوايف
رإلضةةةةةا ة أيف ليمؤل  ابؤلفا  أخعى أرصية هنينع ة هنقد ة هسةةةةةياسةةةةةية ال  تسةةةةة  ادقاا هبا لسةةةةةعرها 

 . 597مجيعا  
 

 
593 vol. 1،Tirana، Tirane، 1936. 

اإلسالابية ر/ راابر اكاي.   هاتضاراليفكع   األلبارا ابل ببل ابد ع هابؤس  ادعاد العادي  2000أ يد طب  هذا الكتا  ليمعا الينانية  اا     594
التو يد ه البدس حل الد ل ه أنواس العيوا    هنواب    هالتو يدههذا الكتا  حل األصل كتا   قيدا أهل السبة هايما ة،  يا بضااي تتعيق رلقعآيف  

 سيم. اد األلباركايف لا  ضل كبة  ي  سد  عا ا  كبةا  حل اجملتم    هالكتا هأنواس الكبائع ه أابعاض القيو . 
595 Shtypshkronja  “ Tirana”، Tirane، 1935. 
596 Shtypshkronja  “ Sanxhakcian ”، Tirane، 1921. 

 دعع ة ادر د  ل  ياا ه كع هأ ما  الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو انظع هذه اديفارر األهلية:  597
Bardhi، Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore ، 75-100; Zekaj، Ramiz ، 

Zhvillimi i kultures Islame nder shqiptaret gjate shek. XX، 309-312; Feja، Kultura dhe 
Tradita Islame nder shqiptaret،(   أ ما  هحبوث ادؤمتع العادي ) artikulli Hysni  Myzyrit، Hafiz Ibrahim 
Dalliu per mesimin shqip ne etapen e fundit te Rilindjes، 405-410; Mehdiu، Feti، Perkthimet 
e Kur’anit  ne gjuhen Shqipe، Logos-A ، Shkup، 1996، 21-30; Dalliu، Hafiz Ibrahim، 
Patriotizma ne Tirane  ،Imazh، Tirane، 1995 ، 37-48; Turkiye Diyanet Vakfi Islam 
Ansiklopedisi، baglarbashi، Kisikli caddesi، 7 Uskudar – Istanbul، 1997، Vol.15، fq. 92.  
Kasollja، A، Faik، Hafiz  Ibrahim Dalliu Jeta dhe vepra، Tafaj، Sinan، Jeta e Hafiz Ibrahim 

Dalliut، Delisula،Rezarta ، Tiranasi qe perktheu Kuranin ( اإلنرتنل حل  حبوث  ه   ، Hasnaj ،(ابقاال  
Ibrahim، ne: Hafiz، Ibrahim Dalliu، Vepra Letrare، Dokrra hini ، Grenxat e kuqe te Tiranes، 
Nje ander e ime Petrit Kusi، Botimet Enciklopedike، Tirane، 2000، 91-95. 
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 املبحث الرابع: بيان منهج الشيخ احلافظ إبراهيم داليو يف تفسريه
 

إيف ادسةةةةةيم  الذ ل  اشةةةةةوا حل الده  البيقانية،  قا  هاجاوا ابشةةةةةاكل اجتما ية هسةةةةةياسةةةةةية هر بية  
ه كع ةة. ه ي  رأس هؤال  الةذ ل اصتيوا هانلوا البيفةةةةةةةةةةةةةةيةب األهىف ابل ابشةةةةةةةةةةةةةةقةة هةذه التحةداي  كةايف  

ايف، ادفكعهيف هالعيما  األلبايف،  كما با  البا   الدكتور إمسا يل ررذي: " .. ادسيمويف حل البيق
 اشةةةةةوا حل  الة  عث  هلا    ه قا  سةةةةةوا  األلبايف أا البوسةةةةةبيويف ه ةهم  اشةةةةةوا ألواان  خمتيفة ابل اتياا،  

هأاابة اتقيقة التارخيية، كما أمم  ا شةةةةةةةةةةةةةوا هرا  598ه عهف صةةةةةةةةةةةةةعبة ليةا ة.  اشةةةةةةةةةةةةةوا أاابة العقل  
. هلكل بوا إميايف الفضائل اتضار ة. كينة ابل ادشاكل مل تعاجل، أه أما  ويل صطع قة  ة ابعضية

هؤال  العيما  هادفكع ل ه بام هإخالصةام لإلسةالا هادسةيم ، ر عتام إا أيف  شةتةيوا رلتفسةة. 
إيف  بام ليشةةةةةةةةةةةةةع  هأتثعهم رلةع  كايف أابعا  هابعيا  أه  اهعا ابيموسةةةةةةةةةةةةةة.  الباس حبينوا  ل هللا  ر 

ابل القضةةةةةةةةةااي.  في  ضةةةةةةةةةويف هذا  كعا اإلنسةةةةةةةةةايف هالعامل هالطبيعة هاتع ة هادعأا ه ةها   ه لهجل 
العيفةةةةةةةةةةةةةع ههذه التطورا  جبانب الرتمجا  ليقعآيف الكعمي هجد التفسةةةةةةةةةةةةةة أ ضةةةةةةةةةةةةةا ، ابل ببل األلبايف  
هالبوسةةةةةبي . هالذي  يفل نظعان إليا هو ادباج ادتقار  ص   يما  األلبايف ه يما  البوسةةةةةبة.  في 

يم راليو، هحل الفرتا ذاهتا هجد ا طب  التفسةةةةةةةةةةةة األه  حل ألبانيا ليشةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاه1929 اا 
الذي ، ه 1931الذي طب  سةبة    (،  (Shukrija Alagicتفسةة  بد البوسةبي  ليشةيمل شةكعاي آالبع 

  .599تعمجا صا با ابل تفسة ادبار ليشيمل رشيد رضا.." 
 

 يف تفسريه فأقول و بهلل التوفيق و ا داية: وطريقتهأما عن منهج الشيخ 
شةةعس ادفسةةع الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو رمحا هللا تعاا حل تفسةةةه صال متايد هال ابقدابة، ههو  •

ال  جعى  يياا ادفسةةةةةةةةةةةعهيف الكبار ابل السةةةةةةةةةةةي  اليفةةةةةةةةةةةاا هادتأخع ل ابل صيايف    خالف العارا
ابباجام هطع قتام حل التفسةةة،  ىت  كويف القارئ  ي  صيبة ابل األابع،  الشةةيمل مل  ب  ادباج  

 
، 2، )رار العادية ليكتا  اإلسالابي، سأزمة العقل املسلم و  أاابة العقل ادسيم راج  ليفائدا ه ادقارنة: أصو، سييمايف،  بد اتميد،    598

1992.) 
599 Bardhi، Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore، 160. 
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الذي سةيسةيكا حل تفسةةه، هال شة  أنا هبذا أمهل بضةية ابامة.  او مل  فعل كما  عل اإلاباا  
، ه كما  عل  601،  هكما  عل ذل  اإلاباا اصل جع ع الطربي 600ه القعطيب حل ابقدابة تفسةةةةةةةةةةةةةةة 

، ه ة هؤال  كينةهيف.  أابينا  هؤال  األ الا 603، ه اإلاباا أصو  يايف  602ذل  اإلاباا صل كينة 
مل  كونوا  اول   ي  الشةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم،  ىت نيتم  ليشةةةةةةةيمل  ذرا  صعدا ابعع ة هؤال . 

ليةا ة،  ي   ياا صيايف ابل الكاتب أه ادفسةةع  ي  طع قة  هضةةعهرا ادقدابة تكمل حل أابع ابام
أه شةةةةةةةةةةةةةةعطةا كمةا  رب صةذلة  اإلابةاا القعطيب رمحةا هللا تعةاا، أه كمةا  عةل ذلة    هابباجةا ميةا  

 .604الشايد سيد بطب حل  اللا 
،  يذكع البسةمية رلبص الععيب، مث  عقب ذل  صبيايف  السةورا ابباشةعا  هحتييلإا تفسةة   تطع     •

 السورا.ابكايف نره  
إيف هرر شةةةةةةةةةةي  ابل اآلاثر  و   ضةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةورا  او  ب  ذل ، كما إنا  ذكع األمسا  الواررا  •

ليسةورا.  عيل سةبب التسةمية هبذا االسةم، ه ذكع ادقاصةد هادعار العظيمة ليسةورا كما  رب هو 
  كيمة ادقاصةد هرر   ي  لسةايف الشةيمل حل تفسةةه لسةورا الفاحتة رليةة  .605رمحا هللا صذل  

، هالفاحتة مقاصالالالالالالالالالالالد القرآن الكربى(، أي:   ( Qellimet e medha te Kur'anit :ة  األلباني
اشةةةةةةةةةةةةةةتميةل  ي  صعضةةةةةةةةةةةةةةاةا أه كياةا إمجةاال ،  فياةا ثبةا   ي  هللا ه ياةا  بور ةة ابطيقةة   تعةاا 

 ه ةها ابل ادقاصد هال  جيب التببا هلا أهال .

 
، ص  1ج  (،1962القاهعا: رار الكتب اديفع ة،  اجلامع ألحكام القرآن، )  انظع تفسة القعطيب، أصو  بد هللا حممد صل أمحد األنيفاري:    600

20 
(،  310-224ع ع الطربي) تقع ب ه هتذ ب إلاباا ادفسع ل ه ادؤرخ  أيب جعفع حممد صل ججامع البيان عن أتويل آي القرآن:  انظع: 601

 3-1، ص1( ج1997، 1هذصا ه بعصا ه خدابا صالح  بد الفتاح اخلالدي، خعج أ ار ينا: إصعاهيم حممد العيي، )رار القيم، رابشق، س
 5-1، ص1هة(، ج1406، 1) صةه : رار ادعع ة، س ،: تفسري القرآن العظيمانظع اصل كينة، إمسا يل 602
 9-6، ص1هة( ج1328، 1، ) ابيفع: ابطبعة السعارا، س، البحر احمليط لد ل حممد صل  وس انظع تفسة أيب  يايف، أثة ا 603
 39-38، ص1( ، ج1985، 11،)القاهعا : رار الشعه ، ، س يف  الل القرآنانظع: بطب، سيد:  604
لإلاباا أيب إسحا  الشاطيب،  صتحقيق الشيمل إصعاهيم    املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالمية و  اببدأ ادقاصد ه أمهية هذا العيم انظع:    605

ضوابط املصلحة يف  ، هانظع أ ضا : البوطي، سعيد رابضايف،  662-323،ص  2رابضايف  ابقاصية  ل الطبعة ال  شع اا الشيمل  بد هللا رراا، ج
 هليبا   حب   ة اببشور  و  رراسة  ه نقد هذا الكتا . الشريعة اإلسالمية، 
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 عقب بائال : الشةةعح،  يبدأ  شةةعح اآلاي  صشةةئ  شةةعس حل تفسةةة البسةةمية، هصعد أيف  فعغ ابباا   •
ابل التفيفةةةةيل. مث إيف الشةةةةيمل رمحا هللا حل تفسةةةةةه ليبسةةةةمية ذكع ابا ذكعه مجاور ادفسةةةةع ل  ابل  

 أيف هباك كالابا  حمذه ا  تقد عه: أي صسم هللا  أبعأ هأكتب.
، هال  سةم  أ د ( هذكع أيف هذا ابل أمسا  هللا اتسةىن  هللامث إنا رمحا هللا شةعح لفظ اياللة )   •

 ة هللا هبذا االسةةم، ههو سةةبحانا هاجب الوجور، هألنبا  بدابا نتيفظ هبذا االسةةم حيضةةع  ي  
 .606البا  ذا  هللا جل ه ال ادتيف  صيففا  الكما  ال  تييق صا جل جاللا 

تفسةةةةةه.  ، كما  عل ذل  اإلاباا اصل كينة أ ياان  حل  قاعدة  :أثبا  تفسةةةةةه لآلاي   عقب صذكع •
 في هذه القا دا ص  الشيمل صع  القضااي العيمية هالضواص  ادبطقية ادتعيقة مبعار أمسا  هللا  

 تعاا.
 تطع  إا ذكع صع  ادسةةائل اتسةةاسةةة  يما  تعيق رألمسا  ه اليفةةفا ، هصيايف ادعار الواررا  •

لبشةةةةةةةةةةةةةةع ةة  يمةا خيص  ياةا، هلكل كةل ذلة  اب  نفيةا ه ةذره كيمةا  تبةارر إا الةذهل ابل ابعةار ا
ذا  هللا تعاا.  او سةةةةةةةبحانا لي  كمينيا شةةةةةةةي ، هأنا تعاا اببره  ل صةةةةةةةفا  البقص، ههو 

 . 607تعاا أ ضا  السمي  العييم  ههو ابتيف  صكل صفا  الكما  الالئقة صا سبحانا 
هم   عر  ي  ادبةاطقةة هالةذ ل أتثعها صعيوابام ابل الفع  ادبتةد ةة ابل أابينةا  ادعترلةة هاياميةة ه ة  •

ممل  اهلوا تطبيق القوا د ادبطقية الفيسةةةةةةةةفية حل  ام الةيبيا  هأابور الد ل،  ضةةةةةةةةيوا هأضةةةةةةةةيوا 
هلكبام هبعوا حل شةةةةةةةةةةبكة اإلنكار    ةهم، ر م كويف أهدا ام صةةةةةةةةةةفية نقية لتبر ا هللا  ر هجل،

.  حد   الشةةةةةةةةيمل  و  القضةةةةةةةةااي ادبطقية  ياا راللة  ي   ام الشةةةةةةةةيمل 608البفي هالتعطيل ه 
 األرسطوطايل إا  د كبة.ردبطق 

 
، ابل اآليف  يفا دا :   305، ص1، جA  jka e kuptimeve te Kur’ani Qerimitيمل اتا ظ إصعاهيم راليو:  انظع تفسة الش   606
 . ..Ajka e kuptimeveانظع :
 هلكل اب  هذا اتذر الشد د هاب  هذا التبر ا هجدانه رمحا هللا   ؤه  آاي  اليففا ، متشيا  اب  ابذهبا اداتع دي، كما سبعى ذل  حل الفيفل  607

 الينار ابل هذا البا  إيف شا  هللا تعاا. 
، ابكتبة  نحرفة يف تفسري القرآن الكرمياالجتاهات املليمر د  و  االجتاها  ادبحع ة حل الد ل ه التفسة.. انظع: الذهيب، حممد  س ،    608

،) اإلسكبدر ة: اهليئة اديفع ة العاابة  االجتاهات الفكرية يف التفسري، هانظع: الشحا ، ا يو :    62-47، ص:  1996،  3ههبة، القاهعا، س
 .216-186، ص 1977، 2ليكتا ، س



323 

 

كايف  ادف ابل خال  تفسةةةةةةةةةه إا تيفةةةةةةةةحيل صع  ادفاهيم ادةيوطة هادوجورا لدى األلبايف     •
كايف أابعا  بائما ،  ي  انتشةةةةةةةةةةةار    األلبارادسةةةةةةةةةةةيم  ه ةهم، أليف اليفةةةةةةةةةةةعاس الفكعي حل اجملتم   

هالينالثيبا  ابل  الشةةةةةيو ية هاببارئاا، هاهلجوا الشةةةةةعس  ي  الد ل هأهيا حل ابع ية العشةةةةةع با   
.  كايف ابل الضةةعهري أيف  تباه  الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم 609هذا القعيف، ر  بضةةية ابسةةيمة هبا  

راليو تي  القضةةةةةةةااي هأيف  ب  هجا اليفةةةةةةةوا   ياا، ههذا  د   ي   سةةةةةةةل  اما ليواب  الذي 
  ام  يا، هاستجاصة  عالة لتحداي   يفعه.

ة، كما  ظاع ذل  هاضحا  حل تفسةه لكيمة:   تطع  إا اببابشة صع  ادسائل اليةو ة هاليفع ي •
 رب  إال أنةا رمحةا هللا مل  ق   ي   ةاهع ابةدلو  الكيمةة، هإمنةا كةايف  تعمق إا أصعةار هةذه ،

السةةةةةةةةةةةةةةتخعاج ابعةار أخعى.  ةذكع أيف ابل ابعةار الع  هو اخلةالق هادطعم   هابضةةةةةةةةةةةةةةمومةاالكيمةة 
هاددصع هابال  ادي ، ه ال ش  إيف هللا  بدابا خيق اخليق  إنا تعاا مل  اميام  بينا ، هإمنا باا 

.  بجده أ ضا  حل تفسةه لكيمة:  610أ ضا  صتدصة شؤهمم حل كا ة اجملاال  الد بية ه الدنيو ة..
  العامل  :قو  ابا ابيخص كالابا  

" ..أي إيف هذه العبارا جا    ي  صةةيةة ايم ، ههو اسةةم  طيق  ي  كل الكائبا  ابا  دا هللا  
سةةةةبحانا، سةةةةوا  أكانل الكائبا  صةةةةةةا أا كبةا... ه هبا  سةةةةتد   ي  هجور هللا تعاا، هلكي 

اآل ة  ب  هللا تعاا أيف كا ة ادخيوبا  ال تسةةةةةةتة   ل تعصية هللا هتدصةه إايها،  يذا هرر  صةةةةةةيةة  
هذل  ليشةةمو  هاالسةةتةعا ، هإيف  ييام أيف  شةةكعهه  ق شةةكعه.  كل ادخيوبا  دا    –صةةةةةةةةةةةةةةةةة: أ   

ر    خيقل ا تاجل ليع ا ة هالرتصية هإا تدصة شةةةةةةةةةةؤهما هإا ابل  قيم  ياهتا.  تفسةةةةةةةةةةة اآل ة:  
 . 611العاد  كا ة.."  هبيوا كويف  ي  هذا البحو: أي أيف هللا هو اببدس  العاد  

 ذكع أ ياان  أسةةةةةةةةعار األ كاا ابل اآلاي ، ه بد  امل هذا ابل خال  تفسةةةةةةةةةه ليفاحتة لقولا  •
 ،  ي  با  ابا ابيخص كالابا: إايك نعبد تعاا: 

 
 انظع رراسة البا   ادستشع  اإل طايل : ة األلباني ل اخليفائص التارخيية ه الد بية ه االجتما ية حل األراضي  609

Dela Roka، Roberto Moroco، Kombesia dhe Feja  ne Shqiperi …،117-142 
 9-8، ص 1، ج Ajka e kuptimeve..انظع:  610
 10، ص 1اديفدر الساصق، ج 611
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هإمنةا جئ     إايك أعبالد شةةةةةةةةةةةةةةخص ها ةد  يم  قةل:  اآل ةة  او".. بةارئ الفةاحتةة  بةدابةا  قعأ هةذه  
 ةه ابل إخوانا ه بار هللا اليفةةةةةات   ذل   ي  صةةةةةيةة ايم ، هالسةةةةةبب حل ذل  أيف هباك أ ضةةةةةا  

هاألهليةا  هادالئكةة،  ابةاك أابةل كبة أيف  تقبةل هللا هةذا الةد ةا ،  ألجةل ذلة  شةةةةةةةةةةةةةةع ةل صةةةةةةةةةةةةةةالا  
 .612ايما ة، هأليف  مل ايما ة  بد هللا أ ضل ه أبع  إا القبو .." 

اآلاثر، هإمنا نقياا  ذكع أ ياان  صع  اآلاثر ال  تشةةةعع أبما إسةةةعائييية لعدا صيانا ابيفةةةدر تي    •
 .613نقال  رهيف اإلشارا إا اديفدر

 األخبار أه اآلاثر اإلسةةعائييية كما با  العيما  إابا أيف توا ق ابا حل شةةع با هإابا أيف ختال  شةةع با.   
 إيف خالفل شةةةع با  ال شةةةأيف لبا صا، هنضةةةع   باا صةةةفحا  هال نقبياا، صل هال جيوا  ىت رها تاا.  

، كما با  صذل  شةةةةيمل اإلسةةةةالا 614لالسةةةةتشةةةةاار   هلي ا لالسةةةةتئباس   إيف ها قل ابا  بدان نذكعه
توا ق  يبده يل أيف حل ادسةةةةةألة تفيفةةةةةيل:  إيف كايف   هال. هإيف مل ختال   615اصل تيمية رمحا هللا تعاا 

ادطي  ابل ادبتدئ  أه ادتعيم  حل الشةةةةع عة  ال جيوا  ييا أيف مي  أه  قعأ شةةةةيئا  ابل تي  األخبار  
ال  فتل حل  قيدتا. هإيف كايف ابل العاسةةةةةخ  هالعيما  هال خيشةةةةة   ييا الفتبة  ال   اإلسةةةةةعائييية  ىت

 العر  ييا، ههللا أ يم. هليحسلأبس رالطالس  يياا  ىت  طي  ابا  بد اخليفم 
أ ياان   طعح أسةةةةئية أثبا  تفسةةةةةه مث جييب  يياا، كما  عل ذل  ابينال  حل تفسةةةةةه لقولا تعاا:  •
 همصراط ال ين أنعمت علي  : قا  الشيمل إصعاهيم  

 
 14، ص1اديفدر الساصق، ج 612
 16،ص 1اديفدر الساصق، ج 613
: هبد ر ا أستاذي هابشعحل الفاضل، األستاذ الدكتور  بد القاار حل حماضعا لا حل ندها ايمعة حل اياابعة اإلسالابية العادية  مالحظة مهمة  614

اإلسعائيييا   إا إسقاس ابيفدر ة اإلسعائيييا  حل التفسة ابطيقا ، هأيف ال نيتفل إلياا حل تفاسةان، ألنا ذكع إذا كايف اصل تيمية  قو   ل اابانا أيف 
 صاصا الشي  الكينة ابل الكذ  هاال رتا ، ههو ابل هو حل  يما ه سعة اطال ا .. ما رلبا ه البا حنل اليوا !!  أ

، هانظع : الدهيوي، شاه   64، ص:1992،  1، حتقيق  عاي   يوايف، )صةه : رار الفكع اليببار، ، سأصول التفسريانظع: اصل تيمية:    615
 110-11(،ص 1989، )صةه  :رار بتيبة، س.ر، فسري الفوز الكبري يف أصول الت هيل هللا: 
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" ابل هم الذ ل  باهم هللا تعاا هبذه اآل ة الكعمية ه خيفةةةام رإلنعاا ه اإلكعاا ؟  يجيب الشةةةيمل 
هاألهليا  هالشةادا  هاليفةاتويف   هالعسةلبائال : إيف مجاور العيما   ي  أيف ادعبي  رآل ة هم األنبيا   

 .616ابل  بار هللا.." 
هالشةةيمل رمحا هللا كايف ابل األ ضةةل أيف جييب  ي  تسةةاؤلا رآل ة الواررا حل سةةورا البسةةا ، ال   ياا  

يطع هللا و الرسالالالالالالالالالالالول فالأوالئالك مع الال ين مع الال ين أنعم هللا عليهم من    ومن  بو  هللا تعةاا: 
النبي  و الصالالالالديق  و الشالالالالهداء و الصالالالالاحل  و حسالالالالن أولئك رفيقاً ذلك الفآالالالالل من هللا و  

. كايف  ييا أيف  سةةةةي  طع ق تفسةةةةة القعآيف رلقعآيف لكونا أ ضةةةةل    69النسااا  :     فى بهلل عليماً ك
 .617طع ق  ي  اإلطال  لتفسة القعآيف رلقعآيف، هذل  رتفا   يما  السي ..

  ستع  صعيم أسبا  البره  لآل ة أه السورا.   مينال   قو  الشيمل رمحا هللا : •
"  قةةا  إيف الفةةاحتةةة هي ابل السةةةةةةةةةةةةةةور األهائةةل ال  نرلةةل، هأابةةا اآلاي  األها ال  نرلةةل  اي  •

 .618اآلاي  اخلم  األها ابل سورا العيق.." 
الشةةةةةاهد ابل كالا الشةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو، هو ررا تا التاابة حل ابعع ة الفع  ص  أه  ابا نرلل 

بد أصةةةةةا  الشةةةةةيمل اتق  يما ذهب إليا حل هذه ابل اآلاي  هأه  ابا نرلل ابل السةةةةةور الكاابية. ه 
ادسةةألة. هبد ذكع ذل  الشةةيمل ابباس القطايف أ ضةةا ، نقال   ل اإلاباا الرركشةةي هذ ل القول  اليذ ل 

 .619ذكعمها الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو 
 عجل ص  اآلرا  هخيتار األ سةةةةةةةةةل ابباا  سةةةةةةةةةب اجتااره.  في بعا تبا لتفسةةةةةةةةةةه لقولا تعاا:  •

غآالالالوب عليهم و ال الآالالالال غري امل  با  ابا نص كالابا: "..البع  ابل العيما  با  أبيف ،
، هم البيفارى.  وال الآال   هم الياور، هأيف ادعار صةةةةةةةةة:    غري املغآوب عليهم  ادعار صةةةةةةةةة:  

 : حيل  بد ايماور هو أيف ادعار ابلهلكل العاجل ه اليف

 
 . 19،ص 1، ج .Ajka e kuptimeve.انظع:  616
 61-60الصل تيمية، صأصول التفسري   و  هذه ادسألة راج   617
 20-19، ص 1، ج Ajka e kuptimeve..انظع تفسة :  618
 68-66(، ص 9981، 23، )صةه : ابؤسسة العسالة، ، سمباحث يف علوم القرآنالقطايف، ابباس،  619
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  غري املغآالالوب عليهم    عابويف ابل كل بوا، هأابا ادعار ابلهم العيفةةاا هاجمل :    وال الآالالال  
هم الذ ل ال  عع ويف طع ق كيفية الوصةةةةةةةةةةةةو  إا هللا اتق ه ضةةةةةةةةةةةةيوا البقا  حل  يما  اتةا.."  

؟ ي  أي أسةةةةةةاس صىن الشةةةةةةيمل تعجيحا هذا. هلكل السةةةةةةؤا  الذي  طعح نفسةةةةةةا هبا هو:  620
الشةيمل مل  ذكع ابيفةدرا  أه رأاي  لذل  الرتجيل. اليام إال أيف نقو  أيف الشةيمل انطيق ابل ابباجا 
الذي اتبعا أيف العربا صعموا اليفظ ال خبيفوص السبب،  أرخل الشيمل ذل  ادعىن تبعا  ليمعىن 

 األصيي الذي ابل أجيا هرر البص ههللا أ يم. 
اسةةةةةةة التار مل.  ظاع ذل  جييا   حل خامتة تفسةةةةةةةه ر ا إا اال تبار أب وا  األابم السةةةةةةاصقة هرر  •

لسةةةةةةةةةورا الفاحتة،  ي  إنا رمحا هللا ذكع الدرهس ادسةةةةةةةةةتفارا ابل السةةةةةةةةةورا، هإيف  ييبا أيف نعترب 
 .621أب وا  األابم الساصقة هابا جعى هلم   رب التار مل 

ذكعها  ل الع بة الرائدا حل التوضةةةيل هالبيايف جعيل الشةةةيمل  عيد صعضةةةا  ابل ادعار األسةةةاسةةةية ا •
. اصدا التفسةةةةةةةةة -صةةةةةةةةفوا   -أي: خالصةةةةةةةةة  (   (Ajka e tefsirit:   يما سةةةةةةةةبق ابل كالابا بائال  

 هأ ياان   ض   بواان  آخع إذا ا تاج األابع إا صيايف ه توضيل بائال :
  (Shkoqitjeأي: توضةيل أه إ ضةاح دا سةبق ): هجتده أ ياان   ضة   بواان  آخع بائال .            

  (Spjegime  )    هخرا تيت صعبوايف آخع بةةائال :  622أي: شةةةةةةةةةةةةةةعهح أه الشةةةةةةةةةةةةةةعح . Thalbi i( 

Kur’anit   هإذا انتا  ابل تفسةةةةة السةةةةورا صقو : )  623( أي : صةةةةيب ادعىن، أه ادعىن ادعار .
Fund   624(، أي ما ة السورا. 

 ذكع أ ياان  آاثرا   ل كبار اليفةةةةةةةةحاصة، ابينل اآلاثر الواررا ابل تعمجايف القعآيف  بد هللا صل  باس   •
 .625هاصل ابسعور رضي هللا  باما 

 
 21-20، ص 1اديفدر الساصق، ج 620
 23، ص 1اديفدر الساصق: ج 621
 89، 84، 42ص -1راج  اديفدر الساصق لكي تال ظ ابباجا، ج 622
 57-53، ص 1اديفدر الساصق، ج 623
 699، ص 2اديفدر الساصق، ج 624
 25، ص 1اديفدر الساصق، ج 625
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 ذكع البكل أه اليطائ  البال ية، كما إنا  توسةة  أ ياان  حل صيايف هذكع أسةةعار ابعار اتعهف  •
 .626يفعف ه يم الععهض..ادقطعة حل صدااي  السور، ه تععض أ ياان  إا  يم ال

أ يةاان  حيةدر ادعىن ادعار ابل اآل ةة  بةد كينعا ادعةار هتعةدرهةا.  قيقةة هةذه نقطةة ابامةة جةدا .   •
،  في  ةد ينةا  ل ابعىن ادتق  ذكع إيف هبةاك هةدى ليمتق      في تفسةةةةةةةةةةةةةةةه لقولةا تعةاا:  

  الشةةةةةةةةةةةةةةعك ر  ثالثةة ابعةايف هرر ، أه أيف هبةاك ثالث ررجةا  ليتقوى، األها: أيف  تقي ادع 
تعاا، أليف ادشةةةةةةةةةةةةعك ر   سةةةةةةةةةةةةتحق العذا  الدائم، الينانية: أيف  تقي ادع  األ ما  هاألخال   
السيئة هاأل عا  ايفعابة، الينالينة: تطاة القيب ابل كل شئ ابا  دا هللا سبحانا هالتجعر الكاابل 

  ههي ابل أ ماهلم.    هالتوجا ادطيق إليا سةةةةةةةةةةبحانا. ههذه الدرجة هي ررجة األهليا  هادقعص
 .627هادعار ابل اآل ة هو ادعىن األه  هالينار..

مل  تععض إا ذكع القعا ا  القعآنية أصدا  حل تفسةةةةةه، هلي  هباك إشةةةةارا إا ذل   يما بعأ    •
 .628ابل تفسةه 

كايف هاضةةةةةةةةةحا  ابا  قولا هابفاوابا  حل تفسةةةةةةةةةةه هحل كل ابا  كتب أه  رتجم،  ىت  فاما القعا ،  •
ص  هكينةا  ابا كايف  ر ل اليب  هاإلشةةةةةةةةةةةكا  حل صع  االصةةةةةةةةةةةطال ا  الشةةةةةةةةةةةع ية، ابينل: الفع  

، هايفكم ه ادتشةةاصا..اخل. هإذا طعأ تةية حل طع قة التفسةةة أه الشةةعح حل 629التأه ل هالتفسةةة 
. كمةا أنةا 630أثبةا  التفسةةةةةةةةةةةةةةة أه الرتمجةة،  ةإنةا  ب  ذلة  ليقعا   ىت   كونوا  ي   يم هصيبةة  

    با :  سةتدرك نفسةا إذا ال ظ اببا خطأ ابطبعيا  أه ابوضةو يا  أه  يميا   إن  جتده  قو  ابعق

  (Korizhim   أي تيفحيل دا ابع ساصقا ، ه  شة إا ربم اير  أه اليففحة أه السطع، هابا ،)
. أبو : ههذه هي األابانة العيمية البر اة هادوضةةةةةو ية  631الذي جيب أيف  يفةةةةةحل أه  يفةةةةةو  
 ال  جيب أيف  تحي  هبا كل ر  .

 
 29، ص 1اديفدر الساصق، ج 626
 32-31،ص 1صتيفعف ، ج  ..A j ka e kuptimeveراج  تفسة :  627
 989-986، ص2، ج Aj ka e kuptimeve..انظع تفسة:  628
 ، 458، ص 1اديفدر الساصق،ج 629
 450-449، ص 1اديفدر الساصق، ج 630
 336، ص 1اديفدر الساصق، ج 631
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إصعاهيم  ذكع  دا تفسةا  لآل ة الوا دا رهيف أيف ال  عجل ص  اآلرا ،  أ ياان  الشيمل اتا ظ   •
وادعوا شالالالالالالهداءكم من دون هللا    :  ا  عل ذل  حل تفسةةةةةةةةه لقولا تعاا عجل ها دا  ابباا كم
،  ي  ذكع  يا  سةةةةةةةةة ابعار أه آرا  رهيف أيف  عجل ها دا  23البقرة :      إن كنتم صالالالالالالادق 

رهيف أيف  رتكا ابتحةا   األلبارابباا، هكايف ابل األ ضةل  ييا أيف خيتار األصةل هاألنسةب ليقارئ 
632. 

أ ياان   سةةةةةةعر أبوا  ادفسةةةةةةع ل ه  عقب بائال   ي  شةةةةةةكل التعييق ذاكعا  ابا بعأ ابل الدراسةةةةةةا   •
 . 633ه رراساهتم  ل اإلسالا ..هالبحوث لعيما  أابع كا أه أهرر 

خرا تيت صرتمجت  خمتيفت  حل األسةةةةةةةةةيو  ه التعبة هبدف توضةةةةةةةةةيل ادعىن ليقارئ إذا صةةةةةةةةةعب  •
 .634الفام ابل الرتمجة األها،  يأيت رلرتمجة األخعى جبانب الرتمجة األها تسايال  ليقارئ..

قل أؤنبئكم بشالالر لا تعاا:  ،  في تفسةةةه لقو 635تخذ صظاهع البص همل  كل مييل إا اجملاا •
من ذلالك مثوبالة عنالد هللا من لعناله هللا و غآالالالالالالالالالالالب علياله وجعالل منهم القردة واخلنالازير وعبالد  

 ي  نقل كالا صع  ادفسةةةةةةةةع ل الذ ل بالوا إمم ابسةةةةةةةةخوا بعرا  ، 60المائدة :   الطاغوت ..
هخباا ع  قا  ال  ااا . هحل حتقيقبا هأتصةةييبا هلذه ادسةةألة رأ با أيف مجاور ادفسةةع ل ابل السةةي  
ذهبوا إا ابا ذهب إليا الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ابل أيف هللا سبحانا هتعاا ابسمل صعضا  ابل  

صعضةا  ابل شةيوخام خباا ع  قيقة هلي   ااا  صسةبب  يمام هبتيام شةبايف ص  إسةعائل بعرا، ه 
، هلي  أمم ابسةةةةةةةخوا حل هاخلباا عألنبيائام، هأيف صةةةةةةةورهم تشةةةةةةةوهل هتةة  إا صةةةةةةةور القعرا 

أخالبام، أه أيف أخالبام ه تيفةةةةةع اهتم صةةةةةار  ابينل تيفةةةةةع ا  القعرا هاخلباا ع. نعم تيفةةةةةع ا   
  واببةا هةذا أشةةةةةةةةةةةةةةةد هأخبة  ابل تيفةةةةةةةةةةةةةةع ةا  هؤال   هأخال  الياور خرخييةا  كةانةل هابةا االةل إا

اتيواان  األصعاي .  اذا اثصل ال نبكعه  ييام، هلكل هذا ال ميب  بدرا هللا  ر هجل أيف  شةةوه 
صةةةورهم إا صةةةور تي  اتيواان  حل ابع ية خرخيية بد ابضةةةل، هابا ذل   ي  هللا صعر ر، هأنا  

 
 .  69-68، ص 1، ج  tA jka e kuptimeve te Kur’ani Qerimiانظع تفسة :  632
 580، 560، ص1اديفدر الساصق، ج 633
 558، 545-544، ص 1اديفدر الساصق، ج 634
 989- 986، ص1اديفدر الساصق، ج 635
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آرا  ييا السةةةةالا، هبد ع أيف  ههوأا  ي  كل شةةةةئ بد ع. بد ع أيف خييق اإلنسةةةةايف صال أ  هال 
خييق اإلنسةايف ابل أا صال أ ، ه هو  يسة   ييا السةالا، ههو بارر  ي  أيف  ةة هجوه صع  

 .636الباس إا أشكا  أخعى ه حيفظ هجوه اآلخع ل،  تبارك هللا ر  العاد ، ه هللا أ يم 
 ييا أيف  سةةةةبدها   هكايفالشةةةةيمل رمحا هللا مل  سةةةةبد همل خيعج شةةةةيئا  ابل األخبار أه اآلاثر الواررا،   •

هأيف خيعجاا ه ب  ابيفةدرها، أليف اإلسةبار ابل الد ل هلو ال اإلسةبار حل الد ل لقا  ابل شةا  ابا 
 شا  ه هذا ال جيوا.

هالذ ل سةه لقولا تعاا:  أ ياان  كايف  توس  حل صيانا لبع  بضااي الد ل ادامة.  تجد حل تف  •
با  ابا ابيخص كالابا إيف  ي  ادسةةةةةةةةةةةيم أيف  ؤابل رلكتب السةةةةةةةةةةةاصقة    ؤاببويف مبا أنر  إلي ..

 مال ، أي إيف التوراا أنر   ي  ابوسةةة  هاإلكيل  ي   يسةةة  هالرصور  ي  راهر...ههذا كاف،  
ادسةةةةةةةيم أيف  ؤابل صا  أابا اإلميايف هبا ابفيفةةةةةةةال   ةة هاجب. أابا رلبسةةةةةةةبة ليقعآيف الكعمي  إيف  ي  

تفيفةةةةةيال . أابا ابعع ة الابية جيب اإلميايف هبا إمجاال  ه إمجاال  هتفيفةةةةةيال ، أليف حل القعآيف اببارئ إسةةةةة
 .637ابعار اآلاي  رلتفيفيل  اذا  عض كفا ة هلي   عض   ..

حل صع  ادسةةائل هاأل كاا ادامة ابينل صيايف تفاصةةيل الوضةةو  هاليفةةالا هاليفةةوا هاتج ه ةها   •
ادامة، هال  حيتاج إلياا ادسةةةةيم حل  مل  وابا  إنا  فيفةةةةل القو   يا نظعا  ألمهية  ابل األ كاا

ذل  اتكم. كايف  بفي ادذهب حل القضةةةةةةةةةااي الفقاية هالعقد ة، همل خيعج  ل ادذهب اتبفي 
 حل األابور الفقاية هالعقد ة بيد شععا.

 
،  جامع البيان عن أتويل آي القرآنليمر د  و  هذه ادسألة راج  هذه التفاسة: الطربي، أصو جعفع حممد صل جع ع صل  ر د صل خالد:    636

(، 1987،  2ابعهايف سوار، )صةه : رار ادعع ة، س-، تل: خالد الع معامل التنزيل، البةوي، أصو السعور اتسل صل ابسعور الفعا :  293، ص  6ج
، ايواي،  بد  110-109، ص  3(، ج1993، )صيو : رار الفكع  الدر املنثور، السيوطي،  بد العمحل صل الكما  جال  الد ل:  37،  1ج

، الوا دي،  يي صل  388-387،  2هة،(، ج1404،  3، )صةه : ادكتب اإلسالابي، سزاد املسري يف علم التفسري صل حممد:    العمحل صل  يي 
أصو اتسل:   العزيزأمحد  الشاابية، سالوجيز يف تفسري الكتاب  الدار  أصو 326، ص  1هة(، ج1415،  1، تل: صفوايف  دانيف، )صةه :    ،

 55، 3، )صةه : رار إ يا  الرتاث الععيب، س.ر،  .ر(، جالعقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي إرشادالسعور، حممد صل حممد العماري: 
 40، ص1اديفدر الساصق، ج 637
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صيةانةا لأل كةاا ادسةةةةةةةةةةةةةةتببطةة ابل  أ يةاان  كةايف  ةذكع أبوا  األئمةة ابل كبةار التةاصع  ه ةهم حل    •
الماائادة :   ال  ؤاخةذكم هللا رليةو حل أميةانكم   اآل ةة، كمةا  عةل ذلة  حل تفسةةةةةةةةةةةةةةةه لقولةا تعةاا: 

 . 638 ي  ذكع حل تفسةه لآل ة مثانية آرا  خمتيفة ابل كبار األئمة هالتاصع  هادفسع ل.. ،98
هالشةةةةةةي  ادال ظ  بد الشةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم أنا حل القضةةةةةةااي الفقاية اكتف  مبا حل جعبتا ابل العيم 
الفقاي  و  تية  ادسةةةةةةةةةةةةةةائل، رهيف أيف  بقةل كينةا   ل  يمةا  ادذهب حل الفقةا،  هلعةل ذل  لتمكبا  

خع ل الذ ل هم اببا هرسةةةو  بدابا  يا ههللا أ يم. صيبما جتده حل تفسةةةةه لكالا هللا تعاا  بقل ابل اآل
 ، هذل  ختو ا   اببا ها تياطا   حل تفسةه لكالا هللا  ر هجل.639أ يم اببا 

 .640 عكر  ي  الدرهس ه العرب ادستفارا ابل اآلاي    •
لا ابباج ابقاريف حل  عض األبوا .  كينةا  ابا كايف  ضةةةةةةةة  أاباا القارئ  دا آرا  لعدا ابفسةةةةةةةةع ل  •

 .641ده هو ابل ص  تي  األبوا  ه رتك القارئ خيتار صبفسا ادعىن الذي  ع 
 عر صشدا  ي  أهل الكتا  ابل الياور هالبيفارى ال سيما الياور القائيويف صعدا هبوس البسمل،  •

هص  أيف ذل  ال  سةةةةةةةةةةةتيرا القو  رلبدا  أه هصةةةةةةةةةةة  هللا ريال، كما  ر م الياور، هإمنا ذل  
حل  اد ابوس  ه يس  ه  يفع راجعة تكمة هللا تعاا هأنا هو العييم ه اخلبة أب وا  البشع 

 . ..642حممد 
هبد نقل الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم نيفةةةةوصةةةةا  ابل التوراا هاإلكيل لةر  ي  الياور ه البيفةةةةارى هالفع  
الربهتسةتانتية حل ا رتا اهتم، ليينبل هبوس البسةمل حل الشةعائ  السةاصقة، هأيف البسةمل حل القعآيف لي  أابعا  

ور، هبد أ جب  ليةا ة رر الشةةةةيمل  ييام  هدعع ة تفاصةةةةيل ابسةةةةتحداث  أه  ة ابألوف كما ا م اليا
 .643العر راج  ادسألة هباك 

 
 337، ص 1اديفدر الساصق، ج 638
 989-986، ص 2اديفدر الساصق، ج 639
 142، ص 1اديفدر الساصق، ج 640
 149-148، ص 1نف  اديفدر الساصق، ج 641
 169 ، ص1اديفدر الساصق،ج 642
لإلاباا أيب إسحا   : املوافقات يف الشريعة اإلسالمية  ، ه ليوبوف  ي  ابر د ابل هذه القضية انظع171-170، ص  1اديفدر الساصق، ج  643

 244-231ليشيمل ابباس القطايف، ص  مباحث يف علوم القرآن، ه 111-95، ص3الشاطيب ج
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هكويف البدا   قيدا  اور ة ال شةةةةةةةة   ياا، هأيف التوراا حتدثل هبا حل سةةةةةةةةفع التكو ل: "..هرأى هللا  
كةل ابةا  ميةا  ةإذا هو  سةةةةةةةةةةةةةةل جةدا  .." ، ابعىن ذلة  أيف هللا كةايف خييق رهيف أيف  عيم ابةا خييقةا،  

 .644!!أه  ة  سل، مث صدى لا أيف كل ابا  ميا  سل جدا .. سل 
إذا  عغ ابل تفسةةةةةةةةةة اآلاي  ذا  ادوضةةةةةةةةةوس الوا د، كايف  ب  ذل  بائال : هذه ما ة اآلاي    •

عى ابل اآلاي  ال  نرلةل حل كةذا ال  حتةدثةل  ل ص  إسةةةةةةةةةةةةةةعائيةةل هاآليف لقةةاؤان اب  طةائفةةة أخ
 د كبة طع قة التفسةةةة ال  سةةةيكاا األسةةةتاذ    ، هذه الطع قة حل التفسةةةة  شةةةبا إا645كذا..ه 

 سيد بطب حل  اللا.
حل نقيا  ل تفسةةةة العااي أه البيضةةةاهي كايف ربيقا   يما  بقل، إذ مل  كل  اطب الييل الذي   •

 بقةةةةل ابةةةةا هةةةةب هر  رهيف ه ي هنظع. إنةةةةا كةةةةايف حيعص  ي  اختيةةةةار ادعةةةةار ذا  العالبةةةةة 
ة ال  ليسل هلا  البة ابباشعا رلبص، ههذه نقطة ردوضوس، ه تجبب  ل نقل ادسائل الفع ي

 .646إجياصية  بد الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو  شكع  ييا،  عمحا هللا رمحة هاسعة..
أ ياان   سةةةي  طع قة التفسةةةة ادوضةةةو ي،  يسةةةتشةةةاد كينةا  رآلاي  القعآنية الواررا حل ابوضةةةوس   •

 .647ها د، هلكل ذل  بييل ه انرر..
أابا بضةةةية التفسةةةة العيمي  بد الشةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو،  كما بيبا أيف الشةةةيمل كايف  تمت     •

بة ه اببفتل، هأنا  قا  كايف آ ة حل  يفةةةةةةةعه، هأنا  ا  أصةةةةةةةدبا ه ه أبعانا، ابصعقيية  ذا ه  كع 
هذل  صسةةةبب كينعا العيوا هالينقا ا  ال  أهتياا، هصسةةةبب اطال ا  ي  ادكتشةةةفا  هالبحوث  

  الذي جعل لكم األرض  عاشةةةةةةةةةا  هالسةةةةةةةةةما  صبا ..   العيمية.  مينال  حل تفسةةةةةةةةةةه لقولا تعاا:  

 
الناسخ  تيفعف، هانظع أ ضا   يما كتبا أصو جعفع البحاس حل كتاصا:  ص  292، ص  االجتاهات الفكرية يف التفسريانظع: الشحا ، ا يو :    644

  ،  قد رأ ل  يا كالابا  مجيال  ه ابفيدا   ي  ص  الفع  ص  البسمل ه البدا ، ه أيف البسمل جائر ه هاب  حل الشعائ ، ه أنا لي  صدا  كما و املنسوخ 
، 1هة(، ج1408،  1حممد  بد السالا حممد، )الكو ل: ابكتبة الفالح، س  ، تل: ر/الناسخ  املنسوخ ا ما الياور..انظع ليتفاصيل حل كتاصا:  

 63-62، 46-40ص 
 191، ص 1ج A j ka e kuptimeve..انظع تفسة : 645
 190، ص 1اديفدر الساصق، ج 646
 90-85، ص 1اديفدر الساصق، ج 647
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العيم أثبةةل كعه ةةة األرض ال  نعيع  يياةةا هأيف ذلةة  اثصةل  ، بةةا  ابةةا ابيخص كالابةةا أيف  648
رألرلةةة هالرباه  العيميةةة، هأيف األرض كةةانةةل بةةدميةةا  كتيةةة  ةةاا ةةة انر ةةة ابتأللئةةة ابينةةل البجمةةة حل 
السةةةةةةةةةةةةةةمةةا ، مث أنةةا ابع   ي  هةةذه الكتيةةة البةةار ةةة ابع يةةة ااببيةةة طو يةةة، هأمةةا ابع  ابل خال  

الة ادتوسةةةطة، ال صةةةيبة هال  ليبة  ىت أما أصةةةبحل التطورا  الكينةا  ىت انتال إا هذه ات
. أابا  ل ابوبفبا ابل التفسةةة العيمي هشةةعهطا هضةةواصطا  قد سةةبق 649صةةاتة ليعيع  يياا..  

 . 650أيف حتدثبا  با حل البا  الينال  
هذا هو ابباجا هطع قتا حل تفسةةةةه الذي تب  يل أثبا  بعا يت الكينةا هالدبيقة لتفسةةةةه. هال شةةة  

ابباج رصةةة  ه  يمي ه ابوضةةةو ي هربيق، صعيد  ل اهلوى ه العاطفة، مما  د   ي  ادسةةةتوى إنا  
 العيمي العايل، الذي كايف  تحي  ه تمت  هبا الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو، رمحا هللا رمحة هاسعة.  

 

 
 22البقعا :  648
 82-66،ص 1، جA j ka e kuptimeve..انظع تفسة :  649
، )صةه : رار البفائ ، لببايف، أصول التفسري و قواعدهليوبوف  ي  ابر د هلذا ادوضوس حل التفسة انظع : الع ، خالد  بد العمحل:    650

هة(، 1413) العايض : ابكتبة التوصة،   أصول التفسري و مناهجه،، هانظع أ ضا : العهابي،  اد صل  بد العمحل:    224-217(،ص  1986، ،  2س
، هانظع:  369-324(، ص1999، القاهعا،   1)رار الشعه ، س  كيف نتعامل مع القرآن العظيم،ضا : القعضاهي،  وس ،، هانظع أ 94ص

املوافقات يف ، هانظع: الشاطيب، أصو إسحا :  182-180، ص1(، ج  1985،  11)رار الشعه ، القاهعا، س، يف  الل القرآنبطب، سيد
،  381-364(، ص  2000،  2،)ابكتبة ههبة، القاهعا، سالتفسري واملفسرونحممد  س ،  ، هانظع:الذهيب،  69، ص  2، جالشريعة اإلسالمية

، 289ص 1، ر. (،ج1، حتقيق أيب  فص سيد صل إصعاهيم صل صار ، رار اتد  ، القاهعا، سإحياء علوم الدينهانظع:الةرايل، أصو  اابدر، 
 . 31-27، ص 4( ج1979رار الفكع ،، ر.س، : صةه اإلتقان يف علوم القرآن، )هانظع: السيوطي، أصو  بد العمحل، 
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 املبحث اخلامس: منوذج للبعد السياسي يف تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليو  
 

 كما بيبا سةةةةةةةةاصقا  أيف الشةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو كايف شةةةةةةةةخيفةةةةةةةةية ذا أصعار ثقا ية ابتعدرا، ر بية  
هسةةةةةةةياسةةةةةةةية، صل ه ىت ايانب العسةةةةةةةكعي الد ا ي هاألاب  هجد لدى  651هاجتما ية هابتيفةةةةةةةار ة 

  ه با  هلم نبيام إيف هللا بد صع  لكم طالو  ابيكا ..   الشةةةةةةةيمل.  تجده حل تفسةةةةةةةةه لقولا تعاا:
،   قا  ابا خالصةةةةةةةةةة كالابا، كي  أيف هللا أرسةةةةةةةةةل الطالو  ابيكا   ي  ص  إسةةةةةةةةةعائيل،   247قرة : الب

هذل  ابا ليمي  أه العئي  أمهية كبةا حل إباابة الدهلة  ىت  سةةةتقيم ابيفةةةاا العبار هأابع ابعاشةةةام، 
ية هأيف هذا ادي  أه العئي   ييا أيف  كويف ابتد با ، شةةةةةةةةةجا ا ،  كيما ، ه ادا  رلسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة الداخي 

هاخلارجية. أابينا  هؤال  اديوك جيب  ي  الباس طا تام ابا راابوا أمم ال خيالفويف رسةةةةةةةةةةةتور الدهلة،  
هإال  ةإيف  ي  البةاس أيف  عرلوهم ه خيتةارها  ةهم.  مث إيف  ي  ايبور السةةةةةةةةةةةةةةم  هالطةا ةة هاالنقيةار 

 أيف  شةاركوا حل اياار ألهاابع القائد حل ابيدايف القتا  ه ال جيوا هلم خمالفة أهاابعه، هأيف  ي  ادؤابب 
 .652حل سبيل هللا ضد العده..  

هالبعد السةةياسةةي هاألاب   ظاع أ ضةةا  حل ابا ذهب إليا الشةةيمل حل تو يفا ليقوا د األصةةولية الفقاية 
) إن العربة بعموم اللفظ ال خبصالالالو  ادععه ة حل  ام البص هتو يفا لألهداف السةةةةياسةةةةية، ابينل 

إيف هللا تابعكم أيف تؤرها األاباان  إا أهياا هإذا  كمتم ص    :.  في تفسةةةه لقولا تعااالسالبب(
،  ي  هجا ر وا إا رؤسةةةةةا  البالر ه كااباا هابيوكاا، 58النسااا  :   الباس أيف حتكموا رلعد ..

 ينام  ياةةا  ي  العمةةل هبةةذه اآل ةةة الكعميةةة، هأمم إذا  ميوا هبةةا  ةةإيف ذلةة  كةةاف لتينبيةةل ر ةةائم 
ا األاباا. هإذا هم أمهيوا العمل مبقتضةةةةةةةة  تي  اآل ة،  الدابار ه اخلسةةةةةةةةارا الدهلة هبوااباا هر عاا إ

 
هأ ضا   إيف البعد االبتيفاري حل  كع الشيمل اتا ظ إصعاهيم هاضل حل  د ينا  ل اتكمة ابل حتعمي العر،  ي  ذكع أيف  يا أضعار ابتيفار ة   651

هار..انظع االاره ارا ية ه صبا ية، ه أيف التعاابل رلعر  يا تعطيل االستفارا ابل تي  ايوانب ادامة ال  تد   صعجية األابة إا األاباا ه التقدا ه  
 428، ص 1تفسةه ..ج

 راج  تفسةالشيمل اتا ظ إصعاهيم : 652
 Ajka e kuptimeve te Kur'ani Qerimit، vol. 1 ،   613  – 381 -380 – 379  – 373   
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حيل هبم. هالشةةةةةيمل ذكع إنا اباما  كل هلذه اآل ة ابل سةةةةةبب نرلل ابل أجياا اآل ة، إال إما ابطيقة 
 .653ه اابة هأيف األاباان  تشمل األابانة الد بية هاألابانة الدنيو ة..

 
لية هاألاببية.  مينل هذه الدبة هالتحد د ليقضةةةااي السةةةياسةةةية هالده  أنل تعى ابا حل هذا الكالا ابل 

ادفاهيم إذا اسةةةةتعميل هه فل حل تبسةةةةي  ادعىن ادعار ابل اآل ة ه سةةةةل اسةةةةتخدااباا  إيف األابور ه 
ذل   عترب أابعا  ابسةةةةةةةةةةةةةتحسةةةةةةةةةةةةةبا ، صل ههاجبا   ي  إذا كايف اجملتم  ادسةةةةةةةةةةةةةيم  عار ابل هذه األابعاض  

 ل  ههللا أ يم.االجتما ية ه ا ع ادفسع ذ
 

 املبحث السادس :مصادر فكر الشيخ احلافظ إبراهيم من خالل تفسريه
 

أابا اديفةارر ال  ا تمد  يياا الشةيمل حل تفسةةه  اي كينةا هابتبو ة، تشةاد  ي  سةعة  يما هطو  
ر ا  ياا.  او رمحا هللا مج  ص  اديفةةةةةةةةةةةةارر التقييد ة األصةةةةةةةةةةةةيية هاتد ينة، هص  اديفةةةةةةةةةةةةارر الد بية  

العيمية.  مل ابيفةةةةارره كتب التفسةةةةة ادختيفة، ليعيما  القدااب  هايفدث .  مل التفاسةةةةة القدمية ه 
،  656، هتفسة صل  باس رضي هللا  با  655، هتفسة البيساصوري  654ال  نقل ابباا تفسة الطربي  

  رضةةي 657هآاثر  ةه ابل اليفةةحاصة الكبار ابينل  مع ه يي هاصل ابسةةعور هاصل  مع ها د صل اثصل  
، هابل أ د ادفسةةع ل األتعاك ادعاصةةع ل ليشةةيمل، 658هللا  بام، هابل ادفسةةع ل حيكي  بام  موابا  

 
معي،  صتيفعف، ه دعع ة ادر د ابل القوا د الفقاية  و  السياسة الشع ية ه  قو  العبار راج  : اليع  - 807-806،ص  2اديفدر الساصق،ج  653

، )صةه : رار الكتب العيمية، تبصرة احلكام يف أصول األقآية و مناهج األحكامالقاضي صعهايف الد ل إصعاهيم صل  يي ادععهف رصل  ع ويف:  
.ر(  ، ) صةه : رار ادعع ة، س.ر،  السياسة الشرعية يف إصالا الراعي و الرعيةس.ر،  .ر(، كذل  راج : اصل تيمية، أمحد صل  بد اتييم :  

30-72   
،  666،  608،   566،  559، ص1، جA  jka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimitانظع تفسة الشيمل اتا ظ إصعاهيم:    654
 ..اخل 926، 894، 739، ص2..ه ج684
 ..اخل 982، 407، ص2انظع اديفدر الساصق، ج 655
 434، ص 1 عهي  با صيفيةة التمع   بائال :  ُعهى  ل اصل  باس، أه رهي  با...انظع تفسةه: ج 656
 340، ص 1انظع اديفدر الساصق، ج 657
 272، ص 1اديفدر الساصق، ج 658
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(. أابا خالصالالالالالالة البيان( الرتكية، هاسةةةةةةةةم تفسةةةةةةةةةه )  Konya)   659امسا حممد ههيب ابل ابد بة بونيا  
تقعأ تفسةةةةةةةةةة  الفخع العااي هالبيضةةةةةةةةةاهي هاخلاايف  اؤال  أ مدا الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم،  إن  لل 

صةةةةةةةةةفحة ابل تفسةةةةةةةةةةه إال ه جتد ذكعا  هلؤال  الينالثة، إابا  تمع  أه  عارى أه ابينىن. صل إن  أكار 
أجرا  صعد هذه الدراسةةةةةة لتفسةةةةةةه ه ابباجا أيف تفسةةةةةة الشةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو هو اختيفةةةةةار  

ي  التفاسةةةةةةةة حل لتي  التفاسةةةةةةةة الينالثة ادذكورا آنفا ، هذل  لكينعا رجوس ادؤل  إلياا هنقيا ابل ت
ابعع ة ابعىن كل آ ة، ههللا أ يم. هابل ابيفةةةةةةةارره؛ تفسةةةةةةةة الشةةةةةةةيمل رر نعمة هللا صل حممد الباجوار 

الفواتح اإل ية واملفاتح الغيبية املوضالالالالالالحات للكلم القرآنية و  األ بدي، هاسةةةةةةةةم تفسةةةةةةةةةه هو : )
الشةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم ، هاتقيقة أر مل أجد تعمجة  و  هذا ادفسةةةةةةةةةةةع،  ة أيف احلكم الفرقانية(

. هبد أشةةةةةةةةةةار البا   الدكتور إمسا يل ررذي إا اسةةةةةةةةةةم هذا 660راليو أكينع ابل ذكعه هنقيا اببا..
. كما أيف الشيمل اتا ظ إصعاهيم نقل 661ادفسع هاسم تفسةه حل رراستا  ل الشيمل اتا ظ إصعاهيم  

البسةةةةةفي ه تفسةةةةةة  اهد   ، ه تفسةةةةةة اخلاايف ه662ابل تفسةةةةةة الشةةةةةيمل العالابة أيب السةةةةةعور كينةا ..
663 . 

هابل اديفةةةارر الينانو ة ال  نقل الشةةةيمل ابباا: الكتا  ادقدس، صعاد ا القدمي هايد د،  ي  رأ تا  
. هالشةيمل  بقل أ ضةا  ابل كتب التار مل  665، صل ه ىت أنا  بقل ابل الرصور 664 بقل ابباما نيفةوصةا  

وث األطبةا ، هكتةب الفقةا  قةار ع هحبادختيفةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةالابيةة ه  ةهةا، ه كتةب السةةةةةةةةةةةةةةة ه ادةةااي، هت
ظ هاإلرشةةةةةةار هكتب بيفةةةةةةص األنبيا ،  أصةةةةةةولا، ه كتب أسةةةةةةبا  البره  ه  يوا القعآيف هكتب الو ه 
كتبا الشةةةةخيفةةةةية اخلاصةةةةة، هكتب اليةة ه القوا د ه البال ة ه كتب العيم ادختيفة حل  يم الفي  ه 

 
 ذكع ذل  البا   الدكتور إمسا يل ررذي حل كتاصا : 659

Bardhi. Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tikj Kur’anore، 162 
 734، ص2، ج A  jka e kuptimeve te Kur'ani Qerimitانظع تفسةالشيمل اتا ظ إصعاهيم :  660
 انظع: 661

Bardhi، Ismail، Hafiz Ibrahim Dalliu..162 
 736، ص 2اديفدر الساصق، ج 662
 901، 689، 688،  133، 128،  ص 1راج  تفسةه ج 663
 171-170،ص 1انظع تفسةه ج 664
 262، ص 1راج  اديفدر الساصق،ج 665
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ابينةةل كتةةا  إ يةةا   يوا الةةد ل   الفراي  هالكيميةةا  ه ايةعا يةةا، هكتةةب األخال  ههتةةذ ةةب البف ه 
لإلاباا الةرايل، هكتب الينقا ة العاابة هكتب األراييف األخعى هحبوث هرراسةةا  األابع كايف هاألهرصي  

 .666ه ةها، مما  شاد  ي   مق ثقا ة ادؤل  ه طو  ر ا حل العيوا ادختيفة..
 

 املبحث السابع: بيان طريقة نقل الشيخ احلافظ من كتب التفسري 
 

هصعةةد أيف  ع ةةل ابل صيةةايف ابباجةةا هطع قتةةا حل التةةألي ، انطالبةةا  ابل األابةةانةةة العيميةةة ال  جيةةب أيف 
 تحي  هبا كل ابسةةةةةةةةةةيم  موابا ، هال سةةةةةةةةةةيما البا ينويف ه الد اا  ي  هجا اخليفةةةةةةةةةةوص،  إن  بمل 
رلعجوس إا تي  اديفةةةةةارر األصةةةةةيية ال  نقل ابباا الشةةةةةيمل  ىت أرى ابدى صةةةةةد  الشةةةةةيمل هأابانتا  

قيا ابل تي  اديفةةةارر ادشةةةار إلياا حل تفسةةةةه ه كيفية اسةةةتداللا ررائام،  ه يما  يي ذكع هطع قة ن
 صع  ادفسع ل الكبار ه ابقارنة كالا الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ادبقو  هادرتجم اب  األصل:

إصعاهيم.  : أصدأ صتفسة الفخع العااي رمحا هللا ر تباره أ د أ مدا التفسة لدى الشيمل اتا ظأوالً 
 قد رأ تا أنا  بدابا  بقل اببا  إنا ال  بقل نص كالابا  ع يا ، هال  ذكع األبوا  ابسةبدا كما ذكعها 
اإلاباا العااي. الشةةةيمل اتا ظ إصعاهيم اكتف  صذكع ادعىن العاا هاجململ هخالصةةةة كالا اإلاباا العااي 

اباا الفخع العااي ابا خالصة  ، هكايف ابل األ ضل هاألها  ي  الشيمل اتا ظ أيف  قو : با  اإل667
كالابةةا..هذلةة   ىت  عيم القةةارئ أنةةا  عال  مل  بقةةل كالا العااي  ع يةةا ، أه أنةةا ذكع ادعىن  ق .. 

 .668ههباك ابواضي  أخعى أشع  إلياا حل كال التفسة ل ليمقارنة ه التأكد 
أبيف ابل شةةةةةةةةةأيف اإلاباا إيف الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم  بدابا نقل ابل اإلاباا الفخع العااي مل  قل   اثنياً:

الفخع العااي أيف  ذكع  دا ابعايف ه دا اببا   هكينةا  ابل ادسةةةةةائل الفع ية ادسةةةةةتببطة، هأان أختار  
 

اليففحا  هاألجرا  : ج  666 الشيمل حل هذه  اديفارر راج  تفسة  ، ص 132، ص  115-114، ص97، ص  1ليتأكد ابل هجور تي  
 ، ه  ةها ابل ادواض  األخعى. 560، ص 408، ص 262، ص 259، ص247، ص 170-171
ه الكالا  ل نوس الشجعا ال  أكل ابباا -ادسألة الينااببة 10اجمليد الينار (، ص ، ) 2حل تفسةه جالفخر الرازي  باريف إيف شئل ص  كالا  667

 . 95، ص 1آرا ه وا ، ه باريف تفسة الشيمل اتا ظ إصعاهيم ج
 74البقعا:    و أين فآلتكم على العامل ..  ، حل بولا تعاا:    76-75) اجمليد الينال  (، ص    2ج   الفخر الرازيباريف أ ضا  كالا اإلاباا    668

 117، ص 1ه ص  كالا الشيمل اتا ظ إصعاهيم ج
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ابل تي  ادعار ابعىن ها دا   ق ،  مل أرار التوس   عييا أيف  عاج  تفسةه. الشيمل اتا ظ مل  قل 
أ ضةةةةةةةةةةةا  ذكع ذل  ادعىن  ق  ال هكذا،  القارئ  بدابا  قعأ كالا الشةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ  ظل أيف العااي 

 .669 ة، ههذا  ة صحيل 
 إنا رمحا هللا نقل اببا الفكعا  ق ، هبد   هللا،أابا رلبسةةةةةةةةةبة لبقيا ابل تفسةةةةةةةةةة البسةةةةةةةةةفي رمحا    اثلثاً:

رجعل إا تفسةةةةةةةةةة البسةةةةةةةةةفي ليمقارنة ه التحقيق  وجدتا ابطاصقا  متاابا  كما با  الشةةةةةةةةةيمل اتا ظ، 
. ههذه ابل ادئآخذ ادباجية الكبةا  ي  الشةةةةةةةةةةيمل 670وضةةةةةةةةةة  البقل هلكبا رمحا هللا مل  شةةةةةةةةةةع إا اب

 ي  إنا مل  شةةةةع إا ابوضةةةة  اليفةةةةفحة أه اير  أصدا  ابل اجمليدا  أه التفاسةةةةة ال  نقل ابباا، هال 
شةة  أيف هذا خطأ ابباجي كبة، ابا كايف  ببةي  ي  أابينا  الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم أيف  تةا ل  با،  

 .هلا فع هللا لبا 
هالشةةةةةةةةةيمل  يما خيص هؤال  ادفسةةةةةةةةةع ل، خرا  يفةةةةةةةةةعح بائال : "  قو  الفخع العااي حل تفسةةةةةةةةةة هذه 

، هخرا أخعى حيكي  بام ه ي  لسةةةةةةةامم.." كما  قو  كل ابل القاضةةةةةةةي البيضةةةةةةةاهي  671اآل ة.."  
. هأ ياان  الشةةةيمل   طيق كالابا هال  سةةةم أ دا  672اإلاباا البسةةةفي .."  –هاخلاايف هصةةةا ب اددارك  

 .673سع ل"..ادفسعهيف  قولويف أيف هذه اتارثة هبعل.." ابل ادف
ابا بيل  ل ادفسةةةةةةةةع ل السةةةةةةةةاصق  العااي هالبسةةةةةةةةفي  قا   ل طع قة نقيا ابل تفسةةةةةةةةة اإلاباا    رابعاً:

الطربي رمحا هللا ه تفسةةةةةةةةة اخلاايف اب  اختالف  سةةةةةةةةة دا حل األصةةةةةةةةل،  إنا  بقل خالصةةةةةةةةة كالابا 
 .674هي  كعا هاضحة هلي  هباك ابا خيل ردعىن..هالفكعا  با متاابا ، هالفكعا ادبقولة 

 

 
، ه  74البقعا:    فهي كاحلجارة أو أشد قسوة (حل بولا تعاا: )  178) اجمليد الينال  (، ص  2جكالم الفخر الرازي  باريف إيف شئل ص     669

 139، ص 1كالا الشيمل اتا ظ إصعاهيم ج
  132، ص1ة الشيمل اتا ظ إصعاهيم ج، اب  تفس53-52، ص 1حل تفسةه  ج اإلمام النسفيباريف كالا  670
 159، ص1ج A j ka e kuptimeve te Kur'ani Qerimitانظع تفسة :  671
 132، ص 1اديفدر الساصق، ج 672
 133، ص 1اديفدر الساصق، ج 673
  124،ص  1جتفسري اخلازن  ، ه  926، ص  2، ه تفسة الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو، ج67، ص  3ج  تفسري اإلمام الطربيراج     674

 ليمقارنة. 



338 

 

أابا  ل نقيا  ل باضةةي القضةةاا اإلاباا البيضةةاهي،  إنا خرا  بقل نص كالابا  ع يا  رهيف  خامسالالاً:
 .676، هخرا  بقل الفكعا اب  نقل جرئي لكالابا ..675اايرا هال نقيفايف..

التأكد  يا كفا ة، كما أر إا اديفةةةةةةةةةةةةةةارر ليتحقق ه   هالعجوسهأ سةةةةةةةةةةةةةةب أيف هذا القدر ابل ادقارنة  
 اكتفيل ردقارنة أبهم التفاسة ادشاورا، سوا  ابل التفاسة ردأثور أه رلعأي ايائر ايفمور.

بدابا ليقعا   كما رأ با أيف اتا ظ إصعاهيم راليو اسةةةةةتق  تفسةةةةةةه ابل مجية ابل اديفةةةةةارر التفسةةةةةة ة ه 
األلبايف حل الدرجة األها هإا  ةهم حل الدرجة الينانية، هأيف هذا التفسةةةةةةةةةةةة كايف لا صةةةةةةةةةةةدى اببارك 

 ة ادسيمة صقبو   سل. األلبانية حل كا ة أراضياا هتيقتا األابة األلبانيهكبة حل األهساس 
 

لطبا ة هادعاجعة ابية تولتا رهابل مجية األرلة  ي   سةةةةةل ببو  هذا التفسةةةةةة أيف ادشةةةةةيخة اإلسةةةةةال
 .677ا 1929البشع سبة ه 

 
 التفسريية اليت استعملها الشيخ فهي: أنواع املصادرأما تصنيف 

 
ابيفةارر ابل ببيل التفسةة ردأثور ابينل تفسةة اإلاباا الطربي، هتفسةة  اهد ههذا بييل هانرر،    -1

هتفسةةةةةة صل  باس أكينع. الشةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ذكع أ ضةةةةةا  اصل  باس ه اهد هال أرري إيف 
يل أثبا     كايف نقل ابل تفسةةمها ابباشةعا، أه أنا نقل كالاباما ابل التفاسةة األخعى؟؟  اذا مل  تب 

 البح . 
ابيفةةةةةةةارر ابل ببيل التفاسةةةةةةةة رلعأي ايائر، ههذا كينة جدا ، ابينل تفسةةةةةةةة اإلاباا الفخع العااي   -2

 هتفسة البيضاهي هتفسة اخلاايف هتفسة البسفي هتفسة أيب السعور هتفسة البيساصوري ه ةها.

 
 9، ص 1جتفسري الشيخ احلافظ ه ص   303، ص 2ج تفسري اإلمام البيآاويباريف ص   675
، 2، ج  10ادائدا:     وال ين كفروا و ك بوا آبيتنا أولئك أصحاب اجلحيم  تفسةه لقولا تعاا :      اإلمام البيآاويراج  تفسة    676
 993، ص 2جتفسري الشيخ احلافظ  ه 303
 ، 161Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij..  Bardhi،Ismailانظع:  677
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  خالصالالالالالالة البيانة:  ابيفةةةةةةةارر اثنو ة ابل تفاسةةةةةةةة أبعانا هاابالئا، هالذ ل  اصةةةةةةةعهم، ابينل تفسةةةةةةة-3
 لةيشيمل: حممد ههيب، ههللا أ يم.

حل التفسةةةةةةة ه ابيفةةةةةةارره هصع    هطع قتا هذا  يما خيص تفسةةةةةةة الشةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم هابباجا   
آرائا.  هكم كبا نتمىن لو ه ق الشةةةةةةةةيمل إا إكما  تفسةةةةةةةةةه، هلكل شةةةةةةةةا  بدر هللا أيف  كتب ذل  

ذل  ادشةةعهس العظيم. هلعل هللا تعاا  ايئ أ دا   رهيف حتقيقالقدر ادوجور  ي  إيف ادبية  الل 
ابل  باره ادخييفة  ابل العيما  هالبا ين  األلبايف ابل  واصةل ذل  ادشةعهس العظيم، أسةأ  هللا  ر 

  ي  هللا صعر ر.  هابا ذل  هجل أيف أكويف اببام 
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الشيخ احلافظ  الفصل الثاين: مناقشة بعض القآااي العقدية الكربى يف تفسري 
 678  إبراهيم داليو وبيان موقفه منها و من التأويل

 
 التأويل   وإشكاليةاملبحث األول: املفسرون 

 
 مدخل اترخيي حول ه ه القآية •

هببل أيف نبابع هذه القضةةية العقد ة اتسةةاسةةة، هببل أيف نب  ابوب  الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو 
ابل تي  القضةةةةااي، هذل  ابل خال   عضةةةةبا لبع  األابينية التطبيقية ال  هرر  حل تفسةةةةةه، هال  

سةةةةبة  أههلا متشةةةةيا  اب  ابذهبا اداتع دي، أبو  أنا ابل الضةةةةعهري أيف نسةةةةتع  صكالا هللا  ر هجل ه ص
، هصكالا صع  ايفقق  الكبار ابل أهل العيم، دعع ة هجا اليفةةةةةةةةةةةةوا  حل ادسةةةةةةةةةةةةألة،  نبيا حممد  

هادوب  الةةةذي جيةةةب أيف نتخةةةذه جتةةةاهاةةةا، ه ىت  كويف ابيراان  لبةةةا نريف صةةةا تيةةة  اآلرا  ه ادةةةذاهةةةب 
هي العقد ة ال  انبشةةةةةةةاا الشةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو حل تفسةةةةةةةةه. هكربى تي  القضةةةةةةةااي العقد ة 

بضةية التأه ل لتي  البيفةوص القعآنية هالببو ة ال  حتدثل  ل صع  صةفا  هللا تعاا، هال  تشةبا  
 حل  اهعها شيئا  ابل صفا  ادخيوب .

ادفسةةع ل هالعيما  بدميا  ه د ينا  كما أشةةار  إا ذل  صع    ابباا ابلهبضةةية التأه ل بل ابل كا  
أيف تكويف بضةةةةةةةةةةةةةةيةة اليجو  إا التةأه ةل حل آاي  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةا  هالبحوث حل اآلهنةة األخةا. كةار   

اليفةفا   اهعا  اابة، أه رمبا أنا حل نظع هؤال  أضةحل ضةعهر ة ابل الضةعهراي  التفسةة ة. هلي  
لألرلة ال  ر   يياا الشةةةةةةةةةةةعس هالعقل، كما سةةةةةةةةةةةبعى ذل  إيف   هذل  األابع كما ا موا، ههللا أ يم، 

 شا  هللا تعاا.

 
ادةعاهي صدراسة ابفيفية حل كتاصا صعبوايف:    678 العمحل  البا   حممد صل  بد  التأويل و اإلثبات يف آايت الصفات، هبد باا    املفسرون ب  

(، ي  باا رستقيفا  آرا  هصيايف ابواب  أشاع ادفسع ل القدااب  هادتأخع ل ابل اليففا ، اصتدا  ابل الطربي هانتاا  1985)العايض: رار طيبة،  ،  
،  التأه ل رلشيمل حممد  يي اليفاصور..هذه رراسة ابامة جدا   ي  تب  ليبا    أيف كينةا  ابل ادفسع ل مل  سيموا ابل التأه ل ايائر أه  ة جائر

كار أيف  كويف  اهعا  يمية  بد ادفسع ل القدااب  هايفدث . هبد كايف ابل األ ضل أيف  سعام ابا هس  األهل  ابل السي  اليفاا رضوايف هللا  
  ييام. 
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هال نع د هبا أيف نتطع  إا صيايف ابعىن التأه ل لةة أه شةةةةةع ا ، كما ال نع د أيف خنوض أ ضةةةةةا  حل صيايف  
ابسةةةألة اسةةةتعمالا حل لةة العع ، هل اسةةةتعميوه أا ال، صقدر ابا نع د أيف ندخل إا صةةةميم ادسةةةألة  

  ابباشعا، أليف طبيعة البح  ال تسمل لبا أيف نتوس  حل هذه ادسألة أكينع ابل هذا القدر.
لقد هجد حل السةةةةةةةةا ة اإلسةةةةةةةةالابية  يما  أجال ، حمققويف هابدبقويف،  اهلوا بيفةةةةةةةةارى جادهم أيف 
 بيبوا لبا  قيقة ادسةةةةألة هإشةةةةكاليتاا ه مقاا هابدى خطورهتا. همبا أيف أابع اليفةةةةفا  ابل القضةةةةااي 

فا  العقد ة هالةيبية الكربى هاخلطةا، مما ال سةبيل  ياا ليحواس البشةع ة، همبا أيف اتد   حل اليفة
 عس  ل الكالا حل الةذا ، أه  و  الةذا  اإلهليةة ادقةدسةةةةةةةةةةةةةةة العييةة جةل جاللةا.  بظعا  لسةةةةةةةةةةةةةةالابةة 
 قيدتبا هإميانبا ابل الشةوائب هالبواب ،  األ ضةل هاألسةيم هاأل كم هاألصةو  حل هذه القضةية أيف 

الذ ل نتقيد هنبضةةةب  صكالا رسةةةولا الكعمي الذي أخربان  ل هللا  ر هجل، هصسةةةةا أصةةةحاصا الكعاا 
هكالا أصةةةحاصا    شةةةاهدها التبر ل ه اصةةةعها العسةةةالة.  ادعو   ييا حل هذه القضةةةية كالا رسةةةولا 

 الكعاا. 
ادسةةألة،  بعضةةام أصةةا  اتق  يما كتب ه يفةةل هصعضةةام مل  ه د ينا  هذههبد  قق العيما  بدميا  

اببام ابعت ، هالذ ل  كل اليفةةوا   ييفا. نعجو ابل هللا العيي القد ع أيف جيري اجملتاد ل اديفةةيب   
 مل  يفيبوا ابعا ها دا، أليف الكل اجتادها حل البح   ل اتقيقة.

كمةا أنبةا نور أيف نشةةةةةةةةةةةةةةة هبةا إا بضةةةةةةةةةةةةةةيةة أخعى هابامةة ليةةا ةة، ههي أنبةا ال نوا ق صع  البةا ين   
القةدااب  هايفةدث  الةذ ل أطيقوا هابةا االوا  طيقويف  بةارا  الذ ةة هألفةاع جةار ةة هبةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة  ي   

، الةذ ل خةالفوهم حل صع  هايمةا ةةإخوامم العيمةا  هايفقق  الكبةار ابل أهةل السةةةةةةةةةةةةةةبةة  ةهم ابل  
أيب اببيفةةةةور اداتع دي أه   هأتباسادسةةةةائل العقد ة.  مينال  أتباس أيب اتسةةةةل األشةةةةععي أه األشةةةةا عا، 

هؤال   عتربهيف ابل أهل البدس هخارج   ل مجا ة أهل السةةةةةةةبة هايما ة،   نظع صع اداتع د ة، حل 
جيوا حبةا  ابل    هالأبمم ابل أهةل السةةةةةةةةةةةةةةبةة هايمةا ةة،   هنعتقةدلي  صيفةةةةةةةةةةةةةةحيل.  بحل نؤابل    هةذاه 

 .679األ وا  إخعاجام اببام، كما ذهب إا ذل  صع  البا ين  بدميا  ه د ينا  

 
،  قد ذهب هذا البا   الفاضل إا 46-45، ص  1، ج: املفسرون ب   اإلثبات يف آايت الصفاتادةعاهي، حممد صل  بد العمحل  679

 ذل  ادذهب،  بدابا أخعج اداتع د ة هاألشا عا ابل رائعا أهل السبة هايما ة.. فا هللا  با ه با، إيف هذا لشي   جا  !!
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 مباجبا حل هذه القضةةةية هو خالف ابا  ييا كينةهيف، ههو  دا التشةةةبي  هالقسةةةوا حل القو   ي   
بة هايما ة الذ ل مل  ذهبوا إا ابا ذهب إليا  يما  السةةةي  حل هذه اآلخع ل ابل  يما  أهل السةةة

ادسةةةألة. هإمنا سةةةبيترا رألر  هاالنضةةةباس هادوضةةةو ية حل صيايف ابوضةةة  اخلطأ أه الرلل، هصيايف الوجا 
 اليفحيل الذي نعاه حل ادسألة.  

ح لا بيب  حل هذه ادسةةةةةألة، هالذي  عخ  ه يفةةةةةلهأ ضةةةةةل ابا هبفل  ييا، هخة ابا رأ ل ابل كتب  
ادؤابل هضةةةةمةه ه  قيا، هأ سةةةةب أيف اجتاار أصةةةةحاهبم كايف ابيفةةةةيبا   يما ذهبوا إليا، هم: اإلاباا 
ادعظم أصو  بيفة البعمايف صل اثصل، هاإلاباا أيب اببيفةةةةور اداتع دي هشةةةةيمل اإلسةةةةالا أمحد صل تيمية  

 رمحا هللا تعاا رمحام هللا مجيعا .
ونوا  مدا هابعجعية لبا، هأيف  كويف كالابام كاتجع أ ببل أيف أسةةةطع كالابام حل هذا اليفةةةدر ليك

األسةةةةاس نب   ييا  يما صعد كالا الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ه ةه. هالكالا الذي سةةةةأذكعه صعد 
بييل هو الذي أر ل صا هللا  ر جل حل هذه القضةةةةةةةةةية الةيبية ادامة، ههو الذي أذهب هأابيل إليا،  

الةذ ل ذهبوا إا خالف هةذا، اب  شةةةةةةةةةةةةةةةدا ا رتاابي ه تقةةد عي هال أها ق  يمةةا  األلبةةايف أه  ةهم  
 ياورهم العيمية، ههللا أ يم.

 
 املطلب األول: رأي اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل يف الصفات

همما  ؤ د ابا ذهب إليا شيمل اإلسالا اصل تيمية  و  ابذهب السي  حل هذه ادسألة ابا هرر أ ضا  
 ل اإلاباا أيب  بيفة رمحا هللا أنا با :" .. ال  وصةةةةةةةةة  هللا تعاا صيفةةةةةةةةةفا  ادخيوب ، ه ضةةةةةةةةةبا 
هرضةةاه صةةفتايف ابل صةةفاتا، صال كي ، ههو بو  أهل السةةبة هايما ة. ههو  ةضةةب ه عضةة ، هال 

 ضةبا  قوصتا، هرضةاه ثواصا، هنيفةفا كما هصة  نفسةا: أ د صةمد، مل  يد همل  ولد همل  كل  قا  
لا كفوا  أ د.  ي بيوا بارر مسي  صيفةةةةة  امل،  د هللا  و  أ د ام ليسةةةةل كأ دي خيقا هليسةةةةل 
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جار ة، ههو خالق األ دي، ههجاا لي  كوجوه خيقا ههو خالق كل الوجوه، هنفسةةةةةةةةةةةا ليسةةةةةةةةةةةل 
 .680لق كل البفوس، لي  كمينيا شي  ههو السمي  البيفة.." كبف  خيقا، ههو خا

هبا  أ ضةا :" هصةفاتا كياا خبالف صةفا  ادخيوب ،  عيم ال كعيمبا ه  قدر ال كقدرتبا ه عى ال 
كعؤ تبا ه تكيم ال ككالاببا ه  سةةةةةةم  ال كسةةةةةةمعبا، هحنل نتكيم رآلال  هاتعهف ههللا  تكيم صال  

ههجا   آلة هال  عهف، هاتعهف خميوبة ه كالا هللا  ة خميو . ههو شةةةي  ال كاألشةةةيا .. ه لا  د
هنف  كمةا ذكعه هللا تعةاا حل القعآيف.  ممةا ذكعه هللا تعةاا حل القعآيف ابل ذكع الوجةا هاليةد هالبف  
 او لا صةةةةةةفا  صال كي ، هال  قا  إيف  ده بدرتا أه نعمتا أليف  يا إصطا  اليفةةةةةةفة ههو بو  أهل  

 . 681.." صال كي القدر هاال ترا ، هلكل  ده صفتا 
ي   ة رمحا هللا تعاا حل هذه ادسةألة هاضةل هضةوح الشةم  ال حيتاج  كالا هرأي اإلاباا أيب  بيف

 توضيل، ههللا أ يم.
 

 املطلب الثاين: رأي اإلمام أيب منصور املاتريدي يف الصفات
 

 قد ذكع اإلاباا أصو اببيفةةةةةةةةةور اداتع دي رمحا هللا صعد أيف ذكع اآلرا  ادختيفة الواررا حل حتد د ابعىن 
الععم هاالسةةةةتوا ،  قعر رأ ا صةةةةعا ة را ضةةةةا  ليتأه ل ابيترابا  ابذهب السةةةةي  اليفةةةةاا رمحام هللا  ر 

ئمة اتبفية رر جل، هحل هذا ادوب  اييي اليفةةةةةع ل ابل اإلاباا أيب اببيفةةةةةور اداتع دي ه ةه ابل األ
هنسةةةةةةةة  هإصطا  لقو  الذ ل اهتموهم ردؤهلة، هأمم ال  يفةةةةةةةةيحويف هال  سةةةةةةةةتحقويف أيف ندرجام حل 

!!  كما ذهب إليا صع  البا ين  ايفدث  ادتحمسةةة  دذهب أهل السالالنة و اجلماعةبائمة أهل: 
 السي  اليفاا كما رأ با آنفا . 

لي  كمينيا   صةل  بدان حل ذل  أيف هللا تعاا با : با  اإلاباا أصو اببيفةور اداتع دي: ".. هأابا األ
،  بف   ل نفسةةةةةا شةةةةةبا خيقا. هبد صيبا أنا حل  عيا هصةةةةةفتا ابتعا   ل األشةةةةةباه،  يجب  شةةةةةي   

 
القسم الينار:    - الشرا امليسر على الفقه  األبسط واألكرب املنسوب  أليب حنيفة  أصو  بيفة، البعمايف صل اليناصل صل اطي اخلراا الكوحل:    680

   159ا(، ص 1999، 1تل: ر/حممد صل  بد العمحل اخلمي ، ) جمايف: ابكتبة الفعبايف، س البلخي عن أيب حنيفة، رواية أيب مطيع
 27-24، ص رواية محاد بن أيب حنيفة عن أبيهادعج  الساصق، القسم األه :  681
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،  ي  ابا جا  صا التبر ل هثبل ذل  حل العقل،   5طه     العمحل  ي  الععم استوى    القو  صةةةةةةةةةةة:  
مث ال نقط  أته يا  ي  شةةةةةةةي ، ال تمالا  ةه مما ذكعان، ها تمالا أ ضةةةةةةةا ابا مل  بيةبا، مما  عيم أنا  
 ة حمتمل شةبا اخليق. هنؤابل مبا أرار هللا صا. هكذل  حل كل أابع ثبل التبر ل  يا، حنو العؤ ة ه ة 

ميايف مبا أراره، ابل  ة حتقيق  ي  شةةةةةةةةةةةةةةي  رهيف شةةةةةةةةةةةةةةي ، ههللا  ذل ، جيب نف  الشةةةةةةةةةةةةةةبا  با هاإل
 .682ادو ق.." 

هبد ذكع أ د البا ين  اتفابا  هإمجا ا  ألئمة اتبفية حل  دا اخلوض حل ابسةةةةةةةةائل اليفةةةةةةةةفا  ه دا 
التععض إا أته ياةا، ذكع ذلة  الشةةةةةةةةةةةةةةيمل بةاضةةةةةةةةةةةةةةي اارا  بةدابةا بةا : " ] اتفق أئمةة اتبفيةة كفخع  

األئمة السةةةةةعخسةةةةةي  ي  إثبا  اليد هالوجا هالععم، ههي  ق   تعاا  اإلسةةةةةالا البررهي، هة 
لكباا ابعيوابة أبصةةةةياا،  اولة صوصةةةةفاا، هال جيوا إصطا  األصةةةةل رلعجر  ل ررك الوصةةةة  [.."  

683 
 قد ثبل ه تب  لبا  يما تقدا ابل خال  كالا العيما  الكبار ابل السةةةةةةةي  اليفةةةةةةةاا،  سةةةةةةةوا  ابل 

ؤهلوا شةةيئا  ابل تي  اليفةةفا  اإلهلية، اب  إثباهتا كما جا   ابل  ة متينيل السةةارا اتبفية، أمم مل  
 هال تعطيل هال تشبيا هال جتسيم، ه هللا أ يم.

 
 املطلب الثالث: رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة الصفات

  أابةا رأي شةةةةةةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا صل تيميةة  قةد جةا  ابوا قةا  دةا ذهةب إليةا اإلابةاا أصو  بيفةة هاإلابةاا أصو
 :  قد جا  حل  موس الفتاهى ابا  يياببيفور اداتع دي، 

"..صسةةةم هللا العمحل الع يم، اتمد   ه ده، هاليفةةةالا هالسةةةالا  ي  ابل ال نيب صعده. سةةةئل شةةةيمل  
اإلسةةةةالا أمحد صل تيمية بدس هللا ره ا ابا بولكم حل ابذهب السةةةةي  حل اال تقار هابذهب  ةهم 

 تبتحيونا أنتم ابل ادذهب .. ؟ ابل ادتأخع ل، ابا اليفوا  ابباما، هابا

 
 ،74، ص التوحيد، أصو اببيفور: تع ديادا 682
،  ع دا: نظم الفرائد ومجع الفوائد ، نقال   ل: الشيمل اارا : 179، ص حياته و آراؤه العقدية –أبو منصور املاتريدي  الةايل، صيقاسم:  683

 . 23-22ص   14
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 أجا  اتمد  ، هذه ادسةةةةةةائل صسةةةةةةطاا حيتمل  يدا  لكل نشةةةةةةة إا ادام ابباا ههللا ادو ق.  
هابل  شةةةةابق العسةةةةو  ابل صعد ابا تب  لا اهلدى ه تب   ة سةةةةبيل ادؤابب  نولا ابا   با  هللا تعاا: 

هبد شةةةةةاد هللا ألصةةةةةحا  نبيا هابل تبعام ،  115النسععا:      ،توا هنيفةةةةةيا جابم هسةةةةةا   ابيفةةةةةةا   
 و سايف رإلميايف  عيم بطعا أمم ادعار رآل ة الكعمية  قا  تعاا: 

    هالسةةةاصقويف األهلويف ابل ادااجع ل هاألنيفةةةار هالذ ل اتبعوهم و سةةةايف رضةةةي هللا  بام هرضةةةوا  با
هبةا    ،100التوبا  :    عظيم  هأ ةد هلم جبةا  جتعي ابل حتتاةا األمةار خةالةد ل  ياةا أصةدا ذلة  الفوا ال

لقد رضةةةةةةةي هللا  ل ادؤابب  إذ  با عون  حتل الشةةةةةةةجعا  عيم ابا حل بيوهبم  أنر  السةةةةةةةكيبة    تعاا: 
،  حيةة  تقعر أيف ابل اتب   ة سةةةةةةةةةةةةةةبييام هاله هللا ابةةا توا   18الفتح:    ، ييام هأاثهبم  تحةةا بع بةةا   

 هأصاله جابم،  مل سبييام حل اال تقار:
اإلميايف صيفةةةةةفا  هللا تعاا هأمسائا ال  هصةةةةة  هبا نفسةةةةةا همس  هبا نفسةةةةةا حل كتاصا هتبر يا أه  ي   

أته ل هلا مبا   لسةةةةةةةةةايف رسةةةةةةةةةولا ابل  ة اايرا  يياا هال نقص ابباا، هال جتاها هلا هال تفسةةةةةةةةةة هلا، هال
خيال   اهعها هال تشةةةةةةةةبيا هلا صيفةةةةةةةةفا  ادخيوب  هال مسا  ايفدث ، صل أحابحع هها كما جا   هررها  

      .684 يماا إا بائياا هابعباها إا ادتكيم هبا..." 
اسةتد  شةيمل اإلسةالا  ي  ابا ذهب إليا ابل صةحة ابذهب السةي  حل  دا أته ل اليفةفا ، أبنا مل 

هلوا شةةةةةيئا  ابل ذل ، همل  عه  بام أمم حبينوا حل هذا األابع، هإمنا الذي هرر  بام هو  عه  بام أمم أ
 ي  الذ ل خيوضويف حل حب  تي  ادسائل..  قا  شيمل اإلسالا   هاإلنكارالسكو  ه دا اخلوض،  

 رمحا هللا:
نقل ابيفد    "..هالدليل  ي  أيف ابذهبام ابا ذكعانه أمم نقيوا إليبا القعآيف العظيم هأخبار رسو  هللا

هلا ابؤابل هبا، باصل هلا  ة ابعخ   ياا هال شةةاك حل صةةد  بائياا، همل  فسةةعها ابا  تعيق رليفةةفا  
ابباا هال أتهلوه هال شةةةةةباوه صيفةةةةةفا  ادخيوب ، إذ لو  عيوا شةةةةةيئا ابل ذل  لبقل  بام همل جير أيف 

يعاييف ذلةة  حل القبل،   كتم رلكييةةة، إذ ال جيوا التواطؤ  ي  كتمةةايف ابةةا حيتةةاج إا نقيةةا هابعع تةةا  
 عى التواطؤ  ي  نقل الكذ  ه عل ابا ال حيل، صل صيغ ابل اببالةتام حل السكو   ل هذا، أمم 
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كانوا إذا رأها ابل  سةةةةةةةةةأ   ل ادتشةةةةةةةةةاصا رلةوا حل كفا خرا رلقو  العبي ، هخرا رلضةةةةةةةةةع ، هخرا  
 رإل عاض الدا   ي  شدا الكعاهة دسألتا. 

رمحا هللا تعاا  قيل لا اي أر  بد هللا: العمحل  ي  الععم اسةةةةتوى،كي    هدا سةةةةئل ابال  صل أن 
اسةةةتوى؟  أطع  ابال  ه اله الع ضةةةا   ع  العع ، هانتظع القوا ابا جيي  اببا  يا،  ع   رأسةةةا إا 
السةةةائل هبا : االسةةةتوا   ة  او ، هالكي   ة ابعقو ، هاإلميايف صا هاجب هالسةةةؤا   با صد ة،  

 .685 ، هأابع صا  أخعج.." هأ سب  رجل سو 
مث إيف شةةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةةالا رمحا هللا لفل أنظاران إا بضةةةةةةةةةةية أخعى ابامة، هال   اصل  ل كينة ابل 
العيما ، ههي أيف بو  اإلاباا ابال  حل صيايف ابوبفا ابل صةفة االسةتوا ، أي أيف االسةتوا   ة  او  

ي  اليففا  األخعى الواررا هالكي   ة ابعقو ..أيف هذا القو  جيب أيف  كويف شا يا  هكا يا  حل مج
ابينل: اليد هالوجا هالبره  هاجملي  ه ةها، ههذا اسةةةةتدال  سةةةةييم هابعقو ، أليف كل هذه اليفةةةةفا   

 تتعيق صذا  هللا جل جاللا. با  شيمل اإلسالا اصل تيمية:   
"..هابل أه  االسةةةةةتوا  رالسةةةةةتيال   قد أجا  صةة ابا أجا  صا ابال  هسةةةةةي   ة سةةةةةبييا، ههذا 
ايوا  ابل ابال  رمحا هللا حل االسةةةةتوا  شةةةةاف  كاف  حل مجي  اليفةةةةفا ، ابينل البره  هاجملي  هاليد 

 با هالوجا ه ةه،  يقا  حل ابينل البره : البره  ابعيوا هالكي   او  هاإلميايف صا هاجب هالسةةؤا  
صد ة. ههكذا  قا  حل سةةائع اليفةةفا  إذ هي مبيناصة االسةةتوا  الوارر صا الكتا  هالسةةبة. هثبل  ل 
حممد صل اتسةةةل صةةةا ب أيب  بيفة أنا با : اتفق الفقاا  كيام ابل الشةةةع  هالةع   ي  اإلميايف 

 ر   رلقعآيف هاأل ار   ال  جا  هبا الينقا   ل رسةةةةةو  هللا صةةةةةي  هللا  ييا هسةةةةةيم حل صةةةةةفة الع  
هجل ابل  ة تفسةة  هال هصة   هال تشةبيا .  مل  سةع شةيئا  ابل ذل   قد خعج مما كايف  ييا البيب 
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ه ار  ايما ة،  إمم مل  يفةةفوا همل  فسةةعها هلكل آاببوا مبا حل الكتا  هالسةةبة مث سةةكتوا،  مل با  
 .انتا 687 قد  ار  ايما ة...."  686صقو  جام 

 : سةألل الشةا عي رمحا هللا تعاا  ل صةفا  هللا تعاا  قا : هثبل  ل العصي  صل سةييمايف أنا با
 عاا  ي  العقو  أيف متينةةةل هللا تعةةةاا، ه ي  األههةةةاا أيف حتةةةده، ه ي  الظبويف أيف تقط ، ه ي  
البفوس أيف تفكع، ه ي  الضةةةمائع أيف تعمق، ه ي  اخلواطع أيف حتي ، ه ي  العقو  أيف تعقل، إال 

 ا  ييا اليفالا هالسالا.."ابا هص  صا نفسا أه  ي  لسايف نبي
مث إيف شةةةةةةةةةيمل اإلسةةةةةةةةةالا اصل تيمية رمحا هللا تعاا أهرر لبا رليال  ه جة  قيية أخعى،  ي  مل  رتك 
 اال  ليعر  ييا. هابفاره أيف الكالا  ل اليفةةةةةةةفا  هو  عس  ل الكالا  و  الذا  ادقدسةةةةةةةة، هأيف 

أنا ابوجور  حسةةةةةةةةةةةةةةب، هلي  إمياان   ي  إثباتبا هإميانبا هبذه الذا  ادقدسةةةةةةةةةةةةةةة إثبا  ه إميايف  ي  
كيفيتا. حنل آاببا صا سةةةبحانا  ي  أنا سةةةبحانا  ي بارر  راا   ابع د همسي  هصيفةةةة..اخل رهيف أيف 
نععف كيفية هاباهية تي  الذا  ادقدسةةةة أه تي  اليفةةةفا . لببظع إا كالا شةةةيمل اإلسةةةالا كي   

  رب  ل ذل :
  هإجعاؤها  ي   اهعها هنف  الكيفية  باا،  ".. مذهب السي  رضوايف هللا  ييام إثبا  اليففا

أليف الكالا حل اليفةةةةةةفا   عس  ل الكالا حل الذا ، هإثبا  الذا  إثبا  هجور ال إثبا  كيفية،  
 كذل  إثبا  اليففا  ه ي  هذا ابض  السي  كيام، هلو ذهببا نذكع ابا اطيعبا  ييا ابل كالا 

ل كايف بيفةةةةةةده اتق هإ اار اليفةةةةةةوا   السةةةةةةي  حل ذل  خلعجبا  ل ادقيفةةةةةةور حل هذا ايوا ،  م
اكتف  مبا بدابباه، هابل كايف بيفةده ايدا  هالقيل ه القا  هادكاصعا مل  رره التطو ل إال خعهجا  ل 

 .688سوا  السبيل، ههللا ادو ق.." 
 

 
 آرا ه حل نفي صفا  هللا  ر هجل،  أي الذي با  أيف ابعىن استوى  ع  استوا، هايام صل صفوايف أخذ بولا هذا ابل ايعد صل ررهم هتبىن 686

، 1، جاملفسرون ب  التأويل و اإلثبات يف آايت الصفاته القو  خبيق القعآيف ه  ة ذل  ابل البدس..انظع: ادةعاهي، حممد صل  بد العمحل:  
 77-76ص 

 اديفدر الساصق ه اليففحا  نفساا  687
 6-1، ص4، ججمموع الفتاوىاصل تيمية:  688
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 اجلائز وغري املبحث الثاين: التأويل اجلائز 
 سةةةةةةةتيرا أيف نبفي التأه ل مجية  ر م أنبا مل نذهب إا ابذهب ادؤهلة حل اليفةةةةةةةفا ، إال أيف ذل  ال

هتفيفةةةةةةةةةةيال ، أه أنا ال ميكل أيف  كويف هباك ابعىن سةةةةةةةةةةائةا  هجائرا  لذل . هبد ذكع اصل القيم تيميذ  
(،  الصالالالواعق املرسالالاللة على اجلهمية واملعطلةشةةةةيمل اإلسةةةةالا رمحاما هللا كالابا  مجيال  حل كتاصا : )

ىن التفسةةةةةةةةة،  اذا سةةةةةةةةائغ هابقبو  هنقو   ي  ص  أيف هباك نو   ابل التأه ل: التأه ل الذي مبع
صا، هأيف هباك نو ا  آخع ابل التأه ل الذي هو التحع  ،  اذا الذي ال نقبيا هنع ضةةةةةةةةةةةةةا، هأيف هذا 
البوس الينار ابل التأه ل الذي مبعىن التحع   هو ابل  كعا الياور هجاورهم هحتع فام ليتوراا، هأمم 

، هأيف صع  الفع  اإلسةالابية ابينل ادعترلة هايامية  شةيو  هسةي  هذا البوس ابل التأه ل  رب التار مل
 هالقدر ة ه ةهم ذهبوا إا ذل  البوس ابل التأه ل ايفعف،  قا  رمحا هللا:

هأته ل  اتق  هو  التفسة  هالتحع  ،  تأه ل  التفسة  أصاليف،  التأه ل  تجاذصا  أيف  "..هادقيفور 
التحع   ابل جب  اإلتار،   الباطل.  تأه ل  إنا هو اديل رلبيفوص  ل ابا هي التحع   هو 

 ييا، إابا رلطعل  ياا أه وخعاجاا  ل  قائقاا اب  اإلبعار صيفظاا هكذل  اإلتار حل أمسا  هللا 
خرا  كويف جبحد ابعانياا ه قائقاا، هخرا  كويف ونكار ادسم  هبا، هخرا  كويف رلتشع   صيبا  

هإيف مساه أصحاصا حتقيقا  ه ع اان  هأته ال .  مل   هص   ةه  ياا.  التأه ل الباطل هو إتار هحتع  
.. هابل  164البسا  :  هكّيمح هللاُ ابوس  تكييما    أته ل التحع   هاإلتار أته ل ايامية بولا تعاا:   

ابل الع   إا البيفب، هبا  هكيم اليةاح أي ابوس    هكّيمح هللاح ..   :  ع   اليفظ، حتع   إ عا  بولاحت
كّيمح هللاح همل  كيما هللا، ههذا ابل جب  حتع   الياور صل أببل اببا. هالياور حل هذا ادوض  أها 
رتق اببام. هدا  ع اا صع  ايامية هذا التحع   با  لا صع  أهل التو يد  كي  تيفب  صقولا  

 ةحُبال ايفعف.. هابل أته ل التحع  ، أته ل    ،43األ عاف :  ُا رصا﴾  :﴿ هدا جا  ابوس  ديقاتبا هكّيمح 
القدر ة اجملوسية نيفوص القدر مبا أخعجاا  ل  قائقاا هابعانياا، هأته ل ايامية نيفوص اليففا  
مبا أخعجاا  ل  قائقاا، هأهجب تعطيل الع  جل جاللا  ل صفا  كمالا، كما  طيتا القدر ة  

 بحل ال نبكع التأه ل صل  قيقة العيم هو التأه ل هالعاسخويف حل العيم  ل كما  بدرتا هابشيئتا.  
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هم أهل التأه ل، هلكل أي التأه ي ؟  بحل أسعد صتأه ل التفسة ابل  ةان، ه ةان أشق  صتأه ل 
 689التحع   اببا، ههللا ادو ق لييفوا .." 

هأيف هذا البوس ابل التأه ل جيب   مث إيف اصل بيم رمحا هللا ذكع أضةةةعار هذا التأه ل الباطل هأسةةةباصا، 
 ي  اإلسةةةةالا أضةةةةعارا  رلةة،  ي  هدابوا الد ل هحموا ابعادا صسةةةةبب تي  االر ا ا  هاالحنعا ا  

 :ج صة: الطوا يل..  قا  رمحا هللاهاتجج الواهية، هأنا مس  تي  اتج
".. بوهلم إيف كالا هللا هكالا رسةةةةةةةةةةةولا أرلة لفظية ال تفيد  يما  هال حييفةةةةةةةةةةةل ابباا  ق ، هبوهلم إيف 
آاي  اليفةةةفا  هأ ار   اليفةةةفا   ااا  ال  قيقة هلا، هبوهلم إيف أخبار رسةةةو  هللا اليفةةةحيحة 

إذا تعةارض  ال  رهاهةا العةده  هتيقتاةا األابةة رلقبو  ال تفيةد العيم، ه ةا تاةا أيف تفيةد الظل، هبوهلم 
العقةةل هنيفةةةةةةةةةةةةةةوص الو ي أخةةذان رلعقةةل همل نيتفةةل إا الو ي.  اةةذه الطوا يةةل األرص  هي ال  
 عيل رإلسالا ابا  عيل، ههي ال  حمل رسوابا هأاالل ابعادا ههدابل بوا ده، هأسقطل  عابة 
البيفةةوص ابل القيو ، همجل طع ق الطعل  ياا لكل اند ق هابيحد،  ال حيتج  ييا ايفتج حبجة 
ابل كتا  هللا أه سةةةةةةةبة رسةةةةةةةولا، إال يأ إا طا و  ابل هذه الطوا يل، ها تيفةةةةةةةم صا هاختذه ُجّبة  
 يفةةةةةةةةد صا  ل سةةةةةةةةبيل هللا، ههللا تعاا حبولا هبوتا هابحبِِّا ه ضةةةةةةةةيا بد كسةةةةةةةةع هذه الطوا يل طا وخ  

ل طا وخ  ي  ألسةةةةةبة خيفا  رسةةةةةيا ههرثة أنبيائا،  يم  ر  أنيفةةةةةار هللا هرسةةةةةولا  يفةةةةةيحويف أبهياا اب
أبطار األرض ه عمجومم صشةةةةاب الو ي هأرلة ادعقو ، هحنل نفعر الكالا  يياا طا وخ طا وخ.."  

690. 
نكتفي هبذا القدر حل صيايف ابوب  صع  العيما  الكبار حل هذه ادسةةةةةألة، أيف هذا ادوب  هادذهب 

الذي هو مبعىن   هو الذي نعتضةةةةةةةةةيا همنيل إليا هنعاه صةةةةةةةةةوار  إيف شةةةةةةةةةا  هللا تعاا. نعم نقو  رلتأه ل
 التفسة هالشعح. هال نقو  رلتأه ل الذي هو ابعىن التحع   هالتةية هالتبد ل، ههللا أ يم. 

 
، تل:ر/  يي صل حممد الدخيل هللا، : الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعتطلةصل أيب صكع أ و  الرر ي أصو  بد هللااصل القيم، حممد     689

 219-217، ص 1(، ج1998، 3)العايض: رار العادية، س
 

 633-326، ص 2، ج: الصواعق املرسلة على اجلهمية و املعتطلةاصل بيم، حممد صل أيب صكع أ و  الرر ي أصو  بد هللا 690
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أ ببل أيف تكويف هذه ادقدابة ابيراان   وايف صا كالا الشةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ه ةه، هابل مث  ال 
قدابة هو ادعو   ييا حل هذا حنتاج أيف نعر أه نعقب  ييا حل كل ادسةةةةةةةةةةائل ال  سةةةةةةةةةةتأتيبا.  اذه اد

  الفيفل.  

أابةا  ل ابوب  الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةا ظ إصعاهيم راليو ابل التةأه ةل،  قةد هجةدتةا أنةا خرا  ةذهةب إا ذلة   
التأه ل الذي مبعىن التحع   هالتةية، هخرا أخعى  ذهب إا التأه ل الذي مبعىن التفسةةةةة هالبيايف.  

صةةةةفا  ادخيوب  اب  تبر اا   تبارك هتعاا    قد أه  صع  اآلاي  ال   شةةةةعع  اهعها شةةةةيئا  ابل
 ل ابشةةةةةةةةةةةةةاهبة اخليق هادخيوب ، هأنا كايف  بح   ل ابعىن الئق  تمشةةةةةةةةةةةةة  اب  البص القعآر هاب  
جال  هللا تبارك ه تعاا. ه يما  يي صع  أابينية تطبيقية  ظاع  ياا أته ل الشةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم 

 راليو رمحا هللا تعاا. 
 

 يل صفة احلياء وصفة اليد وصفة الوجهاملطلب األول: أتو 
 

 أوالً: أتويل صفة ) احلياء (، فالتأويل هنا مبعىن التفسري والبيان
 

]   إيف هللا ال  سةةةةةةةةةةةةةتحي أيف  ضةةةةةةةةةةةةةع  ابينال  ابا صعوضةةةةةةةةةةةةةة  ما  وباا    في تفسةةةةةةةةةةةةةةه لقولا تعاا:  
[ ، ذكع ابا خالصةةةةةةة كالابا أيف هللا تعاا ال ميتب  هال  تحعج هال  سةةةةةةتبك   ل ضةةةةةةع  26البقعا:
، ههةةةذا هو ادعىن الةةةذي جيةةةب أيف نفامةةةا ابل اآل ةةةة، هلي  ادعار ابل اآل ةةةة  قال  تيةةة   691ادينةةةل  

، أي ال  فام ابل اآل ة ذل  اتيا   العمحل الع يم    اليفةةفا  البشةةع ة كما صيبا حل تفسةةةان لةةةةةةةةةةةةةةةةة:  
ابل ادتبةارر إا أذهةانبةا هالةذي نعع ةا مجيعةا  ابل تةة لويف الوجةا هامحعاره أه اصةةةةةةةةةةةةةةفعاره، هالةذي هو  

 .692صفا  البشع..

 
: ) أي أنا تعاا ال ابن كثري يف تفسريههذا الذي با  صا الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو حل كالابا  ل صفة اتيا   قد بالا أ ضا  العالابة    691

 64، ص 1 ستبك ، هبيل ال خيش  أيف  ضع  ابينال  ابا، أي ابينل كايف، أبي شي  كايف صةةا  أه كبةا ..( ج
 77، ص1اديفدر الساصق،ج 692
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 كما هو هاضةةةل ابل كالا الشةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو أيف هد ا ابل أته ل هذه اآل ة رلذا  كايف 
تبر ا اخلالق سةةةةةةةةةةبحانا هتعاا، ههذا البوس ابل التأه ل حل هذه اتالة رلذا  هو سةةةةةةةةةةائغ هجائر إيف 

 ا  اتوارث، ههللا أ يم.شا  هللا تعاا، هلي   يا تعطيل هال تشبيا، هإمنا  يا تبر ا  ل صف
 اثنياً: أتويل صفة ) اليد ( بلقدرة.  

 قد هجدتا أنا رمحا هللا أه  صةةةةةةةةةةفة ) اليد (، صقدرا هللا تبارك هتعاا حل العطا  هالعا ، هذل  حل 
هاسةةةةةةةةةةةةةةتةد   ي  ابةا ذهةب إليةا حل  ،  64المعادع :    ه بةالةل الياور  ةد هللا ابةيولةة   بو  هللا تعةاا: 

أته يا لآل ة صتتمة اآل ة ذاهتا،كما ذكع الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم ذل  بائال : ".. تتمة اآل ة نفسةةةةاا:  
     صل  داه اببسةةةةوطتايف  بفق كي   شةةةةا     : أي أكاذ ب ها رتا ا  الياور ال أصةةةةل هلا  64الماد ،

 عابام ه  طعمام كي   شةةةةةةا  سةةةةةةبحانا.."  ابل اليفةةةةةةحة، أليف بدرا هللا تعاا  ي  اإلنفا  كبةا،  
693. 

هلكل هذا االسةةتدال  ابل الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو هإيف كايف هاررا  هحمتمال ، هلكبا ال  ينبل هال 
ابا    سةةةةةةةةةةةةةةتقيم اب  اآلاي  األخعى اليفةةةةةةةةةةةةةةعحية الواررا حل إثبا  اليد ل   تعاا، ابينل بولا تعاا:  

  ، هبولا   تعاا:   75ص   اببع  أيف تسةةةةةةجد دا خيقل صيدّي أسةةةةةةتكرب  أا كبل ابل العال  
الماد :    صل  داه اببسةةةةةةةةوطتايف  بفق كي   شةةةةةةةةا    ، هبولا تعاا:10الفتح      د هللا  و  أ د ام 

قو :    سةةةةةةةةةةةةةتقيم ادعىن ابل هذه اآل ة األخةا ابينال : هل  عقل أيف ني، ه ةها ابل اآلاي ،  ك64
صل بدرخه اببسةةةةةةةةةةوطتايف!!؟ مث ابا ادان  حل اليةة الععصية أيف  سةةةةةةةةةةتعمل القعآيف الكعمي لفظة: بدرا هللا  
 و  بدرهتم..!؟  بده يل لي  هباك ابان  شةع ي هال لةوي ابل اسةتعما  تي  اليفظة.  يماذا إذيف 

 نؤه  لفظ : اليد: رلقدرا؟؟ 
 

  

 
:  ان  693 تفسة  تفسة:    1076  -1075، ص2، ج  .. Ajka e kuptimeveظع  انظع:  لإلمام ، ه  التأويل  التنزيل وأسرار  أنوار 

ليمقارنة،  إن  ستجد خالصة كالا الشيمل  اتا ظ إصعاهيم راليو متاابا  كما ذكعه البيضاهي، هتفسة البيضاهي كما  قو  صع  البا ين     البيآاوي
، ص 2، جاملفسرون ب  التأويل و اإلثبات يف آايت الصفاتهو خالصة لتفسة العااي هالرخمشعي..انظع: ادةعاهي، حممد صل  بد العمحل:  

95-105   
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 ( اجلهة، و بال: ذات هللا، و بال: رضا هللااثلثاً: أتويل صفة ) الوجه(،  ) بال: 
ه   ادشةةع  ه ادةع   أ بما  : ( الواررا حل اآلاي  الكينةا ابينلكما أيف الشةةيمل أه  صةةفة ) الوجا

، ه ةهةا ابل اآلاي  صعةدا أته ال ..  ية   قو : "..أ بمةا تولوا 115البقء:     تولوا  ينم هجةا هللا 
ضةةةةح  هللا تعاا، أنا تعاا هاسةةةة  هأنا  ييم هر يم ه فور..أليف   اباك هجا هللا، أي جاة العبارا هر 

اجتةاه اديفةةةةةةةةةةةةةةيي هتوجاةا حنو ذا  هللا حمةا   ه ة ممكل، هأنةا تعةاا اببره  ل أيف  كويف لةا جاةة،  
، هو  ضةةةةةةةور اديفةةةةةةةيي صو ي ه يم خاّب  أاباا ذا  هللا، أه رمبا ذات هللا ادقيفةةةةةةةور صوجا هللا أي 

  . 694بحانا هتعاا.." سرضا هللا  كويف ادقيفور هو 
 رابعاً: أتويل صفة ) القرب (، بلعلم

، أه  ذلة  186البقء:       ةإر بع ةب أجيةب ر وا الةداس إذا ر ةايف    هحل تفسةةةةةةةةةةةةةةةه لقولةا تعةاا:  
تعاا بع ب ابل  باره. مث إنا ا تج صكالا اإلاباا البيضةةةةةةةةةةةاهي الذي با  صذل   علمه، أي  بلعلم

القو  هنف  أيف  كويف ادعار ذا  هللا بع ةب اببام، ألنةا تعةاا طةادةا لي  لةا ابكةايف أه ال حيتةاج إا 
 .695ممكل..  ه ةابكايف،  قعصا تعاا اببا حما  

 
  

 
 184-183، ص 1اديفدر الساصق، ج 694
، ه و  خر مل التأه ل، هالتأه ل الفاسد هادسائل  272، ص  1، ج  Ajka e kuptimeve te Kur'ani Qerimitانظع تفسة :    695

  1993،  1ار بتيبة، س، )صةه : رقآية التأويل يف القرآن الكرمي ب  الغالة واملعتدل األخعى ادتعيقة رلتأه ل.. انظع: سامل، إصعاهيم صل  سل:  
.) 
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وجوب االسالالالالالالالالالالالتالالالدالل العقلي   تو يف النص القرآين وفق املالالال هالالالب على  املبحالالالث الثالالالالالالالث:  
 لالهتداء إىل اإلميان بهلل تعاىل

صةةةةةةةةةةةةةةفةةة   تعةةاا،  اةةذا ال  ةةدخةةل حل ر     اةةد هللا    لي  ادعار ابل هةةذا ادطيةةب أيف كعةةل  
اليفةةةةةةةةةةةةةةفةا     ر هجةل. ه إمنةا ادعار صيةايف ابباجةا هاجتةاهةا التةأه يي هتو يفةا ليبص القعآر لتةأ يةد  

  قيدتا هابذهبا ابل خال  تفسةه لآلاي .
 ي  با  ابا  ،27البقء:     الذ ل  بقضةةةةةويف  اد هللا ابل صعد ابيينابا     في تفسةةةةةةه لقولا تعاا:  

وهو  ، هو العاد الذي كايف ص  هللا هصيبام،   اد هللا   :  كالابا: ) " ..إيف ادعار هبا صةةةةةةةةةةةص  ابيخ
الذي ههبام إايه دعع تا سةةةةبحانا، هلالسةةةةتدال  صا  ي  هجوره هالتيفةةةةد ق لعسةةةةالة نبيا   696 العقل

حممد صةةةةةةةةةةةي  هللا  ييا هسةةةةةةةةةةةيم. أليف هللا  بدابا خيق نور الفكع هادعع ة حل  قو  الباس كايف ذل  
، هأليف مبيناصة  انعقار العاد ابعام  ي  أمم سةةةةيؤاببويف صا هسةةةةييفةةةةدبويف صو دانيتا  هصعسةةةةالة نبيا

 .697 ضا   كاف لفام هتيفد ق رالئل ه دا هللا تعاا هرالئل الببوا.." العقل ا
مث إيف الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو كعر ابا  شبا هذا الكالا حل ابوض  آخع حل تفسةه لقولا تعاا: 

 ..إابا تتيبكم اب  هدى     :با  الشيمل ابا ابيخص كالابا:38البقء ، 
: إيف جا كم ي  إرسةةةةةةةا  العسةةةةةةةل،  كأنا تعاا با القط   .إيف هرهر اآل ة  ي  صةةةةةةةيةة ايرا ه " . 

رسةةو   اذا  سةةل همجيل، هإال  يي  هاجبا   يّي ) أي  ي  هللا تعاا (، أيف أرسةةل إليكم رسةةوال ، 
هلكل إيف جا كم رسةةةو   اذا تفضةةةل هإ سةةةايف اببا تعاا إا  باره، هإيف مل تتكم العسةةةل  يد كم 

  تعاا هتيفد ق ه دانيتا، هذل  ابل خال  استداللكم  قيكم  كفيكم لالستدال  صا لإلميايف ر
 .698ه نظعكم حل آاي  الكويف.." 

 
لشيمل  هبد ذكع اإلاباا البسفي حل تفسةه  دا آرا  ليعيما  ادفسع ل حل ابعىن اآل ة ادذكورا، هابل مجية تي  ادعار كايف ادعىن الذي ذكعه ا  696

 34، ص 1، ج: تفسري النسفياتا ظ إصعاهيم راليو..انظع
   78، ص1اديفدر الساصق، ج 697
 98، ص  1، ج ve te kur'ani QerimitAjka e kuptimeتفسة :   698
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هحل حتقيقبا هلذه ادسألة رأ با  بد أئمة اداتع د ة هذه اتقيقة ال  أشار إلياا الشيمل اتا ظ إصعاهيم 
ا راليو. هسةةةةةةةةةةةةةأضةةةةةةةةةةةةة  ص   د    يما  يي كالا اإلاباا أيب اببيفةةةةةةةةةةةةةور اداتع دي لرتى نقاس الشةةةةةةةةةةةةةب

 هاالختالف ص  كالابا هكالا الشيمل اتا ظ إصعاهيم.
الذ ل  بقضةةةةةةويف  اد هللا    هحل تعييق اإلاباا أيب اببيفةةةةةةور اداتع دي  ي  اآل ة ذاهتا حل بولا تعاا:  

، ذكع أيف ابعع ةةةة هللا تعةةةاا  بةةةارا  ل  اةةةد، هأيف  اةةةد هللا  ي     27البقء:      ابل صعةةةد ابيينةةةابةةةا..
 ، تشةةةةةةةةةةةةةةاةد خيقةة كةل أ ةد  ي  ه ةدانيةة هللا تعةاا، ابينةل بولةا تعةاا: عهالد خلقالةهجا ، األه :  

..هحل أنفسةةةةكم أ ال تبيفةةةةعهيف     ي  ألسةةةةبة األنبيا  هالعسةةةةل عهد رسالالالالة، هالينار    21الذاءيات  :
هبةةا  هللا إر ابعكم لئل أبمتم اليفةةةةةةةةةةةةةةالا ه آتيتم الركةةاا هآاببتم    ييام السةةةةةةةةةةةةةةالا، كقولةةا تعةةاا:  

هإذ أخذ هللا ابيينا   الذ ل أهتوا الكتا  لتبيببا ليباس هال   هبولا تعاا:    ،12الماد :     صعسةةةةةةةةةةيي..

 .187آل عمءان    تكتمونا..
اداتع د ة أيف ابعع ة هللا تعاا  إيف كانل اسةةةتداللية،  اي تعور إا  كعا ابةعهسةةةة ههكذا  تب   بد 

، هأيف ابعع ة هللا أه اإلميايف ر  تعاا..".. طعا أهر اا هللا حل 699حل البف ، ساصقة  ي  التفكة..
هذه الكيبونة، هشةةاد  هبا  ي  نفسةةاا حبكم هجورها ذاتا، ه كم ابا تسةةتشةةععه حل أ ماباا ابل 

 .700اتقيقة.."  هذه
ه يما خيص ابسةألة هجو  ابعع ة هللا تعاا هالطع  ادؤر ة إا ذل ،  قد شةةيل هذه القضةية ر  
 يما  الكالا بدميا  ه د ينا . هابل خال  الدراسةةةةةةةةةةةةةةة هالبح  تب  لبا أنا بد  اع  حل السةةةةةةةةةةةةةةا ة  

اداتم  هبذه    اإلسةةةةةةالابية  دا اجتاها   يما خيص هذا ادوضةةةةةةوس، هبد خليفةةةةةةاا لبا أ د البا ين 
،  ي  ذكع حل رراسةةةةةتا أنا ُهِجد هباك اجتاه   قو  701القضةةةةةية جراه هللا خةا  حل رسةةةةةالتا اياابعية 

، هاببام ابل با  ابل أما  ضالالالالالالالالالالرورية، ه اجتاه  قو  أبيف ابعع ة هللا اسالالالالالالالالالالتدالليةأبيف ابعع ة هللا تعاا 
 ييية ابل الباطبية. هرإلضةةةةا ة إا ابينل  عبة اإلمسابإلمام ، هاببام ابل  عى أما تينبل بإل امتينبل  

 :  االجتاها  الساصقة، نذكع أ ضا  تي 
 

 99-98ص ، ادعج  الساصق 699
 668، 3، ج: يف  الل القرآنبطب، سيد 700
 ركتوراه ؟ رسالة مل  شع البا   أرسالة اباجستة كانل أا  701
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، هأبدا هذه اددارس الكالابيةة هي ابدرسةةةةةةةةةةةةةةة ادعترلة، الذ ل بالوا أبيف ابعع ة هللا  االجتاه العقلي  -أ
تعاا ال حتيفةةةةةةةةةةل إال رلبظع،  يجب أيف  كويف البظع أه  الواجبا   ي  ادكي . ه وضةةةةةةةةةةل هذه 

ادعترلة ههو القاضةةةةةةةي  بد ايبار  بدابا سةةةةةةةئل  ل أه  هاجب  ي  اإلنسةةةةةةةايف،    اتقيقة أ د أئمة
بةا : البظع ادؤري إا ابعع ةة هللا تعةاا..إا أيف أ عس أ ةد أئمتام بةائال : ابل ال  ععف هللا رلةدليةل  
 او كةةا ع، أليف ضةةةةةةةةةةةةةةةد ادعع ةةة البكعا، هالبكعا كفع!!  ال شةةةةةةةةةةةةةةة  أنةةا تطعف هاحنعاف  ل ادباج  

 السوي.
حل ابعع ة هللا تعاا ه هو اجتاه السةةةةةةةةي  اليفةةةةةةةةاا رمحام هللا تعاا، هبد أطيق   جتاه النقلياال -ب

(، لألسةةةةةةة    حلشالالالالالالوية ييام صةةةةةةةا ب هذه العسةةةةةةةالة ابينل صع  البا ين  اآلخع ل ابيفةةةةةةةطيل: ) ا
الشةةد د، صسةةبب أمم ا تربها أيف ابعع ة هللا تعاا، الذي هو  يب، ال تدرك رلعقل، هأيف ادعو  حل 

 ابا رلل  ييا اآلاثر هاأل ار  .  هذا األابع
، ابينل ابا ذهب إليا مجاور األشةةةةا عا أيف ابعع ة هللا تعاا االجتاه التوفيقي ب  النقل و العقل -ج

تينبل رلشةةةةعس  ل طع ق االسةةةةتدال  هالبظع..أليف الذي أهجب البظع ه التفكع هو الشةةةةعس ادتمينل  
 ضةةةا  ر   ابل شةةةأيف العقل هجعيا هسةةةيية  حل نيفةةةوص الكتا  هالسةةةبة هاإلمجاس، هأيف القعآيف الكعمي أ

دعع ة اتق ابل الباطل.. ه ظاع هذا االجتاه حل كالا أ د أئمة األشةةةةةةةةةةةةا عا، ههو اإلاباا أصو  اابد 
الةرايل رمحا هللا الذي ر   ابل ابستوى العقل هأشار إا أمهيتا، هبا  إيف العقل هالو ي ابتعاضدايف،  

..هأيف العقل لل  اتدي إال رلشةةعس، هالشةةعس مل  الشةةعس  قل ابل اخلارج، هالعقل شةةعس ابل راخل .
 تب  إال رلعقل، هالعقل كاألّس، هالشةةةةةةةةةةةةةعس كالببا ، هلل  ة  أسا ابا مل  كل صبا ، هلل  ينبل صبا   

 . 702ابا مل  كل أّس.. 

 
، هانظع:  94-90ا(، ص  1989،تون : رار الرتكي ليبشع،  حياته و آراؤه العقدية  –: أبو منصور املاتريدي    انظع: الةايل،صيقاسم  702

،حب   ة اببشور، وشعاف األستاذ، ر/ إصعاهيم رجب، اياابعة اإلسالابية  : تكامل الوحي والعقل و احلواس يف إسالمية املعرفةخوجة، خةالد ل
ه البيفوص القعآنية   ا. هبد  اه  صع  الفالسفة ادسيم  القدااب  ابل أابينا  الكبدي هاصل رشد أيف  و قوا ص  الشع عة أ1998اباليراي،    -العادية  

، ليقاضي  كتاب فصل املقال و تقرير ما ب  الشريعة و احلكمة من االتصالهص  الفيسفة هاببارئاا ه دا هجور التعارض صيباا..ليمر د انظع:  
، ة يف فلسفة بن رشداملادية و املثالي(،  هكتا : 1954أيب الوليد حممد صل أمحد صل رشد، تل: ر. جورج  ضيو اتورار، )ليديف: ابطبعة صع ل،  

 (. 2يفمد  مارا، ) القاهعا: رار ادعارف، س
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، اليناصل حل البفوس هالفطع، االجتاه الفطري أو االسالتدال  عند اإلمام أيب منصالور املاتريدي-د
 ه ساصقا ، هتوضيل ذل  االجتاه الفطعي  تمينل حل هذه البقاس:هالذي ذكعان

،  ي  إيف اإلنسةةةةةةايف ميكل أيف  توصةةةةةةل إا ابعع ة هللا رلعقل، أليف هللا تعاا أابعان وجوب النظر-أ
بةل انظعها ابةاذا حل السةةةةةةةةةةةةةةمةاها  ه    حل آاي  كينةا رلتةدصع  هالتفكع هاالتعةاع، ابينةل بولةا تعةاا:  

سةةةبع ام آايتبا حل اآل ا  ه حل أنفسةةةام  ىت  تب  هلم أنا    ، هبولا تعاا:   101يونس      األرض..
، هلكل اب  بو  اإلاباا أيب اببيفةةةةةةةةةةةور اداتع دي صوجو  البظع هاالسةةةةةةةةةةةتدال     53فصعععع ت     اتق..

العقيي، هر عا ابل كعاابة العقل،  إنا  عى ضةةةعهرا العسةةةو  أه العسةةةالة، أليف العقل ه ده باصةةةع  ل 
بب الشةةةاوا  هاديذا  هالبرا ا  هاخلال ا  البشةةةع ة، كل هذه األسةةةبا  تعترب إرراك اتقيقة صسةةة

 جبا  ليوصةو  إا اتق، هأيف هذا الطع ق أي طع ق البظع هاالسةتدال  ليسةل  سةةا ادبا  لبع  
 بائال : التوحيداألسبا  ال  ذكعها حل كتاصا: 

لعسةل، هجوه، أ دها: هجور التبااس  " .. مث األصةل حل ذل  مما  وجب ضةعهرا العقل اتاجة إا ا 
الظاهع ص  اخليق  ي  إر ا  كل اببام أ ق رتق هأها رإلصاصة، هاتفا  أيف لي   يام ابل  فرس 
إليةا ليحكم صيبام ه ع ام مبةا صةا  تةأل  بيوهبم هجتتم  كيمتام. هابعيوا أيف التبةااس هو أصةةةةةةةةةةةةةةةل كةل 

يوا أيف ال أ د أ يم صذل  ممل خيقاا  سةةةةةةةةةةةةةةار هابقدابة كل  با ، هذل  كيا ببيل حل العقو ..هابع
 اذا اب  ابا  عيم أيف األشةةةةةةةةا   …هأنشةةةةةةةأها، هحل ذل  لرها القو  صعسةةةةةةةو  نعيم أنا ابل  بده جا 

هاار ااباا  ي  العقو   يبسةةةةةةةةةةةةاا،  كذل  اهلموا هأنواس ابا جبل  ييا البشةةةةةةةةةةةةع هكذل  أنواس األمل 
ق حل كل لطي  هجييل. هكذل  هأسةةةةةةبا  ال حتيفةةةةةة  مما  شةةةةةةةل العقو  هميبعاا  ل اإل اطة رت

 يبة الشةةةةةاوا  هكينعا األابار هاليذا ،  يذل  ال صد ابل رسةةةةةو  هللا ليبيبام ه دهلم  بد االشةةةةةتباه  
 ي  اتق هال بوا إال ر ، هبد صيبا حبمد هللا  اجة العقو  ليعسةةةةل هالقو  هبم ه جر العقو   ل  

 .703اإل اطة رلكل.." 

 
 ، صتيفعف 183-182(، ص 1970تل: ر. تل هللا خيي ، ) ا إلسكبدر ة: رار اياابعا  اديفع ة،  : التوحيد،اداتع دي، أصو اببيفور 703
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أابا  ل رليل اداتع د ة الذ ل ذهبوا إليا ابل هجو  البظع هاالسةةةةةةةتدال ،  قد اسةةةةةةةتد  أ د أئمتام  
،  ي  ضةةةةةةةةعهرا هجو  االسةةةةةةةةتدال  العقيي ابسةةةةةةةةتدال  صقولا تعاا حل بيفةةةةةةةةة أصةةةةةةةةحا  704الكبار  

،    14الكهف :  رصبةا ر  السةةةةةةةةةةةةةةمةاها  ه األرض لل نةد و ابل رهنةا إهلةا ..  الكا  الةذ ل بةالوا :  
اا حل بيفة استدال  إصعاهيم  ييا السالا رلكواكب هالشم  هالقمع هالبجوا  ىت هصل هبولا تع

 يمةةا جل  ييةةا الييةةل رأى كوكبةةا  بةةا  هةةذا ريب  يمةةا أ ةةل بةةا  ال   إا اإللةةا اتق،  قةةا  تعةةاا:   
     78 - 76األنعام :  أ ب اآل ي   

 في هةذه البقطةة رلةذا  اشةةةةةةةةةةةةةةرتك كالا أيب اتسةةةةةةةةةةةةةةل ادةاتع ةدي اب  ادعترلةة حل تعظيم رهر العقةل   
هتقدميا حل االسةةةةةةةةةةةةةةتدال ، إال أيف الفع  ص  ادعترلة ه اداتع د ة، هو أيف أهل السةةةةةةةةةةةةةةبة ابل اداتع د ة  

ليتوصةةةل  هاألشةةةا عا ا تربها ضةةةعهرا األ كاا الشةةةع ية كوسةةةيية ال تكويف إال ابل  بد هللا  ر ه جل
إليةةا، صيبمةةا  بةةد ادعترلةةة   ةةالوسةةةةةةةةةةةةةةييةةة هي العقةةل هلي  الشةةةةةةةةةةةةةةعس اتبي  البةةاا  ابل  بةةد هللا  ر 

، هأليف ادعترلة : "..أكدها: القو  أبيف اتسةةةةةةةةةةل هالقبيل ابل األشةةةةةةةةةةيا  ذاتيايف،  األ عا   705هجل..
ة الاابة حتسةةةةل هتقبل لذاهتا، مبعىن أيف اتسةةةةل صةةةةفة ذاتية ليفعل اتسةةةةل كما أيف القبل صةةةةفة ذاتي

 .706ليفعل القبيل، هأيف العقل  درك اتسل ه القبل ببل هرهر الشعس صذل .." 
.." هأابا  ي  ابذهب الشاطيب حل ادوا قا  حل  د ينا  ل األابع الشع ي  ي  با  ه قو  اإلاباا 

حبسةةةةب ابا أراهم إليا العقل حل ا مام  هادفاسةةةةدادعترلة  كذل  أ ضةةةةا ، أمم إمنا  عتربهيف اديفةةةةاا 
ههو الوجا الذي  تم صا صةةةالح العامل  ي  ايمية هالتفيفةةةيل حل اديفةةةاا أه  بخعا صا حل ادفاسةةةد.  

 .707هبد جعيوا الشعس كاشفا  دقتض  ابا ار اه العقل  بدهم، ال اايرا هال نقيفايف.." 
هو  دا    ل ا ترالا ه ع د أيف  تخيص هبد أكد اإلاباا الرخمشةةعي أ ضةةا  حل تفسةةةه هذه اتقيقة ه  

رسةةال  اببشةةع ل ه اببذر ل أليف ال  كويف ليباس  ي  هللا  جة صعد   ابل  اهع هذ ل البيفةة  همها:  

 
  6ص  حبر الكالم،، نقالُ  ل أيب ادع  البسفي: 96ادعج  الساصق، ص  704
 97ادعج  الساصق، ص  705
، ص  احلركات ا دامةأحباا يف علم الكالم والتصوف واالستشراق و   -دراسات يف الفكر العريب اإلسالمي تاح،  ع ايف  بد اتميد:    706
213 
  357ص ،2ليشاطيب، ج املوافقات يف الشريعة اإلسالمية 707
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.. يسةةةأ  15اإلسارا  :   هابا كبا ابعذص   ىت نبع  رسةةةوال     هبولا تعاا:    ،165النساا  :  العسةةةل 
ليباس  ي  هللا  جة صعد العسةةةةةةةل ههم حمجوصويف مبا الرخمشةةةةةةةعي هذا السةةةةةةةؤا : " ] ..كي   كويف 

نيفةةةا هللا ابل األرلة، ال  البظع  ياا ابوصةةةل إا ادعع ة، هالعسةةةل حل أنفسةةةام مل  توصةةةيوا إا ادعع ة 
؟ بيل: العسةةةةةةةةةةةةةل اببباويف  ل  ف أمم رسةةةةةةةةةةةةةل هللا إال رلبظع  يااإال رلبظع حل تي  األرلة، هال  ع 
عى  يما  أهل العد  هالتو يد، اب  تبييغ ابا محيوه ابل تفيفةةةةةةةةيل الةفية هر ينويف  ي  البظع، كما ت

أابور الد ل هصيايف أ وا  التكيي  هتعييم الشةةةةةةعائ   كايف إرسةةةةةةاهلم إاا ة ليعية تتميما  إللراا اتجة 
لئال  قولوا: لو ال أرسةةةةةةةةيل إليبا رسةةةةةةةةوال   يوبظبا ابل سةةةةةةةةبة الةفية ه ببابا دا هجب االنتباه لا..[ "  

708. 
الشاهد ابل هذا الذي ذكعتا ابل اببارئ ه أصو  ادعترلة، هو أيف الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو ذكع 
أ ضةةةةةةةةةةةةةةةةا  أيف رهر العقةةل كةةاف ليتوصةةةةةةةةةةةةةةةةل إا ابعع ةةة ه ةةدا هللا تبةةارك ه تعةةاا ههجوره ابل خال  
االسةةةةةةةتدال  رآلاي  الكونية الدالة  ي  هجوره تعاا، هأيف هذا الفكع اال ترايل ابوجور هاثصل حل 

ما ذهب إليا الرخمشةةةةةةةةعي هو أيف رهر العسةةةةةةةةل هو إ قاع العقو  ابل . صيبما الشةةةةةةةةاهد  ي709كالابا 
الةفية ليتببا إا ابا جيب االنتباه لا  ق  ال  ة.. هذا هو رهر العسةةةل حل اببظور اإلاباا الرخمشةةةعي 

     !!! 
ههذا ال  يفةةةل، لآلاي  القعآنية الكينةا اليفةةةعحية الدالة  ي  أيف العسةةةو  صةةةي  هللا  ييا هسةةةيم ببل 
الو ي اإلهلي مل  كل  دري ابا الكتا  هال اإلميايف اليفحيل، هأيف الباس مل  كونوا  عع ويف القيم هال 

ي  ره ا  ابل هكذل  أه يبا إل  األخال  اإلنسةةةةةةانية الببيية، ههذا  ظاع صوضةةةةةةوح ابل بولا تعاا:  
كل جعيباه نورا  مدي صا ابل نشةةا  ابل  باران هإن  لأابعان ابا كبل تدري ابا الكتا  هال اإلميايف ه 

 
 389، ص 1، جالكشاف للزخمشريتفسة  708
 البداية يف أصول الدين، ليمر د ابل التفاصيل ه الوبوف  ي  ايرئيا  ليعقيدا اداتع د ة راج  كتا  أ د أئمة اداتع د ة الكبار صعبوايف:    709

، األستاذ الدكتور: صكع عارضه أبصوله و علق حواشيه وفهرسههة(، 580أتلي : نور الد ل أمحد صل حممور صل أيب صكع اليفاصور ) ادتوىف سبة  
 . 31-16(، ص 1995، 5طور  أه يي، ) أنقعا : نشعاي  راسة الشؤهيف الد بية ، س

Essabuni، Nureddin، Maturidiyye Akaidi، Arastirma ve notlar ilavesiyle tercume eden ، 
Prof.Dr. Bekir Topaloglu، Marmara Universitesi Ilahiyat  Fakultesi-Kelam Ilmi Ogretim 
Uyesi، Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari، Ankara، 5.Baski، 1995، 71-74. 
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لتادي إا صةعاس ابسةتقيم. صةعاس هللا الذي لا ابا حل السةماها  هاألرض أال إا هللا تيفةة األابور 
     :  هبولا تعاا:  53الشاور ،    ه إيف تط  أكينع ابل حل األرض  ضةةةيوك  ل سةةةبيل هللا إيف  تبعويف

هإذا صشةةةةةةةةع أ دهم رألنين   ل ، هبولا تعاا:   116األنعام :   إال الظل ه إيف هم إال خيعصةةةةةةةةويف..
هجاا ابسةةةةورا  ههو كظيم،  توارى ابل القوا ابل سةةةةو  ابا صشةةةةع صا أميسةةةةكا  ي  هويف أا  دسةةةةا حل 

كينةا ال  تسةةةةة  اجملا  لسةةةةةعر   هاآلاي  حل هذا ادوضةةةةةوس  ، 59حل :  الن  الرتا ، أال سةةةةةا  ابا حيكمويف
 ايمي .

هكذل  شأيف العقل إيف تعك ه ده  إنا سع ايف ابا  ضل ص  األ كار هاالجتاها  ادبحع ة هاهلداابة،  
 تكويف الباا ة هو الضةةةةةةةةةةةةال  هاالحنعاف هاهلالك.  حىت ال  ضةةةةةةةةةةةةل العقل ه ىت ال  تيا حل  يما  

بده اتةا هالضةةةةةةال ، تعاد هللا  ر هجل  رب التار مل  رتا تيو األخعى أبيف  عسةةةةةةل إليا رسةةةةةةال  ابل  
سةبحانا، هلدا ة الباس هإرشةارهم، مث العقل إيف شةا  آابل هإيف شةا  كفع، هإال  إيف اتجة بد باابل 
 ييةا. هلو  عضةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةاوا  هابيةذا  الةدنيةا صكةا ةة أنوا اةا  ي   كم العقةل، ال شةةةةةةةةةةةةةة  أنةا  
سةةيسةةتحسةةباا همل  كل ليسةةتقبل ها دا ابباا، ابينل الران هالسةةعبة هأكل أابوا  الباس رلباطل هالقتل 

ها. إذيف  العقل ه ده لي  ابيراان  صةةةةةةحيحا  هابعيفةةةةةةوابا   عو   ييا حل ابعع ة اتق هالباطل، أه ه ة 
اتسةةةةةةةةةةل أه القبل، هأنا لو تعارض العقل اب  البقل،  إيف البقل ابقدا  ي  العقل، هلي  العك ، 
كمةةةا ص  ذلةةة  أهةةةل البظع هالتحقيق. إيف إانرا العقةةةل رهيف اال تمةةةار  ي  الو ي العرر  كويف  

 ا  هابطموسةةةةا ، هابا  ا  الفالسةةةةفة هالعقالني  التائا  الضةةةةال   رب التار مل إا  واببا هذا ابكسةةةةو 
  با صبعيد، ههللا أ يم.  

ه بد ذكع الشةةةيمل حممد نسةةةيب الع ا ي كالابا  مجيال  حل  اشةةةيتا،  بدابا اختيفةةةع تفسةةةة صل كينة، 
ابةا كبةا ابعةذص   ىت نبعة    ه   ية  اسةةةةةةةةةةةةةةتبتج ابل اآل ةة ابعىن هجياةا .  في تعييقةا لقولةا تعةاا:  

، ه مل  قل:) ه ابا كبا ابعذص   ىت نبع  رسةةةةوال     : اتمد   الذي با :  ي  با   رسةةةةوال ..
 ىت نبعة  نبيةا  رسةةةةةةةةةةةةةةوال (، ألنةا ميكل أيف  كويف العسةةةةةةةةةةةةةةو   ة البيب، هإلية  البيةايف...هكةذلة  إذا 

ا هالعقيدا اإلسةالابية،  كل هصةيام كتا   شةعح هلم  او رسةو  هلم، أه مسعوا ادذايس  ل اإلسةال
.مبعىن اببيغ ذل  تقوا صا اتجة، إذيف.. أنل رسةةةةةو ..هالكتا  رسةةةةةو ..هصةةةةةو  ادذايس رسةةةةةو .
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. أابا اإلاباا اصل كينة  قد  سةةةةع تي  اآل ة بائال  إيف هللا ال  عذ  أ دا  إال صعد العسةةةةالة، ههللا أ يم
 .710تعاا بياا اتجة  ييا ورسا  العسو  إليا..ههذا إخبار  ل  دلا 

 
 موقفه من رؤية هللا  تعاىل يوم القيامة ومرتكب الكبرية وزايدة اإلميان: املبحث الرابع

 
 أوالً: رؤية هللا تعاىل

هذه بضةةةةةةةية أخعى تطع  إلياا الشةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو حل تفسةةةةةةةةه، هال  اختي   وهلا أهل  
ال تدركا األصيفار ههو  درك    السبة ادينبتويف إايها هادعترلة البا ويف إايها.  في تفسةه لقولا تعاا:  

بة هادعترلة )أي  ، تطع  إا هذه ادسةةةألة اخلال ية ص  أهل السةةة  711األصيفةةةار ههو اليطي  اخلبة 
ابسةةألة رؤ ة هللا تعاا  وا القياابة(،  ي  إنا رمحا هللا انبع أرلة الفع ق  رختيفةةار هر   تي  
الشةةةةةةةةةبا ال  أهررهتا ادعترلة لعدا إابكانية العؤ ة، هرجل ابذهب أهل السةةةةةةةةةبة الذي  عى ذل  ممكبا   

..712. 
ا أ د كبار اداتع د ة، العالابة  مذهب أهل السةةةةبة هايما ة ابل السةةةةي  اليفةةةةاا، هكما ذهب إلي

 نور الد ل أمحد صل حممور صل أيب صكع اليفاصور اداتع دي إا أنا:
" ...أيف رؤ ةةة هللا تعةةاا رألصيفةةةةةةةةةةةةةةةةار جةةائرا  قال  ههاجبةةة مسعةةا  ليمؤابب  حل رار اآلخعا. خال ةةا    

 ييا السةةةةةةةةالا    ليمعترلة هالبجار ة هاخلوارج هالر د ة ابل العها  ..ه جة أهل اتق سةةةةةةةةؤا  ابوسةةةةةةةة 
،..هكةذا بولةا  ر امسةا:   713ر  أرر انظع إلية .. العؤ ةة ابل هللا تعةاا، كمةا أخرب صقولةا تعةاا:  

  هجوه  وابئذ انضةةةةةعا إا رهبا ان عا  714 :هكذا بولا تعاا..،  مل كايف  عجو لقا  رصا      الكهف

 
 16، ص 3(، ج1989) ابكتبة ادعارف، العايض، س.ر، ، تيسري العلي القدير الختصار تفسري بن كثريالع ا ي، حممد نسيب:  710
 103األنعاا :  711
، راج  ابسألة ابعتكب الكبةا  بد ادعترلة  1260-1259،  2،ج  Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimitتفسة:    712

 رآل ة نفساا ال  هم استدلوا هبا  ي  ر واهم،  هاخلوارج ال  ذكعها الشيمل اتا ظ إصعاهيم حل تفسةه، هكي  أنا رر  ييام ررا   يميا  ها يا  هشا يا  
 1045-1044، 795-794، 2، ج إن هللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء ههي بولا تعاا:  

 143األ عاف :  713
 23-22القياابة :  714



362 

 

، ذكع  اابة أهل التفسةةةةة ، 26يونس    ليذ ل أ سةةةةبوا اتسةةةةىن ه اايرا    هكذا بولا تعاا:   ،110
ابع و ا  إا رسةةةةةةةو  هللا صةةةةةةةي  هللا  ييا ه سةةةةةةةيم أيف ادعار ابل الرايرا رؤ ة هللا تعاا. هاأل ار   حل 

: ) إنكم سرتهيف رصكم كما تعهيف القمع ليية البدر، ال تضاابويف   هذا البا  كينةا، أشاعها بولا  
 د ه شةعهيف  درا  ابل كبار اليفةحاصة ه يمائام رضةي هللا  بام،   د   العؤ ة أ  ا.هنقي ا(.حل رؤ ت

 . 715 يكويف ابشاورا  حبي  ال  س  إنكاره.." 
ههذا هو العاجل ه اليفةةةةةةحيل حل ادسةةةةةةألة  قال  هشةةةةةةع ا ، "..ههللا تعاا  عى حل اآلخعا ألهل ايبة 

، إذ ال  عقل أيف 716صةة إ اطة هال كيفية..هأليف العقل إذا خيي هنفسةةةةةةةةةةةةا مل حيكم رابتبا اما.."  
تا حل الدنيا،  حيعا ادؤاببويف ابل لذا العؤ ة ليباري  ر هجل أ ضةا   وا القياابة.  بحل حمعهابويف ابل رؤ 

هأليف ابوسةةةةةة   ييا السةةةةةةالا طيب ذل  ابل هللا  ر هجل  يم  سةةةةةةتجب هللا لع بتا، ه بد ببيبا هذا 
القضةةةةةةةةا  اإلهلي هصةةةةةةةةربان  ييا،  ي  أابل أنبا سةةةةةةةةبعاه هسةةةةةةةةبيقاه سةةةةةةةةبحانا هتعاا حل اتياا األخعى 

م  ل رهبم  وابئةةةذ كال إم  األصةةةد ةةةة، هإال  مةةةا الفع  صيببةةةا هص  الكةةةا ع ل الةةةذ ل بةةةا  هللا  يام:  
  15المطففين :  يفجوصويف 

أابا شةةةةع ا   اباك ابل األرلة الوا ية ه الكا ية هالشةةةةا ية ابل األ ار   ه اآلاي  ال  ذكعانها آنفا ،  
 .717ابا  ينبل رؤ ة هللا تعاا  وا القياابة ليمؤابب  إيف شا  هللا تعاا، ههللا أ يم 

 
 اثنياً: مرتكب الكبرية

كينة ابل ادسةةةةائل العقد ة   ابباصةةةةعا الشةةةةيمل هر ا ا لعقيدا أهل السةةةةبة هايما ة تتجي  صوضةةةةوح حل
 األخعى مما ال  تس  صبا ادقاا أيف نتطع  إا مجيعاا،  حسببا ابل ذل  اإلشارا إا صعضاا.

 
 .41-38، ص : البداية يف أصول الديناليفاصور، نور الد ل أمحد صل حممور صل أيب صكع 715
البوسبوي (:    716 أ.ر.إصعاهيم حممد ا ل، )  روضات اجلنات يف أصول االعتقاد األبحيفاري،  سل كاحل )  أ.ر. كع  كارتشع، ه  ، تل: 

 38(، ص 2002اباليراي،  –اياابعة السالابية العادية 
 203(، ص 1391، 4، )صةه : ادكتب اإلسالابي، سشرا العقيدة الطحاويةد انظع: الطحاهي، أصو جعفع: دعع ة ادر  717
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،  قو  ابا ابيخص كالابا أيف ادذنب     718هأؤلئ  هم ادفيحويف    مينال  حل تفسةةه لقولا تعاا:  
حل انر جابم، ههذا رلطب    ابل ادسةةةةةةةةةةةةةيم  خيعجويف ابل البار صعد أيف  بالوا نيفةةةةةةةةةةةةةيبام ابل العذا  

، أليف صةةةةةةةةةةا ب الكبةا  بدهم حل اببرلة ص  ادبرلت ، خيعج ابل 719خالف ابا  ييا ابعتقد ادعترلة  
اإلميةةايف هال  ةةدخةةل إا الكفع، أي ال هو ابؤابل هال هو كةةا ع، هإيف ابةةا  ابل  ة توصةةة خييةةد حل 

 . 720البار..
 

  

 
 5البقعا :  718
 42، ص 1ج، Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimitتفسة:  719
، 367-365، ص    شرا العقيدة الطحاوية، هانظع:  80، ص  البداية يف أصول الديناليفاصور، نور الدصل أمحد صل حممور صل أيب صكع:    720

 . 417-416ه ص  
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 اثلثاً: زايدة اإلميان ونقصانه
كما انبع الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو أ ضةةةةا  صع  ابسةةةةائل العقيدا ه يم الكالا لدى األشةةةةا عا  

، هايفدث  هادعترلة هاخلوارج، ابينل ابسألة اايرا اإلميايف، هابسألة الكسب اتعاا 722، هاداتع د ة  721
 ههل  عد ذل  رابا  أا ال، ه ةها ابل ادسائل.

هل السةةبة حل تفسةةة الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم  بد تفسةةةه لقولا تظاع هذه اتقيقة ههذه ادباصةةعا أل
.  يما تطع  إا ابسةةةةةةةألة اإلميايف هتعع فا هابكوانتا هابتطيباتا   723الذ ل  ؤاببويف رلةيب   تعاا: 

ذا   لةدى هؤال  الفع ، ذكع ابسةةةةةةةةةةةةةةةألةة: هةل اإلميةايف أه التيفةةةةةةةةةةةةةةةد ق رلقيةب كةاف ليبجةاا ابل العة
؟  ذكع الشةةةةةةيمل رمحا هللا أيف ذل  ابل ابذهب اإلاباا أيب اتسةةةةةةل  األصد ةهاتيفةةةةةةو   ي  السةةةةةةعارا 

، هابةذهةب اإلابةاا أيب  بيفةة رمحةا هللا أيف ذلة   ة كةاف،  724األشةةةةةةةةةةةةةةععي هأيف ذلة  كةاف ليبجةاا 
 

 و  ابؤس  ادذهب الس  األشععي اإلاباا أيب اتسل األشععي انظع حبينا  لكاتب هذه السطور، خة الد ل خوجة،  ة اببشور صعبوايف:   721
، وشعاف األستاذ الدكتور : استحسان اخلوض يف علم الكالملا   ، هرسالةاإلبنة عن أصول الداينةرراسة حل كتاص  لإلاباا أيب اتسل األشععي:  

    1998 ع ايف  بد اتميد  تاح، اياابعة اإلسالابية العادية حل اباليراي، 
 حل   و  صع  ادسائل العقد ة ادامة ه ل اإلابااب  ايييي  أيب اتسل األشععي هاإلاباا أيب اببيفور اداتع دي ه ادسائل ال  اختيفا  ياا  722

 73-43، 32-19، ا.ر(، ص1991، 1،) سمسائل يف علم التوحيدأابور العقيدا..انظع: الةاهجي، ههيب سييمايف، 
 3البقعا :  723
ر هذا الذي ذكعه الشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو بد  كويف هذا العأي لدى أتباس هتالابيذ أيب اتسل األشععي ابل ادتأخع ل ابينل اإلاباا البابال   724

إلاباا البابالر حل كتاصا: "..ر  القو  حل ابعىن اإلميايف:  إيف با  بائل خربهان ابا اإلميايف  بدكم ؟ بيبا اإلميايف هو التيفد ق ر  ه ةه.  قد ذكع ا
ه   ببل نر تعاا، ههو العيم هالتيفد ق  وجد رلقيب.  إيف با  هابا الدليل  ي  ابا بيتم ؟ بيل لا إمجاس أهل اليةة باطبة  ي  أيف اإلميايف حل اليةة  

تعاا:     لةتام إمياان  ة ذل . ه د   ي  ذل  بولا  التيفد ق، ال  عع ويف حل  البيب،  لبا هلو كبا صارب     القعآيف هصعينة  ، هابا أنل مبؤابل 
متهيد األوئل و  ، أي ابا أنل مبيفد  لبا، هاببا بوهلم  اليف  ؤابل رلشفا ة ه اليف ال  ؤابل صعذا  القرب أي ال  يفد  صذل .."،  17 وس :

الدالئل، الينقا ة، س  تلخيص  صل  يدر،)صةه : ابؤسسة  تل:  مارالد ل أمحد  البابالر،  القاسم  صل  صل جعفع  الطيب  صل  صكع حممد  ، 1أصو 
 .      389ا(، ص 1987

،  عن أصول الداينة   : اإلبنةأابا أصو اتسل األشععي، ابؤس  العقيدا األشعع ة نفسا  يم  ذكع ذل  حل صيانا لعقيدا أهل السبة هايما ة حل كتاصا  
، هلكل أثبا  البح  هالتحقيق هجدان صع   أهل العيم ابل كبار اداتع د ة  كالعالابة نور الد ل أمحد 23- 20)ابطبعة رار األنيفار،  .ر(، ص  

التيفد ق رلقيب، هاإلبعار  صل حممور صل أيب صكع اليفاصور، أشار حل كتاصا بائال : "..هبا  ايفققويف ابل أصحاصبا رضوايف هللا  ييام: إيف اإلميايف هو  
(، ههو اختيار الشيمل اإلاباا أيب اببيفور العامل و املتعلمشعس إلجعا  األ كاا حل الدنيا. نص  ي  ذل   أصو  بيفة رضي هللا  با حل كتا  )

. هالشاهد ابل   88-87  ، ص، البداية يف أصول الديناداتع دي هاتس  اصل الفضل البجيي رمحاما هللا، ه أصل العها ت   ل األشععي.."  
ابؤاببا    هذا الذي ذكعه الشيمل  اتا ظ إصعاهيم حل كالابا، هو أيف ادتأخع ل ابل األشا عا ا تربها اإلميايف، الذي هو حم  التيفد ق، كا يا ، لكونا

، صل لبجاتا ابل العذا   وا القياابة.  اذا القو  هو  إ دى العها ت ، ه عهى  ل أيب اتسل األشععي رأي آخع، ههو أص ل العأ  ، أنا  ة كاف 
ال صد اب  التيفد ق، ال صد اب  التيفد ق، اإلبعار رليسايف أ ضاُ إلجعا  األ كاا  ييا حل الدنيا. هحنل منيل إا هذا القو  الينار هنعاه أصل القول ، أنا  
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هال صد ابل اإلبعار رليسةةةةةايف صعد التيفةةةةةد ق رلقيب إذا مل  كل هباك ابان  ابل البكم أه اخلوف ابل  
اتا ظ إصعاهيم بائال  : ههذا هو العاجل حل ادسةةةألة، صدليل أيف هللا  .. مث  عقب الشةةةيمل 725األ دا  

سةةةةبحانا أنكع هنع   ي  الذ ل  عع ويف اتق هال  قعهيف ذل  أبلسةةةةبتام، هالشةةةةيمل رمحا هللا مل  شةةةةع 
 عع ويف نعمة    إا اآل ة القعآنية، ال  اسةتق  ابباا ذل  ادعىن، ه بده لبا أنا رمبا بيفةد بولا تعاا: 

 .726، ههللا أ يم رليفوا   83النحل     بكعهما هأكينعهم الكا عهيف هللا مث
 

 املبحث الثالث: موقفه من معرفة احملكم و املتشابه
 

 املطلب األول: ا دف من ه ه املسألة
هالشةةةةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو رمحا هللا مل  شةةةةةةةذ  ل ابباج أهل السةةةةةةةبة هايما ة  يما خيص ابعع ة 

هادتشةةةةةةةةةةةةةاصا ابل اآلاي ، هحنل لل نتطع  حل هذه ادسةةةةةةةةةةةةةألة إا صيايف هذكع أبوا  العيما  حل ايفكم 
صيامم ابا ادعار ابل ايفكم ه ادتشةةةةةةةةةةةاصا أه ابا هو ايفكم ه ادتشةةةةةةةةةةةاصا،  قد ذكع العيما  لذل   دا 

ضارصل آرا .  عاج  ذل  حل ابظاما. هإمنا نع د هبا أيف نتطع  إا أصل هجذهر هذه ادسألة هال  ت
 وهلةا األبوا   هاالجتاةارا ، ههي هةل ابل ادمكل ليعاسةةةةةةةةةةةةةةخ  حل العيم ابعع ةة ادعىن اتق هادعار 

 ؟ه ال ميكل ذل ؟ هابا سبب اختال امابل اآلاي  ادتشاهبا ، أ
 

 

با هسكل، همل خيربان صيسانا لكي نطي   ي  ابا حل اإلبعار رليسايف أ ضا ، ه ذل   ىت تره  الشبا هاالهتاابا  هالظبويف  جتاه ذل  الذي آابل صقي
يبة، هالبيبة  بيبا ابل صد  أه كذ ، هإال  مل اديسور اليوا أيف  د ي كينة ابل الباس اإلميايف،  ي  أمم ابؤاببويف صقيوهبم،  اذا االر ا  حيتاج إا الب

 هبا هو اإلبعار رليسايف، ههللا أ يم.   
ابينل: الةسل ه الد ل ه اليفالا  ييا ه تقسيم الرتكة ه  ةها ابل األ كاا ابتوبفة  ييا، أي  ي  إبعار  أليف إجعا  األ كاا الدنيو ة  ييا    725

ة البوسبوي حل القعيف  الشاارت  أه اإلميايف رليسايف، هإال  او  كويف ابؤاببا   بد هللا حل اآلخعا، هكا عا   بدان حل الدنيا، هأليف اإلبعار، هكما با  العالاب
، هو : ".. الابة ه شعس إلجعا  األ كاا روضات اجلنات يف أصول االعتقادي، الشيمل  سل كاحل األبحيفاري، حل كتاصا: الساص   شع اديالر

 .  30اإلسالابية  ييا.."، ص 
   38، 36-33، ص 1، جAjka e kuptimeve..راج  :  726
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إيف حمور االختالف لدى العيما  اداتم  هبذا الشأيف بدميا  ه د ينا ، هو اختال ام حل جواا الوب  
، أه  دا الوب   بدها ه الوصةةةةةل مبا صعدها حل بولا هابا  عيم أته يا إال هللا..:    ي  بولا تعاا

 7آل عمءان     هابا  عيم أته يا إا هللا ه العاسخويف حل العيم.. تعاا: 
 في تفسةه لآل ة ادذكورا نقل الشيمل اتا ظ إصعاهيم كالا اإلاباا الفخع العااي الذي ذكع ابذهب  

هالعاسخويف حل ، هاالصتدا  صةةةةةةةةة:  هابا  عيم أته يا إال هللا    السي  الذ ل  عهيف الوب   ي  اآل ة:  
هابا  عيم    :  ي   أيف ابذهب اخلي   عهيف الوب  ،  اإلاباا الفخع العااي صالعيم  قولويف آاببا صا

. هالشيمل اتا ظ إصعاهيم راليو مل  فيفل أكينع ابل هذا ..727أته يا إال هللا ه العاسخويف حل العيم..
هذا ادوضةةوس كما توسةة  حل القضةةااي  بييال  حلالقدر الذي نقيباه، هكايف ابل األ ضةةل لا أيف  توسةة   

 األخعى حل تفسةه، ههللا أ يم.
هبد ذكع اإلاباا الشةةةةاطيب رمحا هللا حل ابوا قاتا، أيف هباك بول  ليمفسةةةةع ل  يما خيص الوب   ي  

، هأيف هذه ابسةةةةةألة اجتاار ة، هلكل اليفةةةةةوا  حل ذل  اباكايف  ييا هالعاسةةةةةخويف حل العيم  اآل ة  
 .728السي ..

 
لإلاباا الشاطيب،  ي    املوافقات يف الشريعة اإلسالمية، ص  ،هليوبوف  ي  ابعع ة ادر د  و  هذه ادسألة انظع:  1اديفدر الساصق، ج  727

كيف  ، هانظع أ ضا : القعضاهي،  وس :  92-79، ص3أثبل رمحا هللا حل كالابا  ل ايفكم ه ادتشاصا، أيف ادتشاصا بييل بياسا   ي  ايفكم..ج
 . 283- 270،ص مع القرآن  العظيمنتعامل 

: هالذي منيل إليا حل هذه ادسألة هنعاه صوار ، هذل  رهيف اال تمارا   ي  القعا ا  الشاذا الواررا  ياا، هو بو  ابل با  أبيف الوب     أقول 
ادتشاصا ال  عيم أ د إال هللا تعاا،  اذه اتقيقة  هو األصل هاألرجل أثبا  التالها، هأيف ادعىن اتقيقي ادعار ابل  ) وما يعلم أتويله إال هللا ( ي : 

مما  تتباسب اب  استحبا  الوب   بدها. ههذا ال  تعارض اب  إابكانية هاستينبا  صع  العيما  العاسخ  حل العيم ابل ابعع ة أته ل ابتشاصا القعآيف  
عيم باطبة. هاثنيا ، أيف الضاص  حل بضااي القعا ا أه العها ة،  يمام هللا هأ اض  ييام ابل  يما ه ضيا سبحانا هتعاا. ههذا رتفا  هإمجاس أهل ال

وتقايف رهيف اايرا  هالوب  هاالصتدا  حل التالها هو البقل ه العها ة هاالتباس  ل القعا  الكبار هاتفاع الينقا ، الذ ل نقيوا إليبا هذا الكتا  ادعجر  
  ييا ه سيم.  اذا العبد الضعي ، البا   كاتب هذه السطور هكذا أبعأه هأجااه أه نقيفايف كاصعا   ل كاصع رلسبد ادتيفل إا العسو  صي  هللا 

رمحا هللا  بدابا  عض  ييا القعآيف كاابال   ل  اع القيب، ابعتال    حممود عبد اخلالق جادو  شيخا هأستاذه ادقعئ حل ادد بة ادبورا، القارئ الشيمل
هللا ابل طع ق الشاطبية.  العربا هادعو   ييا حل القعا ا هو التيقي هادشا اة هالعها ة، هلي    ه ورا  صعها ة  فص  ل  اصم اصل أيب البجور رمحا

لقعآيف الكعمي  ليقياس أه االجتاار حل القعا ا ابدخُل، كما ذكع ذل   يما  القعا ا ، هأستاذي رمحا هللا كايف ابدرسا  دارا القعا ا  العشعا حل كيية ا
ياابعة اإلسالابية ردد بة ادبورا، ه ضو رائم لدى يبة  م  ادي   اد صل  بد العر ر لطبا ة اديفح  الشع    هالذي كايف  أ د ابؤسسياا حل ا 

 ردد بة ادبورا، رمحا هللا رمحة هاسعة هأرخيا  سيل جباتا.  
 ، صتيفعف. 91، ص 3، جاملوافقات يف الشريعة اإلسالميةانظع: الشاطيب، أصو إسحا :  728
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القضةةااي العقد ة الكربى ال  تباههلا الشةةيمل اتا ظ إصعاهيم حل تفسةةةه، هال  تطعببا  هذه هي صع 
 .729إلياا صشي  ابل التحييل ه التفيفيل هالبقد هصيايف هجا اليفوا   ياا، ههللا أ يم 

 
 املبحث الرابع: بعض املالحظات على تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليو

 
  املالحظات اإلجيابية املطلب األول:

نراهتا هتع عا  ل اسةتعما  الكيما  هاأللفاع البذ ئة أه الشةبيعة  ي  اآلخع ل ابا  دا محيتا    •
هأسةةيوصا اخلاص اب  ص  إسةةعائيل أه الياور،  إنا كايف باسةةيا   ييام حل نقد سةةيوكام هتيفةةع اهتم 

 الالإنسانية اب  أنبيائام  رب التار مل  جراه هللا خةا   ي  ذل .
 اابتاا تفسةه ابل ان ية األسيو  هالبيايف هاليةة صة: السال ادمتب .  •
إنةا حل كينة ابل اتةاال   عطي تعمجت  أه ابعبي  اثب  لآل ةة، حل  ةالةة إيف كةايف ادعىن األه    •

 اابضةةةةةةةةةةةا ، ههذا رليل  ي  بوا صال تا ه يفةةةةةةةةةةةا تا، ه ي  إيف جعبتا ابييئة رلعبارا  ادختيفة 
لةبية،  يفةةةةةةةةةةةةةار كالابا  فام ابل كا ة الطبقا  ادينقفة ه ة ادينقفة، مج   ذا  ادعار هالدالئل ا

 ة ه بوا دها هص  األلفاع ايد دا ال  طعأ   يياا.األلبانيص  أصالة اليةة 
هباك تباسةةةةةةق هرص  بوي ص  ابعار اآلاي  ال   فسةةةةةةعها الشةةةةةةيمل، ههباك ه دا ابوضةةةةةةو ية،    •

، هإمنا كايف مها األسةةةةاس صيايف ادعىن ادباشةةةةع ابل   الشةةةةيمل كما بيل مل  بشةةةةةل ردسةةةةائل الفع ية
القعآيف، هال شةةةةة  أنا هبذا ر   ابل بيمة هذا التفسةةةةةة هابسةةةةةتواه، ر  ذل   ي   قيية ادفسةةةةةع 

 ادتسم ردوضو ية ه ادباجية.
إنا مل  تأثع ررا  هاببارئ أصحا  اددرسة اإلصال ية العقيية حل التفسة، هبد كايف لا ابوب    •

 متاابا  ابل هؤال . ابةا ع هاببا ل

 
، حتقيق: الربهان يف علوم القرآن، هانظع دعع ة ادر د : الرركشي، أصو  بد هللا حممد صل هبارر صل  بد هللا:  14-7، ص  2ادعج  الساصق، ج  729

 348-347، ص 1هة(، ج1391حممد أصو الفضل إصعاهيم ، )صةه : رار ادعع ة، س.ر،
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مل أجد  يما بعأ  ابل تفسةةةةةةةه أنا ر ا إا  كعا التقع ب ص  األراييف، الياور ة أه البيفةةةةةةعانية،   •
صسةبب  -لعبام هللا لعبا  كبةا   – 730كل الذي هجد   بده ذابا الشةد د  ي  الياور خاصةة  

حتع   الكيم  ل ابواضةعا، هصسةبب الفسةار حل األرض، بدميا  ه د ينا .  اذا جانب ابام هكبة 
 ، صل الرايرا هابا هو أره  هأابع. كع  ييا، ألمم  قا   ستحقويف ذل   بد الشيمل  ش 

 تبباها ابل  ةه.مل أطي   ييا  يما بعأ  كينةا  ابل تفسةه  ي  آرا  شاذا انفعر هبا أه  •
بدرتا الفائقة  ي  اسةةةةةةةتبباس األ كاا الشةةةةةةةع ية،  لقد أ جب  اسةةةةةةةتبتاجا ررسةةةةةةةا  ه ربا ألمهية  •

لد   الضةعر العاا ابل بولا  هضةعهرا الشةورى، هبا دا  قاية أصةولية، أنا  تحمل الضةعر اخلاص
 أبعأ ، إذ مل أمس  همل  731ه إذ بةةا  رصةة  ليمالئكةةة إر جةةا ةةل حل األرض خييفةةة    :  تعةةاا

 .732أل د  ةه هذا الكالا ابل ببل..
صةةةةةةةحة هربة  اما ليةة الععصية هابعع ة اسةةةةةةةتعما  رالالهتا هألفا اا،  قد أ جب  ادعىن الدبيق  •

الذي أ طاه لآل ة،  يم أجد  ييا أرىن ابال ظة حل هذا ايانب ) ابل  ي  الفام اليفةةةةةةةحيل 
ا   ه اابل الذي ر   صا إا اخلوض حل هالسةةةةةةةةةةةةةييم لآل ة رليةة الععصية (، ههذا حل رأ ي أكرب ر

 تفسة لكتا  هللا  ر هجل، ههللا أ يم.
 

 املطلب الثاين: املالحظات السلبية
الشةةةةةةةةةةةةةةيمل رمحا هللا أمهل جانبا   ابباجيا  اباما  حل تفسةةةةةةةةةةةةةةةه، أال ههو  دا توثيق كالابا، ه دا  •

اإلشةةةةارا إا ربم اليفةةةةفحة هاير  الذي نقل اببا كالابا، صل ه ىت أمسا  ه باه ل صع  الكتب 
األخعى  ة التفسةة مل  شةع إلياا الشةيمل همل  ذكعها البتة. كما أيف تفسةةه ال  شةتمل  ي  ربم 

 اي ،  اآلاي   ة ابعبمة  بده.  اآل
 

 ، هانظع203، 202، 191، 150، ص1، ج  Ajka e kuptimeve te Kur'ani Qerimitراج  تفسة:  730
Al-Faruqi، Ismail Raji، Islam and Other Faiths، edited by:Ataullah Siddiqui، The Islamic 

Foundation and The International Institute of Islamic Thought، Markfield ، Leicester، UK، 
72-91، 161-194. 

 30البقعا :  731
 88، 86، ص 1اديفدر الساصق، ج 732
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الشةةةيمل رمحا هللا أ ضةةةا  أمهل جانبا  اباما  آخع حل تفسةةةةه، إنا مل  سةةةبد شةةةيئا  ابل اآلاثر إا  •
أصةةةةةةةةحاهبا الذ ل نقل اببام، همل خيعج شةةةةةةةةيئا  ابل تي  األ ار   الببو ة الشةةةةةةةةع فة أه كالا 

 .اليفحاصة،  رتك القارئ حل تيا اتةا، رمبا  يفد  ذل  أا  كذهبا
 هباك أخطا  ابطبعية حل تفسةه، كما أيف هباك تكعارا  لبع  ادعار ال  ذكعها. •
الكالا ادبقو  أاي  كةةةايف ال  ععف أ ل صةةةدا تةةةا هال مةةةا تةةةا،  يي  هبةةةاك أبواس كبةا هال  •

صةةةةةةةةةةةةةةةةا،  ةالقةارئ العةاري ال ميكل  ييةا أيف ميير ص  كالا الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةا ظ إصعاهيم هص  
ادقتب   بةةةا، إال حل ابوضةةةةةةةةةةةةةة  ها ةةةد هجةةةدتةةةا  طبق هةةةذا الةةةذي    الكالا ادبقو  اببةةةا أه

 733أبو ..
 :املطلب الثالث: أما املالحظات العامة املوضوعية 

ال ظل هأان أبعأ تفسةةه حل كينة ابل ادواضة  هبد أشةع  إلياا، أيف الشةيمل رمحا هللا ابرتجم ابل  •
ة  حسةةةةةةةب، هكأيف األلبانيية إا ة، هانبل لكالا ادفسةةةةةةةع ل ادختار ل ابل الععصاأللبانيالععصية إا 

؟!! هلكب  أبو : ة،  اذه القضةةةةةية  يا شةةةةةئ ابل اخليلالشةةةةةيمل مل  كل لا رهر إال البقل هالرتمج
إيف هذه القضية حتتاج إا أرلة هبعائل أخعى..ه أثبا  القعا ا تبيبل يل صع  ابل تي  القعائل، 

هذا رأي ادرتجم.. أه أصدأ صرتمجة  أي أنا حل كينة ابل األ يايف صةةةةةعح هبا  أبنا ابرتجم.. أه إيف 
،  في رأ ي كايف  ببةي لا أيف  قو ..أصدأ صتفسةةةةةةةةةةة 734هذه السةةةةةةةةةةورا.. بدابا نرتجم السةةةةةةةةةةورا..

السةورا..أه أشةعس حل صيايف ابعار هذه السةورا..أه هذه هي صع  اخلواطع أه إحيا ا  ابل هذه 
لتفسةةةة  و  هذه اآل ة..  السةةةورا..أه هذا الذي تب  ليعبد الفقة ابل الفام ابل كالا  يما  ا

 أه ابا شاصا ذل ..ههللا أ يم.
ه لك  أبع ابعا أخعى هأبو  إيف هذه القع بة  ة كا ية إلثبا  هذه الد وى،  شةةةةةخيفةةةةةية ادفسةةةةةع 

 صعا  حل كينة ابل اجملاال  ال  سأذكعها صعد    إيف شا  هللا تعاا ههللا أ يم.
 

 
 1089-1088، ص 2راج  تفسةه، ج 733
 1156، ص 2.. ه ج560، 377، 262، 198، 94، ص 1راج  هذه اليففحا  ابل تفسةه لكي تعى هذه اتقيقة..ج 734
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 املطلب الرابع:  تقييم عام للمفسر و تفسريه
ر أيف  كويف هذا التعييق  ي  شةةكل سةةؤا  ه جوا   ىت نكويف أبع  إا ادوضةةو ية هادباجية.  أه 

هللا تعاا هال  ذكعها   أبو  أنا إا أي ابدى تو ع لدى هذا ادفسع الشعهس الالاابة لتفسة كتا  
 ؟  العيما 

ة الععصية هاابااباا  أبو  لقد تب  يل  يما بعأ  ابل تفسةةةةة هذا العامل ايييل أنا ابسةةةة  صباصةةةةية الية
هكايف لا رس طو ل حل  اماا هإرراك ابدلوال  اآلاي  القعآنية، ههذا ابل أهم الشةةةةةةةعهس ال  جيب 
أيف تتو ع  بد كل ابل  ع د أيف  فسةةةةةةةةةةع شةةةةةةةةةةيئا  ابل كتا  هللا تعاا. ه د   ي  هذا  سةةةةةةةةةةل  اما  

 هصال يةا . هةذه  ليكيمةة الععصيةة،  ية  إنةا كةايف  عيةد كةل كيمةة إا أصةةةةةةةةةةةةةةياةا هحييياةا حنواي  هصةةةةةةةةةةةةةةع يةا  
ة سةةةا ده  ي  إ طا  تعمجة  األلبانيادعع ة الدبيقة هالفام السةةةييم ليععصية إضةةةا ة إا متكبا ابل اليةة 

ربيقة ليكيمة ال   شةةع اا ه فسةةعها.  اذا الشةةعس األسةةاسةةي كايف ابتو عا  لدى الشةةيمل، هإيف  عصيتا  
 كانل ابعابوبة إا ابستوى حيمد  ييا صا با.

ادتعيقة صتفسةةةةةة القعآيف ابينل ابعع ة ادكي هاددر هابعع ة أسةةةةةبا  البره  هابعع ة  هأابا العيوا األخعى 
العاا هاخلاص هادطيق هادقيد هاجململ هادفسةع هابعع تا ألسةاليب العع  ه ارا  اياهيية، هاآلرا   

 ضةةةةةةةةةال   ل ادفسةةةةةةةةةع، ه دا التعيفةةةةةةةةةب   اإلسةةةةةةةةةالابية العاابية ال  جيب تو عها  لدى ادؤابل العاري
 ية..كل هذه اليففا  ال ظتاا  بده ه ا شتاا حل تفسةه.ادوضو ه 

 
أابا  يما خيص دسةةائل االجتاار الشةةائكة الفقاية أه الكالابية هالةوص حل القضةةااي األخعى،  اذه  
األابور هابا شةةةةةةةاكياامل  تطع  ادفسةةةةةةةع إلياا، بيل ابسةةةةةةةبقا  إيف سةةةةةةةبب ذل   ائد إا طبيعة الفكع 

 ابشة هذه القضااي الفيسفية ه الكالابية، ههللا أ يم.  الذي مل  عد حباجة إا ابب األلبار
 

أابا  ل صعها شةخيفةية ادؤل  حل التفسةة،  إنا  قا  كايف ابرتمجا  هابفسةعا  هانبال  أابيبا  آلرا  ادفسةع ل 
الكبةار السةةةةةةةةةةةةةةاصق  هايفةدث ، اب  الةدبةة ه سةةةةةةةةةةةةةةل االختيةار  يمةا  بقةل اببام هخيتةار ابل تعجيحةاهتم  

القضةةةةةةةةةةةةةةةااي ادختيفةة، ههةذا ال  ع  أبي  ةا  ابل األ وا  أنةا كةايف  ةدمي هأبواهلم حل ادسةةةةةةةةةةةةةةةائةل ه 
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الشخيفية هادوب ،  او بد رجل هاختار ابل ص  اآلرا  الكينةا رأاي  ارتةةةةةةةئاه صحيحا ، هال ش  أيف 
هةةذا لي  رألابع اهل  أيف  ق  ادع  أابةةاا  مو ةةة ابل اآلرا  مث خيتةةار العأي العاجل ابباةةا،  اةةذا 

 كويف أ ضةا  ابببيا   ي  أسةاس بوي ابل العيم هاتجة، هلي  ابببيا   ي  اهلوى أه  االختيار جيب أيف
اتجة الواهية، ههذه هي العارا هالطع قة ال  سةةةار  يياا العيما  اببذ القدمي. كل ابل جا  صشةةةي  
جد د ال صد أيف  كويف بد صىن رأ ا  ي  اجتاارا  هأصةةةةةةةةةةو  ابل سةةةةةةةةةةبقا ابل العيما  أه البا ين .  

  ظ إصعاهيم نقل هتعجم آرا  هؤال  العيما  هصىن  يياا صعضا  ابل اجتااراتا هآرائا. الشيمل اتا
أابا رلبسةةةةةبة لبو ية التفسةةةةةة  بد الشةةةةةيمل اتا ظ،  يمكل أيف  يفةةةةةب  تفسةةةةةةه حل  دار التفاسةةةةةة 

(،  ي  مج   يا ادفسةةةةع ص  التفسةةةةة رلعأي هاالجتاار ايائر ادب   ي  العيم   بلدراية والرواية)
اليفةةةةةةةحيل هص  ابا هرر ابل اآلاثر سةةةةةةةوا  ابل األ ار   أه ابل أبوا   اليفةةةةةةةحاصة أه التاصع . هبد 
رأ با ذل  حل تفسة الشيمل اتا ظ إصعاهيم. إيف ادشكية ادباجية حل تي  اآلاثر هي أما  ة ابوثقة 

 اببسةةةةةةةةةةةةةوصة إا بائيياا هال إا ابظاما. هالةع ب أيف الشةةةةةةةةةةةةةيمل رمحا هللا مل  تععض إا ذكع هذه ه ة
 ادسألة، أي ابسألة طع  التفسة.

أابا اإلجاصة  ل السةؤا   يما إيف كايف لو ظ  ييا اجتاها  اببحع ة حل تفسةةه، ابينل االجتاه اليفةوحل 
 كالابي أه  ة ذل ؟ادبحعف أه اإلشاري ادبحعف أه اإلتاري أه  يسفي أه  

 أبو  ه  اتمد هادبة إر مل أجد شةةةةيئا  ابل تي  االجتاها  ادبحع ة هالضةةةةالة حل تفسةةةةة الشةةةةيمل  
الةةةذي بةةةا : لقةةةد اخترب  الطع  الكالابيةةةة  اتةةةا ظ إصعاهيم راليو،  يعيةةةا بعأ كالا اإلابةةةاا الةرايل 

 ل أصةةل الطع  طع ق القعآيف. كما  هادباهج الفيسةةفية  يم أجدها تعهي  ييال  هال تشةةفي  ييال  هرأ
أر مل أال ظ  ييا تعيفةةةةةةةةةةةةبا  ابذهبيا  أه  كعاي  أصدا .  رأ تا ابرت عا   ل كل تي  اليفةةةةةةةةةةةةفا  ال  ختل 

 ردعه ا هالشخيفية ادسيمة. 
إيف ادذهب العقدي هالفقاي السةة  الذي جتي  حل تفسةةةه هو ادذهب السةة  ) ادتمينل حل  قيدا 

 ي  ابباج ه كع اإلاباا أيب اببيفةةةةةةةةةةةةةور اداتع دي رمحا هللا. هأابا ادذهب   أهل السةةةةةةةةةةةةةبة هايما ة (،
الفقاي الذي جتي  هانتم  إليا هالذي انصةةةةةةةةةةةعه هو ادذهب اتبفي، أليف هذا هو ادذهب الفقاي 

 السائد حل اببطقة البيقايف.
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اسة ادباجية  أابا ابا ميير هذا التفسة  ل  ةه ابل التفاسة ال  ألفاا  يما  األلبايف،  او أه  التف
ال  ألفل حل صدا ة القعيف العشع ل،  يا الشعف األمس  هادكانة العييا ه ضل السبق لدى األهساس 

ادسةةةةةيم خاصةةةةةة. هذا التفسةةةةةة هو ابل ببيل السةةةةةال ادمتب ، حيبا كل ابل  األلبارة هاجملتم   األلباني
عاية ادوضةةو ا   هالقضةةااي  قعأه، لا أسةةيو  جذا ، مج   يا ادفسةةع ص  األصةةالة هاتداثة حل اب

 اإلسالابية. كما أيف ابل مميراتا جتبب االستطعار هالكالا الذي لي  لا صية ابباشعا رلبص.
 ع م هللا الشةةةةيمل ادفسةةةةع اتا ظ إصعاهيم راليو رمحة هاسةةةةعة، هجعيبا ابل أابينالا همجعبا صا حل جبا   

 البعيم هآخع ر واان أيف اتمد   ر  العاد .
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 البحثونتائج امتة اخل
 

اتمةةد   الةةذي هةةداان هه قبةةا هلةةذا، هابةةا كبةةا لبو ق هال لباتةةدي لو ال أيف ه قبةةا ههةةداان هللا تعةةاا. 
هأشةةةةاد أيف سةةةةيدان هنبيبا حممدا   بده ه بيبا هصةةةةفيا ابل خيقا هرسةةةةولا، صةةةةي  هللا  ييا ه ي  آلا 

 وا الد ل رضةوايف هللا  ييام أمجع ..أابا هأتبا ا الطاهع ل ابل اليفةحاصة هالتاصع  هلم و سةايف إا 
 صعد؛

 قد توصةةةةيبا حبمد هللا هتو يقا إا ما ة ادطاف هلذه األطعه ة الدراسةةةةية. هبد متخضةةةةل ابل هذه 
الدراسةة ادتواضةعة نتائج ابامة،  ضةيبا أيف نشةة إلياا  ي  شةكل نقاس تيسةةا  ليقارئ الكعمي. هابل 

 لدراسة نذكع ابا  يي:أهم هأصعا البتائج ادتمخضة ابل هذه ا
ادسةةيم خر مل ابشةةوه هابرهر، هإيف األ دي اخلفية السةةورا   األلبارليشةةعب   التار مل ادعاصةةعإيف  •

ابل الشةةةيو ي  العهس هالبيةار هاأللبايف شةةةاركل حل كتاصتا هصةةةيا ة ابباهجا هنيفةةةوصةةةا. هذه 
صةةةةورهتما    اليفةةةةيا ة الشةةةةيو ية ركر  رلدرجة األها  ي  حمارصة اإلسةةةةالا هادسةةةةيم  هتشةةةةو ا

كييا ، هبد كشفل الدراسة خالف ابا ذكعها هكتبوا، هإيف  ضل هللا كايف  ظيما   ي  الشعب  
الذي ا تبق اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا،  ي  إيف اإلسةةةةةةةةةةةةةةالا أنقذهم هأخعجام ابل صعاثل ه يما   األلبار

 نور اإلميايف هالبيفةا هالعشار هالبقا .  هالضياس، إاالكفع هالشعك هاإلتار هاالنيفاار 
ى ابامة ههي أيف اإلسالا بد انتشع سيما  حل هذه البالر هلي   بوا رلسي  كما نقطة أخع  •

ة ادشوهة القدمية هادعاصعا، هأيف الباس رخيوا األلبانيهو ابسطور هابينبل حل اديفارر التارخيية  
حل ر ل هللا أ واجا   ل رضةةةا هطوا ية هطيب نف .  ببا   ييا  إنا جيب إ ارا هكتاصة خرخيبا  

 عا أخعى ابل جد د.هصيا تا اب
كشةةةةفل هذه الدراسةةةةة  ل ابدى البة  هادكع األهريب الةعيب لإلسةةةةالا هادسةةةةيم  حل هذه  •

ادع ية الراببية اتعجة حل العيفةةةع اتد  ،  ي  تكالبل تي  القوى الظادة صكل ابا أهتيل 
ابل بوا هصشةةىت السةةبل  ي  ضةةعهرا إسةةقاس اخلال ة العينمانية اإلسةةالابية. هاب  سةةقوس الدهلة 
العينمانية سةةةةقطل هضةةةةا ل ابيفةةةةاا كينةا ابتيفةةةةار ة هسةةةةياسةةةةية هجةعا ية ليمسةةةةيم   موابا  
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هاأللبايف خيفوصا ، أليف خرخيام هكيامم ابعتب  شد د االرتباس رلدهلة العينمانية، لعدا بعهيف، 
 ي  أيف األلبايف أصيوا صال   سةةةةةبا  حل الد اس  ل الدهلة العينمانية، هذل  صفضةةةةةل الشةةةةةجا ة 

ا الباسةةةةةةةةةةةية هاألابانة العظيمة هالسةةةةةةةةةةةخا  الكعمي ه كع نة  ار ههبار، ال  أهتياا  الباررا هالقو 
 ادسيم، هال  سخعها ديفيحة هخدابة الدهلة العينمانية. األلباربارا الشعب 

كمةا كشةةةةةةةةةةةةةةفةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  ل مجيةة ابل العواابةل الةداخييةة ه اخلةارجيةة ال  أر  إا تةدهور  •
تي  العواابل الداخيية كانل اإلصةةةةةةةةةال ا  اإلرار ة  هسةةةةةةةةةقوس اخلال ة العينمانية، ه ي  رأس  

هالعسةةةةةةةةةكع ة ال  أرخيل حل الدسةةةةةةةةةتور العينمار ابل جعا  ادخططا  اليفةةةةةةةةةايونية الياور ة،  
هاليفييبية األهرصية الكاثوليكية، هالعهسية األرثوركسية، هال   ع ل صةةةةةةةةةةةة: التبظيما ،كخطوا 

ية كانل كارثة رلةة  ي  ادسةةةةةةيم  حل أها إلسةةةةةةقاس اخلال ة. هسةةةةةةقوس اإلابرباطور ة العينمان
 العامل هال سيما حل اببطقة البيقايف.

كما كشةةةفل الدراسةةةة أ ضةةةا   ل سةةةبب متعر األلبايف ه يفةةةيامم ليدهلة العينمانية، هذل   ل   •
طع ق إ يا  البر ة القوابية، كعر  عل دا كايف حيدث رلده  اجملاهرا السال ية، هصسبب  قدايف 

السةةةةةةال ية را ابل خطع أطماس الده  الةعصية ه ،  ي  ابيفةةةةةةاتام ابادالبيفةةةةةةة هادع  لأللبايف
ة كانل هلا نتائجاا البالةة حل هرا هالرلة هتقو   جسةةةةم األلبانياجملاهرا. هذا التمعر أه الينورا  

الدهلة العينمانية هإسةقاطاا،  ي  إمم أ يبوا اسةتقالهلم هانفيفةاهلم  ل الدهلة العينمانية ه ل  
 هأ يبوا اتع   يياا.شيمل اإلسالا، 

مث إيف الدراسةةة بد أاالل البقا   ل أسةةبا  هجعا ادسةةيم  ههتجةهم ابل البيقايف هتوا عام  •
 ي  أاباكل هره  انئية.  ميية التطاة الععبي ابل ببل اليفةةةةةةةةع  هالعهس هالبيةار كايف حبجة  

ث جذهر  حتقيق أ الا البيفةةةةةةةةةةةارى األرثورك  ه كمام حل تي  البالر البيقانية هنرس هاجتينا
 اإلسالا ابل تي  األراضي.

إيف اهتماا ادسةةةةةةةيم  األلبايف أبابور ر بام كايف كبةا  ليةا ة.  قد صعا   يام ابظاهع االهتماا  •
صةد بام، ابينةل االهتمةاا حبفظ القعآيف الكعمي هحتفيظةا ألصبةائام، هابينةل اهتمةاابام صببةا  هتعمة 

يتعيم. هاب  ابعهر الوبل ارتف  ادسةةةةةةةةةةاجد هإرسةةةةةةةةةةا  أهالرهم إا الده  الععصية هاإلسةةةةةةةةةةالابية ل
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ابسةةةتواهم الفكعي إا ررجة أهيتام إا اببابشةةةة هتباه  صع  القضةةةااي الد بية ه االجتما ية  
ة ادسةةةةيمة هالتب  لألجبد ة الالتيبية ه ةها. هكما رأ با  األلبانيالكربى، ابينل بضةةةةية حتع ع ادعأا  

ليا  ص  ادفكع ل األلبايف. رأ با  ابل خال  رراسةةةةةتبا أيف ابسةةةةةتوى ايدا  هطبيعة البقام كايف  ا
ابل ص  هؤال  ادفكع ل هادشةةةةةةةةةةا مل ايفا ظ  ليمبارئ الد بية هابل هب  ابينل اليفةةةةةةةةةةارا البتار  
أاباا اآلرا  اهلداابة ه ادخالفة لإلسةالا، ابينل الشةيمل اتا ظ  يفةمل رصعا، هاتاج ههيب رصعا. 

 ةةةد، ابينةةةل الكةةةاتةةةب هادفكع اباةةةدي هحل ادقةةةاصةةةل رأ بةةةا تيةةةارا  آخع ابةةةائال  إا اتةةةداثةةةة هالتجةةةد
  عاشعي.

 ي  أمهيةة هرهر  األلبةارهتعع بةا ابل خال  هةذا اتوار هاليفةةةةةةةةةةةةةةعاس الفكعي هالةد   حل اجملتم   •
  -1923( سةةةبة   Zani i Nalte )(،    الصالالالوت السالالالامياجملية اإلسةةةالابية الفع دا حل ألبانيا )

 ية. ا،  ي  كايف  توا نشعها اجملي  األ ي  ليشؤهيف اإلسالاب1938
كشفل الدراسة أ ضا   ل ابدى األضعار الد بية ال  تقل ردسيم  األلبايف، صسبب إلةا   •

صع  ادبارئ الد بية اإلسةةةةةةةةةةةةالابية حل ألبانيا، ابينل اإل اليف العمسي  ل اإلتار ه يمبة ألبانيا،  
هإلةا  اخلمار هاتجا  اإلسةةةةةةةالابي هإ ال   در كبة ابل ادسةةةةةةةاجد هتةية لقانويف األ وا  

 لشخيفية  يما خيص الرهاج، هاستبدا  القوان  الشع ية اإلسالابية رلقوان  الةعصية.ا
هذه الدراسةةةةةةةةة أثبتل لبا جاور شةةةةةةةةخيفةةةةةةةةيا   يمية كبةا هرراا ابل  يما  األلبايف، هابدى  •

ابقاهابتام الشةةةةد دا جتاه التحداي  الشةةةةيو ية هالعيمانية حل صدااي  القعيف العشةةةةع ل. هاخرتان  
يفةيا  ادفكع اإلسةالابي اديفةيل اتا ظ  ي  كورتشةا،  كايف خة ابينا  ابل ص  هؤال  الشةخ

  تأس  صا حل ابينل تي  الظعهف. 
ابل خال  هذه الدراسةةةةةةةة التارخيية لألهضةةةةةةةاس الد بية هاالجتما ية هالسةةةةةةةياسةةةةةةةية حل األراضةةةةةةةي  •

ة، استطعبا أيف نتععف  ي  أهم االجتاها  الفكع ة هالد بية هال  متينيل أه  اع  حل األلباني
تار   يما  األلبايف  ل الدراسةا  القعآنية هال سةيما حل التفسةة. هكبتيجة لتي  األهضةاس  ك

الفكع ة هاالجتما ية العاهبة حل أراضةةةةةةةةةةيام هخارجاا حل العامل الععيب هاإلسةةةةةةةةةةالابي،  قد  اع 
هباك تيار  كعي  إصةةةال ي اجتما ي، هكايف رائد هذا التيار ادفكع اإلسةةةالابي اتا ظ  يي 
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ثبتةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة لبةا أنةا كةايف ابتةأثعا  إا  ةد صعيةد أبرا  هأ كةار رهار ادةدرسةةةةةةةةةةةةةةةة  كورتشةةةةةةةةةةةةةةةا. أ
اإلصةال ية العقيية، ابل أابينا  األسةتاذ اإلاباا حممد  بده هالشةيمل حممد رشةيد رضةا ه ةهم. 
هبد أثبتبا صةةةةحة انتمائا هلذا االجتاه حل رراسةةةةتبا دوبفا ابل صةةةةحة  ارثة السةةةةحع ال  رهاها 

هذا اتد   خيال  العقل هالشةةةةةةةةةعس  سةةةةةةةةةب ا ما. ه بد صيبا صطاليف   اإلاباا البخاري، أليف
 ه سار هذا ادوب .

بد كشةةةفل الدراسةةةة البقا   ل هجور اجتاه هتيار آخع حل كتار  هرراسةةةا   يما  األلبايف  •
 ل القعآيف الكعمي، هرلذا  حل التفسةةةةةةةةة. هذا االجتاه كايف اجتاها   كعاي  سةةةةةةةةبيا  اباتع داي   يما 

العقد ة. رائد هذا االجتاه كايف الشةةةةةةةةةةةةةيمل العالابة اتا ظ إصعاهيم راليو. هابل خيص ادسةةةةةةةةةةةةةائل 
خال  تتبعبةةا آلرائةةا حل صع  ادسةةةةةةةةةةةةةةةائةةل العقةةد ةةة رأ بةةاه أ يةةاان   باج ابباج ادؤهلةةة حل آاي  
اليفةفا ، ه يبا  آخع  باج ابباج السةي  ابل أهل السةبة ه ايما ة حل صع  ادسةائل. هحل 

أثعا  أ ضةةةةةا  ردعترلة كما بد ذهب إليا أسةةةةةال ا ابل صع  أئمة  صع  ادسةةةةةائل األخعى كايف ابت
اداتع د ة،  او اتبعام حل ابسةةةةةةةألة اتسةةةةةةةل هالقبل العقيي . هبد رليبا  ي  ذل  رألابينية، مث 
صيبا هجا اتق حل ادسةةةةةألة، أبيف اليفةةةةةحيل ه اليفةةةةةوا  حل هذه القضةةةةةية هو ابذهب السةةةةةي  

هللا هاإلاباا أصو اببيفور اداتع دي، هشيمل اإلسالا صل اليفاا، مبا  يام اإلاباا أصو  بيفة رمحا  
تيميةة الةذ ل بةالوا وابعار تية  اليفةةةةةةةةةةةةةةفةا  هإثبةاهتةا كمةا جةا   ابل  ة متينيةل هال تعطيةل هال 

 تشبيا، اب  تفو   ادعار اتقيقي ابل تي  اآلاي  إا البارئ  ر ه جل.
صةةةال ي  يسةةةفي شةةةبا إنبا اسةةةتطعبا أيف نكشةةة  البقا   ل اجتاه  آخع ل. أ دمها اجتاه إ •

ايما ة. هسةةةةةةةبب هذا االجتاه هو أيف صةةةةةةةا با  ه إتاري هصعيد  ما  ييا  يما  أهل السةةةةةةةبة 
ههو الشةةيمل  سةةل حتسةة  بد أتثع صفيسةةفة  عكة التبو ع األهرصية ال  صعا  صذهرها األها حل 
أهرر حل القعيف السةةةةةةةةاص   شةةةةةةةةع. ه يسةةةةةةةةفة هذه اتعكة أه هذا االجتاه تكمل حل بضةةةةةةةةية ابامة  

طعح اخلعا ا  الد بية،  ابفارها  يفةةةةةةةةةل العقل  ل الو ي هإجيار ر ل ابل صةةةةةةةةةب  العقل هنبذ ه 
هأيف هللا تعاا دا خيق اخليق أه الطبيعة  إنا تعاا تعكاا هأمهياا، لتتوا الطبيعة أابع نفسةةةةةةةةةةاا 
صبفسةةةةةةاا طبق القوان  ادطعرا  ياا، هأنا لي   ياا   تعاا رخل أه  ق التدخل هالتسةةةةةةية 
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يا حل تفسةةةةه هتعيييا لبع  هالتدصة!! هبد رأ با صعضةةةا  ابل تي  اآلاثر شةةةبا إتار ة صد   ي 
ةةةةةةةةةةةةيسم   . هبد كشفل الدراسة Deismادظاهع الطبيعية ه ق  يسفة  عكة األنوار ه يسفة رحئةةةةةةةةةةةةِ

صطاليف ه سةةةةةةةةةةةةار هذا االجتاه هص  هتا تاا ه دا صةةةةةةةةةةةةال يتاا هذل  رآلاي  القعآنية الكينةا 
 هاأل ار   الببو ة. 

 ام القعآيف الكعمي حل العيفةةةةةةةةةع اتد    هحل ادقاصل هجد هباك اجتاه  يمي آخع حل تفسةةةةةةةةةة ه  •
الذي لقي ببوال  هرهاجا  ص  األهسةةةةةةةةةةةةاس العيمية. هرأ با أيف الباس بد ذهبوا حل هذه ادسةةةةةةةةةةةةألة 
ابذاهب شةةةةةةةةةةةىت، ابا ص  اببكع هابؤ د. مث إنبا رأ با أيف  اابل را ة هذا االجتاه لدى األلبايف حل 

ة هذا االجتاه ههذا  ادسةي   العيفةع اتد   كايف الدكتور  يي  خعي إلياسةي. هبد صيبا صةح
حل  ام كتا  هللا تعاا، هلكل رلشةةةةةةعهس هالضةةةةةةواص  هالقيور ال  ذكعها أهل العيم، هاخرتان  

 القو  الوس  حل هذه ادسألة.
الدراسةة سةيطل الضةو   ي  ادسةتوى الفكعي العايل لأللبايف، ه ل بدرهتم العيمية حل العيفةع   •

عآنية هتباههلم ليموضةةةةةةةةةةةو ا  العيمية ادختيفة كايف اتد   هبوا اسةةةةةةةةةةةتبباطام ابل اآلاي  الق
كبةا ، هأمم مل  كونوا  عر نقيةةةة هابرتمج  ابل اليةةةةا  األخعى، صةةةل كةةةايف هلم ابواب  هآرا  
خاصةةةةةةة سةةةةةةجياا التار مل، همل  كونوا ضةةةةةةحااي الرتمجا  ادختيفة. لقد تعاابيوا اب  البيفةةةةةةوص 

ادبشةةةورا،  كانوا  عسةةةايف  تي  اديار ل القعآنية ابباشةةةعا ه ل بع   ىت  توصةةةيوا إا اتقيقة 
 العيمية هالتفسة ة هاألرصية.

حل  هذه الدراسةةةةةةةةة أثبتل  ب  يما  األلبايف ليقعآيف الكعمي هتقد عهم البالغ لا همتسةةةةةةةةكام صا •
تةار هالعيمبةة هالسةةةةةةةةةةةةةةجل هالتاجة ، ابينةل الشةةةةةةةةةةةةةةيو يةة هاإلأشةةةةةةةةةةةةةةةد ادعا ةل هالظعهف الراببيةة

اليوا  ييل هالتفسةةةةة هاتفظ لا هذل  اببذلدراسةةةةة هالتحالتعذ ب..إخل ..هشةةةةدا اهتماابام ره 
 األه  ابل انتشار اإلسالا حل أهساطام ه تمعام إا  واببا هذا.

هابل البتةائج ادامةة األخعى هو أنةا ال صةد ابل ابضةةةةةةةةةةةةةةةا فةة اياور هالعمةل ادكين  ايمةا ي  •
الدراسةةةةة   ادؤسةةةةةسةةةةةي إل ارا صبية تيفةةةةةور اإلسةةةةةالابي األصةةةةةيل إا أذهايف ه قو  األلبايف، أليف
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كشةفل  ل البة  هالكعه العميق هلذا الد ل اإلسةالابي لدى صع  ادفكع ل األلبايف، بدميا  
 ه د ينا ، هلعل ذل  ابل آاثر التشو ا الشيو ي اإلتاري هالعيمار كي  بفعها الباس اببا.

  ل هؤال  األ الا األلبايف،  إيفالبح   ين  رلقياا در د ابل الدراسةةةة ه كما أر أهصةةةي البا   •
 يام آللئ ه رررا  أخعى كينةا  ة هؤال  الذ ل ررسةةتام حل هذه الدراسةةة،  بتظعهيف البا ين   

 ادبيفف  كي  بفضوا الةبار  ل ابؤلفاهتم هجاورهم العيمية هالوطبية.
 

هذه هي صع  البتائج العيمية ادتوصةةةةةةةية إلياا حل هذه الدراسةةةةةةةة، هال أا م ه ال أر ي أر أ طل 
خيص هذا ايانب. إمنا هي حماهلة  عر ة شةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةية ضةةةةةةةةةمل إطار  كعي صكل شةةةةةةةةةي   يما   يما  

هابوضةةةةةةةةةةةةةةو ي حمةدر، إلصعاا ه عض جاور صع  البمةاذج ادختةارا ابل  يمةا  األلبةايف حل العيفةةةةةةةةةةةةةةع  
اتد   هصيايف ابوابفام هآرا هم  و  صع  القضةةةةةةةةةةةةةةااي القعآنية، ه صيايف ابدى بدرهتم  ي  التعاابل  

حل اتياا الفكع ة العاابة. هذه الدراسةةةةة تعترب رراسةةةةة  الة  ادباشةةةةع اب  البيفةةةةوص القعآنية هتو يفاا  
خاصة، هبذا اال تبار الواس  ه الشاابل ليجانب التارخيي هالسياسي هالفكعي الد   التفسةي ابل 

هللا هبا  ييم،   هبد  انيل ابل ادشةةةةةا  هادتا ب اباهجاة نظع إسةةةةةالابية حبتة،  يما أ يم إا اآليف، 
 ي  صةةةةةةةةعوصة البح  العيمي ادتشةةةةةةةةتل حل اديفةةةةةةةةارر هادعاج ، هطبيعة البح  ابل  ي  الرتمجة  
هنقل الفكعا ادتشتتة هصعوصة اتيفو   ي  اديفارر هادعاج  األصيية إال صشق البف ، ه با   ابايل 

ة لتو ة ادعاج   كبة هاُبْكِي ، ه ي   دا الد م ادايل ابل ببل ادؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةا  العيمية ه اياابعي
األصةةيية هشةةعائاا ههتيئتاا ليدراسةةة. كايف ا تماري  ياا صعد هللا  ر هجل  ي  ابيفةةارحل الشةةخيفةةية 
اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة هر م صع  أهةل اخلة  فظام هللا هجعيبةا ابل أابينةاهلم، هلكل حبمةد هللا تبةارك ه تعةاا 

دطاف، آابال  ابل هللا  اسةةةتطعل أيف أجتاها هذه العقبا  ههذه الطع ق الو عا، هأيف أصةةةل إا ما ة ا
العيي القد ع أيف أكويف بد ه قل حل تقدمي لببة  يمية أخعى ليمكتبة اإلسةةةةةالابية الععصية  موابا ، ه  
القعا  األلبةايف  ي  هجا التحةد د.  مةا أصةةةةةةةةةةةةةةبةل  يةا  او ابل هللا جل ه ال، هابا أخطةأ   يةا  او  

حممد ه ي  آلا أصةةةحاصا الكعاا،   اب  هابل الشةةةيطايف، هاتمد   أهال  هآخعا ، هصةةةي  هللا  ي  نبيبا
 هآخع ر واان أيف اتمد   ر  العاد .
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ماليزاي  -دار اإلحسان-م، غومباك، سالنغور 23/03/2003ضحوة يوم األحد، الواقع: 

 على بغداد.  ريكيوم الرابع من القصف الوحشي األمالي  –
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 735  الباب اخلامس
 

 منوذًجاأ  أمحدي الشيخ املفكر احلاج شريف   -عند علماء األلبان   االجتاه االجتماعي يف تفسري القرآن
 (رراسة حتيييية نقد ة دباجا حل التفسة)  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kur'ani – Perkthim me Komentim ne Gjuhen Shqipe 

 
Perktheu dhe Komentoi:  

H. Sherif Ahmeti 
 

 736 األلبانية(ترمجة و تفسري معانيه إىل اللغة  -القرآن  ) 
 بقلم: 

 
دراسا   ضا تاا  ل الد بة ادبورا  مت أردطيبة اابعة جبهأان   2006- 2004ا  اا رسالة الدكتورا صعد  ذه رراسة جد دا أكر ه 735

 د  .يفع اتالع ف  عيمية حل سيسية التفسة هادفسع ل األلبايف  ليفائدا الالساصقة إمتاابا  

ف  " ادي   اد صل  تشةعف رألابع صطبا ة هذا اديفةح  الشةع   ه تعمجة ابعانيا ه تفسةةه إا اليةة األلبانية، خارا اتعاب  الشةع  736
هةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، رمحا هللا تعاا رمحة هاسةةةعة هأسةةةكبا  سةةةيل جباتا ، همتل    1413 بد العر ر آ  سةةةعور"، ابي  ادميكة الععصية السةةةعور ة  اا  

 طبا تا حل  م  خارا اتعاب  الشع ف  ادي   اد لطبا ة اديفح  الشع   ردد بة ادبورا.
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 الشيخ املفكر احلاج شريف أمحدي رمحه هللا 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 مقدمة:

اتمد   الذي أنر  الفعبايف  ي   بده ليكويف ليعاد  صشةةةة ا هنذ ع ا، هجعيا هدى  هرمحة ليذ ل     
ع حممد صل  بد هللا،   تيونا  ق تالهتا صكعا هأصةةةةيال ، هاليفةةةةالا هالسةةةةالا  ي  اهلاري البشةةةةة البذ 

الةةذي نر   ييةةا القعآيف هرحتَّيةةا تعتيال ، ه ي  آلةةا الطيب  الطةةاهع ل ه ي  أصةةةةةةةةةةةةةةحةةاصةةا الكعاا الةةذ ل 
 فظوا القعآيف هنقيوه لبا مجية هتفيفةةةةةةةةةةةةةةيال ، هابل سةةةةةةةةةةةةةةار  ي  مجام هابتف  أثعهم هجاهد رلقعآيف 

 أابا صعد: جاار ا كبة ا.
ا، هتبييبة ا لفضةةةةةةةةةةةةةةائيةا هابراايه، هتعمجةة دعةانيةا  اتمةد   الةذي شةةةةةةةةةةةةةةع بةا خبةدابةة القعآيف ت    ا هتعييمة  عيمة 

هإجال  ألسةعاره هررره، هه قبا لدراسةة جاور السةاصق  ابل العيما  العرني ، الذ ل بضةوا حنبام حل 
 خدابة القعآيف تالها  ه فظ ا هتفسة ا.  ييا اتمد هادبة.

ا  األلبايف حل العيفةةةةةةةةةةةع اتد   حل لقد كشةةةةةةةةةةة  البا ينويف هالعيما  البقا   ل رهر هجاور  يم   
ا  ييبةا القيةاا صبيةايف هرراسةةةةةةةةةةةةةةةة تية  اياور ادبةاركةة، هإرراجاةا حل  خةدابةة القعآيف الكعمي،  كةايف لراابة 

 سيسية  يقا  جاور العيما  الساصق  العيمية ادشكورا حل خدابة القعآيف الكعمي.
االجتاهات الفكرية صةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: ) أيف أتشةةةةةعف حل رسةةةةةال  ليدكتوراه، ادوسةةةةةوابة    هللا حبكمتالقد شةةةةةا   

القرن التاسالالع عشالالر   –والدينية يف الدراسالالات القرآنية لدى علماء األلبان يف العصالالر احلديث 
هإصعاا جاورهم ادضةةةةبية حل   يما  األلبايف حل العيفةةةةع اتد    أكينع(، أيف أتباه  جاور والعشالالالرين

.  قد تباهلل  ياا  حل التفسةةةةةة هالفكع ةخدابة القعآيف الكعمي، هرراسةةةةةة أ كارهم هاجتاهاهتم ادذهبية  
رائد  رلدراسةةةةة هالتحييل أرص  شةةةةخيفةةةةيا   يمية ألبانية رراا، ههم: الشةةةةيمل اتا ظ إصعاهيم راليو،  

حل  رائد االجتاه اإلصالالالحيهالشةةيمل اتا ظ  يي كورتشةةا،   حل التفسةةة،  االجتاه العقدي املاتريدي
 ر م هللا  ر هجل حل التفسةةةةة،  علمي الفلسالالالفيرائد االجتاه ال، هالشةةةةيمل  سةةةةل حتسةةةة ، التفسةةةةة



382 

 

رائالد االجتالاه العلمي  ، هالةدكتور  يي  خعي إليةاسةةةةةةةةةةةةةةي  فظةا هللا تعةاا،  هؤال  الينالثةة السةةةةةةةةةةةةةةاصق 
 حل التفسة. التجرييب

هذه الدراسةةةةةةة ال  ص  أ د كم،  قد كانل صذرا بمل صرر اا حل كواال الاببور مباليراي، همل   هأابا    
لبور هالبضةةةةج هاالسةةةةتوا  إال حل ادد بة ادبورا،  ي  سةةةةاكباا أ ضةةةةل اليفةةةةالا هأاك   كتب هلا رؤ ة ا

  و  جاور  يما  األلبايف حل الدراسةةةةا  القعآنية  السةةةةاصقة التسةةةةييم.  اي لببة جد دا حل رراسةةةةايت
هأال  صةةةةاا األ ما  أسةةةةأ  هللا تبارك هتعاا أبمسائا اتسةةةةىن هصةةةةفاتا العييا أيف  تقبل ابباحل أهرر.  

لةةهم، إنا   اعاببا ابل الدراسا  هالبحوث األخعى ادتعيقة رلقعآيف الكعمي، سوا  لعيما  األلبايف أحي
 تعاا أكعا ابسئو  هخة ابأابو ، هآخع ر واان أيف اتمد   ر  العاد .
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 متهيد                          
 انتشار اإلسالم يف األراضي األلبانية يف اجلزيرة البلقانية  

اور الدهلة العينمانية حل نشةةةةةةةةةع هذا الد ل اتبي  هتعر ره ص  أهسةةةةةةةةةاس ه ي كايف لإلسةةةةةةةةةالالقد     
 ضةةل  ظيم حل اتفاع  ي  هو تام الد بية ه الععبية،  وجور   حل أهرر  األلبايف حل األراضةةي األلبانية

لأللبايف الذ ل كانوا  تععضةةةةةةةويف هلا   هالد    هب   ميية االنيفةةةةةةةاار القوابي هالععبيالدهلة العينمانية أ
. هابعيوا أيف الدهلة العينمانية مل 737اليوانني  هالبيةار   ادتعيفةةةةةةةةةةب ه   ابل اليفةةةةةةةةةةع    أاباا السةةةةةةةةةةال ي 

هللا  متارس  ميية اإلكعاه  ي  إجبار األلبايف ليدخو  حل اإلسةةةةةةةةالا،  األلبايف كانوا  دخيويف حل ر ل  
األساليب الضةوس ه   ، صيبما اليفع  األرثورك  كانوا ميارسويف شىت  ه ل طيب نف  اببام  طوا ية

 . 738هادمارسا  القمعية إلجبار األلبايف  ي  ا تبا  البيفعانية 
مجاور ادينقف  األلبايف هر ينيام حل العيفةةع اتد    عتقدهيف ه دّرِسةةويف   اليوا أن  جتد الةع به    

  األلبانية خالف ابا هو اثصل خرخييا ،  ي   عى هؤال  أيف اإلسةةةةةالا انتشةةةةةع الطال  حل اياابعا
 بوا هرلسةةةةي ، هأيف العينماني  ابارسةةةةوا العب  هاإلكعاه، ه إال مل  كل األلبايف ليسةةةةيموا  ل طيب 
نف  اببام !! هال شةةةةةةةةةةةةةة  أيف هةذه ابةةالطةة خرخييةة رطيةة، ه كعا صةةةةةةةةةةةةةةييبيةة كةاثوليكيةة ألبةانيةة،  ع د  

، هبةدف ارتةدار هالتبشةةةةةةةةةةةةةةة ةة اياةا  األهرصيةة التبيفةةةةةةةةةةةةةةة ةة صع   ذ ل  تعةاهنويف اب إ يةا هةا صع  الة
 األلبايف  ل اإلسالا، هالعورا إا الداينة الكاثوليكية.

 
 ليتوس  انظع : 737

P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, Albin,Tirane, 
1997, 35,41,125; Frasheri Sami, Shqiperia c’ka qene, c'eshte, e c'do behete, 
36. 

 472-471اديفدر الساصق، ص  738
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 النزعة التجديدية عند األلبان
كانل رايح الفكع الد   اإلصال ي هتب ابل ادشع  الععيب ابتجاة إا العامل اإلسالابي هأ ض ا     

. طيبة العيم األلبايف كانوا  تجاويف إا حل أهرر  حل جر عا البيقايف  739لبانية هالبوسةةةةةبيةإا األراضةةةةةي األ
ادشةةةةةةةع  الععيب هإا صع  البالر اآلسةةةةةةةيو ة كاهلبد هتعكيا، لتعيم العيوا الد بية ادختيفة لكويف تي  

خو ةة  . هاب  ابعهر الرابل تشةةةةةةةةةةةةةةكيةل  البةا  أ740البالر ابعاكر  ةاديةة ليعيم هالينقةا ةة حل ذلة  الوبةل  
الفرتا ال  انرى  ياا   اب   ي  ترااببل هذه العالبة  ر بية ص  هؤال  الطال  األلبايف هأسةةةةةةةةاتذهتم،

وجعا  إصةةةةةةةةةةةةةال ا    741صع  العيما  هادفكعهيف اإلسةةةةةةةةةةةةةالابيويف ادتأثعهيف ردباهج هاأل كار الةعصية 
  ي  رأسةةةةةةةةةاا، ه حل صع  القضةةةةةةةةةااي الد بيةإ ارا البظع   ادباهج الدراسةةةةةةةةةية األاهع ة ه  و تعييمية  

 . 742بضية حتع ع ادعأا ادسيمة ه التاا االجتما ية 

 

البشةةةةة، س.ر(.، ه . ) مايف: رار  . اإلسالالالالم يف يوغسالالالالفيا من بلغراد إىل سالالالرايفو1993انظع:  األرنؤهس،حممد ابو اكو.  
 انظع أ ض ا:

Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog reformizma - Pokret 
za reformu serijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj 
polovini XX vijeka,  Sarajevo, 1990, 29-67. 

 انظع: 740
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, 
Muhamed, Kultura kombetare shqiptare.. 393. 

 و  جاور ه أ ما  هؤال  ادفكع ل ه ادشةةةةا مل، ابؤسةةةةسةةةةو اددرسةةةةة اإلصةةةةال ية  قد ُكتب الكينة، ه ان  هؤال  اهتماا    741
منهج املدرسالالالالالة اإلصالالالالالالحية  ل  بد العمحل:  العهابي،  اد ص  رراسةةةةةةةة أ.ر.  كينة ابل البا ين  الةعصي  ه ادسةةةةةةةيم .. انظع ابينال  

 ، هانظع أ ضا  : (1،1994، )العايض: سالعقلية يف التفسري
Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in modern Egypt, 
Princeton, N.J, Princeton University Press, 1967, Ph.D. thesis; Jansen, J.J.G, 
The interpretation of the Koran in modern Egypt. 

  و  خر مل التجد د الفكع الد   ه إصال ا هصع  اجملدر ل الكبار ابل السي  هاخلي ..انظع: 742



385 

 

،  حل أهرر   عكة  يسةةةةفة الفكع الد   اإلسةةةةالابي حل األراضةةةةي األلبانيةتإيف نظعا  اصعا ه ا يفةةةةة      
هص  هإا طبيعةة ايةدا  هالبقةام اتةار الةذي كةايف  ةدهر ص   يمةا  األلبةايف ادبةار ل رإلصةةةةةةةةةةةةةةالح  

ال  شةةةيل السةةا ة  اببام، جتعيبا أيف كرا أبمم كانوا اباتم  أ ضةةا  هبذه القضةةااي الد بية  ايفا ظ 
 .الفكع ة حل العامل الععيب هاإلسالابي

حل صدااي  القعيف العشةةةع ل حل أهرر،    بشةةةاا العيما  األلبايفهابل القضةةةااي العيفةةةع ة األخعى ال  ان   
هجور  ابسةةةةألة، ه 743كانل بضةةةةية االجتاار ه االتا هضةةةةواصطا    ي  الشةةةةيو ية هاإلتار حل أهجاا؛

هللا  ر هجل هاتاجة إا الد ل أه التد ل، هبضية التمديف هاتضارا اإلسالابية هابواجاة التحداي  
تم ، هبضية العيمانية، هالتساابل الد   هالتعا ع السيمي ص  أتباس  الةعصية ه قو  اإلنسايف حل اجمل

األراييف هالععبيا  ادختيفة، هبضةةةةية اإلتار هالشةةةةيو ية هالعأمسالية هاالشةةةةرتاكية ه ةها ابل القضةةةةااي 
 .744الفكع ة الساخبة ال  كانل حل  ادهم 

 
 رواد االجتاه اإلصالحي التجديدي عند األلبان

ل انبشةةةةوا هذه ادسةةةةائل ابل  يما  األلبايف هابفكع ام نذكع  ي  سةةةةبيل ادينا : ادفكع هأصعا الذ    
(، هادفكع الشةةةيمل اتا ظ  يفةةةمل Mehdi Frasheri 745ابادي  عاشةةةعي:)   الشةةةاة األلبار

 

Maududi, Abul A’La,  A short history of the Revivalist Movement in 
Islam, transl. by Al-Ash’ari,The Other Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, 
Malaysia, 1999, 24 –77. 

، لإلاباا الشةةاطيب، حتقيق: الشةةيمل إصعاهيم رابضةةايف ابقاصية  ل الطبعة ال   املوافقات يف أصالول الشالريعة اإلسالالميةراج :   743
 .638-463، ص 4(، ج1999، 4رراا، )صةه : رار ادعع ة، سشع اا الشيمل  بد هللا 

،  الثقافة اإلسالالالالالمية (،    Kultura Islameراج   ي  سةةةةةبيل ادينا  اجملية اإلسةةةةةالابية الشةةةةةاةا األخعى صعبوايف: )    744
ار ادختيفة  هال  كانل تيفةةةةةدرها اجملي  األ ي  ليشةةةةةؤهيف اإلسةةةةةالابية، هال  أتيل هبا ابل ألبانيا، ه بد صةةةةةور  مجية ابل األ د

 Islami eshte ا، ابقةاال  صعبوايف: ) 1941، نو مرب ه ر سةةةةةةةةةةةةةةمرب،  4-3 ياةا ابواضةةةةةةةةةةةةةةي  خمتيفةة، راج  ابينال  العةدر:  
gjalle ( ،)) اإلسالم ال يزال حًيا. 

 انظع: تطور الينقا ة اإلسالابية  بد األلبايف حل القعيف العشع ل رليةة األلبانية: 745
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Haxhi )  ،747، هالعامل األلبار اجملدر اتاج ههيب ِرْصعا  746( ..  Hafiz Ismet Dibraِرْصعا:)  
Vehbi Dibra  هاألسةةةةةةةتاذ الشةةةةةةةيمل بدري ، )Hoxhe Kadriu ) )748 هالشةةةةةةةيمل ادفكع ،

 (، هالشةةةةةةةةةةةةةةيمل ادفكع اتةا ظ  يي كورتشةةةةةةةةةةةةةةةا      Hafiz Ali Kraja ي  كعااي، )    749اتةا ظ
Hafiz Ali Korcaر م هللا ايمي  ه فع لبا ههلم.، ه  ةهم كينة ، 

هصبةا   ي  هةذه ادبةابشةةةةةةةةةةةةةةةا  العيميةة اتةارا ص  ايفةا ظ  هاإلصةةةةةةةةةةةةةةال ي  األلبةايف،  ةإيف التيةار     
اإلصةةةةةةةةةةال ي صدأ  تقوى ه ؤثع حل العأي العاا صشةةةةةةةةةةكل ابيحوع هكبة ليةا ة، مما أرى  ردشةةةةةةةةةةيخة  

 :ها ربماإلسةةالابية العييا ههي أكرب ابؤسةةسةةة ر بية إسةةالابية حل ألبانيا إا اإل اليف هالتيفةةع ل حل بعار 
لةا  اتجا ، هالسةةةةماح صكشةةةة  الوجا هاليد ل هجواا ممارسةةةةة  و     1937-03-01، سةةةةبة  2

نشةةةةةاطاا حل اتياا اإلنسةةةةةانية العاابة. ه تشةةةةةة اديفةةةةةارر التارخيية إا أيف اجتاه التفسةةةةةة اإلصةةةةةال ي  
حل   هاالجتما ي السةةةةةةةةياسةةةةةةةةي ليقعآيف كايف  اهعا  اضةةةةةةةةعا حل كتار  هكالا هخطب  يما  األلبايف

 العيفع. ذل  

 

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit 
XX, 312-314. 

 ليتوس  البقام الذي جعى صيباما: انظع 746
Basha, Ali.M,  Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 

 ليمر د انظع: 
Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar 
ilevizjes kombetare, Albin, Tirane, 1998, 4-20; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i 
kultures Islame te shqiptaret gjate shekullit XX,  288-291.   

 ..ليتفاصيل انظع: 748
Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, Prishtine, 1992,  
8-20, 217-219; Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina-Mendimtar 
Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, 2000,7-97. 

 ليمر د انظع: 749
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqiptaret..328-329 
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حل صع  تفاسةةةةةة  يما   750، هجد أ ضةةةةةا  اجتاه صةةةةةوحل حل التفسةةةةةة  جبانب هذا التيار االجتما ي
 .األلبايف

هابل االجتاها  التفسةةةةة ة ال   اع  حل العيفةةةةع اتد   لدى  يما  األلبايف كايف االجتاه العيمي 
 Hoxha Hasanالفيسةةةةةةةةفي ادتمينل حل  كع الشةةةةةةةةيمل الفييسةةةةةةةةوف  سةةةةةةةةل حتسةةةةةةةة  أ بدي )

Tahsin Efendiu حل كتار  هرراسةةةةةةةةةةةةا   يما  األلبايف حل العيفةةةةةةةةةةةةع  أ ضةةةةةةةةةةةةا    (، كما  اع
 يي  االسةةةةةةتشةةةةةةاري ادتمينل حل  كع  الدكتور الطبيب  حل التفسةةةةةةة اتد   االجتاه العيمي التجع يب

. هالسةةةا ة العيمية هالفكع ة   Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljazi  خعي إلياسةةةي
 .751األلبانيةكانل ابييئة رأل كار اإلصال ية هالتجد د ةحل األراضي 

لبيفوص   752حل  ل هذه الظعهف هاألجوا  االجتما ية الد بية ادتوتعا صدأ  تظاع تعمجا   رأا   
القعآيف الكعمي.  وجد حل اجملتم  األلبار ابل  سةةةةةةةع ثي  القعآيف الكعمي تفسةةةةةةةة ا  يمي ا ابباجي ا، ابينل 

خالصالالالة أو  (. )Hafiz Ibrahim Dalliu: )  اهيم راليو رمحا هللاتفسةةةةة الشةةةةيمل اتا ظ إصع 
(، كما أنا هجد  هباك تفاسةة ابطولة لبع  اآلاي  هالسةور لبع    صالفوة معاين القرآن الكرمي

 

: نشالالالالأة الفلسالالالالفة الصالالالالوفية  ، ه انظع ليتوسةةةةةة  حل القضةةةةةةااي اليفةةةةةةو ية الكبةا كتا 105-104اديفةةةةةةدر السةةةةةةاصق، ص   750
، هحنل وذيف هللا تبارك هتعاا سةةةةةةةةةةةةبقوا صدراسةةةةةةةةةةةةة هذا االجتاه هاالجتاه  249-175، ر. ع ايف  بد اتميد  تاح، ص  وتطورها

 اآلخع االستشعابي  ما بع ب إيف شا  هللا تعاا.
 :انظع ليتوس   و  هذه ادوضو ا  751

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina -  Mendimtar Islam, Kryesia e 
Bashkesise Islame, Prishtine, 2000, 25-35, 37-48, 63-67. 

بديع الزمان سالعيد النورسالي يف مؤمتر  ه  و  صع  القضةااي الفكع ة ه ادذهبية األخعى ه ادتشةاهبة صتي  ال  ذكعان، انظع :  
-55 . ,  ، تعمجة أرخايف حممد  يي،م1992نبول سالالالالالالالالنة  طالفكر اإلسالالالالالالالالالمي، ال ي عقد يف اسالالالالالالالالت  عاملي حول جتديد

 Yeni Bosna, Istanbul, 1997  Nesil Basim-Yayin,، 1س83
 و  جواا هابب  هابشةةةةةةةاكل هضةةةةةةةواص  الرتمجة ليقعآيف الكعمي انظع أحباث األسةةةةةةةاتذا الكعاا: ر/ سةةةةةةةعار  يدرمي، ه ر/  بد   752

 ابسا حل ادؤمتع العادي  و  تعمجة القعآيف الكعمي ادبعقد حل كواال دبور مباليراي:االقاار العار، ه ر/  بيب العمحل إصع 
7th International Conference on Translation -The Translation of 
Religious Texts, 6-8 December, 1999, Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 
293-315, 319-355. 
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 Haxhi Vehbiالعيما  اآلخع ل ، ابينل التفسةةةة ادطو  لسةةةورا الفاحتة ابل الشةةةيمل ادفكع: )  
Dibra Agolli  (،   ويل،  هالتفسةةةةةةةةةةةةةةة الوجير ابل الشةةةةةةةةةةةةةةيمل اتةةا ظ  يي  اتةةاج ههيب رصعا آ

هتعمجة ابعار القعآيف هالتفسةةةة ادختيفةةةع الذي حنل صيفةةةدر   ،( Hafiz Ali Korcaكورتشةةةا:)  
( رمحا هللا تعاا، ه ة Haxhi Sherif Ahmetiرراسةةةتا ليشةةةيمل اتاج شةةةع   أمحدي : )

 . 753هؤال  الذ ل ذكعانهم
 أهرر هرلذا  حل األراضةةةةةي األلبانية حل اير عا البيقانية  هذه ابقدابة هاابة  ل اجتاها  التفسةةةةةة حل

أ بببا ابل خالهلا أيف مناد هلذه الدراسةةةةةة ال  ص  أ د كم  ىت تكويف  يقاهتا ابتيفةةةةةية اب  صعضةةةةةاا  
 هصي  هللا  ي  سيدان هنبيبا حممد ه ي  آلا ه أصحاصا.

 
  

 
تشةةةةةةةةةةةةةةة صع  اديفةةةةةةةةةةةةةةارر التارخيية األخعى إا أيف أه  تعمجة ليقعآيف الكعمي إا اليةة األلبانية كانل ابل اليةة اإلنكيير ة  ه    753

حل اداجع حل رهابانيا،    Ilo Mitko Qafzeziد ابسةةةةةةةتشةةةةةةةع  ابسةةةةةةةيحي ألبار امسا:   ي    George Sale) )تعمجة  
 ا.1927ا، مث صعد سل سبوا   اع اجمليد الينار  اا 1921 ظاع اجمليد األه   اا 

اباد و    ه  و  اخليفية التارخيية لرتمجا  القعآيف الكعمي إا اليةة األلبانية، كاابية ه  رأا..انظع رراسةةةةة األسةةةةتاذ الدكتور  تحي  
 :صعبوايف

  Mehdiu, Feti; Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, Logos-
A,Shkup,1999,  شةةةةبواا  و  الرتمجا  الكاابية ه اجملرأا ليقعآيف الكعمي  بد    اااببد  األلبار ،  ه حب  األسةةةةتاذ ادؤر

 صعبوايف:  األلبايف
 Shpuza, Gazmend, Kur'an ne gjuhen shqipe, 19.06.2005, Instituti i 
Historise. 
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 عدة مباحث الفصل األول: التعريف هب ا التفسري املختصر ويشتمل على  

 
 املبحث األول: التعريف بلشيخ املفسر رمحه هللا

  
 :وفاته أعماله و، مولده، تعلمه

حما ظة لِْبيايف   Gumnaselleهلد الشةةةةةةةيمل ادفكع اتاج شةةةةةةةع   أمحدي حل بع ة  مباسةةةةةةةيال     
Lipjan   ا. ختعج ابل اددرسةةةةةةةة االصتدائية حل بع ة أخعى تسةةةةةةةم  1920حل كوسةةةةةةةو ا اتالية  اا

 اصةةةةمة   - Prishtinaحل صع شةةةةتبا   ) عالء الدين (. أم  الينانو ة الشةةةةع ية  Banulleرنو   
ا انضم إا سي  التدر   حل نف  الينانو ة الشع ية ال  1965ه حل  اا  .  1944كوسو ا  اا 
ا ُ ّ  ابفتيةا  1985ا. ه حل سةةةةةةةةةةةةةةبةة 1984ُ ّ  ابةد عا  هلةا إا  ةاا    1970هحل  ةاا  ختعج ابباةا. 

ا، ه مبباسةةةةةبة  1990.  ل  ي  اببيفةةةةةب اإل تا  إا أيف ُأ يل إا التقا د سةةةةةبة   اابا  حل كوسةةةةةو ا
  أمحدي  صعشةتبا، انتد  الشةيمل شةع   -ا تتاح أه  كيية ليدراسةا  اإلسةالابية حل  اصةمة كوسةو ا

 إلياا ليتدر  .
اشةةتاع رمحا هللا رهتماابا الكبة حل  ضةةور  يقا  ه ال  العيم ليعيما ،  قد  ضةةع ررهس       

حل   Pirinazحل ادةدرسةةةةةةةةةةةةةةة الةد بيةة صة بةاا:   Ahmet Mardoki أمحةد ابةاررهكي الشةةةةةةةةةةةةةةيمل
ددا  شةةةةةةةع سةةةةةةةبوا ، ه يفةةةةةةةل  ي  اإلجااا العالية اببا. هابل اليناصل هالال ل الاابا   صع شةةةةةةةتيبا، ه

ليبظع أيف الشيمل رمحا هللا مل  تتيمذ ص   دي األساتذا هاددرس  العع  همل  درس حل الده  الععصية 
عج ابل اياابعا  الععصية هاإلسةةةةةةةالابية، ههو اب  ذل  اسةةةةةةةتطاس أيف ميسةةةةةةة  صراباا اليةة ، همل  تخب 

و قا هللا  ر  الععصية ابل خال  اتيقا  العيمية ال  كايف حيضةةةةةةةةعها ليمشةةةةةةةةا مل ه العيما  األلبايف،  
 هجل ه تل  ييا حل العيوا الد بية هالشةع ية هالععصية، مما أهيا ذل  إ  القياا مبشةعهس تفسةة القعآيف

 الكعمي، هذل   ضل هللا  ؤتيا ابل  شا ، ه هللا ذه الفضل العظيم.
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 أعماله
ا تعجم ابل اليةة البوسةةةةةةةةةبية إا اليةة األلبانية الكتا  اإلسةةةةةةةةةالابي ادشةةةةةةةةةاور 1968حل سةةةةةةةةةبة       

ح ابد عا  لتحع ع اجملية اإلسةةةةةةةةةةالابية ادشةةةةةةةةةةاورا صعبوايف:  754(   Ilmihali: علم احلالصعبوايف: )   ِّ  ُ .
Edukata Islame - هكانل لا ابقاال  هحبوث ابتسةةةةةةيسةةةةةةية حل هذه   ال بية اإلسالالالالالالمية ،)

سةةةةةةةةةةةةةةورا    إا اليةة األلبانية، هحل  اا   ه سةةةةةةةةةةةةةةع  تعجم  مث  ا.1983ة.  ل ابد عا  هلا إا  اا اجملي 
ا سيم إا ادطبعة تعمجة القعآيف الكعمي اب  تفسةه ادختيفع. طُب  ابل هذا اديفح  ادفسع 1987
)ثالثويف أل  نسةةةةةخة (، ه  30،000 ) سةةةةةويف أل  نسةةةةةخة (، هحل القاهعا:50،000  حل ليبيا:

 )ابييويف نسخة (. 1،000،000 أخة ا حل ادد بة ادبورا:
  

 

هذا الكتا  كتا  ابباجي ر   إسةةةةةةةةةالابي،  يا ادبارئ اإلسةةةةةةةةةالابية العاابة. هبذا الكتا  صدأ اييل ايد د ابل اليفةةةةةةةةةبيايف    754
 ابععهف لدى األلبايف ه البوسبي  هاألتعاك. هابشاور هر يتا إا اإلسالا،  او كتا  ابام 
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 وفاة الشيخ و ثناء اآلخرين له

جتم  العيما  اا، ه 1998إا الع يق األ ي   اا   اتاج شةةةةةةع   أمحدي  انتقل الشةةةةةةيمل ادفسةةةةةةع   
ابل كا ة ابديف كوسةةةو ا ه ضةةةع  شةةةد كبة ابل  لتشةةةيي  جبااتا هاليفةةةالا  ييا  هطيبة العيم الشةةةع ي

يِّي  ييا حل ادسةةةجد الكبة حل الباس ل ييفةةةالا  ييا هتشةةةيي  جبااا هذا العامل هاألسةةةتاذ الكبة، هصةةةُ
س ر العاصةةةةةةةةةمة صع شةةةةةةةةةتبا.  ضةةةةةةةةةع جبااتا ه ور ر يعة ادسةةةةةةةةةتوى ابل ابقدهنيا هسةةةةةةةةةبجق هابدرا  اددا

هبذه ادباسةةةبة،  ي  أثبوا  ي  الشةةةيمل هذكعها ابباببا    خالدا  اتكوابية ه ةهم، هكانل هلم كيما  
اابتاا الشيمل ادع وا مبوابفا القوابية هالد بية ضد البظاا لقد ره العيمية ال  اابتاا هبا ادع وا. هجاو 

الشةةةةةيو ي اليفةةةةةعيب اليو وسةةةةةالحل. كما كايف لا رهر كبة حل اتفاع  ي  اهلو ة اإلسةةةةةالابية األلبانية  
لشةةةةةةةةةيو ية اليفةةةةةةةةةعصية،  هاهلو ة القوابية األلبانية ابل االنيفةةةةةةةةةاار هالذهريف أاباا ادخططا  هادؤاابعا  ا

هذكع صع  اتاضةع ل مبواب  الشةيمل الشةجا ة هالباسةية حل  دا جواا هجعا ادسةيم  األلبايف إا 
.  ع م هللا الشةيمل رمحة هاسةعة هأسةكبا  755تعكيا  ىت ال ختيوح األرض لييفةع  اتابد ل هالعبيفةع  ..

  سيل جباتا.
 التفسري وه ا املبحث الثاين: التعريف هب ه ال مجة 

ادختيفع حل      تفسةها  الكعمي اب   ليقعآيف  الرتمجة  الوس :    767تق  هذه  صفحة، ابل اتجم 
21.5 x 13.5  الععصية صتعاهيف  . استال هذا التفسة مبقدابة ابل ببل راصطة العامل اإلسالابي رليةة

 :  اب  اجملم  لطبا ة اديفح  الشع  ، جا   ياا صعد البسمية بولا تعاا 

 

 ،  ي  باا هؤال   اتاج شةةةةةع   أمحدي  نقيتاا ابل آخع كتا  صةةةةةدر ابل صع  تالابيذ الشةةةةةيمل  تياا الشةةةةةيمل  هذه الرتمجة  755
، هالشيمل رمحا هللا كايف  تمىن أيف جتم  ه أيف تبشع  أستاذهم هلكبام مل  و قوا يم  كا ة األ ما   جبم  ابقاال  هآرائ هأ ما 

 و ويف صعادهم ه  بفذهيف هصةةةةةةةةةةةية شةةةةةةةةةةةيخام  كل أ مالا حل هذا الكتا ، ه لعل تالابذتا ادخييفةةةةةةةةةةةويف  دركويف تقيفةةةةةةةةةةةةهم، ه 
هأسةتاذهم ه  سةتدركويف القعا  وصةدار كتا  آخع بد مجعوا  يا كل أ ما  الشةيمل رمحا هللا تعاا، أليف ادسةيم  األلبايف حباجة  

 Komente dheا صعبوايف:  1995ابةاسةةةةةةةةةةةةةةة إا تية  األ مةا  هالبحوث العيميةة هالةد بيةة. طب  هةذا الكتةا  سةةةةةةةةةةةةةةبةة 
Mendime Islame  (تعليقات ووجهات نظر إسالالالالالمية  )  .   :هانظع أ ضةةةةةأ  اجملية اإلسةةةةةالابية األلبانيةDituria 

Islame  (ه اجملية:  العلم اإلسالمي ،)  Perpjekja Jone (ص:  حماولتنا ،)204 -199 



392 

 

   تِِا هحلِيةحتحذحكَّعح أُهُلو اأْلحْلبحا ِ ِكتحا   أح صةَُّعها آايح   [، هبولا تعاا:  29، ]ص:  نْةرحْلبحاُه إِلحْي ح اُببحارحك  لِيحدَّ
يِنةا   صةَُّعهيفح اْلُقْعآيفح هحلحْو كحايفح اِبْل ِ ْبِد  حْةِ اَّللَِّ لحوحجحُدها ِ يِا اْخِتال ا  كح (، هبو   82]البسا :   أح حال  ةحتحدح

 .756  "خريكم من تعلم القرآن و علمه " صي  هللا  ييا هسيم البيب 
 

ا الينبا  العطع ليجاور ايبارا ال   بذهلا خارا اتعاب  الشةةع ف  هاهتماابا البالغ        جا   ياا أ ضةة 
أثبتل العاصطة ضةةةةةةعهرا تعمجة   لقد صطبا ة هتعمجة اديفةةةةةةح  الشةةةةةةع   هنشةةةةةةعه إا كا ة أحنا  العامل.

انية. همبا أيف الكما  القعآيف الكعمي هتفسةةةةةةةةةةةةةةةه ه نشةةةةةةةةةةةةةةعه إا كا ة اليةا  العادية، هابباا اليةة األلب
ادطيق   تعاا،  إيف تفسةةةةةةةةة هتعمجة هذا اديفةةةةةةةةح  الشةةةةةةةةع   جا  حل  دهر الطابة العيمية هلذا 
العامل ايييل الشةةةةةةةةيمل ادفكع شةةةةةةةةع   أمحدي، هصبا   ييا  إنا بد  يفةةةةةةةةيب هبد خيطئ، ذل ، أليف 

يف تيفةةةةةةةةل إا ادقاصةةةةةةةةد العييا الرتمجا  القعآنية اباما صيةل ذرههتا حل الدبة هالتعبة  إما ال ميكل أ
 لبص القعآيف الكعمي.

 
 مقدمات هامة عن القرآن الكرمي -املبحث الثالث: معامل منهج املفسر 

لقد ذكع ادفسع الشيمل شع   أمحدي رمحا هللا حل ابقدابتا ابوبفا جتاه صع  القضااي القعآنية    
باجا هاجتاها حل التفسة،  كايف  ادامة. هذه ادسائل ادامة هابوب  الشيمل ابباا تعترب ابل ابعامل اب

لراابا   ييبا أيف نتطع  إلياا هنذكع ابباج ادفسع ابل صع  القضااي العيمية ادتعيقة صعيوا القعآيف، 
استايل لقد  هنكويف صذل  بد سيطبا ابر دا  ابل الضو   ي   كع هابباج الشيمل رمحا هللا تعاا.  

نظرة عامة حول  )   Veshtrim Rreth Kur'anitصعبوايف:    ابل ببل الشيمل  هذه ادقدابة
 (،  مل ادسائل ال  انبشاا: القرآن الكرمي

 
 الوحي: املفهوم و املصطلح  -1

 

، حتقيق:  وسالالننه و أايمه  صالالحيح اإلمام البخاري املسالالمى: اجلامع املسالالند الصالالحيح املختصالالر من أمور رسالالول هللا    756
 1108، ص: 5027لببايف، اتد   ربم:  –األربم صل أيب األربم، صةه   حممد نرار متيم   هيينم نرار متيم، شعكة  رار
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إا خامت األنبيا  هالعسل    ي ص   ياا ادفسع أيف القعآيف الكعمي كالا ر  العاد  صال نراس، أه    
واتع، ادتعبد صتالهتا،  ، ادكتو  حل اديفح ، ادبقو  إليبا رلت- ييا السالا    -  757صواسطة جرب ل،  

ادبتدأ صسورا الفاحتة هادختتم صسورا الباس. مث  قب صذكع صع  خيفائص القعآيف الكعمي، ه ابباا  
: أيف القعآيف الكعمي لي  ابل صب  هإنتاج  قل البشع، هأنا كالا هللا  ر هجل، اببطو  هصيةة  عصية،  

]الشععا :   ويفح ابل ادبذر لح صيسايِف  عيب  ابب    نةحرح ح صِا الع هُح األابُ   ي  بيِب ح لتك  با  تعاا:  
 [   6، ]البمل: ه إّن ح لحُتيّق  القعآيفح ابل ّلُديْف  كيم   ييم   [، هبا   ر هجل: 194- 192

يف جرب ل  ييا السالا  إ ّبد ابرا م صع  ادستشعب  هابل مج مجام، القائي     -رمحا هللا-مث إنا     
هو الذي  رب  ل ذل    ابعىن القعآيف الكعمي  ق ، هلي  األلفاع، هأيف حممدا      صّيغ البيب  

لكوما  ادعىن أبلفاع ابل  بده ؟!  عقب الشيمل بائال  أبيف هذه الشباا  رطية هال أساس هلا،  
تتعارض اب  صع ل القعآيف هالسبة الببو ة هاإلمجاس، هأنا ابا كايف إل جاا القعآيف البيار هاليةوي أيف  

أه ابل  بد جرب ل  ييا السالا، ههللا  قو  حل القعآيف    كانل ألفا ا ابل  بد البيب     تحقق لو
ُْم  هحِإيْف أح حد  اِبلح اْلُمْشعِِك ح اْستحجحارحكح  حأحِجْعُه  حىتَّ  الكعمي:    حْسمح ح كحالاح اَّللَِّ مُثَّ أحْصِيْةُا ابحْأابحبحُا ذحِل ح أبِحمَّ

أثبل  ياا أيف القعآيف الكعمي لفظا هابعباه ابل   -[ .  الشيمل رمحا هللا6، ] التوصة: بةحْوا  ال  ةحْعيحُمويفح 
 هللا  ر هجل.

إا ابوضوس الو ي هتعع فاتا هأنوا ا هكيفية نرهلا ابستدال  رآل ة    الشيمل شع   أمحدي مث تطع    
وال   ةحُيوِ يح وِِذْ الكعمية:  لح رحسةةةُ ُ ِإالَّ هحْ يا  أحْه اِبْل هحرحاِ  ِ جحا   أحْه  ُةْعسةةةِ ُا اَّللَّ يِّمح ع  أحيْف ُ كح نِِا  هحابحا كحايفح لِبحشةةةح

اُ  ِإنَُّا  حِييا  حِكيم   أثبا  تيقيا   صةي  هللا  ييا هسةيمكع ابعاانا العسةو  [، هذ 51]الشةورى:   ابحا  حشةح
 الو ي هالطع قة ال  كايف تتيا هبا الو ي.

 

ه    ج شةع   أمحدي رمحا هللا، هي أنا كيما ذكع اسةم نبيبا حممد  ابل اديحو ا  الد بية  ي   ضةيية ادفسةع الشةيمل اتا   757
اليفةالا هالسةالا  سةيم  ي   ه هبد  ينبا العسةو  صةي  هللا  ييا  اسةم جرب ل  ييا السةالا  او مل  عقب رليفةالا هالسةالا  يياما.  

  ييا كيما ذكع امسا.
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مث تطع  إا اديفدر التشع عي الينار، السبة الببو ة ادطاعا.  ي  أثبل  جيتاا هأطيق  يياا:     
   ةحْبِطُق  حِل اهْلحوحى   هحابحا  .  السبة هي ه ي ابل هللا تعاا صدليل بولا تعاا:  حل العهس  الو ي رلبفمل

 [،  4-3، ] البجم:   ِإيْف ُهوح ِإالَّ هحْ ي   ُو ح  
 موضوعات القرآن الكرمي وحمتوايته -2

 بد  د ينا  ل حمتواي  القعآيف الكعمي هابوضةةةةةةةةةةو اتا أيف القعآيف الكعمي كتا   -رمحا هللا  -ذكع     
ر ل هتعصيةةة رائمةةة، هكتةةا  هةةدا ةةة هرمحةةة ليفعر هاجملتم  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةار كيةةا. هةةذا الكتةةا   بمي رهح  

 كاا السةةالا ص  الباس ه حيينام  ي  االرتقا  اتضةةاري هالسةةمو العه ي، هميتاا رلشةةمولية حل األ
هادبارئ، كما أنا  ادف إا اإلصةةةةةةةةةةالح االجتما ي.  مل البا ية الد بية اشةةةةةةةةةةتمل القعآيف الكعمي 
 ي   قيدا التو يد هاإلميايف اليفةحيل ر  الوا د األ د جل جاللا، هاإلميايف ردالئكة، هالكتب 

لكائبا  ال  هاليوا اآلخع. هابل البا ية العيمية اشةةةةةتمل  ي  ر وا ليبح  هالتدصع ليمخيوبا  ها
خيقاا هللا  ر هجل حل هذا الكويف، صةية التوصل إا أسعارها الباطقة صعظمة هللا تعاا هالدالة  ي   
بدرا هللا  ر هجل.  أابا ابل البا ية التارخيية  قد بّص  ييبا بيفص األابم الساصقة هأخبارهم لةعض 

عائ  السةةةةةةةةةةةاصقة ابؤبتة،  إما  اال تبار هاالتعاع هاالهتدا . ه أابا  ل سةةةةةةةةةةةّع كويف تي  الكتب هالشةةةةةةةةةةة
كانل هتدف إا هتيئة هإ دار تي  األابم هالشةةةةةعو   ي  ابعع ة هللا  ر هجل هاإلميايف صا، هلقبو  

 ، صاا لكل اابايف هابكايف.758آخع كتا  اببر  شاابل هرائم 
  

 

   14-13راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص:  758
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 إعجاز القرآن الكرمي - 3
نا كالا هللا، هالكالا أكد الشةةةةةةةةيمل ادفسةةةةةةةةع  ياا  ل كويف القعآيف الكعمي ابعجرا رائمة هربية، أل   

صةةةةفة ابل صةةةةفا  هللا  ر هجل، هابل شةةةةأيف تي  اليفةةةةفة الدميوابة... كل نيب أه رسةةةةو  كانل لا  
  ابعجرتةا اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة صةا، هالكتةا  ادبر   ييةا كةايف ميينةل ابباجةا العميي. هأابةا ابعجرا نبيبةا حممةد 

هلكي  تحقق إ جةااه  ةإيف نيفةةةةةةةةةةةةةةةا جيةب أيف حيفظ   ،)القعآيف(  او حل آيف ها ةد ابباج هابعجرا...
 صدبة هأابانة،  يذل  تكفل هللا  ر هجل رتفظ ابل التحع   هالتةية هالتبد ل.

ه حل هذا اليفةةةةةدر انبع الشةةةةةيمل ادفسةةةةةع ابسةةةةةألت  ابامت  ليةا ة، مها: ابسةةةةةألة التطبيق العميي    
كع أنا اب  ابعهر الرابل  ضةع  ليقعآيف، هابسةألة اتفظ لا ابل التبد ل هالتحع  . هابل لطائ  ابا ذ 

را   التطبيق، خبالف را   اتفظ،  ةإنةا  ررار ه قوى. هلو أان طبقبةا القعآيف الكعمي متةاا التطبيق حل 
 يةاتبةا لكةايف طبيعية ا هاببطقية ا أبيف حُيفظ هةذا القعآيف، هلكل  فيتبةا هاصتعةاران  ل توجياةا  القعآيف 

اب  شةةةةدا  فظ هللا سةةةةبحانا هتعاا لا. هأكرب صعهايف الكعمي هتعييماتا، جتعيبا أال نسةةةةة خب  ابتواا  
ه أيف   ي  أيف هللا  ر هجل  ا ظ  كتاصا أن  جتد صع  ادسةةةيم  بد  را أيف  بسةةةمل القعآيف الكعمي

كاابال  هحل صةةةفحة ها دا هحبعهف ربيقة ليةا ة هخب  مجيل. هتعى اآلخع  تبا   اب  اآلخع    كتبا
. ه حل هذا رليل  ي  أيف هللا  ر هجل هو الذي حل إصةةةةةةةةةةةةدار أمجل هأ سةةةةةةةةةةةةل طبعة ليقعآيف الكعمي
 .759حيفظ كتاصا هلي  هم الذ ل  طبقونا حل  ياهتم 

 
 جماالت إعجاز القرآن الكرمي – 4

أيف هباك  اال  هجوانب تينبل إ جاا القعآيف الكعمي، هلكبا خشةةةية    -رمحا هللا -ذكع الشةةةيمل    
 نب العيمي هايانب البفسي.اإلطالة ذكع ثالثة جوانب  ق : ايانب اليةوي، هايا

 
 معجزة القرآن اللغوية -أ

 

 14ليشيمل اتاج شع   أمحدي، ص: انظع التفسة ادختيفع  759
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ا. هالقعآيف     ذكع أيف القعآيف الكعمي نر  صيةة العع  الذ ل صيةوا حل الفيفةةةةةةةةا ة هالبال ة شةةةةةةةةأه ا صعيد 
الكعمي بةد حتةداهم حل هةذا ايةانةب الةذي نبةوا  يةا، هلكبام  جرها  ل تقييةده هاإلتيةايف مبينيةا،  يمةا 

صةةي   بام إال أيف  قولوا أبيف هذا القعآيف ضةةع  ابل السةةحع هأيف العسةةو   جرها  ل ذل  ابا كايف اب
رر  ي  هذا اال رتا  ابعيال  أبنا لو كايف صةةحيحا   يما   -رمحا هللا-سةةا ع! هالشةةيمل   هللا  ييا هسةةيم

ذهبوا إليا، ليرا ابل ذل  أيف ُ سةةةةةةحع هؤال ، أليف ابل شةةةةةةأيف السةةةةةةا ع أيف  سةةةةةةحع ادسةةةةةةحور ه أيف 
اتقيقة كانل خالف ذل .  اؤال  العع  الفيفةةةةةةةةحا  ادعارضةةةةةةةةويف   سةةةةةةةةيب إرارتا ه ع تا، هلكل 

  بطعي   مل  ؤاببوا صا،  اذا رليلحل  قيقة األابع هر م اهتاابام إايه صة: السحع، ه لكبام    ليعسو  
مل  كل سةةةةةةةةةا عا  همل  سةةةةةةةةةحعهم، هإال  كي  ميكل ليمسةةةةةةةةةحور أيف    ي  كذهبم  ي  أيف حممدا  

 ؟!  760ابعه  عارض إرارا السا ع هأال  تقيد أبها

 

 15انظع التفسة ادختيفع ليشيمل اتاج شع   أمحدي، ص: 760
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 معجزة القرآن العلمية -ب
صعد أيف ذكع الشةةيمل ادفسةةع رميوابة إ جاا القعآيف الكعمي لكونا نر  ابل لديف إلا   يّ  بيوا، ذكع    

ا، خبالف ادعجرا    أبيف سةةةةةةةةةةةةةةع رهاا إ جةةااه  كمل حل كويف القعآيف الكعمي ابعجرا  يميةةة أ ضةةةةةةةةةةةةةةةة 
األخعى، هالسةةةةةةبب حل كونا ابعجرا  يمية  عور إا اكتشةةةةةةا ا  صع  الباس لبع  أسةةةةةةعار القعآيف 

 العيمية حل اآلهنة األخةا.  القعآيف الكعمي حل ادعا ل األها ابل نرهلا بد أشةةةةةار إشةةةةةارا  اصعا الكعمي
إا هذه القضةةةةةةةةةااي العيمية اتد ينة ادكتشةةةةةةةةةفة، هلكل الباس حل ذل  الوبل كانوا  ة بارر ل  ي  

  ام ربائق القعآيف الكعمي ه أسعاره العيمية.
إيف القعآيف الكعمي أشار أ ض ا إا أسعار أخعى ه ا تربها  قائق، سوا  أرركاا العقل البشعي ذل      

أا مل  دركاا،  او وشارتا إا تي  اتقائق كأنا  ع د أيف  قو  لبا صيسايف  الا: إذا بيل لكم شيئ ا  
ابل ال  يفد  هبذا    أه أخربتكم  ل شي   ال تبحينوا  ل الدليل،  أان الدليل. هإذا هجد ابل صيبكم
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الكالا ه ع د أيف  عتمد  ي   واسا الشخيفية،  إن  سأابكل هلم ذل  هسأر ام آاييت حل اآل ا   
 هحل أنفسام  ىت  تب  هلم أبيف الذي بيتا هو  ق،  قو  هللا  ر هجل:

    ُُْم أحنَّا ح هلح تِبحا حل اآْل حاِ  هححل أحنْةُفِسِاْم  حىتَّ  ةحتةحبح َّ ُبعِ ِاْم آايح  اتْحق  أحهحملْح  حْكِ  ِصعحصِّ ح أحنَُّا  حيح  ُكلِّ شحْي   سح
 [. 53، ]  يفيل: شحِايد  

سوف      القعآيف  هبارئ  هابكانية،  ااببية  أصعار  ه يا  هادكايف  الرابايف  ابر   جا   الكعمي   القعآيف 
هاب     ال ظ هذه اتقيقة أثبا  بعا تا ليقعآيف. إيف أسعار ابعار القعآيف الكعمي تتجدر حل كل  يفع

كل جيل، هاب  توسعا حل نطا  الدالال  هادعار،  إيف القعآيف الكعمي  سة ابتواااي  اب   جية اتياا  
 .761هالعيفع الذي نعيع  يا،  ُحّق لا أيف  كويف ابعجرا  يمية أ ض ا،  

 معجزة القرآن النفسية -جال 
هذا ادوضةوس حل أيف هللا  ر هجل بد أنر  هذا القعآيف ليكويف    و  تيخص كالا الشةيمل ادفسةع    

رمحة هنور ا ليباس.  البفوس ال  أشةةةعصل حل بيباا هراباا  بارا األصةةةباا  إيف نره  القعآيف الكعمي حل 
تي  العبارا ال  هرثوها  ل آرئام   هنبذ   قام كايف ميينل ضةعصة باسةية.  قد ر اهم القعآيف إا تعك

صوا. هةذه الةد وا القعآنيةة ايةد ةدا شةةةةةةةةةةةةةةكيةل هلم حتةداي  كبة ا ليةةا ةة، هاب  ذلة  هأجةدارهم هلكبام أ
 قد كانوا  بقارهيف ه سةةةةةابويف إا القعآيف شةةةةةيئا   شةةةةةيئا . إيف ابعجرا القعآيف العه ية هالبفسةةةةةية أخذ  
تؤثع حل نفوسةةةةةام هبيوهبم شةةةةةيئ ا  شةةةةةيئ ا، مما جعيام ابعرت   حبقيقتا، هلكبام رهيف ه ي اببام بالوا 

 حع !! ه الشاهد  ي  ذل  بيفة أ د صبار د ه يفحا  بع ع، الوليد صل ادةةا.لا: س
 
 من خصائص القرآن - 5

 مجعه يف الصدور -أوالً 

 

، ه  و  ابعجرا القعآيف اليةو ة ه ادوضةةةةةو ية ليشةةةةةيمل ادفسةةةةةع اتاج  16 -14انظع تفسةةةةةة الشةةةةةيمل شةةةةةع   أمحدي، ص:  761
آراء و ، )   Komente dhe Mendime Islameشةةةةةةةةةةةةةةع   أمحةدي لةا حبينةايف بيمةايف حل كتةا  لةا صعبوايف:  

،  1، س1996صع شةةةةةتبا،  اا  –(،  الكتا  ابل ابطبو ا  ادشةةةةةيخة اإلسةةةةةالابية حل  اصةةةةةمة كوسةةةةةو ا    اجتهادات إسالالالالالمية
 317-307، ه  3006-300 عاج  البحين   إيف  ياما  وائد جييية ، ص: 
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أابا  ل مج  القعآيف ه فظا حل اليفدهر هالسطور،  ذكع الشيمل أيف القعآيف الكعمي نر   ي  بوا    
يِّ ح   با  تعاا:  أابي  ابل العع  الذ ل ال  عع ويف الكتاصة هال القعا ا، كما   ُهوح الَِّذي صةحعح ح حل اأْلابِّ

انُوا اِبْل بةحبْ  تِِا هح ُةرحكِّيِاْم هح ُةعحيُِّمُاُم اْلِكتحا ح هحاتِْْكمحةح هحِإيْف كح ُيو  حيحْيِاْم آايح ُاْم  ةحتةْ ُل لحِفي ضحال    رحُسوال  اِببةْ
 [.  ام متيرها  ل صقية الشعو  صقوا 2، ] ايمعة: اُبِب   

ا هاتفظ،  ي  كانوا حيفظويف ابئا  نيفوص الشعع هاخلطب اب  أمسا  القائي  هأنساهبم. الذاكع 
هدا نر   ييام القعآيف هرخيوا حل اإلسالا ختيوا  ل  فظ األشعار هاجتاوا إا  فظ القعآيف، ألمم 

اليةو ة  يا، مث انتشعها حل اآل ا  هاألابيفار لتعييم اآلخع   ل. بد هجدها صةيتام الفكع ة هضالتام 
ه فظ القعآيف  ل  اع بيب ابل خيفائص هذه األابة ايفمد ة، ه هي هد ة اباداا ابل هللا  ر 

 هجل، ألنا تعاا  سع  ييام  فظا بائال :  
   هحلحقحْد  حسَّْعانح اْلُقْعآيفح لِيذِّْكِع  ةحاحْل اِبْل اُبدَِّكع :[ 17، ] القمع 
 
 

 اثنياً: مجعه يف السطور
كتا  ليو ي   هذه خاصةةةةةةية اثنية ابل خيفةةةةةةائص األابة ايفمد ة.  قد كايف لدى رسةةةةةةو  هللا    

 كتبويف ابةا  و   إليةا، هأرها  الكتةاصةة مل تكل ابتو عا حل ذلة  الوبةل، همل  كل  بةدهم الور ، إال 
ابةا كةايف  يفةةةةةةةةةةةةةةب   بةد الفعس هالعها، صةل ه ىت  بةدهم مل  كل  يفةةةةةةةةةةةةةةب  صكينعا،  كتبوا القعآيف  ي   

اديسةةةةةةةةا  ه جيور اإلصل هجع د البخيل ه ةها ابل األرها  هالوسةةةةةةةةائل ادتيسةةةةةةةةعا حل ذل   األ جار
 . 762الوبل 

إا الع يق األ ي  هأرا  األابانة، هصسةةةةةةةبب  مث ذكع الشةةةةةةةيمل ادفسةةةةةةةع أنا صعد انتقا  العسةةةةةةةو     
سةةةيدان  ابقتل القعا  حل ابععكة اليماابة حل خال ة أيب صكع اليفةةةد ق،  قد أشةةةار  مع صل اخلطا  إا 

أيب صكع اليفةةةةةةد ق جبم  القعآيف حل اليفةةةةةةح  أه حل ابيفةةةةةةح  ها د خشةةةةةةية ضةةةةةةياس القعآيف مبو  
 اتفاع. حل ررئ األابع تعرر أصو صكع اليفد ق مث ها ق  مع صل اخلطا   ي  ذل .

 

 20-19راج  التفسة ادختيفع ليشيمل شع   أمحدي، ص: 762
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أابا مج  القعآيف الكعمي حل  اد  ينمايف  فايف رضةةي هللا،  في خال تا اتسةةعل ربعة اإلسةةالا إا    
ابةا هرا  جر عا العع ،  ىت  تحةل أرابيبيةا ه أذرصيجةايف، هبةد ال ظ اليفةةةةةةةةةةةةةةحةايب ايييةل  ةذ فةة صل 

األخعى   هالقعا ا    اليمةةايف رضةةةةةةةةةةةةةةي هللا  بةةا اختال ةة ا حل بعا ا القعآيف ابل العع  ه ةهم رأل عف
هصطع  خمتيفةة،  سةةةةةةةةةةةةةةارس إا  ينمةايف صل  فةايف بةائال  لةا: أررك هةذه األابةة ببةل أيف ختتي  إا كتةاهبا  
كمةا اختيفةل الياور هالبيفةةةةةةةةةةةةةةارى.  مةا كةايف ابل  ينمةايف رضةةةةةةةةةةةةةةي هللا  بةا إال أيف مج  اليفةةةةةةةةةةةةةةحةاصةة  
هشةةةةاهرهم، هصعد اتفابام أابع أيف تبسةةةةمل  دا نسةةةةمل هأيف تواس  ي  األابيفةةةةار. ه تضةةةةل ابل هذا أيف 

  أيب صكع اليفةةةةةةةةةد ق ه مج   ينمايف صل  فايف رضةةةةةةةةةي هللا  باما، هو أيف أر صكع أابع الفع  ص  مج
االختالف حل  -رضةةةةي هللا  با  –جبمعا خشةةةةية ضةةةةياس القعآيف مبو  اتفاع، صيبما خشةةةةي  ينمايف  

 .763القعا ا..
 
  إىل لغة أخرى مسألة تفسري وترمجة القرآن الكرمي - 6

مهية تفسةةةةةة القعآيف الكعمي،  ي  با : " إيف توضةةةةةيل  الشةةةةةيمل ادفسةةةةةع أ  ابقداباتا تباه حل آخع ه    
هتفسةةةةةةةة كالا هللا  ر هجل  ي  البحو الذي  ع ده هللا  ر هجل ابل  باره  كويف أهال  أبيف نفسةةةةةةةع 

تفسةةةةةه صكالا اليفةةةةحاصة   مثكالابا صكالابا، أي تفسةةةةة القعآيف رلقعآيف، مث تفسةةةةة القعآيف رلسةةةةبة،  
 ادتأخعا ال  مل تسةةةةتبد إا اديفةةةةارر األها السةةةةاصقة، هي رضةةةةوايف هللا  ييام أمجع . هأابا التفاسةةةةة

 .- ايائر تفاسة رلعأي –تفاسة  قيية حبتة 
إيف تعمجة ابعار القعآيف هي ابسةةةةةةألة ضةةةةةةعهر ة هابطيوصة، ألنا ابل خالهلا  تععف الباس إا اببارئ    

القعآيف الكعمي هإرشةةةةةاراتا هآراصا القيمة، اب  التأكيد أيف الرتمجة البيفةةةةةية أه اتع ية ليقعآيف الكعمي إا 
 ي األصةةةةةةةةةةيي لةة أخعى هو أابع  ة جائر لتعذر ذل  هالسةةةةةةةةةةتحالة صقا  األسةةةةةةةةةةيو  البيار هالبال

ليقعآيف الكعمي، أليف حل الرتمجة تضةةةي  األصةةةالة هرهح الععصية ليبص، كما أيف  يفةةةا ة القعآيف هصال تا  
 .764تفتقدايف ابل خالهلا. ههللا  ةفع ه  تجاها  ل األخطا   ة ادقيفورا.." 

 

 صتيفعف 22-21اديفدر الساصق،  763
 22راج  تفسة الشيمل ادفسع شع   أمحدي، ص: 764
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 قراءة الكتاب املنظور والكتاب املسطور -7

كايف ابل  ضل هللا  ر هجل  ي  اإلنسايف أيف  سع لا كتاص  ليقعا ا هاالستفارا ابباما،  ىت       
األه  هو الكتا  ادبظور، أي هذا الكويف الفسيل الذي ابل  ولبا  الكتا    اتدي إليا سبحانا.  

خيقا تعاا ليتدصعه اإلنسايف ابل خال  البح  هالتأابل هالدراسة لظواهعها الطبيعية. هذا الكتا   
 ادختيفة   دبظور  ة انطق هال لسايف لا، هإمنا لسايف  الا: ادخيوبا  هالبباخ  هادعاريف هالكائبا  ا

ِإمنَّحا     اتية.  البا ينويف هالدارسويف هلذا الكتا  هم الذ ل خيشويف ابل هللا  ق اخلشية،با  تعاا:
اُ  ِإيفَّ اَّللَّح  حرِ ر   ح   [.  28،] اطع: ُفور  خيحْشح  اَّللَّح اِبْل ِ بحاِرِه اْلُعيحمح

 
ه أابةا الكتةا  الينةار البةاطق، هو هةذا الكتةا  ادسةةةةةةةةةةةةةةطور، أي القعآيف الكعمي الةذي ص  أ ةد بةا،     

 قد أكد الشةةةةةيمل ادفسةةةةةع  ي  ضةةةةةعهرا القعا ا ليكتاص  هالتو يق صيباما، أليف القعآيف الكعمي ال  را  
 هادوضو ية. ابعيبا  ال  بضب ليمعار ايد دا لألجيا  القارابة، ه هذه هي ابعجرا القعآيف العيمية

 التفسري ال ي أراده الشيخ تقدميه للقراء -8
مث ص  الشةةةةيمل ادفسةةةةع رمحا هللا ابباجا حل التفسةةةةة رختيفةةةةار، باصةةةةدا  أيف  يفةةةةبغ  ي  التفسةةةةة     

 765هالرتمجة صبةة اإلميايف هاألخال  هرهح الشع عة ه ادقاصد اإلسالابية..

 

 750-743انظع تفسة الشيمل اتاج شع   أمحدي،  765
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 رمحه هللا ر شريف أمحديالفصل الثاين: دراسة و  ليل تفسري الشيخ املفك
 

 املبحث األول: مصادر تفسري الشيخ احلاج شريف أمحدي و  قيق القول فيه
    

 ، تفسةةلقد ذكع الشةيمل شةع   أمحدي اديفةارر ال  ا تمد  يياا حل ابعع ة ابوضةو ا  السةور     
 هابعار اآلاي  القعآنية:

 (، لألستاذ الشيمل ادفسع حممد  يي اليفاصور. صفوة التفاسري كتا : ) -1
  سل خايف. صد ق (، ليشيمل فتح البيان يف مقاصد القرآنكتا : )  -2
 (، ليكاتب ادوسو ي  ع د هجدي. املصحف املفسركتا : )  -3
التفسة   عج  إا(، ليشيمل  سل حممد ابوس ، هأ ياان  كايف    قاموس قرآينكتا : ) -4

(، لإلاباا   تفسالالالالالالالالالري القرآن العظيم)  ه الفخع العااي، ( لإلاباا مفاتيح الغيبالكبة )
اصل كينة، إضةا ة إا صع  اديفةارر األخعى ال  مل  ذكعها الشةيمل شةع   أمحدي رمحا  

 .  766هللا تعاا 
هذه هي ابيفةةارر الشةةيمل رمحا هللا حل تفسةةةه ه ال  ذكعها صبفسةةا. ه عج  سةةبب اختيار الشةةيمل    

هلذه اديفةةةةةةارر التفسةةةةةةة ة هاالبتيفةةةةةةار  يياا رهيف  ةها ، هو أيف أصةةةةةةحا  تي  التفاسةةةةةةة هم ابل 
عرب ادعاصةةةةةةةع ل الذ ل ركرها حل تفاسةةةةةةةةهم لكتا  هللا تعاا  ي  إصعاا ادعار هايوانب هالدرهس هال

االجتما ية هاألخالبية هاالبتيفةةةةةةار ة هابعاية ادشةةةةةةاكل العيفةةةةةةع ة العاهبة حل ضةةةةةةو  القعآيف هالسةةةةةةبة، 
ه ي  هذا ادباج سةةةةةةةةار الشةةةةةةةةيمل شةةةةةةةةع   أمحدي حل تفسةةةةةةةةةه، هصبا   ي  ذل  ا تربانه أ د رهار 

 االجتاه االجتما ي  بد األلبايف، ههللا أ يم. 
    
 
 

 

 750راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص:  766
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 أمحدي وطريقته يف تفسريهاملبحث الثاين: منهج الشيخ شريف 
     
ابل خال  رراسةة  ه بعا يت هلذا التفسةةة ادختيفةةع رأ ل أنا رمحا هللا سةةي  حل ابباجا لتفسةةة      

 الطع قة ههذا األسيو : القعآيف هذه
  ذكع ادكي هاددر  لسور القعآيف، ه در آايهتا. -
، كما  عل حل تفسةه  ذكع ادوضو ا  ال  اشتميل  يياا السورا،  اب  ذكع أمسا  السور -

 .767لسورا الفاحتة..
 ةذكع ادعىن اإلمجةايل لآلاي   ةاابةة، رهيف الوبوف  بةد كةل آ ةة رلتفسةةةةةةةةةةةةةةة، هإمنةا  كتفي  -

 . 768رلرتمجة حل أ ي  اليففحة  ق ..
 .769 ذكع أ ياان   ضائل السورا، ابستدال  ابل كتب السبة هاليفحيح ..  -
 فعر لكل سةةةةةةةورا ابقدابة تباسةةةةةةةباا ه ععض  ياا رختيفةةةةةةةار ادواضةةةةةةةي  ال  تطعبل السةةةةةةةورا  -

دعايتاا، إال أنا رمحا هللا أثبا   عضةا لتي  ادوضةو ا  ال  ذكع ابوضةو ا  السةورا ابعتبة 
 .770كما  عضتاا السورا..

صع  الكيمةا  القعآنيةة ال  هلةا أكينع ابل ابعىن، ه  ب  الفع  صيباةا هص   عيةل ه شةةةةةةةةةةةةةةعح   -
،  يةةذكع ابعىن الكيمةةة لةةةة احلمالد، املالدا، الشالالالالالالالالالالالكرالكيمةةا  ادتشةةةةةةةةةةةةةةةاهبةةة، ابينةةل كيمةةة:  

 .771هاصطال ا ، ه حيدر ادعىن ادعار ه العاجل ابل اآل ة..

 

 26اديفدر الساصق، ص:  767
 40، 10اديفدر الساصق، ص:  768
  26اديفدر الساصق، ص:  769
 29راج  تفسةه، ص:  770
 31، 27راج  تفسةه، ص:  771
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ا أنا  ذكع  ذكع ابعار الكيما  ابفيفةةةةةةةةةةةية اب  ذكع ابيفةةةةةةةةةةةارر تي  الكيما  البحو ة، كم -
أ ياان  ادعار ادشةةةاهبة هلا حميال  إا اآلاي  ادماثية الواررا حل السةةةور األخعى، ابشةةةةا  إلياا  

 .772رألرباا  ق  رهيف ذكع اآلاي ، ه  ينبل تبوس رالال  الكيما ..
 .773 ذكع ادسائل البحو ة هاليفع ية ادتعيقة رآل ة رختيفار شد د.. -
ائةل العقةد ةة، هخيتةار اآلرا   العاجحةة هالقع بةة إا رأي أهةل  تععض أ يةاان  إا ذكع ادسةةةةةةةةةةةةةةة -

 . 774السبة ه ايما ة..
أ يةةةةاان   فسةةةةةةةةةةةةةةع القعآيف رلقعآيف، اب   ةةةةدا ذكع لتيةةةة  اآلاي ، ابكتفيةةةةا  رإلشةةةةةةةةةةةةةةةةةارا إا  -

 ، همل  سع  ي  هذا ادباج رائما  كما ص  حل ابقداباتا.775أربااباا..
كما ذكع ابوب  كل ابل الرخمشةةةةةةعي هاصل  بقل آرا  ادفسةةةةةةع ل مجية  و  ابوضةةةةةةوس ها د،   -

،  776تيميةةة هاصل كينة  و  ابعةةار اتعهف اهلجةةائيةةة ادقطعةةة حل صةةدااي  السةةةةةةةةةةةةةةور القعآنيةةة.. 
 هلكبا ال حييل القارئ إلياا، هال  ذكع أرباا اليففحا  هاألجرا  لتي  اديفارر.

كيمة:  وضةةةل ابعار صع  االصةةةطال ا  الد بية ال  بد تكويف  اابضةةةة  ي  القعا ، ابينل   -
 .777..سجدة، إبليس، اجلنة، بين إسرائيل، البدعة

 ذكع اإلسةعائيييا  حل تفسةةه، هلكل رختيفةار شةد د، كما ذكع بيفةة  ع ويف  بدابا رأى  -
رؤ ة أيف طفال  ابل ص  إسةةةةةعائيل سةةةةةيولد هسةةةةةيكويف هالكا  ي   د ذل  ادولور، هكما ذكع 

 .778أمسا  أهالر سيدان نوح هاسم اهجتا  بدابا  عبوا 

 

  28، 27لساصق، ص: اديفدر ا 772
 265، 549راج  تفسةه، ص:  773
 272، 28راج  تفسةه، ص:  774
 262، 236، 210, 28اديفع الساصق، ص:  775
 59، 31اديفدر الساصق، ص:  776
 48، 265، 38اديفدر الساصق، ص:  777
 378، 265، 38راج  تفسةه، ص:  778
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شةةةةةةةةةةةع عة ابل ببيبا، اببيبا  نقاس أثبا  تفسةةةةةةةةةةةةه لآلاي ، جيعي أ ياان  ابقارنة ص  شةةةةةةةةةةةع عتبا ه  -
االتفا  هاالختالف ال  ص  الشةةةةةةةةةع عت ، هذل  حل بيفةةةةةةةةةة القتيل حل ص  إسةةةةةةةةةعائيل  بدابا 
أابعهم ابوسةةة   ييا السةةةالا أيف  ذحبوا صقعا ه  ضةةةعصوا صبعضةةةاا القتيل،  ذكع أيف القاتل حيعا  

 .779ابل ادةاث، ههذا اتكم ابوجور حل شع عتبا هشع عة ابوس   ييا السالا ..
 ذكع أسةةبا  البره ، خرا  ي  لسةةايف ادفسةةع ل، هخرا  ي  لسةةانا هو، لكل رهيف اإل الة   -

 .780أه اإلسبار..
 .781 تطع  أ ياان  إا ذكع الباسمل هادبسو  رختيفار.. -
 البخاري هصةةةحيل  اإلاباا   سةةةتشةةةاد رأل ار   القدسةةةية هاأل ار   الببو ة ابل صةةةحيل -

، هلكبا مل  يترا طع قة ها دا حل ختعجيا لأل ار  ،  782ابسيم هكتب السبة األخعى.. اإلاباا
 783خرا  سبدها إا ابيفاررها هخرا أخعى ال  سبدها إا ابيفاررها..

 .784 بابع آرا  الدهع   هالطبيعي  هابوابفام ابل البع  هالبشور رختيفار.. -
ب  أنا كايف ابل الواجب  ييام  عر  ي  الياور ادةضةةةةةةو   ييام هالبيفةةةةةةارى الضةةةةةةال ، ه  -

 الذياتباس هذا الد ل، هأيف هذا اإلسةالا هو الذي صةبغ هللا صا  باره، هلي  ادا  هالر ل 
 .785..ليتربك  يفبغ هبما الياور هالبيفارى أنفسام

 يفةةةةةحل صع  ادفاهيم ادةيوطة لدى صع  الباس ه  ب  هجا اليفةةةةةوا   ياا، ابينل تباهلا   -
أ ةد إال هللا تعةاا، هكتبةاهلةا   اةاعيماةا، هأيف  قيقتاةا ال  عيمتقيقةة ايبةة هأهصةةةةةةةةةةةةةةةا اةا هن

دفاوا ه قيقة  ياا الشةةةةةةةةةايد،  ذكع أبمم أ يا   بد رهبم  عابويف، رهيف اخلوض حل كيفية 

 

 43، 41راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص: 779
 79، 45اديفدر الساصق، ص:  780
 47اديفدر الساصق، ص: 781
 440، 48اديفدر الساصق، ص:  782
 132، 130، 128، 106، 79، 54اديفدر الساصق، ص:  783
 48اديفدر الساصق، ص:  784
 51راج  التفسة ادختيفع ليشيمل شع   أمحدي، ص: 785
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ه قيقة  ياهتم، هذكع أنا ابل اخلطأ اال تقار أبيف أجسةةةةةةاابام ال تبي  ه ال تتالشةةةةةة ، أليف 
 .786   بدكم أه حل ابفاوابكم أنتم أ اا الباس..هللا تعاا  قو : ) أ يا   بد رهبم ( هلي

 عكر حل تفسةةةةةةةةةةةةةةةه  ي  اسةةةةةةةةةةةةةةتببةاس الةدرهس هالعرب هالقوا ةد الفقايةة العةاابةة، اببيبةا  األصعةار  -
،  ي  با  رمحا  787االجتما ية هالد بية لآل ة، كما  ظاع ذل  حل تفسةةةةةه آل ة القيفةةةةاص

 ة الشةةةةةةةدا هالقسةةةةةةةوا حل هذا هللا: "  ظل كينة ابل الباس أيف بط   د السةةةةةةةار   قوصة حل  ا
العيفةةةةةةع ادتحضةةةةةةع. إيف أابينا  تي  اآلرا  هالفيسةةةةةةفا  ادخطئة هالضةةةةةةالة، جعيل الفسةةةةةةار 

تقوا صتعذ ب   -ه اتكوابا  ال  ال تبفذ اتدهر    –االبتيفاري حل منو هااراير.  ه اإلراري  
س ايار أه ابعتكب ايعمية رلسةجل مما جعيل السةجويف ابألى رلسةارب  هالةاصةب  هبطا 

 .788الطع  ادفسد ل الظاد . إيف بط   د ها دا تعاجل هتشفي ابد بة أبكمياا.." 
ال  ذكع األ كاا الفقاية ادسةةتببطة ابل اآل ة، هإمنا  كتفي رإل الة إا ابظاما، كأنا  ع د   -

أيف  قو ، إيف  ا  األ كاا الفقاية لي  حل  يم التفسةةةةةةةةةةةةةة، هإمنا  اهلا الفقا، كما  ظاع 
 .789اتج ه العمعا.. ذل  حل آاي  

 .790 طبق القوا د األصولية حل تفسةه ه  سة  ي  ضوئاا حل رالال  اآلاي .. -
 ذكع اخليفةةةةةةائص العاابة لإلسةةةةةةالا، ه ذكع مجالا ه ظمتا حل  دا محيا الباس  ي  اإلميايف  -

 .791صا هاالنقيار ألهاابعه ههم اُبكعحهويف، اببيبا  أيف اإلسالا كلا ال  تجرأ..
 . 792ع القعا ا  القعآنية حل تفسةه أصدا  ال  تععض إا ذك -

 

 295، 53اديفدر الساصق، ص:  786
 62، 60، 59، 58اديفدر الساصق، ص:  787
 148اديفدر الساصق، ص:  788
 81، 61، 60، 59اديفدر الساصق، ص:  789
 63اديفدر الساصق، ص:  790
 64، 63اديفدر الساصق، ص:  791
 د ينا  لعدا هجور شةةةةةةةةةةةخيفةةةةةةةةةةةيا   يمية  بدميا  ه   ماا  يما  األلبايف هبذا الفلهللا أ يم حل  دا اهته  عج  سةةةةةةةةةةةبب ذل  ه  792

بانية  ابتخيفيفة حل هذا اجملا . هلقد شا    كمة البارئ  ر هجل أيف  ظاع هذا الفل العيمي القعآر إا السا ة العيمية األل
ل كيية القعآيف الكعمي ه الدراسةةةةا   ذل   بدابا ختعج طالبايف ألبانيايف ابل كوسةةةةو ا ابحل العيفةةةةع اتد   ابل جد د هأله  ابعا، ه 
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هتمةاا القعآيف ا عكر  ي  صيةايف أابعاض اجملتم  اببيبة ا طع قةة القعآيف الكعمي حل ابعةايتاةا، ه ب    -
ع  رهاا هذه  حل صبا  اجملتم  السةةةةةةييم، هذل  ابل خال  العالبة الشةةةةةةع ية ص  الرهج ، هسةةةةةةِ

اختي  ر بامةةةا  اةةةذا االختالف جيعةةةل العالبةةةة إذا كةةةايف ليرهج  ر ل ها ةةةد، هأابةةةا إذا  
 .793العالبة صيباما بيفةا العمع ه ة ابستدمية..

 ذكع ابقاصد األ كاا الشع ية، ابينل ابا ذكع أيف ادقيفد ابل الرهاج هو اإل يفايف ابل الران  -
 .794هاتفاع  ي  البوس اإلنسار..

ه وا     عجل ص  اآلرا  ه كتفي صةذكع العأي العاجل  ق ، ابينةل ابةا ذكع بيفةةةةةةةةةةةةةةةة خيق آرا -
 يياما السالا، ابكتفيا  مبا هرر حل القعآيف أبيف الباس أصيام ابل آرا هأيف  وا  خيقل ابل 

 .795نف  األصل..
 .796ال  عر  ي  الفع  ادبتد ة صعيباا، هال  توس  حل ذكع ادسائل العقد ة.. -
تُةْةيحُبويفح ُبْل لِيَِّذ لح كحفحعُ   أ ياان   قو  رجملاا، كما  ظاع ذل  حل تفسةه لقولا تعاا:   - ها سح

[،  قو  رمحا هللا ابا نيفا: " ا ترب 12، ] آ   معايف: هححُتْشحُعهيفح ِإاح جحاحبَّمح هحصِْئ ح اْلِماحارُ 
سيكونويف  اجر ل   أبمم  ادستكرب ل  األ دا   إخبار  هادعار  اداد،  ابينل  جابم  ابكامم حل 

 .   797 ةه "  هضعفا  ابينل الطفل العاجر حل اباده، ال ميي  شيئا ،  تيفعف  يا 

 

العبد الضةةةةةةةةةعي  الفقة إا  فو ابواله   -1مها:  ا،  ه 1995ا ه  1994ة ادبورا  اا  اإلسةةةةةةةةةالابية رياابعة اإلسةةةةةةةةةالابية ردد ب
صعها ة  فص  ل  اصةةةةم ابل طع ق    اتاصةةةةل  ي  السةةةةبد ادتيفةةةةل إا رسةةةةو  هللا ه  كاتب هذه السةةةةطور هاجملاا حل القعا ا  

هاأل  األسةةةةةةةةةةةتاذ الشةةةةةةةةةةةيمل اتا ظ صةةةةةةةةةةةفو  خوجة  فظا هللا ، ابدرس ابارا تالها القعآيف الكعمي حل الكيية     -2الشةةةةةةةةةةةاطبية،  
 اتمد   أهال  ه آخعا .، ه ( حل ابد بة صع رريف عالء الدين) حل الينانو ة الشع يةسالابية حل صع شتبا  اصمة كوسو ا ه اإل

 

 73، 70، 66اديفدر الساصق، ص:  793
 66اديفدر الساصق، ص:  794
 109راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص: 795
 اديفدر الساصق، ص:  796
 82اديفدر الساصق، ص:  797
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، ذكع أيف  يا  ااا  ابعسال  حل  أنزلناه  هحل تفسةه لسورا القدر،  يق  ي  بولا تعاا: -
 يم البال ة، أليف البره  صفة لألجعاا، هالقعآيف لي  كذل ، هلكل دا محُِّل صا ابل اليوح 

 .798ايففوع إا السما  الدنيا شبا ذل  صبره  ايعا ابل أ ي  إا أسفل..
ما ة تعمجتا هتفسةةه ليسةورا،  عيد خالصةة كالابا حل نيفة  صةفحة ه ب  ادوضةو ا  حل  -

ال  اشةتميل  يياا السةورا، ابشةةا  إا ابقاصةد القعآيف حل هذه السةورا، هابل تي  ادقاصةد  
أه  اخليق  إا  نظعهتم  خال   ابل  اخلةةةةةةةالق،  ابعع ةةةةةةةة  إا  العبةةةةةةةار  بيو   جةةةةةةةذ   القعآنيةةةةةةةة 

يف  الا ليباس ابعؤها القعآيف ادكتو  حل السةةةطور مث صعد هالقعآيف  قو  صيسةةةا.،ادخيوبا ..
ذل  ابعؤها هتدصعها هذا الكتا  ادبظور، ههو الكويف،  سةةتجدهيف صيباما توا ق ا هانسةةجااب ا 

 .799كبة ا..
 تطع  إا ابعاية القضةااي االجتما ية العاهبة رختيفةار شةد د، ابسةتببطا  ابل اآلاي  العرب  -

شةة  العورا، سةةوا  ليعجا  أه البسةةا ،  ي  ذكع أيف ذل  هالعظا ، كما تباه  ابسةةألة ك
 .800ابل تيبي  إصيي  هأيف ذل  ال  عد  ضارا هال تقدابا ..

آرا  شةةةةةةةاذا، هال خيعج  ل بو  مجاور العيما ، ه تقيد مبا هو العاجل  ق ، ههذه تبىن  ال   -
 .801اديرا ُ شكع  يياا صا با رمحا هللا تعاا..

صيبامةةةةا إلاالةةةةة اليب  أ يةةةةاان   و ق ص  رالال  اآل - التعةةةةارض هجيم   اي  هال   ةةةةاهعهةةةةا 
 .802هالتعارض..

 .803 اتم جدا  حل إصعاا العرب هالعظا  ابل القيفص القعآر -

 

 724اديفدر الساصق، ص:  798
 107اديفدر الساصق، ص:  799
 189اديفدر الساصق، ص:  800
 211اديفدر الساصق، ص: 801
 222، 221دي، ص: راج  تفسة الشيمل شع   أمح 802
 279، 277، 272اديفدر الساصق، ص:  803
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 عص  أ ياان  سّع اآلاي  رالكتشا ا  اتد ينة لييفل  قل اإلنسايف إا  ظمة بدرا هللا   -
هحاخلْحْيلح هحاْلِبةحا ح     :حل سورا البحل  تبارك هتعاا.  ظاع ذل  جييا  حل تفسةه لقولا تعاا

ُبوهحا هحاِ بحة  هحخيحُْيُق ابحا ال تةحْعيحُمويفح  [ ،  ذكع لذل  اييل ادخاطب 8] البحل:  هحاتْحِمةح ِلرتحْكح
البره  أيف حل هذه اآلاي  إشارا إا أيف هللا  ر هجل بارر  ي  أيف خييق هسائل  هبل 

 .  804ال  كانوا  ستخدابوما ابل خيل أه صةا  أه محة.. ابواصال  ابل نوس آخع،  ة 
 ربا أسةةةةةةةةةةةةةةعار اآلاي  القعآنيةةةة حل هرهرهةةةا صعبةةةارا  هصةةةةةةةةةةةةةةيغ خمتيفةةةة، ابينةةةل بولةةةا تعةةةاا:   -

يتفكرون  :هبولةةا ،  يعقلون    :هبولةةا ،  يتالال كرون    هالسةةةةةةةةةةةةةةع حل ذلةة  أنةةا صال "..
 .805تفكع  ميق ليظواهع الطبيعية ال حييفل التعقل ادطيو .." 

ال  فسةةع اآلاي  تفسةةة ا  يمي ا، هإذا هرر شةةي  ابل ذل   إنا حييل إا أهل االختيفةةاص،   -
ابينل القضةةةةةةااي ادتعيقة ريبا  هالبحار، ه عر  ي  الذ ل  فسةةةةةةعهيف اآلاي  القعآنية  سةةةةةةب 

 .806م رهيف أيف  ستبدها إا  يم صحيل حمقق..أهوائام هشاواهت
 ضةع  أابينية  قيية ه يمية إلثبا  البع  هالبشةور ابل خال  تفسةةه لآلاي  ال  تباهلل   -

 .807ابوضوس الكائبا  ابل نبا  ه  يوايف ه إنسايف..
ذل   بد تفسةه لقولا  ظاع     عر  ي  الذ ل  بكعهيف  جية السبة هاإلمجاس هالقياس، ه -

ُكُم العَُّسوُ   حُخُذهُه هحابحا مححاُكْم  حْبُا  حانْةتةحُاوا هحاتةَُّقوا اَّللَّح ِإيفَّ اَّللَّح شحِد ُد اْلِعقحا ِ   هحابحا   تعاا:    آخح
:[ ،  ي  استد  هبا  ي   جية السبة، كما استد  صقولا تعاا:  7، ] اتشع    هحابحْل

ِبيِل اْلُمْؤاِبِب ح نُةوحلِِّا ابحا تةحوحاَّ  ح لحُا اهْلُدحى هح ةحتَِّبْ   حْةح سح هحُنيْفِيِا    ُ شحاِبِق العَُّسو ح اِبْل صةحْعِد ابحا تةحبح َّ
 حاْ تحربُها   [،  ي   جية اإلمجاس، هصقولا تعاا:  115، ] البسا : جحاحبَّمح هحسحا حْ  ابحيِفةا  

 .808[ ،  ي   جية القياس.. 2، ] اتشع: يفحارِ ايح أُهيل اأْلحصْ 
 

 312اديفدر الساصق، ص:  804
 313اديفدر الساصق، ص:  805
 619-618اديفدر الساصق، ص:  806
 319اديفدر الساصق، ص:  807
 322اديفدر الساصق، ص:  808
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 يما خيص اتعهف ادقطعة ذكع رمحا هللا أما ابل ادتشةةةةةاهبا ، كما ذهب إا ذل  صع   -

 . 809آرا  أخعى  و  هذه ادسألة.. اب  هجور العيما 
أابا طع قتا رمحا هللا حل تفسةةةة آاي  األمسا  هاليفةةةفا ،  فياا تفيفةةةيل.  او رمحا هللا خرا   -

هابل خال  .  ينبةةل هخرا  ؤه  ، هخرا لي  لةةا ابوب  هاضةةةةةةةةةةةةةةل ابل التةةأه ةةل أه اإلثبةةا   
اسةةةةةةتععاضةةةةةةبا هلذه البماذج سةةةةةةيتضةةةةةةل لبا ابباجا حل هذه ادسةةةةةةألة ادامة، هاجملا  هبا  ا  

 :استشاار ال  ا  استقيفا ،  أبو  هر  التو يق
 

 أواًل: أمثلة على مواضع اإلثبات
اُه    حل تفسةه لقولا تعاا:   • هحبحالحِل اْليةحُاوُر  حُد اَّللَِّ ابحْةُيولحة  ُ يَّْل أحْ ِد ِاْم هحلُِعُبوا مبحا بحاُلوا صحْل  حدح

[، كده رمحا هللا أنا حل هذا ادوض  حل تعمجتا  64،]ادائدا:..  ابحْبُسوطحتحايِف  ُةْبِفُق كحْي ح  حشحا ُ 
 أه تبد ل أه تةية.    810ما هرر حل اآل ة رهيف حتع  أثبل صفة اليد ل   تعاا ك

 يفَّ الَِّذ لح  ُةبحاِ ُعونح ح ِإمنَّحا  ُةبحاِ ُعويفح اَّللَّح  حُد اَّللَِّ  ةحْو ح أحْ ِد ِامْ ِإ  ه حل تعمجتا هتفسةه لقولا تعاا: •
:اليد [، أثبل الشيمل حل الرتمجة هالتفسة رليةة األلبانية صفة:  10، ] الفتل  -  Dora 

 . 811.. همل  ؤه  ،  ابا أ ضا  الشيمل رمحا هللا أثبل

 

 361اديفدر الساصق، ص:  809
،  قد ذكع رمحا هللا  دا آرا  ه أبوا   و  تفسةةة  639، ص:  4، جتفسالالري الطربي، ه انظع  151راج  تفسةةةه، ص:    810

البعمة هالعطا ..ه هللا م ابل أه  صةةةةةةةةةةةةفة اليد مبعىن ادي  ه هذه اآل ة.  مبام ابل أثبل صةةةةةةةةةةةةفة اليد أه اليد ل   تعاا، ه اببا
 أ يم.

ذكع أيف     338، ص:  11رمحا هللا حل جةةةةةةةةةةةةةةةة   اإلمام الطربيكد شةيمل ادفسةع ل  ، صيبما  589انظع اديفةدر السةاصق، ص:    811
  ياا هجا  ليتأه ل، األه : أنا أثبل صفة اليد   تعاا رهيف أته ل، ه الوجا اآلخع: ذكع أيف اليد هبا مبعىن: القدرا.
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بحاهحا أبِحْ د  هحِإانَّ لحُموِسُعويفح   حل تفسةه لقولا تعاا: • صةحبةحيةْ [ با  حل 47]الذراي :  هحالسَّمحا ح 
 .812ر عبا السما  "    بقوتناتعمجتاا: ".. هحنل 

هحل تفسةةةةةةةةةةةةةه آلاي  رؤ ة هللا  ر هجل  وا القياابة، ذكع رمحا هللا: "  أيف العيما  اختيفوا   •
حل هةذه ادسةةةةةةةةةةةةةةةألةة إا  ةدا أبوا ، هالعاجل ابباةا بو  ابل بةا  أبيف ادؤابب  سةةةةةةةةةةةةةةةهيف هللا  

 .813السبة ه ايما ة.." تعاا...ه أيف هذا هو ابذهب أهل 
[، با  حل تعمجتا  39،]طةا:     هحلُِتيْفبح ح  حيح   حْيِ    ه حل تفسةه ه تعييقا  ي  بولا تعاا:   •

 .814  ولت ىب  ت رعاييت.." هلذه اآل ة:".. 
(، كد الشيمل أنا  سع  42، )القيم:  ةحْواح ُ ْكشحُ   حْل سحا     ه حل تفسةه لقولا تعاا:  •

 .   815.. هول و شدة ذلك اليوم(، صة: الساق ابعىن ) 

 

صقوا، بالا اصل  باس ه اهد  أي    ﴾أبيد  ﴿:"حل تفسةةةه هلذه اآل ة  ابن كثري، ه با   604 -603اديفةةدر السةةاصق، ص:    812
: " هصبحو الذي بيبا حل ذل  با  أهل التأه ل.  الطربي، ه با   303، ص:4هبتارا هالينوري ه ة ها د"، راج  تفسةةةةةةةةةةه ج

بةا  :   ﴾أبيالد    ﴿ قو  : صقوا... ه ل  ةاهةد بولةا   ﴾والسالالالالالالالالالالالمالاء بنينالاهالا أبيالد   ﴿ذكع ابل بةا  ذلة :  ل اصل  بةاس بولةا 
 472، ص: 11:ج:...راج  تفسةهأي صقوا  ﴾والسماء بنيناها أبيد  ﴿ ل بتارا  صقوا... ه د ثبا سعيد

 379، ص:1صقوا هبدرا..انظع: ج ﴾ والسماء بنيناها أبيد ﴿حل تفسةه لقولا تعاا:  البغويه با  اإلاباا  
  684،  204، 178اديفدر الساصق، ص:  813
  :﴾ ولصالالنع على عيين ﴿. با  اإلاباا حممد صل  يي الشةةوكار، حل تفسةةةه لقولا تعاا:  362انظع اديفةةدر السةةاصق، ص:    814

با  أصو    ﴾ ولتصالنع على عيين﴿؛ ه با  اصل كينة:"  521، ص:  3" أي هلرتىب هتةذى مبعأى اب .."، راج  تفسةةه: جةةةةةةةةةةةةةةةة 
حبي  أرى.."،    ﴾ولتصالالالالالالالنع على عيين  ﴿   ي ، هبا  ابعمع صل ادينىن   معايف ايور: تعىب صع  هللا، هبا  بتارا : تةذى  ي

 199، ص:3راج  تفسة اصل كينة: ج
 ع   وا القياابة    ﴾سالالاقيوم يكشالالف عن    ﴿، با  اصل كينة حل تفسةةةه هلذه اآل ة: "  665-663اديفةةدر السةةاصق، ص:  815

  :ا ...ه ل  كعابة  ل اصل  باسهابا  كويف  يا ابل األهوا  هالرالا  هالبال  هاالابتحايف هاألابور العظا
يوم  :﴿با  : هو  وا القياابة  وا كع  هشةةةدا. رهاه اصل جع ع...هبا  اصل أيب كيل  ل  اهد   ﴾ يوم يكشالالالف عن سالالالاق  ﴿

با  : شةةةةدا األابع، هبا  اصل  باس : هي أه  سةةةةا ة تكويف حل  وا القياابة. هبا  اصل جع ع  ل  اهد   ﴾يكشالالالف عن سالالالاق
يوم يكشالالالالالف عن ﴿]  : شةةةةةةدا األابع هجده، هبا   يي صل أيب طيحة  ل اصل  باس بولا  با  ﴾ يوم يكشالالالالالف عن سالالالالالاق﴿

 525، ص: 4اج  تفسة اصل كينة: جة ر هو األابع الشد د الفظي  ابل اهلو   وا القياابة. ...ههللا أ يم.."،  ﴾ساق 
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[،ذكع حل الرتمجة: "  41، ]طةا:   هحاْصطحبةحْعُت ح لِبةحْفِسي  ه حل تعمجتا هتفسةه لقولا تعاا: •
 .  816.."   حلمل رساليت..أي اخرتت  

ُا لحُا اْتُْكُم هحإِلحْيِا تُةْعجحُعويفح ُكل  شحْي      ه حل تفسةه هتعمجتا لقولا تعاا: • ،   هحاِل   ِإالَّ هحْجاح
[،  ذكع الشيمل اتاج شع   أمحدي رمحا هللا: "... أيف كل شي  سياي   88]القيفص:  

 . 817،  إنا ر  هرائم.." إال هللا سبحانه و تعاىلهسيره  
 
ِإيفَّ  ﴿ تفسةه لقولا تعاا:أابا ابباجا حل تفسة االستوا ،  او خرا أثبل هخرا أهَّ .  في   •

اْلعحْعمِ  اْستةحوحٰى  حيح   مُثَّ  ا   أحايَّ ِستَِّة  حل  هحاأْلحْرضح  السَّمحاهحاِ   خحيحقح  الَِّذي   ُ اَّللَّ ،]     رحصَُّكُم 
. با  حل صيايف  818[،  ابا أثبل االستوا  رهيف أي حتع   أه تبد ل أه تةية.. 54أل عاف:ا

 ذل :
“Qendrimin e Zotit mbi Arshin duhet besuar bindshem e pa 
kurfare komentimi.”  

أي: " إيف استوا  هللا  ي  الععم ابسألة جيب اإلميايف هالتيفد ق هبا رهيف أرىن ش ، هرهيف أي   
 .  819تفسة دعىن هكيفية االستوا .."  

 

أي اصةةطفيت     ﴾  واصالطنعتك لنفسالي  ﴿: " هبولا :  207، ص:3، ه با  اصل كينع: جةةةةةةةةةةةةةةةة362اديفةةدر السةةاصق، ص:    816
أي اخرتت     ﴾واصالالالالالالطنعتك لنفسالالالالالالي  ﴿بولا  ر هجل :هاجتبيت  رسةةةةةةةةوال لبفسةةةةةةةةي أي كما أر د هأشةةةةةةةةا ". ه با  البةوي:"  
 274، ص: 1هاصطفيت  لو يي هرسال   ع  لتبيفعف  ي  إراريت هحمب .." جة 

إخبار أبنا الدائم البابي اتي   ﴾  كل شالاليء هالك إال وجهه  ﴿، ه با  اصل كينة: " هبولا :  452اديفةةةدر السةةةاصق، ص:    817
 عرب    ﴾كالل من عليهالا فالان ويبقى وجاله ربالك ذو اجلالل واإلكرام  ﴿:  كمةا بةا  تعةاا  القيوا الةذي متو  اخلالئق هال ميو ،

أي إال إايه. هبد ثبل حل اليفةةةةةةةحيل ابل طع ق أيب    ﴾  ء هالك إال وجههكل شالالالالالي  ﴿رلوجا  ل الذا ، ههكذا بولا هابا :  
ةةةةةةةةة أال كل شي  ابا خال هللا   أصد  كيمة باهلا الشا ع لبيد  "رسو  هللا صي  هللا  ييا هسيم :  سيمة  ل أيب هع عا با  : با   

 533، ص: 3ا.." جةأي إال ابا أر د صا هجا ﴾ كل شيء هالك إال وجهه ﴿هبا   اهد هالينوري حل بولا  ".رطل 
 192راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص:  818
 193اديفدر الساصق، ص:  819
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ليةا ة حل ابوبفا ابل ابسألة االستوا .   أنل تعى أيف الشيمل رمحا هللا تعاا حل هذه اآل ة كايف هاضح ا  
 .820مل  ؤه  همل حيعف، صل أحابحعَّها كما جا      او

  
ُ الَِّذي خحيحقح السَّمحاهحاِ  هحاأْلحْرضح  ن ﴿  هحل تفسةه آل ة االستوا  حل سورا  و  • ِإيفَّ رحصَُّكُم اَّللَّ

ا  مُثَّ   ُ   اْستةحوحىٰ حل ِستَِّة أحايَّ ِصُّع اأْلحاْبعح ابحا اِبل شحِفي   ِإالَّ اِبل صةحْعِد ِإْذنِِا ذٰحِلُكُم اَّللَّ  حيح  اْلعحْعِم  ُدح
 با   ياا:  [ 3﴾، ] ون :رحص ُكْم  حاْ ُبُدهُه أح حالح تحذحكَُّعهيفح 

“Ai nuk pati as nuk ka nevoje per vend, por pasi krijoi 
gjithsine qendroi mbi Arshin. Para krijimit te gjithsise nuk pati 
nevoje per vend, nuk pati nevoje as pas krijimit; po perse 
atehere tha: qendron mbi Arsh? Kjo eshte pune e Tij, e askujt 
tjeter !” 

أي: " إيف هللا  ر هجل مل  كل حباجة إا ابكايف، ال ببل خيق الكويف هال صعد خيقا، هلكبا  
كايف ذل     خيق الكويف أخرب أنا استوى  ي  الععم. ابا السع  هاتكمة  ياا هملح تعاا صعد أيف  

 .821؟ هذه القضية ختيفا هو سبحانا هتعاا هلي  أل د أيف  عرتض  ي  ذل .."  
 اثنًيا: أمثلة على مواضع التأويل والغموض

ُ الَِّذي رح ح ح السَّمحاهحاِ  ِصةحْةِ  حمحد  تةحعحْهمححا  ﴿    ه أابا حل تفسةه لالستوا  حل سورا الع د، • اَّللَّ
اأْلحاْبعح   اْستةحوحىٰ مُثَّ   ِصُّع  أِلحجحل  اب سحمًّ   ُدح هحاْلقحمحعح ُكلا جيحْعِي  الشَّْم ح  هحسحخَّعح  اْلعحْعِم   حيح  

ِ  لحعحيَُّكم صِِيقحاِ  رحصُِّكْم تُوِبُبويفح    إنا رمحا هللا تعجم االستوا  صة:    ،[2﴾،]الع د:  ُةفحيفُِّل اآْلايح

 

،  1. صةه : رار بتيبة، س قآالالالالالالية التأويل يف القرآن الكرمي ب  الغالة واملعتدل انظع:   سةةةةةةةةامل، إصعاهيم صل  سةةةةةةةةل..    820
1993. 

 246-245اديفدر الساصق، ص:  821
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"Ai mbizoteroi Arshin..    مبعىن: أنا تعاا استوا  ي  الععم. كما أنا رمحا "
ا..   .822هللا أسق  تفسة االستوا  حل تفسةه هلذه اآل ة، ه مل  تععض هلا أصد 

العَّمْححُل اا:  كما أنا رمحا هللا أسق  تعمجة ه تفسة ابعىن االستوا  كيي ا حل تفسةه لقولا تع •
 ،  قا  حل تعمجتا لآل ة ابا نيفا: [5طه:]،  حيح  اْلعحْعِم اْستةحوحى

“( E Ai eshte) Meshiruesi qe krijoi token dhe qiejt e larte…” 
الذي خيق األرض هالسماها  العي .."، هذا نص كالابا حل الرتمجة،  أنل    هو الرمحنأي"  

 تعى أيف ذكع االستوا  مل  عر  ي  لسانا ب ..ه أابا حل تفسةه هلذه اآل ة  قد ذكع ابا نيفا.." 
“…qe krijoi gjithcka dhe prej fronit te vet udheheq me 

gjithcka..”     األابور.."   ععم  د ع هللا  ر هجلال، أي: أيف هللا الذي خيق كل شي  هابل  

823. 
 أنل تعى ابا حل هذا الكالا ابل الةموض ه  دا الوضوح  يما خيص ابسألة استوا  هللا تعاا  ي   

 الععم ه ابوب  ادفسع ابباا، ه هللا أ يم.
الَِّذي خحيحقح السَّمحاهحاِ  هحاأْلحْرضح هحابحا ﴿  ه أ ض ا حل تعمجتا لكيمة االستوا  حل سورا الفعبايف، •

ا  مُثَّ   بةحُامحا حل ِستَِّة أحايَّ ،  [59:الفعبايف  ﴾، ]  حيح  اْلعحْعِم العَّمْحٰحُل  حاْسأحْ  صِِا خحِبة ا    اْستةحوحىٰ صةحيةْ
 هجدانه رمحا هللا أنا بد أه  االستوا  صة: 

 “…e pastaj mbizoteroi Arshin “    .ه أي أنا تعاا استوا  ي  الععم  
 . 824ابطيق ا.. لتفسة اآل ة مل  تععض الشيمل شع   أمحدي

الَِّذي خحيحقح ﴿  ه كده رمحا هللا أ ض ا أنا بد أه  ابعىن االستوا  حل سورا السجدا، •  ُ اَّللَّ
ا  مُثَّ   بةحُامحا حل ِستَِّة أحايَّ يح  اْلعحْعِم ابحا لحُكم ابِّل ُرهنِِا  ح   اْستةحوحىٰ السَّمحاهحاِ  هحاأْلحْرضح هحابحا صةحيةْ

، مبينل الذي بيبا ساصق ا مبعىن االستيال :  [4:السجدا  ﴾]اِبل هحيلّ  هحالح شحِفي   أح حالح تةحتحذحكَُّعهيفح  
 

 290 - 289اديفدر الساصق، ص:  822
 361، ه 359انظع تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص: 823
 418- 417اديفدر الساصق، ص:  824
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“…e pastaj mbizoteroi arshin”أ ار نف  هذا ادعىن حل تفسةه،  ذكع  ، ه
"   qe mbizoteroi gjithsineأنا تعاا استوا  ي  الكويف، با  حل صيايف ذل :"  

825. 
ُهوح الَِّذي خحيحقح   ﴿ه كده رمحا هللا أ ض ا بد أه  ابعىن االستوا  حل تعمجتا حل سورا اتد د •

ا  مُثَّ    حيح  اْلعحْعِم  ةحْعيحُم ابحا  حِيُج حل اأْلحْرِض هحابحا   اْستةحوحىٰ السَّمحاهحاِ  هحاأْلحْرضح حل ِستَِّة أحايَّ
ُ مبحا تةحْعمح  ُيويفح خيحْعُُج اِببةْاحا هحابحا  حبرُِ  اِبلح السَّمحاِ  هحابحا  ةحْععُُج ِ ياحا هحُهوح ابحعحُكْم أحْ لح ابحا ُكبُتْم هحاَّللَّ

اتد دصحيِفة    ساصق ا.. [4:﴾]  ذكعان  الذي  مبينل   ،” …pastaj mbisundoi 
Arshin “ أي أنا صعد خيق السموا  ه األرض استوا  ي  الععم. ه أابا حل تفسةه ،

ا...   . 826 يم  تععض لتفسة االستوا  أصد 
ه بد   ،هذه ادسةةةةةةةةةةةةألة العيمية العقد ة الشةةةةةةةةةةةةائكة أشةةةةةةةةةةةةةيل ر  كينة ابل العيما  بدميا  ه د ينا       

يب  طمئل همييل ه عجل رأي ابذهب هلذه ادسةةةةةةةألة العيمية الةيبية، كد أيف الق  هالتأصةةةةةةةيل التحقيق
هتفسةةةةةةةةةةها صتفسةةةةةةةةةةا  صعيدا كل البعد  ل ابباج   السةةةةةةةةةي  اليفةةةةةةةةةاا حل  دا أته ل تي  اآلاي  

إابعارها كما جا   لسةالابة ابذهبام هبوا أرلتام حل أيف اليفةحيل هالواجب هو    ه  السةي  اليفةاا،
 .827هذه ادسألة، ههللا أ يم

 

 476- 475اديفدر الساصق، ص:  825
 625اديفدر الساصق، ص:  826
مر د  لي، ه 293- 268ادر د، حل ص:  هلقد انبشةةةةةل هذه ادسةةةةةألة حل رسةةةةةال  ليدكتوراه وسةةةةةاا   يةج  إلياا دل  ع د    827

اليفةةفا .. انظع: أصو  بيفة، البعمايف صل اليناصل صل اطي اخلراا الكوحل:  لعقد ة ادامة ه ابسةةألة األمسا  ه  و  هذه ادسةةائل ا
رواية أيب مطيع البلخي عن أيب  القسةةةةةةةم الينار:    -األكرب املنسالالالالالوب  أليب حنيفة  شالالالالالرا امليسالالالالالر على الفقه  األبسالالالالالط و ال

 159ا(، ص 1999، 1اخلمي ، ) جمايف: ابكتبة الفعبايف، س تل: ر/حممد صل  بد العمحل حنيفة،
نظم الفرائد  ، نقال   ل: الشةةةةةةيمل اارا :  179، ص  حياته و آراؤه العقدية  –أبو منصالالالالالور املاتريدي  الةايل، صيقاسةةةةةةم:    827

،  4، ججمموع الفتاوى؛ اصل تيمية:  74، ص  التوحيد. ؛ اداتع دي، أصو اببيفةةةةور:  23-22ص   14،  ع دا:  ومجع الفوائد
 2-1ص
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 رمحه هللا، فيها البعد املقاصدي واالجتماعياملبحث الثالث: مناذج من تفسريه 
 

با  رمحا هللا حل تفسةةه   قال يف بيان موقفه من احلكمة يف اسالتبدال جلود أهل جهنم: •
ْلبحاُهْم  لقولا تعاا:   جحْل ُجُيوُرُهم صحدَّ ر ا ُكيَّمحا نحضةةِ ِييِاْم انح ْوفح ُنيفةةْ تِبحا سةةح ِإيفَّ الَِّذ لح كحفحُعها ِرايح

ا لِيحُذهُبوا اْلعحذحا ح ُجُيور ا  حْةح   [، با  ابا نيفا: 56، ]البسا :   هح
" جيور أهل جابم سةةةةةتبد  كيما ا رتبل هنضةةةةةجل. ه إصدا  اييد هجتد ده جيعيبا نفام أيف      

ذل   كويف حل ابقدهر هللا  ر هجل  ق ، ه هو الذي ميي  أيف  عذ  ايار  ي  كل جعا ارتكبا  
اس  عةل ذلة . إمم  عةذصويف ايةار الةذي ارتكةب ابةائةة جعميةة  صتبةد ةل جيةده. هلي  حل ابقةدهر البة

صتعذ ب أه بتل ها د ابعا ها دا  ق . ه السةةةةةةةةةةع حل إ عا  اييد ه الرتكير  ييا هو أيف اييد ابل 
 .828أشد ادواض  إ ساسا  رألمل ابقارنة صبقية األ ضا .." 

 
 :قال يف بيان موقفه من احلكمة يف مشروعية اجلهاد •

(، لإلشةةةةةةةعار أبيف اهلدف    يف سالالالالالبيل هللا"..كيما ذكع القتا  أه اياار حل القعآيف، ذكع ابعا )       
ابل اياار لي  ا تال  أرض العده، هال الةبيمة ابل اتع  أه  ة ذل ، ه إمنا اهلدف اببا اتع ة 

 لي  التةاابةة لقبو  اال تقةار اليفةةةةةةةةةةةةةةحيل هتبفيةذ  ةدهر هللا، هالبةاس أ عار، هاياةار حل سةةةةةةةةةةةةةةبيةل هللا
خسةارا أليف ادقتو  حل سةا ة القتا   كويف شةايدا ، هأيف الذي مل  كل لا نيفةيب الشةاةةةةةةةةةةةةةةةةارا،  يا 

 .829نيفةيب اياةار لبشع العةد ، ه صبا   ييا،  إيف أجعه سيكويف  ظيما .." 
 

 قال يف بيان موقفه من تنفي  احلدود: •
"  ظل كينة ابل الباس أيف بط   د السةةار ، هو  قوصة حل  ا ة الشةةدا هالقسةةوا حل هذا العيفةةع      

ادتحضةع. إيف أابينا  تي  اآلرا  هالفيسةفا  ادخطئة هالضةالة، جعيل الفسةار اإلراري االبتيفةاري 
 

  120انظع التفسة ادختيفع ليشيمل شع   أمحدي، ص:  828
 123، ه انظع أ ضا ، ص: 60اديفدر الساصق، ص:  829
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 تقوا صتعةةةذ ةةةب ايةةةار أه ابعتكةةةب ايعميةةةة  -هاتكوابةةةا  ال  ال تبفةةةذ اتةةةدهر    –حل منو هااراير  
رلسةةةةةجل مما جعيل السةةةةةجويف ابييئة رلسةةةةةارب  هالةاصةةةةةب  هبطاس الطع  ادفسةةةةةد ل الظاد . إيف 

 .830بط   د ها دا تعاجل ه تشفي ابد بة أبكمياا.." 
 

 قال يف بيان موقفه من الزواج ونكاا املتعة: •
اوا   "..ه كذل  حيعا الرهاج ادؤبل ديفيحة ابار ة، ألنا لي  ابل ابقاصد الرهاج إشباس الش      

، هذا ايانب اإلنسةار جيب أيف  كويف ابببع ا هرا ع ا لرتصية    ق ، هإمنا الرهاج لا ابقيفةد إنسةار سةاا 
...هالرهاج لا ابقاصةةةةةد، ابباا إكا  الذر ة اليفةةةةةاتة هالعفة ه اتب ادتبار   831األجيا  القارابة.."  

 .832 عاا..ص  الطع  ، هلي   ق  إشباس الةعائر، كما أيف نكاح ادتعة ألجل ابعيوا 
 قال يف بيان موقفه من الرب: •

، أليف هاجب األ بيا  ابسةةا دا الفقعا  هايفتاج   يةشةةع عة اإلسةةالابالحل  العر "... حيعا التعاابل اب 
حل حتسةةةة  أهضةةةةا ام االبتيفةةةةار ة هلي  أيف  ينقيوا  ييام األ با  هادشةةةةقا  مبطالبة ادر د اببام.."  

،"... هحيعا اسةةةةةةةةةةةةةةتةال  ادةا  أه اتيفةةةةةةةةةةةةةةو   ييةا صال كةد هتعةب، ابينةل السةةةةةةةةةةةةةةعبةة، هالةع، هالعر  833
 .834هالةيفب.." 

 
 ملفسر:املعاصي من منظور الشيخ ا •

"، "...    835"...ال  بظع إا ادعيفةةةةةةية ابل  ي  صةةةةةةةعها هكربها، هإمنا العربا رلبتائج ادولدا  باا..
هأيف هللا ال حيب العيفةاا ادسةتكرب ل، لكومم ال حيرتابويف أي اببدأ إنسةار أه ررر، ابينل  بارا هللا،  

 

 148اديفدر الساصق، ص:  830
 115راج  تفسة الشيمل شع    أمحدي، ص:  831
 115اديفدر الساصق، ص:  832
 98، 78راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص:  833
 116اديفدر الساصق، ص:  834
 116راج  تفسة الشيمل شع   أمحدي، ص:  835
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األ ما  ال  كايف صةا باا  عائي  هاإل سةايف إا الوالد ل هاألبار  هاأل تاا، كما أنا تعاا ال  قبل 
،"...هالظادويف ابآهلم اهلالك هالرها ، إابا  اجال  أه آجال ، هكل  امل سةةةةةةةياي  هسةةةةةةةيرا  836 ياا.."  

 .837ابل الوجور، ابينل  ادو ابكة ه  ةهم.."
 

 بيان موقفه من التفسري العلمي: •
 اديفارر األخعى، حل  ابوبفا ابل التفسة العيمي  اع يل ابل خال  بعا يت لبحوثا هابقاالتا حل   

. خالصة  838اجملال  اإلسالابية رليةة األلبانية ال  كانل تيفدر حل ادشيخة اإلسالابية حل كوسو ا  
كالابا حل هذه ادسألة..".. أنا جيب الرت   هالتأر  ياا، أليف العيم كل  وا حل شأيف، كما أنا ال  

ا ا  العيمية رآلاي  القعآنية.  عييبا  جيوا أيف حنّمل القعآيف أه أيف نكي  العيما  صتيفد ق االكتش 
 عضيا ، هاثنيا  أيف القعآيف الكعمي لي    لالتأكد أهال  ابل أيف تي  االكتشا ا  هي  قائق هليس 

إا    هابفاتيل  كتا  جةعا يا أه كيميا  أه الطب...إمنا هو كتا  هدا ة ه قيدا، هإمنا  يا إشارا  
 . 839تي  العيوا العيفع ة.." 

 

 117اديفدر الساصق، ص: 836
 167اديفدر الساصق، ص:  837

أيف    -1ببةي ابعا اهتا  بد القياا هبذا البوس ابل التفسة، نذكع ابباا ابا  يي:هبد ذكع أهل العيم صع  الضواص  هالشعهس ال   
  ادفسةةةةةةةةةةةةةع أيف  سةةةةةةةةةةةةةتد   أنا ال  عج  ي-2هو اهلدا ة هاإل جاا،  يفةةةةةةةةةةةةةور األه  ابل القعآيف ه ال تطة  تي  ادبا    ي  ادق

ابقاصةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةع عة  ا ق اب  رهح البص ه قعآر  هابا  تو اتقائق العيمية ابا  ة  ه  ينعي ادعىن الوارر حل البص الرالكتشةةةةةةةةةا ا  ه 
  -4إلقا  ابر د ابل الضةو   ي   ظمة اآل ة الكعمية. االكتشةا ا   ي  سةبيل االسةتئباس ه هأيف  ؤت  صذكع تي     -3اإلسةالابية،

أيف ال نيفةةةةا  رهلرمية البفسةةةةية  ىت نينبل أاباا الباس أنا كيما  اع شةةةةي  جد د نقو  إيف ذل  ابل إ جاا القعآيف  ىت  ؤاببوا  
يدكتوراه،  أيف القعآيف نر  ليحقق لبا السةةةعارا حل الدنيا هاآلخعا.  ه بد انبشةةةل هذه ادسةةةألة وسةةةاا  حل رسةةةال  ل-5رلقعآيف،

:  هليمر د انظع (،    مبحث عرض املنهج العلمي يف امليزان، )  236  – 221التوسةةةةةةة   يةج  إلياا حل ص:   مل أرار ادر د ه 
، القاهعا: ابعكر الدلتا ليطبا ة، اسةةبورتبج،  اجتهادات يف التفسالالري العلمي يف القرآن الكرمي. 1988أصو اخلة، حممد  ار .  

 (.1) صةه : رار بتيبة ليطبا ة ه البشع، س. التفسري العلمي للقرآن يف امليزان. 1991،(؛ أصو  جع، أمحد  مع. 1س
، تيفةةةةدرها اليجبة التبفيذ ة رليةة األلبانية مجا ة ابل العيما   ukata IslameEd:  ال بية  اإلسالالالالميةراج  اجملية:    839

 موره اخلاص  . ه ليشةيمل ادفسةع شةع   أمحدي  1986، سةبة الطب :  8-3، ص:47-46كوسةو ا، العدر:  –حل صع شةتبا  
 حل اجملية ادذكورا حل هذه األ دار:   ي  شكل اتيقا القعآيف الكعمي تفسةل
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 ، السحرموقفه من   •
با  ابا نص كالابا:" السةةةةةحع لي  لا أي جدهى، ه جيب  دا اإلميايف  صتأثةه إال وذيف هللا     

 .840تعاا، كما أنا لي  لا  قيقة، ابطيقا . ابا هو إال ضع  ابل اخلداس.." 
 

  موقفه من النسخ  •
بةةا  ابةةا نص كالابةةا: "..مجاور العيمةةا   ي  أيف البسةةةةةةةةةةةةةةمل هب  حل القعآيف حل األ كةةاا ه     
اي ، هابل العيما  ابل  عى أيف البسةةةةةةةةةةمل مل  ق  حل القعآيف، ه إمنا هب  البسةةةةةةةةةةمل حل الشةةةةةةةةةةعائ  اآل

 .841الساصقة.." 
  

 

 (العالقات اإلنسانية:) مصادر اإلميان واإلسالم و ،صعبوايف32-30، 8 -3، ص: 1982ب : ، سبة الط34 -33
 سورة البقرةابل  70-26، اآلاي : 78-73، ص: 1983، سبة الطب : 38 -37
 ﴾ لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة﴿، بولا تعاا: 44 -37، 8-3، ص: 1984، سبة الطب : 39
  .الزلزلة سورة 11-3، ه ص: من سورة البقرة 286 -201، اآلاي : 68-60، ص:1985: سبة الطب : 41-42
  من سورة آل عمران 200- 156، اآلاي : 22-13، ص: 1987، سبة الطب : 48-49
 46اديفدر الساصق، ص:   840
، ه أ ضةل ابا رأ تا ابل البا ين  ادعاصةع ل ابل  يفةل القو  حل هذه ادسةألة، هو األسةتاذ الدكتور: مجا   47اديفةدر السةاصق، ص:   841

  -  91، ص:203، 1؟، ابعكر  اتضةةةةةةةةةةةةةارا الععصية، القاهعا، س  هل وجد ؟ و من يكون  -النيب اخلامتاتسةةةةةةةةةةةةةي  أصو  ع ة، حل كتاصا:  
100 
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 موقفه من البدعة •
با  ابا نص كالابا: " كل صد ة حل الد ل أه العبارا ه ال  لي  هلا أصةةةةل حل الشةةةةعس،  اي     

 .842را.." ابيعونة ه ابذابوابة، ه إيف كايف هلا أصل حل الشعس  اي ابقبولة ه حممو 
 
 موقفه من تكفري املسلم  •
با  ابا نص كالابا: " ..هباك ببية ها دا يمي  ادسةةةةةةةيم  أ ل ابا كانوا، ه ابا راابوا ابسةةةةةةةتقبي        

 . 843إا ببية ها دا،  إنا حيعا حتعميا  بطعيا  تكفة أ د ادستقبي  إا القبية.."  
 
 موقفه من التقليد األعمى •
"..تقييد اآلر  ه األجدار اب  العيم أبيف تي  العارا  هالتقاليد ضارا،  با  ابا نص كالابا:     

 ذل  خطأ  ارح ه إمث كبة، أليف ذل  ابل أ ما  ادشةعك ...ه أابا العارا  هالتقاليد البا عة 
 .844 مطيو   فا اا ها رتااباا..

 
  األنبياءموقفه من اتباع  •
با  إال صطا ة هاتباس أنبيائا هرسةةةيا، أليف هللا  با  ابا نص كالابا: "  قيقة ايفبة   تعاا ال ت   

 . 845اختارهم هاصطفاهم.." 
 

 قال يف بيان موقفه من تعلم املرأة:  •

 
 47اديفدر الساصق، ص:   842
 53اديفدر الساصق، ص:   843
 56اديفدر الساصق، ص:   844
 86اديفدر الساصق، ص:   845
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اإلسالم وتعلم   قد أشار الشيمل ادفسع رمحا هللا حل ابقا  لا خاص حل ابيفدر آخع صعبوايف: )   
(،" ...أبيف اإلسالا ال ميب  ابل تعيم ادعأا هتينقيفاا، رلعك   إيف حل تعيماا إ يا  لسبة  املرأة

العسو  صي  هللا  ييا هسيم هسبة أصحاصا الكعاا، أليف رلتينق  هالتعيم حيار  ايال همتُح  
، األابية لكومما ألّد أ دا  اإلسالا. اإلسالا طيب ابل ادسيم  أيف حيتيوا مجي  ابيار ل العيوا

الد بية هالكونية رهيف استينبا ، ها ترب حل ذل  العجا  ه البسا   ي   د سوا ، هألجل ذل   
ا ابل العيم،  قا  تعاا:   ا أيف  سأ  ابر د  ،  [114طةا:] هحُبْل رح ِّ اِْرِر ِ ْيما     يم هللا نبيا حممد 

ة حل أهرر.  كل هأنا ال  يفل ص  الد ل هالدنيا، كما  عل البيفارى  حل  يفور االحنطاس ادظيم
 د   رألابة إا اتع ة هالتقدا هإا اخلعهج  ه   أخعهاي  كايف أه    رنيواي   يم خيدا الد ل أه الدنيا،  

 او ابطيو  ابل اببظور القعآيف، هالعيم ال جبسية لا هال  بيفع ة، كما أنا    ؛ابل ببضة ادستعمع
يعجا  ه البسا   ي  لي  لفئة أه طائفة ابعيبة ابل الباس رهيف اآلخع ل،  او ابي  ليجمي ، ل

 .846 د سوا ."  

 

) آراء و اجتهالادات    Komente dhe Mendime Islameالشةةةةةةةةةةةةةةيمل ادفسةةةةةةةةةةةةةةع:    ليمر ةد راج  كتةا   846
 354-351إسالمية(، 



424 

 

 
 
 بيان موقفه من خطورة اليهود: •

أررك الشةةةةةةةةيمل ادفسةةةةةةةةع خطورا الياور  ي  ابدى التار مل البشةةةةةةةةعي، أي اببذ  اد ابوسةةةةةةةة   ييا    
السةةةةالا إا  واببا هذا، ه هذا  ظاع صوضةةةةوح ه جال  حل تفسةةةةةه.  قد  عف هؤال  القوا رخلب  
هاخليانة هالةدر هالقتل هاتيل..كل هذه اليفةةفا  ادذابوابة ليياور اسةةتطاس الشةةيمل شةةع   أمحدي  

 847ص   دي القارئ األلبار.. أيف  ضعاا
 

 

 151، 142، 149، 84راج  تفسةه ابينال  حل ص:  847
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 املبحث الرابع:  بعض امللحو ات املنهجية على تفسريه، االق احات، الشكر واخلامتة
 

إيف ادوضةةو ية هاألابانة العيمية تقتضةةيايف أيف نب  أ ضةةا  صع  ادآخذ هاديحو ا  ال  اسةةتطعبا      
 القيم،  أبو  هر  التو يق: أيف نق   يياا أثبا  رراستبا هبعا تبا هلذا التفسة ادختيفع

 أواًل: امللحو ات املنهجية: 
إيف القةةةارئ ال ميكبةةةا الرتكير هال التطةةةاصق ص  ادعةةةار ادرتمجةةةة لآلاي  هص  التفسةةةةةةةةةةةةةةة  -1

اإلمجايل أه ادختيفةةةةةةةع لآلاي  حل أسةةةةةةةفل اليفةةةةةةةفحة. هباك  يفةةةةةةةل هانقطاس ص  ابعار  
.  تجد حل أ ي  اليفةةةةةةةفحة  ليفةةةةةةةفحا  حل ا  اآلاي  ادرتمجة ه ص  ادعار التفسةةةةةةةة ة هلا

اآلاي  ادرتمجة، صيبما ال جتد حل أسةةةفل اليفةةةفحة ذاهتا ابعار أه تفسةةةة لتي  اآلاي . 
صعد ابضةةةي صةةةفحة هنيفةةة  صةةةفحة جتد التفسةةةة لتي  اآلاي  السةةةاصقة. ههذا العمل 

 ، ههللا أ يم.ابطبعي، ه ال  الا ادفسع  ي  ذل     ه  بده يل أنا خيل 
هباك سق  دعار صع  اآلاي  هبيب دعباها حل الرتمجة متاابا . راج   ي  سبيل ادينا    -2

 ي  ،    [25]البسةةةةةةا :،هال اُبّتِخذاِ  أحْخدايف    لقولا تعاا تفسةةةةةةة اآل ة هتعمجتاا  
حل   ي  با جتده أنا أسةةةةةةةةةةةةةق  ابعىن اآل ة ه أثبل ابكاما ابعىن خالف ذل  ادعىن، 

 ؟؟!!  848 ديف: "اانيا  حل السع هالعيل "ابعىن اخلِ 
الذي هو اليفةةةةةةا ب أه   – ، أثبل حل تعمجتا ابعىن: اخلديفاصيبما جتده حل سةةةةةةورا ادائد -3

 .849[5] ادائدا:،ه ال ابتخذي أخدايف  حل بولا تعا :  اليفا بة،
الشيمل رمحا هللا كايف  شعع القارئ حل تفسةه أبنا بد رج  إا ابيفارر أخعى  ة تي   -4

ال  ذكعها حل ابقدابتا. هلكل  بد التحقيق تب  لبا أيف تي  اديفةةةةةارر األخعى هال  مل 
 ذكعها حل ابقدابتا، كانل حل  قيقة األابع ابيفةارر هابعاج  هلؤال  ادفسةع ل الذ ل نقل 

األابع هو مل  عج  إلياةةا همل  بقةةل ابباةةا،  كةةايف ابل األها حل اببام، صيبمةةا حل  قيقةةة  

 
 114انظع تفسةه، ص: 848

 140انظع تفسةه، ص:  849
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ي ا اب  األابانة هادباجية العيمية أيف  كتفي صذكع تي  اديفةةةةةةارر ال    قا رمحا هللا متشةةةةةةّ
 ههللا أ يم.  هو شخيفيا ، هرج  إلياا ابباشعا نقل ابباا

ابل هذه اديفةةةارر ال  مل  ذكعها حل ابقدابتا ه ظل القارئ أبنا بد رج  إلياا، ههو حل ه  -5
تفسري الزخمشري، وتفسري القرطيب، وتفسري   قيقة األابع مل  عج  إلياا، نذكع ابباا:  

،  850.. أيب السالالالالعود، وتفسالالالالري البحر احمليط، وتفسالالالالري الطربي، وتفسالالالالري سالالالاليد قطب
،  851..  لسالالالالالنة السالالالالالتة ومسالالالالالند اإلمام أمحدواألحاديث النبوية الصالالالالالحيحة، وكتب ا

هكتب  يوا القعآيف هالباسةةةمل هادبسةةةو ، هكتب بيفةةةص األنبيا  هالتار مل، هكتب السةةةةا 
، هالكتب العيمية العيفةةةةةع ة ادختيفة، هآاثر اليفةةةةةحاصة 852الببو ة، هكتب أصةةةةةو  الفقا..
.   854، هآاثر هاألئمةةة الكبةةار ابينةةل اإلابةةاا الشةةةةةةةةةةةةةةةةا عي..853هكالابام رضةةةةةةةةةةةةةةي هللا  بام..

 ، ههللا أ يم.ه ةهم
  

 

   584 ,570 ,558 ,419 ,408 ,385 ,257 ,222 ,172 ,153راج  تفسةه حل هذه اليففحا :  850
 440راج  تفسةه، ص:  851
 115راج  تفسةه، ص:  852
 212 ,184راج  تفسةه، ص:  853
 559راج  تفسةه، ص:  854
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 اثنًيا: اخلامتة والتوصيات وعرفان بجلميل

اتمد   الذي صبعمتا تتم اليفةةةةةاتا  هاليفةةةةةالا هالسةةةةةالا  ي  أشةةةةةعف ادخيوبا  سةةةةةيدان     
        هنبيبا حممد ه ي  آلا هأصحاصا الطيب  هأاهاجا الطاهعا ، هسيم تسييم ا كينة ا. 

هذا التفسةةة ادختيفةةع ه عض هصيايف ابباج صةةا با رمحا هللا. ه اتمد   الذي ه قبا لدراسةةة  
لقد اابتاا هذا التفسةةةة رألسةةةيو  ادشةةةو  هايذا  هالعبارا  السةةةيسةةةة هالسةةةاية. هكايف صةةةا با  
رمحا هللا هاضح ا حل تفسةه هحل  عض ررهسا ادستفارا هصيايف ابعار اآلاي  هإصعاا ابقاصد القعآيف، 

التدر   رليةة األلبانية  رتا ابل الرابل  ة بيفةةةةةةةةةةةةةا همتكبا ابل هبد سةةةةةةةةةةةةا ده  ي  ذل  خربتا حل 
كايف صيية ا  يفةةةيح ا  ة ابتكي ، كل ابل  قعأ تفسةةةةه  بد   إليا  لقد  انصةةةية اليةة األلبانية هالععصية.  

 هال  ستطي  ادفاربة تالها أسيوصا هطالها تعبةه. 
  اآلرا  ادخالفة، صعيدا   ل التطعف كايف رمحا هللا تعاا بمة حل األخال  هاألر  حل تعاابيا اب

 . 855هالتعيفب هاهلوى، ابتبعا  ليحق هالدليل اليفحيل..
هلقد أ د  كينة ا ابل خال  ابعا شةةةةةة  هلذا التفسةةةةةةة، هتعع ل  ي   كع الشةةةةةةيمل ادفسةةةةةةع  ل  
بع ،  ي  كايف ابيتراب ا مبذهب أهل السةبة ه ايما ة  مواب ا همل  شةذ  بام إال حل صع  ادسةائل 

ابينل ابوبفا ابل السةةةةةةةةةةحع هابسةةةةةةةةةةألة أته ل " اسةةةةةةةةةةتوا  هللا  ي  الععم " حل صع  ادواضةةةةةةةةةة    العقد ة
األخعى. ه ال شة  أيف هذا التقيفةة ابل صةفا  البشةع هأيف الكما  ادطيق    ر هجل. هليشةيمل 
ادفسةةةةع رمحا هللا ابقاال  تفسةةةةة ة أخعى حل صع  اجملال  ادتسةةةةيسةةةةية رليةة األلبانية هال  كانل 

 .       856ل ادشيخة اإلسالابية حل رهلة كوسو ا ادسيمة..تيفدر ابل بب
 

 راج  تفسةه ابل أهلا إا آخعه،  ستق   ي  هذه اتقيقة. 855
كوسةةةو ا،  –، ابل ابطبو ا  ادشةةةيخة اإلسةةةالابية حل صع شةةةتبا    Kalendar-Takvimانظع اجملية السةةةبو ة صعبوايف:    856

، ه 67-55، ص:  1986، ه انظع أ ضةةةا   اجملية ادذكورا، سةةةبة  111- 103، ص:  47-36، ص:  1984سةةةبة الطب   
. ه ليمر د ابل آرا  ه اجتاارا  الشةةةيمل ادفسةةةع رمحا هللا راج  كتاصا  60-50، ص:1987جملية ادذكورا، سةةةبة  انظع أ حضةةةا  ا

صعبوايف:   آراء )  H.Sherif Ahmeti-Komente dhe Mendime Islameادعج   و  اجتهالالالالالالادات 
 90 - 82، ص: 344-340، ص:  354 - 351كوسو ا، ص:   0، صع شتبا 1995، 1(، س إسالمية
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بتا هأيف جير ا  ما بدا لإلسةةةةةالا نسةةةةةأ  هللا  ر هجل أيف  تةمده صعمحتا هأيف  سةةةةةكبا  سةةةةةيل ج
ادسةةةةيم  خة ايرا  إنا تعاا هيل ذل  هالقارر  ييا. ه ال  سةةةةع  حل هذا اجملا  صعد شةةةةكع هللا  ه 

إلمتاا هذا البح ، هأنا مل  كل هلذا البح  أيف  ظاع  ي  هذه اليفةةةةةةةةةورا  ر هجل ه تو يقا إايي  
لو ال االبرتا ا  هاديحو ا  اليةو ة هادوضةةةةةو ية القيمة ألصةةةةةحا  الفضةةةةةيية العيما  هاألسةةةةةاتذا  
الرابال  هأخص رلذكع، األسةةةةةةةةةتاذ الدكتور  كمل صشةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةة ، أسةةةةةةةةةتاذ التفسةةةةةةةةةة حل اياابعة 

مي ردد بة ادبورا سةةةةةةاصق ا، هاألسةةةةةةتاذ الدكتور حممد رجعمايف، أسةةةةةةتاذ  اإلسةةةةةةالابية صكيية القعآيف الكع 
اتد   هالعقيدا ادسةةةةةةةةا د صكيية الرتصية جباابعة طيبة ردد بة ادبورا، هاألسةةةةةةةةتاذ الدكتور حممد  بد 
القارر هباري، أسةةةتاذ اليةة الععصية صكيية الرتصية جباابعة طيبة، هاألسةةةتاذ الدكتور مجا  اتسةةةي  أصو  

 ة، أسةةةةةةتاذ العقائد هاألراييف ادسةةةةةةا د صكيية اجملتم  جاابعة طيبة، هاألسةةةةةةتاذ الدكتور أميل سةةةةةةيد   ع 
صكيية اجملتم  جباابعة طيبة،  أان هلم مجيع ا شةةةةةةةاكع   هآراهبا اليفةةةةةةةيار، األسةةةةةةةتاذ ادسةةةةةةةا د ليةة الععصية

 هابقدر  ي  كل ابا صذلوه ابل جاد طيب هابشكور.  
 ا اليفدر: هأابا  ل توصيايت ه ابرتا ايت حل هذ

أهال :  إن  أانشةةةةةةةةةةد اياا  العيمية العييا هادعبية هبذا الشةةةةةةةةةةأيف حل الده  الععصية هاإلسةةةةةةةةةةالابية أبيف  
يفةةةةةص  ع قا   يمي ا ألباني ا ابتمكب ا ابل العيوا الد بية هالشةةةةةع ية هاليةة الععصية هاأللبانية ه يواباما، خت

فسةةةةةع رمحا هللا حل تيفةةةةةحيل صع   ىت  عاجعوا هذا التفسةةةةةة ادختيفةةةةةع ه سةةةةةتدركوا  ي  الشةةةةةيمل اد
ادسةةةةةةةةةةةةةةائل ال  ذكعانها آنف ا، هابل مث  عيدها طبا ة هذا التفسةةةةةةةةةةةةةةة ابل جد د، ابعا    قيدا أهل  

 السبة هايما ة حل ابسألة األمسا  هاليففا  ه ةها ابل القضااي األخعى.
الفكع السةةةةةةةةييم، اثني ا: أر و إخوار العيما  هالبا ين  ابل األلبايف رجا  الفكع هادعع ة، أصةةةةةةةةحا  

 عسةةةايف أهل السةةةبة هايما ة، را ب  هجا هللا  ر هجل هرضةةةوانا، باصةةةد ل نشةةةع رسةةةالة القعآيف إا 
الباس أمجع ، ها   هابدرك  لواب   ا  األلبايف الد   هاالجتما ي هالسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةي حل األراضةةةةةةةةةي 

رليةة األلبانية    إا ابشةةةةةعهس  يمي خالد، إا كتاصة تفسةةةةةة آخعأر وهم  األلبانية هخارج أراضةةةةةياا،  
ا ابل هةذا الةذي ص  أ ةد بةا. ه هةذا ال  تم إال رالجتاةار هالعمةل ايمةا ي أليف  أكينع ةوليةة ه مقة 
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ايما ة ال جتتم   ي  الضةةةةةةةاللة، ههللا أ يم، هصةةةةةةةي  هللا  ي  سةةةةةةةيدان ه نبيبا حممد ه  ي  آلا ه  
 سيم، 

 ه آخع ر واان أيف اتمد   ر  العاد .
 

 الفقري إىل عفوا مواله وخادم القرآن والسنةوكتبه 
 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف ( 

 2012قطر  -الدوحة 
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