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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 ملجدة جامعة املدك خالذ 
 لدعدوم الرشعية والذراسات اإلسالمية

 محكمة -دورية  –عدمية 

mailto:almajallah@kku.edu.sa


 

 

 

 

  



  



 

 

 

 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

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

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

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

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

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

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

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

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

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

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

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

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

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

2 

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

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

3 

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

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

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

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

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

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

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

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

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

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

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

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

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

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

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

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

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

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 اٜثار انفهسفٛت نهذارُٔٚٛت
 )دراست حتهٛهٛت َقذٚت(

 

 إػذاد
  خانذ بٍ حمًذ انقرَٙد. 

  



 ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اًم٘مريند- : إقمداد                                    أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م( 

       214 

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

 

 ومدص البشح

إمم إسمراز أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمٜمٔمري٦م اًمدارويٜمٞم٦م؛ وذًمؽ  ,سمِمٙمٍؾ رئٞمس,هيدف هذا اًمٌح٨م 

ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ قمغم حتٚمٞمٚمٝم٤م واؾمتجالء ُمقاىمٗمٝم٤م ذم جم٤مزم: ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م، واًمٜمٔمري٦م إظمالىمٞم٦م 

ٗم٦م واًمٕمٚمامء واًمًٞم٤مؾمٞملم ًمدى )دارويـ(، وحتٚمٞمٚمٝم٤م ذم ُمقاىمػ سمٕمض أشم٤ٌمع )دارويـ( ُمـ اًمٗمالؾم

وٟمحقهؿ- وىمد يم٤من ُمـ أهؿ ُم٤م ظَمُٚمَّم٧ْم إًمٞمف هذه اًمدارؾم٦م هق: أن اًمتٗمًػم اًمدارويٜمل ًمٜمِم٠مة 

اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين ىمد ومِمؾ ذم إجي٤مِد شمّمقٍر ُمٜمٓم٘مٍل ًمٚميورات اًمٕم٘مٚمٞم٦م وـمٌٞمٕم٦م اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م- يمام 

٘مقل سمٜمٗمل وضمقِد احل٘م٤مئؼ ٟمٔمرًة شم ,سمقصٗمٝم٤م أيديقًمقضمٞم٤م هٜم٤م,أيمدْت قمغم أن اًمدارويٜمٞم٦م حتٛمؾ 

     اعمقوققمٞم٦م، أو ٟمًٌٞم٦م احل٘م٤مئؼ قمغم أىمؾ شم٘مدير، وأيمَدْت أن اعمٜمٔمقر اعمٕمرذم اًمدارويٜمل ىمد سمرز 

ذم حم٤موًم٦م اًمدارويٜمٞم٦م شمٗمًػم أصقل اًمٗمٙمر إظمالىمل اإلٟم٤ًمين، وأن اًمدارويٜمٞم٦م  ,سمِمٙمؾ ٍيمٌػمٍ ,

سم٤من اًمٜم٘مد اًمٕم٘مدي هلذه أصم٤مر متثؾ أطمد أوضمف اًمتٞم٤مر اًمٕمدُمل ذم اًمٗمٚمًٗم٦م إظمالىمٞم٦م- يمام أ

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قمـ خم٤مًمٗمتٝم٤م اًمٍمحي٦م ًمٕمدٍد ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل يًت٘مٞمؿ ذم فمٚمٝم٤م ومٝمؿ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمًٕم٤م، 

وٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمقطمل اًمٙمريؿ؛ وذًمؽ ُم٤م يِمٙمؾ قم٘م٦ًٌم يمٌػمًة أُم٤مم دقمقى آقمت٘م٤مد سم٤مًمتٓمقر اعمقضمف 

ـِ وٟمٔمري٦ِم اًمتٓمقر-  شمٕم٤مرِض اًمدي
ِ
 خمرضًم٤م ًمدرء

اًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمتٓمقر، اًمدارويٜمٞم٦م، ٟم٘مد اإلحل٤مد، إسمًتٛمقًمقضمٞم٤م،  اعمٗمت٤مطمٞم٦م:اًمٙمٚمامت 

 اإليمًٞمقًمقضمٞم٤م-
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Abstract 

This paper aims mainly to highlight the philosophical implications of 

Darwinian Theory through its analysis and clarification of its positions in 

two areas: the theory of knowledge, and the moral theory of Darwin. 

Moreover, analyze it in the positions of some of Darwin's followers, 

philosophers, scholars and politicians and the like. 

one of the most important conclusions of this study was: The Darwinist 

interpretation of the emergence of the human mind has failed to find a 

logical conception of mental imperatives and the nature of human 

knowledge. 

The study also emphasized that Darwinism includes - as an ideology here - 

a view that denies the existence of objective facts, or relativity of facts at 

the very least. Moreover, It confirmed that Darwinian cognitive perspective 

has emerged greatly in the attempt of Darwinism to explain the origins of 

human ethical thought, and that Darwinism represents one of the aspects of 

the nihilistic current in moral philosophy. The doctrinal criticism of these 

philosophical implications has also shown its explicit violation of a number 

of colleges in which religion and the life are both understood. This 

constitutes a major obstacle to allegations of belief in evolution as an exit 

to stave off conflict of religion and the theory of evolution. 
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 املكذوٛ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّ احلٛمد هلل اًم٘م٤مئؾ:

وُمـ  ،ملسو هيلع هللا ىلص [، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد101 ]آل قمٛمران:َّخئ حئ جئ يي

 اىمتٗمك ؾمٜمتف إمم يقم اًمديـ- وسمٕمد:

وم٢مٟمف ٓ خيٗمك قمغم اعمت٤مسمع ًمًٞم٤مق اًمٗمٙمر اًمٖمريب ُم٤م يٛمثٚمف اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ُمـ وزٍن يمٌػٍم ذم 

أومً٘م٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ظمالًمف اًمٖمرب إؾم٘م٤مط قمدد  ,سم٤ميمتِم٤موم٤مشمف اعمتت٤مًمٞم٦م,ؾمٞم٤مىمف اًمث٘م٤مذم؛ إذ َُمثَّؾ اًمٕمٚمُؿ 

٤ًٌم اٟمٌثؼ قمٜمف قمدٌد ُمـ اًمرؤى اًمٗمٙمري٦م اًمتل ُمـ ُمرايمز اًمٓمٖمٞم٤من وآؾمتٕم٤ٌمد، يمام َُمثََّؾ  جم٤مًٓ ظمّم

شمرهم٥م ذم اًمقصقل إمم ومٝمؿ أهار اًمٙمقن، وحم٤موًم٦م شمٗمًػم اًمٓمٌٞمٕم٦م سمٛمختٚمػ ُمٔم٤مهره٤م، وهذا 

 شمٗمًػٍم ًمٜمِم٠مِة طمٞم٤مِة اًمٙم٤مئٜم٤مت يتقاومؼ 
ِ
اًم٤ٌمب هق اعمقوع اًمذي وجل٧م ُمٜمف اًمدارويٜمٞم٦م إلقمٓم٤مء

ضمدًٓ  ,وٓ شمزال,أن قَمَرَو٧ْم شمٗمًػَمه٤م أصم٤مرت  واًمروح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، ًمٙمـ اًمدارويٜمٞم٦م ُمٜمذ

َة شم٤ًمؤٍٓت أردٟم٤م ُم٘م٤مرسم٦م  واؾمًٕم٤م ُمّس أصؾ ُمّمداىمٞم٦م دقمقاه٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ إُمر اًمذي أصم٤مر قمدَّ

 اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ُمـ ظمالل:

 وؼهمٛ البشح: 

اًمتل شمٔمٝمر ذم حم٤موًم٦م اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال اًمرئٞمس: ُم٤م أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم جم٤مل 

ظمالق اعمؽمشم٦ٌم قمغم آقمت٘م٤مد سم٤مًمدارويٜمٞم٦م؟ وًمإلضم٤مسم٦م قمٜمف يٚمزم اإلضم٤مسم٦م قمـ: ُم٤م ُمقىمػ اعمٕمروم٦م وإ

اًمدارويٜمٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمن؟ وُم٤م ـمٌٞمٕم٦م اعمٕمروم٦م اًمتل شم٘مرره٤م اًمدارويٜمٞم٦م؟ وُم٤م 

اعمقىمػ ُمـ آصم٤مره٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م؟ وُم٤م طم٘مٞم٘م٦م إظمالق اًمتل شم٘مرره٤م اًمدارويٜمٞم٦م؟ وُم٤م 

 عمقىمػ ُمـ آصم٤مره٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم جم٤مل إظمالق؟-ا

 أِىٗٛ البشح ٔأطباب اختٗاسٓ:

أمهٞم٦م اًمدارويٜمٞم٦م وطمْمقره٤م اًمٙمٌػم ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛمل واإليديقًمقضمل؛ إمم احلد اًمذي  -1

يٛمٙمـ اًم٘مقل ُمٕمف سم٠من اًمتّمقر اًمٖمريب اًمٞمقم ًمٚمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ذم جمٛمٚمف يتخذ ُمـ اًمدارويٜمٞم٦م 

اعمج٤مٓت، يم٤مًمٓم٥م وقمٚمؿ إطمٞم٤مء وقمٚمؿ اجلٞمٜم٤مت، سمؾ  أروٞم٦م ظمّم٦ٌم ًمف ذم اًمٕمديد ُمـ

 وقمٚمؿ آضمتامع وٟمِمقء اعمجتٛمٕم٤مت وإومٙم٤مر-
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رضورة شم٠مؾمٞمس اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمدظماًل ُمٜمٝمجًٞم٤م يٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف ُمٜم٤مىمِم٦م  -0

 اًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمألدي٤من، ظمّمقًص٤م شمٚمؽ اًمتل ٟمِم٠مت ذم إـم٤مر اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل-

 تخّمّملم ذم قمٚمؿ آقمت٘م٤مد ذم ٟم٘مد اًمٗمٙمر اإلحل٤مدي اعمٜمٌثؼ قمـ اًمدارويٜمٞم٦م-أمهٞم٦م ُم٤ًممه٦م اعم -6

 رضورة اعم٤ًممه٦م ذم اًمت٠مؾمٞمس ًمٕمٚمؿ آؾمتٖمراب وومؼ اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م- -4

 هيدف هذا اًمٌح٨م إمم: أِذاف البشح:

 اًمتٕمريػ سمح٘مٞم٘م٦م اًمدارويٜمٞم٦م- -1

 إسمراز أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مل ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م- -0

 أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مل إظمالق-إسمراز  -6

 اًمٙمِمػ قمـ اعمقىمػ اًمٕم٘مدي ُمـ آصم٤مر اًمدارويٜمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م- -4

 وٍّر البشح:

؛ ًمٚمٙمِمػ قمـ أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمقصٗمليٕمتٛمد هذا اًمٌح٨م قمغم إقمامل 

؛ اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مديًمٚمدارويٜمٞم٦م، وشمٓمقره٤م ذم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل- يمام أن اًمٌح٨م ذم ضمزء ُمٜمف ي٘مقم قمغم 

 وذًمؽ ًمٌٞم٤من اعمقىمػ اًمٕم٘مدي اإلؾمالُمل ُمـ آصم٤مر اًمدارويٜمٞم٦م-

 سذٔد البشح:

إن اًمدارويٜمٞم٦م شمثػم اًمٕمديد ُمـ إؾمئٚم٦م قمغم ُمًتقى وضمقد اخل٤مًمؼ، وـمٌٞمٕم٦م اخلٚمؼ، 

وقمالىم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م سمتٗمًػم ٟمِمقء  ،ملسو هيلع هللا ىلص واًمتٗمريؼ سملم ٟمٔمري٦م اخلٚمؼ واًمتٓمقر، ويمذًمؽ ظَمْٚمؼ آدم

ىمتٝم٤م سم٤مإلحل٤مد، وأيـ ُمٙم٤مُمـ اًمّمقاب ذم اًمٜمٔمري٦م، وُم٤م يٛمٙمـ أن يتقاومؼ ُمع إدي٤من، ويمذا قمال

ٟمّمقص اًمقطمل أو ٓ خي٤مًمٗمٝم٤م قمغم أىمؾ شم٘مدير، وُمدى ارشم٤ٌمط هذه اًمٜمٔمري٦م سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ُمـ 

قمدُمف، وسم٤مًمت٤مزم حتٚمٞمؾ إدًم٦م اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ًمٜم٘مض اًمدارويٜمٞم٦م، ويمذا ـمٌٞمٕم٦م 

ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر وسم٤مًمت٤مزم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك شم٤مرخيًٞم٤م  اًمٚمٖم٤مت وحتٚمٞمؾ ٟمِمقئٝم٤م وومؼ

وضمٖمراومًٞم٤م أو ُم٤م يًٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌٕمديـ إوم٘مل واًمٕمٛمقدي، ويمذًمؽ ـمٌٞمٕم٦م ومٚمًٗم٦م اعمّم٤مدوم٦م 

واًمٕمِمقائٞم٦م ذم اًمتّمقر اًمدارويٜمل وقمالىمتف سم٤مًمتّمقر اًمديٜمل صمؿ اًمٗمٚمًٗمل ًمٗمٙمرة اعمّم٤مدوم٦م، 

ممـ ي١ميدون )دارويـ( ويًتدًمقن ًمذًمؽ سمت٠مويؾ سمٕمض  وحتٚمٞمؾ ُمقاىمػ اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم
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اًمٜمّمقص ذم حم٤موًم٦ٍم ُمٜمٝمؿ إلىم٤مُم٦ِم أروٞم٦ٍم ًمٚمتقاومؼ سملم اإلؾمالم وُم٤م يًٛمقٟمف اًمٕمٚمؿ احلدي٨م- إمم 

همػم ذًمؽ ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمٙمؼمى اًمتل يثػمه٤م شمٜم٤مول اًمدارويٜمٞم٦م سم٤معمٜم٤مىمِم٦م، ويمٚمٝم٤م حتت٤مج إمم 

حتٚمٞمؾ أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مزم: اعمٕمروم٦م هذا اًمٌح٨م يريمز قمغم دراؾم٤مٍت ُمًت٘مٚم٦م، ًمٙمـ 

ٟمٔمًرا ًمٓمٌٞمٕم٦م إسمح٤مث –- وًمٞمس ُمـ ؿم٠من هذا اًمٌح٨م وإظمالق، وسمٞم٤من اعمقىمػ اًمٕم٘مدي ُمٜمٝم٤م

دراؾم٦م همػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٙمؼمى اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م أقماله، يمام  ,اعمحٙمٛم٦م ذم اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ذم اًمؽماث اإلٟم٤ًمين، أو آؿمتٖم٤مل سم٢مسمراز آصم٤مره٤م ذم همػم  أٟمف ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف اًمت٠مريخ ًمٜمٔمري٦م اًمتٓمقر

 اعمٕمروم٦م وإظمالق؛ عم٤م يًتدقمٞمف ذًمؽ ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ اًمٓمقيؾ واًمدراؾم٤مت اعمًت٘مٚم٦م-

 الذساطات الظابكٛ:

دارؾم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م شمٜم٤موًم٧م حتٚمٞمؾ اجل٤مٟم٥م اًمٗمٚمًٗمل  ,ذم طمدود ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف,مل أضمد 

 وإظمالق ُمـ ظمالل اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-ًمٚمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م 

 :(1)تبٕٖب البشح

وومٞمٝم٤م: ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وأمهٞمتف وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، وأهداف اًمدراؾم٦م، وُمٜمٝم٩م  اعم٘مدُم٦م-

 اًمٌح٨م، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وطمدود اًمٌح٨م، واًمتٌقي٥م-

 ومتٝمٞمد، وُمٌحث٤من مه٤م:

 أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م قمغم أصقل اعمٕمروم٦م- اعمٌح٨م إول:

 أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م قمغم أصقل إظمالق- اعمٌح٨م اًمث٤مين:

 وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت- اخل٤ممت٦م-

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع-

ومام يم٤من ذم هذا اًمٌح٨م ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل وطمده، واحلٛمد ًمف أوًٓ وآظمًرا وفم٤مهًرا 

 سمريئ٤من-وسم٤مـمٜم٤ًم- وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف 

 واهلل أؾم٠مل أن يرزىمٜم٤م اإلظمالص واًم٘مٌقل، وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م اًمزًمؾ؛ إٟمف اًمٙمريؿ اعمٜم٤من-

                                                           

قًمقضمٞم٤م ي١مصمر سمِمٙمٍؾ ُم٤ٌمذ ذم اإليمًٞمقًمقضمٞم٤م؛ ومتٓم٤مل ( وىمد ارشم٠مي٧م شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م قمغم هذا اعمٜمقال؛ ٕن اعمقىمػ ُمـ إسمًتٛم(1

 )اجلامل(-عمتٛمثٚم٦م ذم:  )احلؼ( و)اخلػم( وآصم٤مره ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ، وا
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 التىّٗذ

 سكٗكٛ الٍظشٖٛ الذاسٍٖٔٗٛ بني العمي ٔاإلٖذٖٕلٕدٗا

شم٘مدم )دارويـ( سمٜمٔمريتف ذم حمٞمٍط ؿمٝمد اٟمٗمت٤مطًم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ اًمقوٕمل؛ وم٘مد طمّمؾ شمقؾمٌع ذم 

اًمتجريٌل، وأصٌح سم٢مُمٙم٤من اًمٕمٚمؿ ورضم٤مٓشمف إقم٤مدُة اًمٜمٔمر ذم اعمج٤مٓت اًمتل دظمٚمٝم٤م اًمٕمٚمؿ 

شم٘مريراِت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس إزاء اًمٓمٌٞمٕم٦م واإلٟم٤ًمن، سمؾ وُمٜم٤مهْمتٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م، قمغم همرار ُم٤م ومٕمؾ 

، يرشمٙمز قمغم آقمتداد  (1))يمقسمرٟمٞمٙمقس( ٍ
ُمـ ىمٌؾ- وىمد ضم٤مءت اًمدارويٜمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مِق سمردايؿ ُُمَٕملمِّ

سم٤مًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل، واخت٤مذه اعمٞمزان اًمذي شمقزن سمف اعمٕم٤مرف، واًمثقرة قمغم اًم٘مديؿ ذم مجٞمع 

اعمج٤مٓت، وحم٤ميمٛم٦م يمؾ أراء واعمذاه٥م إمم ُم٘مقٓت احلداصم٦م اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمريمزي٦م اإلٟم٤ًمن 

دقمقى اًمتٜمقير واحلري٤مت- وٟمٔمري٦م اًمتٓمقر ل)دارويـ( شمّم٥م وسمِمٙمٍؾ سيٍح ذم وإرادة اًم٘مقة و

م ٟمنم )شمِم٤مرًمس دارويـ( يمت٤مسمف اًمِمٝمػم: )أصؾ إٟمقاع سمقاؾمٓم٦م 1730ذم قم٤مم "هذا آدم٤مه؛ ومـ

ن ومٞمف ُمالطمٔم٤مشمف اًمتل مجٕمٝم٤م ظمالل رطمٚمتف قمغم ُمتـ ؾمٗمٞمٜم٦م سمٞمجؾ  آٟمت٘م٤مء اًمٓمٌٞمٕمل(، اًمذي دوَّ

سمٖمرض دراؾم٦م احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م واخلّم٤مئص اًمٌٞمئٞم٦م  اًمتل اؾمتٛمرت مخس ؾمٜمقات؛

حٝم٤م ًمٚمٕمديد ُمـ اجلزر ذم اعمٞم٤مه اجلٜمقب أُمريٙمٞم٦م اًمتل ظمٚمص ُمـ ظمالهل٤م إمم  ًْ واجلٞمقًمقضمٞم٦م، وُم

"قمدة ٟمت٤مئ٩م
(0)

اًم٤ٌمطم٨م اًمٓمٌٞمٕمل إذا شمدسمر أصؾ إٟمقاع وأُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمام ي٘مع سملم "، يم٤من أمهٝم٤م أن 

ٞم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م، وُم٤م سملم أضمٜمتٝم٤م ُمـ اًمتِم٤مسمف، واؾمتٞمٓم٤مهن٤م؛ أي: اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٕمْمقي٦م ُمـ اخل٤مص

اىمت٤ًمم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سملم سم٘م٤مع إرض وشمقزقمٝم٤م ومٞمٝم٤م، صمؿ شمٕم٤مىم٥م وضمقده٤م ذم ظمالل إزُمٜم٦م 

اجلٞمقًمقضمٞم٦م---اٟمتٝمك سمف اًمٌح٨م إمم أن إٟمقاع مل خُتٚمؼ ُمًت٘مٚم٦م ُمٜمذ اًمٌدء، سمؾ ٟمِم٠مت يميوٍب 

"ُمـ أٟمقاع ُأظمر
(6)

- 

                                                           

م(، قم٤ممل سمقًمٜمدي، يٕمد ُم١مؾمس قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ احلدي٨م، وهق واوع ٟمٔمري٦م دوران 1346م ـ 1486( ٟمٞمٙمقٓس يمقسمرٟمٞمٙمقس )(1

 - 0223. 6، إرض طمقل اًمِمٛمس- اٟمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة

، واٟمٔمر: ىمّم٦م دارويـ ًمٗمراٟمًٞمس دارويـ، دارويـ ُمؽمدًدا ًمديٗمٞمد يمقاُمـ، 116ىمّم٦م اإلحل٤مد، حمٛمقد قمٌد اًمرطمٞمؿ، ص (0)

 ُمٕمٌد دارويـ خل٤مًمد اًمِم٤ميع-

 )شمرمج٦م: إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر(- 103. 1أصؾ إٟمقاع، شمِم٤مرًمز دارويـ، (6)
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ة )دارويـ( ذم آقمت٘م٤مد سمتٓمقر إٟمقاع سمٗمٕمؾ آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل، واًمتل وشم٘مقم ضِمدَّ 

إن آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل ىمقٌة دائ٦ٌُم اًمٗمٕمِؾ يمؾ يقم، سمؾ يمؾ ؾم٤مقم٦م ذم "شمتٚمخص ذم ىمقل دارويـ: 

اؾمتجامع اًمتحقٓت اًمٕمروٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمْمقي---ٟم٤مومٞم٦م يمؾ ُم٤م يم٤من ُمًيا، ُمٌ٘مٞم٦م قمغم يمؾ ُم٤م 

--ًمتٝمذي٥م يمؾ يم٤مئـ ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت سمام يالئؿ ـمٌٞمٕم٦م طم٤مٓت احلٞم٤مة يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمٗمٞمًدا ص٤محل٤ًم،-

"اعمحٞمٓم٦م سمف
(1)

قمٜمد )دارويـ( سمدوٍر ذم إطمداِث اًمتحقِل ذم  "اًمتٜم٤مطمر ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء"، وشم٘مقم آًمٞم٦ُم 

إٟمقاع قمـ ـمريؼ إطمداصمٝم٤م شم٤ٌميٜم٤مٍت ومردي٦ٍم ذم اًمٜمقع شمزيد ُمـ ومرص٦م يمٗم٤مءشمف ًمٚمٌ٘م٤مء، وهٙمذا 

ت ًمٗمؽمٍة ـمقيٚم٦ٍم ُمـ اًمزُمـ حيدث اًمتحقل ذم اًمٜمقع- وسمح٥ًم )دارويـ( ومٌٛمرور قمدٍد ُمـ اًمت٤ٌميٜم٤م

"اًمتٖمػمات اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م حتدث سم٤مًمّمدوم٦م"وم٢من هذه 
(0)

ودون ؾم٥ٌٍم ُمَقضّمٍف حلدوِث هذا اًمتحقل،  

اًمدارويٜمٞم٦م "أو وضمقِد ظمٓم٦ٍم إهلٞم٦م شمّمػم إًمٞمٝم٤م، ومٜمٗمك هبذا اًمٖم٤مئٞم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقد اإلًمف اًمٕمٚمٞمؿ، ومـ

ومال شمٕمتد إٓ سمٜمتٞمج٦م اًمّمدف اًمتل شمتدظمؾ ذم طمٞم٤مة احلٞمقان، وشمًتٌٕمد يمؾ  إذن آًمٞم٦م سمجقهره٤م،

 -(6)"ُمذه٥ٍم هم٤مئل

وىمد أسمدى )دارويـ( ُمٜمُذ اعمرة إومم اًمتل أومّمح ومٞمٝم٤م قمـ ومروٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م مح٤مؾًم٤م ىمٓمع ومٞمف 

سمّمحتف، َوَردَّ أيَّ ُمٕم٤مرو٦ٍم قمٚمٞمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م دم٤موزه٤م ُمع شمقؾمع اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
(4)

 ،

ىمد اٟمٕمٙمس هذا احلامس ًمدى )دارويـ( ذم شمٓمقيره ٟمٓم٤مق اًمتٜمٔمػم ذم هذه اًمٗمروٞم٦م ًمٞمِمٛمؾ و

"م ٟمنم يمت٤مسمف: ؾمالًم٦م اإلٟم٤ًمن وآٟمتخ٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٜمس1781ؿمٝمد قم٤مم "اإلٟم٤ًمن؛ ومـ
(3)

 ،

وشمريمزت إـمروطم٦م اًمرئٞم٦ًم ًمٙمت٤مسمف هذا ذم اًمٙمِمػ قمـ أصؾ اإلٟم٤ًمن وشم٤مريخ شمٓمقره، وىمرر 

ُمـ يم٤مئٜم٤مت أدٟمك ُمٜمف رشم٦ٌم، ومل خُيٚمؼ ظمٚمً٘م٤م ُم٤ٌمًذا ُمًت٘ماًل، ويِمػم ومٞمف أن اإلٟم٤ًمن اٟمحدر 

)دارويـ( إمم أن ـمٌٞمٕم٦م إدًم٦م اعم١ميدة ًمذًمؽ هل: اًمؽمايمٞم٥م اعمتِم٤ميمٚم٦م اعمقضمقدة ذم اإلٟم٤ًمن 

واحلٞمقاٟم٤مت اعمتدٟمٞم٦م، ووضمقد أوضمف اًمتٓم٤مسمؼ اعمتٜمققم٦م، ويمذا اًمتٓمقر سمٞمٜمٝمام، واًمؽمايمٞم٥م اجلًامٟمٞم٦م 

                                                           

 -1.007اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، (1)

 ، سمتٍمف يًػم-30اًمديـ واًمٕمٚمؿ، سمرشمراٟمد رؾمؾ، ص  (0)

 -00. 8شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م، إيٛمٞمؾ سمرهٞمٞمف،  ((6

 -  107. 1اٟمٔمر: أصؾ إٟمقاع، (4)

 -134. 7شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م،  (3)
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       201 

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

 

ىمٞم٦م ذم هذه اًمٙم٤مئٜم٤متهمػم اعمٙمتٛمٚم٦م اًم٤ٌم
(1)

ؾ )دارويـ( ذم رصد أؿمٙم٤مل ذًمؽ اًمت٘م٤مرب  ، وُيَٗمّمِّ

اإلٟم٤ًمن ىم٤مسمؾ ٕن يتٚم٘مك ُمـ "واًمتِم٤ميمؾ سملم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقاٟم٤مت إدٟمك؛ ومٞمِمػم ُمثاًل إمم أن 

احلٞمقاٟم٤مت اًمدٟمٞم٤م، أو أن يٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ، سمٕمَض إُمراض اعمٕمٞمٜم٦م، ُمثؾ داء اًمٙمٚم٥م، وُمرض 

حل٘مٞم٘م٦م شمث٧ٌم اعمامصمٚم٦م احلٛمٞمٛم٦م اخل٤مص٦م سم٠مٟمًجتٝمؿ ودُم٤مئٝمؿ، اجلدري---وظمالومٝمؿ، وهذه ا

واعمقضمقدة ذم يمؾ ُمـ شمريمٞمٌٝمؿ وشمٙمقيٜمٝمؿ،---واًم٘مرود ُمٕمرو٦م ًمإلص٤مسم٦م سم٤مًمٙمثػم ُمـ ٟمٗمس شمٚمؽ 

"إُمراض همػم اعمٕمدي٦م ُمثٚمٜم٤م
(0)

، وهٙمذا يتتٌع شمٓمٌٞم٘م٤مت شمٚمؽ إدًم٦م اعم١ميدة ًمٗمروف اًمٜمٔمري، طمتك 

ن ىمد اٟمحدر ومٕمٚمًٞم٤م قمـ يم٤مئٜم٤مت أدٟمك يتِم٤مرك ومٞمٝم٤م ُمع يٜمتٝمل ُمـ ذًمؽ إمم اًم٘مقل: سم٠من اإلٟم٤ًم

اًم٘مرود قمغم ضمٝم٦م اخلّمقص
(6)

وهبذا اًمِمٙمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ وصؾ إُمر "؛ ومٞم٘مقل: 

إمم شم٘مٌؾ أن اإلٟم٤ًمن ومجٞمع احلٞمقاٟم٤مت اًمٗم٘م٤مري٦م إظمرى ىمد شمؿ شمِمٞمٞمدهؿ قمغم ٟمٗمس اًمٜمٛمط اًمٕم٤مم، 

ومم ُمـ اًمتٙمقيـ، وعم٤مذا ي٘مقُمقن سم٤مٓطمتٗم٤مظ وعم٤مذا يتؿ ُمرورهؿ ُمـ ظمالل ٟمٗمس اعمراطمؾ إ

سمٌٕمض اًمٌ٘م٤مي٤م إصمري٦م همػم اعمٙمتٛمٚم٦م اعمٕمٞمٜم٦م اعمِمؽميم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ؛ وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف يتحتؿ قمٚمٞمٜم٤م أن 

ٟمٕمؽمف سمِمٙمؾ سيح سمقطمدة ٟمِم٠مهتؿ، وذم طم٤مًم٦م اشم٤ٌمِع أي وضمٝم٦ٍم أظمرى ًمٚمٜمٔمر؛ وم٢من ذًمؽ يٙمقن 

اخل٤مص سمجٛمٞمع احلٞمقاٟم٤مت إظمرى---ُم٤م هق  سمٛمث٤مسم٦م آقمؽماف سم٠من اًمؽميمٞم٥م اخل٤مص سمٜم٤م، وذًمؽ

إَّٓ جمرد ومخ ىمد شمؿ ٟمّمٌف ًمإلي٘م٤مع سم٘مدرشمٜم٤م قمغم احلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء، وَيْ٘مقى هذا آؾمتٜمت٤مج سمِمٙمٍؾ 

يمٌػٍم إذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم إومراد اًمت٤مسمٕم٦م جلٛمٞمع اًمًٚمًٚم٦م احلٞمقاٟمٞم٦م، واًمتٗمٙمر ذم إدًم٦م اعمًتٛمدة ُمـ 

يٕمٝمؿ اجلٖمراذم، وشمٕم٤مىمٌٝمؿ اجلٞمقًمقضمل، وٓ رء همػم جمرد ِصالهتؿ اًمٕمرىمٞم٦م أو شمّمٜمٞمٗمٝمؿ، وشمقز

اًمتحٞمز اعمقضمقد ذم ـمٌٞمٕمتٜم٤م--- هق اًمذي ي٘مقدٟم٤م إمم آقمؽماض قمغم هذا آؾمتٜمت٤مج، وًمٙمـ ىمٌؾ 

ـٍ ـمقيٍؾ ؾمقف ي٠ميت اًمقىم٧م اًمذي ؾمقف يتؿ اًمتٗمٙمػم سم٠مٟمف ُمـ اًمٕمجٞم٥م أن قمٚمامء اًمت٤مريخ  ُمروِر زُم

٦م سم٤مًمؽميمٞم٥م اعم٘م٤مرن ًمإلٟم٤ًمن، وسم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمثدي٦م إظمرى: اًمٓمٌٞمٕمل، اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم دراي٦م شم٤مُم

ىمد يم٤من هلؿ أن ي١مُمٜمقا سم٠من يمؾ يم٤مئـ ُمـ شمٚمؽ اًمٙم٤مئٜم٤مت ىمد يم٤من ٟمتٞمج٦َم اًمٕمٛمِؾ اخل٤مِص سمٗمٕمٍؾ 

                                                           

 ، وُم٤م سمٕمده٤م-70. 1اٟمٔمر: ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن وآٟمت٘م٤مء اجلٜمز، شمِم٤مرًمز دارويـ،  (1)

 -06، 1.00 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، (0)

 وُم٤م سمٕمده٤م- 1.130اٟمٔمر: ٟمٗمًف،  (6)
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"ُمٜمٗمّمٍؾ ُمـ اخلٚمؼ
(1)

؛ وهبذا ووع )دارويـ( ٟمٔمريتف ذم اًمتٓمقر ذم ُمقاضمٝم٦ٍم ُمع احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م 

وم٤مًمدارويٜمٞم٦م مل دمٕمؾ ومح٥ًم ُمـ اًميوري اًمتخكم قمـ آقمت٘م٤مد "اًمتل ىمررهت٤م إدي٤من اًمًاموي٦م، 

سمث٤ٌمت إٟمقاع واًمتخكم قمـ ومٙمرة إشمٞم٤من اهلل سم٠مومٕم٤مل اخلٚمؼ اعمٜمٗمّمٚم٦م---، سمؾ إهن٤م ضمٕمٚم٧م ُمـ 

اًميوري--- اًمتخكم قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمح٤مضم٤مت اًمداًم٦م قمغم وضمقد إًمف رطمٞمؿ، واًم٘م٤مئٛم٦م قمغم شم٠مىمٚمؿ 

"احلٞمقاٟم٤مت اًمرائع اًمٌديع ُمع سمٞمئتٝم٤م
(0)

، وىمد اٟمت٘مؾ )دارويـ( ُمـ ذًمؽ إمم طم٘مؾ اًمتٗمٚمًػ وم٠مظمذ 

قمغم قم٤مشم٘مف ُمٝمٛم٦َم شمٗمًػِم قمدٍد ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م همػم اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمتل ختص اإلٟم٤ًمن؛ وذًمؽ إلقم٤مدة 

صٞم٤مهمتٝم٤م وومً٘م٤م ًمٜمٔمريتف ذم أصؾ اإلٟم٤ًمن، ومٗمن وضمقد إدي٤من واإليامن سم٤مهلل وآقمت٘م٤مد سم٤مٕرواح 

ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم أن "٤م أؾم٤مؾًم٤م ـمٌٞمٕمًٞم٤م ذم اإلٟم٤ًمن ومٞم٘مقل: همػم اعمرئٞم٦م قمغم أهن٤م ٓ دمد هل

"اإلٟم٤ًمن يم٤من ُمقهقسًم٤م سمِمٙمؾ سمدائل سم٤مإليامن اًمرومٞمع سم٤مًمتقاضمد اخل٤مص سم٢مًمف ُمٓمٚمؼ اًم٘مدرة
(6)

، وقمزا 

وضمقد هذه اًمٔم٤مهرة قمٜمد اإلٟم٤ًمن إمم آقمت٘م٤مد اًمٌدائل سم٤مٕرواح اًمتل شم٘مػ ظمٚمػ طمريم٤مت 

قاٟم٤مت أىمؾ رشم٦ًٌم ُمـ اإلٟم٤ًمناًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م، اعمالطمظ قمٜمد طمٞم
(4)

- يمام شمقضمف )دارويـ( إمم 

قمـ  ,سمرأيٜم٤م–شمٗمًػِم ٟمِم٠مِة اعمٕمروم٦م وإظمالق قمٜمد اإلٟم٤ًمن سمٙمٌػم قمٜم٤مي٦م؛ وهٜم٤م ظمرج )دارويـ( 

سمتٓمقر اإلٟم٤ًمن سمٗمٕمؾ آٟمتخ٤مب "طم٘مؾ اًمٕمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕمل إمم طم٘مؾ اًمتٗمٚمًػ طمٞمٜمام اختذ ُمـ ىمقًمف 

ػ اًم٘مْم٤مي٤م اخل٤مرضم٦م قمـ اعمالطمٔم٦م اًمتجريٌٞم٦م اعم٤ٌمذة أؾم٤مؾًم٤م َيٜمٔمر ُمـ ظمالًمف عمختٚم "اًمٓمٌٞمٕمل

صمّٛم٦م اقمت٘م٤مد ًمٞمس همػم "ًمإلٟم٤ًمن، وحم٤موًم٦م رده٤م إمم أصؾ سمٞمقًمقضمل ُمِمؽمك ُمع يم٤مئٜم٤مت أدٟمك، ومـ 

واؾمع آٟمتِم٤مر، أٟمف ُمع سمروز ٟمٔمري٦م )دارويـ(  اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مٓصٓمٗم٤مء اًمٓمٌٞمٕمل، طمدث ًمٚمٗمٚمًٗم٦م 

ٝمَؿ اًمذايت اًمٗمٚمًٗمل اًمت٘مٚمٞمدي سمٓمري٘م٦ٍم أضمؼمشمف قمغم اًمتخكّم رء ه٤ممٌّ ًمٚمٖم٤مي٦م، رء ؿمّٔمك أؾم٤مؾمٞم٤ًّم اًمٗم

٤م ُمٕمٔمؿ ادقم٤مءاشمف إصٚمّٞم٦م- هذا ّٕن اًمٜمٔمرّي٦م اًمدارويٜمٞم٦م     قمـ يمثػٍم ُمـ اًمٞم٘مٞمٜمّٞم٤مت، وىمَٚم٧ٌْم ضمذريًّ

                                                           

 -101، 1.102ٟمٗمًف،  (1)

 -81، 82اًمديـ واًمٕمٚمؿ، ص  (0)

 - 040. 1ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،  (6)

 -030. 1اٟمٔمر: ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،  (4)
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          شمتْمٛمـ اًمٌنم، أي اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل مت٤مرس ومٕمؾ اًمتٗمٚمًػ- اًمٌنم  ,ذم وصٗمٝم٤م اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٤ممل,

"هؿ ٟمت٤مج آصٓمٗم٤مء اًمٓمٌٞمٕمل ,اًمٌنمّي٦م اًم٘م٤مدرة قمغم اًمتٗمٚمًػ وسم٤مًمت٤مزم اًمٕم٘مقل,
(1)

- 

وٓ ؿمؽ أن يمؾ ذًمؽ ىمد اٟمتٝمك سمـ)دارويـ( إمم اخت٤مذ ُمقىمٍػ ٓ أدري ًمٚمحٙمؿ قمغم وضمقد 

 اًمدوِر اإلهلل  ,سم٘مّمٍد ُمٜمف أو سمدون ىمّمد,اإلًمف؛ ًمٙمـ )دارويـ( أؾمٝمؿ 
ِ
ذم شمرضمٞمِح ومروٞم٦ِم اٟمتٗم٤مء

٘مقَل: سم٠من اإلٟم٤ًمن ظَمْٚمؼ ُمًت٘مؾ ًمٖم٤مي٦ٍم أراده٤م اإلًمف، وووع ذم اخلٚمؼ؛ ومّم٤مدم سمِمٙمٍؾ ُم٤ٌمٍذ اًم

اًم٘م٤مئؿ قمغم إصم٤ٌمت اًمٍماع ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء ضمزًءا أصٞماًل ذم ٟمِم٠مة احلٞم٤مة وهم٤ميتٝم٤م قمغم هذه ,شمٗمًػمه 

ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم اًمديٜمل اًم٘م٤مئؿ قمغم إصم٤ٌمت اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اًمث٘مٚملم  ,ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره,إرض 

[، 33]اًمذاري٤مت: َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ ٤ممم:وهل اًمٕم٤ٌمدة يمام ذم ىمقًمف شمٕم

 مغ جغ مع  جعُّوإصم٤ٌمت اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمِؼ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وإرض يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ  ، وىمقًمف:[00]اًمٌ٘مرة: َّمف خف حف جف

 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنُّ ، وىمقًمف:[02]ًم٘مامن: َّحن

 (0)اإليامن سم٤مإلًمف ,رؤيتفوومؼ –؛ ومتٕمذر قمغم )دارويـ(  [16]اجل٤مصمٞم٦م: َّمت هب مب

ُمع آقمت٘م٤مد سم٤مًمتٓمقر؛ ومٕم٤مرض سملم اًمديـ واًمٕمٚمؿ
(6)

- 

ُمـ ظمالل –واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ذم هذا اًمتٛمٝمٞمد هق اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمدارويٜمٞم٦م طم٤موًم٧م 

أن شمٖمٓمل اًمثٖمرات اعمقضمقدة ذم ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر؛ إذ مل يًٕمٗمٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ذم  ,اًمتٗمٚمًػ

                                                           

 دارويـ واًمثقرة اًمدارويٜمٞم٦م: اًمدارويٜمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م ُمدظمؾ قم٤مم، ٟمٌٞمؾ ومٞم٤مض، ُم٘م٤مل سمٛمقىمع مجٕمٞم٦م إوان (1)

https://www.alawan.org.  

وُم٤م سمٕمده٤م(  صمؿ  306ص "شمرمج٦م: أُمػمة اًمًٞمد"وىمد يم٤من )دارويـ( ذم أول أُمره يث٧ٌم وضمقد اهلل )اٟمٔمر ُمثال: أصؾ إٟمقاع ( (0

  -(088ويـ ًمـ ُم٤ميٙمؾ ريقس صاٟمتٝمك إمم اًمالأدري٦م )اٟمٔمر يمت٤مب: دار

ومم٤م ٟمراه ضمديًرا سم٤مًمذيمر هٜم٤م أن سمٕمض اعمقاىمػ اًمديٜمٞم٦م سمدأت شمٜمٔمر إمم اًمدارويٜمٞم٦م سمٌمء ُمـ اًم٘مٌقل؛ ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٝم٤م إلزاطم٦م ( 6)

سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ، ومٜمِم٠م اصٓمالح اًمتٓمقر اعمقضمف اًمذي ي٘مقل سم٠من اخل٤مًمؼ هق اًمذي ؾمـ اخلٚمؼ  ,ًمدهيؿ,ذًمؽ اًمتٕم٤مرض 

ػ ُمِمؽمك، وىمد جي٤مدل اًمٌٕمض سم٠من هذا ُمقىمػ )دارويـ( ذاشمف، واعمٝمؿ هٜم٤م أن سمقاؾمٓم٦م اًمتٓمقر وٟمِم٠مة اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ُمـ ؾمٚم

ذًمؽ اًمتقضمف اًمتقومٞم٘مل اٟمٌث٘م٧م قمٜمف قمدُة حم٤موٍٓت ًمت٠مويؾ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٖمٞم٦م 

ًمًالم سملم اًمتٓمقر واًمتٓمقر وُم٤م سمٕمده٤م، آدم قمٚمٞمف ا666اؾمتٜمت٤مج اًمتٓمقر ُمٜمٝم٤م- اٟمٔمر ُمثاًل: آدم واًمت٤مريخ، قمكم اعمخٚمٌل، ص

 وُم٤مسمٕمد، وأيب آدم ىمّم٦م اخلٚمٞم٘م٦م سملم إؾمٓمقرة واحل٘مٞم٘م٦م ًمـ قمٌد اًمّمٌقر ؿم٤مهلم- 138اعمقضمف، إسمراهٞمؿ اًمِمح٤مت، ص
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ُؾ ريمٞمزًة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٜمٔمري٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م:  ,قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ–ذًمؽ- وهذه اًمثٖمرات اًمٙمؼمى  شُمَِمٙمِّ

اجلزُم سم٤مٕصؾ اعمِمؽمك، ويمذا اًم٘مقل سمتٓمقر اًمٙم٤مئٜم٤مت قمؼم ُماليلم اًمًٜملم؛ وذًمؽ أن هم٤مي٦م َ ُم٤م 

يثٌتف اًمٕمٚمُؿ هٜم٤م: شمٚمؽ إطمٗمقري٤مت اًمتل شمث٧ٌم وضمقَد يم٤مئٜم٤مٍت يم٤مٟم٧م شمٜم٘مّمٝم٤م سمٕمض إقمْم٤مء، 

٤مت هل أصؾ ٕطمد إٟمقاع، ومْماًل قمـ أن يث٧ٌم أن هذه إٟمقاع ًمٙمٜمف ٓ يث٧ٌم أن هذه اًمٙم٤مئٜم

مجٞمٕمٝم٤م شمٕمقد إمم أصٍؾ واطمد- وذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م قمغم ضمٝم٦ِم اًمتحديد شمٙمقن اًمدارويٜمٞم٦م اٟمت٘مٚم٧م ُمـ 

ُمع ,قمـ اًمّمقاب إذا ىمٚمٜم٤م سم٠مهن٤م  ,إن ؿم٤مء اهلل –رطم٤مب اًمٕمٚمؿ إمم طمٞمز اًمتٗمٚمًػ، وٓ ٟمٌٕمد 

وم٢من آٟمٓمالق ُمـ وضمقد  ؛مل حتًـ اًمتٗمٚمًػ أيًْم٤م ,إًمٞمفجم٤مٟمٌتٝم٤م اًمٕمٚمَؿ اًمذي شمدقمل اًمتح٤ميمؿ 

اًمتِم٤مسمف إلصم٤ٌمت اجلٜمس اعمِمؽمك ًمٞمس أومم ُمـ آٟمٓمالق ُمـ آظمتالف إلصم٤ٌمت اًمتاميز وشمٕمدد 

 إصقل، سمؾ هذا إظمػم أومم، أو ُم٤ًمٍو ذم أىمؾ إطمقال-

٦م اعمختٚمٗم٦م؛ وُمـ ظمالل اٟمت٘م٤مل اًمدارويٜمٞم٦م إمم اًمتٗمٚمًػ يم٤من هل٤م آصم٤مره٤م ذم جم٤مٓت اًمٗمٚمًٗم

 ًمٕمؾ أمهٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٔمري٦م اعمٕمروم٦م، واًمٜمٔمري٦م إظمالىمٞم٦م، ومام ُمٔم٤مهر شمٚمؽ أصم٤مر---؟

 -هذا ُم٤م ؾمٞمجٞمٌٜم٤م قمٚمٞمف اعمٌحث٤من أشمٞم٤من إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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 املبشح األٔه

 اآلثاس الفمظفٗٛ لمذاسٍٖٔٗٛ عمٜ أصٕه املعشفٛ.

اًمتٗمًػم اًمتٓمقري ًمإلٟم٤ًمن سمحٞم٨م يِمٛمؾ ًم٘مد أسمدى )دارويـ( دقماًم ًمٕمٛمٚمٞم٦م متديد إـم٤مر 

شمٗمًػًما ًمٜمِم٠مة اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين، وهذا سمدوره يٕمٙمس ٟمٔمرًة ُمٕمٞمٜم٦ًم ًمٚمٕم٘مؾ وعمّم٤مدر اعمٕمروم٦م 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وحلدود هذه اعمٕمروم٦م، أي: ـمٌٞمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، وهذه 

قمـ شمٗمًػم )دارويـ(  ًمٜمِمقء  اًمٜمٔمرة هل ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مٕصمر اًمٗمٚمًٗمل اًمٜم٤مشم٩م

 اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين سم٤مقمت٤ٌمره فم٤مهرًة ُمـ فمقاهر احلٞم٤مة-

ومٗمل اًمٌداي٦م اقمتؼم )دارويـ(  أن شمٗمًػم اًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م هل أهؿ اعمقاضمٝم٤مت اًمّمٕم٦ٌم 

اعمًتقى اعمرشمٗمع اخل٤مص سم٘مدراشمٜم٤م اًمٗمٙمري٦م، "اًمتل يٛمٙمـ أن شُمٜم٤مىَمض هب٤م ٟمٔمريتف؛ ومٜمجده ي٘مقل: 

متثؾ: اًمّمٕمقسم٦م اًمٙمؼمى، اًمتل شمٗمرض ٟمٗمًٝم٤م، سمٕمد أن ٟمٙمقن ىمد اٟمً٘مٜم٤م إمم هذا وٟمزقمتٜم٤م إظمالىمٞم٦م 

"آؾمتٜمت٤مج، طمقل اًمٜمِمقء اخل٤مص سم٤مإلٟم٤ًمن
(1)

، أي: يمقٟمف ُمٜمحدًرا قمـ ؾمٚمػ طمٞمقاين أدٟمك ُمٜمف 

ُمرشم٦ٌم- ًمٙمـ سمرهمؿ اقمؽماف )دارويـ( اًم٤ًمسمؼ وم٢مٟمف ىمد أظمذ سمتٗمًػم ٟمِم٠مة اًمٕم٘مؾ ذم اإلٟم٤ًمن، 

٤م ذم ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ُمـ أؾم٤مٍس ُم٤مدي حم ًً ٤ًٌم رئٞم ٤مي٨ٍم يتٜم٤مؾم٥م وشمَٓمقريَتف، ومَٞمٕمتؼم أن اًمقراصم٦م شمِمٙمؾ ؾمٌ

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٛمٞمزات اًمذهٜمٞم٦م؛ وم٢من اٟمت٘م٤مهل٤م واوح ذم يمالسمٜم٤م "وضمقد اًمذهـ ًمدى اإلٟم٤ًمن، ومـ

وضمٞم٤مدٟم٤م واحلٞمقاٟم٤مت اًمداضمٜم٦م إظمرى- سمج٤مٟم٥م أن اعمذاىم٤مت اخل٤مص٦م، واًمٕم٤مدات، واًمًٚمقيمٞم٤مت، 

واًمٓمٌع احلًـ واًمزء وهمػمه٤م؛ أؿمٞم٤مء جيري سم٤مًمت٠ميمٞمد اٟمت٘م٤مهُل٤م-  واًمذيم٤مء اًمٕم٤مم، واًمِمج٤مقم٦م،

٤ًٌم، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض---  وٟمحـ ٟمِم٤مهد ذم اإلٟم٤ًمن طم٘م٤مئؼ مم٤مصمٚم٦م ذم يمؾ قم٤مئٚم٦م شم٘مري

أن اًمٜمٌقغ اًمذي ي٘متيض وٛمٜم٤ًم قمغم اًمتقاوم٘مٞم٦م اعمٕم٘مدة سمِمٙمٍؾ ُمدهٍش ًم٘مدراٍت قم٤مًمٞم٦م؛ رء يٛمٞمؾ 

اجل٤مٟم٥م أظمر، وم٢مٟمف ُمـ اعم١ميمد سمِمٙمؾ ؿمديد أن اخلٌؾ واًم٘مدرات  إمم أن يٙمقن ُمتقارصًم٤م- وقمغم

"اًمذهٜمٞم٦م اعمتدهقرة أؿمٞم٤مء دمري سم٤معمثؾ ذم سمٕمض اًمٕم٤مئالت
(0)

؛ وُمـ هٜم٤م ٟمجد )دارويـ( يٚمج٠م إمم 

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان ًمتؼمير إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟمِمقء هذه اعمٚمٙم٤مت اعمتٓمقرة قمـ أؾمالومف ُمـ 

                                                           

 -6.000ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن وآٟمت٘م٤مء اجلٜمز، ( 1)

 - 166، 1.160اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ( 0)
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اإلٟم٤ًمن حيقز قمغم ٟمٗمس احلقاس اًمتل ذم طمقزة احلٞمقاٟم٤مت إىمؾ  سمام أن"احلٞمقاٟم٤مت إدٟمك، ومـ

ذم اعمًتقى، وم٢مٟمف ُمـ اًميوري أن يٙمقن ًمديف ٟمٗمس اًمٌدهيٞم٤مت اجلقهري٦م- واإلٟم٤ًمن ًمديف أيًْم٤م 

اًمٌٕمض اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٖمرائز اعمِمؽميم٦م ُمٕمٝم٤م ُمثؾ شمٚمؽ اخل٤مص٦م سم٤محلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس واحل٥م 

همرائز أىمؾ سمٕمض اًمٌمء قمـ شمٚمؽ اًمتل حتقزه٤م  اجلٜمز---، وًمٙمـ رسمام يم٤من ًمدى اإلٟم٤ًمن

"احلٞمقاٟم٤مت اًمتل شم٠ميت ذم اعم٘م٤مم اًم٤ًمسمؼ ًمف ذم اًمًٚمًٚم٦م
(1)

- ًمٙمـ سمرهمؿ إىمراره سمٌمء ُمـ آظمتالف 

اًمٖمريزي سملم اإلٟم٤ًمن وأؾمالومف، ٟمجده ُيٍم قمغم أٟمف يٛمٙمـ شمؼمير هذا اًمتٓمقر ًمٚمٛمٚمٙم٤مت اًمذهٜمٞم٦م 

أٟمف ًمٞمس ُمـ إؿمٞم٤مء همػم اعمحتٛمٚم٦م أن "٘مد سمـسم٤مٟٓمٓمالق ُمـ اًمٖمريزة قمٜمد احلٞمقان؛ سمحٞم٨م يٕمت

يٙمقن هٜم٤مك يمٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمتداظمؾ سملم اًمٔمٝمقر اخل٤مص سم٤مًمذيم٤مء احلر واًمٖمريزة، وهذه إظمػمة 

شمتْمٛمـ سمٕمض اًمتٕمديؾ اعمقروث اخل٤مص سم٤مًمدُم٤مغ--- ُمـ اعمًتٓم٤مع ًمٜم٤م أن ٟمتٌلم أٟمف ذم اًمقىم٧م 

٢من إضمزاء اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمدُم٤مغ ُمـ اًمذي شمّمٌح ومٞمف اًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م ُمتٓمقرة سمِمٙمؾ قم٤مٍل، وم

اعم١ميمد أن شمٙمقن ُمرشمٌٓم٦م قمـ ـمريؼ ىمٜمقات ُمٕم٘مدة ُمٙمقٟم٦م ُمـ أيمثر وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل اعمت٤ٌمدل 

طمري٦م، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢من يمؾ ضمزء ُمٜمٗمّمؾ ُمـ اعمحتٛمؾ أٟمف ىمد يٛمٞمؾ إمم أن يٙمقن أىمؾ إقمداًدا 

وُمقرصم٦م، وهذا يٕمٜمل  سمِمٙمٍؾ ضمٞمٍد ًمالؾمتج٤مسم٦م إلطم٤ًمؾم٤مٍت أو شمداقمٞم٤مٍت ظم٤مص٦م، سمٓمري٘م٦ٍم حمددةٍ 

"سمٓمري٘م٦م همريزي٦م
(0)

، أي أن شمرىمل اًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م ُمتحّمؾ قمـ ُمدى شمراسمط أضمزاء اًمدُم٤مغ 

٤م ذم  ًً ٤ًٌم رئٞم سمحٞم٨م يٙمقن اًمتٗمٙمػُم همريزًة أو قم٤مدًة، ويٙمقن ُمدى آٟمٗمّم٤مل سملم هذه إضمزاء ؾمٌ

سم٤محلٞمقاٟم٤مت أن ٟمًتخػ سم٤مًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م اخل٤مص٦م "دٟمق هذه اًم٘مدرات؛ وُمـ هٜم٤م هؾ يٛمٙمـ ًمٜم٤م 

اًمٕمٚمٞم٤م، وظمّمقًص٤م شمٚمؽ اخل٤مص٦م سم٤مإلٟم٤ًمن، قمٜمدُم٤م ٟم٘مقم سمٛم٘م٤مرٟم٦م شمٍموم٤مهتؿ اعمٌٜمٞم٦م قمغم ذيمرى 

إطمداث اًم٤ًمسم٘م٦م، وقمغم اًمتقىمع، واًمتٗمٙمر، واًمتخٞمؾ، ُمع شمٍموم٤مت مم٤مصمٚم٦م مت٤مًُم٤م يتؿ شم٠مديتٝم٤م 

قمغم  سمِمٙمؾ همريزي سمقاؾمٓم٦م احلٞمقاٟم٤مت إىمؾ ذم اعمًتقى، وذم هذه احل٤مًم٦م إظمػمة وم٢من اًم٘مدرة

أداء ُمثؾ هذه إومٕم٤مل ىمد شمؿ ايمت٤ًمهب٤م، ظمٓمقة سمٕمد ظمٓمقة، ُمـ ظمالل اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمتاميز اخل٤مص٦م 

سم٤مٕقمْم٤مء اًمذهٜمٞم٦م وآٟمت٘م٤مء اًمٓمٌٞمٕمل، سمدون أي ُم٘مدرة ذهٜمٞم٦م واقمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م احلٞمقان ذم 

                                                           

 -1.020ٟمٗمًف، ( 1)

 -1.023ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن، ( 0)
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، وم٢مٟمف ٓ يقضمد ؿمؽ ذم أن يمٛمٞم٦م يمٌػمة ُمـ (1)ظمالل يمؾ ضمٞمؾ ُمتٕم٤مىم٥م- ويمام يٍم )اًمًٞمد وآس(

ٛمؾ اًمذهٜمل اًمذي يتؿ ومٕمٚمف سمقاؾمٓم٦م اإلٟم٤ًمن هق ٟمتٞمج٦م ًمٚمت٘مٚمٞمد وًمٞمس ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٗمٙمر، وًمٙمـ اًمٕم

يقضمد هٜم٤مك هذا اًمٗمرق اًمٙمٌػم سملم شمٍموم٤مشمف وشمٚمؽ اًمتل يتؿ أداؤه٤م سمقاؾمٓم٦م احلٞمقاٟم٤مت إىمؾ ذم 

اعمًتقى، وهل سم٤مًمتحديد شمٚمؽ اًمتل ٓ يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقم سمّمٜمٕمٝم٤م قمٜمد اعمح٤موًم٦م 

"إومم
(0)

هٙمذا سمحٞم٨م يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إمم خمتٚمػ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمذهٜمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمتٓمقرة سمٗمْمؾ ، و

ٟمتٞمج٦ًم ًمٚمتٙمٞمػ، ومٝمل ؿمٙمؾ ُمتٓمقر ًمقضمقده٤م ذم إدٟمك رشم٦ٌم ُمـ  "آٟمت٘م٤مء.آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل"

ُمـ اعمٕمؽمف سمف قم٤مُم٦ًم أن احلٞمقاٟم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م متتٚمؽ ذايمرة، واٟمت٤ٌمه وشمداٍع "احلٞمقاٟم٤مت؛ ومـ٢مٟمف 

اًم٘مدرة قمغم اًمتخٞمؾ واًم٘مدرة قمغم اًمتٗمٙمر- وإذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘مدرات، ًمألومٙم٤مر، وطمتك سمٕمض 

اًمتل ختتٚمػ سمِمٙمؾ يمٌػم ذم احلٞمقاٟم٤مت اعمختٚمٗم٦م، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتحًلم، ومٞمٌدو أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك أي اسمتٕم٤مد 

ًمالطمتامًمٞم٦م ذم أن يتؿ اؾمتٜم٤ٌمط ُمٚمٙم٤مت أيمثر شمٕم٘مٞمًدا، ُمثؾ: إؿمٙم٤مل إقمغم ُمـ اًمتجريد واًمققمل 

"ظمالل اًمٔمٝمقر واًمتقاومؼ ًمٚمٛمٚمٙم٤مت إيمثر سم٤ًمـم٦ماًمذايت وظمالومٝمام، ُمـ 
(6)

، وهذا ُم٤م يٛمٙمـ 

رصده سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم طمجؿ اًمدُم٤مغ واًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م قمٜمد اإلٟم٤ًمن سم٠مؾمالومف ُمـ 

احلٞمقاٟم٤مت إدٟمك رشم٦ٌم
(4)

، واًمٜمتٞمج٦م هل أن اعمٚمٙم٤مت اًمذهٜمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن هل ٟمت٤مج شمٓمقر اعمٚمٙم٤مت 

حٞم٨م يٙمقن ضمقهر اًمٗمرق هق ذم اًمدرضم٦م ٓ اًمٜمقعاًمٌدائٞم٦م اعمقضمقدة قمٜمد أؾمالومف سم
(3)

؛ ُم٤مدام 

                                                           

ؿمتٝمر سمتٓمقير ٟمٔمرّي٦م ، اوُمًتٙمِمػ وضمٖمراذم وقم٤ممل أٟمثروسمقًمقضمٞم٤م وقم٤ممل أطمٞم٤مءسمريٓم٤مين،  قم٤ممل ـمٌٞمٕم٦موآس،  اًمٗمرد راؾمؾ ((1

اًمتٓمّقر ُمـ ظمالل آٟمت٘م٤مء اًمٓمٌٞمٕمل- ُٟمنمت ورىمتف طمقل هذا اعمقوقع سم٤مٓؿمؽماك ُمع سمٕمض يمت٤مسم٤مت شمِم٤مرًمز دارويـ ذم قم٤مم 

- - ىم٤مم وآس سمٕمٛمؾ ُمٞمداين واؾمع اًمٜمٓم٤مق"أصؾ إٟمقاع"دومع هذا دارويـ إمم ٟمنم أومٙم٤مره اخل٤مّص٦م ذم يمت٤مب م، 1737

 - اٟمٔمر: اًمتقزيع اجلٖمراذم ًمألٟمقاع احلٞمقاٟمٞم٦مذم  اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اخلٌػم اًمرائد ذم ٛمثؾيم٤من يو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%

D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3. 

 -023، 1.023ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،  (0)

 -1.064ٟمٗمًف، ( 6)

 وُم٤م سمٕمد-1.137اٟمٔمر: ٟمٗمًف، ( 4)

 -6.000اٟمٔمر: ٟمٗمًف، ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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اًمٔمروف اًمتل دقم٧م إمم هذا "اإلٟم٤ًمن ايمتًٌٝم٤م سم٤مًمقراصم٦م قمـ أؾمالومف، وسمح٥ًم )دارويـ( وم٢من 

 اًمتٗمقق--- وهل:

 أن اإلٟم٤ًمن طمٞمقان ًمف يد هب٤م إهب٤مم- ,1

 أن ًمف قمٞمٜملم ذم وضمٝمف- ,0

"أن ًمف ًمٖم٦م ,6
(0)

أٟمف ٟمت٩م قمـ شم٠مصمػم هذه اًمٕمقاُمؾ ، سمحٞم٨م يٗمن اًمرىمل ذم اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين قمغم 

اًمتل قمٛم٘م٧م ُمـ دم٤مرسمف وأذيم٧م ىمدراشمف سمحٞم٨م ٟمت٩م قمٜمٝم٤م قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن احلدي٨م طم٤مًمًٞم٤م
(1)

 -

 وهٜم٤م ي١ميمد )دارويـ( ىمْمٞمتلم رئٞمًتلم:

 أن اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين صقرة ُمتٓمقرة ٓ أيمثر ُمـ قم٘مؾ احلٞمقاٟم٤مت إدٟمك رشم٦ٌم- ,1

ن قمؼم ُماليلم اًمًٜملم أصمٜم٤مء قمٛمٚم ,0 ٞم٦م آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل، وسم٤مًمت٤مزم أن هذا اًمٕم٘مؾ شمٙمقَّ

وم٢من ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مؾ اًميوري٦م هل ذم صػمورة دائٛم٦م، ويمذا أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ سم٤مإلطم٤مًم٦م 

، وسم٤مًمت٤مزم أطمٙم٤مُمف  واإلجي٤مب واإلُمٙم٤من هل يمذًمؽ أيًْم٤م ُمـ ضمٝم٦م أهن٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمػمُّ

 قمغم إؿمٞم٤مء وإومٙم٤مر ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد-

ٟم٤ًمين ىمد أظمذ ذم اًمتقؾمع سمٕمد )دارويـ( يمقٟمف وهذا اًمتٗمًػم اًمتٓمقري ًمٜمِمقء اًمٕم٘مؾ اإل

٤م ًمٚمٌح٨م ذم اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م؛ ومٜمجد أن )هرسمرت ؾمٌٜمن( ًً ىمد رد أصؾ احلٞم٤مة إمم  (6)ُمٜمٓمٚمً٘م٤م رئٞم

وًمٞم٧ًم اًمٓمٌٞمٕم٦م إٓ ُم٤مدة وطمريم٦م شمؽميم٥م سم٤مؾمتٛمرار إمم إقم٘مد، وًمٞمس اًمِمٕمقر إٓ "اًمٓمٌٞمٕم٦م، 

ر احلٞم٤مة سمداي٦ٌم ووؾمٌط وهن٤مي٦م، سمٛمٕمٜمك أن احلريم٦م ؿمٙماًل ُمـ اعم٤مدة واحلريم٦م أيمثر شمٕم٘مٞمًدا- ويمؾ صق

                                                           

 سمتٍمف يًػم-  144ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر وأصؾ اإلٟم٤ًمن، ؾمالُم٦م ُمقؾمك، ص( 1)

وهلذا ٟمجد أن اإلٟم٤ًمن ًمدى )دارويـ( ُمرَّ سم٠مٟمقاٍع ُمتدرضم٦م وؾمالٓت خمتٚمٗم٦م طمتك فمٝمقره سم٤مًمِمٙمؾ احل٤مزم، وشم٠مصمرت ىمدراشُمف ( 0)

وُم٤م سمٕمده٤م،  100وهْٞم٠مشُمف سمجٖمراومٞمتف اًمتل وضمد ومٞمٝم٤م- اٟمٔمر ذم هذا ُمثالً: شمٓمقر اجلٜمس اًمٌنمي، حمٛمد اًمًٞمد همالب، ص

وُم٤م سمٕمده، وٟمٗمس  86وُم٤م سمٕمده٤م، شمٓمقر اإلٟم٤ًمن، سمرٟم٤مرد وود، ص 476طمْم٤مرات ُم٤م ىمٌؾ اًمت٤مريخ، ظمزقمؾ اعم٤مضمدي، ص

 -  184 ,181اعمرضمع، ص

م(، ومٞمٚمًقف إٟمجٚمٞمزي، وهق أؾمت٤مذ اعمذه٥م اًمقوٕمل، اهتؿ سم٢مقمٓم٤مء اًمٕم٤ممل شمٗمًػًما 1026,م1702هرسمرت ؾمٌٜمن ) ((6

ٞمقًمقضمٞم٤م، ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًمٜمٗمس، ُم٤ٌمدئ ُمٕمتٛمًدا قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ، ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: اعم٤ٌمدئ إومم، ُم٤ٌمدئ اًمٌ

 - 633قمٚمؿ آضمتامع، ُمٕمٓمٞم٤مت إظمالق- اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م، ضمقرج ـمراسمٞمٌم، ص
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"ويمؾ صقر اًمٓم٤مىم٦م شمتٌدد سمٗمٕمؾ ىم٤مٟمقن اًمتٓمقر وآٟمحالل
(1)

، واًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين سم٤مًمت٤مزم صقرٌة 

حلريم٦م اعم٤مدة وشمٓمقره٤م إمم إقم٘مد، ًمٙمـ هذه احلريم٦م اعم٤مدي٦م ًمٚمٕم٘مؾ ٓ حتٛمؾ ذم ذاهت٤م هم٤مئٞم٦م ىمٌٚمٞم٦م 

ؾ دارويـ,وإٟمام  آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل اًمراُمل ًمٚمتٙمٞمػ ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م وطمٗمظ هل ٟمت٤مج  ,يمام أصَّ

يٙمقن ىم٤مدًرا قمغم شمٙمٞمٞمػ ـمٌٞمٕمتف سمحٞم٨م "اًمٌ٘م٤مء؛ وًمذا اقمتؼم )ؾمٌٜمن( سم٠من اًمذيم٤مء هق أن اًمٙم٤مئـ 

"يٙمقن أىمدر قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٞمئتف
(0)

اًمٓمٌٞمٕم٦م مل خُتٚمؼ ُمـ "أن  (6)- يمام اقمتؼم )هٜمري سمرضمًقن(

ع إظمرى، وىمد يم٤مومحٜم٤م ود هذه إٟمقاع- وأظمػًما ًمق أضمؾ اإلٟم٤ًمن، ومٜمحـ ٟمٙم٤مومح يمٌ٘مٞم٦م إٟمقا

أن شمٓمقر احلٞم٤مة اصٓمدم ذم ـمري٘مف سمٕم٘م٤ٌمٍت أظمرى، وًمق أٟمف اٟم٘مًؿ شمًٌٕم٤م ًمذًمؽ سمٓمري٘م٦ٍم خمتٚمٗم٦م؛ ًَمُٙمٜم٤َّم 

"خمتٚمٗملم إمم طمٍد ُم٤م قمام ٟمحـ قمٚمٞمف أن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًٛمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م
(4)

، وم٤مًم٥ًٌم ذم 

وفمٞمٗم٦م اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين هل اًمٕمٛمؾ "قمٛمٚمٞم٦ٍم سم٤مًمدرضم٦ِم إومم؛ ٕن  ٟمِمقء اًمٕم٘مؾ يٕمقد إمم وم٤مئدةٍ 

"واًمققمل هبذا اًمٕمٛمؾ وآشمّم٤مل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م
(3)

ؾمقف يٌح٨م اًمٕم٘مؾ قمـ اًمٌمء "، وُمـ هٜم٤م 

اًمذي يٛمٙمـ أن يٙمقن أيمثر وم٤مئدة هلذا اًمٙم٤مئـ،---وم٤مًمذيم٤مء يٜمّم٥م ضمقهرًي٤م قمغم اًمٕمالىم٤مت سملم 

اؾمتٖمالل هذا اعمقىمػ---، وهٙمذا وم٢من اعمٕمروم٦م اًمّمقري٦م  اعمقىمػ اًمذي يٕمرض ًمٚمٙم٤مئـ ووؾم٤مئؾ

ًمٞم٧ًم حمدودة سمام هق ُمٗمٞمد قمٛمٚمًٞم٤م، ُمع أهن٤م فمٝمرت إمم هذا اًمقضمقد ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة 

"اًمٕمٛمٚمٞم٦م
(3)

- 

وهذا اإلىمرار إظمػم ُمـ )سمرضمًقن( هق اجلقهر اًمدارويٜمل ذم اعم٠ًمًم٦م، واًمذي يٜمتٝمل إمم 

همػم حمٙمقٍم سم٤مًمث٤ٌمت، وإٟمام سمام  ,سم٠مطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ وشمّمقراشمفومٞمام يتٕمٚمؼ –أن آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل 

 يٛمٚمٞمف اًمقاىمع، وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمّمػمورة واًمًٞمقًم٦م هل اخل٤مصٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمامق اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين-

                                                           

 -  1.817ُمقؾمققم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م، قمٌد اعمٜمٕمؿ احلٗمٜمل، ( 1)

 -1.817اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ( 0)

ذم طمٞم٤مشمف، يرى سم٤مًمتحقل اًمدائؿ ذم  ٤مواؾمٕمً  ام( ومٞمٚمًقف ومرٟمز، ًم٘مٞم٧م ومٚمًٗمتف اٟمتِم٤مرً 1730,1041)سمرضمًقن هٜمري  ((6

 -130، ُمٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م، ـمراسمٞمٌم، صًمـ د.زيمري٤م إسمراهٞمؿ ،اًمٙمقن- اٟمٔمر ذم ومٚمًٗمتف: سمرضمًقن

 - 032اًمتٓمقر اخل٤مًمؼ، هٜمري سمرضمًقن، ص( 4)

 وُم٤م سمٕمد-    142، واٟمٔمر ُمـ ٟمٗمس اًمٙمت٤مب: ص100اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 3)

 -133، 134ٟمٗمًف، ص( 3)
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وقمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ٟمجد أن اًمٗمٙمر اًمٕمريب ىمد ؿمٝمد شم٠مصمًرا وحم٤موًم٦َم شم٠مصٞمٍؾ ومٚمًٗمل ًمتّمقر 

 ,يمام ىمرر دارويـ,أن اإلٟم٤ًمن  (1)ؼم )ؿمٌكم ؿمٛمّٞمؾ()دارويـ( ًمتٓمقر اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين طمٞم٨م اقمت

ُمتٓمقر قمـ يم٤مئـ أدٟمك ُمٜمف ُمرشم٦ٌم، وأن اًمٕم٘مؾ يم٤ًمئر فمقاهر احلٞم٤مة ُوضِمد ٕضمؾ اًمٌ٘م٤مء سمٗمٕمِؾ 

ُمـ أومٕم٤مل اًمدُم٤مغ، وقمغم هذا يّمٌح اًمٜمٔمر ذم "آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل؛ وًمذا وم٢من اًمٕم٘مؾ هق ومِْٕمٌؾ 

"قمٛمؾ ُم٤مدياًمٕم٘مؾ يم٤مًمٜمٔمر ذم وفم٤مئػ إقمْم٤مء سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف 
(0)

، وىمد ٟمٗمك )ؿمٛمّٞمؾ( أيَّ وضمقٍد 

اعمٕم٤مين ذم اًمٕم٘مؾ ًمٞم٧ًم "عم٘مقٍٓت سمدهٞم٦ٍم رضوري٦م طم٤مصٚم٦م ذم اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين؛ سمؾ ي٘مرر أن 

همريزي٦م سمؾ ُمٙمت٦ًٌم وص٤مدرة قمـ اعم٤مدة سمقاؾمٓم٦م احلقاس---إن اعمٕمٜمك اًمٕم٘مكم ًمٞمس إٓ شم٠مصمػمًا ُم٤مدي٤ًم، 

"رشمًؿ اًمّمقرة ذم اعمرآةأو هق صقرة اعم٤مدة اعمرشمًٛم٦م ذم اًمدُم٤مغ يمام شم
(6)

، واًمٕم٘مؾ ُم٤م هق إٓ ٟمت٤مج 

هلذا اًمدُم٤مغ اعمتٓمقر، وسم٤مًمت٤مزم ًمٞمس ومٞمف أي صم٤ٌمت، واعمٕمروم٦م ُم٤م هل إٓ ُم٤م شمٓمٌٕمف احلقاس ذم 

ىمد واومؼ قمغم شم٘مرير  (4)اًمذهـ، وٓ وضمقد عم٘مقٍٓت ىمٌٚمٞم٦م ٍذم اًمذهـ- هذا يمام أن )إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر(

)دارويـ( سم٠من اإلٟم٤ًمن ُمٜمحدر قمـ أصؾ طمٞمقاين أدٟمك ُمٜمف ُمرشم٦ٌم، وأن قم٘مٚمف يني قمٚمٞمف هذا 

                                                           

م(، ـمٌٞم٥م وُمٗمٙمر ًمٌٜم٤مين اؿمؽمايمل قمٚمامين، سمدأ طمٞم٤مشمف يم٤مصمقًمٞمٙمٞم٤م، يم٤مٟم٧م زي٤مرشمف ًمٗمرٟم٤ًم هل 1018,م1732)ؿمٌكم ؿمٛمٞمؾ  ((1

م، 1773اعمحٓم٦م اًمتل اًمت٘مك ومٞمٝم٤م سم٠مومٙم٤مر )دارويـ(، وشمٕمٛم٘م٧م ًمديف اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م، أٟمِم٠م جمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م جمٚم٦م اًمِمٗم٤مء قم٤مم 

ارويٜمٞم٦م- أهؿ أقمامًمف: شمرمجتف ًمنمح سمخٜمر قمغم ُمذه٥م وؾم٤مهؿ ذم شم٠مؾمٞمس ضمريدة اعمًت٘مٌؾ، وهق ُمـ أؿمٝمر ُمٜم٤مسي اًمد

وآرشم٘م٤مء، ورؾم٤مًم٦م ذم اهلقاء إصٗمر واًمقىم٤مي٦م ُمٜمف وقمالضمف- اٟمٔمر: ؿمخّمٞم٤مت  دارويـ- وُمـ أقمامًمف: ومٚمًٗم٦م اًمٜمِمقء

ىمراءة دارويـ ذم "، واًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب 1.113,101وشمقاريخ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م واًمٗمٙمر وإدب واًمٗمـ، يمريؿ ُمروة، 

 -033 – 016ًمـ ُمروة اًمِم٤ميمري، ص "اًمٕمريباًمٗمٙمر 

 -162ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب احلدي٨م، زيٜم٥م قمٌد اًمرمحـ، ص ( 0)

 - 033رؾم٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م وٛمـ ومٚمًٗم٦م اًمٜمِمقء وآرشم٘م٤مء، ؿمٌكم ؿمٛمٞمؾ، ص ( 6)

أطمد أقمالم  م(، ُمٗمٙمر ُمٍمي، واًمِم٤مئع أٟمف ُمـ أصؾ شمريمل، وهق1030م ـ 1701إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر حمٛمد قمٌد اعمجٞمد ) ((4

، رد قمغم ؿمٌكم "أصؾ إٟمقاع"اًمٜمٝمْم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م احلديث٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب، يم٤من ُمـ أؿمد اعم١ميديـ ًمدارويـ، وشمرضمؿ يمت٤مسمف 

ؿمٛمٞمؾ وإومٖم٤مين- ؿم٤مرك ذم إٟمِم٤مء اعمجٛمع اعمٍمي ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واًمؽممج٤مت، اٟمٔمر: ؿمخّمٞم٤مت 

، وشم٘مديؿ أمحد اهلقاري ًمؽممج٦م إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر 131,130. 1دب واًمٗمـ، يمريؿ ُمروة، وشمقاريخ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م واًمٗمٙمر وإ

 - "أصؾ إٟمقاع"ًمٙمت٤مب 
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اًم٘م٤مٟمقن اًمتٓمقري ذم ٟمِم٠مشمف وإن مل يقاومؼ )ؿمٛمٞمؾ( ذم يمًٌٞم٦م اعم٘مقٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م وٟمٗمل اعمٕمروم٦م 

اًمّمقري٦م ًمإلٟم٤ًمن
(1)

- 

ٟم٤ًمين ُمًتٜمًدا إمم اًمٕمٚمؿ، وذم اًمٕمٍم اًمراهـ ئمٝمر اًمتّمقر اًمدارويٜمل ًمٜمِمقء اًمٕم٘مؾ اإل

شمًجٞمؾ اًمٜمٌْم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، ًمٞمس وم٘مط ًمٜمِم٤مط "ٓؾمٞمام قمٚمؿ إقمّم٤مب اًمذي أصٌح سم٢مُمٙم٤مٟمف 

"اعمرايمز اًمٕمّمٌٞم٦م ذم اعمخ، سمؾ أيًْم٤م ًمٜمِم٤مط أي ظمٚمٞم٦ٍم قمّمٌٞم٦م
(0)

، سمحٞم٨م يٕمتؼم اًمدارويٜمٞمقن أن 

در ظمالي٤م اعمخ اعمخ ُم٤م هق إٓ قمْمق آظمر ُمـ أقمْم٤مء اجلًؿ--- ي٘مقم سمقفمٞمٗمتف، ومٕمٜمدُم٤م شُمّم"

وم٢مهن٤م حترك اًمٕمْمالت وإطم٤مؾمٞمس واعمِم٤مقمر اعمختٚمٗم٦م، ودًمٞمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ  ؛إؿم٤مراٍت يمٝمرسم٤مئٞم٦م

أن قمٚمؿ وفم٤مئػ إقمّم٤مب ىمد أصم٧ٌم أن يمؾ أومٕم٤مل اإلٟم٤ًمن وطمتك ُمِم٤مقمره ُم٤مهل إٓ ٟمت٤مج 

ًمتٗم٤مقمالٍت يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦ٍم ذم جمٛمققم٦ٍم ُمـ اخلالي٤م اًمٕمّمٌٞم٦م--- خترج قمغم إصمره٤م ٟمٌْم٤مٌت يمٝمرسم٤مئٞم٦م، 

شمٜمٕمٙمس ذم صقرِة طمريم٦ٍم أو اٟمٗمٕم٤مٍل ُم٤م، وٓ يقضمد ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف قم٘مؾ---أي إٟمف ٓ 

"يقضمد وم٤مرٌق سملم اعمخ واًمٕم٘مؾ
(6)

، ومٙمالمه٤م رء ُم٤مدي، واًمققمل ًمٞمس إٓ زي٤مدة طمجؿ اًمدُم٤مغ يمام 

 ىمرر ذًمؽ )دارويـ( ُمـ ىمٌؾ-

اإلٟم٤ًمِن ذم  وذم ُمٜمحك آظمر شمٗمن ٟمٔمري٤مٌت أظمرى ٟمِم٠مَة اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين سم٥ًٌِم وضمقدِ 

إدارُة اًمٕمالىم٤مِت آضمتامقمٞم٦م ذم هذه اًمزُمرة---شمقومَر دُم٤مٍغ "جمتٛمٍع أيمؼم ُمـ أؾمالومف؛ وهلذا شمٓمٚم٧ٌْم 

"يمٌػٍم وذيم٤مء ُمتقاومؼ ُمٕمف
(4)

، سمٞمٜمام رد آظمرون ٟمِم٠مَة اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين إمم ىمدرشمف قمغم اًمتخٞمؾ؛ سمحٞم٨م 

خلٚمؼ اًمٚمٖم٦م واًمٗمـ---آًمٞم٦ًم  هٜم٤مك ذم ُمّمدر اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت اًمٌنمي٦م اًمٕمديدة"َيٕمتؼم أصح٤مهُب٤م سم٠من 

ٛمثالت اًمتل إدرايمٞم٦ًم ومريدة، إهن٤م قمٛمٚمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م--- ًمدهي٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م صقغ هذا اًمٜمٛمط اخل٤مص ُمـ اًمت

ـُ اًمٌنمي سمِمٙمٍؾ ُمٚمحقٍظ هذه اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم  هل اًمّمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م---، َر اًمذه ًم٘مد ـَمقَّ

                                                           

، ورؾم٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م وٛمـ ومٚمًٗم٦م اًمٜمِمقء وآرشم٘م٤مء، 674اٟمٔمر: ُمٚم٘مك اًمًٌٞمؾ ذم ذح ٟمٔمري٦م دارويـ، إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر، ص( 1)

 -160 ,164ؿمٌكم ؿمٛمٞمؾ، ص

 -440ٓمقر، طمًـ ٟمٍمات، صاحل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمت( 0)

 -627، واٟمٔمر: يمٞمػ سمدأ اخلٚمؼ، قمٛمرو ذيػ، ص432اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 6)

 -123صمقرة ذم ومٝمؿ أصقل اًمٌنم وصم٘م٤موم٤مهتؿ، ضم٤من ومراٟمًقا، ص( 4)
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"اًمتخٞمؾ---وم٠مصٌح٧ْم ىمقًة راومٕم٦ًم ُمـ أضمؾ اًمت٠مصمػم ذم اًمٕم٤ممل
(1)

اًمتٗمًػمات شمٕمقد إمم ، ومٙمؾ هذه 

د هب٤م دون ؾم٤مئر اخلٚمؼ، ومْماًل قمـ  شمّمقٍر ًمتٓمقر اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين، ٓ اًمٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف ُمٞمزة شَمَٗمرَّ

أن شمٙمقن رضوراُت اًمٕم٘مؾ ىمٌٚمٞم٦ًم ُمتج٤موزًة ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من، وإٟمام ايمتًٌٝم٤م اإلٟم٤ًمن قمـ أؾمالومف 

 ٕمؾ آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل-ُمـ احلٞمقاٟم٤مت إدٟمك رشم٦ٌم، وشمٓمقر اًمٕم٘مؾ ًمديف سمِمٙمٚمف احل٤مزم سمٗم

وٓؿمؽ أن هذا اًمتّمقر اًمتٓمقري ًمٜمِمقء اًمٕم٘مؾ شمٚمزم قمٜمف ٟمت٤مئ٩ُم شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م 

ًمإلٟم٤ًمن اًمتل شمٗمن يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمرومتف سم٤محل٘م٤مئؼ، أي ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م؛ وسمخّمقص هذا ٟمجد أن 

اًمؽميمٞمٌٞم٦م اعمٕم٘مدة شُمِ٘مر سمّمقرِة اًمٕم٘مِؾ  ,اٟمٓمالىًم٤م ُمـ ُمٜمٓم٘مٝم٤م اًمتٓمقري ًمٚمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين,اًمدارويٜمٞم٦م 

ـ ُمـ حتٚمٞمؾ اإلدرايم٤مت احلًٞم٦م إوًمٞم٦م، سمحٞم٨م شمرى أن  اًمٕم٘مؾ ُمٌٜمل سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م "اًمتل مُتَٙمِّ

ًمٞمٗمٙمر ويٕمٛمؾ: وهذه اًمٌٜمٞم٦م داًم٦م ُمـ اًمٜمج٤مح اًمتٓمقري اعم٤ميض، وسمذا وم٢مٟمٜم٤م اًمٞمقم ىم٤مدرون قمغم 

"اؾمتخالص اعمٖمزى ُمـ اخلؼمة سمٓمرق شم٤ًمقمدٟم٤م قمغم اًمٌ٘م٤مء واًمتٙم٤مصمر
(0)

ٜم٤م طم٤موًمقا شمؼميَر ؛ وُمـ ه

قمغم أهن٤م ٟمت٤مج اٟمتخ٤مب ـمٌٞمٕمل  ,يم٤مًمًٌٌٞم٦م واهلقي٦م وقمدم اًمتٜم٤مىمض وهمػمه٤م,وضمقِد ُم٤ٌمدئٜم٤م إوًمٞم٦م 

ٟمحـ ٟمٗمٙمر سمٓمري٘م٦م ؾمٌٌٞم٦م سم٥ًٌم ُم٤موٞمٜم٤م "هيدف إمم شَمَٙمٞمٗمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م ذم آؾمتٛمرار ذم اًمٌ٘م٤مء، ومـ

ل إن اًمٜم٤مر ىمد اًمتٓمقري---اًمِمخص اًمذي يرى ـمٗماًل يٍمخ؛ ٕٟمف اطمؽمق سم٤مًمٜم٤مر، ومٝمق ؾمٞم٘مق

ؾم٧ٌٌم إمل؛ ٕن ذًمؽ هق اًمتٗمٙمػم اًمذي أدى إمم سم٘م٤مئٜم٤م- وسمٛمٕمٜمك آظمر: ٓسمد أن ٟمٗمٙمر سمٓمري٘م٦م 

"ؾمٌٌٞم٦ٍم؛ ٕن ذًمؽ هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد اًمذي ي٘مقد إمم اًمٜمج٤مح اهل٤مئؾ
(6)

، وم٠مؾمالف اًمٌنم أُمٙمٜمٝمؿ 

ودًٓم٦م هذا شمٙمٛمـ سم٤مٓظمت٤ٌمر آشمٗم٤مق طمقل هذه اعم٤ٌمدئ يمقهن٤م ؾمٌٞماًل ُمقصاًل ًمٚمٜمج٤مح ذم اًمٌ٘م٤مء؛ 

هلذه اعم٤ٌمدئ، وشم٘مرر سم٠مهن٤م  ,اعمًتٜمد سم٤مًمٓمٌع إمم اخل٤مًمؼ,ذم أن اًمدارويٜمٞم٦م شمٜمٙمر اًمقضمقد اًمٗمٓمري 

                                                           

، سمتٍمف يًػم- وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن هذا اعمٜمحك اًمتٓمقري ذم شمٗمًػم ٟمِم٠مة اًم٘مدرات 112،111اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 1)

ًمدى اإلٟم٤ًمن ىمد سمرز سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ذم جم٤مل آهتامم سمٜمِم٠مة اًمٚمٖم٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمن ظم٤مص٦م، اًمذهٜمٞم٦م 

واقمت٤ٌمره٤م أهؿ اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف اًمتٗمًػم اًمدارويٜمل- وهذا إُمر ضمدير سمدراؾم٦ٍم ُمًت٘مٚم٦م؛ عم٤م ًمف ُمـ أصمٍر سم٤مًمٍغ ذم اًمتٕم٤مُمؾ 

٤مب اًمٚم٤ًمين، قمٌد اًمٗمت٤مح أمحد يقؾمػ، اًمدارويٜمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م، قمٌد ، آٟمتخ1.063ُمع ٟمّمقص اًمقطمل- اٟمٔمر: ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،

 اعمٜمٕمؿ ضمداُمل-

 -063دارويـ، ًمريقس، ص( 0)

 - 063دارويـ، ًمريقس، ص( 6)
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ُُمَتَٙمقٌن سمٕمدي، اطمتٚم٧م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م سمقصٗمٝم٤م ىمقاٟملم ًمٚمٕم٘مؾ ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ذم اًمقضمقد، 

عمالطمظ، مم٤م َيٜمت٩م قمٜمف شمداظمٌؾ اجلٝم٤مز اعمٕمرذم ًمٜمققمٜم٤م يٛمثؾ شَمَٙمٞمًٗم٤م ظم٤مًص٤م ذم اًمقؾمط اًمٌٞمئل ا"وم٢من 

"قمٛمٞمؼ أؾم٤مد سملم اًمٙم٤مئـ احلل وسملم ُم٤م حيٞمط سمف
(1)

؛ وهق إُمر اًمذي يٗمن آًمت٘م٤مء اًمؼمامج٤ميت 

ىمد وومرْت إؾم٤مَس اًمٗمٚمًٗمل ًمٚمؼمامج٤مشمٞم٦م  ,سمٛمٜمٔمقره٤م هذا ًمٚمٕم٘مؾ,ُمع اًمتٓمقر؛ إذ إن اًمدارويٜمٞم٦م 

اًمذي يرى سم٠من احل٘مٞم٘م٦م هل يمذًمؽ سمٗمْمؾ ٟمت٤مئجٝم٤م
(0)

ي١مدي اًمٕمٛمؾ قمغم اًمتٗمٙمػم "حٞم٨م ، وهٙمذا سم

سمقاؾمٓم٦ِم قم٤ممَلٍ ؾمٞمٙمقًمقضمل شمٓمقري سم٤مًمت٠ميمٞمد إمم أن ئمـ اعمرء أن اًم٘مقاقمد اًمدىمٞم٘م٦م ًمٚمتٗمٙمػم اًمتل 

"ٟمًتخدُمٝم٤م أوًمٞم٦م دمريٌٞم٦م ذم إؾم٤مس
(6)

؛ وًمذا وم٢من اًمدارويٜمٞم٦م شمِمػم إمم ُمٗمٝمقٍم ًمٓمٌٞمٕم٦ِم احل٘مٞم٘م٦م 

اًمٔم٤مهر اًمٜمًٌل؛ ومٝمل طمًٞم٦م؛ ٕن يٙمٛمـ ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم: أن احل٘مٞم٘م٦َم طمًٞم٦ٌم وحمّمقرة ذم 

)دارويـ( يّم٤مدر قمغم ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م اًميوري٦م، وجيٕمٚمٝم٤م دمريٌٞم٦ًم سم٤مٕؾم٤مس، وفم٤مهري٦م؛ ٕن 

)دارويـ( جيٕمُؾ اعمٕمروم٦َم ذم اًمقاىمع يمام هق، وم٤مًمقضمقد واطمد
(4)

إن اجلٛمجٛم٦م "هق اًمٔم٤مهر؛ ومـ 

يمًجـ  (3))أومالـمقن(أصٌح٧م ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ يمٝمػ  ,سمٕمد قمٛمٚمٞم٦ٍم شمٓمقري٦ٍم ـمقيٚم٦ِم اعمدى,اًمٌنمي٦م 

"ُمٜمٞمع، ٓ َيًٛمح هل٤م سم٠من شمرى قمغم ظمٚمٗمٞمتٝم٤م إٓ شمٕم٤مىم٥م فمالل إؿمٞم٤مء
(3)

، وهل ٟمًٌٞم٦م؛ ٕن 

َ هق ُمٌدأ احلٞم٤مة اًمرئٞمس  ,سم٢مىم٤مُمتٝم٤م اًمتٓمقر أصال ًمٚمحٞم٤مة,اًمدارويٜمٞم٦م  يمام زقمؿ ,ضمٕمٚم٧ْم اًمتََّٖمػمُّ

اًمقضمقد ُمع ُمرور اًمتٓمقر سمٛمٕمٜمك اًمتٖمػم يٓم٤مل يمؾَّ ُم٤م ذم "ومـ ,ىمدياًم  (8)ذًمؽ )هػمىمٚمٞمٓمس(

                                                           

 - 160ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر شم٤مريخ وجم٤مدٓت، ديٜمٞمس سمٞمٙم٤من وؾمٞمدريؽ ضمريٛمق، ص ( 1)

 -003 ,001اٟمٔمر: دارويـ، ًمريقس، ص ( 0)

 -067اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 6)

 -87اٟمٔمر: دارويـ وذيم٤مه، سمٞمؼم شمقيٞمف، ص (4)

ىمٌؾ اعمٞمالد( ُمـ أؿمٝمر ومالؾمٗم٦م اًمٞمقٟم٤من، وهق أؾمت٤مذ أرؾمٓمق، وشمٚمٛمٞمذ ؾم٘مراط، ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م اعمثؾ،  648 ,408أومالـمقن ) ((3

، ُمقؾمققم٦م 180 ,113وهق ُمـ أهؿ ُمـ أصمر ذم اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل قمغم ُمدى اًمٕمّمقر- اٟمٔمر: ىمّم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ص

 -٦31م صأقمالم اًمٗمٚمًٗم

 -160ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر شم٤مريخ وجم٤مدٓت، ص( 3)

ومٞمٚمًقف يقٟم٤مين، قم٤مش ذم أواظمر اًم٘مرن اًم٤ًمدس ىمٌؾ اعمٞمالد، يم٤من يرى سمٗمٙمرة آؾمت٘مالل اًمذايت ًمٚمٕم٤ممل، وهق ُمـ أوائؾ  ((8

 وُم٤م سمٕمده٤م، ُمٕمجؿ (1.80)اًمٗمالؾمٗم٦م اًمذيـ وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ؿمذرات ُمـ أقمامهلؿ- اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م، إيٛمٞمؾ سمرهٞمٞمف 

 ، هػمىمٚمٞمٓمس ومٞمٚمًقف اًمٚمقهمس ًمـ اًمٓمٞم٥م سمققمزة-308اًمٗمالؾمٗم٦م، ـمراسمٞمٌم، ص
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"اًمزُمـ
(1)

- واًمتٓمقر سمقصٗمف هٙمذا ٓ يٛمٙمـ ًمف أن ي٘مرر صم٤ٌمت احل٘م٤مئؼ اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، 

٤ًٌم يم٤من قُمرو٦ًم ًمالٟمخداع؛ وذًمؽ ًمٕمدم شمٌٞمٜمف إؿمٞم٤مء "وذًمؽ راضمع إمم أٟمف  إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ ُمٙمتً

ق قمغم اعم٤ٌمدئ اًمتل يمام هل ذم يمؾ إطمقال- وـم٤معم٤م أن اًمٕم٘مؾ يًػم ذم اًمٓمريؼ اًمذي ي٠مًمٗمف، ويٜمٛم

يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م أم وم٤مؾمدة؛ وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ احل٘مٞم٘م٦م 

"اعمٜمِمقدة
(0)

 - 

قمغم اًمقصقل إمم اعمٕمروم٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء هق ٟمٗمل ُمٕم٤مرومف قمـ أن شمٙمقن  ,هٜم٤م,وٟمٗمل ىمدرة اًمٕم٘مؾ 

شم٠مىمٚمامٍت ًمتٖم٤مدر إدهم٤مل وحتٞم٤م ذم إذا قمرومٜم٤م أٟمٜم٤م ىمردًة ايمت٧ًٌْم "طم٘م٤مئؼ؛ وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ًمٚمدارويٜمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م 

اًمًٝمقل؛ ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمـ ؾم٥ٌٍم وضمٞمٍف ًمٚمتٗمٙمػم ذم أن يمؾ ُمِمٙمٚم٦م حمٚمقًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙم٤مئٜم٤مت 

"ُمثٚمٜم٤م
(6)

؛ سمحٞم٨م شمٌ٘مك إُمقر ذم طمدود اعمٛمٙمـ، وُمـ هٜم٤م قُمروم٧ْم اًمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مل 

٤مئؼإسمًتٛمقًمقضمٞم٤م سمتقاوم٘مٝم٤م ُمع اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م اًمذي ي٘مرر ٟمًٌٞم٦م احل٘م
(4)

؛ ًمٙمقهن٤م ٟمزقم٧ْم 

٤م ذم اًمقضمقد؛ وهذا ئمٝمر ذم ىمقل  "اًمّمدوم٦م.اًمٕمِمقائٞم٦م"وصمقىمٞم٦َم اًمٕم٘مؾ، وضمٕمٚم٧م  ًً ُمٌدًأ رئٞم

٤ًٌم ُم٤م "دارويـ: إن  ًمٙمؾ ٟمقٍع ُمـ إٟمقاع ظِمِّمٞم٦َّم يتٗمقق هب٤م قمغم همػمه ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت---، وهم٤مًم

ًمًٌٞمؾ، مم٤م ٟمٕمجز ذم يمؾ احل٤مٓت قمـ ُمٕمروم٦م اًمٍماط اًمًقي اًمذي جي٥م أن ٟمًٚمٙمف ذم هذه ا

ـَ شم٤ٌمدل اًمِّمالت سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٕمْمقي٦م  ,اجلٝمؾ يمٚمف,جيٕمٚمٜم٤م ٟمٕمت٘مد اقمت٘م٤مدا صم٤مسمًت٤م أٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ  ؾمٜم

"قم٤مُم٦م، ويٙم٤مد يٙمقن هذا آقمت٘م٤مد ُمـ اًميورات، وًمق أن اًمتًٚمٞمؿ سمف ُمـ اعمٕمْمالت
(3)

، ومٝمٜم٤م 

"اإلىمرار سم٤مجلٝمؾ اعمٓمٚمؼ ًمًٌٌٞم٦م اًمتٖمػمات"يِمػم )دارويـ( إمم أن: 
(3)

٤مئٜم٤مت هق اًمتٗمًػم سملم اًمٙم 

٤ًٌم ُمٗمًنا  اعمالئؿ ًمٕمٛمؾ آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل، صمؿ يٕمقد سمِمٙمٍؾ سيٍح إمم ضمٕمؾ اًمّمدوم٦َم ؾمٌ

                                                           

 ، سمتٍمف يًػم-433احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر، ص( 1)

 -161ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب احلدي٨م، ص( 0)

 -042دارويـ، ًمريقس، ص( 6)

وُم٤م سمٕمده٤م، ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر 108احلدي٨م، ص، ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب 003,064اٟمٔمر: دارويـ، ًمريقس، ص( 4)

 وُم٤م سمٕمده٤م- 100، اًمتٓمقر اعمنموع اإلٟم٤مد ًمدارويـ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمِم٘مقري، ص013,010شم٤مريخ وجم٤مدٓت، ص

 - 021، 022أصؾ إٟمقاع، شمِم٤مرًمز دارويـ، شمرمج٦م أُمػمة ؾمٞمد، ص( 3)

 -041اًمتٓمقر اعمنموع اإلٟم٤مد ًمدارويـ، ص( 3)
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       215 

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

 

 ,قمغم ُمدًى زُمٜمل ـمقيؾ,ٟٓمحراف اًمّمٗم٤مت ذم إٟمقاع إوًمٞم٦م؛ ًمُتحدث هذه اًمتٖمػمات 

ٜم٦م اعمٌٝمٛم٦م ,واعمّم٤مدوم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء "حتقٍٓت يمؼمى، أي: وٓدة أٟمقاع أظمرى؛ ومٞم٘مقل:  ًُّ شمٚمؽ اًم

رسمام شمًقق رضسًم٤م ُمـ اًميوب إمم اًمتحقل قمـ صٗم٤مت  ,اعمًتٖمٚم٘م٦م اًمتل ٟمدقمقه٤م ُمّم٤مدوم٦م

"أصقًمف
(1)

، ومٞمّمػم طمدوث إٟمقاع ٟمت٤مضًم٤م حمًْم٤م ًٔمٞم٦م اًمتٜم٤مطمر ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء، وهذا اًمٜمت٤مج ٓ 

إن إٟمامط اًمًٚمقيمٞم٦م "يٛمٙمـ أن ُيٗمنَّ سم٥ًٌٍم همػم ذاشمف، ومٞم٘م٤مل وومؼ اعمٜمٓمؼ اًمدارويٜمل: 

اًمٜم٤مشم٩م اًمٜمٝم٤مئل ٕٟمامط ٟمِم٤مـمٝم٤م اًمٕمّمٌل، وهل سم٤مًم٘مٓمع ُمتٙمٞمٗم٦م ُمع ـمرق قمٞمش ًمٚمحٞمقاٟم٤مت هل 

"هذه احلٞمقاٟم٤مت
(0)

يم٤من  ,اًمذي يٕمٛمؾ قمغم آظمتالوم٤مت اًمٕمِمقائٞم٦م,ىم٤مٟمقن اًمٌ٘م٤مء ًمألصٚمح "؛ وم٢من 

"همػم ُمقضمف سم٤مٕصؾ
(6)

- 

وىمد طم٤مول اًمدارويٜمٞمقن إجي٤مد ُمٙمٛمـ ُم٤مدي ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم قمٛمؾ اًمّمدوم٦م سمٞمقًمقضمًٞم٤م، 

هل اعمّمدر  DNA م سمدا ًمٚمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م أن ـمٗمرات اًمـ1082سمحٚمقل قم٤مم "و

"اجلقهري ٓظمتالوم٤مت )دارويـ( اًمٕمِمقائٞم٦م، وسمدا أٟمف ي١ميمد أن اًمتٓمقر همػم ُمقضمف
(4)

، ومُٞم٘م٤مل: 

"سم٠من ٟمتٞمج٦م اًمٓمٗمرات وإقم٤مدة اًمؽميمٞم٥م اجلٞمٜمل، هل قمِمقائٞم٦م وهمػم ُمقضمٝم٦ٍم ٕي همرٍض حمدد"
(3)

 ،

"حمدد
(3)

٦م سمت٠ميمٞمده٤م قمغم اًمٕمِمقائٞم٦م شم٘مرر سمال ؿمؽ صػمورَة اعمٕم٤مرف أن اًمدارويٜمٞم ,هٜم٤م,، واعمٝمؿ 

"اًمتٓمقر قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦ٍم أصٞمٚم٦ٍم ًمالرشمداد"إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م؛ إذ 
(3)

إمم اًمقراء ُمـ ضمٝم٦م، وهمػم ىم٤مسمٍؾ  

 ًمٚمث٤ٌمت ذم احل٤مرض واعمًت٘مٌؾ ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى-

                                                           

 -042ُمػمة ؾمٞمد، صأصؾ إٟمقاع شمرمج٦م أ( 1)

 -88اًمتٓمقر ُم٘مدُم٦م ىمّمػمة ضمدًا، سمراي٤من وديٌقرا شمِم٤مرًمز وورث، ص( 0)

 -061أي٘مقٟم٤مت اًمتٓمقر، ضمقٟم٤مصم٤من ويٚمز، ص( 6)

وُم٤م سمٕمده٤م، طم٘مٞم٘م٦م اًمتٓمقر، يم٤مُمػمون  31، واٟمٔمر: صٜمدوق دارويـ إؾمقد، ُم٤ميٙمؾ سمٞمٝمل، ص060اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 4)

- وُمـ اجلدير 037، و 003،003، و022,028واًمتٓمقر، دقم٤مس ٟم٤مصٞمػ، صوُم٤م سمٕمده٤م، دارويـ  48إم-ؾمٛمٞم٨م، ص

سم٤مًمذيمر أن شمِم٤مًمرز سمػمس يم٤من ىمد طم٤مول سم٤مًمٗمٕمؾ شمٓمقير ُمقىمٗمف ُمـ اعمّم٤مدوم٦م وومؼ ُمٜمٔمقر شمٓمقري- اٟمٔمر ذم هذا: ومٚمًٗم٦م 

 قمٛمك-وُم٤م سمٕمد، واٟمٔمر أيْم٤م شمٓمقير ريتِم٤مرد دويمٜمز هل٤م ذم يمت٤مسمف: ص٤مٟمع اًم٤ًمقم٤مت إ 133اعمّم٤مدوم٦م، حمٛمقد أُملم، ص

 - 141ظمراوم٤مت طمقل اًمتٓمقر، يم٤مُمػمون ؾمٛمٞم٨م وشمِم٤مرًمز ؾمقًمٞمٗم٤من، ص12أؿمٝمر( 3)

 -130ومٚمًٗم٦م اعمّم٤مدوم٦م، ص( 3)
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زقمٛمٝم٤م وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم هذه إصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمالزُم٦م ُمٜمٓم٘مًٞم٤م قمـ شمٓمقري٦م اإلٟم٤ًمن اًمتل 

)دارويـ(؛ ٟمجد أهن٤م شمٜمتٝمل إمم ٟمت٤مئ٩م شم١مدي إمم اهنٞم٤مر اًمدارويٜمٞم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م يمام طمَدس 

وًمٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ اًمدومع سم٠من ُم٤مدام اإلٟم٤ًمن خيتٚمػ هبذا ")دارويـ( ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمدُم٤م ىم٤مل: 

اًمِمٙمؾ اًمٙمٌػم ذم ىمدرشمف اًمذهٜمٞم٦م قمـ مجٞمع احلٞمقاٟم٤مت إظمرى؛ وم٢مٟمف ٓسمد ُمـ أن يٙمقن هٜم٤مك 

" هذا آؾمتٜمت٤مجظمٓم٠م ذم
(1)

، أي شمٓمقر اإلٟم٤ًمن- وطمج٦م شم٠ميمٞمد صح٦م اهنٞم٤مر اًمدارويٜمٞم٦م ُمـ ظمالل 

ُم٤م يٚمزم قمٜمٝم٤م هٜم٤م
(0)

شم٘مقم قمغم اًمؽميمٞمز قمغم ومٙمرشملم رئٞمًتلم ذم شمٗمًػم اًمدارويٜمٞم٦م عمّم٤مدر اعمٕم٤مرف  

وًمٓمٌٞمٕم٦م اعمٕمروم٦م؛ إذ ٟمجد سمداي٦ًم أن حم٤موًم٦م شمٗمًػم اًمدارويٜمٞم٦م ًمٚمققمل اًمٌنمي سم٠مٟمف ٟمت٤مج آًمٞم٦ِم 

آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي هيدف ًمٚمٗم٤مئدة يٜمٗمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م أطم٘مٞم٦م اؾمتٜمت٤مضم٤مهت٤م، أي: إٟمف ٓ شمالزم سملم 

، وم٘مد شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م خت٤مًمػ اًمقاضم٥م أو احل٤مل يمام هق ذم اًمقاىمع، "اعمٜمٗمٕم٦م"و "اًمّمدقاحل٘مٞم٘م٦م."

جي٤مدل سم٠من "وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜم٘مد يم٤من ىمد واضمف سمف اعمًٞمحلُّ آًمٗملم سمالٟمتٞمٜمج٤م اًمدارويٜمٞم٦َم؛ طمٞم٨م 

اًمتٓمقر قمٜمد )دارويـ( ٓ يٙمؽمث سم٤مًمّمدق، وٓ هيتؿ إٓ سم٤مًمٌ٘م٤مء واًمتٙم٤مصمر سمٜمج٤مح،---وسمذا ٓ 

٥م يدقمق ومٙمرٟم٤م وُم٘مدرشمٜم٤م اعمٕمرومٞم٦م أن ختؼمٟم٤م سم٤مًمّمدق طمقل اًمٕم٤ممل، ويمؾ ُم٤م ٟمحت٤مضمف هق يقضمد ؾمٌ

"أن ختؼمٟم٤م ُم٤م اًمذي ٟمحت٤مضمف ًمٜمٕمت٘مد وٟمٌ٘مك وٟمتٙم٤مصمر
(6)

، ويمام شم٤ٌمقمد اًمدارويٜمٞم٦م سملم اًمتٓمقر 

سم٠من آٟمتخ٤مب "واحل٘مٞم٘م٦م، ومٝمل شمٓمٕمـ ذم اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين ذاشمف؛ إذ إن )دارويـ( ٟمٗمًف يم٤من ىمد أىمر 

ٓ يٜمٓمقي رضورًة قمغم حتقٍل ارشم٘م٤مئل، سمؾ إٟمف ي٘متٍم قمغم  ,وسم٤محلري سم٘م٤مء إصٚمح,اًمٓمٌٞمٕمل

آٟمتٗم٤مع سم٤مًمتحقٓت إذا ضمدت ويم٤مٟم٧م ذات وم٤مئدة ًمٙمؾ يم٤مئـ طمل ذم فمؾ قمالىم٤مشمف اًمٙمثػمة 

"اعمٕم٘مدة ذم احلٞم٤مة
(4)

، وُم٤مدام أٟمف ٓ رضورة ذم ارشم٘م٤مئٞم٦م ٟمت٤مج آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل وم٢من اًمٜمٔمر ًمٚمٕم٘مؾ 

                                                           

 -1.022ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن وآٟمت٘م٤مء اجلٜمز، ( 1)

ًمـ ٟم٘مقم هٜم٤م سمت٘مديؿ طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م ُمْم٤مدة إلصم٤ٌمت )دارويـ( اًمتِم٤مسمف سملم احلٞمقان واإلٟم٤ًمن ذم اًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م؛ ومذًمؽ ًمف ( 0)

جم٤مل آظمر ٓ يدظمؾ ذم اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل- اٟمٔمر ًمٚمتقؾمع ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل ًمٚمدارويٜمٞم٦م ُمثالً: طم٤موم٦م اًمتٓمقر، 

ُم٤ميٙمؾ سمٞمٝمل، اًمتٓمقر ٟمٔمري٦م ُم٤م شمزال ذم أزُم٦م، ُم٤ميٙمؾ دٟمتقن، أي٘مقٟم٤مت اًمتٓمقر، ضمقٟم٤مصم٤من ويٚمز، اًمٕمٚمؿ وأصؾ اإلٟم٤ًمن، آن 

وضمقٟم٤مصم٤من، ظمراوم٦م اًمتٓمقر، روسمرت مجٞمس، صمؿ ص٤مر اعمخ قم٘ماًل، قمٛمرو  ضمقضمق وآظمرون، شمّمٛمٞمؿ احلٞم٤مة، ويٚمٞم٤مم ديٛمًٌٙمل

 ذيػ-

 -040دارويـ، ًمـ ريقس، ص( 6)

 -038أصؾ إٟمقاع شمرمج٦م أُمػمة ؾمٞمد، ص( 4)



 ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اًم٘مريند- : إقمداد                                    أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م( 
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ارشم٘م٤مئًٞم٤م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ٓ جيد ًمف ُمًتٜمًدا طم٘مٞم٘مًٞم٤م ذم اًمدارويٜمٞم٦م، وىمد قمؼم )دارويـ(  ًمٚمٕم٘مؾ سمقصٗمف ٟمت٤مضًم٤م

"ؿمؽ دارويـ"سم٤مًمٗمٕمؾ قمـ ذًمؽ ومٞمام قُمرف سمـ
(1)

)وسم٤مًمٜم٦ًٌم زم يٜمِم٠م اًمِمؽ "اًمذي ي٘مقل ومٞمف:  

اعمروع دائاًم طمقل اإليامن اًمراؾمخ سمٕم٘مِؾ اإلٟم٤ًمن، واًمذي شمٓمقر ُمـ قم٘مؾ طمٞمقاٟم٤مت أدٟمك، وهؾ 

هؾ هق ضمدير سم٤مًمث٘م٦م قمغم اإلـمالق؟، وهؾ يًتٓمٞمع أي أطمد أن يثؼ ذم اإليامن  ًمف أي ىمٞمٛم٦م؟، أو

اًمراؾمخ سمٕم٘مِؾ ىمرٍد إذا يم٤من هٜم٤مك أي إيامن راؾمٍخ ذم ُمثؾ هذا اًمٕم٘مؾ؟(- وذم احل٘مٞم٘م٦م ؾمح٥م 

)دارويـ( ٟمٗمًف ذم حلٔمتٝم٤م يمٛمرضمع يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ًمٙمـ فمؾ هذا 

"اعمقوقع إظمرق سمال إضم٤مسم٦م
(0)

 وهق ٓ يزال سم٤مًمٗمٕمؾ يمذًمؽ- 

٤ًٌم قمغم هذا وم٢من ُمزاقمؿ حم٤موًم٦م اًمؼمهٜم٦م قمغم اًمدارويٜمٞم٦م ُمٜمٓم٘مًٞم٤م هق ٟمقع ُمـ اًمؼمهٜم٦م اًمتل  وشمرشمٞم

ٓ شمٜمت٩م ُم٤م داُم٧م اؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمٕم٘مؾ همػم ُمًتٚمزُم٦م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ذم فمؾ اًمدارويٜمٞم٦م، وٕهن٤م شمّم٤مدر 

د ٕن )دارويـ( قمغم رضورات اًمٕم٘مؾ وشمّم٤مدر قمغم شمٗمًػماشمف اًمٌدهٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م- و يمام ,هذا ُم١ميمَّ

ص٤مدر قمغم اًمًٌٌٞم٦م سم٤مومؽماض وم٤مقمٚمٞم٦م اعمّم٤مدوم٦م ذم شمقًمٞمد اًمتٖمػمات، سمؾ ٟمجده يٜمٗمل اًمًٌٌٞم٦م  ,رأيٜم٤م

َـّ يمؾ ؿمخص "أيًْم٤م قمٜمدُم٤م يٓمٚم٥م اًمتًٚمٞمؿ إوزم سمح٘مٞم٘مٞم٦م اًمتٓمقر قمٜمدُم٤م ي٘مقل ُمثاًل:  وًمٙم

ٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤محلٞمقاٟم٤مت يٕمؽمف سم٤معمٌدأ اخل٤مص سم٤مًمتٓمقر: ٓسمد ُمـ أن يرى أن اًم٘مدرات اًمذه

"اًمٕمٚمٞم٤م---ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمؽمىمل
(6)

، ومـ)دارويـ( هٜم٤م يٜمٗمل ؾمٌٌٞم٦م شمٓمقير آٟمتخ٤مب ًمٚمٕم٘مؾ سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم 

واًمدارويٜمٞمقن قمٜمدُم٤م ي٘مقًمقن إن ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر هل طم٘مٞم٘م٦م، وأيًْم٤م "سم٤مًمتًٚمٞمؿ إوزم سم٤مًمتٓمقر، 

٤م يمٞمػ طمدث؟ ٟمٔمري٦م، ي٘مّمدون سمذًمؽ، أن اًمتٓمقر طمدث وٓ حمؾ عمٜم٤مىمِم٦م طم٘مٞم٘م٦م طمدوصم٦م، أُم

"ومٝمذا هق ُم٤م يٛمٙمـ أن ُيٓمرح ًمٚمٌح٨م
(4)

ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم ,، يمام ئمٝمر أيًْم٤م ذم اؾمتٜم٤مد )دارويـ( 

أي ُمًتٜمد  ,قمغم إىمؾ,قمغم اًمًجؾ إطمٗمقري دون أن يٙمقن ًمف ذم زُمٜمف  ,اًمتٓمقر سم٤مٟٓمتخ٤مب

د وم٢محي٤مءات )دارويـ( ذم يمت٤مسمف أصؾ إٟمقاع سم٠من يمثػًما ُمـ طمٚم٘م٤مت اًمقصؾ ىم"دمريٌل ومٕماًل؛ 

شمٙمقن ُمدومقٟم٦م وشمٜمتٔمر ُمـ يٙمِمػ قمٜمٝم٤م، ضم٤مءت---ُمـ واىمع شمقازم آيمتِم٤موم٤مت إطمٗمقري٦م أصمٜم٤مء 
                                                           

 -046دارويـ، ًمـ ريقس، ص( 1)

 -046اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 0)

 -6.000ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن، ( 6)

 -430احل٘مٞم٘مٞم٦م واخلٞم٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر، ص( 4)
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قمٛمٚمف قمغم يمت٤مسمف؛ مم٤م دومع إمم شم٠ميمٞمد ومٙمرة اًمٜم٘مص ذم صقرة احلٞم٤مة اًم٤ًمًمٗم٦م اًمتل طمّمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

"إطمٗمقرات
(1)

 ، وهلذا وم٢منَّ ضمٕمَٚمف اًمًجؾ إطمٗمقري دًمٞماًل ي٘متيض اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ شم٘مديؿ اًمدًمٞمؾ

قمغم أٟمف يمذًمؽ؛ وهذه ُمّم٤مدرة سحي٦م قمغم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل؛ ُمـ ضمٝم٦ِم أٟمف سمٜمك ٟمٔمري٦ًم قمغم ُم٤م يزقمؿ 

أن اًمدارويٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٔمري٦م "سم٠من اعمًت٘مٌؾ ؾمٞم٠ميت سم٤مًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م- وُمـ هذه اجلٝم٦م اقمتؼم سمقسمر 

"قمٚمٛمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالظمت٤ٌمر، سمؾ سمرٟم٤مُم٩م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل ًمٚمٌح٨م
(0)

 سمٛمٕم٤ميػم اًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م"؛ وم٢مٟمف 

و٦م ًمٙمؾ أٟمقاع اًمٜم٘مد "اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالظمت٤ٌمر وم٢من ومروٞم٦م اًمتٓمقر همػم حمددة اًمٌت٦م وُمٕمرَّ
(6)

؛ ٕهن٤م شمتٓمٚم٥م 

 رضمققًم٤م إمم اًمقراء اًمالهن٤مئل؛ وذًمؽ ُمًتحٞمؾ-

إمم ضم٤مٟم٥م هذا وم٢من )دارويـ( يِمٙمؽ ذم اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم ويٜمح٤مز إمم اًمقاىمع اخل٤مرضمل، وهذا 

ٜمتٝمل إمم اًمتًقي٦م سملم إُمقر ُمـ طمٞم٨م اًمّمقاب سمدوره يًتٚمزم اعمّم٤مدرة قمغم ىمقاٟملم اًمٕم٘مؾ، وي

واخلٓم٠م، اعمًتٚمزم رضورًة ًمٜمٗمل وضمقد اخلٓم٠م؛ طمٞمٜمام ضمٕمؾ اعمٕمروم٦م حمّمقرة قمغم اًمٔم٤مهر؛ ومٗمل 

ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أسمًدا أن ٟمتح٘مؼ ُمـ أن يمؾ رء طم٘مٞم٘مل ومٞمام " ,يمام شمزقمؿ اًمدارويٜمٞم٦م–احلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م 

ُم٤م أٟمتجف اًمتٓمقر ُمـ أضم٤ًمدٟم٤م أسمًدا؛ ًمذًمؽ يٌدو ًمٙمـ ًمٞمس واىمٕمًٞم٤م- وٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع ُمٖم٤مدرة 

"ومٛمـ اًمّمٕم٥م سمِمٙمٍؾ ُم٤م ُمٕمروم٦م ُم٤م اًمذي يٕمٜمٞمف ىمقل اعمرء أن يمؾ أومٙم٤مرٟم٤م ظم٤مـمئ٦م
(4)

، وقمٚمٞمف ومـ 

٤مًم٦م ُم١مصمرة"  -(3)"وم٢مهن٤م ىمد شمٙمقن زائٗم٦م أو طم٘مٞم٘مٞم٦م سم٤مًم٘مدر ٟمٗمًف ؛ـم٤معم٤م يم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت ومٕمَّ

وهق أيًْم٤م يّم٤مدر قمغم ىم٤مٟمقن اهلُقي٦م طمٞمٜمام ي٘مػ سم٤مًمْمد ُمـ ىمْمٞم٦م إٟمقاع اًمث٤مسمت٦م اعمًت٘مٚم٦م، 

ٌَلمِّ أن اعمقاًمٞمدي )اًم٤ٌمطم٨م اًمٓمٌٞمٕمل( إذا شمدسمر أصؾ إٟمقاع، وأُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمام ي٘مع سملم "ومـ ُِمـ اًم

ٞم٤َّمت اعمت٤ٌمدًم٦م، وُم٤م سملم أضمٜمتٝم٤م ُمـ اًمتِم٤مسمف، واؾمتٞمٓم٤م هن٤م، أي: اىمت٤ًمم اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٕمْمقي٦م ُِمـ اخِلّمِّ

اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سم٘م٤مع إرض وشمقزقمٝم٤م ومٞمٝم٤م، صمؿ شمٕم٤مىم٥م وضمقده٤م ذم ظمالل إزُمٜم٦م 

                                                           

 -022اًمتٓمقر ٟمٔمري٦م ذم أزُم٦م، ُم٤ميٙمؾ داشمقن ص( 1)

وُم٤م سمٕمد، ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر، 120ؼ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، يم٤مرل سمقسمر، ص، واٟمٔمر: ُمٜمٓم001اًمتٓمقر اعمنموع اإلٟم٤مد ًمدارويـ، ص( 0)

 - 04,07هٞمثؿ ـمٚمٕم٧م، ص

 ٕمد- وُم٤م سم 001، واٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص61اًمتٓمقر ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م أم إيديقًمقضمٞم٦م، قمروم٤من يٚمامز، ص( 6)

 -043دارويـ، ًمـ ريقس، ص( 4)

 -040اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص:  ((3
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اجلٞمقًمقضمٞم٦م،--- اٟمتٝمك سمف اًمٌح٨م إمم أن إٟمقاع مل ختٚمؼ ُمًت٘مٚم٦م ُمٜمذ اًمٌدء، سمؾ ٟمِم٠مت يم٤مًميوب 

"ُمـ أٟمقاع أظمر
(1)

اري٦م ، وهق هبذا ي٘مرر اًمّمػمورة سمقصٗمٝم٤م ىم٤مٟمقًٟم٤م ًمٚمقضمقد ي٘مقم قمغم وهؿ اؾمتٛمر

اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمقفم٤مئٗمٞم٦م
(0)

إن يم٤من يمثػٌم "اًمذي سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يؼمر زقمٛمف سم٤مٕصؾ اعمِمؽمك ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت؛ ومـ 

ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمتٜم٤مفمرة واخلٓمط إؾم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ همػَم شمٙمٞمٗمٞم٦م ومل ختدم أي هم٤مي٦م وفم٤مئٗمٞم٦م ٟمققمٞم٦م؛ 

ذا قمٜمده٤م شمّمٌح يم٤مُمؾ اًمرواي٦م اًمدارويٜمٞم٦م جمرد سمٞم٧م ُمـ اًمقرق- يٛمٙمـ رومض اًمدارويٜمٞم٦م هب

"اًم٥ًٌم وطمده
(6)

، وُم٤م ؾمٌؼ ي١مدي سمٜم٤م إمم اؾمتٜمت٤مج: أن حم٤موًم٦م شمؼمير اًمدارويٜمٞم٦م وضمقد اعم٤ٌمدئ 

هق إىمرار ومهل سمقضمقده٤م أصاًل؛ إذ ٓ  "اًمتٓمقر.آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل"اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٠مهن٤م أصمر ًمٗم٤مقمٚمٞم٦م 

ُؾ قمامد اًمٜمٔمر "اًمًٞمقًم٦م"، وإٟمام "اًمث٤ٌمت"يٛمٙمـ ًمٚمتٓمقر أن يٜمت٩م ُم٤م ظم٤مصٞمتف  ي٦م اًمتل شمَِمٙمِّ

اعمِمٙمٚم٦م "اًمدارويٜمٞم٦م- يمام ٓ يٛمٙمٜمف أن يٜمت٩م اًمتٕم٘مٞمد واًمٜمٔم٤مم؛ ٕٟمف ىم٤مئؿ قمغم اًمٕمِمقائٞم٦م، ومـ

إؾم٤مؾمٞم٦م ذم )آًم٦م احلظ اهل٤مئٚم٦م( اًمتٓمقري٦م، أٟمٜم٤م ٟمٕمرف ُمـ يم٤موم٦م اخلؼمات أن اًمٌح٨م قمـ طمٚمقل 

"ُمـ ظمالل ـمرائؼ اًمٌح٨م اًمٕمِمقائل اًمٌحت٦م همػم ومٕم٤مل وٓ أُمؾ ُمٜمف
(4)

 - وهلذا شمذه٥م اًمدارويٜمٞم٦م

إمم شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ ي٘مره اًمٕم٘مؾ، سمؾ واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ُمـ اًمتٗمًػمات، وشم٘مديٛمٝم٤م قمغم أهن٤م سمرهٜم٦م 

قم٘مالٟمٞم٦م!- ومٛمـ ذًمؽ شمٙمٚمػ اًمتٗمًػمات اعمٕم٘مدة سم٘مّمد ٟمٗمل اًمٖم٤مي٦م اإلهلٞم٦م، وهذا يمٚمف سمال ؿمؽ 

 يتُّ يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ي٘مرر اًمقطمل اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل

 ]إقمراف:َّىي ني مي زي ري ٰى ينُّ [، وىم٤مل:34 ]إقمراف:َّجئ يي

[، وأظمؼم ذم ؿم٠من 18 ]اًمٜمحؾ:َّيي ىي خيمي حي جي يه ىهُّ [، وىم٤مل:101

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ اإلٟم٤ًمن وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:
                                                           

 سمتٍمف يًػم-110أصؾ إٟمقاع شمرمج٦م أُمػمة ؾمٞمد، ص( 1)

طمٞم٨م سمرر )دارويـ( وضمقد أقمْم٤مء ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ٓ متٚمؽ أي وفمٞمٗم٦م ًمٚمٙم٤مئـ احلل؛ سم٠مهن٤م سم٘م٤مي٤م ًمتٓمقره اًم٘مديؿ، وىمد ًم٘مل ( 0)

 ، أقمْم٤مء قمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة، ضمػمي سمػممج٤من-02ذًمؽ: اًمتٓمقر ُم٤م شمزال ٟمٔمري٦م ذم أزُم٦م، صشمؼميره هذا ٟم٘مًدا واؾمًٕم٤م، اٟمٔمر ذم 

 -037اًمتٓمقر ُم٤م شمزال ٟمٔمري٦م ذم أزُم٦م، ص (6)

 -683اًمتٓمقر ٟمٔمري٦م ذم أزُم٦م، ص( 4)
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 هئ مئُّ [، وىم٤مل:00 ]اإلهاء:َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

[، 14 ]اًمرمحـ:َّخت حت جت هب مب ُّ [، وىم٤مل:8 ]اًمًجدة:َّخب حب جب

إن أول زُمرة يدظمٚمقن اجلٜم٦م قمغم صقرة اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر--- قمغم ظمٚمؼ رضمؾ "أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  وقمٜمف

"واطمد، قمغم صقرة أسمٞمٝمؿ آدم ؾمتقن ذراقًم٤م ذم اًمًامء
(1)

ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم قمغم "ملسو هيلع هللا ىلص: ، وىم٤مل

"صقرشمف، ـمقًمف ؾمتقن ذراقًم٤م
(0)

ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م يٕمقد إمم اهلل "اًمْمٛمػم ذم صقرشمف ومـ، واظمتٚمػ ذم 

"شمٕم٤ممم، ويٙمقن اعمراد إو٤موم٦م شمنميػ واظمتّم٤مص يم٘مقًمف: ٟم٤مىم٦م اهلل
(6)

إن اهلل ظمٚمؼ " ملسو هيلع هللا ىلص: ، وىم٤مل

آدم ُمـ ىمٌْم٦م ىمٌْمٝم٤م ُمـ مجٞمع إرض، ومج٤مء سمٜمق آدم قمغم ىمدر إرض: ضم٤مء ُمٜمٝمؿ إمحر، 

"، واًمٓمٞم٥موإسمٞمض، وإؾمقد، وسملم ذًمؽ، واًمًٝمؾ، واحلزن، واخلٌٞم٨م
(4)

، وم٤مًمقطمل خي٤مـم٥م 

رضورات قم٘مقًمٜم٤م هبذا ويردٟم٤م إمم ُم٘مت٣م اًمًٌٌٞم٦م، وهق: رضورة وضمقد اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ خمٚمقق، 

"قمالىم٦ٍم ؾمٌٌٞم٦ٍم دون ؾم٥ٌم"سمٞمٜمام شمذه٥م اًمدارويٜمٞم٦م إمم اومؽماض 
(3)

؛ وقمٜمدئذ شمْمع شمٗمًػماهت٤م ًمٜمِم٠مة 

طمتك يٙمقن ُمٜمٓم٘مًٞم٤م، وهل: احلٞم٤مة وشمؼمير اًمتٓمقر ذم ُمٜم٤مىمْم٦م ُمع أسمًط رضورٍة ي٘متْمٞمٝم٤م اًمتٗمًػم 

ًمٚمٛمٜمٓمقىم٤مت إسمًط )إذا يم٤مٟم٧م اعمٕمروم٦م هل ُم٤م ٟمريد( ىمٞمٛم٦م "؛ إذ ُمـ اعمًٚمؿ سمف قمٚمٛمًٞم٤م أن اًم٤ًٌمـم٦م

أيمؼم ُمـ شمٚمؽ إىمؾ سم٤ًمـم٦م؛ ٕهن٤م شمٜمٓمؼ أيمؼم؛ وٕن ُمْمٛمقهن٤م اًمتجريٌل أيمؼم؛ وٕهن٤م أظمػًما 

"أومْمؾ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمٗمحص
(3)

- 

ـٍ طمل وطمٞمد "ض وٟمجد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى أن اًمدارويٜمٞم٦م إذ شمٗمؽم أن احلٞم٤مة سمدأت سمٙم٤مئ

اخلٚمٞم٦م، شمٓمقر إمم ؾمٛمٙم٦م، واًمًٛمٙم٦م شمٓمقرت سمدوره٤م إمم طمٞمقان سمرُم٤مئل، صمؿ طمٞمقان زاطمػ، صمؿ 

                                                           

 (-6608)4.160أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ظمٚمؼ آدم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وذريتف، ( 1)

ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م، سم٤مب يدظمؾ اجلٜم٦م أىمقام أومئدهتؿ ُمثؾ أومئدة اًمٓمػم، أظمرضمف ( 0)

4.0176(0741-) 

 -13.133ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي، ( 6)

 (-1362)4.180(، وىمد صححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، 4306)4.000أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ،( 4)

 -128ى، داومٞمد ن-ؾمت٤مُمقس، صاًمتٓمقر وإؾمئٚم٦م اًمٙمؼم( 3)

 -181ُمٜمٓمؼ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ص( 3)
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"ـم٤مئر، صمؿ طمٞمقان صمديل، ًمٞمتٓمقر أظمػًما إمم إٟم٤ًمن
(1)

، شم٘مرر اؾمتٛمراري٦ًم شم٘مدُمٞم٦م- وهذا اًمذي 

 مكُّ :هلالج لجف سيح اًمقطمل، ىم٤ملشمًتٚمزُمف اًمدارويٜمٞم٦م خم٤مًمػ عم٘مت٣م اإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم، يمام أٟمف ظمال

 ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يكُّ[، وىم٤مل: 37 ]اإلهاء:َّجي

ظمٚمؼ اهلل آدم وـمقًمف ؾمتقن "أٟمف ىم٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص  [، وقمٜمف03 ]اجل٤مصمٞم٦م:َّىي ني مي زي ري ٰى

"ذراقًم٤م--- ومٚمؿ يزل اخلٚمؼ يٜم٘مص طمتك أن
(0)

أن اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم قمغم ذار اخلٚمؼ، ملسو هيلع هللا ىلص  ، وصح قمٜمف

ويٌ٘مك ذار اًمٜم٤مس، ذم ظمٗم٦م اًمٓمػم، وأطمالم اًم٤ًٌمع، ٓ يٕمرومقن ُمٕمرووًم٤م، وٓ يٜمٙمرون "

 -(6)"ُمٜمٙمًرا

أن اًمدارويٜمٞم٦م شمٜمٗمل اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين واًمٜمتٞمج٦م اًمتل يًٚمٛمٜم٤م هل٤م مجٞمع ُم٤م ؾمٌؼ شمٙمٛمـ ذم 

؛ ذًمؽ أن شمزقمؿ سمف ُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م وقم٘مالٟمٞمتٝم٤م سمرُمتف، وٓ يٛمٙمـ أن دمد هل٤م ومٞمف ُمًقهًم٤م واطمًدا

اًمدارويٜمٞم٦م إذ شمٜمتٝمل ذم شمّمقره٤م ًمٚمٕم٘مؾ إمم اًمٓمٕمـ ذم اًمٕم٘مؾ ذاشمف، ومٝمل شمرُمل إمم طمٞمقٟم٦م اإلٟم٤ًمن 

وٟمٗمل مت٤ميزه؛ وهذا سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م ٟمًتٜمتجف ُمـ إسار )دارويـ( قمغم أن اًمٗم٤مرق سملم اإلٟم٤ًمن 

واحلٞمقان ذم اًم٘مدرات اًمذهٜمٞم٦م هق وم٤مرق ذم اًمدرضم٦م ٓ اًمٜمقع، وقمٜمدئذ يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ ادقم٤مء 

ٞم٦م اًمدارويٜمٞم٦م؟ سمؾ يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٗمن ُمزاقمؿ يمثػم ُمـ اعمٜم٤مسيـ هل٤م قمغم أهن٤م ُمٜمٓم٘مٞم٦م؟ إذا قمٚمٛم

 يم٤مٟم٧م شم١مول إمم قمدُمٞم٦م اعمٜمٓمؼ ذاشمف وشمّم٤مدر قمٚمٞمف-

وإذا يم٤مٟم٧م اًمدارويٜمٞم٦م شمٜمتٝمل إمم ٟمٗمل اًميورات اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ٟمٗمل أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ قمغم 

 غم اًمٜمٔمري٦م إظمالىمٞم٦م---؟إؿمٞم٤مء وإومٙم٤مر سم٤مًمّمقاب واخلٓم٠م؛ ومام أصمر ذًمؽ قم

 -هذا ُم٤م ؾمٞمجٞمٌٜم٤م قمٚمٞمف اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 

                                                           

,186وُم٤م سمٕمد، عم٤مذا يٜمجح اًمتٓمقر، ص 061، طم٘مٞم٘م٦م اًمتٓمقر، ص1.146، اٟمٔمر: ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،61ظمراوم٦م اًمتٓمقر، ص( 1)

 -634- واٟمٔمر: شمٗمٜمٞمد إريم٤من اًمّمٖمرى ًمٚمدارويٜمٞم٦م، ضمػمي سمػممج٤من، ص180

 (-6603)4.161أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ظمٚمؼ آدم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وذريتف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب ( 0)

(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل، 3333(، وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، احلدي٨م رىمؿ )0042اٟمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ ) ((6

 (-8636(، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، احلدي٨م رىمؿ )11333طمدي٨م رىمؿ )
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       222 

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

 

 املبشح الجاٌ٘

 فٗٛ لمذاسٍٖٔٗٛ عمٜ أصٕه األخالماآلثاس الفمظ

إن اًمٕمٜمٍم إظمالىمل هق جم٤مل ُمٜمٗمٕمؾ سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمروم٦م، ومحّمٞمٚم٦م أصمر اًمدارويٜمٞم٦م ذم 

٤ًٌم  ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م؛ إذ ٟمجد )دارويـ( يٜمٗمل اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م ًمٚم٘مٞمؿ اعمٕمروم٦م دمد ذم إظمالق جم٤مًٓ ظمّم

إظمالىمٞم٦م أؾمقًة سمٜمٗمٞمف اعم٤ٌمدئ اًميوري٦م ًمٚمٕم٘مؾ؛ ومٞمٗمن ُمّمدر اًمقاضم٥م إظمالىمل قمٜمد اإلٟم٤ًمن 

أنَّ أي طمٞمقاٍن ُمٝمام يم٤من يٙمقن ُمقهقسًم٤م سمٖمرائز اضمتامقمٞم٦م "قمغم أؾم٤مٍس ـمٌٞمٕمل حم٤مي٨ٍم يٙمٛمـ ذم 

٤م أظمالىمًٞم٤م أو وٛمػًما، سمٛمجرد أن شمّمٌح واوح٦م ضمًدا--- ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمت٥ًم  ًً سمِمٙمٍؾ حمتقم طِم

"ىمدراشمف اًمذهٜمٞم٦م قمغم ٟمٗمس اًم٘مدر أو ُم٘م٤مرسم٦م إمم احلد اًمذي وصؾ إًمٞمف شمٙمقهن٤م ذم اإلٟم٤ًمن
(1)

؛ 

ومٛمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمن سم٤مًمقاضم٥م إظمالىمل شمٕمقد إمم اإلىمرار سمقضمقد همرائز اضمتامقمٞم٦م قمٜمد احلٞمقاٟم٤مت 

ٌت٧ْم وم٤مقمٚمٞمَتٝم٤م ذم إطمداث اعمٜمٗمٕم٦م، وهٙمذا طمتك حتقًم٧م إمم إدٟمك رشم٦ٌم، ٟمِم٠مْت سمداومٍع قمِمقائل أصم

"واًمٕم٤مدات ُمـ إؿمٞم٤مء اعمتقارصم٦م"قم٤مدة، 
(0)

صمؿ شمّمٌح همريزة، وسمٛمجرد أن يٛمتٚمؽ احلٞمقان  

شمؿ "ىمدراٍت ذهٜمٞم٦ًم قم٤مًمٞم٦ًم يّمٌح ىم٤مدًرا قمغم اًمتٗمٙمػم ذم شمٍموم٤مشمف ودواومٕمٝم٤م اًمٖمريزي٦م، طمتك إذا ُم٤م 

ت ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ اًمرهم٤ٌمت اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمع، وم٢من ايمت٤ًمب اعم٘مدرة اخل٤مص٦م سم٤مًمٚمٖم٦م، وسم٤م

اًمٗمٙمرة اًمِم٤مئٕم٦م قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل جي٥م قمغم يمؾ ومرٍد ومٞمف أن يتٍمف هب٤م ُمـ أضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم؛ 

"ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن ُمـ ؿم٠مهن٤م أن---شمقضمف اًمتٍمَف 
(6)

، وهذا اًمٗم٤مرق إظمالىمل سملم احلٞمقان 

ُمثؾ  ,سمِمٙمٍؾ واوٍح ,احلٞمقاٟم٤مت اًمدٟمٞم٤م، شمِمٕمر "واإلٟم٤ًمن هق وم٤مرق ذم اًمدرضم٦م وم٘مط؛ إذ 

"اإلٟم٤ًمن سم٤مًمنور وإمل واًمًٕم٤مدة واًمتٕم٤مؾم٦م
(4)

أن قمدم شم٘مٌؾ اعمرء "، يمام اقمتؼم )دارويـ( 

                                                           

 -1.033ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 1)

 وُم٤م سمٕمد-41، اٟمٔمر: اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمقاـمػ قمٜمد اإلٟم٤ًمن واحلٞمقاٟم٤مت، ًمدارويـ، ص٤1.048مسمؼ،اعمرضمع اًمً( 0)

 -1.033ٟمٗمًف،( 6)

 -1.023ٟمٗمًف، ( 4)
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"ًمٚمًٚمقك إظمالىمل يٙمقن إمم طمٍد ُم٤م ُمرادوًم٤م ذم ـمٌٞمٕمتف ٓؾمتح٤ًمٟمٜم٤م ُمٔمٝمرٟم٤م اًمِمخيص
(1)

، وُمـ 

 اًمٓمٌٞمٕملهٜم٤م طمٚمََّؾ ٟمِمقَء قمدٍد ُمـ اًم٘مٞمؿ سمقاؾمٓم٦ِم آٟمت٘م٤م
ِ
ء

(0)

- 

واعمٝمؿ هٜم٤م أن ضمقهر إظمالق اًمتل ُيثٌتٝم٤م )دارويـ( ًمإلٟم٤ًمن ٓ يٕمٜمل ُمٕمروم٦ًم ىمٌٚمٞم٦ًم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م 

ُمـ سملم ,أو أهن٤م شمًتٜمد إمم ُمٕم٤مرف ىمٌٚمٞم٦م، وإٟمام ُمٕمروم٦ُم اًمقاضم٥ِم شمتحدد ذم فمؾِّ اًمٔمرف؛ وم٤مإلٟم٤ًمن 

يًٕمقن وراء ؾمٕم٤مدهتؿ سمام أن مجٞمع اًمرضم٤مل "هق ُمـ يًتٓمٞمع اًمتٗمٙمػم ذم ُمٜمٗمٕمتف ومـ ,احلٞمقاٟم٤مت

اًمِمخّمٞم٦م، وم٢من اعمديح واًمٚمقم يتؿ اإلؾم٤ٌمغ سمف قمغم إومٕم٤مل واًمدواومع وومً٘م٤م ٟٓم٘مٞم٤مدمه٤م إمم شمٚمؽ 

اًمٜمتٞمج٦م، وقمغم أؾم٤مِس أن اًمًٕم٤مدة ضمزٌء ضمقهري ُمـ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم، وُمٌدأ اًمًٕم٤مدة اًمٙمؼمى 

ىمدرات اًمؽمزن يّمٚمح سمِمٙمٍؾ همػِم ُم٤ٌمٍذ قمغم أؾم٤مِس أٟمف ُمٕمٞم٤مٌر---ًمٚمّمقاب واخلٓم٠م، وسمام أن 

شمت٘مدم، واًمتجرسم٦م يتؿ ايمت٤ًمهُب٤م؛ وم٢من اًمت٠مصمػم إيمثر سُمٕمًدا عم٤ًمًمؽ ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمتٍمف قمغم اًمٓم٤مسمع 

"اخل٤مص سم٤مًمٗمرد وقمغم اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم: يتؿ اؾمتٞمٕم٤مسُمف
(6)

، وسم٤مًمت٤مزم اًمٕمٛمؾ سمف ًمتحديد ُم٤م هق اًمقاضم٥م؛ 

ُمـ اعمٛمٙمـ ًمٚمٛمٞمقل  يٙمقن٦م---سَمٕمد اعمامرؾم٦م اًمٓمقيٚم"وهٙمذا يًتٛمر اًمتٓمقر ذم إظمالق؛ ومـ

"اًمٗم٤موٚم٦م أن يتؿ شمقارصمٝم٤م
(4)

اًمٜمِم٤مط اعمِمؽمك ًمٚمٖمرائز "، ومٞمٜمٌع اًمْمٛمػم إظمالىمل ُمـ 

"واًمٕم٘مالٟمٞم٦م--- دون احل٤مضم٦م إمم شمدظمٍؾ همٞمٌل
(3)

؛ وٓ يٛمٙمـ أن شمقضمد اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م قمٜمدئٍذ 

قضمقدة وسمِمٙمؾ ص٤مرم ُمٕمرومًٞم٤م يٜمٌٖمل أٓ ٟمٗمؽمض أن ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م ُم"سمّمقرٍة ومٓمري٦ٍم ىمٌٚمٞم٦م، 

ُمًًٌ٘م٤م ذم اًمٔمقاهر، أو أن اًم٘مٞمؿ اًمري٤موٞم٦م اًمتل ايمتِمٗم٧م هٜم٤مك شمؿ يمت٤مسمُتٝم٤م ُمًًٌ٘م٤م ذم طم٤مًم٦ِم همٞم٤مِب 

"اًمٔمقاهر
(3)

همػم "- وسمٜمٗمس اعمٜمٓمؼ وم٢من اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمقضمد ىمٌٚمًٞم٤م؛ ًمٙمقهن٤م 

"قم٘مالٟمٞم٦م
(8)

عمٜمٔمقر ُمٚمتزًُم٤م سمٕمٛمؼ سم٤م"، أي ٓ متثؾ ُمٕمروم٦ًم ومٓمري٦م؛ وهلذا يمٚمف يم٤من )دارويـ( 

                                                           

 -681اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمقاـمػ، ص( 1)

 وُم٤م سمٕمد- 61وُم٤م سمٕمد، ٟمِمقء احل٥م وارشم٘م٤مؤه، ضمػماًمد هقشمر، ص010اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 0)

 -6.003 ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 6)

 -6.008 ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 4)

 -60ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ريتِم٤مرد وايٙم٤مرت، ص( 3)

 -013ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر شم٤مريخ وجم٤مدٓت، ص( 3)

 -41ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 8)
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اًمٗمردي---وم٘مد يم٤من يت٘مٌؾ يمٚمٞم٦ًم أن إظمالىمٞم٤مت ُمـ اخلقاص اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمجٛمققم٦م---،يمام شم٘مٌؾ 

"يمذًمؽ أن إظمالىمٞم٤مت ومٞمام يٌدو شمٕمٛمؾ ود اهتامم اًمٗمرد
(1)

، وإذا يم٤من وضمقد اًم٘مٞمؿ ىمد طمدث 

ٟمت٘م٤مَء وم٢من آًمٞم٦م إٟمت٤مج هذا اًمٗمٞمض ُمـ اًمٖمرائز آضمتامقمٞم٦م يم٤من آ"سمٗمْمِؾ اًمٕم٤مـمٗم٦ِم آضمتامقمٞم٦م 

اًمٓمٌٞمٕملَّ قمؼَم ساِع اًمٌ٘م٤مء، وؾمتٜمتٍم اعمجٛمققم٤مت ذات اًمٕمٜم٤مس اعمتٕم٤موٟم٦م واعمْمحٞم٦م قمغم 

"اعمجٛمققم٤مت ذات اًمٕمٜم٤مس إيمثر أٟم٤مٟمٞم٦م
(0)

- 

ومل يٙمـ )دارويـ( ي٘مػ ود اًمدور اًمديٜمل اًمذي ىمد ُمثؾ ذم ُمرطمٚم٦ٍم ُم٤م ىمقًة ًمٚمٕمٛمؾ 

ىمٜم٤مقم٤مشمف اعمٕمت٤مدة "أن  ,سمخّمقص اإلٟم٤ًمن–سم٤مٕظمالق؛ إٓ أٟمف اٟمتٝمك إمم أٟمًٜم٦م إظمالق واقمتؼم 

شمقومر ًمف اًمدؾمتقر إؾمٚمؿ، وقمٜمدئٍذ يّمٌح اًمْمٛمػم هق اعمحؽ واعمرؿمد إقمغم--- وشمٚمؽ اًمٖمرائز 

يمام هق ُمقضمقد ذم طم٤مًم٦م احلٞمقاٟم٤مت إىمؾ ذم ,اًمتل ٓ ؿمؽ ذم أٟمف ىمد شمؿ ايمت٤ًمهب٤م ذم إصؾ 

"ُمـ ظمالل آٟمت٘م٤مء اًمٓمٌٞمٕمل ,اعمًتقى
(6)

- 

)دارويـ( ًمألظمالق قمغم أهن٤م قم٤مداٌت حتقًم٧ْم إمم همرائز سمتٕم٤مىم٥م اًمٕمٛمؾ وٓؿمؽ أن ٟمٔمرة 

هب٤م وإصم٤ٌمهت٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م ىمد أصم٤مرْت ُمِمٙمٚم٦َم طمري٦ِم اإلرادة ًمديف، وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد ُم٤مل )دارويـ( إمم 

احلتٛمٞم٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمتل شم٘مقد اإلٟم٤ًمن ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٕمٛمقم شمٕمٌػماشمف وٓؾمٞمام إظمالىمٞم٦م يم٤مإليث٤مر 

ث "ٟمحقه٤م؛ واحل٥م واًمتٕم٤مون و وم٤مٕومٕم٤مل اًمتل شمٌدأ إرادي٦م هقم٤من ُم٤م شمتحقل إمم قم٤مداٍت صمؿ شُمَقرَّ

ذم أظمر، وىمد يتؿ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م طمتك سمِمٙمؾ يٜم٤مىمض اإلرادة، وُمع أهن٤م ذم إهمٚم٥م شمٗمْمح طم٤مًم٦م 

"اًمذهـ، إٓ أن هذه اًمٜمتٞمج٦م مل شمٙمـ ذم اًمٌداي٦م ُم٘مّمقدة
(4)

، ومال وضمقد عمٕمٜمك ىمٌكم ي٘مّمد إًمٞمف 

ُمًتحٞمؾ--- اقمت٤ٌمر أن احلريم٤مت يم٤مٟم٧م ذم "ن حيدد إرادشَمف سم٤مدم٤مٍه ُم٤م، ومـاإلٟم٤ًمُن ومْماًل قمـ أ

اًمٌداي٦م إُم٤م ُمقضمٝم٦م ٓؾمتخداٍم ُم٤ٌمذ، أو ًمٚمتٕمٌػم قمـ شم٠مصمػٍم همػِم ُم٤ٌمٍذ ًمٚمح٤مًم٦م اعمًتحث٦م عمجٛمققم٦م 

"احلقاس
(3)

إن اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمتٕمٌػمي٦م اًمرئٞم٦ًم ذم اإلٟم٤ًمن---هل "، يمام ٓ يٛمٙمـ هل٤م أن شُمَتٕمٚمؿ ومـ

                                                           

 - 6.006 ، واٟمٔمر: ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،030دارويـ، ًمريقس، ص( 1)

 -41ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 0)

 -6.008 ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 6)

 -607قمـ اًمٕمقاـمػ، ص اًمتٕمٌػم( 4)

 -600اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 3)
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همريزي٦م أو ُمتقارصم٦م، وهذا يٕمٜمل أهن٤م مل يتؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ ىِمٌؾ اًمٗمرد---وإٟمف ًمٞمس ًمٚمتٕمٚمٞمؿ أو أن إُم٤م 

 ,ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مرٟم٤م وظمالل ُمراطمؾ احلٞم٤مة مجٞمٕمٝم٤م,اًمت٘مٚمٞمد أي قمالىم٦م سم٤مًمٕمديد ُمٜمٝم٤م، وهل شمٌ٘مك 

"ظم٤مرضم٦م قمـ ٟمٓم٤مق ؾمٞمٓمرشمٜم٤م
(1)

- هذا يمام أنَّ ىمْمٞم٦م احلٙمؿ إظمالىمل شم٠مصمرْت سمِمٙمٍؾ يمٌػٍم هبذه 

تٛمٞم٦م؛ إذ ٟمجد )دارويـ( يٜمٗمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمٞم٤مم ُمٕمٞم٤مري٦م ُمقوققمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ إظمالىمل؛ ٕٟمف ٓ احل

وضمقد ًم٘مٞمؿ ُمقوققمٞم٦م وإٟمام همرائز، يمام ٓ وضمقد إلرادٍة ًمٚمحٙمِؿ سم٤مخلٓم٠م أو اًمّمقاب، ومـ٤مقمَتؼم أنَّ 

طم٤مؾم٦م اًمتذوق ًمٚمجامل--- ًمٞم٧ًْم ذات ـمٌٞمٕم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين؛ وذًمؽ ٕهن٤م ختتٚمػ "

واؾمٍع ومٞمام سملم إقمراق اعمختٚمٗم٦م ًمإلٟم٤ًمن، وهل ًمٞم٧ًم ُمتامصمٚم٦م مت٤مُم٤م ذم إُمؿ اعمختٚمٗم٦م  سمِمٙمؾٍ 

"اًمت٤مسمٕم٦م ًمٜمٗمس اًمٕمرق
(0)

، وم٥ًٌٌم أهن٤م ٟمًٌٞم٦م ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ؛ وًمذا يٗمن )دارويـ( اًمٕمديد ُمـ 

إطمٙم٤مم إظمالىمٞم٦م اًمتل ىمد يّمدره٤م اًمْمٛمػم إظمالىمل قمغم أهن٤م ٓ شمًتٜمد إمم ُمٕمٞم٤مٍر ُمقوققمل؛ 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٕمقر سم٤مًمٕم٤مر ُمـ اٟمتٝم٤مٍك أظمالىمل، وم٢ٌمُمٙم٤مٟمٜم٤م إدراك أن هذا آٟمتٝم٤مك ًمٞمس "ومـ

سمجريٛم٦م، وًمٙمـ اًمتٗمٙمػم سم٠من أظمريـ يٜمٔمرون إًمٞمٜم٤م يمٛمجرُملم هق اًمذي ي٥ًٌم اًمتقرد، واعمرء 

اًمذي حي٤ميَمؿ جلرٍم اىمؽمومف ذم اخلٗم٤مء---وُمـ صمؿ طم٤مؾمٌف وٛمػمه ٓ يتقرد، وًمٙمٜمف يتقرد حت٧م وـم٠مة 

"اًمداومع سم٠من ضمريٛمتف ىمد ايمُتِمٗم٧ْم وقمٞمف 
(6)

اًمٙمثػم ُمـ اعمَٚمٙم٤مت اًمتل ىمد يم٤مٟم٧م "، واًمٜمتٞمج٦م إذن أنَّ 

ذات وم٤مئدة ٓ شم٘مدر ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أضمؾ شم٘مدُمف اعمٓمرد، ُمثؾ: اًم٘مدرات اخل٤مص٦م سم٤مًمتخٞمؾ، 

واًمتٕمج٥م--- واإلطم٤ًمس همػم اعمحدد سم٤مجلامل، واًمٜمزقم٦م إمم اعمح٤ميم٤مة، وطم٥م اإلصم٤مرة وإؿمٞم٤مء 

٦م: ُمـ اًمّمٕم٥م أن شمٗمِمؾ ذم أن شم١مدي إمم شمٖمػماٍت ٟمزوي٦م ذم اًمٕم٤مدات وإٟمامط همػم اعم٠مًمقوم

"اًم٤ًمئدة
(4)

 ، وم٤مٕظمالق إذن ذم ُُمَتٖمػمٍة ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦ٍم سمٗمٕمؾ آٟمتخ٤مب اًمٓمٌٞمٕمل-

اٟمٌث٘م٧ْم قمـ اًمٜمٔمري٦م اًمدارويٜمٞم٦م حم٤موٌٓت قمديدة ًمٌٜم٤مء ٟمٔم٤مم أظمالىمل ضمديد يٕمتٛمد "وًم٘مد 

"قمغم ومروٞم٤مت اًمتٓمقر
(3)

سمٕمد ٟمنم )دارويـ( ًمٜمٔمريتف ختٚمص--- ُمـ ")ؾمٌٜمن( ؛ إذ ٟمجد أن 

                                                           

 -606ٟمٗمًف، ص( 1)

 -1.048ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 0)

 -673اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمقاـمػ، ص( 6)

 -1.047ٟمِم٠مة اإلٟم٤ًمن،( 4)

 -40ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 3)
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َر ُمٜمٔمقُم٦ًم أظمالىمٞم٦ًم ـمٌٞمٕم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ "وضمقد اإلًمف َوـَمقَّ
(1)

سم٠من اًمٜم٤مس ذم طم٤مًم٦ِم "، ي٘مقل ومٞمٝم٤م 

اًمٓمٌٞمٕم٦ِم يم٤مٟمقا جيٝمٚمقن اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م، ويم٤من أطمدهؿ ٓ حيٛمؾ قمٜمد وٓدشمف أي ُمٌدأ أظمالىمل، 

ًمٙمـ اًمتجرسم٦م اًمِمخّمٞم٦م ىم٤مدشمف إمم حم٤موٍٓت أظمالىمٞم٦ٍم وٓ يتٛمتع سم٠مي ؿمٕمقٍر سم٘مٞمٍؿ روطمٞم٦م، و

ُمتٗمرىم٦م، واٟمت٘مٚم٧ْم آقمت٤ٌمراُت إظمالىمٞم٦م قمؼم إضمٞم٤مل سم٤مًمقراصم٦م،--- وؾم٤مقمد ارشم٘م٤مؤه٤م قمغم 

اصٓمٗم٤مء اًمٜم٤مومع ُمٜمٝم٤م طمتك ص٤مرْت اعم٤ٌمدُئ اخلُٚم٘مٞم٦ُم أن ومٓمري٦ًم ذم اًمٗمرد سمٕمد أن ايمتًٌٝم٤م اًمٜمقع 

"اًمٌنمي ذم دم٤مرسمف اًمٖم٤مسمرة
(0)

 صػمورٍة ٓ هن٤مئٞم٦م؛ وًمذا أىم٤مم ُمٜمٔمقريتف ذم إصالح ، وهل ذم

ٌٞمتِٝم٤م؛ وم٤مقمتؼم أنَّ  ًْ أًمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠م هب٤م اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل "اعمجتٛمع قمغم أؾم٤مِس ؾمٞمقًم٦ِم اًم٘مٞمِؿ ويَم

--إهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا أهمٜمٞم٤مء؛ -هل اًمٌ٘م٤مء ًمألصٚمح، وهق اعمّمٓمٚمح اًمذي ىمدُمف هق وًمٞمس )دارويـ(-

سمٕمض اًمدول قمغم إظمرى ٕن هذه اًمِمٕمقب يم٤مٟم٧م ُمتٗمقىم٦ًم  ٕهنؿ يم٤مٟمقا أيمثر ًمٞم٤مىم٦م، ؾمٞمٓمرت

"سمِمٙمٍؾ ـمٌٞمٕمل
(6)

، وهٙمذا وم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤ًمقمدِة اًمْمٕمٗم٤مء ورقم٤ميتٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وٟمحقه٤م هق 

ٌَٜمَّك ُمٜمٔمقُم٦ًم أظمالىمٞم٦م يٜمت٩م قمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن "سمٛمث٤مسم٦م ُمٜم٤مىمٍض ًم٘م٤مٟمقن اًمتٓمقر اًمٓمٌٞمٕمل- يمام أن ٟمٞمتِمف  شم

"اًمًقسمرُم٤من
(4)

واومؼ قمغم ؾمٞمقًم٦ِم اًمِ٘مَٞمِؿ سمرومْمف ًم٘مٞمؿ اًمرمح٦م واًمتٕم٤مـمػ،  يم٠مرىمك ضمٜمٍس سمنمي، يمام  

إظمالق اًمدارويٜمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمؽماسمٓم٦م "واقمت٤ٌمره٤م أظمالىًم٤م جلٜمٍس أدٟمك )اًمٕمٌٞمد(، وم٘مرر سم٠من 

سمحٍؼ ؾمتًتٜمٌط ُم٤ٌمدئ أظمالىمٞم٦ًم ًمٚمحٞم٤مة ُمـ ُمٌدأ )طمرب اجلٛمٞمع ود اجلٛمٞمع( سم٤مإلو٤موم٦م 

ٟمٞمتِمف اٟمجذاسًم٤م ٟمحق اًمدارويٜمٞم٦م وم٘مط؛ ٕن اًمدارويٜمٞم٦م أفمٝمر "؛ وُمـ هٜم٤م وم٘مد (3)"ُٓمتٞم٤مزاِت إىمقى

"اًمدارويٜمٞم٦م شمتْمٛمـ قمدَم اعم٤ًمواة، طمٞم٨م ي٘مٝمر اًم٘مقُي اًمْمٕمٞمَػ ويٍمقمف
(3)

- 

                                                           

 -40اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 1)

 -10اًمتٓمقر واًمٜمًٌٞم٦م ذم إظمالق، ص( 0)

، وٟمِمػم هٜم٤م إمم أن )دارويـ( أىمر هذا اعمّمٓمٚمح واقمتؼمه ُمرادوًم٤م ًم٘مقًمف: 680، 0.681سمػممج٤من،شم٠مصمػم دارويـ، ضمػمي ( 6)

)سم٤مًمتٜم٤مطمر ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء( وقمغم هذا ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛم٤ٌمقمدة سملم أظمالىمٞم٦م ؾمٌٜمن واًمدارويٜمٞم٦م- اٟمٔمر: أصؾ إٟمقاع شمرمج٦م أُمػمة 

 -176ؾمٞمد، ص

 -86ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 4)

 -83ص اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ((3

 -83اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 3)
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وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ أيًْم٤م اؾمتٛمر ازده٤مر إظمالىمٞم٦م اًمتٓمقري٦م سمحٞم٨م ؾم٤ممه٧ْم ذم هدم أؾم٤مِس 

ُم٤ًممه٤مِت أن أهؿ " (1)إظمالق، وهق آقمت٘م٤مد سم٤محلري٦م؛ إذ اقمتؼم )سم٤مرشمقًمقُمٞمس يم٤مرٟمػمي(

)دارويـ( ذم اًمٗمٙمر إظمالىمل هدُم ومٙمرة طمري٦م اإلرادة، قمؼم شم٘مقيض اًمٖمٞمٌٞم٤مت وصمٜم٤مئٞم٦م اًمٗمٙمر 

واجلًد، واهلدف ُمـ ظمٚمؼ اًمٙمقن- ووٕم٧ْم اًمدارويٜمٞم٦م يمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م إظمالق 

"حت٧م ؾمٞمٓمرة اًم٘م٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕمل
(0)

ٟم٤ًمن مل ُيَّمدق أٟمف ًمدى اإل"؛ ومٕمٜمدُم٤م ومن فمٝمقَر إظمالق 

همريزة اضمتامقمٞم٦م--- واقمتؼم أن ُمٞمقل اإلٟم٤ًمن اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أٟم٤مٟمٞم٦م--- ٟمحق طمٗمظ اًمٜمٗمس، 

"وًمٞمس اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس
(6)

، وم٤مٕظمالق إذن ٓ شمٜمِم٠م سمٗمٕمِؾ ىمقٍة داظمٚمٞم٦ٍم سم٘مدر ُم٤م شمٜمِم٠م سمٗمٕمؾ 

سيح اًمٕمقاُمِؾ اخل٤مرضمٞم٦ِم يم٤مًمرهم٦ٌم ذم اعمٜمٗمٕم٦م- وٟمٗمُل ومٓمري٦ِم إظمالق واًم٘مقل سمامديتٝم٤م ٓزٌم 

أن اًمقطمدة "ًمٚمدارويٜمٞم٦م أسم٤من قمٜمف )يم٤مرٟمػمي( هٜم٤م- وهق اىمؽماٌح ىمرره )داويمٞمٜمز( أيًْم٤م طمٞمٜمام اقمتؼم 

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمالٟمت٘م٤مئٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمِمخّمٞم٦م، ًمٞم٧ًم اًمٗمّمٞمٚم٦م أو اعمجٛمققم٦م أو طمتك 

"اًمٗمرد- هل ذم اًمقاىمع: اجلٞمٜمٞم٦م، أي اًمقطمدة اًمقراصمٞم٦م
(4)

حٞم٤مة يتخذ ُمـ ، وم٤مجللم سمٛمث٤مسم٦ِم هنٍر أصكم ًمٚم

ـمًٌ٘م٤م ًمٜمٔمرة )داويمٞمٜمز( إمم احلٞمقان  "ضمًد احلٞمقان.اإلٟم٤ًمن ُمًت٘مًرا ًمف يتٛمٔمٝمر ُمـ ظمالًمف؛ و

 حتريمٝم٤م ضمٞمٜم٤مٌت أٟم٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن احلٞمقان ذا ـمٌٞمٕم٦م ؾم٤مومٚم٦م قمدواٟمٞم٦م ذم أصٚمف، طمتك 
ٍ
يمآًم٦ِم سم٘م٤مء

"صؾؾمٚمقيمف اإليث٤مري اًمٔم٤مهري هق أٟم٤مين ذم إصؾ، وؾمٚمقيمف اًمتٕم٤موين هق ٟمٗمٕمل ذم إ
(3)

 ،

واًمتقضمف ًمدراؾم٦م إظمالق سم٤مًمٜمٔمر إمم اجلٞمٜم٤مت ذم إظمالق اًمتٓمقري٦م اؾمُتثٛمر ٓطمً٘م٤م  عمح٤موًم٦ِم 

ختٞمؾ ُمٕمٜم٤م أن "شمٗمًػِم شمٓمقِر قمدٍد ُمـ اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م دون اًمٚمجقء إمم اًم٘مقل سمٓمالىمٞم٦م إظمالق، 

قاطمدة سمٕمض اعمتٕم٤موٟملم يٜمِم١مون قمـ ـمريؼ اًمّمدوم٦م ذم ُمٙم٤مٍن ُم٤م- يًتخدُمقن إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًم

سمقاطمدة--- ذم ُم٘م٤مسمالهتؿ ُمع إومراد أظمريـ--- ومٝمؿ يتٕم٤موٟمقن ويتٗمقىمقن قمغم ُمٜم٤مومًٞمٝمؿ إيمثر 

                                                           

إظمالق "ُمٗمٙمر أعم٤مين، يم٤من ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م ذم اًمٌالط اًمٜمٛم٤ًموي، اهتؿ يمثػما سم٤مًمراسمٓم٦م سملم اًمدارويٜمٞم٦م وإظمالق، ٟمنم يمت٤مسمف  ((1

 وُم٤م سمٕمده٤م- 43ص "ُمـ دارويـ إمم هتٚمر"م- اٟمٔمر يمت٤مب 1781قم٤مم  "واًمدارويٜمٞم٦م

 - 43ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 0)

 -48اًم٤ًمسمؼ، صاعمرضمع ( 6)

 - 01اجللم إٟم٤مين، ريتِم٤مرد داويمٞمٜمز، ص( 4)

 - 30ٟم٘مد إظمالق اًمتٓمقري٦م، رو٤م زيدان، ص( 3)
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أٟم٤مٟمٞم٦م--- وإذا ىم٤مُمقا سمتٛمرير ـمٌٞمٕمتٝمؿ اًمتٕم٤موٟمٞم٦م إمم أطمٗم٤مدهؿ سمٞمقًمقضمًٞم٤م أو صم٘م٤مومًٞم٤م؛ وم٢من ه١مٓء 

أي: اًمًٚمقك اعمتٕم٤موٟملم إىمقي٤مء ؾمقف يٗمقزون--- سمؾ ؾمٞمٜمخرـمقن أيًْم٤م ذم اإليث٤مر اعمت٤ٌمدل، 

"اًمتٕم٤موين ُمع شم٠مضمٞمؾ اعمٙم٤موم٠مة
(1)

، يمام أن ذًمؽ اًمٜمٔمر اإلجي٤ميب ًمدور اجللم قمزز إُمٙم٤مٟمٞم٦َم شمٗمًػِم 

"اٟمت٘م٤مء اًم٘مراسم٦م"إظمالق شمٓمقرًي٤م ُمـ ظمالل ُمٌدأ: 
(0)

ُمـ  ,ُمثالً –ٓ اجلامقم٦م؛ سمحٞم٨م يٜمٌثؼ اإليث٤مر  

 اًمرهم٦ٌم ذم اًمٌ٘م٤مء ذم أيمؼم جمٛمققم٦ٍم سم٢مُمٙم٤مهن٤م شمقارث ضمٞمٜم٤مت اًمِمخص-

وإمم ضم٤مٟم٥م هذا ٟمِم٠م ادم٤مٌه شمٓمٌٞم٘مل ًمألظمالق اًمدارويٜمٞم٦م يرى رضورة اعم٤ًممه٦م ذم قمٛمؾ 

وشُمْٕمَرُف اًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمدقمؿ آزده٤مر "اًمتٓمقر وقمدم اًمقىمقف ٟٓمتٔم٤مر ٟمت٤مئجف ـمقيٚم٦م إُمد، 

"اًمتٓمقري سم٤مًمٞمقضمٞمٜمٞم٦م
(6)

، وىمد سمرزت ُمٕمٔمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مت هذا آدم٤مه ذم اجل٤مٟم٥م اًمقاىمٕمل؛ ذًمؽ أن 

"ُمـ ُم١ميدي اًمٞمقضمٞمٜمٞم٦م يداومٕمقن--- قمـ إضمراءاٍت ًمزي٤مدة اًمتٜم٤مومس سملم اًمٌنم يمثػًما"
(4)

اًمٕمثقر "و ،

"قمغم ُمٕم٤ميػم قمٛمٚمٞم٦م ًمتحًلم وراصم٦م اإلٟم٤ًمن
(3)

، وهل أهداف متٔمٝمرت ذم رؤى قمدٍد ُمـ 

اًمتٓمقريلم واًمٞمقضمٞمٜمٞملم، وسمرز ًمذًمؽ ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مِس قمدِم 

وم٢مذا مل يٙمـ هٜم٤مك اظمتالوم٤مت سملم إقمراق ومٚمـ حيدث "أومراد اجلٜمس اًمٌنمي؛ اعم٤ًمواِة سملم 

اًمتٓمقر، واًم٥ًٌم أٟمف جي٥م أن شمقضمد اظمتالوم٤مت يمٌػمة طمتك يٙمقن ًمالظمتٞم٤مر اًمٓمٌٞمٕمل رٌء يٛمٙمـ 

"آظمتٞم٤مر ُمٜمف
(3)

َخ وضمقَد أقمراٍق هل أدٟمك، وم٤مقمُتؼم أن  اعمٜمتٛملم ٕقمراٍق همػِم "، وهذا اعمٌدأ ىمد َرؾمَّ

ًمٞم٧ًم  ,سمؾ وأطمٞم٤مًٟم٤م ٟمقع ُمٜمٗمّمؾ مت٤مًُم٤م قمـ اًمٜمقع اًمٌنمي,قيٕم٤مٌت قمغم اجلٜمس اًمٌنمي أورسمٞم٦م شمٜم

"ُمتحية سمت٘مدُمٝمؿ اًمتٓمقري ُمثؾ إورسمٞملم
(8)

اؾمتٜمت٩م اًمٕمديُد ُمـ أٟمّم٤مر اًمتٓمقر--- أنَّ "، ومـ

"اًمًقد يم٤مٟمقا أىمؾ شمٓمقًرا ُمـ اًمٌٞمض، وأهنؿ ؾمٞمٜم٘مروقن ذم اًمٜمٝم٤مي٦م
(7)

، وقَمِٛمؾ اًمٞمقضمٞمٜمٞمقن قمغم 

                                                           

 -600، 607عم٤مذا يٜمجح اًمتٓمقر؟، ص ( 1)

 - 033، واٟمٔمر: دارويـ، ًمريقس، ص600اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 0)

 -81ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 6)

 -81اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 4)

 - 80ٟمٗمًف، ص( 3)

 - 1.37شم٠مصمػم دارويـ،( 3)

 -136ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 8)

 - 0.073شم٠مصمػم دارويـ،( 7)
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ُمـ ظمالل اًمدقمقات )واًم٘مقاٟملم ٓطمً٘م٤م( اًمتل حتد ُمـ اًمتزاوج سملم إقمراق إدٟمك، شمٓمٌٞمؼ هذا 

سمؾ وشمٕم٘مٞمؿ اعمٕم٤مىملم واًمْمٕمٗم٤مء قم٘مٚمًٞم٤م واًمٗم٘مراء واًمزٟمقج وٟمحقهؿ، وىمد أؾمس )ومراٟمًٞمس 

أٟمف ُمـ أضمؾ "ُم٤م قُمرف سمحريم٦ِم حتديِد اًمٜمًؾ، ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ هذا اعمٌدأ اًمدارويٜمل، زاقماًم  (1)ضم٤مًمتقن(

ُمًت٘مٌؾ اًمٌنمي٦م؛ جي٥م وىمػ شمٚمقي٨م جمٛمققم٦م اجلٞمٜم٤مت اًمثٛمٞمٜم٦م اعمتٗمقىم٦م ًمٌٕمض اًمٗمئ٤مت قمـ ـمريؼ 

ٝمقا  ُمٜمع شمزاوضمٝمؿ ُمع اًمًالٓت إدٟمك، ويم٤مٟم٧م اخلٓمقة اًمت٤مًمٞم٦م هل أن اًمٌنم جي٥م أن ُيقضمِّ

 شمٓمقر
ٍ
"ضمٜمًٝمؿ سمذيم٤مء

(0)

 ُمـ ظمالل اًمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمت٘م٤مئٞم٦م، وهق ُم٤م دقمٛمف )دارويـ(- 

وىمد وضمدْت اًمٜم٤مزي٦ُم هبذا إؾم٤مس اًمدارويٜمل صٞم٤مهم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م داقمٛم٦م جلرائٛمٝم٤م ذم إسم٤مدة همػم 

أنَّ إىمقى جي٥م أن يًٞمٓمر قمغم "إمم  (6)اًمالئ٘ملم ُمـ اعمٕم٤مىملم واًمٞمٝمقد وهمػمهؿ؛ إذ اٟمتٝمك )هتٚمر(

 إضمٜم٤مس اعمتدٟمٞم٦م، واقمتؼم أن احلؼ اًمدارويٜمل اًمٓمٌٞمٕمل ًمألقمراق إوٕمػ، وأدان اًمزواج سملم

"اًمٕمٚمٞم٤م هق اؾمتٕم٤ٌمد إضمٜم٤مس اًمدٟمٞم٤م
(4)

- يمام أن هذا اعمٌدأ اًمدارويٜمل يم٤من ىمد رؾمخ ُمٌدأ دوٟمٞم٦م 

ز )دارويـ(  اًمرضم٤مَل إلجي٤مِد جمٛمققم٦ِم أؾم٤ٌمٍب شمٗمن "إٟمثك ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمرضمؾ سمٞمقًمقضمٞم٤م، ومٌداي٦ًم طمٗمَّ

ة )أدٟمك سمِمٙمٍؾ واوٍح ُمـ اًمرضمؾ وظم٤موٕم٦م ًمف---( وذًمؽ سم٤مؾمتخدام اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م عم٤مذا يم٤مٟم٧م اعمرأ

وقمٚمؿ إقمراق اًمٌنمي٦م وقمٚمؿ اًمرئٞمًٞم٤مت- وأؾم٤ٌمب هذا--- هق اًمت٠مصمػم اًمٙمٌػم ًمالومؽماو٤مت 

"قمغم اًمٕمٚمامء وقمغم رؤيتٝمؿ اًمٙمقٟمٞم٦م ,ظمّمقًص٤م آٟمت٘م٤مء اًمٓمٌٞمٕمل واجلٜمز,اًمتٓمقري٦م 
(3)

، واقمت٘مد 

إٟمثك )إٟم٤ًمن شمقىمػ شمٓمقره(--- وأن اًمٗمجقة ")دارويـ( أنَّ واقمت٘مد ًمذًمؽ أطمُد اعمت٠مصمريـ ب

"اًمتٓمقري٦م سملم اًمذيمقر واإلٟم٤مث شمزداد ُمع شم٘مدم احلْم٤مرة
(3)

ْت اًمدارويٜمٞم٦م رؤي٦ًم  ، وهٙمذا إذن قُمدَّ

حمقري٦ًم ًمٚمتٜمٔمػم ًمٕمدٍد ُمـ إومٙم٤مر وإقمامل اإلضمراُمٞم٦م ذم طمؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مجٕم٤مء، وهق اقمؽماف 

                                                           

م( اسمـ قمؿ شمِم٤مًمرز دارويـ، يٕمُد ُم١مؾمس قمٚمؿ حتًلم اًمٜمًؾ، وهق ُمـ أهؿ 1011–م1700اًمًػم ومرٟمًٞمس ضم٤مًمتقن ) ((1

 - 03 ,1.81اعمخٚمّملم ٕومٙم٤مر دارويـ- اٟمٔمر: شم٠مصمػم دارون 

 - 70، 1.71اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،( 0)

م(، ديمت٤مشمقر أعم٤مين، وزقمٞمؿ احلزب اًمٜم٤مزي، وُم١مؾمس اًمرايخ اًمث٤مًم٨م، ىم٤مدات ؾمٞم٤مؾم٤مشمف إمم 1043,م1700أدوًمػ هتٚمر ) ((6

 -4.0366احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ُم٤مت ُمٜمتحًرا- اٟمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة 

 -36، 1.30ٟمٗمًف،( 4)

 -41، ٤42مد، ضمػمي سمػمهمامن، صاعمرأة سملم اًمدارويٜمٞم٦م واإلحل( 3)

 ، سمتٍمف يًػم-43اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 3)



 ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اًم٘مريند- : إقمداد                                    أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م( 
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وم٤مٕظمالق اًمتٓمقري٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م واًمدارويٜمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م هل٤م ؾمٛمٕم٦م ": أيمده اًمدراويٜمل ريقس سم٘مقًمف

"ؾمٞمئ٦م، وهل ضمزئًٞم٤م ُمًتح٘م٦م ًمذًمؽ
(1)

 - 

واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمدارويٜمٞم٦م ُم٤م يم٤من هل٤م أن شمٜمت٩م ُمثؾ هذه اًمقطمِمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إٓ ًمٙمقهن٤م ٟمٗم٧ْم 

قاب أُمقر اخلػم واًمنم واخلٓم٠م واًمّم ,1"اًمنم اعمقوققمل يمقٟمف ىم٤مئاًم ذم اًمقضمقد، ورأت أنَّ 

ٓ  ,0ٟمًٌٞم٦م، ُمرضمٕمٞمتٝم٤م اإلٟم٤ًمن وطمده، أو--- ُم٤م يتٗمؼ قمٚمٞمف اعمجتٛمع شمًٌٕم٤م ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من- 

"يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اًمٌنم ذم درضم٦م واطمدة ُمـ اًمتٓمقر
(0)

ضُمؾ إوريب  قمغم ؾمٌٞمؾ –؛ وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمرَّ

٤ًمٟمٞم٦م؛ وم٘متؾ ٓ ُمٕمٜمك حلرُم٦م احلٞم٤مة اإلٟم"يٜمٌٖمل أن يدرك طملم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمزٟمقج سم٠مٟمف:  ,اعمث٤مل

اجلٜمس إسمٞمض ُمـ إوروسمٞملم هؿ "؛ وذًمؽ أن (6)"اإلٟم٤ًمن ٓ خيتٚمػ يمثػًما قمـ ىمتؾ أي طمٞمقان

ُمـ وصٚمقا إمم درضم٤مٍت ُمت٘مدُم٦ٍم ذم ؾمٚمؿ شمٓمقر اًمٙم٤مئٜم٤مت، سمٞمٜمام اًمزٟمقج--- هؿ أىمرب إمم أؾمالومٝمؿ 

 -(4)"ُمـ اًم٘مردة ُمٜمٝمؿ إمم اًمٌنم

اعم٤ٌمدئ احلديث٦م ُمثؾ احلري٦م واعم٤ًمواة أن اًمٙمثػم ُمـ "وهٜم٤م يرى أطمد أشم٤ٌمع اًمدارويٜمٞم٦م 

واًمًالم ٓ شمتقاومؼ ُمع ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر؛--- جي٥م قمغم هذه اعم٤ٌمدئ أن شمٗمًح اعمج٤مل ًمّم٤مًمح طمؼ 

"إىمقى ذم ساع اًمقضمقد
(3)

؛ وًمذا وم٢من اًمدوم٤مع قمـ إظمالق اًمتٓمقري٦م سمقصٗمٝم٤م شمقومر أؾم٤مؾًم٤م 

إٟم٤ًمٟمًٞم٤م ًمألظمالق
(3)

اًمٕمدُمٞم٦م ٤م ًمٚمدارويٜمٞم٦م اًمتل شم١مول إمم هق اومؽماض ظم٤مـمئ ٓ يٛمٚمؽ ومٝماًم طم٘مٞم٘مٞمً  

يمام رأيٜم٤مه ضمٚمًٞم٤م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وهذه اًمٕمدُمٞم٦م هل سمٛمث٤مسم٦م اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م جلٕمؾ  إظمالىمٞم٦م

ذم واىمع إُمر رهمؿ شم٠ميمٞمد دارويٜمٞملم يُمُثر قمغم قمدم صم٤ٌمت "اخلػم إؾمٛمك هق اًمتٓمقر اًمالهن٤مئل ومـ

                                                           

 - 031دارويـ، ًمريقس، ص( 1)

 -628، واٟمٔمر: اًمتٓمقر وإؾمئٚم٦م اًمٙمؼمى، ص472احل٘مٞم٘مٞم٦م واخلٞم٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر، ص( 0)

 -472احل٘مٞم٘مٞم٦م واخلٞم٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر،ص ((6

 -472اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص  ((4

 -  37ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 3)

 - 030ظمراوم٤مت طمقل اًمتٓمقر، ص12اٟمٔمر: أؿمٝمر ( 3)
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هؿ قمغم ٟمًٌٞم٦م إظمالق؛ إٓ أن هٜم٤مك قم٤مُماًل واطمًدا إظمالق وأهن٤م ُمتٖمػم شم٤مرخيل، ورهمؿ إسار

"يٌ٘مك صم٤مسمًت٤م: قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمقر ٟمٗمًٝم٤م
(1)

- 

أن ٟم٘مقل سم٠مٟمف إن يم٤مٟم٧م اًمدارويٜمٞم٦م ؾمتٕمؽمف سم٤مٕظمالق يمٛمرطمٚم٦ٍم ذم شمٓمقِر  ,هٜم٤م,وًمٜم٤م 

اًمٌنم وم٢من أظمذه٤م سمٛمٓمٚم٘مٞم٦م اًمتٓمقر ي٘متيض أيًْم٤م أن اًمتخكم قمـ إظمالق هق شمٓمقر ذم ُمرطمٚم٦ٍم 

شمّم٤مدر هبذا قمغم اًم٘مقل سمقضمقد ُم٤ٌمدئ أظمالىمٞم٦م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م صم٤مسمت٦م- يمام أن قمدُمٞم٦م أرىمك ٓطم٘م٦م، و

إظمالق ذم اًمدارويٜمٞم٦م شمؼمز ُمـ ظمالل هدُمٝم٤م ريمـ إظمالق، وهق آظمتٞم٤مر احلر ذم اًمٗمٕمؾ 

اإلٟم٤ًمين، سم٤مومؽماوٝم٤م احلتٛمٞم٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمتل ٟمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن اإلٟم٤ًمن ٓ يًتٓمٞمع ؾمقى أن يٕمٛمؾ 

يزة؛ إُمر اًمذي أدى إمم إٟمٙم٤مر اعم١ًموًمٞم٦م ًمدى قمدٍد ُمـ أشم٤ٌمع اًمدارويٜمٞم٦م، سم٤مًم٘مٞمؿ يمقهن٤م همر

 ,ًمدى اًمدارويٜمٞملم–واقمت٤ٌمر اًمرذيٚم٦م واىمؽماف إومٕم٤مل اًمالأظمالىمٞم٦م أُمًرا وراصمًٞم٤م، اًمذي اؾمتٚمزم 

اؾمتٕمداد وراصمل )أو طمتك إضم٤ٌمر وراصمل( قمغم ارشمٙم٤مب "قمزَل أقمراٍق وأٍه ُُمَٕمٞمٜم٦ٍم ًمٙمقهن٤م ذات 

"اجلرائؿ
(0)

وٓ ؿمؽ أن شم٠مُمؾ هذا يٜمتٝمل سمٜم٤م إمم اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمدارويٜمٞم٦م طمٞمقٟم٧ْم اإلٟم٤ًمن  -

وٟمٗم٧ْم قمٜمف مجٞمع أوضمف اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، وهذا يْم٤مد ُم٤م أظمؼم سمف اعمقمم قمـ طم٘مٞم٘مٞم٦م 

 رئ ُّّٰ [، وىم٤مل:6]اإلٟم٤ًمن: َّمك لك خك حك جك مق حقُّ: هلالج لجاإلٟم٤ًمن وم٘م٤مل 

َأنَّ إُم٤مٟم٦م ٟمزًم٧م ذم "ملسو هيلع هللا ىلص  [، وىمد طمدصمٜم٤م7، 8]اًمِمٛمس: َّيئ ىئ زئمئنئ

ٜم٦َّم ًُّ أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، وقمٜمف(6)"ضَمذِر ىمٚمقب اًمرضم٤مل، وٟمزل اًم٘مرآن وم٘مرؤوا اًم٘مرآن، وقَمٚمُِٛمقا ُمـ اًم

، طمٞم٨م شمدل (4)"ذم صدرك ويمره٧م أن يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس اًمؼم طُمًـ اخلُٚمؼ واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك"

ح٤مٟمف وَمَٓمَر قم٤ٌمده قمغم إنَّ اهلل ؾمٌ" اًمٜمّمقص قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٗمٓمرة ذم اعمٕم٤مين اًمٙمٚمٞم٦م ًمألظمالق ومـ

اؾمتح٤ًمن اًمّمدق واًمٕمدل واًمٕمٗم٦م واإلطم٤ًمن وُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٕمؿ سم٤مًمِمٙمر، ووَمَٓمَرهؿ قمغم اؾمت٘م٤ٌمح 

أوداده٤م، وٟم٦ًٌم هذا إمم ومٓمرهؿ وقم٘مقهلؿ يمٜم٦ًٌم احلٚمق واحل٤مُمض إمم أذواىمٝمؿ، ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م 

                                                           

 -82ُمـ دارويـ إمم هتٚمر، ص( 1)

 - 30اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 0)

  ، 0.00 (8083-)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل( 6)

 (-0336) 4.1072 اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب شمٗمًػم اًمؼم واإلصمؿ،أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب ( 4)
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-يمام شمدل (1)"رهُيدريمقٟمف سمٛمِم٤مقمرهؿ اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م، ومٞمٗمرىمقن سملم ـمٞمٌف وظمٌٞمثف، وٟم٤مومٕمف وو٤م

ُم٤م ٓءم اًمٕم٘مقَل واًمِٗمٓمَر ُمـ إقمامل "ومـ ؛قمغم ُمقوققمٞم٦م هذه اًم٘مٞمؿ وأن هل٤م وضمقًدا ُمٕمٜمقًي٤م

وإطمقال وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام هق عم٤م ىم٤مم سمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل اظمتّم٧م سمف، وم٠موضم٥م اعمالءُم٦َم 

اظمتّم٧م سمف ذوات هذه هل عم٤م  واعمٜم٤مومرَة؛ ومٛمالءُم٦م اًمٕمدل واإلطم٤ًمن واًمؼم اًمٕم٘مقَل واًمِٗمٓمَر---،

إومٕم٤مل ُمـ أُمقر ًمٞم٧ًم ذم اًمٔمٚمؿ واإلؾم٤مءة، وًمٞم٧ًم هذه اعمالءُم٦م واعمٜم٤مومرة عمجرد اًمٕم٤مدة 

، (0)"واًمتديـ سم٤مًمنمائع، سمؾ هل أُمقر ذاشمٞم٦م هلذه إومٕم٤مل مم٤م ٓ يٜمٙمره اًمٕم٘مؾ سمٕمد شمّمقره

قضمقٍد ًمألظمالق؛ وم٤مًمدارويٜمٞم٦م شمٜمٗمل صمٜم٤مئٞم٦م اإلٟم٤ًمن وشمرؾمخ ُم٤مديتف؛ إُمر اًمذي يتٜم٤مرم ُمع اًم٘مقل سم

ومٗمل فمؾ اًمدارويٜمٞم٦م شمٌ٘مك إظمالق ذم صػمورٍة دائٛم٦ٍم شمٜمت٘مؾ ُمٕمٝم٤م ُمـ اؾمتح٤ًمن رء إمم 

، سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ ًمٚمدارويٜمٞم٦م أن شمؼمر وضمقَد اًم٘مٞمِؿ إظمالىمٞم٦م ذم (6)اؾمت٘م٤ٌمطمف ويمذا ذم اًمٕمٙمس

ق سمٜمٗمٞمٝم٤م فمؾ إـم٤مره٤م اعم٤مدي اًمٕمدُمل، وهق إُمر اًمذي ي١ميمد دقمقاٟم٤م سم٠من اًمدارويٜمٞم٦م هتدم إظمال

، واًمٜمتٞمج٦م هل أن يٙمقن اًمتٓمقر أو ُم٤م هق يم٤مئـ هق اخلػم ٓ همػم، وهذا ظمالف ُم٤م (4)وضمقد اخلٓم٠م

شم٘مره اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ إصم٤ٌمت ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن ًمٚمخػم واًمنم، وسم٤مًمت٤مزم إىم٤مُم٦م احلٙمؿ إظمالىمل 

 مه جه ين ىن منُّ وإصم٤ٌمت اجلزاء قمغم اًمٗمٕمؾ، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 خب حبُّ[، وىم٤مل: 163، 164]آل قمٛمران: َّنت مت زت رت يب ىب نب

[، وذم ضم٤مٟم٥م صمٌقت اإلرادة اعمخت٤مرة 8 ]اإلهاء:َّمتهت خت حت هبجت مب

                                                           

 -1.043ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، ( 1)

 -0.38ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، ( 0)

 -032اٟمٔمر هذه اجلدًمٞم٦م إظمالىمٞم٦م ذم: دارويـ، ًمريقس، ص( 6)

 -160شم٤مريخ وجم٤مدٓت ص: ، وٟمٔمري٦م اًمتٓمقر 043اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص( 4)
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وم٘مٕمد ملسو هيلع هللا ىلص  ، وم٠مشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل(1)يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة ذم سم٘مٞمع اًمٖمرىمد"أٟمف ىم٤مل:   ًمإلٟم٤ًمن: قمـ قمكمٍّ 

ةٌ  ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد، "، ومٜمٙمس ومجٕمؾ يٜمٙم٨م سمٛمخٍمشمف صمؿ ىم٤مل: (0)وىمٕمدٟم٤م طمقًمف، وُمٕمف خِمٍَْمَ

ىم٤مل  "وُم٤م ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م، إٓ يُمت٥م ُمٙم٤مهن٤م ُمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وإٓ ىمد يُمت٧ٌم ؿم٘مٞم٦م أو ؾمٕمٞمدة-

رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أومال ٟمتٙمؾ قمغم يمت٤مسمٜم٤م وٟمدع اًمٕمٛمؾ، ومٛمـ يم٤من ُمٜم٤َّم ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة ومًٞمّمػم 

أُم٤م "٤م ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤مء ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤مء؟ ىم٤مل: إمم قمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة، وُمـ يم٤من ُمٜمَّ 

صمؿ  "أهؾ اًمًٕم٤مدة ومُٞمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة، وأُم٤م أهؾ اًمِم٘م٤مء ومُٞمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤مء

ومٛمـ "؛ (6)"[ أي٦م3,8]اًمٚمٞمؾ: َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتُّىمرأ 

ٟمف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، أو ٓ ىم٤مل إن اًمٕمٌد ٓ ُمِمٞمئ٦م ًمف وٓ اظمتٞم٤مر، أو ىم٤مل إٟمف ٓ ىمدرة ًمف، أو أ

- يمام أن إصم٤ٌمت اإلرادة (4)"أصمر ًم٘مدرشمف ومٞمف ومل حُيدث شمٍموم٤مشمف؛ وم٘مد أٟمٙمر ُمقضم٥م اًميورة إومم

ُه اعم٠ًمًم٦م أن اًمٕمٌد وم٤مقمؾ "ٓ يٛمٙمـ ًمف أن يٕم٤مرض اخلٚم٘مٞم٦م سمح٤مل يمام زقمؿ دقم٤مة اًمتٓمقري٦م؛ إذ 

ضمٕمٚمف وم٤مقماًل سم٘مدرشمف وُمِمٞمئتف وأىمدره قمغم  ُُمٜمٗمٕمٌؾ--- ومٝمق ُُمٜمٗمٕمٌؾ ذم وم٤مقمٚمٞمتف، ومرسمف شمٕم٤ممم هق اًمذي

، وسمٌٞم٤من ذًمؽ يتْمح أن اًمدارويٜمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ هل٤م أن (3)"اًمٗمٕمؾ، وأطمدث ًمف اعمِمٞمئ٦م اًمتل يٗمٕمؾ هب٤م

شم٘مقد إمم شمٗمًػٍم طم٘مٞم٘مل عم٤مهٞم٦ِم اًمقاضم٥م، يمام ٓ يٛمٙمـ هل٤م أن متٚمؽ شمؼميًرا ومٚمًٗمًٞم٤م ًمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن 

لم اعم٠ًمًمتلم اًمرئٞمًتلم شمٔمٝمر ُمٖم٤مًمٓمتٝم٤م ذم حم٤موًم٦م سم٤مًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م، وسمتٕمذر ضمقاهب٤م قمـ ه٤مشم

 اًمتٗمٚمًػ إظمالىمل-

وهبذا يٜمتٝمل حتٚمٞمٚمٜم٤م إمم أن اًمدارويٜمٞم٦م هتدم إظمالق، وشمٜمتٝمل إمم قمدُمٞمتٝم٤م أو اًم٘مقل 

سمٜمًٌٞمتٝم٤م ذم أىمؾ إطمقال، وهذا خم٤مًمػ ًمٍميح اًمقطمل، وًمٚمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل هب٤م يٜمتٔمؿ 

                                                           

وومٞمٝم٤م يرىمد يم٤ٌمر ، ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجد اًمرؾمقلشم٘مع داظمؾ اعمديٜم٦م ىمرب  ،وهل اًمٕمقؾم٩م ،وشمًٛمك سم٘مٞمع اًمٖمرىمد ،ُم٘مؼمة أهؾ اعمديٜم٦م ((1

جل٤ٌمل وإُمٙمٜم٦م ا، و016. 1، ُمراصد آـمالع قمغم أؾمامء إُمٙمٜم٦م واًمٌ٘م٤معاٟمٔمر:  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

 -32. 1، واعمٞم٤مه

- اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم قمٚمٞمفئ اعمخٍمة: ُم٤م خيتٍمه اإلٟم٤ًمن سمٞمده ومٞمٛمًٙمف ُمـ قمّم٤م، أو قمٙم٤مزة، أو ُم٘مرقم٦م، أو ىمْمٞم٥م، وىمد يتٙم ((0

 -63. 0همري٥م احلدي٨م وإصمر، 

ٜمَك﴾أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ( 6) ًْ َب سم٤ِمحْلُ  (-4047)3.181[، 0 ]اًمٚمٞمؾ:﴿َويَمذَّ

 -6.068اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ( 4)

 -161ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، ص( 3)
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ذيٌر سم٤مٟمٗمراط قم٘مد اًمًٚمؿ اعمجتٛمٕمل، وادم٤مه اًمٌنمي٦م إمم اًمتٜم٤مطمر ُمـ صالح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، يمام أٟمف ٟم

  -أضمؾ اًمٌ٘م٤مء دون رادٍع ُمـ ديـ أو ظُمُٚمؼ
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 ارتامتٛ

 اٟمتٝمك سمٜم٤م اًمتحٚمٞمؾ واًمٜم٘مد ًمٚمدارويٜمٞم٦م إمم قمدٍد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أمهٝم٤م:

ومٚمًٗمل شم٘مدم اٟمت٘مٚم٧م اًمدارويٜمٞم٦م ُمـ يمقهن٤م ٟمٔمري٦ًم دمريٌٞم٦م إمم يمقهن٤م إيديقًمقضمٞم٤م ذات ـم٤مسمٍع  -1

 رؤًى ُمّم٤مدُم٦ًم ًمٚمديـ واًمٕمٚمؿ واًم٘مٞمؿ-

َٚم٧ْم اًمدارويٜمٞم٦م عمٗمٝمقٍم ُم٤مدي ًمٚمٕم٘مِؾ اإلٟم٤ًمين، اؾمتٚمزم اًم٘مقَل سم٠من اًميورات اًمٕم٘مٚمٞم٦م  -0 أصَّ

ؿ سم٤مٟٓمتخ٤مِب اًمٓمٌٞمٕمل، يمام اىمت٣م  ذًمؽ ُمـ ,هل ٟمت٤مج شَمَٙمٞمُِّػ اإلٟم٤ًمِن ُمع اًمٌٞمئ٦م اعُمَدقمَّ

قضمقد، وأن احل٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ هل٤م أن شمٙمقن طمٍم اعمٕمروم٦م ذم اًمٔم٤مهر سمقصٗمف اًم ,ضم٤مٟم٥م آظمر

ي٘ميض قمغم قمٚمٛمٞمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م، وي١مول إمم اًم٘مْم٤مء قمغم  ,قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ–ُمٓمٚم٘م٦م- وهذا 

 اعمٕم٤مرف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى- 

اٟمتٝم٧م اًمدارويٜمٞم٦م ذم جم٤مل إظمالق إمم اًم٘مقل سمٕمدُمٞمتٝم٤م، أو ٟمًٌٞمتٝم٤م ذم أىمؾ إطمقال- يمام  -6

٤مد سم٤محلتٛمٞم٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م، يمام شمٜمٗمل ىمٞم٤مَم ُمٕمٞم٤مري٦ٍم أظمالىمٞم٦ٍم أهن٤م شمّم٤مدر قمغم احلري٦م سم٤مٓقمت٘م

 شمتْمٛمـ ٟمامذج ُمقوققمٞم٦م متٙمـ ُمـ احلٙمؿ قمغم اًمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمين سم٤مًمّمقاب واخلٓم٠م-

أسم٤من اعمقىمػ اًمٜم٘مدي ًممصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م قمـ أهن٤م قم٤مضمزة قمـ اإلىمرار سم٢مٟم٤ًمٟمٞم٦م  -4

ٟم٤ًمين سمٛم٘مت٣م ُم٤مديتٝم٤م اًمتل ٓ اإلٟم٤ًمن؛ إذ مل شمث٧ٌم ُم٘مقُم٤مهت٤م ومرأيٜمٝم٤م شمٜمٗمل اًمٕم٘مؾ اإل

شمٕمؽمف سم٤معم٤ٌمدئ اًميوري٦م إٓ قمغم ضمٝم٦م إهي٤مم اعمتٚم٘مل، يمام يمِمػ قمـ أهن٤م شم١مؾمس ًمٚمٕمدُمٞم٦م 

إظمالىمٞم٦م؛ ومتٜمٗمل اعم٤ٌمدئ إظمالىمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م، وشمٕم٤مرض إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتخٚمؼ سمٜمٗمل اإلرادة 

 وىمٞم٤مم احلٙمؿ إظمالىمل قمغم اًمٗمٕمؾ-

ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م وإظمالق شمتٕم٤مرض ساطم٦ًم ُمع اٟمتٝمك سمٜم٤م اًمتحٚمٞمؾ إمم أن اًمدارويٜمٞم٦م  -3

صحٞمح اًمقطمل، وشم١مؾمس عمجتٛمٍع ي٘مقم قمغم اًمٗمقى وسم٘م٤مء إىمقى ذم ُمٕمزل قمـ أي 

 رادٍع ُمـ ديـ او ظُمُٚمؼ-
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 التٕصٗات:

رضورة آًمتٗم٤مت إمم أصم٤مر اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمدارويٜمٞم٦م، وحم٤موًم٦م شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم ىمراءة اعمٜمٝم٩م  -1

 اًمدارويٜمٞم٦م-اًمتجريٌل اًمذي شمًتٜمد إًمٞمف 

أمهٞم٦م سمح٨م قمالىم٦م اًمدارويٜمٞم٦م سم٤مإلحل٤مد ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م اًمٗمٙمري٦م ُمـ ضمٝم٦م،  -0

 وشمقفمٞمػ آصم٤مره٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى-

 واهلل أقمٚمؿ

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمديـ-
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 فّشغ بأِي املصادس ٔاملشادع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ- -1

آدم قمٚمٞمف اًمًالم سملم اًمتٓمقر واًمتٓمقر اعمقضمف واًمقطمل، إسمراهٞمؿ اًمِمح٤مت، شمٙمقيـ  -0

 م-0210، 1ًمٚمدراؾم٤مت وإسمح٤مث، ط

 م-0217آدم واًمت٤مريخ، قمكم اعمخٚمٌل، ُم١مُمٜمقن سمال طمدود،  -6

ظمراوم٤مت طمقل اًمتٓمقر، يم٤مُمػمون ؾمٛمٞم٨م وشمِم٤مرًمز ؾمقًمٞمٗم٤من، شمرمج٦م: ؾم٤مُمر محٞمد، 12أؿمٝمر -4

 م-0217، 1دار ؾمٓمقر، ط

أصؾ إٟمقاع، شمِم٤مرًمز دارويـ، شمرمج٦م: إؾمامقمٞمؾ ُمٔمٝمر، قملم ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث  -3

 م- 0214، 1اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، ط

 م-0217أصؾ إٟمقاع، شمِم٤مرًمز دارويـ، شمرمج٦م: أُمػمة ؾمٞمد، دار اًمنمق،  -3

أي٘مقٟم٤مت اًمتٓمقر قمٚمؿ أم ظمراوم٦م؟، ضمقٟم٤مصم٤من ويٚمز، شمرمج٦م: ُمقؾمك إدريس وآظمرون،  -8

 م-0214، 1ؾم٤مت وإسمح٤مث، طشمٙمقيـ ًمٚمدرا

، 1شم٠مصمػم دارويـ، ضمػمي سمػممج٤من، شمرمج٦م: اًم٘مًؿ اًمٕمٚمٛمل سمٛمريمز شمٌّمػم، ُمريمز شمٌّمػم، ط -7

 م-0217

، 1شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م، ومردريؽ يمقسمٚمًتقن، شمرمج٦م: حمٛمقد ؾمٞمد، اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م، ط -0

 م-0220

، 0سمػموت، طشم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م، إيٛمٞمؾ سمرهٞمٞمف، شمرمج٦م: ضمقرج ـمراسمٞمٌم، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م،  -12

 م-1078

شمٓمقر اإلٟم٤ًمن ُم٘مدُم٦م صٖمػمة ضمًدا، سمرٟم٤مرد وود، شمرمج٦م: زيٜم٥م قم٤مـمػ، ُم١مؾم٦ًم هٜمداوي،  -11

 م- 0213، 1ط

، 4اإلؾمٙمٜمدري٦م، ط,شمٓمقر اجلٜمس اًمٌنمي، حمٛمد اًمًٞمد همالب، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م -10

 م-1036
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