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 اذلٍئخ االعزشبسٌخ
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 أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ                                    خ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذيـــفضٍٍخ اٌشٍ
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 يف ادلز٘ت احلٕفً 

6 

 7 "دساعخ ِمبصذٌخ" إعشائًٍاخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ  د. أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط 311 - 265

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء  د. دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً 363 - 312
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 احلؿد هلل وكػى، وسالم طذ طباده الذين اصصػى، أما بعد:

فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف 

هـ، والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة، متضؿـا 1111هلذا العام  "والعرشون الثامنادجؾد "يف  األولإلقؽم العدد 

سات اإلسالمقة، طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة التخصصات الرشطقة والدرايف العديد من  ا  ثبح مخسة طرش

إطجاب العديد من الؼراء، وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء،  فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان: اإلخبات يف 

والبحث اآلخر بعـوان: دور ة موضوطقة من إطداد: د. أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي، الؼرآن الؽريم دراس

د. حسن بن طظ بن مـقع  األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد:

)صدوق له أوهام( طـد ابن حجر ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان: الرواة ادوصوفون بـ الشفراين، 

يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام )مجعا ودراسة( من إطداد: د. كورة طبد اهلل 

 وده  يف احلديث وطؾومه من إطداد:السواكـي وجف حمؿد الغؿالس، والبحث اآلخر بعـوان: أبو صاهر حمؿود

ث اآلخر بعـوان: تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة والبح د. زيـب حسن الصايف أمحد،

حتى ال يتحدث الـاس "والبحث اآلخر بعـوان: حديث  سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري، فؼفقة من إطداد د. 

 ،السعودإطداد د. رامز بن حمؿد أبو موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من حديثقة دراسة  :"أن حمؿدا  يؼتل أصحابه

ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري )الؽواكب الدراري، وفتح الباري، وطؿدة الؼاري،  والبحث اآلخر بعـوان:

العؿل، من إطداد: الباحثة/  باب من قال إن اإليامن هومن بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن / وإرشاد الساري( 

ان: أقوال العؾامء يف لػظ )حسٌن غريب( طـد اإلمام والبحث اآلخر بعـوأسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي، 

ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة   ،إقبال حمؿد أمحد الوققد ، من إطداد: د.دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع الرتمذي

جاء البحث األول بعـوان: أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري، من إطداد:  د. حسن بن حمؿد 

من إطداد:  د. طبد اهلل أمحد  ،-دراسة حتؾقؾقة-األسؿري، والبحث اآلخر بعـوان: مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل 

اهلل بن  طبد، من إطداد: د. دراسة طؼدية وصػقة صائػة اإلخوة البولـديةوالبحث اآلخر بعـوان:  مبارك باوادي،

بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي، من إطداد: الباحثة/ ان: والبحث اآلخر بعـو ،ناهلل ادقام الرمحن بن طبد طبد

ويف الػؼه بحث بعـوان: مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب  حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع،

ين احلـػي، من إطداد:  د. محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك، ويف أصول الػؼه بحث بعـوان: اخلطاب الؼرآ

والبحث اآلخر بعـوان: مـفجقُة احلُؽم ، إطداد: د. أمحد حمؿد هادي اهلبقطمن  -دراسة مؼاصدية-لبـي إرسائقل 

د إْبرازاتِه  .د. حاتم باي أ.من إطداد:  ،طذ الؽتاب بتعدُّ

 سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود، وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف اجملاي اٌعمذي ٚاٌفىزي أدٚاخ اٌٛعً اٌفىزي

 

 إعذاد

 االمسزيتٓ حمّذ دسٓ دسٓ د.
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 ٍِخص اٌثذس

، وهق يتحـدث "أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري ذم اعمج٤مل اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري"قمٜمقان اًمٌح٨م: 

اًمٕمقعمـ٦م8 ُمــ أديـ٤من وومـرق ديٜمٞمـ٦م قمـ طم٤مضم٦م اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ًمٚمققمل اًمٜم٤مومع سمام حيٞمط سمف ذم ومْم٤مء 

وُمذاه٥م ومٙمري٦م، وقم٘م٤مئد وصم٘م٤موم٤مت، وسمدع وؿمـٌٝم٤مت، وٟمِمـ٤مـم٤مت ُمتٜمققمـ٦م يمثـػمة وُمثـػمة، ومـام 

إدوات اًمتل شم٤ًمقمد اًمذات أن شمٕمل ُم٤م طمقهلـ٤م، ومتًـتٗمٞمد ُمــ اًمٜمـ٤مومع، وشمتجـ٤موز اًمّمـٕمقسم٤مت، 

 وشمتقىمك اعمخ٤مـمر؟
وهل: اعمٗمت٤مح ومًٕمك إمم سمٜم٤مء ٟمٛمقذج ٕدوات اًمققمل، وهق ُمٙمقن ُمـ ؾم٧م ظمٓمقات، 

اًمنمقمل، اعمقؾمققم٤مت، وإـم٤مًمس، واعمتخّمص، واًمٙمت٤مب، اإلقمالم وآشمّم٤مل، واعمامرؾم٦م8 

 ُمٌٞمٜم٤م ُمٗمٝمقم يمؾ ظمٓمقة، وؾمٌؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، ًمتتح٘مؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م اعمٚمٙم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٜمِمقدة.
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Abstract 

A research paper titled "Intellectual Awareness Tools" 

This research paper highlights the contemporary Muslim's need to useful 

awareness of all his global surroundings, including religions, religious 

groups, thought schools, doctrines, cultures, heresies, suspicions, and 

various yet exotic activities. So, what are the tools which help the person to 

understand his/her surroundings, so he/she can benefit from the good and 

avoid the dangers?   

Accordingly, a six-step model of awareness tools was developed. The steps 

are: the legitimate key; encyclopedias and atlases; scientific and specialized 

writings; media and communication; and practice.  Each step is clarified, 

with reasons behind it, with the aim of achieving intellectual faculty.  
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 ادلمذِح
احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم 

: وم٢مٟمف ٓ أطمد أي٤م يم٤من اٟمتامؤه اًمديٜمل أو اًمٗمٙمري أو اًمٕم٘مدي يٛمٙمٜمف أن يٜمٙمر أُم٤م سمٕمديقم اًمديـ، 

أمهٞم٦م اًمققمل وأصمره ذم شم٘مدم إُمؿ ورومٕمتٝم٤م8 اٟمٓمالىم٤م ُمـ هذه اعمًٚمٛم٦م يٛمٙمٜمٜم٤م اًمت٠ميمٞمد قمغم أن 

وات اًمققمل هل إظمرى ٓ سمد أن شمٙمت٥ًم ٟمٗمس إمهٞم٦م8 قمٛمال سم٤مًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م: ُم٤م ٓ يتؿ أد

اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق أيْم٤م واضم٥م، وٓ ؿمؽ أن حتّمٞمؾ اًمققمل ٓ سمد ًمف ُمـ أدوات، وهذا 

أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري ذم اعمج٤مل "اًمٌح٨م يتٜم٤مول هذه إدوات8 إسم٤مٟم٦م ومتٞمٞمزا، حت٧م ُمًٛمك 

ق يتٜم٤مول ُمقوققم٤م ُمٝمام ًمٕمٍمٟم٤م، وسمخ٤مص٦م ذم هذا اًمزُمـ اًمّمٕم٥م8 ، وه"اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري

زُمـ اًمٕمقعم٦م اًمِمديدة، واًمتل شمتٛمٞمز سمحْمقر ُمٙمثػ ًمٙمؾ إدي٤من واًمٗمرق واعمذاه٥م واًمٕم٘م٤مئد 

وإيدًمقضمٞم٤مت8 قمؼم وخ ه٤مئؾ، وُمٕمٝم٤م شم٘متحؿ اًمِمٌٝم٤مت واًمٕم٘م٤مئد اًمْم٤مًم٦م واعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة 

وقم٤ممل واؾمع ُمـ اإلُمٙم٤مٟم٤مت، ويمؾ واطمد يٌح٨م  يمؾ سم٤مب قمغم اعمًٚمؿ، وي٠ميت ُمٕمٝم٤م ومرص يمٌػمة

قمـ ـمرق شم٤ًمقمده ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمٞمش أُمـ8 سمحٞم٨م يًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمٗمرص واإلُمٙم٤مٟم٤مت 

 ويتج٤موز اًمّمٕمقسم٤مت ويتقىمك اعمخ٤مـمر، وًمـ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم٤مًمققمل.

وٓ أطمد جيٝمؾ وخ٤مُم٦م احلدث، وٓ أمهٞم٦م اًمققمل، وًمٙمٜمف سمح٤مضم٦م ًمألدوات اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمتل 

 ٝم٤م سمٞمن، وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م سمٗمٕم٤مًمٞم٦م، وشم٤ًمقمده ذم اًمققمل اًمٗمٙمري.يٛمٙمٜمف ومٝمٛم

 َػه١ً ايبشح:

وهق - اًمٌح٨مطمقل همٞم٤مب اًمدراؾم٤مت أو ٟم٘مّمٝم٤م طمقل ُمقوقع ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م شمدور 

صمؿ اًمٌح٨م قمـ يمٞمٗمٞم٦م قمالج ذًمؽ، ومثٛم٦م دراؾم٤مت قمـ اًمققمل وأمهٞمتف، وُم٤م أن  -أدوات اًمققمل

ـم٤م سمٛمِمٙمٚم٦م ـمري٘م٦م حت٘مٞمؼ هذا اًمققمل8 خم٤مـم٤ٌم ي٘متٜمع اًمِمخص سم٠ممهٞم٦م اًمققمل طمتك جيد ٟمٗمًف حم٤م

شمًٝمؿ ذم إٟمج٤مز هذا اًمققمل؟  اًمتل ومام إدوات ،أمهٞم٦م اًمققملٟمٗمًف هبذا اًم١ًمال: أُم٤م وىمد أي٘مٜم٤م 

 ُمع اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤م يتّمؾ سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري.

شمتًؿ  أو  شمتًؿ سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ همػم اعمثٛمر ذم اعمقوققم٤مت اخل٤مص٦م، وأهمٚم٥م اإلضم٤مسم٤مت اعمت٤مطم٦م

هل اقمتامد   ي٘م٤مل: إن أداة اًمققملومٛمـ اًمتٕمٛمٞمامت أن  سم٤مٓظمتّم٤مر اعمخؾ سمٖمرض اًمتٕمريػ8
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اًمققمل هل اًم٘مراءة، صمؿ شمقوع  أداة إن ي٘م٤مل:اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٗمٙمػم. وُمـ آظمتزال أن 

اًمٜمٛمقذضمٞم٦م هلذا  وًمٙمٜمف ٓ ي٘مدم اًمّمٞم٤مهم٦م ،سم٤مًمٙمت٥م. وُمع أن ومٞمٝمام ضمزءا ُمـ اًمّمقابىم٤مئٛم٦م 

ًمدراؾم٦م حت٤مول حت٘مٞمؼ ذًمؽ8 وًمٞمس ذـم٤م أن شمٙمقن شمٚمؽ اعمح٤موًم٦م هل اًمقطمٞمدة 8 وهذه ااًم٤ٌمب

 هلذا اعمقوقع8 ومتٕمدد اعمح٤موٓت ي٠ميت سمثامر ُمروٞم٦م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ويمذًمؽ يٕمٓمل ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة. 

 :أَا َٓٗر ايدزاض١

ومٝمق ُمٜمٝم٩م ُمريم٥م ُمـ أدايت اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م، يٜمٓمٚمؼ ُمـ حتٚمٞمؾ ُمٙمقٟم٤مت اًمققمل 

ُمٜمٝم٤م اًمٜمٛمقذج اعم٘مؽمح ذم أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري8 وُمـ ضمٝم٦م ختري٩م وأدواشمف، صمؿ يريم٥م 

إطم٤مدي٨م: وم٠ميمتٗمل سمذيمر اًمٙمت٤مب ورىمؿ احلدي٨م، وإذا يم٤من ذم همػم اًمّمحٞمحلم ذيمرت طمٙمٛمف 

 وم٠مقمرف سمٖمػم اعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م.  8قمٜمد أهؾ اًمتح٘مٞمؼ8 وأُم٤م إقمالم واًمٗمرق واعمذاه٥م واعمّمٓمٚمح٤مت

ًمققمل اًمٗمٙمري، وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٕم٤مًم٩م إدوات، وٓ ؿمؽ أن صمٛم٦م دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م ذم ُمقوقع ا

ومل يتٞمن زم اًمقصقل إمم سمح٨م يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م أدوات اًمققمل، وهم٤مًم٥م اًمٔمـ أن آهتامم 

سم٤مًمققمل سمدأ ُمت٠مظمرا ذم ٟمِم٤مـمٜم٤م اًمث٘م٤مذم، وُمـ صمؿ ومٝمٜم٤مك ضمقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م مل يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ذم 

 جم٤مل اًمققمل اًمٗمٙمري.

 َهْٛات ايدزاض١:

 اؾم٦م قمغم اًمٜمحق أيت:رشم٧ٌم ُمقوققم٤مت هذه اًمدر

 اعم٘مدُم٦م. -

وآظمر شمٓمٌٞم٘مل، يٕمرض ذم اعمٌح٨م إول اجل٤مٟم٥م  ،يٜم٘مًؿ اًمٌح٨م ًم٘مًٛملم8 ىمًؿ ٟمٔمري -

اًمٜمٔمري ُمـ اعمقوقع8 قمغم أن يٙمقن ُمقوقع اعمٌح٨م اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل اخل٤مص 

 سم٤مٕدوات اعم٘مؽمطم٦م.

أدواشمف؟ وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م اعمٌح٨م إول: ُمٗمٝمقم أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري وأمهٞمتف ويمٞمٗمٞم٦م شمٙمقيـ 

 أشمٞم٦م:

 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗم٤مهٞمؿ أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري. -

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أمهٞم٦م اًمققمل وأدواشمف. -
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: يمٞمػ ٟمٙمقن أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري؟ -

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري، وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

 اعمٓمٚم٥م إول: اعمٗمت٤مح اًمنمقمل. -

 ققم٤مت وإـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦م.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اعمقؾم -

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اعمتخّمص. -

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: اًمٙمت٤مب. -

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: اإلقمالم وآشمّم٤مل. -

 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: اعمامرؾم٦م. -

 اخل٤ممت٦م.

 اعمّم٤مدر واعمراضمع واًمٗمٝم٤مرس.

وأظمػما وًمٞمس آظمرا أؾم٠مل اهلل أن يٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمقومٞم٤م سم٠مهداومف، وحم٘م٘م٤م ومقائده، وُمع 

اجلٝمد ومال أدقمل اًمٙمامل ومٞمف8 وم٤مًمٜم٘مص ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم، ومام يم٤من ومٞمف ُمـ ٟم٘مص أو ُم٤م سمذًم٧م ُمـ 

 ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز، وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ صقاب ومٛمـ شمقومٞمؼ اهلل.
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 املبشح األٍٚ

 ٚأُٖٝت٘ ٚنٝف١ٝ تهٜٛٔ أدٚات٘ َفّٗٛ أدٚات ايٛعٞ ايفهسٟ 

 املطًب األٍٚ

 َؿطًشات ايدزاض١

وهل: إداة، اًمققمل، اًمٗمٙمري8 وًمٕمٚمف ُمـ إومم شمِمتٛمؾ اًمدراؾم٦م قمغم قمدة ُمٗم٤مهٞمؿ، 

 اًمقىمقف قمغم اعمراد ُمـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ8 ًمٞمًٝمؾ شمقوٞمح اعمراد ُمٜمٝم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمدراؾم٦م.

  :"األدا٠": َفّٗٛ أٚاّل

: ُم٤م يقصؾ ًمٚمٛمراد8 ذيمره اسمـ وم٤مرس، وم٘م٤مل: هل ُم٤م أطمدمه٤مٟمجد ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمٜمٞملم ًمألداة: 

وًمٙمؾ ذي طمروم٦م أداة8 ": "ًم٤ًمن اًمٕمرب": آًم٦م احلروم٦م، ومٗمل وأظمر، (1)"يقصؾ هب٤م إمم ُم٤م يراد"

، وهذان اعمٕمٜمٞم٤من مه٤م ُم٤م ؾمػميمز قمٚمٞمف ذم أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري، (0)"وهل آًمتف اًمتل شم٘مٞمؿ طمرومتف

وم٤مًمققمل ُمـ ضمٝم٦م يٕمد أداة اعمِمتٖمؾ ذم قم٤ممل إومٙم٤مر8 ٕٟمف سمح٤مضم٦م ٕدوات شم٘مٞمؿ طمرومتف8 وهق ُمـ 

 8 وهذا قملم ُم٤م يريده ص٤مطم٥م احلروم٦م ُمـ أداشمف.ضمٝم٦م أظمرى يقصٚمف هلدومف وهم٤ميتف

وإداة ذم صقرهت٤م احلًٞم٦م اعمٚمٛمقؾم٦م شمٙمقن أيمثر ووقطم٤م8 ومٛمثال: أدوات اًمٌٜم٤مء، وأدوات 

اًمرؾمؿ، وأدوات ـمٌٞم٥م إؾمٜم٤من، وأدوات اعمّمقر، وهٙمذا، ومٙمؾ قمٛمؾ سمح٤مضم٦م ٕدوات، وقمٜمد 

 اؾمتخدام أداة همػم ُمٜم٤مؾم٦ٌم يٙمقن شمٌٕم٦م ذًمؽ ُمٜمتج٤م وم٤مؾمدا.

أُم٤م إداة ذم صقرهت٤م اعمٕمٜمقي٦م ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م يٙمقن ذم جم٤مل إومٙم٤مر واعمٕم٤مين8 ذًمؽ أٟمف هٜم٤مك 

أدوات ًمٚمٗمٝمؿ واًمٜم٘مد واإلٟمت٤مج واًمٌٜم٤مء واإلسمداع وهمػمه٤م، وُمـ يٕمٛمؾ ذم هذا اعمج٤مل سمدون أدواشمف 

ومٝمق يم٤مخل٤ٌمز اًمذي يريد إٟمت٤مج ظمٌز دون أداة ـمحـ أو أداة قمجـ أو ومرن أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ 

دوات يمثػمة سملم يدي اخل٤ٌمز، سمٕمْمٝم٤م أؾم٤مد ٓ سمد ُمٜمف، وإٓ ومٚمـ يٙمقن هٜم٤مك ظمٌز، وسمٕمْمٝم٤م أ

                                                           

 .هـ1177ه٤مرون، اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ـمٌٕم٦م  اًمًالم حت٘مٞمؼ: قمٌد  ،1/51وم٤مرس، ( يٜمٔمر ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ 1)

 هـ.1212، 1، دار ص٤مدر، سمػموت، ط12/03ُمٜمٔمقر، ( ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ 0)
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وُمع يمثرة ُمـ يدرك مت٤مم  .(1)وإن أُمٙمـ إٟمت٤مج اخلٌز سمدوهن٤م ُمٗمٞمد ذم قمٛمٚمف وحتًلم ضمقدشمف8

اإلدراك شمٕمذر إٟمت٤مج اخلٌز سمٖمػم أدوات8 ًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يرون ًمإلسمداع واًمققمل واًمٕمٚمؿ 

اخل٤مص٦م سمف8 رهمؿ أن ُمـ هذه إدوات ُم٤م ٓ يٛمٙمـ وضمقد اإلٟمت٤مج اعمٕمرذم واًمٗمٙمري أدواشمف 

 سمٖمػمه.

واؾمتٝمالك إومٙم٤مر،  ًم٘مد شمٕمقد يمثػم ُمٜم٤م اؾمتٝمالك يمؾ رء8 اؾمتٝمالك اعم٤مدي٤مت

وآؾمتٝمالك هٜم٤م ًمف أدواشمف اًمٞمًػمة8 سمخالف اًمققمل واإلسمداع واإلٟمت٤مج، ومٝمق سمح٤مضم٦م ٕدوات 

 اًمٙم٤مذم، وهذه إدوات مل شم٠مظمذ طمٔمٝم٤م سمام يٙمٗمل ُمـ آقمتٜم٤مء. صٚم٦ٌم وصٕم٦ٌم، وسمح٤مضم٦م ًمٚمتدرب

ويمام ىمٞمؾ ذم اعمثؾ اًمّمٞمٜمل: قمٚمٛمٜمل اًمّمٞمد وٓ شمٕمٓمٜمل اًمًٛمٙم٦م، وًمٕمؾ أسمرز ُم٤م يٛمٙمـ إوم٤مدشمف 

ُمـ هذا اعمثؾ ضورة اًمتٛمًؽ سم٠مدوات اإلٟمت٤مج8 ٓ اإلٟمت٤مج ٟمٗمًف8 وم٤معم٘مّمقد اًمتٛمٙمـ ُمـ 

حرر ُمـ احل٤مضم٦م ٕطمد، وُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمالؾمتٝمالك إدوات اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمإلٟمت٤مج، وقمٜمده٤م يتؿ اًمت

احلز واعمٕمٜمقي، اؾمتٝمالك إؿمٞم٤مء وإومٙم٤مر، وُم٤م مل هنتؿ سم٤مٕدوات واعمٚمٙم٦م ومٞمٝم٤م، ومًٜمٌ٘مك قم٤مًم٦م 

 قمغم همػمٟم٤م، ذم قم٤ممل ُمكمء سم٤مٕومٙم٤مر واإلسمداقم٤مت.

وىمد سمدأ اإلٟم٤ًمن ُمـ شم٤مرخيف اًم٘مديؿ يٓمقر أدواشمف، ويم٤من ُمـ أول إدوات وأؿمٝمره٤م: 

س واًم٘مٚمؿ، وم٤مٕول يًتخدم ذم ضم٤مٟم٥م طمز، وأظمر: ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕمٜمقي، وإول هق اًمٗم٠م

 هق اًمريمـ اًمٕمٚمٛمل هل٤م. :اًمريمـ اعم٤مدي ًمٚمحْم٤مرة، وأظمر

اًمققمل واًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر واإلسمداع وآسمتٙم٤مر أيمثر  أدواتوذم قمٍمٟم٤م احلدي٨م أصٌح٧م 

يٛمٚمؽ أومراده٤م ُمـ أدوات أمهٞم٦م، سمؾ هل اًمٓمريؼ ٓسمتٙم٤مر آظمؽماقم٤مت، وأصٌح ُمٞمزان إُمؿ سمام 

يًتخدُمقهن٤م سمٛمٝم٤مرة، وم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل يٜمجح ذم سمٞمئ٤مت ويٜمت٩م قمٜمف ُمٜمتج٤مت ُمذهٚم٦م8 ًمتٛمٙمـ 

اًمٓمالب ُمـ أدوات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، يمام ٟمِم٤مهد ذًمؽ اًمتٓمقر ذم ضمقاٟم٥م يمثػمة ُمـ ضمقاٟم٥م 

                                                           

، "وؾمتقن ص٤مٟمٕم٤مٓ يًتدير اًمرهمٞمػ ويقوع سملم يديؽ طمتك يٕمٛمؾ ومٞمف صمالصمامئ٦م "( ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف اإلطمٞم٤مء: 1)

وسمٕمٞمدا قمـ حتديد اًمٕمدد، وم٢مٟمف يٛمٙمٜمٜم٤م ختٞمؾ اًمٙمثػم ذم قمٍمٟم٤م اًمٞمقم8 سمداي٦م سمٛمـ يزرع وحيّمد ويٜم٘مؾ ويِمحـ ويِمؽمي ويٌٞمع 

ويّمدر8 وصقٓ ًمٚمٛمخٌز اًمذي خيزن ويٓمحـ وخيٌز، سمؾ يمؾ ُم٤م حيًـ أو يٙمقن اخل٤ٌمز واخلٌز سمح٤مضم٦م ًمف، ومٞمدظمؾ شمٌٕم٤م، 

 .هـ1220سمػموت، ـمٌٕم٦م  ، دار اعمٕمروم٦م،1/72، م اًمديـُمثؾ اعمٚمح واعم٤مء. يٜمٔمر إطمٞم٤مء قمٚمق
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

قم٦م احلٞم٤مة، ًمقضمقد ومئ٦م ذم يمؾ ضم٤مٟم٥م، متتٚمؽ أدواشمف، وم٢مذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٌالد اعمت٘مدُم٦م ذم اًمّمٜم٤م

 واهلٜمدؾم٦م واًمٕمٛمران، ٟمجد أن أطمد أهؿ إؾم٤ٌمب هق اُمتاليمٝمؿ إدوات اعمٝمٛم٦م ذم جم٤مل قمٛمٚمٝمؿ.

اًمقؾمٞمٚم٦م "، ومٝمٜم٤مك ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م إدواتوشمتٛمٞمز يمت٥م اًمتٜمٔمػم ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤محلدي٨م قمـ 

، ويذيمرون ُمٜمٝم٤م: اعمالطمٔم٦م، واعم٘م٤مسمالت، وآؾمت٤ٌمٟم٤مت، وحتٚمٞمؾ "اًمتل جيٛمع هب٤م اًم٤ٌمطم٨م سمٞم٤مٟم٤مشمف

اًمقؾمٞمٚم٦م "، وقمرومٝم٤م آظمر سم٠مهن٤م: (1)ى، واخلرائط واًمرؾمقم، واًمقؾم٤مئؾ اإلطمّم٤مئٞم٦م، وهمػمه٤ماعمحتق

... وهلذا وضم٥م قمغم اًم٤ٌمطم٨م أن يًتخدم .أو اًمٓمري٘م٦م اًمتل يًتٓمٞمع هب٤م اًم٤ٌمطم٨م طمؾ ُمِمٙمٚمتف

إمم أن  "قمدة أدوات ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٌح٨م اًمذي يْمٛمـ ًمف سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م اًمقصقل إمم اهلدف..

اًمٗمروض هل اًمتل حتدد إدوات اعمًتٕمٛمٚم٦م، واًم٤ٌمطم٨م: اًمذي خيت٤مر إدوات إن ـمٌٞمٕم٦م "ىم٤مل: 

 .(0)"... أو يّمٜمٕمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمرض.اعمالئٛم٦م

  ٚأْٛاع٘: َفّٗٛ ايٛعٞ: "ايٛعٞ": َفّٗٛ ثاّْٝا

وقمك اًمٌمء: مجٕمف ذم وقم٤مء. وقمك احلدي٨م: طمٗمٔمف وومٝمٛمف ": (1)"اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط"ورد ذم 

: وصػ ًمٚمٛم١مٟم٨م. وي٘م٤مل: أذن واقمٞم٦م: "اًمقاقمٞم٦م"طم٘مٞم٘متف....  وىمٌٚمف. وقمك إُمر: أدريمف قمغم

: احلٗمظ واًمت٘مدير، واًمٗمٝمؿ اًمققمل: اًمٔمرف يققمك ومٞمف اًمٌمء، مجع أوقمٞم٦م. "اًمققم٤مء"طم٤مومٔم٦م. 

 .(2)"ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس: ؿمٕمقر اًمٙم٤مئـ احلل سمام ذم ٟمٗمًف وُم٤م حيٞمط سمف واًمققملوؾمالُم٦م اإلدراك. 

ُمٗمٝمقم يدل قمغم ذات متتٚمؽ إُمٙم٤مٟم٤مت  "اًمققمل"ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمًتخٚمص ُمـ هذا أن ًمٗمٔم٦م  

 قم٤مًمٞم٦م: مجع، وومٝمؿ، وطمٗمظ، وإدراك قمٛمٞمؼ وىمٌقل.

يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر اعمٝمؿ8 وم٘مد ضم٤مء  "وقمك إُمر"ذم ىمقًمف:  "إُمر"وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن ًمٗمظ 

[، 38]الشورى: َّں  ڻ ں ُّ ذم اًم٘مرآن قمغم اًمٌمء اعمٝمؿ8 طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: إُمرإـمالق 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ُّ[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 137]آل قمٛمران: َّ ڤ  ڦ  ڦ ُّوقال تعاىل: 

                                                           

 م.1760، 4، ويم٤مًم٦م اعمٓمٌققم٤مت، اًمٙمقي٧م، ط13( يٜمٔمر: أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف، د. أمحد سمدير، ص1)

 هـ.1203، 0، دار اعمٜمٝم٤مج، قمامن، إردن، ط125( أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف، وضمٞمف حمجقب، ص0)

)و ع ي(، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمنموق اًمدوًمٞم٦م،  1223-1222اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ص( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، جمٛمع 1)

 هـ.1203، 2ط

 )و ع ي(. 1223 -1222( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ص2)
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]اًمٜم٤ًمء: َّک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

[، وُمـ صمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م أظمذ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي: 21]إٟمٗم٤مل: َّہ ہ ہ  ُّ[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 61

ًمٞمٙمقن هق اعمٕملم ذم حتديد أداة اًمققمل، وهذا اإلدراك  "طم٘مٞم٘متف....وقمك إُمر: أدريمف قمغم "

 سمح٤مضم٦م جلٛمع وطمٗمظ وومٝمؿ.

  أْٛاع ايٛعٞ:

يٛمٙمٜمٜم٤م شم٘مًٞمؿ اًمققمل ُمـ طمٞم٨م اًمٗم٤مئدة إمم صمالصم٦م أٟمقاع، وهل: اًمققمل اًمزائػ8 اًمققمل 

 اًمٜم٤مىمص8 اًمققمل اًمٜم٤مومع. 

وذًمؽ سم٥ًٌم  8 رهمؿ أٟمف يٚم٘مك ٟمج٤مطم٤م8اًمققمل اًمزائػوإيمثر ظمٓمقرة ُمـ سمٞمٜمٝمؿ هق 

اًمٕمقعم٦م اإلقمالُمٞم٦م اعمدارة ُمـ هٞمئ٤مت ذات ُمّم٤مًمح ُمٕمٞمٜم٦م قمغم طم٤ًمب اعم٤ٌمدئ8 إذ أىمٜمٕم٧م اًمٕم٤ممل 

اعمت٠مصمر هب٤م سمخط واطمد ًمٚمققمل، هذا اخلط هل وطمده٤م اًمتل شمرؾمؿ طمدوده اإلقمالُمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، 

سمؾ يتٞمف  ويِمٕمر اإلٟم٤ًمن سمٖمرىمف ومٞمٝم٤م، صمؿ هق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م وقمل زائػ ٓ حي٘مؼ هم٤مي٦م طمًٜم٦م ًمّم٤مطمٌف،

 ُمٕمٝم٤م.

: ومٚمٕمٚمف ُم٤م يٙمقن ذم سمداي٦م اًمٓمريؼ8 ومٝمق يٛمتٚمؽ ضمزءا ُمـ اًمققمل، وًمٙمٜمف اًمققمل اًمٜم٤مىمصأُم٤م 

ٓ جيٜمل صمامر هذا اًمققمل، وأهؿ ُمٕم٤ممل هذا اًمٜمقع: اًمٗمّمؾ سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ8 سمحٞم٨م يٙمقن 

أُمثٚم٦م  اًمذهـ قمغم ىمدر قم٤مل ُمـ اإلعم٤مم سم٤معمِمٙمٚم٦م، ًمٙمٜمف مل يؽمضمؿ هذه اعمٕمروم٦م سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م، وُمـ

ذًمؽ: اًمققمل اًمٌٞمئل، وم٢مٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمدظمؾ ُمتٜمزه٤م ُمٙمتٔم٤م سم٤معمتٜمزهلم، وإذا ُم٤م ؾم٠مًم٧م أطمدهؿ قمـ 

أمهٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤موم٦م اعمٙم٤من، ًمقضمدت اإلضم٤مسم٦م شمٙم٤مد شمٙمقن واطمدة، وُمٚمخّمٝم٤م اًمت٠ميمٞمد قمغم 

ضورة ٟمٔم٤موم٦م اعمٜمتزه، ومتٔمٜمٝمؿ قمغم ىمدر قم٤مل ُمـ اًمققمل، وًمٙمـ ُم٤م إن شمٖمرب ؿمٛمس ذاك اًمٞمقم، 

شمٜمٔمر ظمٚمٗمٝمؿ، طمتك دمد أيمداؾم٤م ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت، قمٜمده٤م شمٙمتِمػ أن هذا اًمققمل اعمقضمقد ذم و

 إذه٤من ٓ صمامر ًمف ذم اًمقاىمع8 ومٝمق واقمل ٟم٤مىمص.

ومٝمق اًمذي جيٛمع سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وإدوات ومٞمف حت٘مؼ صمامره٤م، ومتجد  ،اًمققمل اًمٜم٤مومعأُم٤م 

ًمق ضمٝمدا ذم اًمًٕمل ٟمحق طمؾ هذه ص٤مطمٌف ذا ُمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م سم٤معمِمٙمٚم٦م وأدوات طمٚمٝم٤م، صمؿ هق ٓ ي٠م

 اعمِمٙمٚم٦م.
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وًمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م ُمٗمٝمقُمف، وظمّم٤مئّمف، وأدواشمف، وٟمت٤مئجف8 وذيمره٤م هٜم٤م ُم٤م هق إٓ حم٤موًم٦م ًمإلوم٤مدة 

ُمـ إدوات اًمٜم٤مومٕم٦م ذات اجلدوى، ٓ ًمالهنامك ذم أدوات ٓ ـم٤مئؾ حتتٝم٤م، وصمامره٤م إُم٤م زائٗم٦م أو 

 ًمٜمٗمع هٜم٤م يٙمقن سمٛم٘م٤ميٞمًٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م.ٟم٤مىمّم٦م8 سمٞمٜمام ٟمحـ ٟمٌح٨م قمام يم٤مٟم٧م صمامره ٟم٤مومٕم٦م8 وا

 :"ايفهس": َفّٗٛ ثايجّا

ذم إُمر ومٙمرا: أقمٛمؾ اًمٕم٘مؾ ومٞمف ورشم٥م سمٕمض ُم٤م يٕمٚمؿ  "ومٙمر": "اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط"ورد ذم 

ًمٞمّمؾ سمف إمم جمٝمقل.... وومٙمر ذم اعمِمٙمٚم٦م: أقمٛمؾ قم٘مٚمف ومٞمٝم٤م ًمٞمتقصؾ إمم طمٚمٝم٤م. ومٝمق 

: إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم "اًمٗمٙمر"إمم طمٚمٝم٤م. : إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم ُمِمٙمٚم٦م ًمٚمتقصؾ "اًمتٗمٙمػم"ُمٗمٙمر...

 .(1)"اعمٕمٚمقم ًمٚمقصقل إمم ُمٕمروم٦م جمٝمقل. وي٘م٤مل: زم ذم إُمر ومٙمر8 ٟمٔمر وروي٦م

وووم٘م٤م هلذه اعمٕمٓمٞم٤مت عمٕمٜمك اًمٗمٙمر، يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل: إن ُمٗمٝمقُمف يدل قمغم إقمامل اًمٕم٘مؾ 

 وومؼ ىمقاقمد شمرشم٥م قمٛمٚمف ًمٚمخروج سم٠مُمقر ُمٗمٞمدة، وهذه اعمخرضم٤مت شمًٛمك ومٙمرا.

 َفّٗٛ ايٛعٞ ايفهسٟ: :زابعّا

، "اًمققمل اًمٗمٙمري"ُمـ هذا اًمت٘مري٥م اعمٕمجٛمل ٟمًتٓمٞمع أن ٟمخرج سمٛمٕمٜمك شم٘مريٌل عمريم٥م 

سم٠مٟمف: إدراك إومٙم٤مر وومٝمٛمٝم٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، وهذا اًمٗمٝمؿ ًمف صمٛمرشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم اًمٗمرد 

 واعمجتٛمع.

٤مر احلٞم٦م، اجلٞمدة : سمٛمٕمٜمك اًمققمل سم٤مٕومٙمإولًمف ُمٕمٜمٞم٤من:  -اعمراد هٜم٤م- "اًمققمل اًمٗمٙمري"و

ي٠ميت سمٛمٕمٜمك ىمدرة اإلٟم٤ًمن قمغم اؾمتخدام قم٘مٚمف سمِمٙمؾ ضمٞمد، ومٞم٘م٤مل: وقمٞمف  وأظمر:واًمرديئ٦م8 

 قم٤مل، وهذا ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕم٤مىمؾ أو احلٙمٞمؿ.

إمم: ُمٜمٔمقُم٤مت إومٙم٤مر اًم٘م٤مئٛم٦م طمقًمٜم٤م8 ومٞمٙمقن ص٤مطم٥م اًمققمل  اعمٕمٜمك إولويٜمٍمف 

قمغم ُمٕمروم٦م سم٤مٕدي٤من واًمٗمرق واًمتٞم٤مرات واًمٗمٚمًٗم٤مت واعمذاه٥م وإومٙم٤مر اًمتل حتٞمط سمف، واًمتل 

 شمٙمقن وم٤مقمٚم٦م وُم١مصمرة، وىمد شمٙمقن ذم طمدود حمٞمٓمف اًم٘مري٥م، وىمد شمٙمقن قم٤معمٞم٦م.

                                                           

 .476( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ص1)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

، واعمٜمٝمجٞم٦م اخل٤مص٦م سمٙمؾ واطمد8 ومٞمٜمٍمف إمم: اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٗمرد اًمث٤مين اعمٕمٜمكأُم٤م 

وىمدرة هذه اعمٜمٝمجٞم٦م قمغم إٟم٤مرة اًمٓمريؼ ًمّم٤مطمٌٝم٤م، ومٞمٗمٝمؿ ُم٤م طمقًمف ويتخذ اعمقاىمػ اعمٜم٤مؾم٦ٌم طمٞم٤مًمف. 

 اًمذي شمتٌٜم٤مه هذه اًمدراؾم٦م. "اًمققمل اًمٗمٙمري"وُمـ هذيـ اعمٕمٜمٞملم يتٙمقن 

٤م ًمٚمٛمًٚمؿ ومم٤م يتٛمؿ هذا اعمٓمٚم٥م احلدي٨م قمـ اًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمققمل واًمٕمقعم٦م، وأمهٞمتٝم

اعمٕم٤مس، ويٜمٔمر ًمٚمٕمقعم٦م يم٘مقة وم٤مقمٚم٦م ذم ُمرطمٚمتٜم٤م اًمراهٜم٦م، شمتْمٛمـ حتدي٤مت وومرص٤م، ومٝمل سم٘مدر ُم٤م 

شمٌٕم٨م قمغم اًمتقضمس سم٘مدر ُم٤م شمٖمري سمٗمرصٝم٤م، ويٛمٙمـ أن ٟمٕمرومٝم٤م سم٠مهن٤م شمقطمد اًمٕم٤ممل سم٥ًٌم شمقطمد 

يتٗمؼ ُمع ، واًم٘مقى اًمتل شمدير اًمٕمقعم٦م شمرهم٥م شمِمٙمٞمؾ اًمٜم٤مس سمام (1)اعم١مصمرات اًمث٘م٤مومٞم٦م أو احلْم٤مري٦م

ؿم٤مُمؾ شمٓم٤مل  حتقل قمٛمٚمٞم٦م إمم اًمٕم٤مم سمٛمٕمٜم٤مه يِمػم هم٤مي٤مهت٤م، وشمدير ذًمؽ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ذيمٞم٦م، ومٝمق ُمٗمٝمقم

 إمم حيٞمؾ وهذا واطمد. وُمٕمرذم واضمتامقمل وومٙمري اىمتّم٤مدي ٟمٔم٤مم اًمٕم٤ممل يمٚمف، وختتزًمف ذم

 ويقاضمٝمٝم٤م اعمّمٚمحقن واضمٝمٝم٤م اًمتل واإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت حتدي٨م إؿمٙم٤مٓت

 واٟمتٝم٤مء واًمت٠مظمر، اًمت٘مدم وضمدًمٞم٦م واًمٜم٘مؾ، اًمٕم٘مؾ سملم اًمتقومٞمؼ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ سمدءا اإلؾمالُمٞمقن

 حمٙمقُم٤م هبٞمٛمٜم٦م واعمٕمٜمقي٦م اعم٤مدي٦م سمدًٓمتف زال ُم٤م اًمٕمقعمل اًمٗمْم٤مء يمقن حل٘مٞم٘م٦م وًمٞمس إهمالىم٤م(سمـ

اإلؾمالُمل، واعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ُمٓم٤مًم٥م أن يٙمقن ذم  اًمٕمريب اهل٤مُمش ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمريب اعمريمز

 ومم٤م يٕمٞمٜمف ذم هذه اعمٕمريم٦م متٙمٜمف ُمـ اًمققمل سمٓمٌٞمٕم٦م قمٍمه.ُمًتقى اًمتحدي، 

، يٛمٙمٜمٜم٤م "اًمققمل اًمٗمٙمري"، و"اًمٗمٙمر"، و"اًمققمل"، و"إداة"وسمٕمد أن قمرض ُمٕمٜمك 

: هل ُم٤م يٕملم اعمِمتٖمؾ سمٕم٤ممل "أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري"صقغ اعمراد ُمـ قمٜمقان اًمدراؾم٦م8 ومٜم٘مقل: 

 إومٙم٤مر أو اعمختٚمط هب٤م.

   

 

 

 

                                                           

 .501/ 14( يٜمٔمر اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، 1)
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

 املطًب ايجاْٞ

 أ١ُٖٝ ايٛعٞ ٚأدٚات٘

[، وذم 10]احل٤مىم٦م: َّٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ُّضم٤مء ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 َّٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤُّهذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

[8 وذًمؽ أن اًمققمل يٓمٚمؼ قمغم إذن واًم٘مٚم٥م8 ٓرشم٤ٌمط إُمر سمٞمٜمٝمام، وم٤مٕذن اًمقاقمٞم٦م 15]ق: 

 ل شمقصٚمٜم٤م ًمٚمذات اًمقاقمٞم٦م8 اًمتل شمٕمل ُم٤م شمًت٘مٌٚمف. واًم٘مٚم٥م اًمقاقم

رمحف  "شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل"وإذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم شمٗمًػم اًمٕمٚمامء هلذه أي٦م وضمدٟم٤م هذا اعمٕمٜمك8 ومٗمل 

... ىم٤مل اًمزضم٤مج: وي٘م٤مل: وقمٞم٧م .أي: حتٗمٔمٝم٤م وشمًٛمٕمٝم٤م أذن طم٤مومٔم٦م عم٤م ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل"اهلل: 

، "يمذا8 أي: طمٗمٔمتف ذم ٟمٗمز، أقمٞمف وقمٞم٤م. ووقمٞم٧م اًمٕمٚمؿ، ووقمٞم٧م ُم٤م ىمٚم٧م8 يمٚمف سمٛمٕمٜمك...

وىم٤مل . َّٱٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ ُّ ،َّڤ  ڤ  ڤ ُّوٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: "

. -"(1)-ىمت٤مدة: إذن اًمقاقمٞم٦م: أذن قم٘مٚم٧م قمـ اهلل شمٕم٤ممم، واٟمتٗمٕم٧م سمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمت٤مب اهلل

، "ىم٤مل: أذن ؾمٛمٕم٧م وقم٘مٚم٧م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م َّڤ  ڤ ُّ"وٟم٘مؾ ًمٜم٤م اًمٓمؼمي رمحف اهلل قمـ ىمت٤مدة: 

قمغم يمالم  --، وقمٚمؼ اسمـ يمثػم (0)"ؾمٛمٕمتٝم٤م أذن ووقم٧م: َّڤ  ڤ ُّوقمـ اًمْمح٤مك: 

 .(1)"أي: ُمـ ًمف ؾمٛمع صحٞمح وقم٘مؾ رضمٞمح. وهذا قم٤مم ومٞمٛمـ ومٝمؿ ووقمك"اًمْمح٤مك وم٘م٤مل: 

اًم٘مٚم٥م وإذن، ذيمره ذم ُمٕمرض ذطمف يمالم مجٞمؾ طمقل وقمل  --وٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

يِمٌف اًم٘مٚم٥م سم٤مًمققم٤مء واإلٟم٤مء واًمقادي8 ٕٟمف وقم٤مء ًمٚمخػم " ، وم٘م٤مل:"اًم٘مٚمقب أوقمٞم٦م"طمدي٨م: 

 وذم ُمثؾ هذا ىمٞمؾ ذم اعمثؾ: ويمؾ إٟم٤مء سم٤مًمذي ومٞمف يٜمْمح. "....واًمنم

                                                           

، 0وين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ط، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمد042-16/041( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، 1)

 هـ.1162

 هـ.1200، 1، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، هجر، اًم٘م٤مهرة، ط362-01/357( شمٗمًػم اًمٓمؼمي، 0)

 ،1، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمًٞمد حمٛمد وقمكم قمٌد اًم٤ٌمىمل وآظمريـ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، ُمٍم، ط6/012( شمٗمًػم اسمـ يمثػم، 1)

اىمرؤوا اًم٘مرآن وٓ يٖمرٟمٙمؿ هذه " هذا اًمًٞم٤مق ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل: هـ8 ووُم٤م ي٠ميت ذم1201

(، وىم٤مل 1140، رىمٛمف )0270/ 2، "ؾمٜمٜمف"، رواه اًمدارُمل ذم "اعمّم٤مطمػ اعمٕمٚم٘م٦م، وم٢من اهلل ًمـ يٕمذب ىمٚم٤ٌم وقمك اًم٘مرآن

أي قم٘مٚمف إيامٟم٤م سمف وقمٛمال. وم٠مُم٤م ُمـ طمٗمظ أًمٗم٤مفمف " :"اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م"حم٘م٘مف: إؾمٜم٤مده صحٞمح. ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

 .026/ 3، "ووٞمع طمدوده8 وم٢مٟمف همػم واع ًمف
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 م0202  -هـ1221 إولاًمٕمدد   -قمنم ًم٤ًمدسااعمجٚمد                                       اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم       

يراد سمف أهقمٝم٤م وقمٞم٤م، وأيمثره٤م وأصمٌتٝم٤م وقمٞم٤م، ويراد سمف أيْم٤م  :"ومخػمه٤م أوقم٤مه٤م"وىمقًمف: 

أطمًٜمٝم٤م وقمٞم٤م، ومٞمٙمقن طمًـ اًمققمل اًمذي هق إيٕم٤مء عم٤م ي٘م٤مل ًمف ذم ىمٚمٌف، هق هقمتف ويمثرشمف 

 .(1)"وصم٤ٌمشمف...

واحلدي٨م قمـ أمهٞم٦م اًمققمل اًمٗمٙمري يٓمقل، وُمـ صمؿ ومٚمٞمس أُم٤مُمٜم٤م ؾمقى آيمتٗم٤مء سم٠مهؿ ُم٤م 

 يٌلم صقرشمف اًمتل يتٜم٤موهل٤م هذا اًمٌح٨م.

 :"ْعاز٠ ْٚٛز" ايٛعٞ:

سمًامت ُمٕمٞمٜم٦م وظمّم٤مئص ومريدة طمتك شمٙمت٥ًم أمهٞمتٝم٤م ًمدى إن يمؾ أداة ٓ سمد أن شمتًؿ 

ُمًتخدُمٝم٤م، وهذه اخلّم٤مئص متٜمح إداة وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م، وأيمتٗمل هٜم٤م سم٤محلدي٨م قمـ ُمدظمٚملم ُمٝمٛملم 

ًمألداة ذم وضمٝمٞمٝم٤م: احلز واعمٕمٜمقي، وُمتخذا ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ُم٤م يٌلم إمهٞم٦م، وذًمؽ سميب ُمثؾ 

  واًمٌّمػمة.اًمٜمٔم٤مرة واًمٜمقر اعمح٘مؼ ًمٚمرؤي٦م، حت٧م ُمٗمرديت: اًمٌٍم

وم٠مُم٤م اًمٜمٔم٤مرة ومٝمل أداة ُم٤ًمقمدة ًمٚمٌٍم، وًمٜم٘مؾ اًمٕمدؾم٤مت، اًمتل شمًتخدم ذم احلًٞم٤مت، 

، أو ُمٙمؼمة ًمٜم٤م اًمّمٖمػم يم٤معمج٤مهر، أو "اًمتٚمًٙمقب"وشمٔمٝمر صمامره٤م8 ُم٘مرسم٦م ًمٜم٤م اًمٌٕمٞمد يم٤معم٘مرسم٤مت 

ُمقوح٦م ًمٜم٤م اًمٓمريؼ عمـ يم٤من يٕم٤مين ظمٚمال ذم قمٞمٜمٞمف، سمؾ أصٌح٧م سمٕمض اًمٕمدؾم٤مت ُمٙمتِمٗم٦م ًمٜم٤م 

ـمـ واخلقاذم، يم٤مًمتل شمًتخدم إؿمٕم٦م ذم ايمتِم٤مف ُم٤م ذم سم٤مـمـ اإلٟم٤ًمن أو إرض أو ُم٤م اًمٌقا

 ظمٚمػ احلقاضمز.

ومٝمٜم٤مك اًمٜمٗمس اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًمٌٍم، واًمروح اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًمٌّمػمة8 وقمٜمدُم٤م يْمٕمػ 

اًمٌٍم أو يّمٕم٥م قمٚمٞمف رؤي٦م رء8 ٕٟمف ًمٞمس ذم طمدود إُمٙم٤مٟم٤مشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وم٢مٟمف يٚمج٠م ًمٚمٕمدؾم٤مت 

٦م، ومٗمل اًمْمٕمػ اًمٓمٌٞمٕمل شم٘مػ حتدي٤مت أُم٤مم وٕمٞمػ اًمٌٍم، ويٕم٤مًم٩م هذا اًمْمٕمػ سمٚمٌس اًم٤ًمسم٘م

اًمٜمٔم٤مرة، ومٝمل أداة ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمرومع وٕمػ قمٛمؾ اًمٕملم، ومػمى إُمقر سمقوقح. وًمٙمـ ًمق يم٤من يًػم 

ذم ـمريؼ ظمٓمر سمًٞم٤مرشمف، وهق وٕمٞمػ اًمٌٍم، ومٝمق أيمثر قمرو٦م ًمٚمٛمخ٤مـمر8 سم٥ًٌم وٕمػ سمٍمه، 

خ٤مـمر8 ٕٟمف يرى اًمٓمريؼ سمقوقح، ومٞمًتٓمٞمع اًمًػم دون وم٢مذا اؾمتٕمٛمؾ ٟمٔم٤مرشمف ظمٗم٧م شمٚمؽ اعم

                                                           

هـ، واحلدي٨م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ 1217دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 1/103( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة، اسمـ اًم٘مٞمؿ، 1)

 .011/ 4(، وىم٤مل حم٘م٘مف اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده طمًـ، 4433)
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 -وهل اًمٜمٔم٤مرة -ىمٚمؼ. وهذه اًمرؤي٦م سمح٤مضم٦م ًمْمقء طمتك يٛمٙمٜمف اإلسمّم٤مر، وم٤مضمتٛمع قمٛمؾ إداة

 ُمع اًمٜمقر.

وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ طم٤مضم٦م اًم٘مٚم٥م ًمٚمٜمقر طمتك شمتح٘مؼ سمّمػمشمف، ويمثػما ُم٤م ٟمٖمٗمؾ قمـ أمهٞم٦م 

ف، ويرى اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمال ومٞمجتٜمٌف8 ص٘مؾ اًم٘مٚم٥م وإصالح قمدؾم٤مشمف ًمػمى احلؼ طم٘م٤م ومٞمًتٛمًؽ سم

ذًمؽ أن اعمًٚمؿ يٕمٞمش قم٤ممل آسمتالء، ويتٕمرض ًمٚمٗمتـ، وىمٚمٌف سمح٤مضم٦م ًمٚمٜمقر، طمتك خيرج ُمٜمٝم٤م 

شمٕمرض اًمٗمتـ قمغم "ي٘مقل:  -ط-ؾم٤معم٤م8 ومٕمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

أٟمٙمره٤م ٟمٙم٧م اًم٘مٚمقب يم٤محلّمػم قمقدا قمقدا، وم٠مي ىمٚم٥م أذهب٤م ٟمٙم٧م ومٞمف ٟمٙمت٦م ؾمقداء، وأي ىمٚم٥م 

ومٞمف ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤مء8 طمتك شمّمػم قمغم ىمٚمٌلم: أسمٞمض ُمثؾ اًمّمٗم٤م، ومال شميه ومتٜم٦م ُم٤م داُم٧م اًمًاموات 

وإرض، وأظمر: أؾمقد ُمرسم٤مدا، يم٤مًمٙمقز جمخٞم٤م، ٓ يٕمرف ُمٕمرووم٤م، وٓ يٜمٙمر ُمٜمٙمرا، إٓ ُم٤م 

اًمٌٍم . وُمـ صمؿ، وم٠مدوات اًمققمل هٜم٤م يٜمٌٖمل أن حت٤مومظ قمغم هذا اًمتقازن سملم (1)"أذب ُمـ هقاه

8 سملم اًمٕملم واًم٘مٚم٥م، وم٢مذا يم٤من اًمٕم٤ممل اًمٞمقم هيتؿ يمؾ آهتامم سم٤مًمققمل، ومٝمق ذم اًمقىم٧م (0)واًمٌّمػمة

ٟمٗمًف يٙمتٗمل سم٤مًمققمل اعمٗمّمقل قمـ اإليامن واًم٘مٚم٥م8 وذًمؽ ُمـ آصم٤مر اًمٜمزقم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل 

اًمققمل  أمهٚم٧م اًمديـ وأظمرة، واقمتٜم٧م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م، وهذا اعمقىمػ ؾمٞمٕمقد قمغم

سم٤مًمٌٓمالن، ومقضم٥م إصالح هذا اًمٗمّمؾ، وأن دمٛمع أدواشمٜم٤م سملم اعمٙمقٟم٤مت احلًٞم٦م واعمٕم٤مين 

 اًمروطمٞم٦م.

   

 املطًب ايجايح

 ؟نٝف ْهٕٛ أدٚات ايٛعٞ ايفهسٟ
ختتٚمػ إدوات طم٥ًم اعمقوقع اًمذي شمٕم٤مجلف8 وم٤معمقوقع هق اًمذي يِمٙمؾ إدوات، 

وُمـ صمؿ ومٜمحـ هٜم٤م ٟمْمع أدوات شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمقوقع، وي٘مّمد ُمٜمٝم٤م حت٘مٞمؼ اًمققمل اًمٗمٙمري، ًمذا 

                                                           

 .حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، (011ُمًٚمؿ، رىمؿ ) ( صحٞمح1)

( وذم اعم٘م٤مسمؾ إن مجع اعمرء سملم قمٛمك اًمٌٍم واًمٌّمػمة شمٕمذر قمٚمٞمف إدراك إُمقر عم٤م ووٕم٧م ًمف، ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين 0)

دراك. ويمذا ُمـ مجع ًمف سملم اًمّمٛمؿ وذه٤مب ُمـ مجع ًمف سملم قمٛمك اًمٌٍم واًمٌّمػمة8 وم٘مد شمٕمذر قمٚمٞمف اإل"( ُم٤م ٟمّمف: 0/327)

 ."اًمٕم٘مؾ8 وم٘مد اٟمًد قمٚمٞمف سم٤مب اهلدى
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ومٜمحـ سمح٤مضم٦م ًمتحديد اعمقوقع وؾمامشمف وظمّم٤مئّمف8 ًمٜمْمع ُم٤م يٜم٤مؾمٌف ُمـ إدوات اًمتل حت٘مؼ 

 اًمتٛمٙمـ ُمـ هذا اعمقوقع.

8 ُمع سمٞم٤من أمهٞم٦م هذا اعمقوقع، وؾمامشمف "اًمققمل اًمٗمٙمري"اًمٌداي٦م سمٌٞم٤من اعم٘مّمقد ُمـ  ومتٙمقن

 اًمٞمنوظمّم٤مئّمف، وُمـ ظمالهل٤م شمقوع إدوات اًمتل حت٘مؼ هذا اعم٘مّمد سمام جيٛمع سملم أُمريـ: 

 وحت٘مٞمؼ أومْمؾ اًمٜمت٤مئ٩م. واًمٜمج٤مقم٦مىمدر اإلُمٙم٤من، 

ؿ هٜم٤م هق اًمٗمٙمر اعمتّمؾ إن جم٤مل اًمققمل اًمٗمٙمري يٛمٙمـ حتديده سمام ًمف صٚم٦م سم٤مًمٗمٙمر، وإه

سم٤مًمٕم٘م٤مئد واعمذاه٥م وإيدًمقضمٞم٤مت، وسمخ٤مص٦م ذم ومْم٤مء اًمٕمقعم٦م اًمقاؾمع، وهل شمٕمقد إمم صمالث 

دوائر ُمٝمٛم٦م: إدي٤من، واًمٗمرق، واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م، ومٝمذه اًمدوائر اًمثالث ىمد قم٤مد ٟمِم٤مـمٝم٤م 

ـمؿ ُمـ اًمقاؾمع ُمع ُم٤م أشم٤مطمتف اًمٕمقعم٦م ُمـ ومرص ًمٚمجٛمٞمع، وم٠مصٌح اعمًٚمؿ اًمٞمقم ذم سمحر ُمتال

إدي٤من واًمٗمرق واعمذاه٥م واًمٕم٘م٤مئد، واًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات شم٠ميت ُمـ هذه إدي٤من وُمـ اًمٗمرق 

  .وُمـ اعمذاه٥م، ويمٚمٝم٤م ُمت٤مطم٦م قمغم أي ؿم٤مؿم٦م ه٤مشمػ ذيمل أو طم٤مؾم٥م ُمتّمؾ سم٤مًمِمٌٙم٦م

هبذا اعمج٤مل اعمٕم٘مد، اًمٕمقعم٦م سمام يتحرك داظمٚمٝم٤م ُمـ أدي٤من وومرق  -إذا-وشمرشمٌط إدوات 

ـ صمؿ ومال سمد ُمـ ُمراقم٤مة هذا اعمتٖمػم اعمٝمؿ8 ُمتٖمػم اًمٕمقعم٦م اعمتّمٚم٦م وُمذاه٥م وصم٘م٤موم٤مت، وُم

  سمتٓمقرات يمٌػمة ذم جم٤مل اإلقمالم وآشمّم٤مل.

 اًمٗمرصإن اعمقاصٗم٤مت اعمٝمٛم٦م ًمألداة ذم ُمثؾ هذا اعمتٖمػم اًمٙمٌػم: أن شمٙمقن حم٘م٘م٦م ٓيمتِم٤مف 

ه٤م8 وُمٜمٌٝم٦م وؾمٌؾ دم٤موز اًمتحدي٤متاعمت٤مطم٦م ًمٜم٤م ُمع هذا اًمٗمْم٤مء اًمقاؾمع8 وُم٤ًمقمدة ذم ُمٕمروم٦م 

هل ذم صٚم٥م اًمققمل  -اًمٗمرص واًمتحدي٤مت واعمخ٤مـمر -وؾمٌؾ شمقىمٞمٝم٤م8 وهذه اًمثالث ًمٚمٛمخ٤مـمر

اًمٗمٙمري سم٠مدوات ُمٜم٤مؾم٦ٌم حت٘م٘مف، وًمٙمـ اًمذات اًمقاقمٞم٦م ًمـ شمًتٓمٞمع اًمقىمقف سم٠مدواهت٤م إن مل شمٙمـ 

 ُمزودة سمام ي١مهٚمٝم٤م ًمٚمٕمٍم8 ُمـ اإليامن اًمٕمٛمٞمؼ واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل اعمتلم.

هذا اعمج٤مل يٜمٌٖمل أن ي٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمذات اًمقاقمٞم٦م وُمقوققم٤مت ومٌٜم٤مء إدوات ذم 

اًمققمل ذم وقء واىمٕمٝم٤م اعمٕم٤مس اعمٕمقمل8 سمحٞم٨م شمٙمقن إداة ىم٤مدرة قمغم اعمقازٟم٦م سملم طمٗمظ هقي٦م 

 اًمذات اًمقاقمٞم٦م ُمع إيم٤ًمهب٤م إدوات ًمتٕمل ُمقوققم٤مت اًمٕمٍم اعمحٞمط هب٤م.
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 املبشح ايجاْٞ

 أدٚات ايٛعٞ ايفهسٟ

 مخط١ َطايب: ٚفٝ٘ 

سمٕمد أن قمرض اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ذم اعمٌح٨م إول، ي٠ميت اعمٌح٨م اًمث٤مين ًمٞمٕمرض اجل٤مٟم٥م 

 اًمتٓمٌٞم٘مل هلذا اعمقوقع8 طمٞم٨م شمؿ سمٜم٤مء ٟمٛمقذج هلذه إدوات، وهذا اًمٜمٛمقذج يم٤مٔيت:

 

 

 املطًب األٍٚ

 املفتاح ايػسعٞ

سمٙمؾ صم٘م٦م واـمٛمئٜم٤من ُمـ اًمتقضمٞمف اًمرسم٤مين8 ومٝمق يٛمٚمؽ وطمٞم٤م  يٜمٓمٚمؼ اعمًٚمؿ ذم يمؾ أُمقره

رسم٤مٟمٞم٤م حمٗمقفم٤م سمحٗمظ اهلل ًمف، يمام أن ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٗمًػماشمف ُمٜم٘مقًم٦م ًمٜم٤م سمٙمؾ ذظم٤مئره٤م ويمٜمقزه٤م، وُمٕمٝم٤م 

ٟم٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمٜم٤مه٩م اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط، وٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م اعم٤ًمئؾ واًمدٓئؾ8 وهلذا ومال سمد ُمـ حتديد 

 قمل.اًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُمقوققم٤مت اًمق

 إداة هت٤موم٤مئد

 اعمٗمت٤مح اًمنمقمل شمٙمقيـ اًمتّمقر اًمّمحٞمح واعمقىمػ اًمٙمكم اعمٜم٤مؾم٥م

 وإـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمقؾمققم٤مت اعمقوقع وظمريٓم٦م احلريم٦مشمٙمقيـ صقرة قم٤مُم٦م قمـ 

 اعمتخّمص يْمع اخلٓمقات اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحريم٦م

 اًمٙمت٥م واعمٙمتقسم٤مت سمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ

 اإلقمالم  وآشمّم٤مل اًمققمل سم٤معمًتجدات

 اعمامرؾم٦م اًمٌٜم٤مء ُمـ ظمالل اًمٕمٓم٤مء8 متٙملم اخلؼمة
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ُم٤م يٙمٗمل ًمٚمرؤي٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمقاىمػ اًمٙمٚمٞم٦م، ومٝمق أؿمٌف سم٤مًمٗمتقى، واًمٗمتقى  -هٜم٤م-واعم٘مّمد 

، (1)"شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل قمـ دًمٞمؾ عمـ ؾم٠مل قمٜمف، وهذا يِمٛمؾ اًم١ًمال ذم اًمقىم٤مئع وهمػمه٤م"هل 

 وُمـ يٓمٚم٥م اًمققمل سمٛمقوقع ُم٤م هق سمح٤مضم٦م ًمٗمتقى أو ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ومٞمف.

ىمقهلؿ سم٠ممهٞم٦م اٟمٓمالىم٦م اًم٤ٌمطم٨م ظم٤مًمٞم٤م ُمـ احلٙمؿ اعمًٌؼ، وًمٙمـ وىمد ؾم٤مد ذم اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمٓمٚم٥م اًمققمل خيتٚمػ قمـ هم٤مي٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، هذا قمغم ومرض صح٦م هذه اًمدقمقى، وإٓ 

 وم٤مًم٤ٌمطم٨م اعمًٚمؿ ُم١مـمر سم٘مٞمؿ ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م.

، ومٝمٜم٤مك ُم٤م (0)ومٙمام يتحدث أهؾ اعمٜم٤مه٩م قمـ ٟمقر اًمٕم٘مؾ اًمذي يتزود سمف اًم٤ٌمطم٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م

ُمٜمف: وهق ٟمقر اًمقطمل8 وٟمقر اًمٕم٘مؾ هق ٟمقر قمٔمٞمؿ دون ؿمؽ، وًمٙمـ ًمف طمدوده، سمٞمٜمام هق أطمؼ 

هٜم٤مك جم٤مٓت قمٔمٛمك ٓ يًتٓمٞمع اًمٕم٘مؾ وطمده أن يٜمػمه٤م، ومٞمٙمقن ُمثؾ اًمٕملم اًمتل هل سمح٤مضم٦م 

ۅ  ۅ    ۉ   ُّ ًمْمقء، وم٤مًمٕم٘مؾ سمح٤مضم٦م ًمٜمقر طمتك يٌٍم، وهذا اًمٜمقر هق اًمقطمل8 ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٱ ٻ  ٻ ٻ   ُّ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم:152ٜم٤ًمء: ]اًمَّۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٻ پپ  پ  پ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ُّ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم:30]اًمِمقرى: َّڤ

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ُّ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم:135]إقمراف: َّڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ

 [، وىم٤مل شمٕم٤ممم:100]إٟمٕم٤مم: َّہ  ہ  ہ ڻ  ۀ  ۀ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ 

 [.06]احلديد: َّۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ُّ

ومٛمـ جمٛمقع هذه أي٤مت اًمٜمػمات ئمٝمر ًمٜم٤م طم٤مضمتٜم٤م اعمٚمح٦م هلذا اًمٜمقر، وم٤مًمقطمل هق اًمٜمقر، 

وهق اًمذي خيرج ص٤مطمٌف ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، ويٜمِم٠م ُمـ هذا اًمٜمقر ٟمقرا يٌٍم سمف اًمٓمريؼ. ىم٤مل 

سمؾ اًمٕم٘مؾ ذط ذم ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم ويمامل وصالح إقمامل، وسمف يٙمٛمؾ ": اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ8 ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمًت٘مال سمذًمؽ8 سمؾ هق همريزة ذم اًمٜمٗمس وىمقة ومٞمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م ىمقة اًمٌٍم 

                                                           

 .هـ1213، 1اًمٙمقي٧م، ط  –وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ، 02/ 01( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، 1)

اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ، 451ص( وهل قمٛمدة ذم اعمٜمٝم٩م اًمديٙم٤مريت، يٜمٔمر: ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٗمٚمًٗم٦م، د. راضمح اًمٙمردي، 0)

 .هـ1210، 1اًمري٤مض، ط -أُمريٙم٤م، اعم١ميد -ومػمضمٞمٞمٜمٞم٤م-ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، هػمٟمدن
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اًمتل ذم اًمٕملم8 وم٢من اشمّمؾ سمف ٟمقر اإليامن واًم٘مرآن يم٤من يمٜمقر اًمٕملم إذا اشمّمؾ سمف ٟمقر اًمِمٛمس 

 .(1)"واًمٜم٤مر

ق ُمـ احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ ٓ يٕمٜمل اخلٚمق ُمـ اًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمل متثؾ اعمٗمت٤مح وقمغم هذا وم٤مخلٚم

ًمٚمٛمقوقع8 ومٞمًتّمح٥م هذا اًمٜمقر اعميضء ًمف ذم اهمتٜم٤مم اًمٗمرص ودم٤موز اًمتحدي٤مت وشمقىمل 

 اعمخ٤مـمر. 

أُم٤م اًمققمل اًمذي يٜمٓمٚمؼ سمدون ٟمقر، ومٛم٤ًمره حمٗمقف سم٤معمخ٤مـمر، وؾمٞمٜمِم٠م قمٜمف وقمل ُمزيػ 

 أو وقمل ٟم٤مىمص، وًمـ خيرج ُمـ هذا اعم٠مزق إٓ سمٜمقر اًمقطمل. 

وم٤معمج٤مل اًمٕم٘مدي أو اعمقوقع اًمٗمٙمري اًمذي هق سمح٤مضم٦م ًمٚمققمل ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمف عمٕمروم٦م 

تٍم8 ٕن اًمٗمتقى ًمٞمس هدومٝم٤م اًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م طمقًمف، وذًمؽ سمحدود اًمٗمتقى، أو اجلقاب اعمخ

 اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛمًتٗمتل، وإٟمام هل ضمقاب حل٤مًم٦م حمددة، أُم٤م اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل ومٚمف ُم٤ًمراشمف وـمرىمف.

واًمٗمرق سملم اًمققمل سم٤مًمٌمء واًمٕمٚمؿ سمف يم٤مًمٗمرق سملم اًمققمل سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم إلٟم٘م٤مذ ـمٗمؾ اسمتٚمع 

ٚمف ذم هذه احل٤مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، وٓ يريد ؿمٞمئ٤م ؾم٤مُم٤م أو ؾم٤مدا أو ضم٤مرطم٤م، وم٤معمٜم٘مذ هٜم٤م يريد ُم٤م يٜمٌٖمل ومٕم

 شمٙمقيـ ُمٕمروم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مإلؾمٕم٤موم٤مت إوًمٞم٦م عمثؾ هذه احل٤مٓت.

صحٞمح أن ُمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٥م قمٔمٞمؿ، وًمٙمٜمف ومقق إُمٙم٤مٟم٤مت يمؾ اًمٜم٤مس ُمع يمثرة 

اعمتٖمػمات، وهذه اعمتٖمػمات سمح٤مضم٦م عمجتٝمديـ8 سمخالف ُمـ دوهنؿ، ومٝمؿ يرهمٌقن قمغم إىمؾ 

اًمٜم٤مفمر ذم قمٚمقم اًمقطمل، إُم٤م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ُمتٛمٙمـ ُمـ هذه اًمٕمٚمقم سمٛمقىمػ ٟم٤مشم٩م قمـ وقمل8 ٕن 

اًمنميٗم٦م، أو آظمر همػم ُمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م8 وم٠مُم٤م إول ومٝمق يٕمرف ـمري٘مف ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م جي٥م وُم٤م يٜمٌٖمل8 

سمخالف اًمث٤مين، ومٝمق سمح٤مضم٦م ًمقؾمٞمٚم٦م شم٤ًمقمده ذم اُمتالك اعمٗمت٤مح اًمنمقمل8 سمحٞم٨م شمٙمقن ذات ُمت٤مٟم٦م 

 ٚمقب، وُمٕمزز سم٠مدوات اًمٕمرض واًمٌح٨م اًمت٘مٜمل.قمٚمٛمٞم٦م ُمقصمقىم٦م ُمع اظمتّم٤مر يٗمل سم٤معمٓم

ويٗمْمؾ ذم هذه إداة أن شمتّمػ سم٤مًمٞمن وؾمٝمقًم٦م اًمقصقل، وٓ أؾمٝمؾ اًمٞمقم ُمـ شمٚمؽ 

اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل حتٛمؾ قمغم أضمٝمزة اهلقاشمػ اًمذيمٞم٦م، أو ُمقاىمع اطمؽماومٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م 

 ُمتٙمٞمٗم٦م ُمع خمتٚمػ اًمِم٤مؿم٤مت اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م واًمٙمٌػمة.

                                                           

 هـ.1203، 1حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، ط، 117-1/116( جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 1)
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اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م: أن إٟمج٤مز ُمثؾ هذه اعمِم٤مريع هلق ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م خيدم سمف اإلؾمالم ذم زُمٜمٜم٤م، ومال وجيدر 

ڀ   ُّ ؿمؽ أن وضمقد أهؾ اًمذيمر اًمذيـ يٕم٤مد إًمٞمٝمؿ ذم اًم١ًمال وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ8 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

[، هلق اًمٓمريؼ إهؿ، وًمٙمـ ُمع وضمقد أيمثر ُمـ ُمٚمٞم٤مر 21]اًمٜمحؾ: َّڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

اًمٕم٤ممل، ويمثػم ُمٜمٝمؿ يٕمؽميف يمؾ حلٔم٦م ُم٠ًمًم٦م يريد طمٙمؿ اإلؾمالم ومٞمٝم٤م، وٓ وٟمّمػ ُمًٚمؿ ذم 

يتٞمن ًمف أن جيد اًمٕم٤ممل أو اعمٗمتل، ومٞمجد قمقو٤م قمـ ذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ؾمٝمال ُمرشم٤ٌم ُمقصمقىم٤م حي٘مؼ ًمف 

ُمراده8 سمؾ إُمؾ أن يتقؾمع اجلٝمد ذم هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت، سم٠من شمتْمٛمـ ُمٚمح٘م٤م سم٤مشمّم٤مل ُم٤ٌمذ سمٛمـ 

تخّمّملم ذم قمٚمقم اًمقطمل، ممـ يٛمٙمـ آشمّم٤مل سمف قمٜمد قمدم ايمتٗم٤مء هق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ اعم

اًم٘م٤مرئ سمام ىمرأ، ووضمد أٟمف سمح٤مضم٦م عمزيد ومٝمؿ ووم٘مف ذم ُمقوققمف، ومٞمًٝمؾ قمغم اخلٚمؼ وصقهلؿ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ُّ ًمٜمقر اإلؾمالم8 وذًمؽ أن اعمًٚمؿ احلؼ يريد اُمتث٤مل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

اإلؾمالم ًمٙمؾ ُم٠ًمًم٦م حيت٤مضمٝم٤م [، ومٞمجد شمقضمٞمف 140]إٟمٕم٤مم: َّۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

 سمٚمٛم٦ًم إصٌع.

وىمد يٙمتِمػ اًمِمخص أن اعمقوقع اًمذي يٓمٚم٥م ٟمقر اًمنمع ومٞمف سمح٤مضم٦م عم٤م هق أقمٛمؼ مم٤م 

ضم٤مء ذم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، ومٛمـ ؿمٕمر هبذه احل٤مضم٦م، وسمخ٤مص٦م ُمع اعمقوققم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م، أو اًمتل ومٞمٝم٤م 

سمد ًمف ُمـ ـمٚم٥م اعمزيد ُمـ اظمتالف ؿمديد، أو اًمتل شمٙمقن ذات شمٗمريٕم٤مت أو شمٓمٌٞم٘م٤مت خمتٚمٗم٦م، ومال 

 .اًمقوقح، طمتك ٓ شمٙمقن اٟمٓمالىمتف ٟم٤مىمّم٦م

وهدف اًمققمل اًمٗمٙمري ًمٚمٛمًٚمؿ اعمٕم٤مس هق حت٘مٞمؼ اًمٌّمػمة، وأقمٔمؿ ُم٤م حي٘م٘مٝم٤م هق 

[، 126]يقؾمػ: َّڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ُّاًمقطمل8 وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

احلج٦م اًمقاوح٦م، واعمٕمٜمك: أدقمق واًمٌّمػمة: )ومٕمٞمٚم٦م( سمٛمٕمٜمك )وم٤مقمٚم٦م(، وهل "ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: 

جم٤مز قم٘مكم، واًمٌّمػم: ص٤مطم٥م احلج٦م8  َّسمّمػمةُّٱإمم اهلل سمٌّمػمة ُمتٛمٙمٜم٤م ُمٜمٝم٤م، ووصػ احلج٦م سمـ

 .(1)"ٕٟمف هب٤م ص٤مر سمّمػما سم٤محل٘مٞم٘م٦م

                                                           

 م.1762، اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس، د ط، 11/43( اًمتحرير واًمتٜمقير، اسمـ قم٤مؿمقر، 1)
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: اًم٤ٌمء واًمّم٤مد واًمراء "سمٍم"وضمدٟم٤مه٤م يم٤مٔيت:  "سمٍم"وإذا ٟمٔمرٟم٤م اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٚمٛم٦م 

ي٘م٤مل: هق سمّمػم سمف... واًمٌّمػمة: اًمؼمه٤من. وأصؾ ذًمؽ يمٚمف أصالن: أطمدمه٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء8 

 .(1)".... وي٘م٤مل: سمٍمت سم٤مًمٌمء8 إذا ست سمف سمّمػما قم٤معم٤م، وأسمٍمشمف8 إذا رأيتف.ووقح اًمٌمء

هل ٟمقر ي٘مذومف اهلل ذم اًم٘مٚم٥م، يٗمرق سمف سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واًمّم٤مدق "ويٕمرومٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمف: 

ًمٚمٕملم رؤيتٝم٤م، ورؤي٦م اًم٘مٚم٥م هل اًمٌّمػمة، ورؤي٦م اًمٕملم  . واًم٘مٚم٥م ًمف رؤيتف يمام(0)"واًمٙم٤مذب

اًمٌٍم، ويمام أن اإلسمّم٤مر ًمٚمٕملم ٓ يٙمقن إٓ سمٜمقر، ومٙمذًمؽ إسمّم٤مر اًم٘مٚم٥م سمح٤مضم٦م ًمٚمٜمقر، وم٠مُم٤م 

اًمٕملم ومتٌٍم ُمـ ظمالل اًمٜمقر احلز8 سمخالف اًم٘مٚم٥م8 ومٝمق يٌٍم سم٤مًمٜمقر اًمذي ي٘مذومف اهلل ذم 

 اًم٘مٚم٥م.

اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ٟمقرا، وذم "ٜمٞمف8 وهق: واعمًٚمؿ احلؼ يْمع هذا اًمدقم٤مء ٟمّم٥م قمٞم

سمٍمي ٟمقرا، وذم ؾمٛمٕمل ٟمقرا، وقمـ يٛمٞمٜمل ٟمقرا، وقمـ ي٤ًمري ٟمقرا، وومقىمل ٟمقرا، وحتتل ٟمقرا، 

8 ٕن هذا اًمٜمقر وطمده هق ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مشمف، وىمد ضم٤مء (1)"وأُم٤مُمل ٟمقرا، وظمٚمٗمل ٟمقرا، وقمٔمؿ زم ٟمقرا

، ىم٤مل اسمـ طمجر ٟم٘مال (2)واجلٝم٤مت اًم٧ًم اًمٜمقر حمٞمٓم٤م سم٤معمًٚمؿ، ومٗمٞمف ذيمر اًم٘مٚم٥م واًمًٛمع واًمٌٍم

ُمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمٜمقر ًمألقمْم٤مء قمْمقا قمْمقا: أن يتحغم سم٠مٟمقار اعمٕمروم٦م واًمٓم٤مقم٤مت، "قمـ اًمٓمٞمٌل: 

ويتٕمرى قمام قمدامه٤م، وم٢من اًمِمٞم٤مـملم حتٞمط سم٤مجلٝم٤مت اًم٧ًم سم٤مًمقؾم٤موس8 ومٙم٤من اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م 

ي٦م واًمٌٞم٤من ووٞم٤مء احلؼ، سم٤مٕٟمقار اًم٤ًمدة ًمتٚمؽ اجلٝم٤مت، ىم٤مل: ويمؾ هذه إُمقر راضمٕم٦م إمم اهلدا

 .(3)"[13]اًمٜمقر: َّہ  ھ  ھ   ھ ُّ وإمم ذًمؽ يرؿمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

إن ُمِمٙمٚمتٜم٤م اًمٞمقم ٓ شمٙمٛمـ ذم ٟم٘مص اعمٕمٚمقُم٦م، وٓ ذم وم٘مر اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وٓ ُمـ 

إُمٞم٦م، سمؾ أيمثر اًمٜم٤مس اًمٞمقم ىمد ىمْمقا ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ذم اًمدراؾم٦م، ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م طمتك اجل٤مُمٕم٦م، 

                                                           

 .032-1/031( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس، 1)

 .هـ1214، 1حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٕمتّمؿ، اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ط، 1/117( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، اسمـ اًم٘مٞمؿ، 0)

هـ8 وُمًٚمؿ، 1200، 1(، اقمتٜمك سمف: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت، ط4114( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: اًمٌخ٤مري، رىمؿ )1)

 .(161رىمؿ )

 .هـ1157دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ، 115/ 11( يٜمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر، 2)

 .11/116( ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر، 3)
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، ومٙمؿ يرى اإلٟم٤ًمن (1)ىمٚمؼ وُمٕم٤مٟم٤مة وطمػمة، هٜم٤مك سمٍم وؾمٛمع دون سمّمػمةوُمع ذًمؽ هٜم٤مك 

وًمٙمـ ُمع ذًمؽ هٜم٤مك قمٛمك ُمِمٝمقد قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس، وهٜم٤مك اٟمزٓىم٤مت  ،ويٌٍم ويًٛمع

 اعمريم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمققمل واًمٕمٛمؾ. اًمٌّمػمةوطمػمة، هٜم٤م شمٔمٝمر أمهٞم٦م 

اعمتٖمػمات، ويمثرة وشمِمتد احل٤مضم٦م ًمٚمٌّمػمة، واًمٜمقر، واعمٗمت٤مح اًمنمقمل، ُمع وخ٤مُم٦م 

اًمِمٌٝم٤مت، واشم٤ًمع اًمتْمٚمٞمؾ، وٟمِم٤مط أهؾ إدي٤من اًمْم٤مًم٦م واعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة، ويمؾ ضمٝم٦م ذات 

ُمٜم٤مسمر ؿمتك، وأىمقال وم٤مؾمدة ُمْمٚمٚم٦م، وُمـ مل يٙمـ ًمف ٟمقر ذم هذه اًمٔمٚمامت ومٝمق ذم ظمٓمر يمٌػم، وُمـ 

 صمؿ وم٤مًمقاضم٥م هق اًمٕمٜم٤مي٦م سمام يٌٍمه ذم هذه اًمٔمٚمامت.

 مناذز يًُٛاقع ٚايتطبٝكات:

 هٜم٤مك ٟمامذج عمقاىمع وشمٓمٌٞم٘م٤مت ذقمٞم٦م حت٘مؼ اعمٓمٚم٥م إول، أهد ُمـ أمهٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:

ُمقىمع اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، ويتٛمٞمز اعمقىمع سمًٝمقًم٦م اًمٌح٨م ذم  إول:

ومت٤موى يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء، وهل حتٛمؾ أرؿمٞمٗم٤م قمٔمٞمام طمقل ُم٤ًمئؾ قمٍمي٦م يمثػمة، شمٙمقن ُمٗمت٤مطم٤م ًمٌٜم٤مء 

 اًمققمل طمقهل٤م.

، ويتٛمٞمز سم٤مؿمتامل اجلقاب قمغم ٟم٘مقٓت قمـ قمٚمامء "اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب"ُمقىمع  ٤مين:اًمث

وُمٗمنيـ ووم٘مٝم٤مء، وشمرشم٥م ذم ُم٘م٤مـمع ىمّمػمة، ُمريمزة وُمٜمً٘م٦م سمام خيدم حت٘مٞمؼ رؤي٦م ذقمٞم٦م طمقل 

 اعمقوقع اعم٘مّمقد.

اإلؾمالم "، واعمت٤مح قمغم ُمقىمع: "اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م"ُمقىمع اًمٌح٨م ذم  اًمث٤مًم٨م:

، سم٢مذاف ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ، وشمٕمد اعمقؾمققم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ُمـ "واإلرؿم٤مدي اًمدقمقي

اًمٜمٗم٤مئس اعمٝمٛم٦م ذم قمٍمٟم٤م، وهل ُمٙمقٟم٦م ُمـ مخ٦ًم وأرسمٕملم ضمزءا، وىمد شمًٝمؾ ًمٚمٛمٓمٚمع ذم ُمقاده٤م 

 أن يٌح٨م قمـ ـمريؼ سم٤مطم٨م اًمِمٌٙم٦م.

                                                           

ي٘م٤مل ًمٚمج٤مرطم٦م اًمٜم٤مفمرة، وًمٚم٘مقة اًمتل ومٞمٝم٤م، وي٘م٤مل ًم٘مقة اًم٘مٚم٥م اعمدريم٦م: سمّمػمة وسمٍم... وٓ  "اًمٌٍم"أن  "اًمراهم٥م"( ذيمر 1)

حت٘مٞمؼ: صٗمقان داودي، دار اًمٕمٚمؿ، دُمِمؼ، ـمٌٕم٦م ، 105اًم٘مرآن ًمٚمراهم٥م، صيٙم٤مد ي٘م٤مل ًمٚمج٤مرطم٦م: سمّمػمة. ُمٗمردات 

 .هـ1210
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طمٞم٨م  قمغم اجلقآت اًمذيمٞم٦م، وهذه ُمٞمزة ُمٝمٛم٦م8 "اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب"شمٓمٌٞمؼ  اًمراسمع:

يٛمٙمـ اًمقصقل ًمٚمٛم٠ًمًم٦م سمٞمن وؾمٝمقًم٦م، ويٙمقن حمٛمال قمغم اجلٝم٤مز، ويّمؾ ًمٚمٛمقوقع قمؼم 

 ظمدُم٦م اًمٌح٨م.

ومم٤م ٟمتٛمٜمك حت٘مٞم٘مف سمِمٙمؾ قمٛمكم ووع ُمقىمع ُمٗمٝمرس ًمٚمٛمٚمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م ًمٚمٕمٚمامء، 

واًمتل أصٌح٧م ممٙمٜم٦م سمٗمْمؾ اًمتٓمقر اًمت٘مٜمل، سمحٞم٨م حتٛمؾ ومت٤موى اًمٕمٚمامء يم٤مًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز 

ثٞمٛملم رمحٝمام اهلل، ويتؿ اًمٌح٨م سم٤معمٗمردة، ومتخرج مجٞمع اعم٘م٤مـمع اًمتل حتقي هذه واًمِمٞمح اسمـ قم

اعمٗمردات8 وذًمؽ ٕن يمثػما ُمـ ٟمت٤مج ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمٛمل ٟمت٤مج صقيت، وًمٚمامدة 

اعمًٛمققم٦م يمٞمٗمٞم٤مت ظم٤مص٦م ذم اًمت٠مصمػم واإلومٝم٤مم شمٗمقق يمثػما اعم٤مدة اعمٙمتقسم٦م أو اعم٘مروءة، سمؾ قمٜمدُم٤م 

 قاد اعمًٛمققم٦م إمم ُمٙمتقسم٦م، وم٢مهن٤م شمٗم٘مد ضمزءا ُمـ ضم٤مذسمٞمتٝم٤م.شمتحقل شمٚمؽ اعم

وسمٕمد أن حت٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمرؤي٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هلذا اعمقىمػ، وم٘مد أصٌح ضم٤مهزا 

ًمالٟمت٘م٤مل ًمٚمخٓمقة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُم٤ًمر سمٜم٤مء اًمققمل هبذا اعمقوقع، وهق سمح٨م هذا اعمقوقع ذم 

 إداة ذم سمٜم٤مء اًمققمل؟اعمقؾمققم٤مت وإـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦م، ومام دور هذه 

 

 املطًب ايجاْٞ

 املٛضٛعات ٚاألطايظ ايجكاف١ٝ

سمٕمد أن حتدد ُمقوقع اًمققمل سم٤مؾمٛمف أو وصٗمف، وقمرف اعمٗمت٤مح اًمنمقمل ًمف، شم٠ميت ُمرطمٚم٦م 

ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم سمٜم٤مء اًمققمل، قمؼم أداة ذات أمهٞم٦م يمٌػمة ذم اإلعم٤مم سمٛمٙمقٟم٤مت اعمقوقع 

 .(1)اعمقؾمققم٤مت وإـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦مإؾم٤مؾمٞم٦م، ويٙمقن ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م 

ووم٤مئدة هذه اعمرطمٚم٦م شمٙمقيـ ُمٕمروم٦م قم٤مُم٦م سمٛمٙمقٟم٤مت اعمقوقع وظمريٓم٦م احلريم٦م اًمٕم٤مُم٦م سملم 

هذه اعمٙمقٟم٤مت. وإذا يم٤من اعمٗمت٤مح اًمنمقمل أؿمٌف سم٤مًمٗمتقى8 وم٢من ُمٗمت٤مح اعمٕمٚمقُم٤مت أؿمٌف سمٚم٘مٓم٦م آًم٦م 

، وًمٙمٜمٝم٤م آًم٦م شمّمقير شمٕمٛمؾ سمٛمًتقى اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، اًمٕمدؾم٦م اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمٔم٤مهر "يم٤مُمػما"شمّمقير 

                                                           

هـ8 1211، 0، اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط022-177( يٜمٔمر طمقهلام: ىمقاقمد أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، د. قمثامن صٞمٜمل، ص1)

 .دار اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة، وُم٤م سمٕمده٤م 15اًمًت٤مر احلٚمقضمل، ص وُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اعمراضمع، د. قمٌد
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ًمٚم٤ٌمـمـ، سمحٞم٨م ٟمحّمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م قمـ اعمقوقع8 وأيْم٤م شمٕمٛمؾ وسم٤مٕؿمٕم٦م 

سم٘مدريت اًمتّمٖمػم واًمتٙمٌػم، ومت٠ميت ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمٙمثػمة ومتٙمثٗمٝم٤م ذم طمجؿ صٖمػم، واعمٕمٚمقُم٤مت 

اًمدىمٞم٘م٦م اخلٗمٞم٦م ومتٙمؼمه٤م ًمٙمل شمرى8 يمام أهن٤م شمّمقر اًمٌٕمٞمد سمٕمد أن شم٘مرسمف يم٤مًمٙم٤مُمػمات اعمرشمٌٓم٦م 

 سم٤معم٘مرسم٤مت.

ًمف ُمٙمقٟم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م، وهٜم٤مك قمالىم٤مت سملم هذه اعمٙمقٟم٤مت، شمِمٙمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومٙمؾ ُمقوقع 

ٟمً٘م٤م ُمتٙم٤مُمال ًمٚمٛمقوقع، ومام هذه اعمٙمقٟم٤مت؟ صمؿ يمٞمػ ٟمٜمت٘مؾ ُمـ ُمٙمقن إمم آظمر، ُمـ اًمٌداي٤مت 

طمتك اًمٜمٝم٤مي٤مت، وُمـ اجلزء ًمٚمٙمؾ، وُمـ اعم١مؾمًلم إمم واىمٕمٝم٤م ذم اعم٤ميض واحل٤مض، وهٙمذا 

 ت وإـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦م. اًمٓمريؼ إمم ذًمؽ واؾمٓمتف اعمقؾمققم٤م

وشمٕمد اعمقؾمققم٦م اعمرضمع إول ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م ذم يمؾ سمٚمدان اًمٕم٤ممل، وهٜم٤مك قمٜم٤مي٦م يمؼمى هب٤م ذم 

اًمدول احلديث٦م، شمتٛمٞمز سمام شمقومره ُمـ اًمقىم٧م، ُمع ُمٕمٚمقُم٦م ُمقصم٘م٦م، خمتٍمة، دمٞم٥م قمـ إؾمئٚم٦م 

 اعمٝمٛم٦م، ُمـ ُمثؾ: ُم٤مذا؟ يمٞمػ؟ ُمـ؟ ُمتك؟ 

اًمتل حتقي ُمقوققم٤مت اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م سمٕم٤مُم٦م،  ٦ماًمٕم٤مُموهذه اعمقؾمققم٤مت أٟمقاع، وأمهٝم٤م: 

اًمتل شمٙمقن ذم جم٤مل ُمٕملم أو ُمقوقع واطمد، ُمثؾ اعمقؾمققم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو اًمٓمٌٞم٦م أو  واخل٤مص٦م

 اًمٗمٚمٙمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف.

وسمدون ؿمؽ وم٢من اعمٕمٚمقُم٦م اعمرشم٦ٌم واعمقضمزة هل أؾم٤مس اٟمٓمالق اًمذات ًمٚمققمل سمام طمقهل٤م، 

ن ُمٗمردة دون ُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘م٦م هب٤م، أو ُمع ُمٕمروم٦م ٟم٤مىمّم٦م، ومام إن شم٘مع اًمٕملم قمغم رء أو شمًٛمع إذ

وم٢من اًمذات شمتٓمٚمع إمم سمٜم٤مء ُمٕمروم٦م هبذا اعمقوقع، ومتٌح٨م قمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمِمٙمؾ ُمٕمروم٦م هبذا 

اعمقوقع8 واًمٞمقم صمٛم٦م ؾم٤ٌمق سملم اعمقؾمققم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ًمتٖمٓمٞم٦م اعمٕم٤مرف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمؼم ومٝمرؾمتٝم٤م 

 وووع ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت.

شمؿ إسمداع شمٓمٌٞمؼ  -(0وسمخ٤مص٦م ُمع اجلٞمؾ اًمث٤مين ُمٜمف، )وي٥م- د اإلٟمؽمٟم٧موُمع ُمٞمال

، وهق شمٓمٌٞمؼ يٛمٙمـ إؿمخ٤مص ُمـ إٟمِم٤مء ُمقؾمققم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م، واٟمٓمٚمؼ ُمع هذا اًمقيٙمل()

، سمٚمٖم٤مت خمتٚمٗم٦م، وسمٛمحتقى ُمتٓمقر، "ويٙمٞمٌٞمدي٤م"اًمتٓمٌٞمؼ أؿمٝمر اعمقؾمققم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م 

ت خمتٚمٗم٦م شمؿ إٟمِم٤مؤه٤م وومؼ هذا اًمتٓمٌٞمؼ، وأدوات سمح٨م ورسمط ممٞمزة8 يمام أن هٜم٤مك ُمقؾمققم٤م
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ويٙمل  –دًمٞمؾ ويٙمل "وهٜم٤مك ُمقىمع ظم٤مص سم٤مًمتٕمريػ هب٤م وُمت٤مسمٕم٦م اجلديد ُمٜمٝم٤م، وهق ُمقىمع 

8 وإٟمٜم٤م ذم طملم ٟمجد ومٞمف اعمئ٤مت سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمجد إٓ اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٚمٖم٦م (1)"إيٜمديٙمس

 اًمٕمرسمٞم٦م.

، وُمع اًمتحقٓت اًمِمٌٙمٞم٦م ىم٤مُم٧م "٤مٟمٞم٦ماعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم"وُمـ أؿمٝمر اعمقؾمققم٤مت احلديث٦م 

اعمقؾمققم٦م سم٤مًمتٙمٞمػ ُمع هذا اًمتحقل8 ًمتحتؾ ُمقىمٕم٤م ممٞمزا قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، صمؿ ىمٗمزت ىمٗمزة 

طمتك اًمّمػ اخل٤مُمس8  إـمٗم٤ملٟمققمٞم٦م سمقوٕمٝم٤م ىمًام ظم٤مص٤م سم٤مٕـمٗم٤مل، وىمًٛمتف صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

ُمـ اًمت٤مؾمع ومام ومقق8 وشمؿ شمٜمًٞم٘مٝم٤م شمٜمًٞم٘م٤م إسمداقمٞم٤م  اًمٕمٚمامءُمـ اًم٤ًمدس طمتك اًمث٤مُمـ8  اًمٓمالب

يًٝمؿ ذم شم٘مديؿ ُمٕمٚمقُم٤مت سمام يٜم٤مؾم٥م ؾمـ إـمٗم٤مل، ويٙمقن ُمٗمٞمدا هلؿ ذم واضم٤ٌمهتؿ اعمدرؾمٞم٦م 

 .(0)وُمٚمٌٞم٤م ًمتٓمٚمٕم٤مهتؿ اعمٕمرومٞم٦م

، وهل اًمتل إـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦ميمذًمؽ ُمـ أسمقاب مجع اعمٕمٚمقُم٤مت طمقل ُمقوقع ُم٤م، سمقاسم٦م 

 واعمٙم٤من، وسمٕمْمٝم٤م ىمد حيقل اعمٕمٚمقُم٤مت إمم ُم٤م يِمٌف إـم٤مًمس دمٛمع سملم اعمحتقى اعمٕمرذم

اجلٖمراومٞم٦م8 ُمـ ضمٝم٦م اًمرؾمقُم٤مت واجلداول واًمّمقر وإؿمٙم٤مل8 وهل صمقرة يمٌػمة ذم إظمراج 

ُمٕمروم٦م سم٤معمقاوٞمع اعمٕمرومٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمد أصٕم٥م ُمـ اعمقؾمققم٤مت، وٓ ٟمٙم٤مد ٟمجد ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م 

ٚمقث ذم جمٛمققم٦م أـم٤مًمس أقمده٤م سمٛمجٝمقد ومردي، اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقى اجلٝمقد اًمرائدة ًم٤ًمُمل اعمٖم

وأظمرج اًمٕمديد ُمٜمٝم٤م، ُمـ ُمثؾ: أـمٚمس إدي٤من، أـمٚمس اًمٗمرق واعمذاه٥م، وهمػمه٤م، وُمٕمٚمقم أن 

ٟمج٤مح ُمثؾ هذه إقمامل سمح٤مضم٦م جلٝم٤مت ُم١مؾمًٞم٦م وإمم حمرريـ ُمتخّمّملم ذم ضمقاٟم٥م قمدة، 

 ذم اعمًت٘مٌؾ. وُمع ذًمؽ وم٘مد اؾمتٓم٤مع أن ي٘مدم ضمٝمدا يًٝمؿ ذم ومتح اًم٤ٌمب عمِم٤مريع ٟمققمٞم٦م

ورهمؿ أن اًمٖم٤مًم٥م قمغم هذه اعمقؾمققم٤مت اهتامُمٝم٤م سم٤معمٕمٚمقُم٦م اعمجردة ُمـ اًمت٘مقيؿ، أي: 

جمردة ُمـ احلٙمؿ قمغم اعمٕمٚمقُم٦م أو اجلقدة واًمرداءة8 إٓ أٟمف جي٥م آطمتٞم٤مط قمٜمد أظمذ ُمٕمٚمقُم٦م 

ُمٜمٝم٤م، ذًمؽ أن ص٤مٟمٕمٞمٝم٤م ُمـ همػم اعمًٚمٛملم8 ومٞمخِمك أن شمتنب ىمٞمؿ ص٤مٟمٕمل هذه اعمقؾمققم٤مت 
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٤مهتؿ إمم حمتقى ُمقؾمققم٤مهتؿ ومت١مصمر قمغم ُمرشم٤مدهي٤م، سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ. وُمـ صمؿ وشمقضمٝم

 ومال سمد ُمـ أظمذ سمٕمض احلٞمٓم٦م ُمٕمٝم٤م.

 مناذز يًُٛضٛعات ٚاألطايظ ايجكاف١ٝ:

ٟمحـ ذم اعمقؾمققم٤مت أُم٤مم ضمٝمتلم ٓ اٟمٗمٙم٤مك قمٜمٝمام، ومه٤م اعمقؾمققم٤مت اًمقرىمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م 

ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، وأهؿ ُمقؾمققم٦م يٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ُمـ احل٤مؾمقسمٞم٦م، واعمقؾمققم٤مت اعمت٤مطم٦م قمغم 

 ."ويٙمٞمٌٞمدي٤م"، واًمث٤مين، ُمقؾمققم٦م "اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م"اًمٜمقع إول، 

، وهل ُمقؾمققم٦م وخٛم٦م، شم٘مع ذم صمالصملم جمٚمدا، أؾمٝمٛم٧م ذم ؾمد اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

، "دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕم٤معمٞم٦م"شمرمج٦م اًمٗمراغ اًمذي اؾمتٛمر ـمقيال ذم ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمع أٟمف اقمتٛمد قمغم 

إٓ أن ُمٕمدي هذه اعمقؾمققم٦م ىمد سمذًمقا ضمٝمدا يمٌػما ذم شمرمجتٝم٤م8 ُمع طمرصٝمؿ قمغم إزاًم٦م ُم٤م يِملم 

، ومل (1)اإلؾمالم أو يٛمس صم٤مسمت٤م ُمـ صمقاسمتف، وطمرصٝمؿ قمغم أن شمؼمز ومٞمٝم٤م ذاشمٞم٦م احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م

ومٞمٝم٤م قمنمات اًم٤ٌمطمثلم واعمؽممجلم  يٙمتٗمقا سم٤معمقاد اعمؽممج٦م سمؾ مت٧م إو٤موم٦م ُمقاد يمثػمة أؾمٝمؿ

 واًمٙمت٤مب إلٟمج٤مز هذا اًمٕمٛمؾ اعمٝمؿ.

وؾمٞمٚم٦م ومٕم٤مًم٦م ًمٚمتٕمٚمؿ، وهل ُمقؾمققم٦م ُمٕم٤مرف قم٤مُم٦م، "ذيمر ذم ُم٘مدُم٦م اًمتٕمريػ هب٤م أهن٤م: 

حتدصمؽ قمـ اًمٜم٤مس وإُم٤ميمـ وإؿمٞم٤مء وإطمداث وإومٙم٤مر، وشمزودك سمٛمٕمٚمقُم٤مت دىمٞم٘م٦م، شمٕمثر 

ا اًمتٕمريػ هق ُم٤م ٟمٌتٖمٞمف ذم ظمٓمقات اًمققمل وسمٜم٤مء ، وهذ(0)"قمٚمٞمٝم٤م ذم ين، وشمٗمٝمٛمٝم٤م سمًٝمقًم٦م

 أدواشمف. 

وىمد أٟمجزت اعمقؾمققم٦م ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ذم ومتح ُمقىمع ُمتقاومؼ ُمع شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمِمٌٙم٦م، ويتًؿ 

سمخ٤مصٞم٦م ُمٝمٛم٦م8 وهل إو٤موم٦م ُمقاد ضمديدة يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ُم٤مؾم٦م سمٕمد ـم٤ٌمقم٦م اعمقؾمققم٦م، وًمٙمـ 

 ًمألؾمػ مل يٜمجح اعمقىمع ذم آؾمتٛمرار رهمؿ أمهٞمتف.

، وىمد أصٌح٧م ُمّمدر "ويٙمٞمٌٞمدي٤م"٤م اعمقؾمققم٦م إظمرى اعمت٤مطم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م ومٝمل أُم

اًمٙمثػميـ ذم سمحثٝمؿ قمـ اعمٕمٚمقُم٦م، وشمتٛمٞمز سم٠مهن٤م ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس8 سمحٞم٨م يٛمٙمـ ًمٙمؾ ومرد 
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ُمِم٤مرك ذم اعمقؾمققم٦م أن يِم٤مرك ذم ُمقاده٤م، سمؾ سم٤مؾمتٓم٤مقمتف أن ي٘مقم سم٤مًمتٕمديؾ قمغم اعمقاد 

اخلّم٤مئص ُمـ ُمِمٙمالت إٓ أن اعمقؾمققم٦م أصٌح٧م ُمّمدرا ُمٝمام اعمقضمقدة، وسم٘مدر ُم٤م شمثػم هذه 

 ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم ـمٚم٥م اعمٕمٚمقُم٦م.

ومم٤م يدل قمغم اهتامم اًمٌنم سم٤معمقؾمققم٦م واعمٕمٚمقُم٦م وخ٤مُم٦م هذه اعمقؾمققم٦م اًمتل ٓ حتقي ذم 

اًمٜمٝم٤مي٦م أي ُم٤مدة شمرومٞمٝمٞم٦م، سمؾ هل ُمٙم٤من ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت، وُمع ذًمؽ دمد ذًمؽ اإلىم٤ٌمل اًمٙمٌػم ًمٚمٙمت٤مسم٦م 

ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م، واإلىم٤ٌمل إيمؼم ذم اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمـ اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، سمؾ ومٞمٝم٤م 

يٙمقن اًمٗمرد ذم حلٔم٦م يم٤مشم٤ٌم عم٤مدة ضمديدة ذم اعمقؾمققم٦م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م هق سم٤مطم٨م قمـ ُمٕمٚمقُم٦م 

 ومٞمٝم٤م.

رىمٛمٞم٦م، ُمتٕمددة اًمٚمٖم٤مت، طمرة  ُمنموع ُمقؾمققم٦م"وىمد قمروم٧م اعمقؾمققم٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م: 

ؿمخص اًمتحرير ومٞمٝم٤م سمدون شمًجٞمؾ، ويًتٓمٞمع أي ؿمخص آؾمتٗم٤مدة  اعمحتقى، يًتٓمٞمع أي

، ومتت٤مز اعمقؾمققم٦م ًمؽمظمٞمص اعمقؾمققم٦م ُمـ اعمحتقى، واؾمتٖمالًمف هبدف دم٤مري أو همػمه8 ووم٘م٤م

ٟمًخ٦م ُمـ ويٙمٞمٌٞمدي٤م سمٚمٖم٤مت خمتٚمٗم٦م، وذم اًمٜمًخ٦م اًمٕمرسمٞم٦م يًٝمؿ أيمثر ُمـ  295 ٝم٤مسم٠مهن٤م يقضمد ُمٜم

ر ُمـ خمتٚمػ ُم٘م٤مًم٦م، وجيري آٓف اًمزوا 326.250ذم يمت٤مسم٦م ُم٤م يزيد قمـ  ُم٤ًممه٤م ٟمِمٓم٤م 2011

 .(1)"أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل يمثػما ُمـ اًمتٕمديالت، ويٜمِمئقن يمثػما ُمـ اعم٘م٤مٓت اجلديدة يقُمٞم٤م

وسمدون ؿمؽ وم٢من هٜم٤مك ضمدآ يمٌػما طمقل ُمقصمقىمٞم٦م هذه اعمقؾمققم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمقؾمققم٦م 

اعمٖمٚم٘م٦م، وُمع ذًمؽ ومٝمل ُمّمدر ُمٝمؿ ًمٙمثػم ُمـ ـمالب اعمدارس واعمحت٤مضملم إمم ُمٕمٚمقُم٦م هيٕم٦م 

وهذا يٌلم ًمٜم٤م ـمريؼ يمثػم ُمـ اًمٌنم ذم ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ُمـ ظمٓمقاهتؿ ًمٚمققمل طمقل ُمٗمردة ُم٤م. 

سمٛمٕمٚمقُم٤مت طمقل ُمقوقع ُم٤م، وشمٌلم أمهٞم٦م ومٕم٤مًمٞم٦م اعمًٚمٛملم سمٙمؾ اًمٚمٖم٤مت اعمت٤مطم٦م ًمٚمٙمت٤مسم٦م قمـ 

 إؾمالُمٝمؿ ًمٚمتٕمريػ سمف ًمٙمؾ ُمـ سمح٨م قمٜمف سمتٚمؽ اًمٚمٖم٤مت.

يم٤من هٜم٤مك  ومٝمل وم٘مػمة ضمدا إذا ُم٤م ىمقرٟم٧م سم٤معمقؾمققم٤مت، وإن 8إـم٤مًمس اًمث٘م٤مومٞم٦موأُم٤م 

سمٕمض اًمتحًـ ذم اعمقؾمققم٤مت، وًمألؾمػ ومام ٟمِم٤مهده ذم أصمٜم٤مء زي٤مرة إىم٤ًمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمـ 

اعمٙمت٤ٌمت ُمـ طمجؿ إـم٤مًمس يدقمقٟم٤م ًمألؾمػ قمـ شم٘مّمػمٟم٤م ذم هذا اعمج٤مل، ُمع أن اًمٗمرق مل يٕمد 

                                                           

 .هـ1217/ 1/ 15( شمؿ أظمذ هذه اعمٕمٚمقُم٦م ُم٤ًمء اإلصمٜملم، سمت٤مريخ: 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
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ُمـ يمٌػما سملم اعمقؾمققم٤مت وإـم٤مًمس سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمتقؾمع ذم اًمٌٕمد اجلٖمراذم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، و

أـمٚمس ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕم٤ممل اًمٕمريب8 "، أو "أـمٚمس اًمٗمٚمًٗم٦م"سملم إـم٤مًمس اعمؽممج٦م اعمتخّمّم٦م 

، وُمـ سملم إقمامل اًمٗمردي٦م ُم٤م ىم٤مم سمف ؾم٤مُمل اعمٖمٚمقث يمام ؾمٌ٘م٧م "اعمجتٛمع واجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

أـمٚمس اًمٗمرق واعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م، د. "اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ، وهٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمتخّمّم٦م، ُمثؾ: 

أـمٚمس احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ "، "أـمٚمس اًم٘مرآن: أُم٤ميمـ، أىمقام، أقمالم"، "ٞمؾؿمقىمل أسمق ظمٚم

 . "اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اًمًت٦م

وذم اجل٤مٟم٥م اًمديٜمل هٜم٤مك أـم٤مًمس سمح٤مضم٦م ًمالٟمت٤ٌمه، وسمخ٤مص٦م أهن٤م شمقضمف اعمٓمٚمع هل٤م طم٥ًم 

اًمذي طم٤مول رسمط ُم٤م ذم  ،(1)"أـمٚمس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس"وضمٝم٦م ُم١مًمٗمل إـمٚمس، يمام هق طم٤مل 

اًمٜمّم٤مرى سمٛمقاىمع ضمٖمراومٞم٦م وصقر وظمرائط وهمػمه٤م ذات صٚم٦م سمقاىمع اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمد 

 اعمًٚمٛملم.
 

 

 املطًب ايجايح

 املتدؿـ

إن اًمقؾمٞمط سملم اًمذات واعمٕمروم٦م هق اعمٕمٚمؿ أو اعمتخّمص، وهق ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ٓ همٜم٤مء قمٜمٝم٤م 

ذم سمٜم٤مء اًمققمل، ومٙمام أٟمف ُمـ اخلٓم٠م اًمٌدء دون ُمٗمت٤مح ذقمل، ومٙمذًمؽ أيْم٤م آقمتامد قمغم اًمذات 

 ذم سمٜم٤مء ُمٕمرومتٝم٤م دون اًمرضمقع عمتخّمص هلق ُمـ اخلٓم٠م سمٛمٙم٤من.

وأمهٞم٦م اعمتخّمص ذم هذه اخلٓمقة شمٙمٛمـ ذم أٟمف يْمع اخلٓمقات اعمٜم٤مؾم٦ٌم عمًػمة ـم٤مًم٥م 

اًمققمل، ومٝمق أؿمٌف سمقوع ؾمٙم٦م اًم٘مٓم٤مر اًمتل يٜمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٓم٤مر سمٞمن ٟمحق هدومف، وشمزداد أمهٞم٦م 

ت واعمخ٤مـمر، وأراد ُمٝم٤مرات قمٛمٚمٞم٦م ًمتقىمٞمٝم٤م ذًمؽ ذم اًمققمل اًمديٜمل، ومٛمـ أراد اًمققمل سم٤مًمتحدي٤م

أو دم٤موزه٤م، ومٝمق سمح٤مضم٦م ًمٚمٛمتخّمص واخلٌػم، وم٢من اخلٌػم شم٘مع قمٞمٜمف قمغم ُم٤م ٓ شم٘مع قمٚمٞمف قملم وم٤مىمد 

اخلؼمة، وم٢من اخلٌػم خيتٍم اًمٓمريؼ ًمٚم٤ٌمطم٨م، ويرؾمؿ ًمف ُم٤م يٜم٤مؾمٌف، وي٘مدم ًمف ذًمؽ ذم ىم٤مًم٥م ُمـ 

 اًمٜمّمٞمح٦م اًمّم٤مدىم٦م اخل٤مًمّم٦م.

                                                           

 .https://st-takla.org/Coptic-Bible-Maps/Holy-Bible-Map-index-00.html ( وهق حمٛمؾ قمغم ُمقاىمع ؿمٌٙمٞم٦م قمديدة، يٜمٔمر ُمثال:1)
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٥م اخلؼمة هذه إي٤مم، وذًمؽ أن ـم٤مًم٥م اًمققمل جيد ٟمٗمًف همري٘م٤م ذم وشمزداد احل٤مضم٦م إمم ص٤مطم

سمؾ ذم  ،سمحر ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت، وشمتج٤مذسمف قمنمات اعمّم٤مدر، ومٚمؿ شمٕمد اعمِمٙمٚم٦م ذم ؿمح اعمٕمٚمقُم٦م

وومرهت٤م يم٤مًمٓمقوم٤من، وًمق ايمتٗمٞمٜم٤م سمٕم٤ممل اإلٟمؽمٟم٧م ًمقضمدٟم٤م ومٞمف ُمئ٤مت اًمٙمت٥م ذم اًم٤ٌمب اًمقاطمد، 

وُمئ٤مت اعمٜمتدي٤مت اًمتل شمٜم٤مىمِمف، وُماليلم اًمٌنم قمغم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل يت٤ٌمدًمقن 

اًمٜم٘م٤مش ذم اعمقوقع سمآراء ؿمتك، وشم٘مدم سمقاطمٞم٨م شمٚمؽ اًمِمٌٙم٤مت ًمٙمؾ ُم٤م ىمٞمؾ سمٚمٛم٦ًم شمٜمٗمٞمذ 

ثٚمٝم٤م اعمئ٤مت ُمـ اعمٚمٗم٤مت اًمّمقشمٞم٦م وُمٚمٗم٤مت اًمٗمٞمديق، وُمئ٤مت اًمّمٗمح٤مت اإلظم٤ٌمري٦م أو اًمٌح٨م، وُم

سمٓمرح  "ىمقىمؾ"اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم قم٤ممل ٓ شمٔمٝمر هن٤ميتف ًمٚمٛمتّمٗمح هل٤م، وىمد يٗم٤مضمئؽ أطمد اًمٌقاطم٨م ُمثؾ 

أيمثر ُمـ ُمٚمٞمقن ُمقىمع عمٗمردة شمٌح٨م قمٜمٝم٤م، وسمٕمد أن يمٜم٧م ومرطم٤م سمتٞمًػم اعمٕمٚمقُم٦م وُمًتٌنما 

سمؾ شمٚمحظ ُمزيدا ُمـ اًمتِمقش  ،وإذا سمؽ أُم٤مم شمٞمف ٓ يتح٘مؼ ُمٕمف اًمققمل سمتحّمٞمؾ أدوات اًمققمل،

 وآرشم٤ٌمك.

اًمٓمقوم٤من اعمٕمٚمقُم٤ميت اًمرهٞم٥م؟ يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م سمٜم٤مء اًمققمل أُم٤مم ُمٕمٚمقُم٤مت  ٟم٘مقم سمتّمٗمٞم٦ميمٞمػ 

ُمتٙم٤مصمرة يٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م، ويمؾ ُمٕمٚمقُم٦م شمٔمٝمر سم٠مىمقى ُمٜمٓمؼ وأمجؾ ؿمٙمؾ؟ ويمٞمػ ٟمًتٓمٞمع 

هذا اًمٓمقوم٤من؟ يمٞمػ ٟمحٚمؾ وٟمٛمًؽ سمٕمٜم٤مس ٟمريم٥م ُمٜمٝم٤م وقمٞمٜم٤م اخلروج سمٜمتٞمج٦م مم٤م اظمؽمٟم٤مه ُمـ 

 اجلديد؟

ًم٘مد حتقل اًمٕم٘مؾ اعمًت٘مٌؾ ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت إمم ُم٤م يِمٌف اخلزان اًمذي جيٛمع ُم٤م يٚم٘مك ومٞمف، أو 

اًم٘مرص احل٤مؾمقيب اًمذي خيزن ُمئ٤مت اعمٚمٗم٤مت، وًمٙمـ دون ىمدرة قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ٟمٕمؿ حيٛمؾ 

 قمغم اإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م.ذم داظمٚمف أؾمٗم٤مرا يمثػمة، ًمٙمـ دون ىمدرة 

صمؿ يمٞمػ ختٚمص ًمف اًمٗمقائد وهٜم٤مك صٗمح٤مت يمثػمة ُمٌثقصم٦م ذم اًمٗمْم٤مء اعمٕمٚمقُم٤ميت ُمٝمٛمتٝم٤م 

شمزيٞمػ اًمققمل وًمٞمس حت٘مٞم٘مف، وهل متٚمؽ أؾمٚمقب قمرض وم٤مشمـ، ومتٚمؽ أىمقى أدوات اًمتٚمٌٞمس 

 واإلوالل، وشمٔمٝمر ذم صقرة اًمٓمرح اعمقوققمل ُمع دقمقى اًمتِمٌع سم٤معم٤ٌمدئ.

هذه اًمثٜم٤مئٞم٦م اعمدهِم٦م: اًمققمل واًمققمل اًمزائػ، اعم٤ٌمدئ  يمؾ هذه إسمٕم٤مد شمٙمِمػ ًمٜم٤م

واعمّم٤مًمح، اخلػم واًمنم، أهؾ احلؼ وأهؾ إهقاء، يمؾ ذًمؽ جمتٛمع ذم ؿم٤مؿم٦م واطمدة، وشمٜمٌثؼ 

 أُم٤مم اًمققمل سمٚمٛم٦ًم إصٌع.
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وٟمحـ أُم٤مم ومرص ُمٝمقًم٦م ُمـ شمقومر اعمٕمروم٦م، وًمٙمٜمٜم٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف أُم٤مم حتد يمٌػم ذم 

، وهق وإن يم٤من ٓ خيٚمق ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة ُمع هذه اعمتخّمصمهٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، وهٜم٤م شم٠ميت أ

اعمًتجدات، إٓ أٟمف أومْمؾ طم٤م8ٓ وذًمؽ سم٥ًٌم دمرسمتف اًمٓمقيٚم٦م، وسمام يٛمٚمٙمف ُمـ أدوات وقمل 

وأدوات ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٗمٚمؽمة اعمدظمالت وحتٚمٞمؾ اًمٕمٜم٤مس اًمتل شمؿ ىمٌقهل٤م8 ُمـ أضمؾ اخلروج سم٠مومْمؾ 

 اًمٜمت٤مئ٩م.

ًمٜمٗمس ُمـ ظمالًمف أن شمرشمٌط سمٛمتخّمص، وأن وًمٕمؾ أومْمؾ اًمققمل هق ذاك اًمذي شمتٕمقد ا

شمٌدأ ُمٕمف ىمٌؾ آٟمٓمالىم٦م، وهذا اًمققمل إن مل يتٞمن ًمِمخص سمٕمٞمٜمف، ومال سمد أن صمٛم٦م ُمقاىمع 

ُمتخّمّم٦م يٛمٙمـ أن يتؿ شمرؿمٞمحٝم٤م ُمـ ُمتخّمّملم أُمٜم٤مء، سمحٞم٨م شمٙمقن هل ٟم٘مٓم٦م آٟمٓمالىم٦م، 

 قمغم أن يتؿ اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م دائام قمٜمد آسمتداء ُمع ُمقوقع اًمتخّمص.

ىمٚم٦م اعمتخّمص هلل أزُم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، وإذا وضمد ُمٜمٝمؿ أطمد8 وم٢من اًمتقاصؾ ُمٕمف  إن ُمِمٙمٚم٦م

يٙمقن أُمرا ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من، وُمـ يٛمٙمـ اًمتقاصؾ ُمٕمف، وم٘مد ٓ يٙمقن واقمٞم٤م سمٓمرق شمققمٞم٦م 

أظمريـ، أو اًمٓمرق اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٘مديؿ ُم٤م ًمديف إمم همػمه8 وإصؾ ذم اعمتخّمص أن يٙمقن 

أٟم٥ًم ًمٚمٛمريض، وًمٞمس أن يٕمٓمٞمف يمؾ دواء، وإذا أقمٓم٤مه  يم٤مًمٓمٌٞم٥م اًمذي خيت٤مر ُمـ اًمدواء ُم٤م هق

اًمدواء، ومال سمد أن يٌلم ًمف ضمرقم٤مشمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم وأوىم٤مشمف ويمذًمؽ اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اخل٤مص٦م هبذا اًمدواء، 

ومٚمٞمس اعمتخّمص اًمقاقمل هق اًمذي ي٘مدم اعمٕمٚمقُم٤مت وم٘مط، ومٝمل ُمتقومرة ذم يمؾ ُمٙم٤من، وإٟمام 

 ٜم٤مؾم٦ٌم وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م.يٙمٛمـ دوره ذم شم٘مديؿ اإلرؿم٤مد ذم ٟمقع اعمٕمٚمقُم٦م اعم

ويِمؽمط ًمٚمٛمتخّمص أن يتٙمٚمؿ ذم اعمج٤مل اًمذي يت٘مٜمف وحيٞمط سمجقاٟمٌف8 وم٢من اًمتخّمص 

أُمر ُمٓمٚمقب ذم هذا اعمقوقع، وىمد دًمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ قمغم اظمتٞم٤مر أهؾ يمؾ ؿم٠من ؾم١ماهلؿ ٕظمذ 

[، وىمد ذيمر اسمـ 21]اًمٜمحؾ: َّڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ُّ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

اجلقزي أرسمٕم٦م أىمقال ذم هذه أي٦م، وهل مجٞمٕمٝم٤م شمدل قمغم أمهٞم٦م اظمتٞم٤مر أهؾ اًمتخّمص، ىم٤مل اسمـ 

أهنؿ أهؾ اًمتقراة  أطمده٤م:وم٠ًمًمقا ي٤م ُمٕمنم اعمنميملم أهؾ اًمذيمر، وومٞمٝمؿ أرسمٕم٦م أىمقال8 "اجلقزي: 



 آؾمٛمريسمـ حمٛمد طمًـ د.  :إقمداد                                                              ذم اعمج٤مل اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري  

       071 
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، (1)": اًمٕمٚمامء سم٠مظم٤ٌمر ُمـ ؾمٚمػعواًمراسم: أهؾ اًم٘مرآن8 واًمث٤مًم٨م: أهؾ اًمتقراة8 واًمث٤مينواإلٟمجٞمؾ8 

وم٢مذا ضم٤مء ذيمر ُمٜمزًم٦م اعمتخّمص طمتك ُمـ همػم اعمًٚمٛملم ذم ُمٓمٚم٥م ديٜمل، ومٙمٞمػ سمٌ٘مٞم٦م إُمقر؟  

 وىمد ىمٞمؾ: اًمٕمٚمؿ ظمزائـ وُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م اًم١ًمال، وم١ًمال اعمتخّمص هق اعمٜمٗمذ اعمٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ واًمققمل.

وقمٛمقم هذه "وم٘م٤مل:  وىمد أو٤مف اًمًٕمدي رمحف اهلل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ُمٝمٛم٦م ُمـ هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م،

أي٦م ومٞمٝم٤م ُمدح أهؾ اًمٕمٚمؿ، وأن أقمغم أٟمقاقمف اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل اعمٜمزل، وم٢من اهلل أُمر ُمـ ٓ يٕمٚمؿ 

سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ ذم مجٞمع احلقادث، وذم وٛمٜمف شمٕمديؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وشمزيمٞم٦م8 هلؿ طمٞم٨م أُمر 

طمٞمف وشمٜمزيٚمف، سم١ًماهلؿ، وأن سمذًمؽ خيرج اجل٤مهؾ ُمـ اًمتٌٕم٦م، ومدل قمغم أن اهلل ائتٛمٜمٝمؿ قمغم و

 .(0)"وأهنؿ ُم٠مُمقرون سمتزيمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ، وآشمّم٤مف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل

وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م ُم٤م يٌلم أمهٞم٦م اًمٕم٤ممل ًمٚمٜم٤مس، وأمهٞم٦م قمٜم٤مي٦م إُم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وسمٜم٤مء اًمٕمٚمامء، 

وقمغم همرار ذًمؽ ُمـ حي٘مؼ اًمٙمٗم٤مي٤مت ذم اًمتخّمّم٤مت اعمٝمٛم٦م، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

اًمٕم٤ٌمد8 وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء8 طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤م اختذ اًمٜم٤مس رؤوؾم٤م ضمٝم٤مٓ، 

، ومرسمط اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمامء، وهذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم أمهٞم٦م (1)"ومًئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ8 ومْمٚمقا وأوٚمقا

ؾ ضم٤مء ذم احلدي٨م ُم٤م يٌلم أن اعمٙمتقب ٓ يٙمٗمل8 ُم٤م مل يّمحٌف قمٛمؾ، ُمع أٟمف اًمٕم٤ممل واعمتخّمص، سم

حيقي اًمٕمٚمؿ، ومٞمٙمقن دور اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ هق شمزيمٞم٦م ٟمٗمًف وشمزيمٞم٦م اخلٚمؼ سم٤مًمٕمٛمؾ سمام قمٚمؿ، ومٕمـ أيب 

هذا "اًمدرداء ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومِمخص سمٌٍمه إمم اًمًامء، صمؿ ىم٤مل: 

، وم٘م٤مل زي٤مد سمـ ًمٌٞمد إٟمّم٤مري: "ؿ ُمـ اًمٜم٤مس8 طمتك ٓ ي٘مدروا ُمٜمف قمغم رءأوان خيتٚمس اًمٕمٚم

يمٞمػ خيتٚمس اًمٕمٚمؿ ُمٜم٤م وىمد ىمرأٟم٤م اًم٘مرآن؟ ومقاهلل ًمٜم٘مرأٟمف، وًمٜم٘مرئٜمف ٟم٤ًمءٟم٤م وأسمٜم٤مءٟم٤م، وم٘م٤مل: 

                                                           

، 1اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط سم٤مظمتّم٤مر، حت٘مٞمؼ: قمٌد 0/341( زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، اسمـ اجلقزي، 1)

 هـ.1200

 هـ.1202، 1، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال، اًمرؾم٤مًم٦م، ط221( شمٗمًػم اًمًٕمدي، ص:0)

 (.0451(8 ُمًٚمؿ، رىمؿ )122( اًمٌخ٤مري، رىمؿ )1)
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صمٙمٚمتؽ أُمؽ ي٤م زي٤مد، إن يمٜم٧م ٕقمدك ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م، هذه اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ قمٜمد "

 . (1)"شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ؟  اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ومامذا

ومدل هذا قمغم أمهٞم٦م اًمٕم٤ممل وُمـ ذم طمٙمٛمف، وأن طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس هلؿ ٓ شمٜم٘مٓمع، وُمـ صمؿ، ومال 

همٜمك قمٜمف، وذم احلدي٨م شمٜمٌٞمف عمِمٙمٚم٦م يمٌػمة8 وهل أن يتخذ اًمٜم٤مس رؤوؾم٤م ضمٝم٤مٓ، وم٤مًم٘مدوة 

تٝمد اجل٤مهؾ يٜمنم اجلٝمؾ سم٘مقًمف أو سمٛمٙم٤مٟمتف، ومٞمْمؾ ٟمٗمًف وهمػمه8 وهذا يقضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن جي

ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٕم٤ممل واعمتخّمص احل٘مٞم٘مل، اًمذي مجع سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وإُم٤مٟم٦م. يمام أن اعمٚمٙم٦م 

واًمتل ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم إداة إظمػمة سمح٤مضم٦م ًمٚمٛمتخّمص، وهذا ُم٤م أيمده ًمٜم٤م قمالُم٦م 

طمّمقل اعمٚمٙم٤مت قمـ اعم٤ٌمذة واًمتٚم٘ملم أؿمد اؾمتحٙم٤مُم٤م وأىمقى "آضمتامع اسمـ ظمٚمدون سم٘مقًمف: 

 .(0)"، ومٕمغم ىمدر يمثرة اًمِمٞمقخ يٙمقن طمّمقل اعمٚمٙم٤مت ورؾمقظمٝم٤مرؾمقظم٤م

وهٜم٤م يرد شم٤ًمؤل قمٜمد ُمـ جيٕمؾ اًمذات ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدًمٞمؾ وقمدم اًمت٘مٚمٞمد8 ظمقوم٤م ُمـ 

ُمْم٤مر اًمت٘مٚمٞمد اًمتل ضم٤مء اًمقطمل سم٢مٟمٙم٤مره٤م واًمتحذير ُمٜمٝم٤م8 ُمـ شم٘مٚمٞمد اعمٕمٔمٛملم واعمْمٚملم وأسم٤مء 

ٟمف يتٕمذر قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس آقمتامد قمغم ىمقاهؿ وإضمداد، وهل ُم٠ًمًم٦م سمح٤مضم٦م ًمتحرير8 وم٢م

اًمذاشمٞم٦م، سمؾ إن ُمـ يٛمٜمٕمقن اًمت٘مٚمٞمد أٟمٗمًٝمؿ ًمٞمس ًمدهيؿ أدٟمك ُم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ اعمٚمٙم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م 

 عمٕمروم٦م احلٙمؿ ذاشمٞم٤م ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ8 إٓ سمٕمد شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ قمـ اعمٕمٚمٛملم. 

ُمتخّمص ي٤ًمقمد وإُمر ٟمٗمًف ذم يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمتٕمٚمؿ واًمققمل، وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ 

اعمتٕمٚمؿ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م، وم٢مذا ايمت٥ًم ُم٤م حي٘مؼ ومٞمف اعمٚمٙم٦م اًمٗمٙمري٦م وُمٚمٙم٦م اًمققمل، وم٢مٟمف يًت٘مؾ ٟمًٌٞم٤م8 

ٕٟمف ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُمٕمرومتف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف ذم هذا اًمزُمـ، ومال سمد ُمع دمدد اعمٕم٤مرف وُمٞمالد اًمتخّمّم٤مت 

 ػ قمٜمد طمد.، ومال ي٘م(1)اجلديدة ُمـ ُمتخّمص ي٘مرب ًمٜم٤م هذه اعمًتجدات8 وم٢من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ

                                                           

 ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، اًم٘م٤مهرة، ،أمحد ؿم٤ميمرحت٘مٞمؼ: ، هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م :(، وىم٤مل0431( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ )1)

8 وأوان: أي وىم٧م، يٜمٔمر حتٗم٦م إطمقذي..، (4772رىمؿ )سموصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  هـ.1175، 0ط

 هـ.1212، 1، طسمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار، 5/122ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري، 

  .هرة، دون سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى، حت٘مٞمؼ د.قمغم قمٌداًمقاطمد واذم، هنْم٦م ُمٍم، اًم٘م٤م0/063( ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون، 0)

، ىم٤مل اسمـ طمجر: 141/ 1ذم سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح،  "وإٟمام اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ"ضم٤مءت  (1)

 اًمٕمٚمؿ إٟمام ،شمٕمٚمٛمقا اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م :سمٚمٗمظ أيْم٤م ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـ واًمٓمؼماين قم٤مصؿ أيب سمـا أورده ٤م،أيْم ُمرومقع طمدي٨م هق"

 ."طمًـ إؾمٜم٤مده ،اًمديـ ذم يٗم٘مٝمف ظمػما سمف اهلل يرد وُمـ ،سم٤مًمتٗم٘مف واًمٗم٘مف ،سم٤مًمتٕمٚمؿ
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 نٝف ْبين قا١ُ٥ املتدؿؿني؟

قمٜمدُم٤م يِمٕمر اعمًٚمؿ سم٠من قم٘مٚمف وىمٚمٌف وروطمف أُم٤مٟم٦م رسم٤مٟمٞم٦م، وأٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن حيٗمظ هذه 

إُم٤مٟم٦م8 سم٠من خيت٤مر ُمـ يقضمٝمف8 ويِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن ىم٤مدرا قمغم اًمتقضمٞمف اًمٜم٤مومع8 ومٝمذا اًمِمٕمقر 

أن اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي حيرص  يدومٕمف ًمٚمٌح٨م قمـ أطمًـ اعمتخّمّملم عم٤م حي٘مؼ قمٚمٛمف ووقمٞمف8 ويمام

ىمدر إُمٙم٤مٟم٤مشمف قمغم أن يٌح٨م ًمٜمٗمًف إن متٙمـ ُمـ ذًمؽ قمـ أطمًـ ـمٌٞم٥م عمروف أو أطمًـ سمٜم٤مء 

عمٜمزًمف، أو أطمًـ ُمٝمٜمدس عمنموقمف، ومٛمـ سم٤مب أومم أن يٌح٨م قمـ اعمتخّمص إومْمؾ عم٤م يٌٜمل 

 قمٚمٛمف ووقمٞمف.

اًمققمل، وم٢مذا  اعمٝمٛملم ًمٓم٤مًم٥م اعمتخّمّملموذم جم٤مل اًمققمل اًمٗمٙمري هٜم٤مك ىم٤مئٛم٦م سم٠مٟمقاع 

ووع هذه اًم٘م٤مئٛم٦م، وم٢مٟمف ي٠ًمل ويٌح٨م قمـ أومْمؾ ُمتخّمص ذم يمؾ جم٤مل ُمٝمؿ ًمف، صمؿ يٜمٔمر ذم 

ـمرق اًمتقاصؾ إُمثؾ ُمٕمف ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، وسمٕمض اًمتج٤مرب شمْمع ذم ىم٤مئٛم٦م قمٜم٤مويـ آشمّم٤مل 

ُمٚمٗم٤م ظم٤مص٤م سم٤معمتخّمّملم، ُمع ُمٕمٚمقُم٦م ىمّمػمة قمـ جم٤مل ختّمّمف وـمري٘م٦م اًمتقاصؾ ُمٕمف، سمؾ 

قي ىم٤مئٛم٦م قمٜم٤مويـ ه٤مشمٗمف، صمالصم٦م قمغم إىمؾ ذم أهمٚم٥م اعمج٤مٓت اًمتل هل سمح٤مضم٦م هٜم٤مك دم٤مرب حت

عمتخّمص، شمٌدأ سمٛمتخّمص ذم اًم٘مْم٤مي٤م إهي٦م، وذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، وإـم٤ٌمء، 

واًم٘م٤مٟمقٟمٞملم، واإلقمالُمٞملم، وهٙمذا سمح٥ًم اطمتٞم٤مضمف، وُمٓم٤مًم٥م اًمققمل اًمٗمٙمري٦م شمؽميمز ذم دوائر 

تٖمػمات اعم١مصمرة، ومدوائر آٟمتامء اًمثالث اعمٝمٛم٦م: آٟمتامء اًمديٜمل، آٟمتامء اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وسمٕمض اعم

وآٟمتامء اًمٗمرىمل، وآٟمتامء اًمٗمٙمري8 ودوائر اعمتٖمػمات اعمٝمٛم٦م، ُمثؾ: اإلقمالم وآشمّم٤مل، 

واعمتٖمػمات آضمتامقمٞم٦م وشمٌٕم٤مهت٤م اًمٗمردي٦م وإهي٦م، وأُمث٤مل ذًمؽ8 سمحٞم٨م يٙمقن ُمع اًمِمخص 

ٕسمقاب اعمٝمٛم٦م8 وشمٕمد اًمِمٌٝم٤مت اعمٕم٤مسة واإلؿمٙم٤مٓت جمٛمققم٦م أؾمامء ُمتخّمّم٦م ذم هذه ا

اًمٕمٍمي٦م ذات شمٕم٘مٞمد ظم٤مص وشم٠مصمػم ظمٓمػم، وُمـ صمؿ ومال سمد ُمـ أؾمامء ُمتخّمّم٦م يًٝمؾ اًمتقاصؾ 

 ُمٕمٝم٤م ذم هذا اعمج٤مل.

وٟمٔمرا ًمّمٕمقسم٦م وضمقد ُمتخّمص ومٝمٜم٤مك ظمط ُمقاز يٛمٙمٜمف اإلؾمٝم٤مم اًمٜمًٌل ذم ؾمد احل٤مضم٦م، 

قمغم اًمِمٌٙم٦م ذم اعمج٤مل  اعمقاىمع اعمتخّمّم٦م، وهق وإن يم٤من هذا اًمٓمريؼ ٓ يٖمٜمل قمـ اعمتخّمص

اًمٗمٙمري، ومٝمٜم٤مك ُمقاىمع ُمتٛمٞمزة، ويِم٤مرك ومٞمٝم٤م ٟمخ٦ٌم ُمتخّمّم٦م يٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م، وهل ُمٗمٞمدة 
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عمـ يم٤من ىم٤مدرا قمغم وٌط ذاشمف ذم اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤م هيٛمف، ُمع اًمٕمٚمؿ أن هذه اعمقاىمع اعمتخّمّم٦م 

اًمٙمًؾ، اًم٘مقة واًمْمٕمػ8 ومٞمّمٕم٥م هٜم٤م ُمتٖمػمة إطمقال، يّمٞمٌٝم٤م ُم٤م يّمٞم٥م اًمٌنم8 ُمـ اًمٜمِم٤مط و

ذيمر ُمقىمع سمٕمٞمٜمف، وًمٙمـ اًمٓمري٘م٦م اًمذهٌٞم٦م عمٕمروم٦م اعمقاىمع اعمٜم٤مؾم٦ٌم وىم٧م احل٤مضم٦م هل٤م، هق ؾم١مال أهؾ 

 اًمتخّمص قمٜمٝم٤م.

 

 املطًب ايسابع

 ايهتاب

اعمراد سم٤مًمٙمت٤مب هٜم٤م مجٞمع إدوات اًمتل حت٘مؼ اًمٕمٚمؿ سم٤معمقوقع، واًمٙمت٤مب هم٤مًم٤ٌم هق 

ًمٚمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل سمٛمقوقع اًمققمل، وىمد ٓ يٙمقن يمؾ أطمد سمح٤مضم٦م هلذه اعمرطمٚم٦م أؾم٤مؾمٝم٤م، هٜم٤م ٟمٜمت٘مؾ 

إٓ سمام حي٘مؼ اًمققمل، ومٌٕمض ُمقوققم٤مت اًمققمل سمح٤مضم٦م ًمًٜمد قمٚمٛمل، واًمٙمت٥م هل ذم اًمٖم٤مًم٥م 

ُمقـمـ اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمقوققم٤مت اعمختٚمٗم٦م، واعم٘مّمقد سم٤مًمّمٞم٤مهم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هٜم٤م اقمتامد اعمٜم٤مه٩م 

 قوقع ُمٕملم8 ُمع ووع أدًمتف اًمٙم٤مومٞم٦م.اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم سمٜم٤مء اًمتّمقر طمقل ُم

وهٜم٤مك طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م يْمٓمر ومٞمٝم٤م ـم٤مًم٥م اًمققمل إمم رؾمؿ ُم٤ًمر طم٘مٞم٘مل ًمٚمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل8 

وذًمؽ سم٠من يتخّمص ذم هذا اعمج٤مل، ويًٚمؽ ومٞمف ُمًٚمؽ اًمدارس، ومٞمدظمؾ أيم٤مديٛمٞم٦م 

ُمتخّمّم٦م، أو حيّمؾ قمغم دورة قمٚمٛمٞم٦م ُمٙمثٗم٦م، أو سمرٟم٤مُم٩م ىمرائل سم٢مذاف ُمـ ُمتخّمص عمرطمٚم٦م 

 حمددة. زُمٜمٞم٦م

 :١َُٖٗٞٚ،  ثالث١ َطازاتٚيف ٖرٙ اذتاي١ ميهٓٓا سؿس 

اًم٘مراءة اعمقضمٝم٦م عمجٛمققم٦م يمت٥م وُم٘م٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م حت٧م إذاف ُمتخّمص، وذم  األٍٚ:

ومؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة، وهل أين اًمثالصم٦م، ويٛمٙمـ عمجٛمققم٦م سمح٤مضم٦م ًمٌٜم٤مء قمٚمٛمل أن شمرشم٥م ُمع 

 اعمج٤مل ويت٤مسمٕمٝمؿ قمٚمٞمف.ُمتخّمص8 سمحٞم٨م يْمع هلؿ سمرٟم٤مُم٩م ىمراءة يرشم٘مل هبؿ ذم هذا 

شمٙمقيـ اعمٙمت٦ٌم اخل٤مص٦م، وووع ُم٤ًمر ظم٤مص ًمٚم٘مراءة، سمحٞم٨م حتدد اعمقوققم٤مت  ايجاْٞ:

 اعمٝمٛم٦م ًمٚمققمل، ويقوع ًمٙمؾ جم٤مل أهؿ اًمٙمت٥م ومٞمف8 سمحٞم٨م يرضمع إًمٞمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م.
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وُمـ ُمقوققم٤مت اًمققمل اًمٗمٙمري: آٟمتامءات اًمثالصم٦م: إدي٤من واًمٗمرق واعمذاه٥م، ومام 

سم٤مب ُمـ هذه إسمقاب اًمثالصم٦م؟ ويٛمٙمـ أن ٟمْمع صمالصم٦م ُمًتقي٤مت ًمٙمؾ سم٤مب8  أهؿ يمت٤مب ذم يمؾ

 .(1)ُمًتقى اعمٌتدئ، وُمًتقى اعمتقؾمط، وُمًتقى اعمتٛمٙمـ

اًمدروس واًمدورات، وذًمؽ سم٠من يٌح٨م اًمِمخص قمام حيت٤مضمف ُمـ اًمدروس  ايجايح:

يمثػميـ، وشمِمتٛمؾ قمغم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م أو اًمدورات، وشمتٛمٞمز هم٤مًم٤ٌم سم٠من ومٞمٝم٤م أؾم٤مشمذة 

ُمقاد يمثػمة شمتٙم٤مُمؾ ًمٌٜم٤مء ُمٕمروم٦م دىمٞم٘م٦م سم٤معمج٤مل اعمخّمص هل٤م. وشمٕمد اًمؼماُم٩م اًمتل شمتج٤موز اًمٗمّمؾ 

اًمدراد أىمدر قمغم متٙملم اًمدارس ُمـ أدوات اًمققمل، وسمخ٤مص٦م شمٚمؽ اًمؼماُم٩م اًمتل شمقؾمع 

 ُم٤ًمطم٦م اعمِم٤مريم٦م واًمتٗم٤مقمؾ واًمتٓمٌٞم٘م٤مت.

 

 ارتاَظ املطًب

 اإلعالّ ٚاالتؿاٍ

يم٤من ُمٕمرووم٤م ىمٌؾ فمٝمقر اهل٤مشمػ واإلٟمؽمٟم٧م8 همػم أن  "اإلقمالم"ؿمؽ أن ُمٗمٝمقم ٓ 

اًمتٌٚمٞمغ "آشمّم٤مل أظمذ ؿمٝمرشمف سمٕمد فمٝمقرمه٤م، وًمٜمٌدأ سمتٕمريػ اعمٗمٝمقُملم أوٓ، وم٤مإلقمالم هق: 

قمٛمٚمٞم٦م شمزويد اًمٜم٤مس سم٤مٕظم٤ٌمر واحل٘م٤مئؼ واعمٕمٚمقُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م "، ويٕمرف أيْم٤م سم٠مٟمف "واإلظم٤ٌمر

ٟمنم إظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت وأراء واحل٤مضم٤مت واعمِم٤مقمر "٤م ، وهق أيْم"قمـ ـمريؼ وؾم٤مئؾ

واعمٕمروم٦م واًمتج٤مرب قمغم اجلامهػم سمِمٙمؾ ؿمٗمقي أو سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ أظمرى سمٖمرض اإلىمٜم٤مع أو 

 . (0)"اًمت٠مصمػم قمغم اًمًٚمقك

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمٜمت٘مؾ هب٤م اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ُمّمدر ُمٕملم إمم ُمًت٘مٌؾ واطمد أو "أُم٤م آشمّم٤مل ومٝمق: 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل سمقاؾمٓمتٝم٤م شمٜمت٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت سملم "، وهق أيْم٤م "ًمًٚمقكأيمثر8 هبدف شمٖمٞمػم ا

 .(1)"إومراد أو اعمٜمٔمامت سمٛمٕم٤من وـمرق وإؿم٤مرات ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م

                                                           

( يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة هٜم٤م ُمـ اًمدًمٞمؾ اعمٝمؿ اًمذي ووٕمف أمحد ؾم٤ممل ذم يمت٤مسمف: اًمًٌؾ اعمروٞم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م8 دًمٞمؾ ؿم٤مُمؾ 1)

 هـ.1215، 1ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، ُمريمز شمٗمٙمر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت، ط

 هـ.1212، 1، دار اًمٜمٗم٤مئس، إردن، ط21واإلقمالم اإلؾمالُمل، د. ـمف اًمزيدي، ص( ُمٕمجؿ اًمدقمقة 0)

 هـ.1211، 1، اًمري٤مض، ط826 ويٜمٔمر: اًمؽمسمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م، د. ومٝمد اًمِمٛمػمي، ص11-10( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص1)
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ويمام يٌدو ُمـ اًمتٕمريٗملم ئمٝمر اؿمؽمايمٝمام ذم ُمٕمٜمك اًمٜم٘مؾ واإليّم٤مل، وإذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمقؾم٤مئؾ 

إيّم٤مل حمتقى، ويٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ اعمٝمٛم٦م اًمتل هب٤م ي٘مقم اإلقمالم وآشمّم٤مل، ٟمجد أهن٤م شم٘مقم سمٜم٘مؾ و

 قمغم هذا اعمحتقى أٟمف إقمالُمل.

ومل يرشمٌط اإلٟم٤ًمن سم٤مإلقمالم ُمثؾ ارشم٤ٌمـمف سمف ذم هذا اًمٕمٍم8 طمتك إٟمف يٛمٙمـ أن يٕمرف 

ُمع اإلقمالم اعم٘مروء اإلٟم٤ًمن سم٠مٟمف يم٤مئـ إقمالُمل، ومٝمق ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٞمش دون إقمالم، وىمد سمدأ 

ُمع اإلذاقم٤مت وإذـم٦م اعمًجٚم٦م8 وأظمػما  ًٛمقعاإلقمالم اعماًمّمح٤موم٦م يم٤مجلرائد واعمجالت8 صمؿ 

ُمع اًمِم٤مؿم٤مت واًمًٞمٜمام وإومالم اعمّمقرة8 صمؿ ضم٤مءت صمقرة يمٌػمة ُمع فم٤مهرة  اإلقمالم اعمرئل

واٟمتِم٤مر اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م8 صمؿ ضم٤مءت صمقرة أيمؼم مم٤م  اًم٨ٌم اًمٗمْم٤مئلإىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وُمٞمالد 

وحمتقاه اًمْمخؿ8 ظم٤مص٦م  اإلٟمؽمٟم٧مؾمٌ٘متٝم٤م8 وهل ُمرشمٌٓم٦م سم٤محل٤مؾمقب واًمِمٌٙم٤مت، ومج٤مء ُمٞمالد 

 ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمتٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمتل جيتٛمع ومٞمٝم٤م ُماليلم اًمٌنم.

سمؾ صمقراشمف فمٝمر ُمٗمٝمقم آشمّم٤مل سمِمٙمؾ أيمؼم8 وسمخ٤مص٦م ُمع ؿمٌٙم٤مت  ،وُمع صمقرة اإلٟمؽمٟم٧م

اًمتقاصؾ آضمتامقمل، اًمتل حت٘مؼ شمقاصؾ اًمٌنم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وُمـ يمؾ ُمٙم٤من، وسمٙمؾ اًمٚمٖم٤مت، 

ووىمع آٟمٗمج٤مر اًمٙمٌػم ذم قم٤ممل اإلٟمؽمٟم٧م8 ومٌٕمد أن يم٤من اًمقاطمد يٙم٤مد ٓ يتّمؾ إٓ سم٠مؾمت٤مذ أو 

وُمقاده اعمٙمتقسم٦م واعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م ُمت٤مطم٦م ًمف، ذم ُمتخّمص، وإذا سمف أُم٤مم ُمئ٤مت اعمتخّمّملم، 

 يمؾ ُمٙم٤من، وذم أي وىم٧م، وهق ىم٤مدر قمغم اؾمتٕم٤مدهت٤م وشمٙمراره٤م دون اٟم٘مٓم٤مع.

ًمٙمـ هذا اًمتحقل اًمثقري ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ىمد ٓ ي٘م٤مسمٚمف ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اًمققمل اًمٜم٤مومع، وأطمد أهؿ 

8 سمحٞم٨م يٛمٙمٜمف إؾم٤ٌمب ًمذًمؽ قمدم ىمدرة اعمتٚم٘مل قمغم آٟمٗمّم٤مل ىمٚمٞمال قمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ

اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م، ومٝمق يم٤مًمٜمٛمٚم٦م اًمتل دمٛمع ودمٛمع صمؿ شمًتٝمٚمؽ ُم٤م مجٕمتف8 سمخالف اًمٜمحٚم٦م اًمتل شمٓمقف 

احل٘مقل، ودمٛمع اعمٗمٞمد هل٤م، صمؿ شمٕمقد وشمّمٜمع ُمٜمف قمًال8 وطم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم أؾمقأ ُمـ اًمٜمٛمؾ8 ٕٟمٜم٤م ٓ 

دد يمؾ حلٔم٦م، ٟمًتٗمٞمد طمتك مم٤م مجٕمٜم٤م، ومٝمٜم٤مك هل٨م دائؿ ظمٚمػ يمؾ ُم٤م هق ضمديد، وهذا اجلديد يتج

 سمؾ اًمٚمحٔم٦م اًمقاطمدة شمِمٝمد اٟمٌث٤مق أٟمقاع وأؿمٙم٤مل وصٗمح٤مت ُمٝمقًم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت وإظم٤ٌمر.

إن أقمٔمؿ هدف هلذه اعمرطمٚم٦م: سمٜم٤مء وقمل إقمالُمل سم٤معمقوقع اًمٗمٙمري، وسمخ٤مص٦م ذم جم٤مًملم 

 شمٓمٌٞم٘م٤مت8 وم٤معمت٤مسمع يًتٗمٞمد ُمـ اإلقمالم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمتٓمٌٞمؼ، وجم٤مل اجلديدُمٝمٛملم، ومه٤م جم٤مل 
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ذم اًمقاىمع، سمحٞم٨م يٜمٔمر ذم اًمٗمرق سملم اًمٜمٛمقذج واًمتٓمٌٞمؼ، هؾ اًمتٓمٌٞمؼ ُمتٗمؼ ُمع اًمٗمٙمرة  اًمٗمٙمرة

ومام  -وهق ذم اًمٖم٤مًم٥م يمذًمؽ -أم اًمٗمٙمرة شمٖمػمت سمٕمض ُمٕم٤معمٝم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ؟ وإذا يم٤من يمذًمؽ

 .(1)طمجؿ اًمٗم٤مرق؟ ومٝمق يًتٗمٞمد ُمـ اإلقمالم هٜم٤م ُمٕمروم٦م واىمع هذه إومٙم٤مر ذم طمٞم٤مة اًمٌنم اًمٞمقم

طمقل اعمقوققم٤مت اًمٗمٙمري٦م8 ذم سمٜمٞمتٝم٤م  اجلديدوم٤معمت٤مسمع ذم طم٤مضم٦م أيْم٤م إمم ُمٕمروم٦م  ديداجلأُم٤م جم٤مل 

وُمٜم٤مهجٝم٤م، أو طمقل اعمٜمٔمريـ هل٤م، أو اًمٜمٔمري٤مت اجلديدة واًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓت، وم٤مإلقمالم اًمث٘م٤مذم 

 حيرص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اجلديد.

إلٟم٤ًمن، أو وم٢مذا يم٤من جم٤مل قمٜم٤مي٦م اًمِمخص هق اًمرأؾمامًمٞم٦م، أو اًمٕمقعم٦م اًمٗمٙمري٦م، أو طم٘مقق ا

ُمًت٘مٌؾ اإلؾمالم، أو أصمر ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل، أو همػمه٤م، وختّمص ذم جم٤مل سمٕمٞمٜمف، ومٝمق 

سمح٤مضم٦م إمم أن يرشم٥م اًمقؾم٤مئؾ اًمتل هتتؿ سمٛمقوققمف، صمؿ يريمز قمغم إُمريـ ذم أصمٜم٤مء ُمت٤مسمٕمتف 

 اإلقمالُمٞم٦م، يمٞمػ اًمتٓمٌٞمؼ؟ وُم٤م اجلديد؟

ذي يٕمزز سمٜم٤مءه اًمٗمٙمري8 إقمالم ومٙمري واعمج٤مل اًمٗمٙمري سمح٤مضم٦م إمم ٟمققملم ُمـ اإلقمالم اًم

ٓ يقضمد ومٞمف إٓ اعمتخّمّمقن ذم هذا اعمج٤مل،  اخل٤مصوصم٘م٤مذم ظم٤مص، وإقمالم صم٘م٤مذم قم٤مم8 وم٤مٕول 

8 ومٝمق ُمت٤مح ًمٚمٝمقاة واإلقمالُمٞملم اعمث٘مٗملم8 ويمالمه٤م ُمٗمٞمد، اًمٕم٤مموخيدُمٝمؿ اإلقمالُمٞمقن8 سمخالف 

وُمقاىمع، وُمٜمتدي٤مت شمتٛمٞمز وًمٙمـ إول يٛمت٤مز سمٙمقٟمف أيمثر قمٛم٘م٤م8 ومٝمٜم٤مك جمالت ُمتخّمّم٦م، 

سم٤مطمؽماومٞم٦م قم٤مًمٞم٦م، وىمد ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م قمدد يمٌػم ُمـ اعمِم٤مريملم، وًمٙمـ صمٛمرشمف شمزيد عمـ هيتؿ سم٤مًمٌٜم٤مء 

 اًمٗمٙمري8 وذًمؽ أٟمف خيّمص هل٤م وىمت٤م أؾمٌققمٞم٤م، ويٓم٤مًمع ُم٤م ومٞمٝم٤م سمؽميمٞمز واهتامم.

   

 

 

                                                           

وآشمّم٤مل ( يقضمد يمت٤مب ًمٚمديمتقريـ: ضم٤مؾمؿ ضمرضمٞمس، وسمديع اًم٘م٤مؾمؿ، سمٕمٜمقان: ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت ذم جم٤مل اإلقمالم 1)

، ُمريمز 8017 وص21اجلامهػمي، ذيمرا ومٞمٝم٤م ُم٤م يٌلم أمهٞم٦م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، وٟمقع اًمٗم٤مئدة اًمتل شم٘مدُمٝم٤م، ويٜمٔمر سمخ٤مص٦م: ص

م، وُمع أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب إٓ أٟمف سمح٤مضم٦م ُٕمريـ: إيمامل 1776اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٚمقؾم٤مئط اًمث٘م٤مومٞم٦م واعمٙمت٤ٌمت، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ـمٌٕم٦م 

ىمػ قمٜمد اًم٨ٌم اًمٗمْم٤مئل8 وسمح٤مضم٦م ًمٌٞم٤من ـمرق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل متثؾ حمتقى اًمٜمٔمر عم٤م سمٕمد صمقرة اإلٟمؽمٟم٧م، طمٞم٨م شمق

 هذه اًمقؾم٤مئؾ.
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 املطًب ايطادع

 املُازض١ 

ضورة أن ىم٤مرئٝم٤م ؾمٞمٙمقن ؾم٤ٌمطم٤م، ويمذًمؽ إن ىمراءة جمٚمدات طمقل اًم٤ًٌمطم٦م ٓ شمٕمٜمل 

ىمراءة اًمٙمت٥م طمقل أي ًمٕم٦ٌم ٓ شمٕمٜمل أن ىم٤مرئٝم٤م ؾمٞمٙمقن ُم٤مهرا، وُمـ يت٤مسمع صٜم٤مقم٦م اإلقمالم ٓ 

يٕمٜمل أيْم٤م أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمذيٕم٤م أو ُمّمقرا أو صحٗمٞم٤م ُم٤مهرا، ومام اًم٥ًٌم؟ وهذا يٕمٜمل أن اعمٕمروم٦م 

سمح٤مضم٦م ًمٚمٛمامرؾم٦م، واًمتدرب، ُمع  اًمٜمٔمري٦م همػم يم٤مومٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ اعمٚمٙم٦م إٓ سم٤معمامرؾم٦م، وم٠مدواشمف

 اًمّمؼم8 طمتك شم١ميت صمامره٤م.

واًمٕمٛمؾ ذم اًمققمل اإلؾمالُمل خيتٚمػ ضورة قمـ همػمه ُمـ صقر اًمققمل ذم احلْم٤مرات 

إظمرى، ومٝمق يرشمٌط سمٕمٛمؾ ىمٚمٌل إيامين وىمٞمٛمل، وُمـ ذًمؽ اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل سمّمدق اًمتقيمؾ 

سم٠مظمالق اإلؾمالم ذم أصمٜم٤مء آؿمتٖم٤مل قمٚمٞمف، واًمِمٕمقر سم٤معم١ًموًمٞم٦م، وحتٛمؾ إُم٤مٟم٦م، واًمتخٚمؼ 

 سمٛمامرؾم٦م أدوات اًمققمل.

وإذا ُم٤م أردٟم٤م سمًط اًم٘مقل ذم اعمامرؾم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل: إن اعمامرؾم٦م شمٕمٜمل قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ سمّمقرة 

ُمتٙمررة، ويِمؽمط هلذا اًمتٙمرار أٓ يّمؾ إمم درضم٦م اعمالل8 قمغم همرار اًمروشملم، ويمذًمؽ ٓ يٙمقن 

دة ٟمٛمٓمٞم٦م دون حتًـ، وإٟمام اعمراد شمٙمرار ُمٕمزز سم٤مًمت٘مدم شمٙمرارا ؾمٚمٌٞم٤م، وم٤مًمتٙمرار اًمًٚمٌل هق إقم٤م

واًمتٛمٙمـ8 سمحٞم٨م يالطمظ اًمتحًـ ذم هقم٦م اإلٟمج٤مز أو ىمٚم٦م إظمٓم٤مء ويمثرة اإلص٤مسم٤مت، ومٝمق 

8 سمحٞم٨م يّمٌح اًمٕمٛمؾ ؾمٝمال ُمٞمًقرا، وم٤مؾمتخدام اإلشم٘م٤منشمٙمرار ي٘مع ُمٕمف شمٓمقر ُمـ ضمٝمتلم: 

شمٜم٤مؾمؼ إجي٤ميب سملم إدوات  أدوات اًمققمل يتؿ سمًٝمقًم٦م، ويم٠مٟمف قمٛمؾ ٓ ؿمٕمقري، ويتؿ ذم

، واعمٚمٙم٦م درضم٦م (1)، وهل صٗم٦م راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس سمح٥ًم شمٕمريػ اجلرضم٤مينواعمٚمٙم٦مواعمٙمقٟم٤مت8 

أقمغم ُمـ اإلشم٘م٤من، وُمٜمٝمام شمتح٘مؼ ُمًتقي٤مت اعمٚمٙم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمققمل اًمٗمٙمري، وصمٛمرة ذًمؽ ىمدرشمف 

 قمغم أن:

 يٗمٝمؿ سمًٝمقًم٦م ُمٙمقٟم٤مت اعمج٤مل اًمٗمٙمري. -1

 اًمٗمٙمري٦م8 اًمتل هل: ُمٙمقٟم٤مت، قمالىم٤مت، أؾم٤ٌمب.حيٚمؾ اعمقوققم٤مت  -0

                                                           

، 48، صوتكوين امللكة الفقهية، د. دمحم شبري ؛هـ1443، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط، 229صاجلرجاين، التعريفات،  :( ينظر1)
 .هـ1424، 1(، ط72كتاب األمة، عدد )
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 يٙمٞمػ إومٙم٤مر اجلٞمدة وي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م واىمٕمف. -1

 يٜم٘مد إومٙم٤مر اًمتل هل سمح٤مضم٦م ًمٚمٜم٘مد ٟم٘مدا ُمتٞمٜم٤م. -2

 .. شم١مصمر وشمٖمػم ٟمحق إطمًـ..يٌدع ويٌتٙمر أومٙم٤مرا ٟم٤مومٕم٦م ُم١مصمرة -3

ٛم٦م ظمت٤مُمٞم٦م ًمتٕمزيز وهذه اخلٛم٦ًم اًم٤ًمسم٘م٦م صمامر اًمققمل اًمٗمٙمري ُمـ ضمٝم٦م، وهل أداة ُمٝم

اًمققمل اًمٗمٙمري وشمٓمقيره ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ومٝمل أداة وٟمتٞمج٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ُمزدوضم٦م، ومٛمـ ضمٝم٦م هل 

 شمٓمقر وقمٞمف، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م هل صمامر وقمٞمف.

 مناذز يًُُازض١ ايفهس١ٜ:

قمدة، وذًمؽ سمح٥ًم متٙمـ ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أدواشمف، ويٛمٙمـ ذات ُمًتقي٤مت اعمامرؾم٦م اًمٗمٙمري٦م 

8 وختتٚمػ مم٤مرؾم٤مت يمؾ واطمد ُمٌتدئ ُمتدرب، ُمتخّمص، ُمتٛمٙمـُمًتقي٤مت:  صمالصم٦مأن ٟمْمع 

ٓ يزال ذم ُمرطمٚم٦م سمٜم٤مء ًم٘مدراشمف اًمٗمٙمري٦م، وهق اًمِمؼم إول ذم  وم٤معمٌتدئُمـ ه١مٓء اًمثالصم٦م، 

اًمتٕمٚمؿ، وشم٘مع ُمٕمف سمٕمض اعمِمٙمالت، وم٥ًٌٌم مح٤مس أصح٤مب هذا اعمًتقى ًمٚمٙمت٤مسم٦م، واٟمتِم٤مر 

ٝم٤م، واٟمٗمج٤مر صمقرة اإلٟمؽمٟم٧م، واًمتل ُمٜمحتٜم٤م دور اًمٜمنم اًمتل شمٌح٨م قمـ أي إٟمت٤مج يٕمزز ُمـ ٟمِم٤مـم

ُم٤ًمطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م وم٤مرهم٦م، وأصم٤مرت رهم٦ٌم اًمِمٝمرة وطمٞمقي٦م اًمِم٤ٌمب سم٤مًمٜمِم٤مط ومٞمٝم٤م، ومقىمٕم٧م أظمٓم٤مء 

ذم أصمٜم٤مء اعمامرؾم٦م، وهل ُمٗمٝمقُم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق، وقمًك أن يٕمقد اًمقوع ًمًٞم٤مىمف اًمٓمٌٞمٕمل8 

ع ُمـ إٟمِمٓم٦م ٓ شمتخذ صٗم٦م سمحٞم٨م يتؿ آقمتٜم٤مء سم٤مًمٌٜم٤مء ىمٌؾ اًمٕمٓم٤مء، ويٜمِمط اعمتدرب سم٠مٟمقا

اًمتقضمٞمف ًمٚمٖمػم8 ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ُمٖم٦ٌم ذًمؽ اًمقىمقع ذم وقمٞمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمْمؾ 

ويْمؾ اًمٜم٤مس سمٖمػم قمٚمؿ8 وذًمؽ سم٥ًٌم اجلٝمؾ واؾمتٕمج٤مل اًمتّمدر، وهق أصٕم٥م ُم٤م يٙمقن ذم 

ـ اعمج٤مل اًمٗمٙمري، ومٝمق ًمٞمس جم٤مل سمح٨م وإٟمام جم٤مل شمٗمٙمر، وُمـ صمؿ ومال سمد أن ٟمْمع هل٤م ُم

 اعمامرؾم٤مت ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م، سمحٞم٨م حت٘مؼ اًمرىمل سم٤معمامرس ذم درضم٤مت اعمٚمٙم٦م اًمٗمٙمري٦م.

 :املسس١ً ايجا١ْٝ

، وهق اعمتقؾمٓم٦م، وهل ُمرشم٦ٌم وؾمٓمك، يٛمٙمٜمف اعمِم٤مريم٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمتخّمصوهل ُمرطمٚم٦م 

يمذًمؽ ذم طم٤مضم٦م إمم ُمقاصٚم٦م اًمتدرب، ويٙمقن ُمع اًمتدرب شمٕمٛمٞمؼ ًمٚمٛمٕم٤مين اإليامٟمٞم٦م واًم٘مٞمؿ 

ل ُم٤ًمئؾ جي٥م أن شمٙمقن ُمع اًمذات ُمـ سمداي٤مت هذا اًمٓمريؼ، وجي٥م أن شمزداد إظمالىمٞم٦م، وه
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شمتقؾمع اعمامرؾم٦م، ومٝمٜم٤مك ُمٜمت٩م  اًمتخّمصقمٛم٘م٤م ُمع آرشم٘م٤مء ذم اعمج٤مل اًمٗمٙمري، ومٗمل ُمرطمٚم٦م 

ي٘مدم وم٤مئدة ًمٚمٖمػم، وُمـ أقمٔمؿ اعمٜمتج٤مت هٜم٤م: شمٚمؽ اًمتل شمًٝمؿ ذم ؾمد اًمثٖمرات اًمقاضم٦ٌم واعمٚمح٦م، 

وشمًٝمؿ يمذًمؽ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ، ورقم٤مي٦م اعمتدرسملم، ُمع آؾمتٕمداد ًمالٟمت٘م٤مل ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م8 أٓ وهل 

ٞم٦م8 ومٝمل ُمرطمٚم٦م اإلسمداع ، وهل شمتٓمٚم٥م مم٤مرؾم٤مت شمٌٜمك ومٞمف اعمٚمٙم٤مت اًمٕم٤مًماًمتٛمٙمـُمرطمٚم٦م 

وآضمتٝم٤مد اًمٗمٙمري، وهل ُمرطمٚم٦م اعمِم٤مريع اًمٗمٙمري٦م اًمتل شمتٛمٞمز سمثالث ظمّم٤مئص أو ؾمامت، 

وهل أهن٤م: ُمقىمٔم٦م، وُمٜمػمة، وىم٤مئدة، ومٝمل شمدظمؾ اعمج٤مٓت اعمٝمٛمٚم٦م، واًمتل أص٤مب أصح٤مهب٤م 

، همٗمقة، ومتقىمٔمٝمؿ سمرومؼ وًملم، وُم٤م أن يًتٞم٘مظ أصح٤مب اًمٖمٗمقة طمتك جيدوا ـمري٘م٤م مت٧م إٟم٤مرشمف

ومٞمٕمرف اعمًتٞم٘مظ أيـ يًػم، وهق ذم أيمثر إطمقال سمح٤مضم٦م ًمٚم٘مٞم٤مدة اًمٗمٙمري٦م، ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

وإن يم٤من اًمٓمريؼ ُمٜمػما، إٓ أٟمف يٙمًؾ قمـ اًمًػم ومٞمف، طمتك جيد اًمٗمٙمر اًم٘م٤مئد اًمذي حيٗمزه 

 ًمٚمٛمًػم.

وإذا ُم٤م وصٚمٜم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م آىمؽماطم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٛمًتقي٤مت اًمثالصم٦م8 وم٤مًم٤ٌمطم٨م يرى أن 

تقيلم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمغم ىمدر ُمـ اعمًتقى ي١مهٚمٝمؿ عمٕمروم٦م ُم٤م حيت٤مضمقٟمف، ًمذا ومٛمـ اعمٜم٤مؾم٥م اعمً

 ذيمر آىمؽماطم٤مت اعمالئٛم٦م ٕصح٤مب اعمًتقى إول، وهل ُمرطمٚم٦م اًمتدرب واعمامرؾم٦م.

 سًكات ايٓكاؽ:

سمحٞم٨م شم٘مقم يمؾ جمٛمققم٦م ُمٝمتٛم٦م سم٤مًمققمل اًمٗمٙمري سمتٙمقيـ طمٚم٘م٦م ٟم٘م٤مش، إُم٤م ُم٤ٌمذة أو قمؼم 

ًمتقاصؾ آضمتامقمل، وشمٙمقن ُم٤م سملم اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة، ويتؿ ضمدوًم٦م ُمقوققم٤مت شمٓمٌٞم٘م٤مت ا

 ومٙمري٦م، ويتؿ اًمٜم٘م٤مش طمقهل٤م.

 ايهتاب١:

، واًمّمٗمح٤مت اخل٤مص٦م قمغم "اعمٜمتدي٤مت"وىمد أشم٤مطم٧م اًمِمٌٙم٦م ُمٜمّم٤مت ُمتٜمققم٦م ًمٚمٙمت٤مسم٦م، ُمـ 

ع اًمِمخّمٞم٦م وهمػمه٤م، وجيدر سمٛمًتخدُمل هذه اعمقاىم "اعمدوٟم٤مت"أو  "ومٞمس سمقك"أو  "شمقيؽم"

اًمتٕم٘مؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل، سمحٞم٨م شم١مظمذ سم٘مدره٤م، وذًمؽ سم٠من يريمز 

 قمغم ُمٜمّم٦م واطمدة ًمتٗمٕمٞمؾ ـم٤مىمتف اًمٗمٙمري٦م ومتريـ أدواشمف وحتًلم أدائف. 
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 ايبشٛخ ايع١ًُٝ:

سمحٞم٨م يتؿ يمت٤مسم٦م سمح٨م حمٙمؿ يمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر، وشمرؾمؾ هذه اًمٌحقث إمم اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

-هٜم٤م-تؼم اًمِم٤مب ىمدراشمف قمغم اعمامرؾم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، وحيًـ سمف ذات اًمتحٙمٞمؿ، سمحٞم٨م خي

 .(1)أن يٙمقن قمغم صٚم٦م سمِمٌٙم٤مت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل آضمتامقمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م

 احملهِ ارتاف:

وذًمؽ قمـ ـمريؼ اًم٘مٞم٤مم سم٢مقمداد ُمِم٤مريم٦م ومٙمري٦م8 يمت٤مسم٦م أو إًم٘م٤مء8 سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع ُمتخّمص، 

ي٘مقم اعمتخّمص سمتحٙمٞمٛمٝم٤م وإسمداء اًمرأي ومٞمٝم٤م  سمحٞم٨م يتؿ ُمراؾمٚمتف دوري٤م سمٗم٘مرة ومٙمري٦م8 قمغم أن

 وشم٘مقيٛمٝم٤م.

  ايَٝٛٝات ايفهس١ٜ:

سمحٞم٨م يٙمقن ُمع اعمٝمتؿ سمٌٜم٤مء ٟمٗمًف ومٙمري٤م دومؽم يقُمٞم٤مت، أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، ويدون ومٞمف 

طمقل ُمقوقع ومٙمري ُم٤م8 وٓ سمد أن يٕمتٜمل سمثالصم٦م أُمقر ذم صٞم٤مهم٦م اًمٗمٙمرة، وهل: اعمٗمٝمقم، 

ن يٌدأ سمٛمِم٤مهداشمف اًمٞمقُمٞم٦م، ويٙمت٥م طمقهل٤م8 ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مٕدوات ، ويٛمٙمٜمف أ(0)واًمتٕمريػ، واًمدًمٞمؾ

 اًم٤ًمسم٘م٦م سمح٥ًم احل٤مضم٦م.



                                                           

، "أورك آي دي"، "أيم٤مديٛمٞم٤م"، "ؾمٙمقسمس"، "رؾمػمش ضمٞم٧م"، "ىمقىمؾ ؾمٙمقًمر"هذه اعمقاىمع اعمٝمٛم٦م: ُمـ سملم  يٜمٔمر( 1)

 ، يٜمٔمر اًمتٕمريػ هب٤م قمغم اًمراسمط أيت:"ريًػمؿمػم آي دي"

https://www.slideshare.net/DSR_UQU/researcherid-guide. 

اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت، ، 66اًمرمحـ، ص يٜمٔمر طمقل هذه اًمثالصم٦م: احلؼ اًمٕمريب ذم آظمتالف اًمٗمٚمًٗمل، ـمف قمٌد( 0)

 .م0220، 1ط
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 ١ارتامت

 :مبا ٜأتٞ ٚتتًدـ ٜؿٌ ايبشح رتتاَ٘، ٖٚرٙ أِٖ ْتا٥ذ٘،

ًمٞمس هٜم٤مك ضمدل ذم أمهٞم٦م اًمققمل اًمٗمٙمري ذم زُمـ هذه اًمٕمقعم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م، وًمٙمـ اًمٜم٘مص  -

احلدي٨م قمٜمٝم٤م، ومتْمٞمع وٛمـ ُمٗم٤مهٞمؿ قم٤مُم٦م يت٠مشمك ُمـ وم٘مر أدوات اًمققمل، ومٝمٜم٤مك ُمـ يقؾمع 

قم٤مئٛم٦م، ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ و٤ٌمسمٞم٦م ذم اًمققمل8 وذم اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك ُمـ خيتزهل٤م ذم ضم٤مٟم٥م وٞمؼ، 

 ومٞمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ رؤي٦م ىم٤مسة.

جم٤مل اًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مدوات اًمققمل جم٤مل ضمديد، ومٝمٜم٤مك قمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م قمـ اًمققمل اًمٗمٙمري  -

٤من أدوات اًمققمل، وُمـ صمؿ ومٝمق جم٤مل وأمهٞمتف وجم٤مٓشمف، وًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٙمٗمل ذم سمٞم

 اضمتٝم٤مدي يٜمٌٖمل أن شمتقضمف ًمف اًمدراؾم٤مت.

أمهٞم٦م سمٜم٤مء أدوات ًمٚمققمل دمٛمع سملم إُمـ واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م، سمحٞم٨م ي٠مُمـ ُمًتخدُمٝم٤م قمغم ذاشمف،  -

ومتٛمٙمٜمف ُمـ اًمققمل اًمٜم٤مومع، وحتٛمٞمف ُمـ اًمققمل اًمزائػ8 يمام أٟمف جيد صمٛمرهت٤م سمٞمن وؾمٝمقًم٦م، 

 ؿ سمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم إداء.يمقهن٤م ذات إضمرائٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم، وشمتً

سمٜمٞم٧م أدوات اًمققمل ذم هذا اًمٜمٛمقذج وومؼ ظمّم٤مئص حمددة، أمهٝم٤م: اًمتدرج، سمحٞم٨م شمٌدأ  -

سم٤معمٗمت٤مح اًمنمقمل اًمذي يٌٜمل اًمٌّمػمة ذم اًمذات وحي٘مؼ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م هل٤م، وشمٜمٓمٚمؼ ُمـ ىم٤مقمدة 

 صٚم٦ٌم ذم اؾمتٕمامل سم٘مٞم٦م إدوات.

اعمقؾمققم٤مت، وإـم٤مًمس، ضم٤مءت إدوات ذم ؾم٧م ظمٓمقات ُمتت٤مسمٕم٦م: اعمٗمت٤مح اًمنمقمل، و -

واعمتخّمص، واًمٙمت٤مب، واإلقمالم وآشمّم٤مل، واعمامرؾم٦م8 وهدف هذه اخلٓمقات متٙملم 

 اًمذات ُمـ اعمٚمٙم٦م اًمٗمٙمري٦م.

 

 

 

 

 



 آؾمٛمريسمـ حمٛمد طمًـ د.  :إقمداد                                                              ذم اعمج٤مل اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري أدوات اًمققمل اًمٗمٙمري  

       083 
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 ايتٛؾٝات

 ٖٚٞ: ،ٜٛؾٞ ايباسح ببعض املكرتسات

سمٜم٤مء شمٓمٌٞم٘م٤مت إؾمالُمٞم٦م سمٚمٖم٤مت قم٤معمٞم٦م طمقل ُمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالم8 شمٙمقن ُمقضمٝم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ اًمذي  -

اعمقىمػ اإلؾمالُمل ُمـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ8 ومتٞمن ًمٚمٛمًٚمؿ اعمٕم٤مس ُمٕمروم٦م ُم٤م جي٥م يريد ُمٕمروم٦م 

قمٚمٞمف دم٤مه هذا اعمٗمٝمقم أو ذاك. وُمـ اعمٝمؿ أن شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت وأىم٤ًمُمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اعمتخّمّم٦م.

إـمالق ُمِم٤مريع سمحثٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م ًمٌٜم٤مء ُمقؾمققم٤مت وأـم٤مًمس صم٘م٤مومٞم٦م، ورىمٞم٦م وإًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمـ  -

 ٦م وظم٤مص٦م.وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، قم٤مُم

إـمالق ُمِم٤مريع ًمٌٜم٤مء ُمٜمّم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م، ُمتخّمّم٦م ذم ضمقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م، شمٙمقن ُمرضمٕم٤م  -

، وهق اخلٓمقة اعمتخّمصُمقصمقىم٤م عماليلم اعمًٚمٛملم ذم سم٤مب اًمققمل، سمحٞم٨م ختدم ُمرطمٚم٦م 

 اًمث٤مًمث٦م ذم أدوات اًمققمل.

اًمٕمٜم٤مي٦م سمقوع دراؾم٤مت طمقل أدوات اًمققمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٓمالب اعمدارس، ُمـ اعمرطمٚم٦م  -

 آسمتدائٞم٦م طمتك هن٤مي٦م اًمث٤مٟمقي٦م.

وذم اخلت٤مم، وم٢مين ىمد سمذًم٧م هم٤مي٦م اًمقؾمع ذم دراؾم٦م هذا اًمٕمٜمقان، واهلل أؾم٠مل أن يٜمٗمٕمٜمل سمف 

 وُمـ ي٘مرأه، وأن يٙمقن ٟم٤مومٕم٤م ذم جم٤مًمف، واهلل اعمقومؼ.
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 هـ.1220إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، أسمق طم٤مُمد حمٛمد اًمٖمزازم، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ـمٌٕم٦م  -1

، 4أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف، د. أمحد سمدر، ويم٤مًم٦م اعمٓمٌققم٤مت، اًمٙمقي٧م، ط -0

 م.1760
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 هـ.1203

أـمٚمس احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اًمًت٦م، د. ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ، اًمٗمٙمر، دُمِمؼ،  -2

 هـ.1204، 2ط

ق واعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م، د. ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ـمٌٕم٦م أـمٚمس اًمٗمر -3

 م.0210
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 م.0222
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وم٤مرج، شم٘مديؿ: ُمٙمًٞمؿ رودؾمقن، شمرمج٦م ُمّمٓمٗمك ومقدة، دار اعمًت٘مٌؾ اًمٕمريب، سمػموت، 

 م.1772، 1ط

دار  حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، أسمق اًمٕمال حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقرى، -12

 هـ.1212، 1اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

، 1اًمؽمسمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م: يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اإلقمالم؟ د. ومٝمؿ اًمِمٛمٞمٛمري، اًمري٤مض، ط -11

 هـ.1211

 هـ.1221، 1اًمتٕمريٗم٤مت، قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط -10
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 هـ.1200

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ8 إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمًٞمد حمٛمد وقمكم  -14

 هـ.1201، 1يـ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، ُمٍم، طقمٌد اًم٤ٌمىمل وآظمر

شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل8 ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ  -15

 هـ.1162، 0أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

 هـ.1202، 1(، ط50شمٙمقيـ اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، د. حمٛمد ؿمٌػم، يمت٤مب إُم٦م، قمدد ) -16

اًمٗمٚمًٗمل، ـمف قمٌد اًمرمحـ، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت، احلؼ اًمٕمريب ذم آظمتالف  -17

 م.0220، 1ط

زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي،  -02

 هـ.1200، 1اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط حت٘مٞمؼ: قمٌد

اإلؾمالُمٞم٦م، أمحد  اًمًٌؾ اعمروٞم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م: دًمٞمؾ ؿم٤مُمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم -01

 هـ.1215، 1ؾم٤ممل، ُمريمز شمٗمٙمر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت، ط

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي8 ٕيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك، حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر، ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك  -00

 هـ.1175، 0احلٚمٌل، اًم٘م٤مهرة، ط

ؾمٜمـ اًمدارُمل، ًمإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ طمًلم اًمداراين، دار  -01

 هـ.1201، 1اعمٖمٜمل، اًمري٤مض، ط

ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ: اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، أسمق زيمري٤م حمٞمل  -02

 هـ.1170، 0اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط
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 هـ.1200، 1دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت، ط

صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، حت٘مٞمؼ  -04
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 قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، دار اعمٕمروم٦م، ومتح  -06

 هـ.1157سمػموت، 

ومتح اًم٘مدير، حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، دار اسمـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، دُمِمؼ، سمػموت،  -07

 هـ.1212، 1ط

، 0ىمقاقمد أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، د. ؾمٕمٞمد إؾمامقمٞمؾ صٞمٜمل، اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط -12

 هـ.1211

، ٤1من اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر، سمػموت، طًمً -11

 هـ.1212
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اًمٙمت٤مب ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٕمتّمؿ،  -11

 هـ.1214، 1اًمٕمريب، سمػموت، ط

 اًمًت٤مر احلٚمقضمل، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة.  ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اعمراضمع، د. قمٌد -12

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، حت٘مٞمؼ: محد  -13

 هـ. 1214، 1حمٛمد ؿم٤ميمر، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، ط

م وآشمّم٤مل اجلامهػمي، د. ضم٤مؾمؿ ضمرضمٞمس، د. سمديع ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت ذم جم٤مل اإلقمال -14
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 هـ.1177ـمٌٕم٦م 

ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  -22
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صٗمقان اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، احلًلم سمـ حمٛمد اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ:  -21
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ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون، قمٌداًمرمحـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون، حت٘مٞمؼ د.قمغم قمٌداًمقاطمد واذم، هنْم٦م  -20

 ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، دون سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى.
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ًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، ًمإلُم٤مم جمد اًمديـ أيب اًم -24

 اجلزري اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، دون سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى.
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