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الخالصة
ؤن "هٍشٍت اإلاّش٘ت" مً مباخث ال٢ٙش اإلاهمت ،وؤهم مىلىِاث هزه الىٍشٍت مبدث اإلافادس
ً
ً
واظّا في ال٢ٙش الٕشبي الخذًثٝ٘ .ذ و ْٜمجها ٔلى بعبب اوعُاٜها خلٚ
الزي ها ٥هٝاؼا
الشئي الّلماهُت ،ورل ٤في بّن اإلافادس ،مثل الّٝل والخغ ،وو ْٜمجها ٠زل ٤تهمِؾ مً
ؤمشاك ال٢ٙش في ١ل صمان وم٣ان ،ومً وظاثل مّالجتهما :الّىاًت بالىظىُت التي جإخز باإلا٢ٙش
وألا٘٣اس هدى الّذ ٥ومداولت الا٠خماٌّ .٥خمذ مىهج الذساظت ِلى ؤدواث مش٠بت مً اإلاىهج
الخدلُلي والترُ٠بي والىٝذي .ؤما هخاثج البدث مً ؤبشاصها؛ ؤهمُت الّىاًت بذساظت اإلافادس في
مجا ٥اإلاّش٘ت٘ ،ال مّش٘ت دون مفادس ،ؤهمُت جدذًذ مجاِ ٥مل ١ل مفذس ،جشحْ اإلافادس
ِىذ الخجشٍذ لخمعت :الخبر ،والّٝل ،والخغ ،والصخق ،والخذط ،الىٍش بشئٍت ج٣املُت
للمفادسٌ.،عخٝل الذًً بمفذس وخُذ هى الىحي ،اإلافادس البؽشٍت ال حّىي زماسها ما لم
جخفل بىىس الىحي
ال٣لماث اإلاٙخاخُت :مفادس اإلاّش٘ت ،الىظي ،الىظىُت ،هٍشٍت اإلاّش٘ت.
املقدمة
جىىل ٞالخفىساث واإلاّخٝذاث وألاِما ٥والُٝم مً مفادس مّلىمت ،وهجذ هزه اإلافادس
مدذدة ِىذ ؤهل ألادًان ،و٠زا ِىذ الٙش ٛاإلاىبثٝت مً هزه ألادًان٠ ،ما ؤن ل٣ل مجا ٥مً مجاالث
اإلاّش٘ت اهخمامها الخاؿ بمفادسها ُ٘ما ؤظعخه وما حّمل به ،مثل مفذس اإلاّش٘ت في اللٕت ؤو
الشٍالُاث ؤو الىب ،ؤو بفىسة ؤِم مفادس اإلاّش٘ت في الّلىم ؤلاوعاهُت؛ ومجها اللٕت ،ؤو الّلىم
الاظخيباوُت؛ ومجها الشٍالُاث ،ؤو الخجشٍبُت؛ ومجها الىب٘ .جيغ اإلافذس مؽترِ ٟىذ الجمُْ٘ ،ال
بذ مً مفذس جىىل ٞمىه الخفىساث وألاِما ،٥وهى ًخخل ٚباخخالٗ اإلاجاالث.
وٍ٢ؽ ٚلىا رل ٤ؤهمُت اإلافادس وخىىستها في هٙغ الىٜذّ٘ ،ىذما ج٣ىن مىاظبت للمىلىُ،
وصخُدت في مممىنها ،وٍخم الخّامل مّها بمىهجُاتها اإلاىاظبت ،ج٣ىن ِىذها ٍُِمت ألاهمُت و٠بيرة
الى ،ْٙوفي اإلاٝابل ِىذما جىلْ مفادس لٕير مىلىِها ،ؤو جدىي م٣ىهاث خاوئت ؤو ٘اظذة ،ؤو ال
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ًدعً جىٌُ ٚاإلاىهجُت اإلاىاظبت لها في الٙهم والاظخيباهِ ،ىذها جخدى ٥جل ٤اإلافادس ١اسزت ِلى
ؤصخابها؛ ٘الخٝذم والخدعً وؤلاـابت ١ل رل ٤مشهىن بدعً اخخُاس اإلافذس وخعً الخّامل مّه،
وما و ْٜاهدشاٗ ال٢ثير ؤو جخل ٚألامم بال بعبب ُٔاب اإلافذس الىاْ٘ ،ؤو الاهدشاٗ في الخّامل مّه.
وٍَّم ألامش ِىذما ًشجبي اإلافذس بالذًًِٝ :اثذه وؼشاجّه وُٜمه ،وِلى الشٔم مً ١ىهه
ً
مشجبىا بمفذس مخين؛ وهى الىحي٘ ،ةن هىا ٟمً لم ًٝذس ؤهمُت ألامش٘ ،هى بما مامً بالىحي،
ول٢ىه ًىبِ ٞلُه مىهجُاث ٔير مىاظبت في الٙهم والاظخيباه ،ؤو ؤهه ًضاخمه بمفادس ؤخشي
وَّاسله بها؛ ؤو ؤهه ٔير مامً به ،وٍبدث ًِ مفادس ؤخشي للمّش٘ت والٙهم والىحىد واإلافير.
٘جاءث ٘٢شة هزا اإلاىلىُ بالبدث في ؤـل اإلافادس؛ ورل ٤بالّىدة بلى ما ًم ً٢ؤن ً٣ىن
مفذ ًسا ،زم ًيخٝل البدث لبُان ِالٜت هزا ألاـل اإلاجشد بالذًً ،و١ ُٚ٠اهذ وظىُت ؤلاظالم في
جشجِب هزه الّالٜت ،بما ٌّىي ل٣ل مفذس ُٜمخه ومنزلخه وخذودهُّ٘ ،ىي زماسه الىاّ٘ت في الخفىس
والّمل.
مؽ٣لت البدثً :ذوس البدث خىٜ ٥مِخين ،ؤوالهما :ما اإلافادس ِىذ ججشٍذها مً
الخخففاث اإلاخخلٙت؟ زم ً ُٚ٠خدذد الىاخذ مجها بىىُ ً٣ىن ؤٌهش ُ٘ه مً البُٝت التي ًدىيها؟
والثاهُت ًِ :ؤزش وظىُت ؤلاظالم في جشجِب الّالٜت بين هزه اإلافادس؛ بدُث جخ٣امل وال جخّاسك في
جد ُٞٝمىالب الذًً والذهُا؛ ِلى ؤهه لً ًخم الٙفل بين الٝمِخين في الذساظت ،بل ظِخم وشخهما
بفىسة مخذاخلت.
منهجية البحث
ٌّخمذ مىهج الذساظت ِلى ؤدواث مش٠بت مً اإلاىهج الخدلُلي والترُ٠بي والىٝذي؛ بدُث ًُٙذ
الخدلُل في الىـى ٥بلى ألاٜعام اإلادخملت داخل مٙهىم اإلافذس ،ؤما الترُ٠ب ُ٘خم مً خالله بِادة
حمْ اإلاّىُاث الجضثُت و٘ ٞالّالٜاث التي ججمّها في م٣ىهاث ١لُت؛ زم ًإحي الىٝذ في ألاخير لبُان
اإلاىا ٜٚاإلاىاظبت مً هزه اإلافادس.
الذساظاث العابٝت :لم ًخِعش للباخث الىـى ٥لذساظت خى ٥اإلافادس في ـىستها اإلاجشدة ،ؤما
اإلافادس اإلادذدة ٘ٝذ وؽإث مً ؤحلها ِلىم ٠بيرة و٘حها مالٙاث ٠ثيرة٢٘ ،خب ؤـى ٥الٝٙه -وهي
باإلائاث -جدىاو ٥ؤدلت ألاخ٣ام ،وِلم اإلاىى ٞيهخم بجاهب آخش مجها ،وهٍشٍت اإلاّش٘ت الخذًثت ٜذ
وظّذ البدث في اإلافادس ،مْ جش٠يزها في ـىستها الّلماهُت ِلى زالزت :الّٝل والخغ والخذط.
تمهيد :ما املصدر؟ وما ألاصول التي ترجع لها املصادر؟
اإلافذس هى :ما ًفذس ِىه الص يء٘ ،1هى اإلاىبْ لهزا الص يء٠ ،ما ًيبْ اإلااء مً ِين ،ؤو ٠ما جإحي
ألاؼُاء مً مفىْ ،ؼإنها ؼإن الخذًث ًِ مىبْ اإلاّش٘تٜ ،ا ٥ابً جُمُت ( :وش ٛالّلم زالزت:
الخغ والّٝل واإلاش٠ب مجهما ١الخبر . 2)..وظاا ٥اإلافذس ظاا ٥ؼاث ،٤وٜذ اجخز البدث ُ٘ه ً
ؼإها
ً
٠بيرا في ال٢ٙش الخذًث ،بال ؤهه بعبب الىابْ الّلماوي الزي وبْ ٔالبهاٝ٘ ،ذ اٜخفش هٝاؼهم ال٢بير
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ِلى هما :الّٝل والخغ ،وٌهشث ِلى بزشهما مذسظخان ٠بيرجان في الٝشن العابْ ِؽش اإلاُالدي،
وآزاسها ٜاثمت بلى الُىم ،3ومْ وحىد مً ًمُ ٚبّن اإلافادس اإلاىا٘عت لهما٘ ،ةهه ًبٝى ِلى هامؾ
هزًً الاججاهين ال٢بيرًً ،ولم ًجشئ ؤهل الذًً ال٢خابي ِلى مىاحهت ٜىمهم بالخذًث ًِ الىحي؛
بعبب ما حّشك له هزا اإلافذس مً هٝذ ِلماوي حعبب في حشاح ٠بيرة لم ٌعخىْ بّذها الٍهىس
بعهىلت ؤمام هزا اإلاىهج الىاٜذ ،وال ًم٢ىه رل٤؛ بعبب ما و ْٜمً اهدشاٗ ألهل ال٢خاب مْ
ً
مفادسهم الذًيُت٘ ،دؽىه الىحي ؤوال مْ خاملُه ٜبل ؤن ًدؽىه مْ مّاسلُه؛ ومّلىم ؤن ؤو٥
مىاحهت جمذ مْ مفادس ؤهل ال٢خاب ٜذ حاءث مً اإلاعلمين ،وحاءث رسوتها مْ ٠خاب ابً خضم
(456هـ1063/م) "الَ ٙ
فل" ،ول ً٢هزه اإلاىاحهت ٜذمذ البذًل؛ وهى الٝشآن ،بخالٗ اإلاىاحهت
ِ
جإث ببذًل ،بل ١ان الٕشك
الّلماهُت الخذًثت مً ظبِىىصا (1677م) ختى سٍىان (1892م)٘ ،لم ِ
والىدُجت اظدبّاد الىحي مً مفادس اإلاّش٘ت.
والبؽشٍت الُىم راث دًاهاث ملُاسٍت ،وٍخد٢م في ؤجباُ ١ل دًاهت مفادسها الذًيُت٘ ،هي التي
جمْ لهم الخفىساث وألاِما ،٥ومالًين البؽش ِبر الٝشون ًشحّىن في الجملت إلافادس دًيُت جدذد
جفىساتهم وؤِمالهم وظلى٠هم٘ .لم ًىجر هزا الىٝذ الّلماوي في تهمِؾ اإلافادس الذًيُت مً خُاة
الىاط وبن هجر في ببّاده ًِ هٍشٍت اإلاّش٘ت الشظمُت في الخّلُم والبدث.
وبما ؤن الىحي ٜذ جم اظدبّاده مً الىٍشٍت اإلاّشُ٘ت الّلماهُت٘ ،لم حّذ هٍشٍت اإلاّش٘ت
ِىذهم جخىحه له ظىي بالىٝذ؛ بخالٗ جىحهها للّٝل والخغ والخذط٘ ،هي جىدني ؤمامها وجبين
منزلتها و٘اثذتها٘ ،ال بذ مً ٜلب اإلاّادلت؛ بدُث حّاد للىحي منزلخهٝ٘ ،ذ خل ٞهللا ؤلاوعان وحّل
ُ٘ه بّن ما ًدخاحه مً الذالثل وألادواث ،مً العمْ والبفش والٙااد ،وؤهض ٥بلُه الىحي ،وبّث
له الشظل ،وؤودُ في راجه ٘ىشة هللا التي ٘ىش الىاط ِلحها .ومً الىش ٛاإلاهمت في اظخّادة الفىاب:
جىحُه الىٍش بلى مٙهىم اإلافذس؛ بدُث جخىظْ الذساظاث في هزا اإلاٙهىم الٍُّم ،ختى هفل بلى
هٍشة مىلىُِت وِلمُت باإلافادس.
هىا ٟسئٍخان في اإلاّش٘ت :ؤولهما سئٍت دًيُت؛ وـىستها الخامت ال ج٣ىن بال في ؤلاظالم ،ورل ٤بما
ًمل ٤مً مٝىماث مىهجُت ججّل حىابه هى الجىاب الىخُذ اإلااهل لخمثُل اإلاى ٜٚالخ .ٞزاهحهما
وسئٍت ِلماهُت؛ وـىستها الخادة في ِفش الخىىٍش ألاوسبي وما بّذه ،وهي جمثل الشئٍت ألاخادًت
الٝاثمت ِلى اظدبّاد الىحي ،زم الخ٢ٙير ُ٘ما بّذ بما ً٣ىن مفذ ًسا.
وٜىام الشئٍت ؤلاظالمُت ؤلاًمان باهلل ،وؤهه حّالى ٜذ ؤسظل سظله ،وؤهض٠ ٥خبه ،وخخم سظله
بمدمذ ـلى هللا ِلُه وظلم ،و٠خبه بالٝشآن ،بال ؤن هزه الخاجمُت جٝخض ي ظالمت اإلافذس ختى ُٜام
العاِت٢٘ ،خب هللا الخ َٙل٢خابه ووخُه ،وو٘ ٞهللا ؤمت ؤلاظالم لىلْ مىهجُت دُٜٝت لمبي
هٝل الىحي ٠ما هى مً حُل لجُل ،ومىهج مخين في الٙهم والاظخيباه مً هزا الىحي٘ ،مً هىا ١ان
ً
مد٢ما َّؤًما بخ٣ام.
مفذس اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت
Page 79

Hayula, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860

حسن محمد حسن الاسمري

أصول املصادر في املعرفة :دراسة منهجية

وٜذ حاء الخذًث ًِ اإلافادس في اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت في ؤخذ ِلىمها الٍُّمت؛ وهى ِلم ؤـى٥
الٝٙه ،وهى ِلم يهخم بخدذًذ اإلافادس ،ووشٍٝت الخّامل مّها ،و١ان جش٠يزهم في جدذًذ اإلافادس
ً
مٙخىخا جدذ باب ألادلت ،مً حهت جدذًذ اإلافذس ووشٍٝت الخّامل مّه ،بال ؤن الخىبُ ٞاإلاىظْ
لؤلـىلُين حاء في باب الٝٙهُ٘ ،ز٠ش الّلماء اإلافادس اإلاخِ ٞٙلحها التي ًشحْ بلحها الُٝٙه واإلافادس
اإلاخخل٘ ٚحها ،الىٝلي مجها والّٝلي ،4و ُٚ٠جٙهم هزه اإلافادس ،وٌ ُٚ٠عخيبي مجها اإلاّنى ؤو
ً
ً
بظالمُا ًّ
ًّ
ِاما في
مىهجا
جىبُٝا في الٝٙه بال ؤنها ؤـبدذ
ٌعخخشج مجها الخ٢م ،وهي بن جىظّذ
مفادس الذًً؛ ٘ثمت مباخث خاـت بمفادس الُّٝذة ،وؤخشي خاـت بمفادس اللٕت ،وه٢زا ،ولً٢
لم ًٍهش ِلم معخٝل ًبدث في اإلافذس في ـىسجه اإلاجشدة ،زم ًنز ٥دسحت في الخجشٍذ بلى الّلىم
اإلاخخلٙت ،لُبين مفذس هزا الّلم وبمارا ًخخلِ ٚجها الّلم آلاخش ،بدُث ً٣ىن النزو ٥بلى دسحت
راث ِمىمُت مخىظىت ،وٍم ً٢في هزا اإلاعخىي حمْ ِذة ِلىم في مفذس ِام ،زم هنز ٥دسحت
ؤخشي ؤلُ ٞلىفل بلى اإلافادس ألاظاظُت ل٣ل ِلم بخدذًذ مفادسه الخاـت التي ال جفلر لل ِّلم
ً
آلاخش٘ ،مثال ـىسة الُٝاط الٝٙهي مىاظبت للٝٙه؛ وهى دلُل مً ؤدلت الٝٙه ،ول٢ىه ٔير مىاظب
للُّٝذة٘ ،لمىلىِاث الُّٝذة ُٜاط خاؿ بها ًخخل ًِ ٚالُٝاط الٝٙهيٙ٘ ،ي الٝٙه ُٜاط
َ
الخمثُل؛ بِىما في الُّٝذة ُٜاط ألا ْولى.5
ُوَ ُّ
ّذ اإلافذس ألاخير الزي هِ ٚٝىذه في ٜمت الخجشٍذ هى اإلافذس الزي ٌّم حمُْ ما ًىذسج
ً
خا٠ما ًّ
ً
ومهُمىا ٘هى اإلافذس الزي ًيخهي بلُه
نهاثُا
جدخه ،ؤما اإلافذس ألاخير الزي هِ ٚٝىذه باِخباسه
ً
الجمُْ التز ًاما وامخثاال٘( .الخبر) هى مفذس نهاجي في الخجشٍذ ،ؤما (الٝشآن) ٘هى مفذس نهاجي مهُمً
ِىذ اإلاعلم ،وفي هزا الٙفل ه ٚٝمْ اإلافادس اإلاجشدة ،وهي جشحْ لخمعت مفادس ،وهي:
-1الخبر.
-2الصخق ،هى اإلافذس ألاظاس ي ِىذ الخجشٍبُين٘ ،الىا ْٜالخاسجي هى اإلافذس اإلاّخبر ،وهزا
ّ
َّ
بن ُظ ِلم لهم في الّلىم الىبُُّت٘ ،ةهه ال ٌُعلم لهم به في مجاالث ؤخشي.
-3الخذط ،هى اإلافذس الزي ًىمئن بلُه ؤصخاب اإلاّش٘ت الباوىُت ،ومْ ؤهه ؤلّ ٚاإلافادس
في ٜذسجه ِلى الذ٘اُ ًِ مشحُّخه الجهاثُت ؤو ألاظاظُت٘ ،ةن ؤصخابه ًجذون في مؽ٢الث
(الخجشٍبُين) و(الّٝالهُين) ما ًجشئهم ِلى حٍُّم دِىاهم٠ ،ما ؤن بّن حىاهبها الصخُدت ٜذ
ً
ً
مّخبرا ،بال ؤهه ؤٜشب ألهل الىحذان ،في ألادب وال ًٙبخاـت،
مىلّا
ؤظهمذ في ولْ دِىاهم
٘هما مجاالن ًىىلٝان مً الىحذان ،ومً الخذط ،بل سبما ًزهب حمالهما ِىذ الاٜتراب مً الّٝل
ؤو الخغ.
-4الّٝل ،هى اإلافذس ألاظاس ي ِىذ الّٝلُينٝ٘ ،بلُاث الّٝل هي اإلافذس اإلاّخبر ،وهزا بن
ّ
َّ
ُظ ِلم لهم في الّلىم الشٍالُت٘ ،ةهه ال ٌُعلم لهم به في مجاالث ؤخشي.
-5الخغ.
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وهزه الثالزت :الخغ والّٝل والخذط ،هي مدل اهخمام هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت ،والتي
حعدبّذ اإلافادس الذًيُت ،الشظى ٥وال٢خاب ،وما ًيبْ ِجهما مً مفادس٠ ،ما ؤن هىا ٟمفذسًٍ في
الخجشٍذ ،وهما :الصخق والخبر٘ ،إٍِم ما ًمثل الصخق هم ألاهبُاء ِلحهم العالم ،وؤٍِم ما
ًمثل الخبر هى الىحي الشباوي.
وهما ؤـلُان في ألادًان وبّن ٘شٜها٘ ،الذًً الخًٝ ٞىم ِلى ؤلاًمان بشظل هللا ،وِلى
ؤلاًمان بال٢خب٠ ،ما ؤن الذًً الباول ًٝىم ِلى هٙغ ألامشًٍ :بما ؤهه في ؤـله خ ٞزم جدشٗ ،ؤو
ؤهه ًٝلذ الذًً الخ٠ .ٞما ؤهه ًىحذ في بّن الٙش ٛالذًيُت مً ألاشخاؿ مً ٌٕلىن في حٍُّمهم
ً
َ
ً
مّفىما؛ ومً زم ٘هى
لُفل بلى منزلت الشظى٠ ،٥ما هى مثال ِىذ ال٣ازىلُ ٤الزًً ًجّلىن البابا
مفذس مباؼش ،ؤو ٠ما هى ِىذ ٘شٜت الؽُّت في ؤلامام اإلاّفىم ،ؤو ٠ما هى ِىذ ٔالة الفىُ٘ت في
ؼُخ الىشٍٝت الىاـلِ ،ىذما ً٣ىن الصخق ِلى ُٜذ الخُاة ٘هى بزاجه مفذس ،ول ً٢بّذ مىجه
ًبٝى ٠المه اإلادٙىً ؤو اإلا٢خىب ،الزي ًخدى ٥بلى خبر.
وظُ ٚٝالبدث آلان مْ هزه اإلافادس الخمعت ،وما ًُٙذه ١ل مفذس مجها ،و ُٚ٠ج٣ىن
ِالٜتها باإلاىالب الذًيُت ،وِلى سؤظها مىلىِاث الُّٝذة ،و ًْٝ ُٚ٠الاهدشاٗ ًِ الىظي
والّذ٘ ٥حها بعبب الٕلى ؤو الخٙشٍي؛ بخالٗ وظىُت اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت في الخّامل مْ هزه اإلافادس.
ا
أوًل :الخبر
َّ
اظخئىاظا بما ٔلب في جشجِب ؤس١ان ؤلاًمانٜ ،ا ٥حّالى ً َإ ُّي َها َّالز َ
ً
ًً َآم ُىىا ِآم ُىىا ِبالل ِه
هبذؤ بالخبر
ِ
َ
َ
َ ْ َ َّ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َو َس ُظىله َو ْالَ ٢خ َّ َ َّ َ َ َ ٰ َ ُ
اب ال ِزي ؤه َض َِ ٥م ًْ ْ ٜب ُل ۚ َو َم ًْ ًَْ ُٙ ٢ش ِبالل ِه َو َمال ِثِ ٢خ ِه َوُ ٠خ ِب ِه
اب ال ِزي هضِ ٥لى سظ ِىل ِه وال ِ٢خ ِ
ِِ ِ ِ
َ
ً
َ
ْ
َ
لالال َبّ ً
ل َّل َ
َو ُس ُظله َو ْال َُ ْىم آلاخش ْ٘ ٝذ َ
ُذا [اليعاء ،]136 :وفي الخذًث اإلاؽهىس ٜا ٥سظى ٥هللا
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
6
ـلى هللا ِلُه العالم خين ظئل ًِ ؤلاًمان( :ؤن جامً باهلل ومالث٢خه و٠خبه وسظله) ٘ .جاء
ال٢خاب في الٕالب ٜبل الشظى ،٥ومىه ًإحي الخبر ٜبل الصخق في هزا الترجِب.
الخبر في اللٕت ٠ما ًٝى ٥ابً ٘اسط( :الخاء والباء والشاء ؤـالن٘ :األو :٥الّلم ،والثاوي ًذ٥
ِلى لين وسخاوة) ،7وفي "لعان الّشب"( :والخبر بالخدشٍ :٤واخذ ألاخباس ،والخبر :ما ؤجا ٟمً هبإ ...
ً
َ
الخبر :الىبإ) ،8وفي اإلاعجم الىظُي( :ما ًُىٝل ُوٍ َّ
الفذٛ
دذر به ٜىال ؤو ٠خابت ،وٜىً ٥دخمل
وال٢زب لزاجه).9
والخبر :الىبإ؛ وهى ًذِ ٥لى ِملُت الىٝل ،وؤهم ـىس اإلاىٝى :٥الّلمُ٘ ،م ً٢ؤن هٝى ٥بإن
الخبر في ـُٕخه اإلاجشدة هى الّلم اإلاىٝى.٥
ً
والّلم اإلاىٝى –٥دون الىٍش بلى ُٜمخه الّلمُت في هٙعه– ٜذ ً٣ىن ٜىال ؤو ً
ؤزشا ،وٜذ ً٣ىن
ً
م٢خىبا ،وهىا ٟمجا ٥حذًذ في الّلىم ؤلاوعاهُت اإلاّاـشة خى :٥الؽٙاهُت وال٢خابُت٠ ،10ما ؤن
َّ َ
ُ َ َ
َ ََ
َ
َ
الٝشآن ٜذ ؤؼاس بلى هزا اإلاّنىٜ ،ا ٥حّالىْ ٜ :ل ؤ َسؤ ًْ ُخ ْم َما ج ْذ ُِىن ِم ًْ ُدو ِن الل ِه ؤ ُسو ِوي َمارا خل ُٝىا ِم ًَ
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َْ
الع َم َاواث ۖ ْاث ُخىوي بَ ٢خاب م ًْ َْ ٜبل َٰه َزا َؤ ْو َؤ َزا َسة م ًْ ِ ْلم ب ْن ُْ ٠ى ُخ ْم َ
ألا ْسك َؤ ْم َل ُه ْم ؼ ْش ٌ ٟفي َّ
ـ ِاد َِ ٜين
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[ألاخٝاٗ.]4 :
ً
ً
وزاهُا :بالىشٍ ٞالعمعي) ،11واإلافادس
وٜا ٥ابً جُمُت٘( :ىالبهم ؤوال :بالىشٍ ٞالّٝلي،
ً
الخمعت جشحْ بلى هزًً الٝعمين :الّٝلي ممثال في :الّٝل والخغ والخذط ،والعمعي ممثال في:
الصخق وال٢خاب.
وبرا ١ان الخبر ـُٕت ِالُت في الخجشٍذُ٘ ،م ً٢الٝى ٥بإن ألازش هى آخشه ،ولبّذه في اإلااض ي
ؤو إلاا ُ٘ه مً بٝاًا ال٢خاب ،حاء بّذ ال٢خاب ،هٝل الشاصي في جٙعيره ًِ الىاخذي ٜىله( :و٠الم ؤهل
اللٕت في جٙعير هزا الخشٗ ًذوس ِلى زالزت ؤٜىا :٥ألاو :٥البُٝت؛ واؼخٝاٜها ِمً( :ؤزشث الص يء ؤزيره
ً
بزاسة) ٠إنها بُٝت حعخخشج ٘خثاس؛ الثاويِ :مً (ألازش) الزي هى الشواًت؛ والثالث :هى ألازش بمّنى
الّالمت) ،12وٜا ٥ابً ِاؼىس( :و"ؤزاسة" بٙخذ الهمضة :البُٝت مً الص يء .واإلاّنى :ؤو بُٝت بُٝذ
ِىذ٠م جشوونها ًِ ؤهل الّلم العابٝين ٔير معىىس في ال٢خب .وهزا جىظُْ ِلحهم في ؤهىاُ الدجت؛
لُ٣ىن عجضهم ًِ ؤلاجُان بص يء مً رل ٤ؤٜىْ لذِىاهم).13
ُ َّ
ُ
٘الشواًت التي لم حعىش في ٠خاب جمثل في الىٍشٍاث الخذًثت :الؽٙاهُت ،ولبّذها واخخما٥
رهاب بّن ؤوشا٘ها وِىاـشها ُِ ّبر ِجها بـ :البُٝت ،وما ٠خب ٘هى ال٢خاب ،وظىاء ١ان اإلاىٝى ٥بلى
ً
ؼٙاهُا ؤو ً
ًّ
٠خابا٘ ،هى خبر ،وهى مفذس مً مفادس اإلاّش٘ت ،ولم ٌؽ ٤٢مً ؼ٘ ٤٢حها
الالخٜ :ٞىال
ً
بال بعبب ال٢زب ؤو الخىإ الزي ًلخ ٞالخبر٠ ،ما ؤهه و ْٜفي اإلااض ي ،وال ًخ٢شس وٜىِه ٠ما هى مثال
في اإلافذس الخس ي٘ ،مً هٝل ٜبل مئاث العىين ولىُ الؽمغ في الجهاس والٝمش في اللُل٘ ،هى خبر،
ً
ول ً٢ؤـله الخغ ،والخغ هىا ًخ٢شس؛ بخالٗ الخبر الزي ال ًخ٢شس مً خىاس ٛالىبُّت مثال ،مما
حّل ِمذة زبىتها الثٝت في الىاٜل واإلاىٝى.٥
وٜذ ا٠خٙذ هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت الخذًثت بُٝمت الخبر في الخاسٍخ ،وـى٘ ٚشوعِغ بُ٣ىن
الّلىم في زالزت ؤٜعام بدعب مل٣اث اإلاّش٘ت٘ :مل٢ت الزا٠شة ًٝابلها ِلم الخاسٍخ ،ومل٢ت اإلاخُلت
ًٝابلها الؽّش ،ومل٢ت الّٝل ًٝابلها الٙلعٙت ،14وهزا الخٝعُم مبني ِلى وٌاث ٚالذمآ ،ومجها
ًّ
٘لعُٙا ًخىظْ مٙهىم الزا٠شة والخز٠ش ،بل بهه ختى في الّلىم الاحخماُِت
وٌُٙت الخز٠ش ،بال ؤهه
اإلاّاـشة ٜذ رهب بها بلى ؤلٕاص؛ ٠ما هجذه في الزا٠شة الالؼّىسٍت ِىذ ؤصخاب مذسظت الخدلُل
الىٙس ي.
ُ ّ
ؽ٣له و٘ ٞمٝاًِعها الخاـت،
وِلُه٘ :ىٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت لم حعدبّذ الخبر ،ول٢جها ح ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ
وجىٌٙه و٘ ٞؤهذا٘ها ،وحعدبّذ ؤٍِم ؤهىاُ الخبر؛ وهى ال٢خابٜ ،ا ٥حّالى لٝذ ؤسظلىا سظلىا
َْ ْ ْ
ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
َْ ٌ َ
ط ؼ ِذ ًٌذ َو َم َى ِا٘ ُْ
اط ِبال ِْ ٝع ِي ۖ َوؤه َضل َىا ال َخ ِذ ًَذ ِ٘ ُِه بإ
اث وؤهضلىا مّهم ال ِ٢خاب و ِاإلايزان ِلُٝىم الى
ِبالب ِِى ِ
ْ
َ
َ
َّ َ
َّ َ َ ْ َ َّ
َ
الل ُه َم ًْ ًَ ْى ُ
ف ُش ُه َو ُس ُظل ُه ِبالٕ ُْ ِب ۚ ِب َّن الل َه ِ ٜى ٌّي َِ ِض ٌٍض [الخذًذ ،]25 :وال٢خاب برا ؤولٞ
اط وِلُّلم
ِللى ِ
٘هى (اظم حيغ ل٣ل ٠خاب ؤهضله هللاً ،دىاو ٥الخىساة وؤلاهجُل ٠ما ًدىاو ٥الٝشآنٝ٠ ،ىله حّالى:
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ُ
َ َٰ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
اب ۖ َوؤ ِم ْش ُث
َ٘ ِلز ِل٘ ٤ادُ ۖ واظخ ِٝم ٠ما ؤ ِمشث ۖ وال جد ِبْ ؤهىاءهم ۖ وٜل آمىذ ِبما ؤهض ٥الله ِمً ِ٠خ ٍ
ً َ َ َّ
َ َّ ُ ُ ً
ُ
اط ؤ َّمت َو ِاخ َذة ٘ َب َّث الل ُه
ِأل ِْ ِذ ََ ٥ب ِْ َىُ ٢م [الؽىسي ،]15 :وٜا ٥ابً جُمُت سخمه هللا خى :٥ان الى
اب ب ْال َخ ّ ٞل َُ ْد َُ ٢م َب ْي َن َّ
َّ
ًٍ َو ُم ْىزس َ
الىب ُّ َين ُم َب ّؽش َ
ًٍ َو َؤ ْه َض ََ ٥م َّ ُه ُم ْالَ ٢خ َ
اط [البٝشة( :]213 :وال٢خاب:
الى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ُّ
ً
اظم حيغ ل٣ل ٠خاب ؤهضله هللا لِغ اإلاشاد به ً
غ ال ِب َّر ؤ ْن ج َىلىا
مُّىا؛ ٠ما ٜا ٥حّالى :لِ
٠خابا
َ َٰ َّ ْ َّ َ ْ َ َ َّ
ُ ُ َ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ٛ
الله َو ْال َُ ْىم ْآلاخش َو ْاإلاَ َالث َ٢ت َو ْالَ ٢خاب َو َّ
الى ِب ُِّ َين
ب
ً
آم
ً
م
ر
ب
ال
ً
٢
ل
و
ب
ش
ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحىه٢م ِٜبل اإلاؽ ِش ِ واإلا ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[البٝشة ،]177 :ولم ًشد بهزا ؤن ًامً ب٢خاب مّين واخذ بل وهزا ًخممً ؤلاًمان بالخىساة وؤلاهجُل
والٝشآن و١ل ما ؤهضله هللا مً ٠خاب.15)...
٘إهل الذًً ٌّلىن مً ؼإن مفذسٍت الخبر؛ بخالٗ الىٍشٍت الّلماهُت التي ُت ِّهمؾ في ؤٔلب
جُاساتها الخبر ،وٍم ً٢جٝعُم الىٍشٍاث التي جىاولذ الخبر بلى زالزت اججاهاث:
ُ
الىٍشٍت الذًيُت ٔير ؤلاظالمُت :التي حّلي مً ُٜمت الخبر ،ول٢جها ال جمل ٤بم٣اهُت لخىزُٞ
٠خبها ،ظىاء ١ان ألامش مْ ألادًان الىلُّت ،ؤو مْ ألادًان ال٢خابُت.
الىٍشٍت الّلماهُت التي ُتهمؾ الخبر ،وحعدىذ في تهمِؽها بلى جل ٤اإلافذاُٜت الماجّت في
ال٢خب اإلاٝذظت٘ ،مّلىم ؤن هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت وؽإث في بِئت حّشٗ الخبر وال٢خاب ،خُث
١اهذ ال٢ىِعت هي الخا٠مت ،مْ صِمهم للّهذًً :الٝذًم والجذًذ مفذاُٜت ال ٌّتريها الؽ ،٤ولً٢
الىٝذ ؤلاظالمي بما ُ٘ه الىٝذ ألاهذلس ي في مذسظت ابً خضم الزي ِش٘خه ؤوسبا ،زم الىٝذ الّلماوي
مْ اظبِىىصا ومً بّذه ،ؤ٘ٝذ ال٢ٙش الٕشبي الخذًث اإلافذاُٜت في الخبر وال٢خاب ،وبخاـت ؤنهم
ًٍىىن بإن ٠خابهم هى ؤـذ ٛال٢خب٘ ،ةرا ١ان هزا خاله ٘مً باب ؤولى ٔيره.
الىٍشٍت اإلاّشُ٘ت ؤلاظالمُت التي جخىظي الخالين٘ :هي ج٢ؽ ٚخُٝٝت ال٢خب اإلا٢زوبت ؤو التي
ُ
ؤـابها الخبذًل والخدشٍ ،ٚول٢جها حُّذ للخبر منزلخهِ ،بر الىمىرج اإلاجهجي الٙشٍذ واإلاثا ٥البين
َ
الىاضر٘ ،اإلاثا ٥هى الٝشآن والعىت ،واإلاىهج الزي خ َٙللخبر م٣اهخه ،ومً زم خ َٙلىا الٝشآن
والعىت هجذه في ِلىم ؼتى ِلى سؤظهاِ :لم ؤـى ٥الٝٙه وِلم ؤلاظىادّ٘ ،لم ؤلاظىاد ًد َٙلىا
الىق ٠ما هى٘ ،ال ًخإزش بالضمً اإلامخذ ،وِلم ؤـى ٥الٝٙه ًمبي لىا ٘همه؛ بلا٘ت بلى هزًً
الّلمين ٘ةن هىاً ٟ
ِلىما ؤخشي في اللٕت ؤيرها.
وٜذ اهخمذ اإلاىهجُت ؤلاظالمُت بالخبر ،وهجذ مباخثه اإلاخىىِت ِىذ ؤهل الخذًث ،وؤهل
ألاـى ،٥وؤهل اللٕت والبالٔت .وجخ٣امل هزه الّلىم في بدثها مىلىُ الخبر٘ ،ةرا ١ان ؤهل الخذًث
ٌؽٕلهم لبي اهخٝا ٥الخبر دون حُٕير ُ٘ه٘ ،ةن ؤهل ألاـىٌّ ٥ىحهم بالذسحت ألاولى وشٍٝت الخّامل
مْ الخبر ،ورل ٤بّذ ؤن ًٝش بجىاص الاخخجاج به ؤهل ؤلاظىاد ،وال ٌعخٕىىن في رل ًِ ٤ؤهل اللٕت
والبالٔت.
ٌُ ّ
ّشٗ ألاـىلُىن– ٠ما هى ِىذ ابً ٜذامت – الخبر بإهه (الزي ًخىش ٛبلُه الخفذً ٞؤو
الخ٢زًب ،وهى ٜعمان :جىاجش وآخاد) .16ودسج بّمهم ِلى بلا٘ت( :لزاجه)؛ ٘ٝا( :٥وٜىلىا( :لزاجه)
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اختراص مً حّزس الفذ ٛؤو ال٢زب ُ٘ه ألحل اإلاخبر به ؤو َ
اإلاخبر ِىه٘ ،األو٠ ٥خبر هللا حّالى ؤو سظىله
ِ
ـلى هللا ِلُه العالم ؤو خبر مجمىُ ألامت؛ ٘ةهه ال ًٝبل ال٢زب ،والثاوي ٝ٠ىلىا :الىاخذ هفٚ
الازىين؛ ٘ةهه ال ًٝبل ال٢زب .17)...وٍإحي في ظُا ٛؤخادًث الّلماء ًِ الخبر الخذًث ًِ هٍشٍاث
ً
مّش٘ت ٜذًمت جدى٢ش للخبر ٠ما هى وا ْٜالُىم في هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت ،ومً رل ٤مثال ما ر٠شه
ابً ٜذامت ًِ العمىُت الزًً خفشوا الّلم في الخىاط ،وٜذ ؤبىل ٜىلهم ودْ٘ ُح َج َجهم .18وبن
اهفب اهخمام ألاـىلُين بمّنى الخبرٝ٘ ،ذ اهخم ؤهل الخذًث بىشٍٝه ،بذاًت بمبدث اإلاخىاجش
وآلاخاد بلى آخش مىلىُ ُ٘ه ،وهي معاثل مىىلت ج٢ؽ ٚجميز اإلاىهجُت ؤلاظالمُت في لبي الخبر
واظخ٢ىاه مّىاه.
ًخدفل لىا مً رل ٤ؤن اإلاىهجُت ؤلاظالمُت جٝش الخبر ،ول٢جها ال جٝشه بةوال٠ ٛما ًّٙل ؤهل
ألادًان المالت ،وال ٌّني هزا الخد َٙاٜترابها مً الىٍشٍت الّلماهُت التي تهمؾ الخبر٘ ،هي جٝش
بالخبر الصخُذ ،وجمْ مً اإلاّاًير ما ًٝىْ بىجاِت اإلاىهجُت ،وبرا ١ان الخبر مً مفادس اإلاّش٘ت
اإلاجشدة٘ ،ةهه ًٍهش ؤًما ٌهىس في ال٢خاب وهى – ٠ما ظب – ٞاظم حيغ ل٣ل ٠خاب ؤهضله هللا،
ً
ً
خفىـا منزلت ٍُِمت.
ِمىما وؤلاظالمُت
ولل٢خاب في اإلاشحُّت الذًيُت
وججذ ُبّذها الّٝذي في ال٢خاب الٍُّم اللىح اإلادٙىً ،وٜذ حمْ هللا بين ال٢خابين في ٜىله
ٍم ( )77في َ ٠خاب َّم ُْ ٢ىىن (َّ )78ال ًَ َم ُّع ُه ب َّال ْاإلاُ َى َّه ُش َ
حّالى :ب َّه ُه َل ُْ ٝش ٌآن َ٠ش ٌ
ون [الىاّٜتٙ٘ .]79-77 :ي ؤخذ
ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
الخٙعيرًً :ؤن الٝشآن ال٢شٍم هى ما ؤهضله هللا ِلى مدمذ ـلى هللا ِلُه العالم ،وال٢خاب اإلا٢ىىن
هى اللىح اإلادٙىً .19وفي خذًث ِبذ هللا بً ِمشو ٜاٜ :٥ا ٥سظى ٥هللا ـلى هللا ِلُه العالم:
"٠خب هللا مٝادًش الخالثٜ ٞبل ؤن ًخل ٞالعمىاث وألاسك بخمعين ؤل ٚظىت".20
وٜا ٥ابً الجىصي في جٙعير " :بل هى ٜشآن مجُذ ،في لىح مدٙىً"( :وهى اللىح اإلادٙىً،
مىه وسخ الٝشآن وظاثش ال٢خب٘ ،هى مدٙىً ِىذ هللا ،مدشوط به مً الؽُاوين ،ومً الضٍادة ُ٘ه
والىٝفان)٘ .21اللىح اإلادٙىً هى مفذس اإلافادس ،واإلافذس الزي ال مفذس بّذه ،بال سب الّاإلاين،
َ
الزي مىه بذؤ وبلُه ٌّىد ،ومً ز َّم ٘هى الخبر اإلاهُمً.
ًّ
ؼٙاهُا
وبرا ١ان الخبر مفذ ًسا -وهى ٠ما ظب ٞخعب مّىاه اللٕىي :الّلم اإلاىٝى ،٥ظىاء ١ان
ُ ّ
ؤو ًّ
ّىل منزلت هزا اإلافذس ،وؤهمها ِذم لمان اهخٝاله ٠ما هى ،ؤو ِذم
٠خابُا٘ -ةن هىاِ ٟىاث ٞح ِ
ً
بم٣اهُت ٘همه ً
صخُدا ٠ما ًيبغي.
٘هما
ِىذها وؽإ في ألامت ؤلاظالمُت مً الّلىم ما ُ
اخخ َّ
فذ به ،وؤهمها ِلم العىذ وِلم ؤـى٥
الٝٙه ،وهما مً ِلىم ألامت ؤلاظالمُت ،وهجذ في هزًً الّلمين ِىاًتهما بمىلىُ الخبر ،وجإحي
مباخث جدذد المماهاث ال٣اُ٘ت لعالمت اهخٝا ٥الخبر مً مفذسه بلى ؤي صمً الخِ ،ٞبر الخذًث
ًِ اإلاتن وؤلاظىاد ،ختى ّ
ِذ ِلماء ؤلاظالم ؤلاظىاد مً الذًً ،ورل ٤مً ألاٜىا ٥اإلاؽهىسة لّبذهللا
بً اإلاباس( :ٟؤلاظىاد مً الذًً ،ولىال ؤلاظىاد لٝا ٥مً ؼاء ما ؼاء).22
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َ
ؤخ٢م ْذ ؤمشه ؤًما بخ٣ام ،وبهزا جممً ألامت
وهزا العىذ هى مً خفاثق هزه ألامت ،وٜذ
ً
ً
مد٢ما في هٝل الخبرٜ .ا ٥ابً خضم سخمه هللا( :هٝل الثٝت ًِ الثٝت ختى ًبلٖ به الىبي ـلى
مىهجا
هللا ِلُه العالم مْ الاجفاً ،٥خبر ١ل واخذ مجهم باظم الزي ؤخبره ووعبه ،و١لهم مّشوٗ الخا٥
ً
والّين والّذالت والضمان واإلا٣ان ،خق هللا به اإلاعلمين دون ظاثش اإلالل ١لها ،وؤبٝاه ًّ
حذًذا
ٔما
ِلى ٜذًم الذهىس  ،23)...وٜا ٥ؤبى ِلي الجُاوي( :خق هللا حّالى هزه ألامت بثالزت ؤؼُاء لم ٌّىها
مً ٜبلها :ؤلاظىاد ،وألاوعاب ،وؤلاِشاب) .24وٜا ٥ابً جُمُت( :وؤلاظىاد مً خفاثق هزه ألامت،
وهى مً خفاثق ؤلاظالم ،زم هى في ؤلاظالم مً خفاثق ؤهل العىت) ،25وٜاً ٥
ؤًما( :وِلم
َّ
ؤلاظىاد والشواًت مما خق هللا به ؤمت مدمذ ـلى هللا ِلُه العالم ،وحّله ُظل ًما بلى الذساًت٘ ،إهل
ال٢خاب ال بظىاد لهم ًإزشون به اإلاىٝىالث ،وه٢زا اإلابخذِىن مً هزه ألامت ؤهل المالالث ،وبهما
َّ َ
ؤلاظىاد إلاَ ْ
ن
واإلاّى ِ ّج
والعُٝم،
الصخُذ
به
ًٙشٜى
والعىت،
ؤلاظالم
ؤهل
ت
اإلاى
ِلُه
هللا
ؤٍِم
ً
ِ
ِ
والٝىٍم .ؤيرهم مً ؤهل البذُ والٙ٢اس بهما ِىذهم مىٝىالث ًإزشونها بٕير بظىاد ،وِلحها دًجهم
الاِخماد ،وهم ال ٌّش٘ىن ٘حها الخ ٞمً الباول).26
ً
وٍخخل ٚهزا اإلاىهج ؤلاظىادي ًِ مىهج الىٝذ الخاسٍخي٘ ،هى ؤوال -ؤي :الخاسٍخيً -شجبي الىٜاجْ
الخاسٍخُت ،وبن ١اهذ حؽتر ٟمْ الىحي اإلاىٝى ٥في ؤن ١لحهما خبر٘ ،ةن الىزُٝت الخاسٍخُت ال جمل٤
ً
ظىذا ،ومً زم هدً بداحت بلى بًجاد ٜىاِذ ِٝلُت ًُ َم َّدق مً خاللها الخبر الخاسٍخي ،وٜذ ٜام
ً
ِلماء ؤلاظالم بخىبُ ٞهزا اإلاىهج ِلى الىفىؿ التي ال جملً ٤
ظىذا؛ ٠ما هى مثال في الىٝذ الخضمي
ل٢خب ؤهل ال٢خاب٠ ،ما ؤن ابً خلذون وبٝه ِلى الىٜاجْ الخاسٍخُت ،زم اهخٝل بلى ال٢ٙش ألاوسوبي،
ول ً٢في ؤحىاء ِلماهُت مدمىمت٘ ،ىب ٞبّذواهُت مٕالُت مْ ِلى الىفىؿ الذًيُت والخاسٍخُت،
وخ ٞٝهجاخاث ٠بيرة مْ وزاث ٞوهفىؿ مىٝىلت ؤـابها الخدشٍ٘ ،ٚخشحىا بىدُجت اظدبّاد الخبر؛
هدُجت ما جإ٠ذ لذيهم مً ألاخىاء وألا١ارًب والخىاٜن ،زم جىظْ بّن اإلاعدؽشٜين في جىبُٝه ِلى
الترار ؤلاظالمي دون الالتزام باإلاهىُت الّلمُت ،خُث ١ان الهىي ً
ٔالبا ِلى جىبُٝاتهم٠ ،ما ؤنهم
ًجهلىن ِلم ؤلاظىاد ؤلاظالمي.27
واإلاىاهج الخاسٍخُت الىٝذًت بن ؤ٘ادث في ؤدًان ال جمل ٤العىذ٘ ،ةن ؤلاظالم لم ًىٝىْ ظىذه،
ولم ٌّشٗ ؤلاظالم لخٍت اخخٙاء ؤو ٌالم ًىٝىْ ٘حها العىذٝ٘ ،ذ حاء في وضر الجهاس؛ بخالٗ
ألادًان ألاخشي التي حاءث في ٌلمت الخاسٍخ وِفٙذ بها الّىاـ ،ٚوٍخخٙي ؤمشها ظىين ً
ِذدا زم
جٍهش ،ؤو هي بُّذة في ا إلااض يً ،فّب ؤلامعا ٟبلخٍت ٜىلها ووؽإتها ،ومً زم ٘اإلظالم مىز
اهبثاٜه ،وبهضا٠ ٥خابه ،وبّث هبُه ،وآالٗ اإلاعلمين بل ؤير اإلاعلمين ًدىاٜلىن ؤخباسه.
وخالـت الٝى :٥ؤن الّٝالء ٌّتر٘ىن بالخبر ،وؤهه مفذس ،وبهما حاء تهمِؽه بعبب ُٔاب
العىذ والخ َٙله ِىذ ألامم ألاخشي؛ بخالٗ ؤمت ؤلاظالم٘ ،لمنزلت الخبر في ؤلاظالم حاء مىلب
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ً
خٍٙه وخ َٙمىهجُت ٘همه ،ولخد ُٞٝهزا الخ َٙحاء ِلم ؤلاظىاد خاٍ٘ا ألٍِم ألاخباس بلى ُٜام
العاِت.
وجدٝٝذ وظىُت هزه ألامت في مفذسها الخبري٘ ،الخبر ًخىظي – مْ ِلى– الّٝل والخغ،
٠ما ؤن اإلاّش٘ت بذوهه جبٝى ٘اٜذة ألهم مفادسها٘ ،خ٣ىن هاٜفت ،ومخىاصِت بين وش٘ين ،وشٗ
الخغ ووشٗ الّٝلُ٘ ،إحي الخبر ٘يزن الىش٘ينٜ ،ا ٥ابً جُمُت( :ووش ٛالّلم زالزت :الخغ،
والّٝل ،واإلاش٠ب بُجهما ١الخبر٘ .مً ألامىس ما ال ًمِ ً٢لمه بال بالخبر٠ ،ما ٌّلمه ١ل شخق
بإخباس الفادٜين١ ،الخبر اإلاخىاجش ،وما ٌّلم بخبر ألاهبُاء ـلىاث هللا ِلحهم ؤحمّين).28
ا
ثانيا :الشخص:
الصخق في اللٕت (ًذِ ٥لى اسجٙاُ في ش يء .مً رل ٤الصخق ،وهى ظىاد ؤلاوعان برا ظما
ل ٤مً بّذ) ،29وِىذ الجشحاوي ؤن الصخق ما ًىلِ ٞلى الجعم ٘ٝي .30وفي "اإلاعجم الىظُي":
(١ل حعم له اسجٙاُ وٌهىس ؤلب ف ي ؤلاوعان ،وِىذ الٙالظٙت :الزاث الىاُِت لُ٢انها ،اإلاعخٝلت في
بسادتها ،ومىه الصخق ألاخالقي؛ وهى مً جىا٘شث ُ٘ه ـٙاث جاهله للمؽاس٠ت الّٝلُت وألاخالُٜت في
ً
مجخمْ بوعاوي) .31وبهزا اإلاّنى ٘ةن الصخق بىـٙه مفذ ًسا للمّش٘ت ًم ً٢ؤن ً٣ىن
ججشٍذا
ً
ً
ِالُا ،وِىذما نهبي دسحت في الخجشٍذ ،وهمُ ٚؤوـا٘ا٘ ،ةهىا هبذؤ في الخُّين ،ولٜ ً٢بل الخذًث
ًِ ؤهىاُ
مً ألاشخاؿ ًإحي ظاا :٥هل الصخق مفذس مّش٘ت؟ هىا ٟؤمشان في (الصخق) خىلهما
هضاُ ِىذ البؽش ،وهما :الّٝل والٙىشة٘ ،االججاه الّٝلي ًٝى ٥بىحىد مبادت في الّٝل ،هي مفذس
في راتها ،والاججاه الٙىشي ًشي ؤن في ؤلاوعان ٘ىشة جدىي مّش٘ت ،هي مفذس مّش٘ت زشٍت؛ وبخاـت
في مجا ٥الُٝم ،والزًً ًٝشون بالخذط ،وال ًدذدون م٣اهه في الصخق ٘هى مفذس آخشً ،ذاْ٘
ِىه ْ
الخذظُىن ،واججاهاث ٘لعٙاث الخُاة اإلاّاـشة مً ؤمثا" ٥بشحعىن" (ث )1941ؤيرهً ،شون
ؤن الشوح ؤو الجاهب الخي الخٙي هى اإلافذس اإلاىزى.ٛ
وٜذ اجٝٙذ هزه اإلاذاسط ِلى ؤن الصخق مفذس مّش٘ت ،مثله في رل ٤مثل الخبر ،والخغ،
بال ؤنهم ًخخلٙىن في جدذًذ هىُ هزا اإلافذس ،ما بين :الّٝل ،الٙىشة ،الخذط ،الشوح ،الخُاة،
ُ َّ ُ
ٙش ٛهىا بين اججاهين ٠بيرًً :اججاه اِخٝاديً ،امً
ؤلالهام ،وهزه ١لها مجمىِت في الصخق .وٍ
ُ
مفذس ما ًإحي مً الصخق ،وآخش به٣اسي ،وهى بما ؤهه ملخذ ؤو ًشٍذ ٘فل ما ًإحي
بىحىد هللا ،وؤهه
مً الصخق ًِ البّذ ؤلالهي ،وٜذ ٌهش في هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت.
٘االججاه الاِخٝادي ًيعب ما ًإحي مً الصخق بلى هللا ،بما ًِ وشٍ ٞؤلالهام وال٢ؽ ،ٚؤو
ًِ وشٍ ٞما خلٝه هللا في الصخق و٘ىشه ِلُه؛ ؤما ؤلاه٣اسي ٘هى ًىٍش للصخق وما ًفذس ِىه
ً
مٙفىال ًِ خالٝه بن ١ان ًامً به .وَٕلب ِلى الاججاه الاِخٝادي ؤن الصخق هى وظُي ؤو هاٜل

Hayula, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860

Page 86

Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.3, No.1, Januari 2019
DOI:https://doi.org/10.21009/hayula.003.1.05

ّ
مبلٖ ،ؤما ؤلاه٣اسيُٕ٘ ،لب ِلُه ؤن الصخق هى مفذس معخٝل ،باإلابادت ال٣لُت في الّٝل ؤو
ؤو ِ
اإلابادت الٙىشٍت ،ؤو الخذط ،ؤو ٔير رل.٤
وٜذ بذؤ الٕلى ِىذ الاججاه ؤلاه٣اسي مْ بِالهه إلابذؤ (ؤلاوعاهُت) اإلاٙفىلت ًِ باسئها ،بل بن
واثٙت مجهم حّلذ مً ؤلاًمان باإلوعان ما ٌعخلضم ؤلاه٣اس لئلله٣٘ ،ان مً زماس ؤلاوعاهُت الٕالُت:
ؤلالخاد .وهزا ألامش ٌعخلضم به٣اس الىحي وال٢خب والشظل وألادًان ،وبرا ؤٜش بالصخق (ؤلاوعان)،
ومْ هزا الٕلى في ؤلاوعان٘ ،هل ً٣ىن مفذ ًسا ِىذهم؟
اهٝعم هزا الاججاه ؤلاه٣اسي بلى ٜعمين ٠بيرًًٜ :عم ًٝش بىحىد ؤـىِٝ ٥لُت ،وسبما مبادت
٘ىشٍت ،هي ؤـل اإلاّش٘ت ومفذسها ،وٜعم ًى٢ش رل ،٤وهى الاججاه الخس ي والخجشٍبي واإلاادي بّامت،
بال ؤهه مْ نهاًاث الٝشن الخاظْ ِؽشٌ ،هشث ٘لعٙاث مخىىِت مثالُت وسوماوعُت وبوعاهُت
وجإوٍلُت ،جبخّذ ًِ اختزا ٥ؤلاوعان في ِٝله ؤو حعذه ،وجشٍذ بِادة الاِخباس له بّذ أترابه ،ومً
ؤؼهشها :الىحىدًت ،التي ججّل ؤلاوعان (الصخق) ب٣ل ُ٠اهه ،هى الىحىد ألاو ٥والخُٝٝي ،وهى
اإلافذس ألاظاس ي ل٣ل ش يء.
وِلُه٘ :ةن هٍشٍت اإلاّش٘ت الّلماهُت والاججاه ؤلاه٣اسي لم ًىتهىا بلى ش يء ،وما صا ٥ألامش
ً
مٙخىخا لالخخالٗ ،ومْ ٘لع ٙت ما بّذ الخذازت حاءث مٝىلت :مىث ؤلاوعان ،والتي هٍش لها
ً
ً
الُٙلعىٗ الٙشوس ي مِؽُل ٘ى١ى ،32لخٙخذ هٝاؼا وحذال مْ اإلااس٠عُت والىحىدًت ؤيرهما ،وهزا
ٌّني بلٕاء الصخق بىـٙه مفذ ًسا للمّش٘ت٘ ،هى ِىذهم ش يء مً ألاؼُاءٌِّ ،ؾ ِذمُت ِمُاء.
َ
ومْ ١ل هزا الخُه في الاججاه ؤلاه٣اسيٝ٘ ،ذ هجر في الدؽ ٤ُ٢بمى ٜٚالاججاه ؤلاًماوي ،ومً زم
التهىًٍ مً م٣اهت ألاهبُاء والشظل وال٢خب ،وٍإخز مذاه الٕالي ِىذ اإلاالخذة؛ الزًً ًشون في الىبىة
وألاهبُاء خشا٘ت ِاؼتها البؽشٍت ً
ًىما ما.
وهىا ًإحي ؤلاظالم بشئٍخه الىظىُت في (الصخق)٘ ،مً حهت هىا ٟبٜشاس بما وهبه هللا
لئلوعان مً ٜذساثِٝ ،لُت و٘ىشٍت ،ججّله مفذ ًسا للمّش٘ت ،بال ؤنها ٔير معخٝلت ،وٜذ جخخل ،ومً
َ
زم ٘هي بداحت بلى لامً ،بلى مفذس ًد٢م بين الىاط ُ٘ما اخخلٙىا ُ٘ه؛ وهى الىبي اإلاّفىم .وٜذ
حاء ؤلاظالم بما ًُثبذ بم٣اهُت الىحي والىبىة ،وؤن الىبي مفذس مّفىم ،وؤن ما ؤحى به ألاهبُاء ال
ًىحذ ما ًخالٙه ؤو ٌّاسله وٍىاٜمه .ؤما ٔير ألاهبُاء٘ ،اإلظالم ًُٝش بما لذيهم مً ٜذساث راجُت:
مبادت ِٝلُت وؤخشي ٘ىشٍت ،بل بن ؤلاظالم ًٝش بما ًٝز٘ه اإلاؤل ألاِلى مً ؤلالهام في الصخق ،بال
ؤن هزه اإلافذسٍت لها مجالها٠ ،ما ؤن لها خذودها ،وهي ٔير مّفىمت ،وهي في حمُْ ؤخىالها مٙخٝشة
بلى الىحي.
وبالخدى ٥مً (الصخق) اإلاجشد ،الزي هى مفذس مّش٘ت ِٝلُت و٘ىشٍت ،بلى (الصخق)
اإلاّين ،الزي ً٣ىن ؤِلى دسحاث اإلافادس في هزا اإلاجا ،٥وهم ألاهبُاء والشظل ِلحهم العالم ،هفل
بلى حىهش الباب.
Page 87

Hayula, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860

حسن محمد حسن الاسمري

أصول املصادر في املعرفة :دراسة منهجية

دسج الباخثىن في هٍشٍت اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت ِلى الاهىال ٛمً (الىحي) اإلافذس ألاظاس ي في
اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت ،وٍىذسج ٘حها :الشظى ٥وال٢خاب ،بال ؤن هزا الٙفل ًدىاو ٥اإلافادس مجشدة ،زم
ًنز ٥بلى ما ؤٜشه ؤلاظالم وسجبه٘ ،جاء الخذًث ًِ الىبي والشظى ٥في اإلافذس البؽشي ،بال ؤهه ٜذ جم
َّ
ف َىٙي م ًَ ْاإلاَ َالث َ٢ت ُس ُظ ًال َوم ًَ َّ
َّ ُ َ ْ
اط ۚ ِب َّن الل َه َظ ِم ٌُْ َب ِف ٌير
الى
ِ ِ
ِ
له الاـىٙاء والاخخُاسٜ ،ا ٥حّالى :الله ً ِ ِ
ِ
ُ
َّ َ َ
َّ
َ
َُْ ْ
ٌ َ ُ َ ُْ
[الدج.]75 :وٜا ٥حّالى َوِبرا َح َاء ْت ُه ْم َآًت ٜالىا ل ًْ ها ِم ًَ َخ َّت ٰى هاح ٰى ِمث َل َما ؤو ِح َي ُس ُظ ُل الل ِه ۘ الل ُه ؤ ِْل ُم
َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ
ُ
َ َ ٌ ْ َ َّ َ َ َ ٌ َ
َ ُ
اب ؼ ِذ ًٌذ ِب َما ١اهىا ًَ ْمُ ٢شو َن
ًً ؤ ْح َش ُمىا ـٕاس ِِىذ الل ِه وِز
خُث ًجّل ِسظالخه ۗ ظُ ِفِب ال ِز
َ ُ
َ
َ
َ َ
[ألاوّام .]124 :وٜذ ؤخبر الّلُم ظبداهه بفذ ٛسظله؛ ٘ٝاٜ :٥الىا ًَا َو ٍْل َىا َم ًْ َب َّث َىا ِم ًْ َم ْشِ ٜذها
ْ
ََ
[ٌغ ،]52 :وؤنهم حائوا بالخ :ٞلْ ٝذ َح َاء ْث ُس ُظ ُل َسِّب َىا ِبال َخ ِ ّ[ ٞألاِشاٗ ،]43 :وبالبِىاث وال٢خاب
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
اط ِبال ِْ ٝع ِي [الخذًذ:
اث وؤهضلىا مّهم ال ِ٢خاب و ِاإلايزان ِلُٝىم الى
واإلايزان :لٝذ ؤسظلىا سظلىا ِبالب ِِى ِ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
 .]25والشظل هم مبلٕىن؛ ٜا ٥حّالىَ َ٘ :ه ْل َِلى ُّ
الش ُظ ِل ِبال ال َبالٓ اإلا ِب ُين الىدل٘ .]35 :الشظل هم
ُْ َ
ّ
ظٙشاء هللا بلى ِبادهً ،بلٕىن ما ؤهض ٥هللا بلحهم؛ ٜا ٥حّالىًَ :ا َؤ ُّي َها َّ
الش ُظى َُ ٥ب ِل ْٖ َما ؤه ِض َِ ٥بل ُْ َِ ٤م ًْ
َّ َّ
َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
الل َه َال َي ْهذي ا ْل َْ ٝى َم ْال َ٣ا٘ش َ
ًٍ
اط ۗ ِبن
ِ
سِب ۖ ٤وِبن لم جّٙل ٘ما بلٕذ ِسظالخه ۚ والله ٌّ ِفمِ ٤مً الى ِ
ِِ
[اإلااثذة٘ .]67 :هى ًبلٖ ما حاءه مً هللا؛ ٜا ٥حّالىَ :و َما ًَىى ُْ ًَِ ٞال َه َى ٰي ( )3ب ْن ُه َى ب َّال َو ْح ٌي ًُ َ
ىح ٰى
ِ
ِ
ِ
ِ
(َّ َِ )4ل َم ُه َؼذ ًُذ ْال َُ ٝى ٰي [الىجم ،]5-3 :وال ًذعي ؤن ً
ؼِئا ًخبرهم به هى مً ِىذ هٙعه ،وال ًٝى ٥بال
ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ً
ألا َٜاوٍل (َ َ )44أل َخ ْز َها م ْى ُه ب ْال َُمين (ُ )45ز َّم َل ََ ٝى ّْىاَ
ًّ
خٝا وـذٜا؛ ٜا ٥حّالى :ولى جٝىِ ٥لُىا بّن
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
ِم ْى ُه ال َى ِج َين [الخاٜت .]46-44 :ولخملهم هزه الشظالت الٍُّمت وألاماهت الشباهُت مما ؤوخاه هللا بلحهم،
َ َ َّ
َّ ُ َ َ ْ َ
َّ
الل َه َو َؤو ُ
ؤوحب هللا جفذًٝهم وواِتهم؛ ٘ٝا ٥حّالىَ :و َؤو ُ
اخز ُسوا ۚ ٘ ِة ْن ج َىل ُْ ُخ ْم
ُّىا الشظى ٥و
ُّىا
ِ
ِ
َ َْ َ
َ
ْ َ ُ ُْ
اِل ُمىا ؤ َّه َما َِل ٰى َس ُظ ِىل َىا ال َبالٓ اإلا ِب ُين [اإلااثذة.]92 :
٘
و٠ما ظب٘ ٞةن (ال٢خاب) و (الصخق) ؤـالن مجشدان في اإلافادس ،بال ؤنهما في ؤلاظالم هما:
(الٝشآن) و(الشظى .)٥ومّلىم ؤن الشظى ٥ـلى هللا ِلُه وظلم وألاهبُاء مً ٜبله هم مفذس بزواتهم
وٜذ خُاتهم ومبّثهم٘ ،الشد بلحهم هى بالعماُ مجهم وؤخز ما ِىذهم مً ِلم ،بال ؤهه بّذ مىتهم
َْ
ُ
َّ
ً٣ىن بالّىدة بلى ظىتهمٜ ،ا ٥حّالىًَ :ا َؤ ُّي َها َّالز َ
الل َه َو َؤو ُ
ًً َآم ُىىا َؤو ُ
ُّىا َّ
الش ُظى ََ ٥وؤ ِولي ألا ْم ِش
ُّىا
ِ
ِ
ِ
ٰ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
الل ِه َو َّ
الش ُظى ِِ ٥ب ْن ْ ٠ىخ ْم جا ِم ُىىن ِبالل ِه َوال َُ ْى ِم آلا ِخ ِش ۚ ر ِل َ ٤خ ْي ٌر
ِمى٢م ۖ ٘ ِةن جىاصِخم ِفي ش ي ٍء ٘شدوه ِبلى
َو َؤ ْخ َع ًُ َج ْإو ً
ٍل [اليعاءٜ ،]59 :ا ٥ابً الُٝم سخمه هللا( :ؤحمْ اإلاعلمىن ِلى ؤن الشد بلى هللا هى الشد
ِ
بلى ٠خابه ،والشد بلى الشظى ٥ـلىاث هللا وظالمه ِلُه هى الشد بلُه هٙعه في خُاجه ،وبلى ظيخه بّذ
مماجه).33
ومفذسٍت (الصخق) اإلاّفىم بهما هي في خ ٞألاهبُاء والشظل ِلحهم الفالة والعالم ،وهي
جىٝىْ بمىتهم ،وٍخدى ٥ما ٜالىه بلى (٠خاب) ؤو (م٢خىب) ؤو (مدٙىً) ًيخٝل مً حُل بلى آخش،
ِىذها هشحْ بلى مفذس (ال٢خاب)؛ والزي ظب ٞحّشٍٙه :بإهه الّلم اإلاىٝى٥؛ في اإلابدث ألاو٘ .٥بّذ
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و٘اة (الىبي) ج٣ىن الفلت بإزشه وبالّلم الزي و َّسزه ،وفي الخذًث( :وبن الّلماء وسزت ألاهبُاء ،وبن
ّ
ًىسزىا دًىا ًسا وال دس ً
هما ،وبهما و َّسزىا الّلم؛ ٘مً ؤخزه ؤخز بدَ وا٘ش).34
ألاهبُاء لم ِ
وبرا ١ان الصخق اإلاّفىم هى الىبي ٘ٝي٘ ،هل مفذسٍت الصخق مىحىدة في ٔير الىبي؟
ؤما ١ىن ؤلاوعان مفذ ًسا للمّش٘تٝ٘ ،ذ ظب ٞؤهه ًدىي مبادت ِٝلُت وؤخشي ٘ىشٍت ،هي مً
باب اإلافذس ،ول ً٢رل ٤ال ٌّني ؤهه ًم ً٢ؤن هإخز ِجها الذًً٘ ،هي مفادس بوعاهُت ،وؤما ما ًشجبي
بالذًً مً اإلابا دت الٙىشٍت والّٝلُت ؤو ؤلالهام والخذط٘ ،هي وبن اِخبرث في ؤلاظالم٘ ،هي ٔير
مّفىمت ،ودوسها ًإحي ً
جبّا للىحي .وِلُه٘ :ةهه بهزا اإلاّنى ،ال ًىحذ مفذس بوعاوي مّفىم بال
ألاهبُاء ِلحهم الفالة والعالم ،ؤما ٔيرهم ُ٘ىشؤ ِلحهم الاخخالٗ ؤو الاهدشاٗ.
ًّ
وعبُا ،وَّىُه مىزىُٜت ِالُت
ومْ رل٘ ٤هىا ٟمً ًخدذر ًِ (ؤلالهام) بىـٙه مفذ ًسا
مٝاسهت بٕيره ،وَّش٘ه الجشحاوي بإهه( :ما ًلٝى في الشوُ بىشٍ ٞالُٙن .وُٜل :ؤلالهام ما و ْٜفي
الٝلب مً ِلم وهى ًذِى بلى الّمل مً ٔير اظخذال ٥بأًت وال هٍش في حجت .وهى لِغ بذجت ِىذ
الّلماء بال ِىذ الفىُ٘ين) .35وُٜل ُ٘ه( :بًٝاُ ش يء في الٝلب ًىمئن له الفذسً ،خق هللا به
ّان وؤ٘٣اس) .36وُٜل ُ٘ه( :ؤن ًُلٝي هللا في الىٙغ ً
ؤمشا
بّن ؤـُٙاثه ،وما ًلٝى في الٝلب مً م ٍ
ًبّثه ِلى الّٙل ؤو التر ،ٟوهى هىُ مً الىحي ًخق هللا به مً ٌؽاء مً ِباده) .37وُٜل ُ٘ه:
(بلٝاء الص يء في الشوُ ،وٍخخق رل ٤بما ١ان مً حهت هللا حّالى وحهت اإلاؤل ألاِلى).38
ومً مجمىِت هزه الخّشٍٙاث هخلق بإن ؤلالهام لِغ مّش٘ت مشجبىت بالٝىي ؤلاوعاهُت،
ُ
وبهما مّش٘ت خاسحُت جلٝى في الشوح ؤو الٝلب ،وهي بهزا اإلاّنى حؽتر ٟفي الؽ٣ل مْ الىحي ،وبرا ١ان
ألامش ٠زل٘ ،٤ةهه ًمُّ ً٢
ِذها مً اإلافادس .ومّلىم ؤن هزا اإلافذس و ْٜله بؼ٣ا ٥بين وش٘ين
ٔالُين ،وشٗ ًى٢شه بةوال ،ٛووشٗ ٌٕلى في بزباجه بما ًٙى ٛالىحي لؤلهبُاء والشظل في بّن
ً
ً
وشٍٝا ِلى
الؽىداث ِىذ ؤصخابه ،وحاء ؤهل العىت وظىا في رل٘ ،٤الزًً (ؤه٢شوا ؤلالهام
ؤلاوال ٛؤخىإوا٠ ،ما ؤخىإ الزًً حّلىه ً
ًّ
ؼشُِا ِلى ؤلاوال ،39)ٛوالىظىُت ؤن ً٣ىن ؤلالهام
وشٍٝا
ً
مٝبىال بؽشوه وُٜىد ًم ً٢مّها جمُيز ؤلالهام الخ ٞمً الباول( ،وبرا ؤم ً٢جُُٝذ ؤلالهام اإلاٝبى٥
ً
خُيئز هى وشٍ ٞالخىظي والّذ.40)٥
بدُث ال ًم ً٢ؤن ً٣ىن باوال ١ان ألاخز به
ٍ
والخذًث هىا ًِ الصخق الزي جفله اإلاّش٘ت مً هللا ظبداهه وحّالى ؤو مً اإلاؤل ألاِلى،
٘هي مّش٘ت دًيُت؛ بخالٗ جل ٤اإلاىحىدة في ؤلاوعان ،في ِٝله ؤو ٘ىشجه ،التي جىحذ ُ٘ه مىز والدجه،
وفي ـىسة مبادت ِٝلُت ؤو مبادت ٘ىشٍت .وٍمثله في ـىسجه ال٣املت :ألاهبُاء والشظل ِلحهم الفالة
َّ
والعالم٘ ،ما ُبث في سوِهم ٘هى وحي ،وٍمثله بؽ٣ل وعبي :ما ًبث في سوُ بّن ألاولُاء
والفالخين؛ ٔير ؤنهم ال ٌّذون مفذ ًسا في ألاخ٣ام الؽشُِت ِلى ما بِىه الباخثىن في رل.٤
ً
مشحّا لٕيره ،وبخاـت في الجاهب الذًني ،وٍمثله
بُٝذ معإلت؛ وهي دوس الصخق بىـٙه
هىا الّالم اإلاجتهذ الزي ً٣ىن مفذس الخىحُه للّامي في ؤٔلب ؤِماله الذًيُت ،ورل ٤ؤن الّامي ال
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ٌعخىُْ ؤن ٌعخٝل بىٙعه في مّش٘ت حمُْ الىاحباث الذًيُت وبن ِشٗ بّمها٘ ،الّالم اإلاجتهذ في
الٍاهش مفذس الّامي ،ول٢ىه في الخُٝٝت وظُي ماٜذ ختى ًخم ً٢الّامي مً سْ٘ حهله بالخّلم،
٘ما هى بال هاٜل للّلم ،والّلماء وسزت ألاهبُاءُ٘ ،جب ِلى الّامي بن لم ًخم ً٢مً بدسا ٟالىاحباث
ؤيرها بىٙعه ؤن ٌعإ ٥ؤهل الّلم ،وؤن ًدزس مً جٝلُذ ؤثمت الماللت ،الزًً حاء الخدزًش مً
مخابّتهم والخىٙير مً جٝلُذهم ،ومً اإلاخِ ٞٙلُه ِىذ الّٝالء ؤن ؤلاوعان ًشحْ للّالم واإلاخخق في
ؤٔلب ؤمىسه ،وهزا الىظي بين الخبُّت الّمُاء للمٝلذًً وبين دِىي الخىىٍش اإلاضٍ ٚالزي ًذِى
الظخٝال ٥الزاث ًِ ١ل وـاًت٘ ،الخىىٍش الخُٝٝي هى الاظخٝال ًِ ٥وـاًت مً ال ٌعخد ٞاإلاخابّت
والعاا ،٥ل ً٢ال بذ مً مخابّت مً هى ؤهل لزل٘ ،٤الّاٜل هى مً ًٝىم بزل ٤في حمُْ ؼاوهه،
خُث ًٙش ٛبين ظااً ٥دبْ بالعاا ٥ؤهل الّلم وٍخجىب ؤهل ألاهىاء ،وهى ٌععى لالظخٝال ٥بدُث
ٌّشٗ ما ًجب٘ ،ةن عجض ٘ال ٌعخخي ؤن ٌعإ ،٥وال ًبٝى حاهال بما ًجب ،وهزا مً وظىُت
ؤلاظالمٜ ،ا ٥ابً جُمُت( :والزي ِلُه حماهير ألامت ؤن الاحتهاد حاثض في الجملت ،والخٝلُذ حاثض في
الجملت ،وال ًىحبىن الاحتهاد ِلى ١ل ؤخذ ،وٍدشمىن الخٝلُذ ،وال ًىحبىن الخٝلُذ ِلى ١ل ؤخذ،
وٍدشمىن الاحتهاد) .41وهزه الىظىُت في مفذسٍت (الصخق) اهدشٗ ِجها ٜىم ،ظىاء في الاججاهاث
الذًيُت -وهي ألاهم في البدث -ؤو الاججاهاث الّلماهُت ،والتي هي ؤٜشب للخذط الزي ًإحي في ٘ٝشة
الخٝت.
من صور الانحراف في مصدرية الشخص:
حؽتر ٟالفىس ُ٘مً ًضِم ؤن ٔير ألاهبُاء والشظل ِلحهم الفالة والعالم ً٣ىن لهم ما
لؤلهبُاء والشظل ؤو ما ًٝترب مجها .وؤن هاالء ألاشخاؿ –بضِمهم – مفذس مّش٘ت في معخىي
ألاهبُاء والشظل ،وؤنهم مّفىمىن ،وؤنهم ًإجحهم الىحي مً هللا ،بل سبما ِىذ بّمهم مً الٕلى ؤن
ًٝى ٥بىحىد مً هى ؤٍِم مً ألاهبُاء ،خُث الىبي ًخفل باهلل ًِ وشٍ ٞاإلال ،٤ؤما هم ٘اجفالهم
مباؼش دون وظُي .وَّبر ِجها بّن ِلماء الاحخماُ الذًني باالججاهاث الثُىٜشاوُت في ألادًان ،وهي
ً
شخفا منزلت ٘حها ٔلى في بابي الّلم والٝذسة٣ُ٘ ،ىن مفذس اإلاّش٘ت مً حهت،
الٙش ٛالتي حّىي
ومفذس الّٙل مً حهت ؤخشي.
ً
وؤ٠خٙي هىا بز٠ش ألامثلت بحماال ،وجٙفُلها وجٙاـُلها مّشو٘ت في ألادًان المالت والٙشٛ
الٕالُت ،وؤبشص هزه ألامثلت زالزت ،وهي:
ٜاثذ الىدلت اإلاّفىم ٠ما هى ُِٝذة ال٣ازىلُ ٤في البابا ؤو ال٣اهً البىري.
.1
ظاللت مّفىمت٠ ،ما هى ِىذ الؽُّت وما ؼابهها في ألادًان ألاخشي ،ممً
.2
ًشبي اإلافذس بإظشة مُّىت ،وٍىلِ ٞلحهم ِىذ الؽُّت مفىلر (ألاثمت).
ؤشخاؿ اظخثىاثُىن٠ ،ما هى ِىذ الفىُ٘ت في حمُْ ألادًان ،وٍىلٞ
.3
ِلحهم ِىذ مخفى٘ت ؤلاظالم :ألاٜىاب وألاوجاد وألابذا ٥والىجباء والىٝباء وألاولُاء.42
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ً
ؤشخاـا ًمل٣ىن اإلاّش٘ت ،وؤنها مّش٘ت مً هللا ؤو مً اإلاؤل ألاِلى،
ًخ ٞٙهاالء ِلى ؤن هىاٟ
وؤنهم مّفىمىن ٘حها٘ ،هي وحي ،وهي الخُٝٝت الخامت ،واإلاّش٘ت التي ال ؼ٘ ٤حها ،وفي هزا الٙماء
و ْٜاهدشاٗ البؽشٍت الخىير ِىذما َّ
جدى ٥هاالء ألاشخاؿ بلى ؤسباب ًشحْ بلحهم مً دون هللا،
وخشج ؤجباِهم ًِ الىظىُت التي خق هللا بها اإلاخمع٢ين بالذًً الخ.ٞ
و٠ما ؤن اهدشاٗ هاالء في ألاشخاؿ ،وبِىائهم وبِىاءهم منزلت ٘ى ٛمنزلتهم ،وال٢زب في
دِىي مّش٘تهم اإلاىلٝت ،دْ٘ باججاه اإلاّش٘ت الّلماوي وؤلالخادي بلى به٣اس مفذسٍت الصخق،
ووـل بهم الخا ٥بلى الخ٢زًب باألهبُاء والشظل ِلحهم الفالة والعالم ،وه٢زا حاء مً الٕلى في
َّ
ؤلازباث ما ًٝابله مً الٕلى في ؤلاه٣اس ،وجىَ ٢ش الىش٘ان للىظي في مفادس الخلٝي في ألاشخاؿ،
وهذي هللا ؤهل ؤلاظالم للىظي والّذ ٥في رل.٤
ومً عجاثب ألامىس ؤن ال٢ٙش الّلماوي الخذًث ،الزي ؤخز باإلاى ٜٚؤلاه٣اسي ،ؤـابه الّىؾ
وجاه في صخشاء مجذبت٘ ،إساد الخشوج مً هزه اإلاإص٘ ،ٛجاءث مزاهب الشوماوعُت والخُاة
والخذط ،بل حاءث مزهب باوىُت معخٝاة مً ٘لعٙاث وزيُت ؼشُٜتَّ ،جذعي ؤن الىمإهِىت ج٢مً
في بلى الزاث ،وؤخز اإلاّش٘ت مجها ٠ما هى في اإلازاهب الثُىـىُ٘ت وخش٠ت الّفش الجذًذ والبىرًت
والىاوٍت اإلادذزت ،43وجىدؽش بؽ٣ل ـادم في الٕشب الخذًث.
وجنزُ هزه الٙلعٙاث بلى دِىي وخذة الىحىد ،التي جش٘ن الثىاثُاث وجباًً الخالًِ ٞ
مخلىٜاجه٘ ،ما في الىحىد بلى وحىد واخذ ،وؤلاوعان حضء مً هزا الىحىد الىاخذ ،مخىأم مّه،
ومً زم ٘اإلاّش٘ت ؤلالهُت هي هٙعها اإلاّش٘ت ؤلاوعاهُت ،وِلُه ٘الصخق هى الّاسٗ ومفذس اإلاّش٘ت.
وهزا الخزبزب الؽيُْ في الصخق ،وألاٜىا ٥الٕالُت ُ٘ه ،هي ظُذة اإلاى ٜٚالُىم ،وهي
َ
مفذس اهدشاٗ ٠ثير مً البؽش ًِ الفشاه اإلاعخُٝم ،ومً زم ًإحي ؤلاظالم بىظىُخه في هزا الباب،
ً
وَُّذ الخىاصن والّذُّ ،٥
ُ٘ٝش باألهبُاء والشظل ،وٍداسب الاهدشاٗ والذحل .وبرا ١ان ؤلالهام مشجبىا
باإلاؤل ألاِلى٘ ،ةن الخذط ًشجبي بٝىي بوعاهُت خالفت ٠ما ًٝى ٥ؤصخابه ،ومً زم ٘عُ٣ىن في
ًّ
هزا البدث معخٝالً ،خفل مً حهت– ِبر ؤلالهام– باإلاؤل ألاِلى والٝىي الُٕبُت ،وٍخفل مً حهت–
ِبر الجعذ -باإلافادس الزاجُت اإلاىحىدة في الزاث ؤو الىا ،ْٜوهى مىلىُ الٝٙشة الٝادمت.
ا
ثالثا :الحدس:
الخذط في اللٕتً :إحي الخذط في العير بمّنى العشِت ،وفي ألامش وهدىه بمّنى الًٍ
ً
ً
مباؼشا) ،و(الخذظُت)( :مزهب
والخخمين .44وِىذ ؤهل الاـىالح :الخذط( :بدسا ٟالص يء بدسا١ا
ًٝى ٥باِخماد اإلاّش٘ت ِلى الخذط) .45وِش٘ه الجشحاوي بإهه (ظشِت اهخٝا ٥الزهً مً اإلابادت بلى
اإلاىالب) .46وهزه اإلاّاوي للخذط اللٕىٍت والاـىالخُت جذوس خى ٥اهبثا ٛاإلاّنى في الىٙغ بعشِت،
ودّ٘ت واخذة دون اظخذال ،٥وبهما بؽ٣ل مباؼش.
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ُ
ومً ًىالْ ما ٠خب في هزا اإلاجاِ ٥ىذ ؤهل ألادًان والٙش ٛوِىذ ؤهل ألا٘٣اس ًم٢ىه
اظخخالؿ هىِين مً اإلافادس اإلاباؼشة للمّش٘ت ،التي ال جٝىم ِلى اظخذال ،٥ؤخذها مشجبي بما
ًٝز٘ه الشب ظبداهه ،ؤو ما ًإحي مً اإلاؤل ألاِلى ،وٍم ً٢ؤن هىلِ ٞلُه (ؤلالهام)؛ ٠ما ظب ٞفي آخش
ً
اإلابدث العاب ،ٞوالثاوي ما ًجّله ؤصخابه مشجبىا باإلوعان ،لمً ٜىاه الزاجُت ،وهى ؤٌهش في
الٙلعٙت الخذًثت ،بذاًت بذً٣اسث الزي ًإحي ِىذه بمّنى( :الاوالُ الّٝلي اإلاباؼش ِلى الخٝاثٞ
البذيهُت) ،وٜذ ظاسث الٙلعٙت الخذًثت ِلى هزا اإلاّنى ،جٝبله ؤو جش٘مه ،ختى حاء الُٙلعىٗ
الٙشوس ي (بشحعىن)٘ ،إِىى لهزا اإلافىلر ُٜمت ٠بيرة ،واؼتهش مّه ؼهشة واظّت.
وٍإحي ظاا ٥مهم في هزا (اإلافذس) ،هل هى وٌُٙت مً وٌاث ٚالّٝل ،ووؽاه مً ؤوؽىخه؟
ؤم هى مً م٣ان آخش؟
٘مً الٙالظٙت مً رهب بلى ؤهه وٌُٙت للّٝل مْ الاظخذال٥؛ مثل دً٣اسث ،وهىا ٟمً ًشحْ
الخذط بلى الٝلب٘ ،الخٝاث ٞال جذسٝ٘ ٟي بالّٝل وبهما ً
ؤًما بىاظىت الٝلب .47ومْ وحىد مً
ًخدذر ًِ (الخذط)؛ ٘ةن ؤ٘مل مً ًمثله هى الُٙلعىٗ الٙشوس ي "بشحعىن" ،والخذط ِىذه:
الاهخٝا ٥بلى باوً اإلاىلىُ؛ بخالٗ اإلاّش٘ت الّٝلُت التي حّشٗ ٌاهشه ،وخعب حمُل ـلُبا:
(الخذط ِىذ هنري بشٔعىن ِش٘ان مً هىُ خاؿ ،ؼبُه بّش٘ان الٕشٍضةً ،ىٝلىا بلى باوً الص يء،
وٍىلّىا ِلى ما ُ٘ه مً وبُّت مٙشدة ال ًم ً٢الخّبير ِجها باأللٙاً؛ بخالٗ اإلاّش٘ت الاظخذاللُت ؤو
الخدلُلُت ،التي ال جىلّىا بال ِلى ٌاهش الص يءٜ .ا ٥بشٔعىن :الخذط هى الخّاو ٚالّٝلي الزي
ًىٝلىا بلى باوً الص يء ،وٍجّلىا هخدذ بفٙاجه اإلاٙشدة التي ال ًم ً٢الخّبير ِجها باأللٙاً).48
حاء بشحعىن -خعب اإلاعيري – بّذ داسوًٍ وبلى ِاإلاه الخىىسي ،بال ؤن ِالم داسوًٍ ِالم
خلٝاجه مخفلت ـلبت ،وجخىىس ال٣اثىاث في بواسه خعب ٜىاهين بشاهُت ـاسمت جىىىي جدذ ساًتها ١ل
ش يءِ ،الم ًخمْ للىبُّت الفماء والّٝل هى الىشٍ ٞالىخُذ لٙهمها٘ ،جاء بشحعىن مْ بُٝت
٘الظٙت الخُاة لُدمي هزا الّالم اإلاُذ اإلاادي اإلإل ،ٞوؤن ًجّله ً
ًّ
ًّ
ً
مّٙما
ِمىٍا
جىىسٍا
ُ٠اها
بالخُاة التي جيبّث مً داخله وجدش٠ه ،وهزه الخُاة اإلاخذ٘ٝت ال ًىاظبها الّٝل ،الّٝل ًذسٟ
ألاؼُاء وألاسٜام ،وال ًذس ٟالخُاة ،ومً زم ٘الىشٍ ٞبلى الخُاة هى الخذط.49
ول٣ي ًخجاوص بشحعىن هزا الّالم اإلاادي ٘ٝذ َّ
ؤخل (الخذط) مدل (الٝىة) بىـٙه وظُلت
لخجاوص هزا الىا ْٜاإلاادي ،وجشجب ِلحها زىاثُاث بشحعىهُت :الّٝل/الخذط ،الخدلُل/ؤلادساٟ
اإلاباؼش ،الّلم اإلاجشد /الّالم اإلاخّين ،الفلب/العاثل ،البراحماحي ِملي ٜادس ِلى الخّامل مْ
البراوي /الفىفي الزي ٌعخخذم الخذط ُ٘خّامل مْ ؤلاوعان وألاصلُت ،وٍفل بلى الجىهش الجىاوي
لؤلؼُاء.50
وجش٠يز الخذظين مً اإلادذزين ِلى الخذط هى مداولت ٘اؼلت إلًجاد مفذس لىىُ مً اإلاّش٘ت
ال ًم ً٢ؤن ٌعذها الّٝل ؤو الخغ ،ومْ ؤهه مفذس لبّن اإلاّاسٗ ،وبخاـت اإلاجا ٥الشٍاض ي
Hayula, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860

Page 92

Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.3, No.1, Januari 2019
DOI:https://doi.org/10.21009/hayula.003.1.05

واإلاجا ٥ألادبي والٙني ،ؤيرها٘ ،ةن اإلاجا ٥الزي جبدث ِىه ٘لعٙاث الخُاة والفىُ٘اث الّلماهُت
ال ًم ً٢ؤن ًىحذ في (الخذط)؛ وبهما مىلّه في (الىحي) .ولِغ الٙالظٙت الخذظُىن وخذهم
ًٝشون بهزا اإلافذس بل ٌهش في الٝشهين ألاخيرًً ِالم باوني ًدبّه اإلاالًين ،وٍىٙش مً اإلاادًت
والّٝالهُت والخعُت ،وٍبدث ًِ مفادس مً ؤلالهام والخذط ،وهزه الخش١اث الباوىُت الّلماهُت
جإحي جدذ معمُاث ٠ثيرة ،مثل :الثُىـىُ٘ت ،خش٠ت الّفش الجذًذ ،الىزيُت الجذًذة ،وٍشجبي بها
ـىس خذًثت مً الذًاهاث الٝذًمت جإزشث بالٙماء الّلماوي ،مثل :الهىذوظُت والبىرًت والىاوٍت
والٕىىـُت والٝباالة الحهىدًت والهشمعُت٘ ،هي وبن ١اهذ ٜذًمت ٘ٝذ جُٙ٢ذ مْ الّلماهُت،
وحّاٌؽذ مْ الشئٍت اإلاادًت ،وؤِلذ مً الخلىلُت ،بال ؤن اإلاادًت جامً بدلىلُت مادًت بخالٗ هزه
الّٝاثذ الباوىُت التي جامً بدلىلُت ٔير مادًت ،وبرا ١ان الّٝل هى العبُل الىخُذ في الخلىلُت
اإلاادًت ٘ةن الخذط وؤلالهام هى الىشٍِ ٞىذ ؤصخاب الخلىلُت الالمادًت ؤو الباوىُت الّلماهُت.51
جٝى ٥د٘ .ىص ٠شدي ًِ بّن هزه اإلازاهب( :وخش٠ت الّفش الجذًذ جىاٜن هزا اإلاىهج في
ً
اإلاّش٘ت وجذِى بلى مىهج الباوىُت ،رل ٤اإلاىهج الزي ال ٌّترٗ بالّٝل بل ُّ
جُُٝذا للمّش٘ت ،وال
ٌّذه
ّ
ٌعلم للىحي؛ وبهما ًٝىم ِلى اِخباس وعبُت الخُٝٝت ،وؤن ل٣ل بوعان ٜىاه الىٙعُت الخاـت التي
ِ
ججّل له وخُه الخاؿ الزي ًيعاب بلُه؛ برا ُٔب ِٝله وؤولٜ ٞىاه الخُٙت؛ لخفل بالّٝل
ال٣ىوي ،وججهل مً هبْ اإلاّش٘ت مباؼشة).52
ومْ هزا الٕلى في الخذط واإلاّش٘ت الباوىُت هجذ ًّ
ٔلىا في به٣اسها والا٠خٙاء بالّٝل والخغ،
ً
مْ ؤن ِىذ الىش٘ين ش يء ً
وؼِئا مً الباول ،وما الٕلى في ؤلازباث ؤو في الىٙي بال
ؼِئا مً الخٞ
بعبب ُٔاب ُٜمت الىظىُت٘ .ال ؤخذ ًى٢ش وحىد مّش٘ت في الزاث ،وبن و ْٜالاخخالٗ في خُٝٝتها
وم٣انها ،ومً زم ٘ىدً بداحت للخ٢م الّذ ،٥والزي هى الىحي ،والىحي ؤزبذ الٙىشة وؤلالهام،
وُ٘ه ما ًذِ ٥لى ؤن هزه الزاث ب٣املها جدىي مّش٘ت دًيُت ودهُىٍت ،وهي ٔير الّٝل وما ًدىي مً
مبادت ٜبلُت،وبهما الخذًث ًِ جل ٤اإلاّاسٗ اإلاخىلذة دون اظخذال ،٥مً الٙىشة وؤلالهام والخذط،
ومْ بزباتها ٠ما هى بزباث لٕيرها مً الّٝل والخغ٘ ،ةهه بزباث باِخذا٘ ،٥الخذط– هىا بخاـت–
إلاّان واظخذالالث ِمُٝت ،ومْ رل٘ ٤هى
مىبْ لل ًٙوألادب ،وإلا٢دؽٙاث سٍالُت وِلمُت وبُُّت ،و ٍ
ً
جدُٝٝا للىظىُت ،ولٔ ً٢لى ؤهل الخذط ُ٘ه،
مدذود بمجاالث خاـت ،لى اظخٝش ِلحها ل٣ان
وحّمُمه ،بلى دسحت بلٕاء الخاحت للىحي ؤو للّٝل -ؤ٘عذ منزلت هزا اإلافذس.
وختى ًإخز الخذط منزلخه ،وٍىىلُ٘ ٞما ًىاظبه٘ ،ال بذ مً ُٜمت الىظىُت ،التي هي الّذ٥
بين ١ل اإلاخخلٙاث ،وهي الخىظي بين َّ
ومٕا ٥في ؤلازباث٠ ،ما ؤن ُٜمت الىظىُت
ٔلىًٍ :مى٢ش له ؤو
ٍ
ؤداة ٘طر وهٝذ ألهل الٕلى في الخذط وألادلت الزاجُت٢٘ ،ما ؤنها ُٜمت سقي باإلافادس٘ ،هي ُٜمت
راث حذوي بالٕت في ببىا ٥الباول.
ر ا
ابعا :العقل:
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بٝي مً اإلافادس الخمعت مفذسان ٍُِمان ،وهما الّٝل والخغ ،والٙش ٛبين (الّٝل) هىا،
(الخغ) الزي ًإحي ً
ّ
الخٝا٘ ،ش ٛال ًٍهش بال في هٍشٍاث اإلاّش٘ت الٙلعُٙت؛ ألهه ال ؤخذ مً الخعُين
و
ّ
الخعُين ًش٠ضون ِلى الخىاط ،ومجها ًىىلٝىن
ًخفىس مزهبه دون الدعلُم بذوس الّٝل ،بال ؤن
هدى الّٝل ،وبخاـت العمْ والبفش ،بِىما الّٝلُىن ال ًثٝىن بما ًٙ٢ي ٘حهما وال في بُٝت الخىاط،
ً
وبهما جش٠يزهم ِلى الّٝل راجه مٙفىال ًِ الخىاط ،والتي ٜذ جخذُ ـاخبها ،ومً مبادثه
ًىىلٝىن للىا.ْٜ
والٙاس ٛالجىهشي بُجهما هى في امخال ٟالّٝل مّش٘ت ٜبلُت ِىذ الّٝالهُين مىحىدة ُ٘ه جىحه
ا لخىاط ،وهزه اإلاّش٘ت هي التي جشجب ما جإحي به الخىاط مً الخاسج ،ومً زم ٘هى مفذس معخٝل،
بما ًدىٍه مً مبادت ٜبُلت ،وهزا ما جى٢شه الىٍشٍت الخعُت ،التي َّجذعي ؤن الّٝل ال ش يء لىال
الخىاط واإلاّش٘ت التي جإحي مً الخاسج ،والّٝل ًبذؤ ـٙدت بُماء ،وجىٝؾ ُ٘ه الخىاط اإلاّش٘ت،
وجمُ ٚالخعُت بإن اإلاّش٘ت مىحىدة في الخاسج ،هي ؤؼُاء ؤو ٜىاهين ؤو ِالٜاث ،جخلٝىها الخىاط
َ
وجىبّها ِلى الّٝل٘ ،اإلاّش٘ت مىٝىلت مً الخاسج بلى الّٝل ،ومً زم ٘مفذس اإلاّش٘ت في الخاسج
ولِغ في الزاث٘ ،هم لذ اإلاّش٘ت الخذظُت والٙىشٍت وؤلالهامُت والّٝلُت ،ؤي :لذ ؤن ج٣ىن هزه
مفادس للمّش٘ت.
ً
ومفذس الّٝل ٜذ ؤؼبّه الىاط بدثا؛ ٘ال ًىحذ مفذس ج٣لم ُ٘ه الىاط مثل مفذس الّٝل،
َ
ومً زم ٘مً ٔير اإلاىاظب ؤلاوالت في الخّشٍ ،ٚوبهما ًٙ٢ي حّشٍٙه ِىذ الّٝالهُين ؤو بُان ما
ًٝفذوهه بمفذسٍت الّٝل ،وبّذها ًخم الذخى ٥إلاىلىِاث هزا اإلافذس.
ً
ِٝال ؤدس ٟألاؼُاء ِلى خُٝٝتها) ً
ؤًما :الّٝل :ما ًٝابل الٕشٍضة
٘ٙي اإلاعجم الىظُيِٝ( :ل
التي ال اخخُاس لها ،ومىه :ؤلاوعان خُىان ِٝا ،٥وما ً٣ىن به الخ٢ٙير والاظخذال ٥وجشُ٠ب الخفىساث
والخفذًٝاث ،وما به ًخميز الخعً مً الٝبُذ والخير مً الؽش والخ ٞمً الباول ،والٝلب والذًت
والخفين واإلالجإ).53
وفي مّاحم الٙلعٙت هجذ في ؤخذها ؤسبّت ؤوـاٗ هخخاس مجها( :بىحه ِام :ما ًميز به الخٞ
مً الباول والفىاب مً الخىإ؛ ؤظمى ـىس الّملُاث الزهىُت وبخاـت البرهىت والاظخذال٥؛
اإلابادت الُُٝيُت التي ًلخٝي ِىذها الّٝالء؛ وِلى ما ٌعاوي العبب).54
وفي مىوً آخش مً هٙغ اإلاعجم ٌّشٗ (اإلازهب الّٝلي)-1( :بىحه ِام :مزهب ًٝى٥
بعلىان الّٝل وٍشد ألاؼُاء بلى ؤظباب مّٝىلت-2 .بىحه خاؿ :هٍشٍت جٙعش اإلاّش٘ت في لىء
مبادت ؤولُت ولشوسٍت ،وجشي ؤهه ال ظبُل بلى مّش٘ت بذونها؛ ألن الخىاط ال حعخىُْ ؤن جضودها بال
بمّلىما ث ٔاممت وماٜخت ،وٍٝابل اإلازهب الخجشٍبي ،...مً الّٝلُين مً ًزهب بلى ؤن الّٝل وخذه
ظبُل ؤلاًمان ،وٍش٘ن الخُٝٝت الىٝلُت التي ال ًٝشها الّٝل).55
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وهخلق مما ظب ٞبإمىس راث ـلت ؤظاظُت بالبدث خى ٥الّٝل )1:جمُيز الفىاب مً
الخىإ )2.مبادت ٜبلُت ؤولُت )3.خا٠م بةوالِ ٛىذ الاخخالٗ ولى مْ الىحي )4.مفذس باظخٝال٥
وخا٠م ِلى اإلافادس ألاخشي.
ومىوً ؤلاؼ٣ا ٥الزي حّترك ِلُه الشئٍت ؤلاظالمُت ًإحي مً الثالث والشابْ٘ ،ةهه ال خا٠م
بةوال ٛبال سب الّاإلاين ووخُه اإلاد٢م ،وال مفذس باظخٝال ٥ل٣ل الىحىد بال اللىح اإلادٙىً٘ ،هى
مفذس اإلاّش٘ت اإلاعخٝلُٙ٘ ،ه ما ١ان وما ظُ٣ىن ،ول ً٢ال ظبُل بلُه .ؤالة الّٝالهُت ًٝفذون
مً اظخٝال ٥الّٝل بلٕاء الىحي ؤو تهمِؽه ،وٍٝفذون بدا٠مُخه جٝذًم خ٢مه ِلى ؤخ٣ام الذًً.
وؤصخاب دِىي الٕلى في الّٝل بدُث ً٣ىن له الخ٢م الٙفل ال ٌعدىذون لبرهان مىىٝي ؤو
ُ
١اٗ ،وبهما لٍشٗ جاسٍخي ل ِّبغ بذجج مىىُٝت و٘لعُٙت وِلمُت ،وبخاـت مً
٘لعٙي ؤو ِلمي ٍ
الّلىم الاحخماُِت٘ ،الٍشٗ الخاسٍخي ألوسبا في ِفشها الىظُي والخذًث حّلها جبدث ًِ ؤِذ٥
ألاؼُاء ٜعمت بين الىاط– ٠ما ًٝى ٥دً٣اسث -والا٠خٙاء به ،ورل ٤ؤنهم بين دًً ؤـاب مفادسه
الخدشٍ ٚوالمُاُ والاهٝىاُ ،مما ؤلّ ٚالثٝت بها ،ؤو مْ ِه َد ٍل باوىُت ؼتى َّجذعي الاجفا ٥بالّٝل
َّ
الّٙا ٥ؤو ال٣ىوي ؤو باهلل ،ؤو ؤن الىاخذ مفذس الىحي راجه ،باإللهام ؤو الخذط ،ؤو جدذ دِىي
ً
اجدادا بين الخال ٞواإلاخلى٘ ،ٛةن هى٘ ٞما هى ٞبال هللا.
وخذة الىحىد التي َّجذعي
ولهزا الٍشٗ الخاسٍخي ،و ْٜمْ مشوس الضمً الاظتهاهت بإي مفذس ٔير الّٝل ،ووؽإ في اإلاعلمين
مً ِمم الىدُجت التي جىـل لها ال٢ٙش ألاوسبي الخذًث ِلى ١ل دًً ؤو خماسة؛ دون جٙشٍ ٞبين
اإلاخخلٙاث بما ٘حها ؤلاظالم.
ومْ حعلُمىا بإن الّٝل مً مفادس اإلاّش٘ت ،بال ؤن الاهدشاٗ ًِ ُٜمت الىظىُت في هزا
اإلافذس ٜذ ؤحى مً حهخين:
-1الٕلى في اِخماده والاِخذاد به.
-2الٕلى في بٜفاءه بٜفاثه وِذم الالخٙاث له.
٘إما اججاه الٕلى في اِخماده ٘جاء مً حهت بلٕاء الىحي ؤو تهمِؽه ،وٍبرص في اججاهين
مؽهىسًٍ:
-1اججاه الّٝل اإلاؽاس ٟمْ الخٝذًم للىحي ،والزي اؼتهش مْ الٙش ٛال٢المُت في ألادًان
ال٢خابُت.
-2اججاه الّٝل اإلاىل ،ٞالزي ٔال في جٝذٌغ الّٝل ،واؼتهش رل ٤مْ الٙالظٙت الّٝالهُين
الّلماهُين ،و١اهذ رسوجه في ِفش الخىىٍش ألاوسبي وما بّذه.
٘إما ؤصخاب (الّٝل اإلاؽاس٘ )ٟهم الزًً ًشون اِخماد الّٝل والىحي ،بال ؤن الّٝل مٝذم
ِلى الىحي في الخإظِغ لؤلـى ٥وِىذ الخّاسك ،وهى مىحىد في ؤٔلب الذًاهاث ،وبخاـت ؤهل
ال٢خاب وؤهل ؤلاظالم.
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وؤما ؤصخاب (الّٝل اإلاىل٘ )ٞهم الزًً ٙ٠شوا بالىحي والىبىاث ،وٍم ً٢بِادتهم لٝعمين:
ٜعم ًَّذعي بًماهه باهلل ،ول٢ىه ًٙ٢ش بالىبىاث ،وَعمىن بالشبىبين ،واؼتهش ؤمشهم في ِفش
الخىىٍش ألاوسبي؛ وٜعم ًٙ٢ش باهلل وبالذًً وبالُٕب ،وهم اإلاالخذة الزًً اؼتهش ؤمشهم في ؤوسبا في
الٝشن الخاظْ ِؽش وما بّذه.
َ
وٍخخل ٚؤصخاب (الّٝل اإلاؽاس( ًِ )ٟالّٝل اإلاىل )ٞؤنهم مً داخل ؤهل الذًً ،ومً زم
٘مىاٜؽتهم جخم داخل اإلاجا ٥الذًني مً حهخين :حهت بِىاء الّٝل الخفذس ِلى الىحي ،وحهت دِىي
الخّاسك ،وٜذ ؤهجض هٝاؼها بما ال مضٍذ ِلُه ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت في ٔالب ٠خبه ،وبخاـت
٠خابه" :دسء حّاسك الّٝل والىٝل".
َ
ؤما ؤصخاب (الّٝل اإلاىل٘ )ٞهم مً خاسج ؤهل الذًً ،ومً زم ٘مىاٜؽتهم جبذؤ بمّالجت
دِىي ؤلالخاد ،ومْ ؤنها مىحىدة وىا ٥الخاسٍخ ؤلاوعاوي٘ ،ةنها لم جإخز خٍها مً الخىٍير ٠ما ؤحى
في ال٢ٙش ألاوسبي الخذًث ،وبخاـت الٝشن الخاظْ ِؽش وما بّذه .ومْ ؤن ؤلالخاد في حمُْ ـىسه
ًٝىم ِلى اإلا٣ابشة٘ ،ةهه ٜذ ًدعً ِذم جش ٟدِاويهم دون ببىا ،٥ختى ال ًًٍ اإلاخإزش بهم ؤنهم ؤجىا
بما ٌعجض ؤهل الذًً ًِ الشد ِلُه .وٍ٣ىن رل ٤بخٙىُذ ؼبهاتهم في به٣اس هللا والُٕب ،ظىاء جل٤
الّٝلُت والٙلعُٙت الٝذًمت ؤو الجذًذ مجها مما ًشجبي باظخٕال ٥الّلم الخذًث وهٍشٍاجه ،ولِغ
هىا مجا ٥مىاٜؽت هزه اإلاعاثل.
ؤما مى٢شو الىبىاث ُ٘٣ىن الىٝاػ مّهم بةزباث بم٣اهُت الىبىة والىحي ،وؤهه خ ،ٞزم بزباث
ؤن خاجمخه ١اهذ باإلظالم وبمدمذ ـلى هللا ِلُه العالم وبالٝشآنًُٝ .56ابل هاالء اإلاالخذة مً
ؤصخاب (الّٝل اإلاىل )ٞوؤصخاب الخّاسك (الّٝل اإلاؽاس )ٟواثٙت ٔلذ في اظدبّاد الّٝل ،وجبرص
في اججاهين مؽهىسًٍ:
-1اججاه جٝذٌغ ألاشخاؿ.
-2اججاه حٍُّم الىحذان.
وَٕلب ِلى اججاه جٝذٌغ ألاشخاؿ اهخمائهم بلى ألادًان  ،باهخمائهم للٙش ٛالباوىُت
ُ ّ
ٍّمي ألاولُاء مً اإلاخفى٘ت والٕالين في ألاثمت مً
واإلاخفى٘ت وؤمثالها ،وبشصث ِىذ اإلاعلمين في م ِ
ؤهل الدؽُْ .وٜذ ظب ٞالخذًث ِجهم في مبدث (الصخق).
ؤما اججاه حٍُّم الىحذان والخذط وؤلالهام وال٢ؽ٘ :ٚهى مخخلي بين مجمىِت مً داخل
ألادًان ،وؤخشي مً خاسحها لمً بواس الٙلعٙت البذًلت ،التي جضِم ؤنها بذًلت ًِ الذًً ؤو هى مأ٥
ؤّ٘الها وجفىساتها ،وٜذ ظب ٞالخذًث ِجهم في مبدث (الخذط).
ً
وٜذ حاء ؤلاظالم وظىا بين الٕالين في الّٝل واإلاّىلين له ،وهم الزًً حمّىا بين العمْ
َ
َّ َ ْ ْ َ َ ُ ً َ َ َ
والّٝل ،وهجاهم هللا َ :وم ًَ َّ
الى َ ُ َ ُ
اب ُّم ِى ٍير ( )8زا ِو َي
ِ
اط مً ًج ِادِ ٥في الل ِه ِبٕي ِر ِِل ٍم وال هذي وال ِ٠خ ٍ
ِ
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َٰ
َّ َ
ُّ ْ َ ْ ٌ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ْ
اب ال َخ ِش ٍِ )9( ٞر ِل َِ ٤ب َما
ِِى ِِ ٙه ِل ُُ ِم َّل ًَِ َظ ِب ُِل الل ِه ۖ ل ُه ِفي الذهُا ِخضي ۖ وه ِزًٝه ًىم ال ُِٝام ِت ِز
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ
الل َه َل ْ
غ ب ٍَ َّالم ّل ْل َ
َ
ُذ ([ )10اإلال.]10-8 :٤
ب
ّ
ِ
ٜذمذ ًذا ٟوؤن
ِ ٍ ِ ِ ِ
٘الّٝل هى مىاه الخ٣لُ ،ٚوؤداة الٙهم والخذبش ،وبه الاحتهاد والخجذًذ والاـىالح ،والخمُيز
بين الجُذ والشديء ،وبه ِماسة الذهُا وؤلابذاُ ٘حها٘ ،إولٝه ؤلاظالم في مجاالجه ،واِترٗ له
َّ
بةم٣اهُاجه ،وؤٌله الىحي بخفىساجه اإلاىحهت وُٜمه اإلادٙضة٘ ،مً الىاخُت اإلاىىُٝت الّٝلُت ال ًىحذ
حّاسك بِىه وبين الىحي ،بل جىاصن وج٣امل ،ومً الىاخُت الخاسٍخُت ال ًىحذ خىادر جفادم خُُٝٝت
بين الّٝل والىحي ٠ما في و ْٜفي ألادًان ألاخشي.
ا
خامسا :الحس:
ً
ّ
لٕت مإخىر مًَّ :
وؤخغ الص يءِ :لم به؛
خغ الص َيء؛ ؤي :ؤدس٠ه بةخذي خىاظه؛
الخغ
ُّ
والؽم والزو ٛواللمغ ،وحعمى الخىاط
والخىاط خمعت في الّشٗ الّام ،وهي :البفش والعمْ
والخ ّ
غ :ؤلادسا ٟبةخذي الخىاط الخمغ؛ والخس ي :اإلادعىط بةخذي الخىاط وٍٝابله
الٍاهشة؛ ِ
اإلاّىىي؛ واإلادعىط :اإلاذس ٟبةخذي الخىاط الخمغ .57وهزا الخّشٍ ٚاللٕىي ًا٠ذ مفذسٍت
الخغ اإلاّشُ٘ت ،وبخاـت للىا ْٜالخاسجي ،والزي جخلٝاه الخىاط ،ومْ ؤن ؤٔلب الّٝالهُين ٌّتر٘ىن
بالىا ْٜالخاسجي٘ ،ةهه بداحت إلابادت الّٝل الٝبلُت والٙىشٍت؛ التي حعخٝبل جل ٤اإلادعىظاث
وجشجبها ؤو حؽ٣لها بما ًجّلها مم٢ىت اإلاّش٘ت.
ؤما الخجشٍبُىن والخعُىن واإلاادًىن ٘هم ً
ٔالبا ال ٌّتر٘ىن بال بالىا ْٜالخاسجي ،وٍشون ؤن
الخبرة هي ؤهم مفذس للمّش٘ت ،وجشي الخجشٍبُت ؤن الخجشبت هي مفذس اإلاّش٘ت ،وؤصخاب (اإلازهب
الخس ي) ًٝىلىن بإن اإلاّش٘ت ال جيؽإ بال ًِ ؤلاخعاط ،وؤن حمُْ مّاس٘ىا هاؼئت ًِ
ؤلاخعاظاث.58
ُ
وج ِّميز هٍشٍت اإلاّش٘ت بين هىِين مً اإلاّش٘ت :الٝبلُت والخجشٍبُت؛ ٘اإلاّش٘ت الٝبلُت هخىـل بلحها
بالخ٢ٙير مً ٔير ؤن وعخّين بالخجشبت ،ؤما اإلاّش٘ت الخجشٍبُت ٘ى٢دعبها مً اإلاالخٍت والخجشبت.59
٘مً الىىُ ألاو :٥اإلاّش٘ت الشٍالُت والهىذظُت وما في خ٢مهما ،خُث هفل بلى مىلىِاتها
بالخ٢ٙير دون ؼشه الخجشبت ،ومً الىىُ الثاوي :اإلاّش٘ت الىبُُّت الٝاثمت ِلى اإلاالخٍت والخجشبت
َ
والاظخٝشاء ،واسجباه رل ٤بمبذجي العببُت والاوشاد.
ًخطر مما ظب ٞؤن الخغ والخجشٍب مخفالن بمفادس اإلاّش٘ت ،وؤنهما مفذسان مً
ُ ّ
ُ ّ
ٕىي ً
ٕىُه ٔيره ،بال ؤهه ا٠دعب ظمّت ٠بيرة بالخفاٜه بالخىىساث
حضءا ال ٌ ِ
مفادسها ،وؤهه ٌ ِ
الّلمُت الخذًثت واسجباوه بالثىسة الّلمُت وهخاثجها ال٢بيرة في الّلىم الىبُُّت ،وما لخ ٞبها مً
زىسة ـىاُِت.
ُوَ ُّ
ُّ
الخغ مً ؤٜشب اإلافادس لئلوعان الّادي ،وبرا اسجٝى ؤلاوعان الّادي ٘ةهه ٌّخمذ ِلى
ّذ
مفذس الصخق الزي حاء الخذًث ِىه في ؤو ٥اإلابدث ،ورل ٤مً خالٍِ ٥مت الخٝلُذ ِىذهم
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َ
َ ُ َ
َّ
لؤلشخاؿ وآلاباء وألاحذاد واإلاٍّمين؛ ٜا ٥حّالىَّ :اجخزوا ؤ ْخ َبا َس ُه ْم َو ُس ْه َب َان ُه ْم ؤ ْسَب ًابا ِم ًْ ُدو ِن الل ِه
َٰ
ُ
َ َٰ َّ
َّ
َ َْ
ْ ُ َ
َ
اإلاع َ
ُذ ْاب ًَ َم ْشٍَ َم َو َما ؤ ِم ُشوا ِبال ِل َُ ّْ ُب ُذوا ِبل ًها َو ِاخ ًذا ۖ ال ِبل َه ِبال ُه َى ۚ ُظ ْب َداه ُه َِ َّما ٌُؽ ِش١ىن [الخىبت:
و ِ
 .]31وٜذ حاء ًِ الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم جٙعير رل ٤بإن واِتهم في الخدلُل إلاا خشمه هللا ؤو
َّ
جدشٍم ما ؤخله هللا ،ؤلب ِلى ؤخىا ٥ألامم س٘ن دِىاث ألاهبُاء والشظل؛ بذجت جٝلُذهم آلاباء
َ
َ
اُ ٥م ْت َر ُ٘ َ
وألاحذاد؛ ٜا ٥حّالىَ :و ََٰ ٠ز ِل ََ ٤ما َؤ ْس َظ ْل َىا ِم ًْ َْ ٜب ِل َ ٤في َْ ٜشٍَ ٍت ِم ًْ َه ِزًش ب َّال ََ ٜ
ىها ِب َّها َو َح ْذها َآب َاءها
ِ
ٍِ
َ ُ
َ َ
َ
َِل ٰى ؤ َّم ٍت َوِب َّها َِل ٰى آزا ِس ِه ْم ُم َْ ٝخ ُذون [الضخشٗ٘ ،]23 :جاء ؤلاظالم بخىحُه هاالء بلى اإلافذس الخ ،ٞوهى
اَ ٥ؤ َو َل ْى ح ْئ ُخ ُْ ٢م ب َإ ْه َذ ٰي م َّما َو َح ْذ ُج ْم َِ َل ُْه َآب َاء ُْ ٠م ۖ َُ ٜالىا ب َّها ب َما ُؤ ْ ظ ْل ُخ ْم به َ١ا٘ ُش َ
الهذي؛ ٜا ٥حّالىَ َٜ :
ون
ِِ ِ
ِ
ِ ِ سِ
ِ
ِ
ِ
[الضخشٗ ،] 24 :وبين وشٍٝين ًد٢م بهما ِلى ما ِىذ آلاباء :الّلم الّادي والّٝل الّادي؛ ٜا٥
ُ َ
َ َ
َّ َ ُ
َ
َ َ َ َ
َ
َ َّ
َْ
َْ َ
ُل ل ُه ُم َّاج ِب ُّىا َما ؤه َض َ ٥الل ُه ٜالىا َب ْل هد ِب ُْ َما ؤلَ ُْ ٙىا َِل ُْ ِه َآب َاءها ۗ ؤ َول ْى ١ا َن َآبائ ُه ْم ال
حّالىَ :وِبرا ِٜ
َ
َ
ُ َ َ
ٌَ ّْ ِٝلىن ؼ ِْ ًئا َوال َي ْه َخ ُذون [البٝشة.]170 :
ؤما برا هض ٥ؤلاوعان الّادي٘ ،ةهه ًشج٢ض ِلى الخغ ،وِىذما ٌُٕب ِىه الذًً الخ٘ ٞةهه
ًخزبزب بين جٝلُذ الٕير ؤو الا٠خٙاء بالخغ ،ولهزا حاء الىحي بالخذسج مْ الٙ٢اس٘ ،بذؤ بما ًامىىن
به -وهى الخغ -لُٝىدهم بلى ؤلاٜشاس بالُٕب الزي ال جفله خىاظهم ،ومثاله خل ٞآدم وخلٞ
ؤلاوعان٘ ،خل ٞآدم ال ٌّلم بال بخبر ألاهبُاء ،ؤما خل ٞؤلاوعان ُّ٘لم باإلاؽاهذة والخغ٘ ،بذؤ
الٝشآن بما ٌّلم بالخغ ٜبل ما ٌّلم بالخبرٜ ،ا ٥ابً جُمُت٘( :إما خل ٞآدم مً وين٘ ،زا ٟبهما
ِلم بخبر ألاهبُاء ؤو بذالثل ؤخش .ولهزا ًى٢شه واثٙت مً الٙ٢اس الذهشٍت ؤيرهم الزًً ال ًٝشون
بالىبىاث .وهزا بخالٗ ر٠ش خلٝه في ٔير هزه العىسة٘ .ةن را ٟر٠شه إلاا ًثبذ الىبىة ،وهزه العىسة
ؤو ٥ما هض ٥وبها جثبذ الىبىة٘ ،لم ًز٠ش ٘حها ما ِلم بالخبر؛ بل ر٠ش ٘حها الذلُل اإلاّلىم بالّٝل
واإلاؽاهذة وألاخباس اإلاخىاجشة إلاً لم ًش الّل.60)ٞ
وٜذ ١ان الخغ ؤداة اإلاالخذة في الخالِب بّمىم الىاط ،وبدىٙيرهم مً ؤلاًمان بالُٕب،
وٍجذون في ٌلماث الّٝاثذ الباولت ما ٌعىذهم ،بال ؤهه في الّفش الخذًث ٜذ َّ
جدى ٥بلى مفذس له
اِخباسه وم٣اهخه ختى ِىذ الىخبت اإلاثٙٝت ،ولم ٌّذ ؤداة جالِب بّىام الىاط؛ بل ؤـبذ ؤداة بلال٥
للىخب.
وَؽتر ٟاإلا٢زبىن بالُٕب في حٍُّم الخغ والاهدباط في ِالم الؽهادةٌ ،عخىي في رل٤
ألامي الٝذًم الزي ٌّبذ ً
ُّ
ـىما مْ اإلاخدمش اإلاخبدش في الّٝلُاث والّلمُاث الزي ًى٢ش وحىد الشب
ً
مدعىظا لعُىشة الخغ ِلُه ،والثاوي ًى٢ش رل ٤للعبب
والُٕب٘ ،األوً ٥فش ِلى ؤن ً٣ىن بلهه
هٙعه ،والاظخٕشا ٛفي ِالم الؽهادة واإلاادة والخغ ،ووى ٥بلٙه رل ،٤وؤلاخالد بلُهًٙ ،عذ ِلى
ـاخبه ؤلاًمان بالُٕب والخفذً ٞبه ُْٝ٘ ،بين وشفي هُٝن٘ ،ةما حلب رل ٤الُٕب بفىس
ً
مىلٝا٘ ،61ةن الزًً ٜالىا ٜبل مئاث العىين
مىدش٘ت بلى ِالم الؽهادة ،وبما هٙي رل ٤الُٕب
لىبحهم" :ؤسها هللا حهشة"ٜ ،ذ حاء مً ٌُُّذ هزه اإلاىالبت جدذ الٕشوس الّلمي الٝاثم ِلى الخغ
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والخجشٍب٘ ،ضِمىا ؤن الّلىم ٜذ ؤولٝذ الخىاط البؽشٍت وٜمذ ِلى لّٙها وخذودها ،وؤن
ؤلاوعان ظِخم ً٢مً اإلاؽاهذة اإلاباؼشة ل٣ل ألاؼُاء اإلاىحىدة ،مً الزسة الخُٙت بلى ألاحشام
الٍُّمت ،وصِمىا ِذم وحىد الخٝاث ٞالذًيُت بُجها.62
ًىجر مفذس (الخغ) والخجشٍب ِىذما ًىىل ٞفي ِالم الؽهادة ،وهى الّالم الزي ؤؼاس بلُه
َ َ َ
ْ
ْ
َ ُ َ
ُّ ْ
الذه َُا َو ُه ْم َِ ًِ آلا ِخ َش ِة ُه ْم ٔا ِ٘لىن [الشوم،]7 :
الىح؛ خُث ٜا ٥حّالىّْ ٌَ :ل ُمىن ٌ ِاه ًشا ِّم ًَ ال َخ َُ ِاة
ول ً٢اصخابها برا ؤؤلىا ُ٘ه ؤلى في حٍُّمه ٔٙلىا ِالم الُٕب ،ومْ ُٜمت الىظىُت ًخدٞٝ
الخىاصن ،وٍخىحه الخغ في مُذاهه الصخُذ ،وهى اإلاجا ٥الزي ؤبذِذ ُ٘ه البؽشٍت ،ول ً٢هىا ٟمً
اظدثمش هزه اإلاعاخت اإلامِئت لئلٌٕا ٥في الخعُت٘ ،اهدشٗ ًِ الىظي في الخغ ،وٍٍهش رل ٤في
ِذة اججاهاث ؤؼهشها:
الاججاه الخجشٍبي اإلاؽهىس في الٙلعٙت ؤلاهجليزًت ،الاججاه الىلعي ،ومىه الىلُّت اإلاىىُٝت،
الاججاه اإلاادي وبخاـت اإلااس٠عُت ،الاججاه الّلمىي الزي و ْٜمىه الٕلى في الّلم الخذًث
وجىبُٝاجه .وٍإحي الذوس ؤلاظالمي في بخاوت اإلاجا ٥الخس ي الىاجر بُٝم ؤلاظالم الشاُِت لهزا اإلاجا،٥
مْ بـالح الاهدشاٗ بةِادة الخىاصن بين الخغ والؽهادة ،ولً ًخد ٞٝرل ٤بال مْ الذًً الخٞ؛ دًً
ؤلاظالم.
٘اإلظالم ِبر ُٜمخه الىظىُت ًضن هزا اإلافذس اإلاهم بين ِاإلاين ٍُِمين ،ؤخذهما بذاًت لآلخش
َّ َّ َ َٰ َّ
ومىـل بلُه ،بل حضء مىه ،وهما :الُٕب والؽهادة؛ ٜا ٥حّالىُ :ه َى الل ُه ال ِزي ال ِبل َه ِبال ُه َى ۖ َِ ِال ُم
َّ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َّ
الش ْخ َٰم ًُ َّ ُ
ألا ْ
الؽ َه َاد ِة ۖ ُه َى َّ
ك َِ ِال َم
الُٕ ِب و
س
اوش العماو ِ
الش ِخُم [الخؽش ،]22:وٜا ٥حّالى :اللهم ٘ ِ
اث و ِ
َْ
َّ
الٕ ُْ ِب َوالؽ َه َاد ِة [الضمش.]46 :
٘ةرا ١ان ؤٍِم مفادس الؽهادة هى الخغ٘ ،ةن ؤٍِم مفادس الُٕب هى الخبر ،وهما ال
ًخشحان ًِ ِلم هللا ،وفي آلاًاث العابٝت خذًث ًِ اإلاخلىٜاث اإلادعىظت لِغ للٕلى ٘حها
والاهدباط مّها؛ وبهما لخ٣ىن ً
وشٍٝا بلى ِالم الُٕب٘ ،هي مفذس مّخبر في الخغ ،وؤهم مً رل٤
جٝىد بلى الُٕب ،وبين هزًً الّاإلاين الٍُّمين -الُٕب والؽهادةٌ -عخدُل الىصن بُجهما بال في ٌل
ُٜمت الىظىُت ؤلاظالمُت؛ السجباوها بالّلم الخ٢مت هلل ظبداهه وحّالى٠ ،ما حاء في آًت ألاوّام
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ َ َّ
ك ِبال َخ ِ َّ ۖ ٞو ٍَ ْى َم ًَ ُٝى ُ٥
اث وألاس
الجمْ بين هزه الفٙاث الثالرٜ ،ا ٥حّالى :وهى ال ِزي خل ٞالعماو ِ
ُ َ ُ ُ َ ُ ْ
َ ْ ُْ
ُّ ىس َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
ُم الخ ِب ُير
٣َُ ٘ ًْ ٠ىن ۚ ْ ٜىل ُه ال َخ َُّ ۚ ٞول ُه اإلال ُْ ًَ ٤ى َم ًُ ْىُ ٙخ ِفي الف ِ ۚ ِ ِالم الُٕ ِب والؽهاد ِة ۚ وهى الخ ِ٢
[ألاوّام.]73 :
الخاتمة
ً
هىا ٟمعلماث في اإلاىهج ؤلاظالمي مً حهت اإلافادس ،وؤهمها :ؤن الذًً ُِٝذة وؼشَّت َّ
مذون
في ال٢خاب والعىت ؛ وٜذ ٠مل الذًً وجمذ الىّمت؛ وؤنهما اإلافذس الزي ًاخز مجهما الذًً؛ وؤهه ال
ًم ً٢ؤن ً ْٝحّاسك بين الىٝل الصخُذ وبُٝت ألادلت ؤلاوعاهُت الفشٍدت.
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ؤما بُٝت الثالزت اإلاّخبرة في اإلافادس ،وهي :الصخق والّٝل والخذط ؤو ؤلالهام٘ ،لها اِخباسها
في ؤلاظالمٝ٘ ،ذ ولْ لها معاسها ،وؤصا ٥ما ٌُّٝها ،و٘خذ لها ِىاـش ٘اِلُتها٘ ،إما الصخق مً
ٔير ألاهبُاء والشظل ِلحهم العالم ٘منزلخه في الّلىم الذًيُت بهما ج٣ىن في خٍٙه لهزا الىحي ،زم
َّ َ
جدملهُّ٘ ،لمه للىاط ،وبما ٌُّىى مً الٙهم ٘حهما ،وألولُاء هللا اإلاخٝين مً
ًىٝله إلاً بّذه ٠ما
الٙخىخاث في الٙهم ما ال ً٣ىن لٕيرهم ،وهىا جخدشٜ ٟذساث اإلاامً الّٝلُت وؤلالهامُت ،بدُث ج٣ىن
مىا٘ٝت للىحي ؤير مّاسلت لىفىـه ؤو ؤـىله٘ .الٙهم بهما ً٣ىن بةِما ٥الٝىي التي مىدها هللا
لئلوعان ،وٜذ حاء ألامش بالخذبش مما ًبين وحىب حؽُٕل هزه الٝىي للٙهم والاظخيباه٘ ،هىاٟ
الىحي وهىا ٟالٙهم مىه ووُِه ،وٜذ حاء ًِ الصخابت ما ًبين رل ًّ٘ ،٤ؤبي جخُٙتٜ ،ا:٥
ظإلذ ًّ
ِلُا سض ي هللا ِىه :هل ِىذ٠م ش يء مما لِغ في الٝشآن؟-وٜا ٥ابً ُِِىت مشة :ما لِغ ِىذ
َ
الىاط؟ٝ٘ -ا( :٥والزي ٘ل ٞالخبت وبشؤ اليعمت ما ِىذها بال ما في الٝشآن ،بال ٘ ْه ًما ٌُّىى سحل في
٠خابه ،وما في الصخُٙت) ،63وٜا ٥ابً ِباط سض ي هللا ِىه( :الخٙعير ِلى ؤسبْ ؤوحه :وحه حّش٘ه
الّشب مً ٠المها ،وجٙعير ال ٌّزس ؤخذ بجهالخه ،وجٙعير ٌّلمه الّلماء ،وجٙعير ال ٌّلمه بال هللا
حّالى ر٠شه)٘ ،64هزه اإلاعاخت الذًيُت مً الخذبش والاحتهاد حّمل ٘حها ٜىي اإلاعلم ،وٍىبث ٞمجها ما
ً
مّخبرا ُ٘ما هي ماهلت له.
ًاهلها ؤن ج٣ىن مفذ ًسا
ؤما في ٔير الجىاهب الذًيُت ،مً ألامىس الذهُىٍت٘ ،مفذسها هى الّٝل والخغ ،وٍدُىهما
الىحي بالُٝم اإلاىيرة لهما ،ختى ال ًخدىال مً خال ٥ؤلاِما ٥اإلاخدشس مً الُٝم بلى ما ًمش البؽش.
وهزه بّن الىخاثج والخىـُاث :الىخاثج:
)1ؤهمُت الّىاًت بذساظت اإلافادس في مجا ٥اإلاّش٘ت٘ ،ال مّش٘ت دون مفادس)2.ؤهمُت جدذًذ
مجاِ ٥مل ١ل مفذس )3.جشحْ اإلافادس ِىذ الخجشٍذ لخمعت :الخبر ،والّٝل ،والخغ ،والصخق،
والخذط.
)4الىٍش بشئٍت ج٣املُت للمفادس ،بدُث جىلْ في ِالٜت ج٣امل وحّالذ ،ولِغ في ِالٜت
حّاهذ وحّاسكٌ)5.عخٝل الذًً بمفذس وخُذ هى الىحي ،وٍ٢مً دوس بُٝت الٝىي ؤلاوعاهُت في الٙهم
والاظخيباه)6.اإلافادس البؽشٍت ال حّىي زماسها ما لم جخفل بىىس الىحي ،وهى بذوسه ًمىدها الُٝم
اإلاىحهت.
الخىـُاث )1:حّضٍض جذسَغ مادة ؤـى ٥الٝٙه ومىاهج اإلاّش٘ت في الجامّاث )2.ولْ بدث
لىٍشٍت اإلاّش٘ت مً خال ٥مىلىِاث ؤـى ٥الٝٙه )3.ولْ دساظت ًِ الٙش ٛبين مفادس الذًً
ومفادس اإلاّش٘ت البؽشٍت.
املصادر و الـمـراج ــع

بسؼاد الٙدى ٥بلى جدِ ُٞٝلم ألاـى ،٥مدمذ بً ِلي الؽى١اوي ،جد :ُٞٝمدمذ البذسي ،ال٢خب
الّلمُت الثٝاُ٘ت ،بيروث ،ه1417 ،7هـ.
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بِالم اإلاىّٜين ًِ سب الّاإلاين ،ؤبى ِبذ هللا مدمذ ابً ُٜم الجىصٍت ،ساحّه :وه ِبذ الشئوٗ،
ال٢خب الّلمُت ،بيروث.
الخدشٍش والخىىٍش ،مدمذ الىاهش ِاؼىس ،م٢خبت اإلاذًىت اإلاىىسة.
جذسٍب الشاوي في ؼشح جٝشٍب الىىاويِ ،بذ الشخمً حال ٥الذًً العُىوي ،جد :ُٞٝؤبي ٜخِبت
الٙاسٍابي ،ال٣ىزش ،الشٍاك ،ه1415 ،2هـ.
الخّشٍٙاث ،الؽشٍِ ٚلي مدمذ الجشحاوي ،ال٢خب الّلمُت ،بيروث ،ه1408 ،3هـ.
جمهُذ للٙلعٙت ،د .خمذي صٜضو ،ٛاإلاّاسٗ ،الٝاهشة ،ه1994 ،5م.
الثُىـىُ٘ا؛ دساظت لٝمُت ألالىهُت في ال٢ٙش الثُىـىفي الخذًث ،مشٍم ِىخابي ،مش٠ض جإـُل،
حذة ،ه1436 ،1هـ.
الجامْ ألخ٣ام الٝشآن ،ألبي ِبذ هللا مدمذ الٝشوبي ،ال٢خب اإلافشٍت ،ه.2
الجىاب الصخُذ إلاً بذ ٥دًً اإلاعُذ ،ؤخمذ بً ِبذ الخلُم بً جُمُت ،جدِ :ُٞٝلي خعً
وآخشًٍ ،الّاـمت ،العّىدًت ،ه1419 ،2هـ.
خُٝٝت اإلاثل ألاِلى وآزاسه ،دِِ .س ى العّذي ،ابً الجىصي ،الىاث ،ٚه1427 ،1هـ.
دسء حّاسك الّٝل والىٝل ،ؤخمذ بً ِبذ الخلُم بً جُمُت ،جد :ُٞٝد .مدمذ سؼاد ظالم ،ال٢ىىص
ألادبُت.
سولت الىاٌش وحىت اإلاىاٌش في ؤـى ٥الٝٙه ،ؤبى مدمذ مى٘ ٞالذًً ِبذ هللا بً ٜذامت ،ماظعت
الشٍان ،ه1423 ،2هـ.
صاد اإلاعير ،البً الجىصي ،ال٢خب الّلمُت ،ه1414 ،1هـ.
ؼشح مخخفش الشولت ،ظلُمان بً ِبذ الٝىي الىىفي ،جدِ : ُٞٝبذ هللا بً ِبذ اإلادعً التر١ي،
الشظالت ،ه 1407 ،1هـ 1987 /م.
الؽٙاهُت وال٢خابُت ،والترج .ؤوهج ،جشحمت د .خعً البىا ِض الذًًِ ،الم اإلاّش٘ت ال٣ىٍدُتِ ،ذد
1994 ،182م.
صخُذ معلم ،ؤلامام معلم بً الدجاج ،جد :ُٞٝمدمذ ٘ااد ِبذ الباقي ،بخُاء الترار الّشبي،
بيروث.
الفىُ٘ت ،وؽإتها وجىىسها ،مدمذ الّبذه ،واسِ ٛبذ الخلُم ،داس ألاسٜم ،ال٣ىٍذ ،ه.2
الٙشو = ٛؤهىاس البرو ٛفي ؤهىاء الٙشو ،ٛؤبى الّباط ؤخمذ بً بدسَغ بالٝشافيِ ،الم ال٢خب.
الٙفل في اإلالل وألاهىاء والىدل ،ؤبى مدمذ ِلي بً ؤخمذ بً خضم ،م٢خبت الخاهجي ،الٝاهشة.
لعان الّشب ،ألبي الٙمل حما ٥الذًً مدمذ بً م٢شم بً مىٍىس ،ـابش ،بيروث ،ه1410 ،1هـ.
مجلت حامّت ؤم الٝشي لّلىم الؽشَّت والذساظاث ؤلاظالمُتِ ،ذد ( )48رو الدجت1430 ،هـ.
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مجمىُ ٘خاوي ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت ،حمِْ :بذ الشخمً بً ٜاظمِ ،الم ال٢خب ،الشٍاك،
1412هـ.
اإلاذخل بلى الٙلعٙت ،ؤص٘لذ ١ىلُه ،جشحمت د .ؤبى الّال ُِٙٙيِ ،الم ألادب ،بيروث ،ه2016 ،1م.
اإلاعدؽشٜىن والعىت ،د .ظّذ اإلاشـٙي ،اإلاىاس مً ال٣ىٍذ والشٍان مً بيروث.
اإلاعخفٙى ،ألبي خامذ مدمذ بً مدمذ الٕضالي ،جد :ُٞٝمدمذ ِبذ العالم ِبذ الؽافي ،داس ال٢خب
الّلمُت ،ه1413 ،1هـ 1993 -م.
مفادس اإلاّش٘ت في ال٢ٙش الذًني والٙلعٙي ،..دِ .بذ الشخمً الضهُذي ،اإلااٍذ ،الشٍاك ،ه،1
1412هـ.
اإلاعجم الىظُي ،إلاجمْ اللٕت الّشبُت بالٝاهشة ،ببشاهُم مفىٙى وآخشون ،داس الذِىة.
معجم مٝاًِغ اللٕت ،ؤخمذ بً ٘اسط الشاصي ،جدِ :ُٞٝبذ العالم هاسون ،داس ال٢ٙش1399 ،هـ.
اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت :مفادسها ومجاالتها ،دِ.بذ هللا مدمذ الٝشوي ،داس ِالم الٙىاثذ ،م٢ت اإلا٢شمت،
ه1419 ،1هـ.
مٙاجُذ الُٕب ؤو الخٙعير ال٢بير ،ألبي ِبذ هللا مدمذ بً ِمش الشاصي ،داس بخُاء الترار الّشبي،
بيروث ،ه 1420 ،3هـ.
اإلاٙشداث في ٔشٍب الٝشآن ،ؤبى الٝاظم الخعين بً مدمذ اإلاّشوٗ بالشأب ألاـٙهاوى ،جد:ُٞٝ
ـٙىان الذاودي ،داس الٝلم ،دمؽ ،ٞه 1412 ،1هـ.
مً هٍشٍاث الّلم اإلاّاـش بلى اإلاىا ٜٚالٙلعُٙت ،د .مدمىد صٍذان ،الجهمت الّشبُت ،بيروث،
1982م.
مجهاج العىت الىبىٍت في هٝن ٠الم الؽُّت الٝذسٍت ،ؤخمذ بً ِبذ الخلُم بً جُمُت ،جد:ُٞٝ
مدمذ سؼاد ظالم ،وؽش حامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت ،ه 1406 ،1هـ.
مىث ؤلاوعان في الٙلعٙت اإلاّاـشةِ ،بذ الشصا ٛالذواي ،الىلُّت ،بيروث.
مىظىِت الحهىد والحهىدًت والفهُىهُتِ ،.بذ الىهاب اإلاعيري ،الؽشو ،ٛالٝاهشة ،ه1999 ،1م.
الىٍشٍاث الّلمُت الخذًثت ،د .خعً ألاظمشي ،جإـُل ،حذة ،ه1433 ،1هـ.
الجهاًت في ٔشٍب الخذًث وألازش ،ؤبى العّاداث اإلاباس ٟبً مدمذ الجضسي ،ابً ألازير ،جد :ُٞٝواهش
الضاوي وـاخبه ،اإلا٢خبت ؤلاظالمُت.
وحىب جىبُ ٞالؽشَّت ؤلاظالمُت والؽبهاث التي جثاس خى ٥جىبُٝها ،بدىر مٝذمت إلااجمش الٝٙه
ؤلاظالمي الزي ِٝذجه حامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت بالشٍاك ظىت  ،1396اإلاجلغ
الّلمي بالجامّت سٜم ( ،)19وبّت 1404هـ.ابً مىدودِ ،بذهللا بً مدمىد ، ،الاخخُاس لخّلُل
اإلاخخاس ،بيروث ،داس اإلاّش٘ت.
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 1اإلاعجم الىظُي.510/1 ،
 2دسء حّاسك الّٝل والىٝل.178/1 ،
ً
 3ؤٔلب ال٢خب التي جخدذر ًِ هٍشٍت اإلاّش٘ت الٕشبُت الخذًثت ،جإحي بفٙداث مىىلت خى ٥هاجين اإلاذسظخينً ،ىٍش مثال :جمهُذ
للٙلعٙت ،د .خمذي صٜضو ،ٛؿ.147
ً
ً 4ىٍش :مثال :اإلاعخفٙى ،ألبي خامذ الٕضالي ،ؿ80؛ وؼشح مخخفش الشولت ،للىىفي ،5/2 ،ومىه هإخز معمى ؤـى ٥اإلافادس،
خُث ظماها باألـى ،٥وٜا( :٥ألاـى :٥ال٢خاب ،والعىت ،وؤلاحماُ ،واظخصخاب الىٙي ألاـلي).
ً 5ىٍش :الٙش ٛبُجهما :خُٝٝت اإلاثل ألاِلى وآزاسه ،دِِ .س ى العّذي ،ؿ.104
 6الخذًث في الصخُدين ؤيرهما ،وهزه سواًت معلم ،سٜم .)8( :جٙعير الٝشوبي.182/16 ،مٙاجُذ الُٕب ،الشاصي.7 /28 ،الخدشٍش
والخىىٍش10/26 ،
 7معجم مٝاًِغ اللٕت ،مادة :خبر.
 8لعان الّشب ،228/4 ،مادة :خبر
 9اإلاعجم الىظُي ،ؿ .222
ً 10ىٍش٠ :خاب الؽٙاهُت وال٢خابُت ،والترج .ؤوهج ،جشحمت د .خعً البىا ِض الذًًِ ،الم اإلاّش٘ت ال٣ىٍدُتِ ،ذد 1994 ،182م.
 11دسء حّاسك الّٝل والىٝل.66/4 ،
 12مٙاجُذ الُٕب ،الشاصي7 /28 ،
 13الخدشٍش والخىىٍش.10/26 ،
ً 14ىٍش :اإلاذخل بلى الٙلعٙت ،ؤص٘لذ ١ىلُه ،ؿ32
 15الجىاب الصخُذ.239/2 ،
 16سولت الىاٌش ،ابً ٜذامت.93/1 ،
 17ؤهىاس البرو ٛفي ؤهىاُ الٙشو ،ٛالٝشافي.70/1 ،
ً 18ىٍش :سولت الىاٌش ،94-93/1 ،بسؼاد الٙدى ،٥الؽى١اوي.130/1 ،
ً 19ىٍش :جٙاظير ؤهل الّلم لهزه آلاًاث ،ومجها :صاد اإلاعير البً الجىصي ،480/5 ،خُث ٜاُ٘ :٥ه ٜىالن؛ ؤخذهما :ؤهه اللىح اإلادٙىً،
ٜاله ابً ِباط .والثاوي :ؤهه اإلاصخ ٚالزي بإًذًىا؛ ٜاله مجاهذ ،وٜخاده.
 20معلم سٜم ()2653
 21صاد اإلاعير.144/6 ،
 22صخُذ معلم.15/1 ،
 23الٙفل في اإلالل والىدل.81/2 ،
 24جذسٍب الشاوي ،العُىوي ،ؿ.605
 25مجهاج العىت.37/7 ،
 26الٙخاوي.9/1 ،
ً 27ىٍش :اإلاعدؽشٜىن والعىت ،د .ظّذ اإلاشـٙي ،ؿ43
 28دسء حّاسك الّٝل والىٝل.178/1 ،
 29معجم مٝاًِغ اللٕت ،ابً ٘اسط.254/3 ،
ً 30ىٍش( :الزاحي) في الخّشٍٙاث ،ؿ.143
 31اإلاعجم الىظُي ،ؿ .475
ً 32ىٍش :مىث ؤلاوعان في الٙلعٙت اإلاّاـشةِ ،بذ الشصا ٛالذواي ،ؿ.128
 33بِالم اإلاىّٜين .50-49/1
 34الترمزي وؤبى داود وابً ماحه ،وصدخه ألالباوي ،صخُذ الجامْ ،سٜم .6297
 35الخّشٍٙاث ،مادة ؤلالهام.
 36اإلاعجم الىظُي.842 ،
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 37الجهاًت في ٔشٍب ألازش ،البً ألازير.582/4 ،
 38اإلاٙشداث في ٔشٍب الٝشآن ،للشأب ألاـٙهاوي ،ؿ 455
 39مجمىُ الٙخاوي ،البً جُمُت.473/10 ،
ً 40ىٍش :اإلاّش٘ت في ؤلاظالم ،دِ .بذ هللا الٝشوي ،ؿ.80 ،73
 41مجمىُ الٙخاوي.204-203 /20 ،
ً 42ىٍش :الفىُ٘ت ،وؽإتها وجىىسها ،مدمذ الّبذه ،ؿ.70
ً 43ىٍش :الثُىـىُ٘ا ،مشٍم ِىخابي ،ؿ.42
ً 44ىٍش :معجم مٝاًِغ اللٕت ،مادة :خذط ،33/2 ،اإلاعجم الىظُي ،مادة :خذط ،ؿ.161
 45اإلاعجم الىظُي ،ؿ .161
 46الخّشٍٙاث ،للجشحاوي ،ؿ .112
ً 47ىٍش :مفادس اإلاّش٘ت في ال٢ٙش الذًني والٙلعٙي ،دِ .بذ الشخمً الضهُذي ،ؿ268
 48اإلاعجم الٙلعٙي ،حمُل ـلُبا.392/1 ،
ً 49ىٍش :مىظىِت اإلاعيري.120-119/8 ،
ً 50ىٍش :اإلاشحْ العاب.121-120/8 ،ٞ
ً 51ىٍش :الثُىـىُ٘ت ،مشٍم ِىخابي ،ؿ.107
 52مجلت حامّت ؤم الٝشي لّلىم الؽشَّت والذساظاث ؤلاظالمُتِ ،ذد ( )48رو الدجت1430 ،هـ ،ؿ .612
 53اإلاعجم الىظُي  ،ؿ.617
 54اإلاعجم الٙلعٙي ،ؿ ،120باخخفاس.
 55اإلاشحْ العاب ،ٞؿ 178
 56مً ؤؼهش ال٢خب الترازُت ،الىبىث البً جُمُت ،ومً ال٢خب اإلاّاـشة :بشاهين الىبىة لعامي الّامشي.
ً 57ىٍش :اإلاعجم الىظُي ،ؿ .173-172
ً 58ىٍش :اإلاعجم الٙلعٙي ،د .حمُل ـلُبا/1 ،44/1 ،
ً 59ىٍش :هٍشٍت اإلاّش٘ت ،د .مدمىد صٍذان ،ؿ .24
 60لٙخاوي ،ؤزىاء جٙعير ظىسة الّل.261/16 ،ٞ
ً 61ىٍش :الىٍشٍاث الّلمُت الخذًثت ،د .خعً ألاظمشي ،ؿ.996
ً 62ىٍش :بدث لىخُذ خان لمً ٠خاب :وحىب جىبُ ٞالؽشَّت ،ؿ .303-302
 63البخاسي ،سٜم (.)6915
 64جٙعير الىبري.75/1 ،
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