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( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 

 

 

 قراءة يف اإلبسخًٕنٕجٛا انخكُٕٚٛت نهًؼرفت انكاليٛت 

 

 إػذاد

 زْري بٍ كخفٙ د.



 زهػم سمـ يمتٗملد- : إقمداد                                                                                ىمراءة ذم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 ومدص

طم٤موًم٧م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م اًمتٓمرق إمم سمٞم٤من اؿمتٖم٤مل اعمتٙمٚمٛملم قمغم اًمٕمديد ُمـ اعم٤ًمئؾ 

صّدروا ُمـ ظمالهل٤م ُمٙمتقسم٤مهتؿ اًمٙمالُمٞم٦م، طمٞم٨م يٕمتؼم احلدي٨م قمـ اًمٕمٚمؿ اعمٕمرومٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمتل 

وُمّم٤مدر شمِمّٙمٚمف ُمـ أوًمٞم٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ي١مؾمس ُمـ ظمالهل٤م و هب٤م اعمتٙمٚمٛمقن قم٤مدة ًمٚمٙمالم ذم 

قمٚمؿ اًمٙمالم- و يٌدو زم أن حم٤موًم٦م شمٌٞم٤من هذه اعم٠ًمًم٦م يِمّٙمؾ حمقري٦م ُم٘مّمدي٦م ذم اعمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م 

ٜم٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت أوًمٞم٦م ًمٚمٌح٨م شم٤ًمقمدٟم٤م ًمٚمقىمقف قمغم ومٝمؿ واوح ًمرؤى ورؾمؿ طمدوده٤م، وي٘مدم ًم

اعمتٙمٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم- وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ طم٤موًم٧م أيْم٤ًم سمٞم٤من مِلَ يم٤من اهتامم اعمتٙمٚمٛملم سمٛمّم٤مدر شمِمّٙمؾ 

اعمٕمروم٦م واؿمتٖم٤مهلؿ قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر درس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م؛ وىمد أووح٧م أن هذا آؿمتٖم٤مل مل 

 ومٙمري، سمؾ يم٤من ٟمتٞمج٦م أؾم٤ٌمب ُمقوققمٞم٦م ومرو٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم يٙمـ ٟمتٞمج٦م شمرف قمٚمٛمل أو شمٜمٔمػم

 "قمٚمؿ"اًمقاىمع اًمٕم٘مدي اإلؾمالُمل آٟمذاك- ذًمؽ أن ُمٜمٔمقرهؿ ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م 

ذم اعم٘م٤مم إول، أدى هبؿ إمم اًمٌح٨م ذم أٟمقاع وأىم٤ًمم اًمٕمٚمؿ واحلرص قمغم سمٞم٤من  "ُمٕمروم٦م"و

إـم٤مر ُمٜمٝم٩م وصٗمل حتٚمٞمكم وٟم٘مدي، إيْم٤مح  اعمّم٤مدر اعمٕمرومٞم٦م اًمتل ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م- وىمد طم٤موًم٧م، ذم

هذه اعمّم٤مدر ُمـ ظمالل ٟمّمقص اعمتٙمٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، حم٤موًٓ إقمٓم٤مء صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م عمجٛمقع ُم٤م 

ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل يمّرس اًمؽماث اًمٙمالُمل  "اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م"يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمــ

 ٛمٞم٦م صٚم٦ٌم-آؿمتٖم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ىم٤مقمدة قمٚم

 اعمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م- ,اًمٕمٚمؿ ,ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ,اسمًتٞمٛمقًمقضمٞم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

This study attempts to explain that theologians have dealt with numerous 

theoretical cognitive issues through which they issued their written 

statements, Addressing scientific sources is one of the fundamental issues 

on which theologians usually establish their theological rhetoric. 

Seemingly, the attempt to clarify this issue constitutes a central objective in 

drawing cognitive theological boundaries. It provides us with initial points 

to help us have a clear, comprehensive theological vision. 

In this context, I have tried to elucidate why theologians were so interested 

in cognitive sources in their study of the Islamic faith, pointing out that this 

work is neither the result of scientific luxury nor that of intellectual theory, 

but the result of objective reasons imposing themselves on the reality of 

early Islamic faith. 

Their Islamic faith view as a "science" and "knowledge" in the first place 

has led them to search scientific types and sections to identify the essential 

cognitive sources. In an analytical and critical descriptive approach, I have 

attempted to clarify these sources through theological texts to give an 

integrated picture of the entire "formative epistemology" of cognitive 

theology, on which the literary heritage has devotedly worked on to build 

Islamic faith on a solid scientific basis. 

Keywords: formative epistemology, cognitive sources, knowledge, 

theological knowledge. 
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 وسمٕمد:          سمًؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ وصغّم اهلل وؾمّٚمؿ قمغم ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد وقمغم آًمف وصحٌف-

وم٢من احلدي٨م قمـ اعمٕمروم٦م وـمٌٞمٕمتٝم٤م وطمدوده٤م وإُمٙم٤مهن٤م وىمٞمٛمتٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وُمّمدر 

- واًمذي ئمٝمر أن سمداي٤مشمف إومم، يمام (1)"ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م"شمِمٙمٚمٝم٤م هق ُم٤م حيتٛمٚمف أؾم٤مؾًم٤م ُمّمٓمٚمح 

ذًمؽ ُمٕمٔمؿ اًمدارؾملم اًمٖمرسمٞملم شمٕمقد إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم ًمٚمٛمٞمالد ُمع ضمقن  يذه٥م إمم

- وىمد ؾم٤مر قمغم هذا اًمٗمٝمؿ ُمدة ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مّمػمة اًمٙمثػم (0)"ُم٘م٤مًم٦م ذم اًمٗمٝمؿ اًمٌنمي"ًمقك ذم يمت٤مسمف 

ُمـ اًم٤ٌمطمثلم واعمؽممجلم واًمٙمّت٤مب اًمٕمرب دون ذيمر رء يتٕمٚمؼ سم٢مؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمٕمروم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم- 

ققمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٢من سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ُمـ اًمٕمرب واعمًٚمٛملم وطمتك اًمٖمرسمٞملم، سمٕمد ذًمؽ، وًمٚمٛمقو

سمّٞمٜمقا أن ًمٕمٚمامء اإلؾمالم ذم هذا اإلـم٤مر إؾمٝم٤مُم٤مت ُمٕمتؼمة إمم طمد سمٕمٞمد يًتٓمٞمع أن ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م يمؾ 

ُمـ اـمٚمع قمغم ُمٙمتقسم٤مهتؿ اًمٙمثػمة ؾمقاء ذم قمٚمؿ اًمٙمالم أو أصقل اًمٗم٘مف أو ذم همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم 

- وم٘مد قم٘مد قمٚمامء اًمٙمالم ومّمقًٓ وأسمقاسًم٤م وٛمـ ُم١مًمٗم٤مهتؿ هلذا اعمقوقع، (6)إظمرى اإلؾمالُمٞم٦م

سم٤ٌمب اًمٕمٚمقم ذم  "متٝمٞمد إوائؾ"( اًمذي ي٘مدم ًمٙمت٤مسمف ـه426قمٜمد اًم٤ٌمىمالين )تٟمجد ذًمؽ 

( اًمذي ـه413ضمٚمًٞم٤م قمٜمد اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم )ت، يمام ٟمجده "اًمٕمٚمؿ وأىم٤ًمُمف وـمرىمف"

اعمٖمٜمل ذم أسمقاب "ذم ُمقؾمققمتف اًمٙمالُمٞم٦م اعمِمٝمقرة  "اًمٜمٔمر واعمٕم٤مرف"أومرد جمٚمًدا وخاًم سمٕمٜمقان: 

، طمٞم٨م شمٓمرق ومٞمف إمم احلدي٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمروم٦م وـمرىمٝم٤م ودرضم٤مهت٤م وشم٤ًمءل "اًمتقطمٞمد واًمٕمدل

                                                           

ذم ُم٤ٌمدئ اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وـمٌٞمٕمتٝم٤م وُمّمدره٤م وىمٞمٛمتٝم٤م وطمدوده٤م، وذم اًمّمٚم٦م سملم اًمذات اعمدريم٦م  شمٌح٨مهل اًمٜمٔمري٦م اًمتل  (1)

واعمقوقع اعمدرك وسمٞم٤من إمم أي ُمدى شمٙمقن شمّمقراشمٜم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمقاىمع اًمٌمء اعمًت٘مؾ قمـ اًمذهـ اًمذي شمٜم٤موًمف- اٟمٔمر ُمثالً: 

 - 026م، ص1076 –هـ 1426ًمِم١مون اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م  اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م

ُمـ زقمامء اعمذه٥م اًمتجريٌل ذم قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم  ( ومٞمٚمًقف إٟمٙمٚمٞمزي،م1824 ,م1360) John Locke ضمقن ًمقك (0)

 وُم٤م 307، ص 0223، سمػموت، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 6ضمقرج ـمرسمٞمٌم، ط ،ٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦ما أوروسم٤م-

يدة ذم اًمٗمٝمؿ اإلٟم٤ًمين، ج-ف- ًمْٞمٌِٜمَْتز، شم٘مديؿ وشمرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ:أمحد وم١ماد يم٤مُمؾ،)د-ط(، دار اًمث٘م٤موم٦م و أسمح٤مث ضمد سمٕمده٤م-

، اًم٘م٤مهرة، 0وُم٤م سمٕمده٤م- اًمٗمٚمًٗم٦م أٟمقاقمٝم٤م وُمِمٙمالهت٤م، هٜمؽم ُمٞمد، شمرمج٦م وم١ماد زيمري٤م، ط 30، ص 1076ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 -186، ص1083ُم١مؾم٦ًم ومرٟمٙمٚملم 

م، 1000,ه1413، اًمري٤مض ُمٙمت٦ٌم اعم١ميد 1ٜمل واًمٗمٚمًٗمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد اًمزٟمٞمدي،طُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمدي (6)

  -33ص
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 قمـ ُم٤م هق أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم واًمًٛمٕمل وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمٕمرومٞم٦م-

ضمٕمؾ إصؾ إول ُمٜمف ذم  "أصقل اًمديـ"( ذم يمت٤مسمف هـ400ويمذا قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي )ت

حمّمؾ أومٙم٤مر اعمت٘مدُملم "سمٞم٤من احل٘م٤مئؼ واًمٕمٚمقم وإصم٤ٌمهت٤م وـمرق حتّمٞمٚمٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م- وذم يمت٤مسمف 

يٕمرض طمّمٞمٚم٦م أومٙم٤مر اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ  قمٚمؿ اًمٙمالم خمتٍم ؿم٤مُمؾ ذم، وهق "واعمت٠مظمريـ

( اًمريمـ إول ًمٙمت٤مسمف خمّمقًص٤م هـ323اًمرازي )تضمٕمؾ ومخر اًمديـ  واعمتٙمٚمٛملم اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ

( جيٕمؾ اعمقىمػ إول ذم يمت٤مسمف ـه833اًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمر- يمام أن قمْمد اًمديـ اإلجيل )ت ذم

 .ذم اًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمر طمٞم٨م جيٛمع ومٞمف آراء اعمتٙمٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م ويٜم٤مىمِمٝم٤م "اعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم"

ُمثٚم٦م، وهل ًمٞم٧ًم ًمٚمحٍم، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمدارس أن ي٘مػ قمغم اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ذم و ذم اًمقاىمع هذه جمرد أ

 إـم٤مر اعمٙمتقسم٤مت اًمٙمالُمٞم٦م- 

يمام دم٥م اإلؿم٤مرة ذم هذا اعم٘م٤مم أيًْم٤م إمم أن دراؾم٦م اعمٕمروم٦م حتديًدا وُمٕم٤مجلتٝم٤م ذم أؾمًٝم٤م 

 وأسمٕم٤مده٤م اًمٕم٤مُم٦م واًمرئٞم٦ًم وشمٜم٤مول شمٙمّقهن٤م وشمٓمقره٤م وشم٘مدُمٝم٤م هق قمٛمؾ حيتٛمٚمف سمٜمقع ُمـ اًمتقازي

ُمّمٓمٚمح آظمر ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اعمٕم٤مسة ذم طم٘مؾ اًمدراؾم٤مت  "ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م"واًمتداظمؾ ُمع 

سمقصٗمٝم٤م:  (1)- ومٗمل حتديد دىمٞمؼ هل٤م يٕمّرومٝم٤م ضم٤من سمٞم٤مضمل"اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م"اعمٕمرومٞم٦م هق

حم٤موًم٦م ًمتقوٞمح اعمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اؾمتٜم٤مًدا إمم شم٤مرخيٝم٤م، وإمم شمٙمقيٜمٝم٤م آضمتامقمل، وإمم إصقل "

- و ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أن ضم٤من (0)"ٙمقًمقضمٞم٦م ًمألومٙم٤مر واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦ماًمًٞم

سمٞم٤مضمل يٕمُد ُمـ أسمرز رواد احلريم٦م اًمًٞمٙمقًمقضمٞم٦م اعمٕم٤مسة، وم٢من اصٓمالطمف هذا ي٠مظمذ ٟمققًم٤م ُمـ 

اخلّمقصٞم٦م ظم٤مص٦م وأٟمف وفّمٗمف ذم إـم٤مر ؾمٞمٙمقًمقضمل ُمـ ظمالل حم٤موًمتف حتديد ٟمٛمق وشمٓمقر 

قمٜمد اًمٓمٗمؾ واًمٗمرد إٓ أٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف رسمٓمف سمتٙمّقن وشمِمّٙمؾ  وشمِمّٙمؾ اعمٕمروم٦م واًمتٗمٙمػم

وشمٓمقر اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٔمرشمف اًمِمٛمقًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م- وذم سمحثٜم٤م هذا ؾمٜمقفمػ هذا 

                                                           

م(- يٕمد أطمد اعمٜمٔمريـ اعمرُمقىملم ذم جم٤مل 1703,1072قم٤ممل ٟمٗمس وومٞمٚمًقف ؾمقيني ) ،Jean Piaget ضم٤من سمٞم٤مضمل( 1)

- اٟمٔمر: شم٘مديؿ اًمًٞمد ٟمٗم٤مدي ذم: "اعمٜمٓمؼ واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م"ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم واًمًٞمٙمقًمقضمٞم٤م اعمٕم٤مسة، ُمـ سملم ُم١مًمٗم٤مشمف: 

وىمدم ًمف حمٛمد قمكم أسمق ري٤من، دُمِمؼ، اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، ضم٤من سمٞم٤مضمل، شمرمج٦م وشم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ اًمًٞمد ٟمٗم٤مدي، راضمٕمف 

 -0224دار اًمتٙمقيـ

 -16اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، ضم٤من سمٞم٤مضمل، ص( 0)
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اعمّمٓمٚمح سمٜمقع ُمـ اًمتجّقز، وؾمٜمٙمتٗمل يمام ؾمٜمرى ٓطمً٘م٤م سمٌٕمض اعمْم٤مُملم إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمٙمّقن 

هل فم٤مهرة ذم اًمتٕمريػ، وًمٞمس يمٚمٝم٤م واًمتل ختدم ُمقوقع ُمٗمٝمقم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م يمام 

 سمحثٜم٤م سمّمقرة أو سم٠مظمرى- 

 ٔيف الٕاقع فإُ ِزا البشح ٖهتظب أِىٗتْ وَ االعتباسات اآلتٗٛ:

اًمتل هل أؾم٤مس  (1)أمهٞم٦م اعمج٤مل واعمقوقع اًمذي يٌح٨م ومٞمف وهق جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ,1

ًٞم٤م ذم أن اهلدف ُمـ وراء هذا اًمٕمٛمؾ اًمديـ، ذم قمالىمتٝم٤م سم٤مإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م- وئمٝمر ذًمؽ ضمٚم

اًمذي ىم٤مم سمف اعمتٙمٚمٛمقن يتجغم أؾم٤مؾًم٤م ذم حم٤موٓهتؿ ووع أؾمس ُمٕمرومٞم٦م ٟمٔمري٦م واؾمتدًٓمٞم٦م 

 ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-

شمٜم٤مول اعمتٙمٚمٛمقن سم٤مًمٌح٨م واًمٜمٔمر وآؾمتدٓل ُمّم٤مدر شمٙمّقن اعمٕمروم٦م وشمِمّٙمٚمٝم٤م ًمٌٞم٤من  ,0

ـ أضمؾ شمقوٞمح اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ذم اعمّم٤مدر اعمٕمرومٞم٦م اًمتل شم١مظمذ ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة؛ وهذا ُم

اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م واًمقصقل إمم ٟمقع اعمٕمروم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ًمٌٜم٤مء ىم٤مقمدة 

إيامٟمٞم٦م اقمت٘م٤مدي٦م صٚم٦ٌم ٓ ختْمع ًمٚمِمؽ أو اًمري٥م أُم٤مم ُمٜمٙمري احل٘م٤مئؼ واعمِمٙمٙملم ومٞمٝم٤م- 

ف وٟم٘مده ذم وهذا مم٤م دقم٤م إمم رضورة اًمتٕمريػ سمٕمٛمٚمٝمؿ وشمتٌٕمف قمٚمٛمًٞم٤م وشم٘مدير أمهٞمتف وىمٞمٛمت

 آن ُمًٕم٤م ُمـ أضمؾ آؾمتٛمرار ذم دمديد اًمٌٜم٤مء اًمٙمالُمل-

صمؿ إن هذا اًمٌح٨م ىمد يت٤مح ًمف أن يًٝمؿ ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإلـم٤مر اإلسمًتٛمقًمقضمل ًمٚمٛمٕمروم٦م   ,6

اًمٙمالُمٞم٦م قمٜمد قمٚمامء اًمٙمالم اعمًٚمٛملم- ويٌدو زم أن حم٤موًم٦م شمٌٞم٤من هذا اإلـم٤مر اعمٗم٤مهٞمٛمل 

                                                           

يم٤مؾمؿ ٓطم٘م٤ًم ذم شم٤مريخ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، وإن يم٤من ىمد أظمذ ُمٕمٜم٤مه ظم٤مص٦م سمٕمد أن اؾمتخدُمف أسمق ضمٕمٗمر  "اًمٕم٘مٞمدة"فمٝمر ًمٗمظ ( 1)

( ذم قم٘مٞمدشمف اعمٕمرووم٦م- وىمد ضم٤مء هذا اعمّمٓمٚمح ًمٚمدًٓم٦م قمغم أصقل اًمديـ أو أريم٤من اإليامن ذم اإلؾمالم، 601اًمٓمح٤موي )ت

ٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر، وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه، وسمٙمؾ ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص ُمـ اإليامن اجل٤مزم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف ويمت

 "اًمٕمٚمٛمٞم٦م" إطمٙم٤ممجمٛمققم٦م حمّددة ُمـ اًمّمحٞمح٦م ُمـ أصقل اًمديـ وأُمقر اًمٖمٞم٥م وأظم٤ٌمره وم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م هل 

، قمكم سمـ أيب اًمٕمز ،ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م- اٟمٔمر ُمثاًل: يٕمٚمٛمٝم٤م اعم١مُمـ ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م "اًمٕمٛمٚمٞم٦م"و

- 40، ص1، ج1002ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  (، سمػموت،0،)طقمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط حت٘مٞمؼ:

- ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، 10اجلزائر، دار اًمِمٝم٤مب، ص,(، سم٤مشمٜم٦م1قم٘مٞمدة اعم١مُمـ، أسمقسمٙمر ضم٤مسمر اجلزائري، )ط

  وُم٤م سمٕمده٤م- 101م، ص0226,هـ1466ًقادي ًمٚمتقزيع (، ضمدة، ُمٙمت٦ٌم اًم4قمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م، )ط
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ؿ طمدوده٤م، وي٘مدم ًمٜم٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت أوًمٞم٦م وأؾم٤مؾمٞم٦م يِمٙمؾ حمقري٦م ذم اعمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م ورؾم

 ًمٚمٌح٨م شم٤ًمقمدٟم٤م إمم طمد سمٕمٞمد ًمٚمقىمقف قمغم ومٝمؿ واوح ًمرؤى اعمتٙمٚمٛملم قمٛمقًُم٤م-

 إؿمٙم٤مًمٞم٦م هذا اًمٌح٨م شمتٛمحقر طمقل مجٚم٦م ُمـ اًمت٤ًمؤٓت، أمهٝم٤م: وقمغم وقء ُم٤م ؾمٌؼ وم٢من

وشمِمّٙمؾ اعمٕمروم٦م ُم٤م أهؿ اعمّم٤مدر اًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمتل ىمرره٤م اعمتٙمٚمٛمقن يم٠مؾمس ًمتٙمقيـ  ,

 اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ هل٤م أن شمٕمٓمٞمٜم٤م صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م عمجٛمقع ُم٤م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف دمّقًزا

 اًمٙمالُمٞم٦م؟ "اإلسمًتٛمقًمقجلٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م"سمـ

 وإمم أي ُمدى وومؼ اعمتٙمٚمٛمقن ذم اإلطم٤مـم٦م هب٤م؟ ,

وُم٤م أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ُمٜمٔمقر اًمٌٜم٤مء اًمٙمالُمل ًمدهيؿ ذم إيْم٤مح ُمٕم٤ممل اًمدرس اًمٕم٘مدي ذم  ,

 احلٞم٤ميت ًمٚمٗمرد اعمًٚمؿ؟   ,ؾمالم ذم اًمقاىمع اعمٕمرذماإل

وجي٥م اًمت٠ميمٞمد، ذم هذا اإلـم٤مر، أن ُمـ سملم إهداف اعمحقري٦م اًمتل يًٕمك هذا اًمٌح٨م إمم 

 حت٘مٞم٘مٝم٤م هل:

اعمٕمتؼمة إمم طمد سمٕمٞمد ذم جم٤مل اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م؛ وم٘مد اًمتٕمريػ سم٢مؾمٝم٤مُم٤مت قمٚمامء اًمٙمالم  ,

ع أن ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ اـمٚمع قمغم ُمٙمتقسم٤مهتؿ شمٜم٤موًمقا اًمٕمديد ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمٕمروم٦م يًتٓمٞم

 اًمٙمثػمة-

شمٕمّرف ُمالُمح اًمٜمٔمر اًمٙمالُمل وشم٘مدير أمهٞمتف ذم إـم٤مر قمالىم٦م درس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  ,

 سم٤مإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م، إمم ضم٤مٟم٥م إُمٙم٤من اًمقىمقف قمغم سمٕمض اعمآظمذ قمٚمٞمف-

 هذا، وجي٥م اًمتٜمقيف، ومٞمام ٟمحـ سمّمدده، سم٤مًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم هذا اعمقوقع، وهل

، وُمـ أمهٝم٤م، ذم شمّمقري، ٟمجد "ذات اًمٕمالىم٦م"دراؾم٤مت يٛمٙمـ وصٗمٝم٤م إمج٤مًٓ سم٤مًمدراؾم٤مت 

 (،1000) "ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل واًمٗمٚمًٗمل"اًمٌح٨م اًمٕمٛمٞمؼ واجلٞمد اعمقؾمقم سمـ

 "ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٗمٚمًٗم٦م"، واًمٌح٨م اعمٕمٜمّقن سمـقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد اًمزٟمٞمديًمٚم٤ٌمطم٨م 

وشمٕمد ه٤مشم٤من اًمدراؾمت٤من طمً٘م٤م رائدشملم وهم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م  طم٨م قمٌد احلٛمٞمد اًمٙمردي-(، ًمٚم٤ٌم1000)

ذم هذا اعمج٤مل، أي إـم٤مر اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م- وًمٙمـ شمٓمرىمٝمام إمم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمٙمالُمٞم٦م مل يٙمـ 

وُم٤م أزقمٛمف هلذا اًمٌح٨م ُمـ ومرق قمـ اًمدراؾمتلم هق حم٤موًمتف إومراد وسمًط  سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙم٤مذم-
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ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م دون همػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ُمـ ًمإلـم٤مر اإلسمًتٛمقًمقضمل 

يمام  ضمٝم٦م، وحم٤موًم٦م ٟم٘مد هذا اإلـم٤مر اإلسمًتٛمقًمقضمل اًمذي ىمّدُمف اعمتٙمٚمٛمقن ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م-

دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م قمٜمد يمؾ 

ُم٤ٌمذة إمم اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ًمالؿمتٖم٤مل قمٚمٞمٝم٤م إن اؾمتدًٓٓ  ُمتٙمٚمؿ سمٕمٞمٜمف، وًمٙمٜمٜمل آصمرت اًمذه٤مب

  أو اؾمتِمٙم٤مًٓ أو اؾمتثامًرا- 

وشمٔمٝمر طمدود هذا اًمٌح٨م ذم اقمتامده أؾم٤مؾًم٤م قمغم حم٤موًم٦م اؾمت٘مراء ٟمّمقص اعمتٙمٚمٛملم سم٘مدر 

اإلُمٙم٤من اؾمت٘مراًء قم٤مًُم٤م ذم ُمّم٤مدره٤م اعمختٚمٗم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمّم٤مدر يمالُمٞم٦م قم٘مدي٦م حتديًدا أو 

ًمٞم٦م؛ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أن أسمرز اعمتٙمٚمٛملم يم٤مٟمقا أصقًمٞملم ُمتخّمّملم ذم أصقل اًمٗم٘مف- وٓ ُمّم٤مدر أصق

خيٗمك شم٤مرخيًٞم٤م شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة اًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م سملم قمٚمؿ اًمٙمالم وأصقل اًمٗم٘مف أو ىمؾ سملم اًمٕمٚمقم 

 ظم٤مص٦م قمٜمد اعمٕم٤مسيـ- "ضمدًمٞم٦م"اإلؾمالُمٞم٦م يمٙمؾ، وإن سمدت ذم سمٕمض دمٚمٞم٤مهت٤م يمٕمالىم٦م 

ٙمـ اًم٘مقل إن ـمٌٞمٕمتف، أي ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م، ومرو٧م قمكم اؾمتخدام أُم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ومٞمٛم

ُمٜمٝم٩م اؾمت٘مرائل، وصٗمل، حتٚمٞمكم وٟم٘مدي- وهذا ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أٟمٜمل طم٤موًم٧م اؾمت٘مراء ٟمّمقص 

 اعمتٙمٚمٛملم وآرائٝمؿ ذم ُمّم٤مدره٤م ووصٗمٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وذم سمٕمض إطمٞم٤من ٟم٘مده٤م ذم أن ٟمٗمًف-

 ي٠ميت: وىمد ىمًٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، وُمٓمٚمٌلم، وظم٤ممت٦م يمام

شمْمٛمٜم٧م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، وإؿمٙم٤مًمٞمتف، وأهداومف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وطمدوده،  اعم٘مدُم٦م:

 وُمٜمٝمجف، وظمٓمتف اًمٕم٤مُم٦م-

طم٤موًم٧م ومٞمف شمٜم٤مول أىم٤ًمم اًمٕمٚمؿ قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم وشمٌٞم٤من ُمٗمٝمقُمف؛ عم٤م ًمف ُمـ  اعمٓمٚم٥م إول:

 قمالىم٦م وفمٞمٗمٞم٦م وـمٞمدة سمٛمّم٤مدر شمِمّٙمؾ اعمٕمروم٦م قمٜمدهؿ-

 إمم اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمتِمّٙمؾ اعمٕمروم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم- شمٓمرىم٧م ومٞمف اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اؿمتٛمٚم٧م قمغم أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م- اخل٤ممت٦م:
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 املطمب األٔه

 عٍذ املتهمىني ْأقظاووفًّٕ العمي ٔ

ُمّم٤مدر شمِمٙمؾ اعمٕمروم٦م واًمتٕمرف قمغم ُمّمداىمٞم٦م يمؾ ُمّمدر وىمٞمٛمتف ىمٌؾ آدم٤مه ُم٤ٌمذة إمم 

اًمْمقء، ذم طمدود ُم٤م يًٛمح سمف هذا اًمٌح٨م، قمغم ُم٠ًمًم٦م اعمٕمرومٞم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ؾم٠مطم٤مول شمًٚمٞمط 

 أىم٤ًمم اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ وشمٌٞم٤من ُمٗمٝمقُمف عم٤م ًمف ُمـ قمالىم٦م وـمٞمدة سمٛمّم٤مدر اعمٕمروم٦م-

 ,ُمـ ظمالل قمٛمقم ُمٙمتقسم٤مهتؿ,يٛمٙمـ اؾمت٤ٌمق ـمرح هذه اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًم٘مقل إن اعمتٙمٚمٛملم

ٛمقن اًمٕمٚمؿ قم٤مدة إمم سمدهيل ًّ ُم٤م ٓ  و يمًٌل- ويريدون قم٤مدة سم٤مًمٌدهيل اًميوري (رضوري)ي٘م

يم٘مقًمٜم٤م سم٠من اًمٙمؾ  حيت٤مج ذم طمّمقًمف إمم يم٥ًم وٟمٔمر وومٙمر طمٞم٨م حيّمؾ سم٤مٓوٓمرار وسم٤مًمٌداه٦م

- أُم٤م اًمٙمًٌل أقمٔمؿ ُمـ اجلزء وسم٠من اًمٜم٘مٞمْملم ٓ جيتٛمٕم٤من وأن اًمقاطمد ٟمّمػ آصمٜملم وهٙمذا

إمم يم٥ًم وٟمٔمر وومٙمر يمٍمف ٝمق ُم٤م حيت٤مج ذم طمّمقًمف ومٞمِمٛمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٘مكم واحلز ُمًٕم٤م وم

 اًمٕم٘مؾ ذم اعمدًمقٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واعم٘مدُم٤مت واإلصٖم٤مء سمح٤مؾم٦م اًمًٛمع واعمِم٤مهدة سمح٤مؾم٦م سم٤مًمٌٍم-

إٓ أن هذا اًمت٘مًٞمؿ يمام ؾمٜمرى ٓطمً٘م٤م ؾمقف يٜمتٝمل، قمٜمد سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم، إمم اجلٕمؾ ُمـ اعمٕمروم٦م 

 احلًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م يمٚمٞمٝمام ُمٕمرومٞم٦م رضوري٦م- 

ٚمٕمٚمقم إمم أهن٤م شمٜم٘مًؿ قمٜمده إمج٤مًٓ إمم قمٚمؿ ىمديؿ وقمٚمؿ  يذه٥م اًم٤ٌمىمالين ذم شم٘مًٞمٛمف ًم

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٕمغم يمؿ وضمف شمٜم٘مًؿ اًمٕمٚمقم ؟ ىمٞمؾ ًمف: قمغم وضمٝملم؛ ومٕمٚمؿ ىمديؿ "حمدث، ي٘مقل: 

وهق قمٚمؿ اهلل قمّز وضمّؾ وًمٞمس سمٕمٚمؿ رضورة وٓ اؾمتدٓل، وقمٚمؿ حمدث وهق يمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ سمف 

- صمؿ ي٘مًؿ اًمٕمٚمؿ اعمُْحَدث إمم (1)"ُمـ احلٞمقان اعمخٚمقىمقن ُمـ اعمالئٙم٦م واجلـ واإلٟمس وهمػمهؿ

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومٕمغم يمؿ وضمف شمٜم٘مًؿ قمٚمقم اعمخٚمقىملم ؟ ىمٞمؾ ًمف: قمغم "ىمًٛملم طمٞم٨م ي٘مقل: 

- ويرى قمٌد اًم٘م٤مهر (0)"ىمًٛملم: وم٘مًؿ ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ رضورة، وأظمر ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ ٟمٔمر واؾمتدٓل

: قمٚمؿ سمدهيل، وقمٚمؿ طمز، وقمٚمؿ اًمٌٖمدادي سم٠من أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مًٛمقن قمٚمؿ اًمٜم٤مس إمم صمالصم٦م أٟمقاع

                                                           

م، 1078ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ، سمػموت،1حت٘مٞمؼ قمامد اًمديـ أمحد طمٞمدر، طاًم٤ٌمىمالين،  متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ، (1)

 -03ص 

  اعمّمدر ٟمٗمًف، اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م- (0)
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وي٘مّمد سم٤مًمٕمٚمؿ احلز اًمذي يٙمقن طمّمقًمف قمـ ـمريؼ احلقاس- أُم٤م آؾمتدٓزم  -(1) اؾمتدٓزم

ومٝمق اًمذي ي٠ميت قمـ ـمريؼ اًمؼمه٤من وحيّمؾ سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم- صمؿ إٟمٜم٤م ٟمجد أن اعمتٙمٚمٛملم 

ٔمري اؾمتدٓزم- ومٛمثاًل اظمتٚمٗمقا قمٛمقًُم٤م ومٞمام هق رضوري ُمـ هذه اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم وومٞمام هق ٟم

اًمٕمٚمؿ احل٤مدث اًمذي ٓ ىمدرة "( يٕمّرف اًمٕمٚمؿ اًميوري سم٘مقًمف: ـه361ٟمجد أُمدي )ت

ًمٚمٛمٙمٚمػ قمغم حتّمٞمٚمف سمٜمٔمر أو اؾمتدٓل، وم٘مقًمٜم٤م: اًمٕمٚمؿ احل٤مدث اطمؽماز قمـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، 

ري وىمقًمٜم٤م: ٓ ىمدرة ًمٚمٛمٙمٚمػ قمغم حتّمٞمٚمف سمٜمٔمر أو اؾمتدٓل اطمؽماز قمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمري، واًمٜمٔم

 -(0)"هق اًمٕمٚمؿ اًمذي شمْمٛمٜمف اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح

قمٚمؿ يٚمزم ٟمٗمس اعمخٚمقق ًمزوًُم٤م ٓ يٛمٙمـ "وُمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ اًميوري قمٜمد اًم٤ٌمىمالين هق:  

- وأُم٤م (6)"ُمٕمف اخلروج قمٜمف وٓ آٟمٗمٙم٤مك ُمٜمف وٓ يتٝمٞم٠م ًمف اًمِمؽ ذم ُمتٕمٚم٘مف وٓ آرشمٞم٤مب سمف

قمٚمؿ ي٘مع سمَٕم٘م٥م اؾمتدٓل و "ومٝمق: ُمٗمٝمقم اًمٜمقع اًمث٤مين اًمذي هق اًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمري آؾمتدٓزم، 

ر ذم طم٤مل اعمٜمٔمقر ومٞمف ومٙمؾ ُم٤م اطمت٤مج ُمـ اًمٕمٚمقم إمم شم٘مدم اًمٗمٙمر و اًمروّي٦م و شم٠مُّمؾ طم٤مل  )---( شمٗمٙمُّ

- صمؿ إن اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمده شمٜمحٍم ذم ٟمققملم مه٤م (4)"اعمٕمٚمقم ومٝمق اعمقصقف سم٘مقًمٜم٤م: قمٚمؿ ٟمٔمري

ٕمدوم و ُمقضمقد، وم٤معمقضمقد هق مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم رضسملم: ُم"اعمٕمدوم واعمقضمقد، ي٘مقل: 

 -(3)")---( واعمٕمدوم ُمٜمتٍػ ًمٞمس سمٌمء  اًمٌمء اًمث٤مسم٧م اًمٙم٤مئـ

اًمٕمٚمؿ "إمم اًم٘مقل سم٠من:  (3)ويذه٥م أطمد ممثكم اعمدرؾم٦م اعم٤مشمريدي٦م وهق ٟمقر اًمديـ اًمّم٤مسمقين

احل٤مدث ٟمققم٤من: رضوري و ايمت٤ًميب- وم٤مًميوري ُم٤م حيدصمف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤ممل ُمـ همػم يمًٌف 

                                                           

اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمتّمدير ( اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمثامن اخلِم٥م، )د-ط(، 1)

 -072)دت(، ص 

 ،1ج ،ـه1420، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل0( اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، ط0)

 -10ص

 -03( متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ، اًم٤ٌمىمالين، ص6)

 - 08( اعمّمدر ٟمٗمًف، ص4)

 -64,63ص  ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ،3)

سمٌخ٤مرى، ضمرت سمٞمٜمف وسملم اًمٗمخر  ـه372( أمحد سمـ حمٛمقد سمـ أيب سمٙمر اًمّم٤مسمقين أسمق حمٛمد اعمٚم٘م٥م ٟمقر اًمديـ، شمقذم ؾمٜم٦م 3)

اًمرازي ُمٜم٤مفمرات ذم ُم٤ًمئؾ قمديدة ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمرؤي٦م واًمتٙمقيـ واًمٌ٘م٤مء- اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُم٘مدُم٦م 
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يم٤مًمٕمٚمؿ سمقضمقده وشمٖمػم أطمقاًمف ُمـ اجلقع واًمٕمٓمش واًمٚمذة وإمل سمحٞم٨م ٓ يتِمٙمؽ واظمتٞم٤مره 

ومٞمف، ويِمؽمك ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ مجٞمع احلٞمقاٟم٤مت- وآيمت٤ًميب هق ُم٤م حيدصمف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف 

سمقاؾمٓم٦م يم٥ًم اًمٕمٌد وهق ُم٤ٌمذة أؾم٤ٌمسمف، وأؾم٤ٌمسمف صمالصم٦م: احلقاس اًمًٚمٞمٛم٦م، واخلؼم اًمّم٤مدق، 

وهٜم٤م ٟمجد ٟمقر اًمديـ اًمّم٤مسمقين يمٞمػ أٟمف قمٜمد، طمديثف قمـ أىم٤ًمم اًمٕمٚمؿ، يٗمّرع  -(1)"وٟمٔمر اًمٕم٘مؾ

ًمٚم٘مقل ذم اًمٓمرق اعمّمدري٦م ًمتِمٙمؾ اعمٕمروم٦م، مم٤م يتٞمح هٜم٤م اؾمتٜمت٤مج ُمالطمٔم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م طمقل 

اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة اًمتل شمرسمط سملم اًمٌح٨م ذم شم٘مًٞمامت اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ وسملم اًمٌح٨م ذم ُمّم٤مدره٤م 

 ظمالل هذا اًمٜمص-يمام هق واوح ُمـ 

( يٜمحق ُمٜمحك رأي اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر اًم٤ٌمىمالين ـه487و يٌدو أن إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل )ت

ذم شم٘مًٞمٛمف ًمٚمٕمٚمؿ همػم أٟمف يٗمرق سملم اًميوري واًمٌدهيل ويتحدث قمـ اىمؽمان اًميوري 

سم٤محل٤مضم٦م سمخالف اًمٌدهيل ًمٞمٕمقد ذم إظمػم ًمٚمٛمٓم٤مسم٘م٦م سمٞمٜمٝمام- وهذا سمخالف اًم٤ٌمىمالين اًمذي يٓم٤مسمؼ 

سمٞمٜمٝمام ذم أول وهٚم٦م ذم شم٘مًٞمٛمف ًمٚمٕمٚمؿ ويٜمٗمل اشمّم٤مف هذا اًميب ُمـ اًمٕمٚمؿ، أي اًمٕمٚمؿ 

اًميوري اًمٌدهيل، سم٤محل٤مضم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن ُمٗمٝمقم اًميوري يٜمٓمٚمؼ ُمـ يمقن أن اًمٕم٤ممل سم٤مًمٕمٚمؿ 

- ىم٤مل إُم٤مم (0)اًميوري هق ذم إصؾ مم٤م أيمره سمف قمغم وضمقده ومٞمف، يمام أٟمف أيًْم٤م هق مم٤م حيت٤مج إًمٞمف

اًمٕمٚمؿ يٜم٘مًؿ إمم اًم٘مديؿ واحل٤مدث وم٤مًمٕمٚمؿ اًم٘مديؿ صٗم٦م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؿ "اجلقيٜمل: احلرُملم 

سمذاشمف، اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٕمٚمقُم٤مت همػم اعمتٜم٤مهٞم٦م، اعمقضم٥م ًمٚمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمٙمؿ اإلطم٤مـم٦م اعمت٘مدس 

قمـ يمقٟمف رضورًي٤م أو يمًًٌٞم٤م، واًمٕمٚمؿ احل٤مدث يٜم٘مًؿ إمم اًميوري واًمٌدهيل واًمٙمًٌل، 

ًمٕمٚمؿ احل٤مدث همػم اعم٘مدور ًمٚمٕمٌد ُمع آىمؽمان سمير أو طم٤مضم٦م، واًمٌدهيل وم٤مًميوري هق ا

يم٤مًميوري همػم أٟمف ٓ ي٘مؽمن سمير وٓ طم٤مضم٦م، وىمد يًٛمك يمؾ واطمد ُمـ هذيـ اًم٘مًٛملم سم٤مؾمؿ 

اًمث٤مين- وُمـ طمٙمؿ اًميوري ذم ُمًت٘مر اًمٕم٤مدة أن يتقامم ومال يت٠مشمك آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف واًمتِمٙمؽ ومٞمف؛ 

                                                           

اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اهلداي٦م ذم أصقل اًمديـ، حت٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمػ، )د-ط(، دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم اعمح٘مؼ قمغم يمت٤مسمف: اًمٌداي٦م ُمـ =

 -8,16،  ص1030

، 1030، )د-ط(، دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم حت٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمػذم أصقل اًمديـ، اًمّم٤مسمقين،  ٌداي٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اهلداي٦ماًم (1)

 -00,62ص

 -03,08صاًم٤ٌمىمالين،  متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ، (0)
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اعمرء سمٜمٗمًف واًمٕمٚمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اعمتْم٤مدات وٟمحقه٤م-  وذًمؽ يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤معمدريم٤مت وقمٚمؿ

واًمٕمٚمؿ اًمٙمًٌل هق اًمٕمٚمؿ احل٤مدث اعم٘مدور سم٤مًم٘مدرة احل٤مدصم٦م- صمؿ يمؾ قمٚمؿ يمًٌل ٟمٔمري، وهق 

 -(1)"اًمذي يتْمٛمٜمف اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ذم اًمدًمٞمؾ

ومل يذه٥م سمٕمٞمًدا أطمد يم٤ٌمر ممثكم اعمذه٥م آقمتزازم اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذم رؾمٛمف حلدود 

اًمٕمٚمؿ اًمذي حيّمؾ ومٞمٜم٤م ٓ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ٟمٗمٞمف قمـ "ٝمقم اًمٕمٚمؿ اًميوري، ذم ىمقًمف هق: ُمٗم

اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٤ممل ٟمٗمٞمف قمـ "، يمام أٟمف يمذًمؽ هق: (0)"اًمٜمٗمس سمقضمف ُمـ اًمقضمقه )---(

إن اعمٕم٤مرف يمٚمٝم٤م رضوري٦م ـم٤ٌمع، وًمٞمس "- و هٜم٤مك ُمـ ىم٤مل: (6)"ٟمٗمًف سمِمؽ وٓ ؿمٌٝم٦م وإن اٟمٗمرد

- وه١مٓء ىمد اٟمٗمردوا سمآراء (4)"ُمـ ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، وًمٞمس ًمٚمٕمٌد ؾمقى اإلرادةرء 

ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمج٤مٓت اًمٕمٚمقم و اعمٕم٤مرف اًميوري٦م وهؿ ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٌد 

 - "أصح٤مب اعمٕم٤مرف"اجل٤ٌمر شمًٛمٞم٦م 

طملم ٟمٔمر ذم ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مرف هؾ هل رضوري٦م  هـ(063)تيمام اٟمٗمرد أسمق اهلذيؾ اًمٕماّلف 

سمٛمقىمػ ظم٤مص ومؽمك رأي ُمـ ذه٥م إمم  أهن٤م  ,قمغم ُم٤م ي٘مرر قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي  ,أم ايمت٤ًمسمٞم٦م 

إن اعمٕمٚمقم ُمٜمٝم٤م سم٤محلقاس واًمٌداه٦م "رضوري٦م وىمقل ُمـ زقمؿ أهن٤م ايمت٤ًمسمٞم٦م وُمذه٥م ُمـ ىم٤مل: 

ٗمًف ىمقًٓ ظم٤مرضًم٤م قمـ أىمقال مجٝمقر ، واظمت٤مر ًمٜم"رضوري٦م و ُم٤م قمٚمؿ ُمٜمٝم٤م سم٤مٓؾمتدٓل ايمت٤ًمسمٞم٦م

إن اعمٕم٤مرف رضسم٤من: أطمدمه٤م سم٤مٓوٓمرار وهق ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ وُمٕمروم٦م "اعمتٙمٚمٛملم وم٘م٤مل: 

اًمدًمٞمؾ اًمداقمل إمم ُمٕمرومتف وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمقاىمٕم٦م قمـ احلقاس أو اًم٘مٞم٤مس ومٝمق قمٚمؿ 

 -(3)"اظمتٞم٤مر و ايمت٤ًمب

                                                           

 لُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمج وقمكم قمٌد اعمٜمٕمؿ، حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك، :ؼٞم٘ماجلقيٜمل، حت ،آقمت٘م٤مدرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل إلا (1)

 16,14، ص1032

 -47، ص1003، ُمٍم، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم 6ذح إصقل اخلٛم٦ًم، قمٌد اجل٤ٌمر، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ قمثامن، ط (0)

   اعمّمدر ٟمٗمًف، اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م- (6)

 -33اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (4)

 -118ص اًمٌٖمدادي، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ حمٛمد قمثامن اخلِم٥م، اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، (3)
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قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم هق ٟمٗمًف ُمّمٓمٚمح  "ٚمؿاًمٕم"هذا، وئمٝمر أن آؾمتٕمامل اًمٕم٤مم عمّمٓمٚمح 

إدراك اًمٌمء "، طمٞم٨م يٗمْمٞم٤من ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اجلقهري إؾم٤مد إمم آٟمتٝم٤مء قمٜمد طمد "اعمٕمروم٦م"

 - (1)، وإن ذيمروا سمٕمض آظمتالوم٤مت سمٞمٜمٝمام"اقمت٘م٤مد اًمٌمء قمغم ُم٤م هق سمف"أو  "قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف

 اقمت٤ٌمر اًمٕمٚمؿ هق، يمحد إن هذا اًمت٠مؾمٞمس عمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم هق اًمذي أوم٣م إمم

، "قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ"أىمَم، ـمٚم٥م رؤي٦م اعمٕمٚمقم قمغم ُم٤م هق سمف، أو ىمؾ، سمٛمٜمٔمقر إسمًتٛمقًمقضمل، قمغم طمد 

قمـ اعمٗمٝمقم إؾم٤مد واعمريمزي  "آٟمحج٤مب"إُمر اًمذي ؾمٞم١مدي إمم آٟمتٝم٤مء هبذا اًمٕمٚمؿ إمم 

 إمم ـمٚمٌٝم٤م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: حل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم أو اعمٕمروم٦م اإلهلٞم٦م اًمتل دقم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهُّ

[، وإقمٓم٤مئٝم٤م طم٘مٝم٤م اعمرشمٌط أصاًل سم٤مإليامن اعمٗميض إمم حت٘مٞمؼ اًمت٘مقى 10 ]حمٛمد:َّهسمس

واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح؛ وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م إن ص٤مطم٥م هذا اعمٗمٝمقم ًمٚمٕمٚمؿ، يمام سمدا ذًمؽ واوًح٤م ذم 

اًمٕمديد ُمـ ُمٙمتقسم٤مت اًمؽماث اًمٙمالُمل وظم٤مص٦م قمٜمد ُمت٠مظمريف، ؾمٞم٘مػ ُمقىمػ ُمـ يم٤من مهف ومهتف 

٤مًم٘مّمقر ٕٟمف مل يتح٘مؼ هبذه ٟمٗمًف سمؿمِٝمد قمغم ويٙمقن سمذًمؽ ىمد  "مجع اعمٕم٤مرف"وم٘مط هل 

، وٓ "وقمل"ٓسمد أن شمًتّمحٌٝم٤م ًمٗمٔم٦م  "مجع"اعمٕم٤مرف ذم طمٞم٤مشمف ووضمقده؛ ذًمؽ أن يمٚمٛم٦م 

يتح٘مؼ هذا اًمققمل اعمٕمرذم واحلٞم٤ميت واًمقضمقدي إٓ سم٤مٓقمت٘م٤مد اإليامين اًمذي جيٕمٚمف ُمٕمروم٦م أو قمٚماًم 

 ًمف اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:صمٛمرشمف اًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وُمآ "ٟم٤مومًٕم٤م" "ُمٗمٞمًدا"

 مس خس حس جس ُّ وىم٤مل أيًْم٤م: [-120 ]اًمٌ٘مرة:َّيفىق ىف يث ىث نثُّ

يتٕمقذ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص  [- وىمد يم٤من اًمٜمٌل07  ]وم٤مـمر:َّمضحط خض حض جض خصمص حص

وهبذا يّمٌح  (0)شاًمّٚمٝمّؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع»: ٓ يٜمٗمع ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

 -40ص ،1000، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعم١ميد 1ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٗمٚمًٗم٦م، اًمٙمردي، ط (1)

ُمًٚمؿ، اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ، طمدي٨م  (0)

قم٤مدل ُمرؿمد وآظمرون، إذاف قمٌد اهلل  ,- حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط16386- اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدي٨م رىمؿ 0800

- اًمًٜمـ اًمّمٖمرى، اًمٜم٤ًمئل، سم٤مب 032، ص01ج م،0221,ـه1401، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 1ط سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،

، طمٚم٥م، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 0، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ط3363آؾمتٕم٤مذة ُمـ دقم٤مء ٓ يًٛمع، طمدي٨م رىمؿ 

 - ىم٤مل إًم٤ٌمين: طمًـ صحٞمح-074، ص 7ج م،1073,ـه1423
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طم٘مٞم٘م٦م قمـ إدراك  "طمج٤مسًم٤م"ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ يمام هق ذم اًمٓمرح اًمٙمالُمل، وقمغم إظمص اعمت٠مظمر ُمٜمف 

اعمٕمروم٦م سم٤محلؼ قمّز وضمّؾ، ومٝمق طمج٤مب ٕٟمف يٓمٚم٥م إدراك اعمٕمٚمقم قمغم طمد قمٚمٛمف وًمٞمس يمؾ ُمٕمٚمقم 

 يتّمقر هذا اًمٓمٚم٥م قمٚمٞمف- 

٘مّٕمٞمد عمٗمٝمقم يمام يٌدو زم، وم٢من اًمدرس اًمٙمالُمل ذم اإلؾمالم وهق حي٤مول ضم٤مهًدا ذم اًمتو

 اًمٕمٚمؿ، وحتديد أىم٤ًمُمف يٙمقن ىمد أمهؾ هذا اًمٌٕمد اعمٝمؿ ضمًدا ذم شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ واًمت٠مؾمٞمس ًمف- 

 

 املطمب الجاٌ٘

 املصادس التهٍٕٖٗٛ لمىعشفٛ عٍذ املتهمىني

ٚم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم، وم٤مًمٔم٤مهر أهنؿ، ُمـ  أُم٤م ومٞمام خيص اعمّم٤مدر اًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمَُِمٙمِّ

ظمالل مجٚم٦م ُمٙمتقسم٤مهتؿ، ىمد اشمٗم٘مقا سمٛمختٚمػ ادم٤مه٤مهتؿ قمغم أن أؾم٤ٌمب وُمّم٤مدر اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف 

ذم وصمالصم٦م هل: احلس، واًمٕم٘مؾ، واخلؼم- أو هل: احلس واًمًٛمع واًمٜمٔمر وآؾمتدٓل اًمٕم٘مٚمٞملم- 

سمٜمقع ُمـ اًمتجّقز، حم٤موًٓ سم٘مدر  "اًمٕم٘مؾ"و "احلس"ـم٤مر ؾم٠مؾمٛمح ًمٜمٗمز سم٤محلدي٨م قمـ هذا اإل

اإلُمٙم٤من آسمتٕم٤مد قمـ اًمٓمرح اًمٙمالؾمٞمٙمل ذم شمٜم٤موًمف عمّم٤مدر اعمٕمروم٦م قمٜمدُم٤م يٜمٔمر إمم اًمٕم٘مؾ ظم٤مص٦م 

؛ أي ىم٤مئاًم سمذاشمف، ٕن اجلقهر اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف إٟمام يٗمٕمؾ وٓ يٜمٗمٕمؾ، "ضمقهراين"يمٛمّمدر ُمًت٘مؾ 

حُيٙمؿ قمٚمٞمف- أُم٤م اعمقىمػ اًمذي ؾمقف أشمٕم٤مُمؾ ُمـ ظمالًمف ُمع يمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ واحلس ومٝمق حَيٙمؿ وٓ 

اًمٜمٔمر إًمٞمٝمام يمٛمجرد ىمقى إدرايمٞم٦م ٓ خترج قمـ يمقهن٤م وؾم٤مئؾ وأدوات حمريم٦م ًمٚمٜمِم٤مط اًمٌنمي، 

وم٤مقمٚم٦م وطم٤ميمٛم٦م وحمٙمقُم٦م وُمٜمٗمٕمٚم٦م أيًْم٤م، وًمٙمـ دون اخلروج قمـ أـم٤مريح اعمتٙمٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ- 

ذم اعمج٤مل اًمٕم٤مم اًمذي رؾمٛمف وطمدده قمٚمامء اًمٙمالم- وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ  أُم٤م اًمًٛمع وم٠ًمحتدث قمٜمف

ؾمقف أىمًؿ ُمّم٤مدر شمِمٙمؾ اعمٕمروم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم إمم ومرقملم: ومرع أول هق: ىمقى اإلدراك 

اعمٕمرومٞم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، واعمتٛمثٚم٦م أؾم٤مؾًم٤م قمٜمدهؿ ذم ىمقشملم: اًم٘مقة احلًٞم٦م واًم٘مقة اًمٕم٘مٚمٞم٦م- وومرع 

 اعمتقاشمر وأطم٤مد- آظمر: هق اًمًٛمع أو اخلؼم سم٘مًٛمٞمف 

وذم اًمقاىمع وم٢مٟمٜمل، هبذا اًمت٘مًٞمؿ، اًمذي أقمده شم٘مًٞماًم ُمٕمرومًٞم٤م إضمرائًٞم٤م ُمٜمٝمجًٞم٤م سم٤مًمدرضم٦م 

إومم، ؾمقف ًمـ أومرض ُمٜمٔمقًرا ظم٤مرضًم٤م قمـ إـم٤مر اعمٜمٔمقر اًمٙمالُمل اًمٕم٤مم؛ ذًمؽ أٟمٜمل ؾمقف 
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اًمذي  أسملّم ُمّم٤مدر شمِمٙمؾ اعمٕمروم٦م يمام ـمرطمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ ظمالل ٟمّمقصٝمؿ، وًمٙمـ ذم اإلـم٤مر

رؾمٛمتف ًمٜمٗمز، وهق إـم٤مر ُمٕمرذم يتحدث سم٠ميمثر إرادة قمـ احلس واًمٕم٘مؾ سم٤مقمت٤ٌمر أهنام أداشم٤من 

وآًمٞمت٤من ووؾمٞمٚمت٤من إدرايمٞمت٤من ُمٕمرومٞمت٤من، أو ىمؾ ىمقشملم ُمـ مجٚم٦م اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م اًمتل شمِمّٙمؾ 

 وشمٜمتٔمؿ اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م- واحل٘مٞم٘م٦م وم٢من هذا اعمٜمٔمقر وذاك اًمت٘مًٞمؿ ًمف ُم٤م ي١ميده ذم اًمٓمرح

، جمدد "ـمف قمٌد اًمرمحـ"اعمٕم٤مس ًمٚمٗمٙمر اًمٙمالُمل واًمٗمٚمًٗمل ذم اإلؾمالم قمٜمد اًمٗمٞمٚمًقف اعمٖمريب 

اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم إـم٤مر اعمج٤مل اًمتداوزم اًمٕم٘مدي اإلؾمالُمل- وُمـ سملم أهؿ 

ر اًمذي - إٟمف اعمٜمٔمق"دمديد اعمٜمٝم٩م ذم شم٘مقيؿ اًمؽماث "ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل شم١مؾمس هلذا اعمٜمٔمقر سم٤مُمتٞم٤مز 

 يريد أن يتٛمّٞمز قمـ ُم٤م هق ؾم٤مئد ُمـ اًم٘مقل ُمٜمذ قم٘مقد قمٜمد اًم٤ٌمطمثلم ُمـ ُم٘مٚمدة اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م-

 قٕٝ اإلدساك املعشفٗٛ يف اإلٌظاُ: -1

رأيٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ذم شم٘مًٞمؿ ٟمقر اًمديـ اًمّم٤مسمقين ًمٚمٕمٚمؿ وقمٜمد طمديثف قمـ ىمًؿ ُم٤م أؾمامه: 

ُمّمدري٦م  "ـُمرىًم٤م"يمٞمػ أٟمف ضمٕمؾ ًمف صمالصم٦م أؾم٤ٌمب ُم٤ٌمذة أو ىمؾ  "اًمٕمٚمؿ احل٤مدث آيمت٤ًميب"سمـ

صمالصم٦م حيّمؾ هب٤م وهل: احلس واخلؼم اًمّم٤مدق واًمٕم٘مؾ- وىمد أذت إمم هذا اًمتٗمريع ذم احلدي٨م 

ٌّٝم٧م، سمٜم٤مء ووم٦م أو اًمٕمٚمؿ اٟمٓمالىًم٤م ُمـ آؿمتٖم٤مل قمغم اًم٘مقل ذم شم٘مًٞمامت اًمٕمٚمؿ قمـ أؾم٤ٌمب اعمٕمر ٟم

قمغم ذًمؽ، قمغم اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة اًمتل شمرسمط سملم اًم٘مقل ذم شم٘مًٞمؿ اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم قماّم أؾمامه أهؾ 

اًمتل حيّمؾ هب٤م، وهل طم٤مًم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م شمٙم٤مد شمٕمؿ ُمٙمتقسم٤مهتؿ وُم٘م٤مٓهتؿ  "أؾم٤ٌمسمف"اًمٙمالم سمـ

 امر- ذم هذا اعمْم

هـ( إمم رأي ُمٗم٤مده أن ُمّمدر شمِمٙمؾ 666وىمد ذه٥م ىمٌٚمف أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي )ت

اًمٕم٘مؾ، ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمد: واعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م إٟمام ي٘مقم قمغم أصٚملم مه٤م: اخلؼم أو اًمًٛمع 

صمؿ أصؾ ُم٤م يٕمرف سمف اًمديـ إذ ٓ سمد أن يٙمقن هلذا اخلٚمؼ ديـ يٚمزُمٝمؿ آضمتامع قمٚمٞمف وأصؾ "

- صمؿ إٟمف وّوح ذم ُمقوع آظمر ُمـ (1)"ًمٗمزع إًمٞمف وضمٝم٤من: أطمدمه٤م اًمًٛمع وأظمر اًمٕم٘مؾيٚمزُمٝمؿ ا

ٟمٗمس اًمٙمت٤مب اعمّمدر اًمث٤مًم٨م اًمذي هق احلس، وًمٙمـ ًمٞمس ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م ومح٥ًم، 

صمؿ اًمًٌٞمؾ اًمتل ُيقَصؾ هب٤م إمم اًمٕمٚمؿ "سمؾ ذم اعمج٤مل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طمٞم٨م ي٘مقل: 

                                                           

 -4جل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م )د-ت(، صدار ا ، )د-ط(، اإلؾمٙمٜمدري٦م،حت٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمػ، اعم٤مشمريدي، يمت٤مب اًمتقطمٞمد (1)
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-يمام ٟمجد أن ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمًٗمل (1)"اًمٕمٞم٤من )=احلقاس( وإظم٤ٌمر واًمٜمٔمرسمح٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء: 

ُمٕمرومًٞم٤م يتِمّٙمؾ ويتٙمّقن اٟمٓمالىًم٤م ُمـ صمالصم٦م  "ُمٜمتقضًم٤م"سم٤مقمت٤ٌمره  "اًمٕمٚمــؿ"( ٟمٔمر إمم ـه368)ت

وأؾم٤ٌمب اًمٕمٚمؿ ًمٚمخٚمؼ "طمٞم٨م ي٘مقل:  "قم٘م٤مئده"أؾم٤ٌمب رئٞم٦ًم أؾم٤مؾمٞم٦م أيمد قمٚمٞمٝم٤م وىمرره٤م ذم 

 -(0)"اًمٕم٘مؾ وؼم اًمّم٤مدق صمالصم٦م: احلقاس اًمًٚمٞمٛم٦م واخل

( سمٕمض إىمقال ذم هذا اعمقوقع شمتجف يمٚمٝم٤م إمم اقمت٤ٌمر ـمرق ـه804يقرد اًمزريمٌم )تو

ٌّف قمغم سمٕمض اًمٓمرق  وُمّم٤مدر شمِمٙمؾ اعمٕمروم٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمـ صمالصم٦م هل: قم٘مؾ وؾمٛمع وطمس- يمام ٟم

الم ذم ، ُم٘مرًرا اوٓمراسًم٤م طم٤مصاًل سملم أهؾ اًمٙم"اعمَُح٤مدصَم٦م"و "اًمتقؾمؿ"و "اإلهل٤مم" إظمرى يمـ

إُمٙم٤مٟمٞم٦م أو قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اقمت٤ٌمره٤م ُمـ ُمّم٤مدر شمِمٙمؾ اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ، وسم٤مًمتحديد اعمّمدري٦م اًمتل 

وـمرق اًمٕمٚمؿ قمغم اعمِمٝمقر "يٛمٙمـ أن شمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م ظم٤مص٦م، طمٞم٨م ي٘مقل: 

واوٓمرسمقا ذم قمٚمقم اإلهل٤مم واًمتقؾمؿ  (---) ُمٜمحٍمة ذم صمالصم٦م: قم٘مؾ وؾمٛمع وطمس

 -(6)"اعمح٤مدصم٦م)---(و

 اذتـع:   - أ

وىمد ٟم٘مؾ أسمق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل آراء سمٕمض أصح٤مب اعم٘م٤مٓت ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن سمٕمض إوائؾ 

ٓ ُمٕمٚمقم إٓ اعمحًقؾمـــ٤مت وهؿ  طمٍموا ـمرق اًمٕمٚمؿ ذم احلقاس وذهٌقا إمم اًم٘مقل سم٠من

ٜمٞم٦م" ٛمَّ ًُ - وًمٙمٜمف يرد هذا اعمذه٥م ُمٕمتؼًما أٟمف ٓ يٛمٙمـ سمح٤مٍل ُمـ إطمقال أن يٕمّقل قمغم (4)"اًم

س وطمده يمٛمّمدر ًمتِمٙمؾ وشمٙمّقن اعمٕمروم٦م يمام هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف سملم أهمٚم٥م أصح٤مب احل

ىمقة ـمٌٞمٕمٞم٦م ذم اجلًؿ، وهب٤م يدرك اإلٟم٤ًمن "سم٠مهن٤م:  "احل٤مؾم٦م"- وىمد ضم٤مء ذم شمٕمريػ (3)اعم٘م٤مٓت

                                                           

 -8ٟمٗمًف، ص ّمدر( اعم1)

  -13، ص1077، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م 1ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، اًمتٗمت٤مزاين، حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ط (0)

  -78ص ،1، ج1004، دار اًمٙمتٌل 1ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمزريمٌم، حت٘مٞمؼ جلٜم٦م ُمـ قمٚمامء إزهر، طاعمحٞمط  ( اًمٌحر6)

ىمقم ُمـ اهلٜمد ُمـ قمٌدة إوصم٤من، ىم٤مئٚمقن سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وسم٠مٟمف ٓ ـمريؼ ًمٚمٕمٚمؿ ؾمقى احلس- اٟمٔمر: يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  (4)

، سمػموت، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون 1واًمٕمٚمقم، اًمتٝم٤مٟمقي، شم٘مديؿ وإذاف وُمراضمٕم٦م رومٞمؼ اًمٕمجؿ، حت٘مٞمؼ قمكم دطمروج، ط

 -083، ص 1، ج1003

 ـه1417، اعمٜمّمقرة، دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم4اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمذي٥م، ط اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، (3)

 -120,126، ص1ج
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واحلٞمقان إؿمٞم٤مء اخل٤مرضم٦م قمٜمف وُم٤م يٓمرأ قمغم ضمًٛمف ُمـ شمٖمػمات، واحلقاس ذم اًمٕمرف اًمٕم٤مم 

- وُم٤م هق صم٤مسم٧م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم يمام ي١ميمد (1)"واًمذوق واًمٚمٛمس واًمًٛمع مخس وهل: اًمٌٍم واًمِمؿ

احلقاس قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م وأيمثر اًمٕم٘مالء مخس يدرك هب٤م اًمٕمٚمقم "ذًمؽ قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي أن: 

- واعم٘مّمقد سم٤محلس قمٜمد قمٚمامء اًمٙمالم قمٛمقًُم٤م هق احلقاس اخلٛمس، وهل: طم٤مؾم٦م (0)"احلًٞم٦م

 - (6)طم٤مؾم٦م اًمِمؿ، وطم٤مؾم٦م اًمٚمٛمساًمٌٍم، وطم٤مؾم٦م اًمًٛمع، وطم٤مؾم٦م اًمذوق، و

هذا، وىمد وصٚم٧م اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م إمم ُمًتقى قم٤مٍل ضمد ُمـ اًمقصمقىمٞم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم طمتك 

( ذم ؾمٞم٤مق اعمٗم٤موٚم٦م ي٘مدُمٝم٤م قمغم اعمٕمروم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمؾ جيٕمٚمٝم٤م ـه604أٟمٜم٤م ٟمجد اإلُم٤مم إؿمٕمري )ت

إؿمٕمري ًمٚمٛمٕمروم٦م احلًٞم٦م ُمـ طمٞم٨م - وقمغم اعمٜمقال ٟمٗمًف يٙمّرس اًم٤ٌمىمالين هذا اعمٜمٔمقر (4)أصاًل هل٤م

ومٙمؾ قمٚمؿ طمّمؾ قمٜمد إدراك طم٤مؾم٦م ُمـ هذه احلقاس ومٝمق قمٚمؿ رضورة يٚمزم "وصمقىمٞمتٝم٤م ومٞم٘مقل: 

- ويتجغم هذا اعمًتقى اًمقصمقىمل (3)"اًمٜمٗمس ًمزوًُم٤م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف اًمِمؽ ذم اعمدَرك وٓ آرشمٞم٤مب سمف

ٕمروم٦م احلًٞم٦م شمدظمؾ وٛمـ ًمٚمٛمٕمروم٦م احلًٞم٦م يمام هق واوح ُمـ ظمالل هذا اًمٜمص ذم اقمت٤ٌمر أن اعم

اعمٕم٤مرف اًميوري٦م، واعمٕمؽمومقن هبذا اًمرأي يمثػمون ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمـ رآه٤م أهن٤م شمدظمؾ وٛمـ اعمٕم٤مرف 

اًمٙمًٌٞم٦م- وهذا ُم٤م ٟمجده أيًْم٤م قمٜمد قمْمد اًمديـ اإلجيل اًمذي أدظمؾ هق سمدوره اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م 

ه اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م حتدث - ورسمام يٕمقد اًم٥ًٌم ذم هذا آدم٤مه إمم أن هذ(3)وٛمـ اعمٕم٤مرف اًميوري٦م

ُمـ دون اؾمتدٓل أو إقمامل ومٙمر- هذا ومْماًل قمـ اعمٙم٤مٟم٦م اعمريمزي٦م اًمتل شمتٌقؤه٤م هذه اعمٕمروم٦م ُمـ 

٤م وم٘مد قمٚماًم "ُمٜمٓمٚمؼ اعمٌدأ اًم٘م٤مئؾ  ًً ، إمم ضم٤مٟم٥م ؾم٥ٌم آظمر ؾمقف ٟمتٕمرف قمٚمٞمف (8)"ُمـ وم٘مد طم

 ٓطمً٘م٤م- 

                                                           

 -33اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ص (1)

 -0م، ص1007,ـه1643، إؾمت٤مٟمٌقل، ُمٓمٌٕم٦م اًمدوًم٦م 1أصقل اًمديـ، اًمٌٖمدادي، ط (0)

- اإلٟمّم٤مف ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز اجلٝمؾ سمف، حت٘مٞمؼ حمٛمد 07,00ين، ص، اًم٤ٌمىمالمتٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ (6)

 - 14، ص0222، اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث 0زاهد اًمٙمقصمري، ط

 -12أصقل اًمديـ، اًمٌٖمدادي، ص (4)

 -07متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ، اًم٤ٌمىمالين، ص (3)

 -14، ص1080اعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، اإلجيل، )د-ط(، سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م  (3)

  -13اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (8)
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      "احلقاس اًم٤ٌمـمٜم٦م"  اإلؿم٤مرة إمموذم هذا اإلـم٤مر ي٘مقدٟم٤م احلدي٨م قمـ احلس اًمٔم٤مهر إمم

اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م وقمدوه٤م ُمـ  ,يم٤محلدس واًمتخٞمؾ واعمّمّقرة واعمٗمّٙمرة وهمػمه٤م,

ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م، ًمٙمـ اعمتٙمٚمٛملم مل يٛمٜمحقه٤م اهتامًُم٤م يذيمر سم٤مًمٜمٔمر إمم احلقاس اًمٔم٤مهرة اًمتل 

اعمٕمروم٦م قم٤مُم٦م  أقمٓمقه٤م أمهٞم٦م يمؼمى، سمؾ إهنؿ ؿمٙمٙمقا ومٞمٝم٤م ومل يٕمدوه٤م أصاًل ُمـ ُمّم٤مدر شمٙمقيـ

وأُم٤م احلقاس اًم٤ٌمـمٜم٦م اًمتل شمثٌتٝم٤م ": (1)واعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م ظم٤مص٦م- ي٘مقل ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين

اًمتل شمدرك  "اًمقضمداٟمٞم٤مت"- وُمـ هٜم٤م وم٢من (0)"اًمٗمالؾمٗم٦م ومال شمتؿ دٓئٚمٝم٤م قمغم إصقل اإلؾمالُمٞم٦م

اعمتٙمٚمٛملم قمٛمقًُم٤م  هل قمٜمد (6)قمـ ـمريؼ احلقاس اًم٤ٌمـمٜم٦م يمام ضم٤مء ذم شمٕمريٗم٤مت اًمنميػ اجلرضم٤مين

ىمٚمٞمٚم٦م اًمٜمٗمع ذم اًمٕمٚمقم ٕهن٤م همػم ُمِمؽميم٦م ومال شم٘مقم طمج٦م قمغم "قمغم ُم٤م ي٘مرر ذًمؽ اإلجيل: 

 - (4)"اًمٖمػم

وهٙمذا يٛمٙمـ اًم٘مقل إن اعمتٙمٚمٛملم قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ ووّم٘مقا إمم طمد سمٕمٞمد ذم إسمراز ضم٤مٟم٥م 

أصاًل، إٓ أهنؿ مل يٌّٞمٜمقا  احلس يم٘مقة إدرايمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم سمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ سمؾ ذم حتديد صقرشمف

ىمّمقر هذه اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م وحمدوديتٝم٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞمتٝم٤م- وهؿ سمذًمؽ يٙمقٟمقن ىمد أمهٚمقا 

آوم٤مىًم٤م ُمٕمرومٞم٦م أظمرى ضمديرة سم٤مٓهتامم ذم إـم٤مر اًمدرس اًمٕم٘مدي ذم اإلؾمالم سم٤مؾمتٌٕم٤مدهؿ وشمٖمٞمٞمٌٝمؿ 

 -"اًم٘مٚم٥م"ُمـ عمٔمٝمر ُمٝمؿ ُمـ ُمٔم٤مهر ىمقى اإلدراك اعمٕمرذم ذم اإلٟم٤ًمن اًمٜم٤مسمٕم٦م 

 العـكـن:  -ب

أُم٤م اًمٕم٘مؾ ذم اصٓمالح اعمتٙمٚمٛملم وم٘مد قُمّرف سمتٕمريٗم٤مت خمتٚمٗم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرات وإًمٗم٤مظ رسمام 

شمٕمٙمس ُمدى اًمّمٕمقسم٦م اًمتل وضمده٤م اعمتٙمٚمٛمقن ذم ووع شمٕمريػ حمدد ًمف- وذم اًمقاىمع وم٢من هذه 

                                                           

 وهق ُمـ ُمتٙمٚمٛمل ،ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء قمٍمه ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم (،هـ801,هـ810)ُمًٕمقد سمـ قمٛمر ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين  (1)

اًمذه٥م، اسمـ  ؿمذرات ٟمٔمر:ا- وهمػمه٤م ذم اًمٚمٖم٦م "رؿم٤مداإل"ذم اعمٜمٓمؼ، و "ذح اًمرؾم٤مًم٦م اًمِمٛمًٞم٦م" ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: ٦م،٤مشمريدياعم

 -348، ص7، ج1073، سمػموت، دار اسمـ يمثػم1اًمٕمامد احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ حمٛمقد إرٟم٤مؤوط، ط

 -13ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، اًمتٗمت٤مزاين، ص (0)

 -082، ص1073اًمتٕمريٗم٤مت، اجلرضم٤مين، حت٘مٞمؼ همقؾمٓم٤مومقس ومٚمقضمؾ، سمػموت، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من  (6)

 -14اعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، اإلجيل، ص (4)
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اًمّمٕمقسم٦م اعمٗمؽمو٦م مل شم٘متٍم قمغم اًمدرس اًمٙمالُمل ذم اإلؾمالم وم٘مط، سمؾ ٟمجده٤م طمتك ذم اًمدرس 

 اًمٗمٚمًٗمل ىمدياًم أو طمديًث٤م- 

وُئمٝمر اإلُم٤مم اجلقيٜمل هذه اًمّمٕمقسم٦م ذم ووع شمٕمريػ اصٓمالطمل حمدد ًمٚمٕم٘مؾ ذم ىمقًمف: 

ُمـ قمٚمامئٜم٤م همػم وم٢من ىمٞمؾ ومام اًمٕم٘مؾ قمٜمديمؿ ؟ ىمٚمٜم٤م: ًمٞمس اًمٙمالم ومٞمف سم٤مهللم ُم٤م طمّقم قمٚمٞمف أطمد "

- صمؿ إن (0)"وم٢مٟمف ىم٤مل: اًمٕم٘مؾ همريزة يت٠مشمك هب٤م درك اًمٕمٚمقم وًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م (1)احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل 

اجلقيٜمل حي٤مول أن يقّوح ُمدًمقل اًمٕم٘مؾ ُمع سمٞم٤من ىمدرشمف قمغم ووع شمٕمريػ ُمْمٌقط ًمف، إّٓ أن 

هذا  وم٤مًم٘مدر اًمذي حيتٛمٚمف"ُمقوع اًمتحرير ٓ يًٛمح ًمف سم٤مًم٘مقل أيمثر مم٤م ىم٤مل، طمٞم٨م يْمٞمػ: 

اعمجٛمقع ذيمره: أٟمف صٗم٦م إذا صمٌت٧م شم٠مشمك هب٤م اًمتقصؾ إمم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م وُم٘مدُم٤مهت٤م ُمـ 

اًميوري٤مت اًمتل هل ُمًتٜمد اًمٜمٔمري٤مت، وٓ يٜمٌٖمل أن يٕمت٘مد اًمٜم٤مفمر ذم هذا اًمٙمت٤مب أن هذا ُمٌٚمغ 

- وُم٤م يالطمظ قمغم ُم٘م٤مل (6)"قمٚمٛمٜم٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مؾ، وًمٙمـ هذا اعمقوع ٓ حيتٛمؾ أيمثر ُمـ هذا

م احلرُملم هق أٟمف أصم٧ٌم إجي٤مسمًٞم٤م شمٕمريػ اعمح٤مؾمٌل، صمؿ، ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، طم٤مول أن يّمقغ هق إُم٤م

 - "همريزة"سمدًٓ ُمـ  "صٗم٦م"ٟمٗمًف شمٕمريًٗم٤م ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مؾمتخداُمف ًمٗمٔم٦م 

اقمٚمؿ "وإذا يم٤من اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ىمد طم٤مول أن يْمع اسمتداًء شمٕمريًٗم٤م حمدًدا ًمٚمٕم٘مؾ سم٘مقًمف: 

قم خمّمقص٦م ُمتك طمّمٚم٧م ذم اعمٙمٚمػ صّح ُمٜمف اًمٜمٔمر أن اًمٕم٘مؾ هق قم٤ٌمرة قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚم

اًمتٗمت٤مزاين أوردا مجٚم٦م ُمـ و، وم٢من يماًل ُمـ اإلُم٤مم إؿمٕمري (4)"وآؾمتدٓل واًم٘مٞم٤مم سم٠مداء ُم٤م يمٚمػ

ووصٗمقا اًمٕم٘مؾ وم٘م٤مًمقا: ُمٜمف قمٚمؿ آوٓمرار اًمذي يٗمرق "اًمتٕمريٗم٤مت ًمف- ىم٤مل اإلُم٤مم إؿمٕمري: 

                                                           

(، اًمزاهد اًمٕم٤مرف، وأطمد ؿمٞمقخ اجلٜمٞمد رمحف اهلل- ًمف ـه046 ,ـه182احل٤مرث سمـ أؾمد اًمٌٖمدادي اعمح٤مؾمٌل، أسمق قمٌد اهلل ) (1)

- اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم "ُم٤مهٞم٦م اًمٕم٘مؾ وُمٕمٜم٤مه واظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمف"شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ذم اًمزهد وأصقل اًمديـ وهمػمه٤م ُمٜمٝم٤م 

 -112,110،ص ص10، ج1073، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 6اًمذهٌل، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون، ط ء،اًمٜمٌال

 -108، ص6ؿمذرات اًمذه٥م، اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم، ج

 -03، ص 1ج ،اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمذي٥م (0)

 -03اعمّمدر ٟمٗمًف، اجلزء ٟمٗمًف، ص  (6)

حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر وقمٌد احلٚمٞمؿ اًمٜمج٤مر، ُمراضمٕم٦م إسمراهٞمؿ  حت٘مٞمؼ،]اًمتٙمٚمٞمػ[، قمٌد اجل٤ٌمر، اًمٕمدل ًمتقطمٞمد وا اعمٖمٜمل ذم أسمقاب (4)

 -683ص ،11ج، 0210، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 1ُمديمقر، إذاف ـمف طمًلم، ط



 زهػم سمـ يمتٗملد- : إقمداد                                                                                ىمراءة ذم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م 

       371 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

أُم٤م و- (1)")---( ذًمؽ- وُمٜمف اًم٘مقة قمغم ايمت٤ًمب اًمٕمٚمؿ)---( اًمًامء وإرض وُم٤م أؿمٌف  اإلٟم٤ًمن سمف

هق ىمقة ذم اًمٜمٗمس هب٤م شمًتٕمد ًمٚمٕمٚمقم واإلدرايم٤مت- وهق اعمٕمٜمل "اًمتٗمت٤مزاين وم٘م٤مل: إن اًمٕم٘مؾ 

سم٘مقهلؿ: همريزة َيْتٌُٕمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًميوري٤مت قمٜمد ؾمالُم٦م أٓت- وىمٞمؾ: ضمقهر شمدرك سمف اًمٖم٤مئ٤ٌمت 

 -(0)"اعمحًقؾم٤مت سم٤معمِم٤مهدات وسم٤مًمقؾم٤مئط 

إن هذه اًمتٕمريٗم٤مت ًمٌٕمض اعمتٙمٚمٛملم، وهمػمه٤م يمثػم، شمتجف ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم هل٤م ُمـ ظمالل 

شمٕمريٗمٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ، يمام يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمتل ذيمرهت٤م، إمم اقمت٤ٌمر أن اًمٕم٘مؾ مجٚم٦م 

ُمـ اعم٤ٌمدئ أو اًمٕمٚمقم اًميوري٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م اًمتل يٚمت٘مل قمٜمده٤م اًمٕم٘مالء مجٞمًٕم٤م، وهق ُمذه٥م مجٝمقر 

أو أٟمف سمٕمض اًمٕمٚمقم اًميوري٦م يم٤مًمٕمٚمؿ سم٠من اًمْمديـ ٓ جيتٛمٕم٤من، وأن  -(6)ٚمٛملم قمٛمقًُم٤ماعمتٙم

اعمٕمٚمقم ٓ خيرج قمـ أن يٙمقن ُمقضمقًدا أو همػم ُمقضمقد، وأن آصمٜملم أيمثر ُمـ واطمد، يمام اظمت٤مره 

أو أٟمف ىمقة يٗمّمؾ هب٤م سملم طم٘م٤مئؼ اعمٕمٚمقُم٤مت، وهل اًمتل حيّمؾ هب٤م آؾمتدٓل  -(4)اًم٤ٌمىمالين

- هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م- وُم٤م يت٤مح ُمالطمٔمتف ُمـ (3)سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب ويتح٘مؼ هب٤م اًمتٙمٚمٞمػواًمتٛمٞمٞمز 

، إن صح اًمتٕمٌػم؛ أي اًمٜمٔمر إمم اًمٕم٘مؾ "ضمقهرٟم٦م اًمٕم٘مؾ"ضم٤مٟم٥م آظمر: هق أن ُم٤م يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمـ 

سم٤مقمت٤ٌمره ضمقهًرا ُمًت٘ماًل سمذاشمف وم٤مقماًل همػم ُمٜمٗمٕمؾ، طم٤ميماًم همػم حمٙمقم قمٚمٞمف، يمام أذت إمم ذًمؽ 

ق اعمٕمٜمك اًمذي يت٠مؾمس قمٚمٞمف ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مؾ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمٗمٙمر اًمٖمريب وه,ؾم٤مسمً٘م٤م 

- وًمذًمؽ (3)هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٗمٝمقم يرومْمف سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم يم٤مًم٤ٌمىمالين قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ,قمٛمقًُم٤م

وم٤معم٘مّمقد حتديًدا هبذا اعمٗمٝمقم، ذم إـم٤مر اًمدرس اًمٙمالُمل ذم اإلؾمالم، هق أن اقمت٤ٌمر اًمٕم٘مؾ يمآًم٦م 

ة إدرايمٞم٦م ُمـ مجٚم٦م اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م إظمرى اًمتل يتٛمتع هب٤م اإلٟم٤ًمن يم٤مًمًٛمع أو جمرد ىمق

                                                           

، 1072، ومٞم٤ًٌمدن )أعم٤مٟمٞم٤م(، دار ومراٟمز ؿمت٤ميز 6ط ،ريؽم ٚمٛمقتحت٘مٞمؼ هإؿمٕمري، واظمتالف اعمّمٚملم،  ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم (1)

 -472ص 

 -02( ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، اًمتٗمت٤مزاين، حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ص0)

، 1، ج1007، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 0اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػم، اًم٤ٌمىمالين، حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمكم أسمق زٟمٞمد، ط (6)

  -103ص

 ٟمٗمًف، اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م- اعمّمدر ٟمٗمًف، اجلزء (4)

 اعمّمدر ٟمٗمًف، اجلزء ٟمٗمًف، اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م- (3)

 -103,108اعمّمدر ٟمٗمًف، اجلزء ٟمٗمًف، ص (3)
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أو اًمٌٍم أو همػمه مل يٙمـ واوًح٤م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م قمٜمد أهمٚم٥م اعمتٙمٚمٛملم؛ وذًمؽ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أهنؿ 

ذم إـم٤مر  ,يٜمٔمرون إًمٞمف يمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم اًميوري٦م، وإن يم٤من اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ىمد أورد

- وأطم٥ًم أن اعمتٙمٚمٛملم مل يٜمتٝمقا إمم اًم٘مقل (1)ُم٤م يٗمٞمد أن اًمٕم٘مؾ هق قم٤ٌمرة قمـ آًم٦م ,ٕم٘مؾشمٕمريٗمف ًمٚم

سم٤مٓؾمت٘مالل اًمذايت ًمٚمٕم٘مؾ يمام هق اعمٗمٝمقم اًمٞمقٟم٤مين اًمٖمريب ًمف- يمام يٛمٙمـ أن أٓطمظ ُمـ ضم٤مٟم٥م 

صم٤مًم٨م: أن شمٕمريػ اعمتٙمٚمٛملم ًمٚمٕم٘مؾ يتّمؾ اشمّم٤مًٓ واوًح٤م سمت٘مًٞمٛمٝمؿ ًمٚمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف إمم 

ت٦ًٌم؛ وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أن اعمٕم٤مرف اًميوري٦م يًتٓمٞمع أن حيّمؾ ُمـ ظمالهل٤م اًمٕم٘مؾ رضوري٦م وُمٙم

 قمغم ُم٘مدُم٤مت ي٘مٞمٜمٞم٦م شمّمٌح هل ُم٤ٌمدئ اًمٕمٚمؿ وٓ حتت٤مج إمم سمره٤من-

أُم٤م قمـ قمالىم٦م اًمٕم٘مؾ سم٤معمٕمروم٦م اإلهلٞم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ومال ؿمؽ أهنؿ اقمتؼموا ىمْمٞم٦م اًمقضمقد 

٤م، يمام اقمتؼموا أن إصم٤ٌمت هذا اًمقضمقد هق اإلهلل حمقر اًمٕم٘مٞمدة سم٤مُمتٞم٤مز وأؾم٤مس اًمديـ ُمٓمٚم٘مً 

إصؾ إول اًمذي شمتٗمرع ُمٜمف سم٘مٞم٦م أصقل اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م، ومٙم٤مٟم٧م أومم ُم٤ٌمطمثٝمؿ اًمتل 

- وقمغم اًمٕمٛمقم آؾمتدٓل اًمٕم٘مٚمٞملم اعم١مدي٤من إمم ُمٕمروم٦م اهلل وأوضمٌقه٤م قمغم اعمٙمٚمػ اًمٜمٔمر 

 يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م- ومٝمل قمالىم٦م يٛمٙمـ وصٗمٝم٤م سمٕم٤ٌمرة، يمام ي٘مقل إصقًمٞمقن، ُم٤م ٓ

إن ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم واضم٦ٌم إمج٤مقًم٤م، وهل ٓ شمتؿ إٓ سم٤مًمٜمٔمر وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ "ي٘مقل اإلجيل: 

 -(0)"سمف ومٝمق واضم٥م

وذم اًمقاىمع وم٢من ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم يمام قمروتٝم٤م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

ل ذم اًمقضمقب اًمٕم٘مكم واًمٜمٔمري اعم١مدي٤من إمم هذه اعمنموم٦م ٓ حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ إٟمٗم٤مق اًم٘مق

اعمٕمروم٦م، وم٤مًم٤ٌمري قمّز وضمّؾ ُمدرك سميورة اًمٌدهي٦م واًمٗمٓمرة، واًمٕمٛمؾ قمغم همرس وشمريمٞمز 

اًمتقطمٞمد ذم اًمٜمٗمقس ٓ ٟمجده ي٘مقم ومٞمٝم٤م قمغم إجي٤مب اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل، وم٤مإلٟم٤ًمن سم٤معمٕمروم٦م 

 اًمٗمٓمري٦م يتقصؾ إمم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم-

واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م هذا إُمر سمقوقح ؿمديد ذم قمديد أي٤مت وم٘مد سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ُّ ُمـ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                                           

 -683، ص 11]اًمتٙمٚمٞمػ[، قمٌد اجل٤ٌمر، ج ،اًمٕمدل اًمتقطمٞمد و اعمٖمٜمل ذم أسمقاب (1)

 -00اعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم، اإلجيل، ص (0)



 زهػم سمـ يمتٗملد- : إقمداد                                                                                ىمراءة ذم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م 

       373 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

[- ويمام 62 ]اًمروم:َّائ  ەئې  ې  ې  ى  ى  ائ           ۉ    ۉې

  -(1)شُم٤م ُمـ ُمقًمقد إٓ يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة:»ملسو هيلع هللا ىلص ضم٤مء ىمقل اًمٜمٌل

ذم هذه اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م واحلديثٞم٦م اًمنميٗم٦م دًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م ظمػم و

دًمٞمؾ قمغم وضمقد اهلل قمّز وضمّؾ، وهل يم٤مومٞم٦م ذم وضمقب اًمتّمديؼ سمقاضم٥م اًمقضمقد ؾمٌح٤مٟمف 

 وشمٕم٤ممم-

 ارتـبـــش:-2

إًذا وم٘مد مجع اعمتٙمٚمٛمقن ـمرق وأؾم٤ٌمب وُمّم٤مدر شمٙمقيـ وشمِمّٙمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم اًمٕم٘مؾ 

واحلس ُمًٕم٤م، واًمٜمّمقص اًمتل أوردهت٤م، ُمًتدًٓ هب٤م وُمًتِمٙماًل هل٤م وُمًتثٛمًرا ُمـ ظمالهل٤م، يٌدو 

أٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يقطمل شمٕمقيٚمٝمؿ قمغم احلس دون اًمٕم٘مؾ أو قمغم اًمٕم٘مؾ دون احلس أو ووٕمٝمام 

ُمقوع اًمتٕم٤مرض- وإمم ضم٤مٟم٥م هذيـ اعمّمدريـ، وم٘مد أو٤مف اعمتٙمٚمٛمقن ُمّمدًرا صم٤مًمًث٤م هق اخلؼم 

ودًمٞمؾ يمقٟمف رضورًي٤م )= اخلؼم اعمتقاشمر( اُمتٜم٤مع وىمقع "ي٘مقل قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي:  اعمتقاشمر-

ٌََداِئف - وهذا يٕمٜمل ومٞمام يٕمٜمٞمف أن (0)"اًمِمؽ ذم اعمٕمٚمقم سمف يمام يٛمتٜمع ذًمؽ ذم اعمٕمٚمقم سم٤محلقاس واًم

اعمٕمروم٦م اًمتل ٟمّمؾ إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اخلؼم اعمتقاشمر شمْم٤مهل ذم صحتٝم٤م اعمٕمروم٦م اًمتل ٟمًت٘مٞمٝم٤م ُمـ 

اًمٌداه٦م واحلقاس، طمتك أٟمٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إن اعمٕمروم٦م اًمتل ُمّمدره٤م اخلؼم اعمتقاشمر هل ُمٕمروم٦م 

 رضوري٦م-

ًم٘مد اهتؿ اعمتٙمٚمٛمقن سم٤معمج٤مل اعمٕمرذم حلجٞم٦م إظم٤ٌمر ذم شم٠مؾمٞمس وشمِمٙمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

آقمت٘م٤مدي٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م- وىمد شمٕمددت وشمٜمققم٧م آراؤهؿ سملم إظمذ هبذه إظم٤ٌمر ورده٤م 

٦م إمم أن اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ ووع ذوـًم٤م هل٤م ضم٤مءت خمتٚمٗم٦م سملم ُمْمّٞمؼ عمج٤مل اًمٕمٛمؾ هب٤م سم٤مإلو٤موم

يمٛمّمدر هلذه اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م وسملم ُمقؾمٍع هل٤م- صمؿ إهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مٕظم٤ٌمر 

وهؾ هل شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ- وؾم٠مطم٤مول ُمـ ظمالل اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل ؾمقف أورده٤م 

 ًم٨م-إيْم٤مح هذا اعمّمدر اًمث٤م
                                                           

- حت٘مٞمؼ حمٛمد زهػم سمـ 1637اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل ومامت---، طمدي٨م رىمؿ  (1)

 -  122، ص 0- وسم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم، ج04، ص0، جـه1400، دار ـمقق اًمٜمج٤مة 1ٟم٤مس اًمٜم٤مس، ط

 -10أصقل اًمديـ، اًمٌٖمدادي، ص (0)
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اخلؼم ُم٤م يقصػ سم٤مًمّمدق أو اًمٙمذب، وهذا يٛمٞمزه مم٤م قم٤مداه "يٕمّرف اجلقيٜمل اخلؼم سم٘مقًمف: 

ٓ يقصػ رء ُمٜمٝم٤م  )---( ُمـ اًمٙمالم، ويٛمٞمزه قمـ أىم٤ًمم اًمٙمالم أيًْم٤م- وم٢من إُمر واًمٜمٝمل

ُم٤م يّمح أن يدظمٚمف اًمّمدق أو اًمٙمذب "- أُم٤م اخلؼم قمٜمد اًم٤ٌمىمالين ومٝمق: (1)"سم٤مًمّمدق وٓ سم٤مًمٙمذب

ك أُمٙمـ دظمقل اًمّمدق أو اًمٙمذب ومٞمف يم٤من ظمؼًما، وُمتك مل يٙمـ ذًمؽ ومٞمف ظمرج قمـ أن ٕٟمف ُمت

ه )= اخلؼم( اًم٘مقل اًمذي يتٓمرق إًمٞمف "- وىمد قمّرومف أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم سم٘مقًمف: (0)"يٙمقن ظمؼًما َوطَمدُّ

اًمتّمديؼ أو اًمتٙمذي٥م أو هق اًم٘مقل اًمذي يدظمٚمف اًمّمدق أو اًمٙمذب، وهق أومم ُمـ ىمقهلؿ 

- ومٙمام ٟمالطمظ وم٘مد ضم٤مءت (6)"ذب إذ اخلؼم اًمقاطمد ٓ يدظمٚمف يمالمه٤ماًمٙمويدظمٚمف اًمّمدق 

 شمٕمريٗم٤مت اعمتٙمٚمٛملم ًمٚمخؼم ُمتٓم٤مسم٘م٦م-

إٓ أن شمّمقرهؿ ًمٚمخؼم اًمذي يٛمٙمـ أن يّمٚمح ٕن يٙمقن ُمّمدًرا ُمٕمرومًٞم٤م ًمالقمت٘م٤مد 

ظم٤مص٦م، وم٘مد ضم٤مء ُمتٕمدًدا- وم٘مًٛمقا إظم٤ٌمر إمم صمالصم٦م أٟمقاع هل: اخلؼم اًمّم٤مدق واخلؼم اًمٙم٤مذب 

صمؿ اخلؼم "اًمذي حيتٛمؾ اًمّمدق واًمٙمذب ُمًٕم٤م- وهذا ُم٤م ي١ميمده اإلُم٤مم اجلقيٜمل ىم٤مئال: واخلؼم 

يٜم٘مًؿ: ومٛمٜمف ُم٤م يٕمٚمؿ صدىمف ىمٓمًٕم٤م، وُمٜمف ُم٤م يٕمٚمؿ يمقٟمف يمذسًم٤م ىمٓمًٕم٤م، وُمٜمف ُم٤م جيقز ومٞمف شم٘مدير 

اًمّمدق أو اًمٙمذب- وم٠مُم٤م اخلؼم اًمّمدق ىمٓمًٕم٤م ومام واومؼ خمؼمه اعمٕمٚمقم ىمٓمًٕم٤م سميورة أو دًمٞمؾ 

عمحًقؾم٤مت قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف، واخلؼم قمـ يمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ رضورة، ويتّمؾ سمذًمؽ اخلؼم يم٤مخلؼم قمـ ا

قمام يٕمٚمؿ ٟمٔمًرا إذا واومؼ خمؼمه اعمٕمٚمقم- وُم٤م قمٚمؿ يمقٟمف يمذسًم٤م ىمٓمًٕم٤م ومٝمق ُم٤م خي٤مًمػ خمؼمه اعمٕمٚمقم 

رضورة، وٟمٔمًرا، ومٝمق يم٤مإلظم٤ٌمر قمـ اعمحًقؾم٤مت قمغم ظمالف طمٙمؿ شمٕمٚمؼ اعمحًقؾمـ٤مت هب٤م، 

 -(4)"٤ممل ُمع ىمٞم٤مم إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم طمدصمفويم٤مإلظم٤ٌمر قمـ ىمدم اًمٕم

(، يمام أورده اًمتٗمت٤مزاين، قمغم ـه368واخلؼم اًمّم٤مدق قمٜمد اإلُم٤مم ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمًٗمل )

ٟمققملم: أطمدمه٤م اخلؼم اعمتقاشمر، وهق اخلؼم اًمث٤مسم٧م قمغم أًمًٜم٦م ىمقم ٓ يتّمقر شمقاـم١مهؿ قمغم 

                                                           

 - 411اجلقيٜمل، ص، آقمت٘م٤مدرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل إليمت٤مب ا (1)

 -466,464، اًم٤ٌمىمالين،  ص( متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ0)

,ـه1416،سمػموت،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمًالم اًمِم٤مذم،ط اًمٖمزازم، ذم قمٚمؿ إصقل، اعمًتّمٗمك (6)

 -123ص م،1006

 -411اجلقيٜمل، ص، آقمت٘م٤مدرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل إلا (4)
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ٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤معمٚمقك اخل٤مًمٞم٦م اًمٙمذب، وهق ُمقضم٥م ًمٚمٕمٚمؿ اًميوري، ويم٠مُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يقرد اًمٜمً

ذم إزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦م واًمٌٚمدان اًمٜم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م- واًمٜمقع أظمر: ظمؼم اًمرؾمقل اعم١ميد سم٤معمٕمجزة، وهق 

- (1)يقضم٥م اًمٕمٚمؿ آؾمتدٓزم، واًمٕمٚمؿ اًمث٤مسم٧م سمف يْم٤مهل اًمٕمٚمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مًميورة ذم اًمٞم٘ملم

واًمٕمٚمؿ سمام شمقاشمرت قمٜمف "قًمف: وي١ميمد اًم٤ٌمىمالين ُمّمدري٦م اخلؼم ذم شم٠مؾمٞمس اعمٕمروم٦م أو اًمٕمٚمؿ ذم ىم

إظم٤ٌمر ُمـ دقمقة اًمرؾمؾ وذائٕمٝمؿ وحتذيرهؿ ًم٘مقُمٝمؿ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمامًمؽ واًمدول 

 - (0)"واًمقىم٤مئع واًمًػم

ؿ اعمتٙمٚمٛمقن إظم٤ٌمر إمم: ُمتقاشمرة  ًّ زاد سمٕمْمٝمؿ ىمًاًم صم٤مًمًث٤م هق اعمِمٝمقر- وآطم٤مد ووىمد ىم

اعمتقاشمر داظماًل ذم قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م وٓ قمٚمامء ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ٓ يٕمدون قمٛمقًُم٤م اخلؼم و

ُمـ صٜم٤مقمتف؛ ٕن قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ُيٌح٨م ومٞمف قمام يقصؾ إمم صح٦م احلدي٨م أو طمًٜمف أو 

وٕمٗمف، واعمتقاشمر ٓ حيت٤مج ومٞمف إمم اًمٌح٨م ٕن آرشمٙم٤مز أو اًمٕمٛمدة ومٞمف قمغم اًمٙمثرة اعم١مدي٦م إمم 

 -(6)ن طم٤مضم٦م إمم اًمٌح٨م واًمٜمٔمراًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل، وهق أُمر رضوري ومٓمري حيّمؾ ًمٙمؾ ؾم٤مُمع دو

 ارترب املتٕاتش:  -أ

عم٤م أٟمف ٓ ي٘مع دومٕم٦م سمؾ قمغم اًمتٕم٤مىم٥م "ؾمٛمل اخلؼم اعمتقاشمر ُمتقاشمًرا، يمام ي٘مقل اًمتٗمت٤مزاين، 

- وقمغم ذًمؽ وم٤مًمتقاشمر هق اًمتت٤مسمع واعمت٤مسمٕم٦م ُمع آٟمٗمّم٤مل سملم هذا اًمتت٤مسمع- وىمد قمّرف (4)"واًمتقازم

هق اًمذي رواه مجع يمثػم ي١مُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب "هلؿ: قمٚمامء ُمّمٓمٚمح احلدي٨م اعمتقاشمر سم٘مق

اعمراد سم٤مخلؼم اعمتقاشمر قمٛمقًُم٤م هق ظمؼم و -(3)"قمـ ُمثٚمٝمؿ إمم اٟمتٝم٤مء اًمًٜمد، ويم٤من ُمًتٜمدهؿ احلس

                                                           

 -18,10ص ( ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، اًمتٗمت٤مزاين، حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م،1)

 -101,100، ص1اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػم، اًم٤ٌمىمالين، حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمكم أسمق زٟمٞمد، ج (0)

دار اًمٗمٙمر، ,دُمِمؼ، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس,اًمديـ قمؽم، )د-ط(، سمػموتقمٚمقم احلدي٨م، اسمـ اًمّمالح، حت٘مٞمؼ وذح ٟمقر  (6)

(.اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ 1سمٕمده٤م- ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، اسمـ طمجر، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ وٞمػ اًمرطمٞمكم، )ط وُم٤م 038ص

 -40,46م، ص ص 0221,ـه1400ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م 

 -18، ص( ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، اًمتٗمت٤مزاين، حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م4)

- ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م، ٟمقراًمديـ قمؽم، 68اسمـ طمجر،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ وٞمػ اًمرطمٞمكم،ص ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، (3)

 -424ص
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- وقمغم ذًمؽ وم٤مًمٕمؼمة ذم اعمتقاشمر قمٜمد (1)أىمقام سمٚمٖمقا ذم اًمٙمثرة إمم طمٞم٨م طمّمؾ اًمٕمٚمؿ سم٘مقهلؿ

 اًمٕم٘مؾ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م شمقاـمئٝمؿ قمغم اًمٙمذب- اعمتٙمٚمٛملم سمٙمثرة اًمرواة، يمثرة دمٕمؾ

وُم٤م يٛمٙمـ أن يت٤مح ًمٜم٤م ُمالطمٔمتف، اٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذا اًمتٕمريػ، هق صمالصم٦م أُمقر ضمقهري٦م: 

أن اًمٕم٘مؾ ٓ حيتٛمؾ إضم٤مزة أن ي٘مع ُمـ اعمخؼميـ سم٤مخلؼم اعمتقاشمر شمقاـم١ًما قمغم اًمٙمذب أو أن  إول:

أن إدراك اعمخؼميـ ًمٚمخؼم يٙمقن رأؾًم٤م قمـ ـمريؼ  اًمث٤مين:يٙمقن هذا اخلؼم ىمد طمّمؾ اشمٗم٤مىًم٤م- 

- وهٜم٤م شمتْمح ًمٜم٤م شمٚمؽ "رأيٜم٤م"ظم٤مص٦م أو  "ؾمٛمٕمٜم٤م"احلس ٓ اًمٕم٘مؾ- واعم٘مّمقد سم٤محلس يم٘مقهلؿ: 

؛ ذًمؽ ٕن اخلؼم يّمؾ قمـ "اخلؼمي٦م"اًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م واعمٕمروم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م أو 

ؾم٤مًمًٗم٤م قمٜمد احلدي٨م قمـ احلس يمٞمػ أن ـمريؼ احلس اعمتٛمثؾ أؾم٤مؾًم٤م ذم اًمًٛمع- وىمد أذت 

اعمتٙمٚمٛملم وصٚمقا سم٤معمٕمروم٦م احلًٞم٦م إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمقصمقىمٞم٦م واًم٥ًٌم ذم هذا يٕمقد إمم هذه 

وم٢من اخلؼم  اًمث٤مًم٨م:اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م إن اخلؼم يّمؾ قمـ ـمريؼ اًمًٛمع- وأُم٤م 

ن اعمٕمروم٦م احلًٞم٦م هل قمٜمد اًمٌٕمض اعمتقاشمر يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل اًميوري ُمـ ُمٜمٓمٚم٘ملم: ُمـ ضمٝم٦م أ

 ُمـ ضمٝم٦م أن اًمًٜمد ُمتّمؾ مجًٕم٤م قمـ مجٍع- وُمـ اعمٕم٤مرف اًميوري٦م وُمًتٜمد اخلؼم هق إمم اًمًٛمع، 

هذا اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر يٌلّم ًمٜم٤م سمّمقرة أيمثر ووقح أن إظم٤ٌمر اعمتقاشمرة هل اًمتل شمٗمٞمد و

يٕمٚمؿ صدىمف اوٓمراًرا يم٤مٕظم٤ٌمر ُم٤م "قمٚماًم اوٓمرارًي٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف طمٞم٨م ي٘مقل: 

اعمتقاشمرة ٟمحق اخلؼم قمـ اًمٌٚمدان واعمٚمقك وُم٤م جيري هذا اعمجرى، وٟمحق ظمؼم ُمـ خيؼمٟم٤م أن اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يتديـ سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس وإيت٤مء اًمزيم٤مة واحل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلرام 

اًمديـ أُمدي ُم٤م ُمٗم٤مده اشمٗم٤مق - ويقرد ؾمٞمػ (0)"وهمػم ذًمؽ، وم٢من ُم٤م هذا ؾمٌٞمٚمف يٕمٚمؿ اوٓمراًرا

مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم ظم٤مص٦م ُمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م قمغم أن اخلؼم اعمتقاشمر يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ 

اًميوري، سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ حيت٤مج ذم طمّمقًمف إمم اًمِمٕمقر سمتقؾمط واؾمٓم٦م ُمٗمْمٞم٦م إًمٞمف، وذًمؽ ذم 

قمغم أن اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ قمـ  اشمٗمؼ اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم ُمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م"ىمقًمف: 

 - (6)"ظمؼم اًمتقاشمر رضوري 
                                                           

 -14، ص0، جحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، (1)

 -837، قمٌد اجل٤ٌمر، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ قمثامن، ص( ذح إصقل اخلٛم٦ًم0)

 -17، ص0، جحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، (6)
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وىمد اظمتٚمػ اعمتٙمٚمٛمقن اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٢موم٤مدة اعمتقاشمر اًمٕمٚمؿ اًميوري ذم اًمٕمدد اعمٓمٚمقب ذم 

اخلؼم اعمتقاشمر، وسمٕمْمٝمؿ مل ي٠مظمذ سم٘مْمٞم٦م حتديد ؾم٘مػ اًمٕمدد اعمٓمٚمقب سمؾ ذه٥م إمم أن اعم٠ًمًم٦م 

ؼ سمف هذا اًمتقاشمر اعمٗميض إمم اًمٕمٚمؿ- ىم٤مل اجلقيٜمل: ٟمًٌٞم٦م واًمٕمؼمة ذم ذًمؽ رأؾًم٤م سم٤مًمٕمدد اًمذي حي٘م

وم٠مُم٤م ُم٤م يٕم٘م٥م قمٚماًم سمٛمخؼمه ومٝمق اخلؼم اعمتقاشمر؛ وم٢مذا شمقاومرت ذائٓمف وشمٙم٤مُمٚم٧م صٗم٤مشمف، "

صمؿ إٟمام "- صمؿ يْمٞمػ ُمقوًح٤م هذه اًمنمائط ىم٤مئاًل: (1)"اؾمتٕم٘م٥م اًمٕمٚمؿ سم٤معمخؼم قمٜمف قمغم اًميورة

ن قم٤معملم سمام أظمؼموا قمٜمف قمغم اًميورة؛ ُمثؾ أن يث٧ٌم اًمتقاشمر سمنمائط ومٛمٜمٝم٤م أن يٙمقن اعمخؼمو

واًمنمط اًمث٤مين أن يّمدر قمـ أىمقام يزيد قمددهؿ قمغم  )---( خيؼموا قمـ حمًقس أو ُمٕمٚمقم سمدهي٦م

ُمٌٚمغ يتقىمع ُمٜمف اًمتقاـم١م ذم اًمٕمرف اعمًتٛمر، وًمــق شمقاـم١موا ًمٔمٝمر قمغم ـمقل اًمدهر شمقاـم١مهؿ، 

ن يمؾ قمدد ذط ذم ؿمٝم٤مدة ذقمٞم٦م، ومٕمدد وًمًٜم٤م ٟمْمٌط ذم ذًمؽ قمدًدا هق إىمؾ، وًمٙمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أ

- وذط اًمٕمدد اًمذي يتح٘مؼ سمف هذا اًمتقاشمر اعمٗميض إمم اًمٕمٚمؿ خمتٚمػ (0)")---( اًمتقاشمر يريب قمٚمٞمف

 ذم أىمؾ قمدد حيّمؾ سمف قمدد اًمتقاشمر-

وىمد ذيمر أُمدي وهمػمه هذا آظمتالف، طمٞم٨م اؿمؽمط سمٕمْمٝمؿ أرسمٕم٦م سمٜم٤مء قمغم أن اًمٕمدد  

 َّنتىت مت زت رت يبُّ  اًمزٟم٤م أرسمٕم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمذي شمث٧ٌم سمف اًمِمٝم٤مدة قمغم 

[، وهٜم٤مك ُمـ ىم٤مل أن إرسمٕم٦م ٓ يٙمٗمل وُم٤م ومقىمٝم٤م ص٤مًمح، وهٜم٤مك ُمـ ىم٤مل ؾمٌٕم٦م، 16]اًمٜمقر:

وىمٞمؾ اصمٜم٤م قمنم قمغم قمدد ٟم٘م٤ٌمء سمٜمل إهائٞمؾ، وىمٞمؾ أرسمٕمقن أظمًذا ُمـ قمدد أهؾ اجلٛمٕم٦م، وىمٞمؾ 

وىمٞمؾ صمالمت٤مئ٦م وسمْمٕم٦م قمنم قمغم قمدد ؾمٌٕمقن قمغم قمدد أصح٤مب ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، 

إذا ىمدرٟم٤م "- وىمد أويمؾ أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم قمٚمؿ ذًمؽ إمم اهلل قمز وضمؾ وم٘م٤مل: (6)أهؾ سمدر

ٓ واٟمتٗم٤مء اًم٘مرائـ وم٠مىمؾ قمدد حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ اًميوري ُمٕمٚمقم هلل شمٕم٤ممم، وًمٞمس ُمٕمٚمقًُم٤م ًمٜم٤م 

 -(4)"ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتف

                                                           

 -410اجلقيٜمل، ص قمت٘م٤مد،رؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل آإلا (1)

 -416,414ص  اعمّمدر ٟمٗمًف، (0)

 -03,03ص، 0، جحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، (6)

 -120، ص اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمًالم اًمِم٤مذم ،إصقل( اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ 4)
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مم٤م شم٘مدم ئمٝمر أن اعمتٙمٚمٛملم قمغم اًمٕمٛمقم، مل خي٤مًمٗمقا مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م و

سمذه٤مهبؿ إمم اًم٘مقل سم٠من اخلؼم اعمتقاشمر ُم٘مٌقل وجي٥م اًمٕمٛمؾ سمف دون اًمٌح٨م قمـ رضم٤مل إؾمٜم٤مده، 

وذًمؽ ًمٙمقٟمف ورد سمٓمريؼ حيٞمؾ شمقاـم١م رضم٤مًمف قمـ اًمٙمذب هذا ُمع يمثرهتؿ- وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من اًمٕمٚمؿ 

يٙمقن ي٘مٞمٜمًٞم٤م ىم٤مـمًٕم٤م، وهذا يقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف- وهٜم٤م ٟمدرك ُمدى أمهٞم٦م ورضورة  اًمذي حيّمؾ سمف

اخلؼم اعمتقاشمر قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ذم شمٙمقيـ اعمٕمروم٦م قمٛمقًُم٤م واعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م قمغم اخلّمقص- ومٝمؾ 

 يٛمٙمـ أن يٜمًح٥م إُمر ٟمٗمًف قمغم ظمؼم أطم٤مد ؟    

 خــرب الٕاسذ:-ب 

شمٕمٜمل أن اًمراوي  "اًمقاطمد"و٤موم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ظمؼم يذه٥م اًم٤ٌمىمالين إمم أن طم٘مٞم٘م٦م هذه اإل

ًمٚمخؼم واطمد وم٘مط ٓ اصمٜم٤من وٓ أيمثر ُمـ ذًمؽ- وًمٙمٜمف يًتدرك قمغم هذا اعمذه٥م ذم شمٕمريػ ظمؼم 

ىمد شمقاوٕمقا قمغم شمًٛمٞم٦م يمؾ ظمؼم ىَمٍُم "اعمتٙمٚمٛملم: واًمقاطمد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖم٦م سم٤مًم٘مقل أن اًمٗم٘مٝم٤مء 

اًمقاطمد أو اجلامقم٦م اًمتل شمزيد قمغم  قمـ إجي٤مب اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ظمؼم واطمد ؾمقاء قمٜمدهؿ رواه

 -(1)"اًمقاطمد

ُم٤م يم٤من ُمـ إظم٤ٌمر همػم ُمٜمتٍف إمم طمّد اًمتقاشمر، وهق ُمٜم٘مًؿ إمم "قمٛمقًُم٤م ومخؼم أطم٤مد هق: و

ُم٤م يٗمٞمد اًمٔمـ أصاًل، وهق ُم٤م شم٘م٤مسمٚم٧م ومٞمف آطمتامٓت قمغم اًمًقاء، وإمم ُم٤م يٗمٞمد اًمٔمـ وهق 

اًمٜمٗمس ُمـ همػم ىمٓمع، وم٢من ٟم٘مٚمف مج٤مقم٦م شمزيد قمغم شمرضمٞمح أطمد آطمتامًملم اعمٛمٙمٜملم قمغم أظمر ذم 

 -(0)"اًمثالصم٦م وإرسمٕم٦م ؾمٛمل ُمًتٗمٞمًْم٤م ُمِمٝمقًرا

وىمد ضم٤مءت ُم٘م٤مٓت اعمتٙمٚمٛملم ُمتٕمددة ذم رومض إظمذ سمخؼم أطم٤مد ورده ؛ وذًمؽ ُمـ 

اٟمتٝمك هبؿ إُمر قمغم اًمٕمٛمقم إمم إظمذ سمخؼم اًمقاطمد وُمٜمٓمٚمؼ أن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٔمـ- 

رومْمف ذم إطمٙم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م- وىمد أسمدى وٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمّمحٞمح ذم إصم٤ٌمت ا

، إن صح اًمتٕمٌػم، قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اعم٠ًمًم٦م ومذه٥م إمم إصم٤ٌمت أن "آٟمٗمت٤مح"سمٕمْمٝمؿ سمٕمض 

  ظمؼم اًمقاطمد ىمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ إذا اىمؽمٟم٧م سمف ىمرائـ ُمٕمٞمٜم٦م-

                                                           

 -441اًم٤ٌمىمالين، ص متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ،  (1)

 -61، ص0، جحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، (0)
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يقضم٥م اًمٕمٛمؾ إن يم٤من ٟم٤مىمٚمف ذه٥م اًم٤ٌمىمالين إمم أن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ 

أُم٤م ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ يمقٟمف صدىًم٤م و"- وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر: (1)قَمْدًٓ ومل يٕم٤مروف ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف

ُم٤م هذه ؾمٌٞمٚمف جيقز اًمٕمٛمؾ سمف إذا ورد سمنمائط، وم٠مُم٤م ىمٌقًمف ومٞمام وٓ يمذسًم٤م ومٝمق يم٠مظم٤ٌمر أطم٤مد و

ٞم٨م أسمدى ذم سمٕمض ُم١مًمٗم٤مشمف إمم ٟمٗمس اًمرأي ذه٥م اجلقيٜمل طمو- (0)"ـمري٘مف آقمت٘م٤مدات ومال

صمؿ أـمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مقل سم٠من "شمِمدًدا ذم إٟمٙم٤مر طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد ومٞمام ـمري٘مف اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: 

ظمؼم اًمقاطمد ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ويقضم٥م اًمٕمٛمؾ، وهذا شم٤ًمهؾ ُمٜمٝمؿ، واعم٘مٓمقع سمف أٟمف ٓ يقضم٥م 

هذا وًمٕمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ وٓ اًمٕمٛمؾ، وم٢مٟمف ًمق صم٧ٌم وضمقب اًمٕمٛمؾ ُم٘مٓمققًم٤م سمف ًمث٧ٌم اًمٕمٚمؿ سمقضمقب ا

ي١مدي إمم إومْم٤مئف إمم ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ وذًمؽ سمٕمٞمد، وم٢من ُم٤م هق ُمٔمٜمقن ذم ٟمٗمًف يًتحٞمؾ أن ي٘متيض 

ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد "- وأُم٤م اًمٖمزازم ومػمى أن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل: (6)"قمٚماًم ُمٌتقشًم٤م

يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ وُم٤م طمٙمل قمـ اعمحدصملم أن ذًمؽ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ومٚمٕمٚمٝمؿ أرادوا أٟمف  )---( اًمٕمٚمؿ

- وي٘مقل أُمدي ُمؼمًزا ًمٜم٤م اإلـم٤مر اًمتٕمريٗمل اًمقصٗمل اًمٕم٤مم هلذه اًم٘مْمٞم٦م: (4)"سمقضمقب اًمٕمٛمؾ---

اظمتٚمٗمقا ذم اًمقاطمد اًمٕمدل إذا أظمؼم سمخؼم هؾ يٗمٞمد ظمؼمه اًمٕمٚمؿ ؟ ومذه٥م ىمقم إمم أٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ "

وُمٜمٝمؿ ُمـ  )---( صمؿ اظمتٚمػ ه١مٓء ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: أٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٔمـ ٓ سمٛمٕمٜمك اًمٞم٘ملم

وذه٥م اًم٤ٌمىمقن إمم أٟمف ٓ  )---( وُمـ شم٤مسمٕمف (3)ىم٤مل: إٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ إذا اىمؽمٟم٧م سمف ىمريٜم٦م يم٤مًمٜمّٔم٤مم

واعمخت٤مر طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمخؼمه )= ظمؼم  )---( يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل ُمٓمٚمً٘م٤م ٓ سم٘مريٜم٦م وٓ سمٖمػم ىمريٜم٦م

 - (3)"اًمقاطمد( إذا اطمتٗم٧م سمف اًم٘مرائـ

ذم ىمٌقل ظمؼم  "آٟمٗمت٤مح"وم٢من سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم أفمٝمروا ٟمققًم٤م ُمـ يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف، و

اًمقاطمد إذا اطمتٗم٧م سمف ىمرائـ ُمٕمٞمٜم٦م، إذ إن ُمًتٜمد اًمٞم٘ملم يٕمقد سم٤مًمدرضم٦م إومم إمم اًم٘مرائـ اًمتل 

                                                           

  -441,440اًم٤ٌمىمالين، ص متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ،  (1)

  -830قمٌد اجل٤ٌمر، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ قمثامن، ص ،ذح إصقل اخلٛم٦ًم  (0)

 -677ص ،1جاًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمذي٥م،   (6)

 -113، صحت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمًالم اًمِم٤مذم اًمٖمزازم، ،اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقل  (4)

- ُمـ أئٛم٦م آقمتزال، ويم٤من ُمتٌحًرا ذم اًمٗمٚمًٗم٦م، ـه601 إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر سمـ ه٤مٟمئ اًمٌٍمي أسمق إؾمح٤مق اًمٜمّٔم٤مم شمقذم ؾمٜم٦م (3)

 -46، ص1، ج0220، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 13وىمد اٟمٗمرد سمآراء ظم٤مص٦م ًمف- اٟمٔمر: إقمالم، اًمزريمكم، ط

 -60، ص0، جحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، (3)
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ُمـ ؿم٠مهن٤م أن دمٕمؾ ظمؼم اًمقاطمد ُمٗمٞمًدا ًمٚمٕمٚمؿ- ويٌدو أن هذا ُمـ سملم إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚم٧م 

إمم  ,يمام يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم,ر إًمٞمف أُمدي- ودمدر اإلؿم٤مرة اًمٜمَٔم٤َّمم يذه٥م اعمذه٥م اًمذي أؿم٤م

أن اعمٕمقل قمٚمٞمف قمٜمد اًمٜمٔم٤مم ًمٞمس وصػ اخلؼم سم٤مًمتقاشمر أو أطم٤مد، وإٟمام آقمتامد احل٘مٞم٘مل قمغم 

 - (1)اًم٘مرائـ وإؾم٤ٌمب اًمتل إن وضمدت أوم٤مدت اًمٕمٚمؿ وًمق يم٤من اخلؼم آطم٤مًدا

اًمرأي ٟمٗمًف ذم اقمت٤ٌمر أن اًم٘مرائـ ُمـ ؿم٠مهن٤م ذه٥م إمم   –يمام رأيٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م , أُمدي سمدورهو 

اعمخت٤مر طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمخؼمه )= ظمؼم اًمقاطمـد( و"أن دمٕمؾ ظمؼم اًمقاطمد ُمٗمٞمًدا ًمٚمٕمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: 

 -  (0)"إذا اطمتٗم٧م سمف اًم٘مرائـ

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من اعمتٙمٚمٛملم ذهٌقا إمم قمدم إوم٤مدة ظمؼم أطم٤مد اًمٕمٚمؿ وهذا ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ 

سمّمقرة قم٤مُم٦م واعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م سمّمقرة ظم٤مص٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أؾمس طمرصٝمؿ قمغم أن شمٙمقن اعمٕمروم٦م 

قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مض ُمٜمٓم٘مًٞم٤م وُمٜمٝمجًٞم٤م وُمٕمرومًٞم٤م- وهذا ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م: أٟمف 

جيقز اًمًٝمق واخلٓم٠م واًمٙمذب قمغم اًمقاطمد ذم ٟم٘مٚمف- وأن ظمؼم اًمقاطمد قمٜمدهؿ ًمق اىمت٣م اًمٕمٚمؿ 

د اًمٕمٚمؿ، وًمق اٟمتٝمك إُمر إمم ذًمؽ ًمقضم٥م أن ي٘مع اًمٕمٚمؿ ٓؾمتدقمك ذًمؽ أن ي٘متيض يمؾ ظمؼم واطم

سمخؼم ُمـ يدقمل اًمٜمٌقة وُمـ يدقمل همػم ذًمؽ- صمؿ إٟمف وًمق يم٤من يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ًمقضم٥م إذا قم٤مروف 

ظمؼم ُمتقاشمر أن يتٕم٤مرو٤م وجل٤مز ٟمًخ اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر اعمتقاشمرة سمف ًمٙمقٟمف ذم ُمٜمزًمتٝم٤م ذم إوم٤مدة 

 - (6)اًمٕمٚمؿ

ت٘مدون ُمـ رأى قمدم إيٗم٤مء ظمؼم اًمقاطمد اًمٕمٚمؿ، ويذهٌقن وًمٙمـ ٟمجد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٛمقًُم٤م يٜم

ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ إمم أن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ومْماًل قمـ إوم٤مدشمف ًمٚمٕمٛمؾ، وإمم اًم٘مقل سم٠من اهلل قمّز 

وضمّؾ ُمٜمع أن ٟم٘مقل قمٚمٞمف ُم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ، وشمٕمٌدٟم٤م سمخؼم اًمقاطمد ومدّل ذًمؽ قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد 

 ذًمؽ إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ُمـ ُمثؾ ىمقًمف - وىمد اؾمتٜمدوا ذم(4)ي٘متيض اًمٕمٚمؿ ٓ اًمٔمـ

                                                           

اٟمٔمر ُمثاًل: إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم وآراؤه اًمٙمالُمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، حمٛمد قمٌد اهل٤مدي أسمقريدة، )د-ط(، اًم٘م٤مهرة، جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ  (1)

  -13,18م، ص1043,ـه1633واًمؽممج٦م 

  -60، ص0، جاإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أُمدي، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل  (0)

 -03(، اًم٘م٤مهرة، دار اًمنموق )د-ت(، ص1٘مف اإلؾمالُمل، ؾمٝمػم رؿم٤مد ُمٝمٜم٤م، )طظمؼم اًمقاطمد ذم اًمًٜم٦م وأصمره ذم اًمٗم (6)

 -08اعمرضمع ٟمٗمًف، ص (4)
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-وم٢من هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م [3 ]احلجرات:َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ شمٕم٤ممم:

ًمق يم٤من ظمؼمه ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُٕمر سم٤مًمتث٧ٌم وشمدل قمغم أن اًمٕمدل إذا ضم٤مء سمخؼم، وم٤محلج٦م ىم٤مئٛم٦م سمف، 

[- وُمـ 63]اإلهاء:َّ جكحك مق حق مف خف حف جفُّ  - وىمقًمف شمٕم٤ممم:(1)طمتك حيّمؾ اًمٕمٚمؿ

اعمٕمٚمقم أن اعمًٚمٛملم مل يزاًمقا ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م َيْ٘مُٗمقن أظم٤ٌمر أطم٤مد ويٕمٛمٚمقن هب٤م ويثٌتقن هب٤م 

إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م واحل٘م٤مئؼ آقمت٘م٤مدي٦م ُمثؾ سمدء اخلٚمؼ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سمؾ ويثٌتقن هب٤م هللّ شمٕم٤ممم 

٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأئٛم٦م اإلؾمالم اًمّّمٗم٤مت، ومٚمق يم٤مٟم٧م ٓ شمٗمٞمد قمٚماًم وٓ شمث٧ٌم قم٘مٞمدًة ًمٙم٤من اًمّمح

 -(0)يمّٚمٝمؿ ىمد ىمٗمقا ُم٤م ًمٞمس هلؿ سمف قمٚمؿ

وم٘م٤مًمقا: اسمٕم٨م  ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ اًمًٜم٦م، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن أهؾ اًمٞمٛمـ ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهللو 

- (6)شهذا أُملم هذه إُم٦م»ُمٕمٜم٤م رضماًل يٕمٚمٛمٜم٤م اًمًٜم٦م واإلؾمالم- ىم٤مل: وم٠مظمذ سمٞمد أيب قمٌٞمدة وم٘م٤مل: 

اًمقاطمد مل يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ أسم٤م قمٌٞمدة وطمده، ويمذًمؽ ي٘م٤مل ذم سمٕمثف صغم اهلل ومٚمق مل شم٘مؿ احلج٦م سمخؼم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمرات خمتٚمٗم٦م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومم٤ّم ٓ ري٥م ومٞمف أّن ه١مٓء يم٤مٟمقا يًتٝمٚمقن 

 - (4)شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سم٤مًمٕم٘م٤مئد ىمٌؾ إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمّٞم٦م

اًمتل ىمدُمٝم٤م  مجٚم٦م وسمٕمدُم٤م شم٘مدم، وم٢مٟمف سم٤مإلُمٙم٤من أن ٟمالطمظ أن آطمؽمازات واًمتحٗمٔم٤متو

اعمتٙمٚمٛمقن ومٞمام خيص ىمٌقل ظمؼم أطم٤مد هل حتٗمٔم٤مت واطمؽمازات ُمنموقم٦م ُمٕمرومًٞم٤م وقمٚمٛمًٞم٤م 

وُمٜمٝمجًٞم٤م، ٕن إُمر يتٕمٚمؼ رأؾًم٤م سم٤مًمت٠مؾمٞمس اعمٕمرذم ٕصقل اًمديـ طمٞم٨م درضم٦م اًمٞم٘ملم شمٌٚمغ 

ٜمّمقص اًمذروة- وًمٙمـ وٕهنؿ يم٤مٟمقا ُم٘مٚمديـ ًمٕم٘مقهلؿ أيمثر مم٤م يٜمٌٖمل مل يٜمتٌٝمقا سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ًم

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٛمؾ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ هذه إُم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م مم٤م ومّقت قمٚمٞمٝمؿ ومرص٦م 

آٟمتٗم٤مع اعمٕمرذم واعمٜمٝمجل سم٤مٓشم٤ٌمع ظم٤مص٦م وأن ُمْمٛمقن اًمٕم٘مٞمدة شمقىمٞمٗمل وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم 

                                                           

 -38، ص1004دار آؾمت٘م٤مُم٦م  ، )د-ط(، اجلزائر،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ،احلدي٨م طمج٦م سمٜمٗمًف ذم اًمٕم٘م٤مئد و إطمٙم٤مم (1)

 - 33،صاعمرضمع ٟمٗمًف (0)

- )د-ط( سمػموت، دار إطمٞم٤مء 0410، طمدي٨مومْم٤مئؾ أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح سم٤مب، اًمّمح٤مسم٦مومْم٤مئؾ ُمًٚمؿ، اًمّمحٞمح، يمت٤مب  (6)

 -  1770، ص4اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م )د-ت(، ج

 -30، صحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ،احلدي٨م طمج٦م سمٜمٗمًف ذم اًمٕم٘م٤مئد و إطمٙم٤مم (4)
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 وضمقب آشم٤ٌمع ومٞمًتٚمزم أن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمًٕم٤م ٓ حم٤مًم٦م- ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف

 -(1)ششمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م» وؾمٚمؿ:

 

  

                                                           

، سمػموت، دار اًمٗمٙمر حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل حت٘مٞمؼ:-46رىمؿ ،شم٤ٌمع ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم: اسم٤مب اسمـ ُم٤مضمف، اًمًٜمـ،( 1)

  -13، ص1)د-ت(، ج
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 خـــامتـــــٛ

ُمـ ظمالل هذه اًم٘مراءة اعمتقاوٕم٦م ذم اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م،  وهٙمذا،

قمغم ُم٤م ذم هذا آصٓمالح ُمـ اًمتجّقز يمام أذت إمم ذًمؽ ذم اعم٘مدُم٦م، واًمتل شمٌ٘مك ذم طمدود 

قمـ اًمت٤ًمؤٓت اًمتل ـمرطمتٝم٤م ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٌح٨م ذم مجٚم٦م هذه  ، ٟمّمؾ إمم اإلضم٤مسم٦م"اًم٘مراءة"

 اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ٟمختٛمف هب٤م- ومٗمل وقء ُم٤م شم٘مدم يٛمٙمـ أن ٟمحٍم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م ذم أيت:

ٚم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل ىمرره٤م اعمتٙمٚمٛمقن هل: احلس  ,1 أن اعمّم٤مدر اًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمِمٙمِّ

 واًمٕم٘مؾ واخلؼم أو اًمًٛمع-

٤مدر شمِمّٙمؾ اعمٕمروم٦م يٕمُد ُمـ أوًمٞم٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ي١مؾمس ُمـ أن احلدي٨م قمـ اًمٕمٚمؿ وُمّم ,0

ظمالهل٤م وهب٤م اعمتٙمٚمٛمقن قم٤مدة ًمٚمٙمالم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم أو اًمٕم٘مٞمدة؛ ذًمؽ أن اًمٌح٨م ذم 

إؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمٕمروم٦م وُمّمدريتٝم٤م وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف ُمـ ُمِمٙمالت ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًمذات 

سم٤مًمٌمء اعمدرك، وقمالىم٦م اعمدريم٦م واعمقوقع اعمدرك، ُمـ طمٞم٨م اشمّم٤مل ىمقى اإلدراك 

إؿمٞم٤مء اعمدريم٦م سم٤مًم٘مقى اًمتل شمدريمٝم٤م، واًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمتِمٙمؾ اعمٕمروم٦م ُمـ ظمالهل٤م 

واعمّم٤مدر اًمتل دملء قمـ ـمري٘مٝم٤م، واًمٌح٨م قمـ ُمدى اًمتٓم٤مسمؼ سملم شمّمقراشمٜم٤م اًمذهٜمٞم٦م 

واًمقاىمع اخل٤مرضمل وُمدى ظمدُم٦م هذا اًمتّمقر عمٗمٝمقُمل اًمقضمقد واعمٕمروم٦م يقوح ُمدى 

 ًمٜمٔمري سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-أمهٞم٦م هذا اًمٓمرح ا

ئمٝمر أن اهلدف ُمـ وراء هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف اعمتٙمٚمٛمقن يتجغم أؾم٤مؾًم٤م ذم حم٤موٓهتؿ  ,6

ًمقوع أؾمس ُمٕمرومٞم٦م ٟمٔمري٦م واؾمتدًٓمٞم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م؛ ذًمؽ أن ُمٜمٔمقرهؿ ًمٚمٕم٘مٞمدة 

مم اًمٌح٨م ذم ُمٗمٝمقم ، ذم اعم٘م٤مم إول، أدى هبؿ إ"قمٚمؿ"و "ُمٕمروم٦م"اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م 

اًمٕمٚمؿ وذم أٟمقاع وأىم٤ًمم اعمٕمروم٦م واحلرص قمغم سمٞم٤من اعمّم٤مدر اعمٕمرومٞم٦م اًمتل شم١مظمذ ُمٜمٝم٤م 

اًمٕم٘مٞمدة- وهذا ُمـ أضمؾ شمقوٞمح اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م واًمقصقل إمم 

ٟمقع اعمٕمروم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ًمٌٜم٤مء ىم٤مقمدة إيامٟمٞم٦م اقمت٘م٤مدي٦م صٚم٦ٌم ٓ ختْمع ًمٚمِمؽ 

 اًمري٥م أُم٤مم ُمٜمٙمري احل٘م٤مئؼ واعمِمٙمٙملم ومٞمٝم٤م-أو 
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أن ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ أو اعمٕمروم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم، وهق ذم جم٤مل اإلسمًتٛمقًمقضمٞم٤م ُمٗمٝمقم ُمريمزي،  ,4

اختذ ُمٜمحك ٟمٔمرًي٤م دمريدًي٤م سمحًت٤م ظم٤مص٦م ذم اًمدرس اًمٙمالُمل اعمت٠مظمر، مم٤م أوم٣م إمم دمريد 

اًمتقضمف إمم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ وفمٞمٗمتف احل٘مٞم٘مٞم٦م سمٕمدم رسمٓمف سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٗميض إمم 

 يقصؾ إًمٞمف-

ًمٕمّؾ ُمـ سملم أؾم٤ٌمب هذا اجلٜمقح اًمٙمالُمل اًمتجريدي عمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ، اؾمتٌٕم٤مد اعمتٙمٚمٛملم  ,3

جل٤مٟم٥م ُمٝمؿ ُمـ اإلدراك اعمٕمرذم اإلٟم٤ًمين أٓ وهق اإلدراك اًم٘مٚمٌل ذم اًمت٠مؾمٞمس عمٗمٝمقم 

 أرؾم٤مه٤م اًمقطمل اًمٙمريؿ-اًمٕمٚمؿ، إمم ضم٤مٟم٥م إمه٤مل اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد إؾم٤مؾمٞم٦م ًمف اًمتل 

أن ُمـ أهؿ أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ُمٜمٔمقر اًمٌٜم٤مء اًمٙمالُمل ًمدى اعمتٙمٚمٛملم، ظم٤مص٦م اعمت٠مظمريـ  ,3

ُمٜمٝمؿ، ذم إيْم٤مح ُمٕم٤ممل اًمدرس اًمٕم٘مدي اإلؾمالُمل ذم اًمقاىمع اعمٕمرذم واحلٞم٤ميت ًمٚمٗمرد 

اعمًٚمؿ، هق أن ضمؾ ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م أصٌح٧م ًمدهيؿ جمرد شمّمدي٘م٤مت ذهٜمٞم٦م 

 ُمـ أي روح إيامٟمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م مم٤م ؾم٤مهؿ ذم شمٙمريس سمٕمد اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمـ اًمقاىمع-ظم٤مًمٞم٦م 

أن إصقل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، وُم٘م٤مصده٤م  ,8

اًمٕمٛمٚمٞم٦م مل دمٜمح قمغم اإلـمالق إمم هذا اًمتجريد اًمٜمٔمري ًمٚمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م اًمذي ُمّٝمد ًمف قمٚمامء 

ع ُمع اًمٖمػم، ؾمقاء يم٤مٟمقا ظم٤مرج اًمدائرة اإلؾمالُمٞم٦م أو داظمٚمٝم٤م، قمغم اًمٙمالم ذم ظمْمؿ اًمٍما

 اًمرهمؿ ُمـ اًمدور اًمذي ىم٤مُمقا سمف، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ذم ٟمٍمة اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-
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