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 قواعد النشريف اجمللة
 بالـسبة لؾبحوث التي ترشل لؾـرش يف ادجؾة يرجى مراعاة الؼواعد اآلتقة:

إذا تـوافرت فقفـا الرشـو  ، دجؾة كرش البحوث بالؾغة العربقـةتؼبل ا  -6

 التالقة: 

ــدة ال  -أ  ــار، واجل ــالة وا،بتؽ ــث باألص ــم البح ــة أن يتس عؾؿق

  .وادـفجقة، وشالمة ا،جتاه
   .وشائل العؾؿقة ادعتزة يف جمالهت والأن يؾتزم بادـاهج واألدوا  -ب
  .لبحث دققؼًا يف التوثقق والتخريجأن يؽون ا  -ج

   .أن يتسم بالسالمة الؾغوية  -د
األفضل أن يتـاول البحث موضـوعًا جديـدًا ذا صـؾةا بـالعؾوم   -هـ

  .اإلشالمقة من التػسر والػؼه واحلديث وما إلقفا

 الرجاء من البـاحنيني اشـتخدامو ، صػحة مخسنيأ، يزيد البحث عن   -4

«Font Traditional Arabic»   61عذ حجم. 

جفـة أخـرى مـن أجـل  يأ، يؽون البحث قد شبق كرشه أو قـدم أل  - 2

 .الـرش

   .يرفق بالبحث مؾخص له يف حدود صػحتني -2

 .أن يؼر صاحب البحث بلن بحنيه عؿل أصقل له  -4

ىل حتؽـقم جلـان عؾؿقـة أكاديؿقـة ختضع البحوث ادحؽؿة يف ادجؾـة إ  -1
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 .متخصصة وفق ادعاير ادعتزة

حتــتػا ادجؾــة بحؼفــا يف حــاف أو إعــادة صــقاغة بعــ  الؽؾــ ت  -5

 .والعبارات التي ، تتـاشب مع أشؾوهبا يف الـرش
 تعز اآلراء العؾؿقة ادـشورة عـن آراء كاتبقفـا، واجتفـاداام الشخصـقة،  -1

   .ة التحرير أو ادجؾةئكظر هق و، متنيل بالرضورة وجفات
خـا   ،هاا العددإىل حمور جديد قد قؿـا بإضافته  «إحقاء تراث السؾف»  -1

سوف كسعد يف هاا اجلـاح بإحقـاء تـراث لسمجات كتب شؾػـا الصالح، ف

   .شؾػـا الصالح، فـؼدم لؼراء هاه ادجؾة ترمجات كتبفم وأفؽارهم
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 كلمة التحرير

 

 
 

إن كثرًا من اآليات الرشيػة واألحاديث ادباركة تدظو ادسؾؿني إىل االلتػاف 

حول دين اهلل شبحاكه وتعاىل، واالظتصام بحبؾه ادتني، والتؿسكك بالؽتكاا الؽكريم 

وما جاء به الرشول العظقم، كام تلمرهم بـبذ الػرقة واالختالف واحلػاظ ظذ الوحدة 

ِ ََجِيع  واالئتالف، فؼال اهلل تعاىل: ﴿ ْْۚ َوٱۡذُكَُوٱۡعَتِصُهواْ ِِبَۡتِل ٱَّلله قُوا ََ ا َوََل َتَفره ُرواْ ىِۡعَهُ
ۡعَدآء  

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكيُتۡم أ ُتم ةِيِۡعَهتًُِِ ٓ إِۡوََٰ ى ُ ٱَّلله ۡۡ ۡصَُت

َ
لهَف َبۡۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
﴾ ]آل افَأ

و وَ ر: ﴿[. وورد يف مؼام آخك301ظؿران: ُ َُ ُو ُُ ََ َ َو ِطيُعُواْ ٱَّلله
َ
ْ َوأ ُلُوا ََ َتۡف ََ  ََل تََن زَُعُواْ 

وٓ  ُكۡمۖۡ َوٱۡصِِبُ ُۡ َب َِي ٌَ َ َنَع ٱلصه ِِبِيَو َوتَۡذ ْْۚ إِنه ٱَّلله  [. 64كػال:]األ ﴾٤٦ا

َِ » ظذ هذا األمر أكثر، فؼال: أما السـة فؼد صدد الـبي  ِِ ْم ُمؤ َ  ِِلم
ِِ
ْم إِنَّ ادُؤ

ِمُبنمو انِ  ا ًضا ك  عم ُضُه ب  عم ُشدُّ ب  هُ « ي  ابِع  بَّك  أ ص  ش   (3).و 

شالم دين الوحدة، دين األلػة وادكمدة، ديكن إلمن هذه الـصوص يتبني أن ا

                                                 

حتؼقق: حمؿد زهر  اِصحوح، أخرجه البخاري، حمؿد بن إشامظقل أبو ظبد اهلل البخاري اجلعػي، يف (3)

ه(، بكاا تيكقك األبكاب  يف ادسكجد 3611، 3الـارص، ) بروت: دار ضوق الـجاة، ط بن كارص

 . 683، رقم301، ص3وغرها، ج
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االجتامع والتؽاتف، اإلشالم دين أشاشه كؾؿة التوحقد، واإلخالص، والـاس كؾفم 

 ظباد اهلل.

ا بكني ادسكالك، إن جمؿ  حجة اإلشالم يسعى هبذه ادجؾة العؾؿقكة أن يؼكر

وجيؿ  الـاس ظذ ربقف الوحدة اإلشالمقة، كام يؽثف جفوده لـرش رشكالة الكدين 

 ادتني ظذ كطاق ظادي.

مما يرسكا جدًا أن ادجؾة تتؾؼى بحوثًا ظؾؿقة من قبل الباحثني وادحؼؼكني مكن 

إال  أقطار العامل اإلشالمي والعريب فـيؽر اهلل ظزو جل اهلل ظذ ذلك، وما أمؽن ذلك

 بتوفقق اهلل وظوكه. وهو كعم ادوىل وكعم الوكقل.

فـؼدم إىل قّرائـا الؽرام العدد الثالث من جمؾتـا ادحؽؿة العربقة الدولقة الذي 

 حيتوي ظذ شتة بحوث ظؾؿقة.

لػقضككؾة األشككتاذ الدكتورحمؿككد أبولؾقككث اخلرآبككادي حككول األول ِنهؤؤا 

وهو حياول أن يؼدم ادـفج العؾؿي  "ةيديث اِنبواحادنهج اِعلمي ِرشح األ "موضوع

خالل بحثه العؾؿي. وتلمل ادرويكات الؽثكرة التكي تكرتب   ةديث الـبوياحلرشح األ

بالزمان وادؽان، أو بالسبب أو العؾة أو ادؼابد فوجد أكه ال يؿؽن حسن الػفكم اكا 

ر كافكة مجقعًا إال بالتصوير الؽامل الصحقح لؾظروف التي ققل فقفا، والبد اشتحضكا

مالبساهتا الزماكقة وادؽاكقة حتى يطؾ  اليارح ظذ ظالقتفا بعضفا مك  بعك ، مثكل 

ظالقة ادجؿل بؿبقـه والسبب بؿسببه، والعكامل بؿخّصصكه وادطؾكق بؿؼقكده والػكرع 

بلبؾه والسمال بجواله وما إىل ذلك. ومن أهم مقزات البحث أن باحبه قام بتحؾقل 

ضبق ذلك ادـفج ظذ بع  الـامذج احلديثقة ادثارحواا كامذج من الرشوح الؼديؿة ثم 
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 اجلدال، كؿحاولة التباع ادـفج الذي كان ظؾقه شؾػـا الصالح.

األدِة اِعقلوة "لؾيقخ الدكتور زهر هاصم رياالت حول موضوع  اِثاين ِنها

، هيدف البحث إىل آيات كتاا اهلل التكي تعكد مكن األدلكة العؼؾقكة "يف اِقرآن اِكريم

التي تدظوا اإلكسان إىل الـظر والتدبر والتػؽر وال يتحؼق اضؿقـان الؼؾب واشتؼرار و

العؼل إال بلن كستعني بتؾك اآليات وغرها من اآليكات الؼرآكقكة. وهكذا البحكث رد 

قوي ظذ الػؽر الضال الذي يظن أبحابه أن األدلة الؼرأكقة ال تؽون ظؼؾقة، وكذلك 

ظت بعد ما كؼؾت كتب الػؾسػسكة القوكاكقكة إىل العربقكة، ظذ األفؽار الزائعة التي صا

فاثبت الباحث من خالل هذا البحث أن الؼرآن الؽريم يتـاول أدلة ظؼؾقة قويكة تؼـك  

العؼل اإلكساين وترشخ يف الؼؾوا وشعى الباحث إىل بقان توافق العؼكل والـؼكل إىل 

ل. واشكتخؾ  حد كبر، وقام بدارشة آيات تتعؾكق بالعؼكل باشكؾوا ظؾؿكي أبكق

 الـتائج بتحؾقل تؾك اآليات.                                                                               

اإلِؤا  اِكشؤم و ووئؤاتد يؤد ي   "بحثكي حكول موضكوع اِثاِث ِنها

حيوي البحث وشائل تدريس احلديث ظـد اإلمكام الؽبكر وادحكدث  "احلديث عنده

الذي قكام بخكدمات جؾقؾكة يف  -رمحه اهلل-ة حمؿد أكورصاه الؽيؿري اجلؾقل العالم

ظؾم احلديث الرشيف وتػوق ظذ معارصيه بل تػوق ظذ بع  مكن أشكاتذته أيضكًا 

بتبحره العؾؿي يف فن احلديث واصتفر باشؾوبه اخلاص يف تدريس احلديث بكني ضؾبكة 

قد حظقت بورًا متجكددة مل تؽكن  احلديث. إن الوشائل التدريسقة يف العرص األخر

موجودة يف ظرص اإلمام الؽيكؿري فالبحكث هيكدف إىل الوشكائل التدريسكقة التكي 

 كاكت موجودة يف ظرصه واختارها يف تدريسه، من الرسد والبقان وتوثقق ادصادر. 
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ِسؤاةة حركؤة  "لؾدكتور حمؿكد أككقس فكارويف حكول موضكوع اِرابع ِنها

إن أمهقكة كؼكل  "ر اِعبؤايؤاِعربوة اإلئالِوة خالل اِعصؤ اِرتمجة يف يطوير احلضا ة

العؾوم من لغة إىل أخرى مازالت مسؾؿة لدى ادسؾؿني مـذ زمن قديم، ومكن حقكث 

أن كؼل العؾوم من أهم أشباا ضؾب العؾم، وقد ظـي اإلشكالم ظـايكة خابكة بطؾبكه 

التعؾقم والكتعؾم يدظو إىل  وذلك يتبني بلن الوحي األول الذي كزل ظذ رشول اهلل 

ثم بثت آيات كثرة يف الؼرآن الؽريم تظفر أمهقكة ضؾكب العؾكم واألحاديكث الـبويكة 

الرشيػة تيفد ظذ اختقار األشباا والوشائل لؾحصول ظذ العؾوم الديـقة وغرهكا. 

 ففذا البحث هيدف إىل ظؿؾقة ترمجة الػـون إىل العربقة يف العرص العباد.

قام بنظداده الكدكتور الزوفقسكور مسكعود ظكامل بحث ميسك  اخلاِ  ِنها

وئاتد دعويؤة ِؤد "الػالحي واألشتاذ حمؿد كوصاد الـوري الؼاشؿي حول موضوع 

وطقػة كريؿة ال يؼوم بآدائفا إال ظبكاد  -تعاىل–إن الدظوة إىل اهلل  "اِشوخ اِقرضاوو

العؿقكق، ومكن  اهلل ادخؾصني الذين رزقفم اهلل حظًل وافرًا من العؾم الكدققق والػؽكر

ادعؾوم أيضًا أم وطقػة الكدظوة إىل اهلل الرشكيػة ال يؿؽكن آدائفكا ككام حؼفكا إال بؼكوة 

اإليامن، وشالمة العؼائد ودقة الػفم وحسن األخالق، فكنن خكال الداظقكة مكن هكذه 

الصػات لن تمثر دظوته وال تثؿر جفوده أبدًا. إن صخصقة الداظقكة الؽبكر واإلمكام 

قخ الدكتور حمؿد يوشف الؼرضاوي يتوافق معاير الكدظوة توافؼكًا اجلؾقل فضقؾة الي

كاماًل فنكه قد قثف جفوده ادخؾصة لـرشك رشكالة اإلشكالم يف جمكال الكدظوة إىل اهلل. 

وهذا البحث يتـاول الوشائل التي اختارهكا اليكقخ الؼرضكاوي لؾكدظوة  مكن إلؼكاء 

 اخلطب وتللقف الؽتب والتدريس وما إىل ذلك.
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يس القؿـكي حكول كلألخ الباحكث ظبكد الكرحقم شكعقد اليؿك نهااِسادس ِ

قد حتكدث الباحكث  "اإلمجاع ادصد  اِثاِث َِ ِصاد  اِترشيع اإلئالِي"موضوع 

يف بحثه ظن اإلمجاع: ادصدر الثالث لؾترشكي  اإلشكالمي تعريػكًا وتلبكقاًل وتػريعكًا 

ادصادر األربعة مكن الؼكرآن وتـظرًا وتطبقؼًا وأثبت أمهقة اإلمجاع ومـزلته ومؽاكته يف 

والسـة واإلمجاع والؼقاس بلشكؾوا ظؾؿكي واشكتدالل قكوي. وممكا الصكك فقكه أن 

ريف ألن كاإلمجاع مل يؽن مصدرًا من مصادر الترشي  اإلشالمي يف العفد الـبوي الي

إال أكه ككان  مل يؽوكوا يف حاجة إلقه يف حقاة الرشول -ظؾقفم رضوان اهلل-الصحابة

ػسه اداية ادسؾؿني وحل ميؽالهتم يف كافة أمورهم من العبادة والسقاشة موجودًا بـ

واالقتصاد وما إىل ذلك. وقد ركز الباحث خالل بحثه ظذ اإلمجاع يف ظفكد اخلالفكة 

الراصدة فخ  ادبحث الثالث من بحثه باإلمجاع يف ظرص اخلالفة الراصدة. ومن أهم 

وز تؼديم اإلمجاع ظذ ادصدرين األولني من الـتائج التي اشتخؾصفا الباحث أكه ال جي

  مجاع مرتبته ثالثة.السـة وال تلخره ظذ الؼقاس فاإلالؼرآن و

 
 

 حمؿد صؽقب الؼاشؿي

 رئقس التحرير ومدير جمؿ  حجة اإلشالم
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 املنهج العلمي لشرح األحاديث النبوية
 

 أ. د. حممد أبو الليث اخلريآبادي
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 ملخص البحث

حٚول هذا افبحٞ تَديؿ ادْٟٓ افًِّل فؼح احلديٞ افْبقي، افذذي اتبًذف 

شٍِْٚ افهٚفح فف، وافذي تقصؾ إفٔف مـ خالل افَراءة فًِديذد مذـ ذوح احلذديٞ 

ٚ مع إحٚديٞ يف ضقء مًىٔٚت ظكهٚ? ٕن صٚحبف مذـ وؾٓؿ مْٚهجٓٚ، وتًٚمِٓ

خالل تٖمؾ افُثر مـ ادرويٚت، ٓ شٔام ادرتبىذٜ اٚفزمذٚن وادُذٚن، بو اٚف،ذبٛ، بو 

ٚ اًد اجتٔٚزهٚ آختبٚرات ادْٓجٔذٜ  ًً افًِٜ، بو ادَٚصد، وجد بن ح،ـ افٍٓؿ هلٚ مجٔ

فِيذر  افذذي ؿٔذؾ ؾٔذف،  ادتًَِٜ اثبقت احلديٞ، ٓ يُّذـ إٓ اٚفتهذقير افُٚمذؾ

واشتحوٚر ـٚؾٜ مالا،ٚهتٚ إٜٔٔ وادُٕٜٚٔ، ممٚ حيتِّؿ ظذ افنٚرح بن يُذقن ظذذ ظِذؿ 

ِّْٔف، واف،ذبٛ اّ،ذبهبف، وافًذٚم  تٚم اًالؿتٓٚ اًوٓٚ مع اًض، مثؾ ظالؿٜ ادجّؾ اّب

ِّٔده، وافٍرع اٖصِف، واف،ٗال اجقااف، وافقصػ اّالا،ذٚتف  هف، وادىِؼ اَّ اّخهِّ

                                                 

اَ،ؿ دراشٚت افَذرنن واف،ذْٜ، ـِٔذٜ مًذٚر  افذقحل وافًِذقم اةٕ،ذٕٜٚٔ، ا ٚمًذٜ  رق،ذاروؾ *

 اةشالمٜٔ افًٚدٜٔ اامفٔزيٚ.

 حبوث ودراسات
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روؾف، واحلُؿ اَّٚصده، ومٚ إػ ذفؽ مـ ظقامذؾ م،ذِٚظدٍة فٍِٓذؿ، ممذٚ شذٔقؾر وط

ًٚ فٍّٓف ظذ افقجف ادىِقب. وؿذٚم اتحِٔذؾ ٕذامذج  ًٚ بو حرـٔ ًٚ ثٚات فِْص افْبقي مْٚخ

مـ افؼوح افَديّٜ ثؿ ضبؼ ذفؽ ادْٟٓ ظذذ اًذض افذْامذج احلديثٔذٜ ادثذٚر حقهلذٚ 

 .شٍِْٚ افهٚفح مْفا دل، ـّحٚوفٜ ٓتبٚع مٚ ـٚن ظِٔف 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 املقدمة
فَد تٍُؾ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ احٍظ افُتٚب مـ بي حتريػ بو تبديؾ، شذقاء 

ظذام يف ذفؽ حتريػ افُِؿ ظـ مقاضًف، بو حتريٍف اٚفتٖويذؾ، وهذق اوذروج اذٚدًْك 

ۡۡلحا ٱلِّ ﴿ُوِضَع فف افٍِظ، ؿٚل تًٚػ: ُۡو ىحزَّ ظُُِنَ ح إِىَّا َنح َ َحفح ُ ُح ، [<﴾ ]احلجر:٩ ۡلوح َّنِىَّا 

َ﴿ووظد إٔٚف يف ؿقفف: ًُ اىح قُۡوءح َ وح ًُ ۡعح لحۡييحا َجح َ ١٧ إِ َّ عح ًُ اىح ًُ فحٱتَّتِۡع قُۡوءح ظ نح
ۡ
أ ُثمَّ إِ َّ  ١٨ فحإِذحا قحوح

َ ًُ يحاىح لحۡييحا بح شذِىٜ إٔٚذف إيٍذًٚء اقظذده  [، ثؿ مذْح افْبذل <7->7﴾]افَٔٚمٜ: ١٩ عح

ٍِامۡ ﴿،ٚاؼ يف ؿقفف: اف ۡ
اا ىُاّزِإح إَِلح ِِ نح ح لِليَّاا ۡكح ٱّلِۡلوح ِِلُبحّّيِ ۡۡلحآ إَِلح ىزح

ح
أ [ 99]افْحذؾ: ﴾وح

ـٌ حلٍظ إٔٚف ادتّثِّؾ يف إحٚديٞ افْبقيٜ، وهق  ِّّ ؾٚفتٍُؾ اٚحلٍظ فِْص افَرنين متو

ٍُذؾ بي يًتز مـ بارز شامت افرشٚفٜ اوٚمتٜ، وبخص خهٚئهٓٚ? إذ مل حيظ هبذذا افت

َؾ حٍيف إػ بهِف ـام ؿٚل تًٚػ: ﴿ ِـّ ا   ـتٚب شاموي، اؾ ُو ٌُ اا  ٍح ظثح فِي ى رح َۡ ۡۡلحا ٱِلَّ ىزح
ح
آ أ ى إِجَّ

َاْ  ۡسلحُه
ح
ِيوح أ ا ٱۡلَّبِيَُّ ح ٱلَّ ٍح ِ ُۡكُم ة ۚٞ َيح ىَُر  َاْ وح ا ٱۡسُتۡحُُِن ۡحتحاُر ةِهح

ح
ظيِيَُّ ح وحٱۡۡل بَّ اُدواْ وحٱلوَّ ٌح ِيوح  لَِّلَّ

 ِ ظِب ٱّللَّ  [.99﴾ ]ادٚئدة:ِنو لِتح
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ٔهض اهلل احلُٔؿ اوبر مـ بمتف  وامتدادًا هلذا احلٍظ فِبٔٚن )احلديٞ افْبقي( ؿ

ظِامء فَِٔٚم اف بح،ـ ؿٔٚم، خٚصٜ إثَر ات،ٚع افٍتقحٚت اةشالمٜٔ، ودخقل ـثر مـ 

ُٜ ف،ََٚنؿ، ؾخٔذػ ظذذ احلذديٞ  ؽر افًرب يف اةشالم، وٕنقء جٔؾ تنقب افًجّ

،تٌِؼ ؾّٓف ظذ اًض افْٚس، ؾٕٚزى مجٚظٜ مـ بتبٚع افتٚاًغ، ؾتُِّذقا افْبقي بن ي

، واةمذذٚم مٚفذذؽ اذذـ بٕذذس ه(7;7يف ؽريذذٛ احلذذديٞ، بمثذذٚل اةمذذٚم افثذذقري )

رح إحٚديذٞ افْبقيذٜ، ؾًْذقا اؼذح ذ. وؿٚم ؾريؼ ظئؿ انذ(7)وؽرهؿه( <>7)ت

إحُذٚم، اجٕٚذٛ افُِامت افٌريبٜ، وأٚن مٚ ي،تْبط مـ إحٚديذٞ مذـ افٍقائذد و

مبٚحٞ بخرى هتؿ شْد احلديٞ ومتْف. مْٓٚ ظذذ شذبٔؾ ادثذٚل: آشذتذـٚر ا ذٚمع 

دذاهٛ ؾَٓٚء إمهٚر وظِامء إؿىٚر ؾٔام توّْف ادقضٖ مذـ مًذٚين افذربي وأثذٚر 

، ه(==8، ومًٚمل اف،ْـ ذح شْـ بيب داود فِخىذٚيب )ته(=;8ٓاـ ظبد افز )ت 

، وظٚرضذٜ إحذقذي ذح شذْـ ه(<99ل ادذٚفُل )توذح افبخٚري ٓاـ اىذٚ

ِِذؿ اٍقائذد ـتذٚب م،ذِؿ فِذامزري ه(98:افسمذي ٓاـ افًريب ادذٚفُل )ت ًْ ، واد

ِِؿ فَِٚيض ظٔٚض )ته(;8:)ت ًْ ؿ يف ذح مذٚ بصذُؾ ه(99:، وإـامل اد ِٓ ٍْ ، واد

، وادْٓٚج ظذذ صذحٔح م،ذِؿ اذـ ه(7>;مـ تِخٔص صحٔح م،ِؿ فَِرضبل )ت

، وإحُٚم إحُٚم ذح ظّدة إحُٚم ه(;>;ًرو  اؼح افْقوي )تاحلجٚج اد

 )ذح منُٚة ادهٚأح( ، وافُٚصػ ظـ حَٚئؼ اف،ْـه(07>ٓاـ دؿٔؼ افًٔد )ت 

                                                 

ر، طومعارصها أصولهاعلوم احلديث ، يْير فذفؽ ـتٚيب (7) : دار افنذـٚ زٚي ٚٔف -878، صم(7009، 9، )م

879. 
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ْٔبِذل )ت ، وجذٚمع افًِذقم ه(98>فؼ  افديـ احل،غ اذـ مّذد اذـ ظبذد اهلل افىِّ

، ه(:<> )تواحلُؿ يف ذح مخ،غ حديثٚ مـ جقامع افُِذؿ ٓاذـ رجذٛ احلْذبع

، وؾتح افبٚري ذح صذحٔح ه(;0=وضرح افتثريٛ يف ذح افتَريٛ فًِراؿل )ت 

، وظّدة افَٚري ذح صحٔح افبخٚري فبدر افديـ ه(7:=افبخٚري ٓاـ حجر )ت

، ه(77<، ومهبٚح افزجٚجٜ ظذ شْـ ااـ مٚجذف فِ،ذٔقضل )ته(::=افًْٔل )ت 

، وؾٔض افَذدير ه(7079فَٚري )تومرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚأح دال ظع ا

، وذح شذذْـ افْ،ذذٚئل فِ،ذذْدي ه(7087ذح ا ذذٚمع افهذذٌر فِّْذذٚوي )ت

، وظذقن ه(77:0، ؤٕؾ إوضٚر ذح مْتَك إخبٚر فِنذقـٚين )ته(=778)ت

، واذل ادجٓقد ذح شذْـ ه(<787ادًبقد ذح شْـ بيب داود، فًِئؿ ناٚدي )ت

ٍذذٜ إحذذقذي اؼذذح جذذٚمع افسمذذذي ، وحته(;789بيب داود فِ،ذذٓٚرٍٕقري )ت

، وؾتح ادِٓؿ فؼح صحٔح م،ذِؿ فِنذٔش َصذبِّْر ب ذد ه(78:8فِّبٚرـٍقري )ت

 ، وؽرهٚ ـثر ٓ يًد وٓ حيل.ه(<;78افًثامين افديقاْدي )ت

ِقُزهٚ وجقُد ـتذٍٚب بو  ًْ وفًع ٓ بـقن مبٚفٌٚ يف افَقل اٖن ادُتبٜ اةشالمٜٔ ُي

ٍٜ تتحدث  ٍٞ بو دراش ًٚ اح ًٚ ظِّٔ ُٞ يف ضقئٓٚ ذح ُح احلدي ظـ بصقل بو ذوط ُيْؼَ

ًٚ مـ صقائٛ افتَِٔد وافتىقيع، وافبدظٜ وإٓحرا ، وؿد ـْٝ بود مْذ وؿٝ ؽر  َٕٔ

اتٖفٔػ ـتٚب يف هذا ادقضقع، بو دراشذٜ  -إن هل ثٌرة  -ؿهر بن بشد هذه افثٌرة 

يف خوذؿِّ  -إمذر  ، بو احذٞ، وفُذـشرسونذافتٍ،ذر وادٍذ»م،تٍٔوٜ ظذ ّٕذط 

بخذ ضريَف إػ افتٖجٔؾ اغ افٔقم وافٌد، ومرت إيذٚم،  -افنقاؽؾ افًٚديٜ وافىٚرئٜ 

اؾ افنٓقر، اؾ اف،ْقات، إػ بن وؾَْل اهلل تًٚػ فُتٚاٜ هذا افبحٞ، افذي هق اّثٚاٜ 
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 ادًٚمل وادبٚدئ فؼح احلديٞ.

اهٍٜ ظٚمٜ، واف،ْٜ افْبقيذٜ وإمٜ اةشالمٜٔ أن انَٖنٚ احلٚيل يف اٚب افديـ 

اهٍٜ خٚصٜ، ظذ مٍسق افىرق، اذغ متنذدد ومتْهذؾ ومتقشذط، وهْذٚا دظذقات 

متُررة مـ اًض اةخقة فِتًٚمؾ مع اف،ْٜ خٚصٜ ظذ بشٚس ادْٓجٜٔ، ٓ ظذ بشٚس 

فٔ،ذٝ مذـ ؾذراغ? ؾذ٘ن إحٚديذٞ  -بٕٚ برى  -. وهذه افدظقات (7)ؾروظٓٚ وجزئٔٚهتٚ

واحد مـ افديّقمٜ واوِقد، وٓ ـِٓٚ مرتبىٜ اٚفزمذٚن وادُذٚن، فٔ،ٝ ـِٓٚ ظذ ّٕط 

اؾ هْٚا بحٚديٞ روظٔٝ ؾٔٓذٚ هذذه ادْٓجٔذٜ، وترـذٝ ا زئٔذٚت مهذقرة ازمَٚنذٚ 

، وفُل ٓ ٕتخبط يف تًٚمِْٚ مع إحٚديٞ ـِٓٚ خبط ظنذقاء، ٕحذـ ٕحتذٚج (7)ومَُٚنٚ

? ٕن ذح احلذديٞ يف فقضع مْٓجٜٔ فف يف ضقء تًٚمؾ شٍِْٚ افهٚفح مع إحٚديذٞ

ربيل فٔس مثؾ ذح بي ـالم، ؾَٔقل مـ صذٚء مذٚ صذٚء، ؾّذـ خذالل ؿذراء  فُتذٛ 

افؼوح، ـؼح اوىٚيب وافَٚيض ظٔٚض وااـ حجر وافًْٔل واف،ذٔقضل ومذال ظذع 

افَٚري وادْٚوي وافًئؿ ناٚدي وادبذٚرـٍقري واف،ذٓٚرٍٕقري، وؽذرهؿ، اشذتىًٝ 

 يف هذه افدراشٜ. شٜٔ ذح إحٚديٞمْٓج»تَديؿ مٚ يُّـ بن ي،ّك 

وؿ،ّٝ ـالمل إػ ثالثٜ مذٚور، ادحذقر إول يف نداب ذح إحٚديذٞ. 

وادحذذقر افثذذٚين يف مْٓجٔذذٜ ذح إحٚديذذٞ. وادحذذقر افثٚفذذٞ يف ظْذذٚس ذح 

                                                 

، )مٚفٔزيذٚ: ا ٚمًذٜ اةشذالمٜٔ اجتاهات يف دراسات السننة دنديمها وحندي هاإير فذفؽ ـتٚيب،  (7)

 ومٚ اًدهٚ. :>7م(، ص:700ه/;797، 7افًٚدٜٔ، ط

، اًْقان "معارصهاعلوم احلديث أصولها و"وهْٚا احٞ م،تٍٔض حقل هذا ادقضقع يف ـتٚيب،  (7)

ًٚ مـ ظِقم درايٜ متـ احلديٞ. "ظِؿ افبًد افزمٚين وادُٚين يف اف،ْٜ"  بحلَتف اف ظِاًم خٚم،



 

 
 حممد أبو الليث اخلريآبادي  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿41﴾ ___________________ 

 

إحٚديٞ وافٍقائذد ادثذٚرة. وفُذـ ؿبذؾ بن بذع يف صذِٛ ادقضذقع بود بن باذغ 

، ومٚ افذي ؿهده إئّٜ اف،ٚاَقن مْف ظْد مذٚ يذٖتقن شذح احلديٞ» مَهقدي مـ

 إػ ذح احلديٞ.

 مفهوم شرح الحديث:
إػ ادًذذٚجؿ افٌِقيذذٜ ٕجذذد بن  شذح احلذذديٞ»إذا رجًْذذٚ فتحديذذد مٍٓذذقم 

َء »بصحٚب افٌِٜ متٍَقن ظذ بن ذح افقء تقشًٔف. ؿٚل افٍروزناٚدي:  ْ َح افقه َذَ

ًف ًٚ مـ مًٕٚٔف:(7)شوشه افُنػ واةيوٚح وافبٔٚن وافتٍ،ر. ؿٚل ااذـ مْيذقر:  . وبيو

ٔهْٓذٚ. » ًٜ ا ًٜ منذُِ افؼح افُنػ. يَٚل: ذح ؾالن بمَره بي بوضحف. وذح م،ذٖف

ٔهْف وـنٍف. تَقل: ذحٝ افٌٚمض إذا ؾرستف  (7).شوذح افقء ؾتحف وا

ؾٍل ضقء هذه ادًٚين تبغه بن ذح افَقل هق افُنػ ظـ مراد صٚحبف مْف. 

ٌٜ مـ افنٚرح فِقصقل إػ مذراد افَٚئذؾ مذـ  -يف حََٜٔ إمر  -ُح افُالم ؾؼ مٚوف

 ؾذٔام –ؿقفف ح،ٛ اةمُٕٚٚت ادتقؾرة فديف. وفذفؽ ؿٚل إرَٕٔذل يف مديْذٜ افًِذقم 

ْهقجل حُٚه ََ ٌٞ ظذـ »: -ه( >780ت -=779وفد) اف ظُِؿ ذِح احلديٞ ظٌِؿ اٚحذ

اح،ٛ افَقاظد افًرأٜ وإصقل افؼظٜٔ، مـ بحٚديثف افؼيٍٜ،  مراد رشقل اهلل 

                                                 

مّذد  :، إذا القاموس ادحوطافٍروز ناٚدي، جمد افديـ باق ضٚهر مّد اـ يًَقب افنرازي،  (7)

 .;77م(، ص:700ه/;797، =ًٕٔؿ افًرؿ،قد، )اروت: مٗش،ٜ افرشٚفٜ، ط

دار صذٚدر،  اذروت:) لسنان العنر   ري، ذااـ مْيقر، مّد اـ مْيقر اـ مُرم إؾريَل اده (7)

 .><9، ص7، د. ت(، ج7ط
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    (7).شاَدر افىٚؿٜ افبؼيٜ

 المحور األول: آداب شرح األحاديث:
 تتّثؾ هذه أداب ؾٔام يٖ :

ًٚ يف ظِّف? ؾذ٘ن إخذالص افْٔذٜ ذط  -7 بن يُقن صٚرح احلديٞ خمِه

فَبقل ظّؾ اةٕ،ٚن اد،ِؿ، وٓ يْبٌل بن يراط ذحف فِحذديٞ وخدمتذف اذٕٚمقر 

ٚديٜ، اؾ ي،تحرض افتَرب اف إػ اهلل تًٚػ، ؾٔخِص ؾٔف? ٕن ذح احلذديٞ ظبذٚدة اد

ارـتذف، وإن  مـ افًبٚدات، وؿراٜ مـ افَرب، ؾْ٘ن خِهٝ ؾٔف افْٜٔ ُؿبِؾ وزـٚ، وّٕٝ

مـ ضِذٛ : »ؿهد اف ؽر وجف اهلل تًٚػ حبط وضٚع، وخرست صٍَتف. ؿٚل افْبل 

اف افًِامء، بو فٔك  وجقه افْٚس إفٔذف، ؾٓذق يف افًِؿ فٔامري اف اف،ٍٓٚء، بو فٔبٚهل 

. ؾِذذٔخِص ذح احلذذديٞ هلل، وفٔحذذذر افريذذٚء، ويبًذذد ٍٕ،ذذف ظذذـ افتُذذز (7)شافْذذٚر

                                                 

، حتَٔذؼ: ظبذد أبجد العلوم الويش ادردوم يف بوان أحوال العلومافَْقجل، صديؼ اـ ح،ـ خٚن،  (7)

? وإرَٕٔل مل تتٖٓٔ يل ;88، ص7م(، ج=><7ا بٚر زـٚر، )اروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، د. ط. 

ترمجتف، ؽر بن افَْقجل ؿٚل اٖٕف تِّٔذ ؿٚيض زاده مقشك اذـ مّذقد افرومذل صذٚرح جٌّْٔذل، 

ًٚ::، ص7، جأبجد العلومه. :7=وؿٚيض زاده هذا تقيف شْٜ ضذٚش ـذزي زاده باذق  ? وإير بيوذ

، )اذروت: ضنوعات العلنوممفتاح السعادة ومصباح السنوادة يف مواور ظهٚم افديـ ب د اـ مهىٍك، 

 .897، ص7(، جم:=<7ه/:790، 7دار افُٛت افًِّٜٔ، ط

ٚؿل، السنن ، يف بخرجف ااـ مٚجف، مّد اـ يزيد باق ظبذد اهلل افَزويْذل (7) ٗاد ظبذد افبذ َٔذؼ: مّذد ؾذ ، حت

ُر، د. ط. د. ت(، ? 7:8، رؿؿ8<، ص7ادَدمٜ، اٚب إٓتٍٚع اٚفًِؿ وافًّؾ اف، ج )اروت: دار اٍف

)اروت: ادُتٛ اةشذالمل،  د.  صحوح اجلامع حف افنٔش إفبٚين، مّد ٕٚس افديـ، يف وصح
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ر ذر افًِذؿ، وإٕذام تْنذذوافٌرور، ويسا ادراء يف ذح احلذديٞ? ٕن ادذامراة ٓ تْنذ

بْذٚءة? إطٓذٚرًا افبٌوٚء وافنحْٚء، وتقرث افُزيٚء وافٌرور، وٓ اٖس اٚدْٚؿنٚت اف

 فِحؼ واحلََٜٔ.

إن اهلل حيذٛ إذا ظّذؾ : »وحيرص ظذ إتَٕٚف ظّاًل اَقل افرشقل  -7

. وـٔػ ٓ حيٛ ذفؽ ؾَد وصػ ٍٕ،ف اهٍٜ اةتَذٚن، ؿذٚل (7)شبحدـؿ ظّاًل بن يتَْف

ء   تًٚػ: ﴿ ۡ وح ُُكَّ َشح ۡتقح
ح
ِٓي أ ِ ٱلَّ  [.==﴾ ]افّْؾ:ُصۡيعح ٱّللَّ

ًٚ ظذذ زيذٚدة  -8 افًِذؿ، ؾٍٔذٚوض ادتخههذغ ؾذٔام وبن يُقن حريه

يتًِؼ اف احلديٞ، ويبٚحثٓؿ يف اد،ٚئؾ افنٚئُٜ وادنُِٜ، وٓ ييـ بن مذٚ ؾّٓذف هذق 

 افُِّٜ إخرة? ٕٕف إذا طـ افرجؾ بٕف ظِؿ ؾَد جٓؾ? وٕن افًِؿ ٓ َنٚيٜ فف.

ًٚ يف َٕقفذذف ؾْٔ،ذذبٓٚ إػ بصذذحٚهبٚ، ويًزوهذذٚ إػ  -9 وبن يُذذقن بمْٔذذ

                                                                                                                          

 .=:7;ط. د. ت(، رؿؿ 

حتَٔؼ: ضٚرق اـ ظقض اهلل اـ  ادعجم األوسط بخرجف افىزاين، باق افَٚشؿ شِٔامن اـ ب د، يف  (7)

، 7، جه(:797ط. مّذذد وظبذذد ادح،ذذـ اذذـ إاذذراهٔؿ احل،ذذْٔل، )افَذذٚهرة: دار احلذذرمغ، د. 

حتَٔذؼ: ح،ذغ شذِٔؿ  مسنده ? وباق يًذ، ب د اـ ظع اـ ادثْك ادقصع، يف ><=، رؿؿ:>7ص

ظذـ  ?;=98، رؿذؿ<89، ص>م(، ج9=<7ه/7909، 7بشد، )دمنؼ: دار ادٖمقن فِساث، ط

دار  )افَذٚهرة: جممع الزوائند ومنبنع الفوائند ظٚئنٜ. ؿٚل اهلٔثّل، ظع اـ بيب اُر اـ شِٔامن، يف 

وؾٔف مهًٛ اـ "? =<، ص 9، جه(>790دار افُتٚب افًريب، د. ط.   واروت:  ?افريٚن فِساث

. وفف صقاهد يرتَل هبٚ إػ احل،ـ فٌره. إيذر افًجِذقين، "ثٚاٝ، وثَف ااـ حبٚن، وضًٍف مجٚظٜ

، 9مٗش،ٜ افرشٚفٜ، ط )اروت: حتَٔؼ: ب د افَالش،كشف اخلفاء  إشامظٔؾ اـ مّد ا راحل، 

 .>9>، رؿؿ:=7، ص7ج ( ه:790
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ًٚ اٚفٍوذؾ فهذٚحبف، يف جٕٚذٛ، مهٚدرهٚ، ؾ٘ن ؾٔف  ًٚ  ٓد أخريـ، واظساؾذ احسام

وإاًٚدًا فٍْ،ف ظـ شٚئر بصُٚل اوداع وافتٍِٔؼ واف،ىق وافرسؿٚت يف جٕٚذٛ نخذر. 

ويف ظكٕٚ احلٚرض ؿد ـُثَر اةخالل هبذه إمٕٜٚ ممـ شُِقا ضريؼ افًِؿ، مـ اٚحثغ 

افَٔٚم احذؼ افًِذؿ. وٕحذـ إذ  وبشٚتذٍة وٕحقهؿ، ا،بٛ ضِبٓؿ افنٓرة افًِّٜٔ دون

ُشذلؾ متذك  ؿٚل: إن افْبل  َٕرب مٚ رواه باق هريرة  ٕؼح بحٚديٞ رشقل اهلل 

ًُٔٝ إمٕٜٚ، ؾٕٚتير اف،ٚظٜ»اف،ٚظٜ؟ ؾَٚل:  إذا »ؿٔؾ: ومٚ إضذٚظتٓٚ؟ ؿذٚل: ش. إذا ض

ًٚ ». ؿٚل إشتٚذ افراجحل: (7)شُبشْد إمر إػ ؽر بهِف يف هذا احلديٞ وإن ـذٚن ظٚمذ

ٔهع، إٓ بن إمٕٜٚ إن ـٕٚٝ دئْٜ، واؤٕٜٚ ظِّٜٔ، ـٕٚٝ بظيؿ وبخىذر،  ـؾ بمٕٜٚ ُتَو

ٔهٌع؟ ٍِّٔع ُمو   (7)شؾٖيُّ ظٍِؿ يٗخذ مـ مو

ًٚ ظْد ذحف فِحديٞ، ؾال يتًهٛ دذٚ  -: وبن يُقن افنٚرح مقضقظٔ

َع افْص هلٚ، مع بن احلديٞ ٓ يتحِّٓٚ، وٓ يِقي ظَْف إذا ـذٚن  يتبْٚه مـ بؾُٚر ؾٔىقِّ

ًٚ هلٚ ٕن افتًهٛ مرض فف ميٚهر وبظراض، اؾ يسا افًَؾ متحررًا يف ذحف ? خمٚفٍ

افًٚضٍٜٔ، اذٖن يًىذل اةٕ،ذٚن فًَِذف حريذٜ افًّذؾ  وٕيره يف احلديٞ مـ ادٗثرات

واحلرـٜ، وٓ ئَده ارؽبٚتف، فَٔقم افًَؾ اذدوره خذر ؿٔذٚم، وفٔذٗدي وطٍٔتذف ظذذ 

                                                 

حتَٔؼ:  صحوحه بخرجف افبخٚري، باق ظبد اهلل مّد اـ إشامظٔؾ اـ ادٌرة اـ اردزاف ا ًٍل، يف  (7)

م(، ـتذٚب افرؿذٚق، >=<7ه/>790، 8مهىٍك ديٛ افبٌٚ، )اروت: دار ااـ ـثر وافٔاممذٜ، ط

 .787;، رؿؿ7=78، ص:اٚب رؾع إمٕٜٚ، ج

ادْنذقر يف مقؿذع  "رق تلمونذهنرسدة علموة: أستاذ يسن"فًزيز اـ ؾٔهؾ، مَٚل افراجحل، ظبد ا (7)

 .=8، اف،ْٜ :0>77، افًدد ه7979صٍر  7جريدة افريٚض، ا ًّٜ 
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اًذد ذفذؽ بن يًتّذد ظذذ حُذؿ ظَِذف، وبن يثذؼ بح،ـ وجف، وي،تىٔع اةٕ،ذٚن 

 احهِٜٔ ؾُره.

ؾ مٚ يتىِٛ مْف ذح احلديٞ مذـ  -; وبن يُقن ضقيؾ افٍْس وافهز يفـ 

ًٚ ظذ افؼح اٖشِقب واحد مـ بول افًّؾ حتك َنٚيتف.  حتَٔؼ واحٞ ودراشٜ، ومداوم

 المحور الثاني: آليات شرح الحديث:
قصقل إػ ادراد مـ احلذديٞ، مذـ َٕهد اآفٔٚت افؼح ـؾ مٚ ي،ٚظد ظذ اف

أذٚن تًذدد افقشٚئؾ مثؾ افٌِٜ، وافتقثٔؼ، ومجع إحٚديذٞ افذقاردة يف ادقضذقع، و

 :ؾِْتحدث ظـ ـؾ مْٓٚ اٚفتٍهٔؾ بفٍٚطف. روايٚت احلديٞ واختال 

 اللغة:  -1
ؾ إشَٚس إوَل فٍٓذؿ افذْص، ٕي ٕذص يف ـذؾ فٌذٜ، ؾذال  ُِّ نفٜٔ افٌِٜ ُتَن

ٚ فْصٍّ مُتقٍب هبٚ، ؾٌِذٜ احلذديٞ افْبذقي هذل افٌِذٜ  يتقؿع ؾٌٓؿ دـ ًٜ مه ٓ يًر  فٌ

افًرأٜ، ؾٔجٛ ظذ صٚرح احلديٞ بن يُقن ظذ حظ واؾر مـ ادًرؾٜ هبذه افٌِٜ مذـ 

 إفٍٚظ ومًٕٚٔٓٚ افٌِقيٜ وادرادة، واحلََٜٔ وادجٚز، ومٚ ضرب ظذ ادٍذردات افٌِقيذٜ 

ومٚ تت،ع فف افٌِٜ افًرأٜ مـ آصتَٚق، وؽذر مـ تٌر يف افدٓٓت،  -ظذ شًتٓٚ-

ذفؽ ممٚ حتٍؾ اف مراجع افٌِٜ اْحقهٚ وسؾٓٚ وؾَٓٓٚ وبشذٚفٔبٓٚ واالؽتٓذٚ وبدهبذٚ، 

ومـ جيٓؾ هذه ا قإٛ افٌِقيٜ يف افتًٚمؾ مع افْهقص افقاردة هبٚ خيىئ يف افٍٓؿ، 

 يُذقن مذـ ويَع يف افتْٚؿض، ؾٔجٛ بن يُقن تٍ،ر احلذديٞ اذام يهذح فٌذٜ، وإٓ
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ـْ ذحذف وهذق ٓ يًذر  افٌِذٜ  جْس افًِٛ. وٓ يقجد يف تٚريش ذوح احلديٞ َم

افًرأٜ ومٚ هلٚ مـ ا قإٛ اف،ٚفٍٜ. وؿد اهتؿ اف افًْٔل يف ذحف فهحٔح افبخذٚري 

ًٚ فبٔٚن افٌِٜ، وأٚن افك ، وأذٚن اةظذراب،  ًٚ جٕٚبٔ ًٚ ـبرًا، حٔٞ ظَد ظْقإ اهتامم

ٚن افبٔٚن، وأٚن افتٍ،ر )إن ـٚن احلديٞ متوّْٚ ٔيٜ(، ظْذد ذح وأٚن ادًٚين، وأ

.ًٚ  ـؾ حديٞ تَريب

 توثيق النص:  -2
نفٜٔ تقثٔؼ احلديٞ مثؾ أفٜٔ إوػ يف إمهٔذٜ? ٕن احلذديٞ ديذـ، وٓ      

ٌٝ شْدًا ومًًْك، وي،تًٚن بوًٓ اام ؾًؾ ظِامؤٕٚ فِتقثٔؼ يف  يٗخذ يف افديـ إٓ مٚ هق ثٚا

بل افروايٜ? بي يف جٓذٜ اف،ذْد، ويف جٓذٜ ادذتـ، يف ادهذٍْٚت يف بشذامء افذرواة جٕٚ

وصٍٚهتؿ، ومٚ ـتبقا يف متـ احلذديٞ، وظالمذٚت ؿبقفذف، وظالمذٚت رّده،  وـْٚهؿ

وـؾ مٚ يتًِؼ اف? ٕٕف افٌٚيٜ مـ اف،ْد. ويًىل ـؾ حذديٞ ا،ذْده ومتْذف درجتَذف 

ًٚ: إٕذف إذا مل يٍذز اد ًٚ -رجذٜ حذديٞ ادىٚاَٜ حلٚفذف. وثٕٚٔذ يف ـذالم إئّذٜ  -ؾرضذ

ادتَدمغ، ؾَِٔؿ اٍْ،ف ادراشٜ إشْٚده وضرؿف وصقاهده ومتْف، ح،ٛ افَقاظد افتل 

ًٚ. وإمثِٜ يف  وضًٓٚ ظِامء احلديٞ، ومـ ثؿ حيُؿ ظِٔف اام يْٚشٛ حٚفف شْدًا ومتْ

 ذوح احلديٞ ـثرة.

 اإلحاطة بما ورد في موضوع الحديث من األحاديث:  -3
ٜ اةحٚضٜ إٚحٚديٞ افقاردة يف ادقضذقع هلذٚ بمهٔتٓذٚ? َٕنذٚ تذدل ظذذ نفٔ
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اشتًٔٚب اف،ْٜ  قإٛ ادقضقع افقاحد، ظذ افرؽؿ مـ ورود افروايٚت ظذذ بف،ذْٜ 

رواة متًدديـ، ويف مقاؿػ متًددة، ويف بزمٚن متًٚؿبٜ، ؾىبًٜٔ افبٔٚن افْبقي، تَتيض 

احلٚل، افذي يَدم ؾٔف افبٔٚن، واجّع هذه  هذا افتًدد ح،ٛ ادبغ هلؿ، وظذ مَتٙ

افروايٚت يف ادقضقع افقاحد، يتبغ فًِِامء ـٔػ بحٚضٝ اف،ْٜ اجقإٛ ادقضذقع، 

ممٚ يٗـد جٕٚٛ افقحل ؾٔٓٚ. ؾواًل ظـ بن هذا ا ّع هبذا افتتبع، يتٔح افٍٓؿ افذدؿٔؼ 

تْ،جؿ يف اْٚء  فُؾ روايٜ ظذ حدة، ٓرتبٚضٓٚ اّقؿٍٓٚ وطروؾٓٚ ومالا،ٚهتٚ، ؿبؾ بن

 شٕير اوٚضٛ إػ ادذربة افتذل يريذد ُٕٚحٓذٚ»ادقضقع افقاحد. مثاًل ورد يف مقضقع 

ؾ اًوٓٚ أخر:  ِّّ  ثالثٜ بٕقاع مـ إحٚديٞ، يُ

ؿٚل: ؿٚل رشقل  ؾَد روى اةمٚم ب د وباق داود ظـ جٚار اـ ظبد اهلل  -ب

إػ مذٚ يذدظقه إػ ُٕٚحٓذٚ إذا خىٛ بحدـؿ ادذربة، ؾذ٘ن اشذتىٚع بن يْيذر : »اهلل 

 (7).شؾًٍِٔؾ

هذا احلديٞ وهبذه إفٍٚظ ئٍد إاٚحٜ افْير فِخٚضٛ إػ ـؾ مذٚ يذدظقه إػ 

                                                 

، =77، ص7، جسننننه? وباذذق داود، يف ;7;79، رؿذذؿ889، ص8، جمسننندهرواه ب ذذد، يف  (7)

ادسنتدرك عنذ الصنحوح   ري، يف ? وباق ظبد اهلل مّد اـ ظبد اهلل احلذٚـؿ افْٔ،ذٚاق7=70رؿؿ

، 7م(، ج0<<7ه/7977، 7حتَٔؼ: مهىٍك ظبد افَٚدر ظىٚ، )اروت: دار افُتٛ افًِّٔذٜ، ط

. وؿٚل صٓٚب افديـ باق افٍوؾ ب د اـ "صحٔح ظذ ذط م،ِؿ"? وؿٚل: ;<;7، رؿؿ<>7ص

اري رشح صحوح فتح البظع اـ مّد اـ مّد اـ ظع اـ مّقد اـ حجر افُْٚين افً،َالين، يف 

مّد ؾٗاد ظبذد افبذٚؿل ومذٛ افذديـ اوىٔذٛ، )اذروت: دار ادًرؾذٜ، د. ط.  :، حتَٔؼالبخاري

إذا خىذٛ »وبخرج باق داود واحلذٚـؿ مذـ حذديٞ جذٚار مرؾقظذٚ: "? 7=7، ص<، جه(<>78

 وشْده ح،ـ. ش بحدـؿ ادربة، ؾ٘ن اشتىٚع بن يْير إػ مٚ يدظقه إػ ُٕٚحٓٚ ؾًٍِٔؾ
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ُٕٚح ادربة مـ بظوٚئٓٚ دون اشتثْٚء، ودون حتديد، ؾِذفؽ اختِػ افهحٚاٜ يف ؾٓذؿ 

، ». ؾَٔقل جٚار ظَٛ روايتذف احلذديٞ: شمٚ يدظقه»ادراد مـ ؿقفف:  ًٜ ُٝ جٚريذ ؾخىبذ

ُٝ مْٓٚ مٚ يدظقين إػ ُٕٚحٓٚ، ؾتزوجتٓٚؾُ بهٖ هلٚ يف بصقل افْخؾ، حتك ربي ُٝ بََتَ  .شْ

ح جٚار مٚ افذي رنه مـ بظوٚئٓٚ، وفُـ َتبُّٖه هلٚ يف بصقل افْخؾ يّْؿ  مل يقضِّ

ًٚ مـ بظوٚئٓٚ. وُرِوَي ـذفؽ ظـ مّد اـ م،ِّٜ بيوًٚ  ٚش  (7).ظـ رؤيتف ظوقًا ح،ه

اـ اوىٚب إػ ظع ااْتف )وهل بم ـِثذقم مذـ ويَقل باق جًٍر: خىٛ ظّر 

َٝ ؾٓذل امربتذؽ ... ؾذذهٛ  ؾٚضّٜ(، ؾَٚل: إَنٚ صٌرة ... ؾَٚل: باًٞ ؾذ٘ن رضذٔ

ُٝ »ظّر، ؾُنػ ظـ شذٚؿٓٚ. ؾَٚفذٝ:  برشذؾ، ؾِذقٓ بٕذؽ بمذر ادذٗمْغ فهذُُ

 . ؾٓذا ظّر ٕير إػ شٚؿٓٚ.(7)شظَْؽ

ثرهؿ بن يْيذر اوٚضذٛ وبمٚ مقؿػ إئّٜ افٍَٓٚء مـ هذه افَؤٜ ؾرى بـ

ًٚ. وبجذٚز  إػ وجٓٓٚ وـٍٔٓٚ ؾَط. وبضٚ  إفذٔٓام اةمذٚم باذق حٍْٔذٜ افَذدمغ بيوذ

احلْٚاِٜ افْير إػ مٚ ييٓر ظْد ؿٔٚم ادربة إٚظامل، وهل شتٜ بظوٚء: افقجف، وافرؿبٜ، 

وافٔد، وافَدم، وافربس، واف،ٚق. وؿٚل اةمٚم إوزاظل: يْير إػ مقاضذع افِحذؿ. 

                                                 

 ، رؿذؿ<<:، ص7ٚجذف، يف شذْْف، ج? وظْذف ااذـ م77، ص9، جمصننفهـ بيب صذٔبٜ، يف رواه اا (7)

 صنحوحه? ورواه ااـ حبذٚن، يف 00:، رؿؿ779، ص<7، جادعجم الكبر? وافىزاين، يف 9;=7

? 7=7، ص<، جالفننتح? وؿذذٚل ااذذـ حجذذر، يف 9097، رؿذذؿ<89، ص<اذذٚختال  ا،ذذٔط، ج

 ."صححف ااـ حبٚن واحلٚـؿ"و

، 7، جسنننه? وشًٔد اـ مْهقر، يف 708:7، رؿؿ8;7، ص;، جمصنفهفرزاق، يف بخرجف ظبد ا (7)

 .77:، رؿؿ8>7ص
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 داود افيٚهري: جيقز افْير إػ مجٔع افبدن فيٚهر احلديٞ. وؿٚل
 

ًٚ اٍِذظ:  -ب إذا خىذٛ »ورواه اةمٚم ب د واحلٚـؿ ظـ جٚار ٍٕ،ف مرؾقظذ

 (7).شبحدـؿ ادربة، ؾَدر بن يرى مْٓٚ اًض مٚ يدظقه إػ ُٕٚحٓٚ ؾًٍِٔؾ

 

ْٝ ظّقَم افروايٜ إوػ اٚفبًض، ؾبٓذا ٓ جيذقز افْ ه يذر وهذه افروايٜ خهه

إػ مجٔع ادَنٚ، واذفؽ شَىٝ حجٜ داود افيٚهري. وفُـ مٚ زال هذا افبًض مبٓاًم، 

 ومل يرد حتديده يف ضريؼ مـ افىرق، بو صٚهد مـ صقاهده.
 

 ًٜ وفُْْٚ فق ٕيرٕٚ إػ ؿؤٜ افْير إػ ادربة افتل يريد افرجؾ خىبتٓٚ ٕيرًة ـِٔذ

ًٜ دََٚ جتٚوزٕٚ افقجف وافٍُغ? ٕن هذه ادر ًٜ مذـ اوٚضذٛ، وٓ صٚمِ بة مٚ زافٝ بجْبٔذ

تزال حتك فق متٝ اوىبٜ، ؾحُّٓٚ حُؿ إجْبٜٔ، ٓ جتقز اوِقة هبٚ، وٓ مًٚذهتٚ 

ظـ اوِقة إٚجْبٜٔ، وظـ ا ِقس مًٓٚ، إٓ مع مرم هلذٚ  إٍٚراد، وؿد َنك افْبل 

ٌؾ اٚمربة ٓ حتذؾ ٓ خيِقنه رج»ـٖأٓٚ بو بخٔٓٚ بو ظّٓٚ، يَقل ظِٔف افهالة واف،الم: 

 (7).شفف، ؾ٘ن ثٚفثٓام افنٔىٚن، إٓ مع ذي مرم

 

ٓ جْٚح ظذ بحذدـؿ »وروى ظبد افرزاق ظـ جٚار ٍٕ،ف مرؾقظٚ: ؿٚل:  -ج

                                                 

? وؿٚل: ;<;7، رؿؿ<>7، ص7? واحلٚـؿ، ج77<79، رؿؿ0;8، ص8، جمسندهرواه ب د، يف  (7)

 ."صحٔح ظذ ذط م،ِؿ"

، :70، ص:رجذذؾ اذذٚمربة إٓ ذو مذذرم، ج رواه افبخذذٚري، ـتذذٚب افُْذذٚح، اذذٚب ٓ خيِذذقن (7)

، 7، ـتٚب احلٟ، اٚب شٍر ادذربة مذع مذرم إػ حذٟ وؽذره، جصحوحه? وم،ِؿ، يف :8<9رؿؿ

 .7897، رؿؿ=><ص
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هٚ ؾْٔير إفٔٓٚ، ؾ٘ن ريض ُٕح، وإن شخط ترا  (7).شإذا براد بن خيىٛ بن يٌسه

إذا : »هلل وروى اةمٚم ب د ظـ بيب  ٔد بو بيب  ٔذدة ؿذٚل: ؿذٚل رشذقل ا

خىٛ بحدـؿ امربة، ؾال جْٚح ظِٔف بن يْير إفٔٓٚ، إذا ـٚن إٕذام يْيذر إفٔٓذٚ وىبتذف? 

 (7).شوإن ـٕٚٝ ٓ تًِؿ

ٍة )بي  هذه افروايٚت تٍٔد ؾٚئدة بخرى، وهل بن يُقن افْيذر إفٔٓذٚ ظذذ ِؽذره

 ؽٍِٜ( مْٓٚ، دون ظِّٓٚ اف، حتك إذا مل تًجبف ترـٓٚ دون ـرس خٚضرهٚ.

ؾ مراد احلديٞ بن يُقن افْيذر إػ وجذف ؾبّجّقع ه ذه افروايٚت ـِٓٚ حتهه

ٍٜ مْٓٚ، دون ظِؿ شٚاؼ بو ٓحؼ مْٓٚ اذٚفٌرض افذذي هيذد   ادربة ويدهيٚ، وظذ ؽٍِ

 إفٔف هذا افْير.

  ألفاظه: بيان تعدد روايات الحديث واختالف -4
ف ، يف مجٔذع ضرؿذبفٍٚطذف أٚن تًدد روايٚت احلديٞ افقاحذد واخذتال نفٜٔ 

ًٜ إذا ـذٚن يف مذتـ  وصقاهده، هلٚ مـ افٍقائد مٚ ٓ َتٍك ظذ ؾرشٚن هذا ادٔدان، خٚص

احلديٞ ؽّقض وخٍٚء، ممٚ ؿد يت،بٛ يف تًٚرض مع ؽذره بو إصذُٚل يف مٍٓقمذف، 

ؾبجّع بفٍٚطف مـ افىرق وافنقاهد ؿد يىِع افنٚرح ظذ مٚ يزيذؾ ذفذؽ افٌّذقض 

ػ ذفؽ. ـام ؾًؾ احلٚؾظ ااـ حجر يف تٖويذؾ واوٍٚء مـ زيٚدة ـِامت بو شبٛ بو مٚ إ

                                                 

 .>7088، رؿؿ>:7،  ص;، جمصنفهرواه ظبد افرزاق، يف  (7)

 .7:;78? و0:;78، رؿؿ 979، ص:، جمسندهرواه اةمٚم ب د، يف  (7)
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ٓ »اام بزال ظْف افتًٚرض بو اةصذُٚل. ؾّذثال حذديٞ  (7)ومنُِف (7)خمتِػ احلديٞ

رُّ مـ إشد»افذي تًٚرض مع حديٞ  (8)شظدوى، وٓ ضَِرة
ٍِ ? (9)شؾِره مـ ادجذوم ـام َت

ٌٜ بصاًل ٕن إول يٍْل افًدوى، وافثٚين ُيْثبُِتٓٚ. ؾجّع احلٚؾظ أْ ٓام اٖن افًدوى مٍْٔ

ًٚ : »ادفٔؾ ؿقفف  ِدي رٌء صٔل ًْ . وادفٔؾ ؿقفِف دـ ظٚرضف اٖن افبًر إجذرب (:)شٓ ُي

                                                 

مـ ادًٚرضٜ ؾٓق ادحُؿ، وإن ظقرض اّثِف  ثؿ ادَبقل إن شِؿ"خمتِػ احلديٞ ؿٚل ااـ حجر:  (7)

ؾ٘ن بمُـ ا ّع ؾّختِػ احلذديٞ، بو ٓ وثبذٝ ادتذٖخر ؾٓذق افْٚشذش وأخذر ادْ،ذقخ، وإٓ 

ىخبة الفكريف مصنللح أهن  ااـ حجر، ب د اـ ظع اـ مّد افً،َالين،  "ؾٚفسجٔح ثؿ افتقؿػ

دار إحٔٚء افساث افًذرب، د. ط. د. ، ضّـ ـتٚب شبؾ اف،الم فألمر افهًْٚين، )اروت: الفكر

حديٞ مَبقل مًذٚرض اّثِذف يف ادًْذك طذٚهرًا، ". تبغ مْف بن خمتِػ احلديٞ هق :7ص ت(، 

 . "وبمُـ ا ّع أْٓام

َر  إٓ "منُؾ احلديٞ هق  (7) ًْ احلديٞ ادَبقل افذي خٍل مراده ا،بٛ مـ إشبٚب ظذ وجٍف ٓ ُي

بونان مشنك  اارنار " يْيذر فذذفؽ رشذٚفتل فِذدـتقراه "جلاٚفتٖمؾ ادجرد بو ادفٔؾ نخر خذٚر

، )بجٔذزت يف جٚمًذٜ بم افَذرى اُّذٜ ادُرمذٜ ظذٚم "وحتقون  دراسة: ال ام  اجلزء –لللحاوي 

 م.777م(، ص0<<7ه/7977

، 70ٓاذـ حجذر، ج فنتح البناري رشح صنحوح البخناريبخرجف افبخٚري، يف صحٔحف، ـام يف  (8)

حتَٔؼ: مّد ؾذٗاد  صحوحه جٚج افَنري افْٔ،ٚاقري، يف ? وم،ِؿ اـ احل>7>:، رؿؿ7>7ص

 .7770، رؿؿ98>7، ص9ظبد افبٚؿل، )اروت: دار إحٔٚء افساث افًريب، د. ط. د. ت(، ج

 .الفتح مـ >0>:رؿؿ =:7، ص70، جصحوحه بخرجف افبخٚري، يف (9)

 ذد مّذد صذٚـر ، حتَٔذؼ: بالسنن يف  بخرجف افسمذي، باق ظٔ،ك مّد اـ ظٔ،ك اذـ شذقرة،  (:)

وب د اـ  ?=779رؿؿ 9:0، ص9ونخريـ، )اروت: دار إحٔٚء افساث افًريب، د. ط. د. ت(، ج

. وهذق 990، ص7، )مك: مٗش،ذٜ ؿرضبذٜ، د. ط. د. ت(، جادسندمّد اـ حْبؾ افنٔبٚين، يف 

 ضًٔػ اراو جمٓقل ؾٔف، ويرتَل إػ احل،ـ فٌره اٚفنقاهد أتٜٔ ظْد افبخٚري وم،ِؿ.
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( 7)شؾّـ بظذدى إول؟»فف:  يُقن اغ اةاؾ افهحٔحٜ، ؾٔخٚفىٓٚ ؾتجرب؟ ؾَٚل 

ًٚ ـذام ااتذدبه يف إول. و بمذٚ إمذر يًْل بن اهلل تًٚػ ااتدب ذفؽ ادرض يف افثٚين بيوذ

اٚفٍرار مـ ادجذوم ؾّـ اٚب شدِّ افذرائع، فلال يتٍؼ فِنذخص افذذي خيذٚفط ذفذؽ 

 مـ ذفؽ ادرض اتَدير اهلل 
ٍ
ااتداًء، ٓ اٚفًدوى ادٍْٔذٜ  -تًٚػ–ادجذوم حهقُل رء

َٜ افًدوى، ؾَٔذَع يف اةثذؿ،  ـه بن ذفؽ ـٚن ا،بٛ خمٚفىتف فف، ؾًٔتََد صح َُٔي بصاًل، ؾ

ُِٖمَر اتجْٛ ُٛ افقؿقَع يف اةثؿ ؾ ًٚ فِقؿقع يف هذا آظتَٚد افذي ُيَ،بِّ   (7).ادجذوم دؾً

َٞ »ومثاًل حديٞ  ِهتغ مل حيّؾ اوََب ئٍد طٚهره بن ادٚء إذا اِغ  (8)شإذا اِغ ادٚء ُؿ

مَدار ؿِتغ ؾٖـثر ٓ يْجس، شقاء تٌر بحد بوصٚؾف بم مل يتٌذر. ؾٓذق تًذٚرض مذع 

َٕذف بو رحَيذف ادُٚء َضٓقٌر ٓ»حديٞ  ف بو فق َّ ًْ ُ،ف رٌء إٓه مٚ ؽره َض ? ٕن طذٚهره (9)شُيَْجِّ

                                                 

 .7770،  رؿؿصحوحهوم،ِؿ، يف  ?>7>:، رؿؿصحوحهبخرجف افبخٚري، يف  (7)

 ومٚ اًدهٚ. =:7، ص70، جفتح الباريإير ااـ حجر،  (7)

، حتَٔؼ: السن  يف ? وباق داود، شِٔامن اـ إصًٞ اف،ج،تٚين>;، رؿؿسننهبخرجف افسمذي، يف  (8)

? وافْ،ذٚئل باذق ظبذد 8;د. ت(، رؿذؿ مّد مٔل افديـ ظبد احلّٔد، )اروت: دار افٍُر، د. ط.

حتَٔؼ: ظبد افٍتذٚح باذق ؽذدة، )حِذٛ: مُتذٛ ادىبقظذٚت  ادجتبى  افر ـ ب د اـ صًٔٛ، يف

وؽرهؿ?  وصححف ااـ حجر، ب د اـ ظع :>7، ص7م(، ج;=<7ه/;790، 7اةشالمٜٔ، ط

اهلل هٚصذؿ افذٔامين، حتَٔذؼ: اف،ذٔد ظبذد  التلخوص احلبر يف أحاديث الرافعي الكبر اـ مّد، يف 

 .  ;7، ص7م(، ج9;<7ه/9=78د. ط،  -)ادديْٜ ادْقرة: دارافًِؿ

، حتَٔؼ: مّد ؾٗاد ظبذد افبذٚؿل، السن بخرجف ااـ مٚجف، مّد اـ يزيد باق ظبد اهلل افَزويْل، يف  (9)

 ? وافبَٔٓل، باق اُر ب د اذـ احل،ذغ اذـ ظذع، يف77:)اروت: دار افٍُر، د. ط. د. ت(،  رؿؿ

حتَٔذذؼ: مّذذد ظبذذد افَذذٚدر ظىذذٚ، )مُذذٜ ادُرمذذٜ: مُتبذذٜ دار افبذذٚز، د. ط،  السننن  الكننزى 

 ?  وهق ضًٔػ ارصديـ يف شْده.<:7، ص7م(: ج9<<7ه/7979
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ئٍد بن ادٚء يتْجس إذا تٌر بحد بوصٚؾف، شذقاء بـذٚن دون افَِتذغ بو بـثذر مذْٓام. 

ص ظّقم أخر. ؾٚدٚء إذا اِذغ ؿِتذغ  ويُّـ ا ّع أْٓام اٖن ـؾ حديٞ مْٓام خُيَهِّ

بوصذٚؾف. وإذا مل يبِذغ ؿِتذغ يتذْجس وإن مل يتٌذر بحذد  ٓ يْجس إٓه إذا تٌر بحذد

ًٚ، ودؾًْٚ ظْٓام إصُٚل افتًذٚرض. وٓ  بوصٚؾف، واذفؽ ُٕقن ؿد ظِّْٚ اٚحلديثغ مً

 . (7)ِٕجٖ إػ ترجٔح بحدمهٚ ظذ أخر ـام ؾًؾ أخرون

ظذذـ اةيذذامن واةشذذالم  ومذذثاًل حذذديٞ جزيذذؾ افذذذي شذذٖل ؾٔذذف افْبذذل 

بؾٚد م،ِؿ يف روايٜ ظامرة اـ "ٚظٜ، ذـر احلٚؾظ يف شبٛ وروده: واةح،ٚن ووؿٝ اف،

ؾٓذٚاقا ش شذِقين: »افًََٚع شبٛ ورود هذا احلديٞ، ؾًْده يف بوفف: ؿٚل رشذقل اهلل 

 . وهُذا ي،تّر افنٚرح يف ذحف فألحٚديٞ.(7)"بن ي،ٖفقه، ؿٚل: ؾجٚء رجؾ ...

 المحور الثالث: منهجية شرح األحاديث:
 ح احلديٞ اٚفًْٚس افتٚفٜٔ:تتحدد مْٓجٜٔ ذ

 عناصر شرح الحديث المتعلقة بالسند: -أ
ُؾ مٚ حيتٚج إفٔف مـ بشامء افرواة وبفَذٚهبؿ وبٕ،ذٚهبؿ وٕ،ذبتٓؿ،  -7 ُْ َص

وإوػ بن ئَد افنُؾ اٚحلرو ، ٓ اٚحلرـٚت. ـام ؾًؾ مًيؿ ذاح احلديٞ. ومـ 

                                                 

، عمندة القناري رشح صنحوح البخناري، افًْٔل إير افًْٔل، ادر افديـ باق مّد مّقد اـ ب د (7)

 .  <;7، ص8، ج)اروت: دار إحٔٚء افساث، د. ط. د. ت(

 .7<7، ص7، جعمدة القاري? وافًْٔل، >77، ص7، جفتح الباريااـ حجر،  (7)
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ظبٔد افٌزي وباق ـٚمذؾ إمثِٜ ظذ ذفؽ: مٚ ؿٚل افْقوي يف ذح )حدثْل مّد اـ 

بمذٚ افٌذزي ؾبوذؿ افٌذغ ادًجّذٜ، وؾذتح ادقحذدة. »ا حدري وب د اـ ظبده(: 

وا حدري اشّف افٍؤؾ اـ ح،غ، وهق اٍتح ا ٔؿ، واًدهٚ حٚء شذٚـْٜ. وظبذدة 

   (7)ش.ا٘شُٚن افبٚء

مذـ افذرواة،  (7)تًٔغ مـ جٚء يف شْد احلديٞ بو متْف مّٓاًل بو مبٓامً  -7

م إذا ؿدر ظذ ذفؽ. وذوح احلديٞ حٚؾِٜ اذفؽ، خٚصٜ ؾتح افبٚري ٓاـ بو إظال

حدثْٚ احلّٔدي ظبد اهلل اـ »حجر، ؾّثال بول حديٞ فِبخٚري يف صحٔحف جٚء ؾٔف: 

. شذٍٔٚن جذٚء (8)شافزار، ؿٚل: حدثْٚ شٍٔٚن، ؿٚل: حدثْٚ حئك اذـ شذًٔد إٕهذٚري

ٔهْف احلٚؾظ اَقفف: ظْٜٔٔ اـ بيب ظّران اهلذاليل باذق مّذد )شٍٔٚن( هق ااـ »مّٓال، ؾً

 . وبمثِٜ بخرى ـثرة جدا.(9)شادُل

ترمجٜ خمتكة دـ حيتٚج إفٔٓذٚ مذـ افذرواة يف اف،ذْد، بو إظذالم يف  -8

ادتـ، خٚصٜ إذا ـٚن بحد افرواة ؾٔف ضًػ، ـام ؾًؾ ذفؽ ذاح احلديٞ مذـ بمثذٚل 

                                                 

)اذروت: دار إحٔذٚء افذساث  رشح صنحوح مسنلم افْقوي، باق زـريٚ حئك اـ ذ  اـ مري،  (7)

 .0;7، ص7، جه(7<78، 7افًريب، ط

ِّٔف مـ ٕ،ٛ بو ٕ،بٜ بو ـْٜٔ ادّٓؾ مـ افرواة بو إظالم: هق مـ ُذـَِر اٚشّف دون مٚ ئّز (7)
ِّ ه ظـ َش

بو فَٛ بو ؽر ذفؽ. وادبٓؿ مـ افذرواة بو إظذالم: هذق مذـ مل يذذـر اٚشذّف، اذؾ ذـذر اٍِذظ 

)مٚفٔزيذٚ: دار  معجنم ادصنللحات احلدي ونة ، بو ؽر ذفؽ. إير: ـتذٚيب "افنٔش"بو  "افبًض"

 .<<، وص9>م(، ص7009ه/:797، 7افنٚـر، ط

 .7رؿؿ 8، ص7، ج هصحوح، يف بخرجف افبخٚري (3)

 .70، ص7، جفتح الباريااـ حجر،  (9)
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افز يف حديٞ خزيّٜ اـ جذزي ااـ ظبد افز وااـ حجر وؽرمهٚ. ؾّثاًل ؿٚل ااـ ظبد 

وهذا حديٞ ؿد جذٚء، إٓ »ادتًِؼ اٖـؾ افوٛ وإرٕٛ وافثًِٛ وافوبع وافذئٛ: 

بٕف ٓ حيتٟ اّثِف فوًػ إشْٚده وٓ يًرج ظِٔف? ٕٕف يدور ظذ ظبذد افُذريؿ اذـ بيب 

  (7)ش.ادخٚرق، وفٔس يرويف ؽره، وهق ضًٔػ مسوا احلديٞ

وهذق بيوذٚ »مًَؾ يف بـؾ افوٛ وافوذبع:وؿٚل يف حديٞ ظبد افر ـ اـ 

حديٞ ضًٔػ، وإشْٚده فٔس اٚفَٚئؿ ظْد بهؾ افًِؿ، وهق يدور ظذ بيب مّد رجؾ 

جمٓقل، وهق حديٞ ٓ يهح ظْدهؿ، وظبذد افذر ـ اذـ مًَذؾ ٓ يًذر  إٓ هبذذا 

 (7).شاحلديٞ، وٓ تهح صحبتف

                                                 

  التمهوند دنا يف ادو ني من  ادعنا  ااـ ظبد افز، باق ظّر يقشػ اـ ظبد اهلل اـ ظبد افز افّْذري (7)

مّد ظبد افُبر افبُري، )ادٌرب: وزارة ظّذقم  حتَٔؼ: مهىٍك اـ ب د افًِقي? و واألساىود 

? واحلذديٞ رواه افسمذذي، يف 7;7، ص7، جه(>=78ن اةشذالمٜٔ، د. ط. إوؿٚ  وافنذٗو

? وااذـ مٚجذف، يف 7<>7رؿذؿ 7:8، ص9، ـتٚب إضًّٜ، اٚب مٚ جٚء يف بـؾ افوذبع، جسننه

? مـ ضريذؼ ظبذد افُذريؿ اذـ بيب :879رؿؿ 7=70، ص7، ـتٚب افهٔد، اٚب إرٕٛ، جسننه

 خزيّٜ اـ جزء.ادخٚرق بيب بمٜٔ، ظـ حبٚن اـ جزء، ظـ بخٔف 

ادعرفنة ? واحلديٞ بخرجف يًَقب اـ شذٍٔٚن افٍ،ذقي، يف 7;7، ص7، جالتمهودااـ ظبد افز،  (7)

، 7م(، ج<<<7ه/<797، حتَٔؼ: خِٔؾ ادْهقر، )اروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، د. ط، والتاريخ

اُر ? وافرويٚين باق 7>7<7رؿؿ <87، ص<، جالسن  الكزى? ومـ ضريَف افبَٔٓل، يف ;77ص

، ه(;797، 7، حتَٔؼ: بيّـ ظع باق يامين، )افَٚهرة: مٗش،ٜ ؿرضبٜ، طمسندهمّد اـ هٚرون، يف 

، الصنحابة معجنم? وااـ ؿٕٚع، باق احل،ذغ ظبذد افبذٚؿل اذـ ؿذٕٚع، يف 8;79رؿؿ <98، ص7ج

، 7، جه(=797، 7حتَٔؼ: صالح اـ شٚمل ادكا ، )ادديْذٜ ادْذقرة: مُتبذٜ افٌراذٚء إثريذٜ، ط

? حدثْٚ م،ِؿ اـ إاراهٔؿ، حدثْٚ احل،ـ اـ بيب جًٍر، ثْٚ باق مّد، ظذـ ظبذد 99;رؿؿ ;;7ص
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شذقد ظذـ وؿذد وؿذع يف روايذٜ بيب إ»ومثٚل ثٚفٞ: ؿٚل احلٚؾظ ااـ حجر: 

ـٚن بول صٖٕف يرى يف ادْذٚم، وـذٚن بول مذٚ ربى  ظروة ظـ ظٚئنٜ ؿٚفٝ: إن افْبل 

جزيؾ اٖجٔٚد، سخ جزيؾ: يٚ مّد!، ؾْير ئّْٚ وصامٓ، ؾِؿ ير صٔلٚ، ؾرؾع اكذه 

ؾ٘ذا هق ظذ بؾؼ اف،امء، ؾَٚل: يٚ مّد! جزيؾ جزيؾ، ؾٓرب ؾدخؾ يف افْٚس، ؾِذؿ 

، ؾْٚداه ؾٓرب، ثؿ اشتًِـ فف جزيؾ مذـ ؿبذؾ حذراء، ؾذذـر ير صٔلٚ، ثؿ خرج ظْٓؿ

ّبِكح ؿهٜ إؿرائف ﴿  ةِٱۡسِم رح
ۡ
أ ﴾ وربى حْٔلذ جزيؾ، فف جْٚحٚن مـ يٚؿقت، خيتىٍٚن ٱۡقوح

 (7).شوهذا مـ روايٜ ااـ هلًٜٔ ظـ بيب إشقد، وااذـ هلًٔذٜ ضذًٔػ»ثؿ ؿٚل:  شافبك

 :ًٚ  اـ اُٚر مـ ضريؼ ظبد اهلل اـ مًٚذ ظذ بٕف ؿد ورد ظْد افزار»وؿٚل ااـ حجر بيو

وإصح مٚ تَدم، »ثؿ ؿٚل:  شظـ افزهري يف هذه افَهٜ بن ورؿٜ ؿٚل: ٕٚمقس ظٔ،ك

 . وهُذا بمثِٜ ـثرة.(7)شوظبد اهلل اـ مًٚذ ضًٔػ

وجذذقب افتحذذدث ظذذـ ثبقتذذف مذذـ حٔذذٞ افَبذذقل وافذذرد، وذفذذؽ  -9

،ذْف اَ،ذّٔٓام، ؾذ٘ذا اٚشتخدام ظِقم افروايٜ ادتّثِذٜ يف ذوط صذحٜ احلذديٞ بو ح

ًٚ(، وإذا مل تتذقاؾر  تقاؾرت هذه افؼذوط يف حذديٞ يهذحح بو حي،ذـ )اَ،ذّٔف ضبًذ

ًهػ ح،ٛ مراتٛ افوذًػ، وـذذفؽ ا تخذريٟ احلذديٞ اذٚفرجقع إػ مهذٚدره ؾٔو

، وذفؽ أٌٜ تَقيذٜ شذْد احلذديٞ يف حٚفذٜ (8)إصِٜٔ وصبف إصِٜٔ مـ ـتٛ احلديٞ

                                                                                                                          

 ."افر ـ اـ مًَؾ اف،ِّل صٚحٛ افدثْٜٔ، ؿٚل: ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل! مٚ تَقل يف افوبع ...

 .78، ص7، جفتح الباريااـ حجر،  (7)

 .;7، صادرجع اف،ٚاؼ (7)

ُتٛ افتل يروي ؾٔٓٚ مٗفٍقهٚ إحٚديذٞ اٖشذٕٚٔدهؿ، يف بي : هل افوادهٚدر إصِٜٔ فِحديٞ (8)
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تٛ احلديٞ، راام يىِع ظذذ بشذٕٚٔد  ـقن احلديٞ ادؼوح ا،ْد ضًٔػ، ؾبٚفتخريٟ مــ 

بخرى فف بح،ـ حًٚٓ مْف، ؾرّؿٔف مـ افؤًػ اؤٍػ افوًػ إػ احل،ـ فٌذره، بو مذـ 

ثرة يف ؾتح افبٚري وظّدة افَٚري.  احل،ـ فذاتف إػ افهحٔح فٌره. وفف بمثِٜـ 

ديٞ. افًْٚيٜ اتًريػ إمٚــ وافبِدان افقاردة بشامؤهٚ يف متـ احلذ -5

اٍذتح افُذٚ  وادذد. ؿذٚل باذق ظبٔذد: ٓ »اَقفف:  شـداء»ـام ظره  احلٚؾظ ااـ حجر 

يك ، وهذه افثْٜٔ هل افتل يْزل مْٓٚ إػ ادًذ مَزة بهؾ مُٜ، وهل افتل يَٚل هلٚ: 

اٍذتح ادثْذٚة، »ؾَذٚل:  شافتًْذٔؿ». وظذره  (7)شاٍتح ادِّٓذٜ وضذؿ ا ذٔؿ شاحلجقن»

دِّٜٓ. مُٚن مًرو  خٚرج مُٜ، وهق ظذ براًٜ بمٔٚل مذـ وشُقن افْقن، وـرس ا

ر ا ٔؿ، وافًغ ادِّٓذٜ، ذهل اُ،»ؾَٚل:  شا ًرإٜ». وظر  (7)شمُٜ إػ جٜٓ ادديْٜ

                                                                                                                          

مقضقع مـ ادقضقظٚت ـٕٚٝ تِؽ افُتٛ مثؾ افُتذٛ اف،ذتٜ، ومقضذٖ مٚفذؽ، وم،ذْد ب ذد، 

وتٍ،ر ااـ جرير، وتٍ،ر ااـ بيب حٚتؿ، وإم فِنٚؾًل، وادحّذ ٓاـ حزم وافرشٚفٜ فِنذٚؾًل، 

يش ااـ جرير، وتذٚريش اٌذداد فِخىٔذٛ وؽرهذٚ. واةحُٚم يف بصقل إحُٚم ٓاـ حزم، وتٚر

: هل افُتٛ افتل يذـر ؾٔٓٚ مٗفٍقهٚ إحٚديٞ َٕاًل ظـ ادهٚدر ادهٚدر صبف إصِٜٔ فِحديٞو

 إصِٜٔ اٖشٕٚٔدهٚ مثؾ تٍ،ر ااـ ـثر، وحتٍٜ إذا  فِّزي، وٕهٛ افرايٜ فِزيًِل، وؽرهٚ.

تل يذـر ؾٔٓٚ مٗفٍقهٚ إحٚديٞ َٕاًل ظـ ادهٚدر : هل افُتٛ افادهٚدر ؽر إصِٜٔ فِحديٞو

إصِٜٔ ادون بشٕٚٔدهٚ مثؾ ريٚض افهٚحلغ فِْقوي، واِقغ ادرام مـ بدفٜ إحُٚم ٓاـ حجر، 

 ختريج احلديث وىشنيته ومنهجوتنهإير ـتٚيب،  وا ٚمع افهٌر فِ،ٔقضل، وافدر ادْثقر فف، وؽرهٚ.

 .=(، صم<<<7، 7)مٚفٔزيٚ: دار افنٚـر، ط

 .>98، ص8، جفتح الباريااـ حجر،  (7)

 .>0;، ص8، جادرجع اف،ٚاؼ (7)
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وتنديد افراء، وؿد ت،ُـ افًغ. وهل اذغ افىذٚئػ ومُذٜ، وإػ مُذٜ بؿذرب ؿٚفذف 

 ظبد افز.. وـام شٖٔ  افتًريػ اجزيرة افًرب يف ـالم ااـ (7)شظٔٚض

 عناصر شرح الحديث المتعلقة بالمتن: -ب

بمٚ ظْٚس ذح احلديٞ ادتًَِٜ اٚدتـ ؾٓل ـام ؿٚل احلٚؾظ ااـ ظبذد افذز      

وذـرت مـ مًٚين أثٚر وبحُٚمٓٚ ادَهقدة ايذٚهر اوىذٚب مذٚ »يف مَدمٜ متٓٔده: 

تٖويِٓٚ وٕٚشذخٓٚ  ظقل ظذ مثِف افٍَٓٚء بوفق إفبٚب، وجِبٝ مـ بؿٚويؾ افًِامء يف

ره ويْبذف افًذٚمل ذومْ،قخٓٚ وبحُٚمٓٚ ومًٕٚٔٓٚ مٚ ينتٍل اف افَٚرئ افىٚفٛ، ويبهذ

رين مذـ إثذر ذـذره، ذويذـره، وبتٔٝ مـ افنقاهد ظذ ادًذٚين واةشذْٚد اذام حوذ

وصحبْل حٍيف، ممٚ تًيذؿ اذف ؾٚئذدة افُتذٚب، وبذت إػ ذح مذٚ اشذتًجؿ مذـ 

بهؾ افٌِٜ، وذـرت يف صدر افُتٚب مـ إخبٚر افدافذٜ إفٍٚظ مَتكا ظذ بؿٚويؾ 

ظذ افبحٞ ظـ صحٜ افَْؾ ومقضع ادتهؾ وادرشؾ، ... وبومذٖت إػ ذـذر اًذض 

بحقال افرواة وبٕ،ٚهبؿ وبشَْٚنؿ ومْٚزهلؿ، وذـرت مـ حٍيٝ تٚريش وؾٚتذف مذْٓؿ 

حتِٔؾ هذذا . واًد (7)شمًتّدا يف ذفؽ ـِف ظذ آختهٚر ضٚراٚ ظـ افتىقيؾ واةـثٚر

 افُالم إبثَٝ فْٚ افًْٚس افتٚفٜٔ فؼح احلديٞ: 

ذح احلديٞ اٌِٜ افًرب: ؾَد اشتخدم مجٔع ذاح احلذديٞ هذذا  -7

                                                 

 .;9، ص=، جادرجع اف،ٚاؼ (7)

 .<، ص7، جالتمهود ااـ ظبد افز، (7)
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ؾٚشذتَبِقه وهذق »ادْٟٓ، ؾًذ شبٔؾ ادثٚل مٚ ؾًِف اةمٚم افْقوي يف ذح احلذديٞ: 

امتَذع »ٌذٜ: . ؿذٚل بهذؾ افِشهق اٚفَٚ  ادٍتقحٜ بي متٌر افِقن»ؿٚل: ش مْتَع افِقن

ؾٓق مبتَذع، ؾٔذف ثذالث فٌذٚت.  -اٚفبٚء  -فقٕف ؾٓق ممتَع، وإتَع ؾٓق مْتَع، وااتَع 

. وَٕذؾ ا ذقهري شوادذٔؿ بؾهذحٓـ»وافَٚ  مٍتقحٜ ؾٔٓـ. ؿٚل ا قهري وؽره: 

. وؿٚل اهلروي يف شومًْٚه: تٌر مـ حزن بو ؾزع»افٌِٚت افثالث ظـ افُ،ٚئل، ؿٚل: 

ذَل »احلديٞ: افٌريبغ يف تٍ،ر هذا  ِّ َع وافُت َِ ذَع واشذُت َِ ذَع وامُت َِ َع فقٕف وااُت َِ يَٚل: إُت

ذَغ واات،ذ ِّ َع وافُت ِّ . وفذف بمثِذٜ ـثذرة يف ذوح (7)شر وافذتٓؿذوإُتِ،َػ وإُتِنَػ وافُت

 افَٚيض ظٔٚض وافْقوي وااـ حجر وافًْٔل وؽرهؿ.

ذح مٍردات احلديٞ اٚفَرنن افُذريؿ: ـذام ؾًذؾ ذاح احلذديٞ،  -7

هق مجع ": (7)شَتِػ مـ اًدهؿ خِق : »مٚ ؾًؾ افَٚيض ظٔٚض يف ذح ؿقفف  مثؾ

ٍِْػ  لحفح ِنۢو بحۡعاِ ٌِۡم ﴿، وهق افذي يٖ  اًد أخر ؿٚل اهلل تًٚػ: -اٚةشُٚن-َخ فحخح
ۡلف   [. وؿٚل يف ذح ؿقل ظّر اذـ اوىذٚب يف <:، ومريؿ:<;7]إظرا : (8)ش﴾خح

ؿذٚل افَذٚيض  (9)شل باق اُر، ومل هيذق مذٚ ؿِذٝمٚ ؿٚ ؾٓقي رشقل اهلل »برسى ادر: 

                                                 

 .>77، ص7، جرشح صحوح مسلمافْقوي،  (7)

مذٚ مذـ »ؿٚل:  ظـ ااـ م،ًقد بن افْبل  0:رؿؿ <;، ص7، جهصحوحبخرجف اةمٚم م،ِؿ يف  (2)

اًثف اهلل يف بمٜ ؿبع إٓ ـٚن فف مـ بمتف حقاريقن وبصحٚب يٖخذون ا،ْتف ويَتدون اٖمره، ثؿ  ٕبل

 ش.إَنٚ َتِػ مـ اًدهؿ خِق  يَقفقن مٚ ٓ يًٍِقن ويًٍِقن مٚ ٓ يٗمرون

إكنلل ادعلمنم "منهجوة فقه احلديث عند القايض عونا  يف إير فذفؽ صقاط، احل،غ اـ مّد،  (8)

 .7<7م(، ص8<<7979/7، 7)اوز اٚف،ًقديٜ: دار ااـ ظٍٚن، ط ،"بفوائد مسلم

 .8;>7رؿؿ :=78، ص8، جبخرجف اةمٚم م،ِؿ يف صحٔحف (4)
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 بي مٚفٝ إفٔف ٍٕ،ف وواؾَف، يَٚل مْف: َهذِقَي هَيْذَقى َهذًقى ؿذٚل اهلل تًذٚػ:»ظٔٚض: 

ى  رحُسَُإۢ ﴿ َح ٍۡ ا َلح تح ِقي اًّْذك مذٚ ؿذٚل اهلل ظذز [. وؿد جٚء َهِقَي هَيْذ0>]ادٚئدة: ﴾ةِهح

ۡف ﴿وجؾ:
ح
َ   ِٔأ ِِ   ح َِيٓ ّنِوح ٱۡلَّا ٍۡ  [.>8]إاراهٔؿ: (7)ش﴾تح

ذح مًْك احلديٞ اٚفَرنن افُذريؿ: ؿذٚل اةمذٚم افْذقوي يف ذح  -8

هق اٍتح افٔذٚء بي يٖـذؾ، وهذق مًْذك ؿقفذف »ؿٚل:  (7)شخمٚؾٜ بن يىًؿ مًؽ: »ؿقفف 

ظق   تًٚػ: ﴿
ۡشيحثح إِۡنلح ُكۡم خح ظ ح ۡولح

ح
َٓاْ أ ۡقُتلُ َلح تح . وبمثِٜ بخذرى (8)[ بي ؾَر87﴾ ]اةرساء:وح

 ؽره مـ افؼوح.  ـثرة ؾٔف ويف

بٔذذٚن تًذذدد روايذذٚت احلذذديٞ ذح احلذذديٞ اٚحلذذديٞ: وذفذذؽ ا -9

، ؾراام جيد يف اًوٓٚ زيٚدة بو زيذٚدات تٍٔذد احلُذؿ ادَهذقد فذدى بفٍٚطف واختال 

افنٚرع، بو تقضح مًْك احلديٞ. وادثٚل ظذ ذفؽ مٚ ؾًؾ اةمٚم ااـ دؿٔؼ افًٔذد يف 

َنذٚءُ : »ذح ؿقل افْبل  ًَ ِٝ افهذالُة ؾٚاذدبوا اٚفًنذٚء إذا ُوِضَع اف ذ َّ ْٔ ؿذٚل:  (9)شوُبِؿ

ٓ يْبٌذذل بن حتّذذؾ ظذذذ  "افهذذالة"إفذذػ وافذذالم يف ش وبؿّٔذذٝ افهذذالة»ؿقفذذف: »

                                                 

 .7<7، ص"منهجوة فقه احلديث عند القايض عوا  ...إير فذفؽ صقاط،  (7)

ظـ ظبذد اهلل اذـ م،ذًقد ؿذٚل: شذٖفٝ  ،;=رؿؿ ،0<، ص7، جبخرجف اةمٚم م،ِؿ يف صحٔحف (2)

ؿذٚل: ؿِذٝ فذف: إن ش. بن جتًؾ هلل ٕدا وهق خَِؽ»: بي افذٕٛ بظيؿ ظْد اهلل؟ ؿٚل: اهلل  رشقل

ؿذٚل: ؿِذٝ: ثذؿ ش. ثؿ بن تَتؾ وفدا خمٚؾٜ بن يىًؿ مًؽ»ذفؽ فًئؿ، ؿٚل: ؿِٝ: ثؿ بي؟ ؿٚل: 

 ش.ثؿ بن تزاين حِِٜٔ جٚرا»بي؟ ؿٚل: 

 .0=، ص7، جرشح صحوح مسلمافْقوي،  (8)

 .90;رؿؿ =78، ص7، جصحوحه بخرجف افبخٚري، يف (9)
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ؾٚاذدؤوا »آشتٌراق، وٓ ظذ تًريػ ادٚهٜٔ، اؾ يْبٌل بن حتّؾ ظذ ادٌرب فَقفف: 

دؤوا اذف ؿبذؾ بن ؾٚاذ»، ويسجح  ِف ظذ ادٌرب فَقفف يف افروايٜ إخرى: شاٚفًنٚء

إذا وضع افًنٚء »، واحلديٞ يٍرس اًوف اًوٚ. ويف روايٜ صحٔحٜ: شتهِقا ادٌرب

   (7).شوبحدـؿ صٚئؿ

وٓ حتذؾ فَىتٓذٚ إٓ : »وـذفؽ مٚ ؾًؾ احلٚؾظ ااذـ حجذر يف ذح ؿقفذف 

حٔٞ اختِػ افًِامء يف ادراد مْف، ؾَٔؾ: دـ شّع ٕٚصذدا يَذقل: مذـ ربى يل  7شدْند

. وؿٔؾ: ادراد اٚدْنذد "جيقز فقاجد افَِىٜ بن يًرؾٓٚ فردهٚ ظذ صٚحبٓٚـذا ؾحْٔلذ 

افىٚفٛ حُٚه باق ظبٔد وتًَبف اٖٕف ٓ جيذقز يف افٌِذٜ ت،ذّٜٔ افىٚفذٛ مْنذدا. ؾَذٚل 

ؿِذٝ ويٍُذل يف رد ذفذؽ ؿقفذف يف "احلٚؾظ ااـ حجر ردًا ظذ هذا افتٍ،ر إخذر: 

 (8)."، واحلديٞ يٍرسذ اًوذف اًوذٚش ٓ يِتَط فَىتٓٚ إٓ مًر»حديٞ ااـ ظبٚس: 

 وبمثِٜ ـثر جدا يف ذوح احلديٞ.

ذح احلذذديٞ اٚٔثذذٚر: فَذذد اهذذتؿ ذاح احلذذديٞ اَْذذؾ بؿذذقال  -:

افهحٚاٜ وافتٚاًغ يف أٚن مًٚين إحٚديٞ، وـنذػ ؽقاموذٓٚ، وتْْزيِٓذٚ مْٚزهلذٚ، 

بٔؾ ادثذٚل اقصٍٓؿ بؿرب افْٚس إػ ٕزول افَرنن وتىبَٔف، وطروؾف وبحقافف، ؾًذ ش

ٓ يزين افزاين حذغ »، يف ذحف حلديٞ: "اةـامل"مٚ ؾًِف افَٚيض ظٔٚض يف ذحف 

ه اَقل ااـ ظبٚس: ش يزين وهق مٗمـ . شٓ يًٍؾ ذفذؽ م،ذتحال فًٍِذف مذٗمـ»ؾٍرسه

                                                 

 .0;7، ص7، جفتح البارييف  ،َِٕف ااـ حجر (7)

 .7807رؿؿ >:=، ص7، جصحوحهيف  ،بخرجف افبخٚري (7)

 .==، ص:، جفتح الباريااـ حجر،  (8)
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ك اف بوفٔٚء اهلل ادٗمْغ، وي،تحؼ اشؿ »واَقل احل،ـ:  ّه ُيَْْزع مْف اشؿ اددح افذي ُي،

ّه    (7).شك اف ادْٚؾَقنافذم افذي ُي،

تذٖول ااذـ ظبذٚس "ش: ادٚء مـ ادٚء»وؿٚل افَٚيض ظٔٚض ظْد ذح حديٞ: 

ذقا بن ش ادٚء مـ ادٚء»حديٞ  يف آحتالم، و ِف ؽره مـ افهحٚاٜ ظذ افْ،ذش، وٕهُّ

  (7)."ذفؽ رخهٜ يف بول اةشالم، ثؿ َُنَِل ظـ ذفؽ، وُبِمَر اٚفٌ،ؾ

 8شصذالة افِٔذؾ مثْذك مثْذك: »ذح ؿقفذف وـام ؾًؾ احلٚؾظ ااـ حجر يف 

وبمٚ إظٚدة مثْك ؾِِّبٚفٌٜ يف افتٖـٔد، وؿد ؾرسه ااـ ظّر راوي احلديٞ ؾًْد "ؾَٚل: 

م،ِؿ مـ ضريؼ ظَبٜ اـ حريٞ ؿٚل: ؿِٝ ٓاـ ظّر: مٚ مًْذك مثْذك مثْذك؟ ؿذٚل: 

 . وهُذا ذوح احلديٞ مِٔلٜ اؼح احلديٞ اآثٚر افهذحٚاٜ(9)"ت،ِؿ مـ ـؾ رـًتغ

 وبؿقال افتٚاًغ.

ذح احلديٞ اُتٛ ؽريٛ احلديٞ: ـام ؾًؾ اةمٚم ااذـ ظبذد افذز  -;

ٓ »ؿذٚل:  بن رشذقل اهلل "يف ذح حديٞ  "افتّٓٔد"يف ذحف دقضٖ اةمٚم مٚفؽ 

وذـذر باذق ظبٔذد افَٚشذؿ اذـ شذالم ظذـ "ؿذٚل:  (:)شجيتّع ديْٚن يف جزيذرة افًذرب

                                                 

 .9<7، ص"منهجوة فقه احلديث عند القايض عوا  ...إير فذفؽ صقاط،  (7)

 .9<7، ص"د القايض عوا  ...منهجوة فقه احلديث عنإير فذفؽ صقاط،  (7)

 .;9<رؿؿ >88، ص7، جصحوحهيف  ،بخرجف افبخٚري (8)

 .<>9، ص7، جفتح الباريااـ حجر،  (9)

ر: دار ذاـ بٕس باق ظبد اهلل إصبحل حتَٔؼ: مّد ؾذٗاد ظبذد افبذٚؿل، )مهذمو ي مالك وهق يف  (:)

 .9=:7رؿؿ 7<=، ص7إحٔٚء افساث افًريب، د. ط. د. ت(، ج
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ْاَغ إػ ريػ افًراق يف افىذقل. وبمذٚ إصًّل ؿٚل: جزيرة افًرب مـ بؿل ظدن بَ 

افنذٚم. ؿذٚل باذق ظبٔذد:  7يف افًرض ؾّـ جدة ومٚ وآهٚ مـ شٚئر افبحر إػ بضذرار

وؿٚل باق ظبٔدة: جزيرة افًرب مٚ اغ حٍر بيب مقشك إػ بؿل افّٔـ يف افىقل، وبمٚ 

ٕذٚ اذذفؽ بخز". ثؿ ؿٚل ااـ ظبد افز: "يف افًرض ؾّـ الر يزيـ إػ مَْىع اف،اموة

ـِف باق افَٚشؿ ظبد افقارث اـ شٍٔٚن وباق ظّر ب د اـ مّد اـ ب د، ؿٚٓ: حذدثْٚ 

مّد اـ ظٔ،ك. وبخزٕٚ باق افَٚشؿ اـ ظّر اـ ظبذد اهلل، ؿذٚل: حذدثْٚ ظبذد اهلل اذـ 

مّد اـ ظع، ؿٚل: حدثْٚ ب د اـ خٚفد، ؿٚٓ مجًٔٚ: حدثْٚ ظع اـ ظبد افًزيذز، ظذـ 

   (7).اـ شالم يف ـتٚاف يف ذح ؽريٛ احلديٞ، واجّٔع افؼح ادذـقر بيب ظبٔد افَٚشؿ

واختِػ افًِامء يف افَِىٜ وافوٚفٜ، وـٚن باذق "مثٚل نخر: ؿٚل ااـ ظبد افز: 

ظبٔد افَٚشؿ اـ شالم ومجٚظٜ مـ افًِامء يٍرؿقن اغ افَِىٜ وافوٚفٜ، ؿٚفقا: افوذٚفٜ 

ٔقان. ؿٚل باق ظبٔد: إٕام افوقال مذٚ ضذؾ ٓ تُقن إٓ يف احلٔقان، وافَِىٜ يف ؽر احل

 (8)."اٍْ،ف، وـٚن يَقل: ٓ يْبٌل ٕحد بن يدع افَِىٜ، وٓ جيقز ٕحد بخذ افوٚفٜ

ؾٖخذذ اخىذٚم ٕٚؿتذف بو »ؿقفذف: "ومثٚل ثٚفٞ: افْقوي يف ذح صحٔح م،ِؿ: 

هذق  مهٚ اُرس اوٚء وافزاي. ؿٚل اهلروي يف افٌذريبغ: ؿذٚل إزهذري: اوىذٚمش ازمٚمٓٚ

افذي خيىؿ اف افبًر، وهق بن يٗخذ حبؾ مذـ فٔذػ بو صذًر بو ـتذٚن، ؾٔجًذؾ يف بحذد 

                                                 

 .=<9، ص9، جلسان العر ر افنٚم: بضراؾٓٚ. ااـ مْيقر، بضرا (7)

 .7>7، ص7، جالتمهودااـ ظبد افز،  (7)

 .777، ص8، جالتمهودااـ ظبد افز،  (8)
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ضرؾٔف حَِٜ، ي،ِؽ ؾٔٓٚ افىر  أخر حتك يهر ـٚحلَِٜ، ثؿ يَِد افبًر، ثؿ يثْل ظذذ 

   (7)."خمىّف، ؾ٘ذا ضٍر مـ إدم ؾٓق جرير، ؾٖمٚ افذي جيًؾ يف إٕػ دؿَٔٚ ؾٓق افزمٚم

ؿذٚل إاذراهٔؿ احلذريب:  (7)"ؾٔجداَنٚ وحنٚ"ةمٚم افْقوي: ومثٚل رااع: ؿٚل ا

. ومثذٚل خذٚمس: ؿذٚل افْذقوي يف ذح حذديٞ (8)"افقحش مـ إرض هق اوذالء

ومًْذك )بصذٍٔٝ ظذذ ": (9)"مـ وجع بصٍٔٝ مْف ظذذ ادذقت ظٚدين رشقل اهلل "

ااذـ  ادقت( بي ؿٚراتف وبذؾٝ ظِٔف. يَٚل: بصٍك ظِٔف وبصٚ  ؿٚفف اهلروي. وؿذٚل

. (:)"ؿتٔبٜ: ٓ يَٚل: بصٍك إٓ يف افؼ. ؿٚل إاراهٔؿ احلريب: افقجع اشذؿ فُذؾ مذرض

                                                 

 .7>7، ص7، جرشح صحوح مسلمافْقوي،  (7)

  ـ بيب هريرة ؿٚل: شذًّٝ رشذقل اهلل? ظ<=78رؿؿ ،7070، ص7، جصحوح مسلمواحلديٞ يف  (7)

، ثؿ -يريد ظقايف اف،بٚع وافىر  -ادديْٜ ظذ خر مٚ ـٕٚٝ، ٓ يٌنٚهٚ إٓ افًقايف  يسـقن»يَقل: 

خيرج راظٔٚن مـ مزيْٜ، يريدان ادديْٜ يًَْٚن آٌّْام، ؾٔجداَنٚ وحنٚ، حتك إذا اٌِٚ ثْٔذٜ افذقداع 

 ش.خرا ظذ وجقهٓام

 .7;7- 0;7، ص<، جرشح صحوح مسلمافْقوي،  (8)

ظـ شًد اـ بيب وؿٚص ؿٚل: ظٚدين رشقل و? =7;7رؿؿ ،77:0، ص8ج، صحوح مسلموهق يف  (9)

يف حجٜ افقداع مـ وجع بصٍٔٝ مْف ظذ ادقت، ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل! اٌِْل مذٚ تذرى مذـ  اهلل 

ٓ ؿذٚل ؿِذٝ »افقجع? وبٕٚ ذو مٚل، وٓ يرثْل إٓ ااْٜ يل واحذدة، بؾٖتهذدق اثِثذل مذٚيل؟ ؿذٚل: 

 ش.فثِٞ ـثربؾٖتهدق انىره ؿٚل ٓ افثِٞ وا

 ،707، ص7، جصننحوح مسننلمواحلذذديٞ يف  ?;>، ص77، جرشح صننحوح مسننلمافْذذقوي،  (:)

يسـقن ادديْٜ ظذ خر مذٚ ـٕٚذٝ، »يَقل:  ظـ بيب هريرة ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل  ?<=78رؿؿ

، ثؿ خيرج راظٔٚن مـ مزيْذٜ، يريذدان ادديْذٜ -يريد ظقايف اف،بٚع وافىر  -ٓ يٌنٚهٚ إٓ افًقايف 

 ش.يًَْٚن آٌّْام، ؾٔجداَنٚ وحنٚ، حتك إذا اٌِٚ ثْٜٔ افقداع خرا ظذ وجقهٓام
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وإمثِٜ ـثرة جدا، وفقٓ خق  ضقل ادَٚل فذـرت بمثِٜ مـ ـؾ ذح، وفُؾ مذـ 

 فف ـتٚب يف ؽريٛ احلديٞ.

ًٚ: وذفؽ اٚفْير يف بفٍٚطذف وترـٔبتذف  -> حتديد مٍٓقم احلديٞ مقضقظٔ

فزمٚين وادُٚين ومٚ إػ ذفؽ مـ إمقر اد،ٚظدة فذف فِقصذقل وشبٛ وروده واًده ا

إػ مًْٚه. وٓ يًّْف ذفؽ مـ آشتٍٚدة مـ افؼوح اف،ٚاَٜ. ويبتًذد ظذـ افتًهذٛ 

افْٚس، بو  امظٜ، بو دذهٛ، بو تٔٚر، بو صٔش، بو حذٚـؿ، بو مٗفذػ، وٓ  فٍالن مـ

اهلل تًٚػ اف.  ِٔتٖدب اام بداْٚيتًهٛ إٓ فِحؼ. وـذفؽ ٓ حيتَر أخريـ ونراءهؿ، ؾ

ِو ٱتَّقح  ؿٚل تًٚػ: ﴿ ۡعلحُم ةِهح
ح
َح أ ٌُ ُكۡمۖۡ  سح ُُ ى

ح
َٓاْ أ كُّ [. وؿٚل تًذٚػ: 87﴾ ]افْجؿ:٣٢ فحَلح تُزح

تِي  ﴿ لِيٌم خح ح عح ظُكۡمۚٞ إِ َّ ٱّللَّ ى ۡتقح
ح
ِ أ ُكۡم ِعي ح ٱّللَّ ۡكوحنح

ح
[، ؾذراام 78﴾ ]احلجرات:١٣ إِ َّ أ

ًٚ، وبخِص ٕٜٔ، وبزـك ظّذاًل، ثذؿ  ٕف بتَكـٚن هذا افذي يراه دو هلل تًٚػ، وبضٓر ؿِب

 اف. إٕف ٓ يًِؿ مٚذا خيتؿ فف

افتْبٔف ظذ إحٚديٞ ادْ،قخٜ ظذ افذرؽؿ مذـ ؿِتذف ـذام ؿذٚل ااذـ  -=

اد اذـ بوس (7)ا قزي . وادثٚل ظذ ذفؽ مٚ ؿٚفذف احلذٚؾظ ااذـ حجذر يف حذديٞ صذده

 :ًٚ ُِٕ،ذَش احذديٞ ااذـ ظبذٚس  (7)شبؾىر احلٚجُؿ وادحجقمُ »مرؾقظ  بن افْبذل "ؾٕ٘ف 

                                                 

ادْنذقر يف  "الناسخ وادنسوخ م  احلديث"ااـ ا قزي، باق افٍرج ظبد افر ـ اـ ظع اـ مّد،  (7)

جمِٜ افبحٞ افًِّل وافساث اةشالمل افهٚدرة مـ مرـز افبحٞ افًِّل اجٚمًٜ بم افَرى مُذٜ 

 .787ص ، ه=<78ٜ، افًدد إول شْٜ ادُرم

،  >8:، ص7، جسننننه?  وااذذـ مٚجذذف، يف <;78، رؿذذؿ7>>، ص7، جسننننهرواه باذذق داود،  يف  (7)

صذحٔح  صحوحه ?  وااـ حبٚن، باقحٚتؿ مّد اـ حبٚن اـ ب د افتّّٔل افب،تل، يف 7=;7رؿؿ
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حٔٞ جٚء يف اًض ضرق حديٞ صداد اـ بوس بن ذفؽ  (7)"احتجؿ وهق ُمِْرٌم صٚئٌؿ 

يف حجٜ افذقداع  افذي وؿع شْٜ ثامن فِٓجرة، وبن ااـ ظبٚس صحبف  (7)زمـ افٍتح ـٚن

ًٚ، ؾُٔقن م(8)افتل حهِٝ شْٜ ظؼ فِٓجرة ًٚ.. واذفؽ يُقن حديٞ صداد متَدم  ْ،قخ

وـام ؾًؾ اةمٚم افْقوي يف حديٞ ؿتؾ صٚرب اوّر يف ادرة افرااًٜ ادذروي 

إن ذب ؾٚجِذذدوه، ؾذذ٘ن ذب يف افرااًذذٜ "ؿذذٚل:  ظذذـ جذذٚار وؽذذره بن افْبذذل 

ـُ حجذر(:)"دل اةمجٚع ظذ ٕ،خف". ؿٚل اةمٚم افْقوي: (9)"ؾٚؿتِقه . وؿذد (;)، وبؿره اا

                                                                                                                          

، 7افرشذٚفٜ، ط حتَٔذؼ: صذًٔٛ إرٕذٗوط، )اذروت: مٗش،ذٜ ااـ حبذٚن استٔذٛ ااذـ اِبذٚن،

 ? وهق صحٔح.8:88،  رؿؿ807، ص=م(، ج8<<7ه/7979

 وؽره. =8<7رؿؿ ،9>7، ص9، جصحوحهرواه افبخٚري، يف  (7)

)اروت: دار افُتذٛ افًِّٔذٜ،  د. ط. د.  مسنده رواه افنٚؾًل، باق ظبد اهلل مّد اـ إدريس، يف  (7)

حتَٔؼ: ظبد افٌٍٚر  السن  الكزى   ?  وافْ،ٚئل ب د اـ صًٔٛ باق ظبد افر ـ،  يف<>7ت(، ص

 ه/7977، 7)اذذروت: دار افُتذذٛ افًِّٔذذٜ، ط  روي ح،ذذـ،ذشذذِٔامن افبْذذداري،  وشذذٔد ـ،ذذ

 ،8=0=، رؿؿ>;7، ص9، جالسن  الكزى? وافبَٔٓل، يف  =878رؿؿ >77، ص7ج  م(،7<<7

بو ف،ذبع رة ذظٚم افٍتح، ؾّر ظع رجؾ فذثامن ظنذ ظـ صداد اـ بوس ؿٚل: ـْٝ مع رشقل اهلل 

 وهق صحٔح. ،. وافٍِظ فِبَٔٓل"بؾىر احلٚجؿ وادحجقم"ظؼة مـ صٓر رموٚن حيتجؿ، ؾَٚل: 

 يف ذح هذا احلديٞ. >>7، ص9، جفتح الباريإير ااـ حجر،  (8)

االعتبنار يف بونان إير احلٚزمل، باق اُر مّد اـ مقشك اـ ظثامن اـ مقشك اهلّذداين افنذٚؾًل،  (9)

، 7راتذذٛ حذذٚـّل، ) ذذص: مىبًذذٜ إٕذذدفس، ط :، تهذذحٔحاألخبننار الناسننخ وادنسننوخ منن 

 .>;9، ص(م;;<7ه/;=78

 .=<7، ص:، جرشح صحوح مسلمافْقوي،  (:)

  .7>، ص77، جفتح الباريااـ حجر،  (;)
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فنٚؾًل. وممٚ جيٛ افتْبٔذف إفٔذف بن اةمجذٚع ٓ َيَْْ،ذش، شبَٓام إػ َٕؾ اةمجٚع اةمٚم ا

 (7).وفُْف يدل ظذ وجقد ٕٚشش مـ ـتٚب بو شْٜ

ًٚ بو مَٔدًا. ـام ؾًؾ  -< ًٚ، مىَِ ًٚ بو خمهقص تبٔغ مٚ إذا ـٚن احلديٞ ظٚم

 احلٚؾظ ااـ حجر يف َتهٔص حديٞ ظبٔد اهلل ؿٚل: حدثْل ٕٚؾع، ظذـ ااذـ ظّذر 

صدؿٜ افٍىر صٚظٚ مذـ صذًر، بو صذٚظٚ مذـ متذر، ظذذ  ؾرض رشقل اهلل "ؿٚل: 

احديٞ ظّر اـ ٕٚؾع، ظذـ بأذف، ظذـ ااذـ ظّذر  (7)"افهٌر وافُبر واحلر وادِّقا

زـٚة افٍىر صٚظٚ مـ متذر، بو صذٚظٚ مذـ  ؾرض رشقل اهلل "ريض اهلل ظْٓام، ؿٚل: 

 (8)."صًر، ظذ افًبد واحلر وافذـر وإٕثك وافهٌر وافُبر مـ اد،ِّغ

ًٚ ديّقمذٜ مٍٓقمذف، بو ارتبٚضذف ازمذٚن  -70 ذح أٚن مًْك احلديٞ، مقضِّ

ومُٚن، بو اًر ، بو اًِٜ، بو اٚف،ٔٚشٜ افؼظٜٔ، بو مٚ بٕٔط اٖوصٚ  متٌرة ؾٔتٌذر 

ام  اتٌرهٚ. ؾٍل إاٚحٜ افرشقل  فبس احلرير فًبد افر ـ اـ ظق  وافزار اـ افًذقه

ٍٜ بو وجع بو  ُه ؿّؾ ـٚن هبام يف ؽزاة هلام، اًد حتريّف ظذذ افرجذٚل ريض اهلل ظْٓام، حلَ

                                                 

، حتَٔذؼ: صذبحل اخلالصة يف أصول احلنديث ذ  افديـ احل،غ اـ مّد اـ ظبد اهلل، افىٔبل، (7)

وااـ حجذر، ب ذد اذـ ظذع اذـ  ?7;ص(  ه7<78ن إوؿٚ ، د. ط.  اف،ٚمرائل، )اٌداد: ديقا

، حتَٔؼ: ظع اـ ح،ـ احلِبذل، )اذروت: دار ىزهة النظر يف توضوح ىخبة الفكرمّد افً،َالين، 

 .>:، صه(7978، 7ااـ ا قزي، ط

 .7997، رؿؿ<9:، ص7، جصحوحهافبخٚري، يف  بخرجف (7)

، 8، جفتح البناري?  وإير ااـ حجر، 7987، رؿؿ>9:، ص7، جصحوحهافبخٚري، يف  بخرجف (8)

 .7>8ص، <;8ص
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ًٚ (7)"ـام هق مًرو  . ـٚن هذا فتخٍٔػ افًِٜ، وفُذـ باٚحذف افىذزي يف افٌذزو ؿٔٚشذ

دفٝ افرخهٜ يف فب،ف ا،بٛ احلُٜ بن مـ ؿهد اِب،ف مٚ هق بظيؿ مـ "ظِٔف، ؾَٚل: 

وباذق يقشذػ . وؿٚل افنذٚؾًل "بذى احلُٜ ـدؾع شالح افًدو وٕحق ذفؽ ؾٕ٘ف جيقز

اٚ قاز فِرضورة. وؿٚل ااـ ادٚجنقن: إٕف ي،تحٛ يف احلرب. وحتك ؿذٚل ادِٓذٛ: 

. (7)"فبٚشف يف احلرب ةرهٚب افًدو، وهذق مثذؾ افرخهذٜ يف آختٔذٚل يف احلذرب"

 (8).وهُذا هؿ جًِقا هذه افرخهٜ شٚريٜ ادًٍقل فِرضورة بي رضورة

ؿذٚل: ؿذٚل  ٔد اوذدري ومثؾ مٚ ؾًؾ احلٚؾظ ااـ حجر يف حديٞ بيب شً

ؿذٚل مجٓذقر ". ؿذٚل: (9)"باردوا اٚفيٓر ؾ٘ن صدة احلر مـ ؾٔح جٓذْؿ": رشقل اهلل 

. "بهؾ افًِؿ: ي،تحٛ تٖخر افيٓر يف صدة احلر إػ بن يزد افقؿٝ، ويُْرس افذقهٟ

وروي ظـ افنٚؾًل بن ذفؽ إٕام يُقن اٚحلجٚز حٔٞ صدة احلر، وـٕٚٝ ادديْٜ فذٔس 

  (:).وـٚن يْتٚب مـ اًد م،جد رشقل اهلل  ؾٔٓٚ م،جد ؽر

ومثؾ مٚ ؾًؾ احلٚؾظ ٍٕ،ف يف ذح حديٞ ااـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ظـ افْبل 

  :ؿذٚل اوىذٚيب: يف احلذديٞ ". ؿٚل: (;)"احلّك مـ ؾٔح جْٓؿ ؾٖاردوهٚ اٚدٚء"ؿٚل

                                                 

? ;>70رؿؿ ;9;7، ص8، جمسلم? و8;>7و ،7;>7رؿؿ ،<;70، ص8بخرجف افبخٚري، ج (7)

 .870:رؿؿ ،النسائيو

 .707، ص ;، جالفتحااـ حجر،  (7)

 .:>8ص -890، صعلوم احلديث أصولها ومعارصهايْير إمثِٜ فُؾ مـ هذه افَْٚط يف ـتٚيب،  (8)

 .78:رؿؿ  ،<<7، ص7، جصحوحه ، يفبخرجف افبخٚري (9)

 .:، ص:، جالتمهود?  وااـ ظبد افز، يف ;7، ص7،  جفتح الباريااـ حجر،  (:)

 .<770رؿؿ ،87>7، ص9? وم،ِؿ، ج7<80، رؿؿ 7<77، ص8، جصحوحه ، يفبخرجف افبخٚري (;)
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 اةرصٚد إػ تزيد احلّك اٚدٚء، ؾذ٘ن بطٓذر افقجذقد، بو اؿتوذٝ صذْٚظٜ افىذٛ بن

إٌامس ـؾ مّقم يف ادٚء، بو صبف إيٚه ظذ مجٔع ادٕف، يرضه ؾِٔس هذق ادذراد، وإٕذام 

اشتًامل ادٚء ظذ وجف يٍْع، ؾِٔبحٞ ظـ ذفذؽ افقجذف، فٔحهذؾ إٓتٍذٚع  ؿهد 

وٓ صؽ بن ظِؿ افىٛ مـ بـثر افًِقم احتٔٚجذٚ إػ افتٍوذٔؾ، ". وؿٚل ادٚزري: "اف

يف شٚظٜ، ثؿ يهر داء فف يف اف،ذٚظٜ افتذل تِٔٓذٚ،  حتك بن ادريض يُقن افقء دواءه

فًٚرض يًرض فف مـ ؽوٛ حيّك مزاجف مثال، ؾٔتٌر ظالجذف، ومثذؾ ذفذؽ ـثذر، 

ؾ٘ذا ؾرض وجقد افنٍٚء فنخص اقء يف حٚفٜ مٚ مل يِزم مْف وجقد افنٍٚء اف فذف، بو 

الجذف فٌره يف شٚئر إحقال، وإضبٚء جمًّقن ظذذ بن ادذرض افقاحذد خيتِذػ ظ

. وؿٚل "اٚختال  اف،ـ وافزمٚن وافًٚدة وافٌذاء ادتَدم وافتٖثر ادٖفق  وؿقة افىبٚع

 :ًٚ وحيتّؾ بن يُقن فذبًض احلّٔذٚت دون اًذض، يف اًذض إمذٚــ "ادٚزري بيو

وهذذا بوجذف ؾذ٘ن ". ثذؿ ؿذٚل احلذٚؾظ: "دون اًض، فبًض إصخٚص دون اًض

ٓ ت،ذتَبِقا افَبِذٜ "ن خٚصٚ ـام ؿٚل: ؿد يُقن ظٚمٚ وهق إـثر، وؿد يُق خىٚاف 

فٔس ظٚمٚ  ّٔذع  "ذؿقا بو ؽراقا"ؾَقفف:  "اٌٚئط وٓ اقل، وفُـ ذؿقا بو ؽراقا

بهؾ إرض، اؾ هق خٚص دـ ـٚن اٚدديْٜ افْبقيٜ وظذ شّتٓٚ، ؾُذفؽ هذا حيتّذؾ 

ؿ بن يُقن خمهقصٚ اٖهؾ احلجٚز ومٚ وآهؿ? إذ ـٚن بـثر احلّٔٚت افتل تًرض هلذ

 (7)."مـ افًرضٜٔ احلٚدثٜ ظـ صدة احلرارة، وهذه يًٍْٓٚ ادٚء افبٚرد ذاٚ واؽت،ٚٓ

أٚن افقجقه ادختٍِٜ افتل حتِّٓٚ بفٍٚظ احلديٞ، مع ترجٔح مٚ يذراه  -77

                                                 

 .>>7-;>7، ص70، جالفتح يف ااـ حجر، (7)
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ًٚ اٚفدفٔؾ. مثؾ مٚ ؾًؾ اةمٚم افبخٚري، حٔٞ روى ا،ْده ظـ ظبد اهلل اـ ظّر  راجح

  :ْٓؿ افىًٚم، ؾْٕٓٚذٚ افْبذل ـْٚ ٕتَِك افرـبٚن، ؾْنسي م"ؿٚل  بن ٕبًٔذف حتذك

ِّْٔف حديٞ ظبٔذد اهلل ". ثؿ ؿٚل افبخٚري: "يبِغ اف شقق افىًٚم هذا يف بظذ اف،قق ُيَب

ؿٚل: حدثْل ٕٚؾع ظـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف ؿٚل ـٕٚقا يبتٚظقن افىًٚم يف بظذ اف،قق 

. وظِذؼ (7)ف حتذك يَِْذقهبن يبًٔقه يف مُٕٚذ ؾٔبًٔقٕف يف مَُٚنؿ ؾْٓٚهؿ رشقل اهلل 

وبراد افبخٚري اذفؽ افرد ظذ مـ اشتدل اف ظذ جذقاز تَِذل "ظِٔف ااـ حجر ؾَٚل: 

افرـبٚن ةضالق ؿقل ااـ ظّر: ـْٚ ٕتَِك افرـبذٚن، وٓ دٓفذٜ ؾٔذف? ٕن مًْذٚه بَنذؿ 

ـٕٚقا يتَِقَنؿ يف بظذ اف،قق ـام يف روايٜ ظبٔد اهلل اـ ظّذر ظذـ ٕذٚؾع، وؿذد سح 

روايتف ظـ ٕٚؾع اَقفف: وٓ تَِقا اف،ِع حتك هيبط هبٚ اف،قق، ؾذدل ظذذ بن  مٚفؽ يف

 (7)."افتَِل افذي مل يْف ظْف إٕام هق مٚ اِغ اف،قق، واحلديٞ يٍرس اًوف اًوٚ

َٕؾ اخذتال  افًِذامء يف تًٔذغ مٍٓذقم احلذديٞ، مذع اةصذٚرة إػ  -77

مُذٚن تقحٔذد دواظل هذا آختال  إن ؿدر ظذ ذفذؽ، وحيذٚول افنذٚرح اَذدر اة

إمٜ، ويؼح احلديٞ اام يَِص آختالؾٚت افٍَٜٓٔ وافًَديٜ. ؾّثال ظْد مٚ ٕٖ  إػ 

افت،ٚوي ؾٔٓٚ، براًٜ مْٓذٚ  ذح حديٞ إصْٚ  اف،تٜ افراقيٜ افتل بوجٛ افْبل 

اٚفُٔؾ، وهل افز وافنًر وافتّر وادِح، واثْٚن مْٓٚ اٚفقزن، ومهٚ افذهٛ وافٍوٜ، 

بن ٕبٔع افذهٛ اٚفذذهٛ،  َنك رشقل اهلل "ظبٚدة اـ افهٚمٝ يَقل:  وهق مٚ رواه

                                                 

 .<:70ورؿؿ ،=:70رؿؿ <:>، ص7، جهصحوحري، يف بخرجف افبخٚ (1)

 .=:70، رؿؿ;>8، ص9، ـتٚب افبٔقع، اٚب مْتٓك افتَِل، جفتح الباري يف ااـ حجر، (7)
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وافقرق اٚفقرق، وافز اٚفز، وافنذًر اٚفنذًر، وافتّذر اذٚفتّر، وادِذح اذٚدِح، إٓ 

شقاء ا،قاء، مثال اّثؾ، مـ زاد بو ازداد ؾَد براك، وبمرٕٚ بن ٕبٔع افذذهٛ اذٚفقرق، 

. اختِػ افًِامء (7)"اٚفز، يدا أد ـٔػ صلْٚ وافقرق اٚفذهٛ، وافز اٚفنًر، وافنًر

ظذذ حتذريؿ  ؾٔف ظذ ؿقفغ: ذهٛ مجٓقر افٍَٓذٚء إػ بن ـذؾ رء ٕذص افرشذقل 

افتٍٚضؾ ؾٔف ـٔاًل ؾٓق مُٔؾ بادًا? وإن ترا افْٚس افُٔؾ ؾٔف، وـؾ مٚ ٕص ظذ حتريؿ 

ًٚ ؾٓق مقزون بادًا? وإن ترا افْٚس افقزن ؾٔف. وذهٛ باق يقشػ إػ  افتٍٚضؾ ؾٔف وزٕ

اظتبٚر افًر  ظذ خال  ادْهقص ظِٔف، ٕن افْص إٕام ـٚن فًِٚدة يف ذفؽ افقؿٝ، 

. ودذٚ ـذٚن مذذهٛ بيب (7)وؿد تبدفٝ ؾٔجٛ بن يثبٝ احلُؿ ظذ وؾؼ افًٚدة ا ديذدة

ك احلذٚرض ظذذ اخذتال  مذذاهبٓؿ، ذيقشػ بوؾؼ  ّٔع افًهقر ؿبِف ظِذامء افًذ

ًٚ. واذفؽ هؿ ؿوقا ظذ اوال    ادقجقد شٚاَ

اَتذؾ صذٚرب اوّذر يف  مثٚل نخر: مٚ ذـر مـ اخذتال  إئّذٜ يف بمذره 

مذـ ذب اوّذر ": افرااًٜ، ؾًـ مًٚويذٜ اذـ بيب شذٍٔٚن ؿذٚل: ؿذٚل رشذقل اهلل 

. اختِذػ افًِذامء يف هذذا إمذر ظذذ براًذٜ (8)"ؾٚجِدوه، ؾ٘ن ظٚد يف افرااًٜ ؾٚؿتِقه

                                                 

ًٚ، وهذق 7;:9، رؿذؿ:>7، ص>، جادجتبى من  سنننهرواه افْ،ٚئل، يف  (7) ? ورواه أخذرون بيوذ

 حديٞ صحٔح.

 . 79، ص>ار افٍُر، د. ط. د. ت(، ج)اروت: دفتح القدير  إير: ااـ اهلامم،  (7)

 7999رؿذؿ  ،=9، ص9? وافسمذي وافٍِظ فف: ج7=99،  رؿؿ 9;7، ص9بخرجف باق داود،  ج (8)

وؽرمهٚ. وؿٚل افسمذي: ويف افبٚب ظـ بيب هريرة وافؼيد وذحبٔؾ اـ بوس وجرير وبيب افرمد 

ًٚ: حديٞ مًٚويٜ هُذا رو ى افثقري بيوٚ ظـ ظٚصؿ ظذـ بيب افبِقي وظبد اهلل اـ ظّرو. وؿٚل بيو
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اةمٚم افنٚؾًل، وافسمذي، واوىٔٛ افبٌدادي،  ( احلديٞ مْ،قخ. ؿٚل اف7بؿقال:

( احلديٞ مُؿ ؽر مْ،قخ. ؿٚل اف ظبد اهلل اـ ظّذرو اذـ افًذٚص 7. (7)وافىحٚوي

َفف ااـ حبٚن اٖن مًْٚه إذا اشذتحؾ ومل 8. (7)مـ افهحٚاٜ، وااـ حزم، واف،ٔقضل ( وبوه

                                                                                                                          

، وروى ااـ جريٟ ومًّر ظـ شٓٔؾ اـ بيب صٚفح ظـ بأذف ظذـ بيب صٚفح ظـ مًٚويٜ ظـ افْبل 

يف هذذا  . ؿٚل: شًّٝ مّدا يَقل: حديٞ بيب صٚفح ظـ مًٚويذٜ ظذـ افْبذل هريرة ظـ افْبل 

 ."بول إمر، ثؿ ٕ،ش اًد. وإٕام ـٚن هذا يف بصح مـ حديٞ بيب صٚفح ظـ بيب هريرة ظـ افْبل 

، ;، جه(8<78، 7، )اذذروت: دار ادًرؾذذٜ، طاألمافنذذٚؾًل، باذذق ظبذذد اهلل مّذذد اذذـ إدريذذس،  (7)

، 9، جالسنن  يف ? وافسمذذي،07;، ص<يف نخذر ـتذٚب إم، جاختالف احلنديث ? و780ص

إشذامظٔؾ ، تهذحٔح الفقونه وادتفقنه? واوىٔٛ، باق اُر ب د اـ ظع اـ ثٚاٝ افبٌدادي، =9ص

? وافىحٚوي، باق جًٍر :77، ص7م(، ج0=<7، 7إٕهٚري، )اروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط

، حتَٔذؼ: مّذد زهذري رشح معنا  اارنار يف ب د اـ مّد اـ شالمٜ اـ ظبد ادِؽ اذـ شذِّٜ،

 .7;7، ص8، ج(ه<<78، 7افْجٚر، )اروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط

، 8، جرشح معنا  اارننار?  وافىحذٚوي، يف 9><;، رؿذذؿ 777، ص7، جمسنندهرواه ب ذد، يف  (7)

، ادحذ باارار? وااـ حزم، باق مّد ظع اـ ب د اـ شًٔد اـ حزم إٕدفز افيٚهري، <:7ص

، ;;8، ص77حتَٔؼ:  ْٜ إحٔٚء افساث افًريب، )اروت: دار أؾٚق ا ديذدة، د. ط. د. ت(، ج

. إٓ بن فف ضرؿٚ بخذرى يتَذقى 0=، ص77، جالفتحيف وؽرهؿ? وهق مَْىع ـام ؿٚل ااـ حجر: 

، حتَٔؼ: ب د صذٚـر، )افَذٚهرة: دار ادسندهبٚ. إير م،ْد ب د، ب د اـ مّد اـ حْبؾ افنٔبٚين، 

، =;8، ص77ج ،ٓاذذـ حذذزم ادحننذ? و98-97، ص<م(، ج:<<7ه/;797، 7احلذذديٞ، ط

ٔذٛ مّذد صذّس احلذؼ افذديٕٚقي، فًِيذٔؿ ناذٚدي، باذق افى رشح سنن  أ  داود عون ادعبودو

? وإير: افزيًِل، مجٚل افديـ باق 770، ص77، جه(:797، 7)اروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، ط

، ىصن  الراينة ألحادينث ايداينةمّد ظبد اهلل اـ يقشػ اـ مّد اـ بيقب اـ مقشك احلٍْذل، 

 .=89، ص8، جه(>:78، 7)افَٚهرة: دار ادٖمقن، ط
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يًٍِذف اةمذٚم ظْذد ( وذهٛ اًوٓؿ إػ بٕف مـ اٚب افتًزيز افذي 9. (7)يَبؾ افتحريؿ

. وهذا ؿقل ااذـ (7)"وهق بطٓر"احلٚجٜ. حُٚه ااـ تّٜٔٔ ؿقًٓ فِنٚؾًل وب د، وؿٚل: 

حدا ٓ اذد مْذف، اذؾ هذق اح،ذٛ  ؿٔؿ ا قزيٜ، وبـد بٕف مل يْ،ش، ومل جيًِف افْبل 

اقصذٍف  . فق ٕير يف هذه افَؤٜ اٖٕذف تًزيذر صذدر ظْذف (8)ادهِحٜ إػ ربي اةمٚم

ًٚ فٔحؾ  اوال  ا،ٓقفٜ. إمٚم

رح حذديٞ ذمٚوفٜ تزئٜ اةشالم مـ اهتٚمٚت: ؾّثال ظْد مٚ يٖ  فن -78

افذذي ؾٓذؿ ؾٓذاًم ت،ذبٛ  (9)شإئّٜ مـ ؿريش: »ؿٚل: ؿٚل افْبل  اـ مٚفؽ بٕس 

رؿغ ذـام اهتّف اًض اد،تنذ-اٚفًهبٜٔ ا ٚهِٜٔ وافَقمٜٔ افْتْٜ  ٓهتٚم رشقل اهلل 

ه بحد مـ اد،ِّغ. وفق ؾرسٕٚه ظذ ربي ااذـ خِذدون، وهذا ممٚ ٓ يرضٚ -احلٚؿديـ

حٔٞ إٕف برجع اصساط افَرصٜٔ إػ افٍُٚءة ادتقاترة يف ؿذريش فذدؾع افتْذٚزع ومجذع 

، فُْٚ ؿد ؿؤْٚ ظذ ذفؽ آهتٚم، ؾ٘ذا تقؾرت تِؽ افٍُٚءة يف ؽذر افَذرر (:)افُِّٜ

                                                 

 .;89، ص8، جيةىص  الراافزيًِل،  (7)

، حتَٔؼ: مّذد رصذٚد شذٚمل، منهاج السنة النبويةااـ تّٜٔٔ باق افًبٚس ب د اـ ظبد احلِٔؿ احلراين،  (7)

 .<78، ص8، جه(;790، 7)اروت: مٗش،ٜ ؿرضبٜ، ط

، اللرق احلكموة يف السواسة الرشعوةااـ ؿٔؿ ا قزيٜ، باق ظبد اهلل مّد اـ بيب اُر بيقب افزرظل،  (8)

 .:7: مّد مجٔؾ ؽٚزي، )افَٚهرة: مىبًٜ اددين، د. ط. د. ت(، صحتَٔؼ

 - 779، ص78، ـتذٚب إحُذٚم، اذٚب إمذراء مذـ ؿذريش، جفنتح البناريااـ حجر،  :إير (9)

 .70>;،  رؿؿ<77ص

، )تذقٕس: افذدار افتقٕ،ذٜٔ،  د. ط. ادقدمنةراجع: باق زيد ظبد افر ـ اـ مّد إصبٔع ادٚفُل،  (:)

 . :<7صم(، 9=<7
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ًذذ هذذا بصذبح مًْذك ؾٓق بحؼ اٚةمٚمٜ بو اةمٚرة مـ افَذرر افذذي يٍَذدهٚ، ؾ

 ٓ ؽر. "إئّٜ مـ إـٍٚء"احلديٞ 

: إمثِذٜ ظِٔذف ـثذرة يف ؾذتح افٍقائد افثٚويٜ يف متـ احلذديٞإثٚرة  -79

افبٚري وظّدة افَٚري. ُٕتٍل اذـر مثٚل واحد مـ ؾذتح افبذٚري. ذـذر اةمذٚم ااذـ 

ٕٚبٜٔ اف مٚ يع مـ آشتدٓٓت ا  "إٕام إظامل اٚفْٔٚت"حجر يف نخر ذح حديٞ 

ٓ جيقز اةؿدام ظذ افًّذؾ  ظذ بٕفواشتدل هبذا احلديٞ: "ظذ م،ٚئؾ خمتٍِٜ، ؿٚل: 

ؿبؾ مًرؾٜ احلُؿ? ٕن ؾٔف بن افًّؾ يُقن مْتٍٔٚ إذا خال ظذـ افْٔذٜ، وٓ يهذح ٕٔذٜ 

افٌٚؾذؾ ٓ تُِٔذػ ظِٔذف? ٕن افَهذد  وظذذ بنؾًؾ افقء، إٓ اًد مًرؾٜ حُّذف. 

ٍٜ ؿبذؾ  وظذذ بنوافٌٚؾؾ ؽر ؿٚصذد.  ي،تِزم افًِؿ اٚدَهقد، ًٚ أْذ مذـ صذٚم تىقظذ

َؽ مـ ؿٚل  افزوال، بن ٓ حي،ٛ فف إٓ مـ وؿٝ افْٜٔ، وهق مَتٙ احلديٞ، فُـ مت،ه

بي  "مـ بدرا مـ افهالة رـًٜ ؾَد بدرـٓذٚ"إًٚىٚؾٓٚ ادفٔؾ نخر. وٕيره حديٞ: 

وظذ ؾوؾ اهلل تًٚػ.  بدرا ؾؤِٜ ا امظٜ بو افقؿٝ، وذفؽ إًٚٓىٚ  افذي اؿتوٚه

افقاحد افثَٜ إذا ـٚن يف جمِس مجٚظٜ، ثؿ ذـر ظذـ ذفذؽ ادجِذس صذٔلٚ ٓ يُّذـ  بن

ًٚ دـ بظذؾ اذذفؽ? ٕن  ؽٍِتٓؿ ظْف ومل يذـره ؽره، بن ذفؽ ٓ يَدح يف صدؿف، خالؾ

ظَِّٜ ذـر بن ظّر خىٛ اف ظذ ادْز، ثؿ مل يهح مـ جٜٓ بحذد ظْذف ؽذر ظَِّذٜ. 

ظذ بن مٚ فٔس اًّؾ ٓ تنسط افْٜٔ ؾٔذف. ومذـ بمثِذٜ ذفذؽ مجذع  فواشتدل آٍّقم

افتَديؿ? ؾ٘ن افراجح مـ حٔٞ افْير، بٕف ٓ ينسط فف ٕٜٔ، اخال  مذٚ رجحذف ـثذر 

مـ افنٚؾًٜٔ، وخٚفٍٓؿ صٔخْٚ صٔش اةشالم وؿٚل: ا ّع فٔس اًّؾ، وإٕذام افًّذؾ 

زوة تبذقا، ومل يذذـر ذفذؽ افهالة. ويَقي ذفؽ بٕف ظِٔف افهالة واف،الم مجع يف ؽذ
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ظذ بن افًّؾ إذا ـٚن  واْشُتِدله اففِّٖمقمغ افذيـ مًف، وفق ـٚن ذضٚ ٕظِّٓؿ اف. 

َده جٌْس، بن ٕٜٔ ا ْس تٍُل، ـّـ بظتؼ ظـ ـٍذٚرٍة،  ، وجيّع متًدِّ ٍٛ ًٚ إػ شب موٚؾ

ْ ـقََنَٚ ظـ طٍٓٚر بو ؽره غِّ ًَ ٚهتٚ، وافًّؾ هْٚ ? ٕن مًْك احلديٞ بن إظامل أْ(7)ومل ُي

افَٔٚم اٚفذي خيرج ظـ افٍُٚرة افالزمٜ، وهق ؽر مقج إػ تًٔغ شبٛ. وظذ هذا فق 

افْص ظذ  وؾٔف زيٚدةـٕٚٝ ظِٔف ـٍٚرٌة، وصؽه يف شببٓٚ، بجزبه إخراجٓٚ اٌر تًٔغ. 

اف،بٛ? ٕن احلديٞ شٔؼ يف ؿهٜ ادٓٚجر فتزويٟ ادربة، ؾذـُر افدٕٔٚ مع افَهٜ زيٚدٌة 

ؾٔف إضذالق افًذٚم وإن ـذٚن شذببف "يف افتحذير وافتٍْر. وؿٚل صٔخْٚ صٔش اةشالم: 

ًٚ، ؾٔ،تْبط مْف اةصٚرة إػ بن افًزة اًّقم افٍِظ، ٓ اخهقص اف،ذبٛ . ثذؿ "خٚص

وشٖٔ  ذـُر ـثٍر مـ ؾقائد هذا احلديٞ يف ـتٚب اةيامن، حٔٞ ؿذٚل ادهذْػ "ؿٚل: 

 (7)."إحُٚم، إن صٚء اهلل تًٚػيف افسمجٜ، ؾدخؾ ؾٔف افًبٚدات و

 خالصة البحث:

ًٚ، ٓ ادذتـ  تقصؾ افبحٞ إػ بن ينّؾ ذح احلديٞ ذح شْده ومتْذف مًذ

 ؾح،ٛ? ٕن احلديٞ مُقن مْٓام. 

ًٚ اذبًض إدأذٚت، مْٓذٚ بن  ويرى افبحٞ بن يُقن صٚرح احلذديٞ متّتًذ

ًٚ ظذذ زيذٚدة افًِذ ًٚ يف ظِّذف? وحريهذ ؿ، ؾبٍّٚوضذتف يُقن صٚرح احلذديٞ خمِهذ

ادتخههغ ومبٚحثتف مًٓؿ ؾٔام يتًِؼ اف احلديٞ، ويف اد،ذٚئؾ افنذٚئُٜ وادنذُِٜ. 

                                                 

 مثؾ ـٍٚرة افّٔغ، بو ؿتؾ اوىٖ. (7)

 .=7، ص7، جفتح الباريااـ حجر،  (7)



 

 
 حبوث ودراسات  املنهج العلمي لشرح األحاديث النبوية

 

_____________________ ﴿11﴾ _____________________ 

 

ًٚ يف َٕقفف ؾْٔ،بٓٚ إػ بصذحٚهبٚ، ويًزوهذٚ إػ مهذٚدرهٚ. وبن يُذقن  وبن يُقن بمْٔ

ًٚ ظْد ذحف فِحديٞ، ؾال يتًهٛ دٚ يتبْٚه مـ بؾُذٚر وبن يُذقن  .افنٚرح مقضقظٔ

يف ـؾ مٚ يتىِٛ مْف ذح احلديٞ مـ حتَٔؼ واحٞ ودراشذٜ، ضقيؾ افٍْس وافهز 

ًٚ ظذ افؼح اٖشِقب واحد مـ بول افًّؾ حتك َنٚيتف.  ومداوم

وتقصؾ افبحذٞ يف نفٔذٚت ذح احلذديٞ إػ بن افٌِذٜ، وتقثٔذؼ احلذديٞ، 

وأٚن تًدد روايذٚت احلذديٞ واةحٚضٜ اام ورد يف مقضقع احلديٞ مـ إحٚديٞ، 

ًٚ فٍٓؿ افْص بي ٕص. بفٍٚطف، واختال   مـ أفٔٚت افتل تًتز بش،

ووصؾ يف مْٓجٜٔ ذح إحٚديٞ إػ افًْٚس افتٚفٜٔ: صُؾ مٚ حيتذٚج إفٔذف 

مـ بشامء افرواة وبفَٚهبؿ وبٕ،ٚهبؿ وٕ،بتٓؿ. وتًٔغ مـ جٚء يف شْد احلديٞ بو متْف 

فٔٓذٚ مذـ افذرواة يف مّٓاًل بو مبٓاًم مـ افرواة، بو إظالم. وترمجٜ خمتكة دـ حيتٚج إ

اف،ْد، بو إظالم يف ادتـ، خٚصٜ إذا ـٚن بحد افرواة ؾٔف ضًػ، ووجقب افتحدث 

ظـ ثبقتف مـ حٔٞ افَبقل وافرد، وذفؽ اٚشتخدام ظِقم افروايذٜ ادتّثِذٜ يف ذوط 

صحٜ احلديٞ بو ح،ذْف اَ،ذّٔٓام، وافًْٚيذٜ اتًريذػ إمذٚــ وافبِذدان افذقاردة 

ٞ، وذح احلديٞ اٌِٜ افًرب، وافَرنن افُذريؿ، واحلذديٞ، بشامؤهٚ يف متـ احلدي

ًٚ، وافتْبٔذف ظذذ  وأثٚر، وـتٛ ؽريٛ احلديٞ، وحتديد مٍٓذقم احلذديٞ مقضذقظٔ

ًٚ بو مَٔذدًا،  ًٚ، مىَِذ ًٚ بو خمهقص إحٚديٞ ادْ،قخٜ، وتبٔغ مٚ إذا ـٚن احلديٞ ظٚم

ًٚ ديّقمٜ مٍٓقمف، بو ارتبٚضف  ح ازمٚن ومُٚن، بو اًذر ، وأٚن مًْك احلديٞ، مقضِّ

بو اًِٜ، بو اٚف،ٔٚشٜ افؼظٜٔ، بو مٚ بٕٔط اٖوصذٚ  متٌذرة ؾٔتٌذر اتٌرهذٚ، وأذٚن 

ًٚ اٚفدفٔؾ، وَٕؾ  افقجقه ادختٍِٜ افتل حتِّٓٚ بفٍٚظ احلديٞ، مع ترجٔح مٚ يراه راجح
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اختال  افًِامء يف تًٔغ مٍٓقم احلديٞ، مع اةصٚرة إػ دواظل هذذا آخذتال  إن 

رح احلذديٞ اذام ذر ظذ ذفؽ، وحيٚول افنٚرح اَدر اةمُٚن تقحٔذد إمذٜ، وينذؿد

يَِص آختالؾٚت افٍَٜٓٔ وافًَديٜ، ومٚوفٜ تزئٜ اةشذالم مذـ اهتٚمذٚت، وإثذٚرة 

 .افٍقائد افثٚويٜ يف متـ احلديٞ

 التوصيات والمقترحات:
اام بن ادُتبٜ اةشالمٜٔ تًقزهذٚ وجذقد ـتذٚب بو احذٞ بو دراشذٜ  .7

ًٚ تت حدث ظـ بصقل وؿقاظد فؼح احلديٞ ؾٖٕٚ بٕٚصد اةخقة افًِامء بن يوًقا ـتٚاذ

ؾٔف، وذفؽ اًد ؿراءة دؿَٜٔ فُتٛ افؼوح، خٚصٜ ـتذٚب افتّٓٔذد ٓاذـ ظبذد افذز، 

وؾتح افبٚري ٓاـ حجر، وظّدة افَٚري فًِْٔل، ومرؿٚة ادهٚأح دال ظذع افَذٚري، 

 وؾٔض افَدير فِّْٚوي، ومٚ إػ ذفؽ.

ذذع مذذـ افًِذذامء ادرمذذقؿغ فِْيذذر يف ـتذذٛ و .7 ّه بن تنذذُؾ  ْذذٜ بو جم

افؼوح هؾ بَنٚ ذحٝ ـؾ إحٚديٞ اقصٍٓٚ بحٚديٞ مهىبٌٜ اٚفهبٌٜ افدائّذٜ 

 بم هْٚا بحٚديٞ ذحٝ اقصٍٓٚ تًٚفٔؿ مٗؿتٜ، ذهٛ زمْٓٚ ؾذهبٝ هل.

ًٚ يتحذدث ؾٔذف ظذـ مْذٚهٟ  وبٕٚصد اةخقة افًِامء اٖن يُتٛ ظٚمل متٍرغ ـتٚا

ًٚ يف مْٚهٟ ذاح احلديٞ، ظذ ضريَٜ ا افتٍ،ر "دحدثغ يف مدوٕٚهتؿ احلديثٜٔ، وـتٚا

 فألشتٚذ افذهبل. "وادٍرسون
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 األدلة العقلية يف القرآن الكريم
 

 د. زهري هاشم رياالتأ. 
*

 

 

 
 

 ملخص البحث

إن ـثًرا مـ آيوت ـتوب اهلل ادسطقر تقجبى ظبذ اسكسبون افتلمبؾ وافـظبر 

وافتدبر وافتػؽر: وفذفؽ ـون ٓ بد فؾؿسؾؿ أن يستعغ هببذه أيبوت وبغر بو مبـ 

ظقر، فقستؼر ؿؾبف ويطؿئـ ظؼؾف، وحيؼؼ تقازكف يف احلقوة: ٕكف بغبر آيوت ـتوب اهلل ادـ

 ذفؽ شقبؼك حوئًرا ؿؾًؼو ومضطرًبو ؾوؿًدا فذة احلقوة وشعودهتو.

ودو ـوكً  ذه افسعودة ٓ حتصؾ إٓ بتحؼؼ اسيامن ورشقخف يف افؼؾى: ؾؼد 

و صوؾًقو واؾًقو، وفقس بغ فـو افؼرآن ـؾ مو كحتوج إػ معرؾتف واظتؼوده وافتصديؼ بف بقوكً 

 ذا ؾحسى، بؾ إن آيوت افؼرآن بقـً إدفبي افعؼؾقبي افتبل حيتبوج إفقفبو يف ترشبق  

 اسيامن هبذه إمقر.

 ذا مـ جفي، ومـ جفي أخرى ؾنن افػؽر اسشالمل اكتؼؾ إػ مرحؾي جديدة 

                                                 

 عقديي.افس افعربقي ادؿؾؽي –جومعي اسموم حمؿد بـ شعقد اسشالمقي، فريوض  -سوظد أشتوذ م *

 حبوث ودراسات
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يف  بعد موتؿ كؼؾ ـتى افػؾسػي افققكوكقي إػ افعربقي، ؾؽبون ذبذه افؽتبى أوبر وا ب 

ادذا ى افؽالمقي افتل كشلت يف اسشالم: وذفؽ بام أدخؾتف تؾؽ افػؾسػي مـ ضرق يف 

يف  -ومـ تلور هببؿ مبـ أابحوب افؽبالم-افتػؽر، وصوظً مصطؾحوت افػالشػي 

ادجتؿع اسشالمل، وأابحً اـعي افؽالم  ل افطريؼ افبذي يبرى أابحوبف أ بو 

 وحد و افتل تقاؾ إػ افعؼوئد احلؼي.

افػؽر اسشالمل ظـ مسوفؽ افؼبرآن اشبتدًٓٓ واحتػبوو: وصبوع أن  وابتعد

 .افعؼع ؾقام دل ظؾقف افعؼؾ وحده إدفي افؼرآكقي ٓ تؽقن ظؼؾقي: ؾُحِكَ افدفقؾ

مـ  ـو تليت أمهقي افبحٌ يف  ذا ادق قع: افذي أكبف ؾقف إػ تؽومؾقبي افؼبرآن 

 فؼرآن مـ مـظقمي افتػؽر اسشالمقي.مصدًرا فؾؿعرؾي، وافعؼؾ أداًة ذو، وبقون مقؿع ا

وؿد شعك افبوحٌ مـ خالل  ذا اجلفد إػ بقون تقاؾؼ افعؼبؾ وافـؼبؾ، مبع 

: ذفبؽ أن اخلطبقة افتلـقد ظذ رؾض افتـوؿض بغ احق  ادـؼقل ورصيب  ادعؼبقل

إوػ يف إاالح افػؽر اسشالمل يؽقن بنحقوو افتؽومؾ بغ افعؼؾ ادسبؾؿ وافبقحل 

 وؽويوتف. ًو فتحؼقؼ مؼوادهاسذل: شعق

ـببام أن افبوحببٌ اببودر يف افبحببٌ ظببـ ادسببتقى افعببو  دـفجقببي افبحببٌ 

روضفو وآداهببو، وؿبد اشبتعؿؾ يف افبحبٌ ادبـفٍ آشبتؼرائل بوافتحؼقؼ، واؾقو بش

وادـفٍ افتحؾقع، أمو إول ؾألكبف يتطؾبى اشبتؼراو فؾبامدة افعؾؿقبي افتبل شتخضبع 

افؽريؿ افتل حتقي أدفي ظؼؾقي، وأمو افثبو  ؾفبق بدراشبي  فؾدراشي: و ل آيوت افؼرآن

  ذه أيوت، وحتؾقؾفو، وؿ اشتخالص افـتوئٍ وإحؽوم. 

 .وأدظق اهلل تعوػ افتقؾقؼ وافسداد
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 متهيد

 القرآن ومنهج البحث العلمي

احلؿد هلل افذي أـرم اسكسون بوفعؼؾ، وجعؾف ببف أـؿبؾ وؾقؿوتبف، وافصبالة 

ـ أرشؾف اهلل بوذدى وديـ احلؼ، وأكزل ظؾقف ـتوًبو هيدي بف اهلل مـ اتبع وافسالم ظذ م

 ر قاكف شبؾ افسالم وخيرج افـوس مـ افظؾامت إػ افـقر، أمو بعد:

قعتؼد ـثر ممـ حيسبقن ظذ افثؼوؾي أن افعؼوئد افديـقي ـؾفبو ددوؽامئقبي : أي ؾ

ديون افق عقي أو افسامويي ممـدة مـ ؽر دفقؾ، وإن ـون ذفؽ يـطبؼ ظذ ـثر مـ إ

ؾي: ؾنن افعؼقدة اسشالمقي بعقدة ـبؾ افبعبد ظبـ  بذه افتفؿبي: وفبذا ٓ أخبول  ادحرَّ

ل ظؾقف مبـ  احلوـغ هبذه ادؼوفي ؿرأوا ـتوب اهلل ظز وجؾ بتدبر، أو درشقا صقئًو ممو يعقَّ

ل ؾـقن اسشالم وظؾقمف: ؾػل اسشالم ٓ مؽون ٓظتؼود ٓ يمشبس ظبذ دفقبؾ ظؾؿب

ٌۚ ﴿شقاو ـون ظؼؾقًو رصحيًو أو كؼؾقًو احقحًو. ؿول تعوػ:  ًٌ ا ىَۡيَس لََم ةِِّۦ ِغۡي ٌَ َوََل َتۡلُف 
ۡس إِنَّ  ٌَ  ُّ ِۡ ْوَلَٰٓهَِم ََكَن َخ

ُ
َع َوٱۡۡلَََصَ َوٱۡىُفَؤاَد ُُكُّ أ ٍۡ  [.36]اسرساو:﴾٣٦ َٔٗل  ُٔ ٱلصَّ

المقي، و مٓو افزاظؿبقن ٓ يعبرون أي ا بتامم ٕبسبط إبجبديوت اسشب

ِي ﴿وـل ؿ ٓ يعؾؿقن أن أول مو كزل مـ افؼبرآن ؿقفبف تعبوػ:  ًِ َرِِّّرَم ٱيَّ  ةِسۡشر
ۡ
أ ََ ٱۡكر

[. وافؼراوة  بل أول مبدارج افعؾبؿ وادعرؾبي، وؾضبؾ افعؾبؿ يف 1]افعؾؼ:﴾١َخيَقَ 

ٍٗ ﴿اسشالم ٓ يضو قف ؾضؾ. ؿول تعوػ:  را ﴿[، 114]ضف:﴾١١٤ اَوكُو رَّّبِ زِۡدِِن ِغۡي ٍَ إِجَّ
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ْ  َيۡ  ُؤا َۡ ِغَتادِهِ ٱۡىُػيََمَٰٓ ٌِ  َ ََ ﴿[، 28]ؾوضر:﴾ََش ٱَّللَّ ِي َٔن َوٱيَّ ٍُ ََ َحۡػيَ ِي ۡو يَۡصخَِٔي ٱيَّ َْ ََل  كُۡو 
َٔن   ٍُ [، وؽر و مـ أيوت،  ذا ظدا ظؼات إحوديٌ افـبقيي افتبل 9]افزمر: ﴾َحۡػيَ

 تبغ أمهقي افعؾؿ وؾضؾف.

ٓؾببساض، وببؿ افتجربببي إن مببـ أشوشببقوت ادببـفٍ افعؾؿببل ادالحظببي وا

وآشتـتوج. وفؼد كعك افؼرآن ظبذ افؽػبور ظبدم اشبتعامذؿ فقشبوئؾ اسدراك افتبل 

 َوىََلر ۡ ﴿يتحؼؼ هبو  ذا ادـفٍ افعؾؿل افذي يؼقد حتاًم إػ احلؼقؼي اسيامكقي. ؿول تعوػ: 
ًَ َنثِيٗ  َِّ َٓ َُا ِِلَ

ۡ
ِ َوٱَذَرأ َّ ََ ٱِۡلِ ِ ٌّ ًۡ كُيُرٔب  ا  ر ُٓ َ نِسِۖ ل رَٔن َلَّ  ۡۡلِ ُٓ ُٓ  َحۡفَل َ را َول َٓ ِ ۡخرُ   ررررة

َ
َلَّ  ًۡ أ

ًۡ َءاَذان   ُٓ َ ا َول َٓ ِ وَن ة ٌٓۚ  ُحۡتَِصُ ا َٓ ِ ُػَٔن ة ٍَ ًُ  َلَّ يَۡص ر ُْ ْوَلَٰٓهِرَم 
ُ
ٌۚ أ َضروُّ

َ
ًۡ أ ُْ ًِ ةَۡو  َُۡعَٰ

َ
ْوَلَٰٓهَِم َنسۡۡل

ُ
أ

 [.179]إظراف: ﴾١٧٩ ٱۡىَغَٰفِئُنَ 

عؾؿبل: ؾفبذا إببرا قؿ وفؼد حػؾً آي افؼرآن بتطبقؼوت ـثرة ذذا ادبـفٍ اف

اخلؾقؾ رآى ؿقمف يعبدون افؽقاـى ويؼـق و مع اهلل، ؾلراد أن يؼـعفؿ ويستدل ذبؿ 

ظذ بطالن مو  ؿ ظؾقف مـ آظتؼود: ؾوشتعؿؾ ادـفٍ افعؾؿل افذي حيؼؼ تؾؽ افغويي: 

رك أمبوم حؼقؼبي بؾوؾسض، وؿ جرب، وؿ اشتـتٍ افـتقجي ادطؾقبي و بل بطبالن افشب

ًَ ﴿ ل تعوػ:افتقحقد. ؿو ًِ َْٰ ََ َوَكَذَٰلَِم َُُِٓي إِةَۡر ٌِر ۡرِض َوِِلَُهرَٔن 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن َميَُهَٔت ٱلصَّ

ٔكِِِ َ  ٍُ ۡ َنتٗ  ٧٥ ٱل ۡٔ ُۡو رََءا َن ًِّۡ ٱِلَّ ََّ َغيَ ا َج ٍَّ فَرَو فَيَ
َ
رآ أ ٍَّ ِۖ فَيَ ربُّ اۖ كَراَل َ َٰرَاا َرّيِ ِِ

ُ
كَراَل ََلٓ أ

ٍَ  ٧٦ٱٓأۡلفِيِ َ  ا رََءا ٱۡىَل ٍَّ ََّ  كَاَل َ ََٰاا ََ ةَازِٗغ فَيَ ُزَٔج
َ
ِ ِِن َرّيِ َۡل ۡٓ ًۡ َح فََو كَاَل ىَهَِ ىَّ

َ
آ أ ٍَّ ِۖ فَيَ َرّيِ

ٓاىِّ َ  ِٔۡم ٱلضَّ ََ ٱۡىَل َس ةَازَِغثٗ  ٧٧ ٌِ ٍۡ ا رََءا ٱلشَّ ٍَّ فَيَۡج كَاَل كَاَل َ ََٰاا َرّيِ َ ََٰاآ  فَيَ
َ
آ أ ٍَّ ۖ فَيَ ۡزَبُ

َ
 أ

ِٔۡم إِِّنِ ةََِٓيء   را تُۡشرَُِكٔنَ مِّ  َيََٰل ۡرَض  ٧ ٍَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل رَمََٰن ََ ٱلصَّ ِي َذَرر َِّ ُج وَۡجرِيَ لِر ۡٓ  إِِّنِ وَجَّ

ًِِفٗ  ۡشِ َِ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ َُا۠ 
َ
آ أ ٌَ  [. 79-75]إكعوم:  ﴾٧٩ كِ َ اۖ َو

ؾؼد ـوكً افتجربي وآشتـتوج  ل افقشقؾي افدامغبي افتبل أطفبرت أن  بذه 
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أن تؽقن أربوبًو وآذبي معببقدة مبـ دون اهلل:  -ؼالً ظ-ادخؾقؿوت افسامويي ٓ جيقز ذو 

ٕ و ختتػل وتزول، و ل خو عي فـقامقس افؽقن افتل خؾؼفو اهلل. ويف افؼرآن أمثؾبي 

 أخرى ـثرة تدل ظذ أن اسيامن افصحق   ق ادمشس ظذ ادـفٍ افعؾؿل افراش .

بصبحي إيامكبف، وكخؾص إػ أكف دو ـوكً شعودة ادرو يف افداريـ ٓ حتصؾ إٓ 

ورشقخف يف ؿؾبف، وٓ يؽقن ذفؽ إٓ بق قح افدواظل إفقف مـ احلجبٍ وافزا بغ، 

ؾؼد أتؿ اهلل افـعؿي ببقون مو يضطر اخلؾؼ إػ معرؾتبف، مبـ افعؾبؿ ادػصبؾ بخبوفؼفؿ، 

وبوفؽقن مـ حقذؿ، واحلؽؿي مـ خؾؼفؿ، ومـتفك مو يصرون إفقف، وؽر ذفبؽ مبـ 

ومو يستى ظؾقفو مـ افقاجببوت، وذفبؽ يف آيبوت افؼقفقبي أاقل آظتؼود ومسوئؾف، 

ادشتؿؾي ظذ افزا غ افؼوضعي، وافدٓئؾ افقؼقـي، ظذ شوئر مو أوبتتف افرشؾ مـ مسوئؾ 

وأاقل، دظقا افـوس إػ اظتؼود و، وافعؿؾ بؿؼتضبو و، ورتببقا ظبذ ذفبؽ افػبالح 

 وافسعودة يف افدكقو وأخرة.

رع، ويؿؽبـ بل: إكف مو مـ مسلفي ظؼديي أوبتفو افشبو ؽذا ؾنكف يؿؽــو أن كؼق

آحتجوج ذو ظؼاًل، إٓ وجوو دفقؾفو افعؼع يف افؼرآن، أو بؿعـك آخر: دظووى افؼرآن 

  1د.بحججفو وبرا قـفو افدافي ظذ ادؿفو مقجقدة يف افؼرآن

                                                 

 جمؾة دراساا،،: و8م ، ص2001ؾزاير  - ب 1421 ، ذو افؼعدة 159افعدد د جمؾة البقان،اكظر:   1د

م، 2000ريـ افثبو  بتشب - بب 1421 ، صعبون 2 ، افعدد د27ادجؾد د عؾوم الرشيعة والؼاكون،

 .482ص
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 الفصل األول

 األدلـة العقلية

 متهيد ومقاربة

 واصطالحا : المبحث األول: تعريف الدليل لغة  
 لغة : (1)المطلب األول: الدليل ومرادفاته القرآنية

افدفقؾ يف افؾغي:  ق ادرصد، و ق دؾعقؾ  بؿعـك دؾوظؾ  ظذ ادبوفغي، ـعؾبقؿ 

وظومل، وؿدير وؿودر. وادصدر مـف َدٓفي وِدٓفي، وؿبد يسبؿك افبدفقؾ دٓفبي تسبؿقي 

  2د.فؾقو بؿصدره

                                                 

ادؼصقد بودرادؾوت افؼرآكقي فؾدفقؾ: إفػوظ افتل تتضؿـ معـك افدفقؾ، وٓ أظـل بوفسادف: تعدد   1د

 إفػوظ بؿعـك واحد: ؾال ترادف يف افؾغي افعربقي.

ادحؼبؼ:  معجم مؼايقس الؾغاة،أمحد بـ ؾورس بـ زـريوو افؼزويـل افرازي أبق احلسغ،  افرازي،   2د

مودة ، 399، ص1م ، ج1997-ب 1399دبروت: دار افػؽر، د. ط.  ظبد افسالم حمؿد  ورون،

، ادحؼبؼ:  ببطف كتاا  التعييػاا،ريػ اجلرجبو ، بظع بـ حمؿد بـ ظبع افبزيـ افشبددل : و

-ه1403، 1، طفبـون–واححف مجوظي مـ افعؾامو بنذاف افـوذ، د بروت: دار افؽتى افعؾؿقي 

ؿ احلسغ بـ حمؿد ادعروف بوفراؽى إابػفوكك، وأبق افؼوش مودة ددل : .140، 1م ، ج1983

 -ادحؼؼ: اػقان ظدكون افداودي، دبروت: دار افؼؾؿ، افدار افشومقي  املػيدا، يف غييب الؼيآن،

 .192، ص1ه ، ج1412، 1دمشؼ ، ط



 

 
 حبوث ودراسات  األدلة العقلية يف القرآن الكرمي

 

_____________________ ﴿56﴾ _____________________ 

 

مرادًا بف إمورة وافعالمي، ـام جوو افػعؾ مـبف وؿد ورد فػظ افدفقؾ يف افؼرآن 

مرادًا بف اذدايي واسرصود، ومل يرد فػظ افدفقؾ يف افؼرآن مرادًا ببف مبو يثببً افعؼوئبد، 

وإكام ظز ظـ ذفؽ بوفز ون واحلجي وافسؾطون وافبصرة وأيي وافبقـبي، و بل ـؾفبو 

اذدايبي واسرصبود بحسبى تتضؿـ معـك افدفقؾ، وبعضفو يزيد يف ادعـك ظبذ ربرد 

  1د.أاؾ اصتؼوؿف

 وؾقام يع بقون دعو   ذه افؽؾامت يف افؾغي:

افز بون: افز ببون بقببون فؾحجببي و بق دؾعببالن  مثببؾ افرجحببون:   -1

ْ ﴿ؾوفز ون أوـد إدفي و ق افذي يؼتيض افصدق أبدًا ٓ حموفي. ؿول تعوػ:  ٔا راحُ َْ  كُرۡو 
ًۡ َصَِٰ رِ َ  ًۡ إِن ُنُِخ َُِس َٰ َ َۡ   2د.[111]افبؼرة: ﴾١١١ ةُ

احلجي: أاؾ احلٍ  ق افؼصد، وشؿقً احلجبي هببذا آشبؿ ٕ بو   -2

حُتٍَ: أي ُتؼصد. واجلؿبع: حجبٍ. وادصبدر: احلجبوج. واحلجبي: افز بون. يؼبول: 

ۖ ﴿ؿبول تعبوػ:   3د.: أي ؽؾببف بوحلجببي«حوجبف ؾحجبف» َٰيَِ ررُث َِ رُث ٱۡى َُّ  ﴾ كُررۡو فَيِيَّرِّ ٱۡجُ
 [.149]إكعوم:

                                                 

ؽي دم األدلة العؼؾقة الـؼؾقة عىل أصول االعتؼاد،افعريػل، شعقد بـ ظبد افعزيز بـ حمؿد افعريػل،    1د

 .18ه ،  ص1419، 1ادؽرمي: دار ظومل افػقائد فـؼ وافتقزيع، ط

 ، مودة دبره .55، ص1ج املػيدا، يف غييب الؼيآن،إاػفوكك،   2د

، 278، ص1ج معجام مؼاايقس الؾغاة، أمحد بـ ؾورس بـ زـريوو افؼزويـل افرازي، أبق احلسغ،   3د

حتؼقبؼ: حمؿبقد خبوضر،  خمتاار الحاحا ،، حمؿد بـ أيب بؽر بـ ظبدافؼودر افبرازيمودة دحٍ : و

وإاػفوكك،  ، مودة دحجٍ :68صم ، 1995-ه1415دبروت: مؽتبي فبـون كوذون، د. ط. 

 ، مودة دحٍ .121ص املػيدا، يف غييب الؼيآن،



 

 
 زهري هاشم رياالت  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿56﴾ ___________________ 

 

ون: تدل مودتف يف إاؾ ظذ افؼقة وافؼفر. وافسبؾطون ظـبد افسؾط  -3

افعرب: احلجي. وفعؾ ذفؽ ٕ و تتسؾط ظذ افـػقس وجتز و ظذ اخلضقع ذو. يؼقل 

ل احلجي شؾطوكًو: وذفؽ دو ُيؾحؼ مـ اذجبقم ظبذ افؼؾبقب»افراؽى:  وؿبول  «.وُشؿِّ

ِ ﴿تعوػ:  ََ يَُجَِٰ لَُٔن ِِفٓ َءاَيَِٰج ٱَّللَّ ِي ٍَ  ٱيَّ [، وؿبول ظبز وجبؾ: 35]ؽوؾر: ﴾ةَِ ۡيِ ُشۡيَطَٰ

﴿  َ حَُُٔا بُِصۡيَطَٰ
ۡ
تِ    فَأ   1د.[10]إبرا قؿ: ﴾١٠ ٌُّ

افبصرة: أاؾ معـو و راجبع إػ افق بقح: وفبذفؽ أضؾؼبً ظبذ  -4

َِا َغِرَم ﴿افز ون، وتطؾؼ أيضًو ظذ ؿقة افؼؾى اددرـي: كحبق ؿقفبف تعبوػ:   فََهَشرۡف
َك ٱِۡلَ  ِ ي   ِغَرآَءَك َذَتََصُ َِ كَرۡ  ﴿[، ومجع افبصرة: بصوئر. ؿول تعبوػ: 22]ق:﴾٢٢ َٔۡم 

 ۖ ًۡ ُِِّّس ٌَِ رَّ  َُ ِ   2د.[104]إكعوم:﴾َجآَءُزً ةََصآن

أيي:  ل افعالمي افظو رة. وشؿقً معجزات إكبقوو آيوت: ٕ بو  -5

  3د.ظالموت ظذ ادؿفؿ، ـام شؿقً أيي افؼرآكقي آيي: ٕ و ظالمي ظذ افرب تعوػ

َ ﴿افبقـي: بون افقو وأبون: إذا اتض  واكؽشػ. ؿول تعوػ:  -6  كَ  حَّبَر َّ

                                                 

معجام مؼاايقس  وافبرازي،  ، مبودة دشبؾط :267ص املػيدا، يف غيياب الؼايآن،إاػفوكك،   1د

 شؾط .، مودة د567، ص1جالؾغة،

معجام مؼاايقس  افبرازي، ر : وب، مبودة دبصب59ص املػايدا، يف غيياب الؼايآن،إاػفوكك،   2د

 ، مودة دبك .133، ص1جالؾغة،

، 1جمعجم مؼايقس الؾغة، افرازي، ، مودة دأي : و40ص املػيدا، يف غييب الؼيآن،إاػفوكك،   3د

دافؼو رة: ادطبعي افسؾػقي، د.  الـبوا،،أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقي احلرا  أبق افعبوس، : و90ص

 ، مودة دأيل .264-262ص ط. د. ت ،
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 ٌۚ ِ ََ ٱۡىَغّ ٌِ َُّۡشُ     1د.[. وافبقـي: افدٓفي افقا حي: ظؼؾقي ـوكً أو حمسقشي256]افبؼرة:﴾ٱل

وهبذا آشتعراض ٕاؾ اصتؼوق  ذه إفػوظ افؼرآكقي، تظفر فـو احلؽؿي يف 

ؾفل تتضؿـ افق بقح وافظفبقر وافبقبون وآكؽشبوف   2د:إيثور و ظذ فػظ دافدفقؾ 

وافؼطعقي وافتسؾط ظذ افـػس وإرؽومفو ظذ اخلضقع ددفقذو، بقـام فػظ دافبدفقؾ  ٓ 

 يتجووز معـك اذدايي واسرصود.

وؿد أصور بعض افبوحثغ إػ أكف يؿؽـ أن يؽقن مـ أشببوب ذفبؽ:  

 .3 وكقي افؼوضعيأن فػظ افدفقؾ ؿد يستعؿؾ يف ؽر افدٓفي افز

 المطلب الثاني: الدليل في االصطالح:
اختؾػً افـظرة إػ مػفقم افدفقؾ حسى افعؾؿ افذي بحٌ يف  بذا ادػفبقم: 

ؾفـوك مػفقم فؾدفقؾ ظـد ظؾامو ادـطؼ، ومػفقم ظـد ظؾبامو إابقل، ومػفبقم ظـبد 

افعؾبؿ ببف وفؽـ افتعريػ ادختور ظـدي  ق أن افدفقؾ: مبو يؾبزم مبـ  .4ظؾامو افؽالم

                                                 

 معجام مؼاايقس الؾغاة،  افبرازي، ، مودة دبغ : و21ص املػيدا، يف غييب الؼيآن،إاػفوكك،   1د

 ، مودة دبغ .170، ص1ج

 ذـركو شوبؼًو أن فػظ افدفقؾ مل يرد يف افؼرآن مرادًا بف مو يثبً افعؼوئد.  2د

 .22صاألدلة العؼؾقة الـؼؾقة عىل أصول االعتؼاد، شعقد افعريػل،  (3)

حمؿبد ببـ افطقبى : و192ص املػايدا، يف غيياب الؼايآنإابػفوكك، اكظر تعريبػ افبدفقؾ:   4د

حتؼقؼ: ظامد افديـ أمحد حقبدر، د ببروت: ممشسبي  متفقد األوائل يف تؾخقص الدالئل،افبوؿال ، 

 .  33صم ، 1987 - ب 1407افؽتى افثؼوؾقي، د. ط. 
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وشبى اختقوري ذذا افتعريػ  ق أكف يؿثؾ افؼدر ادتػؼ ظؾقف ببغ   1د.افعؾؿ بقو آخر

ؾقف مـ أ ؾ افؽالم وادـطؼ، وأيضًو يف  ذا افتعريػ يتض  فـو بجالو افغويبي مبـ  معرِّ

افدفقؾ: و ل أكف يستخدم فؾتقاؾ إػ معرؾي أمر مبو، وؾقبف أيضبًو افتـبقبف إػ خوابي 

ـؾ مبو ـبون مسبتؾزمًو فغبره »:  3ديؼقل ابـ تقؿقي  2د.زم بقـف وبغ مدفقففافدفقؾ: افتال

بحقٌ يؽقن مؾزومًو فف: ؾنكف يؽقن دفقاًل ظؾقف... ؾلبدًا: افدفقؾ مؾزوم فؾؿدفقل ظؾقف، 

 «واددفقل ٓزم فؾدفقؾ.

 المبحث الثاني: تعريف العقل ومكانته الشرعية:

 في اللغة: المطلب األول: العقل ومرادفاته القرآنية
افعؼؾ يف افؾغي: مصدر َظَؼؾ َيْعِؼؾ. تؼقل: ظؼؾً افبعر أظؼؾف ظؼاًل. وأابؾ 

معـك مودتف: احلبس وادـع. وُشؿل ظؼؾ اسكسون ظؼباًل ٕكبف يعؼؾبف: أي يؿـعبف مبـ 

، «افعؼبؾ: احلبوبس ظبـ ذمبقؿ افؼبقل وافػعبؾ»افتقرط يف اذؾؽي. وؿول ابـ ؾورس: 

إذا ـون ظوؿاًل، وجيلو ادصدر مـف ظذ معؼقل: وفبذا  ويؼول: ظؼؾ افرجؾ يعؼؾ ظؼاًل:

                                                 

 .140، ص1ج ، كتا  التعييػا،اجلرجو ،   1د

جمؾة دراسا، عؾوم الرشيعة :  و22ص األدلة العؼؾقة الـؼؾقة عىل أصول االعتؼاد،  شعقد افعريػل،  2د

 .484 ، ص 2 ، افعدد د27، ادجؾد دوالؼاكون

ظبومر اجلبزار، وحؼبؼ : أكبقر افببوز .اد جمؿاو  الػتااو ،أمحد بـ ظبد احلؾقؿ ابـ تقؿقي احلبرا ،   3د

 .209، ص9م ، ج2005-ه1426، 3افؼو رة: دار افقؾوو، طد
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  1د.يؼول: مو فف معؼقل: أي: ظؼؾ، وادعؼقل أيضًو: مو تعؼؾف بؼؾبؽ

ومل ترد إٓ ظذ ابقغي   2د،وؿد وردت مودة افعؼؾ يف افؼرآن تسعًو وأربعغ مرة

عؼبؾ افػعؾ: ظؼؾقه، تعؼؾقن... إف ، وفعؾ احلؽؿي يف ذفؽ  ل أن تعظقؿ اسشالم فؾ

وإظطووه  ذه ادؽوكي افعوفقي،  ذا إمر فقس متقجفًو فؾعؼؾ بوظتبوره ذفبؽ افعضبق يف 

، وإكام ـون افتؽريؿ دو يـتٍ ظـ ذفؽ افعضق، و بق مبو -و ق افدموغ-جسؿ اسكسون 

أي: افتػؽر واسبداع افذي يؿقز اسكسون   3د:يسؿقف افدـتقر حمؿد ظامرة دؾعؾ افتعؼؾ 

افعؼؾ ظـد ادسؾؿغ ومجفقر افعؼالو إكام »:  4دوت. يؼقل ابـ تقؿقيظـ ؽره مـ ادخؾقؿ

يف ؿقفبف   ق اػي، و ق افذي يسبؿك ظر بًو ؿبوئاًم بوفعوؿبؾ، وظبذ  بذا دل افؼبرآن

ًۡ َتۡػلِئُنَ ﴿تعوػ: [، وكحبق ذفبؽ: ممبو يبدل ظبذ أن افعؼبؾ 17]احلديد:﴾١٧ ىََػيَُّس

 يسؿك ببف ربرد افعؾبؿ افبذي مل مصدر ظؼؾ يعؼؾ ظؼاًل. وإذا ـون ـذفؽ: ؾوفعؼؾ ٓ

 «.يعؿؾ بف اوحبف، وٓ افعؿؾ بال ظؾؿ، بؾ افصحق  أن اشؿ افعؼؾ يتـوول  ذا و ذا

و ذه احلؽؿي إوػ مـ رلو مودة دافعؼؾ  يف افؼبرآن ظبذ ابقغي افػعبؾ، 

                                                 

ادحؼؼ:  لسان العي ،ابـ مـظقر، و :، مودة دظؼؾ 139، ص2ج معجم مؼايقس الؾغة، افرازي،   1د

. ظبد اهلل ظع افؽبر، حمؿد أمحد حسى اهلل ، و وصؿ حمؿد افشوذ ، دافؼو رة: دار ادعبورف، د. ط

 ، مودة دظؼؾ .457، ص11ج د. ت 

، 1دببروت: ممشسبي افرشبوفي، ط املعجام املػفايس،ر يف بحسى مو حص حمؿد ؾماد ظبدافبوؿل   2د

 .469-468ص  م ،1998-ه1418

، 1دمشبؼ، ط -دبروت: دار افؼؾؿ، افبدار افشبومقي  أزمة الػؽي اإلسالمي احلديث، حمؿد ظامرة،   3د

   .20ص  ه ، 1412

 .287 – 286، ص9ججمؿو  الػتاو ، ، احلرا   4د
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وأمو احلؽؿي افثوكقي: ؾفل أن آشؿ يف ظؾؿ افبالؽي يبدل ظبذ افثببقت، وأمبو افػعبؾ 

فتجدد. وافعؼؾ مرتبط أصد آرتبوط بوفتجدد وافتجديد: ؾبال جتديبد دون ؾقدل ظذ ا

ظؼقل واظقي ؿودرة ظذ افتخؾص مـ افتؼؾقبد إظؿبك وافغبرور واذبقى مبـ جفبي، 

 وؿودرة ظذ افتػوظؾ مع افعك مـ جفي أخرى.

وؿد ورد يف افؼرآن مبـ مرادؾبوت مبودة افعؼبؾ: احلجبر وافـفبك وإفببوب 

 يع بقون دعو   ذه افؽؾامت يف افؾغي: ، وؾقام 1دوإحالم

احِلْجر: احلجر وافتحجر: أن جُيعبؾ حبقل ادؽبون حجبورة. يؼبول:   -1

َحَجْرُتف َحْجرًا ؾفق حمجقر، وشؿل مو أحقط ببف احلجبورة حجبرًا، وببف شبؿل حجبر 

ۡصَحَُٰب ﴿ افؽعبي وديور وؿقد. ؿول تعوػ:
َ
َب أ ََۡشيِ َ َناَّ ٍُ ۡ َِ ٱل ُۡ [. 80احلجر:] ﴾٨٠ ٱۡجِ

وتصقر مـ احلجر معـك ادـع دو حيصؾ ؾقف، ؾؼقؾ فؾعؼؾ: حجبر. فؽبقن اسكسبون يف 

ٍَ ﴿مـع مـف ممبو تبدظق إفقبف كػسبف. ؿبول تعبوػ:  ر ُۡ ِِ ِي  ً  ّيِ َٰلِرَم كََصر رۡو ِِف َ  َْ٥﴾ 
  2د.[5]افػجر:

افـفك: مػرد و  قي. وافـفقي: افعؼؾ افـو ل ظـ افؼبوئ . ؿول تعبوػ:   -2

َٰلَِم ﴿ ْوِِل ٱنلَُّيَٰ  ٓأَلَيَٰج   إِنَّ ِِف َ 
ُ

  3د.[128]ضف: ﴾٥٤ ّۡلِ

إفبوب: مػرد و فى. وافؾى: افعؼؾ اخلوفص مـ افشقائى. وشبؿل   -3

                                                 

أزماة الػؽاي ، حمؿبد ظبامرةو :26ص األدلة العؼؾقة الـؼؾقة عاىل أصاول االعتؼااد،   شعقد افعريػل،  1د

 .20ص  اإلسالمي احلديث،

 مودة دحجر . 22ص  املػيدا، يف غييب الؼيآن،إاػفوكك،   2د

 د ك . مودة 563ص   املػيدا، يف غييب الؼيآن،إاػفوكك،   3د
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 ق مبو  بذفؽ فؽقكف خوفص مو يف اسكسون مـ معوكقف ـوفؾبوب وافؾى مـ افقو، وؿقؾ:

زـك مـ افعؼؾ. ؾؽؾ فى ظؼؾ، وفقس ـؾ ظؼؾ فبًو. وذبذا ظؾبؼ اهلل تعبوػ إحؽبوم 

رَ﴿ افتل ٓ يدرـفو إٓ أاحوب افعؼقل افزـقي بلو  إفبوب: كحق ؿقفبف تعبوػ: ٌَ  َو
وِِتَ َخۡيٗ 

ُ
َث َذَلۡ  أ ٍَ َٰبِ ا َنثِيٗ يُۡؤَت ٱۡجِۡه َِ ۡى

َ
ٔاْ ٱۡۡل ُ ْول

ُ
ٓ أ َُ إَِلَّ نَّ ا يَاَّ ٌَ   1د[269]افبؼرة:.﴾٢٦٩ ا  َو

إحالم: مػرد و حؾؿ. واحلؾؿ:  بط افـػس وافطببع ظبـ  قجبون  -4

ٌٓۚ ﴿ ضى. ؿول تعوػ:افغ ً ةَِهََٰاا ُٓ ٍُ َٰ َل ِۡ َ
ًۡ أ ُْ َُ ُم

ۡ
ۡم حَأ

َ
[، ؿقؾ: معـوه ظؼبقذؿ، 32]افطقر: ﴾أ

  2د.وفقس احلؾؿ يف احلؼقؼي  ق افعؼؾ فؽـ ؾرسوه بذفؽ فؽقكف مـ مسببوت افعؼؾ

 المطلب الثاني: العقل في االصطالح:
افـوس اختؾػبقا  اظؾؿ أن»:  3داختؾػ افعؾامو يف بقون مػفقم افعؼؾ. يؼقل افغزا 

يف حد افعؼؾ وحؼقؼتف. وذ ى إـثرون ظـ ـقن  ذا آشؿ مطؾؼًو ظـ معون وتؾػبي: 

 . ومـ  ذه افتعريػوت افتل و عفو افعؾامو:«ؾصور ذفؽ شبى اختالؾفؿ

افغريزة اددرـي: افتل جعؾفو اهلل مقزة فإلكسون ظبذ شبوئر احلقبقان،  -1

 فتؽؾقػ افؼظل ظـ اسكسون.و ل افتل يػؼد و ادجوكغ، ويسؼط بػؼد و ا

افعؾقم افرضوريي: و ل افتل يشسك ؾقفو مجقع افعؼالو: ـوفعؾؿ ببلن   -2

                                                 

 مودة دفى . 500ادرجع افسوبؼ، ص   1د

 ، مودة دحؾؿ .145ادرجع افسوبؼ، ص  2د

دافؼو رة: دار إحقوو افؽتى افعربقبي،  إحقاء عؾوم الدين، أبق حومد حمؿد بـ حمؿد افغزا  افطقد،  3د

 .101، ص1د. ط. د. ت ،  ج



 

 
 زهري هاشم رياالت  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿55﴾ ___________________ 

 

 افؽؾ أـز مـ جزئف، وأن افضديـ ٓ جيتؿعون.

افعؾقم افـظريي: و ل افتل حتصؾ بوفـظر وآشتدٓل، و ذا ادعـبك   -3

ٓ يسبؼط مـ معو  افعؼؾ  ق افذي يسبؿك ؾوؿبده وافؼبورص ؾقبف: ؽبقبًو وجبو اًل، و

 افتؽؾقػ ظـف خلالف ادعـك إول.

افعؿؾ بؿؼته افعؾؿ: و بذا ادعـبك  بق افبذي كػبوه افؽػبور ظبـ   -4

َِّرا ِِفٓ و﴿ أكػسفؿ بعد دخقذؿ افـور. ؿول تعوػ: را ُن ٌَ ۡو َجۡػلِرُو 
َ
ُع أ ٍَ َِّرا نَۡصر ٔۡ ُن ٔاْ لَر ُ  ََكَرال

ػِيِ  ۡصَحَِٰب ٱلصَّ
َ
  1د.[10]ادؾؽ:﴾١٠ أ

 لعقل في اإلسالم:المطلب الثالث: مكانة ا
ممو ٓ صؽ ؾقف أن فؾعؼؾ بجؿقع معوكقف مؽوكي ظوفقي، ومو يرد مـ ذم أاحوب 

افعؼقل أحقوكًو ؾفق بوظتبور كؼصفو أو اختالذو ظـد ؿ، و ذا ممو يزيبد يف إـببور افعؼبؾ 

وتعظقؿ ؿدره: أن تؽقن زيودتف مدحًو وكؼصف ذمًو. و ذا يدل ظذ رؾبع اسشبالم مبـ 

 ؿف فف. ـقػ ٓ وؿد جعؾف مـوضًو فؾتؽؾقػ وذضًو فؼقوم احلجي.صلن افعؼؾ وتؽري

ـام يدل ظذ ظـويي اسشالم بوفعؼؾ حموربتبف وحتريؿبف فؽبؾ مبو مبـ صبلكف أن 

يعطؾف أو يضعػف ـوخلؿر، أو حيقل بقـف وبغ أدائف فقطقػتف افتل خؾؼبف اهلل مبـ أجؾفبو 

ـ إو بوم واخلراؾبوت ـوفتؼؾقد إظؿك واتبوع اذبقى، ـبام حبرم ـبؾ مبو يـوؾقبف مب

                                                 

، 9ج جمؿاو  الػتااو ،تقؿقبي، : واببـ 102-101، ص1جإحقاء عؾاوم الادين، ، افغزا  اكظر:  1د

دببروت: ممشسبي  ،ماـف  االساتدالل عاىل مساائل االعتؼااد: وظثامن بـ ظع حسـ، 287ص

 .159-158، ص1ج، د. ت ، 1افرشوفي، ط
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 ـوفتشوؤم وافؽفوكي وافسحر.

ومـ ذفؽ حػظف مـ افتطوول بف إػ مو فقس يف وشبعف إدراـبف، ـبوفـفل ظبـ 

 تتبع ادتشوبف وافـفل ظـ افتػؽر يف ذات اهلل.

أمو بوفـسبي دقؿعف مـ مصودر ادعرؾي، ومؽوكتف بغ مصبودر إدفبي افؼبظقي: 

 يدرك إصقوو ٓ ظذ وجف اسحوضي افتومي وادعرؾبي ؾبقون ذفؽ أن يؼول: إن افعؼؾ إكام

افؽؾقي، وإكام يعؾؿفو بقجف مجع، وؿ ؿد يعؾؿ بعض افتػواقؾ مـ ضريؼ افسؿع، أو مـ 

ضريؼ مو متده ببف احلبقاس مبـ معؾقمبوت، وفبق ـبون افعؼبؾ مبدرـًو فألصبقوو مجؾبي 

بعؾبؿ اخلبوفؼ، وتػصقاًل، حمقطًو بوفعؾؿ هببو إحوضبي تومبي ٓشبتقى ظؾبؿ ادخؾقؿبوت 

 وٓشتغـك اخلؾؼ ظـ افقحل، وبطالن ذفؽ معؾقم بوفرضورة.

رظقي فالظتؼبود: ؾفبق بويف  قو  ذا كعؾؿ مقؿع افعؼؾ بغ مصودر إدفي افش

يقاؾ إػ معرؾي أاقل آظتؼود ظذ وجبف اسمجبول: ـبوسؿرار بوخلبوفؼ، ووجبقب 

 وجبف اسمجبول ٓ اجلزاو إخروي وافبعٌ، وافرشؾ، ؾؽؾ ذفبؽ يثبتبف افعؼبؾ ظبذ

 افتػصقؾ: إذ افتػصقؾ وطقػي افسؿع. 

وكخؾص إػ أن افقاجى ذظًو وظؼاًل أٓ يعطك افعؼؾ أـز مـ ؿدره: ؾؾقس 

ف افعؼؾ، ـام ٓ هيؿؾ افعؼؾ وٓ يؼؾَّؾ مـ صلكف: ؾنن  ذا تػريط مـوف  مـ افعؼؾ أن يمفَّ

ال وافقشبطقي يف فـصقص افؼع.  ذا ظذ وجف اسمجول  ق مبـفٍ افؽبامل: آظتبد

  1د.إخذ بلحؽوم افعؼؾ

                                                 

:  وظثامن بـ ظبع حسبـ، 39-35، صاألدلة العؼؾقة الـؼؾقة عىل أصول االعتؼاد شعقد افعريػل،  1د

 .173-168، ص1ج مـف  االستدالل عىل مسائل االعتؼاد،
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 الفصل الثاني

 املسالك واخلصائص ـــــــ األدلة العقلية يف القرآن

 المبحث األول: دعوة القرآن إلى التفكر والتدبر:
افؼرآن افؽريؿ  ق افقحل اسذبل افبذي يؿثبؾ ادصبدر ادـشبص فؾتصبقرات 

ؿوت وفؾحقوة افبدكقو ومبو بعبد و مبـ افؽؾقي، افتل حتؽؿ رؤيي ادسؾؿ فؾخوفؼ وادخؾق

 حقوة أخرى، ورؤيتف فطبقعي اسكسون وؽويي وجقده وفعومل افغقى وظومل افشفودة. 

رظقي يف افعبببودات بوافؼببرآن افؽببريؿ  ببق ادصببدر ادـشببص فألحؽببوم افشبب

وادعومالت وإخالق، وفؼقاظد افتػؽر اسكسو  افتبل تبـظؿ ضبرق ؾفبؿ اسكسبون 

   1د.وإحداث وحتؽؿ شؾقـف إزاو وفألصقوو وإؾؽور 

وخيزكو اهلل ظز وجؾ يف ـتوبف بوفقطقػبي افتبل يـبغبل ظبذ اسكسبون أن يؼبقم 

نررَس إَِلَّ ِِلَۡػُتررُ وِن ﴿فقحؼببؼ افغويببي مببـ َخْؾِؼببف:  ََّ َوٱۡۡلِ رر ررا َخيَۡلررُج ٱِۡلِ ٌَ  ﴾٥٦َو
رد ؾقطقػي اسكسون ظبودة اهلل ظز وجؾ، و ل أوشع وأصؿؾ مـ رب .[56افذاريوت:]

إؿومي افشعوئر افتعبديي، مـ ابالة وزـبوة وابقم وحبٍ وؽر بو. افعببودة بؿعـو بو 

َٰٓهَِهررثِ إِِّنِ َجاِغررو  ﴿افشببومؾ جببووت يف ؿقفببف تعببوػ:  َِ ٍَ ۡرِض  ِإَوۡذ كَرراَل َرُِّّررَم لِۡي
َ
ِِف ٱۡۡل

                                                 

،دافقٓيوت ادتحدة مـفجقة التؽامل املعييف مؼدما، يف املـفجقة اإلسالمقة ؾتحل حسـ مؾؽووي،   1د

 .210م ، ص2011، 1إمريؽقي: ادعفد  افعودل فؾػؽر اسشالمل، ط
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 ۖ واخلالؾي  ل ظبامرة  بذه إرض، وافتعبرف إػ مبو أودع اهلل  .[30افبؼرة:]﴾َخيًَِفٗث

 ضوؿوت وذخوئر: فقستخدمفو يف تـؿقي وترؿقي احلقوة ؾقفو. ؾقفو مـ 

وحببتك يتؿؽـ اسكسون مـ افؼقوم هبذه افقطقببػي، ؾؼد زّوده اهلل ظز وجببؾ 

بوفؼدرات وآشتعدادات افالزمي فؽشػ شــ اهلل يف افؽقن، وَؾبَتَ  افطريبؼ أمومبف 

ـثرًا مـ آيوت افؼرآن فػفؿ  ذا افعومل: حتك حُيِسـ افتعومؾ معف. ومـ أجؾ ذفؽ كجد 

بر يف مؾؽبقت اهلل، وأيبوت افتبل تبلمر  افؽبريؿ حتثُّـو ظذ افسقبر يف إرض، وافتػؽُّ

ْ ﴿بودشو دة واشتعامل افسؿع وافبك وافعؼؾ ـثرة يف افؼرآن كذـر مـفو:  ۡوا ََ ًۡ يَر َو لَر
َ
 أ

ۥٌٓۚ  ًَّ يُػًُِ هُ ُ ٱۡۡلَۡيَق ُث ًَۡف ُحۡتِ ُئ ٱَّللَّ َ  َن ََ َٰلِرَم  ِ يَِصري  إِنَّ َ  ۡرِض  ١٩  ٱَّللَّ
َ
كُرۡو ِشرُيواْ ِِف ٱۡۡل

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ َ ََ  َ ٌۚ إِنَّ ٱَّللَّ ةَ ََ ةَ ٱٓأۡلِخ

َ
ُ يُنِشُئ ٱىنَّۡشأ ًَّ ٱَّللَّ ٌۚ ُث  ٱۡۡلَۡيَق

َ
ًَۡف ةََ أ واْ َن َُ َ   فَسُُظ  ﴾٪١كَِ ي

ۡواْ إَِ  ﴿ [،20-19افعـؽبببقت: ] ََ ًۡ يَرر َو لَرر
َ
َٰج  أ ررػَّ َٰٓ َ ًۡ ُٓ َٔۡر ررۡيِ فَرر ٌۚ  ٱىرَّ ََ  ﴾َوَيۡلتِۡضرر

ًَۡف ُخيَِلۡج ﴿، [19تبورك:] ةِِو َن وَن إَِ  ٱۡۡلِ َُ فَََل يَُِظ
َ
ًَۡف ُرفَِػۡج  ١٧ أ آءِ َن ٍَ  ١٨ ِإَوَ  ٱلصَّ

ًَۡف ُُِصَتۡج  َتاِل َن ًَۡف ُشِرَحۡج  ١٩ ِإَوَ  ٱِۡلِ ۡرِض َن
َ
، [20-17افغوصبقي:  ]﴾٪١ ِإَوَ  ٱۡۡل

فَيَ ﴿
َ
ۡرِض َذخَ أ

َ
ًۡ كُيُرٔب  ًۡ يَِصُيواْ ِِف ٱۡۡل ر ُٓ َ ۖ  ُهَٔن ل را َٓ ِ ُػَٔن ة ٍَ ۡو َءاَذان  يَۡصر

َ
رآ أ َٓ ِ  ﴾َحۡػلِيُرَٔن ة

ًَ َنثِيٗ  َوىََل ۡ ﴿، [46احلٍ:] َِّ َٓ َُا ِِلَ
ۡ
ِ َوٱَذَرأ َّ ََ ٱِۡلِ ِ ٌّ ًۡ كُئُب  ا  ُٓ َ نِسِۖ ل َٔن  ۡۡلِ ُٓ ًۡ َلَّ َحۡفَل ُٓ َ ا َول َٓ ِ ة

ۡخُ   
َ
ا  أ َٓ ِ وَن ة ًۡ َءاَذان  َلَّ ُحۡتَِصُ ُٓ َ َ  َول ٌٓۚ َلَّ ي ا َٓ ِ ُػَٔن ة ٍَ هَِم  ۡص ْوَلَٰٓ

ُ
ٌۚ أ َضوُّ

َ
ًۡ أ ُْ ًِ ةَۡو  َُۡعَٰ

َ
ْوَلَٰٓهَِم َنسۡۡل

ُ
أ

ًُ ٱۡىَغَٰفِئُنَ  ٌۚ إِنَّ ﴿، [179إظراف:] ﴾١٧٩ُْ ًٌ ا ىَۡيَس لَرَم ةِرِّۦ ِغۡير ٌَ َع َوََل َتۡلُف  ٍۡ ر ٱلصَّ
ۡس  ٌَ  ُّ ِۡ ْوَلَٰٓهَِم ََكَن َخ

ُ
 .[36او:اسرس] ﴾٣٦ َٔٗل  ُٔ َوٱۡۡلَََصَ َوٱۡىُفَؤاَد ُُكُّ أ

ؾفذه أيوت افؼرآكقي افؽريؿي حتضُّ اسكسون ظبذ اشبتعامل افعؼبؾ وافسبؿع 

وافبك، وؿ  ل مع ذفؽ ترصده إػ اشتعامل  ذه ادقا بى ظبذ وجففبو افصبحق : 
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ؾؤيي افتل ختؿـو هبو إمثؾي تـفوه مـ كوحقي أن جيري مع افق ؿ أو افظـ، وتدّفبف مبـ 

مو فقس بق ؿ وٓ طـ: أي إػ افقؼغ واحلؼ، ظـ  كوحقي أخرى ظذ ضريؼ افقاقل إػ

  1د.ضريؼ إحسون اشتعامل افسؿع وافبك وافعؼؾ

 المبحث الثاني: مسالك االستدالل العقلي في القرآن:
آشتدٓل افعؼع يف افؼرآن فف مسوفؽ وضرق واقر ـثرة، وشلـتػل ببذـر 

  2د:أبرز  ذه ادسوفؽ وافصقر

 مثال::المطلب األول: األقيسة )األ
روبي افتبل يبذـر و اهلل تعبوػ يف ـتوببف، ووابػفو بإؿقسي  ل إمثول ادض

ًۡ ﴿شبببحوكف بؼقفببف:  رر ُٓ َثررو  ىََّػيَّ ٌَ  ِ
ٌِررَ ُُكّ ََۡءاِن  َِّرراِس ِِف َ َٰررَاا ٱۡىُلرر َِررا لِي ِّۡ َ ََ َوىََلررۡ  

ونَ  َُ ػ: . ؾنن ادثؾ يؼرب ادعـك إل إذ ون ـام ؿول تبورك وتعو[27افزمر:] ﴾٢٧َحَخَانَّ

                                                 

ت ،  د ببروت: دارافؽتبى افعؾؿقبي، د. ط. د. يف سـن اهلل الؽوكقة،   اكظر: حمؿد أمحد افغؿراوي،  1د

  .37ص

ر بدببروت: دارافـػبوئس فـشب الداللاة العؼؾقاة يف الؼايآن،اكظر: ظبد افؽبريؿ كقؾبون ظسبدات،    2د

األدلة العؼؾقة الـؼؾقاة عاىل أصاول   شعقد افعريػل، : و482-459وافتقزيع، د. ط. د. ت ،  ص

ؿبد ادحؼبؼ: حم ،درء تعاار  العؼال والـؼالابـ تقؿقي،   :واكظر :137ص – 115صاالعتؼاد، 

 -ه1411رصود شومل، دادؿؾؽي افسعقديي افعربقي: جومعي اسموم حمؿد بـ شعقد اسشالمقي، د. ط. 

مـااا   البحااث عـااد مػؽااي  اإلسااالم، :  وظببع شببومل افـشببور، 21-19، ص1ج م ،1991

 .113ص – 96ص (،ه1404دافؼو رة: دارافـفضي، د. ط. 
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ٔنَ َوحِۡيَم ﴿ ٍُ آ إَِلَّ ٱۡىَعَٰيِ َٓ ا َحۡػلِيُ ٌَ َِّاِسِۖ َو ا لِي َٓ ُِّ َثَُٰو َُۡۡضِ ٌۡ َ
 . [43افعـؽبقت:] ﴾٤٣ ٱۡۡل

 وؾقام يع ظرض ٕ ؿ إؿقسي افؼرآكقي: 

 أوال : قياس العلة )القياس اإلضماري::
و ق ؿقوس حتذف ؾقف إحبدى ادؼبدموت دافؽبزى أو افصبغرى  فظفقر بو 

م ظذ حذؾفو. وافـوطر يف أدفي افؼرآن يرى أن ـثرًا مـفبو ؿبد حبذؾً مـبف ودٓفي ادؼو

 إحدى ادؼدموت. 

َثِو َءاَدَمۖ ﴿ومـ أمثؾي ذفؽ يف افؼرآن ؿقفف تعوػ:  ٍَ ِ َن َثَو ِغيََسَٰ ِغَِ  ٱَّللَّ ٌَ إِنَّ 
اب   ََ ٌَِ حُ ۥ  ُّ ۥ  َخيََل ًَّ كَاَل ََلُ ًَُهٔنُ ُث  . [59آل ظؿران:] ﴾٥٩ ُزَ َذ

وإذا جبوز أن خيؾبؼ اهلل تعبوػ آدم »:  1دزي وجف ادؼويسي يف أيي ؿوئالً يبغ افرا

مـ افساب: ؾؾؿ ٓ جيقز أن خيؾؼ ظقسك مـ دم مريؿ؟! بؾ  ذا أؿرب إػ افعؼؾ: ؾبنن 

 . «تقفد احلققان مـ افدم افذي جيتؿع يف رحؿ إم أؿرب مـ تقفده مـ افساب افقوبس

دمي واحدة:  ل إوبوت ممووؾي آدم فعقسك يف وافدفقؾ افسوبؼ مل تذـر ؾقف إٓ مؼ

أدمقي، وضقى مو ظدا و مـ إوابوف. وؾحبقى افبدفقؾ: إذا ـبون آدم فبقس ابـبًو 

  بوظساؾؽؿ: ؾعقسك فقس ابـًو ـذفؽ.

 ثانيا : القياس التمثيلي:
و ق ظؿؾقي ؾؽريي تعتؿد ظذ اكتؼول افعؼؾ مـ احلؽبؿ ظبذ أحبد إمبقر إػ 

                                                 

محـ ظؿبر، د ببروت: دارافؽتبى افعؾؿقبي، د. ط. د. ادحؼؼ: ظبد افر التػسري الؽبري،ابـ تقؿقي،    1د

 .79-8ت ، ج ا ، ص
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 عؾي مشسـي بقـفام.احلؽؿ ظذ أمر آخر ف

َثًَل َخۡت ٗ ﴿ ومـ إمثؾي ظذ ذفؽ ؿقفف تعوػ: ٌَ  ُ ََب ٱَّللَّ ئُٗك ا ََ ٍۡ َٰ مَّ َ ََ  َلَّ َحۡلِ ُر 
ء   ِٗ  ََشۡ َص َِ َِّا رِۡزكًا  ٌِ  ُّ َزۡكَجَٰ َ رَّ ٌَ ُّ ِسّٗ ا َو ِۡ ٌِ َٔ يُِفُِق  ُٓ رُ  َذ ٍۡ ُٔۥَنٌۚ ٱۡجَ رۡو يَۡصرَخ َْ اۖ  ًَ ۡٓ ٌِۚ ا وََج  َّلِلَّ

ۡزَثُ 
َ
ٍُٔنَ ةَۡو أ ًۡ ََل َحۡػيَ َثَٗل  ٧٥ ُْ ٌَ  ُ ََب ٱَّللَّ ََ ء   رَُّجيَۡ ِ َو َٰ ََشۡ َ ََ ًُ ََل َحۡلِ ُر  ةَۡس

َ
آ أ ٍَ ُْ  ُ َِ َ

 أ
 َٰ َ ََ َٔ َُكٌّ  ُْ َٰ  َو َ ََ  َٔ ُْ َُ ةِسۡىَػۡ ِل َو ُم

ۡ
َ يَأ ٌَ َٔ َو ُْ ۡو يَۡصَخِٔي  َْ ۡيٍ 

ِت ِِبَ
ۡ
ُّّ ََل يَأ ٓ َّٔجِ ا يُ ٍَ ۡحَِ

َ
ُّ أ َٰ ىَى ۡٔ َم

صۡ  ِصَرَٰط    [. 76-75]افـحؾ: ﴾٧٦ َخلًِم  ٌُّ

يف  وتغ أيتغ بغ اهلل شبحوكف بطالن ظبودة إابـوم بؼقوشبفو ظبذ افعببد 

ادؿؾقك افذي فقس فف شؾطون ظذ كػسف ؾضاًل ظام ٓ يؿؾبؽ: ؾبنن إابـوم ٓ متؾبؽ 

فعوبدهيو رزؿًو وٓ متؾؽ ذؿ رضًا وٓ كػعًو ـام ٓ متؾؽ فـػسفو ذفؽ، ويف واؿبع افـبوس 

ادشو د أن افذي ٓ يؿؾؽ فـػسف رضًا وٓ كػعًو وٓ يستطقع افتكف بـػسف ٓ يؿؽبـ 

أن يؽقن شقدًا، ظذ افعؽس ممـ مؾؽ افؼدرة وافرزق حقٌ يصبؾ  أن يؽبقن شبقدًا 

ادؿؾبقك متكؾًو يف ممؾقـف ـقػ صوو، ؾفؾ بعد  ذا افبقون يؿؽبـ افؼبقل ببلن افعببد 

ؾبؽ ذفؽ ـقػ تستؼقؿ افتسقيي بغ اهلل افؼبودر اد وبـوًو ظذ وافسقد ادوفؽ متسوويون؟

 وبغ أحجور ٓ ترض وٓ تـػع؟

 ثالثا : قياس األولى:
أن يؽقن احلؽؿ ادطؾقب ؾقف أوػ بوفثبقت مـ افصبقرة ادبذـقرة يف افبدفقؾ 

وأمو ؿقوس إوػ افذي ـون يسؾؽف افسبؾػ »:  1دافدال ظؾقف. ويؼحف ابـ تقؿقي بؼقفف

                                                 

 .145، ص9،  ججمؿو  الػتاو ابـ تقؿقي،   1د
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ؾقدل ظذ أكف يثبً فف مـ اػوت افؽامل افتل ٓ كؼص ؾقفبو أـؿبؾ ممبو  اتبوظًو فؾؼرآن:

ظؾؿقه ووبتًو فغره، مع افتػووت افذي ٓ يضبطف افعؼؾ، ـبام ٓ يضببط افتػبووت ببغ 

 .«اخلوفؼ وبغ ادخؾقق

ٌِرَ ُشرَلَٰيَث  ﴿ ومـ اقر  ذا افدفقؾ ؿقفف تعوػ:  ََ ر نَ َٰ َِرا ٱۡۡلِ ِرَ  َوىََلۡ  َخيَۡل ٌّ

َُ ٱۡىَخَٰيِلِ َ ﴿ :ؿقفف شبحوكفإػ  ﴾١٢ِط    َص ِۡ َ
ُ أ [: 14-12]ادممـقن: ﴾١٤ َذَخَتاَرَك ٱَّللَّ

َُ ٱۡىَخَٰيِلِ َ ﴿ؾؼقفف تعوػ:  َص ِۡ َ
يػقد وجقد خوفؼغ ظذ أن خؾؼفبؿ ربوزي وفبقس  ﴾أ

حؼقؼقًو: أي فقس إجيودًا مـ ظدم، وإذا ـون  ـوك خبوفؼقن هببذا ادعـبك، ؾبنن اخلبوفؼ 

عده  ق مـ يؼدر ظذ اخلؾؼ مـ افعدم: ؾضاًل ظـ اخلؾؼ بصقر افؽومؾ افذي ٓ ـومؾ ب

 إف . .....متعددة مـ اـع وجعؾ وإكشوو...

 رابعا : قياس الَخْلف:
 و ق ؿقوس يعتؿد ظذ إوبوت أمر بنبطول كؼقضف. 

َۡ ِغِِ  َدۡيِ ﴿ وأمثؾي  ذا افدفقؾ يف افؼرآن ـثرة: مـفو ؿقفف تعوػ: ٌِ ٔۡ ََكَن  َ ِ  َول ٱَّللَّ
 َٔ َ َٰفٗ ل [. وتؼرير افدفقؾ: فق ـون افؼرآن مـ ظـد ؽبر 82]افـسوو:﴾٨٢ اا َنثِيٗ َجُ واْ ذًِِّ ٱۡخخَِل

 اهلل فقؿع آختالف ؾقف، فؽـ آختالف مل يؼع ؾقف: ؾفق إذن فقس مـ ظـد ؽر اهلل.

 خامسا : السبر والتقسيم:
 و ق يسـى مـ أاؾغ: 

 حك أواوف ادحؾ: و ذا  ق افتؼسقؿ. -1
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اختبور تؾؽ إواوف سبطول افبوضؾ مـفو وإبؼوو افصحق : و بذا  بق  -2

 افسز.

َۡ ﴿ ومـ أمثؾي اشتعامفف يف افؼرآن يف إوبوت افعؼوئد ؿقفف تعبوػ: ٌِر ٔاْ  ۡم ُخيُِلر
َ
أ

ًُ ٱۡىَخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
ٍء أ ؿبول جببر ببـ »:  1د[. يؼبقل اببـ تقؿقبي35]افطقر:﴾٣٥ َدۡيِ ََشۡ

ي أحسسً بػمادي ؿد اكصدع . ؾنن  ذا تؼسقؿ حورص: مطعؿ: ددو شؿعً  ذه أي

بدائبف افعؼبقل، أم خؾؼبقا  يؼقل: أخؾؼقا مبـ ؽبر خبوفؼ خؾؼفبؿ؟! ؾفبذا ممتـبع يف

 .«ؾفذا أصدًا امتـوظًو: ؾعؾؿ أن ذؿ خوفؼًو خؾؼفؿ أكػسفؿ؟

 المطلب الثاني: أخذ الخصم بأقرب طرق اإلفحام واإللزام: 

 ا  وإثباتا :أوال : االفتقار إلى الدليل نفي
مـ ادبودئ افعؼؾقي افتل ٓ خالف حقذو: أن افعؾؿ  ق مبو دل ظؾقبف افبدفقؾ، 

ن ظدم افعؾؿ بثبقت افقو: ٓ يعـل افعؾبؿ بعبدم وبقتبف. وؿبد اشبتخدم افؼبرآن  بذه وأ

افؼوظدة يف رودفي ادؼـغ ومـؽري افـبقات: حقٌ إن ؽويي مو يستـدون إفقف أ ؿ ٓ ظؾبؿ 

بف افرشؾ، و ذا ٓ يصؾ  أن يؽقن مسقؽًو فؾتؽذيى، ؾضاًل ظـ أن يؽقن ذؿ بام جووهتؿ 

 حجي ذؿ ظذ ذـفؿ وتؽذيبفؿ، ـام أ ؿ مل يلتقا بز ون ظذ حجي ذـفؿ أاالً.

وافؼورئ فؾؼرآن جيد افتـبقف إػ  ذه افؼوظدة افعؼؾقي افكحيي واردًا يف ـثر مـ 

َۡ ﴿: ـام يف ؿقفف تعوػ:ادقا ع، إمو يف اقرة كػل افعؾؿ ظـ ادخوفػ ٌِر َٰلَِم  ً ةَِذ ُٓ َ ا ل ٌَّ
                                                 

 .212، ص9ادرجع افسوبؼ، ج  1د
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ٌۚ ﴿ [، وؿقفبف تعبوػ:20]افزخرف:﴾ِغۡيٍمِۖ  ًۡ ر ُٓ ُِٓ واْ َخۡيَل َشر
َ
[، وإمبو 19]افزخبرف: ﴾أ

ًۡ ﴿ بؿطوفبتف بوحلجي وافز ون ظذ بوضؾف ـام يف ؿقفف تعوػ: ًۡ إِن ُنُِخ َُِس َٰ َ َۡ ٔاْ ةُ احُ َْ  كُۡو 
َۡ ﴿ػ:[، وؿقفف تعو64]افـؿؾ: ﴾ٮ٥ َصَِٰ رِ َ  ِر ٌّ ة   ََ َثَٰ

َ
ۡو أ

َ
َِ َرۡتِو َ ََٰاآ أ ٌّ ٱۡئُخِِٔن ةِِسَتَٰب  

ًۡ َصَِٰ رِ َ  [. ؾحوذؿ ـام ؿقؾ: مل يؼبؾقا احلؼ بوفز ون، 4]إحؼوف: ﴾٤ ِغۡيٍم إِن ُنُِخ

 ور قا بوفبوضؾ مـ ؽر بر ون.

 ثانيا : مجاراة الخصم فيما يقول:
وؿ افتعؼقبى ظؾقبف ببام وذفؽ بلن تسؾؿ فؾخصؿ يف بعض يف بعض مؼدموتف،  

 يؼؾى كتوئٍ ؿقفف.

ِ َشّم  ﴿ ومـ أمثؾي ذفؽ ؿقفف تعوػ:  ِِف ٱَّللَّ
َ
ًۡ أ ُٓ ۡرِضِۖ  كَاىَۡج رُُشيُ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن فَاِطَِ ٱلصَّ

َجو  
َ
ًۡ إَِ َٰٓ أ ُك ََ ًۡ َويُؤَّخِ َِ ُذُُُِِّٔس ٌّ ََ ىَُسً  ًۡ ِِلَۡ فِ ى  يَۡ ُغُٔك َصّمٗ ًۡ إَِلَّ  ٌُّ ُُخ

َ
ٔٓاْ إِۡن أ ُ َِرا  كَال ِۡثيُ ٌّ بََش ر 

وَُا  ن حَُص ُّ
َ
َ  حَُِيُ وَن أ حَُُٔا بُِصۡيَطَٰ

ۡ
ا ََكَن َحۡػُتُ  َءاةَآُؤَُا فَأ ٍَّ تِ    َخ ًۡ إِن  ١٠ ٌُّ ُٓ ًۡ رُُشريُ ر ُٓ َ كَاىَۡج ل

ََّ ٱ ًۡ َوَلَِٰس ِۡثيُُس ٌّ َُ إَِلَّ بََش   ۡ ا ََكَن َّنَّ ٌَ َۡ ِغتَادِهۦِۖ َو ٌِ َ يََشآُء  ٌَ  َٰ َ ََ  َُّ ٍُ َ َح ًَُسً َّللَّ تِ
ۡ
ن َُّرأ

َ
نَلَآ أ

ۡؤٌُِِٔنَ  ٍُ ۡ ِ ٱل
ََّٔكَّ ِ فَيًََۡخ َ ٱَّللَّ ََ ٌِۚ َو ٍَ إَِلَّ بِإِۡذِن ٱَّللَّ  [.11-10]إبرا قؿ: .﴾١١ بُِصۡيَطَٰ

ؾقتبغ مـ خالل أيوت أن افرشؾ ظؾقفؿ افسالم شؾؿقا بودؼدمبي افتبل بـبك  

قجبي ٕن دظبقى ظؾقفو ادؽذبقن بوفرشؾ و ل أ ؿ بؼ، وفؽبـ افرشبؾ كؼضبقا افـت

ادؽذبغ ٓ تـتٍ ظدم افرشوفي، وٓ تـويف أن يؿـ اهلل هبو ظذ مـ يشوو مـ ظبوده: ؾؽلن 

افرشؾ ؿوفقا ٕؿقامفؿ: مو ؿؾتؿقه مـ أكـو بؼ حؼ، وفؽـ مو تريبدون أن تبـبقا ظؾقبف 

ـّ بوفرشوفي ظذ مـ يشوو.    مـ إوبوت أكـو فسـو أكبقوو بوضؾ: ٕن اهلل يؿ
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 إلى النظر في داللة األثر على المؤثر: ثالثا : الدعوة
اشتعؿؾ  ذا ادسؾؽ يف إوبوت وجقد اهلل تعوػ، ـام اشتعؿؾ يف إوبوت اػوتف. 

و ق يتجذ يف أيوت افتل يف إكػس وأؾوق: مـ حقٌ دٓفتفبو ظبذ خوفؼفبو ومبو 

 وجى فف مـ اػوت افؽامل.

ونَ ﴿ ومـ إمثؾي ظذ ذفؽ ؿقفف تعوػ: َُ فَََل يَُِظ
َ
ًَۡف ُخيَِلۡج  أ ةِِو َن  ١٧إَِ  ٱۡۡلِ

ًۡررَف ُرفَِػررۡج  آءِ َن ٍَ رر ًۡررَف ُُِصررَتۡج  ١٨ ِإَوَ  ٱلصَّ َترراِل َن ًۡررَف  ١٩ ِإَوَ  ٱِۡلِ ۡرِض َن
َ
ِإَوَ  ٱۡۡل

ارٗ ﴿[، وؿقفببف تعببوػ: 20-17]افغوصببقي:  ﴾٪١ُشررِرَحۡج  ََ ۡرَض كَرر
َ
ررَ َجَػررَو ٱۡۡل ٌَّ َ

. ﴾اأ
 [61]افـؿؾ:

 ي:المطلب الثالث: القصص القرآن
افؼصص يف افؼرآن مـ أوشع إشوفقى يف تؼريبر مسبوئؾ افعؼقبدة وؽر بو: 

ة يف افـػس، وذفؽ دو حتقيف افؼصي مـ خصوئص جتعؾفو متؿقزة ظـ ؽر و: ؾفل ممور

 شفؾي احلػظ، مشقؿي.

-ؾػل ؿصي إبرا قؿ جيلو تؼرير وحداكقي اهلل مـ خالل بقون ظجبز إابـوم 

ظـ افدؾوع ظـ كػسبفو ظـبدمو راغ ظؾقفبو  -قف افسالمافتل ـون يعبد و ؿقم إبرا قؿ ظؾ

ىََلرۡ  وَ ﴿ رضبًو بوفقؿغ: ؾجعؾفو جذاذًا، مفقـي  ل وظوبدهيو. ويف ذفبؽ يؼبقل تعبوػ:
  ٍَِ َٰيِ َِّا ةِِّۦ َع ٌَِ َرۡتُو َوُك ًَ رُۡشَ هُۥ  ًِ َْٰ اثًِ ٥١َءاحَيَِۡآ إِةَۡر ٍَ ا َ َِٰاهِ ٱتلَّ ٌَ ٌِِّۦ  ۡٔ بًِِّ َوكَ

َ
ُو إِۡذ كَاَل ِۡل

َِٰهُفٔنَ  ا َع َٓ َ ًۡ ل ُُخ
َ
ََ  ٥٢ ٱىَِِّتٓ أ َٰتِرِ ي را َع َٓ َ ٔاْ وََجۡ َُآ َءاةَآَءَُا ل ُ ًۡ  ٥٣ كَال ُرُخ

َ
ًۡ أ كَراَل ىََلرۡ  ُنِرُخ

ًۡ ِِف َضَلَٰو   تِ    َوَءاةَآؤُُز َِا  ٥٤ ٌُّ ِجۡئتَ
َ
ٔٓاْ أ ُ َٰػِتِ َ كَال ََ ٱىلَّ ٌِ َُج 

َ
ۡم أ

َ
ًۡ  ٥٥ ةِسۡجَّقِ أ ُُِّّس كَاَل ةَو رَّ
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ََ َربُّ ٱ َِِٰٓ ي ََ ٱىشَّ ِ ٌّ َٰىُِسً   َ َٰ َ ََ َُا۠ 
َ
ََّ َوأ ُْ ََ ِي َذَر ۡرِض ٱيَّ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِزًَ نَّ  ٥٦ لصَّ

َ
ِ َۡل َوحَسَّللَّ

 ََ رۡ ةَِِي ٌُ ٔاْ  ىُّر َٔ ن حُ
َ
ُسً َبۡػَ  أ ٍَ ۡصَجَٰ

َ
ًۡ ُجرَذًَٰذا إَِلَّ َنتِريٗ  ٥٧أ ر ُٓ َػيَ َُ ًۡ إَِِلۡرِّ فَ ر ُٓ ًۡ ىََػيَّ ر ُٓ َّ ا ل

َِۡجُػٔنَ  ْ  ٥٨يَ ٔا ُ َ َذَػَو َ ََٰاا أَِب كَال ٌَ َ ٍِ َٰيِ َّٰ ََ ٱى ٍِ َ ۥ ل ُّ َِآ إَُِّ خِ َٓ ِ َِا فَِٗت  ٥٩ ل ۡػ ٍِ ٔاْ َش ُ ًۡ  كَال ُْ َُ  يَرۡاُن
 ًُ ًِ َْٰ ۥٓ إِةَۡر ُ ونَ  ٪٥ُحَلاُل ََلُ َٓ ًۡ يَۡش ُٓ ۡخُ ِ ٱنلَّاِس ىََػيَّ

َ
َٰٓ أ َ ََ ٔاْ ةِِّۦ  حُ

ۡ
ٔاْ فَأ ُ َُخَفَػۡيَج  ٥٫ كَال

َ
ٔٓاْ َءأ ُ كَال

ًُ َ ََٰاا أَِب ًِ َْٰ إِةَۡر َِا َيَٰٓ خِ َٓ ِ ًۡ َ ََٰاا فَۡسر ٥٬ل ُْ ۥ َنتُِي ُّ ٔاْ يَِِرُلرٔنَ  َٔ كَاَل ةَۡو َذَػيَ ًۡ إِن ََكُُر ُْ  ٭٥ئُ
ٍُٔنَ  َٰيِ َّٰ ًُ ٱى ُُخ

َ
ًۡ أ ٔٓاْ إَُُِّس ُ ًۡ َذَلال ُُفِصِٓ

َ
ٔٓاْ إَِ َٰٓ أ َََجُػ َج  ٮ٥ فَ ٍۡ ًۡ ىََلۡ  َغيِ ِٓ َٰ رُُءوِش َ ََ ٔاْ  ًَّ ُُِسُص  ُث

ا  ُؤََلٓ ٌَ ًۡ َشۡي  ٯ٥ ءِ يَِِرُلٔنَ َهَٰٓ ا ََل يََِفُػُس ٌَ  ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّللَّ َذَخۡػُتُ وَن 
َ
ًۡ ا َوََل  ٔٗ كَاَل أ  ٥ٰيَُۡضُُّز

ّف  
ُ
ٌَِ ُدوِن ٱ أ ا َتۡػُتُ وَن  ٍَ ِ ًۡ َول فَََل َتۡػلِئَُن ىَُّس

َ
ٌِۚ أ  [.67-51]إكبقوو: ﴾ٱ٥َّللَّ

بوفغي بعوبدي ؾػل  ذه افؼصي تؼرير فؾتقحقد بلبؾغ أشؾقب وأؿقاه، وشخريي 

كَراَل ةَرۡو ﴿إاـوم ظـدمو شلفقا إبرا قؿ: مـ افذي ـرس أاـومفؿ: ؾؽبون اجلبقاب: 
ًۡ َ ََٰاا فَۡس  ُْ ۥ َنتُِي ُّ ٔاْ يَِِرُلٔنَ  َٔ َذَػيَ ًۡ إِن ََكُُ ُْ . و ذا افتفؽؿ افسوخر  ز ؿ  زًا، ﴾٭٥ ئُ

ُ ﴿ورد ؿ إػ رو مـ افتػؽر:  ًۡ َذَلال ِٓ ُُفِص
َ
ٔٓاْ إَِ َٰٓ أ َََجُػ ٔنَ فَ ٍُ َٰيِ َّٰ ًُ ٱى ُُخ

َ
ًۡ أ  .﴾ٮ٥ٔٓاْ إَُُِّس

 المبحث الثاني: خصائص األدلة العقلية في القرآن:
ؿبؾ افؽالم ظـ خصوئص إدفي افعؼؾقي يف افؼرآن أحى أن أظرض كؿقذجبًو 

مثبور ا بتامم  -يف افقؿً كػسف-متؽوماًل فؼضقي ظوجلفو افؼرآن بطريؼي ظؼؾقي، وـوكً 

 . إوبوت وجقد اهللوحووفقا إوبوهتو ظؼاًل: أٓ و ل ؿضقي  ظؾامو افؽالم: ؾبحثقا ؾقفو

جيبد  -افتل يسؿق و برا غ ظذ إوبوت افصوكع-إن افـوطر يف إدفي افؼقوشقي 

أ و ٓ تدل ظذ رو مـفو ظذ ظقـف، وإكام تدل ظذ أمر مطؾبؼ، ٓ يؿـبع تصبقّره مبـ 

حُمِْدث: إكام يبدل ظبذ حُمْبَدث وؿقع افؼـي ؾقف. ؾوشتدٓذؿ بلن ـؾ حُمَْدث ٓ بد مـ 
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مطؾؼ ـع، ٓ يؿـع تصقره مـ وؿقع افؼـي ؾقف، وإكام تعؾؿ ظقـف بعؾؿ آخر جيعؾبف اهلل 

يف افؼؾقب، و ؿ معسؾقن هبذا: ٕن افـتقجي ٓ تؽقن أبؾغ مـ ادؼدموت، وادؼبدموت 

.  ؾقفو ؿضقي ـؾقي ٓ بد مـ ذفؽ، وافؽع ٓ يدل ظذ معغَّ

 إِنَّ ﴿ يذـره اهلل يف ـتوبف مـ أيوت وافزا غ: ـؼقفف تعوػ:و ذا بخالف مو 
ا يَِفَ  ٍَ ِ ارِ َوٱۡىُفيِۡم ٱىَِِّت ََتَِۡي ِِف ٱۡۡلَۡحَِ ة َٓ ِۡو َوٱنلَّ َِٰف ٱِلَّ ۡرِض َوٱۡخخَِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ُع ِِف َخۡيِق ٱلصَّ

آء   ٌَّ  ٌَِ آءِ  ٍَ ََ ٱلصَّ ٌِ  ُ َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ ٌَ ِۡ  ٱنلَّاَس َو

َ
ِ فَأ

ٌَِ ُُكّ ا  َٓ ا َوَِّدَّ ذًِ َٓ ِ ح ۡٔ ۡرَض َبۡػَ  َم
َ
ًَا ةِِّ ٱۡۡل

َِ َبۡ َ  َدٓاةَّث   َصخَّ ٍُ ۡ َحاِب ٱل َِٰح َوٱلصَّ َِي َّ ۡرِض ٓأَلَيَٰج  َوحََۡصِيِف ٱل
َ
آءِ َوٱۡۡل ٍَ م   ٱلصَّ ۡٔ  ﴾١٦٤َحۡػلِئُنَ  ّىَِل

ۡرِض إِنَّ ِِف ﴿[، وؿقفف شبحوكف:164]افبؼرة:
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ارِ  َخۡيِق ٱلصَّ َٓ ِۡو َوٱنلَّ َوٱۡخخَِلَِٰف ٱِلَّ

  ٓأَلَيَٰج  
ُ

َٰربِ ّۡلِ َِ ۡى
َ
[: ؾؤيبوت تبدل ظبذ كػبس اخلبوفؼ 190]آل ظؿبران: ﴾١٩٠ ْوِِل ٱۡۡل

شبحوكف، ٓ ظذ ؿدر مشسك بقـف وبغ ؽره: ؾنن ـؾ مو شقاه مػتؼر إفقف كػسف: ؾقؾبزم 

 .1مـ وجقده وجقد ظغ اخلوفؼ كػسف

 -مبـفٍ افؼبرآن ومبـفٍ ظؾبامو افؽبالم-جبغ وفقتض  افػرق بغ ـال ادـف

وافتبل يؿؽبـ أن  ،دفي إوبوت وجقد اهلل ـبام ظر بفو افؼبرآنكعرض بشؽؾ مقجز ٕ

  :2كستخؾصفو مـ إمثؾي افتوفقي

آجَّ إِةَۡرَِٰه ﴿ ادثول إول: ؿول ظز وجؾ: َِ ِي  ََ إَِ  ٱيَّ ًۡ حَ َ ل
َ
ُّ  ۧأ َٰ ۡن َءاحَى

َ
ًَ ِِف َرِِِّّّۦٓ أ

يۡ  ٍُ ۡ ُ ٱل ًٌُِجۖ كَاَل إِةَۡرَِٰه  َۧم إِۡذ كَاَل إِةَۡرَِٰه ٱَّللَّ
ُ
ۦ َوأ ِ ۡۡ ُ

َُا۠ أ
َ
ًٍُِج كَاَل أ ۦ َوُي ِ ۡۡ ِي يُ َ ٱيَّ ًُ َفإِنَّ  ًُۧ َرّيِ

                                                 

 .235، ص9ج  جمؿو  الػتاو ،اكظر:  ابـ تقؿقي،   1د

، ص 1جت ،  د افؼبو رة: دارافسبالم، د. ط. د.  معاار  الؼباول، افشق  حوؾظ احلؽؿل،  اكظر:  2د

61-67. 
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ِ ي ۡٓ ُ ََل َح ََ  َوٱَّللَّ ِي َزَف َِٓج ٱيَّ ۡ َِِب َذُت ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ ا  َٓ ِ ِت ة
ۡ
ۡشِِق فَأ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ ِس  ٍۡ ِِت ةِسلشَّ

ۡ
َ يَأ  ٱَّللَّ

َٔۡم ٱى ٍِر َ ٱۡىَل َٰيِ ًٍِرُج ﴿ :ؾؼقفبف [.258]افبؼبرة:﴾٢٥٨ َّٰ ۦ َوُي ِ ۡۡ ِي يُر َ ٱيَّ أي: أن  :﴾َرّيِ

  افدفقؾ ظذ وجقده شبحوكف حدوث  ذه إصقوو ووجقد و بعد ظدمفو. 

 ادثول افثو : مقشك ظؾقف افسالم مع افطوؽقي ؾرظقن مك، ومو ـون بقـفام مـ

إوبوت وجقد اهلل تعوػ. وؿد جبوو ذفبؽ يف اشتدل بف مقشك ظذ  ادؼووفي واجلدل، ومو

رَٔىَٰ ﴿ تعوػ: ففقؿمـفو  مقا ع مـ افؼرآن.  ٍُ ا َيَٰ ٍَ ُُِّّس َ رَّ ٍَ ِيٓ  ٤٩كَاَل َذ َِرا ٱيَّ  كَراَل َرُِّّ
َ ىَٰ  َْ  ًَّ ۥ ُث ُّ ٍء َخۡيَل ۡخَرىَٰ ُُكَّ ََشۡ

َ
أي أكف ؿد وبً وجقد وخؾبؼ  [.50-49]ضف:    ﴾٥٠ أ

مقجد وخوفؼ و ود، وذفؽ اخلوفؼ وادقجد واذبودي بد ذو مـ  و دايي فؾخالئؼ، وٓ

   ق افرب شبحوكف، وٓ رب ؽره. 

ٍِر َ ﴿ ويف مق ع آخر ؿول شبحوكف: را َربُّ ٱۡىَعَٰيَ ٌَ ُن َو ۡٔ ََۡغ  كَراَل َربُّ  ٢٣ كَاَل فِ
ٔكِِِ َ  ٌُّ اۖٓ إِن ُنُِخً  ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ ۡرِض َو

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ۥٓ  ٢٤ ٱلصَّ ََلُ ۡٔ َِ  َۡ ٍَ ِ ٍُِػٔنَ كَاَل ل ََل تَۡصَخ

َ
َكاَل  ٢٥ أ

ىِ َ  وَّ
َ
ًُ ٱۡۡل ًۡ َوَربُّ َءاةَآنُِس ُِرٔن   ٢٦ َرُُِّّس ُۡ ٍَ َ ًۡ ل رِۡشَو إَِِلُۡس

ُ
ِٓي أ ًُ ٱيَّ  ٢٧ كَاَل إِنَّ رَُشٔىَُس

ًۡ َتۡػلِئُنَ  اۖٓ إِن ُنُِخ ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ ۡ َِِب َو ٍَ ۡ ۡشِِق َوٱل ٍَ ۡ   [. 28-23]افشعراو: ﴾٢٨ كَاَل َربُّ ٱل

ؼصببقد أن مببـفٍ إكبقببوو يف آشببتدٓل ظببذ ربقبقببي اهلل ووجببقده  ببق واد

اشتشفود  ذا افؽقن بلمجعف، واشتـطوق افػطرة بام تعرؾف وتؼر بف مـ حوجي اخلؾبؼ إػ 

خوفؼ، واؾتؼور افزيي إػ بورئ. ومو أمجؾ مو ؿوفف اسموم اخلطويب حبقل  بذه افؼضبقي، 

ذا افعومل ببكك، واظتزهتبو بػؽبرك: وجدتبف إكؽ إذا تلمؾً  قئي  » يؼقل رمحف اهلل: 

ؾوفسامو مرؾقظي ـوفسبؼػ،  :ـوفبقً ادبـل ادعد ؾقف مو حيتوج إفقف شوــف مـ آفي وظتود

وإرض ممدودة ـوفبسوط... واسكسون ـودؾؽ فؾبقً ادخقل ؾقف. ويف  ذا ـؾف دٓفي 
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ًو حؽبقاًم تبوم افؼبدرة وا حي ظذ أن افعومل وؾقق بتدبر وتؼدير وكظوم، وأن فف اوكع

  .«بوفغ احلؽؿي

 ؾفل ـام يع مظو ر دٓفي ادخؾقؿوت ظذ اخلوفؼأمو: 

إن وجبقد ادقجبقدات  : دٓفي اخلؾؼ واسجيود وآخساع بعد افعبدم .1

 بعد افعدم، وحدووفو بعد أن مل تؽـ، يدل بدا ي ظذ وجقد مبـ أوجبد و وأحبدوفو.

ـؾ رو حتك يصدق بذفؽ: بؾ إن ذفؽ  وفقس ذضًو أن يؼػ ـؾ أحد ظذ حدوث

ًۡ ﴿ ؽر ممؽـ ـام ؿول ظز وجؾ: ِٓ ُُفِص
َ
ۡرِض َوََل َخۡيَق أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ًۡ َخۡيَق ٱلصَّ ُٓ َٓ تُّ ۡش

َ
آ أ ٌَّ

ِضّيَِ  َغُض ٗ  ٍُ ۡ خَِّخَا ٱل ٌُ ا ُنُِج  ٌَ وممو يدل ظذ أن وجقد اخلؾبؼ  [.51]افؽفػ: ﴾٥١ اَو

ًُ ٱۡىَخَٰيُِلَٔن ﴿ وجؾ:دفقؾ ظذ وجقد اهلل شبحوكف ظز  ُْ ۡم 
َ
ٍء أ َۡ َدۡيِ ََشۡ ٌِ  ْ ٔا ۡم ُخيُِل

َ
 ٣٥أ

ُِرٔنَ  ِ ٔك ۡرَضٌۚ ةَرو َلَّ يُ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ْ ٱلصَّ ٔا ۡم َخيَُل

َ
فبذا تؼسبقؿ ؾ [.36-35]افطبقر:  ﴾٣٦ أ

ؾفذا ممتـبع يف بدائبف افعؼبقل، أم  بؿ  !يؼقل: أخؾؼقا مـ ؽر خوفؼ خؾؼفؿ؟ :حورص

ؾعؾؿ أن ذؿ خوفؼبًو خؾؼفبؿ، و بق اهلل شببحوكف.  :امتـوظوً  ؾفذا أصد !خؾؼقا أكػسفؿ؟

وإكام ذـر افدفقؾ بصقغي اشتػفوم اسكؽور فقتبغ أن  ذه افؼضقي افتل اشتدل هبو ؾطريبي 

بدهيقي مستؼرة يف افـػقس، ٓ يؿؽـ إكؽور و، ؾال يؿؽـ فصبحق  افػطبرة أن يبدظل 

  أحدث كػسف. وجقد حودث بدون حمدث أحدوف، وٓ يؿؽـف أن يؼقل:  ق 

وادراد: مو كشفده وكحس بف مـ : دٓفي افعـويي ادؼصقدة بودخؾقؿوت .2

آظتـوو ادؼصقد هبذه ادخؾقؿوت ظؿقمًو، وبوسكسون ظذ وجف اخلصبقص. ؿبول ظبز 

ٌَِهَٰٗ ا﴿ وجؾ: ۡرَض 
َ
ًۡ ََنَۡػِو ٱۡۡل َ ل

َ
ۡوحَاٗدا ٦ أ

َ
َتاَل أ ۡزَوَٰٗجا  ٧ َوٱِۡلِ

َ
ًۡ أ  ]افـبل: ﴾٨وََخيَۡلَجَُٰس

وجٗ َتَتاَرَك ﴿ وؿول ظز وجؾ: [.6-8 َُ آءِ ةُ ٍَ ِي َجَػَو ِِف ٱلصَّ ا ِشَرَٰجٗ ٱيَّ َٓ َٗ ا وََجَػَو ذًِ ٍَ ا ا َوَر
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ِِيٗ  و ذه افعـويبي ادؼصبقدة مووؾبي يف افعبومل ـؾبف، ؾبنذا كظبر  [.61]افػرؿون: ﴾٥٫ اٌُّ

وإذا اسكسون إػ مو يف افؽقن مـ افشؿس وافؼؿر وشوئر افؽقاـبى وافؾقبؾ وافـفبور، 

تلمؾ يف شبى إمطور وادقوه وافريوح، وشبى ظامرة أجزاو إرض، وكظر يف حؽؿبي 

وجقد افـوس وشوئر افؽوئـوت مـ احلققاكوت افزيي، وـذفؽ ادوو مقاؾؼبو فؾحققاكبوت 

ادوئقي، واذقاو فؾحققاكوت افطوئرة، وأكف فق اختؾ رو مـ  ذا افـظوم ٓختبؾ وجبقد 

ؿ افقؼغ أكبف فبقس يؿؽبـ َظؾِؿ ِظؾْ  :ذا تلمؾ اسكسون ذفؽ ـؾفادخؾقؿوت افتل  و ـو. إ

أن تؽقن  ذه ادقاؾؼي افتل يف مجقع أجزاو افعومل فإلكسون واحلققان وافـبوت بوٓتػبوق، 

بؾ ذفؽ مـ ؿواد ؿصبده، ومريبد أراده، و بق اهلل شببحوكف، وظؾبؿ يؼقـبًو أن افعبومل 

 دقاؾؼي مـ ؽر اوكع وخوفؼ مدبر.مصـقع وؾقق، وٓ يؿؽـ أن يقجد هبذا افـظوم وا

َتاَل ﴿ ؿول ظز وجؾ: :دٓفي استؼون وافتؼدير .3 ى ٱِۡلِ ََ ٌَِ ةٗ  َوحَ اَجا َٓ  ََتَۡصُت
َحاِبى  ََّ ٱلصَّ َُّ َم ٍُ را َتۡفَػيُرٔنَ َوِِهَ َت ٍَ ِ ۥ َختِرُيۢ ة ُّ ى إَُِّر ٍء ََ ُُكَّ ََشۡ ۡتَل

َ
ِٓي أ ِ ٱيَّ َِۡع ٱَّللَّ  ﴾٨٨ ُص

ىَٰ ﴿ :وؿول ظز وجؾ [.88]افـؿؾ: ََ را حَر ٌَّ َٰت  ِطَتاٗرراۖ  ِي َخيََق َشۡتَع َشرَمََٰن ِِف َخۡيرِق  ٱيَّ
ٌَِ ُذُرٔر   ىَٰ  ََ ۡو حَ َْ ِۖ فَسرِۡجِع ٱۡۡلَََصَ  ُت  ٌَِ حََػَٰٔ ِنَٰمۡح  ََّ وؿول ظز وجؾ:  [.3]ادؾؽ: ﴾٣ٱل

ٌَِ ِط   ﴿  َِ نَ َٰ  َخۡيَق ٱۡۡلِ
َ
ۥۖ َوََِّ أ ُّ ٍء َخيََل ََ ُُكَّ ََشۡ َص ِۡ َ

ِٓي أ ؾفذه  [.7سجدة:]اف﴾٧ ٱيَّ

أيوت وأمثوذو تؾػً كظر ادستدل إػ دٓفي ادخؾقؿوت ظبذ بورهيبو، مبـ خبالل مبو 

يشو د ؾقفو مـ آكضبوط وآفتزام افتوم بـظوم يف ؽويي افدؿي، مو ـون فف أن يقجد ظذ 

 ذه احلول دون ؿّقؿ ومدبر، ويف  ذا أظظؿ دفقؾ ظذ بطالن اخلراؾي افؼوئؾبي بحبدوث 

 ظـ ضريؼ ادصودؾي. افعومل

إذا كظركبو إػ  بذا افعبومل وجبدكوه بجؿقبع  :دٓفي افتسخر وافتدبر .4
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ه ومبدبره،  أجزائف مؼفقرًا مسرًا مدبرًا مسخرًا، تظفر ؾقف آوور افؼفر وآشتعالو دسرِّ

وتتجذ ؾقف صقا د افؼدرة دُخضعف ومذفؾبف شبحوكف، بام ٓ يدع روًٓ فؾشؽ يف وجقد 

َمَٰ ﴿ ه وؿدير يؿسؽ بؿؼوفقده، ـام ؿول ظز وجؾ:مدبر يدبر َلاِِلُ  ٱلصَّ ٌَ ۥ  ُ ۡرِض  َلَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل  َن

 ََ ِي واْ أَِب َوٱيَّ َُ ونَ َزَف ُ ُِ ًُ ٱۡىَخَٰ ُْ هَِم  ْوَلَٰٓ
ُ
ِ أ  وؿول ظز وجؾ: [.63]افزمر: ﴾٭٥ َيَِٰج ٱَّللَّ

َرَٰت  ﴿ ۡيِ ُمَصخَّ ۡواْ إَِ  ٱىرَّ ََ ًۡ يَ َ ل
َ
ٍَ  أ ِ ٱلصَّ ّٔ َٰلَِم ٓأَلَيَٰرج   آءِ ِِف َج ٌۚ إِنَّ ِِف َ  ُ ََّ إَِلَّ ٱَّللَّ ُٓ ِصُه ٍۡ ا ُح ٌَ 

م   ۡٔ َُِٔن يُ  ّىَِل ٌِ       [. 79]افـحؾ:.﴾٧٩ۡؤ

بعد  ذه اجلقفي مع إدفبي افعؼؾقبي يف افؼبرآن كتـبوول أببرز خصبوئص  بذه 

 إدفي، ومو امتوزت بف ظـ أدفي ادـوضؼي. 

آشبتدٓل افعؼبع: ؾخبر وممـ شجؾً اظساؾوهتؿ فؾؼرآن بوفسببؼ يف ببوب 

فؼد تلمؾبً »:  1دافديـ افرازي: و ق مـ مأل افدكقو بؽتبف يف ادعؼقٓت. يؼقل رمحف اهلل

افطرق افؽالمقي وادـو ٍ افػؾسػقي: ؾام رأيتفو تشػل ظؾقاًل، وٓ تروي ؽؾقاًل، ورأيبً 

ََّ ﴿ أؿرب افطرق ضريؼي افؼرآن: أؿرأ يف اسوبوت: َُ ال إِلرّ ﴿،﴾اشرخٔى َِش  اىػَ ََ  مح
 وَل حيًررٔن ةرّ﴿ ،﴾ىريس نٍثيرّ َشء﴿ ، وأؿرأ يف افـػبل:﴾يصػ  اللكً اىرًب

ب مثؾ جتربتل: ظرف مثؾ معرؾتل. .﴾غيٍاً   «ومـ جرَّ

اصبتؿؾ افؼبرآن ظبذ مجقبع أكبقاع افزا بغ »:  2دويؼقل افراؽى إابػفو 

                                                 

  ، دبروت: دارافؽتبى افعؾؿقبي، د. ط. د. ت ،يف طبؼا، األطباء عقون األكباء  ،ابـ أيب أاقبعي  1د

دادؿؾؽي افسعقديي افعربقي: جومعي اسمبوم حمؿبد ببـ شبعقد الـبوا،، و ابـ تقؿقي،   :41، ص3ج

 .146ص  اسشالمقي، د. ط. د. ت ، 

 .75ص  دبروت: دارافؽتى افعؾؿقي، د. ط. د. ت ، مؼدمة يف التػسري،ابـ تقؿقي،   2د

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%A9


 

 
 حبوث ودراسات  األدلة العقلية يف القرآن الكرمي

 

_____________________ ﴿55﴾ _____________________ 

 

عؼؾقبي وإدفي، ومو مـ بر ون ودٓفي وتؼسقؿ وحتديد يـبص ظـ ـؾقبوت ادعؾقمبوت اف

وافسؿعقي: إٓ وـتوب اهلل ؿد كطؼ بف، فؽـ ؿد أورده ظبذ ظبودة افعبرب، دون ضبرق 

   «ادتؽؾؿغ.

حؼًو إن افـوطر يف أدفي افؼرآن، جيد أكبف فبقس يف إدفبي أؿبقى وٓ أطفبر وٓ 

أا  وٓ أو   دٓفي مـفو، ويعقد  ذا إػ مو ذذه إدفي مبـ خصبوئص وممقبزات، 

 : 1د ل بوختصور ـام يع

اسجيوز: ؾفل مل تصغ اقوؽوت مـطؼقي ممفػي مـ مؼدمي اغرى وـبزى  -1

وكتقجي: ومع ذفؽ ؾن و تقابؾـو إػ افـتقجبي افتبل أوابؾتـو إفقفبو افصبقوؽي افعؼؾقبي 

 ادـطؼقي.

افسفقفي: ؾفل تعرض بعبورة شفؾي وا حي: بحقٌ يػفؿفو مـ يؼرؤ بو  -2

 افعؼؾ مجقعًو.ـؾٌّ بحسى ظؾؿف وشعي ظؼؾف، و ل ختوضى احلس وافؼؾى و

افتدرج: ؾفل تتدرج بوسكسون مـ افسفؾ إػ افصعى، ومبـ افبسبقط إػ  -3

 ادرـى، ومـ ادحسقس إػ ادعؼقل، ومـ ادشو د إػ افغوئى.

افشؿقل: ؾفل صومؾي ٕ ؿ افزا غ افتل اشتدل هبو افعؼالو ظبذ إوببوت  -4

 ؿضويو افعؼقدة، و ل صومؾي أيضًو فؽؾ أاقل آظتؼود.

                                                 

ورؾبي  :114ص – 82صاألدلاة العؼؾقاة الـؼؾقاة عاىل أصاول االعتؼااد،  اكظر: شعقد افعريػل،  1د

ريـ افثبو  بتشب - ب 1421 ، صعبون 2 ، افعدد د27دراشوت، ظؾقم افؼيعي وافؼوكقن، ادجؾد د

 .497 ص – 495م، ص2000
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ادعجز: ؾؼد جووت بلشؾقب ؾذ معجز يف بالؽتف وبقوكف، جيؿع إشؾقب  -5

 بغ ظؿؼ ادعـك ودؿي افتصقير وو قح افعبورة وشالمي افسـقى.

افقؼقـقي: ؾؼد بؾغً افغويي يف افصدق وافقؼغ، ؾفل برا غ ؿطعقي افدٓفي  -6

 ظذ مو شقؼً سوبوتف، ؾال تؼبؾ افتشؽقؽ وافؼدر إٓ مـ معوكد مؽوبر.

 اخلامتة

   قو مو تؼدم: يؿؽـ اشتخالص افـتوئٍ افتوفقي:يف

  إن مجقع ادسوئؾ افعؼديي افتل أوبتفو افؼع، ويؿؽبـ آحتجبوج ذبو

ظؼاًل: جبوو دفقؾفبو افعؼبع يف افؼبرآن، أو بؿعـبك آخبر: دظبووى افؼبرآن بحججفبو 

 وبرا قـفو افدافي ظذ ادؿفو مقجقدة يف افؼرآن.

 ٓل شبببًو يف اككباف افػبرق ـون اجلفؾ بؿسوفؽ افؼرآن يف آشتد

افؽالمقي إػ اـعي افؽالم: فظـفؿ أن إدفي افؼرآكقي ٓ تؽقن ظؼؾقي: ؾحكوا افدفقؾ 

 افعؼع ؾقام دل ظؾقف افعؼؾ وحده.

  وردت مودة افعؼؾ يف افؼرآن تسبعًو وأربعبغ مبرة، ومل تبرد إٓ ظبذ

دؽوكبي افعوفقبي، إكبام اقغي افػعؾ: دٓفي ظذ أن تعظقؿ اسشالم فؾعؼؾ وإظطووه  ذه ا

ـون دو يـتٍ ظـ ذفؽ افعضق: و ق افتػؽر واسبداع افذي يؿقز اسكسون ظـ ؽره مـ 

 ادخؾقؿوت.

  افقاجى ذظًو وظؼاًل أٓ يعطك افعؼؾ أـز مبـ ؿبدره: ؾؾبقس مبـ

ف افعؼؾ، ـام ٓ هيؿؾ افعؼؾ وٓ يؼؾَّؾ مـ صلكف: ؾنن  بذا تػبريط مـبوف  افعؼؾ أن يمفَّ



 

 
 حبوث ودراسات  األدلة العقلية يف القرآن الكرمي

 

_____________________ ﴿55﴾ _____________________ 

 

 ع.فـصقص افؼ

 آشتدٓل افعؼبع يف افؼبرآن فبف مسبوفؽ وضبرق وابقر أبرز بو: 

 إؿقسي دإمثول ، وأخذ اخلصؿ بلؿرب ضرق اسؾحوم واسفزام، وافؼصص افؼرآ .

  متقزت أدفي افؼرآن بوخلصوئص وادؿقزات افتوفقي: اسجيوز وافسبفقفي

 وافتدرج وافشؿقل وإشؾقب ادعجز وافقؼقـقي.
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 اإلمام الكشنريي ووسائل تدريس احلديث عهده
 

قامسيالشكيب  حممداألستاذ 
*

 

 

 
 

 ملخص البحث

تـوول هذا افبحٌ افقشوئؾ افتدريسيقي ظـيد ااميوم افؽييؿري  ديو  ؿؾيف 

افقشوئؾ افتعؾقؿقي مـ أمهقي ومؽوكيي ظيقؿيي: ٕ يو  عيؾ افتعؾيقؿ حقيو و سقشيو  

وظييل افبؾبييي وه ييؿفؿ ادييقاد افتدريسييقي وؿد أئييبحً افقشييوئؾ وتسييوظد ظييذ 

افتدريسقي رــو أشوشقو مـ أرـون افتدريس افػعول  ورضورة مؾحي فؽؾ معؾؿ مقؾيؼ 

حريص ظذ ترشقخ ادعوين يف ؿؾقب افبؾبي  وختتؾػ هذه افقشوئؾ بغ ميودة وميودة: 

عؾيقؿ افيديـل بيؿقيع ؾقشوئؾ افتعؾقؿ افريويض واهلـدد خيتؾػ متومو ظـ وشيوئؾ افت

رص إخير ئيقرا متييددة  ك تؽيـ يأكقاظف  وؿد فؼقً افقشوئؾ افتدريسقي يف افعي

معفقدة يف ظرص ااموم افؽيؿري  فذا رـز افبوحٌ يف ذـر افقشوئؾ افتدريسقي ظيذ 

مو هقادعفقد يف ذفؽ افعرص  وؾعال ؿوم ااموم افؽيؿري بتقطقػف يف ئوفح افتعؾيقؿ 

                                                 

 اهلـد  -جمؿع حيي ااشالم وأشتوذ بوجلومعي ااشالمقي دارافعؾقم وؿػ ديقبـد مدير *

 حبوث ودراسات
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وافبقيون   رديأهؿ افقشوئؾ افتدريسقي افتل اختورهو ااموم ميويع  افسيوافسبقي  ومـ 

ؾوفبوحٌ حيوول أن يؽتى يف هذا ادقضقع خمصصو إيوهو فدى ااموم دصودر   وتقثقؼو

 افؽيؿري 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 األول املبحث

 حياتو، ومكانتو العلمية اإلمام الكشمريي

 اسمو ونسبو:
د أكقر صوه بـ افيقخ معيؿ صوه بـ ظبد افؽبر صوه بيـ ظبيد اخليوفؼ هق  ؿ

صوه بـ  ؿد أـز صوه بـ حقدر صوه بـ  ؿد ظورف صوه بـ ظع صوه بـ ظبد اهلل صوه 

بـ افيقخ مسعقد افزوري افؽيؿري  وإن شؾػف جوؤوا مـ بغداد إػ اهلـد  ودخؾيقا 

 (1) مؾتون  ثؿ ار ؾقا إػ بؾدة ٓهقر ثؿ إػ ـيؿر

ٌ ظيذ  واصتفر اكتامء هذه إرسة إػ ااموم أيب حـقػي رمحف اهلل  وٓ يقجد دفقؾ بغن

 هيذا يف تييسط ٓ ااشالمقي افبوب  ؾوفؼيعي هذا يف أمهقي هلو افيفرة هذا إمر  ؽرأن

 افػؼفوء  ائبالح يف بوفتسومع ؾقف  ويسؿك افيفرة تؽػل ادتصؾ  بؾ ااشـود افبوب

                                                 

)ديقبـيد   ر الش و  أى و   ىفحة العنرب يف حواة إمام العص  ؿد يقشػ بـ  ؿد زـريو افبـقري   (1)

  1ت(  ص   د 4جومعي ااموم  ؿد أكقر صوه  ط
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 مولده:
ان افتوبعيي  هق يف ؿريي دود -اهلل رمحف–ااموم  ؿد أكقر صوه افؽيؿري  دوف

  وهيل مـبؼيي بيغ اهلـيد ه1191دديـي ـيؿر يف شبع وظؼيـ ميـ صيفر صيقال 

 وبوـستون  تستحؼ أن تسؿك جـي افدكقو وزهرة افربقع افدائؿ 

 :نشأتو
وورع  كيل افعالمي افؽيؿري كيلة ديـقي حقٌ ـيون بقتيف بقيً ظؾيؿ ودييـ

وئالح يف ـيؿر  ؾؽون أبقه افيقخ  ؿد معيؿ صوه ظودًو جؾقاًل معروؾًو بيغ إكيوم 

  وـون فف حظ أـز يف إئالح اديتؿع ادسؾؿ  واحليٌ (1)شادرصد  ؿد معيؿ صوه»يب

أمو أمف ؾؽوكً امرأة ظػقػي ئوحلي  وؾيي ظذ  ظذ افصوحلوت  وافـفل ظـ ادـؽرات 

  ـوكً مقفعيي بؿراظيوة حؼيقجل اجليران ومسيوظدة افػؼيراء افصؾقات  وافقاجبوت

 -يف فغي ـييؿر – يعـل افذي شديدي مول يب يب»وادسوـغ  وطؾً مصداؿًو ٓشؿفو 

ويف رظويي هذا إب افداظقي ادصيؾح  ويف حيير هيذه   (1)شامرأة ظوفقي ـؼؿي اجلبول»

 إم افصوحلي افتؼقي  تربك وترظرع ااموم افؽيؿري 

 العلمية: حياتو
اتصؾ ااموم افؽيؿري بوفعؾؿ وافؽتوبيي يف ئيبوه ادبؽير  ؾؾيام بؾيغ افسيـي 

                                                 

  12صـػغ  د  ط  د  ت(  ص  )دهلل  كدوة اداألىو اكير  ظبد افرمحـ ـقكدو   (1)

  12ادرجع افسوبؼ  ص (1)
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يدرشف  -حسى افتؼؾقد ادتعورف يف أرستف-افرابعي وأربعي أصفر وأربعي أيوم بدأ أبقه 

افؼرآن افؽريؿ كيرًا  وبعد مو أـؿؾ افؼرآن افؽريؿ أخذ يدرشف افؽتى افصغرة بوفؾغي 

قه رجاًل ؾوضاًل  بصرًا بوٕمقر  حقٌ ربوه تربقي ئوحلي  ووجفف   وـون أب(1)افػورشقي

وجفي شؾقؿي  وريض فف افعؾؿ ضريؼًو َيْتَبُعف  ومؼبًو َيِرُده  وـون أبيقه معؾؿيف إول  

افذي ظؾؿف افؼرآن افؽريؿ وافؽتى آبتدائقي يف افؾغيي افػورشيقي  وخيط فيف مـيوهٍ 

ء ـيؿر: بؿـ ؾقفؿ افيقخ ؽالم  ؿد وؽره افعؿؾ يف احلقوة  ثؿ تؾؼك مـ أصفر ظؾام

ظؾقم افؾغي افعربقي وافػؼف وأئقفف  وؿد طفر كبقؽف يف مبؾع حقوتف افعؾؿقيي  ؾقؼيقل 

حقـام ـون يؼرأظعَّ خمترص افؼيدوري يػيوجيـل  شأكقر»أبقه افيقخ  ؿدمعيؿ صوه  إن 

دون مراجعيي بلشيؾي ظؿقؼي ذات ئؾي بودقضقع  ٓ تتفقل ااجوبي افصحقحي ظـفيو بي

 (1) إشػور افػؼفقي افؽبرة

ويف هذا افُؽّتوب ادـْزيل وادحع أتؼـ افؾغي افػورشقي وافػؼف وأئيقفف وافؾغيي 

افعربقي: بحقٌ أئبح يؼرض إبقوت ويتػــ يف افتعبر  وك يتيووز افعؼد إول مـ 

 ظؿره 

فقيي يف ودو ـوكً دراشتف افؽتى دراشي متحقص و ؼقؼ  ه ؿ ادبوحيٌ افعو

تيل  ؾتيوواه يف »  (3)افػؼف يف شـ مبؽرة ومتؽـ مـ ااؾتوء وهق ابيـ اثـيل ظؼي ظوميوً 

                                                 

  63ادرجع افسوبؼ  ص (1)

  18م(  ص1996  1)ديقبـد  صوه أـودمل  ط ىقش دوام أكير صوه افؽيؿري   (1)

 تراجم ستة من فقهاء العامل اإلسالمي يف القرن الرابع عرش وآثا هم الفقهو ة ظبد افػتوح أبق ؽده   (3)

  19م(  ص1997  1يوئر ااشالمقي  ط)بروت  دار افب
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 (1)ش شدادهو ظديؾًي فػتووى ـبرافيققخ هـوك

 :خدماتو العلمية التدريسية  
وـون ظزم ااموم وظزم أبقف متيفو يف مبؾع حقوتف افعؾؿقيي إػ أن ععيؾ ميـ 

د طفر هذا يف صيدة ضؾبيف ووفعيف بيوفعؾؿ أييوم افعؾؿ رؾقؼ حقوتف وشؾقى خؾقاتف  وؿ

افتحصقؾ  ثؿ اختور كػس ادـفٍ بعد افتخرج  حقٌ شور ُيِدرُّ ظذ افبؾبي ظؾاًم ؽزييرًا  

ومه يعؿؾ ظذ تؽقيـفؿ ظؼؾقو وؾؽريًو يف خمتؾيػ اديدارس  كيقرد ؾيقام ييل  ذـير 

 مدارس مورس ؾقفو ااموم افتدريس أو اادارة 

 ة بدىلي:المدرسة األميني -1
أؿوم هذه اددرشي افيقخ  ؿد أمغ افدهؾقي متقـال ظذ اهلل  ٓ جفي متدهو  

وٓ مصدر يـػؼ ظؾقفو  ثؿ ذهى افيقخ أمغ يبحٌ ظـ ظوك ـػم خمؾيص  ُييدّرس يف 

 اددرشي  ؾقؿع برصه ظذ ااموم افؽيؿري 

ف ظذ صخصقتف ومزايوه افعؾؿقي افبورزة أيوم افتحصقؾ  بديقبـيد  وـون ؿد تعرَّ

ؾلحرضه إػ دهع  وبدأ ااموم افؽيؿري ييدّرس هـيوك خمتؾيػ افعؾيقم ااشيالمقي  

وديو  سيـً   (1)وحيتسى إجر فدى اهلل تعوػ  ٓ يلخذ ظذ افتدريس مـ إجر صيقيو

                                                 

 ادرجع افسوبؼ  (1)

  129  128  صاألىو : وظبد افرمحـ ـقكدو  35ص  ىقش دوامأكيرصوه افؽيؿري   (1)
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ؿؾقاًل حوفي اددرشي أفّح ظؾقف افيقخ أمغ افديـ بلن يلخذ افؽػيوف  ؾيريض بعؼييـ 

تؽػل حتك افؽػوف  ومو أن م ً صفقر: حتك َكُبيَف ذـيره   روبقي  وهل إخرى ٓ

وملوى فعبييك واصتفر ثـوؤه  ؾرسظون مو أضحً اددرشي مؼصدا فبالب افعؾقم  

 (1) ادعورف  وـون ااموم ييؿؾفؿ بعوضػي أبقيي  ويرظوهؿ رظويي دؿقؼي

ظؿؾ ااموم افؽيؿري يف هيذه اددرشيي رئقسيو هلقييي افتيدريس كحيق شيتي 

  ثؿ اصيتد ضؾيى أبقيف بيلن يرجيع إػ ه1312إػ ه 1315مـذ توشقسفو ظوم  أظقام 

 (1) افبقً  ؾغودر اددرشي وظود إػ ـيؿر

 بكشمير:  «مدرسة فيض عام»تأسيس  -2

ـون ااموم مبؾعًو ظذ وضع ديـل واجتامظل متر بف ـيؿر ادسيؾؿي  ؾؽوكيً 

 وافبدع متػوؿؿي  هـوك جفوٓت صوئعي ومستحدثوت رائيي  وافســ مت وئؾي 

وـون افقضع يؿع ظؾقف افعزيؿي افصودؿي يف كؼ افعؾؿ  و يق إمقيي  ؾلؿيوم 

  وفبٌ ااموم يف هذه اددرشي ثالث شـقات ييضء شمدرشي ؾقض ظوم»مدرشي بوشؿ 

ميوظؾ افعؾؿ  وحيؿؾ فقاء افعرؾون  ممو ترك أثيرًا إعوبقيًو ظيذ اديتؿيع افؽييؿري  

افبدظي إػ افسـي  ومـ طؾيامت افيقهؿ واخلراؾيوت إػ كيقر  وأخذ افـوس يـػرون مـ

 (3) اايامن وافقؼغ  ثؿ اظتزم اهليرة إػ احلرم افـبقي افؼيػ وؽودر ـيؿر

                                                 

  35صىقش دوام أكيرصوه افؽيؿري   (1)

  111ص األىو  ظبد افرمحـ ـقكدو   (1)

  35ص ىقش دوام صوه افؽيؿري   أكير (3)
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 الجامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند: -3
ـون ااموم افؽيؿري صديد احلرص ظذ اهليرة مـ اهلـد إػ احليوز  ؾسوؾر 

تذتف  ويسؾؿ ظؾقفؿ شالمًو  ربام يؽقن افسالم إخر  فؽـف ديو إػ ديقبـد فقؾتؼل بلشو

ظرض هذا افرأي ظذ أشتوذه صقخ اهلـد  ؿقد احلسيـ افديقبـيدي وافييقخ احليوؾظ 

أمحد رئقس اجلومعي يف اجلومعي: رؾ قه بؼقة  ؾن ؿ ظذ معرؾيي جقيدة بيام يتؿتيع بيف 

وبصرة بوديذاهى افػؼفقيي   ااموم افؽيؿري مـ وؾقر يف افعؾؿ وشعي يف آضالع 

وتعؿؼ يف ظؾقم افؽتوب وافسـي  ؾفـو ك يؽـ مـ ادقسقر فإلموم افؽيؿري أن يرؾض 

مو أمر بف أشوتذتف إـورم  ؾلئبح يدّرس يف اجلومعي افؽتى افعوفقي يف احلديٌ وؽره 

  ؾؽون يدرس ئحقح مسؾؿ وشــ افـسوئل وشــ ابـ موجف  وـون ه1118مـذ ظوم 

افؽيؿري مدرشيًو مؾفيام مقؾؼيو  اكيتفٍ مـفييًو بيديعًو يف تيدريس احليديٌ  ااموم

افؼيػ  )ـام شقل  ذـره يف افبوب أ ( ممو أدى إػ كبوهيي ذـيره  وَضيؿن صيفرتِف يف 

 إوشوط افعؾؿقي ظذ مستقى اهلـد 

ومـ هـو كؾؿح بلن افيقخ  ؿقد احلسـ افديقبـدي دو أراد اهليرة إػ احليوز 

وبًي فيروف شقوشقي خبرة تؽقد فيف ادؽقيدة بوظتبيوره رائيد احلرـيي افـ يوفقي  اشتي

وواضع أخبر جبفي ؿتوفقي ضد آحتالل  اختور مـ ظؾامء اجلومعي افـيونيغ إـػيوء  

ااموم أكقرصوه افؽيؿري فقحؾ  ؾف  ؾيرأس هقييي افتيدريس بوجلومعيي  وييدرس 

 ؽقره افعع وُبعده افقؼيويف واديمهالت ئحقح افبخوري مؽوكف  وؾقف مـ افدٓفي ظذ

 افتدريسقي افبورزة مو يػقجل افقئػ 
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وأبدع يف افتعبر إشتوذ  ؿد مقيون افديقبـيدي رئيقس ةقعيي ظؾيامء اهلـيد 

إن احيتالل مـصيى رئوشيي هقييي افتيدريس »وممفػ ـتى ؿقؿي صفرة  حقٌ ؿول  

ؽيؿري متومًو دوكيام إظيامل افؼبيع بوجلومعي ـون جبًَّي ُتـوِشى ؿومي ااموم أكقر صوه اف

 (1)ش وافزيودة

ٍل ـبيٍر  وؿوظيدَة  إن بدء ااموم تدريس ئيحقح افبخيوري ـيون كؼبيَي  يقُّ

تدريز ادتبيع يف اديدارس ااشيالمقي اهلـدييي  ـيون ياكبالجٍل مؼجٍل يف إشؾقب اف

رة ااميوم يف مـفيف مـفيًو هودؾًو بـَّوًء  ٓ ظفد بف فؾؿدارس شوبؼًو  وبذفؽ شورت صف

ًُ اجلومعي اخلوؾَِؼْغ   (1) افديور  وضّبؼ ِئْق

يذـر أن ااموم مؽٌ يف جومعي ديقبـد مدة تؼورب تسعي ظؼ ظومو  وظؿيؾ 

هـو ـرئقس هقيي افتدريس اثـل ظؼ ظومًو  ويف افبدايي ـون ٓ يلخذ أجرًا  ٓ ؿؾقاًل وٓ 

س اجلومعي: حتك اؿتـع بلخذ أجر ـقرًا  وبؼل ضقػًو ظذ افيقخ احلوؾظ  ؿد أمحد رئق

 (3) ضيقؾ بعد زواجف بسـتغ ـام تؼدم

م  كيى يف اجلومعي اختالف بقـيف وبيغ 1917ادقاؾؼ ظوم ه 1346ويف ظوم 

اادارة  اكتفك إػ اشؼوفتف ظـ افتدريس ومـصيى رئوشيي هقييي افتيدريس بوجلومعيي  

 وؾصؾف ظـ اجلومعي 

                                                 

  167ص األىو  و  ظبد افرمحـ ـقكد (1)

  37ص ىقش دوام اكير  أكير صوه افؽيؿري   (1)

 -ه1434  1  )ديقبـيد  مؽتبيف دار افعؾيقم  طتا ي  دا  العل وم ديوبن دافسقد  بقب رضقي   (3)

  73  ص1م(  ج1213
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 الجامعة اإلسالمية بدابهيل: -4
و اكػصؾ ااموم افؽيؿري ظـ جومعي ديقبـد هتوؾتً ظؾقف دظقات مـ بعد م

صتك اددارس افيفرة تدظقه إػ افتدريس ؾقفو: وفؽـ ااموم ؿرر بعيد ادييوورة ميع 

تؾؿقذه افرصقد افيقخ  ؿيد مقيون افديقبـيدي افيذهوب إػ مدرشيي بسيقبي اشيؿفو 

 مدرشي تعؾقؿ افديـ بؿديـي دانيقؾ 

ؽيؿري يف هذا افسػر ظديد ميـ أبيرز ظؾيامء جومعيي وؿد ئحى ااموم اف

ديقبـد: بؿـ ؾقفؿ افيقخ صبر أمحد افعيقامين  وافييقخ افػؼقيف ادػتيل ظزييز افيرمحـ 

افعقامين  وافيقخ بدر ظوك ادير   وافييقخ رساج أمحيد افرصيقدي  وافييقخ حػيظ 

وؽرهؿ  افرمحـ افسققهوروي  وافيقخ إدريس افسفروردي  وافيقخ ظتقؼ افرمحـ  

إضوؾي إػ موئتغ ومخس وشبعغ ضوفبًو يف افصػ افـفوئل  اخليوص بدراشيي دواوييـ 

احلديٌ افسيتي وؽرهيو  حقيٌ ك ييرض هيمٓء افبؾبيي بؿػورؿيي هيمٓء إشيوتذة 

 (1) إظالم  وداروا مع ااموم افؽيؿري حققام دار

افؽييؿري  وهذه اددرشي ـوكً بسقبي اخلدمي وافيفرة إٓ أن إؿومي ااميوم

ومـ معف مـ إشوتذة افؼديريـ ؾقفيو ؽيرت مصيرهو  وحقفتفيو جومعيًي تعؿيؾ يف 

تدريس افؽتى افعوفقي افعديؾي بدراشي جومعقي  و ييك بصيقً ذائيع وصيعبقي ؽير 

وظؽػ همٓء افعؾامء هـوك ظذ افتدريس وادبوفعي وتـييي افبيالب تـيييي   (1)ظوديي

                                                 

  189-188ص األىو  ظبد افرمحـ ـقكدو   (1)

  197-196ادرجع افسوبؼ  ص (1)
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افعؿؾ وافػؽير ااشيالمل  ؾتػييرت ميـ هيذه إشالمقي شؾقؿي مـ حقٌ افعؼقدة و

اجلومعي يـوبقع افعؾيقم وأ يور ادعيورف  افتيل ارتيقت مـفيو مـيوضؼ جـيقب اهلـيد  

افذي  شاديؾس افعؾؿل بدانيقؾ»وازدهرت مزارظفو ااشالمقي  ـام أكيل ااموم هـوك 

  وااميوم ظـل بببوظي افؽتى افؼقؿي وافـقادر افعؾؿقي فإلموم افيوه ويل اهلل افيدهؾقي

ومؽيٌ ااميوم يف   (1)اديدد افيقخ أمحد افرسهـدي  وااميوم أكقرصيوه افؽييؿري

اجلومعي ااشالمقي بيدانيقؾ كحيق شيً شيـقات  ثيؿ ؽودرهيو إثيَر إئيوبتف بؿيرض 

 (1)  ه1351افدمقي  وظود إػ ديقبـد ظوم  شافبقاشر»

 وفاتو:
صديد متؽـ مـيف أئقى بؿرض  -فدى إؿومتف بدانيقؾ-إن ااموم افؽيؿري 

ـؾ افتؿؽـ  ؾعود إػ ديقبـد  وْاْظُتـَِل بوفعالج  إٓ أن ادرض ؿد أ ؽ ؿقاه  ؾؾؿ تعيد 

ئحتف  وـوكً يف اضؿحالل مستؿر وظـد آحت يور رأوه يبؾيى اديوء  ويبيؾ بيف 

صػتقف  ويؿسح بف وجفف  ويؼقل  حسبـو اهلل  ويف ادرة إخرة ضؾى ادوء ؾسؼقه  ثؿ 

اهلل  وٓ إفف إٓ اهلل  ؿد رشقل اهلل  وهـو أجيوب داظيل ربيف ظيـ ظؿير ؿول  حسبـو 

ظومًو  وئذ ظؾقف ادحدث افيفر افسقد أئيغر حسيغ افديقبـيدي أشيتوذ  62يـوهز

اهلـيد يف ادؼيزة  -احلديٌ افؼيػ وأئقفف بوجلومعي ااشيالمقي دارافعؾيقم ديقبـيد

 إكقريي  افؼريبي مـ مصذ افعقد بديقبـد 

                                                 

  195ادرجع افسوبؼ  ص (1)

  76  ص1 جتا ي  دا  العلوم ديوبندافرضقي   (1)
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 ملبحث الثانيا
 الوسائل التدريسية لدى اإلمام الكشمريي

أن أخقض يف افقشيوئؾ افتدريسيقي افتيل اختورهيو ااميوم يف تيدريس وؿبؾ 

احلديٌ افؼيػ يـوشى أن أذـر بعض إمهقي فؾقشوئؾ افتدريسقي يف تدريس افعؾقم 

 ااشالمقي بصػي خوئي  وهل ـاميع 

 أىمية الوسائل:
احلؼؾ افتعؾقؿل ؿد حيقً بلمهقي ـبيرة ظيذ افصيعقد  إن افقشوئؾ ٓشقام يف

افعودل  ؾفل معسف نيو أمهقتفو وخبقرهتو وتلثرهو يف ااؿـوع وافبقون  ويف خصقص 

 تعؾقؿ احلديٌ افؼيػ تيفر أمهقتفو يف افـؼبتغ افتوفقتغ 

 تثبييت وزيادة المعلومات والخبرات:  -1
ل مييو تعؿييؾ يف تقبقييً ادعؾقمييوت إن افقشييوئؾ افتعؾقؿقييي ادػقييدة تعؿييؾ أو

وتقثقؼفو: ؾنن افعؾقم افديـقي تتعؾؼ يف ؽوفى إحقال بوفـيريوت وادعـقييوت  وهيل 

تؽقن معؼدة افيؽؾ ومغؾؼي افقجفي  ؾوفقشوئؾ هل افتل تؼدمفو يف ثقب ادحسيقس 

وتؼرنيو إػ أؾفوم افبؾبي وتقبيً ئيحتفو وتيدظفو بحقيٌ يستسيقغفو ظؼيقل افبؾبيي 
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  ثؼي واظتبورا  ويزدادون 

 التشويق وجذب االنتباه وتغيير الجو: -2
إن افبؾبي بحؽؿ افببقعي افبؼيي ؿد يعسهيؿ أثـوء افيدرس صيقم ميـ افػتيقر 

وافؽسؾ وافتعى وآكؽسور ممو يعقؿفؿ ظـ افـيوط يف آشيتامع إػ ـؾؿيي إشيوتذة 

ظـيف وافػيرار  وحسـ افقظل وااتؼون  وهذا صقم ضبقعل  فقس بقشع افبؾبي افتخع

مـف  وهـو يؾزم ظذ إشوتذة أن خيتوروا مـ افقشوئؾ افتعؾقؿقي ميويـػض ظيـفؿ ؽبيور 

افػتقر وهيبفؿ تقور افـيوط وافعزيؿي  وعدد هلؿ ادسر ادألى بوجلد واهلؿيي وااؿبيول 

 وافعوضػي  وهذا أمر ثوٍن يتلـد خالفف أمهقي افقشوئؾ 

 :ميريالوسائل التدريسية لدى اإلمام الكش
إن ااموم افؽيؿري ك يؽـ ؽوؾال ظـ أمهقيي افقشيوئؾ وؽويتفيو وأهيداؾفو  

أجؾ! موـوكً افقشوئؾ يف ظفده فتتبقر هذا افتبيقر اهلوئيؾ  وك تتـيقع هيذا افتـيقع 

اخلبر  وك تتؽوثر هذا افتؽوثر ادؾحقظ  أمو افقشوئؾ افتل ظيرف ااميوم أ يو  يرك 

يؼرص يف اشتقامرهو وتقطقػفو يف ئيوفح افتيدريس   ظزائؿ افبؾبي وتستقر مهؿفؿ ؾؾؿ

 ومـ هذه افقشوئؾ مويل  

 ألسئلة التشويقية:ا ( أ)
إن إشيؾي افتيقيؼقي هلو تلثر ـبر يف جذب اكتبيوه افبؾبيي و ري يفؿ ظيذ 
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ادسر افتعؾقؿل: حتك يؽقكقا يف افدرس ظذ افرصد ٓ يف افغقوب  وظيذ افبصيرة ٓ 

يف افعؿك  ويؽقن مـفؿ ميورـي ؾعوفي ؾقام يؾؼك إفقفؿ ميـ دروس كوؾعيي  وؿيد ـيون 

 هلؿ وحرئو ظذ وظقفؿ  يػوجم افصحوبي بلشيؾي تيقيؼو  افـبل 

  ؿقفف  أرأيً فق ـون بػـوء أحدـؿ  ر عري يغتسيؾ »يف ؾ ؾ افصؾقات

ؾنن »؟ ؿوفقا  ٓ رء  ؿول  شؾقف ـؾ يقم مخس مرات  موذا ـون مبؼقو مـ دركف

 (1) شافصؾقات يذهبـ افذكقب ـام يذهى ادوء افدرن

  ؿقفف   و مقؾ ادسؾؿ  إن مـ افيير صيرة ٓ يسؼط ورؿفو  وإ»يف افـخؾي 

؟ ؾقؿع افـوس يف صير افبيقادي  ؿيول ظبيد اهلل  ووؿيع يف شؾحدثقين مو هل

هل »كػز أ و افـخؾي  ؾوشتحققً  ثؿ ؿوفقا  حدثـو مو هل يو رشقل اهلل ؿول  

 (1) شافـخؾي

وأمقوهلام ـقرة يف افؽتى احلديققي ممو يدل ظذ أن إشيؾي افتيقيؼقي هليو أمهقيي 

افعؼقل وتـبقف افؼؾقب  وؿد ـيون خييوضبفؿ بوجليوهؾغ تروحييو فـػسيف  ـبرة يف إيؼوظ

ومتزحيوهلؿ  يؼقل افييقخ أكيير صيوه افؽييؿري ـون يؼيقل خموضبيو فتالمقيذه  أهييو 

                                                 

األحاديث املختا ة أو املستخرج من األحاديث ادؼدد  أبق ظبد اهلل  ؿد بـ ظبد افقاحد  اف قوء  (1)

ظبد ادؾؽ بيـ ظبيد اهلل بيـ دهيقش    ؼقؼ املختا ة مما مل خيرجه البخا ي ومسلم يف صحوحوهام  

  113  ص1ج م( 1222هيي 1412  3ر وافتقزييع  طيـيير فؾببوظيي وافي)بروت  دار خ ي

  317رؿؿ

 ؿيد زهير بيـ  ؼقيؼ   صحوحه أخرجف افبخوري  أبق ظبد اهلل  ؿد بـ إشامظقؾ افبخوري   يف  (1)

  61  رؿؿ11  ص1د  ت( ج 1كوس  )بروت  دار ضقجل افـيوة  ط
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تيـقكـل أمورس ظؿاًل ظيقاًم  واهلل! إن ظؿع ٓ يزيد ؿدرًا مـ ظؿؾ إخ  (1)اجلوهؾقن!

  (3) وأكو أدؿؼ افـصؾنكف يبحـ احلـبي  وخيبز اخلبز   (1):مـر

 )ب( الشرح الفعلي: 
ـون مـ دأب ااموم افؽيؿري أكف يؼح إحودييٌ افـبقييي ادييتؿؾي ظيذ 

هقيي أو ـقػقي ظؿؾقي يؼحفو بلظامفف وأؾعوفف  وافؼح افعؿع ؿد يػقيد ميـ ااي يوح 

 واابوكي مو ٓيػقد افؽالم ؾحسى  ومـ هذه افـقظقي مو جوء يف افؼرآن واحلديٌ  

َِٰه   ﴿أمو افؼرآن ؾؼد ؿول تعوػ َۡر ِب َل إ قَا ذۡ  َل  ِۧإَو قَا  ٰۖ َٰ ََ ۡۡ َۡه ۡ ل  ِ ۡۡ ُ ُ  ََ ۡۡ ََ  ِِ ِ َ
َ

َ  ِ  ِّ ََ َو  م ُ 
َ

َ
ِب ٰۖ  قَۡل ِوَّ  ئ َه ۡط َ ِ ّل  و  َِٰك َل َو َََلَٰ  ب َل  قَا و ٰۖ  ُ ُۡؤِن َۡم    [162]افبؼرة ﴾ۡ

ومـ افبداهي أن هذا افسمال ك يؽـ كوصيو ظـ افييؽ وآرتقيوب  بيؾ ـيون 

و ٰۖ وافزيودة يف افقؼغ  يؼقل افعالمي أبق افسعقد  ﴿فالضؿيـون  ُ ُۡؤِن َۡم  ۡ َو 
َ

﴾ ظبيٌػ ظيذ َ

ـْ بلين ؿودٌر ظذ ااحقوء ـقػ أصوء حتك تسلفـك إراءتف  ؿوفف  مؼدٍر أي أك تعؾْؿ وك تمم

ًُ افـوِس إيامكًو وأؿقاهؿ يؼقـًو فقيقيَى بيام أجيوب بيف   ظز وظالوهق أظؾؿ بلكف  أثب

َََلَٰ ؾسومعغ  ﴿ؾقؽقن ذفؽ فبػًو ف ب َل  ًُ بلكؽ ؿودر ظذ ااحقوء ظيذ قَا ﴾ ظؾِؿً وآمـ

وأي ـقػقي صيً ﴿ َِٰك َل ِب ٰۖ شلفً مو شلفً  ﴿ ﴾َو قَۡل ِوَّ  ئ َه ۡط َ ِ ي افِعقيوِن إػ ّل  ﴾ بُؿ يومَّ

                                                 

 نيذه افؽؾؿي ـون خيوضى تالمقذه ترسيي فؾـػس  وإدٓٓ هلؿ  (1)

اشؿ رجٍؾ ضبَّوٍخ بوجلومعي  ـون ااموم يرى كػسف مقؾ افرجؾ مع جالفي ادلثر بحييي آصيساك يف  (1)

 أخذ إجر  وهذا ؿؿي يف افزهد وافتقاضع 

  87ص ىقش دوام أكير صوه افؽيؿري   (3)
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 (1) اايامن واايؼون وأزداَد بصرًة بؿيوهدتف ظذ ـقػقي معقـي

أـتػل بـؿقذج واحد  ظـ أمو احلديٌ افـبقي ؾفق حيؿؾ كامذج ظديدة فذفؽ  

  ؿول  شهذا شبقؾ اهلل مستؼقام»خبو بقده  ثؿ ؿول    خط رشقل اهلل ابـ مسعقد ؿول 

هذه افسبؾ  وفقس مـفو شيبقؾ إٓ ظؾقيف صيقبون »ثؿ خط ظـ يؿقـف وصامفف  ثؿ ؿول  

ۡستَقِۡه    ثؿ ؿرأ ﴿شيدظق إفقف م ُ َِِٰط  َر ََٰذا ِص َه نَّ 
َ

ِ َوَ َّب ٱُ فَ َتَّ ا  ُ َوََل   ُۖ ۡه ُ ۡم ع ُ ِك ُ ب َق  رَّ َف َت َف َل  ب ُ سُّ ۡ ل ۡاْ  بِع ُ
ۦ   ِ ِه ِۡل ب َس و   (1) ﴾َع

رح وافبقييون  وادالحيظ أن ادخييوضبغ هييؿ يوفيقس هييذا إٓ كقظيو مييـ افيي

افصحوبي  وهؿ أؾؼف إمي وأظؿؼفؿ ظؾام ظذ ااضالجل  ممو يمـد أن افقشوئؾ افعؿؾقيي 

 فؾبقون أـقر تػعقال يف افـػقس  وأصد  ؼقؼو فؾغرض ادـيقد  

 )ج( الثناء المنضبط على الطلبة:
ٓيـؽر دور افقـوء ادـ بط ـيلهؿ وشيقؾي تعؾقؿقيي وتربقييي  ؾفيق ميـ أـيز 

افعقامؾ افتل تييع اجلبون  وتؼقي اف عقػ  و بى إػ ادخوضيى مسير افعزيؿيي 

وافعؿؾ  ومـ جفي أخرى ؾفق مع هيذه إمهقيي ٓكييد مسيوحتف واشيعي يف افيدور 

سوئد ظـدكو  ؾؿسوحي افؾقم وآكتؼود هل افقاشعي  واحليط ميـ افتعؾقؿل وافسبقي اف

                                                 

ريم  إ شاد العقل السلوم إىل مزايا الكت ا  الك أبق افسعقد   ؿد بـ  ؿد بـ مصبػك افعامدي   (1)

  156  ص1)بروت  دار إحقوء افساث افعريب  د  ط  د  ت(  ج

 ؼقؼ  صيعقى إركيموط وآخيريـ   يف مسنده أخرجف أمحد  أبق ظبد اهلل أمحد بـ  ؿد بـ حـبؾ  (1)

  4437  رؿؿ436  ص7م(  ج1221ه 1411  1)بروت  ممشسي افرشوفي  ط
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افؼدر وافـقؾ مـ افؽرامي هق افعؿؾي افـوؾذة يف مدارشـو ااشالمقي إٓمـ رحؿ ربيؽ  

مع أن افقـوء ظذ افبؾبي يعؿؾ يف إ وض اهلؿؿ واشتقورة افعيزائؿ ميو ٓتعؿؾيف وشيقؾي 

ؾي بوفعـويي افـبقييي افبوفغيي  وهيذا أخرى ؽرهو  ثؿ ؿبؾ هذا ـؾف ؿدمتقزت هذه افقشق

 ٓخيػك ظذ ادعـقغ بوحلديٌ افؼيػ  وــامذج أذـر مويل   

  ؿول افـبيل«    أرحيؿ أمتيل بيلمتل أبيق بؽير  وأصيدهؿ يف دييـ اهلل ظؿير

وأئدؿفؿ حقوء ظقامن  وأؿ وهؿ ظع بـ أيب ضوفى  وأؿرؤهؿ فؽتيوب اهلل أيب 

عوذ بـ جبؾ  وأؾرضفؿ زيد بيـ ثوبيً  بـ ـعى  وأظؾؿفؿ بوحلالل واحلرام م

 (1) شأٓ وإن فؽؾ أمي أمقـو  وأمغ هذه إمي أبق ظبقدة بـ اجلراح

  ؿقفف   (1) شإن ؾقؽ خلصؾتغ حيبفام اهلل  احلؾؿ  وإكوة»ٕصٍ ظبد افؼقس 

  وؿقفف   فؼد طــً يو أبو هريرة أن ٓ يسلفـل ظـ هيذا »ٕيب هريرة ريض اهلل ظـف

 (3) شأول مـؽ دَِو رأيً مـ حرئؽ ظذ احلديٌاحلديٌ أحد 

   (4) ششؾؿي وخررجوفتـو أبقؿتودة  افققم خرؾرشوكـو ـون»وؿول 

                                                 

 ؼقؼ   ؿيد ؾيماد ظبيد افبيوؿل  سننه   فؼزويـل  يفأخرجف ابـ موجف   ؿد بـ يزيد أبق ظبداهلل ا (1)

  154  رؿؿ55  ص1)بروت  دار افػؽر  د  ط  د  ت(  ادؼدمي  بوب ؾ وئؾ خبوب  ج

 ؼقؼ   ػقظ افرمحـ زيـ اهلل  )بروت  مسنده  أخرجف افبزار  أبق بؽر أمحد بـ ظؿرو افبزار   يف  (1)

  5329  رؿؿ113  ص1دارافؽتى افعؾؿقي  د  ط  د  ت(  ج

  99  رؿؿ 33  ص1  بوب احلرص ظذ احلديٌ  جصحوحهيف   أخرجف افبخوري (3)

ـ داود بيـ شؾقامن ب افبقوفز : وأبق داود 1827  رؿؿ1433 ص3 جصحوحهمسؾؿ يف  أخرجف (4)

  323  ص1م(  ج1999هيي 1419  1ر  دار هيير  طي)مصيمس نده  يف  ري ياجلورود افبص
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   (1) شإكؽ ؽالم معؾؿ»وؿول ٓبـ مسعقد ريض اهلل ظـف 

 وهؽذا تتعدد افـيوئر وافصقر يف إحوديٌ افـبقيي افتل أثـك ؾقفيو افـبيل 

ً ِشيَرهؿ وشيؾقـقوهتؿ أ يؿ أحيؼ وأوػ نييذه ظذ أئحوبف ثـيوء مـوشيبًو  وؿيد أثبتي

إوئوف  وؿد ظؿؾً هذه افصقغ افقـوئقي ظؿؾفو يف ئقوؽي ظؼقهلؿ وتؼقيؿ شيؾقـفؿ  

 وشقؾي ممثرة فؾتعؾقؿ وافسبقي  "افقـوء ادـ بط"وهذا بدوره صوهد أؿقي ظذ ـقن 

ـيوء ؽير وؿقدت افقـوء بوٓك بوط: ؾنن ادبوفغي ؾقف تػؼده ؿقؿتف وتقهؿ بلكيف ث

إذا  »ئودجل وٓجود  وهق مموٓيؼبؾ افؼع ااشالمل ادتغ  ؾؼد ؿيول رشيقل اهلل 

 (1) شرأيتؿ ادداحغ ؾوحققا يف وجقهفؿ افساب

ظـ بقون بعض مـزفي ؿريش  ؾعـ ظوئييي ريض اهلل  امتـع  ومـ أجؾ ذفؽ 

و ظـيد اهلل ظيز فقٓ أن تببر ؿريش ٕخزهتو بام هل»دخؾ ظؾقفو ؾؼول   ظـفو أن افـبل 

 (3) شوجؾ

ره ميـ ؿيقل يـون ااموم افؽيؿري يقـل ظذ تالمقيذه إذا اضؾيع ظيذ مويسي

 وظؿؾ  وفذا ـون حيبف تالمذتف حبو ؾ ػوضو كوصيو ظـ افصؿقؿ 

وـون ااموم افؽيؿري يؼقل يف درشف إخر ـؾ شيـي  آن إوان ٕن أؾيتح 

ويصقح يف ؿؿي اجلبول  وشلتوبع موهق  حيرة افغـؿ  وشلرى مـ يصعد مـفو ظذ ادعويل

                                                                                                                          

  1241رؿؿ

  4411   رؿؿ83  ص6جمسنده   يف أخرجف أمحد  (1)

  5684  رؿؿ143  ص8ادصدر افسوبؼ  ج (1)

  15149  رؿؿ131  ص12ادصدر افسوبؼ  ج (3)
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   ـون يؼقل هذا تييقعو هلؿ ظذ اديض يف ظزائؿ إمقر (1)اـقر ئقتو وأرؾع ـالمو

ـ ؾيتح  ول م وؿول ااموم افؽيؿري فؾعالمي صبر أمحد افعقامين ظـدمو أراه اديؾد ٕا

ٌ يـؿق ويزدهر يف ؿؾى أخقـو»ادؾفؿ ذح ئحقح مسؾؿ    (1)ش صبر افعقامين ؿد بدا ظؾؿ احلدي

 األسلوب السردي:  )د(
هذا هق إشيؾقب افسيوئد فتيدريس ئيحقح افبخيوري يف ةقيع اديدارس 

رد إحودييٌ وؿراءهتيو  أميو يااشالمقي يف صبف افؼورة اهلـديي  ؾوٕشوتذة يؽتػقن بس

ذح إحوديٌ وبقون معوكقفو ؾؽوكقا يتـووفق و يف شــ افسميذي وؽيره ميـ ـتيى 

ٌ  وـون حظ ئحقح افبخوري هق افرسد اديرد يف ظوميإحقال  وربام افرسد احلدي

ادصحقب بـقع مـ افؽالم افرضوري افؼؾقيؾ  وااميوم افؽييؿري ـيون يسيتخدم 

إشؾقب افرسدي أي و تبعًو فؾؿلفقف  وفؽـ ك يؽـ هذا ديدكف إئقؾ  وإكيام ـيون 

 ديدكف ادؿتوز هق إشؾقب افبقوين افتويل 

 ألسلوب البياني:)ه( ا
وهيق أشيؾقب يؿتيوز بوفيييؿقل وآشيتقعوب  حييقط بودسيوئؾ ويسييتقظى 

                                                 

ن  أي ام يف  ح ا  دا  العل وم  مـوطر حسـ ـيقالين (1) د ےئ  وہ ےتیب  ںیم  م  ولعل ا ر ا د ہطٴ  اح (  )اهلـيد  ادؽتبيي ا

  128  د  ت(  ص1افبقبي  ديقبـد  ط

ييقخ ادحيدث ادػتيل شيعقد أمحيد افبيوفـبقري صيقخ احليديٌ بوجلومعيي ااشيالمقي مؼوبؾي مع اف (1)

 اهلـد  -دارافعؾقم ديقبـد
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رف يإبحوث  ويل  ظذ ـؾ مو فف ئؾي بوحلديٌ ادبروح مـ مسيوئؾ افـحيق وافصي

وافبالؽي وافتػسر وافؽالم وافػؾسػي وادـبؼ وافػرجل افبوضؾي ومو إفقفيو  وـيون هيذا 

ري  يؼقل افعالمي شقد مـوطر أحسيـ افؽيقالين  هق ادـفٍ ادتبع فدى ااموم افؽيؿ

وـون مـ كتقيي ؿقة ذاـرتف وشعي معؾقموتف أن ضقؾوكيو ميـ افعؾيقم وادعيورف ـيون »

يو يتبيرجل   مَّ
ٌٍ يتالضؿ يف صقخـو ااموم افؽبر  وأذـر أكف يف ؽ قن احلديٌ ظـ حدي

  وهيذه "يهيذه مبيودرة ذهـقي"إػ أبحوث مػقدة أخرى  ثؿ يرجع إػ افسقوجل ؿيوئال  

إبحوث تيتؿؾ ظذ كػوئس ظؾقم افرصف وافـحق وادعوين وافبقون وافبديع ومو إفقفو 

  (1)ش مـ افػـقن افؽقرة

إن افػورجل إشود افذي أصيعر بيف بيغ ااميوم افؽييؿري »ويؼقل أي و  

وافعؾامء أخريـ أن افعؾامء حيرئقن مـ افعؾقم ظذ مو يؽػقفؿ فؾتدريس  وييمهؾفؿ 

  إٓ أن ااموم افؽيؿري ـون فف ئؾي مبوذة بيؿقيع افعؾيقم  وصيغػ زائيد فؾبقون

بدراشي افؽتى  ؾؽون عؿع ظؾقم افؽتوب يف ذاـرتف افؼقيي  ويستؿد مـفو متك يييوء  

  وــيً أحيى أن ُيقئيػ شخزاكيي افؽتيى»ـون افبالب يصيػقكف ظيـ ئيدجل بيي

 (1)ش ادؽتبي اجلومعي»بي

فقشقؾي افتعؾقؿقيي يف اديدارس تيلثرا ظؿقؼيو  وؿد أثر هذا ادـفٍ افدراد وا

وأئبح إشوتذة بعده يتحدثقن ظـ ادسيوئؾ ادبروحيي حيقبق يو ميـ ـيؾ جوكيى  

                                                 

  121  ص  أيام يف  حا  دا  العلوممـوطر حسـ ـقالين (1)

  98ادصدر افسوبؼ  ص (1)
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ؾقؼحقن افعبورات ويقضحقن خػويوهو  وإذا ـوكً افعبيورة تتـيوول مسيلفي ؾؼفقيي  

 يذـرون مذاهى إئؿي وأدفتفؿ  وحيووفقن اجلؿع وافتقؾقؼ بغ افـصقص ادختؾػيي 

 وٓصؽ أن هذه شـي حسـي شـفو ااموم افؽيؿري يف تدريس احلديٌ افؼيػ 

 توثيق المصادر: )و(
تقثقؼ ادصودر وااحوٓت ـون إحدى افقشوئؾ افتدريسقي ظـد ااموم  ؾؽون 

إذا ذـر ؿقًٓ مـ أؿقال افعؾامء إحوفي ظذ افؽتى ادقثقجل نيو ؾتح ذفؽ افؽتيوب وأرى 

سشخ يف كػقس افبؾبي ظـرص افبحٌ وافتحؼقيؼ  وفيذفؽ افبؾبي ذفؽ افـص: حتك ي

 ـون يصوحى ظددًا مـ افؽتى احلديققي وافػؼفقي ويراجعفو فدى احلوجي 

 الخاتمة:
ويف  ويي ادبوف  در ااصورة إػ مو تقئؾ إفقف افبوحٌ خالل هذا افبحيٌ 

 مـ كتوئٍ  مـ تقئقوت ومؼسحوت  وهل ـؤ  

 النتائج:
ي جدير بلن يُّعد مـ مػوخر إميي  ؿيد ةيع اهلل إن ااموم افؽيؿر -1

ر بيورز  و يدث كيوبغ  يشبحوكف يف صخصقتف تعدد ادقاهى وتـقع افـبقع  ؾفق مػسي

وؾؼقف أئقؾ  وصوظر مقهقب  وبؾقغ ـبر  ومتؽؾؿ بيورع  ومـبؼيل ممتيوز   وداظقيي 

 جؾقؾ  ومـوطر مػؾؼ 
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ؿيً مبؽير  إن افيقخ افؽيؿري أؿبؾ ظيذ افعؾيؿ وادعرؾيي مـيذ و -1

وأؾـك حقوتف يف افتدريس وكؼ افعؾقم ااشالمقي   وؿد شوظده مو وهبف اهلل ميـ ؾيرط 

 افذـوء اددهش حتك ئور ظؾام مـ أظالم اهلـد

ومـ افعقامؾ افتل ـقكً صخصقتف بقييي إرسة افديـقيي وأشيوتذتف  -3

يـ وافبـيوء افبورظقن وذاـرتف افؼقيي افـودرة وشرتف افبقبي افـزهيي  ؾفل ظقامؾ افتؽيق

 فيخصقي ااموم افؽيؿري 

إن ااموم افؽيؿري ـؿدرس فؾعؾقم وافػـقن اكتفٍ مـفييو أمقيؾ  -4

ـف مـ ختريٍ ةوظيوت وـيقادر ميـ ظؾيامء أـػيوء أويل مقاهيى  فؾتعؾقؿ وافسبقي  مؽَّ

 خمتؾػي  ووىف بوفغرض احلؼقؼل مـ إؿومي اددارس ااشالمقي يف افعصقر اديؾؿي 
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 مساهنة حركة الرتمجة يف تطوير
 خالل العصرالعباسى احلضارة العربية اإلسالمية

 
* فاروقيالحممد أنيس  د.أ. 

 

 
 

 

 ملخص البحث

ال مراء يف أن ظؿؾقة افسمجة ـاكت تتقاجد مـذ زمـ ؿددمؿ وددا طفراالشد م 

ادسؾؿقن بدافعؾؿ مدـ أول مدقم  وبزغ كقره يف اجلزمرة افعربقة اشتضاءت بـقره  ؾعـك

 ﴿ألن االش م حيث ظذ هذا ـام مدل أول وحل كزل ظذ رشقفـا افؽدرمؿ وهدق 
ۡ
ۡ َأ ٱۡقر

لأقأ  ِي خأ ب ِكأ ٱَّلذ ؾتؾؼقا افعؾقم افدمـقة ومل مدسددوا أن متعؾؿدقا  [1]افعؾؼ: ﴾١ بِٱۡسِم رأ

مدات ا  ـدام ورد افؾغات األجـبقة يف ظفد مبؽر يف االش م ألهنا ـاكت تعتز آمة مـ آ

ِهِرر ِ  ﴿يف افؼددرآن افؽددرمؿ  ۡوأِنررۡ  اأ َٰأ
أ
َِ وأٱۡ  ِ ِأ ِ رر أ ۡلررقٱ ٱَّمذ مۡ خأ َِّۡمرركأهِ ٱ

أ
ِرر ٱ ل   ِض وأٱۡخهِلأ

ۡم   ِنِ ٱ ِأ ۡل
أ
ل ظذ هذا مـ أؿقافف افـرة ؾـجدد أن  وصجع افـبل افؽرمؿ [ 22]افروم:  ﴾وأ

                                                 

 اهلـد. -افؾغة واألدب، فؽـاؤحر، متخصص يف ظؾقم باحث أـادمؿل  *

 حبوث ودراسات



 

 
 حممد أنيس فاروقي  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿111﴾ ___________________ 

 

افدذي ـدان  رشدقل بقاـر حرـة افسمجة وجذورها األوػ ترجع وتعقد إػ أمدام اف

مؽؾػ بعدض افصدحابة بدتعؾؿ افؾغدات األجـبقدة ـافةدماكقة وافعزمدة وافػارشدقة 

ؽرافعربقدة  وؽرهاحتك مؼدروا ظذ كؼؾ افؽتب وافرشائؾ افتل تليت إفقف مـ افبؾددان

مـ افؾغات األجـبقة إػ افعربقة وبافعؽس وؿد كعد مـفؿ زمد بـ ثابت افذي اشدتطاع 

يف مدة ؿؾقؾة وصار مؽتب رشائؾ افرشدقل صدذ ا  ظؾقدف وشدؾؿ  أن متعؾؿ افةماكقة

هبذه افؾغة. ويف ظفد اخلؾػاء افراصدمـ كجد أن ظؿر رىض ا   ـدان حيدب االشدتػادة 

مـ افـظؿ األجـبقة يف افـظام االداري وادايل ظدذ وجدف اخلصدقص فتحسدغ كظامدف 

معاومة بـ أيب شػقان وخافد بدـ االداري وادايل ودا جاء ظفد اخل ؾة األمقمة اشتػاد 

مزمد وظؿربـ ظبد افعزمز وافقفقد وهشام وؽرهؿ مـ افثؼاؾات األجـبقة يف ادجاالت 

ادختؾػة ـافسقاشة وافؽقؿقاء وافطدب وترمجدة افددواومـ مدـ افؾغدات األجـبقدة إػ 

افعربقة فتطقمركظؿفؿ االدارمة وحتسغ كظؿفؿ ادافقة وافصدحقة وذفدؽ مل حيصدؾ إال 

خ ل حرـة افسمجة وإن ـاكت حرـة افسمجة يف هذا افعرصجفقدا ؾردمة وفؽـ دا  مـ

إػ حقزافقجدقد كشدطت حرـدة افسمجدة أـثدر ندا ـاكدت يف  جاءت اخل ؾة افعباشقة

افعصقرافسابؼة ومتقزت مـفا بادحاوفة االجتامظقة ؾقثبت خطقات واشعة إػ األمدام 

عد ؽامتفا وذفدؽ بعـامدة اخلؾػداء اخلاصدة حتك بؾغت ذروهتا ووصؾت إػ أوجفا وأب

وافرصدقد  وجفقدهؿ ادستؿقتة وادخؾصدة يف تشدجقع افسمجدة وتطقمرهدا ـادـصدقر

إػ األمددام وودداوالت  وادددلمقن وجفددقد افددقزراء واألمددراء ادخؾصددة يف تؼدددمؿفا

ذوي  األرسافعؾؿقة ادتػاكقة يف مجع افؽتب وكؼؾفا إػ افعربقة باالشتعاكة مـ ادسمجدغ

احلؽؿدة ادافة »اجلـسقات ادتعددة برصف افـظرظـ مؾؾفؿ وظؼائدهفؿ حتدت صدعار
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ؾـؼدؾ ادسدؾؿقن يف هدذا  شخذ ما صدػا ودع مدا ـددر»و شادممـ أمـام وجدها افتؼطفا

ر مـ افؾغات األجـبقة ـافققكاكقة وافػارشدقة وافسـسدؽرمتقة إػ افؾغدة افعربقدة دافعص

ػؾسػة وافطب وافـجقم وافرمااقات واألدبقدات معظؿ ما ـان معروؾا مـ افعؾقم واف

وؽرها مـ افعؾدقم ظـدد مجقدع األمدؿ ادتؿدكدة يف  افعرصد افعبداد وهؽدذا حداؾظ 

ادسؾؿقن ظذ ظؾقم األؿدمغ وحضداراهتؿ وضقروهدا وابتؽدروا ؾقفدا ابتؽداراظظقام 

 حتك ظرؾت تؾؽ افعؾقم ظؾقما ابتدظفا افعرب واظتؿد ظؾقفا األوروبققن يف كشدلهتؿ

احلرـة فؾسمجة يف افعرص افعباد افثاكقة واظسؾقا بػضؾ ادسؾؿغ يف هذا ادجال ؾفذه 

احلضدارة افعربقدة االشد مقة وترؿقتفدا  شامهت بقجف أـز وفعبت دورا ـبرا يف تطقمر

وازدهارها مع ظـاسها وهل ادقارد االؿتصادمة ـافزراظة وافتجارة وافصـاظة وافـظؿ 

وادافقدة وافتؼافقدد اخلؾؼقدة ـادسداواة وافتسدامي افددمـل وافعؾدقم  افسقاشقة واالدارمة

وادعارف ادختؾػة وافػـقن ادتـقظة ومـ اجلدمر بافذـر أن براظة ادسؾؿغ ومفدارهتؿ يف 

ادجدداالت ادختؾػددة ادددذـقرة أظ هددا أبؾغددت احلضددارة افعربقددة االشدد مقة أوجففددا 

د ؾؾقال حرـة افسمجة دا اشتطاع ادسدؾؿقن وأخؾدت جقاكبفا ادختؾػة يف افعرص افعبا

أن خيؾدوا احلضارة افعربقة االش مقة بؿعـك افؽؾؿة ومززوا كاحقتفدا افعؾؿقدة ومؽدقن 

افـاس ورومغ مـ آثار ضقبة وأظامل ؾرمدة وأؾؽار كاجعة ومػقدة يف ادجاالت افعؾؿقدة 

إػ حرـدة افسمجدة يف ادختؾػة الصباع جقظفؿ افعؾؿل وهنؿفؿ افعؼع ؾافػضدؾ مرجدع 

وادحاؾظة ظذ آثاراحلضدارات افؼدمؿدة  ادختؾػة وافػـقن ادتـقظةكؼؾ افعؾقم وادعارف 

افعربقدة االشد مقة ادؼدؿة وترؿقتفدا  افـاؾعة وافطقبة افتل شدامهت يف تطقمراحلضدارة

 وإخ دها فألجقال افؼادمة.
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 التمهيد
 

ؾف بدف أـؿدؾ وؾقؿاتدف، وافصد ة احلؿد   افذي أـرم االكسان بافعؼؾ، وجع

وافس م ظذ مـ أرشؾف ا  باهلدى ودمـ احلؼ، وأكزل ظؾقف ـتاًبا هيدي بف ا  مـ اتبع 

 راقاكف شبؾ افس م وخيرج افـاس مـ افظؾامت إػ افـقر، أما بعد!

ؾـشلت احلضارة افعربقة وترظرت يف طؾ أحؽام االشد م اخلافددة ومبادئدف 

تػادت مـ احلضارات افؼدمؿة افؽبرة ـافػارشقة وافققكاكقة وافرومقة افـرة ادؼؿة واش

ر افعبداد وهؽدذا مدرت دواهلـدمة وؽرها مـ خ ل حرـة افسمجدة خاصدة يف افعصد

احلضارة افعربقة االش مقة بدوراالؿتباس وافتؼؾقد ثؿ تطقرت وكؿدت حتدك اشدتؼؾت 

عرؾة خاصدة وتسدفؿ يف تؼددم وأصبحت ؿادرة ظذ أن تعطل وتبدع يف مجقع مقادمـ اد

احلضارة االكساكقة ظامة وفذفؽ مرى ـثر مـ ادمرخغ أن احلضارة افعربقة االشد مقة 

مزمج وخؾقط مـ احلضارات افؼدمؿدة افؽدزى اددذـقرة أظ هدا ـدام ـتدب صداحب 

وافتل ـاكت هلا حضارة مزدهرة أؾادت مـفدا  شافؽتاب يف احلضارة افعربقة هبذا افصدد»

 (1)االش مقة إؾادة جذ ـام أشفؿت يف تؼدم احلضارة االكساكقة ظامة.احلضارة 

                                                 

، )بروت: ادمشسدة اجلامعقدة فؾدراشدات حضارة العرب يف صدراإلسالماحلاج ، حسغ احلاج،  (1)

 .17م( ، ص 1992،  1وافـؼوافتقزمع ، ط 
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وما مـ صدؽ يف أن حرـدة افسمجدة فعبدت دورا خطدرا يف تطقمراحلضدارة  

افعربقة وتؼدمفا ألن أي حضارة يف افعامل مل متر بددون االؿتبداس وافتؼؾقدد وال تتؼددم 

صؾ إال مـ خ ل حرـدة وتتطقر إال باالشتػادة مـ احلضارات األخرى وتؾؽ ال حت

افسمجة ؾ  بد أّوال أن كعرف ما هل احلضارة وظـاسها افرئقسقة وكخقض وكػؽدريف 

 ـقػقة حرـة افسمجة يف تطقمرها وازدهارها.

ري خد ف افبددوي در واحلضددوأما احلضارة يف افؾغة ؾفل االؿامة يف احلض

دي. وإذ احلداةة هدل وـذفؽ احلضارة اد افبدومة وهل االؿامدة ادتـؼؾدة يف افبدقا

 (1)اددن وافؼرى وافرمػ وافبادمة ظؽسفا وظذ ذفؽ ؾنن احلضارة خ ف افبداوة.

تطؾؼ ظذ ـؾ ما مـشئف االكسدان يف ـدؾ مدا متصدؾ »وأما يف االصط ح ؾفل 

بؿختؾػ جقاكبف و كقاحقف ظؼ  وخؾؼا ، ومادة و روحا، ودمـا ودكقا ؾفل يف إض ؿفدا 

ـؾ ما أكجزه ظذ اخت ف افعصدقر وتؼؾدب افزمدان ومدا  وظؿقمفا ؿصة االكسان يف

 (2)شصقرت بف ظ ئؼف بافؽقن وما وراءه.

كظدام اجتامظدل معدغ االكسدان ظدذ »ـتب بعض افؽتاب بلن احلضارة هدل 

 (3)شافزمادة مـ إكتاجف افثؼايف.

ويف اقء هذه افتعارمػ مؿؽـ يل أن أؿقل إن احلضارة تشتؿؾ ظدذ ـدؾ مدا 

                                                 

  . 416، ص 4ج هد(، 1445)إمران:  أدب كؼ احلقزة، د. ط،  لسان العرب،ابـ مـظقر،  (1)

، )افؼاهرة: دار افدؾاع "أبحاث املؤمتر الدويل حول الرتمجة ودورها يف تفاعل احلضارات"األزهر،  (2)

 .                                      1547فؾصحاؾة وافـؼ، د. ط. د. ت(، ص 

 . 27م( ، ص 1965)دمشؼ:  دار افس م، د. ط. من روائع حضارتنا، افسباظل، مصطػك افسباظل،  (3)
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فرؿددل االكسدداا يف ادجدداالت ادختؾػددة ـافؾغددة واألدب وافعؾددقم متصددؾ بافتؼدددم وا

وافػـقن اجلؿقؾة وافدماكة وافؼقؿ اخلؾؼقة وافصـاظة وافتجارة وؽرذفدؽ مدـ مظداهر 

 افـشاط االكساا افذي ممدي إػ افتؼدم وافرؿل ومقةافسبقؾ إػ حقاة إكساكقة ـرمؿة.

ل بعضدفؿ إن افعـداس وأما ظـاسها ؾاختؾػ افؽتاب يف هذا افصددد ؾؼدا 

افرئقسقة أربعة وهل ادقارد االؿتصادمة وافـظؿ افسقاشقة وافتؼافقدد اخلؾؼقدة ومتابعدة 

 (2)وبعضفؿ أااؾقا إفقفا افدماكة وافؾغة. (1)افعؾقم وافػـقن

وأما ادقارد االؿتصادمة ؾؽاكت هل افغـائؿ وافػئ واخلراج واجلزمدة وافزـداة 

 دقاردوافتجارة وافزراظة ؾزادت هذه ا

مع حرـات افػتدقح االشد مقة وتعدرف ادسدؾؿقن ظدذ صدـاظات األمدؿ  

بسبب ظ ؿاهتؿ افتجارمة وافدبؾقماشدقة وافدظقمدة وافعؾؿقدة مدع األمدؿ  (3)األخرى

األخرى ؾلخذوها وضّقروها ؾعذ شبقؾ ادثال أخذ ادسدؾؿقن صدـاظة افزجداج مدـ 

قرق مدـ افصدقـقغ و األؿقام األخرى وفؽـ ضقروهدا وـدذفؽ أخدذوا صدـاظة افد

حقث ؿدام افػضدؾ  شبغداد»ضّقروها تطقمرا ظظقام واصتفرت اددن االش مقة ؾقفا ـد

م بسبب احتقاج ادسؾؿغ إفقفا 794بـ حيقك افزمؽل بتلشقس أول مصـع فؾقرق شـة

ؾؽاكدت حرـدة  (4)فـسخ افؽتب وكؼؾ افؽتب افؼدمؿة فؾثؼاؾدات افؼدمؿدة إػ افعربقدة

                                                 

 كػس ادصدر. (1)

 .175-174م( ، ص 1975، 3، ط ، )بروت:  دار افثؼاؾةأصالة احلضارة العربية ،معروف كاجل (2)

 .242م(، ص 1989، 1)بروت:  افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط التاريخ العبايس،  أمقب، إبراهقؿ أمقب، (3)

)افؼاهرة:  دارافػؽر افعريب، د.  حلضارة اإلسالمية،دراسات يف اافؼمػ، أمحد إبراهقؿ افؼمػ،   (4)
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الكتشدار صدـاظة افدقرق وازدهارهدا ـدام ـتدب افددـتقر كداجل  افسمجة شببا ظظدقام

وـان مـ كتائج افسمجة ادفؿة كشدقء افقراؿدة وافدقّراؿغ ببغدداد واكتسداخ : »معروف

افؽتب ادسمجة فعدد ـبر مـ افـاس افذمـ ـاكقا حيرصقن ظدذ اؿتـائفدا أو بقعفدا ـدام 

وـدام مػقددكا حيقدك  (1)شـداطرة.ـاكقا معـقن بدراشتفا ومـاؿشتفا يف جمدافس األدب واد

افقراؿة ازدهرت يف ادددن افؽدزى وبؾغدت أوج ازدهارهدا يف »وهقب اجلبقري بلن 

افؼركغ افثافث وافرابع اهلجرمغ وـاكت شدببا مدـ أشدباب ازدهدار حرـدة افتدلفقػ 

وافسمجة وأاحت صقرة مؼؿة زاهقة مـ صقر احلضارة افعباشقة يف أوج ظزها وؿد 

ـؾ أكقاع افـشاط افعؼع يف افعؾقم افعربقة واالش مقة وافعؾقم ادـؼقفدة  مثؾت افقراؿة

وهؽذا ازدهرت حرـة افسمجة وافتلفقػ بسبب افقرق وكشدقء  (2)شظـ األمؿ األخرى

مفـة افقراؿة وتطقرها يف شؿرؿـد وبغداد وبعض احلدقاة االشد مقة ألن افؽتابدة 

تؼبؾ ادحق واالظادة وذفؽ حصدؾ يف  تقةت يف افقرق مؼابؾ اجلؾقد أو كحقها افتل

رت دظفد هارون افرصقد خاصة حقـام ـثر افقرق وؾشا ظؿؾف بغ افـداس حتدك اكتشد

وـذفؽ متت ترمجة ـتب يف افزراظدة خاصدة يف افعرصافرصدقدي  (3)افؽتابة يف افقرق.

                                                                                                                          

) افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط التاريخ العبايس،  : و أمقب إبراهقؿ،272-274م(، ص 1981ط ،

 .                                                                244م(، ص 1989، 1

  .434م(، ص 1975، 3دار افثؼاؾة، ط )بروت:   أصالة احلضارة العربية، كاجل، (1)

، 1، )بدروت: دار افغدرب االشد مل، ط الكتاب يف احلضارة اإلسالميةاجلبقري، حيقك وهقب،  (2)

 .66-65م( ، ص 1998

 .147كػس ادصدر، ص  (3)
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وفعبددت دورا يف تطددقمر ادـتقجددات افزراظقددة ـافددذرة وافشددعر واألرز  (1)وادددلمقا.

قؾ وافزمتقن وافـاركج افذي ـان تصدر مـ اهلـد وتزرع يف األؿطدار االشد مقة وافـخ

وأمدا كظدام اخلدراج واجلزمدة  (2)رة وافعراق وافشدام وؽدره.دادختؾػة ـد ظامن وافبص

ألن كظام اجلزمة ـدان مقجدقدا ؿبدؾ  3ؾاشتػادوا ادسؾؿقن مـ افػرس يف هذا افصدد.

ؾداتبع ادسدؾؿقن بعدض  4رس ظذ مقاضـقفدا.االش م وؾراف افققكان وافرومان وافػ

افـظؿ افػارشدقة وافبقزكطقدة يف صدمون إدارة األمدقال حتدك ـتدب افؽاتدب افغدريب 

معظؿ كظؿ ظؿر بـ اخلطاب ـاكت ؾارشقة األصدؾ مثدؾ كظدام افعؿؾدة »أن  شـرمؿر»

ومدـ ادؿؽدـ أن  (5)شوتؼسقؿ افقالمات االداري وكظام افرضائب )اخلدراج واجلزمدة(

 مؽـ مقاقظقا يف وصػ احلؼائؼ بدؿة وبافغ يف اشتعراض احلؼدائؼ وفؽدـ ـرمؿر مل

هذه مـ احلؼقؼة أن اخلؾػاء ادسدؾؿغ اشدتػادوا يف هدذا ادجدال مدـ افدـظؿ افؼدمؿدة 

 ادختؾػة  فتحسغ كظؿفؿ ادافقة.

رافعباد ؾؼطعدت صدقضا بعقددا وضقرهدا افعدرب دأما افصـاظات يف افعص

                                                 

م( ، ص 1975، 3)بدروت: دار افثؼاؾدة، ط  أصالة احلضاارة العربياة، معروف، افدـتقر كاجل، (1)

446.  

 .244م( ، ص 1989، 1)افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط  التاريخ العبايس،أمقب، إبراهقؿ،  (2)

)اهلـد: دار ادصـػغ، صبع أـادمؿل أظظؿ ـره، د.  اإلسالم واملسترشقون،افـعاما، افع مة صبع،  (3)

  .15، ص 4م (، ج 2443ط، 

، 1وت:  دار افغدرب االشد مل، ط )بر الكتاب يف احلضارة اإلسالمية،اجلبقري ، حيقك وهقب،  (4)

 .322م(، ص 1998

 .211م(، ص 1989، 1)افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط  التاريخ العبايس،أمقب،  إبراهقؿ أمقب،    (5)
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بافصدقاؽة افتدل كبدغ ؾقفدا  شبغدداد»ى ؾاصدتفرت مدمـدة باالشتػادة مـ األمؿ األخر

ويف افبـاء اشتػادوا مـ  1افػرس مـ حقث افدؿة واجلامل مثؾ ترصقع افزجاج باجلقاهر

كظؿ افػرس وافروم وأااؾقا ظؾقفام إااؾة مـاشبة حتدك أحدرز كظدام افبـداء افعدريب 

 2ذآذن وافؼبداب.ؿصب افسبؼ ظذ كظامك افػرس وافرومان ومتقز مـفام باألظؿددة وادد

مزج افعدرب بدغ افػـدقن »إػ هذا اجلاكب:  شافتارمخ افعباد»ؾلصار صاحب ـتاب 

افتل اضؾعقا ظؾقفا يف افب د ادػتقحة بب د افشام وؾارس وؽرها وأاداؾقا إفقفدا مدا 

ابتؽروه وصؿؿقه ؾؽان هلؿ  ما أرادوا ؾـقكا ظربقة خافصة ؾزظقا يف افزخرؾة وافرشؿ 

   (3)شؼش وافبـاء وؽرها.واخلطقط وافـ

أما افـظؿ افسقاشقة ؾفدل ؿقاظدد احلؽدؿ يف افدب د ــظدام اخل ؾدة وضرمؼدة 

ية واالكتخاب وافقراثة، وافقزارة وا س لوما دب ات ال عالق ة و ال جاب  (4)ؽرها.حل

واشتػاد ادسؾؿقن يف افـظؿ افسقاشقة مـ األؿقام األخدرى وذفدؽ ال مؿؽدـ 

ادثدال ـدان ظؿدر رىض ا  ظـدف حيدب أن معدرف كظدؿ إال بعؿؾقة افسمجة ؾعذ شبقؾ 

ظؿدر ـدان مؽثدر اخلؾدقة »افػرس و افروم يف احلؽؿ ـام ذـر افع مة صبع افـعاما أن 

                                                 

 .244كػس ادصدر، ص  (1)

، م(1994، 2)افؼاهرة :  مؽتبدة اخلداكجل، ط  احلضارة العربية اإلسالمية،اخلربقيل، ظذ حسـل،  (2)

 .92ص 

 .277م(، ص 1989، 1)افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط  التاريخ العبايس،أمقب، إبراهقؿ أمقب،  (3)

م(، ص 1975، 3)بدروت:  دار افثؼاؾدة، ط  أصالة احلضارة العربياة، معروف، كاجل معروف،   (4)

165.  
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فؼقم مـ افػرس مؼرأون ظؾقف شقاشقات ادؾقك الشقام مؾقك افعجؿ افػض ء والشقام 

 (1)شأكقصروان ؾنكف ـان معجبا هبا ف ؿتداء هبا.

ظؿر ادراكة و وشعة األؾؼ نا محؾف ظذ االؾدادة مدـ بعدض  وـذفؽ كجد ظـد

افـظؿ افبقزكطقة وافػارشقة يف افبؾدان ادػتقحة ؾدسك ظؿدر افددواومـ تؽتدب بؾغدات 

أهؾفا. وهؽذا أدخؾ ظؿر يف ظفده كظام افدواومـ افػارد وظدفف افذي أصار بف ظؾقف 

 (2)واشعة افـطاق.أحد مرازبة افػرس بعد إحراز افدوفة االش مقة ؾتقحات 

ؾقبدو مـ هذا أن االشػادة مـ افـظؿ افػارشقة وافبقزكطقدة حصدؾ وذفدؽ ال 

مؿؽـ إال بافتعرف ظؾقفا ظـ ضرمؼ ظؿؾقة افسمجة افتل ـاكت مقجقدة يف ذفؽ افزمـ 

 أمضا و إن ـاكت صػقمة.

دا جاءت افدوفة األمقمة إػ حقز افقجقد اشتػاد معاومة بـ أيب شدػقان ومدـ 

ـ اخلؾػاء األمقمغ ـعبد ادؾؽ بـ مروان وافقفقد وهشام بـ ظبدد ادؾدؽ ظدـ بعده م

ومدـ افدـظؿ افػارشدقة  (3)األخبار األمؿ ادتؼدمة و شقاشات مؾقك افعجدؿ و افعدرب

                                                 

ره، د. ط. د ت(، )اهلـد: دار ادصـػغ ، صبع أـادمؿل أظظدؿ ـد الفاروق،افـعاما، صبع افـعاما،  (1)

  .419ص 

: و 261)بروت:  دار افعؾدؿ فؾؿ مدغ، د. ط. د. ت(، ص  النظم اإلسالمية ،صافي، صبحل،   (2)

، 1، )بدروت: دار افغدرب االشد مل، ط الكتاب يف احلضارة اإلسالمية اجلبقري، حيقك وهقب،

 .163م(، ص 1998

، 4م(، ج 1983، 5دار األكددفس، ط  ) بدروت:  ماروج الاذهو ومعاادن اراوهر،ادسعقدي،  (3)

  .31ص
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وـذفؽ يف ظفدد هشدام بدـ ظبدد  (1)وافبقزكطقة خاصة يف كظام افدواومـ وكظام افزمد

وال أكسدك أن أذـدر أن  (2)وكظؿفدؿ. ادؾؽ متدت ترمجدة ـتداب يف تدارمخ افساشداكقغ

 (3)افب ذري أصار إػ اختاذ زماد مـ افعرب دمقان اخلاتؿ مؼؾد مؾقك افػرس.

ودا جاءت افدوفة افعباشقة إػ حقزافقجقد ترجؿ ـؾ كقع مـ افؽتب يف هدذا 

افعرص واشتعان افعباشققن بخزة افػدرس االدارمدة يف تـظدقؿ افددواومـ وتقشدقعفا 

وـذفؽ أخذ افعباشققن كظام افدقزارة مدـ افػدرس  4دمقان افصادرات ؾلكشل ادـصقر

 (5)معروؾا ظـد افعرب بؿدفقفف افعام. شافقزمر»وإن ـان فػظ

يف اقء هذه افدالئؾ افتارخيقة مؿؽـ يل أن أؿقل إن حرـة افسمجة فعبت دورا 

ػدة يف يف تطقمرافـظؿ افسقاشقة يف ادسؾؿغ واشتػاد ادسؾؿقن مدـ كظدؿ األمدؿ ادختؾ

 حتسغ كظؿفؿ افسقاشقة.

                                                 

احلضااارة العربيااة و اخلربددقيل، ظددذ حسددـل،  :331ص الاانظم اإلسااالمية ،  صددبحل صددافي ، (1)

 .           41م(، ص 1994، 2)افؼاهرة:  مؽتبة اخلاكجل، ط  اإلسالمية،

: 149ت(، ص  ، د.9، )افؼاهرة:  دار ادعدارف، ط العرص العبايس األول اقػ، صقؿل اقػ،  (2)

  .214م(، ص 1989، 1)افؼـة افعادقة فؾؽتاب، ط  التاريخ العبايس،و أمقب، إبراهقؿ أمقب، 

)بروت:  دار افغرب االش مل،  الكتاب يف احلضارة اإلسالمية،اجلبقري، حيقك وهقب اجلبقري،  (3)

 .157م( ، ص 1998، 1ط 

 .316، ص النظم اإلسالميةصبحل صافي،  (4)

)افؼاهرة:  دارافػؽر افعريب، د.  دراسات يف احلضارة اإلسالمية ،ػ، أمحد إبراهقؿ افؼمػ، افؼم (5)

 الكتااب يف احلضاارة اإلساالمية ،: و اجلبقري، حيقك وهقب اجلبقري،   244م( ، ص 1981ط،

  .166م(، ص 1998، 1)بروت: دار افغرب االش مل، ط 
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: أما افعـرص اخلؾؼل وافروحل ؾفق أشداس احلضدارة افعربقدة التقاليد اخللقية

االش مقة وهقافذي أخؾدت بف احلضارة افعربقة وبؾغت يف هذا ادجال صلوا بعقدا ال 

كظر فف يف أي ظرص مدـ ظصدقر افتدارمخ وـاكدت ادسداواة وافتسدامي افددمـل مدـ 

قة هلذه افتؼافقد اخلؾؼقة وفذفؽ كجدد أن احلضدارة افعربقدة االشد مقة افعـاس افرئقس

ازدهرت بةظة وؿطعت صقضا بعقدا وؾاؿت ـؾ احلضدارات افسدابؼة وذفدؽ ألهندا 

 ؿربت االكسان مـ ذروة افسعادة وأبعدت ظـفؿ ادخاوف واآلالم.

هدذه : فعبت حرـة افسمجة يف االش م دورا رئقسدقا يف متابعة العلوم والفنون

افـاحقة مـ احلضارة وأخؾدت براظة ادسؾؿغ ومفارهتؿ يف افعؾقم وافػـدقن ادختؾػدة 

ر افعبداد. وهدذا مدـ افصدحقي أن ادجدد افعسدؽري و داحلضارة افعربقة يف افعصد

افسقاد فقس هلا دوام ما مل مؼسن بادجد افعؾؿل وفعؾ هدذا هدق افشدعقر افدذي أدى 

قاع افعؾقم إػ افعربقة ومستػقدوا مـفدا فؽدل مضداهقا ادسؾؿغ إػ أن مسمجقا مجقع أك

األمؿ ادتؿدكة يف هذا ادجال ومتسابؼقها ؾتؿت ترمجة معظؿ افعؾدقم وادعدارف افتدل 

ـاكت صائعة ورائجة ظـد افققكان وافروم واهلـدقد وافػدرس وؽدرهؿ مدـ األمدؿ إػ 

ت رظامة اخلؾػداء افعربقة ـافطب وافرمااقات وافـجقم وافػؾؽ وافػؾسػة وؽرها حت

افعباشقغ وظـامتفؿ خاصة ادـصقر وهارون افرصقد واددلمقن افدذمـ بدذفقا جفدقدا 

جبارة ال تـسك وال مستفان هبا يف هذا افسدبقؾ يف ظفدقدهؿ وـدذفؽ ؿدام ادسدؾؿقن 

روح واحلدقار ؾقفدا ثدؿ أفػدقا ـتبدا يف تؾدؽ افعؾدقم دبنص ح أؽافقطفا وـتبقا افش

مل تؽـ مقجقدة ظـدهؿ وفؽـفؿ ـاكقا وتاجغ إفقفا ـعؾدؿ وـذفؽ تعرؾقا ظذ ظؾقم 

افؽقؿقاء و افػقزماء وافعؾقم افػؾسػقة وؽرها وابتدظقا يف ادجاالت افعؾؿقة ـدافعؾقم 
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 افطبقعقة وافرمااقة وافػؾؽقة وؽرها وأشسقا حضارة أصقؾة تزخر بادبتؽرات افعؾؿقة.

وما مـ صؽ يف أن حرـة افسمجة فعبت دورا مفام يف جذب اهدتامم ادسدؾؿغ 

واكتباهفؿ إػ افعؾقم افؼدمؿة بصػة مؾحقطة وإهناض مهؿفؿ الكشاء مراـز حضدارمة 

ـان هلا دور ـبر يف تطقمر افعؾقم وادعارف ؾؾذا كرى أن افبؾددان االشد مقة حػؾدت 

 رأس هذه ادراـز مدرشدة حدرة افتدل ذاع بادراـز احلضارمة يف افعرص افعباد وظذ

صددقتفا بافطددب وافػؾسددػة ومدرشددة حددران افتددل اصددتفرت بافػؾددؽ وافرمااددقات 

وافػؾسػة ومدرشة افرها وكصقبغ افؾتان أحرزتا افشدفرة يف جمدال افعؾدقم اف هقتقدة 

 (1)وافػؾسػة وادقشقؼك ومدرشة جـدمسابقر افتل ـسبت صفرة بافطب وافتؼمع.

تؽر ادسؾؿقن يف ادجاالت افعؾؿقة مرجع افػضؾ ومعقد إػ حرـدة وـؾ ما اب

افسمجة افتل ترـدت تدلثرات بافغدة واكطباظدات راشدخة يف تطدقمر افعؾدقم افعؼؾقدة 

وتؼدمفا وشفؾت فؾؿسؾؿغ هذه االبتؽارات افعؾؿقدة وفدقال حرـدة افسمجدة فضداع 

افعؾدقم وافػـدقن  تراث ظؾؿل فؾحضارات افؼدمؿة ودا أمؽـ فؾعدامل أن معدرف هدذه

 (2)افؼدمؿة.

اؿتبس افعرب وادسؾؿقن مـ األمؿ ما ـان ظـددهؿ ندا ال خيدافػ االشد م 

ؾلخذوا مـفؿ بعض األكظؿة افعسدؽرمة واالدارمدة وـدام اؿتبسدقا مدـ ظؾدقمفؿ مدـ 

                                                 

)دمشدؼ:  مطبعدة جامعدة دمشدؼ، د. ط. د. ت(، ص ، تاريخ العرص العبايسبقطار، أمقـة بقطار،  (1)

394. 

)اهلـد: دار ادصـػغ، صبع أـادمؿل أظظؿ ـره، د.  دين رمحت،افـدوي، صاه معغ افدمـ افـدوي ،  (2)

  .272-271ط. د. ت(، ص 
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افرمااقات و افطبقعقات وافطدب وافػؾدؽ وؽرهدا وأاداؾقا ؾقفدا إاداؾات هامدة 

فعؾقم وأوصؾقها بلماكدة إػ األمدؿ احلدمثدة ـدام ـتدب وؿامقا بنص ح أؽافقطفؿ يف ا

وـدان »هبذا افصدد:   L. Bernardكؼ  ظـ شتارمخ افعرص افعباد»صاحب ـتاب 

مـ اثر افسمجة تطقر احلضارة افعربقة وتػتؼ ظبؼرات ظؾؿقة مل تؽـ فتظفر فقال اهدتامم 

ف يف هدذا ادجدال آثدار اخلؾػاء افعباشقغ بافعؾؿ وافسمجة وؿد حػظ افعرب بام ؿامقا بد

احلضارات افسابؼة ؾلتاحقا فعؾامء افعصقراحلدمثة افػرصة باالض ع ظذ ظؾقم افعرص 

افؼدمؿ وفقس هذا ؾحسب ؾؼد ؿدمقا إفقفؿ خدمات جذ بام أااؾقه إػ هذه افؽتدب 

وبادؾخصات افتل أصدروها حتك جاء جقؾ جدمدد مدـ ادسدؾؿغ أكتجدقا ممفػدات 

واظسف هبا ادتستؼؿقن وادصـػقن مـ ظؾامء افغرب ـدام  (1)شقم.ـثرة يف وتؾػ افعؾ

فقال إكجازات افعؾامء ادسؾؿغ افعؾؿقة الاطر ظؾدامء افـفضدة »ؿال جقرج شارتقن :

واحلدؼ مدا صدفدت بدف  (2)شافعربقة أن مبدأوا مـ افصػر و فتلخر اددكقدة ظددة ؿدرون.

 األظداء.

ادسؾؿغ وافعرب وفدذفؽ كدرى أن  وترـت حرـة افسمجة تلثرا بافغا يف ؾؽر

افعرب ؿطعقا صقضا بعقدا يف ادجاالت افعؾؿقة افتل ال كظر هلا ؿبدؾ ؾظفدر مدـ بدغ 

ادسؾؿغ ظؾامء أظ م ومػؽرون أؾذاذ شامهقا يف ـؾ كقع مـ افعؾدقم و كبغدقا تؼرمبدا 

                                                 

 .394ص  تاريخ العرص العبايس،أمقـة بقطار،  (1)

دار افػؽدر افعدريب ، ) افؼداهرة:   العوور الوسي،،احلضارة اإلسالمية يفأمحد، أمحد ظبد افرزاق،  (2)

 .6م( ، ص 1991 ،1ط



 

 
 حبوث ودراسات  مسامهة حركة الترمجة يف تطويراحلضارة العربية اإلسالمية

 

_____________________ ﴿111﴾ _____________________ 

 

تعددة ظذ ـؾ ؾـ وكزفقا ـؾ مقدان وأحاضقا بجؿقع أفقان افثؼاؾة ادـبعثة مـ مراـز م

حتك ـتب هلؿ افسبؼ مؼابؾ افغدرب يف ـثدر مدـ افـظرمدات يف افطبقعقدة وافؽقؿقداء 

وافرمااقات وافػؾؽ وافطب وافػؾسػة وؽرها مدـ افعؾدقم وأؽـدقا افدساث افعؼدع 

االكساا بؽثر مـ ادعاا واألؾؽار وشؿقت هذه افعؾدقم بلشدامئفؿ ؾدقام بعدد وذفدؽ 

ؾـبدغ ـثدر مدـ  (1)هتؿ افعظقؿة إػ افعؾقم ادختؾػدةفسبؼفؿ وابتؽاراهتؿ ادفؿة وإااؾا

ظؾامء أؾذاذ يف ظؾقم وتؾػة ال مؿؽـ إحصداءهؿ ؾـذـرظددة أشدامء المعدة يف افعؾدقم 

ادختؾػة ـغقض مـ ؾقض وهدمالء افعؾدامء افدذمـ ـتبدقا اخلؾدقد فؾحضدارة افعربقدة 

تددرس يف االش مقة بسدبب مبتؽدراهتؿ ادفؿدة يف افعؾدقم ادختؾػدة وـاكدت ـتدبفؿ 

اجلامعات األوروبقة حتك افؼرن افثامـ ظؼ ادق دي ظـددما بددأت حرـدة افـفضدة 

افعؾؿقة يف إمطافقا ؾعذ شبقؾ ادثال كجد يف افػؾسػة ظددا ـبرا مـ افعؾامء افدذمـ هلدؿ 

صفرة ظادقة يف هذا ادجال ومـفؿ أبقإشحاق معؼقب افؽـدي، وابـ باجف وابـ ضػقؾ 

افػارايب و االمام افغزايل وؽرهؿ ويف ظؾؿ افرمااقات وؿد بدـ وابـ رصد وأبقافـرص

جابر افبتاا وابـ ماجقر و مقشك بـ صاـر وأوالده ووؿد بدـ مقشدك اخلدقارزمل 

ؼ افبؾخدل وافبدروا دوابـ مقكس وأمحد بـ وؿد افـفاوكدي وظؿر اخلقدام وأبقمعد

وابـ شدقـا وجدابر بدـ وؽرهؿ ويف ظؾؿ افطبقعقات معؼقب افؽـدي واالمام افرازي 

حقان وابـ بقطار وؽرهؿ، و يف ظؾؿ افطب وافـباتات وؿد بـ زـرمدا افدرازي وابدـ 

                                                 

)بدروت: دار افؽتداب افؾبـداا، د. ط،  املاوزز يف تااريخ العلاوم،مرحبا، ظبد افرمحدان مرحبدا،  (1)

 .                                                        83-82م(، ص 1974
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افددمـ افصدقري وابدـ بقطدار  شقـا وثابت بـ ؿدرة وأبدق ؿاشدؿ افزهدراوي ورصدقد

، ويف ظؾؿ افتارمخ افب ذري وافقعؼقيب وادسعقدي وابـ جرمر افطزي وابدـ وؽرهؿ

دؼرمزي وابـ خؾؽان وؽرهؿ ويف ظؾؿ اجلغراؾقا ابـ خردازبدف ؿتقبف و ابـ مسؽقمف وا

وادسعقدي وأبقذر افبؾخل واالصطخري وبشارة ادؼدد وذمػ االدرمز وابدـ 

 (1)حقؿؾ  وؽرهؿ ، ويف ظؾؿ افبرصمات ابـ اهلقثؿ وؽره.

وـذفؽ كجد أن حرـة افسمجة ترـت تلثرات ظذ افدمـ أمضا وفدذفؽ كدرى 

سؾؿقن بافثؼاؾات وافػؾسدػات األجـبقدة  بددأوا مـددؾعقن إػ تعؿدؼ ظـدما احتؽ اد

آمات افؼرآن افؽرمؿ وؾفؿفا ومعراقن ظذ وؽ افعؼدؾ مجقدع افعؼائدد افتدل ـاكدت 

مؼبقفة فدهيؿ بدون كؼاش ومـ هـا جاءت افػرق افدمـقدة ادختؾػدة إػ حقدز افقجدقد 

ؽقمـ ظؼع خداص هبدا وراحت ـؾ ؾرؿة مـفا تسعك وراء آراءجدمدة تساظدها ظذ ت

 (2)وـذفؽ اكتؼاالحلاد بغ ادسؾؿغ أمضا.

ومثؾ هذه افتلثرات ترـت حرـة افسمجة تدلثرا ظدذ افؾغدة افعربقدة وآداهبدا 

أمضا ـام كجد أثرافثؼاؾة األجـبقة ظامة وافػارشقة خاصة يف افشدعر واألدب ؾظفدرت 

قاقظات مثؾ أبك كدقاس وبرزت خ ل افعرص افعباد مـاهج جدمدة يف ادعاا واد

                                                 

 - 67م(، ص1975، 3)بروت: دار افثؼاؾة، ط  احلضارة العربية ، أصالة معروف، كاجل معروف،  (1)

م(، 1983، 4)بروت:  دار افعؾدؿ فؾؿ مدغ، ط  ، تاريخ الفكر العريب،: وؾروخ، ظؿرؾروخ 69
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يف صعراخلؿروافغزل وافصقد وأيب متام افطائل بـزظتدف افػؾسدػقة وافعؼؾقدة يف افشدعر 

وافبحسي يف افقصػ وابـ افرومدل يف االتصداف بادعداا افـدادرة وأيب افعتاهقدة يف 

وؽرهؿ وأصارأمحد حسـ افزمات مؾؼل اقءا ظدذ هدذا اجلاكدب:        (1)افغزل واحلؽؿة

افعرب ظؾقم افققكان وؽرهؿ ؾؽان هلذا افـؼؾ ؾضؾ ظذ افشعر يف معاكقدف ال ثؿ كؼؾ »

ؾـقكف ألهنؿ مل مسمجقا إال ـتب افعؾؿ واحلؽؿة ومل حيػؾقا بشعر افققكان وؿصصفؿ.... 

ؾؾؿ تمثرافسمجة يف افشعرإالبام دخؾف مـ اخلقاضرافػؾسػقة وافسقاشقة واآلراء افعؾؿقة 

ومدـ جاكدب آخدر دخدؾ ـثدرمـ  (2)شأبك افع  وأةاهبدؿيف صعر أيب متام وادتـبل و

ادعاا االصط حقة وافساـقدب افـػقسدة وافعبدارات افعؾؿقدة واألفػداظ وادػدردات 

األجـبقة ـاهلـدمة وافققكاكقة وافػارشقة وؽرها يف افؾغة افعربقة وفؽـ هدذا افتطدقر يف 

 (3)ـام مؼقل اجلاحظ. شهتاؾافؾغة إذ دخؾت ظذ أختفا، أؾسد»افؾغة مل حيدث دون ثؿـ 

وهؽذا كجد أن حرـة افسمجة هلا تلثرات بافغة واكطباظات راشخة وبصامت 

وااحة يف تطقمر احلضارة افعربقة وظـاسها ومـ ادؿؽـ أن أؿقل فقال حرـدة كؼدؾ 

افعؾقم دا أمؽـ فؾؿسؾؿغ أن مبـقا احلضارة افعادقة اخلافدة افتل ترـت آثارا ضقبدة يف 

شامهت مسامهة ـبرة يف إشعاد االكساكقة إػ افذروة وهذه افعؾقم ادـؼقفة افتل افعامل و

                                                 

 .274م(، ص 1989، 1)افؼـة افعادقة فؾؽتاب ، ط  التاريخ العبايس،أمقب، إبراهقؿ أمقب،  (1)
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ـاكت أشاشا فؾعؾقم وافػـقن افتل اشدتؼؾت يف افعصقراالشد مقة ادتدلخرة وفعبدت 

روؿقن. واحلدؼ ماصدفدت بدف ددورا مفام يف افـفضة افعربقة واظسف بف افعؾامء ادستش

 األظداء.

مجدة دورا مفدام وؿقادمدا بشدؽؾ خداص يف ترؿقدة وباالجياز فعبت حرـدة افس

افـاحقة افعؾؿقة فؾحضارة افعربقة مع تطقمرظـاساحلضدارة افعربقدة األخدرى وأدت 

ادسؾؿغ إػ تقشقع ؾؽرهؿ مـ خ ل االحتؽاـدات واالرتباضدات بثؼاؾدات األمدؿ 

ادختؾػة ومذاهبفؿ افػؽرمة وتشحقذ أذهاهنؿ مدـ خد ل ادـطدؼ وافػؾسدػة وتـقمدع 

شافقب تػؽرهؿ يف افؼرآن وافسـة ظـ ضرمؼ ادـطدؼ وافػؾسدػة واظدساؾفؿ بػضدؾ أ

االش م وأشبؼقتف ظذ األدمان األخرى ظذ أشاس افزاهغ افعؼؾقة وافدالئؾ افعؾؿقة 

وأؾضت إػ اض ظفؿ ظدذ ظؾدقم مل تؽدـ مقجدقدة ظـددهؿ وـداكقا وتداجغ إفقفدا 

ؽرها واتساع فغتفؿ وآداهبدؿ افعربقدة بلشباب وتؾػة ـافطب وافرمااقات وافػؾؽ و

وإثرائفا مدـ كاحقدة ادعداا االصدط حقة وافساـقدب افـػقسدة وافعبدارات افعؾؿقدة 

وافتعابر افػؾسػقة واألفػاظ وادػردات األجـبقة وإظطائفؿ ؾرصا فؾـفدقض بدافعؾقم 

حرـدة  وادعارف ادختؾػة وطفقرمفاراهتؿ وكبقغ ظبؼرماهتؿ يف افعؾقم ادختؾػة ؾؾدقال

افسمجة دا اشتطاع ادسؾؿقن أن مؽؿؾقا حضارهتؿ بؿعـك افؽؾؿة ومززوا مـ افـاحقدة 

افعؾؿقة مـ حضارهتؿ وخيؾدوها ؾقؽقن افـاس ورومغ مدـ آثدار ضقبدة مدـ افعؾدقم 

ادختؾػددة و ادعددارف ادتـقظددة الصددباع جددقظفؿ افعؾؿددل وهنؿفددؿ افعؼددع ومل 

 األوربقة بافسفقفة. مؼدراألوروبققن ظذ أن مؼقؿقا افـفضة
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 اخلامتة وأهه النتائج
ويف هنامة افبحدث حيؾدق تسدجقؾ أهدؿ مدا تقصدؾ إفقدف افباحدث مدـ كتدائج 

 وتقصقات، ؾفل ـاممع:

إن ظؿؾقة افسمجة ظؿؾقة ؿدمؿة راؿقة، وـان فتعافقؿ االش م وشؾقك  -1

 اخلؾػاء ادسؾؿغ دور المـؽر يف تطقمر كطاؿفا وتقشقع دائرهتا.

ؾـ حضاري وةورة إكساكقة حضدارمة، هبدا تؽتؿدؾ معدامل افسمجة  -2

احلضارة وهبا متؿ افتقاصؾ مع األؿقام واحلضارات األخرى، ومـ هـا فؼقت افسمجدة 

ترحقبا حارا مـ ؿبؾ مجقع احلضارات واددكقات افراؿقات افتدل ازدهدرت يف األرض 

 وشادت افدكقا يف مقم مـ األمام.

ضقبة مؾؿقشة يف جقاكب ظدمدة مدـ ؾـ افسمجة فف اكعؽاشات وأثار  -3

افعؾؿ واألخ ق وافسقاشة واالدارة وافتـظقؿ وافتػؽر واالؿتصاد وافسبقة وافتقجقدف 

 إفقفا. وما

إن افسمجة ُتعد مـ مؼقمات ورـائز افػؽر االش مل افثر افزاخر: ؾؾقالها دا 

 رظب.هذا االتساع اهلائؾ وماتضخؿ هذا افتضخؿ اد -افػؽر االش مل- اتسع
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 وسائل دعوية لدى الشيخ القرضاوي
 

مسعود عامل الفالحي أ. د.
*

 

األستاذ حممد نوشاد النوري القامسي
**

 

 

 

 
 

 ملخص البحث

إن هذا بحث وضعـاه فقتحدث ظـ افقشائؾ افدظقيةة فؾيةقا افؼرضةاوي  

ذفؽ كرى افقشائؾ هلا ؿقؿة ـبرة يف ـؾ ظؾؿ وؾـ  وؿد تزداد أمهقتفا بلمهقة ادجال  وب

أن افدظقة اإلشالمقة ٓ تميت ثؿرها ادرجق إٓ إذا وجةدت هلةا وشةقؾة ةةاقة تؼـةع 

 افعؼؾ  وتـاجل افؼؾب  وحتؼؼ افغرض.

أما افقشائؾ افدظقية افتل تبـاها افيقا افؼرضةاوي ؾفةل تتةت أـؾفةا ؾعةاًل 

وشؾؽت بافدظقة اإلشالمقة مسؾؽ افؼبقل وآكتيةار ومسةؾؽ افتطبقةؼ وافتـػقةذ  

                                                 

افؾغة افعربقة بة جامعة خقاجةة معةغ افةديـ جيةتل  إرديةة وافعربقةة وافػارشةقة  ظؿقد ؿسؿ  *

 اهلـد. -فؽـاؤ

 اهلـد. -أشتاذ إدب افعريب باجلامعة اإلشالمقة/ دار افعؾقم وؿػ ديقبـد **

 حبوث ودراسات
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ـركا هـا تسع وشائؾ  ـؾفا مرن يف ذاتف  متغر يف ضبقعتف  ممثر يف افعؼةؾ  كةاؾع يف وذ

 اجلفات اددظقة  وهل: 

 اخلطبة -1

 تلفقػ افؽتب -2

 افتدريس -3

 افيعر -4

 افـدوات وادممترات -5

 افزامج اإلذاظقة وافتؾػزيقكقة -6

 صحػ واجلرائد وادجالتاف -7

 افرشائؾ وافبقاكات -8

 دقة(اإلكسكت )افيبؽة افعـؽبقتقة افعا -9

وؿد ذـركا يف هذه افقشائؾ ـؾفا ممقزات دظقية فؾيقا افؼرضةاوي  متزامـةة 

مع إمثؾة افقاضحة افتل تبغ مدى ؿدرة افيقا ظذ كؼ افدظقة وامةتالك افؼؾةقب 

 وأشؾقهبا إمثؾ افذي يسقغف افعؼؾ اإلكساين ادعاس.

اهةب وحؼ ادقضقع يستدظل أن كتـاول مايتؿتع بةف افيةقا اإلمةام مةـ مق

دظقية وما تصدر ظـف دظقتف مـ مرتؽزات  وما يقجففا إفقف مـ جبفةات وجفةات: 

وفؽـ تػاديا مـ ضقل افصػحات ومؾؾ افؼارئ افؽريؿ أردكا أن كخص هةذا افبحةث 

بذـر افقشائؾ افدظقية ظـد افيقا افؼرضاوي افتل اضؾعـا ظؾقفا مـ خالل افزيةارات 

 ؿة.ادتؽررة وافتتؾؿذ ظذ ـتبف افعؾؿقة افؼق
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افيقا افدظقية أوشع مـ أن يػل بحؼفةا مةـ آشةتقػا   وشائؾواقؼقؼة أن 

وافبقان بحث ةغر ـفذا  وـاتباه ممـ يػؼدون افؽػا ة ادطؾقبة يف افؽتابة ظـ اإلمةام 

   شائاًل اهلل شبحاكف افتقؾقؼ وافسداد.افعبؼري ـافيقا افؼرضاوي

 ــــــــــــــــ

 

 مقذمة

 

  وافصالة وافسالم ظذ كبقـا محؿد  وظذ تفف وأةحابف  اقؿد هلل رب افعادغ

 !أما بعد ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ.

ؾنن افدظقة إػ اهلل تعاػ وطقػة جؾقؾة  وؿربة ظظقؿة  هلا مـزفة ظافقة يف 

 افؼيعة  ويؽػقفا ذؾا ومـزفة ـقهنا وطقػة افرشؾ وأتباظفؿ إػ يقم افؼقامة.

ث ََوهَقََ﴿ؿال تعاػ:  يَّ
ُ
َأ ِ
ِنَٱعََۡۡدََبَعۡثََاَِِفَُكّ

َ
َُّٰغَْت َرَُّشًًْلَأ ْاَْٱهطَّ ََوٱۡجخَنِتُ َ  .﴾تُُدواَْٱَّللَّ

 [36]افـحؾ : 

َ﴿وؿال تعاػ:  َٱتَّتََعِِنَۖقُۡن ٌِ ََوَي
۠ ٍَا
َ
َأ َةَِصرَيةٍ َّٰ َلََعَ ِِۚ َٱَّللَّ َإََِل ْ ْٓا ۡدُع

َ
َأ ََشبِيِِلٓ َهَِّٰذهِۦ

َۡ َٱل ٌَ ٍَاَ۠يِ
َ
ََِوَيآَأ َٱَّللَّ ٌَ  [108يقشػ : ] .﴾١٠٨ًَُۡۡشِكِيََوَُشۡتَحَّٰ

ََوُيَرُُّشٗلَ﴿وؿال تعاػ:  ٌَ ِن بَّۡشِ ُۢةََبۡعَدََيُّ َُِحجَّ َٱَّللَّ ََّاِسَلََعَ َيَُكَْنَلِو َِِلَلَّ ٌَ ِذرِن
ًَٗ ََعزِنًزاََحِمي ُ َوََكَنَٱَّللَّ  [165افـسا  : ] .﴾١٦٥اٱلرُُّشِنَِۚ

ام هبا افـبل إن افدظقة إػ اهلل برزت يف أظظؿ ةقرة وأضخؿفا ظـد ما ؿ

افدظقات  اخلاتؿ شقدكا وكبقـا محؿد بـ ظبد اهلل ادصطػك وأةحابف: ؾنهنا ـاكت خامتة



 

 
 حبوث ودراسات  وسائل دعوية لدى الشيخ القرضاوي

 

_____________________ ﴿932﴾ _____________________ 

 

 وبافغة أؿىص افغايات  خاضبت افدكقا ـؾفا وهزت افبؼية مجعا .

افدظقة إػ اهلل بؿعـاها افيامؾ طؾت صعار هذه إمة ودثارها  وشبب 

 خريتفا ظذ ـاؾة إمؿ وافيعقب.

ۡعُروِفَ﴿: ؿال تعاػ ًَ ۡ ُمُروَنَةِٱل
ۡ
ََّاِسَحَأ ۡخرَِجۡجَلِو

ُ
ٍثَأ يَّ
ُ
َأ ََُلَُخۡىََخرۡيَ ٌِ َنََعن ْۡ َّ َۡ َوَت

ُنَٱۡهِمَتَِّٰبَهَََكَنََخرۡيَٗ ِۡ
َ
َأ ٌَ ََءاَي ْۡ َ َول َِِۗ ََمرََِوحُۡؤِيََُْنَةِٱَّللَّ ًُ ۡ ىَِۚٱل ُّ َّ ؤََۡاَل ًُ ۡ ُىَٱل ُّ َۡ ىَُّيِ ُِ ۡكََثُ

َ
َِيََُْنََوأ

 [110]تل ظؿران:  .﴾١١٠ٱۡهَفَِّٰصُقْنََ

مازافت إمة اإلشالمقة بخر مادام ؾقفا إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر  

 وؿد حتؿؾ هذا افعبل افثؼقؾ ظؾام  هذه إمة وؾؼفاؤها وأئؿتفا وجمددوها يف ـؾ زمان.

وبػضؾ همٓ  افدظاة ؽؾب اخلر يف ادجتؿع اإلشالمل واإلكساين  واكدحر 

 وحسـت إخالق  وأؿقؿت افعبادات. افؼ  وشؾؿت افعؼقدة  وةػت افسرة 

افدظقة إػ اهلل مازافت ؾريضة ظظقؿة  كقطت بلـتاف هذه إمة ٓشقام 

 افعؾام  مـفا.

أما يف ظرصكا اقارض افذي تؼؾبت ؾقف ادقازيـ  واكعؽست ادعاير  وأةبح 

ادعروف مـؽرًا وادـؽر معروؾا  واختػت افؼائع وحتؽؿت ادحدثات  وأظجب ـؾ 

رأي برأيف  وؿؾ دظاة اخلر وـثرت ببغاوات افؼ  اصتدت حاجة إمة ذي 

اإلشالمقة إػ داظقة إشالمقة يػؼف اإلشالم حؼ افػفؿ  ويؿؾؽ افثؼاؾة افقاشعة 

واقؽؿة وافبصرة وآضالع ظذ افقاؿع إريض ادعقش  وؿقة آشتدٓل وادؾؽة 

افؼقي مـ افزهد وافيجاظة وافعزة  افبقاكقة افـادرة  وجيؿع إػ ذفؽ افتقار افعؿع

 وافقرع وفقظة افؼؾب وحرؿة افؽبد. 
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ؿد صفدت إمة اإلشالمقة يف افؼرن افعؼيـ ضائػة مـ افعؾام   مجعقا بغ 

افعؾؿ وافعؿؾ  وافبرصة واخلزة واإلدام بافقاؿع وافثؼاؾة افقاشعة ادـػتحة  وظؿؾقا 

  ظذ حرارهتا وإذـا  صعؾتفا  هؿ يف ظذ خؾؼ افصحقة اإلشالمقة وترصقدها واإلبؼا

افقاؿع مصابقح اهلدى يف دياجر افظؾؿ وافؼك واإلحجاف واهلقى  وأحجار 

افُصقي يف ضريؼ إمة اإلشالمقة يف افؼرن إخر  ومـ همٓ  إظالم ادجدديـ 

 صقخـا افعؿالق افدـتقر يقشػ افؼرضاوي حػظف اهلل.

م هذا افؼرن  وجمددي افديـ ادتغ  إن افدـتقر يقشػ افؼرضاوي مـ أظال

 مجع اهلل ؾقف مـ معامل افـبقغ وشامت افعبؼرية ما ٓ جيتؿع ظادة يف إكسان واحد:

ؾفق ؾؼقف ظبؼري كابغ  يلخذ بإةافة وادعاسة  وافثقابت وافـقازل  فف 

 مـفج ؾؼفل متؿقز جيعؾف ظايل افؼامة مـ بغ افػؼفا  ادعاسيـ.

قؼ  ٓ يتـاول مقضةقظا إٓ ويبؾةغ ؾقةف مةـ اإلصةباع وهق ـاتب إشالمل رص

واإلؿـاع ؿؿتفام  ويؿزج ـتاباتف مـ حالوة إدب ورؿة إشةؾقب وكةدرة اخلقةال بةام 

 يزيدها ؿقة وروظة  وجيذب افؼارئ جذبة ٓ تدظف يسك افؽتاب إٓ أن ييبع مـف صبعًا.

ؿرحيةة شةخقة وهق أديب ظريب بارع  رزؿف اهلل شةبحاكف مؾؽةة بقاكقةة ؿقيةة و

وذوؿا شؾقام  وبذفؽ اشتطاع أن يبتؽر أشؾقبا ـتابقًا بةارزًا  يةتحؽؿ ؾقةف كسةج بةديع 

 وشبؽ محؽؿ وشؾؽ مـظؿ.

وهق صاظر مقهةقب  صةاظر إمل وإد  صةاظر اقةس وافةروح  صةاظر 

افقاؿع واقؼقؼة  صاظر افقؿائع واققادث  صاظر إؾؽار وافعقاضػ  صاظر اقريةة 

 بعد ـؾ هذا صاظر إشالمل  يدظق إيل اخلر و هيدي إيل افػضائؾ. وافػروشقة  وهق
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وهق خطقةب حاؾةؾ افؼرحيةة  ؿةقي افعارضةة  حةارض افبدهيةة  جفةقري 

افصقت  مؾقح افـادرة: بؾ هق خطقب افثقرة وفسان إمة  وممثؾ إحرار وافؽةرام  

 جيادل افظؾؿة ويؼارع افطغقان.

 ودّوى ةداها يف إؾاق.وهق ممفػ ظبؼري  ّذؿت ـتبف و ؽّربت  

وهق رمز افصحقة اإلشالمقة  يؼقد ظجؾتفا بنيامكف افؼةقي افثةائر  وحؽؿتةف 

 افدظقية افؽبرة.

وهق رجؾ افؽػاح وافـضال  ورجؾ ادقاؿةػ وافبطةقٓت  أيب ضبعةف اقةر 

 حتؿؾ افضقؿ واهلقان  وافتـازل ظـ متطؾبات اإليامن افذي يعتز بف و يعقش ؾقف وفف.

إشالمل  يـظر إػ إصقا  وافقؿائع بدؿة افػقؾسةقف  ؾقضةع  وهق ؾقؾسقف

  ُيعؿؾ رأيف وجيفد ظؼؾف يف افقةقل إػ ــةف ومقاضع اخلؾؾافقد ظذ مقاضـ افـؼص 

 افقؿائع وإحداث  ثؿ يبدي رأيف مصحقبًا بلدفة ظؼؾقة ؿاضعة.

وهق بعد هذا ـؾف وؿبؾةف داظقةة إشةالمل بةارز  يتؿتةع بجؿقةع مقاةةػات 

ادسؾؿ ـافقرع وافتؼقى وافزهةد وافيةجاظة وافصةز  واقؽؿةة وافبصةرة  افداظقة

واقـؽة واخلزة وافعؾؿ إةقؾ وافػؽر افـبقؾ  وافؼؾب افسةؾقؿ وافعؼةؾ اقصةقػ 

وآضالع ظذ أحقال افعامل وأخالق افيعقب: بؾ هق مـارة صاخمة فؾدظقة اإلشالمقة 

 ا افدظاة ادسؾؿقن.يف هذا افعرص  هيتدي هبا اققاري ويسسصد مـف

ترسي روح افدظقة يف مجقع أصغافف وأظامفف  ؾفق داظقةة حقةـام يػتةك  داظقةة 

  داظقة حقـام يـصح  داظقة ظـد ما يؼرض  داظقة ظـد ما يؽتب  داظقة يف بحقـام خيط

 حرضه وشػره. ؾفق داظقة افػؼفا   وداظقة افيعرا   وداظقة اخلطبا  وداظقة إدبا .
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ـفج دظقي متؿقز  يسر ظؾقف ويصدر ظـف يف مجقع افـياضات وهق داظقة فف م

 افدظقية. 

  المبحث األول: أهمية الدعوة في الشريعة اإلسالمية:
 وافتؼقى  افز ظذ وافتعاون وافـصح -شبحاكف –إن افدظقة إػ اهلل 

 وافرذيؾة افؼ ومحاربة افـاس  بغ وافػضقؾة اخلر وإصاظة وافصز  باقؼ وافتقايص

 وكافت إمؿ  شائر هبا ؾاؿت افتل -محؿد أمة -إمة هذه شامت أبرز مـ فػسادوا

 افيعقب. ـاؾة ظذ ادطؾؼة اخلرية

ۡعُروِفَ﴿:ؿال اهلل تعاػ  ًَ ۡ ُمُروَنَةِٱل
ۡ
ََّاِسَحَأ ۡخرَِجۡجَلِو

ُ
ٍثَأ يَّ
ُ
ََُلَُخۡىََخرۡيََأ ٌِ َنََع ْۡ َّ َۡ َوَت

َءََ ْۡ َ َول َِِۗ ََمرََِوحُۡؤِيََُْنَةِٱَّللَّ ًُ ۡ ُنَٱۡهِمَتَِّٰبَهَََكَنََخرۡيَٗٱل ِۡ
َ
َأ ٌَ ىَِۚاَي ُّ َّ ُىََاَل ُِ ۡكََثُ

َ
ۡؤِيََُْنََوأ ًُ ۡ ُىَٱل ُّ َۡ ّيِ

  ما زال إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر افؼطةب [110تل ظؿران: ]﴾١١٠ٱۡهَفَِّٰصُقْنََ

إظظؿ يف هذا افديـ  وادفؿة افؽزى فألكبقةا  وادرشةؾغ وافصةاقغ: بةؾ ؿدظةده 

رــا شادشًا مـ أرـان اإلشالم  إن إمةر بةادعروف وافـفةل ظةـ بعض أهؾ افعؾؿ 

َنَّٰفُِقْنََ﴿ادـؽر أمارة اإليامن وترـف ظالمة افـػاق   ًُ ۡ ََِۚٱل ََبۡعن   ٌۢ ىَّيِ ُّ َنَّٰفَِقَُّٰجََبۡعُض ًُ ۡ ََوٱل
َنَ ْۡ َّ َۡ ََمرََِوَن ًُ

ۡ ُمُروَنَةِٱل
ۡ
ََيَأ ْاَْٱَّللَّ ۡىَِۚوَُصن ُّ يۡنِدَم

َ
ۡعنُروِفََوَنۡقتُِضنَْنَأ ًَ ۡ َٱل ٌِ َََعن ۡىَِۚإِنَّ ُّ فَنَِصنَي

ُىَٱۡهَفَِّٰصُقْنََ ُِ َنَّٰفِقَِيَ ًُ ۡ ۡوِيَنآُءَ﴿ [67فتقبة: ]ا ﴾٦٧َٱل
َ
ۡىَأ ُّ ۡؤِيَنَُّٰجََبۡعُضن ًُ ۡ ََُْنََوٱل ۡؤِي ًُ ۡ َوٱل

َِۚ َََبۡع   ََمنرِ ًُ
ۡ َٱل ٌِ َنََعن ْۡ َّ َۡ ۡعُروِفََوَن ًَ

ۡ ُمُروَنَةِٱل
ۡ
َّْٰ ََيَأ َلن ََوُنۡؤحُنَْنَٱلزَّ َ َّْٰ نوَ نَْنَٱلصَّ ًُ َوُنقِي
ََعزِنٌزََحِميىَ َوُنِعيُعْ َ َٱَّللَّ إِنَّ َِۗ ُ ُىَٱَّللَّ ُّ ْوَلَٰٓئَِكََشرَيََۡحُ

ُ
َأ ۥِٓۚ ََورَُشََْلُ َ  [71فتقبة: ]ا .﴾٧١َنَٱَّللَّ

وهق مـ أظظؿ أشباب افـرص ظةذ إظةدا  وافتؿؽةغ يف إرض  ؿةال جةؾ 
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َْ﴿جالفف:  ُْا َّْٰ ََوََءاحَ وَ ْاَْٱلصَّ قَاُم
َ
ۡرِضَأ
َ
ۡىَِِفَٱۡۡل ُّ َّٰ نَّ مَّ َإِنَيَّ ٌَ ِي ْۡاََْٱَّلَّ َّ ۡعُروِفََوَن ًَ ۡ َمُرواَْةِٱل

َ
َّْٰ َََوأ َل ٱلزَّ

ُمْرَِ
ُ
َّٰقَِتُثَٱۡۡل ََِع َوَّلِلَّ ََمرَِِۗ ًُ

ۡ َٱل ٌِ يان اققاة     ـام أكف ضقق افـجاة وذ[ 41اقج: . ]﴾٤١ََع

ِّىَةَرََ َّٰن﴿يؼقل شبحاكف تعاػ: نۡي
ََناََعوَ ۡۡ اَْهََفَخ ْۡ َقن ْاََْوٱتَّ َُ ََءاَي َنَٱۡهُقَرىَٰٓ ِۡ

َ
َأ نَّ
َ
َأ ْۡ َ ََج ََول ٌَ ّيِن

ْاَْيَۡكِصُتْنََ اَََكٍُ ًَ ِ ىَة ُّ َخۡذَنَّٰ
َ
ْاَْفَأ ةُ ۡرِضََوَلَِّٰكٌََلذَّ

َ
آءََِوٱۡۡل ًَ  .[96إظراف: . ]﴾٩٦ٱلصَّ

وجا  ـتاب اهلل وشـة رشقفف بام يدل ظذ أن افدظقة إػ اهلل مـ أؾضؾ  

ث َ﴿ إظامل وتـد افػرائض  ؿال تعاػ: يَّ
ُ
ُمُروَنََيَۡدُعَْنَإََِلَََوۡۡلَُكٌَّيَُِكۡىَأ

ۡ
ََونَأ ٱۡۡلرَۡيِ

ْنََ ُۡ ۡفوِ ًُ ۡ َٱل ُى ُِ َ ْوَلَٰٓئَِك
ُ
ََوأ ِۚ ًََُمرِ

ۡ َٱل ٌِ ََع َن ْۡ َّ َۡ ََونَ ۡعُروِف ًَ
ۡ   [104تل ظؿران: ]﴾١٠٤ةِٱل

ـْ »يؼقل:  وروى اإلمام مسؾؿ ظـ أيب شعقد اخلدري ؿال: شؿعت رشقل اهلل  َم

 ْ ُه بِقَِدِه َؾنِْن مَل ْ ْ َيْسَتطِْع َؾبَِؼْؾبِِف َوَذفَِؽ  َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َؾْؾُقَغرر َساكِِف َؾنِْن مَل
َيْسَتطِْع َؾبِؾِ

وافذي »ؿال:  ظـ حذيػة ظـ افقامن ظـ افـبل   وروى افسمذي (1)شَأْضَعُػ اإِلياَمِن.

كػز بقده فتلمرن بادعروف وفتـفقن ظـ ادـؽر أو فققصؽـ اهلل أن يبعث ظؾقؽؿ ظؼابا 

 (2)شفؽؿ.مـف ثؿ تدظقكف ؾال يستجاب 

إن إمهال هذا اجلاكب افرئقس مـ افؼيعة اإلشالمقة جيؾب شخط اهلل  وجيةر  

                                                 

صححو  أبق اقسغ مسؾؿ بـ اقجاج بـ مسؾؿ افؼيةري افـقسةابقري   يف  أخرجف افـقسابقري  (1)

: أمحد محؿد صاـر وتخرون   )بةروت: دار اجلقةؾ  دار أؾةاق اجلديةدة  د. ط. د. حتؼقؼ مسؾم،

ـَ اإِلياَمِن  ج ـِ ادُْـَْؽِر ِم ْقِن افـَّْفِك َظ ـَ  .186  رؿؿ 50  ص1ت(  باب َبَقاِن 

حتؼقؼ: أمحد محؿد صاـر   سنن الرتمذي،   يفافسمذي أخرجف افسمذي  محؿد بـ ظقسك أبق ظقسك (2)

)بروت: دار إحقا  افةساث افعةريب  د. ط. د. ت( بةاب مةا جةا  يف إمةر بةادعروف وتخرون  

 .2169  رؿؿ 468  ص4وافـفل ظـ ادـؽر  ج
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إرضار ادستطرة ظذ إمة  ؾؼد روى أبقداود ظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـةف ؿةال: 

إن أول ما دخؾ افـؼص ظةذ بـةك إئائقةؾ ـةان افرجةؾ يؾؼةك »:   ؿال رشقل اهلل

ما تصـع: ؾنكف ٓ حيؾ فؽ ثؿ يؾؼةاه مةـ افغةد ؾةال  افرجؾ ؾقؼقل: يا هذا اتؼ اهلل ودع

يؿـعف ذفؽ أن يؽقن أـقؾف وذيبف وؿعقده  ؾؾام ؾعؾقا ذفؽ رضب اهلل ؿؾقب بعضفؿ 

َلَِصاِنََداوُۥَدَوَِعيََسَٱةۡن﴿ :. ثؿ ؿالشببعض َّٰ َٰٓءِيَنَلََعَ َإِۡشَر َةَِِنٓ ٌۢ ََكَفُرواَِْي ٌَ ِي َٱَّلَّ ٌَ ٌََِهُعِ
اََعَصَََمۡرنََىِۚ ًَ ِ َّٰلَِكَة ْاََْمۡعَخُدونَََذ ََكٍُ ََمر ٧٨َََْاَْوَّ َنََعٌَيُّ ْۡ َِ ْاًََْلَيَتَََا ْاَْفَََََكٍُ ََلِۡئَسََياَََكٍُ َِۚ ْهُ َعوُ
ََلثرِي٧٩ََََٗمۡفَعوُْنََ ۡىَحََرىَّٰ ُّ َۡ نَاَّيِ

َ
ۡىَأ ُّ ٍُفُصن

َ
نۡىَأ ُّ َ َيۡجَل َََلِۡئَسََياَقَندَّ ِْۚ ََكَفُروا ٌَ ِي َنَٱَّلَّ ْۡ هَّ َْ َمَخ

ِّۡىََوِفَ ََعوَۡي ُ ونَََشِخَطَٱَّللَّ ُ ِِ ۡىََََّٰٰ ُِ َ ِِ ٍنزَِ ََ٪٧ََٱۡهَعَذا
ُ
ََوَينآَأ ِ ََِوٱنلَِّبّ ََُْنَةِٱَّللَّ ْاَْيُۡؤِي َََكٍُ ْۡ

َ َول
ََلثرِيَٗ ٌَّ ۡوِيَآَءََوَلَِّٰك

َ
ۡىَأ ُِ َُذو َِّٰصُقْنََإَِيََُِۡياَٱَّتَّ ۡىََف ُّ َۡ ثةؿ  [81-78] شقرة ادائدة: ﴾٧٫َاَّيِ

ر وفتلخةذن ظةذ يةدى افظةامل ـال واهلل فتلمرن بةادعروف وفتـفةقن ظةـ ادـؽة»: ؿال

 (1)شوفتلضركف ظذ اقؼ أضرا وفتؼرصكف ظذ اقؼ ؿرصا.

إن افدظقة إػ اهلل كقر اإليامن وصعؾة اهلداية   هبا تـجق إمة ويتؼدم رـبفا   

مثؾ » ظذ ذفؽ مثالً بؾقغا بؼقفف: وهبا يـتؼ اخلر وتعؿ اهلداية  ؿد رضب افـبل 

دهـ ؾقف  ـؿثؾ ؿقم اشتفؿقا ظذ شػقـة يف افبحر  ؾلةاب افؼائؿ ظذ حدود اهلل واد

بعضفؿ أظالها  وأةاب بعضفؿ أشػؾفا  ؾؽان افذيـ يف أشػؾفا يصعدون ؾقستؼقن 

ادا   ؾقصبقن ظذ افذيـ يف أظالها  ؾؼال افذيـ يف أظالها: ٓكدظؿ تصعدون 

ؾنن أخذوا ظذ ؾتمذوكـا  ؾؼال افذيـ يف أشػؾفا  ؾنكـا كـؼبفا مـ أشػؾفا ؾـستؼل  

                                                 

)بروت: دار افؽتاب افعريب  د. ط. السنن، أخرجف افسجستاين  أبق داود شؾقامن بـ إصعث  يف (1)

 .4338  رؿؿ213  ص4د. ت(  باب إمر وافـفك  ج
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  (1)شأيدهيؿ ؾؿـعقهؿ كجقا مجقعا: وإن ترـقهؿ ؽرؿقا مجقعا.

ؿد أدرك افصحابة وإمة اإلشالمقة بعدهؿ مدى رضورة هذا إمر  

وخطقرتف افبافغة  ؾلظاروا افدظقة إػ اهلل ظـاية ؿصقى  بذفقا يف شبقؾفا إرواح  

 ذج.وشطروا يف إيضاح معادفا أروع إمثؾة وأكدر افـام

ؾنن إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر هق افؼطب »يؼقل اإلمام افغزايل:  

آظظؿ يف افديـ وهق ادفؿ افذي ابتعث اهلل فف افـبقغ أمجعغ  وفق ضقى بساضف 

وأمهؾ ظؾؿف وظؿؾف فتعطؾت افـبقة  واضؿحؾت افدياكة  وظؿت افػسة  وؾيت 

سع اخلرق  وخربت افبالد  وهؾؽ افضالفة وصاظت اجلفافة  واشتؼى افػساد  وات

 (2)ش.افعباد  ومل ييعروا باهلالك إٓ يقم افتـاد

إن افدظاة يف شبقؾ اهلل هؿ يف افقاؿع مياظؾ هداية ومصادر تقجقف وئج  

إصعاع  ما ظدم ادجتؿع اإلشالمل ؾضؾفؿ ظز افسـغ  يعؿؾقن ظذ جتػقػ مـابع افؼ 

 اجلريؿة  ؾام أظظؿ خرهؿ وما أـثر ؾضؾفؿ. يف إمة وحراشة ثغقر ادجتؿع مـ تسؾؾ

  :المبحث الثاني: ضرورة تكثيف الجهود الدعوية في العصر الحاضر

بف ادجتؿع اإلشالمل يف افؼرن  وٓيزال ٓ خيػك ظذ افبرصا  واخلزا  ما ُمـل

                                                 

  4  بةاب مةا جةا  يف تغقةر ادـؽةر بافقةد أو بافؾسةان أو بافؼؾةب  جالسحننيف   افسمذيأخرجف  (1)

   ؿال أبق ظقسك هذا حديث حسـ ةحقح.2173  رؿؿ 470ص

  4  )بروت: دار ادعرؾة  د. ط. د. ت(  جإحواء عؾوم الدينافغزايل  أبق حامد محؿد بـ محؿد   (2)

 .306ص
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إخةةر مةةـ مسؾسةةالت افؼضةةايا وادةةتد وافـؽبةةات واهلؿةةقم  وادصةةادرات 

وادحـ  ؾافعةامل اإلشةالمل يؽتةقي بـةار افظؾةؿ وآشةتبداد   واإلخػاؾات  وافػتـ

وافديؽتاتقرية واإلجحاف  وافتػرق وافتـاحر  وادسؾؿقن يف ـؾ مؽان أةبحقا فعبة 

بقد اقؽقمات افتل بقتت هلؿ ذ تبققت  ووؿػت هلؿ بادرةاد  ؾفـاك محاوٓت جادة 

ؾ ادسةؾؿغ وةةبغفؿ بصةبغة يف ـؾ دوفة ذؿقة وؽربقة  ظؾامكقة وإشالمقة  يف جتفق

ؽر إشالمقة  واكتزاع افقٓ  افديـل مـ ؿؾقهبؿ  وجتػقػ مـابع افثؼاؾةة اإلشةالمقة يف 

جمتؿعاهتؿ  ؾؼد حدثت جرا  ذفؽ ؾتـة ظظقؿة وذور مستطرة  كيل جقةؾ إشةالمل 

جديد يتـؽر فؾديـ ويستفس بؿبادئف ومؼقماتف  وتتبجح افـسةا  بافسةػقر وافقؿاحةة  

 بافتزج وافيذوذ. -ظذ زظؿفـ -ويعتززن

ؾؼد حتجرت افؼؾقب وماتت افـػقس  وُؿيض ظذ افغةرة  وذهبةت افـخةقة 

واإلبا   ؾادعتؼدات بدع ومحدثات  وإؿقال هرا  وبذا   وإظامل ظةار وصةـار  ٓ 

ظؾؿ بادبادئ اإلشالمقة وٓ محاؾظة ظذ افصالة  وٓ افتزام بإخالق وادرو ة  ُجةؾ  

اه يف ادجتؿةع اإلشةالمل هةق صةػاق وكػةاق  وؽقبةة وكؿقؿةة  وأثةرة وأكاكقةة  ما تر

 واإلئاف وافتبذير  خؾؾ يف افػفؿ  وكؼص يف افتصقر وافتطبقؼ.

 -إٓ مةـ رحةؿ ربةؽ -ومـ جفة أخرى ؾنن اقؽقمةات اإلشةالمقة ـؾفةا

  تتباهك بتؼؾقد افغرب  وتػتخر بتـػقذ كقاياهةا وحتؼقةؼ تماهلةا  وتسةعل جاهةدة ورا

إمخاد ـؾ حرـة إشالمقة  تـيل بغ ؾقـة وأخرى  وٓ تتجرأ ظذ إؽةامض ظقـفةا جتةاه 

هذه اقرـات اإلشالمقة خيقة آهتام باإلرهاب وإةقفقة وافرجعقة   هةذا واؿةع 

 كعيقف  وهذا شؾقك ظؿع يسر ظؾقف ادسؾؿ افققم.
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افةدظقة إػ  إن هذه إوضاع افػاشدة ادزرية تتطؾب اجلفقد ادؽثػة يف شبقؾ

اهلل وتعريػ افـاس بـعؿة اإلشالم وظؼائده ومبادئف وأخالؿف وتدابف وشقاشتف وكظامف 

ومزاياه وةالحقتف فؼقادة افعامل  ـام تتطؾب مـ افدظاة حقاة افضةامئر وؿةقة افؼؾةقب 

وافصز وآشتؼامة  وافثؼاؾة افقاشعة  واقؽؿة افدظقية وإشؾقب إمثؾ فؾتعامؾ 

رص بافقاؿع وآضالع ظذ مؽايةد وخمططةات حُتةاك وُتؽةاد ف شةالم واخلطاب وافب

 وادسؾؿغ.

وظزا  إمة يف هذه اقافة ادزرية هةؿ افةدظاة اإلشةالمققن افةذيـ يػؼفةقن 

اإلشالم حؼ افػفؿ  ويؿؾؽقن مقاهب دظقية ؿقية  ويصةدرون ؾقفةا ظةـ ؿةقل اهلل 

ثَِ﴿تعاػ:  ًَ ََشبِيِنََرّبَِكَةِٱۡۡلِۡم ََٱۡدُعَإََِلَّٰ إِنَّ َِۚ ٌُ ۡحَص
َ
َأ ىَةِٱهَِِّتَِِهَ ُّ ۡ ََثََِۖوَجَِّٰدل َص ِْۡعَظثَِٱۡۡلَ ًَ ۡ َوٱل

ٌََ َخنِدي ّۡ ًُ ۡ ۡعوَنُىَةِٱل
َ
َأ َْ ن ُِ ََعٌََشنبِيوُِِۦََو ٌََضنَّ ًَ ِ ۡعوَُىَة

َ
َأ َْ ُِ   [125: افـحةؾ]﴾١٢٥ََربََّكَ

ويتعامؾقن بافؾػظ افؾغ وإيضاح اقجة  واإليغةال يف افبقةان  وكػةل افيةبفات ورد 

برؿةة يف افؼؾةب وفقظةة يف  -إػ ذفةؽ-ت وتزيقةػ اخلراؾةات  ويتحؾةقن افتساؤٓ

 افضؿر وشعة يف افصدر واكػتاح يف افعؼقل.

إن مقاضع اخلؾؾ ومةقاضـ افةـؼص يف ادجتؿةع افبؼةي واضةحة وضةقح 

افعقان  ٓ يتؿؽـ مـ شد هذا افػراغ اهلائةؾ: ؾةراغ اإليةامن وافعؼقةدة  ؾةراغ افةروح 

وافتؼقى  ؾراغ افؼقادة افرصقدة وماإفقفا  ٓ يتؿؽـ مـةف إٓ وإخالق  ؾراغ افصالح 

هقٓ  افدظاة افذيـ جعؾفؿ اهلل ورثة إكبقا  وأمـا  افؼيعة اإلشةالمقة وؿةادة اخلةر 

 وهداة افـقر  وافـاةحغ فف و فرشقفف وأئؿة ادسؾؿغ وظامتفؿ.
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 :رينوية في القرن العشالحركات اإلسالمية الدع المبحث الثالث: نهوض
واقؿد هلل افذي أودع إمة اإلشالمقة جذور اخلر وافصالح  وبةذور اقققيةة 

واإلبداع  ؾنكف مـذ تغر إوضاع و تةردي إحةقال ( 1)وافػاظؾقة  وؿقة افتامشؽ وافرجعة

واختػا  اخلالؾة وشقطرة آحتالل إجـبل ؿام يف افصػقف اإلشالمقة رجال خمؾصقن  

مـ مظاهر وتثار افتخؾػ وافتبعقة وآشتسالم واخلضقع  وؿةدمقا اكطؾؼقا فتحرير إمة 

افدظقة اإلشالمقة بلشؾقب دظقي رةغ  أثار جذوة اإليةامن يف افؼؾةقب  وظؿةؾ ظةذ 

تثبقت إؿدام افتل زفت  وتؼقيؿ إؾؽار افتل اظقجةت  وحةاوفقا جفةدهؿ يف إخةراج 

يةادة  ؾؼةد وؿػةقا يف وجةف افتقةار إمة مـ آشتضعاف إػ افتؿؽغ  ومـ افتبعقة إػ افر

وةؿدوا أمام اخلطر افزاحػ واكغؿسقا يف ميؽالت اجلامهر  وأبةدوا ظةقار اقضةارة 

افغربقة وتػاهتفا وظجزها ظـ حتؼقؼ إمـ وافسالم يف افؽرة إرضقة  وأثبتقا ةةالحقة 

وشةؽقـة  دة مـ خر وكػع وأمـ وشالم وهدو اإلشالم فؼقادة افعامل  وما يتبع هذه افؼقا

 وخؾؼ وظػاف وكزاهة وظطا .

كجؿ أمثال همٓ  افدظاة أويل إةافة وافقظل واإليامن يف ـؾ ؿطٍر إشالمل  

وترـقا تثارًا بارزًة يف حؼؾ افةدظقة وافسبقةة ـلمثةال اإلمةام حسةـ افبـةا  افيةفقد  

وافيقا محؿد أذف ظع افتفاكقي وافسقد أيب إظذ ادقدودي وافيقا محؿد إفقاس 

افؽاكدهؾقي وافيقا محؿد افغزايل  وافيقا أيب اقسـ ظع اقسـل افـدوي وافيةقا 

                                                 

  اكظر: جمؿع افؾغة "دة إػ اققاة بعد مقت طاهري أو شباتافعق"افرجعة يف ظؾؿ إحقا :  (1)

 .331   )مرص: دار افدظقة  د. ط. د. ت(  صادعجم الوسوطافعربقة   
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ظبد اقؿقد بـ باديس وافيقا شةقد ؿطةب افيةفقد وافسةقد مجةال افةديـ إؾغةاين 

وافيقا محؿد ظبده وافدـتقر ظؼاد وافيقا افراؾعةل وأمثةاهلؿ مةـ افةدظاة إحةرار 

وافعةامؾغ يف جمةال إظةادة ثؼةة إمةة ادتػاظؾغ مع افتطةقرات واقاجةات افققمقةة 

 باإلشالم ظؼقدة وظؿاًل ودشتقرًا فؾحقاة وافبالد.

ومـ أبرز همٓ  افدظاة اإلشالمقغ صقخـا افدـتقر يقشػ افؼرضةاوي: ؾفةق 

كؿقذج حل كادر فؾدظقة اإلشالمقة  دس بػؼفف افعؿقؼ ف شالم وبرصه افدؿقؼ بافقاؿع 

ويـؼص افدظقة اإلشةالمقة  ؾؼةام بـظةرة حتؾقؾقةة إريض مايعقز افصحقة اإلشالمقة 

دؿقؼة  جتذ خالهلا ماتبتـل ظؾقف افدظقة مـ أشاس ومـطؾؼ  وما متر بف مـ واؿةع وحتةد 

 وميؽالت  وما تصبق إفقف مـ أهداف وما يـاشب اختقاره مـ وشائؾ دظقية.

ؾؾؾيةقا مةـفج دظةقي متؽامةؾ إبعةاد واضةح ادعةامل  يةرى اإلكسةان يف 

ـائـًا دظقيًا ظظقاًم  ـةلن اهلل خؾؼةف يف هةذه إيةام  -وما أـثرها-وممفػاتف صخصقتف 

افدظقة  وحيقل بف افدظقة اإلشالمقة افيةامؾة ذات فقجدد ظذ يديف معامل ما اكدرس مـ 

 ادروكة وافقشطقة واقؽؿة وافقظل وافبصرة.

 المبحث الرابع: عهد الشيخ القرضاوي بالدعوة:
ؿسطًا أوؾر مـ مرهػ اقةس ورؿقةؼ افيةعقر  وكةادر ُرزق افيقا افؼرضاوي 

افػطـة ومػرط افذـا . وؿد ظاش زهرة صةبابف وريعةان ظؿةره يف ؾةسة ُصةغؾت بافؽػةاح 

وافـضال ضد آحتالل افغاصؿ. ؾؼد صاهد أن افدول اإلشالمقة افعديدة شةؼطت ذفقؾةة 

تفةا واشةتؼالل مفاكة بقد آحتالل  وكيلت ؾقفا يؼظة وةحقة ؾةقام يتعؾةؼ بتحريةر رؿب
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ـقاهنا  وذفؽ بػضؾ جفقد افعؾام  وافدظاة ادخؾصغ افذيـ ظؿؾقا ظذ إيؼةاظ افيةعقب 

وكػا روح اقرية وافـضال يف افعؼقل  ؾؼد صب افطػؾ يقشػ مع هذه إحداث  يةرى 

تثارها ويسؿع دوهيا  ويتػاظؾ معفا تػاظالً ظؼؾقًا  ؾام فبث أن تلمل قةال إمةة اإلشةالمقة 

أمرها مـ ذل وخقر  وما زافةت فقظةة افضةؿر وحرؿةة افؽبةد ادػتةاح  إفقفوما تل 

افرئقس فـجاح افدظقة اإلشالمقة  ويف هذه إيام ؾاضت ؿرحيتف بلبقات هل ؿؿة يف 

 افتصقير افدؿقؼ فؾقاؿع ومياظر إمة ادسؾؿة  وإوضاع افسقاشقة.

 مؾ[بحر افؽا ] مـ يؼقل يف ؿصقدة هاجؿ هبا آحتالل افػركز:

ةاِمِعْغْ َوَهةاُمقا  ؽـَّك َؾَلْصَجك افسَّ

َةةا  ْإَْضةةَقاُف! َٓ  َأْهةةاًل َوَٓ   َيَلهي 

ةةْقُػ إِْن مَتْةةُرْر َظَؾْقةةِف َةةةَباِئُح   َافضَّ

ةاَم  ـَ ُؿةق   ـُ ْت َمَساـِـُـَا بُِجـِْد   َؽصَّ

 َوَؽَذْت ُبُطقَكؽؿةق ِؽةاَلُل باَِلِدَكةا

ةْقُك فُِؾْبِسةؽُ   ؿْ َوَؽَدْت َمَصاكُِعـَا حَتُ

ـْ بَِسةةةاَمَحةٍ ی إِنَّ اْفِؼةةةرَ   إِْن مَلْ َيُؽةةة
 

 َفْقةةةَت   ادَُْغـرةةةْل   َكةةةاِئٌح   َفطَّةةةامُ  

ةةَرامُ  ـْ  َشةةْفاًل  َوَٓ َتْرِحْقةةَب َوَٓ إِ

ْت َفُؽةةْؿ َأْظةةَقامُ   َيْثُؼةةْؾ   َوَؿةةْد  َمةةرَّ

ةةْت ِؿَطةةاَراٌت َوَؽةةصَّ تِةةَرامُ   َؽصَّ

ـَ افطَّقَ   ْقاَؿةْد َةةامُ ی َوَبـُْقاْفباَِلِد ِم

ام  َواْفُعةةةْرَي   ؾِْقـَةةةا   َؿاِظةةةُد   َؿةةةقَّ

ـُ  ُشةةَؿ  َواْقَةةامُم  مِحَةةامُ  ةةْؿ  (1)َؾافسَّ
 

وصفدت حقاتف حتقًٓ جذريًا يف افػؽر وافعؿؾ ظـةد مةا شةعد بآكضةامم إػ 

ةبغتف بصغة ديـقة: ةبغة اهلل   شاإلخقان ادسؾؿقن»  ؾنن مجاظة شاإلخقان ادسؾؿقن»

                                                 

افؼةاهرة: دار  (  ابحن الؼريحة والّؽابحام، م مح  سحرة ومسحرة  افؼرضاوي افؼرضاوى  يقشػ (1)
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وـقكتف تؽقيـًا ظؼؾقًا وؾؽريةًا وظؿؾقةًا  وةةـعت مـةف  ﴾تغثًَصََِاَّلّلٌََََيٌٌََََُِأحصََيََوََ﴿

ريعة اإلشةالمقة يف مجقةع ةرجاًل داظقًة إشالمقًا يعقش ف شالم  ويتػاين يف تطبقؼ افي

 مـاحل اققاة.

وحتك يؽقن افؽالم أـثر وضقحًا وأظؿؼ دٓفة يطقب أن كؼػ وؿػًة ئيعًة  

 هتا ومؼقماهتا.وأبرز شام شاإلخقان ادسؾؿقن»مع 

وبؽةؾ  -اإلخقان ادسؾؿقن هل ـزى اقرـات اإلشالمقة ادعةاسة  كيةلت

ـردة ؾعؾ ظذ افدظقات اخلبقثة اهلدامةة افرامقةة إػ ؾصةؾ افةديـ ظةـ  -وظل وبصرة

شاحة افسقاشة  وحرص شؾطان افديـ يف إحقال افيخصقة  وكادت بتحؽقؿ افؽتةاب 

قاحل اققاة  وةؿدت ـاجلبةال أمةام افتقةار افؼةقي وافسـة وتطبقؼ ذع اهلل يف مجقع ك

افعامؾ يف ؾصؾ افديـ ظةـ افسقاشةة  وـرشةت جفقدهةا ظةذ تربقةة افيةباب تربقةًة 

إشالمقًة  وظرض اإلشالم ظذ اجلامهر ادسؾؿة بؽؾ أضقاؾفا وجفاهتةا ظرضةًا ظرصةيًا 

فقد شةةائغًا  أشسةةفا اإلمةةام افعبؼةةري افداظقةةة افعؿةةالق افيةةقا حسةةـ افبـةةا  افيةة

بػضؾ اهلل تعةاػ وإخةالص ممشسةفا -م  حظقت هذه اجلامظة افبؽر افػتقة 1928ظام

بيعبقة ضقبة واكتيار واشع يف معظؿ دول افعامل  وبرزت ـلـز مجاظةة  -وافعامؾغ ؾقفا

 متثؾ اإلشالم افصحقح وإمة ادسؾؿة متثقاًل دؿقؼًا.

كةداك بقضةقح وذفؽ ٕهنا امتازت ظةـ اجلؿعقةات اإلشةالمقة ادتقاجةدة ت

اهلدف وشعة افثؼاؾة وحرارة افعؿؾ وفقظة افضؿر ورباضة اجللش وافؼقادة اقؽقؿةة 

 واشتغالل مجقع افقشائؾ ادؼوظة وتقؾر ادؼقمات افدظقية.

وؿد فؼقت اجلامظة خالل مسرها افدظقي افطقيؾ افؽثر مـ ظؿؾقات افؼؿع 
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جال  وةؿدت ةةؿقد وآضطفاد وافتحريش وافضغقط  إٓ أهنا ةزت ةز افر

اجلبال  وضّحت يف شبقؾ اهلل بلظز ما يؿؾؽ اإلكسان يف هذه افدكقا مـ أرواح ومفةج 

وأمقال وظدد  وما زافت ظامؾة يف حؼؾ افدظقة اإلشالمقة افيامؾة  وإمةؾ معؼةقد 

 هبمٓ  افػتقة ادممـغ.

ن وؿصة اكخراط افيقا افؼرضاوي يف مجاظة اإلخقان ادسؾؿقن أكف ظـد ما ـا

 شاإلخةقان ادسةؾؿقن»ضافبًا يف ادعفد إزهري بطـطا  بؾغتف أكبا  شارة متتافقةة ظةـ 

وؿائدهؿ اإلمام افيفقد حسـ افبـا  ؾعرؾفا بعؼؾف وؿؾبف ؿبؾ أن يعرؾفا بعقـف  ثؿ أتةقح 

آشتامع إػ اإلمةام افيةفقد  -وهق ضافب يف ادرحؾة إوػ مـ ادرحؾة آبتدائقة -فف

اهلجرة افـبقية وهذا أول فؼا  فف مع افيقا حسـ افبـا افيةفقد  ويف وهق يتحدث ظـ 

هذه إيام ُظرف افيقا افؼرضاوي بياظريتف  ؾدظاه صباب اإلخقان إلفؼةا  ؿصةقدة 

 يف اؾتتاح ادقشؿ افثؼايف فؾجامظة  ؾلفؼك ؿصقدة رائعة ؿقفف: ]مـ بحر افؽامؾ[ 

ُؼ   َؿْؾبِةةةْل حُيِةةةس  بَِرمْحَةةةٍة َتَتةةةَدؾَّ

ةةلَ  ـَ ةةَحاَبَة َأْؿَبُؾةةْقاَو  ّن َأمْحَةةَد َوافصَّ
 

 َوُيَرى اداََْلِئَؽُة َحْقَفـَا َؿةْد َأْحةَدُؿْقا 

ؾَُّؼةةْقا ْقا َوحَتَ ـُ  َؾِرَحاَبـةةَا  َؿةةْد َبةةاَر
 

إلخقان؟ ؾؼال: ويف اقػؾ ذاتف ُشئؾ افياب يقشػ: داذا ٓيـضؿ إػ ا

افرشؿل فؾجامظة  وإن  آشتامرة  ؾؿألها  وبذفؽ تؿ اكضاممف وـقػ؟ ؿافقا: متأل

 (1)ـان يعتز كػسف واحدًا مـفؿ مـذ أن شؿع اإلمام افيفقد يف افسـة إوػ.

مل يؽـ اكضاممف إػ اإلخقان كاصئًا ظـ افتفقر وافعاضػقة افقؿتقة: بؾ ظـ وظل 
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وبصرة ومعرؾة بام ُيؾؼك ظؾقف مـ ظب   وما يؾؼاه مـ ميؽؾة  ؾعؿؾ فؾدظقة 

ان: حتك اصتفر أمره وازداد رشقخف فدى اجلامظة  ووطػتف اإلشالمقة بؽؾ جد وإتؼ

ؿقادة اجلامظة خر تقطقػ يف ةافح افدظقة اإلشالمقة  ؾـاضت بف مسئقفقة افعؿؾ يف 

 ؿسؿغ مـ أؿسام اجلامظة يف وؿت واحد:

ؿسؿ افطالب حتك ؽدا زظقاًم فؾطالب يف افسـة افثافثة وافرابعة  الؼسم األول:

 زهري.واخلامسة بادعفد إ

ؿسؿ افدظقة  ؾؼام بؿسئقفقتف خر ؿقام  وّجف افطالب كحق اخلر  الؼسم الثاين:

 وافػضقؾة  وجاب يف ؿرى مرص وأرياؾفا يدظق افـاس إػ اهلل ويربطفؿ باإلشالم.

ثؿ أرشؾتف اجلامظة شػرًا وممثاًل هلا يف خارج مرص  وـاكت أوػ هذه 

م    ؾزار خالهلا بروت  ومـفا 1952افرحالت إػ بالد افيام يف أؽسطس ظام

اكطؾؼ إػ دميؼ ثؿ محص  ومـفا إػ محاة  ثؿ إػ ظامن بإردن ثؿ إػ مديـة اخلؾقؾ 

 (1).بػؾسطغ  ومـفا اكطؾؼ إػ افؼدس وخمقؿل افؽرامة وظؼبة اجلز

واقؼ أن اكضاممف إػ اإلخقان ظاد بؿعطقات إجيابقة متعددة اجلقاكب 

  ر فؾجامظة هذا افػضؾ ـؾف  ؾقؼقل:قا يؼومتيعبة افزـات  وافي

وإين أود أن أؿقل بؽؾ ساحة وجال : إكـل حؼؼت مؽاشب ديـقة ـبرة  »

 واجتـقت ؾقائد مجة باكضاممل إػ اإلخقان مـفا:

 م ؾفام صاماًل  ـام ذظف اهلل.أهنا وشعت أؾؼل بػفؿ اإلشال -1
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 ة افعؿؾ اجلامظل فـرصة اإلشالم.أشؼطت ظـل ؾريض -2

مـ جمرد واظظ ديـل يف افؼرية أو افؼرى ادجاورة إػ داظقة اكتؼؾُت  -3

 افتديـ افػردي يف إشالمل: ؾؾؿ يعد مهل محصقرًا يف اقػاظ ظذ

 كػس ادسؾؿ.

اكتؼؾت مـ اهلؿقم افصغرة إػ اهلؿقم افؽبرة  ومـ ادطامح افتل  -4

 خيص إػ أمال ادتعؾؼة بلمتل.تتعؾؼ بي

ذ أبـا  إزهر كتقجة افتعؾقؿ اخلروج مـ افعزفة افتل ؾرضت ظ -5

دـ يتخرج مـ إزهر  شديـقة»ادزدوج  ؾؽان أبـا  مرص ضائػتغ: 

دـ يتخرج مـ افتعؾقؿ افعام  وبغ افػريؼغ حقاجز ثؼاؾقة  شمدكقة»و

وكػسقة تػصؾ بقـفام  وٓيؽاد يؾؼك أحدمها أخر  ؾؽان مـ ؾضؾ 

ارق ادتقارثة بغ دظقة اإلخقان أن أزافت اققاجز  وأذابت افػق

 (1)ش.افػريؼغ

واقاةؾ أن افيقا افؼرضاوي ؿد اتصؾ بافدظقة اإلشالمقة يف زهرة صبابف  

وما زادتف إيام اإل محاشة فؾدظقة  وبصرة يف صلهنا  حتك أةبح افققم أحد افرـائز 

 إشاشقة فؾدظقة اإلشالمقة ـام ترى  وف خقان ادسؾؿقن ؾضؾ ـبر يف هذا ادجال.
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 الفصل الثاني: وسائل دعوية لذى الشيخ القرضاوي

  وافقشةقؾة افدظقيةة هةل (1)افقشقؾة يف افؾغة: افؼربة  ومايتؼرب بف إػ افغةر

 (2).افطريؼة ادؼوظة ادمثرة ادقةؾة إػ اهلل تعاػ

وبام أن اإلشالم ديـ ظادل  ظادل افةدظقة  ظةادل افرشةافة ـةام ؿةال تعةاػ: 

﴿َِ ًِنَيٍََنِذيًراَتَتاَرَكَٱَّلَّ ََعۡتِدهِۦَِيَُمنَْنَلِۡوَلَّٰوَ َّٰ َ َٱۡهُفۡرقَاَنَلََعَ   [1افػرؿةان: ﴾]١َيٍََزَّ

خياضب ـؾ صعب وأمة  ويتجاوب مع ـؾ ظرص وزمان  ؾالبد فؾداظقةف مةـ اختقةار 

 وشائؾ وأشافقب مؼوظة حتؼؼ هذا افغرض افعظقؿ: افبالغ افعادل.

ة صلن ـةؾ أدوات ووشةائؾ  تتبةدل إن صلن أمر افدظقة يف افقشائؾ افبالؽق

وتتغر بتغر افزمان وادؽان  ـتٓت اقرب وافزراظة وافؽتابة وافـؼؾ وكحقها  ؾةنن 

افقشائؾ معابر وضرق فؾقةقل إػ إهةداف ادـيةقدة  ؾؽةؾ وشةقؾة حتؼةؼ هةدف 

افدظقة جيب ظذ افداظقة اختقارها واشتغالهلا مادامت مؼوظة: ؾنن اإلشالم يةممـ 

 ."افغاية تزر افقشقؾة"دف وكبؾ افقشقؾة معًا  ؾفق ٓيصدر ظـ ادبدأ افػاشد: بـبؾ اهل

ِْۡعَظثَِوؿد أصار إػ ذفؽ افؼرتن افؽريؿ: ﴿ ًَ ۡ ثََِوٱل ًَ ََشبِيِنََرّبَِكَةِٱۡۡلِۡم ٱۡدُعَإََِلَّٰ
َِۚ ٌُ ۡحَص
َ
َأ ىَةِٱهَِِّتَِِهَ ُّ ۡ ََۖوَجَِّٰدل ََثِ َص وؿد يؽقن مـ ةؿقؿ اقؽؿة   .[125﴾ ]افـحؾ: ٱۡۡلَ
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مراظةةاة افظةةروف افزماكقةةة وادؽاكقةةة واختقةةار افقشةةائؾ ادالئؿةةة فؾظةةرف وافقاؿةةع 

يـ.  واددظقر

ؾنن دظقة اإلشالم فقست أمرًا جامدًا وخامدًا ٓروح وٓحقاة: بؾ هل صةق  

حل متجدد  تتؿثؾ يف ـؾ أشؾقب جديةد ضةري أجؾةب فعؼةقل افـةاس  وأخطةب 

اهتؿ. ؾنن مـ اشتؼر ظذ وشقؾة دظقية واحةدة  أةةاب افـةاس فقدهؿ. وأؿطع فيبف

بادؾؾ وافػتقر  وأةقب هق باخلقبة واخلرسان  ؾافقشةقؾة هلةا أمهقةة ـبةرة يف اقؼةؾ 

 افدظقي  ٓجيقز افتغايض ظـفا.

رية ةومـ هذا ادـطؾؼ ؾؼد اهتؿ افيقا افؼرضاوي بافقشائؾ افدظقيةة افعصة

إٓ وطػفا يف شبقؾ افدظقة  ومل جيةد ضريؼةًا ذات ـثرًا  ؾؾؿ يصادف وشقؾة مؼوظة 

تلثر وإؿـاع يف ظؼقل افعامة إٓ شؾؽفا  ؽر افتقشع يف افؾغات  ؾفق ٓيعرف شةقى 

افؾغة افعربقة  وجز اهلل شبحاكف هذا اخلؾؾ مـ خةالل افرجةال افةذيـ ترمجةقا ظؾةقم 

 افؼرضاوي إػ فغات خمتؾػة مـ افدكقا.

 ؿ افقشائؾ افدظقية افتل اظتؿدها افيقا افؼرضاوي:وأذـر بنجياز ؾقام يع أه

 : الخطبة -1
اخلطبة وشقؾة دظقية ؿقية ظريؼة  وشبقؾ ؿقيةة مةـ شةبؾ اإلؿـةاع وافتةلثر  

ُوجدت اخلطبة مـذ أن ُوجدت اخلؾقؼة  ؾفل ؿديؿة ؿدم اإلكسان  وؿد ؿامت اخلطابة 

افعةام وتػـقةد  ظز افدهقر وإزمان بةدوٍر بةارٍز يف كؼةؾ افرشةآت وخؾةؼ افةرأي

افيبفات وإؿـةاع اجلامهةر بؿعةان ودٓٓت وترا  ورشةآت  وؿةد صةفد افتةاريا 
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افبؼى خطبا  مصاؿع ُٓييؼ  ؽبارهؿ  كػذوا إػ أظةامق افؼؾةقب  ووجفةقا ظؼةقل 

 افعامة كحق آجتاه افذي أرادوه.

مـ مما يمـد أكف جيب ظذ افداظقة أن يريب كػسف ظذ اخلطابة  ويعرف محاشـفا 

مساوئفا  وظقامؾ افتلثر واإلؿـاع ؾقفا  فقحسـ أدا  ما محؾف مـ رشافة  ويتؿ بالغ ما  

 تمـ بف مـ ديـ وثؼاؾة.

ومما ٓ مرية ؾقف أن افيقا افؼرضاوي ؾارس هةذا ادقةدان  وِمؼدامةف اجلةرئ 

 افباشؾ  ؿد راض كػسف ظذ اخلطابة مـذ باـقرة ظؿره حتك خضعت فف وذفت.

م افيقا أـرم ـساب افذي يتحدث ظـ خطقة افيقا  وما وأكؼؾ هـا مـ ـال

وإذا خطب افيقا يف »ـافعقان  يؼقل افيقا أـرم ـساب: أحسـ ـالمف: ؾؾقس اخلز 

اجلؾقس جثقا ظذ رـبةتفؿ جثقةًا  وزحػةقا إفقةف زحػةًا  ؾتسةؽـ إشةامع  وحتؾةؼ 

 إرواح  وإذا حتدث خطػ إضقا   وجذب إشامع  وجؾةب إبصةار  وشةحر

افعؼقل  وأخذ إؾئدة وافؼؾقب  وحتسب حغ تسؿع افؼرضاوي أكف ؿد ُرضةع حؼةًا 

 .شمـ أثدا  افؼيعة افغرا   وتضؾع مـ ةدر ادؾة افسؿحا 

وؿد شاظد افيقا ظذ ذفؽ ظؾؿف افغزير  وثؼاؾتف افقاشةعة افؼةظقة وؽةر »

ادؿة  وفسةاكف افؼيعة  ومقضقظاتف افغـقة وفغتف اجلؿقؾة  وظرضف افرائع وهلجتف افص

 .شافػصقح  وةقتف افؼقي  وأشؾقبف افرةغ  وذاـرتف افؼقية

إكف إذا خطب خُيقَّؾ إفقؽ أكف يـتؼل أفػاطف اكتؼا   وـةلن افؽؾةامت بةغ يديةف »

يلخذ مـفا ماييا   ويدع ماييا   مما يزيةده رباضةًة يف جلصةف وؿةقًة يف ؿؾبةف وثؼةًة يف 

 .شكػسف
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أيات افؼرتكقة وإحاديةث ؾضةاًل ظةـ وفؾيقا ؿدرة ؽريبة يف اشتحضار »

 .شأؿقال افعؾام  وحؽؿ اقؽام   وأصعار افسابؼغ وجتارب افالحؼغ

وأظجب ما يف خطب افيةقا أكةف جيؿةع بةغ ؾؼةف افػؼقةف وبالؽةة إديةب »

وحرارة افداظقة وروح ادريب  وأةافة افعامل ورواية ادحةدث وحسةـ ادةمرخ ودؿةة 

ؾسى ـؾامتف ـلهنا ـائـ حل  ـلكام هل ضائر فةف أحـجةة أو ادـاطر  وترتقب ادحارض  

إكسان فف ؿؾب خيػؼ وفسان يـطؼ  ومـ أروع إدفة ظةذ بالؽةة افيةقا وأدبةف أكةؽ 

ٓترى يف خطبف شجعًا متؽؾػًا وٓ أفػاطًا ؽريبة  وٓ مجاًل ؽر مرتبطة: بؾ ؿطةع مةـ 

 .شإدب دوكام تؽؾػ أو كصب

ادقشؿقة افتل ٓ تـػؽ ظـ مقاشؿ افعام  وخطب افيقا فقست مـ اخلطب »

ؾخطبة ظةـ اهلجةري وأخةرى ظةـ ادقفةد افـبةقي  وثافثةة ظةـ اإلئا  وادعةراج  

وهؽذا ٓ: وفؽـ خطب افيقا تراها خطبًا تثبت افعؼقدة  وتصةؾح افعبةادة  وتؼةقم 

 .شإخالق  وتبغ أشس افتعامؾ بغ افـاس

خافصةة وأخالؿةا ؾاضةؾة  وتدابةا  إهنا خطب تؼدم افديـ ظؼقدة شةؾقؿة وظبةادة»

 (1).ششامقة  وأظامٓ ةاقة  وتؼيعات ظادفة وظؾقما كاؾعة وؾـقكا واؾقة وحضارة متقازكة

ومحصقل افؽالم أن افيقا افؼرضاوي خطقب مقهقب ذفؼ افؾسان  ظرؾت 

خطبف ومحارضاتف بغزارة ادعؾقمات واجلؿع بغ إةافة وادعاسة  وظةدم افتؽؾةػ 

إدا  اقل افػعال وإشؾقب إديب افرةغ وـثةرة إدفةة وآظتةدال وافتصـع  و

                                                 

 .221-220  صادنهج الدعوي عند الؼرضاوي ـساب  أـرم  (1)
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 وافقشطقة يف ظرض افؼضايا وادسائؾ.

يةامرس اخلطبةة بتؾةؽ  -وهق يف افعؼةد افثةامـ مةـ ظؿةره -زال افيقا وما

اقامشة وافـزات افصقتقة افعذبة واإلصارات افبارظة وافؾػتات ادحؽؿةة  ؾفةق هبةا  

وات وبؾبؾ اقػالت وادممترات  زاده اهلل شعة يف افعؾؿ  وةحة يف ادـابر وروكؼ افـد

 افبدن  وضقًٓ يف افعؿر.

 :تأليف الكتب -2
إن افؽتب مـ أبرز افقشائؾ افدظقية  خياضب هبةا افداظقةة افؼةايَص وافةدايَن 

وـؾ كقع مـ افبؼ  ومـ أجؾ ذفؽ وطَّػ افيقا هةذه افقشةقؾة افدظقيةة وافعؾؿقةة 

  ؾفق أـز ممفػ كابغ وأبرز ـاتب إشالمل رصقؼ يف هذا افعرص  ادمثرة خر تقطقػ

حظقت ـتبف بثؼؾ وتاثر ودوي صديد يف افعامل ـؾةف  وافـةاطر يف ـتبةف إذا وجةد ؾقفةا 

مسحة افتحؼقؼ ادحايد  وافبحث افعؾؿةل وإةةافة وادعةاسة وإشةؾقب إديب 

واضةحة  يةتجذ حرةةف  اداتع وافـضج افػؽري وافعؾؿل وجد بجاكبفا دسة دظقيةة

ظذ تؽقيـ ادسؾؿ ظؼؾقًا وؾؽريًا  وبـا  صخصقة إشالمقة جتؿةع بةغ شةالمة آجتةاه 

 وةحة ادعتؼد وحرارة افعؿؾ ومحاشة افدظقة.

إن اقديث ظـ أشؾقب افتعامؾ مع افؽتابة وافتلفقػ فدى افيقا افؼرضاوي 

افقشةائؾ افدظقيةة فةدى  يتطؾب بحثًا مػردًا: ٓيسعف هذه افعجافة ادعدة فؾبحةث يف

بعح  اصصحا   أذـةر  شٓ ُيةدرك ـؾ ةف ُٓيةسك ـؾ ةف ما»افيقا: وفؽـف اكطالؿا مـ 

 يف كاب ومؤلػات الشوخ الؼرضاوي: الدعوية
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إن افـاطر يف ـتب افيقا يعؾؿ جقدًا مدى إخالةف فؾديـ   إخ ص النوة: -أ

وكةقاًل مةـ صةلن افعؾةام  ؾفق ٓيؽتب دؾاظًا ظـ كػسف  وتيةػقا ممةا يعتؿةؾ يف ؿؾبةف  

أخريـ وحطًا مـ ؿدرهؿ  ؾؼةد خةافػ ـثةرًا مةـ افعؾةام  واجلامظةات يف ترائفةؿ 

وأؾؽارهؿ وؾتاواهؿ  إٓ أكف مل يذهب بف هذا اخلالف مذهب افتعسػ وافيطط  ؾؾؿ 

ظذ ماُيؽـّف هق دـ خافػف مةـ افعؾةام  مةـ  -حتك يف مقاضع آختالف -يػتف افتـبقف

ٓحسام وافتؼدير  وصقاهده ـثةرة وجؾقةة يف ـتبةف افعديةدة كحةق ظقاضػ اقب وا

 شاققةاة افرباكقةة وافعؾةؿ»و شؾقائةد افبـةقك هةل افربةا اقةرام»و شؾتاوى معةاسة»

 وما إفقفا. شأوفقيات اقرـة اإلشالمقة»و شمقؿػ اإلشالم مـ اإلهلام»و

ةر يف  األسؾوم الؽاايب السهل ادحبب: -ب اخلطابةة إشةؾقب اجلةاف ادـػر

 وافؽتابة ٓيتال م وضبقعة افدظقة اإلشالمقة.

وإكام إشؾقب إمثؾ فربط افـاس باإلشالم وتسقرهؿ ظذ افدرب اإليةامين 

افسؾقؿ وحتبقب افثؼاؾة اإلشالمقة إػ ؿؾقب ادسؾؿغ صبابًا وةغارًا  رجآً وإكاثًا هق 

ـؾػ بتعؿةد افصةـاظة أشؾقب تبير وتقسر  وأشؾقب ؾطري جيري مع افطبع دوكام 

وتؽؾػ افسجع  وؿد أظؿؾ هذا إشؾقب افيقا افؼرضاوي فتؽقن ـتاباتةف حةاؾزة 

فؾفؿؿ افػاترة  ومـيطة فؾعزائؿ افـائؿة  وخماضبة فؾعؼقل وافؼؾقب  ومقجفة هلةا إػ 

 افرصاط ادستؼقؿ  وهذا صق  صبف إمجاظل فدى ادسؾؿغ.

: اإلشالم ديـ وذائع ودظةقة وةالانبوه عذ األولويات يف احلركة والدع -ج

وجفاد وشقاشة وأخالق وظؼقد ومعامالت وكظةام وؿةاكقن  وؾقةف ؾةرض وحةرام  
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َظّيَِتنٍثََة ََلَشنَجرََ: ﴿ـام ؿال تعاػ -اح  َمثُؾ اإلشالموواجب ومؽروه ومستحب ومب
ًََ ن اَِِفَٱلصَّ َّ ََوفَرُۡع اَثَاةِج  َّ ۡصوُ

َ
ؾ    أي هةق ديةـ واحةد إةة[24]إبةراهقؿ:  ﴾٢٤آءَِأ

 متيعب افػروع  مـبثؼ إحؽام وافؼائع.

إن إحؽام اإلشةالمقة متػاوتةة افةدرجات خمتؾػةة ادراتةب  ممايمـةد ظةذ 

افداظقة وـؾ مـ يعؿةؾ يف جمةال افعؿةؾ اإلشةالمل بؿالحظةة اخةتالف يف ادراتةب 

وافدرجات  ؾقـيةغؾ بةإهؿ وإهةؿ  وخيتةار افػاضةؾ دون ادػضةقل  إن اظتبةار 

افعؿؾ اإلشالمل مفؿ ورضوري فؾغاية  َمـ ٓياخذ يف اإلظتبار تؼديؿ  إوفقيات يف

 إوػ ؾإوػ تبق  دظقتف بافػيؾ  وختػؼ جفقده مما ـثرت وظظؿت.

إن افيقا يرـز ـثرًا ظذ اظتبار إوفقيةة يف ـةؾ ظؿةؾ  ٓشةقام يف افةدظقة 

ده مفةام ـةان اإلشالمقة  بةؾ كجةده يف ـتاباتةف وخطاباتةف رائةد ؾؼةف إوفقيةة وؿائة

 ادقضقع  وهذا ظـرص دظقى بارز ترـز ظؾقف ممفػات افيقا.

إن افيةةقا افؼرضةةاوي يف ـتاباتةةف ٓجيةةقل يف دكقةةا إحةةالم   الواقعوححة: -د

وٓيؼػز يف ظامل إوهام واخلقال: بؾ هقيعقش افقاؿع  يؽتب يف مقضقع مطةروح يف 

يسةاير واؿةع إحةداث واؿع افعةامل اإلكسةاين  يعةايش واؿةع إحةالم وأمةال  و

وافتؼؾبات  وافقاؿعقة مـ أهؿ شامت افدظقة افـاجحة  ـام دظا إفقفا افيةقا  وضبَّؼفةا 

 ؾعال يف واؿع أظامفف وأصغافف.

وهـاك مفامت دظقية أخرى مبثقثة يف ـتب افيةقا كسـفةا تقخقةًا ف جيةاز  

 وشـير إفقفا يف ادباحث أتقة.
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 التدريس:  -3
حسةب ادعؾةقم فةدى  -تبـاهةا افيةقا  وافتةدريس هذه وشقؾة دظقية ثافثة

: قا  وافرشؾ  ؾؼد ؿال رشقفـا محؿدمفـة مػضؾة ظظقؿة  وهل مفؿة إكب -اجلؿقع

  (1).شإكام ُبعثت معّؾام»

ؾنن افتدريس يتؿ بف بـا  افذات وتؼقيؿ إخالق وافسؾقك  وتربقة اإلكسةان 

وهل مـ أظظؿ وشائؾ دظقية ظذ حب اخلر وافػضائؾ وترك ادـؽرات وادحدثات  

بارزة إثر  وظؿقؿة افـػع واخلر  وإن اإلؿـاع واإلؾحام افذيـ حيصالن مةـ خةالل 

افتدريس ؿد ٓحيصالن مـ خالل أظامل أخرى  ؾؾؾتدريس وحؾؼات افدروس ؿقؿةة 

 دظقية ـبرة. 

إن ةؾة افيقا بافتدريس ةؾة ظريؼة وؿديؿة  تعقد بدايتفا إػ زمـ ـان ؾقةف 

افسـة افثاكقة مـ ادرحؾةة آبتدائقةة  واشةتؿرت هةذه افصةؾة إػ يقمـةا هةذا  ضافب 

وؿدؽؾب ظذ حؾؼات افدروس فؾيقا ضقابع وظظقة وؾؼفقة ودظقية وظؾؿقة  ؾؽةؿ 

ؽرس يف افعؼقل مـ خر  وـؿ زرع يف افؼؾةقب مةـ ظؾةؿ ووظةل   وـةؿ ؾـةد مةـ 

 .صبفات  وـؿ ؿقم مـ أخالق وشؾقك  ؾؾؾف دره معؾاًم وؿائداً 

  الشعر: -4
ُيعتز افيعر وشقؾة ؿقية مـ افقشائؾ افدظقية افتل ظؿؾفا افدظاة يف ـؾ زمان 

                                                 

بةروت: )  حتؼقؼ: محؿد ؾماد ظبد افبةاؿل  سننهأخرجف ابـ ماجف محؿد بـ يزيد أبق ظبداهلل افؼزويـل  يف  (1)

 .229رؿؿ  83  ص1دار افػؽر  د. ط. د. ت(  باب ؾضؾ افعؾام  واقث ظذ ضؾب افعؾؿ  ج
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ومؽان  وفؾيعر وؿع حسـ ومػعقل شاحر يف افؼؾقب  يؿؾةؽ افيةعر افقاحةد مةـ 

افتلثر واهلزة واإلثارة مآ متؾؽف خطب ضقيؾةة وظريضةة  وؿةد اختةذ افيةعر ةةبغة 

دكا حسان بـ ثابت بلن يداؾع بيعره ظـ حةقزة شق دظقية زاهقة ظـد ما أمر افـبل  

 اإلشالم  ويذود بف ظـ ذمار إمة ادسؾؿة  ويؼطع بف أفسـة ادتطاوفغ ظةذ افـبةل 

وؿد ؿام بذفؽ خر ؿقام  ثؿ اظتقر افعؾام  افيعر يف ـؾ زمان ومؽان  وؿرضقا أبقاتةًا 

 قؽؿ. وؿصائد مؾمها اقؽؿة واإليامن وإخالق افػاضؾة وإمثال وا

إن افيقا افؼرضاوي ُظرف بياظريتف ؿبؾ ـؾ صق   وؿد صب وصةاب ظةذ 

ادسةؾؿقن "و "كػحةات وفػحةات"حب افيعر وؿرضف  ؾؼد ةدر فف دواويـ أربعة:

  يبدو فؾـةاطر يف دواويـةف أن افيةقا "يقشػ افصديؼ"و "ظامل وضاؽقة"و "ؿادمقن

ؾةساه يتغـةك بةاظتزازه اشتغؾ مقهبتف افيعرية يف ةافح إهداف وكبقؾ إؽراض  

باإلشالم وبإخقة اإلشةالمقة  ويرثةل أحةقال إمةة يف ـةؾ مؽةان مةـ ؾؾسةطغ 

وأؾغاكستان وافبقشـة واهلرشةؽ  وـيةؿر وافعةراق وؽرهةا  وتةراه جيةادل ضغةاة 

اقؽام  ويتحدى اقضارة افغربقة  ويؽيػ ظقارهةا  وتةراه يغةذي افيةباب خؾؼةًا 

يير إػ ما متر بف إمة اإلشالمقة مـ محةـ وؾةتـ  وتةراه حسـًا وشؾقـًا مجقاًل  وتراه 

يرصد إػ اقؾقل افـاجعة فؾؿياـؾ افؼائؿة  ؾفق داظقة افيعرا  أو أصعر افةدظاة: بةؾ 

ؿؾ: أصعر افيعرا  اإلشالمقغ يف افعرص اقديث  وأـثرهؿ ظطا  صةعريًا  وٓيةتؼـ 

 فؿ افيقا افؼرضاوي.إٓ افعؾام  إؾذاذ افؼالئؾ  ومـ -إػ افـثر -افيعر

 الندوات والمؤتمرات: -5

افـدوات وادممترات افتل تضؿ ظددًا ـبرًا مـ افـاس مقاشؿ دظقيةة ـبةرة  
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يستطقع افداظقة أن يبؾغ باديارـة ؾقفا إػ افـاس رشآت اهلل تعاػ مـ خالل ـؾؿتةف 

 أو بحثف أو فؼا  اقضقر.

افةة يف افـةدوات أما افيقا افؼرضةاوي ؾؾةف حضةقر ميةفقد وميةارـة ؾع

ادممترات  وهق افذي شبَّب اكتيار دظقتف وأؾؽاره ظذ افصعقد افعةادل  ومةـ أجةؾ 

ف إػ افيقا افؼرضةاوي دظةقات مةـ  شعة افثؼاؾة وتعددية آختصاص افعؾؿل ُتقجَّ

ؿبؾ اجلفات ادختؾػةة  مةـ افػؼةف وافسقاشةة وافيةعر وإدب وافتػسةر واقةديث 

 ا.وافصحقة وافثقرة وما إفقف

إن ميارـتف يف افـدوات جا ت بخر ـثر وظطا  ظؾؿل ـبر  ؾةبعض ـتبةف 

ّؾةػ بؽتابتفةا  ـُ افتل ذؿت وؽّربت خرجت إػ افـقر بػضؾ هذه ادةممترات حقةث 

 بحثًا ومحارضًة مؼدمة إػ أحد ادممترات.

  البرامج اإلذاعية والتلفزيونية: -6
فذات وخؾؼ ادـاخ افعام و ٓيـؽر دور هذه افزامج يف تؽقيـ إؾؽار وبـا  ا

كؼ افعؾؿ وافدظقة  ؾؿـ صلهنا أن تعظؿ افصغر وهتةقل افبسةقط  وترؾةع افقضةقع  

وتضع افعزيز  وٓكذهب إػ تزير هذه افعؿؾقات ادامرشة يف شاحة هذه افزامج: بةؾ 

تؿ جؾ ما كقد أن كؼقل: إن هلا أثرًا أي أثر يف اإلؿـاع واإلؾفام  وافبـا  وافتؽقيـ  وفق 

 اشتغالهلا يف ادجال افدظقى ٕتت بحاةؾ ـبر.

واختؾػ افعؾام  يف ذظقة تقطقػفا يف ادجآت افـاؾعة  وذفؽ كظرًا دا ؽؾب 

ظؾقف مـ ضقابع صاذة خارجة ظةـ ادةرو ة وافؼةقؿ  مةـ افؽةذب واخلقاكةة وافتزويةر 
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هةا: ممةا وافتؾػقؼ  وافتفقيـ وافتفقيؾ  وافػقاحش وافسػقر واإلباحة وادجقن وؽر

 ٓ يعـل إمة اإلشالمقة: بؾ يػسد أمرها ويذهب بخصائصفا.

رؽؿ ـؾ هةذه  -أهنا -وؿد واؾؼف ؾقف ظدد ؽر ؿؾقؾ مـ افعؾام  -وافيقا يرى

فقست هل ذًا ـؾف  وإكام تؾتفا ؾقام تبثف مـ افزامج: ؾفل ٓتعةدم  -ادعطقات افسؾبقة

أؿةقى أثةرًا وأـثةر اكتيةارًا  إذا ؾرص اخلر ووجقه افز: وهل تيؽؾ وشقؾة دظقيةة 

اقؽقمة مسئقفة ظامتبثف اإلذاظات وافؼـقات ؾُؾرضت ظؾقفا مراؿبٌة حؽقمقة ةارمٌة  

 مـ برامج.

إن افتؾقػزيةةقن ـةافراديق وـافصةةحقػة »وؿةال افيةقا بؽةةؾ جةد وسامةة: 

وـادجؾة  ـؾ هذه إصقا  أدوات ووشائؾ فغايات ومؼاةد  ٓتستطقع أن تؼقل: هل 

وٓ تستطقع أن تؼقل: هل ذ. ـام ٓتستطقع أن تؼقل: إهنا حالل أو إهنةا حةرام:  خر 

..... وبحسب ماتتضؿـف مـ برامج وأصقا  ..... ـافسقػ  وفؽـفا بحسب ماتقجف إفقف

ؾفق يف يد ادجاهد أداة مـ أدوات اجلفاد  وهةق يف يةد ؿةاضع افطريةؼ أداة مةـ أدوات 

 فف ..... وافقشائؾ دائاًم حسب مؼاةدها.اإلجرام ..... ؾافيق  بحسب اشتعام

وممؽةةـ أن يؽةةقن افتؾقػزيةةقن مةةـ أظظةةؿ أدوات افبـةةا  وافتعؿةةر افػؽةةري 

 وافروحل وافـػز وإخالؿل وآجتامظل  وافراديق وافصحقػة ـذفؽ.

وممؽـ أيضا أن يؽقن مـ أظظؿ أدوات افتخريب واإلؾساد  ؾفذا راجةع إػ 

 ج وممثرات.كقظقة مايتضؿـف مـ مـاهج وبرام

افذي أشتطقع أن أؿقفف: إن هذه إصقا  ؾقفا اخلر و ؾقفا افؼ  وؾقفا اقالل 

وؾقفا اقرام  وافذي ؿؾتف مـ أول إمر: إن ادسؾؿ يستطقع أن يؽةقن ؾؼقةف كػسةف يف 
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هذه إمقر  ؾقػتح افراديةق أو افتؾقػزيةقن ظـةد مةايؽقن هـةاك خةر  ويغؾؼةف ظـةد 

 .مايؽقن هـاك ذ

يف هذه افـاحقة ادسةموفقة افؽةزى ظةذ افدوفةة بصةػة ظامةة  وظةذ وتبؼك 

ادسموفغ ظـ هذه إجفزة اإلظالمقة بصػة خاةة  ؾنن اهلل شائؾفؿ ظـ ـؾ ماحتؿؾف 

 (1)شهذه إدوات فؾـاس  ؾؾقحرضوا فؾسمال مـ أن جقابا.

ب افيقا افؼرضاوي بؿيارـتف يف افزامج اإلذا ظقة ومـ هذا ادـطؾؼ ؾؼد َرحَّ

ـؾ افسحقب  ؾفق هبا  اإلذاظات افؼطرية واجلزائرية وؽرها  واشتؿرت ةؾتف هبةذه 

افزامج مـذ مخسة ظؼقد  يتؼدم ؾقؼح ادبادئ اإلشالمقة وحيبب افديـ إػ افؼؾةقب  

ويعافج افؼضايا افػؽرية وآكحراؾات افعؼدية  ويرد ظةذ صةبفات أخةريـ حةقل 

زز خصائص وممقزات اإلشالم ظذ ؽره مـ إديان  افعؼائد اإلشالمقة ويػـدها  وي

 وظؿؾ افيقا يف افزامج اإلذاظقة وافتؾقػزيقكقة افتافقة:

ؾٍّػ ؾقةف  شكقر وهداية»بركامج  -1 ـُ   وهق بركامج إذاظل يف إذاظة ؿطر  وؿد 

ر ظامةًا ةافيقا بافرد ظذ أشئؾة ادستؿعغ  وؿد تقؿػ هذا افزكامج بعةد شةبعة ظية

 ؽؾ افيقا.فؽثرة ميا

وهق بركامج إذاظل  وـان يؼةدم يف رمضةان   شحديث افغروب»بركامج  -2

 وطؾ افيقا يؼدمف ددة مخس شـقات ؿبؾ أذان ادغرب.

                                                 

  )بةروت: ادؽتةب هحدي اسسح م ح ااحاوع معحا ةمحن افؼرضةاوي  يقشةػ افؼرضةاوي    (1)

 . 737-735  ص1(  جم2000هة/1421  1اإلشالمل  ط
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ؾػ  شهدى اإلشالم»بركامج  -3 ـُ وهق حؾؼات تؾقػزيقكقة يف تؾقػزيقن ؿطر  

إكيةا  تؾقػزيةقن  أيضا بافرد ظذ أشئؾة ادستؿعغ  ومازال هذا افزكامج مستؿرًا مـذافيقا 

 وثالثغ ظامًا  وهق بركامج أشبقظل ُيعرض ـؾ مجعة.ؿطر  مـذ مايزيد ظـ ثالث 

  وتبثةف ؿـةاة اجلزيةزة افػضةائقة  وؿةد رجةا شريعة واققةاةةافي»بركامج  -4

ادسؾؿقن مـ افيقا اديارـة يف هذا افزكامج  ؾؾؿ يتةقان يف افؼبةقل  ورأى أن هةذه 

 ادسةؾؿغ يف أوربةا وأمريؽةا  ؾفةؿ يف كظةره يف أمةس ؾرةة فقصؾ ةقتف وتراؤه إػ

 اقاجة إػ ؾؼف افتقسر افذي يتبـاه.

  وـاكةت تبثةف ؿـةاة أبةقطبل افػضةائقة  وأوؿةػ بعةد شادـتدى»بركامج  -5

 أحداث شبتؿز  وُمـع افيقا مـ دخقل اإلمارات فظروف أصبف ما تؽقن شقاشقة.

وإخرى  يف مـاشبات ظديدة  ـان  ـام أن فؾيقا برامج ُتذاع بغ افػقـة -6

أصفرها بركامج يمدى يف ظرص ـؾ يقم مـ صفر رمضان يف تؾقػزيقن ؿطةر  واشةتؿر 

هذا افزكامج مدة ضقيؾة  وـان فؾيقا ؾقف شقاحة ؿرتكقة  يطةقف بافـةاس يف حةدائؼ 

افؼرتن وبساتقـف  ؾقؼطػ ـؾ يةقم تيةة أو ظةدة تيةات  ؾقيةػ تذان افـةاس وييةػل 

 سر ـالم اهلل.أشامظفؿ بتػ

ويف أوكة إخرة بدأت افؼـقات افػضائقة تتـاؾس ظذ ظرض مؼابالت مع 

افيقا  يتحدث ؾقفا ظـ حقاتف ومذـراتف  ؾؼامت افؼـاة افػضةائقة افؼطريةة بزكةامج 

وي  واشةةتؿر افزكةةامج أـثةةر مةةـ وـةةان أول افقرثةةة هةةق افؼرضةةا شورثةةة إكبقةةا »

 ظبد افعزيز افسقد. حؾؼات  وهق مـ إظداد إشتاذظؼ

بعرض ظةدد مةـ اقؾؼةات  شةجؾفا مةع افيةقا  شؿرأا»وـذفؽ ؿامت ؿـاة 
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 شـةريامن محةزة»افؼرضاوي افيقا ظبد افسالم افبسققين  ـام أظةدت ـةذفؽ ادذيعةة 

 (1).شافػضائقة اؿرأ»بركاجمًا مع افيقا يف ؿـاة 

رحابةة افزامج دفت ظذ ظؿؼ ؾؼف افيقا وشعة أؾؼف واتساع مدارـف و وهذه

ةدره وؽزارة ظؾؿف وممهالتةف افدظقيةة ومـفجةف ادتؿقةز يف افتعامةؾ مةع افؼضةايا 

  إةقؾة وادعاسة.

  الصحف والجرائد والمجالت: -7
يصػ أهؾ افعؾؿ افصحػ واجلرائد وادجالت بلهنا مدرشة متـؼؾة  يتعؾؿ 

ا مدرشة ؾقفا افصغار وافؽبار  وافرجال وافـسا  وأوفق اجتاهات وأؾؽار خمتؾػة  وأهن

حقة تضقػ ـؾ يقم جديدًا مـ افعؾقم وإخبار إػ افثؼاؾة افسابؼة  وأهنا مدرشة 

ظرصية تعقش افقاؿع  وتطؾ ظذ إحداث ادقداكقة  ومدرشة ؾؽرية َتبـل إؾؽار  

 وتؽقن آجتاهات.

حد ؿقؿتف  وٓيؼؾؾ مـ صلكف  ؾلمر افصحػ وـؾ ص  هذا صلكف ٓجُت  

آظتبار  حقث صؽؾت شاحة ؾسقحة فؾؿجفقدات افدظقية  وادجالت ؿقؿ وجدير ب

وأةبح مـ صلهنا أن تريب اإلكسان ظذ مبادئ اخلر  ومتسؽف ظـ مفاوي افؼ  

وتغذيف بؿقاد إشالمقة ةاقة  وتقجفف كحق افغاية افعظؿك واهلدف إشؿل افذي 

ادحجة مـ أجؾف ُبعث إكبقا  وافرشؾ  وأكزفت افؽتب  وتػـد افيبفات  وتقضح 

إن ـان افؼائؿقن ظؾقفا وافؽاتبقن ؾقفا محؾقا رشافة اإلشالم ودظقتف  وأخؾصقا 
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 افعؿؾ هلل  وابتغقا ثقاهبا ظـداهلل.

وؿد أدرك بعض افدظاة ادقؾؼغ ادؾفؿغ خطقرة افصحػ وادجالت 

وتلثرها واكتيارها  ؾجعؾقها رةقػًا مرـزيًا فدظقهتؿ  زيـقا ةػحاهتا بؿؼآهتؿ 

  وؽذوا ظؼقل إمة بام حتتاجف مـ ظؾؿ وثؼاؾة وؾؽر ومعتؼد  وبؾغقا رشآت افؼقية

اهلل مـ أؿىص افدكقا إػ أؿصاها  وتصدوا فؾؿتطاوفغ ظذ اإلشالم وادتحامؾغ ظذ 

افثؼاؾة اإلشالمقة  وأطفروا ظقراهتؿ  وأثبتقا محؼفؿ  وؿؿعقا صبفاهتؿ  ومـ همٓ  

فؼرضاوي: حقث هق ـاتب ظؼات مـ ادجالت افدظاة ادقؾؼغ افدـتقر يقشػ ا

وافصحػ  وـاشقفا حؾاًل ؾاخرًة مـ شـدس افؼرتن وإشتزق اقديث وحرير افػؼف  

 وكاثر أؾؽار إشالمقة معتدفة  وواضع معامل ةحقة إشالمقة راصدة.

إن افيقا افؼرضاوي اشتغؾ هذا ادجال افدظقى خر اشتغالل  ؾجعؾ مـفا 

ومـ هذا افرةقػ ؿّقم إؾؽار  وحّدد ادػاهقؿ  وأبرز ؿاظدة اكطالق فدظقتف  

ادعامل  وأيؼظ افصحقة  وؽّذى افثقرة  وحّرك افعقاضػ  وهّز افقجدان  ورضب 

بسفؿ ربقح يف افـفضة اإلشالمقة  ؾفق ُيعّد مـ أصفر وأبرز ـتاب ادجالت 

 افتؼاضف وافصحػ  يؽتب رأيا بؽرًا أو خاضرًا مجقاًل ؾتتسابؼ ادجالت وافصحػ إػ

وكؼه بيؽؾ بارز  وؾقف دٓفة ظذ مايتؿتع بف مـ صعبقة وؿبقل ظام وتؼدير ميؽقر 

 يف إوشاط ادختؾػة.

 : الرسائل والبيانات -8
 إن افرشائؾ وافبقاكات جديرتان بلن ُتعّدا مـ أهؿ افقشائؾ افدظقية. 



 

 
 مسعود الفالحي، نوشاد القامسي  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿963﴾ ___________________ 

 

ؾةقك م أما افرشائؾ ؾؼد تعارف ظؾقفا افدظاة مـذ افؼديؿ  وؿد راشؾ افـبل 

 افعامل وظظام ه مـ ـرسى وؿقرص وافـجار وظظقؿ افؼبط وؽرهؿ.

ت يف اقؼبة اداضقة  وهل ظبارة ظةـ  أما افبقاكات ؾفل وشقؾة دظقية اشتجدَّ

ؾؽرة وتعؾقؼ ظذ ؿضقة وحادثة  ويف هذا افعرص افعقدل افةذي يسةعك ؾقةف اإلظةالم 

ر ة ذؿف وؽربف  ؾةال يؼتصةبجؿقع أكقاظف ووشائؾف ظذ تغطقة أهؿ ما حيدث يف افعامل

ظذ مـطؼة دون مـطؼة وؿضقة دون ؿضقة  ؿد ـثةرت إصةاظة افبقاكةات ممةـ يعقةـفؿ 

إمةةر  وافـةةاس يتطؾعةةقن إػ بقةةان صخصةةقة تعجةةبفؿ  ؾقبـةةقن رأهيةةؿ ظةةذ رأيةةف  

 ويتحرـقن حسب ماحيرـفؿ هذا افبقان.

قشةقؾة إن افيقا افؼرضاوي اهتؿ هبةذا اجلاكةب افةدظقي أيضةًا باظتبةاره اف

 افػاظؾة يف حتؼقؼ افبالغ افدظقي.

ف إػ ـةؾ  ف رشائؾ دظقية ـثرة إػ خمتؾػ افيعقب وآكتام ات  وجَّ ؾؼد وجَّ

مـ افدظاة وافعصاة واقؽام وادحؽةقمغ  واإلشةالمقغ وافعؾامكقةغ  ومةـ أصةفر 

 وافتل وجففا إفقف بعد مـع ؾركسةا "جاك صراك"رشائؾف رشافتف إػ افرئقس افػركز 

 فؾحجاب  جا  ؾقفا: 

ـُ صةديَد أشةػل دةا ؿرأكةاه  شقادة افرئقس:» ة
إكـل باشؿل واشةؿ هةمٓ  ُأْظؾِ

وشؿعـاه مـ تقجف ؾركز دـع افطافبات ادسؾامت مـ ارتةدا  اقجةاب يف ادةدارس  

وهق ما أشتغربف ـؾ آشتغراب  وأكؽره ؽاية اإلكؽار  ؾفق جيةز ادسةؾؿة أن ختةافػ 

ََاحَِكََووَِصآءَِ ﴿هبا افذي ؿال يف ـتابف: ديـفا  وتعيص أمر ر ۡزَوَِّٰجَكََوَب
َ
َقُنَّۡلِ اَٱنلَِّبُّ َّ مُّ

َ
أ ََيَٰٓ

َِۚ ٌَّ ِّ َِيٌََجَلَّٰتِيتِ ٌَّ ِّ ۡي
ۡؤِيََِيَيُۡدنَِيََعوَ ًُ ۡ ووجقب اقجاب ظذ ادرأة  [59إحزاب:]﴾ٱل
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 ادسؾؿة أمر أمجعت ظؾقف ـةؾ ادةذاهب وادةدارس اإلشةالمقة شةـقة صةقعقة وزيديةة

 وإباضقة.

افةةذي ٓكؿؾةةؽ أن كصةةػف إٓ  -وؿةةد شةةا كا وتدـةةا أن يصةةدر هةةذا افتقجةةف

مـ ؾركسا خاةة  بؾةد اقريةة  -بافتعصب ضد افتعافقؿ اإلشالمقة وافؼقؿ اإلشالمقة

وآكػتاح  وأم افثقرة افتل كادت باقرية وادساواة واإلخا   وافتل ؾقفا أـز جمؿقظةة 

 إشالمقة يف أوربا.

يـايف حريتغ أشاشقتغ مـ اقريات افتل هل مـ حؼةقق اإلكسةان:  ؾفذا افتقجف

 (1)شاقرية افيخصقة واقرية افديـقة  وؿد أـدهتا ـؾ افدشايس ومقاثقؼ اإلكسان.

ؾافرشائؾ وشقؾة دظقية ذات تلثر  حظقت بلةافة ذظقة بثبقهتا ظةـ افـبةل 

 وأحسـ اشتعامهلا افدـتقر افؼرضاوي. ادصطػك ادعصقم 

 "http://islamonline.net"" إشالم أون ٓيـ"ا بقاكاتف ؾؿصدرها مقؿعف أم

  وٓ خيػةك ظةذ متابعقةف http://qaradawi.net "افؼرضاوي كت"ومقؿعف اخلاص: 

مدى أةافة ؾؽره وحدة صعقره وشعة برصه بةافقاؿع ووضةقح رأيةف  ومةا حةديث 

ؾؼد واـةب بةؾ ؿةاد مقؿػف افصؾب افصارم جتاه آكؼالب افعسؽري ادرصي ببعقد  

افثقرة ادرصية  وتابع إحداث بدؿة  وأدػ برأيف افـاضةج افثاؿةب  بةرز يف بعضةفا 

أشدًا هصقرًا  ويف أخرى داظقًة حؾقاًم. ويف افثافثة جماهدًا مؼدامًا  ويف افرابعة متظؾاًم 

 شائاًل اهلل شبحاكف افـرص واإلكصاف.

                                                 

 .213 صادنهج الدعوي عند الؼرضاويـساب  أـرم   (1)
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 رنت )الشبكة العنكبوتية العالمية(:تاإلن -9
افدظقة اإلشالمقة دظقة ظادقة تػقق ـؾ حد مـ افزمان وادؽان  وهل ثابتة   

ادبادئ وإةقل  وواضحة ادعامل وافرشقم  ومتغرة افقشائؾ وإشافقب  وجيب 

أن كضع يف ؿائؿة افقشائؾ افدظقية: بؾ ظذ رأس افؼائؿة ما يسؿك افققم 

  وؿد أدرك افيقا أمهقتف يف أول   وذفؽ كظرًا فيدة تلثره وشعة اكتياره"آكسكت"

ومـ أحسـ مـف إدراـا دا حتتاجف إمة اإلشالمقة مـ كاحقة افػؼف وافدظقة  -أمره 

ؾلكيل مقؿعًا يتحدث ظـ اإلشالم اخلافص افيامؾ  -واإلةالح يف افعرص اقارض

ـام أن  "http://islamonline.net " "إشالم أون ٓيـ"بؿؼقماتف وخصائصف باشؿ 

مقؿعًا صخصقًا ظذ اإلكسكت  ُيعـل بـؼ ـؾ ما يتعؾؼ بافيقا مـ ـؾامتف فؾيقا 

وبقاكاتف وـتبف  وأحدث إخبار وأرا . وؿد كال مقؿع افيقا افؼرضاوي جائزة 

أؾضؾ ادقاؿع افيخصقة افعربقة  مما يير إػ صعبقة ادقؿع بغ متصػحل اإلكسكت 

 (1)واهتاممفؿ بف.
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 خامتة

 طاف جيدر اإلصارة إػ أهؿ مايع:ويف هناية اد

   إن اهلل شبحاكف رزق افيقا افؼرضاوي مقاهب وممهالت ٓجتتؿع

رح افصةدر وممفةػ ؿةدير ةظادة يف إكسان واحد  ؾفق ؾؼقف ضؾقع وداظقةة فبةؼ مـية

وباحث متؿؽـ وخطقب محؾؼ وصاظر مقهةقب وكةاثر ؾةذ وجماهةد مغةقار وواظةظ 

 شاحر مؾم افسؿع وافبرص.

 رضاوي يؿتؾؽ مقاهب دظقيةة بةارزة جتعؾةف افداظقةة إن افيقا افؼ

افعادل  ظادل افػؽر وافرشافة  ظادل آجتاه وآكتيار  ضبؼت دظقتف أؾةاق  وأؿةر 

 بتلثرها واكتيارها افصديؼ وافعدو.

  ومـ ادمهالت افدظقية افبارزة فدى افيقا افؼرضاوي إيامكف افؼقي

قؼ وافقظل افرصقد  واخلؾؼ اقسةـ  وافؼؾةب افثائر  وافعؼقدة افسؾقؿة  وافػفؿ افدؿ

اقل افـابض  وافعؼؾ اقصقػ اقاشؿ  وافضؿر افقؼظ  وافثؼاؾة افقاشعة وتقطقػ 

مجقع افقشائؾ ادؼوظة افؼديؿة واقديثة  هبذا افتؽامؾ ادةقهبل وافقشةائع تؽؾؾةت 

 دظقتف بـجاح ؿقاد وؿبقل ظام مغبقط يف افعامل ـؾف.

  وافتقسر وافيؿقل وافتجديد أبرز شامت فةدظقة افقشطقة وافتبير
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 افيقا افؼرضاوي.

  إن افيةةقا افؼرضةةاوي يعةةر يف كيةةاضاتف افدظقيةةة أمهقةةة ؿصةةقى

بإوفقية وإؾضؾقة  ؾقؼدم إهؿ ؾإهؿ وإؾضؾ ؾإؾضؾ: مما جعؾ دظقتف أـثر 

 اشتجابة فؾقاؿع وأـثر اكسجامًا مع ضبقعة اإلشالم.
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 اإلمجاع املصدر الثالث من مصادر التشريع اإلسالمي
 

عبدالرحين حمود لسعيد الشوسي اليويناأللستعذ 
*

 

 

 
 

 ملخص البحث

إن هذا افبحٌ افذي وضعه افبوحٌ فقتحدث ظن اإلمجوع: ادصددر افاوفدٌ 

ظؾؿقدو ذم  فؾتؼيع اإلشالمي تعريػًو وتوصقاًل وتػريعًو وتـظرًا وتطبقؼًو، يؿال إشدفومو

تؼديم ظجؾي افػؽر اإلشالمي افشػوف إصقل، ؾدنن اإلمجدوع ـدون فده دور  دورز ذم 

افتوصل إػ كتوج ؾؽري وؾض ادشوـل افؽارة، و ه تم اإل ؼوء ظذ ادسور اإلشدالمي 

افصحقح واحلػوظ ظذ حدود افؼيعي اإلشالمقي، ؾنن افشدذوذ افػؽدري داء أصدقى 

شالم ذم خمتؾف افؼرون، ومل يبق  عد افؽتوب وافسـي شدالح  ه ـار من ادـتؿغ إػ اإل

 أؿطع فؾشبفوت وأذح فؾؿحجي افبقضوء من اإلمجوع. 

ريع اإلشدالمي، ومل دومن هـو ُيعدُّ اإلمجوُع ادصدر افاوفٌ مدن مصدودر افتشد

ُيعرف اإلمجوع ـؿصدر فؾتؼيع ذم افعفد افـبوي، ؾنن افصدحو ي مل يؽوكدوا ذم حوجدي 

                                                 

 اهلـد. -جومعي ظؾقؽراه اإلشالمقيافطوفى   *

 حبوث ودراسات
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ـون مدلمورا  ، إٓ أن افـبي افؽريم د اجلامظي ذم أي أمر ذم حقوة افـبيإػ آجتفو

 ؿشوورة أصحو ه ذم  عض افؼضويو احلسوشي، وهذه ادشوورة ؿد تشؽل فبـدي أشوشدقي 

 عد وؾوته ظدذ أمدر ديـدي، إػ اخدتالف  فإلمجوع افذي هو اتػوق جمتفدي أمي حمؿد

 افتعوريف ادذـورة ذم افبحٌ.

اؾقو  ودستوى افعويل فؾؿـفجقي افبحاقي، ؾؼد ُ دئ  تعريف اإلمجدوع وجوء افبحٌ و

فغي واصطالحو، ثم كشلة اإلمجوع وترتقبه  غ إدفدي، ؾلثبدً  ددفقل أن اإلمجدوع مصددر 

 ثوفٌ فؾتؼيع، ؾالجيوز تؼديؿه ظذ ادصدرين إوفغ: افؽتوب وافسـي ظـد آشتدٓل.

خلالؾي افراصدة، وـشدف افبحدٌ وخص ادبحٌ افاوفٌ  وإلمجوع ذم ظك ا

هبذه ادـوشبي ظام فؾصحو ي من مؽوكي ذم اإلشالم، ومدوأمجعوا ظؾقده مدن مسدومل، مدع 

اإلصورة إػ  عض ادسومل ذات إمهقي افؽبرة ذم ادوضدوع، ـدام أن حجقدي اإلمجدوع 

اشتغرؿً مسوحي ٓ لس هبدو ذم ادبحدٌ افرا دع، مدظؿدي  ددٓمل افؽتدوب وافسدـي 

 سؾقم.وافعؼل اف

وضرق ادبحٌ اخلومس موضوع حؽم مـؽدر اإلمجدوع  ؽدل هددوء ورزاكدي 

أن من أكؽر احلؽم ادجؿدع ظؾقده افؼطعدي »ظؾؿقي، وـون افبوحٌ موؾؼو ذم احلؽم  دد

ادعؾوم من افدين  وفرضورة ؾنكه يؽػر،  خالف مو فو ـون اإلمجوع طـقو أو خػقو افدذي 

إكه متى مو ثبً اإلمجوع وجدى اتبوظده »، وشٓ يعرؾه إٓ اخلواص، ؾنن مـؽره ٓ يؽػر

 .شوحرمي خموفػته، وهذا معـى ـوكه حجي

ذوط اإلمجوع أخذت ؿسطو ـبرا مدن ظـويدي افبوحدٌ، وهدي مدن إمهقدي 

روط، إذا ؾؼدد واحدد د ؿؽون ـبر، ؾنن اإلمجوع فقس حجي مستؼؾي:  ل هي حجي  ش
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وع ظن مستـد من افؽتدوب مـفو ؾؼد اإلمجوع حجقته، ومن أهم ذوضه أن يؽون اإلمج

وافسـي، وأن يؽون ادجؿعون من افعؾامء ادجتفدين، ؾنن إمجدوع ـدل مدن هدى ودب 

ٓيغـي صقئًو ذم ادسومل افؼظقي، وظدافي ادجتفدين وموإفقفو، وتم ذح هذه افؼوط 

 ظذ وجه أحسن. 

وادبحٌ افسو ع إخر تـوول إحؽدوم ادستبدي ظدذ اإلمجدوع، ومدن مجؾدي 

ٕحؽوم وجوب اتبوع اإلمجوع وحرمي خموفػته، وأن هذا اإلمجوع حدق وصدواب، وٓ ا

 يؽون خطل.

وأحلؼً ذم أخر افبحٌ كتومٍ توصل إفقفو افبوحٌ، وهي اثـتو ظؼة كتقجدي، 

 وـل مـفو ؿقم ومفم فؾغويي.

أدظو اهلل تعوػ افتوؾقق وافسداد وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفده وصدحبه 

 وشؾم.

 ددددددددددددددددددددددددددددددد

 مقدمة

إن احلؿد اهلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكستفديه، وكعدوذ  دوهلل مدن ذور 

أكػسـو ومن شقئوت أظامفـو من هيديه اهلل ؾال مضل فده، ومدن يضدؾل ؾدال هدودي فده، 

وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه، وأصدفد أن حمؿددا رشدول اهلل، صدذ اهلل 

 إػ يوم افدين. وأتبوظه وظذ آفه وأصحو ه ظؾقه

ريي ظدذ دو عد! ؾام من صك ذم أن افؼيعي اإلشالمقي آخر رشوٓت اهلل إػ افبشد
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ريعته صدذ اهلل ظؾقده دخوتم إكبقوء وادرشدؾغ، ؾشد هذه افبسقطي، وأن رشول اهلل

ن حتؿل وشؾم خوفدة ودامؿي مودامً افساموات وإرض، وذيعي هذا صلهنو ٓ د وأ

 غ ضقوهتو وذم خصومصفو مو جيعؾفو صدوحلًي هلدذا اخلؾدود، ومسدويرًة دتطؾبدوت حقدوة 

افـوس، وضبط افعالؿوت افعومي واخلوصي  غ إؾراد واجلامظوت، وحتؼقق مصدوحلفم 

 وإحوال. افعوجؾي وأجؾي، وهذه ادصوفح ختتؾف  وختالف إزمون

ريػي حمددودة متـوهقدي، دفـبويدي افشدافؼرآن افؽريم وافسدـي اودو ـوكً كصوص 

وحوادث افـوس متجددة وؽر متـوهقي، ؾؼد وضع اهلل شبحوكه وتعوػ ذم ذيعته اخلوفددة 

ـدون م افزيدودة ذم افدوحي اإلهلدي شدواء مو جيعؾفو تػي  حوجوت افـوس ادتجددة مع ظدد

 كؾوهتم. وفؾػظ وادعـى أم  ودعـى ؾؼط، حتى تتسع فؽل مو يطرأ ظذ حقوة افـوس وت

ومن هـو، ـوكً مصودر افتؼيع اإلشالمي ذم ظك افرشول صدذ اهلل ظؾقده 

وهو  ذل افوشدع ذم  وشؾم ثالثي، افؼرآن افؽريم، وافسـي افـبويي ادطفرة، وآجتفود،

اشتـبوط إحؽوم افؼظقي افتي مل يرد ؾقفدو كدص سيدح ذم افؼدرآن افؽدريم وافسدـي 

ََٓادطفرة. ؿول تعوػ:﴿ حُّ
َ
أ ََۖۡيَٰٓ ًأ ٌُِِك رَِ مأ

َ ْوِِلَٱۡلأ
ُ
ٔاَْٱلرذُشَٔلََوأ ِطيُؽ

َ
ََوأ َ ٔاَْٱَّللذ ِطيُؽ

َ
ٔٓاَْأ ُِ ٌَ ََءا ََ ِي اَٱَّلذ

ء َ َِِفَََشأ ًأ ُخ َٰلِرَمََفَإِنَحََنَٰزَخأ  َ  َ ٔأِمَٱٓأۡلِخررِ َ
ََِوٱۡلأ َُِٔنَةِٱَّللذ ٌِ َحُؤأ ًأ ََِوٱلرذُشِٔلَإِنَُنُِخ فَُردُّوهَُإََِلَٱَّللذ

وِي
أ
َحَأ َُ َص حأ

َ
ََٞوأ [.ؾوفرد إػ اهلل تعوػ هو افرجوع إػ ـتو ده، وافدرد 59]افـسوء:﴾٥٩ًَلََخۡيأ

 (1).إػ افرشول ظؾقه افصالة وافسالم هو افرجوع إفقه ذم حقوته وإػ شـته  عد وؾوته

                                                 

، حتؼقق: اجلامع ألحؽام الؼرآن أ و ظبداهلل حمؿد  ن أمحد  ن أيب  ؽر افؼرضبي، اكظر: افؼرضبي،  (1)

: وا ن ؿقم 433، ص6، جه(1427، 1ط ) روت: ممشسي افرشوفي، ظبداهلل  ن حمسن افسـي،

حتؼقق:  ،إظالم ادوقني ظن رب العادني ، ظبداهلل  ن حمؿد  ن أيب  ؽر ا ن ؿقم اجلوزيي، اجلوزيي،
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َوؿول شبحوكه وتعوػ:﴿ ٔأ ََولَر ٔاَْةِِّۖۦۡ َذاُؼ
َ
ٔأِفَأ َ وَِٱۡلأ

َ
َأ َِ ٌأ

َ َٱۡلأ ََ ِ ٌّ ٞرَ مأ
َ
َأ ًأ ُْ ِإَوَذاََجآَء

وهَُ َََِردُّ ُوَٱَّللذ ََلَفَضأ ٔأ َ َول َۡۗ ًأ ُٓ ِأ ٌِ ۥَ ُّ َخۢنتُِطَُٔ َيَصأ ََ ِي َٱَّلذ ُّ ٍَ َىََؽيِ ًأ ُٓ ِأ ٌِ َ رِ مأ
َ ْوِِلَٱۡلأ

ُ
َأ َإََِلَٱلرذُشِٔلَِإَوََلَٰٓ

َكَيِيٗلَ َإَِلذ ََ يأَطَٰ َٱلظذ ًُ ُخ َتؽأ ۥَََلتذ ُّ َُخ ََورَۡحأ ًأ  [.83]افـسوء:﴾٨٣ََؼيَيأُك

ه وآجتفود ظذ مو رجحه مجفدور وأويل إمر ذم هذه أيي: أهل افعؾم وافػؼ

 (1).ادػرسين

أصحو ه ـقػقي آجتفود ذم إمور افتي ٓجيددون ؾقفدو  وؿد ظؾَّم افرشول 

و من افؼرآن أو افسـي، حتى تستطقع إميأن تواجه ـل مو يؼع ؾقفدو مدن أحدداث،  كصًّ

افبقئدوت، ومو حيدث هلو من وؿومع، وأن تسوير  ه إزمون وخمتؾف ادصوفح ذم خمتؾدف 

 شواء أـون ذفك ظذ ادستوى اجلامظي أم افػردي.

أكه ؿول: ؿؾً: يورشول اهلل! إمدر يـدزل  روى شعقد  ن ادسقى ظن ظع 

امجعوا فه افعدودغ » ـو مل يـزل ؾقه ؿرآن، ومل متض ؾقه شـي؟ ؿول ظؾقه افصالة وافسالم:

ٓ تؼضدوا ؾقده  درأي افعو دين من اددممـغ، ؾجعؾدوه صدورى  قدـؽم، و –أو ؿول  –

 (2).شواحد

                                                                                                                          

 .92، ص1ج م(،1423، 1ط )افدموم: دار ا ن اجلوزي، ن آل شؾقامن،مشفور  ن حس
 .479، ص6، جاجلامع ألحؽام الؼرآن اكظر: افؼرضبي، (1)

، وفضمؾ  العؾم  بقان جامعذم  أ و ظؿر يوشف  ن ظبد اهلل افـؿري افؼرضبي،أخرجه ا ن ظبد افز،  (2)

 ،2ج م(،2003هد/1424، 1حزم، ط روت: دار ا ن )ظبد افرمحن ؾواز أمحد زمريل، حتؼقق: أ و 

أ و  ؽر أمحدد  دن ظدع  دن ثو دً  دن أمحدد  دن مفددي اخلطقى، : و853، رؿم-127 126ص

افسدعوديي: دار ا دن اجلدوزي، ) ظودل  ن يوشدف افعدزازي، حتؼقق: ،وادتػؼ  الػؼق ذم افبغدادي،

 .512رؿم ،273، ص1ج هد(،1417
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ددو أراد أن يبعاده إػ افدقؿن ؿدول  أن رشدول اهلل وظن معدوذ  دن جبدل

ؾنن مل دمدد »ؿول: أؿيض  ام ذم ـتوب اهلل. ؿول:ش ـقف تؼيض إذا ظرض فك ؿضوء؟»فه:

ؿدول: ش ؾنن مل دمدد ذم شدـي رشدول اهلل؟»ؿول: ؾبسـي رشول اهلل. ؿول: ش ذم ـتوب اهلل؟

احلؿد هلل افدذي وؾدق »ول: ؾرضب رشول اهلل صدري، ثم ؿول: د آفو.ؿأجتفد رأيي ٓ

 (1).شرشول رشول اهلل دو يريض رشول اهلل

 ـون ظذ كوظغ: يستػود من احلدياغ افسو ؼغ أن آجتفود ذم ظك افـبي 

ؾدقام يعدرض فةمدي مدن  إول: اجتفود مجوظي ـام دل ظؾقه حديٌ ظدع 

ج إػ تبودل افرأي وادشورة، ؾنن اتػؼً ـؾؿدتفم ظدذ رأي إحداث افعومي افتي حتتو

 واحد ـون ذفك إمجوظو.

افاوين: اجتفود ؾردي، وذفك ذم إمور افتدي يؽػدي دعرؾتفدو اجتفدود افػدرد 

 .ـوفذي ذم حديٌ معوذ  ن جبل 

 جيد أهنم ؿد ضبؼوا إمرين  عد وؾوة افـبي  وافـوطر ذم أحوال افصحو ي 

 . تؽن موجودة ذم ظكهحقٌ جدت وؿومع مل

وافسدـي،  ثالثدي: افؼدرآن، ومن هـو ـوكً مصودر افتؼيع ذم ظك افصحو ي 

                                                 

، 2(، ج، د. ط. د.تفريددوض: دار ادعددورف)اشممــ   أخرجدده افسمددذي، ظقسددى  ددن شددورة، ذم  (1)

تؾؼته إمدي  دوفؼبول، ومل يظفدر ". ؿول افغزايل: 267، ص1جشــ   : وافدارمي ذم 313، رؿم243ص

، حتؼقق: ادستصػى من ظؾ  األصول. افغزايل، حمؿد  ن أمحد، "أحد ؾقه ضعـو، ؾال يؼدح ؾقه ـوكه مرشال

ـام ؿواه ا ن ظبد افز وا دن تقؿقدي وا دن افؼدقم "ي:. وؿول افؼرضوو254، ص2محزة  ن زهر حوؾظ،ج

.افؼرضووي،يوشدف، "وا ن ـار، وؿول افشوـوين: هو حدديٌ حسدن يرتؼدي  ؿجؿوظفدو إػ افؼبدول

 .40،)افؽويً: دار افؼؾم، د. ط. د. ت(، صاالجتفاد يف الرشيعة اإلشالمقة
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إػ جوكدى  –رظقي دواإلمجوع، وهي إدفي وادصودر افتي تستؼى مـفدو إحؽدوم افشد

: وإن ـون إخران يرجعون ذم افواؿع إػ افؼرآن وافسـي  وظتبورمهو مصددر –افؼقوس 

أم  ودعـى ؾؼط، وهدي افسدـي  شواء أـون  وفؾػظ وادعـى، وهو افؼرآنافوحي اإلهلي، 

 افـبويي.وظؾقه ؾسوف كتـوول احلديٌ حول اإلمجوع من خالل ادبوحٌ افتوفقي:

 و: تعريف اإلمجوع فغي واصطالحادبحث األول

 : ذم كشلة اإلمجوعادبحث الثاين

 : ترتقى اإلمجوع  غ إدفيادبحث الثالث

 : اإلمجوع ذم ظك اخلالؾي افراصدةبعادبحث الرا

 : حجقي اإلمجوعادبحث اخلامس

 : ذوط اإلمجوعادبحث السادس

 : إحؽوم ادستبي ظذ اإلمجوعادبحث السابع

 .دراجعا اخلومتي،
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 املبحث األول
 تعريف اإلامجع 

 أوال: تعريف اإلجماع في اللغة: 
 مجوع ذم افؾغي يطؾق ظذ معـقغ:اإل

: افعزم ظذ افقء وافتصؿقم ظؾقه. يؼدول:أمجع ؾدالن ظدذ إمدر أي: األول

ًَأ﴿ صؿم ظؾقه، ومـه ؿوفه تعوػ: ََكَٓءُك ََوُُشَ ًأ َرُك مأ
َ
ٔٓاَْأ ُِؽ ۡجأ

َ
[ أي اظزموا 71﴾]يوكس:فَأ

َُؽر﴿ وماؾه ؿوفه تعوػ: ،أمرـم وادظوا ذـوءـم ود روا مو تريدون ۡجأ
َ
ٔهََُوأ نَََيأَؽيُر

َ
ٔٓاَْأ

 َ ّبِ ُ من مل جيؿدع مدن افؾقدل » :ومـه ؿوفه  .[ أي: ظزموا15﴾]يوشف:ِِفََغَيََٰتِجَٱۡلأ

عووا وؿوفده تعدوػ: ﴿، (1)أي مل يعدزم ومل يـدو افصدقوم ؿبدل افػجدرش ؾال صقوم فده
َفمَلِمع

فددقؽن ظددزمؽم ـؾؽددم ـوفقددد جمؿددع ظؾقدده ٓ »[ؿددول افزجددوج: 64﴾]ضدده:َكِقممَدكو ِ 

  وؿول افشوظر:، (2)ش.ختتؾػون
                                                 

، د. ت(، 2يوض: دار ادعدورف ط)افرشــ   أخرجه أ و داود، شؾقامن  ن إصعٌ افسجستوين، ذم  (1)

، شمــ : و أخرجه افـسومي، أ و ظبد افرمحن أمحد  ن صعقى  ن ظع، ذم 2454، رؿم430، ص2ج

كقم  اكظر: افشوـوين، حمؿد  ن ظع  ن حمؿد، : و364، د. ت(، ص1)افريوض: مؽتبي ادعورف، ط

، 1ن اجلدوزي، ط، حتؼقدق: حمؿدد صدبحي حدالق، )افددموم: دار ا داألوضاررشح مـتؼى األخبار

 .253، ص8، جه(1427

، ) دروت: دار افػؽدر، التػسر الؽبر ومػاتقح الغقبؾخر افرازي، حمؿد  ن افعالء ضقوء افدين،  (2)

 .81، ص22، جه(1401، 1ط
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 يوفقدددً صدددعري وادـدددى ٓ تـػدددع

 (1)هددل اؽدددون يوًمددو وأمددري جمؿددعُ 
 

: يؼول:أمجع افرجل إذا صور ذا مجع، ؾؼوفـو:أمجعوا ظذ ـذا أي الثاين: االتػاق

وأمجع افؼوم ظذ ـذا: اتػؼوا ظؾقه، وهذا ادعـى حيتوج إػ  صوروا ذوي مجع ظؾقه.

 (2).افتصؿقم أيًضو

 :العزم واالتفاقوالفرق بين 

أن افعزم يصح من افواحد ؾؼط، وأمو آتػوق ؾال د ؾقه من متعدد، ومـه  -1

 (3).شٓ دمتؿع أمتي ظذ ضالفي:»ؿوفه 

من مل جيؿدع مدن : »أن افعزم يؽون ذم ادؼوصد واإلرادات، ومـه ؿوفه  -2

ػوق ؾال يؽدون إٓ أمو آت أي مل يعزم ومل يـو افصقوم ؿبل افػجر، (4)شافؾقل ؾال صقوم فه

                                                 

، لسمان العمرب: وا دن مـظدور، حمؿدد  دن مؽدرم إؾريؼدي، 143، ص17، جالتػسمرافرازي،  (1)

 .57ص ،8د. ت(، ج 1) روت: دار صودر، ط

، حتؼقق: ضه جو ر ؾقوض، ) روت: ادحصولاكظر: ؾخر افدين افرازي، حمؿد  ن ظؿر  ن احلسغ،  (2)

اإلهبما  يف رشح : وافسبؽي، ظع  دن ظبدد افؽدوذم، 20، ص4ممشسي افرشوفي، د. ط. د. ت(،ج

: وافشدوـوين، حمؿدد  دن 389، ص2د. ت(، ج 1، )افؼوهرة: مؽتبي افؽؾقوت إزهريي، طادـفا 

، حتؼقق: شومي  ن افعريب إثري، )افريوض: إرصاد الػحول إىل حتؼقق احلق من ظؾ  األصولظع، 

 .347، ص1،جه(1421، 1دار افػضقؾي، ط

 شقليت خترجيه ظـد افؽالم ظذ حجقي اإلمجوع. (3)

 تؼدم خترجيه. (4)
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 –أصبه  وفؾغي، وافاوين  –أي افعزم  -إول»ذم أراء. ؿول ا ن  رهون وا ن افسؿعوين: 

 ش.أصبه  وفؼع -أي آتػوق

ون أصبه  وفش»وؿد أجوب افشوـوين ؾؼول:   ؾدذفك رع،دوجيوب ظـه  لن افاوين وإنـ 

زم. ؿول أ و ظع افػدورد: ٓ يـوذم ـوكه معـى فغويًو وـون افؾػظ مشسـًو  قـه و غ افع

 (1)ش.إذا صور ذا فبن ومتر يؼول: أمجع افؼوم إذا صوروا ذوي مجع، ـام يؼول: أفبن، وأمتر،

 :ثانيا: تعريف اإلجماع في االصطالح
فعؾامء إصول خالف ضويل ذم تعريدف اإلمجدوع وحتديدد مػفومده حتديددا 

يدرى  عضدفم حتؼؼفدو ذم  دؿقؼًو، وهذا اخلالف كوصئ ظن اختالؾفم ذم افؼوط افتدي

 اإلمجوع.ورؽم تؽوثر افتعريػوتنٓ أكه يؿؽن افؼول  لهنو تـدرج حتً افتعريػوت افتوفقي:

ؾفوإلموم افغزايل  لكه  -1 ذم ظك ظدذ أمدر مدن إمدور  اتػوق أمي حمؿد »ظرَّ

 (2)ش.افديـقي

مجقعو،  وادالحظ ذم هذا افتعريف خؾوه من ؿقد افعك، وصؿوفه أمي حمؿد 

 ذا أورد ظؾقه افعؾامء اظساضوت،أمهفو اثـون:وهل

إول: أن هذا افتعريف يشعر  عدم اكعؼود اإلمجوظنػ يوم افؼقلمي فعدم تؼققده 

 وإلرادته مجقع إميإػ ؿقوم افسوظي، وهذا حمول.  وفعك،

                                                 

، البمزدويكشم  االاار ظمن أصمول فامر اإلشمالم افبخوري، ظالء افدين ظبد افعزيدز أمحدد، (1)

 .389، ص2، جإرصاد الػحول: وافشوـوين، 226، ص3) روت: دار افػؽر افعريب،ج

 .110، ص1،جادستصػىافغزايل،  (2)
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 افاوين: هذا افتعريف يشؿل افعؾامء وافعومي مجقعو  ؾػظ إمدي، ويدمدي ذفدك

 (1).افعؾامء صح اتػوق افعومي. وهذا مل يؼل  ه أحد أكه إذا ظدم إػ

مدو  ريعي إػدواحلؼقؼي أن افغزايل يتصور دخول افعومي ذم اإلمجوع ٓكؼسوم افش

يشسك ذم درـه افعوام واخلواص ـوفصدؾوات اخلؿدس ووجدوب افصدوم وافزـدوة، 

افعؾدامء ؾوفعوام واؾؼوا اخلواص ذم اإلمجوع. أمو مو خيتص  ندراـه خواص إمي وهم 

وإػ مو خيدتص »ؾنن افغزايل ٓ يرى إدخوهلم ذم ادجؿعغ، وهلذا يؼول رمحه اهلل تعوػ: 

 درـه اخلواص ـتػصقل أحؽوم افصدالة وافبقدع ؾدام أمجدع ظؾقده اخلدواص ؾدوفعوام 

متػؼون أن احلق ؾقه مو أمجع ظؾقه أهل احلل وافعؼد ٓ يضؿرون ؾقه خالؾًو أصال، ؾفم 

 (2).شوحيسن تسؿقته إمجوع إمي ؿوضبيمواؾؼون أيضو ؾقه، 

وذـر افغزايل أن خموفػي افعوام فؾخواص ٓيمثر ذم اإلمجوع هؽذا: ؾنكده ٓ دد 

من وجود افعؾامء ذم أـار اإلمجوظوت فقصر احلؽم حجدي، وافعؾدي  دذفك خيدرج مدن 

 (3).آظساض افاوين من إدخوفه مجقع إمي ذم افتعريف

                                                 

، تعؾقق: ظبد افدرزاق ظػقػدي، )افريدوض: دار األحؽام يف أصول األحؽامأمدي، ظع  ن حمؿد،  (1)

 .262، ص1،جه(1424، 1افصؿقعي، ط

 .294، ص2ج،ادستصػىاكظر: افغزايل، (2)

: واإلجيددي، ظضدددافدين أ ددو افػضددل 227-226، ص3،جكشمم  األااراكظددر: افبخددوري،  (3)

، حتؼقدق: حمؿدد حسدن حمؿدد اترص مـتفى األصولمرشح مافغػور،   ن ظبد رمحن  ن أمحددظبداف

: وصعبون حمؿد إشدامظقل، 315، ص2،جه(1424، 1اشامظقل، ) روت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط

 .25-24، صه(1431، 1، ) روت: دار ا ن حزم، طا  والؼقاسدراشات حول اإلم
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ادجتفدين من هذه إمي ذم ظك من افعصدور اتػوق »ومـفم من ظرؾه  لكه  -2

 (1)ش.ظذ أمر من إمور

 (2)ش.ظذ أمر ذظي اتػوق جمتفدي أمي حمؿد »ومـفم من ظرؾه  لكه  -3

ذم ظك  اتػوق مجؾي أهل احلل وافعؼد من أمي حمؿد »ومـفم من ظرؾه  لكه  -4

 (3)ش.من إظصور ظذ حؽم واؿعي من افوؿومع

  فإلمجوع تدور حول ادعوين افتوفقي:ومجؾي تعريػوت إصوفقغ

  أكه اتػوق افعؾامء من أمي حمؿد. 

  أكه  عد وؾوة افـبي. 

 .أكه ظذ أمر ديـي  ؿعـى أكه يتوؿف ظؾقه افاواب وافعؼوب 

 .أكه ذم ظك من افعصور 

 عد وؾوتده ذم  وفعل أؿرب افتعوريف اجلومعي فإلمجوع هو )اتػوق أمي حمؿد 

 (4).ر ديـي(ظك من افعصور ظذ أم

 توضقح دعوين افتعريف:

                                                 

 .227، ص3ج ،كش  األاارافبخوري،  (1)

رح مغػار بشممفتح الماكظر: ا ن ُكَجقم احلـػي، زين افدين  ن إ راهقم  ن حمؿد ن حمؿد ن أيب  ؽر،  (2)

 ، د. ت(،1، ط، )افؼدوهرة: مطبعدي مصدطػى حؾبديادـار ادعروف بؿشؽاة األكوار يف أصول ادـار

 .3، ص3ج

 .262، ص1،جاألحؽاماكظر أمدي،  (3)

: وافشـؼقطي، حمؿدد 20، ص4ج ،ادحصول: وافرازي، 294، ص2، جادستصػىاكظر: افغزايل،  (4)

 .180، )ادديـي افـبويي: مؽتبي افعؾوم واحلؽم، د. ط. د. ت(، صمذكرة يف أصول الػؼ إمغ، 
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 أو ذم افػعل. أو افؼول، ادراد  وٓتػوق: آصساك إمو ذم آظتؼود،

اتػوق افعوام ؾنكه ٓ ظزة  وؾدوؿفم وٓ  شجمتفدي أمي حمؿد »وخيرج  ؼوفه: 

 وخيرج مـه أيضًو اتػوق  عض ادجتفدين. خالؾفم.

ٕكده فدقس  حجدي ذم  سدو ؼي:اتػدوق إمدم اف شأمي حمؿدد »وخيرج  ؼوفه: 

 (1).ذيعتـو، ؾال يعتز  وؾوق أو خالف إمم افسو ؼي

ؾنكه ٓ اظتبور  ه: ٕن مصدر  اإلمجوع ذم ظكه  ش عد وؾوته»وخيرج  ؼوفه: 

هو افوحي، شواء ـون  وفؾػظ وادعـى وهدو افؼدرآن،أو  دودعـى  افتؼيع ذم ظكه 

 ؾؼط وهو شـته افؼيػي.

مو يتدوهم مدن أن اددراد  ودجتفددين  شذم ظك من إظصور»وخيرج  ؼوفه: 

ٕكه يمدي  مجقع جمتفدي إمي ذم مجقع إظصور إػ يوم افؼقلمي: ؾنن توهم هذا  وضل:

إػ ظدم ثبوت اإلمجوع:إذ ٓ إمجدوع ؿبدل يدوم افؼقلمدي، و عدد يدوم افؼقلمدي ٓ حجدي 

 (2).فإلمجوع

                                                 

، ) دروت: افددار اجلومعقدي، د. ط. د. ت(، الػؼم  اإلشمالمي أصولاكظر: حمؿد مصطػى صؾبي،  (1)

 .163ص

دراشمات حمول : وصعبون حمؿد إشامظقل، 349-348، ص1، جإرصاد الػحولاكظر: افشوـوين،  (2)

، حتؼقق: زهدر صدػقق اإلما : واجلصوص، أ و  ؽر أمحد  ن ظع، 28-27، صاإلما  والؼقاس

 .52، صه(1424، 1ـبي، ) روت: دار ادـتخى افعريب، ط
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 املبحث الثاني
 بني األدلتنشأة اإلامجع  وترتيبه 

 المطلب األول: نشأة اإلجماع
ـوكً ثالثي: افؼرآن افؽريم، وافسـي   إن مصودر افتؼيع ذم ظك افرشول 

 افـبويي، وآجتفود.

ؾؽقف كشل اإلمجوع ظن آجتفود؟ وهل زيودة هذا ادصدر ظذ افؼرآن وافسـي 

: ـتدوب اهلل ترـً ؾقؽم أمرين فن تضؾوا مو متسؽتم هبدام:»يتعورض مع ؿول افـبي

 (1)ش.تعوػ وشـتي

 و قون ذفك يؽون ذم أيت:

تؾؼى افرشول ذيعي ر ه ظز وجل ظن ضرق افوحي إمو  وفؾػظ وادعـدى ـدام 

 هو افشلن ذم افؼرآن افؽريم، أو  ودعـى ؾؼط ـام ذم افسـي افـبويي.

ومل تؽن كصوص هذا افوحي ضقؼي إػ احلد افذي جيعل مػفومفو ؿدوسا ظدذ 

أو  قئي حمددة ٓ يتعداهو،  ل إن مػفوم ـل كص يصؾح فالمتاول ذم ـل ظك  ظفد معغ

ومك، ومو ظذ ادجتفدين إٓ أن يبدذفوا جفددهم ويـعؿدوا كظدرهم، ـدي تسدتوظى 

                                                 

، ) روت: ادستدرك ظذ الصحقحنيأخرجه احلوـم، أ و ظبد اهلل حمؿد  ن ظبد اهلل افـقسو وري، ذم  (1)

شؾسمؾة األحاديمث : واكظر: إفبوين، حمؿد كوس افدين، 93، ص1دار ادعرؾي، د. ط. د. ت(، ج

 .1761، رؿم355، ص4، جه(1415، )افريوض: مؽتبي ادعورف، د. ط، الصحقحة
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 (1).افـصوص افوؿومع ادستجدة ذم ـل ظك من افعصور، وذم ـل مك من إمصور

حتؿدل اهلدايدي اإلهلقدي  وذفك أن افؼيعي اإلشالمقي هي خومتي افؼامع افتدي

فؾبؼ، وؿد خصفو اهلل  وفعؿوم وافشؿول، ؾفدي رمحدي اهلل تعدوػ فؾعدودغ، مدن ـدل 

إجـوس وذم ـل افبقئوت، وـل إظصور،إفقلن تؼوم افسوظي،وذم ـل جموٓت احلقدوة 

ادتـوظي،هلذا أودع اهلل ؾقفومن إصوفوإحؽوم مو جيعؾفو ؿودرة ظذ افوؾوء  حوجدوت 

 (2).وكقي ادتجددة ظذ امتداد افزمون واتسوع ادؽون وتطور اإلكسونإكس

يعؾدم أصدحو ه ريض اهلل ظدـفم  وحتؼقؼو هلذه افغويي افـبقؾي ـدون افرشدول 

 ـقػقي مواجفي ادستجدات، و خوصي ذم إمور افتي ٓ كص ؾقفو.

حتى ذم أصدعى افظدروف وأصدد  إهلي فرشوفه  وهذا ادبدأ إكام هو توجقه

وؿوت، ؾػي أثر ؽزوةأحدواختالف آراء افرموة من ادسؾؿغ افذين ظقـفم افرشول إ

 رـغ ظدذ افرشدول دحلراشي طفر جقش ادسؾؿغ ممدو أدى إػ اكؼضدوض ادشد 

وادسؾؿغ،ومع ذفك ـؾه يلمره ر ده جدل صدلكه  دوفعػوا ظدـفم ومشدوورهتم ؾقؼدول 

َث َتعوػ:﴿ اَرَۡحأ ٍَ ََُٓفَتِ َ َِِِلَجَل َٱَّللذ ََ ِ لِرَمٌَّۖۡ ٔأ ََح َأ ٌِ ٔاَْ اََغيِيَظَٱىأَليأِبَََلَُفضُّ َُنَِجََذغًّ ٔأ َ َول َۡۖ ًأ

ررَِ  مأ
َ َِِفَٱۡلأ ًأ ُْ َوََطاوِرأ ًأ ُٓ َ َل فِرأ َخغأ ََوٱشأ ًأ ُٓ ِأ ُفََخ ـدام وصدف اهلل  [159﴾]آل ظؿدران:فَٱخأ

                                                 

 :5(، صد. ت1)افؽويدً: دار افؼؾددم، ط ،اإلمما  بمني الـظريممة والتطبقمق حمؿدد أمحددد،اكظدر:  (1)

، 6)افؽويدً: دار افؼؾدم، ط ،ادر الترشيع اإلشالمي فقام ال كمص فقم ممص افوهوب خالف،ظبدو

 .166-165ص ،ه(1414

دراشات حول  ظقل،وصعبون حمؿد إشام :6، صاالجتفاد يف الرشيعة اإلشالمقة اكظر: افؼرضووي، (2)

 .10، صاإلما  والؼقاس
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ادممـغ  لن أمرهم  قـفم صورى  ؿؼته اإليامن افذي وؿر ذم ؿؾوهبم،ؾؼدول شدبحوكه 

َِوتعوػ:﴿ ََوٱَّلذ ًأ ُٓ راََرَزكأرَنَٰ ٍذ ََوِم ًأ ُٓ َِ َةَنأ َُطَٔرىَٰ ًأ ُْ ُر مأ
َ
َٰٔ َََوأ يَ َذ ٔاَْٱل كَاُم

َ
ََوأ ًأ ِٓ ِ ِّ ٔاَْلَِر َخَااةُ َٱشأ ََ ي

يستشدر رؤوس  وظذ هذا إشدوس ـدون افرشدول  [38]افشورى:﴾٣٨َيُِفُِلٔنََ

 (1).أصحو ه ذم إمور افتي مل يـزل ؾقفو وحي من ر ه تعوػ

ريض اهلل -وصي ذم ظفدد اخلؾقػتدغ أيب  ؽدر وظؿدر و خ و عد وؾوة افـبي 

طفر ادصدر افاوفٌ من مصودر افتؼيع اإلشالمي افذي تستؿد مـه إحؽوم  -ظـفام

ؾنذا كزفً احلودثي اشتدظى اخلؾقػي من ظرؾوا  وفػؼه ذم افدين،  افؼظقي وهو اإلمجوع،

ؾدنذا  فم إمدر،وـوكوا يومئذ معروؾغ مشفورين حمصورين ؾقام  قـفم، ؾقعرض ظؾدق

 (2).اتػؼوا ظذ رأي ـون ذفك إمجوظوً 

إذا ورد ظؾقه حؽم كظر ذم ـتوب اهلل أوًٓ وذم شدـي  ؾؽون أ و  ؽر افصديق 

ؾنذااجتؿع  ، ؾنذا أظقوه إمر، ومل جيد ؾقفام مجع رؤوس افـوس ؾوشتشورهم،رشوفه 

 (3).رأهيم ظذ رء ؿه  ه

أظقوه أن جيد ذفدك ذم ـتدوب  ؾنذا ،يػعل ذفك أيضو وـون ظؿر  ن اخلطوب 

ؾنن ـون ٕيب  ؽدر ؿضدوء  شلل: هل ـون أ و  ؽر ؿه ؾقه  ؼضوء؟ اهلل وشـي رشوفه 

                                                 

 .166-165، صمصادر الترشيع اإلشالمي اكظر: خالف، (1)

) روت: دار إحقوء افساث افعريب،  ،ادوشوظة الػؼفقة اكظر: وزارت افشمون اإلشالمقي  وفؽويً، (2)

 .26، ص1، جه(1419، 3ط

ا دن ؿدقم اجلوزيدي،  : واكظدر: 163دة،  رؿم،  وب افػتقو ومو ؾقه من افششــ ذم  ،أخرجه افدارمي (3)

 .115، ص2ج ،إظالم ادوقعني
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 (1).اجتؿع رأهيم ظذ رء ؿه  ه ؾنذا أخذ  ه، وإٓ مجع ظؾامء افـوس واشتشورهم،

ور دام  ر مدن افصدحو ي،ضددؾقستشر فه من ح وؿد ـوكً ادسلفي تـزل  عؿر 

وهدو إذ ذاك أحددث افؼدوم شدـًو،  صوورهم حتى ـون يشوور ا ن ظبدوس مجعفم و

وـون يشوور ظاامن وظؾقًّو وضؾحدي وافدز ر وظبدد افدرمحن  دن ظدوف وؽدرهم مدن 

 (2).، وٓشقام إذا ؿصد  ذفك مترين أصحو ه وتعؾقؿفم وصحذ مهؿفمافصحو ي

وفقس هو أصال  وهذا اإلمجوع ٓ د أن يستـد إػ افؽتوب وافسـي، ٓ خيرج ظـفام،

مستؼال  ذاته من ؽر اشتـود إػ ـتوب أو شـي: إذ فو ـون ـذفك ٓؿته إثبوت ذع زامدد 

 (3). عد افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم، وهلذا تليت ظبورات افعؾامء تمـد ذفك ادعـى

ٓيؾدزم ؿدول  ؽدل حدول إٓ  ؽتدوب اهلل أو شدـي »ؿول افشدوؾعي رمحده اهلل: 

 (4).شرشوفه

ؾفو يـعؼد ظن دفقل أوجى اتػوؿه ظؾقه: ٕن مدو ٓ موجدى »ووردي:وؿول اد

 (5).شفه يتعذر آتػوق ظؾقه

                                                 

 .115، ص2ج ،إظالم ادوقعنيا ن ؿقم اجلوزيي،  (1)

 .256، ص4ج ،إظالم ادوقعنيا ن ؿقم اجلوزيي،  (2)

تعؾقق  ،الػؽر السامي يف تاريخ الػؽر اإلشالمي اكظر: احلجوي، حمؿد  ن احلسغ افاعوفبي افػود، (3)

، 1ج (،، د. ط. د. ت)ادديـي ادـورة:ادؽتبده افعؾؿقدي اج: ظبد افعزيز  ن ظبد افػتوح افؼوري،وإخر

 .63ص

، د. ط. إذاف: حمؿد زهر افـجور، ) روت: دار ادعرؾدي ،األم حمؿد  ن إدريس، اكظر: افشوؾعي، (4)

 .273، ص7ج  (،د. ت

، اوي الؽبمر يف فؼم  ممذلب الشمافعياحلم اكظر: ادووردي، حمؿد  ن احلسن  ن حمؿد  ن حبقدى، (5)
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مو دل ظؾقه اإلمجدوع ؾؼدد دل ظؾقده افؽتدوب »وؿول صقخ اإلشالم ا ن تقؿقي: 

وافسـي، ومو دل ظؾقه افؼرآن ؾعن افرشول أخذ، ؾوفؽتوب وافسـي ـالمهو ملخوذ ظـده، 

 (1).شظؾقفو إٓ وؾقفو كصوٓ يوجد مسلفي يتػق اإلمجوع 

وؿد ؿرر اخلطقى افبغدادي أن كشلة اإلمجوع ٓ يؿؽن أن تؽون ذم ظفد افـبدي 

 وهلذا دو احتٍ ادوكعون من اإلمجوع  حديٌ  عٌ معوذ إػ افقؿن، وأكه مل يذـر ؾقده ،

اإلمجوع إكام »اإلمجوع، ممو يدل ظذ ظدم حجقته ظـدهم، أجوب ظن احتجوجفم  ؼوفه: 

 ش دوكػراده» ٕكه ٓ جيوز أن يـعؼد اإلمجوع ذم حقوته دوكده، وؿوفده:  عد افـبي يعتز 

 (2).شحجي ٓ يػتؼر إػ ؿول ؽره، ؾؾم يؽن ذم ظكه اظتبور  وإلمجوع

إن خدوفف ؿوفده ؾوحلجدي ذم  وجيوب أيضو  لن ؿول افصحو ي ذم ظفد افـبي 

معفم ؾال حوجي ذم ؿدوهلم  ؿوفه، وٓ يصح ؿوهلم دوكه واحلوفي هذه، ؾنن ـون افـبي 

 (3).ؾنن ؿوفه أصل وؿوهلم تبع

يبحدٌ حؽدم ادسدلفي ذم افؼدرآن  ر افـبدي دوظذ هذا ؾنن ادجتفد ذم ظصد

                                                                                                                          

، 1حتؼقق: ظع  ن حمؿد معوض وظودل أمحدد ظبدد ادوجدود، ) دروت: دار افؽتدى افعؾؿقدي، ط

 .108، ص16ج  ،ه(1414

،)افسعوديي: وزارة جمؿو  الػتاوىا ن تقؿقي،أمحد  ن ظبد افسالم  ن ظبد احلؾقم احلراين افدمشؼي، (1)

 .195، ص19ج ،ه(1416 د. ط، افشمون اإلشالمقي،

تقسر التحرير ظمذ كتماب التحريمر يف أصمول الػؼم  اجلمامع بمني اكظر: أمر  ودصوه، حمؿد أمغ،  (2)

 .224، ص3، ) روت: دار افػؽر، د. ط. د. ت(،جاصطالح احلـػقة والشافعقة البن اهلامم

 ،تقسمر التحريمر ،: واكظدر: أمدر  ودصدوه168، ص1، جالػؼق  وادتػؼ اكظر: اخلطقى افبغدادي،  (3)

 .224، ص3ج
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وافسـي، ؾنن مل جيد اجتفد وٓ يبحٌ ظن اإلمجوع ذم ادسلفي: ٕن اإلمجوع مل يـشدل  عدد 

اإلمجدوع، ؾدلمؽن  ؾنن إمر خمتؾف حقٌ وجد ذم ذفك افعك، أمو  عد وؾوة افـبي 

 ادجتفد أن يبحٌ ظـه  عد افـظر ذم افؼرآن وافسـي.

 لهندو افؼدرآن وافسدـي  وهلذا ذـر ا ن خؾدون أدفي إحؽوم ظذ ظفد افـبي 

رع ذم دوتعقـدً دٓفدي افشد»ؾؼط،أمو ظذ ظفد افصحو ي ؾوفؼرآن وافسدـي، ثدم ؿدول: 

 ام إلمجوع افصدحو ي ظدذ افـؽدرثم يـزل اإلمجوع مـزفتف افؽتوب وافسـي هبذا آظتبور،

إٓ ظن مستـد: ٕن ماؾفم ٓ يتػؼون ظن ؽر دفقل ثو ً  ظذ خموفػقفم، وٓ يؽون ذفك

اشدتدٓل  مع صفودة إدفي  عصؿي اجلامظي دفقال ثو تو ذم افؼظقوت، ثم كظركو ذم ضدرق

إماول  ؾنذا هم يؼقسون إصبوه  وٕصبوه مـفام، ويـظرون افصحو ي  وفؽتوب وافسـي،

 (1).ش نمجوع مـفم وتسؾقم  عضفم فبعض ذم ذفك  وٕماول

ـدوكوا يسدعون إػ اإلمجدوع  طريدق افشدورى  وهبذا يتضدح أن افصدحو ي 

ر، وذفدك  عدد أن دواشتخراج آراء افػؼفوء افذين ظدوا من ادجتفدين ذم ذفك افعصد

ا هدذا افددفقل تـول ادسوفي ؿسطًو واؾرا من افبحٌ ظن إدفدي افسدؿعقي، ؾدنذا ظددمو

أخذوا  آراء افػؼفوء وذوي افرأي، ؾنذا اجتؿع رأهيم اـتػوا هبذا اإلمجوع ـام ـون يػعل 

 .-ريض اهلل ظـفام-ذفك أ و  ؽر وظؿر 

ثم  عد ذفك أتى ظك افتو عغ وـوكً هـوك أمور مشسـي  غ اإلمجدوع ظـدد 

                                                 

، ) روت: إظؾؿي فؾطبوظي وافـؼد، ادؼدمةاكظر: ا ن خؾدون، ظبد افرمحن  ن حمؿد احلرضمي،  (1)

 .453، ص1د. ط. د. ت(، ج
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 افصحو ي واإلمجوع ظـد افتو عغ.

افػؼفدوء ؾؼدط، وؿدد أوردت افـصدوص أفػوطدو  إمرإول: وهو اظتبور أؿوال

، "أهدل افعؾدم"، و"ظؾامء افـوس"، و"رؤوس افـوس"خمتؾػي ظـفم ذم  قون اإلمجوع ماول: 

، وهذه إفػوظ متؼور ي ادعـى إذا ظرؾـو أهندو "ذوي افرأي وافعؾم"، و"إمؿي ادفتدين"و

افدذين شدقؼررون  رظقي: ٕن هدمٓء هدمدوردت ذم مسور من يمخذ ظـفم إحؽوم افشد

 ويصدرون إحؽوم افتي شقتبعفو ادسؾؿون ذم ؿطر معغ أو ذم ـل إؿطور.

إمر افاوين: هو تسؿقي اإلمجوع  عد افؽتوب وافسـي أي اظتبوره افدفقل افاوفٌ 

 وتؼديؿه ظذ افرأي، وذفك ذم افـصوص افتي ذـرت اإلمجوع.

وافتو عغ مل يؽن فه ؽر  إن اإلمجوع ذم ظك افصحو ي و عد هذا يؿؽن افؼول:

 ومهو: ؿوظدتغ أصوفقتغ،

 إوػ: أن اإلمجوع هو افدفقل افاوفٌ  عد افؼرآن وافسـي.

 (1).افاوكقي: أكه ٓ د ٓكعؼود اإلمجوع من معرؾي أؿوال ذوي افرأي من افػؼفوء

أمو ذم ظك إمؿي ادجتفدين ؾؼد حرص ـل أموم ظذ أن يؾتدزم إمجدوع مدن 

إمجوع أهل ادديـي، ـام اـتػى   وفبقئي افتي ظوش ؾقفو، ؾوظتؿد اإلموم موفكشبؼه، وتلثر 

 أ و حـقػي  ام اتػق ظؾقه ظؾامء افؽوؾي. اإلموم

وظذ ذفك شور أتبوع ادذاهى ادختؾػي، ؾصور ـل واحد يدظم مذهى إمومده 

وهدو وورة   دظووي من اإلمجوع، وـارت هذه افدظووي، و ؼي ؿقد مشسك  قـفم،

                                                 

دراشممات حممول اإلممما  : وصددعبون حمؿددد إشددامظقل، 18-17، صاإلممما اكظددر: اجلصددوص،  (1)

 .10-9، صوالؼقاس
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وإخذ  ام اتػؼوا ظؾقده، حتدى ٓ يتفؿدون  وفشدذوذ،  ل  ام أمجع ظؾقه افصحو ي،افعؿ

وـون ؾؼفدوء  و ذفك اشتؼر ذم إذهون أن اإلمجوع حجي ؿوضعي فدى إمي اإلشالمقي،

 (1).ـل ظك يـؽرون أصد اإلكؽور ظذ من خوفف رأي جمتفدي افسؾف

 المطلب الثاني: ترتيب اإلجماع بين األدلة: 
ؿول ا دن افؼدقم: ، مجوع مصدرا فةحؽوم افؼظقي  عد افؽتوب وافسـييليت اإل

ومل يزل أمؿي اإلشالم ظذ تؼديم افؽتوب ظذ افسـي، وافسدـي ظدذ اإلمجدوع، وجعدل »

 (2).شاإلمجوع ذم ادرتبي افاوفاي

وورد ذم تعظقم أمر آشتدٓل  وإلمجوع ؿول  عضفم أكه مؼدم ظدذ افؽتدوب 

 (3).وافسـي وافؼقوس

رع افؽتدوب وافسدـي دؿد شبق أن أدفدي افشد» :جوء ذم ذح خمتك افروضيو

واإلمجوع  واإلمجوع وافؼقوس، وؽره من إصول ادختؾف ؾقفو مو ذـركوه أو مل كذـره،

 مؼدم ظؾقفو مجقًعو فوجفغ:

                                                 

، )دمشدق: دار افػؽدر، د. ط. د. ت(، وشقط يف أصمول الػؼم  اإلشمالميالاكظر: افزحقع، وهبي،  (1)

 .15، صدراشات حول اإلما  والؼقاس: وصعبون حمؿد إشامظقل، 40ص

، مطبوع مع جمؿوظدي تػصق  الؼول يف اإلما اكظر:ا ن ؿقم اجلوزيي، ظبد اهلل  ن حمؿد  ن أيب  ؽر،  (2)

 .91. ط. د. ت(، صافرشومل افؽامفقي، )افطومف: مؽتبي ادعرف، د

، حتؼقق: حمؿد حجي، ) روت: دار افغرب الذخرةاكظر: افؼراذم، صفوب افدين أمحد  ن إدريس،  (3)

 .116، ص1م(، ج1994، 1اإلشالمي، ط
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 أحدمهو: ـوكه ؿوضعو معصومو من اخلطوء  شفودة ادعصوم فه  ذفك.

فتلويل  خالف  وؿي إدفي ؾنن افـسخ يؾحؼفو، افاوين: ـوكه آمـو من افـسخ وا

 (1).شوافتلويل يتجه ظؾقفو، وؿد شبق افدفقل أن افـسخ ٓ يؾحق اإلمجوع

وؿد رد ظذ هذه افشبفي أهل افعؾم،وأ طؾوا هذا افستقدى ادخدوفف ددو ـدون 

 ظؾقه افسؾف من إصحوب ومن  عدهم.

ريعي، دع مستـد معظدم افشدومن ؿول من ادتلخرين إن اإلمجو» ؿول ا ن تقؿقي:

ذفدك، وهدذا  ؾؼد أخز ظن حوفه: ؾنكه فدـؼص معرؾتده  وفؽتدوب وافسدـي احتدوج إػ

ـؼوهلم: إن أـار احلوادث حيتوج ؾقفو إػ افؼقوس فعدم دٓفي افـصدوص ظؾقفدو، ؾدنن 

هذا ؿول مدن ٓ معرؾدي فده  وفؽتدوب وافسدـي ودٓٓهتدو ظدذ إحؽدوم، وؿدد ؿدول 

ن مسلفي إٓ وؿد تؽؾم ؾقفو افصحو ي أو ذم كظرهو، ؾنكه دو ؾتحدً اإلموملمحد:إكه مو م

افبالد، واكتؼ اإلشدالم، حددثً مجقدع أجـدوس إظدامل، ؾتؽؾؿدوا ؾقفدو  وفؽتدوب 

واإلمجوع مل يؽن حيتٍ  ه ظومتفم،  وإكام تؽؾم  عضفم  وفرأي ذم مسومل ؿؾقؾي، وافسـي،

فؽن ددو جدوء افتدو عون ـتدى ، ع ؿبؾفموٓ حيتوجون إفقه إذ هم أهل اإلمجوع، ؾال إمجو

ظؿر إػ ذيح: اؿض  ام ذم ـتوب اهلل، ؾنن مل دمد ؾبام ذم شـي رشدول اهلل، ؾدنن مل دمدد 

وذم روايي: ؾبام أمجع ظؾقه افـوس، وظؿر ؿدم افؽتوب ثم  ؾبام ؿه  ه افصوحلون ؿبؾك،

ثدم اإلمجدوع،  افسـي. وـذفك ا ن مسعود ؿول مال مو ؿول ظؿر، ؿدم افؽتوب ثم افسـي

 وـذفك ا ن ظبوس ـون يػتي  ام ذم افؽتوب ثم افسـي ثم  سـي أيب  ؽدر وظؿدر فؼوفده:

                                                 

، حتؼقق: ظبداهلل  ن ظبد ادحسن رشح خمترص الروضةاكظر: كجم افدين افطوذم، أ و افر قع شؾقامن،  (1)

 .675-674، ص3،جه(1410، 1رشوفي، طافسـي، ) روت: ممشسي اف
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وهذه أثور ثو تي ظن ظؿر وا ن مسدعود  ،(1)شاؿتدوا  وفؾذين من  عدي أيب  ؽر وظؿر»

 (3).ش، وهم من أصفر افصحو ي  وفػتقوء وافؼضوء، وهذا هو افصواب(2)وا ن ظبوس

وفؽن ضومػي من ادتلخرين ؿوفوا: يبدأ ادجتفد  لن يـظر »: -رمحه اهلل-ثم ؿول 

وإن وجد كصًو خوفػه اظتؼد أكه مـسوخ  أوٓ ذم اإلمجوع، ؾنن وجده مل يؾتػً إػ ؽره،

 (4)ش. ـص مل يبؾغه. وؿول  عضفم: اإلمجوع كسخه، وافصواب ضريؼي افسؾف

ظؽدس هدذا افسدر،  وذـر ا ن افؼقم أكه دو اكتفً افـو ي إػ ادتلخرين شوروا

وؿوفوا: إذا كزفً افـوزفي  ودػتي أو احلوـم ؾعؾقه أن يـظر أوٓ هل ؾقه اخدتالف أم ٓ؟ 

ؼيض ؾقفدو  وإلمجدوع، دؾنن مل يؽن ؾقفو اختالف مل يـظر ذم ـتوب وٓ شـي،  ل يػتي ويد

 إػ افدفقل ؾلؾتى  ه وحؽم  ه. اجتفد ذم أؿرب إؿوال وإن ـون ؾقفو اختالف

 ا ن افؼقم ظذ ذفك مـوؿشي يؿؽن أن تؽون ذم ثالثي ردود:ثم أورد 

إول: أن هددذا خددالف مددو دل ظؾقدده حددديٌ معددوذ وـتددوب ظؿددر وأؿددوال 

افصحو ي، وافذي دل ظؾقه افؽتوب وأؿوال افصحو ي أوػ، ؾنكده مؼددور مدلمور، ؾدنن 

س ذم ظؾم ادجتفد  ام دل ظؾقه افؽتوب وافسـي أشفل ظؾقه  ؽار من ظؾؿه  وتػوق افـدو

 إن مل يؽن متعذرا ؾفو أصعى رء وأصؼه، ذق إرض ومغورهبو ظذ احلؽم، وهذا

إٓ ؾقام هو من فوازم اإلشالم، ؾؽقف حيقؾـو اهلل ورشوفه ظذ مدو ٓ وصدول فـدو إفقده 

                                                 

 .97رؿم، 212، 1، جشــ : وا ن موجه، ذم 3663، رؿم432، ص2، جشــ أخرجه افسمذي، ذم  (1)

 .363، رؿم266-265، ص1، جالسـناكظر افدارمي،  (2)

 .201-200، ص19، ججمؿو  الػتاوىاكظر ا ن تقؿقي،  (3)

 .201، ص19ادصدر افسو ق، ج (4)
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رمهو فـو، وجعدل دافؾذين هداكو هبام ويس ويسك احلوافي ظذ ـتوب اهلل وشـي رشوفه 

 فؾتـووب من ؿرب؟ فـو إػ معرؾتفام ضريؼوً 

يدريه، ؾؾعل افـوس اختؾػوا وهو ٓ يعؾدم، وفدقس ظددم افعؾدم  افاوين: ثم مو

 وفـزاع ظؾام  عدمه، ؾؽقف يؼدم ظدم افعؾم ظذ أصل افعؾم ـؾه؟ ثم يسدوق فده تدرك 

احلق ادعؾوم إفقلمر ٓ ظؾم فه  ه، وؽويته أن يؽون موهوًمو، وأحسن أحوافه أن يؽدون 

 و راجًحو.مشؽوـًو متسووًيو أ

افاوفٌ:حغ كشلت هذه افطريؼي توفدد ظـفدو معورضدي افـصدوص  وإلمجدوع 

ادجفول، وكػتح  وب دظواه، وصور من ٓ يعرف اخلالف من ادؼؾدين إذا احتٍ ظؾقه 

 وفؼرآن وافسـي ؿول: هذا خالف اإلمجوع، وهذا هو افذي أكؽره أمؿي اإلشالم وظو وه، 

من ادظى اإلمجوع ؾفو ـوذب فعل افـوس اختؾػوا »: ؾؼول اإلموم أمحد ذم روايي ظبد اهلل

 (1).شومل يبؾغـو

وجدير  وفتـبقه أن اإلموم أمحد مل يستبعد وجود اإلمجوع، وإكام كصوص رشول 

أجل ظـده وشومر ظؾامء احلديٌ من أن يؼدموا ظؾقفو توهم إمجوع مضؿوكه ظدم  اهلل 

من مل يعؾم خموفػدو ذم حؽدم  افعؾم  ودخوفف، وفو شوغ فتعطؾً افـصوص وشوغ فؽل

مسوفي أن يؼدم جفؾه  ودخوفف ظذ افـصدوص، ؾوفدذي أكؽدره اإلمدوم أمحدد دظدوى 

 (2).اإلمجوع ٓ مو يظـه  عض افـوس اكه اشتبعود فوجوده

                                                 

ممـف  الػؼم  يف : وافسويؾم،  ـدر  ن ؾفد، 91-90، صتػصق  الؼول يف التؼؾقد افؼقم،اكظر: ا ن  (1)

 .42-40، صظرص الـشلة

 .42، صالػؼ  يف ظرص الـشلة: واكظر: افسويؾم، 30، ص1ج ،إظالم ادوقعنيا ن افؼقم،  (2)
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 املبحث الثالث
 اإلامجع  يف عصر اخلافت الراشدة

 :أوال:إجماع الصحابة
م،  قـفدو ـتدوب اهلل وشدـي فؾصحو ي مؽوكي ظظقؿي ومـزفدي ظوفقدي ذم اإلشدال

 إمجوٓ وتػصقال. ، وافذي يتلمل افؼرآن وافسـي جيد ؾقفام مو يدل ظذ ذفكرشوفه 

وؿد ـون افصحو ي أ ر هذه إمي وأظؿؼفو ظؾاًم وأؿؾفو تؽؾػدو وأؿومفدو هدديو 

 (1).وإؿلمي ديـه وأحسـفو حوٓ ؿومو اختورهم اهلل فصحبي كبقه 

اظؾدم أن أـادر »افعؾدامء. ؾؼدول افشدرازي: وظن مؽدوكتفم افعؾؿقدي حتددث 

افذين صوحبوه وٓزموه ـوكوا ؾؼفوء، وذفدك أن ضدرق افػؼده ذم  أصحوب افرشول

 ومو ظؼل مـفو. حق افصحو ي خطوب اهلل تعوػ وخطوب رشوفه 

ؾخطوب اهلل هو افؼرآن وؿد أكزل  ؾغتفم، وظذ أشدبوب ظرؾوهدو، وؿصدص 

 (2).شه ومعؼوفهـوكوا ؾقفو، ؾعرؾوا مسطوره ومػفوم

                                                 

وافؼات يف اد: وافشوضبي، أ وإشحوق إ راهقم  ن موشى، 139، ص4،جإظالم ادوقعنيا ن افؼقم،  (1)

 .78، ص4، حتؼقق: ظبد اهلل دراز، )مك: ادؽتبي افتجوريي افؽزى، د. ط. د. ت(، جأصول الػؼ 

، حتؼقق: ظع حمؿد ظؿر، )مك: مؽتبي افاؼوؾي افديـقي، ضبؼات الػؼفاءاكظر:أ و اشحوق افشرازي،  (2)

 .21، د. ت(، ص 1ط
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وفؾصحو ي ؾفم ذم افؼرآن خيػى ظذ أـار ادتلخرين، ـدام أن »وؿول ا ن تقؿقي: 

هلم معرؾي  لمور من افسـي وأحوال افرشول ٓ يعرؾفو أـار ادتلخرين: ؾدنهنم صدفدوا 

افرشول وافتـزيل، وظويـوا افرشول، وظرؾوا من أؿوافه وأؾعوفه وأحوافه ممو يسدتدفون 

مل يعرؾه أـار ادتلخرين افذين مل يعرؾدوا ذفدك، ؾطؾبدوا احلؽدم ممدو  مو ه ظذ مرادهم 

 (1).شاظتؼدوه من إمجوع أو ؿقوس

إكه مو من مسدلفي إٓ »أمحد أكه ؿول:  وكؼل صقخ اإلشالم ا ن تقؿقي ظن اإلموم

وؿد تؽؾم ؾقفو افصحو ي أو ذم كظرهو، ؾنكه دو ؾتحً افبالد واكتؼ اإلشدالم حددثً 

ٕظامل، ؾتؽؾؿوا ؾقفو  وفؽتوب وافسـي، وإكام تؽؾدم  عضدفم  دوفرأي ذم مجقع أجـوس ا

إذ هم أهل اإلمجدوع  واإلمجوع مل يؽن حيتٍ  ه ظومتفم، وٓ حيتوجون إفقه: مسومل ؿؾقي،

 (2).شؾال إمجوع ؿبؾفم

 (3):حجي دو يليت وإمجوع افصحو ي 

َذَٰلَِمََوَكرٕكه ٓ جيوز ظذ مجقعفم جفل افتلويل، وذم ؿوفده تعدوػ:﴿ -1
ثَٗ ٌذ
ُ
َأ ًأ َٱِلذاِسَوََشطَََٗجَؽيأَنَُٰك َدآءََلََعَ َٓ ٔاَُْط َُهُُٔ [ دفقل ظذ أن إمجوظفم 143﴾]افبؼرة:اَّّلِ

 (4).حجي ظذ مجقعفم

حقـئذ ـوكوا مجقع اددممـغ، ٓ مدممن ذم إرض  وٕن افصحو ي  -2

                                                 

 .200، ص19، ججمؿو  الػتاوىاكظر: ا ن تقؿقي،  (1)

 اكظر: كػس ادصدر. (2)

 .169، ص1، جالػؼق  وادتػؼ اكظر: اخلطقى افبغدادي،  (3)

 .32، ص2، ججامع بقان العؾ  وفضؾة وما يـبغي يف روايت  ومحؾ ا ن ظبد افز،  (4)
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_____________________ ﴿811﴾ _____________________ 

 

مجوع إكدام ؽرهم، وـوكوا ظددا ممؽـًو حكهم وضبطه وضبط أؿواهلم ذم ادسلفي، واإل

 (1).ـون إمجوع ادممـغ ؾؽون إمجوظفم حجي

 :ومن إمجوظوت افصحو ي 

 وأضبدق »ؿدول ا دن افؼدقم:  (2).إمجوظفم ظذ ؿتل من ظؿدل ظؿدل ؿدوم فدوط

ظذ ؿتؾه، مل خيتؾف ؾقه مـفم رجالن، وإكدام اختؾػدً  أصحوب رشول اهلل 

 صػي ؿتؾه، ؾظن  عض افـوس أن ذفك. أؿواهلم ذم

 ؿتؾه، ؾحؽوه مسلفي كزاع  غ افصحو ي، وهي  قدـفم مسدلفي اختالف مـفم ذم 

 (3).شإمجوع، ٓ مسلفي كزاع

  ًومن ذفك: مسوـن إرض ادػتوحدي ظـدوة ٓ خدراج ظؾقفدو، ؾؼدد ؿسدؿ

رة وشدؽـفو أصدحوب رشدول د نذكه، وافبص افؽوؾي خططًو ذم زمن ظؿر 

 (4).أحدر وؽرهو من افبؾدان، ومل يـؽر ذفك د، وـذفك افشوم ومصاهلل

                                                 

، ) دروت: دار افػؽدر، د. ط. د. ادحذ باآلثماراكظر: ا ن حزم افظوهري، أ و حمؿد ظع  ن أمحد،  (1)

 .54، ص1ج ت(،

، حتؼقدق: ظبدد اهلل  دن حمسدن ادغـيأ و حمؿد ظبد اهلل  ن أمحد  ن حمؿد ادؼدد،  اكظر: ا ن ؿدامي، (2)

 .350، ص12ج ،ه(1413، 2افسـي، )افؼوهرة: دار هجر فؾطبعوظي وافـؼ، ط

 ، حتؼقق: ظع حسن ظبدد احلؿقدد، )افريدوض:الداء والدواءا ن ؿقم اجلوزيي، ظبد اهلل  ن أيب  ؽر،  (3)

 .263ص ،ه(1421 د. ط، افتوجقه واإلرصود  وحلرس افوضـي،

، حتؼقق: افشقخ ظبد فتح الباري رشح صحقح البااريا ن حجر، أمحد  ن حجر افعسؼالين،  (4)

ادوشوظة : واكظر: 268، ص7افعزيز  ن  وز، )افريوض: مؽتبي افريوض احلدياي، د. ط. د. ت(، ج

 .90، ص10،جالػؼفقة
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 (1).إمجوع افصحو ي ظذ افتوريخ  وٕول من افشفر ادحرم فؾفجرة ومن ذفك 

 ثانياً إجماع الخلفاء األربعة:
اختؾف افعؾامء ذم إمجوع اخلؾػوء إر عي ظذ حؽم ذم وجود خمدوفف هلدم مدن 

 م ٓ؟ ظذ ؿوفغ:افصحو ي، هل يؽون إمجوظًو أ

ر عي مدع وجدود ادخدوفف هلدم مدن افؼول إول: ؿوفوا:إن إمجوع اخلؾػوء إ

افصحو ي فقس إمجوظو، و ه ؿول أـار افػؼفوء ـون ذفك خيوفف مػفدوم اإلمجدوع افدذي 

 (2).هو إمجوع مجقع جمتفدي افعك

افؼول افاوين: ؿوفوا:إذاأمجع اخلؾػوء إر عي ظذ حؽم من إحؽوم ؾنن ذفدك 

 (3).يعتز إمجوظو، وهو روايي ظن اإلموملمحد و عض احلـػقي

 وؿد اشتدل افؼومؾون  وكعؼود إمجوع اخلؾػوء إر عي  ؤيت:

ؾعؾدقؽم  سدـتي وشدـي » :يدل ٓكعؼود إمجوع اخلؾػوء إر عي ؿوفه  -1

وجه آشدتدٓل  (4)شاخلؾػوء افراصدين ادفديغ، ؾتؿسؽوا هبو وظضوا ظؾقفو  وفـواجذ

                                                 

، تصدحقح: االشتارا  ألحؽام اخلمرا أ و افػرج ظبد افرمحن  ن أمحد احلـبع،  اكظر: ا ن رجى، (1)

 .45ظبد اهلل افصديق، ) روت: دار ادعرؾي، د. ط. د. ت(، ص

 .357، ص1، جاإلحؽاماكظر: أمدي،  (2)

 .99، ص3، جرشح خمترص الروضةاكظر: كجم افدين افطوذم،  (3)

، 123، ص2جشممــ   : وافسمدذي، ذم 4607، رؿدم234، ص1، جشمــ أخرجده أ دو داود، ذم  (4)

. 42ؿدمر، 123، ص1، جشمــ ، وؿدول: حدديٌ حسدن صدحقح: وا دن موجده، ذم 2676رؿم

 .603وصححه إفبوين ذم تعؾقؼه ظذ شـن افسمذي، ص
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ٓ يعتدد  ؼوفده، أكه أوجى اتبوع شـتفم ـدام أوجدى اتبدوع شدـته، وادخدوفف فسدـته 

 (1).ؾؽذفك ادخوفف فسـتفم ٓ يعتد  ؼوفه

 وؿد كوؿش افعؾامء هذا افدفقل من وجفغ:

افوجدده إول: أكدده ظددوم ذم ـددل اخلؾػددوء افراصدددين، وٓ خيددص اخلؾػددوء 

خالؾي افـبدوة :»إر عي.وأجقى ظـه:  لن ادراد اخلؾػوء إر عي دون شواهم فؼوفه 

وـامل هذه اددة شتي أصدفر  عدد  (2)،شادؾك أو مؾؽه من يشوءثالثون شـي، ثم يميت اهلل 

 .(3)ظع  ن أيب ضوفى 

يدل  ظذ ظدم  (4)شاصحويب ـوفـجوم  لهيم اؿتديتم اهتديتم»افاوين: أن حديٌ 

وأجقى  لكده  (5).احلك ذم اخلؾػوء إر عي، وفقس افعؿل  لحد اخلزين أوػ من أخر

 (6).حديٌ ضعقف

إذ  ؼقي إمدي مسدؽوت  ديٌ ٓ يـػي اظتبور  ؼقي إمي معفم:افاوفٌ: أن احل

                                                 

 .357، ص1، جاإلحؽاماكظر: أمدي،  (1)

،  231، ص1، جشممــ : وافسمددذي، ذم 4646، رؿددم23، ص1جشممــ   أخرجدده أ ددو داود، ذم  (2)

، ه(1408، 2، ) روت: ادؽتدى اإلشدالمي، طصحقح اجلامع، وصححه إفبوين ذم 2226رؿم

 .3257رؿم

 .267، ص2، جاإلهبا  يف رشح ادـفا اكظر: افسبؽي،  (3)

 .111، ص2ج ،بقان العؾ  وفضؾ أخرجه ا ن ظبد افز، ذم  (4)

 .357، ص1، جاإلحؽام يف أصول األحؽامأمدي،  (5)

، 2، ) روت: دار آؾوق اجلديدة، طاإلحؽام يف أصول األحؽاما ن حزم، أ و حمؿد ظع  ن أمحد،  (6)

 .82، ص6، جه(1403
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ظؾدقؽم »ظـفم ذم احلديٌ، وؿد دل دفقل اإلمجوع ظذ اظتبور ؿوهلم، ؾصور تؼدير اخلز 

، وخص اخلؾػدوء افراصددين شادواؾؼي فؼول  وؿي أمتي  سـتي وشـي اخلؾػوء افراصدين

 (1). وفذـر ٕهنم رؤشوء إمي وخرهو وأؾضؾفو

ظذ مـع اكعؼود إمجوع اخلؾػوء إر عي أن إمجوع اخلؾػدوء إر عدي يدل  -2

ر: ٕن دذم ظك من افعصور ظذ حؽم ذظي ٓ يدل ظذ إمجوع جمتفدي ذفك افعصد

اخلؾػوء إر عي  عض جمتفدي ذفك افعك ٓ مجقعفم، ؾال يؽن إمجوظفم إمجوظدًو مدع 

 (2).خموفػي  ؼقي ادجتفدين من افصحو ي ذم هذا افعك

 الترجيح:
وافظوهر أن افؼول  ؿـدع اكعؼدود إمجدوع اخلؾػدوء إر عدي مدع خموفػدي  عدض 

افصحو ي هلم، فسالمي آشتدٓل فه من ادعورض، ودو ورد فده مدن ادـوؿشدي ظدذ مدو 

 اشتدل  ه فؾؼول إول، واهلل أظؾم.

 

                                                 

 .101-100، ص3، جرشح خمترص الروضةكجم افدين افطوذم،  (1)

 .101، ص3اكظر: كػس ادصدر، ج (2)
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 املبحث الرابع

 حجيت اإلامجع 

ادسؾؿون ظذ أن اإلمجوع إن وؿع، ؾفو حجي ذظقي ٓ جيوز إكؽورهدو،  اتػق  

اتػق افػؼفوء ظذ حجقي إمجوع افصدر إول، وأكه حجي ٓ يسع من »ؾؼول اجلصوص: 

إمجوع هذه إمي حجي موجبي فؾعؾدم ذظدًو »وؿول افد ود:  (1).شجييء  عدهم خالؾه

ً إفقه افػرق ادعتزة من أهل ادذاهى أن مو ذهب»وؿول اجلويـي:  (2).شـرامي هلذه إمي

اتػق أـار ادسؾؿغ ظدذ أن اإلمجدوع » وؿول أمدي: (3).شاإلمجوع ذم افسؿعقوت حجي

 (4).شحجي ذظقي جيى افعؿل  ه ظذ ـل مسؾم

 وؿد ثبتً حجقي اإلمجوع  وفؽتوب وافسـي وافعؼل ظـد مجوهر افعؾامء.

 فمن الكتاب:
ْوِِلََيََٰٓيؼول اهلل تعوػ: ﴿ -1

ُ
ٔاَْٱلرذُشرَٔلََوأ ِطيُؽ

َ
ََوأ َ ٔاَْٱَّللذ ِطيُؽ

َ
ٔٓاَْأ ُِ ٌَ ََءا ََ ِي اَٱَّلذ َٓ حُّ

َ
أ
                                                 

 .247، صاألصولاكظر: اجلصوص،  (1)

، حتؼقدق: خؾقدل تؼوي  األدلة يف أصول الػؼم ظؿر  ن ظقسى احلـػي، اكظر: افد ود، ظبقد اهلل  ن  (2)

 .23، صه(1421، 1حمقي افدين ادقز، ) روت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط

، حتؼقق: ظبد افعظقم افدديى، الزلان يف أصول الػؼ اجلويـي، إموم احلرمغ أ و ادعويل ظبد ادؾك،  (3)

 .675، ص2ج ،ه(1399، 1ط)

 .286، ص1ج ،اإلحؽام دي،اكظر:أم (4)
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ء َ َِِفَََشأ ًأ خُ فَإِنَحََنَٰزَخأ َۡۖ ًأ ٌُِِك رَِ مأ
َ ٔأِمََٱۡلأ َ ََِوٱۡلأ ٌَُِِٔنَةِٱَّللذ َحُؤأ ًأ ََِوٱلرذُشِٔلَإِنَُنُِخ فَُردُّوهَُإََِلَٱَّللذ

ََُ َص حأ
َ
ََوأ ٞ َٰلَِمََخۡيأ  ََ وِيًلََٱٓأۡلِخرِ 

أ
وجده آشدتدٓل أن اهلل تعدوػ  [.59﴾]افـسدوء:٥٩َحَأ

أوجى افرد إػ اهلل وافرشول ذم حول آختالف، ومل يوجبه ذم حول آجدتامع، ؾددل 

 (1).ظذ أن اإلمجوع حجي

َيؼول اهلل تعوػ: ﴿ -2 ََوَيَّذتِرػأ رَدىَٰ ُٓ أ َٱل َََلُ َ اَحَبََّيذ ٌَ ِدَ ََبؽأ َۢ ٌِ ََيَُظاكِِقَٱلرذُشَٔلَ ٌَ َو
ًۡيادََ َِ ََم وََشآَءتأ َۡۖ ًَ ِذ َٓ يِِّۦََج َأ ََوُُ َٰ ِلذ َٔ اَحَ ٌَ ِۦَ َّلِ َٔ ٌََِِِّيَُُ ؤأ ٍُ أ ََشبِيِوَٱل َ  [.115 ]افـسوء: ﴾١١٥َۡيأ

وجه آشتدٓل: أن اهلل تعوػ توظد اتبدوع ؽدر شدبقل اددممـغ، ؾددل ظدذ أن اتبدوع 

 (2).شبقؾفم واجى

ين اهلل؟ ؾؼول: ـتوب اهلل، جوء إػ افشوؾعي صقخ ؾسلفه ؿومال: إيش احلجي ذم د

، ؿول: وموذا؟ ؿول: اتػوق إمي. ؿدول: ؾؼول افسومل: ثم موذا؟ ؿول: شـي رشول اهلل 

ومن أين ؿؾً اتػوق إمي من ـتوب اهلل؟ ؾتد ر افشوؾعي شوظي. ؾؼول افشقخ: أجؾتك 

 ثالثي أيوم، ؾتغر فون افشوؾعي، ثم إكه ذهى ؾؾم خيرج أيومو. ثم خدرج مدن افبقدً ذم

افقوم افاوفٌ، ؾؾم يؽن  لرسع أن جوء افشقخ ؾسؾم ؾجؾدس، ؾؼدول: حدوجتي؟ ؾؼدول 

افشوؾعي: كعم، أظوذ  وهلل من افشقطون افرجقم،  سم اهلل افرمحن افرحقم، ؿدول اهلل ظدز 

أَوجل: ﴿ ََشربِيِوَٱل َ ََدۡيأ ََوَيَّذتِػأ َدىَٰ ُٓ أ َٱل َََلُ َ اَحَبََّيذ ٌَ ِدَ ََبؽأ َۢ ٌِ ََيَُظاكِِقَٱلرذُشَٔلَ ٌَ ٌََِِِّيََو رؤأ ٍُ

ًۡيا َِ ََم وََشآَءتأ َۡۖ ًَ ِذ َٓ يِِّۦََج َأ ََوُُ َٰ ِلذ َٔ اَحَ ٌَ ِۦَ َّلِ َٔ [، ٓ يصؾقه جفـم ظذ 115﴾]افـسوء:١١٥َُُ

                                                 

 .160، ص1ج ،الػؼق  وادتػؼ اخلطقى افبغدادي،  (1)

 ، 1، جالػؼقمم  وادتػؼمم : واخلطقددى افبغدددادي، 193، ص19ج ،جمؿممو  الػتمماوى ا ددن تقؿقددي،  (2)

 .155ص



 

 
 حبوث ودراسات  يلساهاملصدر الثعلث هن هصعدر التشريع اإل امجع اإل

 

_____________________ ﴿111﴾ _____________________ 

 

 (1).خالف شبقل ادممـغ إٓ وهو ؾرض، ؾؼول افشقخ: صدؿً، وؿوم وذهى

رثَٗيؼول اهلل تعوػ: ﴿ -3 ٌذ
ُ
َأ ًأ َْوََشرطَََٗوَكَذَٰلَِمََجَؽيأرَنَُٰك ٔا َُهُُٔر ََاَّّلِ َدآَءَلََعَ َٓ ُطر

وجدده آشددتدٓل: أن اهلل تعددوػ ظددّدل مجوظددي ادسددؾؿغ،  [.143﴾]افبؼددرة:ٱِلذرراِسَ

حجدي ظؾقـدو ذم ؿبدول  وجعؾفم حجي ظذ افـوس إذا اجتؿعوا، ـام جعل افرشدول 

ؿوفه ظؾقـو، وٓ معـى فؽون اإلمجوع حجي شوى ـدون أؿدوال ادجؿعدغ حجدي ظدذ 

 (2).ؽرهم

 ومن السنة:
 لفػدوظ خمتؾػدي مدع اتػدوق  تظوهرت افروايي ظن رشول اهلل »غزايل: ؿول اف

ادعـى ذم ظصؿي هذه إمي من اخلطل، واصدتفر ظدذ فسدون ادرمدوؿغ وافاؼدوت مدن 

افصحو ي ـعؿر وا ن مسعود وأيب شعقد اخلدري وأكدس  دن موفدك وا دن ظؿدر وأيب 

 (3).شهريرة وحذيػي  ن افقامن وؽرهم ممن يطول ذـرهم

 ذه إحوديٌ:ومن ه

رهم مدن دٓ تزال ضومػي من أمتي طوهرين ظدذ احلدق ٓ يضد: »ؿوفه  -1

 (4)ش.خذهلم حتى يليت أمر اهلل وهم ـذفك

                                                 

، مجعه أمحد  ن احلسن  ن ظع  ن ظبد اهلل افبقفؼي، حتؼقق: ظبد افغـي ظبدد أحؽام الؼرآنافشوؾعي،  (1)

 .39، ص1،جه(1414، 2وفق، )افؼوهرة: مؽتبي اخلوكجي، طاخل

 .287، ص1ج ،اإلحؽام يف أصول األحؽاما ن حزم،  (2)

 .175، ص1ج ،ادستصػىافغزايل،  (3)

ٓ تدزال » ، ـتوب آظتصوم،  دوب ؿدول افـبدي:صحقح ذم  ،أخرجه افبخوري، حمؿد  ن إشامظقل (4)
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 (1)ش.ٓ دمتؿع أمتي ظذ ضالفي: »ؿوفه  -2

مدن رسه »مو ورد من إمر  ؾزوم اجلامظي، ـؼوفه ظؾقه افصالة وافسالم:  -3

 (2)ش.افشقطون مع افػذ، وهو من آثـغ أ عد  حبوحي اجلـي ؾؾقؾزم اجلامظي، ؾنن

وإذا ثبً إمجوع إمي ظذ حؽدم مدن »ؿول ا ن تقؿقي ذم تؼرير حجقي اإلمجوع: 

إحؽوم مل يؽن ٕحد أن خيرج ظن إمجوظفم: ؾنن إمي ٓ دمتؿع ظذ ضالفي، وفؽدن 

ؽدون ـارا من ادسومل يظن  عض افـوس ؾقفو إمجوظو وٓ يؽدون إمدر ـدذفك،  دل ي

 (3).شافؼول أخر أرجح ذم افؽتوب وافسـي

 ومن المعقول: 
إن اخلؾق افؽار وهدم أهدل ـدل »وؿد اشتدفوا ظذ اإلمجوع  ودعؼول ؾؼوفوا: 

                                                                                                                          

، 1259، ص1، جه(1421، 2ريوض: دار افسدالم، ط، ظن ادغرة  ن صعبي، )افشضومػي من أمتي

ٓ » ، ـتوب اإلمورة،  وب ؿوفه:صحقح : ومسؾم  ن احلجوج افؼشري افـقسو وري، ذم 7311رؿم

، 2، من حديٌ ثو دون، جه(1421، 2)افريوض: دار افسالم، ط ،شتزال ضومػي من أمتي ظذ احلق

 .4950، رؿم857ص

، 234، ص1ذيدح إصدعري، ـتدوب افػدتن وادالحدم، ج ظدن أيبشــ   أخرجه أ و داود، ذم  (1)

: 2167، رؿدم645، ص1ظدن ا دن ظؿدر، أ دواب افػدتن، ج شمــ  : وافسمذي، ذم 4253رؿم

تعؾقؼم  ظمذ شمـن ، وـذفك صححه ذم 759، صتعؾقؼ  ظذ شـن أيب داودوصححه إفبوين، ذم 

 .490، صالسمذي

. وصدححه شحسدن صدحقح» ، وؿدول:2165، رؿدم671، ص1، جشمــ أخرجه افسمدذي، ذم  (2)

 .489، صتعؾقؼ  ظذ شـن السمذيإفبوين ذم 

 .10، ص20، ججمؿو  الػتاوىا ن تقؿقي،  (3)



 

 
 حبوث ودراسات  يلساهاملصدر الثعلث هن هصعدر التشريع اإل امجع اإل

 

_____________________ ﴿111﴾ _____________________ 

 

 حلؽام ظك إذا اتػؼوا ظذ حؽم ؿضقي وجزموا ه جزمًوؿوضعًو، ؾوفعودةحتقل ظذ ماؾفام

واحددمـفم إػ اخلطدل ذم جلزم  ذفك وافؼطع  ه وفقس فه مستـدؿوضع  حقدٌ ٓيتـبده 

افؼطع  امفقس  ؼوضع، وهلذاوجدكو أهل ـل ظك ؿوضع يـبً خطئي خموفف موتؼدم من 

إمجوع من ؿبؾفم، وفوٓ أين ـون ذفك ظن دفقل ؿوضع ٓشتحول ذم افعودة اتػوؿفم ظذ 

 (1).شافؼطع  تخطئي ادخوفف، وٓيؼف واحدمـفم ظذ وجه احلق ذم ذفك

وافذي يظفر يل وهو معتؿددي  قـدي و دغ »اإلهبوج: وهلذا يؼول افسبؽي ذم 

اهلل، أن افظـون افـوصئي ظن إمدورات ادزدمحدي إذا تعوضددت مدع ـارهتدو تدمدي إػ 

افؼطع، وأن ظذ اإلمجوع آيوت ـارة من افؽتوب وأحوديٌ ظديدة من افسـي،وأمورات 

وحصل افؼطدع  ؿويي من ادعؼول،أكتٍ ادجؿوع من ذفك أن إمي ٓ دمؿع ظذ خطل،

 (2).ش ه من ادجؿوع ٓ واحد  عقـه

 

                                                 

 .319، ص1، جاإلحؽام من أصول األحؽامأمدي،  (1)

 .406، ص2ج ،اإلهبا  رشح ادـفا افسبؽي،  (2)
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 املبحث اخلامس

 حكن هنكر اإلامجع 

ريع ـدام ؿدرر ذفدك مجفدور داإلمجوع هو ادصددر افاوفدٌ مدن مصدودر افتشد

إصوفقغ، وأن اإلمجوع حجي ذظقي، وهلذا ؿبل أن كذـر حؽم مـؽر اإلمجدوع ٓ دد 

أوٓ من  قون كوع هذه احلجي، هل هي حجي ؿطعقي أو طـقي؟ ومو افدذي يستدى ظدذ 

 ذفك؟

 اختؾف افعؾامء ذم كوع حجقي اإلمجوع ظذ مذهبغ:

عقدي حتدرم خموفػتده. وهدو مدذهى ادذهى إول: ؿوفوا:إن اإلمجوع حجي ؿط

 عض احلـػقي وؽرهم. وحجتفم ظذ ذفك: أن افدٓمل ذم  وب حجقي اإلمجوع دمعؾده 

 ذم مـزفي افؽتوب وافسـي ادتواترة، ؾقؽون ؿطعي افدٓفي، موجبًو فؾحؽم ؿطعو.

 ادذهى افاوين: أكه يػقد افظن. وهو رأي اإلموم افرازي وأمددي وافطدوذم.

أن اإلمجوع ظن ؿطٍع ؽُر متحؼٍق، ؾفو ثو ً  طريق افظن، ؾقؽون  :وحجتفم ظذ ذفك

 (1).ـخز أحود ذم افدٓفي ظذ احلؽم، وهو افظن

                                                 

ح الرمحوت رشح مسؾ  الثبموت دحمب فواتاكظر: إكصوري، ظبد افعع  ن حمؿد  ن كظوم افدين،  (1)

: وأمددي، 213، ص2، جه(1324ر: ادطبعدي إمريدي، د. ط.  د، )مصالدين بن ظبد الشؽور

ريع مصادر التشممدر ثالمث ممن ممماإلمما  مصم  : وظبد افػتوح افشدقخ،144، ص1ج ،اإلحؽام

الوشمقط قع، : وافدزح281-279)افؼوهرة: دار افؽتوب اجلومعي، د. ط. د. ت(، صاإلشالمي  

 .105-104، صيف أصول الػؼ  اإلشالمي



 

 
 حبوث ودراسات  يلساهاملصدر الثعلث هن هصعدر التشريع اإل امجع اإل

 

_____________________ ﴿111﴾ _____________________ 

 

وظؾقه ؾنن إثر ادستى ظذ افؼطع  حجقي اإلمجوع أوطـقتده يظفدر ذم حؽدم 

 إكؽوره.

ؾؿن ؿول: إكه ؿطعي حؽم  ؽػر من أكؽره، ومن ؿول  ظـقته مل حيؽدم  ؽػدره، 

اختؾػوا ذم تؽػر جوحد احلؽم ادجؿع ظؾقه، ؾلثبتده  عدض »فك يؼول أمدي: وذم ذ

وأكؽره افبوؿون، مدع اتػدوؿفم ظدذ أن إكؽدور اإلمجدوع افظـدي ؽدر موجدى  افػؼفوء،

فؾتؽػر. وادختور إكام هو افتػصقل: وهو أن حؽدم اإلمجدوع إمدو أن يؽدون داخداًل ذم 

أو ٓ  ب اظتؼود افتوحقدد وافرشدوفي،مػفوم اشم اإلشالم ـوفعبودات اخلؿس، ووجو

يؽون، ـوحلؽم  حل افبقع وصحي اإلجورة وكحوه، ؾدنن ـدون إول ؾجوحدده ـدوؾر 

 (1).شدزايؾي حؼقؼي اإلشالم فه، وإن ـون افاوين ؾال

افتحؼقدق »وممن ذهى مذهى افتػصقل صقخ اإلشالم ا ن تقؿقي حقٌ ؿدول: 

 (2).شأن ؿطعقه ؿطعي، وطـقه طـي

إكؽور حؽم اإلمجوع افظـي فقس  ؽػر إمجوظًو، وأمو افؼطعدي » ويؼول افعضد:

ؾػقه مذاهى: أحدهو: يوجى افؽػر. ثوكقفو فقس  ؽػر. ثوفافو وهدو ادختدور: يوجدى 

افؽػر ؾقام ظؾم من افدين  وفرضورة ـوفعبودات اخلؿدس اتػوؿدًو، واخلدالف ذم ؽدره، 

 (3).شواحلق أكه ٓ يؽػر، هؽذا أؾفم هذا ادوضوع

ى  عض ظؾامء احلـػقي اإلمجوع من حقٌ ؿوته ومو يستدى ظؾقده ظدذ وؿد رت

                                                 

 .405، ص1ج ،اإلحؽامأمدي،  (1)

 .270، ص19ج ،جمؿو  الػتاوىا ن تقؿقي،  (2)

 .44، ص2، جرشح خمترص ادـتفى األصويل ظذ ابن احلاجب مع حواصق اكظر: اإلجيي،  (3)
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 افـحو افتويل:

أوًٓ: إمجوع افصحو ي ريض اهلل ظـفم افذي كؼل إفقـو كؼاًل متدواترًا ذم وجدوب 

 افعؾم  ه، ويؽػر جوحده.

ثوكًقو: إمجوع افتو عغ وتو عقفم  ؿـزفي احلديٌ ادشفور، وحجقته طـقي ددو ؾقده 

 ف، ؾقؽون مـؽره جوحدًا، وفقس  ؽوؾرًا.من صبفي اخلال

ثوفًاو: اإلمجوع ادـؼول  طريق أحود، وماؾه اإلمجدوع افسدؽويت افدذي مل تؼدم 

ؿريـي تدل ظذ أن شؽوت ادجؿعغ ـون فؾؿواؾؼي وافرضو، وفدقس ٕمرآخدر، ومادل 

اإلمجوع افذي ؾقه اخلالف ذم افعك افسو ق، ؾفدذه إكدواع ـؾفدو  ؿـزفدي خدز  ذفك

 (1).فواحد، ؾال حيؽم  ؽػر مـؽرهو أو تضؾقؾها

أكه ٓ يـبغي إضالؿوحلؽم  تؽػر مـؽر اإلمجدوع دجدرد أكده إمجدوع : اخلالصة  

ؾشدو ذم فسدون افػؼفدوء أن »يؼول اجلويـي:  وفذفك دون كظر إػ احلؽم ادجؿع ظؾقه.

ل خورق اإلمجوع يؽػر، وهو  وضل ؿطعًو، ؾنن مـؽدر أصدل اإلمجدوع ٓ يؽػدر، وافؼدو

كعدم مدن اظدسف  وإلمجدوع، وأؿدر  صددق » ، ثم ؿول:ش وفتؽػر وافتزي فقس  وهلغ

ومدن  رع،دادجؿعغ ذم افـؼل، ثم أكؽر مو أمجعوا ظؾقه، ـون هذا افتؽذيى آيال إػ افش

ر ضريؼًو ذم ثبوت افؼع مل يؽػدر، دـذب افؼع ـػر، وافؼول افضو ط ؾقه: أن من أكؽ

ؼع، ثم جحده ـون مـؽرًا فؾؼع، وإكؽور جدزء مدن ومن اظسف  ؽون افقء من اف

 (2).شافؼع ـنكؽور ـؾه

                                                 

 .261، ص3ج،كش  األاار ظن أصول فار اإلشالم لؾبزدوياكظر: افبخوري،  (1)

دراشمات حمول : وصعبون حمؿدد إشدامظقل، 106، صالوشقط يف الػؼ  اإلشالمياكظر: افزحقع،  (2)
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 دل ٓ دد مدن  وهلذا ٓ يؿؽن أن كحؽم حؽداًم واحددا ظدذ مـؽدر اإلمجدوع،

افتػصقل. وافذي يظفر من أؿوال إصوفقغ أن هـوك مسلفي ٓ خالف ظؾقفدو، وهدي 

 (1)،ؼطعي ـوؾٌر رأًيو واحدًداأن مـؽر احلؽم ادجؿع ظؾقه ادعؾوم من افدين  وفرضورة اف

جوحد ادجؿع ظؾقه اخلػدي  وأن مـؽر ادجؿع ظؾقه افدكقوي ٓ يؽػر، وٓ يؽػر ـذفك

أمو ادسدومل إخدرى  (2).افذي ٓ يعرؾه إٓ اخلواص ـػسود احلٍ  وجلامع ؿبل افوؿوف

هدو افاوفٌ افتػصقل، و ،افاوين فقس  ؽػر ،إول ـػر ؾوخلالف ؾقفو ظذ ثالثي أؿوال:

 (3).مو اختوره ادحؼؼون

وأؿل مو يؼول ذم حؽؿه ادـع من ادخوفػي، وأكه حجي ٓزمي، فةدفي افدافي ظذ 

 (4).ظصؿي إمي ظن اخلطل، ووجوب اتبوع مو أمجعً ظؾقه اجلامظي

 

                                                                                                                          

 .94، صاإلما  والؼقاس

، هنايمة السمول يف رشح ممـف  األصمول لؾبقضماوياكظر: إشـوي، مجول افددين ظبدد افدرحقم،  (1)

افددين مسدعود احلـػدي  : وافتػتدوزاين، شدعد329، ص3) روت: ظومل افؽتى، د. ط. د. ت(،ج

، ) روت: دار افؽتى افعؾؿقدي، رشح التؾويح ظذ التوضقح دتن التـؼقح يف أصول الػؼ افشوؾعي، 

 .47، ص2د. ط. د. ت(، ج

 .251، ص3جكش  األاار افبخوري، (2)

 .47، ص2، جرشح التؾويح ظذ التوضقحاكظر: افتػتوزاين،  (3)

 .407، ص1، جاألحؽاماكظر: أمدي،  (4)
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 املبحث السادس
 شروط اإلامجع 

ر ذم هدذا افبحدٌ دوادجؿعغ، وشلؿتص ذـر افعؾامء ذوضًو ـارة ذم اإلمجوع

 ظذ أهم تؾك افؼوط دمـبًوفإلضوفي، وتواؾؼًو مع وشطقي افبحٌ.

 الشرط األول: أن يكون اإلجماع عن مستند:
ادستـد: هو افدفقل افذي يعتؿد ظؾقه ادجتؿعون ؾقام أمجعوا ظؾقه، واددراد أن 

، حتى يؽدون إمجدوظفم ؿدوماًم يؽون فدى ادجؿعغ دفقٌل ؿد اظتؿدوا ظؾقه ذم إمجوظفم

وهدذا  ظذ أصل من أصول افتؼيع اإلشالمي، وٓ يؽػي أن يؽون  طريدق اإلهلدوم.

اتػق افؽل ظذ أن إمي ٓ دمتؿع ظذ احلؽم إٓ »ؿول مجفور افعؾامء  ل ؿول أمدي: 

 (1).شظن ملخذ ومستـد يوجى اجتامظفم خالؾًو فطومػي صوذة

يشسط وجود دفقل يستـد إفقه ادجؿعدون،  دل وذهى  عض افعؾامء إػ أكه ٓ

يؽػي أن يوؾق إفقه ادجؿعون ٓختقور افصواب ظن ضريق اإلهلوم، وممدن رجدح هدذا 

 (2).افرأي اإلموم ؾخر افدين افرازي، وافشقعي

                                                 

 .261، ص1، جاألحؽاماكظر: أمدي،  (1)

الوشقط : وافزحقع، 70، صإرصاد الػحول: وافشوـوين، 133، ص1، جاألحؽاماكظر:أمدي،  (2)

، )افؼوهرة: مؽتبدي افؼدوهرة، د. ط. أصول الػؼ : وحمؿد أ و افـور زهر، 114، صيف أصول الػؼ 
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وؿد اشتدل اجلؿفور ظذ صحي مو ذهبوا إفقه من أكه ٓ د فإلمجوع من مسدتـد 

  ؤيت:

فقل خطل وضالفي، وهذا مـفي ظـده ؿدول اهلل أن افؼول ذم افدين  ال د -1

اَىَنأَسَلََمَةِِّۦتعوػ:﴿ ٌَ ُفَ  [.36﴾]اإلرساء: َوََلََتلأ

اإلمجوع  غدر مسدتـد ؿدول ذم ديدن اهلل، وؿدد هندى اهلل تعدوػ ظدن ذفدك  -2

َر﴿ ؼوفده: َوَٱلأ ًَ ثأ ِ
َوَٱۡلأ ََ اََبَط ٌَ اََو َٓ ِأ ٌِ َرَ َٓ اََع ٌَ َِٰحَضَ َٱىأَفَو َ اََحرذَمََرّّبِ ٍَ َإِجذ

نَكُوأ
َ
ََوأ َرّقِ

َِٱقأ َةَِغرۡيأ َ َيۡغأ
َةِِّۦَُشيأَطََِٰٗ ِلأ َُحَنّ ًأ َ اَل ٌَ َِ ٔاَْةِٱَّللذ ُِك ٍُٔنََتُۡشأ يَ اَََلََتؽأ ٌَ َِ َٱَّللذ ٔاَْلََعَ ُ نََتُلٔل

َ
 [.33 ]إظراف: ﴾٣٣اََوأ

ؾدنذا أمجعدوا  أن أهل اإلمجوع فقس هلم آشتغالل  نثبوت إحؽدوم، -3

 ، وهذا  وضل.ت ذع  عد افـبي ظذ حؽم فقس فه مستـد ٓؿته ذفك إثبو

إن اختالف أراء وتػووت حتصقل افعؾامء يؿـدع مدن آتػدوق ظدذ  -4

إٓ إذا ـون هـوك شبى يوجى آتػوق ويوحد  غ أراء، وادستـد هدو افدذي  رء،

أمر اهلل تعوػ  درد إمدور ادتـدوزع ؾقفدو إػ اهلل ورشدوفه أي: إػ  حيؼق ذفك، وفذفك

ء َ﴿وذم ذفدك يؼدول اهلل تعدوػ: ، وشـي رشوفهـتوب اهلل تعوػ َِِفَََشأ ًأ ُخ َفَرإِنَحََنَٰرزَخأ
َ َُ َصر حأ

َ
ََٞوأ َٰلِرَمََخرۡيأ ٔأِمَٱٓأۡلِخررِ ََ  َر

ََِوٱۡلأ ُِرَٔنَةِرٱَّللذ ٌِ َحُؤأ ًأ ََِوٱلرذُشِٔلَإِنَُنُِخ َإََِلَٱَّللذ وهُ فَُردُّ
وِيًلَ

أ
 [.59]افـسوء:﴾٥٩حَأ

ذم افددين ٓ يؽدون إٓ  فـبي أثبً اهلل تعوػ ذم ـتو ه أن افؼول من ا -5

ىَََٰٓ﴿ظن دفقل حقٌ ؿول: َٔ َٓ أ َٱل َِ اَيَِِطُقََؼ ٌَ َئَُۡح٣َََََٰو ٞ َوَۡحأ َإَِلذ َٔ ُْ َ -3]افـجم:﴾٤َإِنأ

                                                                                                                          

 .110، صاسدراشات حول اإلما  والؼق: وصعبون، 214، ص3د. ت(، ج
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، ؾقشسط ذم جوكبفو أن ٓ تؼدول إٓ ظدن أؿل مـزفي من افـبي  [ وٓ صك أن إمي4

 (1).دفقل من  وب أوػ

 ماء المجتهدين:الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من العل
ويؽػي ذم ذفدك آجتفدود اجلزمدي ٕن اصدساط آجتفدود ادطؾدق ذم أهدل 

 اإلمجوع يمدي إػ تعذر اإلمجوع فؽون ادجتفد ادطؾق كودر افوجود.

وادعتز ذم ـل مسلفٍي َمْن فه ؾقفو أثر من أهل افعؾم ادجتفدين، وفذفك يؼدول 

جتفود ذم ذفك افػدن: وإن مل يؽوكدوا مدن ادعتز  وإلمجوع ذم ـل ؾن أهل آ»افرازي: 

 (2).شأهل آجتفود ذم ؽره

 احلؽدم ـلهدل فه ذم معرؾدي أثر ٓ ومن يعرف من افعؾم مو» وؿول ا ن ؿدامي:

 أحدد ـدل ؾدنن  خالؾده، ٓيعتد ـوفعومي ؾفو احلسوب ودؿومق وافـحو وافؾغي افؽالم

 (3)ش.شواه ظؾام حصل إن هو ظؾم حيصل مل مو إػ  وفـسبي ظومي

                                                 

: 261، ص1، جاألحؽمام: وأمددي، 169، ص1،جالػؼقم  وادتػؼم اكظر: اخلطقى افبغدادي،  (1)

: وا دن 70، صإرصماد الػحمول: وافشوـوين، 238، ص2ج مسؾ  الثبوت ورشح  وافتػتوزاين، 

، )افؼدوهرة: ادطبعدي اددخ  إىل مذلب اإلمام أمحمد بمن حـبم  دران افدمشؼي، ظبد افؼودر أمحد، 

 .115، صالوشقط يف أصول الػؼ : وافزحقع، 139دـزيي، د. ط. د. ت(، صا

 .281، ص2، جادحصولاكظر: افرازي،  (2)

حتؼقدق: ظبدد ، ادـماطر وجـمة الـماطر روضمةأ و حمؿد ظبد اهلل  ن أمحد ادؼدد، اكظر: ا ن ؿدامي،  (3)

 .136ص(، 1399، 2، طظبد افرمحن افسعقد، )افريوض: جومعي اإلموم حمؿد  ن شعودافعزيز 
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ؾنن آظتبور ذم اإلمجوع ذم ـل أمر من إمورافديـقدي  لهدل »وؿول ا ن افؼقم: 

 (1).شافعؾم  ه دون ؽرهم

 الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:
ك دد وؿع من ـل ادجتفدين ذم افعددأن يؽون آتػوق ؿ من ذوط اإلمجوع

اتػدوق مجقدع »ظـدد تعدريػفم فإلمجدوع ؿدوفوا: ٕن افعؾدامء  :افذي تبحٌ ؾقه ادسدلفي

وظدذ هدذا مجفدور افعؾدامء، واددراد  ،، ؾال يتحؼق آتػوق إٓ  جؿدقعفمشادجتفدين

  جؿقع جمتفدي إميمجقع ادجتفدين ذم ؾن من افػـون.

إمجوظدًو  ؾؾو اتػق أـارأهل افػن ظذ حؽم مسلفي من ادسومل هل يؽون ذفدك

 إػ مذهبغ، ومهو: وذم ذفك مذاهى ترجع أو ٓ؟

ادذهى إول: هو ظدم اظتبور ؿول إـارإمجوظًو. وهذا مو ذهى إفقه مجفدور 

 أهل افعؾم.

ادذهى افاوين: اظتبور ؿول إـاروهو ؿدول  عدض ادعتزفدي، وـدذفك ا دن 

 جرير افطزي.

 أدفي اجلؿفور ظذ مو ذهبوا إفقه:

ل ظذ ظصؿي إمدي مدن إول: أن أدفي حجقي اإلمجوع من افؼرآن وافسـي تد

يطؾق حؼقؼي ظذ اجلؿقع، وؿول إـار فقس ؿدوٓ فؾجؿقدع،  شإمي»اخلطل، ؾنن فػظ 

                                                 

، ر الصواظق ادرشمؾة ظمذ اجلفؿقمة وادعطؾمة البمن قمق  اجلو يمةمخمتصاكظر: حمؿد  ن ادوصع،  (1)

 .452)افريوض: رموشي افبحوث افعؾؿقي، د. ط. د. ت(، ص
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ء َ ل هو ؿول خمتؾف ؾقه، وؿد ؿدول اهلل تعدوػ:﴿ َِِفَََشأ ًأ ُخ ََِفَرإِنَحََنَٰرزَخأ وهَُإََِلَٱَّللذ فَرُردُّ
 [.59﴾]افـسوء: َوٱلرذُشٔلَِ

ؽر افصدحو ي ظدذ مدن خدوفػفم مدن افاوين: أكه فو ـون ؿول إـار حجي ٕك

إؿؾغ، ومن افوؿومع ذم ذفك، اتػوق أـار افصحو ي مع خموفػي ا ن ظبوس وؽدره هلدم 

إمجوظدًو  ؾقام اكػرد  ه من مسومل ذم افػرامض وافر و وؽرمهدو، وفدو ـدون ؿدول إـادر

فبودروا  وفتخطئي، وفذفك  ؼي اخلالف افذي ذهدى إفقده إؿؾدون مـؼدوٓ ظدـفم إػ 

أن مو ذهى إفقه إؿل هو ادعول ظؾقه  عد، ـام ذم واؿعي ؿتدول  موكـو،  ل ر ام طفر إػز

أهل افردة، حقٌ ـون رأي افصحو ي ترك ؿتوهلم، وخوفػفم أ و  ؽر افصديق ريض اهلل 

وٕن من اجلومز إصدو ي إؿدل وخطدل  (1).ظـه وحده ؾقه، ؾؾام كوطرهم رجعوا إػ احلق

 (2).إصو ي ظؿر وخطل إـار ذم أرسى  در نإـار ـام ـشف افوحي ظ

ٓ د أن يـظر إفقه  عغ آظتبور ٕن احلق ؿدد يؽدون معفدم.  افاوفٌ: ؿول إؿل

َكَيِيوَٞ﴿ؿول اهلل تعوػ: ۥَٓإَِلذ ُّ َؽ ٌَ َ ََ ٌَ آََءا ٌَ َِؼتَادَِيَ﴿[. وؿول تعوػ:40]هود:﴾٤٠ََو َأ ِ ٌّ َوكَيِيٞوَ
ُهُٔرَ َََلَ﴿ذفك ذم افؽادرة ـدام تعدوػ: [، وورد ذم مؼو ل13﴾]شبل:١٣ٱلظذ ًأ ُْ ُ َُ ر كأ

َ
َأ ةَروأ

لِئُنََ َكََؼََ﴿[، وؿوفه تعوػ:63﴾]افعـؽبوت:٦٣ََحؽأ ۡرِضَيُِضئُّ
َ ََِِفَٱۡلأ ٌَ ََ َُ كأ

َ
َأ ِإَونَحُِطػأ

َ ِ  (3).[ ممو ؾقه دٓفي أن افؽارة ؿد تؽون ضوفي أو خمطئي116﴾]إكعوم:َشبِيِوَٱَّللذ

                                                 

 .124، صدراشات حول اإلما  والؼقاساكظر: صعبون،  (1)

 .235، ص1، جاإلحؽاماكظر: أمدي،  (2)

: وافدزحقع، 235، ص1، جاإلحؽام: وأمدي، 145، ص3، جكش  األاارافبخوري، اكظر:  (3)

 .124، صالوشقط يف أصول الػؼ 
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 ؼومؾون  لن ؿول إـار حجي  وفتويل:واشتدل أصحوب ادذهى افاوين اف

إول: افـصوص افدافي ظذ أن ادراد  وٕمي ذم إحوديدٌ هدو إـادر مادل 

وظن أكس  ن موفك  (1)ش.ظؾقؽم  وجلامظي، إن اهلل ٓ جيؿع أمتي إٓ ظذ هدى:»ؿوفه 

ٓ دمتؿع هذه إمي ظذ افضالفي، ؾنن رأيتم آخدتالف ؾعؾدقؽم :»ؿول رشول اهلل 

 (2)ش. وفسواد إظظم احلق وأهؾه

ؾفذه إحوديٌ تدل ظذ أكو ملمورون  وتبوع افسواد إظظدم وهدم إـادر، 

 (3).وترك من صذ، ؾدل ظذ أن إمجوع إـار حجي

وؿد كوؿش اجلؿفور هذه افـصوص ؾؼوفوا: إن إرادة إـار من فػظ إمي هو 

ٕن احلجي ؾقه ؿطعقي، وجيى محل  طريق ادجوز، ؾقجى محؾه ظذ احلؼقؼي، وهو افؽل 

ظذ اجلؿقع إذ ٓ شواد أظظم من مجقع ادجتفدين  شظؾقؽم  وفسواد إظظم» :ؿوفه 

 ذم ظك من افعصور.

                                                 

: 2167، رؿددم192ص ،2، ج، ـتددوب افػددتن،  ددوب فددزوم اجلامظدديشممــ أخرجدده افسمددذي،  ذم  (1)

 .490، صتعؾقؼ  ظذ شـن أيب داودوصححه إفبوين، ذم 

رواه ا دن موجده، وؾقده   ا دن ؿطؾو غدو: وؿول اإلموم .1303، ص2ج ،شــ رواه ا ن موجه، ذم  (2)

ضعف، فؽن فه ضريؼون آخران أحدمهو ظـد احلوـم، وأخر ظـدد ا دن أيب ظوصدم، وذم ـؾدقفام 

 ؿوشم  ن ؿطؾو غو احلـػي،  ضعف، ورواه أ و كعقم ذم احلؾقي ظن ا ن ظؿر وأصؾه ذم افسمذي(،

 ،لبمزدوي  كـمز الوصمول إىل معرفمة األصمولختري  أحاديث البمزدوي ظمذ لمامش أصمول ا

 .243ص

: وافددزحقع، 385، صروضممة الـمماطر: وا ددن ؿدامددي، 120، ص1ج  ،اإلحؽممام اكظر:أمدددي، (3)

 .126-125ص ،دراشات يف اإلما  والؼقاس: وصعبون، 73، صالوشقط يف أصول الػؼ 
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 (1).أمو ؿبؾه ؾال ـام أن افـفي ظن افشذوذ إكام ادراد  ه، من يشذ  عد اإلمجوع،

 ؽدر افصدديق  اظتؿددوا ذم خالؾدي أيب إكه ثبً أن افصحو ي  افاوين: ؿوفوا:

ظذ اتػوق إـار مع خموفػي افبعض ـعع  ن أيب ضوفى وشدعد  دن ظبدودة، وفدوٓ أن 

 اتػوق إـار حجي مع خموفػي إؿل، دو ـوكً افبقعي ثو تي  وإلمجوع.

وأجوب اجلؿفور ظذ ذفك: لن اإلمومي ٓ حتتوج إػ اكعؼود اإلمجدوع، وخموفػدي 

، ظدذ  و اكتو ه من وؾدوة افرشدولكام  سبى موإ مل تؽن خروجو ظن اإلمجوع، ظع 

 أكه ؿد ثبً أكه  ويع  عد ذفك.

وإكدام ددو ـدون يرجدو مدن  وأمو خموفػي شعد  ن ظبودة ؾنكه مل تؽن ظن اجتفدود،

 ٕكه ـون من إكصور افذين ؿوفوا: مـو أمر، ومـك أمر. افسقودة وآصساك ذم احلؽم:

 أن مو ذهى إفقه اجلؿفور ذم ادسلفي ويتبغ ممو شبق ظرضه من حجٍ افػريؼغ

هو افراجح ٕكه مو دام أكه ؿد وجد اختالف وجد احتامل افصواب ذم جوكى واخلطدل 

 (2).ذم جوكى، ؾال يؽون اتػوق إـار حجي ذظقي ؿطعقي مؾزمي

فسً أؿول، وٓأحد من أهدل افعؾدم: هدذا » وذم هذا ادعـى يؼول افشوؾعي:

ظودًو أ دًا إٓ ؿوفه ـذفك، وحؽوه ظؿن ؿبؾده، ـدوفظفر أر دع، جمتؿع ظؾقه، إٓ دو تؾؼى 

وـتحريم اخلؿر، ومو أصبه هذا، وؿد أجده يؼول ادجؿع ظؾقه، وأجد من أهدل افعؾدم 

                                                 

الوشمقط يف افدزحقع، : و358، صروضة الـاطروا ن ؿدامي،  :120، ص1ج ،اإلحؽام أمدي، (1)

 .73، صأصول الػؼ 

 .46، صظؾ  أصول الػؼ اكظر: ظبد افوهوب خالف،  (2)
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 (1).شأهل افبؾدان ظذ خالف مو يؼول ادجتؿع ظؾقه ـارًا يؼوفون  خالؾه، وأجد ظومي

أي -ؽؾقتفدو، وفدقس هدذا ي  وادعتؿد أن افعصؿي تابً فةم»وؿول افغزايل: 

ء َإمجوع اجلؿقع،  ل هو خمتؾف ؾقه، وؿد ؿول اهلل:﴿ اإلمجوع ٌِرََََشأ َذِيرَِّ ًأ ُخ َخيَفأ اَٱخأ ٌَ َو
َ ِ َإََِلَٱَّللذ ۥٓ ُّ ٍُ  [.10]افشورى:( 2)ش﴾فَُحهأ

 الشرط الرابع: انقراض عصر المجمعين:
ت من افؼوط افتي اختؾف ؾقفو افعؾامء اكؼراض ظك ادجؿعغ، ومعـوه مو

 أهل افعك وهم ادجتفدون افذين أمجعوا ظذ حؽم ذم حودثي معقـي.

إػ أن مددوت ادجؿعدغ فدقس ذضدًو ذم صددحي  ؾدذهى مجفدور إصدوفقغ

اإلمجوع، إكام يـعؼد اإلمجوع  ؿجرد اتػوق ـؾؿي إمي ذم صخص جمتفدهيو، ؾنضوؾي هذا 

ذم ظك  من أمي حمؿد افؼط يـوذم حؼقؼي اإلمجوع، افذي هو اتػوق مجقع ادجتفدين 

 .(3)من افعصور  عد وؾوة افـبي

أمحد  ن حـبل، وأ و احلسدن إصدعري وؽرمهدو إػ اصدساط  وذهى اإلموم

اكؼراض أهل افعك، حتى يؽون اإلمجوع حجي: ٕن موهتم دفقدل ظدذ ظددم وجدود 

 خموفف فإلمجوع.

                                                 

 .534،صالرشالةاكظر: افشوؾعي،  (1)

 .117، ص1، جادستصػىاكظر: افغزايل،  (2)

: وافزحقع، 74، صإرصاد الػحول: وافشوـوين، 963، ص2، جكش  األااراكظر: افبخوري،  (3)

 .80، صؼ الوشقط يف أصول الػ
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ن واصسط  عضفم ذفك ذم اإلمجوع افسؽويت دون افكيح، وهدو مدروي ظد

 عددض ادعتزفددي، وأيب إشددحوق اإلشددػرايقـي مددن افشددوؾعقي واختددوره شددقف افدددين 

 (1).أمدي

وافراجح ذم ذفك هو مو ذهى إفقه اجلؿفور: ٕن هذا افؼط ٓ دخدل فده ذم 

احلجي ذم اتػوؿفم ٓ ذم موهتم، وؿد حصدل ؿبدل »حتؼقق اإلمجوع. وهلذا يؼول افغزايل: 

آكؼدراض ٓ مددخل فده ذم ».وذم مسؾم افابوت: (2).شادوت، ؾال يزيده ادوت تلـقدا

 (3).شاإلصو ي وورة

 الشرط الخامس: عدالة المجتهدين:
من ذوط اإلمجوع: أن يؽون آتػوق من أهل آجتفود ادوصوؾغ  وفعدافي 

 وجموكبي افبدع، ٕن افـصوص افدافي ظذ حجقي اإلمجوع تدل ظذ ذفك.

و ـوكه مؾزمًو فةمي،إكام يابً  لهؾقي أمو افعدفي ؾةن حؽم اإلمجوع، وه

 افشفودة،وأهؾقي افشفودة تؽون  وفعدافي ـام هو ثو ً ذم افؼرآن افؽريم. ؿول تعوػ:

ًَأ﴿ ُِِك ٌّ َ ل  ََؼدأ ُِٓدواَْذََويأ طأ
َ
 [.2﴾]افطالق:َوأ

وأمو جموكبي افبدع ؾةن افبدع إن ـوكً مؽػرة ؾصوحبفو ؽر مسؾم ؾال يؽون 

                                                 

: وصدعبون، 963، ص2، جكشم  األاار: وافبخوري، 130، ص1، جاإلحؽاماكظر: أمدي،  (1)

 .121، صدراشات حول اإلما  والؼقاس

 .122، ص1، جادستصػىاكظر: افغزايل،  (2)

 .224، ص2، جفواتح الرمحوت رشح مسؾ  الثبوتافتػتوزاين،  (3)
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تؽن افبدظي مؽػرة ودظو افـوس إفقفو شؼطً ظدافته من أهل اإلمجوع.وإن مل 

 وفتعصى افبوضل، ؾال يعتز ؿوفه ذم إمجوع إمي،وفذفك مل يعتز خالف افرواؾض ذم 

وٓ خالف اخلوارج ذم إمومي ظع  –ريض اهلل ظـفام–إمومي افشقخغ أيب  ؽر وظؿر 

 .ظع ريض اهلل ظـه

د  ن احلسن افشقبوين وؽرهم: ؿول ظـفم اإلموم موفك وإوزاظي وحمؿ اوهلذ

ٕهنم فقس هلم أصل يـؼؾون ظـه،  سبى تؽػرهم افسؾف : ٓ يعتزون ذم اإلمجوع

 (1).افذين أخذكو ظـفم أصل افدين، ؾفم أهل أهواء وضالل

 

 

                                                 

الوشقط : وافزحقع، 117، ص1،جاإلحؽامأمدي، : و116، ص1،جادستصػىاكظر: افغزايل،  (1)

 .129، صدراشات يف اإلما  والؼقاس: وصعبون، 144-143، صيف أصول الػؼ  اإلشالمي
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 املبحث السابع

 األحكعم املترتبت على اإلامجع 

 ؾقه مجؾي من إحؽوم، وهذا  قون أمهفو:إذا صح اإلمجوع ترتى ظ

إول: وجوب اتبوظه وحرمي خموفػته، وهذا معـدى ـوكده حجدي، وهلدذ ؿدول 

وإذا ثبً إمجوع إمي ظذ حؽم مدن إحؽدوم فدن يؽدون »صقخ اإلشالم ا ن تقؿقي: 

ويستى ظذ هذا احلؽم أكه ٓ جيوز فؾؿجؿعغ خموفػي  (1).شٕحد أن خيرج ظن إمجوظفم

 عوا ظؾقه، وأكه ٓجيوز دن يليت  عدهم أن خيوفػفم.مو أمج

 افاوين: أن هذا اإلمجوع حق وصواب، وٓ يؽون خطل، ويستى ظذ هذا مو يليت:

ٓ يؿؽن أن يؼع إمجوع ظذ خالف كص أ دًا، ومن ادظى وؿوع ذفك  -1

ؾنمو أن تؽون دظوى اإلمجوع ؽر صحقي: ٕن إمي ٓ دمتؿدع ظدذ ضدالفي، وخموفػدي 

مـسدوخًو، ؾؽدون  –افذي يدظي خموفػه اإلمجوع  –وإمو أن يؽون افـص  ص ضالفي.افـ

وحمول أن دمتؿدع إمدي »إػ كص كوشخ فه، وهلذا يؼول ا ن افؼقم:  إمجوع إمي مستـدا

 (2).شظذ خالف كص إٓ أن يؽون فه كص آخر كسخه

وٓ يؿؽن أيًضو أن يؼع إمجوع خالف إمجوع شو ق، ؾؿن ادظى ذفك  -2

د أن يؽون أحد اإلمجوظغ  وضال: ٕن ذفك يسدتؾزم تعدورض دفقؾدغ ؿطعقدغ ؾال  

                                                 

 .10، ص20، ججمؿو  الػتاوىا ن تقؿقي،  (1)

 .367، ص1، جإظالم ادوقعني ظن رب العادنيا ن افؼقم،  (2)
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 (1).وهو ممتـع

وٓ يؿؽن فةمي تضققع كص حتتوج إفقه،  ل هي معصومي ظن ذفك،  -3

وـون  عض ادجتفدين جيفل  عض افـصدوص أمدر وارد،  دل ـادر افوؿدوع، فؽدن 

ٓ »ؼؾده.ؿول افشدوؾعي: يستحقل أن دمفل إمي ـؾفو كصًو حتتوج إفقده،أو تغػدل ظدن ك

كعؾم رجال مجع افسـن ؾؾم يذهى مـفو ظؾقه رء، ؾنذا مُجَِع ظؾم ظوميأهل افعؾدم هبدو 

أتى ظذ افسـن، وإذا ؾرق ظؾم ـل واحد مـفم ذهى ظؾقه افقء مـفدو، ثدم ـدون مدو 

 (2).شذهى ظؾقه مـفو موجودًا ظـد ؽره

ٓ دد أن ٕكده  حرمي آجتفود: ؾؿتى ثبً اإلمجدوع وجدى اتبوظده: -4

يستـد إػ كص، ووجود افـص وحده مسؼط فالجتفود، ؾنذا اكضم إػ افـص اإلمجدوع 

 (3).شؼط آجتفود من  وب أوػ

 خالصة البحث:
 اإلمجوع يعد ادصدر افاوفٌ من مصودر افتؼيع اإلشالمي. -1

                                                 

، حتؼقق: حمؿدد البحر ادحقط يف أصول الػؼ هلل  ن هبودر، افزرـق،  در افدين حمؿد  ن ظبد ااكظر:  (1)

ا ددن : و528، ص4جم(، 2000هدد/1421، 1دار افؽتدى افعؾؿقددي، ط :حمؿدد تدومر، ) ددروت

، رشح الؽوكب ادـر  افـجور، تؼي افدين أ و افبؼوء حمؿد  ن أمحد  ن ظبد افعزيز  ن ظع افػتوحي،

، 2م(، ج1997هدد/1418، 2ض: مؽتبدي افعبقؽدون، طحمؿد افزحقع وكزيه محود، )افريو :حتؼقق

 .258ص

 .42، صالرشالةاكظر: افشوؾعي،  (2)

 .172، ص1،جالػؼق  وادتػؼ اكظر: اخلطقى افبغدادي،  (3)
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 ٓجيوز تؼديم اإلمجوع ظذ افؽتوب وافسـي ظـد آشتدٓل. -2

، أول إمر، وذفك ذم حقدوة افـبدي  مل يؽن هـوك حوجي فإلمجوع ذم -3

 .وهلذا مل حيدث اإلمجوع ومل يظفر إٓ  عد وؾوة افـبي 

يعد إمجوع افصحو ي حجي ذظقي يستدل  ه ظدذ إحؽدوم، ويؿادل  -4

 صورة ؿويي فتامشك افػؼفوء ذم ظك افـشلة، وصدورهم ظـه فؼوته.

أحدمهو، ـام  أو إػ إن اإلمجوع ٓ د من أن يستـد إػ افؽتوب وافسـي، -5

 ذهى إفقه أـار افعؾامء، ومن ثم ؾنن آشتدٓل  وإلمجوع ٓ يؼدم ظؾقفام.

أن آجتفود اجلامظي ـون موجودًا ذم ظك اخلؾػوء افراصدين، وهدو  -6

 مستـد سيح دو تـتفجه ادجومع افػؼفقي ذم افعك احلوو.

د إن إمجوع اخلؾػوء إر عي مع وجود خموفف هلم من افصدحو ي ٓ يعد -7

إمجوظًو ظذ مو ذهى إفقه مجفور أهل افعؾدم، ظدذ افدرؽم مدن مؽدوكتفم ذم اإلشدالم، 

 ووجوب آشتـون هبدهيم.

أن من أكؽر احلؽم ادجؿع ظؾقه افؼطعي ادعؾوم من افدين  وفرضورة  -8

ؾنكه يؽػر،  خالف مو فو ـون اإلمجوع طـقو أو خػقو افذي ٓ يعرؾه إٓ اخلدواص، ؾدنن 

 مـؽره ٓ يؽػر.

ه متى مو ثبً اإلمجوع وجى اتبوظه وحرمي خموفػتده، وهدذا معـدى إك -9

 ـوكه حجي.

رظي مدن افؽتدوب أو دإكه ٓيؿؽن أن يـعؼد إمجوع خالؾو فؾـص افشد -10

 افسـي أ دًا: ٕن إمي ٓ يؿؽن أن دمتؿع ظذ ضالفي، وخموفػي افـص ضالفي.
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 .إن إمي ٓ يؿؽن أن تضقع كصو حتتوج إفقه،  ل هي معصومي ظن ذفك -11

إكه ٓ جيوز آجتفود مع ثبوت اإلمجدوع،  دل افواجدى ظـدد ثبدوت  -12

 ٕكه ٓ د أن يستـد إػ كص، ووجود افـص وحده مسدؼط فالجتفدود، :اإلمجوع اتبوظه

 ؾنذا اكضم إػ افـص اإلمجوع شؼط آجتفود من  وب أوػ.
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 (1)والعلوم اإلسالم« سائنس اور إسالم»: الكتاب
 ة(احللقة الثاني)

 فضيلة الشيخ المقري محمد طيب رحمو اهلل   ـف:تألي
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 ره ىو روحوسرُّ قوة اإلنسان وتسخي
وفُٜ مٜ افٞا٤ى جًا أووٚ إٔٝ ٓ وٞجً ذم طٚهٍ اإلٕساٚن ر  فىٔاٗال ٓ 

ى ؾٔٝ افْٚطٍ وجٓٝال وٓ هاٞ  ٍَ ؾٔٝ دًٚن مثٚ دًٚن ادٍآة ادهَٞفٜ وادٚ  افهٚذمال حتٟ و

ٚ  تنٕ مْٝ إصًٜ ذم افٍوٚ ال وتهًر مْاٝ ا٤ٕاٞا ال وٓ هاٞ ؽار  ر وو٤َّ َّٞ ٍٕسٝ مْ

أوٜ جاٚ ت ؾٔاٝ تِاٙ افِىٚؾاٜ افتا٠ ؽِ اٝ ظاذ افِىٚؾاٚت  مٍئ٠ مثٚ اهلٞا ال ؾّٜ

                                                 

 ٕسًً ذم هٌا اجلْٚح ب٘حٔٚ  تٍاث شٍِْٚ افهٚفىال ؾًَْم فٍَا  هٌه ادجِٜ تٍمجٚت ـت ٓٛ وأؾُٚرهٛ. *

َّٔٛ اهلل ثٍاه –ٍَئ مٕٞٓٚ حمًّ ضٔٛ حمٚرضة أفَٚهٚ ؾؤِٜ افنٔي حُٔٛ اإلشالم اد (1) ادًوٍ - ض

إش ٘ جلٚمًٜ دار افًِٞم دوٞبًْ ذم جٚمًٜ ظع ـٍاه اإلشالمٜٔ بٚهلًْ أمٚم أشٚتٌهتٚ وضالهبٚ ذم 

 . م1938/ أؽسىُ 17ادٞاؾ٘ ه 1357/ مجٚدى افثٕٜٚٔ 8وٞم إحً 

 .ٚ ٜٔ بامفَٔوبٍوؾسٞر احلًوٞ ذم اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ افًٚد (2)

 . اهلًْ -ٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ دارافًِٞم وؿٗ دوٞبًْبإشتٚذ  (3)

 *إحياء تراث السلف
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إخٍى؟ مٜ افٞا٤ى أن تِٙ افِىٚؾٜ ٓ وُّٜ أن تُاٞن ماٜ جساًه: ٕن جساًه 

ًٕٚ مٜ هٌه  ٚ بحُٛ ـٕٞٝ مُٞ جمّٞع مٜ تِٙ افْٚر وادٚ  وافسابال وإذا ـٕٚٝ ؾٔٝ ؿٌٞة مَّ

افَِٔٚ مٜ افْٚر وادٚ  ظاذ افْٚر وادٚ  وافسابال ؾام ـٚن ب٘مُٕٚٝ أن وٌِٛ بٌفٙ اجلَ  

مجٕٔ مٔٚه افًٚمل وٕرإٝ: ٕن افْٚر وادٚ  اجلسّٔغ جَ  مٜ تِٙ افْران افًٚدٜٔ وادٔاٚه 

أؾٚؿٜٔال ومٜ ادًِٞم أن اجلَ  ٓ وٌِٛ ظذ افُٚال ؿىٍة مٜ اداٚ  ـٔاٗ تٌِاٛ ظاذ 

ـٔاٗ كُاٛ اف حٍ؟ ومجٍة مٜ افْٚر ـٔٗ تٌِٛ ظذ افٍُة افْٚروٜ؟ وذرة مٜ افٌ اٚر 

ظذ افٍُة إر٤ٜٔ؟ بٚ ـٚن مٜ ادٍٍوض ذم اف٤ٕٞ احلٚيل أن وُاٞن افًُاُال باٖن 

ٍ هاٌا  وٌِٛ هٌا افًٚمل ادٚدي ظِٔٝ مٜ ـٚ وجٝال وُوسُِتٝ م ٓٞتٚال ؾوال ظٜ أن وساخر

 اإلٕسٚن افًٚمل ـِٝال وحي ُ افًٚمل إٍَٔٚشٝ أمٚم هٌا اإلٕسٚن افؤًٗ اف ْٔٚن.

سِٚن هٌا افَُٞن فأُ بِىٚؾاٜ جساّٝال وٓ بِىٚؾاٜ ٓ صٙ ذم أن تسخَر اإلٕ

ادٚ  وافْٚر واهلٞا  ادٞجٞدة ؾٔٝال بٚ و ًو إٔاٝ بٞاشاىٜ ر  آخاٍ أفىاٗ ماٜ اهلاٞا  

أووٚال )ؾوال ظٜ ادٚ  وافْٚر(: ٕن اهلٞا  ظذ افٍؽٛ مٜ إٔاٝ ر  ؽار مٍئا٠ال حياُ 

ْٜ ذفٙ افق  أفىٗ بحٔٞ ٓ حيُ بِّسٝ أ ُُ َٔ ِْ ٍي اووٚ مٕ إٔٝ وساإلٕسٚن بِّسٝال ؾ

ذم ذاوغ اإلٕسٚن وظٍوؿٝال ثٛ هاٞ متهاٚ بٚإلٕساٚن بحٔاٞ ٓ وجاٞد فاٝ بًوٕاٝال 

ومٍْهٚ ظْٝ بحٔٞ ٓ تًرـٝ أوٜ حٚشٜ مٜ حٞاس اإلٕسٚنال وهٞ ٓ وتٖثٍ بٖي ر ال 

ٓ بٚرد وٓ حٚرال فٌفٙ هٞ ؽٚفٛ ظذ افًْٚس إربًٜ ؾوال ظٜ اجلساً افاٌي هاٞ 

 و ٘ ذم جسٛ اإلٕسٚن ر  هٌه فٍٚتٝ ؽر افاٍوح: ٕن ؾٔٝال ومٜ افٞا٤ى جًا إٔٝ مل

اإلٕسٚن مٍـٛ مٜ اجلسً وافٍوحال وهٌه افَٞة فُٔ ذم جسًهال ؾث اٝ مْاٝ أن هاٌه 

 مًجَة افق  افثٚين وهٞ افٍوح.
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 لطافة الروح اإلنساني والنورانية الحسية
ؾٚحلٚفٚ أن افٍوح فُٔ أفىٗ مٜ افًْٚس إربًٜ ؾَٓال بٚ هٞ أفىٗ مٜ 

ظٚمل مٚديال ثٛ فىٚؾٚت افٍوح هٌه فٔسٝ مًْٞوٜ وؽر مٍئٜٔ ؾحسٛال وإٕاام ها٠  ـٚ

حسٜٔ أووٚال ؾٖٕٞاع افِىٚؾٚت افت٠ ـٕٚٝ ذم افًْٚس إربًٜ إذا تٖمِٝ دماًهٚ ـِٓاٚ 

 ذم افٍوح أووٚ.

ُٜ وادُٚ  افهٚذم وًُسٚن افهاَٞرال وظاُغ اإلٕساٚن أوواٚ  تٖمٚ: ادٍآُة ادهَٞف

ًٚ ت َّٚ مٚ تَٕ ظِٔٝ مٜ ادْٚطٍ وافهٞر وادناٚهًال وفُاٜ أظىٚهٚ افٍوح بٍوَ ًُُ بٝ ـ

افٍٍق بْٔٓام أن فٞرة ادٍآة ٓ أفٚ هلٚ: ٕن جٕٚ ٓٚ اخل٠ٍِ ؾٚرغال بْٔام افهاٞرة افتا٠ 

ٍر. َّٞ ٍٛ مه ِْ ُّٚ ِظ ٚ و َٟ ؾٔٝ ـ ـً ٚ منس  تًُسٓٚ افًغ مٚزافٝ بٚؿٜٔ: ؾ٘ن وراَ  افًغ حسًّ

 ُٜ ؾتْتؼ مٜ افًغ اف هٚرُةال افت٠ فٔسٝ أؿٚ مٜ  إن ـٚن تْتؼ مٜ افِْٚر إصً

إصًٜ بٖي حٚل مٜ إحٞال: إذ بٕٚصًٜ تتْٞر إصٔٚ  أمٚم افًغ ؾَٓال وبٚف هاٚرة 

 تتْٞر إصٔٚ  أمٚم افَِٛال افٌي وٍٍُ ذم حََٔتٓٚ أووٚ.

ُٛ إجساٚم أوواٚ ٓ  وإن ـٚن ادٚ  وٌٍْ بِىٚؾتٝ ذم إجساٚمال وحتاٟ أفاِ

 َٔ ٍَ ٍَٕسٓٚ مٜ ٣وٚن ادٚ  ؾٔٓٚال بْٔام افٍوح أووٚ إذا اتهاِٝ بٕٚجساٚم  وستىٕٔ أن حي

ُٛ افًياٚم أوواٚ تٖخاٌ مْٓاٚ افْاًاوة  ؾتٌٍْ ذم ـٚ ذوٚن مٜ ذاؤْٓٚال وحتٟ أفاِ

د ؾَٓ مُٕٚٝ ب٢وٕٚٝال بْٔام افٍوح ؾ٠ٓ ك٠ٔ مُٚهنٚ بًوراهنٚ.  وافْوٚرةال ثٛ إن ادٚ  وزر

ى بٌٚوٜ فى ٍَ ٚؾتٝ ؾٚفٍوح أووٚ بس ٛ فىٚؾتٓٚ افالمتْٚهٜٔ مل وإن ـٚن اهلٞا  ٓ ُو
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ُُّ بِٞن اهلٞا  ورائحتٝال أو فُٔ فٝ فٞن ورائحٜ إضالؿٚال  ٍَ حتٟ وٞمْٚ هٌاال وـام ٓ حُيَ ُو

 ـٌفٙ افٍوح أووٚ بٍوئٜ مٜ هٌه اخلٞاص.

افٌٍض: ـٚ مٚ فًِْٚس مٜ ـامٓت افِىٚؾٜ ودرجٚهتٚ ومٍات ٓٚال هٞ مٞجٞد 

ٌٜ مٕ اهلل تًٚػ وهبٚ ـٕٚٝ ؿٞوٜال ذم افٍوح أووٚال فٌفٙ إ ٌٜ جَئٔ ن ـٕٚٝ فًِْٚس مَْٚشَ 

ال فٌفٙ وَِم أن تُاٞن افاٍوح أؿاٞى ماٜ  ًٜ ؾٍِِوح مٕ اهلل ـٚ تِٙ ادْٚش ٚت جمتًّ

ٍ اافًْٚسال ومٚ تستىٕٔ افًْٚس أن تًِّٝ بهًٞبٜال وهًر ذفٙ ظٜ افٍوح بُٚ وسا

ُّٚ ظٍْك بىٚؿتِٝ أصً ما ٜ أخاٍال وٓ تُاٞن افاٍوح وشٓٞفٜال ؾال وجٝ ٕن وُٞن ـ

ق افَاٞة افٍوحٕٚٔاٜ ظاذ افَاٞة  ُّٞ بىٚؿتٓٚ أصً مٜ افًْاٚس مجًٔاٚال هلاٌا وٍُا٠ فتٍا

افًْكوٜ وادٚدوٜ أن افًْٚس متِاٙ ؿاٞة جَئٔاٜال وافاٍوح متِاٙ ـاٚ تِاٙ افَاٞى 

ال وفًِْٚس مٕ اهلل مْٚش ٜ جَئٜٔال وفٍِوح مًٝ مْٚش ٜ ـِٜٔ. ًٜ  جمتًّ

 ويتانلطافة الروح وطاقتو المعن
وفُٜ إذا تٖمِْٚ ذم افٍوح أـثٍ ؾْجً أن مْٚش ٜ افٍوح مإ اهلل تًاٚػ فٔساٝ 

ال بٚ ه٠  مثٚ مْٚش ٜ افًْٚس مٕ اهللال وبٍِٔ آخٍ: ٍٜ اٚهٌه فٔسٝ جمٍد مْٚشَ   -ًٕٞظٚ مَّ

ٌٍ مٜ  ٍْ ٌٜ ِف ٌٜ فٝ تًٚػ ورضب هبٚ ادثٚ ذم أوفٚؾٝ وـامٓتٝ اخلٚفٜال وافًْٚس ظٚرو ممٚثِ

ؾال مَٚبِٜ بْٔٓٚ وبغ افٍوح مٜ ؿٍوٛ وٓ مٜ بًًٔال ؾّاثال: إن ـاٚن تِٙ افُامٓتال 

اهلل تًٚػ مًبٍا وؿٔٞمٚ فًِٚدغ ـِٓٚ بىٍوَٜ ؽر مٍئٜٔال ؾٚفٍوح أووٚ مًبٍ وؿٔٞم فًٚمل 

اف ًن بىٍوَٜ ؽر مٍئٜٔال ؾِٞ اظتَل افٍوح ظٚملَ اف ًن ؿِٔال فٔتٌر ٕيُٚمٝ متٚمٚ ـام وهر 

 ظًْ ادٞت.
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م هاٌه ثٛ ـام أن  ًِ إٔٞار اهلل تًٚػ تتجذ ذم ـٚ ذرة مٜ ذرات افُٞنال وَتستخ

َٚ جَ  مٜ أجَا  افُٞن ومْٚضَٝ حسٛ مٚ ؤِ٘ هلٚال ومٕ هٌا افيٓٞر افتاٚم  إٕٞاُر ـ

ٚال وٓ بٚسةال وـٌفٙ إٔٞار افاٍوح أوواٚ ت٢اي ذم مجٔإ ـٚئْاٚت  هلٚ مل تٍهٚ ظٌغ مَّ

َّٚ ظوٞ مٜ أظوٚئٝ حسٛ م ٚ ؤِ٘ هلٚال ومٕ هٌا افيٓاٞر فِاٍوح اف ًنال وتستخًم ـ

ذم ـٚ ذاوغ اف ًنال وذم بٍو٘ افًغال ومحٍة افٞجٝال وشٞاد افنًٍال وبٔٚض إشْٚنال 

وٕوٚرة اجلسٛال بحٔٞ إهنٚ إن مل تُٜ ذم اجلسٛ ؾتًًْم ـٚ هاٌه افتجِٔاٚتال وفُْٓاٚ 

مل تاٍ مٕ هٌا افيٓٞر افتٚم هلٚ ذم اجلسٛ ه٠ ؽر مٍئٜٔ حتٟ أنال بحٔٞ إهناٚ ٍٕسآٚ 

 ذاهتٚال ؾ٠ٓ طٚهٍة وخمتٍٜٔ ذم وؿٝ واحً )هْٚ صًٍ ظئٛ بٚفٌِٜ إردوٜال تٍمجتٝ(:

 باااااًون حاااااجٚب هااا٠ بااااٖهنٚ ذم ـاااٚ ذرة ماتاجِاااأٜ

 ومٕ ذفٙال اخلامر ظذ وجٓٓٚال ؾحتٟ افٔٞم فٞرهتٚ ؽر مٍئٜٔ
 

ر ذرہ ولجہ آاکشر
 
 ےب اجحیب ہی ےہ ہک ہ

ید   اس ہپ وھگ

 

 د

ن

 ہ ےہی ٹگن ہی ہک تررا آت  
 

 ؾُام هٞ طٚهٍ وبٚضٜال ـٌفٙ افٍوح أووٚ طٚهٍة وبٚضْٜ.

ٚر حٍـِٚت احلٔٚة وَٕالهتٚ:  ُم مٜ حٔٚة هٌا افُِٞن وـ ًَ ثٛ إن اهلل تًٚػ أوُل وأؿ

َّٚ ر  ذم افًٚمل افٞجَٞدال وٓ وُّٜ فا  ؿ اٚ إٕٝ هٞ افٌي أظىٟ فُ
ٍ
ُٚ ر   ظّا

ٍ
ق 

َٝ ٓ تستىٕٔ أن ُتث ِٝ فًِٚمل ظّاًل حهٚ وأتاٟ اهلل تًاٚػ بًاً ذفاٙ  وجٞد اهللال وإٔ

ال ؾُٔاٗ وٞجاً  َٜ َٚ فاٝ وٓ حٍـا افًّٚ: إذ بًوٕٝ ٓ حٔٚة فُِٞنال وبًون احلٔٚة ٓ َٕ

ادخِٞق ؿ ٚ وجٞد اخلٚف٘؟ بٚ مٜ افرضوري أن تُٞن ذات اهلل تًٚػ مٞجٞدة ؿ اٚ 

إفٔٝ تْت٠ٓ ادخِٞق ومجٕٔ أؾًٚفٝ. ثٛ إن اهلل تًٚػ هٞ مْتٟٓ ـٚ ر  أووٚ ذم افًٚملال و
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ماٝال  ًَّ ِٛ دماٚوز اهللَ تًاٚػ وتَ مجٕٔ حٍـٚتٝ وَٕالتٝال وٓ تستىٕٔ أن تث ٝ ظّاًل فًَِٚفا

ًٌ ذفٙ ؾُٖٕٝ ادظٟ وتٍـٝ ورا هال وذفٙ ٕن  بٚهلل تًٚػ حٔٚة هٌا افُٞنال ؾِٞ ادظٟ أح

ا بًون مٚ بٝ حٔٚهتامال وهٌا حمٚل ظَال. ؾث ٝ أن ذات اهلل ها٠  ًَ أن افُٞن وأؾًٚفٝ ُوِج

ْتٟٓ افًٚمل ومجٕٔ حٍـٚتٝ وشُْٚتٝال وٓ ر  ؿ ِاٝ وٓ بًاًهال وهاٞ أول ـاٚ ر  م

وآخٍهال ـام ـٚن طٚهٍا وبٚضْٚ. وـٌفٙ متٚمٚ افٍوح ه٠ أوُل مجٕٔ حٍـٚت ظٚمل اف ًن 

وَٕالتٝال وآخٍهٚ أووٚ: ٕن افٍوح دٚ ـٕٚٝ ش  ٚ فٞجٞد اف ًن وحٔٚتٝال ؾُٔٗ وُٞن 

ٚ ؿ ٚ احلٔاٚة إفا ُٚ حٍٔٚة مَّ . ظّ ٍٚ ٚر ظّا ِٜٔ )أي افاٍوح(؟ ؾث اٝ أن افاٍوح أوُل ـا

ٍٚ فًٚمل اف ًن ماٗخٍا ظاٜ  وـٌفٙ دٚ ـٕٚٝ افٍوح ش  ٚ حلٔٚة اف ًن ؾال وُٞن أيُّ ظّ

َّٛ ث اٝ أن  احلٔٚةال ؾث ٝ أن افٍوح ه٠ م تًأ احلٔٚةال وه٠ مْتٟٓ احلٔٚة أوواٚال وماٜ َثا

 ة وبٚضْٜ.افٍوح ه٠ أول ظٚمل اف ًنال وه٠ آخٍه أووٚال ـام ـٕٚٝ طٚهٍ

ۡنًِأِننۡوأَلۡتنِ أثٛ هٌه افٍوح متهِٜ بٚهلل تًٚػ بحٔٞ إٕاٝ ﴿ َۡ ۡكنَبُ أَلِ
َ
َوََنۡنُوأَ

رِيدِأ ََ ۡ ۡيَوأَناأُكيُتۡم أ[ و﴿16﴾ ]ق:١٦ٱل
َ
أَنَعُكۡمأأ ََ ٌُ [. وه٠ أووٚ مٍْهِٝ 4﴾ ]احلًوً:َو

ظٜ اهلل بحٔٞ إن خمِٞؿٚت ورا  افٞرا  ثٛ خمِٞؿاٚت ورا  ورا  افاٞرا  جماٍد طِّاٜال 

 ٕٞر مىِ٘. )هْٚ ؿٍأ افنٔي مكظٚ ف ٔٝ بٚفٌِٜ افٍٚرشٜٔال تٍمجتٝ(: وهٞ
 وٚ أهيٚ إشّٟ مٜ اخلٔٚل وافَٔٚس وافيٜ وافٞهٛ

ر از ایخل وایقس وامگن وومہ(

ن

رب  )اے ب 

ومثِٝ متٚمٚ افٍوحال ؾ٠ٓ متهِٜ بٚف ًن احل٠ بحٔٞ إٕٝ إذا إٍهٚ جَ  مٜ أجَائاٝ      

بحٔٞ إن ضٓٚراهتٚ ٓ فاِٜ هلاٚ بٚف اًن: إذ ٓ  ؾال وُٞن حٔٚال وه٠ مٍْهِٜ ظْٝ أووٚ

َّٕاٟ ذفاٙ اجلاٞهٍ افىاٚهٍ؟ وأواٜ  َّٕٟ هٌا افىغ؟ وأ ظالؿٜ بغ افِىٔٗ وافُثٔٗال أ
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 اده ٚح ادٔٝ؟ وأوٜ ٕٞر افنُّ.

 االستدالل على اإللهيات بصفات الروح
 ذم بٚب افتن ٔٝ ٕحٜ ـام ص َّْٓٚ افٍوح بٚهلل تًٚػ بس ٛ تِٙ ادامثالتال ـٌفٙ

 وُّٜ فْٚ أن ٕستًل بٍوحْٚ ظذ وجٞد اهلل وتٞحًٔهال ؾَْٞل:

ٍٍ هلاٚ ؽاِر مٍئا٠ي أي افاٍوحال  ـام أن ظٚمل أبًإْٚ ٓ وجٞد هلٚ وٓ بَٚ  بًون مًب

ـٌفٙ هٌا افُٞن ـِٝ ٓ وجٞد فٝ وٓ بَٚ  بًون مًبٍ حُٔٛ وهٞ اهللال ؾ ٍوٚ افاٍوح 

 إٍٔسْٚ. اشتىًْٚ اشتخٍاج افًفٔٚ ظذ وجٞد اهلل افهٕٕٚ مٜ

ثٛ دٚ ـٚن فِ ًن مًبٍ واحً وهٞ افٍوحال وإذا أف حٝ اثْتغ أو أـثٍ فٍساً 

ٕيٚم اف ًنال ـام ٓ وُّٜ أن وسٕ ؽًّ واحً شٍٔغال وؿّّٔ واحً إٕسٕٚغال ـاٌفٙ 

أََكنَأٓ وُّٜ أن وُٞن هلٌا افُٞن إٓ ؿٔٞم واحً وحُٔٛ واحً ومًبٍ واحً: إذ ﴿ َۡ َ أل
أ ٌثأَلَِّلا ٍَ ِ ٍَِهآأَءال ألََفَسَدتَا أفِي ُ [. هْٚ بٍوٚ افٍوح تٞؾٍ فًوْٚ دفٔاٚ ماٜ 22﴾ ]إٕ ٔٚ :ٱَّللا

 إٍٔسْٚ ظذ تٞحًٔ اهلل افهٕٕٚ.

ثٛ مٓام خوْٚ ذم ؿًٍ افٍوح ٓ ٕستىٕٔ أن ٍٕى هلٚ ـام وٓ ـٍٔٚال وٓ فٕٞٚ وٓ 

جٜٓال ـٌفٙ اهلل ش حٕٚٝ أووٚ مزأ مٜ ادثِٜٔ واجلٜٓ وافِٞن وافٍائحٜ: وفٞ فاًرت 

ْٚطٍ متِٕٜٞ خالبٜ وروائى متْٞظٜ شٚحٍة. ؾتٞؾٍ بٍوٚ افٍوح دفٔٚ مٜ إٍٔسْٚ مْٝ م

 ظذ تَْوٝ اهلل تًٚػ وتًَوسٝ.

ثٛ ٓ صٙ أن افٍوح شٚروٜ ذم مجٕٔ أجَا  اف ًنال وفُاٜ ظالؿتٓاٚ مإ مجٔإ 

إجَا  فٔسٝ ظذ مستٞى واحًال بٚ ها٠ خمتٍِاٜ صاًة و٤اًٍٚال ؾًالؿتاٝ بٚفَِاٛ 
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مٚغال أو بٚفُ ً وادًًةال وظالؿتٓٚ هباٌه افثالثاٜ فٔساٝ مثاٚ فٔسٝ مثٚ ظالؿتٓٚ بٚفً

ظالؿتٓٚ بًٚمٜ أظوٚ  اف ًن إخٍىال فٌفٙ أدٕاٟ إواٌا  أو إهٕٚاٜ فَِِاٛ وافاًمٚغ 

ِوٛ افٍوَح ؽو ٚ صًوًاال وبٖدٕٟ رضب ظذ هٌه إظوٚ  افٍئٔسٜ تىٞي افٍوح  ٌْ ُو

ُٚ  بسَٚضٓٚ وتٌٚدر هٌا اف ًَنال خالؾٚ فألظوٚ  إخٍى افًٚمٜال ًُ وافٍج  افٔ
ِٝ
ًَ
ؾ٘ذا ُؿىِ

ْٝ مْٝ احلُٔٚة ٍُٕسٓٚال ـٌفٙ دمِٔٚت  ْٜ مٚ ُشَِِ  ال وفُ ُٜ ِٝ مْٝ احلُٔٚة افُٚمِ ْٞ ُشَِِ  َف َٞ مثاًل َؾ

اهلل تًٚػ شٚروٜ ذم افًاٞامل ـِٓاٚال وفُْٓاٚ متٍٚوتاٜ بتٍاٚوت ظالؿتاٝ بٚدٞا٤إ صاًة 

ٕ افساام : ٕٕاٝ و٤ًٍٚال ؾًالؿتٝ بٚفًٍش افًئٛ فُٔ مثِٓٚ ٕي م٤ٕٞ ماٜ مٞا٤ا

مٍـَ اشتٞائٝ ظِٔٝال ثٛ ظالؿتٝ بٚف ٔٝ ادًّٞر فُٔ مثِٓاٚ ٕي م٤ٞإ ماٜ مٞا٤إ 

ال ثٛ ظالؿتٝ ب ٔٝ اهلل وادسجً إؿل واحلٍم افْ ٞي فُٔ (1)افسام : ٕٕٝ ؿ ِٜ ادالئُٜ

مثِٓٚ ٕي م٤ٕٞ مٜ ادٞا٤ٕال ثٛ ظالؿتٝ بٚدسٚجً افًٚمٜ فُٔ مثِٓٚ ٕي مُٚن ماٜ 

ٌفٙ إذا أهغ أي واحً ممٚ ذـٍٕٚ أو هٞجٛ ظِٔٝ ؾٔستنٔٓ افٍوح إظياٛ إمٚـٜ. ف

)أي اهلل( ؽٔيٚال ووثٞر افًٚمل هٔجٕٚٚ وا٤ىٍابٚال وتَٕ حٔٚة افًٕٔٚ ذم خىٍ ظئٛال حتٟ 

ْٝ ظِْٔٚ  ع احلُٔٚة مٜ هٌا افًٚملال وهٌُا إُنٍ ََ إذا اؿتًِٝ ف ْٜ واحًة مٜ بٔٝ اهلل ؾُتْْ

ُٜ اهلل تً  ٚػ بّخِٞؿٚتٝ.بٍوٚ افٍوح ظالؿ

ثٛ ـام أن ـٚ إٕسٚن وسّٕ ًٕا  روحٝ ودظاٞة احلا٘ بانذان ؿِ اٝ باال ـٍِاٜال 

                                                 

ثٛ رؾٕ إيل اف ٔٝ ادًّٞرال ؿِٝ: وٚ جزوٚ! مٚ هاٌا؟ ؿاٚل: هاٌا اف ٔاٝ »ورد ذم حًوٞ اإل٣ا :  (1)

ش ادًّٞرال وًخِٝ ـٚ وٞم ش ًٞن أفٍٚ مٜ ادالئُٜال إذا خٍجٞا مْٝ مل وًاٞدوا ؾٔاٝ آخاٍ ماٚ ظِأٓٛ

ال 1ال جصحححوح ذم  ال: ومساا3335ِٛال رؿاا1173ٛال ص3ال جصحححوح ذم  الأخٍجااٝ اف خااٚري

 .164ال رؿ149ٛص
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ووًرك ٕهٚئى افٍوح بٞاشىٜ افَِٛال مٕ أن ـالم افٍوح فُٔ ؾٔٝ فٞت وٓ فٍأال 

ـٌفٙ متٚمٚ ـالم اهلل ت ٚرك وتًٚػال ؾٕ٘ٝ ـالمال وؾٔٝ حَٚئ٘ال وؾٔٝ شامع وإشامعال وفُٜ 

ين أؾٍاد خمهٞفٞنال وهٛ إٕ ٔٚ  ظِٔٓٛ افسالم افٌوٜ هاٛ هْٚك ذم ب٠ْ افْٞع اإلٕسٚ

بّثٚبٜ افَِٞب ذم ب٠ْ افْٞع اإلٕسٚينال هٛ وسًّٕٞٝ مٕ إٔٝ ٓ أفٍاٚظ هْاٚال وٓ تٍِأ: 

وفٞ ته ى هٌه افتجًوًات بٚرزة بًً وفٞهلٚ إػ افْٚسال ؾت غ مٜ خالل هٌا اف ٔاٚن 

ٚ افُالم افٍْز   هلل وافُالم افٍِي٠ فٝ.إْٔٚ بٍوٚ افٍوح أدرـْٚ ًٕٞظٚ مَّ

ثٛ إذا أؽّوٝ ظْٔٔٙ ؾٚفٍوح تٍى وت كال وإذا أفّّٝ أذٕٔاٙ ؾاٚفٍوح 

تسّٕال بٚ افٍوح ذم ظٚمل افتهٞر افال حمًود تٍى ظًْ إؽامض افًٔٞن إصٔٚ  ادٍئٔاٜ 

أؾوٚ وبال ـٍِٜال وظًْ إفامم أذان تسّٕ إصٔٚ  ادسّٞظٜ بال رواٛال مإ إٔاٝ ٓ 

ال وـاٌفٙ وتهٚدم مٕ افٍوح فٌٞت  ٌٛ ٌٛ جمسا ٌٜ وٓ جسا ال وٓ تَسب مْٓٚ فٞرٌة مِٕٞ

متٚمٚ وسّٕ اهلل تًٚػ ـٚ ر  ووٍاه بال مٕٕٚ وٓ حٚئٚال مٕ إٔٝ فأُ هْاٚك فاٞن وٓ 

ُٕ اهلل وبها ه باال ـٔاٗ اصُٚال وٓ فٞتال وؽرهٚ مٜ ادٚدوٚتال ؾث ٝ بٍوحْٚ شّ ٍُ

 وبال مثٚ.

ًن بحٔاٚة افاٍوحال وافاٍوح ٓ وـٌفٙ إذا أفَْٔٚ افْيٍ ظذ أن حٔٚة ظٚمل اف 

حيتٚج إػ روح آخٍال بٚ هٞ ٍٕسٝ ح٠ بٌاتٝال وـٌفٙ حٔٚة افًٞامل ـِٓٚ بٚهلل ش حٕٚٝ 

وتًٚػال وهٞ حلٔٚتٝ فُٔ ذم حٚجٜ إػ إفٝ آخٍال بٚ هٞ حا٠  واجاٛ افٞجاٞد بٌاتاٝ 

 هٞال وهٌُا ظِّْٚ مٜ داخِْٚ أن احلٔٚة فٍٜ ذاتٜٔ هلل ش حٕٚٝ وتًٚػ.

فُٔ فٍِوح مْٚش ٚت مإ اهلل تًاٚػ ؾحساٛال باٚ بٔآْام ؾ٠ٍ ٤ٞ  مٚ ش ٘ 

ْٝ بسا  ٓٚ ذم ٍٕٞشاْٚ ٕاامذُج فُاامٓت اهلل افالحماًودةال  ممٚثالت ظًوًة أووٚال ُأْوِدَظا
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ْرٕٚ بٌفٙ ظذ أن ٍٕى ـٚ ر  ذم داخِْٚ ظٕٔٚٚال ؾٌِفٙ ٓ وُّٜ أن وُٞن فٍِوح  ًَ وَؿ

وتِينُتمأّنِنَوأكُِ أٱلب أتًٍوٗ جٚمٕ أـثٍ ممٚ ذـٍه افٍَآن افٍُوٛ: ﴿
ُ
أَوَنآأَ ۡمبِأَرّّبِ

َ
وُحأِنۡوأَ

أكَلِيٗلأ  [.85﴾ ]اإل٣ا :٨٥أٱۡلعِۡلِمأَلَِّلا

َّٜ ؾث ٝ ممٚ تًَم أن افٍوح أمٍ فىٔٗ ربٚينال واجلسٛ ـثٔٗ  ميِٛ مٚديال وفُ

هٌه افًْٚس اف ًٕٜٔ افت٠ ه٠ مٜ ظٚمل اخلِا٘ال بًاً إدٚدهاٚ أدٕاٟ مْٚشا ٜ بْٔٓاٚ وباغ 

ى بحٔٞ  َٞ ته ى افًٕٔٚ ـِٓٚ ذم ؿ وٜ وًهيٚال ؾٚفٍوح افت٠ ه٠ مٜ ظٚمل إمٍال افٍوحال تَ

ََٖمٚ ته ى ه٠ بتِٙ ادْٚشا ٜ وادامثِاٜ  وافت٠ ٓ حً فًّ٘ مْٚش تٓٚ بٚ ممٚثِتٓٚ مٕ اهللال َؾ

ْٝ ؿٞهُتٚ بىٍوَٜ فحٔحٜ ؾٓٚ وستىٕٔ هاٌا  َم
ًِ أؿٞى وأؽِٛ وأـثٍ تسِىٚ؟ وإذا اْشُتْخ

 افُٞن أن وتحِّٓٚ؟.

ٞل ابٜ إشً اإلٕسٚن أؿٞى بُثر مٜ افْاٚر واداٚ  وافاسابال ؾًذ حسٛ ؿ

وفُٜ هٌا فُٔ بٍوٚ اف ًن افٌي هٞ ٍٕسٝ جمّٞظٜ فٌرة مٜ تِٙ افثالثٜال ؾُٔاٗ 

هاٌه افَاٞة وٌِٛ هٌا اجلَ  ادسُغ افَِٔٚ احلَر ظاذ خمَٕاٝ افًيأٛ افُثار؟ باٚ 

 تيٍٓ بٍوٚ افاٍوح ادٞدظاٜ افًئّٜ فإلٕسٚنال وهٌه إؾًٚل افًئّٜ فتِٙ افَٞةال إٕام

ؾٔٝ: إذ ٓ حً فِىٚؾٜ افٍوحال ؾ٠ٓ جمّٞظٜ افِىٚؾٜ افسٍِٜٔ وافًِٞواٜال ؾث اٝ باٌفٙ أن 

 افٍوح أؿٞى وأصً مٜ مجٕٔ ادٚدوٚت ومجٕٔ افًْٚس.

َرَك  ًْ ًٜ فٍْسٝ ذم ظٚمل أؾٚقال ـ٠ ُتا ًٜ ّٕٞذجٔ ؾُام و٤ٕ اهلل ش حٕٚٝ تًٚػ أمثِ

َُّ بٞاشىتٓٚ ًٕٞظٚ مَّ  ال ـٌفٙ هٞ و٤ٕ فٍْساٝ أمثِاٜ وُكَ ُٜ ٚ ـامُٓتٝ افيٚهٍُة وآوُٚتٝ اف ْٔ

أـثٍ وأـثٍ ذم إٍٔسْٚ ٕحٜال فْستىٕٔ هبٚ أن ٕهاٚ ظاذ ؿاًر اشاتًًاداتْٚ إػ صاٗوٕٝ 

أاف ٚضْٜٔ وـامٓتٝ اف ٚضْٜٔ بىٕٞٚ ظٜ بىٞن ﴿ َٰ ىُفِسٍِۡمأَلَّتا
َ
َٰتِيَاأِِفأٱٓأۡلفَاِقأَوِِفٓأَ َسُُنِيٍِۡمأَءاَي



 

 
 نظيف أمحد األزهري  م 1035 ينايرهـ /3416 ربيع األول،  لثالعدد الثا - وحدة األمة

 

___________________ ﴿222﴾ ___________________ 

 

أ َ ُّۗأيَتَتََّيا أٱۡۡلَق  ًُ ىا
َ
ۡمأأ ٍُ َ ٍِيدٌأأل ءٖأَش أََشۡ ِ

أُكّ َٰ ۥألََعَ ًُ ىا
َ
َوألَۡمأيَۡكِفأةَِبّبَِكأأ

َ
 [.53﴾ ]ؾهِٝ:٥٣أَ

افتا٠ أذت إفٔٓاٚ ذم افتّٓٔاً و اًو ذم  "افًِٞم ادٚدواٜ"افٌٍض أن ـامٓت      

ؽر  افيٚهٍ أهنٚ تيٍٓ مٜ اف ًن وظْٚسهال وفُْٓٚ ذم احلََٜٔ تيٍٓ مٜ افٍوح افت٠ ضٚؿتٓٚ

 ادٍئٜٔ جًِٝ افًْٚس إربًٜ ظذ رهٜ إصٚرهتٚال وٓ تسـٓٚ تسسوى ـٚفًامل وإجٍا .

 االستعمال الخاطئ لطاقات الروح
َل افاٍوُح  ٌَ وفُٜ ٕتسٚ ل: مٚذا اشتٍٚدت افٍوح مٜ ـامٓهتٚ اف ٚضْٜٔ افتا٠ َبا

َز بسـٔٛ افْٚر وادٚ  وافساب ا ٍَ ال وَأْب ًٜ َٛ افُثرة فِحهٞل ظِٔٓٚ مسٚظ٠َ حثٔث ٕظٚجٔ

م بٝ افاٍوح ماٜ حٔاٞ إٕاٝ روح بتِاٙ اجلٓاٞد  ٍَّ ذم ادٞافًٔ افثالثٜ؟ وبٖي تٍُوٛ تُ

وادسٚظ٠؟ مٜ افياٚهٍ أوًٓ أن ـاٚ تِاٙ اإلداٚدات افًِّٔاٜ اشاتٍٚد مْٓاٚ اف اًن 

ؾحسٛال ؾٚزدادت راحٜ اف ًن ورؾٚهٔتٝال مثٚ حٍارة افْٚر ذم افنتٚ  افَٚرسال وتزواً 

فسٚخٜال وآشتّتٚع بٚهلٞا  ذم افٌٔاٞ اداٚضٍال ـاٚ هاٌه افٍاحاٚت ادٚ  ذم افهٔٗ ا

وافٍؾٚهٔٚت فِ ًن ؾحسٛال ٓ فٍِوح: ٕهنٚ فٔساٝ ذم حٚجاٜ إػ افتساخغال وٓ إػ 

 افتزوً: ٕهنام فٔسٚ مٜ أوفٚف افٍوح.

افاٍوح افِىٍٔاٜ وـٌفٙ ضرت افىٚئٍات ذم افٍواٚ  اف اًَن ٓ افاٍوَح: ٕن 

 ًٜ َرى أواٜ وأواٜ تىار فٔسٝ فىراهنٚ حمتٚج ًْ إػ هٌه افىٚئٍات افثَِٜٔ وافُثٍٜٔال وٓ ُوا

افٍوح بًً ادٞت؟ ؾٖوٜ ضٚئٍة هْٚك تىر هبٚ؟ تٖمٚ: هٚ اهلٞا  حمتٚج فىرإٝ إػ ضٚئٍة؟ 

ًَّٔتاٝال  تٝ وؿ ٍَّ ٓال بٚ اهلٞا  ٍٕسٝ ُوَىرر افىٚئٍة. ؾٚفٍوح افت٠ ه٠ أفىٗ مٜ اهلٞا ال وشاخ

ْتٝ خالؾٚ فى ًٝ  إػ أمٚـٜ صتٟال ؾُٔٗ تُٞن حمتٚجٜ إػ هٌا اهلٞا ؟ ودٚ مل تُاٜ بٚ ضرَّ
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 افٍوح حمتٚجٜ إػ اهلٞا  ؾُٔٗ تُٞن حمتٚجٜ إػ ادحتٚجٚت إفٔٓٚ أْي افىٔٚرات؟

وـٌفٙ افَىٚرات وافسٔٚرات أوٜ ؾٚئًة هلاٚ تًاٞد إػ افاٍوح؟ وها٠ باٌاهتٚ 

ادٚدواٜ اإلداٚدات  حمتٚجٜ إػ افٍوحال ؾُٔٗ كتٚج افٍوح إفٔٓاٚ؟ فاٌفٙ مجٔإ هاٌه

وآخساظٚت افًِّٜٔ إٕام ه٠ مًٍٔة فِ ًن ؾَٓال ٓ افٍوحال ؾٚفَىٚرات وافسأٚرات إن 

ـٕٚٝ تستىٕٔ أن تَْٚ إػ مئٚت أٓف مٜ إمٔٚل ؾتَْٚ اف ًنال وافزق وافٌٚزات إن 

٠  إجسٚمال ٓ إرواح افتا٠ بوأٚئٓٚ ها٠ طٓاٍتال ا٠  ؾتواـٕٚٝ تستىٕٔ أن تو

ٕٚت وافتٍِٕٔٞٚت وافتٌٍِٔاؾٚت وؽرهٚ مٜ إجَٓة افالشأُِٜ إن ـٕٚاٝ وافٌٍامٞؾٞ

ٌٜ هلٚ بَٞاهٚ احلََٔٔاٜال ؾُٔاٗ  تستىٕٔ أن تٍْٕ ؾتٍْٕ إجسٚمال وإٓ ؾٕٚرواح ذاهتٚ مٍبٔ

 تُٞن بحٚجٜ إػ مٚ ربتٝ ه٠.

ؾث ٝ ممٚ ش ٘ أن ـٚ أش ٚب افٍاحٜ هٌه أؾٚدت اف ًَن ؾحسٛ ومل تتجاٚوزه. 

ِ  مُٞن مٜ افْٚر واداٚ  اف ًنال ومٚ أدر اك مٚ اف ًن؟ جمّٞظٜ افًْٚس إربًٜال وظ

َٝ افْاٚر واداٚ ال  واهلٞا  وافسابال ؾَٚ: ـٖٕٙ هبٌه اإلدٚدات مٜ افْاٚر واداٚ  ًٍٕا

وبٍِٔ آخاٍ: إٔاٙ أخاٌت افْاٚر واداٚ  ماٜ اخلاٚرج وأوفاِتٓام إػ افْاٚر واداٚ  

ٓاٚ وإدراـٓاٚ ذم افْاٚر واداٚ  ٍف ظِّاادٞجٞدوٜ ذم افًاخٚال وب٠َ فٍِوح أن تها

أؾٚؿٔغال ومتً هٌه افُْٚر وادُٚ  اخلٚرجٔٚن افَْٚر وادَٚ  ادٞجاٞدوٜ ذم داخاٚ اف اًنال 

 أي ٓ تَال ختًم اف ًن دائام.

ومًْٟ هٌا أن افٍوح افت٠ ـٕٚٝ أفىٗ وأظذ مٜ افًْٚسال وـٕٚاٝ تٌِاٛ 

رك خٚدمٜ فِجسٛ افُثٔاٗال ظِٔٓٚ وكُّٓٚال جًَِتٓٚ إٔٝ أهيٚ اإلٕسٚن بحِٔٙ وتًاب

ٚ ٕـثاٗ ر ال  ًً َٝ أفىٗ ر  تٚب أو بًْٞان آخٍ: جًَِتٓٚ ظ ًا فًِْٚسال حٔٞ جًِ
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وبتً ر آخٍ: إٔٝ اشتًِّٝ افٍوح افِىٍٜٔ ٍٕسٓٚ دحاٞ فىٚؾتٓاٚ ها٠ال وهاٌا ؿِاٛ 

 اد٤ٞٞع.

ٍٚ وتٞؿإ مْاٝ صاً ٝ وبِاًه  ٍٙ ظٚملٍ ؾ٤ٚ ؾٌٓه افٍوح ادسُْٜٔ مثِٓٚ ـّثٚ َمِِ

ئّٜال وظًَا ظذ حسٜ شٔٚشتٝ وـاامل تاًبره آماٚٓ ـ ارة فٍؾإ ادساتٞى مْٚؾٕ ظ

ادًٔق هلامال وفُٜ ظذ افٍؽٛ مٜ ظِّٝ وؾوِٝ اشتحٞذ ظذ ذهْٝ وظَِاٝ ظ اً فئأٛ 

َٙ ٕؽٍا٤ٝ ومهٚحلٝ افٌاتٜٔال وأخٌ وٍٍُ ذم مأل بىْٝ بَىٕ  وصٚضٍال وبًأ وستٌٚ ادِِ

 ٠ جلّٔإ ضِ اٚت ورؽ اٚت ذفاٙ افً اً افٍزق ظذ أهٚ اف ًِال وأمٚ ادِٙ ؾؼع وِ

افنٚضٍ افِئٔٛ خمًوظٚ بُالمٝ ادًسٞل اجلٌابال ومل دُِ وزراؤه وأماٍاؤه مُتاٞذم 

إوًيال وإٕام هٛ أشًوا إفٔٝ ـٚ مٚ وُّٜ هلٛ مٜ ٕهٚئىال وبٌفٞا أؿل مٚ وُّٜ هلٛ 

مٜ جًٓ فٍد ادِٙ إػ رصًهال وفُْٓٚ بٚ ت بٚفٍناٚ أماٚم حِٔاٜ ومُاٍ ذفاٙ افً اً 

ًَّ ا فِئٔٛال بٚ وظذ ظُُ ذفٙ إٔٝ جًٚ ادِٙ وسٔئ افيٜ هبٛ مجًٔٚال واشتىٚع أن وسا

َّٚ مْٚؾٌ إخ ٚر إػ ادِٙال ودًِٓٚ فهٚحلٝال ؾُٖن زمٚم احلُاٛ ـاٚن بٔاً ادِاٙ ذم  ـ

افيٚهٍال وفُٜ ذم احلََٜٔ ـٚن ذفٙ افً ً حيُٛ اف الد ذم اف ٚضٜ ظاذ أـتاٚف ادِاٙال 

ُٞشٜال ؾّٜ ـٚن حاٚـام أفا ى حمُٞماٚال وماٜ ـاٚن وهبٌا أف حٝ ؿؤٜ احلُٛ مً

 حمُٞمٚ أف ى حٚـام.

َد       ٍِ ً أمٍهٚ إػ أمثاٚل ذفاٙ افً اً افِئأٛال وُضا ًٜ إذا ُوشر وـِْٚ ًِٕٛ أن دوف

إذاف مْٓٚال ؾ٘ن افًوفٜ ـِٓٚ إػ ذهٚبال وآثٚر افًمٚر إػ طٓٞرال ووْتٟ ظاٜ ذفاٙ 

ٝ مِٞـٔتٝ وأمٚرتاٝال وهْاٚ فًٔاٍف أن ادِٙ ُوًَل ظٜ شًة ظٍش افًوفٜال وتسِٛ ظْ

مٚذا وًٍٚ بًً هٌا إَٓالب بٌفٙ افً ً افِئٔٛ؟ ؾٔنًٓ ٤اًه ـاٚ ماٜ ـاٚن وًّاٚ 
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هٛ هلالـاٝ بًاً  ًَ فهٚحلٝ مٜ ؿ ٚال ووسٚظًه ذم أؽٍا٤اٝ افنخهأٜال ووساًٞن جٓا

تٖـًهٛ مٜ هالـٓٛال ؾٔتٍَر بٌفٙ ـِٝ أن ذفٙ افً ً افِئٔٛ وستح٘ اإلظاًامال وماٜ 

َّٛ ٓ دً ذم ًٚ خي ئٝ. َث  ادُِّٜ مُٕٚٚ وٖووٝال وخم ئ

ُٝ مُِاٍٚت ضااٚهًٍة  ال ُأْوِدَظا ٌٚ ٌٙ ظاٚمِلٌ ؾ٤ٚاا ْٛ أن افااٍوح مِِا ا َٓ ـاٌفٙ متٚماٚ اِْؾ

فِّحسٞشااٚت وادًَااٞٓت وافٞجااًإٔٚتال وهااٌه افااٍوح ٓ كُااٛ ظَٚفاااٛ اف ااًن 

َٛ هباٚ ظَٚفااٛ افُاٞن ـِاٝال ؾٚفًَاٚ رئأُ وزرائٓاٚال  ا ُُ ؾحسٛ هبٌه ادُِٚتال بٚ ك

ر بٞاشاىتٝ أحُاُٚم  1وافَْٚ ًَ ال ُتْها ٌٍ وا دشتٞرهٚال وفُٜ هْٚك مًٓام خاٚدم فئأٛ وِذر

اوٍ هاٞ  ٌهٚ افٞزرا  وادسٗوفٞنال أٓ ذفٙ اخلاٚدم افِئأٛ افؼر ٍر افسِىْٜ ذم اف ًِال ووْ

اف ًنال افٌي هٞ جمّٞظٜ افًْٚس إربًٜال وفٍْٚه باٚفِئٔٛ ٕن أجاَا ه افسـٔ ٔاٜ ٓ 

ُمٝ أن أي جَ  وَسب مْٝ تنًٍال وٓ تًَٚال وٓ تًِٛال  ْٗ ٔرَ احلسٜ مٜ افسٔئال وُف وٓ مت

 بجًٓهال هٞ وًٚدوٝ ووَتِٝ.

ٍٚ مٜ افىغال أو احلجٍال وؿٍب  ٍٛ ثَٔ ًٜ فهْ ؾّثاًل: مٓام شجً إٕسٌٚن مًًة ضٞوِ

مْٝ ؿٍبٚ ـثراال وفُْٝ إذا شَٓ مٜ افٍٞق ؾٖولُّ مٜ وٍضُّ رأشٝ هٞ ظٚبًه ادٍَب إفٔٝال 

 أن هٌا اإلٕسٚن ظٚباًه وحم اٝال ٓ وْ ٌا٠ يل أن أرضَّ رأشاٝال وٓ وٍٍُ هٌا افهْٛ ذم

 وإٕام أتًٚمٚ مثٚ هٌا افتًٚمٚ مٕ افٌوٜ بًًٔون ظ٠ْ وٓ وٗمْٞن بًيّت٠ إفٞهٜٔ.

اٝ أمٚماٝال  ٍَ ٛ إٔ ؽر ٍَ وـٌفٙ مٓام وسجً إٕسٚن ف حاٍ مئاٚت ماٜ افساْغال وُوا

 ٌٚ مٜ افٍٔوإٚٚت ؾاٖول  ووِتُّ مْٝ افتامس افًٚبً مٜ مً ٞدهال وفُٜ ظًْمٚ وٖيت شٔ

                                                 

 .ادٍاد بٚفَْٚ هْٚ: ـتٚب اهلل وشْٜ رشٞل اهلل  (1)
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 مٜ وٌٍؿٝ هٞ هٌا افًٚبً ادٍَب إفٔٝال وٓ متَٔٔ ظًْه بغ مٜ وًٍؾٝال ومٜ ٓ وًٍؾٝ.

وـٌفٙ جمٞد إذا اشتٍّ وً ً افْٚر شْٞات وشاْٞاتال وفُْٓاٚ ٓ تساٚظًه 

 ظًْ احلٍو٘ال ؾٖول مٜ كٍؿٝ هٞ هٌا افًٚبً ادٍَب إفٔٝ.

ْٚ  ظِٔٝال وؤُِٞن ادًوى فٝال وفُٜ ومٓام وتُِٛ ظ ٚد اهلٞا  ظْٝال ووِٓجٞن بٚفث

 إذا ه ٝ افًٚفٍٜ ؾٖول مٜ هتُِٝ هٞ فٚح ٝال وبًًه وٖيت دور أخٍوٜ.

إيٍ أن مٜ ظن٘ ادٚدوٚت وأح ٓٚ أـثٍ هٞ افاٌي هِاٙ هباٚ أـثاٍال ؾٚفاٌوٜ 

َٚ هنَٚر هٛ افٌوٜ وت٤ًٍٞن حلٞادثٓٚ أـثاٍال وافاٌوٜ وساتًِّٞن  وًِّٞن بٚدٚـْٔٚت فٔ

 َٚربٞن إفٔٓٚ هٛ افٌوٜ وّٞتٞن هبٚ أـثٍ.افىٚئٍات أـثٍ وو

َ ٓٛ أمٚم افًروًٕٚت وآٓت احلٍب افثَِٔاٜ إخاٍى هاٛ  ـَ ٞن ُر ًُ
ـِ ٍْ افٌوٜ ُو

افٌوٜ وّٞتٞن هبٚ أـثاٍ. وافٌاٚزات افساٚمٜال واداًاؾٕال واف ْاًؿٔٚتال وادسًشاٚتال 

ٌٕ هبٚال و ْٜ مَٞف ٍَ َم ٍَِّٜال واف ٚرودال وّٞت هبٌه إشِحٜ أـث ٓ تِتٍاٝ وافٍفٚفٚت ادٌ

هٌه إجَٓة افٍتٚـٜ إػ أن هٗٓ  افٌوٜ أوجًوٕٚ وخًمٕٞٚ بٚدجٚنال و٤احٞا ظِْٔاٚ 

ب٘وامهنٛ ؾوال ظٜ حٔٚهتٛال ؾًذ إؿٚ ٓ َٕتِٓٛ وٓ ٤ًٍٕٓٛ فِخىٍال بٚ هنِٙ ؾَٓ 

 افٌوٜ ٓ ظالؿٜ هلٛ بْٚال وٓ وٍؽ ٞن ؾْٔٚ.

ق باغ افهاًو٘ ؾٖي فٗم وأوٜ شخٚؾٜ هلٌه ادٚدوٚت وُٞن أـثٍ مٜ أهنٚ ٓ  ٍر ٍَ ُت

ْٜ هٞ ظًو   ٕفًؿٚئٓٚال وفُٔ هٌا ؾحسٛال بٚ إنَّ َم
ِ
ًُّ إظًا  وافًًو ؾحسٛال بٚ إهنٚ أف

هلٚ ه٠ تًظ٠ راـًٜ ظذ ؿًمٔٝ إٔٝ فًوَٓٚال ؾىٚظتٓٚ فٝ فٔسٝ ظذ ظِٛ وصًٞرال وٓ ظذ 

ال بٚ كٝ ٤ٌٔ افسٔٗ واحلًوً وافْٚرال ومٜ افٞا٤ى أن ذم ظاٚمَلِ إخا ٍٚ ٍ٘ ؾؤ ُِ الق ُخ

ًٜ إذا حهِٝ بٚفوٌٓ واإلـٍاه. ؾِام بٌِٝ افًْاُٚس هاٌا افَاًَر ماٜ  ٍٜ ضٚظ ٓ وَٚل فىٚظ
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َـّٛ مْٓٚ؟ افسٍٚفٜ واف١مٜال ؾُٔٗ وتٞؿٕ َّٛ ؾٖيُّ حٍٍج ذم اختٔٚر  اخلر مٜ اف ًن ادٍ ومٜ َث

 هلٌا اف ًن؟؟ "افِئٔٛ"فَٛ 

 

 عواقب االستعمال السيئ لقوى الروح ىي الحرمان والخسران
ممٚ ش ٘ أن هٌا اخلٚدم افِئٔٛ )اف ًن( اشتخًم افٍوَح ظذ ضٍوَتٝ هلاٞاه  ث ٝ

ٟ بًشتٞر افَْٚ  ََ ًِ افْيٍال وَأْف ِٚ بًٔ ٍ َٕٚر احلٍب بْٔٝ وبغ افًَ ًَّ وصٓٞاتٝ اجلٚحمٜال وش

َِٓٚ ظاٜ أظامهلاٚ  ٌَ )أي افٍَآن وافسْٜ( ذم شِٜ ادّٓالت وافْسٔٚنال وَأهْلَٟ افاٍوَح وصا

ا إوٚهٚ بٞظٞد مًسٞفٜ بْٔٚ احليٞظ افٍْسٜٔال وتُّٔاٚ احلََٜٔٔ ومْٚؾًٓٚ ا ًً فثٚبتٜ واظ

ِٜ بتِٙ افٞظٞد ادًساٞفٜال وباًأت تساًٟ  ٍَّ ادْٚؾٕ افًٚجِٜال ؾٚؽست هٌه افٍوح ادٌ

ال  ُٜ بَٞهتٚ افُامٓتٜٔ فتحهٔٚ احليٞظال افت٠ شتستّتِٕ هبٚ أفاًل تِاٙ اداٚدُة افًْكاو

ُٛ )اف ًُن(ال ؾْتٟ ظٜ هٌا ـِٝ أن اف ًن ؿً اـتسٛ صٔئٚ ماٚال وفُاٜ  وذفٙ اخلٚدُم افِئٔ

ُّٚ مٚ ـٕٚٝ افٍوح ؿً ظَاًِت افًاََم ظاذ كهأِٝ  افٍوح مٚزافٝ فٍٍ افًٔوٜال بٚ ـ

 ًٜ ًٜ إػ ذفٙ اخلٚدم افِئٔٛال وتِٙ افٍوح افتا٠ ـٕٚاٝ مساتٌْٔ أف حٝ ؾٔٝ أووٚ حمتٚج

ًٜ إػ أحً ًٜ إػ بًهنٚ بُٞهنٚ ّٕٞذًجٚ فُِامٓت افٍبٕٜٚٔال ومل تُٜ حمتٚج ال أف حٝ حمتٚج

افٌي ٓ وًَٚال وافٌي ـٚن حمتٚجٚ إفٔٓٚ مٜ ـٚ جٜٓ وزاووٜال وتِاٙ افاٍوح افًِّٔاٜ 

ِٚ افًّٚال أف حٝ حمتٚجٜ إػ تِاٙ افٞشاٚئٚال وافاٍوح  ٚر وشٚئ افت٠ ـٚن هبٚ وجُٞد ـ

افت٠ ـٕٚٝ حْٔٚ مسجَٞد ادالئُٜ أفا حٝ افٔاٞم ظ اًا فألشا ٚبال وباًأت تساجً 

ٓٚال وأف حٝ ظ ًا فتِٙ افًْٚس بحٔٞ إٕٝ فٞ مل تُٜ تِٙ افٞشٚئٚ ذم فً ًٔهٚ وإمٚئ
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ًؿٜ. َّٞ  وًهٚ فته ى ه٠ ظٚجًَة ومً

ؾ٠ٍ احلٚٓت افسٚبَٜ أؿٚمٝ افٍوُح بَٞاهٚ افًِّٜٔ حوٚرًة فِّْاٚؾٕ ادٚدواٜال 

وفُْٓٚ ؾًَت ـامٓهتٚ اجلٞهٍوٜ افت٠ ـٕٚٝ جَ ا هلٚال وافتا٠ ـٕٚاٝ تهاح ٓٚ دائاامال 

 ادًوْٜ أم ذم افٌٚبٜال وشاٞا  ـٕٚاٝ ذم خواٛ إشا ٚب أم باًون شٞا  ـٕٚٝ ه٠ ذم

َٜ احلِٔٚة  َّ 
َٜ وحُمِ َّٜ هٌه افٍوَح إََم ي افَْٚس ـامٓهتٚ اجلٞهٍوٜال وفُ ٍِ إش ٚبال وفُْٓٚ ُت

ًر أهنٚ إذا ـٕٚٝ ذم ادًوْٜ افت٠ تتاٞؾٍ ؾٔٓاٚ  ِٜ وفِٝ ذم حٚفتٓٚ آحتٔٚجٜٔ إػ ح افً ًو

وٕيٚم تٞفًٔ اف خٚراتال ؾْٓٚ ه٠ تًّٚ ظِّٓٚ بُٚ ـامل وإتَٚنال إجَٓة افٍُٓبٚئٜٔ 

وتٌوٕ إٕ ٚ  ظز افٍادوٞال وتتهٚ بٕٚؿٚرب ظز افتٍِٔاٞنال وتٞفاٚ افهاَٞت ظاز 

افتٌٍِٔاف إػ أمٚـٜ بًًٔةال وإذا ـٕٚٝ ظًْهٚ ـٚمرة ؾَٔٞم بتهٞوٍ مٚ تٍوًال وفُْٓاٚ 

ٍٜ إَىاٝ إذا ـٕٚٝ ذم ؿٍوٜ ٓ تٞجاً ؾٔٓاٚ هاٌه افٞشاٚئٚ ادٚ دواٜال أو ـاٚت ذم مًوْا

ًُ إظاًا  إشاالك افٍُٓبٚئٔاٜال ؾْٓاٚ تها ى هاٌه  افٍُٓبٚ  ؾٔٓٚ ؾجٖةال أو ؿىٕ أح

ٍَ بىٍَّٚل. ٍق ظٚج َّٞ ًٜ ظٜ افًّٚ ـٖي مً  افٍوح ظٚجًَة وظٚضِ

َٜ إػ  َٜ واجلٞهٍوا وحٚفٚ ـٚ هٌا أن هٌه افٍوح بًً َِٕٓٚ ـامٓهتاٚ إفأِ

ؾَرة وحمتٚجٜ بحٔٞ ٓ وُٞن فالحتٔٚج وافً ًوٜ احلًوً وافْحٚس أف حٝ خٚفٜٔ و

ًٜ فَسٓ واؾٍ  ًٜ فِنٗون افٍبٕٜٚٔال وحٚمِ مثٌٚل أشٞأ مْٓٚال واحلٚل أن افٍوح ـٕٚٝ جٚمً

َِّىٚؾٚت وافىٚؿاٚتال ـاٚن ماٜ ادٍاٍوض ظِٔٓاٚ أن تُاٞن  ًٜ ف فًِِٛ وادًٍؾٜال وخَوْ

ًٜ وؽًٔٞرا بٖن ٓ تُٞن حمتٚجٜ إػ إمٚئٓٚ وظ ًٔهٚال وم هٚ افالصًٞروٜ وافٌر مستٌْٔ ٞادر

افًٚمِٜ. فٞ ٕٚدت هٌه افٍوح وه٠ ذم ؿٍوٜ ٓ ـٍٓبٚ  ؾٔٓٚال وٓ ؽٚزاتال فٞفٚ فٞهتٚ 

مٜ افؼق إػ افٌٍبال وفٞ صٚ ت أن تْتَٚ مٜ مُٚن ٓ ؿىٚر ؾٔٝ وٓ شٔٚرة وضٚئٍةال 
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فَىًٝ ذم دؿٚئ٘ مئٚت أٓف ماٜ إمٔاٚلال وفاٞ أرادت أن تاٍى وها٠ ذم زاوواٜ 

ًُ ـٚئْٚت افًٍش إظيٛال وُزِوَوٝ هلٚ ميِّٜال ؾ ال تٍى افًَٚفاٛ ـِٝ ؾحسٛال بٚ ُتنِٚه

َي هلٚ افَمٚنال وٓرتٞائٓٚ وتٍؿٔتٓٚ ٓ تُٞن حمتٚجٜ إػ  ِٞ ٍ هلٚ اهلٞا ال وُض إرضال وُشخر

َرحٛ اف حٍ وـٍم افٍْٓال بٚ وُٞن اف حٍ ٍٕسٝ حمتٚجٚ إػ إصٚرهتٚ ٕمٞاجٝ وحٍـٚتاٝ. 

ّٚ وذم مٔٚدوٜ احلٍوب وش ٚحٚت افَتٚل ه٠ ٓ تُٞن حمتٚجٜ إػ احلًوً وافْٚرال باٚ ـا

هٚ ته ى شالحٚ ٕٚروٚ هلٚ. ًَ ْٝ ه٠ ظِٔٓٚ و ًَ  مٚ َو٤َ

هٌا ـِٝ وهر ٕن هٌه أٓت ادٚدوٜ وافًْكوٜ ـٕٚاٝ تساتىٕٔ أن تًّاٚ 

بِىٚؾتٓٚ أظامل تِٙ افىٚؿٚتال ؾاٚفٍوح افتا٠ مل تُاٜ جٚمًاٜ فُاٚ تِاٙ افِىٚؾاٚت 

َِىٚؾاٍٚت أـثاٍ وأـاز ماٜ فىٚؾاٚت اداٞاد ؾحسٛال بٚ ها٠ ـٕٚا ًٜ فِ ًٜ ظَّٔا ٝ خَوْا

افًْكوٜال وهبٌه افِىٚؾٚت ـٕٚٝ هلٚ مْٚش ٜ تٚمٜ مٕ اهلل مٚفٙ ادِٙ افىاٚهٍ افاٌي مل 

وُٜ ذم أظامفٝ حمتٚجٚ إػ وشٚئٚال وإٕام افٞشٚئٚ ذاهتٚ ـٕٚاٝ حمتٚجاٜ إفٔاٝ فٞجٞدهاٚ. 

أوًوٚ بٖن ٓ كتٚج أبًا  1افٍبٕٜٚٔؾُٚن مٜ افرضوري أن وُٞن ـٌفٙ صٖن هٌه افٍوح 

 ذم أظامهلٚ إػ هٌه افٞشٚئٚ ادٚدوٜال وإٓ:

ؾِامذا وهًً افزق إػ افسام  ذم ثٕٜٚٔال وافٍوح افٌي وستىٕٔ أن وسخٍه هاٞ ٓ 

ًٜ واحًًة إػ افٍٞق بًون هٌا افزق )افٍُٓبٚ (!؟  وستىٕٔ أن وهًً بٞف

ٍق ائٔاٜ افًاخِٔاٜ أن دًاٚ ادناودٚذا اشتىٚع ادحٍك بىٚؿتٝ افْٚرواٜ وادٚ

ِدَع هٌه ادحٍـاِٚت تِاٙ  ْٞ وادٌٍب ؿٍوٜ واحًةال وفُٜ اإلٕسٚن افٌي وستىٕٔ أن ُو

َٜ هٞ ٓ وستىٕٔ أن وتحٍك خىٞة واحًة ذم هٌه احلٍـٚت اف٢وًٜ.  افىٚؿ

                                                 

 أي افٍوح افت٠ هلٚ مْٚش ٜ مٕ اهلل افٍب. (1)
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ودٚذا تٖيت احلٍـٜ افزؿٜٔ فِجٓٚز افالش٠ُِ وافتٍِٔاٞن بٕٚخ اٚر ماٜ آٓف 

واإلٕسٚن افٌي و ًاٞ ذم تِاٙ ادٚـْٔاٚت هاٌا افاٍوح افزؿا٠ ٓ  إمٔٚل ذم دؿٚئ٘ال

 وستىٕٔ أن وٞفٚ بٍْسٝ فَٞتٝ إػ مٔٚ واحً ؾَٓ؟!.

ال ؾُاٚن  َٛ ال ؾ٘ن أمُٜ فِامدوٚت أن ُتْيٍٓ بٍوٚ افٍوح هاٌه افًجٚئا ٚي ظذ ـ

ِٛ بٚ أؾوٚ مْٓٚال فٔيٓاٍ  َٚ تِٙ افًجٚئ مٜ ادُّٜ أن ُتيٍٓ افٍوُح وافٍوحُٕٚٔٚت مث

ٚال  اشتٌْٚ ُ  ِٜ طٓٞرا وا٤حٚال وإٓ ؾٔه ى ادستًر ؿٞوًّ وؽرُة هٌه افٍوِح افٌِر ادحتٚج

ا مُتَٞف إوًي. ًَ ٚ بٚفُِٜٔال وافً ً حٚـاًمال وادِٙ حمًُٞمٚ ظٚج ًٍ  وادٚفٙ ٤ًٔ

 عجائب القوى الروحية المحيرة للعقول
َّٜ أن هٌا مٜ اخلٔٚلال أو هٞ ٕيٍوٜ ظِّٜٔال بٚ افاٍوح ظْاً ماٚ شاٚ رت ٓ تيَّْ

ِٝ اداٚدَة بٍوحٕٚٔتٓاٚ  َم ًَ ظذ ؾىٍهتٚ ؾيٍٓت ظذ وًهيٚ مثٚ هاٌه افًجٚئاٛال واشاتخ

 اشتخًامٚ ـٚمال.

ٕٚدى مٜ ظذ مْز ادسجً افْ ٞي افؼوٗ ذم  ؾٌٓا ظٍّ افٍٚروق إظيٛ 

َٚ "ادًوْٜ ادْٞرة:  ! اجل  ُٜ َٚ هٌا افًْاُ  إػ ج اٚل هنٚوٕاً ذم افًاٍاق"وٚ شٚرو ال (1)ال وَوَف

                                                 

(1)  ْٛ ِٓ ْٔ َِ ًْٔنٚال َوَرأََّس َظ ٍُ َج َّ َٝ ُظ اَم َؿٚل: َوجَّ ُٓ ٍَ َرِِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ِٜ ُظ ِٜ اْب ٍُ  َظ ا َّ َْْٔاٚ ُظ ال َؾَ  َٜ َظٟ َشِٚرَو ًْ َرُجاًل ُو

 :ٚل ََ ال َؾ ٍُ َّ ُٝ ُظ َف َٖ ِِ َؾَس ْٔ َم َرُشٞل اجْلَ ًِ َّٛ َؿ اٍت(ال ُث ٍَّ ! اجْلََ ٚ )َثاَلَث َم ُٜ ٚ ُوَِْٚدي: َوٚ َشِٚرَو ًَ ُٛ َج ُى  خَيْ

 ْٞ َْٚ َفا ًْ
ِّ َٙ إِْذ َشا فِ ٌَ ا ـَ  ُٜ ْح َٕ  َْْٚٔ ْمَْٚ َؾَ  َِ ِمَِْغ! ُه ْٗ ! إَِػ اجْلََ اٚ )َثااَلَث َوٚ َأِمَر ادُْ ُٜ ًتٚ ُوَْاِٚدي: َواٚ َشاِٚرَو

 ِٜ وَْ ًِ ُٜ َبْغَ ادَْ ِٝ ادََْسَٚؾ َٕ ٚ ـَ َٚػال َو ًَ ُٛ اهللَُّ َت ُٓ َم ََ َٓ َٕٚ إَِػ اجْلََ ٚ َؾ َٞر ُٓ َٕٚ ُط ًْ َْٖشَْ اٍت(ال َؾ ٍَّ ُٛ َم ُىا َٚن خَيْ ـَ  ُٞ ْٔ َح

. أخٍج ٍٍ ْٓ ِِ َمِسَرَة َص ْٔ ِٚن اجْلَ َُ ٍُ َوَبْغَ َم َّ وإياٍ:  :24ال ص23ال جتاريخ دمشقٝ ابٜ ظسٚـٍ ذم ُظ
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َٛ إٌٓاك بٚجلٓٚز افالش٠ُِ. ومٚ ـٚن َِ ًٌ ؿً َح  أح

ن إبٍاهٔٛ  بٚحلٟ واؿٍٚ ظاذ مَاٚم إباٍاهٔٛال ؾٞفاٚ فاٞت هاٌا  وأذَّ

ِٜ ذم أرحٚم إمٓٚتال ؾوال ظٜ ـٚ ضٍف مٜ أضٍاف افًٚمل ال (1)إذان إػ آذان إجْ

 مٕ إٔٝ مل وُٜ بٞاشىٜ مُز افهٞت.

  وهاٞ جاٚفُ ظاذ ؿً شّٕ فٞتٚ فٍتى بٚب جًوً ذم افساام وـٚن افْ ٠ 

.(2)إرض ٍٜ ٍٜ بٍؿٔ ْٕ بٞاشىٜ آف َّ  ال ومٜ ادتٖـً أن هٌا افهٞت مل ُوْس

                                                                                                                          

 . وهٞ فحٔى.413ال ص1ٓبٜ حجٍال ج اإلصابة يف معرفة الصحابة

ال 3(ال جم1994هااا/1414ال كَٔاا٘ حمّااٞد حسااٜال )بااروت: دار افٍُااٍال تفسححا ابححي   ححا ذم (1)

ًٚ 264ص ﴾ أي ٕٚد ذم افْٚس بٚحلٟال داظٔا ٟر ِس بِٚحْلَ ْن ذِم افَّْٚ هلاٛ إػ احلاٟ إػ هاٌا : وؿٞفٝ: ﴿َوَأذر

اف ٔٝ افٌي أمٍٕٚك ب ْٚئٝال ؾٌـٍ إٔٝ ؿٚل: وٚ رب! وـٔٗ أبِٖ افْٚس وفٞيت ٓ وٌٍْهٛ؟ ؾَٚل: ٕٚد 

وظِْٔٚ اف الغال ؾَٚم ظذ مَٚمٝ. وؿٔٚ: ظذ احلجٍ. وؿٔٚ: ظذ افهٍٚ. وؿٔٚ: ظذ أيب ؿ ُٔ. وؿٚل: 

ًٚ ؾحجٞهال ؾَٔٚل: إن  اجل ٚل تٞا٤ًٝ حتٟ بِٖ افهٞت أرجاٚ  وٚ أهيٚ افْٚس! إن ربُٛ ؿً اختٌ بٔت

إرضال وأشّٕ مٜ ذم إرحٚم وإفالبال وأجٚبٝ ـٚ ر  شًّٝ ماٜ حجاٍ وماًر وصاجٍال 

وهاٌا مواّٞن ماٚ "ثٛ ؿٚل اباٜ ـثار:  "ومٜ ـتٛ اهلل إٔٝ حيٟ إػ وٞم افَٔٚمٜال ف ٔٙ افِٓٛ ف ٔٙ

 ."ٗروي ظٜ ابٜ ظ ٚس وجمٚهً وظٍُمٜ وشًًٔ بٜ ج ر وؽر واحً مٜ افسِ

ال ـتٚب فالة ادسٚؾٍوٜ وؿكهٚال بٚب ؾوٚ افٍٚكاٜ وخاٞاتٔٛ صحوح ؿً روى اإلمٚم مسِٛ ذم  (2)

بساًْه ظاٜ اباٜ  836ال رؿ554ٛال ص1شٞرة اف ٍَة واحلٞ ظذ ؿٍا ة أوتغ مٜ آخٍ اف ٍَةال ج

ال شّٕ َٕٔوٚ مٜ ؾٞؿٝال ؾٍؾٕ رأشٝال ؾَٚل: هاٌا باٚب بْٔام جزوٚ ؿٚظً ظًْ افْ ٠ "ظ ٚس ؿٚل: 

ٜ افسام  ؾتى افٔٞم مل وٍتى ؿٓ إٓ افٔٞمال ؾَْل مْٝ مِاٙال ؾَاٚل: هاٌا مِاٙ ٕاَل إػ إرضال مل م

وَْل ؿٓ إٓ افٔٞم ؾسِٛال وؿٚل: أبؼ بْٞروٜ أوتٔتٓام مل وٗهتام ٕ ٠ ؿ ِٙ: ؾٚكٜ افُتاٚب وخاٞاتٔٛ 

  ."شٞرة اف ٍَةال فٜ تٍَأ بحٍف مْٓام إٓ أظىٔتٝ
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ذم افًٕٔٚ فٞت شَٞط حجٍ ذم ؿًٍ جٓاْٛ وفاٚ إفٔاٝ ذم  وؿً شّٕ افْ ٠ 

ٍٜ فٍؾٕ افهٞت.(1)ش ًغ شْٜ ٍٜ ومٚدو ٍٜ حمسٞش ُٜ آف ٚ هْٚك أو َّ  ال مٕ إٔٝ مل ُتستً

ٚ  افت٠ جاٚ  هباٚ احلاٚرث باٜ أيب رضار بًًد اف ًر واإلم وؿً أخز افْ ٠ 

ت (2)[ؾًوٜ ]ٓبْتٝ جٞوٍوٜ زوجٜ افْ ٠  ًَ ال ؿ ٚ أن خيز بٝ احلٚرثال مٕ إٔاٝ ماٚ ُأْوِجا

 إٌٓاك تسٓٔالت ٓشُِٜٔ دًٍؾٜ أخ ٚر ا٣ٕار.

ٍ إٓ ابٞاشىٜ افٞح٠ أن مٚ مٜ ر  خٍج مٜ ؾٛ أحً مٜ اف ن وأخز افْ ٠ 

ال ؿٚل تًٚ َٚ َٔ وُشجر ٍِ يًِۡأَرقِيٌبأَعتِيد أػ: ﴿وهٞ ُح أََلَ ٍلأَلَِّلا َۡ اأيَۡلفُِظأِنوأكَ [ال 18]ق: ﴾١٨نا

 مٕ إٔٝ مل وُٜ هْٚك وجٌٞد جلٌب إفٞات بّٞجٚت بٍؿٜٔ.

ًَّ افْ ٠  ضٚؿٚت ادسجً إؿل وحمٚرو ٝال رائٔٚ إوٚه وهٞ جاٚفُ ذم  وؿً ظ

                                                 

ال ـتٚب اجلْٜ وفٍٜ ًّٕٔٓٚ وأهِٓٚال بٚب ذم صًة حٍ ٕاٚر جٓاْٛ صحوح ؿً روى اإلمٚم مسِٛ ذم  (1)

بسًْه ظٜ أيب هٍوٍة ؿٚل: ـْٚ مٕ  2844ال رؿ2184ٛال ص4وبًً ؿًٍهٚ ومٚ تٖخٌ مٜ ادًٌبغال ج

ؿٚل: ؿِْٚ: اهلل ورشٞفٝ أظِٛ. ؿٚل: ش. تًرون مٚ هٌا؟: »إذ شّٕ وج ٜ ؾَٚل افْ ٠  رشٞل اهلل 

ش. ش ًغ خٍوٍٚال ؾٓٞ هيٞي ذم افْاٚر أنال حتاٟ إتٓاٟ إػ ؿًٍهاٚ هٌا حجٍ رم٠ بٝ ذم افْٚر مٌْ»

 وج ٜ أي شَىٜ.

احلاٚرث باٜ . ومل أجً هٌه افَهٜ بٍِٔ افنٔيال وافٌي وجًتٝ هٞ أن مٚ بغ ادًُٞؾغ زوٚدة م٠ْ (2)

أيب رضار بٜ ح ٔٛ وافً جٞوٍواٜ أم اداٗمْغال جاٚ  إػ ادًوْاٜ ومًاٝ ؾاًا  ابْتاٝ بًاً أن أ٣ت 

َّٔا ٓام ذم ٚ رشٞل اهلل وتَوجٓ ال ؿٚل: ؾِام ـٚن بٚفًَٔ٘ ٕيٍ إػ اإلبٚال ؾٍؽٛ ذم بًاروٜ مْٓاٚال ؾٌ

َّٔ اتٓام باٚفًَٔ٘؟»صًٛال ثٛ جٚ  ؾَٚل: وٚ حمًّ! هٌا ؾًا  ابْت٠. ؾَٚل:  ش ؾٖوٜ اف ًاران افِاٌان ؽ

ٓ اهلل. إيٍ: اباٜ ؾَٚل احلٚرث: أصًٓ أن ٓ إفٝ إٓ اهلل وإٔٙ رشٞل اهللال واهلل! مٚ اضَِّٕ ظذ ذفٙ إ

 .1429ال رؿ579ٛال ص1ال جاإلصابة يف متووز الصحابةحجٍال 
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 ٍُ ُْ ااٍال )مٔ َٓ ٞباحلااٍم ادُاا٠ال ومل وااٖت ذم خٔااٚل أحااً إٓااٌاك إلدااٚد جِمْ ُُ  وْشاا

Microscope.) 

َّّ افْ ٠  ظٜ اخلىٜ احلٍبٜٔ ذم ؽَوة مٗتٜ ٕٚطٍا إفٔٓٚ وهٞ ظذ مْاز ادساجً  وؿ

 ال مٕ إٔٝ مل وُٜ هْٚك أيُّ وجٍٞد دثٚ آٓت إوهٚل إخ ٚر أن.(1)افْ ٞي

 ٝ ٙ ٕأ دًة ظذ ذف ٍب وزٚو ٜ اًف ْٚر ذم فالة اخلسٞف ذم أودو ٜ واف ً اجلْ ورأى  ال(2)صٚه

ال وصاٚهً ذم ؽاَوة باًر ؾٞجاٚ فِّالئُااٜ (3)ظٍؾاٜ واًظٞ بٚفٞواٚ وافث ااٞر إبِأُ ذم

                                                 

ًٕاٟ زواًا وجًٍاٍا واباٜ  ال أن افْ ٠ ربام ؿهً افنٔي مْٝ مٚ رواه اإلمٚم اف خٚري ظٜ إُٔ  (1)

أخٌ افٍاوٜ زوً ؾٖفٔٛال ثٛ أخٌ جًٍٍ ؾٖفٔٛال ثاٛ »رواحٜ فِْٚس ؿ ٚ أن وٖتٔٓٛ خزهٛال ؾَٚل: 

ال حتٟ أخٌ افٍاوٜ شٔٗ مٜ شٔٞف اهللال حتاٟ ؾاتى اهلل -وظْٔٚه تٌرؾٚن-ٖفٔٛ أخٌ ابٜ رواحٜ ؾ

ال 1554ال ص4ال ـتٚب ادٌٚزيال بٚب ؽاَوة مٗتاٜ ماٜ أرض افناٚمال جصحوح البخاريش ظِٔٓٛ

 .4314رؿٛ

حاغ خساٍٝ  روى افنٔخٚن بسًْهيام ظٜ أشام  بْٝ أيب بٍُ أهنٚ ؿٚفٝ: أتٔٝ ظٚئنٜ زوج افْ ٠  (2)

س ؿٔٚم وهِٞنال وإذا ه٠ ؿٚئّٜ تهعال ؾَِاٝ ماٚ فِْاٚس؟ ؾٖصاٚرت بٔاًهٚ ٕحاٞ افنُّال ؾ٘ذا افْٚ

افسام ال وؿٚفٝ: ش حٚن اهللال ؾَِٝ: آوٜ؟ ؾٖصٚرت أي ًٕٛال ؾَّٝ حتاٟ دماالين افٌقاال وجًِاٝ 

ماٚ ماٜ ر  ـْاٝ مل »محً اهلل وأثْٟ ظِٔٝ ثٛ ؿٚل:  أفٛ ؾٞق رأد مٚ ال ؾِام إكف رشٞل اهلل 

ال ـتٚب اف٤ٞٞ ال بٚب ماٜ مل صحوح البخاري...ش = َٚم٠ هٌا حتٟ اجلْٜ وافْٚر أره إٓ ؿً رأوتٝ ذم م

ال ـتاٚب افُساٞفال باٚب ماٚ صحوح مسحم : و182ال رؿ79ٛال ص1وت٤ٖٞ إٓ مٜ افٌق ادثَٚال ج

 .935ال رؿ624ٛال ص2ذم فالة افُسٞف مٜ أمٍ اجلْٜ وافْٚرال ج ظٍض ظذ افْ ٠ 

أخزهال ظٜ بٜ ـْٕٜٚ بٜ ظ ٚس بٜ مٍداس افس٠ِّال أن أبٚه  رواه ابٜ مٚجٝ وؽره مٜ ضٍو٘ ظ ً اهلل (3)

دظٚ ٕمتٝ ظنٜٔ ظٍؾٜ بٚدٌٍٍةال ؾٖجٔٛ إين ؿً ؽٍٍت هلٛ مٚخال افيٚمل: ؾ٘ين آخاٌ  أبٔٝال أن افْ ٠ 

ال ؾِاٛ داٛ شأي رب! إن صئٝ أظىٔٝ اديِٞم مٜ اجلْاٜال وؽٍاٍت فِياٚمل»فِّيِٞم مْٝال ؿٚل: 
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ادسٞمغال وذم فِٜٔ ميِّٜ رأى احلَٚئ٘ افٌٔ ٜٔ أي َٕول أٓمال مٕ إٔٝ مل تُاٜ هْاٚك 

 مٚـْٜٔ فَِجٚج ادٚدي فتٍَوٛ اف ًًٔ.

ظذ ظٍصٝ ذم افٍوٚ ال وه اٝ افٍواٚح ظاذ إصاٚرة وًواٝال ومل  وضٚر شِٔامن 

 تهٞر فىٍاز افىٚئٍات أن. وُٜ إٌٓاك أي

ذم دحٍٚت مسٚؾٜ افساموات افس ٕال ؾواال ظاٜ ؿىإ مساٚؾٜ  وؿً ؿىٕ افْ ٠ 

ؾَٓال ومل تُٜ هْٚك وشِٜٔ فىٚئٍة بسوفٜٔال وٓ خٔٚل هلٚ ذم أي ذهاٜ ماٜ  افٍوٚ  افسامئ٠

 إذهٚنال وحتٟ إذا ـٕٚٝ ضٚئٍة ؾٖوٜ ظالؿٜ هلٚ بسٍٍ افسام ؟

فٞاؿًٚت مسجِٜ ذم بىٞن افتٚرويال وًٍف هباٚ أن هٌه وآٓف مٜ أمثٚهلٚ مٜ ا

مٚف٠ُ افَٞى افٍوحٕٜٚٔ مٚ فٚروا ظ ًٔا فًِْٚس ادٚدوٜ وٞمٚ ماٚال باٚ هاٌه ادٚدواٚت 

 ٍٕسٓٚ ظِّٝ ظذ إوام  افٍوحٕٚٔٚتال وجًِٝ ٍٕسٓٚ ظ ًٔا هلٚ.

اخلالفٜ أن صٖن افٍوح هٞ آشتٌْٚ ال بحٔٞ إهناٚ بًاً ظالؿتٓاٚ مإ مْ إ 

٘ تًٚػ وحمٚؾيتٓٚ ظذ مْٚش تٓٚ وممٚثِتٓٚ مًٝ ٓ تُاٞن ذم أي ظّاٚ افٞجٞد ذات احل

مٜ أظامهلٚ حمتٚجٜ إػ ادٚدوٚت افت٠ ه٠ أؿٚ درجٜ مْٓٚ بُثرال ـام هٞ مَتٙ فىٚؾتٓاٚ 

                                                                                                                          

أو ؿاٚل:  افًظٚ ال ؾٖجٔٛ إػ مٚ شٖلال ؿٚل: ؾوحٙ رشٞل اهلل  ظنٔتٝال ؾِام أف ى بٚدَدفٍٜ أظٚد

ت سٛال ؾَٚل فٝ أبٞ بٍُ وظٍّ: بٖيب إٔٝ وأم٠! إن هٌه فسٚظٜ مٚ ـْاٝ تواحٙ ؾٔٓاٚال ؾاام افاٌي 

إن ظًو اهلل إبُِٔ داٚ ظِاٛ أن اهلل ظاَ وجاٚ ؿاً اشاتجٚب »أ٤حُٙ أ٤حٙ اهلل شْٙ؟ ؿٚل: 

ه ظذ رأشٝال ووًظٞ بٚفٞوٚ وافث ٞرال ؾ٤ٖاح٠ُْ ماٚ دظٚئ٠ وؽٍٍ ٕمت٠ أخٌ افسابال ؾجًٚ حيثٞ

ال 4ال جمسحند محدحد بحي حنبح : و3313ال رؿ1332ٛال ص2ال جسني ابي ماج ش. رأوٝ مٜ جَظٝ

ذم "ؿاٚل اف ٞفاري:  346ال رؿا334ٛال ص1ال جشعب اإليامن لمبوهقي: و16252ال رؿ14ٛص

   ."ِٛ ؾٔٝ بجٍح وٓ تٞثٔ٘. ومل أر مٜ تُ"مل وهى حًوثٝ"إشْٚده ظ ً اهلل بٜ ـْٕٜٚ ؿٚل اف خٚري: 
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ٍٜ ذم مًجَات إٕ ٔٚ  ظِٔٓٛ  ْٝ هلٚ ظًُة أمثِ م ًر افسالم وـٍامٚت إوفٔاٚ  افٍىٍوٜال وُؿ

ْغَ ؾٔٓٚ بٚدٚدوٚت أبًاال وإٕام تِاٙ مياٚهٍ فٍِوحٕٚٔاٚت وخٞارق ظٚداهتٛال افت٠ مٚ اشتُ 
ًِ

ُٜ أمٚم افٍوحٕٜٚٔ.  ادحوٜ افت٠ رـًٝ ؾٔٓٚ ادٚدو

 التصرف المادي ليس بكمال حقيقي
فًَ اتوى مٜ هٌه افْامذج افثٚبتٜ فَِٞة افٍوحٕٜٚٔال وتِاٙ إمثِاٜ افهاٚدؿٜ 

ِٜ ـامٍل وُّاٜ  ذم اشاتٌْٚئٓٚ  -احلََٔاٜذم -فِخٞارقال أن افُامل إفع فٍوٍح فٚح 

ٍف فِاٍوح ذم ادٚدواٚت  ِرهٚ ظٜ ؿ وٜ افٞشٚئٚ ادٚدوٜال وإٓ ؾٖيُّ تكُّ ٍُّ ظٜ ادٚدوٜال وك

ٚال وٓ ظّاًل ممتًٚزا.  بٞاشىٜ ادٚدة فُٔ ـامًٓ خٚفًّ

ف ذم مٚدٍة بًون واشىٜ افٍوحال ؾّثاًل: افٌ ٚر واٍدم  ٓ صٙ ذم أن مٚدًة تتكَّ

ْرِو  ٌَ ٍَ ذم ؿٍوٍن ب افٍوِٚح وتىٔرهٚ إوٚه إفٔٝ. وادٚ  اجلٚري دًٚ ذم إرض افٔٚبسٜ اف ح

هلٚ بحٍاال وـٌفٙ دًٚ اف حٍ بٍا بٚفىٍوَٜ ٍٕسٓٚ.  ٞر ادْخٍوٜ جمٚري جًوًة فٝال ثٛ حي

ٍرٗ اهلٞاُ  إحاٞاَض وادساتًَِْٚت هب ٞباٝ ادتُاٍر  ودًٚ افزـُٚن افٍوَٚ  ٕٚرا. ود

ُٜ أووٚ ذفٙ افُاامَل باًون ظِٔٓٚ. ؾ٘ن ـٚن افتكف ذم ادٚد ى ادٚدو َٞ َُ ة ـامًٓ ؾتًٍٚ اف

ٍٓ فٍِوحٕٜٚٔ ؾٔٓٚ.  أير تٞشُّ

ؾ٘ن ـٕٚٝ إٕسٕٜٚٔ اإلٕسٚن أؾوٚ مٜ افًْٚس بًرجٚتال بٚ مٜ ادٗـاً أهناٚ 

ـٌفٙ: وإن ـٚن اإلٕسٚن أظذ وأذف ٕٞع ذم ادٞافًٔ افثالثٜ فًِْٚسال وٓ صاٙ ذم 

ق  افاٌي وهاًر اوّتٚز بٝ أو وٍتخٍ بٝ هٞ ذفٙ افاإٔٝ ـٌفٙ: ؾال وُٞن ـامفٝ افٌي 

ظٜ أصٔٚ  أرذل مْٝال خٚفٜ إذا ـٕٚٝ تكؾٚت افٍوح تِاٙ بٞاشاىٜ هاٌه ادٚدواٚت 
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أووٚال ـٖن افٍوح ؽر ؿٚدرة ظذ تِٙ افتكؾٚت بًون تِٙ افٞشٚضٜال إن ـٚن إماٍ 

 هٌُا ؾٌٓا فُٔ ظًم ـامفٜٔ فٍِوح ؾَٓال بٚ هاٞ ظٔاٛ مُناٞف ؾٔٓاٚ بًّْاٟ أهناٚ

أف حٝ حمتٚجٜ إػ أصٔٚ  أرذل مْٓٚال وت حٞ ظٜ ـامهلٚ ذم تِٙ إصٔٚ  إرذل: ٕن 

ٍٚ هٞ اشتُامفٝ باٚفٌر افاٌي هاٞ أرذل ماٜ ذفاٙ افُٚماٚال وأماٚ  ٍٛ ذم ـٚم َٚ ظٔ أف

: ٕن ـٞن اف ٜي ق  ذا ـاامل بٍْساٝال وظاًم ااشتُامل افق  بٕٚؾوٚ مْٝ ؾٓٞ خُر ؾ

حًٍة ؾحسٛال أٓ وها٠ ذات احلا٘ تًاٚػ اد ٚرـاٜال اشتُامفٝ بٚفٌر هٌا صٖن ذاٍت وا

ٚر ـامٍل. ٓ وُّٜ فِّخِاٞق أن وُاٞن  ُٕ وخمَُن ـ ال ومْ  ٍٛ ٚر ظٔ افت٠ ه٠ مَْهٜ مٜ ـ

مَْهٚ مٜ ـٚ ظٔاٛال وإذا ؾ٤ٍاْٚه مَْهاٚ ماٜ ـاٚ ظٔاٛ ؾٓاٞ ٓ خيِاٞ ماٜ ظٔاٛ 

ال ؾِام ث ٝ أن ادخِٞق مٜ  ٌم أفع  ًْ ت ظًٌمال ماٜ حٔٞ افٌاادخِٞؿٜٔال افت٠ حََٔتٓٚ َظ

افرضوري أن وُٞن خٚفٔٚ مٜ افُامل أوواٚ ماٜ حٔاٞ افاٌات: ٕن افًاًم مْ إ ـاٚ 

 ِٕ افًٔٞب وافَْٚئّال ومٜ اف غر أن ادًٔٞب ٓ وهر ـٚمال إٓ بٍجٞظٝ إػ افاٌاِت مْ ا

افٞجِٞد )أْي اهلل تًٚػ( واشتُامفٝ بٝال تِٙ افٌات افتا٠ ها٠ خماٌَن جلّٔإ افُاامٓتال 

ًٔٞبال ٓ أن وٍـٜ فتحهٔٚ افُامٓت إػ أرذل مْٝ: ٕن ادٚدوٜ فٔسٝ ومزأة مٜ ـٚ اف

 فإلٕسٚن مٚ وتؼف بٝ ووٍتخٍ بٝ: ٕن مٚدوتٝ ه٠ ٍُٕ مٚدوٜ احلامر وافثٞر.

ؾٚتوى مٜ اف ٔٚن افسٚب٘ أن اإلٕسٚن إذا رجٕ فْٔٚ افُامل إػ اف ًن أو ادٚدوٜ 

ر وادٚ  واهلٞا  وافاسابال ؾٓاٌا افت٠ ه٠ جمّٞظٜ افًْٚس ؾُٖٕٝ ضِٛ افُامل مٜ افْٚ

فُٔ بٚشتُامل وإٕام هٞ إزافٜ فُِاملال وكهأٚ فِاَّْ: ٕن هاٌا احتٔاٚج وظ ًواٜ 

فألرذل مْٝال ـٖن افسالضغ أف حٞا ظ ًٔا فًِ ٔاًال وهاٌا ذم حاً ذاتاٝ أشاٞأ ظٔاٛ 

 وستحٟ مْٝ.
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ؾ٘ن ـٕٚٝ حََٜٔ افًِٛ احلًوٞ جمٍَد أن وًَر اإلٕسٚن ظذ افتكؾٚت بٚداٚدة 

ٝ ادَْْ ٠ِْر مٜ افْاٚر واداٚ  خٍوًجاٚ  ذم ادٞاد: ؾِٛ خيٍج اإلٕسٚن ذم هٌه افهٞرة مٜ ُظنر

 َٚ ٍٛ َأْخَجا وَٚل بٝ: إٕٝ ٕٚل اإلٕسٕٜٚٔ احلََٜٔٔال بٚ وث ٝ إٔٝ إٕسٚن ٕٚؿّ ومًٔٞب بًٔ

ٌٚ تيٍٓ بٝ مٌَٔة فإلٕسٕٜٚٔ.  ؾٞق افتهٞرال وإٓ ؾال وث ٝ فٝ ظذ إؿٚ ؾو

 إلنسان ىو المادةأصل االحتياج في ا
فٞ ـٚن ذم ادٚدة ؿِٔٚ ماٜ آشاتٌْٚ  فُاٚن ب٘مُاٚن اإلٕساٚن أن حيهاٚ فاٝ 

اشتٌْٚ  مٜ ظ ًوٜ ادٚدةال وفُٜ دٚ ـٕٚٝ افهٍٜ افٌاتٜٔ وإفِٜٔ فِامدة ه٠ آحتٔاٚج 

وافت ًٜٔال ؾُٖنَّ ادج ٞروٜ ه٠ مٚ متتٚز بٝ ادٚدةال ؾ ًٓ مٜ أن حيهٚ هلٚ آشاتٌْٚ  ماٜ 

ٚ ذم ادج ٞروٜ افتا٠ ها٠ ظ ٞدوتٓٚ ال وٍْٟ آشتٌْٚ  احلٚفٚ أووٚال وهٞ ٓ وَال وتٞحَّ

أفٚ ـٚ افٌفٜ واهلٞانال ؾٚشتسالم افٍوح اجلٞهٍ ادست٠ٌْ فِامدة ادج ٞرة هٞ بَّْفٜ 

 خْ٘ مٚ متتٚز بٝ افٍوح مٜ صٖن آشتٌْٚ .

 أخالق العناصر األربعة وخصائصها االحتياجية
: دٚذا هٌه افًْٚس إربًاٜ حمتٚجاٜ؟ وماٜ أواٜ ب٠َ ظِْٔٚ أن مًٍؾٜ ش ٛ

 جٚ ت ؾٔٓٚ هٌه ادحتٚجٜٔ؟

َتٝ تْ ًٞ مٜ أخالؿٝ افى ًٔٔاٜال وأخاالق  وَّ  وذر
ٍ
َٜ ر  ؾّٜ افٞا٤ى أن خروَّ

ِرٜٔ ه٠ احتٔاٚج وظ ًواٜال فاٌفٙ ـِاام تُاٞن ظالؿاٜ  افًْٚس إربًٜ افى ًٜٔٔ واجل ِ

حمتٚجٔتٓٚ وظ اًوتٓٚ ظاذ ؿاًرهٚ: ٕن ٕناٖة  افٍُْ اإلٕسٕٜٚٔ بٚدٚدة وادٚدوٚت تُٞن
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افٍُْ إمٚرة فإلٕسٚن وتٍـٔ تٓٚ مٜ هٌه افًْٚس إربًٜال مماٚ تاٗدي بٚإلٕساٚن إػ 

افسٍِٜٔ وافًؤٕٜ وافًٕٚ ة وادحتٚجٔاٜال افتا٠ هتاًي إفٔٓاٚ افًْاٚس إربًاٜ هًاواٜ 

َٛ ظااذ اإلٕساإٜٚٔ ٕااُٞر افٍوحٕٚٔااٜ أو فااٞٓ أوت  ِراا اإلٕساإٜٚٔ إػ فااٚمتٜال وفااٞٓ ُؽ

روحٕٚٔتٓٚ دََٚ بٌٝ هٌه افًْٚس إربًٜ أن ختاٍج اإلٕسإٜٚٔ ماٜ أوحاٚل آحتٔاٚج 

. ََ َِّتٓٚ آحتَٔٚج وافًج  وافًجَال بس ٛ ـٞن ضْٜٔ ادٚدة وج 

 التراب وأخالقو الجبلية
ٚ ذم: مٚ خٚفٔتٝ اجل ِٜٔ وإشٚشٜٔ؟  ؾخٌ افساب أوٓ وتٖمَّ

ٚ وافًؤٕٜال وخٚفأتٝ مٜ افٞا٤ى أن اخلٚفٜٔ ادحسٞش ٍُّ ٜ فِساب ه٠ افتس

ٝ إػ  ُّّ َٕ رٌ  ذم إرض ؾتو ادًْٞوٜ وإخالؿٜٔ ه٠ افَ ْ واف خٚال فٌفٙ إذا ُو٤ِ

ٍٕسٓٚ وتٍوً أن هتوّٝال وٓ تًىٔٙ إوٚه إٓ بًً أن تن٘ فاًرهٚ وتساتخٍجٝ مْٓاٚ 

رض ذم إٔٝ بٍْسٙال ٓ ًٕري ـٛ مٜ خَائٜ ف ٠ْ آدم ودؾٚئٜ ـْاٍٞز هلاٛ خ ٖهتاٚ إ

بىٜ حٍفٓٚ وصحٓٚ!! إذا صََٝ بىْٓٚ واشتخٍجتٓٚ مْٓٚ ؾ ٓٚ وًّٕاٝال وإٓ ؾاال 

ختزك إرض بٖين خ ٖت ـٌا وـٌا مٜ اخلَائٜ وافًؾٚئٜال وٓ تًىٔاٙ إوٚهاٚ أوواٚ 

َّٜ بخوا  ابٍْسٓٚال وـٌفٙ ٓ تيَّْ
ٍ
ٍة إرض وٕواٚرهتٚ أهناٚ فاٚح ٜ جاٍٞد وشاخٚ 

ال ودمٞد  ًٜ ًَ مٚئ ظِْٔٚ بَّارظٓٚ وحَٞهلٚ اخلرضاا ال وذفاٙ ٕن وؾروٜال ؾتجًٚ افٞاح

ال  ٍٚ ٌٚ أواام دخا َرُتٙ إٔٝال فُٔ فألرض ؾٔٓٚ دخ ٌْ اف ٌرة افت٠ زرظَتٓٚ ذم إرض ه٠ بِ

َٚ ظِٔٓٚ مٜ إرض؟ ؾَْٞل: إهنٚ أووٚ جٚ ت ماٜ باٌرة أخاٍى  وإذا ؿِٝ: إهنٚ ُحِه

 ُزِرَظٝ ؾٔٓٚال ٓ أن إرض أوجًهتٚ.
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 ٍٜ َِٝ ذم افًٕٔٚ ـٕٚٝ ب ٌرٍة جا٠  هباٚ ماٜ  ؾت غ مٜ هٌا ـِٝ أن أول زراظ ِّ ُظ

خٚرج إرضال ٓ أن إرض أوجًهتٚال ؾٚحل ٜ فٙ إٔٝ ٓ فألرضال ؾِاٌفٙ مل تُاٜ 

ُٜ اجلٞد وافسخٚ  ماٜ إرضال وإٕاام ماٜ اإلٕساٚن ٍٕساٝ. وبًاً إفَاٚ  احل اٜ ذم  بًاو

ُٜ حٍيِٓٚ وإٕامِئٓٚ وحهِٚدهٚ وتهٍٔتِٓٚال ـٚ هٌه إظام ل تَٞم هبٚ إرضال هْٚك ظِّٔ

ُٜ ؾال كٍيٓٚ إرض وٓ تّْٔٓٚال بٚ تٖـِٓٚال  ْٝ تِٙ احل َّ َٔ
َِ إٔٝ ٓ إرضال وإذا مٚ ُش

ٌٔ فتِٙ اف ٌرةال وإٕامٌ  هلاٚال واشاتالُل باٌرٍة أخاٍى  ؾس٠َُ اف ٌرة بٚدٚ  ذم احلََٜٔ حٍ

مْٓٚال ـٖن ادٚ  آفٜ ٓشتالل بٌرة أخٍى مْٓٚ بًً إٕاام  أفآِٚال ؾث اٝ أن إرض ماٚ 

جًت اف ٌرةال وٓ ؿٚمٝ بٕ٘امئٓٚال بٚ إٔٝ افٌي أرشِٝ إفٔٓٚ جِٔ ادٚ  وأـٍهَتٓاٚ أو

ال ؾث ٝ مٜ هٌا أن إرض مٚزافٝ (Interest)بٝ ظذ إظىٚئٓٚ رأس ادٚل مٕ افٍٚئْ 

 بٚؿٜٔ ظذ خٚفٔتٓٚ وه٠ افَ ْ واف خٚ.

َٛ فإلٕسٚنال حتٟ ؿٔٚ  ُٜ جًَ ا أظي ُٜ واف خِٔ ؾٔٝ إٕاٝ: ودٚ ـٕٚٝ هٌه ادٚدُة افَٚبو

ال جٚ  ؾٔٝ ض ًٔٔٚ ذفٙ اخلِ٘ ٌٜ ٌٜ تٍابٔ ًُ ووهٔى فَِا ْ  :ؿ و افَ ْ واف خٚال ؾٔٞفً افٞف

واف خٚ أي فألخٌ واهلوٛال ٓ فإلظىٚ  وافسكال أيُّ ر  و٤ًتَٝ أمٚم افٞفً ؾٓٞ وٍؾًٝ 

ثٛ وٌهٛ بٝ ض ًٔٔٚ إػ ؾّٝال فَٔ وٝ وهيوّٝال وإذا اشاتٍّرَت ذم إظىٚئاٙ فِٞفاً ماٚ 

 وإذا شِ تٝ مْٝ وهٔى وو ٠ُ.وٖـِٝ وهّٝال 

ؾال ؤّٚ ض ًٝ إػ افسخٚ  واإلوثٚر ج ِٔٚ بٚ إػ افَ ْ واف خٚ: ٕن افَ ْ 

ٍ افىْٔا٠ال وماٜ افياٚهٍ أن افَا ْ اٌا افًْهاااواف خٚ مهٚ اخلَِٚن افٌٚف ٚن ظذ ه

واف خٚ افٌِوٜ مْنٖمهٚ احلٍص وافىّٕ خيَِٚن ؾٔٝ ادحتٚجٔاٜ وافً ٞدواٜال ٓ افٌْاٟ 

ٚ : ٕن اف خٚ أوٓ حيتٚج إػ افق  افٌي طٍٓ ؾٔٝ اف خٚال ثٛ إػ مٚفُِٝال ثاٛ وآشتٌْ
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َىاٟ واإلظىاٚ ال  ًْ ىِا٠ وادُْ ًْ إػ إظىٚ  ادٚفٙ إوٚه افٌي بٞاشىتٝ وُِّٝال ؾ٘ن مل وُٜ ادُْ

ٍ بخِٝ أوواٚ إطٓاٚرا ـاٚمالال  ِٓ ؾٌٓا اف خٔٚ وُٞن حمتٚجٚ بًرجٜ إٔٝ ٓ وستىٕٔ أن ُوي

صٔئٚ حيتٚج إػ ادًى٠ال ثٛ حيتٚج إػ ذفٙ افقا  بحٔاٞ إٕاٝ ٓ  ؾٚف خٔٚ ؿ ٚ أن وٖخٌ

ه احتٔاٚج  ٍُ ًًِ ؿَِ ٝ ظْٝال ؾيٍٓ أن اف خٔٚ أوُفٝ احتٔاٚج وظ ًواٜال وآخا وًَر ظذ أن ُو 

وظ ًوٜال ودٚ ـٚن هٌا افٞفٗ وفٍٚ امتٔٚزوٚ فألرضال فٌفٙ احتُٔٚجٓٚ وذفُتٓاٚ أـثاٍ 

ًّٔٚ أشًرا  -مٚدام ضْٔٔٚ-ٕسٚن افى٠ْٔ مٜ احتٔٚج وذفٜ افًْٚس ـِٓٚال ؾٔ َٟ هٌا اإل ج ِ

فٍذوِٜ اف خٚال افت٠ ـِٓٚ احتٔٚج وذفٜال وإن أف ى افسخُٚ  واإلوثُٚر ِحٍؾَتاٝ بآً ماٜ 

ال وافاٌي فأُ ؾٔاٝ  ُٜ َُّ وادح ٞبٔا افَ ْ واف خٚ ؾثٍّتٝ ه٠ آشتٌْٚ  افٌي ـِٝ افًا

م ا ًِ  فٌَر وُوً رًه فٍْسٝ.مُٚن فالحتٔٚج إػ افٌر وافً ٞدوٜ فٝال بٚ هٞ افٌي وستخ
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