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 وكدوة

بسؿ اهلل، واحلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ شقدكو رشقل اهلل 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
 أمو بعد:

فؼد بؾغ اتسوع ظؾقم متؽؾؿل أهؾ افسـي واجلامظي صلكو ظوفقو ، 

حتك أصبحً ادقشقظقي ذم ظؾقمفؿ صقئو ؽر مستغرب ظؾقفؿ ، وفذا 

ؾروظفو ، وافؽالم ، وأصقل ترى أحدهؿ ظودو بوفؾغي افعربقي بجؿقع 

افػؼف ، وافػؼف ، وافتػسر، وظؾقمف، واحلديٌ، وظؾقمف، وافسر، وؽرهو 

مـ افعؾقم افديـقي وافدكققيي ، وظذ شبقؾ ادثول وفقس احلك ، إشتوذ 

أبق إشحوق اإلشػرايقـل ، افؼويض افبوؿالين ، إموم احلرمغ اجلقيـل ، 

فرازي ، شقػ افديـ أمدي ، ظضد حجي اإلشالم افغزايل ، اإلموم ا

 افديـ اإلجيل ، وافسعد افتػتوزاين .

وهذه ادقشقظقي أوػً ظذ معورؾفؿ مزيدا مـ افتالؿح افػؽري 

، افذي أبرز حتررا ؾريدا ذم مـوهجفؿ ، ومصـػوهتؿ ، وضريؼتفؿ ذم 

 افعرض وافـؼد .. .

ظؾام أن ادؽقن ادعرذم فدى اإلكسون ظؿقمو ٓ يؼتك ظذ 

عطقوت افعؾقم ؾؼط، ؾفـوك مؽقكوت هلو مدخؾ أصقؾ ذم افسـقبي م

ادعرؾقي فدى اإلكسون، ؾنكف يدخؾ ؾقف اجلوكى آؿتصودي، وافسقود، 

وآجتامظل، وإخالؿل، وافديـل، وؽرهو، وـؾ هذه ادؽقكوت ادعرؾقي 

فإلكسون هلو كصقى ذم افـؿقذج ادعرذم، افذي يظفر ذم ادخرجوت افػؽريي 
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بجوكى أو آخر ظـد ـؾ ؾرد ظذ حده،  -قاء ـون ذم ادـفٍ أو افتطبقؼش–

ؾتلثر تؾؽ ادؽقكوت ختتؾػ مـ صخص إػ آخر، ؾؽؾ ادؽقكوت هلو 

مدخؾ بشؽؾ أو آخر، وتلثرهو خيتؾػ ؿقة ووعػو مـ صخص ٔخر، 

وهذه مسلفي ٓبد أن تؽقن ذم ؽويي افقوقح ظـد افبحٌ ذم افـامذج 

 فـستؽـف مـفو خقطو ؾؽريو رؾعقو.ادعرؾقي افسوفػي، 

بوظتبورهؿ مـ –وفؽـ كظرا إػ أن افبحٌ ذم مـطؾؼوت ادتؽؾؿغ 

 -أهؿ ادػؽريـ ظذ مستقى احلؼبوت افزمـقي افسوبؼي وأيضو افالحؼي

يـطبؼ ظؾقف تؾؽ ادؽقكوت افػؽريي افتل أذكو إػ ضرف مـفو، كؼقل: 

ؽؾؿ ظذ حده، ؾذاك يصعى جدا افقؿقف ظذ تؾؽ ادؽقكوت فدى ـؾ مت

حيتوج إػ مقشقظوت ٓ حتتقهيو إيوم، كظرا فتشعبفو، وتشوبؽفو، 

 وتداخؾفو، وأيضو اختالف وجفوت افـظر حقهلو.

: شقف يؽقن افبحٌ ذم جزئقي مـ اجلزئقوت، وبٍاء عميْ

مؼصقرا ظذ مو ترـف ادتؽؾؿغ مـ أؾؽور، احتقهتو دراشوهتؿ ظـ ؿضقي أو 

ظر إػ تؾؽ ادؽقكوت ادعرؾقي افتل هلو مدخؾ ـبر ذم ؿضويو معقـي، وفـ كـ

 ادؽقن ادعرذم فدى ادتؽؾؿ.

أيضو ؿبؾ افبدء: أكف ؿد ُيظـ أن اشتدٓل بعضفؿ  ودديس بالركس

مثؾ دفقؾ اجلقهر افػرد ظـد آشتدٓل ظذ –بدفقؾ معغ مـ إدفي 

 ضريؼتف، ، ثؿ جملء مـ يتبعف ظذ-ؿضقي وجقد اهلل تعوػ أو حدوث افعومل

 أن ذم ذفؽ تؼؾقدا، أو تؼقدا مـ جوكى أو آخر.
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ٕكف مودام أن مـ اشتدل بدفقؾ ظؾؿ بؿؼدموتف، شقاء أـوكً 

بدهيقي أو كظريي ، وظؾؿ ـقػقي افتـبقف ظذ افبدهيل ، وظؾؿ ـقػقي 

آشتدٓل ظذ افـظري ، وصح ظـده مؼدموت افدفقؾ : ؾذفؽ ؿد خرج 

افزهون ، وافذي يعتز اجلوكى إهؿ مـ مـ دائرة افتؼؾقد إػ دائرة 

 جقاكى آشتؼالفقي ادعرؾقي .

ؾوفتحرر ٓ يعـل بوفرضورة اخلروج ظذ افـص ، أو ظذ مو تعورف 

هق اتبوع ادـفٍ افقاوح ادبـل  -ادـضبط-ظؾقف افسوبؼقن ، وإكام افتحرر 

ظذ مؼدموت بدهيقي ظـد آشتدٓل، فؾقصقل إػ حمؾ افصقاب ذم 

 ضويو افعؾؿقي، شقاء أـون هـوك مـ ؿول هبو أو ٓ .افؼ

 متّيد ويصتىن عمى عدة ٌكاط ِي:
 أِداف البحح :

معرؾي جوكى مـ جقاكى آشتؼالفقي ادعرؾقي فدى متؽؾؿل أهؾ 

 افسـي .

افرد ظذ مـ يثر مزاظؿ فقس هلو أصؾ ود متؽؾؿل أهؾ افسـي، 

 وكسبي افتؼؾقد وافتبعقي هلؿ .

حمووٓت ظؾامئـو افسوبؼغ وتعومؾفؿ مع تراث أن آضالع ظذ 

مـ شبؼفؿ مـ أبؾغ افـامذج ظذ حترركو كحـ، وحترر ادػؽريـ ادسؾؿغ، 

 وـقن ادـفٍ اإلشالمل مـ ادروكي بؿؽون.
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 وٍّج البحح :
 ادـفٍ افتحؾقع افـؼدي .

وشقف أتـوول ذم هذا افبحٌ مسلفي إثبوت افعؾؿ بقجقد اهلل 

ادتداخؾي معفو مـ إدفي ادثبتي حلدوث افعومل، وـقػ  تعوػ، مع إدفي

ـوكً اختالؾوت ادتؽؾؿغ ذم اشتدٓٓهتؿ حقل تؾؽ افؼضقي، ممو يظفر 

ظدم تطوبؼ ضرؿفؿ تطوبؼو تومو، مـ جفي، وبـوئفؿ ضرق جديدة ، مـ جفي 

 أخرى .

وممو يـبغل افتـبف فف أيضو ؿبؾ افبدء: أن اشتعقوب مو ؿوفف ادتؽؾؿقن 

تؾؽ ادسلفي أمر فقس بوفقسر ، يصعى ظذ ضقيؾ افبوع أن يؾؿ بف ،  ذم

ؾضال ظـ ؿصر افبوع مثع، فؽـل شلحوول جوهدا إفؼوء وقء وفق يسر 

 إلبراز هذا اجلوكى ادؼق مـ تراثـو افعؼع وافؽالمل.

 وصكمة البحح:

تؽؿـ مشؽؾي افبحٌ ذم اهتوم ادتؽؾؿغ، بوفتبعقي، وافتؼؾقد، 

ديد وآبتؽور ذم مسوئؾ افؽالم ادختؾػي، وهـو تزز ؿقؿي وظدم افتج

 آشتؼالفقي افتل متقز هبو افؽثر مـ ظؾامء افؽالم.

وشقف اؿتك ظذ مسلفي حدوث افعومل، مـ خالل ظرض 

فـؿقذجغ مـ متؽؾؿل أهؾ افسـي واجلامظي، ومهو اإلموم افرازي، وشقػ 

 افديـ أمدي.

 ل مطؾبغ: وشقف كعرض هلذا افبحٌ مـ خال
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ادطؾى إول : افـزظي آشتؼالفقي فؾػخر افرازي ظـد كظرتف 

 فبعض إدفي ادثبتي فؾعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ، ومـفو أدفي حدوث افعومل .

ادطؾى افثوين : افـزظي آشتؼالفقي فسقػ افديـ أمدي ظـد 

دوث كظرتف فبعض إدفي ادثبتي فؾعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ، ومـفو أدفي ح

 افعومل.
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 ومخص البحح

افـظر إػ جوكى آشتؼالفقي ادعرؾقي ذم افػؽر افؽالمل يـبئ ظـ 

ظـد  -ظؿقمو-أمقر ذات بول ـبر، مـ أمهفو أمريـ مهو: اجلديي افػؽريي 

 ادسؾؿغ، ورد مو ؿد يثور حقل اهتوم ظؾامء ادسؾؿغ بوفتبعقي وافتؼؾقد.

Looking to the side of epistemological of 
independence in  Islamic thought it refers to 
things of great importance, one of the 
important: Intellctual seriousness of Muslims. 
And reply what may be said, Muslims are 
imitators. 
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لدلة املطمب األوه : الٍصعة االضتكاللية لمفخس الساشي عٍد ٌظستْ لبعض األ
 املجبتة لمعمي بودولد اهلل تعاىل، ووٍّا ألدلة حدوخ العامل .

مسلفي إثبوت افعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ تعتز مـ كتوئٍ إثبوت 

حدوث افعومل، ؾؽال ادسلفتغ هلام ارتبوط وثقؼ افصؾي ببعضفام افبعض، 

واإلموم افرازي مـ أظرق ادتؽؾؿغ افذيـ هلؿ بوع ضقيؾ وؾرائد ـثرة ذم 

ادسلفي ذم جمول افـؼد ٔراء افسوبؼغ ظؾقف، وذم جمول افبـوء ادعرذم تؾؽ 

 وافػؽري، وشقف يتضح هذا بعد ؿؾقؾ إن صوء اهلل تعوػ.

وؿبؾ افبدء ذم ذـر إدفي افتل وجف اإلموم اكتؼوداتف هلو ، شقف 

كعرض دسلفي وثقؼي افصؾي هبذه ادسلفي ، وافتل ـون افرازي كػسف يذـرهو 

وت افتل يتعرض هلو ظـد احلديٌ ظـ إدفي افدافي ظذ وجقده ذم ادؼدم

 تعوػ ، وهذه ادسلفي هل مسلفي: وجف احلوجي إػ ادمثر .

ؾودعروف فدى متؼدمل ادتؽؾؿغ أن وجف احلوجي إػ ادمثر هل 

احلدوث ، بقد أن افػالشػي ادسؾؿغ خوفػقا ادتؽؾؿغ ؾقام ؿرروه ، 

اإلمؽون ، ومـ ادتؽؾؿغ مـ جعؾ وجف احلوجي واظتزوا أن وجف احلوجي 

جمؿقع اإلمؽون واحلدوث ، ومـفؿ مـ جعؾ وجف احلوجي اإلمؽون 

بؼط احلدوث ، فؽـ اإلموم ـون فف رأي آخر يدل ظذ آشتؼالفقي 

وظدم افتبعقي دو ذهى إفقف ؾرؿوؤه مـ ادتؽؾؿغ ، وإن ـون هق أصال 

 . يـورص مذهبفؿ ، ويتبع ضريؼتفؿ ظؿقمو
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إذن ؾامذا ؿول افرازي ظـ تؾؽ أراء افتل اكتؼت إبون ظكه : 

وبامذا ظؾؾ كؼده ، ومو افرأي ادختور فديف ، ومو وجف اجلدة وآشتؼالفقي 

 ؟-ـؿتؽؾؿ-فديف 

ادؼدمي افثوكقي : زظؿ ـثر مـ مشويخ ظؾؿ إصقل أن: "ؿول : 

ظؾي احلوجي هل  ظؾي احلوجي إػ ادمثر هل احلدوث ، ومـفؿ مـ زظؿ أن :

جمؿقع اإلمؽون واحلدوث ، ؾقؽقن احلدوث ظذ هذا افؼقل صطر افعؾي ، 

ومـفؿ مـ زظؿ أن : احلوجي هل اإلمؽون بؼط احلدوث ، ؾقؽقن 

احلدوث ظذ هذا افؼقل ذط افعؾي ، وظـدكو : أن احلدوث ؽر معتز ذم 

فعؾي ، وٓ حتؼؼ احلوجي ، ٓ بلن يؽقن متوم افعؾي ، وٓ بلن يؽقن صطر ا

ثؿ ؿول ذم تعؾقؾ كؼده دـ خوفػفؿ ذم افرأي أكـو –بلن يؽقن ذط افعؾي .. 

جعؾـو احلدوث ظؾي احلوجي ، أو جزءا مـ هذه افعؾي ، أو ذضو هلذه  -فق

 . (1) "افعؾي ، فزم تلخر افقء ظـ كػسف بؿراتى ، وهق حمول 

ؾي وذم مقوع آخر جيزم ذم ظبورة حوشؿي بومتـوع ـقن احلدوث ظ

احلدوث مـ حقٌ هق حدوث موكع ظـ "حمقجي إػ ادمثر ؾقؼقل: 

، وؿبؾ هذا ادقوع بؼؾقؾ يكح (2)"آحتقوج وإكام ادحقج هق اإلمؽون

 . (3)ببطالن افؼقل بلن ظؾي آحتقوج هل احلدوث

                                                           

( ، تؼديؿ وحتؼقؼ وتعؾقؼ : 101/ 1( ؾخر افديـ افرازي، إربعغ ذم أصقل افديـ )1)

 م ، افؽؾقوت إزهريي .1986/ أمحد حجوزي افسؼو، ط إوػ شـي افدـتقر 

( ، 492/ 1( ؾخر افديـ افرازي: ادبوحٌ ادؼؿقي ذم ظؾؿ اإلهلقوت وافطبقعقوت )2)

 ط/  مرـز حتؼقؼ ـومبققتري، بدون توريخ.

 ( .490/ 1( افسوبؼ كػسف )3)
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وذم مقوع آخر يكح بجالء أن ظؾي احلوجي إػ ادمثر هل 

احلوجي إػ ادمثر اإلمؽون ٓ  مسلفي: ظؾي"اإلمؽون ٓ احلدوث ؾقؼقل: 

، ثؿ ظؾؾ رأيف بام ظؾؾف شوبؼو، وتوبعف بذـر رأي ادخوفػغ (1)"احلدوث

 .(2)فف، وافرد ظؾقفؿ

يزز مـ هذا افـؼد افذي وجفف افرازي دـ خوفػفؿ، أكف ؿد بـك 

كؼده ظذ أن احلدوث ؽر معتز ذم حتؼؼ احلوجي، ؾعذ ؾرض ـقن 

ط افعؾي، أو صطر افعؾي، ظذ مو ذهى إفقف احلدوث متوم افعؾي، أو ذ

، ؾوحلدوث أصال ؽر معتز ذم حتؼؼ  -مـ خالف بقـفؿ-ادتؽؾؿقن 

احلوجي: وافسبى ذم ـقن احلدوث ؽر معتز ذم حتؼؼ احلوجي، أن يؾزم 

أمر حمول، وهق فزوم تلخر افقء ظـ كػسف، وٓ يؼقل بف  -ثؿتئذ-مـف 

 ظوؿؾ. 

أن ـالم اإلموم ؾقف مغوفطي، ومغوفطي بقد أن افؼويض اإلجيل يرى 

كوصئي مـ اصبتوه إمقر افذهـقي بوخلورجقي ، وتـزيؾ  -ظذ رأيف–اإلموم 

اخلورجقي مـزفي افذهـقي ، وظؾؾ رأيف بلن ادتؽؾؿغ مل يريدوا بؼقهلؿ : 

احلدوث ظؾي احلوجي أو جزؤهو أو ذضفو إٓ أن حؽؿ افعؼؾ بوحلوجي 

                                                           

ـ افعؾامء واحلؽامء ( ؾخر افديـ افرازي حمصؾ أؾؽور ادتؼدمغ وادتلخريـ م1)

، راجعف وؿدم فف: ضف ظبد افرؤوف شعد، ط/ مؽتبي افؽؾقوت 80وادتؽؾؿغ ص

 إزهريي، بدون توريخ.

 ( افسوبؼ كػسف، كػس افصػحي.2)
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( ، إٓ أن افعالمي 1، وإمو مع اإلمؽون )دالحظي احلدوث إمو وحده 

افسعد افتػتوزاين مل يسك ادجول ظـد تعروف فف إٓ بعد أن حوول أن يظفر 

ذم ابطول ـال مـفام مذهى  -ادتؽؾؿغ وافػالشػي–وعػ ـالم افػريؼغ 

أخر ، ؽر أكف يرى أن افصقاب مـ ـاِل أراء افتل ظروً هق: رأي 

ذي يـحق كحق اظتبور وجف احلوجي إػ ادمثر هل : متلخري ادتؽؾؿغ، واف

، أو اإلمؽون -ؾقؽقن احلدوث صطرا–جمؿقع اإلمؽون مع احلدوث 

اإلثبوت ، وأوػ مـ كوحقي بؼط احلدوث ، ؾفق أطفر مـ كوحقي 

 (. 2)افؼبقل

وفؽـ افؼيػ اجلرجوين يـتك دو ذهى إفقف اإلموم ، ؾرى أن 

ؼح اجلرجوين وجفي افـظر ؾقف: ويـالمف مـؼح جدا ، وٓ مغوفطي 

: بلن افرازي مل يرد بوحلوجي واحلدوث أهنو مقجقدات خورجقي، افرازيي

وبعضفو ظؾؾ فبعض ذم اخلورج ، حتك يؽقن حقـفو مـ ؿبقؾ تـزيؾ 

إمقر آظتبوريي مـزفي إمقر احلؼقؼقي : بؾ إكف أراد أهنو أمقر اظتبوريي ٓ 

                                                           

 (.165/ 3( اكظر: ظضد افديـ اإلجيل ذم مقاؿػف )1)

ػتوزاين ذم ( اكظر : اإلموم افعالمي مسعقد بـ ظؿر بـ ظبد اهلل افشفر بسعد افديـ افت2)

( ، ؿدم فف وووع حقاصقف وظؾؼ ظؾقف / إبراهقؿ 287، 286/ 1ذح ادؼوصد )

م دار افؽتى افعؾؿقي بروت ، مـشقرات حمؿد 2001صؿس افديـ ، ط إوػ شـي 

 ظذ بقضقن .
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فؽـ إصقوء متصػي هبو ذم كػس إمر: ؾال حوجي هبو إػ ظؾي ذم وجقدهو: 

 . (1)بد فذفؽ آتصوف مـ ظؾي متؼدمي ظذ معؾقهلو بحسى كػس إمر

وهبذا يظفر أن مو ذهى إفقف افرازي ، بعد كؼده دو ـون شوئدا أيومف 

مـ آراء حقل تؾؽ ادسلفي ، ؽر رأي واحد ، وهق رأي افػالشػي افذيـ 

 إػ ادمثر هق اإلمؽون، وفقس احلدوث .ذهبقا إػ أن ظؾي آحتقوج 

ظذ مو ـون بغ افػريؼغ مـ –ؾبوفتويل هق يمثر رأي افػالشػي 

ظذ رأي ادتؽؾؿغ ذم تؾؽ  -خصقمي معؾقمي فدى افؼويص وافداين

ادسلفي ، ويرى أن وجف احلؼ وافصقاب مع احلؽامء : بؾ إكف ذهى ٕبعد 

فؾؿتؽؾؿغ ، مل يقاِر ذم كؼده : مـ هذا ، وذفؽ ظـدمو أراد أن يقجف كؼده 

وإكام كؼد كؼدا رصحيو ، وظـدمو أراد حؽويي رأهيؿ ، حؽوه ظذ شبقؾ افزظؿ 

، وافذي يظفر مـف ذم بودئ إمر ، أكف يرؾضف وٓ جيعؾ جموٓ فؼبقفف ، 

 جمرد زظؿ؟ -يراه–وـقػ يؼبؾ برأي هق 

ؾقي ذم وهذا إن دل ظذ رء ؾنكام يدل ظذ مدى آشتؼالفقي ادعر

مسلفي مـ أدق ادسوئؾ افعؼع وافػؽريي ظذ افسقاء، وتعتز مسلفي وجف 

                                                           

( ، وبطف وصححف / 167/ 3( اكظر : افؼيػ اجلرجوين ذم ذحف ظذ ادقاؿػ )1)

م ، دار افؽتى افعؾؿقي ، مـشقرات حمؿد 1998وػ حمؿقد ظؿر افدمقوضل ، ط إ

 ظذ بقضقن .

وـذفؽ يـتك حسـ جؾبل ذم حوصقتف ظذ ذح ادقاؿػ دو ذهى فف اجلرجوين ، اكظر : 

م 1998(، وبطف وصححف/ حمؿقد ظؿر افدمقوضل ، ط إوػ 167/ 3احلوصقي )

 ، دار افؽتى افعؾؿقي ، مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن  .
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احلوجي إػ ممثر مـ ادسوئؾ ذات افصؾي افؼريبي جدا بؿسلفي حدوث 

افعومل وآشتدٓل ظذ وجقد اهلل تعوػ، وهذا مو كؼع ذم بقوكف ظـد 

  افرازي ومدى اشتؼالفقتف ؾقف.

 ولد )االٌطولودي( عٍد الفالضفة.ٌكد اإلواً الساشي لدلين الود

فؼد اظتؿد اإلموم افرازي ظذ أدفي ـثرة ذم مسلفي آشتدٓل ظذ 

وجقد اهلل تعوػ ، ومـفو هذا افدفقؾ ادسؿك بدفقؾ افقجقد ، أو ـام شامه 

، وافرازي حقـام اكتؼد دفقؾ افػالشػي ٓ (1)هق بدفقؾ إمؽون إجسوم

دظوهو افػالشػي بلن دفقؾفؿ فقس ذم حوجي فرده وإكام اكتؼد افػؽرة افتل ا

إػ افـظر إػ ظومل ادخؾقؿوت أو ظومل اخلؾؼ ، ؾدفقؾفؿ ـام يزظؿقن يـلى 

 ظـ افـظر إػ ادقجقدات ، ويستـد ؾؼط إػ ظومل افقجقد ادحض .

وظـدمو أراد افرازي أن يتحدث ظـ دفقؾ افػالشػي بّغ أكف أهؿ 

ادسؾؽ افثوين : آشتدٓل ":  دفقؾ هلؿ ، ؾقصػف بقصػ دؿقؼ ؾؼول

 . (2) "بنمؽون إجسوم ظذ وجقد افصوكع ، وهق ظؿدة افػالشػي ...

وإن ـون افرازي وصػ دفقؾ افػالشػي بلكف ظؿدة افػالشػي ، 

آن -فؽـ ذم كػس افقؿً ٓ يغى ظـ افبول ذفؽ افـؼد افالذع وادبطـ ذم 

                                                           

ظذ شبقؾ ادثول: ؾخر افديـ افرازي، حمصؾ أؾؽور ادتؼدمغ وادتلخريـ مـ  ( اكظر1)

، راجعف وؿدم فف / ضف ظبد افرؤوف شعد، 149افعؾامء واحلؽامء وادتؽؾؿغ ص

 مؽتبي افؽؾقوت إزهريي بدون توريخ.

( ، حتؼقؼ : افدـتقر / 424/ 1( ؾخر افديـ افرازي ، هنويي افعؼقل ذم درايي إصقل )2)

 فبـون . -م ، دار افزخوئر بروت 2015شعقد ظبد افؾطقػ ؾقدة ، ط إوػ 
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، وذفؽ  "إجسومآشتدٓل بنمؽون "وهق افظوهر مـ ؿقفف :  -واحد

افػالشػي ظذ  -وجقد اهلل ظؿقمو–ذم إصورة ٓ ختػك ظذ مطؾع ظذ أدفي 

وجف اخلصقص ، أن ذفؽ ظذ ؽر مبتغك افػالشػي ، ؾنهنؿ ؿد راكقا 

اشتدٓٓ بغر اشتـود إػ أي مـ ادؿؽـوت ، وهق هـو يسػف تؾؽ افػؽرة 

 ويبغ أهنو فقسً إٓ خقاء .

فدفقؾ أو رده ، وإكام أراد أن يبغ أن تؾؽ ؾوفرازي مل يؼصد هدم ا

ظذ دفقؾفؿ مو  -افػورايب وابـ شقـو–اهلوفي افتل أفؼك هبو أظؿد افػالشػي 

هل إٓ خداع ، حدث ٕجؾ افزهق افعؼع هبذا افدفقؾ ، وكؽويي ذم 

ادتؽؾؿغ وأدفتفؿ ، وممو يشر إػ ذفؽ أكف ظـدمو أراد أن يبغ وجف احلوجي 

ذم أن ظؾي احلوجي "ؿول معـقكو :  "اإلمؽون وفقس احلدوث"إػ افتلثر 

إػ افقاجى هل اإلمؽون ٓ احلدوث ظذ مو يتقمهف وعػوء 

 . ويبؼك دفقؾفؿ اشتدٓل بودقجقدات ظذ ادقجد إول . (1)"ادتؽؾؿغ

ٓ صؽ ذم وجقد "يؼقل افرازي ذم ظرض هذا افدفقؾ : 

واجى افقجقد، وإمو ممؽـ  ادقجقدات ، ؾـؼقل : مجقع ادقجقدات إمو

افقجقد، أو افبعض واجى، وافبعض ممؽـ، ٓ جوئز أن يؽقن افؽؾ 

واجبو: ٕكف ثبً بوفزاهغ افؼوضعي أن إثبوت مقجقديـ واجبل افقجقد 

                                                           

،  249( افـجوة ذم احلؽؿي ادـطؼقي وافطبقعقي واإلهلقي فؾشقخ افرئقس ابـ شقـو ص 1)

كؼحف وؿدم فف: افدـتقر / موجد ؾخري رئقس دائرة افػؾسػي ذم اجلومعي إمريؽقي 

 دة بروت ، بدون توريخ .ذم بروت ، مـشقرات دار أؾوق اجلدي
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حمول، وٓ جوئز أن يؽقن افؽؾ ممؽـو: ٕن جمؿقع ادؿؽـوت ممؽـ بحسى 

دؿؽـوت، وفؽؾ ادجؿقع وبحسى إجزاء، وادجؿقع ادغوير جلؿقع ا

واحد مـ آحود ادؿؽـوت ، ؾفق واجى افقجقد ، ؾثبً أن واجى 

افقجقد شبحوكف واحد ، وثبً أن مجؾي ادؿؽـوت حمتوجي ذم وجقدهو إػ 

 . (1) "واجى افقجقد 

ٓ صؽ ذم وجقد مقجقدات ، "ويؼقل ذم ذح هذا افدفقؾ : 

حصؾ ذم  وـؾ مقجقد ؾفق إمو واجى فذاتف ، وإمو ممؽـ فذاتف ، ؾنن

ادقجقدات مقجقد واجى فذاتف ، ؾذفؽ هق ادطؾقب ، وإن ـون ذفؽ 

ادقجقد ممؽـو ، اؾتؼر إػ ممثر ، وافدور وافتسؾسؾ بوضالن ، ؾالبد مـ 

 . (2) "آكتفوء إػ مقجقد واجى افقجقد فذاتف ، وذفؽ هق ادطؾقب 

ذم وفق ؿوركو بغ مو شطره افػورايب ذم ظققن ادسوئؾ ، وابـ شقـو 

آصورات وافتـبقفوت ، وافـجوة ـذفؽ : فقجدكو أن مو ذـره افرازي ، هق 

ذفؽ افدفقؾ افذي ؿد ريض ظـف افػورايب وافشقخ افرئقس ، بؾ يؽود جيزم 

ادطؾع أن ظبورة افرازي ذم إربعغ تؽود تؽقن هل كػس ظبورة افشقخ 

 افرئقس ذم افـجوة .

                                                           

، حتؼقؼ :  26، 25( ؾخر افديـ افرازي ، ادسوئؾ اخلؿسقن ذم أصقل افديـ ص 1)

م ، دار اجلقؾ بروت ، 1990افدـتقر / أمحد حجوزي افسؼو ، ط افثوكقي شـي 

 ادؽتى افثؼوذم افؼوهرة .

 ( .121/ 1( ؾخر افديـ افرازي ، إربعغ ذم أصقل افديـ )2)
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هـو وجقدا ، وـؾ  ٓ صؽ أن"ؾامذا ؿول ابـ شقـو ؟ ، ؿول : 

وجقد: ؾنمو واجى، وإمو ممؽـ ، ؾنن ـون واجبو ؾؼد صح وجقد 

افقاجى ، وهق ادطؾقب ، وإن ـون ممؽـو ؾنكو كقوح أن ادؿؽـ يـتفل 

 .(1) "وجقده إػ واجى افقجقد ..

كستدرك هـو ؾـؼقل إن افػخر افرازي مل يـتؼد افدفقؾ مـ حقٌ إكف 

إكف ظـدمو اكتؼده أراد أن يبغ ذفؽ اخلطل دفقؾ ظذ وجقد اهلل تعوػ : بؾ 

افذي اكزفؼ ؾقف افػالشػي ظـدمو زظؿقا أن دفقؾفؿ مل حيتٍ إػ ؽر افـظر 

فؽ أن تؾحظ "إػ افقجقد ادحض ، وهذا مو ؿد ؿوفف افػورايب بـػسف : 

ظومل اخلؾؼ ، ؾسى ؾقف أمورات افصبغي ، وفؽ أن تعرض ظـف، وتؾحظ 

 .(2) "ؾؿ أكف ٓ بد مـ مقجقد بوفذاتظومل افقجقد ادحض ، وتع

وذم كػس افسقوق يعرض ابـ شقـو هلذا افدفقؾ متوبعو إلمومف، 

تلمؾ ـقػ مل حيتٍ بقوكـو فثبقت إول، "ؾقؼقل ظؼبف مبوذة: 

امت إػ تلمؾ فغر كػس افقجقد، ومل حيتٍ  ووحداكقتف، وبراءتف، مـ افصِّ

 . (3) "إػ اظتبور آخر مـ خؾؼف وؾعؾف

                                                           

 .  271قـو ، افـجوة ص ( ابـ ش1)

هـ ، افػورايب ، 1291، ط ادطبعي افعومرة  46،  45( ؾصقص احلؽؿ ، فؾػورايب ص 2)

،  5، ادعؾؿ افثوين احلؽقؿ أبك كك افػورايب ، افتعؾقؼوت ص  50ظققن ادسوئؾ ص 

 هـ .1346ط جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي 

كصر افديـ افطقد )افؼسؿ افثوفٌ( ص ( ابـ شقـو ، اإلصورات وافتـبقفوت مع ذح 3)

 ، حتؼقؼ : افدـتقر/ شؾقامن دكقو ، ط افثوكقي ، دار ادعورف . 54



 االضتكاللية املعسفية عٍد وتكمىي أِن الطٍة

 

(588) 

ؾؼ افػخر افرازي ظذ هذا افدفقؾ مبقـو مو اظساه مـ وعػ وؿد ظ

واظؾؿ أن افبحٌ ادستؼيص يدل ظذ أن هذا افؽالم فقس "ووهـ ؾؼول: 

بؼقي: ٕكو إذا ؿؾـو: ادقجقد: إمو واجى فذاتف، أو ممؽـ فذاتف ، ؾنن ـون 

ممؽـو فذاتف، امتـع رجحون وجقده ظذ ظدمف إٓ درجح، ؾفذا اشتدٓل 

ادؿؽـ ظذ وجقد افقاجى، ؾثبً أكف ٓ شبقؾ إػ إثبوت واجى بقجقد 

افقجقد: إٓ هبذه ادؼدمي .. ؾقثبً بام ذـركو أن معرؾي واجى افقجقد 

فذاتف ٓ يتؿ إٓ إذا: اظتزكو أحقال وجقد هذه ادقجقدات ، ؾنذا أثبتـو أهنو 

بقـو أن ممؽـي فذواهتو، ثؿ بقـو أن ادؿؽـ فذاتف ٓ بد فف مـ مرجح ، ثؿ 

افتسؾسؾ وافدور بوضالن، ؾعـد ذفؽ يؿؽــو اجلزم: بنثبوت وجقد واجى 

 .(1) "افقجقد فذاتف

واحلؼ أن هذا افـؼد افذي وجفف افػخر افرازي كؼٌد ؿقي ، بّغ ؾقف 

افػخر أن مو ؿد تـزه ظـف افػورايب وابـ شقـو ذم دفقؾفام طوهرا ، ؿد اظتؿدا 

زظام أهنام تـزهو ظـ ظومل ادؿؽـوت ، ذم ظؾقف ذم افقاؿع وكػس إمر ، ؾؼد 

حغ أن دفقؾفام مل خيرج ظـ ـقكف مستـدا إٓ إػ ظومل ادؿؽـوت ، وذم ظبورة 

مل يظفر افرازي ؾقفو كؼده فدفقؾفام ، وـلن افـؼد طوهر افبقون ، ؿول : 

                                                           

( ومو بعدهو حتؼقؼ : 130/ 1( ؾخر افديـ افرازي ، ادطوفى افعوفقي مـ افعؾؿ اإلهلل )1)

م ، دار افؽتوب افعريب 1987افدـتقر / أمحد حجوزي افسؼو ، ط إوػ شـي 

 بروت .
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ادسؾؽ افثوين : آشتدٓل بنمؽون إجسوم ظذ وجقد افصوكع تعوػ ، "

 .(1) "ظؿدة افػالشػي وهق -ثؿ ؿول-

 ولكَ ٌسيد ٍِا أُ ٌٍبْ إىل أوسيَ :
: أن افدفقؾ افذي أخذ بف ابـ شقـو وافػورايب مـ ؿبؾف ،  األوهأمو 

ربام أول مـ ؿول بف فقس هق ابـ شقـو : بؾ وٓ حتك افػورايب ، وافدفقؾ 

ظذ ذفؽ : أن ابـ شقـو بعدمو ذـر دفقؾ افطبقعقغ ذم رشوفي افػصقل ؿول 

اإلهلققن شؾؽقا ؽر هذا ادسؾؽ ، وتقصؾقا إػ إثبوتف مـ وجقب و": 

، ومـ هـو يظفر وعػ ـالم مـ زظؿ أن افشقخ افرئقس (2) "افقجقد

أول مـ شؾؽ هذا ادـفٍ ، ؾنن ـالمف هـو رصيح ذم أكف تبع ؽره مـ 

 اإلهلقغ .

وفؽـ يالحظ أن ابـ شقـو هق أول مـ وشؿ احلؽامء اإلهلقغ 

أؿقل : "وهذا افزهون هق برهون افصديؼغ ـام ؿول هق :  "افصديؼغ"بـ

 .(3) "إن هذا حؽؿ فؾصديؼغ افذيـ يستشفدون بف ٓ ظؾقف 

ودو "وؿد ظؾؼ افطقد ذم ذحف فإلصورات ظذ هذا بؼقفف : 

ـون ضريؼي ؿقمف أصدق افقجفغ وشؿفؿ بوفصديؼغ ، ؾنن افصديؼ هق 

 .(4) "مالزم افصدق 

                                                           

 ( .424/ 1( هنويي افعؼقل )1)

، ذح وحتؼقؼ : افشقخ  193( افسقد حمؿد حسغ افطبوضبوئل ، بدايي احلؽؿي ص 2)

 ظبوس ظذ افزارظل افسبزواري ، ط ممشسي ادعورف اإلشالمقي ، بدون توريخ .

 ( .54/ 3( اإلصورات وافتـبقفوت )3)

 ( .55/ 3( اإلصورات وافتـبقفوت بؼحف فؾطقد )4)
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ء ؾنكام يدل ظذ أن ابـ شقـو فقس هق أول مـ وهذا إن دل ظذ ر

ؿول هبذا افدفقؾ، وإكام احلؽامء اإلهلقغ ، وهق ؿد تبعفؿ ؾقام راكقا إفقف مـ 

 افدٓفي ظذ واجى افقجقد بوفتـزه ظـ ظومل ادؿؽـوت .

: أكف يؽػل افػالشػي ذف حمووفي آشتدٓل ظذ  الجاٌيوأمو 

ادخؾقؿوت ، ؾؽلهنؿ أرادوا أن يؼقفقا وجقد اهلل تعوػ دون اظتبور وجقد 

إن اهلل تعوػ مقجقد حتك فق مل يؽـ هـوك مـ يستدل ظؾقف ، وهذه ؽويي 

 ذيػي حؼو ، ؽر أهنؿ مل يقؾؼقا هلو .

 الٍكد الراتي لمدلين:
وبعد تقجقف هذا افـؼد فدفقؾ افػالشػي، يؼقم بتقجقف كؼد آخر 

يت، افذي تقجف فصؾى افدفقؾ فـػس افدفقؾ، ؽر أكف مـ أكقاع افـؼد افذا

 كػسف.

إذا ظرؾً هذا "ؾبعد ذـره هلذا افدفقؾ ذم ادطوفى افعوفقي ؿول : 

 .(1) "طفر أن هذا افدفقؾ ٓ يتؿ إٓ ظـد صحي مؼدموت مخسي 
وادراد هبذه ادؼدموت اخلؿس: أن ادؿؽـ ٓ بد فف مـ مرجح، 

عؾقل، وأن ظؾي وأن افعؾي ادمثرة ٓبد وأن تؽقن مقجقدة حول وجقد اد

ادقجقد جيى أن تؽقن مقجقدة، وبطالن افدور، وبطالن افتسؾسؾ، وإذا 

صحً هذه ادؼدموت جيى آظساف بقاجى افقجقد ادقجقد فذاتف ، 

 وهق ادطؾقب .

                                                           

 ( .158/ 1دطوفى افعوفقي مـ افعؾؿ اإلهلل )( ا1)
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ثؿ ذـر افرازي أن دعسض أن يعسض بلن هذا افدفقؾ مـؼقض 

 .(1)بوحلقادث افققمقي

ادتؽؾؿغ ظذ مو أصؽؾ ظؾقفؿ  ثؿ ذـر تعؾقؼ افػالشػي ، وتعؾقؼ

أمو افػالشػي ؾؼد ؿوفقا : هذا إصؽول ؿوهر ؿقي .. وأمو "ؾؼول : 

ادتؽؾؿقن ؾؼوفقا : هذا افسمال إكام صعى ظذ افػالشػي : ٕهنؿ جقزوا 

 .  (2) "حدوث حودث ؿبؾ حودث ٓ إػ أول ، وأمو كحـ ؾال كؼقل بف

ٓصؽول بثالثي ثؿ بغ افرازي وعػ جقاب افػالشػي ظـ هذا ا

أن ؽويي افسمال : أن "وجقه ، وخالصتفو ظذ مو أجوب بف افػالشػي 

ـقن ادمثر افؼديؿ ممثرا ذم وجقد هذا احلودث ، حؽؿ حودث ، ؾال بد فف 

مـ شبى )ؿول افرازي( : ؾـؼقل : ممثريي ادمثر ذم إثر ، فقس مقجقدا 

، ؾحقـئذ يؾزم اؾتؼوره إػ زائدا ، وإٓ ـون ممؽـو ، وفؽون مػتؼرا إػ ادمثر 

ممثر آخر ، وهق حمول ، ؾقثبً أن ادمثريي فقسً مقجقدا حودثو ، ؾؾؿ 

 ووعػ ـذفؽ جقاب ادتؽؾؿغ بقجفغ . (3) "يؾزم اؾتؼوره إػ افسبى

ؾوفرازي وعػ جقاب افػالشػي ، وذـر وجقه افضعػ ، وبغ 

زموكف ، ومعؾقم وعػفو ؽويي افبقون ، وحؼ فف ذفؽ ؾفق إموم ادتؽؾؿغ ذم 

تؾؽ افثقرة افتل ـون يشـفو دائام أئؿي افؽالم ظذ أؿطوب افػالشػي ، وهق 

                                                           

 ( اكظر : افسوبؼ ، افصػحي كػسفو .1)

 ( .160/ 1( افسوبؼ )2)

 ( .163، 162/ 1( افسوبؼ )3)
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وإن ـون يذـر أدفي افػالشػي ، ؾؾؿ يؿـعف ذفؽ مـ تقجقف بعض أوجف 

افـؼد فبعض تؾؽ إدفي ، وذفؽ إن دل ؾنكام يدل ظذ تؾؽ آشتؼالفقي 

 افػؽريي افتل اتسؿً هبو افعؼؾقي افؽالمقي .

يعسض معسض بلن ادعروف ظـ ادتؽؾؿغ افعداء افدائؿ وؿد 

فؾػالشػي ، ؾال موكع حقـئذ أن هيقؾ أحدهؿ آكتؼودات افالذظي ظذ مو ؿد 

 يظـف ؽر صقاب ظذ مذهبف ، ؾؽقػ تػن ذفؽ؟

إذا ـون هـوك ظداء بغ ادتؽؾؿغ وافػالشػي، ؾعداء ادتؽؾؿغ إكام 

ض ذم مؽـقن افـػس، وافدفقؾ هق فؾحؼ، وفقس ظـ تعصى، أو ظـ ؽر

أن افرازي كػسف أخذ بدفقؾ افػالشػي  -ـام ذـركو مـذ ؿؾقؾ–ظذ ذفؽ 

واحتػك بف، وفؽـ كؼده هلذا افدفقؾ ظذ وجف اخلصقص إكام هق كؼد 

 .-ؾوحلؼ ٓ يسك فصوحبف صديؼو-إلطفور احلؼ ، 

وتـلى بوفرازي –وتظفر آشتؼالفقي افػؽريي بقوقح أـثر 

ذم تضعقػ افرازي  -ؽؾؿغ ظؿقمو ظـ صوئبي افتؼؾقدخصقصو وادت

فبعض أدفي ادتؽؾؿغ ، دون أن يؿـعف اكتامؤه هلؿ ، وفطريؼتفؿ مـ تقجقف 

شفوم افـؼد ٕدفتفؿ، وهذا إن دل ظذ رء ؾنكام يدل : ظذ ظدم اهلقى 

افذي حيقط بوفعؼؾقي افػؽريي ظودة ، وظذ آشتؼالفقي افػؽريي فدى 

 ـي واجلامظي .متؽؾؿل أهؾ افس

 ٌكد اإلواً الساشي لدلين إوكاُ الصفات ، وِو املطىى بدلين الوادب واملىكَ :
وهذا افدفقؾ يبدأ مـ افؼضقي افؼوئؾي : افعومل حودث ، وإذا ثبً 

حدوث افعومل ، ؾفق جوئز حدوثف وظدمف ، وجوئز أيضو أن يؽقن وؿقظف 
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وؿقظف ؿبؾ وؿً ظذ ؽر تؾؽ اهلقئي افتل وجد ظؾقفو ، وجوئز ـذفؽ 

حدوثف أو بعد وؿً حدوثف ، وافـتقجي ادستبي ظذ هذا : أكف ٓ بد مـ 

حمدث أحدث هذا احلودث ، وخصف بوفقؿقع ذم وؿً معغ دون وؿً 

آخر ، وظذ هقئي معقـي دون هقئي أخرى ، ـون مـ ادؿؽـ أن يؼع 

 . (1)ظؾقفو

قي ، وهق ومبـك هذا افدفقؾ ظذ اصساك إجسوم ذم موهقي اجلسؿ

ؽر صحقح ظذ مو يرى افػخر افرازي ، وهق يػن ذفؽ بلن : اجلسؿقي 

فقسً ظبورة ظـ وجقد هذه إبعود بوفػعؾ : ٕن هذه إبعود مـ بوب 

 : لودّنيافؽؿ ، وهل فقسً ظبورة ظـ كػس ؿوبؾقي هذه إبعود ، وذفؽ 

قؾ : ؾألن افدفقؾ ؿوم ظذ أن ؿوبؾقي افقء فؾقء يستح األوهأمو 

 أن يؽقن وصػو ثبقتقو .

: ؾعذ ؾرض أن : ؿوبؾقي افقء فؾقء وصػو ثبقتقو :  الجاٌيوأمو 

ؾفذا شقف جيعؾ إبعود مـ بوب افـسى واإلووؾوت ، وبوفتويل فـ 

 تؽقن إبعود صقرة مؼقمي فؾجسؿقي.

وإذا تسوءفـو مو هل اجلؿسقي ظـد افرازي ؿول : هل ظبورة ظـ 

 -ؿوبؾقي اجلسؿقي فألبعود-ؾً هذه افؼوبؾقي : إمر افذي ٕجؾف ؿد حص

 وذفؽ أمر ؽر حمسقس ، وٓ معؾقم بوفرضورة .

                                                           

( اكظر : افدـتقر / حمؿقد ؿوشؿ ذم مؼدمتف فؽتوب مـوهٍ إدفي ذم ظؼوئد ادؾي ٓبـ 1)

 م آكجؾق ادكيي .1965، ط افثوكقي شـي  15رصد ص 
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وافسبى ذم ذفؽ أن اددَرك ادعؾقم بوفرضورة هق: هذه ادؼودير 

وإبعود ، وأمو وجقد أمر آخر ٕجؾف حتصؾ ؿوبؾقي هذه ادؼودير ، ؾال هق 

 مدرك بوحلس ، وٓ هق معؾقم بوفرضورة .

ون ـذفؽ ، مل يؿؽـ دظقى افرضورة ذم ـقن ذفؽ إمر وإذا ـ

مشسـو بغ إجسوم ـؾفو ، ؾنكف مـ ادحتؿؾ أن يؽقن إمر افذي ٕجؾف 

ـون هذا اجلسؿ ؿوبال هلذه إبعود افثالثي ، خموفػو بوفـقظقي فألمر افذي 

 ٕجؾف ـون اجلسؿ أخر ؿوبال هلذه إبعود .

فـقظل جيقز اشتـوده إػ ظؾؾ خمتؾػي ٕكف مـ ادعؾقم أن ادعؾقل ا

افطبوئع وادوهقوت ، وإذا ـون هذا آحتامل ؿوئام ، مل يؾزم مـ ؿقفـو شبى 

وجقد افشؽؾ ادعغ فؾػؾؽ ادعغ هق جسؿقتف ، أن يؽقن ذفؽ افشؽؾ 

 مشسـو بغ إجسوم ـؾفو .

وافسبى ذم ـقن افـوس ؿد ؽػؾقا ظـ هذه افدؿقؼي : أن افغوفى 

قن أن اجلسؿقي هل هذه إبعود وادؼودير ، ثؿ دو ظؾؿقا أكف ٓ ظذ افظـ

 اختالف ذم ضبقعي ادؼدار ، ٓ صؽ ؿد حؽؿقا بلن اجلسؿقي مشسـي ؾقفو .

ؾلمو افذيـ جيعؾقن اجلسؿقي أمرا وراء ذفؽ : ؾال يؿؽـفؿ دظقى 

افرضورة ذم ـقن ذفؽ ادعـك مشسـو : بؾ ٓ بد مـ افزهون ظذ 

 . (1)ذفؽ

                                                           

 ( .48، 47/ 2( اكظر : افػخر افرازي ، ادبوحٌ ادؼؿقي )1)
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افطبقعي اجلسؿقي " ادقاؿػ وذحف كجد أهنام ٓ يسؾامن أن : وذم

 .  (1) "ضبقعي كقظقي واحدة ، وذفؽ ممو ٓ شبقؾ إػ إثبوتف

ؾفـو كرى تليقدا دو ذهى فف افرازي مـ ظدم افتسؾقؿ بلن احلؼقؼي 

  .(2)اجلسؿقي حؼقؼي واحدة، وفؽـ ربام فؾبعض رأي آخر 

 أللدلة عمى ودولد اهلل تعاىل .اجلدة والتطويس عٍد الساشي يف ا

وهـو كريد أن كثبً أن مو شطره افرازي ذم أشػوره افطقيؾي ، مل 

يؽـ جمرد كؼؾ ظـ افسوبؼغ ممو خؾػقه مـ تراث ـالمل، أو حتك جمرد 

كؼد أو تضعقػ فبعض أوجف إدفي افتل اشتدل هبو ادتؽؾؿقن ظذ مسلفي 

وضقر ذم إدفي افؽالمقي ، افعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ : بؾ إكف أووف وجدد 

 وافتل ارتضوهو فـػسف أدفي مثبتي فؾعؾؿ بقجقد اهلل .

ومـ هذه إدفي افتل ظؿؾً ؾقفو أيدي افتطقير افرازيي دفقؾ 

 حدوث افذوات:

                                                           

 ( .48/ 7( افؼويض ظضد افديـ اإلجيل وافسقد افؼيػ اجلرجوين ، ذح ادقاؿػ )1)

( بقد أن افسعد افتػتوزاين ذم ذح ادؼوصد ، يرى أن إجسوم متامثؾي متحدة ذم احلؼقؼي 2)

غ: ظذ أن أجزاء اجلسؿ فقسً إٓ اجلقاهر ، ويبغ أن ابتـوء هذا إصؾ ظـد ادتؽؾؿ

افػردة ، وإهنو متامثؾي ٓ يتصقر ؾقفو اختالف حؼقؼي، ثؿ يذـر أكف ٓ مفرب دـ ؿول 

بوختالف إجسوم بوحلؼقؼي مـ جعؾ بعض إظراض داخؾي ؾقفو ، وأن اشتدٓهلؿ 

ادؼوصد  بتسووي إجسوم ذم افتؿقز .. وعقػ . اكظر : شعد افديـ افتػتوزاين ذح

/ 7( ، اكظر ـذفؽ : حوصقي ظبد احلؽقؿ افسقوفؽقيت ظذ ذح ادقاؿػ )293/ 2)

( ، ؾفق يـزع إػ رأي خموفػ دو يراه اإلموم افرازي ، ويعؾؾ بتعؾقؾ خيوفػ مو 48

 ظؾؾ بف افسعد .
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 لدلين حدوخ الروات واملطىى بدلين اجلوِس الفسلد .
يعتز دفقؾ اجلقهر افػرد مـ أهؿ إدفي افتل اشتـد ظؾقفو 

إلثبوت افعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ ، وؿد احتػقا بف أيام احتػوء ، ادتؽؾؿقن 

حتك ٓ تؽود دمد شػرا، أو مرجعو يتحدث ظـ وجقد اهلل تعوػ إٓ 

: بؾ -يتحدث ظـف بصقرة أو أخرى–ووجدت ؾقف دفقؾ اجلقهر افػرد 

وراح ادتؽؾؿقن يدؾعقن مو أتك ظذ كظريي اجلقهر افػرد مـ اظساووت 

ذي بدوره يعؿؾ ظذ إؾسود ل بوجلقهر افػرد ، وافحتوول كػل افؼق

 .افـظريي

وشـجد أن هذا افدفقؾ بعد إدخول افرازي ظؾقف بعض افتعديالت 

يصؾح ٕن يؽقن مستـدا دـ يعسؾقن بـظريي اجلقهر افػرد ، وـذفؽ دـ 

 يـؽروهنو ، وٓ يعسؾقن إٓ بوجلسؿ.

 وبٍى ِرا الدلين : 
ومل مؽقن مـ جقاهر وأظراض، وهذا افدفقؾ مبـل ظذ أن افع

ويؿؽـ إجيوز هذا افدفقؾ هؽذا: أن هذا افعومل ممفػ مـ أجسوم 

وأظراض، وإجسوم ممفػي مـ أجزاء ٓ تتجزأ، أو جقاهر ؾردة، 

واجلقاهر افػردة حمدثي: ٕهنو ٓ تـػؽ ظـ إظراض، وإظراض حودثي: 

ـذفؽ، ٕهنو تتغر، وبؿ أن مو ٓ يـػؽ ظـ احلقادث ؾفق حودث 

ؾوجلقاهر حودثي، وإذا ـون اجلسؿ ممفػو مـ جقاهر حودثي، ؾفق حودث، 
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إذن: افعومل بلجسومف وأظراوف حودث، واحلودث ٓبد فف مـ حمدث، 

 . (1)وهذا ادحدث هق اهلل تعوػ 

وافرازي حغ يؼرر هذا افدفقؾ مل يؽـ يراظقف ظذ افـحق ادذـقر، 

ن ٓ يؾتػً إػ مؼدمي تؽقن إٓ ذم بعض ـتبف، وذم بعضفو أخر ـو

اجلسؿ مـ اجلقاهر افػردة، وإن ـون يبدأ مبوذة مـ أن إجسوم 

، ؾفق يؼرره هؽذا: ثبً أن إجسوم حمدثي، وـؾ حمدث ؾؾف (2)حمدثي

 . (3)شبى، ؾوٕجسوم مػتؼرة إػ ادحدث

وآشتؼالفقي أو افتجديد افذي متقز بف دفقؾ افػخر افرازي، أكف 

بف ظذ وجقد اهلل تعوػ ظـد مـ يؼقل بـظريي اجلقهر  يصح آشتدٓل

افػرد، وظـد مـ يـؽرهو، ؾؿـ ٓ يعسف بوجلقهر افػرد يـوشبف دفقؾ 

 افػخر، وـذفؽ مـ ٓ يؼقل بوجلقهر افػرد يـوشبف دفقؾ اإلموم.

 

                                                           

، رشوفي  180( اكظر : حمؿد صوفح افزرـون ، ؾخر افديـ افرازي وآراؤه افؽالمقي ص 1)

 بدار افعؾقم ، ط دار افػؽر ، بدون توريخ . موجستر

 . 193( حمؿد صوفح ، ؾخر افديـ افرازي ص 2)

( ، واكظر : ؾخر افديـ 124/ 1( ؾخر افديـ افرازي إربعغ ذم أصقل افديـ )3)

 م .2004، حتؼقؼ / ضف ظبد افرءوف شعد ، ط  40افرازي معومل أصقل افديـ ص 
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املطمب الجاٌي : الٍصعة االضتكاللية لطيف الديَ اآلودي وَ خاله ووقفْ 
 بتة لمعمي بودولد اهلل تعاىل، ووٍّا ألدلة حدوخ العامل.وَ بعض األلدلة املج

ـام أذكو شوبؼو ؾنن وجف احلوجي إػ ادمثر خمتؾػ ؾقفو بغ 

ادتؽؾؿغ وافػالشػي مـ جوكى، وبغ متؼدمل ادتؽؾؿغ ومتلخرهيؿ مـ 

 جوكى آخر.

وهذا آختالف كوبع مـ آختالف ذم مػفقم اإلمؽون مـ 

 .(1)ـ كوحقي أخرىكوحقي، ومػفقم احلدوث م

                                                           

سؿك بوإلمؽون افعوم وهق: شؾى افرضورة ظـ أحد ( ؾعذ شبقؾ ادثول: هـوك مو ي1)

افطرؾغ، واإلمؽون اخلوص وهق: شؾى افرضورة ظـ افطرؾغ، وؿد ـون بعض 

 "اإلمؽون"وفقس مصطؾح  "اجلقاز"ظؾامء افؽالم ؿديام يستعؿؾقن مصطؾح 

افذي ـون يستعؿؾف افػالشػي، بقد أن إموم احلرمغ اجلقيـل زاوج بغ ادصطؾحغ، 

 ح: أن اجلقاز مسوو فإلمؽون اخلوص .ومـ افقاو

هذا مـ كوحقي، ومـ كوحقي أخرى، ؾنن مػفقم احلدوث ظـد افػالشػي خيتؾػ ظـف ظـد 

ادتؽؾؿغ، ؾوبـ شقـو يػفؿ مـ احلدوث: احلدوث افذايت، ؾنذا ـون ادحَدث هق 

 افؽوئـ بعد أن مل يؽـ ؾوفبعديي هـو بعديي بوفذات، يعـك أن ذات ادؿؽـ وحدهو ؽر

 ـوؾقي ذم وجقده، وإكام يقجد بعؾتف، ومو ـون بوفذات ٓ يتغر.

وهق معـك خمتؾػ ظـ ادعـك –أمو احلدوث ظـد إموم احلرمغ مثال ؾفق: احلدوث افزموين 

وبوفتويل ؾؼد محؾ اجلقيـل ظذ ابـ شقـو محؾي صديدة، وذفؽ  -افذي يراه افػالشػي

 ؼدم افعومل ظذ مو تـبل فف اجلقيـل.ٕن افؼقل بوحلدوث افزموين يػيض إػ افؼقل ب

اكظر: أ.د/ حمؿد ظبد افػضقؾ افؼقيص هقامش ظذ افعؼقدة افـظومقي إلموم احلرمغ 

م، مؽتبي اإليامن، ابـ شقـو افـجوة 2006، ط افثوكقي شـي 45، وص 25اجلقيـل ص 

، حؼؼف وؿدم فف: 226، إموم احلرمغ اجلقيـل افشومؾ ذم أصقل افديـ ص249ص
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وإن ـون هـوك مـ ادتؽؾؿغ )ؿبؾ افرازي وأمدي( مـ مزج بغ 

، ؾفـوك أيضو مـ جوء (1)ؾؽريت اإلمؽون واحلدوث، ـوإلموم اجلقيـل

 .(2)بعدمهو ومزج بغ افػؽرتغ ـذفؽ

ؽر أن افػؽرة تؽود تتبؾقر أـثر فدى شقػ افديـ أمدي افذي 

ث، وبقـفام ترابط وثقؼ افصؾي، دمذ برزت ظـده ؾؽرة اإلمؽون واحلدو

بقوقح ؾقام ارتآه مـ أن افؼقل بوإلمؽون: ممد إػ افؼقل بوحلدوث، وأن 

افؼقل بوحلدوث: ممد إػ افؼقل بوإلمؽون، ؾوفؼقل بلحدمهو ممد إػ 

افؼقل بؤخر، بوإلووؾي أن ـال مـفام يرد ظؾقف اظساووت ـثرة، ؽر أن 

ى وأظن ذم افرد ممو يرد ظذ دفقؾ مو يرد ظذ دفقؾ احلدوث أصع

 .(3)افقاجى وادؿؽـ 

                                                                                                                                          

ومل افـشور، ؾصقؾ بدير ظقن، شفر حمؿد خمتور، مؽتبي ظؾؿ أصقل افديـ، ظذ ش

 .1869افـوذ/ مـشلة ادعورف شـي 

( وادـسقب إػ اجلقيـل ذم هذا افصدد هق إظودة صقوؽي افدفقؾ وإبراز ؾؽرة اإلمؽون . 1)

، حتؼقؼ: أ.د/ حسـ 250اكظر: شقػ افديـ أمدي ؽويي ادرام ذم ظؾؿ افؽالم ص 

م، ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشالمقي. واكظر 2010افؾطقػ افشوؾعل، طظبد 

 . 46أيضو: هقامش ظذ افعؼقدة افـظومقي ص 

 ومو بعدهو. 4ص 8( اكظر: ادقاؿػ وذحف ج2)

 . 47( اكظر: هقامش ظذ افعؼقدة افـظومقي ص3)
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ويعتز هذا افسابط افقثقؼ وافذي ـشػ ظـف أمدي، وتلثر بف 

هق وجف مـ وجقه  (1)واحد مـ أصد خموفػقف )وخموفػل إصوظرة ظؿقمو(

 اجلدة، وآشتؼالفقي افػؽريي فدى شقػ افديـ .

 ٍد اآلودي:الٍصعة الٍكدية يف وطألة إبطاه التطمطن ع
يرى شقػ افديـ أمدي أن إدفي افتل اشتُِدل هبو ظذ بطالن 

 فقسً بؿبطؾي فؾتسؾسؾ ظذ وجف افقؼغ.

ظرض أمدي أوٓ مو يؿؽـ أن يستدل بف افػالشػي  وبٍاًء عميْ:

ظذ بطالن افتسؾسؾ ثؿ وعػ أدفتفؿ مجقعو، وـؿثول ظذ مو ؿوم 

ؾألكو إذا ؾروـو ممؽـوت ٓ هنويي  أمو ظذ افرأي افػؾسػل:"بتضعقػف ؿول: 

ٕظدادهو، يستـد بعضفو إػ بعض ذم وجقدهو، وؾروـو بوفتقهؿ كؼصون 

ظؼة مـفو مثال، ؾنمو: أن يؽقن ظددهو مع ؾرض افـؼصون مسوويو 

 فعددهو ؿبؾف، أو أكؼص، أو أزيد.

 ٓ جوئز أن يؽقن مسوويو: إذ افـوؿص ٓ يسووي افزائد.

 أيضو طوهر اإلحوفي. ؾنن ؿقؾ: إكف أزيد ؾفق

وإن ؿقؾ: إهنو أكؼص، ؾلحدمهو ٓ حموفي أزيد مـ أخر بلمر متـوه، 

ومو زاد ظذ ادتـوهل بلمر متـوه ؾفق متـوه: إذ ٓبد أن يؽقن فؾزيودة كسبي 

                                                           

، 379ص 1( اكظر: ابـ تقؿقي مـفوج افسـي افـبقيي ذم كؼض ـالم افشقعي افؼدريي ج1)

حتؼقؼ: حمؿد رصود شومل، افـوذ: جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد اإلشالمقي، ط: 

 م.1986إوػ
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إػ افـومل بجفي مو مـ جفوت افـسى، ظذ كحق زيودة ادتـوهل ظذ 

هقغ افـسبي افقاؿعي بغ ادتـوهل، وحمول أن حيصؾ بغ مو فقسو متـو

 ادتـوهقغ.

فؽـ هذا ممو ٓ يستؼقؿ ظذ مقجى ظؼوئدهؿ، وحتؼقؼ 

 .(1)"ؿقاظدهؿ

ؾبعد أن ذح أمدي مذهى افؼقم ـام هق، رد ظؾقف بلكف ؽر 

مستؼقؿ ظذ مو اظتؼدوه، وظذ مو ؿعدوا فف مـ ؿقاظد، ؾنذا رجعـو إػ 

دهيؿ، ؾسقف كجد أن مو اكتفقا خؾػقوهتؿ إيديقفقجقي ذم افبـوء افعؼدي ف

إفقف مـ رأي ذم إبطول افتسؾسؾ خورج ظـ إضر افعؼديي افتل داكقا هبو، 

ثؿ راح أمدي يؼح ويعؾؾ دوذا أكف ٓ يستؼقؿ ظذ أضر ؿقاظدهؿ 

وظؼوئدهؿ: وذفؽ ٕهنؿ ؿضقا بلن ـؾ مو فف افستى افقوعل، ـوٕبعود 

قدة معو، ـوفعؾؾ وآمتدادات، أو ترتى ضبقعل وآحوده مقج

وادعؾقٓت، ؾوفؼقل بلن ٓ هنويي فف أمر مستحقؾ، وأمو مو شقى ذفؽ 

ؾوفؼقل بلن ٓ هنويي فف ؽر مستحقؾ، مثؾ افـػقس بعد مػورؿي إبدان، 

ـؿثول دو ـوكً " ، واحلرـوت"ـؿثول دو ـوكً آحوده مقجقدة معو"

شتؿر هلؿ ؾقام ؾنن مو ذـروه وإن ا"، ثؿ يؼقل: "آحوده متعوؿبي متجددة

                                                           

 . 10و 9( شقػ افديـ أمدي ؽويي ادرام ذم ظؾؿ افؽالم ص1)
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ؿضقا ظؾقف بوفـفويي، ؾفق ٓزم هلؿ ؾقام ؿضقا ظؾقف بلن ٓ هنويي، وإذ ذاك 

 .(1)"ؾال جيدون ظـ اخلالص مـ ؾسود أحد آظتؼوديغ شبقال

افذي شامه بوفػقؾسقف  -ويبدو أكف ابـ شقـو–ويشر إػ أحدهؿ 

ػرق وفقس دو ذـره افػقؾسقف ادتلخر مـ جفي اف"، ؾقؼقل: (2)ادتلخر

ؿدح ذم افغرض،  -افستقى افقوعل وافستقى افطبقعل–بغ افؼسؿغ 

وهق ؿقفف: إن مو ٓ ترتى فف ووعو وٓ آحوده مقجقدة معو، وإن ـون 

ترتبف ضبعو ٓ شبقؾ إػ ؾرض جقاز ؿبقفف آكطبوق وؾرض افزيودة 

 .(3)"وافـؼصون، بخالف كؼضقف

ـؾف كؼضو بؿراتى ؾؤمدي يـؽر هذا افػرق، وُيقرد ظذ افزهون 

إظداد، حقٌ إكف يؿؽـ ظؼال اؾساض افتطبقؼ بغ مرتبتغ مـفو، ـؿرتبي 

                                                           

 . 10( افسوبؼ كػسف ص1)

( وافذي أصور بلن افػقؾسقف ادتلخر هق ابـ شقـو، ابـ رصد. اكظر: افؼويض أبك افقفقد 2)

، حتؼقؼ: افدـتقر/ شؾقامن ديـو، ط أوػ 89ص 1ـ رصد هتوؾً افتفوؾً جحمؿد ب

 م، دار ادعورف .1964شـي 

جدير بوفذـر: أن ابـ رصد كػسف اكتؼد ؾؽرة ابـ شقـو تؾؽ ذم إبطول افتسؾسؾ، وفقس 

 ببعقد أن يؽقن أمدي متلثرا بوبـ رصد ذم كؼده ٓبـ شقـو.

 . 10( ؽويي ادرام ص3)

 ومو بعدهو. 161ي ابـ شقـو ذم ادسلفي ذم افـجوة صاكظر تػصقؾ رأ
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افثقاين ومرتبي افثقافٌ مثال، ؾفذه خمتؾػي ظـ تؾؽ، ومع زيودة إحدامهو 

 (.1ظذ إخرى بؼدر متـوه، ؾفل ؽر متـوهقي)

وإن ـون أمدي طفرت كزظتف افؼقيي ذم معرض رده ظذ ابـ 

ه ٕدفتف، ؾؾؿ تؼػ كزظتف افـؼديي تؾؽ حتك كوفً مـ بعض شقـو، وكؼد

ذم معرض رده ظؾقفؿ ؾقام ؿرروه مـ  -ممو ؿول–أدفي ادتؽؾؿغ، ؾؼول 

 أدفي: 

أمو ادتؽؾؿ ؾؾعؾف ؿد شؾؽ ذم افؼقل وجقب افـفويي هفـو مو "

شؾؽف افػقؾسقف، وفربام زاد ظؾقف بؼقفف: فق ؾرض أظداد ٓ هنويي هلو مل 

تؽقن صػعو، أو وترا، أو ٓ هل صػع وٓ وتر، أو صػعو ووترا  خيؾ: إمو أن

معو، ؾنن ـوكً صػعو ؾفل تصر وترا بزيودة، وـذفؽ إن ـوكً وترا ؾفل 

تصر صػعو بزيودة واحد، وإظقاز افقاحد دو ٓ يتـوهك حمول، وٓ جوئز أن 

يؽقن صػعو ووترا، أو ٓ صػع وٓ وتر، ؾنن ذفؽ طوهر اإلحوفي، وهذه 

حوٓت ـؾفو إكام فزمً مـ ؾرض: ظدد ٓ يتـوهك، ؾفق أيضو حمول، اد

وهق مع أكف حمض اشتبعود فشػعقي مو ٓ يتـوهك أو تريتف، إكام يـػع مع 

تسؾقؿ اخلصؿ فؼبقفقي مو ٓ يتـوهك أن يؽقن صػعو أو وترا، وذفؽ ممو ٓ 

 (.2)"شبقؾ إفقف

                                                           

( اكظر: إشتوذ افدـتقر/ حسـ حمرم احلقيـل ادـفٍ ذم إثبوت افصوكع بغ افسؾػقي 1)

 م دار افطبوظي ادحؿديي .1986، ط/ إوػ، شـي 111وادتؽؾؿغ ص

 . 11( ؽويي ادرام ص2)
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ـ هذا اإلفزام ثؿ بؿ آظتذار ظ"ثؿ يتوبع مضقػو فف ومتتام ؾقؼقل: 

إن ورد ظذ مو شؾؿ ـقكف ؽر متـوه، ـوٕظداد مـ مراتى احلسوب؟ 

وـذفؽ مو خيتص بؿذهى ادتؽؾؿ مـ اظتؼود ظدم افـفويي ذم معؾقموت 

 (.1)"اهلل تعوػ ومؼدوراتف

وهؽذا وجف أمدي اكتؼوداتف ٕدفي ادتؽؾؿغ، بعد أن أوشع أدفي 

تؽؾؿغ، ثؿ اكتفك إػ مو رآه مـ افػالشػي كؼدا، ؾعؾ مثؾف مع أدفي اد

ؾنًذا "صقاب، وهق ُيْشعر بوٓشتؼالفقي واجلدة ذم كػس افقؿً ؾؼول: 

 افرأي احلؼ أن يؼول: 

فق اؾتؼر ـؾ مقجقد ذم وجقب وجقده إػ ؽره، إػ مو ٓ هنويي، 

ؾؽؾ واحد بوظتبور ذاتف ممؽـ ٓ حموفي، ؾنن مو وجى وجقده فغره، ؾذاتف 

 تؼتيض افقجقب، أو آمتـوع، أو اإلمؽون.فذاتف، إمو أن 

ٓ جوئز أن يؼول بوفقجقب: ٕن ظـد ؾرض ظدم ذفؽ افغر، إن 

بؼل وجقب وجقده ؾفق واجى بـػسف وفقس واجبو فغره، وإن مل يبؼ 

وجقب وجقده ؾؾقس واجبو فذاتف: إذ افقاجى فذاتف مو فق ؾرض معدومو 

 فزم مـف ادحول فذاتف ٓ فغره.

 ن يؼول بوٓمتـوع: وإٓ دو وجد.وٓ جوئز أ

 وٓ فغره.

                                                           

 . 12( افسوبؼ كػسف ص1)
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 (.1)"ؾبؼل أن يؽقن فذاتف ممؽـو

وإذا ـون ـؾ واحد مـ ادقجقدات ادػرووي "ثؿ يتوبع ؾقؼقل: 

 ممؽـو، وهل ؽر متـوهقي، ؾنمو أن تؽقن متعوؿبي، أو معو.

ؾنن ـوكً متعوؿبي ؾام مـ مقجقد كػرده بوفـظر إٓ وؾرض وجقده 

افـقبي إفقف ذم افقجقد ممتـع، ؾنكف مفام مل يػرض وجقب متعذر، واكتفوء 

وجقد مقجده ؾال وجقد فف، وـذا افؽالم ذم مقجده بوفـسبي إػ مقجده، 

وهؾؿ جرا، ومو ظؾؼ وجقده ظذ وجقد ؽره ؿبؾف، وذفؽ افغر أيضو 

 (.2) "مؼوط بقجقد ؽره ؿبؾف، إػ مو ٓ يتـوهك، ؾنن وجقده حمول

 ويقوح رأيف ذم بطالن افتسؾسؾ، ؾرى أن ؾفق يقد هـو أن يبغ

ادقجقدات افتل يػسض أهنو ممؽـي ؽر متـوهقي، ؾفل ظذ وجف افعؿقم، 

إمو: أن يؽقن وجقدهو متعوؿبو بعضفو ظؼى بعض، وإمو: أن يؽقن 

 وجقدهو ظذ افسقاء ذم وؿً واحد معو.

ؾعذ افػرض إول: أهنو يؽقن بعضفو ظؼى بعض تبوظو، 

دهو بوفـظر إػ ذاهتو أمر متعذر: ٕهنو مل يػرض هلو واجى ؾوؾساض وجق

 افقجقد، افذي ٓبد أن يـتفل إفقف ـؾ رء،  ؾفق حمول.

وـذا افؽالم ذم افعؾي ادؿؽـي افتل أوجدت هذا ادؿؽـ، وـذفؽ 

افعؾي افتل أوجدت افعؾي افتل أوجدت ادؿؽـ إخر، وهؾؿ جرا، ؾنذا 

                                                           

 . 13( افسوبؼ كػسف ص1)

 . 13( افسوبؼ كػسف ص2)



 االضتكاللية املعسفية عٍد وتكمىي أِن الطٍة

 

(588) 

افعؾي ادؿؽـي هلو ظؾي شوبؼي ظؾقفو ممؽـي ـون ـؾ معؾقل فف ظؾي ممؽـي، و

 وهؽذا إػ مو ٓ هنويي، ؾقجقد هذا ادعؾقل حمول.

وكظر ذفؽ مو فق ؿول ٓ أظطقؽ "ثؿ  أراد أن يقوح ذفؽ ؾؼول: 

درمهو إٓ وؿبؾف درمهو، وـذا إػ مو ٓ يتـوهك، ؾنكف ٓ شبقؾ إػ إظطوئف 

 (.1) "درمهو مو ..

درمهو أو صقئو مو إٓ وؿبؾف آخر،  ؾفذا حمول: ٕكف فـ يعطقف

وهؽذا، ؾؽؾ واحد مسبقق بعدم كػسف، ؾتؽقن اجلؿؾي ادؽقكي فتؾؽ 

أحود مسبقؿي بعدم كػسفو، وبام أهنو مسبقؿي بوفعدم ؾقؾزم أن يؽقن 

 (.2فقجقدهو أول تـتفل إفقف، ؾوفؼقل بلن ٓ هنويي ٕظدادهو ممتــع)

 هذا إذا ـوكً ادقجقدات متعوؿبي.

إذا ـوكً معو ذم كػس افقؿً، ؾوحلؼقؼي أن افـظر إػ اجلؿؾي أمو 

ؽر افـظر إػ آحودهو، ٕن حؼقؼي اجلؿؾي ختتؾػ ظـ حؼقؼي أؾرادهو، وإذا 

ـون إمر ـذفؽ، ؾوجلؿؾي إمو أن تؽقن بذاهتو، واجبي، أو ممؽـي، وٓ صؽ 

وكً أهنو ؽر واجبي، ٕهنو فق ـوكً واجبي دو ـوكً آحودهو ممؽـي، وإن ـ

 (.3ممؽـي ؾفل ٓ حموفي تػتؼر إػ مـ يرجح وجقدهو ظذ ظدمفو .. )

                                                           

 . 14، 13( افسوبؼ كػسف ص1)

 . 14( اكظر: افسوبؼ كػسف ص2)

 ومو بعدهو . 14( اكظر: افسوبؼ كػسف ص 3)
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وهؽذا يتوبع أمدي ظرض مسلفي بطالن افتسؾسؾ، وافتل ؿد 

إكؽورا فقجقد اهلل  -اشتبسوٓ ذم إثبوتف–حيوول مـ خالهلو ادحووفقن 

تعوػ، ؾقحؾؾ أمدي أراء ادختؾػي فؾؿتؽؾؿغ وافػالشػي اإلشالمقغ، 

هو ظذ أؾضؾ وجف، ويرضب إمثول، افتل تبغ حؼقؼي وجفي كظر ويػن

اخلصؿ مـ جفي، وبطالن افتسؾسؾ مـ جفي أخرى، وٓ يغودر ادؼوم بعد 

إتقوكف ظذ أشوس بـقون أدفي افػالشػي، وأدفي ادتؽؾؿغ ظذ افسقاء، حتك 

فٍ يـزع برأي مستؼؾ ظـ ـال افرأيغ افذي ارتلى ؾقفام مو ٓ يتػؼ مع ادـ

افعؼع ظؿقمو، وربام مع بعض افؼقاظد افتل ؿعدوهو ظذ وجف 

 (.1اخلصقص)

 ووقف اآلودي وَ األلدلة اليت اضتده بّا املتكمىوُ عمى ودولد اهلل تعاىل.
 لدلين اجلوِس والعسض:

يبدو جؾقو دحؼؼل تراث أمدي، وادطؾعغ ظؾقف، كزظتف افـؼديي، 

 ٓئؿ.ذم اهلل فقمي  -حغ ؿررهو-وافتل مل خيش 

ويظفر هذا بقوقح ظـدمو ذـر دفقؾ احلدوث، وأورد مو ظؾقف مـ 

وإذا أمؽـ بقون ذفؽ "اظساووت، ورد ظؾقفو، ثؿ ظؼى ظذ ذفؽ بؼقفف: 

، ويؾقف (2)"ؾفق ممو يطقل، ويصعى حتؼقؼف جدا ظذ أربوب افعؼقل

–ومو فزم إول "مبوذة يذـر دفقؾ ادؿؽـ، ثؿ يعؼى ظؾقف بؼقفف: 

، ؾفق أيضو ٓزم هلذا -مـ صعقبوت–ذم ؿضقتف  -ؾ احلدوثافؼوئؾ بدفق

                                                           

 .112( اكظر: ادـفٍ ذم إثبوت افصوكع بغ افسؾػقي وادتؽؾؿغ ص1)

 .249، 248( شقػ افديـ أمدي ؽويي ادرام ذم ظؾؿ افؽالم ص 2)
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ؾوفؼقل بلحدمهو يعقزه رد  (1)"ظذ ضريؼتف -بدفقؾ اإلمؽون–افؼوئؾ

 اظساووت ـثرة ترد ظؾقف.

ومل يؽد يسك أمدي ادؼوم حتك أحلً ظؾقف كزظتف افـؼديي 

افشديدة، ؾسؾؽ افشفرشتوين بلفسـي حداد ذم ذات افؼضقي، ؾؼول ظـف: 

 . (2)"ؿد ؾر ممو ٓ ضوؿي فف بف، إػ مو ٓ ؿبؾ فف بفو"

وذفؽ أكف ؾر أوٓ مـ افتزام إثبوت افتغر ذم أحقال ادقجقدات، 

ومو يتعؾؼ هبو مـ افتغرات )وهق دفقؾ افقاجى وادؿؽـ(، إػ إثبوت 

افتغر ذم ـؾ أجزاء ظومل افؽقن وافػسود، وافتبدل بوفقجقد بعد افعدم، 

اجلقاهر "د، وذفؽ مو ٓ ضوؿي فف بف )وهق دفقؾ وافعدم بعد افقجق

، ؾؼد ؾر أوٓ مـ دفقؾ (3)افذي يدفؾ بف ظذ حدوث افعومل( "وإظراض

 .(4)ادؿؽـ وافقاجى إػ دفقؾ اجلقاهر وإظراض 

                                                           

 . 250، 249( افسوبؼ كػسف ص1)

، واكظر: رأي ظبد افؽريؿ افشفرشتوين ذم هنويي 252 – 250( افسوبؼ كػسف ص2)

م، افـوذ/ 2009، حرره وصححف : افػريد جققم، ط/ 17 -15إؿدام ص

 مؽتبي افثؼوؾي افديـقي .

 . 252( أمدي ؽويي ادرام ص3)

تزهو افدفقؾ ( ومـ اجلدير بوفذـر: أن أمدي كػسف يداؾع ظـ ضريؼي إـقان، ويع4)

ظذ ظدم تعري اجلقاهر ظـ إظراض. اكظر: شقػ افديـ أمدي أبؽور إؾؽور 

ومو بعدهو، حتؼقؼ: أ.د/ أمحد حمؿد ادفدي، ط افثوكقي،  7ص 2ذم أصقل افديـ ج

 . 248م، دار افؽتى وافقثوئؼ افؼقمقي، واكظر أيضو: ؽويي ادرام ص2004
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 وِاك التفصين: 
 أوا لدلين اإلوكاُ: 

، (1)ؾنكف ؿد ظروف ذم ثالثي مسوفؽ خمتؾػي، ؽر أكف وعػفو مجقعو

 قؾ ادثول: وظذ شب

أكف بعد أن ظرض وجفي افـظر افؽالمقي وافتل تبـوهو أهؾ افسـي 

إصوظرة، وذـر مو رد بف ادتؽؾؿقن ظام ورد مـ اظساووت ـثرة ظذ 

إن أجزاء افعومل متغرة ظقوكو إكام  -يؼصد ادتؽؾؿغ–وؿقهلؿ "افدفقؾ ؿول: 

و ادوكع مـ وجقد يصح أن فق ـوكً مجقع أجزاء افعومل مشوهدة بوفعقون، وم

أجزاء ؽر مشوهدة، ـام يؼقفف اخلصقم: مـ افعؼقل، وافـػقس 

 ؟!(2)"افػؾؽقي

: أن هذا كؼد صعى، وجفف افسقػ أمدي وحكيكة األوس

فؾؿتؽؾؿغ، ؾام أدراكو بام مل خيضع فؾؿالحظي وافتجربي مـ مجؾي أجزاء 

ؾي وتػصقال افعومل، وفعؾ إمر ؾقفو خمتؾػ! وفعؾ مو مل كشوهده خيتؾػ مج

ظام كشوهده، وؿد يؽقن فؽؾ أحؽومف، وخصقصقوتف، ؾنضالق ظؿقم 

احلؽؿ ظذ مجؾي أجزاء افعومل، وإجرائف ظذ ؽر ادشوهد ؾقف جموزؾي ـبرة، 

وٓ "وآشتدٓل ظذ اكتػوئف ؾقف صعقبي أـز، فذفؽ ؿول أمدي معؼبو: 

                                                           

، واكظر أيضو: أ.د/ حسـ ظبد افؾطقػ 322 -309ص 3( اكظر: أبؽور إؾؽور ج1)

م، 1998، ط إوػ شـي404افشوؾعل شقػ افديـ أمدي وآراؤه افؽالمقي ص

 دار افسالم.

 .312ص 3( أبؽور إؾؽور ج2)
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فدٓفي ظذ يؼصد ا (1) "خيػك أن افدٓفي ظذ اكتػوء ذفؽ صعى جدا

 اكتػوء ؽر ادشوهد! وهق حمؼ ؾقام ؿول .

ظام اختؾٍ  -وـوصػي ذم كػس افقؿً-ثؿ يؼقل ذم ظبورة جوزمي 

ؾال يؽقن دفقؾ اإلمؽون ظومو فؽؾ "ذم مؽـقن صدره دموه دفقؾ اإلمؽون: 

 . (2)"أجزاء افعومل

ورأي أمدي ذم ظدم صؿقل افدفقؾ فؽؾ أجزاء افعومل، اشتـودا 

ي وجقد أصقوء مل كرهو، أو ظذ إؿؾ ؽر خووعي فؾؿالحظي إػ إمؽوكق

 وافتجربي، إمر افذي يعـل صعقبي كػقفو.

وفؽـ يالحظ ظذ رأي أمدي: أكف مسبقق بف، ؾوفرازي شبؼف 

وبعدهو بؼؾقؾ  (3) "وهذه حجي وعقػي"إفقف، حقٌ ذـره، ثؿ ؿول ظؼبف: 

دوث ـؾ مو ٓ يؾزم مـ إثبوت حدوث إجسوم وإظراض ح"ؿول: 

 (.4) "شقى اهلل

وـذفؽ هق مسبقق بوفشفرشتوين افذي صبف ؿقل بعض ادعتزفي: 

(، افتل 5بنرادة اهلل احلودثي ٓ ذم حمؾ، بؼقل افػالشػي بوفعؼقل ادػورؿي)

 فقسً ذم حمؾ، وٓ يؿؽـ إخضوظفو فؾبحٌ وافعؿع.

                                                           

 .312ص 3( افسوبؼ كػسف ج1)

 .313ص 3( افسوبؼ كػسف ج2)

 . 22ص 1( إربعغ ذم أصقل افديـ ج3)

 . 23ص 1( إربعغ ذم أصقل افديـ ج4)

، ط احلؾبل، بدون 80ص 1( أبق افػتح حمؿد ظبد افؽريؿ افشفرشتوين ادؾؾ وافـحؾ ج5)

 توريخ.
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بغ رأي افرازي وافشفرشتوين مـ كوحقي،  ولكَ اجلدة أو املفازقة

رأي أمدي مـ كوحقي آخرى، أن أمدي رؾض افدفقؾ بوفؽؾقي، ؾؾؿ و

يستخدمف أصال ذم ادجول ادوورائل، أمو مهو ؾؼد اشتـدا إػ دفقؾ اإلمؽون، 

 (.1وهق صقرة أو جزء مـف)

أن افؼقل بوجلقاهر ادػورؿي ؿول بف ؽر واحد، : واجلديس بالركس

مـ أمهفؿ اإلموم افغزايل، وابـ شقـو، وابـ شبعغ، وابـ ظريب مـ 

افصقؾقي، وؽرهؿ ممـ ـون مقفعو بنثبوت روحوكقي افـػس، بقد أن أمدي 

مل يصدر مـف مو يؼرر وجقد افـػس افروحوكقي، إٓ أكف ذم كػس افقؿً يرى 

 (.2ػقفو هلق أمر ؽويي ذم افصعقبي )أن آشتدٓل ظذ ك

وافذي يعـل أن افؼقل بحدوث افعومل بؽؾ مو ؾقف أمر جيوكى افدؿي 

 -ظذ ؾرض ثبقهتو–افعؾؿقي، ؾال يؿؽـ احلؽؿ ظذ تؾؽ اجلقاهر ادػورؿي 

 بلهنو حودثي أو ؽر حودثي.

 لدلين افتكاز العامل إىل خمصص.
وهق مسؾؽ ظـد ظرض أمدي فؾؿسؾؽ افثوين:  ووجاه آخس:

اؾتؼور أجزاء افعومل إػ ادخصص، وِذـر مو رد بف ادتؽؾؿقن ظذ مو ورد 

وهق وعقػ أيضو، إذ فؼوئؾ أن "ظذ افدفقؾ مـ اظساووت، ؿول: 

                                                           

 . 407( أمدي وآراؤه افؽالمقي ص1)

ومو  223، افـجوة ص312ص  3ومو بعدهو، و ج 123ص 3( اكظر: أبؽور إؾؽور ج2)

 1فٍ وتطبقؼف جبعدهو، واكظر أيضو: أ.د/ إبراهقؿ مدـقر ذم افػؾسػي اإلشالمقي مـ

 ، ط افثوفثي دار ادعورف .165ص 
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ـؾ مػتؼر إػ ادخصص حمدث ممـقظي،  -ادؼدمي افتل تؼقل–يؼقل: .. إن 

ف مـ ومو ذـر ذم تؼريرهو بوضؾ .. وبتؼدير تسؾقؿ حدوث مو أصر إفق

ؾال يؾزم أن تؽقن إجسوم واجلقاهر  -ادتعوؿبي ظذ اجلقاهر–افصػوت 

حودثي، جلقاز أن تؽقن هذه افصػوت متعوؿبي ظؾقفو مـ إزل إػ ؽر 

 .(1)"هنويي

، وافذي يبدو (2)وؾعؾ مثؾ هذا افصـقع ذم ادسؾؽ افثوفٌ

وافذي –واوحو فؾعقون، أن أمدي مل يرتض صـقع مدرشي ادتؽؾؿغ 

إٓ بلن حيوول هدم مو مل يره صحقحو ؽر مبول  -هق أحد أؿطوهبو افؽبور

بوكتامئف افػؽري، ؾوحلؼ أحؼ أن يتبع، هؽذا تعؾق افصقحي بوفػعؾ، وافتل 

تؼرأ مـ بغ مو شطره افسقػ أمدي، وهق مل يـؼد إلطفور افعقار، وإكام 

 قام بعد.كؼد وهدم فتشققد رصح بـوء ؾؽري ظظقؿ، يتغـك بف ادتؽؾؿقن ؾ

 ٌكد اآلودي لبعض وطالك الفخس الساشي.
مـ كؼد أمدي  -وهق مـ هق مـ ادتؽؾؿغ-ومل يسؾؿ افرازي 

ادسؾؽ افرابع: فبعض "فبعض مو اشتدل بف ظذ حدوث افعومل، ؾؼول: 

، ويؼصد بف اإلموم افرازي، ؾذـر مسؾؽف ومو وّجف بف (3)"ادتلخريـ

                                                           

 .321ص 3( أبؽور إؾؽور ج1)

 .322ص 3( افسوبؼ كػسف ج2)

 .323ص 3( افسوبؼ كػسف ج3)
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، وراح يذـر أوجف (1)"فغوهق وعقػ جدا فقج"ادسؾؽ، ثؿ ؿول: 

 افضعػ ذم دفقؾ اإلموم.

 لدلين احلسكة والطكوُ.
وهق جزء مـ - (2)أمو افدفقؾ ادشفقر بدفقؾ احلرـي وافسؽقن

، (3)ؾؼد وجف فف أمدي اكتؼودات ذم ؽويي افصعقبي -دفقؾ اجلقهر افػرد

                                                           

 .323ص 3( افسوبؼ كػسف ج1)

وؿد اختؾػ ؾقفام: وافذي "( يعرف أمدي احلرـي وافسؽقن ظـد افػالشػي ؾقؼقل: 2)

وجقدي، وظزوا ظـفو بلهنو اشتبدال حوفي  ظؾقف إمجوع افػالشػي أن احلرـي معـك

ؿورة ذم ادحؾ بلخرى يسرا يسرا، ٓ دؾعي واحدة، وأهنو ؿد تؽقن ذم ادؽون: 

ـوحلرـي مـ مؽون إػ مؽون، وذم افؽقػ ـوفتسقد وافتبقض، .. وأمو افسؽقن: 

 3إبؽور ج "ؾعبورة ظـ: ظدم احلرـي، ؾقام مـ صلكف أن يؽقن ؿوبال فؾحرـي

ومو ذـروه ذم رشؿ احلرـي ؾغر "ثؿ ظؾؼ ظذ هذيـ افتعريػغ بؼقفف: ، 196ص

افسوبؼ كػسف كػس افصػحي، ثؿ اكتؼدمهو، وارته تعريػو آخر فؽؾ مـ  "صحقح

ظبورة ظـ ـامل بوفػعؾ دو هق بوفؼقة، مـ "احلرـي وافسؽقن، ؾعرف احلرـي بلهنو: 

ول مـ مؽون إػ مؽون، جفي مو هق بوفؼقة: ٓ مـ ـؾ وجف: وذفؽ ـام ذم آكتؼ

ظبورة ظـ ظدم "وظرف افسؽقن بلكف:  "وآشتحوفي مـ ـقػقي إػ ـقػقي أخرى

شقػ افديـ أمدي ادبغ  "احلرـي ؾقام مـ صلكف أن تؽقن احلرـي ؾقف تؾؽ احلرـي

، تؼديؿ وحتؼقؼ: إشتوذ افدـتقر، 95ذم ذح معوين أفػوظ احلؽامء وادتؽؾؿغ ص

م، افـوذ مؽتبي وهبي. واكظر أيضو: 1993وؾعل، ط افثوكقي حسـ ظبد افؾطقػ افش

 .425أمدي وآراؤه افؽالمقي ص 

( وإن ـون يالحظ أكف ذم ـتوب إبؽور داؾع ـثرا ظـ هذه احلجي، حتك أكف ؿول: 3)

 .335ص 3ادسؾؽ ادشفقر فألصحوب وظؾقف آظتامد. اكظر: افسوبؼ كػسف ج



 االضتكاللية املعسفية عٍد وتكمىي أِن الطٍة

 

(585) 

ٕكف إذا حؽؿـو بنمؽوكقي تؼسقؿ إجسوم إػ جقاهر وأظراض، وحؽؿـو 

إظراض، وحؽؿـو بحدوثفو بعد ظدمفو، وافعؽس، ؾفذا ـؾف ٓ  بتجدد

يعدو أن يؽقن ذم كطوق مو هق مشوهد وخووع فؾبحٌ وافتحري، وفؽـ 

مو فقس مشوهد ؾال يؿؽـ تعؿقؿ احلؽؿ ظؾقف، ؾذفؽ دوكف خرط افؼتود 

 ـام يؼول، وذفؽ ٕكف:

اجلقاهر  -ؿديام-: ٓ يؿؽـ كػل مو تؼرر ظـد افػالشػي أوال

ردة ظـ ادودة، مثؾ افعؼقل، وافـػقس، وافعؾؿ يتؽشػ فف ـؾ يقم ادج

حؼوئؼ جديدة، حتك إن افسمال فقطرح كػسف ؾقؼقل: ـقػ كحؽؿ ظذ مو 

ممو يطقل، "مل كشوهده، بحؽؿ آخر صوهدكوه؟ وإؿومي افدفقؾ ظذ افـػل: 

 .(1) "ويصعى حتؼقؼف ظذ أربوب افعؼقل

د فؾتجربي: ؾبوفتويل ٓ يؿؽـ : إذا مل يؿؽـ إخضوع مو مل يشوهثاٌيا

فالجتامع وآؾساق، وؽرهو مـ  -مو مل يشوهد–افتثبً مـ ؿبقل 

افعقارض، ومو ؿد حيدث ؾقفو ربام هق فعؾي خورجقي، وإذا ـون ذفؽ 

حيصؾ ؾقام هق واؿع حتً أكظوركو، ؾال يؿؽـ إجراء احلؽؿ ظذ مو مل يؼع 

 .(2)و حتً إكظور، ؾربام هـوك ؾقارق ٓ ظؾؿ فـو هب

                                                           

 . 405( أمدي وآراؤه افؽالمقي ص1)

 . 405ومو بعدهو، أمدي وآراؤه افؽالمقي ص 258( اكظر: ؽويي ادرام ص2)
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: ظدم إمؽوكقي إثبوت حدوث افسؽقن: ؾنكف إن شؾؿ اخلصؿ ثالجا

حدوث احلرـي اشتـودا ظذ مشوهدهتو، وظذ بطالن تسؾسؾ احلقادث، 

 ؾامذا ظـ افسؽقن افسوبؼ ظذ حرـي؟ 

ٓ يؾزم مـ حدوث احلرـي حدوث افسؽقن افسوبؼ ظؾقفو، وٓ 

ن افتـوهل مـ ضرف يعـل بطالن افسؽقن بوحلرـي افالحؼي فف حدوثف: ٕ

 ٓ يقجى افتـوهل مـ افطرف أخر.

 ثي إُ اآلودي يدعي شيئا ويستب عميْ آخس.
وفقس يؾزم "ؾذهى إػ أن: متعؾؼ اإلرادة ؿد يؽقن ؿديام، ؾؼول: 

مـ ـقكف )أي رء( متعؾؼ اإلرادة، ومؼته افؼدرة أن يؽقن حودثو، ـام 

إكام يعرض دو هق متعؾؼ  ٓ يؾزم أن يؽقن ؿديام: بؾ إكام افؼدم واحلدوث

 .(1) "اإلرادة وافؼدرة بلمر خورج ظـفام

أن افسؽقن إذا ـون وجقديو ؾال موكع مـ  وزتب عمى ذلك الكوه:

افؼقل بدوامف اشتـودا ظذ اإلرادة افؼديؿي افتل اؿتضً دوامف، وحغ 

                                                           

 .263( ؽويي ادرام ص1)

ظذ أن هذه ادسلفي تعتز مـ متػردات أمدي، وؿد أحدثً أثرا بعده، جعؾ ظبد 

افرمحـ اجلومل يـسى إػ افصقؾقي افؼقل بؼدم افعومل، كوشبو اشتـود افصقؾقي ذم ؿقهلؿ 

وـلهنؿ متسؽقا ذم ذفؽ بام ذـره أمدي مـ أن شبؼ "ٔمدي حقٌ ؿول: هذا إػ ا

اإلجيود ؿصدا ظذ وجقد ادعؾقل ـسبؼ اإلجيود إجيوبو، بلن يؽقن اإلجيود افؼصدي 

اكظر: ظبد افرمحـ اجلومل افدرة  "مع وجقد ادؼصقد زموكو ومتؼدمو ظؾقف بوفذات

 ..263ؽويي ادرام فممدي ص  افػوخرة، كؼال مـ تعؾقؼوت دـتقر حسـ افشوذم ظذ
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اؿتضً هذه اإلرادة اكؼطوظف بنجيود احلرـي افبديؾي فف اكؼطع، ظذ كحق مو 

 ذم شوئر ادقجقدات. -أي ادتؽؾؿغ–قكف تؼقف

فؽـ فق ؿقؾ إن افسؽقن أمر ظدمل، أي إكف فقس إٓ ظدم احلرـي، 

ؾػل هذه احلوفي ٓ يؾزم مـ إبطوفف بوحلرـي أن يؽقن هق حودثو: إذ 

احلدوث ٓ يتحؼؼ إٓ مع افقجقد، ؾؾق ؿؾـو بحدوثف ؾؿعـك ذفؽ أن 

ذي هق افسؽقن(، وأن افعدم أو احلرـي ادقجقدة أن مسبقؿي بعدمفو )اف

افسؽقن مسبقق بقجقد: ٕكف حودث، ويتسؾسؾ إمر إػ مو ٓ هنويي، 

إػ افؼقل   -حوفتئذ–وبدٓ أن يمدي افدفقؾ إػ افؼقل بوحلدوث، يمدي 

 بوفؼدم.

إػ افؼقل بلن هذا  -هذا ادلزق–وإن جلل ادتؽؾؿقن فؾتخؾص مـ 

افؼدم: ٕكف ؽر وجقدي، ؾفق افسؽقن ٓ أول فف، وٓ يؾزم مـ ذفؽ 

مؼبقل ومسؾؿ، وفؽـ ادشؽؾي حقـئذ أكف شقف يستى ظذ هذا ؾسود 

 "أن مو يـؼيض ويبطؾ يستحقؾ ؿدمف"أصؾ مـ أصقل ادتؽؾؿغ وهق: 

وهق أصؾ مفؿ مستى ظؾقف افؼقل: بلن حدوث احلرـي يستؾزم حدوث 

دفقؾ يعتؿد ظذ افسؽقن افسوبؼ ظؾقفو، وذم هذا إؾسود افدفقؾ ـؾف، ٕن اف

 .(1)حدوث مجقع إظراض

جديد ذم  -ذم كػس افقؿً-ؾفذا افـؼد اخلطر وادتعدد اجلقاكى 

 : والحظتاُافػؽر إصعري، وهوهـو 

                                                           

 . 406، أمدي وآراؤه افؽالمقي ص263، 262( اكظر: ؽويي ادرام ص1)
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: ؾفل أن أمدي مسبقق ذم ظدوفف ظـ هذا افدفقؾ األوىلأمو 

افذي اشتدل بحدوث افصػوت وتغرهو ظذ –بوإلموم إصعري كػسف 

، بقد أن كؼده بتؾؽ افصقرة، ربام هق ؽر -قد اهللإثبوت افعؾؿ بقج

 .(1)مسبقق بف 

–: أكف إذا ـون افشقخ إصعري ظدل ظـ هذا افدفقؾ الجاٌيةوأمو 

إػ ؽره، ؾنكف أخذ بف ذم جمول آخر، وهق  -ذم إثبوت افعؾؿ بقجقد اهلل

حدوث افعومل، أمو أمدي ؾنكف رؾضف متومو مـ ادجول ادوورائل، ؾؾؿ 

مف ذم إثبوت افعؾؿ بقجقد اهلل، ومل يستخدمف ـذفؽ ذم إثبوت يستخد

 .(2)حدوث افعومل

وأطـ أن اخلؾػقي إيديقفقجقي أمديي هل افتل كحً بف إػ هذا 

اجلوكى مـ إبعوده ذفؽ افدفقؾ ظـ ادجول ادقتوؾقزيؼل، وفؼد وؾؼ ذم هذا، 

ا افدفقؾ، وإمر ذم آشتدٓل ظذ وجقد اهلل تعوػ ٓ حيتوج إػ هذ

 وإدفي ادثبتي فؾعؾؿ بقجقده تعوػ ـثرة، وهل تغـل ظـ هذا افدفقؾ.

وفؽـ يبدو أن أمدي يشعر بؿدى خروجف ظـ افسقوق 

إصعري، ؾقحوول أن يعتذر: ٓ بوفرجقع ظام اشتخؾصف مـ كتوئٍ: 

وفؽـ بوٓشتـود فؾـزاهي افػؽريي، وافتل يـبغل أن يتصػ هبو ـؾ بوحٌ 

ؾؼول بعدمو وجفف مـ اكتؼودات حودة ٕدفي اجلقهر  ظـ احلؼقؼي،

                                                           

 .406( اكظر: أمدي وآراؤه افؽالمقي ص 1)

 .407( افسوبؼ كػسف ص2)
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وفقس ادؼصقد ؽر آكصوف، "وافعرض ومو يتػرع ظـفو مـ صقر: 

ودمـى ضرق آظتسوف: وإٓ دو اهتؿؿـو بوفؽشػ ظـ هذه افعقرات، 

وٓ اإلبوكي ظـ هذه افغؿرات، وهق )وهذا( إكام يعرؾف افػطـ افثبً 

 .(1) "وملافقاظل، ٓ اجلوهؾ افبعقد ادتع

وهق يبغ هـو أن افداؾع فف فذفؽ، هق افـزاهي افػؽريي، واحلرص 

ظذ احلؼقؼي وحدهو، حتك فق ـون ذم ذفؽ اكتؼودات ظدة يقجففو فتؾؽ 

اددرشي افتل كشل حتً ؽطوئفو افػؽري، وهذا يعـل أكف فقس ٕحد احلؼ 

أن  ذم أن يعسض ظؾقف ؾقام اشتخؾصف مـ كتوئٍ )إٓ بدفقؾ(، ؾوحلؼ أحؼ

 .(2)يتبع

 لدلين املىكَ والوادب وووقف اآلودي وٍْ.
 ـقػ تعومؾ افسقػ أمدي مع دفقؾ افقاجى وادؿؽـ؟

مـ أهؿ إدفي افتل أخذت حقزا ـبرا ذم ـتوبوت ادتؽؾؿغ 

وافػالشػي، دفقؾ ادؿؽـ افقاجى، وافذي حوول افؼوئؾقن بف إثبوت افعؾؿ 

 بقجقد اهلل تعوػ. 

                                                           

 . 263( ؽويي ادرام ص1)

 . 409( أمدي وآراؤه افؽالمقي ص2)
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، ويذـره بعدة ضرق، (1)إموم احلرمغ اجلقيـلويـسبف أمدى إػ 

ـام –ـؾفو ٓ تعدو أن تؽقن تطقيرا فدفقؾ اجلقهر افعرض، وهذا يعـل 

أن آكتؼودات افتل وجففو فدفقؾ اجلقهر وافعرض  -يرى أمدي كػسف

شقف تقجف أيضو فدفقؾ ادؿؽـ وافقاجى، ؾوفدفقؾ مل خيتؾػ بجقهره 

 .(2)تفومضؿقكف، وإن اختؾػ بشؽؾف وهقئ

بؾ ؿد تزيد آكتؼودات افتل تقجف فدفقؾ ادؿؽـ وافقاجى ظـ 

تؾؽ آكتؼودات افتل تقجف فدفقؾ اجلقهر وافعرض، بلكف حيتوج أيضو إػ 

 .(3)"تـوهل إبعود، وؾرض خالء وراء افعومل"بقون: 

ومـ ادعؾقم أن: مسلفي إثبوت خالء وراء افعومل مـ ادسوئؾ افتل 

                                                           

مغ اجلقيـل اإلرصود إػ ؿقاضع ، واكظر أيضو: إموم احلر249( ذم ؽويي ادرام ص1)

ومو بعدهو، حتؼقؼ: افدـتق/ حمؿد يقشػ مقشك، أ/  28ذم أصقل آظتؼود ص

 م، افـوذ/ مؽتبي اخلوكجل.1950ظذ ظبد ادـعؿ ظبد احلؿقد، ط 

 .250( اكظر: ؽويي ادرام ص2)

 . 250( ؽويي ادرام ص3)

، ٓ ذم مودة، مـ صلكف أن يؿأله اجلرم. يعرف أمدي اخلالء بلكف: ظبورة ظـ ُبعد ؿوئؿ

 .96ادبغ ذم ذح معوين أفػوظ احلؽامء وادتؽؾؿغ ص
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، وهل ظـد أمدي مـ ادسوئؾ افتل يصعى (1)ضوفقسً حمؾ اتػوق أي

 .(2)آشتدٓل ظؾقفو، ؾؽقػ يـبل ظؾقفو دفقؾ حقـئذ؟

ومـ إؾؽور افتل يـبـل ظؾقفو دفقؾ ادؿؽـ وافقاجى ؾؽرة 

اجلقاز وتسووي ادؿؽـوت، وهل ؾؽرة أيضو حمؾ اظساض، وفذفؽ بعد 

ز، وتسووي مـ ؾؽرة اجلقا–أن حؾؾ أمدي افدفقؾ، رأى أن دظوئؿف 

ومو ؿقؾ مـ أن "أمر يصعى آشتدٓل ظؾقف، ؾؼول:  -ادؿؽـوت

اجلوئزات بلههو متامثؾي، ومتسوويي بوفـسبي إػ ادقجقد إول بوفذات 

، وؿول أيضو ذم معرض كؼده فػؽرة تسووي (3)"ؾتقشع ذم افدظقى

                                                           

( ؾؾؼد ذـر افشقخ إصعري أن ادسلفي حمؾ اختالف بغ ادتؽؾؿغ ؿديام ؾؼول: 1)

 واختؾػقا ؾقؿـ مد يده وراء افعومل ظذ مؼوفتغ: "

: ؾفذا يؽقن مؽوكو فقده: -هـوك خالءٕكف فقس –مع يده  -افعومل-ؾؼول ؿوئؾقن يؿتد -1

 ٕن ادتحرك ٓ يتحرك إٓ ذم رء.

ٕكف فقس وراء افعومل إٓ اخلالء، ؾتؿتد –وؿول ؿوئؾقن: يؿد يده وتتحرك ٓ ذم رء -2

. صقخ أهؾ افسـي واجلامظي أبك احلسـ إصعري مؼوٓت "-يده ذم اخلالء

، حتؼقؼ: افشقخ/ 107ص 2ج (129اإلشالمقغ واختالف ادصؾغ ادؼوفي رؿؿ )

م، مؽتبي افـفضي، وـذفؽ اكتؼد 1950حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد، ط إوػ شـي 

، وفربام تلثر بف أمدي ذم 141، 140افػؽرة ابـ رصد، اكظر: مـوهٍ إدفي ص 

 هذه ادسلفي .

 . 411( اكظر: أمدي وآراؤه افؽالمقي ص2)

 .253( ؽويي ادرام ص3)
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، وبوفتويل مل يؽـ (1)"وٓ حموفي أن بقون ذفؽ متعذر جدا"ادؿؽـوت: 

 فقؾ حمؾ ؿبقل مـف .افد

وافشفرشتوين حيوول أن يدظؿ دفقؾ اإلمؽون بػؽرة أخرى، وهل 

ؾؽرة افتؼدم وافتلخر، حوول مـ خالهلو إثبوت حدوث افعومل، وفؼد ـون 

مـ ادعؾقم أن أكقاع افتؼدم وافتلخر مخسي أكقاع هل افتؼدم: بوفزمون، 

ظو آخر هق: وافؼف، وافرتبي، وافطبع، وافعؾقي، ؾزاد افشفرشتوين كق

، ؽر أن أمدى يرى أن إثبوت كقع آخر مـ أكقاع (2)افتؼدم بوفذات

فؽـف ممو ٓ كػع ؾقف "افتؼدم )هق افتؼدم بوفذات( ظديؿ افػوئدة، ؾقؼقل: 

بؿجرد ادؼول، وحمض آشسشول: إذ ربام يؼقل اخلصؿ: إن ذفؽ فقس 

اخؾ راتى ادحصقرة: بؾ هق دبزائد ظذ إؿسوم ادذـقرة، واد

 .(3)"..ؾقفو

وهؽذا تظفر آشتؼالفقي افػؽريي فدى افسقػ أمدي، افذي 

 -افتل اظتؿدهو أـورم ادتؽؾؿغ افسوبؼغ ظؾقف-أوشع افؽثر مـ إدفي 

ذم كظره ظذ أؿؾ –بلفسـي افـؼد، وأتك ظذ بـقوهنو مـ افؼقاظد، ؾخرت 

 رصيعي بغ أضالل افػؽر ادتفووي. -تؼدير

                                                           

 .181درام ص( ؽويي ا1)

 .6( اكظر: هنويي إؿدام ذم ظؾؿ افؽالم ص2)

 .260( ؽويي ادرام ص3)
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ظذ –فقمي ٓئؿ، ومل متـعف افعصبقي افؽالمقي  ؾؾؿ خيش ذم اهلل

مـ اختوذ مقؿػ حوزم دموه مو رآه مـ وعػ بعض  -ؾرض وجقدهو

 إدفي افؽالمقي افتل ارتؽـ إفقفو افسودة إصوظرة.

أن أمدي ـون ؿد َؿبَِؾ دفقؾ اجلقهر وافعرض ذم  ودديس بالركس:

ذـره، ممو يدل فقس  ـام شبؼ "ؽويي ادرام"، ؽر أكف رؾضف ذم "إبؽور"

ؾؼط ظذ افتطقر افػؽري فدى شقػ افديـ: بؾ ظذ افتطقر مـ جوكى، 

 وظذ آشتؼالفقي افػؽريي افتل حظل هبو مـ جوكى آخر.

 االضتكاللية الفكسية واجلدة فيىا قبمْ وَ ألدلة.
وإذا ـون هذا هق مقؿػ أمدي مـ أدفي افسوبؼغ ظؾقف، أهنو مل 

ؾام افدفقؾ أو إدفي افتل ارتضوهو فـػسف أدفي  ختُؾ مـ كؼد، وحموججي:

 مثبتي فؾعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ؟

افذي يؼرر حدث افعومل، ويثبً  لدلين التٍاِيارته أمدي 

 افعؾؿ بقجقد اهلل تعوػ ذم كػس افقؿً.

 ويـبـل هذا افدفقؾ ظذ مرتؽز ذم ؽويي إمهقي وهق:

 إبطول تسؾسؾ افعؾؾ وادعؾقٓت.

ذا افدفقؾ بـ: مالحظي ادقجقدات ادتغرة ذم ظومل افؽقن وكبدأ ذم ه

وافػسود ذم افعومل إريض، وـذا ادتغرات افتل كراهو يقمقو، وافتل حتدث 

ذم ظومل إجرام افسامويي، مـ حرـوت، وطفقر، وـؿقن، أوٓ، ثؿ إبطول 

تسؾسؾ حرـوهتو ثوكقو، ؾال يؿؽـ أن تؽقن مستؿرة إػ مو ٓ هنويي، وهذا 

يعـل إثبوت تـوهل هذه احلرـوت ادتعوؿبي، وأن هلو بدايي، وإذا ثبً تـوهل 
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حرـوت إؾالك، ؾفذا يعـل حدوث إجرام افتل ؿومً هبو احلرـوت 

كػسفو، وهل ٓ ختؾق مـ احلرـوت أصال، بوظساؾفؿ، وهذا بدوره يستؾزم 

حدوث افعؼقل، وافـػقس ادؼؾي ظذ تؾؽ إجرام، وـذا حدوث 

قل إول افصودر ظـ واجى افقجقد، وإذا ثبً حدوث افعومل بؽؾ ادعؾ

أجزائف افسػؾقي وافعؾقيي ـذفؽ، ؾقؾزم أن يؽقن خمؾقؿو هلل تعوػ بطريؼ 

 .(1)آختقور: ٕكف فق ـون بطريؼ اإلجيوب دو تلخر ظـف حلظي واحدة

                                                           

 . 413، 412، أمدي وآراؤه افؽالمقي ص264، 263( اكظر: ؽويي ادرام ص1)

ويبدو أن مو اكتفك فف أمدي ـون فف أـز إثر ذم متلخري إصوظرة، حقٌ اصتفر 

يتقؿػ ثبقتف ظذ مطوفى شبعي، وهل ظـدهؿ ؾقام بعد أن برهون حدوث افعومل 

 ادشور إفقفو بؼقل بعضفؿ: 

ــــو ــــوم مــــو اكتؼــــؾ مــــو ـؿـ ــــد م ؿ  زي
 

 مـــو اكػـــؽ ٓ ظـــدم ؿـــديؿ ٓ حـــــو 
 

وافدشقؿل يػصؾ افؼقل ذم ادسلفي ؾقؼقل: واظؾؿ أن برهون حدوث إجرام افؼوئؾ: 

، إكام افعومل مالزم فألظراض احلودثي، وـؾ مالزم فألظراض احلودثي، ؾفق: حودث

 يتؿ بعد إثبوت أمقر أربعي هل: إثبوت أمر زائد ظذ إجرام.

 وحدوث ذفؽ افزائد.

 ومالزمي إجرام فذفؽ افزائد.

 وإثبوت حقادث ٓ أول هلو.

وحدوث إمر افزائد ظذ إجرام متقؿػ ظذ أربعي أمقر هل: إبطول ؿقوم ذفؽ افزائد 

 ، وإثبوت اشتحوفي ظدم افؼديؿ.بـػسف، وإبطول اكتؼوفف، وإبطول ـؿقكف وطفقره

ؾجؿؾي إمقر ادحتوج إفقفو شبعي هل: إول: إثبوت زائد ظذ إجرام، افثوين: إبطول 

ؿقومف بـػسف، افثوفٌ: ابطول اكتؼوفف، افرابع: ابطول ـؿقكف وطفقره، اخلومس اثبوت 

اشتحوفي ظدم افؼديؿ، افسودس: اثبوت ـقن إجرام ٓ تـػؽ ظـ ذفؽ افزائد، 
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ؾنًذا افقاجى ؾرض افدٓفي ذم "يؼقل أمدي معزا ظام ارتضوه: 

افؽوئـوت افػوشدات، ومو كجده ظذ شبقؾ آشتحوفي،  إثبوت حدث

.. وافؽالم  (1)ـوٕزمـي واحلرـوت .. وؿطع تسؾسؾ افعؾؾ وادعؾقٓت

ظـ ذفؽ ظذ معتؼد اخلصؿ حدث إؾالك: فرضورة احلدث وآكتفوء دو 

-ظـفو  -إؾالك-مـ احلرـوت، وامتـوع خؾقهو  -إؾالك-ؿوم هبو 

، ويؾزم مـ ذفؽ حدوث افعؼقل افتل هل -اخلصؿ-ظـده  -احلرـوت

مبودئ إؾالك ظـدهؿ، وحدث ادعؾقل إول افصودر ظـ واجى 

افقجقد، فؽقن مو وجد ظـف وظـفو حودثو، وأن إجيودهو دو وجد ظـفو فقس 

إٓ بوفذات .. ويؾزم مـ ذفؽ أن يؽقن وجقد مو صدر ظـ واجى 

 .(2)"افقجقد اختقوريو وإبداظقو

                                                                                                                                          

افسوبع: اشتحوفي حقادث ٓ أول هلو. وإثبوت هذه إمقر افسبعي ؾقف إثبوت حلدوث 

افعومل، وذم كػس افقؿً رد ظذ افػالشػي افؼوئؾغ بؼدم افعومل. اكتفك بتكف. اكظر: 

، 151افعالمي ادحؼؼ اددؿؼ حمؿد افدشقؿل ذم حوصقتف ظذ ذح أم افزاهغ ص

وريخ، افـوذ/ مؽتبي ادشفد احلسقـل، واكظر ، ط ادؽتبي إؾريؼقي بدون ت152

ـذفؽ: برهون افديـ إبراهقؿ افؾؼوين افؼح افصغر ادسؿك هدايي ادريد جلقهرة 

ومو بعدهو، حؼؼف ووبط حقاصقف/ مروان حسغ بعد  246ص 1افتقحقد ج

م، دار افبصوئر، إبراهقؿ حمؿد افبقجقري 2009افصوحلغ افبجووي، ط أوػ شـي

 م مصطػك افبويب احلؾبل.1939، ط 27و 26د ظذ جقهرة افتقحقد صحتػي ادري

ومو  10( اكظر تػصقؾ مسلفي إبطول افتسؾسؾ ظـد أمدي ظذ وجف اخلصقص ص1)

 بعدهو مـ ؽويي ادرام.

 ومو بعدهو . 263( ؽويي ادرام ذم ظؾؿ افؽالم ص2)
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ذـر صبف اخلصقم ويػـدهو واحدة تؾق إخرى، ثؿ راح أمدي ي

ويليت ظؾقفو مـ أشوشفو، حتك ٓ يبؼك فؾخصؿ وجف يستـد إفقف ذم إثبوت 

 ؿدم افعومل، افذي ؿد يمول ذم افـفويي إػ ظدم احلوجي إػ إفف.

وهبذا تزز آشتؼالفقي افػؽريي فدى افسقػ أمدي، افذي مل يلُل 

غ وافػالشػي، بلشؾقب هودئ، ومتغ ذم جفدا ذم مـوؿشتف أدفي ادتؽؾؿ

كػس افقؿً، مع تبقون أوجف افضعػ ؾقفو، ثؿ بـوئف فدفقؾ حمؽؿ، فف 

أشوس متغ، مبـل ظذ بعض افؼقاظد افبدهيقي، وافتل فقسً حمؾ كؼد مـ 

 افعؼالء.
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 خامتة

 ممو شبؼ يتبغ فـو ظدة أمقر هل:

 : تػرد افعؼؾقي افؽالمقي.أوال

وظدة افعومي )تلثر افالحؼ بوفسوبؼ( مـ آشتؼالفقي : مل متـع افؼثاٌيا

 افػؽريي فدى متؽؾؿل أهؾ افسـي واجلامظي.

: إذا ـون ادتؽؾؿقن تلثر ٓحؼفؿ بسوبؼفؿ، ؾفذا ٓ يعـل تؼؾقدا: بؾ ثالجا

هق مـ بوب تراـؿقي ادعرؾي، ؾؾؼد تلثروا ببعضفؿ افبعض، وفؽـ 

ثَِر ظـ أئؿتفؿ مـ آراء، هذا مل يؿـعفؿ مـ تقجقف أوجف افـؼد دو أُ 

وأؾؽور، ومـوهٍ اشتدٓفقي، بام أكف يرى ؾقام ترـقه مو مل يؼبؾف 

افدفقؾ افعؼع، وهـو تليت ذروة آشتؼالفقي وشـومفو: حقٌ 

 اخلروج بػؽرة جديدة، أو مـفٍ جديد، أو اشتدٓل خمتؾػ.

تحري ذم افبحٌ واف–: افطريؼي ادـفجقي افتل اتبعفو أئؿي ادتؽؾؿغ زابعا

تثبً ؾعؾقو مدى ؿوبؾقي افعؼؾقي افؽالمقي فؾـؼد، ؾؿـ  -ادعرذم

اظتودت ذهـقتف ظذ مـوؿشي ـالم أخريـ، وكؼد ـالمفؿ، ٓبد 

ٓ تسؾؿ –أن ظؼؾقتف كشلت وترظرظً ذم طؾ أضروحوت ؾؽريي 

وإٓ أوشعتف بلفسـي افـؼد،  -إٓ دو وؿػ افزهون افعؼع ظذ رأشف

عرذم افؽالمل بؾغ مبؾغو ظظقام ذم تؼدمف وبوفتويل ؾوٓكتوج اد

 وتطقره ذم كػس افقؿً.
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: مو يـسى فؾؿتؽؾؿغ مـ افتبعقي وافتؼؾقد مـ جفي، ومطؾؼقي خاوطا

فقس فف  -ظـد افتحؾقؾ افداخع فؾـص-ادعرؾي مـ جفي أخرى، 

أي أشوس مـ افصحي، ؾؿـ افصعقبي بؿؽون أن ترى متؽؾام يـتؼد 

فؽـ حمؾ افـؼد وادـوؿشي هق افػؽرة آخر، أو يتفؿف ذم صخصف: و

 وادـفٍ.
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 ثبت املصالدز واملسادع
 إبراهقؿ افؾؼوين )برهون افديـ(

افؼح افصغر ادسؿك هدايي ادريد جلقهرة افتقحقد، حؼؼف ووبط 

حقاصقف/ مروان حسغ بعد افصوحلغ افبجووي، ط أوػ 

 م، دار افبصوئر.2009شـي

 الم(إبراهقؿ حمؿد افبقجقري )صقخ اإلش

 م مصطػك افبويب احلؾبل.1939حتػي ادريد ظذ جقهرة افتقحقد، ط 

 إبراهقؿ مدـقر)إشتوذ افدـتقر( 

 ذم افػؾسػي اإلشالمقي مـفٍ وتطبقؼف، ط افثوفثي دار ادعورف .

 ابـ شقـو )افشقخ افرئقس( 

افـجوة ذم احلؽؿي ادـطؼقي وافطبقعقي واإلهلقي، كؼحف وؿدم فف: افدـتقر/ 

خري رئقس دائرة افػؾسػي ذم اجلومعي إمريؽقي ذم بروت ، موجد ؾ

 مـشقرات دار أؾوق اجلديدة بروت ، بدون توريخ .

اإلصورات وافتـبقفوت ذح كصر افديـ افطقد )افؼسؿ افثوفٌ(، 

 حتؼقؼ: افدـتقر/ شؾقامن دكقو ، ط افثوكقي ، دار ادعورف .

 أبق افػتح حمؿد ظبد افؽريؿ )افشفرشتوين( 

 ادؾؾ وافـحؾ، ط احلؾبل، بدون توريخ.

م، افـوذ/ 2009هنويي إؿدام، حرره وصححف : افػريد جققم، ط/ 

 مؽتبي افثؼوؾي افديـقي .

 أبق ادعويل ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل )إموم احلرمغ اجلقيـل( 
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اإلرصود إػ ؿقاضع إدفي ذم أصقل آظتؼود، حتؼقؼ: افدـتق/ حمؿد 

م، افـوذ/ 1950ذ ظبد ادـعؿ ظبد احلؿقد، ط يقشػ مقشك، أ/ ظ

 مؽتبي اخلوكجل.

افشومؾ ذم أصقل افديـ، حؼؼف وؿدم فف: ظذ شومل افـشور، ؾصقؾ بدير 

ظقن، شفر حمؿد خمتور، مؽتبي ظؾؿ أصقل افديـ، افـوذ/ مـشلة 

 .1869ادعورف شـي 

ظبد  افعؼقدة افـظومقي ، تؼديؿ وذح وتعؾقؼ: إشتوذ افدـتقر/ حمؿد

 م، مؽتبي اإليامن.2006افػضقؾ افؼقيص، ط افثوكقي شـي 

 أبق افقفقد ابـ رصد )افػقؾسقف( 

هتوؾً افتفوؾً، حتؼقؼ: إشتوذ افدـتقر/ شؾقامن ديـو، ط أوػ شـي 

 م، دار ادعورف.1964

مـوهٍ إدفي ذم ظؼوئد ادؾي، تؼديؿ وحتؼقؼ: افدـتقر حمؿقد ؿوشؿ ط 

 جؾق ادكيي .م آك1965افثوكقي شـي 

 أبك احلسـ إصعري )صقخ أهؾ افسـي واجلامظي( 

مؼوٓت اإلشالمقغ واختالف ادصؾغ، حتؼقؼ: افشقخ/ حمؿد حمقل 

 م، مؽتبي افـفضي.1950افديـ ظبد احلؿقد، ط إوػ شـي 

 أبك احلسـ ظع بـ حمؿد بـ شومل )شقػ افديـ أمدي( 

.د/ أمحد حمؿد ادفدي، ط أبؽور إؾؽور ذم أصقل افديـ، حتؼقؼ: أ

 م، دار افؽتى وافقثوئؼ افؼقمقي.2004افثوكقي، 
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ادبغ ذم ذح معوين أفػوظ احلؽامء وادتؽؾؿغ، تؼديؿ وحتؼقؼ: إشتوذ 

م، افـوذ 1993افدـتقر، حسـ ظبد افؾطقػ افشوؾعل، ط افثوكقي 

 مؽتبي وهبي.

قػ افشوؾعل، ؽويي ادرام ذم ظؾؿ افؽالم، حتؼقؼ: أ.د/ حسـ ظبد افؾط

 م، ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشالمقي.2010ط

 أبك كك حمؿد بـ حمؿد بـ أوزفغ )ادعؾؿ افثوين احلؽقؿ افػورايب( 

 هـ. 1291ؾصقص احلؽؿ، ط ادطبعي افعومرة 

 هـ.1346افتعؾقؼوت، ط جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي 

 ظققن ادسوئؾ.
 أمحد بـ ظبد احلؾقؿ )ابـ تقؿقي( 

افسـي افـبقيي ذم كؼض ـالم افشقعي افؼدريي، حتؼقؼ: حمؿد مـفوج 

رصود شومل، افـوذ: جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد اإلشالمقي، ط: 

 م.1986إوػ

 حسـ جؾبل 

حوصقي ظذ ذح ادقاؿػ، وبطف وصححف / حمؿقد ظؿر افدمقوضل ، ط 

 م ، دار افؽتى افعؾؿقي ، مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن  .1998إوػ 

 حسـ ظبد افؾطقػ افشوؾعل )إشتوذ افدـتقر( 

م، دار 1998شقػ افديـ أمدي وآراؤه افؽالمقي، ط إوػ شـي

 افسالم.
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 حسـ حمرم احلقيـل )إشتوذ افدـتقر(

ادـفٍ ذم إثبوت افصوكع بغ افسؾػقي وادتؽؾؿغ، ط/ إوػ، شـي 

 م دار1986

 افسقد حمؿد حسغ )افطبوضبوئل( 

، ذح وحتؼقؼ : افشقخ ظبوس ظذ افزارظل افسبزواري ، ط بدايي احلؽؿي

 ممشسي ادعورف اإلشالمقي ، بدون توريخ .

 ظبد احلؽقؿ )افسقوفؽقيت( 

حوصقي ظذ ذح ادقاؿػ، وبطف وصححف: حمؿقد ظؿر افدمقوضل ، ط 

 م ، دار افؽتى افعؾؿقي ، مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن . 1998إوػ 

 ؼويض ظضد افديـ( ظبد افرمحـ اإلجيل )اف

م ، 1998ادقاؿػ وبطف وصححف: حمؿقد ظؿر افدمقوضل ، ط إوػ 

 دار افؽتى افعؾؿقي ، مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن .

 ظبد افرمحـ اجلومل

افدرة افػوخرة، كؼال مـ تعؾقؼوت دـتقر حسـ افشوذم ظذ ؽويي ادرام 

 فممدي.

 ظذ بـ حمؿد اجلرجوين )افسقد افؼيػ( 

ؿػ، وبطف وصححف/ حمؿقد ظؿر افدمقوضل، ط إوػ ذح ادقا

 م ، دار افؽتى افعؾؿقي، مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن .1998

 حمؿد افدشقؿل افعالمي )ادحؼؼ اددؿؼ( 
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حوصقي ظذ ذح أم افزاهغ، ط ادؽتبي إؾريؼقي بدون توريخ، افـوذ/ 

 مؽتبي ادشفد احلسقـل.

 افرازي(  حمؿد بـ ظؿر بـ احلسغ )ؾخر افديـ

ادبوحٌ ادؼؿقي ذم ظؾؿ اإلهلقوت وافطبقعقوت، ط/  مرـز حتؼقؼ 

 ـومبققتري ، بدون توريخ .

إربعغ ذم أصقل افديـ، تؼديؿ وحتؼقؼ وتعؾقؼ : افدـتقر / أمحد 

 م ، افؽؾقوت إزهريي .1986حجوزي افسؼو ، ط إوػ شـي 

/ أمحد حجوزي  ادسوئؾ اخلؿسقن ذم أصقل افديـ، حتؼقؼ : افدـتقر

م ، دار اجلقؾ بروت ، ادؽتى افثؼوذم 1990افسؼو، ط افثوكقي شـي 

 افؼوهرة . 

ادطوفى افعوفقي مـ افعؾؿ اإلهلل، ومو بعدهو حتؼقؼ : افدـتقر / أمحد 

م ، دار افؽتوب افعريب بروت 1987حجوزي افسؼو ، ط إوػ شـي 

. 

واحلؽامء وادتؽؾؿغ،  حمصؾ أؾؽور ادتؼدمغ وادتلخريـ مـ افعؾامء

راجعف وؿدم فف: ضف ظبد افرؤوف شعد، ط/ مؽتبي افؽؾقوت 

 إزهريي، بدون توريخ.

 م .2004معومل أصقل افديـ، حتؼقؼ / ضف ظبد افرءوف شعد ، ط 

هنويي افعؼقل ذم درايي إصقل، حتؼقؼ : افدـتقر / شعقد ظبد افؾطقػ 

 فبـون . - م ، دار افزخوئر بروت2015ؾقدة ، ط إوػ 
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 حمؿد صوفح افزرـون )دـتقر(.

ؾخر افديـ افرازي وآراؤه افؽالمقي، رشوفي موجستر بدار افعؾقم ، ط دار 

 افػؽر ، بدون توريخ .

 حمؿد ظبد افػضقؾ افؼقيص )إشتوذ افدـتقر( 

، 45، وص 25هقامش ظذ افعؼقدة افـظومقي إلموم احلرمغ اجلقيـل ص 

 ي اإليامن.م، مؽتب2006ط افثوكقي شـي 

 حمؿقد ؿوشؿ )إشتوذ افدـتقر( 

م 1965مؼدمي مـوهٍ إدفي ذم ظؼوئد ادؾي ٓبـ رصد، ط افثوكقي شـي 

 آكجؾق ادكيي .

مسعقد بـ ظؿر بـ ظبد اهلل )اإلموم افعالمي افشفر بسعد افديـ 

 افتػتوزاين( 

ذح ادؼوصد، ؿدم فف وووع حقاصقف وظؾؼ ظؾقف / إبراهقؿ صؿس 

م دار افؽتى افعؾؿقي بروت ، 2001، ط إوػ شـي  افديـ

 مـشقرات حمؿد ظذ بقضقن .

 كصر افديـ )افطقد( 

ذح اإلصورات وافتـبقفوت، حتؼقؼ: افدـتقر/ شؾقامن دكقو ، ط افثوكقي ، 

 دار ادعورف.
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